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يهود الدونمة نشأتهم وأثرهم في الدولة العثمانية حتى عام 1909م

Donama Jews : Their Birth and Effect in Ottoman's state
until 1909

سنان صادق جواد
ممخص البحث
تعد فرقة الدكنمة

مف الفرؽ الدينية الييكدية الجديرة بالبحث كالدراسة ،

كجاءت اىميتيا عف طريؽ عكامؿ عدة  ،أىميا الدكر الكبير في اكاخر الدكلة
العثمانية  ،ىذا الدكر الذم امتد حتى كريثتيا تركيا اليكـ  .فضالن عف اف ىذه الفرقة

كانت قد ظيرت في عالمنا االسالمي لذا فمف الضركرم التعرؼ عمى ىذه الفرقة مف

خالؿ دراستيا كتتبع مراحؿ تطكرىا كالدكر الذم لعبتو في المجتمع العثماني المسمـ .
الدكنمة فرقة ييكدية باطنية ظيرت قبؿ أكثر مف ثالثة قركف كيعد الحاخاـ
الييكدم سبتام زيفي (  ) 1675 – 1626المؤسس االكؿ ليذه الفرقة اذ ادعى بأنو
المسيح المخمص الذم جاء لينقذ بني اسرائيؿ كينيي مرحمة الشتات الذم كاف عميو
اتباع الديانة الييكدية كأنشاء مممكة اسرائيؿ في أرض الميعاد  ،ىذا الحاخاـ الذم لـ
يتكرع عف اعتناؽ االسالـ بعد أف أيقف اف حياتو اصبحت قاب قكسيف أك أدنى مف
نيايتيا عندما قامت الدكلة العثمانية بمحاكمتو لكشاية بعض حاخامات الييكد
المناكئيف لو عند الباب العالي  ،كاتياميـ اياه بتيديد أمف كسالمة الدكلة العثمانية ،
ىذا فمقد مثمت حادثة اعتناؽ سبتام زيفي الديف االسالمي حدثان تاريخيان فاصالن سكاء
لسبتام كدعكتو مف جانب  ،أـ الييكد مف اتباعو كمريديو مف جانب آخر.

اف قياـ سبتام باعالف اسالمو مف اجؿ النجاة بحياتو  ،أصاب الييكد مف
اتباعو بنكع مف الذىكؿ  ،كىنا حدث أكؿ انشقاؽ يمكننا تسجيمو بيف اتباع سبتام
كظيكر دعكتو بشكؿ رسمي  ،فقد انقسـ اتباعو الى قسميف األكؿ ىـ مف استمركا
باتباعو مف خالؿ اعتناقيـ االسالـ ظاىريان كاخفائيـ الييكدية  ،كالقسـ الثاني مف

رفضكا ىذا األمر جمؿة كتفصيالن مف خالؿ انكارىـ قياـ سبتام باعتناؽ االسالـ كبقكا

عمى ييكديتيـ بعد أف ترككا سبتام .
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مف خالؿ ما تـ عرضو في صفحات بحثنا ىذا يمكف اف نسجؿ بعض
االستنتاجات التي خرجنا بيا كالتي كاف اىميا -:
تريخ الديانة الييكدية .
- 1يمثؿ ييكد الدكنمة انعطافة خطيرة في أ
- 2اف سبتام زيفي لـ يكف قد كضع في بالو في بداية دعكتو انو سيتحكؿ في يكمان
ما إلى االسالـ حتى كلك كاف ظاىريان  ،كانما اعتناؽ سبتام لالسالـ جاء مخرجان
لمخالص بالنسبة لسبتام بعد اف ادرؾ بأنو قاب قكسيف أك ادنى مف اليالؾ .

- 3رغـ اعالف ييكد الدكنمة اعتناؽ االسالـ  ،اال اف الركح الصييكنية استمرت
بداخميـ  ،لذلؾ نراىـ يتفقكف مع الييكد كالحركة الصييكنية عمى انياء حكـ السمطاف
عبد الحميد الثاني الذم رفض بيع فمسطيف لمحركة الصييكنية .
- 4تسامح كسعة صدر الدكلة العثمانية تجاه رعاياىا مف اىؿ الذمة ( الييكد
كالنصارل ) كعدـ تدخميا في شؤكف ىؤالء الرعايا  ،كمثاؿ ذلؾ غض الدكلة
العثمانية نظرىا عف سبتام كلـ تتدخؿ في امر دعكتو اال

بعد اف طمب عدد مف

الحاخامات مف الدكلة العثمانية التدخؿ ككضع حدان لدعكة سبتام زيفي .

- 5يمكف عد سبتام زيفي مف الصياينة االكائؿ الذيف نادكا باقامة الكطف القكمي
الييكدم في فمسطيف  ،كىذا يضفي طابعان سياسيان عمى حركتو اكثر مف ككنيا حركة

دينية .

- 6تغمغؿ ييكد الدكنمة في مفاصؿ الدكلة العثمانية كافة  ،بالتنسيؽ مع الييكد
الحركة الصييكنية  ،كخير ما يدؿ عمى ذلؾ سيطرة ييكد الدكنمة عمى جمعية
االتحاد كالترقي كدكرىـ في انقالب عاـ  1908الذم قادتو الجمعية ضد السمطاف
عبد الحميد الثاني  ،كمف ثـ عزؿ السمطاف في عاـ

 1909كالسيطرة عمى زماـ

الحكـ في الدكلة العثمانية بعد ازاحة آخر اعظـ سالطيف بني عثماف .

يهود الدونمة نشأتهم وأثرهم في الدولة العثمانية حتى عام 1909م :
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العثمانية  ،ىذا الدكر الذم امتد حتى كريثتيا تركيا اليكـ  .فضالن عف اف ىذه الفرقة

كانت قد ظيرت في عالمنا االسالمي لذا فمف الضركرم التعرؼ عمى ىذه الفرقة مف
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باتباعو مف خالؿ اعتناقيـ االسالـ ظاىريان كاخفائيـ الييكدية  ،كالقسـ الثاني مف

رفضكا ىذا األمر جمؿة كتفصيالن مف خالؿ انكارىـ قياـ سبتام باعتناؽ االسالـ كبقكا

عمى ييكديتيـ بعد أف ترككا سبتام .

أوالً  :الوجود اليهودي في الدولة العثمانية .

1299

()1

أسست الدكلة العثمانية في عاـ
ّ
تكسعت حتى أصبحت امبراطكرية عظيمة مترامية األطراؼ شممت رقعة كاسعة مف
أسيا كأفريقيا كاكربا

()2

 ،كبجيكد سالطينيا االكائؿ

 ،كمف ىنا ظير عالـ جديد أك أقكل عالمية جديدة يمكننا أف

نطمؽ عمييا عالـ الييمنة االسالمية اف جاز التعبير  ،الذم أعطى لرعاياه مف غير
المسمميف حؽ البقاء عمى ديانتيـ كممارسة طقكسيـ بكؿ حرية  ،كلكف بما ال
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يتعارض مع مبادئ الديف االسالمي  ،اذف ىذا ما كاف عميو حاؿ أىؿ الذمة سكاء
كانكا ييكدان اـ نصارل  ،فقد عاشكا مع المسمميف جنبان الى جنب في ظؿ التسامح
الديني الذم كفرتو ليـ الدكلة العثمانية

()3

.

عاش الييكد في ظؿ الدكلة العثمانية منذ قياميا في أماف كاستقرار مف خالؿ
منحيـ حرياتيـ الدينية كفؽ احكاـ الشريعة االسالمية  .فكاف عمى الحاخاـ الييكدم
الذم يمثؿ جميع الييكد في الدكلة العثمانية ميمة تحديد الضرائب المفركضة عمى
الطائفة الييكدية التي تعيش فييا  ،كما كاف لو الحؽ في اختيار الرؤساء المحمييف
لمييكد  ،اذ كانكا يتسمكف بمكانتيـ الدينية الرسمية في الدكلة العثمانية مع استقالليـ

الذاتي في ادارة ممتمكاتيـ  ،فضالن عف حريتيـ في التعميـ كاقامة المعابد الخاصة بيـ مع

الحفاظ عمى تركيبيـ االجتماعي كعاداتيـ كطقكسيـ الدينية الى جانب حرية ممارستيـ في

المجاالت االدارية كاالقتصادية كما كانت ليـ مدارسيـ الخاصة بيـ .

()4

ككفقان لما جاء في كتب الت أريخ يمكننا اف نقسـ الكجكد الييكدم في الدكلة

العثمانية الى اربعة اقساـ ىي -:

أ -الجماعات الييكدية التي كانت تنتمي الى االمبراطكرية البيزنطينية ككانت تقطف
في االراضي البيزنطية قبؿ الفتح العثماني ليا عاـ

1453ـ ككانكا مكجكديف في

مناطؽ مثؿ صاركخاف كالقرـ كغاليبكلي كسالنيؾ كالقسطنطينية

()5

.

ب -الييكد الذيف ىاجركا مف العالـ الغربي مف مناطؽ بكلندا كالنمسا كالمانيا كغيرىا
كأطمؽ عمى ىؤالء االشكنازيـ )). (( Ashkenazim

()6

ج -الييكد الذيف ىاجركا مف اسبانيا الى الدكلة العثمانية في مطمع القرف السادس
عشر  ،كاطمؽ عمييـ السفارديـ )). ((Sephardim

()7

د -الييكد الشرقيكف ككانكا يقطنكف المناطؽ العربية اذ انتشركا في العراؽ كفمسطيف
كسائر شماؿ افريقيا .

()8

كلكي نقؼ عمى الحياة الكريمة التي عاشيا الييكد في كنؼ الدكلة العثمانية يجدر
بنا العكدة الى البدايات المبكرة لنشكء كتكسع الدكلة العثمانية  ،كالسياسة التي اتبعيا
سالطيف بني عثماف تجاه الييكد  ،ففي عيد السمطاف مراد االكؿ ( 1398 – 1360
) الذم استيؿ عيده بفتح أنقرة عاـ 1360ـ  ،شيد ىذه المدينة كفكد عدد كبير مف
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الييكد الييا ككنيا مف اكبر المدف العثمانية أنذاؾ كلما سمعكه كلمسكه مف تسامح
كحسف معاممة المسمميف لمييكد .

()9

) 1481 – 1451

عندما حينما فتح السمطاف محمد الثاني ( الفاتح ) (

القسطنطينية ( اسطنبكؿ ) عاـ  1453رحب بو الييكد المكجكديف في القسطنطينية
كأيدكه كذلؾ لسكء معاممة البيزنطينيف ليـ مقابؿ ما عرفكه كسمعكه عف الدكلة
العثمانية مف تسامح ديني  ،لذا قاـ السمطاف محمد الفاتح بمنحيـ بعض االمتيازات
منيا حؽ استقالليـ القضائي فيما يتعمؽ بالنزاعات كالخالفات الداخمية بحسب تعاليـ
دينيـ  ،كبذلؾ جمع الحاخاـ األكبر بيف يديو السمطات الدينية كالقضائية كالمالية ،
ثـ حصؿ عمى لقب ( حاخاـ باشي الييكد ) .

()10

كفي عيد السمطاف محمد الفاتح قاـ حاخاـ الييكد المدعك ( اسحاؽ صفتي)
بدعكة ييكد العالـ لميجرة الى الدكلة العثمانية مؤكدان ليـ اف السياسة العثمانية تساعد

الييكد عمى العيش بأماف كحرية  ،لذلؾ نرل اف الييكد كانكا قد احتمكا مناصب ميمة

في بالط السمطاف محمد الفاتح فكاف منيـ طبيبو الخاص الحكيـ يعقكب .

()11

أما عيد السمطاف بايزيد الثاني (  ) 1512 – 1481فقد شيد عيده أكبرىجرة
ييكدية في تاريخ الدكلة العثمانية أنذاؾ ففي (  2آب  ) 1492أصدر ممؾ اسبانيا
فرديناند كزكجتو ايزبيال أكامرىما بطرد الييكد مف اسبانيا .

()12

كنتيجة لما أصاب الييكد مف مصيبة استنجد الطبيب الييكدم مكسى ىامكف
كحاخاـ باشي الييكد بالسمطاف بايزيد الثاني كطمبكا منو السماح لمييكد بالتكجو الى
الدكلة العثمانية كالعيش بيف ظيرانييا بعد اف شرحكا لمسمطاف الكضع المأساكم
لمييكد  ،تأثر السمطاف مف سكء الحالة التي انتيى الييا الييكد عمى يد ممكؾ اكربا
المسيحييف  ،لذا دفعتو مركءتو االسالمية الى اف يصدر فرمانان الى كالتو كافة في

الدكلة العثمانية  ،جاء فيو (( عدـ رفض الييكد كمنعيـ مف دخكؿ االمبراطكرية
العثمانية أك خمؽ العراقيؿ أماميـ بؿ استقباليـ بحفاكة)).

()13

أما في عيد السمطاف سميـ االكؿ (  ) 1520 – 1512فعندما فتح مصر عاـ

 ، 1517أقر لزعماء الييكد الصالحيات كافة  ،كربطيـ بالعاصمة اسطنبكؿ كأعطى لكؿ
جماعة حؽ حكـ نفسيا بنفسيا  ،تحت حكـ سمطة حاخاميا المحمي .
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أما في عيد السمطاف سميماف القانكني (  ) 1566 – 1520فقد قاـ السمطاف
سميماف القانكني عاـ (  )1550بدعكة الييكد االشكناز لالستيطاف في االراضي
العثمانية كبالفعؿ كصمت اعداد كبيرة منيـ كسكنكا مع اخكانيـ الييكد في اسطنبكؿ ،
كأدرنو  ،كسالنيؾ  ،كفمسطيف  ،ككانت ىذه اليجرة تضـ عدد

ا البأس بو مف

الحاخامات  ،كفي عيد القانكني حاز الطبيب الييكدم ( جكزيؼ ناسي)
راقية حتى أصبح مف المقربيف الى السمطاف

()16

()15مكانة

 ،الى درجة مكنتو مف اقناع

السمطاف سميماف القانكني عاـ (  )1561عمى اصدار فرماف منحو بمكجبو امتيا انز

عمى مدينة طبرية في فمسطيف مف أجؿ جعميا مرك انز لمتجمع الييكدم في فمسطيف

مقابؿ دفع مبمغ مف الماؿ سنكيان .

()17

كفي عيد السمطاف سميـ الثاني (  ) 1574 – 1566الذم مثؿ عيدان ذىبيان

بالنسبة لمييكد في الدكلة العثمانية مف خالؿ تغمغؿ كتمركز الييكد في البالط

العثماني كذلؾ عندما تزكج السمطاف مف الييكدية ( نكربانك ) التي أنجبت لو األمير
مراد الذم اعتمى العرش باسـ مراد الثالث  ،اذ كاف ليذه الييكدية دكر كبير ككاضح
في افساح المجاؿ اماـ الييكد لمتغمغؿ في قصر السمطاف .

()18

استمر السمطاف سميـ الثاني بمنح الييكد امتيازات عديدة فأمر بتعييف الييكدم
( ابراىيـ كاسترك ) كزي انر لممالية ككاف االخير احد الالجئيف الييكد الى الدكلة
العثمانية في عيد السمطاف سميماف القانكني كذلؾ عاـ (

 ، )1553كاستمر نفكذ

الييكدم جكزيؼ ناسي في عيد السمطاف سميـ الثاني  ،كىذا النفكذ يمثؿ امتدادان

لنفكذه في الدكلة العثمانية منذ عيد السمطاف سميماف القانكني  ،فكاف لناسي دك انر في
السياسة الخارجية العثمانية فكاف ىك مف كتب المعاىدة الفرنسية – العثمانية عاـ

( ، )1569فضالن عف قيامو بإقناع السمطاف سميـ الثاني عمى اعالف الحرب عمى
البندقية التي رفضت التخمي عف جزيرة قبرص لمعثمانييف كذلؾ عاـ( . )1570

()19

بأعتالء السمطاف مراد الثالث (  )1595 – 1574استمر النفكذ الييكدم في
البالط العثماني كذلؾ مف خالؿ انتصار جكزيؼ ناسي عمى منافسو الصدر األعظـ
محمد صكقمي  ،كيمكننا اف نرجع انتصار ناسي عمى صكقمي  ،الى احتمالية قياـ
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كالدة السمطاف مراد الثالث السمطانة االـ (نكربانك) بمؤازرة ناسي مف خالؿ التأثير
عمى ق اررات كلدىا السمطاف مراد الثالث .

()20

كفي عيد السمطاف محمكد الثاني (
االسالمي العثماني تجاه الييكد  ،ففي عاـ

 )1839 – 1808استمر التسامح
 1836صدر فرماف اف خاصاف بأىؿ

الذمة مف الييكد كالنصارل جاء فييما األكؿ  (( -:تبعان الصكؿ الشريعة االسالمية ،
صدر تصريح يقضي بالمساكاة في الحرية الدينية لكؿ المكاطنيف في الدكلة العثمانية

الذيف يتبعكف اصكؿ الديانات الثالثة )) .
الثاني  (( -:لكي تستطيع كؿ جماعة دينية اف تمارس في حرية كاممة تعاليـ دينيا
دكف تدخؿ نصرح بأف لكؿ مكاطف اف يعبد اهلل تبعان ألكامر دينو  ،كال يجبر أم

شخص عمى ترؾ دينو كمعتقده )) .

()21

كتماشيان مع االمتيازات التي منح لمييكد شيد عيد السمطاف عبد العزيز

( )1876 – 1861اصدار قانكف خاص لألقميات منح الييكد حؽ التمثيؿ في
مؤسسات الدكلة التي كاف محرـ عمييـ الدخكؿ فييا  ،كجاء في ىذا القانكف اف
ممتمكات أبناء األقميات لف تتعرض ألم ضرر  ،كيحؽ ليـ العمؿ في الكظائؼ
الرسمية كااللتحاؽ بالمدارس الرسمية الخاصة بيـ كتكتفي الحككمة باالشراؼ عمى

()22

مضمكف المناىج التعميمية فقط  ،كما ألغى الضرائب عمى غير المسمميف

،

كبيذا أصبح لمييكد الحؽ في العمؿ في االجيزة الحككمية كالمدارس كالجيش في
الدكلة العثمانية  ،كما قاـ السمطاف عبد العزيز باصدار فرماف آخر لصالح الييكد
كذلؾ في (  5نيساف  )1870خصص بمكجبو مساحة مف األرض تبمغ (
دكنـ الى ( االليانس االسرائيمي )

()23

)2600

الى الشرؽ مف يافا في فمسطيف القامة مدرسة

زراعية  ،كمنحيـ ايضا تصريحان الستيراد كؿ انكاع المعدات كالمكائف دكف ضرائب
كرسكـ  ،كقد حقؽ ىذا الفرماف فيما بعد لمييكد فائدة كبيرة  ،كىذا ما أكده ديفيد بف

غكريكف في قكلو (( أشؾ باف الحمـ االسرائيمي كاف سيتحقؽ لك اف المدرسة الزراعية
في مكفة اسرائيؿ لـ تنشأ )) .

()24

أما في عيد السمطاف عبد الحميد الثاني (  ، )1909 – 1876فقد مثمت
سياستو قمة التسامح تجاه الييكد  ،كىذا ما جاء في كتابات الييكد أنفسيـ  ،اذ
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ذكرت المكسكعة الييكدية  ،اف السمطاف عبد الحميد الثاني كاف قد عامؿ الييكد
معاممة طيبة
فامبيرم )

()25

()26

 ،كىذا ما اكده بعض المقربيف اليو مف الييكد أمثاؿ ( ارمنيكس

 ،الصديؽ الشخصي لمسمطاف عبد الحميد الثاني الذم قاؿ (( انو مف

خالؿ الصداقة المستمرة التي تربطني بالسمطاف منذ سنكات طكيمة كانت لي الفرصة
لمتعرؼ عمى معاممتو الطيبة لمييكد ككاف أكؿ حاكـ تركي يعطييـ المساكاة أماـ
القانكف مع رعاياه المسمميف  ،كعندما استمـ الحكـ أمر بإعطاء ركاتب شيرية لحاخاـ
تركيا األكبر  ،كبمعنى آخر عامؿ الحاخاـ كما يعامؿ كبار مكظفي الدكلة  ،كاتخذ
تقميدان بأف يرسؿ سنكيان في عيد الفصح الى حاخاـ ( اسطنبكؿ ) ثمانية االؼ فرنؾ

لتكزع عمى فقراء الييكد في العاصمة التركية  ،كعندما منعت حككمة كريت المحمية

عاـ (  )1881مشاركة الييكد في االنتخابات البمدية – الغى عبد الحميد ىذه
االنتخابات ككبخ السمطات المحمية لتعدييا عمى حقكؽ الييكد  ،كفي عاـ ( )1882
كنتيجة الحريؽ الذم نشب في الحي الييكدم (حسبنكي ) تشردت ستة االؼ عائمة
ييكدية في ( اسطنبكؿ ) فبذؿ السمطاف عبد الحميد ما باستطاعتو لتخفيؼ ىذه
الكارثة عف الييكد ))

()27

.

كبعد ىذا كمو يمكف القكؿ اف الييكد في الدكلة العثمانية كانكا قد كجدكا
المعاممة الكريمة كفقان ألحكاـ الشريعة االسالمية  ،لذا بدأكا بتطكير أكضاعيـ فييا

مف مياجريف بائسيف الى باحثيف عف النفكذ كالسطكة  ،ككما رأينا فقد منحتيـ

الحككمة العثمانية األراضي الزراعية كخصتيـ باالعفاءات الضريبية ككفرت ليـ
الحماية بؿ أشركتيـ في بعثاتيا الدبمكماسية  ،كىذا ما يؤكد اف الييكد كباألخص
المياجريف مف اسبانيا لـ يجدكا المأكل فقط في الدكلة العثمانية بؿ كجدكا الرفاىية
كالحرية التامة كنتيجة لذلؾ امتمؾ الييكد المحالت الكبيرة في ازمير كسالنيؾ كحتى
اسطنبكؿ نفسيا.
ثانياً  -:حياة سبتاي زيفي ونشأته :

كلد سبتام زيفي في أزمير عاـ (  )1626في اسرة ييكدية متزمتة  ،تعكد

باصكليا الى ييكد اسبانيا الذيف طردكا عمى يد الممؾ فرديناند كزكجتو ازبيال عاـ
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 ، 1492ككاف كالد سبتام المدعك مردخام ككيالن لشركة انكميزية كىذا ما جعمو
شقيؽف يكبرانو سنان .
ا
ميسك انر كصاحب ثركة ال بأس بيا  ،ككاف لسبتام

()28

ظيرت عالمات الدىاء عمى سبتام في كقت مبكر  ،اذ كاف مكلعان بقراءة

الكتب الدينية  ،كنتيجة لكلعو ىذا أيقف سبتام اف ابناء قكمو مف الييكد يعتقدكف بأف
المسيح عيسى بف مريـ ( عمييما السالـ ) ليس ىك المسيح المنتظر الذم تتحدث
عنو كتبيـ  ،كانيـ أم الييكد اليزالكف ينتظركف قدكـ المسيح المخمص ليـ مف ظمـ
الشعكب الغير ييكدية  ،كمما لفت انتباىو اثناء مطالعتو اف ىناؾ الكثير ممف إدعكا
بأنيـ المسيح المنتظر اك المسيح المخمص لمييكد  ،كبأنيـ كانكا جميعان كاذبيف ليذا
سكلت لو نفسو بأف يدعي ىك بدكره بأنو المسيح المنتظر .

()29

بعد اف نجح كالد سبتام في اقناع كلديو لمعمؿ في مجاؿ التجارة  ،عجز عف
اقناع كلده الصغير سبتام في السير عمى خطى اخكيو  ،حيث كاف شغكفان بقراءة
الكتب الدينية ككانت لديو رغبة عارمة مف اجؿ اف يصبح حاخامان  ،مما اضطر

كالده الى اف يعيد بو الى الحاخاـ ( اسحاؽ دلبا ) فأثر االخير فيو تأثي انر كبي انر ،

كعممو التكراة كالتممكد كحبب اليو الكشؼ عف المعاني المجازية كالتصكفية في الكتب
الدينية  ،األمر الذم ىيأ لو النجاح في محاكلتو لالعالف عف نفسو بانو المسيح

المنتظر

()30

 ،أكمؿ سبتام دراستو في سف الخامسة عشر ككاف خالؿ ىذه المرحمة

قد ظيرت عميو عالمات الذكاء كالنجابة فكاف يتغمب عمى جميع مناقشيو  ،فضالن

عف امكانيتو في تحريؼ النصكص الدينية  ،كفي سف الثامنة عشر اصبح حاخامان
فضالن عف ممارستو التدريس كحصكلو عمى مرتبة االستاذية

()31

كاف سبتام جميؿ الصكرة ذكيان عالمان أنيقان حمك الحديث كيتميز بطالقة المساف

 ،كاف متمي انز بقكة الجاذبية كعمى مقدرة عالية مف حيث التأثير باألخريف  ،ككاف مياالن
الى العزلة كالتأمؿ اذ يقكـ خالليا بطقكس كعبادات ال أصؿ ليا في الديانة الييكدية

 ،حتى تككنت لديو نتيجة ادمانو قراءة الكتب الصكفية كتفسيرىا كتحريفيا عادات
غريبة  ،فكاف يكاصؿ الصكـ كيكثر مف االستحماـ كالتطير حتى يضفي نكعان مف
القدسية عمى نفسو  ،أما مف الناحية الصحية فقد كاف سبتام معتالن منذ طفكلتو

بسبب حاالت الصرع التي كانت تنتابو .

()32
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ثالثاً  :مراحل دعوة سبتاي زيفي .

تزكج سبتام زكاجو االكؿ كىك في الثانية كالعشريف مف عمره  ،اال اف زكاجو

ىذا كاف حب انر عمى كرؽ اف جاز التعبير  ،اذ انو لـ يمس زكجتو ىذه ترفعان منو

استعدادان لممرحمة التالية كالتي س معمف فييا عف نفسو مسيحيان  ،اال انو اعاد الكرة

كتزكج مرة ثانية مف فتاة ييكدية مف عائمة معركفة كلكنو لـ يقربيا أيضان مما أثار

احتجاج كالد الفتاة عميو فطمقيا  ،ككاف تفسير المقربيف منو مف أقاربو كطالبو ليذا

التصرؼ عمى اف نكع مف الطيارة كالتبتؿ  ،أما ىك فقد كاف يقكؿ اف ركح القدس قد
أكحت اليو باف زكاجو مف المرأة المناسبة لـ يحف بعد.

()33

ككما ذكرنا سابقان اف سبتام كاف يعاني مف اضطراب نفسي ألزمة طكاؿ

حياتو  ،كىذا االضطراب يمر بمرحمتيف اذ تبدأ بيياج كنشاط بالغيف ثـ يعقبيا حالة
انقباض كقنكط  ،اطمؽ اتباعو عمى الحالة االكلى حالة االستنارة كعمى الحالة الثانية
حالة استتار الكجو ( كجو االلو )  ،اما مف جانب سبتام فقد كاف عندما تعتريو
الحالة االكلى يقكـ بالتغني باالشعار كينشد المزامير بصكت عاؿ  ،كأحيانان يرقص
اماـ طالبو كزكاره  ،اما عندما تصيبو الحالة الثانية فقد كاف يمجأ الى الكحدة

كاالعتزاؿ عف الناس  ،كعند سؤاؿ المقربيف لو كطالبو عف سبب ىذا االعتزاؿ فقد
كاف يقكؿ ليـ بأنو كاف يصرع قكل الشر كالشياطيف .

()34

كاف مف عادة سبتام اف يذىب مع طالبو مرة أك مرتيف في االسبكع الى
البحر مف اجؿ االغتساؿ فيو  ،كفي احدل المرات كاف عمى كشؾ الغرؽ كلكف
طالبو سارعكا الى انقاذه  ،كىذه الحادثة اصبحت عيدان رسميان عند الدكنمة بذكرل
انقاذ نبييـ مف الغرؽ  ،كما كاف يذىب مع طالبو الى الجباؿ القريبة مف المدينة

لمناقشة بعض المسائؿ الدينية كافكار القبالة  ،كفي احدل المرات كعندما كانكا ىناؾ
أخذ سبتام يصرخ نحك الشمس يطمب منيا التكقؼ  ،ككاف تالميذه يصرخكف معو
كلكف صراخيـ كاف قد ذىب ادراج الرياح لعدـ تكقؼ الشمس

()35

اخذ سبتام يممح الى المقربيف منو بأنو سيحقؽ أشياء عظيمة في المستقبؿ ،
كفي الكقت نفسو كاف يتحدث عف ظيكر المخمص ككقت ىذا الظيكر  ،كلـ يكف ىذا
ليجمب انتباه الييكد لكال انو كاف يقكـ بأعماؿ مخالفة لمييكدية  ،فعمى سبيؿ المثاؿ
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كليس الحصر  ،قيامو في احدل االياـ كىك يق أر مقطعان مف التكراة بنطؽ االسـ (

ييكه ) كما ىك مكتكب عممان اف الييكد ال يجيزكف نطؽ ىذا االسـ اك التمفظ بو  ،اال
في حاالت خاصة كنطقة مف قبؿ الكاىف االكبر في الييكؿ ( في قدس االقداس)

مرة في السنة كفي كقت معيف  ،كما قاـ في احد االياـ بمفاتحة طالبو كمقربيو بأنو
ىك الذم سيككف المسيح المخمص لمييكد .

()36

استغؿ سبتام التفسير الييكدم الذم كضعو المفسركف الييكد لمكتب المقدسة بشكؿ

رمزم اذ كاف أكلئؾ المفسركف مقتنعيف بأف كؿ حرؼ مف األبجدية العبرية لو رقـ خاص
بو كاف مجمكع ىذه االرقاـ لدييـ تدؿ عمى احداث معينة فاستخرجكا حساب مبني عمى

كممة )  ( ZATكمقدارىا طبقان لحساب الجمؿ ( )408ككما مأتي -:

 ، T = 400 ، A = 1 ، Z = 7كيضيؼ القباليكف (  )5000عاـ الى ( )408
كىك ما يقابؿ عاـ (  )1648كيعتقد الييكد اف ىذا ىك العاـ الذم ينتظره ييكد العالـ

المسحكقكف  ،كىذا ىك العاـ الذم سيقكدىـ الى السيادة عمى العالـ مف فمسطيف(.)37
كىذا التفسير كاف مدعكمان باالشارات التي كردت في كتاب الزكىر الذم اشار

الى عاـ ( )1648ىك عاـ خالص الييكد .

()38

كطبقان لما قالو سبتام ألحد الحاخامات فيما بعد أم في عاـ (( ، 1665أنو

في احدل الميالي مف عاـ  1648ىبط عميو الركح القدس عندما كاف يسير في الميؿ
عمى بعد ساعتيف مف المدينة اذ سمع صكت اهلل يقكؿ لو :أنت مخمص اسرائيؿ انت
المسيح ابف داكد المختار مف قبؿ رب يعقكب كأنت المقدر لؾ انقاذ اسرائيؿ كجمعيـ
مف اركاف االرض األربعة الى اكرشميـ )) .

()39

لـ يبؽ سبتام دعكتو سرية كمحصكرة بيف طالبو كأصحابو  ،كىذا ما أدل
الى كصكؿ دعكتو الى اذاف الحاخامات في أزمير مما أثار غضبيـ كحنقيـ ،
فاستدعكا سبتام لممثكؿ أماميـ لمتأكد مف صحة ما كصؿ الييـ مف اخبار اعالف
سبتام نفسو مسيحيان كمنقذان لبني اسرائيؿ  ،اال اف االخير رفض ىذه الدعكة كسخر
مف اصحابيا  ،كىذا ما دفعيـ الى االجتماع مف اجؿ النظر في أمر سبتام فكاف
اجماعيـ عمى أف يطردكه مف الديانة الييكدية  ،ككاف مف بينيـ استاذه الحاخاـ

274

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

(جكزيؼ اسكافا ) الذم دعا الى قتمو مف خالؿ قكلو  (( :اف مف يقتمو سيجازل بكؿ
خير الف سبتام سيقكد الييكد الى الضالؿ كيبتدع دينان جديدان )).

()40

بعد أف أيقف سبتام حقيقة صعكبة بقائو في أزمير  ،بسبب أثارتو لحاخاماتيا

قرر مغادرتيا في بداية خمسينات القرف السابع عشر  ،ككانت الكجية التي اختارىا
ىي سالنيؾ ككنيا تضـ أكبر جالية ييكدية في الدكلة العثمانية أنذاؾ  ،ككاف أغمب
الييكد المكجكديف في سالنيؾ ىـ مف الذيف تـ طردىـ مف اسبانيا كالبرتغاؿ عاـ
 ، 1492اذ كاف فييا ما يزيد عمى ستة كثالثيف كنسيان  ،كيبدكا اف حجـ الجالية
الييكدية الكبير ىك الذم دفعو الى الذىاب الى سالنيؾ .

()41

كعند كصكؿ سبتام الى سالنيؾ استقر في بيت الحاخاـ ( جكزيؼ فمكرنتيف )
الذم أصبح فيما بعد مف مؤسسي فرقة الدكنمة  ،كفي سالنيؾ استمر سبتام عمى
سمككو المخالؼ لمتعاليـ الييكدية  ،كالتي كاف يبررىا بحسب ىكاه  ،ففي احد األياـ
قاـ باعداد كليمة لكبار الحاخامات المكجكديف في سالنيؾ كعندما التئـ جمعيـ جاء
بنسخة مف التكراة كأخذ يقكـ بمراسيـ عقد القراف بينو كبيف التكراة  ،كقد صدـ ىذا
العمؿ الحاخامات الحاضريف كأثار غضبيـ  ،كمف جانبو برر سبتام عممو ىذا بأف
كؿ مف يؤمف بالتكراة كيمتزـ بيا فيك زكج ليا .

()42

نتيجة ليذا السمكؾ المنافي لتعاليـ الييكد قرر الحاخامات طرده مف سالنيؾ
بعد نجاحيـ باستصدار حكمان بذلؾ مف المحكمة  ،كىذا ما دفع سبتام إلى ترؾ

سالنيؾ كالتكجو نحك اثينا كبعض المدف اليكنانية في محاكلة منو لكسب االنصار

كالمؤيديف  ،ثـ عاد بعد ذلؾ الى الدكلة العثمانية عاـ  ، 1658كاستقر ىذه المرة في
اسطنبكؿ  ،التي كانت تضـ عدد ا كبيرا مف الييكد ككنيا عاصمة الدكلة العثمانية ،
كفييا تعرؼ عمى عدد مف كبار الشخصيات الييكدية  ،ككاف في مقدمة ىؤالء (
ابراىاـ يكيني ) الذم ؾ اف شاع انر كعالمان بعمـ القبالة كأصبح فيما بعد مف أخمص
اتباع سبتام كالمقربيف اليو .

()43

ككاف استقباؿ الييكد لسبتام في البداية استقباالن جيدان  ،كلكف نظرتيـ اليو

تغيرت بعد أف أركا سمككو الغريب كغير اؿمنطقي في اغمب األحياف  ،كمف اعمالو
الغريبة التي قاـ بيا انو في احدل االياـ قاـ بشراء سمكة كبيرة كلفيا بقطعة مف
275

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

القماش مف ثـ كضعيا في الميد  ،كعندما عمـ الحاخامات بذلؾ سألكه عف فعمتو ىذه
 ،فأجابيـ بأف خالص الييكد سكؼ يككف تحت رمز الحكت  ،أما الميد فيك رمز
يشير الى النمك البطيء لخالص الييكد عند ظيكر المخمص  ،كأصؿ ىذه الفكرة
مكجكد في التكراة .

()44

كاعمف سبتام عف الغاء بعض أحكاـ التكراة  ،كأكؿ بعض االطعمة المحرمة
عمى الييكد كأصر عمى أتباعو اف يقكمكا بذلؾ ككاف يقكؿ  (( :بكركت يارب يامف
تحمؿ المحرـ))  ،ككاف سبتام يستشيد عمى ذلؾ بنص مف التكراة كرد في سفر
أشيعا  4 : 51كىك (( أنصتكا الي يا شعبي كيا أمتي أصغي الف الشريعة مف عندم
تخرج )) .

()45

كلد تصرؼ سبتام ىذا رد فعؿ عنيؼ لدل حاخامات المدينة اذ خشى
حاخامات ىذه المدينة كما خشى غيرىـ في مدف اخرل اف ما يقكـ بو سبتام ىك
بداية انشقاؽ في الييكدية كىذا خطر ال يمكف تجاىمو  ،فأصدركا حكمان أخر عميو

بالطرد مف الييكدية ( حرـ ) كجمده أربعيف جمدة  ،كحرمكا عمى الييكد االتصاؿ بو ،
فغادر المدينة الى مسقط رأسو أزمير .

()46

لـ تكف عكدة سبتام الى مسقط رأسو ازمير مرحب بيا مف قبؿ الحاخامات ،
كىـ الذيف كانكا قد طردكه سابقان منيا  ،فكثر حديث الناس عميو كعمى اخكتو الذيف

أحسكا بخطكرة بقا ئق في أزمير لذلؾ اقترح عميو اخكتو بالسفر الى فمسطيف ككاف
ىذا االقتراح قد القى ىكل في نفس سبتام اذ قبمو دكف تردد  ،فحزـ أمتعتو كغادر
ازمير الى صكب فمسطيف ككاف ذلؾ في عاـ . 1663

()47

لـ يذىب سبتام مباشرة الى فمسطيف  ،بؿ ذىب أكالن الى جزيرة ركدس كنزؿ

ضيفان عمى حاخاـ الجزيرة كدرس معو كتاب الزكىر  ،ثـ بعد ذلؾ ترؾ الجزيرة كتكجو
الى طرابمس في سكريا كمنيا الى مصر التي مكث فييا عدة أشير تعرؼ خالليا

عمى زعيـ الجالية الييكدية الذم كاف يشغؿ منصب مسؤكؿ الخزانة المالية في مصر
رفائيؿ يكسؼ جمبي الذم كاف يأكم عشرات الييكد مف رجاؿ الديف كمف المختصيف
بعمـ القبالة  ،ككاف ىذا يقكـ باالنفاؽ عمى ىؤالء االشخاص مف مالو الخاص ،
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ككاف لسبتام مع ىؤالء مناقشات كمناظرات أنصبت اكثرىا عمى قضايا الفقو
الييكدم كالقبالة فأقركا لو بالعمـ كاعترفكا لو بذلؾ.

()48

غادر سبتام مصر متكجيان الى فمسطيف ككصؿ القدس في صيؼ عاـ

 ، 1662كفييا انضـ الى احدل المدارس الدينية  ،فضالن عف ممارستو االعتكاؼ

ؿمدة طكيمة خارج المدينة  ،اذ كاف يبقى ليالي كأياـ ا فضالن عف قيامو بزيارة قبكر
أكلياء الييكد مف أجؿ اف تحؿ أركاحيـ فيو  ،كخالؿ اقامتو ىذه في القدس التؼ

حكلو مجمكعة مف الييكد ممف تأثركا بو .

()49

كأثناء اقامتو في القدس أصابت الجالية الييكدية فييا ضائقة مالية كبيرة ،
فأرادت الجالية اف ترسؿ شخصان الى مصر لجمع الماؿ  ،فكقع اختيارىـ عمى سبتام

كذلؾ لعالقتو برفائيؿ جمبي  ،كقبؿ تكجيو الى مصر ذىب أكالن الى مدينة الخميؿ

كزار فييا قبكر كأضرحة بعض اكلياء الييكد  ،كمف الخميؿ تكجو الى غزة كمنيا ذىب الى

القاىرة التي كصميا في عاـ  ، 1663كمكث في القاىرة ما يقرب السنتيف عاش خالليا في
()50

كنؼ رفائيؿ جمبي حتى تمكف مف جمع مبالغ كبيرة مف الماؿ.

ككاف سبتام قد سمع كىك في القاىرة عف فتاة ييكدية اسميا (سارة) عثرت
عمييا بعض الراىبات بعد مذبحة جميمينكي عاـ 1648

()51

،كانت قد ادعت بأنيا

رأت في المناـ ركؤيا مفادىا اف المسيح سكؼ يظير كسكؼ يقكـ بالزكاج منيا

()52

لذلؾ رأل سبتام اف قيامو بالزكاج مف ىذه الفتاة سيككف مكمالن لخطتو في

اعالف نفسو مسيحيان مخمصان لمييكد كاف زكاجو منيا ىك تقميد لمنبي ىكشع الذم جاء

عنو في العيد القديـ ما نصو (( اكؿ ما كمـ الرب ىكشع  :قاؿ الرب ليكشع اذىب
كخذ لنفسؾ امرأة زنا الف االرض قد زنت زنى تاركة الرب )) كجاء ىذا في السفر
ايضان (( كقاؿ الرب اذىب ايضان كاحبب امرأة حبيبة رجؿ كزانية )  ،اما سبب

استخداـ سبتام ليذه النصكص كذلؾ مف اجؿ تبرير زكاجو مف ىذه الفتاة صاحبة

الرؤيا  ،التي كانت معركفة باستغالؿ جماليا مف اجؿ استغالؿ الرجاؿ عف طريؽ
اقامة العالقات غير اؿشرعية اما فيما يتعمؽ بالييكدية ( سارة ) فقد كافقت عمى طمب
سبتام بالزكاج منيا دكف تردد  ،فتـ جمبيا إلى مصر كاحتفؿ بزكاجيما في قصر
كعمى نفقة رافائيؿ جمبي عاـ 1664

()53

.
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في ىذه اؿمدة تناىى الى مسامع رافائيؿ جمبي اف حاخامان في غزة اسمو

( ابراىاـ ناثاف ) لو معرفة عميقة بالقبالة  ،يأتي اليو الناس فيكشؼ ليـ عف امراض
نفكسيـ كيخبرىـ عف عيكبيـ كيصؼ ليـ طريقة اصالحيا حتى كصفو الذيف التقكا
بو بأنو نبي  ،كقد ذكر عف ناثاف ىذا انو

كاف حاخامان مكىكبان يحفظ التممكد عف

ظير قمب  ،ليذا ارسؿ رفائيؿ جمبي رسالن لمعرفة حقيقة الحاخاـ ناثاف لما لو مف

اىتماـ بعمـ القبالة  ،ككانت الرسؿ التي ارسميا رفائيؿ لمقابمة ناثاف قد اعجبت كآمنة

بإمكانيات ناثاف ككاف مف بيف ىؤالء الرسؿ الحاخاـ صمكئيؿ غندكر الذم كاف
يعيش في كنؼ رفائيؿ جمبي حيث اعجب بناثاف الى درجة كقكعو تحت تأثيره
كأصبح فيما بعد صاحبو في حمة ترحالو لسنيف طكيمة .

()54

كما أف عمـ سبتام بخبر ناثاف حتى عزـ بالذىاب اليو كالتعرؼ عميو
كاالجتماع بو كعرض حالتو النفسية عميو إليجاد عالج ليا  ،كعندما كصؿ سبتام
الى غزة كرأه ناثاف خر األخير أماـ سبتام ساجدان كطمب أف يغفر لو ألنو لـ يقدـ لو

ما يستحؽ مف احتراـ عندما مر بغزة في طريقو الى مصر  ،كمنذ المقاء االكؿ ارتبط
االثناف بعالقة ركحية قكية كأصبح ناثاف فيما بعد نبي الحركة السبتائية كالمدافع عنيا

كالمنظر ليا حتى نياية حياتو  ،كقد كاف عمر ناثاف آنذاؾ ال يتجاكز اثفتيف كعشريف
سنة  ،اذ قاـ ناثاف بإخبار سبتام بأنو يممؾ نفسان في منتيى العمك كالسمك  ،كىك

ليس بحاجة الى شيء مف االصالح كأنو في الحقيقة ىك المسيح  ،كقد فسر حالة
الكآبة التي يمر بيا سبتام عمى أنيا المعاناة التي يمر بيا المسيح المخمص كخالؿ

االياـ الالحقة اخذ االثناف يختمياف لكحدييما في كثير مف االحياف  ،ثـ ساف ار الى
القدس كالخميؿ ككاف ناثاف اثناءىا يحاكؿ اقناع سبتام بأنو المسيح بناء عمى رؤيا
رآىا كأشياء اخرل حدثو عنيا ثـ رجعا سكية الى غزة .

()55

لـ يكف سبتام قد أعمف لمعالـ بعد بأنو المسيح كقد كاف ادعاؤه حتى ذلؾ الكقت
محصك انر بيف عدد قميؿ مف الناس ،كذلؾ لخكؼ سبتام اف اعالف نفسو مسيحيان

سيؤدم إلى فشؿ دعكتو  ،كيبدكا اف ناثاف قد أقنع سبتام باف الكقت قد حاف ليعمف

لمعالـ بأنو المسيح  ،كاف سبتام كاف قد أنيى استعداداتو لالعالف عف نفسو مسيحيان

مخمصان لمييكد بأكثر مف طريقة اعتقد بأنيا ستككف مؤثرة في الناس  .ففي ليمة عيد
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الشريعة كبعض الحاخامات مف اجؿ اف يحيكا الميمة معو لدراسة التكراة  ،كفجأة
عندما كانكا يدرسكف ناـ ناثاف نكمان عميقان ثـ بعد ذلؾ قاـ ككقؼ عمى قدميو كأخذ

يمشي في الغرفة ذىابان كايابان كيق أر نصكصا طكيمة مف التممكد ثـ طمب مف طالبو اف
يقكمكا بالغناء فأخذ يقفز كيرقص ثـ قفز قفزة كبيرة سقط عمى أثرىا مغمان عميو كلما
فحصكه شككا في انو قد مات فكضعكا منديالن عمى كجيو كما يفعؿ مع االنساف

الميت .

()56

كلكف ما اف مرت مدة مف الزمف حتى سمعكا صكتان خافتان يخرج مف فـ ناثاف

دكف أف تتحرؾ شفتيو ثـ نطؽ كقاؿ (( اعتنكا بابني المحبكب كمسيحي سبتام زيفي
كاعتنكا بابني ناثاف النبي ))  ،كعندما سألو الحاضركف بعد استفاقتو عف ما قالو
أخبرىـ باف سبتام ىك الممؾ كالمسيح المخمص .

()57

كمف أجؿ اتقاف الخدعة أعمف ناثاف بعد اياـ بانو عثر عمى كرقة في جرة
كانت مخفية في كيؼ  ،كىذه الكرقة ىي جزء مف رؤيا كاف قد رأىا حاخاـ اسمو (
ابراىاـ ) عاش في القرنيف الثاني عشر كالثالث عشر الميالدييف  ،كالتي ذكرىا في
كتاب اسمو ( حكمة سميماف الكبرل ) كقاؿ ناثاف اف نصان عف سبتام جاء في ىذه
 ( 5387بالتقكيـ العبرم )

الرؤيا كىك (( اف ابنان سيكلد لمردخام زيفي عاـ

(1626ـ) كيسمى سبتام زيفي كسيككف مسيح الحؽ كسيجمس عمى عرشي  ،كتككف
مممكتو أبدية كخالص بني اسرائيؿ عمى يديو )) .

()58

عمى الرغـ مما ذكره ناثاف كاف في الحقيقة ىك ليس جزءان مف الرؤيا كانما

كانت مف كضعو ىك  ،اال اف ال أحد مف الحاخامات كالعمماء الذيف أخبرىـ كانت
لدييـ الجرأة ألف يسألكه أك يستفيمكا منو  ،كعمى أثر ذلؾ اعمف سبتام بانو المسيح
ككاف ىذا ىك االعالف الرسمي عف ميمتو ككاف ىذا قد حدث بيف
الشير العبرم سيكاف  ،الذم صادؼ  31-28مايس عاـ . 1665

 17 - 14مف

()59

لذلؾ فأف يكـ السابع عشر مف سيكاف يع د مف األعياد الميمة عند الدكنمة
ألنو يع د بداية ميمة المسيح المخمص سبتام  ،كبعد ىذا اعمف ناثاف النبي بأف
األحداث تسير بسرعة كاف عمى الناس اف يعمنكا تكبتيـ كاال فانيـ سيعذبكف كيمعنكف
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لعنة دائمة  .كاف ناثاف قاـ بكضع تعميمات لمتكبة في النيار كالميؿ كشاع الخبر بيف
الناس كأخذكا يتكبكف بشكؿ جماعي كعمني  ،كقد اتخذت طرؽ التكبة أشكاالن مختمفة

كمتعددة  ،فقد كاف بعض ىؤالء التائبكف يتجردكف مف مالبسيـ كيحفركف حف انر في
فناءات بيكتيـ كيدفنكف أنفسيـ الى رقابيـ الى أف تأثرت أجساميـ بذلؾ كما كانكا

يرمكف أنفسيـ بالمياه المتجمدة في الشتاء  ،كمنيـ مف كاف يكاصؿ الصكـ سبعة اياـ
متكاصمة مما أدل الى ىالكو  ،كاف البعض منيـ أخذ يصب الشمع الساخف عمى
جسده كغيرىا مف طرؽ التكبة التي تجيد النفس كالبدف .

()60

كاف ىؤالء التائبكف يأتكف الى ناثاف النبي مف كؿ مكاف ليتكبكا عمى يديو
كيسمعكف االخبار منو  ،حتى ضاقت بيـ المساكف فأخذكا يباتكف في االسكاؽ
كالشكارع  ،كاف النساء صغا انر ككبا انر كانكا يصكمكف حتى النساء الحكامؿ بؿ حتى
النساء حديثات الكالدة .

()61

قاـ ناثاف بالخركج مف غزة الى الخميؿ كبرفقتو المئات مف الييكد ليعذبكا
أنفسيـ بالثمج  ،كذلؾ لعدـ كجكد الثمكج شتاء في غزة  ،قاـ ناثاف كأتباعو بالتدحرج
عمى الثمج تعبير عف تكبتيـ  ،ككاف المسممكف ينظركف الى ىؤالء بعيف العجب
لغرابة أفعاليـ  ،كىذا ما دفع الحاخامات المعارضكف لسبتام لفعؿ ما يفعمو أتباع
سبتام حتى ال يصيبيـ األذل مف قبؿ انصار سبتام.

()62

اكتض كنيس غزة بالييكد الذيف كانكا يشعمكف الشمكع كيقرأكف التكاشيح فرحان

بظيكر ممكيـ سبتام الذم سيأخذ تاج السمطاف العثماني كيضعو عمى رأسو  ،كأخذ
ىؤالء يطمقكف عمى ناثاف ( النكر المقدس ) كعمى سبتام ( اميراة)

()63

ىذه االحداث دفعت ببعض الحاخامات بالتكجو الى غزة لرؤية ناثاف
كاالستماع لو كمعرفة ما يجرم  ،ككاف مف ىؤالء حاخاـ معركؼ مف امسترداـ اسمو
( شالكـ بف يكسؼ ) الذم اعجب بعمـ ناثاف حتى قاؿ عنو (( اف الناس يأتكف مف
بعيد ليستمعكا الى حكمتو ككميـ يمدحكنو كيقكلكف عنو انو يتكمـ بركح إليية)) كعندما
كاف بعض الحاخامات يطمبكف مف ناثاف آية أك كرامة دليال لصدؽ دعكل سبتام
كاف يرد عمييـ بأنو غير مسمكح لو أف يقكـ بذلؾ كاف عمييـ اف ينتظركا حتى تتحقؽ
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ىذه اآلية  ،كأحيانان كاف يرد عمييـ بأف ليس مف الضركرم اف يظير سبتام كرامة أك

معجزة ليـ .

()64

أما فيما يتعمؽ بسبتام فقد تكجو مف غزة الى القدس بصحبة عدد كبير مف
أتباعو  ،ككاف مف بيف مف رافقكه ممثمكا قبائؿ بني اسرائيؿ االثنتي عشر الذيف
اختارىـ في غزة  ،كما عيف الحاخاـ ( يعقكب نجا انر ) رئيسان لكينة الييكؿ  ،كأعمف

سبتام في زيارتو ىذه بأنو سيقكـ بتقديـ األضاحي في القدس  ،كىذا ما اثار خكؼ
الحاخامات المعارضمف لو مف اغضاب المسمميف اف ذىب سبتام كعمؿ ما يجكؿ
في خاطره في مسجد قبة الصخرة  ،مما دفع سبتام الى تغيير رأيو بعد اف ضرب

كفان بكؼ كقاؿ (( يا كياله انو كاف قريبان  ،كاآلف أصبح بعيدان))  ،كيمكننا تفسير قكلو
ىذا بأف الخالص كاف قريبان كلكف عدكلو عف تقديـ األضاحي في القدس قد أبعد يكـ

الخالص  ،كقاـ سبتام بالغاء صياـ تمكز كحمؿ ألتباعو بعض ما حرمتو الشريعة
الييكدية أكمو .

()65

كقمؽ مف قبؿ الحاخامات الرافضيف
ا
أثارت تصرفات سبتام األخيرة امتعاض ا
لو كلدعكتو مما دفعيـ الى شككتو لدل القاضي معمنيف ذلؾ اف سبتام

كاف رجالن

طالب حكـ ليس اكثر ،كاتيمكه ايضان بسرقة بعض األمكاؿ التي جمعيا لييكد القدس

 ،اال اف القاضي لـ يصدر أم حكـ بحؽ سبتام  ،بؿ انو اجاب طمب سبتام عندما

طمب منو بالسماح لو بالطكؼ في القدس عمى حصانو  ،كىذا ما قاـ بو فعالن سبتام
اذ انو ارتدل جمبابان أخضر كطاؼ بالمدينة سبع مرات برفقة بعض اتباعو  ،كىذا ما
دفع حاخامات القدس بالكتابة الى حاخامات غزة يحذركنيـ مف التصديؽ كااليماف

بسبتام كطمبكا منيـ االبتعاد عف سبتام خكفان مف السمطاف العثماني مف خالؿ قكليـ

(( لئال نككف جميعان مذنبيف أماـ السمطاف )) .

()66

لـ يكتؼ حاخامات القدس بمراسمة حاخامات غزة  ،بؿ اصدركا ق ار انر بطرد

سبتام مف الييكدية ( حرـ ) كطرده مف القدس عمى اف يتركيا خالؿ ثالثة أياـ ،
كقد أعمـ ىؤالء رئيس الحاخامات في اسطنبكؿ بقرارىـ ىذا  ،كما عممكا عمى

الجاليات الييكدية قرار الطرد ىذا  ،بؿ تجاكزت دعكات بعض الحاخامات أمر الطرد
الى القتؿ  ،اذ جاء في رسالة رئيس الحاخامات ما يحرض عمى قتؿ سبتام كيشجع
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عميو اذ قاؿ  (( :اف ىذا الرجؿ نشر كثي انر مف البدع كاف كؿ مف يقتمو سينقذ كثي انر

()67

مف الناس  ،كاف اليد التي ستضربو ستككف مباركة مف قبؿ الرب كالناس )) .

كمع اف الغالبية العظمى مف الحاخامات كانكا معارضيف الدعاء سبتام
كرفضيـ لو اال انو كاف ىناؾ مف صدؽ بو مف الحاخامات كأتبعو  ،ككاف عمى
رأسيـ الحاخاـ ( صمكئيؿ فريمك ) الذم أصبح أقرب المقربيف لو ككاتـ اس ارره ككاتبو
الخاص  ،فضالن عف الحاخاـ ( مكسى غالنتة )  ،كعالـ القبالة المشيكر الحاخاـ (

بنياميف ىاليفي ) الذم كاف يعيش في صفد كالذم كتب الى أحد اصدقائو قائالن (( :
أما بالنسبة الى مكضكع الخالص فاف سبتام ىك ممكنا )) .

()68

اضطر سبتام لمغادرة القدس ككاف ذلؾ في تمكز عاـ

 ، 1665ككانت

كجيتو ىذه المرة الدكلة العثمانية  ،فخرج مف القدس الى صفد أكالن كيبدكا اف سبب
تكجيو الى صفد ىك لرؤية الحاخاـ ( اسحؽ لكريا ) مؤسس احدل مدارس القبالة

الميمة  ،اذ كاف سبتام يجمو كيعظمو  ،كمف صفد تكجو الى دمشؽ كفييا احاط بو
الكثير مف المؤمنيف بو  ،ككاف مف بينيـ ( صمكئيؿ فايتاؿ ) ابف الحاخاـ المشيكر (
حاييـ فايتاؿ ) احد عمماء القبالة المشيكريف الذم أصبح مف اتباعو فيما بعد.

()69

كمف دمشؽ سافر الى حمب كعند كصكلو الى ىناؾ لقي مف الترحيب كالحفاكة
كالتكريـ مف الييكد ما يميؽ بالممكؾ كالفاتحيف بؿ ككاف في مقدمة المرحبيف بو
حاخاميا األكبر  ،ككاف قد سبؽ كصكؿ سبتام الى حمب كصكؿ رسالة مف نبيو
ناثاف الى أىالي حمب يحذرىـ فييا بأف ال يعاممكا سبتام كما عاممو ييكد القدس ،
كاف ال يرتكبكا الخطأ نفسو الذم أرتكبو اكلئؾ اذ جمبكا ألنفسيـ المعنة  ،استغؿ سبتام
كجكده في ىذه المدينة مف اجؿ اقناع أكبر عدد ممكف مف حاخاماتيا بأنو المسيح
المخمص اذ مكث فييا حكالي ثمانية كعشريف يكمان  ،اذ قرر بعدىا الرحيؿ رغـ طمب

الجالية الييكدية فييا منو البقاء اال انو لـ يستجب لرغبتيـ كقاؿ ليـ بأنو في عجمة مف أمره

ليذىب الى أزمير ليصؿ الييا قبؿ الكقت المحدد لتحقيؽ الخالص .

()70

كانت اخبار تكجو سبتام الى أزمير قد سبقتو الييا  ،كعند كصكلو استقبمتو
الييكد استقباؿ الممكؾ كىـ ييتفكف عاش ممكنا عاش نبينا  ،ففي الفكر الييكدم
الديني اف المسيح ليس نبيان فحسب بؿ ىك ممكان في الكقت نفسو  ،كبيذا سيجمع في
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يديو السمطتيف الدينية كالدنيكية  ،بعد ىذا نزؿ سبتام في بيت أخيو ( الياىك ) ،
ككاف حاخامات أزمير قد تمقكا قبؿ كصكؿ سبتام رسالة بأف حاخامية القدس قد
قامت بطرد سبتام مف المدينة  ،كلكف رغـ عمميـ لـ يتمكنكا مف فعؿ شيء ككف
االمكر كانت قد خرجت مف أيدييـ اذ أصبح سبتام ذ ا نفكذ كشعبية كبيرة بيف عامة
الييكد .

()71

فقد أصبح الدعاء لو في المعبد الييكدم ليس عمى انو المسيح فقط بؿ عمى
انو ممؾ اسرائيؿ  ،ككانت الرسائؿ التي ترسؿ اليو تضفي عميو ىذه الصفة  ،اذ كاف
الدعاء الذم يدعى بو لو في معبد ىامبكرغ الييكدم عمى الشكؿ التالي ((الميـ يا
ناصر الممكؾ كصانع االمراء بارؾ لنا حاكمنا الممؾ الصالح سبتام زيفي مسيح رب
يعقكب ))  ،أما الدعاء الذم كاف يق أر في المعابد الييكدية في الدكلة العثمانية ،
كالذم حؿ محؿ الدعاء لمسمطاف العثماني فقد كاف عمى الشكؿ التالي (( اف الذم
يمنح الخالص لمممكؾ كالحكـ لالمراء  ،مالؾ الممؾ األبدم  ،الذم خمص عبده داكد
مف السيؼ القاتؿ  ،الذم يعبد طرقان في البحر  ...ىك الذم يبارؾ كيحفظ  ،كيرعى
كيرفع الى األبد سيدنا كمسيحنا  ،مبارؾ رب يعقكب االسد كااليؿ السماكم  ،مسيح
العدؿ  ،ممؾ الممكؾ السمطاف سبتام زيفي  ،ليحفظو الممؾ االكبر كيمنحو الحياة
كليرعو كيرفع نجمو كمممكتو  ،كيجعؿ قمكب الممكؾ كاالمراء تتجو نحكه كنحكنا كنحك
اسرائيؿ بالخير آميف )) .

()72

قاـ سبتام بتقسيـ االرض كعيف ليا ممككان مف الييكد المقربيف منو  ،فأحدىـ

كاف يمثؿ داكد كاالخر مثؿ سميماف كاالخر عزيا كاآلخر ييكشفاط  ،كىكذا بالنسبة

الى أخكيو فقد عيف الياىك زيفي ممؾ ممكؾ اسرائيؿ كآخاه يكسؼ ممؾ ممكؾ ييكدا ثـ
عيف لكؿ كاحد منيـ نائبان  ،كأطمؽ عمى زكجتو سارة لقب (ممكة فمسطيف )

()73

،

كما قاـ باعطاء بعضيـ كثائؽ مكتكبة تنص عمى تعيينيـ  ،كمف طريؼ ما يذكر
عف أكاذيب سبتام اف قاـ بتعييف أحد الفقراء الذم كاف يعيش عمى الصدقات كاسمو

( ابراىاـ ربيك ) أحد ىؤالء الممكؾ  ،فجاء أحد األغنياء عمى ىذا الشخص فعرض
عميو مبمغان ضخمان لكي يتنازؿ عف مممكتو المفترضة  ،لكف ابراىاـ ربيك رفض ىذا

العرض المغرم  ،ككاف سبتام في ىذه المرحمة يكقع رسائمو بالقاب عدة منيا ( ابف
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اهلل البكر ) ك ( ابككـ اسرائيؿ ) ك ( انا الرب اليكـ سبتام زيفي )  ،كقد أثارت ىذه
االلقاب كخصكصان المقب االخير الييكد المعارضيف لو  ،كلكنيـ لـ يككنكا قادريف

عمى فعؿ شيء  ،أما مف جانب أتباعو فقد أخذ يؤرخكف التاريخ بالسنة التي ظير

فييا سبتام كمسيح مخمص  ،كمثاؿ ذلؾ كضعيـ عمى بعض الكتب التي طبعت في
ىذه اؿمدة عبارة (( السنة االكلى مف تجديد النبكة كالمممكة )) الى جانب عبارة ((
سبتام زيفي ممؾ اسرائيؿ مسيح الرب يعقكب )) .

()74

اظير سبتام في ىذه المرحمة سمككان معاديان لكؿ مف اضطيد الييكد مف

كجية نظره  ،اذ نراه قد بدأ بارساؿ الرسائؿ الى الييكد المنتشريف في كؿ بقاع العالـ
مبش انر ليـ بأنو سيقكـ بالثأر لمييكد مف كؿ أعدائيـ  ،كانيـ سكؼ يحكمكف العالـ مف
دكلتيـ التي ستنشأ قريبان  ،كاف النصر قادـ ال محالة كمف ىذه الرسائؿ ما كتبو الى

ييكد بكلندا كالتي جاء فييا (( قريبان سأثر لكـ كأسميكـ كما تسمي االـ ابنيا

كسأعكضكـ مائة ضعؼ عف العذابات التي قاسيتمكىا كاف يكـ الثأر قريب كقد قربت

سنة الخالص )) .

()75

كىذا ما أدل بالييكد الى االندفاع كتيديد خصكميـ كخصكصان مف المسيحييف

 ،اذ قاؿ بعض المسيحييف في اسطنبكؿ (( اف ىؤالء أتباع سبتام قد ىددكنا

كحذركنا مف كارثة رىيبة ستحدث لنا اذا لـ ننظـ الييـ في أسرع كقت برغبة منا كمف
أجؿ مصمحتنا  ،كاف عمينا أف نذىب الى الممؾ ( سبتام ) الذم سيحكميـ كنصدؽ
قياـ مممكتو كنخضع لدينيـ كشريعتيـ التي ستطبؽ في العالـ)).

()76

صدؽ الييكد ادعاءات سبتام كنبيو ناثاف كبدأكا ينتظركف يكـ الخالص
المكعكد  ،فترككا الدنيا كممذاتيا  ،اذ قامكا بتطيير انفسيـ حتى أصابت حياتيـ
العامة الشمؿ فترككا أعماليـ كتجارتيـ  ،ففي الدكلة العثمانية بدأكا يخرجكف ليالن

حامميف الشمكع  ،كينادكف باسـ سبتام  ،ككانكا ينشدكف المزمكر الكاحد كالعشريف في
المعبد ثالث مرات في اليكـ صباحان كعص انر كليالن  ،ككاف ىؤالء قد نقشكا ىذا

المزمكر عمى الخشب في احد المعابد كاحيط بتاج كتب عميو تاج سبتام زيفي .

()77

كفي ىامبكرغ كأمسترداـ كبكلندا احتفؿ الييكد في الشكارع مستبشريف بظيكر
سبتام كقرب الخالص عمى أساس اف ما يقكـ بو الييكد ىك نكع مف التحدم .
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أما ييكد البالد العربية فمـ يككنكا بمعزؿ عما يحدث فقد كاف حاليـ حاؿ بقية
الييكد في اكربا كالدكلة العثمانية  ،ففي اليمف صدؽ الكثير مف الييكد بأخبار سبتام
كعـ الفرح كالسركر الجالية الييكدية فييا  ،فأخذ يبشر أحدىـ اآلخر بأف الخالص
يب  ،كأخذ الكثير منيـ يبيع أمالكو  ،بؿ البعض تكقؼ عف العمؿ كتييأ
بات قر ا
لمذىاب الى فمسطيف  ،ككاف مف بيف المصدقيف بيذه األخبار شاعر ييكدم يمني
اسمو ( شالكـ شبازم ) الذم سخر شعره مف أجؿ إثارة عكاطؼ الييكد

كمشاعرىـ

ككانت أشعاره خميطان مف العربية كالعبرية دعى خالليا الناس الى التصديؽ بسبتام ،
ككاف مف جممة ما قالو (( لقد جاء المخمص كمع النبي الياىك  ،فمترتفع أصكاتنا

ٍ
بأغاف كفرح ))  ،كىذا ما أثار غضب أماـ اليمف الذم أصدر
كلنذىب الى صييكف
أم انر بمعاقبة الييكد الذيف صدقكا سبتام العتقاده بأنيـ يحاكلكف قمب نظاـ الحكـ ،

اال اف ىذا العقاب لـ يكف رادعان لمييكد كالذيف استمركا باالحتفاؿ دكف تكقؼ  ،مما
دفع حاكـ احدل المقاطعات باعداـ حاخاميـ سميماف االقطع .

()79

كفي مراكش كغيرىا مف حكاضر المغرب العربي  ،كاف الحاخامات عمى
اتصاؿ بناثاف لمكقكؼ عمى اخر التطكرات  ،كىذا ما أثار خشية الحككمات مما كاف
يقكـ بو الييكد  ،فمنعتيـ كأجبرتيـ عمى التكبة مما قامكا بو  ،كفي ليبيا كاف (
البراىاـ كردكزك) الذم كاف طبيبان كأحد زعماء الجالية الييكدية  ،مف أكثر الييكد

تحمسان لدعكة سبتام كالتبشير بيا منذ ظيكرىا ككاف عمى تكاصؿ تاـ مع ناثاف  ،كقد
استمر ىذا عمى التصديؽ بسبتام حتى نياية حياتو .

()80

ككذلؾ كاف حاؿ الييكد في مصر كسكريا  ،فقد أخذ الييكد يتكبكف بشكؿ
جماعي  ،كتكقفكا عف اعماليـ التجارية كأخذكا يتقشفكف بمالبسيـ كبعضيـ اخذ
يضع ترابان عمى رأسو تأكيدان عمى التكبة كالندـ كأكثركا مف الصياـ بؿ كأنشأكا صندكقان
()81

لمساعدة الفقراء.

ككاف اعتقاد اتباع سبتام باف خالصيـ الذم يأممكنو سيككف خالؿ سنتيف
عمى أكثر تقدير  ،كبسبب ذلؾ كسدت التجارة في المراكز التجارية التي يسيطر
عمييا الييكد  ،اذ كانكا ينتظركف الحدث العظيـ  ،كذكر جاليكتكمنسكي الذم كاف
معاص انر ليذه االحداث في كتابو ( المسيح الحؽ ) ما نص (( لقد ترؾ الييكد بيكتيـ
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كامكاليـ كرفضكا أف يقكمكا بأم عمؿ كادعكا بأف المسيح سكؼ يأخذىـ الى اكرشميـ
عمى السحاب )) .

()82

رابعاً  :سفر سبتاي الى اسطنبول واعالن اسالمه .

بعد اف استكمؿ سبتام استعداداتو في ازمير  ،اعمف ألتباعو بأنو سيغادر الى

اسطنبكؿ  ،اذ قاؿ ليـ اف الرب قد دعاه ليذىب الييا الكماؿ الجزء االخير كاألىـ
مف ميمتو  ،كيبدكا انو كاف يقصد بالجزء االخير تنفيذ ما تـ اشاعتو سابقان باف

السمطاف محمد الرابع سيقكـ بتسميـ سبتام تاج االمبراطكرية العثمانية  ،ركب سبتام

البحر الى اسطنبكؿ في نياية عاـ  1665مع قميؿ مف أتباعو قاصدان اسطنبكؿ ،

ككاف قد سبقو الييا عدد كبير مف اتباعو عف طريؽ البر ليككنكا في استقبالو ىناؾ ،

ككانت الرحمة تستغرؽ عشرة اياـ كلكف لسكء األحكاؿ الجكية كىياج البحر استغرقت
الرحمة اكثر مف شير .

()83

غير اف تحركات سبتام لـ تكف غائبة عف أسماع كأنظار الحككمة العثمانية
 ،اذ كاف الصدر األعظـ ( فاضؿ احمد ككبرلك ) عمى عمـ بنية قدكـ سبتام الى
اسطنبكؿ  ،ككاف عازمان عمى سجنو لذلؾ أمر جنكده بإلقاء القبض عميو ما أف تطأ
قدميو اليابسة  ،كعند كصكؿ سبتام تكجو اليو مجمكعة مف الجنكد كعندما س

ألو

الضابط عف شخصو أجاب سبتام بانو حاخاـ ييكدم مف القدس جاء لجمع
الصدقات لفقراء الييكد في فمسطيف  ،غير اف ىذه الخدعة ككما يبدكا لـ تنطؿ عمى
الضابط الذم اعتقمو كالقاه في سجف صغير كمظمـ تنفيذان ألمر الصدر األعظـ  ،اال
اف ذلؾ ككما يبدكا لـ يؤثر عمى أتباعو الذيف احتفمكا بقدكمو في الشكارع كقالكا بأف

حبسو أمر طبيعي ألنو جزء مف نبكءتو اذ اف المسيح المخمص يجب اف يعاني كيتألـ
قبؿ أف يتحقؽ مجده كتظير عظمتو لجميع البشر  ،كفي سجنو ىذا بدأ الييكد مف
اتباعو بالتكجو اليو لزيارتو مف اجؿ اظيار الكالء لو  ،كبقي عمى ىذه الحاؿ طكاؿ
مدة بقائق في ىذا السجف التي استمرت لمدة شيريف.

()84

كلما كاف الصدر األعظـ عمى كشؾ الذىاب في حممة عسكرية  ،ككاف
السمطاف محمد الرابع كقتيا في مدينة ادرنة  ،رأل بأنو ليس مف الحكمة ابقاء سبتام
في العاصمة مع كجكد ىذه االضطرابات بيف الييكد  ،لذا قاـ بنقمو الى قمعة في
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جزيرة غاليبكلي عمى الدردنيؿ التي غالبان ما كانت تأكم السجناء السياسييف  ،كقد

اطمؽ اتباع سبتام فيما بعد عمى ىذه القمعة ( مجدؿ عز ) كالتي تعني بالعربية (

برج القكة ) .

()85

لـ يتكقؼ سبتام حتى في سجنو عف أالعيبو  ،فمف سجنو ىذا كاف يعد
الكافديف عميو مف اتباعو بالنصر القريب  ،كيطمب منيـ التكبة كيحثيـ عمى الصبر
كيمنييـ بالكثير عندما يذىب منتص انر الى فمسطيف  ،كمف سجنو ىذا أخذ

يشرع

بعض التشريعات الجديدة  ،ككاف منيا الغاء بعض أياـ الصياـ الميمة عند الييكد

مثؿ الغاء صياـ ( العاشر مف شير طبت )

()86

 ،ككذلؾ الغاء صياـ اليكـ السابع

عشر مف تمكز  ،بؿ حتى صياـ اليكـ التاسع مف اب كتحكيمو الى يكـ عيد اذ أصبح
ىذا اليكـ عيدان لميالده .

()87

كفي سجنو أخذ اتباع سبتام يؤكدكف بانو المسيح حقان الف الحككمة العثمانية

لـ تتعرض لو بأذل مع أنو كاف قد ادعى بأنو سيأخذ السمطاف العثماني أسي انر  ،كجاء
اليو الييكد مف أغمب انحاء العالـ حتى ازدحمت البكاخر التي تنقميـ بشكؿ لـ

يحصؿ مثمو مف قبؿ  ،فكانت ىناؾ طكابير مف المراكب ذاىبة الى السجف مما أدل
الى ارتفاع اجكر المراكب كاسعار الطعاـ كاجكر السكف  ،كأخذ حراس السجف
يأخذكف الرشكة مف اجؿ تسييؿ زيارة سبتام مما عاد عمييـ بالريع الكفير  ،كما أخذ
أثرياء الييكد يتبرعكف لو بأفضؿ انكاع المالبس  ،كيرسمكف لو اليدايا الغالية كالثمينة كما

تبرع لو أخكه بأمكاؿ كثيرة  ،كما قامكا باعطاء الرشكة لممسؤكليف عف حراستو مف اجؿ اف

يكسع عميو كيرفو عنو  ،لذلؾ سمح لزكجتو ككاتبو الخاص (صمكئيؿ فريمك ) اف يتخذا
ليما سكنان معو حتى أصبح لو مجمس كمجمس االمراء  ،كأخذت زكجتو تسمؾ سمكؾ
األميرات مع القادميف عمييا كالقادمات .

()88

كاف مف بيف الذيف قدمكا لمقابمتو في سجنو حاخاـ ييكدم معركؼ بيف الييكد
اسمو ( نحميا ككىيف ) الذم كاف قد ادعى بأنو المسيح ابف يكسؼ  ،غير اف زيارتو
ىذه كانت الغاية منيا ليس لتأييد سبتام كانما لمناقشتو في مكضكع المسيح المخمص
كشركط ظيكره  ،كقد بقي نحميا ككىيف مع سبتام في السجف لثالثة أياـ  ،قضاىا
كسبتام بالنقاش في شركط ظيكر المسيح المخمص كأكصافو في ضكء المعتقد
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الييكدم  ،ككاف رأم نحميا ككىيف الذم تكصؿ اليو بعد ىذا النقاش ال يختمؼ عف
رأم الحاخامات المعارضمف لسبتام  ،اال اف الفرؽ الكحيد ىك اف نحميا ككىيف كاف
أج أر مف غيره مف الحاخامات اذ التقى بشكؿ مباشر بسبتام كاطاؿ معو النقاش الذم
خرج منو بنتيجة اف مكاصفات كشركط المسيح المخمص لبني اسرائيؿ ال تنطبؽ عمى
سبتام  ،كىذا ما ىدد حياتو اثناء كجكده في سجف سبتام خكفان مف بطش أنصار

سبتام بو  ،ليذا تظاىر باعتناؽ االسالـ مف اجؿ حمايتو مف حراس السجف حتى

خركجو كىذا ما حدث اذ انو ارتد عف اسالمو بعد نجاحو بالخركج مف القمعة .

()89

لـ ينتو االمر عند ىذا الحد فقد عقد نحميا ككىيف العزـ عمى افساد االمر
عمى سبتام  ،كذلؾ بالذىاب الى السمطاف الذم كاف يقيـ في ادرنو كقتيا كاخباره عف
خطر ما يدعيو سبتام  ،فذىب برفقة بعض الحاخامات المعارض مف لسبتام البالغ
السمطاف عف ذلؾ فالتقكا في ادرنة ( ككرك مصطفى باشا ) قائمقاـ ادرنة الذم كاف
نائبان لمصدر األعظـ الذم كاف في حممة عسكرية  ،كاخبركه عف دعكة سبتام كعف

أتريخ حياتو كانو رجؿ فاجر كمنغمس بالممذات  ،ىدفو تغيير طاعة الييكد تجاه

السمطاف ك التحريض عمى الثكرة ضد الدكلة العثمانية  ،لذلؾ كاف رأم معارضي
سبتام ىك ضركرة التخمص منو كمف شركره  ،اما مف جانب السمطاف العثماني فانو
كاف قميؿ العمـ بأمر سبتام كدعكتو  ،كلكف ما اف عمـ السمطاف بأخر تطكرات
سبتام حتى أمر بإحضاره الى ادرنة في اسرع كقت  ،كىذا ما كلد نكعان مف الفرح

لدل أتباع سبتام العتقادىـ اف السمطاف قد أرسؿ لمسيحيـ مف اجؿ اف يسممو الحكـ

ليحؿ محمو .

()90

نقؿ سبتام الى ادرنة اذ كاف لسمطاف يقضي أكثر كقتو  ،كاف بصحبة سبتام
بعض الحاخامات المؤمنيف بو كاخكه الياىك  ،كعند نقمو الى قصر السمطاف حيث
مكاف االستجكاب ظيرت عالمات الخكؼ كالقمؽ كاضحة عمى سبتام كىذا ما أثار
استغراب اتباعو المرافقيف لو  ،فيك الذم ادعى انو المسيح المخمص الذم سيحكـ
العالـ بعد اف يستكلي عمى حكـ االمبراطكرية العثمانية  ،كىك الذم قاؿ فيما سبؽ
سيأخذ السمطاف العثماني اسي انر  ،كىك اآلف يرتجؼ خكفان مف مقابمة السمطاف

العثماني كحاشيتو .

()91
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ادخؿ سبتام كمف معو الى غرفة كانت معدة الستجكابو لمكقكؼ عمى حقيقة
أمره  ،ككاف الحاضركف فييا كؿ مف ( ككرك مصطفى باشا ) قائمقاـ ادرنو  ،كشيخ
االسالـ ( منقرم زادة ) ك ( فاني افندم ) اماـ القصر  ،كطبيب السمطاف الخاص
الييكدم األصؿ كالمتحكؿ الى االسالـ ( حياتي زادة مصطفى فيضي )  ،ككاف
السمطاف يجمس كراء حجاب  ،كالطبيب كاف ىك المترجـ بينيـ كبيف سبتام كلما لـ
تكف إجابات سبتام مقنعة لمحضكر  ،طمب السمطاف اف يختبركا ادعائو كذلؾ باف
يجرد سبتام مف مالبسو كجعمو ىدفان لمسياـ فاذا لـ تؤذ جسده سيككف السمطاف اكؿ
المصدقيف بو  ،كاف آذتو فيك رجؿ كاذب كدجاؿ .

()92

كما اف سمع سبتام اقتراح السمطاف حتى انكر ادعا ءق بأنو المسيح كقاؿ عف
نفسو انو مجرد حاخاـ ييكدم فقير كال صحة لما ركج عنو مف اشاعات  ،اال اف
السمطاف لـ يصدؽ قكؿ سبتام كاتيمو بإثارة القالقؿ كاالضطرابات في الدكلة
العثمانية  ،فضالن عف رغبتو بانتزاع جزء ميـ مف الدكلة العثمانية كالمقصكد بو

فمسطيف  ،كلذلؾ يجب أف يعاقب  ،كلكف طبيب السمطاف اقترح عمى سبتام اف يعمف

اسالمو ليسمـ مف العقاب  ،كبعد

مدة مف التفكير كافؽ سبتام عمى مقترح طبيب

السمطاف كأعمف اسالمو  ،كقاؿ انو يتشرؼ بأف يشير اسالمو اماـ السمطاف  ،فأعمف
سبتام اسالمو أماـ الحاضريف كقبؿ منو السمطاف ذلؾ  ،فادخؿ الى الحماـ كابدلت
ثيابو كلبس العمامة كاعطي اسمو الجديد كىك ( محمد أفندم ) اك ( عزيز محمد
أفندم )  ،كمف أجؿ اف يحيا حياة كريمة اسندت اليو كظيفة تشريفية في القصر كىي
كظيفة ( قابجي باشي ) ( حارس أبكاب القصر )  ،كخصص لو راتب شيرم كعيف
لو استاذ يدرسو المغة العربية كاصكؿ االسالـ  ،كبعد

مدة قصيرة اعمنت زكجتو سارة

اسالميا اماـ كالدة السمطاف كأعطيت اسـ ( فاطمة قاداف ) ككاف ىذا عاـ . 1666

()93

مف ىنا ظير الى العالـ ييكد الدكنمة  ،أم عندما اعمف سبتام اسالمو بيف
يدم السمطاف محمد الرابع عاـ

 ، 1666كقد انتشر خبر اعالف سبتام اسالمو

بسرعة بيف الييكد كالمسمميف  ،كأصبح اتباعو خاصة كالييكد عامة اضحككة عند
غيرىـ  ،اذ مثؿ ما حدث صدمة كبيرة ألتباعو كىزة عنيفة ليـ النيـ كانكا يتكقعكف
احداثان عظيمة عندما يذىب سبتام الى السمطاف  ،لكف ما حدث جاء مخيبان
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لتكقعاتيـ كىك اعتناؽ مسيحيـ االسالـ  ،كىذا ما كلد ردكد أفعاؿ مختمفة لدل اتباعو
كالمقربيف منو فكثير منيـ ارتدكا عمى اعقابيـ كرجعكا الى سابؽ عقيدتيـ  ،كآخركف
تريثكا ليركا جمية االمر كحقيقتو .
أما نبيو ناثاف ككاتبو فريمك فقد بدأكا بإعطاء التبريرات لمييكد لما قاـ بو
سبتام  ،حتى قاؿ ناثاف اف سبتام مازاؿ ىك المسيح المخمص كاف ما حدث ىك سر
مف االسرار العميقة ال يعرفيا احد كسيكشؼ عنو في الكقت المناسب  ،كما قاؿ اف
سبتام دخؿ عالـ الجكييـ ( الغرباء ) مف اجؿ اف يحطميـ مف الداخؿ  ،أما فريمك
فقد قاؿ بأف كؿ شيء حدث كما يجب اف يحدث ككما ىك مقرر لو  ،فإف تظاىر
سبتام باالسالـ يثبت بأنو ىك المسيح المخمص كما اف نبي اهلل (مكسى) المخمص
االكؿ قد عاش في قصر فرعكف متبعان ديف الفراعنة ظاىريان كمبطنان دينان آخر ،

فكذلؾ سبتام تحكؿ في الظاىر الى االسالـ كباطنيان ىك طاىر كنقي

()94

 ،ككاف

مف التفسيرات التي أطمقيا أنصار سبتام  ،اف ركح سبتام كجسده الحقيقييف قد
صعدا الى السماء كبقي ظمو يمشي عمى االرض كعمى رأسو عمامة مثؿ المسمميف ،

كسينزؿ في الكقت المناسب لتحقيؽ ميمتو كاظيار العجائب كالمعجزات .

()95

أما فيما يتعمؽ بردكد أفعاؿ معارضيو مف الحاخامات بعد اعالف اسالمو ،
فما اف كصؿ الييـ خبر اسالـ سبتام حتى تنفس كبار الحاخامات الصعداء ،
كعبركا عف سعادتيـ لما حدث  ،ككتبكا الى الجالية الييكدية في القدس  ،اذ قالكا ليـ
(( بالنسبة الى سبتام زيفي فاننا ال نريد اف نتحدث عما حصؿ بالتفصيؿ كلكف
يكفينا اف نقكؿ بأننا كأكالدنا يجب اف نحمد اهلل كنشكره بما ال حدكد لو عمى خالصنا
 ،كتدخمو لدرء خطر كاف يحدؽ بحياتنا )) .

()96

كأرسمكا رسائؿ اخرل مماثمة الى الجاليات الييكدية كطمبكا فييا الغاء ما شرعو
سبتام مف صمكات كصكـ كاحتفاالت كغيرىا  ،كمعاقبة كؿ مف يستمر عمى االلتزاـ
بيا كتطبيقيا  ،كطمبكا مف الحاخامات اف يطردكا مف الييكدية كؿ مف كاف مستم انر
عمى االيماف بسبتام كأخذ بعض الحاخامات الذيف صدقكا بسبتام يتخمكف عنو

كيعبركف عف ندميـ عما قامكا بو كقاؿ بعضيـ (( لقد ضممنا كالغنـ التائية ...
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ككثقنا بقصبة مكسكرة  ،ناثاف الغزم الذم صدقناه كنبي تبيف انو كاذب كدجاؿ )) .

()97

استم ار انر لحمالت الحاخامات المعادية لسبتام  ،قاـ ىؤالء في احدل المرات

بتزكير رسالة ادعكا انيا مف كتابة سبتام  ،كأخذكا يكزعكنيا بيف الييكد كقالكا فييا ((
اف سبتام ظير اماميـ كاعترؼ ليـ باف حركتو المسيحانية كانت خدعة كاف ناثاف
ىك الذم لفؽ ىذا االمر عندما اظير رؤيا الحاخاـ ابراىاـ المزكرة  ،كاف سبتام قاؿ
(( انو قد أضمني كخدعني ككضع الكذب عمى لساني ثـ أنا قمت بتظميؿ االخريف
كخداعيـ  ،كاآلف انا عندما افكر في االمر ارل بأف ما قمت بو انما سببو ركح شر
أصابني كاف العالـ يجب اف يستمر كما ىك كعمى الناس اف ينتظركا المسيح
المخمص الذم لـ يظير بعد ))  .ككانت الرسالة قد كقعت بػ (( أخككـ االصغر
سبتام زيفي الذم مر بعذابات ال حدكد ليا )) .

()98

ظؿ سبتام يقضي الكثير مف كقتو في قصر السمطاف  ،ككاف مجمكعة مف
اتباعو قد أظيركا االسالـ كما أظيره ىك  ،كأخذ أتباعو كمعيـ ناثاف يطكركف فكرة
السمكؾ المزدكج لسبتام الذم كاف يقكؿ لممسمميف بانو ال عالقة لو بالمسيح المخمص
 ،كفي الكقت نفسو يخبر اتباعو كالمؤمنيف بو باف خالصيـ مف أيدم الظالميف قريب
كما عمييـ اال الصبر كانتظار الفرج  ،كما كاف سبتام يضع التكراة في يد كالقراف في
اليد االخرل  ،كلكنو عندما يؤدم الصالة كاف يتييأ ليا بطريقة ييكدية .
اما عف دعكتو ألتباعو العتناؽ االسالـ  ،فقد كاف يذىب الى الكنيس
الييكدم كيطمب مف الييكد اف يتحكلكا الى االسالـ  ،ككانت دعكتو ىذه تحقؽ شيئان

مف النجاح في بعض االحياف  ،ففي احدل المرات اصطحب معو اثني عشر رجالن
كخمس نساء مف اتباعو الى قصر السمطاف ليعمنكا اسالميـ  ،كىذا ما حصؿ فقد

أعمف ىؤالء اسالميـ اماـ السمطاف  ،كفي اليكـ التالي ركب سبتام حصانان

كاصطحب معو النساء كالرجاؿ الذيف اعمنكا اسالميـ كذىب الى الكنيس كخطب في
الكنيس خطبة طكيمة كقاؿ لمحاضريف انيـ اف لـ يتبعكا االسالـ فانو سكؼ ال يتمكف

مف خالصيـ كأخذىـ الى أكرشميـ .

()99
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استمر سبتام في دعكة اتباعو الى االسالـ  ،اذ قاـ بارساؿ رسالة الى بعض
الحاخامات الذيف صدقكا بو مف اجؿ اعالف اسالميـ  ،كطمب ىؤالء بأف يككف ىناؾ
مجمس نقاش بينيـ كبيف سبتام بحضكر الصدر األعظـ  ،فإذا أقنعيـ فسيتحكلكف
الى االسالـ  ،كفي اليكـ المحدد لمنقاش حضر ىؤالء برفقة سبتام كأخكه الياىك الى
قصر السمطاف الذم كاف جالسان في غرفة كبيرة كراء حجاب  ،كبدأ النقاش بيف

الحاخامات كسبتام حتى ارتفعت االصكات كاشتدت المناقشة ككانت النتيجة اف

تحكؿ اثناف مف ىؤالء الى االسالـ اما البقية فقد فضمكا البقاء عمى ييكديتيـ  ،كىذا
ما دفع سبتام إلى االعتذار لمسمطاف كأعدان اياه بأف يتحكؿ الباقكف الى االسالـ في
االياـ القادمة .

()100

كيبدكا اف سبتام كاف محظكظان بعض الشيء اذ تمكف مف اقناع بعض أتباعو

مف اعالف اسالميـ  ،اذ نراه كاف قد تمكف مف اقناع ثالثمائة شخص عمى اعالف

اسالميـ خالؿ مدة تقدر بشيريف اك ثالثة أشير  ،كىذا لـ يكف مقصك انر عمى الييكد
المكجكديف في تركيا كانما شمؿ ييكدان مف العراؽ كفمسطيف كأماكف اخرل .

كعمى الرغـ مف تظاىر سبتام باالسالـ اال انو لـ يتكقؼ عف ممارسة

الشعائر كاالحتفاؿ بالمناسبات الدينية الييكدية  ،كال بد أف نذكر ىنا اف مف االحداث
الميمة في حياة سبتام في ىذه ا لمدة كالدة طفؿ لو اسماه ( يشماعيؿ مردخام )
الذم احتفؿ بختانو طبقان لمشريعة الييكدية .

()101

خامساً  :القبض عمى سبتاي ونفيه .

كما ذكرنا سابقان اف الحاخامات المعارض مف لسبتام كانكا قد فشمكا في حمؿ

اتباعو عمى عدـ التصديؽ بو كتكذيبو  ،لذلؾ نراىـ قد عزمكا عمى االتصاؿ بأحد
المسؤكليف النافذيف في الدكلة العثمانية  ،كىذه المرة كجدكا ضالتيـ بشخص (

البستاني باشي ) قائد حرس القصكر كالحدائؽ  ،كيقاؿ اف الحاخامات كانكا قد أغركه
بمبمغ مف الماؿ كطمبكا منو أف يدبر أمر سجف سبتام فكعدىـ بذلؾ .

()102

كفي أحد األياـ بعد عكدة سبتام مف أدرنة الى اسطنبكؿ في عاـ

1672

مع مجمكعة كبيرة مف اتباعو الذيف أظيركا اسالميـ اخذ سبتام يؤدم الشعائر
الييكدية كاالسالمية بحرية  ،كلكف ككما نعتقد انو كاف مراقبان مف قبؿ الحاخامات
292

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

كالبستاني باشي  ،ففي احدل الميالي القي القبض عميو مع جماعة مف أتباعو بتيمة
انو كاف يتكمـ كالـ ضد االسالـ كاف شيكدان سمعكا ذلؾ كانو كاف يدعكا المسمميف الى
التحكؿ الى الييكدية  ،بؿ اتيـ بأنو قد حكؿ بعضيـ كأخذىـ الى الكنيس.

()103

كما قيؿ انو شكىد مع نساء كرجاؿ مف أتباعو كىـ يشربكف الخمر كينشدكف
المزامير فأخذ مخفك انر الى أدرنة  ،ككاف السمطاف محمد الرابع كالصدر األعظـ احمد

ككبرلك باشي في حممة عسكرية كعندما رجعا الى ادرنة كجدا سبتام مقبكضان عميو
كمرمي في السجف  ،كلتأكيد التيمة عمى سبتام قاـ البستاني باشي بترؾ رسالة ،

أكد فييا كجكد شيكد عمى أعماؿ سبتام التي سجف بسببيا كانيـ مستعدكف لإلدالء
بالشيادة في أدرنة كاستنادان عمى ىذه الرسالة ارسؿ عمى الشيكد كسمعت شيادتيـ

كبناء عمييا كاف رأم الصدر االعظـ اعداـ سبتام  ،فكضع في السجف المخصص
لتنفيذ احكاـ االعداـ  ،كلكف الحكـ لـ ينفذ بسبتام  ،كيمكف اف نعزكا سبب ذلؾ الى

احتمالية تدخؿ كالدة السمطاف كفاني أفندم أك اف السمطاف لـ يكف راغبان بجعؿ سبتام

زيفي يحظى بمنزلة الشيادة عند أتباعو .

()104

استبدؿ حكـ االعداـ الذم صدر بحؽ سبتام بالنفي الى مدينة ( اككمكف )
في البانيا

()105

 ،ككاف ىذا في صيؼ عاـ  ، 1673ىذا كقد رافؽ سبتام في منفاه

عدد مف العكائؿ مف أتباعو فضالن عمف التحؽ بو فيما بعد  ،كرجع ىؤالء الى

سالنيؾ بعد كفاتو  ،كمف منفاه استمر سبتام باالتصاؿ عف طريؽ الرسائؿ بأتباعو ،

ككاف ناثاف ال يكؼ عف االتصاؿ بو كبأتباعو ككاف يعدىـ بقرب انتصار المسيح
ككاف ىؤالء يصدقكنو كيثقكف بما يقكؿ .

()106

في عاـ  1674تكفيت زكجتو سارة  ،كفي العاـ نفسو تزكج سبتام ابنة حاخاـ
معركؼ مف سالنيؾ ككاف مؤيدان لو كيدعى ( يكسؼ فيمكسكؼ ) ككاف مف أتباع

سبتام المخمصيف  ،الذيف أظيركا االسالـ كسمى نفسو ( عبد اهلل غفكر )  ،كمف
الجدير بالذكر اف سبتام لـ يتعض مف نفيو الى البانيا اذ استمر فييا بممارسة دجمو

كدعكتو ففي عاـ  ، 1676ارسؿ الى اتباعو في صكفيا رسالة تقمص فييا دكر نبي
اهلل مكسى ( عميو السالـ )  ،كما قاـ بصناعة أفعى مف الفضة ككضعيا عمى عمكد
عند احتفالو بعيد الفصح تشبييان بالنبي مكسى ( عميو السالـ ) .
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تكفي سبتام في  30أيمكؿ  1675كدفف في مكاف قرب البحر اختاره ىك
بنفسو في كقت سابؽ  ،كيؤكد أتباع سبتام بأنو مات في كقت صالة النعيالة ،
كطبقان لما تذكر الركايات الييكدية فاف مكسى ( عميو السالـ ) مات في ىذا الكقت
أيضان .

()108

أما تعميؽ ناثاف عمى مكت سبتام  ،فانو كاف يرل اف سبتام قد دخؿ في

مرحمة الغيبة كليس المكت  ،كأخذ يخبر المؤمنيف بسبتام بأنو قد غيب جسدان كركحان
في يكـ الغفراف كقت صالة النعيالة  ،كقد احيط بالجالؿ كاف كؿ مف يعتقد بأف
سبتام قد مات مثؿ بقية الناس كاف ركحو قد رجعت الى الرب فانو يقترؼ ذنبان

عظيمان  ،بؿ اف بعض اتباع سبتام قد ذىبكا أبعد مما ذىب اليو ناثاف  ،اذ قاؿ

بعضيـ اف غياب سبتام اك مكتو ىك سر مف أسرار ميمة المخمص حتى المالئكة
في السماكات ال يعرفكف ىذا السر .

()109

استمر ناثاف بدعكتو لسبتام بعد مكت األخير في خطبة في الكنيس  ،كاف
سبتام ىك المسيح الحؽ كسكؼ ال يظير غيره  ،كأخذ يضيؼ بعض األدعية
كالتكاشيح التي تمجد سبتام كتعمي مف شأنو  ،اذ كاف يقكؿ اف مف يذكر سبتام
حتى لك كاف ذلؾ بالقصص فانو يقكـ بعمؿ مقدس  ،كاستمر ناثاف عمى القكؿ برجعة
()110

سبتام كتخميصو الييكد حتى كفاتو عاـ .1680
سادساً  :تعاليم الدونمة وتقاليدهم .

كما أسمفنا سابقان اف الدكنمة يتميزكف في انيـ يظيركف معتقدان كيخفكف آخر

ففي المجتمعات االسالمية يذىبكف الى المساجد ألداء الصالة  ،فضالن عف صياميـ

شير رمضاف بؿ حتى منيـ مف يذىب ألداء فريضة الحج  ،غير اف العبادة الحقيقية

كالتي ىي مخفية تككف في معابدىـ الخاصة بيـ كالتي ال يمكف لغيرىـ دخكليا كعاد ة
ما تككف ىذه المعابد كسط أحيائيـ كي ال تمفت انتباه االخريف مف خارج ديانتيـ ،
كلمحفاظ عمى سريو ىذه المعابد عمد الدكنمة الى عدـ تزينيا اك تميزىا كما ىك
الحاؿ في معابد الييكد اك مساجد المسمميف أك كنائس النصارل  ،كغالبان ما يككف

المعبد ىك أحد منازؿ أغنيائيـ  ،كالبد مف كجكد عشرة اشخاص بالغيف ألداء صالة

الجماعة .

()111
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كىـ ال يضعكف في الصالة ( تفميف )

()112

 ،كال يضعكف ( الطاليت )

()113

ككالىما مما يستعممو الييكد في الصالة  ،كلكف صالة الدكنمة تشبو صالة الييكد
كثي انر كلكنيـ يبدلكف العقائد الثالث عشرة بعقيدتيـ في سبتام  ،كالذم يؤـ صالتيـ

احد رجاؿ الديف  ،كاف الدكنمي يتميز بإسميف االكؿ اسـ يستعممو في المجتمع الذم

يعيش فيو  ،كىك االسـ االسالمي  ،كاالخر كىك اسـ مخفي يعرؼ بو بيف افراد فرقتو
كىك اسـ ييكدم  ،كفي اعتقاد الدكنمة اف ىذا االسـ الذم سكؼ ينادكف بو في الجنة
.

()114

كمف تقاليدىـ أيضان انيـ ال يتزكجكف اال فيما بينيـ كىذه احد التعاليـ الميمة

عندىـ  ،فيـ ال يتزكجكف مف غير الييكد  ،كال يتزكجكف مف الييكد اذا لـ يعتقدكا
بسبتام  ،كىـ في الغالب يتفقكف عمى زكاج اكالدىـ عندما يككف ىؤالء في بطكف

امياتيـ كيعتقدكف بأف المرأة اذا تزكجت مف غير الدكنمة فانيا تذىب الى النار ،
كيككف الزكاج عادة في يكـ االثنيف كالخميس كعقد الزكاج يتـ بحضكر رجؿ الديف
منيـ  ،كعند بعض فركعيـ يذىب الزكج كالزكجة كرجؿ الديف الى قبر أحد أئمتيـ
كيركع امامو كيقبمو كبعد

مدة طكيمة مف الصمكات كاألدعية يترؾ الزكج كالزكجة

كحدىما ثـ يق أر الزكج صالة طكيمة تسمى صالة ( الكصاؿ )  ،كعندما ينتيكف مف
مراسـ العقد عمى طريقتيـ الخاصة  ،يذىبكف في اليكـ التالي الى قاضي المسمميف
الجراء العقد طبقان لمشريعة االسالمية .

()115

أما الختاف فيك كاجب عندىـ ككما ذكرنا سابقان فيك في يكـ الثامف مف آب

كما ىك عند الييكد  ،كلكنيـ غير ممزميف بالتقييد بيذا اليكـ  ،كيكـ السبت ال يع

د

عطمة عندىـ كيحاكلكف تجنب العمؿ فيو  ،كيع د ابتداء الدكنمة بالتحية لمف ىك مف
ذنب  ،لذلؾ فيـ ال يبدأكف بالسالـ عمى غير الدكنمة  ،كليـ يكـ في
غير الدكنمة ا
السنة يعترفكف فيو بذنكبيـ كيمبسكف لو مالبس خاصة  ،كفي االرث يككف لممرأة مثؿ
حض الرجؿ .

()116

المقرب منو حكلو
كعندما يككف أحدىـ عمى فراش المكت فانو يجمس أقرباءق ك مف
مع أحد رجاؿ الديف يصمكف كيقرأكف األدعية  ،كعند الكفاة تغسؿ الجثة مف قبؿ
الرجاؿ بغض النظر عف الجنس  ،أم بمعنى اخر يجكز عندىـ اف يقكـ الرجاؿ
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بغسؿ جثة االنثى  ،ككجكد الكرد ضركرم في مراسيـ الجنازة لدييـ  ،كلمدكنمة مر ٍ
اث
شعرية ألمكاتيـ كالعرب كغيرىـ  ،كىك يعتقدكف انيـ كحدىـ الذيف يبعثكف يكـ السبت
في يكـ القيامة كيقكدىـ رجاؿ دينيـ كىـ يحممكف أعالمان خضراء كاآلخركف يحممكف
أعالمان ذات الكاف مختمفة  ،أما بقية البشر مف كجية نظر الدكنمة فانيـ ال يبعثكف

مف قبكرىـ كما انيـ كحدىـ الذيف يدخمكف الجنة.

()117

كىـ ليـ مقابرىـ الخاصة عندما كانكا في سالنيؾ  ،ككذلؾ في تركيا اليكـ
كقد أزيمت تمؾ المقابر التي في سالنيؾ منذ سنيف حيث بنيت عمييا احدل الجامعات
 ،كاليكـ لدييـ مقبرة مشيكرة في اسطنبكؿ في مكاف يعرؼ بػ ( كادم البالبؿ )
كتسمى مف قبؿ اآلخريف بمقبرة سالنيكمر ( الذيف ىـ مف سالنيؾ )  ،ككانت أسماء
أمكاتيـ تكتب عمى القبكر بالحركؼ العربية كلكف بعد عاـ

 1928بعد أف غيرت

الحركؼ الى الالتينية اخذت االسماء تكتب بيا  ،كيكتب تاريخ الكالدة باليجرم اما
تاريخ الكفاة فيكتب بالتاريخ الميالدم  ،كىـ كثي انر ما يضعكف عمى القبر حج انر كىي
عادة ييكدية اعتقادان باف الحجر تعكيذة لضرب الشر  ،كتكجد عمى بعض قبكرىـ

عبارة (( انا مشتاؽ لمرب الذم أحبو كىنا أنا أنتظره))

()118

كمف عادة الدكنمة أك بعض فرقيـ انيـ يرسمكف النساء كاألطفاؿ الى البحر اك
النير النتظار قدكـ سبتام في السفينة كالكبار منيـ يقفكف كؿ صباح عند أبكاب
منازليـ يحدقكف في االفؽ انتظار لقدكـ مخمصيـ سبتام كينادكف بالالدينك بصكت

ٍ
عاؿ ( نحف بانتظارؾ ) .

()119

كىـ في الصبح يغسمكف كجكىيـ لمصالة  ،كصالتيـ ال تختمؼ كثي انر عف

صالة الييكد سكل انيـ يضيفكف ليا صمكات تتعمؽ بسبتام كفي المساء يجتمعكف
في ساعة خاصة رجاالن كنساء لمعبادة  ،كىـ يدرسكف المزامير كالقبالة بكثرة  ،فضالن
عف اىتماميـ بدراسة رسالة ألفيا سبتام عنكانيا ( ارزادم مييمنكتا ) (سرالعقيدة ) ،

كغالبان ما يضاء مكاف العبادة بنكر أخضر  ،كيعتقدكف اف مف بينيـ اشخاص أكلياء
ال تقربيـ النار في ىذه الدنيا  ،لذلؾ فيـ يضعكف في بيكت ىؤالء ممتمكاتيـ الثمينة

 ،ككتب صمكاتيـ صغيرة الحجـ  ،كذلؾ مف أجؿ سيكلة اخفائيا كىي الطريقة نفسيا
التي اتخذىا ( المرانكس ) .

()120
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كلمسمكة أىمية خاصة عندىـ  ،كقد يككف سبب ذلؾ ما قاـ بو سبتام مف
كضع السمكة في الميد  ،لذلؾ فيـ يضعكف تمثاالن أك صكرة ليا في بيكتيـ  ،ككانكا
عند الزكج يرسمكف صكرة السمكة عمى عتبة الباب لتجتازىا العركس أمالن في

الحصكؿ عمى عدد كبير مف األكالد  ،كاذا أباح الدكنمي بأسرار فرقتو فانو يستحؽ

المكت لخيانتو  ،كال يتقاضى الدكنمة عادةن نً في محاكـ المسمميف  ،بؿ عند
()121
حاخاماتيـ .
سابعاً  :انقسام يهود الدونمة .

ظيرت بكادر الخالؼ مف ثـ االنقساـ بعد كفاة سبتام زيفي مباشرةن  ،كقد
تركز الخالؼ حكؿ احقيت مف يمثؿ سبتام بعد كفاتو  ،ككانت اكلى عالمات ىذا
االنقساـ عندما اعمف ( يعقكب فريدكف ) صير سبتام بأنو ىك الخميفة الشرعي
لسبتام  ،فرفضت مجمكعة مف الدكنمة ىذا االدعاء فانفصمت كأصبحت فرعان

مستقالن  ،ثـ انشقت مجمكعة اخرل بعد سنكات كادعى زعيميا بأنو ىك الخميفة

كالممثؿ الشرعي لسبتام  ،كبيذا انقسمت الدكنمة الى ثالث فرؽ كأصبح لكؿ فرقة
اسميا الخاص بيا  ،كلكف عمى الرغـ مف االختالؼ بيف ىذه الفرؽ الثالث الذم
طاؿ حتى الممارسات الدينية اال اف المعتقد االساسي بقي كما ىك ككذلؾ السمكؾ
العاـ  ،كليذا كمف اجؿ الكقكؼ عمى االختالؼ بيف ىذه الفرؽ يتكجب عمى كؿ
باحث في مكضكع الدكنمة المركر عمى ىذه الفرؽ الثالث مف اجؿ سبر أغكارىا

كىذه الفرؽ ىي كؿ مف ( اليعقكبيكف  ،كاالزميريكف  ،كالقره قاش ) .
 -1اليعقوبيون  ( :يعقوبمر بالتركية ) .
اطمقت ىذه التسمية عمى ىذه الفرقة نسبة الى يعقكب فريدكف  ،الذم استقر
في سالنيؾ  ،منذ عاـ

 1680مع اختو كأبييا كأخكيو ممف أظيركا اسالميـ ،

كيعقكب ىذا ىك شقيؽ زكجة سبتام الثانية التي تزكجيا بعد كفاة زكجتو االكلى سارة
في منفاه بألبانيا  ،ككاف يعقكب قد ذىب الى ألبانيا مع أبيو كشخص اسمو عبد
الرحيـ لجمب اختو ( ييكبد ) التي اطمؽ عمييا بعد زكاجيا مف سبتام اسـ ( ،
عائشة ) الى سالنيؾ  ،كفي ىذه المدينة اعتزؿ يعقكب الناس مع اختو ثالثة اياـ ،
كبعدىا أعمنت اختو اف سبتام قد ظير ليا كقاؿ ليا انو قد تبنى يعقكب كاف ركحو
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قد حمت فيو كاطمؽ عميو ( يعقكب زيفي ) نسبةن الى سبتام زيفي  ،اما يعقكب فقد
اطمؽ عمى نفسو اسـ ( عبد اهلل يعقكب) أك ( يعقكب أفندم) .

()122

بعد ىذا اعمف

يعقكب عف نفسو ممثالن لسبتام كسانده في ادعائو أبكه فيمكسكؼ الذم كاف مف اتباع
سبتام االكائؿ  ،كما سانده في ادعائو ىذا الحاخاـ ( يكسؼ فمكرنتيف ) الذم كاف

أيضان مف اتباع سبتام المخمصيف  ،بعد ىذا اتجو يعقكب نحك اتباع سبتام الذيف لـ

يعمنكا االسالـ يدعكىـ بإلحاح الى اظيار اسالميـ  ،كعمى اثر دعكتو ىذه اعمف ما
يقرب مف ثالثمائة عائمة اسالميا في مسجد سالنيؾ عاـ . 1683

()123

كيعرؼ اتباع ىذا الفرع بػ ( الحمقييف النظاؼ ) النيـ يحمقكف شعر رؤكسيـ
بشكؿ كامؿ كيرسمكف لحاىـ  ،كما عرفكا أيضان بػ ( البسي الطرابيش ) ألنيـ تبنكا

لبسيا كىذه التسمية أطمقيا عمييـ األتراؾ مف مكاطني الدكلة العثمانية  ،كيتميز ىؤالء

بنحافة أجساميـ كدقة أنكفيـ كطكليا  ،كمف اجؿ اف يرفع يعقكب شككؾ الدكلة
العثمانية عنو كعف أتباعو بإسالميـ سافر الى الحج مع مجمكعة مف أتباعو اال انو
تكفي عند عكدتو في اإلسكندرية  ،ككاف ىذا في تسعينات القرف السابع عشر .

()124

كتعد ىذه الفرقة مف أكثر فرؽ الدكنمة اندماجان بالمجتمع العثماني  ،اذ شغؿ

عدد كبير منيـ الكثير مف الكظائؼ فضالن عف عمميـ في الميف الحرة  ،كما كانت
ىذه الفرقة اكبر الفرقتيف االخرتيف حجمان كأفضميا إجادة لمغة التركية .

()125

 -2االزميريون  -:أك ( قبانجس ) اك ( قباندجش ) كيسمكف أيضان بػ ( بابكالر )
كتعني االنصار الحقيقييف اك القدماء كىـ يطمقكف عمى انفسيـ ( كفاليركس ) أم

الفرساف اك االشراؼ  ،كىـ بكؿ ىذه الصفات يريدكف اف يؤكدكف عمى انيـ االتباع
الحقيقيكف لسبتام  ،كقد أطمقكا عمى فرقتيـ اسـ (األزميريكف) نسبة الى أزمير المدينة
التي كلد فييا سبتام زيفي كعاشت فييا اسرتو  ،أم بمعنى اخر اف ىذه التسمية
كانت مف باب التيمف بمدينة كمسقط رأس سبتام كىي أزمير .

()126

كالكثير مف اعضاء ىذه الفرقة يعممكف كميندسيف كمعمميف كمحامييف  ،كما
انيـ اكثر ثراء مف اعضاء الفرعيف االخريف  ،ككاف العديد مف حالقي سالنيؾ اك
كميـ مف اعضاء ىذه الفرقة في مدة مف اؿزمف  ،فضالن عف ككنيـ معركفيف بصناعة
الطرابيش  ،كىـ عمى عكس فرقة اليعقكبيمف نالحظ انيـ كانكا يرسمكف شعر رؤكسيـ
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كيحمقكف لحاىـ  ،اما نسا ؤىـ فقد كف يضفرف شعر رؤكسيف ضفائر رفيعة جدان ،
ككاف بعض اتباع ىذا الفرع قد ىاجركا الى الكاليات المتحدة االمريكية كأمريكا

الالتينية في القرف التاسع عشر غير اف الكثير منيـ كاف قد عاد الى الدكلة العثمانية
بعد سنكات .

()127

 -3القرة قاش  -:لـ يحدد التاريخ سنة ظيكر ىذه الفرقة بشكؿ دقيؽ كلكف أغمب
الظف اف ىذه الفرقة ظيرت في عاـ  ، 1690كاف تحديد أصؿ انشقاؽ ىذه الفرقة
مف أم الفرقتيف سكاء كاف مف اليعقكبي مف اك األزميرممف لـ يكف كاضحان  ،اال انيا

ظيرت بزعامة ( مصطفى جمبي ) كاستمرت تحت زعامتو لمدة عشريف سنة  ،ثـ

تاله في زعامتيا ( بركخياركسك ) أك ( ككنيك ) الذم اطمؽ عميو فيما بعد عثماف بابا
 ،ككاف ابكه ( يكسؼ ركسك ) مف أتباع سبتام األكائؿ كمف تالميذ ناثاف المتنبئ
كىك نفسو عبد الرحيـ الذم صحبو كالد زكجة سبتام الثانية كأخييا لجمبيا مف ألبانيا
.

()128

كبناء
كفي عاـ  1716ادعى باركخينا بأف ركح سبتام االليية قد حمت فيو ،
ن
عمى ادعائو ىذا فقد أصبح ىك الممثؿ الحقيقي لسبتام  ،فأخذ يحمؿ محرمات
الشريعة الييكدية كمنيا ما يتعمؽ بالعالقات الجنسية حتى بما يتعمؽ باألقارب المحرـ
الزكاج منيـ  ،ككانت كجية نظره في ذلؾ باف عممو ىذا سكؼ يعجؿ مف ظيكر
المسيح المخمص  ،لذلؾ يع د ىذا الفرع مف أكثر فركع الدكنمة تطرفان في ىذا

الخصكص  ،كقد عثر عمى بعض الرسائؿ التي تذكر حدكث عالقات جنسية بيف

المحارـ كلكف ليس عمى أساس عاطفي بؿ عمى أنيا كاجب ديني .

()129

تكفي باركخينا عاـ  1720كأصبح قبره م از انر ألتباعو يحجكف اليو كيتبرككف بو

 ،ككاف لباركخينا ىذا أثر عمى الييكد حتى خارج الدكلة العثمانية  ،الى درجة اف

اسمو كاف قد اقترب باسـ سبتام في صالة أتباعو  ،كبعد كفاتو خمفو عمى زعامة
ىذه الفرقة ابنو عبد الرحمف  ،ثـ جاء بعده ( دركيش أفندم ) كىك نفسو الشاعر
الييكدم ( ييكدا ليفي طكبا ) .

()130

كمف المستحدثات التي احدثيا دركيش أفندم خالؿ زعامتو ليذه الفرقة انو
استحدث نكعان مف الزكاج الجماعي ( زكاج نساء الفرقة مف كؿ رجاليا )  ،كاعتمد
299

2012
ممجل ددالل /

العدد الخامس والخمسون

في ذلؾ عمى بعض كتب القبالة التي فسرىا بطريقتو الخاصة  ،اال اف ىذا الزكاج لـ
يصبح ضمف الممارسات العامة التباع ىذه الفرقة  ،كلكف كاف لو أثر في تبادؿ
الزكجات كالذم سنعرج عميو في الصفحات القادمة ،

كأعطى حقان لممرأة لتكلي

الزعامة الدينية  ،ككاف مف زعماء ىذه الفرقة في فترة مف الفترات رجالن اعمى كاسمو

( أمبرجي ) كقد كاف مف القسكل باف اضطيد أتباعو اضطيادان شديدان حتى اطمقكا
عميو ( تيمكرلنؾ ) .

()131

اطمؽ اتباع ىذه الفرقة عمى خمفاء بركخينا لقب ( خميفة أك صاحب ) كعادة
ما يضع رجاؿ دينيـ عالمة خضراء عمى مالبسيـ  ،كيتميز ىؤالء بأنيـ يرسمكف
لحاىـ كال يحمقكف شعر رؤكسيـ  ،كىـ بيذا كما نالحظ يخالفكف رجاؿ الفرقتيف
السابقتيف  ،كيطمؽ عمييـ اعدا ؤىـ ( اكنيكلك ) أم ( أصحاب الحيؿ العشر )

اذ

اتيمكا بإضافة أشياء اخرل الى عقيدتيـ فأصبحت ككأنيا مأخكذة مف عشر
()132

عقائد

ككاف اتباع ىذه الفرقة مف فقراء الدكنمة كمف العماؿ كالحاكة كاالسكافييف
كأصحاب الدكاكيف كالقصابيف  ،اال اف كضعيـ تغير فيما بعد كأصبح الكثير منيـ
تجا انر خاصة في مجاؿ االقمشة  ،كعالقة ىؤالء باألزميرييف افضؿ مف عالقتيـ

باليعقكبييف  ،ككاف أتباع ىذه الفرقة قد نشطكا بعد كفاة باركخينا كأرسمكا رسالن الى

بكلندا كألمانيا كدكالن اخرل لجذب أتباع سبتام الى فرقتيـ .

()133

عمى ىذا الحاؿ أصبح ييكد الدكنمة بعد كفاة سبتام منقسميف الى ثالث فرؽ

متناحرة كمنعزلة احدىا عف االخرل فقد أصبح لكؿ فرقة مكاف عبادتيا الخاص بيا
كمقبرتيا  ،كأصبح لكؿ فرقة مجمس أعمى يمثؿ مصالحيا كيدير شؤكنيا  ،كغالبان ما
كاف رئيس الفرقة أك الفرع مستم انر في الرئاسة طكؿ حياتو  ،اال اف بعض عادات

كتقاليد ىذه الفركع أخذت تتغير تدريجيان كمما مر عمييا الزمف كنكع مف محاكاة الكاقع
كتطكر نظاـ الحياة.

تاسعاً  -:عيد الحمل وتبادل الزوجات .

لمدكنمة أعياد عدة كأغمب ىذه االعياد تـ استحداثيا مف قبؿ مؤسس ىذه

الفرقة سبتام زيفي  ،فضالن عف بعض األعياد الييكدية التي أبقى سبتام أتباعو عمى
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 ،اال اف أىـ اعياد الدكنمة كأكثرىا غرابة ىك عيد الحمؿ أك عيد

اطفاء الشمعة ىذا العيد الذم أثار لغطان كبي انر لدل الباحثيف أك المراقبيف المختصيف

بييكد الدكنمة  ،كذلؾ لغرابة ككثرة ما أشيع عما يحدث في ىذه الميمة أثناء االحتفاؿ
بعيد الحمؿ كاطفاء الشمعة  ،رغـ انكار الدكنمة ليذا الطقس اال اف األدلة كالشكاىد
التاريخية تؤكد كجكد ىذا الطقس .
كطقس تبادؿ الزكجات في ىذه الميمة يع د طقسان دينيان مف طقكس الدكنمة

السرية الميمة  ،ففي الميمة الثانية كالعشريف مف آذار التي تسمى ليمة الحمؿ تجتمع
مجمكعة مف األزكاج كالزكجات في مكاف خاص  ،اذ ترتدم الزكجات أحسف
مالبسيف كأجمؿ حمييف كبعد صالة طكيمة  ،كبعد نضج ( الحمؿ ) تقكـ الزكجات
بتقطيع الحمؿ كتكزيعو عمى الحاضريف كبعد العشاء تطفأ األنكار كتبدأ عممية تبادؿ
الزكجات .

()135

كيسمى ىذا االحتفاؿ بالعبرية ( صج ىاكفس ) أم عيد الحمؿ كما يطمؽ
عميو أيضان( عيد بداية الربيع ) أك ( اطفاء الضياء ) ،أما فيما يتعمؽ باألطفاؿ الذيف
يكلدكف مف االتصاؿ في ىذه الميمة فيككنكف أطفاال مميزيف مف كجية نظر الدكنمة ،
كذلؾ العتقاد الدكنمة اف سبتام يحضر ىذا االتصاؿ  ،كما يقكؿ البعض االخر اف
ركح سبتام تحؿ في األكالد الذيف يكلدكف نتيجة ىذا االتصاؿ .

()136

كعمى الرغـ مف كجكد ىذا الطقس عند الدكنمة  ،اال اف الدكنمة ينكركف
كجكده ألسباب عقائدية  ،اال اف ىناؾ مف األدلة ما يؤكد كجكده  ،كيفند أقكاؿ
الدكنمة النافية ليذا الطقس  ،كمف ىذه االدلة ما يتعمؽ بأقكاؿ بعض زعمائيـ ( فيعقكب
فريدك ) مثالن كاف يقكؿ ال مانع مف أف تذىب المرأة مع الرجؿ المتزكج اذا

كانت تميؿ

نحكه  ،ككاف ال يمانع اف تترؾ المرأة المتزكجة زكجيا كتذىب مع مف تحب

()137

كما عرؼ عف باركخينا احد أبرز األزميرم مف المذككريف سمفان انو حمؿ العالقات
الجنسية المحرمة حتى معاشرة المحارـ التي نصت التكراة عمى تحريميا بؿ أكجب

العمؿ بو اعتمادان عمى تفسيراتو الخاصة مف اجؿ التعجيؿ بظيكر المخمص

()138

كيذكر اسحاؽ بف زيفي بأف أحد كبار السف مف الدكنمة أخبره بأف الفرع الذم

كاف ينتمي اليو قد مارس االباحية الجنسية كاف ىذا العمؿ استمر حتى أياـ السمطاف
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عبد العزيز (  ، )1876-1861ككردت اشارة اخرل عف ىذه الممارسة كالعمؿ بيا
حتى عاـ  ، 1910اذ ذكر أحد الطمبة مف الدكنمة الى زمالئو الييكد بأف ىذه
الممارسة مكجكدة حتى العاـ المذككر

()139

الممارسة ذكر احد األطباء الدكنمة في عاـ
ممارسة ىذا العمؿ في سالنيؾ .

 ،كفي اشارة احدث الى كجكد ىذه
 ، 1942اف جده كاف يشارؾ في

()140

عاش ارً  -:الدونمة وأثرها في المجتمع العثماني .

كاف لمدكنمة أثر كاضح في المجتمع العثماني خصكصان في المناطؽ التي

تكاجدكا فييا  ،كذلؾ مف خالؿ ممارستيـ لحرؼ عدة سكاء كانت بسيطة كبدائية اـ

معقدة كميندسيف كأطباء كصيارفة  ،عمى الرغـ مف قمتيـ العددية في الدكلة العثمانية
قياسان بغيرىـ مف مككنات المجتمع العثماني  ،كىذا ما أكدتو الكثيقة السرية التي بعث
بيا السفير البريطاني في الدكلة العثمانية الى ك ازرة الخارجية البريطانية المؤرخة في

 29مايك عاـ  1910كالتي جاء فييا (( اف عدد سكاف سالنيؾ مائة كأربعكف الفان ،
منيـ ثمانكف ألؼ ييكدم مف أصؿ اسباني كعشركف الفان مف فرقة شبتام ليفي أك
الييكد الباطنييف الذيف تظاىركا باالسالـ )) .

()141

فممدكنمة في سالنيؾ دكر بارز عمى الصعيديف السياسي كاالقتصادم في
الدكلة العثمانية  ،كمف الصعكبة عمى أم باحث الفصؿ بيف الدكر السياسي
كاالقتصادم لمدكنمة أك تفضيؿ أحدىما عمى االخر فاالقتصاد ىك الذم يحرؾ
السياسة كمف ىنا جاءت قكة كنفكذ الدكنمة أكاخر الدكلة العثمانية فمقدرتيـ المالية
ىي التي جعمت ليـ اليد الطكال في تحديد مصير الدكلة العثمانية منذ عيد السمطاف
عبد الحميد الثاني  ،كذلؾ مف خالؿ احتضانيـ كمشاركتيـ في جمعية االتحاد
كالترقي التي قدر ليا انياء حكـ السمطاف عبد الحميد الثاني مف ثـ تفتيت الدكلة
العثمانية

()142

 ،كاسداؿ الستار عمى امبراطكرية ىزت العالـ لقرابة قركف ستة .

ىذا كقد أكد الباحثكف كالمعاصركف لجمعية االتحاد كالترقي دكر الييكد عمكمان

تريخ ىذه الجمعية منذ نشأتيا االكلى حتى نيايتيا كىك الدكر
كالدكنمة خصكصان في أ
الذم امتد الى تركيا الحديثة كالذم ىك خارج نطاؽ بحثنا ىذا .
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فكما ذكرنا سابقان اف سالنيؾ كانت مركزا ميـ ا مف مراكز الييكد كالدكنمة في

الدكلة العثمانية  ،كىذا ما جعميا مناخان مناسبان لتدبير الدسائس كالمؤامرات مف اجؿ
االطاحة بالسمطاف عبد الحميد الثاني  ،الذم رفض كؿ مغريات الييكد لو مقابؿ

تنازلو عف فمسطيف لمييكد  ،كمف ىنا جاء الدافع لكي يتبنى الييكد كالدكنمة الحركات
المعارضة لمدكلة العثمانية عمكمان كالسمطاف عبد الحميد الثاني خصكصان

()143

.

فمف الييكد الذيف كاف ليـ دكر كبير في دعـ جمعية االتحاد كالترقي ىك

المحامي الييكدم ( عمانؤيؿ كراسك ) الذم كاف رئيس المحفؿ الماسكني (مكدكنيا
ريزكرتا )  ،الذم تمكف مف اقناع اعضاء جمعية االتحاد كالترقي مف عقد اجتماعاتيـ
السرية داخؿ المحفؿ المذككر اعاله  ،مستفيدان مف معاىدة االمتيازات االجنبية التي

منحت الحصانة لمرعايا األجانب كحمايتيـ كممتمكاتيـ مف القانكف العثماني الى درجة

منع تفتيش منازليـ.

()144

كمف اجؿ احكاـ سيطرة الييكد كالدكنمة عمى جمعية االتحاد كالترقي نجح
عمانؤيؿ كراسك مف اقناع رجاؿ جمعية االتحاد كالترقي باالنضماـ الى المحفؿ
الماسكني ( مكدكنيا ريزكرتا )  ،كبيذا نجح كراسك مف التحكـ بالجمعية كأعضائيا
سكاء كانكا مف المدنييف اك العسكرييف متذرعان بامكانية حمايتيـ ككف مقر المحفؿ ىك
أحد بيكت االجانب الذم يتمتع بحصانة ضد التفتيش كالمراقبة  ،كجاء الشكؿ الثاني

مف دعـ الييكد كالدكنمة لجمعية االتحاد كالترقي ىك قياـ الييكد كالدكنمة بتمكيؿ
الجمعية كرجاليا مف اجؿ التمكف مف تنفيذ األجندة الييكدية في الدكلة العثمانية حتى
قاؿ الناس اف جمعية االتحاد كالترقي ىي جمعية ماسكنية ييكدية كىذا ما اكدتو
الكثيقة البريطانية التي أرسميا السفير البريطاني في الدكلة العثمانية الى ك ازرة
الخارجية البريطانية .

()145

ككراسك ىذا الذم ذكرتو الكثيقة البريطانية  ،أصبح بعد اعالف الدستكر
العثماني عاـ  1908عضكا في مجمس المبعكثمف العثماني  ،فضالن عف ككنو احد

أعضاء الكفد الذم أبمغ السمطاف عبد الحميد الثاني بعزلو عف العرش عاـ ، 1909

كمف الييكد االتحادييف ( نسيـ مزلياح ) الذم أصبح نائبان عف أزمير في مجمس

المبعكثمف العثماني فضالن عف ( ناظـ بؾ ) الذم يعتقد بأنو مف ييكد الدكنمة كالذم
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كاف مف أعضاء جمعية االتحاد كالترقي البارزيف كالذم ذىب برفقتو احد الدكنمة
كالمدعك ( فائؽ بؾ تكليدك) الى باريس لالتفاؽ مع جمعية االستعمار الييكدم مف
أجؿ تيجير بضعة مالييف مف ييكد ركسيا الى بالد مابيف النيريف  ،ككاف مف الييكد
ايضان ( حقي باشا ) سكرتير رئيس الكزراء .

()146

كمف الدكنمة البارزيف كالذم لعب دك انر ميمان في جمعية االتحاد كالترقي

(حسيف جاىد بؾ) الذم ترأس تحرير صحيفة ( طنيف )  ،التي كانت مف أىـ المنابر
التي حاربت السمطاف عبد الحميد الثاني كآزرت األطماع الييكدية في الدكلة العثمانية
ككاف مف أقرب المقربيف لبف غكريكف  ،فضالن عف ككف حسيف جاىد بؾ مستشا انر

خاصان ألىـ شخصيات الدكنمة الكزير ( محمد جاكيد بؾ)  ،ككاف ايضان عضكان في

مجمس المبعكثمف العثماني  ،كتأكيدان عمى أىمية دكر ييكد الدكنمة في جمعية االتحاد
كالترقي فقد ذكر احد المصادر ما نصو (( بعد أف بقيت فرقة الدكنمة الكثر مف
قرنيف مف الزمف مجيكلة لدل الناس  ،أصبح ليا دكر سياسي بارز كميـ في (
الدكلة العثمانية ) في العصر الحديث كذلؾ لمدكر البارز الذم لعبو بعض أعضائيا
في لجنة االتحاد كالترقي ))  ،كما ذكر أحد المصادر المعاصرة بأف العقكؿ الحقيقية
لمحركة ( كالمقصكد بيا اعالف الدستكر ) كانت ييكدية أك ييكدية – اسالمية (
دكنمة )  .كقد جاءت ليـ المساعدات مف أغنياء الدكنمة ككذلؾ مف الييكد الذيف
كانكا في سالنيؾ بجانب المساعدات مف الرأسمالييف العالمييف كشبو العالمييف في
فينا كبكداسبت كبرليف كمف المحتمؿ أيضان مف باريس كلندف .

()147

ككاف مف سياسيي الدكنمة البارزيف (محمد جاكيد بؾ) سابؽ الذكر الذم كاف

مف أبرز رجاؿ جمعية االتحاد كالترقي  ،كالذم شغؿ منصب كزير المالية ثالث
مرات بيف األعكاـ  ، 1918 – 1910كجاكيد ىذا كاف حفيدان لبركخيا مؤسس فرع
القرة قاش  ،ككاف جاكيد زعيمان ليذا الفرع في كقتو .

()148

كمف اجؿ التعرؼ عمى نفكذ جاكيد بؾ كسطكتو عمى جمعية االتحاد كالترقي

يجب عمينا العكدة الى الكثيقة البريطانية سالفة الذكر كالتي جاء فييا (( :اف طمعت
بؾ كزير الداخمية الذم ىك مف أصؿ غجرم مف كرجالي في مقاطعة أدرنة  ،كجاكيد
بؾ كزير المالية الذم ىك ييكدم باطني ىما التجسيد الرسمي لمقكة الخفية لمجمعية
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كىما فقط الكزيراف المذاف يحسب ليما حساب حقيقي كىما أيضان يمثالف قمة
الماسكنية في تركيا )) .

()149

كطبقان لما ذكره مارؾ افركـ اىريمج اف محمد جاكيد كاف صييكنيان متعصبان

ككاف يرل اف مف مصمحة الدكلة العثمانية تكطيف الييكد في فمسطيف

()150

.

لـ يقتصر نشاط الدكنمة المعادم لمدكلة العثمانية عمى الرجاؿ فقط اذ كاف
مف طائفتيـ نساء حممف راية التمرد كالعداء لمدكلة العثمانية كالسمطاف عبد الحميد
الثاني ككاف مف أبرزىف خالدة اديب التي انضمت الى جمعية االتحاد كالترقي ككانت
ىذه مف الكاتبات كاألديبات المشيكرات كالتي نشرت عدد ا مف الكتب كالمقاالت ،
ككانت مف أكثر اعضاء االتحاد كالترقي نقدان لحكـ السمطاف عبد الحميد الثاني ،
ككاف ليا تأثير قكم عمى حسيف جاىد بؾ كمصطفى كماؿ .

()151

Abstract
new

We can consider Aldonma as one of the difference

Jewish religious of research and study . The importance of this

That is

for a number of factors,

band, or community coming

because it is played an important role on late Ottoman Empire ,this
role which has spread to Turkey until today, and we can see this

Therefore, it is necessary to identify
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this band Through the study and follow all

the stages of

development and the role Which played in the period of Ottoman.

Eldonma is a Jewish movement founded before more than three

centuries,

the

Jewish

Sabbatai

Sevi

(1675-1626)

who claimed that he is the Christ who came to save the children
of Israel and end the phase dispersion , so he should fallow the

Jewish religion and establish the Kingdom of the Jews in Palestine.

This person did not hesitate to convert to Islam after realizing that
his life will end , After his accused of threatening the security and

integrity of the Ottoman Empire. The incident of his conversion to

the Islamic religion, a watershed event between his call to Islam
and his followers from the other side. After his

declaring to

conversion to Islam has shocked the Jews. Here we can recognize

the division between him and his followers into two groups , The
first group follow Islam ostensibly, and The second part of them

refused by denying convert Sabbatai in to Islam and they insist
to convert Jewish.
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