
 

 محاضرات مدخل لمقارنة االديان 

 سنة أولى جذع مشترك

 د/ أسمهان بوعيشة 

 تعريف الدين :

 لغة:

 تؤخذ كلمة "الدين" من فعل متعد بنفسه" دانه يدينه"، و تارة من فعل متعد بالالم

 "دان له"، و تارة من فعل متعد بالباء "دان به"، 

ساسه ودبره و قهره  حكمه و_فإذا قلنا "دانه دينا" عنينا بذلك أنه ملكه و 

فالدين في هذا االستعمال يدور على معنى الملك و  ،وحاسبه ...إلخ 

التصرف بما هو من شأن الملوك من السياسة و التدبير، و الحكم و القهر و 

"مالك يوم الدين " الفاتحة، أي  المحاسبة و المجازاة، ومن ذلك قوله تعالى:

 يوم المحاسبة و الجزاء.

قلنا "دان له " أردنا أنه أطاعه ، و خضع له ، فالدين هنا هو _ وإذا 

 الخضوع و الطاعة ،

 و العبادة و الورع . 

_ وإذا قلنا "دان بالشيء" كان معناه أنه اتخذ دينا و مذهبا ،أي اعتقده أو 

اعتاده أو تخلق به ،فالدين على هذا هو المذهب والطريقة التي يسير عليها 

 ا .المرء نظريا أو عملي

 وال يخفى أن االستعمال الثالث تابع لالستعمالين قبله.

و جملة القول في هذه المعاني اللغوية أن كلمة الدين عند العرب تشير إلى 

عالقة بين طرفين يعظم أحدهما اآلخر و يخضع له ،فإذا وصف بها الطرف 

األول كانت خضوعا و انقيادا، و إذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمرا و 



سلطانا و حكما و إلزاما، و إذا نظر بها إلى الرباط الجامع بين الطرفين 

 كانت هي الدستور المنظم لتلك العالقة أو المظهر الذي يعبر عنها .

ونستطيع أن نقول اآلن إن المادة كلها تدور على معنى لزوم االنقياد، فإن 

الثاني هو التزام االستعمال األول، الذي هو إلزام االنقياد، و في االستعمال 

 االنقياد، وفي االستعمال الثالث هو المبدأ الذي يلتزم االنقياد له.

و هكذا يظهر جليا أن هذه المادة بكل معانيها أصيلة في اللغة العربية، و أن 

ما ظنه بعض المستشرقين، في دائرة المعارف اإلسالمية، من أنها دخيلة 

تعماالتها أو في أكثرها بعيد كل معربة عن العبرية أو الفارسية في كل اس

 البعد.

و الذي يعنينا من كل هذه االستعماالت هما االستعماالن األخيران و على 

األخص االستعمال الثالث، فكلمة الدين التي تستعمل في تاريخ األديان لها 

 معنيان ال غير:

 أحدهما: هذه الحالة النفسية التي نسميها التدين . -1 

لك الحقيقة الخارجية، أي جملة المبادئ التي تدين بها أمة و اآلخر: ت - 2 

 من األمم، اعتقادا أو عمال  .     

 اصطالحا :

"إنه الطريقة التي تظهر بها ردود فعل اإلنسان تجاه الحياة،  عرفه وليام جيمس:

حينما تكون ردود األفعال هذه منبعثة من سمو نفس متأثرة بسحر قوة أعظم من 

 . اإلنسان نفسه"

ويقول ماكس مولر:" الدين هو محاولة تصور ما ال يمكن تصوره و التعبير عما ال 

 يمكن التعبير عنه ، هو التطلع إلى الالنهائي" .

و يعرفه هيجل :" إنه معرفة تكتسبها النفس أو )الروح ( المحدودة ، لجوهرها 

 كروح مطلقة".

األعمال المتعلقة  وعرفه دوركايم :"أنه مجموعة متساندة من االعتقادات و

 باألشياء المقدسة تضم أتباعها في وحدة معنوية تسمى الملة ".



 يقول تايلور : "الدين هو اإليمان بكائنات روحية " .

أما التعريفات التي قدمت في المحيط اإلسالمي فهي كثيرة و إن لم تبلغ الكثرة التي 

إلهي دافع لذي العقول توجد في المحيط الغربي ، و قد عرفه البعض بأنه "وضع 

السليمة و البصائر المميزة اختيارا إلى الصالح في الحال و الفالح في المآل ، أو 

 االستقامة في العاجل ،و الخالص و المثوبة في اآلجال ".

أو هو :"وضع الهي يرشد إلى الصواب و الحق في االعتقادات، و الخير و 

 الصالح في السلوك و المعامالت ".

 موجزة :  "هو اإليمان بذات إلهية جديرة بالطاعة و العبادة ".وبعبارة 

 حاجة اإلنسان إلى الدين :

إذا كان أرسطو قد عرف اإلنسان بأنه "حيوان ناطق" أي مفكر ، فقد عرفه غيره 

"إلى أن اإلنسان وحده هو الذي  من الفالسفة بأنه "حيوان متدين"، فذهب "هيجل

يوانات تفتقر إلى الدين بمقدار ما تفتقر إلى القانون يمكن أن يكون له دين ،و أن الح

و األخالق ،ذلك ألن التدين عنصر أساسي في تكوين اإلنسان ، و الحس الديني 

إنما يكمن في أعماق كل قلب بشري ، بل هو يدخل في صميم ماهية اإلنسان ، مثله 

 في ذلك مثل العقل سواء بسواء .

م كالجنيد و ابن عطاء السكندري و غيرهما ولعل هذا ما حدا ببعض صوفية اإلسال

، إلى القول بأن اإليمان فطري في النفس البشرية ، التي كانت سابقة في وجودها 

على البدن ، و أن البدن هو الذي حجب اإليمان و منع ظهوره ، وهي فكرة 

و إذ "لخصوها فيما سموه "بالميثاق األعظم " ، مستندين فيها إلى قوله تعالى : 

ذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أخ

  172األعراف  " ؟قالوا بلى شهدنا

الناس تتوزعهم أديان شتى و مذاهب متباينة، و اإلنسان  أهمية دراسة األديان : 

الفطرة ، و يتالءم مع العقل ، و  يواءمالعاقل يرتضي لنفسه الدين الصحيح الذي 

الفاضلة ، و يمنح سعادة الدنيا و اآلخرة ، و دراسة األديان تجلي  يبني الحياة

مواطن الحق من الباطل ، و تظهر المحاسن من المساوئ، و تهب العقل بما يجب 

 اعتقاده ،و تشرح الصدر بما استقر في القلب و انطوى عليه الفؤاد .



 القرآن الكريم و األديان :

عي األول في مجال مقارنة األديان ،و لقد أعطى القرآن الدرس المنهجي الموضو  

حفل القرآن الكريم بالحديث المفصل المستوعب عن األديان و العقائد و الملل و 

المذاهب المختلفة المتنوعة ، و عرض مقاالتهم بدقة و استقصاء ، ثم ناقشها وبين 

لك وجوه الزلل و البطالن فيها ، و قارن بينها و بين الدين الصحيح ، و تجد ذ

واضحا في حديث القرآن الكريم عن اليهود و النصارى ، حيث فصل القرآن 

الكريم مقاالتهم ، و اعتقاداتهم و مذاهبهم ، و على سبيل المثال فإن الحديث عن 

 بني إسرائيل جاء في القرآن الكريم من أكثر المسائل نصوصا بعد العقائد .

 هتمام المسلمين بدراسة األديان :ا

إلسالمي كانت البالد يسكنها أقوام و شعوب تدين بأديان مختلفة و بعد الفتح ا

تنتسب إلى مذاهب متفرقة ، ومن هذه األقوام من أسلم ولكنه لم يتخلص من سلطان 

معتقداته السابقة ، فنقل إلى اإلسالم بعض تلك المعتقدات عمدا أو دون قصد ، و 

حرية ألن اإلسالم منح الذميين منها من احتفظ بدينه في ديار اإلسالم و مارسه بكل 

حرية العبادة،و قد ولد االحتكاك بين المسلمين و غير المسلمين  ،رغبة في نفوس 

علماء المسلمين في االطالع على األديان المنتشرة في بالد اإلسالم كاليهودية و 

المسيحية و المجوسية ، و ما تشعب من هده األديان من المذاهب و الفرق، و كان 

جال تلك األديان يتعمد الكيد لإلسالم بما يبثه من ضاللهم  آراء ملحدة و بعض ر

 عقائد فاسدة ، لهذا رأى علماء المسلمين ضرورة دراسة تلك األديان و المذاهب.

هذا باإلضافة إلى أن القرآن كما سبق القول ورد فيه كثير من عقائد اليهود و 

، كما عقد األنبياء المقارنات النصارى و انحرافهم و رد عليهم و بين خطأهم 

العديدة مع أقوامهم، كما في قصة إبراهيم مع أبيه و قومه، و شعيب مع قومه و 

 غيرهم ، فاستوحى العلماء من ذلك

أن الكتابة في األديان منهج دعوي فكتبوا في هذا العلم كتبا عديدة ، ومن أوائل  

 هذه الكتب 

ه ( ،"تحقيق ما للهند من مقولة 346"المقاالت في أصول الديانات "للمسعودي )ت 

ه( ، " الفصل في 404مقبولة في العقل أو مرذولة " ألبي الريحان البيروني )ت 

ه( ،" الملل و النحل" للشهرستاني ) 406الملل و األهواء و النحل " البن حزم ) ت



ه(، " الجواب  606كين " للرازي ) ت(" اعتقادات فرق المسلمين و المشر548ت

( و غيرها من الكتب اإلسالمية 728الصحيح لمن بدل المسيح " البن تيمية ) ت 

 "الملل في هذا المجال  ،و عرف هذا العلم في الحضارة اإلسالمية  باسم 

 و النحل".

 نشأة الدين عند اإلنسان و النظريات المختلفة فيه : 

 نسان ين عند اإلدأوال: نشأة ال 

 كيف نشأت فكرة الدين؟ 

إن آراء علماء األديان في كيفية نشوء الدين متضاربة و علة ذلك اختالفهم في 

 األساس الذي استندوا إليه في البحث عن نشوء الدين .

نه بدا للمؤرخين المحققين أن جميع األقوام المتحضرة و البدوية كانت تؤمن أبيد 

ستان أحد مؤرخي األديان :"إن الدين من العوامل بقوة و تعبدها ، قال بنيامين كون

التي سيطرت على البشر ، و إن التحسس الديني من الخواص الالزمة لطبائعنا 

الراسخة ، ومن المستحيل أن نتصور ماهية اإلنسان دون أن تتبادر إلى ذهننا فكرة 

بنيان  الدين "، و يعتبر علماء االجتماع الدين من أهم القواعد التي قام عليها

 المجتمع البشري. 

إن الباحث في موضوع أصل الدين و مصدره يطالع الكثير من اآلراء التي تختلف 

 و تتشعب، و يمكن تحديد هذه الخالفات في اتجاهين رئيسين هما :

 االتجاه األول :

في صورة الخرافة  الوثنية و أن اإلنسان أخذ يترقى في  أيذهب إلى أن الدين بد 

األجيال ، حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد ، حتى زعم بعضهم  دينه على مدى

أن عقيدة "اإلله الواحد" عقيدة جد حديثة ، و أنها وليدة عقلية خاصة بالجنس 

و هذه النظرية ظهرت في القرن التاسع عشر ،و حاول عدد من العلماء  السامي،

دوركايم...وغيرهم   فريزر، تايلور، تطبيقها على تاريخ األديان ، من بينهم سبنسر،

        وإن اختلفت وجهات نظرهم في تحديد صورة العبادة األولى و موضوعها، 

 و يسمى هذا االتجاه باالتجاه اإلنساني أو المذهب الوضعي  .



 االتجاه الثاني :

يقرر أصحاب هذا االتجاه أن عقيدة الخالق األكبر هي أقدم ديانة ظهرت في البشر 

بأنه لم ينفك عنها مجتمع من المجتمعات اإلنسانية في القديم و في ، مستدلين 

 و توصلوا إلى أن الوثنية ليست سوى أعراض طارئة . الحديث،

وهذه النظرية تسمى التوحيد الفطري أو البدائي، و قد انتصر لها علماء األديان 

ن أشهرهم السماوية   و كثير من علماء األجناس، و علماء اإلنسان و النفس ، و م

الذي أتبث وجود "اإلله األعلى أو  إله السماء " عند القبائل الهمجية في  "يونج"

أستراليا ،إفريقيا و أمريكا ،ومنهم "شريدر" الذي أثبتها عند األجناس اآلرية 

 القديمة ،و "بروكلمان" الذي وجدها عند الساميين ، و"لو روا" 

"شميدت" عند األقزام ، و عند سكان  و "كاترفاج" عند أقزام أواسط إفريقيا ، و

استراليا الجنوبية الشرقية ، و قد انتهى بحث "شميدت" إلى أن فكرة "اإلله األعظم 

 " توجد عند جميع الشعوب .

 ثانيا : نظريات نشأة الدين 

 لعلماء األديان نظريات شتى في نشأة الدين أهمها:

 لمذهب الطبيعي :ا - 1

لر المتخصص في لغات األقوام الهندية األوروبية وضع نظرية الطبيعة ماكس مو

بعنوان "بحوث  1856،و شرح نظريته هذه في كتابه الذي نشره في انجلترا سنة 

 .Veda في علم األساطير المقارن" ،و ذلك بعد أن عثر على كتاب "الفيدا

أصحاب هذه النظرية، أن الدين أول محاولة قام بها العقل اإلنساني لتفسير  و يرى

ظواهر الطبيعة، و خصوصا تلك الظواهر التي تثير في النفس العجب و الدهشة 

 أو الخوف و الرهبة.

و كان لهذه النظرية مقام ممتاز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، و قد  

قيقا ، وما أن حل القرن العشرون حتى أخذت هذه أشبعها أصحابها بحثا و تد

 النظرية تتهافت أمام البحوث الشيقة الباحثة عن الروحية أوال و الطوطمية ثانيا . 

 و أصحاب نظرية عبادة مظاهر الطبيعة فريقان :



 الفريق األول :

يرى أن العامل األول في إثارة الفكرة الدينية هو النظر في مشاهد الطبيعة ، ذلك 

أن المتأمل  في هذا المجال غير المتناهي يجعل اإلنسان يشعر بأنه محاط من كل 

بة ، و لشدة نفوذ الطبيعة في اإلنسان و تأثيرها في نفسه ، الجانب بقوة ساحقة غ

 نبهت فيه فكرة الدين فعبد الطبيعة .

 الفريق الثاني :

يعية العادية ال وعلى رأسهم العالم اإلنجليزي "جيفنوس" يقرر أن الظواهر الطب

تكفي في إيقاظ هذه الفكرة ، ألنها إذا تكرر عرضها على الحواس تألفها النفس ، 

فال تحتاج إلى التماس تفسيرها ، أما الحوادث األرضية المفاجئة ، و العوارض 

كالبرق و العواصف و الصواعق و الطوفان و الخسوف و  النادرةالسماوية 

فكان من الطبيعي أن هذه الحوادث  شاعر أكبر،الزالزل ، فإن تأثيرها على الم

الفجائية الرهيبة تزعج من يشهدها ، و تحفزه عن السؤال عن مصدرها ، و إذا 

كان ال يرى لها سببا ظاهرا ، اضطر عقليا أن ينسبها إلى سبب خفي ، ذي قوة 

م هائلة ، هذه القوة هي التي تسير العالم ، و ال بد من العمل على إرضائها بتقدي

 الهدايا و القرابين و األضاحي .

 المذهب الحيوي )الروحية( : -2

ظهرت في مقابل هذه النظرية ، نظرية اشتهرت بالمذهب الحيوي ، و نسب إليها 

أن األصل كان عبادة أرواح الموتى ،و نظرية المذهب الحيوي أو النظرية 

 .spencer الروحية ،قررها "تايلور " و تابعه عليها "سبنسر"

قد بين تايلور صاحب النظرية الروحية ، كيف تنبه البشر إلى الروح ، و اعتقد و 

أرواحا ، و أن تلك األرواح  –حيوانات كانت أم جمادا  -بأن للموجودات األخرى 

عبارة عن كائنات تتصل بالناس ، و أن جميع ما يصيب النفس اإلنسانية من نجاح 

 .إلى تلك األرواح أو العالم الروحيو توفيق ، أو من آالم و مصائب إنما يرجع 

و لما كان لهذه األرواح قوة و قدرة ،أصبح اإلنسان ملزما بأن يرضيها و أن 

يتخلص من غضبها ، و أن يتقرب إليها بالقرابين و األضحية و الصلوات ، و أن 

هذه أهم مرحلة مر بها اإلنسان في طريقه إلى التدين ، كانت هي مرحلة اإليمان 



فإيمان اإلنسان بالروح عند فريق من الغربيين كان المرحلة الحاسمة في بالروح، 

تاريخ التدين ، ألنها المرحلة التي انتقل بها من اإليمان بما يحس و يلمس ،إلى 

 اإليمان بقوى خفية وعالم غيبي ال تدركه األبصار .

ذا هو في فكان ينام و يرى أنه كان يقاتل و يأكل و يشرب في منامه ، ثم يستيقظ فإ

مكانه ، فيقع في حدسه أنه  فعل ذلك بالروح الذي يسكن جسده ، و يتركه أو يعود 

إليه حين يريد ،و كان يرى الموتى في منامه ، فيحسبهم أحياء يتحركون مثله ، كما 

تحرك بروحه و هو نائم بجسده ،و راقب الموتى فرأى أنهم يفقدون النفس حين 

ن النفس هو الروح المفارق لألجساد في حالة يموتون فوقع في حدسه من ذلك أ

الموت ، ومن ثم فقد وقر في ذهن اإلنسان أن األحياء حين يموتون ال يفنون بالكلية 

،و ال تنتهي صلتهم بهذا العالم جملة و إنما هم ينتقلون بالموت من دار إلى دار ، 

انية إلى ومن مرحلة إلى مرحلة ، و إذا كان الموت هو الذي حول النفس اإلنس

روح مقدسة فان أول عبادة إنسانية في تطور "تايلور " إنما اتجهت إلى عبادة 

الموتى ،أي عبادة نفوس األسالف ، و كانت الطقوس األولى طقوسا للموتى ، و 

كانت أولى القرابين ،قرابين غذائية تشبع حاجات الموتى ، و كانت أولى المذابح 

 القبور و اللحود.التي تقدم عليها هذه القرابين هي 

بأن عبادة األسالف وجدت عند األمم البدائية  و رد "دوركايم" على "تايلور"

 بجانب عبادة أشياء أخرى ، بل بعض األمم لم تعبد األسالف .

 ) الطوطمية (: االجتماعيالمذهب  – 3

ذكر "دوركايم " أن خير وسيلة لتفسير ظاهرة معقدة كالظاهرة الدينية أن تدرس 

ية نشأتها قبل أن تخالطها عناصر غريبة عنها ، و أن ذلك إنما يكون في في بدا

بيئات األمم البدائية ، و هي أمم تقوم على نظام القبائل و العشائر ،و معروف أن 

قوامها وحدة اللقب المشترك  –و هي النواة الصغرى في تلك المجتمعات –العشائر 

 اسم حيوان أو نبات .بين أفرادها ، و هو لقب يشتق في الغالب من 

و تعتقد العشيرة أن لها بمسمى هذا االسم صلة قديمة حيوية أو روحية ، إما على 

أنها تسللت عنه ، أو أنه كان حليفا أو حارسا لجدها األعلى أو نحو ذلك ، و لذلك 

تعظمه و ترسم صورته على مساكنها و أدواتها و أسلحتها لتحقيق كل منهم إلى 

  الطوطملنظام يسمى عشيرته ، و هذا ا



ا األمريكية األصلية،  و األبجوأو اللقب األسري ، و كلمة طوطم مشتقة من لغة 

هو اسم يفسر تارة بمعنى موطن العشيرة و مستقرها ، و تارة بمعنى العالمة و 

 الشعار .

هو الرمز الذي تتخذه العشائر البدائية لنفسها ، سواء أكان مستمدا من  إذن الطوطم

المملكة الحيوانية ،أم النباتية ،أم قوى الطبيعية ،أم الجماد ، و أهم العناصر في 

ون فعال من هذا الطوطم ، فهو منحدرالطوطمية أن أفراد العشيرة يعتقدون أنهم 

فراد الذين ينتمون إلى نفس الطوطم األصل في و جودهم ، و يترتب عن ذلك أن األ

،يعتبرون أنفسهم أقارب فيما بينهم ) عرفت هذه العبادة في مصر و بالد العرب و 

 اليونان و سويسرا ....(.

و قد رد كل من فرايزر و تايلور على هذا المبدأ بأن هذا الطوطم ال يصلح كمبدأ 

ك أمما بدائية كانت تعبد مع للعقيدة ، ألنه من خالل األبحاث الكثيرة تبين أن هنا

 الطوطم آلهة أخرى ، و ربما لم تعبد الطوطم إطالقا و إن كان رمزا لها . 

و ذكر "رادكليف" أن المعلومات التي اعتمدها دوركايم غير كاملة و غير واضحة 

، و أن دوركايم اعتمد على قبيلة "أراندا" األسترالية ، و لكن تبين بعد ذلك أن تلك 

 تمثل الصورة العامة للعقائد و الطقوس المنتشرة عند القبائل األسترالية و القبيلة ال

 إنما تمثل حالة فردية .

 مذهب الوحي :    - 4 

و يسمى باالتجاه التعليمي و النظرية الكالمية أو الالهوتية ، و يرى أصحاب هذا   

عباده   المذهب أن أصل الدين و مصدره اإلله، بمعنى أن هللا قد أوحى به إلى

و هذا يعني أن الدين موحى به من عند هللا  بواسطة من يختارهم للتعليم و الهداية ، 

، و ليس من وضع إنسان ، و لو لم يرسل هللا الرسل مبشرين و منذرين ، لكان 

للناس على هللا حجة بأنه لم يرسل لهم من يبلغهم أوامر هللا و نواهيه ،و سائر 

رسال مبشرين و منذرين  "واجبهم نحو ربهم ، لقوله تعالى :شرائعه ، حتى يعرفوا 

) النساء /  "لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل و كان هللا عزيزا حكيما 

164) 

 أديان فارس القديمة 



عبد الفرس قوى الطبيعة ،و جسموها و شخصوها بهيئة آلهة فعبدوا الشمس بهيئة 

 و األرض باسم "زام"...إلخ . سم "ماه"،و القمر با    آله سموه "ميثرا"،

 المانوية :

نسبة إلى ماني الذي عاش في القرن الثالث بعد  الميالد ، نشأ في أدربيجان ثم انتقل 

إلى بابل ، حيث درس الديانات الفارسية القديمة و بخاصة عقيدة زرادشت و كتبه 

بالثنوية في الوجود و و المسيحية و الغنوصية  و قد تابع ماني زرادشت في القول 

اتخذ بعض المانوية طريق الزهد و التصوف يخفون به مذهبهم ، فكانوا يظهرون 

 التقزز من الصيد و يرون ذلك من القسوة .

 المزدكية : 

م، و من أبرز أقواله القول باشتراك الناس في 523نسبة إلى مزدك الذي قتل سنة 

  .المال والنساء

 الزرادشتية 

 حياة زرادشت :

ق.م ، و روت المصادر الزرادشتية أن  660ولد زرادشت في أدربيجان في سنة 

قبيل والدة  زرادشت انبثق نور إلهي شديد اللمعان و عندها خرج الطفل زرادشت 

للحياة و هو يضحك بملء فيه ، و عند بلوغه سن السابعة من عمره أرسله والده 

ء المعروفين بالحكمة ، قضى كعادة الناس في زمانه ليدرس على يد أحد العلما

زرادشت معلمه ثمانية أعوام بكاملها يدرس العلوم ، انتقل بعدها لتعلم بعض 

األعمال الضرورية كعالج المرضى و إعداد األدوية و تربية الماشية و الزراعة 

 ،و لما بلغ الخامسة عشرة من عمره عاد إلى مسقط رأسه .

ع على الفور ، فعاج المرضى و ضمد و لما أغار الطورانيون على إيران ،تطو

الجراح ، و لكن بانتهاء الحرب لم يضع حدا آلالم الناس ، فقد انتشرت المجاعة 

في جميع أنحاء البالد و اشتدت المعاناة ، ومن جديد تطوع زرادشت ألداء دوره 

في خدمة الفقراء و المحتاجين ، و بعد انحسار حدة المجاعة عاد زرادشت غلى 

بناء على رغبة والده ، و رفض أن يستقر و يعمل فالحا و مربي ماشية موطنه ،و 

،و واصل عمله في خدمة المرضى و تخفيف آالم الناس ، ،و من خالل آالم الناس 



أحس أن آالم الناس و أحزانهم ال تنتهي ، ومن هنا بدأ يتساءل : من أين تأتي كل 

نه يعرف مصدر العناء الذي هذه الشرور إلى العالم ؟ و راح زرادشت يتمنى لو أ

يواجهه الناس ،إذن الستطاع أن يحقق حلمه في أن يجعل كل الناس سعداء ، 

 استحوذت فكرة معرفة مصدر الخير و الشر على عقل زرادشت ، 

و امتلكت كل جوارحه فلم يعد يطيق مواصلة عمله ، فقرر اعتزال الناس فترة من 

و الشر ،و استقر في جبل سابالن يفكر  الزمن يعيش خاللها ناسكا يفكر في الخير

وحيدا و يحاول فهم سر العالم ، و لما يئس قرر أن يعود إلى بيته ، ومع غروب 

الشمس انقدحت له  فكرة ابتهج لها ابتهاجا عظيما ، و جوهر فكرته هو كما كان 

هما نهار ال يمكن أن تتغير طبيعتاليل و اليوم يتألف من الخير و الشر ، و كما أن الل

، فكذلك ال يمكن أبدا للخير أن يصبح شرا و ال للشر أن يصبح خيرا ، و استنتج 

زرادشت من ذلك أن العالم تحكمه قوتان و بأن "أهورامزدا" هو قوة الخير ، و 

 "أهرمان " هو قوة الشر.

 الوحي :    

 بعد انقطاع زرادشت عن الناس و بينما كان يقف في فجر أحد األيام ، فإذا بنظره

يقع على رجل جميل الطلعة في ثياب المعة بيضاء ،أخبره أنه "فوهامانو" كبير 

المالئكة و قد أرسل إليه خصيصا ليصحبه إلى السماء ليحضى هناك بشرف 

المثول بين يدي الحق عز و جل ، فحمله الملك إلى السماء ، و هناك أنبأه 

ومه و عشيرته ، و لم باصطفائه رسوال و نبيا إلى خاصة قومه ،و أمره بإبالغ ق

يتفق الزرادشتيون على رواية واحدة لوقائع تلقي نبيهم أمر النبوة ، و الرواية 

 السابقة منتقاة  من عدة روايات .

نزل بعد ذلك من الجبل ليصدع بما أمر ويجهر بدعوته للناس والخالصة ما جاء به 

ألصنام وجعل الخير من جديد في الديانة الفارسية أنه أنكر تعدد اآللهة وعبادة ا

دون منزلة المساواة بينه وبين اإلله  المحض من صفات هللا ونزل باله الشر إلى ما

األعلى وبشر بالثواب وأندر بالعقاب وقال :بأن خلت الروح سابق لخلق الجسد 

وقصر الربوبية على إله واحد موصوف بأرفع ما يفهمه أبناء زمانه من صفات 

 التنزيه .                                    



، حتى أسرته وعشيرته لم يؤمنوا بالتعاليم  لم يصغ أهل فارس إل تعاليم زرادشت

التي جاء بها ، وهكذا مرت بزرادشت عشرة أعوام صعاب ،وهو يأمل أن يجد به 

ويصدقه دون جدوى ، فنصعه ابن عمه بأن تعاليمه شاقة على فهم الناس ، فعليك 

أن تبدأ بدعوة المتعلمين الذين تدربوا على فهم األفكار الصعبة ، واستحسن 

ت الرأي وقصد الملك ، واستطاع زرادشت أن يتغلب على حكماء وكهنة زرادش

الملك الذين جمعهم لمناقشة زرادشت فيما جاء به ، اعتنق الملك "كشتساب " 

 تعاليم زرادشت

و آمن باإله الحكيم الواحد ، و أعلن أن زرادشت هو النبي الحق لهذه العقيدة  

ف من ذهب و سميت أفستا "، و عين الجديدة و أصدر أمرا بكتابة تعاليمه بحرو

 زرادشت كبيرا للكهنة .

انتشرت أنباء اعتناق الملك للعقيدة التي جاء بها زرادشت في جميع أنحاء فارس و 

أقبل الناس على الدين الجديد ،حتى أسرته التي رفضت أن تصغي إليه من قبل 

 عادت تفخر به وتحييه وتعلن ايمانها به.

 وحيد: زرادشت ونشر رسالة الت

أسر زرادشت إلى " كشتاسب" بأن تعاليم االله الواحد قصد بها البشر جميعا ، وأن 

عليهم أن ينشروها في كل مكان ، فانطلق الرسل بعدها إلى جميع أنحاء بالد 

، وسرعان ما انتشرت  -الكتاب المقدس -الفرس وخارجها لنشر تعاليم "األفستا" 

 رس وخارجها ووصلت إلى اليونان و الهند .تعاليم الزرادشتية في جميع بالد فا

 عبادة النار و الشمس :

لما كان اإلله في الديانة الزرادشتية قوة غيبية غير محسوسة ، يعجز عن إدراك 

حقيقته العقل البشري و ال يقوى على تصوره خيال إنسان لجأ زرادشت إلى 

 النار .الرمز، فرمز إلى أهورا مزدا برمزين محسوسين هما : الشمس و 



فالشمس في السماء تمثل روح أهورا مزدا في صورة يستطيع الناس إدراكها لما 

امتازت به من صفات المبدأ األول ، إذ هي كائن مشرق متأللئ يفيض الخير على 

تستطيع  جميع الكائنات و يبعث فيها الدفء و النشاط ، و هي قوة ال تقاوم و ال

 ن قدرها و اإلنتقاص من طهرها و صفائها . منها و الحط م االقترابنزعات البشر 

و النار في األرض هي العنصر الذي يمثل للناس تلك القوة العليا ، فهي ليست 

مهلكة نقية و نافعة ال  عنصرا أوليا ساذجا أزليا فحسب ، بل  هي أيضا قوة مطهرة

 يمكن أن يتطرق إليها الفساد ز

و هكذا تبدو تلك الصورة التي يتصور الناس من أجلها أن أتباع  زرادشت يعبدون 

النار بينما هم يؤكدون أن تلك الفكرة خطأ فهم ال يعبدون النار ، و عندما يقفون 

أمامها في هدوء و سكينة ووقار ،ال يعتقدون فيها كإله معبود من دون هللا ، و إنما 

 ر .كرمز هلل الذي ال تدركه األبصا

و بمرور الزمن و تعاقب األجيال فقد الدين الزرادشتي بساطته و لم يبق منه في 

 النهاية إال ما يشير إلى معنى التوحيد .

 المالئكة :

المالئكة في الزرادشتية كما في اإلسالم أجسام نورانية ، ال يرون إال و هم على 

ن و ال يشربون ، و هيئة مألوفة ، و هم أخيار و اليعتريهم فناء ، و ال يأكلو

 موطنهم السماء في معية هللا تعالى 

 يوم القيامة :

يؤمن الزرادشتيون بالبعث والقيامة و اليوم الحياة األخرى و الحساب و الجزاء و 

النعيم و العذاب في جنة أو نار و يقولون : توزن أعمال اإلنسان ن فإذا رجحت 

إن تعادلت ،و إذا تعادلت عنده  عنده أعمال الشر هبط إلى الهاوية في عذاب ، و

الكفتان ذهب إلى مكان ال عذاب فيه و ال نعيم ن إلى أن تقوم القيامة و يتطهر 

، و ميعا في حضرة مزدا في نعيم مقيم العالم كله بالنار المقدسة ثم يرفعون ج

فتخر  ألرض،تحدث القيامة عند الزرادشتيون عندما يصطدم كوكب ناري با

و ينصهر النحاس و يسيل إلى جهنم ، فيفنى أهرمان و  رالعناصالجبال ،و تذوب 



أنصاره و يغسل الناس ثالثة أيام في منصهر النحاس ، و يجد الصالحون ذلك بردا 

 و سالما ، و بعد هذا يجمع مزدا الخالئق و يجازيهم بأعمالهم .

فالرجل الصالح تصحبه  و يؤمن الزرادشتيون بالصراط و هو ممتد فوق جهنم،

عماله حتى يجتاز الصراط إلى الجنة، و أما الرجل الطالح فيقع في النار بحكم أ

مزدا ليذوق العذاب األليم ،يستمر الحال هكذا حتى تبدل األرض غير األرض،و 

 يفنى أهرمان و جنده و جميع من في الوجود من األحياء 

 و يبقى مزدا و جميع قوى الخير .

 الشفاعة عند الزرادشتيين :

شت" فمن الزرادشتيون بأن حق تقرير المصير موكول إلى نبيهم "زراديعتقد 

 .يشفع له ينجو من العذاب

 العبادة عند الزرادشتيين :

الصالة المأمور بها في الزرادشتية تقام خمس مرات في اليوم و الليلة ،  الصالة :

األولى قبل الفجر بقليل ، و الثانية في الظهر ،و الثالثة قبل غروب الشمس ،و 

   الرابعة عند غروب الشمس ،

  و الخامسة في الليل.

حريم لم تكن المجوسية تخلو من األمر بالصوم ، أمل اليوم فمحرم تالصوم :  -2

 قاطع نبل و قالوا أن الصوم الذي يحض عليه اإليمان هو الصوم عن الذنب .

تؤخذ الزكاة و الصدقات من المقتدرين بنسبة الثلث من األموال و الزكاة: 

 الحيوانات 

 و غيرها ، ثم توزع غلى الفقراء و المحتاجين من أبناء األمة      

 الكتب المقدسة عند الزرادشتيين :

المصدر الرئيسي للزرادشتيين هو" الزند أفستا" و هو كتابهم المقدس ،و الكلمة 

 مركبة من " زند" 

 و معناها شرح ، و أفستا و معناها نص فيكون "الزند أفستا" النص و الشرح .



و يتضمن هذا الكتاب التاريخ األدبي ألمة الفرس لمدة طويلة من الزمن كما 

 يتضمن عقائد و شرائع 

و شعائر الديانة الزرادشتية و قد قسم موارد التكليف و هي حركات  و طقوس

اإلنسان ثالثة أقسام ،اعتقاد و قول و عمل ، فإذا جرى اإلنسان في هذه الحركات 

على مقتضى األمر و الشريعة فاز الفوز األكبر ، و إذا قصر فيها خرج عن الدين 

الرواية الشفوية قبل التدوين ،  و الطاعة و قد ظل هذا الكتاب قرا عديدة يعتمد على

يضاف إلى ذلك ،و على ذلك فالوصول إلى النص األصلي أمر ال يمكن القطع به 

أنه غير مرتب ترتيبا زمنيا .ن و تضمن "الزند أفستا "أوامر الشريعة  ،تراتيل 

وكتاب صلوات خاص برجال الدين ، صلوات خاصة و تمجيد للمالئكة ، و بعض 

 ائر الدينية .المقطوعات عن الشع

 الكتب المقدسة و التحريف :

ئد زرادشت من التبديل و التحريف و التغيير شأنها في ذلك شأن كثير اعقلم تسلم 

من العقائد و الديانات األخرى ن فعندما سئل زرادشت عما إذا كان اإلله الواحد هو 

أجات : ان اإلله له مساعدوه السماويين الذين يسمون صانع الخير في العالم ؟ 

المالئكة ن و لكن كهنة فارس و شعبها فهموا من كالمه و جود شخصيات سماوية 

كثيرة حقيقية تطير هنا و هناك ، تساعد الرب في أعماله و تشاركه في صنع الخير 

إلله "األعظم إله األلهة أو ا ن و تسيطر على العالم و تحكمه بأمر من أهورا مزدا

و لم يمضي وقت طويل حتى أطلقوا أسماء على ألف مالك يعيشون في السماء ،" 

وتسعى  شيطانا أسود يساعدون روح الشر في الجحيم تحت األرض، 9999و 

بزعامة أهرمن إلى إغواء البشر على األرض بارتكاب اآلثام الشرور وهي لدلك 

ل أتباع زرادشت ما لم يكن هو في حرب دائمة مع أهورمزدا وبهده الطريقة فع

 يريد منهم أن يفعلوه ، عبد و األوثان القديمة بعد غيروا أسمائها بأسماء جديدة .

 أرض فارس بعد زرادشت : 

في القرن الثالث قبل الميالد غزا اإلسكندر األكبر أرض فارس ، و حطم األفستا و 

، و لكن الفرس لم يتخلوا عن ألغى الزرادشتية ، و أقام بدلها ديانة اليونان الوثنية 

ديانتهم و أخذوا يتعبدون بها و يعلمونها سرا ألبنائهم ن و في القرن الثالث 

 الميالدي ن حين قامت الدولة الساسانية في إيران ، 



و رأت أن في إحيائها لدين زرادشت وانتصارها له ما يدعم و يثبت كيانها ،فأخد 

اء القديمة من األفستا في كتاب واحد ، و رجال الدين يجمعون ما وجدوه من األجز

ثرهم بوجه من لكن صاحب هذه الترجمة تشويه للنصوص األصلية ن فضال عن تأ

ي الذي انتقل إلى فارس ن و في القرن السابع الميالدي ، فتح وجوه الفكر اليونان

المسلمون بالد فارس ،و اخذوا يدعون إلى الدين اإلسالمي ن فأقبل الكثير من 

ادشتيين على الدين الجديد ن و هرب بعضهم إلى خارج فارس ، و بقي الزر

 آخرون على دينهم القديم . 

 من معتنقي ديانة زرادشت في إيران إال نزر قليل من خراسان . واليوم لم يبق

أو  أما أكثر معتنقي هذه الديانة فيعيشون في الهند و يسمون" البارسيين"

 عند الفتح  اإلسالمي ."الفارسين" ، حيث هربوا إليها 

 موقف المسلمين من الزرادشتيين : 

اختلف الفقهاء في المركز التشريعي للمجوس في الدولة االسالمية، فرأى البعض 

أنهم من أهل الكتاب ، فيعاملون معاملة الكتابيين ، و ذهب جمهور الفقهاء إلى أنهم 

بهة كتاب ، إال أن جميع ليسوا من أهل الكتاب ، و قد عدهم الشهرستاني ممن لهم ش

الفقهاء اتفقوا على أنهم يعاملون معاملة الكتابيين، إال أن جميع الفقهاء اتفقوا على 

في المجوس :" سنوا بهم سنة  -ص–أنهم يعاملون معاملة الكتابيين ،لفول الرسول 

 أهل الكتاب "و " من أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية ".

 اني يعتبر الزرادشتيون من أهل الكتاب .و في الدستور اإلير

 أديان الهند الكبرى                              

أظهرت الكشوف العلمية أن بالد الهند كان يسكنها بعض األقوام قبل وفود القبائل 

 اآلرية عليها ، 

و هذه األقوام تعرف بالسكان األصليين لبالد الهند و يطلق عليهم اسم الشعب 

 الدرافيدي .

ى أرجح األقوال غزا اآلريون بالد الهند و استقروا فيها و لق.م ع 1500و في عام 

أصبحوا هم المسيطرون على البالد ن و جلب هؤالء معهم آلهتهم و ديانتهم و 



حاربوا السكان األصليين و حاولوا التخلص من جميع آثارهم الدينية و العقائدية،و 

اقتبسوا من السكان األصليين لبالد الهند معظم مزاياهم لكنهم لم يستطيعوا ذلك و 

الدينية ، كما أدخلوا كثيرا من آلهتهم في صميم عقائدهم الدينية و صبغوها بالصبغة 

 اآلرية . 

 ديانة الهنود قبل قدوم اآلريين :

 تتلخص أهم معبودات الهنود في :

 اآللهة األنثى . -

 اآلريين .آلهة أخرى تشبه اإلله سيفا عند  - 

كما توجد بعض اآلثار التي تدل على أنهم قدسوا كثيرا من الحيوانات ، و قد نال  

 الثور مكانا بارزا بين تلك اآللهة.

و الهند أرض الروحانيات و الفلسفة و كانت مولد الهندوسية و البوذية و الجينية و 

 السيخية ،و فيها المسلمون و النصارى و البارسيين و اليهود .

 .  في دراستنا ألديان الهند نتناول : الهندوسية و الجينية و 

 أوال : الهندوسية

سنة و ربما  3000الهندوسية موضوع واسع ، وهو دين بلغ تاريخه ما يقرب من 

أكثر ، و تعتنقه اليوم مئات الماليين ، و هو فضال عن ذلك بال عقيدة محددة ، أو 

 هيئة مركزية ذات ترتيب هرمي .

 الطبقي في الهندوسية :النظام  

 ها :أساطير عدة منلقصة الخلق في الهندوسية  و ما ترتب عنها من تقسيم طبقي 

ظهر برميشور اإلله األكبر بمادة التكوين ، و أراد أن يخلق خلق من ذاته فخلق  -

الماء و ألقى فيه النطفة ، و أصبحت هذه النطفة بيضة ، فخرج منها برهما و كسر 

، فخلق من أحدهما الجنة ، ومن الثاني : األرض و السماء و ما البيضة نصفين 

بينهما ، و البحور و الجهات الثمانية ، ثم أخرج من أعضاء جسمه الطبقات 



األربعة للهنود ، فإذا بقي براهما مستيقظا فالدنيا باقية ، فإذا أخذه النوم تقع القيامة 

 و هكذا دواليك .

 :ة ربعاأل همطبقاتبع البشر و بإرادة براهما كذلك جاء جمي 

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

    .البراهمة

- kASTRIA  ومن ذراعه جاء من يليهم في األفضلية وهم الملوك و المحاربون

 .الكستريا

- Visaya ومن فخديه جاء ارباب المهن و تسمى الفيشية  . 

جاءت الطبقة السفلى من الناس و هم الطبقة المنبوذة أو العبيد  ومن قدم مانو - 

 .يسمون بالشودرا Sudra  الذين 

الفيدا  Vedaلهة الهندوسية في كتابهم المقدس دونت أساطير اآل  :الكتاب المقدس 

 :و هذا الكتاب ينقسم إلى

   Rig-ved        . وهي مجموعة من الشعر الكهنوتي أو أناشيد مقدسة : 

   S ama- veda و تحوي أناشيد موجهة إلى أجني إله النار و أندرا إله المطر : 

  

 Yajur- veda :     مجموعة من التراتيل التي ينشدها الكهنة وهو  

Atha- veda : وهي أناشيد تتلى عند الزواج أوتلمس البركات أو أدعية ضد

  الشياطين.

و زمن وضعها ، فالبعض يرى أنها  وقد اختلف العلماء في أصل وضع الفيدا

ترجع إلى مصادر هندية ، و البعض يرى أن الفيدا كتاب اآلريين أتوا به إلى الهند 

و أذاعوه في حوالي القرن الخامس عشر قبل الميالد ،وقد كتب باللغة السنسكرتية 

 يمكن تحديد أسماء مؤلفيها . ، ولم يكن للفيدا مؤلف واحد و ال

  دوسية :أهم العقائد الهن



و قد كثرت اآللهة عند الهندوس بشكل ملحوظ ، فأصبح لكل شيء روح و لكل 

روح قدسية معينة عندهم ، و كانت كل اآللهة قد أخذت وظيفة معينة تختلف 

 باختالف شخصياتها إال أن اآللهة العليا أخذت لنفسها ثالثة أقانيم ) ثالوث( هم :

عنه جميع األشياء والذي يرجو لطفه و براهما : اإلله الخالق الذي صدرت  – 1 

 كرمه جميع األحياء و ينسبون إليه الشمس .

سيفا : اإلله المخرب المفني الذي تصفر به األوراق الخضراء ، و ينسبون  – 2

 إليه النار ألنها عنصر مدمر مخرب .

من فيض  فشنو : اإلله الذي يتولى المحافظة على الخلق و الوجود و السمو – 3

 ،و أعظم من تجسد فيه فشنو هو كريشنا . فشنو 

 آلهة الهندوس :

ال تؤمن الهندوسية بعقيدة رئيسية ، و مع ذلك فهناك أمور عرفت بين الهندوس 

 تتفق عليها جميع الفرق و أهمها :جميعا ، و

عقيدة األفتار : و هو نزول الرب إلى األرض إلصالح الناس بصورة البشر  – 1 

 ,و أهم تجسد تجسده في كرشنا .

_عقيدة التناسخ :ال تنتقل روح اإلنسان الميت إلى حالة من الديمومة في الجنة أو  2

النار أو أي مكان أخر بل تولد باألحرى من جديد في كائن أخر ستنتهي حياته في 

علوم مما يستوجب والدة أخرى جديدة و تتوالى إعادة الوالدة الواحدة بعد وقت م

 األخرى في سلسلة ال متناهية .

عقيدة الكارما : و هو قانون الجزاء الذي يقرر إن كان اإلنسان صالحا في  – 3

واحدة من دورات حياته الحلولية فإنه سيلقى جزاء ذلك في الدورة الثانية ، و إن 

 يبقى جزاءه في الدورة الثانية .كان طالحا فس

_عقيدة النرفانا : و معناه النجاة ، و هي حالة الروح التي بقيت صالحة في  4

دورات تناسخية متعاقبة و لم تعد تحتاج إلى تناسخ جديد فيحصل له النرفانا ) 

 النجاة( و تتحد الروح بالخالق ,



"برما آتما " ، ومن هنا  ومن ثمرات النرفانا فناء الشخصية و اإلتحاد بالجوهر 

جاء إحراق الموتى تخلصا من الجسم المادي لتعلو الروح إلى العالم العلوي . 

 العبادات في الهندوسية :

 الصالة : وهي على نوعين :  - 1

األول :يسمى ياك  أو يجيا و هو إشعال النّار في مكان معين ، و قراءة أناشيد  

 بانشاد .وخاصة من الفيدات و األ

ثاني : بوجا و هو التسبيح و التمجيد لآللهة ، و تقديم القرابين لهم من زهور و ال

 فواكه و ماء مخلوط من زعفران .

و لكل إله من اآللهة طقوس و طريقة خاصة لتقديم القرابين من الزهور و الماء و 

 غيرهما. 

طرق زهاد ، و للصوم الصوم : الصيام واجب على رجال الدين و النساك و ال – 2

إفطار أليام غير محدودة ،و ترك الطعام و الشراب ليال و نهارا بدون كثيرة منها :

: أن يأكلوا أياما في الظهيرة فقط، ومنها : أن يأكلوا أياما في الظهيرة فقط، منها

 .وا بعد غروب الشمس مرة واحدة فقطومنها أن يأكل

و أما عامة الناس فعندهم أيام الصوم محدودة مثل أن يعين الشخص لنفسه أن 

 يصوم يوم كذا و يوم مولد كرشنا و غيره من اآللهة . 

الحج : هو زيارة المواضع المقدسة و األشخاص المعظمين ،كما يحج الهندوس  -3

 إلى أحد األانهار المطهرة فيغتسلون فيه . 

 الحيوانات المقدسة :

لهندوس لبعض الحيوانات قداسة مثل الفيلة و القردة و األفاعي ، أما البقرة جعل ا

 فتعد

أكثر الحيوانات قدسية ، فلها تماثيل في كل معبد ومنزل و ميدان ،وهي تتمتع 

يجوز للهندوسي تحت أي  بحرية مطلقة في ارتياد الطرقات كيف شاءت ، و ال

 ظرف من الظروف أن يأكل لحمها



ا في أي صناعة من الصناعات إال إذا ماتت فيمكن حينها استغالل أو يستغل جلده 

 جلدها .

 الهندوسية في العصر الحديث :

تطورت الهندوسية في العصر الوسيط مرتبطة بوجود الدين اإلسالمي ، فقد 

بزغت الهندوسية الحديثة مع بداية القرن التاسع عشر كرد على وجود البعثات 

يزي ، كان الجواب الهندوسي على هذه المؤثرات وعلى التنصيرية  و الحكم اإلنجل

تحول إلى المسيحية ،هو محاولة تجاهلها على أنحاء شتى ، و  لخطر التهديد با

 القيام بمحاولة إلحياء الهندوسية و بعثها بطرق تناسب العصر .

 ثانيا : الجينية

فرعية ، و تعرضت الديانة الهندوسية إلى انقسامات و هزات فخلقت فيعا ديانات 

كانت الديانة الجينية ، و في ظل النظام الطبقي الهندي القديم و الذي كان يؤكد على 

قدسية طبقة البراهما فقد استبد هؤالء و تمنى الناس ظهور زعماء روحانيين 

 ينقدونهم من ويالت البراهمة .

 مؤسس الجينية :

الكاستريا ، وهو  ق.م  من طبقة  527و توفي سنة  599ولد مهابيرا سوامي سنة 

ابن أمير البالد و بعد أن عاش في نعيم و يسر ،اتجه لدراسة الديانة و الرهبنة ،و 

 قد تعرف على أسرارهم و أ

فكارهم ،فانطلق بعد وفاة والده ليتعلم قسوة الحياة وتحسس آالمها ، فعاش على 

ل تلك عاما ، حتى تمرس خال 12الكفاف بعيدا عن الغنى صائما عن الكالم طيلة 

األعوام على كل الويالت و المصائب ، و تعرف جميع األسرار الكونية ،و كشفت 

له حجب الحقيقة ، فعاد بعد اثني عشرة عاما ليبشر بعقيدته الجديدة التي تبدو و 

ألول وهلة أنها تماثل الهندوسية  ،إال أنها اختلفت عنها اختالفا كثيرا ، ولما 

البرهمية فقد تبعه الملوك و القادة و األهالي  صارت هذه الدعوى تمثل ثورة على

،و توفي مهابيرا بعد أن ترك تراثا ضخما من التعاليم و الوصايا ،صارت األساس 

 األكبر لمعتقدات الطائفة الجينية في الهند .



 و الجينية التي دعا لها مهابيرا عبارة عن حركة عقلية حرة من سلطة تعاليم الفيدا

 عمادها الرياضة الجسمانية الشاقة و هروبها من الملذات بالعيش في تقشف شديد .

 التعاليم الجينية :  

التعاليم األولى للجينية تعكس ثورة على معظم معتقدات الهندوسية بما فيها اآللهة 

 فهي أقرب إلى الديانة اإللحادية حيث تعترف بآلهة كبيرة للكون خالقة له .

اتها على وجود أرواح لكل الكائنات ، و هنا تعود الجينية لالتفاق و تنصب اعتقاد

 مع الهندوسية في االعتقاد بأن هذه األرواح خالدة يجري عليها التناسخ,

وبنيت فكرة الجينية على المسالمة و عدم االعتداء و العنف حتى على أصغر 

 المخلوقات و الحشرات الصغيرة .

س رغم عدم إيمانه بها فولد موقفه هذا بعض و لم ينفي مهابيرا آلهة الهندو

الغموض عند أتباعه اضطروا إلى اعتباره إلها لهم ، و قد راحوا إلى االعتقاد بأن 

جينيا كان أخرهم صاحب التعاليم الواسعة مهابيرا ،و لكنهم رغم  24في الكون 

ن ، فكان دات و الصالة أو تقديم القرابياعبمعينة للذلك لم يتمكنوا من إيجاد صيغة 

أتباع مهابيرا في التدريب على الصبر و المسالمة و تجويع النفس و ترويضها 

 على اآلالم هي صورة التعبدات التي مارسها األتباع .

 لجينية و الكارما : ا

تؤمن الجينية كـأمها الهندوسية بالكارما و تعتقد بأن التخلص من هذا القانون يتم 

الن الروح متحدة بالكارما أسيرة في يدها وال بالتقشف و الحرمان من الملذات 

منها إال بالتطهر من الرغبات وحين ينتهي اإلنسان على  -الروح –سبيل لتخليصها 

مر األيام و بالتناسخ من الرغبات البشرية تتخلص روحه من الكارما و تبقى في 

الهندوسية و الذي يعادل النيرفانا في   النجاةنعيم خالد و هذا ما يسميهم الجينيون 

 البوذية .

 المعتقدات الجينية :

عدم اإليمان باألصنام و عبادتها ، وال بالصالة و تقديم القرابين ، وال بإله أسمى  -

 أو أعلى ، ومن هنا سمي مهابيرا و أتباعه مالحدة .



، فالروح الصالحة النقية ترتفع 26يؤمن الجيني بالجنة و النار و الجنان عنده  -

و تقع تحت  7،و عندئذ تدخل النيرفانا، و النيران عندهم  26حتى تصل إلى الجنة 

 سطح األرض .

لم يثبت الجينيون على تعاليم مهابيرا وإنما بنو المعابد و عبدوا األصنام ،و على 

مثال بالزراعة  يستغلوارا إال أنهم تمسكوا بالتعاليم األخرى ، فلم رأسها تماثيل مهابي

خوفا من إلحاق الضرر بالكائنات الحية و رفضوا االنخراط في الجيش ، ولكنهم 

شقوا طريقهم في الهند بمزاولة األعمال التجارية و المصرفية ألنه يقل فيها 

و كان ذلك سببا في ثرائهم و احتاللهم منزلة  االعتداء على األحياء إلى أقصى حد،

 رفيعة في الهند . 

 الوصايا الخمس : 

الطريق إلى النرفانا هو طريق جواهر النفس الثالث ،و هي االعتقاد الصحيح و 

المعرفة الحقيقية و السلوك السليم ، الذي يتأتى أوال بإتباع الوصايا الخمس للنفس و 

 هي :

 و تِؤذه بالكالم و التفكير و العمل .ال تقتل أي كائن حي أ -1

 ال تسرق . – 2 

 ال تكذب . – 3 

 ال تحكي حياة الفجور أو تخدر نفسك . – 4 

 ال ترغب في شيء على اإلطالق .  – 5 

 اليهودية                                  

 األسفار المقدسة عند اليهود : 

 هما : تنقسم الكتب المقدسة عند اليهود إلى قسمين و

 : التوراة ، األنبياء ، الكتب .ألول ا

 و هذا القسم يسميه اليهود بعدة أسماء منها :



أهمها و أشهرها " التناخ" و يكتبونه بالعبرية ) ت، ن، ك ( وهي حروف  – 1

 كتوبيم التي يتألف منها العهد القديم . –نبوئيم  –اختصار من األلفاظ : توراة 

المقروء ،ألنهم مطالبون بقراءته في عباداتهم و المقرا :و معناه النص  – 2

 الرجوع إلى األحكام الشرعية فيها التي تنظم حياتهم .

اِلمُسوره أو الِمسِورْت : يقصد به النص المقدس عن األسالف رواية متواترة  – 3

 ارتضتها أجيال العلماء و رفضت ما عداها .  -على حد زعمهم –

:الذي يعتبره اليهود مصدرا من مصادر التشريع اليهودي ، و التلمود   : الثاني

 يتكون من جزئين أحدهما الِمْشنا أو اِلمْشنة ، و الثاني الجمارا أو الجمارة .

و هناك أسفار أخرى كثيرة عند اليهود لم تدخل ضمن األسفار القانونية التي يتكون 

 نونية أو األبوكريفا .منها كتاب اليهود المقدس ، و يسمونها الكتب غير القا

، و هذا الكتاب ينقسم إلى  بالكتاب المقدس و يندرج  القسم األول تحث ما يسمى

 قسمين هما:

: و هم أسفار التوراة و األنبياء و الكتب ،و الذين كانوا قبل عيسى العهد القديم  -1 

:و يحتوي على األناجيل و ما يتبعها من األسفار العهد الجديد  – 2  -عم –

 المنسوبة إلى الحواريين و تالمذتهم 

و هذا التقسيم و التسمية من النصارى الذين يقدسون العهد القديم و العهد الجديد ،و 

مجموعها هو الكتاب المقدس عندهم ، و يعتقدونه وحيا كتب بإلهام من الروح 

لمقدس القدس لمؤلفيها ، أما اليهود فال يقدسون إال العهد القديم فقط و هو الكتاب ا

 . -عم–عندهم ، و ال يعترفون بالعهد الجديد لكفرهم بالمسيح 

ومحل الدراسة في موضوع اليهودية هو العهد القديم أي التناخ ، و يشمل ستة 

 وثالثين سفرا يقسمه اليهود باعتبار محتوياته إلى ثالثة أقسام رئيسية. 

و مما يجدر اإلشارة إليه أن اليهود و النصارى قد قسموا كتبهم إلى أسفار و 

وله عنوان   ني الكتاب أو الباب و جمعه أسفارالسفر و يع ، و فقرات إصحاحات

 .أو مسمى ،فيقال مثال سفر التكوين



اإلصحاح: و يعني الفصل حيث أن السفر يشتمل على عدة إصحاحات، ولكل 

 إلصحاح األول و اإلصحاح الثاني و هكذا. إصحاح رقم ،فيقال ا

، فاإلصحاح الواحد يحتوي على عدة  -مجازا –الفقرة : و تعني العبارة أو أآلية 

 فقرات أو نصوص مرقمة .  

 ينقسم التناخ إلى ثالثة أقسام وهي :أقسام التناخ ) العهد القديم ( :

 القسم األول : التوراة 

تسمى بكتب موسى الخمسة أوالناموس ومعناه  و معناها الشريعة و التعليم ،و 

و  -عم–القانون. و  عند اليهود و النصارى هي األسفار الخمسة التي كتبها موسى 

 هي كالتالي:

إصحاح ، و فيه قصة  50أي في البدء و يقع في سفر التكوين ) براشيت (:  – 1

 -عم–براهيم و إ -عم-و ذريته ،و نوح  -عم–خلق العالم و تكوينه ، و قصص أدم 

 . -عم-و ذريته ، و ينتهي باستقرار بني إسرائيل في مصر و وفاة يوسف 

إصحاحا ،وفيه قصة  40أي األسماء و يقع في سفر الخروج ) شيموت(: – 2

و خروجه ببني إسرائيل من مصر ، و تاريخ بني إسرائيل في أرض  -عم–موسى 

 التيه ، و فيه الوصايا العشر و طائفة من األحكام و التشريعات . 

إصحاح ، شغل 27: أي و ينادي ودعا و يقع في سفر الالويين )فا ياكرا(  -3

ت و خاصة ما تعلق منها باألضحية و القرابين و الطقوس معظمه بشؤون العبادا

 الكهنوتية التي كانت موكولة إلى سبط الوي بن يعقوب و من ثم نسب إليهم .

إصحاح ، و قد شغل معظمه بالعد   36أي في البرية و يقع في سفر العدد)بميدبار(:

من  واإلحصاء عن قبائل بني إلسرائيل و جيوشهم و كثير مما يمكن إحصاؤه

 شئونهم ،و يتخلل ذلك بعض األحكام .

إصحاح ، و قد أعيد  34أي هذا هو الكالم و يقع في سفر التثنية )اله هدبريم(: 

فيه ذكر الوصايا العشرة مرة أخرى ، و فيه األحكام و التشريعات المتنوعة ، و 

 و دفنه و به تنتهي التوراة . -عم –ينتهي هذا السفر بوفاة موسى 

 ي : أسفار األنبياء القسم الثان



و يتضمن تاريخ بني إسرائيل منذ دخولهم أرض فلسطين، و تدمير الهيكل والسبي 

 البابلي و عودتهم إلى فلسطين و إعادة بناء الهيكل .

 لقسم الثالث : أسفار الكتب أو كتب الحكمة ا

و هي مجموعة أسفار يغلب عليها الطابع األدبي شعرا أو نثرا و بعضها يتضمن 

  ثا من القصص ترا

 و فيها تمجيد بطوالتهم عند االستقرار بفلسطين . و الحكم و الوعظ و األدعية،

 :التلمود 

ينقسم إلى المشنا و الجمارا، فالمشنا: شروح للتوراة فسرها الربانيون ، و يدعي 

و الجمارا حواشي  ،اليهود أن الرب أعطاها لموسى مع التوراة المكتوبة في سيناء

، ويعتقد اليهود أن التلمود يعادل التوراة ، وبعضهم يعتقد أنه شروح على تلك ال

 أفضل من التوراة .

 العقائد : 

لخص الفيلسوف الفقيه اليهودي ابن ميمون في كتابه داللة الحائرين لوهية :ألا

عقيدتهم في هللا في ثالثة عشرة ركنا تدور في مجملها عل توحيد األلوهية و 

الربوبية مع نفي التشبيه والتجسيم ،غير أنه يظهر من خالل التوراة أن فكرة 

موا هللا تعالى في صورة لوهية لدى اليهود بعيدة عن الحقيقة كل البعد ،فقد قداأل

مجسمة ،و وصفوه بكثير من صفات النقص و الضعف و الكذب و الغفلة و الجهل 

. 

:يقول الحبر اليهودي ابن ميمون : " إن هللا تعالى يختار من يشاء من الناس النبوة 

فينبئه و يبعثه ، و ال فرق أن يكون ذلك الشخص عندهم عالما أو جاهال ، كبير 

السن ، لكنهم يشترطون أيضا فيه خيرية ما و صالحية أخالق، و السن أو صغير 

ألنبياء كانوا يكونون االقديم أن هذا رأي العوام من أهل الشريعة " ،و يتحدث العهد 

 جماعات كثيرة ،حيث وجد أربعمائة نبي في مكان واحد .

لكي يخلص بني إسرائيل من العذاب و يجمع شملهم في أرض  :المسيح المنتظر

 فلسطين .



 العبادات :

: تتفق جميع المصادر التاريخية على أن الصالة المعهودة لديهم لم الصالة  -1 

توضع إال بعد السبي البابلي ، وبعد تأسيس أمكنة العبادة و الهيكل ،و الصالة تكون 

و اليهود  و هي صالة الصبح و الظهر و المساء، بالركوع ثالث مرات في اليوم،

واقفين و راكعين ،و لكن بعد السبي البابلي كان المصلي ينحني في قديما صلوا 

 أما الكاهن األعلى فيبقى منحنيا طوال وقتها . بداية كل صالة و نهايتها،

صالة نصف  الصالة الواجبة على كل يهودي ثالث في كل يوم ،صالة الفجر،

اليدين فقط،  النهار و صالة المساء ، و تبدأ الصالة بشيء يقابل الوضوء هو غسل

أو الشال الكبير في الصلوات التي تتم  ثم يوضع الشال الصغير على الكتفين،

جماعة في المعبد كصالة السبت و األعياد، و هذا الشال يكون من نسيج أبيض 

مستطيل أو مربع و في كل زاوية من زواياه حلية مؤلفة من ثمانية أهداب من 

لهذا الشال أحكام خاصة أهمها أن ال تلمسه الخيط أربعة بيضاء و أربعة زرقاء ، و

المرأة ، ويجب على اليهودي لبسه منذ أن يبلغ سن التكليف و هي سن ثالثة عشر 

 ،و يبقى عنده إلى أن يموت فيكفن فيه عادة ،و الصالة يجب فيها تغطية الرأس،

د كذلك يلبسون التفلين أو التفليم ،وهي عبارة عن علبة صغيرة من الخشب أو الجل

محفوظ بداخلها رقعة مكتوب عليها "قراءة السماع" )بعض الفقرات من التوراة 

 مثل اسمع يا إسرائيل(و هذه العلبة مثبتة في شريط من الجلد ـ و يجب

و ضعها عند الصالة في وسط الجبهة بحيث يربط شريط الجلد حول الرأس و  

ليد و تكون توضع واحدة أخرى على الكف اليسرى بحيث يربط شريطها حول ا

 العلبة مثبتة عند أصل اإلبهام .

:تعد فريضة الصيام من أقدم التشريعات اليهودية بعد شعيرة تقديم القرابين الصوم 

 في الهيكل ،

و الصوم عندهم يكون باإلمساك عن األكل و الشرب من الصباح إلى المساء ، إال 

تالي ،و ربط أن المفروض بشريعة موسى من غروب الشمس إلى مساء اليوم ال

 اليهود الصيام باألعياد أي جعلوا الصيام يسبق العيد و ينتهي به.

 و الصيام لديهم نوعان :



:فردي و يسمى صوم األسر و يقع في حاالت الحزن الفردي أو عند التكفير األول  

 عن خطيئة اقترفها أحدهم.

دوث حزن هو الصوم الجماعي وهو غير ثابت و غالبا ما يفعلونه عند حالثاني: 

 عام .

و يسمى يوم الغفران ،و يبدؤون  وفرضت اليهودية صوم يوم واحد في السنة،

صيامه قبل غروب الشمس في اليوم بنحو ربع ساعة إلى ما بعد غروب الشمس 

 في اليوم التالي بنحو ربع ساعة . 

للصدقة مكانة سامية في تعاليمهم، بل و تعد الصدقة عمل تقوى لها فعل  :لزكاةا

ير األضاحي و الغفران من الذنوب ،و تشمل أحكام الزكاة عند اليهود كما تأث

 وردت في التوراة على ما يلي:

 ترك جزء من المحاصيل و لقط السنابل للغرباء و اليتامى و األرامل . – 1

عشور كل ثالث سنوات لصالح الذين ال يملكون أرضا تخصهم كالالويين و  – 2

 مل .الغرباء و األيتام و األرا

فرضت التوراة في سفر الخروج على كل يهودي أن يحج إلى المعبد  :الحج

 مرات في السنة. ثالثالمقدس 

أما في الوقت الحالي فيحج الجميع إلى القدس حيث حائط المبكى الذي يعد بديال 

 للهيكل و المعبد اللذين ال وجود لهما اآلن. 

 يتوزع اليهود في فرق عدة أهمها: الفرق:

 :السامريون وال :أ

،و قد -عم–تعد من أقدم الفرق اليهودية ، حيث تعود بأصولها إلى مملكة سليمان 

اعتبر السامريون جبل جريزم في نابلس جبال مقدسا و توجهوا إليه كقبلة دينية  

بدال من التوجه إلى أورشليم ، و يعتقدون أن من حول القبلة هو داود ومن بعده 

ريون بالتوراة و سفر يوشع و يرفضون باقي  أسفار ،و يؤمن  السام-عم–سليمان 

العهد القديم ،و يؤمنون بنبوة موسى فقط و يرفضون النبوات بعده ،و يزعم 

السامريون أن توراتهم هي األصل و أن بقية التوراة التي يؤمن بها بقية اليهود 



محرفة على يد عزرا .كما يرفضون التلمود، و يضاف إلى ذلك اعتقادهم في 

 بعث و القيامة و قدوم المسيح المخلص.ال

 ثانيا : الفريسيون :

يتبنى الفريسون التعليم اليهودي التقليدي ، يعترف الفريسيون بالعهد القديم و 

التلمود ،و يقر الفريسيون بمبدأ القضاء و القدر مع االعتراف بالمسؤولية اإلنسانية 

 عن األفعال .

 موتى و قدوم المسيح و بيوم الحساب .آمنوا بالحياة بعد الموت و ببعث ال 

 الصدوقيون :

يمثل الصدوقيون طبقة عليا تتكون من أمراء أورشليم، و االنتماء إلى فرقتهم ظل 

محصورا في الطبقة العليا من الكهنة و في الدوائر العسكرية و األسر اليهودية 

كما رفضوا األرستقراطية . يعترف الصدوقيون بالعهد القديم ويرفضون التلمود ،

االعتقاد في األرواح و المالئكة و البعث ،و قالوا بأن التواب في تحقيق السعادة في 

 الحياة الدنيا و ليس في عالم آخر.

 رابعا :القراءون:

ظهرت فرقة القرائين في القرن الثامن في العصر العباسي ببغداد ، و تسمى أيضا 

ون بالعهد القديم كمصدر وحيد العنانية نسبة إلى عنان بن داود ،يعترف القراء

 للتشريع اليهودي . 

           

 مسيحيةال

العهد القديم و العهد الجديد و  الكتاب المقدس لدى النصارى يشمل الكتاب المقدس:

 يحوي األناجيل و رسائل الرسل .

إنجيل  األناجيل: كلمة إنجيل معناها البشارة ،و األناجيل المعتبرة عندهم أربعة:

وتحوي هذه األناجيل قصة  و إنجيل يوحنا، وإنجيل لوقا، وإنجيل مرقس، متى،

المسيح من وقت الحمل إلى وقت صلبه في اعتقادهم ،و قيامته من قبره بعد ثالث 



هذه األناجيل لم يملها المسيح بل كتبت بعده بروح  و ،ليال ثم رفعه إلى السماء

 القدس كما تقول الكنيسة.

و أحد تالميذ المسيح االثني عشر ،وقد كان قبل اتصاله : كتبه متى وهإنجيل متى

بالمسيح من جباة الضرائب ،و  اتفق جمهورهم على انه كتب إنجيله بالعبرية أو 

السريانية ،كما اتفقوا على أن أقدم نسخة رائجة كانت باليونانية ،واختلفوا في تاريخ 

أو 37كتب فيه فقالوا سنة  وفي التاريخ الذي تدوينه ومن الذي ترجمه إلى اليونانية،

 ...إلخ 62أو41أو38

:يقول المؤرخون أن اسمه يوحنا و يلقب بمرقس ،و لم يكن من إنجيل مرقس

 الحواريين االثني عشر وأصله من اليهود، قتل بعد أن سجن و عذب في مصر.

كتب إنجيله باليونانية ،واختلف النصارى في كاتبه الحقيقي هل هو مرقس أم  

واري المسيح؟،كما اختلفوا أيضا في زمن كتابته فقالوا بطرس كبير ح

 ...إلخ63أو60أو61

: يقولون إن لوقا ولد في أنطاكية و درس الطب ونجح في ممارسته ولم إنجيل لوقا

رافق بولس في أعماله و أسفاره ،واختلفوا في أصله إذ زعم  يكن يهوديا ،ولقد

واختلفوا في زمن ، ليس طبيبانه مصورا وأزعم البعض  أخرون أنه رومانيا ،كما

 ...إلخ60أو58أو53كتابته فقالوا 

لهذا اإلنجيل خطر و شأن أكثر من غيره ألنه اإلنجيل الذي تضمنت إنجيل يوحنا : 

لوهية المسيح ،و يقول جمهور المسيحيين أن كاتب هذا ألفقراته ذكرا صريحا 

هرما، و قال بعض اإلنجيل هو يوحنا  الحواري بن زبدي الصياد و توفي شيخا 

العلماء المحققين إن إنجيل يوحنا تصنيف طالب من مدرسة اإلسكندرية في القرن 

 ...إلخ98-70-68الثاني الميالدي ،وقد اختلفوا في تاريخ كتابته بين 

و الرسائل  : و يسمونها ماعدا رسالة أعمال الرسل األسفار التعليمية،رسائل الرسل

نجيل و  الرسل و تنسب إلى لوقا صاحب اإلرسالة األولى و تسمى أعمال 22

كتبها بولس ،و رسالة كتبها يعقوب و رسالتان كتبهما بطرس  وثالث 14رسالة 

رسائل كتبها يوحنا و رسالة كتبها يهوذا ،و هناك غير االثنين و العشرين رسالة 

ويقول المسيحيين إن هذه  ،يسمونها السفر النبوي و هي رؤيا يوحنا الالهوتي

 .كتبت بإلهام روح القدس أي عن طريق الوحي الكتب



 بولس:

البد للباحث في النصرانية من اإلحاطة بشخصية بولس الذي حول مجرى عقائدها 

إلى ديانة أخرى مخالفة ،و صح نسبتها إلى  -عم–عما جاء به عيسى  وعباداتها،

 بولس بدال من نسبتها إلى المسيح.

كان شديد العداء للمسيحيين ،وفي طريقه وبولس يهودي فريسي روماني الجنسية  

إلى دمشق أبرق حوله نور وسمع صوت المسيح يسأله عن اضطهاده ألتباع 

المسيح ،ومنذ ذلك الحين أخذ يبشر بأن المسيح ابن هللا  وبولس رسوله ،و أخذ في 

الطواف في األقاليم ينشأ الكنائس ، و يقوم بالدعاية و يلقي الخطب و ينشئ 

ويمتاز بولس بالذكاء و النشاط في نشر أفكاره  ،67أو 66ى قتل سنة الرسائل ،حت

 وشدة التأثير في مستمعيه .

 :أساس العقيدة يقوم على ثالثة عناصر:لعقيدة النصرانية ا

بن ، وهللا آلب ،و هللا اإلا:هللا  أن طبيعة هللا ثالثة أقانيم متساويةالتثليث:  – 1 

،أي يحاولون الجمع بين التثليث و  له واحدالروح القدس ،وكل هاته األقانيم إ

 التوحيد .

ويجب أن نشير إلى أن التثليث لم يرد دفعة واحدة على المسيحية ،فقد عرف 

لوهية المسيح أالتاريخ المسيحي بشدة الخالف حول شخص المسيح ، فلم تقرر 

.ثم اشتد الخالف بين المسيحيين في 325بشكل رسمي إال في مجمع نيقية سنة

 م فتقرر تأليه الروح القدس،381وح القدس فعقد مجمع القسطنطينية األول سنةالر

حول طبيعة المسيح وهكذا تقرر التثليث و تمت أقانيمه وظلت الخالفات فيما بينهم 

 نسانية و اإللهية ،و ألجل هذا عقدت فيما بعد الكثير من المجامع .  اإل

هللا من صفاته المحبة ،و محبة يقولون أن  صلب المسيح فداء عن الخليقة: – 2 

هللا ظهرت في تدبيره طريق الخالص للعالم ،الن العالم من عهد سقوط ادم في 

الخطيئة و هبوطه هو وبنيه إلى الدنيا مبتعد عن هللا بسبب تلك الخطيئة، و لكن هللا 

من فرط محبته رأى أن يقربه إليه بعد هذا االبتعاد ،فأرسل لهذه الغاية ابنه و 

لهذا صلب ورضي هللا عن صلبه ودفن بعد ، ه إلى العالم ليخلص العالم وحيد

 الصلب و لكنه قام بعد ثالثة أيام من قبره .



لم يمكث المسيح بعد قيامته هذه التي يعتقدها المسيح يدين و يحاسب :-3 

المسيحيون إال أربعين يوما ،ثم ارتفع بعدها إلى السماء و جلس بجوار اآلب ،و 

ن الناس يوم القيامة ، يحاسب كل انسان على ما فعل وفكر ،إن خير سيأتي ليدي

 فخير وإن شر فشر ،و اآلب في اعتقادهم ال يدين أحدا بل قد أعطي ذلك االبن.

 العبادات في النصرانية:

:كان النصارى يقيمون صالة الصبح والظهر و المساء ،ولما كان المسيح لصالة ا

النصارى في القرون األولى للمسيحية إلى  يدعو إلى الصالة في كل حين ،عمد

و حسب األناجيل صلى المسيح ساجدا و راكعا وجاثيا على ، إضافة صلوات أخرى

و الطهارة عندهم روحية دون شرط الطهارة   و مطروحا على األرض ،تيه ركب

 الجسدية ، وقد ورد غسل اليدين قبل الصالة في بعض الكتب المسيحية .

ظ الزكاة في األناجيل ، و إنما ورد في إنجيلي متى و لوقا لفظ لم يرد لفالزكاة: 

حتى يكثر الناس من  الصدقة فقط ، و أن أجر المتصدق من هللا مطلق غير محدد،

 الصدقة والتي يفضل إعطائها خفية حتى يكون األجر أكبر.

لم يفرض الصوم في األناجيل كفرض واجب بل ذكر فيها مدحه مع النهي  الصيام:

 لرياء و عدم العبوس في الصوم .عن ا

 و لديهم نوعين من الصيام :

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

 .الصوم عن أنواع الطعام  -

اإلذن من  يشكل الصوم عندهم بشكل عام صوم اليوم بطوله ،و يمكنهم أخذ الو 

عندهم يختلف من كنيسة إلى أخرى و وعموما الصوم ، رجال دينهم بعدم الصوم

 وفي الطعام الممنوع عند الصيام . ن إلى آخر ،كما يختلفون في مدته من زم

لم يشر التاريخ المسيحي األول إلى ضرورة زيارة األماكن المقدسة، ثم اهتم  :لحجا

المسيحيون فيما بعد بزيارة كل من فلسطين وروما التي تحوي جثمان القديس 

يس بولس و الموجودة في حاضرة الفاتيكان ،كما عرف عنهم زيارة بطرس و القد

 أضرحة القديسين. 


