
زوجين من ا�ميش يمشون في عربة

����
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 تتبع للكنيسة المنونية. نشأت الطائفة فيتجديدية العماد مسيحية طائفة) ھي Amish: با"نجليزية (ا�ميش

، وھي فترة شھدت بروز حركات إص:حية مسيحية كثيرة، منھا الطائفة التي كانت تعرفالعصور الوسطى

 التي يعتبر ا�ميش جزءا منھا. ويبلغ عدد ا�ميش حالياً زھاا�نابابتيستحينذاك باسم المسيحيين الجدد 

.كندا في أونتاريو وفي وDية الوDيات المتحدة مستوطنة في 22 موزعين على 249.000
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أتباع 1

عقيدتھم 2

تاريخھم 3

مراجع 4


����

 اIوائل في العشرينات من القرن الثامن عشر، ويتراوح عددتعيش أقدم جماعة من اDميش في مقاطعة (Dنكستر)، وھي منطقة زراعية نائية استوطنھا اIميشيون

ا. ويتوزع أفراد طائفة ا�ميش على عشرات ألفا. وكان الكثير من ا�ميش قد لجأوا إلى تلك المقاطعة ھربا من اDضطھاد الديني في أوروب16 و16أفرادھا بين 

]1[" أوردنانغوفة باسم"المستوطنات التي تعيش كل منھا باستق:لية تامة وفقا لقوانينھا الخاصة غير المكتوبة والمعر

واتھم، تسمى "بنسلفانيا داتش" في المنزل، ولغة قريبة أيضا من اIلمانية تدعى "ھاي جيرمان" في صلاIلمانيةيتحدث معظم ا�ميش ث:ث لغات: لغة قريبة من 

 في المدارس.وا"نكليزية

������

.يؤمنون باDنعزال عن العالم الخارجي وعن أي محاوDت لدمجھم أو خلطھم بمجتمعات وتعاليم أخرى

������

 وتم الحكم عليھم با"عدام وتم بالفعل إعدام الكثير منھم مما حدا بھم للفراروالبروتستانت الكاثوليك" من قبل طوائف التكفير قوبلت بـ "ا�نابابتيستحركة 

.أمريكا. إلى ألمانيابـ "دينھم" في بداية اIمر من سويسرا وإقليم اIلزاس الفرنسي وجبال جنوب 

 أسس1693ا�نابابتيست. وفي عام  وعلى يد قسيس كاثوليكي اسمه مينو سايمنز تأسست حركة المينونايت والتي وحدت وبلورت حركة 1536في عام 

نايت. ومنذ ذلك الحين، أصبحت تلك الطائفة عرضةمسيحي سويسري اسمه يعقوب آمان "جاكوب آمان" طائفة ا�ميش والتي انفصلت فيما بعد عن المينو

أمريكا نظرا لكون بنسلفينيا وبالتحديد إلى وDية أمريكا الذين اتھموھم بالكفر، مما حدا بھم إلى الفرار بدينھم إلى والبروتستانت الكاثوليكللم:حقة من قبل 

.1720 في عام بنسيلفينيا المينونايتئفة حينئذ بلدا غير مأھول بشكل كبير وIن فرص مضايقتھم تكاد تكون معدومة . وبالفعل استوطنت طا

م بحذافيره, ولديھم مجلس "فتوى" يطلق عليه "أولد أوردر"طائفة ا�ميش D تؤمن بالتغيير فھم يؤمنون باDلتزام بالعيش كما جاء با"نجيل الذي بين أيديھ

نه مطابقا لتعاليم ا"نجيل وما يعرف فيما بينھم باسموھم مجموعة من كبار السن المتدينين "المشايخ" يدرسون أي طاريء ويصدرون فتوى وفقا لما يرو

 تتبع بحذافيرھا.إنجيلية" وھي تعاليم اIوردينان"

أميش - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة https://ar.wikipedia.org/wiki/أميش
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أطفال متجھين إلى المدرسة بالزي المميز لhميش

 الحكومية الورقية – إDالنقود بل وD بالسيارات واستخدامھا وD بالكھرباءطائفة ا�ميش D تؤمن 

 بإنه يجوز لiميشفتوىفي حاDت طارئة ! طبعا التطور أجبر مجلس الفتوى عندھم على إصدار 

 للضرورة ما دام أنه D يقودھا، وھم يستخدمون عوضا عنھا اIحصنة أو العرباتسيارةأن يركب 

التي تجرھا اIحصنة.

 تم إصدار قانون خاص بھم يستثني1972ا�ميش D يؤمنون بإدخال أطفالھم للمدارس، وفي عام 

دا،طائفة ا�ميش من التدريس ا"لزامي،* البنات البالغات والنساء عند اIميش يلبسن زيا محافظا ج

فھن D يلبسن إD اIكمام الطويلة واللباس الفضفاض الطويل، متحجبات وD يسمح لھن بقص

شعورھن، يلبسن غطاء الرأس اIبيض إذا كن متزوجات وأسود إذا كانت غير متزوجة

الرجال D يحلقون لحاھم أبداً.

. بل إن لعب20:4 سفر الخروج. والدليل عند الجماعة مأخوذ من التصويرطائفة ا�ميش تحّرم 

) التي يلعب بھن البنات ممحي عنھا صورة الوجه.الباربيالبنات (

ا�ميش يحرمون الموسيقى والمعازف.

، فھم يعتبرون كل شيء قضاء وقدر.بالتأمينطائفة ا�ميش D يؤمنون 

يجتمع ا�ميش عند حصول مصيبة Iحدھم، كاحتراق حظيرته فمث:، فيقوم الجميع عندئذ بالمشاركة

ببناء حظيرة جديدة للمتضرر.

.الھواتف اIرضية بل وD حتى الھواتف النقالةا�ميش D يستخدمون 

 وبنت لھم خارج بيوتھم كبائن على شكل أكواخ ل:تصال في حالة وجود طارئ أو ما شابه.الحكومةوقد تبرعت 

").Shunningا�ميش عندھم التبديع والھجر (يطلق عليھا با"نكليزية: شنينغ "

, وإذا كان "المبدَّع" الزوج يحرم على الزوجة أن تقربه أوفعند ا�ميش كل من D يتبع طريقتھم فھم مبتدعة ويھجرونه ويحرم على كل ا�ميشيين التعامل معه

تكلمه.

.الزواج وD يؤمنون بالمعاشرة الجنسية قبل الكحولوا�ميش D يشربون 

 يسمحون للنساء بالقيادة بشرط أنبينسيلفينيا أص:، ويوجد بعض من ا�ميش في غير السيارت بقيادة العربات (ا�ميش D يقودون للنساءD يسمحون 

يكون معھا نساء أو بالغين).
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)http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_5402000/5402552.stm (طائفة اIميش: نبذ للتكنولوجيا وانعزال عن العالم ^1.

"oldid=13146085&أميش=http://ar.wikipedia.org/w/index.php?titleمجلوبة من "

ألمانمسيحية غربيةمسيحيةشتات ألمانيجرمانيونثقافة أوھايوالمجموعات العرقية في أمريكا الشماليةأمريكيون من أصل ألماني: تصنيفات

.22:08 الساعة 2014 مايو 15آخر تعديل لھذه الصفحة كان يوم 
 للتفاصيل.شروط االستخدام. قد تنطبق مواد أخرى. طالع 3.0برخصة المشاع ا1بداعي: النسبة-الترخيص بالمثل النصوص منشورة 
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