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الشرعيكجعلِبأسلك منالعلم عليَّ بو منَّ كتعأبأكالنكأخرانعلىما أٞبدهللاسبحانو
طريقالدعوةإٔبهللامعتقصّبمالكبّبُبذلككالذماسأؿريبعزكجلأفيغفرٕبإنوىوالغفور

لز إخواينا٤بسلمْبكتنفيذالرحيمكمنتوفيقوٕبأفيسرٕبالسفرإٔببعضالدكؿاإلسبلمية ايرة
يسرههللإبمنتربعاتمن بعضا٤بشاريعا٣بّبيةمنمساجدكحفرآابركبناءمدارسكذلكٗبا
الببلد)ببلدا٥بجرتْب(ا٢ببشة،ٍبأشكرفضيلة بعضاسنْبجزاىمهللاخّبان،ككافمنىذه

قيدةٔبامعةأـالقرلعلىإشارتوعليابلكتابةالشيخالدكتورسآببندمحمالقريناألستاذبقسمالع
ُبىذاا٤بوضوعكىودعوةأىلالسنةكا١بماعةُبدكلةإثيوبياكموقفا٤بخالفْبمنهاعندمااستشرتو
الٍبأاتحتٕب ماليزاي بدكلة العا٤بية ا٤بدينة جامعة أشكر ٍب للبحث، ا٤بناسبة ُببعضا٤بواضيع

ةإلكماؿالدراسةكىيالدراسةعنبعدبواسطةىذهاألجهزةالٍبيسرىاكلغّبمىذهالطريقةا٤بيسر
هللاسبحانوكتعأبللذيناليتيسر٥بمالتفرغإلكماؿدراستهمُبا١بامعات،كُبىذاماالٱبفىمن
تيسّبنشرالعلمالشرعيبْبا٤بسلمْبليسُبمقرا١بامعةفحسبكلكنُبأ٫باءالعآبكفقهللا

كأخصابلشكرا٤بتسب ، كا٤بسلمْب اإلسبلـ هبم كنفع خّب لكل عليها كالقائمْب إنشائها ُب بْب
 العلـو بكلية الدين كأصوؿ الدعوة البساطيانئبرئيسقسم دمحمالسيد الدكتور فضيلة كالتقدير

ابةاإلسبلميةاب١بامعةا٤بشرؼعلىرسالٍبىذهعلىمابذلومنالنصحكالتوجيوكاإلرشادأثناءكت
ىذهالرسالةكعربلقاءٕبمعوعربكسائلاالتصاؿككذلكمبلحظاتوا٤بكتوبةعلىفصوؿالبحث
عندمايعيدىاإٕببعدقراءهتاعربكسائلاالتصاؿا٤بتفقعليهاكفقوهللاكنفعبواإلسبلـكا٤بسلمْب،

وجيوكاإلرشادكالنصحكالشكرموصوؿكذلكلكلمنساىممعيُبإٛباـىذهالرسالةكإ٪بازىاابلت
كإرساؿ كالَبتيب كالتصوير ابلطباعة شاركوا الذين ا٤بباركة األسرة كمنهم كالتشجيع ابلدعاء كلو
ا٤بواضيعبعد٘بهيزىاعربالوسائلاإللكَبكنيةإٔبا١بامعةكإٔبا٤بشرؼكىذاجهداليستهافبوُب

ا٢بديثة اإللكَبكنية األجهزة مؤذفمسجدانابومعاذدمحمجعفرك٩بنساىالتعاملمعىذه أيضا م
سأؿهللاللجميعالتوفيقكالسدادكاإلخبلصُبالقوؿكالعملكأفينفعهبذهالرسالةجزاههللاخّباكأ

كٯبعلهاخالصةلوجوالكرًنكأفيغفرٕبكيتجاكزعِبفيماحصلفيهاكُبغّبىامنا٣بطأكالنسياف
ُبُبأمرمككلذلكعندم.كأفيغفرٕبخطيئٍبكجهليكإسرا
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 ادللخص

البحثإٔبأنوكافٕبجوالتسنويةتربوعلىعشرسنواتُب لقدأشرتُبثناايىذا
ُب كالذميزيدسكاهنا ا٤بَباميةاألطراؼ، ا٤بسلمْبُبتلكالدكلة إخواننا أزكرخبل٥با إثيوبيا دكلة

أ٘بوؿخبل نسمة ٜبانْبمليوف على بعضالوقتا٢باضر كمعي الببلد الزايراتُبنواحي ىذه ؿ
كىم ُبتلكالببلد بعضا٤بشايخكالدعاة ككذلكبصحبة السعودية، العربية منا٤بملكة الفضبلء
خبلؿالتجواؿبشيءمن نقـو اإلٲبافابليمن. كالسودافكجامعة كاألزىر خرٯبوجامعاتا٤بملكة

كا٤ب ا٤بساجد بعض كبناء اإلمكاف حسب اسنْب،اإلغاثة بعض نفقة على اآلابر كحفر دارس
ك٠باحمنا٢بكومة ككافىناؾفسحة ا٤بسلمْبىناؾ، الدركسكااضراتإلخواننا ككذلكإلقاء
القائمةحينذاؾبرائسةملسزيناكم،كٓبيكنىناؾمانعمنالدكلة٤بمارسةا٤بسلمْبشعائردينهم

ألخّبةأممايقربمنثبلثسنواتتقريبانمناآلفانقلبتكالدعوةكالتعليم؛إالأنوُبالسنواتا
كأصبح ااضرات، كٛبنع فأصبحتتراقبا٤بساجد كضحاىا، ا٤بسلمْببْبعشية على ا٢بكومة
ييشاعىناؾأبفا٤بسلمْبصار٥بمشوكة؛فبلبدمنٙبجيمهمفعمدتإٔباستقداـبعضالفئات

٥بمُبالبلدٕبجةتعليمالناسالدينا٢بقبدالنمنالدينالضالةكفرقةاألحباشمنلبنافكمكنت
ا٤بتطرؼكمايزعموف،كاعتقلتكثّبانمنا٤بشايخكالدعاةٕبجةاإلرىاب)الشماعةالدكليةا٤بعركفة(
كحيثأنوالبواكيإلخوانناا٤بسلمْبُبتلكالدكلةالمنا٤بسلمْبكالمنغّبىممناببأكٔب

نالفقركا١بهلكقلةا٤بعْبإالماكافمنا٤بملكةالعربيةالسعوديةحكومةكشعبانرغممايعانوفم
كبعضأفرادمندكؿا٣بليجلكنواليكفيألفعددا٤بسلمْبأغلبيةىناؾ.كقدبٌينتمنخبلؿ
البحثبعدا٤بقدمةشيئانعندكلةإثيوبياسكاهناكجغرافيتهاكا٤بوقعك٫بوذلكابختصاركبعد ىذا
شركؽمشساإلسبلـُبىذاالكوف. ذلكمٌبدخلاإلسبلـإٔبتلكالدكلةُبعصرهاألكؿمنذي
كماقابلوالصحابةىناؾُبأكؿاألمرُبعهدالنجاشي،كفيوعنا٢بكوماتا٤بتواليةُبتلكالببلد

 حياؿ ا٢بق القوؿ كبينت ا٢باضر. الوقت ُب ككذلك قدٲبان ا٤بسلموف يعانيو كاف يسمىكما ما
ابلوىابيةالٍبىيمشاعةأخرلألىلالبدعلصدالناسعنالكتابكالسنةحيثأفالفريةشائعةُب
كبينت البحثا٤بتواضع ُبىذا توصلتإليو ما ككتبتخبلصة السنة، أىل ضد األثيوبية الدكلة

لآلايت ابلفهارس كختمت هللا إبذف انفعة إهنا رأيت الٍب كالتوصيات كاألحاديثاالقَباحات
كا٤بواضيع.كأسأؿهللاالتوفيقكالسداد.
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Abstract 

 

I mentioned in the course of this research it was my annual rounds were 

brought up to 10 years in the State of Ethiopia, during which I visit our 

Muslim brothers in that sprawling country،which increases the population of 

80 million people walking around during these visits in areas of the country 

and with me some virtuous of Saudi Arabia، accompanied by Some sheikhs 

and the virtuous of the Kingdom of Saudi Arabia as well, accompanied by 

some clerics and preachers from that country who are graduates of 

universities in the Kingdom of Saudi Arabia and Al-Azhar University in 

Egypt, Sudan and universities Iman University in Yemen Through this 

roaming with some relief as possible and build some mosques and schools 

and digging wells at the expense of some benefactors, as well as shed some 

lessons and lectures to our Muslim brothers there and there was a clear and 

allow the government at the time headed by so-called MR Meles Zenawi and 

there was no objection from the state for the exercise of Muslims practice 

their religion and advocacy and education، but  in recent years, which is 

almost 3 years almost now turned against the government on Muslims 

overnight , becoming against and prevent lectures and became rumored there 

that Muslims came to them fork must be reneged to bring some stray 

categories Ahbash  from Lebanon and enabled them in the country under the 

pretext of teaching people the true religion instead of radical religion as they 

claim and arrested many of the sheikhs and preachers under the pretext of 

terrorism and international Hallstand known And where he does not rags to 

our Muslim brothers in that State is not Muslim nor from the other fortiori 

despite suffering from poverty، ignorance and lack of appointed, but what he 

was from Saudi Arabia government and members of the Arab Gulf states but 

it is not enough because the number of Muslim majority there And where I 
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cannot find I hear one writes something with a pal for those big state 

Tzmybwabh Africa Frgbt in reference during this research from the reality of 

viewing and inspection on the ground during repeated my visits، though I do 

not claim that I reimburse topic right but this contribution ask God 

acceptance that benefit them It was found through this research yet submitted 

anything about the State of Ethiopia's population and geography, location and 

so briefly and the written summary of the findings of this research modest 

and showed the suggestions and recommendations that I have seen it useless, 

God willing, and concluded indexes verses conversations and threads . And 

ask God for success. 
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ِّ.........................................التنصّبللمسلمْبُبا٢ببشة
ّّ...............................احواؿا٤بسلمْبُبحكومةملسزيناكم

ُْ...................................................اليهوديةُبإثيوبيا
ُْ.....................................................الوثنيةُبإثيوبيا

ّْ............................................دخوؿاإلسبلـإٔبإثيوبيا
ْٖ.............................................انتشاراإلسبلـُبإثيوبيا

ّٓ.....................................................إسبلـالنجاشي
ْٓ....................................................الشيعةُبإثيوبيا

ٓٓ...................................مايسمىابلوىابيةىناؾكحقيقتها
ّٔ.................................الكبلـعنالشيخدمحمبنعبدالوىاب



 

 ف

 

 الصفحة ادلوضوع
ٕٔ..............................................التعريفبفرقةاألحباش
َٕ................................................التعريفٗبنشئالفرقة

ٕٔ......................................منعقائدفرقةاألحباشمقتطف
ِٖ.....................................موقفاألحباشمنا٤بخالفْب٥بم

ٖٓ...............................منالفرؽالبدعيةا٤بعاصرةاألحباشفرقة
َٗ...................................................الصوفيةُبإثيوبيا
ّٗ......................................................نشأةالتصوؼ

ْٗ................................................الصوفيةغبلةعقيدة
َُُ.................................................أىلالسنةكا١بماعة

َُِ..................................معاينبعضا٤بصطلحاتألىلالسنة
َُٔ..............................منهجأىلالسنةكا١بماعةُباالعتقادات

ُُٔ................................نأىلالسنةكا١بماعةُبإثيوبيا٭باذجم
ُُِ....................بعضعلماءأىلالسنةاألحباشالذينغادركاالببلد

ُِّ...............................أبرزعلماءأىلالسنةكا١بماعةُبإثيوبيا
ُِٗ...................جهودأىلالسنةكا١بماعةُبإثيوبياُبالدعوةإٔبهللا

ُِّ.ةُبإثيوبياأىما٤براكزكا٤بعاىدكا٤بؤسساتكا٤بدارسالٍبانشأىاأىلالسن
ُّٕ...................................................جامعةابٕبالعا٤بية

ُٓٓ..................................مشركعا١بامعةالعا٤بيةعلىاإلنَبنت
ُٔٓ....................................٤بدرسةاألكليةابلعاصمةا٤بركزالعاـ

َُٕ...................................٭باذجمنا١بمعياتكا٤بعاىدكا٤براكز
ُِٓ......................................................٭باذجا٤بساجد
ِِْ......................كالربؾالٍبٱبزففيهاا٤باءللحاجة٭باذجمناآلابر
ِّّ........................................يعكفالةاأليتاـ٭باذجمنمشار

ِّٓ........................................٭باذجمنمشركعإفطارصائم



 

 س

 

 الصفحة ادلوضوع
ِّٖ...............................٭باذجمنمشركعٙبجيجا٤بسلمْبا١بدد

ُِْ..........................٭باذجمنالذيناسلموامنالقساكسةكالرىباف
ِْٕ.................................٭باذجمنالقرلالٍبأسلمتبكاملها

ِْٓ٭باذجمنخطاابتاستغاثةالدعاةُبإثيوبياإٔبإخواهنما٤بسلمْبُبكلمكاف
ِّٖ........................موقفأىلالسنةُبإثيوبيامناألدايفالوضعية

ِْٖ...............................................الردعلىفرقةاألحباش
ِٖٖ..................................ٙبذيرالندكةالعا٤بيةمنفرقةاألحباش

ِٖٗ............................................ردالدكتورسعدالشهراين
ِْٗ...............................الردعلىفرقةاألحباشمنعلماءإثيوبيا

ِٗٗ....................................الردعلىغبلةالصوفيةُبإثيوبيا

البدمن َُّ.................................................هاكلمةحقو
ُّٔ...................................................الردعلىالنصارل

ِّْ..................اليهودية،الوثنية،الشيعة:موقفأىلالسنةُبإثيوبيا
ِّٕ..............................................................ا٣باٛبة

ِّٗ..........................................................التوصيات
ُّّ.......................................................فهرساآلايت

ّّٕ....................................................فهرساألحاديث
ّّٗ.....................................................ا٤براجعكا٤بصادر

 

 



 

ُ 

 

 المقدمة
إفا٢بمد٫بمدهكنستعينوكنستغفرهكنتوبإليوكنعوذبامنشركرأنفسناكمنسيئات
أعمالنامنيهدهافبلمضللو،كمنيضللفبلىادملو،كأشهدأفالإلوإالاكحدهال

حقجهادهشريكلو،كأشهدأف٧بمداعبدهكرسولوبلغالرسالةكأدلاألمانةكجاىدُباتعأب
الدين،كبعد: حٌبأتاهاليقْب،صلىاعليوكعلىآلوكأصحابوكأتباعوبإحسافإٔبيـو

فقدبعثاتعأباألنبياءكالرسلللناسكافة٥بدايتهمكإقامةا٢بجةعليهم،منآدـعليو
ناقهاللدين،كقدمرتكلأمةبأحواؿكمراحلمتغّبةمنحيثاعتالسبلـإٔبخاٛبهم٧بمد

مابْباإل٥بيالذمتدعوإليوالرسلعليهمالسبلـ،كىوالديناإلسبلميالذمبيعثبو٧بمد
ميتبعك٨بالفللمرسلْبعليهمالصبلةكالسبلـ،كنظراللتحريفالذمحلبتلكالشرائعالٍبكانت

رفتفطرهتمحٌببعثاقبلاإلسبلـ،فقداعتقدالناسبعدذلكغّبماجاءتبوالرسل،كا٫ب
 للناسكافة،ليخرجهممنالظلماتإٔبالنور،فدخلالناسُبديناتعأبتعأب٧بمدا

ا٤بفضلة الثبلثة القركف ُب نبيهم كسنة رهبم بكتاب التمسك على الناس حاؿ فاستمر ، أفواجا
شٌب،كيأٌبذلكمصداقالقوؿا٤بشهود٥بابا٣بّبية،حٌببدأتا٣ببلفاتكتفرؽالناسإٔبفرؽ

فعنأيبىريرةرضياعنوقاؿ:قاؿالرسوؿصلىاعليوكسلم"افَبقتاليهود»:النيب
علىإحدلأكاثنتْبكسبعْبفرقةكتفَبؽالنصارلعلىإحدلأكاثنتْبكسبعْبفرقةكتفَبؽأمٍب

.(ُ)علىثبلثكسبعْبفرقة"
كثّبمنالفرؽكالطوائفكا٤بذاىبا٤بختلفةُبأغلبببلدظهوركنتجعنذلكاالفَباؽ

الفرؽكالطوائفكا٤بذاىبالفكرية اإلسبلـ،كقدتصدلٕبمداتعأبأىلالسنةكا١بماعة٥بذه
كغّبىا،كاليزالوفيبينوفا٢بقكيهدكفالناسإٔبصراطوا٤بستقيم،متسلحْببسبلحالعلمكتأصيل

نالوحياإل٥بيكالسنةالنبوية،علىفهمسلفاألمة،كسوؼأتناكؿُبىذاا٤بسائلإٔبأصلها،م
إثيوبياُبتقريرالعقيدةا٢بقةكالردعلىا٤بخالفْبمن البحثجهودأىلالسنةكا١بماعةُبدكلة
سائراألديافا٤بختلفةك٨بتلفالطوائفا٤بذىبيةكأصحابا٤بناىجا٤بنحرفة،كفرقةاألحباش،كفرؽ

لصوفيةعلىاختبلؼطرقهاكمشارهبا.ا

                                                             
 وصححه األلبانً 111, ص 4باب شرح السنة, ج السنن،أخرجه ابو داود فً  (1)
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ُبتلكالببلدمنالشبوكاألكاذيب-كمنعلىشاكلتهم-كمايثّبهكذلكدعاةا٤بنصرين
ضدالديناإل٥بيا٢بقك٧باربتهمألىلالسنةكا١بماعة،كذلكمنخبلؿمعايشٍبلشيءمنذلك

سنةكا١بماعةمنأىلتلكالببلد،لزيارةبعض،أثناء٘بوإبُبأ٫باءإثيوبيا،معبعضدعاةأىلال
ا٤براكزكا٤بدارساإلسبلميةلذاكافمنكاجيبالديِبالقياـبالنصحإلخواينا٤بسلمْبُببلدا٤بهجر

كمنٍبأشّبإٔبا١بماع كا١بماعة أىلالسنة دعوة لبياف ا٤بوضوع، اتاألكؿأفأكتبُبىذا
سنةكا١بماعةُبإثيوبيا.ا٤بناكئةكا٤بضادةلدعوةأىلال

ىويتهم على اافظة ٧باكلة ُب كموقفهم إثيوبيا ُب با٤بسلمْب خاص البحث ىذا كألف
كا٢بكوماتالٍبحاكلتكٙباكؿصدىمعندينهم تعاقبعليهممنا٢بكاـ ما رغم اإلسبلمية؛

ك٧باكلةتنصّبىمبالَبغيبكالَبىيبعربالتأريخ.

ىيبلسيبلسيكيوحانسأبافحكمهماكألفا١بيلا١بديدمنكماكافدكركلمنا٤بلك
ا٢بقبة ُب النصرانية ا٢بكومات تلك مع ألسبلفهم حصل ما تفاصيل ٯبهلوف البلد ُب ا٤بسلمْب
ا٢بكومات تلك ٘باه إلخواهنم حصل ما على يقرأكفكيطلعوف الذين العلماء من قلة إال ا٤باضية

علىفكافمنا٤بناسبُبنظرمتفصيلذلك نوعانماعندذكرتلكا٢بكوماتكا٢بكاـليكونوا
عليو كاف ٤با امتداد ىو ا٤بعاصرة ا٤بتتالية ا٢بكومات بو تقـو ما كأف با٢باضر ا٤باضي كلربط بينة
موقف ٙبت داخل ألنو أرل فيما البحث موضوع صميم من كىذا ا٤باضية الفَبة ُب أسبلفهم

لنصارلعلىاختبلؼمسمياهتم.ا٤بخالفْبلدعوةا٤بسلمْبكىمفرؽا

بينهامنإ٪بيلإٔبآخر ماعنعقائدالنصارلا٤بتناقضةفيماما كذلكالتفصيلإٔبحدو
كرغم الٍبالتنطليعلىأىلالعقوؿالسليمة إٔبأخرلكمناعتقاداتباطلة كمنمنهجكنيسة

 الفقراء كخاصة ا٤بسلمْب عواـ بعض النصرانية ُب دخل قد فإنو للطعاـذلك ا٢باجة كطأة ٙبت
كالشرابكالكسوةك٫بوذلكمنبناءا٤بدارسكا٤بستشفياتكحفراآلباركغّبىا.

ا٤بتهافتة العقيدة األشياءللدخوؿُبىذه فكافلزامانأفييبْبللمسلمْبالذينغرهتمىذه
٤بختلفةكإفكافكبيافعوارىاكخطرىاعلىا٤بسلمْببتوثيقذلكمنمصادرىماألصليةكأناجيلهما
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قدكتبعنذلككثّبلكنألفالبحثعندعوةا٤بسلمْبُبإثيوبيافعسىأفيلقىقبوالنلعامة
كلبدكرهكماٯببعليو٫بوبلدهكإخوانو. ا٤بثقفْبىناؾليقـو

كقلمثلذلكعنفرقةاألحباشالٍبغزتالبلدمنذثبلثسنواتمنإعدادىذاالبحث
كا٣بطريكمنُبكوهنمالنبويةمنا٤بخالفْبللدعوةالصحيحةمنالكتابكالسنةتقريبانكىيأيضان

كيتبنوفذلكُبكتبهمكماذكرُبعنوافأحدكتبهمكىو)إظهاركا١بماعةيدعوفأهنمأىلالسنة
من الفرقة ىذه معتقد ُب ما إيضاح يلـز أنو ترل فكما الطحاكية( العقيدة بشرح السُّنية العقيدة

للكتابكالسنةا منكتاباالنبوية٤بخالفة كسنةتعأببعرضأقوا٥بممنمصادرىمكالردعليها
كأقواؿالعلماءا٤بعتربينعندأىلالسنةكا١بماعةبالدليلكالربىاف٤باقديَبتبعلىترؾرسولو

الناسىناؾُبىذاذلكمنانسياؽكثّبمنا٤بسلمْبُبذلكالبلدكراءىذهالفرقةألهنميغركف
أطفاؿ بعض كأخذكا ا٤بدارس بعض كإنشاء كالنفقات با٤باؿ البحث ىذا فيو كيتب الذم الوقت

 السنة أىل مسمى ٙبت ا٤بعتقد ىذا لتعليمهم ا٤بسلمْب كبيافكا١بماعة شرح ٰبتاج أيضان فكاف
يةا٤بغاليةالٍبيتكوفمعادعائهماهنممنأىلهاككذلكٝباعةالصوفكا١بماعة٨بالفتهمألىلالسنة

ٛبامانمنأىل كالذمٱبلو ا٤برشحمنقًبلا٢بكومة اجمللساألعلىاإلسبلميُبإثيوبيا أكثر منها
نا٤بواقفالسنةكا١بماعةفإفلودكركذلكليسبالتعاكفمعأىلالسنةكلكنٗبحادهتمُبكثّبم

معا٢بكومة.كا ليسفيهمُبتعاكنو البحثأفىناؾكأيهتامهمٗبا لفتنظركلمطلععلىىذا
طوائفكفرؽأخرل٨بالفةكذلككٓبنتعرض٥باُبىذاالبحثإالباإلشارةإٔبكجودىافقطبدكف

بارز٘باهأىلالسنة ُبإثيوبياكا١بماعةتفصيلكاليهوديةكالرافضةكالوثنيةنظرانألنوٓبيكن٥بادكره
ُبا٤بستقبلفالعلمعندا.علىاألقلُبالوقتا٢باضرأما

ىناؾكتأثّبىمقائم الصوفيةفهمحقانا٤بضادينألىلالسنًة النصارلكاألحباشكغبلة أما
كبينهمتعاكف٘باهأىلالسنةكا١بماعةفكافالبدمنبيافذلكبشيءمنالتفصيلكاإليضاحلعامة

أىلالبلدكغّبىم.
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 تساؤالت كأطركحات البحث: 
ىناؾتساؤالتعندكلةإثيوبيا:

التعريفبدكلةإثيوبيا،كموقعهاا١بغراُب،كعددالسكاف. -أ
إثيوبياكاألديافالوضعية. -ب

مٌبدخلاإلسبلـدكلةإثيوبيا.-ج
كيفيةانتشاراإلسبلـُبدكلةإثيوبيا.-د
ا١بماعاتالدينيةُبإثيوبيا.-ق

الشيعة،كالوىابية،كاألحباش،كالصوفية.
مٌبككيفتكونتفرقةاألحباشُبدكلةإثيوبيا.-ك
نسبةىذهالفرقةإٔبأىلالسنةكا١بماعة.-ز
نشأةالتصوؼكالصوفيةُبإثيوبيا.-ح
عبلقةالصوفيةبفرقةاألحباش.-ط
وةاإلسبلـكالردعلىا٤بخالفْبةكا١بماعةُببيافا٢بقكدعماىيجهودأىلالسن-م

 أىداؼ البحث : 
بيافا٢بقبالدليلمنالكتابكالسنةكأقواؿاألئمةا٤بعتربينقربةإٔباتعأب.-األكؿ
كالسنة-الثاين الكتاب من الصحيحة العقيدة تقرير ُب كا١بماعة السنة أىل جهود بياف

ا٤بوافقةلفهمسلفاألمة.النبوية
إيضاحأبرزا٤بناىجا٤بخالفةللكتابكالسنةللتعرؼعليهاكبياهناللخاصكالعاـمن-الثالث

ا٤بسلمْبكخاصةا٤بسلمْبُباثيوبيا.
أئمة-الرابع كأقواؿ النبوية كالسنة الكتاب من الشريعة ميزاف على ا٤بخالفْب منهج عرض

اإلسبلـ.
بذؿالنصحكإقامةا٢بجةعلىا٤بخالفْبدعوةإٔباتبارؾكتعأب،كدفاعاعن-ا٣بامس

ا٢بق،كنصرةإلخوانناأىلالسنةكا١بماعةُبتلكالببلد.
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 الدراسات السابقة 
العنواف إالماكافمن-ا٤بشارإليوأعبله-ٓبأطلعحسبعلميعلىمنكتبُبىذا

كتبواعنفرقةاألحباشكالتصوؼبشكلعاـ.بعضالباحثْبالذين
بذكربعضالبحوثالٍبٛبتُبموضوعالفرؽا٤بخالفةكبيافأهنآبتتطرؽ١بهود كسأقـو
دعوةأىلالسنةكا١بماعةُبذلكالبلد،رغمأٮبيةذلك،كأف٥بمجهوداجبارةموفقةككاضحة

كمةكا٤بوعظةا٢بسنةكاجملادلةبالٍبىيأحسن.ُبالدعوةإٔباتعأبكالدفاععنا٢بقبا٢ب
 منهج البحث 

سوؼيستخدـُبىذاالبحثا٤بنهجالوصفي،ككذلكا٤بنهجالتارٱبياكلةعرضجهود
أىلالسنةكا١بماعةُبتقريرعقيدةالسلف،كمايستدلوفبوٍبعرضأقواؿا٤بخالفْبمنأصحاب

ا أىل منهج كتوضيح ا٤بخالف منا٤بنهج كالرباىْب باألدلة عليها كالرد نقدىا ُب كا١بماعة لسنة
الكتابكالسنةالنبويةكأقواؿعلماءاألمةاإلسبلميةا٤بعتربين.

كسوؼأتبعُبٕبثياآللياتكا٣بطواتاآلتية:
كترقيمها-األكٔب العثماين، ُبالبحثبالرسم اآلياتالواردة اآلياتالقرآنية بوضع سأقـو

إٔبسورىاُبالقرآفالكرًن.كعزكىا
بذك-الثانية كذلك اآلثار ككذلك النبوية األحاديث ا١بزءأخرج كرقم الكتاب اسم ر

.كالصفحة
سأترجملؤلعبلـالواردذكرىمُبالبحثترٝبةموجزةعندأكؿمرةماعداا٤بشهورين-الثالثة

ةاألربعةك٫بوىم.الذيناشتهرذكرىمبْبالناسكا٣بلفاءالراشدينكاألئم
أعزكاألقواؿإٔبمراجعهااألصليةغالبامااستطعتإٔبذلكسبيبل،أكا٤بصادر-الرابعة

الفرعيةإذاتعذراألكؿ.
أعزكاألبياتإٔبقائلها.-ا٣بامسة
بتفسّبا٤بفرداتالغريبةكالتعريفبالفرؽكاألماكن.-السادسة أقـو
اجةإٔبالكتباألخرل٤بنأرادالتوسعُبا٤بوضوع.اإلحالةعندا٢ب-السابعة
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عندماأنقلالكبلـبتصرؼأكأختصرهأكأرجعإٔبأكثرمنمرجعأحيلبقوٕب:-الثامنة
)انظرأكيراجع(،كأبْبا٤بكافكالصفحةأكالصفحات.

بإضافةعدةمبلحقمدعمةبالصوركالتقارير،للمجهوداتالد-التاسعة عويةألىلسأقـو
كمساج كمدارس معاىد من ، ا٤بعاصر ا٤بيداين الواقع من كا١بماعة كأنشطةالسنة ، آبار كحفر د

عاةمنأىلالسنةُبأثيوبيا.٨بتلفةللد
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 الفصل األكؿ:

 المبحث األكؿ: إثيوبيا سكانيان كجغرافيان:

 

 مدخل للدراسة

 المطلب األكؿ : اسم الدكلة.

 المطلب الثاني: الموقع كالسكاف كاللغة.

 المطلب الثالث: التضاريس كالمناخ كالنشاط اإلقتصادم.

  

 المبحث الثاني : األدياف الوضعية في إثيوبيا:
 المطلب األكؿ : النصرانية كفيها:

 أكالن : التعريف بالنصرانية.
النصرانية.ثانيان : مصادر   

 ثالثان : تناقض مصادر النصرانية.
 رابعان : خالصة ىذا التناقض.

 خامسان : دين الحكومة الرسمي النصرانية.
.المسلمين في تنصير إثيوبيا كدكرىمحكاـ جهود  سادسان :  

عليهم مؤخران . كاالنقالبأحواؿ المسلمين في الحكومة الحالية سابعان :   
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 اليهودية في إثيوبيا.المطلب الثاني : 

 المطلب الثالث: الوثنية في إثيوبيا.
 المبحث الثالث: دخوؿ اإلسالـ إلى إثيوبيا كفي مطالب: 

 المطلب األكؿ: دخوؿ اإلسالـ إلى إثيوبيا مع الصحابة في الهجرة األكلى كالثانية. 
 المطلب الثاني : انتشار اإلسالـ في إثيوبيا.

 النجاشي.المطلب الثالث: إسالـ 
 

 المبحث الرابع: الجماعات الدينية في إثيوبيا كفيو:
 المطلب األكؿ : الشيعة في إثيوبيا.

 المطلب الثاني : الوىابية.
 المطلب الثالث : فرقة األحباش في إثيوبيا.

 المطلب الرابع : الصوفية في إثيوبيا.
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مدخل للدراسة:

 دكلة إثيوبيا جغرافيان كسكانيان :
أفيعرؼكلمسوؽلسلعةماا٤بكافالذميسوؽفيوسلعتومنٝبيعيهيةالبدمناألمور

تلكالدكلةمنحيثإمكانيةركاجالنواحيكإمكانية٪باحالتسويقُبذلكا٤بكافكذلكالبلدأك
السلعةإٔبتلكالسلعةكقبو٥باكاالستفادةمنهاكمنٍبالعوائدالرٕبيةكالفوائدا٤برجوةمنتصديرتلك

تلكا١بهةكمعرفةتلكا١بهةيكوفمنحيثعددالسكافكطبيعتهمكأسلوهبمكاعتقاداهتمكطبيعة
ك٫بو ا١بغراُب ا٤بناخ حيث من أرضهم كطبيعة السكانية كتركيبتهم طبيعةاقتصادىم ككذلك ذلك
سبحانوكتعأبكدينوسياسةذلكالبلدكا٤بعتقداتالسائدةىناؾكبناءعلىذلكفإفالدعوةإٔبا
كاإلسبلـفيهاتعأبا٢بقٰبتاجإٔبمعرفةاألماكنكالبلدافكا١بهاتكالدكؿالٍبيراددعوهتاإٔبا

ا٢ببشةللهجرتْباألكٔبكالثانيةألصحابورضياعنهمعشوائيانكىوفلميكناختيارالرسوؿ
ا٤بوحىإليو رضياعنوإٔباليمنأخربهعليوالصبلةانعثمعاذكعندماب،ا٢بكيمالرشيدا٤بعصـو

كالسبلـٗبعتقدأىلتلكا١بهةفهمأىلكتابكالتعاملمعهمكفقذلكا٤بعتقدبأهنميؤمنوفبا
ك٫بوتعأب كالنار كا١بنة ا٤بوت بعد كالبعث دينهم ُب عليو ىم ٩با شبهاهتمذلك معرفة فتجب

كجوديْبكمنعلىشاكلتهماليعَبفوفبوجوداملحدينأكأكيْبلوكانواكثنكاعتقادىمككذلك
يناسباعتقاداتوتعأب الدعوةِبالٍبيؤمنهباكحٌب٘بكالبالبعثك٫بوهحٌبتتمدعوهتمكلٗبا

اليانعةكلهاكٜبًأي كعليوفإفا٢بديثعنإثيوبياكغّبىاٰبتمعلىالباحثأفيبْببعضانمن،ارىا
  :كيشملعدةمطالبدكلةإثيوبيابعضا٤براجعالٍبٙبدثتعنووانبكإليكماكتبتتلكا١ب

 
 

  



 

َُ 

 

 اسم الدكلة المطلب األكؿ : 
فاثيوبيااسمترددذكرهُبٝبيعالعركبةكاإلسبلـعربالتاريخ"باذكرصاحبكتابإثيوبياك

.كيطلقأحقابالتاريخابتداءنمنىّبكدكتا٤بؤرخاليوناينالقدًنإٔب ىذا العرباسميومنا عليو
العربية ا١بزيرة جنوب من نزحت الٍب القدٲبة العربية القبائل فركع إحدل إٔب نسبة ))ا٢ببشة((

.(ُ)كاستولتعلىتلكالببلد"
لبعضاإلفرنجأفيسميها الٍبٰبلو منإفريقيا قطعة إثيوبيا "كعلىالرغممنأف ٍبقاؿ:

إثيوبياتعتربمنأعرؽالدكؿالقدٲبةحضارة،كىيتقعُبقلبا٤بنطقةا٢بارة،بالقارةالسوداء،فإف
(ِ)إالأفارتفاعىضبتهاالعظيمةجعلهاُبمصاؼالببلدا٤بعتدلةا٤بناخذاتا١بواللطيف

 مالحظة :
أطلق اسملؤلمة كاألحباشكا٢ببشة ا٢ببشة كملك اسما٢ببشة يتكررُبالبدء / ا٢ببشة

رضأرضا٢ببشةأكاتضمأراضيإسبلميةإٔبجانبأراضيهيإثيوبياكىالدكلةكتسمىاألرضعلى
صبلتقدٲبةمعالعربك٤بلكهمموقفااالبحركعاصمتهاأديسأباباك٥بممرتفعةغرباليمنبينه

ُبكنفوملجأن إليوفوجدكا ةكحسنجواركا٢ببشيذكركيشكرمعا٤بسلمْباألكائلالذينىاجركا
منكل كبقيتانصارلغّبأفاإلسبلـزحفعلىببلدىممنزمنبعيدفأسلمتأطرافها ٘باه

كاإلسبلـ نفسها يتكاثرُبالعاصمة كالزاؿاإلسبلـ بالنصرانية متمسكة ا٥بضبةحوؿأديسأبابا
(ّ) .ىناؾليسمفركضابالقوةإ٭باينتشربالدعوةالفرديةكباالحتكاؾكا١بوار

 
 
 
 
 
 

 
                                                             

 14, ص1, ج إثٌوبٌا والعروبة واالسالمالطٌب محمد بن ٌوسف  (1)
 14, ص 1المرجع السابق , ج (1)
  91, ص 1جمعجم المعالم الجغرافٌة فً السٌرة النبوٌة ، ( الحربً عاتق بن غٌث 1)
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 كالسكاف كاللغة  الموقعالمطلب الثاني : 
 الموقع: 

كُب كالعركبة كاإلكتابإثيوبيا بْبتقعإثيوبياأفسبلـ ُبالطرؼالشرقيمنمشاؿإفريقيا
العرض خطوط من عشر كالثامن الثالث خطوطا٣بطْب من كاألربعْب كالثامن كالثبلثْب كالثالث

كيلوثبلٜبائةكتبلغا٤بساحةالفاصلةبْبأقصىجنوبإثيوبياكخطاالستواءالطوؿشرقيجرينتش.
.(ُ)مَب

 مساحتها :
ت بأفا٤بساحة كاإلسبلـ كالعركبة كٜبانْبألفقدرقاؿصاحبكتابإثيوبيا ٗبليوفكأربعة

تقريبانمعكتتساكلمايعادؿأربعمراتمساحةبريطانياكثبلثمراتمساحةاليابافمإِيلومَبك
البحر كشرقان كالصوماؿ كجنوبانكينيا ، السوداف كغربان مشاالن إثيوبيا كٰبد . كفرنسا أ٤بانيا مساحٍب

(ِ.)األٞبر.كإثيوبيابلد٦باكر١بزيرةالعربكاليفصلبينهماغّبشريطالبحراألٞبر
 سكانها :

كتابةتلكالركاياتكتلكأماعددالسكاففقداختلفتالركاياتُبذلكبناءعلىتاريخ
الكتبمثلكتابتاريخإثيوبياكغّبهمنالكتبالٍبذكرتأعدادان٨بتلفةلسكافإثيوبيافرأيتمن
العا٤بية العربية السكاففرجعتإٔبا٤بوسوعة ا٤بناسبأفٕبثعنآخرإحصائيةكتبتُبعدد

علىأخرٝبهوريةأثيوبيابناءنسكافددعكنقلتمنهاكأشرتإٔبماذيكرُبتلكا٤بوسوعةكىوأف
ثايندكلةمليوفنسمة،٩باٯبعلهاَََََ.ّٖٗ،٘باكزكاحوإبَُِْإحصائيةصدرتُبعاـ

اإلحصائيات كتشّب إفريقيا، قارة ُب السكاف عدد حيث من ُبإٔب كانت السكانية الزيادة أف
فتشهدأثيوبيازيادةسكانيةالتشهدىاالدكؿاألخرل،كماتضمٝبهوريةأثيوبياالسنواتاألخّبة

منالسكافاعدد
تتوزعٝباعةاألكركموكالعرقيْب،كتعتربٝباعةاألكركموىيأكثرا١بنسياتُبا١بمهورية،

ُبا٤بئةمننسبتهمحوإبأربعةكثبلثوفتٝباعةاألكركموبلغأفُبٝبيعأ٫باءا١بمهورية،حيث
(ّ).أٝبإبعددالسكافُبٝبهوريةأثيوبيا

                                                             
 11ص، 7ا والعروبة واإلسالم ،جإثٌوبٌ( الطٌب محمد ٌوسف (1
 11, ص7إثٌوبٌا والعروبة واإلسالم ،ج(الطٌب محمد ٌوسف 1)
 الموسوعة العربٌة العالمٌة  (1)



 

ُِ 

 

%ُبا٤بناطقا٢بضرية.كينتموفُٓ%ُبا٤بناطقالريفيةعلىحْبيعيشٖٓكيعيش٫بو
جنسعريبنسباكلغة،ىاجرإليهابعدالفتحاإلسبلميكجنسمننسلثبلثأجناسرئيسيةإٔب

 اإلسبلـ قبل إليها ىاجركا كالذين كدقيقالعرب البياض إٔب متناسق ٲبيل الوجو مستدير األنف
كجنسأخّبينتميإٔبا١بنسالز٪بيحالكاللوفالتقاطيعرقيقالشفاهسبطالشعركىوالغالب.

 (ُ)ىاجرإٔبىذهالببلدمنأكاسطإفريقيا.
 اللغة :

يبلغفيهاعدداللغاتمهريةكىيلغةساميةلغةالتخاطبالر٠بيةُبإثيوبياالٍبتعداللغةاأل
يقاربمن إٔبلغةنَٕما أخرلكيستطيعالشعباإلثيويبالتحدثباللغة٥بجةوََِباإلضافة

.العربيةكاال٪بليزيةإٔبجانباللغةالر٠بية
أك اركؽ الوجو تعِب يونانية كلمة كإثيوبيا االمهرية الر٠بية كلغتها أبابا أديس كعاصمتها

(ِ).كتشملٝبيعاألفارقةالسودصاحبالوجواألسود
 

 كالمناخ كالنشاط اإلقتصادمالتضاريس المطلب الثالث : 
 التضاريس: 

كٛبتدمنالطوؿالشرقيّٗتضاريسإثيوبيايشبوشكلمثلثقاعدتومرتكزةعلىالدرجة
 عشر السابعة إٔب التاسعة الدرجة ا٤بمن الضلعاف الثبلثةتكأما الدرجة من يلتقياف فأهنما قاببلف

علىألفيمَبكالثبلثْبمنالطوؿالشرقي اإلرتفاعيزيدمتوسطعلوىا اإلثيوبيةشاىقة كا٥بضبة ،
با٤بعُبا٤بعركؼذلكأهنا التقطعكىيليستىضبة تكوفعناإلستواءفهيتتميزبكثرة أبعدما

ؼإٔبذلكفعلا١بوكالتعريةا٤بائيةالنشطة"بسببككعورةالتضرسكتعددعملياتالتخديديضا
كالسفوح العميقة الودياف تكوين إٔب أدل ٩با التفتيت سهلة صخور ُب ا٤بو٠بية" أمطارىا غزارة

الربكاني التضرسةالشا٨بةكالتبلؿا٤بنعزلةكقداالشاىقةكا١بزر جتمعكلذلكليجعلا٥بضبةكثّبة
مت كتنحدر ا٤بواصبلت. اعذرة الذم٫با٥بضبة اإل٘باه الغريبكىو الشماؿ منالشرؽ٫بو دارانعاما

الرئيسةالٍبتنتهيُبسهوؿالسودافإٔبهنرالنيلكتنبعمنىوامشهاالشرقيةأهنار تتخذهاهنارىا

                                                             
 687د , ط , ص حاضر العالم اإلسالمًجمٌل المصري  (1)

 687( المصدر السابق ص1)
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قليلةاألٮبية،يصببعضهاُبايطا٥بندمكينتهيبعضهااآلخرُبصحراءالصوماؿاكٕبّبات
.(ُ)داخلية

مناخ إثيوبيا 

كما،مندرجاتالعرضالشمإبٍُٖ-ٍْإثيوبيابشكلعاـمناخهااستوائيكتقعمابْب
ُببعضا٤براجعكقدالحظتاثناء٘بوإبُبكثّبمنأ٫باءإثيوبيااألجواءا٤بعتدلةإٔبحدوكبّبٲبيل
العاصمة ُب حٌب التكييف آالت إٔب الغالب ُب السكاف حاجة عدـ أحيانانكنبلحظ الربكدة إٔب

ا٤بناخُبإثيوبيامنٱبتلف"أديسأباباُب٨بتلفالفصوؿ،ذكرصاحبكتابتاريخإثيوبيافقاؿ:
كقتإٔبآخرحسباختبلؼالزمنكالفصوؿكأىمعاملُباعتداؿمناخإثيوبياىوالعلو،فبالرغم
منقربإثيوبيامنخطاالستواءا٢بارفإفمناخهامعتدؿنسبيانكلعلىذاىوالسببُبسقوط

قكالدكؿاجملاكرة٥باالٍبتقلعلىخبلؼا٤بناطاألمطارالٍبهتطلعلىإثيوبياخبلؿفصلالصيف
االرتفاعكا٤بناخكالنباتكذلكبسبب أقاليم٨بتلفة إٔبثبلثة ا٥بضبة تنقسم سقوطاألمطار، فيها

(ِ)تباينإرتفاعا٤بكافعنمستولسطحالبحر".
 النشاط االقتصادم :

 يقرب ما َٗيعتمد إضافة ا٤بختلفة بأنواعها الزراعة على إثيوبيا سكاف من رعاية% إٔب
ا٢بيواف.

منالبلدافالغنيةبا٣بّبات٣بصوبةأراضيهاحيث"أفإثيوبيا)ا٢ببشة(كذكر٧بمدالعركسي
مليوففداف،كتنتجأنواعانمنالزراعةالٍبتعتربَٖقدرتمساحةاألراضيالٍبٲبكنزراعتهإبوإب

%منالسكافَٗيب،كيعملهباحوإبمنأىما٤بواردعندىمكٙبتلا٤بركزاألكؿُباقتصاداإلثيو
من قطعة بزراعة الفبلحْب معظم يكتفي حيث منها اليسّب ا١بزء إال يستغل ،كٓب مبعثرة كلكنها

،األراضيالٍبٙبيطبكوخهمأكالقريبةمنها،كاليطمعوفُبالتوسع
قليلوإٔبمصركتعتربتربتهاجيدةا٣بصوبةحيثتتكوفالَببةمنالطميالنادرالذميصل

(ّ)معفيضافالنيلفتجعلأرضمصرمنأخصبببلدالعآب"

                                                             
 11, ص 1جإثٌوبٌا والعروبة واإلسالم ، ( محمد الطٌب 1)
 118,ص7تارٌخ إثٌوبٌا ،ج( العروسً محمد 1)

 111, ص1( المصدر السابق, ج(1
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يسمى الدخن من نوع أٮبها ٧بدكد عدد على تشتمل اثيوبيا ُب ا٤بنتجة كا٢ببوب
الدخنTeefف"يت أنواع من )نوع السرغم ٍب كأخّبان" ا١بفاؼ لظركؼ مقاكمة أخرل كحبوب )

منبعضهاالبعضكسطا٤بزارعٰبيطهبانطاؽمناألراضيالقمحكالشعّب.كتتجمعا٤بساكنقريبان
ا٤بخصصةلرعيا٢بيواف،كبعدهتأٌبا٢ببوبا٤بختلفة.

كغّبهمناألشجارالٍبتنبتُبالغاباتالنبكمنبْباصوالتالزراعية فقدكافشجرالنبي
نوعهمناإلرتباطا٤بتْببْبسكافىذه النباتفقدعرؼا٤بطريةكعلىمراألياـنشأ ا٤بنطقةكىذا

الزارعاإلثيويبأسرارىذاالشجركسربغورهكأكتشفمنافعوتدرٯبيانعنطريقالتجربةفبدأكايعطوفلو
األكلويةكالعنايةا٣باصةحٌبجعلوامنومأكبلنكمشربانكزاداإلىتماـبوبعدأفعرؼالعآبا٣بارجي

ارجي.نفعوفدخلضمنالصادراتللعآبا٣ب
إنتشارانطبيعيانُبالغاباتا٤بطريةُبا١بنوبكا١بنوبالغريبكُبا٥بضبة كينتشرشجرالنبي
الشرقيةُبىرركجزءمنإقليمشوا،كُبا١بزرالواقعةكسطٕبّبةتاناُبالشماؿالغريبمنالببلد

بْبألفكستمائ ينتجُبا٤برتفعاتالٍبتَباكحما أنواعالنبي إٔبألفْبمَبفوؽإالأفاجود ة
-ُٕسطحالبحرحيثا٤بناخا٤بعتدؿعلىمدارالسنةكتَباكحدرجةا٢برارةُبىذها٤بنطقةمابْب

(ُ)درجةمئويةَِ

 نسبة المسلمين :
الركايةالر٠بيةأفالنصارلُبإثيوبياىمالغالبيةالسكانيةلكنالزاؿىذاموضعتشكيك

واعنتاريخإثيوبياحٌبمنغّبا٤بسلمْب.منكثّبمنالكتابالذينكتب
:قاؿد/ٝبيلا٤بصرم

على األحقاد تشربت متعصبة نصرانية أقلية ٙبكمها إسبلمية ببلد حقيقتها ُب كإثيوبيا
%منسكاهناعامةمقسمةَٔبيْبإذيشملا٤بسلموفأكثرمنكا٤بسلمْببفعلالصليبْباألكر

أقس إٔب كا٤بقاطعات مقاطعات يعاينإٔب كما كاحد مسلم فيهم ليس حكاـ ٰبكمها إدارية اـ
. التعليم ُب عنصرم ٛبييز أسوأ من ا٤بسلموف تبلغ ا٤بسلمْب نسبة أف ٦بموعَٕكيقاؿ من %

 .(2)سكافالببلد
                                                             

 111, ص 1,جتارٌخ إثٌوبٌا (  العروسً محمد 1)
 687, ص حاضر العالم اإلسالمً( المصري, جمٌل, 1)
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 المبحث الثاني: األدياف الوضعية في إثيوبيا :
 المطلب األكؿ : النصرانية كفيها 

 أكالن : التعريف بالنصرانية :
السبلـككتاهبماإل٪بيل.يوالنصرانيةىيدينالنصارلالذميزعموفأهنميتبعوفا٤بسيحعل

ُبموسوعةاألديافا٤بعاصرةقاؿ:
السبلـ،مكملةلرسالةموسى الٍبأينزلتعلىعيسىعليو ا٤بسيحية "النصرانيةىيالديانة
عليوالسبلـ،متممة٤باجاءُبالتوراةمنتعاليم،موجهةلبِبإسرائيل،داعيةإٔبالتهذيبالوجداين

لتحريفإليهاكالريقيالعاطفيكالنفسي،لكنهاسرعافمافقدتأصو٥با،٩باساعدعلىامتداديدا
(ُ)حيثابتعدتكثّبانعنصورهتاالسماكيةاألكٔبالمتزاجهاٗبعتقداتكفلسفاتكثنية."

 مصادر الديانة النصرانيةثانيان : 
تعاليمهمكيتعبدكفعلىضوءتلكا٤بصادرالٍبأىلهاالديانةالنصرانية٥بامصادريأخذمنها

.يعتقدكفأهنامنعندا
 ى : مت نجيلإ •

 فقاـ، تبعِب:ا لو فقاؿ عيسى بومرف رائبضال جباة من كاف أنو نفسو عن يقوؿ : مٌب
 كثّبة ببلد ُب با٤بسيحية "البشّب مٌب" صاح . ربو إٔب ا٤بسيح صعد ك٤با»: أبوزىرة ٧بمد يقوؿ،كتبعو

 ركاية كُب، ا٢ببشة ملك أعواف أحد بو أنزلو مربح ضرب أثر على، ا٢ببشة بببلدـَٕ سنة ُب كمات
 مبشرانة،للمسيحي داعيان سنة كعشرين ثبلث هبا قضى أف بعد، با٢ببشةـِٔ سنةُب برمح طعن أنو
هبا

ةمألا تاريخ كتاب ُب كجاء.(ِ)«ا٢ببشة ىي ا٤بسيحيْب مؤرخوا يقوؿ كما، دعوتو موطنف
 كقد«. بالعربية ٪بيلاإل ككتب،با٢ببشةـٕٗ سنة مات عشر ِباإلث ا٢بواريْب أحدكىو»ية:القبط
مٌب"كتب  أرض إٔب أمو كخركج العجائب من كالدتو عند ظهر كما عيسى كالدة خرب ٪بيلوإ ُب"
. (ّ)مصر
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 س :مرق نجيلإ •
 القرف ُب مصر إٔب يده على ا٤بسيحية الديانة كدخلت،النصارل باتفاؽ ا٢بواريْب من كليس

 عن مصر إٔب توجو األكؿ القرف منتصف٫بو كُب»:" القبطية األمة" كتاب صاحب يقوؿ ،األكؿ
 عاـ حٌب فيها فبقي، بابليوف ُب قاـ منهايالقبل الوجو ببلد ببعض ماران، القريبة الصحراء طريق
ٖٓ  باليونانية ٪بيلوإ كتب كىناؾـ، مصر ُب ةا٤بسيحي نشر أف كبعد،  ُب الوثنيوف عليو حنق،

 ا٤بدينة ُبهكجرك، عنقو ُب ا٢ببل ككضعواـ،ٖٔ سنة الفصح عيد ُب عليو قبضوا،ف اإلسكندرية
 ا٤بسيح ألوىية رنكي كاف مرقس أف زىرةأبو نقل كقد. (ُ)كمات، دمو كنزؼ، ٢بمو ٛبزؽ حٌب

.(ِ)ا٢بوارم بطرس ستاذهأ ككذلك
  :لوقا نجيلإ •

 ُب الناس اختبلؼ ذكر أف بعد زىرةأبو يقوؿ، النصارل باتفاؽ ا٤بسيح تبلميذ من يكن كٓب
، ا٤بسيح تبلميذ من يكن كٓب، كرفقائو بولس تبلميذ من أنو على متفقوف ككلهم»: كمهمتو أصلو

.(ّ)«وحواريي تبلميذ من كال
 : يوحنا نجيلإ •
 تبلميذ أحد خبلؼ ببلكىو – بأ٠بائهم كعرفت، ٪بيلاإل كتبوا الذين ربعةاأل أحدكىو"

 ٖببلؼ طبيعية كفاة يوحنا كتوُب،بفلسطْب جوالتو ٝبيع ُب ا٤بسيح صحبوا الذين عشر ثِباال ا٤بسيح
 ال أنو ا٤بسيحيوف كيعتقد، النصرانية الَباجم تذكر ىكذا، دائهمأع يد على فقتلوا السابقْب الثبلثة
، بعينها البشارةىو كأنو، ا٤بسيح بألوىية منهم إٲبانان، اإل٪بيل ٠بوىاعيس على منزؿ كتاب يوجد

.(ْ)"البشرية ٣ببلص السماء من نزؿ الذم اإل٪بيل نوأ أكضح كبعبارة
 أما السبلـالنصارل عليو عيسى على السماء من نزؿ كتاب اإل٪بيل أف فيعتقدكف قاؿ،

 ڳ ڳ ڳ ڳ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ﴿:تعأب كقاؿ.ٓ))﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿:تعأب

.ٔ))﴾ڱ
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 كىذال،اإل٪بي ا٠بو كتاب عليو ينزؿ ٓب ا٤بسيح أف دعواىم ُب النصارل ضبلؿ يتبْب كهبذا
.كتبوىا من عقوؿ من أفكارإال ىي ما النصارل أيدم بْب الٍب األناجيل أف يؤكد

 اإلسبلـ كأمرنا، كالتبديل التحريف طالو لكنو، ٠باكم كتاب اإل٪بيل أف ا٤بسلموف كيعتقد
. نكذهبم كال نصدقهم الأف الكتاب أىل ٰبدثنا عندما أنو

 ثالثان : تناقض ىذه المصادر :
 ُب يتناقضوف، كأتباعو ا٤بسيح تبلميذبعض هابكتٍبال األناجيل ىذه أف الغريبة األمور من

:  "ا٤بسيح نسب ُب كلوقا مٌب تناقض":منها. الواحد األمر
 يرجع ا٤بسيح ف:إ يقوؿ"لوقا"ك، داكد بن سليماف إٔب بنسبو يرجع ا٤بسيح ف:إ يقوؿ "مٌب"

.داكد بن ناثاف إٔب بنسبو
 رابعان : خالصة ىذا التناقض :

ألنو٦بهوؿالسندكالتاريخكالَبٝبةكالكاتب؛علىىذااإل٪بيلمطلقانٲبكناالعتمادأنوال
 ة.أقربإٔبالعقلكالنقلمناألناجيلاألربعكا٤بَبجمإالأنناالنكذبوبلىو

عندىم النصارلا٤بعتمدة ىيمصادر ىذه ىمأإٔبيشاركس، الكرًنُبآالقرهذكرما ف
 .عتقدىاأالنصرانيةككفرمنعقيدةإبطاؿال

 خامسان : دين الحكومة الرسمي النصرانية : 
ببلدا٢ببشةمنالبلدافالٍبتوجدفيهاكلالدياناتالسماكيةكاليهوديةكالنصرانيةكاإلسبلـ
الديانات بعض فنجد متفاكتة بنسب كلكن الدكلة كمواطِب لؤلفراد بالنسبة ىذا كالوثنية كغّبىا

ا ألف فاليهودية كالوثنية كاليهودية ضعف إٔب كالديانة عصر جاء كلما بل قليل الأتباعها تباعها
ليهإبجةأهنا٧بتكرةعلىجنسهمالذملومكانةخاصةعندالربحسبزعمهمإيدعوفغّبىم

إل إٔبالدياناتالسماكيةحسبكالوثنية ٱبرجوفمنها العقوؿفتجدأتباعها علىمناقضة تقـو هنا
 .ايطكالبيئةالٍبيتواجدكففيهاكلكنأكثرىميدخلوفاإلسبلـ ا٤ببحثنشّبإٔبدينكُبىذا

 .الدكلةعلىمرالعصور
أفا٤بسيحيةقدمتإٔبإثيوبياُبالقرف»قاؿصاحبكتاب)تاريخإثيوبيا(: منا٤بعلـو

للملكإيزانافماؿاليهاكاعتنقهاكطلبمنو "فركمنتيوس"الرابعا٤بيبلدمحْبعلمهاالتاجرا٤بصرم
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 كالشعبكسافر لرجاؿالقصر إٔبمصرحيثقابلا٤بسئوؿعنالكنيسة "ركمنتيوسف"أفيعلمها
اثاناسيوسبطريكالعشرين"ا٤بسمى ا٢بقلالناشئ "األبنا ،كطلبمنوتعيْبأسقفيرعىىذا

 "فركمنتيوس"فلمٯبدالبطريرؾخّبانمن أسقفانباسماألبسبلمة فر٠بو إٔبىناؾ،نفسو كسافر
 اإلثيوبيوف بو فرح حيث ، النوربكا"كلقبوه برىاف" "شف  "كشاٌب ، اليـو ىذا صبحتأكمنذ

كقدأثارىذااالمتدادحسدكثّبمناألساقفةُبالعآب،منالكنيسةا٤بصريةاالكنيسةاإلثيوبيةجزءن
 آنذاؾ ا٤بسيحي اإلمرباطورية؛ خارج أجزاء إٔب امتدت اإلسكندرية الكنيسة أسقف سلطة ألف

 الركمانية الٍبفكافذلكسببانم، أناألسبابالكثّبة القسطنطينية ثارتأساقفة ، كركما ضد،
أثناسيوس ، منذكقفُبكجو أالذمكافقدذاعا٠بو يدافععناإلٲباف،ريوسُب٦بمعنيقية
.(ُ)«فينفىبسببهاأكثرمنمرة،فيلفقوفلو٨بتلفالتهم،٩باجعلهمٰبقدكفعليو،الصحيح
ا٤ببكر ـ،كالبطريرؾا٤بصرمىوالذمَُٓٗكحٌبسنة "القرفالرابعا٤بيبلدم"كمنذىذااليـو

 ُبسنة كّبلس كتوُبا٤بطرافا٤بصرماألنبا ، اإلثيوبية فنصبَُٓٗينصبا٤بطرافيرأسالكنيسة ، ـ
كثنية،فأرسلتُبالقرف"األنباباسيليوسأكؿمطرافأثيويب"،كقدقامتالكنيسةٕبملةتبشّبيةُبببلد

تعليماإلثيوبيْبا٤ببادئا٤بسيحية،كماعملت ا٣بامسبعثةمنالرىبافا٤بصريْب،أخذتعلىعاتقها
 علىالرىبنة،كتأسيساألديرة،كلقدكجدنظاـالديريةُبإثيوبياترحيبانمنقطعالنظّب.

البعيدة األماكن ُب األديرة إنشاء ُب الكنيسة فأخذت ، ا١بباؿ قمم كعلى كسط، كُب
كىكذاظلالدينالر٠بيللدكلةىو،(ِ)بالرىبافعجكصارتىذهاألديرةكخبليا٫بلت،البحّبات
  .إذٓبيظهراإلسبلـبعد،النصرانية

 الكراـ الصحابة كىاجر اإلسبلـ، ظهر سنةك٤با ُْٔ إٔبا٢ببشة ، قبلـ الثانية ُبالسنة
،كتعاليموالسمحة،كلترحيبكقبوؿ٤ببادئاإلسبلـالسامية،كجدكامنملكهاالنجاشي،ا٥بجرة

 .كلكنوماتقبلأفٛبكنوالظركؼلوكجعلودينالدكلة،كدافبو،كقداعتنقالنجاشياإلسبلـ
فكانواشديدمالتعصب،اماالقساكسةالذينتعربعنهمالعربُبذلكالوقتبالبطارقة

الصحابةيقيموفالصبلةُب،فتقاـُببلدىمشعائردينآخرأفعزعليهم،بدينهم عندمارأكا
كٰبرضوهنم،فأخذالبطارقةيهددكفا٤بهاجرين،قامهمفيوالنجاشيأكقاهتاعبلنيةُب٧بلهمالذمأ
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ٲبانوارتدٙبتإنولضعفإف،نجحشعبيدابكىو،إالكاحدانوففثبتا٤بسلم،علىالتنصر
 .(ُ)ةكاإلغراءكدخلُبالنصراني،عواملالضغط

أفدينالدكلةُب ياـحكمالنجاشيىوأكا٣ببلصة النصرانية كإفكافالنجاشينفسو،
كقدذكرت،فادتالركاياتبذلكأكما،صبلةالغائبكعندماماتصلىعليوالنيب،أسلم

كٓب،بعثكتابانإٔبالنجاشيالذمجاءبعدالنجاشيالذمأسلم"كتبالتاريخبأفالرسوؿ
كتنقلكتب،لكنوٓبيتعاملمعالكتابكمافعلملكالفرس،كقبلالدعوة،يثبتأنوأسلم

فأرادعمربنا٣بطابأفم،التاريخأنوبعدموتالنجاشيٓبيرؽاإلسبلـ٤بنبعدهمنا٤بلوؾ
 الكناينسنة بن٦بزر علقمة منا٤بسلمْببقيادة ٥بمسرية فوجو َِفيهماإلسبلـ ،منا٥بجرة
ٍبتركتا٢ببشة،فأصيبتفأخذعمربنا٣بطابعهدانعلىنفسوأالٰبملُبالبحرأحدانللغزك

أحد أف يعلم اكٓب األربعة ا٣بلفاء للغأمن جيشان اليها زكرسل طريقاف، عن فيها اإلسبلـ نتشر
التجارة ، السيف بقوة كليس ، الشرقية السواحل على كاف اإلسبلـ انتشار أف ا٤بؤرخوف ،كيذكر

 .(ِ)السيماالبلداتالواقعةعلىساحلالبحراألٞبر
 صاحبكتاب ا١بريح)يقوؿ :اإلسبلـ ) « جزيرة دخلت ميناء "دىلك"كقد من القريبة

ا٢برارة،مصوعُبحيازةاألمويْب فكافاألمويْبينفوفمنيسخطوفعليو،ككانتبيئةشديدة
علىأفالفتحاإلسبلميٓبيتجاكزا٤بنطقة،كظلتُبحيازةا٤بسلمْبحٌبالعهدالعباسي،ليهاإ

«ةالساحلي بشكلعاـ يتبْبأفا٢ببشة ىالدينالنصراينكدينر٠بيعلكٓبتزؿزالتال،كهبذا
.للدكلة

كاالستماتةُبعدـقبوؿأم،للنصرانيةإثيوبياكيلخصالشيخ٧بمدالطيبتعصبحكاـ
منذنزكحهممنجنوبا١بزيرةوفثيوبيكافاإل»:كسأذكرنصكبلمو١بودتوفقاؿ،دينآخر

كُب،كىيالوثنيةالقدٲبةالٍبيبنوف٥باا٤بعابدكا٥بياكل،يْبئ٥بةا٢بمّبيْبكالسبآيعبدكف،العربية
كُبعهدا٤بلكةا٤بقة،ليهمالديناليهودمُبعهدنيباسليمافإدخل،قبلا٤بيبلدالقرفالعاشر
حْبدخلتـ،َّٓكظلواعلىالديناليهودمحٌبعاـ،الٍبكردذكرىاُبالقرآف،كىيبلقيس

إليهمالديانة ا٤بسيحية اإل، تعتنقالدينا٤بسيحيكمنذذلكالتاريخالتزاؿا٢بكومة ثيوبية كىي،
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 لدينها متعصبة كنسية أدكلة ، التعصب شد ، الدين ىذا يعتنقوا ٓب الذين مواطنيها ،كتضطهد
كالقتلكالتشريد كاالضطهاد كتعاملهمبالقسوة ، ،ُُّْففيعاـ  "عمدسيوف"أعلنا٤بلكـ

كماأعلنا٤بلكإسحاؽطرد،كطردمنٓبيقبلالتنصّبمنالببلد،كتنصّبىم،سلمْبتصفيةا٤ب
ـُّْٔففيعاـ،كقداستمرىذااالضطهادلئلسبلـكا٤بسلمْب،كالوثنيْبمنالببلد،ا٤بسلمْب

كعدـسكنا٤بسلمْبُبحيالنصارلم،كضعا٤بلكيوحانسقواعدالتفرقةالدينيةكالتمييزالعنصر
تنصّبا٤بسلمْب،علناالمرباطورالطاغيتيودكرـ،أَُٖٔكُبعاـ،"غوندار"ُبعاصمةا٢ببشة

ـ،ُّٕٖكُبعاـ،فقتلمنا٤بسلمْبمئاتاأللوؼ،كطردمنٓبيقبلالتنصّب،بالقوةكاإلكراه
أ االمرباطور جربان "يوحانس"علن ا٤بسلمْب تنصّب هنائيان، الببلد من التنصّب يقبل ٓب من ،كطرد

كعندما٘بمعا٤بهاجركفداخلالسودافككانوا،كتنصرا٤بستضعفوف،فهاجركثّبمنهمإٔبالسوداف
،فيكونواجيشانللمهدمُبالسودافأكخشىيوحانسمن "،بركة"وضعا٤بسمىقوةكبّبةُبا٤ب

 "ىيبلسبلسي"أمااالمرباطور،كبّبلتأديبا٤بهدمكأتباعؤبيش،فهجميوحانسعلىالسوداف
،فقدمثلعهدهظلمانشديدان،كالثقافةا٤بسيحية،ريةهفقدبُب٦بدهعلىأساسالتمكْبللغةاألم
كلعلأشدأعمالوظلمانكظبلمانماكقععلىا٤بسلمْب،الٲبكننسيانوبالنسبةللقومياتاألخرل

ككانتخطتوالٍبخطط٥باكجعلنصب،كعنالقوميةا٤بسيحية،باعتبارىمخارجْبعنالدكلة
كالقومية،ريةهكاللغةاألم،ٗبعُبسيادةا٤بذىباليعقويب،إثيوبياعينيوىيتوحيدالدينكاللغةُب

 .بطريقة٨بططةٚبطيطان٧بكمان،كاللغاتمنا٢ببشة،القومياتكإزالةبقية،ا٤بسيحية
السكاف من ا٤بسلموف فيها ٲبثل إسبلمية ببلد ا٢باضر الوقت ُب إثيوبيا فإف ا١بملة كعلى

كٙبرمهم،كتعاملا٤بسلمْببكلقسوةكإذالؿ،ةبقليةا٤بسيحيةا٤بتعصككانتٙبكمهااأل%َٖ
 .كامبلنمنحقوقهمالوطنيةحرمانان

؛تسليطالفقركا١بوعكا٤برضعلىا٤بسلمْب،كنةاألخّبةخَبعساسةا٤بسيحيْبُباآلاكقد
ٙبتستارإغاثتهمكانتشا٥بم،بناءا٤بسلمْبأ٫باءالعآبلتنصّبألتتسابقفرؽالتبشّبا٤بسيحيةمن

؛بناءا٤بسلمْبُبا٢ببشةأّبتنصىو،كا٥بدؼا٤بخططلو،كلكنالقصدا٢بقيقي،منالفقركا١بوع
 .(ُ)سبلسيللمسيحيْبلتنفيذا٣بطةالٍبر٠بهاىيبلا١بوليخلو

غامضةُبتاريخ،كحوؿمنتصفالقرفالثالثعشر،أماالفَبةالٍببْبهنايةالقرفالسابع
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كٓب،ىذهالببلداخبل٥بجاسوكٓبيردأفرحالةمنا٤بسلمْب،لنزراليسّباا٢ببشةاليعرؼعنهاإال
بل،كالثالثعشرغامضةفحسبُبتاريخالعرب،تكنىذهالفَبةمابْبالقرفالسابععشر

،حٌبُبغّبه اليهوديةقدأتتٜبارىا ،فقدترؾكثّبمنالناسا٤بسيحية،كالظاىرأفالدعاية
علىسوء فوجداليهود،ا٤بيبلدمحٌبكافالنصفاألكؿمنالقرفالعاشر،كزادتا٢بالةسوءا

،ُبمنطقة٠بْب،فقامتامرأةيهوديةكانتمتملكةعلىالفلنشة الفرصةسا٫بةألخذا٤بلك،
كزحفتعلىرأس،كىيمنطقةنفوذيهودممنذالقدـ،منجهةالشرؽ،الواقعةمشاؿا٢ببشة

كا٣ببلصةأفىذها٤بلكةاليهودية،ككانوامسيحيْب،تساعدىاٝبوعمنقبيلةزاجو،ثواريهود
أاستولتعلى٩بلكة ا٣برابكالدمار،كنصبتنفسهاملكةعلىا٢ببشة،كسـو ،كأنزلتبأكسـو

 كقضتعلىا٤بسيحيْبفيها كخربتا٤بدف، كطردتا٤بلك،كأحرقتالكنائس، كالغريبأف،
 الببلد حكموا الذين خلفاءىا يدينوف، كانوا با٤بسيحية مسيحيةكلك، عن ٨بتلفة مسيحية نها

كظلتأسرة،حكمتبعدىبلؾا٤بلكة،كقدقيلبأفىذها٤بلكةمنأسرةزاجوالٍب،األكسوميْب
الذمزعمأنوسليلسليمافبنداككدعليو(يكونواأمبلؾ)حٌبقاـنزاعبينهاكبْب،حاكمةزاجو

،كملوؾىذهالدكلةيدينوفبا٤بسيحية،ا٢ببشةعرش"يكونواأمبلؾ"عتبلءاكانتهىالنزاعب،السبلـ
كقد،طبيعةكاحدةكيتمسكوفبا٤بذىباليعقويبالقائلبأفا٤بسيحذك،أمبعدا٤بلكةاليهودية

فملوؾ،ارتباطاكثيقا،كالثقافة،كالسياسةترتبطعندىمبالدين،عرؼاألحباشبالتحمسالديِب
،أمعبدالصليب(جربمسقل:)مثل،العرشىحْبٯبلسوفعل،ا٢ببشةٰبملوفألقابامسيحية

 )كلينادجل)إناءا٤بسيح(كنوالكرستوس (شكرالؤلب(أم:تأكواتوألب)ك(الليببل)لقبكىو
 العذراء ٖبور ك ، قد ا٤بسيحية دخلت الببلد، ىذه كا٥بمجية الفطرة إٔب أقرب األحباش ،كحياة

 .(ُ)كاألساليبُب٨بتلفا٢بياة،كاركالنظمفأدخلتمعهاكثّبمناألف
ا٢بكم(يكونواأمبلؾ)ُبىذها٢بقبةأمبعداسَبجاعةكهبذايتبْبأفالدينالر٠بيللدكل

لدرجةأفألقاهبمكىم،كقدأكردناٙبمسملوؾا٢ببشةللمسيحية،الدينا٤بسيحيمناليهودىو
.ألقابمسيحيةدينية،يعتلوفعرشا٤بلك

،كعاملا٤بسلمْبباالضطهادـ،ُِٖٓ-َُِٕالذمحكممنسنة"يكونومبلؾ "كيعترب
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.(ُ)ىذاإٔبحركبككقائعمستمرةفجرَّ
 كقدأشار قبلالقرفالثامنصاحبكتاب)ا٢ببشة( إٔبغموضُبتاريخا٢ببشة كما،

كلكنا٤بسلىمبوأفعبلقةا٢ببشة،ىاكالٍبأنشؤ (السبع)قاساها٤بسلموفُبسبيلتكوينا٤بمالك
األساقفةللكنيسةا٢ببشيةتصدرةألفتولي؛كتلكالعبلقةدينيةمسيحية٧بضة،ٗبصرعبلقةمتينة

كذلكمنكقتدخوؿا٤بسيحيةإٔبببلدا٢ببشةُبالقرفالرابع،منبطريرؾالكرازةا٤برقسيةٗبصر
كتؤب،أسقفانعلىا٢ببشة،الذمعينوبطرؾاإلسكندرية،علىيداألسقففرمنتوس،ا٤بيبلدم

كقدذكره"يكونومبلؾ"منسبللةكىو"،إسحاؽبنداككد "ـَُْٗ-ىػُِٖعلىا٢ببشةسنة
 اإلماـ كتابو ُب ا٤بقريزم :فقاؿ، « "النجاشي داككد: بن إسحق سنة" ا٢ببشة على تؤب الذم

.(ِ)بعدأفقويتشوكتو،كقتلكسىب،كقدنكلبا٤بسلمْبـ،َُْٗ-قُِٖ
المسلمين  في تنصير إثيوبيا كدكرىمحكاـ : جهود سادسان   

كا٢بكوماتاألثيوبية،كتشعلا٢بركببْبا٤بسلمْب مناألمورالٍبكانتتؤججالصراعات
ا٤بتعاقبة ىو، التعصبا٤بفرطللمسيحية ، الكنيسة الذمتبعثو أنكالتفرؽبْبا٤ببشر ،لدرجة

،بيةُبعصرالدٲبقراطيةككخاصةاألكر،ككافا٤بعركؼُبأنظمةالدكؿ،كا٢باكماألثيويبالر٠بي
 بْبمواطنيو أفا٢باكميسعىللمساكاة ُبا٢بقوؽكالواجبات، كاللوف، بغضالنظرعنالديانة

 .كغّبذلك،كصناعيانالدكؿاقتصاديانكىذاسرصعودتلك،كا١بنس
 ا٢بكم كرسي استخداـ فأساؤكا ا٢ببشة ملوؾ أما ، مواطنيهم بْب الوقيعة ُب مسلمْب،

كإعبلف،إٔبا٤بسيحيْب –الٍبتؤخذمنا٤بسلمْب –مقوماتالدكلةكأموا٥باكدفعكلكمسيحيْب
بلشنععلىىذهالظاىرةالغريبة،قبلالصديقاستنكرىاالعدك،ُبسفاىةر٠بية،ذلكصراحة

ا٤بنصفْبكأكريحٌبمنمسيحي،ُبزمنالدٲبقراطيةكا٢برية أف،إثيوبياككافاألجدرٕبكاـ،با
كاالستفادةمنمواطنيهاٝبيعاُباستغبلؿ،علىأساسا٤بواطنةا٤بتساكية،يتجهواإٔببناءدكلتهم

البلد اقتصادمكٙبقيق،خّباتىذا تقدـ ، بالرخاءعلىرعاياىا يعود ، أرض –فبدتإثيوبيا
حٌب،يعيشأكثرسكاهناٙبتخطالفقر،ّبةقف –بوابةأفريقيا –الزراعةكاألهناركا٤بوقعا٥باـ

كغّب،ىجرةشرعية،ٔبدكؿا١بوارإكأصبحرعاياىايهاجركف،بعضا٤بسيحيْبمكتولبنارالفقر
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دةفاتصباألهنارإٔبجّباهنافإذاىمأكثراستكيفبببلد –،منظرٯبعلا٢بليمحّبافُب،شرعية
 .منها

أكر ككاستطاعت الكنيسة طغياف من التخلص با يومنا، إٔب الطغياف ىذا األثيوبيوف ك٘برع
كسنعرضُبىذا،الٗبباركةالكنيسةإفبليستطيعحاكمأثيويبأفٯبلسعلىعرشا٤بلك،ىذا

 حكاـ دكر إثيوبياا٤ببحث ا٤بسلمْب تنصّب ُب اإل، ا٢بكاـ بلدىمفتجد بأف يتفاخركف ثيوبيْب
كظلتحكايةأفأغلبية،خرجتعندينأجدادىاكستعود،كاليوجدإالقلةقليلة،مسيحي

خاصةك،كلكنبدأتىذها٤بقولةٚبضعللنقد،كخارجيانتسمعُباإلعبلـداخليان،مسيحيةإثيوبيا
.كاألمّبكيْبْببيكاباألكرتٌمنالكيإثيوبيامنيزكر

(:يقوؿ منا٤بطلعْباندكالينكرأيضاأفعد»صاحبكتاب)ا٢ببشةبْبمأربكأكسـو
غالبيةسكاهناتتكوفمن،بلكيعارضوفُباعتبارىابلدا،اليقركف،علىأحواؿإثيوبياعنكثب

الكاتب(0)"جوفغنثر:"ىو،كأكؿمنعربعنىذها٤بعارضةبصراحةكثقة،ا٤بسيحيْباالقباط
األمّبكيالذمقاؿ نظر»: إٔبإعادة بلدمسيحيأصبحاآلفٕباجة بأفإثيوبيا ،«إفاالدعاء

حٌبتنجليا٢بقائقالناصعةعنطريقدفع،كسيظلىذاالسؤاؿموضوعجدؿكتشكيكعميقْب
الشكباليقْبأك سكاينيوثقبو بطريقإحصاء إثيوبياُب، كانتبدايتها يقدسأىلها، كثنية

 ٍبدخلتها،ةكاستيطاهنمفيهابىؤالءللهضبعدغزك،ْبكا٢بمّبيْبيئبٍبعبدتآ٥بةالس،النجـو
أفمنالعواملالٍبرسختفكرةأفإثيوبيا،....ٍبأسلمت،ٍبتنصرت،شريعةموسى كيبدكا

الذمكافعلى،عنتنصرىذاالشعباألفريقي،باكىيالدعايةالٍبانتشرتُبأكر،مسيحية
االعتقادآكعامل،كعلىدينموسى،الوثنية تستنجدبالدكؿإثيوبياأف،خرقدٲبكنكراءىذا

  .هباا٤بمالكاإلسبلميةايطةكلماتعرضتلغزك،كتستصرخالضمّبا٤بسيحيالعا٤بي،بيةكاألكر
 كقد منخبلصة توصلإليو بعضالباحثْبما ذكر طويلة بعددراسة أفا٤بسيحيْبال:

كأفأعدادىميتزايدرغما١بهودا٢بثيثة،كيؤيدأفا٤بسلمْبليسوابأقلية،يشكلوفأكثريةالسكاف
.غّبإسبلمياالٍبتبذ٥بااإلرسالياتالتبشّبيةلتوجيوالوثنيةا٘باى

 : الكتاب بعض عن األكذكر األحباش أف صليْب ، ٩بلكة تراث الإكارثي ا١ببلية كسـو
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.أكثربقليلأكإثيوبيايشكلوفسولثلثالسكافُب
 ا٢ببشة حكومة لساف على جاء ىاما تقريرا ا أكرد كقد باستقبلؿ، تطالب بدأت عندما

أفأقباطمصر،مناألسبابالٍبذكرهتاف،ُباإلسكندريةالكنيسةا٢ببشيةعنالكنيسةا٤برقسية
ىمأقلية ، اليتجاكزعددىممليوفنسمة ، ٦بموع%منَْعددمسيحيا٢ببشةيشكلبينما

 .(ُ)فالسكا
،علىىدؼكاحد،خراآلالواحدتلو،حاؿفقداتفقتكلمةا٢بكاـاألثيوبيْبكعلىكل

 كأخذأموا٥بم،اضطهادا٤بسلمْبىو كأقلهم،فتجدىا٠بةظاىرةُبكلملك،كتنصّبىمقسرا
ا٤بسلمْبمنحقوقهمالوطنية   .كالوظائفالعامةكغّبىا،ظلماٰبـر

ا٤بلوؾكالرىبافكلو استعرضا ، إٔبا٢ببشة دخلاإلسبلـ أكؿما منذ أفملوؾ، لوجدنا
على،بلكانوايعضوفأناملهممنالغيظ،ٓبيرؽ٥بماإلسبلـ،ا٢ببشةباستثناءالنجاشيا٤بسلم

على،فعملالقساكسةمنذكقتمبكر،درمنالنجاشيمنتعاطفمعا٤بسلمْبا٤بهاجرينبما
البذرةاألكٔبلئلسبلـُبببلدا٢ببشة إقناعالنجاشي،٧باربة بأفيرد،كاألدىىمنذلك٧باكلة

علمهماليقْببأفىذاالدينالذمبشربوعيسىمع،ألهنمأعلمبقومهم؛ا٤بسلمْبإٔبقريش
قاإلسبلـسولالنجاشيكقدسَبإسبلموعلىقوموحٌبنكلذلكٓبيعت،عليوالسبلـُباإل٪بيل

.أنوٓبيسلمللقوؿببعضمؤرخيالنصارلاماحدكىو،كماتقوؿبعضا٤بصادر،مات
يقوؿ : جيإف»صاحبكتاب)اإلسبلـُبا٢ببشة( أصحابرسوؿامنما بلعليو

األخبلؽ ا٥بممننجعلهميذكركفما،كاحتماؿاألذلُببدءاإلسبلـ،كحفظا١بميل،مكاـر
 كـر من النجاشي ، جوار كحسن كالتهديد، األذل من ا٢ببشة بطارقة من ٢بقهم ما كيكتموف

كلكنا٢بقيقةالٍبالٚبفى،فيوكٓبٱبوضوا،ا٤بسلموفعنذلكشيئاقلك٥بذآبي،كالتخويف
كلوالالنجاشي،أفإقامةالصحابةالكراـُبا٢ببشةكانت٧بفوفةبا٤بكاره،...علىالباحثا٤بدقق

إٔبأك،القتلالنقلأكأك،ألكرىواعلىالدخوؿُبالنصرانية؛كقوةسلطانو،ةأصحم أعيدكا
.(ِ)يفعلوففيهممايشاؤكف،مكةلكفارقريش
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: كجد فيو المسلموف نوعا ما من الحريةة غزك البرتغاليوف إلثيوبيا كالذم بدايسابعان : 
تنفسا٤بسلموفأثناءالغزكالربتغإبإلثيوبياكإفكانواىمكذلكنصارلإالأنوكمايقاؿ

الربتغاليوفمعبطارقةاألحباشللدخوؿإٔبا٢ببشة بدعولبعضالشرأىوفمنبعضفقدتواطأ
التبشّببالدينا٤بسيحيكإفكانواكلهمنصارلإالأفعقائدىم٨بتلفةكغّبمتفقْبفيمابينهمإال

. أهنمإذاكانواضدا٤بسلمْباٙبدكاكماىومعلـو
 كتاب صاحب ا٢ببشة)يقوؿ ُب ا١بريح اإلسبلـ ، بد( ا٥بجرم التاسع القرف مطلع أكُب
لتقفُبكجواإلسبلـالذم٤بسفيوالسهولة؛ٗبساعدةأباطرهتا،الربتغاليوفيتسللوفإٔبا٢ببشة

  .ككجدفيواالنفكاؾمنعبوديةالكنيسةالٍبفرضتهالنفسهاعليو،كاليسر
 كمنكرائهم،بدعولالتبشّببدينا٤بسيح،ُبذلكالوقتدخلالربتغاليوفإٔبا٢ببشة

 .(ُ)ذلكالوقتمناألسلحةا١بيوشا١برارةا٤بزكدةبأحسنماعرؼُب
فقد،الكنائسعلىكجوأدؽأك،كنظراللصراعالذمكافٰبدثبْبا٤بذاىبا٤بسيحية

ىو كما ا٤بسلمْب على بظبللو يلقى كاف معلـو ُب، بينها فيما تتفاكت ا٤بسيحية ا٤بذاىب فإف
 .هتاضدا٤بسلمْباكعد

كيكوف،ةىيالٍبتسّبأموراألحباشالدينيةطيةا٤برقسيةُباإلسكندريبككانتالكنيسةالق
 الزمن من فَبة منها معينا ا٤بطراف ، اإلسكندرية ُب الكنيسة من التململ إٔب األحباش دفع ،٩با
ا٢ببشة من مطراف إٯباد ك٧باكلة الكنيسةكىو، موافقة بعد بالفعل ًب ضغطما ٙبت ا٤برقسية

 .األحباش
 العارؼ ٩بتاز يقوؿ : جاءت» ٙبويلٍب ا١بزكيت ا٤ببشركف حاكؿ عندما الكربل النكسة
أفكبدايةاألمرىو،إٔبا٤بذىبالكاثوليكيالركماين،كسيالقبطيذا٤بملكةمنا٤بذىباألكرثو

،الغرضمنهاتعميمالثقافة،كسبقتهاإٔبا٤بيدافبعثاتتبشّبية،ا٤بساعداتالعسكريةتعطلت
أماا٢بقيقة،كفقمبادئالدينا٤بسيحي،لاالجتماعيكاألخبلقيكرفعا٤بستو،كٙبسْبالصحة

البعثاتىيبعثة،فهيالتبشّببكلقواىمللمذىبالكاثوليكي الذم"األببايز"كأقولىذه
كاألبنية،كقصورا٤بلوؾ،قاـخبل٥بابتشييدعددمنالكنائس،مكثُبا٢ببشةقرابةعشرينسنة
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ِٔ 

 

كا٢بماماتك العامة األكرثوااستطاعا٤ببشركفـ،َُُّٔبسنة كسيذقناعا٤بلكدنفلنبذمذىبو
بنواٍبخلفو،عنالعرشتنحىف،لكنمعارضةصاخبةقامتضده،كقبوؿا٤بذىبالكاثوليكي

 العرش فاسيليداس تصفي، على يعمل األكرةفأخذ كا٤ببشرين بيْب اآلأف، كافة بطرد أمرا ءباصدر
كُبخضمىذه،كأعلنر٠بيارجوعا٤بذىباألرثوذكسياليعقويبإٔبالكنيسة،ا١بزكيتمنالببلد

األحداث كا٤بشاحنات، اإلسكندرية كنيسة بْب ، جانب من ا٢ببشة ككنيسة ا١بزكيت، كبْب
،ثنيةدك٭باتبشّببْبالقبائلالو،شرهبدكءكاضطرادتكافاإلسبلـينآخر،كاألحباشمنجانب

 .(ُ)فإفا٤بسلمْبانتشركاُبكافةأرجاءاإلمرباطوريةكأهنميشكلوفثلثالسكا:حٌبقاؿمانوئيل
،منذدخلتهاا٤بسيحية،كانتحكومةا٢ببشةا٤بسيحيةعلىصلةباإلمرباطوريةالبيزنطيةك

هاُبتكمنوطةبرسال،ككانتتلكاإلمرباطوريةتعتربنفسهاحاميةا٤بسيحية،ُبالقرفالرابعا٤بيبلدم
  .كلمكاف

،اإلسبلـدخلتتلكاإلمرباطوريةُبصراعرىيبمعأتباعوللقضاءعليهمكعليوك٤باظهر
خذأكأفت،تنتصرعليهاأفإالأفالدكلةاإلسبلميةالناشئةاستطاعتمنعهدعمررضياعنو

م كمصر الشاـ أمبلكها ن ، ا٤بسيحية ا٢ببشة ٕبكومة بيزنطة فاستنجدت تضرب، أف كحرضتها
كتطرفواطرقامن،فسلباألحباشمتاجرا٤بسلمْبُبالبحراألٞبر،الدكؿاإلسبلميةُبا٢بجاز

  .لكنهآبتوفقبن٦بزرا٤بد١بيةعلقمبقيادةلتأديبهم٩باجعلعمريرسلٞبلةٕبرية،ببلدا٤بسلمْب
منهاأفتساىما٢ببشةُبالقضاءق،كّٕٓكتبادؿالباباالثالثمعالنجاشيرسائلسنة

الصليبيوفكذلكأفيتصلوابنجاشيا٢ببشةأنوٓبيفتكقدذكركو٤ببو،علىاإلسبلـكا٤بسلمْب
 ا٤بسيحي ا٤بسلمْب؛ ضد حرهبم ُب معهم ليتعاكف ا٢بجاز، طريق عن ، سنةالكعبةكىدـ ،

.(ِ)ـُُِٖ
قرركافيو،دعايوحانسأعضاءالكنيسةا٢ببشيةإٔباجتماعـُٖٕٖنوُبعاـأكقدذكرنا

منيوحانس،علىدينركجوباالقتصا أنذرفيوا٤بسلمْب،كأعقبىذااالجتماعإصدارمرسـو
يقبلواالتنصّبُبمدلثبلثةإذآب،كأمبلكهمإٔبخارجا٤بملكة،ا١ببلءمنأكطاهنمأك،با٢برب
، ككافمنارضْبعلىا٤بسلمْباألقباطُبمصرالذينكانواُبظلعدؿدكلةإسبلمية .أشهر
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ِٕ 

 

حٌبعلىملوؾا٤بسيحيْب،األحباشعلىالثوراتيـأهنمكانواٰبرضوفمسيحيؤكقدبلغهبمالل
أعماال بدتمنهم كا٤بسلمْبعلىتدؿعلىعطفإذا اإلسبلـ با٤بلكباسليدس، فعلوا ،كما

ليس٥بمىدؼ،لتعلمأفىؤالءالقساكسةالذينيديركفشؤكفالكنائسُبا٢ببشة؛كالرأسعلى
الٍب،كتعاليمهمارفة،ألفاإلسبلـٰباربمبادئهم؛كالعداءضدا٤بسلمْب،إالإشعاؿنارا٢برب

كحشيةإٔبباإلنسانيةتوكشفقتوًنعليوالسبلـألهنمغّبكاسبلموكرأفالتتفقكشريعةعيسىابنمر
.(ُ)اعةباإلنسافظكف

يوحا تلكا٤بآسيالٍبفعلها معا٤بسلمْبنسكعلىأثر ما، لفأيزيدعنٟبسْبتنصر
.بدينهميقاربنصفمليوفمسلمفرارانٔبالسودافماإكىاجر،مسلم

دتولد/أ/عنتنصّبا٤بسلمْببا٢ببشةعنا٤بؤرخالشهّبة(ا٢ببش)كقدنقلصاحبكتاب
علىقبوؿـ،َُٖٖكرىواُبسنةألفامنا٤بسلمْبأأفٟبسْبـ،ُٖٖٗعاـُبكتابوالنفيس

العداك اشتداد الديِب الضعف ىذا عن طبعا كنشأ كا٢ببشيةالعماد كا٤بسلمْبةالدينية ا٢ببشة بْب
مدينة ُب اإلسبلـ حي بدينهمكأصبح فرارا القبلبات طريق عن عظيم عدد ا٤بسلمْب من كىاجر

.(ِ)خاكياخاليامنسكانوـ،ََُّعاـ"غوندار"
كملوؾا٢ببشة،حدىاةبالغ،ُبا٢ببشةةالفوضىالديني (ا٢ببشة)كيذكرصاحبكتاب

الرأس،يكرىوفإقامةشعائرا٤بسلمْبالدينية ككلدهالنجاشيليج"،ميخائيل "كيظهرذلكجليا
ياسوإ القص، كىوةكحاصل علي ٧بمد الرأس أف قبيلة من كلوغاال"مسلم النجاشي" أعجببو

منليك علىالتنصّبف، افحملو ببلتردد رتد ، ميخائيل"كتسمىبالرأس ، إحدلبناتكتزكج"
كىو،كعطفاعليهم،ابنبنتوفأظهرميبلللمسلمْب"ليدجإياسو"فولدتلوكلداتسمى،منليك

بادحما األقباط كمطرا، ف ا٢ببشة ، تقرم كالرأس سنة، خلعو ُّّْإٔب ، باألمّبق ةكنادكا
.(ّ)ا٢ببشةإمرباطورابنة"زكديتو"

اقبْبعبالتعاكفمعملوؾا٢ببشةا٤بت،إٔبا١بهودا٤ببذكلةمنقبلا٤ببشرينةالنقّب/دكقدأشار
٤بسيحيةىيالٍبتوجوا٢بياهالركحيةسكندريوا٤برقصياإلكنيسةكانت»:يقوؿ،لتنصّبا٤بسلمْب

ا٢ببشة ت، الٍب ىي تؤببل ا٢ببشة ُب ا٤بسيحية تابع، مصر الركمانيةككانت ،ةالشرقيةللدكلة
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ِٖ 

 

بيزنط ةكحاكلت ا٢ببشة ُب اإلسبلـ انتشار دكف ٙبوؿ أف الوسائل، بشٌب حكومة، حرضت بل
كقاـاألبدانياؿأكاخر،كأفتستوٕبعلىا٢برمْب،ُبا٢بجازةاإلسبلميةا٢ببشةأفهتاجمالدكل

  .إلسبلـاكإعاقةانتشار،سيحيةللمةٔبهودجبار،ٍبالرىبافا٤بصريوف،القرفالرابعا٥بجرم
تؤب مبلؾ"ك٤با "يكونوا أٖٔٔسنة ثلثكنيسةقطعق، أا٢ببشة مبلؾا٢ببشة عافأك،

ا٤بطرافعلىإدخاؿالوثنيْبُبا٤بسيحية كثّب، ة،كفرضعليهما١بزي،ةكحاربا٤بسلمْبحركبا
منالرىباف كنزحآنذاؾٝباعو كبّب، ةكبذؿا٤ببشرتكبلىيمانوتجهودا ،للمسيحيةُبا٢ببشة

كاال الدينية لؤلحباشةجتماعيكإصبلحا٢بياة ال، القوؿةقّبنكيتابع : كافقملكا٢ببشة زر"كقد
ِٕٖ-ّٕٖ"يعقوب علىق ربط ركماكنيسة بكنيسة ا٢ببشة ، ركحيا البابا مساعدة نظّب ،ُب

.ا٤بسيحيةماديانةكمساعدةالدكؿالغربي
 ا٤ببلح"كلقدكضع ىنرم خط"، ا٤بسيح رىباف ١بماعة األعظم كربلةإسَباتيجيةاألستاذ

لتطويقالعآباإلسبلمي منذ،تنصّبىمأك،كالقضاءعلىا٤بسلمْب،كضربو، اتبشّبئذويومكبدأ
.(1)كاسعالنطاؽبا٤بسيحية

،فيَبكوادينهمأإما،أحبلٮبامر،كىكذا٪بدملوؾا٢ببشةٱبّبكفا٤بسلمْببْبخيارين
كإما،مريكيىيبلسبلسيأماـالكو٪برساألقاؿكماة"،ا٤بسيحي"كيعودكاإٔبديناآلباءكاألجداد

كيعجب،ك٩بتلكاهتمظلماكعدكانا،كأكلأموا٥بم،كالسجن،كالتشريد،أفيكوفمصّبىمالقتل
 ا٢ببشة أخبار منيتابع العقلي، ىذه ا٢بةأف ٢بكاـ ٓبتتغّبا٤بسيحية بشة تغّبت، ُبكقتقد

كربمادياكركباكىيا٢باضناألأفتجد،مفاىيمكأسسعندمعظمملوؾكحاكميالعآبا٤بسيحي
للديان بلكٰبصلعلى،٘بدا٤بسلميعيشفيهابأقصىدرجاتا٢بريةالدينية،ا٤بسيحيةةكمعنويا

حرمافأك،الذمأصبحالتعصبا٤بسيحي،ة(حقا٤بواطن)يسمىُبظلقانوفماةالكاملوحقوق
الببلدأبل،غّبا٤بسيحيْبمنا٢بقوؽىراءيداسعليوباألقداـُبأكركبا بعدمنذلكأفىذه

تأكممنيتعرضلظلمُبأمبلدمنأمدينكاف كٙبتأممسمى، أكسبأكركبا، كىذا
مع،ستثناءافادتمنٝبيعالعقوؿبدكفكماذاؾإالألهنااست،ىيعنوافقوهتاُبكقتناةحضار
منأعظمالناسالذينيقفوفأالعلم يقعمعحكومتهمكقتالشدائدرغممافمسلميا٢ببشة

كقدنقلىذا،كقدنقلىذاا٤بعُبأكثرمنكاحدمنكاتيبتاريخا٢ببشة،عليهممنجوركظلم
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ِٗ 

 

منكجهاء،٧بمدالعركسي:الدكتور بصياغةكثيقةإٔبىيبلأفعددا ،سبلسيا٤بسلمْبقاموا
عندما،كيبذلوفأنفسهمُبسبيلٞبايةالوطن،يتعهدكففيهابأهنمسيقوموفٔبانبحكومتهم

يئاش(اإلسبلـا١بريح)كقدرصدصاحبكتاب،سبلسيللحربإبافحكمىيبلإثيوبياتعرضت
عاصمةا٢ببشة،كافقدأصدرمرسوماُبغوندارةأحداألباطر،كذلكأفمنماعاناها٤بسلموف

 ُٖٔٔسنة ، ٔبانبا٤بسيحيْبـ ا٤بسلمْبمنأفيعيشوا ٗبنع قضىفيو إٔب، أدل نقراضا٩با
،ككافمنا٤ببشرينالذينكفدكاإٔبا٢ببشةة،كانتتعيشُبقلبا٢ببشة،كثّبةعشائرإسبلمي

الذمصارفيمابعد،القسقوبات،أحدٮبا:مبشراف،كمنا٢باقدينعلىاإلسبلـأشدا٢بقد
بالقدس أسقفا اإل٪بليز، افيكالقستكلر ا٤ببشرينسطو، ككاف٥بؤالء كسياسة ة الببلد ،ُبإدارة
 .كإشعاؿالعداءالديِبضداإلسبلـمنجديد،كتوجيوا٢بكاـ

مستقويةٕبكاـا٢ببشةالذين،كمعا١بهودالٍبتبذؿمنجانبالكنيسةلتنصّبا٤بسلمْب
كلعلالقارئٯبدأحياناخبلفاتبْبا٤بلوؾ،كخاصةُبجانب٧باربةا٤بسلمْب،ىمطوعيدىا

 .كلكنٓبتكنيومامامنأجلا٤بسلمْب،كالكنيسو
،ا٤بتعاقبْبإثيوبياكحكاـةفمحاربةا٤بسلمْبكقمعحريتهمالدينيةأمرمفركغمنوبْبالكنيس

الٍبجاءهباةكالسرُبذلككحدهىيا٤بعاينالقيم،كيدخلفيوالناسأفواجا،اإلسبلـينتشرفإف
كال،قبيلتهمأسرهتمأكأك،بغضالنظرعنلوهنم،كمنهاالتساكما٤بطلقبْبالناس،اإلسبلـ

ننظّبا٤بسيحيةيوجدُبىذاالدينالعظيمرجاؿديكال،كالعملالصاّب،فضلألحدإالبالتقول
القسيسالذميرتكب،حتقاراآلخرينكإذال٥بماتنتجعن،طيرجاؿالدينقداسةعالٍبت ٥بذا

ا٤بنكراتكالفواحش ٝبيع ، عليو كالشيء منرجاؿالكنيسما، أنو ،داـ يفرقوفبْبة كأيضا
كىذاماجعلالوثنيْبُبا٢ببشة،كغّبىاةخاصةُبالكنيسةرملومكانهفاألم،ا٤بسيحيْبأنفسهم

كقدأشارإٔبفسادالقساكسواألخبلقيُبا٢ببشةالكاتبأبو،يفضلوفاإلسبلـعلىا٤بسيحية
لوسنةكقدذكراألمرباطورىيبل»:يقوؿ،حيثأٞبداألثيويب ـ،ُّّٗسبلسيُبمرسـو

لوحيثقاؿُبم،علىحياةالقسيسا٤باجنةساطعانيلقيضوءان نومنالصوابأفإ»:رسـو
أفكلكنوليسمنالصوابأفيكونواسكارلإٔبحد،٣بدماهتمأةفاأخذمكُبوفيرغبالقسيس
.(ُ)ك٧بتضرينُبالطرقات،كيَبكواجرحى،يقعواُبعراؾ
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َّ 

 

أكر تكتف ككٓب كغّبىا با ا٤ببشرين، إرساؿ ُب ، حكاـ على ضطهادالإثيوبياكالضغط
كيستجلبوفبوالدعم،أفضلعمليتقربوفبوإٔبا٣بارجيركفأفإثيوبيابلكافحكاـ،ا٤بسلمْب

إالكىو،علىكرسيا٢بكم،ثيويبإبلٓبٯبلسحاكم،٧باربةا٤بسلمْبىو،ا٤بادمكالعسكرم
دُبالعآبإٔبكضعحكاـنصارلعلىببلةبلسارعتالنصراني،متعطشلدماءا٤بسلمْبكأموا٥بم

.أغلبسكاهنامسلموف
اال النفوذ أخذ الستينيات عكمنذ الزكاؿ ُب ا٤بسيحي الغريب شرقينستعمارم مسلمي

الأف،إكعواملأخرلة،عندالشعوباألفريقيةوالفكريظكزيادةاليق،لظهورالقومياتة؛أفريقي
ة،ا٤بسيحيةسلمتزماـا٢بكملؤلقليةأممالغربا٤بسيحي منكل،بعدأفمكنت٥با كمكنتها

كأغلب،فنصبتجويبوستّبيرمعلىتنزانيا،كتركتهمشيعاكأحزابا،كأثارتبينهمالعداكة،شئ
 مسلموف سكاهنا ، مسيحيْب حكاما كالقمر مدغشقر جزر على كنصبت بالرغم ٝبيع، أف من

،كنصبتعلىكينياجوموكيتانا،ةكنصبتحاكمامسيحياعلىأكغند،سكاهنامسلموفتقريبا
ُببلدافةكأقامتقواعدعسكري،كفوؽذلكربطتتلكا٢بكوماتا٤بسيحيةهباي.مسيحكىو

هباا٤بسلموف؛ا٤بسلمْب كتعملتلكا٢بكوماتُبالوقتا٢باضرعلىكبت،لَبدعأمحركةيقـو
ا٤ببشرينُبتنصّبا٤بسلمْب،حرياتا٤بسلمْب ،كا٤باؿكالعلمةكجعلا١بيشكالشرط،كمساندة

 .(ُ)ككلمرافقا٢بياةُبأيدما٤بسيحيْب
كيرفضوفإكراهأحدعلىترؾملتوبينما،دياف٨بالفةلدينهمأقبلا٤بسلموفكجودتبينماي
يت لفاجملتمعمنمسلمْبكغّبمسلمْبأيرضوفأف لتطبقعليهم، يشرعوفنظمانعادلة كبينما

معه من كعلى كيهود مسيحيْب من م ك، األخرل بالديانات تنكل ا٤بسيحية سياستهاتنرل رسم
أك خصومهم إلبادة كالباطنة حٌبترغمهمعلىترؾالظاىرة ٙبقّبىمكحرماهنممنا٢بقوؽالعامة

.دينهمك٘بربىمعلىالنصرانيةجربان
فقدمضت،ُبالدينإفا٤بسلمْبالتتحرؾُبضمائرىمنواياالغدركالفتكٗبنٱبالفهم

 على طواؿ أٝبعاقركف العآب ُب ا٤بطلقة بالسلطة اإلسبلـ نفراد لو، إبادةو٤بسلماشاء خبل٥با ف
كلكنالذمحدثأفا٤بسلمْبكفلواحياةخصومهمكدافعواعنهاكمايدافعوف،خصومهملفعلوا

،كسفكالدماءالربيئة،كاألعماؿالرببرية،كإذانظرناإٔبالتعصبا٤بسيحيم،عندمائهمكأموا٥ب
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 كإحراؽا٤بقدساتالدينية الصليبيوفضداإلسبلـُبالقدس، هبا الٍبقاـ ، كأسبانيا كُبدكؿ،
بيوفضدالشعوبككماقاـبوا٤بستعمركفاألكر،كُبا٢ببشة،كُبطرابلسالغرب،أكركباالشرقية

تزعمأهناتريد،ضطهاداتالدينيةصادرةمنأمممتدينةكاالكعلمناأفتل،اإلسبلميةُبالشرؽ
كجدناأفأعرؽاألمماإلسبلميةُبالعبادةكالبداكةال،ةكالتهذيبعلىالعآبنيأفتلقيدركسا٤بد

فبلكجوإذاللمقايسةبْبا٤بسلمْبكا٤بسيحيْبُبالتسامحكعدـ،تنزؿإٔبمستولتلكاألعماؿ
 التسامح ىوأل؛ الدين ُب السيما ا٤بطلق االستبداد أكرف كمنزع ٧بض يب ا٤بسلموف، يقاس كال

.كالُبكثّب،الُبقليل،بيْبُبىذااألمركباألكر
ـ،ُّٔٗنوُبعاـإ»:ماملخصو(كتاباإلسبلـا١بريحُبا٢ببشة)كقدقاؿصاحب

فرألا٤بسلموفخبلؿىذاالعهدبريقانمن،كىربا٤بلكإٔبإ٪بلَبا،دخلتا٢ببشةُبحوزةإيطاليا
بْبا٤بسلمْبكالنصارلأكذلك،كعدـالذؿكا٤بهانة،الراحةكاالستقرار ُب،فاإليطاليْبساككا

،تشييدعدةمساجدالفَبةستطاعا٤بسلموفُبتلكاكقد،كعدـالتميز،ٝبيعا٢بقوؽكالواجبات
م كافتتاح دارس ٝبعيات، كتكوين أبابا، أديس ُب أعلى استشارم إسبلمي ٦بلس ،كتشكيل

،كرفععنهمالقيودُبا٢بركةكالتجارة،ضطهاداتكقدزالتعنهما٤بظآبكاال،كاعَبفتبوإيطاليا
ُب،كمنالعجبأفا٤بسلمْبنالواحقوقهممنا٤بستعمركاملة،اللغةالعربيةلغةر٠بية٥بمجعلواك

بينماُبظلحكوماهتما٤بتعاقبةالٯبنوفإال،كحقوؽكاجبةعلىا١بميع،ظلمواطنةمتساكية
.الذؿكالقمعكالتهميش

فقدكاف،كلكنوكاقعشهدتوبنفسي،كلستأرضىباالستعمار»:ثيويبأٞبداإليقوؿأبو
كطلب،كالسياحة،ريةللتجارةا٤بسلموفُبعهداالحتبلؿااليطإبيسافركفإٔبا٣بارجبكلح

 العلم شا، ءككيتنقلوفحيث عليهم رقابة دكف ا ، اإلسبلمية كالبعثات كا٤برشدكف الوعاظ ،ككاف
فلمتكنا٢بكومةاإليطاليةٙبوؿ،لتفقدا٤بسلمْبكدراسةأحوا٥بم؛كالصحفيْبيدخلوفإٔبا٢ببشة

سطركُبىذهاأل،بلتلبلتصاؿبا٤بسلمْبككلالتسهي،بلكانتتبذؿكلمساعدة،دكفذلك
شّبإشارةخاصةإٔبدكرملوؾا٢ببشةبتنصّبا٤بسلمْبإجباريانٙبتمسمىتوحيدالدينكاللغةُبن

برامجمنذ»":سيبلسي"إثيوبياكماقاؿ األمرةعشرٍبثناكقدكضعنا كقدخاب،«سنة٥بذا
 و.أصحابكماتبغيظوعلىيدانقبلبعسكرممن،ظنو
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 الحبشة.ملوؾ  الحبشة متوارث بينفي م للمسلمين التنصير اإلجبار ثامنان : 
شدا٤بلوؾتعصباأعندقراءةتاريخا٢ببشةقدٲباكحديثايستنتجالقارئأفملوؾا٢ببشةمن

٧بمدرجبكيظهرىذاُبنشاط/الرغبةقاؿدكحرصاعلىتنصّبا٤بسلمْببالرىبةأك،للمسيحية
إسبلمية ببلد على النصرانية فرض كُب إجباريا تنصّبا ا٤بسلمْب تنصّب ُب ا٤بكثف ا٢ببشة ملوؾ

 حيوت عمدا ا٢ببشة ملك قاـ فقد ْٕٓ-ُْٕ)بأكملها ) إسبلمو أعلن من بإحضار كترؾ،
 ا٤بسيحية ، أىلمدينة بيكولزر"من " اإلسبلمية ، يعذبتكأمر بهم كإذا، حيوت"كاف قد"عمدا

بإعداـكنفيكل(ْٕٕ-ْٕٓ)فقدقاـابنوسيفأرعد"بيكولزر"عذبمنأسلممنأىلمدينة
 أىب امن ببلده ُب ا٤بسلمْب من ا٤بسيحية ُب لدخوؿ كىو، أرعد سيف حفيد أعلن ا٤بلككما
:يعقوب"ءزر"كأمرحفيدإسحاؽا٤بلك،أفاليبقىُبا٢ببشةمسلم(ّْٖ-ُٕٖ:)إسحاؽ

ككافىذاا٤بلكتو،غّبمسيحيُب٩بلككعلىكلماىو،بالقضاءعلىالوثنية(،ّٕٖ-ّٖٖ)
٩بلك ضمن تقع اإلسبلمية الزيلع ٩بالك تويعترب ا٢ببشة ملوؾ عادة ىي كما ُب، ىدفو كلتحقيق

عْب،كالوثنيْب،كاليهود،كا٤بسلمْب،كاضطهاد٨بالفيهامنأصحاباألديافاألخرل،ا٤بسيحية
كقدأرغمزرء،مهمتوتعقبغّبا٤بسيحيْبكالتبليغعنهمكتقدٲبهمإٔبااكمة،موظفانخاصان

 ا٤بسيحية اعتناؽ على مسيحيْب الغّب السكاف ٝبيع يعقوب سي، ذلك بأف إثيوبياحققلتصوره
أمركلحبشيأفيضع،كلكييتأكدا٤بلكمنأفا١بميعنزلواعندىذاالرغبةا٤بلكية،ا٤بتحدة

،بنكركحالقدسعليوعبارةيعلنفيهاصاحبهاأنوتابعلؤلبكاال،شريطاعلىجبهتوعصابةأك
كمن.علىأنوخادـللسيدةمرًنأـخالقعآبتدؿكعلىكلتاذراعيوشاراتأخرلعليهاعبارات

 األكرب النصيب ٥بم كاف الذين الزعماء تنصّبىم، ك٧باكلة ا٤بسلمْب اضطهاد ُب األعظم كاإلٍب
الرأستفرم،كلد(اإلسبلـا١بريحُبا٢ببشة)يقوؿصاحبكتاب(،ىيبلسبلسي)اإلمرباطور

،فماتواٝبيعاكٓبيعشسولتفرم،ككافكلدامشئوماحيثكافأبوهرزؽأحدعشرـ،ُُٖٗ
كبعدأف،ىيبلسبلسيا٤بعركؼيدرسُبأديسأباباكىو"تفرم"ككاف،كقدتزكجاألمّبةماتن

فور علىكاليةسيدا ك٤باًبلوالتغلبعلىجيوش،ٍبعلىكاليةىرر،أًبدراستوعْبحاكما
األمّبةزكريتوأقيمت،الذمأقصيعنالعرشٗبساعدةالكنيسةكا٢بلفاءالغربيْبإياسواإلمرباطور

فماؿ٫بوفباسمكفيلاإلمرباطورة،أصبحالرأستفرممتصرؼُبا٤بملكة،إمرباطورةعلىا٢ببشة
ككافالرمزالذمٛبت،إٔبرتفرمإٔبلندفـ،ُِْٗكُبعاــ،ُِّٗاإل٪بليزفزار٧بميةعدف
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ـ،ُٖٖٔالذمأخذهاإل٪بليزعاـ)ستيودكر)بو٧بادثاتومعاإل٪بليزأفأعادكاإليوتاجاإلمرباطور
 اإلسبلـ برنامجتيودكرسُب٧باربة تفرمبإٛباـ فغليقـو عنال، اإلمرباطورة رؼكخبللوتصليد

،ا١بو معارض،فأصبحتطوعيده،كاستأثربا٢بكمدكهنا كأدارشؤكف،ُبشيءتوفلميسعها
 يشاء علىما ا٤بملكة ، الذمكافزكجا،ٍبأخذٰباكؿالتخلصمنها الرأسغوغا كعندئذقاـ

كأما،كخّبهإماأفيتنازؿعنالعرش،فثارُبكجواستبدادتفرم،لئلمرباطورةقبلاعتبلئهاالعرش
.(ُ)ٗبساعدةاإل٪بليزكالفرنسيْب "سبلسي"كانتصرفيهاـ،َُّٗككانتا٢بربُبعاـ،ا٢برب

 

 الحالية كاإلنقالب عليهم مؤخران .أحواؿ المسلمين في الحكومة تاسعان : 
ٛباماعنا٢بكومات كنظامها كمنا١بديربالذكرأفحكومةملسزيناكمغّبتسياستها
السابقةمنذكصو٥باإٔبالسلطة،شكلذلكمنعطفاكصفبالليرباليةُبتعريفىويةالببلدالدينية

ا٤بساكات،كلكنبالرغممنذلكمازاؿـا٢بريةالدينيةكُٓٗٗ،كقدأقرالدستوراإلثيويبعاـ
 ُبإثيوبيا ،–اإلسبلـ العاـ ُبا٤بيداف كالتعبّبية التنظيمية يتعلقبقدراتو فيما بعضالقيود يواجو

ككذلكفيمايتعلقبتأمينوُببيئةسياسيةكفقا٤بصادرعديدة،ٓبيكنا٤بسلموفاإلثيوبيوفبشكل
العديدمنالقيودا٥بيكليةالٍبقوضتالتنميةالسياسيةكالتعليميةعاـ٧بظوظْبكثّبا،كانتىناؾ

كاالقتصاديةكالفكريةللمسلمْب،ككاف٥بذهالقيودتأثّبىائلعلىكعيهم،حيثاستمرتىذه
القيود٤بدةطويلة.

ككافمناإلٯبابيات-كلكنهآبتديـطويبلن–كلكنُبعهدهفيتحتالفتوحاتللمسلمْب
العهداألكؿمنحيكموأفتيسرتا٤بنحالدراسيةسواءكافعنطريقاجمللساألعلىللشؤكفُبىذا

طريق كعن ، اإلسبلمية ا١بمعيات طريق عن أك ، الشخصية ا٤بعارؼ طريق عن أك ، اإلسبلمية
الٍب الشرعية ٦باالدكرات كفتح ، كالسوداف السعودية العربية ا٤بملكة من الكبار ا٤بشايخ ؿيقيمها

كما ، كا٤بدارس ا٤بساجد ببناء ك٠بح ، ا٣بارج أك الداخل من كاف سواء ا٤بتجولْب للدعاة الدعوة
عليهاكتؤدمدكرىا،كفتحتعدة أسستعدةٝبعياتإسبلميةترعىمصاّبا٤بسلمْب،كتقـو

أياـمعاىدعلميةكمراكزإرشادية،كمراكزلتحفيظالقرآفالكرًن،ككافحفظالقرآفالكرًنُب
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إالالنادر،كالنادرالحكملوكاليقاسعليو،كأغلبا٤بساجدُبأياـرمضاف درغيشبومعدـك
تصليالَباكيحبقصارا٤بفصلمنسورةالتكاثرإٔبسورةالناس.

إٔبدكؿا٣بليجفللو انتشرا٢بفظبلعما٢بفاظا٤بدفكالقرلكاألرياؼ،كخرجوا كحاليا
،كانتشرتالدعوةاإلسبلميةُبالعاصمةكُباافظاتكا٤بديرياتكالقرلكدخلتا٢بمدكا٤بنة

كلبيتحٌبإفا٤بناطقالٍبتعدمناطقكثنية،تعداآلفمناطقذاتأغلبيةإسبلمية،مثلمنطقة
كوكوسا،ككادرلُبغجي،كبورنا،كعادا٣برٯبوفمنا١بامعاتاإلسبلمية

رلٗبكةا٤بكرمة،كا١بامعةاإلسبلميةبا٤بدينةا٤بنورة،كجامعةاإلماـبنمثلجامعةأـالق
سعوداإلسبلميةبالرياض،كخرٯبوادارا٢بديثا٣بّبيةٗبكةا٤بكرمة،كخرٯبواا٢بلقاتالعلميةمن

ا٤بكيالشريف،كجامعةأـدرمافاإلسبلميةمنالسوداف،كا١بامعةاإلفريقيةالعا٤بية ،ا٢بـر با٣برطـو
كجامعةاألزىرالشريفبالقاىرة،كجامعةاإلٲبافمنصنعاء،كا٤بتخرجوفمندارا٢بديثبدماج،
ككذلكا٤بتخرجوفمندارا٢بديثٗبأرب.كمانفعابا٤بتخرجْبمنا٤بعاىدكا٤براكزاإلسبلمية

الٍبأسستداخلإثيوبيا.
جداتقاـفيوا١بمعةكا١بماعةكااضراتمسَُّككصلعددا٤بساجدُبالعاصمةفقط

اإلسبلميةكاألنشطةالدعوية،كحلقاتالعلمالشرعي،كحفظالقرآفالكرًنحيثاليوجدُبأياـ
ىيبلسبلسىإالمسجداألنوار.

كالتحقأبناءا٤بسلمْببا٤بدارسا٢بكوميةمنغّبشرطكالخوؼ،حيثيشَبطُبأياـ
لبللتحاؽ التحقواىيبلسبلسى إذا أبنائهم على ا٤بسلموف كٱباؼ ، العالية الطبقة من با٤بدارس

با٤بدارسا٢بكوميةالردةعناإلسبلـأعاذناامنها.
كأماُببدايةا٢بكومةا٢باليةالذمكافيلتحقبا١بامعاتٱبرجمنا١بامعةقدختمالقرآف

ـكسعتوكمشوليتو،كأنوصاّبكمصلحلكلزمافالكرًن.كتعلمشرائعاإلسبلـك٧باسنهاكرٞبةاإلسبل
كمكاف،كقدبيُبعدةجوامعللصبلةُبا١بامعاتمثلجامعةٝبة،كجامعةىدامة.

مامنجامعةإثيوبيةإالنظمطبلبا٤بسلمْبأنفسهمكأمركامنبينهمأمّباعلىأنفسهم،
بْبا٤بغربكالعشاء،كبعدصبلةالصبح،تقاـ٥بمالدعواتاإلسبلميةكااضراتالدعويةخاصة
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األحدكالسبت،كيزكرىمالدعاةا٤بشهوركفبالدعوة،كاستفادكامنالكتبا٤بَبٝبةاإل٪بليزية كيـو
كالية.

كجديربالذكرأفا٢بكومةأجرتإحصاءاتبْبعددطبلبا٤بسلمْبكغّبىمُبا٤براحل
أفطبلبا٤بسلمْبُبكلا٤براحلىما٤بختلفة،منا٤برحلةاالبتدائيةك الثانويةكا١بامعة،فوجدكا

أكثرإالُبمرحلةالدراساتالعلياكا٤بنحةالدراسيةا٣بارجية.
مصليات كتوجد ،  يشاء ٤بن ا٢بكومية باإلدارات ا٢بكومة ىذه عهد ُب تقاـ كالصلوات

الكراىيةكالغضب،كالتمسكبالشريعةللصبلةُببعضاإلداراتالكبّبة،كالينظر٤بنيصليبعْب
الٲبنع٤بنأرادالتمسك،مثلإعفاءاللحيةكتقصّبالسركاؿكعدـمصافحةا٤برأةاألجنبية،حٌبُب
ا١بمعةرخصةخاصة أماكنالتفتيشاليفتشالرجاؿإالالرجاؿ،كالنساءإالالنساء،ٍبُبيـو

صباحا،كعممعلىا٤بوظفْبُُجمنالعملالساعةللمسلمْبألداءصبلةا١بمعة،حيثٱبر
كلهمكحصلالتقارببْبالدكؿالعربيةكاإلسبلميةكدكلةإثيوبيا.

اجملل للمسلمْبظهر طويبلنحٌبقلبتا٢بكومة لبثاألمر ُبا٢بكومات–كما كالعادة
مثل ٗبناطقعدة ،حيثقاـالسابقةفحصلالتوتربْبا٤بسلمْبالناشطْبكا٢بكومة منطقةٝبة

 الدؼ بضرب الصبلة فريضة أداء كقت ا٤بسلمْب بإيذاء ُبالقساكسة كا٤بسلموف ا٤بسجد أماـ
ٕبرؽعددمنبيوتالنصارلكقتلعددصبلهتم ،ٍبحصلتردةفعلمنا٤بسلمْبحيثقاموا

نهممنبقيُبمنهم،كقامتا٢بكومةبسجنا٤بسلمْبالذينقامواٗباذكر،كمنهممنخرج،كم
بالتدخلالعسكرم٤بطاردة ا٢بكومة قياـ بعد التفاىم ٍبتوسعسوء ، السجنإٔبالوقتا٢باضر

ااكمالشرعيةُبالصوماؿالٍبسيطرتعلىمعظمأرضالصوماؿ.
كأغضبا٢بكومةدخوؿعددمنالقساكسةإٔباإلسبلـ،كانتشرإسبلمهمإعبلميامنقبل

ا٤بتخصصْبُبىذااجملاؿ،كمنالقساكسةأنفسهم،حيثيقوموفبدعوةأقارهبمالدعاةالنشيطْب
معابد تكوف أف أغضبها ككما اإلسبلـ اعتناؽ إٔب الكنيسة ُب معهم كانوا كمن كزمبلئهم،

الربستانتيْبخاليةُبا٤بناطقا٤بختلفةألفأىلهادخلواإٔباإلسبلـ.
٘برمبْبدعاةا٤بسلمْبا٤بثقفْبا٤بتخصصْبللمحاكرةك٩بازادغيظهمبعضا٤بناقشاتالٍب

ا٤بسلموف كٰبضر ، ا٢بكومة قاعة ُب ا٤بناقشات تعقد حيث ، القساكسة كبْب األدياف، بْب
كا٤بسيحيوفكٕبراسةمنا٢بكومة،فّبكفبأـأعينهمماٯبرمُبا٤بناقشاتكمنالغالبمنا٤بغلوب،
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، الباطل كعلى ا٢بق على ىو يعتنقكمن ٍب كمن ، ا٤بسلمْب حليف كالغلبة ا٢بق يكوف كدائما
اإلسبلـمنحضرللمناقشة،كمنحضرلبلستماعأماـا٤بؤل.

ٍبانتشارا٢بجابالشرعيبشكليلفتالنظرُبالعاصمة،كُبعواصماافظاتبشكل
عاـ.

انتاالحتجاجاتميبلدمحيثكَُُِكبلغالتوترذركتومنذديسمرب)كانوفاألكؿ(
بأهنامسؤكلةعناالضطراباتا١بارية–تعقبكلصبلةٝبعة،كاهتما٤بسلموفحكومةأديسأبابا

تنفي ا٢بكومة كلكن ، ا٥بدامة أفكارىا كتركيج األحباش ٝباعة تشجيعها خبلؿ من ، البلد ُب
امتد منع عزمها تؤكد أهنا غّب ، مبادئها كتركيج األحباش ٔبماعة بالتشددعبلقتها تصفو ما اد

سياسي الدينكغطاء ا٤بتظاىرينباستخداـ كتتهم منالسودافكالصوماؿاجملاكرتْب، اإلسبلمي،
لبلنقبلبعلىا٢بكومةكزعزعةاستقرارالبلدكأمنو،كإنشاءدكلةإسبلمية.

اإلقل ا٤بدف ُب تنتشر أف قبل ، أكليا مسجد ُب اتجْب تظاىرات تركزت البداية يميةُب
األخرل،كُبحْبكانتا٤بظاىراتسلميةإٔبحدكبّب،كانتىناؾأيضاحاالتمنحوادث

ـَُِِعاـ–٧بافظةغربعركسي–العنفكالقتل،كماكقعُبمدينةأساسا
سلمية بطريقة ا٤بسلمْب حقوؽ بطلب تقـو ١بنة إنشاء ًب االحتجاجات استمرار كبسبب

نقاطرئيسيةىي:ْياللتفاكضمعا٢بكومةحوؿزعيماإسبلمُٕمكونةمن
 احَباـضماناتالدستوراإلثيويبللحريةالدينية .1
إهناءا٢بكومةفرضعقيدةاألحباشكأفكارىاعلىا٤بسلمْبمنأىلالسنة .2
 كا١بماعة

 عدـا٤بساسٗبساجدأىلالسنةكا١بماعة،كعدـا٤بساسبإمامهم. .3
اختيار٦بموعةُبا٤بساجد،ٕبعقدانتخاباتجديدةللمجالس .4 يثٰبَـب

 .ا٤بسلمْب
االحتجاجات تصاعدت ، كا٢بكومة ا٤برشحة اللجنة بْب ا٤بفاكضات فشلت ما كعند

 كحوإب ، ذكرىا سبق الٍب اللجنة أعضاء ٝبيع باعتقاؿ ، ذركهتا كبلغت ، من٦َٕبددا
ميبلدم.َُِِا٤بتظاىرينُبشهريوليو
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االعتقاؿٗبوجبقانوفمكافحةاإلرىاب،الذميسمحلرجاؿاألمنككضعبعضهمرىن
أشهرعلىذمةالتحقيق.ْباحتجازا٤بشتبوهبم٤بدةتصل

من بدعم كالتحريض ، التطرؼ عناصر من عنصر بأهنا الظاىرة ىذه ا٢بكومة كتصف
ـزعمكزيرَُُِسبتمربُّأطراؼأجنبية،كُبخبلؿمناقشةبشأفالقضاياا٤بتصلةبالدينُب

الشؤكفاالٙباديةأفالوىابيةتسعىإٔبإقامةحكومةإسبلمية،كأضاؼأفا٤بسألةتتعلقٗبنظمة
 كُبمنتصفأبريلعاـ ، تنشطداخلالببلد عسكرية أجنحة ٥با قاؿالرئيسَُِِمتطرفة ـ

القدٲبةللتسامحبْبالراحلملسزيناكمللرب٤بافإفبعضا٤بتطرفْبيعملوفعلىتقويضالتقاليد
ا٤بسلمْبالصوفيْبكا٤بسيحيْبُبإثيوبيا،كباإلضافةإٔبذلكاهتمالنظاـا٢باكمأحزابا٤بعارضة
باستغبلؿقضيةالدين،بغرضٙبقيقمكاسبسياسيةبوضوح،تصرا٢بكومةعلىأفتسبب

 كا٤بعارضةالداخليةمعا.التوترا٤بستمرإٔبنشاطعددقليلمنا٤بتطرفْب،بدعممنا٣بارج
 ِٗكُب عاـ اإلسبلميْبَُِِأكتوبر النشطاء من كعشرين تسعة ا٢بكومة اهتمت ـ

.ميةمنخبلؿتدمّبنظاـالدستورمباإلرىاب،كالتآمرإلعبلفا١بهاد،كإقامةدكلةإسبل
عرض٥بملقدعربالعديدمنا٤ببلحظْبٗباُبذلكٝبعيةحقوؽاإلنسافعنقلقهم٤بايت

كالتهيؤ بالتآمر، اهتامهم بسبب عادلة تكوف أال ٱبشى ٧باكمات خبلؿ ، ا٤بوقوفوف النشطاء
لعملياتإرىابية،كبالرغممنذلكتواصلتاالحتجاجات،كآخرىااحتشادآالؼمنا٤بسلمْب،

 ـَُِّأبريلعاـُِٙبتشعارالعدؿٍبالعدؿيـو
باباكغّبىامنا٤بدفُبعددمن٧بافظاتالببلد،عقبصبلةا١بمعةُبالعاصمةأديسأ

إهناٙبركاتجهاتداخلا٢بكومة،لعزؿأئمةا٤بساجد قالوا كعرباتاجوفعنكحدهتمضدما
قادهتم،كقدخرجوا شعاراتتطالبباإلفراجعنا٤بعتقلْبمن ا٤بعركفْبلدلا٤بسلمْب،كرفعوا

حركة)ليسمعصوتنا(اإلثيوبيةُبمدفعدةلبلحتجاجعلىاستمراركقتهاتلبيةلدعوةالناشطْبُب
احتجازالسلطاتاإلثيوبيةمفكرينكعلماءقادكامطالبا٤بسلمْب،ٕبرية٩بارسةشعائرىم

كماترئيسالوزراءملسزيناكمُببلجيكاإثرمرضأصيببو،بعدأفحكملفَبةتزيد
ىماىوعليو،كتؤبالسلطةبعدهرئيسالوزراءا٢بإبىيبلمارًنعنعشرينعامان،كاألمرقائمعل

دسالْب،فواصلخطتوكسياستو،كأخرجبعضالسجناءمنالسجنمنأعضاءاللجنةا٤برشحة،
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كبقيأغلبهمُبالسجنإٔباآلف،كمازالتالدعوةاإلسبلميةتتحرؾفللوا٢بمدكا٤بنة،كخاصةُب
حيثيدخلا٤بسيحيوفكالوثنيوفُبديناأفواجا،بلزادعددمنيعتنق–امناطقجنوبإثيوبي

 ا٤بسلمْب ٘باه السيئة النظرة من حصلمنا٢بكومة ما بعد ، ،–اإلسبلـ كا١بماعة أىلالسنة
كفشلتخطتهملضربا٤بسلمْببعضهمببعض،كالتحريشبْبالصوفيةكالوىابية،كأدرؾالعقبلء

التفرقةالتأٌبٖبّب،بلحصلالتقاربكالتفاىمبْبا٤بسلمْبالذينتريدا٢بكومةأفكالزعماءأف
الزعماء بعض قاؿ حيث ، ذلك من أفضل كجد بل ، بينهم كالبغضاء كالشحناء الوقيعة ٙبدث

الكبار٫بنٓبنعرؼمنا٢بكومةالوقوؼمعا٤بسلمْب قامتكٓبنع، ،كٓبنسمعأهنا  هدمنها
كتدخلتُبشؤكفا٤بسلمْبُباإلسبلب كقفتضدا٤بسلمْبُببلدىا نسمعأهنا بلكلما ، ـ

جنوب ُب قرنغ جوف مع ككقوفها ، الصوماؿ ُب الشرعية ااكم لضرب تدخلها مثل ، ا٣بارج
السودافحٌبًباستقبل٥باعنالسودافاألـ،فكيفتقيمللمسلمْبدكراتإسبلمية،كتأٌببعلماء

أمرمستغرب،كإ٭باكراءهىدؼآخر،فانتبوا٤بسلموف،الدين منا٣بارج٣بدمةالدين،فهذا
ا٤بساجد ُب ا٢بكومة خطة ببياف سويا القبائل كزعماء كالدعاة العلماء كقاـ ، أنفسهم كتداركوا

بإذفكاألماكنالعامة،ُبالعاصمةكاافظاتكا٤بديرياتكُبالقرلكاألرياؼ،فحصلا٤بقصود
ا،حيثفهمالشعبأفماٛبضيفيوا٢بكومةكتريدهىوالقضاءعلىالصحوةاإلسبلميةا٤بنتشرة
ُبربوعالببلدعرضاكطوالمشاالكجنوبا،كحٌبكصلاألمرُبكسطالعامةأفمناهتمباالنضماـ

اليسلمعليوُبالطريقكاليرحبإٔب ا٢بكومة األحباشكالسعيٖبطة بوُباجملالسكالٝباعة
 يسمعلكبلمو،فإفتكلمبشيءانفضعنواجمللس،كىذاغيضمنفيض.

كألفا٢بكومةعازمةعلىا٢بدمننشاطا٤بسلمْبأىلالسنةكا١بماعةُبالبلدالذمبدأ
النصارل ُبذلكشيوخالقبائلكقساكسة بْبالنصارلكالوثنْبٗبا بإنتشاراإلسبلـ دكرىميظهر

ادةلكلمناكئللدعوةاإلسبلميةالصحيحةيعمدإلٚباذكسائلعديدةُبظاىرىااإلصبلحككالع
ييسمىبفرقةاألحباشأتباع -عبداا٢ببشي-كباطنهاخبلؼذلكفقامتا٢بكومةبتشجيعما

الصوفيةكليسكلهميلتقوفُببعضا٤بعتقداتمعفرقة الصوفيةُبالببلدألفغيبلة كبعضغيبلة
األحباشمناأل الناساستقدمتبعضرموزفرقة أماـ ا٢بكومةُبالواجهة حباشكحٌبالتظهر

لبنافمثلماييسمىبالشيخسليمالرفاعيحٌبيقوموفبالدكرا٤بطلوببإسماإلسبلـكقامتبتأييد
ينبغي ىذها١بماعةبرجاؿاألمنكحذرتالشعبمنالتعرض٥بمُبمذىبهمبلكأتإٔبأنو
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ىو ا١بماعة كينبغيأفيكوفمذىبىذه معتدلة إسبلمية يزعموففرقة اإلستماع٥بمألهنمككما
 تقـو ا٢بكومة فإف نفسو البلد ُب الصوفية مع التوافقكاإللتقاء بعض يوجد كألنو البلد ُب السائد

ا٤ب اإلسبلمي األعلى باجمللس ييسمى ما مضلة ٙبت معتقداهتم بنشر الطائفتْب ٝبيعٗبؤازرة رشح
اعضائومنالدكلةكٱبلوٛبامانمنأىلالسنةكا١بماعةالذينىماألغلبيةالساحقةُبإثيوبيا.

يدعوفإٔب سابقانصاركا ذكرنا ملسكليسُبأكؿحكموكما أنوكُبآخرحكومة يلفتاإلنتباه ك٩با
دها٢بكومةكىومذىباألحباشاإلسبلـبزعمهمكيفرضوفعلىالبلدمذىبانمعينانمنا٤بذاىبالذمتري

الالذميريدها٤بسلموفكىومذىباإلماـالشافعيكىومذىبأىلالبلدمنذالقدـٍبيستقدموف٥با
منظرينمنخارجالببلدكيلزموفالناسبالقوةا١بربيةعلىإتباعىذاا٤بذىببلكتيقاـالدركسكالدكرات

٩باتسببُبالقتلكاالعتقاؿكالسجنلكلٙبتكطأةاإلكراهُبٝبيعا٤بناطقبإشراؼر٠بيمنا٢بكومة
ىو كيقرركفما يزعموفأهنميريدكفللناستعليمالديناإلسبلميالصحيح، معارضمنأىلالبلد،
الديناإلسبلميا٤بعتدؿ،كقدسبقأفألقىأحداليهود٧باضرةُبجامعةبأديسأبابا،كاقَبحُبالنهاية

لصحيحالذميصلحُبإثيوبياىوماعليوفرقةاألحباشاللبنانية.أفالدينا
يهودكنصارل)ُب٦بموعهمأىلكتاب(،يدعوفإٔباإلسبلـ،بل!؟فهل٠بعتٗبثلىذا

كبالقوةا١بربية،أليساألجدربأكلئكأفيدعواكلمنهماإٔبدينو،كمايعتقدانوا٢بق،النصراين
إٔبنصرانيتو،كاليهودمإٔبيهوديتو،كيَبكوفاآلخرينعلىمايعقتدكفأكعلىاألقليدعوفبالٍب

إذاادعوازكراأهنميريدكفاإلسبلـالصحيح،ألىلالبلد،ُبحْبأنا٪بدالنصارلُبىيأحسن
البلدنفسوإذاأرادكاالدعوةإٔبالنصرانيةاليدعوفالناسباإلكراه،كسلطةا٢بكومة،بلبوسائل

ة،عجبأخرل،ليسفيهاإجبار،فكيفيكوفحرصهمعلىالتمسكبديناإلسبلـبالقوةا١بربي
الينتهي،إذكيفتأٌبىذهالرغبةكابةلتمسكالناسٗبذىبمنمذاىباإلسبلـكمايدعوف
للشكُبعدـ اليدعمكانا األمةاإلسبلميةٗبا اعمَّاُبقلوهبم٘باه منأكلئكالذينقدأنبأ

 پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱ﴿يما٣ببّب:إرادهتما٣بّبللمسلمْبكال٧ببتهم،كالالرضاعنهمحيثيقوؿكىوالعل

،كغّبذلكمناآلياتاكمات.ِ))﴾ ڳ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ﴿،كقاؿسبحانوُ))﴾ پ پ پ
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بل ، ا٤بسلمْب بعقوؿ االستخفاؼ على يدؿ فإ٭با شيء على ىذا فعلهم دؿ إف كلكن
ا٣بّب حب ادعائهم ُب كا٤بستهجنة السخيفة التصرفات ىذه ٗبثل يسمع كمن ، الشعب كبعمـو
٤بسلميالبلد،كحثهمعلىالتمسكبديناإلسبلـ،كاليشكعاقلُبأفكراءاألكمةماكراءىا

سلمْببغّبىم٩بنىو٧بسوبعلىاإلسبلـ،٩بناليعرفوفالدينا٢بقا٤بنبثقمنإرادةضربا٤ب
منالكتابكالسنة،كماكافعليوالسلفالصاّبمنالصحابةكالتابعْبكمنبعدىممنأصحاب
ا٤ببادئ عن تتنازؿ كبالتإب ، علم ببل رسولو كعلى ا على تقوؿ الٍب ا٤ببتدعة ا٥بدامة ا٤بذاىب

سلماتمنالدينا٤بتفقعليهابْبعلماءأىلاإلسبلـا٤بعتربين.كا٤ب
ٍبيسهلبعدذلكالتصدمللديناإلسبلميالصحيحالذمعلىمنهاجالكتابكالسنة،
يرلاألمورعلى كاعو كعقلو نافذة لكلذمبصّبة كالذميشعالنورمنخبللو الذمىوا٢بق،

حقيقتها.
  



 

ُْ 

 

 مبحث الثاني : اليهودية في إثيوبيا:المطلب الثاني من ال
منالتاريخ"فقد ُبكقتمبكر دخلتإثيوبيا الٍب ىيمنالديانات ُبا٢ببشة اليهودية
دخلتإٔبا٢ببشةمنذحوإبألفسنةقبلا٤بيبلدعنطريقملكةسبأككلدىاالذمأصبحفيما

(ُ)بعدملكاىعليهاك٠بي)ا٤بلكاألكؿ(

إثيوبياىمالذينيطلقعليهم)الفبلشة(كىيمشتقةمنالكلمةا٢ببشيةكاليهودُبدكلة
)فاالم(كمعناىاا٤بنفيأكالغريبقاؿمؤلفكتابا٢ببشةُبمنقلبمنتارٱبها"اليهودُبا٢ببشة
ىم"الفبلشة"أكاألغرابالذينيقيموفُباألقاليمالشرقيةمنا٢ببشةكينتسبوفإٔبالقبائلاليهودية

البقاعكاستعمرهتااألكٔبا الزمنعلى(ِ).لٍباحتلتىذه قرنانمن عشر أربعة زىاء "كظلتإثيوبيا
 السبلـُبأكائلالقرفالرابعا٤بيبلدمسنة عليو دين)عيسى( ـكذلكّّٗاليهوديةحٌبدخلها

منالناسكىمعندماإعتنقملكهما٤بسيحية،كبذلكفقدتاليهوديةأٮبيتهافبليدينهباإالقلة
(ّ)ا٤بعركفوفبػ)الفبلشة(

)بعملية يسمى فيما إسرائيل دكلة إٔب ىاجر قد عددانمنها فإف القلة ىذه كحٌب قلت:
موسى("كقدبلغعددالفبلشةالذينًبنقلهمإٔبإسرائيل٫بوثبلثةعشرألفشخصكمعظمهم

استقبل٥بمُبالقرف(ْ)منالشباب" اففقدكا منذ بشكلمضطرد الفبلشة "كقدتضاءلتأعداد
الذكبافىوا٣بطراألكرب يزاؿخطر ذكباهنمُباجملتمعايطهبمكما السابععشركذلكنتيجة

(ٓ)الذميهددمنتبقىمنهم."
الوثنية في إثيوبيا المطلب الثالث من المبحث الثاني:

ُبأرض قدٲبة ديانة أهنا ٪بد ُبإثيوبيا عنالوثنية إٔببعضكتبالتاريخكالكبلـ بالنظر
أىلها يقدس كثنية دكلة القدًن ُب إثيوبيا فقدكانت الوثنية: "أما العركسي تاج ٧بمد قاؿ ا٢ببشة

كالشمسكالقمرٍبعبدتآ٥بةالسبئيْبكا٢بمّبيْببعدغزكىؤالءللهضبةكاستي طاهنمفيهاٍبالنجـو
دخلتهاشريعةموسى،ٍبتنصرتٍبدخلهااإلسبلـفأسلمتكأصبحاإلسبلـديناألغلبيةفيها،
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(ُ)فتسميتهااآلفبدكلةإسبلميةأحقمنتسميتهابدكلةمسيحية"
:كقاؿبولسمسعدُبكتابوا٢ببشةُبمنقلبمنتارٱبهاعنالوثنية

"كىناؾمذاىبدينيةأخرلنظّبعبادةالشمسكالناركعبادةاألصناـالسودانيةكيدينهبما
تسانا ٕبّبة شواطئ كعلى غوندار جباؿ ُب النازلة القبائل كبعض كاسهنغى سليماف قبائل بعض

كزكنوجشنكاالالذينيتفاٮبوفباللغةالنوبية
سبلـكالوثنية.كبْبالغاالقبيلةتيعرؼباسمكىناؾديانةالغاالكىيخليطمناليهوديةكاإل

"بورانا"كىيمنقبائلالرحلكتعبدا٢بيواناتنظّبالتمساحكالثعبافكالبومة.كتعبدبعضاألشجار
كالتْبالربلكشجرةتسمى"بوابات"يصنعوفمنخشبهاصنمانيعبدكنوعلى٫بوماذكرناُبغّب

باتكالتغّباتالدينيةالٍبدخلتالببلدمنشريعةموسىٍباليهوديةلكنمعالتقل(ِ)ىذاا٤بكاف".
بقايامن ٍبا٤بسيحيةُباإلسبلـالذمىوديناألغلبيةاإلثيوبيةاآلفإالأنوالزاؿُبدكلةإثيوبيا
الديانةالوثنيةفهناؾبعضا٤بناطقكالقرلالزالتعلىذلكإالإنوٓبيكن٥بذهالديانةتنظيمأك

}إناكجدناآباءناعلىٝباعةتدعوإليهاكإ٭باىيتقليداألبناءلآلباءكاألجدادكماقاؿاتعأب
كلكنُباآلكنةاألخّبةكبفضلاتعأبٍببفضلا١بهودالدعويةأموكإناعلىآثارىممقتدكف{

دخلتُباإلسبلـكماألىلالسنةكا١بماعةدخلكثّبمنالوثنيْبإٔباإلسبلـبلقرلبأكملها
سيأٌبالحقاُبثناياىذاالبحث.
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 مطالب : وكفي دخوؿ اإلسالـ إلى إثيوبياالمبحث الثالث:  
 دخوؿ اإلسالـ على أيِد الصحابة في الهجرة األكلى كالثانية إلى إثيوبيا :المطلب األكؿ : 

 إٔب ا٥بجرة حدثىو الفائدة كأخذ كالفهم الدراسة من كثّبان يستحق عظيم ٢بدث نوإ
 ا رسوؿ ترؾ ك٤باذا؟ ا٢ببشة إٔب ك٤باذا؟ ا٥بجرة ٤باذا يقوؿ أف كلقائل اإلسبلـ صدر أكؿ ُب ا٢ببشة
  النيب بأف عنها ا١بواب يتلخص كغّبىا األسئلة ىذه ؟ ا٢ببشة أرض ختاراك كغربان شرقان األرض

 ذلك ُب ا٤بوجود خّب كملوكها بأهنا ا أعلمو كقد إال أرضان ٱبَب ٓب ا٥بول عن ينطق ال الذمكىو
 يصيب ما ا رسوؿ رأل فلما " إسحاؽ بن ٧بمد قاؿ ا٤بستضعفة ا٤بؤمنة الفئة ستقباؿال الزماف

: ٥بم قاؿ، طالب أيب عمو كمن، كجل عز ا من ٗبكانو العافية من فيوىوكما الببلء من أصحابو
 ا ٯبعل حٌب صدؽ أرض كىي، أحد عنده يظلم ال ملكان هبا فإف ا٢ببشة أرض إٔب خرجتملو»

.(ُ)«فيو نتمأ ٩با فرجان لكم
 خصوبة على كاضحة ا٢بديث داللة إف ٍب شرفان أكسبها ا٢ببشة رضأل ا رسوؿ ختياراف

 كىذه، بالعدؿ يسوسها كاف الببلد تلك ملك أف إٔب إشارة ككذلك، ا٢بق للدعوة األرض ىذه
  .كحكامها أىلها كصبلحية األرض صبلحية فيها فتوفر، زمانو ملوؾ من أحد هبا يظفر ٓب منقبة

 شة : الحب إلى األكلى الهجرةالحديث عن 
  كغّبه كثّب ابن ذلك ذكر، البعثة من ٟبس سنة رجب ُب ا٢ببشة إٔب األكٔب ا٥بجرة كانت

. كالتاريخ السّب أصحاب من
 كٲبكن، عظيمة مواقف فيها كحصلت متعددة بركايات جاءت ا٢ببشة إٔب ا٥بجرة كقائع إف ٍب

 ا٢ببشة بأرض نزلنا ٤با»:قالت عنها ا رضي سلمة ـأ عن ا٤بركم با٢بديث كلو ذلك إٔب اإلشارة
 بلغ فلما نكرىو شيئان نسمع كال نؤذل ال ا كعبدنا ديننا على أمنا النجاشي جارو خّب هبا جاكرنا
 ىدايا النجاشي إٔب يهدكا كأف جلدين منهم رجلْب  النجاشي إٔب يبعثوا أف بينهم ئتمركاا قريشان ذلك

 يَبكوا كٓب كثّبان أدمان لو فجمعوا(ِ)األدـ منها يأتيو ما أعجب من ككاف مكة متاع من يستطرؼ ٩با
 كأمركٮبا العاص بن ككعمر ربيعة أيب بن عبدا بذلك بعثوا ٍب ىدية إليو أىدكا إٔب بطريقان بطارقتو من

 النجاشي إٔب قدما ٍب . فيهم النجاشي تكلموا أف قبل ىديتو بطريق كل إٔب أدفعا ٥بما كقالوا بأمرىم
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 ك٫بن النجاشي على قدما حٌب فخرجا قالت يكلمهم أف قبل إليكما يسلمهم أف الهأسا ٍب ىداياه
 النجاشي يكلما أف قبل ىديتو إليو دفعا إال بطريق بطارقتو من يبق فلم جار خّب عند دار ٖبّب عنده
 يدخلوا كٓب قومهم دين فارقوا سفهاء غلماف منا ا٤بلك بلد إٔب (ُ)ضول قد أنو منهم بطريق لكل كقاال

 لّبدىم قومهم أشراؼ فيهم ا٤بلك إٔب بعثنا كقد أنتم كال ٫بن نعرفو ال مبتدع بدينكاكجاء دينكم ُب
 عينان هبم(ِ)أعلى قومهم فإف يكلمهم كال إلينا يسلمهم بأف عليو فأشّبكا فيهم ا٤بلك كلمنا فإذا إليهم
 كلماهي ٍب منهما فقبلها النجاشي إٔب ىداياٮبا قدما أهنما ٍب نعم ٥بما فقالوا عليهم عابوا ٗبا كأعلم
 دينك ُب يدخلوا كٓب قومهم دين فارقوا سفهاء غلماف منا بلدؾ إٔب ضول قد إنو ا٤بلك أيها : لو فقاال

 كأعمامهم همئآبا من قومهم أشراؼ إليك بعثنا كقد أنت كال ٫بن نعرفو ال بتدعوها بدين كجاءكا
 يكن كٓب قالت، فيو كعاتبوىم، عليهم عابوا ٗبا كأعلم عينان هبم أعلى فهم إليهم لَبدىم كعشائرىم

 قالت، النجاشي كبلمهم يسمع أف من العاص بن ككعمر ربيعة أيب بن عبدا إٔب أبغض شيءه
 عليهم عابوا ٗبا كأعلم عينان هبم أعلى قومهم ا٤بلك أيها صدؽ: حولو بطارقتو فقالت  فأسلمهم،
 كال إليهما أسلمهم ال إذف ا الىا كقاؿ، النجاشي فغضب، كقومهم ببلدىم إٔب فلّبدكىم إليهما
 ىذاف يقوؿ عما فاسأ٥بم، أدعوىم حٌب سوام من على ختاركيناك ببلدم كنزلوا جاكركين قـو كايكاد

 ذلك غّب على كانوا كإف، قومهم إٔب كرددهتم إليهما أسلمتهم يقوالف كما كانوا فإف أمرىم ُب
 فدعاىم ا رسوؿ أصحاب إٔب أرسل ٍب: قالت، جاكركين ما جوارىم كأحسنت منهما منعتهم

 كا نقوؿ قالوا، جئتموه إذا للرجل تقولوف ما لبعض بعضهم قاؿ ٍب، جتمعواا رسولو جاءىم فلما
جاءك فلما كائنىوما ذلك ُب كائنان  ٧بمد نبينا بو أمرنا كما علمنا ما  النجاشي دعا كقدا
 تتدخلوا كٓب قومكم فيو فارقتم قد الذم الدين ىذاما ٥بم فقاؿ سأ٥بم حولو مصاحفهمتحواف ساقفتوأ

: فقاؿ، طالب أيب بن جعفر كلمو الذم فكاف: قالت؟ ا٤بلل ىذه من أحدو دين ُب كال ديِب ُب بو
 كنسيء ،األرحاـ كنقطع الفواحش كنأٌب ا٤بيتة كنأكل األصناـ نعبد جاىلية أىل قومان كنا ا٤بلك أيها

 كصدقو نسبو نعرؼ منا رسوالن إلينا بعث حٌب ذلك على فكنا، الضعيف منا القوم كيأكل، ا١بوار
 من دكنو من كآباؤنا ٫بن، نعبد كنا ما ك٬بلع، كنعبده، لنوحده ا إٔب فدعانا، كعفتو كأمانتو

 كالكف، ا١بوار كحسن، الرحم كصلة، األمانة كأداء، ا٢بديث بصدؽ كأمرنا، كاألكثاف ا٢بجارة
 كأمرنا، اصنات كقذؼ، اليتيم ماؿ كأكل، الزكر كقوؿ الفواحش عن كهنانا كالدماء، ااـر عن
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 اإلسبلـ أمور عليو فعدد قاؿ، كالصياـ كالزكاة بالصبلة كأمرنا، شيئا بو ؾ كال، كحده ا نعبد أف
 حيـر ما كحرمنا، شيئا بو ؾ كٓب كحده ا فعبدنا، ا من بو جاء ما على كأتبعناه بو كآمنا فصدقناه

 األكثاف عبادة إٔب لّبدكنا؛ ديننا عن كفتنونا، فعذبونا قومنا علينا فعدا، لنا أحل ما كأحللنا، علينا
 كحالوا علينا كضيقوا كظلمونا قهركنا فلما، ا٣ببائث من نستحل كنا ما نستحل كأف، ا عبادة عن
، ا٤بلك أيها عندؾ ظلمني أال كرجونا، سواؾ من على خَبناؾاكؾ،ببلد إٔب خرجنا ديننا كبْب بيننا

 من صدران عليو فقرأ نعم:جعفر لو قاؿ، شيء من ا عن بو جاء ٩با معك ىل: النجاشي لو فقاؿ
 حْب مصاحفهم أخضلوا حٌب أساقفتو كبكت ٢بيتو أخضلت حٌب النجاشي فبكى قاؿ . كهيعص

 كاحدة مشكاة من ليخرج عيسى بو جاء كالذم ىذا إف :النجاشي ٥بم قاؿ ٍب عليهم تبل ما ٠بعوا
: العاص بنعمرك قاؿ،عنده من خرجا فلما قاؿ، يكادكف كال إليكما أسلمهم ال كا فبل نطلقاا

 عيسى– يعبد الذم إ٥بو أف يزعموف أهنم خربنوكأل، خضراءىم بو أستأصل ٗبا عنهم غدان آلتينو كا
 ك٥بم رٞبان ٥بم فإف خالفونا كانوا كإف فإهنم تفعل ال ربيعة أيب بن عبدا لو فقاؿ. عبد – مرًن بن

 بن عيسى ُب يقولوف هنمإ ا٤بلك أيها»:لو فقاؿ عليو دخل الغد كاف فلما ألفعلن كا: فقاؿ، حقان
 ينزؿ كٓب قالت عنو ليسأ٥بم إليهم فأرسل قالت وفي يقولوف عما فسلهم إليهم فأرسل عظيمان قوالن مرًن
 قاؿ ، سألكم إذا مرًن ابن عيسى ُب تقولوف ما لبعض بعضهم قاؿ ٍب القـو جتمعاف قط مثلها بنا

 كرسولو عبداىو يقوؿ كالسبلـ الصبلة عليو نبينا بو جاءنا الذم فيو نقوؿ طالب أيب بن جعفر
 قاؿ ٍب عودان منها فأخذ األرض إٔب بيده النجاشي فضرب قالت العذراء مرًن إٔب ألقاىا ككلمتو كركحو

 فقاؿ قاؿما قاؿ حْب حولو بطارقتو فتناخرت قالت العود ىذا قلت ما مرًن بن عيسى ماعدا كا
، غـر سبكم من : قاؿ ٍب غـر سبكم من اآلمنوف كالشيـو بأرضي  شيـو فأنتم ذىبواا كا ٬برًب كإف
 كيقاؿ ذىب من دبران كيقاؿ ىشاـ ابن قاؿ - منكم رجبلن أذيت كأين ذىب من دبران ٕب أف أحب ما
 أخذ ما فوا، هبا ٕب حاجة فبل ىداياٮبا عليهما ردكا - ا١ببل)ا٢ببشة بلساف) كالدبر سيـو فأنتم :
 : قالت . فيو فأطيعهم ُب الناس أطاع كما، فيو الرشوة فآخذ ملكي علي رد حْب الرشوة مِب ا

. جار خّب مع، دار ٖبّب عنده كأقمنا ، بو جاءا ما عليهما مردكدان مقبوحْب عنده من فخرجا
 ما فوا : قالت . ملكو ُب ينازعو ا٢ببشة من رجله بو نزؿ إذ،ذلك لعلى إنا فوا : قالت

 على الرجل ذلك يظهر أف ٚبوفان ، ذلك عند حزناه حزف من علينا أشد كاف قط حزنا حىزًنىا علمتينا
 النجاشي، إليو كسار :قالت . منو يعرؼ النجاشي كاف ما حقنا من يعرؼ ال رجل فيأٌب النجاشي،
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 رجل من : كسلم آلو كعلى عليو ا صلى ا رسوؿ أصحاب فقاؿ : قالت ، النيل عرض كبينهما
 أحدثهم ككاف– أنا : العواـ بن الزبّب فقاؿ : قالت ؟ با٣برب يأتينا ٍب القـو كقيعة ٰبضر حٌب ٱبرج
 حيث اآلخر شقو من خرجحٌب النيل ُب عليها يسبح فجعل صدره ُب فحملها قربة لو فنفخوا -سنان

ا الناس يلتقي  حضرىم حٌب نطلقٍب  عدكه، على بالظهور للنجاشي تعأب ا فدعونا: قالت.
ىوك الزبّب طلع إذ ، كائنىو ٤با متوقعوف ذلك لعلى إنا افو : قالت . ببلده ُب لو كالتمكْب

 ُب لو كمكن عدكه ا كأىلك ، النجاشي ظفر فقد ، أبشركا أال : يقوؿكىو بثوبو فلمع يسعى،
 ا أىلك كقد ، النجاشي كرجع : قالت . مثلها قط فرحة فرحنا علمتنا ما افو : قالت . ببلده
 على قدمنا حٌب ، منزؿ خّب ُب عنده فكنا ، ا٢ببشة أمر عليو قسكاستو ، ببلده ُب لو كمكن ، عدكه
.(ُ)«ٗبكةكىو  ا رسوؿ

يستفاد من القصة في الحديث السابق:
 حصلت الٍب كاألحداث قفا٤بوا من غّبه ٯبمع مآب ٝبع قد سلمة أـ حديث أف الشك

: يلي كما منها بعضو إٔب اإلشارة كٲبكن ا٢ببشة ُب للمسلمْب
 كل كإثبات ا٤بسلمْب كا٤بهاجرين قريش كرسل النجاشي بْب دار الذم الثبلثي ا٢بوار -ُ

 التأثّب ك٧باكلة النجاشي أماـ قريش رسل ستخدمهاا الٍب النفسية كا٢برب النجاشي أماـ دعواه كاحد
 فضبلن أصبلن ا٤بسلمْب ا٤بهاجرين رد يسمع ال حٌب بكبلمهم إقناعو لدرجة النجاشي على اإلعبلمي

 دين فارقوا "سفهاء غلماف " قاؿ عندما العاص بنعمرك كبلـ خبلؿ من يتبْب كىذا إنصافهم عن
. دينكم ُب يدخلوا كٓب همئأبا

أخربمنأكصاؼلفي  ا رسوؿ صدؽظهور -ِ  بالعادؿ كصفو عندما لنجاشيما
ا:كمنه ٥با ستجابال غّبه لوكاف ما كا٤بربرات الدكاعي من كجد كقد، أحد عنده يظلم ال الذم

 بطارقتو من االٝباع يشبو ما كاف كىذا، بردىم عليو تشّب حولو كانت الٍب البطانة أف -أ
.لبطانتو السلطة رئيس يستجيب ما انككثّب

 ُب كبطارقتو النجاشي يعتقده ما خبلؼ مرًن بن عيسى ُب يعتقدكفالصحابةكانوا أف-ب
 ا٢باؿ ظاىر  سبيل ُب ا٢بساسة العقدية ا٤بسألة هبذه الزج إٔب العاص بنعمرك دفع ما كىذا،

                                                             
  75,ص1, د.ط , ج البداٌة والنهاٌةابن كثٌر,  1))
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. مكيدتو كأبطل رجاه خيب ا كلكن، ا٤بسلمْب سَبجاعا
 قولو حسب على طرؼ كل ٰباكر ككاف األطراؼ ٝبيع من ٠بع عندما النجاشي دىاء - ج

. حقيقتها على األمور تبينت حٌب
  العداكة أف منها يستفاد كىذا خصمو على النجاشي نتصرا عندما ا٤بسلموف فرح -د

 مكسب عليو النجاشي نصرة فإف خصمو ككذلك اإلسبلـ غّب على كاف كإف النجاشي فإف درجات
م.ستقبلهاك اإلسبلـ أىل ناصر ألنو لئلسبلـ

 :الحبشة إلى الثانية الهجرةالحديث عن 
 أخبار همتكصل ا٢ببشة إٔب ا٤بهاجرين ا٤بسلمْب أف كالسّب التاريخ ىلأ من كاحد غّب ذكر كقد

 فلما ا٤بكرمة مكة قاصدين ا٢ببشة من فخرجوا ا٤بسلمْب إيذاء عن ككفت أسلمت قد قريش بأف
 كرجع ا٤بشركْب بعض جوار ُب مكة ُب بقي من منهم فبقي عليو كاف ٩با أشد األمر أف كجدكا كصلوا
. رجع من ا٢ببشة إٔب منهم

إٔبالنجاشي،ك٫بن٫بوبعثنارسوؿا»: قاؿ مسعود ابن عن أٞبد اإلماـ ركل كقد
منٜبانْبرجبل،فيهمعبدابنمسعود،كجعفر،كعبدابنعرفطة،كعثمافبنمظعوف،كأبو
دخبلعلى فلما بنالوليدهبدية كعمارة بنالعاص، كبعثتقريشعمرك النجاشي، فأتوا موسى،

إفنفرامنبِبعمنانزلواأرضك،النجاشيسجدالو،ٍبابتدراهعنٲبينو،كعنمشالو،ٍبقااللو:
كرغبواعناكعنملتنا،قاؿ:فأينىم؟قاؿ:ىمُبأرضك،فابعثإليهم،فبعثإليهم،فقاؿجعفر:
فاتبعوه،فسلمكٓبيسجد،فقالوالو:مالكالتسجدللملك؟قاؿ:إناالنسجد أناخطيبكماليـو

،كأمرناأفالنسجدعزكجلبعثإلينارسولوإالعزكجل،قاؿ:كماذاؾ؟قاؿ:"إفا
ألحدإالعزكجل،كأمرنابالصبلةكالزكاة"،قاؿعمركبنالعاص:فإهنمٱبالفونكُبعيسىبن
ا كلمة ىو كجل، عز ا قاؿ كما نقوؿ قالوا: كأمو؟ بنمرًن عيسى ُب تقولوف ما قاؿ: مرًن

يفرضهاكلد،قاؿ:فرفععودامناألرض،ٍبوؿالٍبٓبٲبسهابشر،كٓبكركحو،ألقاىاإٔبالعذراءالبت
يسولىذا، يزيدكفعلىالذمنقوؿفيوما معشرا٢ببشة،كالقسيسْب،كالرىباف،اما يا قاؿ:
مرحبابكم،كٗبنجئتممنعنده،أشهدأنورسوؿا،فإنوالذم٪بدُباإل٪بيل،كإنوالرسوؿالذم

سىبنمرًن،انزلواحيثشئتم،كالوالماأنافيومنا٤بلكألتيتوحٌبأكوفأناأٞبلبشربوعي
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،،ٍبتعجلعبدابنمسعودحٌبأدرؾبدرانئو،كأمرهبديةاآلخرينفردتإليهمايأكضنعليو،ك
 .(ُ)«،استغفرلوحْببلغوموتوكزعمأف:النيب

 في إثيوبيا.: إنتشار اإلسالـ  الثاني المطلب
سبقالكبلـعنشركؽمشساإلسبلـُبإثيوبيامعىجرةالصحابةاألكٔبكالثانيةإٔبا٢ببشة
كفد من النجاشي ا٢ببشة ملك موقف كاف ككيف كسلم عليو ا صلى الرسوؿ مبعث بداية ُب

٢بنيفمبِبنتشاراإلسبلـُبإثيوبيابعدذلكفإفىذاالدينااالصحابةُبذلكالوقت،أماعن
ڭ ڭ ڭ ې ې )علىالفطرةالسليمةالٍبفطرالناسعليهافهوموافق٥باكليس٨بالف٥باقاؿاتعأب

(  ى ى ى ى ى ىۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ى ى ې ې ې ې 
اتبارؾكتعأبخلقالناسعلى  (6)

فطرةاإلسبلـفحْبتبقىىذهالفطرةعلىأصلهاكٓبتتعرضللمتغّباتفإهناال٘بدصعوبةكالتردد
"كلمولوديولدعلىالفطرةفأبواهُبقبوؿالدينا٢بقكاإلقراربوكالتمشيٗبوجبوقاؿالرسوؿ

أكٲبجسانو" أكينصرانو غضاضةُبقبوؿا٢بق(ّ)يهودانو ليسلديها السليمة فإفالفطرة كعليو
الرسوؿ الٍبقاؿعنها كجدتاألرضا٣بصبةكأرضا٢ببشةكأىلها "إهناكإتباعوكخاصةإذا

" قاؿ٧بمدالطيبكانت٩بلكةا٢ببشةُبصدراإلسبلـعلىجانبعظيممنالقوة(ْ)أرضصدؽو
رضهاكماكىبهاامنا٢بواجزالطبيعيةالٍب٘بعلهابعيدةا٤بناؿعنكالسطوةكقدزادمنقوهتامنعةأ

سحيقة كأكدية شاىقة ٔبباؿ بطبيعتها ٧بصنة ا٢ببشة ىضبة من الفيحاء ا١بنة تلك فإف الفاٙبْب
كمسالككعرةكأجواء٨بتلفةمنأجلذلكٓبٰباكؿخلفاءاإلسبلـبعدعمربنا٣بطابفتحها

اكتسحتفيوجيوشاإلسبلـببلدالشاـكالعراؽكمصركجاكزتببلدفارسعنوةُبالوقتالذم
ا٤بهاجرينإٔب سليماندكفحربعنطريقالصحابة ُبا٢ببشة اإلسبلـ ينتشر أف كلكناشاء

ك يفًا٢ببشة اردكفللرسوؿ٧بمدعنتأثّباألحباشالذينكانوا كمن٘بي ٍبيرجعوفإٔبا٢ببشة
،(ٓ)رزؽكاإلقامةفيهاػالذينيهاجركفإٔبا٢ببشةلطلبالالعربا٤بهاجرين

دكرُبىجرة ٍبذكركذلكأفاألحداثالٍبحصلتبْببِبأميةكبِبالعباسكاف٥با
أيناسمنا٤بسلمْبإٔبا٢ببشةٍبقاؿ٧بمدالطيبنقبلنعنالدكتورزاىررياضُبكتابوتاريخإثيوبيا
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كانتسببانُبكلوجكثّبمنسكافا١بزيرةالعربيةبابا٥بجرةكا٤بخاطرةطلبان"كىذها٢بوادثكأمثا٥با
للثركةمنأصعبكجوىهاكىوا٥بجرةإٔبالببلدالبعيدةككانتىذها٤بناسباتالعديدةسببانمشجعان

ؿىؤالءلكثرةىجرةا٤بسلمْبإٔبا٢ببشةكإستقرارىمفيهاكإشتغا٥بمبالتجارة"ٍبكاصلقائبلنكٓبيز
ا٤بهاجركفالعربينتشركفُبالببلدكيتوغلوففيهاللتجارةكٱبتلطوفمعسكاهنااألصليْبكيتزكجوف
كالإكراهفأحبا٤بواطنوفاإلسبلـ منهمكيدعوهنمإٔباإلسبلـبا٢بكمةكا٤بوعظةا٢بسنةدكفعنفو

 كثّبة أغلبية كصاركا ا٤بسلموف تكاثر حٌب كإقناع رغبة عن الواقعكاعتنقوه ىو كىذا جهاهتم ُب
الصحيحُبإنتشاراإلسبلـُبىذهالببلدكمايزعموبعضا٤بستشرقْبا٢باقدينبأفاإلسبلـدخل
باطلليسلونصيبمنالصحة،كقدأصابالعربا٤بهاجركفإٔب إليهابقوةالسبلحكالعنفأمره

ولوانقل٘بارةا٥بندكشرقيإفريقياإٔبالببلدا٢ببشةاألمنكاإلستقراركأحتكركا٘بارةالبحراألٞبركت
(ُ)العربية.

 دين ا٢ببشة حتضنتا فقد ملكهم على خوفان اإلسبلـ يرفضوف ا٤بلوؾ كاف وقتال ُبك
 ىذا عصرنا كُب ا٤باكرين كمكر ئدينالكا كيد رغم األغلبية دين كأصبح ربوعها ُب نتشرا حٌب اإلسبلـ

 قوة من أكتيت ما كبكل هنار ليل جاىدة تسعى مسيحية ٕبكومات ا٢ببشة أرض بو ابتليت الذم
 أقلية كا٤بسلمْب كأف مسيحية دكلة أهنا على ا٢ببشة كإظهار ا٤بسلمْب ىوية لطمس كخارجية داخلية

 ا٤بسيحية ٗبظهر تظهر حٌب الطرؽ باتجن كعلى كالقرل األرياؼ ُب الكنائس بناء إٔب فسارعت فيها
 ا٢ببشة سكاف من األغلبية ٲبثلوف ا٤بسلمْب بأففاجئوفي هبم كإذا الدين ىذا ٕبفظ تكفل ا كلكن

 ا٢بكومات ظلت كىكذا(ِ)مليوف ٟبسْب تعداده يبلغ الذم السكاف ٦بموع من %ٕٓبيقار ما أم
 مسيحية ببلد أهناب الببلد ىذه إظهار ك٧باكلة كذ٥بم كقهرىم ا٤بسلمْب هتميش على تتعاقب ا٤بسيحية

 كإضفاء ٥با الغرب مساعدة ستبداديةاال القمعية السياسة ىذه ترسيخ ُب ا٢بكومات ىذه ساعد ك٩با
 ىي ما على األمور تستمر كٓب ما يومان نزيهة تكن ٓب الٍب الدٲبوقراطية  باسم عليها الدكلية الشرعية

 ما حدو إٔب ا٤بسلمْب على نفراجا فكانت كلها األدياف تعادم الٍب الشيوعية ظهرت حٌب عليو
 بالداخل ا٤بسلمْب ٲبثل ككاف بو كاعَبفوا )اإلسبلمية للشؤكف األعلى اجمللس)بتكوين فسمحت

 النبوم ا٤بولد كيـو كاألضحى الفطر عيد ُب ا٢بكومية الدكائر تعطيل ًب كما كا٣بارج
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 من انكثّب أفواجان ا دين ُب كدخل كا٤بدارس ٤بساجداكبنوا للمسلمْب انفراج فحصل(ُ)الشريف
 الوثنيْب القساكسة من عدد كأسلم،  ا٤بسلمْب يذيقوف كانوا الذين كجيشها ا٢بكومة كأصبحت،

األموات ًعداد ُب الويبلت  ا٢بكومة عهد ُب الفصل الكلمة ٥با كانت فقد للكنيسة كبالنسبة،
 على تضيق بدأت اليةا٢ب ا٢بكومة إف ٍب ، يديها من األمور خرجت الشيوعية عهد كُب،السابقة

 ا٢بكومة ُب كٛبثيلهم نسبتهم كتقلل ا٤بسلمْب  ىذا ُب حقوقهم يدركوا أف ا٤بسلمْب على كينبغي،
 ا٤بسلمْب أف القوؿ كنتيجة ، كدنياىم دينهم ُب تنفعهم الٍب العلـو ٝبيع كيتعلموا، هبا كيطالبوا،البلد

 الببلد ىذهُب العظمى  الغالبية عيشوت الذم للفقر نظران كا٤بعرفة العلم ينقصهم كلكن كثّب با٢ببشة
 أفضل مستقبل إٔب يتطلعوا أف ا٢ببشة ٗبسلمي فحرمه .ا٤بتميز ا١بغراُب كموقعها الكثّبة خّباهتا رغم

 تقرىا الٍب ٕبقوقهم كاعْب يكونوا كأف كالعلم ا٤بعرفة كعدـ ا١بهل من هبم لصق ما أنفسهم عن ينفوف
اة.الدكلي األعراؼك السماكية الشرائع الدينا٢بقالذمارتضاه الدينكأنو ييؤكدحيويةىذا ك٩با

للبشرأٌفايهيئلوُبكلزمافكمكافمنٰبملوكيدافععنوكليسىذاُبإثيوبيافحسب؛بلُب
إثيوبيا ُب ٰبصل فيما ا٤بسلمْب علماء بعض اىتماـ إٔب نشّب أف كٲبكن إليها، كصل أرض كل

كأكؿأرضيبإخواهنمُبتلكالببلدالٍبىيمهاجرصحابةرسوؿاكتذكّبالعآباإلسبلم
كصلهااإلسبلـبعدمكةا٤بكرمة،كىذاكبلـبعضالعلماءُبنصرةا٤بسلمْبىناؾ:

ا٢ببشةىيبلسيبلسييضطهدا٤بسلمْباضطهادانشديدان،(ِ)يقوؿجريشةُبإثيوبياكافأسد
(ّ)أغلبيةرغمأهنمُبحقيقةاألمرٲبثلوف

يقوؿالقس"زكٲبر"الذم-كا٢بقماشهدتبواألعداء–كُبشهادتوعلىإنتشاراإلسبلـ
يعتربمنأكربرجاؿالكنيسةٙبمسانللنصرانيةكالدعوةإليهاك٧باربةا٤بسلمْب.

منسكافمسلمْبكقديكوفا٤بسلموفأقلمن كالأفريقيا يقوؿ"كالٚبلوبلدةُبآسيا
سريعُبببلدغّبىمُب كيقوؿكىوُب٭باء مستمر ُب٭بو األقلية إالأفىذه الببلد بعضىذه

منالقبائلاا٢ببشة،كيدكرعلىاأللسنةمنذانعقادمؤٛبرا لنصرانيةُبمشاؿا٢ببشةلقاىرةأفكثّبان
فا٤بنتشركفدخلتُباإلسبلـ،كإفكانتأ٠باءأفرادىاالتزاؿكماكانتمنقبل،يقوؿ:"كا٤ببشرك

علىضفٍبالنيلكشرؽأفريقياكببلدالنيجركالكونغويرفعوفأصواهتمبالشكولمنانتشاراإلسبلـ
                                                             

 ( مع التحفظ على مشروعٌة عمل الموالد    1)
 (ملك الحبشة فً حٌنه هٌالسٌالس1ً)
 94,ص1جأسالٌب الغزو الفكري للعالم اإلسالمً (جرٌشة علً محمد 1)
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بسرعةُبىذهاأل٫باء".
يقوؿكىوٰبكيا٤بقاكمةالشديدةالٍبكاجههااإلسبلـمنقبلالنصرانيةكإفاحتبلؿا١بيش

ياسيألف"كادام"أىمالفرنسي٤بقاطعة"كادام"ُبأفريقياأىمحدثس
مركزُبأفريقيالئل٘باربالرقيقكانتشاراإلسبلـكعلىذلكفإفىذاا٤بركزأصبحٙبتسلطة
أكربيةٙبتفظبومهماكلفهاذلككىذها٢بادثةجعلتناُبمأمنمنأفتكوف"كادام"بعداآلفمركزان

للحركاتا٢بربيةضدا٢بكوماتالنصرانية.
ركفكا٤بنصركفبا٤بسلمْبُبا٢ببشةكعنالسرعةالٍبيكتسحهااإلسبلـرغمكقداىتما٤ببش

العداءالشديدلومنالدكلةكرغما١بهودا٤ببذكلةمنا٤بنظماتالبشريةلتحجيمانتشاراإلسبلـ.
ويقوؿالقس"كانوفسل"ا٤ببشرُبإثيوبيافتبلتقريرانعنمشايخالطرؽكالدراكيشُبأفريقياكقدـل

منا٤بؤلفاتالفرنسية،قاؿ:"إفاإلسبلـأخذينتشرُبا٢ببشةكسيصبح اقتبسها مقدمةتارٱبية
(ُ)مشاؿا٢ببشةعماقريببلدانإسبلميان".

يقوؿد/عبدااتسب:"كللدعوةاإلسبلميةُبا٤بنطقةنشاطقومكا٢بمدكالسيمابعد
معاتالسعودية،٩باساعدعلىتنشيطانتشارعقيدةأىلعودةكثّبمنالدعاةكا٤بتخرجْبمنجا

السنةكا١بماعةُبأكساطا٤بسلمْب،كٓب٪بدقبلاآلفكا٢بمدماٰبدمننشاطالدعوةإٔبا
".ٍب٣بصماآلتإليواألكضاعُبإثيوبياُباآلكنةاألخّبةبقولو:ا٤بنهجالصحيحُبا٤بنطقةكإٔب

فالشديدقدشهدتالساحةاألثيوبيةُباألياـاألخّبةتطوراتخطّبةضدالعمل"إالأنومعاألس
لئلسبلـ بْبفرؽالضبلؿكاالبتداعا٤بنتسبة الدعوماإلسبلميالصحيحُبموقفالٰبسدعليو
السنة أىل لدعوة ا٤بخالفة األنشطة كذكر إثيوبيا، ُب ا٢باؿ ٣بص ٍب كٞببلتو التنصّب فرؽ كبْب

كىيعدةأنشطة.كا١بماعة
 األشخاص بعض طريق عن تغلغلو ٧باكؿ ُب كيتمثل : الرافضي النشاط

ا٤بنتسبْبللعلم؛فعلىالرغمأنواليذكرأمنشاطللرافضةُبالفَبةا٤باضية؛إالأنوُباآلكنة
األخّبةنظرانلكوفالببلدمفتوحةلكلأحدقامتبعضالعناصرمنهمقبلثبلثسنوات

عربسفارهتمُبالببلدباالتصاؿبأحدا٤بشايخاليْبكالعملمعوحٌبضموهُببالتحديد
 صفهمأخّبان.
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 شرط كمن أبابا أديس ُب العلماء بتشكيل٦بلس كيتمثل الصوُب: النشاط
العضويةُبىذااجمللسأاليكوفالعضومنخرٯبيا١بامعاتاإلسبلميةكباألخصجامعات

 وفيْبكالقبوريْبا٤بتشددينا٢باقدينعلىالدعوةالسلفيةالسعودية.كٯبمعبعضالص
 النشاطالبدعي:كيتمثلُبقياـزعيمٝباعةاألحباش/عبداا٥بركمبزيارة

السنة أىل على ا٥بجـو تتضمن الٍب مؤلفاتو بعض ككزع أنصاره بعض مع للببلد خاطفة
 ك٘بدذلكمفصبلنُبالكبلـعنفرقةاألحباشكمؤسسها.(1)كا١بماعةكتكفّبىم

 

                                                             
 هـ المنتدى اإلسالم1418ًتارٌخ صفر 94ص 18, العدد ,مجلة البٌان( 1)
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 :إليو ككتاب رسوؿ اهلل  النجاشي إسالـ: الثالث المطلب


 كمسلم البخارم ُب كبعضها صحيحة النجاشي إسبلـ ُب كردت الٍب الركايات  كىذا،
 ا٤بلوؾ إسبلـ أف ا٤بعلـو فمن، ا٢ببشة أرض ُب اإلسبلـ يتتبع ٤بن ٗبكاف األٮبية من العظيم ا٢بديث

 من أكثر ُب الكرًن القرآف أشار كقد، األمم تلك رعايا على إٯبابيان ينعكس أمة أم ُب الشأفكذك
 فإنو عبس سورة ُب  نبيول ا تابع ككذلك أقوامهم من للمؤل األنبياء دعوة ذكر عندما موضع

 ُب سلطة أعلىىوك النجاشي إسبلـ فكاف قومو من ا٤بؤل بدعوة مشغوالن كاف كالسبلـ الصبلة عليو
 مات ٤با النجاشي أف لو ركاية ُب إسحاؽ ابن ذكر كقد، ا٢ببشة أرض ُب لئلسبلـ فتح ٗبثابة الببلد
 الصحيحْب ُب جاء قد إسحاؽ بن ذكر الذم كىذا.(ُ)نور قربه على يرل اليزاؿ أنو يتحدث كاف

 الذم اليـو ُب النجاشي نعى الرسوؿ أف كمسلم البخارم ركل كقد النجاشي إسبلـ على يدؿ ما
 إٔب كتابان  النيب كتب كقد عليو الغائب صبلة با٤بسلمْب كصلى ا٥بجرم التاسع العاـ ُب فيو مات

  النيب كتاب ُب جاء ما باب الدالئل ُب البيهقي قاؿ كثّب ابن قاؿ اإلسبلـ إٔب يدعوه النجاشي
 أصحمة النجاشي إٔب ا رسوؿ من كتابه ىذا" قاؿ اسحاؽ ابن إٔب السند ساؽ ٍب النجاشي إٔب

 ال كحده ا إال إلو ال أف كشهد، كرسولو با كآمن، ا٥بدل تبعا من على سبلـ ا٢ببشة عظيم
 رسولو أنا فإين ا بدعاية كأدعوؾ كرسولو عبده ٧بمدان كأف، كلدا كال صاحبةن يتخذ ٓب لو شريك
 فإف،(ِ)﴾ڍ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿،  تسلم أسلم
 على كموتو النجاشي إسبلـ عن ٨بتصرة نبذة كىذه.(ّ)«قومك من النصارل إٍب عليك فإف أبيت

 ُب اإلسبلـ نور شع الٍب الببلد أكائل من كانت ا٢ببشة ببلد بأف للشك ٦باالن يدع ال ٗبا اإلسبلـ
 أقلية يدعي من بطبلف على يدؿ ىذا كل اإلسبلـ من األكؿ اليـو منذ أىلها بْب كترسخ أرجائها

. النصراين الدينىعل دخبلء أهنمأك ا٢ببشة ُب ا٤بسلمْب

 

 المبحث الرابع : الجماعات الدينية في إثيوبيا كفيو مطالب :
                                                             

   119, ص1, طسٌرة النبوٌةال( ابن إسحاق, 1)
  64آل عمران :  1))
 ( 1145, رقم  )71, ص1باب الرجل ٌنعً إلى أهل المٌت بنفسه , ج الصحٌح،أخرجه البخاري فً 1)  )
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 لمطلب األكؿ : الشيعة في إثيوبياا
برغم٦بهوداتالرافضةُبكلمكافمنالعآبلنشرا٤بذىبالرافضيبطرؽشٌبمستخدمْب
السنة ا٤بسلمْب فقراء كخاصة الناس كإغراء لؤلمواؿ الكثّب كالبذؿ ا٣بارج ُب سفراهتم ذلك ُب
ٍب كتشييعهم لتعليمهم اإليرانية كا٤بعاىد ا١بامعات ُب إبتعاثات ُب إيراف إٔب كجلبهم با٤باديات

يقاؿكفيها كما إفريقيا بوابة كألهنا إثيوبيا دكلة كرغمأٮبية التشييعفيها إرجاعهمإٔببلداهنملنشر
جهلهكفقربْبأبناءا٤بسلمْبإالأنوكا٢بمدٓبيكن٥باأعِبالرافضةالدكرالكبّبا٤بتوقعُبدكلة

ُبكثّبمندكؿإفريقيامثلنيجّبياإثيوبياعلىاألقلإٔبالوقتا٢باضررغمكجوددكرىمالكبّب
:،قاؿالكاتبالسوداين:٧بمدخليفةصديقكغّبىاإالأهنمبدأكاُباآلكنةاألخّبة

اتفاقية" كأبـر ثقاُب مركز بافتتاح أخّبا إثيوبيا ُب اإليرانية السفارة لدل الثقاُب ا٤بلحق قاـ
بىذهاالتفاقيةيتلقىاجمللسمنالسفارةاإليرانيةتعاكفمعاجمللساألعلىاإلسبلمياإلثيويب،كٗبوج

سنويادعمامادياكبّبا،ٔبانبمايقدموحزبااللبناينكأغنياءالشيعةمندكؿا٣بليج.

كماتسعيإيرافللحصوؿعلىترخيصمنقبلا٢بكومةاإلثيوبيةالفتتاحقسمللغةالفارسية
ألجلذلكٗبغرياتمتنوعة،ُبحْبالٯبدأىلٔبامعةأديسأبابا،كربلجامعاتالببل د،كتقـو

الٍبالتتجاكز مىنيغطيتكاليفالقرطاسية للقسمالعريبََََّالسنةُبإثيوبيا دكالرسنويا
من-لدلجامعٍبأديسأبابا أكثر الٍبتضم ألفطالبكطالبة،َٕكربلا١بامعاتاإلثيوبية

الٍبتضم جكجكا العريبالذمافتتحبعدجهود-لبكطالبةألفطآُكجامعة القسم كىذا
مضنيةمنقبلأىلا٣بّبأصبحمنحيثاألٮبية؛القسمالثاينبعدالقسماإل٪بليزممتفوقاعلىكل
أجهزة على ا٢بصوؿ ُب بالغة صعوبة القسم طبلب كيواجو قياسية، فَبة ُب األجنبية األقساـ

سائلا٤بواصبلتكخدمةاإلنَبنت،كتسعىالسفارةاإليرانيةلتبِبا٢باسوبكا٤بكتبةالعلمية،ككذلكك
(ُ)"يعانيها.القسمالعريبنفسوحاليانبعدحالةاإلٮباؿالٍب

                                                             
 ., صحٌفة إلكترونٌة سعودٌة معتمدة  الراصدمحمد خلٌفة صدٌق ,    (1)
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كىكذاٙباكؿكإفكانت٧باكلةمتأخرةنوعانماُبدكلةإثيوبيارغمأٮبيتهاُبالقارةاإلفريقية
ا١بماعةالتنبو٥بذها٣بطوةالٍببدأتهباإيراف٤بواجهتهاكلكنينبغيلئلخوةا٤بسلمْبمنأىلالسنة

ٗبايناسبا٤بقاـمنٙبذيرالشعباإلثيويبمنمغبةاإل٫براؼكا٤بيلإٔبا٤بذىبالرافضيكٓباطلع
علىأمشىءمن٧باكالتسابقةللرافضةُبأثيوبياكأفكنتالأظنأهناااكلةاألكٔبكالالوحيدة

أهنالنتكوفااكلةاالخّبةكذلكألفدكلةإيرافلنتالولكنىذاما اطلعتعليةكأفكنتاجـز
 جهدانُب٧باكلةبثمذىبهاا٣ببيثُبدكلةإثيوبياإسوةببعضالدكؿُبقارةإفريقيا.

 المطلب الثاني : الوىابية :
نًقبلالدكلةبتأييدومنبعضأمامايسمىبالوىابيةالٍبطا٤باايهتمهباا٤بسلموفُبا٢ببشةم

يريدكف ىناؾلتحقيقما قذؼأىلالسنة لكلمنأراد اإلسبلميْبىناؾٕبيثأصبحتمشاعة
ضدىمكماأفاإلرىابالدكٕبأصبحمشاعةألعداءاإلسبلـكا٤بسلمْبمناليهودكالنصارل،فإذا

ىذهالكلمةلتحقيقمآرهبمكىكذاأرادكااستهداؼأحدمنا٤بسلمْبأكطائفةأكدكلةاستخدموا
:دا٢ببشة،فأقوؿمستعيناباا٤بخالفْبألىلالتوحيدُبببل

أكال:إفعامةمنيطلقىذهالكلمةعلىأىلالسنةُبا٢ببشةاليعرؼعنهاشيئاالمن
قريبكالمنبعيد،كإ٭باكماقيل:٠بعتالناسيقولوفشيئافقلتو،ٍبنقوؿللذينيدعوفالعلم

كيتهموفإخواهنممنا٤بسلمْبُبا٢ببشةىاتوابرىانكمإفكنتصادقْب.
منالذينيقولوفإنويوجدمذىبكىايبتفضلوامشكورينبإثباتذلكُبثانيا:نطلب

مكافمنالعآب،كذلكبإبرازكتبذلكا٤بذىبهبذااالسم،كذلكبذكركتبىذاا٤بذىبُب
 العلـو بقية ،فمثبلنكتبالتوحيدأكال،ٍبكتبا٢بديث،ٍبكتبالفقو،كىكذا الفنوفكلها

الٍبألف هاصاحبذلكا٤بذىبكأتباعومنبعدهمنعلماءا٤بذىبكماىوا٢باؿلبقيةالشرعية
للمسلمْب يقاؿ حٌب كىكذا ، كا٢بنبلي كا٢بنفي كالشافعي ا٤بالكي كا٤بذىب اإلسبلمية ا٤بذاىب

الذيناليعرفوفىذاا٤بذىبىذهمراجعا٤بذىبالوىايب.
للكت ا٤بخالفة الشرعية ا٤بخالفات إظهار : كأئمةثالثا الصاّب السلف كمنهج كالسنة اب

ا٤بسلمْبا٤بعتربينا٤بتقدمة٥بذاا٤بذىب،كٙبريرىذها٤بخالفاتعلمياباالستنادإٔبكتاباكسنة
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ا٤بخالفات تفنيدىذه ٍب ، فمنبعدىم ا٤بسلمْبمنالصحابة كأئمة كالسبلـ الصبلة عليو رسولو
علمُبكلمكاف.بطريقةعلميةيفهمهاالعلماءكطلبةال

ٍبالقياـبالردعلىىذها٤بخالفاتكذلكباالستنادإٔباألدلةالصحيحةقطعيةالداللةمن
الكتابكالسنةكأقواؿأىلالعلما٤بعتربينعندعامةا٤بسلمْبكاألئمةاألربعة،كعندماٰبصلذلك

يدعوفبوكيتضحاألمركيظهرمنأكلئكالذينيدعوفأفىناؾمذىباكىابياييسلم٥بمبصحةما
ا٢بقكيكوفمايدعونوُبمكانوكماعلىطالبا٢بقإالالرجوعإليو،كلكنحسبمعلوماٌبأف
ىذااألمرغّب٩بكنبلشبومستحيل،إذكيفٲبكنإضافةمذىبإٔبا٤بذاىباإلسبلميةا٠بو

لفة،كعلماؤهالذيندرسوهكأصلوامسائلوا٤بذىبالوىايببدكفأفيكوفلوأصولوا٤بعتربةككتبوا٤بؤ
٧باربة يراد ما عند تقاؿ كلمة إال ، يعرفونو ال كىم غّبىم فيعرفو ، بعدىم من كعلموه كتعلموه
التوحيدكإظهارالبدعالعاريةعنالدليلالصحيحمنالكتابكالسنةكىيالشماعةالٍبأشرناإليها

يوافقماذيكرىنامنضركرةإثباتاالدعاءاتباألدلةكالردقبلأسطر،كعليوفإفالقارئا٤بنصف
على٨بالفيهاباألدلةكالربىاف،كىذهطريقةعلماءاإلسبلـا٤بعتربينقدٲباكحديثاإذلوالاألدلةلقاؿ

كلمنشاءُبالدينماشاء.
قاؿالشاعر:

لظفرفيماقدرأكاكرككا...ككلهميدعوفالفوزباٚبالفالناسي
(ُ)يكوفالنصينصره...إماعناأكعنسيدالبشرفخذبقوؿو

كقاؿآخر:
ولو...قاؿالصحابةىمأكلوالعرفافالعلمقاؿاقاؿرس

(ِ)ماالعلمنصبكللخبلؼسفاىة...بْبالرسوؿكبْبرأمفبلف

بأهنمكىابية،يدرسوفىذا العربيةالسعوديةكخرٯبوجامعاهتا ا٤بملكة يتهمعلماء : رابعا
ا٤بذىبكيدرسونوُبا١بامعاتالسعودية.

كىذاالكبلـيلحقٗباسبقوبأنوافَباء،فهذها١بامعاتكمناىجهاموجودةكمطبوعةكتوزع
عداءكاألصدقاء،فماعلىىؤالءا٤بدعْبإالالنظر٦باناكيباعبعضهاُبا٤بكتباتكمنشورةأماـاأل
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ُبأقربمنهجمنا٤بناىج١بامعةُبا٤بملكة؛ليجدكاأنواليوجدكتابعلىاإلطبلؽ٥بذاا٤بذىب
ا٤بذكورزكرايدرسُبا١بامعات.

-فالذمييدرسُبالعقيدةُبجامعاتا٤بملكةىوكتابالطحاكيةكشرحها،كأنتبصّب
حنفي-اكفقك كىو العز أبو كمؤلفو ، العقدية ا٤بناىج كتب أىم من كىو الكتاب ىذا أف

ا٤بذىب.
كُب ، ٲبِبا١بنسية بنعليالشوكاينكىو ٧بمد اإلماـ كمؤلفو ، كُبالتفسّبفتحالقدير

للب ا٤بربع الركض الفقو كُب ، أيضا ٲبِب كىو الصنعاين األمّب بن مد السبلـ سبل هوٌبا٢بديث
حنبليا٤بذىب،كىذهالكتبالٍبدرستهابنفسيُبا١بامعاتالسعوديةُب٨بتلفا٤براحل،كال
تزاؿحٌباآلف،كتدرسللسعوديْبكغّبالسعوديْب،فأينكتبا٤بذىبا٤بذكور،كأينىذاالكبلـ

أصبلكماقررنا،ٍبالذميقاؿبأفالسعوديةكىابية،كتدرسا٤بذىبالوىايب،معأنوغّبموجود
ييتهمخرٯبوجامعاهتازكراهبذااكلةالصدعنالصراطا٤بستقيم.

معالعلمأنوليسعيباكالحراما،أفيكوفىناؾمذىبصحيحبأصولوكفركعو،كعلمائو
م،ككتبو،كمراجعو،فماالعيبُبذلكإذاكافموجوداكىوصحيحكلوأتباعمنالعلماءكطلبةالعل

كليسىذاإذاأحسناالظنبالقائلْب،كأفذلكعنجهلا٤بشكلةالقوؿببلعلمكالبرىاف،كلكن
إرادةالصدعنسبيلا.

كإليك ىذه القصة في الموضوع نفسو كالحوار الذم تم بين الدكتور الشويعر كبعض 
:علماء المغاربة

فقدذكرالدكتور٧بمدبنسعدالشويعرُبكتابو)تصحيحخطأتارٱبيحوؿالوىابية(
العنواف:الشويعرفقاؿ الكتابهبذا مهمةىػ،كنتُبَُْٕففيعاـ»ُبسببتأليفىذا

 ا٤بغربية بالبقاءُبا٤بملكة علىالسنغاؿ،ككافخطسّبالطّبافملزمانلنا ٍبعرٌجنا ستة٤بوريتانيا،
أياـ.

كُبأحداألياـكنتُبضيافةأحداألساتذةبإحدلا١بامعاتٍبقاؿالدكتورالشويعر:
للملكة ٧ببتو كمن شٌب، أحاديث دارت ٗبكتبتو جلسة كُب ا. عبد بالدكتور لو: كأرمز ىناؾ،
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يقارباالثِب كعددىم ا٢باضرين، أماـ السؤاؿ ىذا علٌي طرح هبا، مؤٛبراتعديدة عشركحضور
شيخانمنفضبلءالببلدىناؾ.

قاؿ كبيننا: إليها، هتفوا كقلوهبم ا٤بسلمْب كنفوس ا٤بملكة، ٫بب كبّبإننا تقارب كبينكم
لئلسبلـ ٨بلصة جهود من ا٤بملكة كعلماء حكاـ يؤديو ٗبا كإعجاب القيادات، بْب كتفاىم
كا٤بسلمْب،كلكنحبذالوتركتما٤بذىبالوىايبالذمفرؽبْبا٤بسلمْب؟!.فأجبتو:قديكوفعلق

كلكنحٌبتلتقيا٤ب السليم، منغّبمصدرىا مأخوذة فاىيم،٫ببأفبالذىنمعلوماتخاطئة،
نطرحا٤بوضوعٕبضوراإلخوةللنقاشالعلميا٤بقركفبالرباىْب..

:ك٤باكافكلإنسافترتاحنفسو،كيطمئنقلبو،٤باكىذاالكبلـللدكتورالشويعرلتٍبق
الٍبتضمناجدراهنا ا٢بوارلنأخرجعماُب٧بتوياتىذها٤بكتبة، ألفوعلماءبلده،فإنِبُبىذا

بعة؛ألنككماترايناآلفالأٞبلكتابان،كٓبٱبطرببإبمثلىذاالنقاش.األر
كقبلأفنبدأ أكطرحاآلراءكلذا بعيدانعنالتعصبكاالنفعاؿ، أرجوأفيكوفنقاشنا :

ا٢بقيقةىوىدفنا،كاالمتثاؿألمراكأمررسولوىوغايتنا،طلبفبدكفدليلمقنعيعوؿعليو،أل
ملمنكلمٌنا.ينىوا٤بؤىكنصرالد

قاؿ:أكافقكعلىىذا،كأصحابالفضيلةا٤بشايخىما٢بكمبيننا.
:رضيتبذلك،كبعدالتوكلعلىاأرجوأفتطرحأممدخلللحوار.اؿالشويعرق

،كىوقولو:سئلاللخمي:ُُُبكتابو[ا٤بعيار]ا١بزءنشريسيقاؿ:خذمثبلنماذكرهالو
عنأىلبلدبُبعندىمالوىابيوفمسجدان،ماحكمالصبلةفيو؟.

ىذاىوكتابٯبمعالفتاكلُبالفقوا٤بالكي،ٝبعوأٞبد[ا٤بعيار]كللمعلومية:فإفكتاب
كطبعُبنشريسيبن٧بمدالو ا٤بغرُّ، ا٢بكومة كقدطبعتو نسخعنطريق٦بلدان، كتوزعمنو بية

اإلىداء.
،أجبتو:بافالفتولعلىىذاالسؤاؿُُبعدطرحالسؤاؿ،كإحضارالكتابا٤بذكورا١بزء

صحيحة،كنوافقاللخميعلىماجاءُبفتواه.
قاؿإذااتفقناعلىأفىذهالفرقة،كخطأماتسّبعليو،خاصةكأفا٤بفٍبقاؿ:ىذهفرقة،

فرة،قطعادابرىامناألرض،ٯببىدـا٤بسجد،كإبعادىمعنديارا٤بسلمْب.خارجيةضالةكا
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:ٓبنتفقبعدكالزلناُببدايةا٢بوار..كلعلمك:فإفىذهالفتول٥بانظائرٍبقاؿالشويعر
لدلعلماءاألندلس،كفقهاءمشاؿأفريقيا،كىيمستمدةمن قبلاللخميكبعده،موجودة كثّبة

اُبا٣بوارج،الذينقاتلهمعليبنأيبطالبُبالنهركاف.حكمرسوؿ
التارٱبيبْبماتعنيوىذهالفرقة، كُبنقاشناىذا،سوؼنصلبإذفاإٔبتصحيحا٤بفهـو
كصفان ألصقت الٍب التسمية كبْب بشأهنا، إفريقيا كمشاؿ األندلس ُب اإلسبلـ علماء أفٌب الٍب

دبنعبدالوىابرٞبواالتصحيحية.ىذاالتصحيحلنيكوفمقنعانمستهجنانبدعوةالشيخ٧بم
إالبقرائنكبراىْبمرضٌيةعندكم،ألفرائدناٝبيعانالوصوؿلذاتا٢بقيقة..كالرأما٥بادئا٤بقنعىو

الذمتنجليبوالغشاكةكتصححبوا٤بفاىيم.
الفتولنريدأفتعطيناماعندؾ،قاؿ:كلنانريدالوصوؿ٥بذها٢بقيقة..ٍبقاؿ:كبعدىذه

ك٫بننستمعكاإلخوةٰبكموفبيننا،كيصوبٌوفأكٱبطئوفمايقاؿأكيعرضأمامهم.
ا-:سَبكفاؿالشويعرق ينّبالطريق٤بنيريدالوصوؿللرأمالصائب،-إفشاء ما ،

طرةالكتابليسمعاإلخوة؟.كلعلكتقرأكاستجبلءاألمر،ك٥بذا:نبدأٗبالدينامنأجزاءا٤بعيار..
قاؿ:تريدالفتولحٌبأقرأىاأمامهم،أـأبدأٗباعلىالغبلؼا٣بارجيمنمعلومات؟.
:بلالغبلؼا٣بارجي..أكالداخلي..فهماسواء..اؿالدكتورالشويعرق
ا٤بتوَبعاـنشريسي،تأليف:أٞبدبن٧بمدالو[ا٤بعيارا٤بعربُبفتاكلأىلا٤بغرب]فقرأ:

ىػ،بفاسبا٤بغرب.ُْٗ
ألكربا٤بشايخسنان،كىوشيخكقور،ىادئالطبع،ا٠بوأٞبد:ياشيخ:اؿالشويعرقلتق

ىػ.ُْٗ..فرصدذلكعاـنشريسيأٞبدسجلتاريخكفاةالو
:ىلمنا٤بمكنإحضارترٝبةالٌلخمٌي؟.ٍبقلت

منرفوؼا إٔبرٌؼ قاـ ٍب نعم.. كفيوقاؿ: جزءانمنأحدكتبالَباجم، فأحضر ٤بكتبة
ثناءعليوكعلىترٝبة:عليبن٧بمداللخمي،مفٍباألندلسكمشاؿإفريقيا،كالَبٝبةطويلة، كفيها

علمو..
.:إفبيتالقصيدُبهنايةالَبٝبة،فمٌبتوُب؟قلتكالكبلـللشويعرف

ىػ.ْٖٕقاؿالقارئ:كتوُبعاـ
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:اكتبتاريخكفاةالشيخعلياحدا٢باضرينُبا١بلسةلشيخأٞبدلالشويعراؿالدكتورفق
ىػ.ْٖٕالٌلخمي،فكتبوُبعاـ

:ىلتشكُبعلمائناكُبفتاكاىم؟.فقاؿالدكتورعبدا
الشك؟ .ٍبالتفٌتإٔبا٤بشايخ..كقلت:ىلكالكبلـللشويعرقلتكمادليلكعلىىذا

لشكالذمأكجبىذاالقوؿ؟.فكافا١بوابباإلٝباع:النفي.بدرمِبمايدعوإٔبا
الشويعرق ك٪بٌلهم،اؿ ٫بَبمهم فإننا ببلدم، ُب علمائنا كعن عِب، الشك أنفي كلكي :

كنصٌوبكلفتولتصدرعنهم،يدعمهاالدليلمنالكتابالكرًن،كالصحيحمنسنةرسوؿا.
،مقركنانٗبايدعمو،ٰبتاجإٔبشيءمناألناةكالصرب.جلوأكلكنالوصوؿإٔبمابدأناا٢بديثمن

كمنباباستعجاؿا١بواب:أطرحعلىا١بميعىذاالسؤاؿ:ىلٲبكنأفيفٍبالعلماءعلى
معتقدٓبيوجدصاحبوالذمينسبإليوبعد،أكا٢بكمعلىمٌلةمنا٤بللٓبتظهربعد؟؟!!.

منمعجزاتقالواٝبيعان:ال..كٓبيعرؼىذا،إال ماجاءعنوإخبارمنرسوؿا.كىذا
النبوة،كُبالغالبيأٌبالوصفدكفا٤بسمى.

:أفالوىابيةأكؿمنأنشأىا٧بمد:ألستتعتقدكيعتقدغّبؾموجهانالكبلـٌدثياؿق
بنعبدالوىابُب٪بد؟قاؿبلى.

الٌلخميكغّبهمنعلماءا٤بالكية:إفالشيخ٧بمدبنعبدالوىاب،عندماأفٌباؿالشويعرق
ُباألندلس.كُبالشماؿاإلفريقي،كافأكثرمناثنْبكعشرينمنأجدادهٓبيولدكابعد،باعتبار
أفا٤بتوسطلكلقرفثبلثةجدكد،كماأفبْبكفاةعبدالوىاببنرستمككفاةالشيخ٧بمدبن

كعلما جداِّ، كثبلثْب كاحد من يقرب ما الوىاب الغيب،عبد يعلموف ال ا٤بسلمْب كعلماء ؤكم
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿:اليعلمونو،قاؿتعأبكننزىهمعنالكهانةكالسحر،كعنالقوؿُبأمر

.ُ))﴾چ چ چ چ ڦ
قاؿ:أكضحأكثر..!!

ىػ،َُِٔىػ،كماتسنةُُُٓ:إفالشيخ٧بمدبنعبدالوىابكلدعاـاؿالشويعرق
-كمامربنا-الذمألفكتاب)ا٤بعيار(،كنقلالفتولعنالٌلخمينشريسيكبينوكبْبأٞبدالو
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(كفقتاريخالوفاة،كماأفبْبالشيخ٧بمدبنعبدالوىابكبْبِِٗمئتافكاثنتافكتسعوفسنة)
عامان) كعشركف كٜبانية سبعمائة الفتول صاحب كىو ماِٖٕالٌلخمي، كفق الوفاة، تاريخ كفق )

أٞبدلوفاةكلمنهما.سٌجلالشيخ
كيقاسعلىىذاكلمنأفٌبمنعلماءاألندلسكمشاؿإفريقياعنتلكالوىابية.

.قاؿ:ىلٲبكنأفتوضحأكثر٤باتعِب..بدليلمقنع؟
:ٓبيهتمعلماءمشاؿإفريقياكاألندلس،بالفتاكلعنالوىابيةكالتحذيرمنها،ٍبقاؿالشويعر

ٖببلؼديارا٤بسلمْباألخرل،الٍبكٌضحفرقهاالشهرستاينُبكتابو)ا٤بللإالألهناموجودةعندىم
ُبكتابو)الفصلُبا٤بللكاألىواءكالنحل(.كالنحل(. كابنحـز

موضوعنا ألٌفوكُب الذم ، إفريقيا( مشاؿ ُب اإلسبلمية )الفرؽ كتاب: عندؾ يوجد أال :
دالرٞبنبدكم؟..كىوجزءكاحد.الفرنسي:ألفردبل،كترٝبوللغةالعربية:عب

ىوموجود..ٍبقاـكأحضره.قاؿ:ىا
فلنقرأُبآخره،حرؼالواك..فقرأأحدىم:الوىبيةأكالوىابية:كالكبلـللشويعركذلكقلت
باضٌي،ك٠بيتبا٠بوباضيةأنشأىاعبدالرٞبنبنعبدالوىاببنرستم،ا٣بارجياإلإفرقةخارجية

الذمع إٔبأفكىابية، حركب.. كبْبمعارضيو بينو كحصل كألغىا٢بج، اإلسبلمية، ٌطلالشرائع
ىػ،ٗبدينةتاىرتبالشماؿاألفريقي،كأخرببأففرقتوأخذتىذااالسم؛٤بإُٗقاؿ:ا٤بتوَبعاـ

يكرىوفالشيعةقدركراىيتهمألىلالسنة.ككاف أحدثوُبا٤بذىبمنتغّباتكمعتقدات،ككانوا
قدٙبدثُبكتابوا٤بنوهعنوعنالفرؽاإلسبلميةُبالشماؿاإلفريقيمنالفتحالعريبألفرد ىذا

حٌبكقتا٤بؤلفُبالعصرا٢باضرتقريبان.
كيرلالزركليُب عندمنكتبعنو، اختلفُبتاريخكفاتو، قد الوىاببنرستم كعبد

ىػ.َُٗ)األعبلـ(:أفكفاتو٫بو
ضرين:ىذهىيالوىابيةالٍبفرقتبْبا٤بسلمْب،كصدرتبشأهناعندذلكقلتلوكللحا

فتاكلمنعلماءكفقهاءاألندلسكمشاؿأفريقيا،كما٘بدكفُبكتبالعقائدعندكم،كىم٧بقوف
فيماقالواعنها.



 

ِٔ 

 

-رٞبهماا-أمادعوةالشيخ٧بمدبنعبدالوىابالٍبناصرىااإلماـ٧بمدبنسعود
الت سنةالسلفية من صح كما ا كتاب على قامت ألهنا كأعما٥بم؛ ا٣بوارج ضد فهي صحيحية،

رسولو،كنبذماٱبالفهماكىممنأىلالسنةكا١بماعة.
 اإلسبلـ ببلد ُب انتشرت الٍب :ككالشبهة قاؿ الشويعر للدكتور زاؿ ال ركجهاكالكبلـ قد

الفرقةُبصفوفهم،فقدكافا٤بستعمركفأعداءاإلسبلـكا٤بسلمْبمنمستعمرينكغّبىملكيتبث
كاقع من كيعلموف عنفواهنم، كقت كىو الوقت، ذلك ُب اإلسبلمي العآب غالب على يسيطركف
حركهبمالصليبية،أفعدكىماألكؿُبٙبقيقمآرهبم:اإلسبلـا٣بإبمنالشوائب،كٛبثلوالسلفية،

حيث-ألفمبدأىمفرؽتسد-كتفريقانبْبا٤بسلمْبككجدكاثوبانجاىزانألبسوهىذهالدعوةتنفّبان،
أفصبلحالديناأليويبرٞبوآبٱبرجهممنديارالشاـإٔبغّبرجعة،إالبعدأفقضىعلى
منأىلالشاـككزعهمُبالديار علماء ٍباستقدـ الفاطميْبالعبيديْبالباطنيْبمنمصر، دكلة

التشيٌ من مصر فتحولت كعمبلنا٤بصرية دليبلن الواضح كا١بماعة، السنة أىل منهج إٔب الباطِب ع
كاعتقادان.

اإلماماف: الٍبقادىا السٌنية، التوحيد دكلة رأكا بعدما الكرٌة، منإعادة فا٤بستعمركفخافوا
٧بمدبنعبدالوىاب،ك٧بمدبنسعود،ٍبمنجاءبعدٮبا،تتسعأعما٥بما،كيكثرا٤بستجيبوف٤با

لديكمأفا٤بستعمرمادخلبلدةإسبلميةإالحاكؿإقصاءأىلهتدؼإل الدعوة،كمعلـو يوىذه
انتهىكبلـ.(ُ)«السنة،كتقريبأىلاألىواءكالبدع؛ألهنممطيتوفيمايريدعملوُبدياراإلسبلـ

الدكتورالشويعرمنكتابتصحيحخطأتارٱبي.
؟الشيخ محمد بن عبد الوىابقلت : لكن لو قاؿ قائل ما تقوؿ في المدعو 

الذمذاعصيتوكانتشرُبا١بزيرةالعربيةكصارلومدرسةكأتباعكتغّبتأموركثّبةُبا١بزيرةالعربية،
؟.ككافلوأثركبّبإٔبيومناىذاكأنتالتستطيعتنكركجوده،كأنوغّبكثّبانمنعقائدالناس،

بوإٔبا١بزيرةالعربيةبعدأفتغّبتمعآبالدينالصحيح،فأقوؿىذااإلماـرٞبواجاءا
كشاهباشيءمنأنواعالشرؾكا١بهلبأمورالدينعامة،كبأمورالعقيدةكالتوحيدخاصة،فجددما
بالكتاب إٔبالتوحيدا٣بالصكنبذالشرؾكالبدعُبالدينكااللتزاـ أندرسمنتعاليمالدينكدعا

                                                             
  16-17, د.ط ,  ص  تصحٌح خطؤ تارٌخً حول الوهابٌة(  الشوٌعرمحمد, 1)



 

ّٔ 

 

ُبالكبلـعنىذااإلماـالذمجددمعآبالدينمثلغّبهمنالدعاةإٔباكالسنة،كلنأطيل
الكتابكالسنة، كا٤بصلحْبقبلوكٓبيأًتٔبديد،كىذهكتبوكأقوالوُبكلمكافٓبٱبالففيها
كعلماءاألمةمنالصحابةكالتابعْبكاألئمةاألعبلـ،كاألئمةاألربعةكغّبىم،فهوعلىمنهجهم
كالزاؿالتحدمقائماُبأنوخالفالكتابكالسنةأكاألئمةا٤بعتربين،كٓبيكنلومذىبمستقل
غّب من ا٤بنصفْب بل ، العربية ا١بزيرة خارج من للمنصفْب الكبلـ أدع كلكن ، عنو يقاؿ كما

ٗباىوأىلو،ا٤بسلمْبمنالذيندرسواالديناإلسبلمياكلةالطعنفيو،فقدأثنواعلىالرجل
فهيشهاداتمنمستشرقْبكإليكبعضا٩باقالوافيو:كا٢بقماشهدتبواألعداء،كمايقاؿ.

كدعوتوكعلموابذلكأفابعثولتوحيدهكإخبلصالعبادةلو،....كفرهدرسواسّبةالرسوؿ
دعوتوبدعوةشيخاإلسبلـ٧بمدبنعبد الوىابرٞبوا،فوجدكهكنبذالشرؾكأىلو.ٍبقارنوا

،يقوؿا٤بؤرخاألمريكيلوثركبستواردمؤلف)حاضرالعآبٲبشيعلىنفسمنهجوكطريقتو
اإلسبلميالذمعلقعليواألمّبشكيبأرسبلف.

مستغرؽُبىجعتوكمدِبُبظلمتوكفيماالعآباإلسبلمي»قاؿُبالفصلاألكؿمنالكتاب:
منقلبصحراءشبوا١بزيرة،مهداإلسبلـ،يوقظا٤بؤمنْبكيدعوىمإٔباإلصبلح،إذابصوتيدكم

كالرجوعإٔبسواءالسبيلكالصراطا٤بستقيم،فكافالصارخهبذاالصوتإ٭باىوا٤بصلحا٤بشهور٧بمدبن
كاياالعآبعبدالوىابالذمأشعلنارالوىابيةفاشتعلتكاتقدت،كاندلعتألسنتهاُبكلزاكيةمنز

القدًن اإلسبلمي اجملد كاستعادة النفوس إصبلح على ا٤بسلمْب ٰبض الداعي ىذا أخذ ٍب ، اإلسبلمي
(.َِٔ/ُكالعزالتليد،فتبدتتباشّبصبحاإلصبلح،ٍببدأاليقظةالكربلُبعآباإلسبلـ.)

 رأم المستشرؽ )جب اإلنجليزم( .
ق٧بمدبنعبدُُٕٓ-ـُْْٕكُبجزيرةالعرب،قاـحوإب»قاؿُبكتابامدية:

الٍبدعاإليهاابنبتحقيقالدعوةإٔبا٤بدرسة)ا٤بذىب(ا٢بنبليةالوىابمعأمراءالدرعيةآؿسعود
«.تيميةُبالقرفالرابععشر

 : ُباإلسبلـ( )اال٘باىاتا٤بدنية ُبكتابو فإفالوى»كقاؿأيضا ٦باؿالفكر ٗباأما ابية
قامتبومنالفًبضدالتدخبلتالعدكانية،كضداألصوؿالقائلةبوحدةالوجودالٍبتريدتدنيس
للخبلصاألبدم،كحركة٘بديدأخذتتنجحُب التوحيدُباإلسبلـ،فقدكانتعامبلمفيدا

العآباإلسبلميشيئافشيئا.



 

ْٔ 

 

 :دائرة المعارؼ البريطانيةكفي 
عارؼالربيطانية،كىيتتكلمعنالوىابيةمايلي:جاءُبدائرةا٤ب

الوىابيةاسم٢بركةالتطهّبُباإلسبلـ،كالوىابيةيتبعوفتعاليمالرسوؿكحده،كيهملوفكل
ماسواىا،كأعداءالوىابيةىمأعداءاإلسبلـالصحيح.

 في دعوة الشيخ محمد بن عبد الهاب رأم جماعة من المستشرقين
قاؿاألستاذ)كيلفرد(ُبكتاب)اإلسبلـُبنظرالغرب(ألفوٝباعةمنا٤بستشرقْب.

حبالشرعاإلسبلمي، كاف٧بمدبنعبدالوىابيقوؿقبلكلشيءٯببأفتعيشوا
كىذاىومعُبأفيكونوامسلمْب،الذاؾالرغاءالعاطفي.

 حنا : رأم األستاذ فيليب
كلقدتأثر٧بمدبن»قاؿاألستاذفيليبحناكىومؤرخلبناينُبكتابو)تاريخالعرب(:

،علمياكنظرياعنطريق قدا٫برؼكثّبا ٲبارسومعاصركه عبدالوىاببفكرةىيأفاإلسبلـكما
سنهاالقرآف،كقررأفينفيهاىوبنفسو.السنةالٍب

 :رأم مستشرؽ نمساكم
أردناالبحث»شرقْبجولدسيهرُبكتابوالعقيدةكالشريعةمايلي:قاؿشيخا٤بست كإذا

خاصةمنكجهةالنظرا٣باصةانتباىناعنعبلقةاإلسبلـالسِببا٢بركةالوىابية٪بدأنو٩بايسَبعي
ا٢بوادثاإلسبلميةأفيعتربلىبالتاريخالديِبا٢بقيقةالتالية،ٯببعلىمنينصبنفسوللحكمع

ة،فغايةالوىابيةىيإعادةْبأنصارللديانةاإلسبلميةعلىالصورةالٍبكضعهاالنيبكالصحابيالوىاب
كقاؿعنو:٧بمدهبجتاألثرمُبكتابو)٧بمدبنعبدالوىابداعيةالتوحيد(.«اإلسبلـكماكاف

ُبوالعريبا٤بسلممنسباتكاقعالتاريخ،يقررُبصراحةككضوحأنوالرجلالذمأيقظالعمبلؽ»:
جزيرةالعربداـدىرا،كأشعرهكجودها٢بيالفاعل،كأعادإليودينوالصحيح،كدكلتوالعزيزةا٤بؤمنة،

كيقررغّبمنازعأنو.تعزائمكعظائمكفتوحامنكدفعوإٔبا٢بياةالفاعلةليعيدسّبةالصدراألكؿ
رفضالتفرؽُبالدينرفضاحا٠با،فلميكنمنجنسرجلالتوحيدكالوحدة،كالثائراألكربالذم

ا٤ب كالطرائق ا٤بذاىب أرقاـ إٔب ليضيفوا بالدعوات يأتوف كيكثره،ةمزقمن العدد يزيد جديدا، رقما
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التجزئة يقبل ال الذم الرقم كحده: الفرد" "الرقم لتحقيق كدعا األرقاـ، ىذه إلغاء أكجب كلكنو
كاإلسبلـ،طريقوكاحدة،التتفرع،كالتتعدد.بلـ(.وىرالفرد،أالكىو)اإلسكا١ب

العرب، أمر بو ىوالذماستقاـ الرقم"الفرد" كقدجاءتالبيناتكفلقالصباحبأفىذا
،كالدكلةالعظمىكقدانضولٙبتلوائهاا٣بفاؽأىلاألرضمنكلجنسككٌوفالوحدةالكربل،

،متساكينُبا٢بقوؽ،الفضلفيهاألحدعلىأحد،متآخْبُبامابْبمشرؽللشمسكمغيب
إالبتقواه،متعاكنْبعلىبناءحضارةأخبلقيةجديدة٘بمعإٔبمطالبا٤بادةمستشرفاتالركح.

فجاء)٧بمدفسدالتوحيد،كزالتالوحدة،ذىبالتفرؽُبالعقيدةهبذااجملدالعظيم..فلماأي
إٔب للعودة داعيا ذلكاجملدكعبلبنعبدالوىاب( عليو كقداألصلالذمقاـ كعزكطاؿ، ٠بكو

أر أثرادحققما ُبكلصقع ككافلفكره ُبالعآباإلسبلمي، كأشاعاليقظة العرب، ُبجزيرة ه
جاء)٧بمدبنعبدالوىاب(علىفَبةالعظيم،الذمصنعوالرجلالعظيم.فهذاىوالصنعمشهود.

صواتا١بهّبةُباإلصبلحكالدعوةإٔبالتوحيدكالوحدة،كحْبمنا٤بصلحْبالكبارأصحاباأل
الظبلـظي اكتنف إذ كا٤بسلمْب، بالعرب الظنوف كاجنت اإلسبلمي، العآب ا٤بطامع،اواء نبهمت

كىافشأهنمعلىاألقوياء،فطمعالعربُبديارىم،كتفرقتكلمةا٤بسلمْب،حكركدتري ضعفوا
كاألقواؿكالكتابات.(ُ)غتعليهماألممحٌبالشراذـالصهيونية.فيهمالطامعوفمنكلجنس،كب

الرجلالذمأصلحابوماأندرسمنتعاليمالدينُبا١بزيرة تفوؽا٢بصرُبا٢بديثعنىذا
العربية،كقدانتشرىذاالتغيّبكاإلصبلحإٔبأ٫باءالعآب،كشهدبذلكالقاصيكالداين،كاعَبؼ

٧بسوبوفعلىالدينفيلبسوفعلىبذلكحٌبكثّبمنغّبا٤بسلمْب،ٍبيأٌبمعاألسفمنىم
فيولصدالناسعنالدينا٢بقبقصدأكبغّبقصد،إذا الناسبأفىناؾمذىبكىايبكفيوما

.(ِ)﴾ى ى ى ى ى ى ﴿أحسناالظنببعضالقائلْب،كلكنالزاؿالكبلـكماسبقكخبلصتو:
كدكفذلكخرطالقتاد،كمايقاؿُبا٤بثلالعريب.
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 :كفيوفرقة األحباش المطلب الثالث من المبحث الرابع من الفصل األكؿ : 
   

: نشأة فرقة األحباش. أكالن   
: التعريف بمنشئ فرقة األحباش. ثانيان   
: بياف عقيدة األحباش في بعض صفات المولى عز كجل.ثالثان   

 رابعان :موقف األحباش من المخالفين لهم.
المبتدعة المعاصرة. خامسان : فرقة األحباش من الفرؽ   

 
 : نشأة فرقة األحباش كالتعريف بها أكالن 

 تها :نشأ
قبلتكوينهاكفرقةحٌبأصبحتٝباعةأكحل٨بتلفةكأطوارمتعددةفرقةاألحباشمرتٗبرا 

.ٛبشيعليوكماىومذكورُببعضكتبهمْبفرقة٥بانظاـكترتيبمع
:المرحلة األكلى 

الٍبٲبكنأفنسميهابالعلميةا٣بالصة،كىذاماكافُبأياـا٤بؤسس٥بذها١بماعة)عبدا
منصبةعلىإلقاءالدركسكاإلجابةعنأسئلةا٤بستفتْبمنالعواـكغّبىم،كتتسمىذه ا٢ببشي(

لكبأفالناسُبكلمكافٰببوفا٤برحلةٗبايسمىبدايةالتكوينالشعيب٥بذهالفرقة،كالسببُبذ
الدينكفطرةااللتزاـبو،فلماجاءا٢ببشيإٔبلبنافباسمالدينك٧باكلةشرحأحكاموعلىالناس
بعض كجاء ، الناس حولو التف  كعقدية فقهيو مسائل إٔب يتطرؽ ككاف ، كغّبىا ا٤بساجد ُب

 .الشباباللبناينلبلستفادةمندركسو
ا٤برحلةى نزارا٢بليببقولو:كىذه كافالتجمعبطريقةالشيخكا٤بريد»يالٍبأشارإليها

،كلكنىذه(ُ)«فالشيخيلقيالدركسك٫بنندعوا٤بريدين،ك٪بلبأناسجدد،كنفسرأفكاره
الدركسبدأيغلبعليهاطابعا١بدؿكخاصةحوؿبعضا٤بسائلالعقديةمثلاالستواءعلىالعرش،
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صفاتاتعأب،كاستمرا٢باؿعلىىذا،دركسعلمية،مناقشاتعقدية،كأسئلةفقهيو،فتعلم
الشرعيةا٤بقربوفمنو،ا٤ببلزموفلو،كالذينٙبملوابعدذلكإحياءأفكارالرجل، منوبعضالعلـو

  .أكىيكلتنظيميكاعتقاداتوبعدموتو،كٓبيكنُبىذها٤برحلةٝبعيةللجماعةأكتوجوسياسي
:المرحلة الثانية 

كىذها٤برحلةىيالٍبأعقبتااللتفاؼالشعيبالذمكافنتيجةإلقاءالدركسكاإلجابةعلى
  .أسئلةالناس

كبدأالتفكّببتأسيسىذهاألفكاركا٤بعتقداتُبإطارر٠بيقانوين،كُبتلكالفَبةٓبيكن
م إال لبناف ُب للعمل مفتوحا اجملاؿ باسم ١بمعية قانوين تصريح ككجد ، ٝبعية خبلؿ ٝبعية"ن

ـ،علىأيدمبعضرجاؿالعلمكالسياسةُبَُّٗالٍبتأسستعاـ "ا٤بشاريعا٣بّبيةاإلسبلمية
 .لبناف،ككافا٥بدؼمنهاتقدًنخدماتتربويةتثقيفيةُباألكساطاإلسبلمية

كلكنهاكانتتعيشحالةركودلعدةأسباب:منها:عدـكفرةاإلمكانيات،كعدـالقدرة
 .كغّبىا "ٝبعيةا٤بقاصدا٣بّبيةاإلسبلميةالعا٤بية"علىمنافسةٝبعياتأخرلمثل

فبدأعبداا٢ببشيبالعملعلىإحياءىذها١بمعية،كنظرانللحرباألىليةالٍبكانتُب
فق لبناف، ،كُبعاـ ركود ٛبكننزارا٢بليبمنتسلمرئاسةُّٖٗدكانتا١بمعيةُبفَبة ، ـ

ـ،ككافا٥بدؼمنها:خدمةالفقراءَُّٗالٍبتأسستعاـ "ٝبعيةا٤بشاريعا٣بّبيةاإلسبلمية"
٥باكا٤بساكْب،كتنازؿرئيسا١بمعيةأٞبدالعجوزبالرئاسةإٔبنزارحليب.كنصتا١بمعيةعلىأعما

،كٓبيذكر(ُ"(ديِبكتربومكثقاُبكاجتماعي"ُبظلاإلدارةا١بديدةعلىأفأىدافهاذاتطابع
أفا١بمعية"أمىدؼسياسيللجمعية،ملتزمْببا٤بادةالسابعةمننظاـا١بمعيةاألساسي،كىو

.(ِ)ُبشغلعنتعاطيالسياسةا٢بزبيةك٫بوىا"
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:بالمرحلة المؤسسية"المرحلة الثالثة : كيمكن أف نطلق على ىذه المرحلة 
 على السيطرة من ٛبكنوا أف بعد ا٤برحلة ا٣بّبية"كىذه ا٤بشاريع العمل "ٝبعية إٔب ٙبولوا

ا٤بؤسسيكبناءا٤بشاريعالٍبساٮبتُبظهورىاكقوةفاعلة،كٓبيكنمننشاطهمالعملالسياسي
  أفا١بماعةاإلسبلميةقددخلتإٔبا٤بعَبؾبلانصرفوا رأكا إٔببناءاألنشطةا٤بختلفة،كعندما

السياسي،ٓبيدـاألحباشعلىطريقتهم،بلدخلواُباالنتخاباتالنيابية،كشاركواٗبرشحْب،
كفازمرشحهمُببّبكتعدنافطرابلسي،ككانتىذهاالنتخاباتىيبدايةالتشكلالسياسي

حباش،كأصبحاألحباشٝباعةدينيةسياسية،كإفٓبيكن٥بمبرنامجسياسيكاضحاألىداؼلؤل
 .(ُ)كبقيةاألحزاباإلسبلميةبليعتمدكفعلىالتحالفاتا٤بشبوىةمعأحزابيساريةكغّبىا

كبعدىذاالعرضالوجيزلفرقةاألحباشٲبكنالقوؿأفىذهالفرقةأصبحت٥باأنشطة٨بتلفة
 :ُبأكثرمن٦باؿعلىالنحواآلٌب

كبناءالمجاؿ السياسي : - االنتخابات ُب للَبشيح أبنائها بعض بدفع كيتلخص
 .التحالفاتمعبعضاألحزابالسياسية

كيشملالتعليمالشرعي،كإخراجدعاةكطلبةعلمعلىطريقتهم،المجاؿ العلمي : -
ا٤بدارس بإنشاء كقاموا ، الديِب العلم لتلقي البلداف من كغّبىا األزىر إٔب ىؤالء بعض فأرسلوا
العقيدة مثل ا٤بدارس ىذه ُب ا٢ببشي ا عبد كتب بعض تدرس ، للثانوية الركضة من التعليمية

فيهما ما على بتحقيقكالفقو االىتماـ كأيضا ، األمة سلف عليو كاف  عمَّا كا٫براؼ شذكذ من
  .الكتبالدينية،كمنهامايدعواإٔببعضمعتقداهتم،كمنهاماليسلوعبلقةبذلك

كخبلصتوإعدادا٤بؤسساتاالجتماعيةمثلاألنديةالرياضيةالٍبالمجاؿ االجتماعي : -
اللهم–للشبابكالشابات "الشطرنج"كافةحٌبأقاموادكرياُبمسابقةٲبارسفيهااألنشطةالرياضية

 .-إنانعوذبكمنالضبلؿبعدا٥بدل
ككذلكإنشاءا٤بهاراتكالنشاطات .ككذلكالنشاطالكشفيكٯبمعا١بنسْبذكورانكإناثان

 .النسائيةمثلا٣بياطةكالتطريزكالنقشعلىالقماشكغّبىا

                                                             
 95-94, ص 1, ج1, ط فرقة األحباش( الشهرانً, سعد, 1)



 

ٔٗ 

 

 "منارا٥بدل"فقداىتمبواألحباشمنذالوىلةاألكٔبفأنشأكا٦بلة: المجاؿ اإلعالمي -
،ثدركسهمكىي٦بلةشهريةتتابعأخبارىمكعقائدىمكماًبإنشاءإذاعةُبلبنافكخارجلبنافتب

برنامج" كيشاركوفُببعضا٤بؤٛبراتالعا٤بيةالدينية،ككذلكإصداربعضالربامجالتلفزيونية،مثل:
 .كغّبىا "ليالينا"كبرنامج "حكمالدين

.(ُ)فهذهخبلصةعننشأةىذهالفرقةكبعضأعما٥باُبلبنافكغّبىا
 التعريف بمنشئ فرقة األحباش: ثانيان : 

لقدترجملعبداا٢ببشيمؤسسفرقةاألحباشبعضطبلبو،كاليوجدكتابمنكتبوإال
كىومَبجملوُبمقدمتها،ككلهاتكادتكوفمطابقةحٌبُبالعباراتاإلنشائية،حٌبإفالقارئ

 .ترٝبةعنومأخوذةمنبعضكتبوىذهالكاتب٥باكلهاىوكاحد،كيقوؿأف
:أكال : اسمو كمولده 

أبوعبدالرٞبنعبدابن٧بمدبنيوسفبنعبدابنجامعا٥بررمالشييبوالشيخى
 درم.بالع

ـ.َُُٗ-قُِّٗكلدُبمدينةىررُبسنة
نشأُببيتعلممتواضع،كحفظالقرآفكىودكفالعاشرةمنعمره،ٍبأقرأهكالده"

 فقو ُب ا٢بضرمية الشافعية"ا٤بقدمة من السادة مسلم لكل البد فيما الصغّب "ا٤بختصر ككتاب
 معرفتو".

 :ثانيا : رحالتو 
ٍبإٔبببلد،كأقاـفيهاسنتْب،فرحلإٔبا٢بجازإٔبمكةا٤بكرمة،لخارجببلدهرحٍب

ٍبزاربيتا٤بقدسحوإبعاـ،ٍبأنتقلبعدىاإٔببّبكت،الشاـحيثأقاـُبدمشقعشرسنْب
 .بيةككعددانمنالببلداألكر،كا٤بغرب،كتركيا،كمصر،ككذلكزاراألردفق،َُّٕ

كقدأخذاإلجازةبالطريقةالرفاعيةمنالشيخعبدالرٞبنالسبسيا٢بموم،كالشيخطاىر
 .الكيإبا٢بمصي،كاإلجازةبالطريقةالقادريةمنالشيخأٞبدالعربيِبكالشيخالطيبالدمشقي
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  :رابعا : مصنفاتو كآثاره 
 كقدألىفعدةمؤلفاتمنها:

 .شرحألفيةالسيوطيُبمصطلحا٢بديث-ُ
.الصراطا٤بستقيمُبالتوحيد-ِ
 .٨بتصرعبداا٥بررمالكافلبعلمالدينالضركرم-ّ
 .الركائعالزكيةُبمولدخّبالربية-ْ
 ة.ا٤بقاالتالسنيةُبكشفضبلالتأٞبدبنتيم-ٓ

 مبلحظاتأٮبها:كقدالحظبعضالعلماءكالناقدين٥بذهالَبٝبة
 .أنواليعرؼمنكتبالَبٝبةعنا٢ببشيفهيترٝبة٦بهولةالركاية-
إطبلؽاأللقابالكبّبةالٍبالتكادتكوفإالعلىاألئمةاألربعةكمنقارهبم٩باجعل-

  .القارئ٥بذهالَبٝبةبدكفعلممسبقعنالرجليظنأنو٦بددالزمافكخاٛبةالعلماء
االنتسابإٔبقريشفإفكافصحفليساالنتسابإٔبقريشٕبدذاتو٦بردعنادعاء-

قيمةتذكرفقدكافاالقتداءبالرسوؿاألعظم ٥ببمنأشراؼقريشكأعرقهمنسبانكقدأبوذا
ذكراألحباشُب٦بلتهممنارا٥بدلُبرسائلأىإبىرر،مايثبتأنوىررم،كليسلوأمصلة

سعدالشهراينُبكتابوفرقةاألحباشبأنوقابلأحدكبارا٥برريْبكقاؿلو /كقدذكردبالقرشية،
 الشيخ عن كذكر ،  باطلة دعوة ىذه للشؤكف/بأف األعلى اجمللس  "رئيس موسى الرٞبن عبد

 .(ُ)بأنويعرؼأفرادعائلةا٢ببشيكليسوامعركفْببنسبةإٔبقريشأكعبدرم"اإلسبلميةبإثيوبيا
 :: نشأة الحبشي  سان خام

إذاتكلمناعننشأةا٢ببشيفإنانتكلمعنالنشأةالفكريةالدينيةكالشكأفاإلنسافيتأثر
سلبانأكإٯبابانبالبيئةالٍبينشأفيهاكبالرجوعإٔبمنترجملومنأتباعوكإفكناالنعرؼاسممن

.(ِ)ككافيعدىامنأفضلالطرؽمعالرفاعيةترجملومنأتباعوفإنونشأُببيئةصوفيةقادرية
كهبذايتبْبأفا٢ببشيأخذالطرؽالصوفيةكرضعهامنذالصغركجاءُبمقدمةكتابوالصراط
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ا٤بستقيم،ككذلكُب"عمدةالراغبُب٨بتصربغيةالطالب"أنوأخذاإلجازةبالطريقةالرفاعيةمن
 ، ا٢بموم السبسيب الرٞبن عبد بالطريقةالشيخ اإلجازة كأخذ ، ا٢بمصي الكيإب طاىر كالشيخ

القادريةمنالشيخأٞبدالعربيِب،كالشيخالطيبالدمشقي،كأخذاإلجازةبالطريقةالنقشبنديةمن
الشيخا٤بشهورعليمرتضىا٤بلتاين،كذكرُبغّبكتابمنكتبوأنوأثُبعليوالشيخعثمافسراج

 .(ُ)قشبنديةالدينصاحبالطريقالن
  "بالد الحبشي": نشوء التصوؼ في ىرر دسان سا

قداختلفتا٤بصادرمٌببدأالتصوؼُبىررفذكرتبعضا٤بصادرأنوكافُبالقرفالتاسع
ككافقادريانقدجاءضمنأربعة–إبراىيمأبوزربام"ا٥بجرما٣بامسعشرا٤بيبلدم،حيثأفالشيخ

 بربرا ُب نزلوا عربيان –كأربعْب حوإب ىرر إٔب أبوزربام توجو  ـَُّْكمنها ىناؾ ككجد تباعانأ،
كتوَبىناؾكدفنفيها ، رجلمناألشراؼ(ِ)لطريقتو بالتصوؼإٔبىرر إفالذمجاء كقيل: .

كىومنمؤسسيالطريقة"ـَُّٓا٤بوافققَٗٗيدعىعبداالعيدركسالذمماتُبعدفسنة
 القادريةُبالصوماؿ".

كقيل:إفكجودالصوفيةُبالصوماؿكافقبلذلكبكثّبمنذبدايةالقرفالسابعا٥بجرم،
القليلحٌبالقرفالثالث.(ّ)ا٤بوافق:الثالثعشرميبلدم كٓبتعرؼطرؽدينيةُبالصوماؿعدا

ميبلدم،ٍبكفدتطرؽدينيةأخرل،كلكنهاقليلةاألتباعبالنسبةإٔبعشرىجرم،التاسععشر
القادرية،كهبذاتعتربالطريقةالقادرية،ىيأقدـالطرؽالصوفيةُبالصوماؿ،كأكؿطريقةدخلت

 .تباعانُبا٤بنطقةكلهاإالصوماؿ،بلكتعتربإٔبعصرناىذاىيأكثرالطرؽ
شيخالطريقةثتالصوفيةمنذزمنبعيدترىبا٢ببشيا٥بررمكقدبايعكُبىذهالبيئةالٍبكر

يتصلطريقو.كأخذا٣ببلفةفيهاطريقتوعلىالقادرية يقوؿتلميذه٧بمدالوٕب"أفشيخنا كما
 ْ))بالغوثا١بليلالبازاألشهبالشيخعبدالقادرا١بيبلينرضياعنو".

انتقلا٢ببشيإٔبالطريقةالتيجانيوفَبةمنالزمن،ٍبتركهاكىاٝبها،كالتيجانيةىيكقد
االعتقاد كيزيدكفعليها ، مناالعتقاداتكاألفكارالصوفية ٔبملة يؤمنأصحاهبا ، طريقةصوفية
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٤باأغلق"خصهم"بصبلةالفاتحمقابلةحسيةُبىذهالدنيا،كأفالنيببإمكانيةمقابلةالنيب
،كفيها.(ُ)كغّبىامناالعتقاداتالباطلة ٍبارٙبلا٢ببشيإٔبمنطقةٝبة،كدرسهبابعضالعلـو
الدكتورجيبلفبنخضرالعركسيكقدأخربينكقاؿالدكتورالشهراين:بايععلىالطريقةالتيجانية،

أحدالدعاةالسلفيْب-نقبلنعنمنتتلمذعلىا٢ببشيحْبكافُبىرركىوجنيدبنعبدالرٞبن
أفعبداا٢ببشيكافقادريانٍبذىبإٔبٝبة،فأخذالطريقةالتيجانية،كمكث-ُبإثيوبيا

.(ِ)رجمنهافكفرىم،كرجعإٔبالطريقةالقادريةعليهامدةمنالزمن،ٍبقرأكتابانٓبيسمو،فخ
،كليسعلىطريقةكاحدةفقدصلكيتضحمنىذاالسردالوجيزبدايةنشأةا٢ببشيأنوصوُباأل

الطرؽبدعكشركياتتتفقُب ا٤بنحرفة،كلكلطريقةمنىذه أجيزبعدةطرؽمنطرؽالصوفية
ا علماء رد كقد كتفَبؽُبأخرل، ، كهنجبعضها ، للسنة ٨بالفتها الطرؽكبينوا علىىذه لسنة
.السلفالصاّبقدٲبانكحديثان،كا٢بمدكا٤بنة

كقدأثُبا٢ببشيعلىالطرؽالصوفيةثناءنمفرطان،حٌبقاؿعنطريقالرفاعية،كيقاؿ٥بم:
 : كالبطائية فإهنا»األصدية دكفالقادرية بالطعنُبمشاٱبها ابنتيمية الٍبخصها الرفاعية كأما

 مدحو الذم ، برفاعو نسبو ا٤بتصل ٰبٓب بن حاـز بن علي بن أٞبد الشيخ إٔب منمنسوبة كثّب
منهمالسيوطي فكيفينكركهنا "الرافعي"العلماء القادرية كأما الكثّب، كذكرمنمدحهمالشيء

الدينعبدالقادر كىوالشيخ٧بي مؤسسها الٍبكافيلتزمها حسبأصو٥با علىمنٛبسكهبا
اكؿتربئةشيخهاأٞبد،ٍبيتطرؽإٔبالتيجانية،كيقوؿإهنا٨بالفةللكتابكالسنة،ٍبٰب(ّ)ا١بيبلين

التيجاين،الذمعرؼعنوالقوؿبوحدةالوجود،كاالطبلععلىالغيبكغّبىامنالكفرالبواح،
أهناكاأعلمٕباؿالشيخالذمتنسبإليوكىوأبوالعباسأٞبدالتيجاينفإنوٰبتمل»يقوؿ:

 .(ْ)«مدسوسةعليوكىوبرمءمنها
يلقبٖبادـ نعومةأظفارهكعلىأكثرمنطريقة،كالعجبأنوفتبْبأفا٢ببشيصوُبمنذ

الصوفية،مثل علما٢بديثالشريف،ٍبٯبلبٖبيلوكرجلويدافععنالشطحاتالكربللغبلة
باتت الٍب ، كغّبىا ، ٱببز كا٣بباز ، ا٣ببز أفراف ُب كالنـو ، النار كما-دخوؿ الكرامات ىذه

ٍبماعرؼعنأتباعالشيخ»ألضحوكاتكالقصصا٣بياليةفيقوؿ:لكلعاقلمايشبوا-يسميها
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أٞبدالرفاعيرضياعنومندخوؿاألفرافا٢باميةكرقودبعضهمُبجوانبالفرفكا٣ببازٱببزُب
ا١بانباآلخر،كدخو٥بمالنارالعظيمةك٫بوذلك،فإهناليستأحواالنشيطانية،كمايقوؿابن

.(ُ)«أحواؿساميةتيميةبلىي
كاففيقاؿ  إذا الساميةما: الكراماتكاألحواؿ بتجديدىذه يقـو ال حقانفلماذا يدعيو

 الطرؽكأسقطعليومنأيىوكليبطلقوؿمنقاؿبأهناكذبكأحواؿشيطانيةخاصة شربىذه
 يقاربوأكيقـو الرفاعينفسوأكما يصلإٔبدرجة النجباءأتباعومنا٤بدحكالثناءما أحدطبلبو

كبذلكيكونوفقدكشفوازيفمن فيدخلوفالناركيناموفعلىاألفرافكىيحامية،منوكالقريبْب
.ِ))﴾ى ى ى ى ى ى ى ى ى   ى ﴿:إذقاؿلكنصدؽا .قاؿبكذهبم

 .ثامنا : الواقع االجتماعي كالسياسي الذم نشأ فيو الحبشي 
كلدا٢ببشيُبمدينةىررالواقعةٙبتسلطافالنصارلكماىوا٢باؿُبإثيوبياا٤بسيحية
٘باها٤بسلمْب،تلكا٤بواقفالعدائيةا٢باقدةكالٍبمارستأبشعأنواعالقتلكالتنكيلكالتهميشمع

 .أفا٤بسلمْباألغلبيةالساحقةُبإثيوبياكلكنأغلبيةمنخلفالستاركماقيل
اجتمعتمللالكفرعلىا٤بسلمْبمنيهودكنصارلككثنيْبكغّبىمكعاىنا٤بسلموفُبك

 .ا٢ببشةمنمشكلةالتخلفالعلميكالثقاُبكنسبةاألميةا٤برتفعةبينهم
أماالتخلفاالجتماعيكاالقتصادمفحدثعنوكالحرجحٌبكصلا٢باؿبأمراءالنصارلبأف

ا٤بسلمْبلبناءالكني ا٤بسلمْبألنفسهميكلفوفيسخركا يزرعو ،بدكفأجر،كما سة،كحرثأراضيها
 ىذابالنسبةللحبشةبوجوعاـ.،بدفعثبلثةأرباعوإٔبأمراءالنصارل

منطقةىررمسقطرأسعبداا٢ببشي،فكانتالنوراإلسبلميالذميشعإٔبما أما
  .كمايقاؿجاكرىامنالببلد

ـ،)بلكىدـمسجدىاكأقاـُٕٖٖق،ا٤بوافق:َُّٓمنليكالثاين"حٌباحتلتمنقبل
بدلوكنيسة(ٍبجاءخليفتومنبعدهاالمرباطور:"ىيبلسيبلسي"كالذمكافأشرسمناألكؿفقاـ
أبناءا٤بنطقةاألغلبية بتوطْبالنصارلُباألراضياإلسبلميةكغّبالكتابةبالعربيةإٔباألمهرية،كحـر

سلمةمنالتعليمكأصبحت٨بصصةألبناءاألماىرية،كإفكجدطالبمسلم،فإفمصّبهالرسوبا٤ب
                                                             

  447, ص   المقاالت السنٌة فً كشف ضالالت ابن تٌمٌة(الهرري, عبدهللا, 1)

 46(  الحج: 1)



 

ْٕ 

 

 .مهماكافذكيان،فهذهخبلصة٨بتصرةعنالواقعالسياسيكاالجتماعيُبكاقعا٢ببشي
االقتصادية النواحي كافة على با٤بسلمْب ٢بق الذم الضعف مدل سبق ٩با يتضح

كالثقافي تعليمكتثقيفكاالجتماعية كا٥بدؼمنها ا١بمعية ىذه إنشاء فجاءتفكرة ، كالتعليمية  ة
فتأسست بْبالقبائلكا٥بررين، كالقضاءعلىالنوازعالقبلية للمصاىرة ا٤بسلمْبهبررككضعنظاـ

  .ا١بمعية،كحصلتعلىترخيصمنحاكمىرربعدالتأكيدعلىعدـتدخلهمُبالسياسة
أن اإلسبلميةكبدأتا١بمعية كالعلـو العربية ا٤بدارسكتعليماللغة منإنشاء ا٤بختلفة شطتها

كحٌبُبالناحيةاألمنيةكانوايقوموفبالقبضعلىاجملرمْبكا٤بطالبةٕبقوؽا٥برريْب،يقوؿمؤسس
٩باحدابا٢بكومةللسعي، -كاستمرا٢باؿعلىىذا»ا٢باجيوسفعبدالرٞبنا٥بررم: –ا١بمعية

الطرؽللقضاءعلىىذها١بمعية،فعملتعلىالقضاءعليهابأيدمأىلها،فصارتٚبلقشٌبكب
مشاكلعنطريقضعاؼالنفوسمنا٥برريْبالذين٥بمصلةكثيقةبا٢بكومةمنالتجارا٥برريْب،

  .ككذلكعنطريقبعضأىلالعلم،كشيوخالفًبكالقبلقل،كمايسميومؤسسا١بمعية
  :صةكالخال

كبدعول الوىابية فيها يدرس أنو بدعول ا١بمعية تقويض على عمل ا٢ببشي ا عبد أف
كلىذهساٮبتُبضعف .كتعليما١بغرافياكأفاألرضكركية ..االحتفاالتالتمثيليةُبا٤بدارس

.(ِ)كالٍبحصلتبعدخركجا٢ببشي(ُ)حٌبًبإغبلقهاإثرفتنةكيليب .ا١بمعية

                                                             
(ُكلُب : هً الحركة السٌاسٌة التً كونتها حكومة هٌالسٌالسً لتعمل فً الظاهر كحركة وطنٌة ضد الحكومة نفسها بهدف الوصول إلى ضم 1)

ٌُمكن القضاء على الجمعٌة وقد نجحت الحركة فً تحقٌق مآربها أنظر  فرقة األحباش الجمعٌة الوطنٌة اإلسالمٌة بهرر إلى )ُكلُب( حتى 
 .لسعد الشهرانً

 55,ص 1, ج فرقة االحباش(الشهرانً سعد ,1)



 

ٕٓ 

 

 :صفات المولى عز كجلياف عقيدة األحباش في بعض ب:  ثالثان 

 أكال : معرفة اهلل تعالى :
ىذهمنا٤بسائلالٍبخالففيهامؤسسفرقةاألحباشفقدنقلُبكبلموأقواؿأىلالعلم
القوؿ بأفىذا نظرية،كقاؿ: القولْب،ٍبرجحأهنا أكفطرية؟كذكر ا،ىلىينظرية ُبمعرفة

 .(ُ)الصحيح
،فقاؿ:(ِ)كذكرىذاالكبلـُباختصارهلكتاببغيةالطالبلعبدابنحسْبا٢بضرمي

،ٍبذكرأنوٯببعلىكلمكلفمعرفة«إفأكؿماٯببعلىاإلنسافمعرفةاكمعرفةرسولو»
.(ّ)الدليلالعقلياإلٝبإبعلىكجودا،كأفيقوؿالشخصُبنفسوالكتابةالبد٥بامنفاعل

كيرتكزا٢ببشيُبمعرفةاعلىكبلـكطريقةأىلالكبلـُبمعرفةاتكوفعنطريق
العقلكاالستدالؿعلىكجودهٗبخلوقاتو،كىذاىوقوؿا٤بعتزلة،أم:إثباتكجوداعنطريق

.العقل
.كالبدلكلمكلفمعرفةالدليلالعقلياإلٝبإبعلىكجودا

يرد اليصححوفكعندما ا٤بعتزلة إف بقولو ايرد ُبمعرفة مذىبا٤بعتزلة بأفىذا عليو
اإلٲبافإالبالنظرالعقلي.

.(ْ)كأفاألشاعرةيقولوفبوجوباالستدالؿالعقليكيأٍبمنتركو
ال كالصحيحأفمذىبأىلالسنةكا١بماعةأفمعرفةافطريةُبكلبِبآدـكأفىذا

 .لؤلدلةالصحيحةالواردةعلىأفمعرفةافطريةُبكلمولودمنبِبالبشرٰبتاجإٔبنظر
األشاعرة،كبقيتُبمذىبهم،مع ا٤بسألةىيمنمسائلا٤بعتزلةٍبأخذىا كأصلىذه

 .(ٓ)تنكربعضرؤكساألشاعرة٥باكبطبلهنا
كقاؿ:بأنوٓب«.معرفةابالنظرأكؿكاجب»كشنعأبوا٤بظفرالسمعاينىذاالقوؿ:

يعرؼمنالسلف،كأفأكؿماكافيدعىإليوالكفارىوالشهادتافكماُبحديثمعاذرضي
                                                             

   119, ص فرقة األحباش(  الشهرانً, سعد, 1)
 ه,1171(  عبد هللا بن حسٌن الحضرمً , توفً 1)
  15-14, د.ط, ص  عمدة الراغب فً مختصر بغٌة الطالب(  الحبشً, عبدهللا, 1)
  141-141(   فرقة األحباش  ص 4)
  149,  ص11, د.ط, ج شرح صحٌح البخاريفتح الباري (  ابن حجر, 5)



 

ٕٔ 

 

أنو.قلتكٓبينقلعنرسوؿا(ُ)«فليكنأكؿماتدعوىمإليوشهادةأفالإلوإالا»اعنو
كافيوجبالنظرعلىمنأسلمبْبيديوسواءمنأىلمكةأكمنغّبىمالذينجاءكاكدخلواُب
الدينكٓبينقلعنخلفائومنبعدهفعلمىذاكٓبيعلمأهنمكانوايعلموفصبياهنمعندالبلوغمعرفة

ابالطريقالنظرمالعقلي.
ربالشهادتْبكبقيةفرائضاإلسبلـأمامعرفةاكإ٭بايلزموفمنأراددخوؿاإلسبلـكىوكاف

فهيفطريةعندكلمؤمنكفاجر،كسأشّبإٔببعضاألدلةالٍباستدؿهباأىلالسنةكا١بماعة
ؿعبداا٢ببشيمقلدامنعلىأفمعرفةافطريةُبقلبكلعبد،كالٙبتاجإٔبنظر،كماقا

 .(ِ)سبقو
 .(ّ)﴾ ى ى ى ى ىڭ ڭ ڭ ې ې ۉ ۉ ې ې ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ى ى ې ې ې ې ﴿قاؿتعأب: -ُ

كىوا٤بعركؼعندعلماءْحكىابنعبدالربُبالتمهيداإلٝباععلىأفالفطرةىنااإلسبلـ
 .السلفبالتأكيل

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ ڎ   ﴿قاؿتعأب: -ِ

﴾(ٓ).
تقريراكاضحاأفاأشهدبِبآدـعلىربوبيتوفأقركالوبذلك،كشهدكاٝبيعافاآليةقررت

 .علىأنفسهم
  :علىأفاخلقاإلنسافعلىالفطرةمنالسنةاإلستدالؿ 

كلمولوديولدعلىالفطرةفأبواهيهودانوأك »قاؿ:  أفالنيب عنأيبىريرةرضياعنو
.(ٔ)«البهيمةتنتجالبهيمةىلترلفيهامنجدعاءٲبجسانوكمثلينصرانوأك

فدؿا٢بديثعلىأفا٤بولوديولدعلىالفطرةكىياإلسبلـكمافسرىاالسلفٍبإفالَببية
كالنشأةىيالٍبتؤثرعليوفينحرؼعنالفطرةالسويةالٍبكلدعليهاكذكراألديافا٤بخالفةللفطرة

 كالنصرانية امثلاليهودية علىأفمعرفة كاألدلة مقتضىالفطرة كٓبيذكراإلسبلـألنو كاجملوسية

                                                             
  118, د.ط ,  ص  موسوعة أهل السنة فً نقد أصول فرقة األحباش (  دمشقٌة, عبدالرحمن , 1)
  118, صالتمهٌد(  ابن عبدالبر, 1)
 , 17( الروم : 1)
 71, ص  التمهٌد(  ابن عبدالبر, 4)
   171( األعراف : 5)
 ( 1159, رقم )95ص, 1,ج الصحٌح(  أخرجه البخاري فً 6)



 

ٕٕ 

 

كىويي ابنحـز امشنععلىمنقاؿبأنوٯببالنظر٤بعرفةاكأنوأكؿفطريةكثّبةكأختمٗبقولة
 .علىاإلنسافمعرفتوبٯب

قاؿذلكألحد،بلإنوٓبيبلغناأنوعليوالصبلةكالسبلـ –لسنانقوؿ»فقاؿرٞبوا:
نقطع٫بنكٝبيعأىلاألرضقطعاكقطعناعلىماشاىدناهأنوعليوالصبلةكالسبلـٓبيقلقط
ىذاألحد،كالردإسبلـأحد،حٌبيستدؿ،ٍبجرلعلىىذهالطريقةٝبيعالصحابةرضيا

ألرضإٔبيومناىذا،كمنعنهمأك٥بمعنآخرىم،كالٱبتلفأحدُبىذااألمر،ٍبٝبيعأىلا
ااؿا٤بمتنععندأىلاإلسبلـأفيكوفعليوالسبلـيغفلأفيبْبللناسمااليصحألحداإلسبلـ
إالبو،ٍبتتفقعلىاعتقادذلكأكتعمدعدـذكرهٝبيعأىلاإلسبلـكتنبولوىؤالءاألشقياء،

ٓبيقععليورسوؿ افهوكافرببلخبلؼ،فصحأفىذهكمنظنأنوكقعمنالدينعلىما
.(ُ)«ا٤بقالةخرؽلئلٝباعكخبلؼكرسولوكٝبيعأىلاإلسبلـقاطبة

 :التاليةاهلل عقيدة األحباش في صفات 
 هلل تبارؾ كتعالى الصفة األكلى : صفة العلو

علواتعأبعلى :العلو ُبكتبوصفة ا٢ببشيكثّبا خلقومنالصفاتالٍبتعرض٥با
آيةحيثاستقرأاآلياتكاألحاديثالصحيحةالواردةُبعلوهتعأبٍبشرعُبتأكيلهاكٙبريفهاآيةن

 .كحديثاحديثاكإليكأيهاالقارئالكرًنبعضماقالوُبىذهالصفةٍبالردعليو
 قاؿُبكتابو تعأب:»"الصراطا٤بستقيم": قولو كيكفيُبتنزيهوعنا٤بكافكا٢بيزكا١بهة

 .(ّ)«؛ألنولوكافلومكاف،كافلوأمثاؿكأبعادطوؿكعرضكعمق(ِ)﴾ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿
دليلعلىأفاُبالسماء إٔبالسماء األيدمُبالدعاء علىمنقاؿبأفرفع ٍبيرد

 األيدم»فيقوؿ: اكنرفع ألف كليس ، كالربكات الرٞبات مهبط ألهنا ؛ السماء إٔب الدعاء ُب
،كليسألفةُبالصبلةألفاأمرنابذلكموجودبذاتوُبالسماء،كماأننانستقبلالكعبةالشريف

.(ْ)«٥باميزةكخصوصيةبسكُبافيها
يلةا٤بعراجكصلإٔبمكافينتهيٍبيردعلىمنيقوؿبأفالرسوؿعليوالصبلةكالسبلـُبل

                                                             
   15, د.ط , ص  الملل والنحل ألبً محمد علً بن أحمد بن سعٌد(  ابن حزم, 1)

  11(  الشورى : 1)
   16, ص الصراط المستقٌم(الحبشً, عبدهللا, 1)
 17, ص الصراط المستقٌملحبشً عبد هللا ( ا4)



 

ٕٖ 

 

 فيقوؿ: ، افيو اإليو»كجود ينتهيكجود با٤بعراجكصوؿالرسوؿإٔبمكاف كليسا٤بقصود
كيكفرمنيعتقدذلكإ٭باا٤بقصودمنا٤بعراجىوتشريفالرسوؿبإطبلعوعلىعجائبُبالعآب

للذاتا٤بقدس كرؤيتو مكانتو ةالعلومكتعظيم كإ٭بابفؤاده الذاتُبمكاف، منغّبأفتكوف
ىذاآخركبلمو،كتأكيلو٢بديثا٤بعراجٍبيأٌبعلىبقيةاألحاديثالواردةُب.(ُ)«ا٤بكافللرسوؿ

الصحيح،كغّبهالقاطعةبوجوداُبالسماء،فمثبلماجاءُبصحيحمسلم،أفرجبلجاء
،ا؟قاؿ:إيتِبهبا،فأتاههبافسألوعنجاريةلو،قلت:يارسوؿاأفبلأعتقهإٔبرسوؿا

فقاؿ٥باأينا؟قالتُبالسماء،قاؿمنأنا؟قالت:أنترسوؿا،قاؿ:اعتقهافإهنا
.(ِ)مؤمنة

أفمذىبأىلالسنةكا١بماعةُبٝبيعصفاتاتعأبمذىبسهل كيسّب،منا٤بعلـو
ٰبتملوف ال الذين كالفلسفة الكبلـ أىل بتلوث عقلو يصب كٓب ، القرآف هبدم استنار ٤بن كينّب
النصوصالثابتةلعدـاقتضائهاالعقلالسليمكمازعموابلىيعقوؿضالة،كإالفماالذمٰبيلو

كعقبلنمنىؤالء؟العقلمنىذهالصفاتالربانية؟،كىلكانتا١باريةداعيةالقسمأصفىذىنان
يضّبىمعندما لنفسوُبكتابوالكرًن،كعلىلسافرسولوالصادؽنثبتيقولوففماذا أثبتو ما

األمْب،منغّبتشبيوكالتعطيل،كالٛبثيلكالٙبريف،فأمحّبةأكاستحالةُبالعقل٤بثلىذا
:ٍبإفاآلياتكثّبةالٍبتبْبأفاُبالسماءكمنها

(ّ)﴾ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿ُبقولوتعأب:
(ْ)﴾ ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ:﴿كقولوتعأب

(ٓ)«ارٞبوامنُباألرضيرٞبكممنُبالسماء»كمنالسنةُبإثباتالعلو:
 

 الصفة الثانية : صفة النزكؿ
 ى ى﴿منالصفاتالٍبكردذكرىاُبالقرآفالكرًنكالسنةالنزكؿكاجمليء،فقاؿتعأب:

                                                             
  18( المصدر السابق : 1)
 ( 517, رقم  )181, ص1, باب تحرٌم الكالم فً الصالة , ج الصحٌح( أخرجه مسلم فً 1)

  16(  الملك : 1)
  57(  النحل : 4)
 ( وصححه األلبانً 4941, رقم )185, ص 4, باب فً الرحمة , جالسنن(  أخرجه أبو داود فً 5)
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 .(ُ)﴾   ى ى ى
ينزؿربناتبارؾكتعأبكلليلةإٔبالسماءالدنياحْب»كجاءُبا٢بديثالقدسيا٤بشهور:

كمنيستغفرينمنيدعوينفأستجيبلوكمنيسألِبفأعطيو»يبقىثلثالليلاآلخر،فيقوؿ:
ا٢بديث(ِ)«فأغفرلو أفا٢بديثٰبملعلىأفا٤بلك»،يقوؿعبداا٢ببشيردانعلىىذا
 .(ّ)«تلكالكلماتغانعنااألعلىأنويقوؿنفسينادممبل

أهناتدؿعلىا١بسمية النزكؿكاجمليءٕبجة ُبأكثرمنكتابينفيا٢ببشيصفة كىكذا
  .كا٤بكافكامنزهعنهما

ٓبيؤثرُبأمنسخةمننسخالبخارمأفلفظوينزؿ»سعدالشهراينُبالردعليو:/قاؿد
دالنزكؿإٔبا٤بلكفيقاؿُبعلمكأماتأكيلوالركايةا٤بشهورةبركايةالنسائيكىيإسنا "ضبطتييًنزؿ

ال  الضعيف ا٢بديث أف ا٢بديث مصطلح ركاية فهي الصحيح ا٢بديث  بو  ييعل ركاية-أم
ُبالبخارمكمسلمكغّبٮبا -النسائي ا٤بتواترة ا٤بستفيضة للركاية ٨بالفة ،ككذلكجاءت.(ْ)شاذة

ينزؿ»ركايةمرفوعةعنأيبىريرةرضياعنو،عنرسوؿاصلىاعليوكسلم،أنوقاؿ:
 .(ٓ)«افيقوؿأناا٤بلكأناا٤بلكمنذاالذميدعوينفأستجيبلو

،ىذا(ٔ)«إفاينزؿكلليلةإٔبالسماءالدنيا »قاؿا٢بافظابنعبدالربعنحديث:
ا٢بديثثابتمنجهةالنقل،صحيحاإلسناد،الٱبتلفأىلا٢بديثُبصحتو،كىوحديث

منقوؿمنطرؽمتواترة،ككجوهكثّبة،منأخبارالعدكؿعنالنيب
(ٕ).

إف»فهليقطعالشكباليقْبمنيقوؿإفالذمينزؿىوا٤بلكفكيفبالركايةالٍبتقوؿ:
«.أناا٤بلكأناالدياف»لك:ككذ«اينزؿ

 
 الصفة الثالثة : االستواء

قاؿ :منهجهمُباالستواء ، االستواء صفة منالصفاتالٍبأمعناألحباشُبتأكيلها
                                                             

  11(  الفجر : 1)
 ( 758, رقم ) 511, ص1عاء والذكر ,ج, كتاب صالة المسافرٌن , باب الترغٌب فً الدالصحٌح(  أخرجه مسلم فً 1)
 191, ص  كشف ضالالت ابن تٌمٌة(  الحبشً, عبدهللا, 1)
 488-487, ص  فرقة األحباش(  الشهرانً, سعد, 4)
    141, ص9, باب قوله تعالى : ﴿وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له ﴾  ج الصحٌح(  أخرجه البخاري فً 5)
  (758رقم ), الصحٌح( رواه مسلم فً 6)
 517, ص  1,  د.ط, جاالستذكار( ابن عبد البر, 7)



 

َٖ 

 

فيجبترؾا٢بملعلىالظاىربلٰبملعلى٧بملمستقيم»ا٢ببشيُبكتابوالصراطا٤بستقيم:
استولفبلفعلىا٤بمالكإذا:ُبالعقوؿفتحمللفظةاالستواءعلىالقهر،ففيلغةالعربيقاؿ

ك،كاستعلىعلىالرقاب،كقوؿاألخطل:احتولعلىمقاديرا٤بل
(ُ).قداستولبشرعلىالعراؽمنغّبسيفكالدـمهراؽ

فخبلصةمايقولوُبصفةاالستواءأنوٗبعُباالستيبلءكالقهر،كليس٥بممندليلإالبيت
 .الشاعرالنصراينكقدردعلماءالسنةعلىمنتأكؿصفةاالستواءباالستيبلء

قاؿأبوا٢بسناألشعرمُبمقاالتوعنأىلالسنةكأصحابا٢بديثبعدأفأكردآيات
 قاؿ: ، تبارؾكتعأبكى»االستواء علىخلقو كعلوه اعلىعرشو اآلياتتدؿعلىاستواء ذه

بػ ا٤بتعدم استول بلفظ بالعلو "على"ككلها كغّبىم ك٦باىد العالية كأيب السنة أئمة فسره كقد
كالكيف٦بهوؿكاإلٲبافبو»كاالرتفاعكقدسئلاإلماـمالكعناالستواءفقاؿ: االستواءمعلـو

نعرؼربنابأنوفوؽسبع٠بواتعلىالعرش»،كقاؿابنا٤ببارؾ:«عنوبدعوكاجبكالسؤاؿ
 .(ِ)«استولبائنمنخلقوكالنقوؿكماقالتا١بهمية

إمامهم األشعرية خالفت كلو ىذا كمع ، األشعرم كعقيدة قاطبة السنة أىل عقيدة ىذه
خاصة،كسائرأئمةالسنةعامة،كىذامنعجائبهمكتناقضهم؛ألهنمإماعلىالتفويضالذمىو

جهلك٘بهيل،كإماعلىالتأكيلالذمىوٙبريفكتعطيل.
جلكعبلأفخالقنامستوعلىعرشوالنبدؿفنحننؤمنٖبربا:»(ّ)قاؿابنخزٲبة

كبلـاكالنقوؿقوالغّبالذمقيللناكماقالتا١بهميةا٤بعطلةأنواستؤبعلىعرشوالاستول
حنطة٨بالفْبألمرا حطةفقالوا أفيقولوا أمركا قوالغّبالذمقيل٥بمكفعلاليهود٤با فبدلوا

.(ْ)«ككذلكا١بهمية
 

 : موقف األحباش من المخالفين لهمابعان ر 
قاؿ اللعبادكىوالدينالذماليقبلغّبه إفالديناإلسبلميىوالدينالذمارتضاه

                                                             
 17، ص71سٌر أعالم النبالء ، ج ( غٌاث بن غوث  التغلبً )األخطل( الزٌلعً(1
   117, ص  التمهٌد( ابن عبد البر, 1)
 ه  111( هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزٌمة النٌسابوري , توفً سنة 1)
  111, ص 1, ج 5ط  التوحٌد( ابن خزٌمة, 4)



 

ُٖ 

 

 .(ُ)﴾ڦ ڦ ڦ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿تعأب
كالتنفع ، مناألديافالقيمة٥با الدينالوحيدفقطا٤بوصلإٔبربالعا٤بْبكغّبه كىو

 القيامةمثقاؿذرة،كلوتعبدإنسافالليلكالنهاربغّبديناإلسبلـفعملوإٔبخسراف،صاحبهايـو
ك٘بارتوإٔببوار،كمأكاهجهنم،كبئسالقراركاليقبلمنو،صرفانكالعدالن،كإذاكافاإلسبلـ

يتعارضمعالعقلهبذها٤بنزلةالرفيعةكا٤بكانةالعظيمة،فإفمقتضىذلكبأفيكوفديناكسطياال
  .كالالفطرة،كىودينمنأىم٠باتوالعدؿمعالقريبكالبعيدكالعدككالصديق

كىذاماتلمسوُبالقرآفُبأكثرمنموضع،ككذلكالسنةا٤بطهرةعلىصاحبهاأفضل
الولد،الصبلةكأًبالتسليم،فتجدالقرآفكىويتكلمعنأىلالكتابالضالْبالذيننسبواإٔبا

تعأباعنقو٥بمكإفكهمٓبٯبعلأىلالكتابُبخندؽكاحدبلميزبينهم،كذكرلكلفريق
لعملو طبقان ا٢بكم من يستحقو ما يعاملوف  منهم ال كا١بماعة السنة أىل علماء فإف كلذلك

عندىميقبلوفماا٤بخالفْب٥بممنأىلالبدعكالصوفيةا٤بغاليةكفرقةاألحباشعلىكتّبةكاحدةبل
عندىممنالباطلفإذاكقعأحدىمُبالباطلفإهنماليتجاىلوفماقديكوفمنا٢بقكيردكفما

عندهمنا٢بق.
(ِ)﴾ڃڤڤڤڦڦڦڦچچچچ﴿قاؿ:ٍب،﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿قاؿتعأب:

 ٍبيتابعا٢بديثعنصفاتأىلالكتابالسيئةكمساكيهم.
،فانظرإٔبعظمةالقرآفكيفقرر(ّ)﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ې ې ۉ ۉ ې ﴿ٍبيقوؿ:

  .لعدؿكاإلنصاؼمعالكافركا٤بؤمنا
كربأفالنصارلأقربمودةللذينُبموضعآخريذكراليهودكالنصارلأهنمكفار،ٍبيذ

منوا،فلميسلبهمحقانىو٥بمأكصفة،كعندماذكرأىلالكتابُبمعرضا٤بعامبلتالدنيويةآ
 ذكرطائفتْبمنهم.
،فالواجبعلينا٫بن(ْ)﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿فقاؿتعأب:

تظهرالديناإلسبلميعلىا٤بسلمْبأفنتحلىبصفةالعدؿمعا٤بوافقكا٤بخالف؛ألفىذهالصفة
                                                             

  85(  آل عمران : 1)
  117(  آل عمران : 1)
  111(  آل عمران : 1)
  75( آل عمران : 4)



 

ِٖ 

 

كجهوالصحيح،كمعدنوالصاُب،كأسلوبوالراقيا٢بضارم.
كائنانمنكاف،ك٩بايؤسفلوأفبعضالعاملْب كمنٱبالفىذاا٤بنهجالقوًنفهومذمـو
ُبظلم كالتأليفكالتدريس،كقعوا الدينبالدعوة لئلسبلـ،كبعضالعلماءالذينيزعموفخدمة

 ،بلتعدلأكثرمنذلكإٔبٙبريفلكبلـا٤بخالفكإخراجوعنسياقوالذمأرادهكاتبو،اآلخرين
بلأكثرمنذلكٙبميلكبلموماالٰبتمل،ككيلالتهمالشنيعةبدكفأثرمندليل،بلا٢بجة

 .األكٔبكاألخّبةأنو٨بالفلوُبا٤بنهج
تمع٨بالفيهابعدكافالمستندلومنُبىذافرقةاألحباشفتعاملقعتكمنالفرؽالٍبك

ٝبيع من كافة  العلماء بْب عليها ا٤بتعارؼ كالضوابط ا٢بدكد ٝبيع ٚبطوا بل ، سنة كال كتاب
 الطوائفكأتواٗبآبيأتبوغّبىمكإليكبعضانمنمواقفهممع٨بالفيهم:

يتعرضوفلنقدالتحريف المتعمد :  -0 ما٪بدهُبكتبهمعندما عآبمنالعلماءٰبسنوفكىذا
كتاب كُب ، عليهم حجة يكوف أف ٲبكن ما كبَب لكبلمو كشف "التحريف ُب السنية ا٤بقاالت

لعبداا٢ببشي،يوردترٝبةشيخاإلسبلـالبنحجرفليتويوردىاعلىماىي "ضبلالتبنتيمية
الٍبتعرضابنتيميةكيسوغهاُبعليومندكفزيادةكالنقصاف،بلبدأبالَبٝبةكذكربعضان

يقطع منابنحجر ُبمدحابنتيمية يصلإٔبالكبلـ كالتشفيكعندما الذـ علىكجو كبلمو
قاؿا٢بافظبنحجرُبالدررالكامنةُبترٝبةبنتيميةأٞبدبنعبدا٢بليمكلد» :الَبٝبةكيقوؿ

 ُٔٔسنة سنة حراف من أبوه بو كٙبوؿ ، ٕٔق إٔب الصفدم.... الصبلح كبلـ إٔب كصل أف
نقلومنكتابك.(ُ)«فحذفو فذكرفيوسجنابنتيمية،كمنعومن "الواُببالوفيات"كذلكما

التدريسكاألذلالذمتعرضلو،كٓبيكملا٢ببشيبقيةالكبلـالذمفيوثناءعلىبنتيميةكىو:
ىذه» عنحطاـ كالنزاىة كالصيانة كالذكر التدين، مع األثر كمنعلماء ، النقد منأئمة كصار

كغاصعلىم ، دقائقو أقبلعلىالفقو ٍب أقواؿا٣بوارجالدار، أصوؿالدينكمعرفة كأما ، باحثو
.(ِ)«كالركافضكا٤بعتزلةكا٤ببتدعةفكافاليشقلوغبار

 :بدكف دليل  لغيرىم االتهامات -6
منالعيوبالٍبكقعفيهاعبداا٢ببشيمع٨بالفيوىورمياالهتاماتبدكفدليل،فمثبلن

                                                             
 1771, ص 1, ج فرقة األحباش(الشهرانً, سعد, 1)
   891, ص 1, جموسوعة أهل السنة فً نقد األحباش( دمشقٌة, عبدالرحمن , 1)
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منغّبأفينسبذلكإٔبكتابمعْب(ُ)«ليسلوجاهإفالنيب»زعمأفابنتيميةقاؿ:
مايدحض "القاعدةا١بليلةُبالتوسلكالوسيلة"منكتبابنتيمية،ٍب٪بدُبكتابابنتيمية

أعظما٣بػلػقجاىانعنداكقداتفقا٤بسلموفعلىأنو»ىذااإلفَباء،فقاؿشيخاإلسبلـ:
 .(ِ)«كالشفاعةأعظممنشفاعتو

 : بقولو ذلك على يدلل ٍب ُب» ذكره ما عنو ا رضي لعلي بغضو ُب صريح ىو ك٩با
فإفالناسمتنازعوفُبأكؿمنأسلمفقيلأبوبكرأكؿمنأسلم،فهوأسبقإسبلمانمن»مناىجو

 .(ّ)«،لكنعليانكافصغّبانكإسبلـالصيبفيونزاعبْبالعلماءعلي،كقيل:إفعليانأسلمقبلو
فإٔبكلعاقلأين ، لعليرضىاعنو علىبغضابنتيمية ا٢ببشيللداللة كبلـ ىذا
يؤخذمنىذاالكبلـبغضولعلي،كىويذكرأقواؿالعلماءُبأكؿمنأسلمكيفيتعاملا٢ببشي

كأماعليفبلريب»قرألكبلـشيخاإلسبلـُبعلي،حيثقاؿ:مع٨بالفيوشيءعجيب،كٓبي
اكٰببا ٩بنٰببو «أنو ،»،كقاؿ:  عندامعلـو كعلومنزلتو فضلعليككاليتو،

 .(ْ)«كا٢بمدمنطرؽثابتةأفادتناالعلماليقيِب
 اللين مع أىل الزيغ كالضالؿ :  -3

 البدع أىل حاؿ رٞباءكىذا ا٤بؤمنْب على أشداء فتجدىم القوية ا٤بوازين اليعرفوف الذين
.بأىلالزيغكالضبلؿ،منهج٨بتلمثلاعتقادىم

فانظرإٔبعبداا٢ببشييكفرمناليستحقالتكفّبكابنتيميةكيدافععمنثبتتكفّبه
أمثاؿ معاصركه حكمعليو الذم عريب كابن معاصريو قبل ع -من بن العز السبلـ بالزندقة –بد

ابنعريبشيخسوءيقوؿبقدـ»كاال٫ببلؿكذلكحْبسألوعنوابندقيقالعيدفأجابوقائبلن:
فرجان   .كاألحباشيدافعوفعنابنعريبكينفوفكتبوالٍبكتب«العآب،كالٰبـر

  المسلمين :األحباش مع علماء  تعامل
 عدـ يبلحظ ا٢ببشي لدركس ا٤بتتبع للعلماءإف التعرض من مناسبة كغّب ٗبناسبة خلوىا

اآلخرينبالسبكالشتمكاللعنكالطردمنرٞبةا،كيأمرأتباعوبالتضييقعلىفبلفكلعنو،كيشتم
                                                             

  151, ص  المقاالت السنٌة(الحبشً, عبدهللا, 1)
   5, ص  القاعدة الجلٌلة فً التوسل والوسٌلة( بن تٌمٌة, 1)
    151, ص  المقاالت السنٌة(الحبشً, عبدهللا, 1)
  1111, ص  1, ج فرقة األحباش(الشهرانً, سعد, 4)
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كيتهكمكيرميخصوموبالتهمالكاذبة،كينسبإليهممااليقولوف،كمواقفومن٨بالفيوالٚبلومن
كعلماءا١بزيرةبأهنم"هبائم٪بد"،كيصفآخرينبأهنمهبائم،سبكشتم،فإنويصفمشايخ

.(ُ)كيبلحظجريافىذااللفظعلىلسانوبكثرة
كمنمواقفومنبعضالعلماءنوردشيئامنهالبيافا١برأةالٌبكصلإليهامنسبلطةلساف

علىأئمةالدينكمنائرا٥بدلالذينشهدبعلمهمالقاصيكالداين
 «.كإذاقيلعنالذىيبخبيثفهوُب٧بلو»اا٢ببشيعناإلماـالذىيب:يقوؿعبد

كماأ٤بحإٔبكفراأللباين،كقاؿُببعضكتبوبأفاأللباينليس٧بدثان،كأنوالٰبفظعشرة
 «.ىذاإفماتمسلمان»أحاديثكقاؿعنو:

بمنجكلكأفتتع.(ِ)«مدبأنو٦بوسيكإفادعىأنومنأمة٧ب»كقاؿعنسيدسابق:
جرأتوعلى٨بالفيورغمماعندهمنالطواـا٤بخالفةلنصوصالكتابكالسنة.

 :فرقة األحباش من الفرؽ المبتدعة المعاصرة خامسان 
 علىحْبفَبةمنالرسل،كدركسمنالكتب،إفاتبارؾكتعأبقدبعث٧بمدا

فاألرضقدغشيهاظلمةالكفركالظلم،كاستؤبعليهاأئمةالكفركالفساد،فأنارابوالدنيا،
الناسُبسبلشٌب،ضالة بعدأفتاه كأكضحالسبيلالقوًن، ، الظبلـ بعدأفأحلولكعليها

ةالٍبجاءتمنالسماءإٔباألرض،بلىيأعمالنعمعلىمنحرفة،فكانتدعوتوالنعمةالعظيم
اإلطبلؽ،كخّبا٤بننقاطبة،كبفضلمناكنعمة،جعلىذهالرسالةا٣بالدةالشريفةعلىسيد
كلدآدـكأفضلا٣بلقخلقاى،كأزكاىمنفسان،كأنقاىمقلبان،٧بمدبنعبداالصادؽالقوماألمْب،

جيبلنفريدان،استضاءبنورالوحي،،كرىبينبغى،منغّبغلوكالتفريطمافأدلالرسالةك
شرقانكغربان،كأخرجواالناسمنعبادةالعبادإٔبعبادةكقادكاالعآب،كفتحواالببلد،فسادكاالدنيا،

 عرب ا٤بسلمة األجياؿ كتوالت ، كاآلخرة الدنيا سعادة إٔب الدنيا ضيق كمن ، العباد القركف،رب
قاؿ ، الرباين النور ىذا عن يتخلوف حْب كيذلوف كيهبطوف ، بالوحي يتمسكوف حْب يسودكف

.(ّ)﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿تعأب:

                                                             
  1744, ص 1,ج موسوعة أهل السنة فً نقد فرقة األحباش( دمشقٌة, عبدالرحمن , 1)
 1757-1749, ص 1( المصدر السابق,ج1)
 , 111(  األنعام : 1)



 

ٖٓ 

 

النيب قالو ٗبأزؽعقدمتارٱبيحضارمفتحققما اإلسبلـ أمة ٛبر »كُبزماننا بدأ:
 .(ُ)«للغرباءاإلسبلـغربيانكسيعودغربيانفطوىب

 كمنىذاا٤بنطلقفإفُبىذاا٤بطلببيافموجزعنفرقةاألحباش
أكالن:ىذهالفرقةحديثةأنشئتُبعصرناا٢باضرعلىيدا٤بسمى:عبدابن٧بمدبن

،كنشأُببيئةـَُُٗ-قُِّٗسنة )يوسفبنعبدابنجامعا٥بررمكلدُبمدينة)ىرر
 .صوفيوعلىالطريقةالقادرية

ُبك الصراع كتاريخ ، زالت كال النصراين اإلثيويب ا٢بكم ٙبت فيها كلد الٍب ا٤بنطقة كانت
ا٢ببشةبْبالنصارلكا٤بسلمْبمعركؼكطويل،فقدتوالتا٢بركبكاالضطهاداتعلىا٤بسلمْب

 فهذه ، كالتمييز كالقهر كالتهميش التعذيب أنواع أشد ا٤بسلموف ٙبمل ، عديدة قركنا البيئةىي
،تلكالببلدالطرؽالصوفيةمنتشرةالسياسيةالٍبنشأفيهاا٢ببشي،أماالبيئةاجملتمعيةفقدكانتُب

القادرية،كقداختلفا٤بؤرخوفمٌبدخلتالصوفيةإٔب)ىرر(؟،فقيل:إف الطريقة كمنأبرزىا
،الذمماتُبالذمجاءبالصوفيةإٔب)ىرر(رجليدعى))عبداالعيدركس((مناألشراؼ

ع سنة الصوفيةَٗٗدف أف : كقيل ، السابعق القرف بداية منذ ذلك قبل كانت الصوماؿ ُب
كقدنشأا٢ببشيُبىذاالواقعاجملتمعيالصوُبكالواقعالسياسيا٤بريرالذمكافُبعهد.(ِ)ا٥بجرم

ملوؾا٢ببشةعلىاإلطبلؽكأعظم همنكايةبا٤بسلمْبا٤بلكىيبلسيبلسيككافىذاا٤بلكأجـر
زكجتو كقتل ))إياسو(( ا٤بسلم اإلمرباطور من ا٤بلك اغتصب أف بعد ا٤بلك ىذا كجاء

 ))زكديتو((.
فمنأىل)ىرر(ُبإنشاءٝبعيةكطنيةتعملككنتيجة٥بذاالوضعا٤بأساكمفقدفكرالغيور

.علىتعليمالثقافةاإلسبلميةكنزعالفوارؽالقبليةبوضعنظاـمصاىرهبْبالقبائلكا٥برريْب
تدخلهمُب التأكدمنعدـ بَبخيصر٠بيبعد هبرر اإلسبلمية الوطنية فتأسستا١بمعية

دريساللغةالعربيةكالثقافةاإلسبلميةكنشاطالسياسةكقامتىذها١بمعيةبنشاطظاىرعلميمثلت
 .اجتماعيكغّبه

ك٧باربتها، ا١بمعية ىذه ضد كفرقتو ىو الفَبة ىذه ُب ا٢ببشي ا لعبد ظهور أكؿ ككاف
                                                             

 (145, رقم )817, ص1, كتاب اإلٌمان , باب بٌان أن اإلسالم بدأ غرٌبا وسٌعود غرٌبا, جالصحٌح (  أخرجه مسلم ف1ً)
 41,ص 1, جفرقة األحباش (   الشهرانً, سعد, 1)
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.بدعاكمكاذبو،تنبئعنحقددفْبعلىأىلالسنةمنكقتمبكر
الوطنية ا١بمعية ُب ٩بثلْب كدعاهتا ا٢ببشة علماء كبْب ا٢ببشي بْب شديد صراع كبعد

 .اإلسبلميةأخرجا٢ببشيمن)ىرر(إٔبأديسأبابا،كارٙبلإٔبمكةكأخذالطريقةالنقشبندية
ٍبارٙبلمنمكةإٔبا٤بدينةكبقيفيهاسنةٍبرحلإٔببيتا٤بقدسُبأكاخرالعقدا٣بامس

ىذاالقرف،كمنوتوجوإٔبدمشق،كسكنُبجامعالفسطاطُب٧بلةالقمّبية،كاستمرُبمن
إٔب٘بمعديِبأكسياسي،ككافدكره٧بصورانُبحضور دمشقفَبةمنالزمن،كٓبيكنيدعوا

 .بعضطلبةفرقتولبعضمسائلالعلم
كُبأثناءتواجدا٢ببشيُبسورياككافينكرعليوالعبلمةاأللباينبعضا٤بخالفاتآنذاؾ،

اإلسبلـ،كقاـ التقىببعضطلبةالعلممنلبناف،فزينوالواإلقامةبدعولاشتدادا١بهلفيهابعلـو
ا٢ببشيبزياراتمتكررهلبّبكتكالبقاع،فراقتللحبشيدعوةطبلبواإلقامةبلبناف،فاستقرهبامنذ

 ـ.َُٔٗعاـ
يقيمبعضا٢بلقاتالعلمية،كٯبتمعببعضالتفحوؿا٢ببشيبعضط العلم،كبدأ لبة

العلماءُببّبكت،حٌبىيئتلواإلقامةعلىنفقةدارالفتولُببّبكت؛ليتنقلُبمساجدىا،
 .ملقيانالدركسكااضرات

 .فاستقرُببّبكتُبمنطقة))برجأيبحيدر((معقلاألحباشاألكربُبلبناف
 :ة سبب التسمي

كٓبيرتضاألحباشُبأكؿاألمرهبذه ، التسميةُبلبنافكخارجها اشتهراألحباشهبذه
التسميةككانوايفضلوف)أتباعا١بمعية(كلكنبعدشيوعتسميتهمباألحباشُبالصحافةكاإلعبلـ

 .قبلوىاكٓبتعدتشكلأمإزعاج٥بم



 .تأسيس األحباش كفرقو عقائدية كمؤسساتية 
استمرا٢ببشيُبالتدريسُببّبكتفَبةكٓبتظهركفرقةعقائديةأكسياسيةأكاجتماعية،
) اإلسبلمية ا٣بّبية ا٤بشاريع )ٝبعية أ٠بها قائمة إسبلمية كافىناؾتصرٰبانقانونيان١بمعية إالأنو
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عاـ ،َُّٗتأسست ترب ـ خدمات لتقدـ ؛ لبناف ُب كالسياسة العلم رجاؿ بعض يد ويةعلى
 .كترفيهيةُباألكساطاإلسبلمية

 .لكنهاكانتتعيشحالةمنالركودكوهنآبتتمكنمنمنافسةا١بمعياتاإلسبلميةاألخرل
تسلم كبالفعلفقد للعملمنخبل٥با ا١بمعية علىىذه ُبالسيطرة ا٢ببشييفكر كبدأ

ـ،َُّٗية،تلكا١بمعيةالٍبتأسستمنذعاـ)نزارا٢بليب(رئاسةٝبعيةا٤بشاريعا٣بّبيةاإلسبلم
خبلؿ من األحباش كٛبكن ، كتعليمهم كا٤بساكْب الفقراء خدمة على أىدافها أكؿ ُب كاقتصرت
كمركزان ، إسبلمية كدراسات ، إٔباث مركز كإقامة ، مدارس إنشاء من قليلة سنوات ُب ٝبعيتهم

رنشاطاألحباشعلىالنشاطالعلميكاالجتماعيـ،ٓبيقتصُِٗٗللمهاراتالنسائية،كُبعاـ
فقدشارؾاألحباشبانتخابات ، السياسة ُبِٗ بلتعدلإٔبا٤بشاركة ناجي( ٗبرشحْب)طو ـ

الشماؿ،ك)عدنافطرابلسي(،كفازعدنافطرابلسيُببّبكت،فكانتىذهاالنتخاباتعنواف
 .التشكلالسياسيلؤلحباش

ب ليسلديهم بليقتصركفعلىإالأنو ، أكغّبىا الشريعة رنامجسياسيكاضحلتحكيم
 .التحالفاتمعاألحزاباألخرل

كهبذهالنبذةعناألحباشنستخلصأففرقةاألحباشفرقةعصريةحديثة،نشأتُبلبناف
اربعلىيد)عبداا٥بررما٢ببشي(،ٚبالفأىلالسنةكا١بماعةُبكثّبمنمسائلالعقائد،كٙب

كلمنيبْبعقائدىمالضالة،بكلالطرؽحٌبكلوأدلإٔبقتلو،كمافعلواٗبفٍبلبنافعندماأمر
  .عبداا٢ببشي(إٔبلبناف(ٗبنعدخوؿ

تعقدالتحالفاتا٤بشبوىةمعكثّبمناألحزاب كىيفرقةإٔبجانبضبلالهتاُبالعقيدة
.)الوىابية(بالقلمكا٤باؿكاإلعبلـيزعموفأهناالذمالعلمانية،كٙباربدعوةأىلالسنة

أحيانان تعُب أهنا كما ، كاألشاعرة كا٤بعتزلة الضبلالت من الطوائف عند ما أسوأ كٝبعت
.با٤بسائلالشاذةعندالفقهاء

كٓبيقتصرعلىلبناف،بلانتشرتُبكثّبمندكؿأكركبا،كبلدافعربية،مثلاألردف،
كجوداُبإثيوبيامسقطرأسمؤسسها،كقدحذرمنهاأئمةاإلسبلـكالعلماءُبىذاكماأف٥با

كسنشّبُبا٤بطلب،القرفأمثاؿالعبلمة)ابنباز(كالعبلمة)األلباين(كغّبىممنعلماءالبلداف
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القادـإٔبجهودأىلالسنةُبالردعليهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الرابع من الفصل األكؿ : الصوفية في إثيوبيالمطلب الرابع من المبحث ا

 الصوفية ، كمنهجهم .التعريف بالفرقة كفيها  :أكالن 
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 فإف ىناؾ، كال نعمم  أقصد غالت الصوفية منهم ،قبل الحديث عن ىذه الجماعة

الموجودة  فرقة االحباش كعقائد النصارلأعني  األخرل كالمذاىب معتدلين كاهلل يقوؿ الحق
من كتبهم بالجزء كالصفحة التي ، م قديمان كحديثان مائهعلفإنما ننقل ىذا عن  ،بدكلة أثيوبيا

،  ضي كالحاضرفي الما رؽفكتلك ال ىذه الطوائفأك كتبها العلماء عن ، كىا في كتبهم سطر 
  شيئا كذلك لألسباب اآلتية: كال نأتي بجديد كال نقوؿ عليهم من عند أنفسنا 

 الطائفة.أك ىذه الفرقة أك تلك  ، أنكم تجنيتم على القـو حتى ال يقوؿ قائل :أكالن 
م المضادين ألىل فإنه ،بالبحث الذم نحن بصدده كثيقةالطوائف  ثانيان : عالقة ىذه 

 بين الناس. ةكىم حجر عثرة في طريق نشر الدعوة الصحيح في إثيوبيا السنة كالجماعة
من الشباب خاصة مضموف ك أىل السنة كالجماعة كثالثان: حتى يعرؼ من يجهل من 

قد حصل  ،ألنو كمع األسف ا مايوم حتى ال تنطلي على أحد منهم، لعقائد المنحرفة ىذه ا
 ،ذلك لبعض شباب المسلمين في إثيوبيا ممن لم يطلع على مضموف ىذه العقائد المخالفة

 .هلل كىم قليل جدان كالحمد
من اإلقتناع ، بعضهم بعضان كخاصة العلماء  كالجماعة رابعان : حتى ُيحذر أىل السنة

  كخاصة بعض جهلة المسلمين.، رغم بُعدىا عن الحق كالصواب بهذه الفرؽ 
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 التعريف بالصوفية كالتصوؼ: 
نتعرض أف ينبغي ، كاالصطبلح اللغة ُب كالصوفية التصوؼ لتعريف نتعرض أف قبل

«.صوُب»أككلمة«التصوؼ»الشتقاقاتكلمة
أكالنمعُبالتصوؼ:

ىذه الشتقاؽ ك٧بدد معْب ٗبصدر ا٤بعرفة عدـ ا٤بوضوع ىذا ُب الباحثْب من كثّب ذكر
الكلمة،كلكنهمذكركاعدةاحتماالت:

.(ُ)نسبةإٔبالصفاء«التصوؼ»أفىذهالكلمةاالحتماؿ األكؿ :
أفتكوفمنسوبةإٔبالصفة،نسبةإٔبأىلالصفةالذينكانوايقعدكفاالحتماؿ الثاني :

.ُبمؤخرةمسجدرسوؿا
التصوؼنسبةإٔبرجليقاؿلو:صوفة،كا٠بوالعوينبنمر،كإ٭بااالحتماؿ الثالث :

٠بيصوفةألفأمونذرتألفعاشلتعلقنبرأسوصوفة،كلتجعلنوربيطالكعبة،فكافأكؿمن
ُبا١باىليةفسموا ،كقدانقطعواإٔباعز«صوفية»تفردٖبدمةبيتاا٢براـ،كانتسبإليوقـو

.(ِ)واالكعبة،فمنتشبوهبمفهمالصوفيةكجل،كقطن
كيفهممنىذهالنسبةبأفا٤بتصوفةينتسبوفإٔبأناسمنأىلا١باىليةٓبيعرفوااإلسبلـ،

بأهن أنفسهم على حكموا قد القـو فإف النسبة ىذه مثل صحت ُبكإذا أقواـ إٔب ينتسبوف م
.(3)ا١باىلية

إليها«ةصوفان»أفتكوفنسبةىذهالكلمةإٔباالحتماؿ الرابع : كىيبقلةرعناءقصّبة،كنسبوا
.(4)«صوفاين»الكتفائهمبنباتالصحراء،كىذاأيضااليصحلغوياألنولونسبواإليهالقيلللواحدمنهم

أفتكوفنسبةىذهالكلمةإٔبالصوؼ،كقدذىبإٔبذلكشيخاالحتماؿ الخامس :
.(ٓ)اإلسبلـابنتيمية،كابنخلدكف

كمػػاذىػػبإليػػوشػػيخاإلسػػبلـكابػػنخلػػدكفكغّبٮبػػا،كالصػػوابنسػػبةالتَّصػػوؼإٔبالصػػوؼ،
                                                             

 116, ص  الرسالة القشٌرٌةابو القاسم عبد الرحٌم  القشٌري ,  (7)
   145, ص  1, ج 1, ط ابلٌستلبٌس (  ابن الجوزي, 1)
   16, ص 1, د.ط , ج مظاهر اإلنحرافات العقدٌة عند الصوفٌة(  إدرٌس, محمد إدرٌس, 1)
    145, ص  تلبٌس ابلٌس(  ابن الجوزي, 4)
 6, ص 1, جالفتاوى  (  ابن تٌمٌة  , 5)
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كىػػػواألقػػػربإٔباالشػػػتقاؽاللغػػػوم،كمػػػاأنػػػواألقػػػربإٔبذكؽالصػػػوفيةكحػػػا٥بمُبٛبسػػػكهمبلبػػػاس
،كالُبزمػنالصػحابةكالالتػابعْب٥بػػمالػٍبٓبتوجػػدُبزمػنالنػيبكمػاأفىػذهالنسػبةالصػوؼ،
ك٤بػػا،االشػتهرتتسػػميته؛؛إذلػػوكجػػدتُبىػذهاألزمنػػةكعرفهػػاالنػاسكعرفػػوامسػػالكهابإحسػاف

.كا٘باىاهتابْبا٤بتأخرين حصللبسأكخبلؼُبحقيقتها
كقداختلفا٤بتصوفةكثّباُبتعريفو،كمااختلفواُبأصلوكاشػتقاقو،بػلاختلفػواُبتعريفػو

إٔبحدالتناقضكالتعارض،فمنتعاريفهم:
 التصوؼاألخذبا٢بقائق،كاليأس٩باُبأيدما٣ببلئق. -
 التصوؼأفتكوفمعاببلعبلقة. -
التصوؼتصفيةالقلبعنموافقةالربيػة،كمفارقػةاألخػبلؽالطبعيػة،كإٟبػاد -

 الصػػػفاتالبشػػػرية،ك٦بانبػػػػةالػػػدكاعيالنفسػػػػانية،كمنازلػػػةالصػػػفاتالربانيػػػػة،كالتعلػػػقبعلػػػػـو
 .ا٢بقيقة،كاتباعالرسوؿُبالشريعة

 الٲبلككشيء.التصوؼىو:أفالٛبلكشيئاك -
إذانظرنػػػاُبالتعػػػاريفالسػػػػابقةنػػػرلأهنػػػمعرفػػػػواالتصػػػوؼبتعريفػػػات٨بتلفػػػػة،ككلهػػػا٨بالفػػػػة

ريفػػػػاتُبا٢بقيقػػػػةتعػػػػربلنػػػػاعػػػػن،كىػػػػذهالتعك٦بانبػػػػةلئلسػػػػبلـ،كمػػػػاجػػػػاءبػػػػوالرسػػػػوؿالكػػػػرًن
.(ُ)داتالصوفيةالٍبيعتقدكهناُبقلوهبم،كٓبيقولوىاىكذاجزافاقتمع

رغػػػػمكثػػػػرة»ك٩بػػػػنعػػػػرؼالتصػػػػوؼمػػػػنغػػػػّبا٤بتصػػػػوفةالػػػػدكتور:إبػػػػراىيمىػػػػبلؿ،قػػػػائبل:
التعريفػػاتالػػٍبعػػرؼهبػػاالتصػػوؼاإلسػػبلميُبكتػػبالتصػػوؼكغّبىػػا،فإننػػانسػػتطيعأفنقػػوؿأف
التصوؼكمايراهالصوفيةُبعموموىوالسّبُبطريػقالزىػد،كالتجػردعػنزينػةا٢بيػاة،كشػكلياهتا

أخػػذالػػنفسبأسػػلوبمػػنالتقشػػفكأنػػواعالعبػػادةكاألكرادكا١بػػوعكالسػػهرُبصػػبلةأكتػػبلكةكرد،ك
حػػٌبيضػػعفُباإلنسػػافا١بانػػبا١بسػػدم،كيقػػولفيػػوا١بانػػبالنفسػػيأكالركحػػي،فهػػوإخضػػاع

الػذاتا١بسدللنفسهبذاالطريقا٤بتقدـسعياإٔبٙبقيقالكماؿالنفسي،كمػايقولػوف،كإٔبمعرفػة
.(ِ)«اإل٥بيةككماالهتاكىميعربكفعنوٗبعرفةا٢بقيقة

التصػػوؼطريقػػةزىديػػةُبالَببيػػةالنفسػػيةيعتمػػدعلػػىٝبلػػةمػػن»كمػػنالتعػػاريفأيضػػاأف:
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.(ُ)«العقائدالغيبية،٩بآبيقمعلىصحتهادليلالُبالشرعكالُبالعقل
نشأة التصوؼ :  ثانيان :

عػػرؼعلػػىكجػػوالتحديػػدمػػنبػػدأالتَّصػػوؼُباألمػػةاإلسػػبلميةييالتصػػوؼفػػبلأمػػاعػػننشػػأة
تركػػت»:كمػػنىػػوأكؿمتصػػوؼ،كإفكػػافاإلمػػاـالشػػافعيرضػػياعنػػوعنػػدمادخػػلمصػػرقػػاؿ

كالزنادقػػةالػػذينعنػػاىمالشػػافعيىنػػاىػػم.«بغػػدادكقػػدأحػػدثالزنادقػػةفيهػػاشػػيئنايسػػمونوالسػػماع
ىذايدؿعلػىأنػوقػدكػافىنػاؾك،ا٤بواجيدكا٤بواكيلالٍبينشدكهناىوالغناءك(السماعك)ا٤بتصوفة،

قبػػػلهنايػػػةالقػػػرفالثػػػاينا٥بجػػػرمفرقػػػةمعلومػػػةعنػػػدعلمػػػاءاإلسػػػبلـيسػػػموهنمأحياننػػػابالزنادقػػػةكأحياننػػػا
.(ِ)با٤بتصوفة

كخلفائػػوالراشػػػدينحػػٌبكفػػاةا٢بسػػػنكخػػبلؿالقػػرنْباألكلػػػْبابتػػداءنمػػنعهػػػدرسػػوؿا
البصػػػػرم،ٓبتعػػػػرؼالصػػػػوفيةسػػػػواءكػػػػافبا٠بهػػػػاأكبر٠بهػػػػاكسػػػػلوكها،بػػػػلكانػػػػتالتسػػػػميةا١بامعػػػػة:

أكالتسمياتا٣باصةمثل:الصحايب،البدرم،أصحابالبيعة،التابعي.ٓبيعرؼا٤بسلمْب،ا٤بؤمنْب،
عتقػادمإالبعػضالنزعػاتالفرديػة٫بػوالتشػديدذلكالعهدىذاالغلػوالعملػيالتعبػدمأكالعلمػياال

.(ّ)ُبأكثرمنمناسبةعلىالنفسالذمهناىمعنوالنيب
أقساـ الصوفية : 

لقػػداختلػػفالعلمػػاءا٤بتقػػدموفُبتقسػػيمالصػػوفية،كإليػػكبعضػػامػػنأقػػواؿالعلمػػاءالػػذين
تكلمواُبتقسيمالصوفية.

تقسيم شيخ اإلسالـ ابن تيمية : 
يرلشيخاإلسبلـابنتيميةأفالصوفيةينقسموفإٔبثبلثةأقساـ:

صوفيةا٢بقائق:كىما٤بتفرغوفللعبادةكالذكر،كالزاىدكفُبالدنيا.-ُ
صوفيةاألرزاؽ:كىمالذينكقفتعليهمالوقوؼ.-ِ

للباسكالزنارك٫بوىا،كليسصوفيةالرسم:كىما٤بقتصركفعلىا٤بظاىركا -ّ
 (ْ)رصيدمنالعمل،فيظنا١باىلأهنممنهمكليسوامنهم٥بم
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 ُغالة الصوفيةعقيدة :  ثالثان 
 اهلل عز كجل : عقيدتهم في :  أكال 

يعتقدا٤بتصوفةُباعزكجلعقائدشٌبمنها:
يقػوؿبػأفاكالطبيعػةعقيدةكحدةالوجود:كىػيُبأصػلهامػذىبفلسػفيالديػِب،-ُ

صػورةىػذاالعػآب-تعػأبعمػايقولػوفعلػوانكبػّبان-حقيقةكاحدة،كأفاىوالوجودا٢بق،كيعتربكنػو
كجودقائمبذاتو.وأفيكوفلا٤بخلوؽ،أما٦بموعا٤بظاىرا٤باديةفهيتعلنعنكجودا،دكف

ٌفااليوجدمستقبلنعناألشياء،أكأ»جاءُبا٤بعجمالفلسفيُببيافكحدةالوجود:
عن مثلفيوضالنور تفيضعنو أك بالتجلي، عنو تصدر لذاتو مظاىر كاألشياء نفسالعآب، أنو

.(ُ)«الشمس
مػذىبهمالػذمىػمعليػوأفالوجػودكاحػد،كيسػموفأىػلكحػدةالوجػود،»كقاؿابػنتيميػة:

ا٣بػػالق،عػػْبكجػػودا٤بخلوقػػات،فكػػلمػػايتصػػفبػػوكيػػدعوفالتحقيػػقكالعرفػػاف،كىػػمٯبعلػػوفكجػػود
ػاا٤بتصػفبػوعنػدىمعػْبا٣بػالق،كلػيسللخػالقعنػدىم ا٤بخلوقاتمنحسنكقبيح،كمدحكذـ،إ٭بَّ
كجػػودمبػػاينلوجػػودا٤بخلوقػػاتمنفصػػلعنهػػاأصػػبلن،بػػلعنػػدىممػػاٍبغػػّبأصػػبلللخػػالقكالسػػواه.

ٓبيعبػػدكاغػػّبهعنػػدىم،ألهنػػممػػاعنػػدىملػػوغػػّب،ك٥بػػذاكمػػنكلمػػاهتم:لػػيسإالا،فعبػػاداألصػػناـ
،ٗبعُبقدرربكأفالتعبػدكاإالإيَّػاه،إذلػيسعنػدىم(ِ)﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿جعلواقولوتعأب:

فقالتىذا،،فكلعابدصنمإ٭باعبدا.كقيلعنرابعةالعدكيةأهناحجتغّبلوتتصورعبادتو
.(ّ)،كالخبلمنواألرض،كاماك١بواالصنما٤بعبودُب

كا٢بلوؿإٌمامعْبُبشخص،كإٌما»عقيدةا٢بلوؿكاالٙباد:يقوؿابنتيميةُببياهنا:-ِ
مطلق.أٌمااالٙبادكا٢بلوؿا٤بعْبكقػوؿالنصػارل:أفاالٙبػادكاٙبػادا٤بػاءكاللػنب.كأمػاا٢بلػوؿا٤بطلػق،
كىػػوأٌفاتعػػأببذاتػػوحػػاؿُبكػػلشػػيء،فهػػذاٰبكيػػوأىػػلالسػػنةكالسػػلفعػػنقػػدماءا١بهميػػة،

ىؤالءمناالٙبػادالعػاـفمػاعلمػتأحػدانسػبقهمإليػوإالمػنككانوايكفركهنمبذلك.فأٌماماجاءبو
أنكػركجػودالصػػانع،مثػل:فرعػوفكالقرامطػػة،كذلػكأٌفحقيقػةأمػػرىمأهٌنػميػركفأٌفعػػْبكجػودا٢بػػق
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ىوعْبكجودا٣بلق،كأٌفكجودذاتاخالقالسمواتكاألرض،ىينفسكجػودا٤بخلوقػات،فػبل
تعأبخلقغػّبه،كالأنػوربالعػا٤بْب،كالأنػوغػِبكمػاسػواهفقػّب،لكػنيتصورعندىمأفيكوفا

.«تفرقواعلىثبلثطرؽ،كأكثرمنانظرُبكبلمهماليفهمحقيقةأمرىمألنوأمرمبهم
 :  عقيدتهم في الرسوؿثانيا : 

 الرسوؿ ُب الصوفية شٌبيعتقد عقائد  أيضنا ، الرسوؿ أف يزعم من كقففمنهم
،كمنهممنيعتقدأفالرسوؿ٧بمدىوقبةالكوف،كىواا٤بستومعلىالعرش،األنبياءبساحلو

كأفالسماكاتكاألرضكالعرشكالكرسي،ككلالكائناتخلقتمننوره،كأنوىوأكؿموجود،كىو
بليرده،بذلككمنهممناليعتقد .ا٤بستومعلىعرشا،كىذهعقيدةابنعريبكمنجاءبعده

كرسالتو ببشريتو كيعتقد بو كلكنهممعذلكيستشفعوفكيتوسلوف ،إٔباتعأبعلىكجو
ٱبالفعقيدةأىلالسنةكا١بماعة.

ي أهنم األكلْبوفزعمكما علم يعلم كىو كاآلخرة الدنيا ٲبلك السبلـ عليو الرسوؿ أف
كلشيءمنذكقد،كاآلخرين،كمنعلوموعلماللوحكالقلم كتباتعأبُباللوحافوظعلـو

كاآلخرة الدنيا كعلم كاآلخرين األكلْب كعلم األبد، إٔب ا٣بلق كبدًء أكؿ، السبلـ ٧بمدانعليو أف
أف،كأنوجاءبالوحيمنتلقاءنفسػو،كأنػوأبصرفحدثعنبصّبتوم،كا٣بلق،كخلققبلالقل

٧بمدالدنياكمافيهاخلقتمنأجل
(ُ).

 :  القرآف الكريمثالثا : عقيدة الصوفية في 
لقدعمدا٤بتصوفةقدٲبانكحديثايإٔبصرؼالناسعنالقرآفكا٢بديثبأسبابشٌبكطرؽ

 -ملتويةجدانكمنىذهالطرؽمايلي:
ُب الزعم أف التدبر في القرآف يصرؼ النظر عن اهلل -أ ا ُب الفناء جعلوا فقد :

 .،كزعمواأيضانأفتدبرالقرآفيصرؼعنىذهالغايةىوغايةالصوُب،زعمهم
إف:قاؿأٞبدالتيجاينكغّبه:   الزعم بأف أجر أذكارىم المبتدعة أفضل من القرآف -ب

كىذاُباصلةيؤدمبالناسإٔبىجرصبلةالفاتحتعدؿكلذكرتليُباألرضستةآالؼمرة..
 ٤ببتدعة.القرآفإٔباألذكارا
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ألفللقرآفأسراركرموزان،كظهرانكبطنان: زعمهم أف من قرأ القرآف كفسره عاقبو اهلل -ج
 كاليفهمهاإالالشيوخالكباركلوتعرضشيءمنتفسّبهأكفهموعاقبواعزكجل.

الجعلالقرآفكا٢بديثىوالشري-د نيةاألخرلُبزعمهميدعةكالعلمالظاىركأماالعلـو
 .فهيأكملكأعلىمنالقرآف

الفكر:  فتح باب التأكيل الباطني لنصوص القرآف كالحديث -د ٨باطر أعظم كمن
الصوُبكذلكفتحهمبابللتفسّبالباطِبلنصوصالقرآفكالسنة،كا٢بقأنواليكاديوجدآيةأك

 حديثإالكللمتصوفةالزنادقةتأكيبلتباطنيةخبيثة٥با.
للقرآفكالسنَّةحقائقخفيَّةباطنة:الصوفيةقالت: كباطن للقرآف ظاىره هم أف قول -ق إفَّ

غّب بالنَّيب  متصلة سلف عن خىلىفان نقلوىا الٍب الظاىرة األحكاـ ًمن الشريعة علماء عليو ما
.(ُ)باألسانيدالصحيحة،كالنقلةاألثبات،كتلقتواألمَّةبالقبوؿ،كأٝبععليوالسواداألعظم

 : مصادر التلقي عند الصوفية رابعان 
ٰبصراإلسبلـمصدرالتلقيُبالعقائدُبكحياألنبياءكالرسل،كالذمىوكتاباكسنة
٥بم،كا٤بنامات لؤلكلياءكالكشفا٤بزعـو رسولو،كأماالصوفيةفإهنا٘بعلمصدرىاىوالوحيا٤بزعـو

باألمواتالسابقْب،كبا٣بضرعليوالسبلـ،كبالنظرُباللوحا فوظ،كاألخذعنكاللقاءا٤بزعـو
ا١بنالذينيسموهنمالركحانيْب.

أمامصدرالتلقيعندأىلالسنةكا١بماعةفهوالكتابكالسنةكاإلٝباعكالقياس.
 ، منها:  كىناؾ اعتقادات أخرل لبعض ُغالة الصوفية في اهلل كفي رسولو 

 اهلل جل جاللو:-0
ا٢بلوؿكماىومذىبا٢ببلج،كمنها:كحدةيعتقدالصوفيةُباعقائدشٌب،منها

القرف من انتشرت الٍب العقيدة ىي كىذه ، كا٤بخلوؽ ا٣بالق انفصاؿبْب حيثال ، الوجود
(1)﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڤ ﴿الثالثإٔبيومناىذا،ككافيكفيهمقولوتعأب:

 :   الرسوؿ-6
ٓبيصلإٔبمرتبتهميعتقدالصوفيةفيوعقائدشٌب،فمنهممنيزعمأفرسوؿا

                                                             
 11ص دراسات فً التصوف والفلسفة( الرقٌب صالح 1)

  11( الشورى : 1)
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 : البسطامي قاؿ كما ، التصوؼ رجاؿ بعلـو جاىبل كاف كأنو كحا٥بم، كقف» ٕبرا خضنا
«.األنبياءبساحلو

كمنهممنيعتقدأف٧بمداىوقبةالكوف،كىواا٤بستومعلىالعرش،كأفالسموات
كاألرضكالعرشكالكرسيككلالكائناتخلقتمننوره،كأنوأكؿموجودكىوا٤بستولعلىعرش

.(ُ)«إ٭باأناعبداكرسولوبنمرًناالتطركينكماأطرتالنصارل»:ا،كٓبيفهمواقولو
 األكلياء : -3

يعتقدالصوفيةُباألكلياءعقائدشٌب،فمنهممنيفضلالوٕبعلىالنيب،كعامتهمٯبعل
ك٥بم ، الكوف ُب كيتصرؼ ، كٲبيت كٰبي ، كيرزؽ ٱبلق فهو ، صفاتو كل ُب  مساكيا الوٕب

فتقسيماتللوالية،فهناؾالغوثا٤بتحكمُبالعآبكُبكلشيء،كاألقطاباألربعةالذينٲبسكو
الغوث بأمر القارات ُب يتحكموف الذين السبعة كاألبداؿ الغوث بأمر العآب ُب األربعة األركاف

كالنجباءكىما٤بتحكموفُبا٤بدف.
الصا٢بات كعمل كالتقول الدين على تقـو الٍب اإلسبلـ ُب الوالية خبلؼ على كىذا
كالعبوديةالكاملةكالفقرإليو،كأفالوٕبالٲبلكمنأمرنفسوشيئافضبلعنأفٲبلكلغّبه،

.ِ))﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڎ ڎ﴿قاؿتعأبلرسولو:
 الجنة كالنار :  -4

فإفالصوفيةتعتقدأفطلبهامنقصةعظيمة،كأنوالٯبوزللصوُبالكاملأفيسعىإليها
ُباكاالطبلععلىالغيبكالتصرؼُبالكوف. كإ٭باالطلبعندىمكالرغبةُبالفناءا٤بزعـو

ليسكأماالنارفيعتقدكفأفالفرارمنهااليليقبالصوُبالكاملألفا٣بوؼمنطبعالعبيدك
طبعاألحرار.

كلوقرأىؤالءالقرآفكالسنةالصحيحةلعلمواأفأكثرآياتوترغبُبا١بنةكٚبوؼمنالنار.
.ّ))﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿قاؿتعأب:

.ْ))﴾   ى ى ى ى ى   ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى﴿كقاؿتعأب:
                                                             

 ( 1445, رقم  )167, ص4, كتاب أحادٌث األنبٌاء , باب: قول هللا تعالى : ﴿واذكر فً الكتاب مرٌم﴾ جالصحٌح( أخرجه البخاري فً 1)

  11(  الجن :1)
 16(  الزمر : 1)
  41-47( النازعات : 4)
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 العبادات :  -5
 الصبلة أف الصوفية فيسموفيعتقد ىم كأما ، العواـ عبادات ىي كالزكاة كا٢بج كالصـو

أنفسهما٣باصةأكخاصةا٣باصة،كلذلكفلهمعبادات٨بصوصة.
كاليهمُبالتصوؼأفٱبالفالشريعةاإلسبلميةفا٢بشيشكا٣بمركاختبلطالرجاؿبالنساء

تلقاىامنامباشرة،فبليهمُبا٤بولدكحلقاتالذكرذلككلواليهم،ألفللوٕبشريعتوالٍب
.أفيوافقماشرعوالرسوؿ

،كخاصةُبأىمالعباداتكىي ُبا٢بقيقةتنصلمنالعبادات،كتقصّبُبحقها كىذا
الصبلة،كليسكلالصوفيةعلىىذا،فيوجدمنٰبافظعلىالصبلةبأركاهناككاجباهتا،كىؤالء

لشافعي،كالتقصّبحاصلُبالصوفيةكُبغّبىم،كلكناألخطرأفمنيغلبعليهمتعلمالفقوا
يلبسالتقصّبكتضييعالعباداتلباساشرعيا.

 الحكم كالسلطاف كالسياسة .  -6
كأماا٢بكمكالسلطافكالسياسةفإفا٤بنهجالصوُبىوعدـجوازمقاتلةالسبلطْبكمقاكمة

ماأراد.ُبزعمهمأقاـالعبادفيالشر،ألفا
كأئمة السلف عليو استقر الذم فالقوؿ : قائل يقوؿ قد ، مهمة كقفة من بد ال كىنا

.ابواحاعندكممنافيوبرىافاإلسبلـىوعدـا٣بركجعلىكٕباألمرإالأفيرتكبكفر
كقاؿبعضا٤بتأخرين:حٌبكإفارتكبمكفراالٯبوزا٣بركجإالبشرطْب:

غلبةالظنأفاليَبتبعلىفتنةا٣بركجضرر-ِعأنواعهاعلىا٣بركج.القدرةٔبمي-ُ
با٤بسلمْبكبدينهمأكربمنعدـا٣بركج.

كالفرؽبْبقوؿالسلفكأئمةاإلسبلـكمايعتقدهالصوفيةأفالصوفيةيسلموفللحاكمك٤با
يفعلوحٌبكلوأدلإٔبفتحباراتا٣بمورُبالطرقات،ككثرالفسقكالزناُبا٤بقاىيعلناكتعامل

الصوفيةمنالناسبالربابكلصورهكألوانو،كبلغالسفوركالتربجحدااليطاؽ.كلىذااليعِب
قريبأكبعيدٕبجةأفالسلطافىوا٤بعِببكلىذهاألموركيتحملتبعاهتا.كمنهجالسلفيؤكد
علىعدـا٣بركجعلىكٕباألمرإالبشركطكضوابطمعركفة،لكنُبا٤بقابليوجبالنصحلوالة

رعيةكىذاىوا٤بنهجالربايناألمربكلكسيلةمتاحةللنصحأكإجباركٕباألمرأفيتقيدباألكامرالش
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 ٹ﴿.كقاؿتعأب:ُ))﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿الذمحكاهالقرآفكبينتوالسنة.قاؿتعأب:

 ڍ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ﴿كقاؿتعأب:.ِ))﴾   ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

رألمنكممنكرافليغّبهبيدهفإفٓبيستطعمن»:.كقاؿّ))﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ
كغّبىامناألحاديثالصحيحةالصرٰبة.«.عفاإلٲباففبلسانوفإفٓبيستطعفبقلبوكذلكأض

كمننظرُبتاريخا٣بلفاءكجدأفالناسكانواينصحوفالوالةسراكجهراعلىحسبمقتضىا٢باؿ
لذاٯببشدسيدناعمربنا٣بطابرضياعنو.كا٤بصلحة،كماحصلُبعصرا٣بليفةالرا

النصحكخاصةك٫بنُبكقتكثرتفيوالوسائلإليصاؿالنصحبدكفتشهّبأكٙبقيقأغراضخفية
منكراءالنصحكا٢بصوؿعلىماؿ،أكإسقاطىيبةا٢باكمأكدعايةحزبيةلطرؼسياسيمعْبأك

تغاءمرضاتو.كلذلكأقوؿعندمايتجردالناصحوفمنغّبه،ٯببأفيكوفالنصحخالصاكاب
أف يشعر عندما ، كيستجيب يسمع ما غالبا ا٢باكم فإف ، بعضها ذكر سبق الٍب األىواء كل
الناصحْباليقصدكفشخصوكالمكانتوفغالباماٯبعلا٢بكاـاليستجيبوفألهنميعرفوفتاريخ

حةذاتكقع٥بذهاألسبابكغّبىا.الناصحكميولوكا٘باىاتوفلمتكنالنصي
 التربية الصوفية .  -7

منهجهمُبالَببيةىومكمنا٣بطرحيثيستحوذكفعلىعقوؿالناسكيلغوهنابإدخا٥بم
على بالتلبيس ٍب ، كرجالو التصوؼ لشأف كالتعظيم بالتهويل ٍب بالتأنيس يبدأ متدرج طريق ُب

التصوؼشيئا فشيئاٍبربطوبالطريقة،كىكذا٘بدأىلالبدعكاألىواءالشخصٍببالتلقيلعلـو
ٰباكلوفمنعأتباعهممننقدىمأكاالستماع كمنقامتمذاىبهمكمناىجهمعلىغّبأساس،
، لو تتعرض نقد أبسط عند تقف ال سليمة غّب بأسس مناىج من ٰبملوف ما ٥بشاشة لغّبىم

ٱبوؼاألتباعمناالعَباضكالنقد،كىذا٘بدهأكثرفيجعلوفحوؿأنفسهممنا٥بالةكالتعظيمما
كعليوفإفأكلياءالصوفية.(ْ)كضوحاُبمذىبالشيعةالذينيقدسوفمعمميهمإٔبدرجةالعصمة

ألفاتباعهمكأئمةالشيعةاليسئلوفعمايفعلوفكالٰبقألتباعهممناقشتهمكالاالعَباضعليهم
مكيركهنمخارجْبعنإتباعاألنبياءكالرسلكماىوموجودُبكمايزعموفمعصوموفكيوحىإليه

كتبهم.
                                                             

  174( آل عمران : 1)
  79-78( المائدة : 1)
  41(  الحج : 1)
  17-17, د.ط ,  ص فضائح الصوفٌة( عبدالخالق, عبد الرحمن , 4)
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 :الفصل الثاني

 السنة كالجماعة : أىل

 

 منهج أىل السنة كالجماعة كفيو مطلباف:: المبحث األكؿ -ُ
 المطلب األكؿ: التعريف ببعض المصطلحات. -أ

 المطلب الثاني: عقيدة أىل السنة كالجماعة.  -ب
 
في : نماذج من علماء أىل السنة كالجماعة في إثيوبيا كالبارزين منهم المبحث الثاني -ِ

 الدعوة إلى اهلل.
 
 كفيو مطلباف:المبحث الثالث: أىل السنة كالجماعة في إثيوبيا  -ّ
 المطلب األكؿ : جهودىم في الدعوة  إلى اهلل. - أ

المطلب الثاني : أىم المراكز كالمؤسسات الدينية كالتعليمية التي قاموا بإنشائها كدكرىا  - ب
 في نشر اإلسالـ في إثيوبيا. 
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 األكؿ من الفصل الثاني : كفيو مطلبافالمبحث 
 :المطلب األكؿ : التعريف ببعض المصطلحات

أفنبْبمصطلحاتمهمةالبدمنهاحٌبيتضحاألمركىيمعُبأىل ٰبسنبنا
.السنةكا١بماعةكمعُبالسلفكا٣بلفعندالعلماء

 : مفهـو مصطلح أىل السنة كالجماعة .أكالن 
.معنى أىل  -أ أىلالشيء كأىلالبيت،: ا٤بنتموفإليو  كأىلالدار، أصحابو

كأىل،كأىلاإلسبلـ،كأىلالفقو كأىلالذكر، كأىلالعلم، كأىلا٤بدينة، كأىلالبادية،
  .كأىلالسنة الكتاب،

.ُ))﴾ٹٹڤ ٿٹ ٹ﴿:قولوتعأب:كمنىذا
 .ِ))﴾ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڈ﴿: كقولو
.ّ))﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿:  كقولو
 .ْ))﴾ ى ى ى ى﴿:كقولو

 .ٓ))﴾أىلمدينڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ﴿:كقولو 
 .ٔ))﴾ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿:كقولو 
.ٕ))﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿:كقولو 
.ٖ))﴾ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ﴿:كقولو 

  ،٤باأضيفإليومنالكلماتكلمةاألىلُبىذهاآلياتدلتعلىاالنتماءكاللزـك
أك مكاف إٔب أضيفت سواء معاف أك ،زماف ال إٔب ا٢باؿ اإلضافة  كىذه إضافةأكمن

.الصفةا٤بوصوؼإٔب

                                                             
 , 71هود :  (1)
 , 11األحزاب : ( 1)
 , 64( ص : 1)
 , 67( الحجر : 4)
 , 47( طه :5)
 , 7( االنبٌاء : 6)
 , 77( الكهف : 7)
 , 56( المدثر : 8)
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  :السنة  معنى -ب
ىواالٍبكافعليهيرادهباطريقةالنيب:كُبالشرعة،الطريق :السنةُباللغة

أكفعلوأككىيالٚبرجمنقولو،كأصحابوُباالعتقادكالقوؿكالعمل ىوتقريرهكما
عندأىلا٢بديثكاألثر  .معلـو

كمنىنايتبْبأفا٤برادبأىلالسنة؛منكانواُباالعتقادكالقوؿكالعملعلىمثل
كٓبيبتدعواُبدينا كصحبوالكراـرضياعنهمأٝبعْب،ماكافعليورسوؿا

منتبليغتعأبمآبيتلقوهعنسلفىذهاألمةاألمناءعلىماائتمنهمعليورسوؿا
الد عمبلنبقولوىذا تلقوه ينإٔبمنأدركهممنالتابعْبكما ٠بعأمرأنانضر»:

.(ُ)«مقالٍبككعاىافأداىاكما٠بعهافربحاملفقوغّبفقيو
ىو األمةكىذا ىذه سلف عند السنة أىل مفهـو تتميز، األشياء كانت ك٤با

ألهناماأحدث؛للبدعُباألقواؿكاألفعاؿُبالدينهتاٗبضادفإفالسنةتتميز ،بأضدادىا
كعليوفمنأرادأف،كالفعليةكالتقريريةةعلىخبلؼسنتوالقوليُبالدينبعدرسوؿا

من،ٲبيزالسنةمنالبدعةفليعرضهاعلىا٤بعيارالشرعيالذماليزيغكالٯبوركاليضل
فليطمئنعلىسبلمة التقريرية،الفعليةأكأكةوالقوليكزفبوأمرهفمٌبكجدهمطابقانلسنت

، تعأب ا إٔب اال سّبه ُب ،ألف كالسبلمة ا٥بداية االبتد تباع كا٢بسرةكُب الضبللة اع
فليعدإٔبسنةكأماإفكجداعتقادهكقولوكعملوغّبمطابق٤باأتىعنالنيب،كالندامة

عنوكليتبإٔباالذميقبلالتوبةعنعبادهكيعفي،كلّبجعإٔبجادةالسبيل،النيب
 .السيئات

  :الجماعةج : معنى 
اجملتمعوف القـو ىم ُباللغة ا١بماعة هبمُبالشرعُبقولنا، كيراد أىلالسنة:

كافعليوكأصحابو كصحبو،كا١بماعةىمالرسوؿ االعتقادُبكمنكافعلىمثلما
تباعماكافاك فقدٝبعتهمالسنةا٤بطهرة، كإففرقتهماألكطافكاألزماف، كالقوؿكالعمل،

 ة.كىمالفرقةالناجي،كأصحابوعليوىو

                                                             
(, صححه األلبانً فً صحٌح الجامع الصغٌر 117, رقم )84, ص1باب من بلغ علماً , ج ,السنن  ( أخرجه ابن ماجة ف1ً)

 (   6765وزٌادته, رقم  )
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 .السلف كالخلف: مفهـو مصطلح :ثانيان 
  :السلفمعني  -أ

السلفُباللغة كا٤بتبعوف فاآلباءسلفلؤلبناء،،ا٤بتقدـُبالزمنعلىجنسو:
كأنتم» :ُبا٢بديثالواردُبزيارةالقبوركاألمواتسلفاألحياءلقولو سلفلؤلتباع،

تابعوف لكم ك٫بن سلف  ،«لنا اإلسبلـ ُب كتابعوىم :كالسلف كالتابعوف الصحابة ىم
كىم علىصدقهمكعدالتهمكتزكيتهممنأىلالقركفا٤بفضلة بإحساف٩بنأٝبعتاألمة

 .ُ))﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱ﴿:قاؿافيهمالذين
 تباعالسنةا٤بطهرةكاجتنابالبدع،اىمالذينكانواعلىمنهجهمُب:كالسلفيوف

، بعدالقركفا٤بفضلة بالسلفالصاّب، كإفجاءكا ىمعليو غّبأهنماقتدكا ٗبا كٛبسكوا
 .فنسبواإليهمالقتدائهمهبمكنسجهمعلىمنوا٥بماعتقادانكقوالنكعمبلن

  :الخلفمعنى  -ب
 .سبقوكمضىُبالزمنقبلومنجنسوأخراعنمنا٣بلفُباللغةمنجاءمت
 من العلم أىل اصطبلح ُب خالفكىم االعتقاد من عليو كانوا فيما الصاّب أكالسلف

كُبىذينالفريقْب،كابتدعواُبالدينبدعاذمهمالعلماءمنأجلها األعماؿ،أكاألقواؿ
 :قاؿصاحبا١بوىرة

  (ِ)فكلخّبُباتباعمنسلفككلشرُبابتداعمنخلف
 للسلف ا٤بخالفوف ىم كا٣بلف كا٤بعتزلة، كا٣بوارج ا٤بفضلة القركف ُب كانوا كإف

 السلفزمانا ،،كالركافضالذينعاصركا كلكنهمخالفوىمُباالعتقاد كجامعوىممكانا
 .كىمسلفسوء٤بنجاءبعدىمكاقتدلهبمُبأمعصرمنالعصور،كالقوؿكالعمل

كاليشقىمنكزف،يضلمٗبيزافالوحيالذمالهزنواأموردينفعلىا٤بسلمْبأفي
كتاب :شيئْبلنتضلوابعدٮباماٛبسكتمهبما»:لقولوصلىاعليوكسلم،بوأموره

 .(ّ)«اكسنٍبكلنيتفرقاحٌبيرداعليعلىا٢بوض
                                                             

 , 177التوبة : ( 1)

 95صمنهج األشاعرة فً العقٌدة ، الحوالً سفر ,  ((1

 ( .1917(, وصححه األلبانً فً صحٌح الجامع الصغٌر برقم )119, رقم )17, ص1,ج المستدرك(  رواه الحاكم فً 1)



 

َُْ 

 

 فيها يقوؿ الٍب ىي الغراء كسنتو : الراشدين» ا٣بلفاء كسنة بسنٍب فعليكم
 .(ُ)«كإياكمكاألمورادثاتفإفكلبدعةضبللة ،بالنواجذا٤بهديْبعضواعليها

كا٤بتمسكْبهبديو كالذابْبعنسنتو، هبديو،نكسنةا٣بلفاءالراشدينبعدها٤بهتدي
النيب رباىم أف بعد كالضراء السراء ،ُب بينهم كحياتو لو صحبتهم امتداد طواؿ ىي

.لسنتو







 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
 ( وصححه األلبانً .41, رقم )15, ص 1باب اتباع سنة الخلفاء الراشدٌن, ج ,السنن (  رواه ابن ماجه فً 1)



 

َُٓ 

 

:أىل السنة كالجماعة منهج : المبحث األكؿ من الفصل الثانيمن الثاني مطلب ال
 أكالن: معتقد أىل السنة كالجماعة في معرفة اهلل عز كجل:

كشهدتبذلكالعقوؿالسليمةأفا٣بلق،قدتظاىرتاألدلةمنالكتابكالسنة
 .معرفتوكاإلقراربوفعلىديناالذمىوكمفطور

أكإٔبكالٰبتاج استدالؿلذلكنظر بلكلا٣بلقكافرىمكمؤمنهممفطوركف،
 وعلىمعرفةاكاإلقرارب

كىذامذىبأىلالسنةكا١بماعةكىمٱبالفوفبذلكمنذىبإٔبأفمعرفةا
 .ٙبتاجإٔبنظركاستدالؿ

اإلشارةكٲبكن أىلالسنة الٍباستدؿهبا اكإٔباألدلة علىأفمعرفة ا١بماعة
.فطريةُبالنفوس

.ُ))﴾ى ى ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ﴿:تعأبقاؿ
ا٤بعركؼعندعامةكىو،الفطرةىنااإلسبلـعلىأفعبدالرباإلٝباعابنحكى

فعلىكفدلتاآليةأفالناسمؤمنهمككافرىممفطور،(ِ)التأكيلكالسلفمنأىلالعلم
 .استدالؿخالقهمبدكفنظرأكمعرفة

 ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿:تعأبقاؿك

 .ّ))﴾   ڎ
سواءكافقبلا٣بركجإٔبالدنياأكؿ،قركابربوبيتوسبحانوأفقررتاآليةأفبِبآدـ

ا٤بشركوفأفسببشركهمىوكلذلكعندماٰبتج، عهدالفطرةالٍبألزمهااقلوبعباده
علىعادة اسابقة علىمعرفة بأففطرىم٦ببولة اعليهم رد آباءىم عليو كجدكا ما

 .اآلباء
 

  :في معرفة اهلل تبارؾ كتعالى كأما استدالؿ أىل السنة كالجماعة من السنة
                                                             

   17( الروم : آٌة 1)
  71, ص 18, جالتمهٌد( ابن عبد البر, 1)
  171( األعراف : 1)



 

َُٔ 

 

كلمولوديولدعلىالفطرةفأبواه»:قاؿرضياعنوعنالنيبىريرةفعنأيب
.(ُ)«ٲبجسانوكمثلالبهيمةتنتجالبهيمةىلترلفيهامنجدعاءأكينصرانوأكيهودانو

 اكتوحيده لكلمولودكىيمعرفة مبلزمة فدؿا٢بديثأفالفطرة ٍبذكرُب،
 .ا٢بديثالعوارضالٍبٚبالفمقتضىالفطرةكىيالتهويدكالتنصّبكالتمجيس

باءكالعاداتكالشبهات٤بااختاركاغّبتركتفطرالعبادبدكفعارضمؤثركاآلكلو
 .التوحيد

ينخلقتعبادمحنفاءفاجتالتهمالشياطْبإ»:ُبا٢بديثالقدسيكقدجاء
 .(ِ)«عندينهمكأمرهتمأفيشركوايبمآبينزؿبوسلطانان

موحدين حنفاء ا٣بلق خلق ا أف ا٢بديث الشياطْبفدؿ كىم العارض جاء ٍب
  .ففرقتهمعنالتوحيدإٔبالشرؾ

ذاالبابكثّبةفإذاأمعنتالنظرُبىذهاألدلةكغّبىاتبْبأفمعرفةاكاألدلةُبى
ٓبتكنمنا٤بسائلالٍبجاءتالرسللتوكيدىابلىيفطرةحٌبُبقلوبا٤بشركْبقاؿ

 .ّ))﴾ ى ى ى ى ى ى﴿:تعأب

.ْ))﴾ٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ﴿:تعأبكقاؿ
  .بو لئلقرار يبعثهم كٓب كغّبىا بالعبادة ا توحيد إٔب للدعوة الرسل ا بعث كإ٭با
 فهذا ، ا بوجود قركاأ أف يقل كٓب،ٓ))﴾ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿: تعأب قاؿ

 كليس، استدالؿأك نظر إٔب ٙبتاج ال فطرية أهنا ا معرفة ُب كا١بماعة السنة أىل منهج
 مقتضية الفطرة أصل أف ا٤براد كإ٭با التفصيلية األحكاـ يعرؼ بفطرتو ا٤بولود أف ذلك معُب

.ذلكل عن ا٤بعارض انتفى إذا الرسل هبا جاءت الٍب التفصيلية كأحكامو اإلسبلـ لقبوؿ
كوفكالكتابكالسنةدالعلىمااتفقتعليومن»ة:اإلسبلـابنتيميشيخقاؿ

معرفةاكاإلقراربوٗبعُبأفذلكموجبفطرهتموا٣بلقمفطورينعلىديناالذمى
                                                             

 (1159, رقم  )5, باب إذا أسلم الصبً فمات هل ٌصلى علٌه, الصحٌح(  أخرجه البخاري فً 1)
, رقم  95, ص 1( ج1865, رقم ) 1197, ص 4,باب الصفات التً ٌعرف بها فً الدنٌا ج الصحٌحأخرجه مسلم فً   1))

(1159) 
 ( 1865, رقم ) 1197 , ص4,باب الصفات التً ٌعرف بها فً الدنٌا ج الصحٌحأخرجه مسلم فً   1))
  87( الزخرف : 1)
  18, والزمر :  15( لقمان : 4)
  16النحل : ( 5)



 

َُٕ 

 

.(ُ)«كٗبقتضاىاٯببحصولوفيها
كقدتوارثتاألخبارعنالنيبصىباعليوكسلمأنو:»(ِ)ا٤بظفرالسمعاينأبوكقاؿ

.(ّ)«ركعنوأنودعاىمإٔبالنظركاالستدالؿكافيدعواالكفارإٔباإلسبلـكالشهادتْبكٓبيي
  : و عز كجلصفاتك  اهلل سماءأأىل السنة كالجماعة في  اعتقاد: ثانيان 
أفأىلالسنةكا١بماعةسلكواُبباباأل٠باءكالصفاتمسلكالوسطا٤بعلـومن

 بالتشهي ىذا كليس الفرؽ بْب ككذلك، الصفات على نصت الٍب اآليات ُب نظركا بل
حديثانصحيحانأثبتاكاألحاديثالٍبكردتفيهافبلٯبوز٥بمبعدذلكأفيردكاآيةأ

  .لنفسوفيوحقو
إثباتماأثبتواكأثبتورسولوكنفيمانفاهفكافمقتضىالتسليمكلرسولوىو

 الٍب الكبلـ أىل فلسفة يعنينا كال رسولو كنفاه مأتا القوؿخرج من ٖبطل العآبت ن
كا٤بتعلمبتحقيقحسنٍبكردتشبهةٛبسكهبابعضالفرؽكىيأفإثباتٝبيعصفات

إثباهتايكوفنقصانفعندكالرضاكغّبىالوايقتضيمشاهبةا٣بالقللمخلوؽكاالستواءكالع
.ُبحقاتعأبكماقالوا

ُبحقاتعأبالصفاتكقالواإفإثباتىذهالصفاتأمرضركرمبعضفأثبتوا
كاإلرادة – كالكبلـ كالبصر كالسمع هبا االتصاؼ لوازمو من ا٤بعبود  اإللو أف كحجتهم

 كبلمان كا١بماعة السنة أىل فقاؿ با٤بخلوؽ التشبو نفي مع ىذهعقليانكغّبىا كانت إذا
الصفاتقدأثبتموىالضركرةاتصاؼا٣بالقهبامعنفيالتشبوبا٤بخلوؽفلماذآبتثبتوابقية

انمعىذهالقاعدةبلإثباتالبعضكنفيالبعضاآلخرتناقضكاضحتأباهمسجانالصفاتا
  .العقوؿالسليمة

نغّبتشبيوكالتعطيللنفسوكعلىلسافرسولومأثبتوفقاؿأىلالسنةنثبتما
العزُبشرحالطحاكيةأبوكالٛبثيلقاؿ  صفاتاعلمانكقدرةويوليكرسيسايدَّقىفػى»:

 ى ى ى ى ى ى ى ى ى ﴿:كقاؿتعأب،ُ))﴾ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ﴿:قاؿتعأب.(ْ)«كقوة

                                                             
  454, ص8, ج 1, طدرء تعارض العقل و النقل(  ابن تٌمٌة, 1)

(  هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المرروزي السرمعانً التمٌمرً الحنفرً ثرم الشرافعً , أبرو المظفرر , مفسرر , مرن أهرل 1)
 مرو , مولدا ووفاة 

 161, ص 1, ج1, طرسالة االنتصار ألهل الحدٌث( ابن  السمعانً, 1)
 171 – 177, ص 1, ج1, طشرح الطحاوٌةالحنفً, أبو العز ,  4))



 

َُٖ 

 

.ِ))﴾ ڈ
إنوليسالعلمكالعلمكالالقوةكالقوةكنظائرىذاكثّبة ١بميع،كمعلـو كىذاالـز

كالغضبكابة كالرضا نفسو فإفمننقضصفةمنصفاتاالٍبكصفهبا العقبلء
التشبيوكالتجسيمقيللوفأنتتثبتلواإلرادةكالبغضك٫بو ذلككزعمأفذلكيستلـز

كأثبتو،٭باتثبتولوليسمثلصفاتا٤بخلوقْبفقلفيماتنفيوإرمعكالكبلـكالسمعكالبص
ا١بويِبمتقدـاألأكهبذا»فيماأثبتوإذالفرؽبينهما:مثلقولك،اكرسولو رةعشالـز

إذاكنتمأثبتمالصفاتا٣بربيةبظواىراآلياتفيلزمكمأفتثبتوابقية:فقاؿ،شعرمأكىو
.(ّ)«الصفاتكاالستواءكالنزكؿبظواىرالنصوص

 اهلل تعالى أسماءأىل السنة كالجماعة في  إعتقاد موضحا ابن باز الشيخ يقوؿ
 :وصفاتك 

 العزيزكمن» كتابو ُب الواردة العلى كصفاتو ا٢بسُب بأ٠بائو اإلٲباف با اإلٲباف
عنرسولواألمْبمنغّبٙبريفكالتعطيلكالتكييفكالٛبثيلبلٯببأفٛبربتةكالثا

كماجاءتببلتكييفمعاإلٲبافٗبادلتعليومنا٤بعاينالعظيمةمنغّبأفيشابوخلقو
سئلالزىرم»:قاؿاألكزاعي،السميعالبصّبىوُبشيءمنصفاتوكليسكمثلوشيءك

 .(ْ)«أمركىاكماجاءت:تفقاؿكمكحوؿعنآياتالصفا
منهجأىلالسنةكا١بماعةأهنميثبتوفٝبيعالصفاتالبلئقةبوسبحانويتبْبهبذاك

 .الٛبثيلكالتعطيلكمنغّبتشبيو
 الوحيداف ا٤بصدراف كالسنة الكتاب لتلقيلكحجتهم الذم، السليم العقل ككذلك

  .كاليتعارضمعهاالصرٰبةالصحيحةيوافقالنصوص
السميعىوبليؤمنوفبأفاسبحانوليسكمثلوشيءك:»اإلسبلـقاؿشيخ

فبلينفوفعنوماكصفبونفسوكالٰبرفوفالكلمعنمواضعوكاليلحدكفُب،البصّب
.(5)«أ٠باءاكآياتوكاليكيفوفكٲبثلوفصفاتوبصفاتخلقو

                                                                                                                                                                               
  54لروم : ا( 1)
  68ٌوسف : ( 1)
 884, ص1, ج موقف ابن تٌمٌة من االشاعرة( الحمود عبد الرحمن  , 1)
  17-9, ص  7, ط العقٌدة الصحٌحة وما ٌضادها( ابن باز , 4)
   59, ص 1, ط العقٌدة الواسطٌة(  ابن تٌمٌة, 5)



 

َُٗ 

 

 :أىل السنة كالجماعة  مفهـو اإليماف عند: ثالثان 
ا٤بنهجكعظموككيفمنتدبر نوكفقأمنهجأىلالسنةكا١بماعةعرؼقيمةىذا

بْباألدلةا٤بوٮبةللتعارضُبحْبأفالفرؽاألخرلأخذتببعضالنصوصكأكلتالبعض
 .األخرالٍبالتتفقمعا٤بسالكالٍبسلكوىاكالقواعدالٍبقرركىا

معوحيثدارضاربْببكلمايعارضواهبمأفيتجردكاللحقكيدكركاألحرلككاف
كأىلالسنةكا١بماعةاليتعصبوفألنفسهم .عدكانأكصديقانعرضا٢بائطسواءكافقائلو

أفيأخذكاكالبليؤمنوفبا٢بوارا٥بادؼكا١بداؿا٤بستنّبباألدلةالصحيحة يألوفجهدا
فيوكدافعوا أصابوا فيما با٢بقأينكافكلذلك٘بدُبكتبهميثنوفعلىا٤بعتزلةكاألشاعرة

ٖببلؼغّبىمالذميكيلل،عنا٢بقأماـا٢بلوليةكغّبىامعبيافضبل٥بمُببعضا٤بسائ
 أدلةاعتمدكاعليها.التكفّبكالتفسيقللمخالفبدكف

 امنهجأما يوافقواأىل فلم الفرؽ بْب كسطا كاف فقد اإلٲباف ُب كا١بماعة لسنة
اإلٲباف٤بنليسمن فيثبتوا  ا٤برجئة كٓبيوافقوا ا٤بعصية ا٣بوارجعلىتكفّبا٤بسلمْبٗبجرد

بليعطوفكلاألدلةمعناىاكماأفاإلٲبافعندأىلالسنةكا١بماعةيزيدكينقص،أىلو
 .ُ))﴾ ں ں ڱ ڱ ﴿:كاألحاديثالنبويةقاؿتعأبمستدلْببالنصوصالقرآنية

 .ِ))﴾ڃ ڃ چ چ چ ﴿:كقاؿتعأب
 .ّ))﴾   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿:كقاؿتعأب

مؤمنكاليسرؽالسارؽحْبيزينكىوحْباليزينالزاين »:منالسنةقولوك
البخارم .ْ))«اْب......مؤمنمؤمنكاليشربا٣بمرحْبيشربكىويسرؽكىو ركاه

 .كمسلم
نوتأٌبعليوإكىذايشهدلوحاؿاإلنسافف،فبينتاألدلةأفاإلٲبافيزيدكينقص

 .كتأٌبعليوأحواؿيضعففيهاإٲبانو،أكقاتكأحواؿيزدادفيهاإٲبانو
كالزيادةدليلعلىالنقصاففبلتكوفزيادة،علىزيادةاإلٲبافاآلياتكعندمادلت

                                                             
  11(  المدثر: 1)
  4(  الفتح : 1)
  1( األنفال : 1)
 (1475, كتاب اإلٌمان , باب بٌع العبد الزانً , رقم  )الصحٌح البخاري فً( رواه 4)



 

َُُ 

 

كماأفأىلالسنةالٱبرجوفمناإلٲباف،المننقصافكماأفالنقصافدليلعلىالزيادةإ
 .أحداإالإذاجحدماأدخلوفيو

 .(ُ)«الٱبرجالعبدمناإلٲبافإالٔبحودماأدخلوفيو»:الطحاكمقاؿ
 الٍب الفرؽ بعض ٱبالف الكبّبةكىذا ارتكاب ٗبجرد اإلٲباف من الشخص ٚبرج

اعتقادُبالقلبكنطقباللسافكعمل»:كيعرؼأىلالسنةاإلٲبافبأنو.٤بعتزلة٣بوارجكاكا
«.باألركاف

  .مؤمنناقصاإلٲبافأفمرتكبالكبّبةاليسلباسماإلٲبافكإ٭باىوكعندىم
أىلالسنةكا١بماعةأفالدينكاإلٲبافكمنأصوؿ »:اإلسبلـبنتيميةشيخقاؿ

بالطاعة يزيد اإلٲباف كأف كا١بوارح كاللساف القلب كعمل كاللساف القلب قوؿ قوؿكعمل
يفعلو ٗبطلقا٤بعاصيكالكبائركما كىممعذلكاليكفركفأىلالقبلة كينقصبا٤بعصية

تعأب قاؿ كما ا٤بعاصي مع ثابتة اإلٲبانية األخوة بل  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿:ا٣بوارج

 .(ّ)«ِ))﴾ڻ
ي ا٤بليصلبكال الفاسق بل(ْ)وف ا٤بعتزلة تقولو كما النار ُب ٱبلدكنو كال بالكلية اإلسبلـ

جزلعتقرقبةا٤بؤمنتف،ٓ))﴾ چ چ ڦ ﴿:الفاسقيدخلُباسماإلٲبافا٤بطلقكماقاؿتعأب
اإلٲبافالكاملككذلكاليدخلاالسمٙبتمسمى،الفاسقباتفاؽالعلماء بلنقوؿىو،

 .مطلقاالسمفبليعطياالسما٤بطلقكال،مؤمنبإٲبانوفاسقٗبعصيتو
بْبحديثكآيةُبكتابوالشريعةأكثرمنثبلثْبدليلمامجركقدذكراإلماـاآل

.(ٔ)و"بابعلىزيادةاإلٲبافكنقصان"كأثرعلىزيادةاألٲبافكنقصانوكترجمٙبت
جرلتعريفاإلٲبافعندكذكراآل،ُبكتابوفبلداعيإلعادهتاىنااألدلةكقدسرد

العلماءا٤بسلمْبأفاإلٲبافكاجبعلىٝبيعا٣بلقإ:»السلففقاؿ كىوفالذمعليو
.(ٕ)«تصديقالقلبكإقرارباللسافكعملهبا١بوارح"

                                                             
  111,ص 1,  ج شرح الطحاوٌة( الحنفً, ابن أبً العز , 1)

  178( البقرة : 1)
  111, ص  العقٌدة الواسطٌةابن تٌمٌة,  1))

 (( الذي على ملة اإلسالم4)
 , 91النساء: ( 5)
  117ص ,  1ط,  الشرٌعة( اآلجري, 6)
 117, ص  مصدرالسابق(ال7)



 

ُُُ 

 

الكراـ رضي اهلل عنهم: أىل السنة كالجماعة في الصحابة اعتقاد : رابعان 
أف ،نأمورالدينمىمُبأمأمروءالسنةكا١بماعةالٰبكموفأىواأىلمنا٤بعلـو

ا٤بنطلقعلىفهمسلفاألمة،كبلمستندىمكتاباكسنةرسولوالكرًن كمنىذا
فيهم الواردة النصوصالقرآنية يتسقٛبامانمع الكراـ ،العظيمكافمنهجهمُبالصحابة

كيفكىو،كىذاشيءهٲبكنأفيفهمعقبلن،كاألحاديثالصرٰبةالصحيحةا٤ببينةفضلهم
مٕبكمتوفبلبدأفاقداختارى،امةكرسو٥باألٲبكنأفيكوفحاؿالفئةا٤ببلزمةلنيب

كا٤ببلغوفعنوكالصفوةالٍبالبدأفتكوفعلىقدر،٤باذا؟ألهنمأكؿكارثللنيببعدموتو
منالتمسككالفهم كالقدكةكالتضحيةفهليصحعقبلنأفيكوفىؤالءا٤ببلزموفللنيب،عاؿو

رًنرأمكيركفمعجزاتالنيبالك،الكرًنكالذينيطرؽالوحيمنالسماءأ٠باعهمليلهنار
فبليصح،أقلمنذلكفضبلنكٛبسكانكتضحيةأك؟ىليصحأفيكونواكغّبىم،العْب

كيكوفأفضل٩بنالتصقت،مئاتالسنْبعقبلنأفيأٌبجيلبينوكبْبالرسوؿعشراتأك
كٓبيقطع،كىاجركامعو،كقاتلوامعو،كجاىدكامعو،أيديهمبأيدمرسوؿاكجاعوامعو

رسو معو ؿاكاديانإالكىم كاضح، كا١بماعة منهاجأىلالسنة فتقرير االعتقادكىو،
الذمالٱبالطوأدىنشكُبفضلهم قدرىمعلىغّبىممنكعلو،كرفعةشأهنم،ا١باـز

بلكيعتقدأىلالسنةكا١بماعة ،وزا٤بقارنةأصبلنبينهمكبْبغّبىم٘ببلال،كلالوجوه
كلقداستدؿ،كأفضلمنأصحابموسىكحوارمعيسى،أهنمأفضلا٣بلقبعداألنبياء

منالقرآفالكرًنالذمجاءبآياتبيناتُبالصحابةالكراـكٲبكن أىلالسنةعلىىذا
 :اآلياتالدالةعلىذلكبعضاإلشارةإٔب

 ڳ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿:قاؿتعأبك.ُ))﴾ٹ ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱ﴿:قاؿتعأب

.ِ))﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱ﴿:قاؿتعأبك

 .ّ))﴾   ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ
كيفيصحإٲباف،التنقيصمنهم كفهلبعدىذهاآلياتمنشبهةلسبالصحابةأ

                                                             
  177( التوبة : 1)
  18( الفتح : 1)
  19الفتح : (  1)



 

ُُِ 

 

،فكأنواليسلمهبذهاآلياتالعظيمة،عبدينتقصمنفئةقدرضياعنهمكغفر٥بم
ٍبإفأىلالسنةكا١بماعةيعرفوفلكل،نعوذبامنالضبلؿ،ا٣بطورةكىذاأمرُبغاية

ٝبيعانأطه فيفرقوفبْبالصحابةُبالفضلكإفكانوا فضلا٣بلقأكأتقىكرصحايبفضلو
البيعة كأىل أىلبدر غّبىمككذلك على فضلهم الراشدين للخلفاء فيعرفوف األنبياء بعد

كا٤بشهود٥بمبا١بنةك٫بوذلك. ٙبتالشجرةكمنىاجرقبلالفتح
التسبواأصحايبفو»:كمنالسنةأيضانمايدؿعلىذلك:قاؿرسوؿا

.ُ))«نصيفوأكمأنفقمثلأحدذىبانمابلغمدأحدىمأفأحدكوالذمنفسيبيدهل
.ِ))«عملواماشئتمفقدغفرتلكما»:كقاؿألىلبدر

ك٫ببأصحابرسوؿاكالنفرطُبحبأحدمنهم»:قاؿالطحاكمرٞبوا
الٖبّبكحبهمدينكإٲبافكإحسافإكنبغضمنيبغضهمكٖبّبا٣بّبنذكرىمكالنذكرىم

 .(ّ)«كبغضهمكفركنفاؽكطغياف
 
 

كمنأصوؿأىلالسنةكا١بماعةسبلمةقلوهبم»: كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيميو
 ٹ ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱ﴿:  كألسنتهمألصحابرسوؿاكماكصفهمابوُبقولو

 .ْ))﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ
كيقبلوفماجاءبوالكتابكالسنةكاإلٝباعمنفضلهمكمراتبهمكيفضلوفمنأنفق

 على كقاتل الفتح قبل من من كقاتل بعد من أنفق األنصار، على ا٤بهاجرين كيفضلوف
كبأنواليدخلالنارأحد "اعملواماشئتمفقدغفرتلكم"كيؤمنوفبأفاقاؿألىلبدر

 عنوأخربالنيببايعٙبتالشجرةكما أكثرمن.بللقدرضياعنهمكرضوا ككانوا
 .(ٓ)٤بنشهدلورسوؿاكالعشرةكغّبىمبا١بنةكيشهدكفكأربعمائةألف

                                                             
 (1671, رقم  )8, ص 5)لو كنت متخذاً خلٌالً( , ج, باب الصحٌح( أخرجه البخاري  فً 1)
 (4174, رقم  )145, ص 5غزوة الفتح , ج , باب الصحٌح( أخرجه البخاري  فً 1)
  467, ص 1ج شرح الطحاوٌة( الحنفً, ابن أبً العز , 1)

  17الحشر: ( 4)
 16-15, ص  العقٌدة الواسطٌة( ابن تٌمٌة, 5)



 

ُُّ 

 

 رضي اهلل عنهم: أىل السنة كالجماعة في آؿ البيتاعتقاد : خامسان 
 .ُ))﴾ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿:قاؿتعأب
 .ِ))﴾ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڈ ﴿:كقاؿتعأب

«.أىلبيٍبُبأذكركما»:السبلـككقاؿعليوالصبلة
 بْبَّ الواضحة األدلة ىذه البيتكُب أىل ُب معتقدىم كا١بماعة السنة ، أىل

.كراىةعرض٥بمبنقصأكتفيحبوهنمكيتولوهنمكيدافعوفعنهمكيذموفكيبغضوفمني
عنها ا رضي كفاطمة ا١بنة أىل شباب سيدا كابنيو عنو ا رضي عليا فيحبوف

 و.اجكأزكسيدةنساءالعا٤بْبككلآلو
بنتيمي ةقاؿشيخاإلسبلـ : كٰببوفأىلبيترسوؿاكيتولوهنمكٰبفظوف»

 أيضا.كقاؿ(ّ)«أىلبيٍبُبأذكركما»غديرخمفيهمكصيةرسوؿاحيثقاؿيـو
كالذمنفسيبيده»:بِبىاشمفقاؿٯبفوكقداشتكىإليوأفبعضقريش،ومللعباسع

 .(ْ)«لقرابٍبكاليؤمنوفحٌبٰببوكم
كيعرفوفأف،لصحابةاعتقادأىلالسنةكا١بماعةأهنمٲبسكوفماشجربْباكمن

أيدينافلتسلمألسنتناما ك٨بطئ،كمنهممصيبمأجور،حدثبينهمفًبسلمتمنها
.معذكر

تربأمننكال،فرطُبحبأحدمنهمكماتفعلالشيعةنكال»:اؿالطحاكمق
كينزلوهنممناز٥بمالٍبيستحقوهنا،كأىلالسنةيوالوهنمكلهم،أحدمنهمكمافعلتالرافضة

 .(ٓ)«ا٢بد٦باكزةاإلنصاؼالبا٥بولكالغضبفإفذلكمنالبغيالذمىوكبالعدؿ
 اإلسبلـ شيخ قاؿ : الصحابة» يبغضوف الذين الركافض طريقة من كيتربؤكف

اشجرمَّعكٲبسكوفبقوؿأكعمل،كيسبوهنمكطريقةالنواصبالذينيؤذكفأىلالبيت
،كمنهاماقدكذبكيقولوفإفىذهاآلثارا٤بركيةُبمساكيهممنهاماىو،بْبالصحابة

                                                             
  11( الشورى : 1)
  11( األحزاب : 1)
 ( 1478, رقم )1871, ص4, باب فضائل علً بن أبً طالب رضً هللا عنه , ج الصحٌح(  أخرجه مسلم فً 1)
 118, ص الواسطٌة العقٌدة(  ابن تٌمٌة, 4)
 477, ص  شرح العقٌدة الطحاوٌةالحنفً, ابن أبً العز ,  5))



 

ُُْ 

 

،مصيبوفإما٦بتهدكف،فيومعذكركفىماكالصحيحمنهزيدفيوكنقص،كغّبعنكجهو،
عنكإما٦بتهدكف٨بطئوف،كىممعذلكاليعتقدكف أفكلكاحدمنالصحابةمعصـو

ك٥بممنالسوابقكالفضائلما،بل٘بوزعليهمالذنوبُبا١بملة،كصغائرهكبائراإلٍب
.(ُ)«يصدرمنهمإفصدرمغفرةمايوجب

 

                                                             
 117, ص  العقٌدة الواسطٌةابن تٌمٌة,  1) )



 

ُُٓ 

 

 سادسا: نماذج من علماء أىل السنة كالجماعة في إثيوبيا

ا٤بسلمْبالٱبلو منببلد اشتدتالكركبا٢ببشةكغّبىا مهما داعيا٣بّبمنها

كأحلولكالظبلـفإفاقدتوعدٕبفظدينوكلوكرهالكافركفكلوكرها٤بشركوفكحفظالدين
باستمرارٞبلتوكىمالعلماءالٍبتزخرهباببلدا٢ببشةرغما٤بعاناةكقلةالظهّبكالنصّبيكوف

بعضففعدـالظهّبالر٠بيالذمٱبكمناألمورالٍبزادتمعاناةالعلماءُبا٢ببشةىو
كأيضانعدـكجودمادةإعبلميةتوصل  .ا٤بعاناةكٗباأفا٢بكومةغّبمسلمةفالنتائجمعلومة

الاإلعبلـا٢بكوميا٤بستبدالذمهتمإٔبالعآبالعريبكاإلسبلميكالسببُبذلكىوصو
بلٰباكؿجاىدانإظهارا٢ببشةككأنوال .حلمشاكلهمقالتعرؼعلىا٤بسلمْبأكييط

ذكرحقوقهمأك .قليومسلمةالتستحقالتسليطاإلعبلميعليهاأيوجدعلىظهرىاإال
 كجزء كغلأككاجباهتم اإلثيويب الوطِب النسيج من العريباهذ٥بيب العآب فتجد ألسباب

اشيئانيذكرإضافةإٔبأفكسائلاإلعبلـئهمىا٢ببشةكعلمالكاإلسبلمياليعرؼعنمس
ا٢ببشة ُب ا٤بسلموف يعانيها الٍب ا٤بعاناة حجم إظهار جدانُب مقصرة كاإلسبلمية العربية

عنحقوؽاإلنسافكمعىذاكلوفإفببلدا٢ببشةٓبتبخلكخاصةك٫بنُبزمنكثرالكبلـ
كتعليم الدعوة بأمر عليهمدينهممنالقياـ ٲبليو يقوموفٗبا أجبلء علماء فقدخرجمنها

  .الناسكبيافصحيحالدينكتقوًنا٫براؼالناسُبالعبادةكالعقائدكغّبىا
 :كٲبكنأفنذكربعضىؤالءالعلماء

منعلماءالقرفالثالثعشرا٥بجرمك٩بنٚبرج-رٞبوا-الشيخبشرفرزانا-ُ
كالتحقباألزىر،سافرإٔبمصر،مناألزىركبعدأفتلقىالعلمعلىعددمنعلماءبلده

كعادكاٝبيعانإٔبا٢ببشةبعدالتخرج،ككافمعوستةمنزمبلئوالذينسافركامعو،الشريف
 .(ُ)اتالعلميةكدرسواُبا٢بلق

كاف،ا٤بعركؼبالسلطافالسودم-رٞبوا-بنٝبعةالسودمنالشيخحس -ِ
عا٤بانفاضبلنكقوران ، ،ٝبعالوبْبالعلمكالسلطة عناآلخرة الدنيا تلقى،كٓبتشغلو

العلمعلىعددمنالعلماء عودتومنمنطقةٝبةجلسكبعد،ُبمنطقةٝبةكأرسي،
                                                             

 185, ص 1, طتؤرٌخ أثٌوبٌا(  العروسً, محمد, 1)



 

ُُٔ 

 

ليقاتكمؤلفاتُبكلوتع،ككافمعركفانبعلماللغةالعربية،كأنتفعمنوخلقكثّب،للتدريس
العربية ففيالفَبةالٍبدخلتايطالياإٔب،كلقببالسلطاف،كعملُب٦باؿالقضاء،العلـو

بلسيإٔببريطانيااختارتعددانيا٢ببشةكحكمتها٤بدةٟبسسنواتبعدأففرمنهاىيبلس
،كالتمتعبشعبيةكبّبةُبمنطقتهممنالعلماءكالزعماء٩بنالحظتعليهمالذكاءكالفطنة

السلطاف لقب كأعطتهم ىو، ٝبعة بن حسْب الشيخ منطفكاف من اختياره ًب قةالذم
.(ُ)ارسي

الشيخعبدالرٞبنبنأٞبدبنعبدالكرًنبن٧بمدبنعمرالسودمرٞبوا-ّ
كدرسالقرآف،الٍبكانتفخذانمنفخوذقبيلتوالسودم "أكيو"رٞبةكاسعةكلدُبقرية

الشرعيةعلىكالدهالشيخأٞبدحيثاعتُببوكتؤبتربيتوكتعليموبنفسوٍب كمبادئالعلـو
العربيةكالفقوالشافعيكالتفسّبسافرإٔبعددمنا سافرُب .لعلماءكدرسعليهمالعلـو

الواقعةُبالشماؿالشرقيمنمنطقةأرسيكجلس "جىحي"بدايةرحلتولطلبالعلمإٔببلده
كعلما٤بعاينكالبيافكسافرإٔبحوعندالعآبالعبلمةالشيخ٧بمدعليالعريوينفأخذمنوالن

فقرأعليوالفقوالشافعيكالتفسّبٍبسافر "حامدالشرخي"عندالشيخفجلس "شرخا"بلدة
هامنهمالشيخيونسالغراغيٍبعادإٔبئإٔبمنطقةٝبةكتلقىالعلمعلىيدعددمنعلما

.(ِ)بلدتوككافيقصدالتوجوإٔبمصرلبللتحاؽباألزىرالشريف
كلد-ْ ، كدام بن ا عبد بن أٞبد بن حسن بن سنةبرطيل ُب ا رٞبو

،كتعلمالقرآفالكرًنعلىكبّبصديق،كدرسعلىالشيخأٞبدػىُُّْىػكتوُبُُّْ
بشيخحسنالفقيو"فقرأعليو"النجاشيالذمدرسعلىالشيخحسنبنشيخا٤بعركؼ

كتبالنحوكالكشفكالفواكوا١بنيةكحاشيةا٣بضرمكغّبهمن٨بتصراتالنحوكالصرؼ
فدرسعلىالشيخ،عشرسنوات،ٍبانتقلإٔبداكمُبمايسمىبأكاجاغركفأقاـعنده

ٍبانتقلإٔبالشيخ٧بمدبنحسناألكردم فدرسعليو،عبدابنعثمافالقدسي،
،فدرسكأستمعمنكلالفنوفالبخارمكمسلمكالسننٍبالتفسّبكغّبه،كانتقلإٔبطولو

إٔبقلويب،فدرسعلىالشيخ٧بمدابنحسنبنعمر،ٍبقلرية،ٍبانتٍبانتقلإٔبمدم

                                                             
 187, ص  تارٌخ اثٌوبٌا( العروسً, محمد, 1)
 191( المصدر السابق , ص1)



 

ُُٕ 

 

بدأالتأليفُبالعلمكاالستعارة،كُبالتصوؼ،كُبأصوؿالفقو،كُبا٤بنطق،كُبالفقو،
كُبالصرؼ،كُبالنحو،كُبا٤بعاين،ككلهارسائل،ككذلككضعكتابُبا٤بدحما

.(ُ)ٜبانيةعشرفصبلن "العملا٤بصطفى"يسمى

نتقلأبوهإٔب،امدمريةميظاغوالكلدُبقريةغوتو،الشيخعبداتقرأٲبن-ٓ
ٍبرحلإٔبغارملتاقريةبظاسومدمريةفجرسيكقرأالقرآفعلىكبّبعبداقريةبظاسو

ٍبرحل.سوكقرأعليوالفقوالشافعيٍبرحلإٔبجار.لطلبالعلمعندالشيخأٞبدغدك
النحو عليو إٔبالسعوديةعنطريقبابا٤بندبإٔبالشيخعثمافبوسيطكقرأ ٍبسافر

كبعد سنوات ٟبس خبلؿ ا٤بكرمة ٗبكة ا٢بديث دار ُب ا٢بديث كقرأ األقداـ مشيانعلى
ـكبعدمادرسعامْبسجنوهُٓٔٗتاريخُبتدريسالرجوعومنالسعوديةبا٤بركببدأ

تسببُبسجنوالشيخياسْبشيخحسنكحاجعبدالقادرإبراىيمكأتواالشرطةككاف٩بن
كإٔبىرركمكثُبالسجنعامْبك٩بنمركزالشرطةُبقدسكأخذكهإٔبيوكومنطولو

تسببُبإخراجومنالسجنالشيخحسْبزبّبأحدتبلميذهالبارزينكصهرهالذمتزكج
لقبيلةمومرأدميالذمٝبعاألبقارمنالقبيلةحوإببنتالشيخفاطمةعبداكضمْبا

منالسجنُّ كبعدخركجو ابقرة ا رٞبو حٌبكفاتو ُبتدريسو  .ستمر كتوُبُبيـو
الثبلثاءالثامنعشرمنٝباداألكٔباإل .(ِ)ثنْبكدفنيـو

ديلوكلدُبقرية،"٧بمدبنرافعبنبصّبمبننفسبنعلياإلثيويبالولوم-ٔ
.شماؿالكتقعباسمقريةمنقرلأرغولٔبوارقططانُبشرؽكلو

ك كانت أسرتو ٙببو أمو ككانت ا٢باؿ متوسطة أسرة ذلكشديدانحبان يوضح ك٩با
ذىاهباإٔبموضعدراستوعندالشيخعثمافالقلطيكأخذىالوكمعىذاكانتحريصةعلى
تعلموالعلمكقدماتتأموأياـإقامةالشيخٗبكةكأماأبوهفقدحجكأقاـمعالشيخٗبكة

ٍبماتبعدرجوعالشيخبسنةكصلىالشيخعلى،سنةٍبعادإٔببلدهقبلعودةالشيخ
 .جنازتوإمامارحماا١بميع

كافالشيخطويبلبائنالطوؿ٫بيفامستقيماالقامةإالأنوحصللوا٫بناءُبآخر
                                                             

 غمدا, المشرف على مركز األنصار للدعوة والتعلٌم بؤدٌس أبابا,(  مذكرات للدكتور/ جٌالن خضر 1)
 المصدر السابق ,   1))



 

ُُٖ 

 

دائماالبتساـ،كافأيامو بقراءةالقر،نشأُبالقريةا٤بذكورةديلو،بشوشا ففيهاآكبدأ
كليسمثل،القرافالكرًنفأكؿمايفتحالطفلفاهب،كماىيعادةا٤بسلمْبُبتلكالفَبة

الذمانتشرتفيومدارسالدكلة ،اليـو الطفلبا٤بدارسالنظاميةالٍبتدرسالعلـو فيبدأ
طلبالعلمبعدانتهائومنالقراف.الدنيويةكاليدرسفيهاالقرافالكرًنإالمارحمربك

انتقلمنقريةإٔبقريةأخرلتاركاأسرتوككالديوٍبك٬برطمباشرهُبطلبالعلماالكرًنف
 .(ُ)ُبطلبالعلمخارجيةكبعدأفشبأخذرحبلتداخلية

ٕ-  ا١بغمي  الغوجامي علي أصحاب من عبدا٤بلك عن صادؽ ٧بمد ،٧بمد
اثِبكيقاؿالكوجامينسبةإٔبقريةُبناحيةجغتاككانتمدةاإلقامةلديوعشرسنواتأك

عليومنالفقوالكتبالتاليةعشرةس كا٤بنهاجللقاضيأيبشجاع،شجاعمًبأيبنةفقرأ
للنوكمكمنهجالطبلبلزكريااألنصارمإٔبكتاباإلرشادىذاماذكرهالشيخقاؿالشيخ
٧بمدتاجالدينالكومبلشيالولومُبطبقاتعلماءا٢ببشةُبترٝبة٧بمد٧بمدصادؽ

تعلمعنا٤بنكرانفقعمرهُبالبا٤بعركؼناىيانانمرآدانبكافعا٤باعامبلكحربانفاضبلعا
من ٝباعة عنو كٚبرجت كثّب خلق بو كانتفع مديدة مده الشافعي الفقو كدرس كالتعليم

كلوحظُباإلصبلحبْبا٤بسلمْبالفضبلءكرزؽالقبوؿبْبالعواـكا٣بواصككافمهيبان
 .(ِ)كشفاعتومقبولةلدلاألمراء

ٖ-  ا٥بجرم عشر ا٢بادم القرف ُب األعقرم إ٠باعيل الشيخ ا، لشيخككذلك
منعلماءالقرفالرابععشرا٥بجرمبنإ٠باعيلا٤بعركؼبشيخمركاعبدالوىاببنيونس

فهو،كيعودنسبوإٔبآؿالبيت،٧بارباللبدعكا٣برافات،٦باىدا،كافعا٤باكرعازاىدا،
،كالقضاءيرجعإليوالناسللفتول،كيعتربمرجعانللعامةكا٣باصةُبعصره،منبيتعلم

اعتربه كلذا كثّب خلق يديو على كأسلم كالداين القاصي لو يذعن ا١بانب مهاب ككاف
ا٤بؤرخوف٦بددالدينُبإثيوبياُبعصرهكقدخلفوعددمنالعلماءالبارزينالذينخدموا

 .(ّ)٧بمدالصربمكالشيخعليالغراكمكغّبىم /ُببإبكمنهمالشيخأىلوالعلمك
الكرًنرٞبهماكقدعاشأكثرمنمائةسنةككافأٞبدبنالشيخعبدالشيخ -ٗ

                                                             
 57-41, د.ط , ص النجم االالمع فً مآثر الشٌخ محمد رافع(  رافع, محمد , 1)

 (   مذكرات الدكتور/ جٌالن خضر غمدا, المشرف على مركز األنصار للدعوة والتعلٌم بؤدٌس أبابا.1)
 74, ص  تارٌخ أثٌوبٌامحمد,  (  العروسً,1)



 

ُُٗ 

 

كقد :»٧بمدتاجالعركس/يتمتعٔبميعالصفاتا٢بميدةكاألخبلؽالرفيعةقاؿحفيدهد
كجهودأجدادهُبخدمةاإلسبلـمنالدينكقمعالبدعككاف،حكىٕبكثّبامنجهوده

 .(ُ)«كيسمعصوتوٝبيعسكافالقرية،الليلكلوبالذكركالصبلةيٰبي
الكرًنيعتربمنالعلماءٞبدبنالشيخعبدأالرٞبنبنالشيخالشيخعبد-َُ
كاشتهربْبالناسٖبدمةالعلمكالعبادكالببلد،كانتشرخربه،فقدذاعصيتو،ا٤بعاصرين

زاؿيدرسرغمكربسنو ككثرةاألمراضالٍبكاستمرُبالتدريسأكثرمنستْبسنةكما
يعاينمنهاككافٯبمعبْبالتعليمكالدعوةكاإلرشادككافمعركفاٗبحاربةالبدعكا٣برافاتكال
ٯباملأحدامهماكانتمنزلتوكالعجبُبذلكفقدكرثذلكمنأجدادهالذيندرجوا

 .(ِ)علممنبيتعلىذلككنذركاحياهتم٣بدمةاإلسبلـفهو
منعلماءالقرفالرابععشرا٥بجرمكافعا٤باعبدالكرًنشيخسديكالشيخ-ُُ

جليبلكأديبانبيبلنكلومناقبٝبةمنزىدككرعككانتلومواىبخاصةٓبيستطعاإلنساف
ا٤بعاصرأفٰبلرموزىاككاف٦باىدامهابا١بانبُبأكساطالعلماءكالعامةكالٱباؼُب

شعرانإٔبلغةأكركموالرسوؿةرحالطرائفكماترجمسّبالومةالئمكمنمؤلفاتوش
.(ّ)ككافأخوهفقيهاأيضاكيسمىالشيخفقيوشيخسرك

الشيخحسنبنٝبعةالسودمكافعا٤بافاضبلكزكياكقوراٝبعالوبْب-ُِ
العلمكالسلطةكٓبتشغلوالدنياعناآلخرةككاف٧ببوبالدلالناسكذاعصيتوكانتشرخربه

.(ْ)ُبا٣بلق
كصاحبأعلىسند،األمّبعبدالعزيزا٤بعمرمسندالدنياكعآبا٢بجازسابقا-ُّ

علىاإلطبلؽالذمتوافدعليوحفاظا٤بشرؽكا٤بغربللدخوؿُبسندهالعإبكماذكرصاحب
كذكرهأيضاالشيخ٧بمدبنالشيخمفٍبسراجُبكتابو"الغوإبُباألسانيدالعوإب:"الكتاب

، "مفٍبسراج"دهالشيخفقدألفىذاالكتابُبأسانيدكال"،إظهاراامدُبترٝبةالوالد "
.(ٓ)كذكرسلسلةالركاةككافمنبْبمنترجم٥بمالشيخعبدالعزيزأيضا

                                                             
 197( المصدر السابق ,ص1)
 197, ص تارٌخ أثٌوبٌا(  العروسً , محمد, 1)
  191(  المصدر السابق ص1)
 186(  المصدر السابق ص4)
 187(  المصدر السابق ص5)



 

َُِ 

 

الرٞبنبنا٢باج٧بمداللوغيا٤بعركؼبالعلمُبمنطقةتعتربالشيخعبد-ُْ
 ،عذب "مهدالوثنيةُبذلكالوقتكتسمىمنطقة ا-ككافيتنقل" ُبربوع-رٞبو

ككافمضربا٤بثلُب،كأسلمعلىيديوخلقكثّبمنالناس،كمدرسا،كاعظا،ا٤بنطقة
،فقدسجنتوا٢بكومةبضغطمنالقساكسة،ا٢بلمكالصربعلىماينالوُبسبيلالعلم

ككاف،كمعذلككاصلالدعوة،كاحَبقتكتبو،كتعرضت٩بتلكاتوللسرقة،كىدـبيتو
.(ُ)ةا٣باصةكالعامومهابا١بانبيهاب

ا٤بفٍب٧بمدسراجبن٧بمدسعيدبنأيببكراألينا١بربٌبالراييالرحالةكلد-ُٓ
علىماذكرهابنو٧بمدُبرسالتوالنورالوىاجككافعا٤باتقياكفيفالبصرق،ُِّعاـ

زكجأموزينببنتأديباٞبدفقاـٱبدموكيزرعلوكيدرسكعندهعليبن٧بمدالداينكىو
 الرسائلعليو كأنفع ا٤بيمونة الرسالة التقريبإٔبا٤بنهاجكمنكتبو متوفالشافعيمنغاية
.(ِ)اإلشاراتكمراتبالتوحيدكا٣ببلصةككتبالتصوؼفكلطائ

 :العلماء األحباش الذين ىاجركا خارج البالد  بعض أسماء
 العلم لتلقي كاإلسبلمي العريب العآب إٔب ىاجركا علماء للحبش أف كظهرتكما

الدياركمننأكطاهنمكطاب٥بما٤بقاـُبتلكآثارىمُبالعآبالعريبكاإلسبلميبعيدانع
:(3)ىؤالءالعلماء

الشيخ .ُ ككلد زبيد إٔب أبوه ىاجر ا١بربٌب، عبدالصمد بن إبراىيم بن إ٠باعيل الشيخ
قراءةسورىػكطلبالعلمكنبغفيوككانتلوأحواؿكمقاماتككافيبلـزِِٕىناؾسنة

ىػكماذكرَٖٔيسكيأمرهباكيقوؿإفقراءهتالقضاءكلحاجة،ماتُبرجبسنة
 الشوكاينُبالبدرالطالع.

سنة .ِ عا٤بانفقيهانتوُب العلمككاف كتلقى مصر إٔب ىاجر ا١بربٌب إ٠باعيل بن إبراىيم
 ىػ.ُّٖ

 قرفالرابععشرا٥بجرم.أٞبدبن٧بمدا١بربٌبشيخركاؽا١بربتيةباألزىرُبمطلعال .ّ
الشيخ/حسنبنإبراىيمبنحسنبنعليبن٧بمدالزيلعيا٢بنفي،فقيوعآبُب .ْ

                                                             
 179, ص 1, ج1, ط تارٌخ أثٌوبٌا(  العروسً, محمد, 1)
  57- 41, د.ط , ص   الشٌخ محمد بن رافعالنجم الالمع فً مآثر رافع, محمد,   1))
 177-186,ص1, جأثٌوبٌا والعروبة واإلسالم عبر التارٌخ(   محمد الٌوسف, 1)



 

ُُِ 

 

كافشيخانلركاؽا١بربٌبباألزىركىوكالدُُٖٖالفلككالرياضيات،توُبُبغزةسنة ىػ
ثارالعآبالعبلمةا٤بؤرخالفلكيالشيخعبدالرٞبنبنحسنا١بربٌبمؤلفكتابعجائباآل

 ُبالَباجمكاألخبار.
ا٢بنفي .ٓ موسى بن أيوب بن ٧بمد بن يوسف بن عبدا ا٤بتقن ا٢بافظ الدين ٝباؿ

الزيلعيالفقيوادث،تفقوكبرعكأداـالنظركاالشتغاؿبطلبالعلمحٌبصارإمامان،كلو
ةكأثُبعليوا٤بؤلفاتالعديدةا٤بفيدةكمنأٮبهاكتبنصبالرايةُبٚبريجأحاديثا٥بداي

ىػكىوالذمدافععنمسلميا٢ببشةعندسلطافمصرِٕٔالعلماءثناءنعطرانماتسنة
ا٤بلكالناصر٧بمدبنقبلككفكطلبمنوأفيكلفبطريكاإلسكندريةليأمرملكا٢ببشة
بالكفعنظلما٤بسلمْبكإحراؽمساجدىمكفعبلنأحضرا٤بلكالناصر٧بمدبنقبلككف

 كنيسةاإلسكندريةبالكتابةإٔبا٢ببشةٗبنعالظلمعنا٤بسلمْب.ككلفرئيس
قدـ .ٔ الدينأبوبكرعثمافبنعليبن٧بجنالبارعيالزيلعي، األصوٕبفخر الفقيو

ىػكدرسكأفٌبكتبشرالفقوكانتفعبوالناسكلومؤلفاتمنهاتبيْبا٢بقائقَٕٓالقاىرةسنة
 ىػكدفنبالقرافة.ّْٕفيتوُبسنةُبشرحكنزالدقائقُبالفقوا٢بن

العآبالعبلمةالشيخا٤بؤرخعبدالرٞبنبنحسنبنإبراىيمبنحسنبنعليا١بربٌب .ٕ
كلدُبالقاىرةسنة كتعلمُُٕٔالزيلعيا٤بصرما٢بنفي،مؤرخمشارؾُببعضالعلـو ىػ

إفتاءا٢بنفيةُبعهدبا١بامعاألزىركجعلونابليوفحْباحتبللومصرمنكتبةالديوافككٕب
بعجائباآلثارُبالَباجمكاألخبارك٩باسبق٧بمدعليالكبّبكمنمؤلفاتوكتاا٣بديوم

 ىػ.ُُِّٕبترٝبةكالدهتوُببرمضافعاـ
بدرا٢ببشيمؤبٝباؿالدينا٤بغريبرباهكعلموالقرآفكا٣بطوطا٤بتنوعةمعفصاحة .ٖ

فكثّبالسفرمنالقاىرةإٔباإلسكندريةكإٔبمكةُبكاغتبطبوكعوؿعليوُبأشياءككا
 التجارةمععقلكحسنتدبّب.

بشرا٢ببشياألمْب٠بععلىالشرؼبنالكويككقرأالقرآفكاشتغلبالتجارةكدخل .ٗ
عليوجزءانكمات اليمنكحجكثّبانكجاكركترددإٔبدمياطمرارانكلقيوالسخاكمفيهاكقرأ

 ىػ.ْٖٔسنة
 إٔبالقليلمنهم..ّبىمكثّبكإ٭باأشكغّب



 

ُِِ 

 

 بحث السابعالم
 إثيوبيا كجهودىم الدعويةفي كالجماعة أىل السنة علماء  أبرز

رغممامربوا٤بسلموفُبببلدإثيوبياكٲبركفبوحٌباآلفمناإلضطهادكالتهميش
 عرب ا٤بسلمْب أف إال ىناؾ ا٢بكم يتوارثوف الذين النصارل حكاـ ًقبل السنْبمن ىذه

ُبكل فإفىناؾبقية الشرعية العلـو كيتوارثوف ىويتهماإلسبلمية العجاؼ٧بافظْبعلى
عصركمصريأخذكفهبذاالدينعلمانكعمبلكٰبافظوفعليوكماقاؿالرسوؿعليوالصبلة

اليضرىممنخذ٥بمحٌبيأٌبأمراؿطائفةمنأمٍبعلىا٢بقظاىرينكالسبلـ"التزا
:كمنىؤالءالعلماءكا٤بشايخاآلتيةأ٠بائهم(ُ)"كىمعلىذلك.

ال -ُ الكرًن بنعبد الرٞبنبنأٞبد كافالشيخٲبيلإٔبتدريسعركسيالشيخعبد
 العربية العلـو ُب كلكنشهرتو العربية اللغة إٔبجانبتدريسو ُبالفقو"الفقو منها أكثر

ا٤بختلفةكمنالكتبالٍبكافيككافالشيخيقض "الشافعي جليوموُبتدريسالعلـو
نفقة"ك"عدةالناسك"ك"،عمدةالسالك"ك"مًبأيبشجاع":يدرسهاُبالفقوالشافعي

اتاج"ك"اتاج النحو،كغّبىا"مغِب كتب كمن دحبلف"شرح األ"زين جركميةعلى
"أك مالك بن "كشرحهالفية عقيل البن ، اللبيب"ككذلك كتب"مغُب كمن ىشاـ البن

:كمنكتبالتفسّب .كغّبىا"شرحالتلخيص"ك"علمالتصريف"ك"الميةاألفعاؿ:"الببلغة
خرحياتوبكتابةا٤بذكراتآىتمالشيخُباكقد .كغّبىا"شرحالتنزيل"ك"تفسّبا١ببللْب"

كٚبتلف،خرلهيةالٍبتثّبسؤاؿالناسعنهابْبالفينةكاألالٍبيبْبفيهابعضا٤بسائلالفق
ككافحريصانعلىكضعحد٥بذاا٣ببلؼببيافالراجحفيهاحسبقوة،أراءالعلماءفيها

ا.األدلةكلكنا٤بنيةباغتتوقبلأفيتمكنمنمراجعته
 ية : جهوده الدعو 

ككافٰبرصُبكلمناسبة،كافللشيخجهوداندعويةإٔبجانبا١بهودالعلمية
كمنمواقفو،كٰبذرىممنالبدعكيطالبهمباالبتعادعنهاأفأفيبْبللناسأحكاـالشريعة

ا٢بميدةعندماكجدرجبلنٝبعبْبا٤برأةكعمتهافدعاهكحذرهمرةبعدمرةكٝبععليوالناس
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ُِّ 

 

توحيدفقدسطرهُبأخركافُباألخّبأففارؽالرجلىذها٤برأةكأمامنهجوُبالحٌب
بأفاربكلشيءكمليكوكخالقو"حياتوبقولو كاإلٲبافباعزكجلاالعتقادا١باـز

كذؿكأ كخوؼ كرجاء كدعاء كصبلة صـو من  بالعبادة يفرد أف كحده يستحق الذم نو
توحيدهكخضوعكأنوا٤بتصفبصفاتالكماؿكلهاا٤بنزهعنكلنقصفاإلٲبافبايتضمن

ُبربوبيتوكُبألوىيتوكُبأ٠بائوكصفاتوأمورُبثبلثة
كىكذايكملمنهجوُبالعقيدةعلىمقتضىالسلفالصحيحإٔبأفقاؿشيخ "

الفارؽبْبا٤بوحدينكا٤بشركْبكعليويقعا١بزاءكالثواب كاإلسبلـبنتيميوكىذاالتوحيدق
 األكٔب اكُب مآلخرة كاف بو يأت ٓب كأرسلتفمن الكتب أنزلت أجلو كمن ا٤بشركْب ن

 .(ُ)الرسل
درسُببلدهق،َُْٕوُبسنةالشيخعبدابنعمربنأهبيالقدسيت-ِ

ٍب،كدارا٢بديث،كدرسُبا٤بسجدا٢براـ،ٍبسافرعلىقدموحٌبكصلمكة،ىرر
كقاـ،فأحيابودراسةا٢بديثكالعملبالسنة،كقدنفعابو،ا٢بديثهبرردرسرجعك

 كالبدع الشرؾ من بالتحذير ، مذىب ألم التعصب كحارب الكتبفقد، بتدريس قاـ
ٍب،كالتجريد،كرياضالصا٢بْب،كبلوغا٤براـ،كمتوفا٢بديث،ككتبالتوحيد،الستة

كقدقاـ،كمعارضةشديدةقوية،الشيخمصاعبٝبةىكقدالق،كالسنن،الصحيحْب
كاهتموهباالعتزاؿككشوابوإٔبالدكلة٤باعجزكاعن،ضدهبعضا٤بسلمْبمنمدينةىرر

لكنو،حٌبسجنوهكعذبوه،مقاكمتوبا٢بجةكالربىافشأفأىلالباطلُبكلزمافكمكاف
كعلما٢بديث،عنوبلأعلندعوتوأكثركجاىرٗباكافيتحفظ،طلقكاستمرُبدعوتوأ

كيكفيأثرانكبقاءنلعلموأنوكاف،حياابوالسنةُبمناطقأكرمياأك،كالعقيدةالصحيحة
:منٝبلةمنٚبرجعلىيدهعا٤بافجليبلفٮبا

بندائيا١بفيكالشيخ،العركسيالباينلشيخحسْببنزيدبنمنصورا) آدـ
 (ِ)(ا٥بررم

ُبةكبّبكلوجهود،بصّبمبننغسيبنعلياألثيويب٧بمدبنرافعبن-ْ

                                                             
 بتصرف 19-11, صتؤرٌخ أثٌوبٌا(  العروسً, محمد, 1)
 األنصار للدعوة والتعلٌم بؤدٌس أبابا.(   مذكرات الدكتور/ جٌالن خضر غمدا, المشرف على مركز 1)



 

ُِْ 

 

 .جهودهُبإثيوبياذكرقتصرعلىسوؼأك،هاخارجداخلإثيوبياك
ٔبمسقطرأسوقاـالشيخبالتدريسُبقريتوإفإنو٤بارجعمنمكةإٔببلدهكعاد

الٍبكىيتقعبشرؽإقليمكلوُبقبيلةأدغومٍبانتقلإٔبالٍبتسمىديلو القريةاجملاكرة
 ق.َُِْ–قُّٖٗاثنٍبعشرةسنةمنعاـتقعُبقططام٤بدة٫بو

كتتلمذعلىيديوكثّبكفحٌبلقبوهبا٤بفٍبا١بديدالذمجاءمنا٢برمْبك٩بندرس
،كمنغّبىممنالغرباء، (كلو)عليوُبتلكالفَبةكثّبكفمنطلبةالعلمكٖباصةأىلبلده

خرببذلكبنأخيوالشيخعبدأيومنأىلبإبالشيخحسنفتوا٥بوطيكمافقدارٙبلإل
ىناؾ.القادربنأٞبدبنفتوانوسافرإٔبقريةالشيخالبصّبمالستقداـعمومن

 الشيخ أكيعد حد علماء أبرزىم بل ا٢ببشة ُب ا٢بديث العاصمة، ُب كباألخص
أبابا أديس ، دراسة البلد ُب ا٤بشهور من اآللككاف كعلـو الفقهية ةالكتب ٫بو، ،من

كصرؼ ، كببلغة كمنطق، ، الكبلـ ككعلم ، أصوؿالفقو ك، مدحيقرأ الٍبفيها القصائد
.قرأالتفسّبكا٢بديثللتربؾالللتفقوكالتدقيقكالبحثكاالستنباطكيي،النيب

 م : العلتفرغو للتدريس ك 
ق،ٍُّٖٗبخرجتمنمكةإٔبإثيوبياسنة»:قاؿالشيخالبصّبمُبمذكراتو

"تدريسللحديثكسائرالعلـوالكفتحت
فقدتعودالشيخعلىالتدريسٗبكةعندماكاف٦باكرافلماعادإٔبالبلدكرجععلى

،كأقاـبقريتو،بدأالتدريسكماتعود"كلو"بالشرؽا١بنويب٤بنطقة"غيار"أُبقبيلةقريةديلو
 .منزالكبُبىنالك

بالتدريسللطلبةالذينقصدكهمننواحيعدهحٌب-رٞبوا–الشيخكافك يقـو
اشتهربلقبا٤بفٍبالذمجاءمنمكةككافللعلمُبتلكا٤بدةصيتقومككافاالحَباـ
كالتقديرللعلماءكبالذاتالذيندرسواُبا٢برمْبالشريفْبكهبذاقصدهطبلبالعلمكأتوه

الصيشربوفمن الغزيركينهلوفمنمعينو التعليما٤بتواصلإٔباُب.علمو كاستمرعلىىذا
إالأفا٢بكما٤بلكيالذمكافمسيطراعلىالببلدسببلوالكثّب،اثنٍبعشرةسنة٫بو

ل.منا٤بشاك



 

ُِٓ 

 

 في جهوده الدعوية :المشاكل التي كاجهت الشيخ 
  -:ىمها أكاجهتو عدة مشاكل كمن 

،فكافبعضالناسٱباؼمنالتجديد،تىٗبذىبجديدأاهتاموبالوىابيةكأنو-
عماأشاعوهعن،كٖباصةمنالذينيأتوفمنا٢برمْبالشريفْب،كيستوحشمنكلجديد

كالشيخ،تسبالعلماءكتكفرا٤بسلمْبىدامةنالدعايةالكاذبةدعوةنصورهتاالوىابيةحٌب
 رجعإٔببلده البصّبمعندما معوبكتبالع، مثلاألصوؿالثبلثةجاء الصحيحة ،قيدة

ك٤با،ـبتدريسىذهالكتبفقا،كفتحاجمليد،حقاعلىالعبيدككتابالتوحيدالذمىو
نوٓبيقمعبلنيةبْبأمع،علمالناسبا٘باهالشيخللكتبالٍبيدرسهاغضبواعليوككرىوه

كعندمايسألوأحدٯبيبوٗبايراه،كلكنأثناءالتدريسيبْبا٢بق،الناسمنكرا٤باىمعليو
بتدريسهاإٔبكتبا٢بديث،صوابا فقاـبتوزيع،ك٤بارألىذاقاـبتغيّبالكتبالٍبيقـو

.مائةنسخةفقاـبتدريسوكتدريسعمدةاألحكاـفهدأاألمرقليبلبلوغا٤براـ٫بو
٨ب-  كالَبجيح اإلفتاء عند البلد لعلماء الفتو يففهو، ا٤بذىبٍبرٗبا ٱبالف ٗبا

أميفٍب-أثناءالشرحللحديثُبتدريسويصنعككذلك،مذىبالشافعيكىو،السائد
كذلك،كمنالفتولالٍبأثارتا٤بشكلةفتواهبأفماذبحلؤلضرحةميتة،-بغّبا٤بذىب

عددمنا٤بظاىرالٍبٚبالف "كلو"ُب"قططام "كُببلدهخاصة،نوكافُبالبلدعامةأ
إفتلك»:فقاؿالشيخ،ككانواينذركفلؤلضرحة،بكالسنةمنهاالتعلقباألضرحةاالكت

٠بعتو أفسدكا كهبذا كتناقلوه منو فسمعوا بذلك كصرح ميتة ا٤بواشي من كيقوؿ «النذكر
جاءمنمكةا٤بكرمةكقصدهأفيدكرعلىا٢بلقاتنوأ»:الباسطيأنو٠بعالشيخيقوؿ

بتدريسا٢بديثلعآبا٢بلقةٍبينتقلإٔبحلقة العلميةالٍبيغلبعليهاقراءةالفقوكيقـو
 «.قراءةعلما٢بديثلكنهمعادكينكرموينبالوىابيةأخرلحٌبتتغّبتلكا٢بلقاتإٔب

النافعة ككافيركزُبتدريسوعلى،ككافالشيخيقضيجلكقتوُبتدريسالعلـو
ماأهنىالطلبةالسنناألربعةبدكلأحاديثالكتبالستةف هنواألماكك،ُبالصحيحْبأكا

ا١بمعةأكادراستهابد كقدكصفالشيخىذاُب،مناألكؿبدكفانقطاعكالإجازةإاليـو
منالسنناألربعةافتتحناأمهاتالسننك٫بنعلىذلكإٔب»:مذكرتوفقاؿ فلمافرغوا

.«هيرضاٟبسسنواتُبىذاا١بامعالكبّبكفقناا٤باٰببوكاآلف٫بو
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 ا:كمنالكتبالٍبدرسه
.صحيحالبخارم -ُ
 .صحيحمسلم-ِ
 .سننأيبداكد -ّ
.سننالنسائي -ْ
.ننالَبمذمس-ٓ
.نبنماجوسن-ٔ

 العاصمة ُب الشيخ استقر كهبذا ، ا٤بسجد ُب دركسو كالـز إٔب، ٰبضر فكاف
كماأنو -حسبتوقيتا٤بنطقة –ا٤بسجدصباحامنالساعةالثانيةكالنصفإٔبالظهر

 .يدرسُبمنزلو
فلمٱبرج،عاصمةالبلدأديسأباباكىو،فيولعملالبلدالذمىيأهالولكنزؿ

كاستمربعدذلكطواؿعمره،إالكاف٢باجةكا٢بجكالعمرةأحيانا،الشيخمنهاإٔبغّبىا
كجعلذلكُبميزافخّبان،فجزاهاعنالعلمكأىلو،ا٤بديدُبالعلمكالتفرغللتدريس

 .(ُ)حسناتو
كمنالعلماءالذينكاف٥بمجهودُبالعلما٤بفٍبالشيخرشيدبنكماؿبنحسن

علىا٢بدكد"كلقا"ُبغرب"بيغي"بنآدـالولومالبورينالذمدرسُبا٢بجازكعادكنزؿ
منبِبشنغوؿ علمك، العلم كأزاؿا١بهل، ادعك، إٔبالعملبالسنة كحاربالشرؾ،

 كا٤بنكرات كالبدع كت، كثّب خلق بعو الش، ا٢بكومة أتباعوكجاءت مع فسجنتو يوعية
كنفعابوتلكا٤بنطقةكبقيتأثارهُبتلك،ٍبأطلقكاستمرُبالدعوةكالتعليم،الكثّبين

.(ِ)يالنواح
  

                                                             
 141, ص النجم الالمع فً مآثر وأسانٌد الشٌخ محمد بن رافع(  رافع , محمد , 1)
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 المبحث الثالث: أىل السنة كالجماعة في إثيوبيا كفيو مطلباف:

 إلى اهلل.المطلب األكؿ : جهودىم في الدعوة   - أ
المطلب الثاني : أىم المراكز كالمؤسسات الدينية كالتعليمية التي قاموا  - ب

 بإنشائها كدكرىا في نشر اإلسالـ في إثيوبيا. 
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 :الدعوة  إلى اهلل إثيوبيا في فيأىل السنة كالجماعة  كؿ : جهودالمطلب األ

 كا١بماعة السنة أىل ضد تبذؿ الٍب ا١بهود كرغم أنو كاألحباش، ا٤بنصرين من
كىيعلىأشدىاُبالوقت،كالصوفيةٗبؤازرةالدكلة٥بمضدأىلالسنةكا١بماعةُبإثيوبيا

ا٢باضرإالأنوكا٢بمدقداقتنعهبذاالدينا٢بقديناإلسبلـعامةالنصارلُبالبلد،
منقس يدعوفإٔبالنصرانية الذينكانوا النصارلأنفسهم فقدبلعلماء يسْبكرىباف،

يزيدعلىمئةكثبلثْبقسيسا،معركفْبباأل٠باء، الدعوةالسلفيةما أسلمعلىأثرىذه
ابنفسيكبعض،كأغلقعددمنالكنائسُبالعاصمةكغّبىا كقدعيقدتدكراتحضرهتي

الفضبلءمنا٤بملكةالعربيةالسعودية.
اشخصي ان،أثناء٘بوإبكقياميبشيءكألفجلالبحثُبمواضععصريةشاىدهتي

منالدعوةُبإثيوبياخبلؿالعشرسنواتا٤باضية،كٓبأطلععلىمنكتبُبىذاا٤بوضوع
ا٤بهمكا٢بساسألٛبكنمنالرجوعإليوكاإلشارةإليوُبىذاالبحث.

كأماغّبالقساكسةفقددخلواُباإلسبلـبعشراتاأللوؼ،كالأجدنفسيمبالغان
إثيوبيا،كحفرتآباراقلتٗبئاتاأللوؼ،كأقيمتمساجدكجوامعكمداإذ ،رسُبعمـو

كقيدـالدعمكالكفالةللدعاةكا٤بدرسْبكخطباءا٤بساجد،كعيقدتدركاتعلميةللمدرسْب
كالدعاة،كذلككلوبدعممنأىلا٣بّب،كعلىرأسهما٤بملكةالعربيةالسعوديةحكومة

كىذهبعضفاعليا٣بّبمندكؿا٣بليج،كىذاموجودعلىأرضالواقع،كأفرادا،كبعض
ذلك كتفصيل السابقة الفَبات ُب هبا قاموا الٍب كا١بماعة السنة أىل جملهودات الثمرات

كاآلٌب:
 أكالن: ُبشٌبنواحيا٢بياة بالغة للعلممنأٮبية ٤با فإنو كُبالديناإلسبلمي،

كىيقولوتعأب:لقوؿا٢بقتبارؾكتعأبُبأكؿآيةنزلتعلىالنيب٧بمد،خاصة
الًَّذم} رىب كى بًاٍسًم اللَّويُخىلىق{]العلق:اقٍػرىٍأ ًإالَّ إًلىوى الى أىنَّوي }فىاٍعلىٍم كجل: عز كقولو ،]

نبً ًلذى بابانعنىذه[،كقدبوباإلماـالبخارمُبكتابوالصحيحُٗ{]٧بمد:كىكىاٍستػىٍغًفٍر
ٍببٌْبأفاسبحانوبدأبالعلمقبلالقوؿكالعمل(.ةاآليةالكرٲب
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كألٮبيةذلكفإفأىلالسنةكا١بماعةٓبيهملواىذاا٤بوضوعابتداءفقػدقػامواخػبلؿ
االعقدينا٤باضيةكمنأكؿكىلةبإنشاءالكتاتيبكا٣ببلكلالقرآنيػةُبكثػّبمػنمنػاطقأثيوبيػ

ا٤بسػاجدكأخػرلُبغػرؼملحقػةبا٤بسػاجدكُبالبيػوتكٙبػتاألشػجار،كُبالعػػراءتػارةُب
إمػاالدراسػية،أحيانانكيشملذلكالذكوركاإلناثعلىحدسواءٍبتبعذلكبناءالفصػوؿ

إٔبىػػذهالفصػػوؿتقسػػمٍب،سػػاجدأكُبأمػػاكنخاصػػةأخػػرلأفتكػػوفملحقػػةبػػبعضا٤ب
فصػػوؿيػػدرسفيهػػاالقػػرآفالكػػرًنتػػبلكةنكحفظػػانك٘بويػػدان،كُبالفصػػوؿاألخػػرليػػدرسبعػػض
الشرعيةكمايوصلإليهاكاللغةالعربيةكمنهاالنحوكالصرؼكحفػظبعػضا٤بتػوفك٫بػو العلـو

ذلك.
ككذلكإقامةحلقاتعلميةكبّبةلدراسػةكتػبا٢بػديثالسػتةك٫بوىػايتوالىػابعػض

كيكوففيهاالطلبػةمػابػْبمػائتْبإٔب،اتكبّبةحلقالكباريلتفحو٥بمالطلبةُبا٤بشايخ
سبعمائػةطالػبُبا٢بلقػةالواحػدةكالدراسػةمػنالصػباحإٔبا٤بسػاءكُبنفػسىػذها٢بلقػات

كىػػذهالطػػرؽكا٢بلقػػاتالعلميػػةالزالػػتموجػػودةحػػٌبالوقػػتالػػراىن،قسػػمخػػاصبالنسػػاء
.ا٤بنظمةكا٤بعاىدكبعضالكلياتسرغمإنشاءا٤بدار

األكٔب ا٥بجرتْب ببلد ا٢ببشة ببلد ُب ا٤بسلمْب ألحواؿ كالبياف اإليضاح من ك٤بزيد
البحثمنالوا ىذا ُبكقتكتابة ، سوؼأدعمىذهكالثانية ا٤بيداينعلىاألرض، قع

عناجملهودات ، ا٤بعاصر منالواقع ا٢بديثة كالتقارير ُبطريقبالصور العلم كطلبة علماء
ا٤بعاىدالبلد مديرم من كل من ، ا٤بيداف ُب كالعاملْب ، العمل ىذا عن كا٤بسؤكلْب ،

ا٤برخص٥باسابقامنالدكلة،ككذلكعناألنشطةالدعوية،كا١بمعياتكا٤براكزاإلسبلمية
كبعضالنتائجا٤بثمرةمنىذهاألنشطةا٤بباركة.

تقاريربكالتقاريرعننتائج٦بهوداتأىلالسنةكا١بماعةككذلكسأيتبعىذهالصور
عن٨باكؼا٤بسلمْبمنانقبلبالدكلةأخرللبعضأىلالسنةكا١بماعةمنطلبةالعلم

عليهم،منخبلؿتشجيعكمؤازرةالطوائفا٤ببتدعةالٍببدأتنشاطهاُبالبلدضدأىل
اللبنانية.السنةكا١بماعة،كعلىرأسىؤالءفرقةاألحباش

طلباإلخوةا٤بسلموفُبالبلدمنٝبيعإخواهنما٤بسلمْبُبببلدا٢برمْبكذلكك
كغّبىمٗبديدالعوفكا٤بساعدةُب٧بنتهما٢باليةٗباىومستطاععلىمستولا٢بكومات
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مارأخرل،أكصوماؿآخر،أكغّباد،حٌباليتحوؿالبلدإٔبميناكا٤بؤسساتكاألفر
٩ب ،ذلك كا٤بشورة بالرأم كذلك ، األرض بقاع شٌب ُب للمسلمْب اضطهاد من ٰبصل ا

كا٤باؿُبالتعليمكفتحبابالقبوؿُبا١بامعاتاإلسبلميةكا٤بعاىداإلسبلمية كبذؿا١باه
،كطلبةالعلملبلطبلععلىالواقعخارجالبلد،ككذلكزيارةالبلدمنقبلإخواهنما٤بسلمْب

فواتاألكاف.عملوإلنقاذا٤بسلمْبُبالبلد،٩بايرادهبمقبلكعملماٲبكن
 مالحظة:

ألزمػتا٢بكومػةاألثيوبيػة،كبعدىذاالتطورُبا٤بدارسالتعليميةكا٤بعاىدك٫بوذلػك
الشػرعيةإٔب،القائمْبعلىىذها٤بػدارسكا٤بعاىػد باعتمػادتػدريسا٤بػواداألخػرلغػّبالعلػـو

،جانػػبالدراسػػةاإلسػػبلميةمػػنرياضػػياتكإ٪بليػػزمكتػػاريخكجغرافيػػاككيميػػاءكفيزيػػاءك٫بوىػػا
كدفعركاتػبهم،كىػذا األكادٲبيةاألخرلكإٯبادمدرسْبمتخصصْبُبىذهالعلـو منالعلـو

علػىنفقػةنػواحيا٤باديػةعلػىىػذها٤بػدارسنػومكلػفمػنالإ،يعتربأمرإٯبايبإال الػٍبتقػـو
الدينيػػةكإفكػػافمفيػدمػننػػواحيأخػرلبعػضاسػنْب ٕبيػػثيصػبحالػدارسملػػمبػالعلـو

كالدنيويةُبآفكاحد.
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كالمعاىػد كالجمعيػات التػي لهػا  ،  أىم المراكز كالمؤسسات التعليميػةالمطلب الثاني : 
 : دكر في الدعوة إلى اهلل تعالى في اثيوبيا

 ٝبعيةالدعوةكالثقافةاإلسبلميةبأديسأبابا. -
 مركزاألنصارللدعوةكالتعليمبأديسأبابا. -
 مركزالدعوةاإلسبلميةبإقليمأركميابأديسأبابا. -
 ٝبعيةالربا٣بّبيةبأديسأبابا. -
 ٝبعيةاإلحسافا٣بّبيةبأديسأبابا. -
 مركزرعايةاأليتاـبأديسأبابا. -
 ٝبعيةالربكةهبدامة. -
 ٝبعيةببلؿا٣بّبيةبأديسأبابا. -
 ٝبعيةأيببكرالصديقبأديسأبابا. -
 ٝبعيةالشاُبهبدامة. -
 ٝبعيةا٥بدلببابيلي. -
 ٝبعيةالسبلـللتنميةكاإلغاثةبأديسأبابا. -
 عيةببلؿا٣بّبيةٗبدينةدردكا.ٝب -
 ٝبعيةاإلرشادبأديسأبابا. -

 ثانيا : تأسيس المعاىد كالمراكز اإلسالمية فعلى سبيل المثاؿ ال الحصر كذلك :
 األنصارُبأديسأباباحيأيرطينا.معهد -
 سي.معهداإلماـالشافعيُبغوندمإر -
 معهدابنتيميةُبإيتامعركسي. -
 معهدالتوحيدٗبدينةشامشِب. -
 معهدالنورٗبدينةدردكا. -
 معهدالضياءٗبدينةجرك. -
 معهدالنجاشيٗبدينةٝبة. -
 مركزالرٞبةٗبدينةجركىررالغربية. -
 معهدالقباءللمهتدينا١بدد. -
 معهدالفرقافبأديسأبابا. -
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 الحصر : ثالثا : تأسيس المدارس اإلسالمية فعلي سبيل المثاؿ ال
 مدرسةأكليةبأديسأبابا. -
 مدرسةالسلفيةُبمدينةركيببإب. -
 مدرسةا٣بلفاءالراشدينٗبدينةىدامة. -
 مدرسةالنجاشيٗبدينةىدٲبة. -
 مدرسةالفبلحٗبدينةأساساغربعركسي. -
 مدرسةالنورٗبدينةأسبل. -
 مدرسةبابلياإلسبلمية. -
 مدرسةالسبلـبأكدا. -
 سةاألنصارُبمدينةلقمٍب.مدر -
 مدرسةالسعادةُبمدينةبلي. -
 مدرسةالتوحيدٗبدينةىرر. -
 مدرسةهبركمايةُبىرر. -
 مدرسةالرٞبةٗبدينةدكسييسعركسي. -
 مدرسةعمربنا٣بطابٗبدينةأسبل. -
 مدرسةالنورٗبدينةأسبل. -
 مدرسةاإلرشادُبمدينةإتيا. -

 رابعا : تأسيس مراكز تحفيظ القرآف الكريم : 
 مركزمعاذبنجبلُبعرسي. -
 مركزعثمافبنعفافلتحفيظالقرآفُبعرسي. -
 مركزعمربنا٣بطابٗبدينةدردكا. -
 مركزعبدابنعباسٗبدينةدردكا. -
 مركزاإلماـالنواكمٗبدينةدردكا. -
 مركزأيببنكعببأديسأبابا. -
 ركزحفصةلتحفيظالقرآفالكرًنهبدامة.م -
 مركزمصعببنعمّبلتحفيظالقرآفالكرًنٗبدينةركيببإب. -
 مركزاإلٲبافُبغجي. -
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كالقيػػػػاـ،إنشػػػػاءبعػػػػضا٤بعاىػػػػدا٤بتخصصػػػػةُبالػػػػدعوةإٔباتعػػػػأبكًببعػػػػدذلػػػػك
مثػلمعهػداألنصػارُبالعاصػمةأديػسأبابػا،،بالتدريسكذلكُبنواحيمتفرقػةمػنأثيوبيػا

كمعهػػدابػػنسػػيغونػػدمإرالشػػافعيُبمدينػػةكمعهػػدالتوحيػػدٗبدينػػةشػػامشِب،كمعهػػداإلمػػاـ
.اتيميةكغّبى

كُبالعاصػػػمةأديػػػسأبابػػػاًبتطػػػويرمػػػايسػػػمىباألكليػػػة،كىػػػيصػػػرحتعليمػػػيأنشػػػئ
جٍبتطػورتشػػيئانفشػيئانحػػٌبٗبسػػاعدةمػنبعػضدكؿا٣بلػػي،ٗبجهػوداتمػنخػػارجأثيوبيػا

منصفوؼالركضةلؤلطفاؿحٌبا١بامعػةمػركرانباالبتػدائي،أصبحتصرحانعلميانمتكامبلن
األخػػػػػرل ،فا٤بتوسػػػػػطٍبالثػػػػػانومٍبا١بامعػػػػػةباإلضػػػػػافةإٔبحلقػػػػػاتالقػػػػػرآفكبعػػػػػضالعلػػػػػـو

فأصبحت٦بمعانعلميانييشارإليوبالبناف.
شػػػاؽك٧بػػػاكالتجػػػادةبػػػاءتمػػػلهػػػودمضػػػنيةكعكبعػػػدج،كُبتطػػػورآخػػػرمهػػػم

بػدأالعمػػلُبإنشػػاءمػايسػػمىٔبامعػػةبػإبالعا٤بيػػة،كىػػيتقػػعُببفضػػلاتعػػأب،بالنجػاح
اتبعدعنالعاصمةسػبعمائةكيلػومَبتقريبػان.ىػذها١بامعػةالػٍببػدأتأركميمنطقةبإببإقليم

السػنةكا١بماعػػةُبأىػػللعلمػاءكالػػدعاةمػنكٓبتكتمػلبعػدقػػاـعليهػا٬ببػػةمػنطلبػػةالعلػمكا
مػػػامي(خػػػريججامعػػػةأـالقػػػرلٗبكػػػةا٤بكرمػػػةبا٤بملكػػػةاأثيوبيػػػابرئاسػػػةالػػػدكتور)جػػػيبلفغلتػػػ

العربيةالسعودية،كأسػتاذالفقػوكاألصػوؿبكليػةاإلمػاـمالػكللشػريعةكالقػانوفبػديب)سػابقان(
بدكلةاإلماراتالعربيةا٤بتحدة.

امعػػػةكفقػػػانللخطػػػةالػػػٍبكضػػػعها٥بػػػاالقػػػائموفعليهػػػاإٔبعػػػددمػػػنكتتػػػألفىػػػذها١ب
الكلياتكمنها:

كليةالشريعةكالدراساتاإلسبلمية.–ُ
كليةاللغةالعربيةكاآلداب.–ِ
كليةالوحياإل٥بيللدراساتالقرآنيةكاألحاديثالنبوية.–ّ
كليةالَببية.-ْ
كاألعماؿ.كليةاالقتصادكاإلدارة–ٓ
االجتماعية.–ٔ كليةالعلـو
الصحية.–ٕ كليةالطبكالعلـو
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كسػػوؼأرفػػقصػػورةمفصػػلة،إٔبغػػّبذلػػكمػػنالكليػػاتكا٤بعاىػػدكا٤براكػػزاألخػػرل
كا٤بعاىدكا٤براكزمعالنماذجكالصػوركأ٠بػاءاللجػافكتزكيػاتتبْبعددكأ٠باءىذهالكليات

هكأٮبيػػػةالػػػدكرالػػػذمسػػػتؤديوىػػػذ،العلمػػػاءعلػػػىأٮبيػػػةىػػػذها١بامعػػػةكموقعهػػػااالسػػػَباتيجي
عةبعداكتما٥با.ما١با

دثػبلثسػنواتتقريبػاكقػدا٪بػزحػٌباآلفمبػُباالدارةكعػدكقدبدأالعملفيهامنػذ
بعضا٤برافقاألخرل.منمباينالكلياتك

كسػوؼا٢بقػػو،كقػدحاكلػتا٢بصػوؿعلػػىمػاًبإ٪بػازة،لكػنٓبيتيسػػرحػٌباآلف
وعندا٢بصوؿعليوإفشاءا.بالبحثُبموضع

 المساجد :ثانيان 
أماعنجهودأىلالسنةكا١بماعةُبالنواحياألخرلغّبالتعليميةكالٍبىيضػمن

بناءا٤بساجدكا٣بلػواتالقرآنيػةا٤بلحقػةهبػاكىػذها٤بسػاجدٚبتلػفبا١بهودالدعويةفهوالقياـ
مػػنحيػػثنوعيػػةاإلنشػػاءكالبنػػاءكمػػنحيػػثالكػػربكالصػػغرٕبسػػبا٤بكػػافمػػنمػػدفكقػػرل

كأرياؼ.
وعيةالبناءمابْبمسلحاتكاملةأكمسلحكتغطيةاألسطحبالزنػكأككمنحيثن

.حسبا٢باؿكاإلمكانياتلكلمنطقةإنشائهابا٣بشبُباألطراؼكتغطيتهابالزنكعلى
أمػػاالنػػواحياإلنسػػانيةكاالجتماعيػػةاألخػػرلكالػػٍبىػػيكػػذلكمػػنالوسػػائلا٤بهمػػةُب

كقػتُبلُباإلسبلـ٦بموعاتمنالنصػارلأكالوثنيػةيدخماالدعوةإٔباتعأبفكثّبان
بػػلكقػػرلكاملػػةتػػدخلُباإلسػػبلـبفضػػلاٍببفضػػلجهػػودالػػدعاةىنػػاؾكىػػذه،كاحػػد

ثبلثػػػػةأشػػػػياءمهمػػػػةُبا٢بػػػػاؿكىػػػػيبنػػػػاءإٔباجملموعػػػػاتأكالقػػػػرلٙبتػػػػاجُباللحظػػػػةاألكٔب
لػػػميبقػػىعنػػدىميعلمهػػمالػػػدينمسػػجدكلػػومػػنا٣بشػػبكالزنػػػككحفػػربئػػر٥بػػمكتعيػػْبمع

كيصليهبمالصلواتا٣بمسكالقياـباإلشراؼكا٤بتابعةعلىبعضماٰبتاجوفكليسكلمػا
بالتنسػػيقمػػعبعػػضا١بمعيػػاتالػػٍبذكرنػػا،تػػاجوفألنػػولػػيسباإلمكػػافكػػلشػػيءٰب فيقػػـو

صػػاؿإليا١بمعيػػاتبعضػهاُبتوزيػػعبعػػضاإلغاثػػاتمػػنطعػػاـكمبلبػػسكػػذلكالتنسػػيقمػػع
كتوزيعهػػػاعلػػػىهػػػاكقتهػػػاكذٕبضػػػحياتُبونػػػاتالػػػٍبتصػػػلمػػػنخػػػارجالبلػػػدكاألبعػػػضا٤بع
اتاجْب.
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٥بػػمكأيضػػانالقيػػاـبالعمػػلعلػػىكفالػػةاأليتػػاـالػػذينتػػوُبكالػػديهمكلػػيس عائػػليقػػـو
عليهم.

ككػػذلكالتنسػػيقمػػعا١بمعيػػاتا٤بشػػارإليهػػاُبٙبجػػيجبعػػضا٤بهمػػْبمػػنا٤بسػػلمْب
ساكسػػةكأمػػراءالقبائػػلالػػذينًبإسػػبلمهمعلػػىنفقػػةبعػػضاسػػنْبمػػنالػػداخلقا١بػػددكال

كا٣بػػارجتشػػجيعانكتثبيتػػان٥بػػمعلػػىإسػػبلمهم،كسػػوؼأرفػػقصػػورك٭بػػاذجلكػػلذلػػكللتأكيػػد
فقطألفاألعدادكثّبةجدانكالٰبتملالبحثعرضكلذلك.

مػػػػاكتعػػػأباسػػػػبحانوكمػػػنجهػػػودأىػػػػلالسػػػنةكا١بماعػػػػةُبأثيوبيػػػاُبالػػػدعوةإٔب
يقومػػػوفبػػػومػػػن٧باضػػػراتكمػػػواعظكلقػػػاءاتُبا٤بسػػػاجدكاجملمعػػػاتفػػػرادانكٝباعػػػاتكتوزيػػػع
بعػػضالكتػػبكا٤بطويػػاتكالقيػػاـبإمامػػةالنػػاسُبا٤بسػػاجدكأداءخطػػبا١بمعػػةك٫بػػوذلػػك

تمركتسيّبمػايسػمىبػالرحبلتالدعويػةكىػيقيػاـ٦بموعػةمػنطلبػةالعلػمبرحلػةدعويػةتسػ
موككاكوسػػاكبػػِباعػػدةأيػػاـإٔبأمػػاكنعػػواـالنصػػارلكالػػوثنيْبُبالػػببلدمثػػلمنػػاطقسػػيد

نقوؿك٫بػػوذلػػكمػػنالقػػرلالبعيػػدةكالػػٍبييسػػلمفيهػػاالعشػػراتبػػلا٤بئػػاتبػػلبعػػضالقػػرلشػػ
ا٤بنػػػػاطقُبىػػػػذاالبحػػػػثبػػػػلتعػػػػدتأ٠بػػػػاءبأكملهػػػػاكسػػػػوؼأذكػػػػر٭بػػػػاذجلػػػػذلكبالصػػػػورك

مالدعويػػةبعػػدتوفيػػقاإٔبإسػػبلـعػػددكبػػّبمػػنالقساكسػػةالنصػػارل٦بهػػوداهتمكنشػػاطاهت
مػػػنعػػػددمػػػنا٤بنػػػاطقمثػػػلمدينػػػةزكامكمدينػػػةنازريػػػت)ىػػػداما(كغّبىػػػاكمػػػااشػػػرناسػػػابقان

امكقػػدأنشػػأبعػػضكيزيػػدكفعلػػىا٤بائػػةكقػػدعيقػػد٥بػػمدكرتػػْبتعليميتػػْبُبمدينػػةنازريػػتكز
زاكمكسػػوؼأرفػػقصػػورلػػبعضبيانػػاتىػػؤالءةاتُبمدينػػاسػػنْبمعهػػدان٤بثػػلىػػذهالػػدكر

كىػػػيموجػػػودةكموثقػػػةعنػػػدإدارةا٤بعهػػػدُبزكامُبمكتػػػبفػػػرعاجمللػػػساألعلػػػىكسػػػةالقسا
للمسلمْببأثيوبيا.
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 ثالثان : ما يتعلق بإنشاء جامعة بالي العالمية آنفة الذكر:
 

 جامعة بالي العالمية
 

 التعريف بالجامعة  -0
 الجامعةصور  -6
 تزكيات العلماء من المملكة العربية السعودية كىم: -3
معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبداهلل بن حميد مستشار خادـ الحرمين  - أ

 الشريفين إماـ كخطيب المسجد الحراـ .
 الداعية المعركؼ الدكتور سعد بن عبداهلل البريك. - ب
معة أـ القرل سابقان الدكتور سليماف بن كائل التويجرم عميد كلية الشريعة بجا - ت

 كالمدرس في المسجد الحراـ.
 مجلس ُأمناء الجامعة -4
 الهيئة اإلستشارية  -5
 المجلس اإلدارم -6
 شهادة المجلس األعلى للشؤكف اإلسالمية في اثيوبيا -7
 نداء إلى كل من يهمو أمر اإلسالـ كالمسلمين -8
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الجامعة اإلسالمية على اإلنترنت بما يسمى الوقت الحاضر رابعان : مشركع 
الدراسة عن بعد كال يخفى ما في ذلك من التيسير الكبير على راغبي مواصلة 

 :الدراسة كالذين ال يتيسر لهم االنتظاـ في الجامعات
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 بابا )حي كنغيت(المركز العاـ لمدرسة األكلية اإلسالمية بأديس 


اإلسبلمية ا٤بدارس أكائل من األكلية ا٤بدرسة تعترب اإلسبلمية ا٤بدرسة ىذه
بأديسبابابإثيوبيافهيمنأكربا٤براكزكأقدمهاقاـبإنشائهاالسيدأٞبدحسْب
كلية كأيسسفيها إٔبالثانوية فهيتشملمنالركضة نشاطملحوظ ك٥با التاجر

يؤدمدكرانمهمانُبإثيوبياكبرفقوتقاريرملحقةتبْبمهاـأخّبانكىي٦بمعكامل
كأعماؿىذها٤بدرسة.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ُٓٔ 

 

 

 
 



 

ُٕٓ 

 

 
 
 
 



 

ُٖٓ 

 

 
 
 
 



 

ُٓٗ 

 

 
 
 
 



 

َُٔ 

 

كىذه مجموعة من مباني األكلية التي تقدـ ذكرىا بما فيها 
 الفصوؿ الدراسية كالمسجد كالسكن كالجامعة :

 
 

 الجامع  
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 ما الجمعيات الخيرية التي لها دكر بارز كنشاط ملحوظ في الدعوة إلى أ

رنا لها سابقان كىذه نماذج منها اهلل كاإلغاثة كالتنمية فهي كثيرة كما أش
 جمعية الهدل:
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 كالن : جمعية الهدل اإلسالمية أ
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 جمعية السالـ للتنمية كاإلغاثةثانيان : 
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 صور من رخصة المجمع من كزارة التعليم كالتربية باإلقليم أكرميا:
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 جمعية بالؿ :
ىػ كحصلت الرخصة القانونية من الحكومة ثقة 0466تم تأسيسها في عاـ 

 باهلل كتوكل عليو 
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مدارس كمعاىد تقـو بالتعليم  هاأما المراكز التي لها نشاط ملحوظ كيوجد في

كالتدريس ككفالة األيتاـ كتثقيف المجتمع كنشر اإلسالـ كالدعوة إلى اهلل فهي  
كثيرة كمنها على سبيل المثاؿ : مركز الدعوة اإلسالمية بإقليم أركميا كإليك 

 تقرير عنو كبعض أنشطتو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

َُِ 

 

 
 
 



 

ُُِ 

 

 
 
 
 



 

ُِِ 

 

 
 



 

ُِّ 

 

 



 

ُِْ 

 

كالجماعة في اثيوبيا التي نحن بصدد الكتابة عنهم كمن مجهودات أىل السنة 
بناء المساجد كالجوامع كالمصليات كمحاكلتهم لجعل المسجد يقـو بدكره 

 األساسي للجماعة المسلمة كإليك بعض ىذه النماذج:
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الماسة للمياه الصالحة للشرب مع أف إثيوبيا يوجد بها أنهار  كنظران للحاجة 
كثيرة لكنها غير متوفرة في كل مكاف من القرل كاألرياؼ لذلك تجد البعض 
حتى يجلب الماء يسير المسافات الطويلة كعلى الدكاب أحيانان حتى يجلب 
 المياه إلى منزلو كيجدكف في ذلك صعوبة بالغة فيحتاجوف إلى حفر اآلبار
كأحيانان ِبرؾ كبيرة في ملتقى األكدية حتى تخزف الماء لهم في المطر حتى 
يستفيدكف منو في كقت الجفاؼ لهم كلدكابهم فإف الجمعيات التي سبق 
كأشرنا إليها بالتنسيق مع بعض المحسنين يقوموف بحفر اآلبار في القرل 

كقات األمطار اآلىلة بالسكاف ككذلك حفر بعض الِبرؾ التي ُتخزف في المياه أ
لُيستفاد منها بعد ذلك في أكقات إنقطاع األمطار كىذه نماذج لبعض ىذه 
اآلبار كالِبرؾ كما يالحظ أف الناس يأتوف من أماكن بعيدة ليحصلوف على 

 نصيبهم من ىذه المياه في األكعية المشاىدة في الصور:
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متر تقريبان كضعت في ملتقى أكدية  71في  71من كىذه بركة كبيرة مايقرب 
في منطقة بالي في مدينة قاصرة يتم توجيو السيوؿ إليها كقت األمطار ثم 
يستفيد منها المواطنوف لهم كلمواشيهم في األكقات التي يتوقف فيها موسم 

 األمطار كنفع اهلل بها نفعان عظيمان :
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في الحبشة في النواحي اإلنسانية كاإلغاثية  أما مجهودات األخوة الدعاة

فتتمثل في كفالة األيتاـ كتوزيع اإلغاثات على المحتاجين كذبح األضاحي في 
كقتها كتوزيعها على المحتاجين كالفقراء كسأعرض أمثلة لهذه في الصور 

 التوضيحية اآلتية :
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ِّّ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

ِّْ 

 

 
 
 



 

ِّٓ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ِّٔ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ِّٕ 

 

اإلخوة الدعاة إلى القياـ بتحجيج بعض المسلمين الُجدد كتعدت مجهودات 
السيما بعض القساكسة كُأمراء القبائل الوثنية كىذه نماذج لذلك مما يشجعهم 

 على البقاء على دينهم كتشجيع لغيرىم :
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فإف الناس  كنتيجة لهذه الجهود المباركة التي لم نشير إال إلى بعضو منها
يدخلوف في دين اهلل أفواجان بفضل اهلل ثم بفضل اإلخوة الدعاة في إثيوبيا 
الذين ينتشركف في جميع المناطق للدعوة هلل سبحانو كتعالى كإبالغ الناس 
بهذا الدين العظيم كأحيانان يتم مناقشة بين طلبة العلم من أىل السنة كالجماعة 

نتيجة أف دخل مجموعة كبيرة قد أشرنا كبين بعض قساكسة النصارل ككانت ال
إلى عددىم سابقان كىو يربو على مائة كثالثين قسيس أما غير القساكسة 
فعددىم كثير تقدمت اإلشارة إلى ذلك كإليك نماذج من القساكسة اللذين 
دخلوا في اإلسالـ كمستوياتهم العلمية ككظائفهم قبل دخولهم اإلسالـ 

 سالـ :كتطلعاتهم بعد دخولهم في اإل
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أما عامة النصارل كالوثنيين فإنهم يدخلوف بالجماعات كبالقرل أحيانان بفضل 

 اهلل ثم بفضل 
مجهودات أىل السنة كالجماعة في إثيوبيا رغم قلة ذات اليد كمناكأتهم من 
ِقبل النصارل كاعوانهم الذين يصدكف عن سبيل اهلل كإليك أيضان بعض آخر 

قرل دخلت اإلسالـ بكاملها كعددىم كما بلغنا خمس مائة شخص ما  ثالث
بين الرجاؿ كالنساء كمناشدة الدعاة المسلمين إلخوانهم المسلمين في كل 
مكاف لمساعدتهم في إحتضاف منسوبي ىذه القرل بإنشاء مساجد كمدارس 
كمعلمين كأئمة مساجد حتى يقوموف بالواجب نحو ىذه القرل التي دخلت في 

سالـ ألف من المهم إحتواء المسلمين الجدد بالتعليم كالتدريس للدين ألف اإل
مجرد الدخوؿ في اإلسالـ مع إىماؿ الذين يدخلوف في اإلسالـ ال يعني شيئان 
بل البد من القياـ عليهم بما يلـز من تعليمهم التوحيد كالقياـ بالعبادات 

ة يحتاج إلى مساجد المطلوبة منهم كعلى رأس ذلك الصالة كالقياـ بالصال
 كمعلمين كأئمة لهذه القرل كغيرىا.
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لم يُعمل إحصائية عامة عن أعداد المسلمين الجدد  أقوؿ مع األسف أنوكإني 
كإنما كل الذين يسلموف عن طريق الجمعيات كالمراكز كالدعاة المتجولين 

مركز ككل جمعية مستقلة في مجهوداتها الدعوية كعدد الداخلين في اإلسالـ 
كثيرة كما أشرنا إلى ذلك سابقان من النصارل كالوثنيين كىم بحمد اهلل أعداد  

كقع في يدم التقرير المرفق األتي من مركز الدعوة اإلسالمية بإقليم إال أنو 
ثالثة عشر  03111ق عدد 0466أكركميا كالذم فيو أنو أسلم في سنة 

ألف شخصان في عدد من المناطق مذكورة أسماءىا في التقرير المرفق، كىذا 
في سنة كاحدة كمن مجهودات أحد المراكز كىو مركز الدعوة اإلسالمية فقط 
غير ما قد يكوف على أيِد الدعاة كالجمعيات كالمراكز األخرل ىذا فقط على 

يسر من يقـو بكتابة تقارير كافية عن الداخلين سبيل المثاؿ ،كنسأؿ اهلل أف ي
في اإلسالـ من النصارل كالوثنيين في إثيوبيا كإحصاء أعدادىم في جميع 
مناطق إثيوبيا حتى يتضح للمسلمين المجهودات القيمة ألىل السنة كالجماعة 

 في دكلة إثيوبيا المنسية.
تزداد المسؤكلية على علمان أنو كلما زاد عدد المسلمين الجدد تكثر االعباء ك 

تجاه ىؤالء المسلمين في إحتضانهم المسلمين داخل إثيوبيا كخارجها 
كتعليمهم كبناء المساجد كالمرافق التي يحتاجها المسلموف الجدد لتثبيتهم 
على دينهم كليركا من إخوانهم المسلمين مايثبتهم كيشجع غيرىم على 

 الدخوؿ في ىذا الدين الحنيف.
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استغاثات اإلخوة الدعاة أىل السنة  أكرد نداءات ك، ية ىذا الفصل كفي نها

إلى  ،كالجماعة كطلبو العلم كرؤساء المراكز كالجمعيات من شتى أنحاء إثيوبيا
إخوانهم المسلمين في العالم كخاصة الدكؿ العربية كباألخص المملكة العربية 

نوره  على الحبشة التي انطلق منها ىذا الدين الحنيف كأشرؽ ، السعودية 
كمد يد  ،ثم بقية العالم على أف يلفتوا النظر إلى إخوانهم في الحبشة ،أكالن 

ماديان كمعنويان كامتدادان لما قد حصل ، العوف لهم بشتى الوسائل الممكنة 
كألنهم يمركف بمنعطفو حرج ىذه ، بالفعل من التعاكف معهم في الماضي 
كبعض الفرؽ ، ن الحكومة النصرانية السنوات األخيرة جراء ما يالقونو م

كالتي تستخدمها الدكلة ، اإلسالمية المخالفة لهم في المنهج كاالعتقاد 
رغم كوف أىل السنة كالجماعة  ،لمضادة أىل السنة كالجماعة في دكلة إثيوبيا

 ىم األغلبية في البلد.
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 الفصل الثالث
مواجهة أىل السنة كالجماعة لألدياف الوضعية كالطوائف المذىبية في 

 إثيوبيا :
 مواجهة أىل السنة كالجماعة لفرقة األحباش  : المبحث األكؿ

 كفيو مطلباف:
 المطلب األكؿ : الرد عليهم من علماء المسلمين. .0
 المطلب الثاني : الرد عليهم من علماء إثيوبيا. .6
 

  . المبحث الثاني :مواجهة أىل السنة كالجماعة للصوفية 
 لنصرانية في : مواجهة أىل السنة كالجماعة ل المبحث الثالث

 إثيوبيا. 
 ليهودية المبحث الرابع : مواجهة أىل السنة كالجماعة للشيعة كا

 كالوثنية في إثيوبيا.
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 :الثالث المطلب األكؿ من المبحث األكؿ من الفصل 
 من علماء المسلمين: األحباشفرقة الرد على 

 مدخل : 
٧بفوظ افجعلدينها االمة انإفمننعماعلىىذه يهيئا، ُبكللو

 .كيبْبضبلؿالضالْبكزيغالزائغْبوعنيدافعزمافكمكافمن
زماف كل ُب جعل الذم  ا٢بمد " ا رٞبو أٞبد اإلماـ السنة أىل إماـ قاؿ
كمكاف،فَبةمنالرسل،بقايامنأىلالعلميدعوفمنضلإٔبا٥بدلكيصربكفمنهمعلى
األذلٰبيوفبكتاباا٤بوتى،كيبصركفبنوراأىلالعمى،فكممنقتيلإلبليسقد
أحيوه،ككممنضاؿتائوقدىدكه،فماأحسنأثرىمعلىالناس،كأقبحأثرالناسعليهم.

كتاباٙبريفالغالْب،كانتحاؿا٤ببطلْب،كتأكيلا١باىلْب،الذينعقدكاألويةينفوفعن
البدعة،كأطلقواعقاؿالفتنةفهم٨بتلفوفُبالكتاب،٨بالفوفللكتاب،٦بمعوفعلىمفارقة
الكتاب،يقولوفعلىا،كُبا،كُبكتابابغّبعلم،يتكلموفبا٤بتشابومنالكبلـ،

(ُ)فجهاؿالناسٗبايشبهوفعليهم،فنعوذبامنًفًبا٤بضلْب"ٱبدعو
إٔبؤكفربكيعلىقواعدكأسسمبينةاأىلالسنةكا١بماعةيتبعوفمنهجفإفكعليو

ىممنوأكٝباعةيطلقحكماعلىفئةأك،امنكلأحديرميا٤بسلمْبٗباليسفيهم
 .براء

يلتزموفبالنهج فلنضعا٤بسمياتكإ٭با القرآينبتكفّبمنكفراكرسولوكمعىذا
 ڇ ڇ ﴿فيو كالسنةكأقواؿسلفاألمةفيمااختلفناخلفظهورناكنرجعبتجردإٔبالكتاب

.(ِ)﴾ڳ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
،كمننظرُبكتبفرقةاألحباشيتعجبمنسرعةتكفّبىم٤بخالفيهمببلتردد

 السنة أىل الوىابية)فيكفركف ءكعلما( الزماف ىذا ُب ىم ، اإلسبلـ كأئمة شيخ، مثل
كا٤بفارقةأفأىلالسنةاليكفركفاألحباشكالشيخهمإٲبانامنهم،بنتيميوكغّبهااإلسبلـ
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علىهبأفالتكفّبحكمشرعيكقضائيلوضوابطكشركطكالٲبكنديانةكشرعاأفيطلقو
.وكضبللوئقدرخطبليتحركفالردعليوب،منكفرىمكردةفعل

منىذاا٤بنطلقفقدبذؿأىلالسنةكا١بماعةجهوداُبالردعليهملعلهمأفيرجعوا
 .إٔبكنفمنهجأىلالسنةكا١بماعةىذاأكال

ثانيا : للمسلمْب تعريفا ا١بماعة ىذه ضبلؿ ا٤بسلموف ليعلم إك، للذمة ،براء
م كا١بماعة السنة أىل رد ا٤بطلب ىذا ُب إثيوبياكسأقدـ خارج ن تعلموف؛ كما ألنو

اسمفرقةكليساسمصبحتفرقةاألحباشمنتشرةُبدكؿأكركباكبعضالدكؿالعربيةفهوأ
كأسلوب،ككافلزاماعلىعلماءا٤بسلمْببيافا٢بقكدحضالباطلٕبججقوية،جغراُب

 رصْب علمي ، البداية با٤بملكةإليككُب كاإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة فتول
ضبلؿفرقة:)فقدأصدرتاللجنةالدائمةفتولُبفرقةاألحباشبعنواف،العربيةالسعودية

قالت،كىيمطبوعةُبكتيبصغّبتناكلتالفتولبعضامنا٫برافهمكضبل٥بم (األحباش
تكا٫برافاتٝباعةاألحباشالٍباٚبذتمنفهذهرسالةتكشفضبلال»:اللجنةالدائمة

كتابتهاالنصحىضاقت،لبنافمركزا٥باٍبانتشرتُبعددمندكؿأكركباكامريكاكاسَباليا
 كللمؤمنْب كلرسولو كلكتابو » أكردت، كالسنةٍب بالكتاب االعتصاـ على األدلة اللجنة

 .تباعخّبالقركفاك
قالت ٍب : ٝباعة» ا٥بجرم عشر الرابع القرف من األخّب الربع ُب ظهرت كقد

كتنقلبْبديارهحٌب،ٔبالشاـبضبلالتوإيتزعمهاعبداا٢ببشيالذمنزحمنا٢ببشة
الٍبىي،فكارهأنشركي،كيكثرأتباعو،إٔبطريقتوكأخذيدعو،استقربوا٤بقاـُبلبناف

 .جلهاأمنكيتعصب٥باكيناظر،كالصوفية،القبوريةعتزلةككا٤ب،اخبلطمنعقائدا١بهمية
 ٍب الدائمة اللجنة قالت : أهنم» ٔببلء يتبْب ا١بماعة ىذه كتبتو فيما كالناظر

ك كا١بماعة ا٤بسلمْبأىلالسنة القارئبعضأليكإخارجوفُباعتقادىمعنٝباعة يها
 :ضبلالهتم

 ىمءكدعا، باألموات،كاالستغاثة(ُ)االستعانة ٯبيزكف فاألحباش، با الشرؾ ٘بويزىم-
. ا٤بسلمْب كإٝباع كالسنة القرآف بنص أكرب شرؾ ىذا،ك ا دكف من
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 عقيدة كىذه،(ُ)حقيقة ا كبلـ ليس القرآف فأ األحباش يعتقد، القرآف ُب عقيدهتم-
 شاء ما مٌب يتكلم ا أف ا٤بسلمْب كإٝباع كالسنة القراف بنص ا٤بعلـو من إذ باطلة فاسدة

، كمعانيو حركفو حقيقة ا كبلـ الكرًن فآالقر كافو،سبحان ككمالو ٔببللو يليق ما على
.(ِ)﴾ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ې ې﴿:تعأب قاؿ
كعقيدة.ّاعلىخلقومنعقائداألحباشنفيعلو، خلقو على اعلو ُب عقيدهتم-

 أفاآا٤بسلمْبالٍبدلتعليها السليمة كالفطرة كاألحاديثالنبوية ياتالقرافالقطعية
 ڍ ڍ ڇ ﴿علىعرشوالٱبفىعليوشيءمنأمرعبادهجلجبللوعاؿعلىخلقومستوو

.(ْ)﴾ ڌ
ٗباالصحابالنيبأبعضُب األحباش يتكلم،  النيب اصحاب بعض ُب طعنهم-

(ٓ)يليق الصحابة كعن عنو ا رضي معاكية بتفسيق تصرٰبهم ذلك أكمن ٝبعْب كىم،
اشجربْبالصحابةرضيمساؾعمٌكالواجبعلىا٤بسلمْباإل،بذلكيشاهبوفالرافضة

 .اعنهمكحفظألسنتهممعاعتقادفضلهمكمزيةصحبتهملرسوؿا
نفقمثلأحدذىباماأحدكمأأفالتسبواأصحايبفلو»و:قولكقدثبتعنو

 .(ٔ)«مكالنصيفوىبلغمدأحد
إباحتهمالقمار:كمنأمثلةذلك،كالسنة الكتاب ا٤بخالفة الضالة للفتاكل األحباش تبِب-

كأف.(ٕ)أفاستدامةالنظرإٔبا٤برأةاألجنبيةليسحراما:كمنها.معالكفارلسلبأموا٥بم
كأفخركجا٤برأةمتعطرةمع.(ٖ)بدفا٤برأةالٍبالٙبللوليسٕبراـنظرالرجلإٔبشيءمن

.(ٗ)عدـقصدىااستمالوالرجاؿليسٕبراـ
كذلكسبهمكا٢بطمنأقدراىم،دعوهتم ُب كالطعن ا٤بصلحْب مةاأل لعلماء هتمامعاد-

افيوعبدفلأك،بنتيميواكبلتكفّبىمكعلىرأسىؤالءاإلماـاجملددشيخاإلسبلـ

                                                             
 61 ص, البٌان صرٌح – القوٌم الدلٌل(الحبشً, عبدهللا, 1)

  6التوبة : ( 1)
 58, صالطحاوٌة بشرح السنٌة العقٌدة إظهارالحبشً, عبدهللا, (  1)

  54(  األعراف : 4)
  116-68ص, , د.ط  البٌان صرٌح(  الحبشً, عبدهللا, 5)

 118تقدم تخرٌجه  ص(  6)
 114ص , , د.ط الطالب بغٌة(  الحبشً , عبدهللا, 7)

  188المصدر السابق, ص (  8)
 151المصدر السابق, ص (  9)
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ا٢ببشيكتابا ٓبيقلكقوَّ، ما لو اجملدد٧بمدبنعبد، الوىابرٞبهماكطعنهمُباإلماـ
 .(ُ)ا

منفتولاللجنةمعاختصارشديدكحذؼبعضالفصوؿلذكرىاُبقتطفىذام
بناءعلىماسبق،كُباألخّبتقوؿاللجنةالدائمة،عادهتاإعقيدةاألحباشفأغُبعن

:فتاءتقررمايليفإفاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةكاإل،كغّبه٩بآبيذكر،ذكره
 ا٢بق ٔبإ الرجوع عليهم كالواجب ا٤بسلمْب ٝباعة عن خارجة ضالة فرقة األحباش ٝباعة •

 . كاالعتقاد العمل ُب الدين بوابأ ٝبيع ُب كالتابعوف الصحابة عليو كاف الذم
 ٨بالفة ضالة بأقواؿ التدين يستبيحوف ألهنم ا١بماعة ىذه فتول على االعتماد ٯبوز ال •

 . الشرعية لؤلدلة ةالباطل التأكيبلت كيعتمدكف كالسنة للقراف
 . كا٤بعاين األسانيد جهة من األحاديث على بكبلمهم الثقة عدـ •
 ُب الوقوع كمن(األحباش ٝباعة) الضالة ا١بماعة ىذه من كالتحذير ا٢بذر ا٤بسلمْب على •

 منكجو بأم معها التعاكف كعدـ،مركزأك مؤسسةأك شعارأك اسم أم ٙبت حبائلها
 .(ِ)فالتعاك كجوه

 
 
 
 
 
 

  

                                                             
  الفقرات بعض حذف مع  14-5واإلفتاء ص  العلمٌة للبحوث الدائمة , للجنة األحباش جماعة ضالل(  1)
  الفقرات بعض حذف مع 14-5واإلفتاء ص  العلمٌة للبحوث الدائمة للجنة ، األحباش جماعة ضالل(  1)
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 من فرقة االحباش: الندكة العالمية للشباب اإلسالميتحذير 
الفرقة العا٤بيةللشباباإلسبلميقدحذرتمنىذه ك٘بدراإلشارةإٔبأفالندكة

فأخذتمنومقتطفاتحيثبدأتبالتعريفٔبماعةاألحباش،عدتٕبثا٨بتصراعنهاأك
ةمستغل،ظهرتحديثاُبلبناف،اا٢ببشيىيطائفةضالةتنسبأبعبد»:فقالت

 ا١بهل من اللبنانية األىلية ا٢بركب خلفتو ما ، كالفقر ، أب إكالدعوة مناىج ىلأحياء
كصرفهمعن،كتفكيككحدةا٤بسلمْب،هبدؼإفسادالعقيدة،كالباطنيةةكالصوفي،الكبلـ

سهمأكعلىر،ىذها١بماعةبرزشخصياتأٍبذكرتالندكةالعا٤بية،ساسيةقضاياىماأل
إبراىيمحسنىثرىاصدرحكمبالنفيعلإكذكرتفتنتوُبىررالٍبعلى،عبداا٥بررم
كما،حقادكالضغائنكالفًبيعملعلىبثاألكىو،لبنافتىإٔبأكمنذ،مديرا٤بدرسة

ُبتأكيل،كتركيج٤بذاىبا١بهمية،هلعقيدتوالفاسدةمنشرؾنشركفعلُبببلدهمنقبل
كاهتاـ،كسبللصحابة،كالرفض،كالباطنية،كالتصوؼ،كا١برب،كاإلرجاء،اةصفا

.(ُ)باإلضافةإٔبفتاكلشاذة،ألـا٤بؤمنْبعائشةبعصيافأمرا
 :ٌباآلكذكرتالندكةا١بذكرالفكريةكالعقائديةلفرقةاألحباشعلىالنحو

 .ا٤بذىباألشعرما٤بتأخرُبقضاياالصفاتالذميقَببمنمنهجا١بهمية-ُ
 .ا٤برجئةكا١بهميةُبقضايااإلٲباف-ِ
 .ةنديبقشنالطرؽالصوفيةا٤بنحرفةمثلالرفاعيةكال-ّ
.الباطنيةةفريععقيدةا١ب -ْ

 بقو٥با االسبلمي للشباب العا٤بية الندكة كخلصت : ضالةإ» طائفة األحباش ف
كقدتصدل٥بمعددمنعلماءأىلالسنة،باطناهكهتدـعرا،تنتميإٔباإلسبلـظاىران

كأفٌب٠باحةالشيخعبدالعزيزبن، "األلباينكغّبه"كا١بماعةُبعصرنامثلادثالشيخ
بتاريخِِّٗ/ُ:بازُبالفتولرقم فيهاق.َُْٔ/َُ/َّ: الٍبجاء طائفةضالة»:

كإنكارعقيدهتم،عتهمفالواجبمقاط،كضبللوو٫برافاكرئيسهمعبداا٢ببشيمعركؼب
(ِ)«قبوؿمايقولوفستماع٥بمأككمناال،كٙبذيرالناسمنهم،الباطلة

                                                             
 هـ,1/1/1411(  نشرة عامة صادرة عن الندوة العالمٌة للشباب اإلسالمً 1)
   1119, ص  األحباش فرقة( الشهرانً, سعد , 1)



 

ِٖٖ 

 

رد الدكتور سعد بن علي الشهراني في رسالتو ) فرقة األحباش نشأتها كعقائدىا كأثارىا( 
 كبذؿ، البدع ألىل التصدم كجوبكىو، الرسالة تأليف سبب إٔب لشهراينا شارأ كقد

  .السلف عبلـأ ؿاقوأب نسأكاست، ا٢بق بياف سبيل ُب ا١بهود
 الشيخ ٠باحة كمنهم الفضبلء مشاٱبي كاستشرت تعأب ا استخرت كقد»: قاؿ

،الباطلة معتقداهتم على كالرد، األحباش فرقة دراسة ُب -ا رٞبو- باز بن العزيز عبداإلماـ
 با كاستعنت،صدرم حنشرا كاالستشارة االستخارة كبعد، كتشجيعان تأييدان منهم فوجدت

 ضبل٥با كبياف عليها كالرد كحقيقتها عقائدىا ككشف، الضالة األحباش لفرقة التصدم ُب
 ضبل٥بم كاظهر الشبهات كل على رد ٦بلدين ُب األحباش على رسالتو ُب الرد بسط كقد

 نقاط عدة إٔب القيمة رسالتو ُب الشهراين/د كخلص ايديهم سطرتوك٩با كتبهم من كإ٫برافهم
 النتائج كأىم أثارىا بعض كذكر عقائدىا كنقد كتارٱبها األحباش فرقة نشأة دراسة كبعد يقوؿ
 .إليها توصل الٍب
يشهدعليوبذلك،أفعبداا٥بررما٢ببشيأحدرؤكسالبدعةكالفتنةُبىذاالعصر-ُ

إغبلؽا١بمعيةالوطنيةاإلسبلميةكتكفّبدعاهتاكنبزىمكساىمُبتارٱبوُبىررحْبسعى
 ة.بالوىابي

كىممنكبارالعلماء،كبعدكتابةىذهالنتيجةاطلعتعلىفتولألعضاءاللجنةالدائمة
فيهاعنعبداا٢ببشيئلسي منرؤكسالبدعة،الرجلا٤بذكوررجلسوء»:فأجابواوا

كالضبللة ، العصر ك،ُبىذا نفسو ا٤بسلمْبالٍبكافعليهاأكقدجند عقيدة ٥بدـ تباعو
.(ُ)(َُٕٕٗ/ُ:)فتولرقم«صحابوكالتابعوفأكالنيب

،كتصدل٥بذها١بماعةُبببلدالشاـعددمنالعلماءا٤بعركفْبمثلالعبلمةاأللباينكغّبه
د /كمنهم ا٤بشهور ُبكتابو الرٞبندمشقية عبد ُبنقدأصوؿفرقة) أىلالسنة موسوعة

الكتابمنأكسعالكتب(،األحباشكمنكافقهمُبأصو٥بم كأثراىا،كللعلمفإفىذا
كمشوارهالطويلمعهمتأليفانكردان،نظرانلتعمقالرجلُبكتبهم،مادةُبالردعلىاألحباش

ا١بديدا٤بوسوعةالسنيةُبتفنيدكيأٌبىذاالكتاب»:يقوؿُبمقدمتوعلىىذاالكتاب
قدأهنيتكلشبهةيتعلقهبا -فيوأنِبكبفضلمنايدعأالذم " الشبهاتالبدعية

                                                             
  1119,ص  1ج ,فرقة االحباششهرانً سعد, ( ال1)



 

ِٖٗ 

 

كيفيستغلاألحباشالبيئةا٤بناسبة،كتابوكبْبُبكاألحباشخصوصان،أىلالبدععمومان
ةٯبوزُبمذىبهاالتأكيلحباشيَببعوفُبأحضافبيئإفاأللنشرأفكارهكمعتقداىمفقاؿ:

كالتصوؼ ، التأكيلأفإذا عليهم أحده نكر ، قالوا .أليسالتأكيلمنأصوؿمذىبكم؟:
أ بْب ا٤بعتربين كمفتوكم شيوخكم كأليس يماترشاعرة دية التصوؼ، عليهم أنكر كإذا

نكركفعلينآبيكنمفتوكمشاذليْبكرفاعيْبفلماذات:أاقالوانشركهنكأصناؼالبدعالٍبي
.(ُ)«؟ىذهالطرؽ

لقدقدـعبدا:»قاؿ،شيخالفًبكأشيخالقبلقلةيعلقعلىمقالٍبقاؿكىو
 لبناف إٔب ا٥بررم ا٢ببشي ، تسبب بلد من اإلسبلميةفيها ا١بمعيات ضد العدائي موقفو

كسجن،كنفيالقائمْبعليها،لصاّبالسلطاتاإلثيوبيةإٔبإغبلؽمدارسٙبفيظالقرآف
غّبأننانذكرىم،كىذهحقيقةقداليرضىأتباعا٢ببشيتصديقهاكال٠باعها،بعضهم

فإنو٤باسابقتها،ىيأعظممن،٩باتسببُبفتنة،بالدكرا٤بشابوالذمقاـبوُبلبناف
ككراىيةشديدة،ظيمانكأحدثشرخانع،عاكدالفتنةنفسها،جاءإٔبلبنافكخبللوا١بو
 السنية الطائفة أبناء بْب ا١بماعات، مع كاللْب التسامح عدـ على جامعتو كتأسست

صطحبمعوُب٦بيئو٦بموعةاكقد،معهمبلغةالتكفّبكالطعنكاللعنبلتتعامل،األخرل
،التوحيدكجعلعلمالكبلـىو،٨بلفاتعقائدا٤بعتزلةنشركسعىُب،منالفتاكلالشاذة

كسب،كجعلاالستغاثةبا٤بخلوؽشعارأىلالتوحيد،طريقالسنةكالدفاععنالبدعةىو
(ِ).األخبلؽالٍبجاءهبااإلسبلـىياإلسبلـةالعلماءكإخراجهممنجاد

 القيم ُبٕبثو دمشقية الدكتور قاؿ مهَبئة"ٍب أفما"عقيدة ُب شك من ما أنو
اإل العآب ُبأصاب ىوسبلمي إ٭با التخلف ضركب من ا٢باضر فهمكقتنا سوء بسبب

كالأزاؿأرلضركرة،كقضيةاالرجاءكالقضاءكالقدر،ا٤بسلمْبلقضايامهمةُباالعتقاد
منأجلإزاحةركاـكبّب،لتفاتالدعاةإٔبا٤بنهجالعلميالعقائدممنمصدرهالصاُبا

البالي القدٲبة العقائد ٨بلفات ةمن الٍب ا٢بواشي على الشركح خلفتها علىيكا٢بواش،
ستدالؿمنالكتابكماصحعنالنيبكيقلفيهااال،الشركح

(ّ). 

                                                             
  7ص 1,ج السنة أهل موسوعة( دمشقٌة, عبدالرحمن , 1)
 7ص 1ج، المصدر السابق( 1)
 1161, ص 1,ج السنة أهل موسوعة( دمشقٌة, عبدالرحمن , 1)



 

َِٗ 

 

أكصيكأيهاا٤بسلمباجتنابىذهالفًبكإتباع»:كتابوُبيقوؿُبكصيةا٣بتاـك
 الكتابكالسنة قوؿشيخأك، إفقدمتعليهما القيامة عليكيـو حيثيكونافحجة

ك.فاشددعليهمابيدي،ٮباقدكتككسبيلعصمتكمنالضبلؿكاال٫براؼ،إماـ
ماتركتشيئان٩باأمركمابوإالأمرتكمبوكما:»كقدقاؿرسولناالكرًن

قد»:كقاؿعليوالصبلةكالسبلـ.(ُ)«تركتشيئان٩باهناكماعنوإالكقدهنيتكمعنو
كقاؿعليوالصبلة.(ِ)«ىالكالإلبيضاءليلهاكنهارىااليزيغعنهاتركتكمعلىاجةا

 .(ّ)«كسنٍبتركتفيكمماإفٛبسكتمبولنتضلوابعدمكتابا»:كالسبلـ
موسوعةأىلوكتابُبعبدالرٞبندمشقيةفتولابنبازبكما٥باالدكتوركردأكقد

.(ْ)السنة
 ا٢ببشي ا عبد على بالرد ا٤بصلحوف العلماء قاـ ككما تتصد، علىكافقد للرد

 العقدية اال٫برافات  ُب شاكلتو على جاءكا الذين طبلبو ، الشاذة كالفتاكل على، كالرد
بلأدىىمنذلكٛبويوُب،كسبمقذعبدكفكرعكالتقول،علماءاالمةبنقدٮبجي

 كقو٥بم "األ٠باء دليلوا٢ببشياإلماـ: ُب القار" يظن علماءحٌب من لعآب يقرأ أنو ئ
فضائح"ألحدمشايخأىلالسنةُبا٤بملكةالعربيةالسعوديةعلىكتاباىناردك،السلف
كمعىذآبٯبرؤ،الذمًبتوزيعوُبإثيوبياعلىا٤ببتدئْبمنطلبةالعلمكالعواـ "الوىابية

 كتابة اعلى ا٢بقيقي ٠بو ا٠بانمستعاران، كضع بل األزىرم"ىو، ا٤بصرم  "فتحي كإ٭با،
كىو،سعيدبنمسفر/يقوؿد،كإٔباألزىرالشريف،كنانةالنتسبزكرانكهبتانانإٔبمصرا

 الكتاب ىذا على بالرد قاـ الذم التحقيقكاال، كبعد ستقصاء ا٢بقيقي، ا٠بو أف تأكد
 .-لبناينا١بنسية–٠بّبالرفاعي"

كلكىو كراء كىو إثيوبيا ُب الضالة األحباش فرقة مكتب بإدارة اآلف يقـو الذم
ُبإثيوبيا كا١بماعة أىلالسنة كيوزعضدعقيدة  منشور الضاؿالكبّبكىو، منتبلميذ

كىيطائفةضالةظهرتُبلبناففقامتبالدعوة،عبداا٥بررممؤسسفرقةاألحباش

                                                             
 ( : إسناد مرسل حسن 4/417, وقال األلبانً فً السلسلة الصحٌحة )111, ص1, ج   المسند(  رواه الشافعً فً 1)
 (, وصححه األلبانً  41, رقم )16, ص1, باب اتباع سنة الخلفاء الراشدٌن ,ج السننأخرجه أبو داود فً (   1)
    119, رقم 171, ص 1, ج المستدرك الحاكم فً  أخرجه (   1)
  1166, ص  السنة أهل موسوعة(   دمشقٌة, عبدالرحمن, 4)



 

ُِٗ 

 

ا٤بسلمْبكإحياءمناىجالصوفيةكالباطنيةكا٤بعتقداتكتفكيكك،علىإفسادالعقيدة حدة
الٍباندثرتكع الزمنمثلالقوؿٖبلقالقرآفكنفيالصفاتكثاالباطلة حياءالبدعإعليها

.(ُ)ةك٧باربةعلماءأىلالسنةكا١بماعكا٣برافة
فضائح"سعيدالقحطاينبالردعلى٠بّبالرفاعيصاحبكتاب /كقدقاـالدكتور

الرفاعي "الوىابية قوؿ على فقاؿ : الركائزإ» من ٦بموعة على تقـو الوىابية ا٢بركة ف
 .(ِ)«فالوىابيةىمخوارجالقرفالثاينعشرإأخطرىاالتكفّبالعاـلكلمنخالفهاك

 عليو الرد ُب إفقاؿ : شرعي حكم التكفّب ف ، كالعلماء كرسولو ا إٔب ،مرده
 :كالناسفيوطرُبنقيض،يطلقونوعلىمناستحقوبا٢بجةكالربىاف

 ُب طريقهم على سار كمن ا٣بوارج كىم، الكبائر ارتكب ٩بنةالعصا على الكفر إطبلؽ-
. كا٢بديث القدًن

 الكفار من يستحقو عمن الكفر حكم سلب من- أصليْب كانوا سواء،  كاليهود،
 كا٤ببلحدة كالنصارل  من بسببها خرجوا الٍب ا٤بكفرات من شيئا ارتكبوا ٩بن كانواأك،

 ا٤بسألة ىذه ُب الوىاب عبد بن ٧بمد كالشيخ، عليهم الكفر إطبلؽ كاستحقوا،اإلسبلـ
 يكفر كال التعيْب على الكفر يطلق كال العمـو على يكفر فبل ا٢بق أىل منهج على يسّب
.(ّ)بالعمـو يكفر ال أنو تفيد ا٤بسلمْب عمـو إٔب كجهها رسالة كلو كالذنوب ا٤بعاصي أىل

 يقع الثبلث طبلؽ إف كيقولوف،الزنا على يشجعوف الوىابية أف»: الرفاعي كيقوؿ
.«ٲبْب كفارة يكوف ا٤بعلق الطبلؽ كأف،كاحدة

 عهد ُب األمر عليو كاف ٗبا القيم ابن كتلميذه اإلسبلـ شيخ فتول ىذه أف كا١بواب
 أف من عنو ا رضي عمر عهد من كصدران، عنو ا رضي بكر أيب كعهد،ا رسوؿ
 كقد،الزنا على تشجيع القركف خّب ُب فهل، كاحدة طلقة يعترب كاحد بلفظ الثبلث طبلؽ
 الثبلث الطبلؽ كاف»:قاؿ أنو عنهما ا رضي عباس ابن عن مسلم صحيح ُب ثبت
 الناس تتابع ٤با ٍب، عمر خبلفة من كصدران، بكر يبأ كزماف، كاحدة ا رسوؿ عهد على
 عمر قاؿ ذلك على  أناة فيو ٥بم كافأمر ُب استعجلوا قد الناس إف»:  أنفذناهفلو،

                                                             
  1ص , د.ط ,  الوهابٌة" صاحب " فضائح افتراءات كشفالقحطانً, سعٌد بن مسفر,  ( 1)

 14المصدر السابق, ص   1))
  41-41المصدر السابق, ص  ( 1)



 

ِِٗ 

 

 فإف، كذب فقد ٲبْب كفارة ا٤بعلق الطبلؽ ٯبعلوف بأهنم زعمو أما،« عليهم فأنفذه عليهم
، عليو ا٤بطلق علقو الذم األمر كقع إذا يقع ا٤بعلق الطبلؽ أفىو العلماء ٝبهور بو يقوؿ الذم
 العلماء كبار ىيئة بو تفٍب ماكىو  إذا الطبلؽ نيتو من بْب كفرؽ باز ابن الشيخ ٙبفظ كقد،

 . الثاين دكف األكؿ طبلؽ فيقع بالفعل األمرأك ا٤بنع ٦برد ينوم من كبْب، ا٤بعلق حصل
ا٤برأةإٔبالعملضربمنضركبإفخركج»:فالوىابيةتقوؿإ»:يقوؿالرفاعي

،كطلبةالعلم،كا١بوابأفىذهالفريةالظا٤بةمردكدةكباطلةٗباعليوٝبيعالعلماء«.الزنا
 السعودية العربية ا٤بسلمْبُبا٤بملكة كعمـو ا٤بسلمْب، منببلد كُبغّبىا منإباحة،

 ٥با ا٤بناسب اجملاؿ ُب ا٤بسلمة للمرأة العمل كعدـكبالضوابط، ا٢بجاب من الشرعية
ثيما٤بندسفبلدلناىذااألفاؾاألأ:قلت.ماكنالريبكمواقعالفتنةأاالختبلطكالبعدعن

أينتوجدىذها٤بقاالتالٍبنسبهاللشيخ،كالذمٓبيتجرأحٌبعلىإظهارا٠بوا٢بقيقي،
أك كالصفحة٧بمد كا١بزء الكتاب باسم ألتباعو ؟ يتيقنحٌب كجوالناس على كأتباعو

 ى ى ى ﴿ُبأ٫باءالعآبةمنتشرفهذهالكتبكا٢بمد،فَباءاتا٣بصوصمنىذهاال

كالعلماء،كخاصةطلبةالعلم؟الدافعكراءتقويلالناسمآبيقولواىوكما،(ُ)﴾ ى ى ى
أسندكبلمكإٔب،كيدافععنو،نويبحثعنا٢بقأك،كخاصة٩بنيدعيأنوطالبعلم،

عليوتأكيلوعلىغّبماىوأك،نقصافأك،زيادةأك،مكانوالصحيحدكفبَبللموضوع
برىافكالفلوأفلكلقائلأفيقوؿمايشاءمٌبمايشاءككيفمايشاءدكفدليلكال.(ِ)«

 السقيم من الصحيح ٲبيز كٓب بالنابل، ا٢بابل الختلط موثوقة معتربة مرجعية منكال الكاذب
  .(1)   (ى ى ى ى ى ى)تا٤بوازينكفسدتا٢بياة،كا٤بيزافا٢بقىوالصادؽ،كاختل
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 المطلب الثاني
 الرد على فرقة األحباش من العلماء اإلثيوبيين من داخل إثيوبيا:

يوجػػػدردكدعلػػػىفرقػػػةاألحبػػػاشمػػػنداخػػػلإثيوبيػػػاإالأهنػػػاردكدخجولػػػةالتكفػػػي
الضػػالةكالسػػببكاأعلػػمُبضػػعفىػػذهالػػردكداليػػةعػػدـاإلمكانيػػات٤بقابلػػةىػػذهالفرقػػة

ا٤باديةُبالطبعكالنشركأيضانخشيةالسيلطةاليةالٍبىيقائمةٗبناصرةىػذهالفرقػةالسػيما
كقداعتقلتكثّبانمنطلبةالعلمكالعلماءمنأىػلالسػنةكأكدعػتهمالسػجوفك٩بػايؤكػدتلػك

ػػػ لطةأفىنػػػاؾردكدُبمقػػػاالتكمطويػػػاتكنشػػػراتبػػػدكفأفيضػػػعكاتبيهػػػاا٣بشػػػيةمػػػنالسي
أ٠بػػػاءىمعليهػػػػاإالًقلػػػػةمػػػنهمكىػػػػذهبعػػػػضردكدمػػػنالػػػػداخلقػػػػاؿ:الشػػػيخ٧بمػػػػودحسػػػػْب

 .(ُ)عبدا
توجدا١بماعةُبلبنافك٥بامراكزُبأكركباكفرنساكاسَبالياكرئيسىػذها١بماعػةىػو

بشػطحاتفكػرهكشػذكذآرائػوكتضػليلكتفسػيقكتكفػّبعلمػاءالسػنةما٤بعركؼرعبداا٥بر
كا١بماعػػػةكخاصػػػةعلمػػػاءا٤بملكػػػةمثػػػلالشػػػيخ٧بمػػػدبػػػنعبػػػدالوىابكالشػػػيخعبػػػدالعزيزبػػػن

مارتبػاطقػومركللهػر–رٞبهػماٝبيعػان–شػيخاإلسػبلـابػنتيميػةككػذلكعبدابنباز
عاديػةلئلسػبلـ،كتلقػىمنهػاالػدعما٤بػادمكا٤بعنػوملنشػربالصهيونيةالعا٤بيةكالدكؿالغربيػةا٤ب

قأفكارهالشاذةبْبا٤بسلمْبكلومؤسساتاستثماريةكشركاتقويػةُبأثيوبيػاتػدارعػنطريػ
يػػػةكأصػػػحاباألعمػػػاؿالتجاريػػػةالػػػذميػػػدعموفبػػػرامجا١بماعػػػةكمػػػننشػػػاطهمارٝباعتػػػوا٥بر

الشػػػرعي١بماعػػػةاألحبػػػاشمػػػدةالدراسػػػةفيػػػوداخليػػانكيوجػػػدُبالعاصػػػمةأديػػػسأبابػػػاا٤بعهػػػد
سػػػػنتافكلػػػػوسػػػػكنداخلػػػػيكطبلبػػػػوأبنػػػػاءا٤بشػػػػايخكأصػػػػحابالطػػػػرؽمػػػػن٨بتلػػػػفاألقػػػػاليم

طالػػػبكاليسػػػمح٥بػػػمبػػػا٣بركجخػػػارجا٤بعهػػػدإالبعػػػدالتخػػػرجممػػػائتْبكاافظػػػاتكعػػػددى
تُببعػضمسػاجدفقط،كأساتذةا٤بعهدىمعلمػاءلبنػانيوفكيقومػوفأحيانػانبإلقػاء٧باضػرا

العاصػػمةكغّبىػػاكيلقنػػػوفالنػػاسالشػػهادةباعتبػػػارأهنػػمكفػػارصػػػلواكراءأئمػػةالوىابيػػةكأئمػػػة
ا٢برمْبٗبكةكا٤بدينة.

                                                             
 محمود حسٌن عبدهللا وهو ٌعمل بالملحق الدٌنً السعودي بإثٌوبٌا  (1)
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كا٥بدؼمنإنشاءىذاا٤بعهدىوإعداددعاةكأئمةيستطيعوفمقاكمػةدعػاةالوىابيػة
كيوجدتعاكفقػوم–حسبزعمهم-ك٧باجتهمكمناظرهتمككشفكفرىمكضبلؿأئمتهم

بْبىذها١بماعةكالسفارةاإلسػرائيليةُبنشػرأفكارىػا،حيػثقػدمتدراسػاتأعػدىاأسػتاذ
إفإسػبلـاألحبػاشىػواإلسػبلـا٤بثػإبإٔبإسرائيليحوؿاألحباشكالوىابيةكتوصلُبٕبثو

بكقػػدنػػوقشنتطبيقػػوُبإثيوبيػػابػػدالنمػػنالفكػػرالوىػػايبا٤بػػتهمبػػالتطرؼكاإلرىػػاكػػالػػذمٲب
ٕبثوُبقاعةجامعػةأديػسأبابػإبضػورأسػاتذةا١بامعػةكا٤بثقفػْبكٕبضػورالسػفّباإلسػرائيلي
شخصػػيانكقػػدقوبػػلىػػذاالبحػػثٗبعارضػػةقويػػةمػػنا٤بثقفػػْبا٤بسػػلمْبأثنػػاءمناقشػػتوكىػػاٝبوا

مْبابػػػوكبقيمػػػةٕبثػػػوككشػػػفواعػػػنخبػػػثنوايػػػاهُبإثػػػارةالفتنػػػةبػػػْبا٤بسػػػلؤالباحػػػثكاسػػػتهز
كالنصػػػػارلمػػػػنجهػػػػةكبػػػػْبا٤بسػػػػلمْبكا٢بكومػػػػةمػػػػنجهػػػػةأخػػػػرل؛ألفا٤بسػػػػلمْبا٤بتهمػػػػوف
بالوىابيػةالغالبيػػةالعظمػىكالتوجػػدأمنسػبةللمسػػلمْبالػذينيؤمنػػوفبػالفكرا٢ببشػػيحػػٌب

تكوفبينهماا٤بقارنةكيكوفالفكرا٢ببشيإسبلمانمثاليان٥بم.
وبدرجػػةبركفيسػػوركخػػرجمػػنالقاعػػةىػػوكخػػابكخسػػرالباحػػثاإلسػػرائيليالػػذمىػػ

كالسفّباإلسرائيليصاغرينكأذالءكمقهورين.
ك١بماعػػةاألحبػػاشأيضػػانمراكػػزكمسػػاجدُبعػػددمػػناألقػػاليمتػػدارمػػنقبػػلالعلمػػاء
ا٤بتخرجْبمنمعهدىمُبالعاصػمةكتقػدـ٥بػمأيضػانبنشػرالكتػبا٣باصػةبأفكػارغػّبتلػك

ةباللغاتاليةكاللغةالعربية.ا٤براكزكا٤بساجدا٤بَبٝب
 األفكار المنحرفة كاالتجاىات الشاذة:

إفغيػػػػػابا٤برجعيػػػػػةالدينيػػػػػةالر٠بيػػػػػةإٔبأفقػػػػػاؿكالكػػػػػبلـللشػػػػػيخ٧بمػػػػػوداإلثيػػػػػويب:
كا٤بوثوقػػةلػػدلالشػػعبالػػٍبتسػػتطيعاحتػػواءاألفكػػارالشػػاذةكترشػػيدالػػدعوةكتوجيػػوالػػدعاة
كالشباب٫بومنهجالوسطيةكاالعتداؿُبالػدعوةقػدفتحػت٦بػاالنالنتشػاراألفكػارا٤بنحرفػة

السػػػنةكا١بماعػػػةكاسػػػوبْبكاال٘باىػػػاتالشػػػاذةُبأكسػػػاطالشػػػبابا٤بنتمػػػْبإٔبمػػػنهجأىػػػل
ذهالفئػػػاتهتمػػػػةهبػػػعليػػػوك٥بػػػمأفكػػػاركآراءتتعػػػػارضمػػػعمػػػنهجالػػػدعوةكأسػػػػاليبهاكتلصػػػق

التطػػرؼكاإلرىػػابكالتنطػػعُبالػػدينكآثػػارتصػػرفاهتمالشػػاذةكا٤بنحرفػػةالتػػزاؿتػػنعكسسػػلبان
بتكفػػّبعلػىنشػاطالػدعاةكبػرا٦بهمالدعويػةمػنتلػكالفئػاتالػٍبظهػرتُبالسػاحة كتقػـو

الناسكتبديعالعلماء.
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كبدأتتنشرىذهاألفكػاركاال٘باىػاتالشػاذةُبأكسػاطالشػبابالػذينليسػواعلػى
جانبكبّبمنالعلمكالفقوالشرعيكٓبيقرؤكاكتبانإسبلميةغػّبا٤بَبٝبػاتمػنكتػبالعقيػدة

اتصػػػػاالتبشػػػػبابكمبػػػػادئاإلسػػػػبلـالػػػػٍبقامػػػػتبَبٝبتهػػػػاٝبعيػػػػاتإسػػػػبلمية.ك٥بػػػػمأيضػػػػان
حلقػػػاتا٤بشػػػايخُبالػػػيمنكا٤بدينػػػةا٤بنػػػورةكالسػػػودافكتػػػردإلػػػيهمىػػػذهاألفكػػػارالشػػػاذةمػػػن
طػػػريقتهمالػػػٍبأحػػػدثتفتنػػػةكسػػػلبيةُبسػػػاحةالػػػدعوةكتشػػػويوصػػػورةالػػػدعاةكالػػػدعوةأمػػػاـ

الءا١بهاتالر٠بيةكقدتؤدمإٔبإيقاؼالنشاطاإلسبلميإذآبيستدرؾا٤بوقفباحتواءىؤ
الشػبابكإقنػاعهمكتوعيػةالعلمػاءكتبصػّبىمٖبطػورةىػذهاألفكػاركا٢بيلولػةدكفانتشػػارىاُب

حلقاهتمالعلمية.
 كقاؿ الشيخ أبو جندؿ االثيوبي:

صناصػػحأمػػْبكفرقػػةلػػاسػػتخدمتفرقػػةاألحبػػاشبنػػاءعلػػىنصػػيحةمقدمػػةمػػن٨ب
رباإلسػػػبلـُبالبػػاطنأشػػػدمػػػناألحبػػاشتلػػػبسُبالظػػاىرثػػػوباإلسػػبلـزكرانكهبتانػػػانكٙبػػا

اليهػودكالنصػػارلأتػػتللػػببلدٖبيلهػاكرجلهػػاكأنفقػػتا٤ببليػػْبمػنالػػدكالراتإلقامػػةالػػدكرات
ا٤بطبقػةعلػػىأ٫بػاءالػػببلدلتلقػيمػػنهجأىػلالفتنػػةعبػداا٥بػػررما٢ببشػيقهػػرانكجػربانمػػنقبػػل

الذميلقبباجمل لساألعلىاإلسبلمي.الدكلةا٤بستضيفةكينفذىااجمللسا٤بشؤـك
فتحتالدكلة٥بذاالغرضقاعاتجامعاهتاك٧بلتػدريبهاالعسػكرمإلقامػةالػدكراتك

ا٤بكثفػػةالشػػاملةلطبقػػاتالنػػاس،كطػػبلبا١بامعػػةمػػنجهػػة،كالشػػيوخككبػػارالسػػنمػػنجهػػة
ا٤بختلفػةاتأخرل،كالعلماءكأئمةا٤بساجدعلىحدة،كىكذاٱبتلفمايلقونوٕبسبالفئ

ىػػػذاأمػػػردبػػػربليػػػل،كطبػػػقُبضػػػحىالنهػػػاربػػػبلخجػػػلكالحيػػػاءكالخػػػوؼمػػػنأحػػػد.يػػػا
للعجػػبدكلػػةنصػػرانيةتنفػػقا٤ببليػػْبكتػػأٌببا٤بػػدربْبمػػنا٣بػػارجعلػػىحسػػاهبالتعلػػيمالنػػاس
اإلسبلـالصحيحك٘بػربىمعلػىذلػككتػرغبهمتػارةكهتػددىمتػارةأخػرل،كٙبرسػهمٔبنودىػا.

؟كاالىتمػػاـالبػػالغألجلنػػا؟كىػػيالػػٍبٙبػػارباإلسػػبلـقركنػػانعديػػدةننابلنػػاكلػػديمػػاىػػذاا٢بػػ
عجبػػان٥بػػذاالصػػنيعالػػذمالينخػػدعبػػوإالاللئػػيمكفاقػػدالعقػػلالسػػليمكبػػائعالػػدينا٢بنيػػف

،إذاعرفػػػػػػػتأففرقػػػػػػػة(   ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ ٹ)كمعػػػػػػرضعػػػػػػػنكػػػػػػػبلـربالعػػػػػػا٤بْب
أيهػػاالقػػارئمػنالػػذماسػػتقدمها؟كمػػنالػػذماألحبػاشاسػػتقدمتمػػندكلػػةلبنػافظهػػرلػػك
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أشػػارهبػػا؟كمػػنالػػذمٲبٌو٥بػػا؟كمػػاالغػػرضمػػناسػػتقدامها؟إٔببلػػدآمػػنىػػللقلػػةعلمائهػػا؟
كنقصافدينها؟٤باذا؟ك٤باذا؟إذاظهرالسبببطلالعجب!

 ماذا فعلت األحباش بعد قدكمها إلى البالد كتمكينهم:إلى أف قاؿ 
أكؿمػاقامػػتبػوفرقػػةاألحبػاشجهػػارانإعػبلفا٢بػػربعلػىاللغػػةالعربيػةاقتػػداءبإمػػامهم–ُ

كماؿمصطفىأتػاتورؾألفاللغػةالعربيػةىػيالوسػيلةاألكٔب٤بعرفػةاإلسػبلـ،ك٧باربتهػا٧باربػة
لئلسػػػػػبلـ،كألجػػػػػلىػػػػػذآبٙبػػػػػارباللغػػػػػاتاألخػػػػػرلاإل٪بليزيػػػػػة،كالفرنسػػػػػية؛ألفىػػػػػذهلغػػػػػة

ءعنػػػداألحبػػػاش،فلمػػػااسػػػتلمتفرقػػػةاألحبػػػاشا٤بدرسػػػةاألكليػػػةالػػػٍبخػػػدمتأكالداألصػػػدقا
الػػببلدمنػػذٟبسػػْبعامػػانكأصػػبحالػػذينٚبرجػػوامنهػػاأطبػػاء،كمهندسػػْب،كعلمػػاء،كمعلمػػْب
منتشػػػػرينُبأ٫بػػػػاءالػػػػببلد.فبمجػػػػرداسػػػػتبلمهمأعلنػػػػواإلغػػػػاءاللغػػػػةالعربيػػػػة،كطػػػػردكاا٤بعلمػػػػْب

بيػػةكا٤بػػوادالدينيػػة،كطػػردكاإمػػاـا٤بسػػجدكأغلقػػواالكليػػةالػػٍبتعلػػمالػػدينلغػػةالعرلكا٤بدرسػػْب
اإلسبلميكاللغةالعربيػةكطػردكاعميػدىاكىكػذايريػدكفإغػبلؽٝبيػعا٤بػدارساإلسػبلميةالػٍب

تدرساللغةالعربية،كماٚبفيصدكرىمأكربمنىذاإالإذارداكيدىمُب٫بورىم.
النريػدأف٪بعػػلببلدنػػاعربيػػة،كالوىابيػةتريػػدأفتعربنػػاغػػّبتكحجػتهمأهنػػميقولػػوف

عاداتنامناللباسكالتقاليدكيقوؿرئيسىذااجمللسا٢بإبغّبكاعاداتنػاكلغتنػاكديننػاكضػربوا
ا٢بجػػابعلػػىنسػػائنا،سػػولأهنػػمعجػػزكاعػػنتغيػػّبلوننػػاىكػػذايزيػػفكيقلػػباألمػػوركٱبػػدـ

األعداء.
أئمةا٤بساجد٩بناليقبلمنهجهمكدعواهتمالباطلة.قاموابطرد–ِ
كلواتفريػػػػقكلمػػػػةا٤بسػػػػلمْببتصػػػػنيفالنػػػػاسإٔبكىابيػػػػةكغػػػػّبىم،أمػػػػاالوىابيػػػػةُباحػػػػ–ّ

اصػػطبلحهمكػػلمػػنٚبػػرجمػػندكؿا٣بلػػيجكخاصػػةالسػػعودية،أكتعلػػممػػنهمأكٚبػػرجمػػػن
ائهمىكػذازعمػواغػّبأنػوبلؿيبػاحسػفكدمػمدرستهمأكدرسعليهمككلىػؤالءكفػارضيػ

خابظنهممنقبلالشعبكٓبٯبدكاأحدانإالأصػحابا٤بصػاّبكطػبلبالػدنيا،كأصػحاب
ا٥بول،أكالسفيوا٣بالصأماٝبهورالشعبكقفواضدىمإٔباآلففللوا٢بمد.

تعاكنوابأيدمأخرلمنا٣بارجكالػداخلعلػىمػنيقػوؿالإلػوإالا٧بمػدرسػوؿا–ْ
حٌبكصلهبماألمرإٔبإباحةدمائهمسبحانكىذاظلمكبّبكجهلعظيم.



 

ِٕٗ 

 

حػدملةالورقيةكٰبرموفالفقراءكا٤بساكْب،كىػذاىػدـأليفتوفبأفالزكاةال٘ببُبالعي–ٓ
ركافاإلسبلـفيما٘ببفيػوالزكػاةألفا٤بعاملػةتقػفعليهػاكمػاتقػفعلػىالػذىبكالفضػةأ

.عنهاكىينائبة
إقامػػػةالػػػدكراتعلػػػىمسػػػتولالػػػببلدبالتعػػػاكفمػػػعا٢بكومػػػةلتػػػدريبالنػػػاسعلػػػىتلقػػػي–ٔ

ىػكالزالتمستمرةحٌباآلف.ُِّْتُبشهررمضافا٤ببارؾلعاـأمنهجهمالفاسدبد
كالػػدكرةتقػػاـبػػأمرمػػنا٢بكومػػةكا٢باضػػركفمكلفػػوفمػػنقبػػلكزارةالشػػؤكفالدينيػػة،

فػػةالنظػػاـكالقػوانْبكتعطػػيا٢بكومػة٥بػػذاالغػرضمػػدةثبلثػػةٕبجػةأهنػػاتػدربالنػػاسعلػىمعر
أياـٍبيساقوفإٔبدكرةاألحباشكبالَبغيبكأخرلبالَبىيبرضيمنرضيككرهمنكره.

نشػػػرالعقيػػػػدةالفاسػػػػدةكاالسػػػػتغاثةبغػػػػّباكنفػػػػيصػػػػفاتالبػػػػارئالثابتػػػػةُبالكتػػػػاب–ٕ
بصػػركاالسػػتواءكالقػػوؿبػػأفالقػػرآفكػػبلـجربيػػلكالسػػنةمثػػلنفػػيالكػػبلـكالرٞبػػةكالسػػمعكال

منػػوالتشػػبيوكألجػػلىػػذايسػػموفالوىابيػػة٦بسػػمةكمشػػبهةككػػافرة ٕبجػػةأفإثبػػاتذلػػكيلػػـز
فػوؽالقمػرا٤بعػراجالثػاينأمػائيػايباحدمهابينمايقدسوفشيخهمإٔبحدأهنميزعمػوفأنػوري

عبادفحدثكالحرجُبذلك،ىذهبعػضخركجاألكلياءمنقبورىمكالقياـبقضاءحوائجال
النمػػاذجمػػنمػػذىبهمالفاسػػدا٤بلػػيءبا٢بقػػدكالكراىيػػةألىػػلالسػػنةكا١بماعػػةكا٤بواليػػةألعػػداء

(ُ)اكا٤بدعومةمنقبلهم.





 

 

 

 

 

 
                                                             

 اإلثٌوبًكتبه أبو جندل العروسً  (1)
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 المبحث الثاني من الفصل الثالث

المطلب االكؿ :الرد على الصوفية المغالية في إثيوبيا من علماء المذىب الشافعي 
 :الذم يدعوف االنتماء إليو كىو مذىب المسلمين في إثيوبيا قديمان كحديثان 

عندمايكوفالبحثكالتجردعنوافا٤بسلم،تتبْبلوأموركثّبة،ٚبفىعلىكثّب 
الناسىوا١بهل،كال٘بدا٤بذاىببعضمنالناس،كلذلكفالطامةالكربلالٍبيقعفيها

ا٤ببتدعةكا٤بنحرفةأرضاخصبةإالُبأكساطا١باىلْب،ككافمنأىممادعاإليوالقرآفىو
ُ))﴾ ی ی ﴿فكركالتدبركالتعقل،قاؿتعأب:التعلمكالت

منىنانشأالتشيعْ))﴾ ڌ ڍ﴿كقاؿ:ّ))﴾ چ چ ﴿كقاؿ:ِ))﴾ ى ى ﴿كقاؿ:
كالتصوؼ،كقبلهماالنصرانيةالٍبتعتقدعقائدُبا٤بسيحكأمو،كعبلقتهمامعا،كنظرية
لكنكجدتمبليْبمن ، فضبلعناعتقادىا علىفهمها الٍبالتقدر التثليثكغّبىا

عضىؤالءالبشرٰبملوهنااللشيءإاللعدـالتدبركالتفكرُبىذهاألمور،كحْبيرجعب
إٔبعقلوكيتدبريقودهمباشرةإٔبا٣بركج٩باكاففيو.

ا٤بنطلق ىذا كلمنكفقومن على ينبغي كا١بماعةافإنو السنة أىل أف٤بنهج
الذمعلمأتباعوالتحررمنىالةاألشخاصكالتحررمنىالةٰبمدهعلىىذاالنهجالقوًن

بل ، ا٤بزيفة بالدينكالتعظيم يتعلق األمر كاف إذا مرجعيتو على يرد أف فرد أم حق من
احَباـ مع كالسنة، الكتاب ىي كا١بماعة السنة أىل هبا تشرؼ الٍب فا٤برجعية ، كالدليل
العلماءكالتأدببآداهبمكتوقّبىم،كأخذالصوابمنهم،كردا٣بطأ،كلذلكٙبتمظلة

.كتاباكسنةرسولو
ىو ،ك٩با معركؼأفأىلالتصوؼُبالغالبيتبعوفا٤بذىبالشافعيُبالفقو

مناإلنصاؼ،فإفاقدأمرنا ك٥بمجهودالتنكرُبتأصيلا٤بذىبكتقعيده،كىذا
،كأريدأفأكضحٓ))﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿بالعدؿكاإلنصاؼ،قاؿتعأب:
                                                             

  14( ٌونس : 1)
  117( البقرة : 1)
  164( البقرة:1)
  81( النساء: 4)
  115( النساء : 5)



 

ِٗٗ 

 

مسألةمهمةكىي:ماىورأمكقوؿا٤بذىبالشافعيُبكثّبمنا٤بسائلالٍبخالففيها
القرآنيةكاألحاديثالنبويةالصرٰبةالصحيحة،كلنذكربعضا الصوفيةللمذىب،كلؤلدلة

منها:
البدعة،ا٤بذىبالشافعيكغّبهمنا٤بذاىبحذرمنالبدعةكاالبتداع،كأنوٯبب-ُ

: الباب ىذا ُب عظيمة قاؿكلمات أكؿمن ككاف ، سواٮبا ال كالسنة بالكتاب االلتزاـ
قاؿ: تعارضقوٕبمعكتاباكسنةرسولو»اإلماـالشافعيرٞبوا،عندما إذا

«.صحا٢بديثفهومذىيبإذا»،كقاؿ:«ا٢بائطفاضربوابقوٕبعرض
 أكال : تعريف البدعة عند علماء الشافعية . 
اإلكماؿ،كقيل:ماا٢بدثُبالدينبعد»قاؿالفّبكزآبادمالشّبازمالشافعي:

مناألىواءكاألعماؿ،كقيل:إيرادقوؿأكفعلٓبيسًبقائلوكالفاعلواستحدثبعده
.(ُ)«الشريعة،كأمثا٥باا٤بتقدمةكأصو٥باا٤بقننةفيوبصاحب

ماأحدثكالدليللومنالشرعبطريقخاصكال»كقاؿابنحجرالعسقبلين:
.(ِ)«عاـ

 : السيوطي كقاؿ توجب» أك با٤بخالفة الشريعة تصادـ فعلة عن عبارة كالبدعة
.(ّ)«التعاطيعليهابزيادةأكنقصاف

كقداعتُبعلماءالشافعيةببيافالبدعُبالدينكالتحذيرمنها،كالٲبنعهمكجودبعض
األحاديثالضعيفةُبفضلبعضالبدعمنا٢بكمعليهاببدعتهاكماىومذىبٝبهورسلف

األمة.
:ارجعواإٔبا٤بذىبالشافعيالذمتفتخركفأنكمفنقوؿلعلماءالصوفيةكفقهائهم

منأتباعو،كانظركاماذاقاؿُبكثّبمنا٤بسائلالٍبتركفأف٨بالفيكم٘بنواعليكمفيها،
٤با الشريعة كا٢بديثكٝبيععلـو الشافعيُبالعقيدة أىلا٤بذىببأقواؿاإلماـ التـز كلو

عندبع ضأتباعا٤بذىب،فإفأئمةاإلسبلـكعلىحصلاال٫براؼالذمىوحاصلاليـو

                                                             
 111, ص 1, د.ط , ج  بصائر ذوي التمٌٌز فً لطائف الكتاب العزٌز( الفٌروز آبادي, 1)
   154, ص فتح الباري ( ابن حجر, 1)
   88, د.ط  , ص  األمر باالتباع والنهً عن االبتداع( السٌوطً, 1)



 

ََّ 

 

رأسهمالشافعيرٞبواماكاف٥بمأفٱبالفواالكتابكالسنةُبشيء،بلكضعا٥بم
،كأصبحتأقوا٥بممناراتىدلالقبوؿكا٤بهابةبربكةالتزامهمبكتاباكسنةرسولو

كفقالقواعدالسليمةالٍبتبْبمرادوكإشعاعنور،يبينوفللمسلمْبمراداكمرادرسول
اكرسولوبدكفزيادةأكنقصافأك٨بالفةللعقلكالفطرة.

 بدع القبور : 
بدعالقبور٩باعمتبوالبلولكشاعبسببهاشركثّببْبا٤بسلمْبكُببلداهنم،

ال من ارمات ا١بهلة بعض كفعل ، القبور على القباب كالتمايكشيدت كضربغناء ل
،كأعرضواعنىدماإلسبلـ،بل٘باكزكاإٔبفعلعبدةاألكثافمنالعكوؼالدفوؼعندىا

بالطعاـعندىاكسدانتها،كتعليقالستور،كاٚبذتالعتباتأكثاناتعبدمندكفا بإتياهنا
عندىا كقدكتقسيمو ، باألموات كاالستغاثات ا٥بتافات ككثرت كا٥بدايا، الذبائح ٥با مت

كاجملوسكأىلالنذكرك كالنصارلكالزنادقة مناليهود اإلسبلـ لدخوؿأعداء أبوابا ،كصاركا
الفجور.

فقاـعلماءالسنةمنمفسرينك٧بدثْبكفقهاءببيافا٢بقالذمأنزؿابوالكتب،
كأرسلبوالرسل،كمنبينهمعلماءالشافعية،كقدنذركاأنفسهمكقدموىاخدمةلدينهم

اعواأركاحهم٣بالقها،يرجوفبذلك٘بارةلنتبور،فضربواأركعا٤بثلُبالتعلمكالتعليمكب
كالدعوةإٔبا،كالصربعلىاألذلفيو،كحذركامنالبدعكادثاتمتصدينللمخالفْب

كقوةكثبات. البدعالٍبراجتعندالصوفية،كأصبحٰبضرىااآلالؼُبكإيليكبعضٕبـز
ببلدا٤بسلمْب،ككيفكافموقفعلماءالشافعيةمنها،ككيفتنكرالصوفيةألقواؿأئمة

ا٤بذىبالذينىممنأتباعو.
كالبقع-ُ األماكن بعض ُب النفع اعتقاد ، كعقبل شرعا ا٤بستقبحة ا٤بنكرة البدع من

ُبقلوهبم،فيقدموف٥باأنواعامنالقربات،كيرجوفالشفاءمناألسقاـ،كتعظيمهم٥با
ألعظم حقو ُب ذلك إف كا ، كرازقهم خالقهم إٔب رجعوا فليتهم ، ا٤بضرات ككشف

البدعة: قدعماالبتبلءبو»ا١بنايات.قاؿاإلماـالسيوطيُبردىذه كمنالبدعما
الناس من لكثّب الشيطاف كإسراجتزيْب الورد ٗباء اجملبوؿ بالزعفراف كالعمد ا٢بيطاف ٚبليق

مواضع٨بصوصةُبكلبلد،كيظنوفأهنممتقربوفبذلك،ٍبيتجاكزكفبذلكإٔبتعظيم



 

َُّ 

 

ر٥با.كاألماكنُبقلوهبم،فيعظموهناكيرجوفالشفاءكقضاءا٢بوائجبالنذ
أشبوذلكبذاتأنواطالواردةُبا٢بديث: معرسوؿاخ»كما قبلرجنا

 ، بكفر عهد حديثو ك٫بن ، يعكفوحنْب سدرة هباكللمشركْب كينيطوف ، عليها ف
،يقاؿ٥با:ذاتأنواط،فقلنايارسوؿااجعللناذاتأنواطكما٥بمذاتأسلحتهم

 ا رسوؿ فقاؿ أنواط، :« ، أكرب ا ، ا موسىسبحاف قـو قاؿ قلتمكما لقد
«.كالذمنفسيبيدهلَبكنبسننمنكافقبلكم»قاؿ:ُ))﴾ ٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ﴿:٤بوسى

الشافعي الطرطوشي بكر أبو اإلماـ (ِ)قاؿ : كجدت» أينما ا رٞبكم فانظركا
،أكيعظموهنا،يقصدىاالناس،أكحائطاأكطاقةاكحجرا،سدرةأكشجرةأكعامودا

ا٣برؽ كينوطوفهبا كالشفاء، الربء كيرجوفعندىا أككيوقدكف، ، أكسراجا مشعا عندىا
،كقولو: ،كاقلعوىا أكغّبه،فهيذاتأنواطفاقطعوىا زيتا أم«ينوطوف»ينذركفهبا

يعقلوف،كىذاأمرمنكر،فإفىذايشبوعبادةاألكثاف،كىوذريعةإليها،كنوعمنعبادة
غّبٛبثاؿ،يرجوف،إذعبدةاألكثافكانوايقصدكفبقعةبعينهالتمثاؿىناؾ،أكاألكثاف

كٓبتستحبالشريعةذلك،فهومنا٤بنكرات،كبعضوأشدمنبعض.كسواء.ا٣بّببقصدىا
قصدىاليصليعندىا،أكليدعواأكليقرأ،أكليذكرا،أكليذبحعندىاذبيحة،أكٱبصها

.(ّ)«العباداتبنوعمن
قالوعلماءالشافعيةاألكائلمنالبدعالٍبتتقربوفإٔب ما فيامعشرالصوفيةتدبركا
ابإحيائها،كفيهامنااذيرالشرعيةالذميصلبعضهاإٔبالشرؾ،كخاصةكىيمورد

بلدالعواـكا١بهاؿالذينسرعافمايعتقدكفُبأصحاهباعقائدشٌب،كماىوا٢باؿُبب
ا٤بسلمْب.كلنتابعمايقوؿعلماءالشافعيةُبىذاالباب:

كمنالبدعالشنيعةماقدابتليكثّبمنالعواـكأشباىهمُببعضالبلدافمنالقبور
كلوناألنبياء،أكالوٕبالفبلين،أكمقاـ،ا٤بزعومةكاألماكنا٤بوىومةظنامنهمإماقربنيبم

م أكُبصحذلكالتستحقشيئا ُببعضالليإبكاألياـ عيدا نذلكمناٚباذىم٥با

                                                             
  118( األعراف : 1)
( الشٌخ األستاذ أبو بكر محمد بن الولٌد بن محمد بن خلف بن سلٌمان القرشً الطرطوشً , تفقه عند أبً بكر الشاشً , وسمع من 1)

 أبً بكر التستري , له عدة تؤلٌف , منها :  سراج الملوك , وبدع األمور ومحدثاتها , مختصر تفسٌر الثعالبً .
 176, ص األمر باالتباع والنهً عن االبتداع( السٌوطً, 1)



 

َِّ 

 

بعضالشهورا٤بعينةُبكلعاـ،كيقدموف٥بامنأنواعالقرباتكالنذكر،كطلبا٢باجات
ماال٘بدهإالعندعباداألصناـ،كقدردعلىىذهالبدعةمنالشافعيةكغّبىممنالعلماء

هماٝبيعان.األعبلـ،كمنهمالعبلمةالسيوطيرٞب
فمنىذهاألماكنمايظنأنوقربنيبأكرجلصاّب،أكيظنأنو »قاؿالسيوطي:

:عدةأماكنبدمشق،مثلمايزعموفعنقربأيبمقاـ،كليسكذلك،فمنىذهاألماكن
أىلالعلمأفأيببنكعبإ٭باتوُببا٤بدينةبنكعبأنوخارجبابالشرقي،كاليعرؼبْب

كٓبٲبتبدمشق،كاأعلمقربمنىو.ككذلكمكافبا٢بائطالقبليبا١بامع،كيقولوف:إنو
 السبلـ. عليو ماتٓبكقربىود كالسبلـ الصبلة أفىودانعليو العلم أحدمنأىل يذكر

إنوماتباليمن،كقيل:ٗبكة،ككذلك إنوقرببدمشق،بلقيل: قربببابحربكف،يقاؿ:
بعضأىلالبيت،كليسبصحيح،بلىذابابقدًنقيل:بناهسليمافعليوالسبلـ،كقيل
ست سنة شهور ُب بو يوثق ال من بعضهم ٥بم ذكر كإ٭با ذلك. غّب كقيل القرنْب، ذك

البيت أىل بعض فيو دفن ا٤بكاف ذلك أف منامانيقتضي رأل أنو قاؿكثبلثْبكستمائة ،
الشيخشهابالدينأبو٧بمدعبدالرٞبنا٤بعركؼبأيبشامةالشافعيرٞبوا:كقدأخربين
مسجدان بكمالو الباب كجعلوا ا٤بارة، طريق فقطعوا ذلك، افتعل أنو اعَبؼ أنو ثقة عنو

كقدكافالطريقيضيقبسالكيو،فضاعفانكاؿمنتسبببذلكُببنائو،،مغصوبان
ثوأك ا٤برصدجزؿ الضرار مسجد ىدـ ُب ا رسوؿ اتباعانلسنة ىدمو على أعاف من اب

 فلم الكفار. من السوءينألعدائو من بو قصد ٤با كىدمو مسجدان، كونو إٔب الشرع ظر
كالضرار.

كذلكمسجدخارجبابا١بابية،يقاؿلو:مسجدأكيسالقرين،كٓبيذكرأحدأف
كالأـسلمةزكجالنيببابالصغّب،يقاؿ:إنوقربأكيسانماتبدمشق،كمنذلكقرب

خبلؼأفأـسلمةرضياعنهاماتتبا٤بدينة.
باب–بابكيساف–بابالصغّب–ك٤بدينةدمشقستةأبواب:)بابا١بابية

بابالفراديس(.-بابتوما–الشرقي




 

َّّ 

 

،ك٤باأرادالوليدبنعبدا٤بلكبناءمسجددمشق، ىذهالٍبكانتعلىعهدالرـك
نصارلدمشق،فقاؿ: كنيست»دعا نريدأفنزيدُبمسجدنا ه،كنعطيكممىذكإنا

ذلك،كقالوا:إنا٪بدُبكتبناأنواليهدمهاأحدمنموضعكنيسةحيثشئتمفحذركه
فقاؿالوليد: إالاختنق، عليها فقاـ أكؿمنيهدمها فهدمهاأنا ، أصفر قباء كعليو ،

«.،كىدـالناسمعو،ٍبزادُبا٤بسجدبيده
كمنذلكمشهدبقاىرةمصريقاؿ:إففيورأسا٢بسْبرضي»قاؿالسيوطي:

:ٓبٱبالفأحدمنهم-اعنو،كأصلوأنوكافلوبعسقبلفمشهد،يقاؿباتفاؽالعلماء
ككذلكمقابركثّبةأل٠باء،ا٢بسْبكافبعسقبلف،بلفيوأقواؿليسىذامكاهناإفرأس

.رجاؿمعركفْب،كقدعلمأهناليستمقابرىم
ا يعظمو ٓب ٤با كتعظيما ا لبيوت مضاىاة كضعت إ٭با الباطلة ا٤بشاىد كىذه

يعبادتوكحدهالكعكوفاعلىأشياءالتنفعكالتضر،كصداللخلقعنسبيلا،كى
علىلسافرسولو شرعو ٗبا كاعتياد.شريكلو ، ىواالجتماععندىا عيدا كاٚباذىا

عندىا دعا رجبل أف مثل تأثّب فيها الٍب ا٢بكايات من عندىا ٰبكى كقد ، قصدىا
فاستجيبلو،أكنذر٥بافقضيتحاجتو،كٗبثلىذهاألموركانتتعبداألصناـ،كٗبثل

ىذهالشبهاتحدثالشرؾُباألرض.
 إجابة»قاؿالسيوطي: يكوفكأما كقد الداعي، اضطرار ىناؾفقديكوفسببو الدعاء

٦بردرٞبةالو،كقديكوفسببوأمرانقضاهاعزكجلالألجلدعائو،كقديكوفسببو
 فتنة كانت كإف أخرل. أسباب ٥بم،للو فيستجاب يدعوف، الكفار كاف كقد لداعي،

 چ چ چ ڦ﴿كتوسلهمهبا.كقدقاؿتعأب:فييسقوفكيينصركفكييعافوفمعدعائهمعندأكثاهنم

كأسبابا٤بقدكراتفيهاأموريطوؿتعدادىا،كإ٭باعلىا٣بلق،ُ))﴾ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ چ
.(ِ)اتباعمابعثابوا٤برسلْب،كالعلمبأففيوخّبالدنياكاآلخرة


كادثاتٍبىذهالبدعةا٤بستقبحة»قاؿالشيخشهابالدينأبوشامةرٞبوا:

                                                             
  17اإلسراء : ( 1)
  117-176, ص   األمر باالتباع والنهً عن االبتداع( السٌوطً, 1)



 

َّْ 

 

يوجهاؿالعواـالنابذينيظنمعظمهمأهناقربكعباداتكطاعاتكسننا،كىوماكقعف
كْبألئمةالدينكالفقهاء.التار،للشريعة

إٔباإلٲبافمن٨بالطة االفتقار حقيقتو الذم فتجدطوائفمنا٤بنتمْبإٔبالفقر
٥بم مشايخ ُب كاعتقادىم هبن كا٣بلوة األجانب هنارالنساء ُب يأكلوف مضلْب، ضالْب

رمضافمنغّبعذر،كيَبكوفالصبلة،كٱبامركفالنجاساتغّبمكَبثْبلذلك،فهم
.ُ))﴾ ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿داخلوفٙبتقولوتعأب:

،ٍبقاؿ األصناـكغّبىا كافمبادئظهورالكفرمنعباده الطرؽكأمثا٥با كهبذه
ىذاالقسمأيضاماقدعماإلبتبلءبومنتزيْبالشيطافللعامة،ٚبليقكمن»رٞبوا:

أنورألُبمناموهباا٢بيطافكالعمد،كسرجمواضع٨بصصةُبكلبلد،ٰبكي٥بمحاؾو
بالصبلحكالواليةفيفعلوفذلك،كٰبافظوفعليومعتضييعهمفرائضاهرتشانأحدا٩ب

بوفبذلك.كسننو،كيظنوفاهنممتقر
كمنالبدعا٤بنكرةا٤بذمومة،ككلبدعةكذلك،غّبأفبعضهاأشدقبحاكأشنع
اليهود ضبلالت من كىي ، مسجدا كاٚباذىا القبور على ا٤بساجد بناء ، األخرل من

،(ِ)«لعنااليهودكالنصارلاٚبذكاقبورأنبياءىممساجد»:كالنصارللقوؿالنيب
ةكذلككحذركامنها،كمايَبتبعلىارتكاهبامنا٤بفاسدالعظيمة.فقدصرحالشافعي

 الشافعي: قاؿاإلماـ « أفيبُبعلىالقربمسجدا مالكأف«كأكره أخربنا ،
.(ّ)«قاتلااليهودكالنصارلاٚبذكاقبورأنبيائهممساجد»قاؿ:رسوؿا

،كما«كيكوفمعُبقوؿالشافعي)كراىتو(أمحرمتو»كقاؿاإلماـا٤باكردم:
.(ْ)«أمأحرمو«أكرهأفيدىنمنعظمفيل»قاؿ:

(ٓ)«ليهاال٘بلسواعلىالقبوركالتصلواإ»:ُبقولو»:كقاؿالنوكمرٞبوا
كأكرهأفيعظم٨بلوؽ»فيوتصريحبالنهيعنالصبلةإٔبالقرب،قاؿالشافعيرٞبوا:

                                                             
 11الشورى : ( 1)
 88, ص 1, باب ما ٌكره من اتخاذ المساجد على القبور, جالصحٌح( أخرجه البخاري فً 1)
 ( 417, باب الصالة فً البٌع , رقم  ) الصحٌح, ورواه البخاري فً  117, ص  1, د,ط, ج األم(  الشافعً, 1)
   115, ص  15, ج 1, ط  الحاوي الكبٌر( الماوردي, 4)
 (971, رقم )668, ص 1, باب النهً عن تجصٌص القبر والبناء علٌه, جالصحٌحأخرجه مسلم فً (  5)



 

َّٓ 

 

.(ُ)«ٯبعلقربهمسجدا٨بافةالفتنةعليوكعلىمنبعدهمنالناسحٌب
بناءا٤بساجد»قاؿاإلماـالسيوطيالشافعيُببناءا٤بساجدعلىالقبور: فأما

،فقدلعنفاعلو،كماجاءعنالنيب،كإشعاؿالقناديلكالشموعأكالسُّرجعندىا،عليها
.حديثحسن،(ِ)«كا٤بتخذينعليهاا٤بساجدكالسرج،لعنازائراتالقبور»:قاؿ

الواردةُبالنهيعنذلك.كصرحعامةعلماءالطوائفبالنهيعنذلكمتابعةلؤلحاديث
فهذها٤بساجدا٤ببنية»ٍبذكرحكما٤بساجدا٤ببنيةعلىالقبور،فقاؿرٞبوا:

إزالتها،ىذا٩باالخبلؼفيوبْبالعلماءا٤بعركفْب،كتكرهالصبلةفيهامنعلىالقبوريتعْب
ب،فبل،غّبخبلؼ ككذلكإيقادا٤بصابيحكالسرجكالشمعكالقناديلُبىذها٤بشاىدكالَبي

كالٯبوزالوفاء،خبلؼُبالنهيالواردُبذلك،كفاعلوملعوفعلىلسافرسوؿا
.(ّ)كغّبذلك،بلموجبوموجبنذرا٤بعصيةٗبانذرمنزيتكمشع

بالبدع ا٤بتعلقة ا٤بسائل كل ُب ا٤ببْب البياف بينوا كيف الشافعية علماء إٔب فانظر
ردىم يطلقوف ٍب الشافعية أئمة كبلـ من الصوفية مشايخ فأين الصوفية، عند ا٤بنتشرة

كغّبى كالسيوطي حجر كابن الشافعي كاف فهل ، الوىابية الشافعيةا٤بمجوج أئمة من م
بعض قبور عند يعملونو ما الصوفية أتباع ُب كنظر الكبلـ ىذا ُب نظر كمن ، كىابيْب
العيدركسُبعدف،ككذلكُب ك يسموهنمكا١بيبلينكالبدكم، الصا٢بْبكاألكلياءكما

قاؿحضرموتكمصركغّبىا،تبْبلو٨بالفتهمالصرٰبةألقواؿأئمةالشافعية،انظرماذا
كأكرهأفيعظم٨بلوؽحٌبٯبعلقربهمسجدا٨بافةالفتنةعليومن»الشافعيرٞبوا:

.(ْ)«اللهمال٘بعلقربمكثنايعبد»:علىالعلةبقولو،كقدنصالنيب«بعدهمنالناس
كىذهالعلةالٍبألجلهاهنىالشارعىيالٍبأكقعتكثّبامناألمم،إماُبالشرؾ

الضاألكرب من كثّبة أقواما ٘بد ك٥بذا ، دكنو فيما أك الصا٢بْب، قرب عند الْبيتضرعوف
كٱبشعوفكيتذللوف،كيعبدكهنمبقلوهبمعبادةاليفعلوهناُببيوتاا٤بساجد،بلكال،

                                                             
 ,  117, ص  7, د,ط, ج شرح صحٌح مسلم( النووي, 1)
 (1116, رقم )118, ص 1, باب فً زٌارة النساء للقبور, جالسننأخرجه أبو داود فً (  1)
 116- 111,ص االمر باالتباع والنهً عن االبتداع( السٌوطً, 1)
عواد معروف ومحمود  ( , تحقٌق : بشار577, باب جامع الصالة , رقم ) كتاب قصر الصالة فً السفر,  الموطؤرواه مالك فً (  4)

 ه  1411خلٌل , بٌروت : مإسسة الرسالة , 



 

َّٔ 

 

ُب يرجوف ال ما ، كالدعاء عندىا الصبلة كيرجوفمن تعأب، ا يدم بْب األسحار ُب
شدإليهاالرحاؿ.ا٤بساجدالٍبت

فأماإفقصداإلنسافالصبلةعندىا،أكالدعاءلنفسوُبمهماتوكحوائجومتربكان
هباراجيانلئلجابةعندىا،فهذاعْبااٌدةكلرسولو،كا٤بخالفةلدينوكشرعو،كابتداعدين

ٓبيأذفبواكالرسولوكالأئمةا٤بسلمْبا٤بتبعْبآثارهكسننو.
-صحابةرضياعنهمكال فهبل،كدٮبتهمنوائببعدموتو-كقدأجدبوامراتو

ا٣بلقعلىاعزكجل،بلخرج،جاءكافاستسقواكاستغاثواعندقربالنيب كىوأكـر
فيهمسيدناعمربنا٣بطابرضياعنوبالعباسعمالنيبإٔبا٤بصلىفاستسقىبو،كٓب

.يستسقواعندقربالنيب
،كحققالتوحيدا٣بالص؛فبلفاقتدأيهاا٤بسلمإفكنتعبدابسلفكالصاّب

،كقاؿتعأب:ُ))﴾ چ چ ﴿:كماأمراتعأببقولو،تعبدإالا،كالتشرؾبربكأحدان
.(ّ)ِ))﴾ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ﴿

 المنامات التي يثبت بها الصوفية بعض االحكاـ الشرعية
الكتابميةكتطبيقهاىوعنطريقالنهجالسليمُباألخذبأحكاـالشريعةاإلسبل

ىذاكالسنة،فهمامصدراالوحياللذينالٯبوزالعدكؿعنهماقيدأ٭بلة،كقدبْبالنيب
،إفٛبسكتمبولنتضلوابعدمأبداتركتفيكمما»األمرُبا٢بديثالصحيحالصريح:

.(ْ)«كتاباكسنٍب
فبْبعليوالصبلةكالسبلـكىوا٤بشرعأفىذينا٤بصدرينالتمسكهبماىوسبب

النجاةُبالدنياكاآلخرة.
كالزاؿالسلفكا٣بلفيتحركفىذااألمر،كيردكفكلأعما٥بمإٔبكتاباكسنة

ألنفسهمرسولو أكجدكا الذين األىواء كأىل الطوائف ظهرت ٍب ، القوًن ا٤بيزاف فهما ،

                                                             
 , 56العنكبوت : ( 1)
 , 117الكهف : ( 1)
 116-111,ص 1ج األمر باالتباع والنهً عن االبتداع( السٌوطً 1)
(, وصححه 1975, رقم  )181, ص 1,كتاب الحج باب صفة حجة النبً صلى هللا علٌه وسلم , ج السننأخرجه أبو داود فً (  4)

 األلبانً , 



 

َّٕ 

 

الذماليعلم مصادرللتلقيغّبماأراداكرسولوفنجدالشيعةيتلقوفعناإلماـا٤بعصـو
بعض تثبت كطوائف ، ا٤بنامات طريق عن األحكاـ بعض يثبتوف كالصوفية ؟ ىو أين

األحكاـعنطريقالعقل،كأخرلعنطريقاالستحسافعندالناس.
همماكانواُبحاجة٤باذىبواإليومنالزيغكلوعادىؤالءإٔبكتابرهبمكسنةنبي

.ُ))﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿كالضبلؿ،قاؿتعأب:
،ك٫بنُبصددالكبلـعنا٤بناماتالٍبتثبتِ))﴾ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ﴿كقاؿتعأب:

كبلـاإلماـالعزبنعبدالسبلـالشافعيا٤بذىب،قاؿهباالصوفيةبعضاألحكاـ،كىذا
الشرعيُبذلك:ا٢بكمابينىويتكلمُبسياؽانتفاعا٤بيتبعملغّبهفقاؿمكرٞبوا

ثبتذلكبا٤بنامات،كليستا٤بناماتمنا٢بججالشرعيةيكالعجبأفمنالناسمن»
.(ّ)وينيزٚببطالشيطافكتالٍبتثبتهبااألحكاـ،كلعلا٤برئيُبذلكمن

أتباع ٲبارسها الٍب البدع من حذركا قد ا رٞبهم الشافعية العلماء ٪بد كىكذا
إٔب فلنرجعٝبيعا كىايب، : قالوا منكر أنكرعليهم ما كإذا ، ا٤بذىبٝباعاتككحدانا

قال ،كسنسعىعلماءالكليكن٥بماالحَباـكألقوا٥بمالقبوؿعندا١بميع،كننظرماذا وا
 نبينا كسنة بكتابربنا الربانيْبمنسلفىذهجاىدينإٔبااللتزاـ العلماء كأقواؿ ،

األمة،كعلىرأسهماإلماـا٤ببجل٧بمدبنإدريسالشافعي،كعلماءالشافعيةا٤بشهود٥بم
بالعلمكالتقىكالورعكالنصحكرسولوكأئمةا٤بسلمْب.

الرٞبنعبدا٣بالقأىم٨باطرالفكرالصوُبُبنقاط٨بتصرةكقد٣بصالشيخعبد
بْبفيهاخبلصةا٣بطرالذميلحقباألمةمنالفكرالصوُب،ك٫بنعندمانبْبىذاالفكر
كلكناليعرفوف ، أصحابدينكعلم أناسا ألففيهم النتعرضألشخاصمنيتبعونو

للبيئةالٍبنشأكافيها،أكالتش ويوالذميلحقٗبخالفيهمفيجعلهمغّبقابلْب٨باطرهنظرا
الكثّبمنأتباعالتصوؼ الٍبٙبوؿدكفمعرفة مناألمور ،كغّبىا لقوؿا٤بخالفابتداء

ا٤بنه ُب ا٣بلل بياف ىو ىنا فالغرض ٤بنهجهم ا٤بوجو األشخاصللنقد عن النظر بغض ج
.كمكانتهم
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لفكرالصوُبُبعدةأمور:قاؿالشيخعبدالرٞبنعبدا٣بالق:إف٨باطرا
 صرؼ الناس عن القرآف كالحديث :  -0

إٔبصرؼالناسعنالقرآفكا٢بديثبأسبابشٌب، كحديثا قدٲبا عمدالصوفية
كطرؽعدةمنها:

غاية-أ ُباىو الفناء فقدجعلوا عنا، القرآفيصرؼالنظر ُب التدبر أف الزعم
مدحابأ٠بائوالصوُب،كفاهتمأفتدبرال قرآفىوذكراعزكجل،ألفالقرآفإما

كصفاتو،أكتدبر٢بكموكشرعو،كُبىذاالتدبرتظهرحكمتوكرٞبتوٖبلقو.
الليلبالقرآف،كلمامرعلىآيةفيهاذكرللجنوكقفعندىاككافالنيب يقـو

كهتديد،كقفعندىاكدعااعزكدعااعزكجل،ككلمامرعلىآيةأخرلفيهاكعيد
كجلكاستعاذمنالنار.

الزعمبأفأجرأذكارىما٤ببتدعةأفضلمنالقرآف،كماقاؿأٞبدالتيجاينكغّبه:إف-ب
صبلةالفاتحتعدؿكلذكرتليُباألرضستةآالؼمرة.

كرموزاكظاىراكباطناالزعمهمأفمنقرأالقرآفكفسرهعاقبوا؛ألفللقرآفأسرارا-ج
يفهمهاإالالشيوخالكبار.

اللدنيةفهيأكملكأعلى-د جعلالقرآفكا٢بديثىوالشريعةكالعلمالظاىر،كأماالعلـو
منالقرآفُبزعمهم.

 فتح التأكيل الباطني لنصوص القرآف كالحديث  : -6
يبلتباطنية،كقدٝبعأبوالتكادتوجدأيةأكحديثإالكللمتصوفةالزنادقةتأك

عبدالرٞبنالسلميُبتفسّبالقرآفالكرٲبةمنكبلمهمالذمأكثرهىذياف،٫بو٦بلدين،
٠باىاحقائقالتفسّب،قاؿُبفاٙبةالكتابعنهمأهنمقالوا:إ٭با٠بيتفاٙبةالكتابألهنا

اؾلطائفمابعده.كلنأخذأكؿمافاٙبناؾبومنخطابنا،فإفتأدبتبذلك،كإالحرمن
بعضاألمثلةعلىذلك:

«.غرقىُبالذنوب»قاؿأبوعثماف:ُ))﴾ ڦ ڦ ڦ ﴿يفسركفقولوتعأب:
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»قاؿسهل:﴾ ہ ۀ ۀ ﴿كقولوتعأب: ﴾ ھ ھ﴿النفس،﴾ہ ہ ﴿ىوالقلب:
.«ا١بوارحُ))

ِ))﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿كقولوتعأب: »قاؿ٧بمدبنعلي:، بأىلأفيدعىما ىذا
«.للمباشرة

ككماأشرناغّببعيدُبىذا،ىذهىيالردكدمنعلماءمذىبهمالذمينتموفإليو
بالذاتكإ٭باننقلأقوا٥بمكالردعليهامنالعلماءىذابحث،أنناالنأٌبٔبديدُبالشأفال

؟الشكافكل٥بمفنالعلماءالذينيدعوفأهنممتبعومداققْب،فكيفإذاكافالر
 .عاقلمنصفسّبعومللحقمهماكافمصدره

 كلمة حقو البد منها:
أقوؿإلخواينا٤بسلمْبُبا٢ببشةعامة،ك٤بنيتهموفإخواهنمىناؾبأهنمكىابية،

أفا٤بذىبا٤بتبعُبّ))﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿:هموهنمٗباليسفيهمتكي ،كىيأنوكماىومعلـو
مذىبىذا على لنتفق فتعالوا ، الشافعي ا٤بذىب ىو بعيد أمد منذ ا٢ببشة ببلد إثيوبيا
اإلماـالعظيمٝبيعا،ألنناكلنانوافقعليو،كندعمايقاؿٕبقأكبغّبحقمنا٤بذاىب

الٍباليرتضيهاىباذا٤بإفكجد،كننبذالوافدةكالدخيلة،كمايقاؿ،نَبؾمذىبالوىابية
ساساأفالدينا٢بقعرؼأ،ُبحْبأنوالييالطرؼاآلخرالوافدةإٔبإثيوبيامنخارجها

كا٤بدينة،قبلألفكأربعمائةعاـ،كماىومعركؼ،ككماسبقأفصادرمنغّبمكة
أشرناإٔبذلكُبأكؿىذاالبحث،كنتفقٝبيعاعلىمذىباإلماـالشافعي،كندعٝبيع
بتدريسو ا٤بذاىبالٍب٫بن٨بتلفوفحو٥با،كنؤصلىذاا٤بذىبكنعقدلوا٤بؤٛبرات،كنقـو

،كُبا٢بلقالعلمية،كُبا٣بلوات،كُبا٤بساجد،كنشّبإٔبُبٝبيعا٤براحلكا٤بستويات
ذلكُبااضراتكا٤بواعظ،كخطبا١بمعة،كنتفقكال٬بتلف،كننبذالفرقةكاالختبلؼ

 نكوف كال ْ))﴾ ى ى ى ى ى ی ی ڈ ڈ ى ى ى﴿، للمتعصبْب. يقاؿ الكبلـ ىذا
أمامنرزقوا،لعامةا٤بسلمْبىذاللمذاىب،كإفكافبعضهاليسلوأصل،كيقاؿ
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بصّبةُبالدينكعلمكفقوفهويعلمكيفيأخذدينو،كيفهمكيفيتعبداعلىبصّبة،
كيعلمأنومبلؽربوبعدقليل،كأنولنيسألوعناتباعا٤بذاىبكالتعصب٥باكاهتامولغّبه

كالذمالبد ا٤بهم فإفالسؤاؿ كللعلم ، ليسفيو حٌبيكتبلوٗبا ، عليو مناإلجابة
كليسٗباذاأجبتما٥بررم،ِ))﴾ ہ ہ ۀ ﴿كُ))﴾ ۉ ې ې﴿النجاحىواإلجابةعلىقولوتعأب:

ا الوىابرٞبو بنعبد كال٧بمد ، يعلمكلمنأراد٪باةكالغّبىمكالصوفية كحينئذ ،
نفسوأفا٤بعوؿعليوُبعبادةاكالتقربإليو،كالقياـٗباأكجبواعليو،كاجتنابماهنى
اعنوىوكتاباكسنةرسولوعليوالصبلةكالسبلـالذمكملهبماالدين،كماقاؿ

فبلدينصحيحكالملةمقبولةغّبماشرعواّ))﴾ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿تعأب:
تركتمعلى»،(ْ)«تركتفيكمماإفٛبسكتمبولنتضلواأبداكتاباكسنٍب»كرسولو:

.(ٓ)«اجةالبيضاءليلهاكنهارىااليزيغعنهاإالىالك

كقدبسطعلماءاإلسبلـالكبلـُبا٤بوضوعألٮبيتوقدٲباكحديثا،قا ؿابنالقيمىذا
كالتأسيبوُبكلصغّبةككبّبةلقولورٞبواُبمدارجالسالكْبمبيناكجوبمتابعةالرسوؿ

٨باطباالعبد-رٞبوا-،قاؿٔ))﴾ ی ی ڈ ڈ ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى﴿تعأب:
--كحقيقتها:التأدببآدابرسوؿا »العبدالسالككمبينالوحقيقةىذااالقتداء:

كا٤بسّبمعوحيثسارباطناكظاىرا.كٙبكيموباطناكظاىرا.كالوقوؼمعوحيثكقفبك.
بك.ٕبيث٘بعلوٗبنزلةشيخكالذمقدألقيتإليوأمرؾكلوسرهكظاىره،كاقتديتبوُبٝبيع

لكشيخا،كإماما--لبتة.فتجعلرسوؿااأحوالك.ككقفتمعمايأمرؾبو.فبلٚبالفو
ركحانيتو ا٤بريد يعلق كما بركحانيتو، كركحانيتك الكرًن، بقلبو قلبك كتعلق كحاكما، كقدكة
بركحانيةشيخو.فتجيبوإذادعاؾ.كتقفمعوإذااستوقفك.كتسّبإذاساربك.كتقيلإذاقاؿ،

كتنزؿإذانزؿ.كتغضبلغضبو.كترضىلرضاه.
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،مسدكدةإالعلىمناقتفىآثارالرسوؿ:فالطريقكبا١بملة»إٔبأفقاؿرٞبوا:
.(ُ)«كاقتدلبوُبظاىرهكباطنو

-نيدبن٧بمدقاؿا١بي»كيستشهدرٞبوابأقواؿبعضالعلماءُبىذافيقوؿ:
--أثرالرسوؿالطرؽكلهامسدكدةعلىا٣بلقإالمناقتفى-رٞبوا كاتبعسنتو،كلـز

.«كلهامفتوحةعليوطريقتو.فإفطرؽا٣بّبات
:منعملعمبلببلاتباعسنة،قاؿأٞبدبنأيبا٢بوارمرٞبوا»كقاؿأيضا:

.«فباطلعملو

نفسوآدابالسنةنوراقلبوبنورا٤بعرفة.قاؿابنعطاء» كقاؿأيضا: :منألـز
.ِ))«المقاـأشرؼمنمقاـمتابعةا٢ببيبُبأكامرهكأفعالوكأخبلقو

ا٤بعتربينكاألئمة األمة كالتابعْبكعلماء األخذبأقواؿالصحابة عدـ كاليعُبىذا
األربعةا٤بعركفْبعندا٢باجةإٔبذلك،فإنوٓبيقلبذلكأحد٩بنيعتربقولو،كيفككلهم

،كيصدرعنقولوكفعلو.يأخذعنالرسوؿ
صحا٢بديثفهومذىيبإ»بْبقائليقوؿ:-رٞبهما-ككيفككلمنهم ذا

اّ))« مالكرٞبو كقاؿاإلماـ ا، حيكيذلكعنالشافعيرٞبو كلكبلـ»كما
القرب ىذا صاحب كبلـ إال كمَبكؾ منو ْ))«مأخوذ اآلخر قوؿ»كقاؿ قوٕب عارض إذا

 ا٢بائطالرسوؿ عرض بقوٕب األخذٓ))«فاضربوا ضركرة تبْب الٍب األقواؿ ىذه ك٫بو
فهم إال سواه ما كترؾ ، حديثانبا٢بديث عن ٱبرج ال العلماء من يشاء من ا يرزقو

.الرسوؿا٤بصطفى
 كإىدارأقواؿالعلماءيقوؿابنالقيمُبذلك،كالفرؽبْب٘بريدمتابعةا٤بعصـو

كإلغائهاأف٘بريدا٤بتابعةأاليقدـعلىماجاءبوقوؿأحدكالرأيوكائنامنكاف،بلتنظر
ُبصحةا٢بديثأكال،فإذاصحلكنظرتُبمعناهثانيا،فإذاتبْبلكٓبتعدؿعنو،
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،٨بالفةماجاءبونبيهاألمةعلىكلوخالفكمنبْبا٤بشرؽكا٤بغرب،كمعاذاأفتتفقا
بلالبدُباألمةمنقاؿبو،كلوٓبنعلمو،فبل٘بعلجهلكبالقائلحجةعلىا
،كلكنٓبيصل كرسولوبلاذىبإٔبالنصكالتضعف،كاعلمأنوقاؿبوقائلقطعا

كاجتهاد ، كأمانتهم ، حرمتهم كاعتقاد كموالتهم، العلماء مراتب حفظ مع ىذا ىمإليك
٢بفظالدينكضبطو،فهمدائركفبْباألجركاألجرينكا٤بغفرة،كلكناليوجبىذاإىدار
النصوصكتقدًنقوؿالواحدمنهمعليهابشبهةأنوأعلمهبامنك،فإفكافكذلكفمن

ذىبإٔبالنصأعلمبومنك،فهلكافقتوإفكنتصادقا.
هبا،كخالفمنهاماخالفالنصٓبفمنعرضأقواؿالعلماءعلىالنصوصككزهنا

يهدرأقوا٥بمكٓبيهضمجانبهم،بلاقتدلهبمفإهنمكلهمأمركابذلك،فمنتبعهمحقا
منامتثلماأكصوابوالمنخالفهمفمخالفتهمُبالقوؿالذمجاءالنصٖببلفوأسهل

النصعلىأقوا٥بم.من٨بالفتهمُبالقاعدةالكليةالٍبأمركاكدعواإليهامنتقدًن
بفهمو االستعانة كبْب ، قاؿ ما كل ُب العآب تقليد بْب الفرؽ يتبْب ىنا كمن
كاالستضاءةبنورعلمو،فاألكؿيأخذقولومنغّبنظرفيو،كالطلبلدليلومنالكتاب

ؼكالسنة،بلٯبعلذلككا٢ببلالذميلقيوُبعنقوليقلدهبو،كلذلك٠بيتقليدا،ٖببل
مناستعافبفهموكاستضاءبنورعلموُبالوصوؿإٔبالرسوؿصلواتاكسبلموعليو،
فإنوٯبعلهمٗبنزلةالدليلإٔبالدليلاألكؿ،فإذاكصلإليواستغُببداللتوعناالستدالؿ
بغّبه،فمناستدؿبالنجمعلىالقبلةفإنوإذاشاىدىآبيبقاستداللوبالنجممعُب،قاؿ

ٓبيكنلوأٝبعالناسعلىأفمناستبانتلوسنةرسوؿا»:-رٞبوا–الشافعي
.-رٞبوا-.انتهىبتصرؼيسّبمنكبلـابنالقيمُ))«أفيدعهالقوؿأحد

كالشكأفكل٧ببكرسولوسوؼيقبلىذاالطرح،كألنويعلمحقيقةذلك،
كمنهمأىلالسنةُبا٢ببشةكغّبىا؛ألهنماليتعصبوفإالللحقأينماكجدكىذاظنناهبم

كلكنيبقىثلةكىمقليلإفشاءا،كىمأقساـ،قسم٥بممصاّبدنيويةمعالدكلة،
عليهممصا٢بهمالدنيويةمنكلوكانتعلىغّب فاتباعهمللحقسوؼيفوت ىدل،

، كظائفكمناصبككجاىةأماـا٢بكومات،كىؤالء٩بنيبيعوفدينهمبعرضمنالدنيا
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ألفكجودىمُبىذهالوظائفكتلكا٤بناصبمنأجلمساعدةا٢بكوماتالطاغيةعلى
ق،كسوؼيربركفكيؤلوفألنفسهممراتحربا٤بسلمْبا٤بعتدلْب،ك٥بذالنيقبلواىذاا٢ب

يبعثرماُبالقبور، يـو القيامة، الدنيا،كا٤بلتقىيـو ا٢بياة أنفسهمُبىذه بألوافٙببها
الينفعماؿكالبنوف،كالجاهكالسلطاف،كالدكلة،كال كٰبصلماُبالصدكر،كيـو

.٧بسوبية،كسيعلمالذينظلمواأممنقلبينقلبوف
، شقرا يا ا٣بيل مع العريب ا٤بثل ُب قيل كما ناعق كل يتبعوف جهلة آخر كقسم

القيامة: ،ُ))﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ﴿كىؤالءينطبقعليهمقوؿا٢بقتبارؾكتعأبيـو
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿكقولوتعأب﴿ِ))﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ﴿فيقوؿأسيادىم:

.ّ))﴾ چ ڦ ڦ ڦ ڦ
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱ﴿كقاؿتعأبُبشأفأكلئك:

.ْ))﴾   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
الصوفية للطرؽ ا٤بتبعوف كىم السابقتْب الطائفتْب غّب أخرل طائفة ا٤بغاليةكىناؾ

باسماإلسبلـ،بطرقهمالٍبٓبينزؿكىؤالءأشدخطراعلىاإلسبلـألهنميفسدكفاإلسبلـ
اهبامنسلطاف،فهميتعبدكفاُبزعمهمبدكفدليلمنكتابكالمنسنة،كلكن
إٔب يوحى ٕبيث درجة إٔب كصلوا أهنم يزعموف الذين كأقطاهبم كأكليائهم مشاٱبهم بآراء

إٔب أكلئك بعض كصل كقد ، كا٤برسلْب األنبياء إٔب يوحى كما ارتكاببعضهم درجة
ارماتكفعلا٤بنكرات،كيعدكهناتقرباإٔبا،كقدكصلبعضهمإٔبأنويقاؿعنو:رفع
عنوقلمالتكليففهوغّبمكلفبعدافكصلإٔبدرجةاألقطابكاألكتادكمايزعموف،

الذينيدخلوفعنطر  اإلسبلـ ا٤بثلىألعداء سبلـيقهمللنيلمناإلفلذلكىمالوسيلة
مكا٤بسلمْب بشيء الطائفة ىذه عن ا٢بديث أفردنا كقد البحث، ىذا ضمن التفصيل ،ن

مع كلكن ، اإلسبلـ ٤بلة ا٥بدـ معاكؿ ضمن ألهنم ، ىنا إليهم يشار أف ناسب كلكن
علىاإلسبلـمنغّبىم،كلذلك قديكونوفأشدخطرا ،كىؤالء األسفباسماإلسبلـ
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ُّْ 

 

اأفيهديناإٔبةُببعضاجملالسكا٥بيئاتالعا٤بية،نسأؿترلمشاٱبهمالكبار٥بمحظو
.سواءالسبيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرد على النصرانية:



 

ُّٓ 

 

كعندالنظركالتحقيق٘بدُبكتبالنصارلمايردعلىماذكركهفقدكردتبعض
 للتوحيدالنصوصالٍبتدؿعلىبشريةعيسىعليوالسبلـكعبوديتوكدعوتو

 منها : ا٪بيل ُب جاء "مٌب"ما من أف ا٤بدينأالشيطاف أب ا٤بسيح ا٤بقدسةةخذ
 علىجناحا٥بيكلكقاؿلو ألنو؛سفلأٔبإافكنتابنافاطرحنفسك»:كأكقفو

 «.يديهمٰبملونكلكيالتصدـٕبجررجلكأفعلى،فيوصيمبلئكتوبكأمكتوب
النصاال٪بيليداللةعلىبشريةا٤بسيح ،كإالكيفٰبملالشيطافإ٥با،ُبىذا

،كردكصفوعلىلسافسليماف،كجناحا٥بيكلكلئللوكىو،كيقفعلىمكافصغّب
 .(ُ)«ذاالسمواتك٠باءالسمواتالتسعكفكمباألقلىذاالبيتالذمبنيتىو»

نوردماجاءُب،عنعقيدةالنصارلُبالتثليثكالصلبةفعرضناةيسّبأكبعد
 .فكالكرًنعنىذهالقضاياآالقر

أ ُب النصارل بْب السائد كا١بدؿ اللبس الكرًن القراف تعقيداأزاح القضايا ،ىم
تناقضالعقوؿكالنقوؿكتزيدا٤بؤمنهباحّبةكلماارادُب،كأشدىاٙبيزا،كأكثرىانقاشا

:التزكدهبافكرا
 ُب ٝبيعا كالنصارل اليهود كاف يصلب ٓب السبلـ عليو ا٤بسيح أف بْبيك يؤكد الكرًن القراف •

 نوأ ا كعد كىذا كالركماف اليهود ا٤باكرين مكر من نبيو ٪بى ا اف ا٢بق كا٭با امره من شك
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ﴿:تعأب قاؿ ا٤بعْب ينعدـكأ يقل عندما كليائوأ يتؤب

 .ِ))﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڈ ڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ
 القائلْببقتلو اليهود فكذبتاآلية ، ككذبتالنصارلالقائلْببصلبو اإك، رفعو ٭با

كيفيعقلالنصارلقضية،كىذاالنقليتوافقمعالعقلٛباما.حكيماككافاعزيزا،إليو
يضاأك،فيصلبا٤بخلوؽا٣بالقأكمنغّبا٤بعقوؿ،كيتمسكوفبأنوإلو،كإىانتو،صلبو

كماذكرناسابقا.كٔبتنكرالصلبفإففرؽالنصارلاأل
التاريخك الصلبمنأفمسأليعلمالواقفعلىحقيقة ا٤بسائلالٍبكلدتىمألة

فإهنمكانوا،كبْبنصارلمصركالشاـخصوصا،الشقاؽكالنفرةفيمابْبالنصارلعموما
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ُّٔ 

 

باتا ،ألفبعضهمكافيعتربهإىانةلشرؼا٤بسيح؛غالبايرفضوفحصوؿالصلبرفضا
 فاضحا كنقصا ٯبحده، كاف اآلخر كالبعض ، التارٱبية األدلة على ارتكازان كىؤالء،

،البارديسيانيوفك،ا٤بركيونيوفك،الساطرنيسيوف:منها،ا١باحدكفللصلبطوائفكثّبة
.كالتاتيانيسيوفكالكاربوكراتيوفكغّبىمكثّب

 فعبلنأكا٤بسيح٠بيًبشكلمناألشكاؿأفإذالٲبكنهمأفيسلموا ماتعلىر
.(ُ)بوابالصلبكالصليخفبحقيقةحٌباستيالصل

 .ث:التثلي عقيدة على ردال •
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ﴿: تعأب فقاؿ، عقيدهتم كبطبلف، النصارل ضبلؿ الكرًن القرآف بْب

ة:اآلي ىذه تفسّب ُب كثّب ابن قاؿ.ِ))﴾ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڎ ڎ ڌ ڌ
 قاؿ ٩بن، النسطوريةك كاليعقوبية ا٤بلكية من النصارل فرؽ بتكفّب حاكمان تعأب يقوؿ»

 أف ٥بم تقدـ كقد ىذا كبّبان علوان كتقدس كتنزه قو٥بم عن ا تعأب- اىو ا٤بسيح بأف منهم
ّ))﴾ ڑ ڇ ڇ ﴿ قاؿ أف ا٤بهد ُب صغّبىوك هبا نطق كلمة أكؿ ككاف، كرسولو ا عبد ا٤بسيح

 ى﴿ قاؿ أف إٔبْ))﴾ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ﴿ : قاؿ بل(،ا ن)ابكال (ا أنا إين:) يقل كٓب،

 ٥بم مرانآ كنبوتو، كهولتو حاؿ ُب ٥بم قاؿ ككذلك،ٓ))﴾   ى ى ى ى ى ى ى ى ى
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڦ ﴿: قاؿ ك٥بذا، لو شريك ال كحده كرهبم ربو، ا بعبادة

. ا١بنة عليو كحـر،النار عليو كجب:أ أم،ٔ))﴾ڍ ڈڍ ڌڈ ڎڎڌ ڇ ڇ ڇ
 نزلت أهنا كالصحيح: كثّب ابن قاؿ،ٕ))﴾ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ﴿: قولوُبك

 يمنباألقا قو٥بم ُب،كفارىم بذلك ا٤براد: فقيل،ذلك ُب اختلفوا ٍب، خاصة النصارل ُب
 تعأب،االبن إٔب األب من ا٤بنبثقة الكلمة كأقنـو، بناال كأقنـو، األب أقنـوكىو، الثبلثة

 كاليعقوبية ا٤بلكْب من الثبلثة كالطوائف»: كغّبه جرير ابن قاؿ،كبّبان علوان قو٥بم عن ا
 النسطوريةك يمناألقا هبذه تقوؿ،  كبّبان اختبلفان فيها ٨بتلفوف كىم، تكفر فرقة ككل،
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ُّٕ 

 

 مع إ٥بْب كأمو ا٤بسيح جعلهم ُب نزلت»: السدم كقاؿ«.كافرة الثبلثة أف كا٢بق، األخرل
.(ُ)«األقواؿ أظهر كىذا،«االعتبار هبذا ثبلثة ثالث ا فجعلوا، ا

،بالتوحيد عتُبا أنو ا٤بعرفة ٛباـيعرؼ العظيمة آياتو ُب كا٤بتدبر الكرًن للقرآف كا٤بتأمل
،كمتعلقاتو للشرؾ ىفكن،توحيد كلو بل،القرآف آيات أكثر ُب،كحده  العبودية كإخبلص

 أف سبق كقد،السماء من نزؿ إ٥بي كتاب آخرىو الكرًن القرآف كاف ك٤با،إليو يؤدم كما
، الشرؾ ُب فوقعوا حرفوىا الكتب ذهى أتباع أف إال،التوحيد على تدؿ قبلو كتبان ا أنزؿ
ليس٥بمكتاب٠باكمغالبانمعاعَبافهمبربوبيةمن دأب فهذا، صناـاأل عبادة شرؾ ليس
 .ا إٔب تقرهبم الٍب ىي األصناـ بأف يعتقدكف ٍبا،

 من لينقذىم، كتابان إليهم أنزؿ ا أف ناحية من أشنع شرؾ ُب النصارل كقع كإ٭با
التوحيد على كيد٥بم الشرؾ  عليهممنٌ بأف عليهم ا نعمة يشكركا أف فبدؿ،  كأنزؿ،
 كال ٥بم دين ال من يفعلوال ما ا إٔب ينسبوف هبم إذا، الرسل إليهم كأرسل، الكتب عليهم
 ُب اليهود كفعل، الولد ا إٔب نسبوا،القيامة يـو عذابان كأشد، سبيبلن أضل فكانوا،كتاب

 ينكره بتناقض تواأف،صلب بأنو يعتقدكف ٍب،ا بناىوأك، اىو ا٤بسيح بأف كقالوا،عزير
. ا٤بضلْب الضالْب النصارل كفعل،عقل ذرة لو من

 ُب الباطلة كعقائدىم، النصارل على ا رٞبو "تيمية ابن" اإلسبلـ شيخ رد كقد
 أف الكتاب ىذا تأليف كسبب(،ا٤بسيح دين بدؿ ٤بن الصحيح ا١بواب)ا٤بعركؼوكتاب
 قربص من جاءت رسالة قرأ اإلسبلـ شيخ  "صيدا" أسقف الراىب بولص إٔب مضافة،

 كرحبلت،كثّبةمصنفات لوأفكيدعي،أصدقائو بعض إٔب كتبهاقد ككاف، اإلنطاكي
 جبلءأ جتمعاك، كركمية اإلفرنج أعماؿ كبعض ا٤ببلفطة كببلد،كالقسطنطينية الرـك ببلد إٔب

القيمة، الرسالة ىذه ُب إليو كصل ما كخبلصة، كعلماءىم، أفاضلهم كناظر، الناحية تلك
 كيقولوف، ٧بمد ا٠بو العرب من إنساف ظهر قد أنو ٠بعنا ابأن قالوا القـو ىؤالء بأف قاؿ أنو
 الكتاب حصل أف إٔب نزؿ فلم، ا من عليو منزؿ أنو فذكر بكتاب كأتى،ا رسوؿ إنو

 عندنا  الكتاب ىذا اليكم كصل كقد تتبعوه ٓب فلم الراىب ٥بم قاؿ ٍب،  هبذا ك٠بعتم،
 بعض يوردكف ٍب، قومنا بلساف كليس، عريب الكتاب أف، شٌب ألحواؿ قالوا، اإلنساف
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ُّٖ 

 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿:تعأب كقولو إليو ذىبوا ما تؤيد أهنا يزعموف الٍب الكرًن القرآف من اآليات

 آخر إٔب،ّ))﴾ى ى ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ې ې ۉ ۉ ې ې﴿: كقاؿ،ِ))﴾   ہ ۀ ۀ ٹ﴿:كقاؿُ))﴾   ے
 تضمنتها الٍب الشبو منذلككغّب، خاصة العرب إٔب رسوؿ أنو منها توٮبوا الٍب ياتاآل

، كضبل٥بم باطلهم كبياف، عليهم الرد اإلسبلـ علماء على لزامان فكاف، القربصية الرسالة
 من بعجب فأتى، عليهم الرد ُب كتابان فألف-  ا رٞبة- تيمية بن اإلسبلـ شيخ نربلاف

 القوؿ  ا٤بوافق قبل ا٤بخالف بو أهبر،  أركاهنا من الصليب أىل عقائد كزلزؿ،  بو أظهر،
 فرد أم قرأهكلو، ٦باؿ شبهةأك شهوة كصاحب لضاؿ يَبؾ كٓب، جةا فيو كأباف، ا٢بجة

 ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ ا قاؿ كما كلكن، عقائدىم بطبلف ُب تردد ٤با كعقل نصاؼإب النصارل من

 العرب إٔب رسوؿ أنو كىي، ا٤بسألة ىذه ُب عليهم رده من ءشي إٔب ،كسنشّبْ))﴾ چ چ
خاصة  ٯبوز فبل أصبلن نبوتو ينكركف ألهنم بالقرآف االحتجاج للنصارل ٯبوز ال أنو،

 العرب إٔب رسوؿ بأنو يؤمنوف أهنم قالواكلو، الصدؽ كعدـ كذبو يعتقدكف ٗبن االحتجاج
 يقتضي، صدقان رسوؿ كأنو، بو اإلٲباف ألف؛ ياتوآببعض االستدالؿ ٥بم ٯبوز ال، خاصة
 الٍب ياتاآل من أكثر رسالتو عمـو على تدؿ الٍب كاآليات، القرآف ُب كلمة بكل اإلٲباف

ٔ))﴾ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ﴿:كقاؿ،ٓ))﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ﴿:تعأب لقولو،بالعرب ٨بصوصة أهنا يتوٮبوف
،ٕ))﴾ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: تعأب قاؿ، الكتاب أىل بدعوة خاصة ياتآ كجاءت،

 بل، غّبىم إٔب مرسل أنو ينفي ال األقربْب عشّبتوأك قريش ُب ياتاآل بعض فتخصيص
 كهذا األنبياء دعوات سائر  األقربْب قومو يدعوا، الناس كل رسالتو تعم ٍب،  ككذلك،

،ٝبيعان ا دين إٔب مدعواف أهنما ينفي كال،تارة للنصارل،ك تارة اليهود بدعوة ياتآ جاءت
 قـو ٨باطبة على تدؿ الٍب اآليات من كغّبىا،ٖ))﴾ڦ ڦ﴿ اسرائيل بِب دعوة على تدؿ ياتآك

. ٝبيعان الناس إٔب ا رسوؿ يكوف أف ينفي كال بالرسالة
 بالدعوة صَّخى السبلـ عليو فا٤بسيحيضانأك  ما»:اإل٪بيل ُب قاؿ كما مَّعى ٍب،
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ُّٗ 

 

 الشعب ٥بذا إال بعثت ما»: اإل٪بيل ُب أيضان كقاؿ.«إسرائيل لبِب إال كأرسلت بعثت
 بعباد أنتم فعلواا كذلك بكم أنا أفعل كما" ا٪بيلهم ُب كما لتبلميذه فقاؿ عم ٍب«ا٣ببيث

 ثوباف ألحدكم يكوف كال القدس كركح بنكاال األب باسم الناس كعمدكا الببلد ُب فسّبكا ا
 من اإل٪بيل ُب إنكاره ٥بم يسوغ فكيف "حرابة كال عصا كال ذىبان كال فضة معو ٯبعل كال

 يوجد كال خاصة العرب إٔب مرسل اأن ا رسوؿ يقل ٓب ككذلك تعميمها ٍب الدعوة ٚبصيص
. بعضها ذكرنا الٍب تاياآل من ذلك ضينق ما فيو بل ىذا على تدؿ أية القرآف ُب

 كل حق ُبىو بل فحسب  ٧بمد حق ُب ىذا فليس، قومو بلساف جاء أنو أما
 كاألقرب،ىوهبا يتكلم الٍب اللغة بغّب رسوالن يرسل كيف إذ، الناس إٔب ا أرسلو رسوؿ

قومو من ، يقوؿ ما يفهموا ٓب بأهنم األمر بادئ ُب عليو الحتجوا كذلك كافلو إذ،
 ا أمره كما اإلسبلـ رسالة بلغ كعندما  أىل من الناس طوائف لكل البياف من كفيو،
، النصارل كمنهم، الكتاب أىل كباألخص،أفواجان ا دين ُب الناس دخل كغّبىم الكتاب

 عيوف تدمع بل، القرآف يفهموا ٓب أهنم بعده جاء كمن كالنجاشي النصارل قساكسة يقل كٓب
 تدؿ الٍب الدالئل كمن،  ا برسوؿ مبشر كأنو، ا٤بسيح دين ٕبقيقة العارفْب ا٤بنصفْب

، معجز كأنو، لسنتهمأاختبلؼ على الناس كليقرأه أنو، العا٤بْب كتاب القرآف أف على
 ا٤بسلمْب علماءإٔب نظرتكلو، أعجميانأك عربيانكاف سواءن، ٗبثلو أحد يأٌب أف كٙبدل
 فاؽ من منهم بل، أعاجم لوجدهتم؛ كالسنة العرب لغة كخاصة الفنوف ٝبيع ُب األكائل
ما فعرؼ القرآف كجاءه، كغّبىا بالوثنية يدين كاف من كمنهم، العرب من ا٤بسلمْب علماء

و.ب كآمن كصدقو فيو
 كحده العربم باللساف أنزلت إ٭با التوراة ف:إ عليهم الرد معرض ُب اإلسبلـ شيخ قاؿ كقد

 إال كغّبٮبا كاإل٪بيل بالتوراة يتكلم يكن ٓب ا٤بسيح ككذلك بالعربية الإ يتكلم يكن ٓب كموسى
.بالعربية

 ٱباطبهم الذين قومو كلسافللرسوؿإالبلسانو ا ينز٥با ال الكتب سائرككذلك
 أكال يعرفونو الذين قومهم بلساف الناس ٱباطبوف إ٭با االنبياء كسائر  تبلغ ذلك بعد ٍب،

. األمم لسائر األنبياء الكبلـ الكتب
 ُب يوجدكف إ٭با دا٧بم ا بعث حْب العربية باللغة العارفوف كاف كقد:يقوؿك
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العرب جزيرة  صارف انتشر ٍب،كالعراؽ الشاـ بعض كاليمن،ا٢بجاز كأرض، كاالىا كما،
ا٤بعمورة كسط ُب فوالساكن  يعرفوف، كالنصارل اليهود حٌب العربية كسط، ُب ا٤بوجودين

كمايتكلمأكثرا٤بسلمْببلكثّبمناليهودكالنصارليتكلموف،األرضيتكلموفبالعربية
كقدانتشرتىذهاللغةأكثرمنسائراللغات،٩بايتكلمهباكثّبمنا٤بسلمْبالعربيةأجود

 منكتبأىلالكتابُبكقتما، كمنكتبالفرسكاليوناف،حٌبإفالكتبالقدٲبة
فاللسافالعربمكالسرياينكالركميكالقبطيكغّبىمإف،عربتهبذهاللغة،كالقبطكغّبىم

منالنا طائفة عرفو منىذهفاللسايعرفوففالذين،سإ٭با العريبأكثر٩بنيعرؼلسانا
.األلسنة

.ِ))﴾ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ﴿:كقولو،ُ))﴾ھے ھ ھ ھ ہ﴿:كأماقولو
حسنهابياناأألفاللسافالعريبأكملاأللسنةكهفهذايتضمنإنعاـاعلىعباد

 .(ّ)مننزكلوبغّبهعظمنعمةعلىا٣بلقأللمعاينفنزكؿالكتاببو
كٓب،مغايرةللعقلكالنقل،إفمسألةالتثليثمسألةشنيعة»:يقوؿاإلماـاأللوسي

يقبلهاغّبالنصارل كالعياذبامنعقي، ؛دةاجملوسكمشركيالعربكالدىريةكىيأسوأ
اسبحانوكجعلواالنوركالظلمةإ٥بْبٗبعُبألفكثّبامناجملوسجعلواا٣بالقكاحداكىو

ا٢بوادثإليهماإ سناد حكىاعنهملتقرهبمأبا، األصناـكما عبدكا كا٤بشركوفإ٭با
كٓب،أبشيءكاحدةكجعلواا٢بوادثمنسوب،نكركاالبارمسبحانوأكالدىريةإ٭با،زلفى

،جهوؿأك،كاليقوؿهباإالكافر،كا٢بلوؿكاالٙبادؤفالعقوؿالتقبلالتجز،يعبدكه
،ككيفيسوغلعاقلأفيتفوهبالتثليث،كالنقلعنالكتبالسماكيةموافقلصحيحالعقوؿ

منأجل،ألنونوأبحلا٢بذاءمنرجليك»:كيستدؿعلىذلكبأفاقاؿُبالتوراة
،إلوابراىيم،نااإلوآباءؾأينإكقاؿلو«نتفيوقائمأرضمقدسةأأفا٤بكافالذم

،«انظر٫بويفغطىموسىكجهومنأجلأنوخشيأف،لويعقوبإك،سحاؽإلوإك
اإل لفظ تكرار النصارل كٯبعل على دليبل اللو تعدد ، نقاأكٯبعلوهنا تكوف ٍب ثبلثة ٥باإيم
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 كاحدا :لوسيقاؿاأل، زيدأبلبكر قلنا إذا أنو كيقتضيعلىىذا بأب٣بالدكأك،
.ُ))ءباآكيكوفأربعة،دزيددأفيتع،كأبلبشر،لعمرك

مناأللغازكالتناقضالذمالماسبقمنأقواؿيتضحلناأفُبعقيدةالنصارلفيك
فكيفبعواـالنصارل،شكاالهتاإكاليستطيعأكابرالقساكسةكالبابواتأفٰبلوا،هنايةلو

عماؿإأك،بدكفمناقشة،سأماـرجاؿالكنيسةأالذيناليعرفوفالدينإالبتنكيسالر
العقلُبأساسياتىذهالعقيدةالباطلة.

،النصارل كبار أحد"أريوس "أف النقل كأصحاب ا٤بؤرخوف كحكى:األلوسي يقوؿ
 بل يراه ما ا٤بسيح ُب يرل كال ،غّبه معو يشرؾكالالبارم توحيدتوكطائفىو يعتقد كاف

 كاجتمعوا فتكاتفوا،النصرانية ُب مقالتو ففشت، كركحو ٔبسمو ٨بلوؽ كأنو،رسالتو يعتقد
قسطنط" ا٤بلك عند نيقية ٗبدينة  مقالتو"أريوس " فشرح فتناظركاْب"،  عليو فرد،

، تنازعهم فطاؿ تناظركا ٍب،ا٤بلك عند مقالتو ُب كشنع، اإلسكندرية بطريق"األكعيدركس"
 عن يبحثوا أف كأمرىم، البَبؾ ٥بم كأقاـ،اختبلفهم ككثرة، مقالتهم انتشار من ا٤بلك فعجب

ِ))عليها اليـو كأكثرىم باألمانة ك٠بوه،كحرركه، شيء على رأيهم تفقاف،يضا٤بر القوؿ
كذلك،تصورىا ٲبكن النصارل مقاالت عامة فإ»: العقبلء من طائفة قاؿ ك٥بذا

 يتصوركىا ٓب كضعوىا الذين فأ  ٔبهل تكلموا بل، ، النقيضْب بْب كبلمهم ُب كٝبعوا،
لو: خرآ كقاؿ،قوال عشر حدأ عن الفَبقوا، نصارل عشرة اجتمعلو بعضهم قاؿ ك٥بذا

 النصارل بعض سألت  كامرأتو،  كابنو،  توحيدىم عن،  قوال الرجل لقاؿ، قوال كأمراتو،
اذ .ّ))«ثاثالقوال كابنو،آخر يعِبتناقضالقـو علىقوؿكاحدكالعلىكىذا ٓبيتفقوا

عقيدةكاحدةُباساسياتدينهمفكيقٗبثلىذاافيدعوغّبهليتبعوبلككيفٗبنمنا
 إٔبغّبىا افٲبيلعنها السمحة كا٢بنفية اكمة االسبلـ بعقيدة مقلب؟عيلو يا اللهم

ك.نالقلوبثبتقلوبناعلىدي
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 المبحث الثالث من الفصل الثالث:

 كالوثنية :،  ، كالشيعة اليهوديةلسنة كالجماعة تجاه كلو من موقف أىل ا

 اليهودية:

منذأمدبعيد ُبإثيوبيا كلها الدياناتالثبلثموجودة ُبأكؿ،ىذه كقدأشرنا
نظراألنواليوجد٥بذهالدياناتنشاطملحوظُب،علىحدةبإٯبازالبحثإٔبكلمنها

إالماكافمنالباحثاليهودمالذمقدـٕبثانُبجامعةأديس،إثيوبياُبالوقتا٢باضر
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باباكحضرالكثّبمنا٤بسلمْبكغّبىم أفيكوفمذىبوقَباحهكالذمأشارفيوإٔبإ،
 إثيوبيا ُب يصلح الذم ا٤بذىب ىو األحباش فرقة يزعم، كما الوىايب ا٤بذىب بدالنعن

كأسقطُبيده،ااضرةالة،فقابلوٝبيعا٤بسلمْبباالستنكاركالردعليوكا٣بركجمنص
،كا٢بق ا٤بسلمْب على التشويش مواصلة ُب اليهود جانب يأمن ال إنو يقة إثيوبيا، ُبُب

ا٢باضركا٤بستقبلكلكنإٔباآلفٓبيكنىناؾشيءكاضح٘باها٤بسلمْبحٌبيواجهوأىل
السنةكا١بماعةٗبايناسبا٤بكافكالزماف،كمنناحيةأخرلفإفاليهودُبإثيوبيامغموركف
اليضهركفُبتصرفاتكاضحةكاليعرؼنشاطديِب٥بمكيظهرأنوكماقاؿديفدكسلر

كالذكبافُباجملتمعايطو)الفبلشايهودإثيوبيا()بأهنمُبطريقهمإٔبالتضاؤؿُبكتاب
صائرينإٔبالذكبافُباجملتمعالذميعيشوففيوإٔبغّبرجعة.ُ))(.هبم

 الوثنية :

ُب ككجودىا ثقافيانكفكريان ا٤بتخلفة األماكن ُب كخاصة موجودة فهي الوثنية أما
األرياؼكالبوادمأكثر،كليس٥بانشاطُباجملاؿالديِباللدينهاكالضداآلخرينفدين
 الوثنيةمبِبعلىتقليداآلباءكاألجدادُبعبادهتمالوثنيةمنعبادةالشمسكالقمركالنجـو

بشكلكاضحكاإلعتق اإلسبلمية األخرلبلكبالعكسفقدأخَبقتهمالدعوة اداتا٣برافية
أكثرمنغّبىممنالدياناتاألخرلفقدأسلمعددكبّبمنهمحٌبأفبعضالقرلتيسلم

كىذاملموسكمبلحظكأشرناإٔبذلك،دفعةكاحدةكخاصةإذاأسلمرئيسالقبيلةمنهم
 عرضنا سابقانحْب البحث اإلسبلـُب دين ُب بكاملها دخلت الٍب القبائل لبعض صور

إثيوبيا ُب كا١بماعة السنة أىل من الدعاة جهود بفضل ٍب ا الذم،بفضل الوقت ُب
من أسلم من ٫بو يلـز ٗبا القياـ ُب ٤بساندهتم مكاف كل ُب ا٤بسلمْب إخواهنم يناشدكف

 كإجاد اآلبار كحفر ا٤بساجد ببناء كغّبىم ٰبتضنوهنمالوثنيْب لكي ٥بم كالدعاة ا٤بعلمْب
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،ككذلككفالةاألئمةكا٤بؤذنْبالذينيَبكوفبيوهتمكيعيشوفكسطأكلئكا٤بسلمْبا١بدد
معرفتو٩باتستقيمبوعبادهتمتبارؾكتعأب. إلمامتهمكتعليمهممايلـز

الشيعة :

ىذهالدكلةا٤بهمةأماالشيعةالرافضةفمنالغريبأفاليكوف٥بمنشاطبارزُب
 إثيوبيا ُب،دكلة الٍبيكثر منالعآبكخاصةُبدكؿإفريقيا رغمجهودىمُبإ٫باءكثّبة
للتشييعمعاألسف،إالأنوكٕبمداال،ا١بهلكالفقر ىوا٤بيدافا٣بصبللدعوة كىذا

إٔبحداآلف،كا٢بقيقةأفا٤بسلمْب إثيوبيا السنةكخاصةيوجدجهودظاىرة٥بمُبدكلة
من،الدعاةكطلبةالعلمُبتوجسمستمرمنالرافضةالذينغزكاكثّبامنالدكؿاإلفريقية

أبابا أديس ُب سفارهتم طريق عن ا١بهات بعض مع بالتعاكف سرم نشاط ٥بم يكوف أف
أمكماىيسياستهمُبالعادةعندمايريدكفأفيؤسسوا٥بمموطأقدـُبأمدكلةأك،

أنوقد٭بىإٔبعلمبعضا٤بسلمْبُبالعاصمةأديسأبابا،منالعآبمنطقة أف،السيما
ىناؾشيبوتعاكفبْبا٤بلحقالثقاُبُبسفارةإيرافكاجمللساألعلىاإلسبلمياإلثيويبحوؿ

نسأؿاأفالٰبققآما٥بم.،٧باكلةإفتتاحملحقثقاُبُبالعاصمةأديسأبابا

الديا فهذه الذكرإذا اآلنفة الثبلث ،نات اليهودية ، كالوثنية الراكالشيعة، ،فضة
ّبعلىا٤بسلمْبىناؾ،فلمنتوسعُببيافتأثكأموجودةُبأثيوبياإالإنوليس٥بانشاط

دياناهتا ك، ماىيعليو ، حصللؤلحباشكالصوفيوككذلكمنالعقائدالباطلة مثلما
كا١بماعة،النصرانيو السنة أىل على لتأثّبىا البحث ىذا أكؿ ُب عنها ا٢بديث ُبعند
للتحذيرمنهاكباالتوفيق.،ا٢ببشة
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 الخاتمة

كاسألوا٢بمد ا٤بباركات األعماؿ تكتمل كبفضلو الصا٢بات تتم بنعمتو الذم 
العملخالصانلوجوالكرًنكنافعان ألخواينا٤بسلمْبكأفٯبعلوسببانُبتعأبأفٯبعلىذا

إيقاضالنفوسابةللخّبُبنصرةإخواهنما٤بسلمْبكالدفاععنا٤بضطهدينمنا٤بسلمْب
كقد الطيبة،ىذا تيسرمنالدعاءكالكلمة كلوٗبا إثيوبيا ُبأ٫باءالعآبكخاصةُبدكلة

توصلتُبىذاالبحثإٔب

  أكالن النتائج األتية : . 

تبْبمنالنتائجُبىذاالبحثأنوٓبيكتبأحدعنإخوانناا٤بسلمْبمنأىلالسنة -ُ
يعينهمعلىالثباتعلى فيما كا٤بعنوية كعنحاجتهما٤بادية إثيوبيا كا١بماعةُبدكلة
ذاتاليدكا١بهلالذميسيطرعلى منشظفالعيشكقلة يعانونو دينهممقابلما

 لدكلة.كثّبمنا٤بسلمْبُبتلكا
ٓبيشرأحدكذلكإٔباجملهوداتالعظيمةالٍببذ٥باكيبذ٥باإخوانناالدعاةكا٤بصلحْب -ِ

ُبذلكالبلدمنالدعوةإٔباكاإلتصاؿببعضاسنْبُبالدكؿاإلسبلميةكا٤بملكة
العربيةالسعوديةكغّبىامندكؿا٣بليجلطلبدعمهما٤بادمُبإنشاءا٤بدارسكبناء

لنشرالعلمكالتعليمكالدعوةإٔباا٤بس ا٤ببثوثةُبأ٫باءإثيوبيا اجدكا٤براكزاإلسبلمية
ُبصفوؼا٤بسلمْبمنناحيةكدعوةالنصارلكالوثنيْبمنناحيةأخرل

ا٢بق -ّ بْب دائم الصراع أف كقدر قضى قد تعأب كا تعأب ا دين ىو اإلسبلـ أف
 ، الساعة قياـ إٔب كأعداءكالباطل ، ضارية ٧باربة أعدائو ًقبل من ٧بارب فاإلسبلـ

اإلسبلـيتخذكفكلاالساليبالٍبٛبكنهممنحرباإلسبلـ،كمامنأسلوبإال
نةمنكجربوهضداإلسبلـكالبدأفيعرؼا٤بسلمىذهاألساليبحٌبيكوفعلىبي

 (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ې ې) أمره،كقدقاؿاتعأب
(
 0) 

ءاإلسبلـاليهودكالنصارلكا٤ببتدعةكأصحابالبدعا٤بنحرفةمابرحوايكيدكفأفأعدا -ْ
 لئلسبلـكا٤بسلمْبمنذالقدـكحٌبعصرناا٢باضركإٔبأفيشاءا.
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أفاليهودكالنصارليستخدموفأىلالبدعكا٣برافاتلبلوغمايريدكنومنىدـاإلسبلـ -ٓ
الدعوةالصحيحةإٔباتعأبكماأشرناإٔبكا٤بسلمْبأكعلىاألقلٙبجيمكإيقاؼ

 ذلكُبثناياالبحثكاألحباشكالصوفية.
دعوهتم -ٔ لنشر كتركهم كا٤بسلمْب اإلسبلـ عن كأتباعهم كالنصارل اليهود يرضى لن

(ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ ٹ)الصحيحةكقدبْباذلكُبقولوتعأب
(1) 

كمنالنتائجكذلكأنوتبْبٕبكلغّبمحاجةعامةالناسمنغّبا٤بسلمْبكتعطشهم -ٕ
كذلكمنخبلؿٙبدثا٤بسلمْبمعنا السليمة الفطرة الدينا٢بق٤بوافقتو ىذا ٤بعرفة
الذميلقونوعلىا٤بسلمْبُبعدـنشرالدعوة حوؿىذاا٤بوضوعبعدإسبلمهمكاللـو

 الصحيحة.
لبذؿا١بهودلذلكنرلأنو -ٖ منالواجبعلىا٤بسلمْبعامةكعلىأىلالعلمخاصة

الناسا٤باسةإليوكى الدين٢باجة وكاجبشرعيمنمنطلققولوا٤بتضافرةلنشرىذا
ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڈ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ) كقولوتعأب (2) (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)تعأب

(  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
(3)

  
النتائجالٍبٙبصلمنجراءالدعوةإٔبابْبالكفارمننصارلالثمراتا٤ببهرةُب -ٗ

إثيوبيا ُب كالوثنيْب النصارل عامة دخوؿ ُب كا٤بتمثلة ا٤بتواضعة ا١بهود رغم ككثنيْب
إٔبذلكُبثنايا أشرنا كما كمنهمعشراتالقساكسة األلوؼإٔباإلسبلـ بعشرات

 .البحث
َُ-  من ا٤بنصركف يبذلو ما دكؿرغم من حدكد كببل مستمران كدعمان كبّبة ٦بهودات

النصارلللتنصّبُبإثيوبياكغّبىاإالأفالنتائج٨بيبةآلما٥بمفبليدخلُبالنصرانية
إٔبمعونةكمع إالطفلأيخذمنأىلوأكجاىلاليعرؼالدينا٢بقأكفقّبانٕباجةو

أحو إستقرار بعد اإلسبلـ إٔب عودهتم يضمن ال ا٤بعيشيةىذا كظركفهم ا٤بادية ا٥بم
 كإستغنائهمعنالنصارل.
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سببافرئيسافُبتنصّببعضا٤بسلمْبالذم -ُُ كمنالنتائجتبْبأفا١بهلكالفقر
 ٯبهلوفدينهما٢بقيقيكيغررهبممنًقبلا٤بنصرين.

ُب -ُِ كبّب دكر ٥بم إثيوبيا دكلة على ا٤بتعاقبة النصرانية ا٢بكومات أف كذلك تبْب
الضغطعلىا٤بسلمْباكلةتنصّبىمكصدىمعندينهمباإلكراهٖببلؼماىوعليو

 ُبا٢بكوماتالنصرانيةُبالدكؿاألخرلالٍبفيهاجالياتمسلمة.

 ثانٌاً التوصٌات األتٌة: .

كقولو(1)  (ې ٴۇ ۋ)وفتوصيتناُبىذاالبحثمنطلقةمنقولوتعأبينبغيأفتك -ُ
 (2)  (ى ى ى ى ى)تعأب كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ للمؤمن"ا٤بكقوؿ ؤمن

بعضان" (3)كالبنيافيشدبعضو كالسبلـ الصبلة عليو مثلا٤بؤمنْبُبتوادىم"كقولو
 كتراٞبهم كتعاطفهم إذا الواحد ا١بسداكا١بسد سائر لو تداعى عضو منو شتكى

 .(ْ)بالسهركا٢بمى"
إخواهنم -ِ مؤازرة ُب بواجبهم القياـ كأفردان دكالن عامة ا٤بسلمْب فإف ا٤بنطلق ىذا من

الدكلةدكلة إثيوبياا٤بسلمْبا٤بضيقعليهمُببعضالدكؿكمنهما٤بسلموفُبىذه
 :ستطاعةلقياـببعضاألموراآلتيةحسباإلكذلكبا

علىمستولالدكؿكا٢بكوماتاإلسبلميةكالوقوؼإٔبجانبا٤بسلمْبالذين - أ
قتصاديانعنطريقالتنسيقبينهماالينالوفحقوقهمُببعضالدكؿسياسيانك

الدكؿ تلك بَبؾ األقل على كالسفارات السفر طريق عن الدكؿ تلك كبْب
ربكفُبتغيّبدينهمقعليهمكالٯبييضا٤بسلمْبُبحا٥بمكعلىدينهمكال

 كعقائدىم.
إليوُبٝبيعالدكؿعن - ب الدينكالدعوة نشر ينبغيعلىا٢بكوماتاإلسبلمية

ُب إيراف تفعل كما كمعنويان ماديان كدعهم الدينية كا٤بلحقات السفارات طريق
 سفاراهتاُبالعآب.
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العلمكالعلماء - ت علىمستولعامةالشعوباإلسبلميةكخاصةطلبة كالقياـأما
ماديان ىناؾ بالدعوة القائمْب كدعم الدكؿ تلك ُب اإلمكاف حسب بالدعوة
خطباء ككضع اإلسبلمية كا٤براكز ا٤بساجد كبناء مثبلن الدعاة بكفالة كمعنويان

 كأئمةكدعمهمماديان.
إثيوبياالشعورباألٮبيةالقصول٤بناصرةإخواهنما٤بسلمْبُبتلكالدكؿكمنها - ث

األكل على إو أحواؿ كتفقد بزيارة منقل ا٤بستطاع كعمل ا٤بسلمْب خواهنم
 دعمهمُبمسّبهتمالدعوية.

كا١بامعات - ج ُبالوزاراتالتعلمية كإمكانية صبلحية ٯببعلىكلمنُبيده
كغّبىمإثيوبيائةالظركؼا٤بناسبةكقبوؿالدارسْبمنإخواهنما٤بسلمْبمنيبته

بعدذلكإٔبدعاةكمعلمْبُببلدىمبعدالتخرجكدعمهمبعد حٌبيعودكا
لدعوةكىذاكإفكافموجودكا٢بمدذلكماديانليتموامسّبهتمُبالتعليمكا

منالبعضكخاصةمنببلدا٢برمْبكشعبهاحكومةكشعبانإالأفىذااليكفي
 مكا٤بعاكنة.٢باجةإخواهنما٤بسلمْبمنزيادةالدع

 

 

 

  



 

َّّ 

 

 فهرس اآلٌات 

 الصفحة اسم السورة ورقم اآلٌة اآلٌة

 51 64آل عمران  (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ)

 81 85آل عمران  (  ڦ ڦ ڦ چ چ چ چ ڃ)

 171 71هود  (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)

 171 11األحزاب  (ڈ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ)

114 

 171 64ص  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)

 171 67الحجر  (ى ى ى ى)

 171 47طه  (  ڑ ڑ ڇ ڇ ڇ)

 171 7األنبٌاء  (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ)

 171 77الكهف  (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 171 56المدثر  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ ڎ)

 174 177التوبة  (ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ)

111 

 48 17الروم  (ڭ ڭ ڭ ې ې) 

771176 

 771176 171األعراف  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿

 177 15لقمان  (ڭ ڭ ې ې ۉ ۉ ې ې ٴۇ)

 177 87الزخرف  (ى ى ى ى ى ى ى)

 177 18الزمر  (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)

 177 16النحل  (چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)

 179 54الروم  (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ)

 179 68ٌوسف  (ى ى ى ى ى)
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 الصفحة اسم السورة ورقم اآلٌة اآلٌة

 117 11المدثر  (ڱ ڱ ں ں ڻ)

 117 4الفتح  (  چ چ چ ڃ ڃ)

 117 1األنفال  (ڦ ڦ ڦ چ چ چ)

 111 178البقرة  (ڻڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )

 111 91النساء  (ڤ ڤ ڤ)

 1111174 177التوبة  (ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 111 18الفتح  (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڳ ڳ)

 111 19الفتح  (ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ)

 114 17الحشر  (ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ)

 114 11الشورى  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ )

 1711114 11األحزاب  (ڈ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ)

 78196 11الشورى  ﴾ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿

 177 16النحل  (چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)

 118 47غافر  ﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ﴿

 771176 17الروم  (ڭ ڭ ڭ ې ې)

 771176 171األعراف  (   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

 79 16الملك  (چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)

 79 57النحل  (ڭ ڭ ڭ ې)

 87 11الفجر  (ى ى ى ى ى)

 148 89األعراف  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 186 6التوبة  ( ى ى ى ى)

 186 54األعراف  (ڌ ڈ ڈ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ)
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 الصفحة اسم السورة ورقم اآلٌة اآلٌة

 94 11اإلسراء  (  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)

 97 11الجن  (ڎ ڎ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)

 97 16الزمر  (   ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ)

 97 41-47النازعات  (..... ى ى ى ى ى ى ى ى ى)

 99 174آل عمران  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)

 99 79-78المائدة  (.....ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ چ چ چ)

 99 41الحج  (ڌ ڌ ڈ ڈ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ)

 199 14ٌونس  (ڈ ڈ ی ی ى)

 199 117البقرة  (ى ى ى ى ى ى)

 199 164البقرة  (ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ)

 199 81النساء  (   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڈ ڍ)

 177 115النساء  (   ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ)

 171 118األعراف  (   ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)

 174 17اإلسراء  (   ڦ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ)

 175 11الشورى  (  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)

 177 56العنكبوت  (چ چ)

 177 117الكهف  (   ڦ چ چ چ چ)

 1781111 1المائدة  (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

 178 18األنعام  (ڎ ڌ ڌ ڈ ڇ ڇ ڎ)

 179 85البقرة  (ڦ ڦ ڦ چ)

 117 16النساء  (ۀ ۀ ہ)

 117 11ٌوسف  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)
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 الصفحة اسم السورة ورقم اآلٌة اآلٌة

 16 1آل عمران  (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٿ)

 16 65آل عمران  (ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ)

 177 16النحل  (چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)

 116 158-157النساء  (   ......ڦ ڦ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ)

 117 71-71المائدة  (   .......ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)

 (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)

 (ٹ ۀ ۀ ہ)

  1ٌوسف 

 

 195الشعراء 

1191111 

 

119 

 119  198الشعراء  (ې ې ۉ ۉ ې ې)

 (ٱ ڦ ڦ ڦ ڦ پ پ پ پ)

 (ڇ ڇ ڇ ڎ ڎ ڌ ڌ ڈ ڈ ڍ ڍ)

  117البقرة 

 

  

 118آل عمران

19 

 

 

19 

  64آل عمران  (   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) 

 

119 

 661191 111البقرة  (ى ى ى ى ى ى ى ى ى ىې )
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 فهرس األحادٌث

 رقم الصفحة الحدٌث

 111...(فوالذمنفسيتسبوااصحايب)ال -ُ

 186)التسبوااصحايبفلوأف....( -ِ

 117 )اليزينالزاينحْبيزين...( -ّ

 114)اذكركماُبأىلبيٍب...( -ْ

 79)ارٞبوامنُباألرضيرٞبكممنُبالسماء...( -ٓ

 111)اعملواماشئتمفقدغفرتلكم...( -ٔ

 1كسبعْبفرقة...()افَبقتاليهودعلىاحدلأكاثنْب -ٕ

 176)اللهمال٘بعلقربمكثنانيعبد...( -ٖ

 177فاء...()إينخلقتعبادمحن -ٗ

 47...()بعثنارسوؿاإٔبالنجاشي -َُ

 191)تركتفيكمماإفٛبسكتمبو...( -ُُ

177 

111 



 

ّّٓ 

 

 رقم الصفحة الحدٌث

 51)فإفعليكإٍبالنصارلمنقومك...( -ُِ

 175)فعليكمبسنٍبكسنةا٣بلفاءالراشدين...( -ُّ

 77)فليكنأكؿماتدعوىمشهادةأفالإلوإالا...( -ُْ

 )قدتركتكمعلىاجةالبيضاء...( -ُٓ


191 

 48الفطرة...()كلمولوديولدعلى -ُٔ

77 

177 

 175)ال٘بلسواعلىالقبور...( -ُٕ

 176)لعنازائراتالقبوركا٤بتخذينعليهاا٤بساجدكالسرج...( -ُٖ

 175)لعناليهودكالنصارلاٚبذكاقبورأنبيائهممساجد...( -ُٗ

 41)٤بانزلنابأرضا٢ببشة...( -َِ

 191...(بويئا٩باأمركمابوإالامركما)ماتركتمش -ُِ

 87)منيدعوينفأستجيبلو...( -ِِ

 ٠171بعمقالٍب...(أمرأن)نضرا -ِّ

 87)ينزؿافيقوؿأناا٤بلك...( -ِْ

 119)ا٤بؤمنللمؤمنكالبنياف...( -ِٓ

 119)مثلا٤بؤمنْبُبتوادىمكتراٞبهم...( -ِٔ
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 المصادر كالمراجع

ـ.دط،.د)التوحيدداعية عبدالوىاب محمدهبجت،٧بمداألثرم، -ُ ،ف.د،
(.ت.د

(.ت.دف،.د،ـ.دط،.د)،الحبشة في الجريح اإلسالـأٞبد،أبواألثيويب، -ِ
،"كثائق عن أحواؿ المسلمين في الحبشة"اإلسالـ في الحبشة،يوسفأٞبد، -ّ

 د.ط،)القاىرة:د.ف،د.ت(
بّبكت)،ُط،الشريعةبكر،أبوعبدابنا٢بسْببن٧بمد،األجرم -ْ دار:

 (ت.العريب،دالكتاب
 (.ت.ف،د.د:ـ.د)ط،.د،الصوفية عند العقدية االنحراؼ مظاىر٧بمد،،إدريس -ٓ
 السير كتاب"إسحاؽبنسّبةا٤بطليب،يساربنإسحاؽبن٧بمدإسحاؽ،ابن -ٔ

(.ت.دالفكر،دار:بّبكت)،ُط،"كالمغازم
ُط،كفوائدىا فقهها من كشيء الصحيحة السلسلةالدين،ناصر٧بمداأللباين، -ٕ

(.ت.،دكالتوزيعللنشرا٤بعارؼمكتبةالرياض،)
،المسيح عبد لفقو لما الفسيح الجوابالبغدادم،٧بمدبنلقمافاأللوسي، -ٖ

(قُُِْف،.د:بّبكت)ط،.د
كزارة:ـ.د)،ٕط،يضادىا كما الصحيحة العقيدةعبدا،بنعبدالعزيزباز،ابن -ٗ

(.ت.دكاإلرشاد،كالدعوةاإلسبلميةالشؤكف
طوؽدار:ـ.د)،ُط،البخارم صحيحعبدا،أبوإ٠باعيلبن٧بمدالبخارم، -َُ

 (.ت.دالنجاة،
 د،ط،د،ت،د،ـُالحبشة في منقلب من تاريخهابولسمسعد، -ُُ



 

ّّٖ 

 

الرياض)،ٔط،التدمريةا٢براين،عبدا٢بليمبنأٞبدتيمية،ابن -ُِ العبيكاف،مكتبة:
(ىػُُِْ

،ُ.طمنهاج السنة،أٞبدبنعبدا٢بليما٢براين،بنتيميةا -ُّ نشرجامعة)الرياض:
 .د.ت(اإلماـ٧بمدبنسعود،

:الرياض)،ِط،الواسطية العقيدةا٢براين،تيميةبنعبدا٢بليمبنأٞبدتيمية،ابن -ُْ
(ىػَُِْ،السلف،أضواءنشر

ا٤بلك٦بمع:ا٤بنورةا٤بدينة)،ط.د،الفتاكل مجموععبدا٢بليم،بنأٞبدتيمية،ابن -ُٓ
(.ت.دفهد،

(.ت.،دف.د:ـ.د)ط،.د،الفتاكلمجموع عبدا٢بليم،بنأٞبدتيمية،ابن -ُٔ
نشر:الرياض)،ُط،كالنقل العقل تعارض درءا٢براين،عبدا٢بليمأٞبدتيمية،ابن -ُٕ

(ت.سعود،دبن٧بمداإلماـجامعة
 دين بدؿ لمن الصحيح الجوابا٢براين،تيميةبنعبدا٢بليمبنأٞبدتيمية،ابن -ُٖ

(ىػُُْٗالعاصمة،دار:السعودية)،ِط،المسيح
مكتبة:ـ.د)،ِط،الترمذم سنن،موسىبنسورةبنعيسىبن٧بمد،الَبمذم -ُٗ

(ـُّٓٗحليب،مصطفى
:بّبكت)،ُط،إبليس تلبيسعلي،بنعبدالرٞبنالفرجأبوالدينا١بوزم،ٝباؿابن -َِ

 (ت.كالنشر،دللطباعةالفكردار
،الحبشة فتوح أك الزماف تحفة سآب،بنعبدالقادربنأٞبدالدينشهابا١بيزاين، -ُِ

(ت.،دف.د:ـ.د)ط،.د
،ُط،الصحيحين على المستدرؾٞبدكيو،بن٧بمدبنعبدابن٧بمدا٢باكم، -ِِ

(ت.دالعلمية،الكتبدار:بّبكت)



 

ّّٗ 

 

دار:ـ.د)،ُُط،المستقيم الصراطا٥بررم،يوسفبن٧بمدبنعبدا،ا٢ببشي -ِّ
(ىػُِّْ،للطباعةا٣بّبيةا٤بشاريع

ِط،تيمية بن ضالالت كشف في السنية المقاالتا٥بررم،عبداا٢ببشي، -ِْ
(ـََِٖ-ىػُِْٗكالنشر،للطباعةا٤بشاريعدار:بّبكت)

 بشرح السنية العقيدة إظهارا٥بررم،يوسفبن٧بمدبنعبداا٢ببشي، -ِٓ
(ت.د،للطباعةا٣بّبيةا٤بشاريعدار:بّبكت)ط،.د،الطحاكية

 ضالالت كشف في السنية المقاالتا٥بررم،يوسفبن٧بمدبنعبداا٢ببشي، -ِٔ
(ىػُّّْا٣بّبية،ا٤بشاريعدار:بّبكت)ط،.د،ةيتيم ابن

البياف صريحا٥بررم،يوسفبن٧بمدبنعبداا٢ببشي، -ِٕ بّبكت)ط،.د. دار:
(ت.دللطباعة،ا٣بّبيةا٤بشاريع

مصر)،ُط،الفلسفي المعجم،عبدا٤بنعما٢بفِب، -ِٖ -ىػَُُْالشرقية،الدار:
(ـَُٗٗ

،ُط،السيرة في الجغرافية المعالم معجما٢بريب،زكيربنغيثبنعاتقا٢بريب، -ِٗ
(ىػَُِْعاـكالتوزيع،للنشرمكةدار:ـ.د)

 كاالىواء الممل في الفصلاألندلسي،سعيدبنأٞبدبنعلي٧بمدأبو،حـزابن -َّ
(.ت.د،ا٣با٪بيمكتبة:القاىرة)ط،.د،كالنحل

(ت.د،الفكردار،:ـ.د)ط،.د،الحبشة،ياسْبا٢بموم، -ُّ
:ـ.د)،ُط،حنبل بن أحمد اإلماـ مسند ،حنبلبن٧بمدبنأٞبد،حنبلابن -ِّ

 (ـََُِ-ىػُُِْ،الرسالةمؤسسة
مصر)،ُط،الفلسفي المعجم،عبدا٤بنعما٢بفِب، -ّّ -ىػَُُْالشرقية،الدار:

(ـَُٗٗ



 

َّْ 

 

(ت.د،الفكردار،:ـ.د)ط،.د،الحبشة،ياسْبا٢بموم، -ّْ
،كجل عز الرب صفات كإثبات التوحيد كتابإسحاؽ،بن٧بمدخزٲبة،ابن -ّٓ

(ـُْٗٗ-ىػُُْْالرشد،مكتبةالرياض،:السعودية)،ٓط
،ـ.دط،.د،خلدكف بن مقدمة ،زيدأبو٧بمدبنٞبدبنعبدالرٞبنخلدكف،ابن -ّٔ

ت.،دف.د
ا٤بكتبة:بّبكت)ط،.،دداكد أبو سننإسحاؽ،بناألشعثبنسليمافداكد،أبو -ّٕ

(ت.دالعصرية،
عبدالرٞبندمشقية، -ّٖ ط،.د)،األحباش فرقة أصوؿ فقو في السنة لاى موسوعة،

(.ت.دف،.د،ـ.د
 فرؽ اعتقادات التيميزا٢بسْب،بنا٢بسنبنعمربن٧بمدعبداأبوالرازم، -ّٗ

(ت.دالعلمية،الكتبدار:بّبكت)ط،.د،كالمشركين المسلمين
،ِط،اإلسالمية كالفلسفة التصوؼ في دراساتأٞبد،الشوبكيصاّب،الرقب، -َْ

(ىػُِْٗ،ف.د:ـ.د)
القاىرة)،ط.د،إثيوبيا تاريخرياض،زاىررياض، -ُْ ا٤بصرية،األ٪بلومكتبة:

(ـُٔٗٗ
 (د،تف،.د،ـ.د)،ط.د،البياف علمعزيز،بنعبداجمليدالزنداين، -ِْ
)،ّط،النصرانية في محاضراتأٞبد،بنمصطفىبنأٞبدبن٧بمدزىرة،أبو -ّْ

(ت.العريب،دالفكردار:القاىرة
ا٤بدينة)،ِط،الكبرل الطبقاتبالوالء،ا٥بامشيمنيعبنسعدبن٧بمدسعد،ابن -ْْ

(ىػَُْٖ،ا٢بكمةكالعلـومكتبة:ا٤بنورة
،الحديث ألىل االنتصارالظفر،أبوعبدا١بباربن٧بمدبنمنصورالسمعاين، -ْٓ

 (ـُٔٗٗ-ىػُُْٕا٤بنار،أضواءمكتبة:السعودية)،ُط



 

ُّْ 

 

،نشرا١بامعةٓٗ،صُ،مجُٔ،طمنهج األشاعرة في العقيدة سفرا٢بوإب، -ْٔ
اإلسبلميةبا٤بدينةا٤بنورة.

 كاألمر كالبدعة السنة حقيقةالدين،جبلؿبكرأيببنعبدالرٞبنالسيوطي، -ْٕ
(ىػَُْٗالرشيد،مطابع:ـ.د)ط،.د،االبتداع عن كالنهي باالتباع

دار:بّبكت)ط،.د،األـالقرشي،عثمافبنالعباسبنإدريسبن٧بمدالشافعي، -ْٖ
(ـَُٗٗ-ىػَُُْا٤بعرفة،

ا٤بكرمةمكة)،ُط،األحباش فرقةعلي،بنسعدالشهراين، -ْٗ كالفوائد،العلمدار:
(ىػُِّْ

ا٤بدينة)ِط،الوىابية حوؿ تاريخي خطأ تصحيحالشويعر،سعدبن٧بمدالشويعر، -َٓ
(ىػُُْٗعاـا٤بنورة،با٤بدينةاإلسبلميةا١بامعة:ا٤بنورة

 تاريخ" كالملوؾ األمم تاريخغالب،بنيزيدبنجريربن٧بمدجعفرأبوالطربم، -ُٓ
(ىػُّٕٖعاـالَباث،دار:بّبكت)،ِ،ط" الطبرم

د،كالعرب الحبشة بين،عبدا٢بميدعابدين، -ِٓ القاىرة)ط،. العريب،الفكردار:
 (ت.د

الرب،ابن -ّٓ  في لما التمهيدا٤بالكي،الربعبدبن٧بمدبنعبدابنيوسفعبد
(ىػُّٕٖاألكقاؼ،كزارةنشر:ا٤بغرب)ط،.د،كاألسانيد المعاني من الموطأ

الكتبدار:بّبكت)،ُط،االستذكار٧بمد،بنعبدابنيوسفعبدالرب،ابن -ْٓ
 (ـَََِ-ىػُُِْالعلمية،

،دالرحمن كجهوده في توضيح العقيدةالشيخ عبالرزاؽعبداسنالبدر،عبد -ٓٓ
ق.ُُْٖنشرمكتبةالرشدالسعوديةالرياض



 

ِّْ 

 

مكة)ط،.د،كالنصرانية اإلسالمية بين اإللهية الذاتعبدالشكور،العركسي، -ٔٓ
(ت.دا٣بضراء،طيبةدار:ا٤بكرمة

 علماء من لعدد كالدعوية العلمية الجهودعبدالرٞبن،تاج٧بمدالعركسي، -ٕٓ
(ت.دف،.د،ـ.دط،.د)،الحبشة

-ىػُُْٗف،.د:ـ.د)،ُط،إثيوبيا تاريخ،عبدالرٞبنتاج٧بمدالعركسي، -ٖٓ
 (ـُٗٗٗ

 العقيدة شرح،ا٢بنفيٞبدبنعليالدينعبلءبن٧بمدالدينصدرالعز،أيبابن -ٗٓ
 (ـََِٓ-ىػُِْٔكالتوزيع،كالنشرللطباعةالسبلـدار:ـ.د)،ُطالطحاكية،

عقائد السلفنشاركعمارٝبعيالطاليب،عليساميال -َٔ السلفية، اآلثار مكتبة
ـ.ُُٕٗالناشرمنشأةا٤بعارؼباإلسكندريةجبلؿحزمكشركاه

(ت.دف،.د:د،ـ)ط،.د،التاريخ عبر كالحبشة اإلسالـ ،غيثفتح -ُٔ
 لطائف في التمييز ذكم بصائرالشّبازم،٧بمدبنيعقوببن٧بمدأبادم،الفّبكز -ِٔ

(ىػُُْٔاإلسبلمية،للشؤكفاألعلىاجمللسنشرالقاىرة،)ط،.د،العزيز الكتاب
،"الوىابية فضائح" كتاب صاحب افتراءات كشفمسفر،بنسعيدالقحطاين، -ّٔ

(ت.،دف.د:دـ)،ط.د
،ِط،االعتقاد لمعةا٤بقدسي،٧بمدبنأٞبدبنعبداالدينموفققدامة،ابن -ْٔ

 (قَُِْاإلسبلمية،الشؤكفكزارةنشر:الرياض)
)دارالعرباإلسبلمي،بّبكت(ط،الذخيرةالقراُب،أٞبدبنإدريسالقراُب، -ٓٔ

ـُْٗٗعاـ
القاىرة)ط،.د،القشيرية الرسالةىوازف،بنعبدالكرًنعبدالرحيمالقشّبم، -ٔٔ دار:

 (ت.دا٤بعارؼ،



 

ّّْ 

 

،ِط،متن القصيدة النونيةابنالقيم،٧بمدبنأيببكربنأيوببنقيما١بوزية، -ٕٔ
 ق.ُُْٕ)القاىرة،مكتبةابنتيمية(

نشردار،ج السالكينمدار بكربنأيوببنقيما١بوزية،ابنالقيم،٧بمدبنأيب -ٖٔ
ـُٔٗٗ-ىػُُْٔ،ّبّبكتط–الكتابالعريب

دار:ـ.د)،ُط،كالنهاية البدايةالدمشقي،الفداءأبوإ٠باعيلبن٧بمدكثّب،ابن -ٗٔ
(ـََِّ-ىػُِْْكالنشر،للطباعةىجر

،ُط،األسود الظل معاصرة إسالمية ركاية٪بيب،الكيبلين، -َٕ ـ.د) دارطبعة:
(ـُِٖٗ-ىػَُِْالنفائس،

(ـُِٓٗف،.د:مصر)ط،.د،القبطية األمة تاريخالقبطي،التاريخ١بنة -ُٕ
دار:بّبكت)ط،.د،ماجو ابن سننالغزكيِب،يزيدبن٧بمدعبداأبوماجو،ابن -ِٕ

 (ت.د،العربيةالكتبإحياء
مؤسسةنشر:ـ.د)ط،.د،مالك موطأا٤بدين،األصبحيمالكبنأنسبنمالك -ّٕ

(ىػُُِْالرسالة

 في الكبير الحادما١برم،حبيببن٧بمدبن٧بمدبنعليا٢بسنأبوا٤باكردم، -ْٕ
،ُط،الشافعي اإلماـ فقو بّبكت) -ىػُُْٗ،العلميةالكتبدارنشر:

(ـُٗٗٗ
إلدارةالعامةالرئاسةعنتصدردكرية٦بلة،ٖٖعدد،اإلسالمية البحوث مجلة -ٕٓ

.كاإلرشادكالدعوةالعلميةالبحوث
.شهرية٦بلة(ّٖ)عدد،البياف مجلة -ٕٔ
نشر:ـ.د)ط،.د،المنار تفسيرالدين،مشس٧بمدبنرضاعليبنرشيد٧بمد -ٕٕ

(ـَُٗٗللكتاب،العامةا٤بصريةا٥بيئة



 

ّْْ 

 

ط،.د،الكبرل االنطالؽ معالم كالجماعة السنة أىل عبدا٥بادم،٧بمدا٤بصرم، -ٖٕ
(ت.دكالتوزيع،للنشرطيبةدار:الرياض)

.العربيةا٤بكتبةنشر:بّبكت)ط،.د،كأكسـو مآرب بين الحبشةعارؼ،٩بتاز -ٕٗ
 (ت.د

بنعلي،ابنمنظو -َٖ لساف العربر،٧بمدبنمكـر ،ّ)بّبكتدارصادر(،ط.
قُُْْ

.ىػُّّْ/ِ/ُاإلسالمي للشباب العالمية الندكة عن صادرة نشرة -ُٖ
شلتوت،٧بمدفهيمحققوباسيو،ريينو،بالفرنسية مقدمة مع نشرة -ِٖ ا٥بيئة:مصر)

(ـُّْٗ-ُْٖٗللكتاب،العامةا٤بصرية
ا٤بريخدار:الرياض)ط،.د،أفريقيا شرؽ في اإلسالـ انتشار،عبدا٧بمدالنقّبه، -ّٖ

 (ىػَُِْللنشر،
ْٖ-  اإلسبلمي للشباب العا٤بية ، الموسوعة الميسرة في األدياف كالمذاىب الندكة

قَُْٗعاـِ)الرياض،طالمعاصرة
ط،.د،مسلم صحيحا٢بسن،أبوا٢بجاجبنمسلمالنيسابورم، -ٖٓ بّبكت) دار:

(ت.دالعريب،الَباثإحياء
،ىشاـ البن النبوية السيرةا٢بمّبم،أيوببنىشاـبنعبدا٤بلكىشاـ،ابن -ٖٔ

(ىػُّٕٓ،ا٢بليبالبايبمصطفىمطبعة:ـ.د)،ِط
النهضةدار:ـ.د)،ُط،كالفلسفة الدين بين اإلسالمي التصوؼإبراىيم،ىبلؿ، -ٕٖ

(ـُّٓٗعاـ،العربية
ا٤بكرمةمكة)،ُطيوسف،بن٧بمدبنالطيب٧بمداليوسف، -ٖٖ ا٤بكية،ا٤بكتبة:

 (ىػُُْٔ


