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تشـــير المرويات التاريخية أن ملك الُفرس الُملّقب بـ"كســـرى" غضب غضًبا شديًدا عندما 
سمع رسالة النبي محمد عليه الصالة والسالم، وتعامل معه بسطحية بالغة، إذ لم يلتفت إلى المعاني 
التي تضمنتها الرســـالة وال الخطاب، فكل الذي لفت نظره الشكليات فأمسك بالرسالة ومزّقها، وقال 
في غطرســـة فارســـية : "عبد من رعيتي يكتب اسمه قبلي، وسب الرســـول الكريم، فلما وصلت هذه 
الكلمات إلى النبي عليه الصالة والسالم، قال صلى الله عليه وسلم: (مزق الله ملكه) وكان ذلك، وكانت 

تلك أُسس وضعها زعيمهم لعالقات عدائية تتعدد مناحي العداء فيها، كانت وما زالت.

وكسرى أبرويز بن هرمز الثاني وُيعرف باســـم خسرو الثاني أو خسرو برويز، وهو آخر ملوك 
اإلمبراطورية الساســـانية في إيران، وهم من المجوس عبدة النار وخدامها، القائلين أن للعالم أصلين: 

نور وظلمة والمجوس مجموعة أديان، لم يبق منها إال المجوسية الزرادشتية.

أما الفرس فقد اشـــتهر بأنهم مّيالـــون إلى عبادة المظاهر الطبيعية، فالســـماء الصافية، 
والضوء، والنار، والهواء، والماء ينزل من الســـماء، جذبت أنظارهم وجعلتهم يعبدونها على أنها كائنات 
إلهية، حتى ســـموا الشـــمس "عين الله" والضوء "ابن الله"، كما أن الظلمة والجدب ونحوهما كائنات 

إلهية شريرة ملعونة.  

وهناك فلســـفة غريبة تدخل ضمن انحراف عقيدتهم، وهـــي أن المجوس الثالثة أو الملوك 
المجوس أو الحكماء الثالثة هم من الشرق، وهم ثالثة أشخاص ُذكروا في إنجيل متّى الذي يقول إنهم 
أتوا "من المشرق إلى أورشـــليم". فما العالقة التي تجمع عقيدة وثنية من الشرق ذهبت لعقيدة أهل 

الكتاب في الغرب؟

أهل الكتاب: اســـم يطلق على اليهود والنصارى بالدرجة األولـــى، بينما الصابئة  والمجوس 
دخالء على عقائد مختلفة متعددة، وتشّكلت ديانات بعقائد منحرفة ملوثة انعكست على سلوكياتهم 

وعالقاتهم الداخلية والخارجية الخارجة عن التعارف البشري واإلنسانية.

رأي خطير يسّوق له دعاة العداء للدين اإلسالمي والِعرق العربي وهو: ضياع استقالل فارس 
بالفتح اإلســـالمي، وأنها أصبحت والية إســـالمية، وأن كثيًرا منهم وقعوا أُســـارى فـــي أيدي العرب، 
واســـتُرِقَّ بعضهم وُوزِّعوا على العرب، ودخل كثير من الفرس في اإلسالم، وتعلم كثير منهم العربية، 
فكان منهم في الجيل الثاني مـــن يتكلم العربية كأحد أبنائها، ولكنهم برغم ذلك كله لم يصبحوا في 
جملتهـــم كالعـــرب في عقيدتهـــم، بل إن منهم مـــن اعتنق اإلســـالم فصبغه بالصبغة الفارســـية 
المجوســـية، ولم يتجرد من كل عقائد الدين القديم وتقاليده، ففهم اإلســـالم بفلسفة حضارته، التي 
نشـــأ عليها، كذلك تعلم كثير منهـــم العربية، وفي المقابل منهم من لم يترك خياله الفارســـي، ولم 
ينس ما كان لقومه من شـــعر ومثل وحكمة تتعلـــق بعرقهم وعقيدتهم، وكان من نتاج ذلك بأنه أثر 
على دخول طقوس في اإلسالم جديدة، ونزعات دينية جديدة، ظهر أثرها فيما بعد، وأبرزها في اإلسالم 
مذاهب منها الباطنيـــة والتصوف المتطرف في نظرياته، ولها مللها ونِحلها، وكان من أثر ذلك أيًضا 
أن ُيْغـــرق األدب العربـــي مثالً بالِحكم الفارســـية، والقصص الفارســـية، والخيال الفارســـي. والدين 
اإلســـالمي ال يمنع أن يأخذ من اآلخر ولكن على أال يتعارض مع العقيدة الســـليمة التي جاء بها خير 

البرية المصطفى عليه الصالة وأتم التسليم.

الخالصة: العقيدة الفارسية ُعقد تتلوها ُعقد تتوارثها أجيالهم......

الفارسية والفرس

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw

