
 

1 
 

 مدخل لمقارنة األديان 

 سنة أولى جذع مشترك

 أسمهان بوعيشة / د: األستاذة 

 :تعريف الدين 

 لغة: أوال 

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

  ."دان به"ارة من فعل متعد بالباء ، و ت"دان له"بالالم

قهره وحاسبه ه ملكه وحكمه وساسه ودبره وعنينا بذلك أن" انه ديناد"فإذا قلنا *   

التصرف بما هو من االستعمال يدور على معنى الملك وفالدين في هذا ،إلخ ...

ومن ذلك  المجازاة،الملوك من السياسة والتدبير، والحكم والقهر والمحاسبة وشأن 

ينِ  ":تعالىقوله   .لجزاءاأي يوم المحاسبة و ،4 الفاتحةسورة "  َماِلِك يَْوِم الد ِ

، وخضع له ، فالدين هنا هو الخضوع  أطاعهأردنا أنه " دان له "وإذا قلنا *  

 .الورع والطاعة ، والعبادة و

مذهبا ،أي اعتقده أو اعتاده أو معناه أنه اتخذ دينا و "دان بالشيء"وإذا قلنا  * 

و الطريقة التي يسير عليها المرء نظريا أبه ،فالدين على هذا هو المذهب و تخلق

 .عمليا 

 .وال يخفى أن االستعمال الثالث تابع لالستعمالين قبله

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

صف بها الطرف األول كانت يخضع له ،فإذا ويعظم أحدهما اآلخر وبين طرفين 

وسلطانا وحكما  الطرف الثاني كانت أمراإذا وصف بها انقيادا، وخضوعا و

ذا نظر بها إلى الرباط الجامع بين الطرفين كانت هي الدستور المنظم إو إلزاما،و

 .الذي يعبر عنها لتلك العالقة أو المظهر 
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فإن  االنقياد،ونستطيع أن نقول اآلن إن المادة كلها تدور على معنى لزوم 

 االنقياد،ثاني هو التزام في االستعمال الو االنقياد،الذي هو إلزام  األول،االستعمال 

 .لهوفي االستعمال الثالث هو المبدأ الذي يلتزم االنقياد 

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

عن  معربة دخيلة أنها اإلسالمية، منفي دائرة المعارف  المستشرقين،بعض 

 .البعدبعيد كل  أكثرهاالتها أو في أو الفارسية في كل استعماالعبرية 

على األخص و ماالت هما االستعماالن األخيرانالذي يعنينا من كل هذه االستعو

 :غيرفكلمة الدين التي تستعمل في تاريخ األديان لها معنيان ال  الثالث،االستعمال 

 .هذه الحالة النفسية التي نسميها التدين : أحدهما -1

 أي جملة المبادئ التي تدين بها أمة من األمم، الخارجية، تلك الحقيقة :اآلخرو -2

      .اعتقادا أو عمال

 اصطالحا : ثانيا 

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

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

 . "ئييمكن التعبير عنه ، هو التطلع إلى الالنها

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

 ."كروح مطلقة

ل المتعلقة باألشياء األعماو االعتقاداتأنه مجموعة متساندة من :"وعرفه دوركايم 

 ".المقدسة تضم أتباعها في وحدة معنوية تسمى الملة 

 . " الدين هو اإليمان بكائنات روحية" :يقول تايلور و

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

لذي العقول  دافعوضع إلهي "توجد في المحيط الغربي ، و قد عرفه البعض بأنه 
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مآل ، أو الفالح في الفي الحال وائر المميزة اختيارا إلى الصالح البصالسليمة و

 ".المثوبة في اآلجال االستقامة في العاجل ،والخالص و

وضع الهي يرشد إلى الصواب والحق في االعتقادات، والخير والصالح ": أو هو

 ."المعامالت في السلوك و

 ".العبادة يرة بالطاعة ومان بذات إلهية جدهو اإلي"  :وبعبارة موجزة 

 :حاجة اإلنسان إلى الدين 

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

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

تقر إلى القانون لدين بمقدار ما تفيمكن أن يكون له دين ،و أن الحيوانات تفتقر إلى ا

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

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

 .ذلك مثل العقل سواء بسواء 

غيرهما ء السكندري وم كالجنيد و ابن عطاولعل هذا ما حدا ببعض صوفية اإلسال

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

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

َوإِذْ أََخذَ ): ، مستندين فيها إلى قوله تعالى " بالميثاق األعظم "لخصوها فيما سموه 

يَّتَُهْم َوأَْشَهدَهُْم َعلَى أَنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِ كُْم قَالُواْ بَلَى َشِهدْنَا أَن َربَُّك ِمن بَنِ  ي آدََم ِمن ُظُهوِرِهْم ذُِر 

  172عراف ألا (تَقُولُواْ يَْوَم اْلِقيَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهذَا َغافِِلينَ 

 :أهمية دراسة األديان 

اإلنسان العاقل يرتضي لنفسه الدين هب متباينة، والناس تتوزعهم أديان شتى ومذا  

لصحيح الذي يتواءم مع الفطرة ، ويتالءم مع العقل ، ويبني الحياة الفاضلة ، ا

ن تجلي مواطن الحق من الباطل ، دراسة األدياواآلخرة ، ويمنح سعادة الدنيا و

ر بما تشرح الصدتهب العقل بما يجب اعتقاده ،و ، والمساوئتظهر المحاسن من و

 .انطوى عليه الفؤاد استقر في القلب و

 :األديان القرآن الكريم و
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لقد ،و الدرس المنهجي الموضوعي األول في مجال مقارنة األديانأعطى القرآن   

يث المفصل المستوعب عن األديان والعقائد والملل حفل القرآن الكريم بالحد

ء ، ثم ناقشها وبين استقصاووالمذاهب المختلفة المتنوعة ، وعرض مقاالتهم بدقة 

، و تجد ذلك قارن بينها و بين الدين الصحيح وجوه الزلل والبطالن فيها ، و

فصل القرآن الكريم  النصارى ، حيثعن اليهود وواضحا في حديث القرآن الكريم 

على سبيل المثال فإن الحديث عن بني إسرائيل مقاالتهم ، واعتقاداتهم ومذاهبهم ، و

 .لعقائد ن الكريم من أكثر المسائل نصوصا بعد اجاء في القرآ

 :هتمام المسلمين بدراسة األديان ا

تنتسب م وشعوب تدين بأديان مختلفة وبعد الفتح اإلسالمي كانت البالد يسكنها أقوا

سلطان من أسلم ولكنه لم يتخلص من  األقوامإلى مذاهب متفرقة ، ومن هذه 

دون قصد ،  أوبعض تلك المعتقدات عمدا  اإلسالم إلىمعتقداته السابقة ، فنقل 

منح  اإلسالممارسه بكل حرية ألن و اإلسالمفظ بدينه في ديار نها من احتمو

غير المسلمين  ،رغبة في لمين وقد ولد االحتكاك بين المسو ية العبادة،الذميين حر

 اإلسالمي بالد ي االطالع على األديان المنتشرة فعلماء المسلمين ف نفوس

ه األديان من المذاهب ذدية والمسيحية والمجوسية ، وما تشعب من هكاليهو

عقائد  من يبثهكان بعض رجال تلك األديان يتعمد الكيد لإلسالم بما والفرق، و

 .المذاهبضرورة دراسة تلك األديان ولهذا رأى علماء المسلمين  ،فاسدة 

د قائد اليهوعن م أن القرآن كما سبق القول ورد فيه كثير إلى باإلضافةهذا 

كما عقد األنبياء المقارنات  ،ن خطأهم يبوالنصارى وانحرافهم ورد عليهم و

 شعيب مع قومهإبراهيم مع أبيه و قومه، والعديدة مع أقوامهم، كما في قصة 

أن الكتابة في األديان منهج دعوي فكتبوا في  علماء من ذلكلغيرهم ، فاستوحى او

 :ل هذه الكتب با عديدة ، ومن أوائهذا العلم كت

تحقيق ما للهند من مقولة "،( ه 643ت )للمسعودي "المقاالت في أصول الديانات "

الفصل في "  ،( ه404ت )ألبي الريحان البيروني  "مقبولة في العقل أو مرذولة 

) للشهرستاني " النحلالملل و" ،( ه403ت) حزم  بنال" األهواء و النحل الملل و

الجواب " ، (ه 303ت) للرازي " المشركين لمين واعتقادات فرق المس" (845ت

و غيرها من الكتب اإلسالمية ( 725ت ) البن تيمية " الصحيح لمن بدل المسيح 
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الملل و "باسم  هذا العلم في الحضارة اإلسالمية  عرف،و في هذا المجال 

 ."النحل

 : المختلفة فيه نظريات نشأة الدين عند اإلنسان و ال

 ن عند اإلنسان يدنشأة ال: أوال 

تضاربة ، كيف نشأت فكرة الدين؟ إن آراء علماء األديان في كيفية نشوء الدين م

 .في البحث عن نشوء الدين  إليهعلة ذلك اختالفهم في األساس الذي استندوا و

ققين أن جميع األقوام المتحضرة والبدوية كانت تؤمن نه بدا للمؤرخين المحأبيد 

إن الدين من العوامل :"مين كونستان أحد مؤرخي األديان ، قال بنياتعبدها بقوة و

التحسس الديني من الخواص الالزمة لطبائعنا  إنالتي سيطرت على البشر ، و 

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

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

  .المجتمع البشري

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

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

 :االتجاه األول 

أخذ يترقى في  اإلنسانأن بدا في صورة الخرافة  الوثنية و الدين أنيذهب إلى  

، حتى زعم بعضهم  مدى األجيال ، حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيددينه على 

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

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

وغيرهم  ... ،دوركايم  رسبنسر،تايلور،فريز ها على تاريخ األديان ، من بينهمتطبيق

، و يسمى موضوعهاو رهم في تحديد صورة العبادة األولىظوإن اختلفت وجهات ن

 . أو المذهب الوضعي  اإلنسانيباالتجاه  االتجاههذا 

أصحاب هذا االتجاه أن عقيدة الخالق األكبر هي أقدم ديانة  يقرر:االتجاه الثاني 

في  نها مجتمع من المجتمعات اإلنسانيةم ينفك عظهرت في البشر ، مستدلين بأنه ل

 .الوثنية ليست سوى أعراض طارئة  أنفي الحديث،و توصلوا إلى القديم و
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لها علماء األديان  قد انتصرمى التوحيد الفطري أو البدائي، ووهذه النظرية تس

من أشهرهم السماوية   وكثير من علماء األجناس، وعلماء اإلنسان والنفس ، و

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

الذي أثبتها عند األجناس اآلرية القديمة " شريدر"أمريكا ،ومنهم راليا ،إفريقيا وأست

عند أقزام " كاترفاج"و " لو روا"الذي وجدها عند الساميين ، و" بروكلمان"،و 

و عند سكان استراليا الجنوبية الشرقية عند األقزام ، " شميدت"أواسط إفريقيا ، و 

توجد عند جميع " اإلله األعظم "إلى أن فكرة " شميدت"، و قد انتهى بحث 

 .الشعوب 

 نظريات نشأة الدين : ثانيا 

 :لعلماء األديان نظريات شتى في نشأة الدين أهمها

 :لمذهب الطبيعي ا - 1

وام الهندية األوروبية المتخصص في لغات األقماكس مولر وضع نظرية الطبيعة 

حوث ب"بعنوان  1583هذه في كتابه الذي نشره في انجلترا سنة شرح نظريته و،

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

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

الدهشة أو وفي النفس العجب  تثيراهر التي خصوصا تلك الظوو الطبيعة،ظواهر 

 .الرهبةالخوف و

قد الثاني من القرن التاسع عشر ، و هذه النظرية مقام ممتاز في النصفلكان و 

تدقيقا ، وما أن حل القرن العشرون حتى أخذت هذه ثا وأشبعها أصحابها بح

  .وطمية ثانيا الطلشيقة الباحثة عن الروحية أوال والنظرية تتهافت أمام البحوث ا

 :عبادة مظاهر الطبيعة فريقان  نظريةو أصحاب 

 :الفريق األول 

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

من كل ط ايجعل اإلنسان يشعر بأنه محأن المتأمل  في هذا المجال غير المتناهي 
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سه ، تأثيرها في نفسان واإلنالطبيعة في  نفوذلشدة جانب بقوة ساحقة غالبة ، و

 .فكرة الدين فعبد الطبيعة  نبهت فيه

 :الفريق الثاني 

يقرر أن الظواهر الطبيعية العادية ال " جيفنوس" اإلنجليزيالعالم  موعلى رأسه

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

العوارض الحوادث األرضية المفاجئة ، و أماس تفسيرها ، فال تحتاج إلى التما

الزالزل رة كالبرق و العواصف و الصواعق والطوفان والخسوف والسماوية الناذ

، فإن تأثيرها على المشاعر أكبر،فكان من الطبيعي أن هذه الحوادث الفجائية 

ال يرى  ذا كانإتحفزه عن السؤال عن مصدرها ، و الرهيبة تزعج من يشهدها ، و

ه لى سبب خفي ، ذي قوة هائلة ، هذا ظاهرا ، اضطر عقليا أن ينسبها إلها سبب

مل على إرضائها بتقديم الهدايا والقرابين ال بد من العالقوة هي التي تسير العالم ، و

 .األضاحي و

 ( :الروحية)المذهب الحيوي  -2

نسب إليها ، ونظرية اشتهرت بالمذهب الحيوي ظهرت في مقابل هذه النظرية ، 

نظرية المذهب الحيوي أو النظرية الروحية وألصل كان عبادة أرواح الموتى ،اأن 

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

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

ن تلك األرواح أأرواحا ، و –انات كانت أم جمادا حيو -بأن للموجودات األخرى 

من نجاح  اإلنسانيةأن جميع ما يصيب النفس ، وعبارة عن كائنات تتصل بالناس 

 .روحي الالعالم  أومصائب إنما يرجع إلى تلك األرواح من آالم و أوتوفيق ، و

ملزما بأن يرضيها وأن يتخلص  اإلنسانأصبح قدرة ،ا كان لهذه األرواح قوة ولمو

أن هذه أهم بالقرابين واألضحية والصلوات ، و من غضبها ، وأن يتقرب إليها

بالروح،  اإليمانفي طريقه إلى التدين ، كانت هي مرحلة  اإلنسانمرحلة مر بها 

كان المرحلة الحاسمة في تاريخ  الغربيينفإيمان اإلنسان بالروح عند فريق من 

 اإليمانيلمس ،إلى بما يحس و اإليمانالتدين ، ألنها المرحلة التي انتقل بها من 

 .بقوى خفية وعالم غيبي ال تدركه األبصار 
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يرى أنه كان يقاتل و يأكل و يشرب في منامه ، ثم يستيقظ فإذا هو في فكان ينام و

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

كون مثله ، كما كان يرى الموتى في منامه ، فيحسبهم أحياء يتحرإليه حين يريد ،و

راقب الموتى فرأى أنهم يفقدون النفس حين ك بروحه وهو نائم بجسده ،ورتح

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

ال يفنون بالكلية حين يموتون  األحياءأن  اإلنسانالموت ، ومن ثم فقد وقر في ذهن 

دار ،  إلىجملة و إنما هم ينتقلون بالموت من دار  ال تنتهي صلتهم بهذا العالمو،

روح  إلى اإلنسانيةإذا كان الموت هو الذي حول النفس ومن مرحلة إلى مرحلة ، و

موتى إنما اتجهت إلى عبادة ال" تايلور "في تطور  إنسانيةعبادة  لأومقدسة فان 

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

 انت أولى المذابح التي تقدمكن غذائية تشبع حاجات الموتى ، والقرابين ،قرابي

 .اللحودعليها هذه القرابين هي القبور و

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

 .عبادة أشياء أخرى ، بل بعض األمم لم تعبد األسالف 

 (:الطوطمية )  االجتماعيالمذهب  – 3

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

كون في أن ذلك إنما يأن تخالطها عناصر غريبة عنها ، وفي بداية نشأتها قبل 

م على نظام القبائل و العشائر ،ومعروف أن هي أمم تقوبيئات األمم البدائية ، و

ة اللقب المشترك قوامها وحد –نواة الصغرى في تلك المجتمعات هي الو–العشائر 

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

ما على إتعتقد العشيرة أن لها بمسمى هذا االسم صلة قديمة حيوية أو روحية ، و

لذلك ، و ا األعلى أو نحو ذلكأنها تسللت عنه ، أو أنه كان حليفا أو حارسا لجده

حتها لتحقيق كل منهم إلى أسلو أدواتهامه و ترسم صورته على مساكنها وتعظ

كلمة طوطم مشتقة من أو اللقب األسري ، و الطوطمهذا النظام يسمى و عشيرته ،

عنى موطن العشيرة مهو اسم يفسر تارة بو  ،ا األمريكية األصليةاألبجولغة 

 . تارة بمعنى العالمة و الشعارومستقرها ، و



 

9 
 

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

أهم العناصر في ،أم قوى الطبيعية ،أم الجماد ، والنباتية  أمالمملكة الحيوانية ،

طوطم ، فهو فعال من هذا ال منحدر ونالطوطمية أن أفراد العشيرة يعتقدون أنهم 

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

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

 ....(.و سويسرا اليونان 

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

نت تعبد مع تبين أن هناك أمما بدائية كاللعقيدة ، ألنه من خالل األبحاث الكثيرة 

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

ركايم غير كاملة وغير واضحة ، أن المعلومات التي اعتمدها دو" رادكليف"ذكر و

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

و الطقوس المنتشرة عند القبائل األسترالية ال تمثل الصورة العامة للعقائد ويلة القب

 .إنما تمثل حالة فردية 

    :الوحي مذهب  - 4 

أصحاب يرى نظرية الكالمية أو الالهوتية ، والوسمى باالتجاه التعليمي يو  

  إلىمصدره اإلله، بمعنى أن هللا قد أوحى به هذا المذهب أن أصل الدين و

ن الدين موحى به من هذا يعني أ، و الهدايةعباده بواسطة من يختارهم للتعليم و 

منذرين ، عند هللا ، وليس من وضع إنسان ، ولو لم يرسل هللا الرسل مبشرين و

ن يبلغهم أوامر هللا و نواهيه لكان للناس على هللا حجة بأنه لم يرسل لهم م

ِريَن  :)، لقوله تعالى ربهم سائر شرائعه ، حتى يعرفوا واجبهم نحو ،و بَش ِ ُسالً مُّ رُّ

ُ َعِزيًزا َحِكيًما ُسِل َوَكاَن َّللاَّ ةٌ بَْعدَ الرُّ ِ ُحجَّ / النساء )  (َوُمنِذِريَن ِلئاَلَّ يَُكوَن ِللنَّاِس َعلَى َّللاَّ

134) 

 أديان الهند الكبرى                              

 ند كان يسكنها بعض األقوام قبل وفود القبائلأظهرت الكشوف العلمية أن بالد اله

يطلق عليهم اسم بالسكان األصليين لبالد الهند و هذه األقوام تعرفاآلرية عليها ، و

 .الشعب الدرافيدي 
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ألقوال غزا اآلريون بالد الهند واستقروا فيها م عى أرجح ا.ق 1800في عام و

هم آلهتهم وديانتهم وجلب هؤالء مع ،أصبحوا هم المسيطرون على البالد و

 التخلص من جميع آثارهم الدينية والعقائدية،حاولوا األصليين وحاربوا السكان و

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

صبغوها بالصبغة لهتهم في صميم عقائدهم الدينية والدينية ، كما أدخلوا كثيرا من آ

  .اآلرية 

 :ديانة الهنود قبل قدوم اآلريين 

 :تتلخص أهم معبودات الهنود في 

 .اآللهة األنثى  *

 .آلهة أخرى تشبه اإلله سيفا عند اآلريين  * 

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

 .الثور مكانا بارزا بين تلك اآللهة

والبوذية والجينية  كانت مولد الهندوسيةسفة ووالهند أرض الروحانيات والفل

 .اليهود والسيخية ،و فيها المسلمون والنصارى والبارسيين و

 الهندوسية : أوال 

و ربما  سنة 6000الهندوسية موضوع واسع ، وهو دين بلغ تاريخه ما يقرب من 

أو  هو فضال عن ذلك بال عقيدة محددة ،عتنقه اليوم مئات الماليين ، وتأكثر ، و

 .هيئة مركزية ذات ترتيب هرمي 

 :النظام الطبقي في الهندوسية  

أساطير عدة من بينها ما ترتب عنها من تقسيم طبقي و لقصة الخلق في الهندوسية 

: 

للفيدا يغلب عليها عبارة عن تفاسير ) ألوبانشاداكتب الفيدا وجاء في مقاطع من   *

ه هو إما بقرة أو حصان أو إنسان أن العالم في كليت ،( الفلسفةطابع التصوف و

ة و التقطيع التي أنتجت الجبال واألنهار كوني خضع منذ األزل لعملية التضحي
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طبقا للريج فيدا ،فقد سمح وهكذا و،المخلوقات الحية من كل األنواع التراب وو

لآللهة الذين بدؤوا ( وفي بعض المراجع برميشور) الكوني األول بوروشا اإلنسان 

  .من ال شيء بصنع الطبقات األربع للبشربالظهور 

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

كسر البيضة منها برهما و أصبحت هذه النطفة بيضة ، فخرجوألقى فيه النطفة ، و

، األرض والسماء وما بينهما : ما الجنة ، ومن الثاني نصفين ، فخلق من أحده

الجهات الثمانية ، ثم أخرج من أعضاء جسمه الطبقات األربعة للهنود ، والبحور و

 .هكذا دواليك ، فإذا أخذه النوم تقع القيامة وفإذا بقي براهما مستيقظا فالدنيا باقية 

تقول األساطير الهندوسية أن براهما روح العالم قد خلق مانو أول البشر و  * 

ول زوج و زوجة على وجه األرض وجاء منهما أ فأخرج منه زوجة له، فصار

بإرادة براهما كذلك جاءت جميع الكائنات،ومن مانو أبي البشر نسل البشرية ، و

 :أربع طبقات

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

    .البراهمة

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

 .الكستريا

 Visaya: ومن فخديه جاء ارباب المهن و تسمى الفيشية  . 

 Sudra:  ومن قدم مانو جاءت الطبقة السفلى من الناس و هم الطبقة المنبوذة أو

 .يسمون بالشودرا  العبيد الذين 

    :الكتاب المقدس 

ذا الكتاب ينقسم هو الفيدا Vedaدونت أساطير األلهة الهندوسية في كتابهم المقدس 

 :إلى

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

   S ama- veda :تحوي أناشيد موجهة إلى أجني إله النار و أندرا إله المطر و. 
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Yajur- veda :مجموعة من التراتيل التي ينشدها الكهنة وهو . 

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

  .الشياطين

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

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

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

 .يمكن تحديد أسماء مؤلفيها  الم يكن للفيدا مؤلف واحد و، ول

  :أهم العقائد الهندوسية 

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

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

 :هم ( ثالوث) سها ثالثة أقانيم فباختالف شخصياتها إال أن اآللهة العليا أخذت لن

جميع األشياء والذي يرجو لطفه وكرمه  درت عنهاإلله الخالق الذي ص: براهما  

 .ينسبون إليه الشمس جميع األحياء و

ينسبون إليه النار لذي تصفر به األوراق الخضراء ، واإلله المخرب المفني ا: سيفا 

 .ألنها عنصر مدمر مخرب 

من فيض فشنو  ة على الخلق و الوجود و السموتولى المحافظاإلله الذي ي: فشنو 

 . م من تجسد فيه فشنو هو كريشنا أعظ،و

 :آلهة الهندوس 

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

 :أهمها تتفق عليها جميع الفرق وجميعا ، و

رض إلصالح الناس بصورة البشر إلى األ هو نزول الربو: عقيدة األفتار  – 1 

 .وأهم تجسد تجسده في كرشنا ،

 أوحالة من الديمومة في الجنة  إلىالميت  اإلنسانال تنتقل روح :عقيدة التناسخ _ 2

ستنتهي حياته في  أخرمن جديد في كائن  باألحرىبل تولد  أي مكان أخر أوالنار 
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عادة الوالدة الواحدة بعد وقت معلوم مما يستوجب والدة أخرى جديدة و تتوالى إ

 .األخرى في سلسلة ال متناهية 

هو قانون الجزاء الذي يقرر إن كان اإلنسان صالحا في و: عقيدة الكارما  – 6

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

 .كان طالحا فسيبقى جزاءه في الدورة الثانية 

الحة في دورات هي حالة الروح التي بقيت صومعناه النجاة ، و: انا عقيدة النرف_ 4

وتتحد ( النجاة) له النرفانا إلى تناسخ جديد فيحصل لم تعد تحتاج تناسخية متعاقبة و

" برما آتما "اإلتحاد بالجوهر ن ثمرات النرفانا فناء الشخصية ووم ،الروح بالخالق

إلى العالم  جسم المادي لتعلو الروح، ومن هنا جاء إحراق الموتى تخلصا من ال

  .العلوي 

 :العبادات في الهندوسية 

 : وهي على نوعين : الصالة  - 1

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

 .بانشاد وخاصة من الفيدات و األ

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

 .فواكه و ماء مخلوط من زعفران 

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

  .غيرهما

للصوم طرق الدين والنساك والزهاد ، و رجالالصيام واجب على : الصوم  – 2

طار أليام غير محدودة بدون إف نهاراترك الطعام والشراب ليال و: كثيرة منها 

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

 .ومنها أن يأكلوا بعد غروب الشمس مرة واحدة فقط 

ن الشخص لنفسه أن أما عامة الناس فعندهم أيام الصوم محدودة مثل أن يعيو

  .اآللهة غيره من يصوم يوم كذا ويوم مولد كرشنا و
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ين ،كما يحج الهندوس األشخاص المعظمهو زيارة المواضع المقدسة و: حج ال -6

 . نهار المطهرة فيغتسلون فيه إلى أحد األ

 :الحيوانات المقدسة 

عض الحيوانات قداسة مثل الفيلة والقردة واألفاعي ، أما البقرة جعل الهندوس لب

ميدان ،وهي تتمتع معبد ومنزل و كل ، فلها تماثيل فيات قدسية أكثر الحيوان فتعد

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

ظرف من الظروف أن يأكل لحمها أو يستغل جلدها في أي صناعة من الصناعات 

 .إال إذا ماتت فيمكن حينها استغالل جلدها 

 :الهندوسية في العصر الحديث 

عصر الوسيط مرتبطة بوجود الدين اإلسالمي ، فقد تطورت الهندوسية في ال

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

الحكم اإلنجليزي ، كان الجواب الهندوسي على هذه المؤثرات وعلى التنصيرية  و

قيام الاولة تجاهلها على أنحاء شتى ، و،هو محتحول إلى المسيحية لخطر التهديد با

 .بعثها بطرق تناسب العصر بمحاولة إلحياء الهندوسية و

 الجينية : ثانيا 

زات فخلقت فيعا ديانات فرعية ، هوسية إلى انقسامات وتعرضت الديانة الهند

الذي كان يؤكد على ل النظام الطبقي الهندي القديم وفي ظوكانت الديانة الجينية ، و

تمنى الناس ظهور زعماء روحانيين ء وطبقة البراهما فقد استبد هؤالقدسية 

 .ينقدونهم من ويالت البراهمة 

 :مؤسس الجينية 

وهو من طبقة الكاستريا ،  م .ق  827و توفي سنة  855سوامي سنة  ايربمهاولد 

تجه لدراسة الديانة و الرهبنة ،وقد يسر ،افي نعيم و بعد أن عاشابن أمير البالد و

طلق بعد وفاة والده ليتعلم قسوة الحياة وتحسس أفكارهم ،فانتعرف على أسرارهم و

عاما ،  12آالمها ، فعاش على الكفاف بعيدا عن الغنى صائما عن الكالم طيلة 

عرف جميع و ائب ،المصلك األعوام على كل الويالت وحتى تمرس خالل ت

فعاد بعد اثني عشرة عاما ليبشر  كشفت له حجب الحقيقة ،الكونية ،واألسرار 



 

15 
 

اختلفت عنها الهندوسية  ،إال أنها ألول وهلة أنها تماثل تبدو ولجديدة التي بعقيدته ا

على البرهمية فقد تبعه الملوك  اختالفا كثيرا ، ولما صارت هذه الدعوى تمثل ثورة

الوصايا أن ترك تراثا ضخما من التعاليم ويرا بعد بتوفي مهاواألهالي ،وة القادو

 .ند ئفة الجينية في اله،صارت األساس األكبر لمعتقدات الطا

يرا عبارة عن حركة عقلية حرة من سلطة تعاليم الفيدا الجينية التي دعا لها مهابو

 .هروبها من الملذات بالعيش في تقشف شديد ادها الرياضة الجسمانية الشاقة وعم

  :التعاليم الجينية  

 اآللهةا فيها التعاليم األولى للجينية تعكس ثورة على معظم معتقدات الهندوسية بم

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

مع  لالتفاقهنا تعود الجينية على وجود أرواح لكل الكائنات ، وتنصب اعتقاداتها و

ة وبنيت فكر. رواح خالدة يجري عليها التناسخالهندوسية في االعتقاد بأن هذه األ

والعنف حتى على أصغر المخلوقات  عدم االعتداءة والجينية على المسالم

 .الحشرات الصغيرة و

يرا آلهة الهندوس رغم عدم إيمانه بها فولد موقفه هذا بعض الغموض مهاب ينفم لو

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

لكنهم رغم ذلك لم يتمكنوا يرا ،ومهاب أخرهم صاحب التعاليم الواسعةجينيا كان  24

يرا في ع مهاب، فكان أتبا قرابينلمعينة للتعبدات والصالة أو تقديم ا من إيجاد صيغة

ترويضها على اآلالم هي صورة لصبر والمسالمة و تجويع النفس والتدريب على ا

 .التعبدات التي مارسها األتباع 

 : لجينية و الكارما ا

تعتقد بأن التخلص من هذا القانون يتم و،الهندوسية بالكارما  نية كـأمهاتؤمن الجي

ن الروح متحدة بالكارما أسيرة في يدها وال أل ،الحرمان من الملذاتشف وتقلبا

وحين ينتهي اإلنسان على مر األيام ،تطهر من الرغبات لسبيل لتخليصها منها إال با

ا و تبقى في نعيم خالد تناسخ من الرغبات البشرية تتخلص روحه من الكارملو با

 .البوذية الذي يعادل النرفانا في الهندوسية و  النجاةهذا ما يسميهم الجينيون و،
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 :المعتقدات الجينية 

م القرابين ، وال بإله أسمى ، وال بالصالة و تقديعبادتها عدم اإليمان باألصنام و -

 .يرا و أتباعه مالحدة بلى ، ومن هنا سمي مهاأو أع

ة ترتفع ، فالروح الصالحة النقي23جيني بالجنة و النار و الجنان عنده يؤمن ال -

تقع تحت و 7،وعندئذ تدخل النيرفانا، والنيران عندهم  23حتى تصل إلى الجنة 

 .سطح األرض 

على األصنام ،وعبدوا المعابد و بنويرا وإنما لم يثبت الجينيون على تعاليم مهاب

تعاليم األخرى ، فلم يشتغلوا مثال بالزراعة لسكوا باإال أنهم تميرا رأسها تماثيل مهاب

رفضوا االنخراط في الجيش ، ولكنهم ن إلحاق الضرر بالكائنات الحية وخوفا م

المصرفية ألنه يقل فيها لهند بمزاولة األعمال التجارية وشقوا طريقهم في ا

م منزلة احتاللهى حد،و كان ذلك سببا في ثرائهم واالعتداء على األحياء إلى أقص

 . رفيعة في الهند 

 : الوصايا الخمس 

قاد الصحيح هي االعتا هو طريق جواهر النفس الثالث ،والطريق إلى النرفان

الوصايا الخمس للنفس  بإتباعالسلوك السليم ، الذي يتأتى أوال والمعرفة الحقيقية و

 :هي و

 .العمل ؤذه بالكالم والتفكير وال تقتل أي كائن حي أو تُ  -1

 .ال تسرق  – 2 

 .ال تكذب  – 6 

 .نفسك  تخدرال تحكي حياة الفجور أو  – 4 

 . ب في شيء على اإلطالق ال ترغ – 8 
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 اليابان أديان الصين و                                      

 :الديانات الصينية 

فقدسوا السماء لشعوب القديمة وذلك بدافع الخوف عبد الصينيون الطبيعة كبقية ا

قدسوا على األرض األنهار اكم الحكام ،وباعتبارها اإلله األعظم ورب األرباب وح

، حيث تصوروا أنها ( أرواح األجداد )و غيرها ،كما عبدوا األرواح ...والجبال

من بعدهم دهم لجأ أبناؤه إلى تقديس روحه وكان إذا مات أحيش من حولهم ، وتع

وبالسحر      لحكام ،كما أمنوا بالتنبؤابار األبطال وأحفاده ،كما عبدوا أرواح ك

صينيون على ثالثة أديان رئيسية قد استقر ال،وقدموا األضاحي إلى معبوداتهم  ،و

 .اإلسالم ة ،باإلضافة إلى وجود المسيحية والبوذي الكونفوشيوسية ، الداوية، :هيو

 الكونفوشيوسية : أوال 

 (:م.ق474- 555) مؤسس الكونفوشيوسية

فيه كان قد  لكن في الوقت الذي ولدوس بنسبه إلى طبقة النبالء ، وشييعود كونفو

كان والده موظفا صغيرا ، استطاع كونفوشيوس أن يحصل و. حل الفقر بعائلته

دون أن يكون لديه معلم نظامي ، وبدأ يجتذب التالميذ وهو على تعليما عاليا من 

ما بعد وزيرا للعدل ه ثم عمل فيخدم ككاتب في موطنفي العشرينات من عمره ،و 

 .ضيفت إلى مهامه العالقات الخارجية أُ و

استطاع أن يجعل التعليم متاحا للجميع من دون أي تمييز بين الطبقات بعد أن كان 

شانغ "قد علم طالبه كيف يعرفون السماء ورا بين طبقة النبالء قبل ذلك ،ومحص

هناك من شك أن ليس ،             والذي هو الرب أو الحاكم اإللهي"  تي

كونفوشيوس قد حول المفهوم الصيني للسماء جذريا من الكائن المجسد إلى الكائن 

قال مرة إنه قد تلقى إحساس عميق بتكليف السماء له ، والروحي الخلقي ،كان لديه 

أمر التكليف في سن الخمسين ،مع أنه ناذرا ما تحدث عن األرواح ،ركزت خطبه 

عند سؤاله عن الموت أجاب جتمع بشكل كلي تقريبا ،ونسان والمو دروسه على اإل

وكان يدعو للرأفة  ،"إذا لم تستطع معرفة الحياة فكيف تستطيع معرفة الموت:"

 ". ماال تحب أن يصنع معك فال تصنعه مع اآلخرين:" باآلخرين فيقول
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ن الحكم والكونفوشيوسية ليست دينا في نظر الكثير من المفكرين ألنها مجموعة م

ونفوشيوس في تصريف أحوال الناس واضطر لجمعها قوال العظيمة تفوه بها كاألو

وكان طيلة فترة عمله في الحكومة يؤكد على أن كل موظف في  تالميذه من بعده،

يقوم بواجبه على الوجه األكمل وأن يكون رائده العدالة واالستقامة  الدولة يجب أن

 .الناس حقوقهم ينال أصحاب الحق من ،وبذلك تستقيم األمور و

أما عن التدين فلم يؤثر عنه أنه ذكر في تعاليمه أي نوع من أنواع العبادة المعروفة 

في األديان المنزلة، ولم يرد له أيضا ما يدل على ضرورة إقامة أماكن مقدسة 

خاصة بالعبادة يؤمها الناس في أوقات مخصوصة ، إال أنه كان يعتقد بإله السماء 

 .كما سبق اإلشارة

 :عبادة كونفوشيوس الرسمية 

 57-141" )ووتي"تطور مفهوم هذه العبادة بشكل بطئ ، حيث جاء اإلمبراطور  

منذ ذاك الحين قدمت م الكونفوشيوسية كسياسة رسمية ،وو تبنى التعالي( م.ق

وإن كانوا تاويين أو بوذيين ،  القرابين عند قبر كونفوسشيوس من قبل الملوك حتى

لقاب على قد تزايدت عادة إسباغ األضا الجمهور المحلي ،ون أجل كسب رذلك مو

م  360ما إلى ذلك ،و في كونفوشيوس مثل الجليل والحكيم المكتمل الصفات و

مرسوما يلزم فيه كل والية في الصين أن تشيد " تاي تسونغ"أصدر اإلمبراطور 

شيدت مع الزمن يا لكونفوشيوس تقام فيه الطقوس وتقدم القرابين ،ومعبدا رسم

يبة ،ثم بدأت تقام الصلوات المهصبحت تؤدى عند تمثاله الموسيقى وتماثيل له ،ثم أ

 1860في ونفوشيوس والمذابح المتعددة ، والتضرع أمام تمثال كطقوس السجود و

في بداية القرن س بلوحات بسيطة ، وم استبدل اإلمبراطور تماثيل كونفوشيو

بمرتبة تقديم القرابين  ين لكونفوشيوسالعشرين صدر مرسوما يعتبر تقديم القراب

حلول النظام الجمهوري بدأت طقوس تبجيل للسماء واألرض ، وبعد الثورة و

 .كونفوشيوس بالزوال

 :تنسب إليه الجانجات الخمسة أو الكتب الخمسة وهي : كتب كونفوشوس 

للياقة ، جي أو سجل المراسم وهو كتاب يشتمل على القواعد القديمة من آداب ا -اللي / 1

 .واألسس الدقيقة لتكوين األخالق ونضجها
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وموضوعه علم ما " كتاب التغيرات"أو " جنج -إالي "كتب ذيوال وتعليقات على كتاب / 2

 .وراء الطبيعة

وهو كتاب أناشيد قام بترتيبه وتبويبه، كما شرح فيه كنه الحياة " جنج -الشي "كتاب /6

 .ومبادئ األخالق الفاضلة

 ."لو"وهو كتاب تاريخ سجل فيه أهم األحداث التي وقعت في مدينته " شيو -و التش"كتاب / 4

جمع فيه أهم وأرقى ما وجده في حكم الملوك األولين من الحوادث " جنج -الشو / 8"

 . والقصص

 التاوية :ثانيا 

 : الو تسو 

التي لم يستطع قدامى المؤرخين ، ويلف الضباب شخصية الو تسو الغامضة 

إن كل ما استطاعوا نقله إلينا بثقة هو أن . سم سيرة حياة واضحة لها الصينيين ر

اسط القرن الخامس أوة مديدة في أواسط القرن السادس وهذا الحكيم قد عاش حيا

أنه عاصر كونفوشيوس األصغر سنا منه ،كان يعمل قيما على مكتبة قبل الميالد ،و

العاصمة بعد أن سادت القصر الملكي ،ثم قرر ترك عمله في القصر ومغادرة 

االضطرابات وفسدت أحوال األسرة المالكة ، وقبل أن يغادر طلب إليه البعض أن 

، أي رسالة " تشينغ-تي -تاو"يضع كتابا يلخص فيه حكمته ، فأنجز كتابه الصغير 

 .قوته ،ثم اختفى ولم يسمع به بعد ذلك أحدفي التاو و

ريقة الحكمة البعيدة عن األسلوب لقد صاغ كل من الو و كونفوشيس تعاليمهما بط

 .الديني ، كما أن أي منهما لم يعتبر نفسه رسوال من قبل السماء 

وتاوية الوتسو تخلو من العبادات ومن الطقوس بأشكالها المعروفة في الديانات 

األخرى ،كما تنص فلسفة الو على هجر التفكير إذ يرى أنه ال خير في الجدل أو 

ا ،وتكسب سعادة المرء بالعزلة والتقشف ة أكثر مما ينفعهالنقاش فهو يضر الحيا

 .التأمل الهادئ في الطبيعة ال في التفكيرو

 :اوية و الحياة بعد الموت تال

لم تكن الداوية أو الكونفوشيوسية تتحدث عن الحياة بعد الموت لذلك فإن كثيرا من 

م النيرفانا الصينيين سرعان ما اتجهوا صوب البوذية ، والتي راحت تفسر له
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،فانتشرت البوذية ولكن انتشار هذه العقيدة لم يجعل الصينيين ينبذون 

الكونفوشيوسية أو الداوية ،بل اختلطت معان هذه العقائد الثالث ،ولذلك فإنه يسمى 

 .الشعب الذي يعتنق ثالث عقائد في آن واحد

م ،وأن أول هو البداية العظمى لجميع األشياء في العال (داو) اوتويرى الو أن 

واجب على الناس الذين يريدون أن يحيوا حياة فاضلة سعيدة هو االيمان بداو أي 

 . طريق هللا

 الديانة اليابانية                                  

بان ديانات تكثر الديانات في اليابان كما هي الحال في الصين حيث ينتشر في اليا 

 .اإلسالم المسيحية و الشنتو والبوذية والكونفوشيوسية و

االرتقاء، في بدايتها ديانة بدائية النمو وكانت وقد ديانة يابانية عريقة ،إال أن الشنتو 

السياسية ال تزال في ظل شعب متحضر ومتطور في النواحي االقتصادية و ولكنها

. 

 .وتعني الشنتو طريق اآللهة أو طريق األرواح الخيرة

 :الشنتو وبداية الخلق

بخلق "أيزانامي "و" إيزاناجي"ام اإللهان الشابان البداية كانت اآللهة ،ق قالوا في

بدأت قصة الخلق، ولدت إيزانامي ابنة هي ربة األرض والحياة عليها ثم تزوجا و

الشمس ـأرسلت إلى السماء لتنير األرض ثم أنجبت إله القمر ،استمر اإلنجاب 

الشمس في النهاية ولم تغب عن  اإللهي ،ثم دب الصراع بين اآللهة وانتصرت إلهة

 .أرض اليابان 

 :تعاليم الشنتو

تعتبر النجاسة خطيئة أما تهتم الشنتو بالنظافة فاإلنسان الدنس يحمل مصيبة ،و

 .الطهارة فهي قداسة

وجودة في كل شيء حتى في النبات وفي الحشرات آمن الشنتو باألرواح وهي م

 . في كافة قوى الطبيعة والحيوان واإلنسان و



 

21 
 

  :اليهودية                                  

 : هماو ينمكتب المقدسة عند اليهود إلى قستنقسم ال

 .لتوراة ، األنبياء ، الكتب ا: ألول ا

 :القسم يسميه اليهود بعدة أسماء منها  اهذو

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

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

الرجوع م مطالبون بقراءته في عباداتهم ومعناه النص المقروء ،ألنهو:المقرا  – 2

 .إلى األحكام الشرعية فيها التي تنظم حياتهم 

يقصد به النص المقدس عن األسالف رواية متواترة : أو الِمسِورْت  اِلمُسوره – 6

  .عداها  رفضت ماأجيال العلماء و ارتضتها -على حد زعمهم –

 التلمود   : الثاني

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

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

التلمود يعادل التوراة ، وبعضهم يعتقد أنه  ، ويعتقد اليهود أنعلى تلك الشروح 

 .أفضل من التوراة

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

 .يتكون منها كتاب اليهود المقدس ، و يسمونها الكتب غير القانونية أو األبوكريفا 

اب ينقسم إلى هذا الكت، و لمقدسبالكتاب ا و يندرج  القسم األول تحث ما يسمى

 :قسمين هما

 .المسيحالذين كانوا قبل والكتب ،و األنبياءوهم أسفار التوراة و: العهد القديم  -1 

سوبة إلى ما يتبعها من األسفار المنويحتوي على األناجيل و:العهد الجديد  – 2 

  .تالمذتهمالحواريين و

العهد القديم والعهد الجديد  ارى الذين يقدسونالتسمية من النصوهذا التقسيم و

مجموعها هو الكتاب المقدس عندهم ، و يعتقدونه وحيا كتب بإلهام من الروح ،و
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اب المقدس هو الكت يقدسون إال العهد القديم فقط والقدس لمؤلفيها ، أما اليهود فال

 .يعترفون بالعهد الجديد لكفرهم بالمسيح العندهم ، و

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

  .قسمه اليهود باعتبار محتوياته إلى ثالثة أقسام رئيسيةوثالثين سفرا ي

ا كتبهم إلى أسفار رى قد قسمومما يجدر اإلشارة إليه أن اليهود و النصاو

جمعه أسفار، وله عنوان أو السفر ويعني الكتاب أو الباب و ، فقراتو صحاحاتو

 .قال مثال سفر التكوين مسمى ،في

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

 . هكذاصحاح رقم ،فيقال اإلصحاح األول واإلصحاح الثاني وإ

تعني العبارة أو أآلية ، فاإلصحاح الواحد يحتوي على عدة فقرات أو و: الفقرة 

  . نصوص مرقمة 

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

 التوراة : القسم األول 

الناموس ومعناه  أوتسمى بكتب موسى الخمسة ومعناها الشريعة والتعليم و 

عليه النصارى هي األسفار الخمسة التي كتبها موسى عند اليهود وو ،القانون

 :هي كالتاليو السالم

إصحاح ، و فيه قصة  80و يقع في ء أي في البد: (براشيت ) سفر التكوين  – 5

 -عم–وإبراهيم  -عم-و ذريته ،ونوح  -عم–أدم  قصصخلق العالم وتكوينه ، و

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

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

يخ بني إسرائيل في أرض تارمن مصر ، ووخروجه ببني إسرائيل  -عم–موسى 

 . التشريعات التيه ، وفيه الوصايا العشر وطائفة من األحكام و

إصحاح ، شغل 27و يقع في دعا نادي ويُ أي و: ( رااكي فا)سفر الالويين  -3

القرابين و الطقوس بشؤون العبادات وخاصة ما تعلق منها باألضحية و معظمه

 .من ثم نسب إليهم إلى سبط الوي بن يعقوب و موكولة الكهنوتية التي كانت
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 معظمه بالعد قد شغل إصحاح ، و 63ويقع في  أي في البرية:(رادبيبم)سفر العدد

كثير مما يمكن إحصاؤه من هم وواإلحصاء عن قبائل بني إلسرائيل و جيوش

 .يتخلل ذلك بعض األحكام نهم ،وشئو

قد أعيد فيه إصحاح ، و 64يقع في أي هذا هو الكالم و(: اله هدبريم)سفر التثنية 

ينتهي ذكر الوصايا العشرة مرة أخرى ، وفيه األحكام والتشريعات المتنوعة ، و

 .به تنتهي التوراة و دفنهو عليه السالمهذا السفر بوفاة موسى 

 أسفار األنبياء  :القسم الثاني 

 ين،ائيل منذ دخولهم أرض فلسطتاريخ بني إسرأسفار عديدة تتناول يتضمن و

 .إعادة بناء الهيكل ي البابلي وعودتهم إلى فلسطين وتدمير الهيكل والسبو

 أسفار الكتب أو كتب الحكمة : لقسم الثالث ا

من بعضها يتضنثرا و أودبي شعرا موعة أسفار يغلب عليها الطابع األهي مجو

 االستقرار عندفيها تمجيد بطوالتهم و عظ واألدعية،الوتراثا من القصص والحكم و

 .بفلسطين 

  :العقائد 

في كتابه داللة الحائرين  ابن ميمون الفيلسوف الفقيه اليهوديلخص :لوهية ألا

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

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

 تعالى في صورة هللاموا قد عيدة عن الحقيقة كل البعد ،فقدلدى اليهود ب اإللوهية

 .الجهل ذب والغفلة والكه بكثير من صفات النقص والضعف ومجسمة ،و وصفو

س هللا تعالى يختار من يشاء من الناإن : " يقول الحبر اليهودي ابن ميمون :النبوة 

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

نهم يشترطون أيضا فيه خيرية ما وصالحية أخالق، السن أو صغير السن ، لك

ألنبياء كانوا االقديم أن يتحدث العهد ،و" العوام من أهل الشريعة  رأيهذا و

 . يكونون جماعات كثيرة ،حيث وجد أربعمائة نبي في مكان واحد
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يجمع شملهم في أرض ومن العذاب لكي يخلص بني إسرائيل :المسيح المنتظر

 .فلسطين 

 :العبادات 

تتفق جميع المصادر التاريخية على أن الصالة المعهودة لديهم لم  :الصالة  -5 

الصالة تكون تأسيس أمكنة العبادة والهيكل ،وتوضع إال بعد السبي البابلي ، وبعد 

اليهود و مرات في اليوم،و هي صالة الصبح والظهر والمساء،بالركوع ثالث 

المصلي ينحني في بداية لكن بعد السبي البابلي كان واقفين وراكعين ،و ديما صلواق

 . تهانهايتها،أما الكاهن األعلى فيبقى منحنيا طوال وقكل صالة و

م ،صالة الفجر،صالة نصف الصالة الواجبة على كل يهودي ثالث في كل يو

غسل اليدين فقط، ثم ل الوضوء هو تبدأ الصالة بشيء يقاب، و صالة المساءالنهار و

الصغير على الكتفين،أو الشال الكبير في  (التاليت أو الطاليت)وضع الشالي

ن من هذا الشال يكوو ،الصلوات التي تتم جماعة في المعبد كصالة السبت واألعياد

ية في كل زاوية من زواياه حلية مؤلفة من ثماننسيج أبيض مستطيل أو مربع و

أربعة زرقاء ، ولهذا الشال أحكام خاصة أهمها ء وأهداب من الخيط أربعة بيضا

ي لبسه منذ أن يبلغ سن التكليف وهي سن أن ال تلمسه المرأة ، ويجب على اليهود

الصالة يجب فيها تغطية ،ويبقى عنده إلى أن يموت فيكفن فيه عادة ثالثة عشر ،و

الخشب أو  ،وهي عبارة عن علبة صغيرة منأو التفليم  الرأس،كذلك يلبسون التفلين

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

ويجب ،ط من الجلد و هذه العلبة مثبتة في شري(إسرائيل يا اسمعمثل  التوراة

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

تكون يطها حول اليد وسرى بحيث يربط شرتوضع واحدة أخرى على الكف الي

 .عند أصل اإلبهام العلبة مثبتة 

اليهودية بعد شعيرة تقديم القرابين  د فريضة الصيام من أقدم التشريعاتتع:الصوم 

إلى  الشرب من الصباحعن األكل و باإلمساكالصوم عندهم يكون في الهيكل ،و

يوم الشمس إلى مساء ال يعة موسى من غروبالمساء ، إال أن المفروض بشر

 .ينتهي بهاد أي جعلوا الصيام يسبق العيد وربط اليهود الصيام باألعيالتالي ،و

 :و الصيام لديهم نوعان 
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يقع في حاالت الحزن الفردي أو عند التكفير م األسر ويسمى صوفردي و:األول  

 .عن خطيئة اقترفها أحدهم

حدوث حزن غالبا ما يفعلونه عند وهو غير ثابت و هو الصوم الجماعي: الثاني

 .عام 

يبدؤون صيامه ليهودية صوم يوم واحد في السنة،ويسمى يوم الغفران ،ووفرضت ا

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

  .التالي بنحو ربع ساعة 

مل تقوى لها فعل تعد الصدقة عبل وتعاليمهم، للصدقة مكانة سامية في  :لزكاةا

تشمل أحكام الزكاة عند اليهود كما وردت و األضاحي والغفران من الذنوب ،تأثير 

 :في التوراة على ما يلي

 .األرامل ترك جزء من المحاصيل ولقط السنابل للغرباء واليتامى و – 1

يين ت لصالح الذين ال يملكون أرضا تخصهم كالالوعشور كل ثالث سنوا – 2

 .األرامل أليتام واوالغرباء و

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

 .مرات في السنة ثثال

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

 . د لهما اآلنالمعبد اللذين ال وجوللهيكل و

 :يتوزع اليهود في فرق عدة أهمها :الفرق

 :السامريون: وال أ

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

بلة دينية  بدال توجهوا إليه كقال مقدسا وابلس جباعتبر السامريون جبل جريزم في ن

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

وسفر يوشع ويرفضون باقي أسفار العهد القديم ،و يؤمن  السامريون بالتوراة -مع–

ن أن يزعم السامريو،ويؤمنون بنبوة موسى فقط ويرفضون النبوات بعده ،و

أن بقية التوراة التي يؤمن بها بقية اليهود محرفة على يد توراتهم هي األصل و
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قدوم ضاف إلى ذلك اعتقادهم في البعث والقيامة ويكما يرفضون التلمود، و،عزرا 

 .سيح المخلصالم

 :سيون يالفر: ثانيا 

لقديم و سيون بالعهد ا، يعترف الفرييتبنى الفريسون التعليم اليهودي التقليدي 

 ،اإلنسانية عن األفعال بالمسؤوليةالقدر مع االعتراف بمبدأ القضاء ووالتلمود ،

 .قدوم المسيح و بيوم الحساب آمنوا بالحياة بعد الموت وببعث الموتى و

 : الصدوقيون

ى فرقتهم ظل نتماء إلاالو ،يمثل الصدوقيون طبقة عليا تتكون من أمراء أورشليم

األسر اليهودية في الدوائر العسكرية ورا في الطبقة العليا من الكهنة ومحصو

رفضوا  كما،ويرفضون التلمود يعترف الصدوقيون بالعهد القديم . األرستقراطية 

حقيق السعادة في قالوا بأن التواب في تو، المالئكة و البعثاالعتقاد في األرواح و

 .ليس في عالم آخرالحياة الدنيا و

 :القراءون:رابعا 

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

قديم كمصدر وحيد هد النان بن داود ،يعترف القراءون بالعى عالعنانية نسبة إل

            . للتشريع اليهودي

 :النصرانية                              

عهد الجديد لاوالعهد القديم  الكتاب المقدس لدى النصارى يشمل:الكتاب المقدس

 .رسائل الرسل ويحوي األناجيل و

إنجيل  :األناجيل المعتبرة عندهم أربعةو معناها البشارة ،كلمة إنجيل  :األناجيل

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

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

ملها المسيح بل كتبت بعده بروح وهذه األناجيل لم يُ . ليال ثم رفعه إلى السماء

 .القدس كما تقول الكنيسة
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له ،وقد كان قبل اتصاعشر  ثنيبه متى وهو أحد تالميذ المسيح االكت :إنجيل متى

 بالعبرية أو إنجيلهنه كتب أاتفق جمهورهم على بالمسيح من جباة الضرائب ،و 

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

أو 67تدوينه ومن الذي ترجمه إلى اليونانية،وفي التاريخ الذي كتب فيه فقالوا سنة 

 إلخ... 32أو41وأ65

لم يكن من و ه يوحنا ويلقب بمرقس ،يقول المؤرخون أن اسم :سإنجيل مرق

 .عذب في مصر، قتل بعد أن سجن ووأصله من اليهودالحواريين االثني عشر 

أم  إنجيله باليونانية ،واختلف النصارى في كاتبه الحقيقي هل هو مرقسكتب  

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

 إلخ...36أو30وأ31

و درس الطب ونجح في ممارسته ولم  لوقا ولد في أنطاكية إنيقولون  :لوقاإنجيل 

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

واختلفوا في زمن ، نه مصورا وليس طبيباأزعم البعض  أخرون أنه رومانيا ،كما

 خإل...30أو85أو86ابته فقالوا كت

الذي تضمنت  اإلنجيلمن غيره ألنه  خطر و شأن أكثر اإلنجيللهذا  :إنجيل يوحنا 

أن كاتب هذا المسيحيين  يقول جمهورالمسيح ،و إللوهيةفقراته ذكرا صريحا 

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

في القرن  اإلسكندريةن إنجيل يوحنا تصنيف طالب من مدرسة العلماء المحققين إ

 إلخ...55-70-35الثاني الميالدي ،وقد اختلفوا في تاريخ كتابته بين 

، أما باقي الرسائل فتسمى نجيل تنسب إلى لوقا صاحب اإلو: رسائل الرسل

كتبها بولس ،ورسالة كتبها رسالة 14،  رسالة22عددها األسفار التعليمية،و ب

ورسالة كتبها يهوذا ،وثالث رسائل كتبها يوحنا  ،قوب ورسالتان كتبهما بطرسيع

 .السفر النبوي و هي رؤيا يوحنا الالهوتيهناك ،و

  .هذه الكتب كتبت بإلهام روح القدس أي عن طريق الوحي  إنويقول المسيحيين 

 :بولس
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ئدها قابشخصية بولس الذي حول مجرى ع اإلحاطةالبد للباحث في النصرانية من 

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

 .من نسبتها إلى المسيح بولس بدال

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

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

أخذ في ووبولس رسوله ،لك الحين أخذ يبشر بأن المسيح ابن هللا  المسيح ،ومنذ ذ

الرسائل  ينشئالكنائس ، ويقوم بالدعاية ويلقي الخطب و ينشأ األقاليمفي  الطواف

 النشاط في نشر أفكاره وشدةلذكاء وويمتاز بولس با ،37أو 33،حتى قتل سنة 

 .التأثير في مستمعيه 

 :يقوم على ثالثة عناصر أساس العقيدة:لعقيدة النصرانية ا

هللا االبن ، وهللا الروح هللا أآلب ،و:قانيم متساويةأن طبيعة هللا ثالثة أ :التثليث – 5 

 .التوحيد ،أي يحاولون الجمع بين التثليث و،وكل هاته األقانيم إله واحدالقدس 

لى المسيحية ،فقد عرف التثليث لم يرد دفعة واحدة ع أن إلىنشير  أنويجب 

المسيح  إلوهيةلمسيحي بشدة الخالف حول شخص المسيح ، فلم تقرر يخ االتار

ثم اشتد الخالف بين المسيحيين في .628بشكل رسمي إال في مجمع نيقية سنة

م فتقرر تأليه الروح 651الروح القدس فعقد مجمع القسطنطينية األول سنة

ة حول طبيعنهم ظلت الخالفات فيما بيوالقدس،وهكذا تقرر التثليث و تمت أقانيمه 

  . جل هذا عقدت فيما بعد الكثير من المجامع ألالمسيح االنسانية و اإللهية ،و

محبة هللا ولون أن هللا من صفاته المحبة ،ويق:صلب المسيح فداء عن الخليقة – 2 

دم في آن العالم من عهد سقوط أل،ظهرت في تدبيره طريق الخالص للعالم 

لكن هللا خطيئة، والدنيا مبتعد عن هللا بسبب تلك ال إلىهبوطه هو وبنيه الخطيئة و

 ،فأرسل لهذه الغاية ابنه وليه بعد هذا االبتعاد أن يقربه إى من فرط محبته رأ

ي هللا عن صلبه ودفن بعد لهذا صلب ورض.لى العالم ليخلص العالم وحيده إ

 .لكنه قام بعد ثالثة أيام من قبره الصلب و

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

ما ،ثم ارتفع بعدها إلى السماء وجلس بجوار اآلب أربعين يوإال المسيحيون 
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خير  إننسان على ما فعل وفكر ،إن الناس يوم القيامة ، يحاسب كل سيأتي ليدي،و

 .عطي ذلك االبنيدين أحدا بل قد أُ  اآلب في اعتقادهم الفخير وإن شر فشر ،و

 :لعبادات في النصرانيةا

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

لمسيحية إلى يدعو إلى الصالة في كل حين ،عمد النصارى في القرون األولى ل

  .إضافة صلوات أخرى

مطروحا على وجاثيا على ركبتيه راكعا ووحسب األناجيل صلى المسيح ساجدا و

ية دون شرط الطهارة الجسدية ، وقد ورد غسل الطهارة عندهم روحو ،األرض

 .اليدين قبل الصالة في بعض الكتب المسيحية 

يرد لفظ الزكاة في األناجيل ، وإنما ورد في إنجيلي متى ولوقا لفظ  لم: الزكاة

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

 .ا خفية حتى يكون األجر أكبريفضل إعطائهالصدقة والتي 

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

 .عدم العبوس في الصوم عن الرياء و

 :لديهم نوعين من الصيام و

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

م بطوله يشكل الصوم عندهم بشكل عام صوم اليو ال:الصوم عن أنواع الطعام  -

 .يمكنهم أخذ اإلذن من رجال دينهم بعدم الصوم،و

وعموما الصوم عندهم يختلف من كنيسة إلى أخرى و من زمن إلى آخر ،كما 

  .يختلفون في مدته ،وفي الطعام الممنوع عند الصيام 

، ثم اهتم ألماكن المقدسةلم يشر التاريخ المسيحي األول إلى ضرورة زيارة ا:لحجا

ا التي تحوي جثمان القديس المسيحيون فيما بعد بزيارة كل من فلسطين وروم

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

 . أضرحة القديسين


