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  المعاصرة ةكيأشهر الفرق األمري
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

 ةالمقدم
من  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،نستعينه ونستغفرهحنمده و  ،إن احلمد هلل 

وأشهد أن  ،وأشهد أن الإله إال اهلل وحده الشريك له ،ومن يضلل فال هادي له ،يهده اهلل فال مضل له
  حممدا عبده ورسوله.

 [201]آل عمران: ﴾           ﴿
 ﴿                
 [.2]النساء:  ﴾            
﴿              

 [.02 -00]األحزاب:  ﴾         
 :أما بعد 
وشر األمور  صلى اهلل عليه وسلم،وأحسن اهلدي هدي حممد  ،فإن أصدق احلديث كتاب اهلل 
 .(1)اروكل ضاللة يف الن ،وكل بدعة ضاللة ،وكل حمدثة بدعة ،حمدثاهتا

وأن ياددون ا دد   ،لقددد اضتضددي مشدديئة اهلل تبددارأ وتعدداا أن ياددون انددتالف الندداء مددن نتددا ج االبددتالء
      ﴿ليتبددا الصددادق مددن الادداذب. كمددا ضددال اهلل تعدداا  ،يف صدرا  مددل الشددر

[ 221 – 221]هددددددددددددددددود:  ﴾          
صددلى اهلل سددتحل  ددا الفرضددة واتلددر  ددا ال ددرق، فقددال أن هدد ه األمددة  صددلى اهلل عليدده وسددلموضددد بددا الندد  
ضدددالوا: فمدددن هددد  يدددا !« وسدددتفأق أمدددث علدددى ثدددال  وسدددبعا فرضدددة كلهدددا يف الندددار إال واحدددد : »عليددده وسدددلم

 .(2)«من كان على ما أنا عليه وأصحايب»رسول اهلل؟ ضال: 
ونادت يف الناء  ،قزعمي أهنا أضرب إا احل ،وضد ظهرت على مر التاريخ اإلسالم  فرق عديد 

                                              
(ر والأمددد ي 8112( برضدددددم )7/157يبدددأ  دددا ن بدددهر وضددد أنرجهدددا أبددو داود )× ( هدد ه ن بدددة احلاجددة الدددث كددان رسدددول اهلل د 1)

( من حديث أيب هريدر  وابدن مسدعود ب درق 8/852(، واإلمام أمحد يف املسند )9879  )( والنسا 1115( برضم )4/892)
 خمتلفة وصححه األلباين يف رسالة ناصة )ن بة احلاجة(.

( وضال )حسن صحيح(، وأبو داود كتاب 8441أنرجه الأم ي يف السنن كتاب اإلميان باب ما جاء يف افأاق ه ه األمة ح) (2)
( وغ هم. عن أيب هرير  بألفاظ 9991باب افأاق األمم ح) ،(، وابن ماجه كتاب الفنت4594ح) السنة باب شرح السنة

 متقاربة، وصححه األلباين يف صحيح السنن السابقة، وسيأيت له مزيد حتقيق.
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  المعاصرة ةكيأشهر الفرق األمري
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

 وحاربي غ ها من الفرق، مما أثر بشال واضح على املسلما يف كل ماان.  ،باتبا  فهمها
ومن ه ه الفرق ما ظهر يف الواليات املتحد  األمرياية، وتأثرت بالتجارب الفردية، واجلماعية 

وبًا من الناء ميثلون والث تضم ضر  ،للمهاجرين يف شىت احملليات األمرياية نالل األعوام املاضية
باإلضافة إا وجود أكثر من سبعما ة ومخسا مؤسسة  ،(1)نلفيات لغوية ووطنية وعنصرية خمتلفة 

 .(2)وهيئة ومنظمة إسالمية متارء عملها حتي تأث  فردي أو مجاع 
ر وه ه الفرق هلا وضعها املؤثر يف اجملتمل األمريا ، وضد تعاطر معها بعض املسلما رغبة يف نش

 اإلسالم هناأ؛ دون التحري يف حقيقة تلك الفرق؛ مدفوعا بروح العاطفة. 
ويف ظل ه ه املالبسات شعر الباحث بأمهية البحث والدراسة هل ه الفرق من أجل بيان أثرها 
العقدي. وانتار الباحث ه ا املوضو  وعنون له )أشهر الفرق األمرياية املعاصر  املنتسبة لإلسالم وأثرها 

 ودراسة(.ي. عرض العقد

 أمهية البحث: 
 تربز أمهية البحث من نالل النقاط التالية: 

مل يسبق تقدمي دراسات متااملة حول ه ه الفرق بعامة حسب علم الباحث، وبال ات بعد  -2
 أن انتشر يف الغرب التشويه الاب  لصور  اإلسالم واملسلما من نالل وسا ل اإلعالم. 

 ه الدراسات الث تقر ضد االحنراف العقدي جبميل أشااله وصوره، احلاجة املاسة ملثل ه -1
ونصوصاً أن أشااله ال اتلر من جمتمل إا آنر إال يف اجلز يات، فإذا مت إبراز ه ا املوضو  كان سبباً 

 يف التصدي ملثل ه ه الفرق يف أي جمتمل. 
حيث  ،صلى اهلل عليه وسلمه وال ب عن عرض نبي ،وتبيا احلق ،املسامهة يف نصر  ه ا الدين -3

تعرض ه ه الفأ  لاتابات غربية ضبيحة، وال ميان لنا املسامهة يف التصدي هل ه اهلجمات إال ببيان احلق 
 وبالتايل رد التشويه ال ي تتبناه الفرق املنتسبة لإلسالم.  ،الواضح ملنهجه

 رسا لإلسالم من أهل الغرب. ومن أمهية ه ه الدراسة أهنا تعاجل فهماً ناطئاً عند بعض الدا -4

                                              
 .845املسلمون يف أمرياا: أيفون يزبك حداد، ص (1)
 . 59عبد اجمليد بار. ص األضليات املسلمة يف األمرياتا والبحر الااري : سيد (2)
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  المعاصرة ةكيأشهر الفرق األمري
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 أهداف البحث :
 ومنها:  ،ميان رصد بعض األهداف املنشود  هل ا البحث

وبالتدايل إبدراز جواندب  ،بيان حقيقة تلك الفرق املنتسدبة لإلسدالم مدن ندالل عدرض أهدم عقا ددها -2
 ا لل عندها. 

 السلوكية. دراسة األثر العقدي ال ي تركته ه ه الفرق يف اجلوانب العملية و  -1
 عن ال ريق الصحيح.  ،استعمال منهج أهل السنة واجلماعة يف حماربة احنرافات الفرق ا ارجة -3
إبراز جهود بعض الشخصيات واهليئات اإلسالمية العاملة يف أمرياا من نالل دورها يف  -4

  ه الفرق والعمل  دمة اإلسالم؟التصدي هل
لث تفتك يف صفوف املسلما والدعو  إا ضرور  تنوير التنبيه إا ن ر الدعوات اهلدامة ا -5

 .(1)اجلاليات املسلمة حبقيقة أهداف ه ه الدعوات ووسا لها 
التح ير من صور التشويه الث سلاها اإلعالم الغريب يف هجمته الشرسة ضد اإلسالم من  -6

 نالل إبرازه هل ه الفرق على أهنا من اإلسالم. 
ن الفا د  من نالل االطال  على واضل تلك اجلماعات، ومسار ما يعود على الباحث م -0

 الدعو  اإلسالمية يف أمرياا. 

 : تساؤالت البحث
وأهل السنة وسط  ،كث  من املسا ل الشرعية وناصة العقدية: الناء فيها ما با اإلفراط والتفريط

مبشيئة  –تعرض إليه يف حبثنا ه ا بينهما، ومن ه ه املسا ل الث جتاذبتها اجتاهات الفرق يف أمرياا ما ن
 حيث جيل  البحث وجه احلق فيها من نالل معتقد أهل السنة واجلماعة.  –اهلل 

 وسيجيب عن أسئلة مهمة: 
ما حقيقة الفرق املنتسبة لإلسالم يف أمرياا؟ وهل هلا دور يف إظهار اإلسالم أو يف تشويه  -2
 صورته؟ 
 ا لل فيها؟  ما أهم عقا د ه ه الفرق وما جوانب -1

                                              
 . 7توصيات املؤمتر العامل  السادء للندو  العاملية للشباب اإلسالم ، األضليات املسلمة يف العامل ص (1)
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  المعاصرة ةكيأشهر الفرق األمري
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

 ما أثر ه ه الفرق يف الناحية الفارية واالجتماعية؟  -3
ما دور اهليئات واجلمعيات والشخصيات اإلسالمية البارز  يف اجملتمل األمريا  جتاه ه ه  -4
 الفرق؟ 
هل كان هل ه الفرق أثر يف انتالف اجلوانب العملية والسلوكية عند أتباعها عما هو عليه يف  -5

  اإلسالم.

 الدراسات السابقة : 
وبيان  ،كتابًا مستقالًّ تناول أشهر الفرق األمرياية املعاصر  املنتسبة لإلسالم  –مل أجد بعد التحري 

وسؤال  ،أثرها العقدي. وذلك من نالل فهرء مركز امللك فيصل لألحبا ، وماتبة امللك فهد الوطنية
 نها: بعض املختصا. وإن كان هناأ كتابات تستحق اإلشار  م

الفرق الباطنية يف الواليات املتحد  األمرياية أليب أمينة بالل براديل فيلبس الاندي. وه   -2
جامعة امللك سعود. ركز فيها الباحث على دراسة  –لالية الأبية  2405رسالة جامعية ضدمي عام 

ل إجراء مقارنة با عقا د اجل ور الباطنية للفرق املنتسبة لإلسالم يف الواليات املتحد  األمرياية من نال
 الفرق الباطنية وإبراز ه ه العقا د من كتبهم ومقاالهتم وأضوال مؤسسيها. 

حيث  ،وميان من نالل عرض سريل ألهم ماحوته الرسالة أن يبا الباحث الفرق با املوضوعا
رق اإلمساعيلية حتد  الباحث )فيلبس( يف الباب األول عن األصول التارخيية الباطنية وعرض لبعض الف

والبابية والقاديانية مل حام اإلسالم يف الباطنية. أما الباب الثاين فيتناول الباحث فيه األحوال 
االجتماعية للسود يف الواليات املتحد  األمرياية يف فصلا. أما الفصل الثالث فهو ال ي يتناول 

 . الباحث فيه الفرق الباطنية املعاصر  والتعرض ألشهرها بانتصار
كما أن الرسالة السابقة أغفلي ذكر عدد كب  من الشخصيات املشهور  املنتسبة هل ه الفرق. 
ويالحظ على الرسالة أن الباحث رجل إا مصادر ومراجل ضدمية، بينما صدر عدد كب  من املراجل 

سة اجلوانب العقدية بينما سياون مدار ه ه الرسالة على درا ،واملصادر العربية واألجنبية يف األونة األن  
لدى ه ه الفرق وأثرها عليهم، مل الأكيز على مظاهر ا لل لدى ه ه الفرق من نالل عرض مناذج هلا 

 يف العقا د والعبادات. 
صدور عدد من املراجل الث درسي جوانب جز ية من املوضو : كاتاب أضواء على الأبية  -1

للباحث كمال كامل عبد احلميد. وبالتايل  ،ملتحد  األمريايةوالتعليم لدى األضلية املسلمة يف الواليات ا
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  المعاصرة ةكيأشهر الفرق األمري
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فإن ه ا املوضو  والاتابة فيه حسب ا  ة الث وضعها الباحث يضير إضافة علمية مهمة يف ه ا 
 اجلانب. 

الدراسات الث ضدمتها اهليئات واملنظمات اإلسالمية عن املراكز اإلسالمية التابعة هلا من نالل  -3
ين واالستقصاء للمنتسبا هل ه املراكز. ومن أمثلة ه ه الدراسات ما ضدمته الندو  العاملية املسح امليدا

حول األضليات املسلمة يف العامل. وه ه  2406للشباب اإلسالم  يف املؤمتر العامل  السادء عام 
عوبات الث تواجه الدراسات ضدمي جانبا معيناً من األثر والتأثر يف اجملتمل األمريا  مل الأكيز على الص

 املسلما يف أمرياا. 
 ،بن محود الزهراينااملسلمون يف الواليات املتحد  األمرياية. دراسة ميدانية للدكتور عبد الرزاق  -4

هد وه  عبار  عن مسح اجتماع  شامل 2412صدرت عن دار ال نا ر بالدمام، ال بعة األوا 
ال هتتم باألثر العقدي من ضريب أو بعيد ، وإمنا هتتم و  ،يتناول ماانة املرأ .. الأدد على املساجد
 باالستبانات الالزمة للعمل االجتماع . 

 حدود الدراسة : 
الدراسة يف ه ا البحث ستاون بإذن اهلل تعاا مركز  على أشهر الفرق األمرياية املعاصر  املنتسبة 

، وال بالفرق ……اطنية والصوفية لإلسالم، وبالتايل ال تتعلق الدراسة ببحث الفرق القدمية: كالب
والث  ،الوافد  الث نشأت نارج اجملتمل األمريا  وهلا ج ور يف أمرياا. وإمنا سأكز على الفرق املعاصر 

 تنتسب إا أمرياا أصالً ومنشأً. 

 منهج البحث : 
عقا د  ويتمثل األول يف تقرير ،يعتمد البحث على املنهج االستقرا   املوصول باملنهج التحليل 

الفرق األمرياية املعاصر  املنتسبة إا اإلسالم، ويتمثل الثاين يف مناضشة استدالالهتم املنحرفة وبيان 
 ب الهنا يف ضوء الاتاب والسنة. 

 إجراءات البحث : 
 ضسمي البحث إا أبواب وفصول ومباحث يف ترتيب اجتهدت فيه.  -2
 ، ومنهج  فيه. ذكرت مقدمة تبا أمهية املوضو ، ون ة البحث -1
 اعتنيي بعزو اآليات القرآنية، ب كر اسم السور  ورضم اآلية.  -3
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  المعاصرة ةكيأشهر الفرق األمري
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وأما األحاديث واآلثار فخرجتها من مصادرها األصلية، مضيفًا إا ذلك احلام على احلديث، 
 حسب ما أضر عليه من أضوال أهل العلم بش ء من االنتصار، عدا ما كان يف الصحيحا أو أحدمها. 

وذلك بأن  احلام والاالم من مصادره األصلية املعتمد ، ومن   ،ألضوال إا ضا ليهانسبي ا -4
فإذا   ،ومتمسااً مبنهج البحث السليم ،كتاب صاحب القول نفسه باللغة االجنليزية تفادياً حلصول ن أ

حالة كان الاالم منقواًل بنصه وضل با ضوسا وكتب يف اهلامش املرجل مباشر ، وإذا كان املقصود اإل
 أو مل ش ء من االنتصار كتب يف اهلامش: ينظر. 

ونصوصاً من هلم اهتمام كب    ه الفرق  ،ضمي مبراسلة بعض املهتما واملختصا   ا الشأن -5
 وسؤاهلم عن بعض إشااليات البحث الث تعرض له.  ،وذلك من نالل عرض األحبا  املاتوبة عليهم

مبتددد ا باسددم الاتدداب ف املؤلددر، ف احملقددق  ،ل موضددل يددرد فيددهذكددرت بيانددات املرجددل كاملددة يف أو  -6
إن وجدددد، ف دار ال باعدددة ومااهندددا، ف رضدددم ال بعدددة وتارخيهدددا. وإذا تادددرر ذكدددر املرجدددل بعدددد ذلدددك اضتصدددرت 

 على اسم الاتاب فحسب. 
ة اعتنيدددي بضدددبط مدددا يشدددتبه مدددن األمسددداء والاددد  واأللقددداب والبلددددان مدددل كتابدددة األمسددداء اإلجنليزيددد -0

 بأحرف عربية. 
 إيضاح األلفاظ الغامضة بالرجو  إا القواميس الث تعتين ب لك.  -1
 التعرير باألعالم، الوارد  يف البحث عدا من اشتهر منهم.  -1

 ت ييل البحث بالفهارء الالزمة.  -20

 تصور أجزاء البحث : 
 وه  كالتايل:  ،ءن ة ه ه الدراسة ماونة من مقدمة ومتهيد وأربعة أبواب ونامتة وفهار 

 املقدمدددة: 
 ومنهج البحث فيه.  ،وفيها التعرير باملوضو  وبيان أمهيته، وأهدافه، وحدود البحث

 التمهيد: وفيه مبحثان: 
 املبحث األول: وس ية اإلسالم ومساحته. 

 املبحث الثاين: حديث االفأاق ون ر اإلحدا  يف الدين.
ويشددتمل علددى الفصددول  ،يايددة املعاصددر  املنتسددبة لإلسددالمالبدداب األول: وعنواندده أهددم الفددرق األمر 

 التالية: 
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  المعاصرة ةكيأشهر الفرق األمري
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

 الفصل األول: فرضة املورية العلمية، وفيه مبحثان.
 املبحث األول: نشأهتا 
 املبحث الثاين: عقا دها 

 الفصل الثاين: اإلليجية األوا، وفيه مبحثان.
 املبحث األول: الفرضية: نشأهتا وعقا دها 

 ليجية األوا: نشأهتا وعقا دها ومراحل انقسامها.املبحث الثاين: اإل
 وفيه ثالثة مباحث.  ،الفصل الثالث: اإلليجية الثانية

 املبحث األول: الباللية: نشأهتا وعقا دها وانقسامها. 
 املبحث الثاين: السايلسية وأشهر عقا دها. 

 املبحث الثالث: الفرحخانية وأشهر عقا دها. 
 أنصار اهلل(، وفيه مبحثان: الفصل الرابل: النوبية )

 املبحث األول: تأسيسها ومراحل ت ورها. 
 املبحث الثاين: أشهر عقا دها. 

 ويشتمل على الفصول التالية: ،الباب الثاين: اجلوانب العقدية والعملية والسلوكية عند الفرق
 الفصل األول: موضفهم من الشريعة. وفيه ثالثة مباحث: 

 النبو .  املبحث األول: موضفهم من
 املبحث الثاين: موضفهم من القرآن والسنة.
 املبحث الثالث: موضفهم من الصحابة. 

 الفصل الثاين: فلسفة العبادات عندهم. وفيه مبحثان: 
 املبحث األول: مساجدهم وفلسفة الصال  عندهم.

 املبحث الثاين: فلسفة الزكا  والصيام واحلج. 
 نالض  عند الفرق. وفيه مبحثان: الفصل الثالث: السلوأ االجتماع  واأل

 املبحث األول: السلوأ االجتماع  وموضفهم من املرأ . 
 املبحث الثاين: السلوأ األنالض  وألوان اإلباحية عندهم. 

 . ويشتمل على الفصول التالية: الباب الثالث: األثر العقدي للفرق
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  المعاصرة ةكيأشهر الفرق األمري
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

 وفيه مبحثان:  ،الفصل األول: الغلو مظاهره ومناذجه
 األول: تعرير الغلو لغًة واص الحاً. املبحث 

 املبحث الثاين: مظاهر الغلو عند الفرق. 
 أوالً: املورية العلمية.
 ثانياً: اإلليجية األوا.
 ثالثاً: اإلليجية الثانية.

 رابعاً: النوبية. 
 وفيه مبحثان:  ،الفصل الثاين: التفريط مظاهره ومناذجه
  الحاً. املبحث األول: تعرير التفريط لغًة واص

 املبحث الثاين: مظاهر التفريط عند الفرق. 
 املورية العلمية.أوالً: 
 اإلليجية األوا.ثانياً: 

 اإلليجية الثانية.ثالثاً: 

 النوبية.رابعاً: 

 وفيه مبحثان:  ،الفصل الثالث: اجلهل بالدين ومظاهره
 املبحث األول: تعرير اجلهل لغًة واص الحاً.

 جلهل عند الفرق.املبحث الثاين: مظاهر ا
 املورية العلمية.أوالً: 
 اإلليجية األوا.ثانياً: 

 اإلليجية الثانية.ثالثاً: 

 النوبية.رابعاً: 
 ويشتمل على الفصول التالية: الباب الرابل: موضر الفرق من اآلنر واحلام عليهم. 

 وفيه مبحثان:  ،الفصل األول: موضفهم من اآلنر
 لر املبحث األول: عالضتهم باملخا

 املبحث الثاين: عالضتهم بالشعب األمريا  
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  المعاصرة ةكيأشهر الفرق األمري
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

 الفصل الثاين: عالضتهم بالعامل اإلسالم ، وفيه مبحثان: 
 املبحث األول: جوانب إجيابية يف دعوهتم.
 املبحث الثاين: نظرهتم للعامل اإلسالم .

 الفصل الثالث: رأي علماء اإلسالم يف ه ه الفرق.
 صلي إليها. ا امتة: وتشمل أهم النتا ج الث تو 

 الفهارء.
ولقد حرصي كل احلرص على استقصاء املوضو  بقدر املست ا ، وعرضه عرضاً علمّياً، والبعد 

وإزجاء الشار  ،عن املناضشة يف الفرعيات، أو اإلطالة واالست راد وإنه من باب رد الفضل إا أهله
وهو  ،ل، فإنه للحمد أهلإا مستحقه: أن أشار اهلل تعاا على ما يسَّر، وأمحده على ما سهَّ 

 اجلدير باملنة والفضل، فله احلمد أوالً وآنراً، وأدعوه تعاا أن يتم النعمة وأن يسهل األمر. 
أندددا بالشدددار والتقددددير املشدددرف علدددى هددد ه الرسدددالة فضددديلة الشددديخ الددددكتور/ محددددان بدددن حممدددد ف 

منده أسدتاذاً فاضدالً متعاونداً بداذال  احلمدان. فقد كاني له اليدد ال دوا يف تدوجيه  وإرشدادي، ولقدد وجددت
لوضتدده يف سددبيل العلددم وأهلدده مددل كثددر  مشدداغله، فجددزاه اهلل مددن أسددتاذ ندد اً. وأعقبدده مددن فضددله يف األنددرى، 

 وجعل عمله نالصاً، ونفل به اإلسالم واملسلما. 
ومعا ال ي كان ن  موجه  ،كما أنا بالشار فضيلة الشيخ الدكتور/ حممد بن عبد اهلل الوهي 

وضد فتح ضلبه وماتبه وبيته لال طالب علم، فبارأ اهلل له يف  ،يف إكمال الدراسات العليا –بعد اهلل  –
 وجزاه اهلل عين ن اً.  ،علمه ووضته وولده وماله

وال ي سياون  ،كما أتقدم بالشار ألعضاء جلنة املناضشة على تفضلها بقبول مناضشة ه ا البحث
أبلغ األثر يف نروج ه ا البحث على الشال العلم  الصحيح، فاهلل أسأل أن لتوجيهاهتا وملحوظاهتا 

 جيزيهم ن  اجلزاء. 
وال يسدددعين يف ا تدددام إال أن أتوجددده بالشدددار جلامعدددة امللدددك سدددعود ممثلدددة يف كليدددة الأبيدددة ضسدددم الثقافددددة 

شددار فضدديلة وأنددا بال ،اإلسددالمية علددى مددا تقدمدده مددن رعايددة وندمددة وتسددهيل ل ددالب العلددم والبدداحثا
 ر يس القسم وفضيلة مقرر شعبة العقيد  وعموم األسات   األفاضل أعضاء القسم. 

ال ي ضدَّم دعماً ماليّداً إلمتدام هد ا البحدث، كمدا أزجد  الشدار  ،كما أشار مركز البحو  بالية الأبية
ء جلنددة الدددفا  عددن جلميددل العدداملا يف مركددز امللددك فيصددل ومدينددة امللددك عبددد العزيددز للعلددوم والتقنيددة وأعضددا
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  المعاصرة ةكيأشهر الفرق األمري
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

ندددامت األنبيددداء وعلدددى رأسدددهم األسدددتاذ الددددكتور جعفدددر شددديخ إدريدددس واملهنددددء سدددليمان الب حددد ، والشدددار 
واألسدتاذ هنداد وأنا منهم األسدتاذ عدالء بيدوم   ،(1)موصول جمللس العالضات اإلسالمية األمرياية )ك (

 ملا وفروه مجيعاً يل من معلومات وترمجات معتمد . عوض 
وإن أسأت فمن  ،فإن أحسني فمن اهلل ،اجتهدت فيه ما است عي ،فه ا جهد املقل ونتاماً 

 واهلل ورسوله منه براء.  ،نفس  والشي ان
وصلى  ،وأن يغفر يل ولوالدي وللمسلما ،وأن يتجاوز عن الزلل ،وأسأل اهلل تعاا أن ينفل باجلهد

 اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعا 
 
 الباحثكتبه 

 فهد بن عبد العزيز بن عبد اهلل السنيدي

                                              
( هددو أكددرب منظمددات احلقددوق املدنيددة املسددلمة يف أمرياددا، ولدده أكثددر مددن ثالثددا ماتبدداً وفرعدداً إضليميدداً يف الواليددات املتحددد  األمريايددة 1)

 وكندا.
Council on American-Islamic Relations. CAIR 453 New Jersey Avenue, SE. Washington D.C., 

20003, USA. Tel: 001-202488-8787. Fax: 001-202-488-0833. http://www.cair-net.org/ 
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 التمهيددددد
 وفيه مبحثان:

 املبحث األول: وس ية اإلسالم ومساحته.
 املبحث الثاين: حديث االفأاق ون ر اإلحدا  يف الدين.
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 املبحث األول 
 وس ية اإلسالم ومساحته 

تضددداه اهلل تعددداا للبشدددرية، وبعدددث بددده ندددامت أنبيا ددده حممدددد اإلسدددالم هدددو الددددين السدددماوي ا دددامت الددد ي ار 
هلدايدددة الثقلدددا وسدددعادهتم يف الددددنيا واآلندددر ، وتوحيدددده سدددبحانه توحيدددداً نالصددداً يف  صدددلى اهلل عليددده وسدددلم

ربوبيتددده وألوهيتددده وأمسا ددده وصدددفاته، واإلذعدددان ملشددديئته عدددن رضدددا وانتيدددار، وتنفيددد  أوامدددره، واجتنددداب نواهيددده، 
 .(1)وإضامة حدوده
املدددنهج العقددددي والتشدددريع  الددد ي أنزلددده اهلل علدددى نبيددده حممدددد بدددن عبدددد اهلل املاددد  ف املددددين، فهدددو وهدددو 

الدددين الاامددل والنعمددة التامددة والدددين املرتضددى للبشددرية كلهددا وال ريددق الوحيددد علددى الرضددا اإلهلدد  والسددعاد  
 .(2)واجلنة، والسبيل للنجا  من الغضب اإلهل  ومن الشقاء والنار

 .(3)االستسالم هلل بالتوحيد، واالنقياد له بال اعة والرباء  من الشرأ وأهله وهو
وكددل ض ددر  ،ديددن يصددلح لاددل عصددر وزمددان ،ديددن العقددل واملن ددق ،إن اإلسددالم ديددن الف ددر  وال بيعددةو 
فقددد فددرض اإلميددان بدداهلل وحددده ألندده مددن أنربنددا اهلل تعدداا يف سددور   ،، ولاددل شدد ء فيدده حامددة(4)وماددان
( وفرضددي الصددلوات ا مددس، لقولدده تعدداا يف 11) ﴾      ﴿ :األنبيدداء

( ووجبدددددددي الزكدددددددا ، 45) ﴾     ﴿ :سدددددددور  العنابدددددددوت
ونددددادى  (203) ﴾      ﴿ :لقولدددده جددددل شددددأنه يف سددددور  التوبددددة

       ﴿ :بدددداحلج، كمددددا ضددددال تبددددارأ وتعدددداا يف سددددور  احلددددج
كددددى يصددددلوا   ،لصدددديام( وكتددددب علدددديهم ا11) ﴾       

                                              
دار الندددو  للنشددر بالريدداض، ال بعددة  ( ينظدر: )املوسددوعة امليسددر  يف األديددان واملد اهب، واألحددزاب املعاصددر ( إشددراف د.مددانل اجلهدين،1)

، وينظدددر: )التعريفدددات( علددد  بدددن حممدددد اجلرجددداين، حتقيدددق: إبدددراهيم اإلبيددداري، دار الاتددداب العدددريب، 88هدددد( ص1481الرابعدددة، )
، وينظر: )تعرير عام بدين اإلسدالم( علد  ال ن داوي، دار الفرضدان، األردن، ال بعدة 99هد( ص1419ب وت، ال بعة الثانية، )

 .89هد( ص1415الثة عشر ، )الث
 ( ه ا التعرير من انتيار الشيخ املشرف د.محدان احلمدان حفظه اهلل.2)
( )حاشددددية ثالثددددة األصددددول( لإلمددددام حممددددد بددددن عبددددد الوهدددداب، حتقيددددق وتعليددددق الشدددديخ عبددددد الددددرمحن بددددن ضاسددددم، ال بعددددة السادسددددة، 3)

 .44هد( ص1414)
 .17اهليئة املصرية للاتاب ص  8119 ، 1، طاتبة األسر ينظر: روح اإلسالم حملمد ع ية األبراش ر م (4)
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   ﴿ :إا التقوى وطهار  اجلسدم والدنفس والدروح، كمدا ضدال عدز مدن ضا دل يف سدور  البقدر 
          ﴾ (213). 

 ﴿ :وأمددددة اإلسددددالم وسددددط بددددا األمددددم، كمددددا أنربنددددا بدددد لك اهلل تبددددارأ وتعدددداا يف سددددور  البقددددر 
          ﴾ (243 )

وبده ضدال أهدل التأويدل وأهدل اللغدة،  ،، و د ا التفسد  جداء القدرآن والسدنةنيداراً  ،عددوالً أى  ومع  أمة وسد اً 
 ، وتفس  ه ه اآلية من كتاب اهلل الارمي يتبا لنا:حىت صار اتفاضاً 

وال تقبددل إال  ،أن الوسدد ية علددة لتاليددر األمددة بالشددهاد  علددى األمددم، والشددهاد  ال تقددوم إال بالعدددول
 :اهلل تبددارأ وتعدداا أمددة اإلسددالم با  يددة، فقددال جددل وعددال يف سددور  آل عمددران ولقددد وصددر. (1)مددن عدددل

( والوسدددددط يف لغدددددة العدددددرب يعدددددين ا يدددددار، فوصدددددر األمددددددة 220) ﴾    ﴿
 .بالوس ية يالزم وصفها با  ية

نهمدا د رض  اهلل ع (2)ه ضال ابن عباءبف ،وه ا التفس  هو ال ي ضال به علماء التفس  من السلر الصاحل
وغدددد هم مددددن علمدددداء التفسدددد   ،رضدددد  اهلل عددددنهم أمجعددددا - (5)وضتدددداد  (4)جبدددد وسددددعيد بددددن  ،(3)ددددد وجماهددددد
ددد  (6) يقددول ال ددربي .وهددو اجلدداري علددى كددالم العددرب حيددث إن معدد  الوسددط يف كالمهددم العدددل ،املتددأنرين

                                              
وكددد لك جدددامل البيدددان لل دددربي  1/27هدددد  1924ر 1: أضدددواء البيدددان حملمدددد األمدددا الشدددنقي  ر م بعدددة املددددينر القددداهر  ط( ينظدددر1)

وكاين ر فددددتح القدددددير للشدددد1/191ر وتفسدددد  القددددرآن العظدددديم البددددن كثدددد  8/159ر اجلددددامل ألحاددددام القددددرآن للقددددرط  9/712
 .4/97ر التفس  الاب  للرازي 1/151

بالفهم يف × ولد ضبل اهلجر  بثال  سنا ودعا له رسول اهلل × هو عبد اهلل بن عباء بن عبد امل لب ابن عم رسول اهلل  (2)
التقريب القرآن، فاان يسمى البحر واحلرب لسعة علمه، وهو أحد املاثرين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة، 

 (. 9491للحافظ ابن حجر )رضم 
هو جماهد بن جرب بفتح اجليم وساون املوحد ، أبو احلجاج املخزوم  املا  ثقة إمام يف التفس  ويف العلم. ينظر: التقريب  (3)

 (. 4589)رضم 
مها مرسلة، ضتل با يدي هو سعيد بن جب  األسدي الاويف، ثقة ثبي فقيه من الثالثة وروايته عن عا شة وأيب موسى وحنو  (4)

 (. 8891احلجاج سنة مخس وتسعا ومل يامل ا مسا. التقريب )رضم 
هو ضتاد  بن دعامة بن ضتاد  السدوس  أبو ا  اب البصري، ثقة ثبي، يقال: ولد أكمه وهو رأء ال بقة الرابعة، التقريب )رضم  (5)

 (. 829 – 849/ 5( وس  أعالم النبالء )5559
 ار عرض عليه  ان واستوطن بغداد وتويفت سرب بام حممد بن جرير بن يزيد ال ربي أبو جعفر مفسر مؤرخر ولد يف آمل هو اإلم( 6)

)س  أعالم النبالء : ينظر ...القضاء فامتنلر واملظامل فأىبر له عد  مؤلفات منها: جامل البيان يف تفس  القرآنر وأنبار الرسل
14 /847 – 828.) 
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 ، أي:حلسددب يف ضومددهسددط اافددالن و مندده: وأمددا الوسددط فإندده يف كددالم العددرب ا يددار، يقددال »: درمحدده اهلل 
وذلدك معد  ا يدار،  ،والتأويدل د جداء بدأن الوسدط العددل ،متوسط احلسب إذا أرادوا بد لك الرفدل يف حسدبه

 .(1)ألن نيار الناء عدوهلم
( 2)، فعددن أيب سددعيد ا دددريها صددر اً توأمددا السددنة النبويددة امل هددر  فقددد جدداء تفسدد  وسدد ية األمددة بعدددال

فيقدال لده: هدل بلغدي؟ فيقدول نعدم يددا  ،اء بندوح يدوم القيامدةوجيد:  عليده وسدلمصدلى اهللضدال: ضدال رسدول اهلل 
 ،حممدد وأمتده :فيقدول: مدن شدهودأ؟ فيقدول .هدل بلغادم؟ فيقولدون: مدا جاءندا مدن ند ير :رب: فتسأل أمته

ضددال:  ﴾   ﴿ صددلى اهلل عليدده وسددلمتشددهدون، ف ضددرأ رسددول اهلل ففيجدداء باددم 
 .(3)﴾       ﴿عدال 
، فالهددم أهددل دينلددوأرى أن اهلل تعدداا ذكددره إمددا وصددفهم بددأهنم وسددط، لتوسدد هم يف ا» :قددول ال ددربيي

تقصدد  اليهددود الدد ين  ،هلم يف عيسددى مددا ضددالوا فيدده، وال هددم أهددل تقصدد  فيددهو وضدد ،ىغلددو النصددار  ،غلددو فيدده
فوصددددفهم اهلل  ،ولادددنهم أهدددل توسدددط واعتددددال فيددده ،وكددد بوا علدددى ر دددم ،دلوا كتددداب اهلل وضتلدددوا أنبيددداءهمبددد

ن أمدددة اإلسدددالم وسدددط بدددا األمدددم الدددث إ. بعبدددار  أنددرى: (4)بدد لك، إذ كدددان أحدددب األمدددور إا اهلل أوسددد ها
 ،فدددإن مدددن األمددم مدددن غدددال يف املخلدددوضا. (5)واألمددم الدددث متيدددل إا التفدددريط املهلددك ،جتددنح إا الغلدددو الضدددار
ن اهلل إوا يف املسديح والرهبدان، وضدالوا: لدغكالنصدارى الد ين   :ا الق وحقوضه مدا جعدل توجعل هلم من صفا

: وأندرب اهلل عددنهم بقولده يف سدور  التوبددة ،وضددالوا: ثالدث ثالثدة ،وضدالوا: املسديح ابدن اهلل ،بدن مددرمياهدو املسديح 
﴿      ﴾ (32). 

                                              
 .8/7هد 1979، 8ي القرآن: لل ربير شركة وماتبة وم بعة مص فى البايب احلل ر القاهر  طآن عن تأويل جامل البيا( 1)
 1171عنه أحاديث كث   بلغي  ى، رو ×ري األنصارى ا زرج ر كان من مالزم  الن  دد بن مالك بن سنان ا يهو سع( 2)

س  أعالم النبالء لل ه ، حتقيق بشار عواد وآنرون، مؤسسة  ينظر هد 74عشر  غزو ر توىف باملدينة املنور   حديثار غزا اثنث
 . 9/142ب وتر  1415ر 1الرسالةر ط

وكتداب االعتصددام، بدداب ضولدده تعدداا  4/84رواه البخداري يف كتدداب التفسدد ، بدداب ضولدده تعداا: نوكدد لك جعلندداكم أمددة وسدد ا ر ( (3
ر والأمد ي يف سدننه كتداب تفسد  القدرآن، 98، 9/9يف مسدنده وكد لك اإلمدام أمحدد  4/198 نوك لك جعلناكم أمدة وسد ا 

 (.8941)باب ومن سور  البقر  ح 
 .8/4جامل البيان: ال ربير مرجل سابق (  4)
الواس ية للشيخ عبد  ر وك لك الاواشر اجللية عن معاين185يف ذلك: شرح العقيد  الواس ية حملمد نليل هراء ص  ( ينظر 5)

 . 499العزيز السلمان ص 
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 ،ضتلوا زكريا و ىي نحىت ضتلهم ورد دعوهتم: كاليهود ال ي ،األنبياء وأتباعهمحارب من الناء ومن 
 ﴿: ورموه بالبهتان هو وأمه، وأهتموها بالزنا، فقال تعاا يف سور  النساء  ،ا ضتل املسيحلو وحاو 
   ﴾  (256 ).  

مني بال رسول أرسله اهلل، واعتقدت رسالتهم، وعرفي هلم آفقد  ،وأما ه ه األمة اإلسالمية
    ﴿آل عمران:  لهم اهلل  ا، كما ضال تعاا يف سور فضَّ  مقاماهتم الرفيعة، الث

﴾ (220). 
كالوادي با جبلا، واهلدى با ضاللتا،   ،فاإلسالم دين اهلل وسط با اجلايف عنه والغايل فيه

ه ا بتقص ه  ،فاما أن اجلايف عن األمر مضيل له، فالغايل فيه مضيل له ،والوسط با طرفا ذميما
 .(1)وه ا بتجاوزه احلد ،عن احلد

  ءهوه أن مياثله شهوه عن مجيل النقا، ونزَّ اهلل، ووصفوه بصفات الامال، ونزَّ  فاملسلمون وحدوا
 .وال يف أفعاله ،وال يف صفاته ،ذاته ال يف  ءمن الصفات، ليس كمثله ش  ءمن نلقه يف ش

واليهدددود معرضدددون عدددن العبدددادات، واملسدددلمون  ،فالنصدددارى يعبددددون ببدددد  مدددا أندددزل اهلل  دددا مدددن سدددل ان
يف  ،ومل يعبددددوه بالبدددد ، وهددد ا هدددو ديدددن اإلسدددالم، وكددد لك األمدددر يف احلدددالل واحلدددرام ،ا شدددر يعبددددون اهلل مبددد

ون ا با ددددث بددددارتم اهلل ورسددددوله، ويفالنصددددارى ال حتددددرم مددددا حددددرَّ  ،ويف اللبدددداء ومددددا يدددددنل يف ذلددددك ،ال عددددام
لنصددارى وا ،، فدداليهود مقصددرون عدن احلددقهلدم واليهدود حرمددي علدديهم طيبدات أحلددي ،وال يت هددرون ،احملرمدة

أن كفددر : ذلددك  والنصددارى بالضددالل فلدده أسددباب متعدددد  ومجددا  ،وسددم اليهددود بالغضددب امددوأ ،مغددالون فيدده
وكفدددر النصدددارى مدددن جهدددة  ،اليهدددود أصدددله مدددن جهدددة عددددم العمدددل بعلمهدددم، فهدددم يعلمدددون احلدددق وال يتبعونددده

كسدددفيان بدددن   فهدددم جيتهددددون يف أصدددناف العبدددادات بدددال شدددريعة مدددن اهلل، وكدددان السدددلر: ،عملهددم بدددال علدددم
ومددن فسددد مددن فقها نددا ففيدده شددبه مددن  ،ففيدده شددبه مددن النصددارىفسددد مددن عبادنددا وغدد ه يقولددون: مددن  ةندديعي

 .(2) اليهود
 .وه ه ميزته ،وها ا فاإلسالم دين الوس ية واالعتدال

                                              
 .8/494بدون  1419ر 1مدارج السالاا البن القيمر دار الاتب العلميةر ط(  1)
الاواشر اجللية: للشيخ عبدالعزيز السلمانر مرجل ( و 42 – 47/ 1( ينظر: اضتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية )2)

 .194سابق ص 
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 المـــة اإلســــسماح
انتشددر مبباد دده ال تعصددب وال تعقيددد فيدده، ضددد  ،ديددن سددهولة ويسددر ،إن الدددين اإلسددالم  ديددن تسددامح 

وآرا ددده  ،انتشدددر مبباد ددده السدددلمية ،انتشدددر مبباد ددده املثاليدددة ال بقدددو  السدددير ،اإلنسدددانية يف أسددديا وأفريقيدددا وأوروبدددا
وكددل زمددان وماددان، وتتفددق مددل احلضددار  واملدنيددة انتشددر مبباد دده الددث  ،تتفددق مددل العقددل واملن ددق احلديثددة الددث

والادددددرم  ،ونشدددددر بدددددا املسدددددلما العدددددز  واإليثدددددار ،نسدددددانيةوتتفدددددق مدددددل اإل ،وتال دددددم النفدددددوء ،تال دددددم ال بدددددا 
و د ه  ،يئواإلحسدان إا املسد ،والعفدو والصدفح عندد املقددر  ،والصدضة علدى الفقدراء واملسداكا ،واإلحسان

فقددددد ضضددددى علددددى الفددددروق بددددا ال وا ددددر  ،واعتنددددق كثدددد ون اإلسددددالم ،املبددددادس اإلسددددالمية انتشددددر اإلسددددالم
نددداء بدددا املسدددلما يف مجيدددل أحنددداء العدددامل اإلسدددالم ، ولدددو متسدددك املسدددلمون ونشدددر احلريدددة واإل ،واألجنددداء

ويف اسددددت اعتهم أن يعددددودوا إا جمدددددهم العظدددديم إذا متسدددداوا بدددداألنالق  ،بدددددينهم حلددددافظوا علددددى حقددددوضهم
معاملددددة اإلنسددددان األصددددفر واألسددددود يف الددددبالد بددددا اإلسددددالمية، ويف الوضددددي الدددد ي نددددرى فيدددده االنددددتالف 

دنددة: كالواليددات املتحددد  األمريايددة وغ هددا، جنددد الدددين اإلسددالم  ينظددر إا املسددلما نظددر  املتحضددر  املتم
فددال عجددب إذا  ،وكبدد  وصددغ  ،مددن غد  تفرضددة بددا عظدديم وحقد  ،واحدد  مددن غدد  تفرضددة بدا أبدديض وأسددود

رز يف ن دداق دددتباعتندق النداء الددين اإلسدالم  بداملاليا يف مجيدل بقددا  العدامل. وأبلدغ مظداهر مساحدة اإلسدالم 
 يتضح ذلك فيما يل : ،ويف معاملة العصا  واملخالفا ،نددر الديدددنش

 اللا يف الدعو :
إن أساء الدعو  هو القول اللا، حىت لو كان املددعو مدن أعدىت نلدق اهلل، كمدا أنربندا اهلل تبدارأ 

      ﴿   :وتعاا يف سور  طه، فيقول ملوسى وهارون ملدا أرسدلهما إا فرعدون
يف تفسددد  هددد ه اآليدددة: واحلاصدددل مدددن أضدددواهلم أن دعوهتمدددا لددده ( 1)(. يقدددول ابدددن كثددد 44) ﴾ 

وتعداا  ويقدول اهلل تبدارأ. (2)وأبلدغ وأجندح ،يق، لياون أوضل يف النفوءفر  تاون باالم رضيق لا سهل
لددعو  ومنهجهدا: املص فى عليه الصال  والسالم وللدعا  مدن بعدده طريدق ا هيبلن سور  النحل رامساً  يف
﴿              

                                              
بالشامر وانتقل مل أنيه إا  ىفداء حافظ مؤرخ فقيه، ولد يف بصر بن كث  البصري الدمشق ر أبو الامساعيل إهو احلافظ ( 1)

 .1/981عالم أل: اينظرر وله مؤلفات عديد  774بدمشق عام  دمشق، ورحل يف طلب العلمر وتويف
 .9/159تفس  ابن كث  ( 2)
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فحدددددددددددد اهلل جددددددددددل وعددددددددددال الدددددددددددعو  ( 215) ﴾       
 املوعظة احلسنة، اجلدال بالىت ه  أحسن. ،احلامة حدى طرق ثال :إب

باإلحسان إال من باب التأكيد على مع  السماحة يف الدعو ، وعدم  ،وما وصر املوعظة واجلدل
: اد  يا حممد من أرسلك صلى اهلل عليه وسلمهلا، يقول اهلل تبارأ وتعاا لنبيه حممد  اااذ العنر وسيلة

وهو اإلسالم )  ،هقه ) إا سبيل ربك ( أي إا شريعة ربك الث شرعها  لدددإليه ربك بالدعاء إا طاعت
أى بالعرب اجلمة  )واملوعظة احلسنة ( ،وكتابه ال ي ينزله عليك ،  اهلل ال ي يوحيه إليكحو بباحلامة ( 

الث جعلها اهلل حجة عليهم يف كتابه وذكرهم  ا يف تنزيله )وجادهلم بالث ه  أحسن ( وناصمهم 
وال تعصه يف  ،با صومة الث ه  أحسن من غ ها: أن تصفح عما نالوا به من عرضك من األذى

 .(1) القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربك
 ﴿لة أهل الاتاب بدالث هد  أحسدن، فقدال تعداا يف سدور  العنابدوت: وضد جاء التوجيه مبجاد

( فدددددال جتدددددادلوا أيهددددددا 46) ﴾          
املؤمنددون بدداهلل وبرسددوله اليهددود والنصددارى، إال بددالث هدد  أحسددن، أى إال باجلميددل مددن القددول، وهددو الدددعاء 

 .(2) إا اهلل بآياته، والتنبيه على حججه
وجهاد دفا  عن األديان  ،ر اإلسالم ال ي هو جهاد طلب لنشر اإلسالموأما اجلهاد لنش

الوسا ل  دللسماحة، فهو ال ياون إال بعد استنفا  فليس فيه منافا ،واملقدسات واألعراض واألموال
ول لك فإن مظاهر السماحة فيه  ،إذ هو لنشر اإلسالم وإبعاد الشا عا الصادين عن سبيل اهلل ،األنرى

رض  اهلل عنه د ضال: كان   ، فعن بريدصلى اهلل عليه وسلمهو واضح يف حديث رسول اهلل بينة، كما 
ومن  ،أوصاه يف ناصته بتقوى اهلل ،على جيش أو سرية ر أم اً إذا أمَّ  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

غزوا، وال تغلوا وال ا، لوا من كفر باهللتضا ،يف سبيل اهلل ،غزوا باسم اهللا»ف ضال:  ،معه من املسلما ن اً 
وإذا لقيي عدوأ من املشركا فادعهم إا ثال  نصال أو نالل،  ،وال تقتلوا وليدا ،وال متثلوا ،تغدروا

 ،ضبل منهم وكر عنهمافإن أجابوأ ف ،ف ادعهم إا اإلسالم ،وكر عنهم ،ضبل منهماابوأ فجأفإن هم 
للمهاجرين ما وأنربهم أهنم إن هم فعلوا ذلك فلهم  ،ف ادعهم إا التحول من دارهم إا دار املهاجرين

                                              
 .14/149جامل البيان: ال ربي  (1)
 .81/1املصدر السابق ( 2)
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 يفإن أبوا أن يتحولوا منها فأنربهم أهنم ياونون كأعراب املسلما، جير  ،وعليهم ما على املهاجرين
إال أن جياهدوا مل  ، ءش ء على املؤمنا، وال ياون هلم يف الغنيمة والف يعليهم حام اهلل، ال ي جير 

وكر عنهم، فإن هم أبوا فاستعن  ،أجابوأ فاضبل منهم مفإن ه ،لهم اجلزيةفس ااملسلما فإن هم أبو 
فال جتعل هلم  ،وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوأ أن جتعل هلم ذمة اهلل وذمة نبيه ،باهلل عليهم وضاتلهم

ولان اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك، فإنام إن افروا ذممام وذمة  ،وال ذمة نبيه ،ذمة اهلل
دوأ أن تنزهلم على امن أن افروا ذمة اهلل وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن وأر  نأصحابام أهو 

ولان أنزهلم على حامك، فإنك ال تدري أتصيب فيهم حام  ،فال تنزهلم على حام اهلل ،حام اهلل
 .(1) «اهلل أم ال

 -وغ ه من األحاديث النبوية امل هر  يتضح لنا: ،ومن نالل احلديث السابق
وأندده ال جيددرب  ،لدددين اإلسددالم  مبنيددة علددى التسددامح والرفددق والرمحددة وحسددن معاملددة األعددداءأن طبيعددة ا

 القتال.أو اجلزية أو  اإلسالم با ثالثة أمور: خي بل يقل الت ،أحد على دنول اإلسالم
فعدددرض علدددى احملدددارب أن يقددديم حتدددي سدددل ان املسدددلما آمندددا علدددى نفسددده ومالددده وعرضددده ودينددده، إن مل 

والبدددد مدددن  ،فدددإن رفدددض اإلسددالم واجلزيدددة فقدددد أعددد ر املسدددلمون إليددده ،م علدددى أن يددددفل اجلزيدددةيددرض باإلسدددال
 .ضتاله

 ﴿لقد أمر اهلل تعاا بالوفاء يف كث  من اآليات القرآنية، منها ضوله تعاا يف سور  اإلسراء: 
  ﴿( وضوله تعاا يف سور  املا د : 34) ﴾     
وأن  ،لوفاء بالعهود والعقود الث تعقد با األفراد واألمم( فاإلسالم أمر با2) ﴾  

وضد عرف  ،ما استقام هلم الاافرون، وها ا نرى أن الوفاء روح اإلسالم ،يستقيم املسلمون على العهد
 ،ونلر الوعود ،ريف حا أن الغد ،بالوفاء يف عهودهم ومعاهداهتم تقريباً  املسلمون من  أربعة عشر ضرناً 

 :من صفات معظم الدول الث ال تدين باإلسالم ونقض العهود
 .ولعل مواضر الفتوح شاهد  على ذلك ،وه ا من أبرز جوانب اإلسالم يف احلروبو والصفح: فالع

 .له يف اإلسالم اً بيبن مل يقاتل املسلما حتم لماملعاملة باحلس  

                                              
( كتاب السد ،  1417، والأم ي يف سننه )(4588ح) اد، باب تأم  األمراء على البعو كتاب اجله  9/1957رواه مسلم ( 1)

 .يف القتال× الن   ةباب ما جاء يف وصي
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صلى اهلل عليه حيث با  تقرير لسماحة اإلسالم، صلى اهلل عليه وسلمولقد كان يف سنة املص فى 
صلى اهلل عليه أن الوضو  يف ال نب من طبيعة البشر، فعن أيب هرير  د رض  اهلل عنه د أن رسول اهلل  وسلم
 .(1)«ت نبوا ل هب اهلل بام، ف أتى بقوم ي نبون، فيستغفرون فيغفر هلملو مل »ضال:  وسلم

إذ لو  ،ا يعامل كل عاص حبسب جرمهوإمن ،كما بيني سنته د عليه السالم: أن املعاص  درجات
ضاض فيف نفورهم من الدين وان لاان سبباً  ،والضرب واهلجر ،عومل اجلميل بالتاف  والنهر والزجر

 .اجلمو  عن دعا  اإلسالم
وإن من يتسامح ويعفو  ،والعفو والصفح عند املقدر  ،وها ا، فاإلسالم دين يدعو إا التسامح

 .ياعن الدنا متسامياً  ،عظيم النفس ،نبيل ا لقإليه ياون   ءويصفح عن املس

                                              
 (.4945، ح)رواه مسلم كتاب التوبة، باب سقوط ال نوب باالستغفار( 1)
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 املبحث الثاين 
 حديث االفأاق ون ر اإلحدا  يف الدين

هنى الدين عن التفرضة، وهناأ العديد من اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية الشريفة، وما يؤثر عن 
 السلر الصاحل رضوان اهلل عليهم ما ينهى عن التفرضة يف الدين. 

 ﴾         ﴿اهلل تعاا يف سور  األنعام: ضال 
( فاملقصود بال ين فرضوا دينهم وكانوا شيعاً هم أهل األهواء والضالالت، فإن اهلل تعاا ضد ح َّر 251)

 . (1)وكان خمالفا له ،واآلية عامة يف كل من فارق دين اهلل ،مما هم فيه صلى اهلل عليه وسلمرسوله 
 ﴾          ﴿: ور  البينةوضوله تعاا يف س

(4.) 
         ﴿وضوله تعاا يف سور  آل عمران: 

( أما أهل الاتب املنزلة على األمم ضبلنا بعد ما 205) ﴾     
ونسر بعضهم بعضًا حىت  ،فبغى بعضهم على بعض ،أضام اهلل عليهم احلجة والبينات أهنم أوتوا علماً 

فأين املواضل من القرآن الارمي الث هنانا اهلل عز وجل فيها أن ناون مثلهم : فإن ضال ضا ل ،اتفرضوا فهلاو 
منها ضول  ،اآليات كث  : بل نلتزم اجلماعة؟ فنقول له ،حىت حن ر ما ح رنا سبحانه وتعاا من الفرضة

           ﴿يف سور  آل عمران: رب العز  
              
               
               
       ﴾ (118-114 .) 

  ﴿يف تفس  ضوله تعاا يف سور  آل عمران:  –رض  اهلل عنهما  –وذهب ابن عباء 
( تبيض وجوه أهل السنة واال تالف وتسود وجوه أهل البد  206) ﴾  

                                              
 .8/194تفس  ابن كث   (1)
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 .(1)واالنتالف
        ﴿اا يف سور  الروم: وضوله تع

        ﴾ (91 – 98 .) 

وال بد أن ياون االنتالف با البشر ليضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولقد جعل اهلل عز 
 ،فيح رون الفرضة ويلزمون اجلماعة، ويدعون املراء وا صومات يف الدين ،وجل موعظة يت كر  ا املؤمنون

يقول تعاا يف سور  : ضيل له ،أين ه ا من كتاب اهلل عز وجل؟: تدعون، فإن ضال ضا لويتبعون وال يب
               ﴿هود: 

           ﴾ (112 – 
119 .) 

 (.19) ﴾     ﴿أما ضوله تعاا يف سور  الشورى: 
: أمر اهلل عز وجل املؤمنا يف تفس ها إا ضوله –رض  اهلل عنهما  –ف هب ابن عباء 

باجلماعة، وهناهم عن االنتالف، وأنربهم أمنا هلك من كان ضبلهم باملراء وا صومات يف دين اهلل عز 
( 203) ﴾     ﴿. أما ضوله تعاا يف سور  آل عمران (2)وجل 

العصمة عند اتفاضهم هلم عن التفرضة... وضد ضمني هلم  اهلل سبحانه وتعاا باجلماعة وهن فهو أمر من 
 .(3)من ا  ا... ونير عليهم االفأاق واالنتالف 

 وجيدر بنا ضبل ا وض يف حديث االفأاق أن نش  إا بعض األمور اآلتية: 
 أوالً: أن االنتالف على ثالثة أضسام: 

 وهو املشار إليه يف القرآن الارمي، وال شك أنه بدعة وضالل.  ،أحدها يف األصول
 ملا فيه من تضييل املصاحل.  ،وهو حرام أيضاً  ،يف اآلراء واحلروبوالثاين: 

وال ي ض ل به رمحه اهلل أن االتفاق  ،والثالث: يف الفرو  كاالنتالف يف احلل واحلرمة.. وحنوها
                                              

 ، املاتبة األزهرية.  59 وز آبادي صتنوير املقباء من تفس  ابن عباء: أبو طاهر الف (1)
 هد.  1994سنة  1، ط129الشريعة لآلجري حتقيق حامد الفق  ص (2)
 . 1/829تفس  ابن كث   (3)
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 .(1)فيه ن  من االنتالف
 أن يلتزم سنة الرسول -ضدء اهلل روحه  – (2)والواجب على كل مسلم كما يقول شيخ اإلسالم

وسنة نلفا ه الراشدين والسابقا األولا من املهاجرين واألنصار، وال ين اتبعوهم  صلى اهلل عليه وسلم
بإحسان، وما تنازعي فيه األمة، وتفرضي فيه إن أمانه أن يفصل النزا  بالعلم والعدل، وإال استمسك 

فإن مواضل التفرضة  ،عاً باجلمل الثابتة بالنا واإلمجا ، وأعرض عن ال ين فرضوا دينهم وكانوا شي
 .(3)واالنتالف عامتها تصدر عن اتبا  الظن وما هتوى األنفس، ولقد جاءهم من ر م اهلدى

أن : لعل من األمهية من الناحيتا املوضوعية واملنهجية ضبل أن ندنل يف تفصيل موضو  حبثنا
إحدى وسبعا فرضة، وافأاق ا اص بافأاق اليهود إا  صلى اهلل عليه وسلمنتعرض حلديث رسول اهلل 

النصارى إا اثنتا وسبعا فرضة، وأن ه ه األمة ستفأق إا ثال  وسبعا فرضة، كلها يف النار إال 
ن مثة انتالفات واجتهادات ضد أث ت حوله، وه ا إواحد . ملعرفة مدى صحة إسناد ه ا احلديث إذ 

اإلسالمية، بل و اول البعض أن يقسم الفرق احلديث كث ًا ما يستشهد به ال ين ياتبون عن الفرق 
ولان حصر الفرق  ،وال شك أن هؤالء جمتهدون ،ويعددها حبيث تصل إا العدد الوارد يف ه ا احلديث

 ،غ  منضبط ناصة إذا أدركنا أنه يف كل عصر ضد تنشأ فرق جديد  ،يف زمن ما من األزمان بعدد معا
وحىت اآلن ضد كثرت وزادت على  صلى اهلل عليه وسلملرسول وإذا كاني الفرق الث وجدت من  زمن ا

فإن حتديد الفرق املقصود  يف ه ا احلديث ال بد أن اتلر فيه وجهات العلماء  ،ثال  وسبعا فرضة
                                              

 . 9/19ينظر اإل اج: السبا   (1)
د( بالقلعدة هد782هدد( ولده مصدنفات عديدد ، تدويف سدنة )441( هو أمحد بدن عبدد احلاديم بدن تيميدة العلدم البحدر، ولدد حبدران سدنة )2)

بدمشدددق. ينظدددر: العقدددود الدريدددة مدددن مناضدددب شددديخ اإلسدددالم أمحدددد بدددن تيميدددة، حممدددد ابدددن عبدددداهلادي، ت/حممدددد حامدددد الفقددد ، 
هد، القاهر ، م بعة حجازي، وينظر: األعالم العلية يف مناضب شيخ اإلسالم ابن تيمية، للبزار، ت/زه  الشاويش، ط 1992ط

 ب وت. هد، املاتب اإلسالم ،1411الثالثة 
 4/197بداب شدرح السدنة  ،فقدد رواهدا أبدو داود يف كتداب السدنة ،أحاديث افأاق األمة مشدهور  18/897الفتاوى: ابن تيمية  (3)

 8441ح رضدم 5/85باب ما جاء يف افأاق ه ه األمة  ،حتقيق حممد حمي  الدين عبد احلميد، ورواها الأم ي يف كتاب اإلميان
حتقيدق حممدد فدؤاد عبدد البداض   8/988بداب افدأاق األمدم  ،دار الفار، وابن ماجه يف كتداب الفدنت حتقيق وشرح أمحد شاكر طبل

لبندان وضدال احملقدق عبدد  –طبدل دار الفادر  11/98، دار الريان للأا . وأورده ابن األث  اجلزري يف جدامل األصدول 9998رضم 
ووافقه الد ه ، وينظدر . وضال: صحيح على شرط مسلم 1/182سنده صحيح، وأنرجه احلاكم يف مستدركه : القادر األرناؤوط

وأورده األلبددداين يف  ،، دار الرايدددة الريددداض8بددداب ذكدددر افدددأاق األمدددم يف ديدددنهم حتقيدددق رضدددا نعسدددان ط 1/944اإلباندددة البدددن ب دددة 
 (.819ح رضم) 1/954سلسلة األحاديث الصحيحة 
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 وآراؤهم حبيث ال يصلون إا رأي حمدد. 
 طرق وروايات احلديث :

صلى اهلل عليه ث رسول اهلل سوف نتعرض يف ه ا املوضل بإجياز شديد إا طرق وروايات حدي
 يف افأاق األمة.  وسلم

أنربنا : أنربنا: أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن عل  بن زياد السمدي املعدل الثقة، ضال -2
حدثنا اهليثم بن نارجة، ضال: حدثنا إمساعيل بن عياش، عن عبدد : أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار، ضال
صلى اهلل بد اهلل بن يزيد، عن عبد اهلل بن عمرو ضال: ضال رسول اهلل الرمحدن بن زياد بن أنعم، عن ع

ليأتا على أمث ما أتى على بين إسرا يل، تفرق بنو إسرا يل على اثنتا وسبعا ملة، : »عليه وسلم
يا رسول : ضال«.. تزيد عليهم ملة، كلهم يف النار إال ملة واحد  ،وستفأق أمث على ثال  وسبعا ملة

 «. ما أنا عليه وأصحايب»: وما امللة الث تتغلب؟ ضالاهلل 
أنربنا أبو سهل بشر بن أمحد بشر اإلسفرا يين ضال: أنربنا عبد اهلل بن ناحبة ضال: حدثنا  -1

عن أيب سلمة، عن أيب هرير ، ضال: ضال رسول  ،عن نالد بن عبد اهلل، عن حممد بن عمرو ،وهب بن بقية
وافأضي النصارى على اثنتا وسبعا  ،افأضي اليهود على إحدى وسبعا فرضة: »صلى اهلل عليه وسلماهلل 

 .(1)«فرضة، وتفأق أمث على ثال  وسبعا فرضة
أنربنا القاض  أبو حممد عبد اهلل بن عمر املالا  ضال: حدثنا أيب عن أبيه ضال: حدثنا  -3

نس: عن الن  عليه الصال  والسالم، الوليد بن مسلك، ضال: حدثنا األوزاع ، ضال: حدثنا ضتاد  عن أ
إن بين إسرا يل افأضي على إحدى وسبعا فرضة، وأن أمث ستفأق على اثنتا وسبعا فرضة كلها »ضال: 

 . (2) «يف النار إال واحد  وه  اجلماعة
حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا عباد بن يوسر، حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن  -4

افأضي اليهود على إحدى وسبعا فرضة، واحد  يف اجلنة »الك األشجع  مرفوعًا سعد عن عوف بن م
وسبعا يف النار، وافأضي النصارى على اثنتا وسبعا فرضة، فإحدى وسبعا يف النار، وواحد  يف 
، «اجلنة، وال ي نفس  بيده تفأق أمث على ثال  وسبعا فرضة واحد  يف اجلنة واثنتان وسبعا يف النار

                                              
 .  4الفرق با الفرق للبغدادي ص (1)
 .  1/98عاصم السنة البن أيب  (2)
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ويضاف إا ه ه األسانيد رواية أيب الدرداء عن «. هم اجلماعة»يا رسول اهلل من هم؟ ضال: : وضيل
لة بن األسقل وها ا جند هل ا احلديث أسانيد  ري، وأيب بن كعب وأيب أمامة، وواثجابر، وأيب سعيد ا د

 ،لعقيد  السفارينيةهل ا احلديث يف نظمه ل (1)كث   عن الصحابة رض  اهلل عنهم وأشار السفاريين
 فيقول: 

 اعلدددددددددددددددددددددم هدددددددددددددددددددددديي أنددددددددددددددددددددده جددددددددددددددددددددداء ا دددددددددددددددددددددرب
 

 ى ندددددددددددددددددد  البشددددددددددددددددددرعددددددددددددددددددن الندددددددددددددددددد  املقتفدددددددددددددددددد 
 بدددددددددددددددددددددددددأن ذي األمدددددددددددددددددددددددددة سدددددددددددددددددددددددددوف تفدددددددددددددددددددددددددأق 

 
 بضدددددددددددددددددددددعا وسدددددددددددددددددددددبعا اعتقدددددددددددددددددددددادا واحملددددددددددددددددددددددق 

 مددددددددددددددددددا كددددددددددددددددددان يف هنددددددددددددددددددج الندددددددددددددددددد  املصدددددددددددددددددد فى 
 

 (2)وصددددددددددددددددحبه مددددددددددددددددن غدددددددددددددددد  زيددددددددددددددددغ وجفددددددددددددددددا 
 

 مدى صحة احلديث : 
فنحن نؤكد أن ه ا  ،ا التشايك يف صحة احلديثينبغ  أن نالحظ من  البداية أننا ال نقصد إطالض

وال ي دعانا إا ه ا ما ضرأناه لبعض الاتاب  ،صلى اهلل عليه وسلماحلديث ثابي وصحيح عن الرسول 
ألن ما من إسناد  ،ألنه ال يصح من جهة اإلسناد أصال ،فمنهم من ضعَّر ه ا احلديث ،ضدامى وحمدثا

 .(3)االستدالل بهومن ف ال جيوز  ،روي إال وفيه ضعر
فليس يف وسل الن   ،ومنهم من أنار ه ا احلديث، وأشار إا أنه ال ميان أن ياون صحيحاً 

لنناضش إذن كل ه ه  (4)…أن يتنبأ مقدماً بعدد الفرق الث سيفأق إليها املسلمون صلى اهلل عليه وسلم
 اآلراء. 
 الروايات الصحيحة للحديث. -2

 عنه. عن أيب هرير  رض  اهلل  -2
عن  ،أنربنا الفضل بن موسى: ضال ،حدثنا عل  بن نشرم: حدثنا أبو بار بن أيب داود. ضال

تفرضي اليهود » صلى اهلل عليه وسلمعن أيب هرير  ضال: ضال رسول اهلل  ،عن أيب سلمة ،حممد بن عمرو
                                              

هددد( ينظددر: 1122( هدو أبددو العددون حممددد بدن أمحددد بددن سددامل السددفاريين احلنبلدا كددان عاملدداً باحلددديث واألصدول واألدب، تددويف سددنة )1)
 ([.4/141]األعالم )

 . 1/74لوامل األنوار البهية للسفاريين، مرجل سابق  (2)
 البن حزم أيضاً.  2/1142ك لك اإلحاام يف أصول األحاام و  8/22ينظر الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم  (3)
 . 1971ط األوا، دار العلم للماليا ب وت 1/84م اهب اإلسالميا: عبد الرمحن بدوي  (4)
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وتفأق أمث  ،ةوافأضي النصارى على إحدى أو اثنتا وسبعا فرض ،على إحدى أو اثنتا وسبعا فرضة
 .(1)«على ثال  وسبعا فرضة

 عن عبد اهلل بن عمرو رض  اهلل عنهما. -1
: أنربنا أبو عبد اهلل أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف ضال: حدثنا اهليثم بن نارجة، ضال

 – عن عبد اهلل بن عمرو رض  اهلل عنهما ،عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم ،حدثنا إمساعيل بن عياش
ليأتا على أمث ما أتى على بين إسرا يل تفرق بنو إسرا يل : »صلى اهلل عليه وسلمضال: ضال رسول اهلل 

، «على اثنتا وسبعا ملة، وستفأق أمث على ثال  وسبعا تزيد عليهم كلها يف النار إال ملة واحد 
 «. ليه وأصحايبما أنا ع»: صلى اهلل عليه وسلممن ه ه امللة الواحد ؟. ضال : فقالوا

صلى اهلل عليه ويف رواية أنرى عن عبد اهلل بن عمرو رض  اهلل عنهما ضال: ضال رسول اهلل 
ليأتا على أمث ما أتى على بين إسرا يل ح و النعل بالنعل حىت أن كان منهم من أتى أمه : »وسلم

عا ملة، وتفرضي أمث وأن بين إسرا يل تفرضي على اثنتا وسب عالنية لاان يف أمث من يصنل ذلك
ما أنا عليه »: ومن ه  يا رسول اهلل؟ ضال: ، ضالوا«على ثال  وسبعا ملة كلهم يف النار إال ملة واحد 

. فاملتأمل للحديث يرى أنه صحيح مشهور يف السنن، كسنن أيب داود والأم ي (2) «وأصحايب
ضد وضل ذلك وتفرضي األمة  يه وسلمصلى اهلل علوها ا فاحلديث ثابي عن الرسول  ،والنسا   وغ هم

 فرضة كث   يف جمال العقيد  وأصول الدين الث عليها وحدها مدار احلديث. 
ألنه ال يصح من جهة اإلسناد أصال فما من إسناد  ،وهناأ طا فة ترى أن ه ا احلديث ضعير

ه ا احلديث وضالوا وحديث ه ا شأنه ال جيوز االستدالل به، ومن هؤالء ال ين ضعفوا  ،إال وفيه ضعر

                                              
، وضال 8( حتقيق إبراهيم ع و  عوض ط41ح) 5/85باب ما جاء يف افأاق ه ه األمة  ،رواه الأم ي يف كتاب اإلميان (1)

فرجاله كلهم ثقات.  ،حديث أيب هرير  حسن صحيح. وضال األلباين: إسناده حسن ل اته: تعليقه على ه ا احلديثالأم ي يف 
 ([.819ح) 1/954]السلسلة الصحيحة، 

وضال عبد القادر األرناؤوط يف تعليقه  5/84(، 8441باب ما جاء يف افأاق األمة ح رضم ) ،رواه الأم ي يف كتاب اإلميان (2)
ويف سنده عبد الرمحن بن زياد بن أنعم األفريق ، وهو ضعير ولان يشهد له : عن ه ا احلديث 11/49األصول  على جامل

 فهو  ا حسن.   ،مع  األحاديث األنرى
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 .(2)ومنهم أيضا الاوثري ،(1)بعدم االستدالل به أبو حممد بن حزم
وهو ظن « كلها يف النار إال واحد »ولقد حاول الاوثري ال عن فيه لظنه أن فيه الزياد  املعروفة 

 ،العتماده يف ذلك على من نقل عن املخرجا للحديث ،ألنه مل يعتمد على املصادر األصلية ،باطل
كلها يف النار إال »وكان بعض الناضلا عنهم ضد ومهوا فأضافوا زياد   ،ومل يرجل لاتب املخرجا مباشر 

 .(3)فتبعهم الاوثري يف ومههم لعدم رجوعه للمصادر األصلية« واحد 
الوارد  يف « كلها يف النار إال واحد »وضد وضل الشوكاين يف نفس ن أ الاوثري فضعر زياد  

بل وضال ابن  ،فقد ضعفها مجاعة من احملدثا« كلها يف النار إال واحد »ل: أما زياد  الروايات. وضا
 إهنا موضوعة. : حزم

فإين ال أعلم من احملدثا املعروفا من ضعر . وال أدري من ال ين أشار إليهم بقوله )مجاعة
 ه ه الزياد ، وأما ابن حزم فال أدري أين ذكر ذلك(. 

 فهو مردود من وجها: فإن صح ذلك عن ابن حزم 
 أن النقد العلم  احلديث  ضد دل على صحة ه ه الزياد ، فال عرب  بقول من ضعفها.  -2
فال  ،والسيما وهو متشدد يف النقد ،أن ال ين صححوها أكثر وأعلم باحلديث من ابن حزم -1

 .(4)فاير إذا نالر ،ينبغ  أن  تج به إذا تفرد عند عدم املخالفة
 فيقول:  (5)ابن الوزيرومنهم أيضاً 

وال يبعد أن تاون من  ،فإهنا زياد  فاسد « كلها يف النار إال واحد »إياأ أن تعتد بزياد  

                                              
هد( )س  454( هو اإلمام عل  بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلس ، فقيه حافظ، له مصنفات عديد ، مات مشردًا سنة )1)

 (.12/124أعالم النبالء 
هد( 1971( هو حممد بن زاهد الاوثري فقيه حنف  جركس  األصل، له اشتغال باألدب والس  واحلديث، تويف بالقاهر  سنة )2)

 (.4/189وله عدد من املصنفات. )ينظر: األعالم 
 .1/414السلسلة الصحيحة لأللباين  (3)
 .1/411السلسلة الصحيحة لأللباين  (4)
م بن عل  بن املرتضى الصنعاين، املعروف بابن الوزير، متالم ناظم، من أهل اليمن، له عد  مؤلفات، تويف ( هو حممد بن إبراهي5)

 (.4/191هد( )األعالم 241سنة )
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. إال أننا نالحظ من كالم ابن الوزير (1)إن ه ا احلديث ال يصح: وضد ضال ابن حزم ،دسيس املالحد 
 لك فال ينبغ  اجلزم بفساد املع  أنه مل ي عن يف الزياد  من جهة إسنادها بل معناها، وما كان ك

ونصوصًا إذا علمنا تلق  كبار العلماء  ،ينتف  به الفساد ال ي ادعاه ،إلماان توجيهه توجيهًا صاحلاً 
ومما يؤيد كون ابن الوزير طعن يف معناها ال إسنادها ما ذكره يف كتابه  ،ه ا احلديث بالقبول والصحة

قاسم( حيث عقد فصاًل ناصاًّ يف الصحابة ال ين طعن فيهم )الروض الباسم يف ال ب عن سنة أيب ال
 ،الشيعة وردوا حديثهم، ومنهم معاوية فرد أحاديثه مل الشواهد من طريق صحابة مل ت عن فيهم الشيعة

 .(2)وكان ه ا من مجلتها
ال نفيًا وال إثباتاً. منهم : وهناأ فريق ثالث مل يتعرض هل ا احلديث بأي نو  من التحقيق -3

يف كتابه  (4)يف كتابه اهلام )مقاالت اإلسالميا( وك لك فخر الدين الرازي (3)بو احلسن األشعريأ
 )اعتقادات فرق املسلما واملشركا( فلم يتعرض هل ا احلديث من ضريب أو بعيد. 

 مع  احلديث املأثور :
فرق امل مومة، الث ه  مل يرد بال صلى اهلل عليه وسلمينبغ  لنا أن نالحظ من  البداية أن الرسول 

فهناأ من  ،من أهل النار، فرق الفقهاء ال ين انتلفوا يف فرو  الفقه، مل اتفاضهم على أصول الدين
وهناأ من يرى يف كل فر  تصويب واحٍد من املختلفا فيه  ،يصوب اجملتهدين كلهم يف فرو  الفقه

ب كر الفرق  صلى اهلل عليه وسلمالرسول  . ولقد أراد(5)وا ئة الباضا من غ  تضليل منه للمخ ئ فيه
ال ين نالفوا الفرضة الناجية يف أبواب العدل والتوحيد، أو الوعد  ،امل مومة فرق أصحاب األهواء الضالة

والوعيد أو القدر واالست اعة أو يف تقدير ا   والشر، أو صفات اهلل تعاا وأمسا ه والنبو  وشروطها، 
أهل السنة واجلماعة من فريق  الرأي واحلديث على أصل واحد، وضد فال ه ا هو ما اتفق عليه 

                                              
 .124العواصم من القواصم ابن العريب ص (1)
 .1/411السلسلة الصحيحة:  (2)
ب إا ضبيلة مشهور  باليمن، سان بغداد وكان على ( هو عل  بن إمساعيل بن أيب بشر إسحاق بن إمساعيل األشعري، ينس3)

هد( ]ينظر: 984م هب االعتزال، ف تب  م هب األشاعر ، وضيل إنه رجل آنر حياته إا م هب أهل السنة، تويف سنة )
 ([11/947تاريخ بغداد )

متالم  األشاعر ، له مصنفات  ( هو أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسا التميم  الرازي، ابن ن يب الري من4)
 ([.4/919هد( ]ينظر: األعالم )414عديد ، تويف سنة )

 .11يراجل الفرق با الفرق للبغدادي ص (5)
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ومن جرى على  ،نالفتهم فيها أهل األهواء من املعتزلة وا وارج والشيعة واجلهمية واجملسمة واملشبهة
سواء فيما يتصل باألصول أم  ،لانهم ضللوا وكفروا كل خمتلر معهم يف الرأي ،هنجهم من فرق الضالل

 الفرو . 
أجل ه ا مييل كتاب الفرق إا تأويل احلديث املروي يف افأاق األمة ثال  وسبعا فرضة إا من 

دون األنوا  الث انتلر فيها أ مة الفقه من  ،ه ا النو  من االنتالف يف العقا د مل التاف  والتضليل
 فرو  األحاام الفقهية من أبواب احلالل واحلرام. 

وصر الفرضة الناجية بأهنا أهل السنة واجلماعة وهم اجلمهور  فاحلديث النبوي الشرير ،وها ا
 األكرب والسواد األعظم. 

وال تبلغ الفرضة من هؤالء ضريباً مبلغ  ،وأما الفرق الباضية فإهنم أهل الش وذ والتفرضة والبد  واألهواء
وشعار ه ه الفرضة  ،ةبل ضد تاون الفرضة منها يف غاية القل ،فضاًل عن أن تاون بقدرها ،الفرضة الناجية

 فمن ضال بالاتاب واإلمجا  كان من أهل السنة واجلماعة.  ،موافقة الاتاب والسنة واإلمجا 
وذكروا أن الفرضة الناجية  ،ولقد روي عن ا لفاء الراشدين أهنم ذكروا افأاق األمة بعدهم فرضاً 

 . (1)ر منها فرضة واحد  وسا رها على الضاللة يف الدنيا والبوار يف اآلن
من املعتزلة املتوىف  (2)الوارد  يف احلديث، فزعم الاع « أمث»وضد انتلر كتاب الفرق يف مع  

مهما  ،. وأن ما جاء به حق فهو من األمةصلى اهلل عليه وسلمهد، بأن كل مقر بنبو  حممد 301
لك كله، عظمي بدعته بعد ذلك، ويشال على هؤالء العيسوية من يهود أصبهان، حيث أضروا ب 

فدنل هؤالء عند القا لا مبا سبق يف الفرق  ،لانهم زعموا أنه عليه السالم مبعو  إا العرب ناصة
 اإلسالمية. 

بأن كل من يصل  إا القبلة فهو من األمة، وزعمي الارامية أن كل : وضال بعض فقهاء احلجاز
 م. فأدنلوا ب لك املنافق يف اإلسال ،من ن ق بالشهادتا فهو من األمة
أن أمددة اإلسددالم جتمددل املقددرين حبدددو  العددامل وتوحيددد صددانعه و ضدمدده، : والددراجح عنددد أهددل السددنة

                                              
 .9الفرق با الفرق: البغدادي ص (1)
 (.4/45عالم )هد(. ينظر: األ919( هو عبد اهلل بن أمحد الاع  ا راساين، من أ مة املعتزلة، له آراء انفرد  ا، تويف سنة )2)
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ورسدالته إا الاافدة وبتأييدد  صدلى اهلل عليده وسدلموصفاته وعدله، وحامته ونف  التشبيه عنه، وبنبو  حممدد 
عبددة هدد  القبلددة الددث جتددب وأن الا ،وبددأن القددرآن منبددل أحاددام الشددريعة ،وبددأن كددل مددا جدداء بدده حددق ،شددريعته

وكل من أضر بد لك دون أن يتلدبس ببدعدة تدؤدي إا الافدر فهدو السدين املوحدد، فدإن ضدم . (1)الصال  إليها
إا ه ا بدعدة شدنعاء ينظدر: فدإن كدان علدى بدعدة الباطنيدة أو البيانيدة أو املغ يدة أو ا  ابيدة الد ين يعتقددون 

ل أو مددد اهب التناسدددخ، أو علدددى مددد هب امليمونيدددة مدددن إهليدددة بعدددض األ مدددة، أو كدددان علدددى مددد اهب احللدددو 
الددد ين  ،أو علددى مدد هب الزيديدددة مددن اإلباضددية ،الدد ين أبدداحوا ناددداح بنددات البنددات وبندددات البنددا ،ا ددوارج

أو حدرم مدا أباحدده  ،أو أبداح مدا ضدد ندا القددرآن علدى حترميده ،يدرون أن شدريعة اإلسدالم تنسدخ يف آندر الزمددان
 فال أولئك ليسوا من أمة اإلسالم، وال كرامة هلم.  ،يلالقرآن نصا ال  تمل التأو 

أما إذا كاني بدعته من جنس بدعة املعتزلة، أو ا وارج، أو الروافض اإلمامية أو الزيدية، أو من 
 بد  النجارية، أو اجلهمية أو الضرارية، أو اجملسمة فهو على ه ا من أمة اإلسالم يف بعض األحاام. 

ولان ال  ،دفنه يف مقابر املسلما، وعدم منعه من الصال  يف املساجدويأتب على ه ا جواز 
جتوز الصال  عليه وال نلفه. وال حتل ذبيحته وال نااحه المرأ  سنية، كما ال  ل للسين أن يتزوج امرأ  
من ه ا الفريق إذا كاني تؤمن مبعتقداهتم وتعمل  ا. ويستشهد أهل السنة هنا بقول عل  بن أيب طالب 

  اهلل عنه للخوارج: )علينا ثال : ال نبدؤكم بقتال، وال مننعام مساجد اهلل أن ت كروا فيها اسم رض
 .(2)اهلل، وال مننعام من الف ء ما دامي أيديام مل أيدينا

وجدير بال كر أن كل من صدق يف الفرق مل جيزم جزمًا أكيداً حبصر الفرق املراد  من احلديث، 
فقد صنر الناء : وأما تعيا ه ه الفرضة الناجية»ل ا ضال شيخ اإلسالم: وإمنا على وجه التقريب، و 

فيهم مصنفات وذكروهم يف كتب املقاالت، ولان اجلزم بأن ه ه الفرضة املعصومة ه  إحدى االثنتا 
ف إن بعض ه ه الفرق من أهل احلق يف جانب دون جانب فبدرجة  (3)«والسبعا ال بد له من دليل

وأهل السنة واجلماعة تاون منزلتها عند الفرضة الناجية، فإذا علمنا ذلك أدركنا أن بعض ضر ا من احلق 
الفرق دانلة يف الفرضة الناجية من النار يف جانبه، ودانلة يف الفرق الضالة املوعود  بالنار يف جانب 

                                              
 (.19الفرق با الفرق، البغدادي ) (1)
 .14البغدادي: املرجل السابق ص (2)
 .9/114الفتاوى، مرجل سابق  (3)
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ا من الفرق إال فيما ذكرن ،آنر، ول ا ال جيوز احلام على أحد بعينه أنه مقصود باحلديث بالوعيد
 ا ارجة عن اإلسالم. 

 ن ر اإلحدا  يف الدين : 
أن نوضح ن ر اإلحدا  يف الدين،  –بعد الاالم عن حديث االفأاق  –كان لزامًا علينا 

إال بعد أن  صلى اهلل عليه وسلموموضر اإلسالم من كل حمد  يف ه ا الدين، ال ي مل يتوف رسوله 
ضبل وفاته بأشهر يف حجة  صلى اهلل عليه وسلمأنزل اهلل على رسوله أكمل اهلل دينه ورضيه له وألمته، ف
         ﴿: الودا  ضوله تعاا يف سور  املا د 

صلى ( ضال ابن عباء رض  اهلل عنهما يف تفس  ه ه اآلية: أنرب اهلل نبيه 23) ﴾  
زياد  أبداً، وضد أمته اهلل فال ينقصه أبدا،  فال  تاجون إا ،واملؤمنا أنه أكمل هلم اإلميان اهلل عليه وسلم

 .(1)وضد رضيه فال يسخ ه أبدا
فقال:  ،بامال الدين ومتامه، وأنه ال خيرج عنه إال هالك صلى اهلل عليه وسلموضد أنرب الن  

 .(2)«ال يزيغ عنها بعدي إال هالك ،إين تركتام على مثل البيضاء ليلها كنهارها»
 وز ألي مسلم أن  د  يف دين اهلل ما ليس منه صغر إحداثه أو كرب. إذا تبا ه ا فإنه ال جي

وضد باَّ اهلل سبحانه وتعاا يف كتابه العزيز أن سبيل النجا  املوصل إليه سبحانه دون ما سواه هو 
      ﴿صراطه املستقيم، فقال عز من ضا ل يف سور  األنعام: 

           ﴾ (159 .) 
       ﴿: ل تعاا أيضا آمرًا باتبا  كتابه يف سور  األعرافوضا
       ﴾ . 

   ﴿: صلى اهلل عليه وسلموضال تعاا يف سور  احلشر آمرًا باتبا  رسوله 
    ﴾ (7.) 

                                              
 . 8/18هد، 1412تفس  ابن كث  للحافظ إمساعيل بن كث ، الدار املصرية اللبنانية، القاهر ، ال بعة األوا  (1)
، وابن ماجه يف سننه كتاب 174ص 1419، ب وت 1، املاتب اإلسالم ، ط184 رضم 4أنرجه اإلمام أمحد يف املسند  (2)

 ( ، ترتيب حممد فؤاد عبد الباض ، دار احلديث، القاهر  د.ت. 5، ح)×املقدمة، باب اتبا  سنة رسول اهلل 
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 فقال تعاا ،صلى اهلل عليه وسلمكما أنربنا سبحانه وتعاا أنه كتب رمحته ألتبا  ه ا الرسول 
        ﴿: يف سور  األعراف

          ﴾ (256 – 
250) 

 ،سبب للفتنة والع اب صلى اهلل عليه وسلمويف املقابل خيرب سبحانه وتعاا أن خمالفة الرسول 
         ﴿: فيقول جل من ضا ل يف سور  النور

   ﴾ (63 .) 
ال ي هو يف الغالب سبب ر يس  لإلحدا   ،من اهلوىكما أنه سبحانه وتعاا ضد ح َّر 

         ﴿: فقال تعاا يف سور  القصا ،واالبتدا 
      ﴾ (50 .) 

            ﴿: وضال تعاا يف سور  اجلاثية
            ﴾ (13 .) 

على اإلسالم وترفضه تعاليمه من نالل ما  فمن هنا يتضح لنا أن اإلحدا  يف الدين أمر ن  
صلى اهلل عليه بيناه. أضر إا ذلك بعض أضوال املص فى صلوات اهلل وسالمه عليه الث منها ضوله 

وضد تركي فيام ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به  »: يف حديث صفة حجه ال ي جاء فيه وسلم
 . (1) «كتاب اهلل

فإن ن  احلديث  : أما بعد» أنه كان يقول إذا ن ب سلمصلى اهلل عليه و وثبي عنه أيضًا 
 .(2) «وشر األمور حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللة ،ون  اهلدي هدي حممد ،كتاب اهلل

ه ا سبيل »ف ضال:  ،أنه نط يوماً للمسلما ن ّاً  صلى اهلل عليه وسلم –أيضاً  –وثبي عنه 

                                              
مؤسسة ( 812ح) 2/859× صحيح مسلم بشرح النووي من حديث جابر بن عبد اهلل، كتاب احلج، باب حجة الن   (1)

 هد.  1418ضرطبة، ال بعة األوا 
( من حديث جابر بن عبد اهلل نفس 244، ح)4/881صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اجلمعة، باب افير الصال   (2)

 ال بعة. 
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ه ه سبل على كل سبيل منها شي ان يدعو » :ف ضال ،، ف نط ن وطًا عن ميينه وعن مشاله«اهلل
       ﴿: ، ف تال ضوله تعاا يف سور  األنعام(1) «إليه

         ﴾ (253.)  
يف بيان ن ر اإلحدا  واالبتدا  يف الدين، وبيان  صلى اهلل عليه وسلمه ه أحاديث املص فى 

رض   –عنهم ه ا األمر ن  تعليم، وكان الصحابة آثار ذلك الفعل الشنيل، فعلم أصحابه رض  اهلل 
ال  يدون ضيد شرب أو أمنلة، يتضح  ،اهلل عنهم أمجعا ن  تالمي ، يس ون طبقًا لتوجيهات معلمهم

رض  اهلل عنه وأرضاه أضام ( 2)فه ا معاذ بن جبل. ه ا من نالل كث  من أضواهلم رض  اهلل عنهم أمجعا
عليام بالعلم ضبل أن يرفل أال وإن رفعه ذهاب أهله، وإياكم والبد  والتبد  بالشام فقال: أيها الناء 

رض  اهلل عنه حيث يقول ( 4)ويروى مثل ذلك عن عبد اهلل بن مسعود (3)والت مل وعليام بأمركم العتيق
عليام بال ريق فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن نالفتموه ميينا أو مشاال لقد ضللتم ضالال 

. فإمجا  السلر الصاحل من الصحابة والتابعا ومن يليهم على ذمها ك لك، وتقبيحها واهلروب (5)ابعيد
عنها وعمن اتسم بش ء منها ومل يقل منهم يف ذلك توضر وال مثنوية، فهو إمجا  ثابي فدل على أن  

 .(6)كل بدعة ليسي حبق بل ه  من الباطل

                                              
 من حديث عبد اهلل بن مسعود، املاتب اإلسالم ، مرجل سابق.  1/544رواه اإلمام أمحد يف املسند  (1)
ن عمرو بن أوء األنصاري ا زرج ، أبو عبد الرمحن، من أعيان الصحابة شهد بدراً وما بعدها، مات بالشام معاذ بن جبل ب( 2)

  هد.1985سنة مثاين عشر  للهجر : ينظر: هت يب الته يب البن حجر العسقالين، دار صادر، ب وت، ال بعة األوا 
هد 1419سة، رضا نعسان مع  ، دار الراية، ال بعة األوا، الرياض اإلبانة الاربى: البن ب ة العاربي احلنبل ، حتقيق ودرا (3)

1/998 . 
من × هو عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب اهل يل، أبو عبد الرمحن من أكابر الصحابة فضاًل ونقاًل وضربًا من رسول اهلل ( 4)

األما وصاحب سره، ويل × وكان نادم الرسول  أهل ماة السابقا إا اإلسالم، وأول من جهر بقراء  القرآن الارمي مباة،
هد وعمره ستا عاماً. ينظر: 98وضدم املدينة يف نالفة عثمان رض  اهلل عنه، وتويف  ا سنة × بيي املال بعد وفا  الن  

 ( مرجل سابق.4/821( واألعالم للزركل  )5/119اإلصابة )
 . 1/998اإلبانة الاربى البن ب ة، مرجل سابق  (5)
 . 1/141هد 1418، ا رب 1االعتصام للشاط ، حتقيق سليم عيد اهلاليل، دار ابن عفان، ط (6)
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  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

 متهيد: 
أن دنددول اإلسددالم إا أمرياددا كددان معاصددرا لاريسددتوفر كددوملبس أو حددىت مددن ضبلدده  مددن املتعددارف عليدده:

سددميه موجددة مل يوجددد إال عندددما ذهددب األوربيددون نولاددن مددا مياددن أن  ،يف القددرن ا ددامس عشددر املدديالدي
. وملددددا (1)ويضدددديفوا إا بالدهددددم األوروبيددددة امتدددددادات جديددددد  ،إا العددددامل اجلديددددد، ليسددددتوطنوا هندددداأأفواجددددا 

الدث متثلدي يف  ،لل اضدة  شرعوا يف اسدتثمار تلدك األرض الشاسدعة تبدا هلدم أهندم حمتداجون إا مصدادر كبد  
وكددان مددن بددا  ،سددودعددن طريددق ن ددر ال ،هلدد ه ال اضددة البشددرية اً السددواعد البشددرية، فاانددي أفريقيددا مصدددر 

ز بابدددا الانيسدددة الااثوليايدددة اسدددأضاق هدددؤالء العبيدددد املخ دددوفا أعدددداد غددد  ضليلدددة مدددن املسدددلما، وضدددد جدددوَّ 
واالسددأضاق مناسددب لتمدددينهم وتعلدديمهم النصددرانية،  ،كددامالً   ذلددك بددأن األسددود لدديس إنسدداناً  الً السددود، معلدد

ضصددة نددوح املفددأا . كددان بنددو نددوح الدد ين نرجددوا مددن وأنرجددوا مددن التددورا  ) احملرفددة ( مددا يؤيددد دعددواهم مددن 
وحدددام هدددو أبدددو كنعدددان هدددؤالء الثالثدددة هدددم بندددو ندددوح، ومدددن هدددؤالء تشدددعبي كدددل  ،الفلدددك سدددام وحدددام ويافدددث

فأبصددر  ،نبا دده، وشددرب مددن ا مددر، فسددار وتعددرى دانددل ، وغددرء كرمدداً وابتدددأ نددوح يعمددل فالحدداً  ،األرض
فهمدا ومشدديا افأند  سدام ويافدث الددرداء ووضدعاه علدى أكت ،رجدداً حدام أبدو كنعدان عددور  أبيده، وأندرب أنويده نا

فلمددا اسددتيقظ نددوح مددن مخددره  ،عددور  أبيهمددا اإا الددوراء وسددأا عددور  أبيهمددا، ووجهامهددا إا الددوراء، فلددم يبصددر 
 ،وضددال تبددارأ الددرب إلدده سددام ،علددم مددا فعددل بدده ابندده الصددغ ، فقددال ملعددون كنعددان عبددد العبيددد ياددون ألنوتدده

. فجعلددوا (2)ولدديان كنعددان عبدددا هلددم ،ليفددتح اهلل ليافددث فيسددان يف مسدداكن سددام ،هلددم عبددداً  ولدديان كنعددان
السددود الدد ين ال يتعدددى دورهددم دور صددقل ا شددب وجلددب امليدداه حسددب  ةوا دونيددمددحامددا أبددا السددود وعم

ولقددد ظهددرت بددا جمتمددل السددود عددد  منظمددات كددرد فعددل للظددروف االجتماعيددة واالضتصددادية  ، تعبدد  التددورا
ت وحركات بعضها ارتاز على حمور واحدد: كالقوميدة الزجنيدة، وبعضدها ارتادز علدى افظهرت دعو  ،ال احنة

   .اخل، وكان من أشهر احلركات الث ظهرت اجلمعية العاملية لأض  الزنوج ...احملور الروح 
The Universal Nagrs Egro improvement Association  

 .(3)م2110 ولد Marcus Garveyالث أسسها ماركوء غاريف  

                                              
 .القاهر  8119، 1، طر ماتبة الشروق4حسان حتحوت وآنرين: اإلسالم يف أمرياار ص ( 1)
 .87 د 12التاسل:  حصحا سفر التاوين: اإل( 2)
دار العلم للماليار  77ر ترمجة عمر الديراوير ص ا، تألير إريك لناولنيف أمريا التفاصيل يراجل: املسلمون الزنوج نملزيد م( 3)

 ر ال بعة األوا.1944ب وت 
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مل يرتاز صاحبها يف مباد ه وبرناجمه على  ،ولقد كاني حركة غاريف يف بداياهتا سياسية واجتماعية
احلماء الديين يف جمتمل فعمل على إشعال  ،ال إنه مل يغفل بعد ذلك اجلانب الديينإ ،أسس دينية

فها بشال جديد على أساء أن اإلله وكيَّ  ،تبين غاريف النصرانية ،وملا كان السود يارهون البيض ،السود
إذ جيب أن ياون إله السود أسود مثلهم، وما أن ظل عام  ،األبيض ال ميان أن ياون إله السود

وكاني عباد   ،حىت أصبحي صور  الع راء السوداء وطفلها األسود شا عة با أتبا  احلركة م2114
كسية األفريقية فأبصي له حاومة الواليات  وذاملسيح األسود دعو  معلنة، فظهرت الانيسة األرث

باإلبعاد نارج البالد، واستمر جياهد يف ا ارج حىت مات سنة  م2115املتحد ، وحام عليه سنة 
االضتصادية معاصر  حلركة غاريف، لعل  م، ولقد كاني بعض احلركات القومية ) الزجنية ( الروحية2140

الث كاني تنافس حركة غاريف يف الشهر  والنفوذ، إال أهنا كاني متيل  ،من أمهها حركة معبد العلوم املورية
 .(1)إا الناحية الروحية أكثر منها إا الناحية االضتصادية كما سنرى

                                              
(1) Lincoln, C, Eric: the Black Musd Lims in Americo, ( Beaconpnosr ) Boston, 

1962, P 51 
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 املبحث األول
 نشدددأهتدددددددددا

 
 werD العلمية تيموث  درو، وال ي عرف فيما بعد باسم نوبل درو عل ( 1)أسس فرضة املعبد املورية

Tyhtomi. 
 : والدته -أ

بواليدددة   2116مؤسدددس هددد ه الفرضدددة يف الثدددامن مدددن شدددهر ينددداير كدددانون ثددداين عدددام  وولدددد تيمدددوث  در  
 .  North Carolinaكارولينا الشمالية 

 :  نشأته -ب
وه  أشهر الواليات اجلنوبية املاتظة بالعبيد  ،ولينا الشماليةر ولد تيموث  كما أشرنا يف والية كا

ال ي عامله بقسو ، فعاىن كما عاىن  ،حدى املزار  كعبد لدى صاحبها األبيضإشأ يف . وضد ن(2)السود
تعلم القراء  والاتابة يف الانيسة من ف  ،السيد األبيض يدغ ه من السود من االض هاد وال ل على 

 .نالل دروء الاتاب املقدء
العنصدري، الد ي كاندي  عندما بلغ العشرين من عمره هاجر إا مشال أمريادا فدارا مدن االضد هاد

. الددث كانددي حم ددة YorkwrD(2) تعيشدده كددل الواليددات اجلنوبيددة، فاسددتقر بدده املقددام يف واليددة نيويددورأ

                                              
ويالحدظ أن الرببدر )سداان املغدرب( هدم الد ين  ( 715 د 715يف عهدد ا ليفدة الوليدد بدن عبدد امللدك )  افدتح املسدلمون أسدباني( 1)

ب الدث أسدهمي يف هد ا الفدتح كاندي مدنهمر ف مل يلبدث أن اسدتمر الرببدر  حتملوا العبئ األكرب يف فتح أسبانيا، ألن معظم الاتا
ملغددربر وضددد لددبالد ا اً يف تدددفقهم بعددد ذلددك مددن مشددال أفريقيددا إا تلددك الددبالد اجلديددد ر حددىت أوشدداي األندددلس أن تصددبح امتددداد

هدددو املسدددلم  Moorishر وأصدددبح املدددوري Moorأوروبدددا يف العصدددور الوسددد ى علدددى فددداحت  أسدددبانيا كلمدددة مدددور  وأطلدددق مؤرنددد
  .الرببرىر فاتح أسبانيا

ر ماتبدة األجنلدو املصدرية القداهر  9طومدا بعددهار  544ص  1العصدور الوسد ىر ج يف نظر: سعيد عبد الفتاح عاشور: أوروبا ي
 . ي لق البعض على تلك الفرضة اسم معبد الرببر العلم ومن هنا  1944

 .ر القاهر 1994ر 1ر مركز األهرام للأمجة والنشر ط 98ص  ،يفون يزبك حداد: املسلمون يف أمريااإنظر: ي
 (1) Essien د  Vdom, E, V.,: Blazk Nationalism University of Chicago) Chicago 

1962, P: 33  

)2 )Ibid) : P 33. 
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ن مدددن روسددديا و ن الالجئدددو اسدددتقبال املهددداجرين الوافددددين مدددن أحنددداء العدددامل إا أمريادددا مبدددا فددديهم املسدددلم
ث  علدى بعدض تعداليم اإلسدالم وشدعا ره، القيصرية واهلند وأفريقيا، ونتيجة انتالطده  دؤالء تعدرف تيمدو 

الددث الددو مددن ال بددا ل العنصددرية، وتتميددز بالتسددامح، ومددن هنددا اضتنددل بصددالحية اإلسددالم حلددل مشدداكل 
كمددا كددان يصددرح بدده تيمددوث  درو يف ن بدده، الددث بدددأ . (1)ولاددن بعددد إدنددال تعددديالت عليدده ،السددود

لرجددل علددى إلقدداء ن بدده يف الشددوار  حددىت التددر يلقيهددا يف زوايددا الشددوار  يف حدد  الزنددوج، وضددد اسددتمر ا
ددد2123مجدددل غفددد ، فقدددام عدددام  iحدددول د هويدددة الزندددوج م بتأسددديس معبدددد املوريدددة )الرببدددر( العلمددد ، وأكَّ

وغدرء يف نفدوء  ،مدن العقيدد  اإلسدالمية األمريايا وأمساهم اآلسيويا والرببدر، وأضدفى علديهم نوعداً 
بينمدددا النصدددرانية ديدددن  ،إلسدددالم هدددو ديدددن الرببددر واآلسددديوياوضددال: إن ا ،أتباعدده الشدددعور بالثقدددة والفخدددر

 Profhet Noble Drew Ali  سدم الند  نوبدل درو علداوانتحدل لنفسده تنبأوعقب ذلك . (2)البعض
. 

وافتتح معابد للمورية يف أشهر وأهم املدن األمرياية   ،ف سرعان ما متي وانتشرت تلك الدعو 
 .Detroit يكمدينة ديأوي
وانتقدددل Chicago للرببدددر ) املوريدددة ( يف مديندددة شددديااغو معبدددداً   أنشدددأ نوبدددل علددد م2115ويف سدددنة 

غدرء يف نفدوء أتباعده الشدعور بالثقدة والفخدر فأكدد  ندهأ هدوعلد  إليها واستقر فيها، وأول ش ء فعله نوبل 
 أهندددم ينتمدددون إا شدددعوب الشدددرق، ورفدددض األلقددداب الدددث كاندددي ت لدددق علددديهم مثدددل الزندددوج أو امللدددونا أو
الشددعب األسدددود أو األحبدداش، وجيدددب علددى أتباعددده أن يدددعوا أنفسدددهم أسدديويا أو بربدددر )موريددون(، وجعدددل 

فيهددا: أنددا مددواطن مددن  وبألتباعدده هويددات ناصددة  ددم يف أعالهددا رمددز اإلسددالم ) النجمددة واهلددالل ( وماتدد
القددددرآن املقدددددء مددددواطين الواليددددات املتحددددد  األمريايددددة، مسددددلم متمسددددك بالشددددريعة اإلهليددددة، الددددث وردت يف 

العدالدة. وكدل ب اضدة مدن ب اضدات  ،احلريدة ،السدلم ،الصددق ،املا ، والدث تدتلخا يف املبدادس التاليدة: احملبدة
 .  (3)أتباعه حتمل توضيعه: الن  نوبل درو عل 

أندده تسددلم إجدداز  مددن  ادعددو اعلددى أتباعدده بددأن بلدددهم األصددل  هددو املغددرب، و  علدد  ولقددد أكددد نوبددل درو

                                              
 .97ايفون يزبك: مرجل سابق ص (  1)

(2( M. ArifgHayur: Muslims in the United states: Sattlers and visitors. March 

1981 P. 153 

(3) Lincoln: Black Muslims: P 53. 
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بداي كداللددة  yriعلدى أتباعده تغيدد  أمسدا هم بزيداد  اللقددب  جددبر اإلسدالم يف أمريادا فأو ملدك املغدرب لنشدد
 .ورمبا ينتحل األتبا  أمساء عربية باإلضافة إا ه ا اللقب ،على جنسيتهم املورية

صبح ال كور أوزاد أتباعه فوصلوا إا عشرات األلوف، و  ،لقد جنح نوبل درو يف دعوته إا حد كب 
) بأهل املغرب د الرببر ( وساروا يف الشوار  يستهزءون بالبيض  بوش األمحر تشبهاً يلبسون ال ر 

  .االض رابات تويهددوهنم، فاثر 
 ضبعو  من االنتهازيا بان ازدهارها، أن ت جت ب عدداً إوكما هو شأن معظم احلركات اجلماه ية 

ا يف بيل و انضموا إليها وشرع ،ةلتحقيق مصاحلهم الشخصي جديد ً  الس ج، ال ين رأوا يف احلركة فرصةً 
على ه ا  ات، ووزعموا أهنا من مقدسات البالد األسيوية وآثار بعض القار  ....والصور ىالتما م والرض

 درو هو العقبة الر يسية الث وبلمن اجلماه  الساذجة، عند   تبا هلؤالء أن ن طا لةً  االً أمو  مجعواال ريق 
نازعوه يف الزعامة، فربهن أحد القاد  وهو  ف ،حد أكرب مما است اعوامتنعهم من استغالل األعضاء إا 

إدار  احلركة   ءوأنه يس ،يف شيااغو أن نوبل درو باهظ التاالير eerrrr edtolrكلود جرين 
لق  القبض على درو عند عودته إا كلود وأ    ل  ت  وأنه خيتلس أموال األعضاء ف سرعان ما ض   ،عموماً 

وضي مقتله، وماث يف السجن حوايل الشهر ينتظر  من أنه مل يان موجوداً  شيااغو، على الرغم
رسالته األن   إا أتباعه، نوردها بنصها حىت يتبا لنا نالصة عقيدته ومدى تأثره  لاحملاكمة، وأرس

 :(2) النصرانية، فيقولب
الة حت ير، وأطلب   ه الواس ة أكتب إليام اآلن رس ،إا رؤساء مجيل املعابد: السالم أنا نبيام

ام ولعقيدتنا، فال بأء ل رجل مقبوض عليه فداءً  ومل أنين ،ومستقبالً  منام احلامة يف تصرفاتام حاالً 
من ا  ايا،  عليام، وهو ن  لال من مل يزل يؤمن يب ويؤمن بأيب اإلله، لقد نلصتام مجيعاً 

أضر أمام جلنة التحلير العليا، س م2111مايو عام  10فف  يوم االثنا  ،حىت أنا وستفوزون مجيعاً 
ذكروا ا، و واعتصموا وآمنوا، وسياون جزاؤكم عظيماً  ،فإن كنتم مع  اآلن كونوا هناأ يف ذلك الوضي

 .نوانام، فأوصوا باحملبة والصدق والسالمإعلى حساب  اً وحتابوا وال تنصر أجنبيّ  ،شريعث
 .الن  نوبل درو عل  سالم

                                              
 يراجل نا الرسالة يف:  (1)

Essien د  Vdon: Black Nationalism Ibid P 35. 
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  ا ا  اب، فنقول: ولنا املالحظات التالية على ه
وإن مل يان ه ا االنتماء  ،ال شك يف أن كل طا فة من ال وا ر البد وأن تنتم  إا ديانة معينة

ضبل ديانة  منفالبد أن تظهر معامل ه ا التأث   ،وإن مل يظهر ه ا االنتماء بصراحة من أهلها ،صر اً 
 اً جليّ  ثار التأث  النصراين عليها واضحاً آا وإذا نظرنا إا معبد الرببر للعلوم رأين 0000معينة عليها 

  .ناصة يف ه ا ا  اب
يتبا لنا التأث  النصراين على تلك الفرضة من نالل أبرز املعتقدات، وأمهها عند النصارى وهى  -2

 .عقيد  ا  يئة 
  .املخلا  فار ب رو عل إميان النصارى ود -1
 بأنه ابن اهلل   ان نوبل درو علهو ابن اهلل وإمي ىإميان النصارى بأن عيس -3

 .وها ا يتضح لنا من نا ا  اب السابق مدى ارتباط املورية بالنصرانية وتأثرها  ا
 .دعاء نوبل درو عل  النبو ا د4
فقد أطلق سراحه  ،معرفته مبا سيحد  لل ا فة من بعده، وضد حد  بالفعل ما ذكره من بعدهد 5

يف ظروف غامضة بعد أسبوعا أو ثالثة، ومن ف أن ت الفرضة  تويفضبل أن يتقدم إا احملاكمة، ولانه 
ضد جتسد يف   حداها تؤمن بأن الن  نوبل درو علإنقسمي على نفسها إا مجاعات صغ  : افتتفتي 

بعث الن  نوبل درو عل  من ضربه كما وعدهم، وسرعان ما تقلا   القاد  اجلدد للحركة وغ ها منتظر 
غ  أن بعض اجلماعات الصغ   بقيي  ، يف جمتمل السود و  ذات وزن كبضمل تعد عدد األعضاء، حىت 

  .(1) حىت اآلن

                                              
 .وما بعدها 98أمرياا ص سلمون يف إيفون يزبك: امل(  1)
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 املبحث الثاين 
 عقا دددهدددددا

 أوال: اعتقادهم يف األلوهية: 

املتصدددرف بشدددئون  ،يف ضدددوء عقيدددد  أهدددل السدددنة واجلماعدددة الدددث تقدددوم علدددى اإلميدددان بددداهلل ا دددالق الدددرازق
عمدددا عليددده أهدددل السدددنة  وتفصددديالً  جندددد االعتقددداد املغددداير مجلدددةً املسدددتحق للعبددداد  لعددددم املوجدددد مدددن ا ،العبددداد

ه بإلده فالسددفة اليوندان، مدن حيدث عالضتده باملخلوضددات شدبيلده مددن هد ه الفرضدة إلفاواجلماعدة يف هد ه املسدألة 
مدن »سبيل الوسا ط، إذن فخلق الاون كان بالوسا ط، كمدا هدو مد كور يف كتداب اجلماعدة املقددء:  لىع

وضددر أمددام وجهدده أرواح سددبعة يسددمى العربانيددون، هددؤالء فهلل الثددالو  نفخددة اسددجل اهلل ا دداص تقددرأ: نفددخ 
هد ه األرواح  ،كدا ن وكدل مدا كدان كا ندا   ءوهدؤالء الد ين نلقدوا بقدوهتم امل لقدة كدل شد ،األرواح السبعة آهلدة
ولادل واحدد   ،عة أرواح أندرىوكاندي سدب ،حتركدي علدى وجده القضداء الد ي ال حددود لده ،من اهلل الثالو 

 .  (1)« وا  احليانأمنهن نو  ناص من 
 ولنا على ه ا النا مالحظات ه : 

إن التأث  النصراين واضح جل  على العبارات السابقة، فاملورية تعتقد بالتثليث ال ي هو مسة  -2
 .بارز  وعالمة فارضة للدين النصراين عن غ ه 

وه ه األرواح ه   ،وإمنا نفخ األرواح السبعة ،مباشراً  خيلق العامل نلقاً فاملورية يزعمون أن اهلل مل  -1
 .الث نلق اهلل بواس تها العامل

نتباهه ذكر لفظ اجلاللة ) اهلل (، فهل يقصد به اإلله ال ي يؤمن ان القارس هل ا النا يلفي إ -3
ال تدل بالضرور  عندهم على  (اهلل)ن ه ه الالمة إبال بل ال، حيث  ،به ويعتقده أهل السنة واجلماعة

 .الرب ا الق الرازق املعبود
الصوفية، من حيث حلوله يف كل إنسان، وإماان   بإله غال واإلله عند ه ه الفرضة شبيه د أيضاً  -4

 .احتاد أرواح الناء به
إن  بددل ،بددال بدايددة وال هنايددة، مثددل اإللدده متامدداً  أزيل ،ه الفرضددةحسددب عقا ددد هدد  ،واإلنسددان يف حقيقتدده 

                                              
)1 ) Ali Drew: The Holy Koran, 1978 edition P 18. 
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اإلنسددان يف حقيقتدده جددزء مددن اإللدده، فقددد جدداء يف الاتدداب املقدددء لددديهم )أجسددام الندداء ونفوسددهم غدد  
ولادن اإلنسدان يف حقيقتده لديس هدو اجلسدم وال الدنفس،  ،أزلية، وسوف تتغ ، ويأيت عليهدا وضدي تفد  فيده

وأع دداه  ، النفددوءلادد  يتصددرف يف عددامل در ا ددالق أع ددى لإلنسددان نفسدداً ابددل هددو روح وجددزء مددن اهلل القدد
وكدددل أفادددار اهلل  ،فاإلنسدددان فادددر  مدددن أفادددار اهلل ...مدددن حلدددم، كددد  يتصدددرف يف عدددامل التجليدددات جسدددماً 
مددن أفاددار اهلل كددان بدد ر  حتمددل يف دانلهددا صددفات اهلل،    ولاددن اإلنسددان كمددا هددو شددأن كددل فاددر .. أزليددة

البد ر  الد ي صددر مدن ضلدب  فاإلنسدان ...كما حتمل كل ب ر  من أية شجر  يف أعماضهدا صدفات شدجرهتا
نسدددانية يف ، ليادددون رب عددامل النفدددوء وعددامل التجليددات، ومدددن ف رمددى اهلل هددد ه البدد ر  اإلمتامدداً  اهلل مرسددوماً 

اسددتمعوا ولدديعلم   ،، وأصددبح رب عددامل النفددوءاً حيّدد تربددة الددنفس، فنبتددي باددل سددرعة، وصددار اإلنسددان نفسدداً 
ومل يقددر عنددد هدد ا احلددد، . (1)(رواح إال أندده يتحددرأ بسددرعةكددل خملددوق أن عددامل النفددوء جمددرد أثدد  لعددامل األ

كاندي أفادار اهلل،    هد ه األندوا  للحيدا»بدل تددرج يف كتابده إا االحتداد بداهلل د تعداا اهلل عمدا يقدول. فيقدول 
ومسددددتوى  ،ويسددددمى الندددداء هدددد ه املسددددتويات األث يددددة مسددددتوى اهليددددول ،كتددددب يف مدددداد  مسددددتوياهتا األث يددددة

ال ميادن أن ميدوت اإلنسدان، إذ اإلنسدان الروحد  متحدد .... حليوان، ومسدتوى اإلنسداناألرض، ومستوى ا
وملددا غلددب اإلنسددان علددى كددل عدددو يف عددامل النفددوء  ،ال ميددوت ال ميددوت اإلنسددان اً مددل اهلل، ومددا دام اهلل حيّدد

الامدددال ويصدددل اإلنسدددان إا  ،ينتهددد  دور اللبددداء النفسددد  سدددتنفخ البددد ر  كاملدددة بالنفخدددة املقدسدددة، حينئددد ٍ 
 .(2)(املبارأ واالحتاد باهلل

بددل جندددهم  ،ر هدد ه الفرضددة بالنصددرانية وغ هددا مددن الدددياناتث  مددن الددنا السددابق يتضددح أندده مل يقتصددر تددأ
والفيثاغوريدة  ،لديده فديضوناصدة نظريدة ال ، (3) أكثر ما تأثروا بالفلسدفة اليونانيدة وناصدة فلسدفات أفلدوطا

صددة يف كالمدده عددن األرواح السددبعة، وكدد لك جنددد ضولدده حبلددول اإللدده يف اجلديددد  فيمددا يتعلددق باألعددداد، ونا
 .األجسام، فه ا مشهور ومعروف عند صوفية الفالسفة من حلولية واحتادية غال 

 :  ونالصة القول
وإمنا ال ي  ،إن اهلل يف اعتقاد املورية مل خيلق ا لق وال يدبر شؤوهنم وال يرزضهم وال  ييهم وال مييتهم

 ه املهمة ه  األرواح السبعة. أما اهلل عندهم فهو منزه عن األمساء والصفات وعن ه ه األفعال د يقوم  
                                              

)1) Ali Drew: I bid, PP 4 .5د    

(2) I bid, P. P: 16  12د.  

 [.48ق.م( له فلسفات ونظريات، واشتهر مبحاوراته ]تاريخ الفلسفة اليونانية ص  487( هو فيلسوف يوناين، ولد سنة )3)
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وال  ،فاهلل ليس هو نالق الاون ،تعاا اهلل عما يقولون د ألنه كامل، والاامل ال يتصل با لق الناضا
عتقدوه !! إن نظرية املورية يف املميي، فه ا هو التوحيد ال ي زعموه وا احملي  ،وليس هو الرازق ،ر لهباملد

 حيث التمسوا فيها أساساً  ،استقوها من األفالطونية احملدثة ،األلوهية نظرية كالمية فلسفية املصدر
، فاملخلوضات كلها  ءتوسط ه ه األرواح نلق العامل وكل شبو  ،ةلفارهتم، فاهلل نلق األرواح السبع

ينظر إا نزعبالهتم وترهاهتم يف جانب األلوهية وغ ه، إن اإلنسان ملا  ،وجدت بواس ة األرواح السبعة
  .ليحام بافرهم وبعدهم عن اإلسالم واملسلما

إنه ليأتب على مقوالهتم يف اإلله االشأاأ معه يف ا لق واإلجياد فأين هؤالء من ضوله تعاا يف 
                ﴿سور  املؤمنون: 

( وأين هم عن ضوله تعاا يف 12) ﴾        
 ﴾            ﴿سور  النحل: 

( فه ه اآليات الارمية وغ ها تدل على وحدانيته سبحانه وتعاا ونف  الشركة معه، كما اشتهر 52)
، وهو: أنه لو كان للعامل صانعان فعند التمانل، وذلك بدليل عند أهل العلم والنظر إثبات وحدانيته عقالً 

 ،حتريك جسم وآنر تساينه، أو يريد أحدمها إحياءه واآلنر إماتته امثل أن يريد أحدمه ،انتالفهما
ما أن ال صل مراد أي إو  ،ما أن  صل مراد واحد منهما دون اآلنرإو  ،مها معاً فإما أن  صل مراد

ه يلزم نلو اجلسم من والثالث ممتنل ألن ،ألنه يستلزم اجلمل با الضدين ،واألول ممتنل ،واحد منهما
وإذا حصل مراد  ،ويستلزم أيضا عجز كل منهما والعاجز ال ياون إهلاً  ،وهو ممتنل ،احلركة والساون

 .(1)أحدمها دون اآلنر كان ه ا هو اإلله القادر، واآلنر عاجز ال يصلح لإلهلية

 ثانيا: اعتقادهم يف النبو : 
ه ددددددانتص هدددددة مدددن اهلل سدددبحانه وتعددداا ألحدددد مدددن نلقليسدددي هبددد ،و  عندددد املوريدددة ماتسدددبة اكتسددداباً دالنبددد
د االرتيدداض واجملاهددد ، ومددن ف زاد نوبددل دبعدد نبيّدداً ح دددداد املوريددة يسددت يل أن يصبددددان باعتقددددفاإلنس ،اره هلدداددددوانت

 .(3)، وجعل نفسه آنر األنبياء(2)ادشير وز  (1)شيوءكونفو و  (2)درو عل  عدد الرسل بإدنال بوذا
                                              

 .19صهد  1411ر 1ؤوط ماتبة دار البيان طرنا حاوية: عل  بن أيب العزر حتقيق شعيب األشرح العقيد  ال( 1)
كلمة بوذا امللهم أو العارف باحلقا قر أو صاحب اإلشراق وت كره النصوص أحيانا بأمساء أنرى مثل ساكياموىن ومعناها   تعين( بوذا: 2)

 نه كان معاصراً أق.مر أي  401إا  560، وضد ولد بوذا حوايل عام حايم الساكيار و اجافات ومعناها السعيدر وجينا املنتصر
= 
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 النبو : موضفهم من نتم
، واعتقدوا بعدم نتم النبو  صلى اهلل عليه وسلملقد ضلل املورية املعاصرون من منزلة صفو  ا لق  

 صلى اهلل عليه وسلممبحمد 
اسخ با تندعى الا ، حيث بو حلقة من حلقات تتابل الن صلى اهلل عليه وسلمواعتربوا شريعة حممد 

 .ن سبقهمسخ ينوكل واحد منهم  ،األنبياء
 .  (4)هو الن  حممد الفاتح سىشخا تناسخ فيه روح عي لنوبل درو عل : إن أو  يقول

عيسى فقد جعل من   ء( ال ي بشر مبجبالن  يوحنا ) ىي وضد جعل من معاصره غاريف شبيهاً 
م بقبول أهلألمة، ليهي ومن راً  ىعيس  ءمبج مبجيئه، فيقول: كان يوحنا املعمدان مبشراً  غاريف مبشراً 

                                              
= 

لسوف اليوناينر وكونفوشيوء حاكم الصا، وضد كان االسم ال ي تلقاه بوذا عند والدته سيدهارثار وكان والد  حاكم يلازينوفون الف
 إمار  مزدهر  يف اهلند.

لمعانا  أسبا ار املعانا  ميان القضاء عليها من نالل التخلا من أسبا ار وتتمثل رسالة بوذا يف أربل حقا ق ه : أن هناأ معانا ر ل
  .والسبيل إا القضاء على أسباب املعانا  هو اتبا  ال ريق الوسط

(ر اجمللس الوطين للثقافة 211كولر )جون(: الفار الشرض  القدمير ترمجة كامل يوسر حسار سلسلة عامل املعرفةر العدد )  :نظري
 212د  211ر ص 2115واآلدابر الاويير  والفنون

 .35- 0امل بوعات احلديثةر )د.ت(ر ص ة: ضصة بوذار مؤسس )و( عبد العزيز حممد الزك
 .91د  89ر ص 1999)و( السيد حممد بدوي: األنالق با الفلسفة وعلم االجتما ر دار املعرفة اجلامعيةر اإلساندريةر 

املعلم كونج وهو  ق.م وامسه يعين 401ق.م يف مملاة لو ومات فيها عام  552ل ولد عام سوف الصا األو لهو في( كونفو شيوء: 1)
 ينحدر من أسر  أرستقراطية يف املدينةر اتسمي تعاليمه بال ابل الديين واألنالض  

(ر اجمللس  203د ) بارندر جفرى: املعتقدات الدينية لدى الشعوب ترمجة إمام عبد الفتاح إمامر سلسلة عامل املعرفةر العد :نظري
  311 -114ر ص 2113الوطين للثقافة والفنون واآلدابر الاويي 

)و( كريل هدج: الفار الصيين من كنفوشيوء إا ماوتسى تونجر ترمجة عبد احلميد سليمر اهليئة املصرية العامة للتألير والنشرر 
  61-43ر ص 2102

 .85-5ر ص 1995ئة املصرية العامة للاتاب لانفوشيوءر اهلي ة)و( حسن شحاته سعفان: الاتب ا مس
ق.م( على األرجح، وضال بعضهم بنبوته، هو مؤسس الزرادشتية، له كتاب  482( زرادشي: مصلح ديين فارس  ولد سنة )2)

ق.م(، ينظر: الزرادشتية، أسعد احلمراين، دار  551)أفستا( يف األنالق، وضد تأثر بفاره عدد من اليونانا، مات سنة )
 [.1999، 1م، وينظر: ]الديانة الزرادشتية[ نوري إمساعيل، منشورات دار عالء الدين، ط1997، 1فا س، ب وت، طالن

)3) Ali Drew ; The Holy Koran: P 35 

)4 (I bid ; P: 59. 
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وضد علم أمم  ،ويف ه ه األيام جاء بشر هيأه اإلله العظيم وامسه ماركوء غاريف ،اإلهلية ىستعاليم عي
األرض وأن رهم ك  يستعدوا للقاء الن  القادم، ال ي سوف يأيت بتعاليم اإلسالم الصحيحة اإلهلية 

 .(1)وامسه نوبل درو عل 

 ثالثا: االعتقاد بالتناسخ: 
ذ من ماد  ) نسخ ( يقال: نسخ ما يف ا لية أي حوله إا من املتعارف عليه أن النسخ مأنو 

 .(2)طا فة تقول بأن ال بعث ،والفرضة التناسخية ،غ ها
وهو كما يزعمون نقل النفس الناطقة من بدن إنساين إا بدن  ،وضسم من التناسخ ،والنسخ مصدر

 .(3)والتناسخ عقيد  تعاضب احليا  وعودهتا إا الدنيا ،آنر
وضد أشرنا يف  ،بعقيد  التناسخ، وتؤمن بوجود دورات متعاضبة هل ا العامل راسخاً  عتقد اعتقاداً تواملورية 

ومما يؤكد اعتقادهم بتناسخ األرواح  ،(4)دعى نوبل درو عل  بالتناسخ با األنبياء االنق ة السابقة كير 
ال ميان أن ميوت اإلنسان:  ما ذكرناه يف موضو  األلوهية حا يقول يف كتابه املفأض أن ياون مقدساً 

وملا غلب اإلنسان على   ،ال ميوت اإلنسان ،ال ميوت اً وما دام اهلل حيّ  ،إن اإلنسان الروح  متحد مل اهلل
ولن  ،دور اللباء النفس   ينته حينئ ٍ  ،كل عدو يف عامل النفوء ستفتح الب ر  كاملة بالنفخة املقدسة

 .(5)اللباء ويصل اإلنسان إا الامال املبارأ فيغين ذلك ، تاج إليه اإلنسان مر  ثانية
ية مدددن الدياندددة الربمهيدددة اهلنديدددة، الدددث تدشددداأنددد هتا الزر  ،دشدددتية أصددديلةاوعقيدددد  تناسدددخ األرواح عقيدددد  زر 

عهدا املاليدا مدن البشددر بوضدد ات ،ن ديانتده الددث انتشدرت يف بدالد فدارء ومدا جاورهددامدرق فيهدا زرادشدي، وكدوَّ 
ومخدددت  ،ل جنمهدافدوهنداأ أ ،م ( إا أن ظهدر اإلسدالم 641ق.م د  510ن ) مد زهداء أحدد عشدر ضرنداً 

 .(6)وبالد اهلندالنا ية ن اهنا، ومل يبق هلا أثر إال يف بعض أحناء فارء 
وعقيد  تناسخ األرواح يعتقد  ا كث  من الشعوب الصينية واهلندية وكث  من الفرق الباطنية الث 

                                              
)1) I bid ; P: 59. 

 .7/954: تاج العروء من جواهر القاموء ماد  نسخ ديالزبي(  2)
 .8/1214 : البستاينالبستاينر عبد اهلل(  3)
 . 55ص يراجل موضفهم من النبو (  4)

)5) Ali Drew: The Holy Koran, P. 5 

 .145م ص  1949ر 1صديق الدملوج : اليزيديةر م بعة االحتادر املوصل ط( 6)
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 .من وجود ه ه العقيد  لدى املورية الم، فال غرابةستنتسب إا اإل
ن ممبة دنيلة اعتنقها كث  يبل ه  عقيد  غر  ،وال شك أهنا عقيد  ال متي إا اإلسالم بصلة
  .احنرفي أفاارهم ومعتقداهتم ممن ينتسب إا اإلسالم

 رابعا: اعتقادهم يف القرآن الارمي:
، وضد أطلق عليه صلى اهلل عليه وسلمالقرآن الارمي ال ي أنزل على حممد   مل ينار نوبل درو عل

مساه القرآن  اً لنفسه كتاب رلأاسم القرآن املقدء املا ، ولانه مل يأن  به ومل يقتبس منه آيات، وإمنا 
 The Holy Koran of the moriehs cierce temple ofاملقدء ملعبد املورية العلمية يف أمرياا 

America. 
 ىومعظمه منقول من أحد األناجيل املنسوبة إا عيس ،اإلجنليزية وكتابه املقدء ه ا ماتوب باللغة

وضد نشر ه ا  Allahإا  Goodعليه السالم د وكل ما فعله هو أنه كتب له مقدمة ونامتة وغ  كلمة 
عة الث حتي أيدينا نشرت م، وطبل عد  مرات وال ب2110الاتاب املسمى باملقدء ألول مر  سنة 

 م.2101سنة 

 قادهم يف املال اة: نامسا: اعت
  واجتمعوا على ح ف اهلمز ، وهو مفعل من األلوأ وه ،من مالأ فراملال اة مجل ملك وهو خم

فلما مجعوه ردوها إليه فقالوا مال اة ومالأ  ،ف تركي مهز  مالأ لاثر  االستعمال فعل ملك ،الرسالة
  .(1)أيضا

د من حديث عا شة د رض  اهلل  ليه وسلمصلى اهلل عضون من نور كما أنرب ب لك الن  و وهم خمل
نلقي املال اة من نور، ونلق اجلان من مارج » صلى اهلل عليه وسلمعنها د حيث ضالي ضال رسول اهلل 
 .(2) «من نار، ونلق آدم مما وصر لام
 ﴿كما ضال تعاا يف سور  النساء:   ،وأهنم عباد اهلل ،باملال اة جازماً  واملسلمون يعتقدون اعتقاداً 

( وأهنم نلقوا لعبادته 201) ﴾        

                                              
 .دار صادر ب وتر مصدر سابق 11/494ابن منظور: لسان العرب ( 1)
 .يو من شرح النو  12/147 (، 8994)ث متفرضةر حرواه مسلم: كتاب الزهدر باب يف أحادي( 2)
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       ﴿جل وعال طيلة أوضاهتم، كما ضال تعاا يف سور  األنبياء: 
            ﴾ 
       ﴿( ( كما ضال تعاا يف سور  غافر:  21-10)

     ﴾ (0).  
   ﴿ان، حيث ضال تعاا يف سور  البقر : واإلميان باملال اة أصل وركن من أركان اإلمي

             
 ﴾ (200). 

، فيؤمن املسلم بأن وتفصيالً  واإلميان باملال اة عند أهل السنة واجلماعة يتضمن اإلميان  م إمجاالً 
وهم  ،لونمهلل مال اة نلقهم ل اعته، ووصفهم بأهنم عباد مارمون، ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يع

أصناف كث  : منهم املوكلون حبمل العرش، ومنهم نزنة اجلنة والنار، ومنهم املوكلون حبفظ أعمال 
ومالك نازن النار  ،يل مبن مسى اهلل ورسوله منهم: كجربيل ومياا يلصالعباد. ونؤمن على سبيل التف

 .(1)وإسرافيل املوكل بالنفخ يف الصور
 .ح حنو املال اة ه ا هو املعتقد اإلسالم  الصحي

أما املورية فليس هلا م هب واضح أو عقيد  معينة جتاه املال اة، فيتضح من نالل أضوال نوبل درو 
  .عل  مدى التضارب يف ه ه العقيد  أيضاً 

ف و ، ومدددن املعدددروف أن النددد  معدددر (2)نسددد إيف حلدددم  يفامللدددك عنددددهم هدددو فادددر  مدددن أفادددار اهلل جتلددد
وامللدددك كددد لك  ،ل األزيل مددن اهلليدددمددن مال ادددة اهلل، مرسددل إليندددا باإلجنعندددهم بدددنفس الصدديغة، فهدددو ملدددك 

ومينعددون الافددار  ،ي لددق علددى صددنر معددا مددن البشددر، وهددم األسدديويون الدد ين  مددون مدينددة ماددة املقدسددة
 !! أيضددداً  عترب األمددريايا املددوريا مال اددةً ابددل ذهددب نوبددل درو إا أكثددر مدددن ذلددك، فدد.(3)مددن دنوهلددا !!

(4). 

                                              
 .هد1414األردن الزرضاء  1ابر ر طو اسم اجلجعبد الوهاب: أصول اإلميان حتقيق بن اإلمام حممد ( 1)

)2) Ali Drew: The Holy Koran P: 53 

(3)I bid ; P: 53 

 (4) I bid ; P: 53 
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 : فلسفة العبادات عندهم:دساً سا
تتقرب  نمن املعروف أن كل ديانة وكل فرضة أو طا فة تعتقد برب ومعبود، وبالتايل حتاول جاهد  أ

إا ه ا الرب بالوسا ل الث شرعها هلا ذلك الرب: واملورية كغ ها من الفرق عندها من العبادات أنوا  
 شىت يتقرب  ا إا اهلل، ومن ه ه العبادات: 

 لصال : اأد 
ولعل أول ما يتبادر إا ذهن القارس الارمي الصال  اليومية، الث يؤديها املسلم مخس مرات يف اليوم 

. فالصال  يف اللغة الدعاء، والصال  واحد  الصلوات املفروضة، وهو اسم يوضل موضل املصدر، والليلة
وأذكار معلومة  ،ان خمصوصةص الح: عبار  عن أركويف اال. (1)قول: صليي صال . وال تقل: تصليةت

، وللصال  ماانة عظيمة وضدر رفيل يف دين اإلسالم، فالصال  أكثر عينةحمصور  يف أوضات م طبشرا 
       ﴿يف كتاب اهلل، ضال تعاا يف سور  العنابوت:  الفرا ض ذكراً 

( وضال تعاا يف سور  البقر : 45) ﴾      
عال يف سور  البقر  و ضال جل ( و 43) ﴾       ﴿

   ﴿( وضال عز من ضا ل يف سور  األنعام: 45) ﴾  ﴿أيضا: 
      ﴾ (261).  

ابن عمر د رض  اهلل عنه د أنه ضال: ضال رسول اهلل  ثوالصال  ثاين أركان اإلسالم ا مسة، حلدي
رسول اهلل، وإضام  إال اهلل وأن حممداً بين اإلسالم على مخس: شهاد  أن ال إله »: صلى اهلل عليه وسلم

 .(2)«الصال ، وإيتاء الزكا ، واحلج، وصوم رمضان
صلى اهلل والصال  أول ما  اسب العبد عنه يوم القيامة، حلديث أيب هرير  رض  اهلل عنه د عن الن  

 .(3)«ن أول ما  اسب الناء به يوم القيامة من أعماهلم الصال إ»أنه ضال  عليه وسلم
 ياترىفما ه   ،خمتصراً  وه ا عظيم ضدرها موجزاً  ،وه ه ماانتها ،املسلما د ه ه  الصال  عنه

                                              
 .4/8418اجلوهري: الصحاح (  1)
ومسلم يف صحيحه كتاب اإلميان: باب أركان اإلسالم ( 2)ح 1/44اإلميان باب دعاؤكم إميانام  أنرجه البخاري: كتاب( 2)

 (.81)ح 1/851
 (.244ح) 1/882ا تتم من ت وعه هرواه أبو داود يف السنن كتاب الصال ر باب كل صال  ال يتمها صاحب( 3)
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 صال  املورية؟. 
يؤديها كل شخا  ،وإمنا هناأ صال  نصوصية انفرادية ،بداية ليس للمورية صال  مجاعية يصلوهنا

 .مبفرده
، دون ركو  ق ضا ماً ر بل الشوكيفية ه ه الصال  حسب ما حدده نوبل درو عل  على الفرد أن يستق

 .(1) ويرفل فيها املصل  يديه، ويقرأ سور  الفاحتة املأمجة إا اإلجنليزية ،وال سجود وال جلوء
وضد ألزم نوبل درو عل  مريديه بثال  صلوات: عند طلو  الشمس، واستوا ها، وغرو ا. وه ه 

 .صلى اهلل عليه وسلماألوضات ضد هنانا عنها رسول اهلل 

 الزكا : - ب
وزكا فالن إذا صلح، فالزكا  ه  الربكة والنماء  ،إذا منا وزاد  ءالزكا  يف اللغة ه  مصدر زكا الش

 .(2)وال هار  والصالح
كما ت لق على نفس   ،والزكا  يف الشر  ه  احلصة املقدر  من املال، الث فرضها اهلل ملستحقيها

 .(3)إنراج ه ه احلصة
يف   الصال  فالزكا  ضرينة ،الاب   ءاملنزلة والقدر يف دين اإلسالم الش فإن للزكا  من ىوكما ال خيف

 ﴾   ﴿كث  من املواضل يف كتاب اهلل، ضال تعاا يف سور  البقر : 
(43). 

وبا سبحانه أن األنو  الدينية ال تستحق للاافر من ضبل املسلم إال بأدا ها يف ضوله تعاا يف سور   
            ﴿التوبة: 

 ﴾ (22). 
   ﴿وبا تعاا عقوبة تاركها الشديد  يف ضوله يف سور  التوبة: 

               

                                              
)1 (Lincoln: The Black Muslim in America P.P: 54, 55. 

( واملصدباح املند  )ص 917/ 8( والنهايدة يف غريدب احلدديث )1898. ينظدر: القداموء احملديط )ص992/  1م الوسيط: املعج( 2)
 (. 192( وكتاب األفعال البن القوطية )ص 854

 .هد 1414لعام  14ر مؤسسة الرسالة ب وت ط 1/97يوسر القرضاوي: فقه الزكا  ( 3)
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  ﴾ (35). 

كما أن اهلل سبحانه وتعاا با لنا مصارف   ،والزكا  ه  الركن الثالث من أركان اإلسالم ا مسة
   ﴿طما  ال امعا يف ضوله تعاا يف سور  التوبة: الزكا  وض ل أ
            

       ﴾ (60). 
عن الزكا  عند املسلما، فزكا  املورية أشبه ما تاون  كلياًّ   أما الزكا  عند املورية فإهنا اتلر انتالفاً 

ملساكا منها أي نصيب، بل إنه جيب فليس للضعفاء وا ،كل موري أن يدفعها  ىبالضرا ب الث جيب عل
عند املورية إمنا الشرعية ومن هنا فإن ما يقابل الزكا   ،على املساا والضعير دفل نسبة معينة لرؤساء املعابد

 .ه  ضرا ب تؤن  من األتبا 

 مناذج من تشريعات املورية:  سابعاً:
ة واهلندوسدية فحدرم شدرب ا مدر كمدا لقد اضتبس نوبل درو عل  تشريعاته من شدرا ل اإلسدالم والنصدراني

م أكددل اللحددوم بصددفة وكدد لك حددرم التدددنا، ولاندده تعدددى حدددود اإلسددالم، فحددرَّ  ،هددو حمددرم يف اإلسددالم
 .(2)...م تعدد الزوجات كما هو حمرم يف النصرانيةوحرَّ  ،بالبوذية اهلندوسية !!! والبيض تشبيهاً  ،عامة

                                              
 (1) Lincoln: The Black Muslims In Amrica P: 55 
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 متهيد:
وما عاصرهتا من احلركات القومية األنرى يف أوانر العشرينات من القرن  ،مل تدهور فرضة املورية 
مجاعة تتوفر فيها  ،كان البد من مجاعة متأل الفراغ  ،امتأل جو جمتمل السود بأفاارها وآماهلاوضد  ،املاض 

ناصة بعد أن  ،نتهي إليه اجلماعات السابقةاوالتنته  إا ما  ،الدعامات الث يلتر حوهلا السود
 ،مباشر على السودثر أكان هلا   ،اجتاحي الواليات املتحد  األمرياية يف تلك الفأ  أزمة اضتصادية ضوية

مما مأل  ،مام السود فرص العملأإذ انعدمي  ،فقد نيم عليهم الفقر واجلو  نتيجة تفش  الب الة بينهم
 وشعور بالظلم الشديد. ،على البيض وغيظاً  نفوسهم حقداً 

ومن بعده إا نليفته  ،إا داعية امسه فرض حممد م2130ومن هنا آلي زعامة املسلما يف عام  
كما سنرى د مل  حممد ال ي شال مامساه ) أمة اإلسالم(، لان مبادس ه ه اجلمعية د إليجااملشهور 

ففيها: أن الرجل  ،فقد كان اللون والعنصر يف مركز الدا ر  فيها ،ملا نعرفه عن اإلسالم متاماً  تان م ابقةً 
ن أو  ،بيض واألسودنه التعايش با األأو  ،نسان ال بيع  هو األسودوأن لون اإل ،األبيض هو الشي ان

 فريقيا ه  اإلسالم.إجدادهم يف أالسود يف أمرياا كاني ديانة 
وعلى ضرور  كسب رزضهم ب ريق  ،حممد جبانب ذلك كان  ضهم على احأام النفس إليجاولان 

وفتح هلم  ،واالمتنا  عن الرذا ل الشخصية ،متنا  عن شرب ا مر وتعاط  املخدراتوعلى اال ،شرير
نتشرت دعوته.. كما سنرى يف ه ا او  ،وأيقظ فيهم مفهوم الضم  ،نشأ التعاونياتأو  ،عليماملدارء للت
 الفصل.
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 املبحث األول 
 الفرضية: نشأهتا وعقا دها

صبح فيما بعد واالء أال ي  Wallace Fardتنسب فرضة الفرضية إا مؤسسها واالء. فرض 
 أو فرض حممد ،فرض حممد

 ،ولقد تعمد الرجل ذلك الغموض ،اليعرف أصله وال بلده ،وكان فرض حممد شخصية غامضة 
وال أحدثام عن نفس   ،ولقد جئي من ماة املارمة ،حدى ن به: امس : واالء فرضإفيقول يف 

ومن . (1)نوكم ال ي مل تشاهدوه يف مالبسه اجللية بعدأنا أفإمنا  ،أكثر من ذلك ألن الوضي مل  ن بعد
وكان من  ،وأنه درء يف جامعة لندن ،بن لوالدين من أثرياء العرب !!!نه اأهنا ذهب بعض املؤرنا إا 

ن يتهيأ ملنصب سياس  رفيل يف حاومة احلجاز !!! ولانه ضحى   ا املستقبل من أجل أاملفأض 
 .(2)وإعاد  حقوضهم ،وحترير السود ،نشر اإلسالم

نه كان أو  ،مالمح وجهه والدليل على ذلك ،اً نر إا أن فرض حممد كان هنديّ وذهب البعض اآل 
 كعاد  اهلنود املهاجرين يف ذلك الوضي.: والتحر األثرية الرنيصة ،يبيل األضمشة احلريرية

ف سرعان ما  ،ية أمرهان فرض حممد كان من أتبا  معهد العلوم املورية يف بدأومما هو جدير بال كر  
نق بعض عادات املعهد حىت بعد تاوينه نه كان يعتأإال  ناصةً  ن لنفسه فرضةً وكوَّ  ،انفصل عن املعهد

 .(3)الث كاني من عالمات الفرضة املورية ،فقد فرض على أتباعه لبس ال رابيش احلمراء املغربية ،لفرضته
مثال عمر الديراوي يف ترمجته لاتاب )املسلمون الزنوج أبد ) فارد(  Fard* ي هب البعض إا ترمجة 

حيح ما أثبتناه ذلك أن فرض  صوال ،2164ب وت  ،علم للماليادار ال ،ال بعة األوا ،مرياا(أيف 
ماتبة الشروق  ،مرياا( ال بعة األواأنرون يف كتاب )اإلسالم يف آحتحوت و  نكما ذكر حسا

 اسم معناه )أن ال اعة له واجبة على املؤمنا األتبا (.  1003القاهر   ،الدولية
يأدد على  ،كبا ل متجول  wroetyoأويي م مبدينة دي 2130وضد ظهر ه ا الرجل يف عام  

فيومههم بأن األضمشة والتحر األثرية الث يعرضها للبيل حتاك  مايلبسه املسلمون السود  ،بيوت السود

                                              
(1) Essien vdom: Black Nationlism, Ibid, p43.  

(2) I bid ; p ; 43.   

(3) Ibid: p, 44.  
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 وكان زبا نه يتلهفون ملعرفة تارخيهم وتاريخ وطنهم األصل .  ،يف بالدهم األسيوية واألفريقية
 أساليب الدعو  عند فرض حممد:د 
البد أن نعرض يف عجالة ألساليب الدعو   ،ساليب الدعو  عند فرض حممدأنتالم عن  نأضبل  

 مساعيلية د لنرى أوجه التشابه القوي با الفرضية والفرق الباطنيةعند الفرق الباطنية د وناصة اإل
ب ويتدرج  ا الداع  مل املستجي ،ووسا ل يص ادون  ا الناء ن لإلمساعيلية حيالً أفمن املعروف  

منهم أن كل ه ه احليل مشروعة لبلوغ  اعتقاداً  ،ابتدعوها ليسلحوا أتباعهم  ا ،من مرحلة إا مرحلة
 وأول ه ه احليل واملراحل:د ،وكل أمر مباح ،الحقيقة يف ه ا الوجود: إذ كان شعارهم ،املآرب الدنيوية
إلقاء الب ر  يف األرض  ل ا منعوا ،ومعرفة حال املدعو ،: ومن شروطه القدر  على التلبيسالتفرء
  والتالم يف بيي فيه سراج. ،السبخة

ف  ،وتزيا امل هب اجلديد يف عينه ،: ومعناه بعث األمن وال مأنينة يف نفوء املدعوينالتأنيس
 سؤاله عن تأويل ما يعتقد. 

 .بإلقاء أسئلة عليه من الصعب أن يعرف إجابتها ،: أي زعزعة عقيد  املدعوالتشايك
 .إا معرفة امل هب اجلديد متلهفاً  ،يف عقيدته ومعناه ترأ املدعو متأرجحاً  :التعليق
  .ميان مغلظة وعهود مؤكد  بأن اليفش  ما مسعهأوهو أن يربط لسان املدعو ب الربط:
 .: وهو جلوء الداع  يف التمويه وإغراء املدعو وتشويقه للدنول إا امل هب اجلديدالتدليس
 .حىت تستقر يف ذهنه ،مات واحلقا ق الث أدا  ا الداع  للمستجيب: أي تثبيي املعلو التأسيس
 .(1)ضصاء املدعو عن م هبه هنا ياإويقصد به  :السلخ أو ا لل

حيث  ،ساليب الدعو  الباطنية امل كور  سابقاً أل ساليب فرض حممد م ابقة متاماً أن أويالحظ 
وحيث  ،فاارهأمن له استعداد لقبول  بعد انتيار ،حبب نفسه إا الناء ال ي وجد فيهم بغيته

وأدنله  ،ونلل املستمل من ديانته متاماً  ،وأول نصوصه ف نقده ،استخدم كتابه املقدء وشااهم فيه
 لوهية السود.أوادعى  ،م هبه
ثناء جوالته يف البالد أفف  بداية األمر كان  صر نشاطه على سرد بعض مشاهداته الث شاهدها  

                                              
 ( ملزيد من التفصيل ينظر:1)

 ومابعدها  181هدر ص1929الغزايل: فضا ح الباطنية: حتقيق عبدالرمحن بدوير الدار القومية لل باعة والنشرر القاهر  
 وما بعدها 892ر صالبغدادي: الفرق با الفرق
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ن الناء يف وطنام إويقول هلم:  ،نهى الناء عن تناول ا مور وأكل حلم ا نزيركما كان ي  ،األنرى
 ،على املساكا يتصدق كث اً  نوكا ،(1)األصل  ميتنعون عن تناول حلم ا نزير فيتمتعون بصحة جيد  

 وأن  يعقد احللقات مستخدماً  ،لتر حوله مجل غف  من السوداف وصبوراً  ويبدو على الدوام ل يفاً 
لتصرفات البيض  ،اا ت تعاليمه هلجة النقد الالذ  الشديد فشيئاً  جنيل( . وشيئاً اتاب املقدء )اإلال

أن  يهاجم  ،وملا ذاعي شهرته ،ستدل ب لك على أن البيض شياطااف ،وناصة موضفهم من السود
 ،هو األسود ف أنربهم بأن اإلنسان األول ،جنيل ب ريقة متانه من إحدا  أزمة نفسية لدى مستمعيهاإل

 ومنه اخنرط مجيل الناء األبيض واألصفر ...
 ،تسددل مريديدده كبدد  ً   تباعدده ممددا دفعدده إا أن اسددتأجر ضاعددةً أوازداد  ،وضددد اعتنددق مباد دده كثدد  مددن السدد ج 

ومدن هندا  ،(2)(The Temple Of Islam)طلدق عليهدا اسدم معبدد اإلسدالم أم 2132وذلدك يف عدام 
 نضمام إا املعبداالنتبارات ملن يرغب االوعقدت  ،أصبحي الدعو  تنظيماً 

وه  عبار  عن . (3)ومساها جامعة اإلسالم  ،ويف نفس العام أسس فرض حممد مدرسة التنظيم
من االبتدا   حىت  اً تضم صفوف يضاً أوكاني  ،ولتدريس تعاليم فرض حممد ،مدرسة حملو أمية السود

وكاني تستخدم لغة رمزية ناصة يف مسا ل  ،وتارء نشاطها لتدريس الرياضيات والفلك ،الثانوي
 تبا  عليهم لفهم دينهم. ن هلا فيعتمد األيعوانه هم املفسر أحىت ياون فرض و  ،الدين

 يت:وضد امتازت مجاعة فرض حممد باآل
 ت الب بالوالء وال اعة من جانب املريدين.  ،ضياد  ضوية ومركزية

( FOIوتتاون الد ) ،Fruit of Islam  اإلسالم ي لق عليها اسم مثر  ،تاوين مليشيا بالغة التنظيم
وه  مالفة بواجب محاية اجملتمل واملعابد )  ،ال ين سبق هلم ا دمة العسارية ،من اجملندين األشداء

 املساجد( واملؤسسات األنرى. 

ويتعلم فيها نساء  Muslim Girls Training (M.G.T)تاوين منظمة لتدريب البنات املسلمات 
 .(4)صاحلة وزوجةً  ،وكير تصبح الواحد  منهن أّماً مثاليةً  ،ول التدريب املنزيلاجلماعة أص

                                              
(1) E.V : Black Nationalism ; P10.   

(2) L, E ; Black Muslims Ibid P, 11.   

(3) L,E: Ibid P18 & E.V Black Nationalism,P231.   

 .99( إيفون يزبك: املسلمون يف أمرياار مرجل سابق ص 4)
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( يف مدينة 1نشأ فرض حممد معبد اإلسالم )أ ،م عندما ازداد عدد األتبا  2131ويف عام  
حىت صار موضل ثقة  ،حممد يدير شؤون ه ا املعبد إليجابول ال ي صار يلقب ب إليجاوكان  ،شيااغو

 فرض حممد. 
ناصة بعد أن زاد عدد  ،ومل ازدهار احلركة بدأت بعض احلركات واألحزاب األنرى استغالهلا 

فحاول احلزب الشيوع  أن يتسلل إا دانل احلركة ويضمها إا  ،ف تابلالآاملريدين عن عشر  
 وملا فشل ،وملا فشل يف ذلك حاول احلزب الشيوع  زر  الفتنة والزعزعة يف دانلها وتقسيمها ،صفوفه

ن أمن األتبا  فخرجوا منها وانضموا إليه دون  لاست ا  ج ب القلي ،يف عملية بث الفرضة والتقسيم
جهزهتا أهلا  ،ونشاطاته ه ه  دف تأسيس منظمة ضوية ،فاارهأن ي ور أواست ا  فرض  ،تنقسم احلركة

واليسمح  ،  منظموأصبحي املقابالت واالجتماعات باملعبدين بشال رمس ،اإلدارية وشعا رها ومعابدها
 ألحد من األعضاء بالدنول فيه إال بعد التدضيق والتفتيش وتسجيل امسه. 

نظار أهل ألفتي  Robert Karimحد ضاد  احلركة املدعو كرمي روبرت أونتيجة جلرمية ضتل ارتابها  
 . (1)دينةغالق معابد احلركة يف املإديأويي إا احلركة ف لب من مؤسسها فرض حممد مغادر  ديأويي و 

( ال ي يديره 1حيث معبد اإلسالم ) ،مامه إال ال هاب إا مدينة شيااغوأفلم جيد فرض حممد 
نفا ه عن إيواء فرض حممد و إحممد ب إليجافقام  ،وهناأ الحقته الشرطة وأوضفته عد  مرات ،حممد إليجا

حممد نليفة فرض  إليجاح ومن هنا أصب ،هاربٍ  على جمرمٍ  اً وأصبح يف نظر الشرطة متسأ  ،أعا الشرطة
وهنا ظهرت بوادر الفرضة والتفاك ألول مر  يف  ،وعهد إليه باملسئولية امل لقة يف إدار  الفرضة ،الرمس 

نتفاء وعدم ثر االآنسل فرض حممد و اومن هنا  ،تبا  احلركة يف ديأوييأإذ انشق عليه  ،تاريخ الفرضة
ن أجهز  إحىت  ف انتفى فرض حممد متاماً  ،الزعامة رمسّياً  حممد منه إليجاواستلم  ،الظهور أمام اجلماه 

 إليجاوضد ذهب البعض إا اعتبار أن  ،الشرطة الث كاني تالحقه يف شيااغو عجزت عن الوصول إليه
دانل  ن  اً  مما سبب اض راباً  ،حىت ينفرد با الفة ،حممد السبب الر يس  وراء انتفاء فرض حممد

هنم أكما   ،تلك الروح الفدا ية الث تشربوها يف عهده (نبيهم)وفا   تبا  بعداأل وسرعان ما فقد ،الفرضة
فانشق عليه  ،حممد نفسه إليجاحىت أضرب املقربا إا  فانسحب الناء من الفرضة أفواجاً  ،بالتقلا ابدأو 

 ،ةونيمي عليها ظالل من اجلمود والتفاك، ونرج كل ضا د من ضواد احلرك. (2)والده وأنوته كلهم

                                              
(1) E.V ; Black Nationalism Ibid P226.  

(2) Black Muslims, Ibid, P182  
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 ليدع  أنه أعلم الناء بتعاليم فرض حممد. 
من   لقياد  ما بق اً عامّ  ( يف شيااغو مركزاً 1حممد من معبد اإلسالم رضم) إليجاا  اومن هنا  

 احلركة وإدار  مشاريعها األنرى كاملدرسة وما يتبعها من مراكز.

 :عقا د الفرضية
 عقيدهتم يف األلوهية :

ماعدددة الدددث تقدددوم علدددى اإلميدددان بددداهلل ا دددالق الدددرازق املتصدددرف بشدددؤون يف ضدددوء عقيدددد  أهدددل السدددنة واجل
ع دى أفلقدد  ،ا عليده أهدل السدنة واجلماعدةعمَّد وتفصديالً  عتقداد املغداير مجلدةً جند اال ،املوجد من العدم ،العباد

إن اإلنسدان األسدود : يقدول عنده ،فادل إنسدان أسدود إلده يف اعتقداده ،فدرض حممدد للجدنس األسدود األلوهيدة
وهدو  ،لوهيدة عامدة السدود غد  كاملدة إال يف واحدد فقدطأولادن  (1)،صانل العدامل ومالاده ،األول واألن  هو

وهدد ا الرجددل األسددود هددو الدد ي يسددمى اهلل تعدداا  ،الدد ي كملددي فيدده درجددات العلددم الثالمثا ددة وسددتون كلهددا
هندم الشدياطا أالبديض وهدو  لوهيدة السدود مدل اعتقداد فدرض د كمدا أشدرنا د يفأ، وتتفدق فادر  (2)اهلل عما يقول
مدددن  لوهيدددة نوعددداً ويعدددد رأي الفرضدددية يف األ ،فالسدددود منحددددرون مدددن الرجدددل األول الددد ي هدددو اهلل ،ب بيعدددتهم
وهدو متجسدد يف  ،فدراد جدنس السدود بصدفة عامدةأن اهلل يف زعم فرض حل يف كل فرد من إحيث  ،احللول

 فرض بصفة ناصة !!!
 عقيدهتم يف النبو  :

هنم مل يعأفوا أفإذا كان فرض الينار األنبياء السابقا ؛ إال  ،الفرضية الانق ا  هلماألنبياء عند  
وإمنا انتحل فرض لنفسه  ،د فالنبو  مل اتم مبحمد صلى اهلل عليه وسلممبسألة نتم النبو  على يد حممد د 

 .(3)سلماوهو املهدي املوعود عند امل ،كما وصر نفسه بأنه هو املسيح املنتظر ،لقب ) ن  (
ومن نصا ا الن  عندهم أنه يعلم كل ماجرى يف العصور ا الية والوضا ل املاضية من أيام آدم  

  وحواء إا يومنا ه ا.
سبغته عليه أفمل كل ما  ،ومن التناضض الظاهر والغريب يف نفس الوضي هو ضوهلم بنبو  فرض حممد 

                                              
(1) Ibid : P 55.  

(2) Ibid ; P 73.  

(3) Ibid: P 164.  
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ن أإال أننا جند  ،وكما هو واضل حاهلم ،السابقةلوهية، كما مر معنا يف الفقر  الفرضية من صفات األ
ن القول بنبو  فرض حممد أوالتوفيق يف رأي  هل ا التناضض هو  فرض ينتحل د كما أشرنا لنفسه لقب ن .

وصلته إا منزلة أزاد غلو ال ا فة الفرضية بفرض حممد حىت  فشيئاً  وشيئاً  ،إمنا كان يف بداية نشأ  الفرضة
 لوهية.األ

 يف الغيبيات : عقيدهتم
ساسية استمدوها من الفرق الباطنية أعلى أصول ومعتقدات  ملا كاني معتقدات الفرضية ضا مةً 

فال  ،ال ين جعلوا التأويل من املرتازات الث بنوا عليها عقا دهم تلك ،القدمية وناصة اإلمساعيلية النزارية
 .هم يف ذلكسالفأن جند الفرضية تتخبط يف املسا ل الغيبية كتخبط أغرو 
دون  والتسليم مباورد عنها شرعاً  ،فاما هو معلوم أن املسا ل الغيبية من األمور الواجب اإلميان  ا 

هل السنة أهنج  ،لنهج اإلسالم الصحيح ت تفس اهتا خمالفة متاماً اءأما الفرضية فج ،ا وض يف ماهيتها
 واجلماعة.

هو االنتقال من اجلهل  ،ندهم فالبعث عندهمفيوم القيامة يوم البعث والنشور له تصور ناص ع 
 . (1)هو ا روج من ضرب الوهم إا يقظة املعرفة ،إا العلم
 ،إا أحوال الناء يف األرض وجعلهما رمزاً  ،فقد أنار فرض وجود اجلنة والنار ،أما اجلنة والنار 

 ،يف جهنم يف تلك الفأ  ال ين كانوا ،سنة عندما استعبدوا السود 400فالبيض كانوا يف اجلنة حوايل 
 . (2)عادهتم إا اجلنةإنقاذهم منها و إليهم إل وظلوا يف جهنم حىت جاء فرض رسوالً 

                                              
(1) Black Muslims In America ; P 11  

(2) Ibid ; p 14  
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 املبحث الثاين 
 اإلليجية: نشأهتا وعقا دها

 مؤسس اإلليجية :
كتوبر( عام أيف السابل من الشهر العاشر امليالدي ) Elijah Wally Poole وايل بول إليجاولد 
من األب وايل واألم ماري  Georgiaبوالية جورجيا  Sandersvilleينة ساندرزفيل يف مد م2110

Mary  ألسر  ان كانا عبدين مملوكيالل Poolo وأجنب وايل ال ي كان واعظًا للسود وضد  ،من البيض
ضد  اً نصرانيّ  فاون والده واعظاً  ،ولقد كان ملهنة والده تأث  كب  على حياته. (1)من األبناء  23جنب أ

إذ نشأ كما  ،س  العبوديةآمن م إليجاوضد عاىن  ،ومانته من فن ا  ابة ،بالاتاب املقدء تهزودته معرف
سود حقداً أدت يف نفسه ويف دانل كل عبد فعايش مآس  العبودية الث ولَّ  ،أشرنا يف بيي من العبيد

 للبيض.  دفيناً 
فخرج من  ،  األنو  واألنوات وضلة النفقاتلاثر  ،بويهأوايل إا الرحيل عن بيي  إليجاوضد اض ر  

وبعد سي سنوات من العمل يف ندمة  ،من عمره  بتدا   مل يتجاوز السادسة عشر الصر الرابل اال
 الرجل األبيض من حرفة إا أنرى ومن سيد إا آنر تزوج كالرا ايفانز. 

Clara Evans  ه إا واليدددة بدددول وزوجتددده وأوالد إليجددداهددداجر  م2113ويف عدددام  ،م2121عدددام
وانضدم إا حركدة املعبدد  ،بدول يف بعدض مصدانل السديارات إليجداحدى الواليدات الشدمالية فعمدل إديأويي 
واجتاحددي الدددبالد أزمدددة . (2)م2111هلدددا حددىت وفدددا  ضا دددد احلركددة نوبدددل درو علدد  عدددام  وظدددل تابعدداً  ،املوريددة

مؤسددس الفرضددية فددرض    لقددحددىت ،فتع ددل عددن العمددل هددو وآالف مددن العمددال السددود ،ضتصدداديالركددود اال
حددىت انتفددى فددرض حممددد كمددا أشددرنا يف  ،حممددد واعتنددق مباد دده وتلقددى مندده تعاليمدده نددالل ثددال  سددنوات

فقددد فسددر  ،وضددد اعتندق تعاليمدده وتصددور حسدب فهمدده أن فددرض حممدد هدد ا شخصددية إهليدة ،املبحدث السددابق
الد ي  ،النصدرانية يف جتسديد اإللدهواسدتخدم يف ذلدك الفادر   ،حممد دوره ا اص علدى أنده دور رسدول إليجا

وكانددددي عالضتدددده بفددددرض حممددددد متينددددة الربدددداط مندددد   ،(3)لتجنيددددد احلددددواريا والرسددددل ،ظهددددر يف شددددال إنسددددان

                                              
(1) Black Muslims ; Ibid ; P180  

(2) Ibid ; P181.  
(3) Elijah Muhammad: Message to the Black Man ; Chicago: Muhammad Mosque 

of Islam No2,1965 P,163.  
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ومددن  ،حددىت أصددبح مددن القدداد  املوثددوضا ،ضراندده مددن األتبددا أعلددى  إليجددافسددرعان مدداتفوق  ،اللحظددات األوا
يدة األمدر يلقدب بدد ) كدرمي اوكدان يف بد ،تعاليمده الرمزيدة هنا كلفه فرض حممدد بتددريب األتبدا  اجلددد وبتفسد 

 ،إا مديندة شديااغو وأرسدله داعيداً  (1)لددى فدرض حممدد لقبده بدد)حممد( ( غ  أنه بعد أن احتل مركدزاً مرموضداً 
وحينمدا اعتقدل فدرض بعدد جرميدة القتدل الدث أشدرنا  ،م2131( يف عدام 1نشدأ معبدد اإلسدالم رضدم )أحيث 

 ،حممددد بددإدار  شددئون املعبدددين )بددديأويي وشدديااغو( إليجدداكلددر فددرض حممددد  ،السددابقإليهددا يف املبحددث 
إال أن  ،حممدددد زعددديم الفرضدددة احلقيقددد  إليجددداصدددبح أ م2143ديأويدددي عدددامفدددرض حممدددد يف وبعدددد انتفددداء 

 ،ورفدددض القددداد  اآلندددرون الددد ين بقدددوا يف الفرضدددة ا ضدددو  لسددديادته ،الاثددد  مدددن األتبدددا  انسدددحبوا مدددن احلركدددة
 إليجدددداقي الفرضددددة إا حلقددددات كثدددد   تعقددددد يف املنددددازل اليف معابدددد اإلسددددالم ويف هدددد ه األثندددداء اعتقددددل نشددداف

ومل ي لق سدراحه إال بعدد أند  التعهدد عليده بإحلداق  ،حلاق أوالده مبدارء رمسية حاوميةإألنه رفض  ،حممد
معبددد اإلسددالم رضددم  واادد  مددن ،فغددادر بعددد ذلددك ديأويددي إا شدديااغو. (2)بندده مبدرسددة رمسيددة حاوميددة ا
 .(3)هدل املعبد(أوغ  امسه إا )معبد اهلل لإلسالم( وأصبحي طا فته تسمى باسم  ،لقيادته ( مركزاً 1)

 نشأ  اإلليجية وتدهورها:
وك  نفسه بالن   ،لوهية معلمه فرض حممدأحممد يف شيااغو أن  يدعو إا  إليجابعد أن استقر 

ولانه  ،هل هاييثأوهو من ، Theodore rosier وهو ) تيودور روزير  لنفسه نا باً وعاَّ  ،دعى النبو او 
ومل حترز احلركة على يديه إال  ،ده عدد ضليل من األتبا  اجلددهوانضم يف ع ،مل يان بالداعية النشيط

إال  ،ونرج معه بعض األتبا  ،إليجاعن مجاعة  إليجام انشق شقيق 2135ويف عام . (4) يس اً  تقدماً 
ونفس احلال حد  مل اوغس س حممد أحد نواب إليجا ال ي  ،ن ماضتل بظروف غامضةأنه سرعا
 ،إليجاتبا  أفالتر حوله عدد من  ،نرىأنشاء مجاعة إوحاول  ،حممد إليجانشقاق عن مجاعة حاول اال

 إليجاوأتباعه احلادثتا معجزتا وكرامة من كرامات  إليجان ضتل بظروف غامضة واعترب أولانه مل يلبث 
 . (5)حممد
حممد وعا لته شيااغو إا  إليجانشقاضات والفنت والقالضل يف ال ا فة هاجر وبعد أن كثرت اال 

                                              
(1) Black Muslims ; Ibid P182.  

(2) Black Nationalism Ibid P 64  
(3) Ibid : P ;66  

(4) Black Muslims ; p182  

(5) Message To The Black Muslims ; pp. 257 264  
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 ،وملا ضامي احلرب العاملية الثانية ،واستقر هناأ حوايل سي سنوات ،Washingtonمدينة واشن ن 
اركة يف اجليش تباعه بعدم املشأونادى با  ،حممد إا شيااغو إليجامرياا احلرب رجل أودنلي 
ومل ميض وضي حىت اعتقلته الشرطة  ،ايللبيض يف حر م لليابان مرتزضةً  حىت اليصبحوا جنوداً  ،األمريا 

تباعه أحممد و  إليجاعلى  وأصدرت احملامة حاماً  ،لتمردهم على ا دمة العسارية ،تباعهأهو وبعض 
وشردت  ،ماعة مبناصر  اليابان(، واهتمي اجل1وأغلقي معبد اإلسالم رضم ) ،بالسجن مخس سنوات

كما كان يف أول عهد مؤسسها فرض  ،ض ر األعضاء إا نقل اجتماعاهتم إا بيوهتماه، فءأعضا
فتم إنشاء  ،حممد يدير شئون اجلماعة من دانل السجن عن طريق زوجته كالرا إليجاوكان . (1)حممد

ولان  ،دينة واشن ن العاصمةنر يف مواآل Milwkeeحدمها يف مدينة ميلواك  أمعبدين جديدين 
يف حا أن عدد  ،لر عضوأيالحظ أن جممو  عدد املسلما املنضما للمعابد األربعة مل يتجاوز 

، واستغل (3)اً يف ديأويي يف عهد فرض حممد كان يفوق الثمانية آالف عضو  (2)عضاء معبد اإلسالمأ
وكان من  ،اإلميان جبماعته وأهدافها وأن  يدعو املساجا السود إا ،حممد وجوده يف السجنإليجا 

م نفسه ومن بعد جهله علَّ Malcom Little حممد مالاومل ليتل إليجاشهر املساجا ال ين آمنوا بفار أ
 ،من عنصرية البيض شديد ً  وكان مالاومل ليتل ضد عاىن معانا ً  ،ممتازًا عن طريق ماتبة السجن تعليماً 
 ،من عمره  وضتلوا والده وهو ابن الرابعة عشر  ،سادسة من عمرهحرضوا بيي عا لته وهو ابن الأال ين 

 Xى نفسه مالاومل إكس حممد مسَّ  إليجاوعندما اعتنق مبادس  ،فتأصل حقده الشديد على البيض
يدل على  Xكس هو أن حرف إ)وبعد فأ  مسى نفسه احلاج شباز( وسبب انتياره اسم مالاومل 

فقد كاني ه ه  مسا هم و ملون أمساء مالايهم اجلدد،أردون من وملا كان العبيد األوا ل جي ،جمهول
عضاء المينح أل x، وكان حرف Xوسيلة يف التعب  عن أنه اليعرف اسم جده احلقيق  فوضل بدال منه 

ووهب للحركة  ،م2141، واعتنق مالاومل مبادس الفرضة من  عام (4)حممد نفسه  إليجااحلركة إال بإذن 
دانل  إليجافقام مالاومل بالدعو  إا تعاليم  اً تامّ  إمياناً  إليجامانته وآمن بأو  نالصهإكل طاضاته و 

د ومن املعروف أنه ور  فن ا  ابة عن والده  يضاً أ ملاته يف ا  ابة دانل السجن كما رىبَّ  ،السجن

                                              
(1) Black Muslims ; P187.  

 (.1( يعين معبد اإلسالم رضم )2)
(3) Black Nationalism P 70.  

 .2( حسان حتحوت: اإلسالم يف أمرياار مرجل سابق ص (4
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عبار  ضوي وكان مالاومل بليغ ال ،بدأ خيدم احلركة بقو  م2151وملا أطلق سراحه عام  ،ال ي كان واعظا
النا ب األول إلليجا حممد Xوأصبح مالاومل  ،ن لقي الفرضة وأصبحي حركة مجاه يةاومن هنا  ،التأث 

 ،عن معبد حممد لإلسالم مسئوالً  Xال ي غ  اسم معابده إا )معبد حممد لإلسالم( فعا مالاومل 
 ،يف مدينة نيويورأ Harlem ذلك احل  ال ي ي لق عليه اسم هارمل ،كرب أحياء السودأال ي أضيم يف 

ويف  ،للحركة متجوالً  حممد واعظاً  إليجاوعينه  ،فالتر حوله مجل غف  من السود وآمنوا مببادس احلركة
حناء الواليات وبفضل جهوده وصلي أتلك الفأ  متان مالاومل من تأسيس العديد من املعابد يف شىت 

 .(1)طالق سراحه التتجاوز عشر  معابدإ بينما كاني ضبل عدد املعابد حوايل مخسا معبداً 
وك لك ببعض الدول األفريقية فأرسل  ،تصال مبسلم  العامل ا ارج حممد إا اال إليجاجلأ  وضد 
القا د  إليجاباسم  م2151إا مقرر مؤمتر الشعوب األفريقية واألسيوية ال ي انعقد بالقاهر  عام  برضيةً 
ه الر يس املصري مجال عبدالناصر )وضتئ ( لزيار  افدع ،م بالغربوالر يس الروح  ألمة اإلسال ،واملعلم
إا اململاة  ،ال ي استقبل حبرار  يف القاهر  ف نرج من القاهر  Xمنه مالاومل  فأرسل بدالً  ،القاهر 

وهناأ رأى  ،وانتحل لنفسه اسم مالك شهباز ،داء فريضة احلجالعربية السعودية بدعو  من حاومتها أل
األسود  موجيلس مل جمموعات فيه ،على انتالف ألواهنم وأجناسهم وكأهنم أسر  واحد  املسلما

كتشر أن اإلسالم نال من ه ا التعصب ا ف ،قو الغ يس واألبيض الشاهق دون أن يشعر   ه الفر 
كرب حممد أبنا ه ومها هربرت حممد و أحممد واثنان من  إليجاوبعد عد  شهور ضام  ،(2)وأن الناء فيه سواء

ثيوبيا والسودان ومصر وضابل شيخ األزهر يف ذلك الوضي الشيخ عبدالرمحن تاج ورحب به أبزيار  تركيا و 
وضد الضى من  ،داء العمر أف ضام بزيار  اململاة العربية السعودية و  ،والتقط معه جمموعة من الصور

عاد إا أمرياا  ف ذهب إا باكستان ومن باكستان ،الأحيب من حاومة اململاة مايفوق الوصر
وأن شرعية متثيله للمسلما ضضية مفروغ منها  ،مريااأحممد ميثل املسلما يف  إليجان أوأعلن مالاومل 

بدليل زيارته للمملاة العربية السعودية وأداء العمر  يف حا أن غ  أهل السنة اليست يعون دنول ماة،  
املسلمون )ويفسر اريك ليناولن مؤلر كتاب  ،!!!!                صحيحاً  يقابل إال مؤمناً  كما أن شيخ األزهر ال

ن القا د أدنوله اململاة وغ ها من البالد الث زارها بقوله: مياننا أن نستنتج مما تقدم  (السود يف أمرياا
صدضاء أمرياان له مامل يان له مل يان ليسمح له بدنول ماة رغم معارضة املسلما األ إليجااملعلم 

                                              
(1) Black Nationalism ; p. 70  

 . 2( حسان حتحوت: اإلسالم يف أمرياار مرجل سابق ص (2
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 .(1)ة يف ا ارج يتافلونه ويستقبلونهذوو سل 
 Black Powerسم القو  السوداء احياء السود انتفاضة عظيمة بأويف أوا ل الستينات ظهرت يف  

 The Black Panthersت الب احلاومة األمرياية حبقوق السود، ف ظهرت منظمة الفهود السوداء 
 ،فاثر ظهوره يف التلفزيون والصحر ،مسهاوكان مالاومل هو املتحد  با ،الث ت الب حبقوق السود

حممد مالاومل لقب النا ب  إليجاومنح  ،فدنلوا فيها أفواجاً  ،زدادت ب لك معرفة الناء باإلليجيةاو 
 األول ألمة اإلسالم )الوزير الوطين( فشجعه على مزيد من العمل لنشر احلركة با صفوف السود.

حممد ضد كان على عالضة غ   إليجا مفاده أن إذ شا  نرب ،يف حيا  الفرضة  ءولان حد  ش 
فانسحب  ،بينما كان  رم الزنا على أتباعه. (2)نه أب ألوالدمها األربعةأشرعية باثنتا من سارت اته وب

إال أنه سرعان ما  ،ض راب يف صفوف احلركةاوبالرغم مما سببه ه ا ا رب من  ،عدد غ  ضليل من األتبا 
وه ا دليل واضح  ،ن ه ه التهم مل ت   نارج مقر احلركة إال ضليالً إحيث  ،كاستقرت احلركة بعد ذل

حيث كان من املمان هدم احلركة مبجرد إفشاء نرب  ،ييد بعض اجلهات الرمسية للحركة وضا دهاأعلى ت
 جرميته يف املدن األمرياية األنرى.

م األسددود كاسدديو كددالي أعلددن املالكدد م2163ندده يف عددام إإذ  ،وحددد  شدد ء مهددم يف تدداريخ احلركددة 
Cassius Clay  وأصدبح  ،نضدمامه إا احلركدةاال ي فاز بب ولدة العدامل يف املالكمدة للدوزن الثقيدل إسدالمه و

فأنشدط مشدداريعها  ،وكدان حممددد علد  كدالي يسدهم جبدزء كبدد  مدن دنلده للجماعدة ،امسده حممدد علد  كدالي
   وانتشرت اجلماعة با مجاعات السود ال ين يعشقون املالكمة.

 اً لقى الوزير الوطين مالاومل ن ابأ John Kennadyوبعد مقتل الر يس األمريا  جون كينيدي  
يف اجلماعة حىت على القاد   يوجه فيه النقد إا سياسة كنيدي، وكان التدنل يف األمور السياسية ممنوعاً 

 إليجاومل على ماانة ن طغي شعبية مالاأه ه الفرصة وناصة بعد  إليجانتهز اف ،نفسه إليجاإال بإذن 
ضرارًا بفصل  إليجاصدر أف ،وبعد أن ظهر حممد عل  كالي وزادت شعبيته با صفوف احلركة ،نفسه

ونرج  ،وبعد بضعة أشهر من الفصل أعلن مالاومل انسحابه التام من احلركة ،مالاومل وجتريده من مناصبه
علن تأسيس منظمة أف  ،ارمل بنيويورأمعه الاث  من األتبا  وناصة أعضاء معبد حممد لإلسالم يف ه

للم البة حبقوق  The Organization Of Afro AmericanUnity فريقية األمريايةالوحد  اإل
                                              

(1) Black Muslims ; p226  
 وما بعدها 2( حسان حتحوت: اإلسالم يف أمرياار مرجل سابق ص 2)
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 م2164ويف سنة  ،نضم إليها مجل عظيم من املهتما بأمور السود حىت من البيض أنفسهماف ،السود
ليها معظم إوانضم  Muslims Mosque Incorperutedأسس مالاومل منظمة مسجد املسلما 
وهناأ كما أشرنا شاهد املسلما على  ،وسافر إا احلج ،أتبا  معبد حممد لإلسالم  ارمل بنيويورأ

اإلسالم الصحيح شهر إسالمه يف ماة )أو  ،وتعرف على اإلسالم الصحيح ،جناسهمألواهنم و أنتالف ا
امللك فيصل ابن عبدالعزيز د رمحه اهلل د  وضد جعله ،شروطها وأركاهنا ( ف أدى فريضة احلج مستامالً 

رسال أحد الدعا  إا إوضررت الراب ة  ،ورحبي به راب ة العامل اإلسالم  ،على اململاة اً رمسيّ  ضيفاً 
وملا عاد مالاومل إا أمريااد بعد أن زار  ،الواليات املتحد  ليعلم مالاومل ومجاعته اإلسالم الصحيح

ودعا إا تعاليم اإلسالم  ،ربية د غ  التعاليم الث كان ينشرها با الناءفريقيا الغإنيجريا وبعض دول 
ذهب  م2165فرباير عام  12ويف يوم  ،ومجاعته إليجاوب بيعة احلال مل يعجب ذلك  ،الصحيحة

مالاومل إللقاء حماضر  يف مسرح أدوبون فلما ضام على املنصة إللقاء ن بته ضتله رجالن أسودان من أتبا  
من منافسه  إليجاوها ا الا  ،إليجاوكان مقتله بعد أضل من سنة بعد نروجه من فرضة  ،حممد إليجا

 وض ل دابر االنسحاب من فرضته. ،الر يس 
صفر من عام  24/ املوافق  م2105ويف يوم الثالثاء ا امس والعشرين من شهر فرباير من عام  

بعد صرا  مل املرض استمر أكثر من حممد بأحد مستشفيات مدينة شيااغو  إليجامات  هد2315
الر يس األمريا  يف ذلك الوضي  Gerald Fordرسل الر يس األمريا  ج الد فورد أو  ،عشر سنا

 شادت الصحر احمللية جبهوده وندماته!!أو  ،ليشأأ يف مراسم الوفا  رمسياً  وفداً 
وزوج ابنته.. وكانا على بنه احممد مل يان على املسرح  الفته إال مرشحان:  إليجاوبعد موت  

بن فهو واالء حممد أما اال. لال أتباعه ومؤيدوه ،نقسمي األمة بينهمااف ،نالف عقا دي كب 
Wallace Muhammad  نسحب من اإلليجية اوكان ضد  ،أصبح فيما بعد وريث الدين حممد يال

وتعلم هناأ اإلسالم  ،من مالاوملورحل اا الشرق بإيعاز  ،موال احلركةأإدار    ءباه بأنه يسألفأ  واهتم 
 وتابعته مجاعته.  اً سنيّ  الصحيح وأصبح مسلماً 

وكان  ،من مريدي مالاومل وكان مريداً  Louis Farrakhanأما زوج البني فهو لويس فرح نان 
وكان فرح نان يرى أن وريث الدين ضد حاد عن  ،ببوس ن 22يف معبد حممد لإلسالم رضم  واعظاً 

ته يف مساجدهم اوبعض ممارس ،والزال يف بؤر  اهتمامه ضضية اللون األسود ،صل طريق اجلماعة األ
وهو ن يب مؤثر ومنظم  ،ومنهم من اليعتقدون بصحة إسالمه ،ا اصة يتحفظ عليها باض  املسلما
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 . (1)من التيار اإلسالم  العام رويداً  وهناأ ظواهر تش  إا أنه يقأب رويداً  ،دضيق
 ال ياون بينهما دم.أوضد اتفقا من مد  على  ،وناش ان والرجالن موجودان

 عقا د اإلليجية : 
 ،وتوضيحاً  وزادها شرحاً  ،ساط  وا رافاتستاذه فرض حممد من األأتب  إليجا حممد كل ماوضعه 

على نرافاته بآيات من القرآن حسب املنهج  مستدالًّ  ،مبا وصل إليه من تعاليم اإلسالم بعد تشويهها
يقول إليجا حممد: إن  . ب الن فهم مجيل املسلما لإلسالم مدعياً  ،وبفقرات من العهد اجلديد ،الباطين
نه ضد جاء باحلق ال ي  أو  ،من املسلما السنيا اليؤمنون بظهور اهلل يف شخا سيدنا فرض حممد كث اً 

 يلَّ إوحى أكما  ،وال ي يبا حقيقة اإلله وحقيقة الشي ان ،على علماء الدين يف بالدهم اً كان نفيّ 
 .(2)فهم اليعرفون معانيه إال ضليل منهم ،بالرغم من أن القرآن املقدء عندهم

 لنتناول اآلن أهم عقا د اإلليجية:و 
 مفهوم األلوهية :

 ،لوهية من فار  التجسيم املوجود  يف نصوص النصرانية واليهودية واحللوليةاستقى إليجا مفهومه لأل 
. وإن اهلل نلق نفسه يف الرجل األسود ،ن اهلل حل يف السودإ: حيث ضالكما يف تعاليم فرض حممد، 

)هو الرجل األسود(، وأن اإلله األسود هو ال ي نلق نفسه يف ثنايا كتبه  ن اإللهإ: وضد كرر إليجا عبار 
وهويستدل  ،ولانه يف بعض أضواله ي هب إا أن ) الظالم هو ال ي نلق اإلله األسود( ،عد  مرات

والي لق ه ا التعب  إال على رجل حقيقته  ،هية اإلنسان فيقول: أمل تش وا إا اهلل بالمة هولو أعلى 
فمن أحق أن  ام على أعمال  ،نسان سوف  اسب وجيازى حسب أعمالهومبا أن اإل ،مادية

رتبة من أدىن  جنعله كا ناً  نسان آنر؟ بل اهلل رجل والجيوز االعتقاد بأنه غ  رجل حىت الإاالنسان غ  
وحامة اإلنسان م لقة اليقيدها  ،نساين آنرإألن عقل اإلنسان عظيم اليساويه غ  عقل  ،اإلنسان

 .(3)إذ هو ضادر على إجناز كل ما يتصوره عقله ،سوى نفسه
واستدل بالعهد  ،فلفظ اجلاللة إله عند تعاليم إليجا تعين الاثر  ،ومن اإلله الواحد ظهرت الاثر  

                                              
 .9سابقر ص ( حسان حتحوت: اإلسالم يف أمرياار مرجل(1

(2) Message To The Black Man ; P 187.  
(3) Message To The Black Man ; Ibid p82.  
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فيقول: يعلمام الاتاب املقدء يف سفر التاوين أن اإلله ضال )  ،الارمي على ذلكالقدمي والقرآن 
فلو تالم كا ن واحد عن نلقه إلنسان ملاذا يتالم بصيغة  ،ريدكم أن تستيقظواأو  ،نسانا (إلنخلق 
) نلقنا : ك لك حاى القرآن املقدء )الارمي( فقال  ،؟أنلق: ) خنلق ( ومل يقل: ويقول؟ اجلمل

 .(1)(اإلنسان 
كما أشرنا يف  ،وه ا هو عا ما ضال به فرض حممد ،هلةآ وبا إليجا حممد أن السود مجيعاً  

لا  تسلموا إليه أموركم  ،باحثون عن إله ،أنتم ذاهبون هنا وهناأ: فقال ألتباعه ،املبحث السابق
  .وحنن مجيعا أهلة ،وكل شخا هو إله ،نام أنتم ذلك اإلله... أن اهلل فينا مجيعاً أيف حا  ،وتعبدوه

 صفات اإلله اإلليج  :
 لعل من أمهها: ،يتصر اإلله عند إليجا حممد بعد  صفات

ن إ» فيقول: ،من هؤالء السود هو رب األرباب اً ن هناأ إهلًا متميز أالوحدانية: أما الوحدانية فتعين 
 ،و اهلل ال ي فوضنا مجيعاوه ،سم القدوءامياننا أن ن لق عليه  ،ولان منا واحد عظيم ،اهلل فينا مجيعاً 

 . (2)«وهو العل  احلايم العظيم ،وهو ال ي يسمل ويبصر

فيقول: ليس هناأ أي إله  ،بل ميوت كما ميوت أي إنسان ،اً أبديّ  اً احلدو : إن ه ا اإلله ليس أزليّ 
أما الشخا نفسه فقد  ،وعشرين ألر سنة اً ماهلم حوايل مخسآبل تعيش حامتهم و  ،يعيش إا األبد

ولان ليس هناأ إله ح  موجود، أما إله ه ا الزمان فقد جاء إلينا من  ،لر سنةأيش ما ة سنة أو يع
 .(3)نتحل لنفسه اسم واالء د. فرض )فرض حممد(او  ،م2130ماة املقدسة يف جزير  العرب عام 

واآلنر  ،فيقول: يوجد إهلان إله الشر ،هم الصفات الث يتصر  ا إله إليجا الثنا يةأالثنا ية: من  
نتالف ال با  إذ يستحيل أن ي عن أحدمها لآلنر ال ،وطبيعة اإلهلا خمتلفة متاماً  ،إله ا   والعدالة !!

نتهى اوإن زمن إله الشر ضد  ،ن إله السود هو إله ا   وإله البيض هو إله الشرإ: وواضح من ضوله (4)
 يسي ر على العامل.  أال ي بد ،ن إله ا  وظهر اآل

                                              
(1) Ibid ; P 83.  
(2) Ibid ; p 108.  
(3) Ibid ; p 105.  
(4) Ibid ; P. 106.  
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 هتم يف النبو  :عقيد
نالحظه  وبالتايل فإن أول ما ،ن سلسة األنبياء التنق لأذهب إليجا إا ماذهب إليه فرض حممد ب

 كورين يف وهو مل ينار الرسل واألنبياء امل صلى اهلل عليه وسلم،هو إنااره ملسألة نتم النبو  مبحمد 
فقد فرق با  ،وغريباً  جديداً  ياء تقسيماً وضد ضسم إليجا حممد األنب ،الاتاب املقدء وال القرآن الارمي

فمنهم من أرسل إا البيض )موسى وعيسى عليهما السالم ( ومنهم من أرسل  ،األنبياء عليهم السالم
 (. صلى اهلل عليه وسلمإا السود )يعقوب عليه السالم( ومنهم من أرسل إا العرب ) حممد 

 املرسلون إا البيض:

 موسى عليه السالم : 
عنه: بعد أن عاش اجلنس األبيض ألف  سنة مهجيا أرسل اهلل موسى إليهم ليقودهم إا  يقول
 . (1)وأصبح موسى إهلهم وضا دهم ،احلضار 

 عيسى عليه السالم : 
ومددن املالحددظ أندده يناددر عقيددد  . (2)ن عيسددى هددو الندد  األندد  الدد ي أرسددل إا البدديضإ: فيقددول عندده

. إن عيسدى الد ي ضتدل كدان نبيدا فقدط عداد إا الدأاب ولدن يعدود حيدا فيقدول: ،بدن مدرميارفل املسيح عيسدى 
فإن اإللده الد ي هدو فدرض حممدد علمدين أن والدتده  ،أما عن مولده فيقول: مل يولد عيسى يف شهر ديسمرب

ألن  ،ن يدوم مولدده اليعلمده أحدد بالضدبطأو  ،حدثي با األسبو  األول واألسبو  الثاين من شدهر سدبتمرب
لادد  يتخلصددا مددن إضامددة حددد الزنددا عليهمددا!، واحلددق الدد ي ياددره املسدديحيون  ،مددرمي أنفيدداهيوسددر النجددار و 

مددن امددرأ  أنددرى  جنبددي ليوسددر النجددار ال فددل عيسددى يف حددا أندده كددان متزوجدداً أعددأاف بدده هددو أن مددرمي اال
 .  (3)ها ا علمين السيد فرض حممد اإلله املتجسد! ،أجنبي له ستة أوالد

 أنبياء السود:

 ليه السالم د :يعقوب د ع
ضبل ستة آالف سنة كما علمين »فيقول:  ،لقد جعل إليجا حممد ن  اهلل يعقوب من أنبياء السود

                                              
(1) Message To The Black Man ; Ibid P.120.  
(2) Ibid ; p145.  
(3) Ibid ; p 156.  
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 ،وهو ال ي اكتشر حقيقة الرجل األسود ،متنا إهلا آنر امسه يعقوبأنتجي أريب د يقصد فرض حممد د 
 . (1)«ونلق الرجل األبيض ،وبالفعل حقق يعقوب ذلك ،بيضأ لا  يصنل رجالً 

 :صلى اهلل عليه وسلمحممد 
لو أراد »فيقول:  ،إا العرب فقط مرسالً  صلى اهلل عليه وسلم اً جعل إليجا حممد رسول اهلل حممد

أال ياون الرسول  اً عمي اً بامّ  اً سيادهم وجعلوهم صمّ أاهلل إن ار أمرياا والعبيد الفقراء ال ين أعماهم 
من أن  اول الزجن  فهم ماضاله حممد للعرب  يقوله بدالً  إليهم ممن ينتسب إا اجلنس الزجن  فيفهم ما

 .(2)«ضبل حوايل ألر وأربعما ة سنة
 إليجا آنر األنبياء :
 ،نر األنبياء والرسول بعديآأنا »نر األنبياء املرسلا إا زنوج أمرياا فقال: آجعل إليجا نفسه 

  .(3)«أنا األن  وبعدي سوف يأيت اإلله نفسه

 من الاتب السماوية:موضر اإلليجية 
 ،ولانه أكد أن ه ه الاتب ليسي منزلة من عند اهلل ،مل ينار إليجا حممد كتب الرسل السابقة

 ،ن ألر سنةيحنن السود نسجل التاريخ كل مخسة وعشر »يقول إليجا:  ،ألن الزنوج هم ال ين كتبوها
ال ين  ،منهم دور اإلله لآلنرين ويلعب واحد ،من علما نا أربعة وعشرون عاملاً  هأثناء مؤمتر جيتمل في

وكلما حان  ،فياتبون ذلك يف كتاب واحد هو أم الاتاب ،ياون عملهم هو تقدير مستقبل األمة
يع   ه ا اجلزء املسمى الاتاب املقدء للقوم بواس ة  ،الوضي من حتقق جزء من أجزاء ه ا الاتاب

 . (4)«حد العلماء األث  عشر أ
لوكاني التورا  ضد نزلي هدى لبين »فيقول:  ،ال ن  كتابه ا اص بهوضد أكد إليجا حممد أن ل 

 اً ناصّ  أمل يع نا اإلله حنن السود كتاباً  ،والقرآن املقدء للعامل العريب ،وأناجيل عيسى للنصارى ،سرا يلإ
ء لتحولنا إا العامل اجلديد... ويتحتم على الاتاب املقد اً جديد اً هدى لنا.. بل البد أن ياون كتاب

                                              
(1) Message To The Black Man ; Ibid p. 111  

(2) Ibid ; p 118.  
(3) Ibid ; P 306.  
(4) Message To The Black Man ;Ibid ; P, 105.  
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 . (1)«ال اهللإحد أاحلايل والقرآن املقدء احلايل أن خيل  ال ريق ل لك الاتاب املقدء مل يره 
 وضد اا ت اإلليجية كتاب الرسالة إا السود يف أمرياا  

Message To The Black Man In America  
هم من )وهو عبار  عن مقاالت إلليجا ون به ( كاتاب مقدء هلا وهو عبار  عن وح  إهل  أ

 القرآن وغ ه. 

 موضفهم من البعث واحلساب:
ذهب إليجا إا القول بأن البعث أو القيامة عبار  عن اليقظة الروحية ملن هم نيام من السود يف  

للموتى،  اً وال يتأتى ذلك إال مبعرفة إليجا وإله وبقبوهلما يقول إليجا: نعم أن هناأ بعث ،ضبور األوهام
كاذيب أماتتهم أوإمنا ياون ذلك لل ين ماتي عقوهلم، ال ين  ،يف املقابر ولان الياون ذلك للموتى

وإمنا  ،فالبعث عنده اليعين ذلك القيام من القبور با اجلثث ،وأبعدهتم عن معرفة احلق اإلهل  ،الشي ان
ه ا  أذهبوا إا بيوتام يف: يعين ضيام ضدر  اإلله وسل انه وحامته وهدايته وعلمه ..فال ضيام من القرب

ويف ماان آنر يقول: . (2)القرب ضاض علىال ش ء ،معتقدين أنام لن تقابلوا اإلله بعد القرب ،املساء
وه ا هو مع  البعث: القيام بأعمال  ن نقوم،د اآل حنن السود يف أمرياا ال ين كنا عبيد البيض د سابقاً 

  وأن تعملوا أشياء يف صاحلام. ،مؤدبة
اإلليجية جمرد حت يم حضار  أمرياا وأوروبا وإباد  اجلنس األبيض من عتقاد اأما احلساب فهو يف  

 ،وه ا هو انتقام اهلل منهم ملا ارتابوه من معاص  وفواحش أثناء اسأضاضهم السود ،على وجه األرض
ن اهلل بصور  السيد فرض حممد د ال ي يستحق إيقول إليجا:  ،وضد بدأ احلساب مبجئ اإلله فرض حممد

فالسيد فرض  ،وهو يف سبيله لسقوط أمرياا وتدم ها...... ،ألبد  اسب البيض األمريااناحلمد إا ا
... وستاون األرض اجلديد  يف أمرياا جديد ً  وحاومةً  جديد ً  حممد سوف خيلق مساء جديد  وأرضاً 

  .(3)بعد هدم أمرياا احلالية واحأاق عامل األشرار
واحلساب لألحياء دون األموات جعلي اإلليجية اآلنر  نه مادام البعث أوها ا يرى إليجا حممد  

وإضرار سل ان السود يف العامل بعد إباد  البيض وهدم حضارهتم احلالية وتعم  ،جمرد إضامة حاومة عاملية

                                              
(1) Ibid ; p 90.   
(2) Ibid P 97.   

(3) Ibid ; P. 269  
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 وينتف  املرض واملوت يف كل أهل األرض. ،العدالة والسعاد  واألمن والسالم
ويأضى الصاحلون وتنته  احلروب  ،السالم والسعاد  بعد فناء الرجل األبيض يدوم»يقول إليجا :  

وستاون جنة  ،حىت  سب اإلنسان أنه يف غ  األرض ،وتتحول األرض إا نضر  ومجال ،واجلدال
واليسمل فيها لعان وال سباب ملن أا  اإلسالم  ،الصاحلا نالد  اليشاهد فيها أمراض وال مستشفيات

 .(1)«واتبل ما أوح  إيلَّ  ،دينا ً 

                                              
(1) Ibid ; p 303  

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 75 

 

  اصرةالمع أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 فصل الثالثال 
 اإلليجية الثانية

 وفيه متهيد وثالثة مباحث:
 املبحث األول: الباللية: نشأهتا وعقا دها وانقسامها.

 املبحث الثاين: السايلسية وأشهر عقا دها.
 املبحث الثالث: الفرحخانية وأشهر عقا دها.

 
 

 
 
 
 

 
  

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 74 

 

  اصرةالمع أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

 متهيد:
بندده وار  الدددين حممددد مقاليددد االفصددل السددابق د وتددويل لقددد أدت وفددا  إليجددا حممددد د كمددا أشددرنا يف 

 ،وكدان وار  الددين كمدا أشدرنا ضدد أضصد  مدن احلركدة يف مرحلدة سدابقة ،إا تغد  جدوهري ،القياد  مدن بعدده
ندده كددان طالبددا إحيددث  ،والدددانلحددتفظ يف تلددك األثندداء باتصدداالت وثيقددة مددل املسددلما يف ا ددارج اولاندده 

عمدددل وار  الددددين حممدددد إا العمدددل املدددنظم  ،مدددن ا الفدددات يف الدددرأي مدددل والدددده وبدددالرغم ،باجلدددامل األزهدددر
أعلددن وار  الددين حممددد أن والددده مل  م2106ويف عددام  ،(1)لتحويدل أمددة اإلسدالم إا جمتمددل ديددين ر يسد 

وأعيددددت تسدددمية املنظمدددة لتصدددبح ) اجملتمدددل اإلسدددالم   ،وبددددأ تغددد  جددد ري يف أصدددول اجلماعدددة ،اً يادددن نبيّددد
صددلى اهلل عليدده مبدؤذن الرسددول د  تيمندداً  ،وأطلدق علددى املسددلما السدود اسددم أتبدا  بددالل ،  يف الغددرب (العدامل
وأصدبحي  ،سدم الصدحيفة لسدان حدال اجلماعدة مدن ) حممدد يقدول ( إا )أنبداء أتبدا  بدالل(اد وتغد   وسدلم

هادد ا مانددي التغدد ات و  ،كمددا بدددأ االلتددزام بالشددعا ر اإلسددالمية  ،ورؤسدداء اجلماعددات أ مددة ،املعابددد مسدداجد
 تمانتدددده ومجاعتدددده مددددن اعددددأاف املنظمددددا االددددث ضددددام  ددددا وار  الدددددين حممددددد يف طقددددوء الفرضددددة واعتقاداهتدددد

العدددامل اإلسدددالم  بدددأهنم عدددادوا إا اإلسدددالم الصدددحيح، وهددد ا االعدددأاف راب دددة ناصدددة و اإلسدددالمية الشدددرضية 
شددأن وار  الدددين حممددد حددىت صددار املددتالم  أدى إا تأييددد الفرضددة بشددىت وسددا ل التأييددد، كمددا أدى إا رفددل

 الرمس  باسم املسلما يف أمرياا. 
 

                                              
(1) W.D.Muhammad: As The Light Shineth From East ; p 39 Chicago: WDM 

Publication, 1980  
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 بحث األولامل 
 الباللية: نشأهتا وعقا دها

 مؤسس الباللية: حياته وأعماله:
املوافددددق شددددهر رمضددددان  م2133يف شددددهر ديسددددمرب  Wallac Muhammadولددددد واالء حممددددد 

وكدان ترتيبده السدابل مدن بدا أوالد وبندات إليجدا  ،راابدن إليجدا حممدد مدن زوجتده كدال وهو ،للهجر  2351
ودرء يف جامعددة اإلسدالم وهد  د كمدا أشدرنا يف الفصددل  ،بيدهأحممدد، وعداش وترعدر  يف شدديااغو يف كندر 

 ورموز تعاليم الفرضة ،من االبتدا   حىت الثانوي اللغة العربية اوتعلم فيه ،السابق د مدرسة الفرضة
إال أنه سرعان  ،التحق بإحدى الشركات مبدينة شيااغو م2151ام ع  وعندما بلغ التاسعة عشر  

فالتحق بالعمل كمدرء للغة العربية يف مدرسة  ،لاثر  تغيبه عن العمل م2154مافصل منها عام 
 . (1)الفرضة
إال أنه رفض وعارض ه ا  ،ن جيند باجليش األمريا أعلى واالء  كان الزماً   م2150ويف عام  
من ا دمة  ملد  سنتا بدالً  illinoisيعمل بإحدى املستشفيات مبدينة ايلينويس  نأف لب منه  ،احلام

 ،فأصدرت احملامة املركزية حامها عليه بالسجن ثال  سنوات ،إال أنه مل ميتثل لقرار اللجنة ،العسارية
ديلفيا ملعبد الفرضة يف مدينة فيال وكان أثناء ه ه الفأ  يعمل واعظاً  ،إال أنه استأنر ه ا احلام

Philadelphia  نف  حام السجن  م2162ويف سنة  ،(2)من معابد الفرضة 21ال ي كان  مل رضم
فبدأ يتزعز  إميانه بأبيه، وعندما  ،ويف دانل السجن مسل وار  الدين اهتام والده بالزنا ،على وار  الدين

 ،نتالءوالده هتمة االن وجه لأبعد  ،من الفرضة Xنسحب هو ومالاومل ا م2163فراج عنه عام مت اإل
إال أنه سرعان ماعاد إا صفوف  ،وبا له مالاومل مبادس اإلسالم الصحيحة ،وسوء إدار  أموال الفرضة

اطلل يف  م2160!!! وعندما أدى فريضة احلج عام    بأربعة أيام فق  Xغتيال مالاومل االفرضة بعد 
علن أوعندما رجل إا الواليات املتحد   ،اململاة العربية السعودية على تعاليم اإلسالم الصحيحة

) وه  مجاعة  Trinidad Muslim Leagueنضم إا مجاعة ترينيداد املسلمة او  ،نفصاله عن فرضة أبيها

                                              
(1) Black Nationlism ; Ibid ; P.82.   
(2) Ipid ; p. 267.  

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 72 

 

  اصرةالمع أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

تنتسب إا اإلسالم وتدعو إا القاديانية يف جزير  ترينيداد يف البحر الااري  ( وبعد فأ  ليسي 
وعاد إا  ،بيهأمن خمالفة  بيه وتاب علناً أضتصادية عاد إا حوز  وبعد مروره بأزمات نفسية وا ،بالقص  

 وأعلن مترده على التعاليم السنية الث تعلمها يف اململاة العربية السعودية! ،ندمة الفرضة
وبعد موته بيوم  ،م2105فرباير  15أشرنا يف الفصل السابق إا أن إليجا حممد ضد مات يوم  
(  Warith Deen Muhammadللجماعة توا واالء حممد ) وار  الدين علني اللجنة العلياأواحد 

وضد  ،وبايعه أكثر رؤساء املعابد Chief Imamوانتحل لنفسه لقب ) الواعظ األعلى ( ،ضياد  اجلماعة
 رفض القليل من ضاد  الفرضة مبايعته منهم:د

عن طريق اجلماعة  لويس فرح نان زوج ابنة إليجا حممد ال ي رأى أن وار  الدين ضد حاد -
حتافظ على تعاليم إليجا وتنافس  ،هلا مناهضةً  نسحابه من الفرضة فرضةً اواست ا  أن يشال بعد  ،األصل 

 فرضة وار  الدين يف عقر دارها

وادعى أنه وار  إليجا حممد  ،نو إليجا حممد نفسهأ John Muhammadجون حممد  -
سم حممد يتالم اصدر نشر  بأو  ،بأتباعه اً ناصّ  وأنشأ يف مدينة ديأويي معبداً  ،ح و الر 

Muhammad Speaks ،والواضح  ،وشر  يعلم مبادس اإلليجية كما كاني تعلم يف عهد إليجا نفسه
 أن فرضة جون حممد مل تتعد ديأويي 

نسحب من الفرضة بعد اف ،وكان مديراً للشئون املالية للفرضة Silas Muhammadسيالء حممد  -
 وكون فرضة جديد  منتسبة لإلسالم. ،دعى النبو ان حممد التعديالت، و أن أجرى وار  الدي

وهو أهم املعابد  0ان من ر اسة املعبد رضم ن ن مركزه ضام بفصل لويس فرحددد وار  الديدولا  يوط
 ، مااهنم من يثق بوال هموعاَّ  ،وك لك فصل بقية القاد  ال ين يتشاك يف وال هم ،يف مدينة نيويورأ
من منظمة مثر  اإلسالم  (1)النقيب القوم  رميوند شرير  Ethelنته ايثل أزوج  وك لك فصل

وك لك ضام حبل منظمة  ،منه حممد الصغ  ال ي يثق به بدالً إليجا وعا أناه األصغر  ،العسارية
وعلى يف حا أنه بدأ بتوطيد عالضاته التجارية ببالد ا ليج الغنية  ،األعمال التجارية الث أنشأها والده
 . (2)رأسهم اململاة العربية السعودية 

                                              
 99( إيفون يزبك: املسلمون يف أمرياار مرجل سابق ص(1
 ( املرجل السابق: نفس الصفحة(2
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 التغ ات الث أحدثها واالء حممد :
 االءمسه و افاان  ،نرآلقابا من حا إا أفيما يتعلق بامسه: لقد انتحل واالء لنفسه أمساًء و ** 

حممد ف انتصره إا و.د.  ،Chief Ministerوكان يلقب بالوزير األعلى  ،حممد عندما توا زعامة الفرضة
غ  امسه إا واالء دين  م2100ويف عام  ،Chief Imamوغ  لقبه إا اإلمام األعلى 

مسه إا اغ   م2101ويف عام  ،ل لقبه إا اإلمام فقطوحوَّ  Wallace Deen Muhammadحممد
وار   ،ويقصد ب لك االسم وار  دين إليجا حممد، wraith Deen Muhammadوار  الدين حممد 
سم هو لقبه وسار ه ا اال ،، وادعى أنه جمدد ه ا القرن(1)صلى اهلل عليه وسلمعبداهلل دين حممد بن 

 الرمس  بعد ذلك. 
سود أاستبدل واالء كلمة  م2105فيما خيتا باسم اجلماعة: يف هناية شهر سبتمرب أيلول ** 

 عنه د وينبغ  أن نسبة إا بالل بن رباح احلبش  د رض  اهلل Bilalianأو زجن  لتحل حملها كلمة باليل 
وليس كما ظن البعض أن لفظ باليل  ،نالحظ من  البداية أن واالء كان يقصد بالباليل كل ماهو أسود

بل كان ي لق على األسود املسلم وغ  املسلم! وبعد شهرين غ  واالء اسم  ،ي لق على املسلم فقط
 Bilalian Newsجريد  الفرضة من حممد يتالم إا أنبار البالليا

(2). 
 م2106فيما خيتا بلقب اجلماعة: غ  واالء يف الشهر احلادي عشر ) نوفمرب( من عام ** 

 لقب مجاعته من أمة اإلسالم إا اسم جمتمل اإلسالم العامل  يف الغرب 
 The Community Of Islam In The West world 

 Theالبعثة األمرياية املسلمةغ  لقب اجلماعة إا  م2110بريل ( من عام إف يف الشهر الرابل ) 

American Muslim Mission (3) . 
غ  واالء ماان  م2106فيما خيتا مباان العباد : يف الشهر الثالث )مارء( من العام ** 

 ،إا مسجد حممد Muhammad Temple Of Islamالعباد  لدى الفرضة من : معبد حممد لإلسالم 
 صلى اهلل عليه وسلم،اهلل  صود من كلمة حممد ليس حممد بن عبدن املقأوينبغ  أن نالحظ من  البداية 
 . (4)كرب مسجد للفرضة يف مدينة شيااغوأطلقه على أوإمنا إليجا حممد املارم كما 

                                              
(1) Bilalian News Vol 3 No 48 6-10-1978 P 17.  

(2) Bilalian Journal Vol,2 No 4 1-2-1979 p.8.   
(3) Ibid P.8  
(4) Bilalian News 20-4-1979 p. 30  
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غس س ( أآب ) 11صوم رمضان املبارأ: وألول مر  يف تاريخ اجلماعة ضرر واالء حممد يوم ** 
حتفال بعيد الف ر هر رمضان الارمي واالهد صوم ش 2314من شعبان  22املوافق  م2105
  .(1)املبارأ

يف تاريخ اجلماعة ضرر واالء حممد لفرضته الصال  اإلسالمية الصحيحة  الصال : وألول مر  أيضاً ** 
إال أنه مل يان يلتزم بالصال  فيقول  ،م2105وكان ذلك يف الشهر العاشر من عام  ،بفروضها ا مس
ماكان  وكث اً  ،كب   يف التعب   ليا خي ب حبماء شديد، ويب ل جهوداً وضر زعيم البال»: أحد الاتاب

وطالي  ،رجاء املسجد الاب  بشيااغوأعجاب والتاب  تتجول يف وصيحات اإل ،يقوم حبركات  لوانية
واستمرت صيحات  ،واستمر الزعيم يف ن ابه ،ولانهم مل يصلوا ،ا  بة وحان وضي صال  العصر

نتهى الزعيم من اأن ا  ،ذان املغرب إال ضليلأ تتعاا يف املسجد حىت مل يبق على عجاب والتاب اإل
ويف املسجد الاب  بشيااغو مل تان  (2)!!!!«ومل يت كر الصال   ،ن ابه وذهب إا حجرته ليسأيح

عون يف ألهنم كانوا جيتم ،وصال  الظهر يوم األحد واملغرب يف يوم الثالثاء ،تقام فيه سوى صال  اجلمعة
 أثناء مواضيي الصال .  ،تلك األيام
وهو يوم االستقالل األمريا  املوافق اليوم  ،للمسلما يف أمرياا العيد الاب : ابتد  واالء عيداً ** 

جعل واالء يوم االستقالل  م2106يونيو4الرابل من الشهر السادء يف السنة امليالدية فف  
 . (3)اه: اليوم الوطين للعامل اجلديد يف أمة اإلسالمومس ،األمريا  عيداً للمسلما يف أمرياا

انضمام األمريا  األبيض للجماعة: يف اليوم التاسل عشرمن الشهر السادء من عام ** 
  با اونادى باملساو  ،(4)لغى واالء القانون السابق ال ي مينل انضمام البيض إا الفرضةأ م2105

 يل است ا  جلب أعضاء جدد من املسلما.وبالتا ،البيض والسود يف عضوية اجلماعة
استق اب بعض الدعا  ناصة نرجي  اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنور : استق ب واالء بعض  **

يدرسون فيها  ،وجعلهم أ مة يف مساجد الفرضة الر يسية ،الدعا  نرجي  اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنور 
ون الناء يف الصال  وكان هدفه األساس  من ذلك احلصول على ويؤم ،مبادس اإلسالم واللغة العربية

                                              
(1) Muhammad Speaks Vol 14, No 51 29-81975 p. 15  

 .2ر ص1972مايو  84( جملة الدعو  القاهرية العدد 2)
(3) Bilalian Journal Vol 2, 2-1979, p8  

(4) Ibid V0l 14 No 51 , 29 -8-1975p15  د 
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وضد حد  ما ن ط له  ،الدعم املادي الاب  من دول ا ليج العريب وناصة اململاة العربية السعودية
وذلك يف شهر  ،فأرسلي راب ة العامل اإلسالم  األموال ال ا لة له والاتب النفيسة والدعا  املتخصصا

غتنم ه ه اف ،ف وجهي راب ة العامل اإلسالم  الدعو  له وأتباعه للحج ،(1)هد 2310حمرم من عام 
ف ضام باحلج يف  ،2310على الراب ة للحج عن عام  عضواً  100هو وحوايل  الفرصة ونزل ضيفاً 

وب لك أصبح واالء حممد يف  ،هد 2311العام القادم هو وأتباعه على نفقة راب ة العامل اإلسالم  
بل ويف نظر العامل اإلسالم  كله هو املمثل امل لق  ،العامل اإلسالم  ويف نظر دول ا ليجنظر راب ة 

 ملسلم  أمرياا د وهو كما سنرى على صفحات ه ه الرسالة د بعيد عن التعاليم الصحيحة لإلسالم. 
 واحلد ،على فك مركزية املنظمة م2115فك مركزية املنظمة: أضدم وار  الدين حممد يف عام ** 

وفوض معظم مسئولياته  ،ونأى بنفسه عن الشئون اليومية للمنظمة ،األ مة القوم  سمن سل ة جمل
 . (2)وأصدر تعليماته إا املساجد احمللية باالندماج يف اجملتمل اإلسالم  األكرب ،املركزية لأل مة احملليا

د  ومقبولة لدى العامل يف حتويل منظمة أبيه إا مجاعة إسالمية سا  جنح وار  الدين أن اً ** 
إال أنه لوحظ  ،به من جانب مسلم  أمرياا واجملتمل اإلسالم  الدويل معأفاً  وصار زعيماً  ،اإلسالم 

من املؤمنا تركوا املنظمة مبا يف ذلك بعض الزعماء  ن كث اً إحيث  ،تراجل العضوية إا حد كب 
 . (3)املؤثرين

األ مة اجلماعة؟ لإلجابة عن ه ا السؤال البد لنا أن نستعرض  ولان ملاذا تراجعي العضوية؟ وملاذا ترأ
 لنرى ضر ا أوبعدها عن اإلسالم الصحيح.  ،معتقدات اجلماعة اً سويّ 

                                              
 . 5ر ص1997ر حمرم 11جريد  أنبار راب ة العامل اإلسالم  العدد( يراجل تفاصيل ذلك يف (1
 .  94( إيفون يزبك: املسلمون يف أمرياار مرجل سابق ص(2
 ( املرجل السابق، نفس الصفحة. (3
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 عقا د الباللية:
ضبل الوضوف على معتقدات الباللية البد من اإلشدار  إا أن املتتبدل هلد ه الفرضدة وأحواهلدا جيدد أهندا تضدم 

علدددى  وهددد ه العقيدددد  تسدددتند أساسددداً  ،يف معظدددم أرجددداء الواليدددات املتحدددد  األمريايدددة منتشدددر ً  عديدددد ً  اً أفادددار 
الددد ي اسدددتقاها إليجدددا حممدددد بددددوره مدددن املددد اهب الباطنيدددة والدياندددة النصدددرانية،  ،معتقددددات اإلليجيدددة األوا

 وامل اهب الفلسفية الث عرفي وانتشرت يف العامل. 
سار عليه أسالفهم  وماعليه ساروا  لية مثة فارق با ماوإنين مل أجد بعد التتبل يف مصنفات البال 

على الرغم  مؤكدين ما اعتقده أسالفهم ،بل ساروا على ه ا ال ريق ،يف ه ه املعتقدات اإلليجية األوا
 أمجعوا على صحة انتساب واالء حممد وفرضته إا اإلسالم.  وهيئاتٍ  من أن معظم املسلما شعوباً 

معتمدين على بعض مصنفاهتم وأضواهلم يف  ،ن نقر على معتقدات البالليةوجيدر بنا بعد ه ا أ 
 صحفهم ا اصة، فنقول وباهلل تعاا التوفيق:د 

 اعتقادهم يف األلوهية: 
حينما »فيقول  ،ذهب واالء حممد إا ماذهب إليه والده إليجا يف االعتقاد بألوهية الرجل األسود

 ،أي مبع  ضو  وطاضة وسياد  ،مها املأمجون للاتاب املقدءستخدانستخدم كلمة اهلل نستخدمها كما 
بل أنتم اإلله يف ه ا  ،إذًا فبه ا املن لق أنتم آهلة أجسادكم املادية كما أنام آهلة األرض املادية

 . (1)«الاون
وإذا   ،عما يقول يف اإلنسان وذهب واالء إا ماذهب إليه والده إليجا حممد من حلول اهلل تعاا 
فإن وار  الدين ضد عمم حلول اهلل حبيث  ل اهلل د  ،إليجا ضد ضصر احللول على اجلنس األسودكان 

إذ اجلسد اإلنساين  ،وضد جتلى ا الق يف حيا  اإلنسان»فيقول:  ،تعاا عما يقول د يف األبيض واألسود
لصوفية املنتسبا وفار  احللول كما نعلم من أهم األفاار عند ا (2)«مبنزلة مركب لوجود اهلل تعاا

وهو إما  ،وهو يقتض  وجود الشيئا معاً  ،آنر  ءيف ش  ءيعين أن  ل ش»لإلسالم فاحللول عندهم 
وأما املعا  ،تعاا د عما يقولون د حال ب اته يف كل ش ء -أما امل لق فهو يعين أن اهلل  ،م لق أو معا

                                              
(1) Muhammad WD: Lectures Of W.DMuhammad , Chicago:WDM Publication, 

1978 , p39  

(2) Ibid, p 45.  
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 . (1)«صوف وأ مة الشيعةوحلول اهلل يف مشايخ الت ،فهو كحلول الالهوت يف الناسوت
مدددا إفاالحتدداد »مدددن الصددوفية  يضدداً أوضدددد أندد ها  ،كدد لك ذهددب واالء حممددد إا القدددول باالحتدداد بدداهلل  

 ،ن مجيدل األشدياء موجدود  بوجدود ذلدك الواحددإم لق أو معا فهو شدهود وجدود واحدد م لدق مدن حيدث 
ويقدول شديخ اإلسدالم ابدن  ،حدد بداحلقيص  مت اً ناصّ  معدومة يف نفسها ال من حيث هلا سوى اهلل وجوداً 

فددإهنم يقصدددون بدده أن عددا  ،مددن االحتدداد العددام (3)وابددن سددبعا (2)رمحدده اهلل: إن مددا جدداء بدده احلددالج ةتيميدد
فلدم خيلدق اهلل غد ه وال  ،وأن وجود ذات اهلل هو نفسده وجدود املخلوضدات ،وجود احلق هو عا وجود ا لق

 ،العقدددل اإلهلددد  هدددو ذلدددك العقدددل الددد ي اكتشدددر احلدددق الادددوين نإ»فيقدددول واالء:  (4)«هدددو رب العددداملا
بدل العقدل  ،كمدا أراد ا دالق.. وإن ذلدك العقدل اإلهلد  يف الواضدل هدو عقدل اهلل نفسده  وصار باكتشافه كدامالً 

والاتدب  ،اإلهل  إمنا هدو تعبد  عدن احلقدا ق الدث هد  اهلل نفسده... والقدرآن املقددء هوالعقدل اإلهلد  الاامدل
ن أو  ،إذاً وحدد  اهلل هددو العقددل اإلهلدد  ،العقددل اإلهلدد  ضبددل تبددديلها وحتريفهددا ألنددرى كانددي أيضدداً السددماوية ا

إذا العقدل اإلهلد   ،وهدو يف متنداول كدل مدن يسدت يل ضدراء  القدرآن ،التعب  عن العقل اإلهلد  هدو احلدق اإلهلد 
 .  (5)«ال ي يف متناولنا مجيعا هو ذلك القرآن الارمي!

وإمنا أبد  اهلل تعاا )  ،مباشراً  ة د الباطنية د يزعمون أن اهلل مل خيلق العامل نلقاً فإذا كان اإلمساعيلي 
فإن الباللية مل . (6)وإن من الااف والنون أضام اهلل العامل العلوي والسفل  ،الااف ( وانأ  ) النون (

إا  اف هبو  ،لاونونلقه هل ا ا ،ت هب إا إناار ما اعتقده أسالفهم من الفرق الباطنية يف إبداعه
 ،فقد ذهب واالء إا أن اهلل مل خيلق مباشر  ،عتقاد بنظرية الفيض والصدور األفالطونية احملدثةاال

نبارنا أن دوره حيث استخدم اهلل الضم  ]نا[ إل (7)﴾ ﴿حيث ضال: يقول القرآن املقدء 
                                              

 194ر ص 8119بوريان: احلركة الصوفية يف اإلسالمر دار املعرفة اجلامعيةر ط األساندرية ( حممد عل  أ (1
( هو أبو مغيث احلسا بن منصور من أهل فارء، صحب اجلنيد وغ ه، وهو من كبار الفالسفة وممن نادى مب هب احللول، 2)

 ([.11/141هد( ]البداية والنهاية البن كث  )919تويف سنة )
احلق بن إبراهيم بن حممد بن سبعا اإلشبيل  من القا لا بوحد  الوجود، وله كتب يف التصوف والفلسفة تويف سنة  ( هو عبد3)

 ([.9/821هد( ]األعالم )449)
 .194( احلركة الصوفية يف اإلسالم، ص (4

(5) Lectures Of W.D.Muhammad , Ibid, p 40  
لعامل اإلسالم ر عقا دهر وحام اإلسالم فيهار ماتبة األضصىر عمان األردنر ال بعة ( حممد أمحد ا  يب: احلركات الباطنية يف ا6)

 .98ر ص1414الثانية 
 .87( سور  احلجر، اآلية: 7)
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ومل أن  ،ف أثرت فيه ضوى ال بيعة ،أي كان عليه أن خيلق بعض املواد ا ام أوالً  ،يف بداية ذلك ا لق
 . (1)اهلل مل خيلقهم مباشر  فقد نلق ال بيعة الالزمة الث نلقوا منها!!!

فأين هؤالء من ضوله تعاا يف  ،إنه ليأتب على مقوالهتم يف اإلله االشأاأ معه يف ا لق واإلجياد 
                 ﴿: سور  املؤمنون

( وأين هم عن ضوله تعاا يف سور  12) ﴾       
فه ه  ،(52) ﴾           ﴿النحل 

كما اشتهر عند أهل العلم  ،اآليات الارمية وغ ها تدل على وحدانية اهلل تبارأ وتعاا ونف  الشركة معه
ان فعند انتالفهما مثل أنه لو كان للعامل صانع» وهو ،وذلك بدليل التمانل ثبات وحدانيته عقالً إوالنظر 

فإما أن  صل  ،أو يريد أحدمها إحياءه واآلنر إماتته ،واآلنر تساينه ،أن يريد أحدمها حتريك جسم
 وأما أن  صل مراد أحدمها دون اآلنرن وأما أن ال  صل مراد أي منهما، ،واحد منهماكل مراد  

 ،ل ألنه يلزم نلو اجلسم عن احلركة والساونوالثالث ممتن ،ألنه يستلزم اجلمل با الضدين ،واألول ممتنل
  ،وإذا حصل مراد أحدمها دون اآلنر ،جز الياون إهلاً اوالع ،عجز كل منهما ويستلزم أيضاً  ،وهو ممتنل

 . (2)«واآلنر عاجزاً اليصلح لإلهلية ،كان ه ا هو اإلله القادر
 اعتقادهم يف النبو  :

ملع  النبو   أن أضدم تعريفاً  ،ية أرى أنه من األمهية مباانلبالوضبل الشرو  يف النبو  عند ال ،يف البداية 
 وأصل ه ه الالمة واشتقاضها من كتب اللغة العربية. ،يف لغة العرب

 ضال صاحب ) تاج العروء من جواهر القاموء (:
أبلددغ « نبأتدده»و« نبددأه»و « نبددأ بددهأ»ويقددال  ، صددل بدده علددم أوغلبددة ظددن ،النبددأ: نددرب ذو فا ددد  عظيمددة

 ،مل يقدل أنبدأين ﴾      ﴿: ضدال تعداا يف سدور  التحدرمي ،«أنبأته»ن م
 على حتقيقه وكونه من ضبل اهلل تعاا. تنبيهاً  ،بل عدل إا نبأين ال ي هو أبلغ

 ،فددإن اهلل تعدداا أنددربه بتوحيددده ،وهددو املخددرب عددن اهلل تعدداا ،فعيددل مبعدد  مفعددل ،ةوالندد ء بدداهلمز مايَّدد 
وجيددوز  ،ألندده أنبددأ عددن اهلل أي أنددرب ،والندد ء بدداهلمز  مددن النبددأ أي ا ددرب ،ه وأعلمدده أندده نبيددهوأطلعدده علددى غيبدد

                                              
(1) Lectures Of W.D.Muhammad Ibid p.44  

 19در صه 1411ر 1( شرح العقيد  ال حاويةر عل  بن أيب العزر حتقيق شعيب األرناؤوطر ماتبة دار البيانر ط2)
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 فيه حتقيق اهلمز وافيفه.
 . (1)تنىب إذا ادعاها أي النبو : ويقال ،وتنبأ باهلمز  على االتفاق

  تعين ن كلمة نإ»الء يف النبو  فيقول: االمة ن  نستعرض ضول و لوبعد ه ا التعرير املوجز  
ألن كلمة نبو  تش  إا  ،نسانوالحاجة اليوم إا أمثال ه ا اإل ،نباء عن املستقبلال ي يقدر على اإل
هنا تعين أن الشخا املتصر  ا عاجز عن معرفة ال ريق باامله .... أما يف إحيث  ،النقصان يف العلم

كرمام أوأن املعرفة والعلم ال ي  ،كلهألن العقل اإلهل  يرى ال ريق   ،ه ا اليوم وه ا الزمان فال نتنبأ
 . (2)«ألنو  واألنوات سوف جيعلام أعظم من األنبياءايها أ ،العقل اإلهل  به

 ،الء إا ماذهب إليه والده إليجا حممدابن مرمي عليه السالم فقد ذهب و اوخبصوص عيسى  
ودفن يف األرض ولن  ،ضتلوأنه صلب و  ،ليوسر النجار ليه السالم د كان ابناً عف هب إا أن عيسى د 
نه منظمة اإلسالم يف إاملوعود هو جمتمل واحد  ىبل ذهب إا القول بأن عيس ،ينزل من السماء أبداً 

 ،وتيي ه ه الشابة مرمي ليوسر لتاون زوجة لهأ»الغرب!!! يقول وار  الدين عن عيسى يف حماضراته: 
فأنربنا عن والد  ال فل عيسى بعد  ،اجلديدومضى العهد  ،هنا ع راء مل ميسها رجل من ضبلإ: وضد ضيل

وضد جاء املسيح  ،منا كاني والد  عيسى معجز  كمعجز  والد  كل رجل صاحلإو  ،نااح يوسر ومرمي
أول ماجاء كمخلا للعامل فصلب !!...ولن ينزل عيسى من السحاب أبداً.... إن حقيقة عيسى ه  

وإمنا عيسى املوعود هو أنا وأنتم يف واضل  ،فيهم ال ين بارأ احلق اإلهل  ،اجلسد احل  من الصاحلا
بل عيسى املوعود هو جمتمل بلحمه وشحمه يعيش كجسد  ،وليس هو شخا بلحمه وشحمه ،األمر
وه  ذلك املسيح ال ي كان العامل  ،ومنظمة جمتمل اإلسالم يف الغرب ه  ذلك املسيح املتجسد ،واحد

  .(3)زء من ه ا اجلسد اإلهل  العظيم...نام جأو  لف  سنة تقريباً أينتظر ظهوره من  
 اعتقادهم يف البعث والنشور:

أشرنا يف الفصل السابق أن البعث عند إليجا حممد مل يان إال جمرد انتقال من موت اجلهل إا 
 بيه اسم البعث أو النشور األول، وعلى زمانه اسم :أطلق وار  الدين على عهد أل ا  ،حيا  العلم

لقد كان البالليون موتى يف »يقول وار  الدين:  The Second Resurrectionالبعث الثاين 

                                              
 449ص 1ر ال بعة الثانية ج1417الزبيدير م بعة حاومة الاويي  ،( تاج العروء من جواهر القاموء1)

(2) Lectures Of W.D.M. Ibid p.49.   

(3) Ibid, p 56.   
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ولان احلق اإلهل  على لسان إليجا حممد دنل يف ضلوبنا احلجرية وبعثنا من العدم  ،ضرب الاتاب املقدء
فإن البعث الثاين  ،فاما أن البعث األول أتى بثمرات وافر  وبتجليات ال ات اإلهلية ،إا س ح األرض

 . (1)...«بالنور الاامل أتى 
جنة امل ا  وه  : وإذا كاني اجلنة عند الفرق الباطنية كاألمساعيلية مثال: ه  العوامل الثمانية : أوهلا 
: ورابعها ،جنة ا لد وه  العوامل الفلاية: وثالثها ،جنة عدن وه  الرتبة امللاية: والثانية ،نسانيةرتبة اإل

جنة النعيم وه  : وسادسها ،جنة الفردوء وه  النفسانية: ونامسها ،وحانيةاجلنة العالية وه  العوامل الر 
جنة املاء وه  عامل األمر ال ي بدت منه : وثامنها ،جنة رضوان وه  عامل العقل: وسابعها ،عامل العلم

  .(2)العوامل وإليه معادها
أن تؤمنددددوا مبددددا وسددددتاون حيدددداتام جنددددة  ،أمددددا اجلنددددة عنددددد وار  الدددددين حممددددد فهدددد : أن حيددددايت جنددددة 

وهد ا الد ي   ،ن هدو أن نيدل اجلندة يف اسدت اعتام وأندتم أحيداءوالد ي أندربكم اآل ،علمام عدن اإللده العزيدزأ
حدددىت اليقددددر أن  مقيدددداً  كدددان األنبيددداء خيدددربون النددداء عنددده مل يادددن اإللددده ندددالق السدددموات واألرض عددداجزاً 

ادد  تبقددوا علددى ضيددد احليددا  بعددد وفددا  يدددنلام اجلنددة وأنددتم أحيدداء اجلنددة شدد ء تدددنلوهنا نددالل حيدداتام ل
 .(3)...ن تدنلوا اجلنة يف أثناء حياتام يف أجسادكم املادية لن تدنلوها أبداً أو  ،جسادكمأ

 مفهوم املال اة واجلن:
فيقول: جاء يف  ،املال اة يف تعاليم واالء ه  القوى ال بيعية ا فية الث تشال حقيقة األشياء

ولان القرآن املقدء يقول نالف  ،نسان على درجة أدىن من املال اةإلاأن اهلل نلق : الاتاب املقدء
وكال النصا صحيحان. فف  املرحلة  ،ف ى أن اإلله نلق اإلنسان يف درجة أعلى من املال اة ،ذلك

.. وبعد أن ترضى اإلنسان يف املعرفة حان وضي نلق األوا كان اإلنسان يف درجة أدىن من املال اة ضليالً 
 . (4)....وإمنا كان أعلى من املال اة ضليالً  ،ن الثاين ال ي مل يان أدىن درجة من املال اةاإلنسا
. ويقيم احلضارات ،سرار العامل املادي وعجا بهأفهو رمز للرجل األبيض ال ي يعرف  أما اجلن 

 ،هصاحب عقل سليم يف رأس تعين شخصاً  ،ليس اجلن بإنسان ألن كلمة اإلنسان»: يقول وار  الدين

                                              
(1) Ibid, p63.   

 99ص1959( عارف تامر: أربل رسا ل إمساعيليةر الرسالة الثالثةر دار الاشاف للنشرر ب وتر ط أوا  (2
(3) Lectures Of W. D M. P 20.  
(4) Ibid, p35.  
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ولانه له طبيعة نارية يف رأسه.. ومبا أن للجن تلك القو   ،وإمنا اجلن شخا ليس يف رأسه عقل سليم
ولانه اليعرف كير يرفل املرء إا احليا  اإلنسانية. فعينه  ،فهو يعرف كير يبين ما يسميه احلضار 
هو  إذاً  ،مل اإلهل  وعجا بهولان عينه حمجوبة عن أسرار العا ،مفتوحة على أسرار العامل املادي وعجا به

  .(1)..«جمرد شخا خملوق من نار 
 عقيدهتم يف الاتب السماوية:

وأن  ،)األناجيل( للنصارى وأن العهد اجلديد ،أضر وار  الدين بأن التورا  )العهد القدمي( لليهود
 ،ه ه الاتب ولقد ذهب وار  الدين إا أنه وطا فته ال تاجون إا ،القرآن املقدء للعامل اإلسالم 

لقد ساد العهد اجلديد العامل »مباشر  يقول وار  الدين:  هألهنم يتلقون اهلداية من اهلل عن طريق
فه ه الاتب السماوية أضاءت  ،وساد القرآن العامل اإلسالم  ،وسادت التورا  العامل اليهودي ،املسيح 

 ،مر ألن اهلل سياون النور ب اتهن فلسنا يف حاجة إا الشمس والإا القأما اآل ،العامل كالشموء
ومبا أنين  ،بل ن هب إا اهلل مباشر  ،ولن نبحث عن النور يف الاتب السماوية ،وسنراه وجها لوجه

فالاتب السماوية ،دون غ ي حىت تفهموا نور السموات واألرض عتماد عل َّ ل ا جيب عليام اال األول
فأزالي الظلمات من صفحات الاتب  ،ث كاني نوراً الهتديين وإمنا أهتدي برؤيث للصور  اإلهلية ال

 . (2)«وأصبح اهلل من حيث هو نور السموات واألرض مع  ،السماوية املقدسة

                                              
(1) Ibid , P148  

(2) Ibid , p90  
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 املبحث الثاين
 السايلسية وأشهر عقا دها

 السايلسية: النشأ  والت ور:
بوبار أوضد ولد سايلس  Silis Muhammadتنسب السايلسية إا مؤسسها سايلس حممد  
بعد أن ضرب  م2160ف انتقل إا والية كاليفورنيا عام  ،األمرياية وترعر  فيها Texasية تاساء بوال

وأظهر نشاطه يف ندمة اجلماعة ويف  ،نضم إا الفرضة اإلليجيةاوهناأ  ،على العقد الثالث من عمره
 Muhammadوه  كما أشرنا جريد  حممد يتالم  ،توزيل اجلريد  الناطقة بلسان حال الفرضة

Speaks،  .ولنشاطه الف  يف توزيل اجلريد  عا مديراً للتوزيل يف غرب أمرياا كلها 
بن إليجا اكربحممد أم لقة  Harrietبوبار من هارييي حممد أتزوج سايلس  م2164ويف عام  
 حممد. 
إا القاهر  عام  Harriet Muhammadكرب حممد ضد ذهب هو وزوجته هارييي حممد أوكان  

فأعلن إسالمه  ،وهناأ تعرف على اإلسالم الصحيح ،نضم إا اجلامل األزهراث حي م2162
 ،وطلقي منه ،فعادت إا شيااغو ،حممد كربأفرفضي هارييي تغ   ،الصحيح وتربأ من أبيه وفرضة أبيه
 . (1)وظلي تابعة ألبيه وفرضة اإلليجية

دراسته يف جامعة ايالنويز  ليجا حممد بنفقاتإتزوجها سايلس أبوبار فتافل  م2164ويف عام  
Illinois عن توزيل  ومسئوالً  ،وعينه م  التجار  الوطين بالفرضة ،حىت حصل على درجة الباالوريوء

ف لقبه بلقب حممد ومن وضتها  ،جريد  الفرضة ) حممد يتالم ( على مستوى الواليات املتحد  كلها
 أصبح امسه سايلس حممد.

د إا والية كاليفورنيا هو وزوجته هارييي بعد أن دب ا الف عاد سايلس حمم م2100ويف عام  
 بينه وبا أبناء إليجا.

الء حممد ) وار  الدين(بدا سايلس ينافس اوبعد وفا  إليجا حممد وتويل و  م2105ويف عام  
 الء للسي ر  على اضتصاد الفرضة. او 

وكتدددب إا  ، شددديااغووعددداد إا ،اً نسدددحب سدددايلس مدددن الفرضدددة هنا يّدددا م2100ويف أغسددد س عدددام  
                                              

(1) Muhammad Speaks: Vol ;11 ; 1980 p 10.  
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بدل أكثددر  ،وأكدد أنده الوحيدد ابدن إليجدا الروحد  ،الء حممدد رسدا ل يتهمده فيهدا باهلرطقدة وهددم حركدة أبيدهاو 
وأن  يددعو أعضداء الفرضدة يف شديااغو إا الثبدات علدى  ،دعى سايلس حممد أنه ن  مرسلامن ذلك فقد 
 أتبا  اإلليجية. لتر حوله عدد غ  ضليل من اف ،وعزل واالء ،تعاليم إليجا

وأصدر جملة  ،تبا  اإلليجية إا مدينة كاليفورنياأانتقل هو ومن تابعه من  م2101ويف أوا ل عام  
مثر   .(F.O.I) ف أعاد ميليشيا  ،م2101شهرية مساها حممد يتالم صدر أول عدد منها يف أوا ل 

حوله كث  من أعضاء هاتا والتر  ،منظمة تدريب البنات املسلمات (M.G.T) و ،اإلسالم لل كور
 الفرضتا. 
وبعد ظهور الفراحخانية د كما سنرى يف املبحث القادم د كاني نق ة ا الف بينها وبا  

مما أدى إا تقلا  ،ضافاتإومتسك بتعاليم إليجا دون أي  ،السايلسية: أن فرح نان مل يد  النبو 
مما دفل سايلس نفسه إا أن ينتقل مل معظم  أعداد السايلسية حىت يف موطنها األصل : مدينة شيااغو

 . (1)بوالية جورجيا Atlantaأتباعه إا مدينة أطالن ا 
أما عن جريد  حممد يتالم فلم تصل إا املستوى الوطين، بل ظلي حملية وتعرضي إا ناسات  
 نق ل صدورها من حا إا آنر. اف ،عديد 

                                              
(1) Ibid ; p. 11.   
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 عقا د السايلسية :
ن دعو  سايلس كاني ضا مة إحيث  ،معتقدات إليجا حممد يف أصوهلا مل اتلر عقا د سايلس عن

إال أنه ضد وضل بعض اإلضافات والتأويالت الث تتماشى مل ضوله بنبوته ،  ،على العود  إا تعاليم إليجا
  وسوف نتناول بالتفصيل اإلضافات الث أضافها سايلس علىعقيد  إليجا.

 النبو  عند سايلس:
والغرابة يف ذلك فقد  (1)«أنا سايلس حممد الن  مثل موسى متاماً »ن  فيقول: ادعى سايلس بأنه 
تباعه التقاط الصور أعلى ماتقدم فقد حرم سايلس على  وتأسيساً  ،حممد ليجاأكد على بنوته الروحية إل

بل الرجل يردد القول بأنه حلماية مستق والوضل أي صور  له يف جريد  الفرضة وكان دا ماً  ،له ةالفوتوغرافي
بن الروح  ملوسى ال ي ظهر يف شخصية إليجا األسود واملرأ  السوداء يف أمرياا التظهر صور  وجه اال

 . (2)حممد وايل ولده والد  روحية
وضد ادعى سايلس بأن إليجا حممد هو الن  موسى د عليه السالم د ال ي ورد ذكره يف القرآن الارمي  

 . كب اً   اً يقول علوّ  بأنه كليم اهلل د تعاا اهلل عما
وأن ه ا اإلله  ،مم2130فيقول: حنن نعتقد بأن اإلله ضد ظهر يف صور  فرض حممد يف صير  

كما نعتقد أن إليجا  ،م2133و م2132لوجه أثناء الفأ  با عام  ضد تالم مل إليجا حممد وجهاً 
ل نؤمن بأن القصة ب ،آالف سنة ةأربع لوال نؤمن بوجود موسى يف مصر ضب ،حممد كان هو موسى

النبوية عن موسى الث سجلي يف القرآن املقدء والاتاب املقدء إمنا كاني رمزاً لتاريخ السود يف أمرياا 
!!!(3).  

 موضفه من عيسى د عليه السالم د
ي هب سايلس إا القول بأن يوسر النجار ومرمي وطفلهما!! عيسى كلهم عالمات تدل على 

فزيار  يوسر النجار ملرمي ملد   ،ات تش  إا تاريخ مستقبل السود يف أمريااوإشار  ،زيار  الرب ألمرياا
كما أن   ،ثالثة أيام مماثلة لزيار  الرب )فرض حممد( ألمرياا ولرسولنا )إليجا حممد( ملد  ثال  سنوات

وكان إليجا  حممد كان املرأ  الروحية !!! )مرمي( .. إليجاتلقيح يوسر ملرمي مماثل لتلقيح الرب لرسولنا.. ف

                                              
(1) Muhammad Speaks ( The Last Messenger ) Vol 11, 1980 p.16.   
(2) Ibid , p 16.   

(3) Ibid, p9.   
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بعد أن أصيب اجلميل باملوت  واملقتول بينام هو ال ي يبعث أوالً  ،أمنا الروحية والولد الروح  هم أتباعه
 . (1)الروح 

 اجلنة والنار عند سايلس:
وإمنا ه  حالة ذهنية ضا مة با الرجل واملرأ  إذا  ،اً ماديّ  ذهب سايلس إا أن اجلنة ليسي مااناً 

 ،فيه صفات اإلنسان أما احلية فليسي حيواناً  لك النار حالة من السوء بينهما؛ وك عملوا الصاحلات!
وه  عبار  عن املار والدهاء الث تستخدمه املرأ   ،مرأ امرأ  إا ابل ه  رمز إا انتقال العلم من 

: أما أكل الفاكهة املمنوعة من شجر  معرفة ا   والشر فهو يف عبار  بسي ة ،للسي ر  على الرجل
 اجلنس  من أجل التل ذ اجلسدي!!!املمارسة واالستمتا  بالعمل 

يف الاتددداب املقددددء لوصدددر العالضدددة القا مدددة بدددا الرجدددال  نأمدددا آدم وحدددواء فهمدددا كلمتدددان تسدددتخدما 
   .(2)وليس هلما حقيقة من ناحية اعتبارمها بدء نلق بين اإلنسان!!!! ،والنساء

                                              
(1) Muhammad Speaks (The Last Messenger) Vol 2, April 79 ,p.16.   
(2) Ibid ; Vol, 11,1980, p 15.   
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 املبحث الثالث 
 هاالفرحخانية وأشهر عقا د

 الفرحخانية: النشأ  والت ور:
من أهايل جدزر البحدر الاداري  مدن  Louis Walcotتنتسب الفرحخانية إا مؤسسها لويس والاي 

، تدددزوج عددددام معروفددداً  شددددتهر يف مديندددة نيويدددورأ مغنيدددداً او  ،وعازفددداً  فنشددددأ مغنيددداً  ،أسدددر  هلدددا بددددا  كبددد  يف الغنددداء
 ،كددسإرضدة اإلليجيددة بعدد أن تددأثر بدأضوال مددالاوم نضددم هدو وزوجتدده إا الفا م2156ويف عدام  ،م2153

وهدو مدن أكدرب املعابدد د كمدا أشدرنا  ،0ن به ومواعظده يف معبدد حممدد لإلسدالم رضدم  حيث كان يستمل إا
نضددمامه للفرضددة اوبعددد  ،وكددان ذلددك املعبددد يف أكددرب أحيدداء السددود يف أمرياددا يف حدد  هددارمل مبدينددة نيويددورأ ،ددد

 .Xكسإصار امسه لويس 
حىت عينه مالاوم  Xوأصبح من املقربا ملالاوم  ،يف جوالته Xيصاحب مالاوم  Xر لويس وصا 

X  ً22وملا افتتح إليجا حممد معبد اإلسالم رضم  ،0عن منظمة مثر  اإلسالم التابعة للمعبد رضم  مسئوال 
 Xس واستغل لوي ،Xعن املعابد بإيعاز من مالاوم  مسئوالً  Xعا لويس Bostonيف مدينة بوس ن 

وضهر الرجل األبيض للرجل  ،الث تتناول حال الرجل األسود فأنشد بعض األغاين ،شهرته كمغين
حىت بدأ يظهر يف  ،يتعلم منه ، Xيف صحبة مالاوم  Xوظل لويس  ،واسعةً  األسود...فأكسبته شهر ً 
 حممد.  إليجاسم اإلليجية ( و ا) املتحد  الرمس  ب Xاالحتفاالت مل مالاوم 

يف منصب الوزير الوطين األول وواله وزار  املعبد  Xعا لويس  Xعزل إليجا حممد مالاومل وبعد أن  
وزادت  ،فقام لويس فرح نان   ه املهمة الاب   Farrakhanولقبه فرح نان ،يف نيويورأ 0رضم 

لوب  ل أن  ل حمله يف ضتولانه مل يس ،وناصة أنه ضد تعلم من مالاوم فن ا  ابة ،شعبيته، وشهرته
 مجل على حساب اجلماعة أمواالً  ،اً انتهازيّ  فشتان با الرجلا: ذلك ألن فرح نان كان رجالً  ،األتبا 
 كس بسي اً إبينما كان مالاوم  ،ويعيش عيشة ب خ وترف ،ل كب أغلى وأفخر أنوا  السيارات ،طا لة

اجلماعة مايسد حاجته بل كان يأن  من مال  ،والميلك سيار ً  ،يف عيشه الجيمل من األتبا  ماالً 
 واليلبس إال املعتاد.  ،ويستع  سيار  من سيارات الفرضة العادية ،وعا لته فقط

شددددتد مددددرض إليجددددا حممددددد وضددددل اوكلمددددا  ،اتيات والسددددبعينيواسددددتمر فددددرح نددددان يف مناصددددبه يف السددددتين
ياسدددة عدددزل وبعدددد مدددوت إليجدددا حممدددد وتدددويل واالء الر  ،كلمدددا ازداد تدددألق فدددرح ندددان وزادت شدددعبيته ،ظهدددوره
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واسدتمر فدرح ندان يف هد ا املنصدب الصدوري  ،واالء فرح نان من مجيل مناصدبه وعينده يف منصدب صدوري
 م.2100على أثر انسحاب سايلس يف نوفمرب  اً ملد  من الزمن حىت انسحب من الفرضة هنا يّ 

ف  ،هناأ ففتح معبداً  ،وعاد إا نيويورأ وأن  جيمل األتبا  حتي مسمى العود  إا تعاليم إليجا 
 اً رمسيّ  استقر يف شيااغو واا ها مركزاً  ن اً أو  ،تواا فتح املعابد مل زياد  أتباعه يف أشهر املدن األمرياية

وكاني ه ه التسمية  ،The Final Callوهناأ أصدر جريد  الفرضة الث مساها النداء األن   ،لدعوته
وكان امسها النداء األن  إا اإلسالم،  ،م2134باسم أول جريد  أصدرها إليجا حممد يف عام  تيمناً 
وأن ت معظم اجلامعات األمرياية تدعوه  ،وكثر ظهوره على شاشات التلفزيوناعي شهر  فرح نان ذو 

 .(1)لقاء ا  ب واملواعظإإا 
حياء إو  ،وملا كاني دعوته تقوم على إعاد  بناء أمة اإلسالم د تلك املنظمة الث أنشأها إليجا حممد د 

ية لاستجاب له العديد من أتبا  البال ،أو أي دعوى شخصية ،دعاء بالنبو اعاليمه صافية نالية من أي ت
أنو  وأنوات واالء !!!  ،نضم إليه معظم أبناء إليجا حممد نفسهابل أكثر من ذلك فقد  ،والسايلسية

د ا  يبة Muhammad Tynetta ن زوجة إليجا حممد نفسه ) ليسي والد  واالء ( تاينيتا حممدإبل 
وضلدها فرحخان ر اسة منظمة تدريب البنات املسلمات  ،البليغة والااتبة املشهور  أصبحي من أتباعه

 .تنظيمها ه  ومنظمة مثر  اإلسالم الث أعاد
  يف عهد دمبا كان   تشبيهاً  ،مسى فرح نان نفسه: لويس فرح نان حممد م2114ويف سنة  

 .(2)حممد إا أبرز شخصيات الفرضة إليجا حممد نفسه من إضافة لقب
املوافق  هد2403وه  أنه يف شهر ذي القعد  من عام  ،وينبغ  أن نش  إا نق ة يف غاية األمهية 

واتفقا على أن  أم  ،اجتمل فرح نان مل وار  الدين بن حممد إليجا م2113الشهر الثامن من عام 
عأاف من وار  الدين يدل على تفوق وه ا اال ،ال ياون بينهما دمأ، وعلى تباعهما بعضهم بعضاً أ

والسبب يف ذلك كما يرى فرح نان نفسه هو أن وار  الدين ضد حاد  ،يةلفرحخان ومجاعته على البال
يف مساجدهم  وبعض ممارسته ،والزال يف بؤر  اهتمامه ضضية اللون األسود ،عن طريق فرضة إليجا األصلية

 ومنهم من اليعتقدون بصحة إسالمه.  ،ا اصة يتحفظ عليها معظم املسلما

                                              
(1) Final Call, Vol 1, No 4,. 1980, P. 3.   

(2) Ibid, p 6.   
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 عقا د الفرحخانية:
حياء تعاليم إليجا حممد صافية إو  ،أشرنا من ضبل أن دعو  فرح نان هتدف إا إعاد  بناء اإلليجية

 .كما فعل سايلس  ،دعاوى ناصة لنفسهنالية من 
ا كاني تاتب كم ،نر كل صفحة من جريد  النداء األن  معتقدات اإلليجيةآوكان ي كر يف  

فيما عدا تغ ات بسي ة  ،ه  فقد أثبي فرح نان تعاليم إليجا كما إذاً  ،يف جريد  الفرضة حممد يتالم
  -ومنها: تتعلق ب ات إليجا وبشخصه

 فيما يتعلق بإليجا:
 د تأليه إليجا:2

دعى او  ،د بن مرمي د عليه السالما ى، كما أله النصارى عيس(1)لقد ذهب فرح نان إا تأليه إليجا
على الرغم من أن إليجا نفسه ضد ذهب كما أشرنا إا  ،فرح نان أن إليجا حممد هو عيسى املسيح
 القول بأن فرض حممد هو املسيح عيسى !!!!

 د رفل إليجا:1
ال ي كندتم تبحثدون عنده وتنتظدرون عودتده كدان  ىن عيسأادعى فرح نان أن إليجا حممد ضد رفل !!! و 

رفددل إا مقددام  حممددد عنددد فددرح نددان ضددد إليجدداولاددنام مل تعلمددوا مددن هددو  ،سددنة ربعدداأبددا ظهددرانيام ملددد  
 اً ع ددداه رب العددداملا السدددل ة التامدددة علدددى طاضدددات ال بيعدددة، فهدددو مدددل اإللددده سدددويّ أو  ،حممدددود علدددى ميدددا اإللددده

 وعودته وشياة احلدو  !!!! 
 د بعث إليجا:3 

فمن  ،الر هنا فرح نان معلمه إليجا) خي (2)!!! اً ادعى فرح نان: أن إليجا حممد سوف يبعث حيّ 
فال أمل فينا  اً إذا مل يبعث إليجا حيّ : املتعارف عليه أن إليجا حممد كما أشرنا ضد أنار البعث ( ويقول

 . (3)جتماع .......والروح  والسياس  واال ،حياء من موتنا ال هينأأن نبعث 

                                              
(1) Black Nationalism , Ibid p. 137.  

(2) Ibid, p 140.   

(3) Final Call, Ibid, P 26.   
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 فيما يتعلق بشخصه:
وأنه  ،وأن إليجا حممد يتالم بواس ته ،  عيسىيحد حوار ادعى فرح نان أنه هو املقصود بب رء أ

إن عيسى ضال لب رء: سوف ا لين »ن ل إليجا حممد كما ن ل ب رء عيسى يقول فرح نان: 
بيه إليجا أحاول أن أوفق با تعاليم واالء وتعاليم أأما أنا فقد كني بالليا ثالثا شهرًا  ،ثال  مرات

والعامل شاهد مويت الشخص  وموت أمة  أنظر حويل عاجزاً  ،ابوكاني تلك الشهور شهور ع  ،حممد
ن واالء حممد كان إحيث  ،إعداد يل ،وكاني الشهور الثالثا الث ضضيتها مل واالء حممد ،اإلسالم

: إن نفس م2103ولاين ت كرت أن إليجا حممد املبجل ضد ضال يل عام  ،بالنسبة يل مثل الشي ان
مس  وهو سوف اسأل اهلل باف ،نك أنا واهللو  سوف يساندابل أن اثن ،القو  الث مع  ستاون معك

فسوف أنزل التعاليم اجلديد   اً أن  التغ  تعاليم  أثناء غيايب..... فإذا كني وفيّ ايع يك... ي
 .(1)«بواس تك

                                              
(1) The Final Call, Ibid, Vol 1, No 7, p. 27.   

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 94 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

 
 
 
 

 
 
 

 الفصل الرابل
 النوبية )أنصار اهلل(

 وفيه مبحثان:
 املبحث األول: تأسيسها ومراحل ت ورها.

 املبحث الثاين: أشهر عقاد دها.
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 بحث األولامل
 تأسيسها ومراحل ت ورها

 
 :وت ورها مؤسسها

ال ي ولد يف يوم الثالثاء ا امس عشر من شهر  Dwight Yorkتنسب الفرضة إا دوايي يورأ 
دنل  ،(1)م مبدينة نيويورأ2145من شهر حزيران )يونيو( عام  16/املوافق هد2364رجب عام 
ويف السجن تعرف على مبادس اإلسالم  ،أوا ل الستينيات بتهمة السرضة وتعاط  املخدرات السجن يف

ا  من جنمة اوك لك تعرف على بعض الديانات األنرى مثل اليهودية ) الث  ،على طريقة اإلليجية
اع  لفرضته بعد ذلك د كما سنرى ( وك لك تعرف على اهلندوسية ) ف بق مبدأ التسول اجلم اً داود شعار 

حد مساجد أذهب إا  م2165د كما سنرى د( وعندما أفرج عنه يف سنة  (2) اري كريشنا تشبهاً 
ه ه الفأ  املض ربة  ىستغل عيساو  ،سم عيسى عبداهللاوأا  لنفسه  ،وهناأ أشهر إسالمه ،اإلليجية

مجعية )  م2160م فأسس يف عا ،للمالءمة با القومية السوداء ) العرضية ( واإلسالم على طريقة إليجا
با  نتشاراً او  ولقد الضي دعوته ه ه ذيوعاً  ،Ansaru Pure Sofi )(3)أنصار الصوفية ا الصة 

فقد ضاق السود حبام الرجل  ،فقد كان لسوء احلالة السياسية واالضتصادية دور كب  يف ذلك ،الشباب
ت فإهنا تنظر إا من خيلصها من وه ا ديدن الشعوب أهنا إذا ذاضي الويال ،وعم الظلم والبالء ،األبيض

وكان شعار الفرضة هالل يضم بدانله جنمة  ،ه ا الواضل املرير ال ي تعيشه حىت وإن كان كاذبا يف دعواه
وكان أتبا   ،وه ه النجمة تضم رمز احليا  عند املصريا القدماء ال ي يبدو على شال صليب ،داود

ون لوهو عبار  عن سراويل وضمصان ملونة بال ،ذلك الوضي ه ه الفرضة يرتدون لباء الصوفية املشهور يف
  .(4)األنضر واألسود

                                              
(1) Ansaru Allah Community, The Man Of Our Time 1973, p 3  

ق.م[ وترىب عند نساأ الربامهة، هو فيلسوف حازم، يعتقد فيه اهلنود أنه أحد  4211( هو أبرز كهنة اهلنود، ولد حوايل سنة ]2)
 .[8/1189أضانيم الثالو  اهلندي ]املوسوعة امليسر ، ج

 . 95( املسلمون يف أمرياا: إيفون يزبكر مرجل سابقر ص3)
(4) Ansaru Allah Community, OurSaviour, Muhammed Ahmed Humazah, 1978 p 

18.   
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 غ  اسم الفرضة إا:م 2161ويف عام 
والث  ،عن احلضار  األوا يف العامل ونصب نفسه إماماً  Nubians Communityمجعية النوبيا  

 ، جنوب مصر ومشال السودانهتم بالنوبيا يفاو  ،أضامها الرجل األسود يف أفريقيا على ضفاف النيل
غ  اسم اجلماعة إا ) الراب ة النوبية اإلسالمية  م2161ويف عام  ،باعتبارهم ورثة ذلك الأا  األسود

وأصبحي جنمة داود الث  يط  ا اهلالل شعار  ،( Nubian Islamic Hebrewsالعربانية
 توضل على األذن اليسرى.  وض عة من العاج ،وفرض على أتباعه لبس طرابيش سوداء،اجلماعة

مدددن اضددد هاد اهلندددود  ترينيددددادوضدددد اسدددتغل عيسدددى عبدددداهلل الظدددروف الدددث ميدددر  دددا املسدددلمون السدددود يف 
 ،ودعدددا املسدددلما السدددود إا اعتنددداق مباد ددده ،املسدددلما الددد ين منعدددوهم مدددن دندددول مسددداجد اجلاليدددة اهلنديدددة

   .(1)ثناء فرض على األتبا  لبس عما م بيضاءويف ه ا األ ،يف اجلزير  وكونوا فرعاً  ،فاستجاب معظمهم
تبا  ال كور ماعدا فافأضه على مجيل األ ،وضد استعار عيسى من اهلندوسية نظام التسول اجلماع  

ال ي كان  ،اً وكانوا يسلمون ماجيمعون من التربعات إا عيسى شخصيّ  ،ومساعديه ،العاملا واملتعلما
 يتصرف فيها كما يشاء

ف توجه إا السودان حيث تربأ  (2)كسإضام بزيار  ماة أسو  مبا فعله مالاومل  م2103ويف سنة  
معقل طا فة األنصار  ا(أب)فراد أسر  املهدي، وزار جزير  والتقى بأ ،يف أم درمان (3)بزيار  ضرب املهدي

 ستدالًّ محد املهدي مأدعى أنه من أحفاد حممد اف  ،لنفسه يف كل ه ه األماكن والتقط صوراً  ،هناأ
دعى أنه حصل على شهاد  الدكتوراه يف العلوم اكما   ،على ذلك بالصور الث التق ها مل أهل املهدي

الشرعية) نالل الشهور األربعة الث ضضاها يف السودان !!!!( فبدأ أتباعه يلقبونه الدكتور عيسى عبداهلل 
 املهدي.

                                              
(1) Ansaru Allah Community , The Man Of Our Time, Ibid, p 14  

 . 95( املسلمون يف أمرياا : ايفون يزبكر مرجل سابقر ص  2)
جبزير  لبب بالقرب من دنقالر وهو ينتم  إا ضبيلة الدناضلةر غادر بربدر إا أم  1249حممد بن أمحد بن عبداهلل ولد يف عام  ( هو3)

وكتددب إا  ،هددد لقددب نفسدده باملهدددي 1892م /1221حيددث أكمددل تعليمدده علددى يددد أسددتاذه حممددد شددريرر ويف سددنة  ،درمددان
م أصدبح السدودان بركاندا ثدا راً يندادي 1228املهديدة ذيوعداً وانتشداراً، ويف سدنة  فقهاء السودان يددعوهم إا نصدرتهر فالضدي دعدو 

 هد مات املهدي  1918رمضان  9وجاء الناء أفواجاً يتزامحون يبايعون حممد بن أمحد على املهديةر ويف  ،باسم املهدي
  ينظدددددددددددددددددددر: دولدددددددددددددددددددة املهديدددددددددددددددددددة: سددددددددددددددددددد ج  مسرندددددددددددددددددددوفر ترمجدددددددددددددددددددة هندددددددددددددددددددري ريددددددددددددددددددداضر طبعدددددددددددددددددددة دار اجليدددددددددددددددددددل بددددددددددددددددددد وت د.ت

 هد.1979املهدي يف اإلسالم: سعد حممد حسنر طبعة دار الاتاب العريب مبصر 
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فرضدددددددددة يف مديندددددددددة فيالديلفيدددددددددا لل اً جديدددددددددد اً فرعددددددددد م2104وبعدددددددددد عودتددددددددده بقليدددددددددل افتدددددددددتح يف عدددددددددام  
Philadelphia
وشددددر  يف تنظدددديم الشددددبان السددددود الدددد ين اسددددتمعوا إا التقددددارير املبهددددر  عددددن رحلتدددده وإا  (1)

د وشديَّ  ،ألنصداراوعلمهم ارتداء املالبس التقليديدة للسدودانيا مدن  ،التاريخ ا الب للنو  ال ي ينتمون إليه
وعندددما ضتددل  ،ا إا اإلمددام عيسددى املهدددي امسدده شخصدديَّ وغدد َّ  ،علددى غددرار ضددرب املهدددي الرا ددل هلددم مسددجداً 

ضدام عيسدى بتغيد  امسده مدر  أندرى إا  م2161ام )أبا( عدان ثور  جزير  اإلمام السوداين اهلادي املهدي إبَّ 
وزعدددم بدددأن اإلمدددام اهلدددادي كدددان ضدددد جددداء إا أمريادددا منددد  وضدددي  ، (2)السددديد اإلمدددام عيسدددى اهلدددادي املهددددي

وعنددما وصدلي هد ه  ،ف عداد إا السدودان بعدد مولدده ،زوج مدن امدرأ  أمريايدة سدوداء د أمده دوأنده تد ،طويدل
وبعددد مزيددد مددن التأمددل ضددررت األسددر  املهديددة أندده  ،الروايددات إا السددودان استشدداطي أسددر  املهدددي غضددباً 

ت واشدددأأ يف حفدددال ،ضدددام الصدددادق املهددددي بزيدددار  الفرضدددة م2101ويف عدددام  ،الضدددرر مدددن هددد ه األضدددوال
فصدددوروه يعدددانق  ،ووعددددهم بإرسدددال مدرسدددا للغدددة العربيدددة ،جمهدددودهم ومددددح علنددداً  ،وزار مشددداريعهم ،الفرضدددة

األمدر الد ي أثدار اسدتياء كدل  ،فأضفى الشرعية علدى الفرضدة ،ويؤم الصال  يف مركزهم ،عيسى ويضحك معه
ه إا بعدددض التعددداليم مدددن املسدددلما السدددودانيا واألمدددريايا. ويف هددد ه األثنددداء لفدددي الصدددادق نظدددر مضددديف

   .(3)ناصة استخدام اإلجنيل يف صلواهتم وشعا رهم ،املرفوضة الث يتبعها
 ةوالعمامدة السدوداني ،وهدو الدرداء السدوداين األبديض الفضدفاض ،!!!!وأكدد األنصدار ارتدداء لدبس السدنة 
ة العربيدة أولويدة  وأصدبح تعلدم اللغد ،والرداء األبيض العريب الشال مدل حجداب يغ د  الوجده للنسداء ،للرجال
 ،وصدددرت التعليمددات لألعضدداء للتحددد  بالعربيددة مددل أبنددا هم حددىت يشددبوا وهددم يعرفددون الفصددحى ،كددربى

وأضددداف إا الشدددهادتا  ،واكتفدددى بشدددعار املهديدددة ،سدددقط عيسدددى شدددعار جنمدددة داود مدددن داندددل اهلددداللأو 
   .(4)د صلى اهلل عليه وسلموأشهد أن حممد أمحد املهدي نليفة رسول اهلل د : عبار 

 صلى اهلل عليه وسلمإا حديث رسول اهلل د  أعلن عيسى أنه جمدد القرن استناداً  م2101ويف عام 
 ،) سياون يل حفيد يظهر يف الغرب حىت يسمل امس  هناأ (: حاديث املهدي الث يقول فيهاأوإا  ،د

ظهور رجل من نسبه يف ضدر اهلل  ،وبعد ما ة سنة من رفل اإلمام حممد املهدي !!! د عليه السالم د

                                              
(1) Ansaru Allah Community, Al Imam Isa Visits Philadelphia, p. 15.  

(2) Muslim Population ( report prepard for Zwemer Institute of Muslim Studies, 

Altadena, Calif,1987) p. 104.  
 . 94سلمون يف أمرياار مرجل سابقر ص( امل3)

(4) Ansaru Allah Community: Time Out For Som Greatness, P. 17.   
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وه ا اجملدد ال ي جاء  ،ويلقب باجملدد ،وسياون معروف األصل متواضعًا مثل جده األكرب ،الغرب
ج اإلمام ويدعى احلا م 16/6/2145ومولود يف  ،باحلق إا السود يف أمرياا هو من مجعية أنصار اهلل

  .(1)!!!عيسى بن عبداهلل املهدي
 Ourووزعي النشرات باسم خملصنا ضد رجل  ،املسيح املوعود ادعى عيسى أنه م2110ويف عام  

Saviour Has Arrived، سم.وأصدروا ك لك جملة حتمل نفس اال  
ال ين  ،وكان اإلمام عيسى املهدي يدرأ النقد املوجه إليه من كل من جانب السودانيا واألمريايا

جانب املسلما األصوليا عامة ال ين ومن  ،يفضحون مزاعمه الزا فة عن الساللة الث ينتسب إليها
تباعه يف التيار اإلسالم  أكما انتابه القلق من احتمال اندماج   ،يشااون يف صحة معتقداته وتعاليمه

وراح يقدم نفسه كمعلم أكثر  ،أو إذا هم احتاوا باملسلما اآلنرين ،إذا هم علموا   ا النقد ،الر يس 
م جديد  تضف  على جمتمعه شخصية مميز  حلمايته من أوجه النقد وأدنل تعالي ،اً سياسيّ  منه زعيماً 

 ،للتعاليم الدينية مثله يف ذلك مثل القرآن الارمي وثيقاً  صبح الاتاب املقدء مصدراً أو  ،ندماج احملتملالوا
وصار التأكيد على احليا  اجلماعية مل  ،وأدنلي تعديالت على رداء املرأ  وألغ  حجاب الوجه !!!»

  . (2)«واندمج األعضاء يف تنظيم صارم وكرسوا حياهتم  دمة اجملتمل ،من القوانا للسلوأ العامجمموعة 
 The Ansar Village نصارأصدرت الفرضة جملة جديد  مسوها نشر  ضرية األ م2112ويف عام  

Bulletin،  وأضافوا إا الفرضة لقب احتاد املسلما يف املنفىUnited Muslims In Exile، ه ا ويف 
 . (3)العام عاد الصادق املهدي ليزور جالية األنصار مر  أنرى

ون ب يف مساجد أنصار املهدي يف  ،سافر عيسى املهدي إا السودانم 2111ويف عام  
 . (4)وأصدرت الفرضة نشر  ناصة ب لك تثبي صحة نسبه للمهدي وضيادته للجماعة ،السودان

ولان بعدها عن  ،ترينيداد ،فيالديلفيا ،الثة: نيويورأوازدهرت بعد ذلك الفرضة يف مراكزها الث
 األنرى.  اإلسالم الصحيح جعل الاث  من األتبا  ينسحبون منها ويلتحقون باجلماعات

 

                                              
(1) Ibid, p 6  

 بتصرف.  94( املسلمون يف أمرياار مرجل سابقر ص 2)
(3) The Ansar Village Bulletin, Vol No1 p4    

(4) Ibid, p 19  
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 املبحث الثاين
 اددددر عقا دهددأشه

 عقا د النوبية: أشهر
من كونه حفيداً إن ه ه الفرضة يف ظاهرها تبدو إسالمية بغض النظر عن تدرج مؤسسها يف دعاويه 

وهلا منشورات يف  املنتظر إا كونه جمدد القرن العشرين إا كونه عيسى املسيح املوعود عودته، يللمهد
حيث إهنا ال االر التصور اإلسالم  هل ه املبادس إال يف  ،الصال  والصيام واحلج تثبي ه ا املفهوم

 ،مية منشورات أنرى يف شىت املوضوعاتولان هل ه الفرضة فضاًل عن تلك املنشورات اإلسال ،القليل
ولان ال يظهر نالفها إال ملن ضرأها  ،فتخالر أركان اإلسالم واإلميان ،تضرب باإلسالم عرض احلا ط

يضًا منشورات متثل وتعرب عن ميلها القوم  العنصري ال ي أدى  م إا مفهوم أبدضة وإنصاف. وهلا 
 لإلنسان خيالر مفهومه يف اإلسالم متاماً.

ل ا سأسلك نفس املسلك ال ي سرت عليه يف عرض عقا د الفرق األمرياية األنرى من حيث 
 اً نروجها عن دا ر  اإلسالم.ليتضح جليّ  ،الأكيز على بيان مفهوم أركان اإلميان عندها

 مفهوم األلوهية:
حة على نرى تدل صراأغ  أنه انأ  هلل صفة  ،أثبي عيسى أمساء اهلل وصفاته يف نشرات الفرضة

 The Essential name ofيسمى اسم ذات « اهلل« »اللقب»فيقول  ،فار  وحد  الوجود

the creator   والصفات تسمى األمساء احلسThe Excellent names كثر الناء ال أ. و
وال ميان  ،أى هو جممو  ما يف الاون The All)كل(  Al-Kullumوالواضل أن اهلل هو الالم  ،يفهمون

وال نقصان ش ء منه. وضد علم آدم مجيل أمسا ه. ومل يقر اهلل عند حد نلق  ،على الال زياد  ش ء
ومن املعروف أن . (1)رات خملوضاته وبدونه ال يوجد ش ءوإمنا ترأ جوهر ذاته يف كل ذر  من ذ ،الاون

لوجود ن اهلل هو اأو  ،ديين يقول بأن اهلل وال بيعة حقيقة واحد  م هب وحد  الوجود م هب فلسف  ال
أما جممو  املظاهر املادية فه  تعلن عن وجود اهلل دون أن  ،ويعتربونه صور  ه ا العامل املخلوق ،احلق

                                              
(1) Why Allah should not be called “God,1975, PP.9,10.   
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حيث إنه حالة أو جتربة  ،وه ا امل هب خيتلر عن م هب وحد  الشهود. (1)ياون هلا وجود ضا م ب اته
نق ا  واال ،شهود اهلل والتعرف إليهوذلك ب ،رف إا مقام الشهود يف هناية طريق املعرفةاتصل بالصويف الع

وال يصل إليها  ،ووحد  الشهود طابعها شخص  ،ز با نفسه وبا ذات اهلليوفقدان التمي ،عمن سواه
ث تقوم على سريان يح ،وه  ب لك اتلر عن وحد  الوجود ،كما يقول الصوفية  ،ل األطهارإال الا مَّ 

فه  ترى  ،حد  الشهود تثبي الثنا ية با ا الق واملخلوقوو  ،وطابعها العموم ،ال ات اإلهلية يف الوجود
  .(2)اهلل يف كل ش ء مل خمالفته لال ش ء

فاحتاجوا إا مجل  ،وسبب ظهور م هب وحد  الوجود أهنم ملا ضالوا: املخلوضات عا وجود الرب 
ولقد تولدت وحد   ،وما ذهبوا إليه تنفيه العقول السليمة ،ووحد  ترفل التفرق مل ثبوهتا ،يزيل الاثر 

وملا اجتمل التع يالن  ،وفناء الصوفية عن عبوديته ،الوجود د يف اإلسالم د من تع يل اجلهمية لصفات اهلل
 ،املتضمنة إناار الصانل وصفاته وعبوديته ،ملن اجتمعا له من السالاا تولد منهما القول بوحد  الوجود

 .(3)وحدثي ه ه املقالة حبدو  دولة التتار
فالربامهدددانيون يدددردون كدددل  ،(5)ضيدددةوالرو  (4)فقدددد أنددد ت بددده الربامهانيدددة ،اً ل هددد ا املددد هب ضددددمي جددددّ وأصددد 

ويعتقدددون أن برامهددا هددو احلقيقددة الاليددة ونفددس العددامل، وأن مجيددل األشددياء األنددرى  ،شدد ء إا برامهددا ) اهلل(
 ليسي سوى أعراض ومظاهر هل ه احلقيقة. 

 وإن العامل موجود الينفصل عن اهلل.  ، موجود واحدوالرواضيون يقولون:إن اهلل والعامل 
كفيضان النور عن   ،وفالسفة األفالطونية اجلديد  يقولون: إن اهلل واحد والعامل يفيض عنه 

 .واحداً  إال أهنا التؤلر مل اهلل إال موجوداً  ،وإن للموجودات مراتب خمتلفة ،الشمس
اأ إال موجود واحد وهو املوجود امل لق، أما العامل وليس هن ،إن اهلل هو احلق واملتصوفون يقولون: 

                                              
 (.8/799( املوسوعة امليسر  يف األديان...، مرجل سابق )1)
 . 1142/ 8( املرجل السابق: 2)
 . 199هد ص  1417، 1( ابن تيمية وموضفه من أهم الفرق والديانات يف عصره: حممد حربر دار عامل الاتب ب وتر ط3)
ل عنددد اهلندددوأ القددو  العظيمددة السددحرية الاامنددة الددث ت لددب كثدد اً مددن العبددادات ]ينظددر: ( فرضددة هنديددة تنسددب إا )برامهددا( الدد ي ميثدد4)

 هد[.1488، 1دراسات يف اليهودية واملسيحية وأديان اهلند، د. حممد ضياء األعظم ، ماتبة الرشد، الرياض، ط
ن الثداين ضبدل املديالد، هد  أول مدن وضدعي عقيددد  ( الرواضيدة: مدرسدة فلسدفية يونانيدة أسسدها زيندون، ومنهدا انتقلدي إا رومددا يف القدر 5)

 [.8/1141وحد  الوجود ]املوسوعة امليسر ، ج
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 . (1)وليس له وجود يف ذاته ألنه صادر عن اهلل بالتجل  ،فهو مظهر من مظاهر ال ات اإلهلية
يوضددح  ،وأندده نلدديط مددن أديددان خمتلفددة وفلسددفات متباينددة ،وممددا سددبق يتبددا لنددا مصددادر هدد ا املدد هب 

حدد  الوجدود ومبددأ ضدالهلم مدن حيدث مل يثبتدوا للخدالق ذلك شيخ اإلسالم وهدو يتحدد  عدن أصدحاب و 
ومدددن الادددالم الفاسدددد مدددن كدددالم  ،وهدددم يأنددد ون مدددن كدددالم الفالسدددفة شددديئاً  ،لوجدددود املخلدددوق مباينددداً  وجدددوداً 

ويفددوزون  ،في وفددون علددى أبددواب املدد اهب ،ومددن كددالم القرام ددة والباطنيددة شدديئاً  ،املتصددوفة واملتالمددا شدديئاً 
ورمبددا  ،علددى مايدد كر التصددوف املخلددوط بالفلسددفة.. ويدد كرون أحاديددث موضددوعة ويثنددون ،بددأنس امل الددب
فقدال لده:  ،أول مدا نلدق اهلل العقدل»د أنده ضدال:  صلى اهلل عليه وسدلمالن  د عن كما ي كرون   ،حرفوا لفظها

فبددك آندد   ،فقددال لدده: أدبددر فددأدبر فقددال: وعددزيت وجدداليل مددا نلقددي نلقدداً أكددرم علدد َّ منددك ،فأضبددل ،أضبددل
د  صددلى اهلل عليدده وسددلموهدد ا احلددديث موضددو  علددى الندد  د  ،«وبددك الثددواب وبددك العقدداب ،بددك أع دد و 

 وابن سبعا.  ،واحلالج ،(3)ومن أشهر من صرح   ا امل هب: ابن عريب ،(2)باتفاق أهل املعرفة باحلديث
 حام من اعتقد ه ه العقيد :

 ،اليشبهه ش ء من خملوضاته ،من نلقه من املعلوم أن أهل السنة يقولون: إن اهلل تعاا با ن 
    ﴿وله األمساء احلس  والصفات العلى  ،متصر بصفات الامال

املنزه عن  ،املتصر بصفات الامال ،( فهو املتفرد باجلالل22)الشورى: ﴾ 
كفر   والرب عا العبد فقد ،وأن العبد عا الرب ،فمن اعتقد أن اهلل متحد مبخلوضاته ،النقا ا والعيوب

ر اهلل تبارأ وتعاا النصارى وضد كفَّ  ،د ونالر الف ر  والشرا ل صلى اهلل عليه وسلممبا أنزل على حممد د 
   ﴿: فقال تعاا يف سور  املا د . حتد باملسيح عليه السالماإن اهلل : ال ين ضالوا

 ،؟إن اهلل متحد مل مجيل نلقه: ( فاير مبن يقول01) ﴾      
ر عدد كب  من وضد كفَّ  ،ألنه يعتقد أن اهلل متحد مل مجيل مايف ه ا الاون ،ا بأن ياون كافراً فهو أو 

 . (4)علماء اإلسالم من يعتقد ه ه العقيد  
                                              

 ) وحد  الوجود(.  8/549، 1( املعجم الفلسف : مجيل صليبار ب وت ط1)
 .  8/147هد، 1929( جامل الرسا ل البن تيميةر حتقيق حممد رشاد ساملر ال بعة األوار م بعة املدينر القاهر  2)
هدددو حممدددد بدددن علددد  بدددن حممدددد ال دددا   املشدددهور بدددابن عدددريب، كتدددب يف تصدددوف أهدددل الوحدددد ، مدددن كتبددده )الفصدددوص( تدددويف سدددنة  (3)

 ([.19/154هد(. ينظر: ]البداية والنهاية )492)
 (.1/879هد، )1419( مظاهر االحنراف العقدية عند الصوفية: إدريس حممد إدريسر ماتبة الرشدر الرياضر ال بعة األوا 4)
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بدأ الزمن ملا ضال اهلل : حيث ضال ،وضد جعل هلل صفات أنرى ال تليق جبالله مثل صفة النبض
واحليا  بدأت باهلل د سبب وجود احليا  ومجل العناصر « كن»فياون. فالشرار  « كن»: سبحانه وتعاا

ويشال وينظم ب ريقة لن  ويت ب ب ويبين ،ينبض )ال ب ريقة مادية كما ميان أن يفهمه اإلنسان(
الأ الثانوية ينسقها فواأل ،تفهموها يف األرض. ومن السماوات نلق اهلل سبحانه وتعاا مجيل األفالأ

عندما بدأ ه ا  ،حيث تاوني العناصر ومجعي ،ضات اهلل الفلك املاديوأن ًا نرج من نبد وينظمها 
اان أضل ضو  وأن ت تنخفض سرعته حىت تاوني فأات الساون أي ف ، النبض ياون األفالأ السفل

: يقال 2فقر   2صحاحإيف إجنيل يوحنا  :حيث ضال ،ا اصة للسود ويعتقد عيسى باحللولية (1)الزمان.
والالمة  ،«الالمة»ويأيت النور من  ،نسانوالنور حيا  اإل ،وه ا هو النور ،مة حيا ن اهلل نفخ فيام نسإ

حيث جعل الفلك السابل أو السماء  ،وضال ك لك باالحتاد. فيام اهللد يها النوبيون أنتم أذن إه  اهلل. 
وعددها  ،يد إن األفالأ أحوال وأنوا  ذب بة يف أشاال متحد  وفر »: وضال ،فلك االحتاد باهلل ةالسابع

وأسرعها وأعالها الفلك ال ي فيه يتحد أن نا باهلل ا الق  ،سبعة: أسفلها وأب أها الفلك املادي
تتأثر : حيث جعل للاواكب تأث ًا يف حيا  اإلنسان ضا الً  ،وك لك ضال بالتنجيم ،سبحانه وتعاا متامه

 .(2)«كما تتأثر بالقمر ،املرأ  بالاواكب وأوضاعها
أن من أهم األسباب للقول باحللول هو التشبل باألفاار واآلراء واملعتقدات الوثنية من  ومن املعروف

باإلضافة إا انتشار النزعات الصوفية والتعلق بالسحر  ،زرادشتية وبوذية ومانوية ويهودية ونصرانية
  .(3)والتنجيم واإلميان با وارق

جنده متجهماً  ،نسانيف صور  اإل هلاإل ومل أن عيسى كث ًا ما ينار على املسيحيا تصويرهم 
فف  ضصته  ،اهلل الغ مل كما يشرأ   (4)« هللايد »يصور يد آدم  يف بعض مؤلفاته ويسميها  مشبهاً 

 ،كان اهلل هو البدء: حيث ضال ،لبداية ا لق جعل للملك األعلى دورًا مباشرًا يف نلق اإلنسان واجلن
أال تدركون عظمة اهلل سبحانه وتعاا؟ حىت د لا  يضل فيه شيئاً  ،ف نلق اهلل العدم ،حدأومل يان معه 

ف  ،. ف نلق أشياء وهى الظالميضاً أوكان على اهلل نلقه  ،العدم مل يوجد ضبل نلق السماوات واألرض

                                              
(1) Ibid, p. 58. 
(2) The Seminars of Al-Imam Isa Abdallah Muhammed Al-Mahdi” ed. 97 P.18  

 . 812ص 8111( من الفلسفة اليونانية إا الفلسفة اإلسالمية: حممد عبدالرمحن مرحبا: عويدان للنشر وال باعة ب وت ط3)
(4) Ibid, p 177.   
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. (1) ضضأضر وبك أوبك  ،منلأوبك   فقال: بك أع  ،وأمر كما شاء ،نلق النور والقلم والعقل
د نور ا ضر أعظم املال اة د وأسر  عرب الفضاء وشق نور ال ات ا ضراء  ،وجاش صدى كن فياون

مثل  ،احندر منه الشخصيات النبيلة والعالية ،ومن اً  صافياً  شق الظالم وصار جز ا: أحدمها كان نوراً 
د  وسلمصلى اهلل عليه د واملسيح د عليه السالم د  ياملال اة الصاحلا وأرواح األنبياء واملرسلا واملهد

 .(2)نلق اجلاند النار د  يءوأصحاب امليمنة. ومن اجلزء الثاين الرد
فيقددول  ،وضددد جعددل لددبعض ا لددق بعددض صددفات اهلل عددز وجددل اتباعدداً لنصددوص الاتدداب املقدددء احملرفددة

أعلددى املال اددة عندددما  Melichesidecصددادق(   وا ضددر )ملادد ،أحياندداً يددتالم اهلل عددن نفسدده: عيسددى
د وأحياندداً يشدد  حنددن اا اهلل ومال اتدده  ،ر دديس املال اددة أيضدداً « مبياددال»رف ا ضددر ويعدد ،«حنددن»: يقددول

صددادق )ميادددال(   ومضدددى فقددال ملاددد. (3)ندددرى يشدد  إا اهلل سدددبحانه وتعدداا وحددده أوطبعدداً يف أحيددان 
 ا العربيدداإا رسددالته إانظددروا . الرجددل األسددود اآلسدديوى  ولدد ا مياننددا أن نسددم ،تددوا حاددم مملاددة سددالم

 م بدال نسدبأب بدال أبدال دد   ادق هد ا ملدك سدليم كداهن اهلل العلدص  ن ملاأل 3 ،2فقرات  0صحاحإ
 ،ا ضددر أعلددى املال اددة: . ويف ماددان آنددر ضددال(4)بددل شددبيه بددابن اهلل  ،وال هنايددة حيددا  ،يددام لددهأال بدايددة  ددد

ضدددر يف الفلدددك الرابدددل الددد ي ومقدددر ا  .بددده مدددر اهلل سدددبحانه وتعدددااأال مدددا إال يعمدددل  ،مولدددود بدددال أب وال أم
وا ضدر هدو امللدك الوحيدد الد ي يتمثدل . يرمز إا وظيفته كالواسد ة بدا اهلل سدبحانه وتعداا وبدا اإلنسدان

صدلى ملدرمي أم عيسدى  اً الد ي متثدل بشدراً سدويّ  ،غ  امللك جربيل ، اء رسا ل إا اإلنسان يف األرضبشراً إل
 .(5)اهلل عليه وسلم

 مفهوم النبو  :
 يأيت يوهو ال  يف أحد صنفا: الن  ياون الن : حيث ضال ،عيسى األنبياء تقسيمًا غريباً  ضسم

باتاب جديد ويشرح الاتاب السابق. أما  يأيت يوهو ال   والصنر اآلنر: األم ،باتاب جديد
 .(6)شرح الاتاب السابق  وه ،الرسول فله رسالة ناصة

                                              
 .184( ذكرنا حام ه ا احلديث )موضو ( ص1)

(2) Al-Mahdi, Al-Imam Isa Muhammed Ahmed:Prehistionic man and Animales -

Did theyExist ed, (1982), p. 22  
(3) Ibid , p 44.   
(4) Ibid , p46.   

(5) The Holy Quran, The Last testament, vol.2,ed.41,P50.  
(6) what is a muslim, ed. (1979) p. 17.   
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 ،آدم ميثل النظام: فيقول ،م مدرسة من مدارء احليا ميثل كل واحد منه ،وكبار األنبياء هم سبعة
وعيسى ميثل  ،وموسى ميثل الصرب ،وإمساعيل ميثل الثبات ،وإبراهيم ميثل التضحية ،ونوح ميثل اإلميان

 . (1)والسالم ،وحممد ميثل املوت ،العفو
نبياء كانوا إن األ: كما يف ضول عيسى ،تباعه أن مجيل األنبياء واملرسلا كانوا سوداً أويعتقد عيسى و  

 ،اص فاهم اهلل سبحانه وتعاا معلما وضدو ، أهلمهم اهلل ليبلغوا أوامره للناء مجيعاً  ،صديقا وصاحلا
وكانوا  ،وكانوا خملصا هلل سبحانه وتعاا ،لدنياا طيبة يف ه ه ونعيش حيا  ،حىت نعرف الصراط املستقيم

حيث ضال عيسى ملا نزل جربيل  ، اعتقاد الفرضة ابن جلربيلعيسى فهو يف أما الن . نوبيا مجيعًا سوداً 
 ،«جامل»يع  « دنل»والفعل د يدنل على مرمي   د لاسالروح القدء من صدر اهلل متثل يف ج

وه ا مثل . فدنل على هاجر فحبلي ،6 فقر  2صحاح إوالدليل الواضح على ذلك يف سفر التاوين 
يتها املنعم عليها. الرب معك، أسالم لك : وضال ،ها املالأليإفدنل  11فقر   2صحاح إجنيل لوضا إ

 )جامل وتعين ،يف ه ين النصا دالة على االتصال اجلسدى« فدنل»فالعبار  . مباركة أني يف النساء

حبل د عليه السالم د دليل آنر على أن عيسى  12فقر   1صحاح إجنيل لوضا إومضى فقال ويف ، (2
 ،يسو  كما تسمى من املالأ ضبل أن حبل به يف الب ن  مس ام ليختنوا الص يأوملا متي مثانية  ،جربيل

ماان عيسى عليه السالم هو ن ال ي صلب أ. واعتقدوا (3)يضاأفاان اسم امللك جربيل عيسى 
عليه د ن عيسى أاعتقدوا . (4)كما يف إجنيل برنابا ،ن يسلمه ألعدا هأكان يريد   ييهوذا ال  ياحلوار 

وأنه ضضى  ،إا اهلند والتبي والفرء وسوريا واليونان ومصر يف األرض بعد ذلك مسافراً  جتولد السالم 
ويف مصر ضبل  . الناء ويعلمهم ويتعلم منهم  يشف ،عشر سنوات يف كل واحد من ه ه األمانة

 ،وامتحان االحسان ،وامتحان اإلميان ،وامتحان العدل ،نالصك الب وامتحن سبل مرات امتحان اإل
وبعد جناحه يف ه ه االمتحانات تسلم د وامتحان املوت  ، هلوامتحان احلب اإل ،الشجاعة وامتحان

ف حتول جسده إا روح اهلرم  ،وكان عمره آن اأ ما ة وعشرين سنة ،شهاد  الدرجة العليا روح اهلل
اًا باآلية مل يان أعظم األنبياء متسد  صلى اهلل عليه وسلمد حممد  . ف ادعى أن الن (5)األعظم مبصر

                                              
(1) Ibid., PP. 17, 18.   
(2) Al-Mahdi, Al-Imam Isa,: what is a muslim, (1979)P. 18, 19. 
(3) Was Christ Really Crucified? revised ed. 3 (1974) p 6. 
(4) Ibid, P. 62  
(5) Al-Mahdi, Al-Imam Isa, was Christ Really crucified? Revised ed.3(1974)PP.68- 70 
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﴿              
                 
 (.236 )البقر : ﴾

بالد العامل ضد علمهم املسلم  ويف ويقول املسلمون النوبيون )السود( يف أمرياا وجزر البحر الااري 
لان د أعظم األنبياء  سلمصلى اهلل عليه و الرسول مص فى حممد األما  أن الن  والباكستاين يالقوضاز 

 .(1)مبا أن األنبياء والرسل ضد أرسلوا ألداء واجبات معينة ،آنر ذنب على ن  تفضيل ن 
 : موضفهم من الاتب السماوية

أن  يميان بالاتب السابقة من التورا  والزبور واإلجنيل ال يتم باإلميان اجململ أادعى عيسى أن اإل
حيث يرى أهنا  ،بل البد من اإلميان بتفاصيل ما يف تلك الاتب ،حتريفهاصوهلم منزلة من عند اهلل ضبل أ

جنيل وك لك التورا  واإل ،حق مبا  كل كلمة يف القرآن من اهلل وه»: ويقول ،ال تغي  فيها
وبعض املسلما يعت رون بتحرير الاتب املقدسة عن العمل مبا : نر ضالآماان  ويف (2)«والزبور!!

 (3)﴾   ﴿: يقول 14يف سور  األنعام اآلية د العهد األن  د لان القرآن  ،فيها

عيسى أن   ملقدء والعاس بالعاس. ويدع. ل ا جنده يف مؤلفاته يفسر آيات القرآن من الاتاب ا(4)
ت كر )القارعة( يف صفحات سفر الرؤيا : حيث ضال ،سفر الرؤيا يف العهد اجلديد هو عا إجنيل عيسى

 لاتاب السماوي املنزل على عيسى املسيح. هو اإلجنيل ا يال 
 : مفهوم اجلنة والنار

لت ه  النفس الث أضاعي فرصتها يف الدنيا. أما اجلنات   وه ،النار يف تعاليم عيسى غ  أزلية
ليسي جهنم لتع يب النفوء كما »: يقول عيسى ،مراحل البد من املرور  ا للعود  إا اهلل  السبل فه

واهلل  ،حد للوصول إا اهلل سبحانه وتعااأمراحل مير  ا كل   . واجلنات السبل همظننتم أو تعلمت
نر آويف ماان  (5)«ضا  فرصته يف الدنياأالفرصة الثانية لت ه  النفوء ملن   م هنغفور رحيم. فجه

                                              
(1) Al-Mahdi, Al-Imam Isa, Hadith: Allah’s scriptures, PP.2.3 

(2) Hadith: Allah’s Scriptures comes First, ed. 26, P.3.  
(3) Why Allah should not be called god, ed.29, 9.15  

ظندون أن للمسدلما إهلدا وهدم ي God( يف الفرنسية ديور واليونانية ثيوءر والفارسدية ندودار والعربيدة يهدوار والعربيدة اهللر واإلجنليزيدة 4)
 .11ينظر اإلسالم يف أمرياار مرجل سابق ص امسه اهلل.

(5) Was Christ Really crucified? Rev. ed.3 (1974), P.44.  
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ا إا مستوى معا سوف يرسلون إ مراض روحية وال تصلأصابتها أ النفوء الث: يقول عيسى
سوف ياون اجلحيم مرحلة من مراحل ت ور : ومضى فقال (1)«اجلحيم»يسمى   روحمستشفى 

وأصيبي باألمراض والفساد. أما بعد شفا ها فتخرج  ،مل تنتهز الفرص املمنوحة هلا يف الدنيا الث ،النفس
  ءو دد مد  بقا ،نسانإواجلحيم يف تعاليم عيسى دانل كل . (2) يمن تلك احلالة وتبدأ س ها الت ور 

. اجلحيم ماان كا ن يف صدر اإلنسان ويف ماان آنر: كل شخا فيه الشخا نفسه. يقول عيسى
له أربل غرف  يال  ،يهو القلب املاد وليس املركز القل د  م يف مركزكم القل حيسياون اجل: ضال

نسان الروحية وبا هو نق ة االتصال با طموحات اإل يال   ولانه القلب الروح ،ويضخ الدم
حتدد مد   يني ال أو د ًا ت هب مباشر  إا اجلحيم إذا مي جسديّ : ومضى فقال. ديةسموحاته اجلط

ن ظنني أنك ستبقى فيه ملد  طويلة مل متاث فيه غ  مد  ضص  . ومن معتقدات إف ،بقا ك يف اجلحيم
ذنوبام وال سوف حتاسبام : ويقول ،بل ذنوبه حتاسبه ،الفرضة أن اهلل ال  اسب اإلنسان حسب أعماله

 .(3)حتاسبون من أجلها

 مفهوم اإلنسان:
واعتمددادهم علددى الفلسددفة  ،يعددرب عددن مدديلهم العنصددري ،للنوبيددة تصددور ندداص  لددق اإلنسددان وحقيقتدده

وللرجددل األسددود طبيعددة ناصددة اتلددر عددن طبيعددة املددرأ  . فدداهلل مل خيلددق آدم نلقدداً مباشددراً عندددهم. اليونانيددة
مددن  Spiritض واملددرأ  البيضدداء طبيعددة ناصددة. فالرجددل األسددود ذو روح ولاددل مددن الرجددل األبددي ،السددوداء
وترضيهدا  ،ولادن ال روح هلدا ،وللمدرأ  السدوداء نفدس حيدة أيضداً ، Living Soulولده نفدس حيدة  ،روح اهلل

فددال  ،أناثددا فلهددم روح مددن الشددي ان وال نفددس هلددمم أيف الدددرجات الروحيددة حمدددد . أمددا البدديض ذكددوراً كددانوا 
نلدق : بدل يرمدون يف اهلاويدة أبدد اآلبداد. ويقدول عيسدى يف نلدق اإلنسدان ،بعدد املدوت وال جندةحساب هلدم 

ددد  ويف هدد ه احلالددة كددان اإلنسددان عقددالً  ،علددى األرض ياإلنسددان يف حالددة روحيددة ضبددل نلقدده يف شددال مدداد
: لومضدى فقدا. (4)وسدبعا تريليدون سدنة مدن ظهدور اجلسدد يف حيدز الوجدود ن موجدوداً ضبدل سديفالعقل كدا

وكدددددان ذلدددددك صدددددور  تصدددددميمه اهلندسدددددى  ،ذن اهلل سدددددبحانه وتعددددداا نلدددددق األشدددددياء يف حالدددددة روحانيدددددة أوالً إ

                                              
(1) What and Where is Hell, ed.76 (1980) P.62.   
(2) Ibid, p 60.   
(3) Ibid, pp 61-66  
(4) Perhistoric Men and Animals: Did they Exist? Ed. 90 (1980) P.21 
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Blueprintتسددددلم آدم كروموزمددددات ذلددددك الفلددددك الروحدددداين . ويف﴾ X ﴾  و﴾ Y ﴾ فلمددددا  ،يجلددددده املدددداد
م نصدددر طبيعدددة آد ﴾ X ﴾نلدددق اهلل سدددبحانه وتعددداا آدم كاندددي فادددر  حدددواء موجدددود  وهدددى الارومدددوزوم 

جدداءت  والسدي ر  علدى الدثددد  يالفلدك املدادد ع داء السددي ر  علدى األرض إ ﴾ Y ﴾الد ي هدو الارومدوزوم 
علدددى ثالثدددة  ي تدددو  ينسدددان اجلسددددن تركيدددب اإلإ. ومدددن ف فددد﴾ X ﴾املدددرأ  املتمثلدددة يف الارومدددوزوم د منددده 

ى وثالثددة وثالثددا والثلددث يف وثالثددا والثلددث يف املا ددة مددن الدد كر وثالثددة وثالثددا والثلددث يف املا ددة مددن االنثدد
لدده : وجبددل الددرب اإل0فقددر   1صددحاح إهددو الددنفس احليددة كمددا يف سددفر التاددوين  يالدد د املا ددة مددن روح اهلل 

هدد ه الفددأ  نلددق جسددد آدم  ويف. حيددة نفدده نسددمة حيددا . فصددار آدم نفسدداً أونفددخ يف  ،مددن األرض آدم ترابدداً 
  ﴿: تعدداا عنهددا ملددا أنددرب املال اددة عددن نلددق آدمتالددم اهلل سددبحانه و  احلالددة الددث  وهدد ه هدد ياملدداد

ونلدددددددددددددددددددددق ( 11)احلجدددددددددددددددددددددر: ﴾          
اغه صدتاوني منها األرض، شدال اهلل سدبحانه وتعداا جسدد آدم و  اإلنسان األول من مجيل العناصر الث

بددال  كانددي بشددر  آدمد  ذن إسددود حمددروق يف الشددمس. أمدن مدداء وكربددون مددن األرض ممددزوجا أى مددن وحددل 
هدد ا الغددالف  ويف: ف ضددال ،سددوداً أ كددان رجددالً د  ال محددراء أو صددفراء أوبيضدداء ولاددن سددوداء  ،شددك سددواء

الدد ي أحيددا  ، نددور اهلل احلقيقدد  وكانددي هدد ه النسددمة هدد« نسددمة حيددا »األسددود نفددخ اهلل سددبحانه وتعدداا 
 ياجلسددد ف الددروح يسدداو  حيددةً  اً وهادد ا أصددبح اإلنسددان نفسدد ،والنددور يف اإلنسددان ،احليددا بنددور هدد ه السددوداء 
يف سدددفر  1صدددحاح إمدددن  1حيدددث ذكدددر عيسدددى فقدددر   ،أمدددا اجلندددة فااندددي يف السدددودان. (1)الدددنفس احليدددة

ووضدل هنداأ آدم الد ي جبلده... ويف هد ه األثنداء كاندي  ،جندة يف عددن شدرضاً  هلدوغدرء الدرب اإل: التاوين
وكددان عدددن يف السددودان د همددا البحددر األمحددر القددار  األفريقيددة وشددبه اجلزيددر  العربيددة ضددار  واحددد  مل يفصددل بين

الددث وضددل اهلل سددبحانه وتعدداا آدم فيهددا « ماددة»وكانددي هدد   ،)بددالد السددود( واجلنددة كانددي شددرضاً يف عدددن
بددل  ،ويف اعتقدداد عيسددى مل خيلددق اهلل آدم نلقدداً مباشددراً . (2)اددوين جسددده مددن طددا السددودان األسددودبعددد ت
مددن تشددايل « عزرا يددل». بعددد أن انتهددى يف اليددوم الثددايناً ديسددجوكدد لك نلددق حددواء  ،حددد املال اددةأشدداله 

ان سدوذهدب بده اا اجلندة لي ،عندد ملتقدى النيدل األبديض والنيدل األزرقدد  صدلى اهلل عليده وسدلمد جسدد آدم 
صدلى اهلل عليده د وذهدب  دا إا زوجهدا آدم  ،فيها ف شال جسد حواء يف نفس املوضل من بقايدا نلدق آدم

                                              
(1) Prehistoric Men and AnimalS P.39.   

(2) Ibid., P.44.   
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ما زلة آدم فااندي يف تعداليم عيسدى زلتدا زلدة يف اجلندة الروحانيدة وزلدة يف أ (1)جنات عدنلتان يف د  وسلم
بلددديس معرفدددة اإلراد  ويف اجلندددة املاديدددة زل ملدددا إيف اجلندددة الروحانيدددة زل آدم ملدددا علدددم : فيقدددول ،اجلندددة األرضدددية

اهلل ولددد ا أندددرج  ،رعدددن أكلهدددا مدددن شدددجر  معرفدددة ا ددد  والشددد  ا الشدددي ان وتنددداول الفاكهدددة املنهدددإاسدددتمل 
ملدا أند ت املدرأ  حدواء : ويف مادان آندر ضدال يف موضدو  روح املدرأ  اآلتدى. (2)سبحانه وتعاا آدم من اجلندة

ومثدل آدم كاندي هلدا ثالمثا دة وسدتون درجدة مدن  ،حيدةً  أصدبحي نفسداً  صلى اهلل عليده وسدلممن الرجل آدم 
وللرجدددل  ،بحانه وتعدداا أو التبددا  ن ددوات الشددي انطاعددة أوامدددر اهلل سددوهلددا اإلراد  إل ،معرفددة ا دد  والشددر

ذن ال درايددة تقددر علددى تنفيدد  إراد  اهلل سددبحانه وتعدداا إد ولاددن للمددرأ  نفسدداً فقدط دون روح  ،روح ونفدس
أع دددي املدددرأ   الثددداين«  X » طبيعدددة الارومدددوزوم: ومضدددى فقدددال ،ميلاهدددا روح اجلدددن  لاددد ،أو تدددرأ نفسدددها

ال تسدت يل املدرأ  أن تتخد  ضدرارات.  الثداين ﴾ X ﴾مدوزوم و أجدل هد ا الار  ومدن ،القدر  على ارتااب ال نب
ا ضدددو  د وأن تسدددتخدم هددد ا اجلدددزء اإلجيددداىب  ،ينبغدددى أن تادددون يف زوجهدددا فرغبدددة املدددرأ  مدددن اآلن فصددداعداً 

يف املددرأ  لددن تسددت يل  ﴾X X ﴾وبسددبب الأكيددب  ،لزوجهددا تاتسددب طريقددة العددود  إا اهلل سددبحانه وتعدداا
 .  (3)ء فوق الفلك الروحايناالرتقا
( 1بدن حدام )اإن كنعدان ): أما نلق البيض فبدأ يف عهد النىب نوح حسب تعداليم عيسدى حيدث ضدال 

)أى األبديض( ألنده  The Pale-manآدم للرجدل الشداحب وجهده بدد ه إنسدان يهدو أول شدبدد  يمبع  جمداز 
نتيجددة لعنددة نددوح  ،اب بددالربصكددل واحددد مددنهم مصدد ،حفددادهأولدد ا ولددد  ،Amorite يبددو اجلددنس األمددور أ

نددوح ياددون فالحدداً وغددرء   أوابتددد -10 (15ددد  10)فقددرات  1صددحاح إتاددوين العلددى كنعددان يف سددفر 
 ،فأبصدددر حدددام أبدددو كنعدددان عدددور  أبيددده -11رى داندددل نبا ددده عدددوشدددرب مدددن ا مدددر فسدددار وت -12 كرمددداً 
ا الدددوراء وسدددأا إشددديا وم ،كتافهمددداأالدددرداء ووضدددعاه علدددى  ثفأنددد  سدددام ويافددد -13أنويددده نارجددداً  ربوأنددد
فلمدا اسدتيقظ ندوح مدن مخدره علدم مدا فعدل دد  14بيهمدا أفلدم يبصدرا عدور   ،ا الدوراءإووجهامهدا  ،بيهماأعور  

بدداه حددام كددان ضددد أن وضددد لعددن كنعددان أل ،نوتددهان عبددد العبيددد ياددون إلعددملعددون كن: فقددال ،بدده ابندده الصددغ 
وهادد ا سددبب حددام اللعنددة علددى ابندده   ،نددد اهلل تعدداا ذنبدداً نظددر اا عددور  نددوح نظددر  اللددواط والزنددا الددث كانددي ع

ويف مادددان  (4)كاندددي لعندددة الدددربص.  يمهدددق أأو  فولدددد كنعدددان شددداحباً  ،كنعدددان ومجيدددل أحفددداد كنعدددان بدددالربص
                                              

(1) Prehistoric Men and Anmials: Did they Exist?, P.62  

(2) Ibid., P. 50  
(3) Prehistoric Men and Animals: Did they Exist? PP. 98, 99.   
(4) Prehistoric man and Animals PP. 96, 99.   
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وال يادون ضدمن د نسان الشاحب وجهه( حسداب أى لدن يبعدث يدوم القيامدة )اإل يمور ليس لأل: آنر ضال
 ،يألندده نلددق يف الفلددك املدداد ،يالفلددك املدداد ي . ال يتجدداوز األمددور الوجددوه الددث سددوف تشدداهد يددوم اآلنددر 

نسدان ظهدر يف حيدز الوجدود نتيجدة لعندة كنعدان. وبسدبب لعندة كنعدان إبدل هدو شدبه  ،نسانإليس ب يفاألمور 
روح الشددي ان الدد ي د ولاددن هلددم روح  ،حفدداده األمددوريا نفددسصددابة ذرياتدده بددالربص ليسددي ألإ  الددث هدد

ومبددا أن الددروح والددنفس حجددران يداسددان عنددد العبددور مددن هدد ه الدددنيا إا اآلنددر  حاددم  د جيعلهددم هددم اجلددن
 .  (1)وكالبه بالبقاء يف اهلاوية وال حساب هلم يعلى األمور 

                                              
(1) The Holy Quran, the last testement, vol. 2 P 41. 

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 118 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

 
 
 
 

 
 
 

 
 الباب الثاين

 اجلوانب العقدية والعملية والسلوكية
 رقدددددددددد الفددددعن 

 
 ويشتمل على متهيد وثالثة فصول:

 وضفهم من الشريعة اإلسالمية.الفصل األول: م
 الفصل الثاين: فلسفة العبادات عند الفرق.

 الفصل الثالث: السلوأ االجتماع  واألنالض  عند الفرق.
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 متهيد:
حاجة اإلنسان إا  ىملتمس احلقيقة يف مد ىالراشد عل (1)من احلتميات الث تفرضها بداهة العقل 

وكم  ،ذلك كم الضالالت الث تاه العقل يف مضار ا ىد عليشه ،شريعة غراء تقوده إا أنوار اهلداية
بعد عن احلقيقة بقدر ما با األرض أالعبادات الث ايل العقل أشااهلا وتفنن يف تشايل ألواهنا وكاني 

 و السماء. 
 ،فلقد هدى اإلنسان عقله إا عباد  النجوم والاواكب واملال اة واإلنس واجلن واحلجر والشجر

ضرور   ىضصور العقل عن إدراأ اإلميان احلق، وأكد عل ىودل ب لك عل ،وق وترأ ا القفأله املخل
 .(2)ودعو  النبيا ،بعث املرسلا

وما جيب عليه حنو إرضا ه  ،هل ا أرسل الباري عز وجل شرا عه ليبا لإلنسان ما جيب له من صفات
حيث يضل العقل  ،من مجلة احملرمات وما  رم عليه إتيانه ،وما  ل له أن يفعله ،من عبادات تعاا

 . الغاية العليا يقودها إا ومرشداً  وينحرف الفار وتنحط العواطر إذا مل جتد هلا هادياً 
وضد كاني الشريعة اإلسالمية الث أرسلها البارس عز وجل د والث سبقتها شرا ل مماثلة هلا يف اهلدف 

 . ل الشرا ل مجيعا وأمتهاكمأوالغاية خمتلفة عنها يف املنهاج واألسلوب د 
 ،ان الضا من ه ه الشريعة الغراء سنتناول اجلوانب العقدية والعلمية والسلوكية عند املورية العلمية

والنوبية د حماولا اكتشاف مدى اضأا م من ه ه الشريعة أو بعدهم  ،اإلليجية الثانية ،اإلليجية األوا
 ثالثة: فصولعنها د يف 

 .فهم من الشريعة اإلسالميةل : موضاألو  فصلال
 .دمادات عندهددالثاين : فلسددددفة العبددد فصلال
 .سلوأ االجتماع  و األنالض  عندهمالثالث : ال فصلال

                                              
نده ميندل صداحبه مدن العددول عدن سدواء السدبيل، كمدا بعقدل الناضدةر أل ر و ضد مسد  بد لك تشدبيهاً ىالعقل يف اللغة هو احلجر والنه(  1)

ه و تددبرهر و عقدل فدالن: عدرف ا  دأ الد ي كدان مينل العقال الناضة من الشدرود. ومدن معداين العقدل يف اللغدة: عقدل الشد ء: فهمد
ر 8عليهر و العاضل: هو املدرأ الفاهم احلايمر و العقدول: هدو املددرأر الفداهم لألمدور ينظدر، مجيدل صدليبا: املعجدم الفلسدف ر ج

ملعدارف . ماد  العقل ( )و( ضدري حدافظ طوضدان: مقدام العقدل عندد العدربر دار ا24ر ص1928دار الاتاب اللبناينر ب وتر 
 . 9ر ص1941مبصرر 

 . 8د  1ر ص1921ضاسم السعيد أبو ستيي: حماضرات يف الشريعة اإلسالميةر املاتب اجلامع  احلديثر اإلساندريةر ( (2
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 الفصل األول
 موضفهم من الشريعة اإلسالمية

 
 ويشتمل على متهيد وثالثة مباحث:

 املبحث األول: موضفهم من النبو .
 من القرآن والسنة.املبحث الثاين: موضفهم 

 املبحث الثالث: موضفهم من الصحابة.
 
 
 
 
 
 
 
 متهيد:

. وتتفق املعاجم العربية على ه ا (1)من العقا د واألحاام اهلل تعاا( 1)ما شر  الشريعة يف اللغة ه 

                                              
ر [التعريفات]ينظرر اجلرجاىن:  .وم هبا الشر  يف اللغة: عبار  عن البيان واإلظهار يقال: شر  اهلل ك ا أي جعله طريقاً ( 1)

 ، مرجل سابق.الشر  ( )ماد  111ص
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التعرير السابق: في كر ال اهر أمحد الزاوي يف خمتار القاموء أن الشريعة ه  ما شر  اهلل تعاا 
وه ا املع  وارد يف  ،(3)وي كر معجم ألفاظ القرآن الارمي أن الشريعة ه  ما بينه اهلل ووضحه ،(2)هلعباد

  .(21)سور  اجلاثية اآلية  ﴾      ﴿ضول الباري عز وجل: 
ة ه  ال ريق يف عأما الشريعة من حيث االص الح فه  اال تمار بالتزام العبودية. وضيل: الشري 
 .(4)الدين
من  د صلى اهلل عليه وسلمة اإلسالمية فيش  إا كل ما جاء به الن  حممد عمص لح الشري أما 

سواء ما يتعلق بإصالح العقيد ، لتحرير العقل البشرى من رق الوثنية والتقليد  ،الباري عز وجل
ا من نظم أو ما يتعلق بإصالح اجملتمل، لتحرير األمة من الظلم والفوضى واالستبداد كل ه  ،وا رافات
أو أو عملية  ةسواء كاني أحاامًا اعتقادي ،وضوانا تنتظم فيها كل نواح  اجملتمل واحليا  وأحاام

 (.5)ي رأ عليها تبديلأو أنالضية دون أن يت رق إليها حترير 
 وهى:وتتصل األحاام االعتقادية بأمور العقيد ،  [2]
 ي مل يلد ومل يولد. وال  ،اإلميان باهلل الواحد األحد ال ي الشريك له -أ

 اإلميان باملال اة.  -ب
 واالعأاف  م دون تفرضة أو رفض ملا جاء به أحدهم  ،اإلميان برسل اهلل تعاا-جد 
والقرآن  ،جنيل عيسىإاإلميان بالاتب الث نزلي من عند اهلل تعاا على رسله كتورا  موسى و  -د 

 . د صلى اهلل عليه وسلمال ي نزل علىالن  حممد 
 نسان أن ينار أحدها وإال أصبح كافراً لإل وال جيوز

 هد د اإلميان بالبعث واحلساب واجلنة والنار 
 حلوه ومره  ،و د اإلميان بالقدر ن ه وشره

 ،نسان مقدورفإن كل ش ء يقل لإل ،وهو نفاذ مقدوره يف كل ما ضدره ،اإلميان بقضاء اهلل تعاا -ز
                                              

= 
 .) ماد  الشريعة( 492ص  1925ر م ابل الدار اهلندسيةر 9ر ط1املعجم الوسيط: جممل اللغة العربيةر ج( 1)
 .)ماد  الشريعة ( 311ر ص 2110ار يبيالدار العربية للاتاب ل( 2)
 .عة ()ماد  الشري 482ر ص 1979جممل اللغة العربيةر اهليئة املصرية العامة للاتابر ( 3)
 .118اجلرجاىن: مرجل سابقر ص ( 4)
 (.1/2010... )املوسوعة امليسر  يف األديان( 5)
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  (.1)القضاءونفاذه بالصور  الث وضل عليها هو 
 أحاام السلوأ: وملخصها االلتزام بالفضيلة والبعد عن الرذيلة  [1]
األحاددام الددث تددنظم العالضددة بددا املسددلم وربدده: وهددى العبددادات الددث فرضددها البددارى عددز وجددل علددى   [3]

سددلم ادات ال جيدوز للمدوهددى عبد ،رامدكدل مسدلم مدن الشددهادتا والصدال  والزكدا  والصدديام واحلدج إا بيتده احلد
ومددن  صددلى اهلل عليدده وسددلم،ز وجددل يف كتابدده وسددنة رسددوله عدد ي حدددده البدداري دا الدددن وضتهدددعددا دأن خيرجهدد

 .(2)أنار ركناً واحداً من أركان ه ه العبادات فقد كفر
األحاام الث تنظم عالضات الناء بعضهم مل بعض: و تشمل أحاام البيل والشراء وأحاام 

 . (3)األحوال الشخصية
القرآن الارمي والسنة النبوية  -لشريعة اإلسالمية على القوانا الوضعية بأهنا إهلية املصدرومتتاز ا 

امل هر  د باإلضافة إا رعايتها مصاحل البشر من نالل كفالة ضرورهتم وتوف  حاجياهتم وتأما 
 .لناءمتبعة يف ذلك التيس  والتسامح ورفل احلرج عن ا ،حتسيناهتم

بل تنظر إا احليا    ،و ال تفصل با الدنيا واآلنر  ،ا املاد  والروح يف أحاامهاكما أهنا التباعد ب  
مل احملافظة على مرونة  ،والعدو والصديق ،حتقق العدل با القريب والبعيد ،كوحد  واحد  متااملة
 ها صفة ا لود، وذلك على العاس من الشرا ل األنرى الث ال الو منبسأكاملصادر و األصول مما 

 (. 4)التحرير: كاليهودية والنصرانية 
والنوبيدة العديدد مدن املوضدوعات الدث تنتمد  إا  ،واإلليجيدة األوا والثانيدة ،وضد تناولدي املوريدة العلميدة 

أي الصددحابة. والسددؤال إا و فهم مددن القددرآن والسددنة ضكمددا كددان هلددم مددو   ،الشددريعة اإلسددالمية فناضشددوا النبددو 
راء تضددعهم حتددي رايددة اإلسددالم أم اددرجهم آلوهددل هدد ه ا ؟لشددريعة اإلسددالميةمدددى اتفقددي معتقددداهتم مددل ا

ف نتنداول مدوضفهم مدن القدرآن والسدنة  ،م لدب أول مدوضفهم مدن النبدو يف لإلجابة على ذلدك سدنتناول  ؟منه
 :مباحثاحلايل إا ثالثة الفصل على ه ا ينقسم  ،نتناول موضفهم من الصحابة ن اً أو  ،النبوية الشريفة

 .األول: موضفهم من النبو بحث امل

                                              
 . 19د  15ضاسم السعيد أبو ستيي: مرجل سابقر ص (  1)
 11د  9ر ص 1997: أركان اإلسالمر اهليئة املصرية العامة للاتابر ةينظرر عبد اهلل حممود شحات(  2)
 81-19ل سابقر ص ضاسم السعيد أبو ستيي: مرج(  3)
 (.2011-2010)ر مرجل سابقر ص ...املوسوعة امليسر  يف األديان ( 4)
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 .فهم من القرآن و السنةضالثاين: مو  بحثامل
 .د رضوان اهلل عليهم د  الثالث: موضفهم من الصحابة بحثامل
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 املبحث األول
 موضفهم من النبو  

 
وهدل النبددو  . لغددة واصد الحا: ضبدل الادالم عدن عقيددد  الفدرق يف النبدو  هدد ا اسدتعراض ملعد  النبدو 

 م اكتساب؟ ونتم النبو .اص فاء أ
 مع  النبو :

مرفو  الرتبة، أو مشتق من  ألن الن  ،املرتفل  ءالش  وه ،مشتق من النبو د يف لغة العرب د  الن 
 ﴾      ﴿: خمرب عن اهلل تعاا ضال تعاا يوهو ا رب أ ،النبأ

 . (1)ملوصلة إا اهلل تعاا.ألهنم ال رق ا ،ال ي هو ال ريق ( وضيل مشتق من الن 1، 2)النبأ:
: )النبأ( ا رب، واجلمل أنباء، يقال: وإن لفالن نبأ: أى نرب، ضال تعاا«: لسان العرب»جاء يف 

 (2)املرتفل.  ءالش  مشتق من النباو  وه . وضيل الن ﴾      ﴿
يغه فهو رسول أيضاً على فإن أمربتبل ،أوح  إليه بشر  وإن مل يؤمر بتبليغهد ذكر د : هو إنسان والن 
 . (3)رسوالً  وليس كل ن  والرسول عموم ونصوص م لق، فال رسول ن  فبا الن  ،املشهور

  بتبليغ ما أوح حيث إن الرسول مأمور ،ومن نالل التعرير السابق تبا الفرق با الرسول والن 
 إليه.  ال يبلغ ما أوح إليه، والن 

مأموران  من الرسول والن  ويقرر أن كالًّ  ،خيالر يف ه ا الفرقولان شيخ اإلسالم ابن تيمية 
فهو يبلغ شريعة من ضبله من األنبياء،  ا أن الرسول يبلغ شريعة جديد ، وأما الن مبالتبليغ، والفرق بينه

 هو ال ي ينبئه اهلل، وهو ينبئ مبا أنبأ اهلل به، فإن أرسل مل ذلك إا من نالر أمر اهلل يقول: إن الن 
ليبلغه رسالة من اهلل إليه فهو رسول، وأما إذا كان يعمل بالشريعة ضبله، ومل يرسل هو إا أحد يبلغه عن 

       ﴿ضال تعالىف  سور  احلج: . وليس برسول اهلل رسالة، فهو ن 

                                              
( للعالمدة الشديخ حممدد السدفاريين 1/49( لوامل األنوار البهية وسواطل األسرار األثرية شدرح الددر  املضدية يف عقيدد  الفرضدة املرضدية )1)

 هد.1411احلنبل ، املاتب اإلسالم ، ال بعة الثالثة، 
 ( دار املعرفة بالقاهر .4914د  4/4915( ماد  نبأ ) 2)
 ( البن أيب العز احلنف ، مرجل سابق.1/155( وشرح العقيد  ال حاوية )1/49ينظر لوامل األنوار )( 3)
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 ف كر إرساالً  ﴾   ﴿: ( وضوله51) ﴾       
ول، فإن ه ا هو الرسول امل لق ال ي أمره بتبليغ رسالته إا من يعم النوعا، وضد نا أحدمها بأنه رس

وضد  . أنه أول رسول بعث إا أهل األرض (1)وضد ثبي يف الصحيحد، عليه السالم د نالر اهلل كنوح 
رضى اهلل د اً ملااً. ضال ابن عباء وضبلهما آدم كان نبيّ  ،كان ضبله أنبياء كشيث وإدريس عليهما السالم

من اهلل مبا   فأولئك األنبياء يأتيهم وح. ان با آدم ونوح عشر  ضرون كلهم على اإلسالمكد:  عنهما 
يفعلونه، ويأمرون به املؤمنا ال ين عندهم لاوهنم مؤمنا  م، كما ياون أهل الشريعة الواحد  يقبلون 

ضد يوحى إا أحدهم إسرا يل يأمرون بشريعة التورا ، و  ما يبلغه العلماء عن الرسول، وك لك أنبياء بين
ولان كانوا يف شر  التورا  كالعامل ال ي يفهمه اهلل يف ضضية مع  ي ابق  ،ناص يف ضصة معينة  وح

هم اهلل فيخربهم ؤ القرآن، كما فهم اهلل سليمان حام القضية الث حام فيها هو وداود، فاألنبياء ينب
 ﴿: فقوله  والنههلل به من ا رب واألمر بأمره وهنيه ونربه، وهم ينبئون املؤمنا  م ما أنبأهم ا

مرسل، وال يسمى رسواًل عند اإلطالق،  دليل على أن الن  ﴾      
وليس من  (2)ألنه مل يرسل إا ضوم مبا ال يعرفونه، بل كان يأمر املؤمنا مبا يعرفونه أنه حق كالعامل...

اًل وكان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان  سر كان رسو و بشريعة جديد ، فإن ي شرط الرسول أن يأيت
 كانا رسولا، وكانا على شريعة التورا .

 هل تاون النبو  اص فاًء أو اكتساباً؟
 ضال تعاا ،ن عقيد  املسلما يف النبو  أهنا اص فاء من اهلل عز وجل ملن شاء من عبادهأال شك 
          ﴿: يف سور  احلج

خيرب تعاا أنه خيتار من املال اة رساًل فيما يشاء من د: رمحه اهلل د كث  ( ضال ابن  05) ﴾ 
 إن النبو  ليسي صفة راجعة إا الن ». يقول الشهرستاىن: (3)إلبالغ رسالته ،ومن الناء ،شرعه وضدره

مين  ةل رمحاً يستحق به اتصاالً بالروحانيات، بوال درجة يبلغ إليها أحد بعلمه وكسبه، وال استعداداً نفسيّ 

                                              
( مددددل 4/482( )9941  ح)    صددددحيح البخددددارى كتدددداب أحاديددددث األنبيدددداء، بدددداب ضولدددده تعدددداا ن( 1)

 الفتح.
 ( مرجل سابق. 179د  178ة )النبوات البن تيمي( 2)
 ( مرجل سابق.9/841تفس  القرآن العظيم )( 3)
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 . (1)«اهلل  ا على من يشاء من عباده
أن تعرف أن النبو  ال تنال د: وهو يقرر أن النبو  ال تنال باالكتساب د ويقول شيخ اإلسالم  

فإن هؤالء القوم ما  ،كما تنال ب لك العلوم املاتسبة والدين املاتسب ،باكتساب اإلنسان واستعداده
ملا ظنوا أن اإلنسان إذا كان فيه استعداد لامال تزكية  ،األنبياء ضدرهمضدروا اهلل حق ضدره، وال ضدروا 

كما يفيض الشعا  على املرآ   ،نفسه وإصالحها فاض عليه بسبب ذلك املعارف من العقل الفعال
 تهاملصقولة إذا جليي وحوذي  ا شعا  الشمس، وأن حصول النبو  ليس هو أمرًا  دثه اهلل مبشيئ

ول ه ا الفيض على ه ا املستعد كحصول الشعا  على ه ا ا جلسم الصقيل صار  وضدرته، وإمنا حص
وكما يعرض ذلك ل ا فة من الناء  ،اليونان ءكما  اى عن طا فة من ضدما ،كث  منهم ي لب النبو 

خيتا اهلل به من خيصه ب لك من عباده مبشيئته   يف أيام اإلسالم، بل البد يف النبو  من إ اء إهل
ه به من  نصوبقدرته نصه مبا   إليه من الوح ح ومبا يو  وهو سبحانه عامل ب لك الن  ،وضدرته
 . (2)كراماته

كما سنرى والفالسفة ألهنم د  ومما سبق تبا لنا أن هناأ طا فة ضالي بأن النبو  ماتسبة وهم السيخ 
 .نبياً  جعلوا ثال  نواص فمن اجتمعي فيه صار

 ا اصة األوا :
ال إحبيث  صل له من العلم بسهولة ما ال  صل لغ ه  ،ضو  احلدء  وه ةضدسيأن تاون له ضو  

بالفة شديد ، وضد يعربون عن ذلك بأنه يدرأ احلد األوسط من غ  احتياج إا ما  تاج إليه من ليس 
 وأن العلم عليه أيسر منه على غ ه. ،مثله، وحاصل األمر أنه أذكى من غ ه

 ا اصة الثانية :
ف ى يف نفسه صوراً  ،ف اه ويسمعه ،حبيث يتمثل له ما يعلمه فىنفسه ،تخيل واحلس الباطنضو  ال

من جنس ما  صل للنا م يف د ه  كالم الرب  ويسمل يف نفسه أصواتاً  ،ه  عندهم مال اة اهلل نورانيةً 
ال  ،وأمثال مضروبة إمنا هو ايل ،إن ما أنربت به الرسل من أمور الربوبية واليوم اآلنر: منامه، ويقولون

                                              
( مرجل سابق، والشهرستاين هو أبدو الفدتح حممدد بدن عبدد الادرمي بدن أمحدد، أشدعري العقيدد ، لده 448هناية اإلضدام للشهرستاىن ) (1)

 ([.81/824ء )هد( ]س  أعالم النبال542مصنفات عديد  من أمهها )امللل والنحل( تويف سنة )
 هد.1414، 8( حتقيق حممد رشاد سامل ط1/889الصفدية البن تيمية )( (2
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 نبار عن احلقا ق على ما هو عليه.إأنه 
 ا اصة الثالثة :

ويزعمون أن نوارق العادات الث لألنبياء  ،العامل (1)أن تاون له ضو  نفسانية يتصرف  ا يف هيوال 
 .(2)واألولياء ه  من ه ا النمط

ال يظن أن ه ا هو جمرد إنه »حيث يقول:  ،ورد شيخ اإلسالم على الفالسفة يف نصا ا الن 
اً فإن كث اً من آحاد املؤمنا حتصل له النبو ، وأن من حصلي له ه ه ا صال الث ذكروها فقد صار نبيّ 

و صل له إحساء  ،وما هو أكمل منها حتصل له ضو  علمية يف نفسه ياون  ا مؤثراً  ،ه ه الثال 
 ومنتهاه كان مب الً  ن جعل ه ا حد الن ف ى ويسمل يف باطنه وهو من آحاد املؤمنا، فم ،باطن

 . (3)«جاحداً حلقيقة ما نا اهلل به أنبياءه
 .(6)وابن رشد  (5)وتأثر به ابن سينا. (4).وأشهر الفالسفة ال ين ضالوا   ه ا صا ا الفارايب
ر وهناأ بعض احملاذي ،ًا ملن يص فيه من عبادهومن املتعارف عليه أن النبو  فضاًل من اهلل ناصّ 

                                              
وال: اجلوهر إما أن ياون يف احملل وهو الصور  أو ياون حمالًّ وهو اهليوال أو مركباً من الصور  وهو اجلسم. واهليوال البد من أن ياهل( 1)

ان شيئا ضبل اجتماعهما وبعده. ينظر: موسوعة مص لحات علم الاالم متيز من الصور  بصفة ذاتية إن كاني خبالفها، فياون
( ماتبة لبنان وموسوعة مص لحات علم املن ق عند العرب تألير: د. فريد جرب 8/1441اإلسالمى، للدكتور، مسيح دغيم )

 ( ماتبة لبنان د.ت.1127د. رفيق العجم د. مسيح دغيم د.ج ار جهامى )
 ( مرجل سابق.7-1/4ينظر الصفدية )( 2)
 ( مرجل سابق.1/889الصفدية )( 3)
اململاة العربية السعودية، ال بعة د ( تعليق د. عل  عبد الواحد وايف، ماتبات عااظ 42د  44ينظر املدينة الفاضلة للفارايب ) (4)

 هد.1414الثانية 
تفلسفة الدهرية، بل هو من غالهتم الابار، تويف والفارايب هو: أبو نصر حممد بن حممد بن طرنان امللقب باملعلم الثاين، إمام امل

 ([.15/414هد( ]س  أعالم النبالء )999سنة )
 مصر د.ت.د ( ت: الدكتور سليمان دنيا، دار املعارف 221ينظر: اإلشارات والتنبيهات البن سينا )( 5)

، ملحدددد بددداطين منادددر للمعددداد، تدددويف سدددنة وابدددن سدددينا هدددو: احلسدددا بدددن عبدددد اهلل امللقدددب بالشددديخ الدددر يس، مدددن املتفلسدددفة الدهريدددة 
 ([.17/591هد( ]س  أعالم النبالء )482)

د  111( مرجل سابق و)الفلسفة اإلسالمية منهج ت بيق( إبراهيم مدكور )121د  179ينظر: الاشر عن مناهج األدلة )( 6)
 ( دار املعارفر مصر، ال بعة الثالثة ب.ت.114

س ، أبو الوليد احلفيد، تأثر بالفالسفة وسلك مسلاهم وألر الاتب الاث   يف الفلسفة، وابن رشد هو: حممد بن أمحد األندل 
 ([.81/917هد( ]س  أعالم النبالء )595تويف سنة )
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 املأتبة على كون النبو  ماتسبة يف النقاط التالية:
نامت النبيا، رغم كونه د  صلى اهلل عليه وسلمد يلزم على ه ا التقدير أن ال ياون حممد  -2

 منصوصاً عليه يف القرآن، ألن االكتساب يلزم أن ياون مفتوحاً لال طالب من أمة حممد وغ ها.
د كان  ،بة كما يريدون أى عبقرية وب ولة جمرد  عن الغيبياتلو كاني نبو  سيدنا حممد ماتس -1

والا ب مهما تصور العقل  ،وحاشاه أن ياون كاذبًا يف إسناد القرآن إا اهللد  صلى اهلل عليه وسلم
 باماهلما أنه خمل بالنبو .  ما أو على األضل خمالًّ  العصرى ا تالفه بالعبقرية والب ولة فاحلق كونه خمالًّ 

 ،يان منشأ اعتقاد املسلما أن النبو  ال تاتسب هو العقلية الوثنية الث ورثوها من آبا هم مل -3
وليس يف عقيد  كون النبو  مرتبة تفوق  ،ومل يعبدوه يف وضي من األوضات إذ مل يتخ  املسلمون نبيهم إهلاً 

وتاون عالمة  ، فاء ناصوال تنال إال بفضل من اهلل واص ،مراتب احلاماء والعظماء العباضر  من الناء
ه ا االص فاء من اهلل ما يظهره على يد النىب من نوارق نسميها معجزات. ليس يف ه ه العقيد  ويف 

ياون   ه املرتبة عبد اهلل ا اص حىت إذا أتاه  وإمنا الن  تلك املرتبة ش ء من الوثنية أو األلوهية للن 
  من عباده املارما.فليس هو أيضاً إال  ملك من اهلل إلنزال الوح

ًا من أنبياء الكتساب منصب النبو  ضد بلغ مسعاه وأصبح نبيّ   نتساءل مباذا يعلم أن الساع -4
اهلل؟ مباذا يعلم الناء ويعلم هو نفسه ضبلهم؟ وليس لنبوته عالمة يقتنل  ا يف نفسه كنزول الوحى وال 

 عالمة تقنل الناء مثل ظهور معجز  على يده.

ال خي دئ  املوهدوب لده أن األول خي دئ ويصديب والثداين الااسدب والند  لفروق با الن من أهم ا -5
 فال يستقر على ا  أ من دون أن ينبه عليه. ،أبداً فيما بلغه عن اهلل، وإن أن أ يف اجتهاده

واملعجددزات الدددث هدد  عالمددات رسددالته مدددن اهلل   الندد  احلقيقددى املعصددوم عددن ا  دددأ املؤيددد بددالوح -6
يددازه علددى الندداء، للندداء حاجددة إليدده ليهتدددوا بواسدد ته إا ال ريددق الددث  ددب اهلل ر ددم أن يسددلاوها وإا وامت

 ،أن يعددا بالضددبط تلددك ال ريددق وذلددك النددو  نددو  العبدداد  الددث  ددا يعبدوندده، ولدديس ألحددد غدد  هدد ا الندد 
اء مندددداهج األنددددالق مهمددددا كددددان مبلغدددده مددددن العلددددم واحلامددددة، فالعلمدددداء واحلامدددداء مياددددنهم أن يضددددعوا للندددد

واحدددد مدددن هددد ه املنددداهج  يويعيندددوا هلدددم وظدددا ر حندددو ا دددالق وا لدددق، ولادددن ال يادددون أ ،ومبدددادس األفادددار
 .من اهلل ويبدأ بالن  واملبادس ديناً. وإمنا الدين يأيت

ومقصود ال ين ضالوا بأن النبو  تاتسب بأنه ليس املقصود فتح ال ريق أمام املستعدين إلحراز  -0
النبو  من الناء العاديا، بل املقصود تنزيل األنبياء إا درجة الناء العاديا بتجريدهم عن مرتبة 
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املعجزات وغ ها مما خيالر سنة الاون. ف يد دعا  النبو  املاتسبة أن جيعلوا النبو  ملاًا مشاعًا با 
 ن هم وصالحهم. اجملتهدين يف استجما  األوصاف الالزمة إلرشاد الناء واضتيادهم إا ما فيه
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 األنبياء (1)عصمة
 فيها نزا  طويل:

ونالصة م هب أهل السنة يف عصمة األنبياء أهنم معصومون فيما يبلغونه عن اهلل عز وجل، يقول 
د عز وجل د معصومون فيما خيربون به عن اهلل د صلوات اهلل وسالمه عليهم د إن األنبياء  :شيخ اإلسالم

كما ضال تعاا يف سور  البقر   ،وهل ا وجب اإلميان بال ما أوتوه ،األمة ويف تبليغ رساالته باتفاق
﴿              

   ﴿ :( وضال تعاا236﴾ )        
 (200البقر :﴾ )      
نبئ عن اهلل، فإن الن  هو امل ،وه ه العصمة الثابتة لألنبياء ه  الث  صل  ا مقصود النبو  والرسالة 

 ،رسوالً، والعصمة فيما يبلغونه عن اهلل ثابتة وليس كل ن  ال ي أرسله اهلل، وكل رسول ن  ووالرسول ه
  .(2)فال يستقر يف ذلك ن أ باتفاق املسلما

صددلى اهلل عليدده ويبددا شدديخ اإلسددالم أن النسددخ الدد ي يقددل يف القددرآن الاددرمي دليددل علددى صدددق الرسددول 
ن يددأمر بددأمر ف يددأمر خبالفدده وكالمهددا مددن عنددد اهلل، وهددو مصدددق يف ذلددك، فددإذا ضددال عددن فإندده إذا كددا ،وسددلم
ل دهو ال ي من عند اهلل، وهو الناسخ وإن ذلك املرفو  ال ي نسخه اهلل ليس ك لك كدان أ إن الثاين :نفسه

مدن  شديئاً  متداً لدو كدان حممدد كا :درضد  اهلل عنهدا د وضولده احلدق، وهد ا كمدا ضالدي عا شدة  علدى اعتمداده للصددق
﴾            ﴿الدددوحى لاددددتم هددد ه اآليددددة 

                                              
( أي مينعدين مدن 49سآوي إا جبل يعصدمين مدن املداء  )سدور  هدود آيدة: ﴿وضال الزجاج يف ضوله تعاا:  ،العصمة يف اللغة: املنل( 1)

تصدددم فدددالن بددداهلل: إذا امتندددل بددده واعتصدددمي بددداهلل: إذا امتنعدددي بل فددده عدددن املعصدددية. ينظدددر: لسدددان العدددرب البدددن منظدددور املددداء. واع
( وضال السفاري   العصمة: املنعة، والعاصدم: املدانل احلدام . واالعتصدام: االمتسداأ بالشد ء افتعدال منده، ومنده 4-9/ص18)جد

( والعصدمة يف 8/914ينظدر لوامدل األندوار ) أى ميدنعهم مدن الضديا  واحلاجدة. )مثال اليتامى * عصمة لألرامدل( شعر أىب طالب:
حيدث  ،( ولادن تعريدر اجلرجداىن فيده نقدا195الشر : ملاة اجتناب املعاص  مل التمان منها ينظدر: التعريفدات للجرجداىن )

صددمة يف اصدد الح أهددل يقددول حممددد احلديدددى: عرفددي الع ،بددل جعددل العصددمة راجعددة مللاددة الشددخا ،مل يبددا مددن هددو العاصددم
الشر  بتعريفات متعدد ، أوصفها وأسهلها من االعأاضات وأنسبها للمع  اللغوي مدا ذكدره الشدهاب ا فداجى مدن أهندا: ل در 

ويزجره عن الشر مدل بقداء االنتيدار لالبدتالء. ينظدر: عصدمة األنبيداء والدرد علدى الشدبهة  ،من اهلل تعاا  مل الن  على فعل ا  
 هد. د.ت.1999مصر عام د م للدكتور: حممد أبو النور احلديدي، م بعة األمانة املوجهة هل

 (.11/891جممو  الفتاوى )(  (2
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ونسدخ مدا ألقداه الشدي ان، هدو  اتدهأن اهلل أحادم آيدد  صدلى اهلل عليده وسدلمد فبدا الرسدول  (1)(30األحدزاب:)
ل على حتريده للصددق وبراءتده مدن الاد ب، وهد ا هدو املقصدود بالرسدالة فإنده الصدادق املصددوق، وهلد ا كدان دأ

أمجل أهل امللل والشرا ل على عصمتهم عن تعمد الا ب فيما ]  :ويقول عضد الدين األجي (2).ه كفراً تا يب
ن ال داء إال مدددمجددا  العلمدإومل خيدالر  .(3)[ة ومدا يبلغوندده عدن اهللدددددوى الرسالددده كدعدددم فيدى صدضهددددل املعجدز علد
مجعي األمة أيضاً على عصمتهم من الافر والشدرأ وأ ،(6)واحلشوية (5)من ا وارج (4)ة دكاألزارض  :يعتد خبالفه

أمددا الافددر فأمجعددي األمددة علددى عصددمتهم مندده، غدد  أن ]ضددال صدداحب كتدداب املواضددر:  ،ضبددل النبددو  وبعدددها
 . (8)«إظهاره تقية (7) وجوز الشيعة ،عندهم كفروكل ذنب  نب الاألزارضة جوزوا عليهم 

                                              
( مرجدددل سدددابق، والنسدددا ى، 1/48( )177ح)  ولقدددد رآه نزلدددة أندددرى﴿بددداب ضدددول اهلل عدددز وجدددل  ،رواه مسدددلم يف كتددداب اإلميدددان( 1)

 (.482التفس  رضم )
 (.11/898جممو  الفتاوى )( (2
( مرجل سابق، واإلجي  هو عبد الرمحن بن أمحد بدن عبدد الغفدار أبدو الفضدل، مدن كبدار األشداعر ، 952املواضر يف علم الاالم )( (3

 ([.8/988هد[ ]الدرر الاامنة يف أعيان املا ة الثامنة، أمحد بن حجر، دار اجليل، ب وت، )د.ت( )754مات سنة ]
الد ى كدان مدن بدين حنيفدة، وكدانوا أضدوى ا دوارج شدايمة، وضدد ضتدل ندافل يف إحددى املعدارأ مدل األزارضة هم أتبدا  ندافل بدن األزرق ( 4)

وانتهى أمرهم على يد املهلب بن أيب صفر  ومن جاء بعده من ضواد بين أميدة. ينظدر مقداالت اإلسدالميا أليب احلسدن  ،املسلما
( مرجدل سدابق، وامللدل والنحدل للشهرسدتاين 91دد  27( مرجدل سدابق، والفدرق بدا الفدرق للبغددادي )174د  1/171األشعري )

 ( مرجل سابق.71د  49(، وتاريخ امل اهب اإلسالمية أليب زهر  )141د  1/197)
وهم ال ين نرجوا على أم  املدؤمنا علد  بدن أيب طالدب رضد  اهلل عنده، ومدن عقا ددهم التدربس مدن عثمدان وعلد  رضد   ،ا وارج( (5

على تاف  مرتاب الاب   واليده يف الندار إذا مدات مصدراً عليهدا، وتافد  أصدحاب د النجدات منهم عدا د وأمجعوا  ،اهلل عنهما
ومدن أشدهر فدرضهم األزارضدة والنجددات والصدفرية واألباضدية.ينظر: مقداالت اإلسدالميا أليب  ،اجلهل وا روج على السل ان اجلدا ر

 (.1/14لفرق لعبد القاهر بن طاهر البغدادي )( مرجل سابق، والفرق با ا818د  1/147احلسن األشعري )
احلشوية لقب ي لقه: املبتدعة علدى أهدل السدنة ألهندم يثبتدون الصدفات الال قدة بداهلل عدز وجدل علدى الوجده الال دق مدن غد  تاييدر ( 6)

ر 124دددد  9/125وأول مدددن ابتدددد  هددد ا اللقدددب وأطلقددده علدددى أهدددل السدددنة هدددم املعتزلدددة.ينظر: جممدددو  الفتددداوى البدددن تيميدددة ) ،هلدددا
 ( مرجل سابق.29د  4/27

وضدالوا بإمامتده ونالفتده بدالنا والوصدية، واعتقددوا د رضد  اهلل عنده د وي لق عليهم أحياناً الرافضة. هم ال ين شايعوا علياً  ،الشيعة( (7
ر، وهم فرق كثد   مدنهم أن اإلمامة ال ارج من أوالده، وضالوا: إن اإلمامة ركن الدين، وإن األ مة معصومون من الابا ر والصغا 

( مرجدل سدابق، وامللدل 144دد  1/45السبئية والزيدية واإلثنا عشرية وغ هم. ينظر: مقاالت اإلسالميا أليب احلسدن األشدعري )
 والنحل للشهرستاين.

نفسدك أو مالدك أو التقية عند الشيعة عرفها أحد علما هم املعاصرين بقوله:  أن تقول أو تفعدل غد  مدا تعتقدد لأفدل الضدرر عدن ( (8
بد وت د.ت، واملوضدل يف املواضدر د (، دار التعاون للم بوعات 42لتحفظ كرامتك ينظر: الشيعة يف امليزان، حملمد جواد مغنية )

 ( مرجل سابق.44د 45لإلجي  )
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 . (1)«وبعده باإلمجا   ل الوحضب، مون عن الافرو إهنم معص» :وضال التفتازاين
اإلمجا  على عصمتهم من الفواحش والابا ر ( 2)عياض  وأما كبا ر ال نوب فقد ذكر القاض

 (.3)واملوبقات
هو ضول أكثر  ،الابا ر دون الصغا رعن مون و ن القول بأن األنبياء معص]إ :شيخ اإلسالمضال  

، أن ه ا يبو احلسن اآلمدأهل الاالم، كما ذكر علماء اإلسالم، ومجيل ال وا ر، حىت إنه ضول أكثر أ
مل ينقل عن السلر هو ضول أكثر األشعرية، وهو أيضًا ضول أكثر أهل التفس  واحلديث والفقهاء، بل 

 .(4)[واأل مة والصحابة والتابعا وتابعيهم إال ما يوافق ه ا القول
املسألة:أن األنبياء صلوات اهلل يظهر لنا أن الصواب يف ه ه  يوال  :(5) ويقول الشيخ الشنقي 

م السامية، وال ما يستوجب منهم نقصاً، جهمبروءاهتم العلية، ومناه يوسالمه عليهم مل يقل منهم ما يزر 
ولو فرضنا أنه وضل منهم بعض ال نوب فإهنم يتداركونه بالتوبة واإلنالص، وصدق اإلنابة إا اهلل تعاا 

ن ب لك درجاهتم أعلى من درجة من مل يرتاب شيئًا من حىت ينالوا ب لك أعلى الدرجات، فتاو 
 . (6)ذلك
 على عدم وضو  الابا ر من األنبياء مبا يلى: يواستدل الفخر الراز  

األول: لو صدرت الاب   منهم لاانوا أضل درجة من عصا  األمة وذلك غ  جا ز، بيان املالزمة أن 
                                              

، مددا تريدددي مجددل بددا ( مرجددل سددابق. والتفتددازاين هددو: مسددعود بددن عمددر بددن عبددد اهلل التفتددازاين8/915لوامددل األنددوار للسددفاريين )( 1)
 ([.4/951هد( ]الدرر الاامنة، مرجل سابق )799املن ق والفلسفة وضد أدنل على املاتريدية الفلسفة، مات سنة )

القاض  عياض هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحص  السبتة، كان إمدام وضتده يف احلدديث وعلومده والنحدو واللغدة ( (2
لفددات منهددا:  اإلكمددال يف شددرح كتدداب مسددلم كمددل بدده  املعلددم يف شددرح مسددلم  و الشددفا بتعريددر هددد لدده عددد  مؤ 544تددويف سددنة 

واإلملا  إا معرفة أصول الرواية وتقييد السما   ينظر: بغية امللتمس يف تاريخ رجال أهل  صلى اهلل عليه وسلمحقوق املص فى  
بد وت ال بعدة األوا د د الدرمحنر دار الاتدب العلميدة (. ت.د.روحيدة عبد924-929األندلس ألمحد بن  ىي بن أمحدد الضد  )

 ( مرجل سابق.471( مرجل سابق، وطبقات احلفاظ للسيوط  )925د  9/429هد، ووفيات األعيان ابن نلاان )1417
 ( مرجل سابق.8/915ينظر: لوامل األنوار للسفاري  ) ((3
 (.4/919جممو  الفتاوى ) (4)
ختار حممد األما بن حممد املختار بن عبد القدادر بدن حممدد بدن أمحدد ندوح الشدنقي  ر أحدد العلمداء شنقي  : هو أبو حممد امللا( 5)

هددد لدده مؤلفددات كثدد   منهددا: أضددواء البيددان يف 1999فقيدده أصددويل مفسددر لغددوي تددويف مباددة املارمددة سددنة  ،البددارزين يف هدد ا العصددر
للشديخ ع يدة حممدد سددامل يف كتداب: أضدواء البيدان يف مقدمدة اجمللددد تفسد  القدرآن بدالقرآن ومد كر  يف أصدول الفقدده. ينظدر: ترمجتده 

 هد1418األول، ماتبة ابن تيمية، الرياض 
 ( مرجل سابق.4/524أضواء البيان )( 6)
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رى إا ضوله تال أكان صدور ال نب عنه أفحش،   وكل من كان ك لك ،درجات األنبياء يف غاية الشرف
األحزاب: ﴾ )         ﴿تعاا 
(.برجم أو غ ه وكان حد العبد نصر حد احلر، وأما أنه ال جيوز أن ياون الن  أضل حااًل من 30

 األمة فباإلمجا .
  ﴿ :تعااثانياً: أن بتقدير إضدامه على الفسق وجب أن ال ياون مقبول الشهاد  لقوله 

لانه مقبول الشهاد  وإال لاان أدىن حااًل من عدول  (.6احلجرات:﴾ )....    
 األمة.

 :ثالثاً: أن بتقدير إضدامه على الاب   جيب زجره عنها ومل يان إي اؤه حمرمًا لانه حمرم لقوله تعاا
 (5األحزاب:﴾ )      ﴿

( 32آل عمدددران:﴾ )﴿قولددده تعددداا لا االضتدددداء بددده فيهدددا دددددب عليندددددى بدددالاب   لوجدددددو أتدرابعددداً: لددد
 فيقضى إا اجلمل با الواجب واحلرمة وهو حمال.

 .(1)ه ا الدليل األن  ال خيتا بالاب   فإنه يف الصغ   أيضاً 
 أما عصمة األنبياء من صغا ر ال نوب:
يقول بأنه يقل  ن بعض العلماءإوهو نالف طويل حيث  ،فقد حصل نالف با العلماء يف ذلك

وهو ضول أكثر العلماء وهو الصحيح.  ،(2)وأهنم ليسوا معصوما منها ،األنبياء يف صغا ر ال نوب
أصالً  وال جيوز أن يقل من ن  ،ن حىت من صغا ر ال نوبو وبعض العلماء يقول بأن األنبياء معصوم

 . (3)معصية بعمد ال صغ   وال كب  
هو القول د كما سبق د  . والصحيح (4)وألفي فيه مؤلفات مستقلة ،وا الف يف ه ه املسألة طويل

                                              
( راجعه عبد الرؤوف سعد، 819ينظر حمصل أفاار املتقدما واملتأنرين من العلماء واحلاماء واملتالما، لفخر الدين الرازي )( 1)

 ة الاليات األزهرية د.ت: وينظر التعليق على كالم الرازي يف ال يل على الاتاب لل وس  نص  الدين.ماتب
 (.4/919ينظر جممو  الفتاوى ) (2)
( لإلمددام حممددد بددن حددزم الظدداهري، ت الدددكتور حممددد إبددراهيم نصددر والدددكتور عبددد الددرمحن 4/4ينظددر: الفصددل يف امللددل والنحددل )( (3

 ة دار اجليل د.ت.ب وت، طبعد عم   
ينظر على سبيل املثال: تنزيه األنبياء عن تسفيه األغبياء للسيوط ، وتنزيه األنبياء عما نسب إليهم حثالدة األغبيداء، أليب احلسدن ( (4

 عل  بن أمحد البسث، وعصمة األنبياء يف الاتاب والسنة والرد على الشبهات الوارد  عليها، حملمد ا ضر الناج .
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ألن التوسل يف ه ه  ،وسأذكر بعض أدلتهم فقط من أجل االنتصار ،وعليه أهل السنة واجلماعة ،األول
 املسألة ليس من أساء البحث.

بياء األدلة فقد احتج أهل السنة باألدلة الشرعية الث تدل على وضو  ال نب من بعض األن اأم 
 فمنها:
  ﴿ :ضال تعاا ،معصية آدم بأكله من الشجر  الث هناه اهلل تعاا عن األكل منها -2

              
 (. 220 -226طه:﴾ )     

     ﴿ :ضال تعاا ،دعا ربه يف ابنه الاافرحا د عليه السالم د نوح  -1
مه ربه على مقالته ال( ف45هود:﴾ )          

     ﴿ :ه أنه ليس من أهله وأن ه ا منه عمل غ  صاحل ضال تعاامه ه، وأعل
                  
 (.46هود:﴾ )

فعلم أنه ذنب فسار  إا  ،تسر  يف احلام ضبل مسا  ضول ا صم الثايند عليه السالم د داود  -3
(. فداللة 14ص:﴾ )        ﴿ :ضال تعاا ،التوبة

 اآلية صر ة على أن اهلل عز وجل غفر له تلك املعصية.

م أعبوسه يف وجه األعمى ابن  :عاتبه ربه يف أمور منهاد  صلى اهلل عليه وسلمد نبينا حممد  -4
 ﴿ :ضال تعاا (1)غيي الافر يدعوهم إا اهلل عز وجلاوانشغاله عنه ب و د رض  اهلل عنه د ماتوم 
                ﴾

 (3-2عبس:)
مل القب   د عليه السالم د وه ه أمثلة اكتفيي ب كرها، وإال فقد ورد يف القرآن الارمي ضصة موسى 

حينما ترأ ضومه مغاضبًا ونروجه من ضومه من د عليه السالم د حينما ضضى عليه موسى، وضصة يونس 
 . (2)غ  إذن ربه

                                              
 ( مرجل سابق.4/497تفس  القرآن العظيم البن كث  ) ينظر:( 1)
( ماتبدة الفدالح 119-117(. وكتاب الرسل والرساالت، د. عمدر سدليمان األشدقر )899-11/894ينظر جممو  الفتاوى )( 2)

= 
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 نش  إا بعضها:د كث      ن السنة على ه ا القول فهوأما األدلة م 
 :أنه كان يقول صلى اهلل عليه وسلمعن الن  د رض  اهلل عنه د موسى  الصحيحا عن أيب  فف -2

وداللة احلديث على املراد « (1)..ما أني أعلم به مينو  ييف أمر  وإسرايف  وجهل ن يئث هم اغفر يللال»
سواء أكان  ،طلب من ربه أن يغفر له ا  ايا وال نوب هلل عليه وسلمصلى ان الن  إحيث   ظاهر 

 فه ا يدل على وضو  ال نوب من األنبياء. ،جاهالً أم عامداً 
  ذن  اللهم اغفر يل» :أنه كان يقول يف سجوده صلى اهلل عليه وسلمويف صحيح مسلم عن الن   -1
واآلثار  ،ر فاضالاتاب والسنة يف ه ا الباب كث   مت . ونصوص(2)«أوله وآنره ،، عالنيته وسرههوجل هكله دض

 . (3)يف ذلك عن الصحابة والتابعا وعلماء املسلما كث  

 .(4) نتم النبو :
 فال ن  ،دون سا ر األنبياء أنه نتم النبو  والرسالة صلى اهلل عليه وسلممن نصا ا نبينا حممد 

ألن نتم األعم يستلزم نتم  ،رسلاوذلك يستلزم نتم امل ،﴾ ﴿ :بعده لقوله تعاا
السالم أنه ال تبتدأ نبو  وال تشر  شريعة بعد نبوته عليه األنا بال عاس، ومع  نتم النبو  بنبوته 

 .(5)وشرعته

                                              
= 

 هد. 1415ال بعة الثالثة، عام 
رضدم  «اللهدم اغفدرا مدا ضددمي ومدا أندرت»: مصدلى اهلل عليده وسدلرواه البخارى يف صحيحه يف كتاب الدعوات بداب ضدول الند  ( (1

( 8719مدددددل الفددددددتح( ورواه مسدددددلم يف صددددددحيحه يف بدددددداب الددددد كر والدددددددعاء والتوبدددددة واالسددددددتغفار رضددددددم ) 11/199( )4992)
(4/8127.) 
( مددن حددديث أىب هريددر  1/951( )429( رواه مسددلم يف صددحيحه يف كتدداب الصددال  بدداب مددا يقددال يف الركددو  والسددجود رضددم ) (2

  عنه.رض  اهلل
 (.919د  11/919: جممو  فتاوى شيخ اإلسالم )( ينظر (3
من تتبل املصادر اللغوية ملع  ا تم تبا أن هلا عد  معان، أشهرها: ال بل: تقول: يف ماد : نتم  نتمي الاتاب وحنوه نتماً. ( 4)

شديخ، املاتبدة العصدرية، بد وت، ط. ( اعتد   دا األسدتاذ/ يوسدر ال22ونتمي عليده مدن بداب ضدرب: طبعدي، املصدباح املند  )
أي وندتم د هد/ ويأتى ا تم ملع  تغ ية الشد ء واالسدتيثاق منده يقدول الفد وز آبدادي يف مداد  ا دتم: )وعلدى ضلبده 1412الثانية: 

وت بدد  د جعلدده ال يفهددم شدديئاً وال خيددرج مندده الشدد ء( القدداموء احملدديط، ضددبط وتعليددق: يوسددر البقدداع ر دار الفاددر د علددى ضلبدده 
 هد.1415

 .( مرجل سابق8/877لوامل األنوار )(  (5
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 واألدلة من السنة كث   منها:
ومثل األنبياء من ضبلى كمثل رجل ب  بيتًا فأحسنه   إن مثل» :صلى اهلل عليه وسلمضوله  -2
له إال موضو  لبنة من زاوية، فجعل الناء ي وفون به، ويعجبون له، ويقولون: هال وضعي ه ه وأمج
 .(1)ه يف الصحيحااأنرج« ، ضال: فأنا اللبنة وأنا نامت النبيا؟!اللبنة

 ميحو اهلل يب  أمساء: أنا حممد، وأنا أمحد، وأنا املاح إن يل» :صلى اهلل عليه وسلموضال  -1
ه اأنرج« ، وأنا العاضب، والعاضب ال ي ليس بعده ن  اشر، ال ي  شر الناء على ضدمالافر، وأنا احل
 .(2)يف الصحيحا

، وأنا نامت ك ابون، كلهم يزعم أنه ن   وإنه سياون من أمث» :صلى اهلل عليه وسلموضال  -3
 . (3)«يبعد النبيا، ال ن 

 م ونصددددرتلدددأع يدددي جوامدددل الا :فضدددلي علددددى األنبيددداء بسدددي» صدددلى اهلل عليددده وسدددلموضدددال  -4
 األرض طهدددوراً ومسدددجداً، وأرسدددلي إا ا لدددق كافدددة، وندددتم يب الغندددا م، وجعلدددي يل بالرعدددب، وأحلدددي يل

 .(4)«النبيون

 يف آنر الزمان مل كونه متصفًا بنبوته السابقة فال ينايفد عليه السالم د بن مرمي اوأما نزول عيسى 
دون شريعته املتقدمة ألهنا  صلى اهلل عليه وسلميعة نبينا حممد ألن عيسى إذا نزل إمنا يتعبد بشر  ،ذلك

 اً وحاكم صلى اهلل عليه وسلمفياون نليفة لنبينا  ،فال يتعبد إال   ه الشريعة أصواًل وفروعاً  ،منسونة
من حاام ملته با أمته مبا علمه اهلل تعاا يف السماء ضبل نزوله وبنظره يف كتاب اهلل ال ي هو القرآن 

إا استنباط ما  تاج  يوهو ال يقصر عن رتبة االجتهاد املؤدد  صلى اهلل عليه وسلمد نة رسوله حممد وس

                                              
مل الفدتح( ورواه مسدلم يف كتداب الفضدا ل بداب  4/445( )9595البخارى يف كتاب املناضب، باب نامت النبيا، برضم: )رواه  (1)

 (.4/1791( )8824نامت النبيا، رضم ) صلى اهلل عليه وسلمذكر كونه 
مدل الفدتح( ومسدلم يف كتداب الفضدا ل،  4/814( )9598ضب بداب مدا جداء يف أمسداء الند  بدرضم )( رواه البخارى يف كتاب املنا (2

 (.4/1282( )8954باب أمساء الن  برضم )
( مدل شدرح عدون املعبدود(، دار 4/814( )9844رواه أبدو داود يف سدننه يف كتداب الفدنت، بداب ذكدر الفدنت وسداي عنده بدرضم )(  (3

هدد. والأمد ي يف سدننه يف كتداب أبدواب الفدنت، بداب ال تقدوم السداعة حدىت خيددرج  1411عدة األوا بد وتر ال بد الاتدب العلميدة 
بد وت، ال بعدة د ( مدل حتفدة األحدوذي(، دار الاتدب العلميدة 4/924( )8914وضدال: هد ا حدديث صدحيح. بدرضم: ) ،ك ابون
 ( موسوعة الاتب الستة د.ت. 5/872هد. وأمحد يف املسند )1411األوا 

 (.5/7) 589اه مسلم يف صحيحه كتاب املساجد ومواضل الصال ، باب جعلي يل األرض مسجداً وطهوراً رضم رو ( 4)
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يام ماثه يف األرض من األحاام، وكسر الصلبان وضتل ا نزير ووضل اجلزية وعدم ضبوهلا مما علم أإليه 
صلى من شريعة نبينا حممد بل ه ا  ،صلى اهلل عليه وسلمه ا نسخ لشريعة حممد  :ال يقال ،من شريعتنا

 .(1)«عدالً  بن مرمي حاماً اينزل عيسى » :صلى اهلل عليه وسلمكما ضال الرسول   اهلل عليه وسلم
د  صلى اهلل عليه وسلمد تدل داللة ض عية على أن الرسول حممد   فاألحاديث املتقدمة وغ ها كث   

وال د،  صلى اهلل عليه وسلمد   عهد الن  وه ه عقيد  املسلما من ،وليس بعده ن  ،هو آنر األنبياء
ولن تاون هناأ رسالة بعدها، وضد أمجل  ،وأن الدين ضد كمل برسالة حممد ،تزال ك لك إا اليوم
حىت أصبحي عقيد  نتم النبو  أمرًا معلومًا من الدين بالضرور  يافر جاحدها  ،املسلمون على ذلك

 . (2)و ل ضتاله وضتله
سواء يف حيا  الن   ،ر العملية هل ه العقيد  ضيام املسلما مبحاربة أدعياء النبو ولقد كان من املظاه

واألسود  (3)كما حد  من حر م ملسيلمة ،أو بعده، واعتبار املسلما هلم نارجا عن اإلسالم
نوا  مة العلويا ال ين كاوللمتنبئا من غال  الشيعة، أو من كان منهم يسند النبو  إا األ (4)العنس 

يتربءون منهم ومن دعاواهم الباطلة، وكان أ مة املسلما ك لك يصدرون فتاواهم بافر املتنبئا وحل 
 دما هم.
وكان ا لفاء واألمراء يب لون جهودهم يف احملافظة على ه ه العقيد ، ويأن ون على يد كل متنبئ،  

                                              
( 155بدرضم ) صدلى اهلل عليده وسدلمرواه مسلم يف صحيحه يف كتداب اإلميدان، بداب ندزول عيسدى ابدن مدرمي حاكمداً بشدريعة حممدد ( 1)

(1/195.) 
ضددد بلغددي حددد التددواتر. فمددن ذلددك مددا ذكددره عبددد القدداهر البغدددادي: )وضددد تددواترت  بعددض العلمدداء يقددول: إن أحاديددث نددتم النبددو ( 2)

 ( مرجل سابق.152بقوله: ال ن  بعدي( أصول الدين )د  صلى اهلل عليه وسلمأي الن  د األحاديث عنه 
 ،وجعدل جيمدل هلدم الشدجعان ،ان اليمامدة ارتدد وتنبدأوكدان يلقدب بدد رمحد ،مسيلمة بن مثامة بن كب  احلنف ، ولد باليمامة ببالد جندد بداجلزير  العربيدة( 3)

ر  ويزعم أنه يأتيه الوح ، أرسل له أبدو بادر الصدديق جيشداً بقيداد  نالدد بدن الوليدد فهزمدوا جديش مسديلمة وضتدل عددو اهلل يف السدنة احلاديدة عشد
( 945-8/941بددن حممدد ابددن األثدد  ) ( والاامددل يف التدداريخ أليب علد 984-4/989( )51-5/51ينظدر: البدايددة والنهايدة البددن كثد  )

 هد.1929( امل بعة احليدرية، النجر، ط: الثانية 1/129دار صادر، ب وت، د.ت،  وتاريخ ابن الوردي عمر بن املظفر )
بعدد  صدلى اهلل عليده وسدلمامسه عبهلة بن كعب بن غو ، وهو من بلد  يقال هلا )كهر حنان( ادعى النبو  يف آنر حيا  الن  ( (4

بقتلده فقتلده  ة الودا ، وضيل: إنه أول من ارتد عن اإلسالم، وظهر أمره واسدتوا علدى مجيدل أجدزاء الديمن، وضدد أمدر الرسدول حج
( تدداريخ ال ددربي أليب جعفددر حممددد 941-8/992(، والاامددل )4/919املسددلمون سددراً مبسدداعد  زوجتدده.ينظر البدايددة والنهايددة )

 ب وت.د.د براهيم، دار سويدان (. ت: حممد أبو الفضل إ9/821بن جرير )
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 (1)كالباب   :يف ه ا العصر  لوحاء ايويف العصر احلاضر كان ه ا هو موضر املسلما وأ متهم من أدع
 .(3)أو من أدعياء النبو  كغالم أمحد القاديين (2)والبهاء 

 ن آراء ه ه الفرق بالتفصيل:لنتناول اآل
  The Moorish Science أوال: املورية العلمية:

ضد انتحل لنفسه  Timothy Drewأشرنا يف الباب السابق إا أن مؤسس املورية ) تيموث  درو  
أما خبصوص موضفه من النبو  فااني على  Prophet Noble Drew Aliالن  نوبل درو عل  سم ا

 النحو التايل:د
، وكونفوشيوء، وزرادشي، نرى مثل بوذادنال مؤسس  بعض األديان األإنه زاد عدد الرسل بأ
 .(4)وناناأ
ن   هود  ى اهلل عليه وسلمصلد  حممداً املورية بأن على الرغم من إميان دعى أنه آنر األنبياء والرسل ا

 األنبياء. نرآعل   درو وبلاعتربت زعيمهم نال أهنا إ اإلسالم

                                              
هدد أجهدد نفسده بضدروب 1895الباب: هو علد  بدن حممدد رضدا الشد ازي ادعدى أنده ينسدب إا أهدل البيدي ولدد يف شد از عدام (  (1

وكان يصعد إا س ح املنزل وهدو عداري الدرأء مدن الظهدر  ،من العبادات والرياضات النفسية الث أثرت يف ضواه العقلية واجلسمية
وكان يعأيه من ذلدك نوبدات عصدبية شدديد ، أرسدله نالده إا كدربالء والنجدر مدن أجدل طلدب  ،العصر رغم احلرار  الشديد  إا

ف ادعدى  ،ولانه وضل يف أيدي أتبا  كاظم الرشدث الد ي أثدر عليده حدىت وصدل بده احلدال إا أن ادعدى أنده املهددي املنتظدر ،الشفاء
هددد: ينظددر: حقيقددة البابيددة والبها يددة د. حمسددن عبددد احلميددد 1845يددا بالرصدداص سددنة هددد وأعدددم بعددد ذلددك رم1841النبددو  سددنة: 

( 94هدد والبابيددة والبها يددة ومصدادر دراسددتهما، عبداء كدداظم مددراد )1415( دار الصدحو . القدداهر ، ال بعدة ا امسددة، 99-41)
 هد د.ت.1418م بعة اإلرشاد، بغداد 

ف انضدم إا  ،إحددى ضدواح  مازنددران أكثدر مدن خمال دة الصدوفية وم العدة كتدبهم لبهداء: هدو حسدا بدن علد  املازنددر ولدد يف( ا (2
ف انتقل إا بغداد ومعه أنوه  ىي وانتلفا فيما بينهما على الزعامة  ،وكان يقوم بدعوته يف إيران ،الباب وأصبح من أكرب أتباعه

وه إا ضدددربص واسدددتمر يف املنفدددى حدددىت مدددات سدددنة وفرضدددي بينهمدددا احلاومدددة العثمانيدددة حيدددث نفددد  حسدددا إا عادددا وأنددد ،الدينيدددة
 .( مرجل سابق95( مرجل سابق والبابية والبها ية ومصادر دراستهما )114-115هد. ينظر: حقيقة البابية والبها ية )1919

جنليدزي، تعلدم هدد( يف أسدر  عميلدة لالسدتعمار اإل1851هو م زا غالم أمحد، ولد يف ضرية ضاديان يف إضليم البنجاب اهلندي سدنة ) (3)
اإلجنليزيددددة والعرافددددة، وعددددرف عندددده االضدددد راب يف شخصدددديته، لدددده مؤلفددددات عديددددد  منهددددا )إزالددددة األوهددددام( )جتليددددات إهليددددة( ينظددددر: 
)القاديانيددة(، إحسددان إهلدد  ظهدد ، إدار  ترمجددان السددنة، الهددور، وكتدداب )القاديانيددة( د.أمحددد عددون، دار النهضددة العربيددة، القدداهر  

 م(.1994)
م( باهلنددد، وهددو مددن أسددر  غنيددة، بّشددر بديانددة هنديددة جديددد  هدد  السدديخية، وضددد تددأثر بالشدداعدر 1449هندددي ولددد عددام ) ( زعدديم4)

 [.89/184م(. ]املوسوعة العربية ج1599اهلندي )كب (، مات سنة )
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(1) التناسخ ىادع
metempsychosis وكل واحدد مدنهم تناسدخ ممدن سدبقه، فيد كر ، با األنبياء

 .(2)«إن أول شخا تناسخ يف روح عيس  هو الن  حممد الفاتح»زعيمهم 
با الن  يوحنا املعمدان كما هو موصوف يف اإلجنيل وبا  «ل درو عل وبن»ه ا وضد ضارن 

مة لأل ومن راً  «ىعيس»مبج ء  ، فقال: ويف تلك األيام كان يوحنا املعمدان مبشراً «ماركوء جاريف»
ماركوء » اإلهلية ويف ه ه األيام جاء بشر هيأه اهلل د اإلله األعظم د وامسه ىليهيئهم لقبول تعاليم عيس

أمم األرض وأن رهم ك  يستعدوا للقاء الن  القادم، ال ي سيأيت بتعاليم اإلسالم  وضد علم «جاريف
 . (3)«دروعل  وبلن»الصحيحة اإلهلية وامسه 

 تعقيب: 

صلى اهلل د ه ه ه  آراء املورية يف النبو ، وه  كما هو واضح من أضوال زعيمهم تؤمن بنبو  حممد 
زعيمها هو  «ل درو عل وبن»وإمنا تعترب ، آنرها عليه وسلمصلى اهلل ، ومل ه ا ال تعتربه د عليه وسلم

ومل ه ا ال  صلى اهلل عليه وسلمآنر األنبياء، مما يوح  بالتناضض، إذ كير تقر املورية بنبو  الن  حممد 
ن التعاليم الث سيأيت  ا زعيمهم ه  أاملورية  ىومن ناحية أنرى تر ، تعتربه آنر األنبياء ه ا من ناحية

 ىو علأغ  صحيحة  صلى اهلل عليه وسلمم اإلسالم الصحيحة مما يوح  بأن تعاليم الن  حممد تعالي
ن الارمي من أن الن  حممد آراء تتعارض صراحة مل ما ضرره القر األضل مشاوأ يف صحتها، وه ه اآل

    ﴿ عز وجل: يبعده، يقول البار ال ن  نه أهو آنر األنبياء، و  صلى اهلل عليه وسلم

                                              
و نبايت أساين أو حيواين إن جسد آنرإا التناسخ انتقال النفس بعد املوت و  تناسخ الش ء تداولوهر تناسخي األزمنة وتتابعي( 1)

 ي.أو مجاد
واستعان  ا أفالطون  ،نه ضد أن ها من الفلسفة اهلنديةأنظرية التناسخر ومن احملتمل  pythagorasوضد ضال فيثاغورء 

Plato وينقسم التناسخ إا نسخ، وياون من إنسان إا إنسانر ومسخ وياون من إنسان إا  .نلود النفس ىيف التدليل عل
نبات، ورسخ وياون من إنسان إا مجاد، والنصوص القاطعة من الاتاب والسنة ضد إا وفسخ وياون من إنسان حيوانر 

 لت كرت النفس أحواهلا املاضية يف األبدان السابقة  نه  ام بأنه لو كان واضعاً أامتناعهار غ   ىالتناسخر لان العقل ال يدل عل
املعجم  )و( عبداملنعم احلفين ) ماد  تناسخ( 191، ص 1979ر الثقافة اجلديد  ر دا9: املعجم الفلسف ر طةينظرر مراد وهب

 ) ماد  تناسخ (  42ر ص 1991الفلسف  الدار الشرضيةر القاهر ر 
(2)  Aliر Drew: The Holy Koranر Chicago 1978ر Ibid p 18. 
(3)  Ibidر p 59. 
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( ك لك أكد  40سور  األحزاب اآلية  ﴾ )       
  ﴿ عز وجل: ييقول البار  صلى اهلل عليه وسلمضرور  اتبا  تعاليم الن  حممد  ىالقرآن عل
 ىن الارمي علآ( ك لك أكد القر 0سور  احلشر اآلية  ﴾ )     

     ﴿ وجل:يقول الباري عز  صلى اهلل عليه وسلمضرور  طاعة الن  حممد 
 (  51سور  النساء اآلية  ﴾ )    
  .إن آراء املورية يف النبو  ارجها صراحة نارج الدين اإلسالم  :ه ا نقول ىوعل

 ثانيا: الفرضية:
إال أنه ، كما أشرنا يف الباب السابق األنبياء السابقا Farad Muhammadمل ينار فرض حممد 
آنر  صلى اهلل عليه وسلمد  حممداً  ند فلم يعأف بأ ى اهلل عليه وسلمصلأنار نتم النبو  مبحمد د 

  .(1)ووصر نفسه بأنه املهدي املنتظر عند املسلما ، نتحل لنفسه لقب الن ابل ، األنبياء ونامتهم

 : : اإلليجية األوالثاً ثا
دء، ولانها جعلي الن  تنار اإلليجية األوا الرسل واألنبياء امل كورين يف القرآن والاتاب املق ال

: بعد أن «إليجا حممد»البيض ناصة، فيقول زعيمهم  موسى، والن  عيسى عليهما السالم مرسلا إا
صبح موسى أأرسل اهلل موسى إليهم ليقودهم إا احلضار ، و ، سنة مهجيا  عاش اجلنس األبيض ألف

ألن  العظيم ال ي أرسل إا اجلنس كان الن  ا  ىإن عيس»يقول:  نر. ويف موضل آ(2)إهلهم وعقا دهم
 .(3)«األبيض

السالم، وضال بوفاته يف األرض، كما ضالي  هعلي ىعقيد  رفل الن  عيس «إليجا حممد»وضد أنار 
فقط عاد إا الأاب  اً سنة كان نبيّ   ال ي ضتل هنا ضبل ألف ىعيس» :فقال، من ضبله «ديانيةاالق»ب لك 

 . (4)«اً ولن يعود حيّ 
نه ابن زنا، وأن أباه هو يوسر النجار، أمدعيا  ىمعجز  والد  عيس «إليجا حممد»ر ك لك أنا

                                              
(1) Message to the Black Man , Ibid , p:164  

(2) Elijah Muhammad,: Our Saviour Has Arrived, New York, 1976, p 14.   
(3) Ibid: p 81.   
(4) Ibid, 157.   
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ن اإلله بصور  السيد فرض حممد ال ي يستحق احلمد إيف شهر ديسمرب، ف ىفقال: ولان مل يولد عيس
 أن والدته كاني با األسبو  األول وبا األسبو  الثاين من شهر سبتمرب، كما علمين :إا األبد علمين

ن يوسر ومرمي أنفياه، لا  يتخلصا من بالضبط، أل ىنه ال يعرف أحد اليوم ال ي ولد فيه عيسأ
إضامة احلد عليهما لوالد  الولد بال زواج، واحلق ال ي ياره املسيحيون االعأاف به هو أن مرمي أجنبي 

ها ا علمين السيد  من امرأ  أنرى أجنبي له ستة أوالد، نه كان متزوجاً أيف حا  ىليوسر ال فل عيس
 . فرض حممد اإلله املتجسد

اهلل ال ي حنمده جاء يف صور  »املسيح، حيث ضال:  ىفرض هو عيسه هلإإليجا أن  ىوضد ادع
وضد ظهر بأمساء منها: ، العظيم املنتظر لدى املسلما واملنتظر لدى املسيحيا يالسيد فرض حممد املهد

 . (1)«واملسيح، املسيح ىعيس، ابن اإلنسان
كما جعله نالق ،  له العصرإمن علماء السود، ال ين بلغوا رتبة  وضد جعل إليجا الن  يعقوب عاملاً 

 ، هلا آنر امسه يعقوبإمتنا أفيقول: ضبل ستة آالف سنة د كما علمين اهلل د أنتجي ، اجلنس األبيض
ذلك نلق وفعال حقق يعقوب ، بيضأ وهو ال ي اكتشر حقيقة الرجل األسود لا  يصنل رجالً 

  .(2)الرجل األبيض

وأعلن ، نه ليس خبامت األنبياءأنه أرسل للعرب فقط، و أإليجا  ىف   صلى اهلل عليه وسلمحممد د أما 
  .(3)إليه من ضبل فرض بلسان ضومه السود ىنه يوحأو ، نه نامت األنبياءأإليجا 

ال  ........وأنا آنرهم، بياءنين أعلمام عن اإلله ال عن األنإ :أضول»يقول إليجا:  ويف ه ا املع 
 .(4)«سيأيت اإلله نفسه يأنا األن ، وبعد يرسول بعد

 تعقيب:
راء ومعتقدات فرضة اإلليجية األوا يف النبو ، وه  آراء تعاس مدى ا لل ال ي وصلي آه ه ه  

، ا السالمعليهم ىيف آراء إليجا حممد عن الن  موسى والن  عيس إليه ه ه الفرضة، ويبدو ذلك واضحاً 
وماذا عن كتبهم؟ ال جييب ، همؤ أنبيا هم ومن، فأين كان السود وضتئ ٍ ، هنما ضد بعثا للبيضأحيث يرى 

                                              
(1) Ibid: 165  

(2) Ibid, 166  

 (.1/949( املوسوعة امليسر  ...ر مرجل سابقر )3)
(4) Elijah, M, Op. Cit, P. 81  
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، لهإفهل موسى ن  أم ، ومن ناحية أنرى جنده يؤله الن  موسى، إليجا عن ه ه األسئلة ه ا من ناحية
  .األسئلة ه ه ى؟ ال جند أي إجابة عل!      وهل ضال اليهود بألوهية موسى 

يتعارض صراحة ، ومعجز  والدته، ىأضر إا ما سبق أن إناار إليجا حممد لعقيد  رفل الن  عيس
، سور  النساء﴾ )      ﴿مل ما يقرره القرآن، يقول الباري عز وجل: 

            ﴿كما يقول عز وجل: ،  (250اآلية 
              
 . ( 12 -10 تاناآلي،   مرميسور ﴾ )

راء الفاسد  الث دعا إليها إليجا حممد عن الن  عيسى وأمه السيد  مرمي الع راء ضد و يبدو أن اآل
 .(2)اليهود فيه أن الن  عيسى ابن زنا  ال ي يدع (1)«التلمود»استمدها من 

هلة. ويظهر ذلك يف تصوره ك لك يالحظ نلط إليجا حممد با األلوهية والنبو  فيتصور األنبياء آ 
، وتار  كما يظهر يف تصوره لفرض، فهو تار  يتصوره إهلاً ،  لهإ للن  يعقوب فهو عنده ن  وهو أيضاً 

يتحد  عنه  د  صلى اهلل عليه وسلمد الن  حممد  ن، ولانه عندما يأيت إا احلديث عاً أنرى يتصوره نبيّ 
وعلى الرغم من ذلك ومن فرض نفسه ، ن الن  يعقوبمما يوح  بأنه أضل يف املرتبة م، كن  ال كإله

سود، أو أنه إوكان األوا أن ينسب نفسه إا يعقوب ال ي يقول عنه إليجا:  !!يدع  إليجا اإلسالم 
من عبارات  ويظهر ذلك واضحاً ، وهو ما يبدو أن إليجا ضد فعله بالفعل، أن ينسب نفسه إا فرض

 !!دعاء اإلسالم ا؛ مل احتفاظ إليجا يف الوضي نفسه ب(3)جا إا فرضاإلجالل واالحأام الث ينسبها إلي
نه نامت أوأعلن ، د صلى اهلل عليه وسلمد ك لك ال يؤمن إليجا حممد خبتم الرسالة عند الن  حممد 

ومن ف خيرج إليجا حممد وفرضته من اإلسالم، مثلهم يف ذلك مثل ، الرسل، وه ا يتعارض مل القرآن
 . يةاملورية العلم

                                              
الاتدداب الدد ي  ويف االصدد الح: تعددين . تعدداليم هدد ا هددو معناهددا اللغددويالددث تعددين  «المددود»كلمددة التلمددود مسددتخرجة مددن كلمددة  (1)

 .التعاليم اليهوديةر ويرى رجال الدين اليهودي أن موسى عليه السالم هو املؤلر هل ا الاتاب ىعل ي تو 
 .28، ص1924ينظر: عبد الرمحن عم  . امل اهب املعاصر  وموضر اإلسالم منها، دار اللواء للنشر والتوزيل، الرياض،  

 .25( املرجل السابقر ص 2)
(3) Elijah, M, Op, Ctt, p. 165.  
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 : اإلليجية الثانية:رابعا
مببدأ اإلميان باألنبياء السابقا، ولان تصوره ملع  النبو  جعله يت اول  «واالء حممد»عأف ا

ن كلمة ن  تعين ال ي إ ، فقال:ن فرضته ستفوق عليهم مجيعاً أعليهم وينتقا من ضدرهم حىت ادعى 
ألن كلمة نبو  …أمثال ه ا اإلنسان نباء عن املستقبل، وال حاجة اليوم إا إلا ىيقدر عل

PROPHETHOOD  هنا تعين أن الشخا املتصر  ا عاجز إتش  إا النقصان يف العلم، حيث
ما يف ه ا أ ،منه فقط، ول ا اض ر إا التنبؤ بالباض  أي تقديره عن معرفة ال ريق باامله، وإمنا يرى بعضاً 

العقل  يرى ال ريق كله، وأن املعرفة والعلم ال ي أكرمام اليوم وه ا الزمان فال نتنبأ، ألن العقل اإلهل 
 (.1)عظم من األنبياءأاإلهل  به سوف جيعلام 

اً فقال: ف أرسل اهلل الن  حممد د صلى اهلل عليه وسلمد  من شأن الن  حممد «واالء حممد»وانتقا 
مل يد   صلى اهلل عليه وسلم مدفأنار العامل بضوء املعرفة مر  أنرى، ولان الن  حم صلى اهلل عليه وسلم

 . (2)نه جاء بالنور احملمدي باامله أ
بن يوسر ايف أن الن  عيسى عليه السالم ابن زنا، وأنه  «إليجا حممد»بعقيد  والده  «واالء»وأضر 
يقول واالء: أوتيي ه ه الشابة  .نه لن ينزل من السماء أبداً أنه صلب ومات يف األرض، و أالنجار، و 
هنا كاني ع راء مل ميسها رجل من ضبل، ومضى العهد اجلديد إ :سر لتاون زوجة له، وضد ضيلمرمي ليو 

وإمنا كاني والد  الن  عيسى معجز    .فأنربنا عن معجز  والد  ال فل عيسى بعد نااح يوسر ومرمي
ويف  (3)، وضد جاء املسيح أول ما جاء كمخلا للعامل فصلب ومات .كمعجز  والد  كل رجل صاحل

   .، ف با املع  الباطين لعيسى(4)وضل آنر يقول: لن ينزل عيسى من السماء أبدا م
ن حقيقة عيسى ه  اجلسد احل  من إأن فرضته ه  عيسى املسيح املوعود، فنجده يقول:  ىدعاو 

نتم يف واضل األمر، وليس هو أالصاحلا، ال ين بارأ احلق اإلهل  فيهم، وإمنا عيسى املوعود هو أنا و 
ومنظمة  .بشحمه وحلمه، بل عيسى املوعود هو جمتمل بشحمه وحلمه، يعيش كجسد واحد اً صشخ

وه  ذلك املسيح ال ي كان العامل ينتظر ظهوره ، جمتمل اإلسالم يف الغرب ه  ذلك املسيح املتجسد
                                              

(1) MUHAMMAD, W, " LECTURES OF EMAM MUHAMMAD " CHICAGO, 

1972,PP. 51 - 93  

(2) MUHAMMAD, W, “ PRAYER AND AL د  ISLAM”, CHICACO, 1982, P 31  

(3) Ibid , p 23  
(4) Loc Ctt p 33. 
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  .(1)وأنام جزء من ه ا اجلسد اإلهل  العظيم، ةمن  ألف  سن
ننا نعترب إم، حيث ضال: 2113عنه عام  نه تراجل ضليالً أ ه ا االعتقاد غ  ىوضد ظل واالء عل

 . (2)د صلى اهلل عليه وسلمد أن عود  عيسى الثانية ه  الن  حممد 

 تعقيب:
الدين د يف النبو ، وه  كما يبدو لنا ال   و وار أه ه ه  آراء اإلليجية الثانية د بزعامة واالء حممد 

 افظ  «واالء»حيث جند ، جا حممد مؤسس اإلليجية األواارج عن االجتاه األساس  ال ي رمسه إلي
عن  والده يف أن الن  عيسى ابن زنا مل إناار معجز  والدته وصعوده إا السماء، فضالً  يعلى رأ

وضوله بنقا معرفته، مما جيعلنا نشك يف مدى حسن ، د صلى اهلل عليه وسلمد تقليله من شأن حممد 
 .إسالمه

 عند الباللية: نامسا: مفهوم النبو 
نتقا من انه إمثله يف ذلك مثل مؤسس  الفرق يف أمرياا إال ، عأف واالء حممد جبميل األنبياءا 
حىت نبينا ، ومعرفةً  دعى أنه وأتباعه أكمل من األنبياء د عليهم السالم د علماً او ، ن األنبياء وعلمهمأش

نه أو ، قا من شأنه عليه الصال  والسالمنتافقد  ،مل ينج من نزعبالته -صلى اهلل عليه وسلمحممد د 
عليه السالم ابن زنا !!! فهو ابن يوسر  ىذهب إا ما ذهب إليه والده مؤسس اإلليجية يف أن عيس

 .(3)وأنه صلب ومات ودفن يف األرض!!!، النجار

 سادسا: مفهوم النبو  عند السايلسية: 
سالس بأن إليجا حممد هو موسى د عليه دعى اوكما أشرنا يف الباب السابق من ه ه الرسالة فقد  

 .(4)وأدعى لنفسه النبو  فقال: أنا سايلس حممد الن  مثل موسى، السالم د كما ذكر يف القرآن الارمي

                                              
(1) Ibid, p 27  
(2) MUHAMMAD ,W,” RELIGION ON THE LINE ”, CHICAGO, 1983, P 90 

 من الرسالة. 111( يراجل: ص3)
(4) Muhammad Speaks, Ibid , p: 79  
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 :) أنصار اهلل (بعا: النوبيددة سا
 د (1)كما د أشرنا يف موضل سابق من الرسالة ،فرضة النوبية أو مجاعة أنصار اهلل أو األنصار أسسي

ذات األساء العنصري،  للسوداحلركة القومية  احتواءات، وكان هدفها يسنوات الغليان يف الستينيف 
)عيسى( ال ي كان له أسلوبه  إمامهاواحتواء الت رف يف إطار تعاليم اإلسالم وتوجيهاته. وحتد  

قيا، ونظر على ضفاف هنر النيل يف إفري األسودا اص، عن أن أول حضار  يف العامل ضد بناها الرجل 
وساان مشال السودان على أهنم األصل ال ي احندر  مصر،اإلمام عيسى إا ساان النوبة يف جنوب 

ليجا حممد، حاول الشيخ إل ميثل ترا  السود وإجنازهم. وتقليداً  حضار منه السود، وأن ما نلفوه من 
إكس، ف زار السودان، ناصة، وضام بزيار  ماة املارمة كما فعل مالاوم  جمموعةعيسى أن يؤسس له 

جلماعة  معقلاملهدي يف أم درمان، وضابل بعض أفراد عا لة املهدي، وزار جزير  )أبا( أضوى  ضريحوزار 
وادعى أنه من نسل عا لة ، مل مجيل األماكن الث زارها األنصار يف السودان، وأن  لنفسه صوراً 

ظمى. وبدأ ينظم شباب السود ال ين  رهتم الع بري انيااملهدي، العا لة الث است اعي أن هتزم جيش 
من تاريخ جيد للسود، وعلمهم كير يلبسون اللباء السوداين  هلمضصته ورحالته، وأعجبهم ما ضدمه 

 . اضتبس تصميمه من تصميم ضريح املهدي يف السودان التقليدي جلماعة )األنصار(، وب  هلم مسجداً 
( يف جزير  )أبا( يف املهديوبعد أن ضتل اإلمام )مهدي  ليصبح اإلمام )عيسى املهدي( امسهغ   ف 
 وادعىم، غ  اإلمام عيسى امسه مر  أنرى ليصبح )السيد اإلمام عيسى مهدي املهدي(، 2165 عام

له عيسى ه ا،  أجنبيأن اإلمام املهدي جاء إا أمرياا من  فأ  بعيد ، وتزوج امرأ  أمرياية سوداء 
أفراد عا لة املهدي غضبوا  األنباري إا السودان، وعندما بلغي ه ه وبعد والد  عيسى عاد املهد

ضد الشيخ عيسى ه ا وحماكمته، وبعد إعاد  النظر  ضضيةمنها، وبدءوا يف التحقيق يف األمر، وضرروا رفل 
السياس  للعا لة أن وجود أتبا  يف أمرياا رمبا ياون له بعض  الزعيميف املوضو  ضرر الصادق املهدي 

كل حال، وعندما زار الصادق املهدي الواليات املتحد  األمرياية، ضبل دعو    على د ، ولن يضر الفا
 واألمريايالزيارته يف مقر ضيادته يف )بروكلا( ومناضشة اهلموم املشأكة با السودانيا  عيسىالشيخ 

الث ال تقبل من  نظر مضيفه إا بعض التجاوزات املهديلفي الصادق  اللقاء ويفالسود املسلما. 

                                              
مددن الرسدددالةر وكدد لك ينظدددر عبددد الددرزاق بدددن محددود الزهدددراين: املسددلمون يف الواليددات املتحدددد  األمريايددة )دراسدددة  117( يراجددل: ص1)

 ما بعدها بتصرفو  74ميدانية ( ص 
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  .يف صلواهتم اإلجنيلاملسلم، ومن ذلك استخدام 
 الواسلاألنصار على اتباعهم السنة يف )اللباء(، وذلك باااذ اللباء السوداين األبيض  أكد بعدها 

اللغة العربية من  تعلمال ويل مل العمامة للرجال، واستخدام لباء السودانيات مل ا مار للنساء، وكان 
فقط مل أبنا هم حىت ينشأوا وهم  بالعربيةلوياهتم، وصدرت التعليمات لألعضاء، لا  يتالموا أهم أو 

بل كان للجماعة فرضة موسيقية ناصة، وكان للنساء  املوسيقى،عارفون للغة العربية الفصيحة. ومل متنل 
ال حول املسجد، وكان معظم األعضاء عمال بناء، وعم اجلماعةلقاءات ناصة، وتركزت حيا  

 .وباعةم اعم، وحراساً، ومدرسا، 
با  يش ونكانوا   فقدعلى دراية بالنقد املوجه له من السودانيا واألمريايا،  عيسىالشيخ  كان 

من نقد حول  املسلمونالفينة والفينة إا عدم صحة ما يدعيه من نسب، وعلى دراية مبا يوجهه له 
، وينضمون إا مجاعات أنرى عندما أتباعهأن ينفض عنه  التعاليم واملعتقدات الث  ملها، وكان خيشى

أطراف املوضو  معهم، ول لك حتول من  ويبحثونيعلمون حقيقة ما يدعيه حا يتصلون باآلنرين، 
تعاليم جديد  ميانها أن تع   أتباعه نصا ا مميز ،  مدنالً دور القا د السياس  إا دور املعلم، 

ل وبان يف اجلماعات األنرى، فأعاد تسمية اجلماعة، لياون )احتاد وا النقدوحتفظهم تبعًا ل لك من 
( واستخدم جنمة داود the Nubian Islamic Hebrew Association العربي اإلسالم النوبيا 

للتعليم الديين، مثله مثل القرآن، وعدل  مصدراً  اإلجنيلالث  ضنها اهلالل شعارًا للجماعة، واستخدم 
هل ه التغي ات املت رفة أصبحي حيا  اجلماعة متوتر ، حتي ها   وتبعاً منه ا مار، لباء النساء وح ف 
تباعها مسلما، وهناأ أعن اإلسالم، وال ميان اعتبار  وابتعدت كث اً  والتعليمات،كث  من األنظمة 

 يفبأن نلر الشيخ عيسى منظمات دولية، وال يستبعد أن تاون بعض املنظمات اليهودية  اعتقاد
، ولان جيب أال ننسى أن بداية اجلماعة (1)درياا ضد اشأت الشيخ عيسى وس ته يف ال ريق الث تريأم

بالعامل اإلسالم  يف اململاة العربية السعودية والسودان،  صالهتاكاني بداية ضريبة من اإلسالم، وكان هلا 
حيحة، إال أن الشي ان من مصادر اإلسالم الص البقا ، واضأب كث اً  تلكحيث زار الشيخ عيسى 

أما موضفهم من  .الصوابعن طريق  واية اإلنسان واالبتعاد به كث اً غتعمل عملها يف  املختلفةواإلغراءات 
األنبياء إا صنفا: األول هو الن  ال ي يأيت باتاب جديد، النبو  فقد ضسم عيسى مؤسس اجلماعة 

                                              
 . 28( عبدالرزاق الزهراين: املسلمون يف أمرياار مرجل سابق، ص 1)
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تاب السابق، أما الرسول فهو ال ي يشرح الاتاب األم  هو ال ي يأيت باتاب جديد ويشرح الا والثاين
  .السابق

يقول عيسى: ياون الن  يف أحد صنفا: الن  وهو ال ي يأيت باتاب جديد والصنر اآلنر: 
األم  وهو ال ي يأيت باتاب جديد ويشرح الاتاب السابق أما الرسول فله رسالة ناصة وه  شرح 

الرغم من  ىمن الرسول عل ىعلأن عيسى يضل الن  يف مرتبة ويبدو من ه ا النا أ (1)الاتاب السابق 
 .(2) أن مقام الرسالة فوق مقام النبو  مما ياشر عن مدى جهل عيسى بالفرق بينهما

ميثل كل واحد منهم مدرسة من مدارء احليا  فآدم ميثل النظام،  ةويرى عيسى أن كبار األنبياء سبع
ضحية، وإمساعيل ميثل الثبات، وموسى ميثل الصرب، وعيسى ميثل ونوح ميثل اإلميان، وإبراهيم ميثل الت
 .(3)العفو، وحممد ميثل املوت والسالم

ن األنبياء كانوا إ»، يقول عيسى: تباعه أن مجيل األنبياء واملرسلا كانوا سوداً أويعتقد عيسى و 
 . (4)«نوبيا سوداً  وكانوا مجيعاً  صديقا وصاحلا، وكانوا خملصا هلل سبحانه وتعاا

عنصرية البيض بعنصرية  ىوياشر ه ا النا عن حتيز عيسى إا السود، وكأنه ب لك يرد عل
إا تقريب وتضييق الفجو  با البيض والسود بإثبات أن ن  البيض هو نفسه  ىمن أن يسع السود بدالً 

 يض.ن  السود، فال فرق بينهم، جنده يعمق ه ه الفجو  من نالل إعالء السود وهتميش الب
نه د أي جربيل د ضد متثل يف صور  جسد أو ، أن الن  عيسى هو ابن جربيل «عيسى عبد اهلل»يرى و  

  .لا  جيامل مرمي
مرمي د  ىيقول عيسى: ملا نزل جربيل الروح القدء من صدر اهلل متثل يف جسد لا  يدنل عل 
ي كر كلمة دنل  ذلك يف سفر التاوين، حيث ىوالدليل واضح عل «جامل»يعين  «دنل» والفعل
 فيقول: ، جامل مبع 

فددنل إليهدا املدالأ، » . وه ا مثل إجنيل لوضا حيث ورد فيده نفدس املعد (5)هاجر فحبلي ىفدنل عل

                                              
(1) AL - IMAM ISE, "THE HOLY QURAN", NEW YORK, 1977, P50. 

 .1171ر ص8مج ر...املوسوعة امليسر  (  2)
(3) Al د  Imam Ise,“ What is muslim “, New York, 1979, P 17.   
(4) Ibid, p 18.  

 . 4ر فقر  4إصحاح  (5)
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يف هد ين  «فددنل»فالعبدار   (1﴾ )الدرب معدك مباركدة أندي يف النسداء، وضال سالم لدك أيتهدا املدنعم عليهدا
   .(2)االتصال اجلسدي وتعين جامل ىعل ةالنصا دال

كثدر مدن أفلهد ه الالمدة ، «دندل» ويبدو من ه ا النا السدابق مددى نلدط عيسدى بدا معداين كلمدة
معدد   «دنددل»ظددروف الددنا الدد ي وردت الالمددة فيدده، فقددد حتمددل كلمددة  ىيتوضددر علدد ، وكددل معدد معدد 

إلديهم،  النفاذ كقولنا: دنل يف البيي أي نف  إليده، وضدد تعدين االنضدمام كقولندا: ودندل يف القدوم أي انضدم
نده جدامل البيدي أاستخدمنا أسلوب عيسدى يف االسدتدالل لادان معد  ضولندا دندل يف البيدي لو ه ا  ىوعل

ن دنددل يف أل، ن اسددتدالل عيسددى السددابق هددو اسددتدالل فاسدددإهدد ا نقددول  ىوعلدد، وهدد ا أمددر غدد  معقددول
لسدابق فتشد  إا نفدداذ أمدا دندل يف العبدار  الثانيدة مدن الدنا ا، تشد  إا اجلمدا  (هداجر ىدندل علد)عبدار  

 .(3)جربيل إا احملراب ال ي كاني مرمي تتعبد فيه بعد أن كان نارجاً 
ال ي   «يهوذا»عليه السالم مل يصلب، وأن ال ي صلب هو احلواري  ىويعتقد عيسى أن الن  عيس

ضد جتول عدا ه، كما يف إجنيل برنابا، ويعتقد عيسى أن الن  عيسى عليه السالم كان يريد أن يسلمه أل
نه ضضى عشر سنوات يف  أإا اهلند والتبي والفرء وسوريا واليونان ومصر، و  يف األرض بعد ذلك مسافراً 

الناء ويعلمهم ويتعلم منهم، ويف مصر ضبل ك الب وامتحن سبل   كل واحد  من ه ه البلدان يشف
وامتحان الشجاعة،  مرات: امتحان اإلنالص، وامتحان العدل، وامتحان اإلميان، وامتحان اإلحسان،

وامتحان احلب اإلهل ، وامتحان املوت، وبعد جناحه يف ه ه االمتحانات تسلم شهاد  الدرجة العليا 
  .(4)سده إا روح اهلرم األكرب يف مصرجوكان عمره آن اأ ما ة وعشرين سنة ف حتول  «روح اهلل»

 ىن تفضيل ن  علأل، ظم األنبياءعأمل يان  د صلى اهلل عليه وسلمد  ف ادعى عيسى أن الن  حممد
 . (5)ن  آنر ذنب

                                              
 . 82ر فقر  1( إصحاح:  (1

(2) Al- Imam ISE, “Was Christ Reallycrucified “ New Yorkp.6  
)مداد   824) ماد  دندل ( )و( املعجدم الوسديط: مرجدل سدابقر ص  921ينظرر معجم ألفاظ القرآن الارمير مرجل سابق ص ( 3)

 ) ماد  دنل (. 814محد الزاوي: مرجل سابقر ص أدنل ( )و( ال اهر 
(4) Al - Imam Ise, Op Cit, P. 68 
(5) Al- Imam Ise,: Hadith: Allah Scriptures, New York 1979, p 3 ”s  
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 تعقيددب: 
ن ا رافددات واألسدداط ، مدد هدد ه هدد  آراء عيسددى عبددد اهلل مؤسددس فرضددة النوبيددة، وهدد  كمددا نددرى نسدديج   

 .  ألفها عيسى  دا  ضعاف العقول والنفوء
، إلسالمنتسبا لية د من املواإلليجية األوا والثان، و فرضته كغ ها من الفرق السابقة عليها د املورية

 فااراً ومعتقدات بعيد  أحتمل 

ومددداه  الشدددروط الدددث تثبدددي  دددا ، البدددد لندددا أن نعدددرض يف عجالدددة للمقصدددود بالصدددحابة، مدددن الصدددحابة
 فنقول وباهلل تعاا التوفيق: ،صلى اهلل عليه وسلمصحبة رسول اهلل 
 الفها. بل جاءت النصوص الشرعية خب ،عن اإلسالم :تعرير الص ْحب ة
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، وهو القرآن الارمي هو اسم لاالم اهلل تعاا، املنزل على عبده ورسوله حممد 
 اسم لاتاب اهلل ناصة وال يسمى به ش ء غ ه من سا ر الاتب.

املعجددز بآياتدده املتعبددد بتالوتدده تالددم  فهددو كددالم اهلل تعدداا املنددزل علددى رسددوله حممددد 
 .1 حبفظه عن التحرير والنقا والعبثفه حقيقة منه بًدا سبحانه، وضد تافل اهلل

 وضد كان لفرق البحث آراء متباينة حول القرآن الارمي نعرضها فيما يل : 
مل تنار املورية القرآن الارمي وال ي كاني تسميه القرآن املقدء املا ، ولان 

ن يف القرآن ال ي اعتمدته ه ه الفرضة غ  القرآن الارمي ال ي يؤمن به املسلمون املعروفو 
 العامل، إنه كتاب ألفه زعيمهم  نوبل درو عل  .

 ومساه القرآن املقدء ملعبد املورية العلمية يف أمرياا.
THE HOLY OF THE MOORISH SCINCE 

TEMPLE OF AMERICA 

ومل أن الفرضة املورية تعترب نفسها حركة إسالمية، فإننا نراها ضد أبقي على الاث  
، واالستشهاد بالاتاب 2الأانيم الانسية، وصور  املسيحمن التعاليم املسيحية مثل 

 .  3املقدء
أما عن السنة النبوية الشريفة فال جند هلا ذكرًا يف مؤلفات زعيم الفرضة، ويبدو ذلك 

 أو رمبا الكتفا ه مبا ورد بالاتاب املقدء لتدعيم دعوته. يرجل جلهله بس   الن  حممد 
يمها يف القرآن والسنة، أما القرآن الارمي كما يعرفه ه ا هو معتقد فرضة املورية وزع

املسلمون، فال تعرف عنه شيًئا، وك ا السنة النبوية الشريفة ليس هلا وجود وس ر 
 معتقدات املوية، وعلى الرغم من ذلك تدع  أهنا حركة إسالمية!!

                                              
 .1/181، شرح ال حاوية 8/892ينظر يف ه ا اجلامل ألحاام القرآن، القرط   1
، 1944ار العلم للماليا، ب وت، لناولن )ح أريك(: املسلمون الزنوج يف أمرياا، ترمجة عمر الديواوي، د 2
 .42ص

 .949، ص 1املوسوعة امليسر ...، مج  3
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م  إليجا ال تنار اإلليجية األوا كتب الرسل السابقة مبا فيها القرآن، إال أن زعيمه
حممد  ادعى أن علماء السود هم ال ين كتبوها، فيقول: حنن السود نسجل التاريخ كل 
ا من علما نا، ويلعب واحد 

ً
مخسة وعشرين ألر سنة أثناء مؤمتر فيه أربعة وعشرون عامل

منهم دور اإلله لآلنرين ال ين دورهم هو تقدير مستقبل األمة، فياتبون ذلك يف كتاب 
ن وضي حتقق جزء من أجزاء الاتاب، يع   ذلك اجلزء للقوم بواس ة واحد، وكلما حا

أحد العلماء اإلث  عشر الابار، وه ا اجلزء يسمى حينئ   كتاب مقدء ، واملع  
 .1احلقيق  هل ا االسم هو كتابة منقولة من ش ء أصل  أو كتاب أصل 

لقرآن ناًصا مرساًل إا العرب فقط، جعل ا وكما جعل إليجا حممد الن  حممد 
  م أيًضا، وادعى حاجة السود يف أمرياا إا كتاب آنر.

يقول إليجا حممد:  لو كان عصى موسى وكتابه التورا  ضد نزال هدًى لبين إسرا يل، 
وأناجيل عيسى للنصارى، والقرآن املقدء للعرب، فإن لنا حنن الزنوج كتابًا ناًصا هدى 

 .2لنا 
كل من الاتاب املقدء احلايل والقرآن املقدء   ويف موضو آنر يقول: ويتحتم على

 .3احلل  أن خيل  ال ريق ل لك الاتاب املقدء، ال ي مل يره أحد إال اهلل
وأحيانًا يدع  إليحا حممد أن القرآن موجه إليه وسود أمرياا، فيقول: معظم تعاليم 

ة بعث القرآن املقدء موجهة إا آنر الرسل إليحا حممد، لا  خيرب هو بعلمه حقيق
ال ين ماتي عقوهلم، أي ال ين أرسل  إليجا  لبعثهم، والقرآن موجه غالًبا إا األمريا  

وضد اا ت الفرضة كتاب الرسالة إا السود يف أمرياا املتاون من  4املسمى بالزجن 

                                              
1 Elijah, M,Op Cit, P97. 
2 Ibid P87. 
3 Ibid P108. 
4 Ibid P 198. 
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مقاالت إليجا ون به كتاب الفرضة الر يس ، واعتربوه وحًيا إهليًّا، وهو عندهم أهم  من 
  ه.القرآن وغ

ه ه ه  آراء فرضة اإلليجية األوا، وه  آراء تاشر عن ابط صاحبها، فهو تار  
يعترب القرآن كتابًا ناًصا بالعرب فقط، وتار  أنرى يعتربه كتابًا موجًها إا السود يف 
أمرياا ويف احلالتا ال يعتمد إليجا حممد عليه يف نشر دعوته، ومن ف نقول: إذا كاني 

  اإلسالم فمن املؤكد أن اإلسالم ال ي تدعيه ليس هو اإلسالم ال ي ه ه الفرضة تدع
 .دعا إليه الن  حممد 

ضال إليجا حممد إن التورا  كاني ناصة ببين إسرا يل، وأن األناجيل كاني ناصة 
بالنصارى، وأن القرآن الارمي كان ناًصا بالعامل العريب، وأن هناأ كتابًا مساويًا آنر آت 

أما  واالء حممد  فقد أضر بأن التورا  لليهود والعهد اجلديد، وأن القرآن  لسود أمرياا،
الارمي للعرب، ف ادعى أنه وفرضته ال  تاجون إا ه ه الاتب مبا أهنم يتلقون اهلداية من 

 ..1اهلل مباشر  بال واس ة
يقول واالء: إن نور الوح  يسود العامل كنا تض ء الشمس العامل، وضد سادت 

يل املقدسة  العامل املسيح ، كما ساد العهد القدمي العامل اليهودي، وساد القرآن األناج
أما يف  –الارمي العامل اإلسالم ، فه ه الاتب السماوية كاني كشموء أضاءت العامل 

فلسنا يف حاجة إا الشمس وال القمر ألن اهلل سياون النور ب اته  - 2البعث الثاين
حث عن النور يف الاتب السماوية، وإمنا ن هب مباشر  إا وسنراه وجًها لوجه، ولن نب

. ويف موضل آنر يقول واالء: فبما أين األول يف البعث الثاين جيب عليام 3اهلل
االعتماد عل َّ دون غ ي ملد  من الزمن حىت تفهموا نور السموات واألرض وجيب أن 

                                              
 من الرسالة. 111يراجل: ص 1
 إشار  إا عهد واالء حممد أما العهد فهو إشار  إا عهد أبيه إليجا حممد. 2

3 Muhammad, W, Op, Cit, P.11 
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للصور  اإلهلية الث كاني نورًا تعلموا أن الاتب السماوي ال هتديين، وإمنا اهتدي برؤيث 
نور السموات واألرض  –فأزالي الظلمات من صفحات الاتب السماوية، وأصبح اهلل 

 مع  –
فلم تتعرف هلا فرضة اإلليجية الثانية بزعامة واالء نليفة  أما عن سنة الن  حممد 

 إليجا حممد
والث ال اتلر عن نظر   –ال اتلر نظر  اإلليجية الثانية عن نظر  اإلليجية األوا 

جتاه القرآن الارمي والسنة النبوية الشريفة، فه ه الفرق ال تعرف القرآن الارمي   –املورية 
( مما كما هو معروف يف بالد املسلما، كما أهنا ال تعرف شيًئا عن سنة الن  حممد )

ق لإلسالم هو جيعلنا نقول: إن ه ه الفرق ال عالضة هلا باإلسالم، وأن ادعاء ه ه الفر 
 إهانة لإلسالم واملسلما.

ادع   عيسى  أن اإلميان بالاتب السابقة من التورا  والزبور واإلجنيل ال يتم 
باإلميان اجململ، أي أن أصول ه ه الاتب منزل من عند اهلل ضبل حتريفها، بل البد من 

 رير.اإلميان بتفاصيل ما يف تلك الاتب، حيث يرى  عيسى  أهنا مل تتعرض للتح
يقول  عيسى  كل كلمة يف القرآن من اهلل وه  حق مبا، وك لك التورا  واإلجنيل 

 .1والزبور
ويف موضل آنر يقول: وبعض املسلما يعت رون بتحرير الاتب املقدسة من 

 ل ا ل م ات   م ب دِّل   و ال  يقول: ﴿ –العهد األن   –العمل مبا جاء فيها، لان القرآن الارمي 
، ول ا جنده يف مؤلفاته يفسر آيات القرآن من الاتاب املقدء 2[94/نعاماأل] ﴾اللَّه  

 والعاس بالعاس.

                                              
1 Al- Imam, Isa, Op Cit, O.3. 
2 Al – Imam Isa ،، Why Allah Should Not Be Called God,, Chicago, 

1975, P15. 
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فال ي كرها  عيسى  يف كتاباته مما جيعلنا نشك يف  أما عن سنة الن  حممد 
 معرفته  ا.

ال اتلر فرضة النوبية يف اآلراء الث ذهب إليها عن اإلليجية األوا والثانية، كما ال 
فرضة املورية فه ه الفرضة أمهلي القرآن الارمي، وركني إا ا رافات واألساط ،  اتلر عن

مستغلة جهل مستمعيها وضحالة بنيتهم املعلوماتية عن اإلسالم، فأن ت تصيغ هلم ما 
شاءت من تأويالت فاسد  عن القرآن الارمي، أضر إا ما سبق اشأاكها يف جتاهل 

 شر عن مدى فساد عقيدهتم.، وهو جتاهل ياسنة الن  حممد 
بناء على ما سبق نقول: إن آراء ه ه الفرق تدعم النتيجة الث وصلنا إليها عندما حبثنا 

 موضفهم من النبو ، أال وه  احلام عليهم بأهنم منتسبون لإلسالم.

 

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 149 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

 وضفهم من الصحابة
 ضبل أن نتالم عن موضر الفرق

وصددددحابة بددددالفتح ، صددددحبه يصددددحبه صددددحبة  : يقددددال ، عاشددددر وامل  املالزمددددة واملرافقددددة  : اللغددددةالصددددحبة يف  
صدددلى اهلل نرجدددي أبتغددد  الصدددحابة إا رسدددول اهلل   : حدددديث ضيلدددة  ويف، عاشدددره ورافقددده والزمددده  : وبالاسدددر 
ب: املرافددق ومالددك الشدد ء والقددا م علددى الشدد ء (1)عليدده وسددلم علددى مددن اعتنددق مدد هباً أو  وي لددق، الصَّدداح 

ب ة: الزوجدددة... حنيفدددة وأصدددحاب الشدددافع رأيددداً، فيقدددال أصدددحاب أيب   يف سدددور  اجلدددن: ضدددال تعددداا، الصَّددداح 
﴿         ﴾. 

ّ: من لق  الن    .ومجعها صحابة، إلسالما ناً به ومات علىممؤ  صلى اهلل عليه وسلمالصَّح ايب 
  :  ما تثبي به الص ْحب ة 

 إن الصحايب)  : ، ضال بعضهم سم الصحبة ، ويف مستحق ا العلم فيما تثبي به الصحبةل انتلر أه

ه ا   :العسقالين وضال ابن حجر ، ومات على اإلسالم( به  مؤمناً  صلى اهلل عليه وسلممن لق  الن  
، ومن روى  ، ومن ضصرت  جمالسته له  من طالي  : فيدنل فيمن لقيه   (2)( أصح ما وضفي عليه يف ذلك

، ومن مل يره  ، ومن رآه رؤية ولو من بعيد  يغز معه  ، ومن مل عه ، ومن غزا م ، ومن مل يرو عنه  عنه 
، إن مل جيتمل به مر  أنرى  بعد  وإن أسلم فيما من لقيه كافراً   : بقيد اإلميان  وخيرج . لعارض كالعمى

ه صلى اهلل عليالنبد   من ارتد عن اإلسالم بعد صحبة  : كما خيرج بقيد املوت على اإلميان . بعداإلميان
 اً. ومات على الرد  فال يعد صحابيّ  وسلم

  ؟ التمييز عند الرؤية  طوهل يشأ 
وال   ،  ال يستحق اسم الصحبة   : وضال بعضهم  منهم من اشأط ذلك ومنهم من مل يشأط التمييز 

، أو غزا معه غزو    سنة فصاعداً  -صلى اهلل عليه وسلم -الن   يعد يف الصحابة إال من أضام مل
. طريقة األصوليا  : ه ا إن صح  : (1)، وضال ابن الصالح(3) سعيد بن املسيب ، حا  ه ا عن داً فصاع

                                              
( ينظر: املعجم الوسيط: جممل اللغة العربيةر مرجل سابق ) ماد  صحب (، واألثر عن ضيلة طويل جداً، أنرجده ال درباين يف الابد  1)

 (. 11/45لرب وابن حجر )الفتح ( وحسنه ابن عبد ا8/85)
هدد. وابدن 1415( دار الاتدب العلميدة، بد وت، 1/152ينظر: )اإلصابة يف متييز الصدحابة( للحدافظ أمحدد بدن علد  بدن حجدر ) (2)

 ([.1/172هد( ]األعالم )258حجر هو احلافظ أمحد بن عل  بن حجر العسقالين د صاحب كتاب فتح الباري د تويف سنة )
هدد( ينظدر )هتد يب التهد يب( 94ن املسيب املخزوم  القرش ، سيد التابعا وأحدد فقهداء املديندة السدبعة، تدويف سدنة )هو سعيد ب (3)

= 
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  : ، وضيل  يشأط أحدمها  : ، وضيل طول االجتما  والرواية عنه معاً   : يشأط يف صحة الصحبة   : وضيل
صلى ألن لصحبة الن    : أصحاب ه ا القول ، وضال ، أو مض  سنة على االجتما   يشأط الغزو معه 
كالغزو   :باجتما  طويل، يظهر فيه ا لق امل بو  عليه الشخا ال ينال إال عظيماً  شرفاً  اهلل عليه وسلم

، والسنة املشتملة على الفصول األربعة الث خيتلر فيها  ض عة من الع اب  املشتمل على السفر ال ي هو
 . املزاج
 نعود فنقول: 
فددرق البحدث احلددديث عدن الصددحابة رضدوان اهلل علدديهم باسدتثناء فرضددة اإلليجيددة مل تتنداول أي فرضددة مدن  

سدددم فرضتددده إا اأو وار  الددددين د كمدددا ي لدددق علدددى نفسددده د الددد ي غددد   «واالء حممدددد»الثانيدددة بزعامدددة 
سدددم الصدددحيفة الدددث اكمدددا غددد   صدددلى اهلل عليددده وسدددلمنسدددبة لدددبالل احلبشددد  مدددؤذن النددد  حممدددد  «البالليدددة»

) جريددددد  .BILALIAN NEWS (2)إا بالليدددان نيددددوز  «حممدددد يددددتالم»جلماعددددة مدددن تتحدددد  باسدددم ا
   الباللا(
ويبدو أن ساوت ه ه الفرق عن ذكر صحابة الن  حممد إما يرجل جلهلهم بس هتم أو لعدم  

صلى ال ين هامجوا صحابة الن  حممد ) ويف احلالتا فإن موضفهم أفضل من موضر الشيعة، اكأاثهم  م
  .وعثمان، عمر، السيما أبا بار، ( عليه وسلماهلل 

                                              
= 

[4/24 – 22.] 
هدد. 449تق  الدين أبو عمر، عثمان بن املفث صالح الددين عبدد الدرمحن بدن عثمدان الادردي الشدافع ، إمدام حدافظ، تدويف سدنة  (1)

 (. 4/1491(، وت كر  احلفاظ )19/142ينظر البداية والنهاية )
 . 944ر ص 1( املوسوعة امليسر ر مرجل سابقر ج2)
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 الثاينالفصل 
 فلسفة العبادات عند الفرق

 
 ويشتمل على متهيد ومبحثا:

 املبحث األول: مساجدهم وفلسفة الصال  عندهم.
 املبحث الثاين: فلسفة الزكا  والصيام واحلج.
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 متهيد:
 .(1)امة الشعا ر الدينيةالعباد  يف اللغة ه  ا ضو  لإلله على وجه التعظيم وأض 

وهى عند  .(2)أما يف االص الح فالعباد  ه  فعل املالر على نالف هوى نفسه تعظيمًا لربه
وهلا ثال  مراتب: فمنهم من يعبد اهلل لرجاء الثواب ونوف العقاب،  .(3)الصوفية غاية الت لل هلل تعاا
نهم من يعبد لينال بعبادته شرف االنتساب وم، و ا يعبد عامة املؤمنا، وه ه ه  العبادات املشهور 
وضيل يف ه ا الشأن العباد  لعوام املؤمنا ، وه ه يسميها بعضهم بالعبودية، بأن يسميه اهلل باسم العبد

  .والعبودية  واصهم
 .(4)والثانية أن ترضى مبا يفعل ربك، اهلل  واألوا أن يعمل العبد مبا يرض

إضام ، رسول اهلل اً اهلل وأن حممد الإن اإلسالم د مخس: شهاد  أن الإله اركأوالعبادات اإلسالمية د أو 
 .(5)وحج البيي، صوم رمضان، إيتاء الزكا ، الصال 

فالدعامددة األوا يف العبددادات اإلسددالمية هدد  اإلضددرار واالعددأاف بددأن اهلل موجددود، وأندده واحددد الشددريك 
، وأنده املسدتحق للعبداد  وحدده دون سدواه ل شد ء ضدديروأنه فعال ملا يريد، وأنه بيدده امللدك وهدو علدى كد، له

عبددده ورسددوله أرسددله ربدده علددى حددا فددأ  مددن الرسددل فبلددغ  صددلى اهلل عليدده وسددلم اً ف إضددرار بددأن الندد  حممددد
فحددرر الندداء مددن عقا ددد الاهانددة والوسدداطة ، رمحددة وهدايددة وإصددالحاً  الرسددالة وأدى األمانددة وكانددي رسددالته

أمدددهم و ووحددد العددرب ، وأرشدددهم إا ضواعددد العدددل واإلميددان .(6)ا ددد الرشددد واهلدايددةوالغدداز احملاريددب إا عق
 .  مبقومات احليا  حىت أضحوا ن  أمة أنرجي للناء

  .يتبعها االعأاف بال ما جاء به من ضواعد اإلسالم وأحاامه 
وتعاطفهم  أساء سليم لت ه  النفس وهت يب ا لق ومتاسك املسلماو وه ه القواعد نظام حمام  

                                              
 .)ماد  العباد  ( 411ر ص 8املعجم الوسيط: جد(  1)
 .)ماد  العباد ( 187اجلرجاىن: مرجل سابقر ص(  2)
)مداد   119رص1921ءر املنيدار عبد الرازق الااشاىن: اص الحات الصوفيةر حتقيق عبدد ا دالق حممدود عبدد ا دالقر دار حدرا(  3)

 .العباد (
 . ها ا عنده والظاهر أن  ا نقصاً.)ماد  عباد  ( 199: مرجل سابقر ص عبد املنعم احلفين(  4)
 . 9: مرجل سابقر صةعبد اهلل حممود شحات(  5)
 .18ر ص1994عباء حممود العقاد: اإلنسان يف القرآن الارمير اهليئة املصرية العامة للاتابر (  6)
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فالصال : ربط روح  با العبد والرب وعباد  دينية يستشعر فيها املخلوق جالل ا الق، ، وتعاوهنم
يقول الباري عز ، يف القيام والقعود والركو  والسجود، والصال  تعاون على االستقامة تهويستحضر عظم

كما ،  (45اآلية ، سور  العنابوت﴾ )     ﴿وجل: 
    ﴿ يقول الباري عز وجل:، ل إا القلب األمن والساينةأن الصال  تنز 

والصال  تعود اإلنسان على التسامح والتواضل ، (253اآلية ، سور  البقر ﴾ ) 
ويف اجتما  املصلا يف صال  اجلمعة واجلماعات أساء سليم يف متاساهم ، (1)واملساوا  واإلنالص

  .(2)وتوحيدهم وباعث على التعاون والتعارف
شرعه الباري عز  إهل ظام ن  والزكا : دعامة أساسية من دعا م التماسك والأاحم والتواصل، وه

فه  عباد  وطاعة ونضو  هلل باالستجابة إا أمره يف عزيز ميتلاه اإلنسان هو ، وجل حلامة سامية
ثار مبا  ققه من منافل أو االستئ هوالرغبة يف اكتناز ، والضن به، ومن طبيعة البشر احلرص على املال، ماله
ويف التخفير من آالم احلرمان ، ه  تعويد اإلنسان على الب ل يف نفل اجملتمل ال ي يعيش فيهو  ،ومتل
فيشعر الفقراء بأهنم أعضاء يف ، شراأ الفقراء يف جزء من ماله ال ي وهبه الباري عز وجل إياهإب، والفقر

و  ا يسلم اجملتمل من ، ال  اولون اغتصاب أمواهلمو ، فال  قدون على األغنياء، جمتمل  نو عليهم
 .(3)وي مئن األثرياء على ماهلم وحياهتم، شرور كث  

بل صورها بأهنا حق ، على الفق  ومل يصورها بأهنا تفضل من الغين، هل ا حض اإلسالم على أدا ها
واب ملن خيرجها وتوعد ووعد بالث، وحق للفق  يف مال الغين، الباري عز وجل يف املال ال ي منحه

، سور  النور﴾ )     ﴿بالعقاب من جيحدها يقول الباري عز وجل: 
اآلية ، سور  التوبة ﴾ )      ﴿( وضوله تعاا:  33اآلية 
         ﴿ وضوله تعاا:، ( 203

 .( 34اآلية ، سور  التوبة ﴾ )    
وحترير ، ء وحتريرها من سل ان العاد  وتربية اإلراد  والعزميةوالصيام: وسيلة عملية لته يب النفو 

                                              
 .94، ص1929حسن الشرضاوى: حنو تربية إسالميةر مؤسسة شباب اجلامعةر اإلساندريةر (  1)
 . 11: مرجل سابقرصةعبد اهلل حممود شحات(  2)
 . 27ر ص 1997سالم،اهليئة املصرية العامة للاتابر أمحد حممد احلويف: مساحة اإل(  3)
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 . حيث ال ي لل على الصيام إال اهلل الضم  من سي ر  األنانية إا مراضبة اهلل
ليتعاونوا ويتشاوروا كل ، واحلج: مؤمتر إسالم  عام جيتمل فيه املسلمون من مشارق األرض ومغار ا

 .(1) وا الفات ال ا فية، وإنقاذ املسلم من التفرق والتناز ، الدهموالنهوض بب، عام يف إصالح شئوهنم
، أسس تنبين عليها سعادهتم، من ه ا يتبا أن أركان اإلسالم ا مس إمنا ه  دعا م ملصاحل الناء 

  .وكل ضاعد  منها عماد الفضا ل وسبيل إا ن ي الدنيا واآلنر 
اإلليجية ، دات عند فرق الدراسة د املورية العلميةوالسؤال هنا إا أي مدى اتفقي فلسفة العبا 
صلى اهلل عليه الن  حممد ة والنوبية د مل فلسفة العبادات يف القرآن الارمي وسن، اإلليجية الثانية، األوا
 . وسلم
 :مبحثالإلجابة على ذلك سندرء فلسفة العبادات عند الفرق يف  

 .مالصال  عندهمساجدهم وفلسفة األول: املبحث 
 .: فلسفة الصيام والزكا  واحلج عندهماملبحث الثاين

                                              
 . 92املاتبة املصرية، ص، نسانيةسالم منق  لإل: اإل براشحممد ع ية األ(  1)
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 األول بحثامل
 فلسفة الصال  عندهم مساجدهم و 

، واص الحاً  ضبل أن نتالم عن املساجد وفلسفة الصال  عندهم نود أن نوضح املقصود بالصال  لغةً 
 ،كل فرضة من الصال   ف نتناول بالتفصيل موضر ،ف نت رق لعدد املساجد يف الواليات املتحد  ووضعها

 فنقول وباهلل تعاا التوفيق:
، وهو اسم يوضل موضل املصدر، والصال  واحد  الصلوات املفروضة، الصال  يف اللغة: الدعاء

 . (1)وال تقل تصلية ، صليي صال  :تقول
على ، وأذكار معلومة بشرا ط حمصور  يف أوضات مقدر ، ص الح: عبار  عن أركان خمصوصةويف اال 
فهو نالف منثور ، ليس ه ا املوضل موضل بسط ه ه املسألة، ف يف تعريفها با علماء املسلمانال

 يف كتب الفرو .
 فالصال  أكثر الفرا ض ذكرا يف القرآن الارمي ،وللصال  ماانة عظيمة وضدر رفيل يف دين اإلسالم 

         ﴿ :ضال تعاا يف سور  العنابوت
  ﴿ ال تعاا يف سور  البقر ض، (45﴾ )    

 ( وغ ها من اآليات الارمية.43 )     
صلى والصال  ثاين أركان اإلسالم ا مسة حلديث ابن عمر د رض  اهلل عنه د أنه ضال ضال رسول اهلل  

وأن حممدارسول اهلل وإضام  ،بين اإلسالم على مخس: شهاد  أن الإله إال اهلل» اهلل عليه وسلم
 .(2)« ....الصال
صلى اهلل والصال  أول ما اسب العبد عنه يوم القيامة حلديث أيب هرير  د رض  اهلل عنه د عن الن   

 .(3)«أول ما  اسب الناء به يوم القيامة من أعماهلم الصال ...»أنه ضال:  عليه وسلم

                                              
 . 4/8418( اجلوهري: الصحاح 1)
 (.81(. ومسلم كتاب اإلميان )رضم 2ر ح )1/44( أنرجه البخاري كتاب اإلميان، باب دعاؤكم إميانامر2)
(، وصددححه األلبددداين يف 244( رواه أبددو داود يف السددنن كتدداب الصدددال ر بدداب كددل صدددال  اليتمهددا صدداحبها تددتم مدددن ت وعددهر ح )3)

 ح سنن أيب داود.صحي
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فما ه  ياترى  .خمتصراً  وه ا عظيم ضدرها موجزاً ، اوه ه ماانته، ه ه ه  الصال  عند املسلما
 الصال  عند الفرق موضو  حبثنا:

 أواًل: املورية العلمية:
تباعه الصال  مستقبلة ماة ضا مة دون ركو  والسجود أزعيم فرضة املورية   عل ودر نوبل علم 

تباعه بالصال  عند طلو  الشمس وظهراً وعند الغروب، وكاني الصال  عنده أوالجلوء، وضد كان يأمر 
سم اة املأمجة إا اإلجنليزية، وضد كان يقيم ه ه الصلوات يف أماكن كان ي لق عليها تبدأ بالفاحت

  .(1)«معابد»
 .(2)ويعترب املوريون يوم اجلمعة يوم ع لتهم الرمسية، أي اليوم املقدء يف نظرهم  

 تعقيب : 
معروفة يف  كما هو واضح العالضة هلا بالصال ، كما ه    ه ه ه  فلسفة الصال  عند املورية، وه

كما أهنا ،  فه : أوال: بال ركو  والسجود والجلوء، إذ اتلر عنها من عد  جوانب، العامل اإلسالم 
عقبة بن عامر ضال:  يف و ، عن الصال  فيها صلى اهلل عليه وسلمتتم يف األوضات الث هنى الن  حممد 

حا : موتانافيهن وأن نقرب ، يهاف  ينهانا أن نصل صلى اهلل عليه وسلمثال  ساعات كان رسول اهلل 
وحا تضير الشمس ، الشمس ت لل الشمس بازغة حىت ترتفل، وحا يقوم ضا م الظه   حىت متيل

على صال  اإلسالم  اً وثنيّ  تتم يف معبد ال مسجد، مما يضف  طابعاً  وهى ثالثاً  (3) للغروب حىت تغرب
  .منها براء

معة على الرغم من أن ه ه الصال  فرض عا على كل أضر إا ما سبق جتاهل املورية لصال  اجل
 ﴿يقول الباري عز وجل: ، فرضها الباري عز وجل على املسلما وحدد شروطها ورنصها، مسلم
                

                                              
 . 49لناولن: مرجل سابقر ص (  1)
 نفس املرجل السابق.(  2)
 (.291، أ صال  املسافرين وضصرها، باب األوضات الث هن  عن الصال  فيها، ح)رواه مسلم(  3)
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  .(1) ( 1. ) سور  اجلمعة، اآلية      

 اإلليجية األوا:  ثانيا:
وهى مخس ، على ال ريقة املورية أي ضراء  الفاحتة مل التوجه حنو ماة أضرت اإلليجية األوا الصال 

  .(2)مرات يف اليوم
مخس مرات يف اليوم  القنا، كما ن عم أجسادنا ثال  مرات   ملاذا ال نصل» يقول إليجا حممد:

 .(3﴾ )يف اليوم
ال ركو  والسجود وال الصال  واضفاً ب يفااني تؤد، كما تابعي اإلليجية املورية يف أوضا  الصال   

 .(4) راد  اهللجلوء، وضد علل إليجا الوضوف يف الصال  بأنه يش  إا االستسالم إل
هنا موجهة إا إنقول: ال  ؟ولان هل مع  ذلك أن الصال  عندهم موجهة إا اهلل سبحانه وتعاا 

  .وال ي جتسد اإلله فيه، السيد فرض
 رضاهلل. فيقر يف نور اهلل ال ي ظهر يف صور  السيد فباسم   املصل  يصل»يقول إليجا حممد:  
  .(5)«حممد

تباعه بال بل، ويف ه ا استخفاف واضح من أوال  اأما صال  اجلمعة فلم يان إليجا حممد يؤديه
 الفرضة بأمهية صال  اجلمعة 

  .(6) فصل السود عن البيض أهم من أداء الصال  أن تعليم مبدإيقول إليجا حممد:  
لعبار  تاشر بصور  واضحة عن مدى استخفاف إليجا حممد بالصال ، أما صال  اجلناز  وه ه ا 

صال  املسيحيا، فيجلس أضرباء امليي حول تابوته يف إحدى غرف مستود  اجلثث  هفااني تشب
 .(7)وي لب منهم عدم البااء، ويعظهم الواعظ، وي كر حسنات امليي، ف يوز  احللوى على أهل امليي

                                              
 .48ر ص1999حامد حسان: مواجهة الفار املت رف يف اإلسالمر اهليئة املصرية العامة للاتابر (  1)
 .949رص1ر مج...سوعة امليسر  املو (  2)

)3  ( Elijah,M”Message To The Black ” رChicago,1974رP. 145. 

(4) IbidرP 136. 
(5 ) IbidرP135. 

)6  ( Elijah, M. Op Citر P. 204. 

 (7) Ibid 135ر. 
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ن املواعظ الث كان يلقيها الواعظ على أهل امليي كاني مستوحا  من الاتاب ويالحظ أ
  .، مما يعاس التخبط الديين ال ي وصلي إليه ه ه الفرضة(1)املقدء
وضد أمر إليجا حممد أتباعه بالوضوء ضبل كل صال ، وذلك بغسل القدما واليدين حىت املرفقا  

  .(2)ومضمضة الفم
سم معبد، وضد كان اي لق على أماكن الصال  د مثله يف ذلك مثل املورية د وضد كان إليجا حممد  

ويف ضلب األحياء الزجنية نفسها، ومل يان هل ه املعابد أمساء ، ينشأ ه ه املعابد يف املناطق املزدمحة بالزنوج
يف مثال، و  «5معبد رضم »، يعلق على كل معبد رضم كتب على رضعة كب   معلقة واجهته، بل أرضام

سم الشخا ال ي سيتحد ، كما جيرى يف الانا س ااملسجد جيد الزا ر نشر  نضراء اللون تبا 
  .(3) املسيحية حا تعلن عن اسم القسيس ال ي سيقوم بالوعظ

 تعقيب:
ه ه ه  فلسفة الصال  عند فرضة اإلليجية األوا بزعامة إليجا حممد، وه  كما يبدو لنا نليط من 

 «معبد»فنالحظ أن إليجا حممد استمد من اليهودية كلمة ، ن عدد من األديانالشرا ل املستمد  م
  .فأطلقها على أماكن الصال 

، كما استمد منها طريقة الوعظ واإلرشاد،  واستمد من املسيحية طقوسها عند تأبا امليي ودفنه
ن الصال  الث إوعدد الفروض وعلى ه ا األساء نقول: ، استمد من اإلسالم طريقة الوضوء وأن اً 

وهل ا ال نست يل أن نعترب اإلليجية فرضة ، يؤديها إليجا حممد وفرضته ال عالضة هلا بالصال  عند املسلما
وذلك النتالف الصال  عندهم عن صال  املسلما ال من حيث الدرجة فقط ، إسالمية أو حىت باطنية

 .ولان من حيث النو  أيضاً 

 ثالثا: اإلليجية الثانية:
وضد بدأت مظاهر ه ا ، كب اً   ت وراً  «واالء حممد أو وار  الدين»فلسفة الصال  يف عهد ت ورت 

                                              
)1  ( Ibid, 137. 

 .111لناولن: مرجل سابق ص (2)
 . 148( لناولن: مرجل سابق ص 3)
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،  بتقرير الصال  على ال ريقة الصحيحة الث تؤدى  ا يف العامل اإلسالم  «واالء»الت ور عندما ضام 
 عدد من تبا  على تعلم كيفية الصال ، كما ضام بتعياكما ضرر صال  اجلمعة فأضبل عدد كب  من األ

الدعا  ال ين أرسلتهم بعض الدول اإلسالمية، لتعليم الفرضة أصول الدين اإلسالم  الصحيحة، كما ضام 
  .(1)بتغي  اسم املعابد ال ي كان ي لق على أماكن الصال  إا مساجد

 كثر منأولقد دفعي ه ه الت ورات العديد من البلدان اإلسالمية إا االعأاف بإسالم ه ه الفرضة 
وض ر بتقدمي ، واإلمارات العربية املتحد ، اململاة العربية السعودية، ذلك ضامي دول ا ليج الثال 

  .(2)الء لتوزيعها على املنظمات املنخرطة يف نشر العقيد  يف الواليات املتحد ااملعونات املادية لو 
  .وفرضتهولعل ه ه الت ورات تدفعنا إا التساؤل عن مدى صدق واالء يف إسالمه هو 

ت كر جملة الدعو  على لسان أحد الصحفيا ال ين متانوا من حضور بعض املؤمترات الث كان 
وال يق عها عندما حتا الصال ، وحد  ، نه كان يستمر يف ا  بةأ، حد مساجدهأيعقدها واالء يف 

أحد من فلم يتوضر واالء ومل ي هب ، حان وضي صال  املغربحا  هذات مر  أن طالي إحدى ن ب
اإلجابة: مل يصل  ؟وعندما أهنى واالء ا  بة ذهب ليسأيح، ولان أين الصال ، فرضته إا الصال 

 .(3)أحد
 .(4)«أوضات العمل أهم من الصال »وعندما سئل أحد الصحفيا واالء عن الصال  أجاب: 

تباعدده أعلددى والدد ي انعاددس بدددوره ، وهدد ه اإلجابددة كافيددة لادد  نسددتنتج عدددم اهتمددام واالء بالصددال 
 .  والنتيجة النها ية لال ذلك ه  إمخاد اإلضبال على الصال ، فلم يهتموا بإضامتها

سوى صال  اجلمعة، وصال  الظهر   وضد الحظ أحد الصحفيا ه ا األمر، إذ وجد الفرضة ال تصل
وجد أن ه ه األوضات ه  موعد  يوم األحد، واملغرب يف يوم الثالثاء، وعندما حبث يف األمر

  .(5)جتماعاهتما

                                              
مرياار حترير: ايفون يزبك حدادر مركز األهرام أد: املنظمات اإلسالمية يف الواليات املتحد ر ضمن املسلمون يف محأ يمهد ض  ( 1)

 . 34ر ص 2114للأمجة والنشرر 
مريادا، حتريدر: ايفدون يزبدك حددادر مركدز األهدرام للأمجدة والنشدرر أبوس ن ) الرى أ (: الددعو  يف الغدربر ضدمن ) املسدلمون يف (  2)

 . (147ر ص 1994
 . 7ر ص 1972(ر 84ر العدد )القاهرية جملة الدعو (  3)

(4) The Exposition, Philadelphia,Vol.18,22/9/78, P.5. 
 . 81ر ص 1979(ر 482ر العدد )الاويتية جملة اجملتمل(  5)
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أضر إا ما سبق التفس ات الغريبة الث أطلقها واالء، وهو بصدد تفس ه للوضوء وعدد 
فاليد اليم  ترمز إا األفعال ، ن اليدين ترمزان إا الفعلإ :الصلوات، فقال يف أعضاء الوضوء

ر يرمز إا ا رافات واألن، والفم يرمز إا الشهوات، الصحيحة، واليسرى ترمز إا األفعال ا اطئة
وال را  ، أما الوجه يرمز إا شخصية اإلنسان، فإذا غسلنا أنوفنا طهرنا أنفسنا منها، واألهواء الفاسد 

، والشعر يرمز إا ال كاء ال ي حتي اجللد، ومسحه يرمز إا طهار  عواطفنا، يرمز إا ضو  اإلنسان
بصفة عامة من حيث الرمز ميثل كيان اجملتمل،  ذن ترمز إا رغبة العقل والقلب للمعرفة واجلسمواأل

وبالنسبة للفرد متثل القدمان معتقداته ا لقية الث اعتاد ، واألضدام متثل الفهم الروح  لدى العامة
  .(1)عليها

 .(2)ن العدد مخسة يرمز إا العقلإ :ف مضى، فقال يف عدد الصلوات
 نأمهها فصله للدعا  ال ي، التغ ات ذات الداللة وضد مرت اإلليجية الثانية بزعامة واالء بعدد من

مما يش  ، هلا اً عن عدم حضوره شخصيّ  فضالً ، تبا  واالءأمل يان  ضر دروسهم سوى عدد ضليل من 
  .إشار  واضحة إا عدم رغبة واالء يف تغي  معتقدات الفرضة الفاسد 

 تعقيب: 
أو وار  الدين حممد. وهى كما  مدة واالء حمه ه ه  فلسفة الصال  عند اإلليجية الثانية بزعام 

مما ، يبدو لنا تقأب من الصال  احلقيقية عند املسلما، وال ينقا منها سوى عدم حفاظهم عليها
والسيما بعد التأويالت الغريبة الث أطلقها واالء عن ، جيعلنا نشك يف مدى صحة إسالم ه ه الفرضة

  .(3)الوضوء وعدد الصلوات

 وبية: رابعاً: الن
، كما ال يعرف عددها أو حىت أوضاهتا،  ال يعرف على وجه التحديد فلسفة الصال  عند النوبية 

فضالً عن عدم وضوح الايفية الث تؤدى  ا، ولعل ذلك يدفعنا إا القول بأن فرضة النوبية بزعامة عيسى 

                                              
)1  ( Muhammadر W” Prayer In Islam “, Chicago, 1984, PP12 –76.  
)2 ( Ibidر P 71.  
)3  ( Muhammadر W., Op. Citر PP72 – 76. 
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  .مل تان تعرف الصال ، كما ه  معروفة يف العامل اإلسالم 
عضاء أجرى أحد الباحثا دراسة ميدانية لبيان ارتباط أفقد  االرتباط باملسجد لدرجةبالنسبة  أما 

 %10 ،أبداً مل ي هب  %20التايل:  النحوفااني إجابات املبحوثا على  ه ه الفرق باملساجد
 %1شهر،  كلمر    %4مر  كل شهرين،  %6تا يف السنة( ي هب يف األعياد فقط ) مر  أو مرّ 

. ودرجة االرتباط باملسجد تعتمد األسبو يف  مرتا %21 ،مر  كل أسبو %31، مرتا يف الشهر
املتحد  كلها أضل من املساجد يف مدينة الرياض  الوالياتعلى ضربه من سان املبحو ، واملساجد يف 

جيب أن  فإنهكان املسجد بعيداً على املسلم   ومهما، األن  السنوات  يفوحدها، رغم تناميها وتااثرها 
 .(1)أي مر  كل أسبو ،  هب إليه على األضل ألداء صال  اجلمعةي

اً، البحث أنه مهم جدّ  ةمن عين %02وعن أمهية املسجد يف ربط املسلما باإلسالم، ذكر 
نه ضليل إ :فقط ضالوا %1و، نه مهم إا حد ماإ :ضالوا %1و، نه مهم إا حد كب إ :ضالوا %26و

أمهية أن  وعن، العا لةألسباب تتعلق بالعمل أو  سينتقلونما إذا كانوا األمهية. وعندما سئل املبحوثون ع
نه مهم إا حد كب ، إ :ضالوا %15وبأن ذلك مهم جداً،  %46فيها مسجد، ضال  من قةينتقلوا إا 

على أن الشخا ميان أن  %50ووافق ، نه ضليل األمهيةإ :ضالوا %1و، مهم إا حد ما %12و
 .مل يوافقوا على ذلك %1بينما ، ال أدري ضالوا %13و، أن يعتاد املسجد ياون مسلماً جيداً دون

 ضرون كل  أحفادهمن أطفاهلم أو إ %:01األطفال لربامج املسجد، ضال  حلضور وبالنسبة 
مرات يف السنة ويف  عد ضالوا حبضورهم  %32حبضورهم مرتا. يف الشهر، و %5أسبو ، وضال 
أن حلضورهم ضيمة  %00ويرى  أبدا،ضورهم ضليل جدًا أو مل  ضروا ن حإ :فقالوا %3األعياد، أما 
يرون أن له  %1ضيمة إا حد ما، و له %23يرون أن له ضيمة إا حد كب ،  %25، واً كب   جدّ 

أن املسجد جيب أن يقدم نشاطات اجتماعية  املسلماضيمة ضليلة أو ليس له ضيمة، ويرى كث  من 
 .(2)الفراغ، ويهيئ األجواء للتفاعل والتعاون والتآزر با املسلما وميألسلما، خمتلفة حىت جي ب إليه امل

                                              
 وما بعدها بتصرف. 55عبدالرزاق بن محود الزهراين: املسلمون يف الواليات املتحد  األمريايةر دراسة ميدانيةر مرجل سابق ص  (1)
 ( املرجل السابق، نفس الصفحات. 2)

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 148 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديمنتسبال

 ملحق ناص باملساجد يف أمرياا:
 .1209 عدد املساجد يف الواليات املتحد :

 .مليونان املسلمون األمركيون ال ين يؤمون املساجد:
 . باملئة 25 :م2114نسبة زياد  عدد املساجد من  العام 

 .باملئة 62 :م2110اجد الث تأسسي من  العام نسبة املس
 .1625 متوسط عدد املسلما ال ين يؤمون كل مسجد يف الواليات املتحد :

 .باملئة 30 املتحد : نسبة معتنق  الديانة اإلسالمية اجلدد با ال ين يؤمون املساجد يف الواليات
ايددة ويف العمليددة ياملؤسسددات األمر  ة يف نشدداطاتايا املسددلما الدد ين يوافقددون بقددو  علددى املشدداركينسددبة األمددر 

 .باملئة 00 السياسية:
   .باملئة 7 نسبة املساجد الث يؤمها املتحدرون من إثنية واحد  يف الواليات املتحد :
 10حدوايل  األفدريقيا، والعدرب: ايداينسبة املساجد يف الواليات املتحد  الث يؤمها بعض اآلسيويا، واألم  

 .باملئة
  بة األصول االثنية لل ين يؤمون بانتظام املساجد يف الواليات املتحد :نس

 باملئة 33 شيون، وأفغان(:يمن جنوب آسيا )باكستانيون، وهنود، وبنغالد 
 باملئة 30 أفريقيون: أمركيون 
 باملئة 15عرب:  
 باملئة 3.4دول أفريقيا جنوب الصحراء الاربى:  من 
 باملئة 1.2وغ هم(:  ونمن أوروبا )بوسنيون، وكوسوفي 
 باملئة 2.6ايون بيض: يأمر  
 باملئة 2.3ماليزيون، وإندونيسيون، وفيلبينيون(: ) من جنوب شرق آسيا 
 باملئة 2.1 من من قة البحر الااري : 
 باملئة 2، 2أتراأ:  
 باملئة 0.0إيرانيون:  
  باملئة 0.6أم كا الالتينية:  من دول 

   باملئة 10أكثر من  والسنة: املتحد  الث تعترب بأهنا تلتزم بدضة بتعاليم القرآن نسبة املساجد يف الواليات
اعتبدار احلاجدات والظدروف  نسبة املساجد يف الواليات املتحد  الدث تعتدرب بدأن مدن الضدروري تفسد  القدرآن وفدق

   باملئة 02 العصرية:
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   باملئة 00حوايل  ا احملتاجا:نسبة املساجد يف الواليات املتحد  الث تقدم بعض املساعدات إ
 .(1)ةباملئ 10أكثر من  نسبة املساجد يف الواليات املتحد  الث تدير مدرسة بدوام كامل:

  

                                              
جد يف أم كدا: صدور  ضوميدة، وهدو جدزء مدن دراسدة املسا ، بعنوان:8111املعلومات امل كور  أعاله اضتبسي من مسح صدر سنة  (1)

، نسقها معهد هارفورد لألحبدا  الدينيدة بواليدة كناتيايدي. أمدا «اجملتمعات املؤمنة اليوم»أمشل حول املتعبدين األم كيا بعنوان: 
معيدة اإلسدالمية ألم كدا املنظمات اإلسدالمية الدث شداركي يف رعايدة هد ا املسدح، فهد : جملدس العالضدات اإلسدالمية األم كيدة واجل

 .(www.cair-net.org)لية. ينظر مل ك  الشما الشمالية ورعية اإلمام دين حممد، والدا ر  اإلسالمية ألم كا
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 املبحث الثاين
 فلسفة الزكا  والصيام واحلج 

ضبل احلديث عن موضر الفرق من الزكا  والصيام واحلج البد لنا أن نتعرض يف عجالة للتعرير 
 فنقول وباهلل تعاا التوفيق: ،ص الح  ملع  الزكا  والصيام واحلجاللغوي واال

 أوال: الزكا :

فالزكا  ه  الربكة  ،و)زكا( فالن إذا صلح، الزكا  يف اللغة ه  مصدر )زكا( الش ء إذا منا وزاد
 .(1)والنماء وال هار  والصالح

كما ت لق على  ،تعاا ملستحقيهاوالزكا  يف الشر : ه  احلصة املقدر  من املال الث فرضها اهلل  
 . (2)نفس إنراج ه ه احلصة

فالزكا  ضرينة الصال  يف  ، الش ء الاب  وكما الخيفى فإن للزكا  من املنزلة والقدر يف دين اإلسالم 
﴾    ﴿ضال تعاا يف سور  البقر  ، كث  من املواضل يف كتاب اهلل العزيز

(220 .) 
ينية التتحقق للاافر من ضبل املسلم إال بأدا ها يف ضوله تعاا يف سور  وبا سبحانه أن األنو  الد 
            ﴿ :التوبة

 ( ﴾22 .) 
   ﴿وبا تعاا عقوبة تاركها الشديد  يف ضوله تعاا يف سور  التوبة:  

               
            
  ( ﴾34 ،35). 
كما أن اهلل سبحانه وتعاا با لنا مصارف الزكا  ،  الزكا  ه  الركن الثالث من أركان اإلسالمو  

                                              
 . 992/ 1( املعجم الوسيط 1)

ر 14ط( يوسدددر القرضددداوي: فقددده الزكدددا  دراسدددة مقارندددة ألحاامهدددا وفلسدددفتها يف ضدددوء القدددرآن والسدددنة، مؤسسدددة الرسدددالة بددد وتر (2
 97ر ص 1هدر ج1414
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 . (1)وض ل اطما  ال امعا
      ﴿يف ضوله تعاا يف سور  التوبة: 

             
   ( ﴾60 .) 

 ثانيا الصيام:

ضال اهلل تبارأ وتعاا يف ، صا م :عن ش ء ضيل لهفمن أمسك ، الصيام يف اللغة هو اإلمساأ والأأ
( أي صمتا وهو 16﴾ )        ﴿ :سور  مرمي

صامي الريح مبع   :ويقال، ويسمى الفرء املمسك عن العلر صا ما ،اإلمساأ عن الاالم
 . (2)ركدت
إا غروب وشرعا: هو اإلمساأ عن املف رات كاألكل والشرب واجلما  وغ ها من طلو  الفجر  

 . (3)الشمس بنية التقرب إا اهلل
كما با ذلك سبحانه وتعاا يف كتابه العزيز ،  والصيام املفروض على املسلم هو صيام شهر رمضان 

          ﴿ :يف سور  البقر 
      ( ﴾215) 

ضال رسول  :ه د أنه ضالحلديث ابن عمر رض  اهلل عن ،والصيام هو الركن الرابل من أركان اإلسالم 
 ،بين اإلسالم على مخس: شهاد  أن الإله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل: »صلى اهلل عليه وسلماهلل د 

 . (4)«وصوم رمضان ،واحلج ،وإيتاء الزكا  ،وإضام الصال 
    ﴿وكما ضال اهلل عز وجل أيضا يف كتابه الارمي يف سور  البقر :  

          ( ﴾213). 

                                              
 . 8/45( القرضاوي املرجل السابق 1)
 194/ 4( القاموء احمليط: 2)
 19ر ص 1921ر القاهر  1ط ،( مس   سيد بيوم : الصوم وأحاامهر دار اهلدى لل باعة3)

ج، أ اإلميدان، بداب (. ورواه مسلم بتقدمي الصوم علدى احلد2( ح)1/44( أنرجه البخاري: كتاب اإلميانر باب دعاؤكم إميانام )(4
 (.81بيان أركان اإلسالم ودعا مه العظام ح)
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وغ ها الاث  من ، د صلى اهلل عليه وسلموحديث املص فى د ، من نالل النصوص القرآنية الارمية 
يتبا لنا ضدر الصيام وعظيم ماانته عند املسلما وكير أن اهلل عزوجل ضد ، األدلة الشرعية األنرى

 نا شهر رمضان املبارأ بالصيام من با األشهر األنرى. 

 احلددددج:

وحججي فالنا ، ًا أي ضصدهوحجه  جه حجّ ، حج إلينا فالن أي ضدم، احلج يف اللغة: القصد 
واحلج إا ، ف تعورف استعماله يف القصد إا ماة للنسك ،ورجل حمجوج أي مقصود، أي ضصدته
 . (1)البيي ناصة

 . (2)لعمل خمصوص يف زمن خمصوص ( ةوشرعا ) ضصد ماة وعرف 
، إذ أمر اهلل د عز وجل د (3)رام يف ماة املارمة عظيم القدر يف دين اإلسالموللحج إا بيي اهلل احل 

        ﴿: حيث ضال يف سور  آل عمران ،به يف كتابه الارمي
واحلج فريضة من ، (216﴾ )   ﴿: ( وضال تعاا يف سور  البقر 10﴾ )

كما جاء يف حديث ابن عمر  ،سالم ا مسةبل هو الركن ا امس من أركان اإل ،فرا ض اإلسالم املهمة
  د رض  اهلل عنه د املتقدم.

فنقول  ،منهم ن تناولنا تعرير الزكا  والصيام واحلج لغًة واص الحاً نعود فنتناول موضر الفرقأوبعد  
 وباهلل تعاا التوفيق:

 أوال: املورية العلمية: 
يصوم شهر   عل وم يان زعيمهم در فل، مل تعرف املورية الصيام كما هو معروف يف اإلسالم 
  .تباعهأوك ا ، رمضان
أما الزكا  فلم تان معروفة عند ه ه الفرضة، وك ا احلج مل تان ه ه الفرضة على علم به، ك لك ال  

                                              
 . 894ر القاموء احمليط: الف وز آبادي ص 8/884( لسان العرب: ابن منظور 1)

ص  1ج ،هد1418الرياض  9( عبداهلل بن عبدالرمحن اجلاسر: مفيد األنام ونور الظالم يف حترير األحاام حلج بيي اهلل احلرامر ط(2
9 . 

ملزيد من التفصيل ينظر: فقه احلج البن تيمية: دراسة وحتقيدق السديد اجلميلد ر دار الفادر العدريب لل باعدة والنشدرر ال بعدة األوار  (3)
 . 1929ب وت 

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 147 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديمنتسبال

 .يعرف هلم أعياد أو احتفاالت

 ثانياً: اإلليجية األوا:  
وضد هدف إليجا حممد من أمر إليجا حممد أتباعه بصوم شهر ديسمرب عوضًا عن شهر رمضان،  

  .نتباه اتباعه عن االهتمام بعيد ميالد عيسى املسيحأوراء ذلك إا صرف 
فرض عليام الصيام يف شهر ديسمرب د إن است عتم د بداًل من رمضان ال ي أ»يقول إليجا حممد:  
ديسمرب، ألن  طلب منام د بل أمركم د أن تصوموا شهرأه، ولان ملاذا ياملسلمون أن القرآن نزل ف  يدع

 . (1)«مسه عيسى كما يفعل النصارىاه ا الشهر كنتم تعبدون فيه نبياً ميتاً 
أما كيفية الصيام فااني مثل صوم املسلما من حيث االمتنا  عن املأكل واملشرب والنااح، وضد 

يأكلون  هنمألزاد إليجا حممد على ذلك بأن ضرر أن الصوم كما هو يف بلد اإلسالم ليس صوماً حقيقيا، 
بعد غروب الشمس وطوال الليل إذا أرادوا، أما الصوم احلقيق  عند إليجا فهو االمتنا  التام عن تناول 

 .(2)أي مأكوالت أو مشروبات ملد  يوما أو ثالثة، وه ا عنده الصوم الصحيح
 كما بينته كتبهم. ،  ه ا هو صوم اإلليجية

الصوم يف شهر رمضان غ  معقول، وضد علل  نأومل يقر إليجا حممد عند ه ا احلد، بل أفىت ب
صلى ن ضد نزل على حممد )آلان القر ، نآنزل فيه القر أ يصومون ه ا الشهر ال ي ان املسلمأذلك ب

 . (3)( أثناء ثال  وعشرين سنة، ومل ينزل يف ليلة واحد  وال يوم واحد اهلل عليه وسلم
لصوم شهر رمضان، وضد جعل إليجا حممد نه ال يوجد داع  أوعلى ه ا األساء يرى إليجا حممد 

بداية الصوم ضبل طلو  الشمس ال عند طلو  الفجر، وال حتتفل اإلليجية بعيد الف ر ال مل املسلما وال 
 . يف هناية صومهم املزعوم

وبالتايل الع ر ، إحساء املرء باجلو  والع ش، ومن املعروف أن من أهم فوا د الصوم الاث   
 إال أن ه ا وغ ه مفقود عند اإلليجية. ، ساكا والتصدق عليهمعلى الفقراء وامل

إذا فحج اإلليجية ياون إا ضصر ، فهو حج ضصر إليجا حممد يف شيااغو :أما احلج عند اإلليجية

                                              
)1)ElijahرMرOp. Citر P. 82 . 
(2) Elijahر M, “How to Eat to Live “, Chicagoر 1972 رPP. 50 د   51. 
)3( Elijah,M.Op.Cit,P.52. 
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 ،) إليجا ( يف ضصره لينتفعوا بإرشاداته الدينية ذلك ألن أتباعه كانوا يقصدون حممداً  ،إليجا حممد نفسه
   ﴿وملا كان الغرض من حج بيي اهلل احلرام ، نصا حه االنالضية ويستمعوا إا
 11احلج:  ﴾ )           

فقد انتهى الغرض من حج بيي اهلل ، وضد شهدوا ه ه املنافل يف حجهم إا ضصر إليجا حممد، (
ولانه اعترب ، العمر  ىدنه أأعلى الرغم من ، ومل يعأف إليجا حممد باحلج إا بيي اهلل .(1)احلرام!!!

ن ي هبوا إا ماة ومن ف ال داع  أل، تباعه بأنه حج بالنيابة عنهم أمجعاأضنل أه ه العمر  حجا، و 
 .(2)إلضامة شعا ر احلج

ال مل املسلما وال بعد زيارهتم لقصر زعيمهم، لانهم استبدلوا  وال حتتفل اإلليجية بعيد األضحى
وهو يف اعتقادهم عيد ميالد  «بيوم املخلا»األول: يسمى عندهم أعياد املسلما بعيدين آنرين:

يف عيد  نصارىتبا  إا شيااغو لالحتفال به، ويتبادلون فيه اهلدايا كما يفعل الوفيه يسافر األ، فرض
، «يوم املخلا»ويقل يف األيام الثالثة بعد  «باملؤمتر السنوي للمسلما»والعيد الثاين يسمى  .امليالد

لة زرضاء ورب ة دويف اليوم الثاين ارتداء ب، لة زرضاء ورب ة عنق بيضاءديدهم يف ه ا العيد ارتداء بومن تقال
  .(3)لة رمادية ورب ة عنق سوداءدعنق سوداء، ويف اليوم الثالث ارتداء ب

 : ا ددددالزك
اإلليجية أشبه ما  فزكا ، عن الزكا  عند املسلما اً كليّ   أما الزكا  عند اإلليجية فإهنا اتلر إنتالفاً 

فليس للضعفاء واملساكا منها أي  ،تاون بالضرا ب الث جيب على كل تابل أن يدفعها إا رؤسا ه
 نصيب. 
 (4)فلم تعرف اإلليجية الزكا  كما يعرفها اإلسالم، بل فرض عليهم إليجا حممد دفل عشر دنلهم 

 . يف ذلك النظام الانس  اً سنويا إليه متبع
 .مص لح إسالم  فلم ت كر يف كتب إليجا وال يف مقاالتهأما كلمة زكا  ك

                                              
)1  ( Alijahر M: Message to the black man in Americaر Ibid p 163. 
)2  ( Alijah,M.Our Seviour,P.30  

 . 141-159لناولن: مرجل سابق، ص (  3)
 . 944ر ص 1ر مج ...املوسوعة امليسر  (  4)
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 تعقيب:
ه ه ه  فلسفة الصيام والزكا  واحلج عند اإلليجية األوا بزعامة إليجا حممد، وه  كما هو واضح  

وهل ا نرى أن ه ه الفرضة ال عالضة هلا باإلسالم  ، لنا ال متي بصلة لإلسالم ال من ضريب وال من بعيد
 . لمونكما يعرفه املس

 ثالثا: اإلليجية الثانية:
بصيام رمضان على اهليئة الصحيحة املعروفة لدى  م2105الفرضة يف عام  «واالء حممد»أمر  

 .(1)كما أمرهم باالحتفال بعيد الف ر املبارأ،  املسلما
  .ل كرى أبيه إليجا حممد ال وه  أمره لفرضته بصوم يوم احأاماً أنه أضاف بدعة غريبة أإال 
نتقيد بأداء صوم رمضان يف شهره الصحيح، ولان  : أيها اإلنوان من اآلن فصاعداً «واالء»ل يقو 

يف شهر ديسمرب اليوم املسمى بعشية عيد ميالد املسيح  اً طلب منام أن تصوموا أيامأيف ه ه املناسبة 
لث ضدمها سيدنا ب كرى ا دمة اجلليلة ا وآنر يوم من نفس الشهر واملسمى بعشية العام اجلديد احتفاالً 

  .(2) إليجا حممد لإلسالم
أما االحتفال بعيد األضحى فال يعرف على وجه التحديد ما إذا كاني الفرضة حتتفل به مل املسلما 

 . أم ال
ضد أدى فريضة احلج والعمر  يف عام  «واالء»نه على الرغم من أن أأما عن احلج فيالحظ 

  .شجل أعضاء فرضته على أداء تلك الفريضةنه مل يان يأإال ، شهر إسالمهأو ، م2160
 .وال يف مقاالته، وال ن به «واالء»فلم ت كر يف أعمال  أما الزكا 

 تعقيب: 

ظاهرها   وه «واالء حممد»ه ه ه  فلسفة الصوم والزكا  واحلج عند اإلليجية الثانية بزعامة  
يف شهر ديسمرب العالضة له باإلسالم بضرور  صوم أيام  «واالء»إسالم  د كما يبدو لنا د ولان اعتقاد 

، نضير إا ما سبق عدم وضوح مفهوم الزكا  عنده …ومن هنا نشك يف صحة إسالم ه ا الرجل 
                                              

)1)  Muhammad SpeaksرVol. 14; No. 51.,29 / 8/1975.P.15. 
(2) Bilalian Newsر Vol 1 No 43.1967 / 9 / 3 ر, P10.  
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  .تباعه إا حج بيي اهلل احلرامأعن إمهاله دعو   فصالً 
 رابعاً: النوبية: 

يعرف عنهم يف ه ا ال يعرف على وجه التحديد ضواعد الصوم والزكا  واحلج عند النوبية، وكل ما 
 .(1) الشأن أهنم كانوا يقدسون يوم السبي مثل اليهود

 .(2) وضد كان هلم طقوء ناصة يف ه ا اليوم منها ضراء  التورا  
 تعقيب: 

ويظهددر ذلدددك واضددحاً يف تقديسدددهم ليددوم السدددبي ، اليهوديددةب متدددأثرونيبدددو مددن آراء النوبيدددة أهنددم 
وهندداأ اعتقدداد بددأن نلددر    ضددنها اهلددالل شددعاراً للجماعددة،جنمددة داود الددث ماواسددتخد وضددراء  التددورا 

 اشدأتعيسى منظمات دولية، وال يستبعد أن تادون بعدض املنظمدات اليهوديدة يف أمريادا ضدد  الشيخ
ناصدة معده أن  مقابلدةالشيخ عيسى وس ته يف ال ريق الث تريد، وهل ا ي كر األخ مص فى وايدي يف 

أال ننسدددى أن بدايدددة  جيدددب، ولادددن اً عضدددا ها إال عددددد ضليدددل جددددّ هددد ه اجلماعدددة تفرضدددي ومل يبدددق مدددن أ
اإلسددددالم  يف اململاددددة العربيددددة  بالعدددداملاجلماعددددة كانددددي بدايددددة ضريبددددة مددددن اإلسددددالم، وكددددان هلددددا صددددالهتا 

واضددددأب كثدددد ا مددددن مصددددادر اإلسددددالم  البقددددا ،السددددعودية والسددددودان، حيددددث زار الشدددديخ عيسددددى تلددددك 
 وايددة اإلنسددان واالبتعدداد بدده كثدد اً غتعمددل عملهددا يف  املختلفددةت الصددحيحة، إال أن الشددي ان واإلغددراءا

 .(3)الصوابعن طريق 

                                              
)1   ( Al- Mahdiر AL-Imam Isaر " The Holy Quran " P. 109.  

)2  ( Ibidر PP 80-83.  

 . 54( عبد الرزاق الزهراين: املسلمون يف أمرياار مرجل سابقر ص 3)
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 الثالث فصلال
 عند الفرق السلوأ االجتماع  واألنالض 

 ويشتمل على متهيد ومبحثا:
 املبحث األول: السلوأ االجتماع  وموضفهم من املرأ .
 م.املبحث الثاين: السلوأ األنالض  وألوان اإلباحية عنده
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 متهيد:
لقد وضدل اإلسدالم العديدد مدن األسدس والقواعدد الدث تدنظم السدلوأ االجتمداع  واألنالضد  بدا أفدراد 

يقددول البددداري عدددز ، اإلسددالم إا فضددديلة العمدددل اأمددا علدددى املسدددتوى االجتمدداع  فقدددد دعددد .مجاعددة املسدددلما
( واإلسددددالم  205اآليدددة ، سدددور  التوبدددة﴾ )      ﴿وجدددل: 

عبددداده،  هعلدددى العمدددل، حدددىت كأنددد صدددلى اهلل عليددده وسدددلمالنددد  حممدددد  ثعمدددل، وضدددد حددد بددد لك هدددو ديدددن
 وحدىت ال يادون عالدة علدى اجملتمدل، يسدتغين  دا عدن سدؤال النداء ةولتاون لده مهند، لياسب املسلم معاشه

ألن يأنددد  »: صدددلى اهلل عليدده وسددلمل و وضددد هنددى الرسددول مدددرارا عددن الب الددة والقعدددود بدددون عمددل، يقدد .(1)
 .(2)«من أن يسأل الناءله ويتصدق ن  فيأكل فيبيل ، فيحت ب، ، ف يغدو إا اجلبلهحبل أحدكم
واحملافظة على كرامة اإلنسان بالعمل، حىت ال ميد اإلنسان يده ، فاإلسالم  ث على عز  النفس 

  .(3)ليفيع يه احملسن وي رده البخ، إا غ ه
، لالومعاملة الناء با، والتواضل،  التعامليفالرمحة و ، اإلسالم إا الوفاء بالعهد والعقد اكما دع
 .(4)والصدق يف مجيل االلتزامات واملعامالت، وعدم التارب

 وضد سعى اإلسالم من وراء ذلك إا حتقيق األهداف التالية: 
قيق إنسانيته، وعدم إهدار  حت من :حتقيق مبدأ كرامة اإلنسان، ووضعه املوضل ال ي أراده اهلل له -2
فإن كرامته ثابتة له بوصفه صنعة اهلل تعاا، الث جتب صيانتها واحلفاظ ، مته، وتعرضه للهوان وامل لةكرا

  .(5) عليها
وال با ، فال فرق با منسب وغ ه، حتقيق مبدأ املساوا  يف احلقوق والواجبات با املسلما - 1

  .(6) رفه وكرامتهوال با شرير ووضيل، فحسب املسلم دينه ونسبه وش، حاكم وحماوم

                                              
 . 22 -220، ص2111شوض  ضير: عاملية اإلسالمر دار املعارفر مصرر ( 1)
( ومسلم كتاب الزكا ، باب 1421ال يسألون الناء إحلافا  ، ح) ﴿. أ الزكا ، باب ضول اهلل تعاا: حهيف صحيالبخاري رواه ( 2)

 (.1148كراهة املسألة للناء، ح)
 . 114: مرجل سابقر ص  براشألحممد ع ية ا( 3)
 . 114د  111شوض  ضير: مرجل سابقر ص( 4)
 .58ضاسم السعيد أبو ستيي : مرجل سابقر ص ( 5)
 .59جل السابقر املر ( 6)
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صال احلقوق إا أهلها، على أساء من ضول الباري عز وجل: إيد حتقيق العدالة االجتماعية: ب 3
﴿               ﴾
وال السماح ل بقة تثرى أو تسود أو ، فال ميل على نصم لصاحل نصم (1) ( 51اآلية ، سور  النساء)

 .تتحام يف طبقة أنرى
 .ضالوا: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط االجتماع : ضدمياً  د التعاون 4

ولو مل يتعاون الاون كله على حتقيق نظام احليا ، ، و ه ا حق فإن اإلنسان ال يعيش احليا  وحده
الث وضل الباري عز وجل ضوانينها، ما است ا  اإلنسان أن يستمر يف مس   احليا ، وأي إنسان مهما  

يست يل أن  يا دون نل اء وعشراء ومعاونا له، على حتقيق أمنه وغ ا ه وكسا ه كاني صفاته ال 
 .(2)من أهداف اإلسالم ومن هنا أوجب اإلسالم التعاون االجتماع ، وجعله هدفاً ، ورفاهيته

، وضد يعأض أحد على ضسمة املواريث كما سوى اإلسالم با املرأ  والرجل يف مجيل احلقوق تقريباً 
حبقوضها، على أننا جند أن حظها  فيتوهم أن يف ه ا إجحافاً ، للمرأ  نصر نصيب الرجل الث جعلي

أن ينفق  شرعاً  هنه جيب عليأو ، ضد زاد، إذا عرفنا أن املرأ  مافولة بالرجل يف معظم أدوار حياهتا
  .(3)عليها

بغدض احلدالل أ»: صدلى اهلل عليده وسدلموضال فيه الرسدول ، نه ضرور أو ضد أباح اإلسالم ال الق على 
وجعددل اإلسدددالم ، عندده عندددد اسددتقامة الددزوجا  كمددا اتفددق فقهدداء املسدددلما علددى النهدد  (4)«إا اهلل ال ددالق

وربدداط الزوجيددة هددو أسدداء هدد ا  ، ن الرجددل هددو املسددئول عددن األسددر  وتدددب  شددئوهناأل، ال ددالق بيددد الرجددل
يعدددة النسددداء مدددن سدددرعة االنفعدددال ا يعدددرف يف طبملدددذلدددك ، كلددده، فمدددن ا  دددر أن يوضدددل يف يدددد غددد  مسدددئولة

ضددددل أوالتددددأثر بددددأوهى األسددددباب، فلددددو وضددددعي العصددددمة يف يدددددها لتعرضددددي األسددددر  للخ ددددر عنددددد حدددددو  

                                              
 .118ر ص 8119حممد عبد القادر حامت: األنالق يف اإلسالمر اهليئة املصرية العامة للاتابر ( 1)
 . 54-55ضاسم السعيد أبو ستيي: مرجل سابقر ص ( 2)
 . 24عبد العزيز جاويش: اإلسالم دين الف ر ، القاهر ر ) د ت (ر ص (  3)
عير حيددث إندده مرسددل فقددد رواه أبددو داود يف السددنن، أ ال ددالق، بدداب يف كراهيددة واحلددديث ضدد 91-27املرجددل السددابقر ص (  4)

( وضدال: هد ا حدديث 8/194( واحلداكم )8112( وحام عليه احملقق األلباين بالضعر. وابدن ماجده )رضدم 8172ال الق ح)
 صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه. وضال ال ه : صحيح على شرط مسلم. 

 (. 44. وضعفه األلباين يف ضعير اجلامل )رضم «يئاً أبغض إليه من ال القما أحل اهلل ش»ولفظ احلاكم: 
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   .(1) األزمات
على أن اإلسالم ضد عوض املرأ  ما عسى أن اسره من جعل ال الق بيد الرجل، فوضل للرجل 

برباط الزوجية والتخلا منه لسبب غ  سم له ن ة من شأهنا أن حتول بينه وبا العبث ر و ، ضيوداً 
عند الفراق، حىت ياون  ومنعه أن يأن  من ذلك الصداق شيئاً ، معقول، فالفه أن يدفل للمرأ  صداضها

  .يف ه ه ا سار  املالية وما سوف  تاج إا ب له للزوجة اجلديد  ما  ول بينه وبا ال الق
احد ، وعندما ضرر اإلسالم ذلك مل يان الوحيد وضد مسح اإلسالم للرجل بأن يتزوج بأكثر من و 

والتورا  هو ، يف ه ا اجملال، فقد سبقي التورا  اإلسالم يف إباحة الزواج للرجل مبن يشاء من النساء
فهو كتاب العهد القدمي ال ي يؤن  به ، الاتاب ال ي تأن  به النصارى عندما ال يورد نا يف اإلجنيل

ن الرسل االفه، ولقد كاني الانيسة املسيحية تأذن بالتعدد، وال تعارض ما دام ال توجد رسا ل ألحد م
  .(2) فيه يف القرون الوس ى وما بعدها

وه ه القيود الث وضعها اإلسالم تنحصر يف أمور ، وإمنا انفرد بقيده، ذن بالتعددإمل ينفرد اإلسالم 
 : ةثالث

 د أال يزيد التعدد عن أربل 2
 ه ظلم إلحدى الزوجات د أال ياون التعدد في 1
  .(3)على اإلنفاق د أن ياون الزوج ضادراً  3

وشرط عدم الظلم وشرط القدر  على اإلنفاق من الشروط الواجبة يف كل زوج، سواء كان الزواج 
نه ال أكثر، ومن ف ضرر الفقهاء املسلمون باإلمجا  على التفريق با الزوج والزوجة إذا تأكد أبواحد  أو 
 .(4) وال ينفق عليهايعدل معها 

وهو إذ ، نه عمد إا التضييق فيهأن اإلسالم وإن فتح باب التعدد يف الزواج إال إومن ناحية أنرى ف
 يبيحه إمنا يدفل عن املسلما الاث  من اآلفات والرذا ل االجتماعية، وميان تلخيصها يف األمور اآلتية:

زمنة واألمانة وصاحل للت بيق يف كل الظروف : إن التشريل اإلسالم  منزل لال العصور واألأوالً 

                                              
 . 99 -29املرجل السابقر ص (  1)
  00حسن الشرضاوى: األنالق اإلسالميةر مؤسسة خمتارر القاهر ر )د.ت(ر ص (  2)
 . 71املرجل السابق : ص (  3)
 . نفس املرجل السابق(  4)
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ومن ف رمبا  د  أمر من األمور يقتض  التوسل يف ت بيق التعدد، وذلك لدرء مفاسد ، االجتماعية
ن اإلحصا يات ضد إومنثل ذلك مبا حد  يف احلرب العاملية الثانية، إذ ، ميان أن حتد  لو منل التعدد

 .  بعض الدول األوربية بعد احلرب يعادل واحد إا سبل من النساءذكرت أن الرجال الصاحلا للزواج يف
 فهل من صاحل تلام اجملتمعات أن تاون املرأ  حا ر  با أحضان الرجال الغرباء، ف حتمل سفاحاً 

ميان أن يؤمن باملثل العليا أو بالدين أو  وهل ه ا الولد ال ي ولد سفاحاً ، هو ال يعرف من أب
 . (1)باألنالق
أم تاون امرأ  ليل تتبادل با أحضان ، أو ثالثة أو رابعة فضل للمرأ  أن تاون زوجة ثانيةأا أيهم
 . الرجال

ثانيا: ضد حتد  عالضة عاطفية با رجل وامرأ  ما أن تنته  بالزواج، حىت مينل القانون الوضع  
. فهل من لود سفاحاً ورمبا تثمر عن مو  اً إمتامه، حبجة أن الزوج حمصن، فتستمر العالضة بينهما سرّ 

أم األفضل ترأ التعدد وتعيش ، يف ظل التعدد،   بالرجل براب ة شرعيةأاملصلحة االجتماعية أن ترتبط املر 
 . (2)من عدم التعدد مل وجود عالضات آمثة فضل كث اً أاحلق أن التعدد ؟!   كعشيقة أاملر 

، ذلك ألن املرأ  الث تقبل الزواج عظم منهأثالثا: هناأ ضرر يف التعدد الشك فيه، لان هناأ ضرر 
ن إف، ، فإذا كاني الزوجة األوا يناهلا ضرر من الزواج الثاينمن رجل متزوج إمنا تض ر إا ذلك اض راراً 

شد باحلرمان من الزواج على اإلطالق، إذ تنحرف وتضيل با أحضان الرجال والضرر أالثانية يناهلا ضرر 
 . (3)الاب  يدفل بالضرر القليل

فضل من أل لك أباح اإلسالم التعدد وحدده بقيود أو شروط، وذلك ملصلحة اجلماعة والقول حبل 
ذلك إمنا هو ضرب من االستحالة، ودليلنا على ذلك ما جنده اآلن يف بعض الدول األوربية الث حترم 

ها، ي الوضعية عينالتعدد، إذ جند العالضات اآلمثة تنتشر با ثنايا ه ه اجملتمعات، وضد أغمضي القوانا
 . وكأهنا الترى الفساد واإلفساد، ال ي ينخر كالسوء يف جسم اجملتمل، حىت ليااد يبليه متاماً 

أما على املستوى األنالض  فقد وضل اإلسالم األنالق يف مستوى مل تضعها فيه أية فلسفة يف  
إمنا »: صلى اهلل عليه وسلمحممد  الن  فقال، وتباريها يف اإلشاد  ب كرها، األرض على شد  عنايتها  ا

                                              
 . 71 حسن الشرضاوى: مرجل سابقر ص(  1)
 . 78املرجل السابقر ص (  2)
 . نفس املرجل السابق(  3)
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 .(1)«بعثي ألمتم ماارم األنالق
ومثر  ، واملفهوم من ه ا احلصر ببداهة النظر أن اإلسالم يعترب ماارم األنالق غاية للدين احلق

 . وال يعقل أنه ميان وضل ماارم األنالق يف ماانة أمسى من ه ه املاانة، لوسا له املختلفة
صلى اهلل عليه : ضيل لرسول اهلل رما ندب إليه من اآلداب على ه ا األموضد ب  اإلسالم كل  
 اال ن  فيه» ضال:، وهى سيئة ا لق، تؤذى ج اهنا بلساهنا، تصوم النهار وتقوم الليل ة: أن فالنوسلم

  .(2﴾ )ه  من أهل النار
ة محايمن وسا ل فعمد إا وسيلتا فعالتا ، ومل ياتر اإلسالم مبجرد الدعو  إا حسن ا لق 

 أهله من فساد األنالق، فجعلهما من أهم أصوله: 
حترميًا الهواد  فيه، وثانيهما إجابة ، وهى ا مر وامليسر والزنا، أوهلما حترميه الينابيل الثالثة للشرور

 .(3)األمر باملعروف والنهى عن املنار إجابة ال هواد  فيها
إا حد أنه ضد يقتل نفسه أو ، ه لال ضروب املناراتفأما ا مر فإهنا بسلبها عقل شار ا تدفع

فتحرميها على الناء يدفل ، يقتل غ ه، وهتيئه باإلدمان عليها لال ضروب االستهانة بالفضا ل النفسية
و فظ عليهم اتزاهنم العقل  ال ي يفرضون به با احلسن والقبيح وبا ، من ضبلها أيتيعنهم كل ما 
  .(4)ذلك يف تقومي أنالضهم ال يقر عند حدوأثر ، الفضيلة والرذيلة

           ﴿يقول الباري عز وجل: 
 .( 10اآلية ، سور  املا د ﴾ )   
، وأما امليسر فهو فضاًل عن أنه رذيلة من أكرب الرذا ل، البتنا ه على سلب مال الغ  بغ  حق 

 عدحىت ليفض  ب، غل واحلقد والبغضاء يف النفوءيفض  إا التخلق بالغش والتدليس واملهاتر  وغرء ال
وباالجتاه يف كل ، وكل ذلك يقدح يف الامال ال ي أمر املسلم جبعله نصب عينيه، ه ا إا إراضة الدماء

                                              
( وصددددححه األلبدددداين يف الصددددحيحة 879( والبخدددداري يف األدب املفددددرد بدددداب حسددددن ا لددددق ح)8/921أمحددددد يف املسددددند ) رواه( 1)

(45 .) 
 (. 191اين يف الصحيحة )( والبخاري يف األدب املفرد، باب ال يؤذي جاره، وصححه األلب8/441( رواه أمحد يف املسند )2)
 . 260ص ،1000حممد فريد وجدي: من معامل اإلسالمر اهليئة املصرية العامة للاتاب( 3)
 . 141حممد فريد وجدي: مرجل سابقر ص( 4)
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  .(1)حماوالته إليه
والتدد ر  ، وأمددا الزنددا فهددو ذريعددة لإلتيددان بددأنالق السددفلة الرعددا  مددن العدددوان علددى األعددراض واألنسدداب

ومجيددل ، وإفسدداد النفددوء باملغريددات مددن املددال أو الوعددود الااذبددة  لصددفات مددن التحيددل والتخفددبسفاسددر ا
  ﴿ران، يقدددول البددداري عدددز وجدددل: سدددوتددددء بصددداحبها يف محدددأ  ا ، هددد ه الوسدددا ل متحدددق املدددروء 

 .  ( 31اآلية ، سور  اإلسراء﴾ )      
املنار شدد فيها اإلسالم كل التشديد، فقال مر باملعروف والنهى عن وأما الوسيلة الثانية وهى األ

           ﴿الباري عز وجل: 
 ﴿( وضال يف حق أمة هالاة:  204اآلية ، سور  آل عمران﴾ )  

( 01اآلية ، سور  املا د ﴾ )        
وزاد على ، الكهموضد جعل الباري عز وجل عدم تناهيهم عن املنارات الث يقأفها شرارهم سببًا هل

لتأمرن باملعروف ولتنهون »: صلى اهلل عليه وسلمفقال الن  حممد ، ذلك تشنيعاً على إمهاهلم ه ا األصل
 .(2)«عن املنار، أو ليسل ن اهلل عليام فتنا كق ل الليل املظلم تد  احلليم ح انا

، بعضددهم علددى بعددض ة ضوامدداً حدداد األمددآفجعددل  تاافليدداً  وزاد اإلسددالم علددى هدد ا األصددل الاددرمي نظامدداً  
ولاندده أمددر أن يبدد ل ضصددارى جهددده ، مناددراً فيهددز كتفيدده وميضدد  يف سددبيله ىفقددرر أندده ال  ددل ملسددلم أن يددر 

فددإن مل يسددت ل ، فليغدد ه بيددده مددن رأى مددنام مناددراً » :صددلى اهلل عليدده وسددلمفقددال الندد  حممددد ، يف معاجلتدده
فقيددل: ملددن يددا  «الدددين النصدديحة»وضددال أيضدداً:  (3)«انضددعر اإلميددأوهدد ا ، فددإن مل يسددت ل فبقلبدده، فبلسددانه

فالنصدددديحة هلل بالقيدددام مبددددا أمددددر بدددده  (4)«هلل وكتابدددده ولرسددددوله وأل مدددة املسددددلما وعددددامتهم»رسدددول اهلل؟ ضددددال: 
والنصدددديحة لرسددددوله باتبددددا  سددددنته وتأييددددد شددددريعته، والنصدددديحة لعامددددة املسدددددلما ، واالنتهدددداء عمددددا هنددددى عندددده
   .(5)اب اهلل وماارهه واإلهابة  م إا سبيلهوناصتهم بتنبيههم إا حم

                                              
 . 141حممد فريد وجدي: مرجل سابقر ص( 1)
يف األمدددر بدداملعروف والنهدد  عددن املنادددر، ( بلفددظ ضريددب، ورواه الأمددد ي، أ الفددنت، بدداب مددا جدداء 5/922أمحددد يف املسددند ) رواه( 2)

 (. 7171( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامل الصغ  )8149ح)
 (.  49( أنرجه مسلم، أ اإلميان، باب كون النه  عن املنار من اإلميان، ح) 3)
 مل أجده.  ( وضد ساضه حممد وجدي يف كتابه بلفظ55( أنرجه مسلم، أ اإلميان، باب بيان أن الدين النصيحة، ح) 4)
 . 141حممد فريد وجدي: مرجل سابقر ص(  5)
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فعلها يف أو ، كفل النظم حلماية األنالق يف األممأه ا النظام التاافل  ال ي انفرد به اإلسالم من 
  .ت ه  نفوسها من الرذا ل

، و لعل السؤال ال ي ي رح نفسه اآلن هو: إا أي مدى وافقي تعاليم فرق الدراسة د املورية العلمية
 .النوبية د تعاليم اإلسالم االجتماعية واألنالضية، اإلليجية الثانية، إلليجية األواا

أول السدلوأ االجتمداع  هلد ه الفدرق مبحدث مدن الباحدث أن يتنداول يف   على ذلك تسدتدع واإلجابة
وعلدددى هددد ا ، ثدددان السدددلوأ األنالضددد  وألدددوان اإلباحيدددة عنددددهم مبحدددثف يتنددداول يف ، ومدددوضفهم مدددن املدددرأ 

 :بحثااحلايل إا م فصلنقسم الي
 .األول: السلوأ االجتماع  وموضفهم من املرأ  بحثامل 
 .الثاين: السلوأ األنالض  وألوان اإلباحية عندهم بحثامل 
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 األول بحثامل
 موضفهم من املرأ و  السلوأ االجتماع 

حبثنا د، وما لوحظ  جتماعية عند ه ه الفرق د موضو المن نالل إلقاء الضوء على مظاهر احليا  ا
 .نغماء مؤسسيها يف مل ات الدنيا املادية واملعنويةامن 

ولو كاني على حساب اإلسالم ال ي  ،بالسع  وراء البحث عن املال بأي وسيلة كاني املادية:
 .يدعونه
 .حبب هؤالء للشهر  وتقديس ال ات واملعنوية: 

 وه ان األمران مها:، ذلكومثة أمران يف نظري كانا وراء جلوء مؤسس  الفرق إا 
ذلك التقديس املاتسب ال ي صار صفة ، األمر األول: نتيجة الغلو املفرط يف تقديس هؤالء

 كب اً لتحقيق مآر م املادية  ستغالالً استغله هؤالء ا، مالزمة للمؤسس

 األمر الثاين: نتيجة جهل األتبا  مبعرفة تعاليم اإلسالم الصحيحة

ه ه الفرق من املرأ  ينبغ  لنا أن نعرض يف عجالة إا وضل املرأ  يف تالم عن موضر نوضبل أن 
 فنقول: ،اجملتمل األمريا 

شدددديد بدددا  تندددافسفهنددداأ  وج ريدددة،وضدددل املدددرأ  يف اجملتمدددل األمرياددد  فقدددد مدددر بتغددد ات سدددريعة  أمدددا 
مجعيدات  فامدا نشدأت متييدز،الرجال والنساء يصل يف بعدض احلداالت إا حدد العدداء للجدنس اآلندر دون 

بالرجددال، فددإن هندداأ اجتاهدداً يف السددنوات  مسدداواهتايف العقددود املاضددية للم البددة حبقددوق املددرأ ، والعمددل علددى 
عدددنهم ضدددد تسدددلط املدددرأ  واسدددتحواذها علدددى كثددد  مدددن الوظدددا ر  والددددفا األنددد   للم البدددة حبقدددوق الرجدددال 

ولعددددل موجددددة التنددددافس ، (1)مذلددددك مددددن عدددداش بددددا األمددددريايا وتفاعددددل معهدددد ويلمددددسواألعمددددال واألدوار، 
والنساء يف أمرياا من األسباب الث جعلي كدل جدنس يهدرب ويلجدأ إا جنسده، حدىت  الرجالوالتنافر با 

وتادوين  اجلنسدية،الث ال ميان أن يستغين فيها الرجال عدن النسداء والعادس، مثدل إشدبا  الغريدز   األموريف 
سددواء، وأصددبح لدده مجعياتدده  حددد الرجددال والنسدداء علددى األسددر ، فقددد انتشددر يف أمرياددا الشدد وذ اجلنسدد  بددا

                                              
وينظددددر موضددددل مهددددم علددددى شددددباة املعلومددددات ومددددا بعدددددها بتصددددرف.  203اق الزهددددراين: املسددددلمون يف أمرياددددار مرجددددل سددددابق ص رز ( عبدددددال1)

www.islamtomorrow.com  ايددة وكيددر حتولددي بفعددل اإلعددالم إا وضددعها احلددايل مددن حيددث رصددد واضددل املددرأ  األمري
 الفساد واالحنالل.
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 .عنهوأنديته، واملدافعون واحملامون 
اجلامعدات، ويف الندوادي،  يف فتجددهوالتندافر بدا اجلنسدا ملحدوظ يف معظدم جواندب احليدا ،  والتندافس

ا مجيدددل العمدددل، ويف وسدددا ل اإلعدددالم، فددداملرأ  ت الدددب بدددأن تادددون هلددد وأمددداكنويف الشدددركات، ويف األسدددواق، 
 األحيداندون اعتبدار للفدروق العضدوية والنفسدية بينهمدا، والدث يأتدب عليهدا يف كثد  مدن  للرجلاحلقوق الث 

إن  ف، العمدددليف  أدا هدددا فدددروق يف العمدددل ويف األداء، فددداملرأ  حتمدددل وترضدددل وحتددديض، وهددد ه أمدددور تدددؤثر يف
 .  أشد عاطفة، وأسر  انفعااًل من الرجل تش  إا أن املرأ  فالدراسات، الأكيب النفس  لاليهما خمتلر

املتحددد  األمريايدة مدا نقلتدده  الواليداتأطدرف مددا يدروى يف جمدال املنافسدة بددا الرجدل واملدرأ  يف  مدن ولعدل
إحلداق املدرأ  بالرجدل يف كدل األعمدال، يقدول ا درب الد ي  النسدا يةجملة )األسر ( عن حماولة بعض اجلمعيات 

 .(1) اجمللةنقلته 
كاندددي ضدددد األكادمييدددة العسدددارية األمريايدددة يف واليدددة كارواليندددا الدددث   املت رفددداترأ هدددؤالء )آندددر معدددا

 فدددولانرلقسدددو  براجمهدددا التدريبيدددة. بددددأت املعركدددة عنددددما تقددددمي شدددارون  النسددداء  دددا نظدددراً  التحددداقرفضدددي 
سياسدة ضدد  موسدعةلاللتحاق باألكادميية، وعنددما رفدض طلبهدا جلدأت إا القضداء، وشدني محلدة إعالميدة 

االسدتمرار يف الدربامج التدريبيدة  تسدت لاألكادميية، ويف النهاية أجربت األكادمييدة علدى ضبدول شدارون الدث مل 
يف حتمددل انتبددارات الرجددال، لانهددا دعددي غ هددا  فشددليلألكادمييددة سددوى أسددبو  واحددد أعلنددي بعددده أهنددا 

ادمييددددة بعددددد أن فتحددددي أمددددامهن إا االلتحدددداق باألك التحمددددلعلددددى     مددددن الفتيددددات ممددددن لددددديهن ضدددددر  كبدددد
 باألكادمييدددددة،كددددديم مسدددددر، وجيدددددين فيتدددددابلوء إا دعدددددو  شدددددارون والتحقتدددددا   مدددددن كدددددلسدددددتجابي  اال ريدددددق. 

ذلددك تركتددا  ومددلونصصددي هلددن عنددابر ناصددة للسددان، وبددرامج تدددريس أنددر وطددأ  مددن برنددامج الرجددال، 
 يقدوال إن طبيعددة الدراسددة والتدددريب األمددر أهنمددا مل يف الغريددباألكادمييدة بعددد أن فشددلتا يف إكمددال الدراسدة. 

  .املرأ ، بل عزون فشلهن إا ما أمسوه باض هاد الرجال هلن تناسبال 
الثاين من  النصرتعرض هلا وضل املرأ  يف اجملتمل األمريا  متي يف  الثالتغ ات  أكثرالشك أن و  
  املاض بصور  كب  ، فف   عشرينالأعداد النساء العامالت نارج املنزل زاد يف القرن ف .العشرينالقرن 

 ومعظمللتقدم،  ضليلةكان معظم النساء العامالت صغ ات يف السن، وغ  متزوجات، وتقدم هلن فرص 
اشأاأ املرأ  يف اجليش ويف أعمال اهلندسة املدنية ويف  يزال واليعملن يف أعمال كتابية،  ناآل النساء

                                              
 ، مؤسسة الوضر، هولندا.48هدر ص 1417ر ذو القعد  44( جملة األسر ر عدد1)
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واحلضرية،  التصنيلملرأ  يف اجملتمل األمريا  ضحية من ضحايا . إن االث حتتاج إا ضو  حمدوداً  األعمال
العمود الفقري لألسر  يف كل ماان  متثلمثلها يف ذلك مثل األسر  الث عاني من تلك التغ ات، واملرأ  

 يف ه ا العامل.
ولان حدد هلا اجملاالت الث تتناسب مل ، ومن املعروف أن اإلسالم مل مينل املرأ  من العمل

ملا ينتج عن ذلك كله من ، وال تعرض كرامتها للمهانة، وال جتعلها اتلط بالرجل األجنىب عليها، يعتهاطب
على األسر . وضد  ومن تأث  سل ، ومن حتق  للمرأ  وفقدان لارامتها، انتشار للرذيلة والفساد يف اجملتمل

على سالمة األسر  وضمان  حرصاً   سأكد اجملتمل املسلم على أن األسر  ه  ميدان املرأ  وعملها الر ي
  :لألطفال ولرب األسر  وللمجتمل  والنفس  وتأما األمان االجتماع، الأبية والتنشئة السليمة لألبناء

بسبب اإلفراط يف عمل  أمور افتقدها اجملتمل الغريب  كال باعتبار األسر  أساء احليا  االجتماعية. وه
ة، باإلضافة إا املسئولية االجتماعية. وضد أدى العمل إا إمهال شئون املرأ  وحتميلها املسئوليات املادي

وحرمان األطفال من حنان ، وإلقاء تبعية الأبية والتنشئة على احلضانات واملربيات، األسر  واألطفال
وتفاك األسر  وتدهور العالضات ، أدى إا انتشار األمراض النفسية واالجتماعية ياألمر ال ، األمهات

  أعضا ها.با
بينما يف العامل الغريب  ،ويهاجم البعض موضر اإلسالم من تعدد الزوجات وضرور  التقيد بأربل فقط 

 يست يل الرجل إضامة عالضات اجتماعية مل العشرات من النساء!!
نه من األضرار النامجة عن مثل ه ا التعدد املسموح به يف الغرب ضيا  الراب ة األسرية أوالشك  

نساب مثل ه ا التعدد ضيا  األ  الث هدف إليها الشر  من نالل الزواج. فف ،اعيةواالجتم
وتفسد ، فتضيل احلقوق، حيث ال يعرف األب يف مثل ه ه األحوال ،االجتماعية يف حالة اإلجناب

يتم التخلا منهم؛ إما من نالل اإلجهاض ضبل  ،تربية األبناء ال ين يعتربون يف ه ه احلالة لق اء
وفيها يتعرض األبناء لأبية غ  سليمة اجتماعياً ، أو من نالل وضعهم يف املالجئ بعد والدهتم،  الوالد

ونفسيًا بدون رعاية من أب وأم. ويسبب ه ا الوضل للمرأ  إحساسًا بالندم والضيا  إلمهاهلا أداء 
مثل االكتئاب واألزمات وتصاب باألمراض النفسية والصحية ، وفقداهنا االنتماء العايل، واجباهتا األسرية
 من األمراض الشا عة يف الغرب.  النفسية. وه

وإضافة إا ه ا ينجم عن التعدد املسموح به يف الغرب انتشار املفاسد األنالضية واالجتماعية؛ 
 وا   والشر.، والصحيح وا  أ، وال يست يل اإلنسان التمييز با احلالل واحلرام، حيث اتلط القيم
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للقيم أدى يف كث  من األحيان إا التأث  على األنيار وغ  املنحرفا من نالل  وهو انتالط
ألهنم خيرجون على األعراف والتقاليد الث انتشرت وأصبحي السمة  ،اهتامهم بالتزمي والتخلر

، األساسية للمجتمل. ومن األن ار االجتماعية النامجة عن ه ا التعدد انتشار املخدرات واملسارات
،  والش وذ اجلنس، اجلنسية كاالغتصاب ةوانتشار اجلرا م األنالضية وخباصة اجلرمي، أشاال اإلدمانوكل 

أثبتي  ياإليدز. وال د  يف عصرنا احلايلد واإلجهاض. ه ا فضاًل عن انتشار األمراض وأمهها يف الغرب 
. واعتربت أن من أهم  سسبابه العالضات اجلنسية املتعدد  والش وذ اجلنأاألحبا  الغربية أن من أهم 

سبل الوضاية من ه ا املرض ا بيث البعد عن العالضات اجلنسية غ  ال بيعية والعود  إا تقاليد األسر  
 محاية لألزواج والزوجات واألبناء.

لانهم يتجاهلوهنا يف ، أما التعدد يف اإلسالم، فال شك أن األمريا  وغ ه على معرفة جيد   ا
. فالتعدد ال ي مسح به اإلسالم مل يان  لتشويه لإلسالم وللمجتمل اإلسالمسبيل حتقيق هدف ا

ويف ظل  ،ولانه تعدد يف ظل نظام األسر ، كما هو احلال يف الغرب ،إلرضاء شهوات ورغبات جنسية
وال اضل املسألة لرغبة الرجل ، املرأ  حقوضها  وذلك ليع ، حسب الاتاب والسنة  نظام الزواج الشرع

ويت لب ضدر  على ، وفيه حقوق للزوجات واألبناء ،. فالتعدد فيه زياد  يف االلتزامات واألعباءونزواته
 للزوجة واألبناء يف ظل أحاام الشريعة.  يواالضتصاد  وحتقيق األمان االجتماع، واملايل  الع اء العاطف

كما تدل  ،ية والنصرانيةوالتعدد ال ي يرفضه األمريا  حالياً يف شاله الراهن كان موجوداً يف اليهود
وكان له وجوده يف الشرا ل السابقة. وضد أبقى عليه اإلسالم ، على ذلك نصوص العهد القدمي واجلديد

وحفظاً ، وحتديده لضمان حتقيق أهدافه بعيدًا عن االحنراف والفساد، بعد هت يبه وإنضاعه للشر 
عدد يافل حاجة الرجل ووجوب لألنفس واألنساب. ومن عناصر هت يب التعدد الوضوف به عند 

        ﴿العدالة يف م الب الزوجات بعيدًا عن امليل واالحنراف 
                  
     ﴿(. ويقول سبحانه وتعاا: 3سور  النساء اآلية ﴾ )  

            
 (.211سور  النساء اآلية ﴾ )     
إا وجود التعدد يف الشرا ل املاضية وهت يبه يف اإلسالم لتحديده ووجوب حتقيق العدالة  اإلضافةوب

التعدد طبيعة أو سنة اهلل يف   فهناأ مقتضيات للتعدد من حيث طبيعة اجلنسا؛ حيث يل ، با النساء
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لى الرجال أكثر مما وتقسو ع ،تسخو بالنساء أكثر مما تسخو بالرجالاجلنسا كونه. فالواضل أن طبيعة 
وأن الرجل ، وأن االجتاه ال بيعى للجماعات يف كل العصور إا القو  ال إا الضعر، تقسو على النساء

وأن الرجل ال تعأيه فأات يفقد فيها ، ت رد ضوته الفاعلية إا حيا  أطول مما تستعد له ضابلية املرأ 
وكان من الرجال من تغلب عليه جنسيته ال حتصنه ، املرأ  من ه ه الفأات ياستعداده على حنو ما يعأ 

ال تقيد ، بأأ الشريعة كما أرادها اهلل  كان بال شك مما يقض،  املرأ  الواحد .. إذا كان ه ا هو الواضل
 إال مبا ضيدها به من مراعا  العدل با الزوجات يف احلدود الث رمسها صاحب الشريعة.

 يف كونه بالتعدد منعاً لأأ الرجل واملرأ  حتي ضغط ال با ل طبيعة اجلنسا وسنة اهلل  وها ا تقض
 فيض ران إا مقارفة اإلف مدفوعا بال بيعة والسنن. ،والسنن

﴾        ﴿وضد نبه اهلل سبحانه وتعاا إا ه ا يف ضوله: 
لعالج حاالت  ،الً (. وهناأ متقتضيات إنسانية أنرى جعلي التعدد أمراً شرعياً ومقبو 33سور  النور: )

جناب يف حالة عقم الداعية إا التعدد الرغبة يف اإل ابإنسانية ال جتد هلا عالجًا آنر. ومن ه ه األسب
ويف ، وعدم ضدر  الزوجة على القيام بواجبات األسر  والزوج، ويف حالة املرض ال ويل، الزوجة األوا

وعدم ضدر  الرجال ، وضلة رغبتهن، ء على الرجالوعدم إضبال بعض النسا، حالة طول فأ  الدور  الشهرية
ويف حالة كثر  عدد النساء يف اجملتمل وضلة عدد الرجال ناصة بعد ، على التحام يف غرا زهم

 .(1)احلروب
ه ه ه  احلقا ق األساسية حول التعدد ال ي جعل منه الغريب شبهة كربى يستخدمها لتشويه 

وهو بال شك هدف ، وتشويه صور  اإلسالم يف النهاية،   املسلمةصور  اجملتمل املسلم وتشويه وضل املرأ
 استعماري يسعى إا حتقيقه بال الوسا ل املشروعة.

حاام األمريا  على اجملتمعات اإلسالمية متأثر  بالرؤية أوينبغ  أن نالحظ من  البداية أن  
،  تنظر إا اجملتمل مستقال عن الدينهنا إرؤية خمالفة للرؤية اإلسالمية من حيث   وه ،االجتماعية الغربية

حول مفهوم األنالق ودوره  ،كما أن عالضاهتا باألنالق عالضة نسبية متأثر  بانتالف املدارء الغربية
يف اإلسالم نظام نابل من الدين وملتزم باألنالضيات   يف حا أن النظام االجتماع  يف البناء االجتماع

. فاألسر  مثال كوحد  اجتماعية تقوم يف اإلسالم على أسس دينية الث يقرها الدين نفسه ،االجتماعية

                                              
 وما بعدها  811ص  1928( حممد حممد حسا: اإلسالم واحلضار  الغربيةر مؤسسة الرسالةر ب وت ال بعة ا امسة 1)
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وك لك املبادس املتحامة يف العالضات األسرية ويف العالضات االجتماعية عامة مرتب ة بالدين ، وأنالضية
 واألنالق تستمد منهما القيم االجتماعية املنظمة للحيا  اإلنسانية يف اجملتمل.

أيضًا مبفهوم احلرية االجتماعية السا د يف الغرب واملنفصل عن الدين ويتأثر األمريا  املعاصر  
الوحيد   وهو القيد االجتماع ،واملرتبط بقيم وضعية نسبية ال متنل من وضو  الضرر باآلنرين، واألنالق

وضوضي نظام  ،الث أدت إا تدم  العالضات اإلنسانية يف اجملتمل الغريب ،هل ه احلرية االجتماعية
وهجر ، فانتل ي القيم دانل األسر  ،وأنضعته ملفهوم احلرية، بال  وأحالته إا نظام اجتماع ،ر األس

دون ضيود ودون  ،أو عاشوا دانل ه ه األسر ميارسون حريتهم امل لقة، األبناء أسرهم يف سن التاوين
 اعأاف بسل ة لألب واألم.

، ة عنهابغري وكونوا رؤية، عات اإلسالميةيف ظل ه ه ا لفية االجتماعية نظر األمريا  إلىاجملتم
سالمية إلوفرضه فرضًا على املسلما واجلماعات ا وتصوروا إماانية سياد  النموذج االجتماع  الغريب

 .هناأ
وإثار  العديد من الشبهات ، وضد بدأت عملية التغريب بالنقد الشديد حليا  اجملتمل املسلم وضيمه

العصر  بأنه سبب الر املسلما االجتماع  يف  الدين اإلسالمواهتام ، حول احليا  اإلسالمية
والتأكيد على ضرور  ، واعتبار القيم االجتماعية اإلسالمية ضيماً بالية ال تصلح للعصر احلديث، احلديث

 استبداهلا بالقيم االجتماعية احلديثة. 
ل موضر الفرق د موضو  حبثنا نعود فنتناو  ،وبعد ه ا العرض املوجز ملوضر اإلسالم والغرب من املرأ 

 فنقول وباهلل تعاا التوفيق:، د من املرأ  بعد توضيح سلوأ تلك الفرق االجتماع 

 أوال: املورية العلمية:
 يتميز السلوأ االجتماع  للحركة املورية بثال  نصا ا ر يسية ه : 

 االنتقاص من ثقافة الرجل األبيض وحضارته - 2
 ناارها رفض اهلوية الزجنية وإ - 1
  .(1) املوافقة على ضيام احلضار  األسيوية وثقافتها - 3

                                              
 . 44سابقر ص لناولن: مرجل ( 1)
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، تباعه أن يغ وا أمساءهم ولون ثقافتهمأزعيم احلركة املورية إا   ويف ه ا اإلطار أوعز درو عل
 وب لك تتغ  ظروف حياهتم االجتماعية.

ال تعددرف فلسددفتها لددو أن الزنددوج جيدددون أصددلهم القددوم  بددا شددعوب الشددرق الددث »:  يقددول درو علدد
 .(1)«يف حيا  أمرياا ألصبحوا  سون بأمهية كوهنم زنوجاً  ،الدينية لعنة كنعان

و يف سبيل حتقيق ه ا اهلدف مل جيهد درو نفسه يف التحري عن تلك العال ق التارخيية، بل اكتفى 
 ابه إا السود كدآسيويا، وكان يف ن  ن فصاعداً آلابإعالن أن الزنوج األمريايا جيب أن يعرفوا من 

جيب أن ترفضوا لقب الزنوج، جيب أن تدعوا  ،؟ومىت جئتم ؟يردد على الدوام: جيب أن تعرفوا من أين
 .(2)أنفسام آسيويا ومسلما على التحديد

 له عليك أن تنتم  إا ضومية ماإلك عن  حبثه ا األمر فنجده ي كر: ضبل أن أ ىو ضد ركز درو عل
(3). 

طبل درو هويات شخصية وب اضات جنسية وزعها على  ا االنتقال الساليلو من أجل وثا قية ه 
يف «  0 » وجعل كل ب اضة حتمل رمز اإلسالم )النجمة واهلالل( وصور  أيدي متصافحة والرضم، تباعهأ

 وه  تنا على أن حاملها ميجد األنبياء الارام: املسيح وحممد وبوذا، دا ر 
BUDDHA 

(4)وكونفوشيوء
CONFUCIUS ، نه مسلم ي يل شريعة أمتنحه بركات ربنا أبينا اهلل وحتدد م هبه على و

 ويرعى فضا ل احملبة والصدق والسالم واحلرية، يف ماة اهلل املقدسة الث وردت يف القرآن الارمي
 .(5)والعدالة

 .وتنته  الب اضة بالعبار  التالية: أنا مواطن من الواليات املتحد  األمرياية
شعر السود بالفخر واالعتزاز وال مأنينة إا أصلهم اآلسيوي، وبدت عليهم دال ل  ونتيجة ملا سبق 

  .القو  ب رابيشهم احلمراء على رؤوء الشباب منهم
ملا يف ذلك من ، وملا كان البيض ال يرضون عن ه ا االنسالخ والتحول عن اجلنسية األمرياية 

                                              
 . 45املرجل السابقر ص ( 1)
 . 44املرجل السابقر ص ( 2)
 . 47املرجل السابقر ص ( 3)
 .56( سبقي ترمجته ص4)
 .44لناون: مرجل سابقر ص( 5)
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 روكث  من االض رابات، انتهي بالقبض على دمناضضة ملصاحلهم االجتماعية، فقد وضل با الفريقا  
أو على أيدي أتباعه  الشرطةإما من ضبل رجال ، هف وفاته يف ظروف غامضة بعد اعتقال  عل

  .(1)أنفسهم
  .أما عن موضر احلركة املورية من املرأ  

، كما استنارت وضل النساء للمساحيق،  فقد تبني الفصل با اجلنسا أثناء اجتماعات احلركة
وأن مهمتها األساسية ه  ، وأكدت أن البيي هو ماان املرأ  املسلمة، وشددت على نظافة البدن

  .(2) وبصفة عامة أن تاون ربة بيي ممتاز ، رعاية زوجها وأبنا ها

 تعقيب:
، ه ا هو السلوأ االجتماع  لفرضة املورية وموضفها من املرأ ، ويظهر منه ال ابل العنصري لسلوكهم

البيض، وهو األمر ال ي يرفضه اإلسالم، ألن اإلسالم ال مييز با أحد، وإمنا الال سواسية  السيما مل
 .والتفوق بينهم إمنا ياون بالعمل ال باللون أو اجلنس أو الساللة، أمام اهلل

أما موضفهم من املرأ  فيتمشى إا حد كب  مل ما ضرره اإلسالم من أن مهمة املرأ  األساسية ه  
 .(3) ها وندمة زوجهاصيانة بيت

 ثانيا: اإلليجية األوا:
مل االستمرار يف ، لال معاين ا   أصر إليجا حممد على إعالء العنصر األسود، واعتباره مصدراً  

وال شك أن االكتتاب يف الفرضة مقصور على السود دون  ازدراء العرق األبيض ووصفه بالضعة والدونية،
 .(4) تهالبيض بشال ض ع  ال جمال ملناضش

فقد أن ت العديد من الصور منها: أن مداعبة املرأ  أو التغزل ، أما بالنسبة ملوضر الفرضة من املرأ 
أما ، وضد منعي الفرضة الزواج من نارج أعضا ها، بشال فاضح جيعل الرجل منهم عرضة للمحاكمة ا 

                                              
 . والبوليس: الشرطة، وه  كلمة أجنبية استخدمها املؤلر. 42املرجل السابقر ص( 1)
 كلمة )بوليس( فغ هتا بالالمة العربية.، واملأجم استخدم  42املرجل السابقر ص ( 2)
 . 74-79ينظر حسن الشرضاوى: مرجل سابقر ص ( 3)
 . 363ر 2ر مج ...املوسوعة امليسر  ( 4)
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ماروه يف نظرهم، ولانه ليس األزواج ال ين هلم زوجات من نارج الفرضة فيتشدد يف ضبوهلم، وال الق 
، وال جيوز للمرأ  املسلمة أن تنفرد مل رجل من غ  حمارمها يف بيي، ألن الشي ان سياون ممنوعاً 

وك لك البهرجة يف استعمال املساحيق، واحلق أن احلركة ضد ، ثالثهما، واللباء الفاضح ممنو  على النساء
من اجلنسا، فحفظي للمرأ  مملاة البيي  ماعية صارمة وشاملة لتصرفات كلتجاجاءت بقواعد 

  .(1) وأوكلي إا الرجل العمل والغ   وندمة الفرضة، واحلياء
إا تدم   ين سيؤدهألن تقليد، ك لك حث إليجا حممد النساء على عدم تقليد نساء البيضو 
اعة األزواج وحسن ، وعلى نساء الفرضة أن ي عن أزواجهن رغم املساوا  الث يتمتعن  ا معهم، ف العامل

  .(2) التدب  واالضتصادية أهم ما تتحلى به املرأ  يف الفرضة
 تعقيب:

ويظهر منه ال ابل العنصري لسلوكهم  ،فرضة اإلليجية األوا وموضفها من املرأ له ا هو السلوأ االجتماع  
 .وهو األمر ال ي يرفضه اإلسالم، مثلهم يف ذلك مثل فرضة املورية

سبق، وأن ضرره ما وضر فرضة اإلليجية األوا من املرأ  فهو يتمشى إا حد بعيد مل أما بالنسبة مل
 .اإلسالم من أن مهمة املرأ  صون شرفها وكرامتها

 ثالثا: اإلليجية الثانية:
هنا من إمن التحوالت الث ميان أن نقول  اً الء حممد عددالقد شهدت اإلليجية الثانية بزعامة و 

ومتثيل ، وضد متثل ذلك بتخل  واالء عن الدعو  إا كراهية البيض، ال االجتماع النو  الثوري يف اجمل
م ظهر 2106فرباير  15وألول مر  مسح بانضمام البيض إا الفرضة، ويف ، (3)الرجل األبيض بالشي ان

 .(4)يف ضاعة االحتفاالت عدد من البيض املنضما إليهم جنبا إا جنب مل السود
 البد منه، فيقول: اً الء ضد نظر إليها بوصفها شرّ افيبدو أن و  لثانية من املرأ أما موضر اإلليجية ا

لننظر يف الاتاب املقدء، ولنتأمل مع  كلمة املرأ ، انظروا من سفر التاوين إا سفر الرؤيا تعلموا أن »

                                              
 . 111لناولن: مرجل سابقر ص ( 1)
 . 111املرجل السابقر ص ( 2)
 .94محد: مرجل سابقر ص أض   مهدى ( 3)
 .944، ص 1، مج ...املوسوعة امليسر  ( 4)
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 .(1)«سوى املصا ب والاوار  الث تصيب البشر حواء أم البشر ال تعين

 :تعقيب
الء حممد أو وار  الدين نليفة اأ االجتماع  لدى فرضة اإلليجية الثانية بزعامة و ه ا هو السلو 

إليجا حممد، يظهر منه مدى التحسن يف عالضة السود بالبيض، أما عن موضفه من املرأ  فال عالضة له 
 م.باإلسال

 رابعا: النوبية:
ى مجيل ال كور التسول يقوم على التسول واالستجداء، ففرض عل اً اجتماعيّ  تب  عيسى نظاماً 

 .وتسليم ما جيمعونه إليه يتصرف فيه كير شاء
لزم مجيل النساء السان يف مركز أو ضد فرق عيسى با النساء والرجال يف مساكنهم على نظام املهاجل، و 

  الفرضة، والرجال يف مب  آنر على اجلهة الثانية من الشار ، كما نصا غرفة واحد  يف املركز لالتصال اجلنس
با املتزوجا من االتبا  بالدور بعد احلصول على رنصة منه أو أحد نوابه، وميان منل العضو من دوره إذا مل 

أما النساء فحدد هلن عيسى أعمال مجاعية معينة مثل: ال بخ واحلياكة  :جيمل احلد األدىن من التربعات
  .(2) والغسيل

 اً ة عن الرجل، فنجده يقول: إن للمرأ  السوداء نفسو يبدو أن عيسى كان ينظر إا املرأ  نظر  متدني
ذلك أهنا تقدر على تنفي  إراد   عن العامل الروحاين، ويعين حية، ولان ال روح هلا، ومن ف ال تعلم شيئاً 

 .(3)اهلل، أو أن تسلم نفسها للشي ان

 تعقيب:
لندددا العالضدددة هلدددا  هددد ه هددد  آراء فرضدددة النوبيدددة االجتماعيدددة وموضفهدددا مدددن املدددرأ ، وهددد  كمدددا يبددددو

كقيمة عليدا، كمدا أن تعداليم عيسدى ونظرتده إا املدرأ    :باإلسالم ال ي حرم التسول، وأكد على العمل

                                              
)1 ( Bilalian News, Vol.3, NO.9, Jan. 6 / 1 / 1978, P.17. 
)2  ( Ansara Allah Community,The Man of Ourtime, 1980, P.9. 
(3) Al-Imam Isa,Prehistoric Men & Animals: Did They Exist? Chicaago, 

1980,P.68. 
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سدوى  ،يف التادالير واجملدازا تتعارض صراحة مل اإلسالم، الد ي كدرم املدرأ  وسدوى بينهدا وبدا الرجدل 
 .آلنر ألسباب معينة وهو ضليل جداً ما انتا اهلل به أحدمها عن ا
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ال شك أن الدين اإلسالم  ميثل نظاًما متاامالً، ين وي على األنالق يف توكيده 
ا   والسعاد ، ويشمل على كل القيم األنالضية اإلنسانية السليمة، الث ال يقوم جمتمل 

، وه ه القيم النبيلة تتمثل يف العدل واإلحسان واإلناء واملساوا  والعفو 1صاحل إال  ا
 9مر باملعروف والنه  عن املنار واالستقامة والصرب وكظم الغيظ..والرمحة واأل

ل ا كان اإلسالم يف التنظيم األنالض  يف احليا  اإلنسانية روحًيا وماديًا يف آن 
واحد، فهو روح  من حيث مراعاته حاجات الروح ومت لباهتا، ومادي من حيث 

 يعة تاوينه البيولوج .مراعاته ال بيعة الث يعيش فيها اإلنسان ومت لبات طب
ومن هنا كان مفهوم األنالق يف نظر اإلسالم عبار  عن املبادس والقواعد املنظمة 
للسلوأ اإلنساين الث  ددها الوح  لتنظيم حيا  اإلنسان وحتديد عالضته بغ ه على حنو 
 قق الغاية من وجوده يف ه ا العامل على أكمل وجه، إذا إن األنالق ه  نظام من 

عمل من أجل احليا  ا  ية، وطريقة التعامل اإلنساين مل الغ ، من حيث ما ينبغ  أن ال
ياون عليه ه ا السلوأ كسلوأ إنساين ن  جتاه اآلنرين، وذلك بناًء على ما وضل له 

ثدْق ال   يد ْعم لْ  ف م نْ نالقه من أهداف يف ه ه احليا  وه ا متحقق يف ضوله تعاا: ﴿  ذ رَّ ٍ  م 
يدْرًا ل وا آ م ن وا الَّ  ين   إ نَّ وضوله سبحانه وتعاا: ﴿ [7: الزلزلة] ﴾ر ه  يد   ن   أ ول ئ ك   الصَّاحل  ات   و ع م 
يدْر   ه مْ   .[7: البينة] ﴾اْلرب  يَّة   ن 

وها ا نرى أن ضيمة العمل ا لق  يف اإلسالم تظهر بصور  متااملة عندما جيتمل 
، أي البد من حسن 2ال ات الفاعلةالنظر مل العمل، وتقأن صور  العمل مل باطن 

 و اتدَّق واالعمل مل حسن النية واإلراد  والغاية. ويظهر اضأان النظر بالعمل يف ضوله تعاا: ﴿
 .[899: البقر ] ﴾ب ص     تد ْعم ل ون   مب  ا اللَّه   أ نَّ  و اْعل م وا اللَّه  

                                              
 .811، ص1925ساندرية حسن الشوضاوي: األنالق اإلسالمية، دار املعرفة اجلامعية، ط اإل 1
 .81، ص1922فوضية حسا حممود: مدنل إا الفار اإلسالم ، طبعة إنوان رزيق، القاهر   2
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 ﴾تد ْعم ل ون   مب  ا ن ب     اللَّه   إ نَّ  اللَّه   واو اتدَّق   ل لتدَّْقو ى أ ضدْر ب   ه و   اْعد ل واوضوله عز وجل: ﴿
 .[2: املا د ]

مما سبق مياننا القول: إن األنالق اإلسالمية، أنالق متميز ، ألهنا جتعل مقياء 
األنالق السام  هو ابتغاء وجه اهلل تعاا، ونيل رضاه، مبا يدفعه اإلنسان إا القيام 

الناء إا إضامة نظام احليا  على أساء من  بأداء واجبه على أكمل وجه، كما تدعو
األمر باملعروف والنه  عن املنار ومن ف يبدو لنا أن ه ه األنالق موجهة أصاًل إا 
من يتمتل من الناء بالبص   الناف  ، والعقل املدرأ الواع ، حيث إنه ضادر على أن 

اجملتمل، دون أن يفقد يتعلم ويتعمق، فه  إًذا أنالق تناسق با مصاحل كل من الفرد و 
، ه ا باإلضافة إا أن أهم مباد ها هو مبدأ الواجب والرمحة 1أحد منهما شخصيته

واحلرية واملسئولية التابعة هلا، والصدق والتسابق على ا   والفضيلة واالعتدال وااللتزام 
و بالسلوأ ا  ، وترأ السلوأ الضار، فه  إًذا أنالق كمالية ال يشو ا أي نقا أ

تناضا، وه  مبثابة امليزان الدضيق واملعيار ال ي ال خي ئ يف بيان دنا ل النفس، وكشر 
 .2نوايا القلوب وسالمة الدين وصحة االعتقاد

ومما ينبغ  مالحظته يف اجلانب األنالض  اإلسالم  أن احلق تبارأ وتعاا ضد ترأ 
ض ، والث سوف  اسب لإلنسان حريته يف انتيار ما يناسبه من أمناط السلوأ األنال

عليها يف الدار اآلنر ، وإمنا جاء اهلدي النبوي مبثابة الدليل واملرشد ال ي يقود من اتبعه 
إا ن  السبل بدون إجبار أو اض رار، وإال ب ل اجلزاء، وه ا نيط أنالض   رفيل ال 

على النية يشعر به إال الوجدان أو الضم ، ومن ف فإن األنالق اإلسالمية تقوم أيًضا 
احلسنة والبص   املستن   جبانب الفعل والعمل ابتغاء الوصول إا املثل األعلى، ال ي 

                                              
 .5صالح رسالن: ضيم أنالضية إسالمية، ص 1
، ص 1971، القاهر  1حممد عبدالرمحن بيصار: املختصر يف العقيد  واألنالق، ماتبة األجنلو املصرية، ط 2
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ذكره اهلل تبارأ وتعاا يف كتابه نظريًا، وبينه يف سنة رسوله الارمي عملًيا، وهو ما يتجلى 
وضوله عز  [41: النحل] ﴾ا يم  احلْ   اْلع ز يز   و ه و   اأْل ْعل ى اْلم ث ل   و ل لَّه  يف ضوله تبارأ وتعاا: ﴿

 .[87: الروم] ﴾احلْ ا يم   اْلع ز يز   و ه و   و اأْل ْرض   السَّم او ات   يف   اأْل ْعل ى اْلم ث ل   و ل ه  وعال: ﴿
ومن املتعارف عليه أن ميزان العمل يف اإلسالم هو الاتاب والسنة، فهما املصدران 

ين املصدرين جند أن املثل العليا امل هران ألي فار أو سلوأ إسالم ، ويف ن اق ه 
األنالضية، إمنا ترتبط بالسلوأ اإلنساين يف ه ه احليا  والث يرتبط العمل فيها باجلزاء 
األنروي، وعلى ذلك فقد أثبي اإلسالم  املسئولية األنالضية لإلنسان عن أفعاله، ومل 

  مله وزر غ ه حىت ال يركن إا الغ  أو يتقاعس عن العمل.
ضدو  حسنة  -  -نالق اإلسالمية احلقة إًذا إمنا تؤدي بنا إا اعتبار رسوله فاأل

يف األنالق ويف السلوأ واحليا  العملية، فلقد وصفه احلق تبارأ وتعاا يف كتابه العزيز 
 –رض  اهلل عنها  –، ولقد صدضي عا شة [4: القلم]  ﴾ع ظ يمٍ  ن ل قٍ  ل ع ل ى و إ نَّك  ﴿

ومع  ذلك أن صفات   1رسول إذا ضلي: ))كان نلقه القرآن((حا سئلي عن نلق ال
الامال الث رمسها القرآن، والث أنبأنا اهلل تبارأ وتعاا أهنا موضل حبه وتقديره. ضد 

وملا كاني ه ه الصفات موضل حب اهلل، كان التخلق  ا  -  -جتلي يف حممد 
السعاد ، وب لك ال يقتصر املثال مؤهاًل طبيعًيا لنيل رضاه، وهو أضصى ما يراد  ا من 

األنالض  على املستوى البشري، بل ينشد مسوه يف السماء حبيث تربط الفضا ل رب ا 
وتلك ه  األنالق الربانية الث نادت بالوس ية والعفو  2وثيًقا باألنالق اإلهلية

 واإلحسان والشجاعة والسخاء والارم والصرب واإليثار.

                                              
( وضال األلباين: صحح  لغ ه، 912يف األدب املفرد، باب من دعا اهلل أن  سن نلقه، ح )أنرجه البخاري  1

 )صحيح األدب املفرد(.
 .119، ص 1921حممد كما جعفر: مدنل إا األنالق، القاهر   2
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د البشر فالشك أن اهلوى ومراد النفس األمار  بالسوء، أما عن مصادر اإلباحية عن
أمران متالزمان عند كل إنسان، واتلر شد  ه ا األمر من إنسان إا آنر، وال يرد  
اإلنسان عن االحنراف نلر ه ه املالذ واالنقياد لتحقيق شهو  جسده إال ا وف من 

 العقوبة املتمثلة يف شريعة اهلل تبارأ وتعاا.
املقدمة عن األنالق اإلسالمية ومصادر اإلباحية نتناول السلوأ  وبعد ه ه

 األنالض  وألوان اإلباحية عند الفرق موضو  دراستنا فنقول وباهلل تعاا التوفيق
شددت احلركة املورية على آداب اجملاملة، ومن ذلك أهنم  يون بعضهم باستعمال  

ج يف احملافظة على العا لة كلمة  السالم ، كما أكدت احلركة على مسؤولية الزو 
 ورعايتها، أما الزوجة فعليها أن ت يل بعلها وتاون ربة بيي ممتاز .

وال تشجل فرضة املورية ممارسة عاد  ال الق، كما أهنا حترم تعدد الزوجات حترميًا 
ضاطًعا. ويتم الزواج عند الفرضة املورية على يد الشيخ األكرب أو شيخ املسجد احملل  

و رم املوريون معظم ضروب اللهو، ويستنارون شرب ا مر على ا صوص، للمن قة. 
وميقتون التدنا، واللحم والبيض حرام يف نظرهم، وهنا تشديد كب  على نظافة البدن، 

 .1أما حالضة ال ضن فليسي ضرورية عندهم
ر ه ه ه  أراء فرضة املورية األنالضية. يظهر منها موافقتها لإلسالم يف حترمي ا م

والتدنا كما يظهر منها خمالفتها لإلسالم يف حترميها ألكل اللحوم والبيض، وهو أمر مل 
 رمه اإلسالم كما يظهر خمالفتها لإلسالم يف حترميها لل الق متأثر  يف ذلك باملسيحية، 

 ومن املعروف أن اإلسالم مل  رم ال الق، وإمنا ضننه ووضل له ضوابط وشروطًا.

                                              
 .71 – 49لناولن: مرجل سابق ص  1
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ا لإلسالم يف حترميها لتعدد الزوجات، وهو أمر مل  رمه اإلسالم كما يظهر خمالفته
أيًضا، وعلى ما سبق نقول: إن رضة املورية إذا كاني تقأب بعض آرا ها من اإلسالم 

 فه  مبقدار ضر ا منه تبتعد عنه مبا حرمي من أشياء مل  رمها.
صارم ونوعية ناصة يتحام يف حيا  فرضة اإلليجية األوا بزعامة إليجا حممد نظام 

من األنالق. وحيث إهنم ال يأملون يف حيا  بعد املوت وال يؤمنون  ا، فقد جاءت 
أنالضياهتم ال متي بصلة لفار  ا الص وه  بال بساطة طريقة يف احليا  ترتبط بإنسان 

 .1مقدء أسود هو احلاكم الفعل  لاوكب األرض
مور والتدنا واإلفراط يف وضد حرم إليجا حممد على أتباعه القمار وشرب ا 

واستحسن تناول وجبة واحد  من الغ اب كل يوم، وهو ياره السمنة، ل ا جتده  2ال عام
 يغرم الرجل الزا د يف الوزن، ويظل ي لب منه دفل غرامة حىت ينقا وزنه.

وينبل ه ا الرأي من اعتقاد إليجا حممد أن اإلفراط يف ال عام ينتج ا مول وبالد  
 .3يق بلوغ الغايةاحلس، فيع

ك لك حرم إليجا حممد أكل حلم ا نزير، ألن حلمه يف موت ب  ء للمسلم أما 
حلم ا روف والدجاج والسمك والبقر فهو حملل، يف حا أن حلم ا نزير مسموم وض ر 

 .4يارهه اهلل، وال يأكله إال البيض
نزير حيوان ض ر وضد شرح أحد شيوخ احلركة أسباب حترمي أكل ا نزير بقول: إن ا 
 .5وبشل وطما ، وأنه عدو جلميل احليوانات، وله كل صفات الرجل األبيض

                                              
 .111لناولن: مرجل سابق، ص  1
 .949ص  1املوسوعة امليسر ...، مج 2
 .111اولن: مرجل سابق، ص لن 3
 111املرجل السابق، ص  4
 املرجل السابق نفس الصفحة. 5

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 195 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

ويقول إليجا حممد: إن ا نزير عدمي احلياء. فجميل احليوانات تقريًبا تشعر بنو  من 
 .1احلياء أو ا جل ما عدا ا نزير وآكليه

لفرضة املورية يف حترمي  ه ه ه  آراء اإلليجية األوا األنالضية. يظهر منها موافقتها
شرب ا مر والتدنا، مما يظهر تأثر اإلليجية األوا بآراء تلك الفرضة الث تأثرت بدورها 
باإلسالم ال ي حرم شرب ا مر والتدنا. أضر إا ما سبق ضرب فرضة اإلليجية األوا 

 من اإلسالم نظرًا لعدم حترميها أكل اللحوم كما ذهبي املورية.
مد زعيم فرضة اإلليجية الثانية على ضرور  متسك أنصار الفرضة با لق أكد والء حم

اإلسالم  فدعا إا حترمي ا مر ولعب امليسر، والتدنا، كما حرم أكل حلم ا نزير. 
، 2باإلضافة إا ما سبق دعا واالء حممد أتباعه إا ضرور  احلشمة بالنسبة للمرأ 

 .3رؤوسهن فظهرت النساء يف االجتماعات وهن يغ ا
ه ه ه  آراء فرضة اإلليجية الثانية يف األنالق يظهر منها اتفاضها مل اإلليجية 
األوا واملورية يف حترميا شرب ا مر، كما يظهر منها اضأا ا من اإلسالم، والسيما يف 

 تأكيدها على ضرور  احتشام املرأ  يف ملبسها.
 –رية العلمية واإلليجية األوا والثانية املو  –تابعي فرضة النوبية الفرق السابقة عليها 

يف تعاليمها األنالضية، فحرمي شرب ا مر والتدنا، كما فعلي املورية واإلليجية 
األوا كما حرمي أكل حلم ا نزير، كما فعلي اإلليجية األوا والثاين، وحافظي على 

                                              
 املرجل السابق نفس الصفحة. 1
 .944ص  1املوسوعة امليسر  يف األديان وامل اهب واألحزاب املعاصر ، مج  2
(، دار القلم، 77) حممد يوسر الشواريب: اإلسالم واملسلمون يف القار  األمرياية، املاتبة الثقافية العدد 3

 .27ص  1949القاهر ، 
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وإن أدنل بعض  احتشام املرأ  بتأكيد عيسى على ضرور  التزام املرأ  بلبس احلجاب،
 .1التعديالت عليه مثل إلغاء حجاب الوجه

وضد استحد  عيسى مؤسس فرضة النوبية عد  أمور مل تان معروفة يف عهد الفرق 
السابقة عليه منها: أنه حرم على أتباعه أكل ما حرم على بين إسرا يل يف التورا  كما 

 حرم عليهم استعمال بعض األواين واألضمشة، فيقول:
ى املسلما استعمال إناء أنضر ألن ه ا اللون نصا للجنة فاستعمال  رم عل

. كما حرم أكل حلم اإلبل مدعًيا أنه حرام، يقول عيسى: يدع  2صحن أنضر حرام
العرب يف الشرق أن أكل اإلبل حالل، ولان ال يوجد يف أي ماان يف الاتب 

لألكل، في كر اإلجنبيل أنه  أن حلوم اإلبل حالل –التورا  واإلجنيل والقرآن  –السماوية 
 .3جنس، ول ا يعترب حراًما

 وضد أحل عيسى بعض احملرمات مثل إتيان النساء من أدبارهن فقال:
لدى الفرضة املسلمة السنية فهم ناطئ يف حترمي إتيان املرأ  يف استا هن يستندون  

 اإلسالم بأن إا بعض األحاديث الدينية لتأييد موضفهم ويف اااذهم ضرار جلميل العامل
اجلما  يف األسي حرام فيه حتيز وإضالل، وذلك ألن هناأ ثالثًا وسبعا فرضة يف 
اإلسالم فهم ال يعربون إال عن اعتقاداهتم ا اصة كفرضة مسلمة سنية وم هب من 
امل اهب ال أكثر وال أضل. واملسلمون السنيون من الفرق الاربى الثالثة والسبعا املسئولة 

، وبعد حترير بعض األحاديث من نالل التالعب يف ترمجتها 4إلسالمعن حترير ا
ذهب إا أن دبر تعين نلر وال تعين أسي ولو كان اإلسالم مينل إتيان املرأ  من استها 

                                              
 .94ض   مهدي أمحد: مرجل سابق، ص  1

2
 Al – Imam Isa, Dietary Laws Of A Muslim, Chicago, 1980, P. 500 

3 Ibid, P.15. 
4
 Al – Imam Isa, Thw Sex Life Of a Muslim, Chicago, 1890, P.35. 
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ومضى عيسى فقال: إن اليهودي يعلم أن أجداده كانوا جيامعون  1الستعمل كلمة أسي
بالربص منتظرين الشفاء من الن  موسى، البها م ملا كان يف جنسهم يف اجلبال مصابا 

فعند إتياهنم البها م كان الوضل من ا لر مثل الاالب، وه ا النو  من اجلما  يسمى 
 2اجلما  الال ، ومل يزل ه ا النو  من اجلما  من أفضل األوضا  لدى الرجل األبيض

 . 3من اجلما  من ا لر وه ا هو املقصود من كالم الن  حممد 
ه  آراء فرضة النوبية يف جمال األنالق يظهر منها موافقة فرضة النوبية لإلسالم وه ه 

يف اجتاهها حنو  ا مر والتدنا كما يظهر يف نفس الوضي انتالفها عن اإلسالم يف 
حترميها ألكل اإلبل ويف إباحتها إتيان املرأ  من دبرها وهو ما هنى اإلسالم عنه متاًما. 

أن اإلتيان يف القبل ال ي هو موضل احلر  ال يف الدبر ال ي   وكما أنربنا رسول اهلل
 .4هو موضل الفر 

ضيل لبين إسرا يل: ادنلوا الباب  ومن املعروف أن األسي ه  الدبر، ضال 
سجدا، وضولوا ح ة، نغفر لام ن اياكم، فبدلوا فدنلوا الباب يزحفون على استاهم 

 .5)استاهم مجل أسي وه  الدبر(
 .6ضال: ))إن اهلل ال يستح  من احلق ال تأتوا النساء يف استاههن(( أنه وعنه 

                                              
1 Ibid, P 38. 
2 Ibid, P.39. 
3 Ibid, P40. 

ْئت مْ  أ ىنَّ  ح ْرث ا مْ  ف ْأت وا ل ا مْ  ح ْر    ن س اؤ ك مْ وردت أحاديث يف املع  ومنها: صحيح البخاري، ﴿ 4 : البقر ] ﴾ش 
 (.1984(، وابن ماجة )819: 5وعند أمحد ) [889

 (.9115صحيح مسلم، كتاب التفس  باب يف تفس  آيات متفرضة ح ) 5
ْرث ا مْ  ف ْأت وا ل ا مْ  ح ْر    ن س اؤ ك مْ تفس ه لقولته تعاا ﴿ذكره احلافظ ابن كث  مسنًدا يف  6 ْئت مْ  أ ىنَّ  ح  ﴾ وعزاه إا ش 

( وليس يف امل بو  من املسند  وال التحفة وال كتب 924: 4اإلمام أمحد، وذكره احلافظ يف أطراف املسند )
 األطراف، وفيه مسلم ابن سالم، ضال يف التقريب )مقبول(.

= 
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ضد استعمل كلمة اسي يف منعه إلتيان املرأ   وه ا احلديث يثبي: أن الن  حممد 
، وسوء حممد من دبرها. وه ا ما ال يعرفه عيسى زعيم فرضة النوبية جلهله بسنة الن  

    فهمه ملن ق اللغة العربية.

                                              
= 

الته يب( ال بن حجر العسقالين، حتقيق أيب األشبال الباكستاين، دار العاصمة الرياض، ال بعة  ينظر: )تقريب
 .992هد، ص  1414األوا، 
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 اب الثالثالب
 األثر العقدي للفرق

 

 ويشتمل متهيد وثالثة فصول:
 الفصل األول: الغلو: مظاهره ومناذجه.

 الفصل الثاين: مظاهر التفريط عند الفرق.
 الفصل الثالث: اجلهل بالدين ومظاهره.
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 متهيدددد:
أ يف التصور واالعتقاد والتعبد والتنسك واألنالق والسلو   ءاإلسالم منهج وسط يف كل ش

 . املعاملة والتشريلو 
وهو منهج متميز عن طرق  «الصراط املستقيم»وه ا املنهج هو ال ي مساه الباري عز وجل  

الو مناهجهم ال ال ين  «املغضوب عليهم ومن الضالا»أصحاب الديانات والفلسفات األنرى من 
 . من غلو أو تفريط أو جهل

إحدى املعامل األساسية الث ميز الباري عز وجل الوس ية إحدى ا صا ا العامة لإلسالم، وه  و  
سور  البقر :اآلية ﴾ )       ﴿ ا أمته عن غ ها 

243). 
 أو يساراً  فأمة اإلسالم ه  أمة العدل واالعتدال الث تشهد الدنيا واآلنر  على كل احنراف مييناً  

 .(1)عن ا ط الوسط املستقيم
محد يف مسنده عن أاإلمام  يمن الغلو، ف و  ى اهلل عليه وسلمصلضد ح ر الرسول الارمي حممد و  

إياكم والغلو يف الدين، فإمنا هلك من »ضال:  صلى اهلل عليه وسلم ابن عباء رض  اهلل عنهما أن الن 
 .(2)«ضبلام بالغلو يف الدين

هلددددك »: صددددلى اهلل عليدددده وسددددلموروى مسددددلم يف صددددحيحه عددددن ابددددن مسددددعود ضددددال: ضددددال رسددددول اهلل 
 .ضاهلا ثالثاً  (3﴾ )تن عونامل

 .(4)[أي املتعمقون اجملاوزون احلدود يف أضواهلم وأفعاهلم]ضال اإلمام النووي 
ه  اهلالأ، وهو يشمل هالأ  «الغلو والتن ل»نالحظ أن ه ا احلديث وال ي ضبله جعال عاضبة و 

التناه  ش ط ون   ضيل حب وضدمياً  ،شد من اهلالأ، وكفى   ا زجراً أالدين والدنيا، وأي نسار  

                                              
 . 84هدر ص 1418يوسر القرضاوى: الصحو  اإلسالمية با اجلحود والت رفر كتاب األمةر ( 1)
( وصددححه األلبدداين يف 9189بدداب ضدددر حصددى الرمدد ، ح) (، وابددن ماجدده يف سددننه أ املناسددك،1/815رواه أمحددد يف املسددند ) (2)

 (.1829الصحيحة )
 ( كتاب السنةر باب لزوم السنة. 4412(ر وأبوداود )8471باب هلك املتن عون ح) ،( كتاب العلم4/8155رواه مسلم)( 3)
 (.14/881( شرح صحيح مسلم )4)
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 .(1) األمور الوسط
إن ه ا الدين متا فأوغل فيه »: صلى اهلل عليه وسلمضال رسول اهلل  ،وه ا هو ما يرشدنا إليه ديننا

 .(2)«أبقى ض ل وال ظهراً  برفق، فإن املنبي ال أرضاً 
هتا وضعد دون وهو مثل رجل ياره دابته على الس  يف الصحراء ليصل بسرعة وال يع يها راحتها فأما

كل اجتاه ينز  إا الغلو أو   صلى اهلل عليه وسلمجل ذلك ضاوم الن  حممد أأن يصل ملا يريد، ومن 
التفريط أو اجلهل يف الدين والتدين، فأنار على من بالغ من أصحابه يف التعبد والتقشر ومبالغة ارجه 

ادية ووفق بفضله با الدين والدنيا وبا ال ي جاء به اإلسالم ووازن با الروحية وامل من حد االعتدال
 .(3)حظ النفس من احليا  وحق الرب يف العباد ، الث نلق هلا اإلنسان

وما ينهض باجلماعة   اً وماديّ  اً نفس اإلنسان ويرضى به روحيّ   فقد شر  اإلسالم من العبادات ما يزك 
اإلنسان يف عمار  األرض، نو  والتاافل دون أن يع ل مهمة كلها، ويقيمها على أساء من األ

فالصال  والزكا  واحلج عبادات فردية واجتماعية يف نفس الوضي، فه  ال تعزل املسلم عن احليا  وال عن 
، ومن هنا مل يشر  اإلسالم الرهبانية الث تفرض على اإلنسان اً وعمليّ  اً اجملتمل، بل تزيده ارتباطا به شعوريّ 
للمؤمن، ويعترب  كب اً   على تنميتها وترضيتها، بل يعترب األرض كلها حمراباً العزلة عن احليا  وطيباهتا والعمل 

 إذا صحي فيه النية والتزمي حدود اهلل تعاا العمل فيها عباد  وجهاداً 
قر اإلسالم ما دعي إليه الديانات والفلسفات األنرى من إمهال احليا  املادية ألجل احليا  يوال 

ع يبه حىت تصفو الروح وترضى من إهدار شأن الدنيا من أجل اآلنر ، فقد الروحية، ومن حرمان البدن وت
   ﴿جاء اإلسالم بالتوازن با مت لبات النفس ومت لبات البدن، فيقول الباري عز وجل: 

صلى اهلل عليه ويف دعا ه ، (102اآلية ، سور  البقر ﴾ )    
صلح يل دنياي الث فيها معاش  واصلح يل اللهم اصلح يل ديين ال ي هو عصمة أمري وا»: وسلم

 .(4﴾ )يآنرتى الث إليها معاد

                                              
 .17ر ص 1999عامة للاتابر حسن حممود نليل: موضر اإلسالم من العنرر اهليئة املصرية ال( 1)
( بينمدا حسدنه يف 2/12( وضدد ضدعفه األلبداين يف الضدعيفة )2/125، واحلديث عند أمحد )15يوسر القرضاوى: مرجل سابقر ص ( 2)

 (. واألول عم ابن عمرو بن العاص وعن جابر والثاين عن أنس.1146صحيح اجلامل )
 املرجل السابقر نفس الصفحة. ( 3)
 (. 4919، أ ال كر والدعاء، باب يف األدعية، ح )يف صحيحهرواه مسلم (  4)
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حلها اهلل يقول الباري عز وجل: ألقد أنار القرآن بل شدد النا  على املنارين لل يبات الث و  
﴿                

سور   ﴾ )             
 . ( 11د  10اآلية ، املا د 
ه اآلية الارمية تبا للجماعة املؤمنة حقيقة منهج اإلسالم يف التمتل بال يبات ومقاومة الغلو ه و  

من الصحابة ضالوا:. نأأ  يف سبب نزول ه ه اآلية أن ره اً  يال ي وجد يف بعض األديان، فقد رو 
ا أنفسهم، ويلبسوا أرادوا أن يتبتلوا، أو خيصو  أن رجاالً  يورو  .شهوات الدنيا ونسبح يف األرض كالرهبان

 صلى اهلل عليه وسلم، وجاء عن ابن عباء أن رجال أتى الن  (1)املسوح مالبس الرهبان، فنزلي اآلية
 اللحم فنزلي:  يا رسول اهلل إذا أكلي من ه ا اللحم انتشر الفساد، وإين حرمي عل :فقال

من  اهلل عنه: أن ناساً   رضأنس ويف الصحيحا عن ، (2﴾ )    ﴿
وها )أي عن عمله يف السر، فاأهنم تقالَّ  صلى اهلل عليه وسلمصحاب رسول اهلل سألوا أزواج الن  أ

ال أنام على  :وضال بعضهم .فقال بعضهم: ال آكل اللحم. وضال بعضهم: ال أتزوج النساء عدوها ضليلة(
فطر وأنام وأقوم أأصوم و  يما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكن»د فبلغ ذلك الن  فقال:  شفرا

 .(3)«يوآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من
منهجه يف فهم الدين وت بيقه وكير يعامل ربه عز وجل، ويعامل  سنته عليه الصال  والسالم تعينو  

 .كل ذي حق حقه يف توازن واعتدال  نفسه وأهله والناء من حوله، مع ياً 
أما الغلو فهو مسألة طار ة من حيث خمالفته  اإلسالمية وميزاهنا ذن هو مسة العقيد إفاالعتدال  

 .للدين وللف ر  اإلنسانية السليمة
إا ت بيقه بالث ه   باحلق وسعياً  إذا كان االعتدال يف جانب من الفار اإلسالم  ضد جاء التزاماً و  
  .عا لألهواءعن احلق واتبا ن الغلو يف جانب آنر من ذلك الفار ضد جاء نروجاً إف، أحسن
اإلليجية ، اإلليجية األوا، من هنا سنناضش األثر العقدي لفرق الدراسة د املورية العلمية ان الضاً  

                                              
 ( وأصل احلديث يف الصحيحا كما سيأيت.149/ 8ينظر تفس  ابن كث  ) (1)
 . 19حسن حممود نليل: مرجل سابقر ص (  2)
ح، بددددداب ( ورواه مسدددددلم يف صدددددحيحه أ النادددددا 5149رواه البخدددداري يف صدددددحيحه أ الناددددداح، بددددداب الأغيدددددب يف الناددددداح، ح ) (3)

 (.1411استحباب النااح ملن تاضي نفسه إليه ووجد مؤنه...( ح)
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 فصولوالنوبية د حماولا اكتشاف مواطن الغلو والتفريط واجلهل يف فلسفاهتم الدينية، وذلك يف ، الثانية
 :ةثالث
 .األول : الغلو مظاهددددره ومناذجه فصلال 
 .الثاين : التفريط مظاهره ومناذجهفصل ال 
 .الثالث : اجلهل بالدين ومظاهددره فصلال 
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 الفصل األول
 الغلو: مظاهره و مناذجه 

 ويشتمل على متهيد ومبحثا:
 املبحث األول: تعرير الغلو لغًة واص الحاً.

 املبحث الثاين: مظاهر الغلو عند الفرق.
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 هيددددددد:مت
ملس   الفار اإلسالم  عرب امتدادها أن هناأ ظاهرتا واضحتا متعارضتا، متيزان يالحظ املتتبل  

ذلك الفار ومها االعتدال والغلو، وإذا كاني هاتان الظاهرتان مها من ضبيل املالمح أو السمات املشأكة 
فة ناصة، يف الفار اإلسالم  بص كثر وضوحاً أهنما تربزان على حنو أإال ، يف الفار اإلنساين بعامة

بالعقيد  اإلسالمية د بغض النظر عن درجة تعلقه  وليس من شك يف أن الفار اإلسالم  لاونه متصالً 
ومن أمهها مقياء االعتدال، فاالعتدال هو مسة ،  ا د خيضل ملقاييس كث   وردت يف تلك العقيد 

  .(1) برز ما مييزها بعد التوحيدأالعقيد  اإلسالمية بصفة عامة وهو من 
فاآليات القرآنية واألحاديث النبوية تدعو إا طلب القصد واالعتدال يف التدين والبعد عن أي 
مظهر من مظاهر االحنراف والغلو، بل إن املسلم م الب باالعتدال بال معانيه ويف شىت صوره وعدم 

 .جماوز  العدل تفض  باإلنسان إا الظلم، سواء كان ظلم نفسه أو ظلم غ ه
كان الفار األكثر التصاضا بالدين وااللتزام بقواعده هو الفار األكثر   اً دينيّ  العتدال م لباً و ملا كان ا

غ  احملرف ، ، وذلك هو فار أهل السنة القا م على ت بيق النصوص الوارد  يف الاتاب والسنةاعتداالً 
 هلا بتأويل متعسر أو تبديل معانيها 

تتجلى ظاهر   واضحاً  ويعد ه ا الفار منوذجاً ، دل حبقن فار أهل السنة هو الفار املعتإو ها ا ف
ن كر منها ما ، االعتدال من نالله، ولالعتدال عند أهل السنة أسس ضام عليها واستمد ركا زه منها

 يل :
 .االلتزام بنصوص الاتاب

 .االلتزام بالسنة النبوية الصحيحة
  :زام بأصول اإلميان، وهااللت
املنزه عن  ، نه املتصر بصفات الامال الال قة بهأده املستحق للعباد ، و نه وحأاإلميان باهلل، و  -أ 

  .(2)كل نقا
اهلل ما أمرهم، واملال اة هم  وهم ال يعصون، ب د اإلميان باملال اة وأهنا خملوضات نورانية نلقها اهلل 

                                              
 . 5ر ص 2114محد عبد القادر: مالمح الفار اإلسالم  با االعتدال والغلو دار املعرفة اجلامعيةر اإلساندريةر أحممد ( 1)
 . وما بعدها 14، ص مرجل سابق العز: شرح العقيد  ال حاويةر يبأبن ( ا2)
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ويصعدون ، ر العاملينزلون باألمر من عنده يف أض ا، وسفراؤه بينده وبا عباده، رسل اهلل يف نلقه وأمره
 .(1)إليه باألمر

 واإلجنيل والزبور وصحر إبراهيم وموسى ، التورا و  ج د اإلميان بالاتب املنزلة: كالقرآن الارمي 
 .د د اإلميان باألنبياء والنبوات 
باعتقادها وما يرتبط  ا  هد د اإلميان بالبعث واآلنر ، وهو من أصول اإلميان الث يلتزم أهل السنة 
نرب الشر  من أحوال الناء أوكل ما ، واجلنة والنار، والشفاعة، والصراط، وامليزان، اإلميان باحلشرمن 
 .فيهما
 ن ما  صل يف الاون فهو بعلم اهلل تعاا وتدب ه جل وعال.أو ، ود اإلميان بالقدر ن ه وشره 
 .ةه ه األسس السابقة ه  الركا ز الث ينهض عليها االعتدال عند أهل السنو  

أول  بحدثوملا كان الغلو هو االحنراف عن جاد  السدبيل وخمالفدة ال ريدق املسدتقيم، فإنندا سدندرء يف م
ثددان سددندرء مظددداهر الغلددو عندددد فددرق البحدددث،  بحدددثويف م، تعريددر الغلددو مدددن حيددث اللغدددة واالصدد الح

 فنقول: ،وضبل أن نتناول ه ا الفصل البد لنا من التعرض لأللفاظ ذات الصلة

 الوس ية:

ضال ، صلى اهلل عليه وسلموه  من أبرز نصا ا أمة حممد د ، وس ية اإلسالم من أبرز نصا صهف
          ﴿ :تعاا يف سور  البقر 

ول لك جند اإلسالم يقدم املنهج الوسط يف كل شأن من شؤون  ،(243أية:﴾ ) 
يقول جل وعال يف سور  الفاحتة ، قص بل أكثر من ذلك فهو   رنا من الوضو  يف الت رف أو الت، احليا 
﴿          

 .(0 ،6اآليات: ﴾ )   
غلو ، وأرى أن اهلل تعاا ذكره إمنا وصفهم بأهنم وسط لتوس هم يف الدين، فال هم أهل غلو فيه 

د ال ين تقص  اليهو ، والهم أهل تقص  فيه، وضيلهم يف عيسى ماضالوا فيه، النصارى ال ين غلو بالأهب
فوصفهم اهلل ب لك ، ولانهم أهل توسط واعتدال فيه، بدلوا كتاب اهلل وضتلوا أنبياءهم وك بوا على ر م

                                              
 .91بدالقادر: مرجل سابق ص ( حممد ع 1)
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 .(1)أوس هااهلل إذ كان أحب األمور إا 
وإما ، ضال ابن القيم د رمحه اهلل د: ما أمر اهلل بأمر إال وللشي ان فيه نزعتان: إما إا تفريط وإضاعة

كالوادي با جبلا واهلدى با ضاللتا ،  ودين اهلل وسط با اجلايف عنه والغايل فيهإا إفراط وغلو.. 
ه ا بتقص ه ، فالغايل فيه مضيل له ،والوسط با طرفا ذميما، فاما أن اجلايف عن األمر مضيل له

 .(2)احلد هعن احلد وه ا بتجاوز 

 العنر:

 ،اعتنر األمر أن ه بشد  :، يقال(3)العا والنون والفاء أصل صحيح يدل على نالف الرفق
ومنه يسمى من ليس له رفق بركوب  ،عنر عنفا فهو عنير :والفعل يقال والعنير الشديد من القول

 .(4)ا يل عنيفا
وهو ال يعين القتل  والل ر،العنر ال يعدو أن ياون صور  من الشد  الث االر الرفق إذا ف 

طريق للوصول إا كل ذلك ها ا كاني  ولانهالشتم والضرب، والفتك باألرواح أو ما شابه وإن رافقه 
أما اآلن فراح البعض ينظر إا  الشريفةواألحاديث النبوية اللغويةحسب القواميس -النظر  ملسألة العنر 

كل إرهايب هو عنير، من هنا نستخلا أن:  العنر هو ذاته اإلرهاب، واإلرهاب هو ذاته العنر، و  أن
 .إرهايب ولان ليس كل عنير هو

 الت رف:

 إن املتتبل هل ه الالمة يف اللغة جيدها تدور حول معنيا:
 األول: حد كل ش ء.

                                              
( ال ربي: أبو جعفر حممد بن جرير: جدامل البيدان عدن تأويدل آي القدرآنر شدركة وماتبدة وم بعدة مصد فى البدايب احللد ، القداهر ر  (1

 .4رص8هد، ج1979ال بعة الثانية 
 1ةر بدددددد وت لبنددددددانر ط( ابددددددن ضدددددديم اجلوزيددددددة: أبددددددو عبددددددداهلل حممددددددد بددددددن أيب باددددددر: مدددددددارج السددددددالاار دار الاتددددددب العلميدددددد (2

 .494،ص8هد،ج1419
 حتقيق عبدالسالم هارونر دار الاتب العلميةر ماد  عنر. ،( ابن فارء: معجم مقاييس اللغة3)

( اجلددوهري: إمساعيددل بددن محدداد: تدداج اللغددة وصددحاح العربيددة املشددهور بالصددحاحر حتقيددق أمحددد عبدددالغفور ع ددار دار العلددم للماليددار (4
 هد، ماد  عنر. 1999، 8ب وتر لبنانر ط
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 . (1)الثاين: احلركة يف بعض األعضاء
ولان ما املراد باحلد؟ هل هو حد ، وهو حد الش ء وحرفه، وال ي يهمنا هنا هو املع  األول

 الش ء بإطالق أو هو منتهى الش ء وغايته؟.
ه ا إذا مل يتساو ، يتضح من مراجعة معاجم اللغة: أن املراد هو منتهى الش ء وغايته إن ال ي

ت رفي الشمس  :احلدان، فيصلح كل واحد منهما أن ياون مبتدأ ومنتهى كحدي ا يط. ول لك يقال
نه بال رد يتوصل إا غاية الش ء أ، ومعلوم (2)ضال البعض اعرف طرفه: إذا طرده، أي دني للغروب

وعليه فالت رف ، (3)( ومثله ت رفي الناضةةكما يقال للناضة إذا رعي أطراف املرعى ) طرفي الناض،  هاهومنت
 :ومنه ضوهلم للشمس: إذا دني للغروب، ت رف يت رف فهو مت رف آت ال رف، تفعل من ال رف

 يصبح عتدال وغالفإن من جتاوز حد اال، وسواء ضلنا بال رف هو منتهى الش ء أو م لق احلد، ت رفي
 فالت رف إذا هو جتاوز حد االعتدال وعدم التوسط، تسميته باملت رف اً لغويّ 

 التشدد:

فالشا والدال أصل يدل على القو  يف  ،تدور أحرف ه ه الالمة األصلية على القو  والصالبة
 .(4)الش ء
وعن أيب  ، مشاد  وشدادا غالبه وشاده، ومنه الشديد واملتشدد ،والشد بالاسر اسم من االشتداد 

ولن يشاد الدين ، إن الدين يسر»د:  صلى اهلل عليه وسلمضال: ضال رسول اهلل د  هرير  د رض  اهلل عنه د
 .(5)«أحد إال غلبه

 .(6)واملقاومة واملشاد  يف الش ء التشدد فيه، أي غلبه الدين واملشاد  املغالبة واملقاومة

                                              
 معجم مقاييس اللغة: ماد  طرف.  ،( ابن فارء1)

، 1( األزهدددري: حممدددد بدددن أمحدددد: هتددد يب اللغدددةر حتقيدددق عبدالسدددالم هدددارون وآندددرينر الددددار املصدددرية للتدددألير والأمجدددة والنشدددرر ط(2
 هد.1924

 د ماد  طرف.ه1417، 8( الف وزآبادي: القاموء احمليطر مؤسسة الرسالةر ب وتر لبنانر ط (3
 ( ابن فارء: معجم مقاييس اللغة ماد  شد. (4
 (. 99( رواه البخاري كتاب اإلميانر باب الدين يسر، ح) (5

 الف وزآبادي: القاموء: ماد  شد .  (6)
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 املبحث األول
 تعرير الغلو لغًة واص الحاً 

 و لغًة:الغل
الدددين واألمددر  يف غددال يغلددو غلددوا وغالنيددة وغالنيددا وغددال، إن الغلددو لغددة هددو جمدداوز  احلددد واإلفددراط فيدده 

وتتفق املعاجم العربية حول هد ا التعريدر للغلدو، فيد كر ابدن فدارء أن الغدا والدالم واحلدرف  .(1)جاوز حده
 .  (2)املعتل أصل صحيح يدل على ارتفا  وجماوز  ضدر

 غلوا وغالء زاد وارتفل، وغال فالن جاوز احلد فهو غال، وغال يف األمر والدين: تشدد غال :فيقال 
 . (3)فرط، فهو غالأفيه وجاوز احلد و 

 في كر حتي ماد  غلو مايل : ،الزبيدي إا نفس ه ا املع  ي هبو  
 . (4)غال غلو غالء فهو غال ضد رنا وغال يف األمر غلوا: جاوز احلد 

تشدد فيه وجاوز  وسيط حتي ماد  غال: جاوز احلد، وغال فالن يف األمر والدين:وي كر املعجم ال
 . (6)ي كر خمتار الصحاح حتي ماد  غلددى: أن غال يف األمر: جاوز احلدو  .(5)فرطأاحلد و 

وي كر معجم ألفاظ القرآن الارمي نفس املع  السابق للغلو، في كر: أن الغلو هو جماوز  احلد، يقول 
 202اآلية ، ) سور  النساء، (00اآلية ، سور  املا د  ﴾ )   ﴿ :وجل الباري عز

)(7). 
أي  (8)«ن ضبلام الغلو يف الدينافإمنا أهلك من ك ،إياكم والغلو يف الدين»ويف احلديث الشرير: 

                                              
 . (ور )ماد  غل1954ابن منظور: لسان العربردار ب وت لل باعة والنشرر (  1)
 . معجم مقاييس اللغةر) ماد  غلوى((  2)
 454ص  1995املعجم الوجيز: جممل اللغة العربيةر اهليئة العامة لشئون امل ابل األم يةر القاهر ر (  3)
 .( الزبيدي: تاج العروء )ماد : غلو( 4)
 . 424مرجل سابقر ص (  5)
 . 421، ص ( اجلوهري: خمتار الصحاح ماد  غال 6)
 . ر ) ماد  غلو(119مرجل سابقر ص ( 7)
وابددددن ماجدددده يف أ املناسددددك بدددداب ضدددددر حصددددى الرمدددد   (3051)ر بدددداب التقدددداط احلصددددىر حمناسددددك احلددددج ا   يف كتدددداب( أنرجدددده النسدددد8)

، وصدددححه األلبددداين يف 2/113هددد ا إسدددناد صدددحيح علدددى شدددرط مسدددلم  :ضتضددداءر وضدددالوصدددححه شددديخ اإلسدددالم يف اال( 3011ح)
= 
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آن وحامل القر » (1) «وإن ه ا الدين متا فأوغل فيه برفق»ويف احلديث أيضاً  ،التشدد فيه وجماوز  احلد
 .(2)«عنه غ  الغايل فيه وال اجلايف

 الغلو اص الحاً:
فالقرآن ، إا ا روج عن الدين يفهو ذلك النمط من التدين ال ي يؤد :أما الغلو اص الحا

وبإهلية ، واحلديث واللغة تدل على أن كل جتاوز عن احلد واملقدار غلو فال من ضال بنبو  من ليس بن 
 .(3)فقد استحق اسم الغلو، البشر

وينشأ الغلو عاد  من نالل جماوز  حد احلق بصور  متعمد  أو صور  غ  متعمد ، فتنقلب 
 . (4)ومن اهليئة املستقيمة إا االحنراف والزيغ ، التصورات من طرف إا طرف

 ﴿ضال تعاا يف سور  املا د :  ،يف القرآن الارمي عن الغلو وضد جاء النه  صر اً  
( ضال اإلمام ابن كث  00﴾ )          

فإهنم جتاوزوا احلد يف عيسى ، وه ا كث  يف النصارى، يف تفس ها: ينهى اهلل تعاا عن الغلو واإلطراء
يعبدونه  ، ا وه إهلا من دون اهللافنقلوه من حيز النبو  إا أن ، احىت رفعوه فوق املنزلة الث أع اه اهلل إياه

واتبعوهم يف ، فادعوا فيهم العصمة، أتباعه وأشياعه ممن زعم أهنم على دينه بل ضد غلوا يف، كما يعبدونه
ول ا ضال اهلل تعاا يف ، أو ك باً  أو صحيحاً ، أو رشاداً  أو ضالالً ، أو باطالً  اً سواء كان حقّ ، كل ما ضالوه

            ﴿سور  النساء: 
هل أف (202﴾ )         

 صلى اهلل عليه وسلمإا أهل الاتاب فإن أمة حممد  وا  اب وإن كان موجهاً ، زوا احلدالاتاب جتاو 
د رمحه اهلل د يف صحيحه باب: ماياره  ل ا بوب البخاري، ألن القرآن الارمي هو شرعها، هلا أيضاً  موجهاً 

                                              
= 

   (.2113الصحيحة )
(. ينظددر التخددريج 1410، وضددعفه األلبدداين يف الضددعيفة )ن حددديث جددابر مرفوعددا( كتدداب اإلميددان بدداب التيسدد  مدد2/04زار )رواه البدد(  1)

 .131ص
 (. 798( وحسنه األلباين يف الصحيحة )4249( رواه أبو داود، أ األدب باب يف تنزيل الناء منازهلم ح ) 2)
 . 304: الزينة يف الالمات اإلسالمية العربيةر ) د. ت(ر ص يأبو حامت الراز (  3)
 .  251ر ص 2114محد عبد القادر: مالمح الفار اإلسالم  با االعتدال والغلور دار املعرفة اجلامعيةر اإلساندريةر أحممد ( 4)
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   ﴿لقوله تعاا يف سور  املا د   ،من التعمق والتناز  والغلو يف الدين والبد 
واستدالله  :فقال احلافظ د رمحه اهلل( 00﴾ )        

أو  تمل على أن تناوهلا ، للتعميم ليتناول غ  اليهود والنصارى ،باآلية ينبين على أن لفظ أهل الاتاب
 . (1)من عدا اليهود والنصارى باإلحلاق

ان ضبلام الغلو يف هلك من كأإياكم والغلو يف الدين فإمنا : »صلى اهلل عليه وسلموضال  
 . (2)«الدين
الجتعلوا بيوتام ضبوراً وال »فقال:  ،أمته عن الغلو يف حقه بعد وفاته صلى اهلل عليه وسلموضد هنى  

 . (3)«جتعلوا ضربي عيدا
مل رفعة مرتبته  - صلى اهلل عليه وسلمن رسول اهلل د أفإذا كان ه ا النه  الشديد عن الغلو يف ش 

 بغ ه؟!!فاير ، وعلو منزلته
وكان هم املسلما يف عهد الن  حممد ، لقد كاني العقيد  اإلسالمية يف زمن النبو  صافية نقيةو  

وأصحابه تدارء القرآن الارمي والسنة النبوية الشريفة مصدري العقيد  والشريعة،  صلى اهلل عليه وسلم
ومل يان ، اطا للعقا د واألحاامواناب املسلمون على ه ين املصدرين العظيما التزاما وتأمال واستنب

يشغلهم عن ذلك جدل عقيم، وال تزيد يف غ  موضعه، وأعقب ه ه املرحلة املشرضة من تاريخ اإلسالم 
أن   ن  اً  واملسلما فأ  أنرى شرضي األمة اإلسالمية من نالهلا وغربي وضويي شوكتها، ولان داءً 

د استهوى الغلو بعض طوا ر املسلما فأحد  صدعا يف الظهور واالنتشار آن اأ أال وهو الغلو، فلق
 .يف جمال العقا د وضالالً ، يف بنية األمة

هادد ا ظهددر الغلددو يف الفاددر اإلسددالم  يف غيبددة مددن االلتددزام الاامددل بالعقيددد  اإلسددالمية الددث حتددث و  
وإمنددا هددو ، اً دواحدد ن الغلددو لدديس نوعدداً أوجدددير بالدد كر  ،علددى نبدد  الغلددو يف الدددين والتن ددل يف فهددم ضضدداياه

 .  (4)على نوعا:

                                              
 (. 827/ 19فتح الباري )  (1)

 . 897سبق اريج احلديث ص (2)

، 8/454ضتضددداء بددداب زيدددار  القبدددورر وحسدددن إسدددناده شددديخ اإلسدددالم يف اال (8148أنرجددده أبدددو داود يف سدددننه أ املناسدددك ح) (3)
 (. 8428وصححه األلباين يف الصحيحة )

 . 1/829ينظر: شيخ اإلسالم ابن تيميةر اضتضاء الصراط املستقيمر مرجل سابق  (4)
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 .غلو اعتقادي
 .غلو عمل 

 الغلو االعتقادي:
أو ، دعاء العصمة هلما مة و ألبباب العقا د مثل الغلو يف ا املراد بالغلو االعتقادي ما كان متعلقاً 

 د: فتعظيم ضال اإلمام ابن القيم د رمحه اهلل، عتزاهلماوتاف  أفراده و ، الغلو يف الرباء  من اجملتمل العاص 
، واضتفاء آثارهم، والعمل الصاحل، األنبياء والصاحلا وحمبتهم إمنا ه  باتبا  ما دعوا إليه من العلم النافل

ودعوته الناء إا ، يف تاث  أجورهم باتباعه هلم فإن من اضتفى آثارهم كان متسبباً ، وسلوأ طريقتهم
فأي تعظيم واحأام  ،م نفسه وحرمهم ذلك األجرواشتغل بضده حر ، فإذا أعرض عما دعوا إليه، تباعهما

 . (1)يف ه ا
 :العمل  الغلو

وهو ، وي لق عليه الغلو اجلز  ، وهو ما كان متعلقًا جبز ية أو أكثر من جز يات الشريعة اإلسالمية
ا والشك أنه إذ، باجلوارح باللسان أو عمالً  سواء أكان ضوالً  ،بالعمل فهو حمصور يف جانب الفعلاملتعلق 

  .(2)اً اعتقاديّ  اً تعددت أبواب الغلو اجلز   فإهنا تصبح غلوا كليّ 
 بعض تعارير أهل العلم للغلو: 

على ، يف محده أو ذمه، د رمحه اهلل د بأنه جماوز  احلد بأن يزاد يف الش ء ةعرفه شيخ اإلسالم ابن تيمي
 .(3)ما يستحق وحنو ذلك؟

 . (4)ع  بالزياد عرفه اإلمام الشاط : بأنه جتاوز احلد الشر 

 .(5)بن حجر بأنه: املبالغة يف الش ء والتشديد فيه بتجاوز احلداعرفه احلافظ 

                                              
 .819ابن القيم: إغاثة اللهفانر مرجل سابق ص  (1)

 77ر ص 1999ة الرسدالةر بدد وت ر م بعد5ينظدر عبددالرمحن بدن معدال اللو دق: الغلدو يف الدددين يف حيدا  املسدلما املعاصدر ر ط (2)
 بتصرف. 

 . 829/ 1ابن تيمية: اضتضاء الصراط املستقيمر مرجل سابق  (3)

. والشددداط  هدددو: إبدددراهيم بدددن موسدددى بددن حممدددد الشددداط  الغرنددداط ، عدددامل أصدددويل، لددده مصدددنفات 914/  9الشدداط : االعتصدددام  (4)
([ وينظددر )اإلمددام الشدداط  عقيدتدده وموضفدده مددن البددد  1/75م )هددد( بغرناطددة ]األعددال791عديددد ، منهددا املوافقددات، تددويف سددنة )

 هد(.1412، 1وأهلها، عبد الرمحن آدم عل ، ماتبة الرشد، الرياض، ط
 . 19/872فتح الباري  (5)
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ويتضح منها مدى تقار ا ، للغلو صلى اهلل عليه وسلمه ه مناذج لتعريفات علماء أمة حممد  
 وتأكيدها على أن الغلو هو جتاوز احلد الشرع  بالزياد .
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 املبحث الثاين
 د الفرقمظاهر الغلو عن

 املورية العلمية: :أوال
 تصورهم لأللوهية: - 2

ترى فرضة املورية أن اهلل مل خيلق املوجودات من عدم، وإمنا نلقهم من ماد  سابقة بفضل ضوته 
امل لقة، واهلل عند ه ه الفرضة أزيل أبدى ال هناية له أو بداية، وهو حال يف كل ماان يف العامل، فال 

 وال العامل ينفصل عن اهللينفصل اهلل عن العامل 
من  اً ملا كان اإلنسان جزءو  .(1)كما ترى أن اإلنسان جزء من اإلله، وهل ا فهو أزيل مثل اإلله ذاته 

وما دام اإلله حيا ال ميوت، فإن اإلنسان هو ، ن اإلنسان متحد باإللهأل، اإلله فهو ال ميان أن ميوت
 . (2)ال ميوت اً اآلنر يبقى حيّ 

 مال اة:د تصورهم لل 1
، كما أهنا تعترب األنبياء مال اة، ساناملال اة عند املورية ه  أفاار اهلل وضد جتسدت يف حلم إن

 . (3): الن  هو ملك من املال اة أرسله اهلل إلينا باإلجنيل األزيل درو عل نوبل يقول
ن الافار؟ ماة م  : من ال ي  م درو عل قول نوبلو ت لق املورية اسم ملك على اآلسيويا، ي

  .(4)سودأوما االسم احلايل للمال اة؟ اآلسيويون؟ وما لون بشرهتم؟  .املال اة
 د القول بالتناسخ: 3

زعيمهم أن أول شخا تناسخ فيه روح عيسى هو الن  حممد،   تؤمن فرضة املورية بالتناسخ، فيدع
عل  هو ن   وون در ف انتقلي الروح بعد ذلك من ن  إا ن ، حىت جتسدت فيه، وعلى ذلك يا

 . (5)السود املبعو  إا زنوج أمرياا، لا  يلقنهم تعاليم اإلسالم الصحيحة اإلهلية

                                              
(1) Ali Drew, OP.CIT. P:18.  

(2) Ibid, p 22.  

(3) Ibid p 52.  

(4) Ibid, p, 65.  

(5) Ibid, p, 73.  
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، وتنتظر (1)ضد جتسدت يف القاد  اجلدد بعد وفاته  وتؤمن فرضة املورية أن روح زعيمهم درو عل 
 . الفرضة بعثه من ضربه كما وعدهم

 د تصورهم للبعث واآلنر : 4
وال تصور حليا  أنرى، وه ه نتيجة طبيعية ، ة بالبعث، وال توجد عندهم معاين احلشرال تؤمن املوري

 إلمياهنم بأبدية اإلنسان وأزليته بوصفه جزء من اإلله. نظراً 
و ملا كان اإلنسان جزء من اإلله فهو من ف ال ياابد املوت، ومن ف ال ثواب وال عقاب وال جنة 

أما روح اإلنسان فال متوت ألهنا جزء من اإلله  .وت البدن والنفسوال نار، وإذا كان هناأ موت فهو م
(2) . 

 د تقديس وتأليه البشر: 5
بدون إناار نتم النبو  مبحمد ، (3)تقدء املورية زعيمها وترفعه إا مرتبة النبو ، وتعتربه آنر األنبياء 

 األنبياءد التناسخ با  د كما ذكرنا سابقاً   ، حيث ادعى علصلى اهلل عليه وسلم
 د تصورهم للمحرمات: 6

وتعدد الزوجات ، وحرمي ال الق، كما حرمي أكل البيض،  حرمي فرضة املورية أكل اللحم عموماً 
(4) . 

 تعقددددديب:

هدد ه هدد  مظدداهر الغلددو عنددد فرضددة املوريددة، ويظهددر منهددا خمددالفتهم للتصددورات اإلسددالمية، ال سدديما يف  
، وهددو مددا خيددالر صددراحة اإلسددالم الدد ي يؤكددد علددى أن اهلل محتدداده  دداعتقددادهم حبلددول اهلل يف اإلنسددان أو ا

، وال يتحددد بشدد ء تعدداا سددبحانه عمددا يصددفون، أضددر إا مددا سددبق انددتالف تصددورهم  ءال  ددل يف شدد
هندددم مالفدددون باملهدددام الدددث أو ، للمال ادددة عدددن التصدددور اإلسدددالم ، الددد ي يؤكدددد أن املال ادددة كا ندددات نورانيدددة

صدددلى اهلل عليددده وكمدددا جددداءت بددد لك سدددنة النددد  حممدددد ، م ال يعصدددون اهلل مدددا أمدددرهمهندددأو ، أرادهدددا اهلل مدددنهم

                                              
(1) Ibid, p: 87.   
(2) Ibid, p: 88.   

(3) Ibid, p: 90.   
(4) Ibid , p: 95.  
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لوكدة وهد  الرسدالة، ولفدظ امللدك يشدعر نده مشدتق مدن األأويد كر ، ومع  املال اة لغة أهنا مجل ملدك، وسلم
 .  (1)فاألمر كله هلل الواحد القهار،  ءإذ ليس هلم من األمر ش، بأنه رسول ألمر مرسله

إذ لدو كاندي النفدوء تتناسدخ لتد كرت هد ه النفدوء ، املورية اإلسدالم يف ضوهلدا بالتناسدخ ك لك االر
امتنددل التناسددخ، أضددر إا ذلددك أن كددل  وملددا كددان هدد ا األمددر ممتنعدداً ، أحواهلددا عندددما كانددي يف أبدددان أنددرى

احلالدة يف وجدود نفدس ثانيدة إا جدوار الدنفس   وهلد ا فدإن القدول بالتناسدخ يسدتدع، نفس تتعلق ببدن معدا
وملددا كددان البدددن ال يستشددعر سددوى وجددود نفددس واحددد ، فمعدد  ذلددك أن الددنفس الثانيددة مع لددة وال ، البدددن

 .  (2)عالضة هلا باجلسم، ومن ف يب ل القول بالتناسخ
ك لك االر تصورات املورية عن البعث واآلنر  والنبو  املعتقدات اإلسالمية الث تؤمن باملوت  

بأن الن   نرب به الشر  من أحوال الناء فيها والث تؤمن أيضاً أوكل ما ، جلنة والناروالثواب والعقاب وا
 . هو نامت األنبياء والرسل صلى اهلل عليه وسلمحممد 

االر املورية يف حترميها أكل اللحوم والبيض وال الق وتعدد الزوجات ما أحله اإلسالم، إذ  وأن اً 
حل أكل البيض وشر  ال الق أكما ،  لحوم الث جاء النا بتحرميهاالأحل اإلسالم أكل اللحوم ما عدا 

 . (3)وتعدد الزوجات
 ثانيا: اإلليجية الثانيددة:

 د تصورهم لأللوهية: 2
ووسط ه ا الظالم ، وأن اإلله ضد نلق نفسه يف الظالم، يرى إليجا حممد أن اهلل رجل أسود

د تدور وتدور والق نفسها بنفسها.. وكان أن ت تدور يف رحم ه ا الاون األسو ، تألألت ذر  حية
. ومن ه ا العقل فار (4)لا  يفار به يف ه ه الفأ ، فوجد ه ه ال ر  الث أنتجي له عقالً  اإلله وحيداً 

  .اإلله يف ا لق وظهرت منه الاثر 
على  «لهإ»ولفظ اهلل عند إليجا حممد يدل على الوحد  والاثر  يف نفس الوضي، كما تدل كلمة  

ب لك االسم  اهلل فإننا نعين :وإذا ضلنا، آهلة اهلل يعين، الثالو  يف املسيحية، يقول إليجا حممد: انتبهوا

                                              
 . 417شرح العقيد  ال حاويةر مرجل سابق ص  (1)
 . 487حممد عل  أبوريان: تاريخ الفار الفلسف ر مرجل سابقر ص  (2)

 .141وك لك حممد فريد وجدي: مرجل سابق ص  49حسن الشرضاوي: مرجل سابق ص  (3)

(4) Elijah, m, OP CIT, P 43.  
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 اآلهلة، وهو يشمل كل املسلما ومن بينهم السود. 
له، لا  تسلموا إليه إنتم تبحثون عن أيقول إليجا حممد:  له أيضاً إسود هو أله وكل إفال مسلم  

 . (1)نتم ذلك اإللهأا أنام أموركم وتعبدوه يف ح
وه ا ، (2)«له وحنن مجيعا اإللهإوكل شخا صاحل ، إن اإلله فينا مجيعاً »ويف موضل آنر يقول:  

  .االسم د اإلله د يشمل مجيل املسلما
 .واإلله أو اآلهلة ليسي أبدية أو نالد  عند إليجا حممد، ولان اآلهلة مثل اإلنسان حتيا ومتوت

له بل كل اآلهلة متوت كما ميوت أي إنسان إله ح  ال ميوت، وإمنا كل إال يوجد »: يقول إليجا حممد
أستاذ إليجا  (فرض .د)الء اله ه ا العصر هو و إو  .وأعماهلم، ، وال ي يعيش ه  حامتهم(3)«يعاد

، وانتحل لنفسه اسم م2130لقد جاء اهلل إلينا من ماة يف احلجاز عام »حممد يقول إليجا: 
  (4)«فرض
له إله البيض فهو إأحدمها للبيض واآلنر للسود، أما  :اأحيانا ي كر إليجا حممد أن هناأ إهلو  

 .له ا   والعدالةإله السود فهو إأما و الشر والشي ان 
له السود، إله ا   هو إ ،له للشرإله للخ  و إ ايقول إليجا: لقد آن األوان أن تعلموا أن هناأ إهل

 . (5)البيض له إله الشر فهو إأما 

 د تصورهم للمال اة: 1
وهم يتجسدون يف حلم إنس ، وه ه ، املال اة عند إليجا رجال سود البشر  نتجوا من أنفسهم

 .(6)املال اة تعيش ومتوت، وال نلود هلا مثلها يف ذلك مثل اإلله األسود وكل اآلهلة 

 د تصورهم للبعث واآلنر : 3
  عن اليقظة العقلية ملن هم نيام من السود يف ضبور األوهام، جعل إليجا حممد البعث والقيامة عبار  

للبيض اآلن نقوم، وه ا مع  البعث: القيام أن  اً حنن السود يف أمرياا ال ين كنا عبيد»يقول إليجا: 
                                              

(1) Ibid , p: 55.  

(2) Ibid, p: 60.   

(3) Ibid , p: 62.   

(4) Ibid, p: 46.   

(5) Ibid, p: 50.  

(6) Ibid, p: 66  

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 812 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 سالم وأثرها العقدية إلالمنتسب

 .(1)«تقوموا بأعمال صاحلة
ى، أما ويف موضل آنر يقول: مل خيربنا موسى ببعث األموات، وال نوح ال ي كان نبينا ضبل موس 

صبحوا أاألشخاص ال ين ماتي أجسادهم، و  تعاليم عيسى وحممد عن بعث األموات فال ميان أن تعين
أي بعث أمة الزنوج السود ال ين ماتي عقوهلم ومنعوا من معرفة احلقيقة  اً بعثنا عقليّ  ، وإمنا تعينتراباً 

   .(2)باعه تأحقيقة أنفسهم، وحقيقة اإلله األسود إهلنا، وحقيقة عدوه الشي ان و 
أما احلساب عند إليجا فهو اهنيار أمرياا وإباد  اجلنس األبيض من وجه، وه ا هو انتقام اإلله منهم 

 . (3)أثناء استعبادهم للسود وسيادهتم للعامل صٍ ملا ارتابوه من معا
و سددديبدأ احلسددداب عندددد إليجدددا مبجددد ء اإللددده فدددرض اإللددده املتجسدددد الددد ي سدددوف خيلدددق مسددداء جديدددد  

 .وه ه األرض اجلديد  ستاون بعد سقوط أمرياا وحت مها على يد اإلله، جديد  اً وأرض
نتم اآلن يف احلساب، ويوم احلساب هو يوم حماسبة اإلله أيقول إليجا حممد: ال تنتظروا احلساب ف 

  .(4)ألمرياا على شرورها وإساءهتا إا السود، وهل ا سيعاضبها اإلله بتدم ها وحت يمها 
إن اإلله املتجسد يف صور  السيد اإلله فرض  اسب أمرياا اآلن، وهو »ر يقول: ويف موضل آن 

  .(5)«سوف يبيد األمرياان ويسقط أمرياا
أما اجلنة والنار عند إليجا فقد اعتربمها حاالت إنسانية، فتش  اجلنة عنده إا راحة البال واهلدوء  

أما النار فه  نضو  السود حليا  الشقاء على يد  .له ا  إمن واألمان يف ظل ألوالساون وال مأنينة وا
 . (6)البيض

فيهدم حضار  الرجل األبيض ، ومتثل احليا  اآلنر  عند إليجا احلاومة العاملية الث سيقيمها فرض
ويقيم على أنقاضها حاومة عاملية ينعم يف ظلها الناء باألمن واألمان، وتنته  احلروب إا األبد، 

 . (7)  صاحلة نالية من األمراض ويعيش اإلنسان حيا
ذن ه  جمرد امتداد للحيا  احلالية، وسيعيش اإلنسان يف حلم ودم، ولن خيرج أحد إفاحليا  يف اآلنر  

                                              
(1) Ibid, p : 73.   

(2) Ibid , p: 53.   

(3) Ibid, p ; 58.   

(4) Ibid, p25.   

(5) Ibid, pP 28.   

(6) Ibid, p: 33.   

(7) Ibid, p: 45.   
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 . (1)من القبور 

 ر:د تقديس وتأليه البشد 4
تقدء اإلليجية األوا بزعامة إليجا حممد فرض، وتعتربه إهلا سيتوا حساب البيض وتدم هم  
 . (2)جديد  لا  يعيش السود فيها يتنعمون بال ال يبات  ء عليهم، وبعد ذلك سيهيئ أرضاً والقضا

 د تصورهم للمحرمات: 5
،  (3)حرم إليجا حممد أكل اللحوم يف شهر ديسمرب ألنه شهر صوم، وال جيب أن تأكل اللحوم فيه 

 .يف ذلك الفرضة املورية ، متابعاً (4)كما حرم ال الق وتعدد الزوجات

 ددددددددديب:تعق
 -ه ه ه  مظاهر الغلو عند فرضة اإلليجية األوا، ويظهر منها د كما ظهر من الفرضة السابقة 

  .خمالفتها للتصورات اإلسالمية

 ثالثا: اإلليجية الثانيددددة:
 تصورهم لأللوهية:  - 2

اإلنسان ضا مة يف له، كما با أن ألوهية إن الرجل األسود أتابل واالء حممد ضول أبيه إليجا حممد ب
 .(5)نارج ه ه األرض  ءفال وجود ألي ش، العامل املادي

الء حبلول اإلله يف اإلنسان د كما هو اعتقاد إليجا حممد د غ  أن إليجا نا السود اوضد ضال و 
  .حىت يشمل البيض كما عمم عضوية اجلماعة (6)الء، فعمم احللولاباحللول دون البيض أما و 

                                              
(1) Ibid, p: 64.   

(2) Ibid, p: 50.   

(3) Ibid, p: 57.   

(4) Ibid, p ; 58.   

(5) Ibid, p: 59.   

ال ميتنل أن يظهر اهلل يف صدور  بعدض الاداملار فدأكملهم  :عند النصارى هو حلول اهلل يف عيسىر واحللوليون من املسلما ضالوا (6)
ر ومل خيدالفهم إال بعدض غدال   ءوعند املتالما أن اهلل ال  ل يف شد .آلهلة على أ متهمالعأ  ال اهر ر ومل يتحاشوا عن إطالق ا

  .الشيعةر وبعض املتصوفةر ضالوا حبلول اهلل يف العارفا
 ) ماد  حلول (  114: مرجل سابقر ص ينظرر عبد املنعم احلفين
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ن عقل اإلنسان إذا بلغ رتبة الامال يتحول إا عقل إ :فقال( 1) حممد االحتادالء اوك لك ادعى و 
هو ذلك العقل ال ي اكتشر احلق الاوين، وصار باكتشافه  ( 2)ن العقل اإلهل إاهلل نفسه، فيقول: 

ل وأن ذلك العقل اإلهل  يف الواضل هو عقل اهلل نفسه، بل العقل اإلهل  يف تناو ، كما أراد ا الق  كامالً 
ن هو العقل اإلهل  الاامل إذ آن القر إالء جمرد ضراء  القرآن، حيث ضال: اوه  يف تعاليم و  ،أي فرد

ن أذن العقل اإلهل  ال ي يف متناولنا آالوح  اإلهل  هو العقل اإلهل ، وهو يف متناول كل من يقرأ القر 
ن اإلله هو إملوجودات، فيقول: ضد زعم واالء أن اهلل كا ن يف كل او  .(3)مجيعا هو ذلك القرآن الارمي 

القو  ال بيعية يف السموات واألرض، الث كاني ضبل نلق السماء واألرض، ومبا أن تلك القو  كاني 
ن تلك القو  موجود  اآلن يف جسدي وأجسادكم ويف األرض والشمس والقمر إف، موجود  ضبل ا لق

 .(4)واملاء واهلواء وكل ش ء 
اهلل مل خيلق العامل مباشر ، وإمنا نلقه عن طريق وسا ط فيفسر ضوله: أن  و ضد زعم واالء أيضاً 

( على أهنا تدل على أن اهلل مل خيلق املوجودات بصور   10اآلية ، سور  احلجر ﴾ ) ﴿
ليس »مباشر  وإمنا نلقها عن طريق وسا ط، فيزعم أن اجلان هم ال ين نلقوا الشي ان، فيقول واالء: 

 . (5)«ومل خيلق لا  ياون شي اناً ، وإمنا هو من نلق اجلان ،الشي ان من نلق اهلل

 د تصورهم للمال ادددة: 1
ن إاملال اة يف تعاليم اإلليجية الثانية ه  القوى ال بيعية الث تشال حقيقة األشياء، فيقول واالء: 

يف العلم  اضصاً وكان ن، ولان ه ا اإلنسان كان اإلنسان األول، اإلنسان نلق يف مرتبة أدىن من املال اة
وا حقيقة مولان عندما عل، نه بفعل املال اةأفاان يتصور كل ما  د  يف العامل املادي ، واملعرفة

وملا نلق ة، األشياء وأدركوا ماهيتها تركوا تسميتها باملال اة، وبدأوا يصفون طبيعة ه ه القوى بلغة علمي

                                              
  ثل احتاد النفس واجلسممن جهة مار م واحداً  كثر يؤلفون كالًّ أحال موجودين خمتلفا أو  (1)
 . ر ) ماد  احتاد (17: مرجل سابقر ص ةينظرر مراد وهب 

 رس و العقل ال ايت، وهو بالفعل دا مار ويسميه ابن سينا العقل القدس  أيسميه  (2)
 ر ) ماد  عقل إهل  ( 812: مرجل سابقر ص ينظرر عبد املنعم احلفين 

(3) Muhammad,W,”Lectures of Emam Muhammad “ ر   Chicago,1962,P.40  
(4) Ibid , p:42.   

(5) Ibid, p:56  
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 . (1)ال اة، ألنه يعرف ضوى الاون ويسي ر عليهاعلى من املأاإلله اإلنسان الثاين جعله اهلل يف مرتبة 

 : تصورهم للبعث واآلنر  -3
نار البعث واحلساب واآلنر  أتابل واالء يف تصوره للبعث واآلنر  اعتقادات والده إليجا حممد ف

عم والده من ضبل د أن البعث هو جمرد انتقال من موت اجلهل إا حيا  ز وزعم د كما ، باملفهوم اإلسالم 
 .(2)علم ال

لان احلق اإلهل  على لسان السيد إليجا ، يقول واالء: حنن كنا أمواتا يف ضرب الاتاب املقدء 
حممد بعثنا من العدم إا س ح األرض، وضد تعلمنا أشياء كث   من إهلنا فرض وتعاليم السيد إليجا 

األول ) عهد إليجا حممد ( حممد، وه ه الدروء هيأتنا هل ا الوضي د وضي البعث الثاين. فمل أن البعث 
ن البعث الثاين ) إأتى بثمرات وافر  وبتجليات ال ات اإلهلية ) إشار  إا فرض ال ي جتسد اإلله فيه ( ف

ن يف البعث الثاين ينعدم نور الشمس والقمر، ويظهر نور إإشار  إا عهده ( أتى بالنور الاامل، حيث 
  .(3) قم من البيض و  م دولتهم (اهلل الصايف ) إشار  إا بعث فرض ال ي سينت

أما اجلنة فلم يثبتها واالء كما ه  يف مفهوم اإلسالم، بل ذهب إا أن اجلنة توجد على األرض، 
 . وأن اإلنسان يدنلها يف حياته ال بعد مماته

. ويف موضل آنر يقول: أن حيايت ه  (4)يقول واالء: اجلنة ش ء تدنلوهنا نالل حياتام 
 .(5)ه  جنتام، واجلنة ه  أن تؤمنوا بتعاليم اإلله فرض  جنث، وحياتام

 د تقديس وتأليه البشددددر: 4
وأن فرض ه ا هو ، تقدء اإلليجية الثانية شخصية فرض، وترى أن اهلل جتسد يف ه ه الشخصية

بسحق حضارهتم  وسيقوم أيضاً ، ال ي سيحاسب البيض على الشرور الث فعلوها يف حق السود
 . (6)م والقضاء عليه

 :د تصورهم للمحرمات 5

                                              
(1) Ibid, p: 58.   

(2) Ibid, p: 59.   

(3) Ibid, p ;60.   

(4) Ibid, p: 16.  

(5) Ibid, p: 17.   

(6) Ibid, p: 19.   
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وتعدد ، كما حرمي ال الق،  تابعي اإلليجية الثانية األوا يف حترمي أكل اللحوم يف شهر ديسمرب
 .(1)الزوجات 

 تعقددديب:
وه  ال ارج كما نرى عن ا ط األساس  ال ي ، ه ه ه  مظاهر الغلو عند فرضة اإلليجية الثانية

 . األوا رمسه إليجا حممد مؤسس اإلليجية
ن اإلليجية الثانية بزعامة واالء حممد أو وار  الدين ال نست يل أن نعتربها فرضة إو على ه ا نقول 

  .النتالف تصوراهتم العقدية عن تصورات اإلسالم إسالمية أو حىت باطنية، نظراً 

 رابعا: النوبيدددددددددة:
 تصورهم لأللوهية: 1 - 

، ف هب إا أن اإلله هو جممو  ما يف (2)وحد  الوجود  ب  عيسى تصوره لأللوهية على أساء
 .الاون، وال ميان زياد  ش ء على الال وال نقصان ش ء منه

ذاته يف كل ذر  من ذرات خملوضاته وبدونه  (3)ومل يقر اإلله عند حد نلق الاون، وإمنا ترأ جوهر 
 .(4)ال يوجد ش ء 

بدأ الزمان عندما ضال اإلله »النبض، فيقول:  وضد جعل عيسى هلل صفات ال تليق جبالله مثل صفة
فاإلله ينبض يت ب ب، وعن طريق  فه ه الالمة ه  سبب وجود احليا ، والث بدأت بالنبض «كن»

 . (5)«ه ه النبضات نلق اإلله السموات واألرض والزمان
هو النور،  لقد نفخ اإلله فيام نسمة حيا ، وه ا ويعتقد عيسى باحللولية ا اصة بالسود، فيقول:

                                              
(1) M,W,”The Man & Woman in Islam”,Chicago,1976,P.30 

ن فقدال طداليس باملداء وضدال اناسديمانس بداهلواء يو ه ا امل هب ف تأثر به ال بيعيدون األوا دل اليونداناهلنود هم أول شعب ظهر فيه  (2)
ويف الفلسدفة العربيدة  .وضال هرضلي س بالنارر واعتقد كل منهم يف ماديدة احليدا  والفادر ومبقتضدى هد ا التصدور كدان الوجدود واحدداً 

ويف العصر احلدديث ظهدر هد ا املد هب عندد  .نه مظهر من مظاهر اهللأي أ «أنا احلق»ظهر ه ا امل هب عند احلالج ال ي ضال 
  . )ماد  وحد  الوجود( 449: مرجل سابقر ص ةر مراد وهبسبنوزا

ينظر عبد املنعم  هو آنية الش ء وعينه وذاته، واالسم منقول من اجلوهر عند اجلمهور، وه  احلجار  الث يغالون يف أمثاهنا (3)
 . ) ماد  جوهر ( 25ص  : مرجل سابقراحلفين

(4) Ansaru Allaah Com.“Our Saviour”,Chicago,1978, P.22. 

(5) Ibid, p: 23  
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 .(1)نتم أيها النوبيون فيام اهلل أذن إوالنور حيا  اإلنسان، ويأيت النور من الالمة، والالمة ه  اهلل 

ها هو الفلك ااألفالأ سبعة أدن :باالحتاد، فجعل الفلك السابل فلك االحتاد باهلل، فيقول وضال أيضاً 
 .(2)املادي، وأعالها هو الفلك ال ي فيه نتحد باهلل ا الق

كمددا زعددم أن اهلل مل خيلددق املخلوضددات مبفددرده،   ،يددد كاإلنسددانلدده بالتشددبيه والتجسدديم، فدداهلل  وضددال أيضدداً 
 .  (3)بل ساعده يف عملية ا لق بعض املال اة واجلن 

 د تصورهم للمال اة: 1
 وال، على املال اة، مولود بال أب وال أمأترى النوبية أن املال اة من نور، وأعظمهم ا ضر، فهو 

نه أ. ووظيفة ا ضر (4)ومقر ا ضر يف الفلك الرابل ال ي يرمز إا الصفاء والنقاء ، مر اهللأيعمل إال ما 
، لنقل رسا ل اإلله للبشر واس ة با عامل األرض وعامل السماء، وهو امللك الوحيد ال ي يتمثل بشراً 

 .(5)وهو غ  امللك جربيل ال ي متثل ملرمي أم عيسى املسيح 

 :صورهم للبعث واآلندددر د ت 3
أما اجلنة فه   .النار يف تعاليم ه ه الفرضة غ  أزلية، وه  لت ه  النفس الث ضاعي يف الدنيا

مرحلة البد من املرور  ا للعود  إا اهلل، وجهنم ه  الفرصة الثانية لت ه  النفوء ملن أضا  فرصته يف 
 الدنيا.

ض روحية سوف يرسلون إا مستشفى روح  يسمى النفوء الث أصابتها أمرا»يقول عيسى: 
 . (6)«وعند شفا هم من أمراضهم سيبدأ س هم حنو اإلله، اجلحيم يعاجلون فيه

إذا مي » ه فيه، يقول عيسى: وكل إنسان  دد مد  بقا، و اجلحيم عند عيسى دانل اإلنسان
نك ستبقى أن ظنني إف ت هب مباشر  إا اجلحيم للعالج، وأني ال ي حتدد مد  عالجك، اً جسديّ 

 . (7)نك ستبقى فيه ملد  ضص   مل متاث فيه غ  مد  ضص  أن ظنني إفيه ملد  طويلة ها ا ستاون، و 

                                              
(1) Al-Imam ISE,”The Holy Quran”, Chicago, 1977,P.46 

(2) Ibid, p: 51.   

(3) Ibid, p: 40.   

(4) Ibid, p: 44.   

(5) Al-Mahdi, Al-Imam Ise ” What and Where ish ell,chicago, 1980, P. 48”.  

(6) Ibid, p: 48.   
(7) Ibid, p: 46.   
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وه ا ، اجلحيم يف مركزكم القل » :ىويرى عيسى أن ماان اجلحيم هو صدر اإلنسان، يقول عيس
التصال با طموحات اإلنسان ولانه القلب الروح  ال ي هو نق ة ا، املركز ليس هو القلب املادي
 .(1)الروحية وبا طموحاته اجلسدية

سوف »يقول عيسى:  ،ومن معتقدات الفرضة أن اهلل ال  اسب اإلنسان، وإمنا ال ي  اسبه أعماله 
 . (2)«حتاسبام ذنوبام

 د تصورهم للمحرمددات: 4
م عليهم استعمال األواين ب  إسرا يل يف التورا ، كما حر  ىتباعه أكل ما حرم علأحرم عيسى على 

كما حرم أكل حلم اإلبل ،  ن ه ا اللون نصا للجنة، ومن ف استخدام ه ا اللون حراما ضراء، أل
 . (3)أن اإلسالم مل  رم ذلك  حلل عيسى إتيان النساء يف أدبارهن زاعماً  ألنه جنس، وأن اً 

 تعقدددددددديب: 
ما نرى ترهات تصدر من شخا يعيش يف عامل ه ه ه  مظاهر الغلو عند فرضة النوبية، وه  ك

 . وه  بال بل بعيد  كل البعد عن الشريعة اإلسالمية، ا رافة واألساط 

 
 
 

                                              
(1) Ibid, p: 47.   

(2) Al-Imam Ise”Lews of Muslim ”, chicago, 1979, P 33. 

(3) Ansaru Allaah Com.,”The Final Link”Chicago,1978,P.5. 
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 الثاين الفصل

 مظاهر التفريط عند الفرق

 ويشتمل على متهيد ومبحثا:
 املبحث األول: تعرير التفريط لغًة واص الحاً.

 الفرق.املبحث الثاين: مظاهر التفريط عند 
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 متهيد:
وامليزان هنا هو اآللدة ، وبدوهنا ال يقوم العدل بينهم، الشريعة ه  امليزان ال ي يتناصر به الناء 

 .  (1)كما تقدر  ا األعمال يف اآلنر ،  الث تقدر  ا األشياء يف الدنيا
ام وامليزان هو الوسط العدل يف األحا، فامليزان إذا متثيل للوزن ال ي تقدر به األعمال

         ﴿مصداضا لقوله تعاا:  ،واملعامالت
 ( 1 -0 اتاآلي،  )سور  الرمحن      
أي با اإلفراط ، والوسط ما كان با طريف الش ء، ذن إنصاف ووسط عدلإفالشريعة  

واألبعد عن اإلفراط ، وهو األضرب إا االعتدال والقصد، فيقال األوسط من الوسط، والتفريط
  (.243اآلية ، سور  البقر ﴾ )  ﴿وه ا املع  وارد يف ضوله تعاا: ، طالتفريو 

ن ياون الوسط العدل األساء ال ي تب  عليه الشريعة أل لك اضتضي حامة اهلل تعاا  
 اإلسالمية يف ت بيقاهتا على األمة اإلسالمية. 

و السبيل األكمل ال ي ه، علم وعمل ،شريعة وحقيقة، فالوسط   ا املع  سلوأ وغاية 
، وحتقيق امليزان العادل للمسلما، وال ريق األمثل لعالج أمور الدنيا، يصلح لإلنسان على األرض

كما ورد يف ضول الباري عز وجل: ،  ألنه ا   الفاضل، ومفتاح السالمة، بل هو باب االستقامة
  ة.متهم حامأأي ضال أفضلهم رأيا و ، (11اآلية ، سور  القلم﴾ ) ﴿

  والتفريط فيها نروج عليها. ،ذن ه  شريعة العدل واالعتدالإالشريعة اإلسالمية ف
من أحاام الشريعة اإلسالمية االلتزام بالعبادات الث فرضها اهلل على كل مسلم من الشهادتا و 

وه  عبادات مجيعها مؤضي بوضي حمدد ال جيوز ، والصال  والزكا  والصيام واحلج إا بيته احلرام
وهلا أركاهنا الث ال جيوز للمسلم ا روج ، كما أن هلا شروط وجوب وشروط صحة،  تقدميه أو تأن ه

 عليها. 
فقد كفر مبا جاء من عند  ومن أنار منها ركناً ، وتسمى ه ه العبادات بأركان اإلسالم ا مسة 
 . (2)ه وسلمصلى اهلل عليوكلها منصوص عليها يف كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله حممد  ،اهلل

                                              
 . 111ر ص 1929ندريةر ط حسن الشرضاوي: الشريعة واحلقيقةر دار املعرفة اجلامعيةر األسا (1)

 . 81ضاسم السعيد أبوستيير مرجل سابق ص  (2)
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يقول:  صلى اهلل عليه وسلمضال: مسعي رسول اهلل يف احلديث عن ابن عمر رض  اهلل عنهما  
وإيتاء ، وإضام الصال ، رسول اهلل وأن حممداً ، له إال اهللإاإلسالم على مخس: شهاد  أن ال  بين»

ل: يا أبا ن رجال أتى ابن عمر فقاإ ضال: نافلوعن  (1)«وصوم رمضان، وحج البيي، الزكا 
د يف سبيل اهلل عز وجل ضد اوتأأ اجله، وتعتمر عاما، مامحلك على أن حتج عاما، عبدالرمحن

والصلوات ، بين اإلسالم على مخس: إميان باهلل ورسوله، بن أن ا علمي ما رغب اهلل فيه؟ ضال: يا
مل ما ذكر اهلل يف  أال تس، ضال يا أبا عبدالرمحن .وحج البيي، وأداء الزكا ، وصيام رمضان، ا مس
            ﴿كتابه 
ضال: فعلنا ﴾      ﴿ ﴾       

فاان الرجل يفنت يف دينه إما ، د وكان اإلسالم ضليالً  صلى اهلل عليه وسلمعلى عهد رسول اهلل د 
 .(2)قتلوه وإما يع بوه حىت كثر اإلسالم فلم تان فتنةي

وال ، فه  كاألركان والدعا م لبنيانه، على ا مس ن اإلسالم مبيناملراد من ه ا احلديث أو  
، وك لك يزول بفقد الشهادتا، يثبي البنيان بدوهنا، فإذا نقصي ه ه الدعا م زال اإلسالم بزواهلا

 .واملراد بالشهادتا اإلميان باهلل ورسوله
على أن تعبد : »ية له، ويف روا(3) «وحد اهلل عز وجليعلى مخس على أن » :ويف رواية ملسلم
و  ا يعلم أن اإلميان باهلل ورسوله دنل ضمن اإلسالم كما سبق يف  (4)  اهلل وتافر مبا دونه

 . (5)احلديث املاض 
 . اإلسالم أما إضام الصال  فقد ورد أحاديث متعدد  تدل على أن من تركها فقد نرج منو  
با الرجل »ضال:  اهلل عليه وسلمصلى فف  صحيح مسلم عن جابر رض  اهلل عنه عن الن   

بن نصر ا. وروى مثله من حديث أنس وغ ه، ونرج حممد (6)«وبا الافر والشرأ ترأ الصال 
                                              

(،  ومسدلم ح 2د بدين اإلسدالم علدى مخدسر ح) صدلى اهلل عليده وسدلمرواه البخاري يف صحيحهر كتاب اإلميانر باب ضول الند  د  (1)
(14.) 

 (.4514)رواه البخاري يف صحيحه كتاب التفس ر باب وضاتلوهم حىت التاون فتنةر ح (2)
 (. 111يف صحيحه أ اإلميان، باب بيان أركان اإلسالم ودعا مه العظام ح) رواه مسلم (3)
 (. 118رواه مسلم يف نفس املوضل السابق ح) (4)

 .491د 489ص  1412ابن رجب احلنبل : جامل العلوم واحلامر نشر ماتبةطيبة باملدينة، ط  (5)
 (. 847ان إطالق اسم الافر على من ترأ الصال  ح)أ اإلميان باب بي رواه مسلم يف صحيحه (6)
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ال تأأ » صلى اهلل عليه وسلماهلل عنه عن الن    من حديث عباد  بن الصامي رض ياملروز 
اهلل عنه عن الن    ث معاذ رضيف حديو  (1)«فقد نرج من امللة فمن تركها متعمداً ، الصال  متعمداً 

د الفس اط و فجعل الصال  كعم (2)«رأء األمر اإلسالم وعموده الصال » :صلى اهلل عليه وسلم
 .ولو سقط العمود لسقط الفس اط ومل يثبي بدونه، )أي ا يمة( ال ي ال يقوم الفس اط إال به

وضال سعد رض  اهلل عنه  (3) ضال عمر رض  اهلل عنه: ال حظ يف اإلسالم ملن ترأ الصالو  
وضال عبداهلل بن شقيق: كان أصحاب . (4)من تركها فقد كفر :بن أىب طالب رض  اهلل عنه  وعل

وضال أبو أيوب . (5)ال يرون من األعمال ش ء تركه كفر إال الصال  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 
 . ختياىن: ترأ الصال  كفر ال خيتلر فيهسال

محد وإسحاق وحاى أمجاعة من السلر وا لر، وهو ضول ابن املبارأ و وذهب إا ه ا القول 
وذهب ، أهل العلم، وضال حممد بن نصر املروزى: هو ضول مجهور أهل احلديثإمجا  إسحاق عليه 

ذلك عن  يورو ب لك، فر انه كأ من أركان اإلسالم ا مس عمداً  طا فة منهم إا أن من ترأ شيئاً 
محد انتارها طا فة من أصحابه، وهو ضول ابن أوهو رواية عن اإلمام ، مسعيد بن جب  ونافل واحلا

 . حبيب من املالاية
هرير  رض  اهلل عنه ضال: ضيل: يا رسدول اهلل احلدج يف كدل  وغ ه من حديث أيب نرج الدارض ينو  

 .(6)«ولو تركتموه لافرمت، لو ضلي نعم لوجب عليام، ولو وجب عليام ما أطقتموه»عام؟ ضال: 
بددن عبدداء ضددال: عددرى اإلسددالم وضواعددد الدددين ثالثددة علدديهن أسددس اإلسددالم: شددهاد  أن ال اعددن و  

وجتدده كثد  املدال  ،حالل دمه، من ترأ منهن واحد  فهو  ا كافر، له إال اهلل والصال  وصوم رمضانإ
                                              

( 981( وضعفه احملقق وعزاه ابن رجب للمروزي يف )تعظيم ضدر الصال ( )1588( احلديث عند الاللاا   يف أصول االعتقاد )1)
 . 55وله شواهد بألفاظ خمتلفة ينظر ابن رجب احلنبل : مرجل سابق ص

( 9979( وابن ماجه أ الفنت باب كر اللسدان يف الفتندة ح)8414ء يف حرمة الصال  ح)رواه الأم ي أ اإلميان باب ما جا( 2)
 وصححه األلباين يف صحيح الأم ي وصحيح ابن ماجه. 

 (. 1582( والاللاا   )1/92رواه مالك يف املوطأ ) (3)
 (.11/47حام شعيب األرناؤوط عليه بالضعر وعزاه إا ابن أيب شيبة يف املصنر ) (4)
 ( وصححه األلباين رمحه اهلل.8488واه الأم ي، أ اإلميان، باب ما جاء يف ترأ الصال  رضم )ر  (5)

 ([.1/78ينظر: ]جامل العلوم واحلام )
( أمدا 1997واحلديث له أصل عند مسلم أ احلج، باب فرض احلج مدر  يف العمدر ح) 55ابن رجب احلنبل ر مرجل سابق ص  (6)

 ( رجاله ثقات.  881/ 8فقد ضال احلافظ يف التلخيا ) زياد  لفظ )لو تركتموه لافرمت(
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كدافراً وال   وجتدده كثد  املدال فدال يزكد  فدال يدزال بد لك وال  ل بد لك دمده مل  ج فال يزال ب لك كافراً 
عددددن عمددددر رضدددد  اهلل عندددده ضددددرب اجلزيددددة علددددى مددددن مل  ددددج، وضددددال: ليسددددوا  يوضددددد رو  ،(1) ددددل دمدددده(
محدددد علدددى كفدددر تدددارأ أوضدددد اسدددتدل  (3)أن تدددارأ الزكدددا  لددديس مبسدددلم :وعدددن ابدددن مسدددعود. (2)مبسدددلما

ر  عظدم، ويف صدحيح مسدلم عدن أىب هريدأالصال  بافر إبليس بدأأ السدجود آلدم، وتدرأ السدجود هلل 
إذا ضدرأ ابددن آدم السدجد  وسددجد اعتدزل إبلدديس »ضدال:  صددلى اهلل عليده وسددلمن الند  ده عدددرضد  اهلل عند

وأمدددرت بالسدددجود فأبيدددي فلددد  ، أمدددر ابدددن آدم بالسدددجود فسدددجد فلددده اجلندددة، ، ويقدددول: يدددا ويلددد  يباددد
 .(4)«النار
ض، كما يف نه ال يقبل بعضها بدون بعأ يه ه الدعا م ا مس بعضها مأابط ببعض، وضد رو و 

أربل فرضهن اهلل »: صلى اهلل عليه وسلممحد عن زياد احلضرم  ضال: ضال رسول اهلل أمسند اإلمام 
: الصال  والزكا  وصوم رمضان حىت يأيت  ن مجيعاً  يف اإلسالم، فمن أتى بثال  مل يغنا عنه شيئاً 

 . (5)«وحج البيي
 ا اإلميان تاون مانعة من ضبول بعض  من ها هنا يعلم أن ارتااب بعض احملرمات الث ينقاو  

صلى اهلل عليه   ا املع  ال ي ذكرناه، كما ضال الن   ال اعات، ولو كان من بعض أركان اإلسالم
  .(6) «من شرب ا مر مل تقبل له صال  أربعا يوماً » : وسلم

بق أأميا عبد » وضال، (7)«مل تقبل له صال  أربعا يوماً عن ش ء  هفسأل عرافاً  ىمن أت»وضال: 
وحديث ابن عمر يستدل به على أن االسم إذا مشل أشياء متعدد  ، (8)«من مواليه مل تقبل له صال 

مل يزل زوال االسم بزوال بعضها، فيب ل ب لك ضول من ضال: إن اإلميان لو دنلي فيه األعمال 

                                              
 ( ضال حمققه: سنده ضعير.  1574( ينظر: )أصول االعتقاد( لاللاا   )1)
 ( وضال: إسناده صحيح. 942/ 1( وابن كث  يف تفس ه )875/ 8أورده السيوط  يف تفس ه ) (2)
 (. 114/ 9رواه ابن أيب شيبة ) (3)
 (. 21ان باب بيان إطالق اسم الافر على من ترأ الصال  ح )رواه مسلم أ اإلمي (4)

ومدا  54( وهو مرسل. وه ه النصوص وغ ها ساضها ابدن رجدب احلنبلد ، مرجدل سدابق ص4/811) رواه اإلمام أمحد يف مسنده (5)
 بعدها.  

 ( وصححه األلباين. 1248أ األشربة باب ما جاء يف شارب ا مر، ح)رواه الأم ي  (6)
 (.8891أ ال ب باب حترمي الاهانة وإتيان الاهان، ح) اه مسلم يف صحيحهرو  (7)
 (.71أ اإلميان باب تسمية العبد اآلبق كافراً، ح) رواه مسلم يف صحيحه (8)
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( جعل ه ه ا مس  لمصلى اهلل عليه وسللزم أن يزول بزوال عمل مما دنل يف مسماه، فإن الن  )
ويف حديث طلحة بن عبد اهلل ال ي ، وفسر  ا اإلسالم يف حديث جربا يل، دعا م اإلسالم ومبانيه

  .عن اإلسالم ففسره له   ه ا مس صلى اهلل عليه وسلمسأل الن   اً فيه أن أعرابيّ 
أربل نصال  ومل ه ا فاملخالفون يف اإلميان يقولون: لو زال من اإلسالم نصلة واحد  أو 

صلى اهلل عليه وضد روى بعضهم أن جربا يل سأل الن   .سوى الشهادتا مل خيرج من اإلسالم
وه ه اللفظة مل تصح عند أ مة احلديث ونقاده: منهم ، عن شرا ل اإلسالم ال عن اإلسالم وسلم
اإلميان مبثل  وضد ضرب العلماء مثل، ومسلم بن احلجاج وأبو جعفر العقيل  وغ هم يالراز  ةأبو زرع

صل وفرو  وشعب، فاسم الشجر  يشتمل على ذلك كله، ولو زال ش ء من شعبها أشجر  هلا 
وضد ضرب اهلل ، ه  شجر  ناضصة وغ ها أمت منها :وفروعها مل يزل عنها اسم الشجر ، وإمنا يقال

         ﴿مثل اإلميان ب لك يف ضوله تعاا: 
وبأصلها التوحيد ، ( واملراد بالالمة كلمة التوحيد14اآلية ، سور  إبراهيم﴾ )  

 مثل صلى اهلل عليه وسلموضرب الن  ، الثابي يف القلوب، وأكلها هو األعمال الصاحلة منها
ولو زال ش ء من فرو  النخلة ومن مثرها مل يزل ب لك عنها اسم النخلة ، (1)املؤمن واملسلم بالنخلة

 .الفرو  أو الثمربالالية، وإن كاني ناضصة 
خنلا مما سبق إا أن التفريط يف العبادات الث شرعها اهلل عن عمد إمنا يضل اإلنسان حتي  

 . طا لة الافر
أول التفريط يف  بحثملا كاني العبادات أحد حمددات الافر من اإلميان فإننا سندرء يف مو  

هر التفريط يف العبادات عند ثان مظا بحثف سندرء يف م، العبادات من حيث اللغة واالص الح
 فصلفرق الدراسة د املورية العلمية واإلليجية األوا واإلليجية الثانية والنوبية، وعلى ه ا ينقسم ال

 :بحثااحلايل إا م
 .واص الحاً  : يف تعرير التفريط لغةً  املبحث األول

  .الثاين: يف مظاهر التفريط عند الفرق بحثامل

                                              
( ورواه مسدلم أ التوبدة، بداب مثدل املدؤمن 41( أصل احلديث يف البخاري، أ العلم، باب ضول احملد : حدثنا وأنربنا، وأنبأنا ح)1)

 (.7192النخلة ح) مثل
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 المبحث األول
 تفريط لغًة واصطالحاً تعريف ال

 
 واص الحاً: التفريط لغةً 

 . (2)عه حىت فاتوفيه ضصر فيه وضيَّ ، فرط الش ء :. فيقال(1)التفريط يف اللغة هو التقص 
( أي 61اآلية ، سور  النحل﴾ )  ﴿وفرط تركه وأغفله. ومنه ضوله تعاا: 

  .(3)ن يف النار أي منسيونكو مأو 
وه ا املع  جنده يف ضول الباري عز ، رآن فيش  إا اإلسراف يف التقص أما التفريط يف اص الح الق

   ﴿( كما جنده يف ضوله تعاا: 56اآلية ، سور  الزمر ﴾ )   ﴿وجل: 
 (10اآلية، سور  يوسر﴾ )

أما ، و الفرق با التفريط واإلفراط أن التفريط يستعمل يف جتاوز احلد من جانب النقصان والتقص 
 .(4)فراط فيستعمل يف جتاوز احلد من جانب الزياد  والامالاإل

 ﴿ :يقول اهلل تبارأ وتعاا يف سور  طه ،وضد ورد ه ا اللفظ يف القرآن الارمي يف عد  مواضل 
 ﴿ :وضال عز من ضا ل يف سور  الزمر، (45﴾ )         
 ﴿ :وضال تعاا يف سور  يوسر، (56﴾ )        
    ﴿(، ويف سور  األنعام ضال اهلل تبارأ وتعاا 10﴾ )    
﴾      ﴿( وضال عز من ضا ل يف سور  األنعام أيضا: 32﴾ ) 

( وضال اهلل عز وجل 62﴾ )    ﴿( وضال تعاا أيضا يف سور  األنعام 31)
ا ( ويف سور  الاهر ضال تعا61﴾ )      ﴿يف سور  النحل 

                                              
 ر ماد  فرط.442املعجم الوجيز: مرجل سابق ص  (1)

 ماد  فرط. 719املعجم الوسيطر مرجل سابقر ص  (2)
 ن ماد  فرط . 499الرازي: مرجل سابقر ص  (3)

 ر ماد  اإلفراط.84اجلرجاين: التعريفاتر مرجل سابق ص  (4)
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﴿     ( ﴾11 .) 
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 املبحث الثاين
 مظاهر التفريط عند الفرق

 أوال: املورية العلمية 
 ن:االشهادتد  2 

نا   واستبدلتهما بشعار طبعه زعيمهم درو عل ،أسق ي فرضة املورية الشهادتا من أركان اإلسالم
نه مسلم متمسك أفيه على أن حامل ه ا الشعار مسلم يؤمن بعيسى وحممد وبوذا وكونفشيوء و 

 .(1)بالشريعة الث وردت يف القرآن املقدء
 الصددددال :د  1

، وعند الغروب، وظهراً ، أتباعه أن يصلوا ثال  مرات يف اليوم عند طلو  الشمس  أمر درو عل
 .(2)بال ركو  وال سجود وال جلوء، ن يستقبل ماة ويداه مرفوعتانأوذلك ب

أما صال  اجلناز  فااني تؤدى باألسلوب املسيح  ال  .(3)يها أما صال  اجلمعة فلم تان الفرضة تؤد
ويأيت واعظ املعبد  ،فااني تؤدى صال  اجلناز  يف أحد ضاعات مستود  اجلثث ،بال ريقة اإلسالمية

وينصحهم  ،ف يوز  حلويات با أضارب املتوىفد  نو كما يفعل املسيحيد  ويبدأ ب كر حسنات املتوىف 
 .(4)باالمتنا  عن البااء

 الزكا :د  3 
مما  .(5)عن الصدضة كما مل تان تعرف شيئاً ،  الزكا  باملع  املعروف يف اإلسالم يمل تان املورية تؤد

 يوح  بتفريط ه ه الفرضة يف ركن آنر من أركان اإلسالم ا مس
 الصددددوم:د  4 

                                              
 .44لناولن: مرجل سابقر ص ( 1)
 .49املرجل السابقر ص ( 2)

)3) Ali,Drew, op CIT, P 5 

)4 )  Ibid, P. 54 
)5 ( Ibid, P 57. 
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 . (1)ىكما مل تان حتتفل بعيد الف ر أو عيد األضح،  مل تان املورية تصوم شهر رمضان
 احلددددددددج: د  5 

وال عالضة هلا ، (2)وباملثل كاني فرضته، نه مل يعتمرأكما ،  زعيم ه ه الفرضة إا ماة  مل  ج درو عل
 .  ا الركن من أركان اإلسالم

 ثانيا: اإلليجية األوا: 
 ن:االشهادتد  2 

إن مبادس اإلميان يف اإلسالم »حدد إليجا حممد زعيم فرضة اإلليجية األوا مبادس اإلسالم يف ضوله: 
وتنفقوا يف  ،وأن تقيموا الصال ، له واحد وبرسله وكتبه وحسابه وبعثه ألصحاب العقول امليتةإأن تؤمنوا ب
 .(3)« وحتجوا ،وتصوموا رمضان ،سبيل احلق

 صلى اهلل عليه وسلميالحظ أن املبادس الث حددها إليجا حممد ال تنا صراحة على الن  حممد 
  .صلى اهلل عليه وسلمجتاهل إليجا حممد لنبو  الن  حممد  اهلل مما يعين رسول
 الصددددال :د  1 

 بال ركو  وال سجود وال جلوء.  تابل إليجا حممد فرضة املورية فدعا إا الصال  من الوضل واضفاً 
كما تابعتها يف ،  متابعة يف ذلك فرضة املورية، أما صال  اجلمعة فلم تان فرضة اإلليجية األوا تؤديها

 مل جتاهل تام لصال  اجلناز  عند املسلما حيث التأثر مبراسم الدفن عند املسيحيا، صال  اجلناز 
 الزكا : د  3 

 . (4)ومل تان ارج الصدضات ، الزكا  يتؤدد مثلها يف ذلك مثل املورية د مل تان فرضة اإلليجية األوا 
 :الصددومد  4 

وكان الصوم ، ولان استبدلته بصوم شهر ديسمرب ،ألوا تصوم شهر رمضانمل تان فرضة اإلليجية ا
كما حرموا ،  وه ا هو الصوم احلقيق  عندهم ،ملد  يوما أو ثالثة عندهم هو االمتنا  عن األكل متاماً 

                                              
)1 ) Elijah M, OP Cit, P 39. 
)2 ) Ibid, P 40. 
)3   ( Ibid, P 42. 
)4  ( Ibid, P 46. 
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 . (1)اللحم طيلة شهر ديسمرب شهر الصوم عندهم
 احلدددددددج:د  5 

ضنل أو ، اً نه اعتربها حجّ أإال ، م من أنه ضد أدى العمر فعلى الرغ، استخر إليجا حممد بركن احلج
واعترب كل من يزوره  ، ودعاهم إا زيارته يف ضصره بشيااغو، تباعه بأن حجته املزعومة ياتف   ا اجلميلأ

تبا  ه ه الفرضة إا تفضيل زيار  إليجا حممد يف ضصره على احلج إا بيي أوضد انتهى  ،كمن حج متاماً 
 . (2)اهلل 

 عقيب: ت
وه  كما تبدو لنا مل حتافظ على أي ركن من  ،عند فرضة اإلليجية األوا طه ه ه  مظاهر التفري

 .أركان اإلسالم ا مس ومن ف ال توجد أي عالضة با ه ه الفرضة واإلسالم

 ثالثا: اإلليجية الثانية:
 ن: االشدددهادتد  2 

 .تباعهنه مل يعلمها ألألقن الشهادتا إال ضد د أو وار  الدين د على الرغم من أن واالء حممد 
 الصددددددددال : د  1 

،  الفرضة الصال  مخس مرات يف اليوم بال ريقة واهليئة املعروفة يف بالد اإلسالم يضرر واالء أن تؤد
  .كما أمرهم بتأدية صال  اجلمعة

أما  .(3)وته الصال ما يشاهد أثناء ن به تف حيث كان كث اً ،  ولان يبدو أن واالء مل يان يصل
 . (4)يف ذلك اإلليجية األوا واملورية العلمية متابعاً  ،صال  اجلناز  فااني تؤدى باألسلوب املسيح 

 الزكدددددا :د  3 
كما مل تان ،  الزكا  مثلها يف ذلك مثل اإلليجية األوا واملورية العلمية يمل تان اإلليجية الثانية تؤد

                                              
)1  ( Ibid, P 44 
)2 ( Ibid, P44 ﴿ Vol.14.No 51. 29 Aug. 1975, P. 15.  

 (.84جملة الدعو ، عدد )  (3)
   44د  45لن: مرجل سابقر ص ( ينظرر لناو 4)
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 .وه  من أركان اإلسالم ا مس ،يط ه ه الفرضة يف الزكا تفر  مما يعين، ارج الصدضات
 :الصددددومد  4 

ب لنه طأإال ، وحتتفل معهم بعيد الف ر ،ضرر واالء للفرضة أن تصوم شهر رمضان مل املسلما
وضد حدد ، (1)جل أبيه إليجا حممد احتفاال ب كرى ندماته العظيمةأمنهم أيضا صوم يوم أو يوما من 

 .(2) يام يف شهر ديسمربواالء ه ه األ
 احلدددددج:د  5 

تباعه على احلج أو أنه مل يشجل أإال  ،على الرغم من أن واالء ضد حج إا بيي اهلل يف ماة مرتا
 . (3)العمر  

 تعقيب:
وه  كما تظهر لنا ضد  ،عند فرضة اإلليجية الثانية بزعامة واالء حممد طه ه ه  جوانب التفري

 .ومن ف فه  من الفرق ا ارجة عن اإلسالم ،مفرطي يف أركان اإلسال

 :رابعاً: النوبيدددددددة
 ن: االشهادتد  2 

 عيسى زعيم فرضة النوبية الشهادتا للدنول يف اإلسالم حبيث تشمل الشهاد  االعتقاد يف أن غ َّ 
محد أهلل وحممد رسول ا اً شهد أن حممدأله إال اهلل و إشهد أن ال أفيقول:  ،املنتظر يمحد هو املهدأحممد 
 .(4)صلى اهلل عليه وسلمنليفة رسول اهلل  ياملهد
 : الصددال د  1 

وإمنا تابعي اإلليجية األوا  ،الصال  كما ه  معروفة يف بالد اإلسالم يمل تان فرضة النوبية تؤد
أما . (5) مل االعتماد على اإلجنيل جبانب القرآن يف الصال واملورية العلمية يف الصال  من الوضل واضفاً 

                                              
(1)Bilalian Jou., Vol. 2,No Feb, 1979,P.6 

)2 ( Ibid, P 7 

)3 ( M.W., ”Lectures of Emam Muhammad”,P. 67 
(4)  Imam Isa, What Isamuslim, P.17. 

(5)  Ibid, P.19. 
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عن ه ا وذاأ كاني  وفضالً  ،صال  اجلناز  يكما مل تان تؤد  ،عن صال  اجلمعة فلم تان الفرضة تؤديها
وضد توعد عيسى من يرتاب أي ن أ يف ، يه التورا فوتشعل الشمو  وتقرأ  ،الفرضة تقدء يوم السبي
 . (1)ه ا اليوم بالعقاب الشديد

 :الزكدددددا د  3 
وه   ،تفريط ه ه الفرضة يف الزكا  كما مل ارج الصدضات مما يعين،  ة ارج الزكا مل تان فرضة النوبي

 .ركن من أركان اإلسالم ا مس
 الصددددوم:د  4 

والسيما عيد الف ر ، كما مل تان حتتفل باألعياد اإلسالمية،  مل تان فرضة النوبية تصوم شهر رمضان
 .(2)والعيد األضحى

 :احلدددددددجد  5 
تباعه باحلج مما يظهر مدى استخفافه   ا الركن اهلام من أركان أيسى زعيم فرضة النوبية مل يأمر ع

 .(3)اإلسالم

 تعقيب:
وه  كما هو واضح مل حتافظ على أي  ،ه ه ه  مظاهر التفريط عند فرضة النوبية بزعامة عيسى

  .مومن ف ال توجد عالضة با ه ه الفرضة واإلسال، ركن من أركان اإلسالم ا مس

                                              
)1 ( Ibid, P 17.  

(2)  Ibid, P32. 

(3)  Ibid, P34. 
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 الفصل الثالدددث
 اجلهل بالدين ومظاهره عند الفرق 

 
 ويشتمل على متهيد ومبحثا:

 املبحث األول: تعرير اجلهل لغة واص الحاً.
 املبحث الثاين: مظاهر اجلهل عند الفرق.
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 متهيدددد:
ة الشك يف أن معظم االحنرافات الث وضعي يف تاريخ اإلسالم كاني ترجل إا اجلهل بالشريع

و ه ا اجلهل ضد يأن  صور  اجلهل بأصول التشريل اإلسالم  كاجلهل بالاتاب أو اجلهل ، اإلسالمية
، وضد ياون اجلهل باإلعراض عن االستقاء من ه ه األصول مل العلم  ا ،بالسنة أو اجلهل  ما معا

كما  ، ه املصادروضد ياون اجلهل مبخالفة سبيل املؤمنا برفض أحد ه ،واالعتماد على الفلسفة مثال
 .هو احلال بال ين ينارون السنة وال يرون يف غ  القرآن حجة

إذ يدفعهم إما إا إفراط ، وعند النظر يف اجلهل جنده ياشر عن نلل يف البنية الفارية ألصحابه
 ولو رجعوا إا، عن الوسط العدل ال ي رمسه اإلسالم ويف كلتا احلالتا  د  احنرافاً ، وإما إا تفريط

 .القرآن والسنة لوجدوا فيهما التعاليم الاافية والشافية    الدنيا واآلنر 
 اً أبديّ  فالشريعة اإلسالمية متتاز عن القوانا والفلسفات البشرية مبيزات جتعل هلا التفوق عليها تفوضاً 

سا غ للبشر  يط مساوي   هلإوأول ما متتاز الشريعة اإلسالمية به أهنا تشريل  ،ال يت رق إليه ضعر أبداً 
وينظم عال ق البشر بعضهم مل ، ويشمل جوانب حياهتم العقلية والعلمية واألنالضية ،بال مصاحلهم

  ﴿يقول الباري:  ،وإمنا وس ية ،فال إفراط وال تفريط ،بعض على أساء من العدالة
، م وه ا هو املنهج ال ي يقوم عليه التشريل اإلسال ،( 243اآلية ، سور  البقر ﴾ ) 
 ومتتاز الشريعة اإلسالمية أيضاً  ،والعدل واالعتدال مساه اهلل الصراط املستقيم وهو منهج الوس يةأوال ي 

حيث ال  ،ولال جنس من األجناء ،ولال طا فة من طوا ر البشر ،بصالحيتها لال زمان وماان
ب القدرات الث للفلسفات الث اتلر وتتباين حس نالفاً ، حتد فاعليتها بزمن أو ماان أو جنس

 .يتمتل األشخاص  ا
 وهتدف الشريعة اإلسالمية إا تربية الضم  عند األشخاص وتزكيته يف نفوسهم.

ويزجره عن ارتااب  ،ن أأفه  تعمل على تربية ضم  املسلم ويقظته حبيث  اسبه كلما 
ن ضم ه سيمنعه أل ،مأو حتي بصره، سواء كان غفلة من أعا الرضباء ،املخالفات الث يهم بارتاا ا

 . (1)من ذلك

                                              
 .47: مرجل سابقر ص ( ضاسم السعيد أبو ستيي1)

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 841 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

والشريعة اإلسالمية ال جيوز للناء مهما كاني صفتهم العلمية ومراكزهم االجتماعية وسل اهتم 
 .(1)ألهنا تنزيل من حايم محيد ،الدنيوية أن يغ وا فيها

رافه عن ذلك الحن، ن اجلهل بالشريعة اإلسالمية أو جتاهلها إمنا يوضل اإلنسان يف ا  أإ :هنا نقول
 .الوسط العدل ال ي رمسته الشريعة الغراء

املورية العلمية واإلليجية د من ه ه الشريعة سنبحث مظاهر اجلهل بالدين عند فرق الدراسة   الضاً انو 
 يف املبحثا التاليا:د األوا واإلليجية الثانية والنوبية 

  .واص الحاً  املبحث األول : نتناول فيه تعرير اجلهل لغةً  
 املبحث الثاين : نتناول فيه مظاهر اجلهل عند الفرق. 

                                              
 .42( املرجل السابقر ص 1)
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 املبحث األول
 تعرير اجلهل لغة واص الحا

 واص الحاً: اجلهل لغةً 
اجلهل اجلفاء  كما يعين ،وجهل احلق أضاعه فهو جاهل، (1)اجلهل يف اللغة هو عدم العلم

 .(3)د العلمأن اجلهل ض :يف خمتار الصحاح حتي ماد  جهل يوي كر الراز . (2)والسفه
وه ا املع  جنده يف ، أما اجلهل يف االص الح القرآين فيش  إا معنيا: األول هو ا لو من املعرفة

سور   ﴾ )           ﴿تعاا:  هضول
أما املع  الثاين للجهل فيش  إا  !هل يف ه ه اآلية يفسر بعدم املعرفةجلفا، ( 231اآلية ، األعراف
        ﴿تعاا:  هوه ا املع  جنده يف ضول، سفهال يش وال

فاجلهل يف ه ه اآلية يفسر بال ديش ، (55اآلية ، لمالن  سور ﴾ )    
 . (4)والسفه
 .عليه وأما اجلهل يف اص الح أهل الاالم فهو اعتقاد الش ء على نالف ما ه 

 ،علم عما من شأنه أن ياون معلوماً أما اجلهل البسيط فهو عدم ال .بسيط ومركب :واجلهل نوعان
 .وأما اجلهل املركب فهو عبار  عن اعتقاد جازم غ  م دددابق للواضل

 أ باعتبار أن اجلهل خيلو ا ويقال يف مقابل  ،أما اجلهل يف االص الح الفلسف  فهو عدم املعرفة 
 بينما ا  أ إثبات منحرف. ، من اإلثبات

 نب:وتأكز أصول اجلهل يف ثالثة جوا

 أوال: اجلهل مبصادرالشريعة:
صلى اهلل  ومن أسباب حدو  البد  اجلهل مبصادر التشريل، ومثال ه ا االستناد إا رؤيا الرسول

                                              
 ) ماد  اجلهل ( . 184( املعجم الوجيز: مرجل سابقر ص 1)
 ( نفس املرجل السابق.2)
 .115(ص 3)
 ) ماد  جهل(. 819(معجم ألفاظ القرآن الارمير مرجل سابقر ص 4)
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يف النوم، وأن  األحاام عنه، ونشرها با الناء، أو العمل  ا دون نظر إا موافقتها  عليه وسلم
غ  األنبياء ال  ام  ا شرعًا على حال، حىت  للشريعة أو عدم املوافقة، وه ا ن أ؛ ألن الرؤيا من

تعرض على ما يف أيدينا من األحاام الشرعية، فإن سوغتها عمل مبقتضاها، وإال وجب تركها 
 واإلعراض عنها. وإمنا فا دهتا البشار  أو الن ار  ناصة، وأما استفاد  األحاام فال.

هتمل، وأيضًا إن املخرب يف املنام ضد ياون الن  أن   فإن ضيل: إن الرؤيا من أجزاء النبو ، فال ينبغ
 .(1)«، فإن الشي ان ال يتمثل يبيف النوم فقد رآين من رآين»وهو ضد ضال: ، صلى اهلل عليه وسلم

، بل  : إن كاني الرؤيا من أجزاء النبو ، فليسي إلينا من كمال الوحفاجلواب على ذلك مبا يأيت
م الال يف مجيل الوجوه، بل إمنا يقوم مقامه يف بعض الوجوه، وضد جزء من أجزا ه، اجلزء ال يقوم مقا

 صرفي إا وجه البشار  والن ار  وه ا كاف.
جزء من أجزاء النبو  من شرطها أن تاون صاحلة من الرجل الصاحل،   وأيضاً: فإن الرؤيا الث ه

 وحصول الشرط مما ينظر فيه، فقد تتوفر وضد ال تتوفر.
إا احللم، وهو من الشي ان، وإا حديث النفس، وضد تاون بسبب هيجان  وأيضاً: فهى منقسمة

 نالط، فمىت تتعا الصاحلة حىت  ام  ا، وتأأ غ  الصاحلة؟األبعض 
عنه   وهو منه، صلى اهلل عليه وسلم حبام بعد الن   ويلزم أيضًا على ذلك أن ياون جتديد وح

 .(2)باإلمجا 
: أن رؤيته صحيحة، وليسي «يف املنام فقد رآين من رآين»مع  حديث:  ضال النووى د رمحه اهلل د يف

 ا؛ ألن حالة النوم ليسي   من أضغا  األحالم وتلبيس الشي ان، ولان ال جيوز إثبات حام شرع
، وضد اتفقوا د مجهور احملدثا د على أن من شرط من تقبل روايته  حالة ضبط وحتقيق ملا يسمعه الرا 

ون متيقظاً، ال مغفاًل وال سيئ احلفظ، وال كث  ا  أ، وال خمتل الضبط، والنا م ليس وشهادته أن يا
  ه الصفة، فلم تقبل روايته النتالل ضب ه. ه ا كله يف منام يتعلق بإثبات حام على نالف ما 

  ام به الوال .
عنه، أو   ه عن منهيأمر بفعل ما هو مندوب إليه، أو ينها صلى اهلل عليه وسلمأما إذا رأى الن  

                                              
(، ورواه مسلم يف صحيحه كتاب الرؤيا، 4994ام، رضم )يف املن رواه البخارى يف صحيحه كتاب التعب ، باب من رأى الن   (1) 

 (.8844من رآين يف املنام فقد رآين رضم ) باب ضول الن  
 (.1/999( يراجل: االعتصام، للشاط  )2)
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يرشده إا فعل مصلحة، فال نالف يف استحباب العمل على وفقه، ألن ذلك ليس حامًا مبجرد 
 .(1)، واهلل أعلم ءاملنام، بل مبا تقرر من أصل ذلك الش

يف منامه، فيأمره  صلى اهلل عليه وسلم فمما جيب احل ر منه ما يقل لبعض الناء، وهو أن يرى الن 
عن ش ء فينتبه من نومه، فيقدم على فعله أو تركه مبجرد املنام، دون أن يعرضه على   أو ينهاه  ءبش

     ﴿وعلى ضواعد السلر د رمحهم اهلل د ضال تعاا:  كتاب اهلل وسنة رسوله 
أى: إا كتاب اهلل، ومع  ضوله: }والرسول{  ﴾  ﴿، ومع  ضوله: (2)﴾  

سنته بعد وفاته، على ما ضاله العلماء د رمحهم اهلل د وإن كاني رؤيا الن   أى: إا الرسول يف حياته، وإا
، يف املنام فقد رآين من رآين» -حقًا ال شك فيها، لقوله د عليه الصال  والسالم: صلى اهلل عليه وسلم

عليه  مما يقل هلم يف منامهم. ضال  ءلان مل يالر اهلل تعاا عباده بش، (3)«فإن الشي ان ال يتمثل يب
، وعد فيها النا م حىت يستيقظ؛ (4) «رفل القلم عن ثالثة: عن النا م حىت يستيقظ»الصال  والسالم: 

 يراه يف نومه. ه ا وجه.  ءألنه إذا كان نا ماً فليس من أهل التالير، فال يعمل بش
  لك.الوجه الثاىن: أن العلم والرواية ال يؤن ان إال من متيقظ حاضر العقل، والنا م ليس ك

تركي فيام »: صلى اهلل عليه وسلمالوجه الثالث: أن العمل باملنام خمالر لقول صاحب الشريعة 
 .(5)«الثقلا، لن تضلوا ما متساتم  ما: كتاب اهلل وسنىت

النجا  من الضاللة يف التمسك   ين الثقلا فقط ال ثالث هلما، ومن  صلى اهلل عليه وسلمفجعل 
 ومه فقد زاد هلما ثالثاً.اعتمد على ما يراه يف ن

                                              
 ( املقدمة.1/115( شرح النووى على صحيح مسلم )1)

 .59سور  النساءر اآلية: ((2
 .824سبق ارجيه ص ((3
(ر 4992(ر وأبو داود يف سننه كتاب احلدودر باب يف اجملنون يسدرق أو يصديب حدداًر ح)4/111يف مسنده) رواه اإلمام أمحد ((4

(ر وضدددال: حدددديث حسدددن غريدددب. 1489رواه الأمدد ي يف سدددننهر كتددداب احلددددودر بددداب مدددا جددداء فددديمن ال جيدددب عليددده احلددددر ح)
 وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود طبعة بيي األفاار.

( وسداي عنده ومل يعلدق عليده الد ه ر وأورده ابدن عبدد الدرب يف بيدان العلدم وفضدله 1/99اكم يف املستدرأر كتداب العلدم )رواه احل ((5
( كتداب القددر. 8/299( باب: معرفة أصول العلم. ومل ترد يف روايتهمدا كلمدة )الثقلدا(. ورواه مالدك يف املوطدأ بالغداً )8/84)

(ر وسلسدلة األحاديدث الصدحيحة 8994( حدديث )9/99جل:صحيح اجلامل الصغ  ): صحيح. يرا-رمحه اهلل-وضال األلباين
 (.1741(ر حديث )4/955-941)
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أو هناه عن ش ء فيتعا عليه   ءيف منامه وأمره بش صلى اهلل عليه وسلمفعلى ه ا من رأى الن  
نه د عليه الصال  والسالم د إمنا كلر أمته باتباعهما. فإذا عرض إعرض ذلك على الاتاب والسنة؛ إذ 

أن الرؤيا حق، وأن الاالم حق، وتبقى الرؤيا  فإن وافقتها علم صلى اهلل عليه وسلمرؤياه على شريعته 
تأنيسًا له، وإن نالفتها علم أن الرؤيا حق، وأن الاالم ال ي وضل له فيها ألقاه الشي ان له يف ذهنه 

 والنفس األمار ؛ ألهنما يوسوسان له يف حال يقظته، فاير يف حال نومه؟!
، أو نبه عليه أو أشار إليه ولو مر  واحد  كما لمصلى اهلل عليه وسولو كان املنام مما يتعبد به، لبينه 

 فعل يف غ ه.
بالسير  ، فلما رآه، ضال: علىَّ (2)ي، دنل على املهد ، القاض(1)و اى أن شريك بن عبد اهلل

، وأني معرض عين  كأنك ت أ بساط   والن ل، ضال: ومل يا أم  املؤمنا؟ ضال: رأيي يف منام
: يظهر لك طاعة ويضمر معصية. فقال له شريك: واهلل ما قال يلفقصصي رؤياى على من عربها، ف

رؤياأ برؤيا إبراهيم ا ليل د عليه السالم د وال أن معربأ بيوسر الصديق د عليه السالم د فباألحالم 
 .(3)ف صرفه وأبعده نرج عينا، وضال: يالااذبة تضرب أعناق املؤمنا؟! فاستحيا املهد

تباعهم، وكما بينا أن الرؤيا ليسي مصدراً للحام لو  أنامات، وندعوا  ا ول لك فنت الصوفية يف امل
 صادر  من أفاأ دجال، انأعها ليخد   ا بس اء الناء وجهاهلم.  كاني صحيحة، فما بالك وه

ومن اجلهل مبصادر األحاام والتشريل أيضاً، أن القياء ال يرجل إليه يف أحاام العبادات؛ ألن من 
 لعلة، والعبادات مبناها على التعبد.أركانه معرفة ا

ما و  صلى اهلل عليه وسلموا الصة: أن استحدا  مصادر للتشريل غ  كتاب اهلل وسنة رسوله 
 أمجعي عليه األمة، حماد  هلل ولرسوله، وضول على اهلل بغ  علم، واهتام للدين بعدم الامال.

                                              
هو: شريك بن عبد اهلل بن احلار  النخعد  الادويفر أبدو عبدد اهللر أحدد األ مدة األعدالمر ويعتدرب حديثده مدن أضسدام احلسدن لغد هر  ((1

هدد(ر ف عزلده وأعداده املهدددير 159املنصدور العباسد  القضداء علدى الاوفددة سدنة)اشدتهر بقدو  ذكا دهر وسدرعة بديهتدهر واله ا ليفددة 
هددد(. البدايددة 177هددد(ر وتددويف بالاوفددة سددنة)45ف عزلدده موسددى اهلددادير وكددان عددادالً يف أحاامدده وضضددا هر ولددد يف خبددارى سددنة)

 (.1/898(ر وت كر  احلفاظ )11/195والنهاية )
هددد(ر كددان جددواداً ملدديح 187نا املهدددي بددن املنصددورر ثالددث نلفدداء بددين العبدداءر ولددد سددنة )هددو: حممددد بددن عبددد اهللر أمدد  املددؤم ((2

هدد(ر وعداش ثالثداً وأربعدا سدنة. فدوات 149الشال حمببداً إا الرعيدة وكدان ملاده عشدر سدنا وشدهراً تدوا ا الفدة بعدد أبيده سدنة )
 (. 179-11/174(ر والبداية والنهاية)418-9/411الوفيات)

 (44-94(. وينظر: البد  احلولية 1/994صام )االعت ( (3
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 اجلهل بأساليب لغة العرب:
كل من أراد أن ينظر يف الاتاب والسنة أن يتعلم لسان العرب، ال ي   لقد جعل العلماء لزامًا على

 .(1)به أديي ونقلي نصوص الشريعة، وأن ينظر يف أساليبهم واستعماالهتم
يف كالم   )إن اجلهل بلغة العرب أدى إا فهم بعض النصوص على غ  وجهها، وه ا ظاهر جل

عرب واستعماالهتم، أو الصرف إا ما هو ضليل املبتدعة، حيث جتد يف كالمهم ا روج على لسان ال
، ل ا جيب على (2)، وغ  ذلك( شاذ، أو اإلعراض عن اعتبار األلفاظ املنتقلة إا االستعمال الشرع

 الناظر يف الشريعة واملتالم فيها، أصوالً وفروعاً، أمرين:
ان العرب بالغاً فيه ما بلغ ، عاملاً بلسحدمها: أال يتالم يف ش ء من ذلك حىت ياون عربياً كالعريبأ

العرب، أو ما بلغ أ مة اللغة املتقدما. وليس املراد أن ياون حافظاً كحفظهم، وجامعاً كجمعهم، وإمنا 
 املراد أن يص  فهمه عربياً يف اجلملة.

ثانيهما: إذا أشال عليه لفظ يف الاتاب أو يف السنة، فال يقدم على القول فيه دون أن يستظهر 
ن له علم بالعربية، فقد ياون إماماً فيها، ولانه خيفى عليه األمر يف بعض األوضات، فاألوا يف بغ ه مم

على   ا اصة حىت يسأل عنها؛ كما نف احملض بعض املعاين حقه االحتياط؛ إذ ضد ي هب على العريب
، حىت انتصم إليه (3)   ﴿ابن عباء د رض  اهلل عنهما د مع  ضوله تعاا: 

القرآنية،  واألمثلة على حترير املعاين، (4)حدمها: أنا ف رهتا. أى: أنا ابتدأهتاأان على بئر، فقال أعرابي
 .(5)للقصور يف اللغة ويف فهم أساليبها كث  

 :اجلهل مبقاصد الشريعة
ما مات  على كل مسلم أن يعلم ويؤمن ويعتقد أن الدين ضد كمل، وأن الشريعة كاملة، وأن حممداً 

                                              
 (.1/75مقدمة تفس  ال ربي ) ( (1
 (.1/992حقيقة البدعة ) ( (2
 .1سور  فاطرر آية:  ( (3
 .1: ة( تفس  سور  فاطر آي9/544تفس  ابن كث  ) ( (4
(ر وينظددر: 1/941هددر وحقيقددة البدعدة )1481ر طبعدة دار الفضدديلةر األوا ي( البدد  احلوليددةر لعبدد اهلل التددوجير 99ينظدر: ص ) ((5

 هد. 1417( علم أصول البد ر لعل  بن حسن األثرير طبعة دار الراية بالرياضر ال بعة الثانية 44ص )
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    ﴿ يف سور  املا د : وضح كل ش ء، بشهاد  القرآن، ضال تعاا إال وضد
نامت  صلى اهلل عليه وسلموالرسول ، (3آية:﴾ )      

      ﴿ سور  األحزاب: يف النبيا ضد جاء بالرسالة اجلامعة ا امتة، ضال اهلل تعاا
لزم عليه  ، فإذا اعتقد املسلم ه ا الشئ،(40آية:﴾ )     

 االنقياد هل ه الشريعة، وأن ينظر إا من نظر إليها بغ  ه ا النظر بأنه مارق مبتد .
: حتي كليات الشر  وضواعده. ضال الشاط  يأما النوازل احلادثة، والوضا ل املتجدد ، فإهنا تنضو 

وضد بيني غاية فلم يبق للدين ضاعد   تاج إليها يف الضروريات واحلاجيات أو التاميليات، إال ]
 .(1)[البيان

ضال يف حقيقة البدعة: والنوازل واجلز يات الث تستجد تدنل حتي ه ه القواعد، وينظر يف كل نازلة 
مبنظار الشر ، فإنه والبد أن ياون هلا حامًا بالقبول أو الرد، سواء كان ذلك يف جمال العبادات أم يف 

صلى اهلل عليه اسية الث تنظم كل اجلز يات احلادثة ضوله املعامالت، ومن كليات ه ا الدين وضواعده األس
 .(2﴾ ).... وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة....»: وسلم

 فإذا عمل   ه القاعد  الشرعية ظهرت لنا مقاصد شرعية أغفلها املبتدعة فضلوا وأضلوا، منها:
 النقصان، ويعتربها اعتباراً كلياً يف العبادات والعادات، وال النظر إا الشر  بعا الامال ال بعا -أ 

خيأعه، فإن الزا د يف الشريعة واملنقا منها هو   ءاهلل ورسوله بش يلبتة، وال يتقدم با يدأخيرج عنها 
استدركوا   ات ال رق، وعندما أغفل املبتدعة ه ا املقصد الشرعنياملبتد  املنحرف عن اجلاد  إا ب

 .(3)م وأفعاهلم على الشر  الارمي، فاهتموه د بواضل حاهلم أو مبقاهلم د بالنقابأضواهل
 ول لك أحد  املبتدعة يف دين اهلل بدعاً مازالي ضا مة، ومازالي آثارها ارم يف جسد األمة.

إن من كمال الشريعة اليقا اجلازم بأن القرآن ال تضاد با آياته، وال با األحاديث النبوية،  -ب
   ﴿: يف سور  النجم  با أحدمها مل اآلنر، بل اجلميل مصدرهم واحد، ضال تعااوال

        ﴿: يف سور  النساء وضال تعاا، (3آية: ﴾ ) 

                                              
 (.8/214االعتصام ) ( (1
 .4(. وسبق ارجيه احلديث ص1/941حقيقة البدعة ) ( (2
 ( بتصرف.8/288االعتصام) ( (3
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 .(11آية: ﴾ )  
د رمحه اهلل د ضال: ضال رجل البن  (2)، عن سعيد بن جب (1)ومما يؤيد ه ا املع  ما أنرجه البخارى

  ﴿ -، ضال د ضوله تعاا: َّ إىن أجد يف القرآن أشياء اتلر عل :ض  اهلل عنهما دعباء د ر 
، وضوله (4)     ﴿، وضوله تعاا: (3)     
، فقد  (6)     .... ﴿وضوله تعاا: ، (5)    .... ﴿تعاا: 

    ﴿، إا ضوله: (7)    .... ﴿كتموا يف ه ه اآلية، وضال تعاا: 
    .... ﴿ف كر نلق السماء ضبل نلق األرض، ف ضال: ، (8) 

ف كر يف ه ه نلق األرض ضبل نلق ، (10)  .... ﴿إا ضوله: ، (9) ....  
 ... ﴿، (12)  .... ﴿، (11)    .... ﴿السماوات، وضال تعاا: 

                                              
يددل بددن إبددراهيم بددن املغدد   اجلعفدد  البخدداري أبددو عبددد اهللر صدداحب أصددح كتدداب بعددد كتدداب اهللر وهددو هددو: اإلمددام حممددد بددن إمساع ((1

 صحيح البخارير اتفقي األمة على إمامته يف احلديثر ضال ابن حجر: جبل احلفظ وإمام الدنيار ثقة. 
(ر وسد  أعدالم 1/871لدة )( سنة. طبقات احلناب48هد(ر وعمره )854هد(ر وتويف سنة )194سنة )د رمحه اهلل  -ولد 

 (. 9/47(ر وهت يب الته يب )18/991النبالء )
هو: سعيد بن جب  بدن هشدام األسددي، مدوالهم، الادويف، أبدو عبدد اهلل، وضيدل: أبدو حممدد. مدن أ مدة السدلر، مدن ال بقدة الثالثدة  (2)

فلمدا د وايل بدين أميدة د األشدعث علدى احلجداج ومدن الفقهداء والعلمداء الصداحلا الثقدات، وكدان عابدداً فاضدالً ورعداً، ندرج مدل ابدن 
(، 847دد  4/854( سدنة. ال بقدات البدن سدعد )47( سدنة. وضيدل )49هدد( وعمدره )95متان منه احلجداج ضتلده، وذلدك سدنة )

 (.14د  4/11وهت يب الته يب )
 111( سور  املؤمنون، آية 3)
 87سور  الصافات، آية: ( 4)

 48( سور  النساء، آية:(5
 89األنعام، آية: ( سور  (6
 87( سور  النازعات، آية: 7)
 91( سور  النازعات، آية: 8)
 9( سور  فصلي، آية: 9)
 11( سور  فصلي، آية: 10)
 94( سور  النساء، آية: 11)
 145( سور  النساء، آية: 12)
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    ﴿ -فاأنه كان ف مضى. فقال ابن عباء د رض  اهلل عنهما:، (1) 
، يف النفخة األوا ف ينفخ يف الصور، فصعق من يف السموات ومن يف األرض، (2)  

إال من شاء اهلل، فال أنساب بينهم عند ذلك وال يتساءلون، ف يف النفخة اآلنر  أضبل بعضهم على 
 بعض يتساءلون.
: فإن اهلل يغفر ألهل      ﴿وضوله: ،     ﴿وأما ضوله: 

م، فتن ق أيديهم، هالص ذنو م، وضال املشركون: تعالوا نقول: مل نان مشركا. فختم على أفواهاإلن
      .... ﴿فعند ذلك عرف أن اهلل ال ياتم حديثاً، وعنده: 

        (3). 
ونلق األرض يف يوما، ف نلق السماء، ف استوى إا السماء فسواهن يف يوما آنرين، ف دحا 
األرض، ودحوها: أن أنرج منها املاء واملرعى، ونلق اجلبال واآلكام وما بينهما يف يوما آنرين، ف لك 

فجعلي األرض وما فيها من ش ء يف أربعة أيام، ،     ﴿، وضوله:  ﴿ضوله: 
 ونلقي السموات يف يوما.

يرد مل يزل ك لك، فإن اهلل مل  ينفسه ذلك، وذلك ضوله: أ  : يسم    ﴿
 .(5)((4)شيئاً إال أصاب به ال ي أراد، فال خيتلر عليك القرآن، فإن كالً من عند اهلل

، وبا (6)«من سن يف اإلسالم سنة حسنة»فلو علم املبتدعة ه ه القاعد  ملا عارضوا با حديث: 
احلال وإن مجيل األحاديث الث حت ر من البدعة وت مها، فسلموا وسلموا، ولانهم ادعوا التناضض بلسان 

 ما وضعوا فيه من بد  واحنرافات.فيهتربوا عنه بلسان املقال، فوضعوا 

                                              
 194( سور  النساء، آية: 1)
 111سور  املؤمنون، آية:  (2)
 48سور  النساء، آية: ( 3)
 الباب.البخارى يف صحيحه معلقاً يف كتاب التفس ، تفس  سور  )حم، السجد ، فصلي( أول أنرجه  (4)
(، والبدعدة واملصداحل 8/914( واالعتصدام للشداط  )944دد  1/948(، وحقيقدة البدعدة )49دد  41ينظر: البد  احلوليدة، ص ) (5)

 هد.1414عة األوا (ر لتوفيق الواع  طبعة دار الأا ، الاويي، ال ب148د  199املرسلة )
احلددديث، رواه مسددلم يف صددحيحه أ الزكددا ، بدداب احلددث علددى الصدددضة ولددو بشددق متددر  أو كلمددة طيبددة، وأهنددا حجدداب مددن النددار ح  (6)

(8951.) 
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 املبحث الثاين
 مظاهر اجلهل عند الفرق

 أوال: املورية العلمية:

 اجلهل بأصول التشريل: - 1
يظهر جهل فرضة املورية بأصول التشريل اإلسالم  يف إمهاهلا للقرآن الارمي والسنة النبوية الشريفة يف 

فعلى الرغم من ادعاء ه ه الفرضة اإلسالم إال أننا  ،بالاتاب املقدء عند النصارى اواستبداهل ،عباداهتا
  .(1)جندها حتافظ على كث  من التعاليم املميز  للديانة املسيحية مثل استخدام الأانيم الانسية يف الصال 

 يث يعترب نفسه آنر األنبياء خمالفاً ح ،النبو   كما يظهر جهل ه ه الفرضة يف ادعاء زعيمها درو عل
  .هو آنر األنبياء والرسل صلى اهلل عليه وسلموالث تقرر أن الن  حممد  ،ب لك نصوص الاتاب والسنة

 اإلعراض عن أصول التشريل:د  8
فحرمي أكل  ،حل اهللأعراض الفرضة املورية عن أصول التشريل اإلسالم  يف حترميها ما إيظهر 

وه ا  ،كما حرمي ال الق وتعدد الزوجات متأثر  باملسيحية،  متأثر  يف ذلك بالبوذية اللحوم والبيض
 .حل اهلل ياشر جهل ه ه الفرضة مبا شرعه اهلل يف كتابه الشرير من حالل وحرامأاالجتاه حنو حترمي ما 

 خمالفة املسلما يف التشريل:د  9
رتاني االنبوية كمصدرين أساسيا للتشريل و نالفي فرضة املورية املسلما يف رفضها للقرآن والسنة 
 .على االجتاه اإلسالم  يف التشريل صر اً  إا البوذية واملسيحية تلتمس منها تشريعاهتا مما يعد نروجاً 

 تعقيب:
يظهر منها خمالفتها للمسلما يف   ه ه ه  مظاهر اجلهل عند فرضة املورية العلمية بزعامة درو عل

 .مما يعرب عن نزعة جاهلة متأصلة يف ه ه اجلماعة، اب والسنة يف التشريلعدم االعتماد على الات

                                              
(
1
) Ali, Drew, Op Cit, P 17  .  
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 ثانيا: اإلليجية األوا:

 اجلهل بأصول التشريل: - 1
ي فادددر  نددديبددددو جهدددل فرضدددة اإلليجيدددة األوا بأصدددول التشدددريل اإلسدددالم  يف مفهومهدددا عدددن األلوهيدددة فتب

وأن ، وادعدي أن اهلل حدال يف السدود ،ة واحللوليدةالتشبيه والتجسديم املوجدود  يف نصدوص النصدرانية واليهوديد
فلدددو عددداد هدددؤالء اجلهدددالء إا كتددداب اهلل وسدددنة نبيددده ، تعددداا اهلل عمدددا يصدددفون، (1)سدددود علدددى احلقيقدددةأاهلل 

وهدد ا القددول هددو رد للتشدددبيه ، ( 22اآليدددة ، سددور  الشددورى ﴾ )  ﴿لوجدددوا أن اهلل 
ثبتوا لده الصدفات علدى وجده أجممدل فد  ونفد، بإثبدات مفصدل ولقد بعث اهلل سدبحانه وتعداا رسدله ،والتمثيل
 ونفوا عنه ما ال يصلح له من التشبيه والتجسيم ، التفصيل

اآلية ، سور  مرمي﴾ )       ﴿يقول الباري عز وجل: 
، يستحق مثل امسه اً أي نظ   ﴾   ﴿( وتتفق آراء املفسرين حول مع  ضوله تعاا:  65

  .أو مساميا يساميه يقال مساميا له
( 210اآلية ، سور  الصافات﴾ )      ﴿ويقول عز وجل: 

  .فلقد سبح اهلل نفسه عما يصفه به املشركون املفأون
حيث ورد من نالل آيات كث   من أمسا ه وصفاته  ،ولقد جاء الاتاب الارمي باإلثبات املفصل

 ز وجل:يقول الباري ع ،سبحانه ما أنزله يف حمام اآليات
( وغ  ذلك 3اآلية ، سور  احلديد﴾ )        ﴿

 .من اآليات الث وردت من نالهلا أمساء اهلل وصفاته على النحو ال ي يليق باماله سبحانه وتعاا
ياشر عن جهل ه ه  ،تعاا اهلل عما يصفون ،سودأ و من هنا كان ادعاء اإلليجية األوا أن اهلل

 .ا جاءت يف القرآن الارميالفرضة بصفات اهلل كم
وإمنا مات يقول إليجا  ،و يظهر جهل الفرضة اإلليجية األوا أيضا يف زعمها أن الن  عيسى مل يرفل

سنة كان نبيا فقط عاد إا الأاب ولن   عيسى ال ي ضتل هنا ضبل ألف»حممد زعيم اإلليجية األوا: 

                                              
)1  ( ELIJAH M, OP, CIT, P 51. 
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 ،حبقيقة الن  عيسى املثبتة يف القرآن الارمي وه ا االدعاء ياشر عن جهل ه ه الفرضة (1)«يعود حيا
( وه ه اآلية تدل داللة ضاطعة  250اآلية ، سور  النساء﴾ )   ﴿يقول عز وجل: 

ن عيسى ضد ضتل يعرب عن جهلها أومن ف فان ادعاء ه ه الفرضة ب، على أن عيسى مل يصلب أو يقتل
  .بالقرآن

 نه آنر األنبياء.أزعيمها ادعاء  و من مظاهر جهل ه ه الفرضة أيضاً 
 .(2)«يأنا آنر األنبياء وال رسول بعد»يقول إليجا حممد:  

يقول  ،وجه اجلهل بالشريعة عند ه ه الفرضةأو ه ا االدعاء الااذب ياشر عن وجه جديد من 
 ﴾ )           ﴿الباري عز وجل: 
وأول من ، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة»: صلى اهلل عليه وسلم( ويقول  40اآلية ، سور  األحزاب
  .(3)«وأول شافل وأول مشفل، ينشق عنه القرب
ومثل األنبياء كمثل رجل ب  بنيانا فأحسنه وأمجله إال موضل   مثل: »صلى اهلل عليه وسلمو يقول 

؟ ضال: ويقولون: هال وضعي ه ه اللبنة، فجعل الناء ي وفون به ويعجبون له، لبنة من زاوية من زواياه
 .(4)«فأنا اللبنة وأنا نامت النبيا

 اإلعراض عن أصول التشريل: د  8
األوا عن أصول التشريل اإلسالم  يف ادعا ها أن القرآن الارمي ضد نزل  ةليجيعراض فرضة اإلإيظهر 
 .هنم البد أن ياون هلم كتاب ناص  مأو  ،للعرب فقط

كتاب ال عا رأت ،  لتحولنا إا العامل اجلديد البد أن ياون لنا كتاب جديد»يقول إليجا حممد: 
 .(5)«وال أذن مسعي وال ن ر على بال أحدنا

 ،نزل للناء أمجعاأوه ا االدعاء الااذب يدل على عدم اعأاف ه ه الفرضة بالقرآن كاتاب 
                                              

 .75( حممد أمحد عبد القادر: مرجل سابقر ص 1)
)2  ( Elijah M, Op, Cit, P 14. 

 (.5941(رواه مسلم، كتاب الفضا ل، باب تفضيل نبينا على مجيل ا ال ق، ح)3)
ندامت  صدلى اهلل عليده وسدلم( ورواه مسدلم أ الفضدا ل، بداب ذكدر كونده 9594رواه البخاري، أ املناضب، باب نامت النبيا ح ) (4)

 (. 5959النبيا، ح)
(5)  Elijahm.,Op,Cit,P.29. 
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 وتؤكد على أن القرآن مل ينزل للعرب ،خمالفا ب لك النصوص الصر ة الث وردت يف القرآن الارمي
       ﴿: ليقول الباري عز وج ،نزل للناء أمجعاأوإمنا  ،فقط

 .(206اآلية ، سور  اإلسراء ﴾ ) 

 خمالفة املسلما يف التشريل:  -9
املسلما يف رفضها للقرآن والسنة د مثلها يف ذلك مثل املورية العلمية د نالفي فرضة اإلليجية األوا  

على  صر اً  ا رافات واألساط  تستمد منها أفاارها مما يعد نروجاً  رتاني إااو  ،النبوية الشريفة
 االجتاه اإلسالم  يف التشريل.

 تعقدديب: 
تعاس ضصر نظر ه ه الفرضة وضلة إملامها   وه ،ه ه ه  مظاهر اجلهل عند فرضة اإلليجية األوا

 هلل وسنة رسوله.يف جتاهلها لاتاب ا وضد ظهر ذلك واضحاً ، برحابة الدين اإلسالم  السمح

 ثالثا: اإلليجية الثانيدددددددة:  

 اجلهل بأصول التشريل:  -1 
تعاا اهلل ، تابعي اإلليجية الثانية بزعامة واالء حممد اإلليجية األوا فادعي مثلها أن اهلل أسود

ولانها زادت عليها ، كما ادعي اإلليجية األوا ،كما ادعي أن اهلل حال يف السود ،عما يصفون
وإمنا  ،كما تابعي اإلليجية األوا يف زعمها أن الن  عيسى مل يرفل ،دعي أن اهلل حال يف البيضاف

 .(1)مات ودفن ولن يعود حيا

 اإلعراض عن أصول التشريل:  - 8

صلى اهلل عراض فرضة اإلليجية عن أصول التشريل اإلسالم  يف ادعا ها أن معرفة الن  حممد إيظهر 
ومل يعأفوا  ا  ،سق وا السنة من التشريلأف ،االعتماد على سنته زومن ف ال جيو  ،(2)ناضصة عليه وسلم

                                              
 (1) M.W lectures of Eman Muhammed, P.45. 

(2)  Ibid,P.66. 
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يقول الباري عز وجل:  ،الث دعي إا ضرور  اتبا  الرسول ،خمالفا ب لك العديد من اآليات القرآنية
، سور  النساء ﴾ )            ﴿

 51اآلية ، ور  النساءس﴾ )      ﴿( وضوله تعاا:  10اآلية 
).  

 خمالفة املسلما يف التشريل: د  9
املسلما يف  -مثلها يف ذلك مثل اإلليجية األوا واملورية العلمية -نالفي فرضة اإلليجية الثانية  

  .على االجتاه اإلسالم  مما يعد نروجاً  ،إسقاطها للقرآن والسنة كمصدرين للتشريل

 تعقيب:
ند فرضة اإلليجية الثانية تابعي فيها جهل فرضة اإلليجية األوا مما يعاس ه ه ه  مظاهر اجلهل ع

ضد انتقل من إليجا حممد مؤسس اإلليجية  اً وراثيّ  ال ي رمبا عاس نلالً  ،اجلهل با الفرضتااستشراء 
 .األوا إا ابنه واالء حممد زعيم اإلليجية الثانية

 رابعا: النوبيددددددة:

 ريل:اجلهل بأصول التشد  1
كما فعلي   -يظهر جهل فرضة النوبية بأصول التشريل اإلسالم  يف مفهومها عن األلوهية فتبني 

والتورا  عند اليهود  ، فار  التشبيه والتجسيم املوجود  يف اإلجنيل عند املسيحياد اإلليجية األوا والثانية 
لك بل ادعي االحتاد في كر ومل تاتر ب ، كما ادعي احللولية وذهبي إا أن اهلل حال يف األسود

  .(1)عيسى زعيم ه ه الفرضة أن الفلك السابل هو فلك االحتاد باهلل 
يقول  ،نه ابن جربيلأفتزعم  ،يف إناارها معجز  والد  الن  عيسى و يظهر جهل فرضة النوبية أيضاً 

الفعل دنل و  دملا نزل جربيل الروح القدء من صدر اهلل متثل يف جسد لا  يدنل على مرمي »عيسى: 
 .(2)«جامل يعين

                                              
(
1
) Al-Imam Ise,the Holy Quran, OP Cit, P41. 

(
2
) Ibid, P 43. 
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كثر من مع  غ  مع  أإذ لالمة دنل  ،و ه ه العبار  تاشر عن سوء فهم عيسى ملن ق اللغة
كما تاشر ه ه العبار  أيضا عن جهل عيسى حبقيقة معجز  والد  عيسى املثبتة يف القرآن . (1)اجلما 
 .نه جتاهلها متاماً أوالث من الواضح  ،الارمي

فيفسر كلمة ن  على أهنا  ،هل ه ه الفرضة ادعاء زعيمها عدم احلاجة إا األنبياءومن مظاهر ج
فه  ليسي  ،شرق عليها نور العلم واملعرفةأوملا كاني ه ه الفرضة ضد ، التنبؤ ومن ف نقا املعرفة تعين

د أن ذكرنا كما سبق و د  لنقا معرفتهم  صلى اهلل عليه وسلميف حاجة إا األنبياء مبا فيهم الن  حممد 
 .(2)اعترب فرضته يف مرتبة أعلى من األنبياءو 

دون أن تقدم أي دليل من أي  ، (3)تعتقد فرضة النوبية أن كل األنبياء سود ،أضر إا ما سبق 
 عمهم.اكتاب مقدء يعتنقونه على صدق مز 

 اإلعراض عن أصول التشريل:د  8
ادعا ها أن الاتب السابقة على القرآن  عراض فرضة النوبية عن أصول التشريل اإلسالم  يفإيبدو  

إا جنب يف كل ما يعرض على اإلنسان  ومن ف جيب االحتاام إليها جنباً ، الارمي مل تتعرض للتحرير
والعاس  (املقدء)ونتيجة ل لك جند عيسى زعيم فرضة النوبية يفسر القرآن الارمي بالاتاب  ،من أمور
  .(4)السنة النبوية الشريفة متاماً  متجاهالً 

 خمالفة املسلما يف التشريل:د  9
أن تسعة وتسعا يف املا ة من  ألغى عيسى األصل الثاين من أصول التشريل اإلسالم  زاعماً  

 .(5)األحاديث النبوية إما موضوعة وإما ضعيفة
واعترب ه ا الراوي هو ، املعتمد  عنده لألحاديث ه  رواية حممد بن إسحاق توضال بأن الروايا

                                              
 )ماد  دنل ( 921( ينظرر معجم ألفاظ القرآن الارمي: مرجل سابقر ص 1)

(2)  IMAM ISE, OP. CIT, P. 42. 

(3)  IBID, P 52 

(4)  IBID,P.51. 

(5)  IBID,P.52. 
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للن  حممد  فهو يرى أن حممد بن إسحاق كان معاصراً . (1)ي الوحيد ال ي تصح أحاديثه اليومالراو 
  .نه كان من صحابتهأو ، صلى اهلل عليه وسلم

 .صلى اهلل عليه وسلمن اعتماد رواية حممد بن إسحاق تعتمد على معاصرته للن  إوعلى ه ا ف
ولان إذا علمنا أن ه ا ، روايته لألحاديثوعلى ه ا األساء يعتمد عيسى زعيم ه ه الفرضة على 

نه إف، نه مل يعاصر حىت الصحابةأأي ، هد 251نه كتب الس   عام أللرسول و  الرجل مل يان معاصراً 
  .(2)يظهر لنا مدى جهل عيسى وفرضته باتب الس   والأاجم 

يف أن األحاديث الث وردت  ك لك طعن عيسى يف صحة أحاديث البخاري ومسلم زاعماً 
 .(3)صحيحيهما غ  صحيحة 

فيقول:  ،موضوعاً  من نصوص التورا  أو اإلجنيل حديثاً  اً ك لك يعترب عيسى أي حديث خيالر نصّ 
  (4)«من أوامر الاتب املقدسة فاحلديث باطل إن نالر أي حديث نبوي أمراً »

 تعقيب:
مدى بعد ه ه  وه  مظاهر تاشر عن ،ه ه ه  مظاهر اجلهل عند فرضة النوبية بزعامة عيسى 

املورية العلمية واإلليجية األوا واإلليجية الثانية عن االلتزام باتاب اهلل وسنة د الفرضة والفرق السابقة عليها 
الأدي  وجتاهلهما يعين، صحيحاً  فااللتزام  ما هو األساء املاا لفهم العقيد  اإلسالمية فهماً ، رسوله

 ء. يف الأهات والركون إا البد  واألهوا
اإلنسان دانل دا ر  اإلسالم   واحلق هو كتاب اهلل ورسوله إمنا يبق، ن االلتزام باحلقإ :وهل ا نقول

كما أن احلرص على ت بيق النا الشرع   ،ذات اليما أو ذات الشمال هدون أن يتزحزح بوجه
لضامن الوحيد ( هو ا صلى اهلل عليه وسلمالن  حممد ) الداع  إا ضرور  التمسك باتاب اهلل وسنة

أو ، والنجا  من التخبط يف تيارات ا رافات واألساط ، لا  ينعم بالسعاد  يف الدنيا واآلنر  ،لإلنسان
 الزلل يف هاوية اجلهل القا م على اجلفاء والسفه.

                                              
(
1
) IBID, P 55 

 .  4ر ص 1978، املاتبة األموية، ب وتر 1ر ط1(ينظرر عبد السالم هارون: هت يب س   ابن هشامر جد2)
)3  ( AL-IMAM ISE, OP CIT, P 55 
)4  ( IBID, P 66 
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 الباب الرابل

 موضر الفرق من اآلنر واحلام عليهم

 ويشتمل على متهيد وثالثة فصول:
 ضفهم من اآلنر.الفصل األول: مو 

 الفصل الثاين: عالضتهم بالعامل اإلسالم .
 الفصل الثالث: رأي علماء اإلسالم يف ه ه الفرق.
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 متهيددددد:
فقرر القواعد الث على أساسها  ،أضام اإلسالم نظرته إا اآلنر على أساء من التسامح والعفو

وما عليهم من واجبات من نالل  ،وما جيب على املسلما اتباعه من تعاليم ،يعامل غ  املسلما
 ،ال ي نظم تلك العالضات. فشملي كث  من النصوص القرآنية روح التسامح والعفو ،القرآن الارمي

سور  املا د : ﴾ )       ﴿يقول البارى عز وجل: 
﴾           ﴿(، وك لك ضوله عز وجل: 23اآلية 

 (.40سور  الشورى: اآلية )
فقد حدد وبدضة عدم إجبار الناء على  ،الدعو  لإلسالم تضح موضر اإلسالم من  البداية يفكما ي  

سور  ﴾ )        ﴿يقول البارى عز وجل:  ،اإلسالم الدنول يف
   ﴿(:  صلى اهلل عليه وسلم(، ويقول عز وجل خماطبًا الن  حممد )156البقر : اآلية 

سور  )﴾             
 (.11يونس: اآلية 

نه إف ،دين اإلسالم تفس  اآلية األوا: أي ال تارهوا أحد على الدنول يف وضد ضال ابن كث  يف 
 .(1)على الدنول فيه اً ال  تاج إا أن ياره أحد ،دال له وبراهينه  با واضح جل

فقد رووا عن ابن  ،الدين يبا لنا جانبًا من تسامح ه اد كما ي كر ابن كث  د  وسبب نزول اآلية  
ن عاش هلا ولد إفتجعل على نفسها د ضليلة النسل د   عباء د رض  اهلل عنه د ضال: كاني املرأ  تاون مقال

فلما أجليي بنو النض  كان فيهم من أبناء األنصار. فقال آباؤهم: ال ند  أبناءنا )يعنون  .(2)أن هتوده
سور  البقر : ﴾ )   ﴿ى عز وجل ه ه اآلية: ال ندعهم يعتنقون اليهودية( فأنزل البار 

 .(3) (156اآلية 
على ه ا النهج، فقد منل رجاًل حاول أن يرغم ولديه  صلى اهلل عليه وسلموضد سار الن  حممد  

                                              
 .911ر ص 1ينظر، ابن كث : تفس  القرآن العظيم، جد( 1)
  كان يفعل ذلك نساء األنصار يف  اجلاهلية.( 2)
( وال ربي 1/989( والدر املنثور )8/15واألثر عند ابن كث  ) 79سن حممود نليل: موضر اإلسالم من العنر، ص ( ينظر، ح3)

 (.5218( برضم )5/412)
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على اإلسالم، ي كر ال ربى أن رجاًل يقال له احلصا من ب  سامل بن عوف كان له ولدان مسيحيان 
ومها  ،ما على اعتناق اإلسالمهل عليه الصال  والسالم عما كان جيوز له إكراهفسأل الرسو  ،وهو مسلم

 .(1)فنهاه الرسول عليه الصال  والسالم عن ذلك ،يرفضان كل دين غ  املسيحية
باء يريدون محاية أبنا هم من التبعية ألعدا هم احملاربا آورغم أن حماوالت اإلكراه السابقة كاني من 

ورغم الظروف ا اصة الث دنل  ا األبناء، دين اليهودية أو النصرانية وهم  ،دينهم يفال ين خيالفوهنم 
 ،امل هب ورغم ما كان يسود العامل كله حين اأ من موجات التعصب واالض هاد للمخالفا يف ،صغار

ر بل من هداه البارى عز وجل شرح صدره ونوَّ  ،رغم كل ذلك رفض اإلسالم اإلكراه ،فضاًل عن الدين
نه ال إفد عز وجل ضلبه ونتم على مسعه وبصره  يومن أعمى البار  ،اإلسالم على بينه بص ته دنل يف
 الدين مارهاً مقسوراً. يفيده الدنول يف

وضد دعا اإلسالم إا اتبا  أسلوب اللا والرفق واحلوار اهلادس واجملادلة باحلس  من نالل  
 ﴿عز وجل:  ييقول البار  ،اإلسالم بالدنول يف ضنا  أهل الاتاباستخدام العقل واملن ق إل

               
سور  العنابوت: اآلية ﴾ )         

46.) 
      ﴿: صلى اهلل عليه وسلم اً عز وجل خماطبًا حممد ييقول البار  

 ﴿وضوله عز وجل: ، (215سور  النحل: اآلية ﴾ )     
                

               ﴾
 .(2) (64سور  آل عمران: اآلية )

ذن بل جعل القرآن من أسباب اإل ،حرمة شعا رهم اوضد صان اإلسالم لغ  املسلما معابدهم ورع 
       ﴿ضوله تعاا:  وذلك يف ،القتال محاية حرية العباد  يف

                

                                              
 .548ر ص 8ر جد 1979( تاريخ األمم وامللوأ، دار املعارف، القاهر ، 1)
 .81، ص 1994اهليئة املصرية العامة للاتاب،  ( نرميان عبد الارمي أمحد: معاملة غ  املسلما يف  الدولة اإلسالمية،2)
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 (.31د  31 تانسور  احلج: اآلي﴾ )

إا أهل جنران أن هلم جوار اهلل وذمة رسوله على  صلى اهلل عليه وسلمولقد اشتمل عهد حممد  
 .(1)أمواهلم وملتهم وبيعهم

تهم الدينية وحرية نا على حريد القدء د يليا إعهد عمر بن ا  اب د رض  اهلل عنه د اا أهل  ويف 
مانا أع اهم أمان: يليا من األإه ا ما أع ى عبد اهلل عمر أم  املؤمنا أهل  ،معابدهم وشعا رهم

ألنفسهم وأمواهلم وكنا سهم وصلباهنم وسا ر ملتها ال تسان كنا سهم وال هتدم وال ينتقا منها وال 
وال  ،وال يضار أحد منهم ،على دينهموال يارهون  ،من حيزها وال من صلبها وال من ش ء من أمواهلم

 .(2)يليا معهم أحد من اليهودإيسان ب
فقد كان د يهودًا أو نصارى د ألهل الاتاب  صلى اهلل عليه وسلمحممد الن  ولننظر إا معاملة  

 سحاق يفإ، وذكر ابن (3)ويأن  منهم ويع يهم ،ويعود مرضاهم ،يزورهم ويارمهم و سن إليهم
باملدينة دنلوا  صلى اهلل عليه وسلمملا ضدموا على رسول اهلل د وهم من النصارى د جنران الس  : أن وفد 

فقال رسول  ،راد الناء منعهمأف ،مسجده فقاموا يصلون يف ،فااني صالهتم ،عليه مسجده بعد العصر
لى ه ه فاستقبلوا املشرق فصلوا صالهتم. وعقب ابن ضيم اجلوزية ع .دعوهم :صلى اهلل عليه وسلماهلل 

متاا أهل الاتاب  وفيها ف كر ما فيها من الفقه جواز دنول أهل الاتاب مساجد املسلما ،القصة
 .(4)إذا كان ذلك عارضاً  يضاً أمساجدهم  من صالهتم حبضر  املسلما ويف

تصدق بصدضة  صلى اهلل عليه وسلمب أن رسول اهلل ياألموال عن سعيد بن املس وروى أبو عبيد يف
مات  صلى اهلل عليه وسلمن الن  أ يوروى البخار  .(5)عليهم يجتر   فه ،يي من اليهودعلى أهل ب

وسعه أن يستقرض من أصحابه وما كانوا ليضنوا  ان يفكوضد   ،نفقة عياله يف يودرعه مرهونة عند يهود
 ستعان يفاهلدايا من غ  املسلما وا صلى اهلل عليه وسلموضبل الن  د مته أولان أراد أن يعلم  ،عليه

                                              
 (.554/ 9( وزاد املعاد )949/ 1، وينظر يف أصل القصة تفس  ابن كث  )79( حسن حممود نليل: مرجل سابق، ص 1)
 .419ر ص 9، جد1979( ال ربى: تاريخ األمم وامللوأ، دار املعارف، القاهر ، 2)
 . 47تمل اإلسالمى، دار املعارف، القاهر ، )د.ت(، ص ( يوسر القرضاوي: غ  املسلما يف  اجمل3)
 .552،ص9ابن ضيم اجلوزية: زاد املعاد، م بعة السنة احملمدية، )د.ت(، جد( 4)
 .74حسن حممود نليل: مرجل سابق، ص (5)
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. وروى جابر بن عبد (1)حيث ضمن والءهم له ومل خيش منهم شراً وال كيداً  ،سلمه وحربه بغ  املسلما
أو ليسي »هنا جناز  يهودى.. فقال: إيا رسول اهلل  :اهلل ضال: مرت بنا جناز  فقام الن  وضمنا فقلنا

 .(2)«يتم اجلناز  فقومواأنفساً: إذا ر 
د رض  اهلل عنه د يومًا شيخًا ضريرًا يسأل على باب فسأل فعلم أنه  ولقد رأى عمر بن ا  اب

وذهب إا منزله  ،فأن  عمر بيده .ضال: اجلزية واحلاجة والسن ؟فقال له: ما أجلأأ إا ما أرى ،يهودى
نصفناه أن أكلنا أوأرسل إا نازن بيي املال: انظر ه ا وضرباؤه فو اهلل ما  ،فأع اه ما يافيه ساعتها

، ومر (3)وه ا من مساكا أهل الاتاب ،منا الصدضات للفقراء واملساكاإ ف خن له عند اهلرم ،تهشيب
 .ال جند :وضال: يقولون ،ضيموا يف اجلزية فاره ذلكأعمر بن ا  اب د رض  اهلل عنه د يوماً على ضوم ضد 

 .(4)ف أمر  م فخلى سبيلهم .ضال: فدعوهم وال تالفوهم ما ال ي يقون
فلم مينعه ذلك أن د   لؤلؤ  اجملوس أيبد ب عمر د رض  اهلل عنه د بضربة رجل من أهل ال مة وأصي 
أن  :بأهل ال مة ن اً  يا ليفة من بعد  أوص»ا ليفة من بعده وهو على فراش املوت فيقول:   يوص

 .(5)«وأال يالفهم فوق طاضتهم ،وأن يقاتل من ورا هم ،يويف بعهدهم
ويارر الوصية مر  بعد مر   ،من األضحية يجاره اليهود  غالمه أن يع   بن عمر يوصاوك لك 

 صلى اهلل عليه وسلمن الن  إضال ابن عمر:  يوسأل عن سر ه ه العناية جبار يهود ،حىت دهش الغالم
 .(6)«مازال جربيل يوصيين باجلار حىت ظنني أنه سيورثه»ضال: 
 ،سواء أكان ه ا اآلنر يهوديًا أو نصرانياً  ،رتعامله مل اآلن وها ا تتجلى مساحة اإلسالم يف 

ان الضًا من حسن املعاشر  ول ر املعاملة ورعاية اجلوار وسعة املشاعر اإلنسانية من الرب والرمحة 
ويقرر اإلسالم أن ال ميا هلم ما للمسلما من  ،األمور الث حتتاج إليها احليا  اليومية  وه ،حسانواإل

                                              
 .47يوسر القرضاوي: مرجل سابق، ص (1)
(، 8888ورواه مسلم يف أ اجلنا ز، بداب القيدام للجنداز ، ح)( 1911رواه البخاري أ اجلنا ز، باب من ضام جلناز  يهودي، ح) (2)

 .  179، ص1991وينظر سيد ض ب: السالم العامل  واإلسالم، دار الشروق، القاهر ، 
 .179سيد ض ب: مرجل سابق، ص  (3)
 .187، ص 1991( حسن ا ربوطل : اإلسالم وأهل ال مة، دار املعارف، 4)
وأيب باددددر وعمددددر رضدددد  اهلل عنهمددددا،  صددددلى اهلل عليدددده وسددددلمنددددا ز، بدددداب مددددا جدددداء يف ضددددرب الندددد  رواه البخددددارى يف صددددحيحه أ اجل (5)

 (.1998ح)
 (.4115رواه البخارى يف  صحيحه، أ األدب، باب الوصاء  باجلار، ح) (6)
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 نر.ذن احأام عقا د اآلإوجيب على املسلما  ،سلما فيهاوعليهم ما على امل ،حقوق
نر هو إنسانية اإلسالم على أساسه نظرته إا اآل ال ي بين ين األساء الفار إ :النهاية نقول ويف 

سور  ﴾ )   ﴿عز وجل:  ييقول البار  ،يًا كان دينه أو جنسه أو لونهأاإلنسان 
 (.00اإلسراء: اآلية 

قرر  توجب على كل إنسان جتاه كل إنسان حق االحأام والعناية نظراً الشأاكهم وه ه الارامة امل 
عز وجل ال ي  يالدين واضل مبشيئة البار  ن انتالف الناء يفأواالعتقاد الصحيح  ،اإلنسانية مجيعًا يف

سور  ﴾ )     ﴿منح اإلنسان احلرية واالنتيار فيما يفعل ويد  
﴾          ﴿تعاا:  (، وضوله11الاهر: اآلية 

 (.221سور  هود: اآلية )
ما فيه ا   واحلامة علم إال كما أنه ال يشاء  ،واملسلم يوضن أن مشيئة اهلل الراد هلا وال معقب 

وا كلهم مسلما.. كير ياون   وهل ا ال يفار املسلم يومًا أن جيرب الناء ليص ،الناء ذلك أو جهلوه
         ﴿عز وجل لرسوله الارمي:  يوضد ضال البار  ،ذلك

 .[11]سور  يونس: اآلية  ﴾     
املورية العلمية، اإلليجية د ان الضًا من ه ه الرؤية اإلسالمية لآلنر سنتناول موضر فرق البحث  

العامل أو   سواء أكان ه ا اآلنر هو الشعب األمريا ،األوا، اإلليجية الثانية، والنوبية من اآلنر
 . اإلسالم

 ثالثة فصول: وسندرء موضر الفرق من اآلنر واحلام عليه يف
 الفصل األول: موضفهم من اآلنر.

 الفصل الثاين: عالضتهم بالعامل اإلسالم .
 ه ه الفرق. علماء اإلسالم يف يالثالث: رأ الفصل
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 الفصل األول
 موضفهم من اآلنددددر

 ويشتمل على متهيد ومبحثا:
 بحث األول: عالضتهم باملخالر.امل

 املبحث الثاين: عالضتهم بالشعب األمريا .
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 متهيد:
املورية العلمية، اإلليجية األوا، اإلليجية د ماانة هامة يف فار فرق البحث ( 1) تل موضو  اآلنر

سواء  ،رونظرًا هل ه األمهية سيدرء الباحث يف ه ا املبحث نظر  فرق البحث لآلند الثانية، والنوبية 
أول عالضتهم مبحث اللون أو اجلنس أو العقيد . ومن هنا سندرء يف  أكان ه ا اآلنر خمالفًا هلم يف

الفصل . وعلى ه ا األساء ينقسم  ثان موضفهم من الشعب األمريا مبحث باملخالر، ف ندرء يف
 إا مبحثا: احلايل

 املبحث األول: عالضتهم باملخالر.
 . بالشعب األمريا : عالضتهماملبحث الثاين

                                              
 اآلنر يف  اللغة هو أحد الشيئا، وياونان من جنس واحد، ضال املتن :( 1)

 أنا الصا ح احملا  واآلنر الصدى فإنين ود  كل صوت غيددددددر صوتى 
 كما يأتى اآلنر مبع  غ ، ضال امرؤ القيس: 

 وضددددرت بدددده العينددددان بدلي آنرا  إذا ضلي ه ا صاحب ضد رضيته 
. )مداد  أندر( وخمتدار الصدحاح: 2. )ماد  أندر( واملعجدم الدوجيز: مرجدل سدابق، ص2، ص1ينظر، املعجم الوسيط: جد

. )مداد  أندر( واالب لدويس معلدوف اليسدوعى: املنجدد، 14د  أنر( وخمتار القداموء: مرجدل سدابق، ص)ما 9مرجل سابق، ص
 . )ماد  االنر(.5، ص1912ب وت، 
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 املبحث األول
 عالضتهم باملخالر

 أواًل: املورية العلمية:
 يقر يف  على إجياد أصل ضوم  مؤسس فرضة املورية العلمية وزعيمها الروح  ركز نوبل درو عل 

 ،مواجهة الرجل األبيض، وذلك  دف تأسيس كيان مستقل يست يل الشعب األسود أن يعيش فيه
 اً واضتصادياً وسياسياً.بشرية اجتماعيّ مااناته الإوي ور 
با شعوب الشرق الث ال تعرف فلسفاهتا   لو أن الزنوج جيدون أصلهم القوم: » يقول درو عل 
 .(1)«حيا  أمرياا صبحوا  سون بأمهية كوهنم زنوجاً يفأل« لعنة كنعان»الدينية 
 .(2)«إا ضومية ما  تنتم له تعبده، عليك أنإضبل أن تفتش لك عن »موضو  آنر يقول:  ويف 

 وياشر ه ان النصان أمرين هاما:
أمهية معرفة السود ألصلهم، هو تعب  عن رغبته يف تأسيس هوية حقيقية   األول: تأكيد درو عل

 للشعب األسود.
 العرضية.  : نفيه للزجنية كهوية هو رفضه للهيمنة الغربية عند أعلى مستوى لداللتها وهالثاين
بل  ،عن تلك العال ق التارخيية يالتحر  نفسه يف  يق ه ا اهلدف مل جيهد درو علسبيل حتق ويف
وكان يف ن ابه إا «. آسيويا»بإعالن أن الزنوج األمريايا جيب أن يعرفوا من اآلن فصاعداً  ىاكتف

 أو جيب أن ترفضوا لقب الزنوج أو امللونا؟ السود يردد على الدوام: جيب أن تعرفوا من أين ومىت جئتم
 .(3)الشعب األسود أو األحباش. جيب أن تدعوا أنفسام آسيويا ومسلما على التحديد

 مراكش.  لتاون موطناً هلم وه ،ا الشماليةيفريقأ شعبه دولة يف  وضد أع ى درو عل
على أمهية األمساء. د سعيًا وراء تأكيد هوية مضاد  هلوية الرجل األبيض د   ك لك أكد درو عل

يا »وناديته باسم  ،يسيو مسه اآلامن   كل ش ء، فإذا جردت القوم  ن االسم يعينإ» فنجده يقول:

                                              
 .44لناولن: مرجل سابق، ص (1)
 .49د  42( املرجل السابق، ص 2)
 49( لناولن: مرجل سابق، 3)
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نسان ومن كل ما هو جدير باإل ،هلهإن مع  ذلك جتريده من ضوته وسل ته و إف، «سودأيا »أو «  زجن
 .(1)«ن ميلاهأ

ها هويات شخصية وب اضات جنسية وزع  طبل درو عل جل وثا قية ه ا االنتقال الساليلأومن 
 .(2)تباعه، وجعل كل ب اضة حتمل رمز اإلسالم )النجمة واهلالل(أعلى 
د ورمبا ألول مر  د معظم الواليات األمرياية، وشعر أعضاء احلركة  يف  وضد انتشرت حركة درو عل 

، وبدت عليهم دال ل القو  ب رابيشهم احلمراء ناصةعلى يسيو باالعتزاز وال مأنينة إا أصلهم اآل
 ب منهم.رؤوء الشبا

ذلك من  نسالخ والتحول عن اجلنسية األمرياية، ملا يفوملا كان البيض ال يرضون عن ه ا اال 
 مناضضة ملفاهيمهم ا اصة ومصاحلهم االجتماعية، فقد وضل با الفريقا كث  من االض رابات.

كث  من  الشوار  ويستفزون البيض. وضد أصبحي فرضة املورية يف كان أعضاء احلركة يس ون يف  
نظر البوليس. أما يف شيااغو فقد ت ورت الفرضة اا حد جعل أعضاء الفرضة  الواليات األمرياية لعنة يف

مما ياشر  (3)براز ب اضاهتم احلزبية بتعليقها على صدورهمإ يتعرضون للبيض يف الشوار ، ويتباهون يف
علمية. وضد ولدت املصادمات با يتفاعل دانل نفوء أعضاء فرضة املورية ال ،عميق يعن خمزون عنصر 

بعد  تويف يال ين ضرروا التخلا من زعيم ه ه الفرضة، وال  ،الفريقا الاث  من املتاعب لرجال الشرطة
 .(4)ظروف غامضة ال الو من آثار بوليسية ذلك يف

 تعقيب:
ح كان نظر  كما تبدو لنا تاشر عن تعصب جام  نظر  فرضة املورية العلمية لآلنر. وه  ه ه ه

ش ء. فقد دعا اإلسالم  يسي ر على نفوء أعضاء ه ه اجلماعة. وه ا التعصب ليس من اإلسالم يف
إا التسامح والعفو واحأام اآلنر ان الضًا من إنسانية اإلنسان أيا كان دين ه ا اإلنسان أو جنسه أو 

تعاملها مل اآلنر )الرجل  ال ي غلر أسلوب فرضة املورية يف ين ال ابل العنصر إ :لونه. وعلى ه ا نقول

                                              
 املرجل السابق نفسه. (1)
(2
 .44( املرجل السابق، ص 
 .47ولن: مرجل سابق، ص لنا (3)
 .42( املرجل السابق، ص 4)
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 األبيض( يبعد كل البعد عن روح التسامح ال ي دعا إليه اإلسالم.
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 ثانياً: اإلليجية األوا:
مددن أهددم األمثلددة التوضدديحية الااشددفة عددن   تعتددرب اإلليجيددة األوا بزعامددة إليجددا حممددد زعيمهددا الروحدد
يديولوجيدة علدى أسداء مواضفهدا ا دعواهدا األجدلية الصدور  لددى الغد  وصدور  الد ات. وتقديم اإلليجيدة األو 

دفاعاً عن اإلسالم وتفوق اجلنس األسود، ووحد  الشعب األسدود ضدد الرجدل األبديض  ددف إضامدة كيدان 
حيددث مياددن للشددعب األسددود أن يعدديش فيهددا وي ددور إمااناتدده د دولددة منفصددلة  يأد مسددتقل   جيوبددوليتيا
 البشرية.
 ،ية األوا، على رسالة احلرية كشرط أساسى لت ور السودلقد ركز إليجا حممد مؤسس اإلليج 

 والصهم من سي ر  الرجل األبيض، فيقول:
 ،ن نعمله حقاً أاكتشاف ما نست يل  أمرياا، مل نان أبدًا أحرارًا يف حنن الشعب األسود هنا يف]

حياتنا نفلح األرض،  نفسنا. ضضيناحصيلة واحد  بغية العمل أل حنن منلك املعرفة وا رب  الث جنمعها يف
ومن ف نست يل أن نزر  طعامنا. وحنن ضادرون على إضامة املصانل لصناعة حاجاتنا الضرورية، ومنلك 
القدر  على إضامة أنوا  أنرى من األعمال، وأن نقيم مؤسسات وإعمااًل جتارية... ومن ف ناون 

 . (1)[مستقلا شأن الشعوب املتحضر  األنرى
نتداج. نتداج واالسدتمتا  بثمدار اإلهندا وهدو يقدأح مفهومداً للحريدة كفرصدة متاافئدة لإليبدو إليجدا حممدد  

تأكيدددده علدددى العوامدددل االضتصدددادية   يف  تدددأث  الدددأا  الليدددرباا األمرياددد يوهدددو مفهدددوم يعادددس بوضدددوح ضدددو 
وا  ليجيدددة األوأن هددد ا التأكيدددد علدددى احلريدددة االضتصدددادية ناصدددية مميدددز  لإل (2)كمحدددددات للقددديم اإلنسدددانية

 كحركة اجتماعية.
حيا ه املنعزلة أ الفق  يف  مرياويالحظ هنا أن بشرى احلرية االضتصادية والرناء للشعب األسود األ 

الضخمة كاني أثناء فأ  الاساد دعوات ذات جاذبية ضوية استهوت فرضة اإلليجية األوا بيد أن إليجا 
 وعن الشروط األولية الالزمة هلا، فيقول:بياناته ضد سعى إا توضيح فارته عن احلرية  حممد يف
 ن يفإول ا ف ،الرجل األبيض ضلوبام با وف من  نعومة أظفاركم وأنتم أطفال سود لقد مأل]

                                              
أبو بار الشنقي  : املسلم باعتباره  اآلنر : صور  ال ات لدى مسلم  أمرياا الشدمالية وصدورهتم لددى الغد ، ضدمن املسدلمون  (1)

 .74، ص1994، 1يف  أمرياا، حترير ايفون يزبك حداد، مركز األهرام للأمجة والنشر، القاهر ، ط
 ملرجل السابق نفسه.ا (2)
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ال وهو ا وف. أعرف أن بعضام خياف االستما  إا أد دانلام أن ر عدو ميان أن يواجهه إنسان 
احلقيقة حىت حترروا من ذلك  عظايت أضدم لام يفس لقد نشأمت على ا وف والا ب. غ  أنيند احلقيقة 
 .(1)[ا وف
ه ا النا على ضضية ا وف كأدا  للهيمنة وكشرط مسبق لعالضة إنتاجية فعالة  يركز إليجا حممد يف 

بفا د  وفعالية ه ه األدا  وإراد    ليعرب عن رسالته من أجل ت وير الوع يبا السيد والعبد. ف ينرب 
 يبأن حتد  شرط مسبق للحرية. أضر إا ذلك أن ه ا البيان يوضح الوعه ا ا وف ك يحتد

د الرجل األبيض  متجسد  يفد  اآلنرين عملية املعرفة الث حتتل موضعًا وس ًا با ا وف عنصر هام يف
جترد الرجل   على جتريد من السالح وتزود بالقو . فه يآن واحد عمل ين و  وبا فهم ال ات. إهنا يف

 يف  جل ترسيخ تفوضه امل لق. وهأحربه من  ن سالح من أهم أسلحته وأكثرها فعالية يفاألبيض م
الوضي ذاته انتصار للشعب األسود على ضو  شرير  فرضها الرجل األبيض إلبعاده عن عامله وإنضاعه 

 .(2)ضيةن القضاء على ا وف ميثل ن و  هامة للتحرر من أسلوب اهليمنة احملورية العر إإلرادته. ومن ف ف
ويف سدددبيل الددديا السدددود مدددن هددد ا ا دددوف سدددعى إليجدددا حممدددد إا معرفدددة التددداريخ واألمسددداء احلقيقيدددة  

 واللغة احلقيقية:
تى بام إا هنا ومت تدم  كل ش ء يتعلق مباضيام أن سيدكم ال ي ميتلاام عبيدًا له، ]إ

ذا ما إنام لن تعرفوا اسم ضبيلتام إتم نأضبيلة  ينتم اليوم ال تعرفون لغتام احلقيقية. من أأاحلقيقى. وها 
لعا لتام.   نام ال تعرفون حىت االسم احلقيقإعن ثقافتام احلقيقية. بل  نتم ال تعرفون شيئاً أمسعتموه. و 

 .(3)[نام حتملون اسم رجل أبيض مالك العبيد األبيض ال ي يارهامإ
ن يقدم ما أذ  اول إليجا حممد إ ،ثنية( وضيا  اهلوية حتتالن الصدار العرضية )األ هنا جند ضضيث

: صدمة االعأاف باهلوية الضا عة، الث يراها اهلوية احلقيقية املبجلة، ثينميان أن نسميه العالج األ
مقارنة صارنة مل هوية جديد  يراها زا فة وخمجلة، هوية حددها هلم وفرضها عليهم الرجل  ويضعها يف

احملاولة املباشر  لاسر دا ر  اهلوية الزا فة وكراهية ال ات ميان أن ه ه  ال اتية. ويف هاألبيض  دمة مصاحل
الل ين تتاون منهما العالضة اجلدلية با الصور  لدى الغ  وصور   ،نتبا التأث  املتبادل با العنصرين

                                              
 .75املرجل السابق، ص( 1)
 .75( أبو بار الشنقي  : مرجل سابق، ص2)
 ( نفس املرجل السابق.3)
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 التحديد ذلك يبدأ إليجا حممد حركة اسأاتيجية مزدوجة لنف  دمرحلة مبار  من ت ورها. بع ال ات يف
نربكم أد الرجل األبيض  يأد نه إف »يقول إليجا حممد:  ،الزا ر للهوية واضأاح اسم جديد وهوية جديد 

ن كال منام حمايد كسول أد ابتغاء مصلحته د ذهانام أ جنسه. لقد أدنل يف فقط مبا ينفعه وينفل بين
ليس مثة ش ء امسه ذلك ألنام لستم زنوجاً، ف« يسمى»وأضول «.  زجن»ول ا يسمى  ،فاضد احليلة
 .(1)«نتم أبناء األمة اآلسيوية من ضبيلة شبازأمنا إ«. الزنوج»ساللة 
الزنوجية كهوية هو رفض  ن نف إكوسيلة لتحديد اهلوية.    هنا جند التأكيد على الفارق العرض 

حتديد  أصبح هو صيغة  غ  أن الفارق العرض ،لداللتها على العرضية ،للهيمنة الغربية عند أعلى مستوى
 فلسفة إليجا حممد. اهلوية يف
مما يدل  ،كإنسان حمايد كسول فاضد العزم واحليلة   :يضا االعأاف والرفض لصور  الزجنأوهناأ  

أمرياا كنتاجا  إليجا حممد مبدى الظلم االجتماع  واالضتصادي ال ي يتعرض له السود يف  على وع
 . للفارق العرض

شافه هلوية الشعب األسود باعتباره أبناء أمة آسيوية من ضبيلة شاباز ويعد انتيار إليجا حممد أو اكت
النقلة االسأاتيجية الثانية يف عملية حتديد اهلوية، واالستخدام الفعال لتسمية جديد  كاسأاتيجية 

 .(2) الستاشاف القوى املعارضة لالنتالف العرض
ومددن  يدداً يف عمليددة التحددول مددن كددون املددرء زجناً وواضددل احلددال أن انتيددار اسددم جديددد أصددبح عنصددراً ر يسدديّ  

 .(3)إا وضعها اجلديد حالة ذهنية ب اهتا يف اإلليجية األوا أو أمة اإلسالم
د عن األمساء الث دمغهم  ا و الس  ولقد دعى إليجا حممد يف العديد من ا  ب إا ضرور  ال

ن امسه أمثاًل  ا الً: إذا أجابك صيينألهنا عناوين عبوديتهم. وهو يضرب هلم املثل ض ،الرجل األبيض
األمر. وك لك األمر مل األسود ال ي يتسمى باسم جونز.  بد أن هناأ ن أ ما يف فال ،وايي فيلد

فحيثما وجدت أمساء البيض با الزنوج فاعرف بأهنا ترمز إا أهنم ال يزالون ملاًا للبيض، فاأمنا يقول 
 .(4)للعامل أنه ال يزال متاعاً للبيض

                                              
 .74د  75( أبو بار الشنقي  : مرجل سابق، ص 1)
 .74أبو بار الشنقي  : مرجل سابق، ص  (2)
 نفس املرجل السابق. (3)
 .142د  147لناولن: مرجل سابق، ص  (4)
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وتأكيد  ،سود كتعب  عن الوع  بالفارق العرض  من جهةمهية تغي  اسم األأ ىها ا يظهر لنا مدو 
 .ىنر أللهوية اجلديد  من جهة 

حياء السود يف أدانل  وان توسعي اإلليجية األأبعد  كيداً أوضد بدأ الوع  بالفارق العرض  يزداد ت
 .(1)نضالية متشدد وذا  صيتها باعتبارها نزعة  ىمرياية الارب املدن األ

ذ صورهتا كعقيد  إ ،مريايةعالم األ ا يف وسا ل اإل ناصاً  هنا تصوراً  واوضد واجهي اإلليجية األ
مريا  نتج التليفزيون األأمرياية. و سلوب احليا  األأمريا  و ساء كراهية اجملتمل األأ ىعرضية تقوم عل
. ووضل هل ا الفيلم التسجيل  اسم م2151م عن صعود النزعة العرضية يف أمرياا عا اً فيلما تسجيليّ 

يف س ته ال اتية نربته عن ه ا الفيلم ال ي انتشر ( 2)كسإويصر مالاوم  ،الاراهية الث ولدهتا كراهية
حاام يف صور متدانلة مروعة.. السيد إصيغ بد الاراهية ولدهتا كراهية د فقال: العنوان  ،واسعاً  انتشاراً 
 ه  عا دنا من اإلسالم..، ون... رجال سود ذوو نظرات ضوية ووجوه معرب نرون يتحدثآنا و أو ، حممد
ثرن مبالبس بيضاء.... مسلمون دبيض وتأعمار وضد توشحن بوشاح نوات مسلمات من خمتلر األأو 

نرون يدنلون وخيرجون من مساجدنا.. كل عبار  آ. مسلمون وبشر سود ىنر أعمال أيف م امعنا و 
ن رد الفعل العام يشبه ما حد  يف املاض  إ :. وميان القول بشال مااعر الصدمة.شصيغي لتزيد م
كأهنا ،  ذاع  يصر عملية غزوإترويل أمرياا بربنامج  اإنيات عندما عمد اورسون ويلز ينالل الثالث
وضل رد فعل مجاه ي فوري ضوي مرو . مئات  ،شنها رجال من املريخ.. يف مدينة نيويورأ، حقيقة واضعة

كراهية   اإيدعون  ؟هل رايي ؟هل مسعي بناء نيويورأ من البيض والسود كانوا يصرنون:أالف من اآل
 .(3)بيضالشعب األ

، يددة الددث مددن نالهلددا يصددبح تأويددل ندداص حلقيقددة اجتماعيددةملكددس هنددا هددو العإن مددا يصددفه مددالاوم إ
هددا مبددا يأتددب العددرف علي ىحقيقددة اجتماعيددة جددر ، عددالمنتدداج رسددا ل تعدددها وتبثهددا وسددا ل اإلإمددن نددالل 

ن هددد ا الفددديلم التسدددجيل  الددد ي أوواضدددل احلدددال ، سياسدددية واضتصدددادية واجتماعيدددة، عليهدددا مدددن نتدددا ج ن ددد  

                                              
 .74ر: مرجل سابق، صأبو با( 1)
، وملدا عدداد 1949بنيويدورأ. ن يدب ومفاددر ضدام برحلدة إا الشددرق العدرىب وحدج عددام  7أو مالدك شدباز: كددان ر يسداً للمعبدد رضددم ( 2)

. سدبق التعريدر 1945وضد اغتيل عدام  «مجاعة أهل السنة»تنار ملبادس احلركة العنصرية ونرج عليها وشال فرضة عرفي باسم 
 به يف البحث.

(
3
) Malcom X, "The Autobiography of Malcom X" New York, 1964, P.256. 
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مددددة أو أزاء اإلليجيددددة األوا إعددددالم ه وسددددا ل اإلفددددعرضددده التليفزيددددون األمريادددد  ميثددددل بدايددددة موضددددر صدددارم تق
لر يسددية يف الصددحر محلددة هجوميدددة عمددد  والالمددات اعالميددون وكتددداب األاإلسددالم فقددد بدددأ احملققددون اإل

وا  در الد ي » «رسدل الاراهيدة»« مثد و االنزعداج»مشدفوعة بصدفات مثدل « وااإلليجية األ»عنيفة ضد 
.. إا آنددر «يهدددد العالضددات ال يبددة بددا السددالالت السددود دعددا  الفصددل العنصددرى والسددود دعددا  التسدديد

 .(1)ه ه الصفات
منددا يعاددس ويرسددخ إإلعددالم اإلليجيددة األوا أو أمددة اإلسددالم ن هدد ا الشددال الدد ي تصددور بدده وسددا ل اإ 
(2)يديولوجيااأل

IDEOLOGY تدرتبط يف دانلهدا السدالالت  املهيمنة القا مة على الأكيدز علدى العدرق والدث
  منا هو إسقاط لنزعة احلادم امل لدق علدى اآلندر، وهدإ« دعا  التفوق األسود»ببعضها البعض. ومص لح 

نالضياهتدا وضيمهدا االضتصدادية. ولعدل مدن األمدور أى ن داق واسدل ثقافدة التفرضدة العرضيدة و نزعة م لقة تنشدر علد
أمدددة » حلدددرب العامليدددة الثانيدددة، وجددددت يفايف  يذات الداللدددة أن أمريادددا، ورمبدددا ألول مدددر  منددد  سدددقوط النددداز 

 .(3)رب البارد احل )السابق( يف يتفوق على الشيوعية أو االحتاد السوفيث ياآلنر امل لق وال « اإلسالم
دد   للمجتمدل األمرياد  نالضدن دراً يتهددد األسداء األد أو اإلليجيدة األوا دد « أمدة اإلسدالم»مل تادن 

ن در يتهددد يف احملدل   بقددر مدا هددد   ، نتاج ضيم وت لعات أمرياية وتاريخ أمرياد يف التحليل النها   فه
، بدل إهنددا جتاهددد يلدد ي متثلدده هدو التدددم  املدداداألول الثقافدة السددا د  دانددل ذلدك اجملتمددل. ومل ياددن ا  در ا

 يف سبيل رناء الشعب األسود يف أمرياا وحصوله على فرصة اضتصادية. 
: كشدفها النقداب  االجتمداع  األمرياد  وعلدهدو حتدديها ل« أمدة اإلسدالم»لقد كان ا  ر ال ي متثلده 

مها كأسداء لتغيد  الواضدل االجتمداع  يف عن املقدمة املن قية األساسية عند الغرب للتفرضدة العرضيدة واسدتخدا
يف التحسددن. وعددالو  علددى هدد ا كانددي هندداأ الصدددمة   وضددي يددرى فيدده الاثدد ون أن العالضددات العرضيددة آندد 

الثقافية والنتيجة املثد   لالضد راب بسدبب االرتقداء بعرضيدة مقهدور  إا مسداحة ثقافيدة جديدد  بغيدة التحديدد 

                                              
(
1
) IBID, P. 253 

ابتدددد  هددد ا املصددد لح دسدددتودي تراسددد  للداللدددة علدددى الفلسدددفة الدددث ت دددرح جانبددداً النظدددر امليتدددافيزيق  وتقتصدددر علدددى دراسدددة الظدددواهر ( 2)
رب  عنهدا، حماولدة بندو  نداص استاشداف أصدلها. وضدد انصدرف هد ا النفسية لتبا نصا صها وضوانينهدا وعالضاهتدا باإلشدارات املعد

 املص لح بعد ذلك إا مع  ين وي على السخرية والتحق  فدل على التحليل األجوف واملناضشة العقيمة والتفا  ا ياا.
 .45ينظرر مراد وهبة: مرجل سابق، ص 

 .94) و( عبد املنعم احلفين: مرجل سابق، ص
(3
 .77ار: مرجل سابق، ص( ينظر، أبو ب 
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 .(1)أكثر اكتماال  ضتصادية وتعب  اجتماع  وسياسللهوية ومتتعها بفرصة ا جيايباإل
منا تعرب عنها إ  واستجابة أمة اإلسالم إزاء هجوم وسا ل اإلعالم ضدها عقب إذاعة الفيلم التسجيل

 كس على الصحفيا ال ين حتدثوا إليه تليفونياً:إرمزاً فعل مالاوم 
 عددينأاً، ا كددان شخصدداً جمددرداً نسددبيّ منددإ« الرجددل األبدديض الشددي ان»ن عددن و عندددما حتدددثنا حنددن املسددلم»

ن فهاهندا ذلدك الشدخا بشدحمه وحلمده ودمده عدرب ما اآلأن، و حنن املسلم اً به عمليّ   شخصاً نادراً ما نلتق
 .(2)«زعم أنه مستقيم وتفيض بالوضاحة واحلقديبال ما لديه من مار وندا  وحيل د التليفون 
  يرى املسلمون السود باعتباره الشي ان. وه ه ه نرى هنا إراد  تصور اآلنر )الرجل األبيض( كما 

إذ إهنا تقلب أو  (3)«سياولوجيا القلب»د أو وار  الدين د االسأاتيجية الث يسميها واالء حممد 
نالضية الث يدعيها كل من الرجل األبيض والرجل األسود تعاس الدعاوى امليتافيزيقية والوجودية واأل

 على السواء.
ن مفهوم إعلى أكثر من جمرد سياولوجيا القلب.  يكس القاطعة تن و إمالاوم بيد أن عبارات 

الشي ان  د تعد متثيالً لصيغة رمزية ثقافية شعبية   منا هإنشا ية إكصيغة « الشي ان بشحمه وحلمه ودمه»
 لقيمة م لقة )شحماً وحلماً ودماً( من ناحية أنرى. يكتجسيد للشر من ناحية، وإماانية التحقق املاد

كس القدر  إكسبي مالاوم أضد  وه ه الصيغة من االستيعاب والتدانل با أساليب التصور الثقايف
 على هجوم الصحفيا: يعلى حضور البديهة للرد الفور 

حدا  دداول اهتددام  ،مثددهإ ف ممارسددة نزعدة التفددوق األبديض ال مياندده أن خيفد إ الرجدل األبدديض الفدارق يف»
ن كدل مددا يفعلده السديد حممدد هدو أندده إالندداء نزعدة التفدوق األسدود والاراهيدة.  املبجدل إليجدا حممدد بإنده يعلدم

هددد ا   دداول النهددوض بعقليددة الرجدددل األسددود واالرتقدداء بأوضددا  الرجدددل األسددود االجتماعيددة واالضتصددادية يف
 .(4)«البلد
عل، ويشيد ا اص بالنزعة العرضية بينما ميارسها بالف عدا ه: ينار املبدأ السل أنه يتحد  حديث إ

 ،ه ا البلد )أمرياا( بالعقلية الغربية الث ت الب باملساوا  االجتماعية واالضتصادية با مجيل األجناء يف

                                              
 .72أبو بار: مرجل سابق، ص ( 1)

(
2
) Malcom X, OP.Cit, P. 238 

(
3
) WARITH DEEN, AN AFRICAN AMERICAN CENESTS,NE CHICACO, 

1982, P.10.  
(
4
) MALCOIM X, OP. CIT;P.241. 
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ن مجا  ا رب  البشرية ووحد  الفروض إيديولوجيا انفصالية تقوم على التفرضة العرضية. أبينما يدعو إا 
أمة »العملية. وه ه الوحد ، وه ا اجلدل هو ما جيعل والقيم املشأكة هو ما  دد ال بيعة اجلدلية هل ه 

 .(1)حركة أمرياية حقيقية ونالصة« اإلسالم
ساليب الثقافية لتصوير اآلنر جنده يف نظرية إليجا حممد مثال آنر لعملية استيعاب واستدنال األ 

إذ كان الناء  ،نر الرجل األبيض من باطنهآن الرجل األسود إعن أصل اإلنسان األبيض. تقول النظرية 
ن جينات الرجل األسود  ا جرثومتان، جرثومة إ :النظرية ضا لة  مجيعاً سوداً يف البدء على األرض. ومتض

ألهنا تفتقد ه ا السواد  ،ضعر تأث اً أمهيمنة وهى اجلرثومة السوداء، واجلرثومة األنرى مابوتة و 
جلرثومة املهيمنة وزاوج با جرثومتا من فصل اجلرثومة األضعر عن ا . وضد جنح عامل أسود يف األصل

دىن وراثياً من أن خيلق عدداً من السالالت ذات اللون الفاتح، ف إهنا أواست ا  ب لك  ،النو  األضعر
 .(2)ه ا الأتيب للسالالت املرتبة األدىن يف يالرجل األسود، و تل اإلنسان القوضاز 

إذ مثة تفس ات كث   مشا ة هلا يف ه ا  ،العرق الأكيز على وال تامن داللة ه ه النظرية يف 
الستيعاب واستدنال األساليب الثقافية ي هنا تتصدى كمثال ضو أ الصدد. وإمنا تتمثل أمهيتها يف
صيغة ن ابية متثل استيعابًا للعقالنية العلمية الغربية. وحمتواها ميثل نفياً   للتصور. فالنظرية من حيث ه

أو إثبات شرعية د التفوق األبيض. كما ميثل دعماً   من مقدمات ه ه العقلية وهملقدمة أساسية من قية 
 )التفوق األسود(. للمبدأ السل د إذا جاز لنا استخدام ه ا التعب  

العمليددة اجلدليددة لتصددور اآلنددر وحتديددد هويددة الدد ات. كمددا  وهادد ا تقددر هدد ه النظريددة كعنصددر هددام يف
السددتعاد    مشوهلددا والندداتج املن قدد ملن قيددة للنظددر إا ا ددرب  اإلنسددانية يفنفددس الوضددي الضددرور  ا هنددا تددربز يفأ

 .(3)يجوهر وغاية اجملتمل البشر   الوحد  الث ه
يديولوجية الث تبنتها اإلليجية األوا أو أمة ن نسأل عن دور اإلسالم دانل ه ه احملددات األواآل
 اإلسالم.
الحظدة أن أمدة اإلسدالم أو اإلليجيدة األوا مل تسدتوعب مهيدة عندد اإلجابدة علدى هد ا السدؤال، مألمن ا

بددل اسددتوعبي كدد لك بعددض الددديناميات اهلامددة لتحديددد اهلويددة. وندد كر علددى  ،فقددط أسدداليب ثقافيددة حمدددد 
                                              

 .72( أبو بار: مرجل سابق، ص1)
 ( املرجل السابق نفسه.2)
 .79صأبو بار: مرجل سابق، ( 3)

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 874 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

ضفاء طابل الغموض على التنظيم والزعماء واألنشد ة وضواعدد السدلوأ وصديغ الادالم واألزيداء إسبيل املثال 
 . والغموض السياس ، ف أن اً االستقالل ال ايتواألمساء وأماكن العباد 

 تلددددك العناصددددر املشددددوبة بددددالغموض، ندددد  مددددا ميثددددل األنريددددة امل لقددددة دانددددل الثقافددددة ان اإلسددددالم يبددددإ
إا ثقافدددة مبهمدددة وغريبدددة بدددنفس القددددر.   مريايدددة، وأنددده ينتمدددبأنددده ديدددن غريدددب علدددى الثقافدددة األ ،األمريايدددة

للتحدددرر مدددن  يهدددو الالمدددة الرمزيدددة أو العدددامل الرمدددز   األفريقددد  لإلمريادددذات الوضدددي بالنسدددبة  واإلسدددالم يف
هيددأت صدديغة جديددد   ن هدد ه الوظيفددة الرمزيددة للقددو  التحرريددة الددث حققهددا اإلسددالم والددثإالثقافددة األمريايددة. 

وظيفددة خمتلفددة متامدداً عددن الوظددا ر التقليديددة الددث فرضددها الرجددل األبدديض علددى   لتحديددد اهلويددة ال اتيددة، هدد
الصددرا  مددن أجددل احلريددة  الشددعب األسددود. لقددد كانددي النزعددة القوميددة السددوداء ضددرور  ولانهددا غدد  كافيددة يف

هنددا إنبددي ينمددو يف أرض أمريايددة.   يف التحليددل النهددا   . والنزعددة القوميددة السددوداء هدديوالتقدددم االضتصدداد
يديولوجيددة والسياسددية الددث األتفتقددد الغمددوض وجاذبيددة الددواردات األجنبيددة، ولانهددا مددل ذلددك حموريددة للدددعو  

يددديولوجيا أأن اإلسددالم ك نصدارها. ومددن ف ال غرابدة يفأواجهتهدا اإلليجيددة األوا أو أمدة اإلسددالم إا غالبيددة 
كمدا ظهدر د  فقدد حلدق التشدويه  ،أمدة اإلسدالم ظدل شدبه غا دب يف  و وسديلة لتحقيدق واضدل اجتمداعأوممارسدة 

مده اهيذلدك مف ميداىن مبدا يفلسدفة العبدادات عندد هد ه الفرضدة بالنسدق اإللنا عنددما تناولندا اجلواندب العقديدة وف
. فقدد اعتقدد إليجدا حممدد أن فدرض مؤسدس التنظديم كدان الدرب جمسدداً. ومفهومده املفتدوح (1)احملدد  عدن اهلل

مددن ضواعدددد  يجندداز أو ممارسددة أإعددن النبددو  إذ ادعددى إليجددا حممدددد أندده رسددول اهلل. ومل تؤكددد اإلليجيدددة األوا 
معابدهم وندادراً مدا فتحده أو ضدرأه أحدد. وبددالً مدن  إلسالم ا مس. وظل القرآن ضا ماً بينهم فقط كرمز يفا

نفددس  مر  بيضدداء، ولاددنهم يفاعمدددوا إا رفددض املسدديحية باعتبارهددا مددؤ   ن رجددال الدددين اإلسددالمإذلددك فدد
 .(2)جنيل للحوار بشأن العمل االجتماع  والفهمالوضي اعتمدوا على اإل

 :تعقيب
نظر  تاشر لنا عن تناضض   نظر  فرضة اإلليجية األوا أو أمة اإلسالم لآلنر. وه  ه ه ه 

ساسًا على نزعة تفوق الرجل األبيض، أنر بوصفها عنصرية تعتمد آلجيا او يديولأواضح با رفض 
« سودتفوق الرجل األ»هنا   وه ،ييديولوجيا تقوم على نفس البناء العرضى والتمييز العنصر أواعتماد 

                                              
 .79أبو بار: مرجل سابق، ص( 1)
 .21أبو بار: مرجل سابق، ص (2)
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 يديولوجيا يف سبيل تأسيس ضيمة م لقة لتحديد اهلوية ال اتية. واستخدام ه ه األ
نر فشلي اإلليجية األوا يف استيعاب واستخدام القيم اإلجيابية آه ا من جانب ومن جانب 

دين وأسلوب حيا . وه ا الفشل ياشر عن حقيقة إسالم ه ه الفرضة. فاجتاه ه ه  :والشاملة لإلسالم
جل استخدامه كاجتاه أمنا من إو  ،جل اإلسالم كدين حق جيب اتباعهأضة إا اإلسالم مل يان من الفر 
 مرياية.مناهض للعقلية األ  يديولوجأ
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 ثالثاً: اإلليجية الثانية:
بيه إليجا حممد عملية أزعيم فرضة اإلليجية الثانية ونليفة د أو وار  الدين د استهل واالء حممد  

 مة اإلسالم ومباد ها وتوجهها والتنظيم ذاته ورموزه وممارساته.أناء تدرجيية إلعاد  ب
يضًا إضامة أبل استهدفي  ،ومل تستهدف عملية إعاد  التوافق فقط مل املبادس األساسية لإلسالم

بيئتها االجتماعية. كان وار  الدين  كثر تناسقاً مل الوكاالت األنرى يفأكثر تالمحاً، و أحركة اجتماعية 
حاطي به أزاح مظاهر الغموض الث أ، غ  أنه «املبجل إليجا حممد»بيه أل يتحد  بإجالل عن ال يزا

اجلماعة العاملية لإلسالم »إا « مة اإلسالمأ»وبالتنظيم ومعتقداته ورموزه وممارساته. فغ  اسم احلركة من 
ات اإلسالم الدينية نويأاملساجد بداًل من املعابد. وأصبح رؤساء   وأصبحي مراكزهم ه«. الغرب يف
بديل احلركة   وه« جامعة اإلسالم» مة، وأعدت هلم برامج دينية يف اإلسالم. وتغ  اسم كل من أ

 .(1)«ني كالرا حممدمدارء األ»وأصبح امسها  ،واملتوسط لألطفال للتعليم األويل
لخ اب حماوم الضريبة الث تقتضيها التقاليد، التحرر من أسلوب متناضض ل  لقد كاني الق يعة ه

ا عصر العقل املتميز باحلوار مل اآلنر، وحس جديد إوذلك لالنتقال  ،س ور  تفوق اجلنس األسودأب
 .(2)ضحي هوية إسالمية وأمريايةأباهلوية الث 

 لقد كاني احلقا ق االجتماعية الث البسي عملية التغ  ه ه حقا ق مركبة.
« مددة اإلسددالمأ»ات مددن القددرن العشددرين نلددا تنظدديم يلسددبعينايف  :أوالً: اهنيددار النزعددة القوميددة السددوداء

 ات.يمن دعواه القوية نالل الستين الرادياايل
، وعلدى حندو أفضدل، اإلسدالم كأيدديولوجيا وأسدلوب حيدا ، وذلدك بعدد اسدتقالل اً ثانياً: بددأ يشديل دوليّد

 .اً ات وسعيها لت وير نفسها ضوميّ يالعديد من البلدان اإلسالمية يف الستين
ات، أصددبحي احلركددة نفسددها حركددة كبدد   علددى حنددو هيأهددا جلدد ب يثالثدداً: مددل حلددول منتصددر السددبعين

بصددددور  تتجدددداوز حدددددود التجربددددة األمريايددددة   ، وبددددات لزامدددداً أن تتوحددددد مددددل الواضددددل اإلسددددالماالنتبدددداه الدددددويل
 .(3)جغرافياً وتارخيياً 

                                              
 .21أبو بار: مرجل سابق، ص ( 1)
 املرجل السابق نفسه. (2)
 .21( أبو بار: مرجل سابق، ص 3)
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وما يأتب عليها  ،نها نرب  احلجسهمي عملية التوحد مل التجربة اإلسالمية عوامل كث   مأوضد 
من عالضات باألمم املختلفة، والسفر إا البلدان اإلسالمية للزيار  أو للدراسة، والعالضات مل احلركات 

 .(1)والزعماء واحلاومات اإلسالمية األنرى
للهوية غ  أن ه ا التحرر إا ما وراء التجربة األمرياية جاء موازيا لالعأاف باحملددات األمرياية 

عن   التخل يديولوجية متثلي يفأبل ومت ابقًا معها. وكان هل ا االعأاف دالالت كث  : داللة د ال اتية 
رسالة املسلم » االسم الشع  املعتقدات واملمارسات االنفصالية السابقة، وداللة رمزية متثلي يف

يف وجود العلم األمريا  يف  ومتثلي ك لك «.  جريد  املسلم األمريا»، واسم صحيفتها « األمريا
بل وحىت يف املساجد، عالو  على الداللة السياسية الث جتلي يف العالضات مل  ،كث  من الوظا ر

 21لغاء وار  الدين يف إيضًا يف أاملؤسسات األمرياية، يف أجهز  احلام ودور األعمال. كما متثلي 
ضاعة  ظهر يف م2106فرباير  15 ويف ا احلركةإضانون منل البيض من االنضمام  م2105يونيو 

 .(2)ليها جنباً اا جنب مل السودإاالحتفاالت عدد من البيض املنضما 
أمرياا، وت وير حس جديد  وضد أفضي عملية التغي  ه ه إا إعاد  بناء الصور  ال اتية للمسلم يف

ه ا احلس اجلديد باهلوية واملالحظ أن «.  املسلم األمريا»تصفها أفضل وصر عبار   والث ،باهلوية
نر امل لق إا وضل األضلية حبيث ميانهم من ه ه األرضية حتقيق واضعهم ارتقى باملسلما من وضل اآل

 .(3)ن  ددوا موضعهم دانل الساحة الثقافية باعتبارهم أضلية مسلمةأاالجتماع ، أو حىت 

 تعقيب:
وار  الدين من نالهلا تصحيح اإلحساء نر. حاول نظر  فرضة اإلليجية الثانية إا اآل  ه ه ه 

سيس حس أنر )الرجل األبيض( وتكأساء للعالضة مل اآل  يباهلوية من نالل رفض احلل العنصر 
 مرياية.جديد باهلوية يعتمد على التوافق مل حمددات الثقافة األ

                                              
 ( املرجل السابق نفسه.1)
 .28( أبو بار: مرجل سابق، ص 2)
 .944، ص1( املوسوعة امليسر ، مج3)
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 رابعاً: النوبيدددة:
تعينًا حبجج إليجا حممد يف مسد  يحدد عيسى زعيم فرضة النوبية تصوره لآلنر على أساء عنصر  

نسان ويف تصوره وضد ظهر ه ا األساء واضحًا يف تصور عيسى لإلد نر )الرجل األبيض( مواجهة اآل
 للنبو .

ًا  لق اإلنسان يعرب عن ميله حنو تأسيس أما عن تصوره لإلنسان فقد ضدم عيسى تصورًا ناصّ 
ذلك إضامة هوية ذاتية جديد  للسود تقر  يف يديولوجيا عنصرية تقوم على تفوق اجلنس األسود حماوالً أ
مواجهة العنصرية البيضاء. فالرجل األسود عند عيسى من طبيعة ناصة اتلر عن طبيعة الرجل  يف

ما الرجل األبيض فله روح من الشي ان أاألبيض. فالرجل األسود ذو روح من روح اهلل وله نفس حية. 
 .(1)النار إا األبد بل يرمى يف ،جنة لهفال حساب له بعد املوت وال  ،وال نفس له

بل هو شبه إنسان  ،ان الضًا من ه ا التصور نظر عيسى إا الرجل األبيض على أنه ليس بإنسان
ظهر يف حيز الوجود نتيجة لعنة كنعان. وبسبب ه ه اللعنة ليس لألبيض نفس ولان له روح شي ان. 

من ه ه الدنيا إا اآلنر  حام على الرجل األبيض ومبا أن الروح والنفس حجران يداسان عند العبور 
 .(2)بالبقاء يف النار وال حساب له

بيض، وهى  وه ا النا السابق ياشر عن كراهية عميقة يانها الرجل األسود جتاه الرجل األ
نر. فهو هنا يواجه الرجل األبيض ال ي تبناه عيسى يف مواجهة اآل  يديولوجكراهية جتسد ال ابل األ

دعى الرجل األبيض مسو جنسه على األسود جند ا املؤسس على الدونية. فإذا ياإلطار العنصر  من نفس
 مسو الرجل األسود على الرجل األبيض.د مستعيناً باألس ور  د   األسود يتب  نفس اإلطار ويدع

ث يرى حي ،نبياءتصوره لأل املرتاز على النزعة العرضية عند عيسى يف  يديولوجويظهر لنا البعد األ
 أن كل األنبياء كانوا سوداً.

هلمهم اهلل ليبلغوا أن األنبياء كانوا صديقا وصاحلا اص فاهم اهلل معلما وضدو ، ]إيقول عيسى: 
وكانوا مجيعاً سوداً  ،ه ه الدنيا ونعيش حيا  سعيد  يف ،حىت نعرف الصراط املستقيم ،أوامره للناء مجيعاً 

                                              
(
1
) Al-Mahdi, The Holy Quran, P.10. 

(
2
) Ibid, P.50. 
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 .(1)[نوبيا
للعقلية النوبية، حيث جند عيسى يسعى جاهدًا إا   يديولوجبق ال ابل األويؤكد ه ا النا السا

مرتبة أضل  يعترب عنده يف يإبراز اهلوية السوداء بوصفها تشال تفوضًا ساحقًا على اجلنس األبيض، وال 
 .(2)صالأمن البشر أو هم ليسوا ببشر 

 تعقيب:
يتب  أيديولوجيا تقوم على  يد عنصر نظر  تاشر عن بع  ه ه ه  نظر  فرضة النوبية لآلنر. وه

استيعاب القيم اإلجيابية لإلسالم   مسو العرق األسود. وه ا التعصب ياشر عن فشل فرضة النوبية يف
يا كان أنر ان الضًا من إنسانية اإلنسان ا احأام اآلإكدين مؤسس على التسامح. فقد دعا اإلسالم 
ال ي ميز نظر  فرضة النوبية  ين ال ابل العنصر إ :ا نقولدين ه ا اإلنسان أو جنسه أو لونه. وعلى ه 

نظرته  نر )الرجل األبيض( يبعد كل البعد عن روح التسامح والعفو ال ي كرسه اإلسالم يفجتاه اآل
 لآلنر.

                                              
)1( Ibid, P.55.  
)2  ( Ibid, P.56. 
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 املبحث الثاين
 عالضتهم بالشعب األمريا 

 أواًل: املورية العلمية:
هنا أكدت على أملورية العلمية، وعداوهتا للبيض، إال على الرغم من نزعة التعصب الث تبنتها فرضة ا 

 .(1)أمرياا كوطن أول هلم طاملا ظل األعضاء يعيشون يف ،وجوب ال اعة والوالء لعلم الواليات املتحد 
وضد بدا ه ا االجتاه واضحًا بعد تفاضم حواد  االض راب والشغب با أعضاء فرضة ه ه اجلماعة 

نالد إا الساينة. وضد اعه إا ضبط النفس واإلبتأم فرضة املورية يدعو زعي  والبيض، إذ جند درو عل
أماكن  لقاء ا  ب يفإوجتنب  ،إا وجوب الار عن عرض ب اضاهتم على البيض  نبههم درو عل

 .(2)«ذلك ألننا جئنا للنهوض باألمة ال  لق االرتباأ والفوضى»عملهم. 
ال ي  ،يات املتحد  األمرياية تتمشى مل االجتاه العامل اعة حاومة الوال  والواضل أن دعو  درو عل

ب اضات اجلنسية واهلويات  ال وهو مساملة الواليات املتحد ، وضد ظهر ذلك واضحًا يفأ  تبناه درو عل
بعبار    تنا على أن حاملها ميجد األنبياء الارام...... وتنته  الشخصية الث وزعها على أتباعه وه

 .(3)«يات املتحد أنا مواطن من الوال»

 تعقيب:
نظر  تتمشى مل املبادس الث دعي إليها   . وه ه ه ه  نظر  فرضة املورية العلمية للشعب األمريا

 .(4)الصدق والسالم واحلرية والعدالة. ه ا على الرغم من عداء ه ه الفرضة للبيض  وه ،الفرضة

 ثانياً: اإلليجية األوا:
نصدددار فرضتددده أحممدددد وتشددده ه بدددالبيض يتوضدددل نزاعددداً دا مددداً بدددا حيدددث ي لدددل املدددرء علدددى ن دددب إليجدددا 

                                              
 .71( لناولن: مرجل سابق، ص1)
 .47( املرجل السابق، ص 2)
 .44( املرجل السابق، ص 3)
 .42( لناولن: مرجل سابق، ص 4)
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واجملتمددل األمريادد . غدد  أندده مل  ددد  إال عدددد ضليددل مددن املعددارأ املاشددوفة. فاملسددلمون السددود ال يدددعون 
مقاطعدة تامدة   مريادهندم يقداطعون اجملتمدل األإمعدارأ صدر ة.  ولادنهم ال يددنلون معهدم يف ،حب البديض

مقابدددل اجملتمدددل  بددديض يفاجملتمدددل األ يأد عمدددال، وال يسدددعون حندددو االنددددماج  دددم أن فيمدددا عددددا البحدددث عددد
تأكيدد إليجدا حممدد علدى ضدرور  جتندب النسداء للرجدل  علدى اإلطدالق. وضدد ظهدر ذلدك واضدحاً يفد األسدود 
العتقدداد السددود املسددلما أن البدديض ال يانددون مشدداعر شددريفة حنددو النسدداء السددود.. كمددا أن املددرأ   ،األبدديض

ند ات البيضاء ال أنالق هلدا حبادم ال بيعدة. ونسداء البديض يفسددن عقدول النسداء السدود، حدا حتداول األ
 .(1)طفاهلن وهجر رجاهلنأجسادهن، وإمهال أتلقيدهن باشر 

عالضاته بالرجل األبيض إا أن ياون صر ًا ول يفًا مما يساعد على جتنب سوء  ومييل املسلم يف
ض ه ا يمام مجل من البأباسم فرضة اإلليجية   كس املتحد  الرمسإمالاوم  الفهم واإلثار . وضد أعلن

نا صريح، وكلمة صر ة أضوهلا أحأمام كأناء بيض. فأال  ال أريدكم أن تظنوا بأنين»فقال:  ،األمر
هنم أنرون من الزنوج، ذلك آمما يقوله لام أناء  ،ستع يام فار  أوضح عن أفاار اإلنسان األسود

ملا نلق إماانية مناسبة للحصول على بعض الفتات ال ي آن تسمعوه أنتم أم ما تودون يقولون لا
داعب غروركم. فالدبلوماسية اد  الناء وتقودهم أنتظر الفتات، وهل ا لن أيسقط من موا دكم. وأنا ال 
 .(2)«فضل أن أكون صر اً إا ال ريق ا اطئ.. ومن األ

كس ه ا إ. ويؤكد مالاوم  يض بأنه ليس ضد اجملتمل األمرياويؤكد إليجا حممد دومًا للرجل األب
ن ي هب حيث شاء بيننا، ويستقبل بال ل ر أنه يست يل إ» :فيقول للرجل األبيض ،املع 

 (3)«واحأام..
وأن يهيئوا أمامهم الفرصة ليتعلموا شيئاً  ،والواضل أنه جيب حث البيض على أن يعاملوا السود باحأام

دها ضد يلوح األمل حبلول السالم با اجلنسا. فحا يتعلم السود شيئاً عن أنفسهم عن أنفسهم. وعن
لن يسعوا لالنتالط بالبيض، وسياون الواحد منهم فخورًا بإضامة عالضاته مل أبناء جلدته. وحا يتم 

 .(4)ه ا لن يقلق البيض من فار  أن يصبح السود أنو  هلم

                                              
 .814( املرجل السابق، ص 1)
 .815د  814( لناولن: مرجل سابق، ص 2)
 .814املرجل السابق، ص  (3)
 .814( لناولن: مرجل سابق، ص 4)
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رجل األبيض األسود على أنه مثل كلب احلراسة. ترجتر أما الواضل فهو ش ء آنر. فقد درب ال
ألنه بانتظار أوامر الرجل األبيض، وه ا ما تدرب عليه الرجل األسود  ؟ركبتاه، وذيله با ساضيه. ملاذا

 .(1)على يد الرجل األبيض
ال وضي احلرب ومجل إوها ا تعلم الرجل األسود أنه مواطن من الدرجة الثانية ال تظهر أمهيته 

ننا ولدنا على األرض، ومل ه ا نعامل  إننا مجيعًا مواطنون، و إ :هنم يقولون لناإلضرا ب فقط.. ا
 .(2)ما أن تاون مواطناً أو ال تاونإننا ال نقبل ب لك. فإالدرجة الثانية.. نكمواطنا م
ضأاح ا اإا االعأاف بالسود كمواطنا متساويا مل البيض دفل إليجا حممد إاإلليجية   ولعل سع

أحد  ن متنح حاومة الواليات املتحد  بعض والياهتا للسود. وضد عرب إليجا حممد عن ه ه الرغبة يفأ
حراضنا جبحيمهم. وحنن ن لب إن أفضل ما يقدمه لنا البيض هو العدالة واالمتنا  عن إ»فقال:  ،ن به

عدد من الواليات أربل أو  يفونعيش  ،ذا كانوا ال يريدون ذلك فليأكونا نعزل أنفسنا عنهمإالعدالة، ف
 .(3)«أمرياا، أو فلنغادر ه ه البالد إا غ  رجعة مخس يف
 .(4)«ن تسل أو عشر واليات تاون كافيةإ»كس فيقول: إما مالاوم أ

ومل يعا املسلمون أى الواليات يقبلون أو يرفضون، بيد أن اجلهة اجلنوبية الغربية من الواليات 
زاوية من  ، فف «مغادر  البالد»غمزاهتم. وهم غالبًا ما يرددون عبار  املتحد  ه  م محهم ومدار 

كل ما نبغيه هو دولة مستقلة منفصلة، »جنلس ه الد ديسباتش كتب إليجا حممد يقول: إصحيفة لوء 
نه مل جير التأكيد على مضمون ه ه العبار   أ. إال (5)«أمرياا أن تاون ه ه الدولة يف  وليس من احلتم

أمرياا  دولة يف الواضل يفضلون أمرياا بدليل ما كرره إليجا حممد من حق السود يف وهم يفكث اً. 
 مدعماً ه ا احلق حبجتا أوالمها:

 بل أنو  للسود. ،ال ين هم ليسوا من اجلنس األبيض ،أن الرجل األبيض ضد سرق البالد من اهلنود
رضاء ف اشتغلوا ما ة عام كعبيد أحرار، أك  هما: أن السود ضد عملوا ما يزيد عن الثالمثا ة سنةيوثان

                                              
 .817( املرجل السابق، ص 1)
 .812د  817( املرجل السابق، ص 2)
 .117( املرجل السابق، ص 3)
 .117لناولن: مرجل سابق، ص  (4)
 .112( املرجل السابق، ص 5)
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 .(1)البالد ومن شأن ذلك أن يوجب هلم حصة يف
طلب يدل على رغبته يف االنفصال  ين إليجا حممد مل يقدم أأوهناأ بعض التلميحات الث تؤكد 

م لقاً بيض لن يوافق ن العنصر األأتبا  احلركة مقتنعون بأن إل لك ف ،عن الواليات املتحد  األمرياية
مريايا جل حرية البيض األأعلى تقسيم أمرياا بالرغم من أن دم السود ضد نضب ه ه األرض من 

وهناأ ضو  عليا ستخلق عاملًا جديداً حتي  ،ولان حام البيض ضد شارف هنايته ،وربياصدضا هم األأو 
 ظل حاومة جديد .

تسام البالد معهم، وها ا لن يبقى ويرفض املسلمون السود اهلجر  من أمرياا بينما يرفض البيض اض
 ذن:إسوى حل واحد 

إن األشرار سيحاسبون على شرورهم الث انصبي علينا.. ورضعة ه ه البالد واسعة حبيث ميان »
تلك احلال.. ولان ه ا لن يتم.  تقسيمها با البيض والسود، وبوسل كل من اجلنسا أن يعيش يف

 .(2)«للبيض هو أوروبا  ، والوطن األصل األصلفاحلل األمثل أن يعود كل جنس إا وطنه 

 تعقيب:
نظر  تعاس لنا مدى تغلغل النزعة   . وه ه ه ه  نظر  فرضة اإلليجية األوا للشعب األمريا

أثرت تأث ًا كب ًا على عالضة مسلم  ه ه الفرضة بالشعب  تصورات ه ه الفرضة. والث العرضية يف
 . األمريا

                                              
 ( املرجل السابق نفسه.1)
 .181( لناولن: مرجل سابق، ص 2)
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 نية:ثالثاً: اإلليجية الثا
فقام  ، سود أمام اجملتمل األمرياا تصحيح صور  املسلم األإد أو وار  الدين د سعى واالء حممد 

 م2106فرباير  15ويف  ،ا احلركةإلغاء ضانون منل البيض من االنضمام إب م2105يونيو  21يف 
 .(1)ا جنب مل السودإليهم جنباً إظهر يف ضاعة االحتفاالت عدد من البيض املنضما 

ض ييوضل إا جانب علم املنظمة بعد أن كان ه ا العلم ميثل الرجل األب  كما صار العلم األمريا
 .(2)يذا العيون الزرضاء، الشي ان القوضاز 

. وتغ  اسم (3)الغرب كما غ  وار  الدين اسم احلركة من أمة اإلسالم إا مجاعة اإلسالم يف
 .(4)«كالرا حممدني  مدارء األ»وأصبح امسها  ،جامعة اإلسالم

ا اجمللة اإلسالمية األمرياية ف إا اجمللة إكما غ  وار  الدين اسم صحيفته من بالليان نيوز 
 .(5)اإلسالمية

مما نلق جواً من االرتياح  ،كما سعى إا إضامة عالضات طيبة مل الدوا ر احلاومية وأجهز  األعمال
وار  الدين حبل مثر  اإلسالم اجلناح العسارى للحركة السيما بعد أن ضام  ، با أفراد الشعب األمريا

 .(6)م2130تأسس من  عام  يوال 
ومتثيل الرجل األبيض بالشي ان. ونففي من غلواء  ،والي القياد  عن الدعو  للاراهية العرضية

 ضواعد انضباطها. ولان ه ه التغ ات الث ضام  ا وار  الدين مل يرض عنها احلرء القدمي، وانفصل
خان، واحتفظوا باالسم القدمي وبالتعاليم والشال حالاث ون حتي زعامة ر يس األنوية الدينية لويس فر 

على فك مركزية  م2115السابق. غ  أن وار  الدين متسك مبخ  اته. وأضدم يف عام   التنظيم
وفوض معظم  ، ونأى بنفسه عن الشئون اليومية للمنظمة املنظمة واحلد من سل ة جملس األ مة القوم

اجملتمل اإلسالم    مة احملليا. وأصدر تعليماته إا مساجده احمللية باالندماج يفمسئولياته املركزية لأل
                                              

 .944ق، ص ( املوسوعة امليسر : مرجل ساب1)
 ( نفس املرجل السابق.2)
 .21( أبو بار: مرجل سابق، ص 3)
 ( نفس املرجل السابق.4)
 .94ض ىب مهدى: مرجل سابق، ص  (5)
 ( نفس املرجل السابق.6)
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 .(1)األكرب

 تعقيب:
. ويبدو منها التعديالت الاث   الث  مرياه ه ه  وجهة نظر اإلليجية الثانية حنو الشعب األ

أو من حيث اهليال   مرياث نظرهتا إا اجملتمل األسواء من حي ،دنلها وار  حممد على املنظمةأ
منا تدل على رغبة وار  حممد إالتنظيمى للجماعة نفسها. وه ه التعديالت إذا دلي على ش ء ف

 ن يفقد أواصر الصلة بالعامل اإلسالمى.أدون   مريااالندماج مل اجملتمل األ

                                              
 .94( ض ىب مهدى: مرجل سابق، ص 1)
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 رابعاً: النوبية:
دنلها على أوضد ظهر ذلك واضحًا يف التعديالت الث  ، حاول عيسى التقرب من اجملتمل األمريا 

سياسة املنظمة جتاه الشعب األمريا . فعلى الرغم من النزعة العرضية الث متيزت  ا نظر  ه ه الفرضة إا الرجل 
وهل ا  ،ئاً ن حماولة استعداء الرجل األبيض لن حتقق لده شيأزعيم ه ه الفرضة ضد وجد  ىن عيسأال إاألبيض، 

عى إا ج ب اهتمام الشعب األمريا . فقام بتغي  اسم مجاعته من انصار اهلل إا الراب ة النوبية س
اإلسالمية العربانية. وأصبحي جنمة داوود الث  يط  ا اهلالل شعار اجلماعة. وأصبح الاتاب املقدء 

لغى احلجاب. أعلى رداء املرأ  ف ذلك مثل القرآن. كما أدنل تعديالت مصدراً وثيقاً للتعاليم الدينية مثله يف
تنظيم صارم  وصار التأكيد على احليا  اجلماعية مل جمموعة من القوانا للسلوأ العام. واندمج األعضاء يف

 .(1)وكرسوا حياهتم  دمة اجملتمل

 تعقيب:
ب ه ه ه  نظر  فرضة النوبية للمجتمل األمريا . يظهر منها حماولة عيسى زعيم فرضة النوبية التقر 

من  دنل جنمة داوود تقرباً أمن ه ا اجملتمل من نالل استدماج بعض عناصره الدينية ضمن معتقداته ف
لغى حجاب املرأ  حىت أمن املسيحيا، كما  تفس ه للقرآن تقرباً  يف (بالاتاب املقدء)اليهود، واستعان 

ن كان يقرب عيسى إ ا التغ  امللبس، وه حىت ولو كان يف ،من التمييز با السود والبيض ال خيلق نوعاً 
فهو يبعده بنفس القدر عن تعاليم اإلسالم ال ي يرفض كل  ،زعيم فرضة النوبية من الشعب األمريا 

جل توثيق عالضاته باجملتمل األمريا . ولعل ذلك ضد أاملمارسات غ  اإلسالمية الث ابتدعها عيسى من 
سالم وانتما ها للمجتمل ه الفرضة با انتما ها لإللدى ه   يديولوجنلق ضدرًا كب ًا من التناضض األ

 األمريا .

                                              
 .94( ض   مهدي: مرجل سابق، ص 1)
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 الفصل الثاين

 عالضتهم بالعامل اإلسالم 
 

 ويشتمل على متهيد ومبحثا:
 املبحث األول: اجلوانب اإلجيابية للفرق.

 املبحث الثاين: نظرهتم إا العامل اإلسالم .
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 متهيددددد: 
املورية العلمية، اإلليجية األوا، اإلليجية الثانية، د ة لفرق البحث ميثل العامل اإلسالمى بالنسب 

 اآلنر ال ي تسعى إا االضأاب منه والتوحد به.د والنوبية 
 جانب منه يف طابعًا مزدوجاً، متثل يف  ولقد اا ت العالضة با فرق البحث والعامل اإلسالم

حيث د ه ه الفرق بغية دعم اإلسالم يف أمرياا  اإ املساعدات املادية الث ضدمتها بعض الدول العربية
ال سيما بعد اعأاف ه ه الدول بفرضة د سالم سالم ه ه الفرق ماسب لإلإن أ إانظرت ه ه الدول 

نبار اإلسالم يف ه ا الصدد اعأاف راب ة العامل أوت كر جريد  ، سالميةإكفرضة د  مة اإلسالم أ
السيد واالء حممد متدين ويؤمن باإلسالم  »فتقول: د وار  الدين و أد سالم واالء حممد إاإلسالم  ب
نه ضد جنح يف أنوان املسلما بمنظمة األد أي لوار  الدين د . كما شهدت له (1)«نرآكأي مسلم 

 .(2)اإلسالم الصحيح اإعاد  املسلما السود إ
ه ه الفرق  اإسال دعا  ر إوضد بدأت بعض الدول العربية وعلى رأسهم اململاة العربية السعودية ب

  دعو  ىعل ىنر أي من ناحية لكما عم،  صول اإلسالم الصحيحةأمة اإلسالم لتعليمهم أالسيما فرضة 
مة أو أد األوا فدعي إليجا حممد زعيم فرضة اإلليجية  ،و للحجأللعمر   ةزيار  ماإا زعماء ه ه الفرق 

داء فريضة لفرضة أللكس املتحد  الرمس  إوم كما دعي مالا،  م2151داء العمر  يف عام ألد اإلسالم 
كما دعي حاومة اململاة العربية السعودية وار  الدين بن إليجا حممد ،  (3)م2163احلج يف عام 

داء فريضة احلج يف عام  ألد والث عرفي فيما بعد باسم اإلليجية الثانية د مة اإلسالم أونليفته يف زعامة 
 .(4)م2100، م2101

كمددا ،  سددلوب حيددا  املسددلما هندداأأ ىزعدديم فرضددة النوبيددة بزيددار  السددودان والتعددرف علدد ىكمددا ضددام عيسدد
 .(5)معقل طا فة األنصار   أبار وزار جزي، م درمانأوزار ضرب املهدي يف ، عا لة املهدي ىتعرف عل

يقوم أن كان البد للباحث ،  سبق ميثل موضر بعض الدول اإلسالمية من ه ه الفرق وملا كان ما
                                              

 .9هد، ص 1994(، 471( العدد )1)
 .82، ص 1979(، 482د )جملة اجملتمل العد( 2)
 .941د  941ر ص 1املوسوعة امليسر ، مج ( 3)
 .941( املرجل السابق، ص 4)
 .95( ض ىب مهدى أمحد: مرجل سابق، ص 5)
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إا والث رمبا دفعي بعض الدول العربية ، راء ه ه الفرقآاجلوانب اإلجيابية الث متيزت  ا  سةابدر 
ن يستعرض موضر ه ه الفرق من أكما كان البد من الباحث ،  سالم بعض ه ه الفرقإاالعأاف ب

 العامل اإلسالم .

 وعلى ه ا ينقسم الفصل احلايل إا مبحثا:
 اإلجيابية للفرق.ول: يتناول اجلوانب املبحث األ

 العامل اإلسالم .إا يتناول نظر  ه ه الفرق  املبحث الثاين:
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 املبحث األول
 اجلوانب اإلجيابية للفرق

 اوال:املورية العلمية:
 تتمثل اجلوانب اإلجيابية لفرضة املورية العلمية فيما يل : 
 .(1): حترمي الفرضة شرب ا مر والتدناوالً أ

 .(2)يد شيخ املسجد ىن ياون علأن الزواج جيب أب: إضرار الفرضة ثانياً 
ن الزوجة عليها طاعة أو ، سر  ورعاية شئوهنااأل ىن الزوج مسئول عن احملافظة علأ: إضرار الفرضة بثالثاً 
 .(3)زوجها

 تعقيب:
نه أال إمل تعاليم اإلسالم.  ىه ه ه  اجلوانب اإلجيابية لفرضة املورية. وه  كما هو واضح تتمش 
وذلك ملخالفتها ، ن ه ه التعاليم ال تاف  العتبار ه ه الفرضة فرضة مسلمةإغم من ذلك فالر  ىعل
 سالم فيما يل :لإل

منا نلقها عن طريق إو  ،ن اهلل مل خيلق املخلوضات بصور  مباشر أعل   و: ادعاء زعيم الفرضة در والً أ
 .(4)وسا ط
 .(5)نر األنبياءآنه أو ، : ادعاء درو عل  النبو ثانياً 
 .(6)نسإوضد جتسدوا يف حلم ، ن املال اة سودأ: ادعاء درو عل  لثاً ثا

 .(7)أي يف طلو  الشمس وغرو ا، : إضامة الصال  يف األوضات املنه  عنها شرعارابعاً 

                                              
 .21( لناولن: مرجل سابق، ص 1)
 .71( املرجل السابق، ص 2)
 .49( املرجل السابق، ص 3)

)4  ( ALI DREW, THE HOLY KORAN, P.18. 

 .45سابق، ص  ( لناولن، مرجل5)
)6  ( ALI DREW, OP.CIT, P.59 

 .49لناولن: مرجل سابق، ص ( 7)
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 .(1): أداء الصال  بال ركو  وال سجودنامساً 
 .من فرضة املورية العلمية تنتسب إا اإلسالأالباحث  ىهل ه األسباب السابقة ير 

 ثانيا: فرضة اإلليجية:
 فيما يل : األواتتمثل اجلوانب اإلجيابية لفرضة اإلليجية  
 .(2)ن الشي ان سياون ثالثهماأل ،: حترمي انفراد املرأ  برجل أجن  يف بيي واحدوالً أ

 .(3)النساء ى: حترمي اللباء الفاضح علثانياً 
 .(4): حترمي لعب القمار وشرب ا مر والتدناثالثاً 
 .(5)كل حلم ا نزيرأ: حترمي ابعاً ر 

 .(6): حترمي ارتياد أماكن اللهو واملقاه  العامةنامساً 

 تعقيب:
 مل تعاليم اإلسالم ى. وه  كما هو واضح تتمشواه ه ه  اجلوانب اإلجيابية لفرضة اإلليجية األ 

وذلك ، سالميةإرضة فرضة الرغم من ذلك ال ميان اعتبار ه ه التعاليم كافية العتبار ه ه الف ىنه علأال إ
 يت:ملخالفتها لإلسالم يف اآل

وه ا ، يف شخا ن ياون متجسداً أبل جيب ، اً غيبيّ  له ليس شيئاً ن اإلأ: ادعاء إليجا حممد والً أ
 .(7)وهو جدير بالدعاء والعباد ، لهالشخا هو فرض ال ي حل فيه اإل

 .(8)قب رسول اهللوصار يتصر بل ،: اا  إليجا حممد لنفسه مقام النبو ثانياً 

                                              
 ( املرجل السابق نفسه.1)
 .949ر ص1( املوسوعة امليسر ، مج2)
 .111( لناولن: مرجل سابق، ص 3)
 .949، ص 1( املوسوعة امليسر ، مج4)
  .111صلناولن: مرجل سابق،  (5)
 .949، ص1املوسوعة امليسر ، مج (6)

 .949املوسوعة امليسر : مرجل سابقر ص  ( (7
 املرجل السابق نفسه. ((8
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ن البعث لديه ليس إذ إ ،وال يؤمن ك لك بالبعث اجلسماين، : ال يؤمن إليجا حممد باملال اةثالثاً 
 .(1)مرياا كثر من عقل  للسود األأ

نه هو نامت أويعلن ، صلى اهلل عليه وسلم: ال يؤمن إليجا حممد خبتم الرسالة عند الن  حممد رابعاً 
ضد جاء نبيا يوح  اليه من ضبل د إليجا حممد د وهو أي  هيت بلسان ضومأال ويإذ ما من رسول إ ،الرسل

 .(2)فرض بلسان ضومه السود
 .(3)اء الصال  بال ركو  وال نشو أد: نامساً 
 .(4)من صوم شهر رمضان : صوم شهر ديسمرب بدالً سادساً 
، م ال عالضة هلا باإلسالممة اإلسالأو أ ألوان فرضة اإلليجية اأالباحث  ىسباب السابقة ير هل ه األ

 سالمية.إومن ف يرى الباحث أن فرضة اإلليجية األوا ليسي فرضة 

                                              
 املرجل السابق نفسه. ( (1
 املرجل السابق نفسه. ( (2
 .944املوسوعة امليسر : مرجل سابقر ( (3
 املرجل السابق نفسه. ( (4
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 ثالثاً: اإلليجية الثانية:
 تتمثل اجلوانب اإلجيابية لفرضة اإلليجية الثانية فيما يلى: 

 .(1)أوالً: تأكيد وار  الدين على ضرور  صوم رمضان واالحتفال بعيد الف ر
 .(2)ملعابد لتاون صاحلة إلضامة الصال ثانياً: إعداد ا

ثالثاً: تأكيد وار  الدين على أن تاون الصال  على اهليئة الصحيحة املعروفة لدى املسلما مخس 
 .(3)اليوم مرات يف

 .(4)رابعاً: التأكيد على ا لق اإلسالمى واألدب وال وق وحسن اهلندام ولبس احلشمة بالنسبة للمرأ 

 تعقيب:
اً انب اإلجيابية لفرضة اإلليجية الثانية. وهى تش  إا توجه الفرضة توجهًا إسالميّ ه ه ه  اجلو  

 تى:اآل ، وذلك ملخالفة ه ه الفرضة لإلسالم يف صحيحاً، ولانه توجه شال
 .(5)اإلنسان املخلوق دعاء وار  الدين حبلول ا الق يفاأوالً: 
 .(6)ا مرتبة الامالإوصلي دعاء وار  الدين احتاد اهلل بالنفوء الث اثانياً: 
 .(7)وال بيعة ه  اهلل ،ه وحد  الوجود. فاهلل عند وار  الدين هو ال بيعةؤ دعااثالثاً: 

 .(8)رابعاً: ادعاء وار  الدين بأن املعرفة احملمدية ليسي كاملة
فلس ا، كما  بل صلب ودفن يف ،ن عيسى عليه السالم مل يرفلأدعاء وار  الدين بانامساً: 

 .(9)معجز  والدته وادعى انه ابن يوسر النجارأنار 

                                              
 املرجل السابق نفسه. ( (1
 املرجل السابق نفسه.(  (2
 املرجل السابق نفسه. ( (3
 .945د  944ملرجل السابقر ص ا ( (4

(
5)

 Muhammad, W, Lectures of Emam Muhammad, P.14
  

(6)
 Ibid, P.20   

 Ibid, P.27
 (7)

  
(8) Ibid, P.33. 
(9) Ibid, P.52. 
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 .(1)نااره البعث وا لودإسادساً: 
 .(2)داء العبادات، السيما الصال أ سابعاً: تفري ه يف
 .(3)يات القرآنآجنيل وهو بصدد تفس  ثامناً: استعانته باإل

ية، ومن ف يرى سالمإسباب السابقة يرى الباحث أن فرضة اإلليجية الثانية ليسي فرضة هل ه األ
 االعأاف الضمين مساعد  مادية هل ه الفرضة أو االعأاف  ا هو بصور  ما يعين أين تقدمي أالباحث 

 باملمارسات غ  اإلسالمية الث تعتنقها الفرضة.

 رابعاً: النوبية:
سالم، ابتعاد ه ه الفرضة بصور  كلية عن اإلبل يظهر  ،ال توجد جوانب إجيابيةبارز  لفرضة النوبية 
 :يتاآل جياز أهم احنرافاهتا يفإوميان 

 .(4)دعاء وحد  الوجودان اهلل هو ال بيعة وال بيعة ه  اهلل، أى أأوالً: ادعاء عيسى ب
هلل صفات ال تليق جبالله مثل صفة النبض. حيث يرى أن هلل نبضات منها تاون  تهثانياً: نسب
 .(5)سرعة ه ا النبض تاون الزمان حيث تاوني العناصر، وعندما اخنفضي ،العامل املادى

ثالثاً: اعتقاد عيسى باحللول واالحتاد. ف ى أن اهلل  ل يف ا اصة من السود، كما ضال باالحتاد 
 .(6)حيث جعل الفلك السابل هو فلك االحتاد باهلل

 .(7)رابعاً: اعتقاد عيسى أن مجيل األنبياء سود نوبيا
 .(8)م ابن جربيلن عيسى عليه السالأنامساً: اعتقاده ب

 .(9)ليس أعظم األنبياء اً ن حممدأه ؤ سادساً: ادعا

                                              
)1) 

Ibid, P.60. 
 7(ر ص 84ر العدد )1972جملة الدعو ر مايو  ((2

 .81(ر ص 482ر العدد )1979جملة اجملتملر  ( (3
)4) 

Al Mahdi, Al Imam Ise, The Holy Quran, P.18. 

(
5)

 Ibid, P.22  
(6

) Ibid, P.62 
(
7)

 Ibid, P.86 
(
8)

 Ibid, P.70 
(
9) 

Ibid, P.87 
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ن تسدعة وتسدعا يف املا دة مدن أمددعياً د السدنة  يأد مدن الفقده اإلسدالمى  ه األصدل الثداينؤ لغداإسدابعاً: 
 .(1)ما موضوعة أو ضعيفةإاألحاديث النبوية 

صلى اهلل عليه فة رسول اهلل نلي ين حممد املهدأحيث أضاف هلا  ،ثامناً: تغي ه للشهادتا
 .(2)وسلم

 .(3)بلكل اإلأتاسعاً: حترميه 
 .(4)دبارهنأتيان النساء من إحل أعاشراً: 

 تعقيب:
سالم ه ه الفرضة، نظراً ملخالفتها إسلبيات ال ميان معها ضبول   ه ه ه  سلبيات فرضة النوبية. وه

 الصر ة لتعاليم اإلسالم..

                                              
(
1)

 Ibid, P.99  
(
2)

 Ibid, P.29 
(3)

 Ibid, P.30. 
(4)

 Ibid, P.35. 
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 املبحث الثاين
 لعامل اإلسالم نظرهتم إا ا

 أواًل: املورية العلمية:
نر ال ي تسعى إا االضأاب منه والتوحد به بالنسبة لفرضة املورية العلمية اآل  ميثل العامل اإلسالم 
 نر األمريا  )الرجل األبيض(.مواجهة اآل يف

ضوميا ، وعلى اااذه ملراكش وطنا (1)يسيو صل األاأل  تأكيد درو عل وضد ظهر ه ا االضأاب يف
 اعتناضه لإلسالم كدين مضاد لدين الرجل األبيض)املسيحية(. يضا يفأ. كما يظهر (2)للسود

كما ه  معروفة يف العامل  ،ه ا االضأاب باعتناق فرضة املورية للمعتقدات اإلسالمية ىوحأورمبا 
مل ، سالمإلاة هلا بمعتقدات ال عالض تتب د كما ظهر لنا من البحث   -اإلسالم . لاننا جند فرضة املورية

 نر!!يف جدهلا االجتماع  مل اآل (الاتاب املقدء) ىاستمرار اعتمادها عل
بددراز هويددة مسددتقلة للسددود حماولددة إل ىاإلسددالم مل ياددن سددو إا ن ادعدداء هدد ه الفرضددة االنتمدداء أوالواضددل 
فمددا   ،نس األبدديض(الددث زرعهددا الرجددل األبدديض يف وجدددان السود)الشددعور بالدونيددة وتفددوق اجلدد خمالفددة للهويددة

لادد  تقددر يف مواجهددة  ،وراء هدد ه اهلويددة اجلديددد  ارتددداء عبدداء  اإلسددالم سددعياً  ىمددام فرضددة املوريددة سددو أكددان 
كحددل ليدده املوريددة معتمددد  عليدده  إن اإلسددالم كدددين لدده ثقددل عددامل  فاجتهددي أهويددة الرجددل األبدديض ال سدديما و 

يدددة جديددد  تقدددر يف مواجهددة النزعدددة العرضيدددة ندددر مدددن ناحيددة وكهو مياددن اسدددتخدامه يف جدددهلا الددددا ر مددل اآل
 للرجل األبيض.

إا ن تنتم  أعليك ، له تعبدهإن تفتش لك عن أضبل ]يف ضول درو عل :  وضد ظهر ذلك واضحاً 
 .(3)[ضومية ما

اإلسالم. فهو ادعاء إا وه ه العبار  تاشر عن اهلدف احلقيق  من ادعاء ه ه الفرضة االنتساب 
نر)الرجل ن تتحرأ من نالله يف مواجهة اآلأيديولوج  تست يل الفرضة أار طإالبحث عن إا يهدف 

 ن ه ا الدين هو الدين احلق ال ي جيب اتباعه!!األبيض( ال أل
                                              

 .44لناولن: مرجل سابقر ص  ((1
 .49املرجل السابقر ص  ((2

 .49د  42ص  لناولن: مرجل سابقر ( (3
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 تعقيب:
وه  نظر  تاشر عن البعد  ،ه ه ه  وجهة نظر فرضة املورية العلمية للعامل اإلسالم  
ساس  يف عالضتها مل أالبعد العرض  كمحدد  ىا علساسأوالث بنيي  ،يديولوج  لتوجهات ه ه الفرضةاأل
سود تعميق ه ا البعد العرض  با الرجل األإا ال إنر. فاجتاه ه ه الفرضة حنو اإلسالم ال يهدف اآل

 يديولوج  يف ه ا اجلدل العرض .أوالرجل األبيض مستغلة الدين اإلسالم  كمحدد 
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 ثانيا: اإلليجية األوا:
عندما سافر إليجا حممد زعيم ه ه اإلسالم  والعامل األوا با اإلليجية ول احتااأ ألقد بدأ  
 .(1)م2151العمر  عام أدى ماة حيث إا الفرضة 
يديولوج  للفرضة حبيث تبتعد عن ن تسفر ه ه الزيار  عن تعديل البعد األأوضد كان من املتوضل  

د  كما ظهر للباحث د  ولاننا وجدنا ، سالمليه اإلإال ي دعا  ،التسامح العقدي وتتب  ،االجتاه العرض 
وهو بصدد حواره مل )الرجل  ،يديولوجيا مناهضة للعقيد  اإلسالميةأن إليجا حممد اعتنق أكير 

نسان بصرف النظر عن التسامح با بين اإلإا اإلسالم بوصفه دينا يدعو إا   ءاألبيض( مما يس
 ،نار إليجا حممد املعتقدات اإلسالميةأ ىنر أة ين ناحدياهنم ه ا من ناحية ومأو أجناسهم أو ألواهنم أ

وه ه  ،النبو  وضوله بالتشبيه والتجسيم واحللول  همعتقدات مناهضة للمعتقدات اإلسالمية كادعا وتب 
 املعتقدات ليسي من اإلسالم يف ش ء.

مة ولعل موضر إليجا حممد من املعتقدات اإلسالمية بصفة ناصة والعامل اإلسالم  بصفة عا
سالم كما هو معروف اإلعالضة له ب سالم امس  الإنه إتاشر عن اهلدف احلقيق  السالم ه ه الفرضة 

يديولوجيا مضاد  يف أال لا  تستخدمه كإ  ءيف العامل اإلسالم . وضد تبني اإلليجية اإلسالم ال لش
 نر)الرجل األبيض(.حوارها مل اآل

 تعقيب:
مل اإلسدددالم . وهدددو موضدددر يظهدددر منددده رفدددض هددد ه الفرضدددة مدددن العدددااألوا هدددو موضدددر اإلليجيدددة  اهددد 

مددل تبدين معتقدددات خمالفددة ملدا تعددارف عليده اإلسددالم مددن ، كمدا يعرفهددا العددامل اإلسدالم  ،ملعتقددات اإلسددالم
 ،مددن العددامل اإلسددالم  عددن موضددر املوريددة العلميددةاألوا نددر. وال يتخلددر موضددر اإلليجيددة ضواعددد جتدداه اآل

ولاددن يالحددظ  ،ن تلتقدد  معدده وتتوحدد بددهأنددر الد ي جيددب  اإلسددالم  بوصددفه اآلتعامددل مددل العداملفاالمهدا 
انتمدداء شددال  لدديس لدده أي عالضددة بالعددامل اإلسددالم  مددن حيددث مضددمونه  ىن هدد ا االنتمدداء مل ياددن سددو أ
الء مددددن عدددداإلاألوا علددددى يددددديولوج  لفرضددددة املوريددددة العلميددددة واإلليجيددددة ذ يقددددوم املضددددمون األإ ،يددددديولوج األ

ليدده اإلسددالم إولوجيا تتندداضض مددل مددا دعددا ييدددسددود يف مقابددل دونيددة اجلددنس األبدديض ومثددل هدد ه األاجلددنس األ
                                              

 .941ر ص 1ينظرر املوسوعة امليسر ر مج  ((1
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 .نرمن روح الرمحة والتسامح مل اآل

 ثالثا: اإلليجية الثانية:
ء يف عام أفر  ،ن يصحح عالضة فرضة اإلليجية بالعامل اإلسالم أو وار  الدين أحاول واالء حممد  

راب ة العامل  ىعل ضيوفاً  وحجوا مجيعاً  ،عضاء فرضتهأايل ما ث عضو من من حو  ماوناً  وفداً  م2100
لأابط  كيداً أمعاهد اللغة العربية مباة املارمة والرياض تإا تباعه أرسل وار  بعض أ. كما (1)اإلسالم 

رسل مل كل جمموعة ألانه ، سس اإلسالمية الصحيحةالفرضة مل العامل اإلسالم  وحماولة الستدماج األ
وعدم خمال ة  اً شرطة يوميّ أ ىاملسجلة عل هن ب اإونصحهم باالستما   ،فيه موثوضاً  من ال الب مراضباً 

 نرير العام التايل عقدت يفأمرياا. و  اإوعادوا  ال وضد تركوا الدراسة مجيعاً إاملسلما. فلم ميض عام 
مام سبوعا يتسلم اإلأملد  ، ن مة فرضة وار  الديراب ة العامل اإلسالم  عد  برامج دراسية ناصة أل

 .(2)مامةنه متأهل لإلأ معبده مدعياً إا بعدها شهاد  رمسية ويعود 
ما يقارب من ما ث  م2101نر عام آعادت الراب ة دعوهتا لوار  الدين حممد وفرضته فحج يف أو 

 ىهنم علأضة و . وضد واكب ه ه الفأ  اعأاف العامل اإلسالم    ه الفر (3)الراب ة ىعل عضو ضيوفاً 
 اإلسالم الصحيح.

 ىسالم السيما ضضية رفل الن  عيسإلاطلقها وار  الدين تبعد ه ه الفرضة عن أراء الث ن اآلأال إ
وضضية تعدد الزوجات  ،بوهأن يوسر النجار أكما ضال ب ،ضر وار  بصلبه وموتهأحيث  ،ومعجز  والدته

 رياية.مللقوانا األ تباعه نضوعاً أ ىمه وار  علحيث حرّ 
 حساب اإلسالم. ىمرياية علالتقرب من الثقافة األ وهنا يتنار وار  للمعتقدات اإلسالمية حماوالً 

ن حماولة التقارب املص نعة با فرضة اإلليجية الثانية والعامل اإلسالم   أمن نالل ما سبق يظهر لنا 
جل نلق أوذلك من ، ماغ اء شرع  معأف به من ضبل املسل ىن حتصل الفرضة علأكان اهلدف منها 

علنها أالعنصرية الث  ىمن دعاو  نر )الرجل األبيض( فبدالً يديولوج  جديد يصلح للتعامل مل اآلأطار إ
 مرياية.الثقافة األ اإيف ذلك  احلوار العقل  مستنداً  ىدعاو إا إليجا حممد اجته وار  الدين 

                                              
(
1)

 Bilalian News,Vol. No. 43, 1Sep. 1978, P.28. 
(
2
) Ibid, P.28 . 

(
3
) Ibid, P.29. 
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 تعقيب:
م . وهو موضر ياشر عن تناضض واضح با ه ا هو موضر اإلليجية الثانية من العامل اإلسال 

ف اجتاه معاكس لتعاليم اإلسالم يتمثل يف التقرب  ،حماولة التمسح باإلسالم واستدماج ظاهري لتعاليمه
 مرياية.من الثقافة األ

 رابعا: النوبية:
الم مدددر  زعددديم فرضدددة النوبيدددة املال مدددة بدددا القوميدددة السدددوداء )العرضيدددة( والراديااليدددة واإلسددد ىحددداول عيسددد 

سددود ضامهدا الرجددل األأوالددث  ،للعدداملاألوا عددن احلضدار   مامدداً إالدد ي نصددب نفسده  ىواحدد . فتحددد  عيسد
ضدددفاف النيدددل. واهدددتم بدددالنوبيا يف جندددوب مصدددر ومشدددال السدددودان باعتبدددارهم ورثدددة ذلدددك علدددى فريقيدددا أيف 

سدو  أه ا اصدة. وضدام بزيدار  مادة يف تشدايل مجاعتدد ليجا حممد إب متأثراً د نر سود. وان لق هو اآلالأا  األ
 ،م درمددانأالسددودان حيددث تددربأ بزيددار  ضددرب املهدددي يف إا  توجدده ف، إليجددا حممدددو كددس إمبددا فعلدده مددالاوم 

مدداكن لنفسدده يف كددل هدد ه األ والددتقط صددوراً ، معقددل طا فددة األنصددار، ابدد  أوزار جزيددر  ،سددر  املهددديأب ىوالتقدد
ندده مددن سدداللة املهدددي الابدد  أسددرته يف السددودان. مدددعيا أفددراد أوعددرض يف بددروكلا صددور لقا دده العددا ل  مددل 

إا  تنظددديم الشدددبان السدددود الددد ين اسدددتمعوا يففريقددد  الددد ي هدددزم جيدددوش االمرباطوريدددة الربي انيدددة. وشدددر  األ
 .(1)ليهإالتاريخ ا الب للنو  ال ي ينتمون  إاالتقارير املبهر  عن رحلته و 

د يف ذلك إليجا حممد  متابعاً د نلق هوية جديد  للسود ا إمن وراء ه ه الدعاية  ىعيس ىوضد سع
أصحابه ارتداء املالبس  ىه ه اهلوية اجلديد  علم عيس ىعل كيداً أتقر يف مواجهة اهلوية البيضاء وت

يف كل ذلك نلق  حماوالً ، غرار ضرب املهدي ىعل التقليدية للسودانيا من األنصار. وشيد هلم مسجداً 
العامل اإلسالم  مل تان جملرد  اإن ه ه الرحلة أليه. مما يعين إسود االنتساب وطن جديد يست يل ال

جل استحضار صور  مركز  عن أولان من  ،ش  ا اإلسالميالايفية الصحيحة الث يعا ىالتعرف عل
 ىتأن املهدي ضد أ ىصل اجلديد زعم عيسه ا األ ىعل كيداً أليه سود أمرياا. وتإالعامل ال ي ينتسب 

 .(2)ف عاد إا السودان بعد مولدهد أم عيسى د مرياية سوداء أ  أمرياا وتزوج من امر أإا 

                                              
 .95ض   مهدي أمحد: مرجل سابقر ص  ( (1
 املرجل السابق نفسه. ( (2
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البدايدددة حققدددي  وعنددددما وصدددلي هددد ه الروايدددات إا السدددودان، استشددداطي أسدددر  املهددددى غضدددباً. ويف
ضددرر الصددادق  ف ضددررت إضامددة دعددوى ضضددا ية ضددد عيسددى. وبعددد مزيددد مددن التأمددل ،األمددر يف يأسددر  املهددد

أمريادا. ويف زيدار  الحقدة لده  تبدا  لده يفألألسر ، أنه ال ضرر مدن أن يادون هنداأ   ، الزعيم السياسياملهد
الشددرعية  ىضددفأللواليددات املتحددد  وافددق الصددادق علددى دعددو  اإلمددام عيسددى للقدددوم إا مقددره يف بددروكلا، و 

ثندداء لفددي . ويف هدد ه األعلددى املنظمددة، األمددر الدد ي أثددار اسددتياء كددل مددن املسددلما السددودانيا واألمددريايا
صددددلواهتم  جنيددددل يفالصددددادق نظددددر عيسددددى إا بعددددض التعدددداليم املرفوضددددة الددددث يتبعهددددا، ناصددددة اسددددتخدام اإل

 .(1)وشعا رهم
والعمامة د األبيض ال ويل الفضفاض  وهو الرداء السودايند « السنة»وأكدت النوبية ارتداء لبس 
الوجه. وأصبح تعلم اللغة العربية أولوية    حجاب يغ الشال للنساء مل  للرجال، والرداء األبيض العريب

كربى. وصدرت التعليمات لألعضاء بالتحد  بالعربية مل أبنا هم حىت يشبوا وهم يعرفون الفصحى. 
مدبرات املنازل وال بانا وحراء  عضحيا  اجلماعة حول املسجد ال ي يضم يف عضويته ب ومتركزت

 .(2)األمن واملدرسا والباعة املتجولا
إال أنه سرعان ما كشر عن توجهاته احلقيقية عندما  ،إا ه ا احلد حاول عيسى التمسح باإلسالم

ومجل جنمة داوود إا اهلالل ماوناً  ،جبانب القرآن (الاتاب املقدء)عتمد على او  ،لغى حجاب املرأ أ
 نلي اً دينياً يصعب حتديد هويته.

 تعقيب:
 ،يشوبه التناضضد كما يبدو للباحث د   اإلسالمى. وهو موضر ه ا هو موضر فرضة النوبية من العامل

وتار  تتجه إا الثقافة األمرياية حماولة التوافق  ،فتار  تتجه الفرضة إا اإلسالم حماولة استدماج تعاليمه
م املال مة با القومية السوداء والثقافة األمرياية واإلسال احلالتا مل تنجح فرضة النوبية يف معها. ويف

 لس حية مفاهيمها اإلسالمية وعرضية من لقاهتا األيديولوجية.

                                              
 .94ض   مهدي: مرجل سابقرص  ((1
 املرجل السابق نفسه. ((2
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 الفصل الثالث
 رأي علماء اإلسالم يف ه ه الفرق

 
ميان حتديد موضر اإلسالم من ه ه الفرق يف جانبا أساسيا: األول هو اجلانب العقدى عند 

 هو فلسفة العبادات عندهم. ه ه الفرق، والثاين
 :يتمثل موضر اإلسالم يف اآلفيت يأما عن اجلانب العقد

 اإلميان باهلل: -2

 يتضمن اإلميان باهلل أربعة أمور:
 ميان بوجوده سبحانه وتعاا.اإل -أ 
 : االنفراد بالربوبية.يميان بربوبيته، أواإل -ب
 ميان بانفراده باأللوهية.واإل -ج
 ميان بأمسا ه وصفاته.واإلد د 

ن آمن بوجود اهلل ال بانفراده بالربوبية، فليس مبؤمن، ومن فمن مل يؤمن بوجود اهلل، فليس مبؤمن، وم
لوهية لان مل ومن آمن باهلل وانفراده بالربوبية وباأل، فليس مبؤمن لوهيةألمن باهلل وانفراده بالربوبية ال باآ

 .(1)يؤمن بأمسا ه وصفاته، فليس مبؤمن
إلسالمى مبوضر فرق البحث يظهر ه ا هو موضر اإلسالم من االميان باهلل، ومبناظر  ه ا املوضر ا

 للباحث ما يلى:
 .(2)أوالً: خمالفة الفرق لإلسالم يف ضوهلا باحللول واالحتاد

 .(1)ضوهلا بأن اهلل هو ال بيعة، وال بيعة ه  اهلل ثانياً: خمالفة الفرق لإلسالم يف
                                              

 .47ر ص1رجد  1992حممد بن صاحل العثيما: شرح العقيد  الواس ية البن تيميةر دار البص  راالساندريةر ( (1
 . ALI DREW, OP.CIT, P.18ينظر  ((2

 .949املوسوعة امليسر ...: مرجل سابقر ص وينظر 
Muh Ammad W, OP .Cit, P.14 ،Al Imam Ise,Op. Cit, P.18 . 
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ة النبض الث وصر اهلل بصفات مل يصر اهلل  ا ذاته مثل صف ثالثاً: خمالفة الفرق لإلسالم يف
 .(2)وصر عيسى زعيم فرضة النوبية اهلل  ا
 .(3)ا لق ضوهلا بأن هلل شركاء يف رابعاً: خمالفة الفرق لإلسالم يف

 االميان باملال اة: -1
، ضال اهلل (4)لوكة يف اللغة الرسالةاملال اة مجل: مالأ، وأصل مالأ: مالك، ألنه من األلوكة واأل 
 .(2ور  فاطر:اآلية:س﴾ )     ﴿تعاا: 

، نلقهم اهلل عز وجل من نور، وجعلهم طا عا له مت للا له، ولال منهم واملال اة عامل غي 
، ينزل من اهلل تعاا إا الرسل.  جربيل: موكل بالوح والً أوظا ر نصه اهلل  ا، ونعلم من وظا فهم: 

. ك لك نعلم أن منهم من (5)الق ر والنباتسرافيل: موكل بنفخ الصور، ثالثاً: مياا يل: موكل بإثانياً: 
روح، وهم: ملك املوت وأعوانه، وال يسمى عزرا يل،  يدم، أو بقبض روح كل ذآ وكل بقبض أرواح بين
 .(6)مسه ه ااأن  صلى اهلل عليه وسلمألنه مل يثبي عن الن  

مبوضر فرق البحث ه ا هو موضر اإلسالم من اإلميان باملال اة، ومبناظر  ه ا املوضر اإلسالمى 
 يظهر لنا ما يلى:

 ن املال اة سود.أها  أوالً: خمالفة الفرق لإلسالم يف ادعا
 ها أن املال اة شركاء هلل يف ا لق. دعااثانياً: خمالفة الفرق لإلسالم يف 

 بدان.أها أن املال اة متجسد  يف  ثالثاً: خمالفة الفرق لإلسالم يف إدعا

                                              
= 
(
1
 .Ali Drew, Op.Cit, P.18ينظر (

 . 949املوسوعة امليسر : مرجل سابقر ص وينظر 
Muhammad W, OP. CIT, P.14 ،Al Imam Ise,OP. Cit, P.18 

 42ينظرر لناولن: مرجل سابقر ص  ((2
 .949املوسوعة امليسر : مرجل سابقرص  ،981ينظر املرجل السابقر ص  ((3
 .51شرح العقيد  الواس ية: مرجل سابقر ص  ((4
 .51جل السابقر ص املر  ((5
 51شرح العقيد  الواس ية: مرجل سابقرص  ((6
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 امت األنبياء:اإلميان بأن حممداً هو ن -3
صلى اهلل ( وضال 40حزاب: اآلية سور  األ ﴾    ﴿يقول تعاا:  

حسن بناؤه، وترأ منه موضل لبنة، ف اف به النظار أومثل األنبياء كمثل ضصر   مثل: »عليه وسلم
ال موضل تلك اللبنة، ال يعيبون سواها، فاني أنا سددت موضل تلك اللبنة إيتعجبون من حسن بنا ه، 

 .(1)«الرسل البنيان ونتم يب م يبنت
الافر،  ، ميحو اهلل يب أمساء: أنا حممد، وأنا أمحد، وأنا املاح ن يلإ: »صلى اهلل عليه وسلموضال 

، ويف (2)«، وأنا العاضب، والعاضب ال ي ليس بعده نىب وأنا احلاشر، ال ي  شر الناء على ضدم
ثالثون   مثأ نه سياون يفإو : »هلل عليه وسلمصلى اصحيح مسلم عن ثوبان، ضال: ضال رسول اهلل 

صلى اهلل عليه ، وملسلم: أن رسول اهلل (3)«يبعد نا نامت النبييا، ال ن أ، و ك ابون، كلهم يزعم أنه ن 
 يعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لأفضلت على األنبياء بست: »ضال:  وسلم

 .(4)«النبيون يلى الخلق كافة، وختم بإوأرسلت  هوراً،طاألرض مسجداً و  يالغنائم، وجعلت ل
ن من ادعى بعده النبو  فهو كاذب. وال أه ا وملا ثبي من أن الن  حممد هو نامت النبيا، علم 

ألنا نقول: ه ا ال  ،للنبو  باملعجزات ا ارضة والرباها الصادضة كير يقال بتا يبه  يقال: فلوجاء املدع
مد   ن يأيتأنه نامت النبيا، فمن احملال أنرب أب احملال، ألن اهلل تعاا ملا يتصور أن يوجد، وهو من با

 .(5)دعواه مار  ك به يفأالنبو  وال يظهر   يدع
نس. بل هو مبعو  اا عامة اجلن واإل ،ليس مبعوثاً للعرب فقط صلى اهلل عليه وسلموالن  حممد 

سور  ﴾ )   ﴿عن ضول اجلن:  ما كونه مبعوثاً إا عامة اجلن، فقال تعاا حاايةأ
: مل يبعث اهلل (6)ليهم أيضاً: ضال مقاتلإ(. وك ا سور  اجلن تدل على أنه أرسل 32حقاف: اآليةاأل

                                              
 .154رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما، وسبق ارجيه ص( (1
 .154سبق ارجيه ص ((2
 .154سبق ارجيه ص ((3
 .157سبق ارجيه ص( (4
 . 144( شرح العقيد  ال حاوية، مرجل سابق ص(5
هددد( ]وفيددات األعيددان 151ين، عددامل بددالقراءات واللغددة، لدده التفسدد  الابدد ، تددويف سددنة )( هددو مقاتددل بددن سددليمان بددن بشدد  ا راسددا6)

 ([.19/147(، والبداية والنهاية )5/855)
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    ﴿نس واجلن ضبله. وه ا ضول بعيد. فقد ضال البارى عز وجل: رسوالً إا اإل
  ﴿اجلن: ( وظاهر ضوله تعاا حااية عن 230نعام: اآلية سور  األ﴾ )  

اآلية: تدل على أن موسى مرسل ، (30حقاف: اآلية سور  األ﴾ )    
 .(1)يضاً أليهم إ

     ﴿وأما كونه مبعوثاً إا كافة الناء، فقد ضال البارى عز وجل: 
      ﴿(. وضوله تعاا: 11سور  سبأ: اآلية ﴾ ) 

     ﴿: (. وضوله تعاا251سور  األعراف: اآلية ﴾ ) 
   ﴿ن ر من بلغه. وضال تعاا: أ(. أى: و 21سور  األنعام: اآلية ﴾ )  
ال يسمل يب »: صلى اهلل عليه وسلم(. وضال رسول اهلل 01سور  النساء: اآلية ﴾ )  

صلى اهلل رواه مسلم. وكونه ، (2)«رجل من ه ه األمة يهودي وال نصراين ف ال يؤمن يب إال دنل النار
 .(3)ذن من دين اإلسالم بالضرور إا الناء كافة معلوم إمبعوثاً  عليه وسلم

هو نامت األنبياء، ومبناظر  ه ا  صلى اهلل عليه وسلم اً ن حممدأميان به ا هو موضر اإلسالم من اإل
 تى:املوضر اإلسالمى مبوضر فرق البحث يظهر لنا اآل

 هو نامت النبيا. صلى اهلل عليه وسلم اً ناار أن حممدإأوالً: خمالفة الفرق لإلسالم يف 
زعيم فرضة املورية العلمية النبو ،   دعاء درو علادعاء زعما ها النبو  مثل اثانياً: خمالفة الفرق لإلسالم يف 

 دعاء إليجا حممد زعيم فرضة اإلليجية األوا أو أمة اإلسالم النبو .او 
 أرسل للعرب فقط. صلى اهلل عليه وسلم اً دها أن حمم ادعا ثالثاً: خمالفة الفرق لإلسالم يف

 اإلميان بالبعث بعد املوت: -4
مجا  اليهود والنصارى، حيث يقرون بأن هناأ إمجا  املسلما، بل إوه ا ثابي بالاتاب والسنة و  

       ﴿يومًا يبعث الناء فيه وجيازون: أما القرآن، فيقول البارى عز وجل: 
        ﴿ (. وضوله تعاا:0اآليةسور  التغابن: ﴾ )  

                                              
 .144العقيد  ال حاوية: مرجل سابقرص  ((1
 (.924امللل مبلته ح) إا مجيل الناء ونسخ صلى اهلل عليه وسلمرواه مسلم كتاب اإلميان، باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد  ((2
 .147العقيد  ال حاوية: مرجل سابقر ص  ((3
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السنة، فجاءت  (. وأما يف26-25 تانسور  املؤمنون: اآلي﴾ )   
هرير  ضال: ضال رسول  أيبحديث  اذلك، ن كر منه يف صلى اهلل عليه وسلماألحاديث املتواتر  عن الن  

 .(1)«، فيه يركب يوم القيامةبداً أنسان عظماً ال تأكله األرض اإل ن يفإ: »صلى اهلل عليه وسلم
مبوضر فرق   ميان بالبعث بعد املوت، ومبناظر  ه ا املوضر اإلسالمه ا هو موضر اإلسالم من اإل 

ن البعث لديها ليس أكثر من بعث إإذ  ،ناارها للبعث اجلسماىنإ البحث يظهر لنا خمالفتها لإلسالم يف
 .(2)للسود األمريايا  عقل

                                              
 (.7414، واحلديث رواه مسلم، كتاب الزهد، باب ما با النفختا ح)59العقيد  الواس ية: مرجل سابقر هامش ص  ((1
 .949ينظر املوسوعة امليسر : مرجل سابقر ص ( (2
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 ات :أما عن فلسفة العباد
اإلسالم على خمس:  يبن: »صلى اهلل عليه وسلمفيتمثل موضر اإلسالم منها يف ضول الرسول 

يتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم إقام الصالة، و إ، و اهللشهادة أن ال إله إال اهلل، وأن محمدًا رسول 
 .(1)«رمضان
والدددعا م لبنياندده، وضددد  كاألركددان   علددى هدد ه ا مددس، فهدد ن اإلسددالم مبددينأواملددراد مددن هدد ا احلددديث  

اإلسدالم علدى دعدا م مخدس فد كره، واملقصدود  بدين هكتداب الصدال ، ولفظد يف ينرجه حممد بن نصدر املدروز 
فدال يثبدي البنيدان بددوهنا، وبقيدة نصدال اإلسدالم كتتمدة  ،متثيل اإلسالم ببنيانه ودعدا م البنيدان هد ه ا مدس

 م ال يدنقا بدنقا ذلدك، خبدالف نقدا هد ه الددعا م ذا فقد منها ش ء نقا البنيدان، وهدو ضداإالبنيان. ف
شداال، وكد لك يدزول بفقدد الشدهادتا، واملدراد بالشدهادتا إن اإلسالم يزول بفقدها مجيعاً بغد  إا مس ف

ميددان بدداهلل اإلسددالم علددى مخددس: اإل ينب دد»ميددان بدداهلل ورسددوله. وضددد جدداء يف روايددة ذكرهددا البخددارى تعليقدداً اإل
، و دد ا (3)«علددى مخددس علددى أن توحددد اهلل عددز وجددل»، ويف روايددة ملسددلم (2)حلددديث، وذكددر بقيددة ا«ورسددوله

 .(4)ميان باهلل ورسوله دانل ضمن اإلسالم كما سبق يف احلديث املاضىيعلم أن اإل
 ومبقارنة موضر الفرق من ه ه األركان مل املوضر الشرع  الصحيح يتضح لنا اآليت:

صلى اهلل بشعار معا، أو عدم النا على نبو  حممد إسقاط بعضها للشهادتا واستبداهلا  -2
 كما عند اإلليجية األوا، أو االعتقاد أن حممد أمحد هو املهدي املنتظر كما تزعم النوبية.   عليه وسلم

انتلفي نظرهتم للصال  ما با مقر هلا بثال  مرات يف أوضات معينة وما با مفرط مضيل  -1
 ندهم أي اهتمام. هلا، وبالتايل مل يان للصال  ع

مل تان الفرق تؤدي الزكا  باملع  املعروف يف اإلسالم، كما مل ارج الصدضات مما يعين التفريط  -3
 يف ه ا الركن العظيم. 

تراوح صوم ه ه الفرق با تارأ مفرط للصوم وبا مستبدل له بصوم شهر ديسمرب أو االمتنا   -4
جية الثانية فأضروا صوم رمضان، لانهم أضافوا عليه صوم يوم أو عن األكل ملد  يوما أو ثالثة أما اإللي
                                              

 .842، 41رواه البخاري ومسلم، وسبق ارجيه ص ((1
 .849رواه البخاري، وسبق ارجيه ص ((2
 .849رواه مسلم، وسبق ارجيه  ((3
 .54ابن رجب احلنبل : مرجل سابقر ص ((4
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 يوما من أجل إليجا حممد احتفاالً ب كرى ندماته العظيمة. 
وأما احلج فلم يعرفه من ه ه الفرق سوى اإلليجية الثانية حيث حج )واالء حممد( مرتا،  -5

أن حجته تاف  عنهم كما فعل ولانه مل يشجل أصحابه عليه، وبعضهم استخر به وأضنل أتباعه ب
 )إليجا حممد(. 

ه ا موضر ه ه الفرق وفلسفة العبادات عندها مما يظهر لنا جليدا بعددهم عدن اإلسدالم وت بيدق أركانده 
 واتبا  أوامره.
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 ا امتددددددددة

إمتام احلمد هلل ال ي بنعمته تتم الصاحلات، وأمحده محًدا يليق جبالله وعظمته على توفيقه وإعانته يف 
ه ا البحث، وأسأله املزيد من نعما ه وأرجوه أن يعا على الشار وأن يعي نا من شرور أنفسنا 

 والشي ان. 
 أما بعد:

 فه ه أهم النتا ج الث نرجي  ا من نالل ه ا البحث املتواضل أ صها يف النقاط التالية: 
سامح، ال تعصب وال تعقيد فيه، ( إن اإلسالم دين الف ر  وال بيعة، دين العقل واملن ق، دين ت2

 انتشر مبباد ه اإلنسانية والسلمية يف كل أحناء العامل ال بقو  السير. 
( إن معظم من استجاب لدعو  اإلسالم يف الواليات املتحد  األمرياية كانوا من السود حيث 1

 التمسوا فيه ا الص من االعتداء والظلم املتعمد الواضل عليهم من ضبل البيض. 
 THE MOORISH SCIENCE( إن أول الفدرق املنتسدبة إا اإلسدالم هد  معبدد العلدوم املوريدة 3

TEMPLE OF AMERICA  حيددث إن اإللدده عندددهم شددبيه بآهلدده الفالسددفة وغددال  الصددوفية، وادعددي
 .  صلى اهلل عليه وسلمتلك الفرضة عدم نتم النبو  مبحمد 

االء فرض حممد كان يسمى معبد اإلسالم ( إن أول ماان أضيم فيه اجتماعات مسلم  مجاعة و 4
THE TEMPLE OF ISLAM  م. وك لك أول مدرسة إسالمية أنشئي 2132وكان ذلك عام

م على يد فرض حتي مسمى جامعة اإلسالم ف تواا بعد ذلك إنشاء مقار االجتماعات 2132عام 
 )املعابد( واملدارء. 

م الصحيح حيث نادت الفرضية بألوهية الرجل ( اتفقي الفرضية مل املورية يف البعد عن اإلسال5
 األسود، وإناار نتم النبو ، وإناار اجلنة والنار. 

( تأثر إليجا حممد  اتا احلركتا )معبد العلوم املورية والفرضية( وضد فسر إليجا حممد دوره على 6
ال إنسان )فرض أنه دور رسول، واستخدم يف ذلك الفار  النصرانية يف جتسد اإلله ال ي ظهر يف ش

 حممد( وكون إليجا منظمة ضوية أمساها أمة اإلسالم امتازت باآليت: 
 ضياد  ضوية مركزية ت الب بالوالء وال اعة من جانب األفراد. -أ

 ب د منظمة األعمال التجارية.
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 .Foiجد د تاوين ميلشيا بالغة التنظيم ي لق عليها اسم: مثر  اإلسالم 
طلق عليها اسم جامعات اإلسالم وتعرف اآلن باسم )مدارء األني  د د تاوين مدارء إسالمية أ

 كالرا حممد(.
 هد د سلسلة أماكن للعباد  )مساجد( أكثر تنظيماً من املساجد اإلسالمية األنرى.

م وتويل ابنه وار  الدين حممد مقاليد القياد  من بعده 2105( بعد وفا  إليجا حممد عام 0
ى حتويل أمة اإلسالم إا أتبا  بالل. وغ  اسم الصحيفة من حد  تغ  جوهري وعمل وار  عل

)حممد يقول( إا )أنباء أتبا  بالل( وغ  املعابد وأصبحي مساجد والتزم مبعظم الشعا ر اإلسالمية. 
م وغ  اسم الصحيفة إا )اجمللة 2110وغ  اسم املنظمة إا )مجعية الدعو  اإلسالمية األمرياية( عام 

 مرياية( ف إا )اجمللة اإلسالمية(.اإلسالمية األ
وحل مليشيات مثر  اإلسالم. وها ا جنح وار  الدين يف حتويل منظمة أبيه إا مجاعة إسالمية 

 سا د  ومقبولة لدى العامل اإلسالم .
( حاولدددددي مجاعدددددة أنصدددددار اهلل الدددددث نشدددددأت يف حقبدددددة السدددددتينيات املالءمدددددة بدددددا القوميدددددة السدددددوداء 1

ؤسسدددها عيسدددى أنددده مدددن سددداللة املهددددي، وعلدددم املسدددلما ارتدددداء املالبدددس السدددودانية، واإلسدددالم. وادعدددى م
وشدديد هلددم مسددجداً علددى غددرار ضددرب املهدددي. وأصددبحي العربيددة لغددتهم ولقيددي املوسدديقا ضبددوالً حسددناً، وصددار 

وبيدددة للجماعدددة فرضتهدددا املوسددديقية، وكوندددي النسددداء فرضددداً ناصدددة للباليددده!!. وغددد  اسدددم مجاعتددده إا الراب دددة الن
اإلسددالمية العربانيددة، وأصددبحي جنمددة داود الددث  دديط  ددا اهلددالل شددعار اجلماعددة. وأدنلددي تعددديالت علددى 
رداء املدرأ  فدألغى حجداب الوجده، وأصدبح الاتداب املقددء مصددراً وثيقداً للتعداليم الدينيدة مثلده يف ذلدك مثدل 

 القرآن الارمي.
بادس االر الاتاب والسنة وما كان عليه ( تتفق معظم الفرق املعاصر  إا األن  بأفاار وم1

السلر الصاحل فقد استندوا على كتب األديان احملرفة والفلسفات الوثنية. مثل القول بوحد  الوجود 
 واحللول واالحتاد وإناار املعاد وإسقاط التاالير... اخل.

ابق معرفة ( تتمثل ن ور  ه ه الفرق يف تشويهها ملعامل اإلسالم، وناصة ممن ليس هلم س20
 باإلسالم مما ينتج عنه:

 د نفور الاث  من الناء عن ضبول اإلسالم.2
 د االستجابة ألفاارهم ومعتقداهتم واعتبار أن ذلك هو اإلسالم.1
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( إن النفوذ االضتصادي ملعظم ه ه الفرق يعود ألسباب كث   منها عدم تور  أنصار ه ه الفرق 22
  مشروعة يف كسب املال. وك لك الدعم املادي ال ي جتده من اتبا  أي وسيلة كاني مشروعة أو غ

من بعض دول العامل اإلسالم  واهليئات واملنظمات اإلسالمية أماًل منها يف أن ه ه اجلماعات ضد تغ  
 س هتا ويصلح أمرها.

( ضرور  إعاد  النظر يف موضر العامل اإلسالم  حنو تلك الفرق ونقأح أن ياون على النحو 21
 يل:التا

أ د أن تتبد  راب دة العدامل اإلسدالم  وغ هدا مدن املؤسسدات واملنظمدات اإلسدالمية إضامدة الصدالت 
 والعالضات القوية والث مبوجبها يتم التواصل الرمس  مل ه ه الفرق على أكرب املستويات.

مية هناأ ب د إرسال الدعا  وبال ات من اململاة العربية السعودية، ألن كث اً من املراكز اإلسال
ضد ب نيي ودعمي بأموال سعودية، ولان كث ًا من الدعا   ا من جنسيات شرضية مثل 

 اهلند وباكستان، وغ مها. وال شك أن وجود عدد من الدعا  العرب سيفيد أكثر.
جد د نشر العلم الشرع  با املسلما هناأ ناصة وأن الفراغ الشرع  ساعد الاث  على نشر 

وسيت لب األمر إنشاء مدارء إسالمية ناصة بأبناء املسلما تتعهدهم وترويج األباطيل 
 بالرعاية واالهتمام حىت يتشربوا معاين اإلسالم الصافية.

د د على وزارات الثقافة واإلعالم اإلسالمية أن تب ل اجلهود املضاعفة يف توصيل الرسالة 
 ية والصحر واإلذاعات املوجهة.املسموعة واملر ية واملقروء  هلم عرب إضامة القنوات الفضا 

هد د أن يتب  عدد من املهتما بشباة املعلومات الدنول املستمر على مواضعهم ا اصة 
 ومراسلتهم وتصحيح أفاارهم.

و د أن تصدر جلان اإلفتاء يف حق من احنرف من ه ه الفرق من الفتاوى والقرارات والتوصيات 
بها ية والبابية.... وغ مها. وأن تسعى مراكز مثلما صدر يف حق معظم الفرق الضالة كال

 البحو  واإلفتاء بتقدمي الدراسات الث تاشر حقيقة من ينحرف عنها.
ز د تزويددددددهم بالاتدددددب واملراجدددددل األصدددددلية لعلمددددداء اإلسدددددالم وامل بوعدددددات الشدددددرعية بالعربيدددددة 
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نددددرأ اآلن عظدددم واإلكثدددار مدددن ترمجدددة معددداين القدددرآن وطباعدددة الاتدددب باللغدددات األجنبيدددة. ولعلندددا 
 املسئولية الث يلقيها واضل العمل اإلسالم  يف أمرياا على كل مسلم غيور على دينه.

ح د االستفاد  من موسم احلج من نالل اللقاء بالقادما من الواليات املتحد  األمرياية، 
 لتصحيح صور  اإلسالم لديهم ونشر العلم يف صفوفهم.

لدددول اإلسددالمية يف الواليددات املتحددد  لتصددحيح صددور  ط د البددد مددن مضدداعفة جهددود سددفارات ا
اإلسالم املشوه، ونصوصاً بعد أحدا  احلادي عشر مدن سدبتمرب، وذلدك مدن ندالل إضامدة 

 املؤمترات والندوات ودعو  أهل االنتصاص من الغرب للمشاركة فيها.
اق خيددددم أ د تفعيدددل نقددداط االتفددداق مدددل املنظمدددات واهليئدددات غددد  اإلسدددالمية للوصدددول إا اتفددد

املصدلحة العامددة، مثددل االتفدداق علددى حماربددة الرذيلددة والفسدداد الدد ي تتفددق عليدده هدد ه املنظمددات 
 مل اإلسالم.

ل د التواصددل املسددتمر مددل جملددس العالضددات اإلسددالمية األمريايددة )كدد ( يف الواليددات املتحددد ، 
غ هدا حبادم وحدد  والث تقوم بدور كب  يف بيئتها، وال شدك أن ضبدوهلم هلدا أكثدر مدن ضبدوهلم ل

 اجملتمل، ووجود عدد من الدعا  السود هناأ.
وعند ه ا احلد مت حبمد اهلل وتوفيقه ما عزمي عليه يف ه ا البحث، سا اًل اهلل 
تعاا أن خيلا النيات وأن يقيل العثرات، راجيًا منه القبول، وأن ياون البحث وافياً 

سأله تعاا أن ينفل به وأن جيعله بالغرض، موضحًا للهدف، وداعيًا مل هب السلر، وأ
موجبًا ملغفرته، وبابًا من أبواب مرضاته، إنه جواد كرمي، وآنر دعوانا أن احلمد هلل رب 

 العاملا والصال  والسالم على أشرف رسله وأنبيا ه حممد وآله وصحبه أمجعا.
 وكتبه/ فهد بن عبد العزيز السنيدي
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 أحد معابد الفرق األمريكية بمطار دنفر
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 إسماعيل الفاروقي
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 مسجد الفاتر في شيكاغو
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 م الحاللمحالت لبيع اللحو
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 الكلية اإلسالمية في شيكاغو
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 كاريكاتير يتحدث عن العنف واإلسالم

http://www.alukah.net/


 

    

                 www.alukah.net 
 988 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ثرها العقدية إلسالم وأالمنتسب

 

 

 )محمد علي كالي(
 من أوائل الرياضيين األمريكين المعتنقين لإلسالم
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 مالك عبد المطاع ـ أول مسلم في البحرية األمريكية
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 )مزمل صديقي(
 رئيس تجمع مسلمي شمال أمريكا
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 طنالمركز اإلسالمي بواشن
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 المساجدأحد 
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 منظر داخلي لمعابدهم
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 صورة خارجية ألحد المعابد
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 صورة خارجية لمسجد
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The Moorish Science Temple of America ،
History ،and Offshoots 

o A Sudanese Missionary to the United States and his encounter 

with Noble Drew Ali (PDF file) 

o The Azizan Moorish Nation 

o Mystery of the Moorish Science Temple: Southern Blacks and 

American Alternative Spirituality in 1920s Chicago (requires 

a pay membership for the whole article) 

o Forgotten Fruit of the City: Chicago and the Moorish Science 

Temple of America by Debra Washington Mubashshir 

(requires a a pay membership for theo whole article) 

o MST in the New York Public Library 

o Journal of the Moorish Paradigm 

o A History of Moorish Science by the Wandering Bishops 

o sasnaK، a record of an on-going blog-style discussion of MST، 
including some good info on the Resurrected Temples 

o Sheik Charles Brown-El، Chairman of the Moorish Science 

Temple of America.  

o Important gravestones for the MST 

o Thomas Miller-El information page (Prisoner on Death Row 

in Texas)  

o Moorish Science Temple of America، Inc. official website 

http://www.alukah.net/
http://www.insurgence.net/info.aspx?action=band&item=boneyard
http://www.insurgence.net/info.aspx?action=band&item=boneyard
http://www.hf.uib.no/smi/sa/08/8Satti.pdf
http://azizan_moors.tripod.com/Welcome.html
http://www.geocities.com/heartland/woods/4623/caliber.ucpress.net/doi/pdf/10.1525/rac.2002.12.2.123
http://www.geocities.com/heartland/woods/4623/caliber.ucpress.net/doi/pdf/10.1525/rac.2002.12.2.123
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5001001580
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=5001001580
http://digilib.nypl.org/dynaweb/ead/scm/scmgmsta/@Generic__BookView
http://www.mu-atlantis.com/
http://www.sonnet.com/usr/wbishop/moorish_science.htm
http://www.sonnet.com/usr/wbishop/
http://sasnak.org/archives/000037.html
http://echosoul.com/acceptyourown.htm
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=9046217&pt=Noble%20Alil
http://www.thomasmillerel.com/
http://www.moorishsciencetempleofamericainc.com/
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Moorish Orthodox Church ،Noble Order 

Temples ،& Their Environs  

o Moorish Orthodox Radio Crusade 

o Moorish Orthodox Fire Shrine  

o MOC of A: Diocese of New Jersey 

o Hermetic.com by Al Billings 

o Temple of the Green Eagle 

o On the road with Doctor Jabir 

o Studio Valentine 

 

Some of the more interesting Hakim Bey & 

PLW links 

o Green Tea With Imam of the Age، an interview with PLW by 

Michael Muhammad Knight 

 

Islamic Resources Online 

o The Noble Qur'an، this page offers three side-by-side 

translations of the Qur'an 

o A search engine for the Qur'an، including simple، Boolean، 
and proximity searches 

http://www.alukah.net/
http://www.morc.info/
http://www.geocities.com/Broadway/Alley/2314/
http://www.geocities.com/moorishorthodoxchurch/
http://www.hermetic.com/bey/
http://moa.chaosmagic.com/
http://members.cruzio.com/~quanta/jabir.html
http://www.studiovalentine.com/moors.html#Moors/Sufis
http://www.muslimwakeup.com/mainarchive/000514.php
http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/
http://www.hti.umich.edu/k/koran/
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o Gregorian/Hijri Converter as well as a great resrouce for 

calendrical questions in general. Track the Qiyamat from year 

to year! 

o F.I.E.L.D. the First Isma'ili Electronic Library & Database 

o ALAMUT : Bastion of Peace and Information 

 

Generally interesting links 

o Feast of Hate and Fear an excellent collection of texts. Think 

Adam Parfrey in 'zine form. 

o The New Catholic Dictionary 

o The Catholic Encyclopedia 

o Recipe Source، a fantastic encyclopedia of recipes for anything 

you can possibly want to cook 

o Lost Carcosa 

 

Publishers  

o Pentaradial Press، some brothers in Dallas. Don't miss their 

book on Heaven's Gate-- really!  

o AK Press is the most important publisher & distributor of 

anarchist، communist، and insurrectionary literature in the 

world 

o Everybody knows that Autonomedia is just a front for the 

MOC 

o Feral House، publisher of High-Quality Books on Forbidden 

Topics  

http://www.alukah.net/
http://www.islamicfinder.org/Hcal/index.php
http://www.alamut.com/subj/ideologies/alamut/sinan_Qiyamat.html
http://www.ismaili.net/html/
http://www.alamut.com/subj/ideologies/alamut/_indexNotes.html
http://feastofhateandfear.com/archives.html
http://www.catholic-forum.com/saints/indexncd.htm
http://www.newadvent.org/cathen/
http://www.recipesource.com/
http://www.eskimo.com/~carcosa/
http://www.pentaradial.com/
http://www.geocities.com/heartland/woods/4623/akpress.com
http://autonomedia.com/
http://www.feralhouse.com/


 

 

                 www.alukah.net 
 994 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

html colors 

HTML For Non-Beginners by Bill Pellowe  
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http://www2.gol.com/users/billp/articlehtml/
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omThe Reading Ro 

Writings by the 

Prophet ،Noble Drew Ali 
Historical texts from the 

Moorish Science Temple 
Observations by outside 

sources about the 
Moorish Movement 

 

The Holy Koran of the 

rish Science Temple of Moo

America 

 

 

 

 

 

 

Wandering Words 

 

Markabon: Texts -Al

formerly housed at the Moorish 

http://www.alukah.net/
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/history.htm
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/history.htm
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/frontspiece.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/frontspiece.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/frontspiece.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/frontspiece.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/frontspiece.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/frontspiece.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/frontspiece.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/frontspiece.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/additional.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/additional.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/markabon.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/markabon.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/markabon.html
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a group of homeless 

writings 
by Hakim Bey ،the 

Moorish Observatory ،
and others 

Observatory Site 

Moorish Orthodox Materials 
Temporarily Autonomous Texts 

and a few fascinating Loose Ends 

http://www.alukah.net/
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/markabon.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/markabon.html
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Amexem Times and Seasons 

An Ecumenical Online Journal of 

Comparative Religious Studies edited by 

Brother Muhammad Abdullah Ahari-El 

 

Emma 

Goldman 

Speeches and 

Pamphlets by the 

Mother  
of American 

Anarchism 

 

Texts of Black Nationalism 

Platform of the Front for the 

Liberation  
of the New African Nation 

(FROLINAN) 
and a Speech by Malcolm X 

 

Karakourum 

World of 

Revelation and 

Resistance 

 

Image Archive 

a Quick Reference to many of the 

Images 
Used in this Site 

 

Links 

to other pages 

and resources 

Information on 
CONTACTSUBMISSIONS&   

 

 

 

http://www.alukah.net/
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/amexemtimes/index.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/amexemtimes/index.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/goldman/index.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/goldman/index.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/goldman/index.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/goldman/index.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/frolinan/index.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/frolinan/index.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/karakourum/index.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/karakourum/index.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/imagearchive/
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/imagearchive/
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/linkspage.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/linkspage.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/contact.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/contact.html
http://www.geocities.com/Heartland/Woods/4623/submissions.html
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The Holy Koran of 
The Moorish Science Temple of America 

DIVINELY PREPARED BY THE 
NOBLE PROPHET 

DREW ALI 
Error!

 

By the guiding of his father God ،Allah; 
the great God of the universe. To redeem 

man from his sinful and fallen stage of 
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humanity back to the highest plane of life 
with his father God ،Allah. 

  

Table of Contents 
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NOBLE DREW ALI 

THE PROPHET AND FOUNDER OF THE 
MOORISH SCIENCE TEMPLE OF AMERICA ،TO 

REDEEM THE PEOPLE FROM THEIR SINFUL 
WAYS. 

 

Prologue  
 

http://www.alukah.net/
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Minister Louis 

Farrakhan  

How beautiful it is 

when brothers can dwell in 

unity together 
Mar 10 ،2005 

Understanding breaks down 
the things that keep non-

understanding people divided 

and arguing amongst 
themselves. Moses ،Jesus and 

Mohammed would never be 
found arguing. Never. Their 

love for God is translated into 

their love for each other.  

This webpage uses 

Javascript to display some 
content.  
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In the Name of Allah the Beneficent the Merciful 
As-Salaam-Alaikum 
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Statement from the Honorable Minister Louis Farrakhan 
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The new Million Man 

March 
Mar 11 ،2005 

I believe that Brother Minister 
Louis Farrakhan is right when ،

looking at the upcoming 10th 

Anniversary of the Million Man 
MarchTM ،he said: “God has 

called us to do something 
great.’’ I believe that the 

tremendous legacy set by the 

appearance of two million 
Brothers on the Mall in 

Washington ،D.C. on October 
16 ،1995 should evolve. Ten 

years later ،we should be 
focused on building upon that 

legacy with the substance ،

especially the economic 
substance." 
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ople by Together of His Pe

Honorable Elijah 
Muhammad 

Mar 3 ،2005 
The prophets have warned us 

of a time that would come 

when God would judge the 
wicked and punish ،or rather 

destroy ،the wicked and give 
the earth over to the rule of a 

righteous people. So many of 
us have misunderstood just 
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what we should expect.  

Envy was a major 
factor used by God in the 

exaltation of Jesus by 
Jabril Muhammad 

Mar 3 ،2005 

The greatest desire of the 
men who marched was for 

moral and spiritual 
renewal.The greatest hope of 

those who attended was ،and 
is ،that in every organization 

or church that they join ،they 

will have equality of 
opportunity to grow and 

advance under administrations 
that are just in handling the 

rules ،regulations and laws 

that govern each church ،
society or organization.  
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A Brief History on the origin of The Nation of Islam 
in America A Nation of Peace and Beauty 

Written in Phoenix ،Arizona ،March 28 ،1996 for presentation at the International 
symposium on Sufism in San Francisco ،California ،March 29-31 ،1996 

 

On July the Fourth ،the day of America's Independence celebration ،He announced the beginning of His mission which was to restore and to resurrect His lost and found people ،who were identified as the original members of the Tribe of Shabazz from the Lost Nation 

of Asia. The lost people of the original nation of African descent ،were captured ،exploited ،and dehumanized to serve as servitude slaves of America for over three centuries. His mission was to teach the downtrodden and defenseless Black people a thorough Knowledge of 

God and of themselves ،and to put them on the road to Self-Independence with a superior culture and higher civilization than they had previously experienced. He taught us the ways of love and peace ،of truth and beauty. We are being led into the path of a new spiritual culture and civilization of 

complete harmony and peace ،one of refinement in the pursuit of happiness and eternal joy in the Supreme Knowledge of God and the Science of everything in life.  

IN 1931 ،THE MASTER WAS preaching this Great Truth of salvation when He met a man named Elijah Poole in Detroit ،Michigan. He chose him to be His Divine Representative in continuing this most difficult task of bringing truth and light to His lost and found people. For 3 1/2 years He 

taught and trained the Honorable Elijah Muhammad night and day into the profound Secret Wisdom of the Reality of God ،which included the hidden knowledge of the original people who were the first founders of civilization of our Planet and who had a full knowledge of the Universal Order of 

Things from the beginning of the Divine Creation. Upon the Master's departure in 1934 ،the Honorable Elijah Muhammad labored tirelessly to bring life to his mentally and spiritually dead people until his return to the Master in 1975. The Honorable Elijah Muhammad identified the Master as being 

the answer to the one that the world had been expecting for the past 2 ،000 years under the names Messiah ،the second coming of Jesus ،the Christ ،Jehovah ،God ،and the Son of Man. When the Honorable Elijah Muhammad asked Him to identify Himself He replied that He was the Mahdi. He 

signed His name in 1933 as Master Wallace Fard Muhammad to express the meaning of One Who had come in the Early Morning Dawn of the New Millennium to lay the base for a New World Order of Peace and Righteousness on the foundation of Truth and Justice; to put down tyrants and to 

change the world into a Heaven on Earth.  

During the Honorable Elijah Muhammad's initial 44 years ،he suffered persecution and rejection from the very people among whom he was appointed as a Servant of God. He was rejected and despised by the 10 percent leaders of America and the world because he revealed a 

Greater Truth and Wisdom that would end the old world of Satan's rule and dominion. He was not self-taught or self-made but ONE MIGHTY IN POWER had taught him what he knew not. The Honorable Elijah Muhammad had never received any more than a fourth grade 

education ،yet his heart was true in what he saw and he saw the greatest of the Signs of his Lord. The more converts that he made in the cities ،in the by-ways ،and in the highways of this land ،along with receiving honor and fame abroad ،the powerful leaders and rulers of this 

world grew in opposition. As the baby Nation of Islam came to birth in America ،the world rulers were shaken in their foundation to learn of this miraculous achievement ،and are today frustrated in plans to prevent our survival. The theme of the Holy Qur'an and Bible that most 

clearly defines this struggle is revealed in the history of Pharaoh's opposition to Moses and Aaron in the delivery of Israel in bondage in Egypt.  

THE NATION OF ISLAM WAS founded on the basis of peace and as an answer to a prayer of Abraham to deliver his people who would be found in servitude slavery in the Western Hemisphere in this day and time. The Flag of Islam with the symbols of the Sun ،Moon ،and 

the Stars ،represent the Universe and is also a Banner of Universal peace and Harmony. Our Holy Temples of Islam were established in America as sanctuaries of peace and higher learning into the Knowledge of the Oneness of God. Our schools are called Universities of Islam and teach the higher 

meaning of Islam which is Mathematics. We have always been taught to respect the laws of the land. We are taught never to carry arms ،to make war or to be the aggressor ،for this is against the nature of the righteous. We are taught the Principles of Divine Unity and the Universal Brotherhood of 

Islam. We are taught cleanliness inwardly and outwardly with the practice of good manners and respect to one and all. We are taught that the family is the back bone of society and that our children must be reared to reflect the highest morals and training to perfect our society. We are trained to eat 

and to prepare the best of foods for the longevity of life ،without the use of alcohol ،smoking and substance abuse which endangers the ethics of healthy living. We are taught to respect and protect our women who are the mothers of civilization. Our women are taught a dress code of modesty that 

will lead to the practice of high morality. We are trained to be an exemplary community expressing the highest spiritual goals for the reform of ourselves and others based on wisdom ،knowledge and beauty.  

Contrary to the inflammatory rhetoric that has been utilized by the news media and some community leaders to condemn the positive effects of Islam's influence in today's modern society ،just the opposite is being proven true. The Nation of Islam (The Nation of Peace) represents hope to 

millions of our people in America and around the globe who have been deprived of the high standards of a righteous way of life. This unity and love so sorely absent from our communities was genuinely exemplified by the millions of participants on the day of the Million Man March held in 
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Washington ،D.C. ،October 16 ،1995. The exemplary Spiritual Leadership of Minister Louis Farrakhan in the rebuilding of the Nation of Islam in America is showing the way in the breaking down of barriers of communication throughout the society regardless to one's religious ،
racial ،or ideological beliefs and views.  

Through God's Divine Guidance ،we are extending this Divine Work of moral and spiritual reform throughout the Western Hemisphere. God's Light and Truth will prevail against the darkness and falsehood of all opposition. In spite of the controversy and clamor surrounding the 

Nation of Islam and it's Divine Leader ،Minister Louis Farrakhan ،we are forging ahead in the Spirit of Almighty God ،Allah ،to unite with all of humanity in the Oneness of God ،where all people of goodwill of every Race and of every Nation may participate in the Universal 

Expression of the Principles of Peace and the Brotherhood of man. This is the Beautiful Community of the Nation of Islam that is coming to birth in America on this Farthest Western Horizon in fulfillment of the Prophecy that God would meet with Muhammad for a second time and reveal to His 

servant What He Revealed. Thus the world is witnessing the Sun of Islam arising in the West. Praise the Holy Name of Allah ،the Beneficent ،the Merciful.  

Where do we go from here in the remaining four years of the twentieth century? Will we continue to argue ،to condemn ،to fight and kill one another; or will we sit down and counsel with one another in seeking a just solution to the problems that beset us in America and in the world? Wisdom 

decrees that in counsel and in dialogue is the way to peace. Foolishness decrees that if we ignore the warning signs ،we will fall into the deeper abyss of Hell. God is the Judge today; and most surely upon Him do the Believers rely! 

Document written by Minister ،Writer ،Music Composer 
and wife of the Honorable Elijah Muhammad 

--Mother Tynetta Muhammad 
March 28 ،1996 NOI.org  

  

     

      
  

   
 

   

 

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 947 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

Error!

 

 

The Holy Koran of The Moorish Science 

Temple of America 
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By the guiding of his father God ،Allah; the great God of the 

universe. To redeem man from his sinful and fallen stage of 

humanity back to the highest plane of life with his father God ،Allah. 

 

 

ENTER 

 

 

 

 

 

credits  

khagan1164@hotmail.com  
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An historical look at 

The Honorable 

Elijah Muhammad  

Thirty-four years after the signing of the 

Emancipation Proclamation، the Honorable Elijah 

Muhammad was born on or about Oct. 7، 1897 in 

Sandersville، Georgia. 

The exact date of his birth remains unknown 

because record keeping in rural Georgia for the 

descendants of slaves was not kept current، 

according to historians and family members. 

Nevertheless، the Honorable Elijah Muhammad said his birth took place some 

time in the first or second week of October in 1897 and set forth Oct. 7 as the 

anniversary date of his birth. 

Indeed، life in the rural South at the turn of the century was quite hard. Poverty 

and survival were at war with each other. Elijah Poole، the son of a minister، 

and whose parents، William (later named Wali) and Marie Poole، had 12 other 

children، had to quit school after barely finishing the third grade to work in the 

fields as a sharecropper so his family could eat. 

Just before the roaring twenties came in، Elijah Poole married the former Clara 

Evans، also of Georgia. They had eight children، Emmanuel، Ethel، Lottie، 

Nathaniel، Herbert، Elijah، Jr.، Wallace and Akbar. 

In April 1923، Elijah Poole moved his young family from Macon، Georgia، 

where he worked for the Southern Railroad Company and the Cherokee Brick 

Company to Detroit، Mich. Black families، like the Pooles، were leaving the 

south، at that time، in search of better economic and social circumstances. 

Detroit was a bustling upwardly mobile city with its burgeoning auto industry. 

The stock market crash in 1929 was the gateway to economic misery that 

sparked the fuel of the "Great Depression" of the 1930s. Moreover، America's 

racial situation continued its downward spiral. Lynchings، race riots and other 

forms of terrorism against Blacks continued unabated. 
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But Detroit، with its huge population of 1.5 million people including 250 ،000 

thousand Blacks، was beginning to see changes in its social scene. On July 4، 

1930، the long awaited "Saviour" of the Black man and woman، Master W. 

Fard Muhammad، appeared in this city. He announced and preached that God 

is One، and it is now time for Blacks to return to the religion of their 

ancestors، Islam. 

News spread all over the city of Detroit of the preachings of this great man 

from the East. Elijah Poole's wife first learned of the Temple of Islam and 

wanted to attend to see what the commotion was all about، but instead، her 

husband advised her that he would go and see 

for himself. 

Hence، in 1931، after hearing his first lecture 

at the Temple of Islam، Elijah Poole was 

overwhelmed by the message and 

immediately accepted it. Soon thereafter، 

Elijah Poole invited and convinced his entire 

family to accept the religion of Islam. 

The Founder of the Nation of Islam gave him 

the name "Karriem" and made him a 

minister. Later he was promoted to the 

position of "Supreme Minister" and his name 

was changed to Muhammad. "The name 'Poole' was never my name ،" he 

would later write، "nor was it my father's name. It was the name the white 

slave-master of my grandfather after the so-called freedom of my fathers." 

Mr. Muhammad quickly became an integral part of the Temple of Islam. For 

the next three and one-half years، Mr. Muhammad was personally taught by 

his Teacher non-stop. The Muslim community، in addition to establishing 

religious centers of worship، began to start businesses under the aegis of 

economic development that focuses on buying and selling between and among 

Black companies. Mr. Muhammad establishes a newspaper، "The Final Call to 

Islam ،" in 1934. This would be the first of many publications he would 

produce. 

Meanwhile، Mr. Muhammad helped establish schools for the proper education 

of his children and the community. Indeed، the Muslim parents felt that the 

educational system of the State of Michigan was wholely inadequate for their 

children، and they established their own schools. 

By 1934، the Michigan State Board of Education disagreed with the Muslim's 

right to pursue their own educational agenda، and the Muslim Teachers and 
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Temple Secretary were jailed on the false charge of contributing to the 

delinquency of minors. Mr. Muhammad said he committed himself to jail after 

learning what had happened. Ultimately، the charges were later dropped، and 

the officials were freed and Mr. Muhammad received six months' probation to 

take the Muslim children out of the Islamic school and put them under white 

Christian teachers. "This I did not do ،" he said. He moved to the city of 

Chicago in September of that same year. 

His Teacher، Master W. Fard Muhammad، was also harassed by the police and 

was forced out of the city of Detroit and moved to Chicago where he 

continued to face imprisonment and harassment by the police. 

Hence، on February 26، 1934، Master W. Fard Muhammad، departed the 

scene and left the Honorable Elijah Muhammad with the mission of 

resurrecting the Black man and woman. 

 

 

 

By 1935، Mr. Muhammad faced many new 

challenges. His teacher had instructed him to 

go to Washington، D.C. to visit the Library of 

Congress in order to research 104 books on the 

religion of Islam، among other subjects. 

Also، after assuming the leadership of the 

Temple of Islam by the order of the Founder 

of the Nation of Islam، Mr. Muhammad faced 

a death plot at the hands of a few disgruntled 

members. Mr. Muhammad avoided their evil plan and went to Washington، 

D.C. to study and build a mosque there. He was known under many names، 

"Mr. Evans ،" his wife's maiden name، "Ghulam Bogans ،" "Muhammad 

Rassoull ،" "Elijah Karriem" and "Muhammad of 'U' Street." 

Consequently، Mr. Muhammad، while in Washington، D.C. Was arrested on 

May 8، 1942، for allegedly evading the draft. "When the call was made for all 

males between 18 and 44، I refused (NOT EVADED) on the grounds that، 

first، I was a Muslim and would not take part in war and especially not on the 

side with the infidels ،" he wrote in "Message To The Blackman." "Second، I 

was 45 years of age and was NOT، according to the law، required to register." 
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Many other male members of the Nation of Islam at that time were imprisoned 

for being conscientious objectors to World War II. 

After World War II ended، Mr. Muhammad won his release from prison and 

returned to Chicago. From Chicago، the central point of the Nation of Islam، 

Mr. Muhammad expanded his membership drive to new heights. Among the 

many new members enrolled in the ranks of Islam included Brother Malcolm 

X and his family. 

During the 1950s، Mr. Muhammad promoted Min. Malcolm X to the post of 

National Spokesman، and began to syndicate his weekly newspaper column، 

"Mr. Muhammad Speaks ،" in Black newspapers across the country. 

Membership was increasing when، in 1955، Minister Louis Farrakhan، then 

Louis Walcott، an entertainer، enrolled in the Nation of Islam after hearing 

Mr. Muhammad deliver a speech in Chicago. 

Persecution of the Muslims continued. Members and mosques continued to be 

attacked by whites in Monroe، La.، Los Angeles، Calif.، and Flint، Mich.، 

among others. Publicity in the white owned and operated media began to 

circulate anti-Nation of Islam propaganda on a large scale. By the early 1960s، 

the Readers Digest magazine described Mr. Muhammad as the most powerful 

Black man in America. 

In Washington، D.C.، Mr. Muhammad delivered his historic Uline Arena 

address and was afforded presidential treatment، receiving a personal police 

escort. 

Subsequently، television commentator Mike Wallace، in conjunction with 

Louis Lomax، a Black journalist، aired the documentary، "The Hate That Hate 

Produced ،" on a local New York City station. The documentary misrepresents 

the message of the Nation of Islam، calling it a hate teaching. James Baldwin، 

a famous Black author، released the book، "The Fire Next Time ،" based 

largely upon his interview with Mr. Muhammad. 

At the same time، white political leaders such as 

Senator Al Gore Sr.، began to denounce the Nation 

of Islam and hold hearings on alleged "un-

American" activities. Minister Louis Farrakhan and 

the ministers of Islam defended the Honorable Elijah 

Muhammad and the Nation of Islam against these 

attacks in mass media in their public speeches، 

written editorials and other public relations thrusts. 

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 959 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

Meanwhile، by 1964، Minister Malcolm X decided to separate from the 

Nation of Islam and formed his own religious and political organization. His 

very public defection from the Nation of Islam was based on his 

misinterpretation of the domestic life of the Hon. Elijah Muhammad. 

Nevertheless، the atmosphere of rancor on both sides made ripe the 

environment for the secret police to meddle in the affairs of the Nation of 

Islam، according the late attorney، William Kuntsler. Mr. Kuntsler cited a 

declassified memo obtained through the Freedom of Information Act that 

revealed that the U.S. Government played a role in the 1965 assassination of 

Brother Malcolm X. 

After the assassination of Brother Malcolm X، the New York mosque was fire 

bombed and the Muslim community was reeling. Mr. Muhammad then 

dispatched Minister Louis Farrakhan to New York City to take over the 

mosque there and begin the rebuilding effort. In 1965، the Honorable Elijah 

Muhammad promoted Minister Louis Farrakhan to the post of National 

Representative. 

By the mid-sixties، Mr. Muhammad's ever-growing Islamic movement 

extended itself to more than 60 cities and settlements abroad in Ghana، 

Mexico، the Caribbean، and Central America among others places، according 

to the Muhammad Speaks newspaper، the religion's chief information 

apparatus. 

A host of Islamic and African governments all over the world received him 

and donated generously to his mission. He made Hajj، (holy pilgrimage) to 

Mecca on more than one occasion and advocated worldwide brotherhood and 

sisterhood. 

Every February 26، he brought together the faithful for Saviour's Day 

conventions in Chicago to remember his Teacher's birthday، to re-emphasize 

his message of moral and spiritual renewal and to announce his plans and 

agenda for the upcoming year. Economic development combined with moral 

and spiritual renewal began to show signs of progress with the establishment 

of farms، livestock and vegetable cultivation، rental housing، private home 

construction and acquisitions، other real estate purchases، food processing 

centers، restaurants، clothing factories، banking، business league formations، 

import and export businesses، aviation، health care، administrative offices، 

shipping on both land، sea and air، and men's and women's development and 

leadership training units. In 1972، the Honorable Elijah Muhammad opened a 

$2 million mosque and school in Chicago. During this important grand 

opening of Mosque No. 2، he praised and let it be known who his top helper 

was in his work.  
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He asked Min. Farrakhan to come before the religious community and then the 

following announcement while digressing from his previously stated remarks: 

"I want you remember، today، I have one of my greatest preachers here-what 

are you hiding behind the sycamore tree for brother? (He chuckled)-c'mon 

around here where they can see you. (A rousing round of applause ensued). 

"We have with us today ،" the Messenger continued، "our great national 

preacher. The preacher who don't mind going into Harlem، New York، one of 

the most worst towns in our nation or cities. It is our brother in Detroit and 

Chicago or New York. But، I want you to remember every week he's on the air 

helping me to reach those people that I can't get out of my house and go reach 

them like he. 

"I want you to pay good attention to his preaching. His preaching is a bearing 

of witness to me and what God has given to me ،" he declared. "This is one of 

the strongest national preachers that I have in the bounds of North America. 

Everywhere you hear him، listen to him. Everywhere you see him، look at 

him. Everywhere he advises you to go، go. Everywhere he advises you to stay 

from، stay from. For we are thankful to Allah for this great helper of mine، 

Min. Farrakhan." (Another rousing round of applause ensued). "He's not a 

proud man ،" he said. "He's a very humble man. If he can carry you across the 

lake without dropping you in; he don't say when you get on the other side، 

'You see what I have done?' He tells you، 'You see what Allah has done.' He 

doesn't take it upon himself. He's a mighty fine preacher. We hear him every 

week، and I say continue to hear our Min. Farrakhan. I thank you." 

In watching Minister Louis Farrakhan and the followers of the Hon. Elijah 

Muhammad، the legacy of the Nation of Islam continues to make unlimited 

progress as witnessed in the miracle of the Two Million Man March among 

other truly amazing accomplishments. 

 

Photo Captions: 

#1- The Hon. Elijah Muhammad; 

#2 -Master Fard Muhammad; 

#3 - Hon. E. Muhammad with wife Sister Clara، departing from one of the 

Nation of Islam's planes; 

#4 -Always taking time for the people he worked to redeem، the Most Hon. 

Elijah Muhammad greets an elderly sister during an event.; 

#5-Min. Louis Farrakhan، (L-R) adjusts microphone for Hon. Elijah 

Muhammad while Malcolm X and Min. Abdul Allah Muhammad look on. 
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Bio Sketch Of 

The Honorable Minister 

Louis Farrakhan  

The Nation of Islam under the 

leadership of the Honorable Minister 

Louis Farrakhan is the catalyst for the growth and 

development of Islam in America. Founded in 1930 by 

Master Fard Muhammad and led to prominence from 1934 

to 1975 by the Honorable Elijah Muhammad ،the Nation of 

Islam continues to positively impact the quality of life in 

America.  

Minister Louis Farrakhan ،born Louis Eugene Walcott on 

May 11 ،1933 ،in Roxbury ،Massachusetts was reared in a 

highly disciplined and spiritual household. Raised by his 

mother ،a native of St. Kitts ،Louis and his brother Alvin 

learned early the value of work ،responsibility and 

intellectual development. Having a strong sensitivity to the 

plight of black people ،his mother engaged her sons in 

conversations about the struggle for freedom ،justice and 

equality. She also exposed them to progressive material 

such as the Crisis Magazine ،published by the NAACP.  

Recognizing her son's artistic talent ،young Louis was 

given a violin before his sixth birthday and began years of 

formal training financed by his mother's hard work as both 

seamstress and housekeeper. By age 13 ،he had played 
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with the Boston College Orchestra and the Boston Civic 

Symphony. The talent of young Louis was given national 

exposure at age 14 when he won the Ted Mack Amateur 

Hour. He was also one of the first blacks to appear on the 

popular show.  

Graduating from high school at age 16 ،he earned an 

athletic scholarship for his prowess as a track sprinter and 

attended Winston-Salem Teachers' College in North 

Carolina ،excelling in the study of English.  

During his senior year in September 1953 ،he married his 

childhood sweetheart. Shortly thereafter ،he left college to 

begin a family ،making a living by using his talent as a 

performing artist.  

Popularly known as "The Charmer ،" he achieved fame in 

Boston as a vocalist ،calypso singer ،dancer ،and violinist. 

However ،February 1955 marked a turning point in the life 

of Louis Walcott. While headlining a show in Chicago 

entitled "Calypso Follies" the young virtuoso received rave 

reviews. During this engagement one of his friends from 

Boston invited him to attend the Nation of Islam's Saviours' 

Day Convention ،to be held at the newly purchased 

Muhammad's Temple No. 2 at 4335 S. Greenwood 

Avenue.  

Minister Malcolm X was informed that the popular musician 
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would attend the convention. While 

listening to the Honorable Elijah 

Muhammad from his balcony seat ،

Louis thought to himself ،"This man 

can't speak ،" referring to Mr. 

Muhammad's grammar. As these 

thoughts crossed the future leader's 

mind ،the Honorable Elijah 

Muhammad looked up in the balcony and said ،"Don't pay 

no 'attention to how I say it. Pay attention to what I say ،

then take it and put it into that fine language that you 

know."  

Although music had been his first love ،within three months 

after joining the Nation of Islam in 1955 ،Minister Malcolm 

X told the New York Mosque and the new convert Louis X 

that Elijah Muhammad had said that all Muslims would 

have to get out of show business or get out of the Temple. 

Most of the musicians left Temple No. 7 but Louis X ،later 

renamed Louis Farrakhan ،chose to dedicate his life to the 

Teachings of the Honorable Elijah Muhammad.  

After moving to Boston at the request of Malcolm X ،Louis 

X proved himself a capable ،disciplined ،and a well-

mannered soldier and eventually rose to the rank of 

Minister. He worked faithfully from 1956 as the Minister of 

Muhammad Temple No. 11 in Boston ،Massachusetts ،
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building it to become one of the strongest Temples in the 

Nation.  

In May of 1965 ،three months after the death of Malcolm X ،

the Honorable Elijah Muhammad appointed Minister 

Farrakhan to Temple No. 7 in New York City. When he 

arrived in New York the atmosphere was very hostile 

because of allegations of Muslim involvement in the 

assassination of Malcolm X.  

Minister Farrakhan worked night and day in the Harlem 

community and around New York restoring respect for the 

Nation.  

The departure of the Honorable Elijah Muhammad in 1975 

and the assumption of leadership by Wallace D. 

Muhammad (now known as Imam Warrithuddin 

Mohammed) brought drastic changes to the Nation. After 

approximately 3 years of wrestling with the changes to the 

teachings of the Honorable Elijah Muhammad ،Minister 

Farrakhan ،after a re-appraisal of the condition of black 

people and the program of the Honorable Elijah 

Muhammad ،decided to return to the teachings and 

program with a proven ability to uplift and reform blacks.  

His tremendous 

success is evidenced by 

mosques and study 
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groups in over 80 cities in America ،Great Britain and a 

mission in Ghana devoted to the teachings of the 

Honorable Elijah Muhammad. Minister Farrakhan has 

renewed respect for the Honorable Elijah Muhammad ،his 

teachings and program ،in 

rebuilding the Nation.  

Literally millions of listeners 

he have attended his lectures and 

after has been welcomed in church 

church ،sharing pulpits with Christian ministers from a 

variety of denominations showing the power of the unity of 

those who believe in the One God.  

The father of 9 ،with 23 grandchildren and 4 great 

grandchildren ،Minister Farrakhan still maintains a grueling 

work schedule.  

He has addressed diverse 

organizations ،been 

received in many Muslim 

countries as a leading 

Muslim thinker and 

teacher ،and been welcomed throughout Africa ،the 

Caribbean and Asia as a champion in the struggle for 

freedom ،justice and equality.  

In 1985 ،Minister Farrakhan introduced the POWER 
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concept and in 1986 introduced a line of personal care 

products and a program for black economic development. 

In 1979 ،The Final Callhe developed  ،an internationally 

circulated newspaper that follows in the line of The 

Muhammad Speaks.  

In 1988 ،the resurgent Nation of Islam repurchased its 

former flagship Mosque in Chicago and dedicated it as 

Mosque Maryam ،the National Center for Re-training and 

Re-education of the Black Man and Woman of America 

and the World. The National Center includes a preschool 

and K-12 University of Islam.  

Also in 1991 ،Minister Farrakhan re-introduced the Three 

Year Economic Program to establish an economic base for 

the development of blacks through business ventures. In 

1992 ،Minister Farrakhan drew 60 ،000 people to the 

Atlanta Dome for the Nation's annual Saviours' Day 

celebration.  

In May 1993 ،Minister Farrakhan traveled to Libreville ،

Gabon ،to attend the Second African-African American 

Summit where he addressed African heads of state and 

delegates from America. In October of 1994 ،Minister 

Farrakhan led 2 ،000 blacks from America to Accra ،Ghana 

for the Nation's first International Savior's Day. Ghanaian 

President Jerry Rawlings officially opened and closed the 

five-day convention.  
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The popular leader and the Nation have repurchased 

farmland in Dawson ،Georgia ،and enjoyed a banner year 

in 1995 with opening of the $5 million Salaam Restaurant 

in Chicago and the successful Million Man March on 

Washington. Minister Farrakhan continued his quest for 

unity and progress by going on a World Friendship Tour of 

Africa and the Middle East in early 1996. He was received 

by heads of states in several countries ،among them South 

African President Nelson Mandela and Libyan leader 

Muammar Gadhafi. 

As part of the major thrust for true political empowerment 

for the black community ،Minister Farrakhan re-registered 

to vote in June 1996 and has formed a coalition of 

religious ،civic and political organizations to represent the 

voice of the disenfranchised on the political landscape.  

 

Address: 

Minister Louis Farrakhan 

c/o Mosque Maryam 

7351 Stony Island Avenue 

Chicago ،IL 60649 

(773) 324-6000 

(773) 324-6409 FAX 

  

 

http://www.alukah.net/


 

 

                 www.alukah.net 
 948 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

Mosque Maryam 

The National Center And 

Headquarters For The Nation of Islam 

Originally a Greek Orthodox 

church، the mosque was purchased 

in 1972 by the Honorable Elijah 

Muhammad and the Nation of 

Islam. The mosque was 

repurchased and rededicated by 

Minister Louis Farrakhan in 1988 

through efforts and sacrifices of the 

Nation of Islam، sympathizers and supporters worldwide. 

The mosque is named Maryam after the mother of Jesus، Maryam (Mary). 

This is to identify it as a holy place from which men and women come forth 

reborn and transformed with a renewed mind in service of God to fallen 

humanity. 

The distinctive architectural design of Mosque Maryam 

further identified the spiritual significance of this house. 

You will notice in the dome، placed in four directions، the 

words written in Arabic، "There is no God but Allah." In 

the center of the dome is written، "Allah is the Greatest." Surrounding the 

dome، in beautiful Arabic text is the 24th Surah (chapter)، verses 35-40 of the 

Holy Qur'an entitled، "Al-Nur (The Light)". 

Mosque Maryam serves as the headquarters 

and National Center for the Nation of Islam. 

Adjacent to the mosque is Muhammad 

University of Islam، an educational institute 

for boys and girls from pre-school through 

12th grade. 

 
Images: (TOP) Mosque Maryam، Chicago، Illinois، 

(LEFT) Center of dome، inside is "Allah is the 

Greatest ،" in Arabic calligraphy. (RIGHT) Surrounding the dome، in four directions، the 

words written in Arabic، "There is no God but Allah." 
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7351 South Stoney Island Avenue * Chicago، Illinois 60649 

Telephone: (773) 324-6000  
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The 

THR

EE 

YEAR 
ECONOMIC SAVINGS 

PROGRAM 

THE THREE YEAR ECONOMIC SAVINGS Program was established 

by the Honorable Elijah Muhammad in 1964. This program called for black 

people to pool their resources by contributing $10 a month to help fight 

against poverty، want، unemployment، abominable housing، hunger and 

nakedness of the 30-40 million black people in America. The Honorable 

Minister Louis Farrakhan re-established this program in October 1991 because 

we still continue face these same problems today. The Program's name might 

imply that it was to last for only three years. However this will be an ongoing 

program until the problems of our people are eradicated. 

In December 1994، we were able to purchase، with contributions from the 

Three Year Economic Saving Program، some farmland located in Bronwood، 

Georgia. This land is located in the northeast corner of Terrell county، which 

is in the southwest part of Georgia، not far from the Florida border. The farm 

consists of 1556 acres of land that stretches 1.45 miles east and west and 2 

miles north and south. The farm، which is called Muhammad Farms، was once 

part of a 4500-acre farm owned by the Nation of Islam until the 1970s. If it is 

Allah's (God) will، with your continued support and prayers we plan to 

repurchase the remaining acreage in the near future. 

In our first year of farming we purchased three tractors، a new diesel farm 

truck، a new three bed-room double wide trailer (which is used as an 

office/living quarters)، a large array of farm equipment، a refrigerated trailer 

for on-site vegetable storage and an irrigation system. 
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In 1995 we planted and harvested 76.3 acres of land، including watermelons، 

cantaloupes، sweet corn، snap beans، okra، yellow squash، zucchini، butternut 

squash، peas and greens. The produce، excluding the greens and peas، was 

distributed to most of the Eastern، Mid-Atlantic، Central، Southern and 

Southwest regions of the Nation; the peas and greens were sold locally to co-

ops. 

Our 1996 planting season was a remarkable improvement over the 1995 

season. 250 acres of wheat، 80 acres of field corn، 150 acres of sorghum was 

planted، harvested and sold locally. 

We were blessed in our 1997 planting season to plant and harvest 450 acres of 

wheat، part of which was sold on the market and part was grounded into wheat 

flour. The vegetable crops consisted of 50 acres of navy beans، 40 acres of 

watermelons and 105 acres of assorted vegetables. 

In our efforts to distribute our crops we launched our Pre-Purchase Program 

during our Saviours Day 1997 celebration. The whole-wheat flour and navy 

beans are presently being sold and can be obtained through the farm marketing 

coordinator at your local Mosque or Study Group. 

In November 1997، the Three Year Economic Program and Muhammad Farms 

held its annual Farm Conference/Benefit in Macon، Georgia. There was a 

fundraiser to benefit Muhammad Farms and a conference for all Farm 

Marketing Coordinators to network and strategically plan the marketing of our 

crops for the 1998-1999 planting season. 

It's our duty to build a future for our children. It's imperative that we grow and 

develop into a viable agribusiness in order that we may purchase more 

farmland and develop other related businesses. 

In order to make this happen، we need a commitment from everyone to send 

your $10 a month، or whatever you can afford، contribution to: 

The Three Year Economic Program 

4855 S. Woodlawn Ave. 

Chicago، IL 60615 
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THE MUSLIM PROGRAM  

 

What The Muslims Want 

This is the question asked most frequently by both the whites and the blacks. The answers to this question I shall state as simply as possible. 

1. We want freedom. We want a full and complete freedom. 

2. We want justice. Equal justice under the law. We want justice under 

the law. We want justice applied equally to all ،regardless of creed or class or color. 

3. We want equality of opportunity. We want equal membership in society with the best in civilized society. 

4. We want our people in America whose parents or grandparents were descendants from slaves ،to be allowed to establish a separate state or territory of their own--either on this continent or elsewhere. We believe that our former slave masters are obligated to provide such land and that the area must be fertile and minerally 

rich. We believe that our former slave masters are obligated to maintain and supply our needs in this separate territory for the next 20 to 25 years--until we are able to produce and supply our own needs. 

Since we cannot get along with them in peace and equality ،after giving them 400 years of our sweat and blood and receiving in return some of the worst treatment human beings have ever experienced ،we believe our contributions to this land and the suffering forced upon us by white America ،justifies our demand for complete separation in a 

state or territory of our own 

5. We want freedom for all Believers of Islam now held in federal prisons. We want freedom for all black men and women now under death sentence in innumerable prisons in the North as well as the South. 

We want every black man and woman to have the freedom to accept or reject being separated from the slave master's children and establish a land of their own. 

We know that the above plan for the solution of the black and white conflict is the best and only answer to the problem between two people. 

6. We want an immediate end to the police brutality and mob attacks against the so-called Negro throughout the United States. 

We believe that the Federal government should intercede to see that black men and women tried in white courts receive justice in accordance with the laws of the land--or allow us to build a new nation for ourselves ،dedicated to justice ،freedom and liberty. 

7. As long as we are not allowed to establish a state or territory of our own ،we demand not only equal justice under the laws of the United States ،but equal employment opportunities- NOW! 

We do not believe that after 400 years of free or nearly free labor ،sweat and blood ،which has helped America become rich and powerful ،so many thousands of black people should have to subsist on relief or charity or live in poor houses. 

8. We want the government of the United States to exempt our people from ALL taxation as long as we are deprived of equal justice under the laws of the land. 

9. We want equal education--but separate schools up to 16 for boys and 18 for girls on the condition that the girls be sent to women's colleges and universities. We want all black children educated ،taught and trained by their own teachers. 

Under such schooling system we believe we will make a better nation of people. The United States government should provide ،free ،all necessary text books and equipment ،schools and college buildings. The Muslim teachers shall be left free to teach and train their people in the way of righteousness ،decency and self respect. 

10. We believe that intermarriage or race mixing should be prohibited. We want the religion of Islam taught without hinderance or suppression. 
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These are some of the things that we ،the Muslims ،want for our people in North America. 

What The Muslims Believe 

1. WE BELIEVE In the One God whose proper Name is Allah.  

2. WE BELIEVE in the Holy Qur'an and in the Scriptures of all the Prophets of God. 

3. WE BELIEVE in the truth of the Bible ،but we believe that it has been tampered with and must be reinterpreted so that mankind will not be snared by the falsehoods that have been added to it. 

4. WE BELIEVE in Allah's Prophets and the Scriptures they brought to the people. 

5. WE BELIEVE in the the resurrection of the dead--not in physical resurrection--but in mental resurrection. We believe that the so-called Negroes are most in need of mental resurrection; therefore they will be resurrected first. 

Furthermore ،we believe we are the people of God's choice ،as it has been written ،that God would choose the rejected and the despised. We can find no other persons fitting this description in these last days more that the so-called Negroes in America. We believe in the resurrection of the righteous. 

6. WE BELIEVE in the judgment; we believe this first judgment will take place as God revealed ،in America... 

7. WE BELIEVE this is the time in history for the separation of the so-called Negroes and the so-called white Americans. We believe the black man should be freed in name as well as in fact. By this we mean that he should be freed from the names imposed upon him by his former slave masters. Names which identified him as being the slave 

master's slave. We believe that if we are free indeed ،we should go in our own people's names--the black people of the Earth. 

8. WE BELIEVE in justice for all ،whether in God or not; we believe as others ،that we are due equal justice as human beings. We believe in equality--as a nation--of equals. We do not believe that we are equal with our slave masters in the status of "freed slaves." 

We recognize and respect American citizens as independent peoples and we respect their laws which govern this nation. 

9. WE BELIEVE that the offer of integration is hypocritical and is made by those who are trying to deceive the black peoples into believing that their 400-year-old open enemies of freedom ،justice and equality are ،all of a sudden ،their "friends." Furthermore ،we believe that such deception is intended to prevent black people 

from realizing that the time in history has arrived for the separation from the whites of this nation. 

If the white people are truthful about their professed friendship toward the so-called Negro ،they can prove it by dividing up America with their slaves. 

We do not believe that America will ever be able to furnish enough jobs for her own millions of unemployed ،in addition to jobs for the 20 ،000 ،000 black people as well. 

10. WE BELIEVE that we who declare ourselves to be righteous Muslims ،should not participate in wars which take the lives of humans. We do not believe this nation should force us to take part in such wars ،for we have nothing to gain from it unless America agrees to give us the necessary territory wherein we may have something to fight for. 

11. WE BELIEVE our women should be respected and protected as the women of other nationalities are respected and protected. 

12. WE BELIEVE that Allah (God) appeared in the Person of Master W. Fard Muhammad ،July ،1930; the long-awaited "Messiah" of the Christians and the "Mahdi" of the Muslims. 

We believe further and lastly that Allah is God and besides HIM there is no god and He will bring about a universal government of peace wherein we all can live in peace together. 
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MOORISH SCIENCE TEMPLE OF AMERICA PROPHET DREW 
ALI FOUNDER 

 

  
 

 

COME ALL YE ASIATICS! 

NATIONALITY، IS STILL THE ORDER FOR TODAY.COME ALL YE SO 

CALLED NEGROES ،BLACK PEOPLE ،COLORED FOLKS ،AND YE SO 

CALLED AFRO-AFRICAN-AMERICANS،  

 

COME LEARN THE TRUTH ABOUT YOURSELVES ،COME HEAR THE DIVINE 

TEACHING OF THE LAST PROPHET IN THESE DAYS WHO IS AND WAS 

JESUS IN THE PERSON OF NOBLE DREW ALI .  

 

WHO WAS THE VERY FIRST TO COME BRING TO US THE GREAT FAITH OF 

MOHAMMED WHO WAS A PROPHET OF ALLAH 1400 YEARS AGO. WHO 

STOOD UPON THE VACANT LOTS ACROSS THIS LAND DECLARING HIS 

PROPHETHOOD TO ALL، THERE WAS NO NATION OF ISLAM THEN NO 

ORTHODOX AL-ISLAMIC PRACTICERS COMING TO YOU THEN IN 1913 

THERE WAS ONLY PROPHET DREW ALI، WHO WAS BORN IN 1886 A.D AND 

WHO BY 1928 HAD OVER 15 BRANCH TEMPLES AND 21 SUBORDINATE 

TEMPLES ، WHO HAD A ACTIVE MEMBERSHIP OF OVER 100.000 ، AND 

WHO HAD SAT BEFORE THE FACES OF NATIONAL HEADS OF NATIONS 

AND STATES IN 1928، AND WHO HAD ESTABLISHED TEMPLES IN MEXICO 

AND CUBA ، DOING SO WITHOUT A MALCOLM X ، AND WHO NO ONE 

TALKED BAD ABOUT DURING HIS LIFE TIME  ،WHO MEMBER OWNED 

BUSINESS ACROSS THIS LAND AND SCHOOLS ETC.WHO KINGS AND 

QUEEN SAT WITH ON EQUAL BASES .HE DID PASSED IN 1929.  

 

BUT NOW HOW COME YOU ،DON'T KNOW ABOUT HIM HOW COME HE IS 

NOT IN YOUR SO-CALLED BLACK HISTORY BOOK BEING PRINTED BY SO-

CALLED BLACK GROUPS  ،HOW COME THOSE IN THESE PRESENT DAY 

ISLAMIC GROUPS DON'T GIVE HIM PROPER HONORS BUT CALL THE 

EUROPEAN THE DEVILAND YET STILL GIVE HIM HONORS AS BEING 
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THEIR PRESIDENT ، THING ON THAT HOW BLACK ARE THEY ، HOW MUCH 

ARE THEY FOR YOU، YE WHEN THEY DO DARE TO SPEAK ON PROPHET 

DREW ALI THE STRIP HIM OF HIS DIVINE RELATIONSHIP WITH THE 

ALMIGHTY GOD ALLAH، ? WHY DON'T THEY TELL YOU ABOUT HIM ، 

AND HOW MUCH THEIR TEACHING MATCH UP WITH THAT OF THE HOLY 

PROPHET DREW ALI، AS IN ALL REALITY WE THE MOORISH AMERICAN 

MADE UP MOST OF THEIR MEMBERSHIP IN THEIR BEGINNING AFTER THE 

PASSING OF THE HOLY PROPHET DREW ALI، GO ASK THEM ABOUT THIS، 

INVESTIGATE THESE THINGS YOURSELVES AND SEE IF I AM LYING.SEEK 

AND YE SHALL FIND ، AND KNOW THAT ALL WHO CLAIM TO BE 

MOORISH AMERICANS ،ARE NOT AND EVEN THOSE THAT HOLD GREAT 

TITLES ARE NOT REALLY ADEPTLY QUALIFIED TO TEACH YOU MOORISH 

SCIENCE BUT THEM TO THE TEST. BUT COME ALL YE ASIATIC COME 

LEARN THE TRUTH ABOUT ALL THESE THINGS.  

 

PROPHET DREW ALI، TAUGHT THAT WE ARE WHAT OUR ANCIENT 

FOREFATHER WERE THEN WE ARE NOW.THERE ARE NO NEGROS، 

BLACKS، COLORED، AFRO-AFRICAN-AMERICANS ATTACHED TO THE 

HUMAN RACE ، AND THAT THERE IS BUT ONE HUMAN RACE ، 

SUBDIVIDED INTO US ASIATIC'S AND THEM EUROPEAN THE ONE WHOM 

YOU CALL THE WHITE MAN.THUS WHAT IS YOUR NATIONALITY، AND 

WHY DO THOSE MENTION ABOVE KEEP CHANGING THEIR TITLES AND 

AREN'T THOSE TITLE MERELY MARKS PLACED UPON SLAVES BY THEIR 

SLAVEHOLDERS AND DONE SO BY FORCE OF ARMS. BUT YODAY ،YOU 

WEAR WITH PRIDE THESE NAMES GIVEN IN SCORN BY SLAVEHOLDERS ،

AND WHY WAS IT SO IMPORTANT TO TAKE AWAY YOUR NATIONALITY ،

NAMES ،AND TO SEPARATE YOU FROM THE ILLUSIOUS HISTORY OF OUR 

ANCIENT FOREFATHERS AND MOTHERS? COME LEARN THE TRUTH 

ABOUT ALL THESE MATTERS. AS WELL AS WHAT RIGHTS DO THE 

DESCENDENTS OF SLAVES REALLY HAVE، IF ANY? DO YOU HAVE A 

NATIONALITY? WHERE IS THE NEGRO FLAG AND KING AT? HOW BLACK 

ARE YOU، DO YOU STILL REMEMBER WHAT A AFRO IS. WAS AFRICA ،A 

EUROPEAN ROMAN GENERAL NAME WHO DEFEATED HANNIBAL  ،HOW 

AFRIKICAN ARE YOU?WHO IS YOUR GOD ،THAT REALLY LOVES YOU 

ENOUGH TO SEND A PROPHET، FOR YOU AS HE HAS DONE FOR ALL 

OTHER PEOPLE.  

 

NOW THERE WILL BE ALOT THAT DON'T BELIEVE WHAT IS WRITTEN 

HER، BUT DRAW ، IF YOU DOUBT WHAT IAM AM STATING THEN REVIEW 

THE FOLLOWING.  

 

THE HONORABLE MARCUS M.GARVEY KNEW THAT WE WERE NOT 

NEGRO'S، BLACK PEOPLE، COLORED FOLKS، AFRO-AFRICAN AMERICAN. 

FOR IF YOU READ THE PHILOSOPY AND OPINION OF mARCUS M. GARVEY 
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ON PAGE 106 YOU WILL READ SOMETHING OF THIS NATURE ،{THE 

NEGRO WANTS A NATIONALITY LIKES AND EQUAL TOO THAT OF THE 

ENGLISH ، THE IRISH THE CHINESE AND JAPANESE THIS PROVES 

BEYOND A DOUBT THAT ONE OF THE GREATEST MINDS AND VERY FIRST 

NATIONAL LEADER PROCLIAM THAT NATIONALITY IS STILL THE ORDER 

OF THE DAY. THEN IN REGARDS TO A CHOSEN AND SELECTIVE 

RELIGIOUS CREED، THE HONORABLE MARCUS M.GARVEY 

STATEDACCORDING TO TONY MARTIN WRITTING، HE STATES THE 

FOLLOWING;{THE NEGRO IS CRYING OUT FOR A MOHAMMED، A 

PROPHET WHO WILL BRING HIM THE KORAN OF ECONOMIC AND 

INTELLIGENT WELFARE WHERE IS HE .}  

NOW THESE THING GO TO SHOW THAT ONE HE KNEW THAT WE WERE 

NOT MARKED PEOPLE AND THAT WE HAVE NEED OF A NATIONALITY 

LIKEN TO ALL OTHER NATIONS،  

 

SECONDLY SINCE HE BOTH KNEW THAT MOHAMMED WAS A PROPHETOF 

ALLH 1400 YEARS AGO AND THAT HE ALSO BROUGHT TO HIS PEOPLE A 

HOLY QURAN ، YET HE ALSO KNEW THAT THE NOBLE QURAN OF 

MOHAMMED WAS GIVEN FOR THE BENEFIT OF THE SLAVEHOLDER AND 

NOT FOR THE BENEFIT OF THOSE ENSLAVED SO HE LITERALLY REJECTS 

THE NOBLE QURAN OF MOHAMMED AS WELLAS MOHAMMED BEING THE 

LAST PROPHET OF ALLAH، AND YET HE KNEW THAT WE HAD TO HAVE A 

PROPHET WHO WOULD BRING TO US INTELLIGENT THINKING AS WELL 

AS UPLIFTING THOUGHTS IN REGARDS TO ECONOMIC AND MORALITY، 

THAT WOULD BOTH MAKE US EQUAL TO ALL OTHERS NATIONS AND 

CAUSE US TO STOP BEING IN A UTTERLY REJECTED STATE OF MIND ETC.  

 

NOW ONE ONE FROM THAT DAY TO THIS HAS ACTUALLY MET UP TO 

THOSE QUALITIFICATION BUT THE HOLY PROPHET DREW ALI ALL 

OTHER HAVE BROUGHT TO US A FOREIGN RELIGIOUS CREED BASED 

UPON THE BOOK GIVEN TO OTHER، AS WELL AS THE ADHERANCE TO 

THEIR FAMILY NAMES، ISSUES AND PRINCIPLES.DRESS AND EITHER WE 

ADOPT THEM OR FORCE OUR WOMEN TO DRESS LIKE ANOTHER WHILE 

WE DRESS LIKE THE EUROPEAN ETC.  

 

NO WHERE CAN YOU TRULY FIND ONE LIKEN TO MOSE THAN THE HOLY 

PROPHET DREW ALI ALL OTHERS ARE SIMPLY BETTER IMITATORS OF 

WHAT HE DIVINELY BROUGHT TO US ، AND IF WHITE MEANS PURITY 

AND BLACK MEAN THE DEVIL AND SOMEONE TRIES TO TEACH YOU 

THAT YOU ARE BLACK AND YET IS REKNOWN FOR HOW SMART HE IS IN 

THE USE OF ENGLISH THEN YOU TELL ME WHATS REALLY GOING 

ON.THINK ABOUT THIS  

 

I AM CHIEF MINISTER ،RA SAADI EL-SHEIK ،HEAD OF GRAND TEMPLE 
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#2.THIS PORTION OF THE M.S.T.OFA.I COME TO YOU FROM BETWEEN THE 

COMPASS AND SQUARE OF MOORISH LIFE ،COME HEAR THE LIVING 

WORDS AND THE DIVINE TEACHING OF THE HOLY PROPHET DREW ALI 

AS TAUGHT BY HIM.REMEMBER IT IS WRITTEN THAT YOU SHOULD 

HONOR THY FATHER AND MOTHER THAT YOUR DAYS MAY BE LONGER 

UPON THE EARTHLAND.ARE OUR CHILDREN LIVING LONGER UPON THE 

EARTHLAND?  

 

I AM A MOORISH AMERICAN MOSLEM ،AND WE ARE THE FATRHERS AND 

MOTHERS OF THE ISLAMIC CREED HERE IN NORTH AMERICA ،AS THERE 

IS NO OTHER. I AM THE SOLE LEGAL AND LAWFUL REPRESENTATIVE OF 

THE HOLY PROPHET DREW ALI، AND THE MOORISH SCIENCE TEMPLE OF 

AMERICA. HERE IN CALIFORNIA AND THE 7TH MOORISH JURISDICTION، I 

COME TO TEACH YOU ALL ABOUT THE HOLY PROPHET DREW ALI. COME 

HEAR THE TRUTH AND THEN JUDGE FOR YOURSELF.  

 

NOW AS IT TAKES FINANCE TO UPLIFT A NATION AND WE ARE ABOUT 

OUR FATHERS WORK WE DO SEEK FROM ALL THAT ARE INTERESTED IN 

AIDING AND ASSISTING IN THE GREAT UPLIFTING TO SENT ALL IF ANY 

DONATIONS IN THE NAME OF RA SAADI EL-SHEIK UNTIL FURTHER 

NOTICE . AS WE ARE ABOUT ESTABLSIHING THAT WHICH ONCE WAS، 

AND THUS WE ARE FORCED TO START ALOVER AGAIN ،AND AS WEARE 

ALSO S  

OPON TO BE SELLING PICTURE POSTERS. BOOKLETS، AND LITERATURE 

TO THOSE IN THE GENERAL PUBLIC ، ONE SUCH BOOKLET IS CALLED 1، 

WHO IS NOBLE DREW ALI AND THERE SHALL BE OTHER BOOKLETS 

SOON SET FOR SELL AND A PRICE LIST IN BEING PREPARED EVEN AS WE 

SPEAK، FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT ME AT;  

CHIEF MINISTER ،RA SAADI EL-SHEIK  

C/O M.S.T of A./GRAND TEMPLE #2  

537 JONES ST. P.O.B #2145  

SAN FRANCISCO CALIFORNIA-94102  

، RASAADIEL@AOL.COM  

  

 

MOORISH SCIENCE TEMPLE OF AMERICA 

ALSO READ PUBLISHER&WRITERS NETWORK  

CONTACT ME FOR QUESTIONS AND ANSWERS AT  

rasaadiel@aol.com  
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PROPAGATING THE FAITH AND EXDENTING 
THE LEARNING OF TRUTH OF THE GREAT 

PROPHET  

COME I LOVE TO HOLD UP THE HOLY PROPHET DREW ALI AND I ACCEPT 

ALL INTELIGENT QUESTIONS AND CHALLENGES IF YOU BELIEVE THAT I 

AM IN ERROR AS A MOORISH AMERICAN MOSLEM THEN SET FORTH 

YOUR EVIDENce IF YOU HAVE ANY. I WELCOME THEM AND I SHALL 

REPLY IN A INTELLIGENT TONE AND ADDRESS ALL QUESTION 

WHEREEVER PRACTICIAL.  

  

 
My Favorite Links 

 

 

 

CHIEF MINISTER  

e-mail: RASSADIEL@AOL.COM  

AOL members: send me an Instant Message Note  

page created with 1-2-3 Publish  

 

http://www.alukah.net/
mailto:RASSADIEL@AOL.COM
aol://9293:rasaadiel/
http://publish.hometown.aol.com/qp/qp.adp?prompt=index
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Saviours' Day 2005 - February 27th 2005 

 

 

  

 

  

 

http://www.alukah.net/
http://www.finalcall.com/savioursday/default.htm
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http://www.finalcall.com/webcast/sd2005/default.htm
http://www.finalcall.com/webcast/sd2005/default.htm
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Error!

 

CLICK HERE TO REFER THIS PAGE TO A FRIEND!  

Holy Day of Atonement 2004 
9th Anniversary of the Million Man March 

Webcast Information & Instructions: 
The Honorable Minister Louis Farrakhan's Holy Day of Atonement 2004 address ،is 

available by clicking on the appropriate buttons below for high bandwidth 
(Cable/DSL/T1) or low bandwidth (phone modem) connections. To help offset the 

associated webcast costs ،there is a $3.95 donation for viewing.  

New users: After clicking on the start link، a new window will pop up for entering 

billing/password information. If this is your first login، please select the link، "Are you a 
new customer to The Final Call?" 

Webcast Start links Currently not available. 

Media Format Low Bandwidth High Bandwidth 

(Network) 

Windows Media 

Server 1 TARTS Currently not available. 

 

Page updated:  

 

 
Order This Message 

(DVD، VHS، CD، Cass) 
http://Store.FinalCall.com 

 

 

 

 

 
 

FCN News، 10/26/2004 

'We must become Ambassadors 
of Peace' Minister Farrakhan 
urges thousands during Holy Day 
of Atonement message 

  

FCN News، 10/26/2004 

Thousands attend prostate 
cancer foundation walk-a-thon 

  

 
Minister Louis Farrakhan & 

Rev. Jesse L. Jackson hold an 

historic conversation simulcast 

nationwide.io Webcast)(Aud  

  

 

http://www.alukah.net/
http://www.finalcall.com/
http://www.finalcall.com/
http://store.finalcall.com/subscribe/
http://www.finalcall.com/letters/
http://www.finalcall.com/artman/publish/cat_index_15.shtml
http://www.finalcall.com/artman/publish/cat_index_11.shtml
http://www.finalcall.com/artman/publish/cat_index_5.shtml
http://www.finalcall.com/artman/publish/cat_index_12.shtml
http://www.finalcall.com/artman/publish/cat_index_4.shtml
http://www.finalcall.com/artman/publish/cat_index_1.shtml
http://www.finalcall.com/artman/publish/cat_index_3.shtml
http://www.finalcall.com/artman/publish/cat_index_2.shtml
http://www.fcn-networks.com/cgi-bin/refer.cgi
http://xgen.vitalstream.com/mcasx.asx?media=1878071&package=1832108
http://xgen.vitalstream.com/mcasx.asx?media=1878071&package=1832108
http://store.finalcall.com/hmlf_cat/full.htm
http://store.finalcall.com/hmlf_cat/full.htm
http://store.finalcall.com/hmlf_cat/full.htm
http://www.finalcall.com/artman/publish/article_1602.shtml
http://www.finalcall.com/artman/publish/article_1601.shtml
http://www.finalcall.com/webcast/MLF-RJJ
http://www.finalcall.com/webcast/MLF-RJJ
http://www.finalcall.com/webcast/MLF-RJJ
http://www.finalcall.com/webcast/MLF-RJJ
http://www.finalcall.com/webcast/MLF-RJJ
http://www.finalcall.com/webcast/MLF-RJJ
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Windows Media 

Server 2 
Currently not 

available. 
Currently not available. 

  

More Information and minimum recommended requirements to receive the 
webcast is as follows: 

 Viewing per donation is 7 plays or one week.  
 Windows Media Player 10 Series (Use button to the right.)  
 500 MHZ processor PC or faster  
 128 MB RAM Memory or more  
 56K Modem or faster (Best viewed on DSL/Cable/T1 connection.)  
 Web Browsers: MS Internet Explorer 5+ or Netscape 7.1+  
 Users may not be able to view content behind a firewall.  
 Macintosh computers may not be able to view webcast.  

Note: FinalCall.com Media Services will be conducting network maintenance on 
Thursday، November 4th between the hours of 11pm to 2am Central Time. During that 
period of time there may be brief periods of service outages or slowness. 

Are you having play back problems? 
Try the Windows Media Tech Support Center  

Click here to send a message to FinalCall.com support 

Media Players Support 

For Windows Player Support or Download ، 

please see the following links for help: 

 
Windows Media Help Page | Test Windows Media Player 

Minister Louis Farrakhan is The National Representative of 

the Honorable Elijah Muhammad and the Nation of Islam 
 

CLICK HERE FOR: 
"Bring The Peace" 
A Conversation with Minister 
Louis Farrakhan and Hip Hop 

Recording Artist JARule 

  
CLICK HERE FOR: 
"Guidance for America & The 
World" Press Conference 

Webcast and Free CD Offer 

  
CLICK HERE FOR: 
Saviours' Day February 2004 

Keynote Address Webcast 

  

 

 

 

 
 

http://www.alukah.net/
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;wmp
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;wmp
http://www.finalcall.com/savioursday/webcast/tech-support.htm
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/download/
http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=wmp
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/9Series/GettingStarted/DemoCenter/FastStreaming.asp?page=6&lookup=FastStreaming
http://www.finalcall.com/webcast/MLF-JARULE/default.htm
http://www.finalcall.com/webcast/MLF-JARULE/default.htm
http://www.finalcall.com/pressconference/
http://www.finalcall.com/pressconference/
http://www.finalcall.com/savioursday/webcast/
http://www.finalcall.com/savioursday/webcast/
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 الفهــــــــــــــارس
 :وتشمل

 أواًل: فهرء اآليات القرآنيدددة.
 ثانياً: فهرء األحاديث.
 ثالثا: فهرء األشعددددار.
 رابعاً: فهرء األعددددددددالم.

 نامساً: فهرء األديان وامل اهب والفرق.
 سادساً: فهرء األماكن والبلدان.

 سابعاً: فهرء املراجل.
 ثامناً: فهرء املوضوعات.
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 ــةأواًل: فهرس اآليات القرآنيـ

رضم  سور  الفاحتة
 اآلية

الصفح
  

﴿      
 ﴾ 

4 ،7 845 

   سور  البقر 

﴿        ﴾ 854 915 ،
914 

﴿    ﴾ 199 849 

﴿       
﴾ 

811 841 

﴿         ﴾ 194  182 ،
189 149 

﴿      ﴾ 177 149 

﴿      ﴾ 49 124 ،
197 

﴿       
﴾ 

125 192 

﴿     ﴾ 129  17 ،
199 

﴿   ﴾ 194 199 

﴿       
﴾ 

149 892 ،
845 ،842 

﴿       ﴾ 177 59 
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﴿  ﴾ 45 41 

﴿       ﴾ 988 882 
   سور  آل عمران

﴿﴾ 91 159 

﴿         ﴾ 
97 119 

﴿       ﴾ 114 818 

﴿      ﴾ 118 4 ،87 

﴿    ﴾  111 12 ،
81 

﴿    ﴾ 115 87 

﴿    ﴾ 114 82 

﴿     ﴾ 119 82 ،
89 

﴿        
﴾ 

44 917 

   
   سور  النساء

﴿        ﴾ 1 4 

﴿      ﴾ 59 141 

﴿      ﴾ 157 149 

﴿       ﴾ 52 817 

﴿           
﴾ 

9 812 

﴿       ﴾ 189 819 
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﴿    ﴾ 154 81 

﴿      ﴾ 178 59 

﴿   ﴾ 171 892 

﴿   ﴾ 48 894 ،
895 

﴿     ﴾ 79 959 

﴿         ﴾ 28 899 

﴿        
﴾ 

21 911 

﴿       ﴾ 59 822 ،
911 

﴿   ﴾ 94 894 ،
895 

﴿ ﴾ 145 894 

﴿ ﴾ 194 894 
   

   سور  املا د 
﴿        
﴾ 

د  811 91
818 

﴿     ﴾ 79 818 

﴿     ﴾ 2 882 

﴿         ﴾ 77 842 ،
849 ،851 

﴿         ﴾ 27 ،
22 

841 
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﴿      ﴾  19 915 

﴿    ﴾ 1 85 

﴿      ﴾ 9 99 ،
898 

﴿         
﴾ 

78 184 

   
   

   سور  األنعام
﴿   ﴾ 84 177 

﴿       ﴾ 159 87 

﴿       
﴾ 

159 41 ،
41 

﴿        ﴾ 148 41 

﴿   ﴾ 84 189 ،
177 

   
   سور  األعراف

﴿          
﴾ 

9 41 

﴿       ﴾ 192 824 

﴿       ﴾ 152 959 

﴿   ﴾ 154 ،
157 

41 
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   سور  االنفال
﴿     ﴾ 91 874 

﴿     ﴾ 92 874 

﴿    ﴾ 41 874 

﴿   ﴾ 89 894 

﴿      ﴾ 191 959 

﴿       ﴾ 19 959 
   

   سور  التوبة
﴿      ﴾ 119 17 ،

125 
﴿     

﴾ 
94 ،

95 
48 ،

125 ،197 ،
192 

﴿     
﴾ 

41 49 ،
192 

﴿      
﴾ 

91 19 

﴿     ﴾ 11 48 

﴿      ﴾ 115 814 
   

   سور  يونس
﴿        ﴾ 99 915 ،

911 
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   سور  هود
﴿      ﴾ 112 911 

﴿        ﴾ 45 154 

﴿     ﴾ 44 154 
   

   سور  يوسر
﴿   ﴾ 21 875 
   

   سور  إبراهيم
﴿      ﴾ 84 879 

   سور  احلجر
﴿ ﴾ 87 841 

﴿        ﴾ 82 191 
   سور  النحل

﴿      ﴾ 185 89 

﴿         
﴾ 

51 54 ،
99 

﴿      ﴾ 41 889 
   

   سور  اإلسراء
﴿     ﴾ 94 85 

﴿       ﴾ 98 818 

﴿      ﴾   
﴿   ﴾ 71 911 
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   سور  الاهر

﴿    ﴾ 82 874 

﴿     ﴾ 89 911 
   

   سور  مرمي
﴿         ﴾ 81 ،

81 
149 

﴿       ﴾ 84 192 

﴿      ﴾ 45 897 
   

   سور  طه
﴿       
 ﴾ 

114 ،
117 

154 

﴿       ﴾ 44 89 

﴿      ﴾ 45 875 
   

   سور  األنبياء
﴿      ﴾ 88 17 

﴿         
 ﴾ 

19 ،
81 

59 

   
   سور  احلج

﴿        
﴾ 

82 17 ،
811 
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﴿    ﴾ 99 ،
41 

912 

﴿        ﴾ 58 149 

﴿      ﴾ 75 144 
   

   سور  املؤمنون
﴿         ﴾ 91 54 ،

99 
﴿     ﴾ 111 894 

﴿    ﴾ 15 ،
14 

941 

   
   سور  النور

﴿     ﴾ 99 125 

﴿       ﴾ 99 819 

﴿       ﴾ 49 41 
   

   سور  النمل
﴿     ﴾ 55 824 
   

   سور  القصا
﴿        ﴾ 51 41 
   

   سور  العنابوت
﴿     ﴾ 45 17 ،

41 
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﴿       ﴾ 44 914 

﴿       ﴾ 45 124 
   

   سور  الروم
﴿        
﴾ 

91 ،
98 

82 

﴿     ﴾ 87 889 
   

   سور  األحزاب
﴿       ﴾ 71 ،

71 
4 

﴿      ﴾ 41  141 ،
898 ،892 ،
952 

﴿        ﴾ 97 151 

﴿       
  ﴾ 

91 158 

﴿    ﴾ 5 159 
   

   سور  سبأ
﴿      ﴾ 82 959 
   

   سور  الصافات
﴿    ﴾ 87 894 

﴿     ﴾ 181 897 
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   سور  ص

﴿    ﴾  84 ،
85 

154 

   
   سور  الزمر

﴿   ﴾ 54 875 
   

   سور  غافر
﴿       ﴾ 7 59 
   

   سور  فصلي
﴿      ﴾ 9 894 

﴿﴾ 11 894 
   

   سور  الشورى
﴿     ﴾ 19 82 

﴿     ﴾ 11 897 

﴿     ﴾ 41 915 
   

   سور  اجلاثية
﴿        ﴾ 89 41 

﴿      ﴾ 12 199 
   

   سور  األحقاف
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﴿   ﴾ 91 959 

﴿       ﴾ 91 959 
   

   سور  احلجرات
﴿    ﴾ 4 159 

﴿      ﴾ 9 849 
   

   سور  النجم
﴿   ﴾ 9 899 
   

   سور  الرمحن
﴿        
﴾ 

 842 9د  7

   سور  احلديد
﴿    ﴾ 9 829 

   سور  احلشر
﴿       ﴾ 7 41 ،

141 
   

   سور  اجلمعة
﴿        

﴾ 
9 122 

   
   التغابن

﴿         ﴾ 7 941 
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   سور  التحرمي

﴿      ﴾ 9 111 
   

   سور  القلم
﴿ ﴾ 82 842 

﴿   ﴾ 4 889 
   

   سور  اجلن
﴿        ﴾ 9 179 
   

   سور  عبس
 154 4د 1 ﴾       ...   ﴿

   سور  العنابوت
﴿     ﴾ 45 17 ،

41 
﴿       ﴾ 44 89 
   

   سور  البينة
﴿          
﴾ 

4 87 

﴿        
﴾ 

7 887 

   
   سور  النازعات
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﴿  ﴾ 87 894 

﴿   ﴾ 91 894 
   

   سور  النبأ
﴿     ﴾ 1 ،8 148 
   

   الزلزلة
﴿     ﴾ 7 887 
   

   سور  النحل
﴿ ﴾ 48 875 ،

874 
﴿      ﴾ 185 917 
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 رء األحاديث واآلثارثانياً: فه
 

الصفح الراوي احلديث أو األثر
  

 812  أبغض احلالل إا اهلل ال الق
 871 أبو هرير  إذا ضرأ ابن آدم السجد وسجد اعتزل إبليس يبا 

 878 زياد احلضرم  أربل فرضهن اهلل يف اإلسالم، فمن أتى بثال 
 84 بريد  اغزوا باسم اهلل يف سبيل اهلل

 91 أبو هرير  د على إحدى وسبعا فرضةافأضي اليهو 
عددددددددددددوف بددددددددددددن  افأضي اليهود على إحدى وسبعا فرضة

 مالك
91 

 41 جابر أما بعد: فإن ن  احلديث كتاب اهلل
 4 أبو هرير  إن أصدق احلديث كتاب اهلل

 844  إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال عليه
 895  يف استاههن إن اهلل ال يستح  من احلق ال تأتوا النساء
 41 أبو هرير  إن أول ما  اسب الناء به يوم القيامة

 91 أنس إن بين إسرا يل افأضي على إحدى وسبعا فرضة
 878 ابن مسعود إن تارأ الزكا  ليس مبسلم

 959  إن يف اإلنسان عظما ال تأكله األرض أبداً 
، 154  إن يل أمساء: أنا حممد وأنا أمحد

957 
 154  ومثل األنبياء من ضبل  كمثل رجل ب  بيتاً.. إن مثل 

 892  إن ه ا الدين متا فأوغل فيه برفق
 897  أنا سيد ولد آدم يوم القيامة

 811  إمنا بعثي ألمتم ماارم األنالق
 41  إين تركتام على مثل البيضاء ليلها كنهارها
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الصفح الراوي احلديث أو األثر
  

 9 1 7 جابر أو ليسي نفساً؟ إذا رأيتم اجلناز  فقوموا
 912 عمر أوصى ا ليفة من بعدي بأهل ال مة ن اً 

، 184  أول ما نلق اهلل العقل، فقال له: أضبل فأضبل
184 

 127  أول ما  اسب عليه الناء به يوم القيامة من أعماهلم
، 897 ابن عباء إياكم الغلو يف الدين

842 ،849 
 891  إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة

 878  أبق من مواليه مل تقبل له صال  أميا عبد
، 41 ابن عمر بين اإلسالم على مخس: شهااد  أن ال إله إال اهلل

124، 199 ،
941 

 849 ابن عمر بين اإلسالم على مخس: على أن يوحد اهلل
 871 جابر با الرجل وبا الافر والشرأ ترأ الصال 

 822  تركي فيام الثقلا، لن تضلوا ما متساتم  ما
 99 أبو هرير  تفرضي اليهود على إحدى أو اثنتا وسبعا فرضة

 127  ينهانا أن نصل ..× ثال  ساعات كان رسول اهلل 
 59 عا شة نلقي املال اة من نور ونلق اجلان من مارج من نار

 819  الدين النصيحة...هلل ورسوله ولعامة املسلما
 871 معاذ رأء األمر اإلسالم وعموده الصال 

 871 عمر ضرب اجلزية على من مل  ج
 878  مثل املؤمن واملسلم بالنخلة× ضرب الن  

د  871 ابن عباء عرى اإلسالم وضواعد الدين ثالثة
871 

 849  على أن تعبد اهلل وتافر مبا دونه
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الصفح الراوي احلديث أو األثر
  

، 849  على مخس: على أن يوحد اهلل عز وجل
941 

 فضلي على األنبياء بسي: أع يي جوامل الالم
 ونصرت بالرعب

 154 ،
157 ،957 

 895  ضيل لبين إسرا يل: ادنلوا الباب سجداً وضولوا ح ة
ال يرون من األعمال ش ء × كان أصحاب رسول اهلل 

 تركه كفر إال الصال 
 871 ابن شقيق

 889 عا شة كان نلقه القرآن
عبدددددددددددددداد  بددددددددددددددن  ال تأأ الصال  متعمداً 

 الصامي
871 

 849  وال جتعلوا ضربي عيداً  ال جتعلوا بيوتام ضبوراً 
 811  ال ن  فيها ه  من أهل النار

 952  ال يسمل يب رجل من ه ه األمة يهودي وال نصراين
 871 عمر الحظ يف اإلسالم ملن ترأ الصال 

 814  ألن يأن  أحدكم حبله ف يغدو إا اجلبل فيحت ب
لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنار أو ليسل ن عليام 

 فتنا
 818 

 155 أبو موسى اللهم اغفر يل ن يئث وإسرايف يف أمري
 899  اللهم أصلح يل ديين ال ي هو عصمة أمري

 155 أبو هرير  اللهم اغفر يل ذن  كله دضه وجله
 871 أبو هرير  لو ضلي نعم لوجب عليك ولو وجب عليك ...

 151  شةعا لو كان حممد كامتاً شيئاً من الوح  لاتم ه ه اآلية
 84 أبو هرير  لو مل ت نبوا ل هب اهلل بام ف أتى بقوم.....

عبددددددددد اهلل بددددددددن  ليأتا على أمث ما أتى على بين إسرا يل
 عمرو

91 
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الصفح الراوي احلديث أو األثر
  

عبددددددددد اهلل بددددددددن  ليأتا على أمث ما أتى على بين إسرا يل تفرق....
 عمرو

99 

عبددددددددد اهلل بددددددددن  ليأتا على أمث ما أيت على بين إسرا يل ح و...
 روعم

99 

 841  ما بال أضوام يقول أحدهم ك ا وك ا
 912 ابن عمر  مازال جربيل يوصيين باجلار 

 957  مثل  ومثل األنبياء كمثل ضصر أحسن بناؤه
 892  مثل  ومثل األنبياء كمثل رجل ب  بنياناً فأحسنه

 871  من أتى عرافاً فسأله عن ش ء مل تقبل له صال  أربعا
 871 عل  رمن تركها فقد كف

 824  من رآين يف النوم فقد رآين
 819  من رأى منام مناراً فليغ ه بيده فإن مل يست ل....

 894  من سن يف اإلسالم سنة حسنة
 871  من شرب ا مر مل تقبل له صال  أربعا يوماً 

عبددددددددددد اهلل بدددددددددددن  ه ا سبيل اهلل... ه ه سبل على كل سبيل منها...
 مسعود

41 

 897 ابن مسعود ونهلك املتن ع
 842  وإن ه ا الدين متا فأوغل منه برفق
 957 ثوبان وإنه سياون يف أمث ثالثون ك ابون

 154  وإنه سياون من أمث ك ابون كلهم يزعم أنه ن 
 842  وحامل القرآن غ  الغايل فيه وال اجلايف فيه

 5، 4 ر أبو هري وستفأق أمث على ثال  وسبعا فرضة كلها يف النار
 41 جابر وضد تركي فيام ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به

 19أبددددددددددددو سددددددددددددعيد  وجياء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغي؟
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الصفح الراوي احلديث أو األثر
  

 ا دري
 894 ابن عمر يا ابن ان  بين اإلسالم على مخس: إميان باهلل ورسوله

 157  ينزل عيسى ابن مرمي حاماً عدالً 
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 ثالثا: فهرء األشعددددار
 

القا ييالب
  ل

ال
 إذا ضلددددددددددي هدددددددددد ا صدددددددددداحب ضددددددددددد رضدددددددددديته صفحة

 
 وضدددددددددددرت بددددددددددده العيندددددددددددان بددددددددددددلي آندددددددددددرا

 
امددددرؤ 

 القيس
9

18 
 اعلدددددددددددددددم هدددددددددددددددديي أنددددددددددددددده جددددددددددددددداء ا دددددددددددددددرب

 

 عددددددددددن الندددددددددد  املقتضددددددددددى ندددددددددد  البشددددددددددر
 

 9

8 
 بدددددددددددددددددأن ذي األمدددددددددددددددددة سدددددددددددددددددوف تفدددددددددددددددددأق

 
 بضددددددددددددددعاً وسددددددددددددددبعا اعتقدددددددددددددداداً واحملددددددددددددددق

 
 9

8 
 مددددددددددددا كددددددددددددان يف هنددددددددددددج الندددددددددددد  املصدددددددددددد فى

 
 وصددددددددددددحبه مددددددددددددن غدددددددددددد  زيددددددددددددغ وجفددددددددددددا

 
 9

8 
 ود  كددددددددددددددددددل صددددددددددددددددددوت غدددددددددددددددددد  صددددددددددددددددددويت

 
 فإنين أندا الصدا ح احملاد  واآلندر الصددى

 
امل
 تن 

9

18 
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 رابعاً: فهرء األعدددددددددددالم
 

 الصفحة الع دددددلم

 121 ابن الصالح
 912، 851، 845 ابن القيم 
 95 ابن الوزير

 154 ابن أم ماتوم
، 149، 149، 89 ابن تيمية

151 ،151 ،858 
 871 ابن حبيب
 858، 179 ابن حجر
 95، 94 ابن حزم
 144 ابن رشد

 184، 92 ابن سبعا
 144 ابن سينا
، 892، 99، 82، 12 ابن عباء

871 ،891 ،894 ،915 
 184 ابن عريب
، 192، 124، 41 ابن عمر

199 ،849 ،879 ،919 
 842 ابن فارء 
 915، 849، 144، 89 ابن كث 

 878، 892، 48 ابن مسعود
 94 و احلسن األشعريأب

 158 أبو احلسن اآلمدي
 91 أبو الدرداء
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 الصفحة الع دددددلم

 98 أبو أمامة
 121 أبو بار

 879 أبو جعفر العقيل 
 179 أبو حنيفة
 94 أبو داود
 879 أبو زرعة

 98، 19 أبو سعيد ا دري
 912 أبو عبيد

 919 أبو لؤلؤ  اجملوس 
 155 أبو موسى
، 99، 98، 91، 85 أبو هرير 

41 ،124 ،871 ،941 
 98 أيب بن كعب
 79 أريك ليناولن

 844 األزهري
 152 األسود العنس 

 54 أفلوطا
 115 أكرب حممد بن إليجا حممد

، 74، 71، 71، 45 إليجا حممد
77 ،72 ،79 ،21 ،28 ،29 ،
24 ،25 ،24 ،27 ،91 ،91 ،
98 ،94 ،97 ،118 ،115 ،

114 ،117 ،112 ،111 ،
118 ،119 ،115 ،141 ،
148 ،149 ،144 ،175 ،
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 الصفحة الع دددددلم

174 ،122 ،129 ،191 ،
811 ،811 ،818 ،819 ،
885 ،891 ،898 ،854 ،
857 ،852 ،859 ،841 ،841 ،
848 ،849 ،872 ،821 ،914 ،
917 ،912 ،919 ،985 ،984 ،
987 ،991 ،995 ،941 ،945 ،
944 

 74 إليجا وايل بول
 878، 892 اإلمام أمحد

 841، 91 أنس 
 152 الباب
 912، 899 يالبخار 
 84 بريد 

 121، 99 بالل احلبش 
 2 بالل براديل فيلس

 152 البهاء
 115  اري كريشنا

 55 بوذا
 111 تاينيتا حممد
 94 الأم ي
 151 التفتازاين

، 51، 49، 42، 47 تيموث  درو )نوبل درو عل (
55 ،54 ،57 ،52 ،41 ،41 ،
48 ،49 

 952 ثوبان
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 الصفحة الع دددددلم

 912، 871، 91 جابر
 844 هرياجلو 

 814 جيين فيتابلوء
 47 حسان حتحوت

 184، 92 احلالج
 15 د. جعفر شيخ إدريس

 14 د. محدان بن حممد احلمدان
 9 د. عبد الرزاق بن محود الزهراين
 14 د. حممد بن عبد اهلل الوهي 

 871 الدارض ين
 159، 54 زرادشي

 878 زياد احلضري
 147 سالس

 115 سايلس أبو بار
 117، 115 لس حممدساي
 871 سعد

 912، 121 سعيد بن املسيب
 12 سعيد بن جب 
 899، 871 سعيد بن جب 

 98 السفاريين
 15 سليمان الب ح 
 98 سيالء حممد

 814، 815 شارون
 898، 858 الشاط 
 179 الشافع 
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 الصفحة الع دددددلم

 891 شريك بن عبد اهلل القاض 
 158 الشنقي  
 144 الشهرستاين
 72 عبد الرمحن تاجشيخ األزهر 

 142، 112 الصادق املهدي
 199 ال اهر أمحد الزاوي

 12 ال ربي
 889، 151، 59 عا شة

 871 عباد  بن الصامي
 871 عبد اهلل بن شفيق
 99، 91 عبد اهلل بن عمرو

 121 عثمان
 151 عضد الدين األجي 

 127 عقبة بن عامر
 15 عالء بيوم 

 871، 92 عل 
، 917، 878، 871، 121 عمر

919 
 47 عمر الديراوي

 91 عوف بن مالك األشجع 
، 999، 919، 828، 821 عيسى

948 
، 149، 142، 147 عيسى املهدي

171 ،171 ،178 ،177 ،
199 ،814 ،884 ،899 ،
894 ،895 
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 الصفحة الع دددددلم

 159، 152 غالم أمحد القادياين
 144 الفارايب

 158، 94 فخر الدين الرازي
، 42 ،47، 44، 45 فرض حممد

49 ،71 ،71 ،78 ،74 ،75 ،
74 ،28 ،24 ،25 ،22 ،

112 ،148 ،122 
 151 القاض  عياض

 12 ضتاد 
 179 ضيلة

 21 كاسيو كالي )حممد عل  كالي(
 71 كرمي روبرت

 99 الاع 
 9 كمال كامل عبد احلميد

 94 الاوثري
 888، 159، 54، 55 كونفوشيوء
 814 كيم مسر

، 111، 119، 98، 21 لويس فرح نان
111 ،118 ،992 

 119 لويس والاي
 141، 54، 44 ماركوء غاريف
، 21، 79، 72، 77 مالاومل إكس

21 ،98 ،119 ،114 ،981 ،
989 ،995 ،941 

 12 جماهد
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 الصفحة الع دددددلم

 912، 918 حممد بن إسحاق
 941 حممد بن نصر املروزي
 879،959 مسلم ابن احلجاج
 152 مسيلمة الا اب
 871، 48 معاذ بن جبل

 959 مقاتل بن سلمان
 944، 948، 147، 117 املهدي

 142 مهدي املهدي
 891 املهدي بن املنصور

 871، 849 نافل
 159 ناناأ

 54 الن  حممد الفاتح
 94 النسا  

، 881، 179، 141 نوبل درو عل 
888 ،859 ،919 ،914 ،949 

 822، 892 النووي
 115 هارييي حممد

 98 واثلة بن األسقل
، 99، 98، 91، 21 االء حممد )وريث الدين(و 

94 ،95 ،94 ،97 ،92 ،
111 ،118 ،119 ،114 ،
111 ،119 ،144 ،145 ،
144 ،174 ،121 ،191 ،
191 ،198 ،819 ،814 ،
885 ،898 ،859 ،841 ،841 ،
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 الصفحة الع دددددلم

849  ،821 ،911 ،989 ،987 ،
989 ،997 ،992 ،941 ،944 ،
958 

 171 يهوذا
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  اهب والفرقنامساً: فهرء األديان وامل
 

األديان 
 وامل اهب

 الصفحة

 92 اإلباضية
 54 االحتادية

 44 األرثوذكسية
 151، 151 األزارضة

 118، 99، 47 اإلمساعيلية
 158 األشعرية

 54 األفالطونية
، 141، 197، 115، 119، 97، 22، 28، 74، 74 اإلليجية

141 ،149 ،144 ،144 ،178 ،174 ،175 ،174 ،121 ،
125 ،122 ،191 ،198 ،811 ،818 ،819 ،819 ،884 ،
885 ،891 ،898 ،899 ،841 ،854 ،859 ،849 ،874 ،872 ،
879 ،821 ،821 ،897 ،892 ،899 ،911 ،911 ،911 ،914 ،919 ،
981 ،981 ،985 ،984 ،987 ،989 ،999 ،994 ،992 ،944 ،944 ،
947 ،951 ،958 ،959 ،948 

 92 اإلمامية
لبابية  944 ا
 189، 118، 99، 97، 42، 47، 52، 9، 2 يةالباطن
 189، 52 الربمهية
 121، 144، 111، 111، 111، 99 الباللية

لبها ية  944 ا
 894، 185، 49 البوذية
 92 البيانية
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األديان 
 وامل اهب

 الصفحة

 57 التناسخية
 188، 92، 94 اجلهمية
 151 احلشوية
 28، 54 احللولية
 92 ا  ابية
 151، 92، 94 ا وارج
 92 الروافض

 189 لرواضيةا
 185، 52 الزرادشتية
 92 الزيدية

 147، 111، 117، 114، 115 السايلسية
 152، 151، 92، 94 الشيعة
 949، 891، 129، 188، 114، 115، 92، 9 الصوفية
 92 الضرارية
 97 العيسوية

 118، 119، 114 الفرحخانية
 74، 79، 78، 47، 44، 14 الفرضية

 54 الفيثاغورية
 148، 98 انيةالقادي

 189 القرام ة
 45 الااثولياية
 97 الارامية
 185 ماتوية
 92، 94 اجملسمة
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األديان 
 وامل اهب

 الصفحة

، 191، 812، 141، 185، 97، 28، 75، 49، 51، 51، 42، 44 املسيحية )النصرانية(
191 ،854 ،849 ،897 ،914 ،949 ،944 

 94 املشبهة
 92، 94 املعتزلة
 92 املغ ية
، 41، 41، 52، 54، 55، 54، 58، 49، 42، 47، 44 املورية

49 ،44 ،141 ،841 ،859 ،854 ،859 ،874 ،877 ،872 ،825 ،
894 ،897 ،911 ،919 ،918 ،919 ،914 ،915 ،949 ،949 ،944 ،
949 ،941 ،998 ،159 ،141 ،179 ،174 ،174 ،127 ،122 ،
819 ،881 ،889 ،891 

 92 امليمونية
 92 النجارية

النوبية )أنصار 
 اهلل(

114 ،181 ،147 ،178 ،177 ،125 ،199 ،814 ،
884 ،899 ،894 ،895 ،841 ،849 ،844 ،874 ،821 ،828 ،
911 ،918 ،991 ،999 ،948 ،974 ،942 ،959 ،955 

  115، 49 اهلندوسية
وحددددددددددددددددددد  الوجددددددددددددددددددود 

 )احللوليون(
849 ،844 ،897 ،911  

، 911، 897 ،814، 191، 812، 141، 185، 115، 28 اليهودية
914 

 

http://www.alukah.net/


 

 

www.alukah.net 
 459 

 

  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

 سادساً: فهرء األماكن والبلدان
 

 الصفحة األماكن والبلدان

 981 اإلحتاد السوفيث
 72 أثيوبيا
 47 أسبانيا
 97 أصبهان
 147، 117 أم درمان
 191 اإلمارات
، 42، 44، 45، 88، 9، 2، 7، 4، 5 أمرياا

49 ،52 ،45 ،74 ،79 ،27 ،22 ،91 ،98 ،
95 ،94 ،117 ،112 ،189 ،142 ،149 ،

179 ،174 ،195 ،194 ،888 ،889 ،854 ،
857 ،852 ،914 ،981 ،981 ،989 ،995 ،
994 ،941 ،958 ،954 ،944 

 917 إيليا
 91 ايلينويس
 142 بروكلا
 147 بري انيا
 89 بصرى
 94 بغداد

 119، 21 بوس ن
 171، 182 التبي
 72 تركيا

 181، 114، 98 ترينيداد
 115 تاساء
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 الصفحة األماكن والبلدان

 189، 119 ري جزر البحر الاا
 147، 117 جزير  أبا

 117 جزير  لبب
 74 جورجيا
 44، 97 احلجاز
 89 دمشق
 117 دنقال

 98، 77، 75، 47، 42 ديأويي
 42 روسيا القيصرية

 199 الرياض
 74 ساندرزفيل
، 147، 119، 112، 117، 114، 72 السودان

149 ،948 ،954 
 171، 182 سوريا
 48 الشام

، 91، 21، 74، 75، 71، 71، 51، 42 شيااغو
95 ،115 ،114 ،111 ،811 ،914 

 55 الصا
 52 فارء

 181، 117، 91 فيالديلفيا
 72، 94 القاهر 
 191 ض ر

 114، 115 كاليفورنيا
 95 املدينة املنور 

 178، 171، 182، 114، 117، 72 مصر
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 الصفحة األماكن والبلدان

 49 املغرب
 941، 818، 44، 41، 48 ماة

، 941، 191، 149، 99، 98، 79، 72 لسعوديةاململاة العربية ا
945 

 77 ميلواك 
 912، 917 جنران
 21 نيج يا
 981 نيويورأ
 182، 52، 42 اهلند

 77، 74 واشن ن
 47 والية كارولينا
 181، 115، 119، 99، 21، 72، 42 والية نيويورأ

 94، 95 اليمن
 171، 182، 58 اليونان
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 المراجعسابعاً: فهرس المصادر و 
 أواًل: املصادر العربية:

الريدددددداض، سددددددنة  1اإلباندددددة الاددددددربى، البددددددن ب دددددة العاددددددربي، حتقيددددددق رضددددددا نعسدددددان دار الرايددددددة، ط .1
 هد.1419

ابددن تيميددة وموضفدده مددن أهددم الفددرق والددديانات يف عصددره، حملمددد حددرب، دار عددامل الاتددب، بدد وت  .8
 .1488سنة  1ط

 ب العلمية، ب وت.اإل اج يف شرح املنهاج، عل  السبا ، دار الات .9
اإلحاام يف أصول األحاام للحافظ أيب حممد علد  بدن حدزم األندلسد  الظداهري، حتقيدق الشديخ  .4

 .8أمحد حممد شاكر، الناشر: زكريا عل  يوسر، م بعة العاصمة، القاهر ، ط

 األنالق اإلسالمية، حسن الشرضاوي، مؤسسة خمتار، القاهر . .5
السدديد حممددد بدددوي، دار املعرفددة اجلامعيددة، اإلسدداندرية  األنددالق بددا الفلسددفة وعلددم االجتمددا ، .4

 م.1999سنة 
 م.8119األنالق يف اإلسالم، حممد عبد القادر حامت، اهليئة املصرية العامة للاتاب، سنة  .7
سدددنة  1أربدددل رسدددا ل إمساعيليدددة، لعدددارف تدددامر، الرسدددالة الثالثدددة، دار الاشددداف للنشدددر، بددد وت ط .2

 م.1959
تنبيهات،  .9 ل  البن سينا، حتقيق د/سليمان دنيا، دار املعارف، مصر.اإلرشادات وا

 م.1997أركان اإلسالم، لعبد اهلل حممود شحاتة، اهليئة املصرية العامة للاتاب، سنة  .11
 اإلسالم دين الف ر ، عبد العزيز جاويش، القاهر . .11
 م.8119سنة  1اإلسالم يف أمرياا، حلسان حتحوت، ماتبة الشروق، القاهر ، ط .18
   اإلنسانية، حممد ع ية األبراش ، املاتبة املصرية.اإلسالم منق .19
 م.1928سنة  5اإلسالم واحلضار  العربية، حممد حممد حسا، املؤسسة الرسالة، ب وت ط .14
 77اإلسالم واملسلمون يف القاهر  األمرياية، حممود يوسر الشواريب، املاتبدة الثقافيدة، عددد  .15

 م.1949دار القلم، القاهر  سنة 
  م.1991ل ال مة، حسن ا ربوطل ، دار املعارف، سنة إلسالم وأها .14
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، 1اإلصددددددابة يف متييددددددز الصددددددحابة، للحددددددافظ ابددددددن حجددددددر، دار الاتددددددب العلميددددددة، بدددددد وت، ط .17
 هد.1415

اصدد الحات الصدددوفية، عبدددد الدددرازق الااشددداين، حتقيدددق عبدددد ا دددالق حممدددود، دار حدددراء، املنيدددا،  .12
 م.1921سنة 

سدنة  1حتقيدق جاسدم اجلدوابر ، دار الزرضداء، األردن طأصول اإلميدان، حملمدد بدن عبدد الوهداب،  .19
 هد.1414

 ، مصر.1924سنة  1أضواء البيان، حملمد األما الشنقي  ، م بعة املدين، ط .81
 هد.1418أضواء البيان، حممد األما الشنقي  ، ماتبة ابن تيمية، الرياض، سنة  .81
، سددددنة 1عفددددان، ا ددددرب طاالعتصددددام، لإلمددددام الشدددداط ، حتقيددددق سددددليم عبددددد اهلدددداليل، دار ابددددن  .88

 هد.1418
، 9األعددالم، العليددة يف مناضددب شدديخ اإلسددالم ابددن تيميددة، للددرباز، حتقيددق/ زهدد  الشدداويش، ط .89

 املاتب اإلسالم ، ب وت. هد،1411سنة 
 م.1992، 19األعالم، للزركل ، دار العلم للماليا، ب وت، ط .84
 .األفعال، البن القوطية، ماتبة الاليات األزهرية، القاهر  .85
اضتضدداء الصددراط املسددتقيم ملخالفددة أصددحاب اجلحدديم لشدديخ اإلسددالم أمحددد بددن عبددد احللدديم بددن  .84

 هد.1414، 1عبد السالم ابن تيمية، حتقيق: الدكتور ناصر بن عبدالارمي العقل، ط

 األضليات املسلمة يف األمرياتا والبحر الااري ، سيد عبد اجمليد بار. .87
لبدددد ، وأهلهدددا عبدددد الدددرمحن آدم علددد ، ماتبدددة الرشدددد، اإلمدددام الشددداط  عقيدتددده وموضفددده مدددن ا .82

 هد.1412سنة  1الرياض ط
اإلنسدددددان يف القدددددرآن الادددددرمي، لعبددددداء حممدددددود العقددددداد، اهليئدددددة املصدددددرية العامدددددة للاتددددداب، سدددددنة  .89

 م.1994
سدددنة  1أوربدددا يف العصدددور الوسددد ى، سدددعيد عبدددد الفتددداح عاشدددور، ماتبدددة األجنلدددو املصدددرية، ط .91

 م. القاهر .1944
 هد.1418والبها ية ومصادر دراستها، عباء كاظم مراد، م بعة اإلرشاد، بغداد سنة البابية  .91
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البدايدددة والنهايدددة للحدددافظ أيب الفدددداء ابدددن كثددد  الدمشدددق ، بتحقيدددق الددددكتور أمحدددد أبدددو ملحدددم  .98
والدكتور عل  جنيب ع وي واألسات  : فؤاد السيد ومهدي ناصدر الددين وعلد  عبدد السدتار د 

 م.1922هد د 1412 1القاهر  د مصر د ط دار الريان للأا  د

 هد.1481سنة1البد  احلولية، عبد اهلل التوجيري، طبعة دار الفضيلة ط .99
 هد.1414سنة  1البدعة واملصاحل املرسلة، توفيق الواع ، دار الأا ، الاويي، ط .94
بغيدددة امللدددتمس يف تددداريخ رجدددال أهدددل األنددددلس، أمحدددد بدددن  دددىي الضددد ، حتقيدددق د/ وجيددده عبدددد  .95

 .1ن دار الاتب العلمية، ب وت طالرمح
 هد.1417، سنة 8تاج العروء يف جواهر القاموء، الزبيدي، م بعة حاومة الاويي، ط .94
تدداج اللغددة وصددحاح العربيددة، إمساعيددل بددن محدداد اجلددوهري، حتقيددق أمحددد عبددد الغفددور ع ددا، دار  .97

 هد.1999سنة 8العلم للماليا، ب وت ط
 م.1992 8مل بعة احليدرية، النجر طتاريخ ابن الوردي عمر بن املظفر، ا .92
 م.1979تاريخ األمم وامللوأ، ال ربي، دار املعارف، القاهر ، سنة  .99
تدداريخ ال ددربي، أليب جعفددر حممددد بددن جريددر، حتقيددق حممددد أبددو الفضددل إبددراهيم، دار سددويدان،  .41

 ب وت.
 م.1991، 1تاريخ الفلسفة اليونانية، فخري ماجد، دار العلم للماليا، ب وت، ط .41
 تاريخ امل اهب اإلسالمية، د/أبو زهر . .48
 تاريخ بغداد، للخ يب البغدادي، دار الاتاب العريب، ب وت. .49
، 1حتفة األحوذي بشرح جامل الأمد ي، حممدد املبداركفوري، دار الاتدب العلميدة، بد وت، ط .44

 هد.1411سنة 
رب اإلسدالم ، حتفة اإلشراف مبعرفة األطراف، مجال الدين املزي، حتقيق بشار عدواد، دار الغد .45

 م.1999سنة  1ب وت، ط
، سدنة 1تيميدة، مدروان كجدك، دار ابدن حدزم، بد وت، ط فتداوي ابدن اريج أحاديث جمموعدة  .44

 هد.1419
 هد.1415سنة  19تعرير عام بدين اإلسالم، عل  ال ن اوي، دار الفرضان، األردن، ط .47
 م.1992التعريفات، للجرجاين، م بعة مص فى احلل ، مصر، سنة  .42
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سدددددنة  1القدددددرآن العظددددديم، للحدددددافظ ابدددددن كثددددد ، الددددددار املصدددددرية اللبنانيدددددة، القددددداهر ، ط تفسددددد  .49
 هد.1412

هدد ( د  414التفسد  الابد  د فخدر الددين حممدد بدن عمدر بدن احلسدا بدن احلسدن الدرازي ) ت  .51
 د الناشر دار الاتب العلمية د طهران . 8ط

يددددق عبدددددالوهاب عبددددد تقريددددب التهدددد يب للحددددافظ أمحددددد بددددن علدددد  بددددن حجددددر العسددددقالين، حتق .51
الل يدددر، نشدددر املاتبدددة العلميدددة باملديندددة املندددور ، دار املعرفدددة لل باعدددة والنشدددر، بددد وت، لبندددان، 

 م.1975هد د 1995، 8ط

تقريددب التهدد يب، أمحددد بددن حجددر، حققدده، أبددو األشددباب صددغ  الباكسددتاين، دار العاصددمة،  .58
 هد.1414، سنة 1الرياض، ط

 الة األغبياء، أليب احلسن على بن أمحد البسث.تنزيه األنبياء عما نسب إليهم حث .59
 تنزيه األنبياء عن تسفيه األغبياء، للسيوط . .54
 تنوير املقباء من تفس  ابن عباء، أليب طاهر الف وز آبادي، املاتبة األزهرية. .55
 هد.1985سنة  1هت يب الته يب البن حجر العسقالين، دار صادر، ب وت، ط .54
ق عبددد السددالم هددارون وآنددرين، الدددار املصددرية للتددألير والأمجددة هتدد يب اللغددة، األزهددري، حتقيدد .57

 هد.1924سنة 1ط
 م.1978سنة  1هت يب س   ابن هشام، عبد السالم هارون، املاتبة األموية، ب وت ط .52
توصددديات املدددؤمتر العدددامل  السدددادء للنددددو  العامليدددة للشدددباب اإلسدددالم ، األضليدددات املسدددلمة يف  .59

 العامل. 
حاديددث الرسددول، لإلمددام جمددد الدددين أيب السددعادات املبددارأ بددن حممددد ابددن جددامل األصددول يف أ .41

األثددد  اجلدددزري، حتقيدددق عبدددد القدددادر األرنددداؤوط، نشدددر وتوزيدددل ماتبدددة احللدددواين وم بعدددة املدددالح 
 وماتبة دار البيان.

جددامل البيددان عددن تأويددل آي القددرآن، ال ددربي، شددركة وماتبددة مصدد فى البددايب احللدد ، القدداهر ،  .41
 هد.1979سنة 8جد

سدنة  8جامل البيان، حملمد بدن جريدر ال دربي، شدركة وماتبدة وم بعدة البدايب احللد ، القداهر  ط .48
 هد.1979
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هددد، م بعددة املدددين، 1929سددنة  1جددامل السددا ل، ابددن تيميددة، حتقيددق د/حممددد رشدداد سددامل، ط .49
 القاهر .

د  819اجلامل الصحيح وهو سنن الأم ي أليب عيسى حممدد بدن عيسدى بدن سدور  الأمد ي ) .44
 هد( بتحقيق وشرح أمحد بن حممد شاكر، دار احلديث د األزهر د القاهر .879

 هد.1412جامل العلوم واحلام، ابن رجب احلنبل ، نشر ماتبة طيبة باملدينة، سنة  .45
اجلدددوزي،  اجلددامل املفهددرء ألطدددراف األحاديددث الددث نرجهدددا األلبدداين، سددليم اهلددداليل، دار ابددن .44

 هد.1481سنة  4الدمام، ط
امل ألحاام القرآن لإلمام أيب عبد اهلل حممدد بدن أمحدد األنصداري القدرط ، بتصدحيح أمحدد اجل .47

 .8عبد العليم الربدوين، ط

 هد.1997، حمرم سنة 11جريد  أنبار راب ة العامل اإلسالم ، العدد  .42
احلركددات الباطنيددة يف العددامل اإلسددالم ، عقا ددده وحاددم اإلسددالم فيهددا، حملمددد أمحددد ا  يددب،  .49

 هد.1414سنة  8األضصى، عمان، األردن طماتبة 
احلركددة الصددوفية يف اإلسددالم، حملمددد علدد  أبددو ريددان، دار املعرفددة اجلامعيددة، اإلسدداندرية ط سددنة  .71

 م.8119

 هد.1415سنة  5حقيقة البابية والبها ية، د/حمسن عبد احلميد، دار الصحو ، القاهر  ط .71
 ر العسقالين، دار اجليل، ب وت.الدرر الاامنة يف أعيان املئة الثامنة، أمحد بن حج .78
الدددعو  يف الغددرب، ضددمن املسددلمون يف أمرياددا، بواسدد ة )الرى أ( حتريددر ايفددون يزبددك حددداد،  .79

 م.1994مركز األهرام للأمجة والنشر، سنة 
 دولة املهدية، لس ج  مسرنوق، ترمجة هزي رياض، دار اجليل، ب وت. .74
 هد.1417سنة  1دار عالء الدين، طالديانة الزرادشتية، نوري إمساعيل، منشورات  .75
م اهليئدددددة املصدددددرية 8119سدددددنة 1روح اإلسدددددالم، حملمدددددد ع يدددددة األبراشددددد ، ماتبدددددة األسدددددر  ط .74

 للاتاب.
زاد املعددداد يف هددددي نددد  العبددداد، البدددن ضددديم اجلوزيدددة، حتقيدددق شدددعيب األرنددداؤوط، وعبدددد القدددادر  .77

، عددددددام 15ي، طاألرنددددددؤوط، مؤسسددددددة الرسددددددالة، بدددددد وت، ماتبددددددة املنددددددار اإلسددددددالمية، الاويدددددد
 م1927هد د 1417
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 هد.1417 8الزيدية، تاج العروء يف جواهر القاموء، الزبيدي، م بعة حاومة الاويي ط .72
 الزينة يف الالمات اإلسالمية العربية، أبو حامت الرازي. .79
 سفر التاوين، اإلصحاح التاسل. .21
 م.1991السالم العامل  اإلسالم ، سيد ض ب، دار الشروق، القاهر  سنة .21
 .1األحاديث الصحيحة، حملمد ناصر العريب األلباين، ماتبة املعارف، الرياض ط سلسلة .28
 هد.1415سنة  سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد ناصر الدين، ماتبة املعارف، الرياض، .29
 م.1997مساحة اإلسالم، أمحد حممد احلويف، اهليئة املصرية العامة للاتاب، سنة  .24
 اين، املاتب اإلسالم ، ب وت.السنة، ألبن أيب عاصم، حتقيق األلب .25
 سنن أيب داود، للحافظ أيب داود سليمان األشعث، حتقيق حممد حمىي الدين عبد احلميد. .24
سنن أيب داود، للحافظ أيب دواد سدليمان بدن األشدعث، موسدوعة السدنة، دار مسندون، تدونس،  .27

 هد.1419سنة  8ط
وسدوعة السدنة، دار مسندون، سنن الأم ي، أليب عيسى حممد بن عيسدى بدن سدور  الأمد ي، م .22

 هد.1419سنة  8تونس ط
سدد  أعددالم النددبالء تصددنير اإلمددام احلددافظ مشددس الدددين حممددد بددن أمحددد بددن عثمددان الدد ه ،  .29

حتقيدددق: حسدددا األسدددد، وتقددددمي الددددكتور بشدددار عدددّواد معدددروف، بإشدددراف: شدددعيب األرندددؤوط، 
 م.1924هد د 1414، 4مؤسسة الرسالة، ب وت، ط

ويدددة، لعلددد  بدددن أيب العدددز احلنفددد ، حتقيدددق شدددعيب األرنددداؤوط، ماتبدددة دار شدددرح العقيدددد  ال حا .91
 هد.1411سنة  1البيان، ط

شرح العقيد  الواس ية البدن تيميدة، حممدد بدن صداحل العثيمدا، دار البصد  ، اإلسداندرية سدنة  .91
 م.1992

شرح العقيد  الواسد ية لشديخ اإلسدالم ابدن تيميدة، تدألير: الشديخ حممدد نليدل هدراء، راجعده  .98
 ، باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنور  5الشيخ عبد الرزاق عفيف ، ط

شرح فتح القدير لامال الدين حممد بن عبد الواحدد املعدروف بدابن اهلمدام احلنفد ، مدل تالتده  .99
نتددددا ج األفاددددار يف كشددددر الرمددددوز واألسددددرار لقاضدددد  زاده علددددى اهلدايددددة شددددرح بدايددددة املبتدددددي 

اإلمددددام أيب حنيفددددة، و امشدددده شددددرح العنايددددة علددددى اهلدايددددة للمرغيندددداين، يف الفقدددده علددددى مدددد هب 
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للبددابريت وحاشددية احملقددق سددعد الدددين عيسددى املعددروف بسددعدي جلدد ، امل بعددة الاددربى األم يددة 
 هد.1915، 1ببوالق، مصر، ط

 م.1929الشريعة واحلقيقة، حسن الشرضاوي، دار املعرفة اجلامعية، اإلساندرية، سنة  .94
 هد.1994سنة 1حامد الفق  ط الشريعة، لآلجري، حتقيق .95
 الشيعة يف امليزان، حممد جواد مغنية، دار التعاون للم بوعات، ب وت. .94
 هد.1418الصحو  اإلسالمية با اجلمود والت رف، يوسر القرضاوي، كتابة األمة سدنة  .97
 هد.1415، سنة 8صحيح األدب املفرد، حممد ناصر األلباين، دار الصديق، اجليل، ط .92
د  194أليب عبددد اهلل حممددد بددن إمساعيددل بددن إبددراهيم بددن املغدد   البخدداري )صددحيح البخدداري  .99

م، توزيددددل ماتبددددة العلددددم بالسددددعودية 1921هددددد(، املاتبددددة اإلسددددالمية، اسددددتنابول، تركيددددا، 954
 جبد .

 هد.1481، سنة 1صحيح الأغيب والأهيب، حممد األلباين، ماتبة املعارف، الرياض، ط .111
مدددد ناصدددر الددددين األلبددداين، ماتدددب الأبيدددة العدددريب لددددول صدددحيح سدددنن ابدددن ماجددده، للشددديخ حم .111

 م.1924هد د 1417، 1ا ليج، املاتب اإلسالم ، ب وت، ط

 هد .1418سنة  1صحيح مسلم بشرح النووي، لإلمام النووي، مؤسسة ضرطبة، ط .118
صحيح مسلم لإلمام أيب احلسا مسلم بن احلجاج القش ي النيسدابوري، حتقيدق: حممدد فدؤاد  .119

ض ، نشر وتوزيدل: ر اسدة إدارات البحدو  العلميدة واإلفتداء والددعو  واإلرشداد باململادة عبد البا
 م.1921هد د 1411العربية السعودية، 

.1414سنة  8الصفدية، البن تيمية، حتقيق د/حممد رشاد سامل، ط .114  هد
 م.1921سنة  1الصوم وأحاامه، مس   سيد بيوم ، دار اهلدي لل باعة، القاهر  ط .115
اظ للحددافظ عبددد الددرمحن بددن أيب باددر السدديوط ، دار الاتددب العلميددة، بدد وت، طبقددات احلفدد .114

 م.1929هد د 1419عام  1ط

 م.1999عاملية اإلسالم، شوض  ضير، دار املعارف مصر سنة  .117
 عصمة األنبياء يف الاتاب والسنة والرد على الشبهات الوارد  عليها، حملمد ا ضر التاج . .112
ة واملوجهدة هلدم، د/حممدد أبدو الندور احلديددي، م بعدة األماندة، عصمة األنبياء والرد على الشدبه .119

 هد.1999مصر سنة 
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العقود الدرية من مناضب شيخ اإلسالم أمحد بدن تيميدة، حممدد بدن عبدد اهلدادي، حتقيدق/ حممدد  .111
 م.1992م بعة حجازي سنة  حامد الفق ، القاهر ،

 هد.1417سنة  8علم أصول البد ، عل  بن حسن األثري، دار الراية، الرياض ط .111
العواصم من القواصدم، البدن العدريب، حتقيدق: حمدب الددين ا  يدب، القداهر ، امل بعدة السدلفية،  .118

 هد.1999، 5ط
الغلددو يف الدددين يف حيددا  املسددلما املعاصددر ، عبددد الددرمحن بددن معددال اللو ددق، م بعددة الرسددالة،  .119

 م.1999ب وت سنة
 ، دار املعارف، القاهر .غ  املسلما يف اجملتمل اإلسالم ، يوسر القرضاوي .114
الفتاوى الاربى البن تيمية، حتقيق: حممدد عبدد القدادر ع دا ومصد فى عبدد القدادر ع دا، دار  .115

 م.1927هد د 1412، 1الاتب العلمية، ب وت، ط

الفددرق بددا الفددرق، للخ يددب البغدددادي، حتقيددق: إبددراهيم عمددران، دار املعرفددة، بدد وت، ال بعددة  .114
 هد.1415، 1األوا، ط

يف امللل واألهواء والنحل لإلمام أيب حممد عل  بدن أمحدد ابدن حدزم الظداهري، و امشده الفصل  .117
هددد د 1411امللددل والنحددل، لإلمددام أيب الفددتح حممددد بددن عبددد الاددرمي الشهرسددتاين، دار الفاددر، 

 م.1921

الفصدددل يف امللدددل والنحدددل، ابدددن حدددزم الظددداهري، حتقيدددق د/حممدددد إبدددراهيم نصدددر، د/عبدددد الدددرمحن  .112
 وت طبعة دار اجليل.عم  ، ب  

فضدددا ح الباطنيددددة، للغدددزايل، حتقيددددق د . عبددددد الدددرمحن بدددددوي، الدددددار القوميدددة لل باعددددة والنشددددر،  .119
 هد.1929القاهر ، سنة 

 1فقه احلدج البدن تيميدة، دراسدة السديد اجلميلد ، دار الفادر العدريب لل باعدة والنشدر بد وت ط .181
 م.1929سنة 

 هد.1414سنة  14ة، ب وت طفقه الزكا ، ليوسر القرصاوي، مؤسسة الرسال .181
الفار الشرض  القدمي، لاولر جون، ترمجة كامل يوسر حسدا، سلسدلة عدامل املعرفدة، اجمللدس  .188

 م الاويي.1995، سنة 199الوطين للثقافة والفنون واآلداب، العدد 
الفادر الصدديين مددن كنفوشديوء إا مدداوتس تددونج، كريدل هددج، ترمجددة عبدد احلميددد سددليم، اهليئددة  .189
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 م.1971لعامة للتألير والنشر، سنة املصرية ا
 .9الفلسفة اإلسالمية منهج ت بيق، إلبراهيم مدكور، دار املعارف، مصر ط .184
 القاديانية، إحسان إهل  ظه ، إدار  ترمجان السنة، الهور. .185
 م.1994القاديانية، د/ أمحد عون، دار النهضة العربية، القاهر ، سنة  .184
تعليددددددق يوسددددددر البقدددددداع ، دار الفاددددددر، بدددددد وت القدددددداموء احملدددددديط، للفدددددد وز آبددددددادي، ضددددددبط  .187

 هد.1415
 هد.1419، سنة 4القاموء احمليط، للف وز أبادي، مؤسسة الرسالة، ط .182
 ضصة بوذا، لعبد العزيز حممد الزك ، مؤسسة امل بوعات احلديثة. .189
 ضيم أنالضية إسالمية، صالح رسالن، ماتبة مدبويل، القاهر . .191
 األث ، دار صادر، ب وت. الاامل يف التاريخ، لعل  بن حممد بن .191
 هد.1415سنة  9كتاب الرسل والرساالت د/عمر سليمان األشقر، ماتبة الفالح، ط .198
 م.1995الاتب ا مس لانفوشيوء، حلسن شحاتة سعفان، اهليئة املصرية العامة للاتاب سنة  .199
مدد كشر املناهج والتناضيح يف اريج أحاديث املصابيح، حممدد السدلم  املنداوي، حتقيدق د/حم .194

 هد.1485، سنة 1إسحاق حممد، الدار العربية للموسوعات، ب وت، ط
 الاواشر اجللية عن معاين الواس ية، لعبد العزيز السلمان. .195
 لسان العرب، البن منظور، دار صادر، ب وت. .194
 هد.1411سنة  9لوامل األنوار البهية للسفاريين، املاتب اإلسالم ، ط .197
 .1417ة ذو القعد  سن 44عدد  جملة األسر ، .192
 م.1972، مايو سنة 84جملة الدعو  القاهرية، العدد  .199
 م.1979سنة  482جملة اجملتمل، العدد  .141
حماضددددرات يف الشددددريعة اإلسددددالمية، ضاسددددم السددددعيد أبددددو سددددتيي، املاتددددب اجلددددامع  احلددددديث،  .141

 م.1921اإلساندرية سنة 
 م.1921خمتار القاموء، لل اهر أمحد الزاوي، الدار العربية للاتاب، ليبيا، سنة .148
املختصددر يف العقيددد  واألنددالق، حممددد عبددد الددرمحن بيصددار، ماتبددة االجنلددو املصددرية، القدداهر ،  .149

 م.1971سنة  1ط
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 هد.1419سنة 1مدارج السالاا، البن القيم، دار الاتب العلمية، ط .144
 م.1921مدنل إا األنالق، حممد كمال جعفر، القاهر  سنة  .145
مددددد، م بعددددة إنددددوان رزيعددددة، القدددداهر ، سددددنة مدددددنل إا الفاددددر اإلسددددالم ، فوضيددددة حسددددا حم .144

 م.1922
بدددات عاددداظ  .147 يدددق د/علددد  عبدددد الواحدددد وايف، مات ارايب، تعل لة، للفددد ة الفاضددد نددد املدي

.1414سنة  8السعودية ط  هد
 هد.1419مدارج السالاا، ابن لقيم اجلوزية، دار الاتب العلمية، ب وت، لبنان ط سنة .142
 م.1971سنة  1م للماليا، ب وت طم اهب اإلسالمية لعبد الرمحن بدوي، دار العل .149
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 العلم للماليا، ب وت.

سدددنة  1املسددلمون يف أمريادددا، إيفدددون يزبددك حدددداد، مركدددز األهدددرام للأمجددة والنشدددر، القددداهر ، ط .154
 م. 1994
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 1مظدداهر االحنددراف العقديددة عنددد الصددوفية، إدريددس حممددد إدريددس، ماتبددة الرشددد، الريدداض، ط .157
 هد.1419سنة 
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 هد.1418سنة  9الرياض ط
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 م.1994اإلساندرية سنة
د الرمحن رضا، عويدان للنشر وال باعدة من الفلسفة اليونانية إا الفلسفة اإلسالمية، حملمد عب .171
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 م.8111من معامل اإلسالم، حممد فريد وجدي، اهليئة املصرية العامة للاتاب، سنة  .171
املنظمددات اإلسددالمية يف الواليددات املتحددد ، ضددمن املسددلمون يف أمرياددا، ض دد  مهدددي أمحددد،  .178

 م.1994شر، سنة حترير إيفون يزبك حداد، مركز األهرام للأمجة والن
 هد.1979املهدي يف اإلسالم، لسعد حممد حسن، دار الاتاب العريب، مصر سنة  .179
مواجهدددة الفادددر املت دددرف يف اإلسدددالم، حامدددد حسدددان، اهليئدددة املصدددرية العامدددة للاتددداب، سدددنة  .174
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الشدددديخ، دار السددددالم، الريدددداض، سددددنة  صدددداحل أل الشدددديخ موسددددوعة الاتددددب السددددتة، اعتدددد   ددددا .175

 هد.1481
سدوعة امليسددر  يف األديددان واملدد اهب املعاصددر ، الندددو  العامليددة للشددباب اإلسددالم ، الريدداض، املو  .174

 هد.1412سنة  9حتي إشراف دكتور مانل اجلهين، ط
 موسوعة مص لحات علم الاالم اإلسالم ، د/مسيل دغيم، ماتبة لبنان. .177
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 يل دغيم، د/ج ار جهاح ، ماتبة لبنان.د/مس
 م.1999موضر اإلسالم من العنر، حسن حممود نليل، اهليئة املصرية العامة للاتاب سنة .179
 النبوات، لشيخ اإلسالم ابن تيمية. .121
 م.1929حنو تربية إسالمية، حسن الشرضاوي، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلساندرية، سنة  .121
 هناية اإلضدام، للشهر ستاين. .128
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املعدددروف بدددابن األثددد ، حتقيدددق: طددداهر محدددد الدددزاوي وحممدددود حممدددد ال نددداح ، الناشدددر: املاتبدددة 
 اإلسالمية.

 وفيات األعيان، البن نلاان. .124
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 821 .................................. الفصل الثالث: اجلهل بالدين ومظاهره عند الفرق
 828 متهيد

 824 ....................................... املبحث األول: تعرير اجلهل لغة واص الحاً 
 825 .............................................. أواًل: اجلهل مبصادر الشريعة

 829 .......................................... : اجلهل بأساليب لغة العربثانياً 
 891 .............................................. ثالثاً: اجلهل مبقاصد الشريعة

 894 .......................................... املبحث الثاين: مظاهر اجلهل عند الفرق 
 918 ................................ الباب الرابل: موضر الفرق من اآلنر واحلام عليهم

 919 متهيد
 919 ................................................. الفصل األول: موضفهم من اآلنر

 911 متهيد
 911 ................................................ املبحث األول: عالضتهم باملخالر

 991 ........................................ ين: عالضتهم بالشعب األمريا املبحث الثا
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  المعاصرة أشهر الفرق األمريكية
 ة إلسالم وأثرها العقديالمنتسب

 992 .......................................... الفصل الثاين: عالضتهم بالعامل اإلسالم 
 999 متهيد

 941 ............................................ املبحث األول: اجلوانب اإلجيابية للفرق
 947 ......................................... املبحث الثاين: نظرهتم إا العامل اإلسالم 

 954  .................................. الفصل الثالث: رأي علماء اإلسالم يف ه ه الفرق
 954 .......................................................... د اإلميان باهلل1
 955 ...................................................... املال اةد اإلميان ب8
 954 ..................................... د اإلميان بأن حممداً هو نامت األنبياء9
 952 ............................................. د اإلميان بالبعث بعد املوت4

 941 ا امتة
 947 املالحق
 488 الفهارء

 489 ...................................................... أواًل: فهرء اآليات القرآنيدددة
 494 .......................................................... ثانياً: فهرء األحاديث
 492 ........................................................... ثالثا: فهرء األشعددددار
 499 ........................................................... رابعاً: فهرء األعددددددددالم

 442 .......................................... رء األديان وامل اهب والفرقنامساً: فه
 458 .................................................. سادساً: فهرء األماكن والبلدان

 455 ............................................................ سابعاً: فهرء املراجل
 479 ......................................................... ثامناً: فهرء املوضوعات
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