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ﻣن ﻭيكيبيديا ،الموسوعة الحرة

اآلميش )باإلنجليزية (Amish :ھي طائفة ﻣسيحية تجديدية العماﺩ تتبع للكنيسة المنونية .نشأت الطائفة في
العصوﺭ الوسطى ،ﻭھي فترة ﺷھدت برﻭز ﺣركات إﺻالﺣية ﻣسيحية كثيرة ،ﻣنھا الطائفة التي كانت تعرف
ﺣينذاك باسم المسيحيين الجدﺩ اآلنابابتيست التي يعتبر اآلﻣيش جزءا ﻣنھا .ﻭيبلغ عدﺩ اآلﻣيش ﺣاليا ً زھا
 249.000ﻣوزعين على  22ﻣستوطنة في الواليات المتحدة ﻭفي ﻭالية أﻭنتاﺭيو في كندا.

 
 1أتباع

زﻭجين ﻣن اآلﻣيش يمشون في عربة

 2عقيدتھم
 3تاﺭيخھم
 4ﻣراجع

 
تعيش أقدﻡ جماعة ﻣن االﻣيش في ﻣقاطعة )النكستر( ،ﻭھي ﻣنطقة زﺭاعية نائية استوطنھا األﻣيشيون األﻭائل في العشرينات ﻣن القرن الثاﻣن عشر ،ﻭيتراﻭح عدﺩ
أفراﺩھا بين  16ﻭ 16ألفا .ﻭكان الكثير ﻣن اآلﻣيش قد لجأﻭا إلى تلك المقاطعة ھربا ﻣن االضطھاﺩ الديني في أﻭﺭﻭبا .ﻭيتوزع أفراﺩ طائفة اآلﻣيش على عشرات
المستوطنات التي تعيش كل ﻣنھا باستقاللية تاﻣة ﻭفقا لقوانينھا الخاﺻة غير المكتوبة ﻭالمعرﻭفة باسم"أﻭﺭﺩنانغ"

][1

يتحدث ﻣعظم اآلﻣيش ﺛالث لغات :لغة قريبة ﻣن األلمانية تسمى "بنسلفانيا ﺩاتش" في المنزﻝ ،ﻭلغة قريبة أيضا ﻣن األلمانية تدعى "ھاي جيرﻣان" في ﺻلواتھم،
ﻭاإلنكليزية في المداﺭس.


يؤﻣنون باالنعزاﻝ عن العالم الخاﺭجي ﻭعن أي ﻣحاﻭالت لدﻣجھم أﻭ ﺧلطھم بمجتمعات ﻭتعاليم أﺧرى.


ﺣركة اآلنابابتيست قوبلت بـ "التكفير" ﻣن قبل طوائف الكاﺛوليك ﻭالبرﻭتستانت ﻭتم الحكم عليھم باإلعداﻡ ﻭتم بالفعل إعداﻡ الكثير ﻣنھم ﻣما ﺣدا بھم للفراﺭ
بـ "ﺩينھم" في بداية األﻣر ﻣن سويسرا ﻭإقليم األلزاس الفرنسي ﻭجباﻝ جنوب ألمانيا .إلى أﻣريكا.
في عاﻡ  1536ﻭعلى يد قسيس كاﺛوليكي اسمه ﻣينو سايمنز تأسست ﺣركة المينونايت ﻭالتي ﻭﺣدت ﻭبلوﺭت ﺣركة اآلنابابتيست .ﻭفي عاﻡ  1693أسس
ﻣسيحي سويسري اسمه يعقوب آﻣان "جاكوب آﻣان" طائفة اآلﻣيش ﻭالتي انفصلت فيما بعد عن المينونايت .ﻭﻣنذ ﺫلك الحين ،أﺻبحت تلك الطائفة عرضة
للمالﺣقة ﻣن قبل الكاﺛوليك ﻭالبرﻭتستانت الذين اتھموھم بالكفر ،ﻣما ﺣدا بھم إلى الفراﺭ بدينھم إلى أﻣريكا ﻭبالتحديد إلى ﻭالية بنسلفينيا نظرا لكون أﻣريكا
ﺣينئذ بلدا غير ﻣأھوﻝ بشكل كبير ﻭألن فرص ﻣضايقتھم تكاﺩ تكون ﻣعدﻭﻣة  .ﻭبالفعل استوطنت طائفة المينونايت بنسيلفينيا في عاﻡ .1720
طائفة اآلﻣيش ال تؤﻣن بالتغيير فھم يؤﻣنون بااللتزاﻡ بالعيش كما جاء باإلنجيل الذي بين أيديھم بحذافيره ,ﻭلديھم ﻣجلس "فتوى" يطلق عليه "أﻭلد أﻭﺭﺩﺭ"
ﻭھم ﻣجموعة ﻣن كباﺭ السن المتدينين "المشايخ" يدﺭسون أي طاﺭيء ﻭيصدﺭﻭن فتوى ﻭفقا لما يرﻭنه ﻣطابقا لتعاليم اإلنجيل ﻭﻣا يعرف فيما بينھم باسم
"األﻭﺭﺩينان" ﻭھي تعاليم إنجيلية تتبع بحذافيرھا.
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طائفة اآلﻣيش ال تؤﻣن بالكھرباء ﻭاستخداﻣھا ﻭال بالسياﺭات بل ﻭال النقوﺩ الحكوﻣية الوﺭقية – إال
في ﺣاالت طاﺭئة ! طبعا التطوﺭ أجبر ﻣجلس الفتوى عندھم على إﺻداﺭ فتوى بإنه يجوز لآلﻣيش
أن يركب سياﺭة للضرﻭﺭة ﻣا ﺩاﻡ أنه ال يقوﺩھا ،ﻭھم يستخدﻣون عوضا عنھا األﺣصنة أﻭ العربات
التي تجرھا األﺣصنة.
اآلﻣيش ال يؤﻣنون بإﺩﺧاﻝ أطفالھم للمداﺭس ،ﻭفي عاﻡ  1972تم إﺻداﺭ قانون ﺧاص بھم يستثني
طائفة اآلﻣيش ﻣن التدﺭيس اإللزاﻣي *،البنات البالغات ﻭالنساء عند األﻣيش يلبسن زيا ﻣحافظا جدا،
فھن ال يلبسن إال األكماﻡ الطويلة ﻭاللباس الفضفاض الطويل ،ﻣتحجبات ﻭال يسمح لھن بقص
ﺷعوﺭھن ،يلبسن غطاء الرأس األبيض إﺫا كن ﻣتزﻭجات ﻭأسوﺩ إﺫا كانت غير ﻣتزﻭجة
الرجاﻝ ال يحلقون لحاھم أبداً.
طائفة اآلﻣيش تحرّﻡ التصوير .ﻭالدليل عند الجماعة ﻣأﺧوﺫ ﻣن سفر الخرﻭج  .20:4بل إن لعب
البنات )الباﺭبي( التي يلعب بھن البنات ﻣمحي عنھا ﺻوﺭة الوجه.
اآلﻣيش يحرﻣون الموسيقى ﻭالمعازف.
طائفة اآلﻣيش ال يؤﻣنون بالتأﻣين ،فھم يعتبرﻭن كل ﺷيء قضاء ﻭقدﺭ.

أطفاﻝ ﻣتجھين إلى المدﺭسة بالزي المميز لألﻣيش

يجتمع اآلﻣيش عند ﺣصوﻝ ﻣصيبة ألﺣدھم ،كاﺣتراﻕ ﺣظيرته فمثال ،فيقوﻡ الجميع عندئذ بالمشاﺭكة
ببناء ﺣظيرة جديدة للمتضرﺭ.
اآلﻣيش ال يستخدﻣون الھواتف النقالة بل ﻭال ﺣتى الھواتف األﺭضية.
ﻭقد تبرعت الحكوﻣة ﻭبنت لھم ﺧاﺭج بيوتھم كبائن على ﺷكل أكواخ لالتصاﻝ في ﺣالة ﻭجوﺩ طاﺭئ أﻭ ﻣا ﺷابه.
اآلﻣيش عندھم التبديع ﻭالھجر )يطلق عليھا باإلنكليزية :ﺷنينغ ".("Shunning
فعند اآلﻣيش كل ﻣن ال يتبع طريقتھم فھم ﻣبتدعة ﻭيھجرﻭنه ﻭيحرﻡ على كل اآلﻣيشيين التعاﻣل ﻣعه ,ﻭإﺫا كان "المب ﱠدع" الزﻭج يحرﻡ على الزﻭجة أن تقربه أﻭ
تكلمه.
ﻭاآلﻣيش ال يشربون الكحوﻝ ﻭال يؤﻣنون بالمعاﺷرة الجنسية قبل الزﻭاج.
ال يسمحون للنساء بقياﺩة العربات )اآلﻣيش ال يقوﺩﻭن السياﺭت أﺻال ،ﻭيوجد بعض ﻣن اآلﻣيش في غير بينسيلفينيا يسمحون للنساء بالقياﺩة بشرط أن
يكون ﻣعھا نساء أﻭ بالغين(.


 ^ .1طائفة األﻣيش :نبذ للتكنولوجيا ﻭانعزاﻝ عن العالم )(http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_5402000/5402552.stm

ﻣجلوبة ﻣن "&oldid=13146085أﻣيش="http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title
تصنيفات :أﻣريكيون ﻣن أﺻل ألماني المجموعات العرقية في أﻣريكا الشمالية ﺛقافة أﻭھايو جرﻣانيون ﺷتات ألماني ﻣسيحية ﻣسيحية غربية ألمان
آخر تعديل لھذه الصفحة كان يوم  15مايو  2014الساعة . 22:08
النصوص منشورة برخصة المشاع اإلبداعي :النسبة-الترخيص بالمثل  .3.0قد تنطبق مواد أخرى .طالع شروط اﻻستخدام للتفاصيل.
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ﻣن ﻭيكيبيديا ،الموسوعة الحرة

اآلميش )باإلنجليزية (Amish :ھي طائفة ﻣسيحية تجديدية العماﺩ تتبع للكنيسة المنونية .نشأت الطائفة في
العصوﺭ الوسطى ،ﻭھي فترة ﺷھدت برﻭز ﺣركات إﺻالﺣية ﻣسيحية كثيرة ،ﻣنھا الطائفة التي كانت تعرف
ﺣينذاك باسم المسيحيين الجدﺩ اآلنابابتيست التي يعتبر اآلﻣيش جزءا ﻣنھا .ﻭيبلغ عدﺩ اآلﻣيش ﺣاليا ً زھا
 249.000ﻣوزعين على  22ﻣستوطنة في الواليات المتحدة ﻭفي ﻭالية أﻭنتاﺭيو في كندا.

 
 1أتباع

زﻭجين ﻣن اآلﻣيش يمشون في عربة

 2عقيدتھم
 3تاﺭيخھم
 4ﻣراجع

 
تعيش أقدﻡ جماعة ﻣن االﻣيش في ﻣقاطعة )النكستر( ،ﻭھي ﻣنطقة زﺭاعية نائية استوطنھا األﻣيشيون األﻭائل في العشرينات ﻣن القرن الثاﻣن عشر ،ﻭيتراﻭح عدﺩ
أفراﺩھا بين  16ﻭ 16ألفا .ﻭكان الكثير ﻣن اآلﻣيش قد لجأﻭا إلى تلك المقاطعة ھربا ﻣن االضطھاﺩ الديني في أﻭﺭﻭبا .ﻭيتوزع أفراﺩ طائفة اآلﻣيش على عشرات
المستوطنات التي تعيش كل ﻣنھا باستقاللية تاﻣة ﻭفقا لقوانينھا الخاﺻة غير المكتوبة ﻭالمعرﻭفة باسم"أﻭﺭﺩنانغ"

][1

يتحدث ﻣعظم اآلﻣيش ﺛالث لغات :لغة قريبة ﻣن األلمانية تسمى "بنسلفانيا ﺩاتش" في المنزﻝ ،ﻭلغة قريبة أيضا ﻣن األلمانية تدعى "ھاي جيرﻣان" في ﺻلواتھم،
ﻭاإلنكليزية في المداﺭس.


يؤﻣنون باالنعزاﻝ عن العالم الخاﺭجي ﻭعن أي ﻣحاﻭالت لدﻣجھم أﻭ ﺧلطھم بمجتمعات ﻭتعاليم أﺧرى.


ﺣركة اآلنابابتيست قوبلت بـ "التكفير" ﻣن قبل طوائف الكاﺛوليك ﻭالبرﻭتستانت ﻭتم الحكم عليھم باإلعداﻡ ﻭتم بالفعل إعداﻡ الكثير ﻣنھم ﻣما ﺣدا بھم للفراﺭ
بـ "ﺩينھم" في بداية األﻣر ﻣن سويسرا ﻭإقليم األلزاس الفرنسي ﻭجباﻝ جنوب ألمانيا .إلى أﻣريكا.
في عاﻡ  1536ﻭعلى يد قسيس كاﺛوليكي اسمه ﻣينو سايمنز تأسست ﺣركة المينونايت ﻭالتي ﻭﺣدت ﻭبلوﺭت ﺣركة اآلنابابتيست .ﻭفي عاﻡ  1693أسس
ﻣسيحي سويسري اسمه يعقوب آﻣان "جاكوب آﻣان" طائفة اآلﻣيش ﻭالتي انفصلت فيما بعد عن المينونايت .ﻭﻣنذ ﺫلك الحين ،أﺻبحت تلك الطائفة عرضة
للمالﺣقة ﻣن قبل الكاﺛوليك ﻭالبرﻭتستانت الذين اتھموھم بالكفر ،ﻣما ﺣدا بھم إلى الفراﺭ بدينھم إلى أﻣريكا ﻭبالتحديد إلى ﻭالية بنسلفينيا نظرا لكون أﻣريكا
ﺣينئذ بلدا غير ﻣأھوﻝ بشكل كبير ﻭألن فرص ﻣضايقتھم تكاﺩ تكون ﻣعدﻭﻣة  .ﻭبالفعل استوطنت طائفة المينونايت بنسيلفينيا في عاﻡ .1720
طائفة اآلﻣيش ال تؤﻣن بالتغيير فھم يؤﻣنون بااللتزاﻡ بالعيش كما جاء باإلنجيل الذي بين أيديھم بحذافيره ,ﻭلديھم ﻣجلس "فتوى" يطلق عليه "أﻭلد أﻭﺭﺩﺭ"
ﻭھم ﻣجموعة ﻣن كباﺭ السن المتدينين "المشايخ" يدﺭسون أي طاﺭيء ﻭيصدﺭﻭن فتوى ﻭفقا لما يرﻭنه ﻣطابقا لتعاليم اإلنجيل ﻭﻣا يعرف فيما بينھم باسم
"األﻭﺭﺩينان" ﻭھي تعاليم إنجيلية تتبع بحذافيرھا.
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طائفة اآلﻣيش ال تؤﻣن بالكھرباء ﻭاستخداﻣھا ﻭال بالسياﺭات بل ﻭال النقوﺩ الحكوﻣية الوﺭقية – إال
في ﺣاالت طاﺭئة ! طبعا التطوﺭ أجبر ﻣجلس الفتوى عندھم على إﺻداﺭ فتوى بإنه يجوز لآلﻣيش
أن يركب سياﺭة للضرﻭﺭة ﻣا ﺩاﻡ أنه ال يقوﺩھا ،ﻭھم يستخدﻣون عوضا عنھا األﺣصنة أﻭ العربات
التي تجرھا األﺣصنة.
اآلﻣيش ال يؤﻣنون بإﺩﺧاﻝ أطفالھم للمداﺭس ،ﻭفي عاﻡ  1972تم إﺻداﺭ قانون ﺧاص بھم يستثني
طائفة اآلﻣيش ﻣن التدﺭيس اإللزاﻣي *،البنات البالغات ﻭالنساء عند األﻣيش يلبسن زيا ﻣحافظا جدا،
فھن ال يلبسن إال األكماﻡ الطويلة ﻭاللباس الفضفاض الطويل ،ﻣتحجبات ﻭال يسمح لھن بقص
ﺷعوﺭھن ،يلبسن غطاء الرأس األبيض إﺫا كن ﻣتزﻭجات ﻭأسوﺩ إﺫا كانت غير ﻣتزﻭجة
الرجاﻝ ال يحلقون لحاھم أبداً.
طائفة اآلﻣيش تحرّﻡ التصوير .ﻭالدليل عند الجماعة ﻣأﺧوﺫ ﻣن سفر الخرﻭج  .20:4بل إن لعب
البنات )الباﺭبي( التي يلعب بھن البنات ﻣمحي عنھا ﺻوﺭة الوجه.
اآلﻣيش يحرﻣون الموسيقى ﻭالمعازف.
طائفة اآلﻣيش ال يؤﻣنون بالتأﻣين ،فھم يعتبرﻭن كل ﺷيء قضاء ﻭقدﺭ.

أطفاﻝ ﻣتجھين إلى المدﺭسة بالزي المميز لألﻣيش

يجتمع اآلﻣيش عند ﺣصوﻝ ﻣصيبة ألﺣدھم ،كاﺣتراﻕ ﺣظيرته فمثال ،فيقوﻡ الجميع عندئذ بالمشاﺭكة
ببناء ﺣظيرة جديدة للمتضرﺭ.
اآلﻣيش ال يستخدﻣون الھواتف النقالة بل ﻭال ﺣتى الھواتف األﺭضية.
ﻭقد تبرعت الحكوﻣة ﻭبنت لھم ﺧاﺭج بيوتھم كبائن على ﺷكل أكواخ لالتصاﻝ في ﺣالة ﻭجوﺩ طاﺭئ أﻭ ﻣا ﺷابه.
اآلﻣيش عندھم التبديع ﻭالھجر )يطلق عليھا باإلنكليزية :ﺷنينغ ".("Shunning
فعند اآلﻣيش كل ﻣن ال يتبع طريقتھم فھم ﻣبتدعة ﻭيھجرﻭنه ﻭيحرﻡ على كل اآلﻣيشيين التعاﻣل ﻣعه ,ﻭإﺫا كان "المب ﱠدع" الزﻭج يحرﻡ على الزﻭجة أن تقربه أﻭ
تكلمه.
ﻭاآلﻣيش ال يشربون الكحوﻝ ﻭال يؤﻣنون بالمعاﺷرة الجنسية قبل الزﻭاج.
ال يسمحون للنساء بقياﺩة العربات )اآلﻣيش ال يقوﺩﻭن السياﺭت أﺻال ،ﻭيوجد بعض ﻣن اآلﻣيش في غير بينسيلفينيا يسمحون للنساء بالقياﺩة بشرط أن
يكون ﻣعھا نساء أﻭ بالغين(.


 ^ .1طائفة األﻣيش :نبذ للتكنولوجيا ﻭانعزاﻝ عن العالم )(http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_5402000/5402552.stm

ﻣجلوبة ﻣن "&oldid=13146085أﻣيش="http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title
تصنيفات :أﻣريكيون ﻣن أﺻل ألماني المجموعات العرقية في أﻣريكا الشمالية ﺛقافة أﻭھايو جرﻣانيون ﺷتات ألماني ﻣسيحية ﻣسيحية غربية ألمان
آخر تعديل لھذه الصفحة كان يوم  15مايو  2014الساعة . 22:08
النصوص منشورة برخصة المشاع اإلبداعي :النسبة-الترخيص بالمثل  .3.0قد تنطبق مواد أخرى .طالع شروط اﻻستخدام للتفاصيل.
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