
36 

 

  عنوان البحث: طائفة األميش
  مقدم من طرف الطالبة: حداد نور االيمان

  طالبة دكتوراه،  الدفعة : الثانية، تخصص : مقارنة األديان.
  قدمة:م

رها انشقاقات عديدة يف طوائفها حىت تعترب الديانة املسيحية من اكثر الديانات اليت عرفت و منذ ظهو        
بلغت  الطوائف الصغرية ، فتفرقت العديد منها يف احناء العامل و شكلت لنفسها سلطة مستقلة عن غريها من 
الطوائف االخرى ، و من بني هته الطوائف جند طائفة األميش ، اليت لطاملا اثارت االنتباه باسلوب حياا اجلد 

و اليت تنقلنا برحلة زمنية اىل العصور الوسطى ،بالرغم من اا تتمركز بأمريكا اكرب بلد  بسيط و املميز عن غريها
مساير للعصر و التطور و التكنولوجيا ، فهم ال يستخدمون اإلمكانات اليت توفر هلم مثل الكهرباء وال التكنولوجيا 

  العصرية. 
  ي معتقدام؟ وكيف هو منط حيام؟و من هنا جند ان التساؤل املطروح هو من هم االميش؟ و ما ه

و تكمن امهية املوضوع يف تسليط الضوء على هذه الطائفة الصغرية املنعزلة عن العامل، و كذلك حماولة فهم 
  معتقدام و معرفة ما الذي مييزهم كطائفة دينية مسيحية عن باقي الطوائف االخرى

جد قليلة بالنسبة للغة العربية فاملوجود عبارة عن وحاولت البحث عن معلومات حول هذه الطائفة اال اا 
مقاالت عرب صفحات االنرتنت ، و اغلب البحوث كانت باللغات االجنبية ( الفرنسية ، االجنليزية) حاولت 

  ترمجتها ، و االعتماد عليها لتحرير هذا البحث.
مباحث بل قسمته اىل عناوين كل اما بالنسبة خلطة البحث اعتمدت على عناصر كعناوين و مل اقسم البحث اىل 

عنوان حيمل فكرة معينة ، حاولت فيها االملام مبعلومات حول هذه الطائفة و اوهلا كان التعريف ا و معرفة 
  التعداد السكاين ومعتقدام ومنط معيشتهم ، و يف االخري خامتة فيها اهم نتائج البحث.

 التعريف بطائفة االميش:
عة بروتستانتية وجدت اصال يف سويسرا، و تتمركز االن يف الواليات املتحدة االمريكية هو مذهب ينتمي اىل جممو 

يعود اصلهم اىل احدى الطوائف املوحدة اليت كانت تسكن بريطانيا قبل قرون، و اختارت هذه الطائفة  1و كندا
لتزمون بتعاليم املسيح العيش يف الريف منعزلة عن الناس ، و يظن افرادها ام هم املسيحيون احلقيقيون امل

  2االصلية.
  أصول طائفة األميش: 
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السلمية. أنابابتيسم  Anabaptistsيف سويسرا، يف أراضي واسعة نسبيا يف الوقت كانتون برن، هناك جمتمعات 
هو مسيحي الذي يروج املعمودية الطوعية، شكل أنابابتيسم يف أوروبا الوسطى مشكلة حقيقية للسلطات الدينية 

ليكية و الربوتستانتية ، نظراً ألنه يتم تشجيع الناس على ان ال يكون عماد أطفاهلم قبل الوعي و اليت ميكن الكاثو 
و على املستوى  أن حيرمها من اخلالص وفقا للمذهب الكاثوليكية أو الربوتستانتية التقليدية، وعالوة على ذلك

  إىل األمري و ام ال يشاركون يف اجليش . السياسي و الديين  رفض قائلون بتجديد العماد تقدمي الدين
) حركة ذهبت إىل حد 1559-1492م يف هولندا ، أطلق كاهن كاثوليكي منو سيمونز ( 1524يف عام 

  تبشري لصاحل معمودية البالغني وحدها ، ومن هنا جاء اسم مينونايت.
الذي كان جيمع يف هذا  م من قبل الرجل1559"هو عمل نشر للمرة االويل يف مرآه الشهداء و كتاب "

 االنببتيست األول الذين ماتوا كشهداء. الكتاب الشهادات والقصص عن الرسل و
  1يعترب نصا رئيسيا للعديد من اسر املينونايت ، ويايت الثاين فقط بعد الكتاب املقدس.

جيكوب أمان" ؛ اليت قادها رجل الدين السويسري" الديين و يعود ظهور طائفة األميش إىل حركة اإلصالح 
الذي عاش يف اجلزء األملاين من سويسرا، يف القرن السابع عشر امليالدي، وكان مؤمناً  م )1730- م 1645(

العمر، واسم هذه الطائفة مشتق من اسم عائلته باللغة األملانية بعد بلوغ الثامنة عشرة من  املسيحي بالتعميد
  ""أميش

يثري حوارات مع مجيع اتمعات احمللية ، ألنه قلق بشان ختفيف عقائدي معني  جاكوب آمان"كان القس "

" جاكوب آمانعواقب هذا النقاش ولد انشقاق األميش، حيث وضع "  وعدم الصرامة يف االنضباط ،  ومن
م 1648صارمة للغاية ويدعو إىل االستبعاد التام من اتمعات األخرى، و نتيجة معاهدة وستفاليا لعام  قواعد

اليت تقول بان الربوتستانت فقط من حيصلون على احلق يف ممارسة دينهم اما قائلون بتجديد عماد ومن مث األميش 
  ليس هلم احلق يف ذلك.

" و هو جمتمع األميش " تدعى"جاكوب امانحت من أنصار "م كان انشقاق ستني عائلة أصب 1693و يف 

  "، وهو جمموعة مفصلة للغاية من قواعد احلياة الصارمة ، مبا يف ذلك:االوردنونغ جديد يطيع مبادئ "
  رفض محل السالح - 
  التكلم بلهجة برين  - 
  ارتداء مالبس بسيطة بدون أزرار  - 
  2قبول حياة اتمع و التضحية بأي طموح - 

                                                 
1 Jacques Forget, Les Amish. 2017-011-05-Amish.doc  ، p :02 
2 Adolphe L esslin ,laissez-vous conter  les amish , Office de Tourisme du Val d’Argent , p : 02 
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مدينة فيالدلفيا يف أمريكا، امسها مستعمرة كويكر اثنان اليت  كويكر وليام بن"م أسس "1682وقبله و يف عام 

يرحب باتمعات  بن"تطبق مبادئ احلكومة يف جمتمع ليربايل مثايل، مث تصبح املستعمرة الشابة بسرعة مزدهرة و "
  اليت كانت تطرد. 

  مرسوما بطرد قائلون بتجديد العماد من األلزاس. م اختذ لويس الرابع عشر1712و يف عام 
م تصل القوارب االميش األوىل و شيئا فشيئًا ختتفي من أوروبا، ما عدا يف باالتينات، 'إمارة 1737يف 

  .1مونتيبيليارد' أو 'دوقية لورين'

  االحصاء و االنتشار:
سنة ،حيث  16عف عددها منذ وقد شهدت طائفة األميش رواجا وسط اتمع األمريكي العصري حيث تضا

م، أي بزيادة 1992ألفا عام  125م مقابل  2008خالل  ألف 231  بلغ عدد أعضاء طائفة األميش حوايل
والية وكندا  31من األميش يف  308000، و اليوم يعيش حوايل 2%، حسب دراسة أجريت عليهم 84قدرها 

م و حبثاً عن اراض زراعية زهيدة االسعار وابتعاداً 1992عام فمنذ ، 3وأونتاريو ونيو برونزويك وجزيرة األمري إدوارد
عن حضارة املدن، استقر "األميش" يف سبع واليات جديدة مثل اركنسو وكولورادو ومني وميسيسييب وفريجينيا 

يف املئة)  200يف املئة) وكنتاكي ( 400الغربية. وارتفع عددهم يف عشر واليات بشكل كبري مثل فريجينيا (
  .4يف املئة) 150انا (ومونت

وال يزال السكان يف ازدياد مما ميكن ان يسبب مشاكل يف املستقبل، ولكن بالنسبة لالميش ، فإجناب األطفال 
  هبه من اهللا، و بالنسبة للمزارع فمجيء االطفال اكثر من ذراع يف املستقبل.

 عقيدتهم:
 لية االميان املسيحي:األميش كما عرفنا سابقا هم مسيحيون ويلتزمون باملبادئ التا

 هناك اله واحد.
 اهللا هو الثالوث.

 يسوع جاء إىل األرض كاهللا يف اجلسد مث تويف مث ارتفع مره أخرى.
 اخلالص يأيت من خالل النعمة باإلميان.

 الكتاب املقدس هو كلمه اهللا امللهمة االهليه.
 الكنيسة هي جسد املسيح.

                                                 
1Jacques Forget, Les Amish. 2017-011-05-Amish.doc  ، p :02 

 2 https://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2008/8/23  
3 Alice Brouard Le monde suspendu des amish . Le Figaro. 15 sep 2017. P :04 

 4 https://www.orthodoxonline.org/forum/showthread.php?t=4237#.XCaF6ItKjIV  
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بني  ومعظم الطوائف الربوتستانتية أيضا، و الفرق نيسة الكاثوليكيةهذه املعتقدات نفسها اليت حتتفظ ا الك
يعتقدون كما هي الطريقة اليت اختاروها للعيش خارج  االميش واجلماعات املسيحية األخرى اا ليست كثريا ما

  1تلك املعتقدات
نون ان الكنيسة جيب ان فام يؤمنون بان العمل الصاحل وحده ال يذخل اجلنة، بل البد من رمحة اهللا ، و يؤم

تكون بعيدة عن السياسة، و لديهم اجنيل ال خيتلف كثريا عن االناجيل االربعة ، لكن تفاسريهم له ختالف تفاسري 
املسيحيني، و يظنون ان التوبة هي اليت تكفر عن السيئات و اخلطايا، ال ميلك دخول اجلنة بعمله بل برمحة اهللا ، 

، و عندهم جملس فتوى يتكون 2اهللا سرا، و من يرتك منهم العبادة ال تأكل ذبيحته و يرفضون التعميد و يذكرون 
" ،يتابعون كل ما يستجد و يصدرون رأيا فيه طبقا ملا يظنون اا تعاليم اولد اوردرمن كبار السن يسمى ب " 

  3االجنيل
فهم يذهبون إليها أيام األحد لكن اال ام خيتلفون يف عبادام عن بقية الطوائف املسيحية يف ذهام للكنيسة 

  مرة يف كل أسبوعني ، ويتناولون الطعام عقب ممارسة طقوسهم الدينية يف الكنيسة.
و هناك من االميش من ليس لديهم كنائس بل يقيمون صلوات األحد يف بيوت بعضهم البعض بشكل دوري، إذ 

ص مبان لدور العبادة مضيعة للمال واألراضي اليت يعتربون أن الكنسية هي يف أعضائها ال مبناها، ويرون أن ختصي
  .قد تستغل يف الزراعة. وحيرم اآلمش املوسيقى، ويستخدمون اإلنشاد الصويت فقط يف تراتيلهم الدينية يوم األحد

 و لكن.  هل يعتقد االميش ام الديانة الوحيدة احلقيقية ؟
الرجال االميش ان يف الكتاب املقدس ما هو مقصود  االميش حيرتمون الطوائف املسيحية األخرى، كما قال أحد

أن تكون مرآة ، وليس األضواء. من األفضل ان تويل اهتماما ملسريم اخلاصة مع اهللا من االفرتاض للحكم علي 
  4اآلخرين

إذا سالت شخص االميش كيفيه الوصول إىل السماء ، فسيكون جوابه ان هذا الشخص من املرجح ان يشري إىل 
  5 اهللا يف هذه املسالة ومن مث رمبا تصف احلاجة إىل عالقة شخصه مع املسيح. أراده

آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل  وقد اقتبس أيضا الكتاب املقدس املعمول به ، مثل ، "
 .6"بيتك

  نمط حياة األميش :
                                                 

1 Mindy Starns Clark ,Plain answers about the amish life , copyright n 05, harvest 
housepublishers ,  usa, 2010, p:19    

  .306، ص  يوسف الكالم، تاريخ و عقائد الكتاب املقدس بني اشكالية التقنني و التقديس 2
  .591م ، ص 2015، الدار العربية للكتاب، مصر ، 2حسن عمار علي، جبل الطري، ط  3 

4 Mindy Starns Clark ,Plain answers about the amish life  P23  
5 Mindy Starns Clark ,Plain answers about the amish P21 

  31: 16اعمال الرسل   6



40 

 

فه عن املسيحيني اآلخرين ، تتميز طائفة األميش يف منط حيام اخلاص بالرغم من ان معتقدام ليست خمتل
فاألميش لديهم الكثري من الغريب يف املمارسات ، مثل عدم استخدام الكهرباء و معظم عناصر منط احلياة 
األميش اليت تبدو فريدة من نوعها أو مربكه ليست بسبب الالهوت معقده أو مثريه للجدل ، ولكن الطرق اليت 

حية يف حيام اليومية ، الم حياولون اتباع تعاليم يسوع املسيح و ال اختاروها للعيش ا سريا علي خطى املسي
 سيما عظته علي جبل ، من خالل الرتكيز علي بعض الكتاب املقدس مبا يف ذلك:

 استسالم لالراده اهللا• 
 تقدمي إىل السلطة ، و إىل اتمع الديين و ايل قواعدها• 
ا" من خالل التحول إىل االسرة و اتمع الديين ، و من خالل تكرمي االنفصال عن العامل ، ليصبح "شعبا غريب• 

 التاريخ والتقاليد ، وعن طريق حتويل اخلد اآلخر و التسامح.
البساطة من خالل ممارسه التواضع و االدخار ، و السكينة ،االستسالم ، واخلضوع ، واالنفصال ، و البساطة • 

 طوال حياته ، توفري املال
الكيفية اليت جيب ان يعيشوا ا االميش يأيت من ليلة قبل ان يصلب يسوع ، عندما كان مثاال علي  و مثال علي

قائال: " يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذه   االستسالم وتقدمي كما انه ركع يف حديقة اجلثمانية وصلي
عا يف كل جماالت احلياة كما  ، فاالميش يسعى إىل ان يكون مطي1" الكأس. ولكن لتكن ال إرادتي بل إرادتك

 2كان يسوع يف تلك اللحظة.
"، الن االميش ليس لديهم اورنونغو تسمى ب " فاالميش لديهم جمموعه من القواعد وغالبا ما تكون شفوية

و ميكن ان خيتلف ذلك  ",اورنونغفكل كنيسه حمليه حيفظها جمموعه من قواعد فرديه " حكومة او كنيسة مركزة،
العموم ، كل هذه التوجيهات يتم  أخرى الن كل جمتمع حملي يدير مبادئه التوجيهية اخلاصة به. يف من منطقه إىل

مراجعتها مرتني يف السنه ،و تطبق هذه القواعد بصرامة ، ولكن بشكل استثنائي ، على سبيل املثال ، ميكن 
 للمريض استخدام جهاز كهربائي عندما ال توجد حلول أخرى لعالجه.

هولندية يف والية بنسلفانيا، و -طائفة االميش ام يتحدثون ثالث لغات وهي  االملانيه ، و هلجة املانيه و ما مييز
  اإلجنليزية.

يرتدون املالبس املشرتكة اليت متيزهم ؛ فالرجال يرتدون دائما مالبس سوداء و القمصان البيضاء و السراويل  
بتون سراويلهم حبماالت و ال يسمح باألزرار ألا كانت تعد السوداء و قبعات واسعة األطراف على رؤوسهم ويث

  .يف أوروبا عالمة على الفخر والثراء واملنصب احلكومي أو العسكري الذي يرتبط عندهم بالظلم
يف حني تذكر أزياء النساء والفتيات بالعادات الريفية األوروبية يف القرن السابع عشر فهن يرتدين فساتني طويلة 

  ة بيضاء لديهن غطاء رأس وأسلوب فستان من نفس الطراز من سنه إىل أخرى فوقها سرت 
                                                 

  42:  22لوقا   1
2 Mindy Starns Clark ,Plain answers about the amish life P:20 
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 تصبح املالبس أكثر قتامة مع تقدم عمر املرأة ، و التشابه بني اللباس يشجع على التواضع ويثبط املنافسه.
نت غري إذا كن متزوجات وسوداء إذا كاو هن ال يقطعن شعرهن، و جيمعونه يف ضفائر أو لفه حتت قبعة بيضاء 

  ، و ال يسمح بارتداء أي من اوهرات. متزوجة
الرجال الكبار لديهم حلى ، وهذا يعين الزواج وعضوية الكنيسة ،و حيلقون الشنب  و ال ميكن أن يكونوا   اما

  جزًءا من مجعية او أن يلعبون الرياضة . 
ة ما تشمل اخلضار والزهور. و ميكن ان تشارك تتفرغ املرأة لعائلتها و هي املسؤولة عن املنزل واحلديقة ، واليت عاد

يف انتاج املالبس، او اا تطرز مع غريها من النساء يف اتمع،كما هو احلال دائما ، و االعمال النفعية ، وليس 
  .1لديهم ممرضات و ال يوجد حتديد للوالدة

، طبعا التطور أجرب   إال يف حاالت طارئة –احلكومية الورقية  النقود بل وال السيارات تستخدم طائفة اآلميش ال
للضرورة ما دام أنه ال يقودها، وهم  سيارة بإنه جيوز لآلميش أن يركب فتوى جملس الفتوى عندهم على إصدار

 . جترها األحصنةيستخدمون عوضا عنها األحصنة أو العربات اليت
م التحق األطفال مبدارس عامة ، مث وجد األميش أن التعليم العلماين 1950اما بالنسبة للتعليم فانه حىت عام 

 14للداروينية كان ضد معتقدام حول اخللقية، فسمحت هلم احملكمة األمريكية بتوفري التعليم لألطفال حىت سن 
  حد .عاًما ، يف اقسام خاصة يدرسهم معلم وا

فاألطفال يتعلمون مواد القراءة، و الكتابة، و احلساب، فهي مفيدة جدًا يف الزراعة واحلرف اليدوية، و يدرسون 
  بعض اجلغرافيا أيضا و عندما يتعدون عمر الرابعة عشر من عمرهم يبدؤون تعلم االعمال.

ينهم ، و لديهم احلق يف اخلروج يف يف سن الثامنة عشر ، يسمح هلم بتحرير أنفسهم مؤقتا من قواعد جمتمعهم ود
عطله اية األسبوع مع أصدقائهم  يف شكل جمموعات الشباب، او جيتمعون للحصول علي البطوالت الرياضية ، 
او للذهاب للسباحة معا ، البعض حياول ممارسه احلياة احلديثة ، مثل شرب الكحول ، والتدخني ، وارتداء 

  .2 موسيقي احلديثة ، وقد يغادرون اتمع يف اية املطاف خالل هذه الفرتةاملالبس احلديثة ، واالستماع إىل
ويرفض أفراد الطائفة احلياة العصرية والتكنولوجيا ويعتمدون على العمل واجلهد اليدويني، ويعيشون بعيدا عن 

  التكنولوجيا العصرية يف الواليات املتحدة اليت تعد عمالق التكنولوجيا.
عربات تقودها اخليول وتسمى بـ"بوجي" بدال من السيارات، ويعتمدون يف تأمني قوم على  ويستخدم األميش

تربية احليوانات و الزراعة، وحيرثون أراضيهم عرب األحصنة دون استخدام اآلالت الزراعية احلديثة ويزرعون 
  وحيصدون حماصيلهم الزراعية دون استخدام تقنيات زراعية حديثة. 

ل الزراعة يعدون مزارعون متميزون يف ذلك ، الم حيرتمون األرض ، ويعرفون لفرته طويلة فتجربتهم يف جما
  التعديالت الطبيعية و اليستخدمون اجلرارات.
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'، وقيل أن الرجل جيب عدم القيام باألعمال أوردنونجيسودهم النظام األبوي، فالرجل الذي يقرر كل شيء يف '
  حلفة .ألبعض ا املنزلية، ويف املساء حتيك املرأة

َال َتْصَنْع َلَك ِتْمثَاًال َمْنُحوتًا، َوَال " : سفر اخلروج و الدليل عند اجلماعة مأخوذ من ،التصوير طائفة اآلميش حتّرم
بل و      1 ُصورًَة َما ِمما ِفي السَماِء ِمْن فـَْوُق، َوَما ِفي اَألْرِض ِمْن َتْحُت، َوَما ِفي اْلَماِء ِمْن َتْحِت اَألْرِض"

  .ي عنها صورة الوجهاليت يلعنب ن ممح إن لعب البنات (العرائس)
تعترب الكهرباء عند االميش ثابو ، فهم حيرمون استخدامها حبكم أن اخلطوط اليت متد املنازل وغريها بالتيار 
الكهربائي متثل نوعا من االتصال بالعامل اخلارجي، وهذا التحرمي يعد أحد أبرز رموز انفصال هذه الطائفة عما 

 .حوهلا
دخول تأثريات علمانية على منازهلم ووضع حدا ائيا للجدل حول استخدام وقد حال حترمي الكهرباء دون 

 األجهزة الكهربائية مثل الراديو والتلفاز واآلالت املنزلية الكمالية وغريها من مظاهر احلياة املعاصرة.
ش على ولتشغيل اآلالت اليت يستخدموا يف مزارعهم وبعض اآلالت املنزلية مثل آلة اخلياطة، يعتمد اآلم

استخدام اهلواء، ويعتمدون كذلك على قارورات الغاز لتشغيل الثالجات وآالت الطبخ وأدوات تسخني املاء، يف 
 .2حني يضيئون منازهلم وحمالم بفوانيس الغاز

، و قد تربعت اهلواتف األرضية بل وال حىت اهلواتف النقالة اآلميش حيرمون املوسيقى واملعازف و ال يستخدمون
 .ة وجود طارئ أو ما شابهوبنت هلم خارج بيوم اماكن على شكل أكواخ لالتصال يف حال احلكومة

، فهم يعتربون كل شيء قضاء وقدر، فعند حصول مصيبة ألحدهم ، كاحرتاق حظريته مثال، بالتأمني و ال يؤمنون
  للمتضرر فهم يسودهم نظام التضامن و التآزر  فيقوم اجلميع عندئذ باملشاركة ببناء حظرية جديدة

والرتابط األسري ، ويهرع الرجال والنساء منهم ملساعدة  االجتماعي وميتاز اتمع األميشي بالتسامح والتكافل
األتراح ، وتسجل السلطات احمللية أّن بعضهم يف مناسبات عديدة ، مثل : بناء البيوت ، ويف األفراح و 

تكاد تكون صفرًا يف جمتمعات اآلميش، ويعود ذلك إىل الرتبية األميشية، اليت حترص على رفض أّي  اجلرمية نسبة
بغرس أخالق التواضع والتسامح  الطائفةمظاهر للجشع أو الطمع أو التكّرب واالستعالء، وكذلك تم هذه 

والقناعة يف نفوس أبنائها، وال يوجد بيع وشراء فيما بينهم، حيث يأخذ كّل منهم حاجته من حماصيل أخيه 
  .األميشي، من غري جشٍع أو طمع

 . 3، حيث التضامن ، واملعونة ، واحرتام املسنني فهم جمتمع يعيش بعيدا عن علم و عن التطورات احلديثة
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أي أم يؤمنون بضرورة عدم الرد على أي اعتداء عليهم،  "ويف إطار معامالم، يلتزم اآلمش ج "عدم املقاومة
تأمني، وال يرفعون القضايا القانونية، ويفضلون وال يؤدون أي نوع من اخلدمة العسكرية، وال يشرتون أي نوع من ال

  .1أن يقبلوا بالظلم بدال من ذلك
  التبشير او التنصير عند األميش:

من املعروف عن املسيحية اا ديانة عاملية و عمليات التنصري و التبشري نشيطة جدا لدى مجيع الفرق املسيحية 
ميش  هل سيحاول شخص االميش ان حيول أي على اختالف مذاهبهم ، و لكن ماذا خبصوص طائفة اال

 شخص عن ديانته إىل عقيده االميش ؟
و جوام : ال. بل و أكثر من اي شخص اخر ، فهم يرفضون القيام بعملية التنصري و التبشري بدينهم ومع ذلك  

 ،فام قد يشجعونه علي البحث عن كنيسه جيده  واحده أخرى تتماشي مع تربيته أو جمتمعه.
لكن يف حالة ما اذا اراد شخص الذخول يف طائفة االميش فهي تسمح بتحويل اميانه، علي الرغم من ان _ و 

 2التحويالت الناجحة والدائمة لألجانب إىل كنيسه االميش نادره للغاية
اهدة فاالميش يقومون بدعم البعثات ، و ام أكثر عرضه للرتكيز علي االعمال اخلريية و االغاثيه وليس علي املش

أو التبشري ، فسفر للبعثات هو يف معظم األحيان للمساعدة يف املناطق اليت تاثرت بالكوارث الطبيعية وهي حباجه 
 إىل أعاده بناء واسعة النطاق.

و رأيهم يف التنصري و التبشري باختصار هو انه من الشيء اللطيف ان اي شخص ميكن ان خيتار ان يكون من 
عن الكثري مما له يف احلياة و السياق الثقايف الذي يعيش فيه، و لكن ال حاجه الن اتباع املسيح بغض النظر 

  .3تكون يف االميش من أجل االميان بالرب واحلياة األبديه ما مل يريدك الرب ان تكون يف االميش

  نظرة الشعب االمريكي لطائفة االميش:
عام حمبوبون،و هم معروفون ببشاشتهم وطيبتهم  أما من ناحية نظرة اتمع األمريكي جتاه اآلمش، فهم بشكل

وصدقهم يف التعامل، والناس هناك حيرتموم بسبب متسكهم مببادئهم و عدم تورطهم باي مشاكل تضر اتمع 
و كذلك الم حيرصون على االلتزام بالقوانني ، باالضافة اىل ام مجاعة مساملة متساحمة حىت يف حال تضررها 

  4عن الدخل واملمتلكات .ويدفعون ضرائب 
  الخاتمة:

  يف اية البحث ننتهي موعة من النتائج من بينها:
  _ ان طائفة االميش طائفة مسيحية بروتستانتية معاصر يعود اصلها الوربا .
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  _ تعد طائفة االميش فرع من طائفة املينونايت او االنابابيست أي جتديد العماد.
   مسألة التعميد و هي تقول بالتعميد بعد البلوغ ._سبب االنشقاق هو عدم االتفاق يف

  _ تتمركز بالعديد من واليات امريكا الشمالية و عدد سكاا يف تزايد مستمر.
  _ تتفق مع الطوائف االخرى يف اركان االميان املسيحي.

  ملسيح._ لديها اسلوب حياة مييزها عن غريها من الطوائف اساسه احلياة ببساطة تامة كما كان يعيش ا
  _ االميش ال تعتمد التنصري و ال التبشري بدينهم.

  _ االميش طائفة متضامنة و متأزرة فيما بينها وهذا سر استمراريتها
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