
 (443مادة: األديان الوضعية )
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 تخبط ا ووالل ا وحاجت ا إلا الهين المنزل.

 مفردات املنهج:
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 المحاضرة األولى 

 مقدمة: تاريخ الشرك والوثنية في بني آدم.

 أوالً: أسئلة المقال:
 

 المنظور اإلسالمي.تحدث عن نشأة الدين من  -1س 
 الجواب : 

الررهين :  ي رروم التصررور اإلسررال ي وينط ررد  ررن  اىررهة أساسررية تررت خ  فرري أن األصررل فرري
و إسرالم الوجر    توحيره عرفة هللا و الفطرة واي  جب وا وخ  وا ى ادم آبني  التوحيه ، وأن

ي ررر ال ررآن اليرريم  أن هللا  ، وأن الوثنية طرأو ى ا بني آدم ؛ ولت رير ارتا األصرل ؛ هلل 
خ د آدم )اإلاسان األول(  فطوراً ى ا اإليمان والتوحيه ، وى م  هللا األسرماء ك  را ، تعالا 

 وجع   خ يفة في األرض، وحتر   ن ىهاوة إب يس. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  چ ا رأ في اتا ت ك اآلياو  ن سورة الب رة: 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

(1)
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  
ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ       ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ    ا
(2) 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ     ا     ے  ے  ۓ  ۓ    

ىۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   
(3)

  ىى  ى  ى    ى  ى  ىى    ى  ى  ى  ى  ى  

  ى  ى  ى  ىى  ى         ى  ى  ىی  ی   ي  ي        ى  ى  ى  ى  ى  ى
   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ             ى   ى

 چٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

 

 إن التأمل في هذه اآليات ينتهي بنا إلى الوقوف على المعالم التالية :

 التكريم اإللهي آلدم وذريته  -1

 ل ه أحاط التيريم اإلل ي آدم  ن كل جااب ، 

 فاهلل خ    بيه  ، وافخ في   ن روح  ، وأحسن صورت  ، وأبهع خ  ت  ، 

 ذكر تخصي  آدم بالخالفة أوالً ،  -سبحاا  وتعالا  -هللا و 

 ثم تخصيص  بالع م اليثير ثااياً ،

 الع م ثالثا    ثم ب وغ  في الع م إلا أن صارو المالعية ىاجزين ىن ب وغ درجت  في 

 ثم ذكر كوا   سجوداً ل مالعية رابعا ،  

 جنت  خا سا ، ثم إسياا 

                              
سراال المالعيرة ارتا لريس ى را وجر  االىتررراض ى را هللا، وال ى را وجر  الحسره آلدم )الخ يفرة(، وإامرا اررو  (1)

 استعالم واستيشاع ىن الحيمة في ذلكساال 
أجمع المس مون ى ا أن ذلرك السرجود لريس سرجود ىبرادة ألن سرجود العبرادة لفيرر هللا كفرر ، واأل رر ال يررد  (2)

باليفر ، وات  كرا ة ىظيمة  ن هللا تعرالا آلدم ا رتن ب را ى را ذريتر ، حير  أخبرر أار  تعرالا أ رر المالعيرة 
 تيريم . بالسجود آلدم ، فالسجود سجود

 ال ال فال رحم  هللا : او  ن الزلل ييون اإلاسان ثابت ال هم ى ا الشيء ، فيزل ىنر  ويصرير  تحروالً ىرن  (3)
ذلك المووع ، و ن  رأ } فأزال ما { ف و  ن الزوال ىن الميران ، و رال بعرد الع مراء : أزل مرا الشريطان 

غير  إذا سبب ل   ا يزل  ن أج   في دين  أو دايا  أي استزل ما ، ف و  ن  ولك زل في دين  إذا أخطأ وأزل  
. 



 ثم ختم باجتباع  لتتح د خالفت  في األرض التي خ     ن أجل الخالفة ى ي ا أخيرا.  

 آدم ُخلق خلقا مستقال ، ولم يتطور من مخلوقات سابقة  -2

يهع  جراال ل شرك ، أن آدم الرتي ارال ارتا التيرريم اإلل ري ، وت يرأ  ت رر اآلياو بما ال 
ل تا الواجب النبوي ، لم يتس سل  ن ساللة ال رود ، ولم يتطور  ن ىاع ة حيوااية، أو أسرة 
ب يميرة ، برل  خ  ر  هللا بيره  ، وافرخ فير   ررن روحر  ، وفصر ت اآليراو ارت  النشرأة ، الترري ال 

ا  ، ولرريس فرري   ررهور الع ررم أو الع مرراء البحرر  في ررا ؛ إال يسررتطيع أحرره أن يررزىم أارر  شررااها
 بضرب  ن الظن أو التخمين ألتي ال يفني  ن الحد شيئا ، 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې          چ  وصرررررهق هللا ال اعرررررل فررررري كتابررررر  الحيررررريم :
 چ  ىې  ې  ې   

(4)
 سورة الي ف

 الهبوط إلى األرض ضرورة إلقامة الخالفة وإقامة منهج هللا القائم على التوحيد – 3

إن  صررة آدم ) ى يرر  السررالم( رغررم  تعررهد ح  ات ررا ، إال أا ررا تشررترك فرري اإلشررارة إلررا 
 التميين لإلاسان في األرض وإلا استخالف  في ا :

  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى   ىچ في السياق :   صة آدم  ففي سورة الب رة سبد
  [29]الب رة:  چ   ىی     ی  ي  ي    ىى  ى  ى  ى        ى  ى  ى

 –تعرالا  –فال بوط إلا األرض إرادة  هرية كواية ، واو كتلك إرادة شررىية ، فراهلل 
  ى  ى   ىچ  أراد آلدم  بل أن يخ    أن ييون خ يفة في األرض التري خ   را آلدم وذريتر 

چ ثم أى م هللا ذلك  العيت  ، كما ت رر  اآلية األولرا فري  صرة آدم   چ  ى  ى  ى  ى  ى
أن يح رد ت رك الخالفرة ى را األرض  –شرىا  –، وأراد هللا  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

 ؛ لي يم  ن ج  ، ويطبد شرى  ، ويتكر اسم  ، ويعبه  ويوحه  !!!

ٱ  ٻچ  و ه ختم هللا  صة آدم في سورة الب رة ؛ ب ول  تعالا :
(5)

ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ             ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   
 چ

 

 ما  تاريخ الشرك والوثنية في بني آدم ؟ -2س

 الجواب :

 سيرة الرسل ظل بنو آدم ى ا الفطرة و توحيه هللا تعالا حتا ظ ر في م الشرك  ؛ فبهأو 
   ؛ لمواج ة االاحراع البشري وظ ور الشرك في بني آدم  ع سيهاا اوح 

ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ   ڱ  ڱ  ں گ  گ  گ  ڳ         چ  ال تعالا :  
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ا     ا     ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ   ۆ  ۈ         ۈ  

 [سورة اوح]  چٴۇ   

:اْلبَُخاِري  روى 
6
 فِري اُروح    َرْومِ  فِري َكااَرتْ  الَّتِري اأْلَْوثَرانُ  َصراَروِ : َىبَّرا    اْبرنِ  َىرنِ  -بسنه   - 

 : بَْعهُ  اْلَعَربِ 

ا   الجنهل؛ بهو ة لي ب فََيااَتْ : َود أَ َّ

، فََيااَتْ : ُسَواع   وأ ا   لِ َُتْيل 

                              
} َىُضررهاً { أي : أاصرراراً وأىواارراً . والَعُضرره يسررتعمل كثيررراً فرري  عنررا العررون ،  ررال الزجرراج : واالىتضرراد : (4)

ي وط ب المعواة ، ي ال : اىتضهو بفالن ، أي : استعنت ب .  الت وِّ
، وإب رريس ؛ ألن إب رريس  رره جرررى ذكررر  فرري  ولرر  :  مررا السررالمالمخرراطبين ب ررتا الخطرراب :آدم وحررواء ى ي  (5)

 فَأََزلَّ َُما الشيطان َىْن َا . أي فأزل ما و  نا ل م اابطوا 
6
: هللا ىبه أبو البخاري، المفيرة بن إبراايم بن إسماىيل بن  حمه (م 870 - 810=  اـ 256 - 194)البُخاري  

 البخاري . بصحيح المعروع( ط - الصحيح الجا ع) صاحب ،   هللا رسول لحهي  والحافظ اإلسالم، حبر



ا   َسبَأ ، ِىْنهَ  بالُجُرع ُغطَيف لِبَنِي ثُمَّ  لُِمَراَد، فََيااَتْ  يَُفوثُ  َوأَ َّ

ا   ل َْمهان، فََيااَتْ : يُعوقُ  أَ َّ

ا    َكالع، ِذي آِللِ  لَِحِميرَ  فََيااَتْ : اَْسر   َوأَ َّ

راَلُم، َى َْير ِ  اُروح ،  َرْومِ  ِ رنْ  َصرالِِحينَ  ِرَجال   أَْسَماءُ   َوِايَ  را السَّ رْيطَانُ  أَْوَحرا اَ َُيروا فَ َمَّ  إِلَرا الشَّ
واَا أَْاَصرابًا فِي َا يَْج ُِسونَ  َكااُوا الَّتِي َ َجالِِسِ مُ  إِلَا اْاِصبُوا أَنِ  ِ ِ مْ  َوْ   فَفََع ُروا،. بِأَْسرَماعِِ مْ  َوَسرم 
 ُىبِهو اْلِعْ مُ   وتَنَسَّخَ  أُولَئِكَ  اَ َكَ  إَِذا َحتَّا تُْعبَهْ  فَ َمْ 

 : ات  أصنام كاات  تعبه في ز ن اوح. ىن ابن ىبا  و

 ال ابن جرير
7
  ال:  چے  ۓ   ۓ  چ  بسنه  ىن  حمه بن  يس  

كررااوا  و ررا صررالحين بررين آدم وارروح، وكرران ل ررم أتبرراع ي تررهون ب ررم، ف مررا  رراتوا ؛  ررال 
أصرحاب م الرتين كرااوا ي ترهون ب رم: لرو َصرَورااام كران أشروق لنرا إلرا العبرادة إذا ذكراراام. 
فصوروام، ف ما  اتوا وجاء آخرون دب إلي م إب يس ف ال: إاما كااوا يعبهوا م وب م يسر ون 

 .  المطر، فعبهوام

ل ره ظ ررر الشرررك  ررن برراب التصرروير لرربعد الرجررال الصررالحين ، صررنع ل ررم  ررو  م تماثيررل 
لتخ يه ذكرراام ، و اال ترهاء ب رم ، ليرن لمراو الجيرل األول ، و ت رادم الرز ن ؛ تنوسري سربب 
صناىة ات  التماثيرل ، و زيرن إب ريس ل مترأخرين أن أبراءام ىظمروا اراالء ؛ ط برا لرنفع م ؛ 

  تعالا !!! فعبهوام  ن دون هللا

 ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:
أماا العباارة الطاة اة ايماا  ()أمام العباارة الحاحيحةو وعالماة  ()ضع عالمة 

 يلي:
 ()     الهين صناىة بشرية. (1

 ()           جب وا وخ  وا ى ا الفطرةدم آ وبن (2

 ()  إلا األرض ورورة إل ا ة الخالفةآدم  ابوط  (3

   ()ظل بنو آدم ى ا التوحيه حتا ىصر إبراايم  (4

 () ا دىوة إلا اإليمان باهلل وحه  الرساالو اإلل ية جميع  (5

 ثالثاً: أسئلة االختيار من متعدد:

 اطتر اإلجابة الححيحة مما بين القوسين:
 اتيجة لعوا ل طبيعية وافسية(. - ع آدم ى ي  السالماشأ الهين أول  ا اشأ ) -1

 ( إبراايم  - إدريس  - وح ) ا أول الرسل بعه آدم  -2

 الوثنية والتعهد(. -)التوحيهأول  ا اىت ه  اإلاسان وأ ن ب   -3

 (ال رود  تطورا ىن  –  ست ال خ د هللا آدم خ  ا ) -4

 و را صرالحين برين آدم  -في األصل )  العيرة ىبرهاا النرا  كااوا ے  ۓ   ۓ   -5
 ( واوح

 

 

                              
7
 المارخ: جعفر أبو الطبري، يزيه بن جرير بن  حمه (م 923 - 839=  اـ 310 - 224)الطَّبَري  َجرير ابن 

. فأبا والمظالم فا تنع، ال ضاء ى ي  وىرض. ب ا وتوفي بفهاد واستوطن طبرستان، آ ل في وله. اإل ام المفسر

( ط - ال رآن تفسير في البيان جا ع) و جزءا، 11 في الطبري، بتاريخ يعرع( ط -والم وك  الرسل أخبار) ل 

  .جزءا 30 في الطبري، بتفسير يعرع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثانية

 الهندوسية

 

 ما تعريف الهندوسية ، وما أشهر ألقابها ؟  - 1س

يةلق على الهندوسية أسماء متعددة منها الجواب :  
(8 )

: 

بمعنى الديانة اآلرية نسبة إلى اآلريين :  Arya Dharmaآريا دهرما  ـ 1
 الذي حملوها إلى بالد الهند .

لكونها ديانة أسفار الويدات أي الكتب المقدسة لدى المؤمنين بها  الويدية :ـ  2
 اي بالد الهند . 

لكونها نشأت اي أرض الهندو ولشمولها بجميع الحضارات  الهندوسية :ـ  3
 التي نشأت ايها .

مشتقة كسابقتها من الهندو التي أةلقت على نهر السند الواقع  الهندوكية :ـ  4
و كما ينةق الفرس Indusنهر السند اي اإلنجليزية  اي شمال البالدو ويسمى

 الهاء مكان السين اي األلفاظ السنسكريتية و اقالوا: الهند بدالً من السند 

                              
 .  32( النظام الةبقي اي البرهميةو ص 8)



 نسبة إلى إلههم برهما .  البرهمية : – 5

 الديانة القديمة أو األزلية . سانتاندرا : – 6

  . تعني النظام االجتماعي )بالهندية: فرناشرَم(والهندوسية  -7

 ( تعني لغة المال كة.ह िंद ूधर्म:َدْيَوناَغِري وباللغة السنسكريتية )

ليس الدين الهندوسي كلمة تجمع حولها المؤمنين بهاو وليس اكراً لمؤسٍس 
 واحد يكون قاعدة مشتركة لمن يشتغلون بتفسيره والدعوة له . 

اضي بالحاضر اي تيار ال ينقةع بل هو بمثابة طية مستمر التةورو يربة الم
(9)

ويعترف الهندوسيون بأنهم ال يعراون اسماً محدداً لدينهمو بل له عندهم  
أسماء متعددة ـ كما سبق ـ وإنما أةلق اسم الهندوسية مؤطراً على مجموعة 
الحضارات التي عاشها الناس والشعب الذي يعيش على ضفاف نهر الهندوس 

مواجهة اإلسالم دولة عندما دطل اإلسالم ثم أطيراً أةلق على تلك الحضارة ديناً ل
وديناً وشريعة ونظاماً 

(10)
 :االهندوسية  

 هي مجموعة من العقائد واألفكار والعادات . مما في الحياة أكثر أسلوب

 .تحدث عن نشأة الهندوسية و تطورها  – 2س

 الجواب : 

الهندوسية نظام اجتماعي وروحي قديم جدا ؛ تشكل عبر مسيرة ةويلة ؛ من 
إلى وقتنا هذا ) القرن الحادي  -تقريبا  –القرن الطامس والعشرين قبل الميالد 

 ( الميالديوالعشرين 

  Bharatكان االسم القديم للهند هو بهارات نشأت الهندوسية اي بالد الهند و و
ثم أةلق اليونانيون اي القرن الرابع قبل الميالد كلمة الهند على النحف الشرقي من 
الكرة األرضيةو وكانوا يقحدون بذلك على وجه التحديد كل ما يقع على الجانب 

( ومنها Sindhuالشرقي لنهر السند الذي أةلق عليه اي اللغة السان سكرتية )
لحال حتى انفحلت باكستان عن الهند سنة اشتق اليونانيون كلمة الهندو واستمر ا

مو ثم أةلق ايما بعد على 1971م و كما انفحلت بنجالدش عن باكستان سنة 1947
هذا المثلث الواقع بين جبال الهماليا والمحية الهنديو جمهورية الهند وحار يحدها 
من الشمال: نيبال والحين وبوتانو ومن الجنوب: المحية الهنديو ومن الشرق: 

 حاد ماينمار )بورما سابقاً( وبنجالديشو ومن الغرب: باكستان ات

كم وهي سابع أكبر دولة اي العالم من حيث  3ر287ر 782وتبلغ مساحة الهند 
المساحةو والثانية من حيث عدد السكان حيث يزيد  عدد سكانها على المليار نسمةو 

اً يجمع بين الجبال وتضم هذه المنةقة المترامية األةراف متحفاً جغرااياً اريد
الشاهقة والوديان العميقةو وبين الححاري المقفرة والغابات الكثيفة مما أدى إلى 

 اطتالف المناخ اطتالااً عجيباً .
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كذلك اطتلفت شعوب تلك المنةقة اطتالااً ال مثيل له اي أي منةقة سواها وكثرت 
 ها تنوعاً غريباً لغاتها وتباينت لهجاتها تبايناً ال نظير له وتنوعت معتقدات

على طلية  -ومما ال شك ايه أن كل اكر ديني يشتمل ـ اي كل مراحله التاريطية 
من السلوك واألاكار بعضها ساٍم واآلطر بسية؛ لكن المؤمنين به ـ بحرف النظر 

 عن درجته بين األديان ـ مطتلفون اطتالااً كبيراً اي درجة الثقااة والوعي الفكري .     

وت األاكار الدينية وتباين حورها عند المؤمنين بدين واحد ضرورة ولهذا اتفا
 اقتضاها اطتالف الةبقات الثقااية اي المجمع . 

غير أن ةبيعة التعدد ـ الذي وحل إلى حد التناقض ـ اي التحور العقدي واي 
 السلوك الديني عند الهندوس تجاوز الحد المألوف و 

 ويرجع ذلك إلى أسباب منها:

تفاوت السكان اي اللغة ودرجة الحضارة والثقااة تفاوتاً ال نظير له اي  -1
 المجتمعات الدينية األطرى . 

أحدث هذا التفاوت أثره المشاهد اي الهندوسية اهي ال تنسب لفرد معين  -2
أسسها ووضع قواعدها األساسية 

(11)
و بل الثابت أنها توليفات لعدة مؤلفين 

معراة محدرها ولغتهاو وال حلة لهم بالوحي لكنهم وضعوا كتبها التي ال يمكن 
ينكرون النبوة أحالً 

(12)
 وكل ما هنالك كما يقول أحد مؤلفي الهندوسية:     

)إن هؤالء الملهمين قد رأوا الحقيقة بنور البحيرة وشفااية الروح ألنهم هم 
العاراون للحق وهم الةاهرون األتقياءو اأطرجوا مشاهداتهم الوجدانية اي 
حورة كتب الويداو ولهذا اإن كتب الويدا هذه قد ألحقت بأسماء هؤالء الملهمين( 

(13)
  . 

يعتقد الهندوسيون أن دينهم هو الحقيقة التي يجب أن تبلغ للناس اي كل  -3
عحر بحورة مةابقة لمقتضيات ذلك العحر 

(14)
     . 

 وةبقاً لهذا: 

ل ايهم روح برهما ليجددوا أ ـ يعتقدون أنه يظهر اي كل زمان حكماء وأناس تح
أودع اي كل امرئ نفساً تسمى آتما  Sang Hayangالرسالة ـ اإلههم 

(Atma وهو بالنسبة لها كقرص الشمس وهي شعاعة )
(15)

لكن هناك ةا فة  
 من الملهمين اي كل عحر مهمتهم تجديد التعاليم الموجودة لتال م العحر 

 Shank ara. شانكارا Byasa. وباسا  Manuمثل: مانو 
(16)

 . 

                              
م. 1980هـ ـ 1400و 1و مكتبة وهبةو ة.12ـ  7( أثر البي ة اي ظهور القاديانيةو د/ محمد شامةو ص 11)

 م . 1959و العهد الجديدو ة.و 25ـ  2راجع: تاريخ اإلسالم اي الهندو د/ عبد المنعم النمرو ص 
و تحقيق ماللهند  63ص  1و الفحلو لإلمام ابن حزمو ج 95ص  3( الملل والنحلو لإلمام الشهرستانيو ج 12)

  من مقولة مقبولة اي العقل أو مرزولة للبيروني
 م . 1984هـ ـ 1404و 3و ة. 100( آلهة اي األسواقو د/ رءوف شلبيو ص 13)
 .  14( أثر البي ة اي ظهور القاديانيةو ص 14)
 .  109( آلهة اي األسواقو ص 15)
 .  15( أثر البي ة اي ظهور القاديانيةو ص 16)



ب ـ يتأثرون ـ نسبياً ـ بتعاليم األديان األطرى إن سمحت الظروف بذلك سواء 
 أكان عن ةريق الدراسة إلشباع رغبة أم عن ةريق المجادلة والمعاحرة . 

اتأثرهم باإلسالم ـ مثالً ـ واضح اي مسا ل كثيرة منها على سبيل المثال ال 
 الححر:

مقدسة نزل بها الوحي عن ةريق براهما  ـ الوحي بادعاء أن كتبهم 1
Brahma  على الموحى إليهم ـ اي زعمهم ـ وأولهم وبراWipra  ثم مجموعة

 Resiريسي )ريشي( 
(17)

  . 

ـ تحريم الحور والتماثيل والدعوة إلى التوحيد وعدم حرق الزوجة التي مات  2
ساماج(  ( وحركة )براهما ـAryasaniyعنها زوجها كما عند جماعة اآلريين )

(Brahma – Samag )
(18)

 . 

 

 في الديانة الهندوسية ؟اآلريين ما أثر  - 3س 

 الجواب :

ـ الهند من أعرق األمم القديمةو ال تقل عراقتها عن محر والحين وآشور  1
وبابلو وسبقت اليونان والرومانو وأقدم سكان الهند من عرف اي التاريخ 

يعبدون الثعابينو وكانوا مستوةنين اي ( الذين كانوا Nagaبةا فة الناجا )
المناةق الشماليةو وال تزال ساللتهم يسكنون اي التالل البعيدة اي مقاةعة 

 ( قرب مقاةعة آسام شمال شرق الهند . Nagalandناجاالند )

ـ وألن الهند بالد مقفلة إذ تحية بها البحار والجبال؛ اقد حعب اقتحامهاو  2
ل منهما منفذاً سلكته أجناس من البشر إلى الهندو إال أن هناك معبرين كان ك

 شكلوا تاريخ الهند ورسموا حورة شعبه:

المعبر األول: الباب الشرقي: اي شرقي جبال الهماليا و عند وادي نهر 
 براهما بوترا . 

 المعبر الثاني: الباب الغربي: اي غربي جبال الهماليا  .  

لتوارنيون )الةورانيون( أو الشعوب امن الباب الشرقي دطل الدراوديون أو ا
الحفراءو وارتبةوا بقبا ل الناجا منذ آالف السنين وشيدوا اي الهند حضارة 

 راقية . 

ومن الباب الغربي دطل اآلريون أو الجنس األبيض أو النبالء مما اضةر 
 الدراوديون االنتقال إلى الجنوبو وذلك قبل ميالد المسيح بعشرين قرناً تقريباً .

ـ يرتبة تاريخ الهند القديم باآلريين الذين يرجح أنهم ينحدرون من أحول  3
آسيوية كنت تعيش اي بالد التركستان بالقرب من نهر جيحونو وساحت اي 
إيران )اارس( وأورباو حيث كانت ةبيعة الحياة اإلنسانية تتجه نحو الغزو 

                              
 .  99و 98األسواقو ص ( آلهة اي 17)
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 والترحال . 

داية عهد جديدو اقد ترك ولقد سجل التاريخ الهندي منذ دطول اآلريين ب
اآلريون أعظم األثر اي بالد الهند لغوياً ودينياً وثقااياً واجتماعياً وسياسياً 

 وأطالقياً . 

ويكفي أن نقول: إن الهندوسية جاءت مع اآلريينو ولقد عمل اآلريون ـ أوالً ـ 
على عدم االتحال بغيرهمو وحااظوا على ساللتهم البيضاء وجعلوا غيرهم 

لهمو لكنهم اضةروا ـ أطيراً ـ إلى االلتقاء مع الدراوديون )الةورانيين(  عبيداً 
وبدأ ما يعرف بنظام الةبقات اي المجتمع الهنديو حيث تتشكل من اآلريين 
ةبقة رجال الدين )البراهمة( وةبقة المحاربين )الكاشتريا(و ومن الةورانيين 

اقد شكلوا ةبقة المنبوذين  ةبقة التجار والحناع )ويشيا(و أما السكان األحليون
)شودرا(و وبمرور الوقت ذاب اآلريون اي المجتمع الهنديو ويشكل اآلريون 
والدرادويون أغلبية سكان الهند ومنهم الهندوسو إال أن نظام الةبقات ال يزال 

 موضع تقدير وتقديس . 

 ما أماكن انتشار الهندوسية ؟ -4 س 

 :الجواب 

%و بينما يعتنق اإلسالم أكثر من 82يؤمن بالهندوسية اي بالد الهند أكثر من 
%و والباقون لهم أديان ومذاهب أطرى 11

(19)
  . 

ويوجد أتباع للهندوسية اي نيبال وجزيرة بالي اي إندونيسياو واي جنوب 
أاريقيا والمملكة المتحدة ) بريةانيا ( وكندا وهولندا وسورينام وجويانا اي 

كا الالتينيةو كما لها وجود اي الواليات المتحدة حوالي مليون ونحف أمري
مليون اي الهند وتضم شبه  890مليونو ويبلغ الهندوس أكثر من مليار منهم 

 % من الهندوس اي العالم . 96القارة الهندية 

 . تحدث عن مصادر الهندوسية وكتبها المقدسة -5 س 

ظلت الهندوسية تعلم عن ةريق اللسانو وكانت كتب الويدا تنقل عن ةريق السماع 
إلى زمن معينو شعر ايه المؤلفون )الملهمون( بعين البحيرة اأحالوا الروايات 

  Sangsekertaالشفهية إلى كتب دينيةو وقد دونت تلك الكتب باللغة السان سكرتا 
لفيدا( وهو طةأ اي اللغة الشرقية ألن وقد أةلق الغرب على كتب )الويدا( لفظ )ا

(W( و وليس اي اللغة الشرقية لفظ)( تنةق )واواW( ينةق )v( و وإنما تنةق)v )
عند الشرقيين )باءاً( 

(20)
 االححيح ويدا وليس ايدا  

يعتقد الهندوس أن الزمن له تأثير كبير اي ضياع أجزاء من الويداتو وأنها 

                              
( راجع: النظام الةبقي اي البرهميةو عبد الرحمن محيى الدين بوتاملو رسالة ماجستير بجامعة أم القرىو 19)

ريةو و القاهرةو مكتبة النهضة المح6و أديان الهند الكبرىو أحمد شلبيو ة. 14هـو ص 1414كلية الدعوةو 
و وسنة 1992و تاريخ اإلسالمو للذهبيو أحداث سنة 60و تاريخ اإلسالم اي الهندو ص 22مو ص 1981
 مو المنجد اي اللغة والعالمو دار المشرقو بيروت . 1994

  . 96و 94( آلهة اي األسواقو ص 20)



لكتب كثيرة لكن هذه الكتب تنقسم إلى قسمين توليفات لعدة مؤلفينو وأن تلك ا
ر يسيين هما: 
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  Shrutiأو شروتي  Srutiالقسم األول: سروتي 

ويشكل كتاب الويدا الحقيقي حيث يحتوي على اإللهامات اي زعمهمو وتعني 
السماع أو التعاليم التي انتقلت من جيل إلى جيل عن ةريق : كلمة شروتي 
 و وقيل: التعاليم التي تلقن مع المداومة والحبر .  السماع والحفظ

: العلم أو المعراة المقدسة التي تأتي عن ةريق حالة  كما تعني كلمة الويدا
 طاحة من الوعي )اإللهام أو الوحي اي زعمهم( 

وقيل: إن معنى الويدا قبل أن تكتب معناها التأمل و وبعد أن حارت مكتوبة 
ات التي تنظم حياة أتباعها للوحول إلى المعراة اإنها تعني: مجموعة الكلم

 المنشودة . 

 Vedaويعتقد الهندوس أن َباَدَرانيا كرشنا المشهور ايما بعد بـ )ويداوياسا 
Vyasa . هو الذي جمع الويدات اي القرن الثالث أو الرابع الميالدي ) 

وهذا القسم من الويدات )شروتي( عبرة عن دستور النحلة الهندوسية ويشمل 
 عدة أحول أهمها :

وتعني مجموعة األذكار التي ترتل وترنم ويةلق عليها  Sanhitaسمهيتا 
أو األناشيد التي تحل باإلنسان إلى حالة الفناء اي الحقو  Mantra)مانترات( 

ويحتوي هذا  Weda Samhitaكما يةلق على هذه المجموعة عند الهندوس 
 األحل على أربعة اروع هي:

مجموعة المدا ح والحلوات التي تحمد بها اآللهةو كما أنه  ـ ريج ويدا: 1
كثر من عشرة آالف تحميدة سجل لألسرة اآلرية التي استوةنت الهندو ويشمل أ

اي أكثر من ألف أنشودة تغةي عشرة كتب أو أقسام غير متوازية اي الحجمو 
اي ثمانية أجزاءو وهو أشهر الفروع األربعة وأهمها وأشملها و وال يزال الهنود 

 يتغنون بأناشيد من الريج ويدا .

الدينية  طاص باإلنشاد أثناء الشعا ر التعبدية والمناسبات ـ سام ويدا: 2
 أنشودة .  1875ويشمل 

وينقسم قسمين: أحدهما: أبيض واآلطر أسودو وهو طاص  ـ ياجور ويدا: 3
باألناشيد التي تححب القرابين التي يقدمها الكهنة لآللهةو وتبلغ هذه األناشيد 

1886 . 

كتاب التعاويذ والتما م ومقاالت السحر التي تداع المحا بو  ـ أترو ويدا: 4
 أنشودةو ويرجع كله إلى ريج ويدا .  760ويشمل 

  )التذكر(: Simritiالقسم الثاني: سمرتي 

كل ما عدا المجموعة الويديةو وتعني سمرتي مجموعة التعاليم التي أعيدت 
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كتابتها عن ةريق التذكر للتعاليم الموروثة شفهيا و وتشكل القوانين التنفيذيةو 
 ويشكل القسمان كتاب الهندوس 

 :جملة من الكتب أهمها ويشمل ها القسم 

كتب  ،Sutrasأو سوترات  Dhar Masha Storsالدهر ماشا سترات 
 األحكام المتعلقة بالةبقات االجتماعية والمعامالت واألطالق وغيرها . 

 وتشمل هذه الكتب على عشرين مؤلفاً يسمى كل واحد منها باسم مؤلفه 

 . Yajnavalkyeكيا ثم ياجنا ول Manuوأهمها: كتاب منو 

وقوانين مانو أقوى المراجع لألحكام البرهمية ويعتقد الهندوس أنه موحى به 
من اإللهو وهذا ما يقوله مانو نفسه )هذا العلم علمني إياه البراهما األزلي ..( 

مادة مقسمة إلى اثنى عشر كتاباً يفحل عقا د البرهمية وعباداتها  2682ويشمل 
  جتماعية.ومعامالتها ونظمها اال

 اذكر قواعد التدين الهندوسي . -6 س 

 الجواب : 

 يقوم التدين الهندوسي على أساس المبادئ التالية: 

 ( Tatwaالفلسفة أو العقيدة أو اإليمان )

 ( Susilaوالتنفيذ أو الةقوس والعبادات )

 ( Upacaraواالحتفاالت واألعياد )

وكلها أجزاء ال يمكن احلها عن بعضها ؛ اهي أشبه بالرأس والقلب وأحابع 
 القدمين و أو حفار البيض وبياضه وقشرته . 

 

 اكتب ما تعرفه عن العقائد الهندوسية . -7 س 
 الجواب : 

 العقائد الهندوسية:

و واي الويدات ما يدل على ذلك وإن كانت  التوحيد أصل الدين الهندوسيأ ـ 
 هناك تسميات مطتلفة لهذا إلله و ومنها : 

 . Hyranya Garbbaـ ِهَرنيا َجْربها  1

 . Prajapatyـ برجاتي  2

 .  Viswakarmaـ وشواكرما  3

 و Atmaأو آتما  Brahmaـ برهما  4

عليه )سانج هيانج( اسماً مشتركاً على كل من أةلق  Sang Hyangويعد 
 لفظ اإلله اي الهندوسية .

 " . 372اعن األول جاء : )إن هرنيا جربها واحد أحد ( "سام ويدا مادة 



وعن الثاني )إن برجاتي طالق هذا الكون الواسعو طلق األرض والسموات 
 " .18/ 17وأحاة بها بقدرته العظيمة(  "ياجور ويدا 

األرض والجنة هو وعن الثالث )إن الذي طلق الكون وطلق اآللهة وجعل 
وشواكرماو وهو الواسع اي كل شيء ومحدر كل سعادة ااعبدوه( "رج ويدا 

 ".    82ـ  81/ 10

نشأة الوثنية   ب ـ ثم ةرأ االنحراف العقدي على الهندوسية و وارتبةت
بمظاهر الةبيعةو  حيث حور الهندوس لكل قوة ةبيعية إلها و   وتعدد اآللهة

كل اتجهوا إليها بالعبادة و وقد بالغ الهندوس اي عدد وابتكروا لذلك حوراً وهيا
مليون ثالثما ة وثالثون مليوناً و يرأسهم  330اآللهة و حيث تبلغ عدد آلهتهم 

 ثالثة وثالثون إلهاًو واآللهة كالبشر إال اي مسألة الطلودو 

 وأعظم آلهتهم : 

Indra    . إندرا: ر يس اآللهة  وإله الرياح والمةار 

Varuna  . َورونا: إله السماء والنور والظالم 

Mitra  . مترا: إله الشمس 

Surya . سوريا: من آلهة الشمس 

Agny  . أجني: إله النار والطلود 

Krishna  . كرشنا: إله السالم 

Kalaki  . كاالكي: اإلله المنتظر الذي لم ينزل بعد 

 أما الهندوسية الحديثة اقد أضاات آلهة مثل: 

  .إله اإلطالص والقوة هانومانالذي له رأس ايل وهو مزيل العقباتو و جانيتا

الهنود يعبدون الةبيعة ويتحورون ذات اإلله اي أي  ـ وحدة الوجود: 3
شيء من الكا نات الموجودة و ااهلل والةبيعة شيء واحدو افي كل بدن ؛ نفس 

لنسبة ( الذي يعتبر باSangHayang( أحلها من برهما )Atmaتسمى آتما )
 لها كقرص الشمس وهي شعاعه .

نشأ منذ القرن التاسع قبل الميالد ثالثة أشكال لإلله األزلي  : ـ التثليث 4
 وقسموا وظا فه: 

(: إله الطلق واإليحاء ويةلق عليه لفظ سانج هيانج Brahmaـ برهما )
(Sang Hyang وباللغة الساسكرنية )Utpeti . 

ظ والتدبير والرحمة واسمه عند القوم : إله الحفVishnu( Eisnuـ وشنو )
Sithiti. 

 Sang Kan Par(: إله التبديل والدمار والهالك واسمه Ciwaـ شيوا )
An . 

( وجد A(  و امن حرف )Aumوقد وجدت هذه اآللهة من لفظة سحرية )
 ( وجد اإلله شيوا .M( وجد اإلله وشنوو وحرف )uاإلله براهما و وحرف )



)جاء اي بهاجوت برانا حوار جرى بين كاهن وبين اآللهة الثالثة حيث توجه 
الكاهن إليهم بسؤاله: أيكم اإلله الحق؟ اأجابوا جميعاً: اعلم أيها الكاهن أنه ال 
يوجد أي ارق بيننا نحن الثالثةو اإن اإلله الواحد يظهر بثالثة أشكال بأعماله من 

واحدو امن يعبد أحد الثالثة اكأنه عبدها  طلق وحفظ وتبديلو ولكنه اي الحقيقة
جميعاً أو عبد الواحد األعلى( 

(22)
  . 

 ثانيا : ـ عمـل اإلنسان:

 :Karma Pahalaـ الكارما )العمل( أو قانون الجزاء  1

تبين كتب البرهمية أن الدنيا مكان الجزاء اإذا لم يستوف جزاء أعماله اي 
بيل التناسخو وتقرر الهندوسية أن حياتهو ايتحقق ذلك بتكرار والدته على س

اتحال النفس بالبدن ليس كامالً؛ لهذا وجب أن يحرق البدن حسب تعاليم كارما 
عند الموتو والروح أبدية باقية وحسب أعمالها تنال الجزاءو وتحاول السفة 

 اليوجا تفسير قانون الجزاء. 

 ـ تكرار المولد )التناسخ(: 2

وال تفنى وهي أقدم من كل الكا نات ليست لها  يعتقد الهندوس أن الروح طالدة
بداية الم تولدو وال نهاية اال تموتو وهي طارجة عن قيود الزمان والمكانو 
وتترك األجساد البالية وتركب أجساماً جديدة كما يلبس اإلنسان الثياب الجديدة 

 بدالً من الثياب البالية .

هاو اترجع روح الرجل ويكون تقمص الروح باألجساد الجديدة حسب أعمال
الحالح بعد موته اي جسم أعلى منه رتبة وال تزال اي تناسطها من جسم إلى 
آطر حتى ترقى إلى اإلله برهما وتمتزج بهو أما روح الرجل الفاسق اترجع إلى 

 جسم أردأ منه ويستمر التناسخ حتى تحل إلى حيوانات طبيثة .

حة اي بةون اآللهةو وبالسي ات ويذكر مانو أن اإلنسان يولد باألعمال الحال
اي بةون الحيوانات الدني ةو وإذا اطتلةت الحسنات بالسي ات افي بةون البشرو 
ويحير إلى شكل األشجار والنباتات بسبب الطةايا العمليةو ويولد اي بةن 

 البها م أو الةير بالطةايا القولية....

ال يبقى له شهوة ويقنع إذا نجا اإلنسان من تكرار المولد حين  ـ االنطالق: 3
بما ححلو وامتزج ببرهما حدث االنةالقو وهذا االنةالق ال يكتسب باألعمالو 
ألن األعمال يجازى عليها اإلنسان عن ةرق الميالد المتكررو االزهد والسلبية 

 ةريق االتحاد باهلل و أما حالح األعمال اتنتج دورة جديدة اي الحياة .

 العبادات الهندوسية .اكتب ما تعرفه عن  -8 س 
 الجواب : 

تزعم الهندوسية أن اإلله الذي طلق العالم قد ضحى بمحبته وعةفه على 
الناس اطلقهم ثم جعل لهم اتحاالً به عن ةريق الذين أرسلهم بالمعراة التي 
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جاءت اي كتب الويدات حتى يححلوا على الثوابو وعلينا أن نرد لهذا اإلله 
 :نعمه اي األمور التالية 

رعاية المقدسات واألةهار من القديسين والملهمين و وتنفيذ ذلك له طمسة 
 أساليب:

 ـ السجود أمام حنم اإلله الطالق والطضوع ألوامره . 1

 ـ الثناء على األرواح الةاهرة .  2

 ـ تقديم القرابين . 3

 ( . Rsiـ تعظيم المعلمين الملهمين الوسةاء ) 4

 عاً .ـ التضحية العامة للناس جمي 5

 االهندوس يرون واجباً عليهم أن يقوموا بهذه العبادات على النحو التالي:

ـ الحالة : عبادة برهما ووشنو وشوا عند شروق الشمس وعند الظهيرة  1
وعند الغروبو ايقف الهندوسي متوجهاً إلى الشمس رااعاً يديه ومغمضاً عينيه 

)وشنو( ذات أربع أياد ويستحضر اي قلبه حورة اآللهة يركز اي سرته حورة 
ولون أسودو واي حدره حورة )برهما( ذات أربعة وجوه ولباس أحمر جالساً 
اي زهرة لوتسو واي رأسه حورة )شوا( ذات طمسة وجوه وثالثة أعين ولباس 
أبيضو ثم يذكر أنشودة ذات أربع مقاةع تبدأ بكلمة أوم المقدسةو تليها ثالث 

دات معناها )أننا نعبدك يا إلهنا بنور كلمات ثم ثالث جمل مأطوذة من الوي
 الشمس وأنت تهدي قلوبنا( . 

 ـ عبادة الحيوانات ومنها الحية والنمر والكلب والطنزير والفأرة والثعلب  2

والعقرب والغراب والتمساح واألوزو لكن أعظم الحيوانات قداسة )البقرة( 
آلهة  Laxmiلكشمي  وتسمى جوماتا أي البقرة األم ويعتقدون أنها حورة لإللهة

 الحظ الحسن وتعبد يوم الجمعة . 

( والماء والهواء والشمس Agniـ عبادة الظواهر الكونية: النار )أجني  3
 والقمر 

 ـ عبادة بعض األشجار كشجرة )أشوتها( وبعض النباتات كنبات )توالس( .  4

ومن الجدير بالذكر أنه ليس اي الهندوسية حالة جامعة االحالة كلها اردية 
وهي حالة براقة الكاهن واتباع ترانيمهو أو بدون ترانيمو أو بدون كاهن وبدون 

 ترانيم . 

ـ الحيام : وهو اإلمساك عن الةعام كلياً أو جز ياً اي أوقات محددةو كما  5
وم والكالم ما عدا تالوة الكتب المقدسةو يشمل الحيام العام االبتعاد عن الن

 والتمسك باألعمال الحالحة واجتناب األعمال الفاسدة . 

أيام من شهر أشوني  9( Nowarateyومن أيام حيامهم )نواراتري 
 )السنبلة ـ أغسةس ـ سبتمبر( . 

الحج أو زيارة األماكن المقدسة : الهند كلها أرض مقدسة لكن أكثر  – 6



ة: كروكشيترا وجبال وندهيا وهماالياو ومن األنهار الغنج واليمنا أماكنها قداس
 وساراسواني والسند وغيرهاو واألماكن بوجه عام تنقسم قسمين: 

 أماكن لتعظيم اآللهة و وأماكن لزيارة األرواح الةاهرة . 

 اكتب ما تعرفه عن األخالق الهندوسية . -9 س 
 الجواب :

هبانية وترك الشهوات ومحاربة المالذو تدعو الهندوسية إلى الزهد والر
 وهي: يحقق السعادةوحددت مقاحد اإلنسان اي الحياة اي أربعة أمور حتى 

 ـ دهرما: أي النظام والمس ولية تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه .  1

 ـ أرتها: أي المال والثروة . 2

 ـ كاما: أي الرغبات الجنسية .  3

 ـ موكشا: النجاة والسعادة .  4

تستغرق كل مرحلة  قسمت حياة اإلنسان أربعة مراحلولتحقيق هذه المقاحد 
 طمسة وعشرين عاماً باعتبار متوسة العمر ما ة عام: 

 ( .Brahma Charyaـ مرحلة التربية والتعليم والتأديب )برهما جاريا  1

 ( .Grihasteـ المرحلة األسرية: مرحلة الزواج والعمل )كرهستا  2

تل والعزلة عن الحياة العا لية واالنشغال بطدمة المجتمع ـ مرحلة التب 3
 ( . Vanaprastha)وانبرستها 

ـ مرحلة االنقةاع الكامل والعيش وحيداً اي الغابة حتى يموت )سنياسا  4
Sanyasa. ) 

وقد شرعت لكل مرحلة أنواعاً من األطالق والمعامالت من الزهد ومراسم 
لكل ارد اي مطتلف مراحل نموه اي تعمل  Sankarمعينة تسمى سنسكارات 

 إةار نظام الةبقات:

 اهناك مراسم تقليدية تعمل لإلنسان منذ الحمل حتى الموت . 

 وقد حددت الهندوسية المهلكات في ثالثة أمور:

 األمر األول : أعداء اإلنسان وهم ستة :

 النفس ـ النسيان ـ الغضب ـ السكر ـ الحيرة ـ الحقد .  

 اعال تتعلق بالهدم :األمر الثاني : أ

أن تحرق مال غيرك ـ أن تسم غيركو أن تمارس السحرـ أن تحدث الفوضى  
 ـ أن تكون عنيفاًو ـ أن تفتن الناس . 

 األمر الثالث: سبع طحال :

 الجمال ـ الثراء ـ الذكاء ـ النسب الرايع ـ الفتوة ـ شرب الطمر ـ االنتحار .  

 جوانب:أما المنجيات فتقوم على ثالثة 



 الجانب األول: أسس التفكير الحالح :

ال نؤجل وال نرغب اي أي شيء ليس حالالً ـ ال نفكر بسوء نحو أي من  
 البشر ـ ال ننكر الثواب الذي يدطره هللا للحالحين .

 الجانب الثاني : أسس الحديث الحالح أربعة : 

 فتنة ـ عدم طلف الوعد عدم محبة الشتا م ـ عدم محبة األلفاظ النابية ـ عدم محبة ال

 الجانب الثلث: أسس الفعل الحالح ثالثة :

 ال يعذب أحد وال يقتل نفساً ـ ال يسرق ـ ال يزني .  

 ما معالم نظام األسرة في الهندوسية ؟ -10 س 

 الجواب :

الرجل هو رب األسرة والمس ول عن حماية المرأة وأوالدهو أما المرأة اهي  -1

المس ولة عن إدارة المنزل وإضفاء روح االنسجام والحب بين أارادهو وعلى المرأة 
احترام زوجهاو وعلى األبوين تقع مس ولية رعاية األوالد وتربيتهم تربية حالحةو 

 حل حياتها .  وتعيش المرأة وليس لها طيار اي أي مرا

لقد قيدت الهندوسية حرية المرأة من جانب و ولكنها أكرمتها من جانب آطر و 
افي كتاب منو سمرتي :
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يجب على المرأة وهي حغيرة أو شابة أو مسنة أال تعمل عمال ولو داطل دارها 
بمةلق إرادتها وحريتها ؛ بل يجب أن تكون اي حغرها تابعة ألبيها و واي حباها 

 و وإذا مات زوجها االبنها و وال تكون مةلقة الحرية قة .لزوجها 

على المرأة أالتسعى لالنفحال عن أبيها أو زوجها أو ابنها ؛ آلنها بانفحالها 
 عنهم تذل أسرتها وأسرة زوجها معا .

 الزواج هو أساس بناء األسرةو   -2

 وكان النكاح اي المجتمع اآلري يتم بثالث ةرق :

 يبحث األب عن زوج البنته . الةريق األول : أن

الةريق الثاني : الزواج بالغحب ؛ كأن يغتحب حاحب السلةة بنت أحد ؛ 
 ليتزوجها رغم عدم موااقة والدها !

 الةريق الثالث : أن يقدم أحد ابنته هدية للعالم !

وكان حفل الزواج يعقد اي بيت العروس و حيث يحضر الزوج مع أحدقا ه 
النيران اي مكان ةاهر من البيت و ويحب ايها السمن وأقاربه و اكانت تشعل 

الطالص من البقرة و ويربة ذيل كل من العروسين باآلطر و وهما يةواان حول 
النار عدة مرات و ورجل عالم من ةا فة البراهمة و يقوم بقراءة بعض اقرات الويدا 

 و وهكذا تنتهي مراسيم النكاح .
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 معالم  الزواج اي الهندوسية :  -3

  . ال يحلح إال بين الهندوس 
  الهدف األساس والغاية المحمودة من الزواج :هو النسل أي إنجاب

 األوالد 
  أن تكون المرأة ال تتحل قرابتها بالزوج من جهة األب واألم إلى سبعة

 أجيال .
  الزواج اي السن المبكر ؛ اتزوج البنت اي سن العاشرة و أو بعد ثالث

 أقحى تقدير !سنوات بعد البلوغ على 
  . ضرورة تساوي الةبقات

(24)
  

اي الحياة الزوجية  –السيما المرأة  –حددت الهندوسية واجبات الزوجين  -4
على النحو التالي :
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  علي المرأة أن تكون دا مة النشاة والمرح و حادقة بةرق استمالة
 زوجها و معنية بنظااة حوا جها و مقتحدة بالنفقة .

  عقد الزواج أن تقرا عزا م الزواج .يجب على المرأة يوم 

  المرأة المطلحة تحترم زوجها كاهلل و ولوكان عاريا من كل اضيلة و ولو
 كان يميل إلى غيرها .

 . ال تكلف المرأة بأي عمل ديني إال باالشتراك مع زوجها 

 . المرأة المةيعة لزوجها تنال الفردوس األعلى بإةاعتها اقة 

  أن تتمتع بقرب زوجها منها بعد الموت ؛ المرأة المطلحة التي تريد
 عليها أال تفعل ما ينفره منها أو يبغضه بهاو سواء أكان حيا أم ميتا .

  وجوب وااء المرأة لزوجها بعد مماته ؛ اال تأكل إال الزهور والجذور
والفواكه ؛ ليضمر جسمها  و وال تذكر بفمها بعد موته شي ا حتى وال اسم 

 رجل ..

  تكون حابرة على الشدا د و عفيفة حتى الموت ؛ لكي على المرأة أن
 تذهب إلى النعيم .

  المرأة التي تنكث عهد زوجها ال تحمد اي هذه الحياة و وتدطل بعد الموت
 اي رحم أنثى ابن آوي و وتحاب باألمراض عقابا لها على إثمها .

عدد تبيح الهندوسية تعدد الزوجات و وكان أبةال الهندوس يبالغون اي  -5
الزوجات و االبةل ) أرجنا ( اتطذ عدة زوجات منهن : دروبتي وسوبهادرا 

 وجتانغا و والبةل الهندوسي ) كرشنا ( كان له سبعة عشر ألف زوجة !!!

الموت مع   -التي مات زوجها  -تحث تعاليم الويدا على اطتيار المرأة  -5
اكانت المرأة زوجها المتواى و وتعرف هذه العادة باسم ) ستى برتها( ؛ 

                              
( يراجع للتوسع: موسوعة عالم األديانو المجلد الرابعو إشراف: ة. ب. مفرجو موجز تاريخ األديان: 24)

مو األديان اي كفة الميزانو محمد اؤاد الهاشميو 1991و 1ايلسيان شاليو ترجمة: حااظ الجماليو دمشقو ة/
 . 565حريةو القاهرة و دراسات اي اليهودية والمسيحية وأديان الهند لألعظمي صالناشر: دار ال
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الهندوسية تجلس مع زوجها المتواى على النار وتحترق معه و ويعتبر هذا من 
 أعمال البر والفضيلة والوااء !!!

مت القوانين الهندية المعاحرة هذه العادة البشعة و وقد ارتبة هذا  وقد حرَّ
بواقعة ارتبةت بأحد مفكري الهند ) راجا رام موهان ( و حيث تواي أطوه سنة 

م ؛ اقامت زوجة أطيه بإحراق نفسها معه ؛ اتأثر راجا و بدأ يةالب 1811
الحكومة البريةانية بسنِّ قانون يمنع هذه العادة و واستجابت الحكومة البريةانية 

 م . 1829؛ اسبت قانونا يمنع تلك العادة سنة 

ويبدو أن حرق الزوجة نفسها اوق جثمان زوجها يوم موته ليست من الهندوسية 
 ولكن سوء معاملة األرملة داعتها تفضل الموت حرقا و على الحياة ذال !!!و 

 األرملة التي تبقى على قيد الحياة ؛ تعيش حياة قاسية : -6

 اي الغالب تقدم هدية للمعابد لطدمة المعبد والراهب !

 اللواتي يبقين اي البيوت لهن أحكام قاسية :

 يقول منو :

الطضروات و وتضعف جسمها و وال تفكر يجب على األرملة أن تعيش على 
 اي زوج آطر !

ويحرم على البنت التي مات عنها زوجها قبل الدطول بها ؛ أن تتزوج برجل 
 آطر و بعكس الرجل !

تجيز الهندوسية التمتع بالنساء ولومتزوجات و واي الوقت الذي تحرم  -7
هذ ) نيوج =  على األرملة الزواج الثاني ؛ تبيح لهن المتعة بالرجال ويسمى

 نيوك ( و 

 يقول ديانند  :

" يجوز للمرأة المتواى عنها زوجها ؛ أن تتمتع برجل أجنبي ؛ لكي تحمل 
 مرتين لنفسها و وأربع مرات ألربع رجال و

وكذلك يجوز للرجل الذي ماتت زوجته أن يتمتع بالمرأة المتزوجة ؛ لتلد له 
 مرتين و وأربع مرات ألربع نساء ..

و عليك أن تجامع هؤالء النسوة المتزوجات و واألرامل ؛ لتمنح  أيها األندر
 لهن األوالد األقوياء و اللمرأة المتزوجة عشرة أوالد و

وكذلك المرأة المتزوجة عليك أن تباشري هؤالء الرجال ؛ لتلدي لهم عشرة 
 أوالد !!! "

 ويحرم نكاح الحا ض ؛ اإن من اعل ذلك يبتلى بالضعف اي الجسم والنظر و
 وينقص من عمره .

ليس هناك حجاب معروف اي الهندوسية و وللمراة أن تطتلة بالرجال اي  -8
حاالت منها : حفالت الزواج و وتقديم القرابين لآللهة و كما يجوز لها أن ترقص 



أمام الحنم ؛ للححول على رضا ه !
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 عوامل انحةاة األسرة : -9

عدم تعظيم  –ال قراءة الويد إهم –ترك األعمال الدينية  –الزواج الساال 
كل أول ك تبعث على انحةاة األسرة  –البراهمة 
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 اذكر تعريفا  بالنظام الطبقي الهندوسي  . -11س 
 الجواب : 

ـ نشأ هذا النظام  1
(28)

مع دطول اآلريين الهند وإقحا هم لسكان البالد  
( ليدل على معنى Dasaاألحليين وجعلهم طدماً وعبيداً لهم وسموهم الداسا )

 العبيد والطبثاءو أما هم ااآلري معناه النسيب واألحيل . 

وقد بدت ةال ع التفاوت الةبقي اي آطر العهد الويدي بتأثير الحرف 
والحنا ع وكوارثهاو وبحكم المحااظة على طحا ص الساللة اآلرية المحتلة 

د ووضعت لها قوانين ونجابتهاو وبلغت الةبقية أوجها اي القرن الثالث قبل الميال
 وأحكام مدونة . 

ـ يقوم نظام الةبقات على أساس أن البشر ليسوا سواء اي النشأة والتكوينو  2
أو الوظا ف واألعمالو أو الحقوق والواجبات وأن اإلله قسم البشر عندما طلقهم 

)أن اإلله الطالق  12ـ  1/ 90/ 10من أعضا ه المطتلفةو افي كتاب رج ويدا 
قات األربع من مطتلف أعضا ه: البراهمنا من وجههو والكاشتريا من طلق الةب

 سواعدهو والويشيا من أاطاذهو والشودرا من أرجله( . 

 وفيما يلي تعريف بنظام الطبقات:

 أوالً: طبقة البراهمنـا: 

أ ـ أعلى الةبقات اهم رجال الدين والكهنة والرهبانو وعملهم تعلم الكتب 
الدينية وتعلميهاو وإقامة الشعا ر الدينية وقبول الحدقاتو ولهم حق التشريع 

 والحكم اي قضايا الناسو وتنفيذ هذه األحكام .  

ب ـ يتمتعون بامتيازاتو ويمنحون رطحاً وأمواالً كثيرةو وجسم البرهمي 
؛ لذا ال يجوز قتله وإن قتلو واالعتداء عليه جريمة كبرى توجب عقوبة مقدس

 عظمى . 

 ثانياً: طبقة الكشتريـا:

أ ـ ةبقة المحاربين واألشرافو تحتل الةبقة الثانية حيث يفوق برهمي اي 
 السنة العاشرة كشترياً يناهز الما ة ويعتبران كالوالد والولد .   

واعده التي هي رمز القوة والبةشو وعين له ب ـ طلق اإلله الكاشتريا من س
وظا فه من حراسة الناس وتعلم الويدات والتحدق وتقديم النذور والعزوف عن 
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الشهواتو وجعل أعماله المعيشية اي رعاية البالد وحمايتها اهم أهل اإلدارة 
والسياسة والحربو ومنهم يطتار الملك الذي يستعين بالبراهمة اي سياسة البالد 

 قالنه وحلواته وعبادته . وتن

 ثالثاً: طبقـة الويشيــا:

 أ ـ ةبقة الزراع والتجار والرعاة وأححاب المال والثروة .

ب ـ حقوق الويشي أقل من البرهمي والكاشتريو ويكتسب الويشي احترام 
 المجتمع بالمال والثروة .

 رابعاً: طبقة الشودرا:

ا اإلله من أرجله لطدمة الةبقات أ ـ أدنى ةبقات المجتمع رتبة وحقوقاًو طلقه
 العليا باإلطالص وةيب الطاةرو واتطذت ضدها قوانين قاسية .

ب ـ الشودري يولد عبداً ويموت عبداًو نجسو ليست لحياته قيمة وال ثمنو ال 
يتعلمو ال يتملكو ال عمله له إال الطدمةو ال يتزوج من ةبقة أعلى منهو يعاقب 

ذا ارتكب شي اً من الجرا مو يجوز أطذ المرأة أضعاف ما يعاقب عليه غيره إ
 الشورية ضرة وليس لها حقوق الزوجة .

 خامساً: طبقات فرعيـة:  

تولدت من الةبقات األربع ةبقات ارعية بسبب التزاوج بينهاو وبحكم أنواع 
الحرف التي يزاولها أاراداو وبالتقحير اي تأدية الشعا ر أو اقتراف الذنوب 

لعحورو حتى وجدت اآلن آالف الةبقات التي يتميز بعضها وغيرها على مر ا
عن بضع اي المنزلة االجتماعيةو وأطذت تمارس أعماالً دينية تحددها الكتب 

 الدينية وتقع عليها بالوراثة . 

إال أن هذه الةبقات ليس لها وجود اي نظام الةبقاتو ولكن بعض الباحثين 
( Panjamaمسة يسمونها بنجما )يجمعون ماعدا الةبقات األربع اي ةبقة طا

أي الةبقة الطامسةو كما يةلقون عليها لفظ )أورنا( أي عديمي اللونو أما 
 الةبقات األربع ايةلقون عليها لفظ )سورنا( أي ذوي األلوان .

ويستمر تولد ةبقات ارعية جديدة كلما ححل التزاوج بين الةبقات المطتلفةو 
لهند الحديثة أربعة آالف ةا فة حسب وقد بلغ عدد الةبقات والةوا ف اي ا

 اإلححا يات الجديدة!

 ما الواقع المعاصر للديانة الهندوسية ؟ – 12 س 

 الجواب : 

و وتضم الهند بجانب شبه القارة الهندية أغلب سكان  الديانة الهندوسيةيؤمن ب
 الهندوسية أديانا و مذاهب شتى و وتعتبر الهند بحق متحفا جغراايا و تاريطيا 

و لغويا وثقاايا عجيبا و وال شك أن هناك بين األةراف الدينية الهندية ودينيا 
 اطتالاات عديدة و ويمثل المسلمون اي الهند أكبر أقلية دينية اي العالم .

ال يزال المنبوذون من الشودري ومن حيث النظام االجتماعي اي الهندوسية 



لتهديد بالطروج على الهندوسية اما دونه يعانون أوضاعاً سي ة مما داعهم إلى ا
والدطول اي مجتمعات األديان األطرىو ومن أجل هذا اقة طفت حدة المعاملة 
التي كان يعاملهم بها الهندوسو طوااً من أن ينضموا إلى األديان األطرى التي 
تحارب الهندوسيةو وساعد على ذلك ما أحدرته الحكومة الهندية من قوانين 
المساواة التي إن لم تحقق المساواة الكاملةو اقد حسنت حال هؤالء المساكين بعض 

الشيء 
(29)

 . 

  و يمكن أن نوجز ةبيعة واقع الهندوسية اي النقاة التالية :

 ـ الهندوسية تهتم بالطرااات ويحية بها الغموض والطفاء .  1

 ـ تأثيرها اي هبوة المستوى االقتحادي لمعتنقيها . 2

 ـ حرمان معتنقيها من تكااؤ الفرص وحقوق اإلنسان .  3

 ـ السلبية والعناية بالجماعة على حساب الفرد . 4

 ـ إهمال الجسد وحرق أجسام الموتى .  5

 التناقض اي األحكام و والتعارض اي المبادئ . -6

 العنحرية والتعحب األعمى . -7

 
 ملحق

 %14نسبة الهندوس في العالم 
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 ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

 العبارة الخاطئة فيما ي ي:م ( أ ا( أ ام العبارة الصحيحة، وىال ة )وع ىال ة )

الهندوسية أسلوب اي الحياة أكثر مما هي مجموعة من العقا د والمعتقدات  (1

 )  (  واألاكار والعادات .

أنهم ينحدرون من أحول الذين يرجح  يرتبة تاريخ الهند القديم باآلريين (2

 )  ( آسيوية كنت تعيش اي بالد التركستان

 % )  (82يؤمن بالهندوسية اي بالد الهند أكثر من  (3

 معنى الكارما : الجزاء                                   )  ( (4

 الويدات كتب البوذية المقدسة                           )   ( (5

 و وايه أحكام دينهم ة عند الهندوسن أهم الكتب المقدسمنوسمرتي م (6

 الحيام عند الهندوسية امتناع عن األكل والشرب اقة )   (   (7

 تدعو الهندوسية إلى الزهد والرهبانية وترك الشهوات )  ( (8

 قيدت الهندوسية حرية المرأة    )  (  (9

 )   (        الشودرا أعلى الةبقات الهندوسية         (10

 متعدد: أسئلة االختيار من ثالثاً:

  اختر اإلجابة الصحيحة  ما بين ال وسين:

جميع ما  –الهندوكية  – الويدية – دهرما آريامن ألقاب الهندوسية ) (1

 سبق (

 المسلمون ( –البوذية  –أكبر أقلية دينية اي الهند ) السيخ  (2

يعتقد الهندوس أن الذي جمع الويدات اي القرن الثالث أو الرابع  (3

 (منو  –كرشنا  – ياساو ويدا)   الميالدي

 –النار  –السالم  –الشمس  –يعتقد الهندوس أن  كرشنا إله ) الرياح  (4

 جميع ما سبق(

الهالك  –اإلله برهما عند الهندوس وظيفته ) اإليجاد والطلق  (5

 والتدمير (

 -ياجورويدا –قوانين مانو  –ليس من محادر الهندوسية ) رج ويدا  (6

 التلمود ( 

جميع  –النار  –البقرة  –الفأرة  –يعظم الهندوس ويعبدون ) الحية  (7

 ما سبق (

 شيوا ( -وشنو –أي اآللهة عند الهندوس يتحف بالرحمة ) برهما  (8

جميع ما  –الجمال  –العنف  –من المهلكات اي الهندوسية ) النسيان  (9

 سبق (

 الشيوعية ( –من أشهر الةبقات عند الهندوسية ) الويشية  (10



 ةالبوذي

 

 أوالً: أسئلة المقال:

 

 اكتب نبذة عن مؤسس البوذية . -1س 

 الجواب :

هناك اطتالف شديد بين المؤرطين حول بوذا و ووجوده التاريطي ؛ ألن تعليماته 
لم تدون إال بعد أن مضى عليها ثالثة قرون اي زمن الملك آشوكا و الذي تولى 

 ق.م . 273العرش سنة 

شطحية حقيقية ؛ دلت اآلثار على وجوده و وأثبتت لكن الرأي الراجح أن بوذا 
 أاكاره ةبيعة دعوته و وبرهن كثرة أنحاره على حقيقته !

وهو لقب يعني "العارف أو العالم  Budhaأ ـ تنسب البوذية إلى بوذا 
المستنير أو المتنورو أو حاحب العلم والمعراة "و وقد أةلق هذا اللقب على: 

ق.م تقريباً اي مدينة لُْمَبنيِ اي  563الذي ولد سنة  و Sidhartaجوتاما سدهارتا 
ايما يعرف اليوم باسم  Kapila Vastuقرية تدعى كابيال واستو )كبل واستوا( 

 اي الناحية الشرقية من الهند .  Nepalنيبال )جنوب نيبال( 

ب ـ ينحدر بوذا من أسرة ثرية من ةبقة الكاشتريا من قبيلة شاكيا ) ساكيا ( 
Sakya ولذا يةلق عليه أيضاً: شاكيايوني أي حاكم قبيلة شاكياو وكان أبوه و

أحد نبالء هذه القبيلة وكان متزوجاً من نبيلة  Suddhodanaسدودانا )شدودان( 
و وقد أنجب هذان األبوان ةفالً أةلقا عليه اسم سدهارتا Mayaاسمها مايا 

Siddhartaلكن األم ماتت اي  و أما جوتاما اهو أسرتهو وقيل معناه : الراهبو
 األسبوع األول من الوالدةو اتولت طالته حضانته . 

جـ ـ شبَّ الةفل اي نعيمو ووقاه أبوه شر البؤسو ومشاهد المعاناة البشعة 
التي تنتشر من حوله وعاش االبن الحياة المراهة المترعة بالملذات التي يعيشها 

أحد األمراءو وكانت اتاة  أمير مترف من أبناء السادة والملوك وتزوج من ابنة
 .  Rahulaجميلةو أنجب منها ابنا سموه راهوال 

د ـ تفيد الروايات البوذية وينقل بالتواتر اي الكتب البوذية أن األب كان 
محمماً على أن يظل ابنه جاهالً بالمعاناةو بعيداً عن األحزانو لذا اقد قام األب 

مو وعندما كان الشاب يتريض بعربته بإمداده بكل الثروة والمباهجو ولكن ذات يو
اي انحناء يوشك أن ينكفئ على حدرهو يتوكأ  رأى شيخاً كبيراً التي تجرها الجياد؛ 

على عحاهو وعندما رآه جوتاماو سال سا ق عربته بتأثر عن هذا الرجلو اأجاب 
: هكذا نهج الحياةو اهذا الرجل اقترب من النهاية وأنه Channaرايقه سا ق عربته 

 موت و وسأله جوتاما وهل أنا معرض للشيطوطة أيضاً؟ سي

 اأجابه بأن الجميع ال مناجاة لهم من الشيطوطة!  

ي ن من األلم والمعاناة اسأل رايقه اأجابه  صادف رجالً مريضاً وبعد عدة أيام 
 بأن الرجل مريض وأن ال يبعد كثيراً عن النهايةو 



 وأن الجميع عرضة للسقوة مرضى . 

أيام شاهد حشداً عظيماً من الناس يرتدون ثياباً مطتلفة األلوان وهم وبعد عدة 
  أحدهم قد مات،يعدون محرقة جنا زيةو اسال رايقه اأجاب بأن 

 وأن الجميع عرضة للموت . 

رجالً حليق وبعد عدة أيام وهو يمضي مجدداً بعربته رأى اي الةريق 
أنه ناسكو وسمع من هذا الناسك اسأل عنه اعلم الرأس متنسكاً يرتدي ثوباً أصفر 

ما تأثر به ااستقر رأيه على أن يدع حياة النعيم ويبدأ حياة النسك والزهد والتأملو 
وحزم أمره وألقى نظرة أطيرة على زوجته الجميلة وةفله الرضيع وتسلل من 

 القحر وانةلق إلى مرحلة جديدة وعمره تسعة وعشرون عاماً .

شاهد الشيطوطة والمرض والموتو وبعد أن هـ ـ بعد أن تعرض جوتاما لم
اكر اي اكتشاف وسا ل قهر المعاناة غادر قحره على امتداد ستة أعوام مارس ايها 
أشد أشكال ضبة النفس ومحاربة الجسمو وبعد تلك السنوات اكتشف جوتاما أنه ال 
الةرف األقحى لالنغماس اي الملذاتو وال الةرف األقحى اي التقشف الذي يحل 

 حبه إلى الهالك؛ يمكن أن يقهر المعاناة  أو يقضي على األلم .بحا

 والسؤال : هل اي قدرة البشر أن يطرق القوانين الةبيعية ؟

أن يطلص نفسه من الهرم ) الشيطوطة( والمرض  –عبثا  –هكذا حاول بوذا 
 والموت !!!

أدرك ـ أطيراً ـ أن ما يفعله من عزلة وتقشف وزهد ورياضة نفسية كادت 
قضي عليهو لم يوحله إلى ما يريده و اعدل عن الوسيلة دون الغايةو اقرر أن ت

وأعلن أن طير ما يوحله إلى غايته عقل يتغذى يتوقف عن حياة الزهد والتقشفو 
لقد تبنى ةريقاً وسةاًو وركز كل ةاقاته على اكتشاف أسباب اي جسم سليمو 

ليتفيأ  Uruvalaي غابة أورويال المعاناةو وبينما كان يمشي وحيداً مال إلى شجرة ا
ظاللها ريثما يتناول ةعامهو أحس برغبة اي البقاء تحتها بعض الوقتو ااستجاب 

 لتلك الرغبةو وهنا حدثت األمنية التي ةالما كان يحلم بهاو يقول جوتاما: 

)سمعت حوتاً من داطلي يقول بكل جالء وقوة: نعم اي الكون حقو أيها 
ب ايه جاهد نفسك اليوم حتى تناله( اجلست تحت تلك الناسكو هناك حق ال ري

الشجرة اي تلك الليلة من شهر األزهارو وقلت لعقلي وجسدي اسمعاو ال تبرحا هذا 
المكان حتى أجد هذا الحقو لينشف الجلدو ولتقةع العروقو ولتفحل العظامو وليقف 

 نجيني( . الدم عن الجريانو لن أقوم من مكاني حتى أعرف الحق الذي أنشده اي

وبقي جوتاما حتى أشرق الكون لديه وانشرح حدره وتحقق ما كان يحبو 
إيهو وأدرك متمناه ونال مبتغاهو ونجا من المعاناةو وتطلص من اآلالم وحار يعرف 

 أي العارف المستيقظ والعالم المستنيرو حيث يقول:  Buddhaبـ )بوذا( 

الكون األرضيو  )لما أدركت هذا تحررت من الهوىو تحررت من شرور
تحررت من شرور الطةأو تحررت من شرور الجهلو وتيقظ اي المتحرر شعور 
التحررو وشعور عدم تكرار المولدو قد انتهى الحراة المقدسو قد تمت الفريضةو 



 الن أرجع إلى هذه الدنيا رجعة أطرىو قد أبحرت هذا( .  

ال التي اتطذت و ـ استقر رأي بوذا على أن ينشر دعوته اترك غابة أوروي
ودعا جماعة زاملوه اي اترة زهده إلى  Buddhaggaاسماً جديداً هو بوذاجيا 

دعوتهو ااستجابوا لهو ثم جمع حوله مجموعة من الشبان علمهم دعوته ووكل إليهم 
القيام بنشرها رغبة اي رؤية أسرته التي اارقها منذ أكثر من ست سنواتو وقد 

واشتهرت دعوته ى أتباعهو والقت دعوته نجاحاًو حاولت أسرته منعهو لكنه عاد إل
و وقد ظل بوذا يداع هذه العجلة إلى األمام أكثر من  باسم النظام أو عجلة الشريعة

أربعين سنة حتى وحلت سنه الثمانينو ودطل الغابة وتعمق ايها ومعه مريدوه حتى 
جلس أمم تالميذهو وقد وحلوا مكاناً ترتفع أمامه قمم ِهمااليا الشاهقة المكللة بالثلج و

 جاء كثير من الناس وتلقوا العلم عنه و 

وكان من آطر دروسه: )الذي يؤمن بالبوذية والجماعة والدين يححل له 
 النراانا ( ولما عرف آنندا تلميذه الواي قرب موته بدأ يبكيو اقال له بوذا:

الذاً )وإن كل من حار لنفسه يا آنندا محباحاً يهديو وكل من حار لنفسه م
يؤوىو سواء اي حياتي أو بعد مماتي الن يلتمس لنفسه من غير نفسه مأوىو 
ويتمسك بالحق محباحاً .. اال يةلب من غير نفسه مالذاًو أمثال هؤالء هم الذين 

 سيبلغون أعلى الذرى! لكن ينبغي أن يكون بهم شغف بالمعراة( ثم قال له: 

ن تجاهد نفسك و وتححل )وال تبك اكل موجود محيره الفناء و وعليك أ
 على النراانا و إذا انقلعت عن الذنوب والمعاحي .

أنا لست أول بوذا وآطره ؛ مادام تالميذي يقومون بالواجب و  بنشر هذا 
الدين و ولما يطتف نور الحق يأت بوذا اآلطر و الذي يجدد ديني ويكون اسمه 

الجماعة هو مرشده )ماترا( و ال يظن أحدكم أنه ليس له مرشد بعدي و انظام 
 وأستاذه (.

وكان آطر كالمه: ) كل موجود محيره الهالك والفناء و اعليكم أيها التالميذ 
 مجاهدة النفس جهاد المطلص الجاد ؛ للححول على النراانا ( ثم اارق الحياة .

ق. م(و وأحرقت جثتهو  482اارق الحياة )ت  -اي الغابة  -اي هذا المكان 
إلى ثمانية أجزاء أرسلت إلى الجهات التي رآها أححابه ال قة وجمع رمادهو وقسم 

 بهو ابنيت اوق الرماد بنايات عظيمة اي الجهات الثماني!

 

 اذكر أهم المراحل التاريخية التي قطعتها البوذية ، والتعريف بكل مرحلة . -2س 

 الجواب : 

يذكر المؤرخ األمريكي )ول ديورانت( اي موسوعته )قحة الحضارة(  قبل 
الحديث عن بوذاو أن هناك زنادقة متشككين وعدميين وسواسةا يين وملحدين 
وماديينو طرجوا جميعاً على سلةة البراهمة واآللهة وأنكروا قداسة الويدات 

 والمعابدو وزعزعوا سلةة الدين على العقل الهندي . 

ب بوذا رجالو وجد القيعان والشوارع بل وجد الغابات اي شمال الهند ولما ش



 تتجاوب كلها بأحداء نزاع السفي كان اي جملته ينحو نحواً إلحادياً مادياً . 

وبهذا نستةيع أن نقول إن ظهور البوذية سبقه إرهاحاتو ومناخ ناسب وجودها 
 لى سلةان البراهمة . حيث طرجت البوذية والجينية من رحم هذا الوضع الثا ر ع

وقد قةعت البوذية مسيرة تاريطية ةويلة امتدت ألكثر من طمسة وعشرين 
قرناًو تةورت طاللها البوذية سواء من الناحية العقديةو أم من ناحية التةبيقو أم من 

 ناحية األقةار التي انتشرت ايهاو وتأثيرها اي غيرهاو 

 مراحل:ومن الممكن تقسيم تاريخ البوذية إلى خمس 

من مةلع البوذية حتى القرن األول الميالديو أحبح بوذا  المرحلة األولى :ـ 
بمرور السنين رجالً مقدساً امعبوداً اإلهاً بعد أن كان معلماًو ولم يحظ هذا التحول 
باتفاق جميع البوذيينو اهناك من رأى اي بوذا محلحاً أطالقياً عظيماًو وهناك من 

 هو وال يزال الطالف قا ماً . قام بتأليه بوذا وعبادت

 وبعد وااة بوذا انعقدت المجالس األربعة التالية:

ـ المجلس األول: انعقد بعد وااة بوذا اوراًو وأمر تلميذه المشهور آنندا بجمع 
 معتقدات بوذاو كما أمر غيره بتدوين نظام الحياة للرهبان .    

ـ المجلس الثاني: انعقد بعد ما ة سنة من وااة بوذاو بهدف تنقية تعليمات بوذا 
 من الةقوس والرسومات التي سيةرت على البوذيين . 

ـ المجلس الثالث: انعقد اي عهد الملك آشوكاو بهدف إزالة االطتالاات التي 
 وقعت بين البوذيين اي كثير من المسا ل . 

نهاية القرن األول الميالدي اي عهد الملك كنشك  ـ المجلس الرابع: انعقد اي
 بهدف تفسير تعليمات بوذا تفسيراً بعيداً عن التأويالت . 

ومن الجدير بالذكر أنه اي هذه الفترة ظهر اإلمبراةور أشوكا الهندي اي 
القرن الثالث قبل الميالد واعتنق البوذية وجعلها ديناً رسمياً للبالدو وأرسل الرعاة  

لهند وطارجها وأرسل ابنه )ماهندرا( إلى جنوب الهند وسيالن لينقل البوذية داطل ا
من مذهب هندي إلى دين عالمي طارج الهندو وقد ترتب على هذا االنتشار تغير اي 
النظام البوذيو وتم تشييد المعابد والتماثيل اي الهند وسيالنو وبلغت البوذية بورما 

الحين وكوريا واليابان ووحلت منغوليا  وتايالند وكمبوديا والوس وأجزاء من
 ونبت .

من القرن األول حتى القرن الطامس الميالديو شهدت  ـ المرحلة الثانية :
انتشاراً أوسع طارج الهند اوحلت إلى بالد البنغال وكمبوديا وايتنام وكشمير 
واتطذت ةريقها إلى الحين وأوساة آسيا ومن الحين دطلت كورياو وارتبةت 

مع األنظمة الملكية اي تلك البالدو وشهدت الثقااة البوذية تقدماً وانتشاراً  البوذية
 اأقيمت المعاهد البوية .      

من القرن السادس إلى القرن العاشر الميالديو حيث  ـ المرحلة الثالثة :
استمرت البوذية اي التقدم واالنتشارو وبطاحة من كوريا والحين إلى اليابانو ومن 

نيبال ثم إلى التبتو وتعد هذه الفترة من أزهى اترات البوذية من الناحية  الهند إلى



الثقااية حيث اتضح تأثير البوذية على اآلداب والفنون اي جميع البالد التي دطلتها . 
م بين 637ولما ةلع القرن السابع بدأت بعض النزاعات اانعقد مجمع )قنوج( سنة 

اهمة اي المناظرات وبدأوا يكسرون شوكة البوذية أتباع البراهمة والبوذيةو افاز البر
م من كبار دعا الهندوس اأطرج البوذية 830ـ  788إلى أن جاء شنكرا جاريا سنة 

من القارة الهنديةو ويقال: إنه عمل بقوة عقله أكثر مما عمل آشوكا بقوة سلةته ثم 
اعتنق كثير جاء نور اإلسالم اانهارت أمامه البوذية والهندوسية على حد سواء و

 منهما دين اإلسالم . 

من القرن الحادي عشر إلى القرن الطامس عشر  ـ المرحلة الرابعة :
الميالديو ضعفت البوذية لعودة النشاة الهندوسي اي الهند من جانبو وظهور 
اإلسالم اي الهند وغيرها من جانب آطرو ااتجهت البوذية تجاه الوس ومنغوليا 

 وسيام وبورما . 

من القرن السادس عشر إلى التاريخ المعاحرو حيث  لة الخامسة :ـ المرح
ظهر التعاون واضحاً والعالقة قوية بين الفكر الغربي والنظام البوذيو وحدث 

 تقارب بين األاكار البوذية والمسيحية الغربية والفلسفات األوربية .   

 ما مصادر البوذية ؟ -3س 

 الجواب :

 ؛ بل كان يلقي الطةب والمواعظ على تالميذه . لم يؤلف بوذا كتابا ألتباعه

ن تعاليم بوذا   ثالثة رهبان:   -بعد وااته  -ثم دوَّ

( أعلم مريدي بوذا بتدوين المسا ل العقلية وما Kashapaاقام كاشيابا )كاس أبا 
 وراء الةبيعةو 

( وهو من أسن مريدي بوذا بتدوين قواعد تةهير النفس Upaliوأويالي )
( أحب مريدي بوذا بتدوين األمثال والمحاورات Anandaأناندا ))النظام( و

 والمواعظ . 

( باللغة السانسكرتية: الكتاب المعتمد لدى Tri bita Kaويمثل )تري بيتكا 
 البوذيةو ويشمل ثالث مجموعات أو ثالثة أوعية أو سالل . 

 )سلة العقا د(  Sutte bita Kaسوتا بيتاكا 

 )سلة الشريعة(  Vinayanitatkaواينايا بيتا 

 )سلة الحكايات( Abhidhamma Bitakaوآبهيداما بيتاكا 

وهذه السالل الثالث تشمل البوذية القديمة ويقال لها: القانون البالي نسبة إلى  
 لغة جزيرة بالي . 

وقد قام األستاذ الدكتور/ رؤف شلبي ـ  رحمه هللا ـ بترجمة أحد أجزاء هذا 
ويعني الةريق إلى  Dhammapadaاب داما بادا الكتابو وهو المعروف بكت

 .الدين أو النظم األساسي للتعبد البوذي 

ومحتويات هذا الجزء كااية اي اإلحاةة بتعاليم بوذاو ويشمل هذا الجزء على 



ستة وعشرين باباً كتبت بلغة شعريةو وهذه األشعار هي التي أنتجها بوذا وراح 
 العناوين التالية:  -على الترتيب  -د شملت يعلمها ةوال طمسة وأربعين عاماًو وق

نحا ح ـ الوعي أو التعقل ـ التفكير ـ الزهور ـ الغبي ـ الشطص الحكيم ـ 
الحكمة ـ األلوف ـ األاعال الشريرةو العقاب ـ الشيطوطة ـ الذاتية ـ الدنيا ـ بودا ـ 

الفذ األمثلو  السعادة ـ اللذة ـ الغضب ـ الذنوب والعيوب ـ الحق أو الحدق ـ الةريق

 . متنوعات ـ النار ـ قحة الفيل ـ النفس ـ الكاهن أو المعلم براهمانا
 ما مضمون االستنارة في البوذية ؟ -4س 

 الجواب :

أ ـ البوذية ثورة دينية وطلقية واجتماعية على الهندوسيةو اليست البوذية 
الدين اي الهندوسيةو بمعنية باأللوهيةو وال تقبل نظام البراهمة الذين يمثلون رجال 

وهم الوسةاء بين الناس واآللهةو لقد أنكرت البوذية ذلك كلهو اليس للكاهن اي 
البوذية مزية على غيرهو وال تفوق على من سواهو بل إن مهمة الكاهن البوذي: 
الوعظ واإلرشاد اقةو وال تثق البوذية اي نظام القرابينو وال تعتقد بفكرة الطلود بل 

 راانا وهي الفناء اي الةهرو وليس عندها اكرة اتحاد النفس مع هللا .تدعو إلى الن

وكما أن البوذية ثورة طلقية أو باألحرى ثورة دينية على الهندوسيةو اهي 
كذلك ثورة اجتماعية على النظام الةبقي الهندوسيو والبوذية ليس ايها نظام دولة 

دعوة  -اي األساس  –هي وال أسرةو وال تعتني بشيء من ذلك على اإلةالقو بل 
 سلبية ال تهتم بالحياة حتى وال بغراة النوم!           

ب ـ وتشترك الهندوسية والبوذية اي كونهما ديناً وضعياًو ال مكان للوحي 
ايهو بل هما حناعة بشريةو وال مانع من وجود محدر ححيح قديمو انحرات عنه 

والحساب والجنة والنار مع  الهندوسية و حيث تظهر اي النحلتين اكرة البعث
ااتراقهما اي اكرة الطلودو كما تتفق كلتا النحلتين اي كونهما عبارة عن تقاليد 
وعادات تتناسب مع بي ة الهند وما يجاورهاو اللبي ة أثر اي ظهورهماو وللمكان 
دوره اي تعاليمهماو ثم تحولت هذه التقاليد والعادات مؤطراً إلى دين يواجه اإلسالم! 

(30)
   . 

 :) الرسالة األساسية للبوذية (  وايما يلي

 مضمون االستنارةيدعي البوذيون االتفاق على الحقا ق األربع حيث يشكل  
) الرسالة األساسية للبوذية ( و وهذا بديل لنظام العبادات الهندوسيةو وتتمثل هذه 

 التالية:      الحقائق األربعالرسالة اي 

 ـ هناك معاناة أوألمو وقد جمع بوذا سبعة مظاهر لأللم بقوله:   1

 ـ وجود الحزن ) أو األلم ( ، 1

الوالدة حزن أو ألم و الهرم )الكهولة( حزن أو ألم و المرض حزن أو ألم و  
الموت حزن أو ألم و االجتماع بغير المألوف حزن أوألمو االاتراق عن المألوف 

                              
 وما بعدها .  232( آلهة اي األسواقو ص 30)



 رجل بما يهوى حزن أو ألم. حزن أو ألمو عدم ظفر ال

 والسؤال: هل يستةيع البشر الطالص من وجود الحزن؟!!! 

 ـ أسباب وجود الحزن أو األلم : 2

 للمعاناة أسبابهاو ولأللم عللهو ويوضح بوذا ذلك بقوله: 

إذا وجدت الشهوة والهوى؛ وجد التحديد والتطحيصو وإذا وجد التحديد 
الجهل؛ وجد الطةأو وإذا وجد الطةأ؛ وجد والتطحيص؛ وجد الجهلو وإذا وجد 

 الحزنو االحزن نتيجة للهوى والشهوات . 

 )األمنية الكاذبة والشهوات المهلكة التي تؤدي إلى الوالدة من جديد( . 

 ـ القضاء على اآلالم واألحزان :  3

 المعاناة يمكن القضاء عليها بالقضاء على أسبابهاو واأللم يزول بزوال علتهو

بوذا: أيها الرهبانو هذه هي الحقيقة المقدسة عن إعدام األلم: إعدام يقول  
 الشهوة والهوى والظمأ والرغبة إعداماً باتاً. 

) إماتة الشهوات والرغباتو واجتناب عن الحاجات الزا دة والسعي اي قةع 
 العالقات الدنيوية واطتيار العزلة التامة ( . 

 معاناة :ـ السبيل إلى القضاء على أسباب ال 4

 هو اتباع وسلوك الةريق ذي الشعب الثمانيو حيث يقول بوذا:  

 أيها الرهبانو هذه هي الحقيقة المقدسة عن سبيل إعدام األلم :

 سلوك الةرق المثمن:  

 ـ االعتقاد الححيح : ويححل باالعتقاد بالحقا ق األربع المذكورة . 1

ث ةرق : ترك الدنيا ولذاتها ـ العزم الححيح أو النية الحسنة  : وتححل بثال 2
 ترك القتال . –ترك العداوة  –

ـ القول الححيح  أو القول السديد : وذلك بترك ماال يعني و واالشتغال بما يفيد 3
 . 

ـ العمل الححيح أو الفعل الحسن : التذكر باألجسام المركبة من أجزاء نجسة ! 4
 . 

على القدر الكااي من القوت  ـ العيش الححيح  أو الكسب الححيح : باالقتحار5
 اليومي . 

 ـ الجهد الححيح أو السعي المشكور : ويححل بالقيام باألعمال النااعة .6

 ـ الفكر الححيح أو الذكرى الحالحة : بذكر بوذا وأحواله وسيرته  .  7

ـ التأمل الححيح أو المراقبة الحالحة : أي مراقبة بوذا وتذكره و وإحضاره  8
 اي القلب و وتركيز العينين على تمثاله !. 

 )تعبير عن حقيقة الحكمة(أو بعبارة أطرى: اإن سالمة الرأيو وسالمة النية 
 )تعبير عن حقيقة السلوك األخالقي(وسالمة القولو وسالمة الفعلو وسالمة العيش 



)تعبير عن حقيقة االنضباط وسالمة الجهدو وسالمة ما ُنعني بهو وسالمة التركيز 
 الذهني( .

وتشكل هذه التعاليم أولى عظات بوذا بعد استنارتهو وقد اطتتم هذه العظة 
األولى بقوله: )لقد اهمت هذه الحقيقة النبيلة حول المعاناةو وهكذا أيها الرهبانو 

سمع بها أحد من قبل على البحيرة والمعراة والفهم ححلت اي األشياء التي لم ي
 والحكمة والحدس( .  

 اشرح عقيدة الكارما والتناسخ في البوذية . -5س 

 الجواب :

 الكارما والتناسخ :

الكارما والتناسخ أساس ألديان الهندو والةريق واحد تقريباً. للتطلص من 
ص يعرف اي الهندوسية تكرار المولدو ويتمثل اي قتل الشهواتو وهذا الطال

باالنةالقو واي البوذية بالنراانا وتعني حالة الفناء ووحول الفرد إلى أعلى درجات 
الحفاء الروحاني بتةهير نفسهو والقضاء على جميع رغباته الماديةو وإنقاذ اإلنسان 

 نفسه من تكرار المولد . 

( وهي تتألف أحالً من مقةعين: نر Nirvanaكلمة سنسكريتية ) والنرفانا
Nir  يةفئ أو يطمد وVa بمعنى ينفخ و والمعنى الكامل: اإلطماد 

حيث تسعى البوذية إلى الوحول إلى حالة سامية من التحرر عن ةريق  
إطماد رغبات الفرد ووعيهو لقد قامت البوذية على اكرة اقتالع الشهوات الجسدية 

 القيود المسيةرة على النفس والمشاعر . اقتالعاً تاماًو الطالص من تلك

 وجعلت للتةهير مرحلتين:

 : تةهير البدن من كل األدران واألوساخ .Nibbanaاألولى: مرحلة نيبانا 

 : مرحلة الفناء اي الةهر .Nirvanaالثانية: مرحلة النراانا 

 إن من مكونات النراانا : السيةرة الكاملة على النفس و والبحث عن الحقيقة ن
 والنشاة والهدوء والغبةة و والتركيز وعلو النفس .

ويعتقد البوذيون أن النجاة ال تححل بمةالعة الكتب والتدبر ايها و بل البد من 
األطذ من الراهب الكامل الذي يبلغ درجة بوذا اي التطلي عن الشهوات والرغبات و 

وم هذا العابد مقام وهو الوحيد الذي يتولى كشف األسرار و واي المرحلة األطيرة يق
المعبود و والمطلوق مقام الطالق ؛ الم يبق بينه وبين طالقه أدنى ارق و ومن هنا 

 يدعي األلوهية لنفسه !

وال يعقب ذلك جنة وال نار وال بعث وال نشورو وإن ورد لذلك ذكر اي 
 الكتاب المعتمد لدى البوذية . 

 

 

 



 ما موقف البوذية من اإليمان باهلل ؟ -6س 

 الجواب :

 ال إله في البوذية القديمة،

اقد قال بوذا: عن المشايخ الذين يتكلمون عن هللاو وهم لم يروه وجهاً لوجهو  
 كالعاشق الذي يذوب كمداو وهو ال يعرف من هي حبيبته ؟ 

 أو كالذي يبني السلم وهو ال يدري أين يوجد القحر؟ 

 ر ليقدم له !!!.   أو كالذي يريد أن يعبر نهراً اينادي الشاةئ اآلط

ومن أجل هذا اإلنكار لأللوهيةو وألن اإليمان بها اةرةو اتجه أتباع بوذا من 
بعدهو يفكرون اي اإللهو ااتجه بعضهم إلى أن بوذا ليس إنساناً محضاًو بل إن روح 
هللا قد حلت ايهن ويعتقدون أنه ابن هللا المطلص وقد تجسد بواسةة حلول الروح 

و )مايا( على نحو ما اعتقده النحارى الحقاً اي السميح  القدس اي العذراء
وأحبح مثال بوذا بمرور الوقت إلهاً يعبدو وتحول البوذيون شي اً اشي اً من راض 

 األلوهية إلى االعتراف باآللهة الهندوسيةو ومن اإلنكار إلى اإلقرار . 

أنه كان وللحقيقة اإن بوذا عاش ومات ملحدا و والعجيب أن نجد من يزعم ب
 رسوال ألهل الهند !!!

 أما أتباع بوذا بعده اقد ااترقوا ارقتين اي موقف بوذا من اإليمان باأللوهية :

ارقة تعتقد أن بوذا  ال يؤمن باإلله الطالق و وكان يمنع أتباعه من الطوض 
اي لك و وهذا االعتقاد وقع به اإلجماع من العلماء المتقدمين و كما أن بوذا لم يذكر 

 ود هللا اي الحقا ق األربع .وج

وارقة تعتقد أن بوذا كان يؤمن باإلله األكبر ؛ إال أنه لم يهتم بهذا ؛ ألنه كان 
 أمرا معلوما لدى المجتمع الهندي !

 لكن الحواب والواقع مع الفرقة األولى .

 ما طبيعة العبادات في البوذية ؟ -7س  

 الجواب :

 بالحركات واألاعال و اكل ما عندها هو:إن البوذية ال تعرف ةريقة العبادات 

 ـ اإلكثار من الحمد والثناء على بوذا لحسنه وجماله وكماله على حد زعمهم 

ـ التلذذ بذكره وتحوره اي الطلوة والمجتمعو والدعاء بحيرورة نسه مثله اي الحياة 
 .  الثانية وتذكر اسم بوذا وتحوره من أعلى مراتب العبادة عند الرهبان البوذيين

ومن ترانيم البوذية: أسجد لبوذا اإلله الكامل الذي انكشف له العالم )ثالث 
مرات( أعوذ بالبوذا اإللهو أعوذ بالدينو أعوذ بجماعة البهكشو" أتباع بوذا "و  

 )ثالث مرات(:

 ـ أتقبل حكماً ال سرقة ايه . 2  ـ أتقبل حكماً ال إيذاء ايه .  1

 ـ أتقبل حكماً ال كذب ايه .  4  ـ أتقبل حكماً ال شهوة ايه .  3

 ـ أتقبل حكماً ال سكر ايه .  5



 ما موقف البوذية من النظام الطبقي ؟ -8س 

 الجواب :

يقول بوذا: "اعلموا أنه كما تفقد األنهار الكبيرة أسماءهاو عندما تحب اي البحرو 
كذلك تبةل الةبقات األربع عندما يدطل الشطص اي النظام ويقبل الشريعة 

 لبوذية(" . )ا

لكن بوذا كان يتردد اي قبول المرأةو امازال ابن عمه وأحب مريديه آناندا 
يلح عليه حتى قبل ضم النساء إلى جماعتهو وقد قال بوذا آلناندا: "لو لم تضم المرأة 
لدام النظام الطالص ةويالًو أما اآلن بعد دطول المرأة بيننا اال أراه يدوم ةويالً ؛ 

موته بتغيير ما يضر النظام مشيراً بذلك بةرد النساء إذا رأى أتباعه الذا أوحي بعد 
 منهن طةراً على البوذية .

 

 اكتب نبذة عن الواقع المعاصر للبوذية . -9س 

 الجواب :

 البوذية دعوة إلى السلبية أوال : 

ابتدأت البوذية من حيث انتهت الهندوسية و االبوذية دعوة إلى السلبية بكل ما 
تحمله الكلمة من معنىو اهي دعوة إلى الهروب من الحياةو حيث دعت إلى السياحة 
وعدم الملكيةو والطالص من الثروةو وتعظيم البةالةو وكان سلوك بوذا يناقض حب 

أن يتنازل عن أمواله وعقارهو ثم يحمل  العملو وحث بوذا من يريد دطول )النظام(
 مطالته ويلتحق بالجماعة . 

 والبوذيون ال يرغبون اي التناسلو ويحرم على الرهبان الزواج .   

إن العمل اي البوذية: التركيز اي التفكير والعمق ايهو إنه التجربة الروحية التي 
لضبة الشهوات دون ال يمكن بيانها بالنظريات والعبارات بل بالسير المتواحل 

 شعا ر محددة أو ةقوس معينة .

 ثانيا : الخروج على التعاليم البوذية ال سيما مع المخالف :

البوذية و اإن التةور الها ل اي النظام البوذي قد تعاليم مع تقديرنا لتلك ال
أحاب تلك الطحا ص بالتدهورو السيما مع المسلمين كما هو مشاهد اي بالد 
الحين وتايالند ونيبال وبورما وغيرها . بل شاهدنا انقالبات عسكرية ومظاهرات 

 دموية واشتباكات عنيفة اي كثير من المجتمعات البوذية . 

ذية وطضعت لكثير من التغييراتو ابعض الشعوب مثالً أدطل لقد تبدلت البو
ايها عبادة النساءو والبعض أدطل ايها عبادة الفيلة ؛ محتجاً بأن بوذا قد تقمص 

 أجسادها مرات متعددة . 

والبعض اآلطر جعل شعا رها أن يباح للكهنة كل موبقة مهما بلغت اداحة ما 
أنه ال يحس أثناء هذا الفجور بسرورو ايها من عهر ومجونو مادام الكاهن يدعي 

 إلى غير ذلك مما ال يطةر لبوذا وال لتالميذه وال ألنحاره األولين ببال . 

لقد تقبل المجتمع البوذي كعرف اجتماعي مألوف انتشار الفاحشة وتجارة 



األعراضو واإلثراء عن ةريق الجنسو اظهر الفساد اي تايالند وغيرها من 
  المجتمعات البوذية .

بقي أن نؤكد على أن االحتالل الغربي عمد إلى إاساد الحياة اي األمة 
 اإلسالمية باستقدام وتشجيع الهجرات الحينية والهندية . 

% قبل نزوح الحينيين والهنود الذين عمد 100اماليزيا دولة إسالمية 
بها االحتالل البريةاني على جلبهم إلى ماليزيا و وتايالند تجبر المسلمين اي جنو

على عبادة األحنامو وتضيق عليهم اي حياتهمو وتحرمهم من حقوقهم اإلنسانية و بل 
نجد دولة مثل بورما البوذية ) مينمار ( تقذف المسلمين أحياء اي النارو وترتكب 
 مذابح بشعة وعمليات ةرد اي حق المسلمين تحت مرأى ومسمع من العالم كله !!!. 

تي كتبته األستاذة إيماان عاارف و تحات عناوان وحسبنا أن نقدم هذا التحقيق ال
الوجااه اآلطاار لإلرهاااب البااوذي( وذلااك اااي حااحيفة األهاارام القاهريااة   .. ) ميانمااار

 م و تقول الكاتبة : 2013من شهر يوليو سنة  3بمحر و بتاريخ 

يبادو أن الحااورة المعتااادة والمعرواااة لاادي الجميااع عاان الديانااة البوذيااة باعتبارهااا 
والهدوء و وللرهبان البوذيين باعتبارهم نموذجاا للتواضاع  و ااي سابيلها  تدعو للسالم

و والسبب التةورات المتالحقة التاي تشاهدها ميانماار ااي اآلوناة  للتغير الجذري حاليا
األطيرةو والتي لفتت أنظار الحاحااة الغربياة و  الاي الحاد الاذي وضاعت اياه مجلاة  

ذيين ممان لماع نجماه طاالل الفتارة الماضاية تايم  األمريكية حورة أحاد الرهباان الباو
علي غالاها ؛ باعتباره يمثل أبرز مالمح التةرف البوذي و كما أةلقت علياه المجلاة 
أو كمااا اعتبرتااه بعااض الحااحف الغربيااة أحااد أشااهر رمااوز األحااولية البوذيااة و كمااا 

 يفضل الراهب  آشين ويراثو  أن يةلق علي نفسه.

مار لتحقيق الديموقراةية ؛ تعااني االقلياة المسالمة واي الوقت الذي تسعي ايه ميان
من أسوأ حور التمييز والعناف و الاذي راح ضاحيته الم اات طاالل العاام الماضاي ؛ 
بسبب التيار الذي يجسده هذا الراهب و بعد أن أحبح ظاهرة  و رحد المراقبون قوة 

آلالف ممان تأثيرها ونفوذهاا ااي المجتماع الباورمي و بعاد أن أحابح جمهاوره يعاد باا
يحرحااون علااي االسااتماع لعظتااهو التااي يطححااها بالكاماال للحااديث عاان األعااداء 
ومثيري الشغب و والمقحود بهام األقلياة المسالمة و دون أن يساميهم بحاراحة و وإن 

 كانت كل الدال ل تشير الي أنهم المقحودون بهذا الوحف. 

لمسالمة ؛ اال أناه ورغم أن آشين يعد من أشهر الرهباان المحرضاين علاي األقلياة ا
ليس الوحيد اهو يمثل توجهاا كاامال و يشاير بوضاوح لتحااعد تياار التةارف الباوذي 

 اي ميانمار. 

وهنا يشير المراقبون و إال أنه بالرغم من أن هذا الراهب الذي يعد االب الروحاي 
للتوجه المعاادي للمسالمين و ينفاي حالته دا ماا باأي أعماال عناف تنفجار ضاد االقلياة 

؛ إال أن هناك شبه اتفاق علي أن عظاته وطةاباته و  تمتلئ عادة باإلشارات  المسلمة
المعادية لإلسالم و وتحفل بالكراهياة والعنافو وهاو أمار يبادو أناه لايس جديادا علياهو 

م ؛ بساابب هجومااه علااي األقليااة المساالمة و ولكاان أةلااق 2003اقااد ساابق وسااجن عااام
إةاار حالاة االنفتااح السياساي  سراحه العام الماضاي ؛ بعاد ان ححال علاي عفاو ااي



 التي تشهدها ميانمار حاليا علي يد الر يس االحالحي  ثين سين . 

ويباادو أن هااذا الطةاااب الااذي باادا طااتااا واعتبااره الكثياارون دطاايال علااي المجتمااع 
البورمي  و يكتسب أرضا جديدة كل يومو طاحة اي ظل مناخ الحرياة الجديادو وهاو 

ارو( يعباار دا مااا الطااية الرايااع بااين حريااة التعبياار مااا داااع الاابعض للقااول أن )ويثاا
والحض علي الكراهية ؛ مستفيدا من تطفيف القيود المفروضاة ومان الفتارة االنتقالياة 
الهشااة و وهااو أماار يااراه المحللااون ال يشااكل تهدياادا حقيقيااا لمسااار الديمقراةيااة اااي 

علي حفاظ االمانو ميانمار اقةو ولكنه يثير العديد من التساؤالت حول قدرة الحكومة 
وعلااي تعقااب هااذا الطةاااب المتةاارف ماان قباال الرهبااان البااوذيين و اااي دولااة تاادين 

%مان عادد الساكان و ويحتال ايهاا  8الاي 4غالبيتها بالبوذية و ويشاكل المسالمون مان
البوذيون المناحب العليا اي الجيش والشارةة واالدارة الحكومياةو وهاو ماا يتنااقض 

داعي لمواجهاة محااوالت تغييار هوياة الدولاة مان قبال مع الطةاب الةاا في الساا د الا
 السكان المسلمين.

  وهاي ثالثاة 969وهنا يشير البعض الي أن الحركة التي يقودها الراهاب وتسامي 
أرقام يقول : إنها تمثل قيم وتعاليم البوذية ؛ تساببت ااي أن يحابح المجتماع ااي حالاة 

توزيااع منشااورات تشااير  اسااتقةاب غياار مساابوقةو طاحااة وأنااه يااتم طااالل العظااات
للطةاار الااذي يمثلااه المساالمون و وتاادعو لمقاةعااة تجااارتهم ومحااالهمو باال إنهااا تبناات 
مؤطرا حملة لمنع الزواج المطتلة باين أبنااء الاديانات المطتلفاةو وهاو ماا دااع بعاض 

م و الداعياااة للحرياااة وإنهااااء الديكتاتورياااة 2007الرهباااان ممااان قاااادوا انتفاضاااة عاااام
عان شاعورهم باإلحبااة مماا يحادثو ااالي جاناب تساببها ااي تزاياد العسكرية للتعبير 

موجات الكراهية والعنفو اقد أثرت سلبا علي حورة ميانمار اي محيةها االقليمايو 
واقلقاات البااوذيين اااي الاادول المجاااورة و الااذين اعتبااروا مااا يحاادث انتهاكااا حااريحا 

ماارس الماضاي و  باأن أي لتعاليم البوذية و  للحد الذي داعت الدالي الماا للقاول ااي 
قتل باسم الادين غيار مقباولو داعياا الرهباان الباوذيين لتأمال الوجاه الحقيقاي للبوذياة. 
وهااي دعااوة يباادو انهااا ال تجااد آذانااا حاااغية  و طاحااة اااي ظاال االنتشااار الواسااع 
للملحقات و التي تحمل شعار الحركاة ااي كال مكاان ااي ميانماار و  علاي السايارات 

 التي تضم المحال التي يمتلكها تجار مسلمون والدعوة لمقاةعتها. والمحالو وللقوا م

وهنا يشير المراقبون الي أن هذا الطةاب المتشدد و وإن كان له أبعاد سياسية 
 2015تتعلق ببعض األةراف و التي تسعي لتحقيق محالح انتطابية طالل انتطابات

 القادمةو إال أن الحقيقة أن أسبابه تبدو أعمق بكثير. 

ويري هؤالء أن هناك شعورا عاما بالتحامل ضد األقلية المسلمةو عملت 
الحكومات العسكرية طالل العقود السابقة علي زرعه اي أذهان العامةو طاحة وأن 
 هذه الحكومات اتطذت طةوات اعلية علي أرض الواقع للتمييز ضد األقلية المسلمة. 

تلقاه عدد محدود من  هذا الطةاب الذي يسعي لبث الطوف من المسلمين و
الرهبان البوذيين و الذين يحظون عادة باحترام المواةنين و ويتمتعون بالمحداقية ؛ 
بسبب األدوار السياسية التي لعبوها علي مدار السنوات الماضيةو وزادوا عليه 
تعميق مطاوف األغلبية البوذية ؛ من أن يشكل هؤالء تهديدا للنقاء العرقي للبالدو 



شار تحركات هؤالء الرهبان اي ةول البالد وعرضهاو واي ظل تلميح وبسبب انت
البعض إلي وجود دعم من بعض االةراف المتشددة التي تسعي لتقويض جهود 
الر يس االحالحيةو استةاع هؤالء الوحول ألكبر عدد ممكن من المواةنين و 

 وإقناعهم بوجهة نظرهم المتةراة. 

الدعوة ليس دينيا اقة ولكنه اقتحادي ومع ذلك يري البعض أن أساس هذه 
كذلكو افي هذه الدولة التي تعد من أاقر الدول االسيوية و يتمتع المسلمون بمستوي 
مادي أاضل من البوذيين ؛ بسبب نشاةهم االقتحادي الواضح و وهو ما يثير 
حفيظة الكثيرينو الذين يبدون مطاوف من أن يزداد تميز هؤالء طاحة مع انفتاح 

 د أمام االستثمارات الطارجية.البال

وأيا كان األمر ؛ اإن الحكومة التي سارعت للهجوم علي تقرير مجلة التايم  
مؤكدة أنها تعمل علي تجنب البالد حراعات غير مةلوبة و وأنها تتعاون مع 
القيادات الدينية والزعامات الحزبية واإلعالم والمواةنين لتحقيق ذلك ؛ مةالبة ببذل 

لجهد ليس اقة لتحسين حورتها اي الطارج و ولكن لضمان أن يسير مزيد من ا
 التةور الديمقراةي اي مساره الححيح دون عوا ق تحول دون نجاحه.

 : االنقسام البوذي الداخلي : ثالثا  

البوذية ليست بناء متماسكا يجمع حوله كل المتدينين بها و بل تحولت البوذية إلى 
يتعلق بتعاليم بوذا و وبعضها يتعلق بالمكان و وبعضها كيانات متعددة و بعضها 

 يتعلق بالزمان و وذلك على النحو التالي :

 أقسام البوذية بالنسبة لتعاليم بوذا :

 انقسمت البوذية ـ بشكل عام ـ إلى قسمين: 

 يأطذون بكل تعاليم بوذاو  متدينين

 يأطذون ببعض تعاليم بوذاوومدنيين 

 للمكان : أقسام البوذية بالنسبة 

البوذية اي الهند وسريالنكا وبورما وكمبوديا وتايالند والوس تطتلف عن  -1
البوذية اي بالد التبت والحين وكوريا واليابان وايتنام وأوربا وأمريكاو ابوذية 

وتعني التأملو تعتقد اعتقاداً مطتلف عن  (Zenبوذية زن ) الحين واليابان أو
حبغها الحينيون بثقااتهم وحياتهم اجعلوا آلهتها ثالثة البوذية التي وضعها بوذاو اقد 

وثالثين إلهاً . على نحو ما كانوا يعملون قبل البوذيةو وأقاموا لها المعابد الجذابةو 
ومما سبب إقبال الحينيين على البوذية أنها دطلت بالدهم بعد أن أحبح بوذا إلهاً 

 و وتقام له الحلواتو وأحبح تمثال بوذا وثناً يعبدو وتقدم له القرابين

)البالغ الكبر( و افي األرجاء  البوذية المهايانيةويعرف هذا بمذهب الشمال أو 
الشمالية من الهند والتبت ومنغولية والحين واليابان حيث ساد مذهب الماهايانا 
)البالغ الكبر( ؛ أعلن ألوهية بوذاو باعتباره المطلصو واالعتقاد بأن بوذا ليس له 

إنه نور مجسم و وظل ظهر اي الدنيا و وهو اإلله األكبر و وهو اإلله جسم و بل 
األزلي و ولقي أتباع بوذا القديسون ما لقيه ـ الحقاً ـ قديسو النحرانية من التعظيم 



 ااتطذت المهايانا من كل راهب إلها من دون هللا !!!

وازدهرت اي البوذيةو كما ازدهرت الحقاً ـ اي نحرانية العحور الوسةى  
ـ قدسية اآلثار الباقية من السلفو واستطدام الماء المقدس والشموع والبطور والثياب 
الكهنوية ولغة الكهنوت الميتةو والرهبان والراهبات وقص الشعر والعزلة اي 

 األديرة واالعتراف والحيامو 

 يقل ول ديورانت اي قحة الحضارة: واي هذا الحدد

)وما اقرب الشبه بين نجاح البوذية حين امتألت باألساةير والمعجزات 
واالحتفاالت والقديسين الذين يتوسةون بين األرض والسماء بالنجاح الذي لقيته 
الكاثوليكية قديماً وحديثاً لما ايها من زطرف وتمثيل وانتحارها على المسيحية 

 تستانتية الحديثة اي بساةتها الطالية من كل زطرف!( .          األولى والبرو

 بمذهب هنايانايعرف المذهب اآلطر اي منةقة الجنوب بالهند وسيالن  -2
 )العربة الحغيرة( .

ومذهب هنايانا : ينكر وجود هللا والروح واإللهام و ويعتقد بشرية بذا و وأنه 
ا مات ؛ إال أنه وحل إلى درجة قديس و ولد من أب وأم كغيره من البشر و وأن بوذ

 واستحق أن يلقب ب ) آجاريامنش( 

 أقسام البوذية بالنسبة  للزمان  :

 قسم العلماء البوذية إلى :

 حبغتها أطالقية وميزتها سذاجة المنةق وإثارة العاةفةو  بوذية قديمة -1

 ية . حبغتها السفية مزجت بين تعاليم بوذا ونظريات السف بوذية جديدة -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ملحق

 

 البوذية شعارات
 

 



 

 
 بوذي معبد داخل لبوذا تمثال

 

 



 من نسبة أعلىمليون ، و500إلى  350يترواح عدد البوذيين في العالم ما بين 
 31في عشر دول على النحو التالي : البوذيين

 102000000 الصين
 89650000 اليابان
 55480000 تايالند
 49690000 فيتنام

 41610000 ميانمار
 12540000 النكا سري
 10920000 الجنوبية كوريا
 9150000 تايوان

 9130000 كمبوديا
 7 ،0 000،00 الهند

 في حين يشكل البوذيون أعلى نسبة في الدول اآلتية : 
 ٪95 تايالند

 90كمبوديا
 88ميانمار
 75 بوتان
 70النكا سري
 65 التبت
 60 الوس
 55 فيتنام

 50 اليابان
 43 تايوان       45 ماكاو
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 أسئلة التقويم الذاتي

 ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

العبررارة الخاطئررة فيمررا م ( أ ررا( أ ررام العبررارة الصررحيحة، وىال ررة )وررع ىال ررة )
 ي ي:

                           ()                      األصل أن البوذية دىوة إلحادية            (1
                     ()                 ق.م                          563توفي بوذا سنة (2
              ()         الم ك آشوكا ساىه ى ا جعل البوذية ديااة ىالمية   (3
 () ال نهوسي او كسر شوكة البوذية في ال نه   ا جارياركشن (4
 () البوذية دىوة إلا الس بية                                           (5
 ()             ينحدر بوذا من أسرة ثرية من ةبقة الكاشتريا (6
لاام يؤلااف بااوذا كتابااا ألتباعااه ؛ باال كااان يلقااي الطةااب والمااواعظ علااى  (7

 ()                                                                تالميذه
 ()                      مرحلة النراانا مرحلة الفناء اي الةهر (8
                    ()                 انايااا تعت ه بألواية بوذا                          (9

                           ()في العبادة البوذية  حركاو وركوع وسجود وأفعال اناك  (10

 االختيار من متعدد:أسئلة  ثالثاً:

  اختر اإلجابة الصحيحة  ما بين ال وسين:

 الويشيا (  –الشودرا  – الياشتريا –ينتمي بوذا إلا أسرة  ن طب ة ) البراما  (1
العابرره  –الف يسرروع اليبيررر  –الحرراكم العظرريم  – العررالم المسررتنير عنررا برروذا )  (2

 الصالح ( 
 (  النراانا -النجاة  –الطالص اي البوذية يعرف بمحةلح ) االنةالق  (3
دفع بوذا إلا ترك حياة النعيم والتوج  احو الت شف والزاه  شااهت  ) الشيخ   (4

 (جميع  ا سبد –الناسك ال نهوسي –جنازة  يت  -الرجل المريد -اليبير
 سراتا –كنشرك  – أشروكا؛ الم رك )  هناداعتنق البوذية وجعلها ديناً رسامياً لل (5

 (اارشا –  اراا
: الكتااب السنساكريتية( باللغاة تو بيتكاا  –اور بيتكا  – بيتكاتري يمثل ) (6

 .المعتمد لدى البوذية
ن تعاليم بوذا (7  ( جميع  ن سبد –أاااها  –أوبالي  – كاس أبا) بعد وااته  دوَّ
جميرع  را  – األخرت باألسرباب –التوكل  – الس بية –البوذية دىوة إلا ) العمل  (8

 ( سبد 
جميرع  را  –المروو  –المررض  –الي ولرة  – ن الحزن في البوذيرة ) الروالدة  (9

 سبد (
 (جميع  ا سبد  –تعبهية  –أخال ية  –البوذية ال هيمة  صبفت ا ) ف سفية  (10

 
 

 

 



 الجينية

 

 

  أوالً: أسئلة المقال:

 

 ؟ الجينية والهندوسية والبوذيةاذكر العالقة بين  -1س 

 الجواب :

 (Jainism تعرف( ) )" أيضا ب "جاين دارما" "جاينية "جانتية " " يانية
إحدى الديانات الدارمية

32
ذات الةابع الفلسفي و نشأت اي الهند القديمة تبعا لتعاليم  

 ماهاايرا )حوالي القرن السادس قبل الميالد(. 

إنها نظام السفي وعقا دي هندي قديم و يحتل المرتبة الدينية السادسة اي 
 عدد !الهند من حيث ال

 ويظهر الفرق بين الجينية والهندوسية والبوذية من وجوه منها :

 الجينية ثورة دينية وطلقية واجتماعية على الهندوسيةو  أوال :

اليست الجينية ـ اي جانبها الديني ـ تقدس آلهة الهندوس أو تعترف بالروح 
 األكبر أو بالويداتو

وشدة التقشف بل تتجاوز ذلك وليست ـ اي جانبها األطالقي ـ تكتفي بالزهد  
اي سبيل تحرير الروح إلى االنتحار والقضاء على العواةف والرغبات باعتباره 
الةريق الموحل إلى السعادةو والجيني المطلص هو الذي يشعر باستعداده للموت ؛ 
 لذا يأطذ عهد السالطانة و ويقابل الموت طالل حوم مستمر و وتحت إرشاد الراهب!

ية كهذهو قا مة على أساس من الشك العميق اي قيمة الحياة إن عقيدة دين
واإلنكار الشديد لهاو كان يمكن أن تجد اي الناس شيوعاً اي بلد ما ات ت الحياة ايه 
عسيرة شاقة؛ لكن هذا التةرف اي الزهد قد حال دون إقبال الناس عليها حتى اي 

 الهند !

ورة على نظم الةبقات وليست الجينية ـ اي جانبها االجتماعي ـ سوى ث
 الهندوسي .
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 ( الطبيعي ال ااون=  ،धर्ा: بالية ،धर्म: سنيسريتية ،[dʱərm] دارم: يةأرد' )دار ا 

 ومن خصوصا،   الصحيح التواصل أو،  العيش في الصحيحة الطري ة:  الهار ا تعني : أخال يا

 . وروحااي ديني  ف وم

 . الع يا الح ي ة طريد:  اىتباراا يمين الهار ا فإن:  الصوفية والمهار  ل روحااية بالنسبة

 بما ال نهية الجزيرة شب  في الناشئة الهار ية الهياااو ومن األساسي المصط ح الهار ا تشيل

  ، والسيخية( دار ا جاينا) والجاينية( بوذادار ا) والبوذية( دار ا سااتااا) ال نهوسية في ا

  تع يمات م في( ل طبيعة الصحيح الف م) الهار ا ى ا تاكه األديان ات  جميع

 Dharma يوكام دار ا إلا بسرىة وتتطور الهار ا  ع بالتوافد الحياة تبهأ التعاليم ات  في

Yukam، وكشا  Moksha ايرفااا أو Nirvana (الشخصي التحرر.) 



تشترك الجينية والبوذية اي مبدأ ظهورهما اي القرن السادس قبل  ثانيا :
الميالدو وتشابه ةبيعة مؤسسهماو وتاريطهاو وكثير من تعاليمهماو لكن البوذية 
اارقت الهند إلحرارها على راض نظام الةبقات و واي نفس الوقت وجدت أرضاً 

 ب لها؛ حيث كانت أقل تةرااً من الجينية وطارج الهند تستجي

بينما أتباع  الديانة الجينية حاليا يشكلون أقلية اي الهند إضااة لتجمعات مهاجرة 
متزايدة اي الواليات المتحدة وكندا و غرب أوروبا ) إنجلترا ...( و أاريقيا ) كينيا 

 ...( و الشرق األقحى وأمكان أطرى.

من الهندوسية والبوذية و ويقل  الديانة أقل كثيراوعلى كل حال و اأتباع هذه 
 عددهم عن طمسة ماليين شطص اي جميع أنحاء العالم ! 

% من 1ورغم قلة عدد أتباع هذا المذهب اي الهند حالياو حيث يمثلون أقل من 
مجموع السكان )أكثر من ثالثة ماليين اي الهند ( إال أن معظمهم من أغنى األغنياء 

اي التجارة والمداوالت الماليةو حتى إنهم يعتبرون اليوم من الةبقة وأنجح الناس 
العليا اجتماعيا واقتحاديا وأسهموا إسهاما ال يستهان به اي تراث الهند الثقااي 

 والعقلي.

جميع أديان الهند الكبرى تشترك اي أمر كلي هو اإلحساس بأن الدنيا  ثالثا :
من ذلك كلهو واجتهدت كل نحلة اي سبيل ألم ومعاناة وتعاسةو وأنه يجب التطلص 

 الطالص .

اعند الهندوسية ال سبيل إلى الطالص إال باالنةالقو واي البوذية بالنراانا 
واي الجينية بالنجاةو وتتميز كل وسا ل اإلطالص باتباع ةريقة قاسية اي الزهد 

الرغبات والتقشف والطمول والرهبنة والتنسكو لكن الجينية تفوق غيرها بقهر وقتل 
 المادية وإانا ها بإاناء الجسد نفسه!  

تأثرت بالجينية و وكذلك  –مع قدمها  –من العجيب أن الهندوسية  رابعا :
 رغم معاحرتها للجينية ؛  –البوذية 

 لقد تأثرت كل من الهندوسية والبوذية بالجينية اي جوانب منها :

 : عبادة األصنام وبناء المعابد 

بوذيون ذلك إال من الجينيين و حيث حارت عبادة األحنام لم يعرف الهندوس وال
عند الجينيين من األمور الضرورية ؛ لكي يتمكن العابد من تركيز القلب على 
حورة المعبود و اعملوا على تحوير حياة األشطاص الذين نجت أرواحهم من 

 الجينيين !  عودتها إلى الدنيا و وهم الذين أسسوا الجينية و وهؤالء أعظم اآللهة عند

 لذا تعد الجينية محدر عبادة األحنام اي بالد الهند !

 ) أٍهْنسا ) تحريم ذبح الحيوان 

  عقيدة التناسخ أو جوالن الروح. 

  الرهبانية. 

  الُعِري. 
 



 اكتب تعريفا عن مؤسس الجينية . -2س 

 الجواب :

َمَهاِبْير ُسَوامي  و  –أيضا  -( ويعرف Mahawiraأ ـ تنسب الجينية إلى مهاويرا )
وينحدر من ةبقة الكاشتريا و أقامت أسرته بالقرب من مدينة باتنا عاحمة والية 

وتقع اي شرق الهند على حدود نيبالو وكان أبواه من الوجهاء  Bihar"بيهار" 
واألثرياءو حتى وحفت بعض الروايات بأن أباه كان أمير المدينة أو ملكهاو وكان 

 مهاويرا االبن الثاني لوالديهو ولذلك آلت اإلمارة إلى أطيه عقب وااة والده . 

ق. م  599ـ ولد مهاويرا اي سنة  ب
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و وسماه والده "وردهاماتا" أي الزيادة؛ ألنه 
كان محدر رطاء منذ حملت به أمهو لكن أتباعه يةلقون عليه "مهاويرا" "ماهاايرا" 
أي البةل العظيم كما يةلقون عليه "جينا" أي الفاتح بمعنى القاهر للشهواتو 

 المتغلب على الرغبات المادية  أو الذي غلب على شهواته ورغباته !. 

ـ نشأ مهاويرا كما نشأ بوذا اي حياة متراة وأسرة ثريةو ولكن مهاويرا تأثر جـ 
بالرهبان والنساك الذين تستقبلهم أسرته من حين آلطرو وقد قامت أسرته بتزويجهو 
اتزوج وأنجب بنتاو وظل مهاويرا ةيلة حياة والده يكبت شعوره وميله إلى الزهد 

أن يأذن له اي الرهبنة ؛ لكن أطاه ةلب حتى مات والداهو اةلب مهاويرا من أطيه 
منه تأجيل ذلك لمدة عامو الما انقضى العام أعلن مهاويرا اي اجتماع عام كبير 
تطليه عن كل شيء اطلع مالبسه وحلق رأسه وبدأ حياة جديدة وكان سنه آنذاك 

 ثالثين عاماً . 

من ترهبهو  د ـ انةلق مهاويرا اي ةريق الرهبنة والتقشف وبعد ثالثة عشر شهراً 
قتل اي نفسه عواةف الجوع واإلحساس والحياءو اكان يتجول اي البالد عارياً دون 
مالبس تسترهو وكان يعيش على الحدقات الةفيفة التي تقدم إليه و وأطذ يواحل 
تقشفه وتأمالتهو وكان حريحاً على أال يقتل حياو وبعد اثني عشر عاماًو وحل 

أنه وحل إلى حالة الذهول والفناء ودرجة العلم  مهاويرا ـ كما يعتقد مريدوه ـ
المةلقو وبعد سنة أطرى من الحراع والتأمالت ااز بدرجة المرشد )تيرثانكا 

Teithankare) 

هـ ـ بدأ مهاويرا التبشير بدعوته ااستجاب له أهل مدينته ثم القت دعوته قبوالً بين 
الرااضة المتيازات  تالةبقا وين سا ر يا ةبقة الملوك والقوادةبقة الكاشير

 البراهمة . 

و ـ وبعد حياة ملي ة بالقسوة والزهد والتأمل والعري ؛ قضى مهاويرا نحبه سنة 
ق.م عن اثنتين وسبعين سنة و وقد ترك وراءه أربعة عشر ألفاً من أشياع  527
 رهباناً عزاباًو وةا فة من النساء يكن راهبات عانسات ..  مذهبه

 

                              
ق. م و ويرى آطرون أنه  477ق . م ـ  549يرى بعض الباحثين أن مهاويرا عاش بين سنتي  33

 ق . م و وكان معاحرا لبوذا ! 486 -540عاش بين سنتي 

 



 الجينية ؟ما تاريخ   -3س 

 الجواب :

أ ـ يعتقد أتباع الجينية أن مذهبهم قديم جداًو وأن دينهم قديم كقدم العالم و وأنه 
 Tri than kara ساهم اي تأسيس الجينية أربعة وعشرون تيرثانكارا = تيرشنكر

)مرشداً أو من يعتقد الجينيون بألوهيتهم ( و وقد استةاع هؤالء المؤسسون قهر 
على رغباتهم الماديةو القبوا بالجينيينن وكان الجين األول اسمه  شهواتهم والتغلب

رسابها أو )ريشابها( وال يحفظ التاريخ شي اً عنهو وما بين كل اثنين من الجين 
 السابقين ماليين السنين ؛ لذا التعرف الجينية بدايتها وال تحفظ تاريطها !

وهو بارسواناث المولود وما يهمنا هما الجينيات األطيران: الثالث والعشرون 
 اي القرن التاسع قبل الميالدو وقد أسس نظاماً للرهبنةو وجعل أتباعه قسمين: 

طاحة وهم الرهبان الذين التزموا الرياضة الشاقة والحرمان وتركوا األهل  ـ
 واألوةان . 

ـ عامة وهم الذين يؤيدون النظام بأموالهم ويمدون الرهبان بحاجاتهمو مقتدين 
 ن ما وسعهم ذلك . بالرهبا

ثم جاء الجين الرابع والعشرون وهو مهاويراو ااعتنق مبادئ بارسواناث 
 وزاد عليهاو واشتهرت الةريقة باسمه .  

 ق. م حدث انقسام طةير شةر الجينية إلى ارقتين:  527ب ـ بعد وااة مهاويرا سنة 

أي  Digambaraديجامبرا " ديامبرا"أو الفرقة الدجامبرية   األولى:
أححاب الزى السماوي )العراة الذين اتطذوا السماء كساء لهم( ولهذه الفرقة أربعة 

 اروع .

األخرررررى: سررررويتامبرا " اسررررفتامبرا"أو الفرقررررة الشرررروتامبرية "شررررويتاْمَبارا" 
Suetambara   . ًأي أححاب الزى األبيضو ولهذه الفرقة أربعة وثمانون ارعا 

سم يعبد األحنام و وقسم يحرمها و ثم انقسمت كل منهما إلى قسمين : ق
االقسم الذي يحرم األحنام من الدجامبرية يسمى تاران بنتحص و ومن الشوتامبرية 

 يسمى داس .

ق.م ؛ حينما هاجرت جماعة من اليانيين إلى 360وبدأ ذلك االنقسام عام 
 الجنوب ؛ بسبب مجاعة أحابيتهم !!!

سترون عوراتهم بقماش أبيض ؛ وعندما عادوا إلى الشمال و بدأ الراهبان ي 
احدث حراع بين الفريقين : العا دين والمقيمين و أدى إلى انقسام رسمي عام 

ي الشمال م و ومعظم اليانيين اي الجنوب من العراة و بينما معظم اليانيين ا82أو79
 من أححاب الزي األبيض .

 اذكر أبرز الفروق بين الفرق الجينية . -4س 

 : الجواب 

 ق. م حدث انقسام طةير شةر الجينية إلى ارقتين:  527بعد وااة مهاويرا سنة 



أي أححاب الزى السماوي )العراة الذين  Digambaraديجامبرا  األولى:
 اتطذوا السماء كساء لهم(.

 أي أححاب الزى األبيض  Suetambaraاألخرى: سويتامبرا 

مسألة و ولكن أكثرها غير جوهري االطتالف بين الفرقتين اي أربع وثمانين و يقع 
 و أما الفروق الجوهرية اأبرزها ما يلي :

 أوال : العالقة الدينوية :

يمتاز أححاب الزى السماوي بأنهم اي مرتبة الطاحة وحياتهم التنسكو 
 االمعراة الكاملة ال تححل إال بأن يقةع اإلنسان عالقته بالدنيا تماما ؛ 

 ألجل هذا نرى نساك هذه الفرقة عراة !!! 

 ويكتفون بثالثة أشياء :

 شاسترا ) الكتاب المقدس عندهم (

 مراح من ريش الةاووس لكنس األرض وةهارتها .

 إبريق لالستنجاء .

ويجتنبون الثياب كليا و ويأكلون مرة واحدة اي اليوم والليلة و وال يستعملون 
 أيديهم و ثم يأكلونه !!!األواني و بل يضعون الةعام على 

بينما يمتاز أححاب الزى األبيض بأنهم اي مرتبة العامة وحياتهم االعتدال        
؛ ألجل هذا ال ينقةع أتباع هذه الفرقة عن الحوا ج الضرورية من اللباس والفراش 
.... و ونساكهم يرمون على وجوهم ثوبا عند الكالم و واي السفر و ويأكلون مرتين 

 واني .اي األ

 ثانيا : النظرة إلى مهاويرا :

تفترق الفرقتان اي نظرتهما إلى مهاويراو ابينما تنظر الفرقة األولى 
)ديجامبرا( إلى مهاويرا على أنه حملت به أمه من بدء األمر ألنه استل جنينا من 
رحم ديونندا البرهمية ثم ألقي به اي رحم ترى ساال )أم مهاويرا( وتنفي عنه الزواج 

ناول القوت والملكية ولو لثوب واحدو وتقرر أنه ال حظ للنساء اي النجاة مادمن وت
 اي قوالب النساء ـ ويعتقدون بضياع التراث الجيني . 

نجد أن الفرقة األطرى )سويتامبرا( على العكس من ذلك اترى مهاويرا 
لعزلة وهجر إنساناً مولوداً من أبوينو وأنه احترم أبويه الم ينزع إلى حالة الزهد وا

 الدنيا اي حياة والديه احتراماً لهما. 

 ثالثا : الخالف في حصول النجاة للمرأة :

ترى دجامبرا أن المراة ال تححل لها النجاة ؛ ألن إبةها جرثومة حغيرة تموت 
بحركتها و وكذلك أنها تنجس كل شهر بحيض و اال تقدر على المراقبة التامة مع 

 تلزم عليها والدتها بقالب الرجل اي الحياة الثانية و وهكذا .تجنبها من اللباس كليا و ا

 بينما ترى سويتامبرا أن المرأة تححل لها النجاة اي قالبها النسا ي .

 رابعا : العارف الكامل :



تعتقد الدجامبرا أن العارف الكامل ال يلحقه الجوع والعةش والمرض اي حياته 
 .الدنيوية و طالاا للفرقة الشوتامبرية 

ححلت رعاية كبيرة للجينية من قبل الملوك والحكام ؛ ألنها توجب أن  –ج 
يةيع الشعب حاكمه ؛ وقد زادت هذه الرعاية مةلع العحور الوسةى و وزاد من 

 نفوذ الجينيين ؛ السيما اي بالة الملك سدراج والملك كماربال .

ُهمايون ومن األحداث الجديرة بالذكر أن اإلمبراةور المغولي أكبر بن 
الذي تولى  –سليل تيمورلنك ملك المغول وحفيد جنكيز طان  -م(1605 -1556)

م قد أدار ظهره لإلسالم و ااتجه إلىطلق دين يوحد به كل 1556حكم الهند سنة 
المعتقدات و وسماه " دين إلهي " وضع اساسه بمساعدة األطوين : أبي الفضل 

و وطلع على معلمها ) هيرا ويجيا ( لقب وايضي و وقد أدى ذلك إلى عنايته بالجينية 
 معلم الدنيا و ومنع الملك أكبر ذبح الحيوانات أيام أعياد الجينية اي مناةقها !

وبالجملة ؛ اقد تمتع الجينيون بقدر أكبر من التسامح اي مطتلف أنظمة الحكم 
بيعة من احترام لحكامهم من جانب و وة –أساسا  –الهندية ؛ لما يتمتع به الجينيون 

 الجينية المسالمة والمجاملة من جانب آطر !

بمكانة كبيرة اي المجتمع  –اي الوقت الحالي  –يحظى الجينيون  -هـ 
الهندي ؛ ال سيما الجينية العامة التي تباشر األعمال وتساعد الرهبان و حيث ضمنت 

اي لهم تلك األعمال نحيبا كبيرا من الثراء و وأحبح معظمهم من أغنى األغنياء 
التجارة والمعامالت المالية و وقد استغل الجينيون ثرواتهم اي بناء المستشفيات 
والمححات لإلنسان والحيوان و كما أنشأوا المدارس والكليات واالستراحات 
والمالجئ للفقراء من كل الةبقات والمعتقدات و وأسهموا إسهامات كبيرة اي مجالي 

 التعليم والفنون 

باهتمام كبير اي مجال العمارة ؛ حيث إن المعبد كما يحظى الجينيون 
ضروري للمجتمع الجيني و و وُتعد المعابد الجينية من أشهر المعابد اي الهند و وهي 
دا ما محة أنظار السياح و ال سيما اي واليات غربي الهند اي كجرات "غوجارات" 

 ) معقل الجينية ( وجبل آبو و وراجاستان و ومطتلف أنحاء الهند .

 

 ؟مصادر الجينية ما  -5س 

 الجواب :

بعد وااة مهابير قام الحفاظ والرهبان يعلمون الناس ) داود شانك ( أي 
التعليمات التي ألهمها مهابير حسب زعمهم ؛ من محفوظاتهم لقرب عهدهم 
بمرشدهم ؛ لذا كانت المحادر المقدسة لدى الجينية عبارة عن طةب مهاويرا و 

والعرااء والرهبان  الطةب والوحايا المنسوبة للمريدين -ووحاياه و ثم بعد ذلك 
والنساك والجينيين و وقد انتقل هذا التراث من جيل إلى جيل عن ةريق المشااهة 
لعدة قرون و ثم طيف عليه الضياع و ااجتمع زعماء الجينية اي القرن الرابع قبل 
الميالد اي مدينة ) باةلي بترا ( ؛ لتدوين هذا التراث و الم تتفق كلمتهم و اتأجلت 



م و اتَّم تدوين ما بقي من هذا التراث و وقد تمَّ إقرار 75ين حتى سنة عملية التدو
 ذلك اي القرن الطامس الميالدي !

 وهناك روايتان اي هذا الشأن : 

أحد كبار الجينيين اي  –حيث تزعم الفرقة الدجامبرية أن كند كند سوامي 
ابير ؛ مما م تقريبا ( رأى ضعف حفظ تعليمات مه 156القرن الثاني الميالدي ) 

داعه إلى تدوين مابقي من الحااظة و ثم تاله تلميذه أوما سوامي و وانتهى األمر إلى 
إطراج المحدر الوحيد لتعليمات مهابير و اي كتاب باسم ) تتوارت سوترا 

TATWARATH SOTRA ) هذه هي رواية الفرقة الدجامبرية 

طمسما ة من علماء أما الفرقة الشوتامبرية و اتزعم أن ديواردي جمع نحو 
م أي بعد حوالي عشرة قرون و وأمرهم أن  453الجينيين و اي بلدة بلبهي سنة 

 يدونوا ما بقي من حااظتهم اي كتاب .

يةلق عليها ) أردهامجدي( ثم اطتيرت اللغة  -بوجه عام  –ولغة هذا التراث 
 السنسكريتية لعملية التدوين !

ل إلينا كما هي و بل ضاع منها وطالحة القول أن تعليمات مهابير لم تح
 جزء كبير بمرور الزمن و وما بقي ال نثق اي ححته !

 وحسبنا أن نتاول تعاليم القوم كما يعتقدون !!!

 

 ما أبرز تعاليم الجينية ؟ -6س 

 الجواب :

تنةق التعاليم الجينية من النظرة إلى الحياة الدنياو على أساس أن الدنيا دار تعاسة 
تحل و والدنيا مركز األرواح و ومستقر لها و وتسلسل األرواح اي مستمرة وشقاء م

الدنيا غير منقةع ؛ وال سبيل إلى تحقيق السعادة إال بالزهد ايها والطالص منهاو 
وهذه تكسو الروح بظالمو  Mittyaiueوالذي يجعلنا نتمسك بالحياة هو الغواية 

ا من أعماق الروح بةريق وتظل الروح بين الموت والوالدة حتى ينبثق النورو إم
الحداة أواإللهامو وإما بقيادة العرااء ) األرواح الناجية = برماتما (و وليس هذا 
 النور إال اليواقيت الثالث التي من اتبعها وحل إلى بر السالمةو وهذه اليواقيت هي:

أي االعتقاد  أو الصادق أ ـ الياقوتة األولى: االعتقاد أو اإليمان الصحيح
 بالقادة الجينيين األربعة والعشرين !

أوالً ـ باإللحاد أي إنكار آلهة الهندوس  -ومن المعلوم أن العقيدة الجينية بدأت 
وعدم االعتراف باأللوهيةو الم يعترف مهاويرا باأللوهية وال بوجود طالق أعظم 

 لهاذ الكون!

داطل كل كا ن حي و له طحا ص غير متغيرة و  –اي اعتقادهم  –واإلله 
 تؤمن الجينية باإلله العظيم المتفرد بذاته !  وهي المعراة التامة والضمير و وال

وأطذت هذه العقيدة شي اً اشي اً تطارج مان جواهاا ماذهباً مان أعجاب ماا شاهده 



تاريخ الديانات من مذاهب؛ اقد بدأ هؤالء األتباع بمنةق واقعايو إذ وحافوا المعرااة 
حدود النسبي الذي يقع اي الزمان؛ اكانوا يعلمون الناس أن ليس ثماة بأنها ال تتجاوز 

حق إال من وجهة نظر معينةو ولو نظر إلى هذا الحق من وجهات نظار أطارى لكاان 
األرجااح أن يكااون باااةالً؛ وكااان يلااذ لهاام دا ماااً أن ياارووا قحااة العميااان السااتة الااذين 

وضع يده على أذنه ظن على  وضعوا أيديهم على أجزاء مطتلفة من جسم الفيلو امن
أن الفيل مروحة ضطمة لذر الغاللو ومن وضع ياده علاى سااقه قاال إن الفيال عماود 

 محدودة بحدود ومشروةة بشروةو  -إذن -مستدير كبيرو ااألحكام كلها

ومزيااادا مااان البياااان و تقاااول الجينياااة : إن محاااادر المعرااااة ثالثاااة : اإلدراك 
م مان األحكاام العقلياة ال يكاون حاحيحا ؛ إال مان واالستدالل والشهادة و وأن أي حكا

وجهة نظر معينة ؛ لذلك ااالدعاء بأن الحكم ححيح دون قيد أو شرة قاد ياؤدي إلاى 
 الدوجماتية أي التعحب !

وأما الحقيقة المةلقة اال تتكشف إال لهاؤالء المطلحاين للبشار الاذي يظهارون 
يادا والمونهم؛ وليست تنفع أسافار على اترات منتظمةو أو ةا فة "الجنا" كما كانوا يس

لسد هذا النقصو ألنها لم تهبة من إلهو وأقال ماا يقاال ااي التادليل علاى ذلاك أن لايس 
هنالاك إلااه؛ وقاد قااال الجاانتيون أنااه لاايس مان الضااروري أن نفارض وجااود طااالق أو 

يْطلَاق  سبب أولو اكل ةفل يستةيع أن يفند مثل هذا الفرض بقوله إن الطالق الذي لم
السبب الذي لم يسبقه سببو ال يقل حعوبة على الفهم عن ااتراض عالم لم تسابقه أو 

أسااباب ولاام يطلقااه طااالق؛ وإنااه ألقاارب إلااى المنةااق السااليم أن نعتقااد أن الكااون كااان 
موجوداً منذ األزلو وأن تغيراته وأةواره التي النهاية لها ترجع إلى قاوى كامناة ااي 

 ناعة إله .الةبيعةو من أن تعزو هذا كله إلى ح

لكن مناخ الهند ال يساعد على عقيدة ةبيعية تقوم بين الناس وتثبتو الما 
أارغ الجانتيون السماء من إلههاو لم يلبثوا أن عمروها من جديد بةا فة من القديسين 
المؤلهين ممن روى أطبارهم تاريخ الجانتين وأساةيرهمو وراحوا يعبدونهم 

لشعا ر؛ لكنهم اعتبروا هؤالء المؤلهين أنفسهم مطلحين لهم العبادة مقيمين لهم ا
طاضعين للتناسخ والتحللو ولم يعدوهم طالقين للعالم أو سادة عليه يحكمونه بأي 
معنى من المعاني و وليس معنى ذلك أن الجانتين كانوا يعتنقون مذهباً مادياً طالحاًو 

حتى األحجار ألنهم ارقوا بين العقل والمادة اي كل الكا ناتو افي كل شئ و 
والمعادنو أرواح كامنةو وكل روح تحيا حياتها بغير شا بة تالم عليهاو تحبح 

وكانت تنجو بذلك من التقمص اي جسد آطرو مدى  -أو روحاً سامية -"بارماتمان"
حينو على أنها تتقمص جسدها الجديد إذا ما نالت من الجزاء حقها المواورو وال 

ى األرواح وأكملها؛ ومن هؤالء تتكون ةا فة ينعم "بالطالص" الكامل إال أعل
الذين كانوا يعيشونو مثل آلهة أبيقورو اي مملكة  -أي السادة المعظمين -"األْرهات"

بعيدة ظليلةو وهم عاجزون عن التأثير اي ش ون الناسو لكنهم ينعمون بارتفاعهم 
 عن كل احتمال يؤدي إلى عودتهم إلى الحياة

لمادة و اهي قديمة قدم الروح والمادة و  وليس لها إن الدنيا ثمرات الروح وا
طالق مدبر حكيم ؛ ألنها لم تكن معدومة اأوجدها موجد و بل كانت موجودة من 

 األزل بشكل آطر و اتشكلت بهذا الشكل ؛ ألجل العالقة الجديدة !



والعالقة بين الروح والمادة هي نتيجة ) الكارما( ؛ ألن الكارما تعيد الروح 
 دنيا مرة بعد مرة .إلى ال

لكن بمرور الوقتو اعترات الجنينية بآلهة الهندوس ولم يقدسوهاو ثم اعتقدوا 
بالقادة األربعة والعشرين جينا كآلهةو وذلك ـ اي اعتقادهم ـ هو المنهج الححيح 

 والحراة المستقيم! 

 يقول العالم الجيني ) بي آر كين ( :

قديم موجود اي كل زمان ومكان عالم " إن الجينيين ال يعتقدون بمعبود أزلي 
بكل حغيرة وكبيرة قادر على كل شئ وطالق الكون والحياة و بل يعتقدون باألرواح 

 الناجية التي طلحت من العودة و وححلت على النراانا ؛ ابلغت درجة اإلله  " 

لذا نرى الجينيين يعبدون تيرشنكر ) األربعة والعشرين = األرواح الناجية ( 
 : بقولهم

أنا أسجد أمام تيرشنكر الذي هو معبود و وهو الذي يمنح المطلوقات األمن 
 والراحة و ياليت أححل على النراانا بمحض التفاته وكرمه !

أي معراة الكون من ناحيتيه المادية  ب ـ الياقوتة الثانية: العلم الصحيح
و ودرجات والروحيةو وتطتلف درجة المعراة باطتالف قوة البحيرة وحفاء الروح

 العلم طمس متدرجة على النحو التالي: 

 ـ اإلدراك بةريق الحواس أو بةريق الزهد .

 ـ العلم عن ةرق الوثا ق المقدسة للجينية . 

 ـ العلم بالوجدان المحدود عن ةريق الروح لما له حورة . 

ـ العلم بالوجدان المحية عن ةريق الروح لما ليس له حورة اهو إدراك 
 ن والمكان .يتطةى الزما

 ـ العلم بمطبآت الضما ر والتحورات اي السرا ر .  

وال يتحقق العلم الححيح أو المعراة الححيحة ؛إال بعد االعتقاد الححيح بأن 
الحقيقة المةلقة ال تنكشف إال لهؤالء المطلحين من البشر من ةا فة الجينية واي 

 االحقيقة ـ لديهم نسبية . مقدمتهم األربعة والعشرون جينا ثم الطاحةو أما غيرهم

ـ الياقوتة الثالثة: الخلق الصحيح والسلوك الحسن من التحلي بالحسنات 
  والتخلي عن السيئات،

إةعام المساكين ومساعدة  : وقد قسم الجينيون الحسنات تسعة أقسام منها
المحتاجينو وذكروا أن الحسنات يكاائ عليها اإلنسان باثنين وأربعين ةريقاً منها 
اي حياة اإلنسان الحالية كالبركة والغنى والححةو ومنها ما هو اي حياة قادمةو أما 
السي ات اقد قسموها ثمانية عشر قسماً منها الكذب والسرقة والفسق والفجورو 

االعتداء على الحياةو والعنفو ووضعوا كفارات طاحة لكل نوع من وأشدها 
 السي ات منها الفقر والتناسخ اي أشطاص تعساء أو اي قوالب الحيوانات والجمادات! 

 



 في الجينية ؟ رئيسة لتطهير الروح وتحقيق السعادة المبادئ ما ال -7س 

 الجواب :

 لتةهير الروح وتحقيق السعادة هي: سبعة مبادئ رئيسيةوضع الجينيون 

ـ أطذ العهود والمواثيق مع القادة والرهبان بأن يتمسك المريد بالطلق  1
 الحميد ويقلع عن الطلق السيئ .   

 ـ التقوى وتجنب األذى ألي كا ن حي ولو كان حقيراً .  2

وية ـ التقليل من الحركات البدنية ومن الكالم ومن التفكير اي األمور الدني 3
 الجسمانية حتى ال تضيع األوقات واألنفاس الثمينة اي حغار األمور . 

 ـ التحلي بعشر طحال هي أمهات الفضا ل ووسا ل الكمال وهي: 4

العفو ـ الحدق ـ االستقامة ـ التواضع ـ النظااة ـ ضبة النفسو التقشف 
 الظاهري والباةني ـ الزهد ـ اعتزال النساء ـ اإليثار . 

 ر اي الحقا ق األساسية عن الكون وعن النفس . ـ التفكي 5

 ـ السيةرة على متاعب الحياة وهمومها وسا ر أنواع الشهوات المادية .  6

 ـ القناعة الكاملة والةمأنينة والطلق الحسنو والةهارة الظاهرية والباةنية  7

إن الكارما كا ن مادي يطالة الروح وال سبيل لتحريرها إال بتلك المبادئو 
اإلنسان يظل يولد ويموت حتى تةهر نفسهو وتنتهي رغباته ايبقي روحاني طالدة و

 اي نعيم طالد . 

 في الجينية ؟ السبيل إلى النجاةما  -8س 

 الجواب 

إن السبيل إلى النجاة سبيل شاق عسير ال مةمع ايه إال الطاحة من الرهبان 
 الذين يتحتم عليهم ما يلي:

سا( وبالتالي يحرم أكل اللحوم وعدم ـ تحريم قتل كل ذي حي )أهم 1
ممارسة الزراعة ألنها تمزق التربة و وتسحق الحشرات والديدان و وتحريم أكل 

 العسل ؛ ألنه حياة النحل !

وينبغي على الشطص تحفية الماء قبل شربه ؛ طشية أن يقتل ما عساه أن 
 يكون كامنا ايه من كا نات !

أحياء عالقة ايقتلها ! ويحية محباحه ويغةي امه حتى ال يستنشق مع الهواء 
 بستار حتى يقي الحشرات لذع النار !

 االحياة التي يجوز له أن يزهقها هي حياته دون غيرها !!!.

ـ قهر جميع المشاعر والعواةف والحاجاتو وأن يحل إلى حالة من  2
 الجمود والذهول اال يشعر بما حوله و ويجب على الراهب الجيني أن يطتار حياة 

 ) برما جاريا( أي البعد عن المرأة والتةيب والتزين .

ـ العريو ألن الشعور بالحياء يتضمن تحور اإلثمو اعلى كل ناسك يريد  3



 أن يحيا حياة بري ة من اإلثم أن يعيش عارياً ويتطذ من السماء لباساً له . 

يكون ـ االنتحارو بتجويع النفس حتى الموت! لقةع الروابة بالحياة و وال  4
 ذلك إال بعد قضاء اثنى عشر أو ثالثة عشر عاماً داطل نظام الرهبنة الجينية .

 والطالحة :       

إن الةريق المؤدية إلى الطالص اي رأي الجانتيينو هي توبة تقشفيةو واحةناع 
"أْهِمساَ"  أي االمتناع عن إيذاء أي كا ن حي؛ ولزام على كل متقشف جانتي أن 

 وداً طمسة : يأطذ على نفسه عه

 أال يقتل كا ناً حياًو عدم العنف أو عدم اإليذاء ) أهيمسا(

 وأال يكذبو يقول الحق ) ساتيا ( 

 وأال يأطذ ما لم يعةهو ) أستيا (

 وأن يحون عفتهو ) براهما شاريا (

وأن ينبذ استمتاعه باألشياء الطارجية كلها؛ اال يرغب اي شيء مةلقا  
 )أباريجراما(

اللذة الحسية طةي ة دا ماً؛ والمثل األعلى هو أال تأبه للذة أو ألم  واي رأيهم أن
وأن تستغني استغناًء تاماً عن األشياء الطارجية كلها؛ االزراعة حرام على الجانتي ؛ 
ألنها تمزق التربة وتسحق الحشرات والديدان؛ والجانتي الحالح يراض أكل العسل 

ه طشية أن يقتل ما عساه أن يكون كامناً ايه ألنه حياة النحلو ويحفى الماء قبل شراب
من كا نات؛ ويغةى امه حتى ال يستنشق مع الهواء أحياء عالقة اي الهواء ايقتلهاو 
ويحية محباحه بستار حتى يقي الحشرات لذع النارو ويكنس األرض أمامه وهو 

ي يمشي طوااً من أن تدوس قدمه الحااية على كا ن حي اترديه؛ وال يجوز للجانت
أبداً أن يذبح حيواناً أو يضحي به؛ ولو كان "جانتياً" حميماً أقام المستشفيات 
والمححات للحيوانات إن هرمت أو أحابها أذى؛ والحياة التي يجوز له أن يزهقها 
هي حياته دون غيرها؛ االعقيدة الجانتية تجيز االنتحار وال تقيم اي سبيله العقباتو 

ألن ذلك أبلغ انتحار تظفر به الروح على إرادة  طحوحاً إذا تم بوسيلة الجوعو
الحياة العمياء؛ ولقد مات جانتيون كثيرون على هذا النحوو وقادة المذهب يبارحون 

 بتجويع أنفسهم حتى الموت!!! -حتى اي عحرنا هذا -هذه الدنيا

بهذا كله يتحقق طلود الروح اي النعيم بعد تطليحها من المادةو ايبقى اإلنسان 
طالدة اي نعيم طالدو تلك هي )النجاة( عند الجينيين وهي تساوي االنةالق اي  روحاً 

 الهندوسية والنراانا اي البوذية! 

 ما النظام الطبقي في الجينية ؟ -9س 

 الجواب :

ُيعد الرهبان والراهبات المثل األعلى اي الجينية و وال يملك الواحد منهم 
و وإناء للةعام و وعحا للمشي و ويعيش سوى : مكنسة للنظااة و ورداء متواضع و 

متجوال و يتسول للححول على ةعامه و معذبا نفسه و سعيا إلى تطليص الروح من 
الكارما ) األعمال التي تثقلها ( و وإلى تزكية النفس ؛ لتتمكن من بلوغ السالم التام 



 والةهارة  !

 إن الجينيين يقسمون رجالهم إلى خمس طبقات : 

الةبقة األولى : أرهت أي األرواح الناجية و التي ححل لها علم كامل و اوحلت 
إلى درجة المعبود اي الدنيا قبل موتها الةبيعي و وهم أربعة وعشرون جينا كما 

 سبق . 

الةبقة الثانية : سدها أي األرواح التي نجت من عملية تكرار العودة إلى الدنيا و 
 وتها الةبيعي و وهم أيضا أربعة وعشرون !!!ووحلت إلى مقام النجاة بعد م

 الةبقة الثالثة : آجاريا : ر يس الرهبان .

 الةبقة الرابعة : أباديا : الراهب المرشد يتجول اي البالد و ويكون تابعا آلجاريا .

 الةبقة الطامسة : سادو : الراهب والناسك العادي الذي ابتدأ بحياته الجينية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخلق الصحيح من التحلي بالحسنات والتخلي عن السيئات.شعار الجينية : 

   

 رمز الجاينيه الذي تم االتفاق عليه من قبل جميع

                                                       للجاينية معبد              م1974الةوا ف الجينية سنة   

   
    ماهافيرا                            

 



    

           

 
 ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

العبارة الخاطئة فيما م ( أ ا( أ ام العبارة الصحيحة، وىال ة )وع ىال ة )
 ي ي:

 ()  آلهة الهندوس أو تعترف بالروح األكبر أو بالويداتالجينية  تقدس ال  .1
 ()    فرَّ الجينيون  ن اإليمان بإل  واحه ؛ فآ نوا بآل ة كثيرة                        .2
              ()                         تعد الجينية محدر عبادة األحنام اي بالد الهند  .3
 ()  كان   اويرا  عاصرا لبوذا                                                          .4
 ()   بهأو الع يهة الجينية باأليمان بآل ة ال نهو                                       .5

 

 أسئلة االختيار من متعدد: ثالثاً:

 اختر اإلجابة الصحيحة  ما بين ال وسين:

 ( النجاة –االاطالق  –ال سبيل ل خالص ىنه الجينية إال ب) النرفااا  (1
 سويتا برا ( – ديجا برا )العراة الجينيون يتبعون فر ة  (2
 العالم اليبير ( –البطل العظيم  – ال اار ل ش واو عنا جينا )  (3
  تل الحيوان ( – االاتحار –أكل العسل  –التحر   الجينية ) أكل ال حوم  (4
 ( جميع  ا سبد –ترك الزراىة  –ىهم التزين  – ن تعاليم الجينية ) العري  (5

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 السيخيااة
 التقويم الذاتيأسئلة 

  أوالً: أسئلة المقال:

  اكتب تعريفا بالسيخية ، ومؤسسها . -1س 
 الجواب :

( وهي مشتقة أحالً من كلمة Sikhـ السيطية لغة مأطوذة من كلمة "سيخ ) 1
(Sikkha ( التي تعني باللغة  البنجابية )نسبة إلى إقليم البنجاب و وهي لغة األسفار

 المقدسة عندهم( معنى المريد أو التابع أو التلميذ أو المتعلم و 

وهي     Shishyaويرى البعض أن أحل السيطية من الكلمة السنسكريتية 
 لم . بنفس المعاني السابقة: المريد أو التابع أو التلميذ  أو المتع

وسبب إةالق هذه الكلمة كون السيخ أتباع أو مريدي أو تالمذة المعلمين 
 العشرة أححاب هذا المعتقد . 

 ـ أما السيطية من حيث االحةالح اهي : 2

ديانة وضعية وحركة سياسية حاولت المزج بين اإلسالم والهندوسيةو  
 ظهرت اي إقليم البنجاب اي شمال الهند اي القرن السادس عشر الميالدي .

  . السيخية  اكتب تعريفا بمؤسس -2س 

( ولد اي الطامس عشر من إبريل Nanakـ تأسست السيطية على يد )ناناك( ) 1
م البنجاب بالقرب من الهور )اي باكستان اي بلدة م اي إقلي1469)نيسان(  15

 تسمى اآلن نناك حاحب( . 

ـ ولد ناناك اي أسرة هندوسية من ةبقة منبوذة وضعيفة تعرف بالبيديز  2
(Bedis و لكنه عمل  اي شبابه عند حاكم سلةانبور اي المحاسبةو مما أكسبه )

 طبرة اي الحياة التجارية وعاد عليه ذلك بالثراء والغنى  . 

ـ تعرف ناناك على الدين اإلسالمي من محادر متعددة ـ عملت على تأسيس  3
 عقيدتهو وتشكيل دعوته ـ منها: 

 ر( اكان يحلي ويحوم ويطتلي قريته )تالواندي( بالقرب من مدينة )الهو
بنفسه كثيراً  ؛ حيث الزم بعض المتحواة من المسلمين مثل : حسين 

درويش و وإسماعيل البطاري و وعلي هجويري و وجالل الدين البطاري 
 .وبابا اريد كنج  و وغيرهم 

  عاش مأساة الحروب المتكررة بين الهندوس والمسلمين اي موةنه
 البنجاب.

  ور على عازف ربابة مسلم اسمه )ماردانا( وشكال تعرف اي سلةانب
معاً ارقة لإلنشاد الدينيو حيث كان ناناك يؤلف األناشيد ويلحنها 

مارداناو كما أقاما مةعماً حغيراً لكل الف ات من المسلمين والهندوس 
 مما أعةى ناناك اتحاالً واسعاً مع المترددين على هذا المةعم . 



   ـ  1440لى اإلسالم مثل كبير داس )قرأ أدبيات المنسوبين إ
م( وكان من مريديه و وتأثر به ناناك اي دعوته لوحدة 1518

الهندوس والمسلمين اي عقيدة واحدة واكر واحد يجمع مطتلف 
األديانو وقد كان كبير داس أول من دعا إلى وحدة األديان و حيث 

يع ولد اي بيت برهمي و ونشأ اي بيت أحد المسلمين ؛ اطالف الجم
اي ةريقة اكرهم و وكان يدعو إلى التفكر اي ذات هللا و ويحفه بأنه 
اليدرك وال يتحور ؛ الماذا هذه العبادات والتقاليد والقرابين ! وكان 
يأطذ الشيخ المربي وسيلة للححول على المعراة ؛ العتقاده أن هللا 

 حلَّ ايه !

 تقارب بين كما تأثر ناناك باألدبيات الهندوسية التي تدعو إلى ال
 اإلسالم والهندوسية مثل كتابات: رامانانداو ونامديف .

 -RAMANANDA (1360لقد كان كبير داس من مدرسة راماناندا

؛ لكن مؤسس السيطية تأثر كذلك بالجو الفكري م( 1450

واالجتماعي الذي أحاة به و اتأثر بالشاعر جا س الذي دعا إلى 

راة و كما تأثر بتمثلية أو ةريقة الحب والعشق ؛ للححول على المع

بشطحية )راما وكرشنا( الذي يمثل الشطحية المحبوبة أو اإلله 

المعبود و أو حورة االبن البار و والزوج السعيد و واألخ الكريم و 

والحديق الحميم و والحاكم العادل و أو بعبارة موجزة : األسوة 

 الحسنة .

ا و بينما انتطب م( شطحية رام1643 -1517وقد اطتار تلسي داس )

 م( شطحية كرشنا لذلك .1583-1507سورداس )

ـ أثمر هذا كله قناعة قوية لدى ناناك بأن بلده يحتاج إلى شطص يستةيع حهر  4
العقيدتين اي بوتقة واحدةو اقام بالتبشير إلى تلك العقيدة رااعاً شعار: "ليس هناك 

 هندوسيو ليس هناك مسلم" .

(There is no Hindus There is no Muslum. ) 

ثم أضاف إلى نهاية هذا الشعار عبارة: لقد اهتدينا إلى الدين الححيحو وقال: 
إن هللا تجلى عليه اي سلةانبور بالدعوةو وهو دون الثالثين من عمرهو حيث اطتفى 

( ثم ظهر ليعلن Beni عن األنظار لمدة ثالثة أيام وهو يستحم اي نهر بيني )
 مبعوث لكل المسلمين والهندوس وللعالمين .الشعار السابقو وأنه ال

ـ قام ناناك بالتبشير بعقيدتهو حيث ساار إلى كل أنحاء الهندو وكان يعلن أنه معلم  5
( اقةو يدعو إلى حب اآلطرين ونبذ التةرف والعنحرية Guruأو قديس )غورو 

بين  والعنف والتمييز الةبقيو بجانب دعوته للتوايق أو ـ بعبارة أدق ـ التلفيق
 اإلسالم والهندوسية من وجهة نظره! 

ويعتقد السيطيون أن معلمهم األول ناناك قام بأربع رحالت تبشيرية طارج 
الهند حيث اتجه شماالً إلى التبتو وجنوباً إلى سريالنكا )سيالن قديماً( وشرقاً إلى 



ي كل آسامو وغرباً إلى مكة المكرمة مع بغدادو لقد حاول ناناك التبشير بدعوته ا
المدن والحواضر المهمةو ولكن الغزو المغولي للهند اضةره أن يوقف رحالته 

 التبشيرية .

بناء على رغبة أهله وكان عمرها   Sulakhaniـ تزوج ناناك من )سالكهاني(  6
والكشمي داس  Shri Chandأربعة عشر عاماوً وأنجب منها شري جاند 

Lakshmi Das. 

)اي  Kartarpurاألطيرة اي قرية كارتاربور ـ قضى المعلم ناناك أيامه  7
م ووضع 1539سبتمبر  22الباكستان( حيث أقام أول معبد للسيخ قبل موته اي 

 .  Guru Angadناناك لطالاته تلميذه أنكاد 

ومعناه موةن أو مقام  Dharamasal وعرف هذا المعبد باسم دارماسال 
 .  Gurdwaraتحول اسمه بعد ذلك إلى كاردوارا  و ثم اإليمان

 ما تاريخ السيخية ؟ -4س 
 الجواب :

 :Guru Shipالمرحلة األولى: فترة المعلمين العشرة ) فترة المعلمية (  

ظهرت السيطية اي إقليم البنجاب حيث ولد ايه المعلم األول ناناكو ومع أن ناناك 
( وسماه طليفة Angadكان له ولدانو إال أنه اطتار لنشر تعاليمه أحد أتباعه )أنكاد 

لهو اكانت بداية السيطية بعد وااة مؤسسها ويمكن تسمية هذه المرحلة مرحلة 
 "الغورو": )أي المعلم( وهم عشرة: 

 ـ مؤسس السيخية المعلم األول ناناك ثم .1 

الذي جمع كتابات ناناك اي كتاب  م(1553ـ  1504ـ المعلم الثاني: أنكاد ) 2
)من ام المعلم(و كما أسس مراكز  Gurmukhiأةلق عليه اسم غورو موطي 

لتدريب تعاليم المؤسس و وقبيل موته اطتار المعلم الثالث من أحد زمال ه الشيوخ 
 وهو:

الذي  م(،1574ـ  1479) Amar Dasـ المعلم الثالث عمار )أمار( داس  3
و Longarاشتهر بتأسيس المةبخ السيطي الذي يأكل منه السيخ جميعاً وأسماه 

ز عهده بانتشار السيطيةو مما استدعى اإلمبراةور )أكبر( إلى استمالة عمار وتمي
داس ومنحه قةعة أرض كبيرة اي أمريتسارو وقبيل وااة المعلم الثالث اطتار حهره 

 طليفة له . 

الذي شرع اي بناء  م(1581ـ  1534) Ram Dasـ المعلم الرابع: رام داس  4
و وايها بدأ السيخ بناء معبدهم الذهبي عام أرض أمريتسار كمدينة ألبناء ةا فته

 م .1575

المعلم  م( ابن رام داس1606ـ  1563) Arhunـ المعلم الخامس: أرجون  5
 Hairالرابعو وضع أرجون حجر األساس للمعبد المعروف باسم هاريما ندير 

Mandir  أي معبد اإللهو ويعد أرجون عالمة اارقة اي تلك المرحلة التاريطية من
 ما يلي: حيث



 أ ـ حاحب الكتاب المقدس المعتمد عند السيطية .

ب ـ كان أرجون متةرااً اي عدا ه للمسلمين والهندوسو وقد اتح هذا الباب أمام 
انتقال السيخ من حركة توايقية سالمة إلى حركة عنحرية محاربةو كما جعلت السيخ 

 ةا فة متميزة عن المجتمع اإلسالمي والمجتمع الهندوسي! 

جـ ـ تحالف مع ابن اإلمبراةور األمير طسرو الذي كان يةمح إلى نزع السلةة من 
م(و ثم تتابع 1606والدهو مما أدى إلى سجن أرجون وموته على أيدي سجانيه )

 المعلمون على النحو التالي: 

 ابن أرجون . Hargobindـ المعلم السادس: هاركوبند  6

  . Har Raiـ المعلم السابع: هار راي  7

 .  Har Kishonـ المعلم الثامن: هار كيشان  8

 . Tegh Bahadurـ المعلم التاسع: تيغ بهادور  9

الذي يمثل أيضاً نقةة تحول اي تلك المرحلة  Gubindـ المعلم العاشر: كوبند 10
 من حيث ما يلي: 

أ ـ به تنتهي مرحلة المعلمية العشرة مؤسسي السيطية وعمادها ومعلموها حيث قال: 
 إنه آطر معلم ولكن يكون بعده معلم .

ب ـ يرى البعض أنه هو المعلم الحقيقي اي تحويل السيخ إلى حركة متةراة تتميز 
مو قام كوبند بتجميع أعوانه اي مدينة 1699إبريل )نيسان(  13بالعنفو افي 

أناندمورو واطتار طمسة من أتباعه عراوا باسم )األحبة الطمسة( أعضاء أساسيين 
أي األنقياءو وجعل  (Khalsaخالصة )ة المحاربين التي أةلق عليها اسم اي حرك

هؤالء الطمسة المنحدرين من مطتلف الةبقات الهندوسية يشربون البول من وعاء 
واحدو بعد أن طلة هذا البول بطنجر ذي حدينو وجرى ذلك اي احتفال ححبته 

)األسد( كلقب  Singhو سنغ األغانيو أةلق طالله المعلم كوبند اسماً جديداً عليهم ه
 لكل سيطي ينتسب لةا فة المحاربين . 

جـ ـ ُيعد المؤسس الحقيقي لكثر من المظاهر السيطية المعرواة التي تتميز بها 
الةا فة عن غيرها مثل الكااات الطمسة أي األشياء التي تبدأ بحرف الكاف اي لغتهم 

سروال(و وكثير من األاكار وتشمل )الشعر الةويل والمشة والسوار والطنجر وال
 ترجع إلى كوبند .   

د ـ كان كوبند كاتباً كبيراًو وقد جمع أقواله اي كتاب عنونه )كتاب المعلم العاشر( 
. 

هـ ـ استمر كونبد اي هذا الةريق الحربيو وطالل استعداداته العسكرية أطذ مهاجمة 
إلسالمية وطاحة بعض جيرانه من المهراجاتو مما أثار بعض حكام المقاةعات ا

اللذين حاحرا منةقة زعامة كوبندو  Lahireوالهور  Sirhindحاكمي سرهند 
واستمرت المواجهات بين كوبند وطحومهو واقد كوبند كثيراً من أتباعه ووالدته 
وأعدم ولداهو ولقي هزا م متعددةو وقد نجح أطيراً اي االنضمام إلى اإلمبراةور 

و لكنه لم يحرز أية انتحارات مهمةو لكن Bahadur Shahالمغولي بهادور شاه 



السيخ يحفون إحراره على مقاتلة طحومه بإطالحه المتناهي اي حماية أبناء 
 ةا فته من المعادين لها . 

مع اإلمبراةور بهادور  Deccamقضى كوبند أيامه األطيرة اي ديكان 
 و Nandedشاهو واي مدينة حغيرة تدعى نانديد 

 ى يد أحد أتباعه . وأطيرا قتل كوبند عل

و ـ لم يترك المعلم العاشر كوبند أي مملكة للسيخ لكنه وضع هذه العقيدة العسكرية 
 شعارها )إن الموت اي ساحة العزة هو أسمى هدف( . 

 وبموت كوبند توقفت سلسلة المعلميةو وانتهى عحر زعامة السيخ برجل واحد . 

 وحدات المقاتلة(: المرحلة الثانية: عصر الميلشيات العسكرية )ال

ـ أححت الجماعاة الطالحاة المحارباة هاي الميلشايا العساكرية التاي تركهاا  1
)كوبناد( المعلام العاشار للتعبياار عان السايطيةو وقاام بالمساا ولية القا اد العساكري لهااذه 

وقاد  Lachman Dasالجمران داس الجماعاة الاذي عيناه كوبناد قبال وااتاه وهاو 
 وهررو بانرردا سررنغ  بهررادورداً حسااب التقليااد الساايطي أعةاااه المعلاام العاشاار اسااماً جدياا
Banda Singh Bahadur و دعا باندا إلى حمل السالح اي إقليم البنجابو وكان

الساايخ متعةشااين للثااأرو احملااوا السااالح وتحاات قيادتااه اجتاااحوا المناااةق الجنوبيااة 
نااةق م( وقتلاوا جمياع ساكانهاو وانتقلاوا إلاى م1710الشرقية واحتلوا مدينة سارهند )

مطتلفااة يأساارون ويقتلااون وينهبااونو وطااالل اتاارة قحاايرة ال تتجاااوز الساانتين أحاابح 
 باندا حاكماً مةلقاً لمعظم مناةق البنجاب . 

ـ سمع مسلمو الشمال اي الهند بما تقوم به قوات السيخ اأعلنوا الجهاد  2
اع ضدهم وقام اإلمبراةور المغولي بهادور شاه بتوجيه قوات جيشه نحوهم؛ مما د

باندا إلى االنسحاب إلى المناةق الجبليةو ثم عاد مرة ثانية بعد انسحاب قوات 
 بهادور شاه . 

األمر الذي داع ااروخ سيار الذي طلف اإلمبراةور بهادور شاه إلى ضرب 
قوات السيخ واستةاع المغول محاحرة باندا وما تبقى من قواتهو وتم القبض عليه 
وعلى أاراد عا لته وأتباعه من المحاربين ونقلوا إلى دلهي حيث تذكر المحادر 

/ 6/ 9رؤوسهم علناً يوم السيطية أنهم تعرضوا ألنواع من التعذيب قبل قةع 
 م .   1716

ـ قاس السيخ كثيراً بعد ذلك بعد أن أحدر حكام البنجاب أمراً بقتل كل من  3
يةيل لحيته وشعره ودمر المعبد اي أمريتسارو وارَّ من تبقى من السيخ إلى سفوح 

 جبال الهماليا.

ـ واجه المغول ضربات موجعة من قوات أحمد شاه عبد علي وقوات نادر  4
شاه وثورات قبا ل الجات والمارثاو وحاول السيخ االستفادة من تلك المواجهات بين 
المغول وطحومهم ومحاولة استعادة حكم البنجابو وقد بدأ السيخ بتوجيه الضربات 

مدينة الهور و اي الوقت الذي كانت شاه عبد علي واستةاعوا احتالل إلى قوات أحمد 
ايه قوات أحمد شاه منشغلة بمعارك أطرى ؛ مما داع أحمد شاه عبد علي بتوجيه ضربة 



م و أةلق عليها السيخ اسم المذبحة الكبرى و حيث قتل 1762/ 2/ 5قاحمة للسيخ اي 
 من السيخ حوالي عشرين ألفا .

عادوا تنظيم حفواهمو ـ لم يستسلم السيخ لتلك الضربات الموجهةو اأ 5
وترتيب ميلشياتهم العسكريةو وتولى قيادتهم بعض القادة الجدد الذين كان لهم اضل 

اضل كبير  للقائد نواب كابورعودة االنتحارات حفوف السيخ من جديدو اقد كان 
اي تنامي قوة السيخو إذ وجد أن ةبيعة قتال قواته ضد المغول واآلطرين تستدعي 

اثنتى عشرة وحدة مقاتلة )ميلشيات( مستقلةو تحتوي كل منها على  تقسيم القوات إلى
عشرين ألف طيال تقريباًو يحنفون كرأس الحربة اي القتالو يأتي بعدهم بضع م ات 
من المقاتلين اآلطرينو وشاع اي هذه الميلشيات روح اإلطاء والتعاون والشورى 

 السنة اي مدينة أمرتيسار  وتدارك األطةاءو وكانت هذه الميلشيات تجتمع مرتين اي

و الذي جاسا سنغ أهلو والياـ بعد وااة نواب كابور سنغ انتقلت القيادة إلى  6
تمكن من بسة نفوذه على مدينة الهور وجعلها عاحمة له و واستةاع مد نفوذه على 
مناةق كبيرة و ضمت األراضي الواقعة بين جبال االندوز اي الجنوب و إلى نهر 

 رق و ومن جبال الهماليا اي الشمال إلى ححاري السند اي الجنوب . الكانج اي الش

 وكان من األحداث المهمة اي هذه الفترة هي ضرب عملة نقدية للسيخ .      

ـ لم يستةع السيخ االحتفاظ بةابع الوحدة الذي ساد مجتمعهم اي تلك  7
مما أدى إلى المرحلةو إذ بعد تملكهم األرض أطذت االنقسامات تدب اي حفواهمو 

التقاتل بينهم بسبب المحالح و واستمرت هذه الحراعات لحين ظهور بةلهم القومي 
لتنتهي مرحلة الميلشيات وتبدأ مرحلة تأسيس  Ranjit Singhرانجيت سنغ 

 مملكة السيخ الموحدة القوية  .

 المرحلة الثالثة: رانجيت سنغ ومملكة السيخ:

السيخو ورث مقاةعة كبيرة اي ـ رانجيت سنغ أشهر شطحية اي تاريخ 1
إقليم البنجاب بعد مقتل والده اي إحدى المعاركو وكان عمره عشر سنواتو وقد 

 عرف رانجيت بةموحه الكبيرو وتطةيةه الذكي .

 Gujrana Walaمو غادر مدينته كوجرانواال 1799ـ اي يوليو )تموز(  2
بناء ةا فته عند استيال ه ليحتل الهور ويجعلها عاحمة له و وأكد قيادته المةلقة أل

م( على أمرتيسار ليعيد بناء المعبد الذهبي )هاريماندير الكبير( بالمرمر 1802)
 وتغةية قبته بالذهب . 

ـ وقف اإلنجليز ضد ةموحاته التوسعية حين حاول ضم مناةق السيخ  3
س ووقع معاهدة حداقة مع اإلنجليزو واكتفى بالمنةقة الممتدة بين االندوالسابقةو 
 م( .1809وستليج )

ـ اهتم رانجيت بتحديث جيشهو وضم أاضل المقاتلين دون اعتبار لدينهم أو  4
وةنهم أو لغتهمو اجمع بين السيخ من أبناء ةا فته وسا ر الةوا ف واألديان 
األطرىو حتى أنه استأجر حوالي ما ة أجنبي من جنسيات أوربيةو مع قناعته بعدم 

هم كلمته المشهورة: )أوالد الزنا هؤالء من األلمان الثقة الكاملة بهم وقال اي



والفرنسيين واإلنكليز يتشابهون(و وحح توقعه ايهم إذ لم يقف أي من هؤالء 
 األوربيين إلى جانب السيخ اي حربهم ضد اإلنجليز . 

ـ ساعد رانجيت شاه شوجا حاكم أاغانستان اي إعادة حكمه وهزيمة أعدا ه  5
رانجيت على تلك المساعد بإهدا ه الماسة الشهيرة كوهي نور وقد كااأ شاه شوجا 

(Kohi. Noor. Diamond. ) 

ـ عاود رانجيت هجماته لتحقيق ةموحاتهو واستةاع احتالل منةقة ملتان  6
Multan  مو واي العام التالي ضم جميع أراضي 1818والمناةق المحيةة بها سنة

م واستةاع 1823ـ  1822سنة  هكشمير إلى مملكتهو كما قضى على الثورات ضد
 توسيع حدود مملكته إلى مضيق طيبر . 

ـ حاول تحقيق حلمه بضم منةقة السند إلى مملكتهو ووقف اإلنجليز ـ مرة  7
 م تثبت حدود مملكته .1838أطرى ـ حا الً دون ذلكو وإجباره على توقيع معاهدة 

د إحدى مو بعد أن أحيب بالجدري واق1839ـ تواى رانجيت سنغ عام  8
عينيهو وقد زاد ذلك من دمامته إذ كان حغير الجسم داكن اللونو عرف عنه حب 
الطمر والنساء والطيل و واي المقابل عرف بالعدالة والتواضع والشجاعةو وكان 

 يتوسل بكل الوسا ل لتثبيت حكم مملكته! . 

ـ أعقب وااة رانجيت تفشي حالة من الفساد اإلداري والمالي ؛ وترتب  9
ى ذلك سطة عام بين السيخ وحكامهمو وطالل أربع سنوات بعد موت رانجيت عل

 Kharakقتل الحكام الثالثة الذين طلفوه مع عا التهم ومعاونيهمو وهم: كاراك سنغ 
Singh  ثم ابنه ننيهال سنغNaunihal Singh  وشير سنغSher Singh  ثم

ألحغر لرانجيت االبن ا Dalip Singhجاء آطر ملوك السيخ وهو داليب سنغ 
 سننغ وكان عمره ست سنوات وقد استلم الحكم مع والدته رام جندان .

ـ شعر اإلنجليز بأن الوقت قد حان لالستيالء على مملكة السيخ 10
واستةاعوا تحقيق ذلك بعد مقاومة ضارية من السيخ انتهت بتوقيع معاهدة الهور 

نهاية األمر إلى االستسالم  بموجبها نحف مملكتهم ثم اضةروا ايم اقد السيخ 1846
م وضم اإلنجليز ما كان يسمى بمملكة السيخ إلى التاج 1849/ 3/ 10التام بتاريخ 
  البريةاني .

 المرحلة الرابعة: مرحلة االحتالل البريطاني:

ـ تعرض السيخ إلى طةر الفناء بعد زوال مملكتهمو حيث انضم اريق  1
لى مواالة البريةانيين واالنضمام لقواتهمو منهم إلى الهندوسيةو وانداع اريق آطر إ

وحاول اريق آطر االستمرار اي المقاومة ولم يفلحو وتحول بعض السيخ إلى 
 النحرانية . 

ـ نجح اإلنجليز اي االستفادة من ضم قوات السيخ )الطالحة( إلى الجيش  2
ة وإبقاء البريةاني بأعداد كبيرة واحترام شعا رهم الدينية اي لبس العمامة السيطي

 اللحية والشعر الةويلو ومنحهم امتيازات واسعة اي إقليم البنجاب .  

ـ عمل بعض السيخ على الحفاظ على الهوية السيطية وراع شأن الةا فة  3



من جديد ومقاومة االحتالل البريةاني سلمياً بمقاةعة منتجاته لكن سرعان ما 
 Baba Ramهم بابارام سنغ تحدى اإلنجليز لزعماء المقاومة السيطية وعلى رأس

Singh (1815  وتحفيتهم وقد نفي هذا الزعيم إلى بورما حيث تواي 1885ـ )م
 ايها . 

لم ييأس السيخ وعملوا على تأسيس مدارس ومؤسسات ثقااية ألبنا هم كان 
مو وإحدار بعض الححب 1893على رأسها تأسيس كلية )طالحة( اي أمرتيسار 

 . Khalsa Samacharاحة بالسيخ منها الححيفة األسبوعية الط

ـ عمد اإلنجليز إلى إضعاف هذه الروح عن ةريق سياستهم المعرواة  4
)ارق تسد( اقسموا السيخ ثالثة أقسام: النامداريين ـ النيرانكاريين ـ العاديين. وبهذا 
التقسيم استةاعوا السيةرة على السيخو لكن لم يستمر الوضع ةويالً حيث ظهرت 

 الل عن اإلنجليز لتبدأ مرحلة جديدة . بوادر االستق

 المرحلة الخامسة: مرحلة االستقالل عن بريطانيا:

ـ قدم اإلنجليز وعوداً كثيرة للسيخ مقابل مشاركتهم اي الحرب العالمية  1
م(مع الجيش البريةانيو اقد كانت مشاركة السيخ اي 1918-1914األولى ) 

الحرب ووالؤهم لإلنجليز يستحق اإلشادة والمكااأة من اإلنجليزو لكن اإلنجليز بعد 
والء لهم إلى المهاتما غاندي أن وضعت الحرب أوزارها نكثوا عهودهمو اانتقل ال
قواته بفتح النار على  Dyerومناحرتهو وقد داع ذلك الجنرال البريةاني داير 

اجتماع مناحر لغانديو كان معظم الحضور من السيخو اارتفعت شعارات المةالبة 
مو وشهدت البنجاب اضةرابات عديدة 1919برحيل المحتل البريةاني من إبريل 

بلت من اإلنجليز بوحشية أاقدت اإلنجليز دعم ووالء السيخ ومظاهرات متعددة قو
بشكل كبيرو واشل اإلنجليز اي االستعانة بتلك األعداد الكبيرة من السيخ اي الحرب 

م(و ولم ينجحوا إال اي إغراء عدد قليل من السيخ 1945-1939العالمية الثانية ) 
 لالنضمام إلى الجيش البريةاني . 

ت حزب المؤتمر الهندي الستقالل الهند ووحدتهاو ـ عندما بدأت دعوا 2
ودعوات الجامعة اإلسالمية بقيادة محمد علي جناح لالنفحال وتأسيس دولة 
باكستانو قام السيخ بتأييد حزب المؤتمر الهندي طوااً من أن االنفحال سيعني تقسيم 

س أرض السيخ )البنجاب( إلى قسمين اي دولتين؛ لذلك وقفوا ضد مناحري تأسي
الباكستانو وقاموا بدور كبير عند تفجر النزاعات العرقية والةا فية الدموية سنة 

م التي استمرت ثالث سنواتو وقد اضةر السيخ إلى قبول األمر الواقع عند 1946
 2ر5م( وعند تثبت االنفحال لجأ حوالي 1947تأسيس باكستان اي أغسةس )آب 

وا إقليم البنجابو ومعلوم أن أرض مليون سيطي من باكستان إلى الهندو حيث سكن
م تتكون حالياً من إقليمين: إقليم البنجاب الغربي 1947البنجاب منذ التقسيم سنة 

 )الباكستان(و وإقليم البنجاب الشرقي )الهند( .

ويسكن السيخ اي اإلقليم الهنديو ويعتقد السيخ أن والية البنجاب هي الوةن 
هي كشمير اي أقحى الشمالو واي الشمال  التاريطي لهمو وحدود الوالية حالياً 

الشرقي والية هتيما شال براديشو ووالية هاريانا اي الجنوب الشرقيو ويحدها من 



 الجنوب إقليم راجستانو أما اي الغرب والشمال اتحدها باكستان . 

(و وعاحمة 2كم 50ر362) 2وتزيد مساحة البنجاب على طمسين ألف كم
)شنديغار(و وأهم المدن ايها أمرتيسار  Chandigarhالوالية مدينة جانديكا 

Amristar . و ويحفها البعض بفاتيكان السيخ 

 والبنجاب تعني أرض األنهار الطمسة حيث تتكون الكلمة من مقةعين: 

 بانج يعني طمسةو وآب يعني ماء 

 وهذه األنهار هي:

ـ سيتلج  Beasبياس  - Raviـ راوي  Chenabـ جيناب  Jhelumجيلم 
Sutlej  

ـ اعترات الهند بالهوية السيطية اي إقليم البنجاب اي مارس )آذار(  3
مو بعد التعاون القوي مع القوات الهندية اي حربها مع الباكستان اي عام 1966
 مو وتمَّ إقرار اللغة البنجابية كلغة رسمية لوالية البنجاب .1965

 وأخيراً: المرحلة المعاصرة: المطالبة بدولة مستقلة:

ـ تبلورت اكرة الدولة المستقلة للسيخ وحاحبتها بروز الحركات السيطية  1
 السياسيةو وقد نتج ذلك بسبب: 

  . بروز حركات سياسية ةا فية متعحبة للهندوسية ومعادية للسيخ 

  . تنامي الشعور القومي للسيخ 

 . ظهور أحوات متةراة تنادي بالعودة للمةالبة بدولة مستقلة للسيخ 

   . اشل حزب المؤتمر الهندي اي تلبية المةالب السيطية 

  . وجود دعم طارجي ونفوذ أجنبي داطل الحركات االنفحالية 

ـ لم تبرز الحركة االنفحالية إال اي الستينات من القرن العشرينو من أجل  2
تحقيق حلم السيخ بوةن قومي اسمه )طالستان( أي الدولة النقية ؛ حيث تتكون 

 مقةعين: طالص بمعنى نقيو وستان تعني الدولةو  الكلمة من

وال يقتحر حلم السيخ على إقامة دولتهم اي إقليم البنجاب اقة بل على جميع 
 المناةق التي يتكلم سكانها اللغة البنجابية .

ـ كان أول من ةالب بإعادة تأسيس دولة للسيخ اي اترة الستينات هندي  3
و وقد بدأ تنظيم  كابور سنغكسفورد اسمه سيطي يدرس اي إنجلترا اي جامعة أ

م عندما أسس متةراو السيخ حزباً جديًد اسمه دال 1977الدعوة االنفحالية اي عام 
طلسا ؛ لينضم إلى األحزاب السيطية األطرى مثل حزب األكالي دال وهو حزب 
 األكثرية السيطية الذي يؤمن بإمكانية التحالف مع األحزاب السياسية المطتلفة من

 غير السيخ . 

مو دطل حزب دال طلسا االنتطاباتو ودعمته السيدة 1979ـ اي عام  4
إبريل  12أنديرا غاندي ونجح الحزب اي إنشاء المجلس الوةني لدولة طالستان اي 

م وحدرت ةوابع وجوازات سفر تحمل اسم الدولةو واي يونيو 1980)نيسان( 



وةني لدولة طالستان ساندو م أعلن السكرتير العام لمجلس ال1980)حزيران( 
Sandhu  اي مؤتمر ححفي بأن حكومة طالستان ستعلن قريباً من المجلس الديني

األعلىل لةا فة السيخ وةالب العالم باالعتراف بتلك الحكومةو وحذر الهند من أي 
من مكانه اي بريةانيا  Chauhanعنف ضد هذه الحكومةو كما قام الدكتور 

 مو وتشكيل حكومة اي المنفى . 1980/ 6/ 16 بتنحيب نفسه ر يساًو اي

م السيما 1981ـ بدأت أعمال العنف تتحاعد منذ الربع األطير من عام  5
مع اطتةاف الحزب لةا رة هنديةو وقيام متةراي السيخ بقتل معارضيهم سواء من 
داطل السيخ أم من طارجهمو وقاد هذه العمليات متةرف سيطي اسمه بهاندرا نوالو 

 م . 1984عت القوات الهندية تحفيته عند دطولها المعبد الذهبي واستةا

م هو عام السيخ أو المسألة السيطيةو إذ شهد هذا العام 1984ـ لقد كان عام  6
زيادة عمليات العنف المتبادل بين السيخ والهندوس من جهةو والسيخ والقوات 

دي باقتحام المعبد الحكومية من جهة أطرى ؛ نتج عن هذاو قيام قوات الجيش الهن
مو وقد أغضب هذا جميع ةوا ف 1984يونيو )حزيران(  6الذهبي للسيخ اي 

السيخو وداع بمتةرايهم إلى الثأر من أنديرا غاندي شطحياً وبعض رجال الدولة 
والحزبو حيث نجح السيخ اي قتل أنديرا غاندي على أيدي حرسها الطاص من 

مو وانقلب 1984من أكتوبر )تشرين أول(  ةا فة السيخ اي حباح الحادي والثالثين
الغضب إلى المعسكر الهندوسيو وانتقل إليه تيار العنف والحقد العارم من قبل 

 الهندوس ضد السيخ . 

 ـ إن مستقبل السيخ التاريطي مجهولو لكن الجدير بالذكر:       7

 أ ـ تنوع الحركات السياسية السيطية ما بين :

 السالم لتحقيق المةالب السيطية ؛معتدلة تؤمن بةريق 

 ومتةراة ال تؤمن إال بالعنف لالنفحال عن الهند وتأسيس دولة طالستان.

ب ـ إن الحركات المعتدلة تمثل األكثريةو ويؤمن أكثر السيخ أن االنفحال 
 عن الهند حلم مستحيل وهو بمثابة أكبر ضربة لوحدة الهند وتمزيقها عرقياً وةا فياً 

ر األوضاع اي المنةقة ال يتحقق إال بالعدل ونبذ التمييز العرقي جـ ـ استقرا
 أو الةا في . 

 ما مصادر السيخية ؟ -5س 

 الجواب :

الكتاب المقدس عند السيطية : كتاب كوروكرنتها حاحب و أوغرانت 
 Granthحاحب أو آدي غرانت أوغوروغرنت حاحب أو كرانث حاحب 

Sahib . و أي الكتاب المقدس للسيخ 

 ومعنى غورو : القديس أو المعلم أو األستاذ 

 ومعنى حاحب : االحترام واإلكرام 

ويقرؤه السيخ يومياًو وقد جمعه المعلم الطامس : آرجان ديف ) أرجن = 



آرجون( من كتابات المعلمين السابقين وأضاف إليه من كتاباتهو وقد بلغ ذلك كله 
 سبع آالف ترنيمة .

ي يضم مجموعة ترانيم وأناشيد  وقحا د دينية اي وهذا الكتاب اي شكله الحال
واحد وثالثين راغا من موازين الموسيقى الهندية و وهو مؤلف من كتابات غورو 

ترنيمة دينية و تكون جزءا من غورو غرنت  976نانك و حيث كان شاعرا ونظم 
حاحب و باإلضااة إلى كتابات االسفة الهندوس و وبعض شةحات الحواية 

 .المسلمين 

يقول كرتار سنغ : الذي ألف كروكرنتها حاحب هو أرجن و أماله على كرداس 
م( و وايه ما ة واثنا عشر شعرا لبابا اريد كنج ) 1681 -1606جي مابين ) 

م ( و كما أنه يشتمل على مجموعة 664المتحوف اريد الدين شكر غنج المتواى :
 كبيرة من أشعار كبير داس

لسيخ ـ محدر العبادةو ومادة التعبدو ويعد وثيقة تضم وهذا الكتاب ـ اي اعتقاد ا
حكماً ومواعظ  ؛ بقحد تزكية النفس و وحفاء القلب و وةرد اآلثار المضرة للنفس 
األمارة بالسوء و وتحقيق النجاة لإلنسان واالنتقال إلى مقام ال ق اي عالم العقبى بعد 

 ية اللغة البنجابية . مغادرة العالم السفلي و وهو كالم إلهي و ولغته األحل

إن هذا الكتاب مجمع لألاكار المتضاربة واألديان المطتلفة و ويبدأ هذا الكتاب 
 بتحور غورو نانك هلل و ايقول :

 " هللا واحد أو مظهر الوجود واحد "

 ( 1430وهذا الكتاب المقدس يقع اي ألف وأربعما ة وثالثين حفحة )

 

 وهذا هو الكتاب المقدس عند السيخ              

  



 .اذكر أبرز العقائد السيخية  -7س 
 الجواب :

اإليمان باإلله الواحد األحد الطالد الذي ال يوحف وال يدرك بالحواس و  -1
الطالق القاهر الدا م الذي ليس هو بحنم يعبد و وال هو ببشر طارق غير ةبيعيو 

هذا العالم و لم يلد ولن يموت ولن يحيا ثانية و ليس إله قوم وهو الحقيقة الكبرى اي 
دون قوم و عادل و رحيم  و كريم  محية و علة العلل و بعيد عن الحسد والتناار و لم 

 يطلق البشر ليعذبهم على ذنوبهم و بل لغايته الحقيقية وهي العبادة له .

طالص ال تعراه ينبغي أن نؤكد على حقيقة واضحة هي : أن التوحيد ال  -2
 السيطية و وإنما عرات أساةير الهندوس !

السيطية تقرر المساواة بين البشر دون تمييز و يقول الدكتور جوبال جند سنغ   -3
: " الناس اي العدالة اإللهية  كلهم سواء و ال يميزهم هللا بالقوم وبالجنس و اكل 

 يحاسب على عمله  "

ر اإللهيو ووجود المطلوقات دليل لعقل البشري عاجز عن إدراك السا -4
وجودهو ـ واإلله ـ عند السيخ ـ اي كل مكان من طالل حلوله اي جميع الكا نات 
بحيث يراه المبحرون روحياً؛ حيث إن أقحى ما يتمناه السيطي هو حالة الكشف أو 
رؤيا اإلله والتواحل مع الربو ويتحقق ذلك بعد استغراق ةويل اي التعبد والتأمل 

 ارين الروحية.والتم

عقيدة األاتار وهي : أن ينزل الرب بحورة  -اي البداية  –تعارض السيطية  -5
البشر إلنقاذ عباده الحالحين و وتؤيد السيطية عقيدة النبوة والرسالة ؛ إال أن السيخ 
لم يستقروا ةويال على ذلك و بل سرعان ما ألهوا أساتذتهم ومحلحيهم ؛ ابداوا 

  ؛ اوقعوا اي شرك أعظم !يعبدونهم من دون هللا

وقد بدأ هذا التحول مع الزعيم أو المعلم الطامس أرجن داس ؛ حيث أعلن ألوهية 
جميع المعلمين السابقين وو وأدطل اي السيطية عقيدة أاتار  ) اإلله المطلص 

 المتجسد اي حورة البشر ( 

 يةلق السيخ على اإلله الواحد أسماء إسالمية وهندوسية مثل:  -6 

ـ لكن االسم الشا ع   Hariـ هاري  Ramaـ راما  Rahimـ رحيم  Rubbرب 
 أي المعلم األعظمو  Who Guruحالياً هو 

ينكر السيخ عبادة األحنامو واألنهار والجبالو والحج إلى عتبات أو أماكن مقدسةو  -7
المعلم اهذا هراء اي هراء كما يقول المعلم ناناكو لكن الواقع أن السيخ طالفوا منهج 

 األولو ويحجون إلى األماكن التي أقام ايها أو عاش ايها أو زارها معلموهم .

يعتقد السيخ ـ كالهندوس ـ بالكارما وتناسخ األرواح  و لكن بسبب تأثر  -8
السيطية باإلسالم ؛ أضاات إلى عقيدة الكارما والتناسخ الهندوسية قيدا ؛ هذا القيد هو 

سيطية على هذا النحو : إال أن يشاء هللا العليم القدير االستثناء و اكانت عقيدة ال
 اينجيها من هذا التنقل بلةفه وكرمه ! 

( مارغ )  كارما مارجكما تأثرت باإلسالم اي اعتقادها أن النجاة التححل من 



أي  كيان مارجأي من الةقوس وتقديم القرابين ) ةريقة العمل( و وال من 
  بهاكتي مارجراة ) ةريقة المعراة ( و وال من االستغراق اي ححول العلم والمع

 ) ةريقة التقوى ( وبل من عبادة هللا وحده واتباع ةريقه !

) ةريقة ذكر اسم هللا ( االنجاة  نام مارجلقد ابتكر نانك ةريقة جديدة سماها 
 واليقظة الروحية والةمأنينة والمسرة ال تتحقق إال بذكر اسم هللا ) نام (

بعقيدة الحلول واالتحاد ووحدة الوجودو اغاية   -كالهندوس  – يعتقد السيخ -9
 الفكر الهندي و كما جاء اي كتاب الفيدانت :

 أن تعرف الطالق بمعراة مطلوقاته .

 أن تميز بين الطالق وةبيعة الكون .

 أن ترى الوحدة بين الطالق والذرة التي طلق منها الكون .

تتالشى اي ذات الطالق ؛ ألنها هيولي  الغاية العظمى : أن ترى أن ذرة الطلق
 الكا نات و ومحيرها االتحاد بعلة العلل!!!

م( 820-788وقد روج لهذه العقيدة الفليسوف الهندي المشهور ) شنكر جاريا= 
ولقد تأثر ناناك بتلك الفلسفة و وظهرت بوضوح اي السيطية و حيث يقول : أنت 

 اقة  و أنت الغيرك !السمك و وأنت الشبك و وأنت الحياد وأنت  

اإليمان بوجوب قراءة وترديد التعاليم المثبتة اي كتابهم المقدس كرانت  -10
حاحب و وهم ينحتون ويرددون األلحان من قبل مغنيين عند حالتهم حباحاً 

 ومساًء و كما يرددون اسم هللا مع تسبيحاتهم بالمسبحة . 

اإليمانو ويرون أهمية تلقي  االعتقاد بضرورة وجود معلم يوضح الةريق إلى -11
النحيحة من رجال دينهمو وحتمية العودة إلى كتابهم المقدس الذي وضعه معلموهمو 
لكنهم ينكرون أن يكون هؤالء المعلمون أبناء هللا أو رسلهو بل هم بشر من طلق هللا 

 كسا ر البشر.

عاشر كوبند و ال تؤمن األغلبية الساحقة من السيخ بأي معلم آطر بعد المعلم ال -12
 ويرون أن البالغين رجاالً ونساًء يستةيعون القيام بشعا ر دينهم . 

يتمسك السيطي تمسكاً شديداً بتةبيق األركان الطمسة لعقيدتهو وتعرف  -13 
 بالكااات الطمسة ؛ ألن كل ركن منها يبدأ بحرف الكاف اي اللغة البنجابيةو

 والكافات الخمسة هي:

   الكيش = الكيشوKesh  إةالق ) استرسال( شعر الرأس أي
 والذقن والشارب دون مساس 

  الكانكا = الكانغا .Kanga  المشة الذي يجب حمله دا ماً و وقيل أي
 الضفا ر المجدولة اوق الراس و وذلك تعويضا عن المشة.

  الكاتشاKashha  السروال المتسع  الذي يضيق عند الركبة أي
 اقة . 

  الكاراKara  الفوالذي) من حديد (  حول المعحم اي السوار أي
 اليد اليمنى و ويحرم جميع أنواع الحلي والجواهر .



  الكيربانKirpan  وهو الطنجر والسيف ذو الحدين  ؛ ألنه يحتاج
  إلى محاربة أعدا ه .

القول بوحدة األديان و حيث حاول ناناك الجمع بين العقا د المتناقضة ؛ من  -14
 مة الروحية و ويقول الزعيم السيطي كوبندسنغ :أجل الححول على الزعا

الارق بين مندر ) معبد الهندوس ( ومسجد ) محلى المسلمين ( وبين عبادة 
 الهندوس وحالة المسلمين !

وجه للشبه بين الفريقين و االعبادة عند الهندوس عبارة عن  والحقيقة أنه ال
عال القبيحة مثال : مس الرقص والموسيقى والغناء والسجود لألحنام واعل األا

 النساء ذكر الرجال لةلب الولد و وهو ما يسمى عندهم لنك بوجا و

 أما العبادة اي اإلسالم اال يوجد ايها شئ من ذلك !!! 

الموسيقى والغناء وسيلة للتعبير عن تطليق  –كما اتطذ الهنوس  –اتطذ السيخ  -15 
ى و واتطذها وسيلة لنشر مباد ه الكون .... و اقد كان مؤسس السيطية يجيد الموسيق

و لدرجة أن كتاب السيطية المقدس مرتب على ترتيب األلحان الغنا ية التي بلغت 
 واحدا وثالثين لحنا و يقول الدكتور جوبال سنغ أحد رجال السيخ :

أكثر أساتذة السيخ كانوا يجيدون الموسيقى و وإن المؤسس األول ناناك كان يغني 
ه رجل من المسلمين يضرب على الةبل بالطشب و ورتب بحوت جميل و ويالزم

كتابه بالشعر والترنم ؛ حتى عرف دين السيخ بالموسيقى و التي لها تأثير كبير اي 
عباداتهم وأداء واجباتهم الدينية و وهو جزء ال ينفك عن السيطيين و واشتهر هذا 

موسيقى اي الدين بين الناس بالجمال والحسن و اكل سيطي أو سيطية تجري ال
 أجسامهم كما يجري الدم اي عروقهم !!!

 

  تحدث عن أهم المظاهر الدينية السيخية . -8س 
 الجواب :

يتميز السيخ بعمامتهم التي ال يلبسها غيرهمو وتأتي  ـ العمامة السيخية : 1
هذه العمامة بعدة أشكال وألوانو ويلبسها السيطي لحماية شعره من السقوةو وال 
يجوز عدم لبسهاو كما أنها تمثل رمزاً معظماً عند السيخ؛ لذا اإن إسقاةها عن 

 سها عن الحغار منذ بلوغهم الطامسة .   بالرأس أو ضربها إهانة كبيرةو ويبدأ ل

وجرت العادة على لبس كبارهم للعمامة البيضاء اي مراسم الوااة أو 
 التعزيةو واللون الوردي اي احتفاالت الزواجو واألحفر الناقع اي احتفاالت األعياد 

وقديماً اشتهر السيخ بلبس العمامة السوداء كدليل على حزنهم على شهدا همو 
( الذي كان Steel Blueن ال يزال يفضل لون العمامة األزرق الستيل )وهناك م

 يلبسه جنود المعلم كويند سنغ . 

أي أسدو  Singhـ األسماء عند السيخو يحمل كل ذكر سيطي اسم سنغ  2
 أي لبؤة أو أميرة .   Kaurوكل أنثى اسم كاور 

يحرق السيخ ـ تتشابه مراسم الزواج والوااة عند السيخ والهندوسو حيث  3



 موتاهم و ويشعل نار المحرقة اي العادة ابن المتواى أو أقرب أقاربه من الرجال و  

 ويتميز السيخ بقراءة كتابهم المقدس اي الزواج والوااة . 

ـ ال يفضل السيخ أكل اللحوم إال اي األعيادو وهم يتحاشون أكل لحم  4
ماً لمشاعر الهندوسو ويكثر البقرةو ويفضلون عليه لحم الغنم أو الماعزو احترا

السيخ من أكل الطضروات ومنتجات األلبانو وال يميلون إلى المشروبات الكحولية 
 والتدطين .

وهو عبارة  Khandaـ شعار اإلطوة السيطية )الطالحة( يسمى بالكهاندا  5
عن طنجر ذي حدين اي الوسة يحية به حلقة حديدية أو سوارو ويحية بهذه الدا رة 

 تقاةعان . سيفان م

ـ للسيخ علم طاص مثلث الشكل يغةي معظم مساحته لون الزعفران مع  6
وجود الشعار السابق أعاله باللون األسود داطله و وهذا العلم موجود اي أغلب 

 أماكن العبادة .

أي بيت أو  Gurdwaraـ يةلق السيخ على معبدهم اسم كورد وارا  7
اي الحي الذي يسكنه السيخو ويمكن أن  بوابة المعلم و والمعبد أول بناء يقام

 يطحص السيطي غراة اي بيته للعبادةو 

 Granth Sahibوأهم ما اي المعبد هو الكتاب المقدس كرانت حاحب 
 ومراسم العبادة توجب نزع األحذية قبل دطول المعبد .

واي المعابد الكبيرة يعرض على الداطل غسل رجليه أوالًو مع أهمية تغةية 
جنسينو وعلى العابد وضع نقود على قماش الحرير الذي يلف كتابهم الرأس لل

المقدس ثم يركع على ركبتيه ويمسح جبهته على األرضو وعندما ينتهي من العبادة 
 عليه أال يدير ظهره إلى الكتاب المقدس عند انسحابه . 

 أعظم المعابد عند السيخ أربعة :

 ند سنغ . مسقة رأس كوب Patnaأ ـ معبد يقع اي باتنا 

 Takht Sri Keshgarh Sahibب ـ معبد تطت سري كيشكار حاحب 
 ويقع اي أنا ندبور .

الذي يشكل جزءاً من المعبد الذهبي  Akal Takhtجـ ـ معبد آكال تطت 
ويقع اي أمرتيسارو وهو أهم المعابد السيطية اي العالمو باعتباره المركز المشرف 

 على السيطية .

ديد اي والية مهراشتراو وهو المكان الذي مات ايه المعلم د ـ معبد يقع اي نان
 كوبند سنغ . 

ـ للسيخ دا ماً طمسة رجال دين كبار يشراون على الةا فة السيطيةو ولهم  8
 مجلس يحمل حفة إحدار قرارات ذات حفة دينيةو أو ةبيعية سياسية . 

يحتفل السيخ اي البنجاب اي شهر إبريل )نيسان(  ـ األعياد عند السيخ : 9
وهو اليوم الذي أسس ايه المعلم العاشر  Baisakhiمن كل عام بعيد )بيساطي( 



 كويند سنغ الطالحة )اإلطوة السيطية( . 

 ويحتفل اي هذا اليوم أيضاً ـ بكتاب السيخ المقدس )كرانت حاحب( .

ب يقوده طمسة قياديين سيخو ومن مظاهر االحتفال اي هذا اليوم تسيير موك
 كما يرقص السيخ رجاالً ونساًء ةوال الليل . 

حيث يحتفلون  Guru Purabومن األعياد المهمة : عيد الغورو بوراب 
بعيد ميالد المعلم األول ناناك اي مدينة أمريتسارو يغنون ويأكلون ويرددون تعاليم 

 كوروكرانت حاحب!

 

 صر للسيخية .الواقع المعا اكتب نبذة عن  -9س 
 الجواب :

رغم التأكيد على مبدأ المساواة بين جميع أاراد الةا فة السيطيةو انةالقاً من  -1
العقيدة والتقاليد السيطية التي أوحى بها المعلمون العشرةو إال أن الحقيقة تتناقض 
مع هذا المبدأو حيث توجد اوراق ةبقية وممارسات عنحرية بين السيخ تبرز بشكل 

اسبات الكبيرةو إذ تشهد هذه المناسبات إبعاد ةبقة واضح اي تجمعات السيخ اي المن
 ( Mazhbisأو المذهبية ) Sikh Harijansمنبوذي السيخ 

 وينقسم المجتمع السيطي إلى ثالث ةبقات :

 المزارعين ـ غير المزارعين ـ المنبوذين . 

احترام الحياة الزوجية والعالقات األسريةو وإشاعة روح المحبة والتكاال بين  -2
 اد األسرة واحترام الكبار وتوقيرهم . أار

تنوع المجتمع السيطي و رغم تميزه بأنه مجتمع زراعي و حيث يعتبر إقليم  -3
البنجاب من أغنى مناةق الهند زراعياوً ويعرف بإنتاجه ألكبر كميات القمح اي 

ن البالد ويسمى بسلة الطبز للهندو وسلة الهند الغذا يةو ومع هذا التميز الزراعي اإ
وبوجه عام اإن المجتمع السيطي و هناك حناعات متقدمة طاحة حناعة النسيج 

يضم مزارعين وعددا غير قليل من كبار االقتحاديين والعلماء واألدباء والكتاب 
% من 30% من الجيش الهندي( والفنانين والرياضيين )10والعسكريين )

 الرياضيين الهنود( .

عمل السيخ اي مطتلف الحرف بجانب عملهم ال رهبانية اي السيطية ؛ بل ي -4
المفضل اي الزراعةو امنهم تجار وحناعيون ورجال أعمال وأححاب مطازن 

 وسا قو تاكسي وأةباء ومهندسون ومحامون وإعالميون .. الخ . 

ويحظى بعضهم بشهرة كبيرة نتيجة براعته بحقل اطتحاحهو منهم من استلم 
شال الةيار أرجان سنغ ـ المارشال الةيار ديلباخ سنغ( قيادة القوة الجوية الهندية )المار

م(و ونتيجة لهذا الواقع المتميز ألبناء 1982والسيد كياني زايل سنغ )ر يس الجمهورية 
السيخو وزيادة معدالت النمو اي اإلنتاج الزراعي والحناعيو واالهتمام بالتعليمو كل 

جاب أعلى ثالث مرات من دطل الفرد ذلك أدى إلى زيادة الدطل حتى أحبح اي إقليم البن



الهندي العادي اي الواليات األطرى و وأدى ذلك إلى ندرة وجود متسولين سيخ اي بلد 
 ايه أعداد ال تححى من المتسولين . 

تأتي الةا فة السيطية اي مكانة متباينة اي المجتمع الهنديو حيث شهدت  -5
من حين آلطرو حيث جاءت اترات  العالقات السيطية الهندوسية التحاماً واقتحاما

لتشهد تالحماً بين أبناء الةا فتينو غير أن الغالب هو التوتر والحدام بينهما السيما 
اي الفترات األطيرة اي نهاية القرن العشرين الميالدي وحلت إلى االقتحام 
والتحفية الجسدية من المتةراين اي الةا فتينو ونفس المعنى برز اي العالقات بين 

لمسلمين والسيخو حيث كان المسلمون أقرب إلى السيخ اي مرحلة المعلمين العشرة ا
بشكل عامو والمعلم األول الذي تأثر باإلسالم بشكل طاصو لكن اترة  االحتالل 
البريةاني واالستقالل من أحعب الفترات التي شهدت أحداث دامية بين المسلمين 

ا الحراع العنيف بين الفريقين مما م قمة هذ1947والسيخو وكان تأسيس باكستان 
أدى إلى نزوح المسلمين من البنجاب الهنديو ونزوح السيخ من البنجاب الباكستانيو 
ليحل كل اريق محل الفريق اآلطرو بعد مذابح ومجازر رهيبةو لكن تشهد السنوات 
 األطيرة حالة من الهدوء بين الةراين وحلت إلى حالة من التفاهم والتقارب وإدراك

الدور األجنبي اي تأجج الحراعو وبعيداً عن هذه العالقات الهندوسية أو اإلسالمية 
مع السيخو اإن عالقات أححاب األديان األطرى مع السيخ ليست ذات أهميةو حيث 

 ال توجد الحساسية المعرواة اي العالقات السابقة .          

تباع الةا فة ينضمون إلى الحركة السياسية السيطية حديثة العهدو حيث كان أ -6
أحزاب هندية أو يتبعون قيادات دينية تةمح اي راع مستوى الةا فةو ولم تبرز 
الحركات السياسية السيطية إال بعد أن تبلورت اكرة الدولة المستقلة للسيخ 

م أمام جيوش 1849)طالستان( التي ترمي إلى إعادة مملكة السيخ التي سقةت 
 بريةانيا .   

ركات السياسية السيطية ما بين االعتدال والتةرفو وظهورها تنوعت الح
 داطل الهند وطارجهو 

 ومن أهم تلك الحركات واألحزاب السيطية: 

حزب )األكال دال( المعتدل حزب األكثريةو وحزب )الدال طالسا( 
المتةرفو وتبدو العملية السياسية تجري اي إةارها الةبيعي بعد سلسلة من 

 ادلة بين الحكومة الهندية والتيار السيطي المتةرف . االعتداءات المتب

% 83إن التقديرات الرسمية الهندية تشير إلى أن الهندوس يشكلون حوالي  -7
% ثم يأتي النحارى اي المرتبة 11من السكانو والمسلمين اي الهند أكثر من 

%و أما 2%و بينما يحتل السيخ المرتبة الرابعة حيث يشكلون 3الثالثة حيث يشكلون 
% ايقتسمها أتباع األديان والمذاهب األطرىو وينتشر أتباع األديان 1باقي النسبة 

والمذاهب اي كل أنحاء الهندو وجود تمركز واضح اي بعض المناةق المحددةو 
ابالنسبة للسيخ يتمركز معظمهم اي إقليم البنجاب )المعروف بكثرة مواليده من 

ء غير قليلة منهم اي كااة األقاليم الهندية األطرى الذكور واإلناث(و رغم انتشار أعدا
السيما اي العاحمة دلهيو كما أن للسيخ جاليات كبيرة طارج الهند اي ماليزيا 



وسنغااورة وشرق أاريقيا وطاحة كينيا وتنزانيا واي المملكة المتحدة البريةانية 
 وكندا والواليات المتحدةو 

 غة البنجابية .واللغة التي يتكلم بها السيخ هي الل

تقدس السيطية لغة من اللغات المطتلفة و بل عندها جميع  ال –للعلم  –لكن 
اللغات سواء و بطالف الهندوسية التي تقدس اللغة السنسكريتية و وهي لغة الويدات 

 و يطاةب بها برهما عباده و وال يقبل عبادتهم إال بها !!!
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 ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

العبارة الخاطئة فيما م ( أ ا( أ ام العبارة الصحيحة، وىال ة )وع ىال ة )
  ي ي:

 ()السيطي الذكر يةلق عليه لفظ سنغ أي أسد  (1

 ()يجب عليه ارتداء عمامته ال يحرم على السيطي حلق شعره وال  (2

 ()الوةن القومي لهم  –اي نظر السيخ  –البنجاب  (3

 ()السيخ يعتقدون أنهم أقرب إلى المسلمين من الهندوس   (4

من المعبد الذهبي ويقع اي أمرتيسار ؛  معبد آكال تطت الذي يشكل جزءاً  (5

 ()  هو أهم المعابد السيطية اي العالم

 أسئلة االختيار من متعدد: ثالثاً:

  اختر اإلجابة الصحيحة  ما بين ال وسين:
 ( أنديرا غاندي –قام المتةراون السيخ باغتيال ) المهاتما غاندي  (1

 –هار كيشان  –هار راي  –من أهم معلمي السيطية ) هاركوبند  (2

 ( أرجون

 الكااات الستة ( – الكااات الطمسةأشهر معتقدات السيخ )  (3

 إزالة الشعر ( – تحريم حلق الشعرمن الكااات السيطية )  (4

 المعبد الفضي ( –تاج محل  – المعبد الذهبيمن المعابد السيطية )  (5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 الزرادشتية

 
  : أوالً: أسئلة المقال

 ؟ مع بيان أبرز ألقابها ؟ الزرادشتيةما تعريف  -1س 

 الجواب :

 :أوال : تعريف الزرداشتية 
 ااي زرادشات أسساهاديانة اارسية قديمة ثاارت علاى المجوساية وتفرعات عنهاا ؛ 

و تعتقااد بااإلهين : أحاادهما للطياار و الماايالدو قباال السااابع أو السااادس القاارن اااي إيااران
 واآلطر للشر. 

 الزرادشتية :: أبرز ألقاب ثانيا 
 نسبة إلى إلههم أهورامزداو إله الطير. المزديَّة : -1

وهو قريب من اللقب األول و نسبة إلى َمْزديسني ) المازداياسنيين(:  -2

 عبادتهم لإلله ) مزدا ( الذي النظير له .

 –نسبة إلى اللفظ الفارسي يزد أو إيزيد و ويعني : مالك اليزيدية :   -3

 طالق األكوان.

 نسبة إلى مكانة النار عندهم . عبادة النار : -4

 أي أتباع الدين الحالح . أتباع باه دينان : -5

 نسبة إلى والية بارس ) اارس (البارسية :  -6

 نسبة إلى الكتاب المقدس عندهم .األفِستية أو دين أفِستا : -7

 ماذا تعرف عن زرادشت ؟ -2س 

 الجواب : 

اطتلف الباحثون حول شطحية زرادشت اطتالاا كبيارا و والحاواب أناه شطحاية 
ولااد  ومعنااى االساام عنااد أحااحابه : حاااحب الجماال األحاافر أو الشاااحب ؛حقيقيااة و 

ق.م علااى أحااح 660زرادشاات بمقاةعااة أتروبااا تين ) أذربيجااان حاليااا ( نحااو ساانة 
العشاارين آثاار العزلااة تقاادير و وقااد أحاةاات والدتااه كثياار ماان األساااةيرو وحينمااا بلااغ 

حتى نزل عليه الاوحي ااي اعتقااد أحاحابه  –اي التأمل والتعبد  –قرابة عشر سنين 
ااي اعتقااد  الطلاق إلاى ورساوال نبيااو تعاالى هللا ابعثاه و ولهم اي هذا أساةير كثيرة !

 معجاازات لااه الزردشااتية وتاادعيو  دينااه إلااى اأجابااه الملااكو كشتاسااب ااادعا أتباعااه و
 كثيرة

العزلة زرادشت من الزواج و بل تزوج ثالث نساء و و أنجب ثالثة ذكور  لم تمنع
وثالث إناثو من الزوجتين األوليين و أما زوجته الثالثة هفواي الم تنجب لاه أوالدا و 
لكاان يعتقااد أتباااع زرادشاات أن هااذه الزوجااة سااتكون أمااا لثالثااة ماان أبناااء زرادشاات 

يح المطلااااص و وهوشاااايدار و الروحااااانيين بعااااد وااتااااه و وهاااام : سوشاااايانت المساااا
 وهوشيدارماه .



بعد حياة ملي ة  بالعمال ودع زرادشات دنيااه و ماع ثماانين كاهناا مان أتباعاه ؛ إثار 
هجوم علي الجميع اي معبد النار المسمى نوش آذر ااي بلاخ و حياث قامات مجموعاة 
مساالحة بالساايوف و بةعاان زرادشاات وجميااع ماان معااه و وقتاال زرادشاات ماان قباال 

قاركش و ولةطت جدران موقاد الناار بالادماء و وكاان مقتال زرادشات الةوراني برات
 ق.م وهو ابن سبع وسبعين سنة تقريبا . 583اي سنة 

 

، وواقعهرم  ناكتب نبذة عن نشأة الزرادشرتية ، وأمراكن وجرود الرزراد شرتيي -3س 
 .المعاصر
 الجواب :

 الرساااامي الاااادين كانااااتارتبةاااات الزرادشااااتية باااابالد اااااارس ) إيااااران ( حيااااث  -1
 و  ثم انحسرت بعد ظهور اإلسالم. والساسانية والبارثية األطمينية لإلمبراةوريات

اطتلف البااحثون حاول عالقاة الزرادشاتية بالمجوساية و   ويارى األكثارون أن  -2
المجوسية هي األحل و وأن الزرادشتية تةورت عنها و وتفرعت منها و وعلياه ااإن 

 المجوسية أقدم من الزرادشتية.
 بعاد ماا إلاى المايالد قبال السادس القرن من إيران اي منتشرة الديانة هذه بقيت -3

 لهااا ياازال ال لكاان اإلسااالمو محلهااا وحاال تاادريجيا تتالشااى أطااذت ثاام اإلسااالمو ظهااور
 اااي المساايحي الاادين بعضااهم اعتنااق الااذين الزرادشااتيون و والهناادو إيااران اااي أتباااع

 قاعاااات ااااي الدينياااة مراسااامهم إقاماااة ااااي أحااارار( م224/652) الساسااااني العحااار
 جمعياااتهم ولهاام اإلسااالمو قباال مااا إلااى تاريطهااا يمتااد أثريااة نااار معابااد ولهاام طاحااةو
 طراساان: مثال ايهااو يقيمون التي المدن سا ر واي العاحمة ةهران اي بهم الطاحة

 الادين تعااليم أبناؤهم ايها يتعلم التي الطاحة مدارسهم ولهم زاهدانو ـ يزد ـ كرمان ـ
 .الزرادشتي

 المجتمااع أاااراد بقيااة شااأن شااأنهم السياسااية األنشااةة اااي يشاااركون والزرادشااتيون
 و رغبااتهم و ةلبااتهم إلباالغ اإلساالميو الشاورى مجلاس ااي ممثال ولهام اإليرانيو

  المجلسو أعضاء إلى نظرهم وجهات
طااتالف أمااا أعااداد أتباااع الديانااة الزرادشااتية ؛ اماان المسااا ل التااي وقااع ايهااا اال

 ألطاار ةبقاااً الواضااح و حيااث ال يوجااد إححاااء دقيااق لجميااع هااؤالء األتباااع و لكاان 
 50) حاوالي الحاضار الوقات ااي إياران ااي بلاغ الزرادشتيين عدد اإن اإلححا ياتو

 ااي عقد أنه بالذكر جدير و و البساتين وأححاب التجار من معظمهم زرادشتي( ألف
 ماان الزرادشااتية الديانااة معتنقااو حضااره للزرادشااتيين دولااي مااؤتمر مااؤطراً  ةهااران

 .كااة العالم أرجاء
 ملياون 2.6 إلاى 000و145 ماابين الدياناة معتنقاي عادد قادرواي دراسة علمية ؛ 

 وأذربيجااان وأاغانسااتان إيااران اااي ويتواجاادون الهنااد اااي اليااوم معظمهاام و  نساامة
 وكنادا وأساتراليا وأوروباا المتحادة الواليات اي المناةق هذه من لمهاجرين باإلضااة
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 قادر حيث كبير بشكل الزرادشتية الديانة انحسرتبينما تذكر دراسة أطرى أنه قد 

 ينتشارون وم 2004 عاام إححااء حسب نسمة 000و190 إلى 00و124 بين عددهم
 :االتية المناةق اي

 وهماا قاوميتين مان يتكوناون 2001 إححااء حساب الهناد اي زرادشتي 601و69
 .وإيراني بارسي

 ااي عاددهم وازداد كراتشايو مديناة ااي يتركازون باكساتان اي زرادشتي 000و5
 .باكستان إلى إيران زرادشتي من الكثير هجرة بعد كبير بشكل األطيرة السنوات

 .الشمالية أمريكا قارة اي زرداشتي 000و25 إلى 000و18 بين ما
 ياازد ماادن اااي طاااص بشااكل يتواجاادون حيااث إياارانو اااي زرادشااتي 400و21

 البرلمااان اااي نا ااب لهاام يوجااد كمااا ةهااران العاحاامة إلااى أضااااة وشاايراز وكرمااان
 .الكرد إلى ينتمون وأغلبهم كردية احول من وهو األيراني

 الواقعاة بلاخ) منةقاة اي وطحوحا الوسةى أسيا مناةق اي زرادشتي 000و10
 الدياناااة ماااوةن كانااات والتاااي( ةاجيكساااتان جمهورياااة وااااي أاغانساااتان شااامال ااااي

 .سابقا المجوسية
 .سيدني مدينة اي وطحوحا 500و3 عددهم يقدر أستراليا اي كبيرة جالية
 موحاال مديناة وطاحاة العاراق كردسااتان عاراق شامال مادن اااي مانهم كبيار عادد
 .األكراد من وكلهم سنجار ومنةقة

 ينتماون وهام( يريفاان  العاحامة وداطال ارارت جبال قارى) االگاز ااي أرمينياا اي
 .الكردية للقومية

ونطلص من كل ما سبق أن أتباع الديانة الزرادشتية أقل من ثالثة مالياين نسامة و 
 . إياااااااااااااااااارانو الهنااااااااااااااااااد اااااااااااااااااااي اليااااااااااااااااااوم معظمهاااااااااااااااااام

 

                              
34
 Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents 

retrieved 14 April 2013 



 .اذكر ما تعرفه عن الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية -4س 

 الجواب :

 : الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية 
و وااي  AVESTAزياة يلوأِاستا اي اللغة اإلنج، يعرف اي العربية باسم أبستاق 

الفارسية الحديثة  آبستا أو آوستا و وتعني : سند أو أساس أومتن أو الانص األساساي. 
وتعني المعرااة الدينياة مثال  ( Upa-sta-kaلكن هناك من يرى أن أاستا هي من )

 : الويدا الهندية .
اايمكن القاول بأناه : موساوعة  تجاوزنا المعنى اللغوي إلى  حقيقاة األبساتاق و ولو

الحضارة والثقاااة واألطاالق واألنثروبولوجياا للشاعوب اآلرياة : الكردياة واألرمينياة 
والفارسية والةاجيكية واألاغانياة ...و وأقادم وثيقاة تاريطياة دينياة وقانونياة مكتوباة و 
تعكاااس المراسااام والةقاااوس الدينياااة واألاكاااار الفلسااافية و والشااارا ع والةاااب ...ااااي 

 لمجتمع البدا ي اإليراني .ا
 يعتقد أتباع زرادشت أن هذا الكتاب موحي به إلى زرادشت !

ترجم اليتاب الم ه  ل زرادشتية  إلا ال فة العربية بعنوان : أفسرتا اليتراب الم ره  و  ه 

 .ل هيااة الزرادشتية  : إىهاد الهكتور خ يل ىبهالرحمن
يحال إليناا إال أربعاة أجازاء اقاة و يتألف هذا الكتاب من واحد وعشرين جزءا لم 

 أهمها ياسنا بمعنى العبادة و التقديس و وهو أساس العبادات الزرادشتية .

 : تناول أبرز مسائل العقيدة والعبادات واألخالق والمعامالت الزرادشتية -5س 
 الجواب :

شارا ع و  أاضال الديانهم أحسان األدياان و وأن شاريعتهم يعتقد الزرادشتيون أن  -1
وأنهااا ديانااة عالميااة و شاااملة للفكاار واالعتقاااد و وأنهااا حااالحة لكاال زمااان ومكااان 

إال بها الطالص من الذنوب الححيح و والقول الةيب و والعمل الحالح و وال يتحقق 
وتظهر علاى و وأنها سنتشر اي شتى البقاع و وتزيل ما يقف اي وجهها من عقبات و 

 بستاق !حسب نبؤة األجميع األديان ؛ 
 قبال السابع القرن اي( زرادشت) بها نادى التي الزرادشتية الديانة طالحة إن -2

 الناور: هماا أحالين مان ناشاىء العالم إن: هي و(اآلايستا) كتاب اي جاء كما الميالدو
 ايمااا والهزيماة االنتحااار ويتناوباان مسااتمرو حاراع اااي األحاالن وهااذان والظلماةو

النهاياة للطيار و وتظهار ااي هاذه الدياناة معاالم التوحياد  حتى تكون الغلباة ااي بينهماو
 والثنوية والوثنية والتعدد لآللهة !

العباااادات الزرادشاااتية تركاااز علاااى الجاناااب الروحاااي ااااي الةهاااارة والحاااالة  -3
 والحيام و أما الجانب المادي اال تهتم به كثيرا .

 ل الةيب .تقوم األطالق على ثالثة مبادئ : الفكر و والعمل و والقو -4
ةبقااة  -قساامت الزرادشااتية الزرادشااتين أربعااة أقسااام :  ةبقااات رجااال الاادين -5

 ةبقة الحرايين. -ةبقة الزراع " الفالحين " -المحاربين
أولت الزرادشتية عناية طاحة بالزواج و ورغبت ايه و ودعت إليه و وأزالات  -6

 ةريقه و كما حرمت الةالق !كل العقبات من 
 المااادي الجسااد اطااتالة اكاارة يكرهااون إذ للاادانو طاحااة ةقااوس للزرادشااتيين -7



 يتركااون اهاام لااذا يلوثهاااو ال حتااى والنااار والهااواء والتااراب الماااء الحياااة؛ بعناحاار
( دطناه) أو الحامت أبراج تسمى طاحة أبراج على الجارحة للةيور الموتى جثامين

 الةياور تأكال أن بعاد ثام معيناون ديان رجال الةقوس بهذه يقوم حيث الفارسية باللغة
 .دانها دون البرج هذا اي طاحة اجوة اي العظام توضع الميت جثة

 . اشتملت الزرادشتية على قانون يحدد المطالفات التي يترتب عليها عقوبات -8
 والسانةو  الحاول يكتمال وبهااو  شاهراً  عشار اثني من الزرادشتية السنة تتألف -9    

 ااي أي الربيعاي االعتادال زمان ااي تبادأ التاي نفساها اإليرانياة السانة هي الزرادشتية
  ( .آذارمارس ) من والعشرين الحادي
 ااي الجديدة السنة بداية وهو،  (النيروز عيد)العيد األول : أهمها ستة األعياد -10

 .آذار مارس( 21)
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 مصور للديانة الزرادشتيةملحق 

 

 
 الزرادشتية الديانة زرادشت مؤسس                                      

    
  والطاقة والدفء، للضوء، الزرادشتية : النار كمصدر الديانة شعار فارافاهار

 
 (التعميد) دخول مراسم نافجوت، بارسي

 



   
 

 في الزرادشتية ) أماكن العبادة (  معبد النار

   



 أبراج الصمت ) مقابر أتباع زرادشت ( ونهش الجوارح أجسادهم         

   
 
 



 

 ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

 العبارة الخاطئة فيما ي ي:م ( أ ا( أ ام العبارة الصحيحة، وىال ة )وع ىال ة )

 () . شت بأنه نبي يوحى إليه  يعتقد أتباع زراد  (1
 ق.م660ولد زراد شت بمقاةعة أتروبا تين ) أذربيجان حاليا ( نحو سنة  (2

() 
 ()الزرادشتية والمجوسية وجهان لعملة واحدة (3
 النور: هما أحلين من ناشىء العالم إن: هي الزرادشتية الديانة طالحة (4

 () والظلمة
 يحرم الحوم اي الزرادشتية و واالمتناع عن الةعام طةي ة ؛ ألنه يضر (5

 ()بالححة

 

 أسئلة االختيار من متعدد: ثالثاً:

 اختر اإلجابة الصحيحة  ما بين ال وسين:

)  اي زرادشت ديانة قديمة ثارت على المجوسية وتفرعت عنها ؛ أسسها (1
 اليواان ( –الصين  – إيران –ال نه 

المولود  -المرسل اإللهي  -من ألقاب زرادشت عند أتباعه )راعي الفقراء  (2
 ( جميع  ا سبد= - الواحد أألبدي -البكر 

 - البارثية - األطمينية لإلمبراةورية )  الرسمي الزرادشتية الدين كانت (3
 ( جميع ما سبق –الساسانية 

  ن أام اليتب األفستية : الجزء األول التي يتضمن  جموىة تراايم وص واو دينية (4
 (  ياشت -انديداد -ايسبرد -ياسنا)

  باح ( –واجب – يرو   – حرامالطالق في الزرادشتية )  (5
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  نسانية وحاجتها إلى الدين المنزلفشل المحاوالت البشرية في تلبية نداء الفطرة اإل

 
 أسئلة المقال :

 
 هل نجح اإلنسان في صناعة دين يلبي نداء الفطرة اإلنسانية ؟ -1س 

 الجواب : 
 
، وفرري   نحررة إل يررة، وليسرت طفرررة بشررريةي ررر اإلسررالم أن فطريررة اإليمران والتوحيرره ؛ 

ال يتفد اإلسرالم  رع ال راع ين برأن الرهين صرناىة بشررية ، وأن اإلاسران وصرل افس الو ت ، 
ألسرباب ىهيرهة ، وذلرك إلا التوحيه بع    ، وأار  ارت را  رن الوثنيرة إلرا الوحهاايرة بفيرر  ؛ 

  ن ا :

أو أن ي رريم  ن جررا سررهيها  ال يسررتطيع اإلاسرران أن يضررع دينررا صررحيحا لنفسرر  ، أوال :
لحيات  ؛ ألن اإلاسران بطبيعتر  يتنرا د ، ويخت رف تفييرر   رن ىصرر إلرا ىصرر ، برل فري 

 العصر الواحه ! 

 و ن  يان إلا  يان ، بل في الميان الواحه !

 ال به  ن االىتراع بأن طبيعة اإلاسان تتصف بال صور والن   !!!

 رع  راحرل حياتر  المخت فرة ، فري طفولتر  فيم رأينا تفيير اإلاسان يخت ف ويتعرارض 
وشررباب  ورجولترر  وشرريخوخت  ، بررل فرري أو رراو فرحرر  وحزارر  ، وحرراالو ف ررر  وغنررا  ، 

 وساىاو اهوع  واافعال .

لررتا رأينررا جميررع أاظمررة البشررر تتصررف بالتنررا د اتيجررة ل صررور واوررعي ا وتررأثرام 
ىرن التنرا د والتحيرز وال  ببيئات م وىهم إحاطت م بح ي ة الرهين الحرد الرتى يجرب أن يبتعره

 يتوفر اتا إال لمن خ د واو ال طيف الخبير

إن الع  ية البشرية حين حاولت أن تضع لنفس ا دينا ،  ه ت لنا ورربا  رن الخرافرة ، 
الترري تتنررافا  ررع الع ررل السرر يم والررتوق الصررحيح ، والع  يررة اليوااايررة وال نهيررة والمصرررية 

ء ليهاش حين ي رأ ىن أديان اليواان وتصوير  جتمع ال هيمة خير  ثال ى ا ذلك ، إن المر
اآلل ة ىنهام ؛ بالمجتمع البشري ، وحين يرى أن المصريين ال ره اء ىبرهوا كرل شرك، ليرن 

الهاشة تزداد بيل تأكيه حين يطالع رأي الم اتما غااهي 
(35)

ينراير  30 - 1869أكتروبر 2) 

 ( في ىبادة ال نود ل ب رة  ،.ات  الشخصية العالمية ت ول :1948

) ىنه ا أرى الب رة ال أىهاي أرى حيوااا ؛ ألاي أىبه الب رة ، وسأدافع ىرن ىبادت را  
 أ ام العالم أجمع ...وأ ي الب رة تفضل أ ي الح ي ية  ن ىهة وجو  :

ىام أوىا ين ، وتتط ب  نا خه او طول العمر اظير ارتا فاألم الح ي ية تروعنا  هة 
 ، ولين أ نا الب رة تمنحنا ال بن داعما ، وال انط ب  نا شيئا   ابل ذلك سوى الطعام العادي .

وىنه ا تمرض األم الح ي يرة تي فنرا اف راو بااظرة ، وليرن أ نرا الب ررة فرال اخسرر ل را 

                              
. كاان حركاة اساتقالل الهنادكان البارز السياسي والزعيم الروحاي للهناد طاالل غاندي :  (35)

الشاااملو التااي  العحاايان الماادنيماان طااالل  لالسااتبدادوهااي المقاومااة - للساااتياغراهارا ااداً 
والتي أدت إلاى اساتقالل الهناد وألهمات الكثيار  -الكامل العنفأو  أهمساتأسست بقوة عقب 

من الحركات للحقوق المدنية والحرياة ااي جمياع أنحااء العاالم. غانادي معاروف ااي جمياع 
:  الااروح العظيمااة و وهااو تشااريف تاام  بالسنسااكريتية) المهاتمررا غانررديأنحاااء العااالم باساام 

:  )بالغوجاراتيااةو  وأيضاااً اااي الهنااد باساام بااابو رابناادراناث ةاااغورتةبيقااه عليااه ماان قباال 
أكتوبر ويتم  2باعتباره أبو األمة؛ حيث إن عيد ميالدهو  الهند األب (. تم تشريفه رسمياً اي 

اليااوم الاادولي ووعالمياااً هااو  عةلااة وةنيااةو وهااو غاناادي جايااانتىاالحتفااال بااه هناااك كااـ 
 للالعنف.

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%BA%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 شيئا ذا بال .

تتي ف جنازت ا  بالغ طاع رة  ، وىنره ا تمروو أ نرا الب ررة وىنه ا تموو األم الح ي ية 
تعود ى ينا بالنفع كما كاات تفعل واي حية ؛ ألانا انتفع بيرل جرزء  رن جسرم ا حترا العظرم 

 والج ه وال رون.

 أاا ال أ ول اتا ؛ أل  ل  ن  يمة األم ؛ ولين ألبين السبب التي دىااي لعبادة الب رة .

ل ب رة بالعبادة واإلجالل ، وأاا أىه افسي واحها  رن اراالء  إن  اليين ال نود يتج ون

الماليين !!!(
 (36)

 

إن ال ول بأن اإلاسان وصل إلرا التوحيره بع  ر  ، وأار  ارت را  رن الوثنيرة إلرا  ثانيا :
 الوحهااية بفير   ول ينير  الوا ع ، ويتعارض  ع الح ي ة ، فنظرية النشوء واالرت اء 

في صرورة الخرافرة والوثنيرة ، وأن اإلاسران أخرت  -أوال–ين ظ ر ) التطور( ت رر أن اله
يتر ا فري دينر   رن الوثنيرة حترا وصرل إلرا التوحيره ، كمرا ترهرج احرو اليمرال فري ى و ر  
وصناىات ، حتا زىم بعضر م أن ى يرهة التوحيره) اإللر  الواحره( ى يرهة حهيثرة جرها ، وأا را 

 وليهة ى  ية خاصة بالجنس السا ي ، 

الح ي ة أن اإلاسان المعاصر في ر ي  وتطور  في الع روم والصرناىاو ، لرم والوا ع و
يصحب  ىودة اإلاسان إلا اإليمان ، ولين العيس او الصحيح ، حير  اات را الصرراع برين 
الينيسة والع م ) في العصرور الوسرطا(، بااتصرار الع رم )التنروير(، وسرادو العرالم الفربري 

 آل ة،  أو االىت اد بعهم وجود اإليمان باهلل وجة  ن اإللحاد واو رفد 

 رهم المجيبرون ى را االسرتطالىاو و ن الصعب ت هير ىهد الم حهين في العالم ، ف ه ي
تعريفاو  تباينة لي مة "اإللحراد"، أو يخت فرون فري التفريرد برين اإللحراد ، والمعت رهاو غيرر 
الهينية، والهياااو غير اإليمااية، والمعت هاو الروحية. وىالوة ى ا ذلك، يرفد النا  في 

 بررل المجتمررع،  بعررد  نرراطد العررالم وصررف أافسرر م باإللحرراد لتفررادي وصررم م بالعررار  ررن
  واالوط اد.، والتمييز

 ثر النا  يأساً وإحباطاً وتفيياً وتعاسة!!! وفي دراسة حهيثة تبين أن الم حهين ام أك 

ولرررتلك ف ررره وجرررهوا أن أى رررا اسررربة لالاتحرررار ى رررا اإلطرررالق كاارررت برررين الم حرررهين 
 والالدينيين، أي التين ال ينتسبون ألي دين، بل يعيشون بال اهع وبال إيمان.

ي الرهول ف ه أكهو الهراساو الع مية المتع  ة باالاتحار أن أكبر اسبة لالاتحار كاات ف
 األكثر إلحاداً وى ا رأس ا السويه التي تتمتع بأى ا اسبة لإللحاد.

أ ا الهاامرك فياات ثالر  دولرة فري العرالم  رن حير  اسربة اإللحراد حير  تصرل اسربة  
%، و رع اررتا ك رر  فررإن  نترهياو الالدينيررين والمالحررهة فرري  80الم حرهين )والالدينيررين( إلررا 

اإللحاد ، وأن اإلاسان ك ما ازداد ى ما ، ااصرع ىن الهين  ازدياد، وك  ا تربط بين الع م و
 ، واتج  احو اإللحاد!!!

وفد ات  المعطياو التي تتبعنااا  ن خالل  وا ع االاترات ىن  –إن الح ي ة المالمة 
 ت رر : -اإللحاد 

 أن النظرية التطورية في  جال األديان اظرية باط ة ، 

 وأا ا سارو في الطريد المعاكس ،

 وأن االرت اء الع مي لم يصحب  ارت اء ديني ، بل العيس ،  

وأن صور االاحرراع البشرري صرور ىهيرهة ، بعضر ا ااحررع ىرن أصرل صرحيح ، 
كالي وديررة والنصرررااية والفرررق المنحرفررة ىررن اإلسررالم ، وبعضرر ا صررناىة بشرررية كسرراعر 

 األديان الووعية

                              
 33-32أديان الهند الكبرى : أحمد شلبي و ص  (36)
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 ب ، وأن االست ا ة في م أىزب  والعجيب أن ال رآن ي رر أن االاحراع في البشر أغ 

 [. 103]يوسف:  چ     ى  ى   ى  ى  ى  ى چ  ال تعالا : 

 ]الروم[ . چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ        پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ     ٺ   ٺ  ٺ  چ 

وحتا ال يزايه ى ينا أحه في إطالق  صط ح ) التطور ( فإانا ااكه ى را التمييرز برين 
  جالين :

 أحهاما : التطور في  جال الع اعه واألديان . 

 واآلخر : التطور في المجاالو األخرى .

التطرور اآلخرر ، فالرهين يرهىو  -برل اشرجع   -احن ارفد التطرور األول ، واعتررع 
 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ إلا التطور الع مي والمعرفي ، ويأ ر ب  ويح  ى ي  ،  رال هللا تعرالا : 

 (114سورة ط  اآلية )

ي رول: "ال  رم اافعنري بمرا  ×وىن أبي اريرة، روري هللا ىنر ،  رال: كران رسرول هللا 

ى َّمتني، وى مني  ا ينفعني، وزداي ى ًما، والحمه هلل ى ا كل حال"
(37)

 

وبنفس الهرجة يهىو الرهين إلرا التطرور الحضراري ، والتطرور العمرااري ، والتطرور 
لمجرراالو ، والررهين يررهىو لررتلك ك رر  ؛ ألن التنظيمرري واإلداري ...إلررا آخررر اررت  األشرريال وا

التطور اتيجة حتمية ل هوافع التري تحفرز اإلاسران إلرا التط رع احرو اليمرال ، الرتي ارو غايرة 
 دينية ، ودىوة ربااية.!!!

  

                              
( و ال 3599، ر م  5/578( ، والتر تى )29393، ر م  6/50أخرج  ابن أبا شيبة ) (37)

 4/91شرعب اإليمران ) ( ، والبي  ا فا3833، ر م  2/1260: حسن غريب . وابن  اج  )
 ( 4376، ر م 



 
 ؟ حاجة البشرية  إلى الدين المنزلما  -2س 

 الجواب :

ى يهة وشرريعة وأخال را ، ، باطنا وظاارااا ياد العابه لمعبود  هو:  -بوجه عام  –الدين 
 و دفع شر  وى اب  أو اما  عاً..ألنيل خير  وثواب ،  ؛ رغبة ورابة

 أ ا الهين الم بول شرىا ف و اإلسالم .

  تتمثل في أمور كثيرة منها:فحاجة البشر إلى الدين أما 

 في األ ور الفيبية وغيراا .  ع لالليجيب ى ا تساؤالو  ؛الهين ورورة ى  ية  .1
اإليمان ال روي واالستمسراك بالرهين كفريالن برأن ي  ررا ؛ إلن الهين ورورة افسية  .2

 .وساعر األ راض النفسية  ال  د والتوتر العصبي 

فإن في ال  ب فا ة ال يسرهاا شريء سروى هللا تعرالا أبرها ، ورورة روحية ، الهين  .3
ص لر  وفي  شع  ال ي مر  غيرر اإل برال ى ير  ، وفير   ررض ال يشرفي  غيرر اإلخرال

 ! وىبادت  وحه 
ار  ال توجره جماىرة إاسرااية دون ديرن أي ديرن ، وأن ؛ ألالهين ورورة اجتماىيرة  .4

 !النظم الهينية اي أام النظم االجتماىية ى ا اإلطالق
فري إ ا رة العرهل ، واجتنراب الظ رم ، وإشراىة الحرب برين ورورة سياسرية ، الهين  .5

 .الحاكم والمحيوم
الرهين ك ر  ُخ رد  ، فمرن زاد ى يرك فري الُخ ررد : زاد  ؛ ألنالرهين وررورة أخال يرة  .6

 ى يك في الهين.
ورررورة ا تصررادية ، يعظررم العمررل ، وي ررهر المررال ، ويررنظم ىم يررة اليسررب الررهين  .7

 واإلافاق !
؛ حيرر  يررزود الررهين أتباىرر  بأسررباب التضررحية وىوا ررل  ورررورة ىسرريريةالررهين  .8

 !الفهاء بما ال يمين ألي  وة أن ت ه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثانياً: أسئلة الصواب والخطأ:

 العبارة الخاطئة فيما ي ي:م ( أ ا( أ ام العبارة الصحيحة، وىال ة )وع ىال ة )

 ()               اجح اإلاسان في ووع دين ي بي الفطرة اإلاسااية    (1
 ()                          االرت اء البشري ي زم  ن  االرت اء الروحي (2
 ()        الهين او العا ل األسا  ل تف ب ى ا األ راض النفسية    (3
                                                   أجمع  ارخو األديان ى ا أا  ال توجه جماىة إاسااية خالية  ن التفيير الهيني.  (4

()      

مررع الررهين وررروري لإلاسرران ليجيررب ى ررا تسرراؤالو ى  رر   ، ووررروري ل مجت (5
 ()                                                لتح يد العهل واأل ن   

  

 

 أسئلة االختيار من متعدد: ثالثاً:

 اختر اإلجابة الصحيحة  ما بين ال وسين:

ينظم ىم ية اليسب  -يحفظ المال    -ورورة ا تصادية  ألا  )يعظم العمل  الهين  (1
 ( جميع  ا سبد –واإلافاق 

 –الروحية  –الوجهااية  –النظرية  ) لتيميل اإلاسان في  وت   الهين وروري  (2
 ( جميع  ا سبد

 (  عابه –تجاراو –زراىاو  –صناىاو  –فنون  –ى وم التوجه جماىاو دون ) (3
تح يد  –األ ل  –سيينة النفس  –اإليمان يح د لإلاسان ) الحرية الح ي ية  (4

 ( جميع  ا سبد –المص حة 
جميع  ا  -الع اعه واألخالق – الصناىاو والع ومالهين يهىو إلا التطور في )   (5

 سبد(

 
 

 


