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 البالليون  في الواليات المتحدة األمريكية
 اسة تحليلية "" در 

 سمية بنت محمد الوافي

 .المملكة العربية السعودية,جامعة أم القرى ,كلية الدعوة وأصول الدين

  soma448@hotmail.comالبريد اإللكتروني:

 :ملخصال

يهدف البحث إلى معرفة األسباب التي ساعدت على ظهور هذه الفرقة. وإلقاا  الواو  

هاا . والتعارف علاى قريقاة عباادتهم وهاعا رهم على أبرز معتقداتهم وجوانب الخلل في

الدينية وأماكنها. وكشف خطرهم على العاالم اإلسايمي وأهارهم علاى المسالمين و يار 

  المسلمين فاي أمريكاا. والتياده لهاذه الفرقاة بعارو بعا  وساا ل الوقاياة والعاي .

رقاة استخدمت الباحثة المنهج التااريخي الوصافي ل لكاي تساتطيب تتباب أصاول هاذه الف

ونشااااتهال وكاااذله المااانهج التحليلاااي لعااارو معتقاااداتهم وتحليلهاااا ومناقشاااتها وبياااا  

بطينها هم الرد عليها مستشهدة بآرا  العلما  في ذله. وقد توصلت الباحثة فاي نهاياة 

 هذا البحث الي عدة نتا ج وهي:

إ  أعلاااى نسااابة للمسااالمين فاااي الو ياااات المتحااادة األمريكياااة هاااي ل فارقاااة  -1

 ن األمريكيي

 سو  الفهم الكبير لإلسيم واستغيل اسمه لتحقيق مطامب هخيية  -2

استطاع وارث الدين أ  يخدع العاالم اإلسايمي وأ  يلعال مان فرقتاه جماعاة  -5

 اسيمية مقبولة ر م ما فيها من أخطا  وعقا د فاسدة

إ  فرقة البيليين ر م اإلصيحات التي قام بها وارث الادين مازالات محتف اة  -4

 ر ومعتقدات اليلا محمدببع  أفكا

 بالر م من إنكار وارث الدين أللوهية فارد إ  انه يحتفل بيوم مولده   -3

وييوم يوما ذكرى لوالده مدعي النبوة . وهذا مما يؤكد على عادم ر باة وارث الادين 

 العودة لإلسيم اليحيح 

اناااتهج وارث الااادين سياساااة والاااده فاااي معااااداة مااان يحااااول تياااحيح عقا اااد  -3

 وي هر ذله في فيله لكثير من الدعاة . البيليين

إ  ما اظهاره وارث الادين مان تقاارب ماب اإلسايم الياحيح كاا  يخفاي خلفاه  -3

 الكثير من العقا د البعيدة كل البعد عن اإلسيم اليحيح .

 وفي الختام توصي الباحثة بعدة توصيات منها :

لمين فااي إنشااا  مواقااب علااى هاابكة المعلومااات اإللكترونيااة موجهااة إلااى المساا -1

 الو يات المتحدة األمريكية لتوضح لهم اإلسيم اليحيح 

اجرا  دراسة تتناول اللهود التي قام بها الكثير من الميلحين مان داخال هاذه  -2

 عبد العليم هباز و يرهم -سرا  وها   -الفرق, أمثال مالكوم إكس

 دراسة تحليلية.ل الو يات المتحدة األمريكية أفارقة لمفتاحية:  البيليو  الكلمات ال
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The Palalians In The United States Of America 

 "An Analytical Study  "  

Sumaya Bint Mohammed Al-Wafi 

College Of Dawa And Fundamentals Of Religion,Umm Al-Qura University , 

Kingdom Of Saudi Arabia. 

Email: soma448@hotmail.com 

Abstract: 

The research aims to know the reasons that helped the emergence of this 

band. And shedding light on their most prominent beliefs and imbalances. 

And learn about their worship and religious rituals and their locations. And 

revealed their danger to the Islamic world and their impact on Muslims and 

non-Muslims in America. And address this band by offering some means of 

prevention and treatment. The researcher used the descriptive historical 

approach, in order to be able to trace the origins and origins of this group, as 

well as the analytical approach to presenting, analyzing and discussing their 

beliefs and explaining their invalidity, then responding to them, citing the 

opinions of scholars on that. The researcher reached several results at the 

end of this research, namely: 

1. The highest percentage of Muslims in the United States of America is for 

African Americans 

2. The great misunderstanding of Islam and the use of his name to achieve 

personal ambitions 

3. The inheritor of religion managed to deceive the Islamic world and made 

his group an acceptable Islamic group despite its mistakes and corrupt 

beliefs. 

4. The Palalian sect, despite the reforms undertaken by Warth Al-Din, still 

retains some of the thoughts and beliefs of Elijah Muhammad 

5. Despite the legacy of the religion’s denial of Fard's divinity, he celebrates 

his birthday. And he fasts a memorial day to his father, claiming the 

prophecy. This confirms that the inheritor of the religion does not want 

to return to the correct Islam 

6. Heirs of Religion pursued his father’s policy of antagonizing those who 

tried to correct the beliefs of the palsalians, and this appears in his 

dismissal of many preachers. 

7. The rapprochement shown by the inheritor of religion to true Islam used 

to hide behind many beliefs far from true Islam. 

In conclusion, the researcher recommends several recommendations, 

including: 

1. Create websites on the electronic information network aimed at 

Muslims in the United States of America to show them the correct 

Islam 

2. Conducting a study that deals with the efforts made by many of the 

reformers from within these teams, such as Malcolm X - Siraj Wahaj 

- Abdul Aleem Shabaz and others 

Keywords: Palalion , Africans, USA , Analytical Study. 
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 مقدمة :  
ظهرت فرٌق كثيرٌة على مر العصور، تنسب لإلسالم و تّدعي أنها علىى  
بعض هىى ا القىىرق ابتىىدعت فىىي الىىدين أمىىراخ محىىدثاخف وأ ىىر  تن عىىت فىىي الحىىق، فىى

أمور لم يأمر بها الدين الحنيف، كما أن الرسىالة المحمديىة تعر ىت لمحىاوالت 
إ عاف من أعدائهاف من  الل اسىتحدا  أو رعايىة فىرق  ىالة دا لهىا لتكىون 

سىالمية أشبه بجبهة دا لية تزعزع كيانه، والبعض حىاول أن يجعىل الشىريعة اإ
م ية ألفكارا السياسية والعرقيةف وبين س ور هى ا البحى  سىألقي ال ىوى علىى 
إحد  ه ا القرق التي ألبست ق يتها العرقية اللباس اإسىالمي ب ريقىة  ىالة 
ن كانىىت لهىىا بعىىض المحىىاوالت لتصىىحين  ابتعىىدت فيىىه عىىن المىىنه, الصىىحينف واا

القرقىىة البالليىىة فىىي معتقىىداتهاف واالتجىىاا صىىوب اإسىىالم بمقهومىىه الحىىق وهىىي 
  .    الواليات المتحدة األمريكية

 أهمية البح  :   
تكمن أهمية المو ىوع فىي محاولىة بى ل الجهىد القكىرل للعمىل علىى تصىحين    

 االنحرافات العقدية التي تنتشر في غير بالد اإسالم عامة وفي أمريكا  اصة.
 أسباب ا تيار المو وع :

 -تىىي تتنىىاول هىى ا القرقىىة وانحرافاتهىىا العقديىىة  قلىىة البحىىو  والدراسىىات ال - 1
،  اصة وأن ه ا القرقة شىهدت كثيىراخ مىن التحىوالت فىي -على حد علم الباحثة

 القترة األ يرة. 
الكثيىىر يظىىن أن البالليىىين عنىىدما انقصىىلوا عىىن منظمىىة أمىىة اإسىىالم قىىاموا  -2

هد علىى بتصحين جميع عقائدهم القاسىدة علىي يىد مهسسىهاف إال أن الواقىع يشى
 أنهم ما زالوا يحتقظون ببعض تلك األفكار والمعتقدات البا نية البا لة.

جهل الكثير مىن المسىلمين بحقيقىة بعىض المنظمىات اإسىالمية فىي العىالم  -3
 و صوصا في أمريكا. 
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تقديم ما ينقع الناس في مجتمعاتهم بما يههل لهىم زاداخ فكريىاخ موثوقىاخ، كىي  -4
ر ويتمكنوا من العىي  فيىه مىع أ ى  الحي ىة والبينىة، يقهموا توجهات ه ا العص

 الت ا  الموقف المناسب منها .
إع اى صورة وا حة لإلسالم الصحينف ومعالجة القهم ال ا ئ للغىرب عىن -5

 اإسالم والمسلمين .
 تساهالت البح  :

 من هم أصحاب فرقة الباللية؟  -1
 ما األسباب الكامنة وراى ظهور ه ا القرقة؟  -2
 س الباللية؟ من هو مهس -3
 ما هي أبرز معتقداتهم ؟ -4
 كيف يمارسون عباداتهم وأين؟ -5
 ما هو حجم   رهم على العالم اإسالمي؟  -6
مىاهي أبىىرز الوسىىائل الوقائيىىة العالجيىىة لتصىىحين هىى ا المقهىىوم  -7

 ال ا ئ عن اإسالم؟ 
  : أهداف البح  

 التعرف على األسباب التي ساعدت على ظهور ه ا القرقة. -1
 لى أبرز معتقداتهم وجوانب ال لل فيها .إلقاى ال وى ع -2
 التعرف على  ريقة عبادتهم وشعائرهم الدينية وأماكنها.  -3
كشىىف   ىىرهم علىىى العىىالم اإسىىالمي وأثىىرهم علىىى المسىىلمين  -4

 وغير المسلمين في أمريكا. 
 التصدل له ا القرقة بعرض بعض وسائل الوقاية والعالج. -5
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 منه, البح  :
, التاري ي الوصقي ، لكي تست يع تتبع أصول ه ا است دمت الباحثة المنه  

القرقة ونشأتها، وك لك المنه, التحليلي لعرض معتقداتهم وتحليلهىا ومناقشىتها 
 وبيان ب النها ثم الرد عليها مستشهدة بآراى العلماى في  لك.

 حدود البح  :
 تقتصر ه ا الدراسة : 

 مو وعياخ : فرقة البالليين.
 : الواليات المتحدة االمريكية . مكىىانيىىىىىىىىىىىىاخ 

 زمىىىانيىىىىىىىىىىاخ : الوقت المعاصر .
 أدبيات البح :

 أوال: اإ ار النظرل:
 التمهيد

 الم لب االول :االسالم في أمريكا :
لقد ا تلقت األقوال وآراى الباحثين عن د ىول اإسىالم إلىى الواليىات المتحىدة    

عرف ه ا البالد من قبىل كولىومبسف يقىول األمريكيةف فير  البعض أن االسالم 
الىىدارل: "إن اإسىىالم د ىىل إلىىى الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة عىىن  ريىىق هجىىرة 
المسلمين إلى تلك البالد والتي أ  ت عدة مراحل وعدة هجىراتف الهجىرة األولىى 
كانىىت قبىىل اكتشىىاف كولىىومبس لهىى ا القىىارة، وهىىروب كثيىىر مىىن األندلسىىيين إلىىى 

ن محاكم التقتىي ف إال أن هى ا الهجىرة لىم يكتىب لهىا النجىا ، فقىد أمريكا فراراخ م
 (1)أبيد المسلمين هناك ولم يكن لهم شأن ي كر"

                                 
احمد:الوجود االسالمي في الواليات المتحدة االمريكية، الجمعية العربية  الدار  ، عبداهلل (1)

 14هى ، ص1443، جدة ، 1السعودية للثقافة والقنون،  
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والىىبعض يىىر  أن وصىىول اإسىىالم إلىىى هىى ا القىىارة بىىدأ منىى  د ىىول األفارقىىة   
ح ىىارهم عبيىىدا إلىىى أمريكىىا،  فقىىد كىىان الىىبعض مىىنهم  المسىىلمين بعىىد أسىىرهم واا

ن كىىان سىىراخ " إ  جىىاىت تجىىارة الرقيىىق بىىالكثير مىىن محتقظىىا بالىىدين اإسىىالم ي واا
المسىىلمين مىىن غىىرب القىىارة اإفريقيىىة إلىىى أمريكىىا إال أن الظىىروف الرهيبىىة التىىي 
عاشوها، وارتقاع معدل الوفيات بينهم، وتشتت عىائالتهم، واال ى هاد الوحشىي 
ال ل تعر وا له جعل بقاىهم فىي إ ىار جماعىة إسىالمية مسىتحيال . ومىع  لىك 

انت لبعض األفراد الغلبة على اال  هاد والتع يب . إ  إن أحدهم كتىب القىرآن ك
ال ل كان يحقظه عن ظهر قلب ونشر ترجمة له باإنجليزية في فيالدلقيىا عىام 

م ، وبعد عشر سنين كىان هى ا المصىحف المتىرجم الكتىاب الوحيىد الى ل 1553
 (1)مريكية"نجا من حريق جامعة االباما في اثناى الحرب األهلية األ

وأتت الهجرة الثالثة في بداية القرن العشرين التي تعد هي المرحلىة الحقيقيىة   
 لد ول اإسالم له ا القارة .

 ومن أهم االسباب التي دعت المسلمين للهجرة للواليات المتحدة األمريكية   
الهروب مىن اال ى هاد الشىيوعي الى ل سىي ر علىى بعىض الىدول مثىل  .1

 با الشرقية روسيا والصين وأور 
 الهروب من االحتالل اليهودل في فلس ين. .2
 .(2)الهجرة للدراسة و اصة في المراحل العليا .3
ونتيجىىة لهىى ا الهجىىرات اعتنىىق الكثيىىر مىىن األمىىريكيين الىىدين االسىىالمي كمىىا    

"أدت الحىىىرب العالميىىىة الثانيىىىة واشىىىتراك األمىىىريكيين فيهىىىا ووجىىىودهم فىىىي بىىىالد 

                                 
الزهراني، عبدالرزاق بن حمود: المسلمون في الواليات المتحدة االمريكية ،  اص لموقع  (1)

 17الدراسات والبحو ، السعودية ، ص:
بد ا لمجيد: االقليات المسلمة في االمريكيتين والبحر الكاريبي، بكر ، سيد عانظر  (2)
   24هى، ص1445، راب ة العالم االسالمي، السعودية، 44/العدد4ج
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إسىىالم، وبالتىىالي رجىىع هىىهالى المسىىلمون الجىىدد اسىىالمية إلىىى اعتنىىاق بع ىىهم ا
 .   (1)يدعون إلى اإسالم في أمريكا "

ولقد استمر ازدياد أعداد المسلمين في أمريكا سىنة أ ىر  فسىواى عىن  ريىق   
الهجرة أو عن  ريق الىد ول فىي ديىن اهلل إلىى أن اصىبن تعىدادهم فيهىا يقىارب 

واليىات المتحىدة األمريكيىة أكبىر ويشكل المسلمون السىود فىي ال (2)ستة ماليين 
المجموعىىات اإسىىالمية هنىىاك، حتىىى إن اإسىىالم بىىات أسىىرع الىىديانات نمىىواخ فىىي 

(  قىال تعىالى 3الواليات المتحدة األمريكية إ  يعد ثاني أكبر األديان فىي أمريكىا)
َوَلىْو َكىرَِا  لىدِّيِن ُكلِّىهِ ُهَو الَِّ ل َأْرَسَل َرسُوَلهُ ِباْلهَُدٰ  َوِديِن اْلَحقِّ ِليُْظِهرَاُ َعلَىى ا۞

 [33]التوبة : ۞اْلُمْشِرُكوَن 
إال أنىىه نتيجىىة ال ىىتالف الثقافىىات والىىديانات فىىي الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة   

والمهامرات التي يحيكها أعداى اإسالم، والجهل بحقيقة الدين، ظهرت جماعىات 
. يقىىول يمىىاني:  إسىىالمية تحمىىل أفكىىارا وعقائىىد فاسىىدة ال تمىىت لإلسىىالم بصىىلة

"توجىىد حاليىىا فىىي الواليىىات المتحىىدة االمريكيىىة حىىوالي سىىبع عشىىرة مجموعىىة أو 
 ائقة تنتسب لإلسالم وترفع شعاراته . وتتقىاوت هى ا ال وائىف والمنظمىات مىن 

(ومىىن هىى ا  4حيىى  االلتىىزام أو مىىد  القىىرب أو البعىىد مىىن اإسىىالم الصىىحين")
 يجا محمد.الجماعاتف جماعة "أمة االسالم " بزعامة ال
 

                                 
 17الدارل، الوجود االسالمي في الواليات المتحدة االمريكية، ص ((1
المتحدة  انظرف نمر، كمال كامل: أ واى على احوال  ير أمة أ رجت للناس في الواليات ((2

 9، ص1447، دار البشائر االسالمية، بيروت ، 1االمريكية ،  
ديركس ف جيرالدف : المسلمون في التاريخ االمريكي :أر  منسي، ترجمة: سعد   ((3

 326هى ،  ص1431، هيئة أبوظبي للثقافة والترا ، االمارات ، 1البازعي   
القصة كاملة ،  : د ، (يماني ، محمد عبدا ، المسلمون السود في امريكا  4)

 164هى فص1427
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 الم لب الثاني : منظمة امة االسالم
 تعريف أمة اإسالم : 

حركة ظهرت بين السود فىي أمريكىا وهىي حركىة تبنىت اإسىالم ولكىن بمقىاهيم   
غلبىىت عليهىىا الىىرو  العنصىىرية أ لقىىت علىىى نقسىىها اسىىم ) أمىىة اإسىىالم ( كمىىا 

 (1عرفت باسم آ ر هو )أمة اإسالم المققودة المكتشقة ()
 باب التي أدت إلى ظهورها :األس
التعصب العرقي والعنصرل ال ل كىان يمارسىه البىيض  ىد السىود فىي أمريكىا   

يقول مالكوم إكس " سرعان ما يوصد الناس األبواب في وجهك حين تقول أنىك 
زنجي ...و لك أنك وقعت في المصيدة ، دون النظر إلى الكقاىات التي تحملها 

 (2ورد" )، حتى لو كنت من  ريجي هارفا
ونتيجة لهى ا العنصىرية ا ى هد الزنىوج علىى يىد البىيض فىي أمريكىا، وقاسىوا   

  م1921 –م 1915أشد أنواع الع اب من  رب وتقتيل وتع يب  " فقي عامي 
أحىىرق ثمانيىىة وعشىىرون مىىن السىىود أحيىىاى وكانىىت أنىىواع التعىى يب التىىى ترتكىىب 

راق فىي المىاى  دهم الشنق والسحل  لىف السىيارات وال ىرب بالرصىاص واإغى
( يقىىىول مىىىالكوم "إن النىىىار التىىىي 3أو سىىىحبهم  لىىىف ال يىىىول حتىىىى المىىىوت ")

(، هى ا باإ ىافة إلىى 4أ رموها فأحرقت بيت والدل ال تزال تستعر في نقسىي")

                                 
( انظرفالجهني ، مانع بن حماد : الموسوعة الميسرة في االديان والم اهب المعاصرة ، (1
  357هى ، ص1424، دار الندوة العالمية لل باعة والنشر والتوزيع ، الرياض ،  5 
القاهرة  ، دار الكتاب العربي ، دمشق ى 1( انظرف مجدل كامل : مالكوم إكس ،  (2
 63فص2411،
، دار الشروق  1( أبو سليمان ، عبدالوهاب إبراهيم : منظمة االيجا محمد األمريكية ،  (3

 14هى ، ص 1399، جدة، 
 41( مجدل كامل : مالكوم إكس فص (4
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منعهم من االندماج معهىم فىي الحيىاة االجتماعيىة والماديىة، فلىم يكىن لهىم حىق 
 ( 1في التصويت. ) ال هاب إلى المدارس العامة، ولم يكن لهم الحق

ومن  الل ه ا الكراهية العنصرية والتعصب األعمى ولدت أمة اإسالم نتاجاخ   
ل لك الظلم والقهر. ورمزاخ حقيقياخ للصراع القائم بين الرجل األسود واألبىيض فىي 
الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة . ألن " هىى ا األعمىىال الوحشىىية مىىن البىىيض كانىىت 

نهم ومىىن ديىىانتهم النصىىرانية ألنهىىم لىىم يشىىاهدوا مىىن السىىبب فىىي نقىىور السىىود مىى
 النصار  من 

ردعهم عن ه ا الظلم فأرادوا إعتناق دين ي الف النصرانية فوجىدوا فىي اإسىالم 
( حيىى  وجىىدوا فىىي اإسىىالم مىىا كىىانوا يققىىدوا مىىن المسىىاواة 2ملجىىأ ومىىال ا " )

 والعدالة ورف ه التقرقة بين الناس .
أعجمىىي وال فىىرق بىىين أسىىود و أبىىيض إال بىىالتقو ، فىىال فىىرق بىىين عربىىي وال    

 .[13]الحجرات:  ۞ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكمْ ۞ قال تعالى:
وقال صلى اهلل عليه وسىلم : )إن اهلل ال ينظىر إلىى أجسىامكم وال إلىى صىوركم   

 (  3ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بأصابعه إلى صدرا( .) 
إلى اعتقاد األفارقة أن اإسىالم هىو ديىن أجىدادهم قبىل أن يىأتوا ه ا باإ افة   

إلى الواليات المتحدة، وه ا ما دعا إليه زعيم ه ا الحركة ) واالس فارد ( حيى  
يقول "الزنوج األمريكيون منحدرون من مسلمين ، وهم الغىنم ال ىائعة انقصىلوا 

                                 
 254(انظرف ديركس : المسلمون في التاريخ االمريكي فص (1
فالمكتب 3الية ، المسلمون تحت السي رة الرأسم: (  شاكر ف محمود (2

 164هىف ص 1442اإسالميفبيروتف
كتاب البر والصلة  –هى 1392فدار القكرفبيروتف2( النوول : شر  صحين مسلمف (3

 16/121باب تحرير ظلم المسلم و  له واحتقارا  –واآلداب 
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إرجىىاعهم إلىىى  اإسىىالمية منىى  أربعمئىىة عىىام وأن ماسىىتر فىىارد جىىاى عىىن األمىىة
 ( 1دينهم الحق " )

 أهداف ه ا المنظمة :
كىان الهىدف مىن هى ا الجماعىة مىىن يىوم تأسيسىها هىو الىت لص مىن اسىىتعباد   

الرجىل األبىيض، يقىول لنكىولن : " إن الهىدف مىن هى ا المنظمىة هىو تكتىل قىىو  
الزنوج وتوحيىدها للىت لص مىن اسىتعباد الرجىل األبىيض ، ولربمىا هىدفوا إلىى أن 

 ( 2هم األسياد على البيض أي اخ " ) يكونوا
فمىىن  ىىالل القىىول السىىابق يظهىىر لنىىا أن الهىىدف األساسىىي مىىن ظهىىور هىى ا   

المنظمة هو الت لص من العنصرية وظلم الرجل األبىيض، وأن الىدين لىيس هىو 
الهدف األساسي، وه ا ما أشار إليه لنكولن بقولىه :"وبىالرغم مىن أن المسىلمين 

م  ابعىىاخ دينيىىاخ ، إال أن األهىىداف الدينيىىة تىىأتي فىىي الزنىىوج ي ىىقون علىىى حىىركته
الدرجىة الثانيىة مىن األهميىىة .  لىك أنهىا ليسىت جىىزىاخ أساسىياخ مىن أهىدافهم غىىال 
حين تكون واس ة لتقوية مواقعهم ومعنويات أتباعهم ، وتمكىين وحىدة صىقوف 

 (  3الحركة تحت شعارات معينة " )
ة ووسىىيلة لنيىىل مىىآربهم وتحقيىىق وعليىىه، فىىذن هىى ا المنظمىىة ات ىى ت الىىدين م يىى

 م البهم ويظهر  لك وا حاخ في األفكار التى دعوا إليها وروجوا لها ومنها : 
 توحيد زنوج أمريكا  -1
 إيجاد اقتصاد مستقل للسود  -2
 فتن مدارس مستقلة  -3

                                 
 23( أبو سليمان : منظمة االيجا محمد االمريكية ، ص (1
، دار العلم للماليين ، بيروت  1ج في أمريكا ،  (  لنكولن ، أريك :المسلمون الزنو (2
 37،  ص 1964،
 37( لنكولن ، المسلمون الزنوج في أمريكا، ص (3
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 إلغاى سي رة العنصر األبيض -4
 تثقيف السود ليكونوا أهالخ للمدافعة عن حقوقهم  -5
 يض نشر حقيقة العنصر األب -6
 حقظ الدم األسود من التلو  بالدم األبيض -7
   (1المساواة ) -5

 مهسس ه ا المنظمة :
م فىي مدينىة ديترويىت ،  1934يدعى )فارد محمد(، ظهر فىي أول األمىر عىام 

ولقد ا تلقت اآلراى حول أصىل هى ا الرجىل، مىنهم مىن يقىول أنىه كىان فلسى ينياخ 
صل أفريقي وأمه كانت مسلمة عربياخ ، وقال آ رون إن أباا كان جامايكياخ من أ
( . وربما الغموض الى ل كىان 2من سوريا، ويقال أنه من شبه القارة الهندية )

ي يم حول أصله ونشىأته جعىل النىاس تلتىف حولىه وتسىمع آلرائىه وأفكىارا، هى ا 
باإ افة إلى إسىلوبه وتعاملىه، فقىد بىدأ هى ا المنظمىة باجتماعىات كىان يقيمهىا 

لهىم بعىض الحكايىات حىول تىاريخ الشىعب اإفريقىي  في مجتمع األفارقة، يحكىي
وديانتىىه وعاداتىىه، وكىىان يسىىتعين فىىي  لىىك باإنجيىىل والقىىران، ويهكىىد علىىى أن 

 اإسالم هو دين أجدادهم وأنه هو الدين المالئم للشعوب داكنة اللون 
كما كان يعلمهم بعىض اآلداب ال اصىة بىاللبس وال عىام والشىراب، إلىى جانىب   

رين، مركىزاخ علىى ق ىية معىاداة الرجىل األبىيض، وأنىه السىبب فىي عالقتهم باآل 
معانىىاة هىىهالى األفارقىىة، ليسىىتثير بىى لك عىىا قتهم حتىىى يسىىتجيبوا لىىه، ويلتقىىوا 
حوله، وكان له ما أراد . وعندما زاد عدد أتباعه أسس ما يسىمى بمعبىد يجتمىع 

الم، وقىىد فيىه معهىىم، ويلقىي علىىيهم تعاليمىه، وعىىين وزيىىراخ لىه أسىىماا وزيىر اإسىى
 م  بعد أن عين اليجا محمد بدالخ عنه .1934ا تقى فجأة عام 

                                 
 164( انظرف محمود شاكر ، المسلمون تحت السي رة الرأسمالية ، ص(1
 255(.انظرف ديركس ، المسلمون في التاريخ االمريكي ، ص (2
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 أبرز ش صيات ه ا المنظمة : 
 _اليجا محمد : 1
اليجا بول أو اليجا محمد : كان مسيحياخ والدا قس ، يعىد أحىد القىادة األوليىين  

الىى ين ان ىىموا إلىىى الحركىىة " فلقىىد كىىرس نقسىىه ل دمىىة فىىارد والحركىىة ، وأصىىبن 
ة م لقة عند فارد رغم معار ىة بعىض قىادة الحركىة اآل ىرين . وكىان مو ع ثق

في بداية ان مامه يلقب بى )كريم(، غير أنه احتل مركزاخ سامياخ لد  فارد فصىار 
( وحىىين ارتىىأ  مهسىىس الحركىىة أن يعىىين رئيسىىاخ لحركتىىه 1يناديىىه باسىىم محمىىد )

 ليقىة لىه،  ( وعند ا تقاى فارد أصبن2كان محمد هو المرشن له ا المنصب ")
 ورئيساخ للمنظمة بعد أن انتقل الى شيكاغو وبدأ بت ويرها .

  أهم معتقدات اليجا محمد :
شىىهدت المنظمىىة فىىي عهىىدا كثيىىراخ مىىن التحىىوالت العقائديىىة ال  يىىرة التىىى كىىان 

 يتبناها اليجا محمد، منها :
قىىد حىىل فىىي فىىارد، يقىىول اليجىىا :" كىىل  –تعىىالى عمىىا يقىىول  –ادعىىى أن اهلل  -1

رقة مقدسون وأن اإنسان العظيم بينهم هو اهلل . ه ا اإنسان األسىود األفا
 ( 3تجسد في ش ص فارد" )

ادعى اليجا محمد النبوة وأنىه هىو آ ىر الرسىل، وأن محمىد صىلى اهلل عليىه  -2
 وسلم نبي العرب فق  .

 ال يهمن بالمالئكة وال بالبع  الجسماني . -3

                                 
محمد صلى اهلل عليه وسلم قبل ألف واربعمائة  هو  ( إن فارد ادعى االسم األصلي للنبي(1

 (27كريم )أبو سليمان ، منظمة االيجا محمد االمريكية  ، ص 
 24لنكولن ، المسلمون الزنوج في امريكا، ص( (2
 266.ديركس ، المسلمون في التاريخ االمريكي فص ((3
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ا جىىاهزين لقراىتىىه وفهىىم أن القىىرآن الكىىريم نصىىهم المقىىدس " ولكىىنهم ليسىىو  -4
( ويعتقىىىد اليجىىىا محمىىىد أن اهلل سىىىينزل كتابىىىاخ مقدسىىىاخ  ىىىاص 1رسىىىالته " )

 .بالزنوج األمريكيين 
 الشرائع الدينية عند اليجا :

الصىىىالة عبىىىارة عىىىن قىىىراىة القاتحىىىة أو آيىىىات أ ىىىر  دون ركىىىوع أو سىىىجود  -1
 واستح ار فارد في األ هان عند الوجه نحو مكة 

  اخ عن صوم شهر رم ان .صيام شهر ديسمبر عو  -2
 ( .2أمر كل ع و في المنظمة أن يدفع عشر د له  ريبة للحركة ) -3
 أعلن أن الح, ال يعد م لباخ . -4
 (3فبراير  كر لميالد فارد ) 26االحتقال بيوم المنق  وهو في  -5
 _ مالكوم اكس  2
م، كان أبوا قسيسا وناش ا في مجال 1925اسمه مالكوم ليتل، ولد في عام   

السود. عا  مالكوم  قولة قاسية، فعندما بلغ السادسة مىن عمىرا قتىل  حقوق
( ب ربة على راسه، ومىن ثىم إلقائىه 4أبوا من قبل عصابة تابعة "للكوكلوس" )

أمام قا رة هشمته لينزف حتى الموت. ثم انتزع هو واا وتىه الثمانيىة مىن أمىه، 
أمه فىي مستشىقى وتم توزيعهم على العديد من األسر ودور الرعاية . وأودعت 

لألمىىراض العقليىىة . ق ىىى مىىالكوم  قولتىىه  ادمىىا ألسىىر أمريكيىىة مىىن البىىيض، 
أد ل السىجن وهىو فىي السادسىة عشىر بتهمىة السىرقة، أكمىل دراسىته وهىو فىي 
االصىىالحية، وعنىىد  روجىىه مىىن السىىجن  هىىب ليعىىي  عنىىد أ تىىه فىىي بوسىى ن، 

                                 
 المرجع السابق فص ..... ((1
 361رة ،ص انظر ف الجهني ، الموسوعة الميس ((2
 (ديركس فالمسلمون في التاريخ األمريكي فص 3)

 عصابة عنصرية  د السود واالقليات  (4)
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أ بىرا مىالكوم برغبتىه وأكمل دراسته الثانوية، إال أن أحد معلميىه قىال لىه عنىدما 
 في أن يكون محاميا  إن ه ا المهنة غير واقعية له وأن عليه أن يعمل نجاراخ .

انتقل إلى نيويورك، وعمل فىي تنظيىف األح يىة ونىادال فىي الق ىارات . فسىدت   
أ ىىالق مىىالكوم، وبىىدأ يعمىىل ببيىىع الم ىىدرات، وامىىتهن السىىرقة حتىىى ألقىىي عليىىه 

انيىىة . كانىت هى ا المىىرة نق ىة تحىىول فىي حيىىاة القىبض، ود ىل السىىجن للمىرة الث
مالكوم، فقد تعلىم فىي السىجن القىراىة والكتابىة، وتىأثر بأفكىار اليجىا  اصىة بعىد 
الظروف التي عاشها . التحق بالمنظمىة فىور  روجىه مىن السىجن ف قىام اليجىا 
بتغير اسمه إلى مالكوم اكس.  ولتميىزا فىي ال  ابىة واإلقىاى جى ب الكثيىر مىن 

بنيىىو يىىورك، واصىىبن  7الن ىىمام للمنظمىىة، عينىىه اليجىىا رئيسىىا لمعبىىدالشىىباب ل
النا ق باسم اليجا محمد، ومن أشهر مىن التحىق  بالمنظمىة علىى يىدا المالكىم 

 الشهير محمد علي كالل .
م وتعىىرف هنىىاك علىىى اإسىىالم 1964حىى, مىىالكوم إلىىى بيىىت اهلل الحىىرام عىىام   

الم كدين إنساني عالمي راق، وبين الصحين فوجد ا تالفاخ كبيراخ بين حقيقة اإس
 تلك الدعوة التي كان يدعو اليها اليجا محمد باسم االسالم وهو منها براى. 

يقول مالكوم: "وسع حجي مجىال فكىرل فهىو أنعىم علىي ببصىيرة جديىدة  ىالل   
أسىىبوعين فىىي األرض المقدسىىة . رأيىىت مىىالم أرا فىىي تسىىع وثالثىىين سىىنة هنىىا 

س بىل كىل األلىوان فىي أ ىوة حقيقيىة فىي توحىد كجسىد بأمريكا . رأيت كل األجنا
 (1واحد ففالصالة واحدة وال دعاة للقصل العنصرل " )

عندما عاد مالكوم أعلن انقصاله عن المنظمة، وأ   يدعو لإلسىالم الصىحين   
 غت شعبيته على مكانة اليجا محمد مما جعله يقع فىي صىدام معىه . واتهمتىه 

 المنظمة بال يانة .

                                 
 114-111مجدل كمال ، مالكوم إكس ، ص (1)
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عليهىا "مسىجد  لكوم جماعة إسالمية تىدعو لإلسىالم الصىحين وأ لىقأسس ما  
المسلمين " وان ىم لدعوتىه الكثيىر مىن أع ىاى منظمىة اليجىا محمىد، وانتشىرت 

وفىي حركته، وزاد عدد المسلمين، األمىر الى ل جعىل اليجىا محمىد ي  ى  لقتلىه، 
 ىىىاى مىىىن منظمىىىة اليجىىىا م اغتيىىىل مىىىالكوم رحمىىىه اهلل علىىىى يىىىد أع1965عىىىام 
 ( 1)محمد
 محمد علي كالل  -3

م ألسرة مسيحية فقيرة . توج ب الخ للعالم في 1942ولد عام  –كاسيوس كالل 
م  سماا اليجا محمىد 1964المالكمة واعلن اعتناقه تعاليم "أمة اإسالم " عام 

"محمىىىد علىىىي " ولقىىىد هىىىز اسىىىالمه العىىىالم و لىىىك لشىىىهرته الواسىىىعةف  فىىىي عىىىام 
ة العسكرية على أساس أن دينىه يمنعىه م رفض محمد علي كالل ال دم1967

مىىن  لىىك بوصىىقه منتميىىا "ألمىىة اإسىىالم " فحكىىم عليىىه بالسىىجن  مىىس سىىنوات 
قىىىىي عنىىىىه وسىىىىمن لىىىىه بىىىىالعودة م ع1974ومنىىىىع مىىىىن المالكمىىىىة وفىىىىي عىىىىام 

 ( 2)للمالكمة
 واالس محمد  -4
ابن اليجا محمد وهو مهسس فرقة الباللية )سىياتي الحىدي  عنىه فىي المبحى   

 القادم(

                                 
 انظر مجدل كامل فمالكوم اكس فص ((1
 315-316(.ديركس ، المسلمون في التاريخ االمريكي ، ص  2)
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 المبح  األول : التعريف والنشأة
 الم لب االول :التعريف بالقرقة

بعىىد وفىىاة اليجىىا محمىىد أصىىبن واالس زعيمىىا لمنظمىىة "أمىىة اإسىىالم" وبىىدأ علىىى 
القىور عمليىة التغيىرف والتىي كىان مىىن أولهىا تغييىر اسىم المنظمىة إلىى "البالليىىة" 

 وأ لق اسم باللي على كل ع و من أع اى القرقة .
  سبب التسمية

يقىىول واالس فىىي سىىبب تسىىمية فرقتىىه بهىى ا االسىىم "نظىىرا للتبىىرم الشىىديد وعىىدم 
االرتيا  النقسي بين أصحابنا فيما يتعلق بتسىميتهم .وتحقيىق ش صىيتهم فانىه 
يسىىعدني أن أعلىىن لكافىىة السىىود فىىي الغىىرب أنىىي ا تىىرت تسىىمية نقسىىي "بالليىىا " 

 ي اهلل عنه كان عبدا وأني أدعوكم جميعا حاال للتسمي به ا االسم ألن بالال ر 
 (1حبشيا أسود وكان علما من أعالم التاريخ االسالمي" )

 هل فعال ه ا ما قصدا والس محمد ؟
يهام     نما أراد إ قاى الصبغة االسالميةف واا إن واالس لم يقصد ه ا المعنى فواا

العالم االسىالمي بأنىه عىاد لل ريىق الصىحينف حتىى يلقىى مىنهم الىدعم والتأييىدف 
يىىد هىى ا القىىول مىىا صىىر  بىىه بقولىىه"لو اسىىت اع الثالثىىون مليونىىا مىىن وممىىا يه 

البالليين في أمريكا الشىمالية تغييىر أسىمائهم بصىرف النظىر عىن ديانىاتهم فىذن 
 ( 2ه ا العالم سيشهد ثورة في مدة وجيزة")

فمن  الل القىول السىابق يتبىين أن وصىف باللىي يقصىد بىه مىن كىان أسىود    
 سواى مسلم أو غير مسلم .

   

                                 
 14كية ، ص أبو سليمان ، منظمة االيجا محمد االمري(1)
 14المرجع السابق ، ص  ((2
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م غير واالس اسم الجماعة إلى "مجتمىع اإسىالم العىالمي 1976ه ا وفي عام 
غيىىىر اسىىىم المنظمىىىة إلىىىى "البعثىىىة األمريكيىىىة 1977( وفىىىي عىىىام 1فىىىي الغىىىرب")
 اإسالمية 

( اراد من هى ا التغييىر األ يىر التقىرب 2"ثم إلى "الجمعية اإسالمية األمريكية ")
 من الحكومة األمريكية .

 انتشارهم :عددهم واماكن 
 صوصىا بعىد  (3)مليىون ع ىوا تقريبىاف  2بلغ عدد المنظمين للقرقىة حىوالي  

أن سمن للبيض باالن مام إلى صقوفها . يتمركزون في ديترويتف وشىيكاغوف 
 (.4وواشن ن ومقرهم الرئيسي في شيكاغو بوالية الينو  )

 وله ا القرقة فروع في جميع انحاى الواليات المتحدة األمريكية
 اجدهم:مس
 13مسىىىجد فىىىي جميىىىع أنحىىىاى الواليىىىات المتحىىىدة االمريكيىىىة و 244يملكىىىون   

مسجدا في أمريكا الوس ى . ويعد مسجد شيكاغو هو المسجد المركزل للقرقةف 
 (5وقد ا لق عليه واالس محمد اسم "مسجد اليجا محمد المكرم")

 م بوعاتهم:
غيير الصىحيقة التىي كانىت عند تولى واالس قيادة المنظمة  لقا لوالدا قام بت   

( وكانىىت هىى ا مىىن 6فىىي زمىىن والىىدا "محمىىد يىىتكلم " إلىىى "صىىحيقة البالليىىين" )
                                 

انظر ف السنيدل ف فهد عبد العزيز : أشهر القرق األمريكية المعاصرة فرسالة ماجستيرف  ((1
 54ف ص 1426جامعة الملك سعود ف الرياض ف

  315.ديركس ، المسلمون في التاريخ االمريكي ،ص (2)
 25انظرف  نمر ، أ واى على احوال  ير امة ، ص  (3)
 363انظرف بكر ، االقليات المسلمة في االمريكتين والبحر الكاريبي ، ص ((4
 45انظرف أبو فرحة ، جمال الحسيني ، أمة االسالم دراسة تحليلية نقدية ، ص ((5
 36انظرفا لدارل ، الوجود االسالمي في الواليات المتحدة االمريكية ،ص  ((6
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األمور التي شملتها دعوته للتصحينف  اصة وأن "محمىد يىتكلم" المقصىود بهىا 
االليجا محمد وليس كما يتوارد لل هن من أنىه المقصىود بهىا نبينىا محمىد صىلى 

                              اهلل عليه وسلم .          
 الم لب الثاني : مهسس فرقة البالليين واشهر رموزها

 مهسس القرقة واالس محمد 
واالس محمىىد هىىو االبىىن السىىابع الليجىىا محمىىدف والمولىىود األول بعىىد اتصىىال    

 (1والدا بقاردف عرف واالس بعدة أسماى منها والس محمد ف و. د . محمد)
                                                                       ا االسىم بعىد توليىه رئاسىة المنظمىة  لقىا لوالىدا .                                                                               ووار  الدين محمىد وجىاى هى
مر من م  سماا والدا واالس بأ1933أكتوبر عام  34ولد واالس في ديترويت 

( يقول اليجا انه في  ات يوم وجد اسم واالس مكتوبىا ب ى  فىارد علىى 2فاردف )
أحد ابواب منزلهف وكانت هى ا بمثابىة إشىارة مىن فىارد وكىان والس حينهىا جنينىا 

 (3)في ب ن امه . 
تلقىىى واالس تعليمىىه اإبتىىدائي والثىىانول فىىي مىىدارس المنظمىىة وتعلىىم اللغىىة    

عمىىل  ىىمن منظمىة أمىىة اإسىىالمف فعىىين مسىىهوال عىىن  العربيىة والقىىرآن الكىىريم .
في فيالدلقيا ببنسىلقانياف وعمىل مدرسىا للغىة العربيىة فىي مىدارس  11المعبد رقم
 (4المنظمة .)

مىع والىداف وكىان يقىوم  1959قام بزيارة الكثير من بالد الشرق االوس  عام   
ف يقول احىد ( فلقد تقوق على جميع أقرانه من دا ل المنظمة5بدور المترجمف )

                                 
 ه ا داللة على تقديسه له ا الرجلتيمنا بقارد حي  كان اسمه و.دففارد وفي  (1)
 215انظرفيماني ، المسلمون السود في امريكا ، ص ((2
 143انظرفأبو سليمان ، منظمة االيجا محمد االمريكية ، ص  ((3
 75انظرفالسنيدلفاشهر القرق األمريكيةفص ( (4
 146أبو سليمان ، منظمة االيجا محمد االمريكية ، ص  ((5
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إ وتىىه  "إننىىا ننظىىر إلىىى واالس محمىىد بأنىىه متقىىوق فىىي معلوماتىىه علىىى بقيىىة 
الوزراى ف وأنه األصىلن لأل ى  بيىد أفىراد المنظمىة إلىى مىا هىو اعمىق فىي تعىاليم 

 (1االليجا محمد " . )
م لرف ه ال دمة العسىكريةف وأثنىاى وجىودا فىي السىجن 1961سجن واالس    

اب واالنسىحاب فىي القرقىةف نتيجىة اتهىام ابيىه بالزنىىاف "بىدأ يتىأثر بأ بىار اال ى ر 
فبىىىدأ ايمانىىىه يتزعىىىزع بأبيىىىه . غيىىىر أنىىىه عىىىاد إلىىىى صىىىقوف القرقىىىة لمىىىا أ لىىىق 

 ( 2سراحه ...إال إنه انسحب من القرقة بعد إعالن مالكوم انسحابه")
م حى, 1967ثم عاد واالس ع للقرقة مرة أ ر  بعد اغتيىال مىالكومف وفىي عىام 

وانقصل مرة أ ر  عىن القرقىةف وفىي هى ا القتىرة ان ىم لجماعىة وأشهر اسالمه 
تنتسب للقديانيةف ثم عاد للمنظمة بعد أن مىر بأزمىات اقتصىاديةف وأعلىن توبتىه 
عن م القة والداف ثىم انقصىل عنهىا للمىرة الثالثىة ألسىباب ش صىية وعىاد اليهىا 

 (3قبل وفاة والدا بقترة قصيرا .)
 لقىا لوالىدا رغىم وجىود أشىقاى أكبىر منىه سىناف تم ا تيىارا زعيمىا للمنظمىةف و    

يقول واالس محمد عن السبب في ا تيارا "تم ا تيارل ألنهم كانوا يبحثون عن 
ش ص ارتب ىت والدتىه ببشىارة ومعجىزة كمىا هىو الحىال بالنسىبة للسىيد المسىين 

 (4عليه السالم ")

                                 
 147المرجع السابقف ص (1)
فيليبسف بالل :القرق البا نية المعاصرة في الواليات المتحدة األمريكيةف رسالة  ((2

 56فص 1445ماجستيرف جامعة الملك سعود ف الرياضف
 55المرجع السابقف ص( (3

 221يماني ، المسلمون السود في امريكا فص  (4)
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نف هى ا يقصد ب لك بشارة فارد إليجا محمد بأنه سىيرزق ولىدا يكىون لىه شىأ   
باإ افة إلى أن واالس محمد هو االبن الوحيد إليجا محمد الى ل كىان مىيالدا 

  الل فترة زعامة واالس فارد للحركة .
لقب واالس محمد بعدة ألقاب منها "االمام األكبر" ثىم غيىرا ليصىبن "المجىدد"    

 ثم لقب نقسه أ يرا "اإمام "
 اشهر رموز ه ا القرقة : 

 ويس فر ان1-
د لىىويس والكىىت لعائلىىة تشىىتغل بالتمثيىىل والغنىىاىف التحىىق بالمنظمىىة عىىام ولىى   

 م .1956
كان مالزما لمالكومف تعلىم منىه ال  ابىة واإلقىاىف عينىه مىالكوم واعظىا علىى    
في بوس نف زادت شهرته بعد انقصال مالكوم عن المنظمةف فقد عينه 11معبد 

ان . ثم انتحل لنقسىمه اسىم فولقبه بقرا   7اليجا محمد  لقا لمالكوم في معبد
لىىويس فىىرا   ىىان  وأصىىبن النىىا ق الرسىىمي باسىىم الحركىىة . يعىىد لىىويس الرجىىل 

 الثال  بعد وار  الدين ومالكوم في المنظمة .
كىىان لىىويس مغنيىىاف ألىىف كثيىىراخ مىىن األغىىاني التىىي كانىىت تعىىرض فىىي المعابىىدف    

مىىن أشىىد ومىىن أشىىهرها "جنىىة الرجىىل األبىىيض هىىي جحىىيم الرجىىل األسىىود " كىىان 
المعار ىىين  لسياسىىة واالسف وللتجديىىدات التىىي قىىام بهىىا دا ىىل المنظمىىةف ممىىا 
جعل واالس يقوم بعزله وجعله في منصب صورل. وبعد سنتين ونصف استقال 
مىىن منصىىبه فىىي المنظمىىةف وجمىىع اتباعىىه ودعىىى إلىىى العىىودة الىىي تعىىاليم اليجىىا 

م اليه الكثير ممىن محمدف وأسس صحيقة أ لق عليها "النداى األ ير" ولقد ان 
 كان معار ا ألفكار واالسف ومنهم جون وجوني أ وا اليجا و أ وان والس . 

 ( 1)يين حتى اصبن منافسا لواالس محمدوك لك جميع ابناى اليجا غير الشرع 
                                 

 233-234انظرف فيليبسف القرق البا نية المعاصرةف ص  (1)
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أسس معبدا في شيكاغوف وجعله مركزا رسميا لقرقته باإ ىافة الىي عىدة معابىد 
 ( 1في نيويورك ولوس انجرس )

 لس محمدساي2-
مف تىىزوج مىىن هرييىىت محمىىد زوجىىة أكبىىر 1964ان ىىم سىىايلس للقرقىىة عىىام    

محمد ابن اليجا السىابقةف والتىي انقصىلت عنىه بعىد أن اعتنىق الىدين اإسىالمي 
الصحينف وتبرأ مىن أبيىهف وهى ا األمىر جعلهىا تح ىا بمكانىة عاليىة عنىد االليجىا 

مىدير التجىارة الىو نيف  محمدف فقد عينها سكرتيرة للمالية وعين زوجها سايلس
وتكقىىىل بنققىىىات دراسىىىته فىىىي جامعىىىة "ايالنىىىويز" بشىىىيكاغو حتىىىى حصىىىل علىىىى 
 البكالوريس في الريا يات والتاريخف ثم عينه مسهوال عن توزيع نشرة القرقة .

عنىىدما تىىولى واالس رئاسىىة القرقىىة حصىىل بينهمىىا  ىىالف فىىي السىىي رة علىىى    
م ثىم أ ى  1977حب مىن القرقىة عىاماقتصاد القرقةف فأد   لك إلى عزلهف فانسى
 يدعو لعزل واالس والعودة لتعاليم اليجا .

وادعى انىه ابىن اليجىا الروحىيف وأنىه نبىي مرسىلف ان ىم لدعوتىه الكثيىر مىن    
األع اى ال ين تركو واالسف اال ان ظهىور فرقىة لىويس  ىان وانتشىارها قلصىت 

   (2من حجم دعوته)
 سل ان احمد3-
محمىىد" يقىىال انىىه كىىان علىىى فهىىم جيىىد لإلسىىالم فقىىد درس احىىد أحقىىاد " اليجىىا    

اإسالم في جامعة االمام محمد بن سعود وعمل اماما فىي واشى ن وتىوفي عىام 
 (3هى في الرياض)1414

 ريموند شريف 4-

                                 
 365 الجهني ، الموسوعة الميسرة ، ص انظرف( (1
 225-224انظرف فيليبسف القرق البا نية المعاصرةف ص  ((2

 359انظرف الجهني ، الموسوعة الميسرة في االديان والم اهب واالحزاب المعاصرة ، ص (3)
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كىىان ريمونىىد وزيىىرا للعىىدل بعىىد أن كىىان قائىىدا أعلىىى لحىىرس الحركىىة فىىي عهىىد    
 اليجا .

 ثيرون مهدل5-
مف عىىين رئيسىىاخ لهيئىىة اكتشىىاف القسىىاد واآلفىىات 1967ان ىىم للحركىىة عىىام    

 (B. A. P. P 1 (االجتماعية بين افراد الحركة ويرمز لها
يقول ثيرون عن ه ا المنظمة " إن ه ا الهيئة هي مهسسة روحية أ القية    

نها ستبدأ بىالقبض واكتشىاف الجريمىة بىين افىراد المنظمىة بقصىد استئصىالها"  واا
(2) 

                                 
 1/935المرجع السابق ف ( (1
 194أبو سليمان ، منظمة االيجا محمد االمريكية ، ص ((2
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 عقائد الباللية المبح  الثاني :
 الم لب االول :عقيدتهم في األلوهية :

عندما تزعم واالس محمد رئاسة منظمة أمة اإسالم قام بتصىحين كثيىر مىن    
أفكارها ومعتقداتها حتى ي قي عليها ال ابع اإسالميف ومن  لك إنكار ألوهيىة 

لىدينا فىي  )واالس فارد( واإيمان باهلل وحدا ال شريك له ومن  لك قوله : "يوجد
اإسالم أركان  مسة تمثل األسس الهامة في الدين اإسالمي : الىركن األول :  

 (   1االعتقاد  في إله واحد فق  " )
وقوله : " اإسالم يعلمنا أنه يوجد إله واحد يسمى ) اهلل( باللغة العربية هىو    

(  2) ال ل  لقنا جميعىا وهىو فىوق كىل األشىياى فىي العىالم وعلىى وجىه األرض "
من  الل ما سبق تبىين لنىا أن واالس محمىد يىهمن بوجىود اهللف وأنىه ال شىريك 
له سبحانهف إال أن هناك بعض األمور تجعل المرى يقف في ريبة من  لك لعىدة 

 أمور : 
لم يت ى  وار  الىدين موققىاخ تجىاا )واالس فىارد( الى ل ادعىى األلوهيىة هى ا  – 1

 باإ افة إلى كونه يقدسه .
وار  الدين واالس بأنه مسلم ومهمن ولم يكقرا رغم ادعائه األلوهية يصف  –أ 

ومىىن  لىىك قولىىه : " ماسىىتر فىىارد محمىىد كىىان م   ىىاخ بعيىىد النظىىر . لقىىد راقىىب 
أو ىىاعنا هنىىا فىىي أمريكىىا والتىىى جعلتنىىا فىىي الح ىىيض لقىىد كىىان نقسىىه مسىىلماخ 

يديىه فىي يهمن بالقرآن ، اننا عرفنا ه ا بأ  ا صور له وهىو يحمىل القىرآن فىي 
 ( 3تقى وا الص وتوا ع " )

 

                                 
 175سليمان ، منظمة االيجا محمد االمريكية ، ص  أبو ( ( 1
 179المرجع السابق، ص (  ( 2
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 -أمر أتباعه بصيام يىوم ال ىامس والعشىرين مىن ديسىمبر ت ليىداخ لى كر   –ب 
 وأ لق على ه ا اليوم اسم ) يوم المنق  ( . -واالس فارد 

ه ا ويعتقد أي اخ وار  الدين بأن فارد مىا زال حيىاخف وأنىه يسىت يع التحىد   –ج 
ا اإ وة واأل وات ليس ميتاخ انىه حىي جسىمياخ وأنىا إليهف يقول: " ماستر فارد أيه

 ( 1أتحد  إليه عندما أكون مستعداخ للتحد  معه ف ل أل وقت ")
يعتقد وار  الدين بعقيدة الحلىول واإتحىاد وهىي عقائىد الصىوفيةف ويىدل  -2

علىىى  لىىك قولىىه : " وقىىد تجلىىى ال ىىالق فىىي حيىىاة اإنسىىان ف ا ا الجسىىد 
( من ه ا القول يتبين لنا 2اهلل تعالى " ) اإنساني بمنزلة مركب لوجود

أن واالس مىىازال متىىأثرا بعقائىىد النصىىار  وبعىىض القىىرق الصىىوفية التىىي 
ي قىىىى علىىىى أحىىىد   ىىىورة هىىى ا تقىىىول بعقيىىىدة الحلىىىول واالتحىىىاد . وال 

 .االعتقاد
يقول شيخ اإسالم ابن تيمية "إما ان يكون ال لق جزىا من ال الق تعالى .    

قوله أعىداى اهلل النصىار  ف ومىن غىال مىن الراف ىة ف وجهىال فه ا كقر صرين ي
المتصوفة ومن اعتقدا فهو كافر . نعم للمهمنين العارفين باهلل المحبين له من 
مقامىىات القىىرب ف ومنىىازل اليقىىين مىىا ال تكىىاد تحىىي  بىىه العبىىارة ف وال يعرفىىه حىىق 

 اتىه شىيى  المعرفة اال مىن ادركىه ونالىه ف والىرب رب . والعبىد عبىد ف لىيس فىي
من م لوقاته ف وال في م لوقاته شيى من  اته ف وليس احد من أهىل المعرفىة 

 (3باهلل يعتقد حلول الرب تعالى به ف أو بغيرا من الم لوقات وال اتحادا به ")

                                 
 157المرجع السابق، ص  (( 1
 53السنيدلف اشهر القرق األمريكيةف  ص  (( 2
( ابن تيمية  ، أحمد ، مجموع فتاول أبن تيمة )التصوف ( ، الرسالة فبيروتف  :د 3)

 ،  11/74هى ف1415
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رغىىم محاولىىة وار  الىىدين تصىىحين أفكىىار ومعتقىىدات المنظمىىة إال أن بعىىض    
 فىىذن هىى ا القرقىىة مازالىىت  متىىأثرةاألفكىىار مىىا زالىىت  ارجىىة عىىن مىىنه, اإسىىالمف 

بمعتقدات إليجا محمد و إن كانت تصر  بعكس  لىكف فقىد تشىربت هى ا األفكىار 
عاماخ ه ا باإ ىافة إلىى تأثرهىا بالديانىة النصىرانية واألفكىار والقلسىقات  44من  

 القاسدة 
 الم لب الثاني :إعتقادهم في النبوة :

مدف وأثبت نبوة محمد صلى اهلل عليىه انكر وار  الدين نبوة والدا اليجا مح – 1
وسىلمف وأنىىه آ ىىر األنبيىاى والمرسىىلين . يقىىول وار  الىدين: " مىىن رحمىىة اهلل أن 
بعىىى  مىىىن بىىىين النىىىاس عىىىددا مىىىن األنبيىىىاى والرسىىىل مثىىىل إبىىىراهيم . واسىىىحاق . 
يعقوب . يوسف . موسى . وداود وعيسى وآ ر ههالى الرسل كان محمداخ صلى 

 ( 1اهلل عليه وسلم " )
ويقول أي اخ " أن اليجا محمد ليس رسوالخ هلل ، وأن النبي محمد هو آ ىر       

 ( 2األنبياى " )
أنكر وار  الدين نبوة والدا ولكن لم يك به بل على العكىس كىان دائمىاخ مىا       

يبجلىىه ويعظمىىه ممىىا يجعىىل المىىرى فىىي حيىىرة مىىن موققىىه تجىىاا نبىىوة والىىداف فمىىثالخ 
لسىالم " أن الشى ص الوحيىد الى ل يعىرف ماسىتر فىارد عندما ي كرا يقول عليه ا

هو الش ص الى ل تعلىم علىى يىدا وأعىدا للنهىوض بالسىود صىاحب  –محمد  -
( كمىا أ لىق علىى مسىجد شىيكاغو 3الرفعة ماستر اليجا محمد عليه السىالم " )

 ( فكيف يعظم ويكرم رجالخ ادعى النبوة ؟4"مسجد اليجا محمد المكرم " )

                                 
 154أبو سليمان ، منظمة االيجا محمد ، ص  (( 1
 244المرجع السابقف  ص  (( 2
 155المرجع السابق ، ص  (( 3
 45أبو فرحة فأمة اإسالم ف ص  (( 4
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لدين من األنبيىاى صىلوات ربىي علىيهم وسىالمه يقىول وار  انتقص وار  ا – 2

الدين " إن كلمة نبي تعني ال ل يقدر األنبىاى عىن المسىتقبل ، وال حاجىة اليىوم 
إلى أمثال ه ا اإنسان ، ألن كلمىة نبىوة تشىير إلىى النقصىان فىي العلىم ، حيى  
ا إنها تعني أن الش ص المتصف بها عاجز عىن معرفىة ال ريىق بكاملىه ... أمى
فىىي هىى ا اليىىوم نتنبىىأ ألن العقىىل اإلهىىي يىىر  ال ريىىق كلىىه ، وأن المعرفىىة والعلىىم 
ال ل أكرمكم العقل اإلهي به ، أيها األ وة و األ وات سوف يجعلكم أعظم مىن 

 ( 1األنبياى " )
 كىىر وار  الىىدين فىىي القىىول السىىابق أن معنىىى كلمىىة )) نبىىي (( نقصىىان العلىىم   

 الصحة  وه ا فهم با ل ال أساس له من
فمعنىىى نبىىي فىىي القىىاموس المحىىي  ) النبىىأ( ال بىىر ، واسىىتنبأ النبىىأ بحىى  عنىىه 
والنبىىي الم بىىر عىىن اهلل تعىىالى .و بنىىوىاخ ارتقىىع وعلىىيهم  لىىعف ومىىن أرض إلىىى 

 ( 2أرض  رجف والنبيى ال ريق الوا ن والمكان المرتقع )
 . فال اشارة الي ان معنى "نبي" نقصان العلم كما يدعي وار  الدين  
ه ا باإ افة إلى ادعائىه بأنىه هىو وأتباعىه أف ىل مىن األنبيىاى والمرسىلينف    

وه ا قول با لف فاألنبياى أف ل  لق اهلل وأشرفهم وصىقوة اهلل مىن  لقىهف قىال 
 تعالى : 

ىىا َوآَل ِإْبىىرَاِهيَم َوآَل ِعْمىىرَاَن َعَلىىى اْلَعىىاَلِميَن  ۞  ۞ ِإنَّ اللَّىىَه اْصىىَ َقٰى آَدَم َوُنوحخ
 [ 33عمران :  ل] ا

                                 
 56السنيدل ف اشهر القرق األمريكيةف ص  ((1
لنشر د ، موسسة الحلبي وشركاا ل:  القيروز آبادل ، مجد الدين: القاموس المحي  ،   (( 2

 1/29والتوزيع ، القاهرة ، ت : د ، 
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" فيلىزم المىهمن إزاى أولئىىك الرسىل اإيمىىان بهىم واعتقىىاد عصىمتهم ف وكمىىالهم ، 
 ( 1ووجوب تعظيمهم ، واحترامهم " )

قال صلى اهلل عليه وسىلم : ) أنىا سىيد ولىد آدم يىوم القيامىة ، وأول مىن ينشىق 
 ( فهىل يعقىل أن يىدعي بشىراخ يىهمن2عنه القبر ، وأول شافع ف وأول مشىقع ( )

 باهلل رباخ وبمحمد نبياخ أنه أف ل من األنبياى والرسل .
زعىىم وار  الىىدين أن عيسىىى عليىىه السىىالم هىىو ابىىن يوسىىف النجىىارف وأنىىه  – 3

عليه السالم صلب ومات على الصليب ، وأنه لن ينىزل مىن السىماى أبىدأ ، وأن 
المعنى البا ني لعيسى الموعود ف هو وفرقته ، وليس المقصود ش صىاخ بلحمىه 

 (3دمه )و 
 فيلزم من قول وار  الدين عدة أمور : 

 بالزنا . –مريم عليها السالم  -اتهام  – 1
َفِبَمىا  ۞وفىي هى ا القىول كى ب وافتىراى علىى مىريم عليهىا السىالم قىال تعىالى : 

يثَىىاَقُهْم َوكُ  ْقىىرِِهم ِبآَيىىاِت اللَّىىِه َوَقىىْتِلِهُم اأْلَنِبَيىىاَى ِبَغْيىىِر َحىىق  َوَقىىْوِلِهْم ُقُلوُبَنىىا َنْقِ ىىِهم مِّ
َوِبُكْقىىرِِهْم ( 155) َبىىْل َ َبىىَع اللَّىىُه َعَلْيَهىىا ِبُكْقىىرِِهْم َفىىاَل ُيْهِمُنىىوَن ِإالَّ َقِلىىيالخ  ۚ  ُغْلىىٌف 

ا  [156 -155( ]النساى :156) َوَقْوِلِهْم َعَلٰى َمْرَيَم ُبْهتَانخا َعِظيمخ
بيوسىف النجىار وكىان  –أل مىريم  -البهتان العظيم ، رميها يقول القر بي : " 

 (4من الصالحين . والبهتان الكنف المقر  ال ل يتعجب منه " )
                                 

هىف 1415فمكتبة العلومف المدينة المنورةف 2الجزائرلف أبوبكر جابر :عقيدة المهمن ف  (( 1
 252ص 
هىف  حدي  أبي 1419مسند أحمد بن حنبل ف  :دف بيت األفكارف الرياضف : حنبلف أحمد (( 2

 776ص  11444سعيد ال درل رقم الحدي 
 47و فرحة ف أمة اإسالم فص انظر أب (( 3
القر بيف أبو عبد اهلل محمد :الجامع ألحكام القران ف : دف دار الكتب العالميةف  (( 4

 6/5بيروت فت: د ف 
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 تك يب ما جاى في القرآن من رفع عيسى عليه السالم وعدم موته وصلبه  – 2
وه ا القول ي الف ما عليه أهل السىنة والجماعىة فىي اإيمىان بعيسىى عليىه    

 ف وم الف لما جاى في القرآن الكريم السالم 
قال تعالى : َوَقْوِلِهْم ِإنَّا َقَتْلَنا اْلَمِسيَن ِعيَسى اْبَن َمىْرَيَم َرُسىوَل اللَّىِه َوَمىا َقَتلُىوُا   

ْنُه  ۚ  َوَما َصَلُبوُا َولَِٰكن ُشبَِّه َلُهْم  نَّ الَِّ يَن اْ َتَلُقوا ِفيِه َلِقي َشك  مِّ َما َلُهم ِبِه  ۚ  َواِا
َوَكىاَن  ۚ  َبىل رََّفَعىُه اللَّىُه ِإَلْيىِه ( 157َوَما َقَتلُىوُا َيِقينخىا ) ۚ  ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ 

 [155 -155]النساى : ۞اللَُّه َعِزيزخا َحِكيمخ 
هلل جل وعال عدم صلبهف وأنه رفعه إليه ، وبين أن األمر قد شبه على فأكد ا   

اليهىىود الىى ين زعمىىوا أنهىىم صىىلبوا ، كمىىا أن الىى ين ا تلقىىوا فيىىه هىىم النصىىار  
 ( 1ال الون علمهم فيه غير مهكد )

يقىىول الشىىيخ ابىىن عثيمىىين " مىىن اعتقىىد أن عيسىىى ابىىن مىىريم عليىىه الصىىالة    
فىىنحن  القىىرآن ، ومىىن كىى ب القىىرآن فقىىد كقىىر ،والسىىالم ، قتىىل وصىىلب فقىىد كىى ب 

نىىهمن بىىأن عيسىىى عليىىه السىىالم لىىم يقتىىل ولىىم يصىىلب .... رفعىىه اهلل سىىبحانه 
وتعالى عنداف وسوف ينزل في آ ر الزمىان إلىى األرضف فىيحكم بشىريعة النبىي 
صلى اهلل عليه وسلمف ثم يموت في األرض ويدفن فيها وي رج منها كمىا ي ىرج 

 ( 2سائر بني آدم " )

                                 
،  5انظرف ال لف ، سعود بن عبدالعزيز : دراسات في االديان اليهودية والنصرانية ،   (( 1

 311، ص 1427دار ا واى السلف ، الرياض ، 
لسليمانف فهد ناصر : مجموع فتاول الشيخ صالن ابن عثيمين ف دار الو نف ا (( 2 

 1/315هىف 1413الرياضف

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya158.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura4-aya158.html
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 الم لب الثال  :عقيدتهم في الكتب السماوية :
إن وار  الدين لم ينكر الكتب السىماويةف ويىدل علىى  لىك بقولىه :" لقىد سىاد    

العهد الجديد العالم المسىيحي ، وسىادت التىوراة العىالم اليهىودل ، وسىاد القىرآن 
اآلن العالم اإسالمي ، فهى ا الكتىب السىماوية أ ىاىت العىالم كالشىموس ، أمىا 

فلسىىنا فىىي حاجىىة إلىىى الشىىمس وال إلىىى القمىىر ألن اهلل سىىيكون النىىور ب اتىىه ، 
وسنراا وجهاخ لوجه ، ولن نبح  عن النور في الكتب السماوية ، بل ن هب إلى 
اهلل مباشرة ، وبما أنني األول ل ا يجىب علىيكم االعتمىاد علىي دون غيىرل حتىى 

 ( 1تقهموا نور السماوات واألرض")
 م السابق نستنت, عدة أمور:من  الل الكال

إن وار  الىىىدين آمىىىن بالكتىىىب السىىىماويةف وآمىىىن بىىىالقرآن الكىىىريمف ويعتقىىىد  – 1
بصىىحته وأنىىه كىىالم اهلل المنىىزل علىىى محمىىد صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم إال أنىىه جعىىل 
نزوله  اص بالعالم اإسالمي ، فقد  هب كمىا  هىب والىدا مىن أن القىرآن أنىزل 

ا كانت ألوا  موسى وكتابه أنزلت لهداية بني إسرائيل للعربف يقول االليجا :" إ 
، واإنجيل وقد أنزله اهلل على عيسى هداية وتح ير للمسىيحيين .والقىرآن أنزلىه 

 (2على محمد لعالم العرب . هل سيع ينا نحن الزنوج كتاباخ  اصاخ لهدايتنا " )
 ۞اهلل تعىالى : وه ا زعم با ل فالقرآن رسالة اهلل إلي اإنسانية كافة يقول    

َل اْلُقْرَقاَن َعَلى َعبِْدِا ِليَُكوَن ِلْلعَاَلِميَن َنِ يرخا  [55]القرقان: ۞. تَبَاَرَك الَِّ ل َنزَّ
هنا اإنس والجن  -المراد بالعالمين  -يقول القر بي في تقسير ه ا اآلية "   

مىىا ، وأنىىه ، ألن النبىي صىىلى اهلل عليىىه وسىلم قىىد كىىان رسىىوالخ إليهمىا ، ونىى يراخ له
 (3 اتم األنبياى ولم يكن غيرا عام الرسالة ")

                                 
 55السنيدلف أشهر القرق األمريكيةف ص  (( 1 
 75أبو سليمان ، منظمة اإليجا محمد االمريكية ، ص  ((2
 13/4( القر بي ، الجامع ألحكام القران (3
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 فهو عام لكل الناس في أل مكان كانوا وفي أل زمان وجىدوا ، و لىك لعمىوم  
 رسالة محمد صلى اهلل عليه وسلم .

لكن وار  الدين ي تلف عن والدا في اعتقادا بأنه ليس هنىاك كتىاب مقىدس    
ن وار  الىدين يىهمن بىأن القىرآن هىو آ ىر سينزل للزنوج كما يقول والدا . بىل أ

 (1الكتب السماوية بقوله : " إن القرآن هو آ ر الكتب السماوية " )
يىىدعي وار  الىىدين أنهىىم فىىي غنىىى عىىن القىىرآن الكىىريمف وليسىىوا فىىي حاجىىة  – 2

إليهف وه ا الكىالم   يىر إ  يسىتلزم عىدم االحتكىام بحكمىهف والعمىل بمىا فيىه مىن 
َوَمىىن لَّىىْم َيْحُكىىم ِبَمىىا َأنىىَزَل اللّىىُه َفُأْوَلىىىِئَك ُهىىُم  ۞لى : أوامىىر ونىىواهيف قىىال تعىىا

َوَأنَزْلَنىىىا ِإَلْيىىىَك اْلِكتَىىىاَب ِبىىىاْلَحقِّ  ۞[، وقىىىال تعىىىالى : 44]المائىىىدة: ۞اْلَكىىىاِفُروَن 
 ۚ  َأنَزَل الّلُه َفاْحُكم َبْيَنُهم ِبَما  ۚ  ُمَصدِّقاخ لَِّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمناخ َعَلْيِه 

َياَأيَُّهىىا الَّىىِ يَن آَمُنىىوا   ۞[ . قىىال تعىىالى : 45]المائىىدة: ۞َواَل َتتَِّبىىْع َأْهىىَواَىُهْم 
[ " قال العلماى : الرد إلىى اهلل هىو 59]النساى: ۞َأِ يُعوا اللََّه َوَأِ يُعوا الرَُّسوَل 

قال اهلل تعىالى :  الرد إلى كتابه ، والرد إلى الرسول بعد موته هوالرد إلى سنته 
َكىاَن النَّىاُس ُأمَّىةخ َواِحىَدةخ َفَبَعىَ  اللَّىُه النَِّبيِّىيَن ُمَبشِّىِريَن َوُمنىِ ِريَن َوَأنىَزَل َمَعُهىُم  ۞

[فجعىل 213]البقىرة: ۞اْلِكتَاَب ِباْلَحقِّ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفيَما اْ َتَلقُىوا ِفيىِه .... 
 ( 2يحكم بين الناس فيما ا تلقوا فيه") اهلل الكتاب ال ل أنزله هوال ل

                                 
 244د االمريكية دراسة تحليلية، ص أبو سليمان ، منظمة االيجا محم ((1
 35/6ابن تيميةف مجموع القتاولف  ((2
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 الم لب الرابع : عقيدتهم في البع  والنشور
 كىىر السىىنيدل أن البعىى  عنىىد وار  الىىدين هىىو االنتقىىال مىىن الجهىىل إلىىى حيىىاة   

العلمف و كر أن وار  الدين أ لق على عهد أبيه اسم البعى  أو النشىور األولف 
  الىدين : " لقىد كىان البالليىون مىوتى وعلى زمانه اسم البع  الثانيف يقول وار 

في قبر الكتاب المقدس ، ولكن الحق اإلهي على لسان إليجىا محمىد د ىل فىي 
قلوبنا الحجريةف وبعثنا من العدم إلى س ن األرض ، فكما أن البع  األول أتىى 
بثمىىىىرات وافىىىىرة وبتجليىىىىات الىىىى ات اإلهيىىىىة ،فىىىىان البعىىىى  الثىىىىاني أتىىىىى بىىىىالنور 

 (  1." )الكامل ..........
إال أن الكىىىىالم السىىىىابق ال يىىىىدل بال ىىىىرورة علىىىىى إنكىىىىار وار  الىىىىدين للبعىىىى     

والنشورف فربما قصد أنهم كانوا أموات بسبب جهلهم والقهر والظلىم الى ل كىانوا 
يعيشونه قبل اإسالم فوأنه بعد أن أسلموا و آمنوا باهلل و أبصروا النىور عىادت 

 .لهم الحياة واستنارت قلوبهم وعقولهم 
ومما يهيد ه ا القول في أنهم لم ينكروا البع  والنشور بعد الموت ما ورد على 
لسان وار  الدين بقوله : " إن اهلل قادر على إعىادة  لقنىا مىرة ثانيىة كمىا نحىن 
اآلن . بل إنه قىادر علىى إعىادة بنىان اإنسىان وت  ي ىه وهىو مىا يتحىد  عنىه 

ألف وأربعمائة عام عندما لىم يكىن  القرآن الكريم . وقد تحد  به ا الحقيقة من 
 ( 2العالم عارفاخ أهمية ت  ي  األنامل في تحقيق الش صية فالحمد هلل " )

فهىىو بهىى ا القىىول السىىابق ينكىىر العقيىىدة التىىي نىىاد  بهىىا والىىدا اليجىىا محمىىد مىىن 
 إنكار البع  الجسماني .
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 المبح  الثال  : شعائر البالليين التعبدية
 عند البالليين الم لب االول : الصالة

كانت الصالة  من االمور التي قىام وار  الىدين بتصىحيحها وكىان  لىك مىن    
  الل :
حىىول وار  الىىدين المعابىىد إلىىى مسىىاجدف وأعىىدها لتكىىون صىىالحة للصىىالةف  -1

حيىى  "إن مىىن أهىىم اإجىىراىات التىىي امىىر بهىىا وار  الىىدين تشىىديدا فيمىىا 
ج الكراسي والمقاعىد يتعلق ب لع األح يةف وو عها  ارج المسجدف واا را

من دا ل المساجد ف وفر  السجاد أو الموكيىت بىدال عنهىا. مىع القصىل 
بىىين الجنسىىين . وبعىىد أن كىىان العىىرف السىىائد فىىي مسىىاجد الحركىىة  لىىك 
الوقىىت جلىىوس النسىىاى علىىى المقاعىىد فىىي الصىىقوف األماميىىة لكىىن بعىىد 
يىة االوامر والتعليمات المشددة مىن وار  الىدين أصىبحت الصىقوف األمام

م صصىة للرجىالف ثىم يجىيى مىن  لقهىم الصىبيانف فالنسىاى ثىمف البنىىات 
 (1في مه رة الصقوف ")

والمتأمل له ا الحىال يىر  أن المسىاجد أو مىا كىان يعىرف بالمعابىد سىابقا متىأثرة 
بالكنائس . ويظهىر هى ا مىن  ىالل وجىود بعىض الممارسىات ال ا ئىة حتىى بعىد 

"بىى  بعىىض المق وعىىات الموسىىيقية  االصىىالحات التىىي قىىام بهىىا وار  الىىدين مثىىل
 (2واالدعية الدينية عبر أجهزة التسجيل ومكبرات الصوت دا ل المسجد ")

أصبحت الصىالة  مىس مىرات فىي اليىوم والليلىةف وقىد أصىدر وار  الىدين  -2
 أمراخ بأن تكون على الهيئة الصحيحة المعروفة لد  المسلمين .
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وال يولونها اهمية ويظهر  لىك مىن  إال أن البالليين كانوا يتهاونون في الصالة 
 -عدة نواحيف ومنها :

كىىانوا يىىرون أن العمىىل أهىىم مىىن الصىىالة . يقىىول أحىىد الصىىحقيين الىى ين ح ىىروا 
بعض مهتمرات وار  الدين في احىد مسىاجدا أنىه كىان يسىتمر فىي ال  بىةف وال 
يق عها عنىدما تحىين الصىالة إلىى أن ي ىرج وقتهىا ف وحىد   ات مىرة أن  الىت 

حىىين حىىان وقىىت صىىالة المغىىرب ففلىىم يتوقىىف واالس )وار  الىىدين(ف ولىىم   بتىىه 
ي هب أحد من فرقته للصالة فوعندما أنهى ال  بة  هب ليسىترين ف ولكىن ايىن 
الصالة ؟ االجابة لم يصل احد . وعندما سئل عن الصالة اجىاب )اوقىات العمىل 

 ( 1اهم من الصالة ( ")
جىا عىن الصىالة "ان تعلىيم مبىدأ فصىل ه ا القول ي ابق قول والىداف يقىول الي   

 (2السود عن البيض اهم من اداى الصالة بكثير ")
ويقول احىد الىدعاة المبعىوثين الىي الجماعىة عىن حىال المسىجد المركىزل فىي    

شىيكاغو "لىم تكىن تقىىام فيىه سىو  صىىالة الجمعىة وصىالة الظهىىر فىي يىوم االحىىد 
( فقىي هى ا تهىاون 3يىام ")والمغرب في يوم الثالثاى النهم يجتمعون في ه ا اال

 .عظيم بأداى الصالة 
هىى ا باإ ىىافة إلىىى وجىىود بعىىض الممارسىىات ال ا ئىىةف ومنهىىا "قىىراىة االمىىام    

( 4السورة أثناى الصالة باللغة العربيةف ثم قراىة ترجمىة باالنجليزيىة لمعانيهىا ")
 يقىىول أبىىو سىىليمان: "مىىن  ىىالل االحتكىىاك بىىأفراد المنظمىىة فىىي وقىىت أداى شىىعيرة
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الجمعةف وباالستعداد لها بالو وى فيلمس الزائر أنهم حديثوا عهد جدا بوظائف 
 .( 1الو وى والصالةف حي  ال تهد  على الوجه الم لوب")

اتبع وار  الدين القرق البا نية في تأويل الشعائر الدينيىةف فمىثال يقىول فىي    
وى يقىول " عدد الصلوات "إن العدد  مسة يرمز الىي العقىل " وفىي شىرحه للو ى

فاليد اليمنىى ترمىز إلىى األفعىال عىن وعىي واليسىر  –إن اليدين ترمز إلى القعل 
واألنىف يرمىز  –ترمز إلىى األفعىال ال ائشىة والقىم يرمىز إلىى التعبيىر الىال  لقىي 

لألهواى والم امع كما يرمز إلى ف رة االنسان ف فا ا غسلنا انوفنا نرمز به إلىى 
  (2إزالة ال رافات .....")
 م لب الثاني : الصيام عند البالليينال

كان اتباع منظمة أمة اإسالم في عهد اليجا محمد يصومون شهر ديسىمبر    
بىىدالخ مىىن صىىيام شىىهر رم ىىانف يقىىول اليجىىا محمىىد: "إننىىا لىىم نأ ىى  رم ىىان كمىىا 
فرض في القرآن بل نأ   الشىهر المسىيحي ديسىمبر الشىهر الثىاني عشىر بىديال 

الشهر ال ل اقترحه للصوم قاصدا بى لك الىت لص مىن عن الشهر التاسع . ه ا 
المعلومات ال ا ئة التي ت هب إلى أن مولد عيسى كان في ال امس والعشرين 

 (3من ديسمبر ...")
فه ا القول يدل صراحة على أن ه ا القرقة ال تمىت لإلسىالم  بصىلةف وال يصىن 

 أن تنسب إليه .
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ألبيىه قىام بتصىىحين هى ا األمىىر  عنىدما تىولى وار  الىىدين هى ا الجماعىة  لقىىا   
حتى يتوافق مع تعاليم االسالمف فاصدر قرارا ب رورة صىيام شىهر رم ىان بىدال 

 (1من شهر ديسمبر. )
إال أنه ابتدع صيام أيام أ ر  لم يأمر بها الدين الحنيفف يقول واالس :"ايهىا   

ن اإ وان من اآلن فصاعدا نتقيد بأداى صوم رم ان في شهرا الصىحين ف ولكى
في ه ا المناسبة أ لب منكم أن تصومو أياما في شهر ديسمبر اليوم المسمى 
بعشية عيد ميالد المسينف وآ ر يوم من نقس الشىهرف والمسىمى بعشىية العىام 
-الجديد احتقاال بى كر  ال دمىة الجليلىة التىي قىدمها سىيدنا اليجىا محمىد المكىرم

 (2")-عليه السالم
ي شىىك مىىن صىىدق رغبىىة وار  الىىدين فىىي ان القىىول السىىابق يجعلنىىا نقىىف فىى   

ظهار م القته لوالدا اليجا محمد ؛  تصحين أفكار ومعتقدات جماعتهف واا
 فصيام يوم مولد المسين هو اليوم ال   دعا والدا اليجا محمد أتباعه بصيامه 

"لىىو كانىىت والدة المسىىين فىىي هىى ا التىىاريخ فىىذن االحتقىىال بىىه : يقىىول اليجىىا محمىىد
اإغىىراق فىىي شىىرب ال مىىر والمقىىامرة ال يشىىير إلىىى أنىىه علىىى هىى ا ال ريقىىة مىىن 

احتقال ديني  اهر بش صية مقدسة . اعمل كل شي  يب و ير في ه ا اليوم 
 (3ال امس والعشرين من ديسمبر يوم والدة رجل صالن مستقيم ")

 ه ا باإ افة إلى دعوة أتباعه إلى صيام يوم احتراما ل كر  ابيه اليجا محمد 
الحقيقىىي لىىوار  الىىدين مىىن والىىدا اليجىىا محمىىد وهىىل فعىىال اراد فمىىا هىىو الموقىىف 

 العودة لإلسالم الصحين ؟ إن الممارسات السابقة تدل على عكس  لك .
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 الم لب الثال  : الح, و االعياد الدينية عن البالليين
 اوال: الح, :  
لم يكن اليجا محمد يح  اتباعه للح, . بل كىانوا يى هبون إلىى شىيكاغو كىل    
( إال أن بع اخ من 1م في أكتوبرف حي  يعتبر المكان الروحي بالنسبة لهمف )عا

أتباعه قدموا إلى مكة للح, في عهداف ومىنهم مىالكوم اكىسف والتىي كانىت هى ا 
الرحلة نق ة تحول في حياته . فقد أشهر إسالمه فور عودتهف وتبرأ مىن اليجىا 

اك عشىىرات اآلالف محمىدف وانقصىىل عىىن المنظمىىةف يقىىول مىىالكم اكىىس "كانىىت هنىى
من الحجاج ومن جميع أنحاى العالم ف مىن  ول العيىون الىزرق إلىى اإفىريقيين 
 ول البشىىرة السىىوداىف إلىىى مىىن هىىم مىىن شىىرق آسىىيا . لكننىىا جميعىىا نشىىارك فىىي 
نقىىىس ال قىىىوس بىىىرو  الوحىىىدة واال ىىىوةف فأيقنىىىت أنىىىه يجىىىب علىىىى أمريكىىىا فهىىىم 

ن مجتمعنىا مشىكلة التعصىب اإسالمف ألن ه ا الىدين الوحيىد هىو الى ل يمحىو مى
 (2للجنس والتقرقة ")

اتبع واالس محمد نه, أبيه في عدم دعوة أتباعه للح,ف على الرغم من أنه    
 (3أد  ه ا القري ة عدة مرات)

وه ا القعل  لواالس  ي عنا في تساهل لما ا لم يح  أتباع فرقته للح, رغىم    
ه  شىىي مىن أن يقهمىىوا الىىدين اعترافىه بأنهىىا ركىىن مىن أركىىان االسىىالم . هىل ألنىى

الصىىحين ويتعرفىىوا علىىى تعاليمىىهف ويققىىو  ىىد انحرافاتىىه العقديىىة والسىىلوكية كمىىا 
 فعل مالكم اكس زمن والدا اليجا محمد . 
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 ثانيا : أعياد البالليين الدينية 
امىىر وار  الىىدين االحتقىىال بعيىىد الق ىىر المبىىاركف إال أنىىه ال يعىىرف علىىى وجىىه    

 (1نت القرقة تحتقل بعيد األ حى مع المسلمين أم ال)التحديد ما إ ا كا
وأ اف إلى ه ين العيدين عيدا ثالثاف وأ قى عليىه نوعىاخ مىن القدسىية وهىو    

يوم االستقالل االمريكي وسماا "اليوم الو ني العىالمي الجديىد فىي امىة االسىالم 
ة "ف وعلىل وار  الىدين  لىك بأنىه إحيىاى لى كر  مجىيى "فىارد محمىد" مهسىس أمى

 (2اإسالم في أمريكا )
 .فكيف يحتقل ب كر  رجل ادعى االلوهية  
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 الرابع : مواقف البالليين ورأل اإسالم فيهم المبح 
 الم لب االول :موقف البالليين من العالم االسالمي

سعت ه ا القرقة جاهدة لالن ىمام إلىى العىالم االسىالميف وهى ا كىان  ىمن     
فقد غير واالس محمد الكثير مىن أفكىار المنظمىة أهدافها التي سعت لتحقيقهاف 

حتى تصبن مقبولة لد  العالم االسالميف وكان له ه ا . ويظهر  لىك مىن عىدة 
 -جوانب منها ما يلي :

قىىام بزيىىارة كثيىىر مىىن دول العىىالم االسىىالميف "فمىىن بىىين األمىىور التىىي  -1
أع اهىىا واالس محمىىىد األوليىىىة مىىىن اهتمامىىىه تقويىىىة العالقىىىة والصىىىالت 

الد العربيىىىىة واالسىىىىالمية... حيىىىى  قىىىىام بزيىىىىارة المملكىىىىة العربيىىىىة بىىىىالب
السعوديةف كما قام بزيارة لتركياف واستقبل فيها استقباال رسميا مىن قبىل 
الحكومىىة التركيىىة ف وجىىرت مقابلىىة بينىىه وبىىين الىىرئيس السىىادات رئىىيس 

ولقىىد نىىت, عىىن هىى ا االجتمىىاع أن اعتمىىدت  (1)جمهوريىىة مصىىر العربيىىة"
رية اثنتىا عشىرة منحىة دراسىية لل ىالب المسىلمين الى ين الحكومة المصى

 (2)يرشحهم والس محمد للدراسة الجامعية في مصر
أرسىىل واالس محمىىد بع ىىاخ مىىن أتباعىىه إلىىى معاهىىد اللغىىة العربيىىة بمكىىة  -2

المكرمىىة والريىىاض .إال أنىىه كىىان يرسىىل مىىع كىىل مجموعىىة مىىن ال ىىالب 
المسىىجلة يوميىىا  مراقبىىا موثوقىىا فيىىه ف ونصىىحهم باالسىىتماع إلىىى   بىىه

وهىى ا ممىىا يهكىىد أن واالس محمىىد لىىم يكىىن  (3)وعىىدم م ال ىىة المسىىلمين 
 هدفه من إرسال ال لبة فهم الدين الصحين .
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قامت راب ة العىالم االسىالمي بذرسىال دعىاةف اال ان واالس محمىد قصىر  -3
عملهم على تعليم اللغة العربية وللكبار فق ف و لك بعد أن قىاموا بنشىر 

ي الصحين بين أفراد القرقةف ممىا أحىد  ا تالفىا تنبىه لىه الدين االسالم
واالسف فقصىىر دعىىوتهم علىىى تعلىىيم اللغىىة العربيىىةف ومىىا لبىى  ان قىىام 

وه ا دليىل وا ىن عىن عىدم رغبىة والس بتصىحين  (1)بقصلهم بعد  لك 
 عقائد وافكار فرقته القاسدةف واالتجاا نحو االسالم الصحين.

 (2)لى راب ة العالم االسالمي.قدم للح, مع بعض أتباعه  يوفا ع -4
 ((3كان يقوم بزيارة بعض العائالت المسلمة و اصة العربية . -5
 ابد  اهتمامه بق ايا العالم االسالمي  اصة ق ية فلس ين. -6
كان للقرقة أنش ة إسالمية  ارج الواليات المتحدةف مثل بناى المسىاجد  -7

ا وغوبانىا والمدارس في من قة الكاريبي فىي جىزر البهامىاف وفىي جاميكى
 (4)وغيرها

ح ر كثيراخ من المهتمرات االسالمية ومنها المىهتمر االسىالمي المنعقىد  -5
 (5) م1977بكندا عام 
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 الم لب الثاني :موقف البالليين من األمركيين
 حاول والس التقرب من االمريكيين ب الف ما فعل والدا ومن  لك :    
حركة من  تأسيسىهاف يقىول نقى عن جماعته العنصرية التي كانت تتبناها ال -1

ممثل المنظمة فىي اوكوهامىا الىوزير ثيىدور عىن موقىف واالس محمىد تجىاا 
التعصب للرجل االسود  د األبىيض " إن واالس لىيس عنصىرياف ولىن يهكىد 
ن  على الجانب العنصرل .فذنه يوجد مىن كىال ال ىرفين مىن ينشىد الحىق . واا

 1واالس سوف يظهر بأننا لسنا جماعة عنصرية ".
ع العلم األمريكي جنبا إلى جنب مع علم المنظمة على منصىة ال  ابىة و  -2

2 
 3احتقل بعيد االستقالل األمريكي و لك تقربا للحكومة االمريكية -3
شجع اع اىا للمشاركة في الحيىاة المدنيىة واالجتماعيىة والعسىكرية للىبالد  -4

4 
أنكىىىر بعىىىض األمىىىور التىىىي يعتقىىىدها المسىىىلمون تقربىىىا و  ىىىوعا للقىىىوانين  -5

 5مريكية مثل تحريم تعدد الزوجات األ
يقىىىول  6دعىىىا االلتىىىزام بالدسىىىتور األمريكىىىيف واحتىىىرام األنظمىىىة األمريكيىىىةف  -6

واالس: "حيىىى  إننىىىا موا نىىىون أمريكيىىىون فىىىنحن ملزومىىىون بالىىىدفاع عىىىن 
 الواليات المتحدة. 

                                 
 167ة االيجا محمد االمريكية دراسة تحليلية ، ص أبو سليمان ، منظم 1
 165انظرف أبو سليمان ، منظمة االيجا محمد االمريكية ، ص  2
 46انظرف أبو فرحة ، أمة االسالم ، ص 3
 47المرجع السابقف ص 4
 343انظرف السنيدلف أشهر القرق األمريكيةف ص 5
 237يماني ، المسلمون السود في امريكا ، ص 6
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لقىىد سىىاعدت هىى ا الت ىىورات فىىي عالقىىة واالس محمىىد مىىع اإدارة االمريكيىىةف    
م قىدمت وزارة 1979ر قبىوال مىن قبىل "فقىي فبرايىر مىن العىام حي  أصبحت أكثى

مليون للحركة وكان  لك اكبر مبلغ تقدمه الحكومىة  22التجارة األمريكية مبلغ 
 1لمنظمة سوداى. 

إال أن ه ا التعديالت في المنظمىة جعلىت الكثيىر يتهمىه بالعمالىةف وأنىه صىنيعة 
 2المكتب القدرالي 

 مواجهتهمالم لب الثال  :  رهم و رق 
تبين لنا أن البالليىة فرقىة با نيىةف اسىتغلت اإسىالم ل دمىة مصىالحهاف وأنهىا   

ن مىىا أظهىىرا واالس محمىىد )وار  الىىدين ( مىىن  جىىزى مىىن منظمىىة أمىىة االسىىالم واا
تقارب ما كان إال ستارا ي قي فيىه كثيىراخ مىن تلىك العقائىد البعيىدة كىل البعىد عىن 

فلقىىد سىىاعدت هىى ا القرقىىة ومثيالتهىىا اإسىىالم الصىىحين . وهنىىا يكمىىن   رهىىا ف 
 ممن يحملون عقيدة فاسدة ويستترون باسم اإسالم الي عدة أمور :

إع اى صورة مشوهة عىن اإسىالم والمسىلمينف فىأد  هى ا األمىر إلىى نقىور  -1
 الكثيرين عن قبوله

ان مىن اسىىتجاب لهىىم يعتقىىد أن هىى ا هىو الىىدين الحقيقىىي جهىىال منىىه بحقيقىىة  -2
 اإسالم 

اإسىىىالمي بصىىىحة إسىىىالمها لتنىىىال مىىىنهم الىىىدعم المىىىادل   ىىىداع العىىىالم -3
 .والمعنول 

  رق مواجهتهم :

                                 
 244المسلمون السود في امريكا ، ص يماني ، 1
 241المرجع السابقف ص 2
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لقد كان هناك دور بارز لكثير مىن الىدعاة و المنظمىات االسىالمية مىن  ىارج   
الواليىىات المتحىىدة ومىىن دا لهىىا فىىي التصىىدل لهىى ا القرقىىة والتحىى ير منهىىا ومىىن 

 -أمثلة  لك :
 : دور المنظمات والجماعات االسالمية  -1

نشىىرت مجلىىة "اإسىىالم" التىىي يصىىدرها الحىىزب االسىىالمي فىىي أمريكىىا الشىىمالية 
مو ىىىوعا بعنىىىوان "المسىىىلمون السىىىود ال يزالىىىون غيىىىر مسىىىلمين "و ىىىحت فيىىىه 
حقيقىىتهمف وحىى رت مىىن   ىىرهم . جىىاى فيىىه :"لقىىد تسىىلمنا ردودا كثيىىرة تت ىىمن 

لمون شىكرناف حيىى  قمنىا بتو ىىين القىرق بىىين المسىلمين الحقيقىىين وبىين "المسىى
السود" في منظمة اليجا محمد . موققنا  د "المسلمين السود " إنما هو بسبب 
عىىدم تمثىىيلهم لإلسىىالم بشىىكل صىىحين فولىىو كانىىت منظمىىتهم تىىدعي باسىىم غيىىر 
اإسالم . ولو كانت الديانة التي يعلمونهىا تحمىل اسىما غيىر االسىالم لمىا بالينىا 

ا ورسىالتنا يوجىب علينىا أن بالكتابة عنها ف وعلى أل حىال فىذن اإ ىالص لىدينن
نتحد  بصراحةف وندافع عىن ديننىا الى ل هىو سىبيل حياتنىا عىن كىل مىا يعر ىه 
للسىىى رية أو الت ريىىىفف ...إن المسىىىلمين السىىىود فىىىي" منظمىىىة االليجىىىا محمىىىد" 
يحاولون تغيير و عهم ليكسبوا احتراما وتقديرا أوسعف وليكونىوا أكثىر قبىوال مىن 

يت  وا من ه ا وسيلة لدر ع ف العربف لتقىديم الناس . كما أنهم يحاولون أن 
المعونىىات الماليىىة لهىىم . وبهىى ا التمويىىه للمسىىلمين السىىنيين الحقيقىىينف فىىذنهم 
سيحصىىىىلون علىىىىى تلىىىىك المسىىىىاعدات التىىىىي ست ىىىىقي علىىىىى منظمىىىىتهم مظهىىىىر 
المسلمين الحقيقين ف ولكن الق ارة تحت أل اسم او عنىوان رائحتهىا عقنىة . ا ا 

ي ما يحدثونه من تغيير فعلىيهم أن يعلنىوا بصىراحة ق ىع كان ههالى م لصين ف
صلتهم بتعاليم االيجا محمد المزيقىةف فىان اهلل قىد وعىد بىالعقوعن كىل مىن هجىر 
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الكقىىر وأقلىىع عنىىه . أمىىا أولئىىك الىى ين يرف ىىون الحىىق وي قىىون الحقيقىىة فىىذن 
 (1)موعدهم النار "

 دور الدعاة المبتعثين : -2
السوداني ال ل كان إمامىا فىي مسىجد اليجىا  دور الداعية الشيخ محمد نور    

محمىىد بشىىيكاغو "فقىىد بىى ل قصىىار  جهىىودا حىىوالي سىىت سىىنوات مت ىى ا جميىىع 
الوسىىائل واألسىىاليب لتبليىىغ تعىىاليم األسىىالم الصىىحيحة إلىىى  األتبىىاع حتىىى  ىىرج 

 ( 2معترفا بعجزا عن تعليم القرقة")
 دور الدعاة من  ارج المنظمة : -3
ل ين تعلموا على يد الىدعاة المبتعثىين ) ىمن بىرام, لقد كان ألئمة المساجد ا  

تعلىىىيم أئمىىىة مسىىىاجد القرقىىىة التىىىي عقىىىدتها راب ىىىة العىىىالم االسىىىالمي فىىىي مكىىىة 
المكرمىىة ( دور كبيىىر فىىي نشىىر تعىىاليم الىىدين الصىىحيحة الم القىىة لىىبعض تعىىاليم 
وار  الىدينف مىن  ىالل مسىاجدهم أمثىال سىىراج وهىاج وعبىد العلىيم شىباز الىى ين 

 (3)ر  الدين بم القة تعاليمه وثم قام بقصلهم اتهمهم وا
فقد سلك وار  الدين سياسة والدا في تهديد وفصل كل من يعار ىه أو يحىاول 
تغييىىىر أفكىىىار ومعتقىىىدات المنظمىىىةف كمىىىا فعىىىل االيجىىىا بمىىىالكوم اكىىىس ف إن هىىى ا 
ن لىىم تجىىد صىىداها عنىىد وار  الىىدين وأتباعىىه إال أنىىه ينبغىىي علينىىا  المحىىاوالت واا

واا الص وأن ال نيأس من محاولة اإصال  ونشر الىدين الصىحين .  العمل بجد
يقىىول عبىىدا يمىىاني "إن معظىىم المسىىلمين الىى ين يعيشىىون كأقليىىات فىىي م تلىىف 
أنحاى العالم يتعر ون لكثير من الم ا ر والتحىديات ...ومىا لىم نتواصىل معهىم 

على  ونساعدهم في تأهيل الدعاة والعلماى فوما لم نحتك بهم عن قرب ونتعرف

                                 
 199أبو سليمان ، منظمة االيجا محمد االمريكية ، ص(1)
 242فيليبسف القرق البا نية المعاصرةف ص  ((2

 244انظر المرجع السابقف ص  (3)
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ق ىىاياهم وهمىىومهم فوالمقىىاهيم التىىي بنىىوا عليهىىا معتقىىداتهم المنحرفىىة فسىىوف 
 ( 1ت يع ه ا الجاليات ")

فيجب علينا التصىدل لهى ا القىرق ومواجهتهىا بكىل الوسىائل الممكنىة ومنىا  لىك 
 على سبيل المثال :

  إعىىداد بىىرام, ومواقىىع إلكترونيىىة باللغىىة اإنجليزيىىة تقىىوم بنشىىر تعىىاليم
 يحة وتح ر من االفكار والعقائد المنافية لهالدين الصح

  العمل على نشر المجالت والكتيبات اإسالمية 
  توحيىىد الجمعيىىات والمنظمىىات االسىىالمية فىىي الواليىىات المتحىىدة

 األمريكية بأن تكون هناك جهة رسمية واحدة تشرف عليها
  ابتعىىا  مجموعىىة مىىن هىىهالى المسىىلمين الجىىدد إلىىى الجامعىىات

 لعالم العربي لتعلم الدين الصحين االسالمية في ا
  الوقوف على ق اياهم ومشكالتهم االجتماعية ومحاولة حلها 
  االسىىتقادة مىىن الش صىىيات التىىي اسىىلمت ولهىىا شىىعبية وشىىهرة

عالميىىة فىىي نقىىل تعىىاليم الىىدين الصىىحين لمىىا لهىىهالى مىىن تىىأثير 
 كبير 

 ثانيا: الدراسات السابقة :
ثىىة  ىىالل فتىىرة كتابىىة ال  ىىة مىىن كتىىب عنىىد اال ىىالع علىىى مىىا تىىوفر لىىد  الباح

وبحو  علميىة لىم تعثىر إال علىى دراسىتين تناولىت بعىض جوانىب هى ا المو ىوع 
 والتي تمثلت في: 

 ( وهىىي 1426دراسىىة قىىام بهىىا فهىىد عبىىد العزيىىز السىىنيدل،  فىىي عىىام )هىىى
 بعنوان:

                                 
 247(  يماني ، المسلمون السود في امريكا ، ص (1
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) أشهر القىرق األمريكيىة المعاصىرة المنتسىبة لإلسىالم وأثرهىا العقىدل ( قىدمها 
 ة التربيةفقسم الثقافة اإسالمية بجامعة الملك سعود بالرياض.بكلي

ومما يالحظ أن الدراسة عممت وو حت فرقىاخ كثيىرة، أمىا هى ا الدراسىة فىت ص 
 فرقة بعينها، كما اعتنت بقترة معينة في دراسة ظواهر القرقة الباللية

سىة وه ا الظواهر قد ا تلقت وتغيىرت مىن  ىور آل ىرف ويعتنىي هى ا البحى  بدرا
 القرقة في المرحلة الحالية وما  رأ عليها من تجديدات فكرية وعقائدية.

  ( بعنىوان : 1445دراسة قام بها ابو أمينة بالل فيليبسف في عىام )هىى
)القىىرق البا نيىىة المعاصىىرة فىىي الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة ( قىىدمها 
بكليىىىىة التربيىىىىة ف قسىىىىم الدراسىىىىات اإسىىىىالمية فجامعىىىىة الملىىىىك سىىىىعود 

 رياض.بال
  دراسىىة قىىام بهىىا محمىىد عبىىدا يمىىاني ، بعنىىوان ) المسىىلمون السىىود فىىي

 القصة كاملة ( -أمريكا
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 ال اتمة:
تنىىاول هىى ا البحىى  مو ىىوع " البالليىىون فىىي الواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة "، تىىم 
تقىىىديم صىىىورة شىىىاملة وم تصىىىرة عىىىن فرقىىىة البالليىىىةف وأسىىىباب نشىىىأتها وأشىىىهر 

عائرها الدينيىىة فومواققهىىا مىىع العىىالم االسىىالمي و رموزهىىا فوأهىىم معتقىىداتها وشىى
وقىد توصىلت الباحثىة فىي نهايىة هى ا البحى  الىي عىدة نتىائ, ، الشعب األمريكىي

 وهي:
إن أعلى نسبة للمسلمين في الواليىات المتحىدة األمريكيىة هىي لألفارقىة  -1

 األمريكيين 
سىىوى القهىىم الكبيىىر لإلسىىالم واسىىتغالل اسىىمه لتحقيىىق م ىىامع  -2

 ش صية 
 اع وار  الىىدين أن ي ىىدع العىىالم اإسىىالمي وأن يجعىىل مىىن فرقتىىه اسىىت -3

 جماعة اسالمية مقبولة رغم ما فيها من أ  اى وعقائد فاسدة
إن فرقىىة البالليىىين رغىىم اإصىىالحات التىىي قىىام بهىىا وار  الىىدين مازالىىت  -4

 محتقظة ببعض أفكار ومعتقدات اليجا محمد
  انه يحتقل بيوم مولدا بالرغم من إنكار وار  الدين أللوهية فارد إال  -5
ويصوم يوما  كر  لوالدا مدعي النبوة . وه ا مما يهكد على عدم رغبة  -6

 وار  الدين العودة لإلسالم الصحين 
انته, وار  الدين سياسة والدا فىي معىاداة مىن يحىاول تصىحين عقائىد  -7

 البالليين ويظهر  لك في فصله لكثير من الدعاة .
ارب مىع اإسىىالم الصىحين كىىان ي قىىي إن مىا اظهىىرا وار  الىدين مىىن تقىى -5

  لقه الكثير من العقائد البعيدة كل البعد عن اإسالم الصحين .
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 التوصيات:
 وفي ال تام توصي الباحثة بعدة توصيات منها :

إنشاى مواقع على شىبكة المعلومىات اإلكترونيىة موجهىة إلىى المسىلمين  -1
 لصحين في الواليات المتحدة األمريكية لتو ن لهم اإسالم ا

اجىىراى دراسىىة تتنىىاول الجهىىود التىىي قىىام بهىىا الكثيىىر مىىن المصىىلحين مىىن  -2
عبىد العلىيم شىباز -سىراج وهىاج  -دا ل ه ا القرقف أمثال مالكوم إكس

 وغيرهم 
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 المصادر والمراجع
 القران الكريم      

ف مجموع فتاو  ابىن تيميىةف مهسسىة الرسىالةابن تيميةف تقي الدين أحمد :  -
 هى 1415بيروتف  :دف 

ف بيىىت مسىىند األمىىام أحمىىد ابىىن حنبىىل ابىىن حنبىىلف أبىىي عبىىد اهلل أحمىىد : -
 هى1419األفكار الدولية ف الرياضف  :دف 

 – منظمىة األليجىا محمىد األمريكيىةأبو سليمانف عبىد الوهىاب ابىراهيم :  -
 ه1399ف 1ف دار الشروق فجدةف  -دراسة و تحليل

مىىىريكيتين والبحىىىر األقليىىات المسىىىلمة فىىىي األ بكىىرف سىىىيد عبىىىد المجيىىىد : -
ف راب ىىة العىىالم اإسىىالميف مكىىة المكرمىىة ف الجىىزى الرابىىعف العىىدد الكىىاريبي
 هى1445ف  و القعدة 44

الموسىىوعة الميسىىرة فىىي األديىىان والمىى اهب  الجهنىىيف مىىانع بىىن حمىىاد : -
 هى1424ف 5ف دار الندوة العالمية ف الرياضف واألحزاب المعاصرة

ت في األديان اليهودية والنصرانيةف ال لفف سعود بن عبد العزيز: دراسا -
 هى1427ف 5أ واى السلفف الرياضف  

الوجىىىىود اإسىىىىالمي فىىىىي الواليىىىىات المتحىىىىدة   الىىىىدارلف عبىىىىد اهلل أحمىىىىد: -
ف 1ف الجمعيىىىة العربيىىىة السىىىعودية للثقافىىىة والقنىىىونف جىىىدةف  األمريكيىىىة
 هى1443

ف إر  منسىىي: المسىىلمون فىىي التىىاريخ األمريكىىي ديىىريكسف جيرالىىدف :  -
 م2414ف 1جمةف سعد البازعيف كلمة للثقافة والترا ف أبو ظبيف تر 

مجمىوع فتىاول ورسىائل ف ىيلة  السليمانف فهىد بىن ناصىر بىن ابىراهيم : -
ف 2ف دار الىىو ن للنشىىرف الريىىاضف  الشىىيخ محمىىد بىىن صىىالن العثيمىىين

 هى 1413
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أشهر القرق األمريكية المعاصىرة المنتسىبة السنيدلف فهد عبد العزيز :  -
ف رسىىالة ماجسىىتيرف كليىىة التربيىىةف قسىىم الثقافىىة وأثرهىىا العقىىدل  لإلسىىالم

 هى1426اإسالميةف جامعة الملك سعودف الرياضف 
شىىىىىاكرف محمىىىىىود : المسىىىىىلمون تحىىىىىت السىىىىىي رة الرأسىىىىىماليةف المكتىىىىىب  -

 هىادل1442ف 3اإسالميف بيروتف  
ف مهسسىة  القاموس المحي القيروز آبادلف مجد الدين محمد يعقوب :  -

 شركااف القاهرة ف  :دف ت:دالحلبي و 
ف رسىالة القرق البا نية في الواليات المتحىدة األمريكيىةفيليبسف بالل :  -

ماجسىىىتيرف كليىىىة التربيىىىةف قسىىىم الدراسىىىات اإسىىىالميةف جامعىىىة الملىىىك 
 هى1445سعود ف الرياض ف 

الجىىىامع ألحكىىىام  القر بىىيف أبىىىو عبىىىد اهلل محمىىىد بىىىن أحمىىىد األنصىىىارل : -
 لميةف بيروتف  :دف ت:دف دار الكتب العالقران

ف 1ف دار الكتىىىاب العربىىىي ف دمشىىىقف   مىىىالكوم إكىىىسكامىىىلف مجىىىدل :  -
 م2411

ف ترجمىةف عمىر الىديراولف المسىلمون الزنىوج فىي أمريكىالنكولنف إريىك :  -
 م1964ف 1دار العلم للماليينف بيروتف  

نمىىرف كمىىال كامىىل : أ ىىواى علىىى أحىىوال  يىىر أمىىة أ رجىىت للنىىاس فىىي  -
ف 1األمريكيىىىة ف دار البشىىىائر اإسىىىالميةف بيىىىروتف   الواليىىىات المتحىىىدة

 هى1443
ف دار صىىحين مسىىلم بشىىر  النىىوولالنىىوولف محىىي الىىدين بىىن شىىرف :  -

 هى.1392ف 2القكرف بيروتف  
-القصىىة كاملىىة–المسىىلمون السىىود فىىي أمريكىىا يمىىانيف محمىىد عبىىدا :  -

 ه1427فمكتبة الملك فهد الو نيةف الرياضف  
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