
 حماضرات مقارنة األداين

 سنة اثنية أصول الدين

 أمسهان بوعيشة/د

 اهلندوسية

سنة، و تعتنقه اليوم مئات املاليني ، و هو فضال عن  0333اهلندوسية دين بلغ اترخيه ما يقرب من 
 .ذلك بال عقيدة حمددة ، أو هيئة مركزية ذات ترتيب هرمي 

ال ترتبط أبداً ابلدين بل أتيت من التسمية الفارسية  "اهلندوسية"و "اهلندوس"يف الواقع كلمات و 
 .للشعوب اليت سكنت حوض هنر إندوس يف شبه القارة اهلندية

الواجب األبدي "وترتجم إىل  "سااناتان دارما"الكلمة املستخدمة لوصف الدين بشكل شائع هي و 
وجود أي تسمية دينية تتضمن كلمة دون “ دارما”، حيث تشتق تسمية أتباع الدين من كلمة “لإلله

هندوس املنتشرة يف احلضارات الغربية عموماً، ومنها انتقلت للعربية أيضاً وأصبحت شائعة حديثاً حىت 
 .بني معتنقي الدين

الكثري من اهلندوس نباتيني، ولكن ليس هذا هو جوهر الداينة اهلندوسية وليس جزءاً من طقوسها، و 
و هناك الكثري ، يع احليواانت كائنات حية تستحق احلياة وال جيب قتلهابعض اهلندوس يعتربون مجف

ابملئة فقط منهم نباتييون وهم يتبعون مبدأ الـ  03إىل  30وحوايل  من اهلندوس أيكلون اللحوم،
 .وهو مبدأ الالعنف ضد مجيع الكائنات احلية “Ahimsa مهساأ"

 و نتشار يف العا،م، وأقدم دين مستمر حىت انآن،الدين اهلندوسي هو اثلث أكرب دين من انحية اال و 
تعد الداينة اهلندوسية اثلث داينة يف العا،م بعد االسالم و املسيحية من حيث عدد األتباع ، و يقدر 

ابملئة من سكان العا،م ،و   6037و نسبتها 790.371.333ب 6991عدد أتباعها يف سنة 
 ابملئة  53ابملئة ،و أتباع سيفا  73أتباع فيشنو :يتوزع هؤالء األتباع حسب املذاهب التالية 



 .ابملئة يضم اهلندوس اإلصالحيون  3و الباقي 

 :النظام الطبقي يف اهلندوسية 

 :لقصة اخللق يف اهلندوسية و ما ترتب عنها من تقسيم طبقي أساطري عدة من بينها 

أول البشر فأخرج منه زوجة له، فصار أول زوج و زوجة على وجه  أن برامها روح العا،م قد خلق مانو 
أيب  ومن مانو األرض و جاء منهما نسل البشرية ، و إبرادة برامها كذلك جاءت مجيع الكائنات،

 :البشر أربع طبقات

BRAHMAN -  فمن رأسه جاء أفضل الناس و أعظمهم قدسية وهم الكهنة الربامهة 

kASTRIA- ن يليهم يف األفضلية وهم امللوك و احملاربون الكسرتايومن ذراعه جاء م 

Visaya- ومن فخديه جاء أرابب املهن و تسمى الفيشية  

ومن قدم مانو جاءت الطبقة السفلى من الناس و هم الطبقة املنبوذة أو العبيد الذين  - 
Sudraيسمون ابلشودر. 

ين و أفراد هذه الطبقة هم سكان اهلند و هناك طبقة أدىن من الطبقات األربعة و هي طبقة املنبوذ
األصليني ،    و حيضر على هؤالء خمالطة سائر أفراد الطبقات و الرتدد إىل أماكن سكنهم ،إال إذا 
اقتضت الضرورة ذلك كالقيام جبمع القمامة مثال ،و إذا أرادوا ذلك فعليهم رفع صوهتم معلنني عن 

يهم ،و يف غري هذه احلالة جيب على من نظر إليهم طبقتهم كي ال تقع أنظار الطبقات العليا عل
التطهر ابلغسل ،كما حيضر عليهم االستماع إىل تالوة الكتاب املقدس ، ومن استمع منهم جيازى 

 .بصب الرصاص املذاب يف أذنيه 

ومن العجب إميان الطبقة الدنيا هبذا و أنه نتاج األعمال القبيحة اليت ارتكبت يف املاضي و حلت هبم 
 .إال أن أاثرها ما تزال ابقية  6933و قد ألغيت هذه السنن االجتماعية يف   ،عن طريق التناسخ



 :الكتاب املقدس 

النصوص املقدسة اهلندوسية تنقسم إىل قسمني واحد منها يصنف كمجموعة النصوص املوحى هبا من 
 ،أشخاص عظماءاإلله وانآخر يصنف كنصوص أقل قدسية ،م أتيت من مصدر إهلي بل من أفكار 

 : و هذا الكتاب ينقسم إىل Vedaيشمل القسم األول الفيدا 

Rig-veda : وهي جمموعة من الشعر الكهنويت و األانشيد املقدسة . 

S ama- veda :ألجين إله النار و أندرا إله املطر و حتوي أانشيد موجهة.  

Yajur- veda :جمموعة من الرتاتيل اليت ينشدها الكهنة  

Atha- veda  :تلمس الربكات أو أدعية ضد الشياطني وهي أانشيد تتلى عند الزواج أو.  

وقد اختلف العلماء يف أصل وضع الفيدا و زمن وضعها ، فالبعض يرى أهنا ترجع إىل مصادر هندية 
، و البعض يرى أن الفيدا كتاب انآريني أتوا به إىل اهلند و أذاعوه يف حوايل القرن اخلامس عشر قبل 

 .ميكن حتديد أمساء مؤلفيه  يالد ،وقد كتب ابللغة السنسكرتية ، و،م يكن للفيدا مؤلف واحد و الامل

أييت ضمن التصنيف الثاين ال األول وهو بذلك ليس من مصدر إهلي على “ ابجفاد جيتا”كتاب * 
 .الرغم من مكانته العالية كمرجع أخالقي للعديد من اهلندوس

 Prince جرائه بني األمريإيتم الكتاب يُعلم العديد من املعتقدات اهلندوسية عرب حوار  ذلك
Pandava Arjuna واإلله كريشنا Krishna. 

و تعين اجللوس عن قرب كناية عن تعلم أسرار الدين ،و هذا الكتاب يلج عمق : األابنشاد *
 .ة تنطوي على أسرار و مفاهيم ابطنية الفيدات ،و جيذب انتباه الناس إىل أن هذه انآداب الظاهري

 

 



 :آهلة اهلندوس 

اهلندوس يرون هللا يف كل شيء، كل شيء حي هو جتسيد جلزء من روح هللا، واهلندوس ال يعتربون 
كون اإلله ،و  لذي يرونه يف كل شيءايعتربوهنا عبادة مباشرة هلل ذلك نوعا من عبادة األصنام إمنا 
تقدمي العبادة والتقديس له ابستخدام أي شيء متاح مبا يتضمن موجود يف كل شيء فمن املمكن 

 .التماثيل والصور بطبيعة احلال

كثرت انآهلة عند اهلندوس بشكل ملحوظ ، فأصبح لكل شيء روح و لكل روح قدسية معينة 
عندهم ، و كانت كل انآهلة قد أخذت وظيفة معينة ختتلف ابختالف شخصياهتا إال أن انآهلة العليا 

 :هم ( اثلوث) ت لنفسها ثالثة أقانيم أخذ

اإلله اخلالق الذي صدرت عنه مجيع األشياء والذي يرجو لطفه و كرمه مجيع األحياء و : برامها  – 6 
 .ينسبون إليه الشمس 

اإلله املخرب الذي تصفر به األوراق اخلضراء ، و ينسبون إليه النار ألهنا عنصر مدمر  :سيفا  – 5
 .خمرب، و قد انتشرت متاثيله ذات األذرع األربعة يف حالة الرقص   

اإلله الذي يتوىل احملافظة على اخللق و الوجود و السمو أعظم من جتسد يف فشنو هو  : فشنو  – 0 
ملوعود به يف أخر الزمن ال صالح العا،م يظهر على فرس أبيض شاهرا كريشنا ، و كلكلي و هو ا

 .سيفه

يقدس اهلندوس شخصيات مثل شيفا و فيشنو والعديدين انآخرين كرمزية يعتربوهنا صلة الوصل *
ابلنسبة للهندوس فكل واحد من  ،وبينهم وبني اإلله االعلى الذي ال يفهمون وال يعرفون ماهيته متاماً 

هو جتسيد جزئي لإلله األوحد، حيث يرون اإلله ككيان أبعد من أن يفهم ” ة املتعددةانآهل”هؤالء 
 .متاماً وهذه األمساء املتعددة ملا يبدو أنه آهلة متعددة ال يعدو عن كونه جتليات لإلله ذاته

 ميكن للهندوسي أن خيتار أايً منها يرمز هبا لإلله تبعاً لرأيه، حيث أنتجت احلضارات اهلندوسية
 .ماليني اإلصدارات من هذه التجليات عرب األلفيات املتعددة منذ نشأة اهلندوسية



 :آهلة الفيدا 

أمن اهلندوس بعدد ضخم من انآهلة السماوية و األرضية و ذكروا هلا أمساء و صفات عجيبة و غريبة 
 . نسبية ،و أقاموا لكل منها هياكل عظيمة ،و ترتبط هذه انآهلة فيما بينها أبسباب سببية و 

و قد نقلت كتبهم كثري من التفاصيل عن الصفات اجلسمية و النفسية هلذا العدد من انآهلة ، و يعترب 
االعتقاد بتجلي انآهلة على هيئة إنسان أو حيوان يف أدوار خمتلفة من املعتقدات اليت حازت على 

إله النار  أغينن أشهرها اهتمام واسع ، و قد صنفت انآهلة وفق الطبقات االجتماعية السائدة ،و م
 كايلإله املوتى و حاكمهم ، ايماإله املاء الصايف ، كريشناإله العواصف ، راماإله السماء  فاروان،

 .و تعين السوداء و هي قبيحة املنظر و يقدمون إليها هدااي من عمليات السلب و النهب 

 :أهم العقائد اهلندوسية 

مع ذلك فهناك أمور عرفت بني اهلندوس مجيعا ، وتتفق عليها  ال تؤمن اهلندوسية بعقيدة رئيسية ، و
 :مجيع الفرق و أمهها 

و أهم جتسد 3و هو نزول الرب إىل األرض إلصالح الناس بصورة البشر  :عقيدة األفتار  – 1 
 جتسده يف كرشنا 

نار أو أي ال تنتقل روح اإلنسان امليت إىل حالة من الدميومة يف اجلنة أو ال:عقيدة التناسخ _ 2
مكان أخر، بل تولد ابألحرى من جديد يف كائن أخر ستنتهي حياته يف وقت معلوم، مما يستوجب 

 .والدة أخرى جديدة، و تتواىل إعادة الوالدة الواحدة بعد األخرى يف سلسلة ال متناهية 

ا يف واحدة ومعناه العمل و هو قانون اجلزاء الذي يقرر إن كان اإلنسان صاحل :عقيدة الكارما  – 3
من دورات حياته احللولية فإنه سيلقى جزاء ذلك يف الدورة الثانية ، و إن كان طاحلا فسيلقى جزاءه 

 .يف الدورة الثانية 



و معناه النجاة ، و هي حالة الروح اليت بقيت صاحلة يف دورات تناسخية  :عقيدة النرفاان _ 4
 .و تتحد الروح ابخلالق ( النجاة) النرفاان متعاقبة ،و ،م تعد حتتاج إىل تناسخ جديد فيحصل له

، ومن هنا جاء إحراق املوتى ختلصا  "برمها آمتا"ومن مثرات النرفاان فناء الشخصية و االحتاد ابجلوهر  
 . لتعلو الروح إىل العا،م العلوي  من اجلسم املادي

 :العبادات يف اهلندوسية 

 : وهي على نوعني  :الصالة  - 1

و هو إشعال الّنار يف مكان معني ، و قراءة أانشيد خاصة من الفيدات  جيياأو   كاييسمى :األول  
 و األوابنشاد

و هو التسبيح و التمجيد لآلهلة ، و تقدمي القرابني هلم من زهور و فواكه و ماء خملوط بوجا :الثاين 
 .من زعفران 

 .و لكل إله من انآهلة طقوس و طريقة خاصة لتقدمي القرابني من الزهور و املاء و غريمها

ترك : الصيام واجب على رجال الدين و النساك و الزهاد ، و للصوم طرق كثرية منها  :الصوم  – 2
الظهرية  أن أيكلوا أايما يف: الطعام و الشراب ليال و هنارا بدون إفطار ألايم غري حمدودة ،و منها  

 .فقط، ومنها أن أيكلوا بعد غروب الشمس مرة واحدة فقط 

أما عامة الناس فعندهم أايم الصوم حمدودة مثل أن يعني الشخص لنفسه أن يصوم يوم كذا، و يوم 
 مولد كرشنا و غريه من انآهلة

األهنار املطهرة بزايرة املواضع املقدسة و األشخاص املعظمني ،كما حيج اهلندوس إىل أحد :احلج  -3
 .فيغتسلون فيه 

 



 :احليواانت املقدسة

جعل اهلندوس لبعض احليواانت قداسة كالفيلة و القردة و األفاعي، أما البقرة فتعد أكثر احليواانت 
قدسية ، فلها متاثيل يف كل معبد ومنزل و ميدان ،وهي تتمتع حبرية مطلقة يف ارتياد الطرقات كيف 

ي حتت أي ظرف من الظروف أن أيكل حلمها أو يستغل جلدها يف أي جيوز للهندوس شاءت ، و ال
 . صناعة من الصناعات، إال إذا ماتت فيمكن حينها استغالل جلدها 

 :اهلندوسية يف العصر احلديث 

تطورت اهلندوسية يف العصر الوسيط مرتبطة بوجود الدين اإلسالمي ، فقد بزغت اهلندوسية احلديثة 
ع عشر كرد على وجود البعثات التنصريية  و احلكم اإلجنليزي ، فكان اجلواب مع بداية القرن التاس

اهلندوسي على هذه املؤثرات وعلى خطر التهديد ابلتحول إىل املسيحية ،هو حماولة جتاهلها على 
 .أحناء شىت و  القيام مبحاولة إلحياء اهلندوسية و بعثها بطرق تناسب العصر 

نج ،و تزامن هذا العمل يف املاضي مع غهتم و ينثرون رمادها يف هنر الو اهلندوس حيرقون أجساد أموا
نوم الزوجة يف وسط ركام من احلطب و حرقها مع زوجها امليت ،و إذا ،م تتحمل هذه التضحية فإهنا 

، منعوا حرق الزوجة حية 6259حتلق شعر رأسها و تغادر الوطن ، وملا احتل االجنليز البالد يف عام 
                                        .عن هذا املنع إال القليل و ،م يتخلف 

 البوذية

كامل أرجاء اهلند و فاضت عرب حدودها إىل اجلنوب و الشرق و الشمال مثبتة :انتشرت البوذية يف 
أقداما دائما هلا إىل اجلنوب و الشرق ،يف سيال و بورما و اتيالند و كمبوداي و الوس و فيتنام ، و إىل 

 .    الشمال يف الصني ز كوراي  و الياابن و التبت و منغوليا 

  (هناك اختالفات يف اتريخ مولده و وفاته م.ق 485-065:) حياة بوذا



ولد بوذا يف أسرة عريقة ، و يف سنني شبابه شاهد آالم الناس و حرماهنم و مآسيهم ، مما حركت 
 .مشاعره و جعلته يفكر و يتأمل يف احلياة و يف اخلالص من مآسيها 

اعتقد البعض أن روح هللا حالة يف بوذا ،  يعين اسم بوذا يف اللغة اهلندية احلكيم ،و وصف ابملستنري، 
كما اعتقد البعض األخر أنه كائن إهلي أتى لينقد العا،م من الشرور ، و قال بعضهم إنه ،م يتكلم عن 

 .هللا ألنه هو هللا نفسه 

 . وأنكر بعض العلماء البوذية كدين ألن البوذية ال يعتقدون يف كائن أويف روح بشرية  

 :التعاليم البوذية 

وأهم مبادئ بوذا الدعوة إىل التقشف و الزهد يف أغراض الدنيا، و أقام بوذا مذهبه على أربعة حقائق 
 :و هي ابختصار 

 .أن العا،م كله هم و حزن و أ،م  – 6

 .أن سبب اهلم و احلزن و األ،م الشهوة  – 5 

تغلب على الشهوة لكي يتخلص اإلنسان من اهلم و يهزم ما يشعر به من أ،م وحزن ، جيب أن ي -0 
 .و أن يقطع كل صلة له ابحلياة املادية 

 :ولكي يصل اإلنسان إىل هذا الغرض و هو القضاء على أي من آاثر الشهوة ،عليه أن يتبع 

 .العقائد الصحيحة و يقصد هبا احلقائق الثالث املتعلقة ابهلم و احلزن -6

 :و هذا حيصل بنفي الذات و السعي يف إفادة الناس : النية الصاحلة -5 

 .ترك الدنيا و لذاهتا  -  

 .ترك العداوة  -  



 .  ترك القتال  - 

 .أي ترك ما ال يعنيه و االشتغال مبا يفيد  القول الطيب  -0 

 .الفعل احلسن  – 4

 .كسب العيش   – 3

 .بذل اجلهد الصادق -1

 .االهتمام بذكر بوذا و أحواله و سريته  -7

 .صدق التأمل الروحاين و ذلك بتذكر بوذا و إحضاره يف القلب   – 2

 .ويتبني من هذا أن داينة بوذا كانت داينة أخالقية عملية تنزع إىل العمل الصاحل يف احلياة الدنيا 

وكان بوذا يركز على حل مشكالت الناس و آالمهم و الدعوة إىل اخلري و البعد عن الشرور و انآاثم ، 
 .عنه الدعوة إىل عقائد واضحة يف اإلله  ذلك ،م يرو لكن مع و

 :وللرهبان البوذيني أصوهلم العشرة املعروفة وهي

 -حترمي األكل بعد الظهر –حترمي شرب اخلمر  –حترمي الكذب  -حترمي السرقة  -قتل النفس  حترمي
حترمي قبول  –حترمي اجللوس يف الشارع واملكان املرتفع  –حترمي التطيب  –حترمي الرقص و املوسيقى 

 . اهلدااي من الذهب و الفضة

 :فيها رأاين  :بوذا و مباحث األلوهية 

 .من ابإلله اخلالق ،و كان مينع أتباعه من اخلوض يف ذلك أن بوذا ال يؤ  – 6

أن بوذا كان يؤمن ابإلله األكرب ، إال أنه ،م يهتم هبذا ألنه كان أمرا معلوما لدى اجملتمع اهلندي  -5 
 :انقسم الناس يف مجاعتني :  الفرق البوذية



 .تشر يف اهلند و سيالن عرضته يف صورة بشرية ،كما تنكر وجوده، و تن: مجاعة اهليناايان  - 

لوهية ، وهي العقيدة اليت انتقلت إىل الصني ، وذا صفات األأضفت على ب: مجاعة املهاايان  - 
 .الياابن ، األرجاء الشمالية من اهلند و التبت و منغوليا 

ومن تعليمات بوذا عدم إقراره ابلطبقات املوجودة يف اهلندوسية ، بل سوى بني الناس مجيعا ، بل 
ألساس يف التفريق صالحية الفرد و عدمه ،كما حيرم الزواج على الرهبان ،كما ال حيصل البوذي ا

 .على النرفاان إال بعد اقتالع شهواته اجلسدية 

 :العبادة عند البوذية 

 :فكل ما عندها هوالعبودية ال تعرف البوذية 

 .اإلكثار من احلمد و الثناء على بوذا  -

 .ه يف اخللوة و اجملتمع التلذذ بذكره و تصور  - 

البوذية يف األصل أخالق أكثر منها دينا ،و هي تنطلق من معارضة الطبيعة احلسية ،وترى أهنا وهم  
، (النرفاان)أو كالوهم ،و أن على اإلنسان أن ينشد السعادة العظمى املاثلة يف انقطاع اإلحساس التام 

ه، و اعتبار رئيس الكهنة البوذية يف التيبت بيد أن تطور هذه الداينة أدى إىل أتليه بوذا نفس
 .الدااليالما جتسده الدائم

 السيخية

تعترب أخر العقائد الكبرية اليت ولدت على أرض اهلند ، و مؤسس العقيدة هو انانك الذي ولد عام 
ي لم ولد هندوسيا لكنه أتثر ابلدين اإلسالمي ،كان يصوم ويصلي و خيت6309و تويف عام 6419

وعاش مأساة احلروب املتكررة بني املسلمني واهلندوس، و عندما درس اإلسالم و  ريا،بنفسه كث
و هو )اهلندوسية بعمق وجد نقاط تشابه كبرية بينهما ، قرأ أدبيات كثرية كتبها مسلمون مثل كبري 



ية و أتثر به كثريا ،كما قرأ األدبيات اهلندوسية ، فولدت قراءاته قناعة قو ( فيلسوف و شاعر صويف 
أبنه يستطيع صهر العقيدتني يف عقيدة واحدة ، ،م يذكر انانك أبدا أنه كان رسوال و أن تعليماته 

 .نزلت إليه من الرب 

و أخذ ،أي معلم و مرشد  "جورو"بعد أن كون كون فكرة واضحة عن عقيدة جديدة اعلن نفسه أو 
دعوته على الوحدانية و املساواة   يدعو إىل مذهبه و جيوب بالد اهلند يف سبيل نشر تعاليمه، و تقوم

تناسخ كاهلندوس ، لقيت دعوته هذه قبوال لدى كثري من اهلنود و صار له لسالم ،كما تقول ابإلكا
 .أتباع و مريدون

ينعكس أتثر انانك ابإلسالم من خالل رفضه ما تراكم على اهلندوسية من عدم مساواة بني البشر و 
 . عارض النظام الطبقي

 اليت اقتبسوها من اهلندوسية:لسيخيني بعض عقائد ا

 .وحدة األداين  -1

 .النرفاان  -5

ا و يفنون ن وحيتملون املشقات اختيارا و زهدعن طريق التعذيب اجلسدي : احللول و االحتاد  -0
  ذلك للحصول على غايتهم حياهتم يف ذلك للحصول على غايتهم و هي الو يفنون حياهتم يف

 (و يؤمن هبذه العقيدة اهلندوس و البوذيني واجلينيني )  حتاد و احللولو هي اال

يدعي السيخيون أهنم يؤمنون ابلتوحيد وال يشركون ابهلل أحدا ، بل هم أول من فهم :التوحيد  -4
 .معىن التوحيد 

 .و كان انانك جييد املوسيقي، و اختذها وسيلة لنشر مبادئه:الغناء و املوسيقى  -3

 



 : يها السيخية اهلندوسيةمن األمور اليت خالفت ف

حبصول العلم و املعرفة ،بل من  ال حتصل النجاة عند السيخيني من الطقوس و تقدمي القرابني ،و ال
 .عبادة هللا الواحد واتباع طريقه 

 .حترم الرهبانية  -  

 تنقل األرواح مرة بعد مرة إىل الدنيا ليس حبتم بل قد ينجو االنسان من التنقل أحياان مبحض - 
 .لطف هللا و كرمه 

خبالف اهلندوسية اليت ، فإهنا تعترب املرأة أساس  ) املساواة بني الرجال و النساء يف العفو و املغفرة  - 
 .كل شر ، و اجلينية توجب عليها والدهتا يف قالب الرجال حلصول النجاة هلا 

 .ليس يف السيخية لغة مقدسة  - 

 .إن الرب ال ينظر إىل قوم دون قوم بل دينه للجميع فمن أخذ به جناه  - 

 :قبسات السيخية من اإلسالم 

فهو أزيل و عادل و رحيم و كرمي  السيخية تؤمن بتوحيد هللا تعاىل و تنسب له كثري من الصفات ، 
ليس بصنم  ا يؤمنون أنهغايته احلقيقية و هي العبادة له ،كملم خيلق البشر ليعذهبم على ذنوهبم بل لف

يعبد وال هو ببشر خارق ،وهو احلقيقة الكربى ،،م يلد ولن ميوت ، هكذا يبدأ أبناء السيخ صالهتم 
 .لتأكيد هذه احلقيقة اليت وضعها انانك 

 . اإلميان ابلكارما -

 :هم شعائر 

 : ميتاز السيخ خبمسة أشياء يعتربون من شعائر عقيدهتم و هي 



 .تدون على أية شعرة يف جسمهم إذ أهنم يطلقون شعورهم و ال يعويل الشعر الط – 6 

 .املشط اخلشيب الطويل يف شعرهم  – 5 

 .السوار املعدين اخلفيف حول املعصم على أساس أنه يذكرهم ابهلل  -0 

 .اخلنجر القصري ذو احلدين الذي حيملونه دائما  – 4 

السراويل البيضاء القصرية حتت املالبس ، خبالف عامة أهل اهلند الذين يكتفون بلبس السراؤيل  -3 
 .  الطويلة البيضاء 

 اليهودية                                  

 : األسفار املقدسة عند اليهود 

 :تنقسم الكتب املقدسة عند اليهود إىل قسمني و مها 

 .التوراة ، األنبياء ، الكتب  :ألول ا

 :و هذا القسم يسميه اليهود بعدة أمساء منها 

وهي حروف اختصار من األلفاظ ( ت، ن، ك ) و يكتبونه ابلعربية " التناخ" أمهها و أشهرها  – 6
 .كتوبيم اليت يتألف منها العهد القدمي   –نبوئيم  –توراة : 

مطالبون بقراءته يف عباداهتم و الرجوع إىل األحكام الشرعية  و معناه النص املقروء ،ألهنم:املقرا  – 5
 .فيها اليت تنظم حياهتم 

على حد  –يقصد به النص املقدس عن األسالف رواية متواترة : اِلمُسوره أو املِسِورْت  – 0
 . ارتضتها أجيال العلماء و رفضت ما عداها  -زعمهم



ا من مصادر التشريع اليهودي ، و يتكون من جزئني الذي يعتربه اليهود مصدر :التلمود   : الثاين
 .أحدمها املِْشنا أو اِلمْشنة ، و الثاين اجلمارا أو اجلمارة 

و هناك أسفار أخرى كثرية عند اليهود ،م تدخل ضمن األسفار القانونية اليت يتكون منها كتاب 
 .اليهود املقدس ، و يسموهنا الكتب غري القانونية أو األبوكريفا 

 :، و هذا الكتاب ينقسم إىل قسمني مها ابلكتاب املقدس يندرج  القسم األول حتث ما يسمىو 

 2  -عم –و هم أسفار التوراة و األنبياء و الكتب ،و الذين كانوا قبل عيسى : العهد القدمي  -6 
 تالمذهتم  و حيتوي على األانجيل و ما يتبعها من األسفار املنسوبة إىل احلواريني و:العهد اجلديد  –

و هذا التقسيم و التسمية من النصارى الذين يقدسون العهد القدمي و العهد اجلديد ،و جمموعها هو 
الكتاب املقدس عندهم ، و يعتقدونه وحيا كتب إبهلام من الروح القدس ملؤلفيها ، أما اليهود فال 

ون ابلعهد اجلديد لكفرهم يقدسون إال العهد القدمي فقط و هو الكتاب املقدس عندهم ، و ال يعرتف
 . -عم–ابملسيح 

وحمل الدراسة يف موضوع اليهودية هو العهد القدمي أي التناخ ، و يشمل ستة وثالثني سفرا يقسمه 
 . اليهود ابعتبار حمتوايته إىل ثالثة أقسام رئيسية

و فقرات ، و مما جيدر اإلشارة إليه أن اليهود و النصارى قد قسموا كتبهم إىل أسفار و إصحاحات 
 .السفر و يعين الكتاب أو الباب و مجعه أسفار  وله عنوان أو مسمى ،فيقال مثال سفر التكوين

و يعين الفصل حيث أن السفر يشتمل على عدة إصحاحات، ولكل إصحاح رقم ،فيقال : اإلصحاح
 . اإلصحاح األول و اإلصحاح الثاين و هكذا

، فاإلصحاح الواحد حيتوي على عدة فقرات أو نصوص  -جمازا –و تعين العبارة أو أنآية : الفقرة 
 .  مرقمة 



 :ينقسم التناخ إىل ثالثة أقسام وهي ( :العهد القدمي ) أقسام التناخ 

 التوراة : القسم األول 

و  عند . و معناها الشريعة و التعليم ،و تسمى بكتب موسى اخلمسة أوالناموس ومعناه القانون 
 :و هي كالتايل -عم–سفار اخلمسة اليت كتبها موسى اليهود و النصارى هي األ

إصحاح ، و فيه قصة خلق العا،م و  33أي يف البدء و يقع يف (: براشيت ) سفر التكوين  – 1
و ذريته ، و ينتهي ابستقرار  -عم–و إبراهيم  -عم-و ذريته ،و نوح  -عم–تكوينه ، و قصص أدم 

 . -عم-بين إسرائيل يف مصر و وفاة يوسف 

و  -عم–إصحاحا ،وفيه قصة موسى  43أي األمساء و يقع يف (:شيموت) سفر اخلروج  – 2
خروجه ببين إسرائيل من مصر ، و اتريخ بين إسرائيل يف أرض التيه ، و فيه الوصااي العشر و طائفة 

 . من األحكام و التشريعات 

غل معظمه بشؤون إصحاح ، ش57أي و ينادي ودعا و يقع يف : ( فا ايكرا)سفر الالويني  -3
العبادات و خاصة ما تعلق منها ابألضحية و القرابني و الطقوس الكهنوتية اليت كانت موكولة إىل 

 .سبط الوي بن يعقوب و من مث نسب إليهم 

إصحاح ، و قد شغل معظمه ابلعد  واإلحصاء عن  01أي يف الربية و يقع يف (:مبيدابر)سفر العدد
 .و كثري مما ميكن إحصاؤه من شئوهنم ،و يتخلل ذلك بعض األحكام قبائل بين إلسرائيل و جيوشهم 

إصحاح ، و قد أعيد فيه ذكر الوصااي  04أي هذا هو الكالم و يقع يف (: اله هدبرمي)سفر التثنية 
 -عم –العشرة مرة أخرى ، و فيه األحكام و التشريعات املتنوعة ، و ينتهي هذا السفر بوفاة موسى 

 .التوراة  و دفنه و به تنتهي

 



 أسفار األنبياء : القسم الثاين 

و يتضمن اتريخ بين إسرائيل منذ دخوهلم أرض فلسطني، و تدمري اهليكل والسيب البابلي و عودهتم 
 .إىل فلسطني و إعادة بناء اهليكل 

 أسفار الكتب أو كتب احلكمة : لقسم الثالث ا

 و هي جمموعة أسفار يغلب عليها الطابع األديب شعرا أو نثرا و بعضها يتضمن ترااث من القصص  

 .و احلكم و الوعظ و األدعية، و فيها متجيد بطوالهتم عند االستقرار بفلسطني 

 :التلمود 

لرب أعطاها شروح للتوراة فسرها الرابنيون ، و يدعي اليهود أن ا: ينقسم إىل املشنا و اجلمارا، فاملشنا
ملوسى مع التوراة املكتوبة يف سيناء، و اجلمارا حواشي على تلك الشروح ، ويعتقد اليهود أن التلمود 

 .يعادل التوراة ، وبعضهم يعتقد أنه أفضل من التوراة 

 : العقائد 

 ثالثة خلص الفيلسوف الفقيه اليهودي ابن ميمون يف كتابه داللة احلائرين عقيدهتم يف هللا يف:أللوهية ا
عشرة ركنا تدور يف جمملها عل توحيد األلوهية و الربوبية مع نفي التشبيه والتجسيم ،غري أنه يظهر من 
خالل التوراة أن فكرة األلوهية لدى اليهود بعيدة عن احلقيقة كل البعد ،فقد قدموا هللا تعاىل يف صورة 

 .فلة و اجلهل جمسمة ،و وصفوه بكثري من صفات النقص و الضعف و الكذب و الغ

إن هللا تعاىل خيتار من يشاء من الناس فينبئه و يبعثه ، و : " يقول احلرب اليهودي ابن ميمون :النبوة 
ال فرق أن يكون ذلك الشخص عندهم عاملا أو جاهال ، كبري السن أو صغري السن ، لكنهم 

،و يتحدث " الشريعة يشرتطون أيضا فيه خريية ما و صالحية أخالق، و هذا رأي العوام من أهل 
 .العهد القدمي أن األنبياء كانوا يكونون مجاعات كثرية ،حيث وجد أربعمائة نيب يف مكان واحد 



 .لكي خيلص بين إسرائيل من العذاب و جيمع مشلهم يف أرض فلسطني : املسيح املنتظر

 :العبادات 

ة لديهم ،م توضع إال بعد السيب تتفق مجيع املصادر التارخيية على أن الصالة املعهود: الصالة  -1 
البابلي ، وبعد أتسيس أمكنة العبادة و اهليكل ،و الصالة تكون ابلركوع ثالث مرات يف اليوم، و هي 

صالة الصبح و الظهر و املساء، و اليهود قدميا صلوا واقفني و راكعني ،و لكن بعد السيب البابلي  
 .أما الكاهن األعلى فيبقى منحنيا طوال وقتها  كان املصلي ينحين يف بداية كل صالة و هنايتها،

الصالة الواجبة على كل يهودي ثالث يف كل يوم ،صالة الفجر، صالة نصف النهار و صالة املساء 
، و تبدأ الصالة بشيء يقابل الوضوء هو غسل اليدين فقط، مث يوضع الشال الصغري على الكتفني، 

اعة يف املعبد كصالة السبت و األعياد، و هذا الشال يكون أو الشال الكبري يف الصلوات اليت تتم مج
من نسيج أبيض مستطيل أو مربع و يف كل زاوية من زواايه حلية مؤلفة من مثانية أهداب من اخليط 

أربعة بيضاء و أربعة زرقاء ، وهلذا الشال أحكام خاصة أمهها أن ال تلمسه املرأة ، وجيب على 
التكليف و هي سن ثالثة عشر ،و يبقى عنده إىل أن ميوت فيكفن  اليهودي لبسه منذ أن يبلغ سن

فيه عادة ،و الصالة جيب فيها تغطية الرأس، كذلك يلبسون التفلني أو التفليم ،وهي عبارة عن علبة 
بعض الفقرات من " )قراءة السماع"صغرية من اخلشب أو اجللد حمفوظ بداخلها رقعة مكتوب عليها 

 و هذه العلبة مثبتة يف شريط من اجللد ـ و جيب(سرائيلالتوراة مثل امسع اي إ

و ضعها عند الصالة يف وسط اجلبهة حبيث يربط شريط اجللد حول الرأس و توضع واحدة أخرى  
 .على الكف اليسرى حبيث يربط شريطها حول اليد و تكون العلبة مثبتة عند أصل اإلهبام 

 ليهودية بعد شعرية تقدمي القرابني يف اهليكل ،تعد فريضة الصيام من أقدم التشريعات ا:الصوم 



و الصوم عندهم يكون ابإلمساك عن األكل و الشرب من الصباح إىل املساء ، إال أن املفروض 
بشريعة موسى من غروب الشمس إىل مساء اليوم التايل ،و ربط اليهود الصيام ابألعياد أي جعلوا 

 .الصيام يسبق العيد و ينتهي به

 :يهم نوعان و الصيام لد

فردي و يسمى صوم األسر و يقع يف حاالت احلزن الفردي أو عند التكفري عن خطيئة :األول  
 .اقرتفها أحدهم

 .هو الصوم اجلماعي وهو غري اثبت و غالبا ما يفعلونه عند حدوث حزن عام : الثاين

ه قبل غروب وفرضت اليهودية صوم يوم واحد يف السنة، و يسمى يوم الغفران ،و يبدؤون صيام
 . الشمس يف اليوم بنحو ربع ساعة إىل ما بعد غروب الشمس يف اليوم التايل بنحو ربع ساعة 

للصدقة مكانة سامية يف تعاليمهم، بل و تعد الصدقة عمل تقوى هلا فعل أتثري األضاحي و : لزكاةا
 :ى ما يليالغفران من الذنوب ،و تشمل أحكام الزكاة عند اليهود كما وردت يف التوراة عل

 .ترك جزء من احملاصيل و لقط السنابل للغرابء و اليتامى و األرامل  – 6

عشور كل ثالث سنوات لصاحل الذين ال ميلكون أرضا ختصهم كالالويني و الغرابء و األيتام و  – 5
 .األرامل 

يف  فرضت التوراة يف سفر اخلروج على كل يهودي أن حيج إىل املعبد املقدس ثالث مرات: احلج
 .السنة

أما يف الوقت احلايل فيحج اجلميع إىل القدس حيث حائط املبكى الذي يعد بديال للهيكل و املعبد 
 . اللذين ال وجود هلما انآن

 :يتوزع اليهود يف فرق عدة أمهها :الفرق



 :السامريون: وال أ

،و قد اعترب السامريون -عم–تعد من أقدم الفرق اليهودية ، حيث تعود أبصوهلا إىل مملكة سليمان 
جبل جريزم يف انبلس جبال مقدسا و توجهوا إليه كقبلة دينية  بدال من التوجه إىل أورشليم ، و 

ة و سفر ،و يؤمن  السامريون ابلتورا-عم–يعتقدون أن من حول القبلة هو داود ومن بعده سليمان 
يوشع و يرفضون ابقي  أسفار العهد القدمي ،و يؤمنون بنبوة موسى فقط و يرفضون النبوات بعده ،و 
يزعم السامريون أن توراهتم هي األصل و أن بقية التوراة اليت يؤمن هبا بقية اليهود حمرفة على يد عزرا 

 .ة و قدوم املسيح املخلصكما يرفضون التلمود، و يضاف إىل ذلك اعتقادهم يف البعث و القيام.

 :الفريسيون : اثنيا 

يتبىن الفريسون التعليم اليهودي التقليدي ، يعرتف الفريسيون ابلعهد القدمي و التلمود ،و يقر 
 .الفريسيون مببدأ القضاء و القدر مع االعرتاف ابملسؤولية اإلنسانية عن األفعال 

 .املسيح و بيوم احلساب آمنوا ابحلياة بعد املوت و ببعث املوتى و قدوم  

 :الصدوقيون 

ميثل الصدوقيون طبقة عليا تتكون من أمراء أورشليم، و االنتماء إىل فرقتهم ظل حمصورا يف الطبقة 
يعرتف الصدوقيون ابلعهد . العليا من الكهنة و يف الدوائر العسكرية و األسر اليهودية األرستقراطية 

عتقاد يف األرواح و املالئكة و البعث ،و قالوا أبن التواب يف القدمي ويرفضون التلمود ،كما رفضوا اال
 .حتقيق السعادة يف احلياة الدنيا و ليس يف عا،م آخر

 :القراءون:رابعا 

ظهرت فرقة القرائني يف القرن الثامن يف العصر العباسي ببغداد ، و تسمى أيضا العنانية نسبة إىل 
 . قدمي كمصدر وحيد للتشريع اليهودي عنان بن داود ،يعرتف القراءون ابلعهد ال



 املسيحية

العهد القدمي و العهد اجلديد و حيوي  الكتاب املقدس لدى النصارى يشمل: الكتاب املقدس
 .األانجيل و رسائل الرسل 

إجنيل مىت، وإجنيل مرقس، : كلمة إجنيل معناها البشارة ،و األانجيل املعتربة عندهم أربعة: األانجيل
إجنيل لوقا، و إجنيل يوحنا، وحتوي هذه األانجيل قصة املسيح من وقت احلمل إىل وقت صلبه يف و 

اعتقادهم ،و قيامته من قربه بعد ثالث ليال مث رفعه إىل السماء، و هذه األانجيل ،م ميلها املسيح بل  
 .كتبت بعده بروح القدس كما تقول الكنيسة

ملسيح االثين عشر ،وقد كان قبل اتصاله ابملسيح من جباة كتبه مىت وهو أحد تالميذ ا: إجنيل مىت
الضرائب ،و  اتفق مجهورهم على انه كتب إجنيله ابلعربية أو السراينية ،كما اتفقوا على أن أقدم 

نسخة رائجة كانت ابليواننية ،واختلفوا يف اتريخ تدوينه ومن الذي ترمجه إىل اليواننية، ويف التاريخ 
 إخل... 15أو46أو02أو 07ا سنة الذي كتب فيه فقالو 

يقول املؤرخون أن امسه يوحنا و يلقب مبرقس ،و ،م يكن من احلواريني االثين عشر :إجنيل مرقس
 .وأصله من اليهود، قتل بعد أن سجن و عذب يف مصر

كتب إجنيله ابليواننية ،واختلف النصارى يف كاتبه احلقيقي هل هو مرقس أم بطرس كبري حواري   
 إخل...10أو13أو16ما اختلفوا أيضا يف زمن كتابته فقالوا املسيح؟،ك

يقولون إن لوقا ولد يف أنطاكية و درس الطب وجنح يف ممارسته و،م يكن يهوداي ،ولقد : إجنيل لوقا
رافق بولس يف أعماله و أسفاره ،واختلفوا يف أصله إذ زعم أخرون أنه رومانيا ،كما زعم البعض أنه 

 إخل...13أو32أو30تلفوا يف زمن كتابته فقالوا مصورا وليس طبيبا، واخ

هلذا اإلجنيل خطر و شأن أكثر من غريه ألنه اإلجنيل الذي تضمنت فقراته ذكرا صرحيا : إجنيل يوحنا 
أللوهية املسيح ،و يقول مجهور املسيحيني أن كاتب هذا اإلجنيل هو يوحنا  احلواري بن زبدي الصياد 



العلماء احملققني إن إجنيل يوحنا تصنيف طالب من مدرسة و تويف شيخا هرما، و قال بعض 
 إخل...92-73-12اإلسكندرية يف القرن الثاين امليالدي ،وقد اختلفوا يف اتريخ كتابته بني 

رسالة األوىل 55و يسموهنا ماعدا رسالة أعمال الرسل األسفار التعليمية، و الرسائل : رسائل الرسل
كتبها بولس ،و رسالة كتبها 64لوقا صاحب اإلجنيل و  رسالة  و تسمى أعمال الرسل و تنسب إىل

يعقوب و رسالتان كتبهما بطرس  وثالث رسائل كتبها يوحنا و رسالة كتبها يهوذا ،و هناك غري 
االثنني و العشرين رسالة يسموهنا السفر النبوي و هي رؤاي يوحنا الالهويت، ويقول املسيحيني إن هذه 

 .القدس أي عن طريق الوحي الكتب كتبت إبهلام روح

 :بولس

البد للباحث يف النصرانية من اإلحاطة بشخصية بولس الذي حول جمرى عقائدها وعباداهتا، عما 
 .إىل داينة أخرى خمالفة ،و صح نسبتها إىل بولس بدال من نسبتها إىل املسيح -عم–جاء به عيسى 

مسيحيني ،ويف طريقه إىل دمشق أبرق وبولس يهودي فريسي روماين اجلنسية  كان شديد العداء لل
حوله نور ومسع صوت املسيح يسأله عن اضطهاده ألتباع املسيح ،ومنذ ذلك احلني أخذ يبشر أبن 
املسيح ابن هللا  وبولس رسوله ،و أخذ يف الطواف يف األقاليم ينشأ الكنائس ، و يقوم ابلدعاية و 

وميتاز بولس ابلذكاء و النشاط يف نشر  ،17أو 11يلقي اخلطب و ينشئ الرسائل ،حىت قتل سنة 
 .أفكاره وشدة التأثري يف مستمعيه 

 :أساس العقيدة يقوم على ثالثة عناصر:لعقيدة النصرانية ا

هللا انآب ،و هللا اإلبن ، وهللا الروح القدس ،وكل :أن طبيعة هللا ثالثة أقانيم متساوية : التثليث – 1 
 .ن اجلمع بني التثليث و التوحيد هاته األقانيم إله واحد ،أي حياولو 

وجيب أن نشري إىل أن التثليث ،م يرد دفعة واحدة على املسيحية ،فقد عرف التاريخ املسيحي بشدة 
مث .053اخلالف حول شخص املسيح ، فلم تقرر ألوهية املسيح بشكل رمسي إال يف جممع نيقية سنة



م فتقرر أتليه 026اشتد اخلالف بني املسيحيني يف الروح القدس فعقد جممع القسطنطينية األول سنة
الروح القدس، وهكذا تقرر التثليث و متت أقانيمه وظلت اخلالفات فيما بينهم حول طبيعة املسيح 

 .  اإلنسانية و اإلهلية ،و ألجل هذا عقدت فيما بعد الكثري من اجملامع 

يقولون أن هللا من صفاته احملبة ،و حمبة هللا ظهرت يف تدبريه : سيح فداء عن اخلليقةصلب امل – 2 
طريق اخلالص للعا،م ،الن العا،م من عهد سقوط ادم يف اخلطيئة و هبوطه هو وبنيه إىل الدنيا مبتعد 

د ،فأرسل عن هللا بسبب تلك اخلطيئة، و لكن هللا من فرط حمبته رأى أن يقربه إليه بعد هذا االبتعا
هلذه الغاية ابنه و وحيده إىل العا،م ليخلص العا،م ، هلذا صلب ورضي هللا عن صلبه ودفن بعد الصلب 

 .و لكنه قام بعد ثالثة أايم من قربه 

،م ميكث املسيح بعد قيامته هذه اليت يعتقدها املسيحيون إال أربعني :املسيح يدين و حياسب -3 
ء و جلس جبوار انآب ،و سيأيت ليدين الناس يوم القيامة ، حياسب  يوما ،مث ارتفع بعدها إىل السما

كل انسان على ما فعل وفكر ،إن خري فخري وإن شر فشر ،و انآب يف اعتقادهم ال يدين أحدا بل 
 .قد أعطي ذلك االبن

 :العبادات يف النصرانية

املسيح يدعو إىل الصالة يف  كان النصارى يقيمون صالة الصبح والظهر و املساء ،وملا كان :لصالة ا
كل حني ،عمد النصارى يف القرون األوىل للمسيحية إىل إضافة صلوات أخرى، و حسب األانجيل 
صلى املسيح ساجدا و راكعا وجاثيا على ركبتيه و مطروحا على األرض ،  و الطهارة عندهم روحية 

 .عض الكتب املسيحية دون شرط الطهارة اجلسدية ، وقد ورد غسل اليدين قبل الصالة يف ب

،م يرد لفظ الزكاة يف األانجيل ، و إمنا ورد يف إجنيلي مىت و لوقا لفظ الصدقة فقط ، و أن : الزكاة
أجر املتصدق من هللا مطلق غري حمدد، حىت يكثر الناس من الصدقة واليت يفضل إعطائها خفية حىت 

 .يكون األجر أكرب



ض واجب بل ذكر فيها مدحه مع النهي عن الرايء و عدم ،م يفرض الصوم يف األانجيل كفر : الصيام
 .العبوس يف الصوم 

 :و لديهم نوعني من الصيام 

 .صوم الصمت و هو االمتناع عن الكالم و تلتزم به كنيسة دون أخرى  -

 .الصوم عن أنواع الطعام  -

ل دينهم بعدم و ال يشكل الصوم عندهم بشكل عام صوم اليوم بطوله ،و ميكنهم أخذ اإلذن من رجا
الصوم، وعموما الصوم عندهم خيتلف من كنيسة إىل أخرى و من زمن إىل آخر ،كما خيتلفون يف 

 . مدته ويف الطعام املمنوع عند الصيام 

،م يشر التاريخ املسيحي األول إىل ضرورة زايرة األماكن املقدسة، مث اهتم املسيحيون فيما بعد : حلجا
ليت حتوي جثمان القديس بطرس و القديس بولس و املوجودة يف بزايرة كل من فلسطني وروما ا

 . حاضرة الفاتيكان ،كما عرف عنهم زايرة أضرحة القديسني

 


