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 فريح العنزي. د.إعداد أ
٣٠١ 

  بسام خضر سالم أحمد الشطي ثـــــاسم الباح
  طائفة الدروز وعقائدهم وموقف اإلسالم منهم ثــــعنوان البح

  األزهر ةـــــــجامع
  أصول الدين  ةــــــــكلي
  الدعوة والثقافة اإلسالمية م ــــــــقس

  )م١٩٩١ (ماجستير ةـــــــالدرج

   البحثمستخلص
  هدف الدراسة

 على أهمية الدفاع عن اإلسالم وعقيـدة        ،ترجع أهمية هذا الموضوع   
 تنادي بإدخـال    ، ارتفعت في هذه األيام     خاصة وأن هناك أصواتاً    ،المسلمين

 ، بدعوى جمع الـصف ، عقيدة اإلسالم إلى صفوف المسلمين    عنأقوام ضلوا   
 وجهال بعقائد هؤالء األقوام من      ،ةاستهانة بأصول اإلسالم وعقيدته من ناحي     

ـ ناحية أخرى وسلوكهم من المسلمين وموقفهم مـنهم وتـزداد أهم           ة هـذا   ي
 أكدت ما قاله أئمـة      ، لما طرأ على الساحة اإلسالمية من أحداث       ،الموضوع

 بينما ينسى البعض من المـسلمين       ،المسلمين ومؤرخوهم عن الفرق الباطنية    
فقد كان أئمة المـسلمين    . سبه الظمآن ماءا   جريا وراء سراب يح    ،هذه الحقيقة 

 ، احرص منا على جمع صفوف المسلمين وتوحيـد كلمـتهم          ،في ذلك الوقت  
  .لم منا بحقائق هذه الفرق، وأقرب في متابعة األحداث والنشأةعوهم أ
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 ،"طائفة الدروز وعقائدهم في ميزان اإلسالم"وقد وقع اختياري على موضوع 
  -:وذلك لعدة أسباب

ن هذا الموضع كتب فيه كتاب كثيرون فمنهم مـن زاغ عـن الحـق،     إ :أوال
 ومنهم من أدعى أن الـدروز طائفـة مـن           ،ومنهم من دافع بغير علم    

  .المسلمين
  . مطالبة الدورز بدولة درزية سياسية مستقلة بزعامة رؤسائهم الروحيين:ثانيا
دئهـا   وعقائـدها ومبا   ، وجوب إلقاء مزيد من الضوء على هذه الطائفة        :ثالثا

 نستطيع أن نصدره عـن      ، حتى إذا ما أردنا أن نصدر حكما       ،وأصولها
  .بينة ويقين

  منهج الدراسة
 أن أسير على منهاج معين التزم   ،كانت طبيعة العمل في هذه الدراسة     

ـ   ، ضمانا للحيدة التامة في عرض وتحليل منهج الطائفة الدورزية         ،به  مالذا ق
  :  باألتيالباحث

ومخطوطـاتهم   ومؤلفـاتهم    ،ع على بضع كتب الدروز    كان البد أن أطل   :أوال
  .ها في أماكن متعددة في مكتبات العالمي والتي عثرت عل،السرية

 ولقد سرت علـى القاعـدة      ، إن خير ما يرد به على المدعى هو كالمه         :ثانيا
  .)من فمك أدينك(القائلة 

يقولـه   ثم تناولت ما     ، وشرائعهم ودعوتهم  ،حاولت إبراز عقائد الدروز   : ثالثا
  . ثم عقدت بعد ذلك مقارنة محايدة لكي أصل إلى تحليل سليم،العلماء عنهم
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  استنتاجات الدراسة

 واتبعت في نهجا أسـاليب      ، استهدفت اإلسالم  ، أن الدروز فرقة سياسية    :أوال
 فقد كان دعاتهم من الفرص الذين تغلغال فـي          ،سرية وخططا مدروسة  

 حتـى  ،درسوا الدين اإلسـالمي   فأجادوا اللغة العربية و   . أوساط العرب 
 وأنهم في موضع من العلو      ،خيل للناس أنهم من ثقات الناس وأشرافهم      
  . والسيادة بحيث ال يقبل الشك بشخصياتهم

 ولكنها اختلفت عن سابقاتها     ، الدروز امتدت للحركات الشعوبية األخرى     :ثانيا
كونها قد   وب ، وبإتباعها أساليب المكر والخديعة    ،بحسن التنظيم واإلدارة  

اتبعت أسلوب التدرج في اإلفصاح عن مآربها فقد أظهر دعـاتهم أول            
أمرهم التقشف والزهد والعبادة وعندما جمعوا مـن حـولهم اإلتبـاع            

 وسوسوا لهم بأن الديانات ومنهـا اإلسـالم قـد نـسخت             ،والمريدين
 وأن دعوتهم تعتبر كل هذه العبادات من صوم وصالة وحـج   ،بدعوتهم

 الذي عذب الحاكم به قوما إذ لم يهتدوا على اإلمـام         ،ذابوزكاة من الع  
  .حمزة الزوزني

 أن عقائد الدروز التي ذكرناها بتأويالتهم التي لم ينـزل اهللا بهـا مـن                :ثالثا
 وإنما حركة إلحادية الغرض منها      ،سلطان مخالفة تماما للنهج الصحيح    

يؤمنـون   وإعادة النار إلى بيوتها فقد كـان المجـوس           ،تحطيم اإلسالم 
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والدروز يؤمنـون بإلوهيـة الحـاكم       ) اهرمن(و) يزدان(هين هما   البإ
  . وبالمشرع أو النبي حمزة الزوزني،وبناسوته

إلى بالد العربي مـن     ‘وز من الفرس الذين يردون      ر لقد كان دعاة الد    :رابعا
 فنجـد  ، وقد أثبتت أسمائهم جزءا من هـذه الحقيقـة      ،تخوم بالد فارس  

 حمـزة   ،ناها ومعناها ال سيما أسـماء دعـاتهم       أسماءهم فارسية في مب   
 وهذا ما يؤكد شعوبية الحركـة   ، وغيرهم ، ابن كلس  ، نشتكين ،الزوزني

  .وتبعيتها للفرس
 فأبـاحوا   ، وهو مبدأ مجوسي   ، يهدف الدروز إلى إعالن مبدأ اإلباحية      :خامسا

 وهذه القواعد الالخالقيـة اقروهـا فـي         ،أموال غيرهم ونساء غيرهم   
  .مجتمعهم

 فأعلنوا أن ، لقد استغل الدروز القول بالرجعة أو عودة حمزة الزوزني     :ساساد
 وقـد كـانوا   . وأن دعوتهم تجري بأمر الهي    ،دعاتهم هم نواب للمهدي   

 وينـسبون إلـيهم المعجـزات       ،يسبغون على دعاتهم هالة من القدسية     
 ألن دعاة الدروز كـانو      ،واألعمال الخارقة وقد تقبل الناس هذا األمر      

  . وال يظهرون على الناسيختفون
 وذلك ألن أفعالهم    ، إن إلحاق الدروز باإلسالم يعنى إساءة إلى اإلسالم        :سابعاً

 ألنهم لم يعترفوا بالرسول صـلى اهللا عليـه          ،وأفكارهم تنافي اإلسالم  
وسلم، بل طعنوا فيه وفي باقي األنبياء إال شعيب عليهم السالم وطعنوا            

 وهنا ينافي ما اتفقت عليـه       ، األربعة  وفي األئمة  ،في الصحابة األجالء  
  .جميع المذاهب


