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ن اهلند الكربى وتوزيعها جغرافيا.  1الدرس:    فكرة متهيدية عن أد
  بسم هللا الرمحن الرحيم 

  الدرس األول 
ن اهلند الكربى وتوزيعها جغرافيا)    (فكرة متهيدية عن أد

  
ن الوضعية   معىن األد

احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، سيد حممد وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين، ومن  
حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد:    تبعهم 

ا معظم بلدان جنوب شرق آسيا وشرق آسيا، مع التعرف فينبغي أن يكون ال ن الوضعية اليت يدين  طالب ملًما حبقيقة األد
ن، وموقف اإلسالم منها.  ا، وإىل من تنسب، وما هي شعائرها الدينية، مع الربهان على بطالن هذه األد ريخ نشأ   على 

ن الوضعية فأقول وقبل أن ندخل يف مفردات املادة أحب ألفت النظر إىل معىن   : -و التوفيق - األد
ا األنبياء والرسل من عند هللا  ن إما مساوية أتى  ن؛ فاألد ن الوضعية هي أحد قسمي األد أو وضعية   -عز وجل-األد



ان خلق  وضعها البشر من عند أنفسهم، ال عن طريق الوحي، ورغم أّن ِرساَالت هللا توالت على البشرية ترتى، منذ أول إنس
ت هللا ودينه، وملا   -عليه السالم- على وجه األرض، وهو آدم   إال أّن البشرية أبت إال أن ُتَكّذب الرُّسل، وتعرض عن آ

حاد اإلنسان عن الطريق السوي، واتبع شيطانه وهواه، واختذ لنفسه آهلة متعددة؛ فمنهم من عبد احلجر، ومنهم من عبد  
  شمس والقمر، ومنهم من عبد البشر ... إىل آخره. البقر، ومنهم من عبد النجوم وال

نة الفرس،  ت اهلند، ود نة قدماء املصريني، وكانت د ن الوضعية املختلفة على وجه األرض؛ فكانت د فانتشرت األد
ت الوضعية.    وغريها من الد
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ذي يكون من وضع البشر أنفسهم، وهو عبارة عن  والَفرُق بني الدين الوضعي، والدين السماوي: أّن الدين الوضعي هو ال
جمموعة من املبادئ والقوانني العامة، وضعها بعض الناس املستنريين ألممهم؛ ليسريوا عليها، ويعملوا مبا فيها، واليت مل يستندوا 

، اليت اصطلحوا  يف وضعها إىل وحي مساوي، وال إىل األخذ عن رسول مرسل، وإمنا هي مجلة من التعاليم والقواعد العامة
  عليها، وساروا على منواهلا، وخضعوا فيها ملعبود معني، أو معبودات متعددة. 

نة   نة البوذية فيها أيًضا، ويف شرق آسيا، ومنها د نة الربمهية يف اهلند، والد واألمثلة على الدين الوضعي كثرية منها: الد
نة الفارسية القدمية وغريها.    قدماء املصريني، والد

أما الدين السماوي؛ فهو تعاليم إهلية من وحي هللا تعاىل، وإرشادات مساوية من لدن العليم اخلبري بنفوس العباد وطبائعهم،  
ا  وما حيتاجون إليه يف إصالح حاهلم يف املعاش واملعاد، والدنيا واآلخرة؛ إنه جمموعة التعاليم واألوامر والنواهي، اليت جييء 

ا إليه، ويف مقدمتها: اإلمياُن خبالق واحد موجه هلذا الكون، ال شريك له يف ملكه، جيب رسول من البشر أوحى هللا  تعاىل 
  صرف العبادة كلها إليه واخلضوع له.

لثواب يف اجلنة  ليوم اآلخر، واحلساب واجلزاء، و لعبادة، واإلميان  والتذلل هلذا اإلله اخلالق الرازق، ووجوب إفراده وحده 
نة والنعيم  ا موسى عليه السالم، أو الد نة اليهودية يف أصلها، كما جاء  املقيم، أو النار والعذاب األليم، وذلك مثل الد

ا املسيح عليه السالم، ويف أفضل صورها وأصحها مثل الدين اإلسالمي الذي جاء به   ملسيحية، يوم أن جاء  املسماة 
ة للعاملني، وكان هذا الدين خامتًا جلميع الرساالت السماوية؛ فال وحي بعد نبوة  رمح -صلى هللا عليه وآله وسلم-النيب حممد 

  وال دين بعد اإلسالم.  -صلى هللا عليه وآله وسلم-حممد 
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  ما الفرق بني الدين الوضعي والدين السماوي؟: 
ت واضًحا الفرق بني الدين السماوي، والدين الوضعي، ونستطيع أن جنمل الق ّن الدين السماوي ما توافرت له لعله  ول 

دالئل صحة سنده، وسالمه متنه، بينما الدين الوضعي هو الذي مل تتوفر له داللة صحة السند، كما مل تتوفر له دالئل  
  سالمة املنت. 

: ألّن له نسبة إىل الوحي مثًال، ولكن حيكم على بعضه عتبار أصله مساو لوضع؛ ملا   وعلى ذلك أرى أن الدين قد يكون 



  أصاب املنت من حتريف وتغيري، أي: مل تتوفر له سالمة املنت. 
يوجز الدكتور عوض هللا حجازي الفروق بني الدين السماوي والوضعي قائًال: إن الدين السماوي دين قائم على وحي هللا  

لتعاليم، وضعها الَبشُر أنفسهم، واتفقوا تعاىل إىل البشر، بواسطة رسول خيتاره هللا منهم، أما الدين الوضعي؛ فهو مجلة من ا
شئة عن تفكري اإلنسان نفسه.  ا، والعمل مبا فيها، إنه تعاليم    عليها، واصطلحوا على التمسك 

، وال   لعبادة؛ فال خيضُع املَرُء إال  ستمرار إىل وحدانية هللا تعاىل، واختصاص هذا الواحد  والدين السماوي يدعو دائًما و
مسه جل شأنه. يستعني    إال به، وال يذبح إال 

أما الدين الوضعي؛ فإنّه قد يـَُقّدس األحجار واألصنام، وجييز تعدد األهلة فيجعلها كثرية ومتغايرة، بل قد تكون متنافرة  
  ومتخالفة، مثل: إله اخلري وإله والشر، أو إله احلرب وإله السلم ... إىل آخره. 

ته خللقه، فا والدين السماوي ينزه اإلله املعب  ال يشبه شيًئا من خملوقاته، ال يف ذاته، وال يف   -عز وجل- ود عن مشا
 َُّ   صفاته، وال يف أفعاله، قال تعاىل: {ُقْل ُهَو ا
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ُ الصََّمُد * َملْ يَِلْد َوَملْ يُوَلْد * َوَملْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد} (اإلخالص:  َّ   ). 4  - 1َأَحٌد * ا
، أو حجًرا يعبدونه وخيضعون له، ويقدمون له القرابني  أم ً ا الدين الوضعي: فإنه جييز أن يكو اإلله بشًرا مثلهم، أو حيوا

؛ فقد عبد بعض الناس الشمس، وعبدوا العجل، واختذوا فرعون الذي قال هلم: "أ ربكم األعلى" إهلًا وعبدوا   واهلد
ن، وال يزال الناس حىت أواخر هذا القرن العشرين عصر العلم واحلضارة واملدنية، يـَُقّدسون بعض األشخاص،   األصنام واألو

  ويتقربون إليهم، ويعبدون البقر والغنم، كما هو حاصل اآلن يف اهلند وغريها. 
لوقات،  مع أّن هذه األهلة كلها، اليت عبدها ويعبدها البشر من دون هللا ال تستطيع أن ختلق شيًئا، وال أن توجد أضعف املخ

ا ال متلك لنفسها نفًعا أو ضرا، قال تعاىل يف سورة احلج: {َ أَيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ  الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن بل أ
ئً  ُب َشيـْ َ ُهُم الذُّ ً َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسلُبـْ َ َِّ َلْن َخيُْلُقوا ُذ ا َال َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب * َما َقَدُروا  ُدوِن ا

ََّ َلَقِويٌّ َعزِيٌز} (احلج:  ََّ َحقَّ َقْدرِِه ِإنَّ ا   ). 74، 73ا
لنسبة ملسائل العقيدة غُري قابل للنسخ والتبديل أو التغيري؛ فعقيدة الرُّسل مجيعهم واحد ة، فيما  هذا؛ والدين السماوي 

يتعلق  تعاىل وصفاته، والرسل وعصمتهم واليوم اآلخر، وما يكون فيه من ثواب أو عقاب، إّن اخلالق عند مجيع الرسل  
ذه العبادة، وأن هذا اإلله جيب أن يثبت له صفات   واحد، إّن هذا اخلالق جتب عبادته واختصاصه جل شأنه وحده 

  ، وأنه سيحاسب الّناس مجيًعا على أعماهلم، وُجيازيهمالكمال، وأن ينزه عن مجيع صفات النقص
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  عليها إن خريًا فاجلزاء خريًا، وإن شًرا فيكون اجلزاء شرا وكل هذا قدر مشرتك بني مجيع الرساالت السماوية.
ي ُيالزمه النقص  أما الدين الوضعي؛ فاملعبود فيه قد يتغري من جيل إىل جيل، ومن قبيلة إىل أخرى، كذلك الدين الوضع

م املتجددة دائًما.   وعدم الكمال؛ ذلك أنه من وضع اإلنسان، واإلنسان ال ميكنه أن ُحييط جبميع حاجات البشر ومتطلبا



ًما شامل؛ ألنه من وضع خالق السماوات واألرض، َعّالم الغُيوب الذي ال تغيب عنه   أما الدين السماوي فهو كامل أنه 
  ي حييط بكل شيء علًما.صغرية وال كبرية، والذ

وهكذا نَلحُظ أن هذه الفروق إما مردها إىل دالئل السند كالفارق األول، أو إىل دالئل املنت كالفروق األخرى. ومما جتدر  
ن نة الفارسية القدمية، أو د ن الربمهية، والبوذية، واجلينية مثًال أو الد ن الوضعية مثل: أد ة  اإلشارة إليه أن الدارس لألد

لكمال واجلالل، أو ذكر اليوم   قدماء املصريني، مما اصطلح على تسميته ديًنا وضعيا جيُد فيها ذكر لصفات الرب املتفرد 
لسماع والنقل   اآلخر واجلزاء؛ ِممّا ال إمكانية للعقل معه من علم الغيب، وال قدرة له عليه؛ فال سبيل إلدراك شيء منه إال 

  أو الوحي.
ر دين صحيح، وهو يتكامل مع قول هللا تعاىل: {َولََقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًال َأِن ُاْعُبُدوا وهذا يعين: أن ه دليل على بقاء آ

ََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت} (النحل:    ). 24)، وقوله تعاىل: {َوِإْن ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ َخَال ِفيَها َنِذيٌر} (فاطر: 36ا
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ن اجتهادات الناس اليت وضعت إلصالح حياة أمة بعينها، ِممّا اصطُِلَح عليه فيما بعد ديًنا   وعلى هذا نستطيع القول: 
طل، مما أسفر عنه تدخل العقول يف النصوص  ر وبقا دين صحيح و وضعيا، إّمنا هي نتاج عقل يف موروث مجع بني حق آ

تباع األهواء؛ نه دين وضعي. والتحريف هلذا الدين    فكان هذا املزيج وإن كان العتبار نسبته إىل إنسان معني؛ عرفناه 
يدي   عتبار أصلها، لكن واقعها كما هي اليوم  كذلك الرَِّساالُت السَّماوية، مثل اليهودية والنصرانية مثًال؛ فهي مساوية 

دة والتغيري؛ كم ا جند فيه أمارات التحريف والكتمان، والز عتبارها  أر ا ثبت ذلك، أعين فيها إمارات للوضع، وإن كانت 
  وحًيا صادقًا، وديًنا مساو صحيًحا؛ فهي بنصوصها شيء آخر.

ن إىل:   وخالصة القول: فإن العلماء اصطلحوا على تقسيم األد
  مساوية: وهي ما ُنسبت إىل هللا وحًيا لرسله. 

الدراسة رهينة حتقق دالئل الصحة للسند، والسالمة للمنت للحكم على  ووضعية: وهي ما ُنسبت إىل اإلنسان، ولكن تبقى
املضمون والنص، كما أن الفروق بني السماوي والوضعي على هذا االعتبار َحيُْكمها صفات تنسب إليه، فما  ذايت كامل  

قص زائل حادث.    أبدي أزيل، وما لإلنسان مكتسب 
)، وقال سبحانه: {ُقْل َأيُّ  149ِه اْحلُجَُّة اْلَباِلَغُة فـََلْو َشاَء َهلََداُكْم َأْمجَِعَني} (األنعام: وصدق هللا العظيم حيث قال: {ُقْل َفِللَّ 

َنُكْم َوُأوِحَي ِإَيلَّ َهَذا اْلُقْرآُن ِألُْنِذرَُكْم ِبِه وَ  ُ َشِهيٌد بـَْيِين َوبـَيـْ َّ َِّ آِهلًَة   َمْن بـََلَغ أَئِنَُّكمْ َشْيٍء َأْكَربُ َشَهاَدًة ُقِل ا لََتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع ا
َا ُهَو ِإَلٌه َواِحٌد َوِإنَِّين بَِريٌء ِممَّا ُتْشرُِكوَن} (األنعام:    ). 19ُأْخَرى ُقْل َال َأْشَهُد ُقْل ِإمنَّ
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ن اهلند الكربى وتوزيعها جغرافيا    فكرة متهيدية عن أد
ن اهلند الكربى). وهي جمتمع شعوب وطبقات،  اهلند بالد األسرار واألساطري، كما يقو  ل الدكتور أمحد شليب يف كتابه: (أد

ن، وتتعدد اللغات واأللوان، فاحلديث عن اهلند حديث ذو شجون، تعال بنا نورد   بل جمتمع جمتمعات، تكثر فيها األد



ا الكربى، ومن الواضح أن حديثنا  حلديث عن أد هلند، قبل أن نصل  هنا عن اهلند يشمل أيًضا ما ُيسمى اآلن  تعريًفا 
  كستان وبنجالديش.
  حملة عن جغرافية اهلند: 

تبلغ مساحة اهلند "مليون ومائتني وواحد وعشرين ألف، واثنني وسبعني ميًال مربًعا، أو ما يعادل مساحة دول أورو جمتمعة 
جزيرة تشبه يف منظرها قارة أفريقيا بوجه عام، فهي  ستثناء روسيا، واهلند ذات موقع مهم على خريطة العامل، وهي شبه 

عبارة عن مثلث غري منتظم األضالع؛ قاعدة إىل أعلى ورأسه إىل أسفل، وقاعدته جبال اهلماال الشاخمة، ورأسه رأس  
  كوماي.

ة املثلث يف الشمال  واهلند بالد مقفلة كما يسميها الباحثون، فضلعا املثلث يف الشرق والغرب يدور حوهلما البحر، أما قاعد
ران عظيمان:  ، وجبال سليمان، وحيتضنها  ا جبال اهلماال   فتحيط 

ار   ار البنجاب؛ األ ، وَيُصّب يف خليج العرب، بعد أن يتصل  ر األندوس السند، وينبع من جبال اهلماال أحدمها: 
  اخلمسة.

ر الكينج وهو ينبع أيًضا من جبال اهل ر كنكا أو  ماال ويصب يف خليج البنجال بعد أن يتصل بنهر برامها بوترا  واآلخر 
  املقدس.
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ويشق اهلند عند منتصفها تقريًبا سلسلة من اجلبال واألدغال تبدأ من الغرب، وتسري حىت قرب الساحل الشرقي، وهذه  
ر األندوس أو السند أشتق السلسلة تقسم اهلند قسمني: َخيَْتِلُف أحدمها عن اآلخر يف طبيعته، ويف سكانه و  حضارته، ومن 

اسم اهلند، وظهرت كلمة أندوهند، ومعنامها األرض اليت تقع فيما وراء األندوس، ومسي سكان هذه البالد اهلنود أو  
  اهلندوس.

ر السند أندوس أعار من امسه امسًا للبالد احلافلة  ألسرار  وعن تسميه اهلند يقول "جوستاف لوبون": يرى الغربيون أن 
ذا متاًما، بل حيتمل اشتقاق اسم اهلند من اسم اإلله أندرا.    الواقعة فيما وراءه، وال ُيسلم 

وجياور اهلند ممالك بلخستان، وأفغانستان يف الشمال الغريب، والرتكستان يف الشمال، والصني يف الشمال والشمال الشرقي،  
  وبورما يف الشمال الشرقي كذلك.

ة جدا وقد أنتجت تربه اهلند فالسفة عظاًما قبل أن يولد سقراط، وانتشرت يف اهلند معاهد العلم،  وحضارة اهلند قدمي
ووجدت املباين الضخمة يف عهد كانت اجلزر الربيطانية تعيش يف بربرية وفوضى، واهلند بالد العجائب واملفارقات حىت ميكن  

ها، وتفاوت ارتفاع بقاعها؛ فبينما يكوُن احلرُّ شديًدا للغاية يف  اعتبارها أقطارًا يف قطر، فلها كل األجواء، بسبب اتساع
، وبينما   سواحل ملبار وكور، ومندل، وسهول البنجاب ترى ربيًعا ساحًرا يف قمم بعض اجلبال، وثلوًجا تغطي شواهق مهاال

الصحارى اجلرداء واألرض   يغمر الفيضان بعض األراضي نرى مناطق أخرى أعيا أهلها اجلفاف، وطلب السقيا. وبينما ترى
ت الكثيفة واملروج اخلضراء واملزارع الفينانه.    القاحلة، إذ بك ترى الغا
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وعن مفارقات اهلند يقول "ريرانس": يف اهلند احلديثة يتقابل وجًها لوجه الشرق يف عصور بدائيته، مع الغرب يف عصور  
ثة اليت تشق اجلو؛ لتقيم شبكة مواصالت بني مدن اهلند بعضها والبعض حضاراته وتطوره، ومن مظاهر ذلك: الطائرات النفا

اآلخر يف حني ال تزال أشهر وسيلة للمواصالت داخل املدن عبارة عن الركشة، وهي مركب ذو ثالثة عجالت يركبه شخص 
  أو شخصان، ويدفعه حطام من بين آدم. 

  سكان اهلند: 
بل، ولكن حضارة اهلند اليت  اهلند مركز من مراكز احلضارات القدمية يف ال عامل، وهي يف هذا تضارع مصر والصني وآشور و

سبقت العهد اآلري، ظلت غري معروفة حىت أظهرت االكتشافات احلديثة مدى الرقي الذي عرفته اهلند يف الشئون املعمارية 
اآلري حبوايل ألف ومخسمائة عام، ولكن   والزراعية واالجتماعية، قبل امليالد حبوايل ثالثة آالف من األعوام، أي: قبل الغزو

لعهد اآلري.    التاريخ الواضح للهند ارتبط 
ا البحار واجلبال ويصعب اقتحام اهلند عن طريق البحر؛ لتعذر   فقد قلنا فيما سبق: أن اهلند تعترب بالد مقفلة إذ حتيط 

ال عاتية، وعلى هذا مل يكن البحر معربًا للهند، املالحة يف خليج البنجال، وألن الشاطئ اهلندي لبحر العرب عبارة عن جب
وخباصة يف األزمنة السالفة، قبل الرقي بنظم املالحة، وكما صعب اقتحام اهلند عن طريق البحر، صعب أيًضا اقتحامها عن 

اهلند، حيث   طريق جبال مهاال الشاخمة يف الشمال، إال أن هناك معربين كان كل منهما منفًذا سلكته أجناس من البشر إىل
  تكون السكان الذي نريد أن نتكلم عنهم. 

ر برمها بوترا، مسي الباب الشرقي، ويقع الثاين غريب هذه   ، عند وادي  ويقع أحد هذين املعربين يف شرقي جبال مهاال
  اجلبال، ويسمى الباب الغريب، 
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جناس خمتلفة، وهلذا والختالف أجواء اهلند أصبح سكان اهلند كما يقول   ومن هذين البابني اقُتحمت اهلند عدة مرات 
"غوستاف لوبون": ذوي أمثلة متباينة؛ ففيها جتد شعوً بيًضا بياض األوروبيني، كما جتد الزنوج والسود وبني هؤالء وأولئك 

  ألوان وألوان. 
لزمن بينها أو يتسع، وقد فر من  فمن الباب الشرقي دخلت الشعوب الصفراء، التورانيني أفواًجا منذ آالف السنني، يضيق ا

لزاحفني، ومت يف اجلنسني   وجهها بعض السكان األصليني، واحتموا بقمم اجلبال، أما أغلب السكان األصليني؛ فقد ارتبطوا 
تمع اجلديد يتكون من مجاعتني:   لسكان األصليني، وكان هذا ا ألوان من العالقات؛ أنتجت ما أصبح بعد حني يعرف 

يغلب فيها الدم التوراين، والثانية يغلب فيها الدم اهلندي، أما الذين آووا إىل قمم اجلبال؛ فقد أطلق عليهم زنوج  إحدامها 
  اهلند. 

ريخ اهلند القدمي، وأصل اآلريني اجلنس األبيض مشكوك فيه، فريى   م ارتبط  ومن الباب الغريب اقتحم اآلريون بالد اهلند، و
م نشأوا ب م األرض؛ متخذين طريق الشرق، حىت بعض الباحثني أ ، مث هاجروا إىل آسيا عندما ضاقت  ورو بالد الدانوب 

حبر مرمره، مث عربوا البسفور أو الدردنيل، إىل آسيا الصغرى، واستمروا يف سريهم شرقًا، متجنبني احلضارات املزدهرة اليت قد  
لقرب من تربيز، ومن ه   ناك احندروا إىل اهلند. نشأت يف طريقهم؛ حىت نزلوا فارس 

حثون آخرون  : أن اجلنس اآلري آسيوي األصل، كان يعيش يف وسط آسيا يف بالد الرتكستان،  -وهو األرجح-ويرى 
ر جيحون، مث    لقرب من 
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  .زحفت أفواج ضخمة من هذا اجلنس، يف أزمنة غري واضحة، واجتهت حنو إيران عرب اهلند، واجتهت كذلك حنو أورو
ويبدو أّن الزحف اآلري حنو اهلند، قد َمتّ يف الَقرن اخلَامس عشر قبل امليالد، وقد حارب اآلريون املمالك اليت أقامها اجلنس 

ا مناطق نفوذ، ومل يتصل اآلريون بسكان اهلند بطريق التزاوج، بل   هلند، وانتصروا على الكثري منها، وكونوا هلم  األصفر 
ت واجلبال، أو أخذوهم أسرى، ومساهم األدب اآلري  حافظوا غالًبا على سال لتهم البيضاء، وساقوا سكان اهلند إىل الغا

  املبكر أمة العبيد. 
هلهم "أندرا"، ومن دعائهم يف ذلك: " إهلا أندرا، إننا قد أحاط بنا قبائل داسيو عبيد، من مجيع  واستنصر اآلريون عليهم 

، دميني، وال يعتقدون يف شيء،  مهلك األعداء أهلكهم، وأهلك نسل داسا   اجلهات، وهم ال يقدمون الضحا وليسوا 
العبد". والسبب يف أن اآلريني مل يتم التزاوج بينهم وبني اهلنود هو: أن اآلريني دخلوا اهلند كشعٍب ُمهاِجر، ال كشعب  

  ين سرعان ما يتصلون بنساء الشعب املغلوب. ُحمارب، والَفْرُق َكبٌري بني احلالتني؛ فاجليش يكون عماده الرجال، الذ
أما اآلريون؛ فقد دخلوا بثرائهم ونسائهم وأطفاهلم، فلم حيتاجوا لنساء اهلند للتزاوج، وكان عدم احلاجة للنساء مع االستعالء  

  الذي يصحب النصر، من دواعي نشأة الطبقات، كما كان هذا من أسباب كثرة األلوان يف اهلند. 
لشعوب الصفراء التورانيني، والبيض اآلريني على اهلند، فيوضحه "غوستاف لوبون" بقوله: والتورانيون أشد  أما مدى نفوذ ا

  الغزاة حتويًال لعروق اهلند من الناحية اجلسمانية، واآلريون هم الذين تركوا أقوى األثر يف عروق اهلند من 
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ب أجسامهم، وتقاطيع وجوههم، وعن اآلريني أخذ سكان اهلند لغتهم  الناحية املدنية؛ فمن التورانيني أخذ سكان اهلند نس
هم وطبائعهم.   ودينهم وقوانينهم، وسجا

المتزاج يف اهلند بسرعة، كما توارى العرب يف مصر؛ ألن عدم التزاوج مث نظام الطوائف احلاسم، حال دون  ومل يتوار اآلريون 
لتورانيني املقهورين زمنً  ا طويًال، ولكن االمتزاج على كل حال، مت بتعاقب القرون، ومع االمتزاج؛ فإننا  امتزاجهم يف اهلند 

رزة يف الشمال الغريب؛ حىت العهد احلاضر، كما يقول "ويش". ر اآلريني اجلسمانية ال تزال    نستطيُع أن نَرى أّن آ
م بيضاء، أو أميل إىل البياض، مالحم قي اهلنود،  ففي البنجاب جند السكان أطول قامة، بشر ذا خيالفون  هم أدق، وهم 

جلنوب، وتقل مالمح اآلريني كلما اجتهنا جنوً أو   حيث تنتشر مالمح التورانيني، أو حيث توجد مالمح السكان األصليني 
لتقاء اآلريني والتورانيني مع السكان األصليني بدأت الطبقات يف اهلند، وأصبحت ذات أمهية كربى يف  ريخ هذه  شرقًا، و

  البالد.
فمن اآلريني كانت طبقة رجال الدين الربامهة اليت تساوي "برمهن" وطبقة احملاربني "كسرتا"، ومن التورانيني تكونت طبقة  

لتورانيني؛ فلم َيدخلوا التقسيم يف أول األمر، ولكن احلضارة اآلرية امتدت   التجار والصناع "فسيا"، أما اهلنود الذين اتصلوا 
  م مبرور الزمن؛ فأوجد اآلريني منهم الطبقة الرابعة، وجعلوها طبقة اخلدم والعبيد "شودرا".إىل بعضه

م انعزلوا عن الفاحتني، فقد بقوا بعيدين عن التقسيم، وظلوا   أما الذيَن مل متتد هلم احلضارة اآلرية من السكان األصليني؛ أل
تمع أو منبوذين، وسنتكلم فيما بعد عن هذه ا   لطبقة.طريدي ا
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ن بدأ عندما  ن اجلنس اآلري، الذي اقتبسنا احلديث عنه آنًفا من "غوستاف لوبون"؛ لنقرر أّن هذا الذو ونعود إىل ذو
ر "الكينج" ويف املهجر اجلديد ختلى  أندفع بعض اآلريني عن طريق ممر "دهلا" الذي يَفصل بني الصحراء الغربية، وبني فروع 

م؛ فتوقفوا عن الذبح وأكل اللحوم، إال  اآلريون عن كثري من خصاهلم وتقاليدهم، وتبنوا كثريًا من أخالق اهلنود، وطرق حيا
لقرابني.    فيما يتعلق 

تمع اآلري، وتوارى كثري من اآلهلة اليت كانت موضع تقديس يف   وفقدت املرأة حياة احلرية والطالقة، اليت كانت حتياها يف ا
ن ينتشر حىت مت اندماج اآلريني يف اهلند. كشمري؛ حيث املهجر  هلند، واستمر هذا الذو   األول لآلريني 

ومن العوامل الواضحة األثر على سكان اهلند مجيًعا شدة احلرارة؛ ففي ما عدا جبال اهلماال اليت تكسوها الثلوج جند درجة  
احلَرارة كان هلا أثر يف السكان؛ فقد تسبب عنها عزوفهم عن   احلرارة يف اهلند شديدة طول العام تقريًبا، ويرى "ويش" أّن ِشّدة

  العمل، وسرعة التعب إذا عملوا كما تسبب عنها نقص يف القدرة على االبتكار، ويف الكفاية والنشاط على العموم.
الصفاء الروحي،   أما الناحية الرُّوحية؛ فتمتاز اهلند بنصيب كبري فيها، ولكن ليس معىن هذا أن عامة اهلنود على شيء من 

فإنه ليس يف بالد العامل كلها بلد تنمو فيه اخلرافة وتزدهر كما تنمو يف اهلند، ولكن ذلك ال يقلل من نشاط االجتاه الروحي  
يف اهلند؛ ألّن الظروف املالئمة للخرافة والبدع، هي نفسها خري الظروف لصفاء النفس، فاالجتاه الروحي إذا مسا اخذ وجهته 

  والعمق، وإذا كان ضحًال أو مضطرً أخذ طريقه حنو اخلرافة. حنو الفكر 
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  اللغات يف اهلند: 
م، ولكن اللغات يف اهلند كانت أكثر اختالفًا، وأكثر عدًدا، وكانت  رأينا فيما سبق اختالف عناصر السكان، واختالف ألوا

هلند، من أهم أسباب كثرة اللغات؛ فق  ُت  احلياة القبلية املنتشرة  د كانت كل قبيلة تكاد تكون مستقلة، تَعِزُهلا اجلَِباُل أو الَغا
ا، ال يعرفها سواها من القبائل أيًضا، وعلى هذا بلغت اللغات يف اهلند   ار عن سواها من القبائل، وهلا لغة خاصة  أو األ

إل ضافة إىل الَفارسية اليت كانت لغة رمسية  حنو مائتني وأربعني لغة، وثالمثائة هلجة إذا صح ما يقوله "غوستاف لوبون" 
وس. تمعات الراقية يف اهلندوستان، والبهلوية وهي لغة ا   للقصور، وا

وعلى هذا مل يكن من املمكن الّتفاهم بني ُسّكان املناطق املختلفة، وهذا مهد الطريق للغة اإلجنليزية؛ لِتكون لغة عامة، جبوار 
أخرى تكونت يف القرن اخلامس عشر امليالدي، وهي اللغة اهلندوستانية وأصلها آري، مث    هذه اللغات احمللية، وهناك لغة

دخلت عليها كلمات كثرية من اللغات الفارسية، والعربية، واهلندية، والرتكية، وتسمى آالن: "اللغة األردية" نسبة إىل األردو 
  وهو املعسكر إذ كانت لغة معسكرات املغول أوًال. 

للغة بني املسلمني وغري املسلمني، وشجعها امللوك والسالطني؛ حىت ضارعت اللغة اإلجنليزية يف عمومها  وانتشرت هذه ا
وانتشارها، وأصبحت لغة رمسية جبوار اإلجنليزية، وملا مت تقسيم اهلند إىل دوليت اهلند والباكستان، اعتربت هذه اللغة لغة  

ت اهلندية؛ فاحتض   نتها الباكستان، وترعرعت هذه اللغة يف الدولة اإلسالمية الكربى. إسالمية يف نظر كثري من الوال
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ا، مثل:   ت أخرى هندية اعرتفت  ت، ولكن وال أما يف اهلند فقد عانت األردية صور من االضطهاد يف بعض الوال
ا كما قال "التانتيد  بُومباي، وأندرو ومدراس، ومن العجب أن الذين كانوا يُهامجون األُردية من اهلنود، كانو  ا  ا يهامجو

  رو".
أما عن اللغات يف اهلند بعد التقسيم: فقد اختذ الدستور اهلندي اللغة اهلندية، لغة رمسية للبالد، وهي لغة قامت على انقاض 

للبالد؛ حىت تصل  السنسكرتية، وملا كانت هذه اللغة غري شائعة؛ فقد رؤي االستمرار يف استعمال اللغة االجنليزية كلغة رمسية
ت اهلند، وكل   اللغة اهلندية إىل االنتشار الكايف، وإىل جانب اللغة اهلندية اعرتف الدستور بثالث عشر لغة يف خمتلف وال

نع مرتعرع.    منها لغة حية ذات ذخرية، وهلا أدب 
ن يف اهلند اليت هي أصل ق خذ فكرة عن األد   ضيتنا. ومن هذه النظرة اجلغرافية والتارخيية 

ن  يف (موسوعة التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية) للدكتور أمحد شليب قال ما يلي: "رأى جمموعة من علماء مقارنة األد
ملعىن اإلهلي، ومبا فوق الطبيعة، هو إحدى   مؤداه: أن الغزيرة الدينية مشرتكة بني كل األجناس البشرية، وأّن االهتمام 

دة لإلنسانية، كما ذكر أن هناك عوامل تقوي هذه الغريزة، من أمهها: اختالف قوى الطبيعة، ومواجهة النزعات العاملية اخلال
لضعف جتاهها".   اإلنسان هلذه القوى، وجًها لوجه، وإحساسه 

لضعف   واهلند حقل رائع لتطبيق هذه املبادئ، فقد نشدت قوى الطبيعة وواجهها اإلنسان اهلندي وجًها لوجه، وأحس 
لروحانيات، ويسعى دائًبا إىل معرفة هللا، ويتخذ الزهد وسيلة ليتخلص من دنيا جت   اهها؛ فأصبح متديًنا بطبيعته، يشغف 
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ا، حىت أنه يصلي للنمر   املادة، وينتظم يف دنيا الروح، وهيهات أن جتد هندوسيا ال يعبد عدًدا من اآلهلة؛ فالعامل عنده زاخر 
  ، وجلسر اخلط احلديدي الذي يصنعه األورويب، ولألورويب نفسه عند االقتضاء.الذي يفرتس أنعامه

ت، وخباصة البقرة، كما عرفوا قوى الطبيعة، وعرفوا كذلك عبادة عضو التلقيح؛   وقد عرف اهلنود الُقدماء عبادة احليوا
إجنليزية "لينك" أي: صلة ورابطة،   معتقدين أنه سبب اخللق، وكان هذا اإلله يسمى عندهم "لينجا" وهي من اشتقاق كلمة

ت نشأت عن الفكر   ويف العصور اآلرية اندمج هذا اإلله يف اإلله الذي تكون منه الثالوث اهلندي، وعبادة اهلنود للحيوا
م   ن هللا يتجلى يف بعض األحياء؛ فيحل فيها فيحتمل حلوله يف هذا احليوان أو ذاك، أو أل التوطمي، أو عن اعتقادِه 

لتناسخ، فجاز عندهم أن يكون احليوان جدا قدميًا، أو صديًقا عائًدا إىل احلياة. آم   نوا 
لذكر فيما يلي، مث نتكلم بعد احلديث عنها عن آهلة   ت قدسية خاصة، ولذلك سنخصها  وقد كان للبقرة من بني احليوا

  اهلنود من الظواهر الطبيعية. 
  عبادة البقرة: 

مسى مكانة، وهي من املعبودات اهلندية اليت مل تضعف قداستها مع  من بني املعبودات سالفة  الذكر: حظيت البقرة يف اهلند 
ذه القدسية؛  كر السنينن وتوايل القرون؛ ففي "الويدا" حديث عن قدسيتها والصالة هلا، وال تزال البقرة حىت اآلن حتتفظ 

  لبقرة قدميًا وحديثًا من نفوذ ديين.ففي األدب املنسوب للمهامتا غاندي، تفسري ملا حظيت به ا
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هلند سنة   ا عدة مقاالت عن عبادة البقر، نـَْقَتِبس ُهنا ُخالصة هذه املقاالت، وأّول ما  1963ويف جملة تصدر يف بومباي 
لة يف صفحة ُمستقلة، داخل رسم ختطيطي للبقرة، ترمجة هذا النشيد: " صالة إىل البقرة،  نقتبسه نشيد من سامويدا نشرته ا

أيتها البقرة املقدسة، لكي التمجيد والدعاء، يف كل مظهر تظهرين به، أنثى تدرين اللنب يف الفجر وعند الغسق، أو عجًال  
لسعادة".  ً واسًعا نظيًفا يليق بك، وماء نقيا تشربينه، لعلك تنعمني بيننا    صغريًا أو ثورًا كبريًا، فلنعد لك مكا

لة، وهي حمادثة جرت بني خنزير وملك، وحنن ننقلها فيما يلي: "ذهب اخلنزير وهناك أسطورة ت روى كمحادثة نقتبسها من ا
ا معبوده األسري عنده، فقال اخلنزير للملك: مىت ستعبدين؟ فثار امللك   يوًما إىل ملك وهو يصلي أمام البقرة، ويعلن هلا أ

ر اخلنزير، قائًال: اخرج وإال قتلتك. بكى ا خلنزير وانتحب، وقال: نعم، أ أعرف أنك حتب فقط حلمي، فأ أموت ألقدم و
لك ما حتب، ومع هذا؛ فإنك تعبد البقرة وال تعبدين، فأجاب امللك: إنك أمحق أيها اخلنزير إنين آخذ حلمك بعد موتك، أي  

ا تقدم يل طعامي، طائعة   بعد أن تكون يف حال ال تستطيع أن متنح، وال أن متنع، وسرعان ما ينتهي حلمك. أما  البقرة فإ
ا رمز اإليثار ولذلك فإ أعبدها". اية، إ   وهي حية، وكذلك تستمر تقدميه من يوم إىل يوم دون 

لة، وهو   ً وأن حناول أن ننقله كله أو جله من هذه ا ن نفسح له مكا أما رأي املهامتا غاندي يف عبادة البقرة؛ فجدير 
  قرة" وفيما يلي ترمجة أهم ما جاء به: بعنوان: "أمي الب

ط اإلخوة بني اإلنسان وبني احليوان،   إن محاية البقرة اليت فرضتها اهلندوسية هي هدية اهلند إىل العامل، وهي إحساس بر
  والفكر اهلندي يعتقد أن البقرة أم لإلنسان، وهي كذلك يف احلقيقة، إّن البقرة خري رفيق للمواطن اهلندي، 
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ا أمام العامل األمجع. ؛ ألنين أعبد البقرة وسأدافع عن عباد ً   وهي خري محاية للهند، عندما أرى بقرة ال أعدين أرى حيوا
وأمي البقرة تفضل أمي احلقيقية من عدة وجوه: فاألم احلقيقة ترضعنا مدة عام أو عامني، وتتطلب منا خدمات طول العمر  

ا اللنب دائًما، وال تتطلب منا شيًئا مقابل ذلك سوى الطعام العادي، وعندما مترض األم  نظري هذا؛ لكن أمنا البقرة متنحن
ل.  هظة، ولكن أمنا البقرة ال خنسر هلا شيًئا ذا    العادية تكلفنا نفقات 

لنفع كما كانت ا مبالغ طائلة، وعندما متوت أمنا البقرة تعود علينا  تفعل وهي  وعندما متوت األم احلقيقية تتكلف جناز
  حية؛ ألننا ننتفع بكل جزء من جسمها حىت العظم واجللد والقرون. 

لعبادة   أ ال أقول هذا ألقلل من قيمة األم، ولكن ألبني السبب الذي دعاين لعبادة البقرة؛ إّن ماليني اهلنود يتجهون للبقرة 
  واإلجالل، وأ أعد نفسي واحًدا من هؤالء املاليني. 

لظواهر الطبيعية، اآلهلة من الظواهر الطبيعية، من آهلة اآلريني اليت وردت  وأما اآلهلة األخ رى اليت يعبدها اهلنود؛ فهي ترتبط 
يف كتبهم املقدسة، جمموعة من الظواهر الطبيعية مثل: وارو إله السماء، إندرا إله الّرعد، الذي ُيسبب األمطار، وكانت له  

سم ساوتري،   الغلبة فيما بعد، الشمس وكانت تُعبد ، وتعبد كمصدر لالنتعاش  سم سور ا  يف مخسة أشكال؛ فتعبد لذا
سم وشنو أي النائب عن   سم مرتا، وأخريًا  سم بوشان، وتعبد كبنت السماء  وتعبد لتأثريها يف منو احلشائش والنبات 

  الشمس مث استقل وشنو فعبد لذاته.
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ح، ويعلق   أيًضا أغىن إله النار، أوشا إله ار وايواتو إله الر رجينيا إله املطر واملياه واإل الصبح، رودرا إله العواصف، 
ذه اإلهله؛   نة توزع اآلهلة حسب املناطق، وحسب األعمال اليت تناط  الكتاب هنديوسم على كثرة اإلهله بقول: إن هذه الد

  فلكل منطقة إله، ولكل عمل وظاهرة إله. 
عبد السالم الرنبوري: كانت األمة اهلندية متساحمة يف كل ما يعرض عليها من األفكار واملعتقدات تكثر   ويقول موال حممد

عندها اآلراء واالبتكارات، وكان الناس حيارى ُمشرفني على القبول واملعاضدة، عقائدهم متضاربة، وأفكارُهم متباينة؛ فشْت 
طنية، قامت حلقات الف كر يف كل نواحي القطر، يتزعمها العرفاء والعلماء، ونشأت دراسات  فيهم رهبانية، وسرت فيهم 

  أخالقية، قصدها العامة واخلاصة.
ضات الشاقة املتعبة يف سبيل حصول السيطرة على القوة الكونية، ورجى التبتل يف الكهوف؛ للمراقبات   قد عمت الر

ت إلتعاب األبدان؛ لتبقى القوى ال ن واملعتقدات  النفسية، واالنقطاع يف الغا روحانية، وعلى هذا اشتهرت اهلند بكثرة األد
ا الدين العام  ن، وأوسعها انتشارًا؛ بل إ ا لغات اهلند، أو تقرب منها، وكانت اهلندوسية أشهر هذه األد اليت تضارع يف كثر

، أو مترد بعضهم عاد املتم ً ردون بعد وقت قصري أو طويل إىل  الذي حوى غالبية اهلنود أو كلهم، وإذا متردوا عليه أحيا
  رحابه.

ملعىن الشائع؛   وقد وضح كتاب (هندوستم) السبب يف ذلك بقوله: "إنه ملن الصعب أن يُطلق على اهلندوسية ديًنا 
ا احلياة اهلندية تمع اهلندي بنظامه الطبقي، ومكان كل طبقة فيه، إ ا صفة ملالمح ا   فاهلندوسية أمشل وأعمق من الدين، إ

ا خليط  ا اخلاص، الذي يعترب يف ذاته شعرية من الشعائر، إ   وأسلو
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ا االجتاهات الروحية   يشمل األمور املقدسة، واألمور الدنيوية مجيًعا، إذ ال يوجد يف الفكر اهلندي حد فاصل بني االثنني، إ
  اة اهلندية، وتسيطر عليها. واخللقية والقانونية، وهي إىل جانب ذلك مبادئ وقيود وعادات توجه احلي

ريخ الفكر اهلندي إىل   و (لويدا) كتاب اهلندوس املقدس، يشمل مبادئ الفكر اهلندي يف أكثر مراحله، وميكن أن نقسم 
  العصور التالية:

لمة  أوًال: العصور الويدي: وكلمة ويدا أو فيدا، كلمة سنسكرتية معناها احلكمة واملعرفة، ولذلك أطلقوا على واضعيها ك
  أريشيون أو احلكماء والعارفون.

  العصر الويدي األول ويشمل ثالث مراحل فرعية: 
بًعا من البيئة اهلندية،  -أ مرحلة انتشار األفكار البدائية، وعبادة قوى الطبيعة: سواء يف ذلك ما جلبه اآلريون، أو ما كان 

  ت مفيدة عن هذه املرحلة.ويبدأ ذلك من القرن اخلامس عشر قبل امليالد، ويف الويدا معلوما
ت، وتبدأ هذه املرحلة من حوايل قبل   -ب ويلها على أيدي الربامهة، وُيسمى هذا التأويل الربمها مرحلة تدوين الويدا، و

لشئون الدينية، وفكروا يف    الثامن قبل امليالد؛ فقد ظهر يف هذا العصر مجاعة من أهل العلم والنظر اهتموا 
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م أو ببعضهم إىل آراء مغايرة للعقائد املوروثة؛ تكون مذهًبا هو "الربمهة". عقائدهم،    فأدى التفكري 
م الحظوا أن االتصال بدأ يتم  م مقدسة، مث إ ذا التأويل ملصلحتهم، وليجعلوا امتيازا ويرى ريري سدلت أن الربامهة قاموا 

عوا نظام الطبقات ليحول بني متام االمتزاج، وسنزيد ذلك شرًحا  ويتعمق بني جنسهم وبني السكان األصليني؛ فأرادوا أن يض
ذه املرحلة تبدأ اهلندوسية اليت ال تزال موجودة.   إن شاء هللا تعاىل عند الكالم عن نظام الطبقات. و

ميشدات، وهي مرحلة تبدأ من القرن السادس -ج ميشدات" أالو   مرحلة تلخيص الويدا يف أسفار مقدسة تسمى "األو
  قبل امليالد وتستمر إىل ما بعد امليالد بعدة قرون.

نة   نة البوذية، وضعفت الد نة اجلينية، والد أما املرحلة الثانية فهي: عصر اإلحلاد يف رأي أتباع لويدا، وفيه ظهرت الد
  الويدية ابتداء من القرن السادس قبل امليالد. 

لويدا وانتصارها على ديين اإلحلاد اجلينية والبوذية، ولكن مع التوسع يف  لثًا: العصر الويدي الثاين هو عصر عود النصر ل
ا.    شروح الويدات، وبيان اخلصائص الدينية واالجتماعية اليت وردت 

ومن أهم هذه الشروح قوانني "منو" اليت وضعت حوايل القرن الثالث قبل امليالد، وبقوانني منو هذه تتضح اهلندوسية،  
  نعود لشرائع منو مبزيد من الشرح فيما بعد إن شاء هللا. وتستقر معاملها وس

ت من   ت الثالث: اهلندوسية، واجلينية، والبوذية. مع ما هلذه الد ت يف اهلند متمثلة يف الد ذا تصبح أكرب الد و
  كتب مقدسة لدى اهلنود. 

رك على سيد حممد وآله وصحبه أمجعني، والسالم علي   كم ورمحة هللا وبركاته.وصل اللهم وسلم و

)1/29 (  

  

  فلسفة املوت والروح، وعقيدة خلق العامل، واخلالص من الشر.  2الدرس: 
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس الثاين

  (فلسفة املوت والروح، وعقيدة خلق العامل، واخلالص من الشر)
  

  تقسيم أيب الرحيان البريوين العتقاد اهلنود 
العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيد حممد، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين الغر  احلمد هللا رب 

حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد:    امليامني، ومن تبعهم 



لبدل، وعقيدة اهلندوس يف - إن شاء هللا تعاىل-فنشري هنا   ؛ حيث فلسفة املوت والروح وعالقتها   خلق  إىل بقية القضا
  : -و التوفيق -العامل، وفكرة اخلالص من الشر؛ فنقول 

لنسبة إىل اعتقادهم يف الربمهية إىل خاصة وعامة، ويفرتض أّن اخلاصة موحدون، وغريهم   يُقسم أبو الرحيان البريوين اهلنود 
أن طباع اخلاصة تنازع املعقول،   وثنيون، وهو يقول يف هذا املقام: إمنا اختلف اعتقادهم اخلاص والعام يف كل أمة؛ بسبب

لفروع.    وتقصد التحقيق يف األصول، وطباع العامة تقف عند احملسوس، وتقتنع 
أنه الواحد األزيل، من غري ابتداء وال انتهاء، واملختار يف فعله   -سبحانه وتعاىل-ويقول البريوين أيًضا: واعتقاد اهلند يف هللا  

م كانوا يعبدون  القادر احلكيم املدبر، املنفرد يف  نة الربمهية: فهي أ ملكوته عن األضداد واألنداد، وأما منشأ الوثنية يف الد
ن اعتقدوا حلوهلا يف بعض األجسام؛ فعبدوا األصنام حبلوهلا   القوة املؤثرة يف الكون، مث مل يلبثوا أن جسدوا تلك القوى 

، مث اعرتى عقائدهم التغيري والتبديل، حىت احنصر اآلهلة يف ثالثة  فيها، وتعددت آهلتهم حىت وصلت إىل ثالثة وثالثني إهلًا
م تومهوا أن للعامل ثالثة آهلة وهي: "برمها" وهو اإلله اخلالق مانح احلياة، القوي الذي صدرت عنه مجيع   أقانيم، وذلك أ

  األشياء، وينسبون إليه الشمس.
هلرم بعد الشباب، وينسبون إليه  الثاين: سيفا أو سيوا، وهو اإلله املخرب املفين، الذ يت  ي تصفر به األوراق اخلضراء، و

ا عنصر مدمر خمرب.    النار؛ أل
  الثالث: "وشنو أو يشن" على حد تعبري البريوين ويعتقدون أن "وشنو" هذا حل يف املخلوقات؛ ليبقي العامل من الفناء التام.
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يف زعمهم، واإلله الواحد هو الروح األعظم، وامسه ادما، واهلنود يعتقدون أن بعض  وهذه هي اإلهله الثالثة أقانيم إلله واحد
نه   إلنسان، أو حل الالهوت يف الناسوت يف كرشينا، ويصفونه  آهلتهم حلت يف إنسان امسه كريشنا، والتقى فيه اإلله 

االحتاد واحللول، وفكرة األقاليم الثالثة، تلك   البطل الوديع اململوء ألوهية، ألن اإلله وشنو قد حل فيه؛ فعندهم إذن فكرة 
  اليت آلت بعد إىل النصرانية. 

أما النفس وخلودها وتناسخ األرواح: فهو أيًضا من أهم معتقدات اهلندوسية؛ فالنفس يف نظر الربامهة جوهر خالد صاٍف، ما 
قية ال يعرتيها الفناء، وال  يتطرق إليها البلى، وهي تنتقل من جسم إىل  دام منفصًال عن اجلسم، والنفس عندهم خالدة 

  جسم، ومن ذلك جاء اعتقادهم يف تناسخ األرواح، وقد قامت عقيدة التناسخ على دعائم ثالث:
  اعتقادهم خلود األروح. -  1
  اعتقادهم أن الروح بعد مغادرة اجلسم تكون يف حنان دافًعا إىل األجسام، ملا انطبع فيها من احملسوسات.  -  2
جلزئيات والكليات. ال -  3   نفس يف حالة بقائها يف اجلسم ُحتيط علًما 

ا جاهلة،  ا كانت بقدرا وحول الّنفس وخلودها يقول البريوين أيًضا: إذا جتردت النفس عن املادة كانت عاملة؛ فإذا تلبست 
ا، وانطبعت احملسوسات في ا الفاعلة، وأن أعمال الدنيا معدة ألجلها؛ فتمسكت  ها؛ فإذا فارقت البدن كانت وظنت أ

لتمام، وحنت إليها وعادت حنوها، وهذه النظرية اليت تُقرر قية، فلم تنفصل عنها  ر احملسوسات    آ
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ِجلْسم، تُقارب نظرية أفالطون يف املثل العليا يف النفس، وُرّمبا كانت أصًال هلا، فالعامل ال يقع    يفأّن الّنفس عاملة قبل اتصاهلا 
ح واألمطار فيها، ال تقف دونه احلاجزات، وال تسد الطريق عليه سدود   قبضة أحد، بل هو يتنقل يف البالد واألمم تنقل الر

  من حدود وحصون.
قية ال يعروها الفناء، وال يتطرق إليها البلى، ولقد صرح بذلك كتبهم، وهذا ما نقله البريوين يشهد   والنفس عندهم خالدة 

م ليسوا وال   مبا نقول؛ قال لقضاء السابق مؤمًنا؛ فأعلم أ سيدو ألرجل حيرضه على القتال، ومها بني الصفني: إن كنت 
ً ال رجوع معه، فإن األرواح غري مائتة وال متغرية، وإمنا ترتدد يف األبدان على تغري اإلنسان، من   حنن مبوتى، وال زاهبني ذها

  خوخة اليت عقباها موت البدن مث العودة له. الطفولة إىل الشباب والكهولة، مث الشي
بتة   وقال أيًضا: كيف يذكر املوت والقتل من عرف أن النفس أبدية الوجود ال عن والدة، وال إىل تلف وعدم، بل هي 

ا حنو آخر، كما يستبدل ر حترقها، وال ماء يبثها، وال ريح تيبسها؛ لكنها تنتقل من بد البدن  قائمة، ال سيف يقطعها، وال 
  اللباس إذا خلق؛ فما عملك لنفس ال تريد.

ا تنتقل من جسم إىل جسم، ومن ذلك جاء اعتقادهم يف تناسخ  ا ال تريد، وأ م يف النفس أ ومن هذا النص يفهم أن عقيد
نة الربمهية؛ حىت لقد قال يف ذلك البريوين: كما أن الشهادة بكل مة اإلخالص  األرواح، وهو الطابع الذي امتازت به الد

شعار إميان املسلمني، والتثليث عالمة النصرانية، واألسبات عالمة اليهودية؛ كذلك التناسخ علم النحلة اهلندية، من مل  
  يتنحله مل يكن منها. 

لصورة الكلية   جلزئيات، وإن كان علمها  ولذلك فاعتقادهم يف بقاء النفس، وأّن النفس يف بقائها يف اجلسم حتيط علًما 
  بًتا هلا، وهي يف تنقلها من جسم
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إىل جسم تستفيد من كل جسم علًما جديًدا جبزئيات مل تكن تعلمها؛ فليس من املعقول أن حتيط بكل اجلزئيات علًما؛  
ببقائها أمًدا قصريًا يف جسم واحد، ولذلك احتاجات إىل تتبع اجلزئيات، واستقراء املمكنات، وإن كانت متناهية عددها  

ري، واإلتيان على الكثرة وإحصاؤها علم حيتاج إىل فسحة يف األمد، ولذلك ال حيصل ذلك العلم للنفس إال مبشاهدة  كث
ا جديًدا يف املعرفة.  ا من األفعال واألحوال؛ حىت حيصل هلا يف كل واحد جتربة، وتستفيد    األشخاص واألنواع، وما يتناو

، وتنتقل متدرجة يف الرقي من جسم إىل جسم، حىت تصل إىل الكمال املطلق،  هلذا كله كانت األرواح تنتقل يف األجسام
وتكون يف صف الروحانيات املتجردة، وهي املالئكة، وتكون غري حمجوبة عن التصرف يف السماوات واألرض وتدبري 

الذي كانت فيه؛   الكون، وإذا كانت الروح قد ارتكبت خطا يف أثناء حلوهلا يف أحد األجسام أركست يف حيوان دون
ا مث تتطهر،   ا، مث تسري قدًما إىل الرقي، ال يعوقها عن بلوغ أوجه إال خطا تتأمث  ا، وتطهر من سيئا لتكفر عن خطيئا

وتستمر كذلك حىت تصل إىل امللكوت األعلى مع املالئكة يف أعلى عليني، وتتجرد من الغالف اجلسمي، وقد يكون تدرجها  
  جهنم على حسب األقوال عندهم. يف أدىن؛ فتهوى إىل 

ولعقيدة التناسخ اليت استولت على الفكر اهلندي، وأثرت فيه كانوا يعتقدون أن الروح الواحدة، حتل يف عدة من األجسام، 
وأن الشخص قد تكون روحه قد حلت يف مئات األجسام قبله، حيكي البريوين عن ملك من ملوكهم أنه رسم لقومه أن 

  موته يف موضع مل حيرق فيه حيرقوا جثته بعد 
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لبغية، فقال هلم   م ظفروا  تئة؛ فظنوا أ م طلبوا موضًعا كذلك فأعياهم؛ حىت وجدوا صخرة من البحر  ميت قبل، وأ
سيدو": إن هذا امللك أحرق على هذه الصخرة مرات كثرية؛ فافعلوا ما تريدون؛ فإمنا قصد إعالمهم وقد قضيت   "

  حاجتهم.
اإلمام حممد أبو زهرة: من عادات اهلنود الدينية أن أجسامهم أكبارهم حترق بعد املوت، وذلك ألّن النار يف اشتعاهلا   ويقول

ا إىل أعلى خبط عمودي على أفق األرض، والعامود أقرب املستقيمات من السطوح واخلطوط، ولذا تتجه الروح   تعلو شعال
جتاه عا مودي فتصعد إىل السماء يف امللكوت األعلى يف أقرب زمن، هذا سبب من أسباب ذا االحرتاق إىل أعلى، سائرة 

ما، وذلك   م، وهناك سبب آخر هو أن يف االحرتاق ختليًصا للروح من غالف اجلسم ختليًصا  حرق أجسام كربائهم بعد مو
جلسم متصلة به. ا يكون اإلنسان وهي متئشبه    أن يف اجلسم نقطة 

الحرتاق؛ فعندئذ تتخلص تلك النقطة، وهي معىن اإلنسان،  َفال َختُْلص م ا ذرات صغرية  حرتاق أمشاجه، وصريور نه إال 
وبتخلصها تتخلص الروح من اجلسم، وتعلو عنه لتتصل جبسم آخر، أو لتسمو لدرجة املالئكة، إن كانت قد وصلت إىل  

  عوامل:درجة اخلالص، وإذا ختلصت الروح من اجلسم كان أمامها ثالثة 
أوهلا: العامل األعلى وهو املالئكة، تصعد إليه الروح إن كانت بعملها تستأهل الصعود إليه، واخلالص من اجلسم، والسمو إىل 

  امللكوت األعلى. 
حللول يف جسم إنساين آخر؛ لتكتسب   والعامل الثاين: عامل الناس، وهو عاملنا احلاضر معشر اآلدميني، والنفس تعود إليه 

  ، ولتتجنب عمل شر، إذاعمل خري
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ا إىل أسفل سافلني يف العامل الثالث  كانت أعماهلا يف اجلسم األول ال ترفعها إىل مراتب التقديس يف أعلى عليني، وال تنزل 
وهو عامل جهنم، وهذا العامل يكون ملرتكب اخلطا الواقعني يف الذنوب، وليس هناك جهنم واحدة، بل لكل أصحاب ذنب  

م، وسافك الدم وغاصب حقوق  ج م؛ فاملدعون على غريهم حقوق كاذبة، وشهود الزور هلم جهنم خاصة  هنم خاصة 
م.    الناس، واملغري عليهم وقاتل البقر هلم جهنم خاصة 

هم هلم جهنم خاصة، والذي يرد قول أستاذه   وقاتل الربمهي وسارق الذهب ومن صحب األمراء الذي ال ينظرون إىل رعا
ا يف األسواق له جهنم أيًضا خاصة، وهكذا لكل  و  لكتب املقدسة، أو يكتسب  لناس ويستهني  ال يرضاه، ويستخف 

صنف من اآلمثني جهنم مبقدار يتناسب مع ذنبه، ومقدار ما فيه من فسوق، ومقدار ما فيهم من فسوق عن الدين وخروج  
  من حظريته. مث هل جهنم دائمة وكذلك اجلنة؟ 

ا ال اجلنة وال اجلحيم أبًدا، على مقدار ما قدم الشخص من عمل؛  منهم من ي رى أن اجلنة نزهلا دائم، وأن اجلحيم كذلك، وأ
فإن كان العمل يف احلياة ال يرفع إىل اجلنة، وال ينزل إىل اجلحيم، أعيدت الروح إىل جسم آخر لتعمل ما يعليها أو يرديها،  

نسانية وحدها، وأن الرتدد فيها مكافأة قاصرة عن درجة الثواب والعقاب ومنهم من يرى أن طريق االكتساب هي اإل
ا يف علوها تكون للنعيم الذي يستحقه من قدم عمًال حسًنا؛ ويكون البقاء فيها إىل أمد حمدود.    األخروي، أما اجلنة؛ فإ



 ً  هلا على ما اجرتحت من سيئات  وإذا كان العمل اإلنساين أمثًا وخطيئة تردت روح الشخص يف احليوان والنبات، وعقا
. وبقيت يف ذلك أبًدا   وقدمت من خطا
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حىت تتطهر مما اجرتحت، وليست جهنم إال هذا الرتدي عند هؤالء فاجلنة واجلحيم ليستا أبديتني عند هؤالء، بل مها مؤقتتان 
ة اإلنسانية، وكال الرأيني يسُري على مناهج تناسخ  ذا التأقيت وبعدها تصعد الروح درجة إىل العامل العلوي أو تنزل إىل مرتب

األرواح، وإن اختلفت أنظارهم فيه، ومهما يكن من خالف يف هذا املقام؛ فاملُّتفق عليه أن البعث يف العامل األخروي إمنا هو  
  لألرواح ال لألجساد؛ فالروح أما يف روح ورحيان، وأما يف شقوة وجحيم على حنو ما بينا. 

ن): وروح كل شيء وعن فكرة ا خلالص من الشر أيًضا يقول الدكتور طلعت أبو سيف يف كتابه (أضواء على مقارنة األد
اية املطاف إىل مصدرها األول الذي نشأت منه، وهو اإلله واإلنسان أحد الكائنات له ما يعرض هلا، وروحه قطرة   تعود يف 

به مث تتصل بعده بكائن آخر وآخر، وهكذا مث يف النهاية تعود إىل هللا  من نور هللا، انفصلت عن هللا أجًال حمدوًدا، واتصلت
مىت جاء األجل، وذلك عندما تتوقف امليول والشهوات وينقلب اإلنسان على نفسه، ويتخلص عندئذ من تكرار املولد  

نة اهلندوسية إذ يتحرر اإلنسان من رق  إلله، وهذا هو اهلدف األمسى للحياة عند الد األهواء، وتنعدم حقيقة   وميتزج 
إلله.   احلواس ويتحد 

ن القدمية يف الشرق) والذي كان يسمى بـ (آهلة يف األسواق) يف طبعة سابقة، عن   ويقول الدكتور رءوف شليب يف كتابه (األد
نة اهلندوسية يقول: "لقد أودع اإلله يف كل ام ا الَربامهة أو كما هي يف الد رئ نفًسا ُتسمى عندهم  مسألة الروح كما َيديُن 

آمتا، وهذه النفس يف البدن مبنزلة السائق من العربة؛ فكل احلواس ال ميكن أن تؤدي وظائفها إذا مل تكن "آمتا" وهي النفس  
  صاحبة القيادة واإلرادة، 
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  وذلك ألن النفس "آمتا". 
شعة اليت تدخل يف كل مكان على امتداد  هذه أصلها من برامها، الذي يعترب هلا كقرص الشمس، وهي شعاعه تلك األ

العمران والكرة األرضية، وهذه النفس هلا أوصاف ذكرها اهلندوس يف الكتاب احلادي عشر يف الفقرات الرابعة والعشرين  
ح، ال يـَبـُّلها املَاء ال حترقها الن ريان؛ خالدة  واخلامسة والعشرين، وترمجتها كاآليت: ال تؤثر فيها األسلحة، وال تؤثر فيها الر

أبدية، َموُجودة يف كل مكان، ال تنتقل من شخص إىل آخر، دائًما مع صاحبها، ال تتحرك مل تولد ال تتبدل وال تتغري، ال  
ا فكر، كاملة سواء كانت للرجال أو للنساء.    حييط 

لبدن عالقت قص، واتصال النفس    ه غري معروفة أوهلا. إن النفس كاملة، ولكن البدن الذي يولد ليس كامًال بل هو 
وهلذا؛ فإن البدن عليه أن يستغل وجود الروح فيه ليعمل أعماًال كثرية، على مظنة أنه ال حياة بعد ذلك أبًدا، وأن املوت  

ائيا، والروح بعد ذلك سوف ال تنقل إىل بدن آخر، وهلذا وجب   الذي سيأيت وال ميكن دفعه أبًدا سوف يقضي على احلياة 
حتاد الروح مع اجلسد، وإحراقهما عند املوت، أما الروح فهي أبدية  أن حيرق البد ن حسب تعليم "كارما" الذي يقضي 



  قية، فحسب أعمال صاحبها تنال اجلزاء؛ فهي إما يف اجلنة، وإما يف النار حسب أعمال صاحبها. 
تستقر هناك، بل تُولد من جديد، وتظل   وعن عودة األرواح يقول: وبعد أن تنال الروح نصيبها من النار أو من النعيم، ال

ا يف عامل   ا الدنيوية، مث تعود إىل َرّ هلها، وهنا تتخلص من مسؤوليا ا،  هكذا مرارًا وتكرارًا، حىت تعرف حقيقتها؛ فتنفرد بذا
  البهجة والسعادة، ويتم ذلك إذا انتهت كل البواعث اليت
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دة إىل الدنيا؛ فال يبقى هلا من أهل، إال أن تتحد مع "آمتا" إهلها وذلك هو املأرب  تشد "آمتا" اليت هي النفس، إىل العو 
  األخري للروح.

للغة الشرقية عبارات تفيد:  ا    مث يعقب الدكتور رءوف شليب حتت عنوان مالحظة يقول: يف النصوص اليت قرأ
  أن الروح ال تنتقل من بدن إىل بدن آخر.  -أ

  صيبها من النعيم أو اجلحيم تولد من جديد. ولكنها بعد أن تنال ن -ب
  مل تبني النصوص حمل هذه الوالدة ولكنها ذكرت أن هذه العملية تكرر دون أن تصف احملل اليت حتل فيه الروح. -ج
اية هي: أّن الّروَح تـَّتصُل منفردة بر -د ا من جديد هلا  ا، مث والد ا؛ فتَـْعِرَف غاية األمر أن عملية تكرار نعيم الروح وعذا

  َحقيقتها، وعندئذ يكتب هلا اخللود والبقاء. 
ولعل هذا املعىن بعيد كل البعد عن مفهوم تناسخ األرواح، أو لعل هذا مذهب يف مفهوم تناسخ األرواح، صحيح أن  

م أشد النا س اعتناقًا يف الشهرستاين قرر أن أصحاب التناسخ خمتلفون يف تقرير هذا املبدأ، لكنه عنف اهلندوس ووصفهم 
التناسخية، ولعل هؤالء الذين وصفهم بذلك غري الربهانية ألنه ينطبق عليهم وصف الشهرستاين ألصحاب الروحانيات،  

الذين أثبتوا متوسطات روحانية جاءت برسالة من عند هللا يف سورة الربامهة، اليت نقلت عنها أمساء الريش، امللهمون الذي  
  نزلت عليهم كتب لويدا. 

لتناسخ مبفهومه املصطلح عليه، أن حتل األرواح يف صورة  وإذ ا فليس صحيًحا على اإلطالق أن يقال: إن اهلندوسية تقول 
ت،    حيوا
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ويُؤكد هذه النحلة اجلينية، وِهي النِّحلة اليت قامت تُعارض اهلندوسية، تقول بتناسخ األرواح، وهذا ُيَربِهُن على أن اهلندوسية 
  ه؛ ألن اجلينية قامت خاصة ملعارضة التدين اهلندوسي.ال تقول ب

ولكنين أحب أن أكون أميًنا يف ما قرأته من مصادرهم   -وال شك يف ذلك-ولست أدافع عن اهلندوسية؛ فهي حنلة ضالة 
م يقولون: ببغي نقل الروح إىل بدن آخر، ويقولون كذلك بعودة الروح إىل الوجود الذي يتكرر؛ حىت  ختلص الروح املباشرة أ

دلة علمية،   ا، فتخلد يف عامل السرور والبهجة، وذلك حسب منطقهم ولغتهم؛ فمن استطاع أن يثبت هلم تناسخ  إىل ر
  رمحه هللا تعاىل.  -فلست ُحماًجا وال خصًما يف هذه القضية. انتهى كالمه 

ن معنامها العم ن عبار اال" ها اال؛ فاألعمال  وعن مسألة العمل واجلزاء يقول: "كارما  ل واجلزاء العمل كارما، واجلزاء 



اخلرية جزاؤها ال بد أن يكون خريًا وحسًنا، واألعمال الشريرة ال بد أن يكون جزاؤها مثلها شرا ومقًتا؛ وهلذا فإن فكرة اخلري  
  اخللق والسلوك واحلياة.  والشر هذه تدفع اإلنسان إىل أن حيرص دائًما كل تصرفاته بفعل اخلري، وأن يبتعد عن كل ما يفسد

  أنواع اجلزاء: 
  واجلزاء الذي يعطى للمحسنني اخلريين ثالثة أنواع: 

رابدا"؛ النِّعُم اليت نعيُشها يف وقت   سان شيتا: وهي النِّعم واآلالء اليت يعيُش فيها اإلنسان حالًيا، وهلا دوام يف املستقبل، و"
  حمدود، وليس هلا استمرار، 
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ما " اجلزاء الطيب الذي مل حنصل عليه يف حياتنا املعاصرة سوف حنصل عليه يف احلياة املستقبلة بعد املوت،  و"كر
  فاحملسنون الطيبيون يف الدنيا الذي ال حيصلون على أجر يف الدنيا سوف يدخر هلم جزاؤهم الطيب يف احلياة اآلخرة. 

ت لإلنسان ليس فقط أن يقدم اخلري لنفسه   ويقوُل عن مسألة اخلالص أيًضا: اخلالص من جاذبية الدنيا إّن غاية الغا
ت أن يتمكن من اخلالص من جاذبية احلياة الدنيا،   ، ولكن غاية الغا وللمجتمع، وليس فقط أن يرتفع عن اآلالم والبال

ملوت والفناء،  بل ُميكن احلصوُل على  اليت يعرب عنها بلغة القوم "موسكا" واخلالص من جاذبية مشاغل احلياة الدنيا ليس 
هذه الغاية واإلنسان ما زال حيا، وذلك عن طريق الفداء والتضحية املستمرة، حىت حيصل على رضوان اإلله "سانج هانج  

  ويدي".
ضة اليت تقوم على أساس من التذكر والتفكري   ضة "اليوجا" تلك الر على رضوان اإلله اخلالق، ووسيلة ذلك هي ممارسة ر

" الوسيلة الوحيدة للخالص من كل اآلالم والبال واملصائب، تلك اليت  والصمت، و  ضة حيصل الفرد على "جنا ذه الر
يت لتمحص اإلنسان، وتدفعه إىل أعلى؛ ليحل فيه الروح املَُقّدس اليت يشعر بسببها بسمو روحه، وترفعها على الشعور  

ا السهلة مثل كل الرتاب؛ فهو يبكي  ملصائب واآلالم؛ فالبال يف صور ما تفعله األم بولدها، عندما َتربط يديه كي ال 
ضة   لر يت خبري اإلنسان، وعليه أن يتخلص منها  ا  ا تدفع عنه شرا وبيًال، وكذلك البال أ ويتأمل، ولكنها مسرورة؛ أل

 ."   واحلصول على "جنا
نواع الطب الروحاين، وبذلك أيًضا يف اآلالم والبال ال ترتك أثًرا يف  فالّرجل املُتدين هو الذي يبتسم لألذى؛ فذلك أرقى أ

  البدن اجلسماين، أما عن "اليوجا" اليت هي وسيلة احلصول على السعادة الروحية "موسكا" فهي
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  أوًال: االتصال والوحدة مع اإلله، وهي "جنا يوجا". 
يكيت  نًيا: العمُل على أن َحيُصل املَرء على "جن للغة السنسكرتية " سلوب العبادة اخلالصة، وفعل اخلريات وهي   " ا

  يوجا".
  لثًا: أن يفعل املثل العليا دون انتظار شكر من الناس وهي بلغة القوم "كارما يوجا". 

  رابًعا: أن يعيش زاهًدا "تيبا" آمًنا خاشًعا متبتًال وهي بلغة "راجيا يوجا".



كلها مساو للبعض، وكلها يؤدي إىل بعض، وكلها مساو يف الوسيلة اليت تؤدي إىل الغاية، وهي  وهذه الفواصل األربعة  
ذه الفكرة؛ ِفْكَرُة اَخلالص من الشر، والوصول إىل السعادة   "موسكا" أي: اخلالص والسعادة والسرور، وِممّا يرتبط 

نة اهلندوسية، حتت عنوان "املنجيات وامل   هلكات". والسرور، ما ذُكر يف الد
ت واألفئدة،  لوجدا أوًال: املُهلكات: وهي النفس والنسيان، والغضب والسكر، واحلرية واحلقد، وهذه األمور الستة تتعلق 
هلدم، وهي: أن حترق مال غريك، أن تسم غريك، أن متارس السحر، أن حتدث فوضى  وبقيت املهلكات يف ستة أفعال تتعلق 

  ناس.أن تكون عنيًفا، أن تفنت ال
  ومن املهلكات أيًضا: سبع خصال هي:

  اجلمال الثراء الذكاء النسب الرفيع الفتوة شرب اخلمر، االنتصار. 
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ري سدها" معناها الواجب تنظيفه وتطهريه،   " ومعناها: ثالثة أسس للتعريف البشري، وكلمة " نًيا: املنجيات: "تليكا
لقطع، تكون أساًسا للسلوك، وهي ُأسس التفكري، أسس احملادثة، أسس الفعل، وتفصيل واملسائل احملتاجة إىل هذا التطهري 

ذلك عندما يوجد التفكري الصاحل يلحقه احلديث الصاحل، وينتج عن ذلك الفعل الصاحل؛ فتكون مجيع السلوكيات صاحلة، 
  ومثمرة وطيبة. 

  أسس التفكري الصاحل ثالثة وهي: -أ
  ليس حالًال.  ال نؤجل وال نرغب يف شيء -  1
  ال نفكر بسوء أو بشر حنو أي من البشر.  -  2
  ال ننكر الثواب الذي يدخره هللا للصاحلني.  -  3

  أسس احلديث الصاحل أربعة وهي:
  عدم حمبة الشتائم.  -  1
  عدم حمبة األلفاظ النابية.  -  2
  عدم حمبة الفتنة.  -  3
  ال ينكر الوعد وال خيلفه.  -  4
  وهي:أسس الفعل الصاحل ثالثة  -ج
  ال يعذب أحًدا وال يقتل نفًسا.  -  1
  ال يسرق.  -  2
  ال يزين.  -  3
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ختصار املنجيات واملهلكات؛ حسب تبويب كتاب النحلة اهلندوسية، نقًال من مصادرها األساسية، ولقد جانب   هذه 
ء "املسرت جلف صمويل  الصواب كثري من كتاب الغرب وغريهم، إذ عدو هذه الصفات فنقصوا وغريوا، ويف مقدمة هؤال

ن القدمية يف الشرق) للدكتور رءوف شليب رمحه هللا تعاىل.  تمع ومشاكله) نقًال عن كتاب (األد   داو" يف كتابه (ا
ت) لألستاذ سليمان مظهر، قال عن ثواب احلياة األخرى: وقال الكهنة   وفيما يرتبط بذات القضية يف كتاب (قصة الد

احلًا يف هذه احلياة؛ فستجازى عن صالحك يف احلياة األخرى، وتساءل القوم: أي حياة؟ فأجاب  الربمهيون: إذا كنت ص
يت من برامهة روح العامل، وبرامهة ال ميوت قط. وهكذا فإن روح الكائنات احلية   الكهنة: لكل كائن حي روح، وهذه الروح 

يت من روح العامل ال متوت قط، وتساءلوا من جديد: إًذا   ما الذي حيدث للروح عندما ميوت اإلنسان؟ وكان اجلواب:  اليت 
عندما ميوت اإلنسان خترج روحه من جسده، وتدخل على الفور جسد طفل ولد لتوه، فإذا كان اإلنسان ممن حييا حياة طيبة 

لشر.    صاحلة، ولد يف طائفة أعلى، بينما يولد يف طائفة أدىن إذا كان حييا حياة فاسدة مليئة 
الناس: وما الذي حيدث لإلنسان إذا هو استمر حييا حياة فاسدة، بعد حياة أخرى أكثر فساًدا؟ فأجاب الكهنة  وسأل بعض

ً له على  مثل هذا اإلنسان يظل يولد يف طائفة أدىن من طائفته مرة بعد أخرى، وقد يولد عليًال ليظل يشقى طوال حياته عقا
  ما أساء، بل وما 
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س يف أن يولد  ً أعجم، وقد يولد إنسان الذي هو غاية يف السوء فيًال، وإذا صار فيًال شريًرا؛ فإنه بعد موته يولد  من  حيوا
  مرة أخرى كلًبا، وإذا كان كلًبا فاسًدا ظل ينحدر كلما ولد؛ حىت يولد برغوً أو بعوضة. 

وائف أعلى، بينما جيعل أرواح السيئني  وأراد القوم أن يعرفوا السر الذي جيعل أرواح الصاحلني من الناس تتجسد يف ط
ت؛ فقال الكهنة: هناك قانون للحياة يقول "جزاء اخلري خري مثله، وعقاب  تتجسد أجساًما من الطوائف الدنيا، أو احليوا
لفعل أن هذا ما جيب أن يكون، فالعمل الصاحل جيب أن يثاب   الشر شر مثله" وهذا القانون امسه "الكارما" ورأى الناس 

  عليه، والعمل السيء جيب أن يعاقب عليه املرء، وبدا صواب لديهم أن يكون يف احلياة مثل هذا القانون.
وظهر سؤال: ولكن ما الذي حيدث للمرء إذا هو استمر حييا حياة صاحلة بعد حياة صاحلة أخرى؟ وأجاب الكهنة: إذن 

ة، فإنه يولد يف املرة التالية يف طائفة أعلى، وإذا ظل مواظًبا  يثاب؛ فإذا كان رجل من طائفة غاية يف االحنطاط حييا حياة طيب
على الصالح، يظل يرتفع مرة بعد مرة حىت يصبح كاهًنا برمهيا، وماذا حيدث لو أن الكاهن ظل صاحلًا، فبأي صورة يولد من 

تظل خرية مع جمرى الزمن؟ إن  جديد؟ عندئٍذ ال يولد مرة أخرى، فهنا تنتهي دورة احلياة، ولكن ما مصري تلك الروح اليت
يت من "برامهة" روح العامل؛ فعندما تنتهي الروح من دورة احلياة، تعود إىل روح العامل، وتتحد مع برامها،   أرواح الكائنات 

" وتلك أعظم سعادة ميكن أن تتمناها روح، ومن هنا كان على كل الناس أن حييا حياة صاحلة،  وهذا هو ما يسمى بـ"النرفا
 .   وأال يفعلوا الشر؛ حىت ميكن يف احلياة أن يتحدوا مع روح العامل وأن يدخلوا النرفا
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ا اهلندوس   فكرة تناسخ األرواح كما يؤمن 
لذات جاء تناسخ األرواح، كما يؤمن به اهلندوس؛ فالروح تتقمص عديًدا من األجساد خالل رحلتها يف الفضاء   من هنا 

ىل هدفها النهائي، وتنطبق نظرية التناسخ على كل الكائنات سواء أكانت بشرية، أم حيوانية، أم  اخلارجي، حىت تصل إ
  حشرية، أم نباتية؛ فكلها حيكمها قانون واحد وال ختتلف روح عن روح إال بقدر ما يقوم صاحبها به من أعمال.

رها يف حي اة اإلنسان، يقول "سريغي كوكاريث" يف كتابه وعن فكرة التقمص هذه أو تناسخ األرواح، وأسسها الفلسفية، وآ
لربوز، واحدة من   لتقمص تبدأ يف هذا العصر  ريخ شعوب العامل) ترمجة الدكتور أمحد حممد فاضل: اإلميان  ن يف  (األد

ا فكرة التقمص، ويَ  نة اهلندوسية: إ ت الدينية اهلامة، واليت اعتربت فيما بعد حجر الزاوية يف الد َكاُد الشك ال  النظر
نة الربمهية من معتقدات حملية قدمية، مث إّن الّتصورات يف دين فيدا لدى   ُخيَاِمُر ِيف أّن هذه الفكرة انتقلت لتحل يف الد

ن لروح امليت، فكان على ما   لضبابية؛ أما اإلميان بتجسيد  اآلريني حول مصري الروح بعد املوت، كانت تتصف عموًما 
  متاًما.  يبدو معدوًما

وكان األمر على النقيض يف معتقدات القبائل احمللية "الدراوديني واملوندا" حيث شغلت التصورات التطومية عن تكرار  
لبنيان   التجذر، كما تشغل اآلن مكانة مرموقة، لقد الحقت تطورها بشكل ما يف الربمهية، غري أنه كان تطور خاصا يرتبط 

  الطائفي، 
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ا منصوصة فقط يف الفصل األخري الثاين عشر، وَجيري  توجد تعال يم يف قوانني "مانو أو منو" حول انتقال األرواح، غري أ
بدًال منها يف الفصول األخرى، تصوير أفكار عن تعذيب اآلمثني يف جهنم، وإمنا يف املؤلفات الربمهية املتأخرة، يف  

  "األبوماشيدات" تسود فكرة انتقال الروح.
لك بعد موته، بل تنتقل لتحل يف جسد مادي آخر، أما يف أي شيء  وحسب الت صورات الربمهاتية؛ فإن روح اإلنسان ال 

لقواعد الطائفية، إن القواعد  ستتجسد؛ فهذا يرتبط بسلوك املرء يف حياته احلالية، وقبل كل شيء بدرجة مراعاته وتقيده 
ا قام "شودري" خبدمة الطوائف األخرى بكل استقامة وخنوع، ُمنفًذا كافة  الرئيسة واألساسية هي التقيد بقواعد الطائفة، فإذ

نية متقمًصا يف إنسان من طائفة أكثر رفعة.  مكانية الوالدة    مبادئ سلوك طائفته، فسيحظى عند وفاته، 
فحسب، بل رمبا  وعلى العكس فاملرء الذي خيرق مبادئ طائفته، لن يتمكن يف التقمص املقبل يف أن يكون يف طائفة أدىن

ً حمدًدا، ولقاء  ت وضاعة، حىت إن الربمهاتيني وضعوا مقولة الذنوب اليت ينال اإلنسان عنها حسا يتحول إىل أكثر احليوا
الذنب السابق التصميم على املرء أن يتقمص كمندوب لطائفة دنيا، وكحيوان مقابل آمث اللسان، إما لسلوك كله ذنوب  

ا، عن يوم  فيكون التقمص يف مادة ج لتقمص شكل عقيدة خاصة بذا امدة ال روح فيها، وهكذا اختذ اإلميان القدمي 
  حساب اآلخرة؛ لتصبح يف خدمة التكريس النظام االستثماري الطائفي دينيا. 

ادة الوالدة، وأما عن "الكارما" فيقول: متَّت يف الفلسفة الدينية اهلندية، وقتذاك صياغة أساس نظري لتعاليم التجدد، أي: إع
ا فكرة "كارما" ومفهوم    إ
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شكال خمتلفة، من قبل تيارات الفلسفة اهلندية املختلفة، وهو يطابق يف اللغة الروسية أثنني من املفاهيم  كارما معقد، يفسر 
، قائلني: إن ، اتشاتر جي، وجيم دا قانون كارما يعين أن   السبب واملصري، ويكتب الفالسفة اهلنود منهم شاتر، جيوج، دا

كل سلوك املرء الذايت حسًنا كان أم سيًئا يستدعي نتائج مطابقة له يف حياته؛ فإن كانت التصرفات جتري لقاء رغبات؛  
جتة عن سبق تدوير.    فسيجين منها الثمار، أي: إذا كانت 

قاعدة تقول: إن هذا مل يتم يف  إن كل تصرف حسن يؤدي إىل مكافئة اإلنسان، وكل عمل طاحل يستدعي العقاب، لكن ال
لذات، أو أي كائن آخر يف هذه احلياة، ليس سوى نتاج سلوكه يف   هذه احلياة، بل يف التقمص املقبل إن مصري اإلنسان 

الوجود السالف، واإلنسان نفسه يصنع مصريه يف تقمصه املقبل بسلوكه، وهكذا ربطت فكرة "كارما" الفلسفية يف أساس 
  اتية حول التجدد.التعاليم الربمه

اية الروح  اية الروح الكاملة: يصور عادة  ن) حول  ويقول الدكتور حممد جابر عبد العال احليين يف كتابه (يف العقائد واألد
الكاملة اليت فيها تتحد املادة والروح، حبالة شخص يف نوم عميق بال أحالم، و"اهلندستانية" ال تعين بذلك عدم وجود الروح 

ن الروح عندهم خالدة، إمنا يعنون بذلك الدُّخول يف النفس العظيمة، وعلى ذلك فهي فيها بال مادة تلك  أو فن ائها، ذلك 
  املادة اليت كانت جمال نشاطها، وُتصبح األغراض عملية يف حالة ال وعي.

سعادة املذهلة، وهي النرفا عند  وتذهب اهلندوستانية والبوذية تتفق معها، إال أن هذه احلالة للروح البشرية، هي حالة ال 
  اهلندوستانية، والنبا عند البوذية،
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ا حالة انتفاء هليب الرغبة، ومن مث فإن املوت ال دخل له يف هذه احلالة، وال يتأتى إال يف حالة من له طابع  وكالمها يعنيان أ
ضة نفسه؛ حىت يصل إىل حالة النوم، وهي املرحلة خاص، والذي يتوقع "استوس بتا" يف هذه احلياة الدنيا، يقتضيه ذ لك ر

النهائية يف "اليوجا" وذلك عندما ينال "سنباها" اليت معناها احلريف: هو اجلمع مًعا أو الفناء، وهذه احلالة تكون إما وقتية وإما 
  دائمة. ومن الواضح أن هذه العبارات تصور حالة الروح الكاملة بعد خالصها من اجلسد. 

يك النُّصوص اليت تبني هذه النظرية يف كتابه "هدبرينكا" يف الفقرة الرابعة من الثالثة والسابعة عشرة: يف حالة اليقظة هذه  وإل
نية بعد طوافه، ورؤيته احلسن والقبيح، إىل العودة حلالة النوم، وفًقا للمدخل وموضع األصل وتبني "ألبري بري   يسرع مرة 

فقرة من ثالثة وعشرين إىل الثانية والثالثني: حقا إنه حينما ال يرى هناك بعينيه؛ فهو على التحقيق  هدرينكا" "السوسبتا" يف ال
رأي، وإن مل يكن يرى ما هو عادة يرى، ال ألنه مل يكن هناك توقف لرؤية رأي بسبب عدم فقدانه أنه رأي، ما يرى ال يكون  

  شيء آخر غري نفسه، ومنفصًال.
كر هناك، فهو على التحقيق مفكر، وإن كان ال يفكر مبا تعوده من تفكري؛ ألنه مل يكن هناك توقف  حقا أنه حينما ال يف

لنسبة للشم والذوق  لتفكري مفكر، ما يفكر فيه ال يكون يف شيء آخر غري يف نفسه ومنفصًال، وهذا التعبري نفسه يتكرر 
لتفكري، وينهي احلكيم هذا اجلزء من حديثه للملك قائًال:  والكالم والسمع واللمس والتعرف على حنو ما قيل يف الرؤية وا

"حقا َحيُثما يبدو أنه شيًئا آخر؛ فإن املرء يرى ويشم ويذوق ويتكلم، ويسمع ويفكر، ويـَْلَمس ويَعرف هذا الشيء اآلخر، 
  ولكن أيها امللك إذا توحدت لرؤية حبر من غري تعدد، فإنه يصبح هو 
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ة" وبذلك يكون "جينافاكيا" قد وجهه، وهذا أعلى طريق اإلنسان، وهذا أقصى ما يبتغي، وهذا أمسى عامله الذي عامله "برامه
ا إال جبانب من هذه السعادة.   وهذا أعظم سعادة له. أما املخلوقات األخرى، فال حتظى يف حيا

ن اإلنسان ال يستطيع أن يكون دائًما يف حالة "سوسبتا"؛ ذلك ألنه ميضي قائًال:   ويبدو أن هذا احلكيم "جينافاكيا" مقتنع 
أن اإلنسان وقد طاف واستمتع حبالة "السوبستا" وِمبَا فيها من سعادة كاملة، يقول: إنه وفًقا للمدخل، وموضع األصل يعود  

  املرء سريًعا إىل حالة اليقظة. 
ن واملذاهب واألحزاب املعا صرة) فنقول، حول معتقدات اهلندوس يف  وأخلص هذه القضية من (املوسوعة امليسرة يف األد

  الكارما وتناسخ األرواح وانطالق وحدة الوجود: 
الكارما: قانون اجلزاء أي: أن نظام الكون إهلي قائم على العدل احملض، هذا العدل الذي سيقع ال حمالة، إما يف احلياة   -  1

  األرض هي دار االبتالء كما هي دار اجلزاء والثواب. احلاضرة، أو يف احلياة القادمة، وجزاء حياة يكون يف حياة أخرى، و 
تناسخ األرواح: إذا مات اإلنسان يسمى منه اجلسد، وتنطلق منه الروح لتتقمص وحتل يف جسد آخر، حبسب ما قدم   -  2

  من عمل يف حياته األوىل وتبدأ الروح يف ذلك دورة جديدة. 
ديدة، متكررة لتثاب فيها الروح أو لُتعاقب؛ على حسب ما  االنطالق صاحل األعمال وفاسدها ينتج عنه حياة ج -  3

قدمت يف الدورة السابقة. بل مل يرغب يف شيء، وَلن يَرغب يف شيء يتحرر من رق األهواء، واطمأنت نفسه؛ فإنّه ال يُعاد 
لربامهة.    إىل حواسه، بل تنطلق روحه لتتحد 
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لربامهة. يُؤخذ على هذا املذهب: أنّه َجَعل التصوف و    السلبية، أفضل من صاحل األعمال؛ ألن ذلك طريق لالحتاد 
هلنادكة إىل أن اإلنسان يستطيع خلق األفكار، واألنظمة، واملؤسسات كما  -  4 وحدة الوجود: التجريد الفلسفي ارتقى 

ذا يتحد اإلنسان مع اآلهلة، وتصري النفس عني القوة    اخلارقة:  يستطيع احملافظة عليها أو تدمريها، و
  الروح كاآلهلة أزلية سرمدية مستمرة غري خملوقة.  -أ

ا وكالعالقة بني البذرة والشجرة.  -ب   العالقة بني اإلنسان وبني اآلهلة كالعالقة بني شرارة النار والنار ذا
  هذا الكون كله ليس إال ظهور للوجود احلقيقي والروح اإلنسانية جزء من الروح العليا.  -ج

ن تتجه الروح إىل  أفكار ومعتق ذه القضية عند اهلندوس: األجساد حترق بعد املوت؛ ألن ذلك يسمح  دات أخرى مرتبطة 
أعلى وبشكل عامودي؛ لتصل إىل امللكوت األعلى يف أقرب زمن، كما أن االحرتاق هو ختليص للروح من غالف اجلسم  

ما.    ختليًصا 
  عوامل:عندما تتخلص الروح وتصعد يكون أمامها ثالثة 

  إن العامل األعلى عامل املالئكة. -  1
حللول.  -  2   إن عامل الناس مقر اآلدميني 
  وإن عامل جهنم وهذا ملرتكب اخلطا والذنوب. -  3



م.   ليس هناك جهنم واحدة بل لكل أصحاب ذنب جهنم خاصة 
  رجات: البعث يف العامل اآلخر: إّمنا هو لألرواح ال لألجساد يرتقى الربمهي يف أربع د
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  التلميذ وهو صغري.  -  1
  َربُّ األسرة.  -  2
ت إذا تقدم به السن.  -  3 لعبادة يف الغا   الّناسك ويقوم 
الفقري الذي خيرج من حكم اجلسد وتتحكم فيه الروح ويقرتب من اآلهلة، املرأة اليت ميوت عنها زوجها، ال تتزوج بعده   -  4

ت والتجريح، وتكون يف مرتبة أقل من مرتبة اخلادم، قد حترق املرأة نفسها إثر  بل تعيش يف شقاء دائم وتكون موضع ل إلها
  وفاة زوجها، تفادً للعذاب املتوقع الذي ستعيش فيه، وقد حرم القانون هذا اإلجراء يف اهلند احلديثة. 

نة اهلندية جتيز عقد القرآن لألطفال وهم حيبون، وحيدث أن ميوت الولد فتشب البن ت أرملة ابتداًء، ولكن القانون الد
اهلندي احلديث حرم ذلك ومنع عقد القرآن إال يف سن الشباب، ليس للفرد أمهية إال إذا كان عضًوا يف مجاعة، وتكون هذه  
اجلماعة عضو يف مجاعة أكرب، ذلك أن العناية للجماعة ال للفرد، يالحظ هبوط املستوى االقتصادي ملعتنقي اهلندوسية؛ ألن 

  الطبقات ال تعمل، ذلك ألن العمل ال يليق مبكانتها السامية، كطبقة الربامهة مثًال. بعض 
نظام الطبقات يعطل مبدأ تكافؤ الفرص، رفضت اهلندوسية حركة اإلصالح الداخلي املتمثلة يف اإلسالم، وقاومتها حمتفظة  

ا، وحاول الزعيم اهلندي غاندي تقليص احلدة من الطب ا ومعتقدا قات وبني املنبوذين، ولكن حماوالته ذهبت أدراج  بتعليما
ح، بل كان هو ذاته ضحية هلذه احملاولة حاولت مجاعة السيخ إنشاء دين موحد من اهلندوسية واإلسالم، لكنهم فشلوا  الر

  إذ سرعان ما انغلقوا على أنفسهم؛ فصاروا متميزة يرفضون التزاوج مع غريهم.
رك على سيد   حممد وآله وصحبه أمجعني، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. وصل اللهم وسلم و
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس الثالث

نة اهلندوسية (    )) 1(الد
  

نة اهلندوسية ولسكان اهلند    األصول التارخيية للد



على املبعوث رمحة للعاملني سيد حممد، وعلى آله وصحبه، الطيبني الطاهرين الغر   احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم
حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد:    امليامني، ومن تبعهم 

  : -و التوفيق-فأقول 
  

  يرجع سكان اهلند يف أصوهلم، إىل ثالثة عناصر أساسية: "العنصر التوراين، والعنصر الدرافيدي، والعنصر اآلري". 
  أما التورانيون:

م إليها، فقد امتازوا بقصر القامة واأللوان القامتة، وكان هلم شيء   فهم سكان البالد األصليون، ومل يعرف مىت كانت وفاد
  من الرقي، يف الفن املعماري والشئون الزراعية.

  والدرافيديون: 
  حلوا يف شبه اجلزيرة اهلندية قبل امليالد، حبوايل ثالثة آالف سنة.

، من على ضفاف الدانوب األزرق،  أم ا العنصر األخري فهو: العنصر اآلري األبيض: الذي وفد إىل البالد من مشايل أور
وميتازون بطول القامة وبياض البشرة. واملعروف أن قسًما من القبائل اآلرية، استقر يف بالد فارس وأعطاها اسم إيران، أما  

ا الغريب، كان اآلريون يف بداية  القسم اآلخر فاجته إىل الشرق األقصى ع ، واقتحموا اهلند من  رب سفوح جبال اهليماال
م على التورانيني، وأبقوا على شعورهم املتعايل   م حتولوا إىل الزراعة، وأحكموا سيطر أمرهم، يهتمون برعاية املاشية، إال أ

  نيا، لقيام العقيدة على أساس التمييز الطبقي. واملتفوق على العنصر التوراين، وهو شعور سوف يتكرس فيما بعد دي
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وقد أشار "جوستاف لوبون": يف كتابه الشهري عن احلضارة اهلندية، إىل مدى نفوذ كل عرق من العرقني، األصفر واألبيض يف 
ثريًا، على سكان البالد اهلندية من الناحية اجلسم انية، واآلريون تركوا أقوى  بالد اهلند، يقول: التورانيون هم أشد الغزاة 

األثر، يف عروق اهلند من الناحية املدنية، وهكذا فإن سكان اهلند أخذوا عن "التورانيني"، ِنسب أجسامهم وأشكال  
  وجوههم، وعن اآلريني أخذوا اللغة والدين والقوانني والسجا والطبائع.

ذ احتاج إىل فرتة زمنية طويلة، وأتت العقيدة الدينية لرتسيخ  إن التمازج بني اآلريني والتورانيني، مل حيصل دفعة واحدة، إ
التمايز الطبقي، لتبقى األفضلية للعنصر اآلري، فتشكلت من اآلريني طبقة رجال الدين الربامهة وطبقة احملاربني، ومن  

  التورانيني تكونت طبقة الصناع والتجار.
ملنبوذين،   أما الطبقة الرابعة وهي طبقة اخلدم أو العبيد، فتكونت من بقا السكان األصليني من اهلنود، ويسمون أيًضا 

لتزاوج، كان حمرما دينيا، لذلك حافظ العرق األبيض اآلري، على نقاوته واستعالئه على   واالتصال بني هذه الطبقات 
  العناصر األخرى. 

هل نود، هو أن اآلريني دخلوا اهلند كشعب  لقد علل الباحث "ويتش" ذلك، بقوله: إن السبب يف عدم اختالط اآلريني 
مهاجر ال كجيش حمارب، والفرق كبري بني احلالتني، فاجليش عماده الرجال، الذين عند استتباب األمر وبسط السيطرة،  

سرعان ما يتصلون بنساء الشعب املغلوب، واآلريون دخلوا البالد اهلندية، ومعهم ماشيتهم ونساؤهم وأطفاهلم، ومل تكن هلم  
  جة للنساء للتزاوج، وعدم احلاجة هذه صاحبه استعالء ولده النصر، ولذلك نشأت الطبقات يف اهلند وتعددت األلوان. حا



ا الشعوب اآلرية، ومنط اإلنتاج الزراعي الذي كان البديل عن النمط الرعوي واملناخ، كانت  شر غري أن احلياة اجلديدة اليت 
ت عناصر مهمة لتبديل خصاهلم وتقاليدهم   ، وتبين خصال هندية عريقة، مثل: التوقف عن أكل حلوم احليوا
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وعدم ذحبها، إال يف مناسبات تقدمي القرابني لآلهلة، وختلت املرأة عن انطالقتها ونفوذها يف األسرة، مث إن احلرارة الشديدة يف 
  البتكار. البالد اجلديدة، أكسبتهم البالدة والرتاخي يف األعمال، وقلة النشاط وا

وقد أثر اختالف السكان يف اهلند، على عدد اللغات املتداولة، فأحصى "جوستاف لوبون" مائتني وأربعني لغة، وحوايل  
ا، يساعدها يف ذلك حواجز   ثالمثائة هلجة، إذ أن كل قبيلة من القبائل الوافدة إىل اهلند، اعتزلت يف منطقة واستقلت 

ت،  ار وغا أما اللغات اليت أثرت على اللغات املتداولة يف بالد اهلند، فهي: "الفارسية، والعربية،  طبيعية، من جبال وأ
والرتكية"، وقد مسح تعدد اللغات واللهجات لالجنليز، لبسط نفوذهم وترويج لغتهم وجعلها لغة شائعة، ووسيلة للتفاهم بني  

ت.   سكان الوال
ت. ويعرتف الدستور احلايل يف اهلند بلغة هندية رمسي   ة، وبثالث عشر لغة منتشرة يف الوال

إال أن عدم انتشار اللغة اهلندية الرمسية ومشوليتها، جعل املؤسسات الرمسية تستمر يف استخدام اللغة االجنليزية، النتظار  
  انتشار لغتهم االنتشار الكايف، الذي يؤهلها ألن تكون لغة البالد الرمسية. 

  األصول الدينية: 
م يف اهلواء الطلق؛ نظًرا لعدم وجود معابد خاصة، وكانت اجلماعة اليت تؤدي شعائرها الدينية، أقام اهلندوس األ وائل صلوا

جالل إىل مظاهر  ذه املهام، وكغريهم من الشعوب يف بداية أمرهم، نظروا  تقوم خبدمة الطقس، لعدم وجود كهنة يقومون 
  فقدسوها  الطبيعة وقواها، والتفتوا إىل ضعفهم كبشر حياهلا، 
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ت وخباصة البقرة، ويف أسفار "الفيدا" إشارات،   وجعلوا لكل ظاهرة اإلله الذي ُحيركها أو يسكنها، وقدسوا بعض احليوا
ت اهلندوسية، حيث انتشار عبادات القوى الطبيعية، وهي مرحلة تبدأ من القرن اخلامس  حول املرحلة البدائية األوىل للد

  ، إىل مرحلة تدوين "الفيدا" يف القرن الثامن قبل امليالد. عشر قبل امليالد
، وهنا نتحدث عن أهم القصائد يف هللا ويف النفس،  ِشيَد وابِْتَهاالٍت لعدد كبري من اآلهلة، أُمهّها: اإلله فارو تتضمن الفيدا أ

" إله التدبري والتنظيم للقوى الطبيعية، واألعمال واألخالق اإلنس انية، ومهمة فارو ال تقتصر على التنظيم  اإلله "فارو
فقط، ألن دوره يتعدى ذلك، إىل احملافظة على نظام الطبيعة، ومحاية اإلنسان من الشرور والوقوع يف اخلطيئة، واإلنسان 

مل منه املساحمة واملغفرة.  ، و   الذي يقع يف اخلطيئة ويسيء التصرف، يرفع الصالة ويطلب الغفران من فارو
ما هو أول إنسان ومن اآل م، و ن الذي حياكم املوتى على أفعاهلم يف حيا ما" إله املوت أو الد هلة القدمية عند اهلندوس، "

ما  ما، وتوضح دوره وتدعو إىل احرتام  مات، وارتفعت روحه إىل رحاب السماء وصار إهلا، ويف الفيدا أغنية خترب عن نشأة 
، نستقر فيه وال امللك، الذي جيمع الناس معا، و  ً قد ارحتل إىل السماء العليا ليشق الطريق للكثريين، فهو أول من وجد مكا



ئهم وأسالفهم، ويساعدهم يف قطف مثار األعمال   ما، الذي جيمع املوتى  خنسره أبدا، وتدعو األغنية الناس إىل مالقاة 
  اإلنسان يكتسي يف احلياة الثانية جسدا أخر. احلسنة يف أعلى السماء، وحتذر الناس من اخلطيئة، وتشري إىل  

أما اإلله "أندرا" وهو عندهم إله العواصف واحلرب، فهناك أغنية تعظمه وتقدم أوصافه وقدراته، تقول األغنية: "أن أندرا هو 
  األعلى من كل شيء، وهو 
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ت العالية، أيها الناس استمعوا لشعري، إمنا هو أندرا األمسى ذو القوة العليا، الذي أمام قدرته الغالبة، ترتعد األرض والسموا
إله الكون، هو الذي قهر الشياطني يف احلساب، وأجرى األقمار السبعة الصافية الكبار، واقتحم كهوف الكآبة واألكدار،  

سور، األرض والسماء وأخرج البقرات اجلميلة من األرحام، وأضاء النار القدمية من الربق يف الغمام، ذلك هو أندرا البطل اجل
تعرتفان بسلطانه وكماله، واجلبال املرتفعة ختر له وتسجد جلالله، هو الذي يرسل صواعق السماء على أعدائه، فلتهدى إليه  

  السبائك املقدسة، فإنه يقبل هذه اخلمر ومينحنا رضاه، ويستمع للشعر وأغاين الوالء".
شيد كثرية تعظمهم:   وكان للشمس والنار أ

يت اإلهلة على  منها يف لشمس جيادها احلمر، فيصل الفجر العظيم اجلميل، ينعش اجلميع بضيائه، و  الشمس: "جييء 
فع".    مركبة فخمة، وتوقظ اإلنسان ليقوم بعمل 

ي وختتلج عيناي، وتتيه نفسي يف ارتياب، فماذا أقو  ل  وتقول أغنية للنار: "حينما أرى هذا الكائن املنري يف قليب، تدوي أذ
  وماذا أفكر، فيا أغىن "إله النار" جمدتك مجيع اآلهلة، واجفة ما تواريت يف الظالم". 

وكان ألغىن أمهية خاصة يف عبادات اهلنود األوائل، بسبب احلاجة إليه، عند إقامة طقوس الذبيحة، لذلك كانت ترفع إليه  
شيد الستحضاره، وقارنوا بني النار وأغىن، فكما أن ال نار تنظف وتطهر كذلك أغىن، الذي ينتزع اخلطيئة  الصلوات واأل

والشرور من القلوب، وحيمي املنازل اليت حيل يف مواقدها، ويطرد الشياطني عنها، كما أنه حيمي الزجيات ويباركها، ويغدق 
  على املتزوجني السعادة واهلناء. 
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ن هلذه الظواهر، أرواًحا    نظر اهلُنود األوائل إىل الظواهر والقوى الطبيعية، نظرة إجالل وتقديس وشكر، كما اعتقدوا 
ونفوًسا كامنة فيها حتركها وتسريها، لذلك تقربوا من مظاهر الطبيعة وعبدوها، وقدموا إليها القرابني واعتربوها آهلة ميكن  

م ورفع األسى والشقاء عنهم.  م يف حل مشكال ا، ملساعد   اسرتضائها ودعو
ت   إلضافة إىل القداسة  وكان لبعض احليوا كاألفعى والثعابني والبقرة، قداسة خاصة، ومينعون أذيتها أو إزعاجها، هذا 

ن مياه الغانج هلا قدرة،   ر الغانج بوجه خاص، واعتقد اهلنود  املميزة، اليت كانت للمياه النظيفة الصافية بشكل عام، وملياه 
م عند االغتسال مب هم وذنو   ياهه، فجعلوه املظهر األرضي للمطهر السماوي. على ختليصهم من خطا

إن تقديس اهلندوس ملظاهر الطبيعة، مل حيصل دفعة، إذ أن مجال املظاهر الطبيعية وعظمتها، هو الذي حرك فيهم الشعور  
م صاروا إذا ما توجهوا، إىل واحدة من ظواهر الطبيعة غفلوا عن غ ريها،  الديين واإلقبال عليها بكل عواطفهم، لدرجة أ



ن   وأطلقوا عليها أمسى األوصاف وأمجل األمساء، وألبسوها أفضل املعاين، ومع امتداد الزمن بدأ يتكون عندهم الشعور، 
اآلهلة تتفاوت يف الرتبة والقوة والعظمة، وتنقسم إىل رؤساء ومرءوسني، حىت انتهوا إىل االعتقاد، بوجود اإلله األعظم 

  من اآلهلة أو املوجودات. واألقوى، الذي ال مياثله غريه 
غري أن فكرة التوحيد، الناجتة عن الشعور بضرورة إله أقوى وأعظم، سبقتها فكرة التثليث اإلهلي، لقد مجع الكهنة اهلنود  

  آهلتهم يف إله احد، أعطوه أعظم الصفات وأجلها وأقواها، وحصروا فيه القدرة على إخراج العامل إىل الوجود
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لكه، لذلك اهتم الكهنة بثالث صفات، هي اإلجياد واحلفظ  من ذاته ونفس يمن على العامل وحتفظه أو  ُ ه، وجعلوا قدرته 
والتدمري أو اإللغاء، وأطلقوا على إهلهم ثالثة أمساء، فهو: "برامهة" من حيث هو موجد خالق للعامل، وهو "فشنو" من حيث 

  هلك واملدمر للعامل وما فيه. هو حافظ للعامل وموجداته، وهو أيًضا "شيفا" املُ 
ومن هذه التعددية يف الوحدة: الوحدة يف الوجود، والتعددية يف األفعال والصفات، سوف تنصب فيما بعد اجلهود البشرية، 

  لفهم العالقة بني العاملني الطبيعي والفائق للطبيعة العامل اإلهلي. 
ود كما تشري الفيدا، إىل ظاهر طبيعية ثالث رئيسية، وجعلوا لكل  وقبل طرح التعددية التثليث يف الوحدة اإلهلية، نظر اهلن

ظاهرة إهلها الكامن فيها، فارو إله السماء وهو فيها، وأندرا إله اهلواء وقائم فيه، وأغنا إله األرض أو الرتاب وساكن فيها،  
ا، خضعت لتقلبات عرب تطور  إن قيمة اآلهلة الثالثة "فارو وأندرا وأغنا"، ودور كل واحد منها وقواها وتفري ا وصفا عا

نة اهلندوسية، وتبلورت عرب فرتة زمنية طويلة.    الد
إن أمساء وأدوار اآلهلة يف أشعار الفيدا األوىل، تعود إىل أصول هندوإيرانية، اإلله سوما يُقابله يف اإليرانية اهلوما، والسوما يف  

ية معقدة، وقد أطلق الربامهة على مليكهم شعب السوما،  األصل شراب مقدس مسكر، كان يعد يف احتفاالت طقس 
شيد تعظم اإلله "سوما"، وخضع اإلله سوما لعملية توحد فيما بعد مع إله القمر،  ً كامًال لرتاتيل وأ وخصصت الرجيفيدا كتا

رحام احليوانية  وحصرت فيه السيادة على القمر، واإلشراف على منو الغالل يف احلقول الفسيحة، ومنو األجنة يف األ
  واإلنسية.
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أما اإلله فارو هو أقدم يف الظهور من أندرا، فقد أصابه ما أصاب ديوس، إذ أضعف إله احلرب دوره وقلص ظهوره يف  
تتالية،  "الرجيفيدا"، واإلله فارو وهو إله ذكرى كسائر اآلهلة األوائل يف الفيدا، وهو املنظم للعامل وتعاقب الفصول األربعة امل

" ُمنظم احلياة االجتماعية واألسرية، من خالل عيونه الكثرية املنتشرة يف كل األحناء، وجتعله يعلم كل ما يكنه الرجال  و"فارو
لثهما، حىت إن مقاتل الفيدا الشجاع والذي ال يقهر، ميثل أمام   والنساء، ويف اخللوات ال جيتمع اثنان إال ويكون الفارو 

  ا خاشًعا خاضًعا، وراجًيا العقاب العادل من فارو القدير على كل شيء.فارو منكسً 
م ودخلت يف تكوين فكرة اإلله شيفا املدمر اإلله   ومن آهلة اهلندوس الصغار الذين تذكرهم الفيدا، والذين تطورت فكر

ء بكالبه الداكنة ما"، الذي سبق احلديث عنه وهو إله املوت، الذي حيرس عامل اآل ، واإلله "ردرا" الذي حتمل سهامه  "



ألعشاب، واجلانب األخري من صفات ردرا، هو الذي جيعله يقرب من اإلله شيفا  املرض، وهو أيضا إله الشفاء من املرض 
خلري، إال أن دور اإلله ردرا بسيط جدا يف الفيدا.    املبشر 

  املذاهب األساسية: 
نة اهل ت  يالحظ من خالل نظرة شاملة، أن الد ندوسية حمكومة بثالثة أمور، هي: املذاهب أو األنساق الست للمستو

  العقلية، واملالحم. الربانس اليت تروي األساطري، ونظام الطبقات على صعيد السلوك األخالقي.
كن مجع هذه  أما املذاهب العقائدية: ففيها مجلة الطرائق املؤدية إىل االنعتاق، والتحرر من العالئق املادية األرضية، وميُ 

، ويوغا وميمنسا، والفيدا ننتا،    املذاهب يف ثالثة أزواج، هي: نيا وفيشيسكا، وسنخا
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يقوم مذهب نيا على جمموعة من األفكار املنطقية، ولفظ نيا تعين التدليل والربهنة، فاهلدف األول هلذا املذهب، هو  
، الذي يصرح عن سعيه إىل  هداية العقل وتوجيهه حنو الصواب يف القول امل عتقد، وواضح قواعد النيا املنطقية هو جنا

، عن طريق التفكري الصحيح والواضح.   بلوغ حالة النرفا
نية، ولفظة فيشيسكا تعين آكل   ويشبه مذهب "فيشيسكا" مذهب دميقريطس، صاحب املذهب الذري يف الفلسفة اليو

دا، الذي  لفراغ وجدت  الذرات، وواضع املذهب هو كا اعترب أن العامل يس فيه إال ذرات وفراغ، وعن اجتماع الذرات 
  األشياء، مث إّن الذرات أزلية ومغايرة للروح، عندما تتعرض الروح على الذرات تتحقق االنعتاق والتحرر.

فردية ال متناهية ومتفردة،  ويعترب مذهب سنخا وهو أقدم املذاهب، أن املادة براكرييت تعارض الروح بورشا، وأن األرواح ال
ا األوىل، ويقول مذهب سناخيا بوجود قوى  وهي حتقق االنعتاق واخلالص عن طريق حتللها، من عالئق املادة واستعادة طهار

ا خضوع اإلنسان   ز ثالث للكائنات، تسبب اخلري واالنفعاالت والبالدة يف األشياء، وتعين لفظة يوغا النري، ويُقصد  جو
  نظام تقشفي قاس، يَبُلغ حالة الطهارة الكاِملة من أدران املادة.  لنري من 
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وهناك تفسري آخر ملعىن لفظة يوغا، مستمد من أصلها اللغوي يف السنسكريتية، وهو أن اللفظة تعين االحتاد، وتطلق على  
املطلق، ويطلب مذهب "اليوغا" من  حياة الزهد والتصوف، اهلادف إىل التخلص من عالئق املادة لإلحتاد مع روح الكون 

لتأمل واالنعتاق واملمارسة، واملمارس لليوغا يقوم   ضة اجلسدية والروحية، توفر االستغراق  أتباعه، منوذجا قاسيا من الر
دة الكونداليين، أي القوى الروحية املتصورة على   حبركات جسدية صعبة جدا تسمى "ها يوغا"، تساعد على التأمل وز

ة أفعى، ترقد عند أسفل النخاع الشوكي يف الرأس، ومتتد على طول العامود الفقري مبحاذاة الوريد، وعقيدة اليوغا  هيئ
آلهلة.   مشرتكة عند مجيع املذاهب اهلندية، جلهة هدفها السامي هو اإلحتاد 

اية الفيدا  وميتاز مذهب "ميمنسا" عن املذاهب األخرى، بكونه أقام مدرسة يف تفسري الفيدانتا، ومع ىن لفظة "فيدانتا" 
ا اليوبنشاد، أو الكتاب الذي يتضمن الرتاث الفلسفي اهلندوسي حول هللا والروح وبرامهة، وهو من أبرز الكتب   ويقصد 

منا هذه، ومن أبرز شراح "اليوبنشاد" الفيلسوف اهلندي شانكارا، الذي   نة اهلندوسية حىت أ اليت تعتمد، يف دراسة الد



  ىل وضع تصور للواحد األوحد أو برامهة أو الروح املطلق، الذي تتحدث عنه اليوبنشاد.خلص إ
امتزجت ُمعتقدات الشعوب والقبائل الوافدة إىل اهلند، مع معتقدات قبائل البالد األصليني، وتشكل من تداجمها بعضها مع  

  بعض، مؤتلف من عقائد وطقوس
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ُمقدس، وقد اختذت العقائد الدينية عرب العصور، قدسيتها وشرعيتها عند عموم سكان دينية خاصة، وبناء ديين متكامل و 
شبه اجلزيرة اهلندية، إن القبائل اآلرية القادمة من إيران، بلغت بالد اهلند يف القرن السابع عشر قبل امليالد، إال أّن األشعار  

مليالد، وهي حتمل ضمًنا اإلشادة مبآثر اآلريني املُجتاحني  الدينية اليت اكتشفت، ال ترقى إىل أكثر من ألف مخسمائة قبل ا
  للبالد. 

ر ويوغا فاسسيت   ت املقدسة للهندوس، أسفار "الفيدا" واملالحم واألساطري، ومنها ملحمة مها وحينئذ كتبت الكتا
  وملحمة راماينا.

كان يتغىن به النساك املقاطع التالية: "يف البدء   والذي يعنينا من هذا أن نذكر شيًئا من قصائدهم عن هللا، حيث ورد يف نشيد
مل يكن ما هو موجود، أو ما مل يوجد، مل يكن هناك ما تثبته وما تنفيه، ال أجواء وال مساء وراء األجواء، مل يكن موت ومل يكن  

ار وال ليل، مل يكن سوى األوحد، يتنفس حيث ال أنفاس وال شيء سواه". إن األ وحد الذي يشري إليه  خلود، مل يكن مثة 
النشيد، كان وال شيء معه سوى الفراغ، الذي امتأل برغبة جاحمة "كاما"، ومن هذه الرغبة جاء املوجود األول، وعنه أتى  

املوجود التايل، وهكذا دواليك، حىت وجدت مجيع املوجودات العينية أو احلسية والظواهر الطبيعية، كل األشياء وجدت عن  
ن الرغبة اجلاحمة اليت ولدت فيه، واليت حتولت إىل شكل زفرة أو نفخة، ويف هذه اللحظة ولدت اآلهلة اليت املوجود األول، وع

  أوجدت بدورها البشر. 
ن العملية هذه، حتتاج إىل معجزة يعرفها موجود   يت الوجود من العدم؟ وانتهوا إىل القول  وكتاب "الفيدا" تساءلوا كيف 

يعرف سر وجود املوجودات التوايل، اليت تلت املوجود األول، وال بد من اإلشارة إىل أن الواحد   حيفظ هذا العامل، وهو وحده 
ريخ    األوحد اخلالق والصانع للعامل، قد ُعّرب عنه يف 
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هلة أخرى، أو قللوا دور آهلة ورفعوا مقام أخرى.  م استبدلوا آهلة  مساء خمتلفة، أو أ نة اهلندوسية    الد
له الشمس أو من  ذلك أن "أندرا" قد ُخِلع عدة مرات، مرة بواسطة "براجبايت" إله املخلوقات ورب كل حي، ومسي أيًضا 

السنة الشمسية، وشيدت له مذابح مؤلفة من ثالمثائة وستني حجر، وثالمثائة وستني قنينه، ألن السنة الشمسية عندهم  
ارًا وثالمثائة وس   تني ليًال. مؤلفة، من ثالمثائة وستني 

كما نقرأ يف الربامهان، وبرجبايت خالد خلود الدهر يف دوراته املتتالية، وأعطوا الربجبايت أمهية كربى، حىت إّن الربامهي كان 
ليفه   ن الذي يقدم لربجبايت والتكرمي، يعيد  يعتقد أن الشمس ال تبزغ، إذا مل توقد النار هلذا اإلله قبل الفجر، وأن القر

  العامل من جديد.  ويعيد خلق



وخلع "أندرا" مرة أخرى، وحل حمله "فيشفا كرمان" صانع كل شيء، وخلع أندرا مرة أخرى؛ لَيُحّل حمله برامهة نسباكس،  
لكون، ومرة رابعة بواسطة فاش أو الكلمة، ونظًرا لقيمة التضحية يف نفوس اهلندوس؛  املعروف عنه أنه إله السحر املمسك 

ن عملية اخللق كانت نتيجة تضحية اإلنسان األول مانو، بنفسه ومتزيق جسده، وخروج الطبقات  فإن هناك ترنيمة تقو  ل: 
ت واهلواء والسماء والقمر والشمس، انبثقت  لطريقة نفسها خلقت احليوا االجتماعية من رأسه وذراعيه وفخذيه وقدميه، و

  وأغىن من فمه، واهلواء عن زفراته. السماء عن رأسه، والقمر من ضمريه والشمس من نظرته، وأندرا 
ن اإلنسان   لتضحية األوىل، وهناك أغنية أخرى تقول:  لتضحيات الشبيهة  ولكي جيد اإلنسان أصوله، عليه أن يقوم 

األول مزق جسده على مذابح اآلهلة، وحول هذا اجلسد إىل ذرات صغرية، توحدت من جديد فوجدت األرض وكل ما حييط 
  ا.
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نة الربامهانية، على أمرين اثنني متممني لبعضهم البعض:   هذا وترتكز الد
  األول: الذات الربامهانية: اليت تقول بتوحد الذات الفردية، مع الروح األزلية السرمدية. 

  والثاين: التناسخ أو تقمص الروح أو تعدد الوالدات للروح الواحدة.
  الكشف عن جممل املعتقدات الدينية الربامهانية.وتسليط الضوء على هذين األمرين، يفضي إىل 

برامهة تصوره نصوص "األبيناشاد"، على أنّه الَكاِئُن املَوجود، الكائن األقوى واألعظم، واملبدأ امليتافيزيقي للوجود الكائن،  
يت يقدمها العقل،  الذي يفوق يف وجوده، ويتجاوز كل األوصاف املمكنة يف لغة البشر، والذي حتيط به أدق التحديدات ال

ن  إنّه املَوجود الذي يعجز العقل عن وصفه وحتديده، وتعترب الربامهانية املؤسس احلقيقي ملذهب احللول الفلسفي، إذ تؤكد 
برامهة كروح حيل يف مجيع األشياء، ويتحد معها وهو قائم فيها، وبذلك يصبح للذات أو األ الشخصية املعربة عن برامهة،  

ا املسكن للروح الكلية للعامل، واملنفتحة عليها يف آن  مفهوما ميتاف  يزيقيا ينطبق على الذات واأل البشرية، من جهة كو
  واحد، أي كون الروح الفردية تذوب يف الروح الكلية يعين يف برامهة. 

خذ معىن روحيا ، وتكتسب قدسيتها  وبرامهة أو الروح الكلية للعامل، حيل يف مجيع املوجودات ويتحد معها، وهي لذلك 
ومسوها الوجودي، واحتاد برامهة مع املوجودات، يكسبها معىن األزلية والدميومة، وجيعلها يف حالة سعي دائمة للرتقي  

واالرتفاع إىل املطلق، يف عمليات تنقية مستمرة مما فيها من أدران املادة، لبلوغ التوحد الكامل مع برامهة الروح املطلق  
ن فيه.    والذو
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ويف ُنصوص "األبينيشاد"، َمَقاِطُع رائعة يف وضوحها ودقة تعبريها، حول وحدة الوجود، منها "برامهة املبدأ األول منه تولد  
املخلوقات، وبفضله تعيش إذ تولد، وإليه تؤول إذ متوت، عليك أن تدركه، إنه الربامهة، إن روح املخلقات واحدة، لكنها  

ا  يف الوقت نفسه وحدة وجمموعة كما القمر، الذي يتأللؤ على صفحات املياه. وبرامهة هو احلقيقة  ماثلة يف كل خملوق، إ
ويشبه الشرارة اليت خترج من اللهب، مث ترجع إليه من جديد، هي هذه احلقيقة، كما من اللهب تتطاير ألوف الشرارات  



تلبث أن تعد إليه من جديد، وعلى صعيد األفراد  املتوهجة مثل، هكذا من هذا الكائن األبدي تولد الكائنات، اليت ال 
ئسا ووحيدا، تبقى جزءا حيا من   لعودة إىل برامهة دائم احلضور، هو هذا أنت ومهما أحسست نفسك ضعيفا  فاألمل 

  الروح األزلية".
يط، أ من املاء  وحول وحدة الوجود: جاء يف أحد النصوص من كالم برامهة "تتعلق يب، كما تتعلق جمموعة من اخلرزات خب

العذب طعمه، وأ من القمر فضته، ومن الشمس ذهبها، أ موضع العبادة يف الفيدا، واهلزة اليت تشق أجواز األثري، والقوة 
اليت تكمن يف نطفة الرجل، أ الرائحة الطيبة احللوة، اليت تعبق يف األرض املبتلة، وأن من النار وهجها األمحر، وأ اهلواء  

حلياة، أ القدسية فيما هو مقدس من األرواح، أ حكمة احلكيم وذكاء العليم، وعظمة العظيم وفخامة الفخيم، إن عث ا
من يرى األشياء رؤية احلكيم، يرى أن برامهة املقدس والبقرة والفيل والكلب النجس، واملنبوذ وهو يلتهم حلم الكلب، كلها  

  كائن واحد".
ذه أو بتلك من الصفات، ويف وصف برامهة والتعريف به : ورد يف أحد النصوص: "هذه هي الذات، اليت ال ميكننا وصفها 

ا غري    فهي ال ختضع لوصف أل
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بتة   ا ال تضبط، وهي غري متصلة بشيء مع هذا، هي  ا غري ملموسة، وال ختضع للحفظ أل مرئية، وال ختضع إلزالة أل
ر".    وطيدة ال إىل اند

ع وغريها مما هو من نوعها، ال يدرك أبعادها ومراميها الفلسفية إال طبقة الكهنة، الذين بلغوا مرتبة احلكمة  هذه املقاط
لتأمل والرتقي، ورمبا كانت هذه األقوال بعيدة املنال على الناس البسطاء، لكن   واكتسبوا نقاء الروح، الذي يسمح هلم 

لوجود الفردي، مدعاة للتفاؤل واألمل يف االرتقاء، للعودة إىل األصل إىل  القول بوحدة الوجود، وحلول الروح املطلق يف ا
  برامهة. 

  
  مسألة التقمص أو نظرية التناسخ

نة  ومن ذلك كانت مسألة التقمص أو نظرية التناسخ، حيث توصل الفيلسوف الفرنسي "رينون"، بعد دراسة مستفيضة للد
ة ال إىل انتهاء من تغريات احلاالت لدى الكاهن، على أن لكل حالة ظروفا  اهلندية، إىل تعريف التقمص كالتايل: "هو سلسل

ا، مما خيلق للكائن دائرة وجودات ال جيوهلا إال مرة واحدة، وعلى أن الوجود األرضي أو عامة اجلسدي، ليس إال   خاصة 
  حالة خاصة بني حاالت أخرى ال عد هلا". 
نة اهلندوسية: ال يتم االنتقال من طبقة إىل طبقة عليا أو إىل طبقة سفلى، وأن ذلك غري ممكن يف   ويف نظام الطبقات يف الد

حياة واحدة، بل يكون عند والدة جديدة، أي: أن الثواب والعقاب عن حياة حاضرة، يكون يف حياة الحقة، من هنا كان  
  االعتقاد بتعدد الوالدات أو التقمص.

يف العقيدة الربمهانية، ترتبط ارتباطا وثيقا مبسألة السلوك البشري، وتشكل   ونشري هنا إىل أن نظرية التناسخ، كما تبلورت
  حافًزا من حوافزه، كما أن هذه النظرية من مستلزمات 
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القول بوحدة الوجود، وحلول الروح الكلي برامهة يف الكائنات، لذلك خيتلط فيها التفاؤل والتشاؤم يف نغم واحد، إذ أن  
حتاد الر  لروح الكلية، يعطي للفعل قيمة ودفعة تفاؤلية، مبحاذاة هذا األمل يتولد القلق من تعددية  األمل  وح الفردية 

لنسبة للطبقات الشعبية الدنيا، لتبلغ مرتبة الربامهة، عندها يصبح الناتج للفعل والسلوك مؤجًال إىل   الوالدات، خصوًصا 
اية له، من تكرار الوالدة والدخول يف  م االنعتاق والتحرر من مأساة احلياة،  عدد ال  متاهات الوجود اإلنساين، املثقل 

ن يف الروح الكلية حيث السعادة املطلقة، ومبقدار ما يكون القلق من دورات الوالدات املتعاقبة، يكون الشعور   لذو
لتقمص، وعندئذ ي لذات الربمهانية احلالة يف كل الكائنات، والقول  كيد التوافق بني النظريتني، ليخرج بتناقض القول  لزم 

  اإلنسان من دائرة تعددية الوالدات يف السعي الدائم، للتخلص من عالئق املادة. 
  ونتوقف عند مسألة الثواب والعقاب، أو اجلزاء على األفعال، الرتباطها ارتباطًا مباشًرا مبسألة التقمص:

للغة السنسكريتية يسمى كارما،  ا الفرد، يؤثر على اآلخرين  وقانون اجلزاء  إن السلوك وهو جمموع األفعال اليت يقوم 
وينعكس على حياته خريًا أو شرا، وهلذا وجب تطبيق قانون اجلزاء عليه، وال مفر ألحد من البشرية، من أن ينال جزاءه على 

فر إليه املرء من جزاء أعماله حسنة كانت أفعاله، إذ ليس يف الكون مكان ال اجلبال وال السماوات وال البحار وال اجلنات، ي
جلزاء على كل عمل يقوم به  أم سيئة، طبًقا لنظام العدل والكون مبا فيه، خاضع لنظام عادل صارم، والعدل يقضي 

  اإلنسان.
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ن اجلزاء قد ال  وهذا ُحيَّتم إحصاء احلسنات والسيئات يف أعمال البشر، لينال كل واحد جزاءه، لكن واقع احلياة يكشف أ
حيصل، وميوت الظامل دون أن ينال العقاب الذي يستحقه، واملُحسن يُقضى دون أن ينال الثواب املناسب على أعماله،  

لتناسخ والقول بعودة الروح، يف جسد جديد وحياة جديدة ويف رتبة أعلى أو أدىن، من اليت كان  واحلل هو عندهم القول 
ا الالحقة، تبعا للسلوك فيها يف احلياة السابقة، وال فرد مبا هو فرد هو املسئول عن مصريه، أو مصريها إذا كانت أنثى يف حيا

  األخالقي الذي خيتاره. 
ونظرية التقمص تبطن فكرة االرتقاء واالنعتاق، من عامل املادة والشقاء، إىل عامل اآلهلة، واحتاد الروح "آمتا" الفردية مع برامهة،  

ال يقاس به أي شيء من موجودات العامل، وعملية التوحد واحللول يف املطلق، حتتاج إىل حاالت مديدة   املوجود املطلق الذي
نواعها املختلفة.    وصارمة الزهد والتنسك واألعمال الصاحلة، والرتفع عن عالئق املادة 

  ومن التقمص إىل الزهد: 
ن األفكار واالعتقادات اهلندوسية، إذ خترب أسفار الفيدا  فكرة الزهد وتطبيقاته العملية السلوكية، خضعت للتطور كغريها م

م، وتتوقف اهتماماته على الرتكيز والتأمل الداخليني،   م طوال حيا عن أشخاص صامتني، يرسلون شعرهم وال حيلقون ذقو
ليس بعدها سعادة،   دف بلوغ حالة الرؤية املميزة للحقيقة، اليت حيصل الناسك منها عند بلوغها السعادة املطلقة، اليت

والذي ورد يف أسفار الفيدا عن هؤالء األشخاص، هو يف احلقيقة أخبار عن الناسك الباحث عن الفنوس، "الفنوس" كنسس 
  الذي سوف تتضح صورته أكثر يف العصور
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لتحديد يف عصر "اليوجونشاد"، يف العصور الالحقة لعصر الرجيفيدا، هو الكتاب الذي ت التفكري   التالية، و خيرب عن بدا
نة اجلينية   الديين اهلندوسي، وتزايد احلديث عن الناسك املتجول املعلم أو الشارمان، ومصطلح الشارمان يطال مؤسسي الد

  والبوذية املنبثقني من اهلندوسية.
الص من شرك الرغبات  النسك هو أعلى املراتب الدينية يف العقيدة اهلندوسية، وغاية الناسك الزاهد هي االنعتاق واخل

دف إىل بلوغ السكينة   والشهوات، واحلاجات املادية الرخيصة والدنيئة، وحياة الناسك سعي دائم وعراك مستمر، 
ن يف املطلق.    واالستقرار، استعدادا للذو

يسة لسلوك  البؤس والقضاء على الشهوات والرغبات، ولبس الثياب البالية وتعذيب النفس والتسول، هي العناوين الرئ
ا يتحدد نظامهم احليايت، وقد حددت أربعة مراحل ال بد للناسك الربمهي من   الراهب اهلندوسي املنصرف إىل العبادة، و

ا، ومدة كل واحدة مخس وعشرون سنة، على أساس أن متوسط العمر عندهم هو مائة سنة.    املرور 
ا مرحة التحضري للمرحلة الثانية احلامسة، واحملدد  أما الدور األول: فهو دور الرتبية والتنشئة الروحية وا لعقلية واجلسدية، إ

  لبقاء استمرار املريد اهلندوسي.
سرته   الدور الثاين: يتم فيه بناء أسرة متكاملة، فيكون للمريد زوجة أبناء، ويف هذا الدور ينصرف الربمهي، إىل العناية 

  حسب التعاليم الدينية ويقيم شعائرها الصارمة.
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يف الدور الثالث: ينتقل الزوج والزوجة من العالئق العائلية، لالنصراف إىل اخلدمة االجتماعية واالهتمامات العامة، دون أن 
  يكون هلما أي غاية شخصية أو منفعة مادية أو طموحات فردية.

سرية أو العائلية، واالجتماعية العامة، إىل  ويتوج الدور الرابع املراحل السابقة، إذ يتحول الربمهي من األمور الشخصية واأل
لروح املطلق أو برامهة.  ن  ضة الروحية، وإعداد نفسه للذو   ترك أمور الدنيا ومشاغلها، وينصرف إىل الر

إن األدوار أو املراحل اليت أشار إليها "الربوفيسور أترية"، حول احلياة الروحية واالجتماعية للربامهي، تكشف عن أحوال  
ن الكلي يف شئون كل مرحلة من مراحل العمر، يف املرحلة األوىل اهتمام صريح ا ا الربامهي، من خالل الذو لرتقي اليت مير 

بشئون الذات الشخصية، من حيث هي بنية وحواس وقوى، وقوى جسدية وعقلية يف عالقتها مع العامل املادي اخلارجي، مما  
كامل، كفرد وكشخص أو األ الفردية، يف بعدها الوجودي املعاش أو احلاضر،  يتيح الفرصة للكائن أن حيقق وجوده ال

وغايتها حفظ الكائن وسالمته الشخصية، مث املرحلة الثانية مرحلة بناء األسرة، فهي إعداد الكائن يف استمراره من خالل  
  ذريته وتقديسه، وإقامة الطقوس عن روحه بعد املمات وتقدمي القرابني.

كيد الدميومة واالستمرار يف الذرية، وكالمها املرحلة األوىل والثانية، تكشفان عن  وبعد مرحليت  تثبيت الوجود وحفظه، و
ن يف الكائن االجتماعي، بعد   البعد الذايت أو طغيان األ الفردية، يف حني أن املرحلة الثالثة، تربز األ يف سعيها للذو

لتوازن الداخلي يف    املرحلتني السابقتني. االطمئنان والشعور 
ن واالحتاد يف برامهة الكائن املطلق أو الوجود   يت املرحلة الرابعة حيث يتحقق لأل الفردية واالجتماعية، إمكانية الذو

  املطلق، وهكذا تكون املراحل أو الدورات درجات للرتقي، 
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  كائن املطلق اخلالق واملوجد. وترقي الكائن البشري املخلوق، يكمن يف حركة العودة إىل ال 
ن يف   إن التأمل يشكل حلقة أساسية من حلقات الرتقي البشري، لكن السلوك ال يقل أمهية يف اإلعداد لعملية الذو

الالمتناهي واملطلق، لذلك حددت العقيدة اهلندوسية، شروط السلوك الصحيح لبلوغ الغاية املنشودة، وقهر الذات التغلب 
ا، من  لزهد، وهو على درجات تتناسب واملراحل  على شهوا أهم األمور اليت شرططها العقيدة، وعملية قهر الذات تكون 

ا الكائن البشري.    األربعة، اليت مير 
ومما جاء يف شريعة "منو" ويف كتاب "يوغا وأسستج"، حول قواعد الزهد وغاية احلياة: "إن اجلسد ال خري فيه، إنه حمل  

لعجز والضعف، وعدم القدرة على الكالم والتجرد للعاهات، ووعاء لسا ئر اآلالم وهو سائر إىل االحنالل، تتصف الطفولة 
، مث ال تلبث أن ختتفي، مفسحة الطريق للشيخوخة وقساوة متاعبها،  من العلم، ليس الشباب إال كومضة برق ختطف أبصار

اء األشياء كلها إال كومضة برق، تنري حلظة  ما احلياة إال كنور السراج املوضوع يف اخلالء، تلعب به الر  يح من كل جهة، وما 
نية، الرغبة فينا متأرجحة دائًما وقلقة كالقرد، والنفس ال تشبع أبًدا وال تقنع مبا ملكت اليد، وال   مث ختتفي وال تعود مرة 

ها لذلك، اجعل طعامك مما تنبته األرض تزال متطلعة إىل ما مل متلكه، وكلما أشبعتها زاد جوعها وطلبت املزيد، وعظم طموح
  وتثمره األشجار، وال تقطف الثمر بنفسك، بل كل منه ما سقط من الشجرة من ذاته. 

وعليك أن تصوم ميا وتفطر يوما، وابتعد عن أكل اللحم وشرب اخلمر، عود نفسك على تقلبات الطقس، وتعرض للشمس 
  احملرقة، واجه املطر الشديد يف 
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لراحة البدنية، جتنب سائر امللذات اجعل األرض   مومسه، واترك رطوبة املطر تتسرب إىل معطفك وال تتذمر، ال تفكر 
ح إىل مكان أو موطن، إذا مشيت كن حذرا، حىت ال تدوس شعرة أو عظمة أو حشرة، وإذا  فراشك، وال جتعل خاطرك ير

  شربت فاشرب حبذر، كي ال تبلتع بعوضة متناهية الصغر. 
تفرح ملوجود وال حتزن ملفقود، إن الذي ختلى عن كل ما يف يده، أفضل من الذي حصل على كل شيء وتشبث به، إن  ال 

لسوء، وال تشبع أبدا وتطلب  الذي يتغلب على نفسه، يكون قد تغلب على حواسه اليت تقوده إىل الشر؛ ألن النفس أمارة 
كل اللحم،  املزيد بصورة دائمة، عندما تسعى يف طلب العلم، ات كل احللوى وجتنب النساء، وال  رك طيبات الدنيا، فال 

وال تدلك جسدك مبا له رائحة طيبة، وال تكتحل وال تلبس احلذاء، وال تظلل نفسك بشمسية، وال تسعى إىل رزقك  
  وطعامك بغري التسول. 

قامة يف الغابة، وترتك شعر رأسك وحليتك عند بلوغك سن الشيخوخة، عليك أن تتخلى عن احلياة العائلية واالجتماعية، واإل
من غري قص، وعليك أال تقلم أظافرك، أما السعادة فال سبيل هلا يف هذا العامل، إذ كل نفس فيه ذائقة املوت، كل شيء يف  

ة، وإن كنا هذا العامل يسري إىل الزوال والفناء، ومسرات هذا العامل خادعة وكاذبة، واألفراح القليلة ال تعادل األحزان الكثري 
أحرارًا فإننا يف احلقيقة نعمل كالعبيد املقهورين، ما قيمة اجلسد واألفراح والثروة واجلاه وامللك، ما دام املوت قدر احملتم  

  عاجًال أم آجًال، واملوت قدر كل األشياء بال استثناء". 



واسه كلها، فال خياف شيء وال يطمع يف  هذا؛ وقد جاء يف كالم "كريشنا": إن الذي تغلب على أهواءه النفسية، وملك ح
ل    شيء وال حيب أحًدا، فهو الذي 
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ا، كما جتذب السلحفاة أطرافها   العقل ومجعه، إن احلواس تتبع ميوهلا، فعلى املرء أن جيذب إىل قبضته حواسه من مشتهيا
لها إىل هللا، فالذي ال عالقة له بشيء وال خياف إىل بعضها، أجل إن النفس لطاغية جاحمة، إال أنه جيب السعي لضبطها وحتوي

عمال احلياة الدنيا كغريه من الناس. أما   شيًئا وال يطمع يف شيء، وحواسه حتت أمره، فهو مطمئن حقا، وإن كان يقوم 
لطمأنينة احلقيقية واهتدى إىل هللا وفا لنجاة". العمل احلقيقي هو التحرر من سلطة النفس، فمن حترر منها، فقد فاز    ز 

مور الناس؟، فأجاب   تم  لتغلب على احلواس وقهر النفس، فلماذا  سأل أرجينا إن كانت النجاة ال سبيل إليها، إال 
ا   ثر اإلنسان، هي اليت يقوم  كريشنا: "إن الذي يتجرد من الدنيا برتك واجبه، ال يصل إىل الكمال أبًدا، واألعمال اليت 

املصلحة العامة، فعلى املرء أن جيعل سائر أعماله، خالية منزهة من أهواء النفس، وما عاشت هذه  إلرضاء نفسه، ال ألجل 
كل إال إمثه، والذي ال   الدنيا، إال مبثل هذه األعمال النبيلة املنزهة، والذي يطبخ الطعام ليأكله وحده ألمث، وإذا أكل فال 

سه، فحياته كلها إمث، ليس ألحد أن يسخر غريه إلشباع ميوله، وإمنا يهتم مبصلحة غريه فهو سارق، والذي حييا إلرضاء حوا
  الطريق إىل هللا، أن تكون األعمال خالصة له ولنفع خلقه. 

فاعلم أن أشد أعداء اإلنسان اثنتان الشهوة والغضب، فهما اللذان يدفعانه إىل الذنوب، وكما يغطي الدخان النار ويكدر  
وة والغضب يغطيان عقل اإلنسان، فعلى اإلنسان أن يقتل هذين العدوين، ال شيء يطهر  الغبار صفاء املرآة، كذلك الشه

لتدريج أن هللا معه وفيه، وأكرب ما حيتاج إليه اإلنسان يف سلوكه إىل الكمال،  اإلنسان أكثر من هذا العرفان، والَعاِرُف يُدِرُك 
  هو اإلميان وقهر النفس". 
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مور الدنيا؟،  سأل أرجينا مرة أخرى: م ا األفضل لإلنسان، التجرد من الدنيا ومراقبة النفس، أو تطهري النفس مع التعلق 
أجاب كريشنا: "إن الذين يفرقون بني الطريقتني أطفال ال يعقلون، أما العامل العاقل فال يفرق بينهما، واإلنسان يصل إىل  

ي طريق سلكه، إن قام بشروطه حق القيام، والذي   يرى الطريقني سبيال إىل املقصود فهو املصيب، والناسك احلق الكمال 
هو الذي ال يبغض أحًدا، وال يشتهي شيًئا، وال يرى غري هللا شيًئا، إنه جيري وراء واجبه دائما، قد طهر قلبه وتغلب على  

وال يفرق بينها، وال يقصد حواسه، فالنفس يف قبضة يده، ال تنازعه وال حتيد به عن الصواب، وهو يرى مجيع األرواح كروحه 
  بعمله إال وجهه تعاىل وحده. 

لنجاة   والذي يقوم بواجبه كما قلت، يبزغ نور العرفان يف داخله كما تبزغ الشمس يف السماء، فريى ربه بعني قلبه، ويسعد 
ل وراءها، والذي ملك  بعد أن تذهب ذنوبه، وحتل حملها احلسنات، واللذائذ احلسية عاقبتها احلزن واألمل، فال جيري العاق

حواسه ونفسه يف هذه احلياة، فهو الناسك حّقا، وهو الذي فاز بنعمة راحة البال، إنه جيد الطمأنينة والراحة والنور يف روحه،  
ذا إال من نسي نفسه وقهر هواه، وال يزال يف عمل مستمر ملصلحة الناس   ويصل إىل النجاة بفنائه يف اخلالق، وال يسعد 



  عامة.
س الناسك من يتشبث بظواهر النسك وحدها، فال ميس النار ويفعل هذا وال يفعل ذلك كاملتنطعني، إمنا النسك كيفية  ولي

لعواقب يف أداء واجبه، فهو الناسك الصادق، والذي يتخلى عن واجباته يف الدنيا،   قلبية ال هيئة خارجية، فالذي ال يبايل 
ديق إال نفسه، وليس له عدو إال نفسه، ومن تغلب على نفسه فهو صديق  فهو ليس من النسك يف شيء، ليس لإلنسان ص

لسراء والضراء،   لراحة واألمل،  حلر والربد،  نفسه، ومن قهرته نفسه فهو عدو نفسه، فمن غلب نفسه فأصبح ال يبايل، 
  فهو صاحب الروح
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  ي، بعني واحدة فهو املهتدي. األكرب، ومن يرى الصديق والعدو والقريب البعيد والسعيد والشق
م، بل هي للذين يلزمون الطريقة الوسطى، فال  لدنيا، وال للذين هجروا الدنيا فارين من واجبا ليست النجاة للذين افتتنوا 
م وسط يف كل شيء، فيسرتحيون كما ينبغي وينصبون كما  م وملبسهم ومسكنهم، إ يفرطون وال يفرطون، يف مآكلهم ومشر

والناسك احلق هو الذي يرى، وجوده يف وجود اآلخرين ووجودهم يف وجوده، وهو الذي ال يفرق بينهم وبينه، بل  ينبغي، 
يدرك هللا يف اجلميع ويدرك اجلميع يف هللا، فمن كان هكذا فعالقته  وثيقة ال انقطاع هلا، فالذي حيمد هللا يف خلقه وينسى 

  ن، ومن يرى سعادة اآلخرين وشقائهم سعادته وشقائه، فهو حبيب هللا حقا". نفسه، فهو مع هللا أينما كان وحيثما كا
مث سأل أرجينا: أليس قهر النفس األمارة كما تقول من أصعب األمور؟ أجاب كريشنا: "أجل  عزيزي، إنه من أصعب  

رم قوة اإلرادة والعزمية، فال  األمور، ال يكون قهر النفس، إال بصدق النية والتمرين والرغبة عن لذائذ الدنيا، والذي ح
يتمكن من قهر نفسه وال ينال النسك، والشرائع الظاهرية والطقوس الرمسية ال تنفعه شيًئا، إّن ُجمرد الرغبة يف هذا السلوك، 
ًال يغين املرء عن "الفيدا" وعن شرائع الفيدا، هذه الرغبة جتعله فوق كل هذا، ومن سعى مع هذه الرغبة سعيا صادقا، وإن قلي 
  ينتفع به، وإن اضطرب قلبه ومل ينجح يف النسك كل النجاح، ألن طريق التقدم الروحي ينفتح أمامه يسلكه إذا وطد عزمه. 
والعارف الذي يعبد هللا، يرى الكثرة يف الوحدة والوحدة يف الكثرة، وأينما يتجه بوجهه، يرى وجه هللا احلي الذي ال ميوت،  

  والرب الذي به يكون كل شيء.
رك على سيد حممد وآله وصحبه أمجعني، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.و    صل اللهم وسلم و
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس الرابع



نة اهلندوسية (    )) 2(الد
  

سيسها  هلندوسية، وفكرة    التعريف 
والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيد حممد، وعلى آله وصحبه، الطيبني الطاهرين الغر  احلمد  رب العاملني، 

حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد:    امليامني، ومن تبعهم 
ن اهلند؛ من حيث التأسيس والتطور:   فنتحدث عن اهلندوسية أكرب أد

نة اجلمهرة العظمى يف اهلند اآلن، قامت  على أنقاض الويبية، وتشربت أفكارها وتسلمت عن طريقها، املالمح اهلندوسية د
اهلندية القدمية واألساطري الروحانية املختلفة، اليت منت يف شبه اجلزيرة قبل دخول اآلريني، ومن أجل هذا عدها الباحثون  

  امتدادا للويبية وتطورًا هلا.
م، وأطلق عليها الربمهية، ابتداء  وتسمى اهلندوسية أو اهلندوكية، إذ متثلت فيها تقاليد اهل  م وأخالقهم وصور حيا ند، وعادا

من القرن الثامن قبل امليالد نسبة إىل برامهة، وهو القوة العظيمة السحرية الكامنة، اليت تطلب كثريا من العبادات، كقراءة  
شيد وتقدمي القرابني، ومن برامهة اشتقت الكلمة الربامهة،  لتكون علًما على رجال الدين، الذين كان  األدعية وإنشاد األ

م وعلى أيديهم. ئح إال يف حضر لعنصر اإلهلي، وهم هلذا كانوا كهنة األمة، ال جتوز الذ م يتصلون يف طبائعهم    يعتقد أ
  اهلندوسية من حيث فكرة التأسيس:

ا املقدس "الو    يدا"؟من مؤسس اهلندوسية؟ من الذي وضع اهلندوسية؟ من الذي وضع كتا
يف اإلجابة على هذين السؤالني، نقرر أنه ليس هناك مؤسس للهندوسية، ميكن الرجوع إليه كمصدر لتعاليمها أحكامها،  

م جيًال بعد جيل، بعدما وفدوا على  فاهلندوسية دين متطور وجمموعة من التقاليد واألوضاع، تولدت من تنظيم اآلريني حليا
ا األصل تمع، وقد تولد من استعالء اآلريني اهلند، وتغلبوا على سكا م بتنظيم ا   يني، واستأثروا دو
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م، تلك التقاليد اهلندوسية اليت اعتربت على مر التاريخ ديًنا، يدين به  الفاحتني، على سكان اهلند األصليني ومن احتكاكهم 
دابه.   اهلنود ويلتزمون 

اآلريني بعد أن تطورت، بسبب اختالط اآلريني، وهم يف طريقهم البطيء إىل وميكن القول: أن أساس اهلندوسية، هو عقائد 
فكار السكان   ثرت هذه العقائد بعد احتالل اآلريني للهند، بسبب االتصال  إليرانيني، مث  اهلند، بشعوب كثرية وخباصة 

صبحت اهلندوسية بعيدة عن العقائد  األصليني، وبفلسفات وأفكار نشأت يف اهلند، يف مراحل متباعدة من التاريخ، حىت أ
  اآلرية األصيلة. 

ا لشىت املعتقدات   رخيها يوضح استيعا واهلندوسية أسلوب يف احلياة، أكثر مما هي جمموعة من العقائد واملعتقدات، 
وما يرتفع   والفرائض والسنن، وليست هلا صيغ حمدودة املعامل، ولذا تشمل من العقائد ما يهبط لعبادة األحجار واألشجار،

  إىل التجريدات الفلسفية الدقيقة.
وإذا كانت اهلندوسية ليس هلا مؤسس معني؛ فإن "الويدا" كذلك، وهي الكتاب املقدس الذي مجع العقائد والعادات  

  والقوانني بني دفتني، ليس له كذلك واضع معني، ويعتقد اهلندوس أنه أزيل ال بداية له، وملهم به قدمي قدم امللهم، ويرى
، بدأت قبل امليالد  الباحثون من الغربيني واحملققون من اهلندوس، أنه قد نشأ يف قرون عديدة متوالية ال تقل عن عشرين قرً



بزمن طويل، وقد أنشأته أجيال من الشعراء والزعماء الدينيني واحلكماء الصوفيني عقًبا بعد عقب، وفق تطورات الظروف 
ة "الويدا" إىل اآلريني، سنعطي فيما بعد إن شاء هللا معلومات كافية عن هذا الكتاب  وتقلبات الشئون، وينسب بريي كتاب

  املقدس.
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هلندوسية   أهم املوضوعات املتعلقة 
لدراسة حول اهلندوسية، ميكن تلخيصها يف اآليت:    واملوضوعات اجلديرة 

  "الويدا".  -  1
  هللا يف التفكري اهلندسي.  -  2
  نظام الطبقات. -  3
  أهم عقائد اهلندوسية: (الكارمة، تناسق األرواح، وحدة الوجود، االنطالق). -  4
  من صور األخالق عند اهلندوسيني: (مراحل احلياة، التسول، حماربة املالذ، تعذيب اجلسم).  -  5
  مناذج من الفقه اهلندوسي. -  6
لكتب املقدسة لدى اهلندوس بعد "الويدا".  -  7   تعريف 
رخي -  8 نة اهلندوسية.حملة    ية عن الد

ذن هللا تبارك وتعاىل.    وسنتكلم عن هذه املوضوعات بشيء من التفصيل فيما يلي 
  أوًال: "الويدا": 

قلنا فيما سبق: إن "الويدا" كتاب اهلندوس املقدس، ال يعرف له واضع معني، وإلعطاء صورة أقرب إىل الدقة عن "الويدا"، 
هلندوس، نلجأ إىل كاتب هندي قدير، وهو األستاذ حممد عبد السالم، لنلخص حبثه عن  الذي يعد حبق دائرة معارف عن ا

  "الويدا"، ضمن أحباثه القيمة عن فلسفة اهلند القدمية، يقول: 
رخيية كربى، إذ تنعكس يف هذا األدب الديين، حياة اآلريني يف اهلند يف عهدهم القدمي ومقرهم اجلديد، ففيه   للويدا قيمة 

م، مساكنهم ومالبسهم، مطاعمهم أخبار "مح  م وثقافتهم، معيشتهم ومعاشر لهم وترحاهلم، دينهم وسياستهم، حضار
م، مهنهم وحرفهم"، وترى فيه مدارج االرتقاء للحياة العقلية، من سذاجة البدو    ومشار
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الرتياب، وإلوهية ترتق   ى إىل وحدة الوجود.إىل شعور الفالسفة، فتوجد فيه أدعية ابتدائية تنتهي 
  و"الويدات" عبارة عن أربع كتب دينية، هي: 

  الريج ويدا. -  1
وهو أشهر األربعة وأمهها وأمشلها، كما سيظهر من مقارنة موضوعاته، مبوضوعات "الويدا"ت الثالث األخرى، ويقال: إن 

ا  ليف "الريج ويدا" يرجع إىل ثالثة أالف سنة قبل امليالد، وتشمل ألف وسبعة عش ر أنشودة دينية، وضعت ليتضرع 



ا عن اآلهلة، وأشهر اآلهلة الذين ورد ذكرهم فيها هو اإلله "أندرا" إله اآلهلة، مث جييء بعده   أتباعها أمام اآلهلة، أو يتغنون 
" فاإلله "سور الشمس" وغريهم، وال زال اهلنود يتغنو  شيد من الريج اإلله "أغىن" إله النار وراعي األسرة، فاإلله "فارو ن 

ا يف حفالت زواجهم، كما كانوا يفعلون منذ ثالثة آالف عام. م صباًحا ومساء، ويتيمنون بتالو ا يف صلوا   ويدا، يرتلو
جور ويدا".    الثاين: "

  وتشمل العبادات النثرية، اليت يتلوها الرهبان عند تقدمي القرابني.
  الثالث: "ساما ويدا". 
  ينشدها املنشدون، أثناء إقامة الصلوات وتالوة األدعية. وتشمل األغاين اليت
ر ويدا".   الرابع: "آ

ر  لصبغة اهلندية القدمية. فاحلياة اهلندية كما يصورها آ وتشمل املقاالت يف السحر والرقي والتومهات اخلرافية، مصبوغة 
لشياطني واألغوال خيوفون الناس،  م، والكون حافل  آل   واآلهلة كفت أيديها عن اخلري وملفيدا مملوءة 

)1/86 (  

  

ر فيدا جلوء الناس للخرافات والرقى والسحر، ليحموا أنفسهم.    تعد تدفع الشر، ويروي أ
ذا الرتتيب من   نيشاد"، وهي  وكل من هذه "الويدات" األربعة، يشتمل على أربعة أجزاء، هي "سامهتا، وبرامهن، وأرنيك، أ

  نتحدث عن كل منها فيما يلي: حيث قدمها التارخيي، س
  سامهتا أو جمموعة املنظومات لكثرة املنظوم فيها.  -  1

ا عند تقدمي القرابني، ويشمل  ومنظومات "الريج ويدا" أمهها، وقد تكرر أكثرها يف "ساما ويدا"، وهذه املنظومات يتغىن 
جور ويدا"، بعض األدعية اليت تقرئ عند تقدمي القرابني ك ر فيدا، فأدعية كانت يقدمها  "سامهتا من  ذلك، أما منظومات أ

رخيية ودينية عظيمة، ومتثل "السامهتا" مذهب الفطرة يف   سكان اهلند األقدمون، آلهلتهم قبل زحف اآلريني، وإذا فلها قيمة 
  التفكري "اهلندوسي". 

ت". اليت يقدمها الربامهة للمقيمني يف بالدهم وبني  -  2 أهليهم، وتشمل بيان أنواع القرابني وتفاصيلها  "الربامهن، أو اهلدا
  وموامسها، وتبيان أن إرضاء الربامهة ضروري، لقبول القرابني، ميثل الربامهن مرحلة أقرب إىل التحضر للتفكري اهلندوسي.

ت واإلرشادات. اليت تقدم للشيوخ املعمرين، الذين يرتكون أهليهم يف ال -  3 ت أو اهلدا ربع الرابع من "أرنيك" أو الغاد
ا بدل القرابني، اليت   دي أمثال هؤالء إىل أعمال سهلة، يقومون  ت، واألرنيك  أعمارهم، ليقيموا يف الكهوف والغا

  أصبحوا يعجزون عن تقدميها. 
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نيشيدات". وهي األسرار واملشاهدات النفسية للعرفاء من الصوفية، وتدون هذه إرشاًدا للرهبان وامل -  4 تنسكني،  "أ
نيشيدات مذهب الروح، الذي هو املرتبة العليا يف سلسلة االرتقاء   طن احلياة وتركوا ظاهرها، ومتثل األ الذين مالوا إىل 

ا أبعدت اآلهلة أو  نيشيدات" خطوة جريئة يف سبيل احلرية الدينية، وختليص الدين من الرسوم الربمهية، و الديين، وتعترب "األ



ا، وهدأت األدعية وندرت القرابني واحنطت املراقبات الالهوتية، وحل العلم والعرفان حمل ذلك، ولوال بقا قل االهتمام 
نيشيدات فلسفة حمضة.    من الشعور الديين، لكانت األ

مذهب  والناظر إىل هذه األقسام األربعة، يالحظ أن "السامهتا" ميثل دين الفطرة أو الفكر البدائي، أما الربامهن فيمثل 
القانون ودين األمة، اليت تركت البداوة ومل تتعمق بعد يف احلضارة، أما "األرنيك" فينقل الفكر من القانون إىل الروح، فهو  

نيشيدات حيث مذهب الروح، الذي هو املرتبة العليا يف سلسلة االرتقاء الديين، وقد وضعت  رخيي، وجتيء بعده األ معرب 
نيشيدات يف املدة من   مثاين مائة إىل ستمائة قبل امليالد.   األ

  مناذج من "الويدا": 
فيما يلي مناذج من (الريج ويدا) مرتمجة عن السنسكريتية، هذه أغنية لـ (أندرا) إله اآلهلة: تقول: "هو األعلى من كل شيء  

العالية، أيها الناس استمعوا  وهو األمسى، إله اآلهلة ذو القوة العليا، الذي أمام قدرته الغالبة، ترتعد األرض والسماوات 
لشعري، إمنا هو إندرا إله الكون، هو الذي قهر الشياطني يف احلساب، وأجرى السبعة الصافية الكبار، واقتحم كهوف  

  الكآبة واألكدار، وأخرج 
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ور، اجليش املتقدم  البقرات اجلميلة من األرحام، وأضاء النار القدمية من الربق يف الغمام، ذلك هو اندرا البطل اجلس
للهيجاء، يناديه للنصرة يوم احلرب، األعزاء بصيته الذائع يهتفون، واألذالء يذكرون امسه بشفاههم ويهمسون، وقائد اجليش  

على العجلة احلربية، يدعو ويستنصر إندرا إله احلرب، األرض والسماء تعرتفان بسلطانه وكماله، واجلبال املرتعدة ختر له  
هو الذي يرسل صواعق السماء على أعدائه، فلتهدى إليه الزكائب املقدسة، فإنه يقبل هذه اخلمر ومينحنا   وتسجد جلالله،

رضاه، ويستمع للشعر وأغاين الوالء، له البقرات وأفراس الوغى، له القرى واملساكن وعجالت احلرب. ويرفع الشمس بيده  
  اب األمحر متزيقا، يرسل شآبيب املطر لنصدق به تصديًقا". اليمىن، ويفتح األبواب احلمر من شفق الفجر، فيمزق السح

يت اإلهلة  لشمس جيادها احلمر، فيصل الفجر العظيم اجلميل، الذي ينعش اجلميع بضيائه، و وهذه أغنية للشمس: "جييء 
فع".    على مركبة فخمة، توقظ اإلنسان ليقوم بعمل 

ي وختتلج عيناي، وتتيه نفسي يف ارتياب،  هذه أغنية لـ"أغىن" إله النار: "حينما أرى هذا ا لكائن املنري يف قليب، تدوي أذ
  فماذا أقول وماذا أفكر، فيا أغىن جمدتك مجيع اآلهلة، واجفة ما تواريت يف الظالم". 

هلندوسي   ة. وميكن أن نذكر بعد إن شاء هللا، مزيد من االقتباسات من "الويدا"، عند الكالم عن النقاط األخرى املتصلة 
  نًيا: هللا يف التفكري اهلندوسي. التعدد والوحدانية يف الفكر اهلندي. 

إلله نزعتان خمتلفتان متام االختالف: نزعة الوحدانية ونزعة التعدد، وإن كانت نزعة  يوجد يف التفكري اهلندوسي فيما خيتص 
فقد كان عندهم كما سبق القول، لكل قوة طبيعية   التعدد أقوى وأكثر انتشارًا، وقد بلغ التعدد عند اهلنود مبلًغا كبريًا،

  تنفعهم
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ار واجلبال وغريها، وكانوا يدعون تلك اآلهلة، لتبارك  أو تضرهم إله يعبدونه، ويستنصرون به يف الشدائد، كاملاء والنار واأل
  هلم يف ذريتهم وأمواهلم، من املواشي والغالت والثمار وتنصرهم على أعدائهم.

ا، ويصور األستاذ حممد عبد ومل ي م إىل عباد صل "اهلندوس" إىل عبادة هذه الظواهر دفعة واحدة، إمنا مروا مبراحل انتهت 
عثة إليقاظ الشعور الديين فيهم،   السالم مراحل هذا االنتقال بقوله: "وكانت املظاهر الكونية اجلميلة واملناظر العظيمة، 

ذه املظاهر واستمتعوا  ا، وشكروا هلا وامتنوا وأثنوا عليها، مث ظنوا أن هلذه املظاهر أرواًحا ونفوًسا، كما أن هلم هم فأعجبوا 
أرواًحا ونفوًسا، واعتربوا هذه األرواح قوة كامنة وراء الظاهر، واعتربوا هذه األرواح قوة كامنة وراء املظاهر، وبيدها أن  

لعبادة والقرابني، واعتربوها آهلة ودعوها عند احلاجات، متنحهم هذه املظاهر، اليت أعجبتهم أو حتجبها عنهم ، فتقربوا إليها 
ً للتوحيد أو إىل اجتاه قريب منه؛  وعلى هذا كثرت اآلهلة عندهم كثرة زائدة، ولكنهم يف وسط هذا التعدد، كانوا مييلون أحيا

ن، أقبلوا عليه بكل عواطفهم وجل ميوهلم، حىت يغيب  فقد كانوا إذا دعوا إهلا من آهلتهم، أو أثنوا عليه أو تقربوا إليه بقر
ب، ويصري إهلاهم هو ذلك اإلله ال غري، فيسمونه بكل اسم هو حسن، ويصفونه بكل صفة   عن أعينهم سائر اآلهلة واألر

 . ً ب وإله اآلهلة، تعظيما وإجالًال ال حتقيًقا وإيقا   كمالية، خياطبونه برب األر
ب أو إله اآلهلة، كان وإذا عطفوا إىل إله غري  ب وإله اآلهلة، فهذا التعبري رب األر ه، أقاموه مقام األول وجعلوه رب األر

ن اعتقدوا فعًال   بت املعىن، أي أ أوال يدل على العظمة واجلالل، فلما مضت القرون على هذا النحو، أصبح هذا التعبري 
  وأن أن يف صف اآلهلة، رئيًسا ومرءوسني وآمًرا ومأمورين،
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بت له ال ينتقل إىل سواه، والكائنات كلها حتت يده وسائر  ب وإله اآلهلة، وهذا وصف  الرئيس واآلمر هو وحده رب األر
  اآلهلة حتت أمره". 

  التثليث يف الفكر اهلندي: 
ب من التوحيد أو تصل إليه؛  يف حوايل القرن التاسع قبل امليالد، وصل فكر الكهنة اهلنود إىل إبراز هذه النتيجة، اليت تقر 

فقد مجعوا اآلهلة يف إله واحد، وقالوا: إ نه هو الذي أخرج العامل من ذاته، وهو الذي حيفظه مث يهلكه ويرده إليه، وأطلقوا  
  عليه ثالثة أمساء: "فهو برامهة" من حيث هو موجد، وهو "فشنو" من حيث هو حافظ، وهو "سيفا" من حيث هو مهلك. 

هنة اهلنود الباب للمسيحيني، فيما يسمى تثليث يف وحدة ووحدة يف تثليث، فربامهة اسم هللا يف اللغة  وهكذا فتح الك
السنسكريتية، وهو عند الربامهة اإلله املوجود بذاته، ال تدركه احلواس ويدركه العقل، وهو مصدر الكائنات كلها ال حد له، 

) وهو من الكتب اهلندية  وهو األصل األزيل املستقل، الذي منه يستمد العامل  وجوده، وجاء يف كتاب (الباجا فا بورا
املقدسة، أن كاهًنا توجه إىل اآلهلة برامهة وفشنو وسيفا، وسأهلم أيكم اإلله حبق، فأجابوا مجيًعا اعلم أيها الكاهن، أنه ال  

عمال ه من خلق وحفظ وإعدام، ولكنه يف احلقيقة يوجد أدىن فارق بيننا حنن الثالثة، فإن اإلله الواحد يظهر بثالثة أشكال، 
  واحد، فمن يعبد أحد الثالثة، فكأنه عبدها مجيعا أو عبد الواحد األعلى. 

وقد سبق أن ذكر أن هذا الثالوث اجلديد ظهر متأخًرا، نتيجة للتطور الذي سقناه، ومن أجل هذا ليس له ذكر يف "الويدا"،  
ة، ولكنها اجتمعت يف ثالثة آهلة رئيسة، هم فارو يف السماء، واندرا يف اهلواء، وأغىن يف أما اآلهلة الواردة بـ"الويدا"ت فعديد

  األرض.
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ملعبودات اهلندية:    االحتفال 
ملعبودات   وقبل أن نطوي صفحة الكالم عن آهلة اهلنود، جيدر بنا أن نقتبس من كتاب (هندسم)، وصفه الرائع لالحتفال 

الكتاب يتضح، أن من أهم الشعائر الدينية، أن يعد التمثال أحسن إعداد وأن يقام يف املعبد، ويعامله  اهلندية، ومن هذا 
إلله اجلديد الذي يدخل املعبد ألول مرة   لطيب، وحيتف  لزيوت ويضمخونه  عباده كأنه حي يسمع ويعي، يدهنونه 

حسن ثياب ويزين   احتفاء واسًعا، يتجه الكل للرتحيب به وحسن استقباله كأنه ضيف لعطور ويكسى  عظيم، يغسل 
لزهر والرحيان، وتطوف به اجلماعة منحنية ضارعة، على  جلوهر واللؤلؤ، ويوضع أمامه أحسن طعام وأشهى شراب، وحياط 

  أنغام املوسيقى ودخان البخور وأصوات الغناء.
ويراه آخرون رمزا لإلله، وخيضع العابد إىل شعائر دقيقة،   ويستمر هذا الكتاب ليقرر، أن بعض اهلنود يرون يف التمثال إهلهم،

ن ينظف نفسه ويقلل من الطعام أو يصوم، يتخذ أمام إهله جلسة خاصة، ويشري إليه   لتقبل توسالته وعبادته، فهو يبدأ 
 ً من أي نوع، وال  صبعه يف خضوع، وحيبس أنفاسه ما أمكن، وهذه الصالة تتكرر ثالثة مرات يف اليوم، ويصحبها قر

لنسبة هلؤالء الذين هلم مطلب، يرجون عون اآلهلة لتحقيقه، أو أولئك الذين مييلون للنسك،   يطول وقتها يف العادة، إال 
م أمام اآلهلة.   ويريدون مزيًدا من التقرب لآلهلة، فأمثال هؤالء يقدمون قرابني أكرب، وتطول صال

أن جترى يف البيت، إذ ال يكاد خيلو بيت من معبود، أما االحتفاالت العامة فتجرى  واالحتفاالت أو الصلوات اليومية، ميكن 
م، وبعضها يتصل مبواسم زراعية أو فيضان  يف املعبد أو يف اخلالء، ويستغرق بعضها ساعة أو ساعات، وميتد بعضها لعدة أ

ملعبود نفسه، مبا يشبه ما نسميه يف  ار أو هطول أمطار، وبعضها يتصل    البالد العربية املولد،أ
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وبعض املعبودات له شهرة واسعة، جتلب له احلجاج يف أثناء االحتفال به من أقاصي شبه اجلزيرة، وبعضها حيتفل به احتفاًال 
  حمليا، أي يف القرية أو يف جمموعة القرى املتجاورة فقط، وهكذا.

قوانني منو)، ومنه ننقل الفقرة التالية اليت تشرح هذا املوضوع، "يف وقد ورد احلديث عن برامهة وعن خلق الكون يف كتاب (
لعقل وال   املبدأ كان الكون مغمورا يف غيابة الظالم، وال ميكن إدراكه، وخال من كل وصف مميز، ال يستطاع تصوره 

ته اليت ال تدركها األبصار،  لوحي، كأنه يف سبات عميق، وانقضى على هذا أمد طويل، مث تعلقت إرادة املوىل املوجود بذا
لنور األقدس، قاشًعا الظالم احلالك.   فجعل هذا العامل مرئيا هو وعناصره اخلمسة وأصوله األخرى، متلئًال 

فاقتضت حكمة برامهة الذي ال يدركه إال العقل، أن يربز من مادته املخلوقات املختلفة، فأوجد املاء أوال ووضع فيه  
مة بيضة المعة ملعان الذهب، وعاشت داخلها الذات الصلبة على صورة برامهة، وهو جد مجيع  جرثومة، فصارت اجلرثو 

الكائنات، فبعد أن لبس برامهة يف البيضة سنة برمهية، وهي تعادل ماليني السنني البشرية، قسم املوىل مبحض إرادته هذه  
امسه، وخلق عددا عديدا من اآلهلة، وخلق طائفة  البيضة قسمني، وصنع منهما السماء واألرض والكائنات، وعني لكل كائن

ار والبحار واجلبال".    غري مرئية من اجلن، خلق الزمان وأقسامه والكواكب واأل
لشكل   وهناك رواية أخرى عن خلق الكون، ترويها األساطري اهلندية، فحوى هذه الرواية، أن الروح الكوين تشكل 



، ولذلك  اإلنساين، مث نظر حوله فلم هناك جيد  شيئا غري نفسه، فصرخ مبلء فه هاأ ذا، فوجدت من هذه الساعة كلمة أ
، وشعر هذا الروح   فأول ما يقول اإلنسان إىل اآلن، عند كالمه عن نفسه أ
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خلوف من وحدته، فلذلك خياف اإلنسان إىل اآلن إذا كان وحيدا، لكنه سأل نفسه ملاذا  أخاف، الكوين أو اإلنسان األول 
لسعادة، لذلك ال يشعر اإلنسان   ما دام ليس هناك أحد غريي، وإمنا خياف اإلنسان من غريه، ووجد نفسه ال يشعر 

لسعادة إذا كان وحيًدا، فرغب يف إجياد قرين له، فقسم نفسه قسمني، قسم بقي على حاله، وحتول القسم اآلخر إىل امرأة،  
  اعة تسلسل خلق اإلنسان.فكانت هذه املرأة زوجته، ومن تلك الس

تمع اهلندوسي، أما   براز أن هذه هي اآلهلة عند طبقات اهلندوس األربعة، اليت يتكون منها ا وخنتم كالمنا عن اآلهلة، 
بعني للمجتمع اهلندوسي،   تمع، ومل يكونوا  املنبوذون فلهم تفكريهم الديين اخلاص، إذ مل يكونوا حمسوبني أعضاء بذلك ا

  ن األفضل أن نتكلم هنا كلمة موجزة، عن عقائدهم ووضعهم السياسي واالجتماعي، يف عهد سيطرة اهلندوسية. ولعل م
  دين املنبوذين: 

واملنبوذون كما سبق القول: هم سكان اهلند األصليون، الذين ال جيري يف عروقهم الدم التوراين أو الدم اآلري، ويسمون  
تمع اهلند ً من مستوى احليوان، ومل يسمح  زنوج اهلند، وقد حرمهم ا م إىل مستوى أقل أحيا وسي حقوق اإلنسان، ونزل 

دابه، وتركوا هكذا يف حياة بدائية مريرة، ومن مث اجتهوا يف تدينهم إىل األمور   ن يعتنقوا الدين اهلندوسي أو يتخلقوا  هلم 
ا األ قوام الفطرية الساذجة، وأعظم اآلهلة يف جمتمع املنبوذين، البدائية، فأصبح دينهم أشبه بعبادة األرواح، اليت اعتصمت 

ا الذي مينح اخلصب للعواقر، وحيمي احملصول من اآلفات، ويرعى القرية   رمبا كان كومة من اآلجر متثل أم القرية، أو شيطا
ك يؤمن جبملة من األرواح بعنايته ورعايته، وقد يكون للمنبوذ فكرة غامضة مبهمة، عن كائن سام عظيم، ولكنه إىل جانب ذل

  الشريرة. 
وال يزال املنبوذون يعانون هذا أو أكثره حىت اليوم، فاحلرف احلقرية وقف أو ضريبة عليهم، ودور العلم ال تفتح هلم إال قليًال، 

  وقد دفع هذا الوضع 
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ن األخرى، ومن  عتزال اهلندوس، والدخول يف جمتمعات األد أجل هذا فقط، خفت حدة املعاملة  برؤسائهم، أن يهددوا 
ن األخرى اليت حتارب اهلندوسية، وساعد على ذلك ما أصدرته  ا اهلندوس، خوفًا من أن ينضموا إىل األد اليت كان يعاملهم 

  احلكومة اهلندية من قوانني املساواة، اليت إن مل حتقق املساواة الكاملة، فقد حسنت حال هؤالء املساكني بعض الشيء، وقد
انتهزت فرق التنصري املسيحي هذا الوضع، فتوغلت بني مجاعات املنبوذين، تدعوهم للدخول يف املسيحية، وللمسلمني  

  لألسف جهودا حمدودة، حنو تقدمي اإلسالم هلؤالء املنبوذين، وال تزال املعركة تدور. 
  

  الطبقات يف الفكر اهلندوسي، وأهم عق ائد اهلندوسية



  كر اهلندوسي:لثًا: الطبقات يف الف
تمع اهلندي، يتكون من أربع طبقات، هي:    سبق أن أشر إىل نظام الطبقات يف اهلند، وذكر أن ا

  الربامهة.  -  1
  اجلند.  -  2
  التجار والصناع. -  3
  اخلدم والعبيد.  -  4

لتوران يني والسكان األصليني، ومعىن  وال يدخل املنبوذون يف هذا التقسيم، وقلنا: إن هذا التقسيم، نشأ عن التقاء اآلريني 
هذا أنه نشأ أول ما نشأ على أساس اجلنس، ويؤيد وش هذا الرأي، فهو يقول، وكان اآلريون شعًبا يفوق يف نشاطه وحيويته  

ا   السكان األصليني، وكانوا يعتقدون اعتقاًدا جازًما، بسمو جنسهم على سواهم من األجناس، وكلمة آري اليت عرفوا 
  الء، وَحنُن يف معناها النب
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هلند، اقتضت أن يقوم بعض الناس   ريخ اإلسالم يف اهلند)، فهو يرى أن احلياة  مصدر هذا التقسيم، َخنتلف مع مؤلف (
لعمل يف احلقول. حلروب، كان من الطبيعي أن توجد مجاعة تقوم    لطقوس الدينية، ويقوم آخرون 

لزراعة أو اخلدمة، إن املسألة فيما ونسأل إذا كان األمر كذلك، فلماذا  مل يكن اآلريون أو بعضهم مثال، هم الذين يقومون 
  نرى ليست مقتضيات احلياة، ولكنها مقتضيات السيادة والقوة، اليت الحظها اآلريون يف أنفسهم.

م  وخنتلف كذلك مع "الربوفيسور أترية" األستاذ جبامعة منارس يف اهلند، الذي يرى أن اهلنود الق دماء، نظموا حيا
، وهذا التنظيم قائم على أساس اختيار املهن، وال ميت بصلة إىل هذه الطائفة   االجتماعية على طبقات أمسوها شاتر فار

حلكم األجنيب الذي دام عدة قرون، وإن نظام الطبقات ما أريد به قط  ا ابتليت  ا اهلند، أل املمقوتة احلاضرة، اليت ابتليت 
  تمع، بل توحيده على أساس تقسيم العمل:متزيق ا

لعلم، فيرتك له العلم ويكون طبقة الربامهة.    فمن الناس قسم يولع 
.   والقسم الثاين هواه يف احلكم والسلطان وأعمال اجلراءة واحلرب، ومنهم تتكون كاشرت

  يا. والقسم الثالث: أولئك الذين جربوا على حب املال، فليكونوا جتارا وزراعا الوش
خلدمة، وتتكون منهم طبقة الشدرا،   والقسم الرابع: الذين خلقوا أغبياء بالداء؛ فال يصلحون لغري املهن السافلة والقيام 
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ونسأل "الربوفيسور أترية"، هل لو مال أحد من الشدرا للعلم وعشقه، كان يباح له أن يصبح برامهيا؟، وأال يوجد يف طبقة  
" خامل أ لنفي،  "الكاشرت ا خامل أو بليد، هل ميكن أن ننحدر به إىل طبقة الشدرا؟، اإلجابة دائما  و بليد، وإذا وجد 

  فالطبقية مصدرها العرق سيادة اجلنس، أكثر من أي شيء آخر.
تمع اهلندي بعد الغزو اآلري مقسم إىل طبقات، ال يؤاكل بعضها بعًضا وال ت تزاوج،  ويقول "ويلز" عن هذه الطبقات: كان ا



وال ختتلط اختالطًا حرا، مث استمر هذا التقسيم الطبقي أمد التاريخ كله، وهذا أمر من شأنه أن جيعل سكان اهلند، شيئا  
تمعات األوربية واملغولية البسيطة السهلة التزاوج، فهو يف احلقيقة جمتمع جمتمعات، ويشري "ويش" إىل نقطة مهمة،  خيالف ا

بدأ يظهر عندما بدأ اختالط مسح، بتكون جمتمع موحد من هذه العناصر املتباينة، أما قبل هذا  هي أن نظام الطبقات، 
االختالط، فلم تكن هناك ضرورة لتكوين هذا النظام، فنظام الطبقات كان وسيلة للمحافظة على سالمة العرق السامي، بعد  

ا.   أن خيف عليه من االندماج يف األجناس األخرى، اليت بدأ يتصل 
ويؤكد "بريي" ذلك، إذ يقرر أن نظام الطبقات، مل يظهر إال يف قوانني منو، حوايل القرن الثالث قبل امليالد، ويذكر "ويش"  
كذلك أن هذه الطبقات األربعة، ليست يف احلقيقة إال تبسيطا للحديث عن نظام الطبقات يف اهلند، إذ أن اهلنود جمتمع  

اته اآلن يبلغ حوايل ثالثة آالف طبقة، ويذكر بريي أن طبقة الكهنة، حافظت طويًال  تنتشر فيه الطبقات، حىت أن عدد طبق
  على نقائها، أما الطبقات الثالث األخرى، فقد تفتت ونشأ عنها طبقات كثرية. 

تمع اهلندوسي، إذ مل يعدوا منه، و  م مل يدخلوا التقسيم، ومل يكونوا إحدى طبقات ا قد  بقي أن نقول عن املنبوذين، إ
جلنس والعنصر، سبًبا لنشأة نظام    سبقت اإلشارة إىل هذا، على أن الفلسفة اهلندية مل تقنع 
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ا آنًفا سبب هذه الطبقات،   الطبقات، بل رأت أن تربطه بنص مقدس، فورد يف قوانني منو، اليت اقتبسنا منها بعض فقرا
مهية من فمه، والكاشرت من ذراعه، والويشا من فخذه، والشدرا  يقول منو وهو يعدد خلق برامهة للكائنات، "مث خلق الرب 

  من رجله، فكان لكل من هذه الطبقات، منزلته على هذا النحو". 
، فهو من صنع هللا   وبناء على هذا التفكري، الذي يرى أن الطبقات خلقها هللا على هذا الوضع، يصبح هذا التقسيم أبد

 يرتفع أي شخص من أي قسم إىل القسم األعلى، وبناء عليه كذلك، ومع االعتقاد أن االبن وال طريق إلزالته، وعلى هذا ال 
يت على منط أبيه، ال جيوز لرجل أن يتزوج امرأة من طبقة أعلى من طبقته لعدم الكفاءة، وألّن أوالده منها سيهبطون إىل  

يتزوج امرأة من طبقة أقل من طبقته، على أال تكون مستواه، وهذه خسارة على التكوين االجتماعي، ولكن جيوز للرجل أن 
  من الطبقة الرابعة "الشدرا"، اليت ليست إال للخدمة، وال تسمو ألن يتزوج منها أحد أفراد الطبقات العليا الثالثة. 

مرأة من غري هذه الطوائف ، فإنه سوف  وجاء يف قوانني منو، أن الرجل من الطوائف الثالثة الشريفة، إن غلبه احلب فتزوج 
  يرى هالك أسرته. 

ويتبع نظام الطبقات كذلك، أن تالحظ أمساء األطفال من كل طبقة، فيختار االسم من الكلمات الدالة على البهجة  
، وعلى الغىن والثروة إن كان ويشيا، وعى الذل واملهانة إن كان  السرور، إن كان برمهيا، وعلى احلول والقوة إن كان كاشرت

، و  آلهلة، وكلها تقدس البقرة وكلها ختضع للنظام الطبقي، والربامهة هم ملجأ شدر تلتقي هذه الطبقات األربعة يف االعتقاد 
  اجلميع، يف حاالت امليالد والزواج والوفاة.
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لتفصيل، عن وظائف كل طبقة على النحو اآليت:    وقد حتدثت شرائع منو 
امع اهلند رشاد الناس يف  ولكل طبقة من طبقات ا لتعليم والتعلم، و ا، فعلى الربمهي أن يشتغل  وسي، وظائفها وواجبا

" فكانت وظيفته أن يتعلم، ويقدم القرابني وينفق يف الصدقات،   دينهم، فكان هو املعلم والكاهن والقاضي، أما "كاشرت
مع املال، وينفق على املعاهد العلمية والدينية،  وحيمل السالح للدفاع عن وطنه شعبه، أما ويشيا فعليه أن يزرع ويتجر وجي

  وأما "شدرا" فعليه أن خيدم الطوائف الثالثة الشريفة.
  ومن شرائع منو، نورد بعض النصوص اليت تقرر اختصاصات كل طبقة:

إال عن طريقهم، وجيب الربامهة: يقوم الربامهة بدرس أسفار "الويدا" وتعليمها، وتربيك تقدمي القرابني، اليت ال تقبل من الناس 
أن حيافظ الربمهي على كنز الشرائع املدنية والدينية، وإذا ولد برمهي وضع يف الصف األول من صفوف الدنيا، الربمهي حمل  
الحرتام مجيع اآلهلة، بسبب نسبه وحده، أحكامه حجة يف العامل، والكتاب املقدس هو الذي مينحه هذا االمتياز، كل ما يف  

ربمهي، وللربمهي حق يف كل موجود، والربمهي إذا ما افتقر، حق له أن ميتلك مال "الشدري"، الذي هو عبد له،  العامل ملك لل
  من غري أن جيازيه امللك على ما فعل، فالعبد وما ميلك لسيده. 

لكت اب املقدس، ولو  وال يدنس الربمهي بذنب، ولو قتل العوامل الثالثة، وال ينبغي للملك أن جييب خراجا، من برمهي عامل 
مات امللك حمتاًجا، وال جيوز له أن يصرب على جوع برمهي يف واليته، وليتجنب امللك قتل برمهي، ولو اقرتف مجيع اجلرائم، 
ذى، وعلى امللك أال أمرا مهما كان، دون استشارة   وليطرده إذا رأى من مملكته، على أن يرتك له مجيع أمواله، وأال يصيبه 

  الربامهة.
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 :"   "األكشرت
إن الذين تغذت عقوهلم بكتب "ويدا" وغريها، هم الذين يصلحون ألن يكونوا قواًدا أو ملوًكا أو قضاة أو حكاًما للناس،  
مللك ولو كان طفًال،   ، وللملك على األكشرت احرتام اجلنود لقائدهم، وجيب أال يستخف  ينصب امللك من األكشرت

ن يقال: إنه إنسا ن، فاأللوهية تتجسم يف صورة امللك البشرية، وال جيوز لألكشرتي أن يشتغل بغري اجلندية،  ذلك 
" أن يتجمعوا عند أول نداء، وعلى امللك أن يعد هلم عدد  واألكشرتي يعيش جند حىت يف وقت السلم، وعلى "األكشرت

  احلرب وأسلحته. 
ل كنوزًا واكت   سب أمالًكا، إال إذا أصبح صديًقا للضعيف.ال تبارك موارد امللك ووسائله، ولو 

"الويشية": جيب على الويشي أن يتزوج امرأة من طائفته، وأن يعىن جادا مبهنته، ويريب املاشية على الدوام، وعلى التجار  
، وليعلم الويشي جيًدا كيف يبذر احلبوب، وليفرق بني األرض اجليدة واأل رض الرديئة، منهم معرفة قوانني التجارة ونظم الر

وليضطلع على نظام املوازين واملكاييل اضطالًعا كافًيا، وليعرف أجر اخلدم ولغات الناس، وما حتفظ به السلع، وكل ما ميت 
  إىل البيع والشراء بصلة. 

  أما "الشدرا": 
لكتب املقدسة لفضائل،  فيجب على الشدري، أن ميتثل امتثاًال مطلًقا أوامر الربامهة، سادة الدار العارفني  واملشتهرين 

  فرتجى له السعادة بعد موته لبعث
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أمسى، ال جيوز للشدري أن جيمع ثروات زائدة، ولو كان على ذلك من القادرين، فالشدري إذا مجع ماًال آذى الربامهة  
ن يساوي رجًال من طبقة أعلى من طبقت ه، وأن يوصم حتت الورك،  بكحته، وجيب نفيه من الطبقة الدنيا الذي حتدثه نفسه، 

سم طائفته   مسه أو  وتقطع يده إذا على من هو أعلى منه بيده أو بعصاه، وتقطع رجله إذا رفصه برجليه، وإذا ما دعاه 
مر امللك بصب زيت حار يف فمه ويف   بدون تقدير، أدخل إىل فمه خنجر، حممي متلوث النصل طوله عشرة قراريط، و

  احة، ما يبدي به رأ للربامهة يف أمور وظائفهم.أذنيه، إذا بلغ من الوق
ً أسس جديدة، فمن ذلك مثال أتباع مذهب السك، الذي أنشئ   وال يزال النظام الطبقي سائًدا يف اهلند، وقد اختذ أحيا

، أساًسا  خللق دين موحد من اهلندوسية واإلسالم، ومل يفلح هؤالء فيما قصدوا إليه، ولكنهم سرعان ما اختذوا من مذهبهم
  ، ً لنظام طبقي، فقد عدوا أنفسهم طبقة، ورفضوا التزاوج مع سواهم، ووضعوا كذلك نظام القرية، الذي ال يسمح أحيا

ا وسكان قرية أخرى، وهناك حماوالت تزعمها الزعيم غاندي، للتخفيف من حدة هذه الطبقات أو إزالتها،   لزواج بني سكا
ه خاص، ولكن هذه احملاوالت مل يقدر هلا النجاح بعد، وكان الزعيم غاندي ضحية من  وكذلك إلنصاف طبقة املنبوذين بوج

ها.   ضحا
نه ليس خلقيا وال طبيعيا، وليس إال توزيًعا   ن تذكر  وتعتمد هذه احملاوالت على اجتاه فلسفي جديد هلذا التقسيم، 

  لألعمال، حسب طبع كل إنسان وميله واستعداده، كما مر بنا ذلك. 
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نة اهلندوسية أربعة، هي:    رابعا: أهم عقائد اهلندوسية: أهم العقائد يف الد
  الك ارمة.  -  1
  تناسخ األرواح أو جتوال الروح.  -  2
  االنطالق. -  3
  وحدة الوجود.  -  4

  وسنشرح فيما يلي رأي اهلندوس، يف كل من هذه العقائد. 
  الكارمة:  -  1

هوة أقوى عامل يف حياتنا، ولكن شهواتنا تؤثر على اآلخرين، فنحن يف أعمالنا اليت تفرضها  يقول الربوفيسري "أترية": إّن الش
الشهوات، حنسن إىل اآلخرين أو نسيء، فالبد أن ينطبق علينا قانون اجلزاء، املُسيطر على سائر األحياء احلرة يف الكون،  

  يتملص منه، وقد جاء يف كتاب (يوجا وأسسها) ما يلي: وقانون اجلزاء يسمى يف اللغة السنسكريتية كارمة، وليس ألحد أن 
ليس يف الكون مكان، ال اجلبال وال السموات وال البحار وال اجلنات، يفر إليه املرء من جزاء أعماله، حسنة كانت أو سيئة،  

لثواب أو العقاب، طبقا   ومجيع أعمال البشر االختيارية، اليت تؤثر يف اآلخرين خريًا كانت أو شرا، ال بد وأن جيازى عليها
جلزاء لكل عمل، وأن يف  لناموس العدل الصارم، فنظام الكون إهلي قائم على العدل احملض، وأن العدل الكوين قضى 

  الطبيعة نوع من النظام، ال يرتك صغرية وال كبرية من أعمال
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  يكون اجلزاء يف هذه احلياة. الناس بدون إحصاء، وبعد إحصائها ينال كل شخص جزاءه على عمله، و 
ولكن اهلندوس الحظوا من واقع احلياة، أن اجلزاء قد ال يقع، والظامل قد ينتهي قبل أن يقتص منه، احملسن قد ينتهي قبل أن  

حيسن إليه، ولذلك جلئوا إىل القول بتناسخ األرواح، وسنشرح هذا فيما بعد، ليقع اجلزاء يف احلياة القادمة، إذا مل يتم يف  
  احلياة احلاضرة. 

ويبدو أن "الربوفيسري أترية" الحظ صعوبة فهم هذا القانون، فتدارك هذا قائًال: ال صعوبة علينا معشر اهلندوس، يف فهم  
موس كارمة، وإن مل يسهل على غري فهمه.   هذا الناموس 

ارة أو غري سارة، تبعا ملا نقوم به من  وحتاول فلسفة اليوجا، تقريب موضوع الكارمة إىل األذهان، فتذكر أن حياتنا تكون س
أعمال، وهذا يشبه ما يقال، عندما تقع املصيبة على شخص، فإننا نقول: من عمله، إذ اجلزاء من جنس العمل، ولكنا  

  نعرف هذا يف نفس احلياة، فالظامل يظلم واملعني يعان، ولكن الكارمة جتعل اجلزاء حياة يف حياة أخرى. 
رك   على سيد حممد وآله صحبه أمجعني. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. وصل اللهم وسلم و
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نة اهلندوسية (  5الدرس:    ). 3الد
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس اخلامس 

نة اهلندوسية (    )) 3(الد
  

  بقية العقائد اهلندوسية 
محة للعاملني سيد حممد، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين الغر  احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث ر 

حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد:    امليامني ومن تبعهم 
  فتعال بنا إىل العقيدة الثانية املتمثلة يف: تناسخ األرواح: 

ا التناسخ فقط، ويطلق عليها  يطلق بعض الباحثني على هذه العقيدة تعبريًا اصطالحيا آخر هو جتوال الروح، وقد يطلق عليه
كذلك تكرار املولد والتناسخ رجوع الروح بعد خروجها من جسم إىل العامل األرضي يف جسم آخر، وسبب التناسخ أو تكرار  

  املولد هو: 
ا  نًيا: أ لعامل املادي مل تتحقق بعد، و خرجت من  أوًال: أن الروح خرجت من اجلسم، وال تزال هلا أهواء، والشهوات مرتبطة 



ت أخرى،  ا يف حيوا آلخرين ال بد من أدائها فال مناص إذا من أن تستويف شهوا ا  اجلسم وعليها ديون كثرية يف عالقا
ا السابقة، فامليل يستلزم اإلرادة، واإلرادة تستلزم الفعل يف هذا اجلسد،  ا يف حيا وأن تتذوق الروح مثار أعماهلا اليت قامت 

ففي جسد غريه فقد خلقت امليول لتستوىف، وإذا مل تستوِف مل ينُج اإلنسان من تكرار املولد، وإذا   وإن مل يصلح هذا
اكتملت امليول، ومل يبَق لإلنسان شهوٌة ما، وأزيلت الديون، فلم يرتكب اإلنسان إمثًا، ومل يـَُقم حبسنة تستوجب الثواب جنت 

لربامها    سواء كان االكتمال جلسٍد واحٍد، أو أجساد متعددة؛ روحه، وختلصت من تكرار املولد، وامتزجت 
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  فجسد اإلنسان املادي هو الذي يولد من جسدين لوالدين. 
وأما الذي حيركه وينشطه، ويسيطر عليه فجسد اللطيف يرتكب من القوى األساسية، واحلواس، والقوة اآللية احملركة والعناصر 

  ملوت مات اجلسد املادي وتوقف وبلي. اللطيفة والعقل فإذا حدث ما نسميه ا
أما اجلسد اللطيف فال ميوت، بل خيرج، ويعمل مدة من الزمن يف آفاق اللطيفة اليت تشبه حال أحالمنا، فيجرب هناك اجلنة 

مليول، واألعمال املاضية كرة أخرى إىل هذه احلياة متقمًصا  جسًدا والنار اليت تكلمت عنها الكتب الدينية، مث يعود مسوقًا 
جديًدا، وتبدأ بذلك دور جديًدا هلذه الروح، وتكون هذه الدورة نتيجة للدورة املاضية فتوجد الروح يف إنسان أو حيوان أو  

  ثعبان ويسعد أو يشقى نتيجة ملا قدم من عمل يف حياته السابقة.
ها السابق فكل دورة منقطعة متاما  ومن الشروط الالزمة لتجوال الروح أن الروح يف عاملها اجلديد ال تذكر شيًئا عن عامل

ن السماوية يف جانب، ولكنها سرعان ما   نة اهلندوسية تلتقي مع األد لنسبة للروح عن سواها من الدورات وهنا جند الد
ن السماوية ترى الروح كائنة مستقلة جبسم، ا على ما قدمت، ولكن األد   تبتعد عنها فنقطة االلتقاء هي خلود الروح وحسا

ا لسانه الذي نطق   خطائه، ويذكره  فهو حياسب على ما ارتكب مع هذا اجلسم، ويتم احلساب بعد أن يتعرف اإلنسان 
  ويده اليت امتدت، ورجله اليت سارت يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون.
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م بني الدورتني، وم ن  أما يف اهلندوسية فهناك انقطاع  عىن هذا أن الروح تعاقب على ذنب ال تعرفه وال تذكره، وترى األد
  السماوية أن األرض دار بالء واختبار، وان اآلخرة دار حساب وجزاء، ولكن الربمهية اعتربت األرض دار جزاء وثواب. 

لتناسخ إىل سلة من املسلمني يقول بن حزم يف كتابه الفصل يف امللل واألهو  اء والنحل افرتق القائلون  وقد تسرب القول 
بتناسخ األرواح على فرقتني؛ فذهبت الفرقة األوىل أن األرواح تنتقل بعد مفارقتها األجساد إىل أجسام أخرى، وإن مل تكن 
من نوع األجساد اليت فارقت، وهذا قول أمحد بن حافظ، وأمحد بن موسى تلميذه، وأيب مسلم اخلراساين، وحممد بن زكر 

  يب الذي صرح بذلك يف كتابه املرسوم (العلم اإلهلي) وهو قول القرامطة. الرازي الطب
لصورة البهيمية إىل األجساد   وقال الرازي يف بعض كتبه: لوال أنه ال سبيل إىل ختليص األرواح من األجساد املتصورة 

لقتل، والذبح ملا جاز قتل شيء من احليوان أو ذحبه الب تة وعلق بن حزم على هذا االجتاه، وهو  املتصورة بصورة اإلنسان إال 



لتناسخ القول برجعة فهي عودة  نه دعاوى وخرافات بال دليل، ومما تسرب إىل بعض فرق الشيعة متصًال  لتناسخ  القول 
  الروح حلياة جديدة، ولكنها يف الرجعة تعود يف اجلسم أي: أن الشخص نفسه جسًما وروًحا يعود للحياة بعد املوت. 
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وقد قال بعض اإلمامية بعودة علي بن أيب طالب، وقال أكثرهم: بعودة اإلمام الثاين عشر، وهو املهدي، ومسوه املهدي  
  املنتظر، وقال: إنه سيعود إىل األرض فيمألها عدًال بعد أن ملئت ظلًما. 

النطالق، وقد سبق أن تكلمنا عن اكتمال امليول ونريد ه لث العقائد: فيسمي  نا أن نزيد هذا املوضوع وضوًحا؛  أما 
فنقرر أن معىن اكتمال امليول والشهوات هو توقفها وتغلب اإلنسان على نفسه حبيث ال يبقي له شهوة وال ميال، بل يقنع مبا 

حصل عليه، وال يتطلب مزيًدا، وإذا مت ذلك مع انقطاع عن األعمال وعن عالئق الدنيا، وما فيها من مالذ وعصيان تلك  
النطالق؛ اليت  تستلزم تكرار املولد إذا مت له ذلك جنا من تكرار املولد، وامتزج مبا رهب، وهذه احلالة هي اليت يعربون عنها 

حمليط العظيم، وهدف احلياة األمسى واالنطالق من دورات   فاالنطالق هو االمتزاج مبا رهب، كما تندمج قطرة من ماء 
ألعمال؛ ألن األعمال الصاحلة جيازى عليها  الوجود املتوالية، واالندماج يف الكا ئن األمسى، وهذا االنطالق ال يكتسب 

  اإلنسان من طريق امليالد املتكرر كاألعمال الشريرة متاًما وقد ورد يف أرمك ما يلي: 
لربامها ف  يصري هو  من مل يرغب يف شيء ولن يرغب وحترر من رق األهواء واطمأنت نفسه فإنه ال يعاد إىل حواسه ويتحد 

قًيا ويؤخذ على هذا املبدأ أنه جعل التصوف، والزهد، والسلبية أفضل من صاحل العمال فهي الطريق لإلحتاد  ويصبح الفاين 
  ، ومصاحل األعمال، فتنقذ دورة جديدة يف احلياة تساب فيها الروح على ما قدمت من خري يف الدورة السابقة. 
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ملبادئ السابقة، بل ميكن القول أن هذه املبادئ كلها وثيقة الصلة بعضها  رابًعا: وحدة الوجود ه ذا املبدأ وثيق الصلة 
ببعض، وقد سبق عند احلديث عن هللا يف التفكري اهلندوسي أن شرحنا كيف انبثق الكون عن هللا، مث شرحنا عند الكالم عن  

  . مبدأ االنطالق، كيف ميكن أن يعود اإلنسان إىل اإلحتاد 
ويف ولويد مزيد ل إ يضاح الصلة بني الكون وبرامها؛ مما أدى إىل اعتقاده بوحدة الوجود وأن نقتبس من فلسفة اهلند  

لعبادة والقرابني،   ن يف لعامل قوة عظيمة يلزم التقرب هلا  اخلطوات اليت قادت إىل هذا التفكري، فقد كان الناس يؤمنون 
ليٍة مل تعد القرابني املادية ضرورية، بل حل حملها مراقبات على ظواهر كونية ختيلها  وكانت هذه القوة تسمى برامها يف مرحلٍة 

ً يوصل إىل برامها.  ، وذلك كالشمس، والنار، واهلواء، ويف املرحلة الثالثة راقب اإلنسان نفسه وتصورها قر   اإلنسان ضحا
م القوة الكامنة العاملية  يف املرحلة الرابعة جتردت املراقبات عن تصور القرابني ، بل صار الناس يراقبون أنفسهم على أ

املؤثرة، مث وصلوا من التمثل إىل العينية، وأذعنوا أن النفس الشخصية هي عني القوة احليوية العاملية، أو الربامها؛ فصار  
  املفتكر واملوضوع اخلارجي شيًئا واحد.

  قال طويل نقتبس منه بعض الفقرات: وقد صور أستاذ هندي متخصص هذا املوضوع يف م
خلقت احلياة هذه من الروح أمت؛ فاإلنسان ليس جسمه أو حواسه؛ ألن هذه ليست إال مركًبا، وهي تتغري ومتوت، وتبلى، بل 



اإلنسان هو الروح وهي سرمدية أزلية أبدية مستمرة غري خملوقة، وذكرت شروح "لويدا" أن اإلنسان من حيث روحه جاء  
ر؛ فإن اإلنسان من نوع اإلله، وروحه ال خيتلف عن الروح األكرب، إال كما  على فطرة  هللا برامها، وكما أن شرارة النار 

لظواهر املادية تبدأ رحلتها للعودة للروح األكرب؛ ولذلك يسمى ختلصها من   ختتلف البذرة عن الشجرة عندما جترد الروح 
  اجلسم طريق العودة، 
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  تفكري اهلندي له صفات ثالث فهو برامها، أي: خالق، و"وشنو" أي: حافظ، وسيًفا، أي: مهلك. واإلله يف ال
وهذه الصفات اإلهلية الثالثة كامنة يف اإلنسان فهو خيلق األفكار واألنظمة واملؤسسات، وحيافظ عليها، ويستطيع تدمريها  

  ليعيد خلقها يف شكل آخر. 
يدانت" وردت العبارة التالية هذا الكون كله ليس إال ظهورًا للوجود احلقيقي  ويف فلسفة اهلند األخالقية املسماة "و 

األساسي، وإن الشمس والقمر، ومجيع جهات العامل، ومجيع أرواح املوجودات أجزاء ومظاهر لذلك الوجود احمليط املطلق،  
ار تفجر من ذلك الروح احمليط الذي يستقر  وإن احلياة كلها أشكال لتلك القوة الوحيدة األصيلة، وإن اجلبال والبحار، واأل

  يف سائر األشياء. 
وهذا التفكري هو ما قال به "سانكرا" يف القرن الثامن امليالدي إذ وضح اهلندوس يف وحدة الوجود، وحاول أن يدلل على  

  رفض االزدواج، وأن الروح اإلنسانية هي جزء من الروح العالية برامها. 
بعض طوائف املسلمني من الصوفية، والشيعة وقد لقي احلالج حتفه؛ بسبب اعتناقه املذهب، وقد تسرب هذا التفكري إىل 

  ودعوته له، ومما يروى من شعره يف ذلك: 
  عجبُت منك ومين ... أفنيُتك مين عين

  أدنيتين منك حىت ... ظننت انك أين 
"أنَت أنَت" يقصد أنت اإلله؛ فنفاه علي إىل  : -رضي هللا عنه-ويروي الشهرستاين: أن ابن سبأ قال مرة لعلي بن أيب طالب  

  املدائن، ورمبا يقال: إن عقوبة النفي مل تكن 
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كافية، ولكن جياب على ذلك أن فسق ابن سبأ مل يكن قد وضح بعد، وأن اجلملة اليت قاهلا: "أنت أنت" مل تكن ظاهرة  
  الداللة.

لغ القوة عندما اتضح ذلك املقصود فيما املقصود الضال الذي كانت هذه اجلملة معربة عنه؛ و  لذلك جند موقف علي قو 
بعد فريوي بن حزم أن قوم أصحاب عبد هللا بن سبأ أتوا عليا، وقالوا له: إنه هو، فقال هلم: ومن هو؟ فقالوا: أنت هللا فثار  

ر وألقاهم فيها. احلمد  عل شعال  إلعدام حرقًا، وأمر  ا نعمة.علي، وحكم عليهم    ى نعمة اإلسالم وكفى 
  

  األخالق عند اهلندوسيني 



  وأنتقل بك أيها الدارس الكرمي من عقيدة اهلندوس إىل األخالق عند اهلندوسيني: 
ودستور   -كما قلنا -من صور األخالق عند اهلندوسيني أن أغلى ما يطمع فيه الربمهي هو االنطالق واالندماج يف برامها 

ن يعيش أسري عقل اهلندي للوصول إىل  لصوم، وأرق الليل وتعذيب النفس كما كان،  دة املفرطة   هذه الغاية كان دائًما الز
ن يبدو دائًما كثري اهلموم، واخلوف، والتشاؤم، هو ال يتمىن املوت؛ ألن ما تنقله إىل   احلرمان، وحيمل نفسه ألوان البالء، و

  فناء يف برامها.دورة جديدة من دورات حياته، بل يرجو لنفسه ال
لبؤس وحماربة املالذ والسلبية والتصور وتعذيب النفس. وقسمت الفلسفة   ومن أجل ذلك حفلت حياة كثري من اهلنود 

عتبار متوسط العمر   ا، وكل دور مدته مخسة وعشرون عاًما  اهلندية احلياة أربع مراحل وجعلت لكل مرحلة منهجا يليق 
  مائة عاًما،
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ر األول دور الرتبية اجلسدية، والعقلية والروحية، والدور الثاين دور احلياة العائلية املرء يف هذا الدور، ويكون له أهل،  فالدو 
  وذرية، ويقوم بواجباته األهلية. 

تمع دون أن يكون هلما مطمع شخصي،   ويف الدور الثالث يتنحى عن احلياة العائلية هو وزوجته ويشغالن أنفسهما خبدمة ا
ضة الروحية ويف كل مرحلة من هذه   أو نفع عائلي، أما الدور الرابع فيتجرد املرء فيه من كل ما هو دنيوي، ويتفرغ للر

  املراحل نوع من الزهادة، ولكن الزهادة يف املرحلة األخرية أقصى وأصعب. 
يف املرحلة األخرية وفيه إن الذي  وسننقل من شرائع منه بعض ما فرضه الفقه اهلندوسي على اهلندوس من الزهادة وخباصة 

لسوء والنفس ال تشبع أبًدا، بل يزداد   تغلب على نفسه فقد تغلب على حواسه اليت تقوده إىل الشر إن النفس ألمارة 
جشعها بعد أن تنال مشتهاها، إن الذي أويت كل شيء، والذي ختلى كل ما كان يف يده، فهذا خري من ذاك على طالب  

احللوى، واللحوم، والروائح الطيبة، والنساء، وكذلك جيب عليه أال يدلك جسده مبا له رائحة طيبة، وال  العلم أن يتجنب 
لتسول.  لشمسية، وعليه أال يهتم برزقه حيصن رزقه    يكتحل، وال يلبس حذاًء وال يتظلل 

إلقامة يف الغابة، و  لتخلي عن احلياة األهلية، و إذا أقمت يف الغابة فليس لك أن  وعندما تتدخل يف الشيخوخة عليك 
تقص شعرك وحليتك وشواربك، وال أن تـَُقلَِّم أظفارك، وليكن طعامك مما متد األرض وتثمر األشجار، وال تقطف الثمر  

ك واللحم واخلمر. لصوم، تصوم يوًما وتفطر يوًما، وإ   بنفسك، بل ُكْل منه سقط من الشجرة بنفسه وعليك 
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م املطر حتت السماء، وارتدي الرداء املبلل يف   عود نفسك على  تقلبان املوسم؛ فاجلس حتت الشمس احملرقة، وعش أ
نس يف املكان الذي   الشتاء، ال تفكر يف الراحة البدنية، اجتنب سائر امللذات، ال تقرتب من زوجتك َمنْ على األرض وال 

شعًرا، وحىت ال تدوس نسمة، وإذا شربت املاء فاحذر أن    أنت فيه، إذا مشيت فامشي حذرًا حىت ال تتخطى عظًما، أو
  تبتلع نسمة، ال تفرح للذيذ، وال حتزن على الرديء. 

ولعل مما يكمل صورة البؤس، والتشاؤم عند اهلنود أن نقتبس بعض عبارات من كتاب يعد عند اهلندوس أعظم كتاب ألف 



ا) الذي كأكثر  حتت السماء كما قال بذلك "سوامي رانرتتيها" القديس اهل ندوسي املعاصر، وهذا الكتاب هو (يوجا وأسوذو
ليفه، يقول: هذا الكتاب السعادة ال سبيل هلا يف العامل الذي خلقت   الكتب املقدسة لدى اهلنود ال يعرف مؤلف، وال زمن 

  ال خداًعا وأوهاًما.كل نفس فيه لتموت كل شيء يف هذا العامل سائر إىل الزوال والفناء مسرات، هذه احلياة ليست إ
وقد سقطت األفراح على األحزان أجل مل يشرتيها أحًدا، كما تشرتى العبيد، ولكننا نعمل كأننا عبيد مسخرون الرغبة فينا  
بة إىل ما تناله ومهما أشبعتها ازدادت جوًعا   متقلقلة دائًما كالقرد والنفس ال تشبع أبًدا، وال تقنع مبا يف اليد، وال تزال و

  ًحا، ال خري يف جسٍد له حمل للعاهات ووعاء لسائر اآلالم، وهو سائر إىل االحنالل.وطمو 
لضعف والطوقان والعجز وعدم القدرة على الكالم والتجرد من العلم، و ترى ماذا جيود علينا به زمن   اتصفت الطفولة 

، مث ال تلبس أن ختتفي مف المها الثلجية  الشباب، وهل الشباب إال كومضة برق ختطف أبصار سحة الطريق للشيخوخة 
اء األشياء كلها إال كومضة برق  ح من كل جهة ويل  القاسية، ما احلياة إال كنور السراج املوضوع يف اخلالء تلعب به الر

  تنري حلظة، مث ختتفي إىل األبد. 
وت عاجًال أو أجًال، وأن املوت سيقضي على  وما هي قيمة اجلسد واألفراح والثروة واجلاه، وامللك إن كان حمتًما علينا أن من

  كل شيء.

)1/115 (  

  

  مناذج من الفقه اهلندوسي 
أنتقل بك إىل مناذج من الفقه اهلندوسي، إلعطاء منا ذ ج من الفقه اهلندوسي سنعتمد على مصدر مهم جدا هو الكتاب  

راما ساسرت" هو كتاب جامع حيتوي على الشرائع اليت تطبعها الطائف   ة اهلندوسية. "منو
ليف أول إنسان على األرض، أو  شر الكتاب: إنه مؤلف عتيق ال نعرف مبدأه وال مؤلفه وقد زعم البعض أنه من  ويقول 

هلام من هللا يف زمان غارق يف القدم ولكن األصح أنه وضع يف فرتة متتالية بعيد ما بينها فقد ورد ذكره يف  أول عارف وضعه 
عهدها إىل القرن السابع قبل امليالد مما يدل على أن بعض أجزائه كتب قبلها، وبه ذكر ملا وقع يف  املؤلفات اليت يرجع 

العصر البوذي، وهو على العموم حيمي الشرائع اليت ال حييد عنها اهلندوس املتدينون حىت اآلن، وسنقتبس من هذا الكتاب  
ملرأة، مث لسلطة احلاكمة و   بعض النظم املالية.  بعض النظم والقوانني اخلاصة 

امللك خلق هللا امللك ليسوقنا البلد، ويدافع عنها؛ ولذلك ال حتتقرن ملكا وإن كان طفًال رضيًعا؛ ألنه إله يف صورة إنسان  
فوق األرض وقد منح هللا امللك السلطان الذي يعاقب به املذنبني، فال ملك إال بسلطان، وال طاعة إال بسلطان العقاب،  

لعلم والشجاعة والنزاهة، وإمنا جاز له ذلك ألن الرجل وعلى امللك أ ن يصطفي لنفسه الوزراء من األسر الطيبة ممن اتصفوا 
عباء امللك الثقيلة وعلى امللك أن خيتار سفراءه من أهل العلم والفراسة الذين تكفيهم   الواحد يصعب عليه القيام 

لك أن البهمي، وإن ساءت سرية فله أن ينصح امللك إذا شاء، وعلى  اإلرشادات للنفوذ إىل األسرار العميقة؛ وليعلم امل
لطيبني والشدة مع األشرار؛ فامللك العادل الذي ال يداهن الناس حيبه الناس.    امللك الرفق 

ملتزوجة يف  أما الكالم عن املرأة تعيش املرأة وليس هلا خيار سواًء كانت بنتا صغرية أو شابة أو عجوزًا البنت يف خيار أبيها وا
  خيار بعلها واألرملة يف خيار أبنائها، وليس
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هلا أن تستقل أبًدا، وعلى املرأة أن ترضى مبن ارتضاه هلا والدها بعًال فتخدمه طول حياته، وال تفكر يف رجل آخر بعد وفاته، 
جر ما تشتهيه من األكل اللذيذ، واللبس احلسن، والزينة كله ا، وتعيش أرملة إىل آخر عمرها، وإن  بل عليها حينئٍذ أن 

ا، وحيب امرأة غريها، فال حتقد عليه، وال تقصر يف خدمته، ونيل مرضاته، فقد نيطت جنة املرأة   وجدت زوجها ال يعتين 
من يفعل برضاء بعلها، فال تفعلن شيًئا ال يرضاه بعلها، وليس لواله البنت أن ينال شيًئا من املال، أو املتاع عند تزوجيها ألن 

ا   ع بنته واألسرة اليت حترتم املرأة؛ فإن اآلهلة ختصها بعطفها وأما األسرة اليت حتتقر فيها املرأة؛ فإن حسنا ذلك فكأنه 
تذهب سدى، واألوفق أن تشهد النساء للنساء، والرجال للرجال، والشهادة النساء، وإن كن نزيهات ال يقام هلا كبري الوزن؛ 

  ن فيها. ألن عقوهلن ال تواز 
ا تلده يف صورة ابنه فهي خليقة حبب زوجها واملرأة سيدة بيتها فعلى الرجل أن يسلمها مقاليد   حيب الزوج زوجته وليعلم أ

ا أن تلد وأن تريب أوالدها وتدبر أمور منزهلا ولتعلم املرأة أن عظمتها منوطة بعظمة زوجها والذي قال لرجل:   البيت وواجبا
سم الذي يقتل ألف نفس بريئة وإذا ابتلى   إين أزوجك ابنيت فال حيل له أن يرجع عن قوله وخيلف وعده وإن فعل ذلك؟ 

ما مل يقرت   حلب والوفاء؛ أل أحًدا بزوجة شريرة خداعة قاسية القلب، فله أن يطلقها ويطردها من بيته، وليعيش الزوجان 
  على اسم هللا ليفرتقا أو يتباغضا.

خذ روبية وربع ومن الكالم عن امللك  واملرأة إىل كالم عن مسائل اقتصادية ال جيوز أكل الر الفاحش، ولصاحب املال أن 
  رً عن مائة روبية يف كل شهر. - وربع روبية-
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وإذا حاول عم صيب صغري أن يستويل على أمالكه؛ فيمنعه امللك من ذلك، وحيول األمالك إىل إدارته حىت يبلغ الصيب 
والعقار الذي ال يوجد له صاحبه يبقيه امللك يف يده ثالث سنوات؛ فإن مل يعرف صاحبه خالل هذه املدة يصبح   الرشد

ملكا للملك بعدها، وإذا وجدت لقطة يف مكان أمر امللك حبفظها حىت يوجد صاحبها، والذي يسرق مثل هذا املال يلقي  
لقليل من الضرائب  أمام فيل ليدوسه نكال جلنايته، وكما متس العلقة الدم   قليًال قليًال، كذلك جيب على امللك أن يكتفي 

ح الفضة والذهب النصف، ومن احلبوب الثمن أو السدس ومن مثار األشجار السدس، وكذلك  على رعيته، فيأخذ من أر
  قصب السكر، والعطور، والعقاقري. 

  ل شهر ألعماله؛ فهذه الضريبة اليت عليهم أن يدفعوها. أما الصناع والعمال واملنبوذون فيسخرهم امللك يوًما واحًدا يف ك
والولد األكرب هو الذي يرث والديه، أما إخوته وأخواته، فكلهم يعيشون حتت أمره ألن األخ األكرب مبنزلة األب، والذي  

واسطة اخلرباء أمثان  ليس له ابن جيوز أن يقول لزوج ابنته إن ولد هلا ولد هو الذي يرثين ويقوم مقام ابين، ولينظم امللك ب 
م إىل مخسة عشر وال ميلك الولد والزوجة والرقيق شيًئا، وكل ما حيرزونه ملك لعائلته وال جيوز   السلع املتقلبة كل مخسة أ

  للملك أن يفرض ضريبة على األعمى واألبله، والكسح، وابن السبيل ومن يساعد املتبتلني إىل الكتاب املقدس.
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  ة لدى اهلندوسالكتب املقدس
ذه الكتب املقدسة الفكر اهلندي يتسلط عليه   أنتقل بك إىل الكتب املقدسة لدى اهلندوس وإعطاء فكرة عنها أو تعريف 

لتايل كثرت الكتب املقدسة حىت جاوزت املئات ووصلت إىل األلوف،   اجتاه الروحاين، ومن هنا كثرة اآلهلة لدى اهلنود؛ و
ت السماوية ي ملعىن فقط كالتوراة واإلجنيل، أو ويف الد ا كالم هللا أوحى به إىل أنبيائه  كون مصدر تقديس الكتب أ

  ملعىن واللفظ كالقرآن الكرمي.
ا بال يعرف ألكثرها وضع معني، وإمنا   ا من هللا فهي مل يوَح  ا موحى  أما مصدر تقديس الكتب عند اهلندوس، فليس أل

ليفها عدد كبري  من الناس على ما يذكرون، وليس مصدر التقديس إبداعها يف الفكرة أو األسلوب فكثريًا ما  اشرتك يف 
مشلت هذه الكتب أفكارًا بدائية وأساليب ركيكة، بل إن مصدر تقديس هذه الكتب هو على العموم االجتاه الروحاين لدى 

ليه أي كائن، أو تقديس أي كتاب دون حا   جة إىل إبداء األسباب.الفكر اهلندي واملوافقة على 
ومن الناحية العملية كان مصدر هذه الكثرة تفسري كتاب "ألويد" الذي يعترب أعظم الكتب املقدسة لدى اهلندوس فإن مرور  

الزمن على هذا الكتاب جعله عسري الفهم غريب اللغة؟؟ فألفت كتب كثرية لشرحه وتفسريه وعدها اهلندوس مقدسة، ومرت  
هذه الشروح إىل شروح جديدة وإضافات فكتبت كتب أخرى واستساغ العقل اهلندوسي أن جيعلها  قرون أخرى، واحتاجت

  مقدسة أيًضا، وتضخمت لويدا فاحتاجت إىل وضع خمتصرات قدسها العقل اهلندوسي 
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رخييا جديًدا على  إلضافة إىل كتب وضعت غري متصلة بلويد بل تصف حدً دينيا أو  أن الكتب املقدسة  كذلك هذا 
لدى اهلنود ليست كلها بطبيعة احلال يف مستوًى واحد، فمنها كتب قليلة االنتشار، أو ال حتظى بتقديس مجيع اهلندوس،  

  ومن كتب أقرب إىل الغموض منها إىل الوضوح.
اقتباسات كافيه إلظهار  ومن أعظم كتبهم املقدسة على العموم "ألويدا" وقوانني "مينو" وقد حتدثنا عنهما واقتبسنا منهما 

  ( ار أمهيتهما وبقي أن نعرف بكتب األربعة آخرى تعترب يف القمة بني كتب اهلندوس املقدسة وهذه الكتب هي: (مها
ن، وهي من   ) ملحمة اهلند الكربى تشبه "اإلليزا واألوديسا" عند اليو ار ) (مها (كيتا) (يوجا) و (سستها)، و (راميا

س" هذا النشيد  الكتب اهلندية ا س، وهو ابن العارف الكبري برسرا، وقد أملي "و لقليلة اليت يعرف مؤلفها: إن امسه، و
  املقدس على كنييت الذي دونه.

قبل امليالد وهي تصف حر بني أمراء أسرة ملكية واحدة ولكن مجيع   950وقد وقعت هذه امللحمة الكربى حوايل سنة  
ذا اجلانب آنذاك بل اختذ اآلهلة دورا يف املعركة أيًضا كما تروي األقاصيص ذلك، ومن أعظم  ملوك اهلند اشرتكوا فيها مع ه

" الذي يلقاها على مجاعة العلماء والنساك واملرتضني. ار سو   املعلمني الذين عنوا بتدريس "مها
ار بالغي إليكم رواية "مها س" ليعلمكم الدين  وقد افتتحها بقوله إنين أوفر حظا، وأسعد طالًعا  " اليت وضعها "و

" جبوهرها، والقصص االستطرادية املشتملة عليها مث بعد   ار اإلنساين ويرشدكم إىل احلياة وغايتها، وقد مسعت رواية "مها
  ذلك حدث أن قمت برحلة طويلة زرت فيها األماكن 
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  لكربى اليت تتحدث عنها وتصفها هذه األنشودة احلماسية. املقدسة وزرت ساحة القتال اليت دارت فيها راحة امللحمة ا
ت التمثيلية،   درة الحتواها على كثري من الروا ويبدأ سو يروي هذه امللحمة اليت يعتربها اهلندوس أنشودة محاسية 

ا كما يقولون كالبحر الذي يف قاعه من الدرر البهية واألحجار الكرمية ما ال  يعد وال حيصى، وهي  والتعاليم اجلليلة؛ وأل
  ينبوع يتفجر تفيض منه الثقافة، وتنهمر منه األخالق واآلداب.

ها ولكثرة االستطرادات   " يشق علينا فهمها، ويصعب علينا متابعتها؛ لكثرة األمساء الصعبة، وتشا وعندما نقرأ رواية "سو
ري حوادث هذه امللحمة يف هستنابور حيث كان والغموض وسنحاول هنا أن نعطي موجًزا للقصة، مث نتبعه بنماذج منها جت

ندو"   را شتارا" وكان مكفوف البصر؛ ولذلك آل امللك إىل الصغري املسمى " للملك ولدان الكبري منهما يدعى دهر "
لنفي للتكفري عن الذنب إىل جماهل الصحراء وإىل هنا انتقل امللك وزوجت اه ولكن هذا اقرتف ذنًبا، وهو ملك فحكم عليه 
ندو" يف املنفى بعد أن أعقب مخسة أوالد كانوا يعرفون خبمسة   وأل امللك إىل أوالده أخيه ويطلق عليهم "كورو" ومات "
لكهوف والفيايف حىت وصلوا إىل مرحلة عالية يف الدراسة الدينية ويف إجادة لويزا   ندو" وترىب هؤالء يف كنف الناسكني  "

  وغريها من الثقافات. 
خوته إىل "هاستنابورو" وطالب مرياثه يف امللك بعد أن متت الكفارة فناصبهم "كورو"  وملا بلغ  أكربهم سن الرشد عاد 

العداء، وانقلبوا حاسدين هلم، واعني جهد املستطاع لكل ما يضرهم، ويؤذيهم، وبدأت املناوشات تدب بني الفريقني، ولكن 
  هزم ألبا ندوا يف لعبة النرد  مساعي الصلح، وفقت بينهما فاشرتَكا يف احلكم، مث
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ت الصحاري ثالثة   لنفي عن مملكتهم إىل غا " فقضي عليهم  اليت كانت تعد طبق التقاليد السائدة شرفًا، وكرامة "لكشرت
  عشر عاًما.

هن" املنتمي إىل  وسافر هؤالء إىل املنفى، وملا انتهى األجل املضروب رجعوا إىل اململكة، وطالبوا حبقهم، ولكن "ديرود
"كورو" رفض أن يرد هلم حقوقهم، فاحتكم الطرفان إىل حراب، وشهدت ساحة القتال حرً ضروًسا بني الفريقني انتهت  

  زمية "ديروديهن". 
  ، لعهد والتكفري عن اخلطا يت آداب هامة عن لعبة النرد والوفاء  هذا هو جوهر امللحمة الكربى، ويف طيات القصة 

آلهلة، واجلن يف املوضوع من حني إىل آخر، كما ميكن أن نسميه خرافات خياالت، وأن خنرت بعض األحداث لنقصه  وتتدخل ا
  كما يلي يف منوذج من هذا الكتاب العظيم لدي اهلندوس. 

وتعمل كانت هناك حرب سجال بني اآلهلة، وطائفة "السورا" وعلى رأس كل من الفريقني املتحاربني قيادة حازمة تدبر احليل 
سرار الكتب املنزلة ومعارفها قائد اآلهلة، وكان " سوكر أجار " احملنك   بيقظة لتكسنب النصر فكان "برهسبيت" اخلبري 
  البصري يقود " أسورا " يف كفاحهم ضد اآلهلة، ولكن " سوكر أجار " كان جييد عملية "سنجيوين" اليت تعيد امليت حيا. 

أسورا" بسبب إعادة احلياة ملن ميوت منه يف احلرب، وكان هذا يرجح كفته على اآلهلة التمس  وعلى هذا فطاملا رجحت كفة "
" ويتقرب إليه، ويتعلم منه عملية "ساجنيوين" ولو بطريق   اآلهلة من "كاجا" وكان قد اعتزل احلرب أن يتصل "بسوكر أجار

"   وهتف به: قصدت إليك ألتلقى اخلداع فقبل "كاجا" وميم وجهه شطر سورا، ودخل على "سوكر أجار
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دروس احلكمة والعرفان حتت وصايتك، ومل يرده " سوكر أجار " ألن األستاذ املتضلع ال يرد طلب التلميذ النبيل، والتحق 
  "كاجا" ببيت " سوكر أجار " يتعلم وخيدم.

ها حبا مجَّا، وكان "كاجا" يقضي أكثر أوقاته معها  وكان لـ"سوكر أجار " بنت مجيلة أمساها " ديو ن ي " كان أبوها حيب
ين " وشغفت حببه، وخافت " أسورا " من عاقبة  ا فتعلقت به " ديو لغناء والرقص والقصص ويقضي هلا كل حاجا يسليها 

ين " وختيلت أن "كاجا" سيستطيع حتت ستار طلب العلم واخلدمة أن يعرف  سر عملية "  هذه العالقة بني "كاجا" و " ديو
سنجيوين "، ولذلك قررت سورا قتل "كاجا" وانتهزت فرصة خروجه يرعى ماشية أستاذه، وهجم عليها أفراد منها، وقتلوه، 

  ومزقوا جسمه شر ممزق. 
كية، وقالت:  أبيت، إن الشمس قد غابت   ين" وأسرعت إىل أبيها صارخة  وملا عادت املاشية بدونه انزعجت "ديو

ِت "كاجا" إين أخاف أن يكون شر نزل به، وإين ال أستطيع أن أعيش وال أراه جبانيب، فرق قلب األب  وعادت املاشية ، ومل 
البنته، واسرتعى عملية " سنجيوين " وسرعان ما حضر "كاجا" وقص عليهما ما حدث له وهو يرعى املاشية من هجوم "  

لتخلص من "كاجا" فذهب مرة ليحضر األزهار اجلميلة من  أسورا " عليه وقتله، ولكن " أسورا " دبر ت طريقا جديدا ل 
ين له دون جدوى فهرعت  ين " فانقض عليه بعضهم وقتلوه وحرقوه، ألقوا رماده يف اليم، وطال انتظار ديو الغابة إىل " ديو

نية.  حبة فأحياه هلا مرة  كية    أبيها 
وقتلته وحرقت جسته وأذابت رماده يف كأس مخر، وقدمت   ولكن " أسورا " دبرت أمًرا خطريًا، فقد أمسكت بـ"كاجا"

  الكأس إىل " سوكر أجار " فشربه،
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لقضاء والقدر،   لرضا  ين " إىل أبيها لثالث مرة، وعندما طالت غيبة "كاجا" وحاول أبوها أن ينصحها  وهرعت " ديو
رة اضطرب "كاجا" يف أحشائه فقال أبوها: إن عودة "كاجا" ولكنها بكت بنشيج وحسرة، وملا حاول أبوها أن حيييه هذه امل

ا ال بد أن تفقد حبيبها أو   ين "؛ إذ أدركت أ للحياة ال تتم إال مبويت؛ ليخرج هذا من بني أحشائي، ومشل احلزن " ديو
ها وجد حال للمشكلة، فقد علم السر " سنجيوين " إىل "كاجا" وهو يف   والدها واضطربت هلذا األمر الفاجع، ولكنَّ أ

صطناع سن جيوين معي، ومت   ، مث تعيد يل احلياة  أحشائه، وقال له: اآلن تشق بطين لتخرج أنت من أحشائي، وأموت أ
  ذلك بنجاح. 

وملا أعاد "سوكر" أجار للحياة احنىن تلميذه أمامه، وقال: إن الشيخ الذي يعلم التلميذ الساذج يقوم مقام األب فأنت أيب، 
  ث إين خرجت من داخلك فأنت يل كذلك أم حنون.وحي

ا تتخللها أحكام وقوانني آداب   ) وكما قلنا أنفا: إ ار ذلك منوذج من األقاصيص اليت اشرتكت فيها ال آهلة ودونتها (مها
" حمذرً  امن اخلمر ال تقرت  " ومن هتاف "سوكر أجار ب  فشرب اخلمر يصبح معصية بعد أن خدع بسببه "سوكر أجار

  " الفضيلة شارب اخلمر ويزدريه الناس احتقارا هذا بالغ، وقتل برمهي غدرا يعترب عمال منكرا يتحدث عنه "سوكر أجار
  طويال حمذرا " أسورا " من ارتكابه وكان ذلك مبناسبة االعتداء على "كاجا". 
ألساطري إىل الكتاب الثاين (كِ  يتا) أو (كَ  يتا) ه ار  ومن هذا الكتاب املليء  ذا الكتاب جزء من امللحمة الكربى مها



اليت حتدثنا عنها أنفا واليت كما قلنا تصف حر شعواء بني فريقني من األمراء ينحدران من أسرة ملكية واحدة، وينسب هذا 
  ل أروجنا. الكتاب أو أكثر إىل كرشنا أحد أبطال اهلندوس املقدسني، وكان قد اختذ جانبا يف هذه امللحمة حتت قيادة البط
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جلانب القصصي أو اخلرايف الذي الحظناه يف النموذج السابق، بل   ومن قراءة (كيتا) يالحظ اهتمام هذا الكتاب ال 
ار أروع التعاليم وأرقى الثقافات، ومنه   جلانب الفلسفي واالجتماعي، و (كيتا) هلذا يعترب من الروافد اليت قدمت إىل مها

م كثري ة رأيناها يف دراستنا السابقة، والكتاب يقدم لنا صورة اهليئة االجتماعية اهلندية يف ذلك العصر فنعلم  استمد ت تعالي
منه ما كان عليه الشعب من املعتقدات الدينية والعادات االجتماعية واألفكار الفلسفية، وو جهة نظره العامة يف احلياة وما  

عن سواء السبيل، ووقعوا فريسة للتقاليد واألوهام فرتكوا لب الدين ومتسكوا  بعد املمات، وهو خيرب أن الناس ضلوا 
لفاظ ويدا ويعملون بظواهرها فيقيمون الطقوس والعبادات الرمسية وهم مع اعتقادهم بوحدة هللا  بقشوره، وكانوا يتشدقون 

  ويتطريون ويعتقدون يف الفعل. يعبدون آهلة آخرى، وليس هذا فحسب بل يعبدون أسالفهم، وكذلك يعبدون العفاريت،
س ينعون على متبع الظواهر اجتاههم، ولكن هؤالء غلو كذلك يف مذهبه م   وجبانب هؤالء وعلى العكس منهم يوجد أ
س   ا قشور، وكان أكثر هؤالء وأولئك مقلدين جامدين، ويوجد أ فأنكروا العبادات والظواهر على اإلطالق زاعمني أ

  نية والتجرد من الدنيا النجاة فيهجرون الكسب ويعيشون عالة على الناس.آخرون يرون يف الرهبا
حوال بيئته مؤمنا مبعتقدات عصره وخ ادعا لألفكار الشائعة، فلما   وكان " أورجنا " زعيم أحد احلزبني املتحاربني متأثرا 

كريشنا " حوار ف وعظه " كريشنا    اصطفت الصفوف ودقت الطبول وآن أوان القتال تلجلج يف مباشرته، وجرى بينه وبني "
" وحثه على القتال وكتاب (كيتا) اشتمل على هذا احلوار الذي جرى يف ساحة احلرب، وأعفي مسعك من هذا احلوار املطول 

 .( ألساطري ألنتقل بك إىل الكتاب الثالث املقدس عند اهلندوس إعطاء فكرة عنه، وهو املسمى (راما   واملليء 
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) (را ار رخيه أنه كله أو بعضه أقدم من (مها لضبط، وكل ما نعرفه عن  ليفه  ريخ  ) كتاب قدمي ال يعرف مؤلفه وال  ما
رخيه   ) وإن كان ذلك ال حيدد  ار ) التقرييب بواسطة إشارايت إليه يف (مها ريخ (راما الذي تكلمنا عنه سابقا، وعرف 

)  لضبط؛ ألن الكتب املقدس ليف الكتاب كله، و (راما ريخ  ا على  ة اهلندية ألفت يف فرتات طويلة فال يدل حدث 
ألفكار الس ي اسية أو الدستورية للحياة اهلندية فهو يتحدث عن تكوين م جالس الشورى وطرق اختيار امللوك   يعين 

  عضائها.ووالة العهود، مث عن واجبات امللك وعن واجبات جمالس الشورى وسلوك أ
حد امللوك اهلند املشاهري وهو امللك " راما "، وحتتوي على تقاليد ونظم  ونقتبس من هذا الكتاب ثالث خطب تتصل 
لس التشريعي يف عاصمته أيودها وألقى   ا " ملك اهلند بوهن يف صحته فعقد ا لسياسة؛ أحس " داسار هندية تتصل 

  لس اخلطاب التايل: 
عليكم وقد بذلت كل جهدي يف القيام بواجبايت حنوكم، وها أ ذا قد بلغت من الكرب عتيا، وحيتم علي  اخرتمتوين ملكا 

ن أعباء امللك فوق مقدريت اآلن، وأراين أضعف من أن أحتملها، وهذه األعباء حتتاج إىل رجل أقوى   واجيب أن أصارحكم 



ه اليت تؤهله ليكون ويل عهدي، وينوب عين يف احلكم مين جسدا وعقال، وإنكم لتعرفون " راما " ابين وال ختفى ع  ليكم مزا
ما دمت حيا، وخيلفين بعدي وخيدم شعبه كأبيه، هذا رأيي أ ولك م احلرية التامة يف قبوله أو رده، فإن قبلتموه فذاك ما أريد  

ايتكم وغاييت واحده هي خدمة  وإن رفضتموه واخرتمت رجال غريه فإين أنزل على إرادتكم وأقبل قراركم بطيب نفس؛ ألن غ
  الشعب وخري البالد. 

ئبا عن امللك يف حياته على أن  وخرج امللك وترك األعضاء ليتناقشوا فاتفقت كلمتهم على قبول " راما " وليا للعهد و
ا " ذلك عاد للمجلس ومعه " راما  " خاطبه أمام يكون ملكا بعد وفاة أبيه إن سار سرية والده يف احلكم، فلما بلغ " داسار

  اجلالسني قائًال: 
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ئيب يف احلكم وخلفي يف امللك بعد ممايت مبا أنك أكرب أوالدي من  لقد وقع اختيار جملس الشعب عليك لتكون ويل عهدي و
ك املعر  لس أهال له، ومزا لشرف الذي أراك ا د، فأنت أحق أوالدي  وفة  زوجيت األوىل اليت هي كفء يل يف العز وا

جعلتك خلي ق التخدم شعبك، فعليك أن ختفض جناحك لرعيتك وتسهر على راحتها ورفاهيتها، وتعدل يف احلكم  
وتنصف سائر الناس، وليكن الكبري والصغري سواء عندك يف احلكم وال تؤثرن نفسك على املصاحل العامة، وال ختلدن للراحة 

عب وهناء هـ، فامللك جيب أن يكون حمبو لدى شعبه، حممودا يف  والتمتع بلذائذ احلياة، وليكن مهك الوحيد رضا الش
  سريته، وأشقى الناس وأحنسهم امللك الذي متقته رعيته؛ ألن من ميقته خلق هللا ميقته هللا. 

  وابتدأ " راما " مس ئ ولياته خبطاب قال فيه: 
لس  ال يوجد العدل إال ب ال صدق، وجيب أن يكون حمض اصرحيا ال تشوبه شائبة من  الكذب والباطل، وأعضاء هذا ا

الذين يعرفون احلق مث يظلون ساكتني هم أكثر الكاذبني شرا، والذين يسكتون عن احلق نظرا ملصاحلهم الذاتية أو خوفا من  
ر اجلحيم.  رمون الذين خيلدون يف  ء هم ا   نقمة األقو

رك على سيد حممد وآله وصحبه أمجعني. وا   لسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.وصل اللهم وسلم و
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نة اهلندوسية (  6الدرس:    ). 4الد
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس السادس

نة اهلندوسية (    )) 4(الد
  



  "لويزا" كتاب اهلندوس املقدس
  له وصحبه أمجعني؛ أما بعد: احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيد حممد، وعلى آ

نة اهلندوسبة من حيث "الكارما" وتناس خ األرواح، ووحدة الوجود واالنطالق، واألخالق عند  فنواصل الكالم عن الد
نة.   اهلندوسيني والعبادات، وما إىل ذلك مما تبقى يف عناصر هذه الد
رخيية كربى؛ إذ تنعكس يف هذا األدب  علمت أن "لويزا" كتاب اهلندوس املقدس ال يعرف له وضع معني، وإ منا له قيمة 

الديين حياة األهليني يف اهلند يف عهدهم القدمي، ومقرهم اجلديد، وفيه أخبار حلهم، وترحاهلم، ودينهم، وسياستهم،  
م ومهنهم، وحرفهم، وترى ف  م، ومساكنهم، ومالبسهم، ومطاعمهم، ومشار م، وثقافتهم ومعيشتهم، ومعاشر يه  وحضار

الرتياق، وإلوهية  مدارج ارتقاء احلياة العقلية من سذاجة البدوي إىل إىل شعور الفلسفي، فتوجد فيها داهية االبتدائية تنتهي 
  ترتقى إىل وحدة الوجود. 

رويدا" وكل من  جورويدا" و"ساماويدا" و"آ  وكما علمت أيًضا أن "الويدات" عبارة عن أربع كتب دينية هي "الرجيويدا" و"
هذه الويدات األربعة يشتمل على أربعة اجزاء هي: "مسهت" و"برمهن" و"أرنيك" و"أبونيشد" والناظر إىل هذه األقسام  

  األربعة.
يالحظ أن "السمهت" متثل دين الفطرة، أو الفكر البدائي، أما "الربمهن" فيمثل مذهب القانون، ودين األمة اليت تركت 

رخيي وجتيء بعده "ألفبين  البداوة، ولن تتعمق بعد يف احلضار  ة بـ"األرنيك" فينقل الفكرة من القانون إىل الروح، فهو معرب 
  شيدات" حيث مذهب الروح الذي هو املرتبة العليا يف سلسلة االرتقاء الديين. 

قوم على  وقد وضع "األبنيشيدات" يف املدة من مثامنائة إىل ستمائة قبل امليالد وعلمت أيًضا أن النظام عند اهلندوس ي
" و"الويشاش " و "   تمع حسب اهلندوسية من أربع طبقات هي: "الربمهه" و"القشرت الطبقات األربع حيث يتكون ا
سم   الشودر" ومزاعم اهلندوسية تصل إىل حد التمييز يف مصدر ما يتكون منه أهل كل طبقة، ويف شرع منه املعروف 

ه" الربامهه من وجهه و"القشترييني" من ذراعيه و"الويش" من فخذيه  "منوسيماتري" يقولون لسعادة العامل خلق "برمه
يت إىل شعائر وعبادات اهلندوس.   و"الشودر" من قدميه، وقد سبق تفصيل ذلك و

لرتاكم عرب السنني،   الطهارة تتوزع يف اهلند أماكن عديدة هلا صفة القداسة عند اهلندوس وهذه الكثرة العددية حصلت 
ر الغانج من بينها هو األكثر قداسة، وفيه   ويالحظ أن هذه ار، وإن كان  املواقع اليت حيجون إليها تتوزع على ضفاف األ

ر الغانج يزعمون أنه ينبع من حتت قدمي اإلله احلافظ "فشنو".  هم بعد حرق جثثهم، و   يلقون رماد مو
البشر ولسائر املخلوقات، وقد اعتمد اهلندوس املاء يف  ولعل املاء يتمتع مبكانة عندهم بسبب ما فيه من فوائد من حياة عند

الطهارة وطقوسهم يف الطهارة بواسطة املاء جند منها ما يتفق مع ما جاء يف الشرائع السماوية، وقد يكون ذلك عندهم  
ملاء، كما جاء يف نصو  الغتسال  م منه مثًال:  مستفاًدا من هذه الشرائع السماوية؛ فاجلنابة عندهم يتم التطهر منها  ص كتا

لنسبة للمرأة، كذلك تغتسل بعد احليض. لغسل، و   "إذا ما خرج املين من اإلنسان؛ فإنه يتطهر 
لتطهر بعد   وأما بعد اإلجهاض وإسقاط احلمل قبل أوانه، فالواجب معرفة كم من األشهر مضى على محلها، حبيث تقوم 

م هي عدد األشهر اليت مضت على احلمل،  ويف "منيومساتري" تطهر املرأة بعد اإلجهاض بيوم عن كل شهر من أشهر  عدة أ
لغسل   احلمل وتطهر بعد احليض 
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لغسل إذا ما المس شخًصا من األسافل، أو امرأة حائًضا أو نفساء، أو جسمان ميت، أو ملس من قد ملس   يطهر املرء 
مر امللك أو يريد  جثمان ميت، وكل من ميوت يف معركة، أو قتال، أو يهل ك بصاعقة، أو دون بقرة، أو برمهي أو يقتل 

ملاء، ومنها ما هو   امللك أن يكون طاهرا ال يتنجس أحد مبوته والطهارة عند اهلندوس منها ما هو حسي، وهو االغتسال 
لعبادات وهكذا دواليت؛ وهلذا الغرض التطهريي ن لعلوم املقدسة والقلب    ص شرعهم على ما يلي: معنوي كطهارة الروح 

إن العلم والنار، والطعام، والرتاب، والقلب، واملاء، والطلي خبفي البقر واهلواء، والطقوس الدينية، والشمس والزمن كل 
  أولئك تطهر جسم اإلنسان. 

لعبادات، ويطهر القلب  لعلوم املقدسة، و لصدق، ويطهر الروح  ملاء، أما اجلوف فيطهر  لعلم  إن البدن يطهر 
الصحيح، ويستنتج من النص السابق أمران اعتبار بول البقر مادة للتطهر؛ ولذلك فإن يف معابدهم، وبعد انتهاء طقوسهم  
ا تعطي الربكة، والربط بني طهارة البدن، وطهارة النفس، والروح هذا أمر يف منتهى  قد يرشون على الناس بول بقر، وظن أ

  األمهية عندهم. 
ا هي االستحمام وارتداء الثياب النظيف ذات اللون األصفر، أو  أما الصالة: فيب دو أن للصالة عندهم أركان ال تتم إال 

ملاء املعطر، وأثناء بدء الصالة هناك هيئة ختص كل من الرجل واملرأة، فالرجل   األبيض هذا مع غسل األيدي واألفواه 
  صالة اليت يكون أداؤها كما يلي:جيلس مرتبًعا، واملرأة جتلس على ركبتيها هذه أركان ال

ليس يف اهلندوسية صالة جامعة، وال صالة مجاعة؛ فالصالة كلها فردية وهي ثالثة أنواع صالة برفقة الكاهن، واتباع ترانيمه، 
  وصالة برفقته دون اتباع الرتانيم، وصالة فردية حمضة، 
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ن يف اليوم األو  لنسبة لصالة اهلندوس فهي مر ىل صباًحا، والثانية مساًء، وتفسريهم أن كل صالة تسقط ما حصل من أما 
هفوات، وأخطاء، وذنوب حصلت من اإلنسان ما بني هاتني الصالتني فصالة الصبح تسقط ذنوب الليل، وصالة املساء  

  تسقط ذنوب النهار. 
صالة الصبح "كيرتي" يف قلبه وهو ورد يف هذا املوضوع يف نصوص شرعهم من "نومسرتي" ما يلي على املصلي أن يقرأ يف 

واقف على قدميه من انبالج الفجر حىت مطلع الشمس، ويقرأها يف صالة املساء، وهو جالس إىل ظهور النجوم إن صالة  
ذه الطريقة تذهب كل ذنوب الليل، وصالة املساء تذهب كل ذنوب النهار، إن من ال يؤدي هاتني العبادتني قائًما   الصبح 

نية. يف الصباح و    قاعًدا يف املساء جيب أن يطرد ك"الشودر" ومينع من أداء الواجبات الدينية، وحيرم من حقوق املولودين 
ويالحظ من هذا النص تشدد اهلندوس يف مسألة الصالة فمن مل يؤدِّ الصالة عندهم يطرد، ويصبح من املنبوذين، وهم  

نية أي: من انتقلت إليهم روح كانت هلا  الطبقة اخلادمة الشودر وهذا عقاب القاسي إضافة إىل ح رمانه من حقوق املولودين 
ت،   لتمسك، واالعتزال يف الغا حياة سابقة، ولعل ذلك يشكر دليًال على أمهية الصالة يف شعائرهم؛ وألن اهلنود مولعون 

ار، فإن شرعهم يرشد إىل عبادة تولد االطمئنان، وهي تلك اليت ميكن أثن مل العقلي وعلى ضفاف األ اءها أن ميارس املرء 
لقرب من  لعبادات حىت ولو بقراءة "كيرتي" وحدها؛ وذلك  ن يقوم املرء  س  طلبا لصفاء النفس، فقد جاء عندهم ال 

  ر أو من غابة، وهو مطمئن البال مستجمع الفكر.
ا البخور ومع ذلك  ويستخدم اهلندوس عن طقوسهم يف معابدهم برفقة الكاهن إضافة إىل املاء يف  النهار النار اليت يوقدون 

  األزهار، والصالة اليت تؤدى يف املعابد 



)1/133 (  

  

تؤدى على الشكل التايل يتلو الكاهن تعاويذه التقليدية، وبعدها يركع الشخص حتت قدمي الصنم متضرًعا يتلو الكاهن  
ها الكاهن يف اخلتام، يتلو الكهنة دعاء خمصوًصا يصلي  األدعية التقليدية كل طبقة هلا وضع خاص يف األدعية اليت يتلو 

  الشخص مث يرش املاء، مث خيرج.
ومن شعائرهم إحراق املوتى والنفس هي األساس يف املفهوم اهلندوسي والبدن ليس له اعتبار كبري وضمن نظام التناسخ فإن 

تطهر حىت إذا ما مت هلا ذلك توقف حلوهلا يف األبدان،  النفس عندهم تنتقل يف دورة احلياة من بدن إىل آخر؛ طلًبا للزكية، وال
" لذلك اعتمدوا نظاًما قاسًيا مع البدن يف احلياة، وإذا ما مات املرء فيكون يف طقوسهم   لروح الكلية "النريفا وأحتدث 

ر "الغانج" النهر املقدس ع   ندهم.إحراق اجلسمان، ومن مث وضع الرماد يف أنبوب، وإلقاء هذا الرماد يف 
ب تكرمي البقرة دفنها إذا ماتت ضمن مراسيم معينة بينما اإلنسان حيرقونه، واألكثر غرابة  م يعدون من  والغريب عندهم: أ
ما كان سائًدا عندهم بشأن النساء، حيث كان من طقوسهم إحراق املرأة حية مع جسمان زوجها املتوىف، وبقيت هذا العادة 

ط القرن التاسع عشر للميالد حيث سنت احلكومة الربيطانية اليت كانت تستعمل اهلند يومها السائدة عند بعضهم حىت أواس
  قانوً مينع ذلك. 

"اليوغ" اإلنسان يف اهلندوسية من نفس "أمتان" وجسده أشبه ما يكون حباجز كثيف مينع النفس من انعتاق من توايل دورة  
إلله برامها؛ لذلك اعتمد اهلندوس مصطلح كارما، ويشري هذا املصطلح  احلياة عليها ليتحقق اإلحتاد من الروح الكلية، أ و 

عمال اإلنسان نفسه؛ فإذا سلك   إىل نظريته يف الوالدة، وتناسخ األرواح بني األبدان، ومصري اإلنسان خاصة النفس مرهون 
  اإلنسان
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لكل برامها، وإذا سبل اخلري، والعمل الصاحل، وقام بواجباته الدينية، بلغ "املقش  ى" و"انعتق" من دورة احلياة واملوت، واحتد 
  سلك اإلنسان طريق الشر واملفاسد وأمهل الواجب بقيت روحه متنقلة من جسد آلخر، وتتكرر عليها دورة احلياة واملوت. 

جلسد، والعمل  لتنفس، و ضة "اليوغ" و"اليوغا"، وهي التحكم  لتالشيه، وإماتة شهواته  هلذه الغاية عمد اهلندوس إىل ر
جيب أن تقرتن مبا يستمونه "هيمسا"، أي: الالعنف، واالمتناع عن توجيه األذى لآلخرين من البشر، أو املخلوقات، وكل ما 
فيه حياة مبا فيه ذلك احليوان" أو النبات إن "برامها" وأمتن النفس واحد؛ لذلك تكون "اليوغا" من أجل إعادة هذه اللحمة 

ت عند نزول النفس يف بدن فمطلب حترير النفس لتتحد برامها إذا هو غاية "اليوغا"، أو تسمى اليوجا، وبذلك  اليت انفك
تكون ممارسة "اليوغا" أمًرا مطلوً لتحقيق احلكمة اليت من خالهلا ميكن القضاء على اجلهل الذي يتسبب يف اخللط بني  

  يًضا إدراك الطبيعة اجلوهرية للذات: واعتبارها "البوشا" الروح."الربوشا" الروح و"البالكرييت" أي: املادة ويكن أ
إن "اليوغا" حتدث يف شبه انفصال للنفس والبدن رغم تالقيهما؛ حبيث مل تعد آالم البدن ذات فعل يف النفس، و"اليوغا"  

  ملوت واحد للجميع. متكن اإلنسان من اخلالص من الدنيا وزينتها، وهو على قيد احلياة، وهذا فضله؛ ألن اخلالص 
ن الكامل ألمتون الروح  ا يتم اإلحتاد والذو " اليت  ؛ متهيًدا لتحقيق "النريفا "اليوغ" هي السبيل للخالص من اآلالم والبال

إلنسان إىل خالص من نري البدن، ومن نوازع األ ليكون حمبا للناس مجيًعا    بربامها؛ هكذا تنتهي "اليوغا" 
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الدرجة الرفيعة تعطي لصاحبها لقب "مهامتا"، وهو لقب يطلق على الصلحاء، والقديسني عند اهلندوس، والكلمة   هذه
  ألصل من مقطعني أمتا أو أمتن، أي: الروح ومها معناه العظيم؛ وبذلك يصبح من حتقق له اخلالص صاحب الروح العظيم.

  املرأة عند اهلندوس: 
ًما طبقيا جائًرا ظلمت كذلك املرأة، وسلبت منها احلرية، واحلقوق بكل أنواعها، ومل تعطها أية إن اهلندوسية اليت اعتمدت نظا 

بسط احلقوق اإلنسانية املرأة   ما كان ومبراجعة نصوصهم يف شرعهم "مينوساماتري" جند ما ورد يف حق املرأة ظاملًا ال يقر هلا 
ل واحد بعد آخر يف هذا األمر فتكون مسئولية األب، وبعد الزواج  عند اهلندوس خاضعة يف شىت مراحل عمرها للرجل، وحي

ملرأة قط، بل جيب أن يرعاها أبوها يف   للزوج، وبعد وفاة الزوج لالبن ورد ذلك عندهم يف نصيني ال تليق احلرية املطلقة 
عمل عمًال، ولو داخل دارها صغرها وزوجها بعد ذلك وابنها يف كربها جيب على املرأة وهي صغرية، وشابة، أو مسنة أال ت

بعة ألبيها، ويف صباها لزوجها وإذا مات زوجها فالبنها، وال تكون   ا وحريتها، بل جيب أن تكون يف صغرها  مبطلق إراد
  مطلقة احلرية. 

ا وسلوكه الديين والدنيوي حىت العبادات   وتعطي الشريعة اهلندوس للرجل حق التسلط على زوجته يف شىت وجوه حيا
دهم من صالة وصوم ال تؤديها إال من خالله، ويطالبونه أن تطيعه لدرجة العبودية، وأن تكون طاعتها له قائمة حىت لو  عن

كان منحرفًا، وغري صاحل، وبذلك يكون جمتمع اهلندوس جمتمع ذكور بكل الكلمة من معىن، ورد عندهم حول هذا  
  املوضوع ما يلي: 

)1/136 (  

  

  ن حترتم زوجها كاإلله، ولو كان عارً من كل فضيلة وكان مييل إىل غريها.على املرأة املخلصة أ
ليس على املرأة أن تقوم مستقلة عن زوجها بعمل تقدمه، وال أن تنذر نذرًا، وال أن تصوم؛ ألن املرأة املطيعة لزوجها تنال  

  الفردوس األعلى بطاعتها له.
فعلى العقالء أن حيذروهن إن يف استطاعة النساء استهواء حىت العلماء من  جاء عندهم قد ُفِطَر النساء على إغراء الرجال، 

  الرجال، وجعلهم عبيد اهلوى والغضب. 
وتدعو اهلندوسية الرجل إىل عدم مواقعة زوجته وهي يف احليض، وهذا أمر يلتقون فيه مع الشرائع السماوية، ولكنهم ال  

البت عاد عن املرأة أثناء احليض، وعدم النوم على فراشها، أو استخدام ما متسه يقفون عند هذا احلد، بل يذهبون إىل القول 
جتناب يف هذه احلالة ورد  ملقابل  من أدوات طول هذه املدة، ويعطون صورة منفرة عمن يواقع زوجته يف احليض، ويرغبون 

دم احليض مهما غلبت عليه    أال يقرتب من زوجته عند ظهور - أي: الرجل-يف "مينوسامرتي" حول هذا األمر، وعليه 
  شهوته، وأال ينام معها بفراش واحد، وهذا معروف عند اليهود أيًضا.

ا، وهي يف حالة   الختصار إنه يضيع احلياة كلها واجتنا إن وطء احلائض يذهب العقل، والنشاط، والقوة، واجلمال، و
ا   احليض يزيد العقل، والنشاط والقوة، والعمر واملرأة، عند اهلندوس ال تتاح هلا فرصة التحصيل العلمي خاصة الفلسفة؛ أل

ا دراسة كتب "الفيدا" و"لويدا" املقدسة عندهم ينقل "ديوارانت" يف هذا   ال تطيق ذلك، ويقودها إىل اجلنون، وكذلك حيرمو
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راسا" إذا درست املرأة كتب "الفيدا" كانت هذه عالمة الفساد يف اململكة.    ففي "املها
م وبني دراسة الفلسفة؛ ألن النساء إن عرفن كيف ينظرن إىل اللذة واألمل، واحلياة واملوت نظرًة   إن الربامها حيولون بني زوجا

ن مس من اجلنون، أو أبني بعد ذلك أن يظللن على خضوعهن.   فلسفيًة أصا
متام زواج أوالدهم، والزواج واهلندوس يشجعون على الزواج املبكر، ويعتربون عدم الزواج عارًا، ومنذ الص غر يهتم األهل 

؛ لذلك انتشر عندهم إن مات الزوج قبل الزوجة أن حترق األرملة مع جثمان زوجها؛ ألنه خري  طًا أبد يربط املرأة بزوجها ر
، ويضعون بعض هلا أال تبقى بعده، ويدعون للتباعد يف الزواج حبيث يتزوج اإلنسان من قريباته، إما جلهة األم أو األب

  التوجيهات جلهة اختيار الزوجة يف "مينوساماتري" عن الزواج ما يلي: 
إن خري زوجة للمولود هي اليت ليست من قريبات األم، وال من أسرة األب وإذا كان موضوع حرق املرأة األرملة مع جثمان 

ائي بعد قانون أصدره املستعمرون اإلجنليز سن ة ألف ومثامنائة وثالثني من امليالد؛ فإن املرأة  زوجها قد توقََّف بشكل شبه 
ظلت حمرومة من املرياث أبويها حىت سنة ألف وتسعمائة وست ومخسني من امليالد؛ حيث صدر قانون يف اهلند يعطيها هذا 

مينها كي  ا بعُد يف جمتمع اهلند حيث إشكالية الدوقة اليت على أهلها  تقبل كزوجة، وهذا احلق إال أن املرأة مل تنتِه معا
األمر وبعد تطور الفحص اجلنيين قبل وضع احلمل معرفة جنس اجلنني ساعد على انتشار حركة الوأد اخلطرية للمولود األنثى،  

لدفن حلظة الوالدة. إلجهاض، أو    إما 
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دية أصدر الربملان اهلندي قانوً  وهذا األمر ليس بعيًدا؛ ففي أوائل أغسطس من عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعني امليال
ث كان يؤدي بعد معرفة نوع  حيذر إجراء الفحوص الطبية لتحديد نوع اجلنني قبل والدته؛ ألن طلب األهل للذكور دون اإل

ث من األجنة، وبعض األسر الفقرية يف والييت كامل و"راجستان" تقوم بقتل   اجلنني إىل ممارسة عمليات اإلجهاض لإل
ث، وال  املوالي ث بعد دقائق قليلة من الوالدة، وهذا حيصل غالًبا يف األسر الفقرية اليت يكون فيها عدد من اإل د اإل

  يستطيع األهل القيام بواجب التجهيز. 
ن اهلندوسية تعطي للرجل حق تطليق زوجته وهذا احلق غري معطى هلا أما األمور اليت تربر له هذا الطالق،   بقي أن نقول 

لنص التايل: فهي حب   سب شرعهم يف مينوسامرتي حمددة 
ا أعطيت له خبدعة. ا غري بكر، أو أ   حيق للرجل أن يطلق زوجته إذا ما ظهر له فيها عيب، أو مرض أو أ

  
  من تقاليد اهلندوس

  مث أنتقل بك أيها الدارس الكرمي إىل شيء من تقاليد اهلندوس:
يه من هو أكرب منك قدرًا، وإذا كنت جالًسا، ودخل عليك من هو أكرب منك  ال جتلس على احلصري، أو الفراش اجلالس عل

قدرًا، فـَُقم له، واستقبله، وسلم عليه، والصغري إذا لقي الكبار عليه أن يبدأهم السالم، وأن يعرفهم بنفسه، ومن ال يعرف  



  ألفاظ السالم يستخدم مع الكبري تعبريًا "متسكار" أي: احنين أمامك.
  "على الصغري إذا ما لقي كبريًا أن يعرفه بنفسه بعد السالم عليه قائًال: أ فالنيف نصوصهم: 
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إلنسان؛ لذلك   هذا التكرمي ينطلق من القدر، والعلم ال من العمر فقط ويتسع ليشمل عدًدا كبريًا من ذوي الشأن احمليطني 
  ألشخاص.جاء األمر عندهم بضرورة احرتام، وإجالل جمموعة كبرية من ا 

ألعمال الدينية وأستاذك ولو كانوا أصغر منك سنا، وقبل   قف وعظِّْم َخاَلَك، وعمك، ومحاك، والعلماء الذين يقومون 
ذلك؛ فالتكرمي األكرب، واالحرتام األعم هو للوالدين، فهما أصحاب الفضل األساسي على اإلنسان، وقد عانيا ما عانيا يف 

ملست   طاع مكافأة األبوين حىت وال مبائة سنة على ما يقاسيانه من العذاب يف نسل األوالد. تربيته، وإعداده ليس 
على التلميذ أن يقوم على خدمة األبوين، واألستاذ مبا يرضيهم، وبذلك ينال ثواب عبادته كلها، إن طاعة هؤالء الثالثة هي  

م؛ فالوالدان؛ واألستاذ هم أكثر من خري العبادات؛ فعلى التلميذ أال يقوم بعبادٍة ما رجاَء الثواب، وز ذ دَة احلسنات إال 
حيسن لإلنسان، ويسهم يف تشكيل شخصيته لذلك وجب عليه أن يبادهلما اإلكرام واإلجالل، وهذا االحرتام يعرب عنه  

هليئة عند التخاطب مع األستاذ.    سلوب املخاطبة، و
يذ أال يكلم أستاذه وهو مضطجع، أو وهو جالس على حصري، أو  واألدب اهلندوسي يف هذا الباب فيه: جيب على التلم

كل، أو كان منحرف الوجه عنه، بل عليه أن يكلمه قائًما إن كان األستاذ جالًسا، ويتقدم إليه، ويقرتب منه إن كان  وهو 
نعيم األخروي؛ وبذلك عليه  قائًما، ويسرع إليه إن كان قادًما، ويركض خلفه إن كان سائًرا، واهلندوسي عليه أن يسعى إىل ال

  أن يتحمل األذى يف الدنيا، وأال يرد اإلساءَة مبثلها. 
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ويف اهلندوسية مجلة وصا تصب كلها يف جممل اتباع الفضائل، فقد جاء يف نصوصهم: "ال تؤذي غريك ولو أوذيت، وال  
هم هللا من فضله واحرم اهلندوسية القمار، تتكلم مبا يؤذي غريك، ومينعك من النعيم األخروي، وال حتسد اآلخرين  على ما آ

ت وأن يعمل على معاقبة ذلك.    وتطالب احلاكم أن مينع القمار، وكل أشكال الرها
ويعدون القمار كسًبا غري مشروع، وهو من مجلة أنواع السرقة يقولون يف حترمي القمار على امللك أن مينع املقامرة، والرهان يف 

ما دة املقامرين واملراهنني؛ ألن القمار والرهان سرقة ظاهرة،   مملكته؛ أل يبيدان امللك على امللك أن يعمل جهد طاقته إل
ا حترم الرشوة، وحتارب النفاق، والتدليس، وحتظر التنجيم، واالرتزاق من خالله،   وتستمر مسرية القيم مع اهلندوسية، فإذا 

ا تعاقب من ال ميارس عمله خاصة األ م العقاب  كما أ ن يالحق هؤالء، وينزل  طباء بصدٍق وأمانة، وتطالب احلاكم 
تمع.   املناسب الستئصال الفساد من ا

ألجر ال   ورد يف شرع "مينو مساتري": "أن املرتشي، واملاكر، واملدلس، واملقامر واملعلم الذي يعلم أداء الطقوس الدينية 
خلبث، والنفاق، و  لتنجيم، ورجال احلكومة الكبار، والطبيب الذي ال ميارس مهنته للصواب هو الذي يسلك  الذي يعيش 

بصدق، واملشعوذ، واملومس املاكرة، وغريهم من الناس الذين خيادعون، وميكرون جهًرا، والذي يتزي بزي الفرق العالية هم  



يف قبضة امللك عليه أن ينظر إىل  شوك للرعية على امللك أن يستقصي أخبار هؤالء الناس، ويقبض عليهم؛ فإذا أصبحوا 
لنسبة إىل جرمه، واهلندوسية حترم السرقة، وتنزل أشد   إجرامهم، وإىل قواهم البدنية، مث لينزل العقاب بكل واحٍد منهم 

لسارق، وتتدرج العقوبة وصوًال إىل اإلعدام حالة تكرار فعِل السرقة.  ت    العقو
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قطع أيدي اللصوص الذين يسطون على املنازل ليًال للسرقة، مث ليصلبهم فتقطع إصبع  يقول شرعهم: "على امللك أن ي
لسرقة الثالثة، ومن آداب اهلندوسية،   ملوت  اللص يف أول سرقة يسرقها وتقطع يده وقدمه يف السرقة الثانية، ويعاقب 

لتايل فمن يغش عندهم له العقاب، وال يصح أن مير عم له بال عقاب؛ كي يرتدع سواه كي يرتدع  وشرعها حترمي الغش، و
  وسواه عن فعل الغش.

ئنه، أو يغايل يف الثمن، وحترم اهلندوسية  لغرامة املالية الصغرى، أو املتوسطة كل من يغش ز ورد يف "مينو ساماتري" يعاقب 
نية أال يشربوها. اخلمر؛ ألنه جنس، ومصدر للخبث، كما يف قانون "مينوساماتري" إن اخلمر جنسة كاإلمث فعلى    املولودين 

مي هو االنطالق، واالندماج يف برامها، ودستور العقل  ومن صور األخالق عند اهلندوسيني: نقول إن أغلى ما يطمع فيه الرب
ن يعيش أسري  لصوم، وأرق الليل وتعذيب النفس، كما كان  اهلندي للوصول هلذه الغاية كان دائًما الزهادة املفرطة 

ن يبدو دائًما كثري اهلموم، واخلوف والنشاذ، هو ال يتمىن املوت ألن املوت ينقله إىل احلرما ن، وحيمل نفسه ألوان البالء، و
  دورة جديدة من دورات حياته، بل يرجو لنفسه الفناء يف برامها.

  
  اعتقاد اهلندوس حول تناسخ األرواح

  ث يؤمن اهلنود بتناسخ األرواح:أنتقل بك إىل ما يعتقده اهلندوس حول تناسخ األرواح حي
ومعناه: أن الروح حينما تفارق جسدها عند املوت تنتقل إىل جسد آخر وتستمر هكذا يف التنقل حىت تستقر يف أصلها  

ا اهلنود؛ ألن مجيع   األول الذي صدرت منه وهو هللا تعاىل، وفكرة التناسخ هذه تتضمن فكرة وحدة الوجود الذي قال 
  هم تتضمن روًحا صدرت من هللا الواحد، والكائنات يف احلقيقة هي الروح السارية فيها. الكائنات يف نظر 
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وما املادة احملسوسة إال مظاهر فانية ال قيمة هلا، واألرواح حينما تصدر من مقرها األول تبقى عاشقة للعودة إىل مصدرها،  
ملادة، وتشابكها مع الشهوات ي   ؤخر هلا حتقيق هذا األمل. وأصلها، ولكن اختالطها 

إن املوجودات كلها قد صدرت عن هللا، وستعود إليه؛ فهو وحده املوجود وهو أصل كل موجود سواه، ويف إطار وحدة  
  الوجود يفهم التناسخ الروحي ألن الروح تفارق اجلسد املادي عند املوت، وتنتقل إىل جسد آخر.

لقضاء السابق مؤمًنا؛ وأكد البريوين هذه القضية، ويورد نصوص من ال سدوا ألرجن: إن كنت  كتب اهلندوسية تقول: قال 
ً ال رجوع معه؛ فإن األرواح غري مائتة، وال متغرية إمنا ترتدد يف األبدان  م ليسوا، وال حنن مًعا مبوتى، وال ذاهبني ذها فاعلم أ

قباها موت البدن، مث العودة كيف يذكر املوت،  على تغري اإلنسان من الطفولة للشباب والكهولة، مث الشيخوخة اليت ع



ر   بتة قائمة ال سيف يقطعها، وال  والقتل من عرف أتن النفس أبدية الوجود ال عن والدة وال إىل تلف وعدم، وهي 
وإليه  حترقها، كل مولود ميت وكل ميت عائد، وليس لإلنسان من كال األمرين شيء، وإمنا مها إىل هللا الذي منه مجيع األمور

  تصري.
  إن االعتقاد يف التناسخ عندهم يعتمد على بعض القضا اليقينية يف نظرهم وهي:

قية خالدة، وهي جوهر اإلنسان.    اإلنسان يف احلقيقة بروحه ال جبسده؛ ألن اجلسد ينتهي، أما الروح فهي 
جلسد، والعقاب بعد املوت ي لروح ال  لشقاء متعلٌق  لسعادة أو  لروح فقط.اإلحساس    كون 
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جلسد عاشت بني األهواء، والشهوات، ومالت إليها.    تنزل الروح من مصدرها طاهرة نقية؛ فإذا ما اختلطت 
لت روحه اخلري، وإن كان عمله شرا؛   لضرورة؛ فإن كان عمله خريًا  أعمال اإلنسان يف حياته تستتبع نتائجها بعد املوت 

لشر وذل لتناسخ؛ ألن اإلنسان الذي يعمل خريًا، تنتقل روحه إىل جسد صاحل طاهر أرقى من  جوزيت روحه  ك يتحقق 
قص شقي تشقى فيه، وهكذا  ن تنتقل إىل جسد  اجلسد السابق وهي بذلك تسعد أما اإلنسان السيئ؛ فإن روحه جتازى 

  جتازى الروح. 
ا اإلنسان   رادته فتحسن إىل اآلخرين، أو تسيء إليه البد أن يكافأ عليها  إن اهلنود ال يشكون يف أن األفعال اليت يقوم 

ا، وكل من يفلت من هذه احلياة جينيه يف حياة أخرى؛ ألنه ال ميوت موً كامًال، إن النفس يف كل   ذات يوم، أو يعاقب 
  كائٍن هي شخصيته، وال ميكن أن تصري إىل فناء. 

نه كان مثة حياة سابقة، كذلك يتحتم أن يكون املوت   إن النظر يف تفاوت الظروف يف احلياة الدنيا يؤدي حتًما إىل التسليم 
  مفضًيا إىل حياة جديدة تنال فيها النفس جزاء ما قدمت يف احلياة اليت انقضت، ولكن إىل مىت يستمر التناسخ. 

ألمر املستحيل، إن  التناسخ مستمر إىل أن تصل الروح إىل اخلري التام وتندمج يف اإلله برامها، ووصوهلا إىل  اخلري التام ليس 
الروح تستمر خالل التناسخ يف التجوال صعوًدا، وهبوطًا حىت تتمكن من قهر الشهوات والقضاء على الرغبات الدنيا،  

اية السلم؟ وحينئذ تتقمص جسًدا راقًيا نظيًفا، وبعده تستقر يف اخلري األعلى وبذلك يتحقق اهلدف األقصى  والوصول إىل 
  لروح فتثبت، وتعيش يف سعادٍة دائمٍة وغامرة.ل
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ويالحظ هنا أن اهلنود يفصلون اجلسد عن الروح، وجيعلون كال منهما مستقال عن اآلخر، ويف نفس الوقت حيملون كال 
الروح آمثة معه، وهم   منهما ما يرتكبه اآلخر من أوزار؛ فالروح تتقمص جسًدا تشقيه إذا ارتكب إمثًا، واجلسد إذا أمث جيعل

مور ثالثة:   بذلك يرتددون بني مذهب اجلرب، ومذهب االختيار، ويف إطار اإلميان بتناسخ األرواح يظهر لنا إميان اهلنود 
  جتوال الروح وهو يعين تنقل الروح من جسد إىل جسد.  -أ

.وحدة الوجود وهو يعين أن الكون كله منبثق عن هللا وما الكون كله إال مظه -ب   ر 
رئها األعلى والمتزاجها يف حقيقتها األصلية. -ج   االنطالق وهو يعين عودة الروح إىل 



لروح؛ حيث يرى يف الوحدة الروحية دافًعا للمحبة  ذه اجلوانب املتصلة  ويدافع بعض فالسفة اهلنود املعاصرين عن اإلميان 
اطف التضامن والتعاون واحملبة، إن من يرى مجيع املخلوقات يف االجتماعية؛ فحني نفهم أننا كأغصاِن شجرٍة واحدة توجد عو 

  الوجود الواحد.
ن السماوية ترى أن   ويرى املوجود الواحد يف مجيع املخلوقات ال يكره أحًدا، ويتحرر من الوهم ومن األمل إىل األبد واألد

ا ال متوت مع اجلسد، وهي يف هذا تتفق مع العقيدة اهلندوسية، لكنها   الروح من هللا، وأن هلا دورها الكبري مع اجلسد، وأ
ختتلف عنها يف أن لكل كائٍن خملوق روحه اخلاصة به، وال تناسخ بني األرواح، وأن اآلخرة هي دار اجلزاء احلقيقي وأن النعيم  

جلسد والروح.   والعذاب يلحق 
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جلنة، وا لنار كضرورة للجزاء عن األعمال اخلرية، أو السيئة، ومها  مث احلديث عن اجلنة والنار يؤمن أغلب اهلندوسيني 
م يف تناسخ األرواح يقولون مبنازهلم أربعة تعيشها   لروح فقط، وحىت تتفق عقيد عندهم يف الدنيا، واجلزاء فيهما متعلق 

  الروح. 
عملت من خري حيث متكث فيها الروح  املنزلة األوىل: العليا وهي اجلنة اليت تنعم فيها األرواح، وتنال اجلزاء احلسن على ما

  مدة حمددة مبقدار العمل الذي أدته، مث تنتقل منها بعد انتهاء املدة إىل املنزلة الثانية وتسمى اجلنة عندهم. 
املنزلة الثانية الوسطى: وهي جمتمع الناس، حيث العمل والكسب، وفيها يكون تناسخ األرواح وجتواهلا، فإذا ما قامت الروح 

يف هذه املنزلة، تنتقل إىل املنزلة األوىل العليا إن كانت راقية، وتذهب إىل منزلة الثالثة السفلى إن كانت على خطأ   بدورها
  ونقص، ويسمون هذه املنزلة مارلوك.

ا فالذي تستحقه، ومتكث فيها مدة معينة خترج م  تيها األرواح اآلمثة لتأخذ عقا نها إىل  املنزلة الثالثة السفلى: وهي النار، و
كلوك" املنزلة الرابعة األدىن، وهي املنزلة اليت تعيش فيها أرواح النبات،   منزلة رابعة األدىن، واملنزلة الثالثة تسمى عندهم "
ا يف النار، وليس بعد هذه املنزلة منزلة أخرى فإذا ما ترقت   بط إليها الرواح بعد انتهاء عقو ت غري الناطقة، و واحليوا

ها انتقلت إىل املنزلة الثانية حيث تعمل وتنشط وتنال حظها الذي يستحقه صعودا أو هبوطا وهكذا تتحرك األرواح الروح في
  يف منازهلا املذكورة تبًعا لتصوٍر معٍني ال يتعارض مع تناسخ األرواح.
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م حيددون ومما ذكره اهلندوسيون نرى: أن املنزلة الواحدة يف حركة األرواح تتكون من مراتب  عديدة تصل إىل املئات كما أ
لكل عمل مرتبة معينة ومعىن هذا أن الروح قد متكث يف منزلٍة واحدة آالف السنني متنقلة بني مراتبها العديدة، ومن  

  الربمهيني من ينكر فكرة اجلنة والنار ويكتفي مبا يف التناسخ من عقوبة وجزاء. 
  

  العبادات اهلندوسية والطقوس الدينية
نتقل بك إىل احلديث عن العبادات اهلندوسية والطقوس الدينية؛ حيث حتدد املصادر اهلندوسية اهلدف األمسى للهندوسي، وأ



وتذكر أن غايته الوصول إىل اإلله والفناء فيه، وترى أن هذا هو قمة السعادة لإلنسان؛ ولذلك جند اهلندوسية توضح املنهج 
  األمثل لتحقيق هذا اهلدف. 

اهلندوسي يشمل طقوًسا، وعبادات معينة، كما يشمل نظًما وأخالقًا، والعبادات يف اهلندوسية كثرية، وهي أساس إن املنهج 
  املنهج للوصول عادة، وأمهها ما يلي: 

ا، وخيدم   ار املطهرة يغتسل اهلندوسي  أوًال: احلج: وهو قصد أحد البالد الطاهرة، أو أحد األصنام املعظمة، أو أحد األ
ويهدي إليه، ويكثر من التسبيح، والدعاء، ويتصدق للربامهة، والسدنة، وحيلق رأسه، وحليته واحلج عند اهلندوسيني   الصنم،

  تطوع، وفضيلة، وليس فرًضا ملزًما. 
ا أجازت احلج إىل أيِّ مكاٍن يوصف  وقد حددت النصوص اهلندوسية األماكن اليت حيج إليها أو اليت حيج إليه اهلنود كما أ

ا،  بفضي رانسي" وزهادهم يقصدو م يفضلون بعض األماكن على غريها، ومن املفضلة بلدة " لٍة ما يف أيِّ وقٍت كما أ
تيهم أجياهلم فيها  ا، وحيرصون على أن    ويالزمو
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رانسي" فينال فيها العفو الغفران، ومن هذه األماكن "بوكر"   ويقولون: إن سافك الدم مأخوٌذ بذنِبِه إالَّ أن يدخل بلدة "
  و"كشمري" وهناك العديد من األساطري حول السبب يف تعظيم هذه األماكن املعظمة.

نًيا: الصوم: وهو إمساك عن الطعام مدة ما يقول البريوين، والصوم أنواع خيتلف كل نوع حبسب مقدار املدة، وحبسب  
فهو أن يعني اليوم املصوم فيه ويضمر اسم يتقرب به إليه   صورة الفعل، فأما األمر املتوسط الذي به حتصل شريطة الصوم

على أن يبدأ الصوم، من ظهر اليوم السابق إىل شروق مشس اليوم التايل، أو إىل الظهر منه على أن يعلن امسًا يصام ألجله يف 
  يوم الصيام نفسه مع اإلكثار من التسوك، واالغتسال. 

كل عند الظه م كذلك، وهكذا تنوع ومن الصوم أنواع أخرى كأن  لطعام يف العتمة ثالثة أ م، ويعقبها  رية فقط ثالثة أ
  الصوم عند اهلندوسي تبًعا الختالف مدة االنقطاع عن الصوم، وتبًعا للغرض الذي من أجله كان الصوم.
يلزمهم الصيام يف  ويرى الدكتور على عبد الواحد وايف: أن عبادة الصوم نوعان نوع خاص لرجال الدين الربعميني حيث 

أوائل كل فصل من فصول السنة ووقت الكسوف، ومن غروب الشمس إىل غروب الشفق األمحر كل يوم، وصوم اخلاصة 
ه أوًال وصوم العامة فضيلة، وتطوع؛ وعلى اجلملة فسائر صوم اهلندوسي   فرض الزم ونوع للعامة، ومنه الصوم الذي أورد

  ل اهلنود يتفوقون يف علم الفلك، ومنازل القمر، مرتبط مبواقيت فلكية األمر الذي جع
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والصوم اهلندسي من العبادات اهلامة؛ ملا له من أثٍر واضٍح يف إمهال املطالب احليوانية للجسم وإضعاف القوى اجلسمية  
  اج معه.واإلقالل من حتكمها يف اإلنسان، وهذا أساس لتحقيق الغاية املرجوة، وهي الفناء يف هللا، واالندم

لثًا: الذكر: وهو عبادة تشمل قراءة األوراد والدعوات الدينية، والتسبيح ولزوم الصدق، ومالينة الناس يف احلديث، واألمر 
  ملعروف، والوعظ والتذكري.



امني على الراحتني املتجهتني حنو الشمس أ كانت.    رابًعا: الصالة وهي تسبيٌح وسجوٌد، ويكون بوضع اإل
دية الرقصات، وحركات أمام  خامسً  شيد، و ا: تقدمي القرابني: وهي تقدمي أنواع من األطعمة، واألشربة لآلهلة مع ترتيل األ

  اآلهلة اليت تعددت وكثرت. 
هم يف كومة من خشب السندل حتت إشراف الكهنة الذين يدهنون جسم  سادًسا: حرق املوتى؛ حيث يقوم اهلنود حبرق مو

لشحوم وال شيد أثناء احلرق وقبله، ويبقى أهل امليت جبواره أربًعا وعشرين ساعة، وذلك ليجمعوا امليت  دهون، ويرتلون األ
ري مجىن واجلاج يلتقيان فيها بني أهل األسطوري عند بلدة   الرماد إللقائه بعد اثين عشر يوًما يف النقطة اليت يعتقدون أن 

د.   هللا أ
لعبادات السالفة الذكر يف بعض األحيان إىل البقرة وهي من املعبودات اهلندية اليت سابًعا: عبادة البقر؛ حيث يتجه ا هلنود 

م.   مل تضعف قداستها مع األ
يقول املهامتاهاندي: إن محاية البقرة اليت فرضتها اهلندوسية هي هدية اهلند إىل العامل، والفكر اهلندي يعتقد أن البقرة هي أم  

؛ ألين أعبد  اإلنسان. إن البقرة خري  ً رفيق للمواطن اهلندي، وهي خري محاية للهند، عندما أرى البقرة ال أعدين أرى حيوا
ا تفضل أمي   البقرة، وسأدافع عنها أمام العامل أمجع إ
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ا متنحنا اللنب دائًما، وال تطلب مقابل ذلك سوى الطعام العادي، وال تكلفنا عالًجا إذا مرضت،  وإذا ماتت  احلقيقية؛ أل
ا.  ا، وإذا ماتت ينتفع بعظمها، وجلدها، وقرو   تنقطع بعظمها وجلدها وقرو

لعبادة واإلجالل، وأ أعد نفسي واحًدا من هؤالء املاليني، ومن العجيب أن يصدر هذا   إن ماليني اهلنود يتجهون للبقرة 
كملها هو "املهامتاهاندي" لكنه الضالل الذي يصاحب اإلنسان حني يبعد عن   التعظيم للبقرة من مفكر كبري حرر قارة 

ْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال * الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِيف احلَْ  ِ نـَْيا َوُهْم َحيَْسُبوَن طريق هللا، واقرأ معي قول هللا تعاىل: {ُقْل َهْل نـُنَـبُِّئُكْم  َياِة الدُّ
ًعا * ُأولَِئَك الَّذِ  ُْم ُحيِْسُنوَن ُصنـْ َّ } (الكهفَأ ِت َرِِّْم َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماُهلُْم َفَال نُِقيُم َهلُْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوْزً َ ِ   103: يَن َكَفُروا 

- 105 .(  
  وتلك حالة تفسر ألوان الضالل الذي حيدث من العلماء واملفكرين، وكثري من الرجال املشهورين.

حيث تتضمن كتب املقدسة عند اهلنود عددا من األسس والشرائع املنظمة حلياة اهلندية يف  هذا؛ ومن العبادات إىل الشرائع؛
إطار الطبقات اليت أشر إليها، ومن هذه النظم تنظيم الدولة على أساس خضوعها مللك من الربامهة خيتاره الشعب حلماية  

  الرعية الطاعة، ودفع اخلراج، واهلدا واألموال.  حدود الدولة من أعدائها، وعلى امللك أن يقود اجليش بنفسه، وله على
تمع؛ وإذ الشريعة اهلندوسية ال أهلية هلا   ووضع نظام للحياة   -كما أشر قبل-ويف شرائعهم توضيح مكانة املرأة يف ا

وعشرون  الفردية، وللنشاط الواجب اإلتباع حيث يقسم هذا النظام عمر الرجل إىل أربعة مراحل متساوية كل منها مخس
عاًما؛ ففي املرحلة األوىل يشهد الفرد بناء صحته وقوته وعقله وروحه، مث احلالة الثانية يتزوج، ويرعى أسرته، مث احلالة الثالثة  

تمع بقدر استطاعته،   يهتم خبدمة ا
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ا إىل عامل   ها األمسى ليتحقق له االنطالق.وال جيعل نشاطه كله ألسرته، ويف املرحلة الرابعة يهتم ببقية روحه والصعود 
، وتبيح  لقوة وخباصة يف طبقة القشرت ويف التشريع اهلندوسي وضع نظام للزواج الذي يتم عن طريق االستيالء على املرأة 
اهلندوسية نكاح االستضالع الذي حرمه اإلسالم، كما تبيح أن يشرتك يف املرأة الواحدة عدد من األزواج إذا كانوا إخوة،  

  ما تبيح تعدد الزوجات للزوج الواحد، واهلندوسية حترم الزواج على القديسني من رجال الدين.ك
ه، وال ترث البنت وحيددون حق امللكية الفردية يف العقار واملنقول،   وتضع اهلندوسية نظاًما للمرياث حيث يرث االبن أ

خذ بفكرة املسئولي ة اجلماعية يف القتل والسرقة والنكاح، وغري ذلك وحتدد  وتضع الشريعة اهلندوسية نظاًما للمسئولية 
مسئولية امللك واحلاكم، ومن الشرائع إىل األخالق حيث تدعو اهلندوسية إىل العديد من الفضائل األخالقية الراقية تعتمد  

  وصا عشرة كأساس لألخالق عندها وهي:
  مراعاة الكائن اإلهلي.  -  1
إلحسان. -  2   مقابلة اإلساءة 
  القناعة واحرتام ملك اآلخرين. -  3
  االستقامة.  -  4
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  الطهارة الشاملة.  -  5
  كبح مجاح النفس واحلواس.  - 6
  دراسة الفيدا والتعقل.  -  7
  الصرب واملثابرة.  -  8
  الصدق وحب احلقيقة.  -  9

  اجتناب الغضب.  -  10
جلزاء حيث يلقى  كما حيددون الرذائل اليت جيب أن يبتعد عنها اهلندوسي بشكل مفصل  وربطت اهلندوسية األخالق 

خذون من أخالقهم قاعدة ذهبية تقول ال تصنع   ً أليًما، واهلنود  ً روحيا ويلقى صانع الرذائل عقا صاحب الفضائل ثوا
  بغريك ماال حتب أن يصنعه غريك بك، وأحب لغريك ما حتبه لنفسك أشد احلب، وهم يرون يف هذا القاعدة مبدأ سالم،

  وأمان للجميع.
ن اهلند وتطورها  ن اهلند حيث ذهب العلماء يف تفسري نشأة أد لكالم عن املذاهب يف تفسري نشأة تطور أد وأختم 

  مذاهب متعددة نشملها يف اجتاهني رئيسني: 
ا ن اهلند مجيعا نشأة بطريق التطور الطبيعي ويرو يف بدايتها جمموعة   االجتاه األول: يذهب أصحاب هذا االجتاه إىل أن أد

  من العادات والتقاليد القدمية اليت حوهلا اهلنود خالل القرن الثامن قبل امليالد إىل دين منظم شامل أللوان من
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العبادة، والطقوس املختلفة، ويذهب هؤالء إىل أن البداية قامت على تعدد اآلهلة يف صورة بدائية حيث كانوا يقولون: إن  
  والصبح إله. الليل إله، 

لعجل،   مساء متعدد، ويؤهلون العواصف، ويرمزون هلا  ا  هلون الشمس ويسمو وكانوا يتقربون إليهما بشرب اخلمر، وكانوا 
وهكذا كثرة اآلهلة يف اهلند بصورة واضحة ترتقى من صور آهلة صغرية ضعيفة إىل آهلة قوية كبرية، مث حدث رقي أكثر فظهر  

  قائم على برمهة وشيفين، وسيًفا حيث تدور حوهلم األساطري العديدة.  لوث اآلهلة العظيم
وأخريًا كان التطور إىل اإلميان بغله خالق متصف بصفات راقية، كما جاء يف أنشودة اخللق اليت تضمنها الكتاب العاشر من 

نة اهلندوسية من صناعة اإلنسان؛ حيث سارت على سنة  التطور والرتقي كما تعترب البوذية "الرشفيدا"، وعلى هذا تعترب الد
واجلينية صورًا هلذا التطور، وإن اختذت اجتاهات مضادة يف بعض التعاليم، وأصحاب هذا االجتاه يرجعون مجيع مصادر  

لة من التعظيم واالحرتام.  ليف اإلنسان ووضعه، وما قداستها إال بسبب إحاطتها  ن اهلندية إىل    األد
رها وبواسطة هذا االجتاه وللكهنة دور رئيس يف  ا عن اآلهلة وآ إبراز هذا التقديس بواسطة األساطري واملتخيالت اليت يرمو

إلهلام املستمر للربامهة الطبقة  ، وإنكار النبوة، والقول  يتضح السبب يف تناقض العقيدة عند اهلندوس من أمثال اإلميان 
حلساب على األعمال بواسطة التناسق، حيث حيمل الوزر ما مل يرتكبه وأصحاب هذا املقربة لإلله برمهه، ومن أمثال اإلميان 

ن    الرأي عديدون، وهم ال يهتمون بتحليل األد
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  اهلندية، أو مصادرها حيث ال فائدة من ذا التحليل؛ ألن أي تعارض من تضاد مسلم عندهم حيث يقتضي ذلك. 
االجتاه إىل إن وجود التوحيد التام املنزه من كل ريب ونقص يف اهلندوسية دليل على   أما االجتاه الثاين: فيذهب أصحاب هذا

أن الدعوة اإلهلية قد جاءت مباشرة، أو وصلت إليهم بطريقٍة ما، ويستدلون على ذلك بعجز العقل عن الوصول وحده إىل  
لتطور،  ن القوة  ملرحلة األخرية  التوحيد املطلق، بكل تفصيالته وكماالته، كما يستدلون  والرتقي يقضي بظهور التوحيد 

شيد   من التطور بينما التوحيد وجد يف اهلند منذ البداية، كما يقول "ماكسميلر": أ كان العصر الذي مت فيه مجع األ
نثى، وال حتده أحوال   املذكورة يف "الرجيفلدا" فقبل ذلك العصر كان بني اهلنود مؤمنون  الواحد الذي ال هو بذكر وال 

  التشخيص وقيود الطبيعة اإلنسانية.
ذهان قول   ا إدراك أرفع وأعلى مما يطيف  وقد ارتفع شعراء الفيدا يف الواقع إىل أوجه سام يف إدراكهم احلقيقة الربوبية إ

لعديد من م من أهل الكتاب بل إن البوذية واجلينية ومها اإلله، وال يعرتفان  التعاليم اهلندوسية جاءت   خيدعون أنفسهم 
  متأخرة، مما يؤكد أن الدين يف اهلند كان يرتدى يف كثري من احلاالت.

يقول أصحاب هذا االجتاه: إن عقيدة التوحيد عند اهلنود دخلها حتريف البشر؛ وهلذا نرى الكتب اهلندوسية تتضمن التوحيد  
ألساطري وتقدس نظا م الطبقات، وكل ذلك ألوان من التحريف، كما أن البوذية مع التعدد وتنكر النبوة وحتيط اآلهلة 

  واجلينية ال تزيد عن هذه االجتاهات احملرفة. 
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جلنة والنار   ن البعض يرجع إىل الدين احلقيقي كاإلميان  ن اهلند على هذا  ومن املمكن تفسري التناقضات املوجودة يف أد
خر إىل التحريف، والتأليف البشري من الرساالت السماوية رغم كتبها املقدسة،  واإلميان بقوة الروح، ويرجو البعض اآل

وتعاليمها الرشيدة تظهر معها األفكار احملرفة، واالجتاهات الضالة؛ ولذلك هي تلبس الفرق العديدة إال وتظهر مدعية تبعيتها 
حلق.  ا الوحيدة املتمسكة    للرسالة اإلهلية، بل وتزعم أ

ن إىل إن هذا يؤكد ا الجتاه الثاين، ويشري إىل أن دخول التحريف يف أيِّ دين منكر. هذا وقد أشار بعض علماء مقارنة األد
جيل األمر الذي يضع الباحث  وجود تشابه يكاد أن يتطابق بني نصوص دينية هندية، وبني نصوص نصرانية، موجودة يف األ

آلخر، ونقل عنهم يف  ثر  إطار عدد من االحتماالت العقلية، والوقائع العلمية الثابتة، وال شك أن أمام ضرورة أن أحدمها 
  الالحق قد نقل عن السابق. 

رك على سيد حممد وآله وصحبه أمجعني. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.   وصل اللهم وسلم و
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نة البوذية ( 7الدرس:    ). 1الد
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  لدرس السابعا

نة البوذية (    )) 1(الد
  

نة  سيسه للد نة البوذية: بوذا وحياته، ومبادئه، و   الد
احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيد حممد، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين الغر  

حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد:    امليامني، ومن تبعهم 
نة البوذية واجلينية، وقد ذكرت لك ف يت الكالم عن الد نة اهلندوسية أو الربمهية  ن اهلند الكربى بعد الد في حديثنا عن أد

ا كاجلينية سارت يف إطار   من قبل أن البوذية كانت أحد االجتاهات الفكرية اليت نبعت يف القرن السادس، وذكر كذلك أ
ر عليهم الطبقات  الفكر اهلندي يف أكثر مبادئ ا كاجلينية كانت رد فعل لعسف الربامهة واستبدادهم مما أ ه، وذكر أيًضا أ

نة  ن مع الد نة البوذية واجلينية مها حركتان فكريتان متعاصر األخرى وخباصة طبقة الكشتري حيث األمراء واحملاربون، فالد
نة البوذية. اهلندوسية أو الربمهية، وحديثنا اآلن عن البوذية  سيسه للد   من حيث بوذا وحياته ومبادئه و

عن عقيدة البوذية يف اإلنسان، وحقيقة النفس ما بني اخلري والشر ونشأة الرهبنة يف   -إن شاء هللا  -ويبقى الكالم بعد 
نة البوذية لنقف عل ذه الد - يها ولنتعرف على مالحمها البوذية وأصوهلا وانتقاهلا إىل املسيحية، إىل غري ذلك مما هو يرتبط 

  فنقول: البوذية منسوبة إىل بوذا.  - ذن هللا تبارك وتعاىل
  من بوذا؟



تعاىل بنا نتعرف على مولده ونشأته من حيث املولد والنشأة يف الناحية الشرقية من اهلند، وجبانب مملكة "كوساال" بني مدينة  
ر "الكنج" املقدس " مشال  حيث تقع اآلن آجام كثيفة على حدود نيبال، كانت متتد أرض خصبة  "بنارس" وجبال "اهليماال

 ." نعة، فارعة األشجار طيبة اخلمائل، وكانت هذه األرض موطن قبيلة "ساكيا" من الطبقة "الكشتري   خمضرة 
"   وكان أمراء القبيلة هم أصحاب السيادة على هذه البقعة، وسالطينها املسموعي الكلمة النافذي الرأي، وكان "سدودا

أحد نبالء هذه القبيلة يقطن قرية ُتدعى "كبيال وافو"، له فيها ضياع فسيحة، وزروع نضرة، وقصور شاهقة، وجاٌه عريض،  
د العظيم.  " يعيش معها يف هذا النعيم املقيم، وا   وكان متزوًجا من نبيلة امسها "ما
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"" وماتت أمه يف األسبوع األول من والدته،  قبل امليالد أجنب هذان األبوان طف 563ويف سنة  ًال أطلقا عليه ""سذها
يت" وشب الطفل يف هذا النعيم العظيم، كما يشب أترابه من أبناء السادة وامللوك، ووجد الدنيا كلها   فحضنته خالته "مها

يأت له مفاتن احلياة، وانبسط األمل أمام عينيه و  تدفقت املسرات حتفه من كل جانب وبلغ حتت أمره، والنعيم رهن إرادته و
مطلع الشباب، وهو يرفل يف هذه النعمة كلمته مسموعة، ورأيه مطاع وسارع أبوه فزوجه من ابنة أحد األمراء وامسها  

سودهارا" ومل يطل الوقت حىت ُولد له ابن مسوه "راهوال". "  
" احلياة، كما عربها، ويعربها آ الف مثله من األمراء وامللوك وكان من املمكن أن تنسيه  كان من املمكن أن يعرب "سذها

ا تلك اآلالم اليت يعانيها البؤساء واألشقياء، وكان من املمكن أن يلهيه شبابه عن هرم الشيوخ،   مفاتن احلياة اليت نعم 
حلياة ، كأن الشباب ال  وصحته عن آالم املرضى، وحياته املرحة عن صور املوت والفناء، كما كان عند سواه، أو شغف 

  يهرم والصحة ال تنحل، واحلياة ال تزول.
"" مل يستسلم للمالذ والشهوات، ومل يفرغ لنفسه، ويستغرق يف شهواته،   كان من املمكن أن حيصل هذا، ولكن ""سذها

" جذبه جانب الش حساسها، ال بل احلق أن نقول: إن "سذها ر واألمل يف  وإمنا عاش فرًدا يف جمموعة يفكر فيها، وحيس 
احلياة أكثر مما جذبه جانب النعيم والسرور، فلم يرضخ للحياة اليت ُرمست له، وإمنا رسم هو لنفسه حياة من طراز آخر على  

  إن شاء هللا. -ما سيأيت تفصيله فيما بعد 
" وفلسفته:    أفكار "سذها

" التقى مرة بشيخ عجوز واهن يتوكأ على عصاه وي   وشك أن ينكفئ على صدره وقد احدودب تروي األقاصيص أن "سذها
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ج احلياة، فال   مل له، فقال له رفيقه شا هكذا  " و ظهره وتقوس وثقل عليه رأسه فال يطيق محله، فاضطرب له "سذها
" رأى مريًضا يتلوى من املرض ويئن من األمل، ويشكو من الع ناء،  مفر لنا من هذا املصري، وتروي قصة أخرى أن "سذها

ج احلياة.  لعناء، فقال له شا هكذا    وأهله حوله ال يستطيعون إيقاف األمل، بل ال يرون الداء، وال حيسون 
" شاهد جثة أمعن فيها البال، وبُعثت منها رائحة مؤذية وننت كريه، فاستغرق يف التفكري فقال   لثة: أن "سذها وتروي قصة 

ج احلياة.    له شا هكذا 



" يف هذا العناء، وهذا الشقاء ما مصدره، وكيف ميكن التخلص منه، وخباصة أن كل إنسان ال بد أن يعاين  وفكر "سذه ا
م العمر؛ فيعانون اهلرم والشيخوخة، وأحس والده  املرض يوًما، وال بد أن يعاين سكرات املوت، وكثري من الناس ميتد 

ن يبعد مناظر األمل عن ابنه، وأن يسبغ عليه مزيًدا من اللذات، واملسرات لتجذبه عن   جتاهه، فحاول مقاومة هذا االجتاه، 
 ."   التفكري يف اآلالم، والشجون، ولكن هذه األحاسيس كانت قد متكنت من فكر "شذها

" عمق فيه هذا الطابع وكانت اجتاهه صدا ألحاسيس نفسية قوية؛ وهلذا   فلم يكن من السهل أن يثين عنها، مث إن "سذها
" على أن يدع صخب احلياة، وأن يبدأ حياة الزهد، والفكر فإ ية مثر، واستقر رأي "سذها ِت  ن إبعاده عن هذه املناظر مل 

  لعله يصل إىل معرفة سر الكون.
" وهذه رابطة أخرى علينا أن   لبشر واملسرات بسبب والدة ابنه قال "سذها ويف إحدى الليايل حيث كان القصر ميوج 

مالته، ويف هجمة القصر بعدما شاهده من مرحٍ نرمسها،  " أمره على أن يفارق هذه املالذ، وأن يبدأ    وحسم "سذها
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م نظرة أخرية على زوجته وطفله، وتسلل من القصر، وامتطى جواده، وانطلق إىل مرحلة جديدة،  " نظر وغناٍء ألقى "سذها
" يف تلك الليلة شقة بعيدة، حىت إذا أسفر الصبح توقف خارج أراضي وكان سنه آنذاك تسعة وعشرين سنة، سار "سذ ها

ر رملية، وهناك ترجل، وقطع بسيفه ذوائبه املتهدلة، وأماط عنه كل حلية، وأرسلها مع حصانه وسيفه   عشريته على ضفة 
  أراد عن طريقهما أن يصل إىل غايته.إىل منزله، مث واصل سريه حىت التقى براهبني من الربامهة فبقي معهما، وتتلمذ عليهما، و 

ا الغاية اليت يتطلعان إليها، وكان   كد له أن ما يعيشان فيه من زهادة، وتقشف شيء مقصود لذاته، كأ ولكن بعد فرتة 
" وقرر أن يسعى بنفسه إىل نيل املعرفة، وكشف   " يريد الزهادة وسيلة ملعرفة أسرار الكون، ولذلك هجرمها "سذها "سذها

سرار الكون، وقد سلك من أجل هذا وسائل متعددة كالتصوف، والفلسفة، مث اجنذب حنو دنيا الرهبنة فبدأ حياة الرتهب؛ أ
ما" أسري الفلسفة اهلندية.  ما" أي: الراهب، أو "غو   لذلك حيسن بنا يف هذه املرحلة من حياته أن نسميه "غو

 " ما" إىل اآلالم  وقبل أن نسرتسل يف هذه املرحلة من حياة "سذها حيسن بنا أن نتساءل ملاذا اجتهت فلسفة "غو
واألشجان، حىت أصبحت احلياة كلها يف نظره جحيًما ال يُطاق ونسي ما يف احلياة من معروف وخري وختفيف ضر وحتقيق  

تدفع الباحث إىل  أمل، مث ملاذا اختذ التقشف واالنقطاع، والتبتل سبيًال للوصول إىل كشف احلجاب عنه؟ كل هذه األسئلة 
ثر مبيوهلا إىل العزلة،   ا، و ما" كان على األقل يف هذه الفرتة أسري الفلسفة اهلندوسية، قرأها، وعرف اجتاها االعتقاد أن "غو

ما" منظر املرض، والشيخوخة، وجثة امليت ضعف   والزهد واالنقطاع عن الناس بتفكري، أو بدون تفكري، فلما رأى "غو
  يف نفسه، ورجح عنده امليل إىل سلوك نفس الطريق الذي سلكه اهلندوس من قبل. دافع املقاومة
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ما" يف تقشفه:    "غو
ا عورته، وألقى جبسمه بني األشواك   ما" إىل العزلة والتقشف، وخلع ثيابه واكتفى برقاع وأوراق شجر يسرت  جلأ "غو

ً حبة من األرز يف  واحلصى وأمهل الطعام والشراب واملالذ، ويُقال: إن ه كان يتبلغ مبقدار ضئيل جدا من الطعام بلغ أحيا



ضات   لوان من الر اليوم، واختذ ذلك طريًقا رجاَء أن ُتكشف له أسرار احلياة، ويعرف السبيل للنجاة من عنائها، وقام 
  النفسية رغبة يف أن يطهر نفسه حىت تصل إىل سر الكون.

الل يف جسمه واحنالًال يف قواه، وزامله يف هذه الفرتة القاسية مخسة من النساك، وكانوا يرونه وقد كلفته هذه األعمال اضمح
أكثرهم قسوة على نفسه وأصربهم على اآلالم، ولذلك وضعوه يف موضع الزعامة بينهم، إذ كانت الزعامة يف ذلك احلني ملن  

ما" سب ع سنني يف هذا الصراع العنيف مل حيس يف أثنائها وال يستطيع أن يكون أشد صالبة وقسوة على جسمه، وأمضى "غو
ما"   يِّ أثٍر يسري به إىل غايته، وأدرك أن ما يفعله ما هو إال إجهاد جلسمه، ال يغين فتيًال، وهنا أقدم "غو ايتها  يف 

  بشجاعة على ما مل يكن معهوًدا يف نساك عصره. 
ا غاي ة وليست وسيلة، ويستمرون يف هذه احلرب حىت الفناء، ورمبا عدوا قديسني هؤالء النساك الذين يرون حماربة اجلسم كأ

ا وسيلة غري جمدية، فأعلن مترده على هذه   ما" فكان كما قلنا قد اختذ الزهد وسيلة، مث رأى أ بسبب ذلك املوقف، أما "غو
جلوع، وأعلن أن خري ما يوصله إىل غايته الطريقة، وعاد إىل طعامه وشرابه وكسائه، وقرر أن يتوقََّف عن قتل شهوات نفسه  

  عقل يتغذى يف جسم سليم، وقد خيب فعله هذا أملة أتباعه فيه، ففارقوه آسفني على ما آل إليه أمره. 
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  اإلشراقة والكشف عن األسرار:
ما" وإن كان قد عدل عن إماتة نفسه وتعذيبها؛ فإنه مل يعدل عن تفكريه، ومن الوا ضح: أن اإلنسان قد  على أن "غو

يستطيع فجأة أن يغري أحواله املادية من صوم إىل طعام، ومن تقشف إىل بذٍخ، ولكنه ال يستطيع بسهولة أن يتخلى عن  
تفكريه وفلسفته، وبينما كان ميشي وحيًدا موحًشا، مال إىل شجرة يف غابة "جوريال" ليتفيأ ظالهلا، ريثما يتناول طعامه، ولكن  

 ظل هذه الشجرة، ويُقال: إنه أحس برغبة يف البقاء حتتها بعض الوقت، فاستجاب هلذه الرغبة، وبقي حتت املقام طاب له يف 
ما".    الشجرة، ويف هذا املكان حدث ما كان يتمناه "غو

ما" واصًفا هذه املرحلة: مسعت صوً من داخلي قول بكل جالء وقوة، نعم يف الكون حق أيها الناسك، هنالك  ويقول "غو
حق ال ريب فيه، جاهد نفسك اليوم حىت تناله، فجلست حتت تلك الشجرة يف تلك الليلة من شهره األزهار، وقلت لعقلي 

وجسدي: امسعا ال تربحا هذا املكان حىت أجد ذلك احلق، لينشف اجللد، ولتتقطع العروق، ولتنفصل العظام، وليقف الدم 
ن، لن أقوم من مكاين حىت أعرف احلق ا لذي أنشده فينجيين، ومت له يف هذه اجللسة اإلشراقة اليت كان يرتقبها،  عن اجلر

 ." ا صوٌت حادثه وسنروي هذا احلديث عند الكالم عن "النريفا   ويراها بعض الباحثني الغربيني وحًيا، ويصورها بوذا 
مله، خا ئًضا يف تفكره إذ أخذه نزعة مساوية فغاب  وهنا ننقل عبارة موال حممد عبد السالم الرانبوري، وهي "وكان مستغرقًا 

عن نفسه وعن كل ما حوله، وطفق يطرأ عليه حال بعد حال، ويلحقه طور وراء طور، مث عاد شعوره يتجلى رويًدا رويًدا،  
ته، وتقلباته، ومباديه   فأشرَق الكون لديه، وأصبح العقل يتجرد عن شوائب املادية فانشرح صدره، ورأى العامل يف تكو

  مناحيه.و 

)1/164 (  

  



ا قط، فأبصر ينابيع احلياة،   وقد غلب الالهوت فتنور الالهوت، فذاق سرورًا ما خطر بباله من قبل، ووجد قوة ما استشعر 
فأحاط مبنابع اآلالم واستوعب منابت البؤس، واكتشف مقاليد السرور، ورأى سبيًال يهدي إىل تالشي األحزان وزهوق  

ل مبتغاه، وختلص من تقلبات احلياة، وجنا من حزازات اآلالم، تيقظ شعوره وتنورت بصريته واستوى  اآلالم، فأدرك متمناه،  و
  على عرش البوذية وسار بوذا، أي: العارف املستيقظ والعامل املتنوع. 

نة بوذا، وهو االسم، أو اللقف الذي حصل عليه عندما انكشف عنه الغطاء، و  حيسن  ومن اآلن سنطلق على بطل هذه الد
ا بوذا هذه اللحظة اليت يعتربها هو ويعتربها أتباعه حلظة إشراق وفوز.    بنا هنا أن ننقل العبارة اليت سجل 

يقول بوذا: "ملا أدركت هذا حتررت من اهلوى حتررت من شرور الكون األرضي، حتررت من شرور اخلطأ، حتررت من شرور  
م تكرر املولد، قد انتهى الصراط املقدس، قد متت الفريضة فلن أرجع  اجلهل، وتيقظ يف املتحرر شعور التحرر، وشعور عد

  إىل هذه الدنيا رجعة أخرى قد أبصرت هذا".
ترى ما هذه اإلشراقة اليت حصل عليها بوذا، وما هذا السر الذي ُكشف له، وما هذه األنوار اليت أحاطت بنفسه، وما تلك 

ا أن حيل مشكالت احليا ة، ويوقف املرض والشيخوخة واملوت؟ على كل حال لنسري اآلن شوطًا  الوسائل اليت استطاع 
"، وهي السر، أو احلل لكل هذه اآلالم، حنب هنا أن   آخر قبل أن نتحدث عن اإلشراقة أو ما يسميه البوذيون "النريفا

أي: العارف املستنري  نوضح بعض األمساء، واملظاهر اجلديدة اليت حدثت مع حدوث البوذية ومن أمهها إطالق لقب بوذا، 
ما" كما ذكر آنًفا.    على "غو

ما" فأصبح علًما عليه، وجاز بذلك استخدامه من غري "ال"   واللفظ يف األصل وصف، ولكن غلب إطالقه على "غو
ما" الراهب. " األمري أو "غو   التعريفية، وبوذا هو االسم الذي سنستعمله منذ اآلن يف احلديث عن "سيذها

رة اليت كان بوذا جيلس حتتها ملا مت له الكشف فقد ُمسيت شجرة العلم، أو الشجرة املقدسة، وقد احتلت عند  أما الشج
م، ورمسوه على  البوذيني مكانة سامية، مثل مكانة الصليب عند املسيحيني، وإذا كان املسيحيون قد نشروا الصليب يف حيا

قدسة شيًئا جيب أن يسعى له الناس، ال أن يسعى هو للناس، وهلذا زرعوا  حليهم وأجسامه، فإن البوذيني يرون يف الشجرة امل
  يف كل قطر شجرة واحدة من نوع الشجرة املقدسة حيج الناس إليها يف املناسبات املختلفة. 
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ندونيسيا توجد الشجرة الوحيدة يف "جاوا" من هذا النوع،   " لقرب من "جوكاجاكر والبوذيون  ويف معبد "بروبودور" 
ا للتربك، أو يعبثوا  رة، وحتميها إدارة املعبد بسور حوهلا خوف أن يلتقط البوذيون أوراقها أو أغصا يسعون إليها للتربك والز

ا. م هلا، واحتكاكهم    جبذعها يف تقر
ما" عنوا حب ذه الشجرة بقوله: "ومن سوء احلظ أن تالميذ "غو فظ شجرته أكثر من عنايتهم ويعلق ويلز على عناية البوذيني 

حلفاظ على أفكاره اليت أساءوا منذ البداية فهمها وشوهوها ومسخوها، أما غابة "أوريال" فقد فقدت منذ ذلك التاريخ هذا 
ا، وهذا االسم هو "بوذاكيا".    االسم، واختذت امسًا جديًدا يتناسب مع هذا احلدث اجللل الذي حدث 

  ا: الدعوة للبوذية وإعداد دعا
ذا النعيم الذي انغمس  وبعد أن ُكشف عن بوذا احلجاب، وأدرك منيته وقف مرتدًدا بعض الوقت وسأل نفسه أيقنع وحده 
ذا السر الذي انكشف له؟ أم يبشر به، ويذيع أمره بني الناس حىت ينعموا معه بتلك السعادة، وذلك   فيه، ويستمتع وحده 

الفرتاء، أو اجلنون،  السرور؟ وفكر بوذا يف قصور البشر عن  إدراك هذه احلقائق السامية؛ خشية أن يكذبه الناس، ويرموه 



ذا السر لنفسه غري أن جانب اخلري، كما يقول غلب عليه، وامليل إىل اإليثار رجح يف نفسه، ورأى أن   فأوشك أن يكفي 
هلداية، وإن مل يستجيبوا فقد أدى واجبه وأرضى عليه أن يدعو الناس، وليس عليه أن يفكر يف النتيجة؛ إنه يريد اخلري هلم وا

  ضمريه.
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ويعد البوذيون هذا االجتاه من بوذا مطلع خري هلم وللبشرية مجعاء، مث يصلون ويكربون ويعلنون سرورهم واغتباطهم، كلما  
" إىل مدينة "بنارس"  وصلوا يف قصة بوذا إىل هذه النقطة، وعندما استقر رأي بوذا على أن ينشر دعوته ترك غابة " بوذاكا

حيث كان يعيش رفاقه اخلمسة الذين زاملوه يف فرتة جهاده وتقشفه، وملا دعاهم ملذهبه مل يبدوا أية مقاومة، فقد كان 
ماضيهم معه يدعوهم لقبول دعوته، مث خطى بوذا خطوًة أخرى، ومجع حوله جمموعة من الشبان بلغ تعدادهم مائتني،  

هم دعوته، ووكل إليهم القيام بنشرها ريثما يكمل رحلته لريى أسرته، وقد حاولت أسرته أن تكفه عن  وعلمهم مبادئه ولقن
هذه الدعوى اليت صورها خياالت تبدت إليه ولكنه مل يكف ومل يغريه بريق املال، وضروب الرخاء والسعادة، وعاد إىل أتباعه 

ن الرجال والنساء، والشيب، والشبان كانوا مجيًعا يتخذون من حيث بدأت مظاهر النجاح تبدو له، فالتف حوله عدد كبري م 
  بوذا مثاًال هلم، وكان هو حييطهم بعنايته، ويشملهم مجيًعا حبدبِِه ورعايَِتِه.

واشتهرت دعوته بتسميتها النظام، أو عجلة الشريعة، فقد ظل بوذا يدفع عجلة الشريعة إىل األمام أكثر من أربعني عاًما،  
ت وحرمان وسخرية ومقاومة، ومل  حىت وصلت سنه الثمانني، واختار حياة املبشر املتسول مع كل ما تشتمل عليه من صعو

لدعوِة هلا يف خمتلف   -كما سبق-يكن بوذا وحده هو الذي يدعو للنظام، وإمنا اختار   القول خنبة من أتباعه؛ ليقوموا 
لدعوة اختبارًا دقيًقا قبل أن يرسلهم هلذا الغرض. النواحي، وتدلنا املراجع الرئيسة على أن بوذا كان خيترب    الذين يقومون 

م، وكان بوذا   رانتا" لدعو " يريد أن يذهب إىل قبيلة "سور  ونسوق هنا مثاًال هلذا االختبار، كان أحد املريدين وامسه "بور
لشراسة واخلشونة، وال    يعلم أن هذه القبيلة معروفة 
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إال الثابت الضليع، فأراد أن يعرف مىت استعداد مريده لتحمل ما قد يلم به من عناء، فقال له: إن رجال هذه  ينجح معها 
القبيلة قساة سريعو الغضب، فإذا وجهوا إليك ألفاظ بذيئة خشنة، مث غضبوا عليك، وسبوك فماذا كنت فاعًال؟ فأجاب  

" أقول: ال شك أن هؤالء قوم طيبون لينوا العريك حلجارة، فإن ضربوك  "بور يديهم، ومل يرمجوين  م مل يضربوين  ة؛ أل
لسيوف، فإن ضربوك   لعصي، وال  م طيبون لينون؛ إذ مل يضربوِن  حلجارة، فماذا كنت قائًال؟ أقول: إ يديهم، ورمجوك 

ائيا، فإن حرموك ا م طيبون لينون؛ إذ مل حيرموِن احلياة  م طيبون لينون إذ  لعصي والسيوف؟ أقول: إ حلياة؟ أقول: إ
" إنك تستطيع مبا أوتيته من   خلصوا روحي من سجن هذا اجلسد السيئ بال كبري آالم، فقال له بوذا: أحسنت  "بور

رانتا" فاذهب إليهم، وكما ختلصت فخلصهم وكما وصلت إىل الساحل   الصرب والثبات أن تسكن يف بالد قبيلة "سور 
" الكاملة، فأوصلهم إليها مثلك. فأوصلهم معك، و    كما تعزيت فعزهم، وكما وصلت إىل مقام "النريفا

لبوذية واتبعوها، ومثل هذا ما ترويه األساطري، والقصص عن دعوة   " إليهم، وكانت النتيجة أن آمنوا كلهم  فهب "بور



م قطاع الطريق لدخول النظام؛ فهؤالء الذين فروا من احلكومات والسالطني، وجل ت قد وصلتهم الدعوة، وأنذر ئوا إىل الغا
م إن فروا من جنود احلكومة؛ فلن يستطيعوا الفرار من اهلرم، واملوت، والذنوب، وطاملا استجاب هؤالء للدعوة،  
إعداًدا  وسجدوا هلا واتبعوها، ليتحرروا من قيد اخلوف، وليعيشوا يف صفاء، ومل تصل هلم هذه الدعوة إال بعد إعداد املريدين

درة وشجاعة عدمية املثال.    عجيًبا جعلهم يسخرون من كل املتاعب، ويقدمون على نشر الدعوة ببطولة 
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كان بوذا يودع مريديه الذين يتخذون طريقهم إىل الدعاية واإلرشاد بقوله: "اذهبوا وانشروا النظام يف البالد رمحة بسائر  
على راحتكم، وال يذهنب اثنان منكم يف طريق واحد، بل يسلك كل واحد سبيًال غري سبيل  اخللق، وإيثارًا ملصلحة الكثريين 

ذا اإلصرار من بوذا ومريديه استطاعت   ذه الدعوة النبيلة يف مبدئها النبيلة يف وسطها النبيلة يف غايتها، و أخيه، بشروا 
  الدعوة أن تنجح وتنتشر. 
  جناح بوذا وانتشار البوذية: 

نيهما، وكل منهما  شهد القرن ا اية اثنني من عظماء القادة واملفكرين كان بوذا أوهلما، وكان سقراط  خلامس قبل امليالد 
قل من سقراط معارضة   ا يف عهده، ومل يكن بوذا  هاجم املعتقدات والطقوس، وسخر من األفكار اليت كان الناس يتبعو

آل لغاء الطبقات، ومل يعرتف  هلة الويدية، ولكن مع هذا جند أن سقراط يصادف كثريًا من العناء  وسخرية، فقد قال 
، ورأى بنفسه جناحه، وذيوع دعوته،  ً ً ومات هاد إلعدام، وتنفيذ هذا احلكم، ولكن بوذا عاش هاد والتعذيب، بل احلكم 

  فما السر يف هذا النجاح الذي صادفه بوذا دون كبري عناء؟ 
م اإلجابة عن هذا السؤال سهلة يس رية سبقت اإلشارة إليها عند مطلع الكالم عن البوذية، وهي أن اضطراب الناس وحري

لبال، مث إن الغريزة اهلندية أكثر احتماًال لألفكار الدينية من   يف اهلند كان داعيني لقبول أيِّ مذهٍب يرد، أو فكرة ختطر 
إلضافة إىل نية، على أن جناح بوذا اشرتكت فيه،  لغاء الطبقات،  الغريزة اليو  الطبيعة اهلندية عوامل أخرى من أمهها قوله 

م، أو ممن كانوا حيسون بثورٍة ضد هذه الطبقات املتعددة املتفاوتة  فقد كان ذلك داعًيا إىل أن يتبعه كثريون ممن حطت طبقا
  السيادة يف اهلند، وسنتحدث فيما بعد عن موقف بوذا من الطبقات، ونتائج هذا املوقف. 
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مث كان لصفات بوذا الشخصية أثر كبري فيما صادفه من جناح، ومن أبرز صفاته عدائه للتعصب الديين، واعتبار التعصب 
إلحلاد وقلة الورع، وكان يطعن   أعدى أعداء الدين، وقد رأى مرة أحد تالميذه غرق يف نقاٍش حادٍّ مع برمهي كان يرمي بوذا 

  ذا، وملا رأى بوذا محاسة تلميذه وحدته أنكر عليه ذلك. يف نظام التسول الذي أسسه بو 
وقال: أيها اإلخوان إن كان هناك من يقذع يف ذايت، أو يف ديين، أو يف النظام، فليس لكم أن تغضبوا، أو حتزنوا، أو حتقدوا؛  

ذا تعرضون أنفسكم خلطر اخلسارة الروحية أوًال مث ال تتمكنون يف ثورة الغضب من متحيص نية، وكما   ألنكم  أقوال القادح 
، أو سخط، أو نطق لسانه بكلمة جارحة   كان عدًوا للتعصب الديين كان عدًوا للغضب والطيش، فلم يُعرف عنه أنه سبَّ
أو قاسية، وكان يرى الدنيا جاهلًة غافلًة ال شريرة خبيثة، كل هذا مجع األصدقاء حول بوذا، وسببت لدعوته النجاح الذي  



  ري من العناء واجلهل.حظيت به دون كث
  وفاة بوذا: 

اية بوذا،   بلغت عناية األدب اهلندي احلديث ببوذا، والبوذية درجة كبرية، وبني يدي مقال رائع أشبه بقصيدة رقيقة يصور 
  ومن هذا املقال نقتطف بعض فقرات: 

ما" منذ خرج زوجها يف كوخ مثل كوخه على مدخل مدينة "ر  سود هارا" زوجة "غو اج راها"، وملا احتشدت  عاشت "
سود هارا"   يار األمطار، وكان السيد حيرك عجلة اإلرشاد أمام اجلميع جلست " اجلمعية يف ظل التلة الصغرية هناك قبيل ا

  وحدها خمتفية بني ذلك احلشد العظيم تسمع كالم املبارك، وكان "راهوال" ابنها الوحيد يكلمها مرة واحدة كل سنة. 
ال تراه، وعندما توجه السيد إىل التل وليس معه إال "أنندا" ابن عمه، ومريده األول أسر إليه السيد قائًال:  أما السيد فكانت 

   "أنندا" لقد حانت الساعة اليت جتتاز 
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لعني وذاك كناية عن امل سود َهارَا" العني، أي: أنك على وشك أن تُنقل لعامل الروح حيث تصبح غري مرئية  وت،  فيها "
  فانتهز "أنندا" هذه الفرصة، وأجابه، وهو يرتعد أال يرى السيد أن يتكلم معها، فأبدى السيد موافقته دون أن يفوه بكلمة. 
ويف الكوخ وجدا عجوزًا مشطاء حليقة الرأس ذابلة، عينها كالسراج الذي نضب زيته، خائرة القوى ترتعد، وهتفت لزوجها  

خلت النظام منذ أذن هلا، واحلمل الثقيل الذي محلته أضعه اآلن على األرض، إنه مل يبَق  قائلة قد أطاعت اآلمة سيدها، ود
ا وصفت محلها إنه ثقيل، هل كان هلا أن تتكلم مثل هذا إن   يف نفسي بذر للحياة، وسقطت فاقدة احلياة، قال "أنندا": إ

ا ماتت حيث تولد لت النجاة؟ وأجابه كا أحد املريدين إ من جديد، وأستأنف بوذا سريه ومعه تالميذه   كانت قد 
  ومريدوه.

وظهر التعب اإلعياء على السيد فخاطب تالميذه قائًال: "كل شيء يؤول إىل احنالل، وأ كذلك أيها التالميذ قد ِشْخُت،  
ي قد حان،  وأوشكت أن أموت جدوا لتحرير أرواحكم بكل ما أوتيتم من احلول، ويف خالل الشهور القادمة سأموت إن أجل

لتيقظ والتبصر، لتكن أفكاركم سليمة، راقبوا   وإن حيايت جيب أن تنتهي، وآن لروحي أن تلقي محلها، أيها الرهبان عليكم 
  قلوبكم وصونوا نفوسكم، وال تغفلوا، لتكن إرادتكم طاهرة قوية، واجتازوا حبر احلياة غري آسفني، وال متحسرين. 

جام، وكان "أنندا" قلًقا فقال له السيد: قل ما الذي خيتلط يف صدرك؟ فأجاب "أنندا" إن وواصل السيد سريه بني القرى واآل
ا إال األكواخ وأرى أال يستحسن أن ميوت السيد يف مكان كهذا، ليكن   السيد ميشي يف بالد غري عامرة ليس 
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يف مثل هذا املكان  حبييب "أنندا" شعرت   ذلك يف مدينة عظيمة حيث يراه الكثريون، ويؤمنون ويهتدون، فأجاب السيد
عمق السكينة يف نفسي، هذه الشجريات هي اليت تنشرح روحي جبوارها، ودخل السيد الغابة، وتعمق هو ومريدوه حىت  

لثلج.  " الشاهقة املكللة  ً ترتفع أمامه قمم "هيماال   وصلوا مكا
سقتني، واستلقى ً بني دوحتني  ن السيد   واختار السيد مكا على جنبه يف إجهاد ظاهر، وتعب واضح، وأسح "أنندا" 



حية وأخذ يبكي فطلبه السيد فجاءه وجلس جبواره، فقال له السيد: أمل أقل لك مرة بعد مرة إن  يقرب من النهاية، فانتحى 
ا منا هي اليت جيب أ واها لقر ا؛ ألن زواهلا، أو  األشياء كلها ال ثبات هلا، أمل أبني لك أن األشياء اليت  ن نقطع عالقتنا 

ت السيد تلك الليلة كلها حيرك عجلة العرفان أمام تالميذه راقًدا رقدة األسد حتت   احلرمان منها يورثنا األمل واحلزن، و
  الشجرتني.

اية ا ليوم لقد ذهب  وقد جاء كثري من الناس وتلقوا العلم عنه، وعند فلق الصبح، قال املبارك: قد يقول بعض منكم قبل 
السيد عنا، وليس لنا معلم، كال ال تقولون ذلك؛ فإين أترككم على املنهاج املعبد املستقيم امللون، امسعوا معلمكم بعد ذهايب  
دية على  هو الشريعة واجلمعية، مث استوى جالًسا يرنوا إىل اجلبال الشاهقة البيضاء، وقد مسعوه يتنفس الصعداء، والطمأنينة 

  د قليل أخذ ينشد أنشودة البيت املتضالع:وجهه، وبع
  من بيت وراء بيت سجنين ... ومن رسالة إىل رسالة أرسلين 
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حثًا عن صانع هذه اخليمة    والدة بعد والدة وأ أدور يف دائرة ... متعبة 
  إن البيت قد ارجتفت أركانه سقفه ... يرحب مبطر املوت يف داخله

  النهاية ... كانت الوالدة بعد الوالدة أليمة وجدرانه من الغبار تنتظر
اية هلا    اخلجل والعذاب يتبعين وأ ... آتيه يف البيداء ال 

  اآلن يقوم السجني متحررًا ...  صانع البيت لقد رأتك العني 
ارت األركان ال شاطئ دم السقف وسقطت اجلدران ... وا   ها 

  ا قو ال تنفلت من يدي أبًدا طال اختفائك ها قد وجدتك ومسكتك ... مسكً 
  حان يل أن أختلص من عذايب ... لقد مخدت هذه النار إىل األبد
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عاد بوذا بعد ذلك إىل رقدته اجلسدية متبًعا، وقد ثقل تنفسه، ومع ذلك تكلم، أيها النساك كل شيء زائل مار كمر 
لتواضع، و  ظرين إىل النهاية، سكت السيد وأغمض عينيه، ودخل يف السحاب، تذكروا هذه احلقيقة واسعوا حلريتكم  اجلد 

  التفكري العميق ال حيرك ساكًنا، وال يبدوا عليه أنه يشعر مبا حوله.
لقد مات السيد، قال "أنندا": أخريًا زجره بعض اإلخوان قائًال: كالَّ إنه مل ميت، بل طرأت عليه حالة التفكر الذي ال يبقى  

وا بعد أن راقبوه مدة أن كل شيء قد انتهى، فما كان من بعض اإلخوان الذين ما زالوا فريسة  معها حس، ولكنهم علم
لألوهام أن ألقوا أنفسهم على األرض يتمرغون يف الغبار، وينتحبون، إال أن "أنندا" وأصحابه الذين حترروا من األوهام، قالوا 

  ى يعرف ذلك. هلم: كل شيء زائل أيها النساك، والعقل الذي حترر من اهلو 
ويعرف أيًضا أنه كان لزاًما أن يرافقنا املبارك، وما كان ميكن أن يكون غري ذلك، مسع الرهبان واملنتحبون هذا الكالم، فرجعوا 

عن سلوكهم املخجل وُأعلن يف البالد أن السيد قد مات، وعلى شاطئ النهر وعلى األرض الرملية الفسيحة أحرقوا اجلثة،  



  يطوف حوهلا ثالث مرات، جامًعا كفيه إزاء صدره، مث يقف عند قدم املبارك، وينحين احرتاًما وإجالًال.  وأخذ كل واحد منهم
م تذكروا أنه كان ابن امللك، مث   وقد اجتمع أهايل "كوسينارا" القرويني، فاحتفلوا مبوت السيد كما ُحيتفل مبوت امللوك أل

ت  ُمجع رماد السيد وقسموه إىل مثانية أجزاء، وأرس  لوا كل جزء منها إىل اجلهة اليت رأوها الئقة به، فبنيت فوق الرماد بنا
  عظيمة يف اجلهات الثمانية". 
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  من أخالق بوذا وأقواله 
  أخالق بوذا:

يصور علماء اهلند صورة رائعة لبوذا فيقررون أنه كان شديد الضبط، قوي الروح ماضي العزمية، واسع الصدر، عزوفًا عن  
لغ التأثري، بريًئا من احلقد، بعيًدا عن العدوان، جامًدا ال ينبعث فيه حبٌّ وال كراهيٌة، وال حتركه العواطف، وال الشهوة  ،

لعاطفة واملنطقة، له منزلة كبرية يف أعني امللوك، وجمالسه ملتقى العلماء   يجه النوازل، بليغ العبارة، فصيح اللسان، مؤثًرا 
  والعظماء.

يت ُتروى لتدل على تواضعه أن أحد تالميذه قال له مرة: إنين أيها السيد أؤمن بكل قليب أنه مل يوجد قط،  ومن القصص ال
وال يوجد اآلن ولن يوجد إىل آخر الدهر مرشد أعظم قدرًا وأكثر قدرًا من مرشد املبارك. فأجاب بوذا هل أنت قد عرفت  

تون بعدي؟ فأجاب التلميذ: ال  سيدي؛ فلم يتيسر يل ذلك.  كل العارفني الذين سبقوين؟ وهل عرفت كل العارفني ا لذين 
فقال بوذا: هل عرفتين كل املعرفة، وتوغلت يف نفسي كل التوغل؟ قال التلميذ: ال  سيدي، وكيف يل ذلك؟! فقال بوذا:  

  فلما إًذا أسرفت يف قولك، وجعلتين خري الناس، وأنت ال تعرفين، وال تعرف الناس. 
  بوذا: من أقوال 

  أورد فيما سبق بعض أقوال بوذا يف مناسبات خمتلفة ونورد فيما يلي مزيًدا من أقواله اليت تشرح لنا فلسفته واجتاهاته:
موس الطبيعة هو الذي يسيطر على كل شيء، وهو يقضي أن ال يدوم العذاب واجلحيم  موس الطبيعة ودور معه: إن  أ) 

اية، كما ال تدوم ا ما زائالن.إىل ما ال    جلنة وال النعيم، ومهما طال عهدمها فإ
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أخريًا مىت وكيف يتم ذلك؟ هذا يتوقف علينا حنن، كل حمرك سافل جيب أن نقهره، كل إرادة مهينة نضبطها، كل ضعف 
م استحقوه مبا جنته  معيب نتغلب عليه، ولكن ليس معىن هذا أن نغمض عيوننا عما يعانيه البشر من فقٍر وشقاٍء، زاعمني أ

إلخوة العامة، واحملبة الشاملة مع سائر اخللق.    نفوسهم، إذ كل من يفكر هكذا، ال يتمسك 
موس الطبيعة يعاقبه أشد العقاب؛ ألنه خارج عليه لعدم بذله اجلهد الذي يسبب العفو واملرمحة، هذا وإن  فال شك أن 

فذ بنفسه ال يتأثر مبؤثر موس الطبيعة ليس خباضع لذات قدسي يتصرف فيه كي فما شاء، بل ذلك الناموس مستقل بذاته 
  بشري أو إهلي أبًدا. 

ا فهو حيس، ويلمس، ويبصر، ويسمع،  ا، وآالت يشعر  ب) يف التناسخ: اإلنسان مركب جسدي، ميلك قوى يتحرك 



لعامل اخلارجي، أما طبعه فيشتم ذه احلواس، واملشاعر يتصل  ل على النزعات، والكفاءات املنتجة من ويشم، ويدرك، وهو 
ا حياته  املاضي، فهي حسنة كانت أو قبيحة إرث له من احلياة اليت عاشها يف املاضي، وهي اليت تكيف شخصيته اليت تبدأ 

جديدة، وذلك أن احلياة الداخلية للشخص ليست إال سلسلة من اخلياالت والرغبات والعواطف، فإذا انفصلت األواصر 
ملوت تقمصت قوى املادة األولية جسًدا جديًدا. املادي   ة 

يأ له من السلوك السابق،   وال تزال هذه القوى متوافرة إن مل ماد فنفسيا، فيسعد الشخص اجلديد، أو يشقى حسبما 
ا، العناصر اليت تشكل شخًصا جديًدا ال تزال يف تبدل مستمر، ولكنها ال تتالشى كلية حىت تفىن تلك القوة ال يت تتمسك 

  وتدفعها إىل امليالد اجلديد، وليست تلك القوة إال الرغبة يف الوجود املنفرد. 
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ر البغض، والعداء   ر الشهوة، و ا  ر الشهوة وكيف ُتطفأ: إن احلياة كلها من الوالدة إىل املوت هليب وحريق، إ ج) 
ريان، العواطف الستة واحلواس الستة، إن العني ترى األشياء اجلميلة  واهلوى، ومن هم أولئك اخلدم الذين يشعلون هذه الن

مزخرفة اللون، واألذن تسمع األصوات احللوة، واألنف يشم الروائح الطيبة، واليد تشعر بنعومة الريش، أو احلرير، الفم أو  
  احللق يقول: إن مثر املاجنو هذا لذيٌذ حقا. 

ألشياء املرغوبة، هؤال ء هم العبيد الستة الذين يسعون لتنفيذ أوامر سيدهم، فيجمعون احلطب فتزداد النريان  والقلب يتأثر 
  اشتعاًال، ولكن هناك فريًقا إلمخاد هذه النار، اتبعوا الصراط السوي النري، إن هذا الصراط مستقيم ال عوج فيه. 

ايته السالم واحلنان لكل اخللق من األحياء، إ به فهو تطهري الذهن و ،  أما  ن الذي يسلك هذا الصراط ال يقول: إنين أ
حلب   لبصرية أن أشعر  وذلك اإلنسان غريي، ولذلك ففيه نفعه خسارته كال، بل هو يقول جيب علي أ الذي فزت 
ذه األغالل، أغالل العلة، وتعدد احلياة، ولقد كسرت أ هذه األغالل بنفسي بقلع   واحلنان، لكل اخللق الذين قيدوا 

  هوة من قليب فيجب علي اآلن أن أسعى للكل؛ فأجعلهم أحرارًا.الش
 :"   "النريفا

، والكرما، والتناسخ   لنجاة، أما يف البوذية فنتكلم عن النريفا النطالق، ويف اجلينية ما ُيسمى  يف اهلندوسية ما ُيسمى 
ن  ن اهلند كما سبق القول، والطريق واحد تقريًبا يف هذه األد للتخلص من تكرار املولد، وهذا التخلص هو  أساس ألد

  أمسى ما يتطلع له اهلنود وذلك الطريق يتمثل بوجه خاص يف قتل الشهوات الرغبات، والتوقف عن
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ا   " اليت ال ختتلف مدلوال عمل اخلري والشر، وإذا استطاع اإلنسان أن جيتاز هذا الطريق وصل إىل انطالق، أو "النريفا
ملدلول يف اجلميع هو التخلص من تكرار املولد، واحلصول على اللذة الصادقة، والسعادة الدائمة، ولنعد   اختالف ذا ل، 

لشرح اإليضاح.  "   إىل "النريفا
ما" وهو حتت الشجرة املقدسة متت له اإلشراقة   وقد سبق الكالم عن اإلشراقة والكشف عن األسرار وذكر أن "غو

ون وبوذا نفسه يصف هذه اإلشراقة فيقول: كلمين صوت من داخلي قائًال: إن اهلوى هو أصل احلزن، واجنلت له عقدة الك



، أما   ، ويقول أيًضا: زوجيت وأوالدي فهم أيًضا نوع من أ والنفس هي اليت جتلب الشقاء، وذلك أن املرء يقول دائًما: أ أ
، فيهوى ما يرى فيه شهوة نفسه، وإ ذه الفكرة يذهب الناس يف الدنيا كاحلريق  من سواهم فليسوا أ ذا خاب شقي، و
  العظيم املدمر فيؤذون ويقتلون، ويكونون لعنة على اخللق. 

ل احلرية، فأجاب الصوت نعم نعم، إنه جيلب لك احلرية أيها الناسك، فهل هذه   قال بوذا للصوت: إن قبلت قولك فهل أ
نية وا "؟ هل هي القضاء على األ لتحرر من اهلوى، وسلطان النفس؟ نعم هذا هو اجتاه بعض الباحثني وعبارته يف  "النريفا

ذلك هي أن شقاء احلياة وعناءها، وضجرها تبعث من رغبات النفس، وإن اإلنسان يستطيع أن يكون سيَد رغباته ال عبًدا  
حمبة اآلخرين، واختذ تالميذ بوذا هذا  هلا، وإن يف مقدوره اإلفالت من قوة هذه الرغبات بقوة الثقافة الروحية الداخلية، و 

"، وتقي من تكرار املولد.  ً نظرية هلم توصل للنجاة أو لـ"لنريفا   االجتاه أحيا
إلجياب، ولكن أحد الربامهة مسع  وقد حدث أن سأله تالميذه مرة عن مريد له مات حديثًا هل جنا من تكرار املولد فأجاب 

  ذلك، فاعرتض على هذا 
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ت والعقائد، وأال يتكلموا عما بعد املوت، وأن يوجهوا عنايتهم  ال لنظر غموض، فعاد بوذا يعلم تالميذه أن ال يؤمنوا 
ا، هل  ا عارية من كل نفع، وال يقدر أحد على جوا للعمل، وكلماته يف ذلك هي،  أيها التالميذ ال تسألوا أسئلة كهذه؛ فإ

عن الغيب وجتدد احلياة ال جيدي نفًعا، ولكنه يعذب العقل، وينهك القوى، عليكم  تكلم يوًما الذي مات؟ إن السؤال 
لسبيل النري الشريف؛ فإنه يوصلكم إىل السالم يف هذه احلياة، واتركوا ما بعد هذه احلياة إىل اليد اليت تولته من أول الكون، 

" إىل الغموض.    وعلى هذا عادت "النريفا
ة ما ُنسب إىل بوذا عنها وهو قوله ملريديه، أيها املريدون هي طور ال أرض فيه وال ماء، ال نور  ويزيد هذا الغموض عن قراء

فيه وال هواء، ال فيه مكان غري متناهي وال عقل غري متناهي ليس فيه خالء مطلق، وال ارتفاع اإلدراك والال إدراك مًعا، ليس 
تيان، وال بذهاب، وال بوقوف، ال  هو هذا العامل، وذاك العامل ال فيه مشس، وال قمر، أي ها املريدون هي طور ال أقول عنه 

اية احلزن.    ميوت، وال يولد هي من غري أساس من غري مرور من غري انقطاع ذلك 
"، وعلى هذا ال جيدي نفًعا أن حناول فهمها، بل رمبا كانت  ويقول العالمة "رادها كريشنن": إن بوذا رفض أن يشرح "النريفا

" ويبدو مما  اللغ "، ولكن ال تزال لدينا معلومات تقود إىل أسلم طريق إليضاح "النريفا ات البشرية ال تستطيع شرح "النريفا
ا االندماج يف هللا والفناء فيه،   رخيية فقد كان مفهومها عند بوذا أول األمر أ " مرت مبراحل  لدينا من مراجع أن "النريفا

ن هناك إله بل أنكر وجود اإلله، كما سنبينه يف  ولكن أفكار بوذا تغريت  لنسبة يف التفكري يف هللا، فقد ختلى عن القول 
نة   " االندماج يف هللا، بل اختذت هلا معىن جديًدا،   -إن شاء هللا-معتقدات هذه الد وبناًء على هذا اإلنكار مل تعد "النريفا

  أو قل أحد معنيني متالحقني مها:
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وصول الفرد إىل أعلى درجات الصفاء الروحاين بتطهري نفسه والقضاء على مجيع رغباته املادية، أو بعبارة أخرى فناء   )1
األغراض الشخصية الباطلة اليت جتعل احلياة حبكم الضرورة دنيئة أو ذليلة مروعة، ويصبح املقياس هو كل من شاء منا أن  

  ينقذ حياته عليه أن خيسرها. 
لقضاء على الرغبات والتوقف عن عمل اخلري والشر، وبناًءا عن  ) إنقاذ اإل2 نسان نفسه من رقة الكرمة، ومن تكرار املولد 

لتخلص من هذه   ملوت، و  " "، وهو حي وبناء على املعىن الثاين ترتبط "النريفا املعىن األول يصل اإلنسان إىل "النريفا
  احلياة على أال يعود هلا. 

ر    ك على سيد وآله وصحبه أمجعني. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. وصل اللهم و
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نة البوذية ( 8الدرس:    ). 2الد
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  ب سم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس الثامن

نة البوذية (    )) 2(الد
  

نة البوذية لد   التعريف 
للعاملني سيد حممد، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين الغر  احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة 

حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد:    امليامني، ومن تبعهم 
نة البوذية  نته، فماذا عن الد سيس د لكالم عن بوذا وحياته ومبادئه، وها أ ذا أحدثك عن  فحدثتك عن البوذية بدًءا 

  البوذية، وحنو هذا. وما تبقى لنا من الكالم عن عقيدة 
نة البوذية تعترب خطب بوذا وتعاليمه اليت ألقاها على تالميذه، واحلوارات اليت جرت بينه، وبني فئات خمتلفة من الناس،  الد

لعقيدة البوذية؟ وكذا اكتشاف العلل االثنتا عشرة لألمل، وكذلك احلقائق األربعة اليت توصل إىل   أهم املصادر اليت تعرف 
" واليت تعترب املدخل الصحيح إىل كل الفكر الديين البوذي، مع العلم أن البوذية  معرفته ا يف أثناء دخوله حالة "النريفا

ب اخللود للناس، وإعطاء النور إىل املكفوفني املدفونني يف   قدمت نفسها كديٍن إنساّينٍ وعامليٍّ هدفه األقصى فتح 
ب اخللود للناس مل يكن ل ه إال بعد أن وجه انتقاداته للمذهبني السائدين آنذاك يف اهلند، ومها اجلينية  الظلمات، وفتح 

  واهلندوسية.
نتلمس انتقاداته لعقيدة اجلينية من خالل احلوار مع "أوبيكا" الشاب الربمهاين اجليين الصديق القدمي لبوذا، مل يسفر احلوار  

ن سلك بوذا طريقه،    وأخذ "أوبيكا" طريًقا آخر. بينهما عن نتيجٍة إجيابية، وانتهى 
أما انتقادات بوذا للهندوسية الربمهانية فكانت يف حواراته مع الرهبان اخلمس الذين أشار عليهم بسلوك الطريق الوسطي،  



وحاول من خالل فكرة الطريق الوسطي أن يصحح أهم مسلمات الرهبان، أي: املبالغة والتطرف يف التقشف، قال بوذا  
الرهبان: هنالك طريقان متطرفان على الرجل الذي ينبذ العامل حتاشيهما، فمن جهة عادة إشباع شهواته هذه  موجًها كالمه إىل 

طلة وبدون ثواب، وال تتناسب إال مع األرواح املتجهة حنو العامل. فهة و   طريقة 
السمك واللحم أو العري، ومن جهة أخرى: فإن إماتة الذات هي طريق مرهق ومضين وبدون فائدة، ليس االمتناع عن أكل 

  أو حلق الرأس، أو إرسال الشعر
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ئح إىل "أغنا" إله النار عند اهلندوس يساعد على تطهري   لغبار، أو تقدمي الذ دول أو لبس الثوب اخلشن أو التغطي  ا
  اإلنسان الذي مل يتحرر من عيوبه وضالالته.

ئح لآلهلة، وإماتة الذات حتت وطأة احلرارة، أو الربد ال تطهر  قراءة كتب "الفيدا" وتقدمي التقدميات إىل ا لكهنة، وذبح الذ
م، والطريق الوسطي اليت يدعو إليها بوذا تزيح الطريقني املتطرفني، وهذه الطريق  م، وضالال أبًدا الذين مل يتحرروا من عيو

". تفتح األعني، وتعطي الفهم، وتؤدي إىل سالم الفكر والروح، وإىل احل   كمة السامية وإىل االستنارة الكاملة وإىل "النريفا
األمر السلوكي اآلخر الذي خالف فيه بوذا املتشددين يف التقشف وإماتة الذات االختيارية أنه مسح للرهبان بلبس الثياب  

موعة من املقابر ت، وكانت  املدنية، إذ كان النساك، والرهبان يعيشون عراة، ويلبسون اِخلَرَق الرثََّة ا ، أو من كومات النفا
هذه الثياب تنقل إليهم األمراض، حىت إن بوذا نفسه ُأصيب مبرض شديد نقلته إليه الثياب الوسخة اليت كان قد مجعها من 

ت.   النفا
رتداء الثياب املدنية، وُقدمت يف يومٍ  ت أن الناس فرحوا كثريًا عندما مسعوا بسماح بوذا للرهبان  واحٍد عدة   وتذكر الروا

آالف من البذالت إىل الرهبان من قبل السكان "رادجا كريها" كما مسح بوذا بتناول األدوية واملعاجلة، وهو أمٌر مل يكن  
معهوًدا يف حياة الرهبان والنساك اهلندوس الذين يعتربون أن شدة األمل، وقهر اجلسد طرائق للخالص من العالقات املادية، 

لره ستعمال املراهم  فلما حلَّ املرض  بان استدعى بوذا الطبيب "دجيي فياكا" ملعاجلتهم، وأمرهم بتناوِل الدواِء، وألزمهم 
ألدوية، ومحامات مناسبة حىت ُشفي من مرضه.  ستدعاء الطبيب ومعاجلته  ملرض قَِبَل    الطبية، وعندما أصيب بوذا 
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سود وقبل بوذا النساء يف كنيسته بعد تردد، وأول ا يت" وتلتها " مرأٍة قُبلت يف الكنيسة كانت خالته ومرضعته "ماها برادجا
هرا" زوجته، ومجاعة من النساء اللوايت ُمسح هلن بوفاء نذورهن، ورمسهن تلميذات، مث راهبات، لكنه طلب من تالميذه  

  وكابنة إذا كانت صغرية. االحرتاس من النظر إىل املرأة إال كأمٍّ إذا كانت عجوزة، وكأخت إذا كانت صبية،
لقدرة على صنع ما ال يقدر عليه عامة الناس، وكان حازًما يف   وأمر بوذا رهبان كنيسته بعدم صنع العجائب، أو التبجح 

قرارِِه َهَذا، السبب يف ذلك أن أحد الرهبان استطاع بسلطته الروحية أخذ قصعة من أعلى عمود عايل دون استخدام  
ه كالب صغري، عم اخلرب وتناقله الناس، وقالوا: إن تالميذ بوذا يصنعون العجائب، عندما عرف بوذا  السالمل، أو قضيب ل

ألمر أخذ القصعة وكسرها، ومنع تالميذه من صنع العجائب من أيِّ نوٍع كان، خاصة وأن رهبان دير من األديرة روجوا  



ا الرهبان يف موسم املطر، وحص اعة، فأسرع أهايل القرى حيملون التقدميات للرهبان دعاية عن قدرات خارقة يتمتع  ول ا
الذين عاشوا ببحبوحة، وازداد جوع الناس يف احمليط، فانتقد بوذا خبث الرهبان، وحرصهم على كسب املال، أو على أشياء 

ا أشياء غري فعة. ويعترب أن  أخرى، وخاطبهم: "أ أمنعكم أيها الرهبان عن استعمال الرقيات، والسحر، والصلوات؛ أل  
  من جيرب صنع العجائب؛ يكون قد خرج عن العقيدة البوذية.

إلله برامها، فال   وينتقد بوذا ما يفعله الربامهة من ابتهاالت، وصلوات، وتضرع لآلهلة على أمل الوصول إىل حالة االحتاد 
" مبؤدي إىل رؤية "برامها"، وهو يشدد يف  االبتهال لإلله "اندرا" وال التضرع إىل اإلله "سوما" وال التوسل إىل اإل له "فارو

  كالمه على استحالة رؤية اإلله برامها، ويسخر من كل املمارسات الطقسية 

)1/185 (  

  

ا فارغة، وال جتدي نفًعا.  ا الربامهة، وحيكم    اليت يقوم 
  املقدسات البوذية: 

ألبيات التالية: خيرب أحد تالميذ بوذا وهو "اشقد جئت" عن العقيدة البوذي   ة، ويصفها 
  كشف بوذا عن املعىن احلق لكل ... املعلوالت اليت تولد من عالئها 

  وعلم احلكيم الكبري كيفية إمخاد أهواء النفس ... الرديئة وميول القلب إىل الشر واآلالم
  فما هي العلل اليت كشف عنها بوذا، وما هي الطريقة إلمخاد أهواء النفس؟.

صل الوالدة واملوت، ويؤكد يؤكد بوذا يف  أكثر من موضع ومن خطبة وموعظة أن اجلهل هو جذر كل الشرور عندما تبصر 
واد" االثنتا عشرة، ومبا أن سبب كل أمل يرجع إىل أصل ينام  أيًضا أن الشرور حلقات السلسلة يف منو احلياة املسماة "النيدا

إزالة اجلهل تؤدي هدم الشهوات اليت تتولد منه، وإتالف الشهوات، إتالف خمتبًئا يف اجلهل حيث تتجول احلياة وتتطور؛ فإن 
للشعور اخلاطئ الناتج عنها، وهدم الشعور اخلاطئ يوقف الضاللة، والغواية لدى الكائنات الفرضية، وإيقاف الضالل،  

ين.  نية األ   والغواية يؤدي إىل اخلالص من كل تعلق مريض، وإبعاد التعلق يهدم أ
ذه احلالة األخرية يصبح اإلنسان فوق الوالدة، واهلرم، واملرض، واملوت ويتخلص من كل أشكال األمل والعزاء، عند  وعند ه

  اإلعالن عن العلل االثنتا عشرة لألمل واألصل املختبئ حتت كل واحدة منها، واجلهل 
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هي قواعد السلوك الطاهر، احلق هو تناسق طوله  أطلق بوذا عجلة الشريعة ويصف بوذا هذه العجلة بقوله: "عوارض العجلة
وتناسق طوله، احلكمة هي إصابته، والتواضع، واحلياء، واحلكمة، والتبصر هي املركز الذي يرتكز فيه حمور احلقيقة الثابت  
  املستقر، جعل بوذا من اجلهل األصل لكل الشرور، وهو شأن فكري عقلي غري أنه عندما حدد عناصر دوالب الشريعة

  انطلق من السلوك، وانتهى به، وهو شأن حيايت عملي خارجي له بعده االجتماعي والكوين.
نة البوذية، فاجلانب اخللقي هو اجلانب الطاغي على جممل خطب،   األمر الذي جيعل من العمل يف رأس اهتمامات الد

قيق للحقائق األربعة املقدسة، األوىل وتتعلق  ومواعظ البوذا، مث إن بوذا كان قد أطلق دوالب الشريعة احلقيقية مع حتديد د



دم إىل إمخاد األمل، والرابعة حتقق حمو األمل، وتقدم الطريقة ذات الشعب   ألمل والثانية تكشف عن أصل األمل، والثالثة 
ا حقائٌق نبيلٌة وشريفة.   الثمانية حملو احلزن، ويصف بوذا هذه احلقائق أ

  تقديس بوذا:
سة؛ ألنه رفض مملكته وثروته، وعائلته، وأسرته، واكتشف الطريق احلق مقدًما هكذا إىل العامل املثل الذي  استحق بوذا القدا

"، يقول بوذا عن نفسه يف حوار مع والده، وبعد إعالن الدعوة   جه للوصول إىل "النريفا جيب االقتداء به، والسري على 
نه معلم احلقيقة، واعظ ال " إىل القلوب. وحتريك عجلة الشريعة:    عدالة واإلنصاف، ومدخل سالم "النريفا
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يد العظيم   سودا هارا" زوجة بوذا لولدها "راهوال" الطفل يف تعريفه على والده هذا الرجل القديس ذي املنظر ا وتقول "
إلله برامها الكبري هو والدك، وميلك أربعة مناجم من الكنوز إشارة للحقائق األ ربعة مل أشاهدها بعد، اذهب وتوسل الشبيه 

ها؛ ألن االبن جيب أن يرث ثروة أبيه.    إليه ليملكك إ
يُنظر إىل بوذا على أنه سيد العامل وملك الشريعة وملك احلقيقة املقيم فيها، إنه القديس الذي امتلك سالم الفكر والروح، 

مله صارع بوذا الشيطان أربع مرات كانت املرة األوىل عندما ترك قص ر والده امللك، وزوجته، وابنه، واملرة الثانية يف أثناء 
  حتت شجرة املعرفة، وتصميمه على نشر احلقائق اليت توصل إليها. 

" للمرة األوىل، وعودته منها ليعلم الشريعة وخيلص األ الكونية، إنه عاد من غيبته   املرة الثالثة عند بلوغه حالة "النريفا
ل من برامها نفسه الذي خاف على فناء العامل، إذا مل ينشر بوذا الشريعة احلقيقة، أما غيبته الكربى  األوىل الصغرى بتدخ

ستمرار  " للمرة األخرية، وانتقل إىل عامل النور بعد أن اطمأن قلبه  فكانت وهو يف عمر الثمانني حيث دخل حالة "النريفا
بوذا املوت يف املرة األوىل، ولكنه قبله يف املرة الثانية وقد أدار عجلة  الدعوة إىل العقيدة الصائبة، واحلقيقية، لقد رفض 
  الشريعة، واطمأن أن أحًدا لن يقدر على إيقافها. 

رافقت العجائب مراسيم حرق جثة بوذا، كما واكبت العجائب يوم مولده، لقد ُأشعلت جثة بوذا على وجٍه مل يُعمل إال مللك  
  أطلقت عليه، امللوك، وهذا من األلقاب اليت  
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ار اهلادئة من   وجاء يف اإلجنيل، وملا ُأشعلت احملرقة املأمتية يف مدينة "كويسنا هارا" انطفأ وهج الشمس والقمر وسارت األ
ت املتلفة القوية، كما ترجتف وتتقلقل  اجلهات سيوًال جارفة، ورجفت األرض وارجتفت، وتقلقلت كل أوراق أشجار الغا

  احلور، وسقطت على األرض أزهار، وأوراق األشجار، ومل تكن هذه األشجار يف فصل إوراقها وإزهارها.أوراق شجر 
وأمطرت السماء أزهار املندرة وتركتها حىت غطت كل مدينة كوسيا هارا بسماكة قدم رجل حىت غطت كل مدينة "كويسنا  

تقاده بكل ما جاء يف الشريعة اليت سنها بوذا وتركها  هارا" بسماكة قدم رجل، وهذا احلديث العجائيب يعتقد به البوذي اع
ت البوذية املقدسة إىل لقاء للرهبان املقربني من بوذا بعد مراسيم حرق اجلثة، وقال كل واحد منهم رأيه  للبشرية، تشري الكتا

ا اآلراء، واملشاعر اليت حيملها كل بوذي، وُيِكنـَُّها لصاحب الشريعة ومعلمها.   يف بوذا؛ إ



ذه الصفة فهو موجود يف كل مكان وخالد، البوذا هو احلقيقة الكاملة الروعة، واخلالدة،  م نها املضبوط بوذا هو احلقيقة، و
" أي: نعمة السعادة الكاملة.   واحلاضرة يف كل مكان، واليت ال تتغري، هذه هي "السلبهارغاكا

" أي: اجلسد الذي يظهر فيه،  البوذا هو املعلم الذي يعز كل الكائنات، ويتخذ شكل الذين ي علمهم هذه هي "النريما كا
البوذا هو التوزيع الكثري الربكة للدين، وهو روح الكنيسة، ومعىن التعاليم اليت تركها لنا يف كالمه املقدس، وهو الشريعة هذه  

" أي: جسد القانون الرائع إىل أقصى حدود الروعة، رفض بوذا الطقوس اهلن  دوسية املتعلقة بتكرمي اآلهلة،  هي "الدهرماكا
ا، وإقامة التماثيل، واملعابد لتعظيمها.    وعباد

  إال أن أتباع بوذا فيما بعد أقاموا املعابد، والتماثيل، 

)1/189 (  

  

لغوا يف تكرمي املعلم السيد، اعتربوه معلًما لآلهلة، كما للبشرية، وسيًدا خالًدا، وحمرًكا للكون،  ومؤسًسا  والصور األنيقة له، و
  ململكة احلقيقة. 

واعترب البوذيون أن صاحب الشريعة عاش قبل أن يصبح املستنري مخسمائة وثالثني نوًعا من احلياة، عاش إهلًا اثنتني وأربعني 
ة، مرة، وملًكا مخسة ومثانني مرة وأمريًا أربعة وعشرين مرة، وعاملًا اثنتني وعشرين مرة، كما عاش لًصا مرتني، وعبًدا مرة واحد
ت السابقة،   ومقامًرا مرة واحدة، وعاش عدة مرات يف أجسام أسد فغزال، فجود فنسر فثعبان، وكان مميًزا يف كل احليوا

  وكان أحكم أبناء اجلنس احليواين الذي ُولد فيه. 
ت اليت حيكيها البوذيون واحدة تتحدث عن بوذا عندما كان يعيش يف صورة طائر؛ إذ كان له سلطة  على مجيع  ومن احلكا

كوام من الرتاب، والغبار تتساقط من فروع الشجرة اليت كانت تتحرك، وحيتك  طيور الغابة، وذات صباح فوجئت الطيور 
لبعض اآلخر، وأخذ الدخان يتصاعد، وبدأ الرعب يسيطر على كل الطيور، وفكر بوذا الطائر ال شك أن الفروع   بعضها 

دي االحتكاك إىل حصول الشرر، وإذا ُوجد الشرر فسيتطاير، وتشتعل النريان،  إذا استمرت يف احتكاكها فال بد أن يؤ 
  فتحرق األوراق اجلافة املتطايرة.

وإذا اشتعلت النريان يف األوراق فسرعان ما حترتق الشجرة العظيمة نفسها، فكر عندئذ وقال إذا أرد احلياة علينا أن نبتعد  
ئر بوذا يغرد لتسمعه بقية الطيور، وهو يغين األغنية التالية: "إن الشجرة بنت  عن املكان وأن نرحل على الفور وراح الطا

لنار فاهريب أيتها الطيور بعيًدا يف   األرض، وهي اليت نعتمد عليها حنن أبناء اهلواء، هذه هي الشجرة نفسها بدأت تشتعل 
  السماوات، فموطننا هو 
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لنصيحة وطار مع بوذا إىل  نفسه بدأ يسبب لنا األخطار واملوت، وأن صتت الطيور إىل صوت بوذا، والبعض منها أخذ 
  البعيد. 

أما اليت مل تسمع للنصيحة بقيت يف أماكنها، وقالت: إن بوذا يرى التماسيح دائًما يف قطرة ماء، ومل متِض حلظاٌت حىت  
  اشتعلت النار، واحرتقت الشجرة، وعجزت الطيور عن اهلرب فوقعت يف اللهيب. 



قارن البوذيون بني هذه القصة، وحكاية خروج البوذا من قصر أبيه امللك، وحبثه عن اخلالص الذي وجده بعد أن أمضى ويُ 
  سبع سنوات من الزهد، والنسك، والتأمل.

  تقديس العقيدة:
ا واضعها، ويطلق عليها اسم النظام، أو عجل ا بنفس القداسة اليت حيظى  ة الشريعة، قام حتظى العقيدة البوذية عند أصحا

بوذا بدفع هذه العجلة أكثر من أربعني عاًما مع مجاعة من أتباعه الذين اختارهم، ونظم أمورهم، وأشرف إىل إعدادهم 
يل" أحد الرهبان بعد أن متت مراسيم حرق جثة بوذا، وذّكر إخوته الرهبان مبا   ليكونوا الدعاة املخلصني له ولعقيدته، قام "أو

  السيد عن العقيدة.  كان يقوله املعلم
" جيب أن حترتموا الشريعة، وتطيعوها، وأن تنظروا  قال: اعتاد معلمنا أن يقول لإلخوة: أيها الرهبان بعد دخويل يف "النريفا

إىل الشريعة كمعلم لكم، تشبه الشريعة النور الذي يلمع يف الظلمات يرشد إىل الطريق، وهي تشبه أيًضا جوهرة نفيسة جيب 
ترتاجعوا أمام أي عذاب بغية امتالكها، وجيب أن تكونوا مستعدين لتحمل كل تضحية حىت التضحية حبياتكم،   عليكم أال

  أطيعوا الشريعة اليت 
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ة يل.  ا على اإلطالق مشا   كشفتها لكم بتدقيق وبضبط كلي، احرتموا احلقيقة، كأ
ضرورِة احرتاِم الشريعة وطاعتها، والتعامل معها كجوهرة مثينة،   الواضح: أن تعاليم بوذا الواردة يف هذه املقاطع تؤكد على

ا كالنور الذي يرشد يف الظلمات، كما أن بوذا يوازن بني الشريعة وبني نفسه وجيعلها شبيهة به، وبذلك يكون هلا من   وأل
ا البوذا بنفسه وهي ح اضرة يف كل مكان، وال تتغري وهي  القداسة ما له، إن الشريعة يف نظر البوذي هي احلقيقة اخلالدة، إ

جدا رائعة، وسنعرض فيما بعد ألهم ما جاء يف الشريعة البوذية يف شىت مسائل الوجود، واآلهلة، واألخالق، والتنظيم  
  إن شاء هللا تعاىل. -االجتماعي الفقهي القانوين 

ا عن غريها لصفات الثمانية اليت ميز من العقائد اليت عرفت من قبل، يقول: تشبه   يعرف بوذا يف إحدى خطبه بعقيدته، و
ا متلك الصفات الثمانية اليت ميلكها احمليط.    عقيديت احمليط؛ أل

  كالمها احمليط والعقيدة يصبحان تدرجيًيا أكثر فأكثر عمًقا.  - 1
  مها حيتفظان جبورمها عند كل التغريات. -  2
  مها يلفظان اجلثث على رمل الشاطئ. -  3
ار الكبرية عندما تصب يف احمليط تفقد أمساءها، وتصري جزًء من هذا احمليط كذلك البشر من كل الطوائف كما أن األ  - 4

كيموين".    عندما ينتمون إىل الكنيسة ينكرون أصلهم ويصريون إخوة وأوالًدا "للسا
ار، وأمطر الغيوم، ومع هذا فهو ال ي -  5 فيض، وال جيف أبًدا، كذلك  احمليط هو اهلدف الذي جتري بسرعة إليه كل األ

  تضم الشريعة املاليني من البشر، ومع هذا فهي ال تزيد وال تنقص.
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  وكما أن احمليط الكبري له طعم واحد هو امللوحة؛ كذلك عقيديت هلا عطر واحد هو اخلالص.  -  6
ألحجار الكرمية والآللئ واجلواهر.  - 7   كالمها؛ أي احمليط والشريعة مملوءان 
  ومها احمليط والشريعة يعتربان مأوى لكل الكائنات.  -  8

كل كل األشياء  ويضيف البوذا عقيديت تشبه املاء الذي تطهر كل شيء بدون متييز، عقيديت تشبه النار اليت حترق، و
ً واسًعا جدا  يفوق قدر الكفاية  املوجودة بني السماء، واألرض كبرية كانت أم صغرية، عقيديت تشبه السماء؛ ألن فيها مكا

ء، والضعفاء، هذه بعض األوصاف املهمة اليت  الستقبال اجلميع من الرجال والسناء، ومن الصبيان والبنات، ومن األقو
أطلقها البوذا على شريعته، واليت ُيستنتج منها سعي البوذا لنشر عقيدته، وجعلها تعم كل البشر، وكل الكائنات، وجعل  

ئات الناس يف بوتقٍة واحدة، وحتت مظلة الشريعة الصاحلة اليت تزود أتباعها مبا يؤمن هلم السعادة،  هدفها اجلمع بني مجيع ف
ت.   واخللود، واخلالص من كل اآلالم والعذا

  تقديس الكنيسة أو الرهبانية البوذية:
سيطه من خالل املبشرين، اقتنع   اهتم بوذا بتأسيس الرهبانيات اليت جتمع املريدين، واألتباع يف كل املناطق اليت انتشر فيها

منذ بداية تلقيه اإلشراق الروحي وتعرفه على احلقيقة اخلالدة استحالة نشرها مبفرده؛ إذ يستحيل عليه االستجابة إىل كل 
  الذين يريدون االستماع إىل احلقيقة، وتقبل التكريس، والطقس الديين
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ل   رمحة، والشفقة لتعليم الناس ما فيه خريهم وصالحهم.فاختار من بني تالميذه مبشرين مملوءين 
ا بوذا، أول بعثة للمبشرين الذين   ملهمة، وتوزعوا يف أرجاء اهلند يدعون الناس إىل العقيدة الوسطى اليت بشر  قام هؤالء 

م غشاوة من الغبار،  لعقيدة؛  أطلقهم البوذا، زودهم بتعاليم الشريعة، ونبههم إىل أن أكثر الناس على عيو فإذا مل يبشروا 
أي: من الرهبان أن يعلموا حياة القداسة ملن يستحقها من الناس،  -فلن يتمكنوا من الوصول إىل اخلالص، وطلب منهم 

ا عندئذ تسقط، وتصبح حمتقرة، ومكروهة ألن   ا؛ أل دي من ال يستحقو وحذرهم من وقوع الشريعة والقانون الكنسي يف أ
ا أض ا. هؤالء جيعلو   حوكًة وسخريًة ويعدمو

لتبشري أثناء جتواله يف الطرقات ومجع الصدقات، لكنهم كانوا   أمسك البوذا يف حياته زمام األمور يف الكنيسة، تقيد الرهبان 
  جيتمعون جمدًدا يف فصل األمطار وينضمون إىل معلمهم بوذا ليستمعوا إىل نصائحه، وإرشاداته، ومواعظه.

لقرب من ميدينة "رادجا ريهي"  أو رهبانية بوذية أُ  " قدمه امللك "بندي سارا"  قيمت يف بستان "اخليزران" يف "مريوفا
عاصمة مملكة "ماجيتها" تاله الدير الذي بناه التاجر الثري "انسا بنديكا" يف مدينة "سرفيسيت" وهكذا حىت عمت األديرة  

  كل مشايل البالد اهلندية. 
سودا هارا" زوجة بوذا قد توسلت إىل زوجها بوذا ثالث مرات  قبل بوذا دخول النساء لسلك ال رهبنة بعد تردد، كانت "

تيماها" األم املرضعة، واملربية لبوذا بعض موت أمه   لُتقبل يف الكنيسة لكن طلبها مل ُيستجاب، لكن عندما تدخلت "برادجا 
  مصحوبة بكثري من النساء املتحمسات للحقيقة مل يستطع املقاومة،
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  وقبلهن راهبات يف كنيسته بعد هجرهن اخلدمة املنزلية ليعتنقن حياة التسكع والتيه حسب مقتضيات العقيدة. 
ا، ووحد الزي أو اللون األصفر وعرفهم على   نظم بوذا الكنيسة ووحد أراء وأفكار الرهبان حول احلقائق النبيلة اليت بشر 

م وقدا م السبت ويف كل األديرة كما أصدر أوامره للرهبان بتالوة  الطقوس الواجب تنفيذها اجتماعا سيسهم اليت تقام أ
، ويُقام مرتني يف الشهر.   "الرباسيموكوشا" وهو طقس مغفرة اخلطا

إذا وقع اخلالف والشقاق بني الرهبان، وانقسموا إىل أحزاب، كان البوذا يسرع إىل فك اخلالفات بطريقة الدميقراطية هذا ما 
ن النزاع الذي وقع بني رهبان دير مدينة "كوساميب" حيث انقسموا إىل حزبني، طلب بوذا إجراء حتقيق حول  حصل بشأ

لتحقيقات الالزمة، وأمر أن يكون االتفاق   النزاع وأجراء حماكمة، ومنع الكنيسة من اختاذ إجراءات، وأحكام دون القيام 
لشريعة إعداًدا جيًدا، وزودهم   لنص املكتوب، والفكر مًعا ليكتسب شرعيته لقد أعد البوذا الرهبان، والرسل املبشرين 

حلقيقة اليت تلقاها عن طريق اإلشراك، وكان هلم القدوة يف كل ما كان يتوجب عليهم القيام به، كثرية هي املواعظ،  
  واإلرشادات اليت قدمها رسله يف املناطق. 

م على نشر احلقيقة بصورة سليمة،   كما أن البوذا كان ميتحن الرهبان قبل أن يرسلهم يف بعثة تبشريية؛ كي يتأكد من قدر
كلم الرهبان، ووعظهم، وأرشدهم إىل الطريقة الصحيحة الواجب اتباعها لنشر العقيدة بصورة سليمة ومنظمة، قال هلم:  

حاديث دينية، وعلى أن ال   أكون قدوة صاحلة لكم  عندما أموت، وال أُعد قادرًا على مكاملتكم، وعلى بناء أفكاركم 
  اختاروا من بينكم رجاًال من عائالت

)1/195 (  

  

" والدخول إىل مقّرِِه، واجللوس   حلقيقة عوًضا عين، وعلى هؤالء الرجال ارتداء أثواب "التاساغا صاحلة ومثقفني يبشروا 
  على منربه. 

" هي احللم، والرمحة، والسماحة، والتساهل، والرفق، واملغفرة والصفح، والتغاضي بكل سناها، وجالهلا،   أثواب "التاساغا
حتمال قوي   وعظمتها وجزالتها، وإعجازها، وعلوها وبصرب مجيل، وبطول روح طيبة، وثبات مكني، وبتجلد مستمر، و

" هو اإلحسان واحملبة لكل الكائنات.  ة لطيفة، ومقر "التاساغا   و
رد، وكذلك يف تطبيقاته اخلاصة به، وجيب على الواعظ عرض احلقيقة  ومنرب البوذا هو الفهم الصحيح للقانون يف مع  ناه ا

طة جأش حيث ال ميل وال يفشل، وجيب عليه امتالك قوة اإلقناع، واالقتناع اليت يكون جذرها يف   بفكر شجاع، وبر
  الفضيلة، وهي أمانة مدققة، والزمة إىل ما يرغبه، وميين نفسه به، ويدعو إليه وينذره. 

على الواعظ أن ينضبط يف ملكه، ودائرة عمله واختصاصه، وأن يكون صلًبا وقوي العزمية يف مهنته، وشغله،   جيب
، ومصانًعا ومطنًبا يف مدح نفسه، ومدح اآلخرين، وجيب أن ال يكون مفتتًنا   ومشاريعه، وجيب أن ال يكون متملًقا، ومدارً

الفتخار؛ مما بنفسه، وحماوًال افتتان اآلخرين، وجيب أن ال يكو  ن مزهًوا ومعجًبا بنفسه، ومتباهًيا ومدعًيا وحمبا للجاه ولوًعا 
فهني وغري  جيعله يبحث عن مرافقة الكبار، وجيب عليه عدم عقد أية صداقة مع أشخاص خفيفي العقل مستهرتين طائشني 

لبوذا فينتصر، جيب على  الواعظ أال ُحيمل على خماصمة اآلخرين  أخالقيني، وإذا دخلت التجربة عليه أن يفكر دائًما 
  ومقاتلتهم. وأال يقدم على لوم، أو معاتبة، أو ذم املبشرين اآلخرين.
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وجيب عليه عدم االغتياب والتسلب، والقدح، والطعن بغريه، وعدم االنتقاص من كرامة اآلخرين، وجيب عليه عدم بث،  
مسائهم؛ بغية   ونشر، وإذاعة، وإفشاء كلمات الذعة، وقاسية، وجافة وحادة، وجيب عليه عدم تسمية التالميذ اآلخرين 

م، وتوبيخ سلوكهم، جيب عليه الصعود إىل املنرب جببة نظيفة، ويف مالبس مناسبة حتت هذه اجلبة، وبفكر   م والطعن  اغتيا
كمله، جيب عليه أن ال يلتذ أ بًدا مبناقشات خصامية وقتالية، وأال  حمرر من كل لوم وتوبيخ، وأن يكون بسالم مع العامل 

يتدخل مبجادالت دينية؛ ليظهر تفوق مواهبه، وعلو كعبه، ومسو رتبته، وعظمة شرفه وتقدمه على غريه، لكن واجبه يقضي 
، وجيب أن ال يسكن يف قلبه أي شعور حاقد، ومشاحن وعدائي، وأن ال يغض   ن يبقى وديًعا ودمًسا ولني اجلانب وهادً

أبًدا، وأن ال يبعد جانًبا الرتتيبات اإلحسانية جتاه كل الكائنات، وجيب أن يكون هدفه الوحيد إيصال كل الكائنات إىل  النظر 
  نعمة البوذا.

على الواعظ اإلقبال بنشاط ومحاس على مهمته حبيث جيعله الداساغا ينظر إىل جسم الشريعة املقدسة يف جمدها املتصاعد 
" الواعظ، والذين يستمعون إليه  فيصبح حمرتًما وموقًرا  "، يبارك "التاساغا ركهم "التاساغا ومكرًما كأحد هؤالء الذين 

حرتام، والذين يتقبلون العقيدة بفرح، كل الذين يتقبلون احلقيقة ينالون الذكاء الكامل حقا هي كبرية قوية العقيدة، فقراءة  
يِّ شخص كان، وجتعله يدخل يف طريق   آية واحدة منها، وحفظ عبارة واحدة من الشريعة الصاحلة ترسخ اإلميان يف احلقيقة 

ألمل الوهاج، وجيب أن ال   حليوية، و هذه احلقيقة اليت تقود إىل اخلالص من الشر، جيب على الواعظ أن يكون مملوًءا 
  يسأم، وال يتعب، وال يفقد األمر أبًدا من جناحهم النهائي. 
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الواعظ شبيًها برجل حمتاج إىل املاء، فيحفر بئًرا يف أرض قاحلة وطاملا يرى الرمل أبيض وجافا؛ يعلم أن املاء  جيب أن يكون 
ال يزال على مسافٍة كبريٍة، ولكن إذا مل يتقاعس أبًدا، ومل يرتك عمله كشيء ميئوس منه، جيب أن ينشغل برفع الرمل اجلاف  

، وإذا وجب تكرار احلفر إىل األعمق؛ فإن املاء يصبح أكثر برودة، وأكثر  بطريقة متكنه من حفر األرض إىل عمق أكرب
صفاًء، وأفضل، وحييي قوى الرجل احلافر وجيددها، وعندما ميضي عليه بعض الوقت من تكراره احلفر. يرى أن الرمل أصبح 

  رطًبا فيدل ذلك على أن املاء أصبح قريًبا يف أيديكم.
كرمية واملثقفني قد ُوضع النذر للتبشري بكلمات التاساغات ويضع املبارك جمدًدا يف أيديكم  ولكم أيها الناس والعائالت ال

ا تعمقوا   ا اقرءوها وراجعوا قراء مركم بنشر شريعة احلقيقية الصاحلة، تقبلوا شريعة احلقيقة الصاحلة احتفظوا  ويثق بكم و
ا كل اإلخوة يف كل الزوا املسكون ة امجعوا حولكم سامعني متشوقني لسماع كلمات الشريعة اللطيفة،  ا أعلنوها بشروا 

لفرح، واجعلوهم أشداء، وابنوهم وارفعوهم إىل األعلى،   لطيبات، و واملعزية، حثوا غري املؤمنني ليتقبلوا احلقيقة، واغمروهم 
ا لقها، وجمدها الذين ال    ية هلما. وإىل أعلى األعلى حىت يروا احلقيقة وجًها لوجه يف كل 

  وهذا النذر كما ورد يف اإلجنيل للتالميذ دوى يف املسكونة، ورجع يرتدد كصدى من كل "البودهيز تفاوات". 
البودهيز تفاوات أي: األشخاص الذين يصلون إىل مرحلة ما قبل االستنارة، الالحقني الذين سيأتون للتبشري بشريعة احلقيقة 

طبة الناس على قدر عقوهلم، وطريقتهم يف التخاطب، فيقول: هنالك أنواع خمتلفة  الصاحلة، وينصح بوذا الدعاة بضرورة خما
  من اجلماعات  أنتد، وأنتد هذا تلميذ بوذا املقرب، وشقيقه من أبيه، 
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  الزمه كل فرتة التبشري، وحضر موته، ومجع الرهبان بعد موت األستاذ. 
ب البيوت  والرهبان، واجلماعات كائنات أخرى من عادايت عندما أدخل على إحدى   يف مجاعات النبالء، والربامهة، وأر

م، وأستعمل لغتهم، وأحدثهم  اجلماعات، وقبل جلوسي آخذ لوً شبيًها بلون احلاضرين لسماعي، وصوً شبيًها بصو
لفرح.  م  هم، وموحًيا يف نفوسهم القوة، واالنتعاش، ومالًئا قلو   حبديث ديين، معلًما إ

ن يكون كأيِّ فرٍد    ففي كالم بوذا هنا إشارة واضحة على احرتام قدرات الناس على الفهم وعلى أمهية مسايرة جلساءه 
ا أقرب إىل فهم   منهم، بذلك، ومن هذا القبيل استعمل بوذا األسلوب القصصي، واألمثال يف ترويج أفكاره ونشرها؛ أل

  لة يف خطابه الديين.الناس إضافة إىل الصور الرمزية، والعبارة السه
كما أن البوذا كان شديد احلرص على إعداد رسله وإمدادهم بكل أدوات اإلقناع ليضمن جناحهم يف نشر الدعوة حىت إنه  

سيس كنيسته، وتقدمي يد العون لشد أزرها، وتوحيد   كان ميتحنهم قبل إرساهلم يف بعثات تبشريية، كما حرص بوذا على 
ا أينما كانت ، إال أن األمر مل يدم طويًال بعد موته، أول جممع كنسي للبوذيني عقد يف مدينة "رادجا اريها" بغية  كلمة رهبا

ت املقدسة بعضها مع بعض للتأكد من عدم   عرض عقائد املقبوض بوذا الظاهرة وتصنيفها يف جمموعات، ومقابلة الكتا
  كنسي يُتخذ كنبع تعليمي لتعليم وإرشاد األجيال اآلتية.   وقود أي نقص فيها أو أي خطأ يتخللها، والعمل على إقرار قانون

عندما احتشد أتباع بوذا سألوا "كاسياما" وكان أعلم تالميذ بوذا أن يقرأ عليهم آراء املقبوض اإلهليات فقرأها عليهم،  
لشريعة أن يتلو عليهم النظام، مث سألوا "أنندا" أن يروي هلم حكا ري" وكان أعلمهم    ت بوذا، وسألوا "أو
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وأمثاله، ومواعظه فرواها وُحفظت أقوال هؤالء الرهبان يف الصدور، وتناقلتها األجيال حىت عهد امللك "أسوكا" حيث  
ندونيسا.  242دونت، وكان ذلك يف حدود العام  يل  ت تلك هي اليت ُعثر عليها يف جزيرة    قبل امليالد، وأهم املدو

  
  البوذية  األسس الفكرية للعقيدة

احلقيقة: احلقيقة هي اهلدف األقصى الذي يسعى البوذي إليه، ألن احلقيقة هي جوهر احلياة وتستمر وتدوم بعد موت  
ا حىت بعد اختفاء السماوات واألرض، وآمن بوذا بوحدة احلقيقة   اجلسد، احلقيقة خالدة كما يقول بوذا وتواصل حيا

ها يف كل األوقات ويف كل األمكنة، كما أن احلقيقة غري قابلة للهندسة والرتكيب والتنظيم، ألن احلقيقة واحدة، وتبقى    وتشا
ا مغايرة للجهاالت والضالالت؛ ألن الضالالت تستطيع أخذ   على ما هي عليه بشكل دائم وغري قابلة للتغيري والتقلب، إ

ذ ه األشكال هو شهي ولذيذ ومفرح، لكن هذه  كل األشكال اليت تعجب الناس الذين اختاروها، هلذا السبب؛ فإن التأمل 
بتة، وحتمل يف داخلها عناصر التفكك، والتفتت، والتحلل.    األشكال تبقى مرتجرجة، وغري 

ويؤكد البوذا أن العامل ُوجد ألجل احلقيقة وُعمر ألجلها، غري أن تدخالت الفكر وتركيباته اخلاطئة هي اليت غريت طبيعة  
نية، والفجور يف   احلالة احلقيقية لألشياء، وأحدثت الضالالت واجلهل، والذين يقعون يف شباك الضالل، واجلهل تعمر األ

م وتتولد الرغبات، والشهوات يف نفوسهم، وينساقون ساعة إذن إىل البؤس، واألمل   قلو
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ن ركبها معرض للمخاطر،  وتشبه األوهام، والضالالت، واألكاذيب سفن كبرية مزينة إال أن السوس قد خنر خشبها وم
  والتهلكة، لذلك يعترب امتالك األوهام والضالالت هو املوت واخلطيئة هي طريق الضياع. 

دي إىل   ا أقوى من قوة املوت، هي حاضرة يف كل مكان، هي خالدة وجميدة، وجمدها عظيم، مث إن احلقيقة  أما احلقيقة فإ
ة ذات الشعب الثمانية، وهي أيًضا طريق مستقيمة وواضحة وجيدها بسهولة  طريق االستقامة، واخلالص، وهي الطريقة النبيل

  من حيبها، وسعداء هم الذين يسريون على طريق احلقيقة. 
البوذا هو الذي كشف احلقيقة، وأظهرها، وبني الطريق إليها، وأسس مملكتها وأدار عجلتها، وحقيقة احلقيقة اليت أعلنها  

ا ال متناهية، وال يوجد أبًدا مكان للحقيقة يف  البوذا ال ميكن حصرها يف مكانٍ  ائيته إ ما، مهما كان هذا املكان بعيًدا يف ال
اإلحساس، وال يف ملذاته، وال يف آالمه، صحيح أن اإلحساس هو اخلطوة األوىل إىل احلقيقة، لكن ال يوجد أبًدا مكان فيه 

  لالمع من اجلمال، ومن صنوف مباهج احلياة. للحقيقة مهما كانت قدرة اإلحساس على السطوع من الوجه ا
نظرة ألمهية اإلحساس من حيث هو اخلطوة األوىل يف احلقيقة، واملدخل إىل عاملها؛ فإن البوذا علم الناس كيفية االستعمال 

لة  الصحيح لإلحساس، واملمارسة الصحيحة، والصاحلة للعقل، وعلم بوذا الصالح، وغري على هذا الوجه املخلوقات العاق
ً تقدر أن تقيم فيه وهو الروح اإلنسانية.   إىل كائنات إنسانية صاحلة طيبة، ووجدت احلقيقة مكا

نه ال يوجد أبًدا مكان للحقيقة يف العقالنية إذ العقالنية سيف ذو حدين،   خيالف بوذا أصحاب االجتاهات العقالنية، ويؤكد 
  يستعمل العقل ملقاصد 

)1/201 (  

  

عمل ملقاصد فاسدة مبغضة، وكما احلس كذلك العقل، العقالنية هي السطح الذي تقيم عليه احلقيقة، سامية، وحمبة، ويست
ا األداة الضرورية لرتويض  وبدون العقل ال ميكن الوصول إىل أية حقيقة، لكن ال يوجد أي مكان للحقيقة يف العقالنية مع أ

  أشياء العامل.
ا املعيار الوحيد للتميز بني  احلقيقة يف نظر البوذي هو البوذا نفسه، و  ا جوهره إ هلذا نفسه وجبت عندهم عبادة بوذا إ

العقائد الصحيحة والعقائد اخلاطئة، واحلقيقة والبوذا كالمها ال يستطيع أي لسان التعبري عنهما إال أن احلقيقة ليست  
لطرائق والشعاب اليت علمها بوذا جيدها اختيارية أو صفقة أعمال، لكن ميكن البحث عنها، ومن حبث عنها بصدق معتمًدا ا

ال حمالة، لكن كيف يكون امتالك احلقيقة؟ ال ميكن امتالك احلقيقة ما مل يتعلم املرء التمييز بني األ واحلقيقة، األ هي سبب 
ية أ احلقيقة اجلامعة وتقود إىل العدالة واملساواة، إن ا نية ومنبع اخلطيئة ال تقتصر احلقيقة  السرتاحة يف احلقيقة تستلزم األ

، وتقديس احلياة مها   " والتطهر من اخلطا االنقطاع عن امللذات وإزالة األ هي شرط االستنارة، وحمو األ هو "النريفا
  الطريقة للوصول إىل احلقيقة. 

نية املسكينة، وعدم الرغبة يف أذية اآلخرين، والطهارة جتعلها ج وهرة صافية تعكس نور احلقيقة،  حترير النفس من األ األ
لطريقة   هدين أنفسهم للعيش ضمن احلقيقة يساعد يف بلوغ احلقيقة بشر بوذا  واللجوء إىل مجاعة الباحثني عن احلقيقة وا



الوسطى املغايرة لنوعني متطرفني، وأعلن يف خطبة بنارس، واليت تعرف أيًضا خبطبة غابة الغزالن الطريق العامة للطريق 
  طى اليت جيب أن حتل حمل الطريقني املتطرفني.الوس
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فهة   يقول: هنالك طريقان متطرفان على الرجل الذي ينبذ العامل حتاشيهما، فمن جهة عادة إشباع شهواته هذه الطريق 
طلة وبدون ثواب، وال تتناسب إال مع األرواح املتجهة حنو العامل، ومن جهة أخرى فإن إماتة الذات هي تطليق مرهق   و

طل، حب اللذات اجلسدية الشهواية يضعف اإلنسان، إشباع الشهوات جتعل املخلوق عبًدا ألهواء   ومضين وبدون فائدة و
نفسه الباطلة، البحث عن اللذة يتلف اإلنسان ويذله ويدين منزلته، إن سد حاجات ضرورات الوجود ليس شغف، واحملافظة 

واجب، وبدون هذا ال نستطيع صيانة قنديل احلكمة، هذه هي الطريق الوسطى أيها  على جسد ليبقى يف صحة جيدة هو 
  الرهبان اليت تبعد جانًبا الطريقني املتطرفني. 

اآلالم: وجود األمل كان احلافز األول لبوذا؛ ليبدأ سفرته التأملية، وأول مباشرة له مع احلياة والعامل اخلارجي أطلعته على ثالثة 
  لألمل هي، األمل الناتج بسبب املرض، واألمل احلاصل بسبب الشيخوخة. مظاهر، أو مناذج 

مالت عميقة يف الوجود اإلنساين والكوين،   وأخريًا األمل الذي يرتكه حدث املوت يف نفوس أقارب أصدقاء املتوىف، وبعد 
يف عظة "بنارس" احلقيقة  وجد أن سبب األمل، وأصله يكمن يف التغري الذي يثقل على اإلنسان، ويقلق وجوده، وأطلق 

آلالم، الوالدة أمل اهلرم، أمل املرض أمل،   آلالم، قال: واآلن أيها الرهبان هاكم احلقيقة الشريعة املتعلقة  الشريعة املتعلقة 
الختصار، فكل احلاالت اليت يضع التعلق اجلسد فيها أمل.    وجودك مع من ال حتبه أمل، كل رغبة غري حمققة أمل، و

لفرح  وحول ا صل األمل يقول حقا هي الشهوة اجلاحمة اليت تسبب التجديد يف الوجود، واملصحوبة  حلقيقة املتعلقة 
الشهواين؛ فهي تبحث عن إشباعها مرة هنا ومرة هناك، هي شهوة إشباع األهواء الفاسدة، وشهوة احلياة املستقبلية، وشهوة  

  السعادة يف هذه احلياة. 
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مخاد األمل: فهي تتألف من إطفاء العطش املتجه حنو أهواء النفس الرديئة، وميول القلب الشريرة،  أما احلقيق ة املتعلقة 
وإخفاء هذا العطش، وهي الرفض القاطع هلذه الشهوة، والتحرر منها، وعدم التأسيس، والبناء عليها، وطريقة حمو األمل  

رات الصائبة، والكلمات الصائبة والسلوك الصائب، وطريقة احلياة  تكون بسبب الطريق ذات الشعب الثمانية، وهي النظ
  الصائبة، واجلهد الصائب، واألفكار الصائبة، والرؤية الصائبة.

صل األمل، وطريقة إمخاده ذات الشعب الثمانية، أن األمل أمر حقيقي مرتبٌط   يستدل من احلقائق اليت كشفها البوذا املتعلقة 
ا، إال أن بوجود اإلنسان، وانتقا له من حاٍل الوالدة إىل حال اهلرم، مث املوت، مجيعها أمور حتمية ال خيرج أي إنسان من دائر

سعي اإلنسان إىل التغلب على قدره، واالرتباط اجلسدية هي اليت حتدث األمل ألن ارتباطات اجلسد، وإشباع شهواته اآلنية،  
واحلزن، وإن إطفاء الشهوات، أي: شهوات التعلق هي املدخل إىل حمو   واملستقبلة هي اليت ترمي اإلنسان يف آتون العذاب

األمل، وبلوغ السالم النفسي لذلك يغلب اجلانب اخللقي على جممل الفكر الديين البوذي؛ إذ أن الشعب الثمانية حملو األمل  



  اليت ذكرها تركز على املسائل السلوكية بشكل أساسي.
لنواحي املاورائية من هنا احلكم العام السائد على ف لفعل اإلنساين أكثر من اهتمامها  تم  ا عملية خلقية  لسفة البوذية 

اإلهلية ويؤكد هذه النظرة بوذا نفسه يف قوله: إذا تعلم كل العامل احلقيقة، نكون قد زرعنا بذور الطيبة، واللطف والوداد، 
ة مدرارًا وأكثر وفرة، لعل اهلدف األساسي للدعوة البوذية  والعطف والتساهل، والتسامح، ويصبح حصاد األعمال الصاحل

هو بناء اإلنسان احملب، واملتسامح واملتساهل؛ ألن حصاد هذه األعمال هو الفرح والسالم، وهذا اإلنسان الفائق هو يف  
  الوقت نفسه اإلنسان الذي 
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ألعمال الطيبة، واجلودة واللطف، وال نيته  ه وأ حملبة،  ختلص من أ عطف، والتساهل املستمر، نتوصل إىل طريق اخللود، و
  والرمحة نصلح أنفسنا، وجنعلها تصل إىل الكمال.

قول البوذا هذا يعين: أن بلوغ الكمال واخللود وكالمها يكون خالًيا من األمل يكون بتطبيق القواعد األخالقية السليمة  
الص، وهو يشبه احملارب القوي الشهم احلازم، ويشبه أيًضا احملارب احلاذق واحلقيقية لذلك فإن اإلنسان احملب جيد طريق اخل

، وحكيًما يف أداء مهمته.    املاهر املُدرب، ويشبه كذلك بطًال منازًال جماهًدا قو
، وهي املسببة لألمل، فيقول هلم: ولكن مبا أنه يوجد أعمال؛ وألن هذه ا ألعمال ويعظ بوذا الرهبان ويدعوهم إىل ترك األ

تدوم أعطوا كل عنايتكم لألعمال إن املقصد األمسى لإلنسان هو وضع حد لألمل، ولن يكون له ذلك ما مل يعرف بذر األمل  
أي أصله، وهو األطماع، واألهواء، وامليول، والعطش إىل احلياة، وال بد له أيًضا من معرفة الطريق املقدس ذي الشعب  

مل، وعندما يعرف اإلنسان الشريف جذر األمل، والطريق إىل إزالته، ويسري عليه رافًضا كل الثمانية السابق ذكرها إلزالة األ
ائيا لكل  رًكا اجلهل، ومتوصًال إىل االستنارة يكون قد وضع حدا  األهواء وامليول الشريرة، وهادًما فكر الكلمة أ أكون، و

  أمل يف هذه احلياة. 
مع األخالق البوذية، هذا وإن اهلدف املباشر ألخالق البوذية هو بناء إنسان  - تعاىلإن شاء هللا-ومن مث ستكون لنا وقفة 

يئة اإلنسان لبلوغ حالة الفكر اهلادئ الذي ختلص من   يكون سيد نفسه، وصاحلًا، وطاهر القلب أما اهلدف األقصى، فهو 
، وليدخل يف سالم اخللود.    فكرة األ
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نة البوذية: التأمل واحلكمة:ومن العناصر الرئيسة    يف الد
التأمل واحلكمة عنصران أساسيان من عناصر، أو شعاب الطريقة البوذية، ومها النتيجة الطبيعية للسلوك احلق املعادلة  

  واضحة العمل الصحيح يالزمه الفكر الصحيح، واملوقف الصحيح، مث إن الفكر والعمل مًعا يرتبطان بوجود احلق. 
إلميان، ومتواضعي القلوب، وبعيدين عن اخلطيئة،  خاطب بوذا ال مه األخرية قائًال: أيها الرهبان كونوا مآل  رهبان يف أ

حلكمة؛ على   ء ونشيطني، وأصحاب مروءة، وذوي عزم، وفعالني يف تفكريكم، ومملوءين  مني للتعلم، وأقو ومتلهفني، و
كثر من  ذلك يكون اهلدف من السلوك البوذي إحداث الفراغ ال إلميان، واحلكمة  نفس، وانصرافها إىل التفكر لالمتالء 



  موضع من اإلجنيل. 
" بعد أن أطفأ  سيس مملكة احلقيقة، ويشري إىل أن احلقيقة سكنت قلبه وحصل على "النريفا يعلن بوذا أنه أخذ على عاتقه 

؛ فصار جسده عفيًفا طاهًرا وفكره حمررًا من كل شهوة، لكن  ا اإلنسان   جذوة األ مع هذه التأمالت اليت جيب أن يلتزم 
  ليدخل روحه إىل الفردوس.

لفرح، والتأمل   لشفقة، والتأمل  حملبة والتأمل  مالت هي التأمل  أجاب البوذا عن هذا السؤال بقوله هناك مخسة 
ج كل التأمالت السابقة، ويرتفع فيه  لنجاسة، والتأمل بطمأنينة الفكر، وصفائه، وهدوئه، والتأمل اخلامس وهو الذي يتو 

اإلنسان عن كل أنواع التعلق إذا كانت التأمالت األربعة السابقة له جتعل اإلنسان يف حال الطمأنينة، والفرح، والشفقة 
  واحملبة؛ فإن التأمل اخلامس جيعله يرتفع، ويتجاوز 
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  اطفة حىت العواطف النبيلة.كل االنفعاالت، وهي حالة صوفية ذاهلة لكل شيء وفوق كل ع
ا تشكل حمتوى الطريق اليت تؤدي إىل احلكمة السامية؛ إذ أن بلوغ احلكمة   كما أن التأمالت اخلمسة من حيث مضمو

يتطلب قدرات فائقة للطبيعة البشرية، واملميزات األساسية للحكمة البوذية تتلخص يف التايل، إن احلياة كلها أمل وهي إىل  
الكل زائل، وال يدوم، وال ميكن ألي شيء أن يبقى على حاله وهو عرضة للتدفق املستمر من األخطاء  فناء، أي: أن 

بتة أو على األقل يتصور اإلنسان أن فيه عنصًرا روحيا دائًما يطلق عليه اسم   م يتصورون األشياء  السائدة عند العامل، إ
، أو الذات، أو الفكر، وفكرة األ الشخصية هي اليت تدعوهم إىل أنواع التعلقات، وإىل حماربة بعضهم البعض للدفاع  األ

ا خالدة.   عن هذه األ املتومهة أ
أل الكونية، وأعلن أن   ن الروح أو األ الفردية تتحد  وقد عارض بوذا هذه الفكرة، كما أنه رفض قول اهلندوسية: 

خلمس جمموعات من العوامل ُتسمى اخلامدات أوالها جسدية مادية،  األرواح البشرية تتشكل من التحام زمين مؤقت، وعابر
  والباقية غري جسدية، وغري مادية.

" وانتشار هذه البوذية يف أكثر من بلد خبالف اهلند   لفهم البوذي لإلنسان و"النريفا هذا؛ ويبقى عن البوذية كالم يرتبط 
ن.    كالصني واليا

رك على سيد حم   مد وآله صحبه أمجعني. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.وصل اللهم وسلم و
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس التاسع

نة البوذية (    )) 3(الد
  

  عقيدة البوذية وفلسفتها 
على خامت املرسلني، وآله وصحبه الطيبني الطاهرين   احلمد  رب العاملني الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، والصالة والسالم

  الغر امليامني، أما بعد: 
  فننتقل إىل عقيدة البوذية وفلسفتها؛ لبيان هذه العقيدة ومعاملها:

التخلص من تكرار املولد،   -كما سبق -يعتقد بوذا ككل املذاهب اهلندية يف مبدأ التناسخ، وأهم ما تعمل له البوذية هو 
" واخلطاب األول الذي ألقاه بوذا على رفاقه يف بنارس عقب أن تلقى اإلشراق حيوي أهم عناصر  والوصول إىل  "النريفا

  الفلسفة البوذية. وحنن ننقل نصه فيما يلي من كتاب البوذيني املقدس: 
جتماع بغري املألوف، أمل  "أيها الرهبان هذه هي احلقيقة املقدسة عن األمل املولد، أمل احلرام، أمل املرض، أمل املوت، أمل اال

االفرتاق عن املألوف، أمل عدم ظفر الرجل مبا يهوى أمل، أيها الرهبان هذه هي احلقيقة املقدسة عن مصدر األمل الظمأ،  
والشهوة، واهلوى، والرغبة يف التلذذ، ويف التكوين يف القوة ذلك اهلوى، وتلك الشهوة جتر من مولد إىل مولد، ومن أمل إىل  

  أمل".
سوق بوذا سلسلة قضا تؤدي إىل هذه احلقيقة هي: "أن اهلوى أصل األمل، أي: يقول: إذا وجدت الشهوة، واهلوى وجد  وي

التحديد، والتخصيص، وإذا وجد التحدي، د والتخصيص وجد اجلهل، وإذا وجد اجلهل وجد اخلطأ وإذا وجد اخلطأ وجد 
هذه هي احلقيقة املقدسة عن إعدام األمل، إعدام الشهوة واهلوى  احلزن؛ فاحلزن نتيجة للهوى والشهوات، أيها الرهبان 

."   والظمأ، والرغبة إعداًما 
أيها الرهبان، هذه هي احلقيقة املقدسة عن سبيل إعدام األمل سلوك الطريق املثمن ذي الثماين شعب االعتقاد الصحيح  

هد، الصحيح الفكر، الصحيح التأمل، الصحيح،  العزم، الصحيح القول الصحيح العمل، الصحيح العيش، الصحيح اجل
  ونستطيع من هذا اخلطاب الذي يعد فاحتة تبشري بوذا أن نستخلص ما يسميه البوذيون احلقائق األربعة، وهي: 
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يت    ألمل. احلقيقة األوىل: األمل موجود، فالوالدة واملرض، واملوت، ومتاعب احلياة من فراق أحبة، أو لقاء أعداء كلها 
ا اليت تنمي فينا الرغبة يف اللذة، والتملك، والشوق  احلقيقة الثانية: هلذا األمل سبب، وعلة األمل هي الشهوات والرغبات؛ أل

  إىل عامل املستقبل. 
  احلقيقة الثالثة: هذا السبب قابل للزوال، ويبطل احلزن مىت بطلت الشهوة ما انطفأ الظمأ لألشياء.

لوسيلة لزواله موجودة، وإلبطال األمل طريق واحد هو إتباع الشعب الثماين اليت سبق ذكرها، واليت يصوغها  احلقيقة الرابعة: ا
بعض الكتاب يف عبارات أخرى اآلراء السليمة، الشعور الصائب، القول احلق، السلوك احلسن، احلياة الفضلى، السعي  

رٌة حتول دون بلوِغ اإلنسانية درجة النجاة والسالم، وتلك  املشكور، الذكرى الصاحلة، التأمل الصحيح، وهناك قيوٌد عش 
  القيود هي: 



  الوهم اخلادع يف وجود النفس. -  1
  الشك يف بوذا وتعاليمه.  -  2
ثري الطقوس والتقاليد الدينية.  -  3   االعتقاد يف 
  الشهوة.  -  4
  الكراهية.  -  5
  الغرور.  -  6
  الرغبة يف البقاء املادي.  -  7
ء.  -  8   الكرب
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لرب الذايت.  -  9   االعتداد 
  اجلهل.  -  10

حلقائق األربعة، ويعمل يف ضوء هديها، وتتحطم هذه القيود شيًئا فشيًئا على   ومن املمكن حتطيم هذه القيود ملن يؤمن 
  درجات أربع: 

ا هو اتباع -  1 حلقائق األربعة حيطم القيود الثالثة األوىل؛ ألن اإلميان  ألفكار بوذا، وذلك يستلزم عدم   فمجرد اإلميان 
الشك فيه، وعدم االعتقاد يف الطقوس والتقاليد الدينية "اهلندوكية وغريها" واتباع بوذا يف فكرته عن التناسخ، وأن اإلنسان 

  حلقة يف سلسلة متتابعة، وليس له وجود مستقل. 
حلقيقة الثانية، وهي أن علة األمل هي الرغب -  2 ات والشهوات ختف حدة الشهوة والكراهية،  وعندما يؤمن اإلنسان 

  والغرور من نفسه. 
كد أنه ال بد للقضاء على األمل من القضاء على الشهوة حتطمت قيود الشهوة، والكراهية،   -  3 إذا اتبع احلقيقة الثالثة، و

ائيا.   والغرور حتطيًما 
ا -  4 قي القيود العشرة، وبذلك يصل اإلنسان إىل  فإذا اتبع احلقيقة الرابعة، واتبع الشعب الثماين، وختلق  دمت 

" أو النجاة.    اهلدف السامي الذي يطلبه وهو "النريفا
اية، وترى أن املولد الفردي هو منشأ اآلالم اليت متأل حياة   وهكذا ترى البوذية أن الكون أزيل مستمر ليس له مبدأ وال 

الرغبات، والعواطف، وامليول الفردية املتقدمة لفرد قد سبق هذا الفرد،  الفرد، وليس هذا املولد إال نتيجة للشهوات، و 
فتجددت حياة هذه النفس لتالقي جزاء ما خضعت للشهوات والرغائب من قبل، مث تكون للنفس يف دورها اجلديد شهوات  

  أخرى ورغائب فتجدد مرة 

)1/213 (  

  



اية فالشهوات والعواط اية، وال أخرى لنفس السبب، وهكذا إىل ما ال ف هي سبب هذا التسلسل الذي سيمتد إىل ما ال 
تنتهي السلسلة املشؤمة حىت تعم بذورها إىل الشهوات والرغبات والعواطف وامليول؛ فيتجدد امليالد، واهلرم، واملوت، وسائر 

ا.    أوجاع احلياة وحسرا
وذا: لوال ثالثة يف الدنيا ملا ظهر يف الكون الكامل وما بعثت البوذاوات يف الكون إال إلعدام بذور اآلالم واحلسرات. قال ب

املقدس األعلى بوذا وال الشريعة، وال أشرق يف الكون التعليم الذي يعرضه الكامل، وما هذا الثالوث إال املولد واهلرم  
جتثاث شأفتها، وقلع أصوهلا.   واملوت، وما تبشري بوذا إال الدعوة إىل النجاة من اآلالم، واحلسرات 

ا، واتبعها كتبت له النجاة، والسعادة، ومن مل  و  أهم شيء يف التعليم البوذي هو احلقائق األربع اليت سبق ذكرها فمن آمن 
ا ظل يف شقائه وآالمه ميوت وحيي، مث يهرب ويهلك، ويولد من جديد، وال تنقطع هذه السلسلة حىت   يعلمها، ومل يؤمن 

  يعرف هذه احلقائق ويتبعها. 
ا، واتبعها؛ ولذلك يقول: لقد أحرصت علم احلقائق األربع  وقد كشفت ا ألسرار لبوذا، فعرف هذه احلقائق، وآمن 

لبوذية الكربى وقد عرفت أنه قد ضمنت يل   ين قد ظفرت  م، فصرت على يقٍني  جنالء  املقدسة، وأحرصت فهمها 
  ألف. النجاة بروحي ومولدي هذا آخر مولد، وليس يل بعد هذا من مولد مست

  وإمتام للفلسفة البوذية نذكر الوصا العشر اليت تنسب إىل بوذا وهي:
  جيب أال تقضي على حياة. -  1
خذ ما يعطى إليك.  -  2   جيب أال 
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  جيب أال تقول ما هو غري صحيح.  -  3
ً مسكًرا.  -  4   جيب أال تستعمل شرا
  جيب أال تباشر عالقة جنسية حمرمة.  -  5
  كل يف الليل طعاًما نضج يف غري أوانه.جيب أال  -  6
لزهر، وأال تستعمل العطور.  -  7   جيب أال تكلل راسك 
  جيب أال تقتين املقاعد، واملساند الفخمة.  -  8
  جيب أال حتضر حفلة رقٍص أو غناء. -  9

  جيب أال تقتين ذهًبا أو فضة. -  10
ا، وأذكر شيًئا عن هذه املعتق   دات بشيء من التفصيل فأقول هللا يف التفكري البوذي. هذه فلسفة البوذية ومعتقدا

ئب رئيس اجلمهورية اهلندية سنة ألف وتسعمائة ومخسون: إن بوذا ال يقر   يقول العالمة "رادها كريشنان" الذي كان 
جالء  العقائد، وال يؤسس مذاهب فلسفية، وال يزعم أنه جاء إىل األرض حبكمة خصوصية ملكها من األزل، بل يعلن بكل 

؛ لتعدد املواليد، وهو يرشد أتباعه   ً أنه كسب هذه احلكمة جبهوده اجلبارة، فيما سبق له من احلياة على األرض دهورًا وأحقا
ن؛ إنه يري أتباعه سبيًال، وال يقر عقيدة؛ ألنه يرى أن  إىل نظام يضمن الرقي األخالقي، وال يدعوهم إىل دين كسائر األد

ا الذين جاءت هلم هذه  قبول عقيدة يصد عن الب ا ختالف عقيدة يتمسك  حث وعن احلق فكثريًا ما ترفض احلقائق؛ أل
  احلقائق.



أللفاظ فدعوته   ا  فبوذا يؤسس دعوته على حصوله على املعرفة، أو بعبارة أخرى على جتربته الروحية اليت ال ميكن بيا
  حكاية عن جتربته وعن الطريق املؤدي إليها، وهو 
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لكالم  حلديث عن اإلله، ومل يشغل نفسه  لسري يف طريقه، وعلى هذا مل يعَن بوذا  ت بل  لنظر يقول: إن احلق ال يعرف 
لبحوث الالهوتية وما وراء الطبيعة، أو عن القضا الدقيقة يف الكون؛ إذ كان  ً أو إنكارًا، وحتاشا كل ما يتصل  عنه إثبا

  قف عليه هو ال على اإلله.يرى أن خالص اإلنسان متو 
ويرى أن اإلنسان صانع مصريه، ومن كلماته يف ذلك كونوا ألنفسكم جزائر قائمة لنفسها، وكونوا ألنفسكم موائل وكهوفًا،  
وال تعتصموا مبالذ خارجي وال حتتموا بغري أنفسكم، وكان ينهى أصحابه، وزواره أن خيوضوا يف هذه األحباث، ويوخبهم على 

خلوض يف أعماهلم، ودواعيها وميوهلم، وعواطفها، وعواملها، وقد سأله أحد مريديه سؤاهلم عن  مرهم  قضا دقيقة جمردة، و
  مرة، هل الذات موجودة، فسكت فسأله هل الذات ليست موجودة؛ فظل ساكًتا فسأله، هل هذا الكون دائًما أم غري دائم.

أعلمك عن الذات، وعن الكون ال مل أقل: هذا أيها املريدون ال تفكروا،  وأخريًا قال بوذا هلذا املريد: هل قلت لك: جئين 
ً إىل   كما يفكر الناس، بل فكروا هكذا هذا أمل هذا مصدر األمل هذا إعدام األمل، هذا سبيل إعدام األمل، ولكن بوذا اجته أحيا

  ممن يقولون بوجود اإلله.جانب اإلنكار أكثر من اجتاهه إىل جانب اإلثبات فقد وقف يف إحدى خطبه يسخر 
وكان مما قاله يف ذلك: إن املشايخ الذين يتكلمون عن هللا، وهم مل يروه وجًها لوجه كالعاشق الذي يذوب كمًدا، وهو ال  

را فينادي الشاطئ   يعرف من هي حبيبته، أو كالذي يبين السلم، وهو ال يدري أين يوجد القصر، أو كالذي يريد أن يعرب 
لنقد فيما بعد إن شاء هللا.اآلخر ليقدم    له. وسنعود إىل هذا التفكري 
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له اجتاه   ً اجته برامهة برامهة عصره إىل أن يصموه بوصمة اإلحلاد، واإلميان  ومن أجل إمهال اإلله أو االجتاه لنكرانه أحيا
؛ ومن أجل هذا جند أتباع بوذا من نفسي قوي ال يقل عن قوة الغرائز يف البشر، وإمهال هذا االجتاه حيدث ارتباكً  ً ا واضطرا

م   ال خالًيا، فقد لعبت  بعده يفكرون يف اإلله، ويعملون على الوصول إليه أو التعرف عليه، وملا كان بوذا ترك هذا ا
ً حمًضا، بل إن روح هللا قد حلت به.    األهواء فاجته بعضهم إىل اعتقاد أن بوذا ليس إنسا

ه عقيدة احللول اليت يعتنقها بعض املسيحيني يف السيد املسيح فيقولون: إن شخصيته ثنائية الهوتية  وهذه العقيدة تشب
ا مبا يتعلق بعلي  لناسوت، وتسربت هذه العقيدة أيًضا إىل مدعي التشيع فقالوا  سوتية، وأن الشخصية الالهوتية حلت  و

ن بوذا كائن الهويت هبط إىل هذا العامل؛ لينقذه مما فيه بل ذهب بعض البوذيني إىل  - رضي هللا عنه- بن أيب طالب  القول: 
  من شرور. 

هلندوكية:    امتزاج البوذية 
إلله عند بوذا؛ فاجتاهات البوذية اخللقية والالعقائدية سببت سرعة انتشار البوذية يف اهلند   بقي موضوع خطري يتصل 

دوس، وعلى هذا كان كثري من اهلنود يتبعون البوذية يف أخالقها،  لسهولة هذه االجتاهات، ولعدم تعارضها مع آهلة اهلن



هلندوسية، وبدأ البوذيون الذين   ويظلون مع ذلك على والئهم آلهلة اهلندوس، ومن هنا بدأت البوذية ختتلط يف مظاهرها 
هلة اهلندوكية، ويتقربون إليها لذلك مل تك إلله يعرتفون  ن مظاهر البوذية خالصة هلا، بل  يقوم مذهبهم على عدم االعرتاف 

  كانت خليطًا منها. ومن اهلندوسية.
ومن هنا أخذت البوذية تتالشى من اهلند شيًئا فشيًئا، ويندمج أتباعها يف تقاليد اهلندوسية وطقوسها وآهلتها، ووضع البوذيون 

  الذين قالوا: إن بوذا كان إهلي
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ض اهلندوس؛ ألن العقل اهلندي كما قلنا من قبل ال يضريه أن يضم إهلًا جديًدا إىل ما  متثال بوذا بني آهلة اهلندوس ومل يعار 
يعرتف به من آهلة ومبرور الزمن ذهب متثال بوذا إىل آهلة كثرية، وذهب أتباع البوذية بني اهلندوس فلم يعد للبوذية شأن يف  

ن متثال اإلله شبه القارة اهلندية، وجبوار متثال بوذا انتعش آهلة آخرون يف الب  لدان األخرى اليت دخلتها البوذية، فظهر يف اليا
وسي".   "شنتو" ويف الصني ظهر متثال اإلله "

  البوذية وفلسفة اليوجا: 
ت، ويف كل الفلسفات حق،   إن عقيدة بوذا يف آهلة اهلندوس ليس إال عوًدا إىل تفكري اجلنان يوجا الذي يرى يف كل الد

وى ذرة من احلق األعظم الكامل، فهذا املذهب ال يعرتض على دين، أو فلسفة، ويرى أن أي ديٍن، ولكن هذا احلق ليس س
أو فلسفة ليس هو كل شيء، وليس هو كل احلق، ومعتنق هذا التفكري ال ينتمي إىل ديٍن أو مذهب؛ ألنه يرى أتباع كل  

ت املختلفة إخوة له مهما اختلفوا؛ فجنان يوجا مذهب يتسع ملع ىب أن يتقيد بقيود أي منها. الد   تقدات اجلميع، و
  اليوجا خدعة ضد الدين والوطن:

رة هذا املذهب والدعاية له ترمي إىل حماربة اإلسالم بطري غري مباشر وقد رأيت هذه احملاوالت   وجيب أن نقرر بشدة أن إ
سم يف عدة بالد فاإلسالم هو القوة اليت قهرت املنصرين املسيحيني والبوذيني؛ ف خر ولو  إذا صرفوا الناس عنه بطريق، أو 

اجلنان يوجا اليت تتسع لكل املعتقدات، وال تتقيد بقيود، أي: منها إن هذا كسب له عظيم، وبعد أن يصرف املسلم عن  
ذه احليلة البارعة ميكن نقله إىل التشكيك فجذبه إىل دائرة أخرى؛ فليحذر املسلم اليوجا، ومداخلها ودع ا. اإلسالم    ا
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وقد نشرت جريدة األخبار القاهرية الصادرة يف السادس عشر من شهر سبع سنة ألف تسعمائة ومخس وسبعني من امليالد  
ن،   سم تدريبات اليوجا، وكان املكتب خبلف هذه التدريبات يباشر نشاطًا دينيا لتمنيع األد لقاهرة  خربًا عن إنشاء مكتب 

الروحية اليت تتضمنها، كما ثبت أنه ميول من جهات صهيونية، وهلذا أصدرت، وزارة الداخلية قرارًا   واالنتقاص من القيم
  غالق هذا املكتب، وترحيل األجانب الذين يعملون فيه. 

ومن العقائد البوذية إىل تعاليم البوذية هل البوذية دين أو فلسفة؟ إن اإلجابة عن هذا السؤال تتوقف على فهمنا ملعىن  
، وقبول طائفة من  ا لدين اإلميان بقوة علوية حميطة بنا، ومتصرفة يف أقدار لدين، ومعىن الفلسفة إذا كان املقصود 

ا حقائق كشفت لنا؛ فإن بوذا مبقتضى هذا مل يكن صاحب دين، فقد رأيناه ال يتكلم عن هللا، بل رمبا   املعتقدات على أ



ا حقائق ال يتطرق إليها شك. سخر ممن تكلموا عنه، غري أن أتباع بوذا ب   عده رفعوه إىل درجة اآلهلة، وقبلوا كلماته على أ
ذا يرفعون فلسفة بوذا إىل مستوى الدين، ويرون أنه مل يتكلم عن هللا؛ ألنه هو هللا فالبوذية بناًء على رأي بوذا فلسفة،   وهم 

حث  ولكنها يف رأي البوذيني دين، وحنن نتفق مع بوذا، ونرى أنه مل يك ن نبيا، وال صاحب دين ومل يتلقَّ وحًيا، إمنا هو 
م من متاعب، وانتفع يف تفكريه مبا سبقه   فيلسوف مفكر عاش على األرض، وفكر فيما حوله من األشياء، ورأى ما ينزل 

  من فلسفات، وأفكار، واهتدى إىل نتائج بعضها من نتائج من سبقوه. 
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هلند ما يلي عن ذلك املوضوع: يبدو يل أن وضع بوذا يف صفوف  ويقول موال أبو املكارم : أزاد الذي كان وزيًرا للمعارف 
، بل حاول حل مسألة احلياة، وانتهى منها   الفالسفة أسهل من وضعه يف صف األنبياء؛ وذلك ألنه مل يتعرض يف مباحثه 

هلة، وإهلات ال تعد، وال  دون التحرش  وبوجوده، إنه قد قطع عالقة له مع احلياة ال دينية يف اهلند اليت كانت تدين 
  حتصى. 

، وإن األساس الذي بنا عليه حبثه أساس فلسفي، فقال: إن هدف اجلهد   إنه بدأ حبثه وفرغ منه دون أن يلجأ لالعتقاد 
ود فوق العقل أجل أسرع  اإلنساين جيب أن يكون الوصول إىل حل مسألة احلياة، وذلك من املستطاع دون االستعانة بوج

ن فارًغا عمدوا إىل  أتباعه بعد وفاته إىل حتويل تعاليمه إىل مذهب ديين، وملا وجدوا أنه ترك املكان الذي حيتله هللا يف األد
  بوذا نفسه، فحملوه ورفعوه إىل عرش اإلله الفارغ، إال أن بوذا ليس مبسئول عما فعله أتباعه.

ا ترسم الطريق للتخلص من الذنوب؛ ألن فيها جانًبا روحيا، وألن معتنقيها   وبعض املفكرين الغربيني يرون البوذية ديًنا؛ أل
ن.    كانوا ميتازون حبماسة قوية ال تتوافر إال مع األد

  
  من تعاليم البوذية 

ملوضوع السابق إذا كنا آنفا قلنا: إن بوذا ليس نبيا، لكن ه فيلسوف فإننا هنا ننقل ال عقائد بال عمل: هذا املوضوع يرتبط 
عن العالمة اهلندي رادها "كريشنان" أن بوذا مل يكن نبيا؛ ألنه مل يقرر عقائد، ومل يكن كذلك فيلسوفًا؛ ألنه مل يؤسس 

لفاظ.  ا    مذاهب فلسفية، إمنا أسس دعوته بناًء على جتربته الروحية اليت ال ميكن بيا
لسري املتواصل فدعوته حكاية عن هذه التجربة، وعن الطر  ت، بل يعرف  لنظر يق املؤدي إليها، وبوذا إن احلق ال يعرف 

  يف طريقه، ويف ذلك يقول أيًضا:
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إن عملي ملكي عملي مرياثي، وعملي هو الرحم الذي حيملين وعملي هو اجلنس الذي أنتمي إليه، وعملي هو امللجأ الذي  
  التجئ به.

ا العمل ال العقيدة؛ فقد كان حياول خلق عادة ال إقرار عقيدة، وعلى هذا ليس يف تعاليمه إال فأساس النظام الذي يضعه بوذ
ضيات تقشفية، وكل إحلاحه كان على التدريب   مر بعبادات، وال ر لعقيدة، كما أنه مل  القليل الذي يصح أن يصف 



  األخالقي، ومن التعاليم البوذية اجلانب األخالقي. 
  بوذية:أخالق اجلماعة ال

هناك صلة بني البوذية واجلينية يف مسألة األخالق؛ فاجلينية هلم فرقتان فرقة خاصة، وهم الرهبان املنقطعون للتبتل وعامة،  
ألسس والرهبان، وكان أتباع بوذا مجاعة   وهم أتباع اجلينية من غري الرهبان، أما يف البوذية فلم تكن هناك طائفة خاصة 

لى الوعظ واإلرشاد يلتزمون حياة شعارها ضبط النفس من الشهوات، وليست هناك شعائر يتبعها واحدة يتعاون أفرادها ع
ا أن يتنازل عن ماله وعقاره، وحيمل خمالته للسؤال، وينضم إىل   لبوذية، وعلى الراغب يف االلتحاق  من يريد االلتحاق 

خالقهم.    اجلماعة ويتخلق 
خلص من األموال لدخول البوذية قد تسربت إىل املسيحية، حيث يروي مىت،  ولعل من املمكن أن نقول: إن فكرة الت

ومرقص، ولوقا عن عيسى: أنه قال لشاب غين أراد أن يدخل املسيحية ِبْع أمالكك، وأعطي مثنها للفقراء، وتعال اتبعين،  
  فلم يقبل الشاب، فقال عيسى: يعسر أن يدخل غين ملكوت هللا".

م اخلاصة، والحرتام وليس ضبط النفس، وقهر الش  هوات بدرجة واحدة بني أتباع بوذا، بل كانوا يتفاوتون يف ذلك تبًعا ملقدر
  احلياة إنسانية كانت، أو حيوانية.

)1/221 (  

  

حليوان،   ً للهو كالصيد، أو يف جد كذحبه لألكل، بل عليه أن يرفق  من أهم األخالق البوذية فليس لبوذي أن يقتل حيوا
 اخللق، وال يراه خلًقا أدىن منه، فاهلدوء الروحي، واحلب لكل نسمة هو ما أرشد له بوذا، واحملبة الشاملة أهم، ويعده أخاه يف

  وأفضل من األعمال احلسنة لدى اجلماعة البوذية. 
  وقد قال بوذا يف ذلك: احلسنات على اختالف أنواعها ال تبلغ سدس فضل احملبة اليت حترر القلب من شوائب الشر؛ ألن

دد   اًء، ترون األمة حتيط بوليدها حىت يف األخطار اليت  مثل هذه احملبة يتضمن سائر احلسنات، إن احملبة تشرق نورًا و
ا، كذلك جيب على كل إنسان أن يغرس يف نفسه احلب العميق الصادق لسائر اخللق.    حيا

لفلسفة يف جانب الثروة، فلسفة الث   روة عند بوذا: ومن التعاليم البوذية ما يرتبط 
ملال والعقار، وذكر أنه حث من يريد دخول النظام أن يتنازل عن أمواله وعقاره، مث   تكلمنا آنفا عن رأي بوذا فيما يتعلق 

جلماعة، وذلك هو رأي بوذا جتاه الثروة، ولكنه أورد مزيًدا من الشرح الذي يظهر أن هذا االجتاه هو  حيمل خمالته، ويلتحق 
ا.  الغالب؛ ألن   الثروة يف أكثر األحيان تستعبد صاحبها، وجتذب نفسه، وتصري هدفًا لذا

ا، وإمنا جتمع لتنفق يف الوجوه الصحيحة؛ فإن   لثروة، ومل يكن اإلنسان عبًدا هلا لو تكن هدفًا لذا أما إذا مل تشغف النفس 
لثروة رأيه يف  الثروة حينذاك ال تصري نقمة، وال شرا، بل تصبح نعمة، وبركة لإلنسان، ومثلها احلياة، والسلطان، ومما يتصل 

العمل والبطالة، فقد كان واضًحا من سياسة الكشكول والسؤال أن بوذا يتجه للبطالة؛ ولذلك سأله أحد اجلينيني مرة هل  
ين جبنب هذا  أنت تدعو إىل ترك األعمال، وهجر األشغال؟ فأجابه إين أدعو إىل ترك كل عمل قبيح جير إىل الشرور، ولك

أدعو إىل القيام بكل ما هو حسن للجسد واللسان، والفكر، وكذلك أدعو إىل اإلقبال على كل عمل يؤدي إىل اخلري  
  والسعادة، ولكن سلوك بوذا على كل حال كان يناقض حب العمل. 
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  ومن التعاليم البوذية إلغاء الطبقات:
ا بوذا هي إلغاء هذا النظام، ومن أقواله  حتدثنا من قبل عن نظام الطبقات يف اهلندوس دى  ية، ولعل من أهم املبادئ اليت 

ار الكبرية أمسائها عندما تصب يف البحر، كذلك تبطل الطبقات أربع عندما يدخل الشخص  يف ذلك: اعلم أنه كما تفقد األ
تساوى سائر البشر، ولكن يؤخذ على هذا االجتاه يف النظام، ويقبل الشريعة إن ما يدعو إليه بوذا هو الرهبنة، ويف الرهبنة ي 

ا.    أنه جعل إلغاء نظام الطبقات متوقًفا على دخول البوذية، فلم يدعو للمساواة يف حد ذا
َّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى  ملساواة مبدأ عاما بني البشر قال تعاىل: {َ أَيـَُّها النَّاُس ِإ َعْلَناُكْم ُشُعوً  َوجَ أما اإلسالم: فهتف 

َِّ أَتْـَقاُكْم} (احلجرات:   ) فاآلية تنادي الناس، وال تنادي املؤمنني فقط، وهي تتكلم  13َوقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد ا
  عن مبدأ اخللق أن الناس ينحدرون من أٍب واحد وأمٍّ واحدة، فال معىن للتفاوت والطبقية. 

لتايل سرعان ما   وقد سبق أن ا مل تتكلم عن هللا سرعان ما امنحت وذابت يف اهلندوسية يف اهلند، و قلنا: إن البوذية؛ أل
  ضاعت املساواة إذ ربطها بوذا بدخول البوذية. 

  ومن التعاليم البوذية املرأة والبوذية:
ه سالف الذكر: إن املرأة اهلندية يف عصر بوذا مل يقول عالمة "رادها كريشنان" النائب األسبق لرئيس اجلمهورية اهلندية يف حبث

تكن منعزلة ولكننا مع ذلك جند بوذا يرتدد كثريًا يف قبوهلا؛ لتكون من أتباع دينه، وقد سأله مرة أحد خاصته، وهو ابن عمه 
ختاطبهن، ولكن إذا  "أنندا" كيف نعامل النساء أيها السيد؟ فأجاب ال تنظر إليهن، ولكن إذا اضطرر إىل النظر إليهن ال 

م منهن.    خاطبننا إًذا كن على حذر 
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وكان "أنندا" من أنصار املرأة، وكان ابن عم بوذا وصفيه، فما زال يلح على بوذا حىت قبل ضم النساء إىل مجاعته، وأتباعه،  
تمع البوذي، وقد قال لـ"أنندا " مرة: لو مل نضم املرأة لدام النظام على أنه على الرغم من ذلك كان يرى يف هذا خطر على ا

  اخلالص طويًال، أما اآلن بعد دخول املرأة بيننا فال أراه يدوم طويًال.
وقد أُثَِر عن بوذا قوله: للنظام من بعدي أن يغري من سننه ما يراه مضرا ملقاصده وحياته، ويرى العالمة "رادها كريشنان": أن 

ذه اجلملة ألتباعه طرد   النساء إذا رأوا منهن خطًرا على الدعوة.  بوذا عىن 
  

رخيية عن البوذية وانتشارها، والكتب املقدسة لديهم    حملة 
حية تطورها  ريخ البوذية يشمل اجتاهني أحدمها دراسة البوذية من  رخيية عن البوذية، والكالم عن  هذا؛ ونذكر حملة 

حية ا نتشارها، وما صادفته من انكماش وانبساط، وعوامل ذلك، وفيما يلي  الفكري والفلسفي والثاين دراسة البوذية من 
  حديثنا عن كل من هذين االجتاهني:

  تطور البوذية الفكري والفلسفي:  -أ
، ولكنها أخذت تتطور من قرن إىل قرن،   ا نظاما أخالقيا واجتاًها تربو صور فيما سبق البوذية يف حياة مؤسسها فشهد

ى عنها، وحذر منها مريديه، ولكنهم بعده حبثوا فيها، وأدرجوها يف  فدخلتها مسائل عن  اإلهليات والكون كان بوذا قد 



  التعليم نفسه، فأصبحت البوذية مذهًبا فكر ومباحث عقلية، وبعدت البوذية اجلديدة بذلك عن القدمية. 
وفلسفة، وقد قسمها العلماء حسب الطابع العام إىل   لقد كانت البوذية القدمية تزكية وتربية، فأصبحت البوذية احلديثة فكًرا 

  البوذية القدمية والبوذية اجلديدة،
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رة العاطفة، وطابعها احلض على اخلضوع، لقوانني النظام   ا سذاجة املنطق، وإ فالبوذية القدمية صبغتها أخالقية، وميز
ا هي اليت دعا إليها بوذا  دي شارعها، وكأ   نفسه، وأتبعها مريدوه وأتباعه املالزمون له.واالهتمام 

راَء دقيقٍة يف الكون، وأفكار جمردة عن احلياة، والنجاة مؤسسة على  أما البوذية اجلديدة فهي عبارة عن تعاليم بوذا خمتلطة 
ا قرائح املتأخرين من الشراح، والزعماء والغالب عليها صبغة  ت فلسفية وقياسات عقلية قد مسحت  الفلسفة، وقد  نظر

نتشار البوذية، ودخوهلا أقطار كثرية؛ فإن أتباعها هنا، وهناك أكثروا فيها القياس والتأويل  ارتبط التغري الفلسفي البوذي 
م حىت بعدت عن أصلها الساذج البسيط وسنسوق فيما يلي اجتاه الفرق الفلسفية اجلديدة، ويالحظ  حسب عقوهلم، وثقافا

إلله أساًسا لفلسفته. أن أكثرها أختذ االع   رتاف 
فرقة تقول بوحدانية هللا، وأنه أوجد أوًال عدًدا حمدوًدا من األرواح، مث ترك اإلنشاء، والتعمري مكتفًيا مبا وضعه يف العامل من  

اية، وهذه األرواح هي اليت ختلق اخلري والشر، فرقة ترى أنه أودع هذه  األرواح  قوانني، كالبذور تسري سريها الطبيعي بال 
  اليت أرسلها للعامل قوى تستطيع منها: أن تعرف اخلري من الشر من أجل ذلك ال يرسل هللا رسًال اكتفاء بذلك. 

وفرقة ترى: أن هللا يفرغ الكماالت اإلنسانية يف كل زمٍن على إنسان يتجرد لعبادته ويبتعد عن إرضاء الشهوات احليوانية  
تونه من األعمال، ويعرفه  وهذا اإلنسان املختار حيل حمل اإلله يف إظهار الرضا عن بعض الناس، أو الغضب عليهم تبعا ملا 

الناس، ويلتفون حوله، وتبالغ فرقة أخرى يف تعبري املعىن السابق. تقول: إن هللا حيل يف أية صورة خيتارها من صور أفراد  
  تبت. اإلنسان حلول تطهري، وتكميل ال حلول استقرار، كالالم يف البالد ال
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لكرما، ولكن بعض الفرق ترى تناسخ النوع اإلنساين مقصور عليه، والتناسخ   وتتكلم كل الفرق عن التناسخ وارتباطه 
احليواين مقصور عليه، فال تنتقل روح من إنسان إىل حيوان، وال العكس، وتزيد فرقة أخرى يف تضييق دائرة التناسخ، فرتى 

  صانع وهكذا.أن روح العامل تنتقل إىل 
  انتشار البوذية:  -ب

  انتشرت البوذية يف عهد بوذا انتشارًا واسًعا بني الطبقات العليا، والطبقات الدنيا. 
روا سخط مجيع الطبقات األخرى   أما طبقة امللوك واجلنود: فقد دخلت البوذية ختلصا من سلطان الربامهة الذين أ

د دفعت بنفسها إىل البوذية؛ لتتخلص مما عانته يف رحاب اهلندوسية من  ستبدادهم وتعسفهم، أما الطبقات الدنيا: فق
  اضطهاد واحتقار، ولكن البوذية بدأت تنكمش بعد بوذا. 

لكالم عن اإلله بعبارة أخرى تركت فراًغا كبريًا يف نفوس  ا مل تعىن  : أن من أهم أسباب انكماشها أ وقد سبق أن ذكر



ذا أيًضا أن بوذا أتباعها، ومبرور الزمن مأل أتب هلة اهلندوس، أو بعابدة بوذا نفسه، أو واختاذه إهلًا، ويتصل  اعها هذا الفراغ 
مر أتباعه مبمارسة أي لوٍن من ألوان العبادة؛ بسبب هذا جلأ أتباع بوذا إىل معابد اهلندوس فوضعوا فيها   مل يِنب معابد، ومل 

  يف إىل آهلة اهلندوس املتعددة. متثال بوذا. وأصبح كل ما زاد هو إله جديد أض
ملزيد من اآلهلة، وهكذا أخذت البوذية تتالشى يف اهلندوسية، وأخذت اهلندوسية متتصها، ومتتص   والعقل اهلندي يرحب 

صالح الباطل، أي:  -إلضافة إىل ما سبق-أتباعها يوًما بعد يوم وكان سبب ضعف البوذية يف اهلند  : أن البوذية اهتمت 
لشعبإصالح ا ء، وألزمت    ألخالق، فحاربت الشهوة، والغور والكرب
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ار   شياء ظاهرية كالغسل يف األ الثماين من رأي سليم، وشعور صائب، وسلوك حسن إىل آخره. ولكن اهلندوسية قنعت 
لطقوس، والقرابني، ومعاجلة الظاهر، ومعاجلة الظاهر أيسر وأسهل من معاجل ة األمور الباطنية؛ وهلذا ختلى املقدسة، واألخذ 
ن يقدمونه، أو مظهر يظهرون به.   البوذيون يوًما بعد يوم عن صراعهم مع نفوسهم، واكتفوا بقر

صل نظام الطبقات الذي رفضته البوذية، واحتواء اهلندوسية على تقاليد القوم   كما ترى اهلندوسية مما ساعد على ذلك 
م مما جرهم إليها يوما بع   د يوم. وعادا

هذا ما آلت إليه حال البوذية يف منتصف القرن الثالث قبل امليالد، ففي داخل اهلند كانت البوذية تضعف، وتنكمش، ومل 
تكن البوذية قد عرفت بعد طريقها خارج اهلند، وجاء امللك العظيم أسوكا، والبوذية على وشك أن تنهار، فاعتنقها، وبعث  

ا  لنسبة   فيها احلياة مرة أخرى، ودفع  لقديس بولس القسطنطني األكرب  إىل اخلارج واملؤرخون يعدونه للبوذية شبيًها 
  للمسيحية. فتعاىل بنا نقص طرفًا من حديث هذا امللك العظيم أعين عندهم.

  أسوكا وانتشار البوذية: 
ر   قي  كان اإلسكندر املقدوين قد استوىل على السند يف زحفه حنو الشرق ولكنه مل يتقدم حنو  كينج، ومل يسيطر على 

هول، وألََّف املقدونيون مملكًة صغرية يف هذا الركن من اهلند يف   اهلند؛ ألن املقدونيني رفضوا أن يسريوا معه يف هذا العامل ا
يدة  سنة ثالمثائة وواحد وعشرين قبل امليالد متكن األمري "شاندرا غوبتا" الذي ينحدر ألسرة مور أن جيمع حوله قبائل عد

ر احلكم اإلغريقي وجاء ابنه بعده فبسط  إلجناب، ويزيل عن اهلند آ من منطقة التالل، وأن يستويل على اململكة اإلغريقية 
  رقعة مملكته، فلما جاء حفيده أسوكا، وجد نفسه حاكًما 
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وستني إىل مائتني وسبع وثالثني قبل  على األقاليم املمتدة من أفغانستان إىل مدراس، وصار أسوكا من ستة مائتني وأربع 
امليالد يف مطلع حياته سرية أبيه وجده يف حماولة التوسع عن طريق احلرب، وبينما كان أسوكا يف قمة انتصاراته احلربية أحس  

ا، فتخلى عن احلرب، وكره النصر عن طريقها، وزهدت نفسه فيها متام، وتبىنَّ مذهب   مشئزاز من هول احلروب وقسو
  بوذية.ال

له من حرية   مث أعلن أن فتوحه ستكون منذ ذلك احلني يف ميادين الدين وروي األساطري أن هذا التحول كان بسبب ما 



نيب ضمريه لقتله إخوته، وعددهم تسعة وعشرون، أو حرقه زوجاته، وجواريه وكن مخسمائة، ودام حكم أسوكا  وبسبب 
ر  مثانية وعشرين عاًما تعترب أزهى فرتة يف   ريخ البشرية املضطرب؛ فقد قام يف اهلند حبركة عظيمة للخري والثراء حفر اآل

  وزرع األشجار، وأسس املستشفيات، واحلدائق العامة والبساتني اليت ترىب فيها األعشاب الطبية. 
هايل اهلند األصليني، واختذ العدة لتعليم النساء، وخصص هبات اخلريية هائلة هليئات التعل يم البوذية، واجته أسوكا إىل واهتم 

، وفارس واإلسكندرية،   نية، وجبال هيماال خارج اهلند، فأرسل البعوث الدينية إىل كشمري، وسيالن، واإلمرباطورية اليو
وهكذا انتقلت البوذية من مذهب ضمن املذاهب الدينية اهلندية إىل دين عاملي، وسرعان ما لىب أهل سيالن دعوة أسوكا،  

  الدين اجلديد.  فاعتنقوا
  ولعل مما سبب ذلك ما كان بني حاكمها، وبني أسوكا من روابط الصداقة
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ويروى أن أهل اجلزيرة أرسلوا بعثة إىل اهلند لتعلم البوذية، وأن أسوكا أرسل مع إحدى بعثاته إىل سيالن فسيلة لشجرة  
ل بوذا حتت ظالهلا املعرفة، والبصرية، وغرست هذه الفسيلة، ففي سيالن ومبرور الزمن أصبحت دوحة   املعرفة اليت 

قية إىل اآلن، وهي أقدم شجرة على األرض، وأقام أسوكا املسالت يف عدة أمكنة حيث دون عليها تعاليم   عظيمة، وال تزال 
هلبات واخلريات، وتنازل أسوكا عن ممتلكاته، ومل يست  بِق إال مثانية أشياء  البوذية، وأنذر من مييلون للعصيان، ووعد الربرة 

ضئيلة هي أرضية ثالثة صفراء، ونطاق يشدها به، وإبرة لرتقيع األرضيات وجمموعة خيوط للرتقيع، وموسى حللق شعره،  
ل لتصفية املاء قبل شربه حىت ال يبلع نفًسا.    وغر

م مكارم ا ألخالق، وحثهم أن يكونوا قدوة وندب أسوكا رجاًال يتجولون يف البالد يرغبون الناس يف النسك والورع ويعلمو
م الرشيدة، وصربهم على الشدائد، وعهد إليهم كذلك النظر يف   م فيجارونه يف سري للناس ليسهل على الناس االقتداء 
م.  ا ليزيد نفعها، وخوهلم بعض السلطة؛ فكان هلم مطلق سراح املسجونني إذا اقتنعوا برباء   األعمال اخلريية، وإدارة شئو

م يلتزمون سبل السالم، وحيرتمون القانون، ويراعون حق الفقراء واألكابر، ومات أسوكا،  وكانو  ا يراقبون الناس ليتحققوا أ
اورة هلا، ولكن البوذية يف اهلند عادت بعد قليل تصارع اهلندوسية، كما فعلت   وقد انتشرت البوذية يف اهلند، ويف البالد ا

جتاهات السكان وميوهلم، من قبل، ومل تستطع البوذية أن تث بت يف هذا الصراع؛ فاهلندوسية كانت أثبت، وأكثر صلة 
  فاضمحلت البوذية أمامها، وأخذت تنحدر حىت احنصرت على اهلند تقريبا. 
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اورة فإن البوذية سارت بنجاح، وانسابت يف اجتاهات متعددة يف شرقي أسيا حىت أصبح أتباعها حوا يل  أما يف البالد ا
ن، وإندونيسيا، ونيبال والتبت وسيالن. يالند، والصني، واليا   مخسمائة مليون نسمة ينتشرون يف بورما، و

والبوذية القدمية: أي: العميقة الصلة ببوذية بوذا، واليت يتجلى فيها الطابع األخالقي والرتبوي تسمى املذهب اجلنويب، وهي 
يالند وسيالن وكتبها  للغة البالية وهي لغة هندية قدمية. تنتشر يف بورما و   املقدسة مكتوبة 

ن،   ت الفلسفية وتسمى املذهب الشمايل وتنتشر يف الصني، واليا آلراء والنظر أما البوذية اجلديدة فهي اليت اختلطت 



للغة "السنكسريتية" وأتباعها أكثر من أتباع امل ذهب اجلنويب، والبوذية يف والتبت ونيبال وإندونيسيا، وكتبها املقدسة مكتوبة 
م، فجعلوا آهلتها ثالثة   الصني بوجه خاص هلا طابع جيعلها بعيدة عن البوذية احلقيقية، فقد سبقها الصينيون بثقافتهم وحيا

  وثالثني على حنو ما كانوا يعملون قبل البوذية، وأقاموا هلا املعابد اجلذابة اليت تزينها الفنون اجلميلة. 
ا دخلت بالدهم بعد أن أصبح بوذا إهلًا، وأصبح متثاله وثًنا يـُْعَبد، تقدم له القرابني،   ومما سبب إقبال الصينيون على البوذية أ

وتقام له الصلوات، لقد كان هلم مع آهلتهم األوىل مظاهر للتقديس، ليست بعيدة عن هذه املظاهر؛ مما سبب إقباهلم على  
" اللذة، والسعادة يف احلياة، وبعد املوت، وحيث على الرمحة ويغري   البوذية، كذلك أنه دين إنقاذ، وطهر مينح ب"النريفا

  خلري، ويقضي على الشهوات الظاملة، ويبعد الشرور. 
  مراحل انتشار البوذية: 

ولنسر خطوة خطوة مع التاريخ نسجل انتشار البوذية الذي سبق أن أشر إليه معتمدين على مرجع هام خاص هلذه  
  الدراسة.

، ويف خالل هذه الفرتة الطويلة  إ نة واصلت سريها طوال مخسة وعشرين قرً ن التاريخ اإلمجايل للبوذية يقرر أن هذه الد
ا كاملعابد واملعاهد، وقد  حية العقيدة، أو التطبيق أو األدب، أو املؤسسات املرتبطة    تطورت البوذية سواء من 
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م الدينية، ومنذ القرن اقتحمت البوذية حوايل ثالثني ق ثريها عظيًما يف آداب هذه األقطار، ويف اجتاها طًرا يف أسيا وكان 
؛ فأصبح للفكر البوذي أثره يف الفلسفة الغربية، واألدب األورويب،   التاسع عشر اتصل الفكر البوذي ببعض دول أورو

ية، وانتشارها، ولكن إعطاء تفاصيل عن هذا االنتشار  واملوسيقى وغريها من فنون ثقافية ذلك جممل القول حنو متدد البوذ
  يكاد يكون أمًرا متعذرًا لقلة املادة الدقيقة عنها. 

ومن املمكن على كل حال لو قسمنا عمر البوذية إىل مخس مراحل كل مرحلة مخس قرون لنعطي أبرز التطورات عن البوذية 
وذية حىت القرن األول امليالدي حتوًال كبريًا يف العقيدة البوذية فيما يف كل من هذه املراحل شهدت الفرتة األوىل من مطلع الب 

يتصل ببوذا فقد كان يف أول هذه الفرتة يعد معلًما، ورجًال عظيًما، ورائًدا عامليا، مث أصبح مع مرور السنني رجًال مقدًسا  
تفاق اجلميع، ولذلك عقدت ع دة مؤمترات للتوفيق؛ ولكنها مل تستطع تقنع  فمعبوًدا فإهلًا، ومل يكن ذلك التطور الواسع 
  اجلماهري لرتك مكان اإلله شاغًرا كما أراده بوذا أن يكون فظل اخلالف قائًما. 

لبوذية خارج حدود اهلند كما سبق القول، وبدأت البوذية تبين   ويف خالل هذه الفرتة ظهر اإلمرباطور أسوكا الذي دفع 
دأت تقيم اجلمعيات اليت ترعى احلياة االجتماعية، وتشرف على شئون الدين، وخباصة يف  املعابد، وتضع فيها اآلهلة، كما ب

  اهلند، وسيالن. 
ويف الفرتة الثانية أي: من القرن األول حىت القرن اخلامس امليالدي أخذت البوذية تنتشر جتاه الشرق إىل بنغال جتاه اجلنوب 

، وفيتنام، جتاه الشمال الغريب    إىل كشمري. يف القرن الثالث اختذت طريقها جتاه الشرق إىل الصنيالشرقي إىل كمبود
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، وكان   أواسط أسيا، وكان دخوهلا إىل الصني بطريق البحر أيًضا، ومن الصني اجتهت إىل الشمال الشرقي ودخلت كور
عني، وسنة أربعمائة وأربعة عشر ميالدية لنشاط احلجاج الصينيني الذين زاروا اهلند وسيالن وجاوا بني سنة ثالمثائة وتسع وتس

  أثر كبري يف نشر البوذية يف هذه البقعة. 
كانت البوذية يف هذه البقاع تتعاون تعاوً كامًال مع النظام امللكي الذي كان مسيطرا خالل هذه القرون على هذه األقطار، 

بعوها ، وشهدت هذه املدة تقدما واضحا يف الثقافة البوذية  وبواسطة االرتباط بني الدين والسياسة انتشرت البوذية، وكثر 
  اليت أخذت تقيم املعاهد، وتنشر تراثها على أتباعها. 

ويف املدة التالية أي: من القرن السادس إىل العاشر امليالدي استمرت البوذية يف التقدم، واالنتشار، وخباصة من كور  
ن، ومن اهلند إىل نيبال، مث إىل   التبت، وزادت مواكب احلجاج يف هذه الفرتة، وكثر نشاطهم، وتنقلهم إىل  والصني إىل اليا

  البالد اليت دخلتها البوذية. 
يالحظ يف هذه الفرتة أن االرتباط بني القصور امللكية احلاكمة وبني البوذية مل يكن دائًما وطيًدا، وكان انتشار البوذية، أو  

ثري  تقلصها يتوقف على قوة االرتباط وضعفه، وتعد  هذه الفرتة من أزهى فرتات البوذية من الناحية الثقافية، فقد اتضح 
  البوذية على اآلداب، والفنون يف مجيع البلدان اليت دخلتها. 

رها؛ وذلك لعودة النشاط  ويف املدة التالية أي من القرن احلادي عشر إىل اخلامس عشر ضعفت البوذية واختفى كثري من آ
ظهر واإلسالم يف اهلند ويف سواها من األقطار اليت كانت ترتبع فيهال البوذية، ولكن البوذية اجتهت  اهلندوسي يف اهلند ول

بنشاطها يف هذه الفرتة فارة من اإلسالم جتاه الوس، ومنغوليا، وسيام، وبورما، وكان النشاط الثقايف البوذي عظيم األثر  
، وسيالن، واليا   ن. خالل هذه الفرتة يف بورما، وكمبود

)1/232 (  

  

ريخ البوذية؛ إذ وقفت البوذية   أما الفرتة األخرية: أي: من القرن السادس عشر إىل القرن العشرين فتعترب فرتة دقيقة يف 
وجًها لوجه أمام حتدي الفكر الغريب الذي محلة االستعمار إىل تلك البقاع، فقد أدخل االستعمار الغريب إىل هذه البالد  

وإصالحاته الرتبوية وفلسفاته يف خمتلف الشئون، مل جتد البوذية بُدا من أن تتعاون طوائفها املختلفة لتقف يف اجتاهاته الفكرية، 
وجه هذا الزحف الفكري، وهكذا التقت الفرق البوذية أو قربت بعضها من بعض لتقوى على النضال يف معركتها مع  

  املسيحية الغربية، والفلسفات األوروبية.
وذية كثريًا من االجتاهات الغربية، كما تشربت املسيحية بعض األفكار البوذية، وتبدلت املطبوعات بني املشرفني وقد تبنت الب 

على هاتني الفلسفتني، وتطور التعليم يف املعابد، فاقرتب من كليات الغرب واجلامعات، ومت التعاون يف اخلدمات االجتماعية  
اية هذه ا ا  بني البوذيني والغربيني ويف  لشيوعية، وأصبح احلكم يف كثري من األقطار اليت تنتشر  لفرتة اصطدمت البوذية 

  البوذية يف أيدي حكومات شيوعية، ومل يتضح بعد مصري البوذية يف ظل الظروف اجلديدة.
  وأخريًا الكتب املقدسة لدى البوذية:

ا إىل بوذا، وهي   جيدر بنا عند الكالم عن الكتب البوذية املقدسة أن نقرر أن البوذيني ا منزلة، وإمنا ينسبو ال يدعون أ
عندهم مبثابة كتب احلديث عند املسلمني، وقد حفظ أتباع بوذا عنه أحاديثه وخطبه، وأمثاله ولكن بعد وفاة بوذا ظهر  

رها" سنة أربعمائة اخلالف بني أتباعه، كما ظهر االختالق لبعض أحاديث، ونسبتها إليه، فعقد أتباعه جملًسا كبريًا يف "رجا ج
  وثالث ومثانني قبل امليالد؛ ليزيلوا أسباب اخلالف وليقربوا، أي: ليوحدوا األتباع عن طريق حتديد ما قاله بوذا وأتباعه.
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" أعلم مريدي بوذا أن يقرأ عليه آراء املبارك عما وراء الطبيعة فقرأها عليهم، فتلقوها ،  وملا احتشد القوم سألوا "كاسي أ
يل"، وكان من أسن املريدين األحياء أن يتلوا عليهم شريعة النظام فقرأها عليهم فتلقوها عنه، مث   ورووها عنه، وسألوا "أو

ت، وأمثال، ومواعظ؛ ففعل وتلقوها وروها  سألوا "أنندا" أحب املريدين عند بوذا أن يلقي عليهم ما مسعه من بوذا من حكا
  عنه.

ت حمفو  ظة يف الصدور يتلقاها جيل عن جيل حىت عهد امللك أسوكا مائتني اثنني وأربعني قبل امليالد ويف وظلت هذه الروا
ذلك احلني كان قد ظهر فيها شيء من التحريف واالختالق يف الرواية فخاف الزعماء الشيوخ على ضياع هذا الرتاث  

موعات الثالث فكتبوها، وي م وضعوا كل جمموعة يف سلة خاصة ليعلقوها فاجتمعوا، واستقر رأيهم على كتابة هذه ا ظهر أ
لسالل الثالث، أو "البتيكات"، وحتوي السلة األوىل   موعات  بعيًدا عن الضرر، ومبالغة يف ختليصها؛ ولذلك مسيت هذه ا

لثالثة  العقائد؛ لذلك مسيت سلة العقائد، وحتوي السلة الثانية الشريعة؛ ولذلك مسيت سلة الشريعة، وحتوي السلة ا
ت.  ت؛ ولذلك مسيت سلة احلكا   احلكا

وهذه السالل الثالث يقال هلا: القانون البايل، وهي تشمل البوذية القدمية بدون حتريف أو بتحريف قليل، وهي هلذا أهم  
ا هذه الروا ت القانون البايل نسبة إىل اللغة البالية اليت دونت  ت، هذا وهللا الكتب املقدسة للبوذية، ومسيت هذه الروا

  أعلم.
رك على سيد حممد وآله وصحبه أمجعني. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.   وصل اللهم وسلم و
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس العاشر 

نة البوذية (    )) 4(الد
  

  قاهلا إىل املسيحية نشأة الرهبنة يف البوذية، ووصوهلا وانت
احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيد حممد، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين الغر  

حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد:    امليامني، ومن تبعهم 
  فلنتحدث عن نشأة الرهبنة يف البوذية، ووصوهلا وانتقاهلا إىل املسيحية: 



دى بتعاليم أخالقية من أجل نشر دعوته، تتمثل يف الدعوة إىل احملبة،  إن ا ملتتبع لتاريخ بوذا والبوذية يالحظ أن بوذا 
حلسىن، والتصدق على الفقراء، وترك الِغَىن، والرتف، ومحل النفس على التقشف واخلشونة، وفيها   والتسامح، والتعامل 

البعد عن الزواج، وقال بوذا: من أجل أن ينتصر اإلنسان علة نفسه، وعلى   حتذير من النساء واملال، وفيها ترغيب يف
ألمور اآلتية:    شهواته؛ فال بد، وأن يتقيد 

االجتاه الصحيح املستقيم اخلايل من سلطان الشهوة واللذة، وذلك عند اإلقدام على أيِّ عمٍل، وأال يتأثر التفكري الصحيح 
م الذي يصحبه ارتياح، واطمئنان إىل ما يقوم به، والبد أيًضا من مطابقة اللسان ملا يف  ألهواء البد من االعتقاد املستقي

القلب ومطابقة السلوك للقلب واللسان وأن احلياة الصحيحة هي اليت يكون قوامها هجر اللذات، والرجائل عنده يف  
الغباء، وعدم إدراك األمور على وْجِهَها  األصل ترجع إىل االستسالم للمالذ، والشهوات، وسوء النية يف طلب األشياء، و 

  الصحيح.
كل طعاًما  ه: ال تقضي على حياة حي، وال تسرق، وال تغضب، وال تكذب، وال تتناول مسكًرا، وال تزين، وال  ومن وصا

ً وفريًا، خذ ذهًبا وال   نضج يف غري أوانِِه، وال ترقص، وال حتضر مرقًصا، وال حفل غناء، وال تتخذ طيًبا، وال تقتين شرا وال 
  فضة.

)1/237 (  

  

" عندما تتخلص  وقد عرب البوذيون عن بلوغ النفس الكمال األمسى، ودرجة السعادة عندما تتلخص من التناسخ بـ"النريفا
ة، والرغبة، واكتساب صفاء الدين، والروح حترر من أسر العبود " وهي تعين اخلالص من أسر املعا ية، من التناسخ بـ"النريفا

واللذة، وانبثاق نور املعرفة عن طريق تعذيب النفس ومقاومة النزعات مع بذِل اجلهد، والتأمل، والرتكيز الفكري والروحي، 
وهو هدف البوذية األمسى من خالل هذه األخالق اليت أرستها البوذية جند صلًة واضحًة بينها، وبني الرهبنِة، فلتُكْن هذه  

ا.  -إن شاء هللا تعاىل-اإلطاللة السريعة بعد ذلك  ثر النصرانية  ا، و   حول الرهبنة البوذية، ونشأ
ا والغرض منها: لرهبنة البوذية وبيا   التعريف 

دة األلف، وهي من رهبنة  الرهبنة يف اللغة العربية، تعين: طريقة الرهبان يف الزهد، والعزلة، والرهبانية منسوبة إىل الرهبنة بز
لتخلي من أشغال الدنيا، وترك مالذها، والزهد فيها، والعزلة عن أهلها،   النصارى، وأصلها من الرهبة اخلوف كانوا يرتهبون 

- وتعمد مشاقها حىت غن منهم من كان خيفي نفسه، ويضع سلسلة يف عنقه، وغري ذلك من أنواع التعذيب، فنفاها النيب 
ى املسلمني عنها والرهبانية مصدر  -صلى هللا عليه وسلم الراهب والرهبنة فعلنه أو فعلل على تقدير أصلية النون  و

ا.  د   وز
شا، أي: املطلق،   ر، أي: الزهد واالعتزال و شا وهي أيًضا من كلمتني  والرهبنة يف قاموس املصطلحات البوذية هي البار 

البيوت واملساكن، واالعتزال عن أسلوب  أو التام فيكون املعىن الزهد املطلق، أو االعتزال التام، واملراد به هو االعتزال عن
  حياة أهلها إىل أسلوب الرهباين هو التنسك، والتبتل. 
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ا هي االمتناع عن مجيع الرذائل واالنعزال التام عن احلياة املدنية، أو بتعبري آخر هي   وقد عرفها بعض علماء البوذية 
عن النهج الذي يعيش فيه أهل العامل، وهذا هو املعىن املنصوص عليه يف  االعتزال عن العامل كله، ويعىن بذلك: االعتزال 

ا وطقوسها، وما   لرهبنة من نظامها، وأد كتاب: "تريبيتاكا" يف مجيع استعماالته هلذه الكلمة، وحيث يتضمن كل ما يتعلق 
  أشبه ذلك. 

: شئون البوذيني املدنيني الساكين البيوت؛ ألن  فالرهبنة البوذية: هي االعتزال الكلي عن مجيع شئون احلياة املدنية، أي
البوذية تقسم أهلها إىل طائفتني املدنيني، وهو ساكنو املنازل، والبيوت، والرهبان، وهم املتنازلون عن البيوت، واألموال،  

  والشهوات، واللذات ملمارسة حياة الرهبانية. 
" أي:  ومن هنا يتضح لنا: أن الغرض احلقيقي من الرهبنة البوذية  لروح، أو الوصول إىل "النريفا هو إعدام األمل والتسامي 

خنراطهم يف سلك الرهبنة؛   السعادة يف هذه احلياة فقد اعتقد البوذيون فيما زعموا: أن الوصول إىل السعادة ال يتم إال 
حتول دون الوصول إىل السعادة يف هذه   وذلك ألن احلياة املدنية، أو املنزلية على حد تعبريهم هلا عقبات، وهلا موانع كثرية قد

  احلياة. 
ا حتررت عن مجيع القيود، والعقبات، وحتررت عن الشهوات   أما الرهبانية: فتتيح هلم فرصة أكرب للوصول إىل السعادة؛ أل

ها من تضحية  واللذات، وعن نعيم الدنيا وزخارفها، وقد ذهب بوذا إىل أن الرهبانية أسلوٌب جليٌل من أساليب احلياة ملا في
ا أمسى  شاقة ال يصلح هلا كل إنسان، وال يقدر عليها كل إنسان، وال يصل إىل غايتها كل من سلك سبيلها، كما زعم أ

ا هم يف َأْمسَى َمَراِتِب الناس.    وظيفة للبشر، وأن أصحا
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لبحر ا لغابة املليئة  فقد أكد بوذا يف كثري من كالمه خطورة احلياة املدنية، فمثلها مرة  لواسع املخيف، ومرة أخرى 
ت املفرتسة واملدقق يف كالم بوذا السابق؛ يالحظ: أنه يقصد ختويف أتباعه من احلياة املدنية؛ ليلتحقوا معه   حليوا

م الراهنة من أجل هذا تنادي البوذية بن " أي: السعادة يف حيا ظام الرهبنة،  لرهبانية، وليبلغوا اهلدف املزعوم بـ"النريفا
م. أما نساؤهم فرهبانيتهن على سبيل االختيار ال على سبيل   وتفرض على الرجال البوذيني أن يدخلوا فيها مرة يف حيا

  اإللزام.
ريخ نشأة الرهبنة يف البوذية:   نيا: 

ريخ نشأة الرهبنة يف البوذية إىل العصر البوذي األول، أي: يف النصف األول من القرن ا لسادس قبل امليالد، وذلك يرجع 
عندما انتشرت يف ذلك العصر مظاهر الرهبانية، وذلك بظهور عدد من النساك، والرهبان من الربامهة، واجلينيني، واليوجيني  

ت والكهوف متنسكني، ومبتعدين عن العامل؛ فبعضهم يستغرق يف التأمل والتفكري يف  وغريهم، وكان هؤالء ينقطعون إىل الغا
ياة، وفك غوامضها، وبعضهم يتدرب على مجيع أنواع التعب واملشقة؛ زاعمني أن ذلك تنقية للروح، وحتريًرا هلا من  أسرار احل 

ا.    القيود اجلسمانية ومعوقا
ف لنشر مبادئهم، وأفكارهم، وكانت  وكان كثري منهم ينتقلون من قريٍة إىل قرية؛ الستجداء الطعام يتجولون يف القرى، واألر

واألجواء قد أملت عليهم ظاهرة التحمل، والصرب على املتاعب واملشاق، وكان من بني هؤالء النساك األمري  الطبيعة 
" مؤسس البوذية.    "سيدهار



فقد اختذ الرهبانية شريعة له يف احلياة منذ خروجه من القصر حىت آخر حياته، وتروي القصة البوذية: أن بوذا قد اختذ حياة 
  منذ الزهد التقشف والنسك 
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نشاء   لته الوفاة، وقد طبق تالميذه وأتباعه هذا النظام متام بتمام حىت انتهى األمر  مغادرته القصر، ومل خيرج منها حىت 
  املعابد، واألديرة الفاخرة للرهبان، وانتشرت هنا وهناك يف ربوع اهلند وغريها. 

ن الزهد والعزلة مها من الدعائ ما مهَدا يف أول األمر لنوع من  ومن هنا ميكن القول:  م األوىل للحياة الديرية يف البوذية؛ أل
حياة الرهبانية االنفرادية، ويتمثل ذلك يف رهبانية بوذا وحوارييه، مث حتولت بعد ذلك إىل حياة ديرية اجتماعية بعد انتشار  

قوانني، والنظم والتقاليد يف الرهبنة تدرجيا على أيدي  املعابد واألديرة، وملا كثرت أتباع البوذية يف اهلند، وغريها وضعت هلم ال
  الرهبان البوذيني أنفسهم. 

ومل يضع بوذا يف حياته صورة، أو شكًال معيًنا للبوذية، كما هو معروف اآلن بل مت ذلك بعد وفاته على أيدي الرهبان  
رية حسب أهوائهم ومصاحلهم، كما هو األوائل، مث الذين بعدهم، وهلم جرا، حيث أدخلوا عليها تعديالت، وإضافات كث

شأن سائر القوانني، والنظم الوضعية، وعرب مرور الزمن، وكثرت التعديالت، ودونت النظم الرهبانية يف البوذية، وأصبح قانون 
  الرهبانية حيكم به الرهبان البوذيون فيما بينهم. 

  ؟لثًا: هل هناك صلة بني النصرانية والبوذية يف النظام الرهباين
ا املسيح عيسى  إمنا هي   -عليه السالم-ولإلجابة عن هذا التساؤل نقول: مل تكن الرهبنة أصًال من األصول اليت جاء 

لنسك والعابدة، واليت ظهرت قبل املسيحية،  بدعة استحدثها النصارى متأثرين بنزعات فلسفية، ومذاهب أخالقية املنادية 
حث  ن أن هناك صلة وثيقة بني البوذية، والنصرانية يف النظام الرهباين؛ وذلك  ومنه البوذية، وال خيفى علة كل  يف األد

ة بني الرهبانيتني؛ مما يؤكد أن النصرانية قد اقتبست    لوجود مالمح متشا
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  رهبانيتها من البوذية اليت سبقتها مبا يقرب من مخسة قرون. ومن األدلة على ذلك: 
نشأت أول ما نشأت يف مصر يف خالل القرن الثالث امليالدي، مث نقلها الرهبان األقباط إىل فرنسا  أن الرهبة النصرانية  -أ

وإيطاليا، وغريها من الدول، كما أن أوىل األديرة اليت عرفتها املسيحية، كانت يف مصر وخاصة يف اإلسكندرية اليت كانت 
دل املصاحل التجارية كثر توافد جتار هلند وسفرائها على على  متثل املركز احلضاري والتجاري للرومان آنذاك؛ ونظًرا لتبا

  اإلسكندرية، وتردد عليها كثري من البوذيني واجلينيني، وهم يف طريقهم إىل الروم.
ن اهلند وفرقها وحنلها وإن النصارى يف اإلسكندرية قد   د م ومعرفة كاملة  وبتعبري آخر أن اإلسكندرية كانت علة علم 

ضات البدنية والرهبانية والعزلة؛  اختذوا معظ لغوا يف الر م خصائصها ومالحمها البارزة واختذوها رمًزا للتقدس واملهابة، و
نة البوذية اليت خرجت من موطنها األصلي اهلند   لد ثرت وحدانيتها إىل َحدٍّ بعيٍد  فالنصرانية يف اإلمرباطورية الرومانية قد 

  ها يف العامل الروماين عن طريق القوافل التجارية وغريها.يف ذلك الوقت، وانتشر معتنقو 



إن الدارس هلذا النظام يالحظ أن النصرانية اتفقت مع البوذية يف كثري من املبادئ والتعاليم والرهبانية ألن ظهور   -ب
لبوذية إىل حدٍّ كبٍري؛ ولعل انتشاَر  ا ونظامها يف البداية شبيهة  األديرة البوذية يف أحناء العامل بعد  الكنائس النصرانية، وسلطا

م اإلغريق قد أعطى املسيحية فكرة إنشاء الكنائس على منواهلا.  لذات أ   بوذا بقرون، ويف الشرق األوسط 
نتني يف الرهبنة وجود املفاسد واالحنرافات يف كل من األديرة البوذية والنصرانية وهو   -ج ة أيًضا بني الد ومن األوجه املتشا
  ر معروف لدى الباحثني أم
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ن؛ ألن الكبت العنيف الذي تفرضه الرهبانية ال ميكن تنفيذه، ويؤدي يف النهاية إىل نتيجة عكسية واحنرافات   ريخ األد يف 
  ومفاسد.

ة أيًضا عبادة الرهبان، والقديسني، فالبوذيون يعبدون بوذا، ويعبدون مجيع الرهبان الق -د ديسني،  ومن األوجه املشا
م واحًدا من الثالوث املقدس كذلك النصارى، فقد غلو يف نبيهم عيسى   - فجعلوه شريك هللا   -عليه السالم-ويعتربو

وجزًء منه وإهلا آخر معه غلو يف قديسيهم، وصاحليهم فعبدوهم من دون هللا، وقد أشار القرآن الكرمي إىل   -سبحانه وتعاىل
َِّ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَمي} (التوبة: هذا يف قوله تعاىل: {اختََُّذوا أَ  ً ِمْن ُدوِن ا ُْم َأْرَ َ   ). 31ْحَبارَُهْم َورُْهَبا

ا كبريًا جيل احملرفة جند بينهما تشا ملوازنة بني األقوال املنسوبة إىل بوذا واألقوال املنسوبة إىل املسيح يف اإلجنيل أو األ ،  و
جيل املسيحية. وهذه بعض النصوص من الكتاب البو    ذي تري "بيتاكا" وبعض األ

م، وأمواهلم، وأهاليهم، ويؤثروا الفقر،  -أ ن يطرحوا الدنيا جانًبا، ويتنازلوا عن بيو يف تري "بيتاكا" أوصى بوذا أتباعه 
ح على من يريد والعيش على التسول، ويف اإلجنيل ما اإلصحاح التاسع الفقرة السادسة إىل الثانية والعشرين اشرتط املسي

دخول الدعوة أن يتنازل عن أمالكه، ويؤثر الفقر ليدخل يف ملكوت هللا، وقال للشاب الغين ملا سأله عن العمل الصاحل  
الذي به احلياة األبدية: إن أردت أن تكون كامًال؛ فاذهب، وِبْع أمالكك، وأعطي الفقراء؛ فيكون لك كنز يف السماء،  

  وتعاىل اتبعين.
ل مرقص اإلصحاح العاشر الفقرة الثامنة والعشرون إىل الثالثني قول بطرس أحد حوارييه: "ها حنن قد تركنا كل ويف إجني -ب

  شيء، واتبعناك قال يسوع: "احلق أقول لكم ما من أحد ترك ألجلي، وألجل اإلجنيل بيًتا، أو إخوة، أو 
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، أو أوالًدا أو حقوًال، إال و  ً ينال مائة، وضعف اآلن يف هذا الزمان، ويف الزمان اآليت احلياة األبدية قس أخوات، أو أما أو أ
جيل املسيحية.    على هذا الكثري والكثري من أوجه التشابه بني نصوص الكتاب البوذي املسمى تري "بيتاكا" واأل

ريخ اإلنسانية كانت األديرة موجودة يف العامل قبل ظهور املس  -ج يحية؛ حيث أنشأت البوذية  يقول صاحب كتاب معامل 
لنفسها جمتمعات ورجال اعتزلوا اجلهود العامة والتجارة يف العامل؛ ليعيشوا عيشَة التقشُِّف والتأمل، وهكذا قامت عملية  

  التأثري، والتأثر بني السابق والالحق.
ا دون غريهم من   -أ املدنيني، وتعترب هذه اخلصائص خصائص الرهبان يف البوذية: للرهبان البوذيني خصائص كثرية خيتصون 



  من أهم الشروط يف الرهبانية، وفيما يلي بيان ألهم هذه اخلصائص:
للون األصفر يتخذون أحدامها إزارًا،   -  1 لبس أو ارتداء الزي األصفر، وهو عبارة عن قطعتني من القماش املصبوغ 

اللة على الزهد، والفقر واملهانة، وال يلبسون غري هذا واألخرى رداًء على شكل لباس اإلحرام، ويضعون فوقها بعض الرقع د
نتهم ويف القدمي كان  اللباس طوال مدة رهبانيتهم، والبوذيون يقدسون هذا اللباس إىل حدٍّ بعيد، ويعتربونه شعارًا مقدًسا يف د

  هذا اللباس عبارة عن اخلرق امللتقطة من املزابل، أو أكفان املوتى.
م ال ميشون منتعلني، بل ميشون حفاة ابتداء  حلق الرأس واحلفا -  2 م حيلقون كل شعورهم يف الرأس والوجه، وأ ء مبعىن أ

  ببوذا الذي كان يتجول يف املدن والقرى بدون نعل إال أن بوذا أجازه فيما بعد للمرضى فقط.
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ا الرهبا -  3 ن يف البوذية عن غريهم، ويعتربونه الطريق التسول وترك العمل: وهو أيًضا من ضمن اخلصائص اليت ميتاز 
الوحيد يف حصوهلم على الطعام اليومي، والتسول عادة قدمية للرهبان يف اهلند قد اختذه بوذا طريًقا ملعيشته طيلة حياتِِه  

رتِِه لوالِدِه، فقد تسول، ومجع طعامه اليومي استجداء من الناس، وهذه العادة عادة ف اسدة تشجع  الرهبانية، وحىت يف ز
لفقر.   الناس على الكسل، والبطالة، وترك العمل، والتمسك 

الصوم الدائم: ومعناه االقتصار يف اليوم والليلة على أكلٍة واحدٍة يف وقت الضحى، وهذا نظام عام جلميع الرهبان يف  -  4
ف أسلوب مناسب هلم، وهو املعابد، واألديرة سواء كانوا من الشيوخ، أو املبتدئني، وللرهبان السائحني يف الغ ت، واألر ا

اجلوع واالمتناع عن الطعام حىت إذا ما شعر احدهم مبفارقة احلياة أكل ورق الشجر، وهذا خمالف لتناول الطيبات من الرزق،  
  واليت أحلها هللا لكل إنسان. 

جللب العطا واملال  الصمت الدائم وهو عدم الكالم إال عند الضرورة وهو من صفات املدح عندهم ووسيلة  -  5
" أي: السعادة.    واملنصب واجلاه والثناء انه رمز للسكينة ونور من أنوار "النريفا

التبتل: وهو من خصائص الرهبان البوذيني، ومعناه: االنقطاع عن الزواج وهو من أهم شروط الرهبنة بعد شروط   -  6
اهدة املتواصلة، وشرط  ضة للنفس، والبدن؛ وذلك ألن الزواج يف زعمهم ملذة من التجرد الكامل عن الدنيا، وشرط ا الر

  ملذات الدنيا الدنيئة اليت جيب عليهم االبتعاد عنها. 
السكن يف األديرة واخلضوع للشيخ، أو الراهب الكبري، فعلى كل راهب أال يسكن املنازل، وال يبيت فيها، ولكن جيب  -  7

  عليه أن يالزم السكىن يف األديرة. 
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نة البوذية ا الرهبان يف الد   اآلداب والنظم اليت جيب أن يلتزم 
نة البوذية:  ا الرهبان يف الد   وأنتقل إىل الكالم عن اآلداب والنظم اليت جيب أن يلتزم 

م ويعرف مدى زهدهم وتنسكهم بقدر ما حيافظون عليها ويتبع  ا الرهبان يف حيا ا وقد  للرهبنة البوذية آداب ونظم يلتزم  و
نسب بعضها إىل بوذا نفسه وبعضها إىل أتباعه من بعده الذين أدخلوا عليه إضافات وتعديالت كثرية حىت بلغت جمموعة  



م   هذه اآلداب، والنظم مائتني وسبع وعشرين فقرة، وفيما يلي عرض ألهم النظم، واآلداب يف الرهبنة وفًقا ملا ورد يف كتا
  "تريبيتاكا". 

، والكف عن السرقة، والكف احملافظة بد -  1 قة على الوصا البوذية العشر، وخالصتها الكف عن القتل والكف عن الز
عن الكذب، والكف عن شرب اخلمر، والكف عن الطعام يف الليل، والكف عن الغناء والرقص، والكف عن الزينة جبميع 

لقطن، أو حنوه، والكف عن قبول اهلدا من الذهب  أنواعها، والكف عن اختاذ الفراش، واملقعد املرتفعني واحملشوين 
  والفضة. 

لراهبات، وكذلك  -  2 لنظام واآلداب األخرى للرهبنة، وأمهها عدم الزواج، واالبتعاد عن اخللوة  على الرهبان أن يلتزموا 
  االبتعاد عن التوسط بني الرجال والنساء وبني الزوج والزوجة، ومن آداب الرهبان املبتدئني: 

أال خيطر بباهلم خواطر النساء والشهوة، وإذا توالت عليهم هذه اخلواطر فعليهم اللجوء إىل إكثار اخللوة، وعدم خمالطة   -أ
  الناس مع دوام املراقبة. 
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ي حرفة كانت. -ب   التجرد التام عن امللكية، أو عن ختزين األشياء، والتجرد عن االحرتاف 
  ون والصمت وعفة اللسان وعدم املزاح واهلزل او ما شابه ذلك من أمور أخرى. االنفراد والعزلة والسك -ج
سة، أو حب   -د إظهار الفقر والتواضع، وعدم االفتخار والتكرب، واالبتعاد عن املنصب واجلاه والثناء، وعن حب الر

  الظهور.
ء، والكف عن القذف والنميم -هـ ة، وعن السعي يف سبيل التفرقة بني  إظهار التسامح، ومساملة اجلميع، وحمبة الغر

  الرهبان.
وتعليم الناس السالم واحملبة وإنشاء املشايف، واملالجئ للفقراء واملساكني، واجلد يف منع احلروب، والتسامح جتاه مجيع  

قصة حلقيقة واحدة متمثًال قول بوذا لتالميذه الرهبان: نـَّزُِهوا قلوبك عتبارها أوجه  ن يف العامل  م من كل خصام يف األد
ن واملذاهب، وال ترتكوا احملبة، بل أحبوا اخللق كلهم، وليكن قصدكم الوحيد هو دعوة الناس إىل النريفا أي السعادة.    األد

، وبيت األرامل والثيبات، ودير   -ذ االبتعاد عن األماكن اليت فيها مظنة لتهمة الناس، وهذه األماكن هي بيت البغا
  ت اخلمر، وأماكن القمار، وأماكن الرقص، والغناء.الراهبات، وحمال

ت البعيدة عن   -ح ف، أو الغا السياحة مرة على األقل خالل فرتة الرتهب، وهي عبارة عن اخلروج إىل الرباري، أو األر
رق، وللسياحة  جمتمع الناس، وال يصطحبون معهم يف هذه احلالة زاًدا، وال طعاًما، وال ماء؛ ومن هنا يدعون كثري من اخلوا

  عندهم حالتان حالة عامة، وحالة خاصة فالسياحة العامة هي آنفة الذكر.
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أما السياحة اخلاصة: فهي سياحة بعض الرهبان الذين خيتارون التجول يف األرض طوال مدة رهبانيتهم؛ فيسيحون من قرية 
  ا، وال يتوقفون عن سياحتهم إال يف فصل األمطار. إلىل قرية ومن مدينة إىل مدينة معتمدين على كرم الناس من أهله



الكف عن اخلروج، والتجول يف فصل األمطار، هو ثالثة أشهر معروفة عندهم، فال خيرجون من األديرة، واملعابد إال يف  -ط
  حالة االضطرار.

ت على حدِّ زعمِ  -ي ِهم، وللتسول عندهم آداب  اخلروج للتسول كل صباح؛ ألن فيه إظهار احملبة، والرمحة لسائر احليوا
خذ املتسول إال ما يعطى له، وأال يطمع يف استكثار، وأال يتكلم عن التسول وأال ينظر إىل املعطي، ولكن  كثرية منها أال 
ن يظهر للناس أنه   ينظر إىل كشكولته عند قبول الطعام، وأال يتسول بطلب، أو إحلاح، أو إغراء، وأال يتكَرب يف رهبانيِتِه 

لعطاء.مت   زمت متشدد يف الرهبنة ليخصوه 
كلوا أكثر من مرٍة واحدٍة يف اليوم؛ امتثاًال لقول بوذا املشهور: "اجلسوا للطعام جلسة   -ك م يف الطعام أال  ومن آدا

رة للشهوات  ، وأال  واحدة، وأال يقصدوا من الطعام التلذذ، أو تقوية اجلسد، أو جتميله، أو ما شابه ذلك ملا يف ذلك من إ
كل غري ذلك من اللحوم   كلوا الطعام من حلم اإلنسان، أو الفيل، أو احلية أو الكلب، أو األسد، أو الدب، أو النمر، و

  األمساك.
ظهار احملبة، والشفقة للناس،  -ل االلتزام مببدأ آنسه، أي: عدم اإلساءة واإليذاء ألي كائن، احرتام كل شيء حي، وذلك 

  واحليوان مجيًعا.
ء بل على   -م يِّ حتيٍة مهما كانت مرتبتهم، ولو كانوا من األقر م ال حييون املدنيني  ومن آداب الرهبان اهلامة أيًضا أ

  املدنيني أن حييوهم حتية تقديسية،
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ا  وصفتها ضم األصابع على الصدر، أو الوجه مع احنناء الرأس، أو السجود، وهي حتية معروفة لدى البوذيني ي قدمو
م كلما قابلوهم، ولو كانوا صغارًا أو أبناء هلم.    لرهبا

التوبة الرهبانية: وهي عبارة عن اعرتاف الراهب، وإقراره علًنا أمام شيخ املعبد، أو أعضائه من الرهبان مبا ارتكبه من   -ن
  عام للرهبان.خمالفة للنظام، وشيخ املعبد هو الذي يتوىل تطبيق العقاب عليه، ويتمثل يف الرئيس ال

  كنا قد ذكر يف العنوان العريض النظم واآلداب يف الرهبنة: 
  فذكر منها الرقم األول احملافظة بدقة على الوصا البوذية العشر. 

آلداب والنظام والرهبنة، واليت جتولنا فيها هذه اجلولة.    والثاين: االلتزام 
ضة الروحية، وهي جز  ا تتم الغاية املنشودة على حسب زعمهم، وتتمثل ونذكر الثالث املتمثل يف الر ء يف العمل الرهباين، و

اية مطاف البوذيني.  إلنسان إىل الفناء أو الفراغ، وهو    يف التأمل الذايت الذي يصل 
ن يقابل كل صف الصف الذي يقابله م ن  الرابع: االجتماع لذكر الرتاتيل الدينية يوميا حيث جيلسون على هيئة صفوف 

م، ويتمايلون  ا وراءه، ويرفعون أصوا ا رئيسهم، مث ينطقون  ن يبدأ  اجلهات األربع، ويذكرون الرتاتيل على صوت واحد 
  مييًنا ومشاًال، هذا يذكرين حبضرات الصوفية. 

ات الالزمة  وهناك اجتماع ديين أسبوعي يف املعبد حيث جيتمع فيه املدنيون رجاال ونساًء ويقدمون فيه األطعمة واحلاج
ً إىل اخلطب واملواعظ من بعض مشايخ الرهبان.   للرهبان، مث يشرتكون معهم يف طقوس الصلوات، والرتاتيل، ويستمعون أحيا
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ومن أوجه التشابه والتأثري والتأثر يف النظام الرهباين البوذية والنصرانية هو ما يالحظه الناظر يف خصائص وآداب الرهبان يف 
  ية، وأمهه: املسيح

  أن خيترب الراهب ملدة ثالث سنوات.  -  1
  أن حيلق شعر رأسه.  -  2
  أن يصلى عليه صالة اجلنازة؛ ألنه فقد الدنيا، وودعها، فكأنه مات؛ ولذلك يصلى عليه. -  3
ء، والرؤساء. -  4   الطاعة املطلقة لآل
  تالوة املزامري كلها يوميا بتأمل وتسبيح.  -  5
  ل. تقدمي ذبيحة التذل -  6
  تالوة أربعني إصحاًحا من الكتاب املقدس يوميا.  -  7
  تالوة صالة التسبيحة اليومية.  -  8
  اإلكثار من الصوم.  -  9

  حضور صلوات جممع الرهبان. -  10
ء الرهبنة ومعلميها.  -  11   قراءة أقوال أ
لنسبة للراهب فكر وجتريب للقلب.  -  12   الليل 
  م.النهار للصلوات، وإعداد الطعا -  13

  ِزيُّ الرهبان: 
كما ال حظنا أن للرهبان يف البوذية ز خاصا، كذلك احلال يف املسيحية رغم اختالف اللون إال أن القاسم املشرتك يف  

  اهلدف منه؛ حيث إنه فيهما أي: يف البوذية واملسيحية 
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ين معناه صورة مدشنة  يكون شعارًا للراهب يذكره مبا عقد عليه النية، وما عاش من أجله، فهو أيقونة، واأليقونة مصطلح يو
ملايرون؛ فهو أيقونة صامتة للرهباينة حقا، فقد كان أنطونيوس مؤسس الرهبنة يلبس قميًصا من جلد الغنم، فوقه مسح من  

ث من السابق  الكتان، وكان يلبس قلنسوة، أي: لغطاء رأسه من الوبر، وكان ميسك بيديه عكازًا، وظل هذا تقليًدا يور 
  لالحق، ويشرتط يف الزي أن يتفق مع اهلدف منه؛ حبيث يكون خشًنا، ال تنعم فيه ويتكون من:

لكفن، واملوت، أو من شعر املاعز.  -  1   ثوب: ويفضل أن يكون من الكتان؛ ليذكرهم 
ر أو اإلسكني، وعليه ثالثة صلبان، وهو رمز ملوت أعضاء الراهب وعفته. -  2   الز
للون األبيض، يضعها الراهب ابتداء من هامة رأسه؛  القلن  -  3 سوة: وهي تصنع من شريط قماش أسود عليه صليبان 

  ليحفظ الصليب أفكاره من الشر. 
لطفولة، وبساطتها. -  4   هو غطاء للرأس، وهو يذكر الراهب 
  الشال، أو الشملة لتغطية الرقبة.  -  5



  دوي. القاصرية، ويلبسها الراهب أثناء عمله الي -  6
  املراقعة، أي: الثوب املرقع، والرهبان األتقياء يلبسونه على الدوام. -  7
  قميص اجللد: وهو من جلد املاعز يوضع على رقبة الراهب؛ للوقاية من صقيع الشتاء.  -  8
رة مكان تعبد  احلذاء: وال يلبس إال عند اخلروج من القالبة أثناء السفر، أو االنتقال من مكان إىل آخر، والقالبة عبا -  9

ن    الراهب يف صومعته، وهي حجر
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ب واحد، وإذا وصل عدد القالبة  داخل بعضهما األوىل خمصصة للصالة والنوم، والثانية والثانية لالستخدام اليومي، وهلما 
  إىل مائة فتسمى إسكيين، كذا نقًال عن كتاب الرهبنة. 

ه فلق موسى البحر، وأما اإلسكني الكبري وهو الذي يعطى للراهب بعد  العكاز: وهو رمز للسالح الروحي الذي ب -  10
أن تتأكد فضائله، أو تقواه مع مالحظة أن الزي يف العصر احلايل خيضع للمتغريات الزمنية، واملكانية إال مع هذا هو إشعار  

نة البوذية، أو النصرانية.  ا سواًء يف الد   للرهبنة، ومذكر 
ا  وقد ذكر اإلمام حممد  ثرت  ت القدمية ذكر أكثر من ستة وأربعني مقابلة  ن): الد ت األد أبو زهرة يف كتابه (مقار

  املسيحية احملرفة من البوذية؛ مما يؤكد عملية التأثري، والتأثر بني السابق والالحق. 
  

  موقف اإلسالم من الرهبنة 
بوذا والنصارى يف ميزان العقل والدين؛ فاملسلمات العقلية   وخنتم هذا املبحث مبوقف اإلسالم من الرهبنة حيث نضع رهبنة

والدينية عما فيصل التفرقة بني احلق والباطل، وحنتكم إليها لبيان وجه احلق. والرهبنة وهل هي دواء لداء، كما أريد منها، أم 
إلصغاء إىل ما متليه تلك املسلمات العقلية، والدينية الل ذين يسلط نورمها على نظام الرهبنة يف أصبحت داًء ال دواء له إال 

الفكرين البوذي والنصراين؟ فالدواء سيتوجه إليهما مًعا، ولكل من يسلك مسلكهما ويصاب بدائهما حىت وإن كان من 
  املتصوفة املسلمني وعلى من شاكلتهم. 

  لبوذية والنصرانية.وحبول هللا تبارك وتعاىل نشرع يف املطلوب ببيان موقف اإلسالم من الفكر الرهباين يف ا
  أسس ومبادئ الرهبنة يف ميزان الدين والعقل:

يت عن طريق امليالد، فلو مل يولد ملا   أوًال: التبتل يف ميزان الدين والعقل: جعل بوذا التبتل هو احلل األمثل حلتمية األمل الذي 
لتبتل حيث ال ميالد؛ ومن مث ال أمل، والتبتل   كنا نشيخ، أو منوت، وعلة امليالد هي الرغبة؛ فقتل هذه الرغبة ال يتأتى إال

لتايل يتخلص اإلنسان من وهم الوجود، وأمل الرغبة.    يريح من هذا الوجود الذي ليس إال وًمها عظيًما، وضالًال مبيًنا؛ و
فهي عندهم  وكذلك جعل الفكر املسيحي التبتل ضرور للحياة الروحية، فعدم الزواج أهم أسس الرهبنة يف املسيحية، 

  الكبح االختياري لغريزة من غرائز
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األحياء األرضية يف سبيل التسامي إىل ما هو غري أرضي واملسيح هو الذي غرس زهرة البتولية، فالبتولية هي هبة من هللا؛  
م، ويوجد خصيان خصاهم الناس ويوجد خصيان خصوا أنفسهم  ألجل  ألنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمها

  ملكوت السماوات من استطاع أن يقبل فليقبل" مىت اإلصحاح التاسع عشر الفقرة العاشرة إىل الثاين عشر. 
مبا أن التبتل أساس للرهبنة يف الفكرين البوذي والنصراين؛ لزم علينا أن نضعه يف ميزان اإلسالم، فنكون مستمدين العون من 

نة الشيء من هللا، التبتل يف اللغة مصدر تبتل مبعىن انق طع للعبادة، وأخلص فيها، وهو مأخوذ من مادة بتل اليت تدل على إ
نه من غريه، والبتول، والبتيل، والبتيلة من النخو الفسيلة   غريه، والبتل القطع بتله يبتله، ويبتله بتًال، وبتله فانبتل، وتبتل أ

  ). 8ص. ويف التنزيل: {َوتـَبَـتَّْل ِإلَْيِه تـَْبِتيًال} (املزمل: املنقطعة عن أمها املستغنية عنها، وتبتل إىل هللا انقطع وأخل
خالص العبادة له، والتبتل االنقطاع  ومعناه: أخلص له إخالًصا، وانقطع له انقطاًعا؛ ألن حقيقة االنقطاع إىل هللا إمنا تقع 

ل على العبادة، والبتول من النساء املنقطعة  عن الدنيا إىل هللا تعاىل وكذلك التبتيل، يقال للعابد: إذا ترك كل شيء، أو اقب
لتبتل أحد أمرين:  ا مسيت مرمي البتول، ويف االصطالح يراد    عن الرجال ال إرب هلا فيهم و

ُ مثَُّ  -  1 َّ  االنقطاع إىل هللا يف العابدة، وإخالص النية انقطاًعا خيتص به، وإىل هذا أشار هللا يف القرآن الكرمي، بقوله: {ُقِل ا
  ) ويف قوله: {َوتـَبَـتَّْل ِإلَْيِه تـَْبِتيًال}.91َذْرُهْم ِيف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبوَن} (األنعام: 

التبتل االنقطاع عن النكاح، واألول مأمور به شرًعا، والثاين منهي عنه قطًعا، والتبتل جيمع أمرين اتصاًال وانفصاًال ال  -  2
ما، فاالنفصال انقطاع قلبه عن حظ   وظ النفس املزامحة ملراد الرب منه، وعن التفات قلبه إىل ما يصح إال 
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واالتصال ال يصلح إال  -جل وعال-سوى هللا؛ خوفًا منه، أو رغبة فيه، أو مباالة به، أو فكًرا فيه حبيث يشغل قلبه عن هللا  
، وإقباله عليه هذا هو مفهوم التبتل يف الفكر اإلسالمي وهو يتفق يف بعض معناه   بعد هذا االنفصال، وهو اتصال القلب 

  مع الفكرين البوذي والنصراين وهو االنقطاع إىل هللا. 
ن جعل املعىن األول االنقطاع إىل هللا مأمور به، واملعىن الثاين االنقطاع عن الزواج منهيا عنه،   ولكن متيز الفكر اإلسالمي 

  بل غلوا يف الدين هذا فيما يتعلق مبفهوم التبتل. 
أما فيما يتعلق جبوهره وغايته، وحيث نرى الفكرين البوذي والنصراين قد جعل عدم الزواج هو جوهر التبتل، وأساسه؛ حبيث 

لتايل جعلوا جوهر التبتل، وغايته هي   إذا تزوج الفرد ال يعد متبتًال لتعارض الزواج مع التبتل الذي هو جوهر الرهبنة؛ و
ز األحياء األرضية يف سبيل التسامي إىل ما هو غري أرضي، فعدم الزواج هو األساس الكبح االختياري لغريزة من غرائ

لالخنراط يف سلك الرهبنة، ولو تزوج وأراد سلوكها؛ فعليه أن يرتك الرجل أو املرأة أسرته وأهله، وينقطع للعبادة بكافة  
؛ حيث إن جوهر التبتل ووسائله ليست يف العزوف  صورها، بينما جند األمر يف اإلسالم خيتلُف اختالفًا متيز عن ذلك متاًما

  عن احتياجات البشرية اليت أودعها اخلالق فينا. 
فاملقصود االمسي أال يشغل اإلنسان عن هللا وعبادته مع ممارسته كل االحتياجات الفطرية وفق شرع هللا تعاىل، وهنا يكون  

إلسالم، وتقدمي الدواء يف هذا املقام حيث كان اإلسالم حكيًما يف متبتًال إىل هللا، وهو مع خلق هللا، ومن هنا جاءت وسطية ا
  دوائه، فلم جينح للمادية املغرقة، وال إىل الروحية املفرطة. 
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، وهو مظهر من مظاهر املادية اجلاحمة فقال تعاىل: {َوَال تـَْقَربُوا الزَِّىن ِإنَُّه َكاَن فَاِحشَ   َوَساَء  ةً ومن هنا فقد حرم اإلسالم الز
ذا األمر للجنسني، حيث حىت ال حيدث طغيان مادي جنسي يف  32َسِبيًال} (اإلسراء:   ) بل إنه أمر بغض البصر، وتوجه 

 ََّ ا َيْصنَـُعوَن * َوُقْل   َخِبٌري مبَِ مثل قوله تعاىل: {ُقْل ِلْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَحيَْفُظوا فـُُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى َهلُْم ِإنَّ ا
هَ  ا َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِِنَّ َوَال  ِلْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِهنَّ َوَحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوَال يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنـْ

َناِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِِنَّ َأْو َبِين ِإخْ يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ لِبـُُعولَِتِهنَّ َأوْ  َناِئِهنَّ َأْو أَبـْ ِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو َأبـْ َ ِئِهنَّ َأْو آ َ َواِِنَّ َأْو َبِين   آ
ْربَ  ُنَّ َأِو التَّاِبِعَني َغْريِ ُأوِيل اْإلِ ُ ْفِل الَِّذيَن َملْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت َأَخَواِِنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْميَا ِة ِمَن الّرَِجاِل َأِو الطِّ

يًعا أَيـُّ  َِّ مجَِ َِْرُجِلِهنَّ لِيـُْعَلَم َما ُخيِْفَني ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوُتوبُوا ِإَىل ا   ،30َها اْلُمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن} (النور: النَِّساِء َوَال َيْضرِْبَن 
31 .(  

ا ال تقل حرمة عنه، وتوعد عليه   ، وعده فاحشة وإمثًا كبريًا، ونفر من مقدماته؛ أل وقد شدد اإلسالم يف حترمي جرمية الز
ت وقائية كافية، حتول بني أتباعه، وبني الوقوع يف الز حيث   لعذاب األليم، هذا من جانب، ومن جانب آخر شرع ضما

ح، وشرع الزواج، وجعله و  سيلة القيام مبهمة اخلالفة، والعمارة يف الكون، وهو بذلك يسري يف ركاب احلق، والفطرة  أ
  السليمة. 

والعقول الراجحة اليت أمجعت على أن الزواج يف واقعه ما هو إال تنظيم لفطرة أودعت يف اإلنسان، كما أودعت يف غريه من 
بني اإلنسان واحليوان؛ لتساوى اإلنسان مع غريه من أنواع احليوان  أنواع احليوان، ولوال الزواج الذي هو تنظيم لفطرة مشرتكة

يف سبيل إشباع هذه الفطرة عن طريق الفوضى؛ وعندئٍذ ال يكون اإلنسان ذلك املخلوق الذي سوَّاُه هللا ونفخ فيه من روحه،  
  وفضََّلُه على كثري ممن 
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املكان األول مما يستدعي العناية، والرعاية لسماوية، إال وكان للزواج فيه خلق تفضيًال؛ ومن مث ال نعرف ديًنا من الرساالت ا
واالحرتام، ولذلك ال نعرف أمة من األمم اليت تعرف قيمة احلياة، إال وكان الزواج لديها آخذ تلك املنزلة، والعناية  
ا  واالهتمام، وليس ذلك فقط ألن الزواج أصل األسرة، بل ألنه مما تدعو إليه الفطرة، وتقضي به الطبيعة البشرية، وم تطلبا

َها َزْوَجهَ  ُهَما رَِجاًال َكِثريًا  حيث يقول سبحانه: {َ َأيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ ا َوَبثَّ ِمنـْ
  َ َّ ََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ ا   ). 1َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا} (النساء: َوِنَساًء َواتـَُّقوا ا

ُكْم -جل وعال-ويقول  َ ُلوَُكْم ِيف َما آ ِإنَّ رَبََّك  : {َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف اْألَْرِض َورََفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدرََجاٍت لِيَـبـْ
  ). 61كذا قال ربنا: {ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها} (هود:   )165َسرِيُع اْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِحيٌم} (األنعام: 

 حىت األنبياء وعباد الرمحن وهم الذين مل يشغلهم أحد عن هللا متشوا مع الفطرة وحصوهلا فقال هللا عنهم: {َولََقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًال 
) وحكى القرآن عن عباد الرمحن: {َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا  38ا َوُذرِّيًَّة} (الرعد: ِمْن قـَْبِلَك َوَجَعْلَنا َهلُْم َأْزَواجً 

تَِنا قـُرََّة َأْعُنيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني ِإَماًما} (الفرقان:    ). 74َوُذرَِّّ
ً يسرون مبك م أن يرزقهم أزواًجا وأعقا م قالوا: هب لنا منهم سرورًا وفرًحا،  فقد سألوا ر م أعينهم، وكأ انتهم، وتقر 

فمحبة الولد، والذرية ال يتأتى إال عن طريق الزواج، وقد متناها سيد إبراهيم أبو األنبياء، وخليل الرمحن األواه احلليم، دون 



ن يهبه ذرية صاحلة قال تعاىل عنه: {َربِّ َهْب ِيل  أن يعوقه ذلك عن التبتل إىل هللا، واالنقطاع للعابدة حيث تضرع إىل هللا أ
ُه ِبُغَالٍم َحِليٍم} (الصافات:   ) فلم يذم، بل استجاب هللا له فوهب له من الصاحلني؛  101،  100ِمَن الصَّاِحلَِني * فـََبشَّْرَ

  ليعينه على الدعوة والطاعة، ويؤنسه يف الغربة. 
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ء بين إسرائيل طلب الذرية {ُهَناِلَك َدَعا زََكِرَّ رَبَُّه قَاَل َربِّ َهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك  وهذا سيد زكر وهو من أنبيا 
يُع الدَُّعاِء} (آل عمران:  َ زََكِرَّ ) وأيًضا {فـََهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك َولِيا * يَرُِثِين َوَيِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوَب َواْجَعْلُه رَ 38مسَِ بِّ َرِضيا * 

يا} (مرمي:  ُرَك بُِغَالٍم اْمسُُه َحيَْىي َملْ َجنَْعْل لَُه ِمْن قـَْبُل مسَِ َّ نـَُبشِّ   ). 7 -  5ِإ
َدى رَبَُّه َربِّ َال َتَذْرِين  َ  فـَْرًدا  فلو كان هذا الطلب يشغله عن هللا ما طلبه، بل طلبه وأجابه واله، وأثىن عليه: {َوزََكِرَّ ِإْذ 

ُْم َكانُوا يُ  َّ َنا َلُه َحيَْىي َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإ َنا َلُه َوَوَهبـْ َسارُِعوَن ِيف اْخلَْريَاِت َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َورََهًبا  َوأَْنَت َخْريُ اْلَوارِِثَني * فَاْسَتَجبـْ
  ). 90، 89وََكانُوا لََنا َخاِشِعَني} (األنبياء:  

َ َرُسوُل رَبِِّك ِألََهَب   -عز وجل-الزواج عن هللا فلم يشغلهم  َا َأ حىت الصديقة مرمي بنت عمران رزقت بغالم زكي: {قَاَل ِإمنَّ
ا عالقة كل من الرجل واملرأة جتاه اآلخر؛ ألن غريزة اجلنس  19َلِك ُغَالًما زَِكيا} (مرمي:  ) فالزواج نعمة من نعم هللا ينتظم 

  وأعىت غرائزه. يف اإلنسان من أقوى 
والرجل واملرأة مييل أحدمها إىل اآلخر دائًما وأبًدا، وقد ركب فيهما ما ال يعد وال حيصى من أسباب اجلذب، واالجنذاب  
لزواج، وكل   ما حب اجلنس لآلخر، والولع به، واالندفاع إلرواء هذه الغريزة قوة ال تقهر إال  الطبيعي، وأشرب يف قلو

وي على وازع جنسي حبيس، وشهوة قوة فعالة، فبدًال من كبحها، كما هو احلال يف الرهبانية  إنسان طبيعي سوي ينط
املصادمة، للفطر السوية، وسنن األنبياء بدًال من ذلك يتزوج الفرد دون أن يعوقه ذلك عن طريق هللا، والتبتل إليه، ودون أن 

  يشعر املتزوج أنه أقل مرتبة ممن مل يتزوج، كما هو احلال 
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  يف الفكر الكنسي الذي ينظر إىل الزواج أنه غري األمثل؛ ومن مث حرموه على رجال الدين، وعلى الرهبان والعباد. 
بل إن التعاليم النصرانية توجب على من يريد االشرتاك يف بعض احلفالت املقدسة، وبعض األعمال الدينية أن ميتنع عن كل 

أكثر، فال جيوز مثًال ألحد الزوجني أن يشرتك يف أي عيد من أعياد الكنيسة، إذا   اتصال جنسي قبل حلول موعدها بيوم أو
ما قد اقرتفا إمثًا عظيًما سلبهما من التدرج األخالقي بينما يرى   كان يف الليلة السابقة؛ هلذا العيد قد اتصل بزوجته، وكأ

رتتب عليه من كسر حدة الشهوة، ويكون ذلك يف  اإلسالم أن اتصال الرجل بزوجته هو من أماثل األعمال وأفضلها ملا ي
  احلالل.

رك على سيد حممد وآله وصحبه أمجعني. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.   وصل اللهم وسلم و
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نة البوذية (  11الدرس:    ).5الد
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس احلادي عشر 

نة البوذية (    )) 5(الد
  

  الرهبنة يف اإلسالم من حيث العزف عن الزواج حكم
، والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله؛ أما بعد:    احلمد 

ا ونظمها وحنو هذا، مث أردفت الكالم عن وجهة  فحدَّثُتك عن نشأة الرهبنة يف البوذية وأصوهلا، وانتقاهلا إىل املسيحية، وآدا
والرد عليها، وأن اإلسالم حرمها ومنعها، وعدَّها بدعة من البدع اليت اخرتعها النصارى ومن سبقهم  نظر اإلسالم يف الرهبنة

َناَها َعَلْيِهْم} (احلديد:     ). 27{َورَْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها َما َكتَـبـْ
ت اليت ميكن أ8وملا كان قوله تعاىل: {َوتـَبَـتَّْل ِإلَْيِه تـَْبِتيًال} (املزمل:   ن تُفهم خطأ مبعىن الرهبنة، فقد بينا الفرق بني  ) من اآل

يف العبادة وإخالص العبادة له، وبني الرهبنة املرفوضة أو التبتل املذموم   -عز وجل-التبتُّل الصحيح مبعىن االنقطاع إىل هللا 
بياء واملرسلني،  آية وجعله نعمة، وجعله سبب عمران الكون، وسنة األن - عز وجل-لعزوف عن الزواج، الذي جعله هللا 

  ودأب الصاحلني.
وأرى لزاًما علي أن أبني حكم اإلسالم ووجهة نظره يف معامل الرهبنة، من حيث العزوف عن الزواج، والدعوة إىل الفقر،  
ا من   والتسول، وما إىل ذلك من مظاهر، نبني فيها حكم العقل، وحكم الشرع يف هذه املسألة اليت قد يظنها الناس أ

ما. حسنات البو    ذية، ومن حسنات النصرانية، ومن سلك ملكهما وصار على ضر
وأن اتصال الرجل بزوجته هو من أماثل األعمال وأفضلها يف اإلسالم؛ ملا  -عز وجل-حدثتك أن الزواج نعمة من نعم هللا 

(إذا رأى أحدكم امرأة  عليه الصالة والسالم: (-يرتتب عليها من كسر حدة الشهوة يف احلالل، ولذلك جاء يف احلديث قوله 
مر الفرتة عن طريق الوضع   فأعجبته، فليأِت أهله؛ فإن ذلك يرد ما يف نفسه))، أخرجه مسلم، وهكذا يعرتف اإلسالم 

فًيا   السوي لكل من الرجل واملرأة يف إطار يرتضيه رب العاملني دون أن يعترب إفضاء كل منهما لآلخر داخل هذا اإلطار، 
شخص األنبياء دون أن مينعهم ذلك من أهلية التلقي عن هللا، والوحي إليهم، واصطفائهم، واإلسالم  من التدرج حىت يف 

ُتْم} (البقرة:   - )، كما يقول الرسول 223يرفع هذا احلرج فيقول هللا يف القرآن: {ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشئـْ
يت أحد شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال:  عليه الصالة والسالم: ((ويف بضع أح دكم صدقة))، قالوا:  رسول هللا أ

عليه  -((أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر)) قالوا: نعم. فقال: ((كذلك إذا وضعها يف حالل كان له أجر))، وقال 
  ة)). الصالة والسالم: ((تزوجوا الودود الولود، فإين مكاثر بكم األمم يوم القيام

عليه الصالة والسالم: ((أربع من سنن  -على أن الزواج من سنن املرسلني فيقول  -عليه الصالة والسالم-ويؤكد الرسول 



ره من إجناب الذُّرية من سنن األنبياء، وهم املصطفون األخيار،  املرسلني: احلياء والتعطر، والسواك، والنكاح))، فالنكاح وآ
   أوالدهم عن ذكر هللا، ومن هنا جاء التحذير من الذين مل تشغلهم أمواهلم وال
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ألوالد عن هللا  َِّ َوَمْن   -عز وجل-االنشغال  يف قوله تعاىل: {َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم َعْن ِذْكِر ا
)، فاخلسران حصل هلم بسبب االنشغال ال بسبب آخر، فالواقع يشهد أن 9وَن} (املنافقون: يـَْفَعْل َذِلَك فَأُولَِئَك ُهُم اْخلَاِسرُ 

وجود األوالد قد ُحيصل به اإلنسان درجات من الرقي األخالقي يف حاليت احلياة واملوت، فإذا عاشت الذرية فلعل منهم من  
بويه، ((إذا مات ابن آدم  ُجياهد يف سبيل هللا وحيصل الشهادة، وإذا مات كان فرطًا ألبويه ين تفع به أبواه أو ينتفع هو 

عليه الصالة  -انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له))، وقد دعا النيب 
رك له ف  -رضي هللا عنه-خلادمه أنس  -والسالم يما  استجابة لطلب أمه فدعا له قائًال: ((اللهم أكثر ماله وولده و

  أعطيت)).
إمنا دعا له خبري، وحىت يوم القيامة ينعم هللا على عباده فيقول: {َجنَّاُت َعْدٍن   -عليه الصالة والسالم-ومعلوم أن النيب 

ِِْم َواْلَمَالِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن كُ  ِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرَِّّ َ َا َوَمْن َصَلَح ِمْن آ ٍب * َسَالٌم َعَلْيُكْم ِمبَا َصَربُْمتْ فَِنْعَم  َيْدُخُلوَ َ لِّ 
ِِميَاٍن َأْحلَْقَنا ِِْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَما أَلَ 24،  23ُعْقَىب الدَّاِر} (الرعد:  ُهْم ُذرِّيـَّتُـُهْم  َناُهْم ِمْن  )، وقوله جل وعال: {َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتـَّبَـَعتـْ تـْ
  ). 21 اْمِرٍئ ِمبَا َكَسَب رَِهٌني} (الطور: َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء ُكلُّ 

ومل يكتِف اإلسالم وهو يقدم الدواء هلذا الداء ببيان مفهوم التبتل الصحيح ووسائله وجوهره، وكون الزواج من سنن  
ا يف الدين  املرسلني، ومتين الذرية شيء مغروس يف الفطرة، ومل يكتِف بذلك، بل عمد إىل النهي عن التبتل صراحة، وعدَّه غلو 

صلى هللا عليه -قال: جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب  -رضي هللا عنه - يتناىف مع وسطية اإلسالم، فعن أنس بن مالك 
م تقالوها  -وآله وسلم عليه  -فقالوا: أين حنن من النيب   -أي: عدوها قليلة-يسألون عن عبادته، فلما أخربوا عنها كأ

  - الصالة والسالم
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خر، مث قال أحدهم: أما أ فأصلي الليل أبًدا، وقال آخر: أما أ أصوم وال أفطر، قال  وقد ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
فقال: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما  - صلى هللا عليه وآله وسلم-الثالث: وأ أعتزل النساء فال أتزوج. فجاء رسول هللا 

  وأتقاكم له، ولكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين)).  وهللا إين ألخشاكم 
ا املادية والروحية، ومن مث  فاإلسالم راعى الفطرة يف بناء التكاليف عليها، حيث ال تكون مصطدمة معها، أو مهملة ملقتضيا

قال: رد رسول هللا   -رضي هللا عنه-، فعن سعد بن أيب وقاص أي سلوك شاذٍّ عنها -عليه الصالة والسالم-مل يقبل النيب 
  على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له الختصينا.   -صلى هللا عليه وآله وسلم-

: ألنه يوجد خصيان   بينما يرى الفكر الكنسي أن الذين خصوا أنفسهم ألجل ملكوت هللا هم أعلى مرتبة، حيث يقول مىتَّ
م، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم ألجل ملكوت السموات، من  ُوِلدوا كذا من بطون  أمها



  استطاع أن يقبل فليقبل. 
رضي هللا  - أرأيت إىل انتكاسة الفطرة كيف تكون، بينما اإلسالم يُعلن رفضه للرهبانية صراحة، فعن سعد بن أيب وقاص 

صلى هللا عليه وآله  -الذي كان من ترك النساء، بعث إليه رسول هللا  أيًضا قال: ملا كان من أمر عثمان بن مظعون -عنه
لرهبانية، أرغبت عن سنيت؟))، قال: ال  رسول هللا. قال: ((إن من سنيت أن أصلي   -وسلم فقال: (( عثمان إين مل أُمر 

م، وأ صوم وأطعم، وأنكح، وأطلق، فمن رغب عن سنيت فليس مين،  عثمان إن ألهلك عليك حقا، ولنفسك عليك   وأ 
جلهاد، فإنه   -صلى هللا عليه وآله وسلم-حقا))، ويقول  يف احلديث: ((أوصيك بتقوى هللا، فإنه رأس كل شيء، وعليك 

  رهبانية اإلسالم، وعليك بذكر هللا وتالوة القرآن، فإنه روحك يف السماء، وذكرك يف
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أيًضا: ((تزوجوا، فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة، وال تكونوا   -الة والسالمعليه الص- األرض))، احلديث. كما قال  
  كرهبانية النصارى)). 

لزواج، ومنها النهي الصريح عن التبتل   وهكذا يرفض اإلسالم الرهبانية رفًضا قاطًعا بطرق عدة منها: األمر املباشر 
ا تعين يف اإلسال م اجلهاد والضرب يف حنور األعداء، ومنها اعتبار من أرادوا أن  والرهبانية، ومنها تصحيح مفهومها، وأ

يسلكوها ُمغالني يف الدين كحديث الرهط، وحديث عثمان بن مظعون سالَفي الذكر، فهذه مواقف فردية معدودة من بعض  
ملرصاد،   -لمصلى هللا عليه وآله وس-الصحابة تشري إىل االجتاه إىل سبيل الغلو والتشدد يف الدين، ولكن الرسول  كان هلم 

َِّ الَِّيت  ا األصل {ِفْطَرَة ا ا اإلسالم أل م فاستجابوا للفطرة اليت جاء   فردهم عن هذا السبيل، قوَّم هذا العوج، وصحح نظر
} (الروم:  َِّ َها َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق ا ا مبعىن اإلسالم عند  )، أي: ما ينبغي أن تُبدل تلك الفطرة أو ت 30َفَطَر النَّاَس َعَليـْ غري؛ أل

عامة أهل العلم والسلف وأهل التأويل، فمصادمة ذلك إمنا هو احنراف عن الصراط املستقيم؛ حيث انعقد اإلمجاع يف كل  
  الشرائع السماوية واألخالقية السوية على أن الزواج هو الوضع السوي لكلٍّ من الرجل واملرأة.

ط مقدس،  سة األسرة لتنتقل فالزواج يف اهلندوسية ر وهو إلتزامي للجميع، حىت إن الرجل عندما يصبح أرمًال يتخلى عن ر
ن األعزب ال يستطيع أن يقوم بتقدمي القرابني لألسالف، كما يعتقد  إىل ابنه املتزوج، والسبب يف ذلك يرجع لالعتقاد 

كور، وعلى ما يقدمه هؤالء لألرواح من  اهلندوس أن سعادة الفرد يف اآلخرة سوف تتوقف على تسلسل أعقابه من الذ 
  صلوات وأدعية وأضحية، وقرابني يف خمتلف املناسبات واألعياد.
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ئه؛ ولذا فإن   فالعزوبة تعرض روح األعزب وأروح سلفه للشقاء، ومن َمثَّ فهو جرم كبري يقرتفه األعزب يف حق نفسه وآ
ه ما الزواج يُعدُّ عندهم أحد الفروض العينية الوا ي امرأة من ذوي قر جبة على الفرد، ومل يكن حمارًما على الرجل أن يقرتن 

خيه أو أحد أقاربه.    عدا احملرمات، وكان على األرملة أن تقرتن بعد وفاة زوجها 
 يتزوج خمرً والربمهية تلتقي مع اليهودية من حيث حماربة الفردية ووجوب الزواج، ومها يعتربان األعزب القادر على الزواج وال

  يف بناء هللا يعمل على إطفاء نوره، وعليه فاألعزب فاسد ضار.



لرهبانية خالفوا العقل والنقل؛ حيث خالفوا التوراة اليت جاء فيها قول الرب ألدم   وإذا كان األمر كذلك فإن القائلني 
ول الفقرة التاسعة والعشرون، وجاء فيها  وحواء: وقال هلم: "أمثروا وأكثروا واملئوا األرض" سفر التكوين، اإلصحاح األ

ا أم كل حي"، سفر التكوين اإلصحاح الثالث الفقرة احلادية والعشرون. وأيًضا: "من  أيًضا: "ودعا آدم اسم امرأته حواء أل
ن جسًدا واحًدا" سفر التكوين اإلصحاح الثاين الفقرة اخل مرأته ويكو ه وأمه ويلتصق  امسة  أجل هذا يرتك الرجل أ

  والعشرون. وأيًضا: "وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايني" سفر التكوين، اإلصحاح الرابع الفقرة األوىل. 
ركه حبضور العرس يف   ط الزجية و وقد خالفوا اإلجنيل أيًضا، حيث ورد فيه ما يفيد أن الزواج مبارك من حيث ثبت املسيح ر

ا   قا اجلليل، وقا اجلليل: اسم عربي حوم، ويقال  لنسبة إىل كفر  معناه مكان القصب، وهو يف اجلليل مبكان عاٍل 
ربعة أميال، كذا يف قاموس الكتاب املقدس.  ا تقع مشال شرقي الناصرة  لقرب من صيدى ويقول بعضهم: إ   تقع 
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ع هناك، وُدعي أيًضا يسوع وتالميذه إىل العرس"  والنص يقول: "ويف اليوم الثالث كان عرس يف قا اجلليل، وكانت أم يسو 
  يوحنا اإلصحاح األول الفقرة األوىل والثانية. 

أما خمالفة الرهبانية للعقل والواقع، فلنرتك الواقع االجتماعي ملن شددوا على أنفسهم بتحرمي ما أحل هللا له، يتكلم حيث  
لوان الرذيلة اليت مارسوها يف  أدت إىل مفاسد واحنرافات يف سلوك الرهبان أنفسهم، داخل   جدران األديرة اليت عجَّت 

األماكن املقدسة وخارجها. راجع كتاب (اجلنس يف الكنيسة)، وكتاب (فضائح الكنائس)، فال تقع عينك إال على ما يشني،  
  ب العلمانية سفر احلوايل.ويلطخ احلياة الرهبانية من الفضائح الشنيعة، والدعارة اليت ال تضارعها دعارة مواخري الفساد. كتا

حيث انتشر اللواط بني رهبان املعبد يف قصة احلضارة لوول ديورانت، وكذلك انتشر االغتصاب على يد الرهبان، وراح  
سم اإلميان والرجاء واحملبة، أي إميان؟! لقد حرم الرهبان والراهبات على  النصارى يدافعون عن هذه اجلرائم ويتحدثون عنها 

لكلية، وأدَّى غلوهم يف دينهم إىل العكس متاًما، فبدًال من أن تصبح  أنفسهم الز  واج ألن ال ينشغلوا عن هللا فاحنرفوا عنه 
ا تصبح مواخري الفسق والدعارة للمرتهبنني واملرتهبنات، وأما الفرد العادي فقد ضعفت ثقته   هذه األديرة أماكن طاهرة إذا 

الق الدينية، كيف ال؟ وهو يرى خصيان امللكوت ومثال الطهر يغرقون يف الفجور،  لدين وتزعزعت يف نفسه القيم واألخ
لزواج؟ فاملسيح مل   فأيهما يتفق مع العقل والواقع، أمصادمة الغريزة والفطرة والعقل والنقل؟ أم السري يف اإلطار الصحيح 

رك العرس كما ذكر يوحن   ا، كما أن وضع ينه عنه! ومل تتح له فرصة الزواج، بل إنه حضر و
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لنسبة لسيد   القتضاء به فيها، وكذلك احلال  مر  املسيح وكونه آية للناس فعدم زواجه خصوصية من خصوصياته ومل 
َِّ َوَسيًِّدا قًا ِبَكِلَمٍة ِمَن ا ُرَك بَِيْحَىي ُمَصدِّ ََّ يـَُبشِّ َوَحُصورًا َونَِبيا ِمَن   حيىي حيث كان حصورًا حسب بشارة املالئكة به {َأنَّ ا

يت النساء، إما من الِعنَّة واالجتهاد يف إزالة الشهوة، والثاين أظهر يف  39الصَّاِحلَِني} (آل عمران:  )، واحلصور: الذي ال 
  اآلية؛ ألنه بذلك يستحق الرجل احلمد.

مر به أي نيب من األنبياء، ومن هم أنبياء بين إسرائيل موسى وعيسى وسليمان  ومن مثََّ◌ التبتل ليس من فطرة اإلنسان ومل 



صلى هللا -وغريهم، ومن قبلهم سيد إبراهيم، وسيد يعقوب فهو من سنن املرسلني، من آدم إىل مسك اخلتام سيد حممد 
ن، وخروج عن  عليه وآله وسلم، فالتبتل مل يشهد له الواقع الديين والتارخيي واالجتماعي، فهو شذوذ عن القانون العام لألد

القصد احلسن والسري املعتدل عن الصراط املستقيم، ومن َمثَّ فشل التبتل يف حتقيق املقصود به، وهو االنقطاع إىل هللا؛ فأدَّى  
ت: ( إىل االنقطاع عن هللا؛ هذا ملخالفتهم السنة اإلهلية القائلة {َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ لََعلَُّكْم َتذَكَُّروَن}    ). 49الذار

ا أصل الشر واخلطيئة، فلماذا أوجبوا الرهبنة عليها هي   لرهبنة والتبتل هو اهلرب من املرأة؛ أل وإذا كان مستند القائلني 
األخرى، وممن ستهرب هي األخرى، إن هذا التناقض ليدل على الضالل الفكري والسلوك؛ ألنه ماذا بعد احلق إال  

م أن املرأة خملوق مكرم كالرجل، وأن الوسوسة واألكل من الشجرة منسوب إىل آدم وحواء مًعا،  الضالل، بينما يرى اإلسال
  وعتاب هللا توجَّه هلما مًعا، حيث يقول سبحانه يف القرآن الكرمي املعصوم من التحريف، واملهيمن على ما سبقه 
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ْبِدَي َهلَُما َما وُ  َاُكَما رَبُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأْن َتُكوَ  {فـََوْسَوَس َهلَُما الشَّْيطَاُن لِيـُ َ ُهَما ِمْن َسْوآَِِما َوقَاَل َما  وِرَي َعنـْ
ُمهَا ِبُغُروٍر فَـ  َُما  َلمَّا َذاقَا الشَّ َمَلَكْنيِ َأْو َتُكوَ ِمَن اْخلَاِلِديَن * َوقَاَمسَُهَما ِإّينِ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحَني * َفَدالَّ ُ َجَرَة َبَدْت َهلَُما َسْوآ

َُكَما َعْن تِْلُكَما الشََّجرَ  ْ َُما َأَملْ َأ َداُمهَا َرُّ ِة َوَأُقْل َلُكَما ِإنَّ الشَّْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبٌني *  َوطَِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْجلَنَِّة َوَ
  ).23 -  21ُفَسَنا َوِإْن َملْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن} (األعراف: قَاَال رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنْـ 

فليست املرأة يف اإلسالم أصل الشر، بل هي كالرجل يف التدرج يف مدارج الكمال األخالقي أو العكس {َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل 
َقاَل َذرٍَّة َشرا يـََرُه} (الزلزلة:  َذرٍَّة َخْريًا يـََرُه * َوَمْن يـَعْ  )، كما قال هللا جل وعال: {ِإنَّ اْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت 8،  7َمْل ِمثـْ

ِقَني اِت َواْخلَاشِ َواْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتَني َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقَني َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبرَ  ِعَني َواْخلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ
ََّ َكِثريً  ُ َهلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َواْلُمَتَصدِّقَاِت َوالصَّاِئِمَني َوالصَّاِئَماِت َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن ا َّ ا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ ا

فمدار األمر أمام هللا على أساس عمل اخلري أو الشر، ال على أساس ذكر أو أنثى؛ بل قد عاب   )،35َعِظيًما} (األحزاب: 
ْألُنـَْثى َظلَّ َوْجُههُ  ِ َر َأَحُدُهْم  ألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فقال تعاىل: {َوِإَذا ُبشِّ ر   ُمْسَودا  القرآن على من إذا ُبشِّ

َاِب َأَال َساَء َما َحيُْكُموَن} (ال َوُهَو َكِظيٌم * يـَتَـَواَرى ِمنَ  َر ِبِه َأُميِْسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدسُُّه ِيف الرتُّ ،  58نحل: اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشِّ
59 .(  

ن املثل للمؤمنني حيث قال رب العاملني:  بل إن اإلسالم يباهي بنماذج من النساء صرن مضرب املثل يف الطاعة، وضرب 
ًتا ِيف اْجلَنَِّة َوجنَِّ {َوَضَربَ  ُ َمَثًال ِللَِّذيَن آَمُنوا ِاْمَرَأَة ِفْرَعْوَن ِإْذ قَاَلْت َربِّ اْبِن ِيل ِعْنَدَك بـَيـْ َّ   ِين ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَجنِِّين ِمنَ  ا
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َا وَُكُتِبِه وََكاَنْت ِمَن  اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني * َوَمْرَميَ ابـَْنَت ِعْمَراَن الَِّيت َأْحَصَنتْ   فـَْرَجَها فـَنـََفْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت َرِّ
  ).12 -  11اْلَقانِِتَني} (التحرمي: 

 فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة  ويؤكد تلك احلقيقة املرتكزة على العمل ال غري قوله سبحانه: {َمْن َعِمَل َصاِحلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمنٌ 
َِْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن} (النحل:  ا، بل إذا  97طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم  ). ومن مث مل تكن املرأة أصل الشر واخلطيئة لذا



ُ َمَثًال لِلَِّذينَ  َّ  َكَفُروا ِاْمَرَأَة نُوٍح َواْمَرَأَة ُلوٍط َكانـََتا َحتَْت َعْبَدْيِن  احنرفت كانت سبًبا يف اخلطيئة الحنرافها ال لشيء آخر {َضَرَب ا
ًئا َوِقيَل اْدُخَال النَّاَر َمَع ال َِّ َشيـْ ُهَما ِمَن ا َ َصاِحلَْنيِ َفَخانـََتاُمهَا فـََلْم يـُْغِنَيا َعنـْ )، لكن عند عدم 10دَّاِخِلَني} (التحرمي: ِمْن ِعَباِد

  من الرجل واملرأة يف مرضات رب العاملني، ويف ذلك فليتنافس املتنافسون. االحنراف يتنافس كل
لتبتل، فيكشفه لنا وول   لتايل لزم األمر منها  ن املرأة هي أصل الشر واخلطيئة، و َ◌د أن زعم القائلني  األمر الذي يؤكِّ

نه يرجع إىل ضعفهم أمام مفاتن ا ملرأة؛ حيث يقول: "وكانت الفضيلة تبدو  ديورانت الذي يفسر عداوة الرهبان للمرأة 
ا إلماتة شعورهم مبفاتنهن،   لنساء إال جهوًدا يبذلو ا صراع نفساين بني املرأة واملسيح، ومل يكن تشهريهم  لبعض الرهبان 

بان وهم كما كانت أحالمهم الصاحلة التقية يف بعض األحيان يرطبها ضباب الشهوة" مث يستطرد قائًال "ولقد استخف الره
ً بقوة الغريزة اجلنسية اليت يستثريها مرارًا وتكرارًا ما يشاهدونه من مناظر، وأمثلة من غري رجال   ن يبقوا عذا يقسمون 

  الدين".
م،   ثري وحكم الغريزة اليت حتاول الظهور كلما أمكنها ذلك، فغدت غرائزهم أقوى من إميا ومن هنا أصبح الرهبان حتت 

  ير إفشام مل يكن أحد مبنجاة من فجوره. وكانت قصائد احلب متداولة بني الرهبان، وكانتحىت إن رئيس الد
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ثها، بل الرسوم املصورة يف بعض الكتب املقدسة نفسها   التماثيل املقامة يف بعض الكنائس الكربى والنقوش احملفورة يف أ
رزة فوق أعضاء التذكري املنتصبة، والراهبات  ُمتثل عبث الرهبان والراهبات، متثل خنازير يف ثياب الره بان، وأثواب الدير 

  يعشن مع الشياطني. 
م رأوا من اخلري إزالة الكثرة الغالبة من هذه الرسوم، مث يعتذر ول ديورانت عن هذا الفجور   ولكن رجال الدين يف هذه األ

عها من اجلهد، لكي تعيد الرهبان ورؤساء األديرة إىل املُثل قائًال "وقامت طائفة متتابعة من املصلحني الدينيني ببذل ما يف وس
لد الثامن، اجلزء السادس عشر، الصفحة مائة وواحد ومثانني.  ا املسيح". قصة احلضارة، ا   العليا اليت جاء 

ا عوجً  ا بتبديلها، وهللا غالب وأىنَّ هلم ذلك، وهم يسريون ضد فطرة هللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق هللا، وهم يبغو
على أمره، فإذا أراد الفكر الرهباين أن يرد مجاح غلو الرهبان والراهبات إىل املثل العليا حقا فليصغوا إىل ما جاء به اإلسالم 

إلنسان، وكونه كال وال يتجزأ، فيأخذه مبنهج الوسط فال إفراط وال تفريط، فال حيرم الرغبة ولكنه ينظمه ا،  الذي يعرتف 
ما جزآن من   ويسعى دائًما إىل التوازن بني أهداف احلياة، وضرورات ونوازع الفرد، فهو يوازن بني مطالب جسده وروحه؛ أل
لكف عن   كيان واحد، وعليه فإن التدين احلق يف اإلسالم ليس هو التخلص من الرغبات والشهوات، وليس هو التقشف 

ذا املعىن يف الفكرين البوذي والنصراين، يصطدم مع منهج هللا يف احلياة. اللذات، وليس هو يف حترمي ما أحل هللا،    فالتبتل 
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  حكم الرهبنة يف اإلسالم من حيث الفقر
نًيا: الفقر كأساس للرهبنة يف ميزان الدين والعقل، جعل الفكر البوذي والنصراين الفقر أساًسا وشرطًا جوهر لالخنراط يف 

أشر إىل ذلك أثناء الكالم على أسس الرهبنة، وكان هذا االجتاه ردَّ فعل للتطرف املادي للربمهية واليهودية،   الرهبنة، كما



لفقر وعدم التملك، والنظرة التشاؤمية للحياة، وجاء الفكر   فجاء الفكر البوذي لريد على التطرف الربمهي، فنادى 
ن مرور َمجَل يف ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غين إىل ملكوت  النصراين لريدَّ على التطرف املادي اجلشع لليهو  د، فنادى 

  هللا.
فبينما جند هذا الغلو نرى عظمة اإلسالم الذي حيتم على اإلنسان أن يعمر احلياة يف ظل املنهج اإلهلي القائم على استخالفه 

ْلَنا لَُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد يف األرض، واملرتكز على الوسطية؛ لذا أنكر املادية املفرطة فقال: {َمْن   َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
ا: أن الدنيا 18مثَُّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصَالَها َمْذُموًما َمْدُحورًا} (اإلسراء:   )، بني للمادين والذين نظروا للحياة الدنيا واطمأنوا 

َْ ال تستحق أن يلهث اإلنسان وراءها فقال َزْلَناُه ِمَن السََّماِء فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اْألَْرِض ِممَّا  نـَْيا َكَماٍء أَنـْ َا َمَثُل اْحلََياِة الدُّ ُكُل : {ِإمنَّ
ُْم قَاِدُروَن َعلَ  َّ َارًا َفَجَعْلَناَها  يْـ النَّاُس َواْألَنـَْعاُم َحىتَّ ِإَذا َأَخَذِت اْألَْرُض زُْخُرفـََها َوازَّيـََّنْت َوَظنَّ َأْهُلَها َأ َ َها َأْمُرَ لَْيًال َأْو  َ َها َأ

ِت ِلَقْوٍم يـَتـََفكَُّروَن} (يونس:  َ ُل اْآل ْألَْمِس َكَذِلَك نـَُفصِّ ِ )، كما قال تعاىل أيًضا: {َواْضِرْب َهلُْم َمَثَل  24َحِصيًدا َكَأْن َملْ تـَْغَن 
نـَْيا َكَماٍء أَنـَْزْلَناهُ  ُ َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ  اْحلََياِة الدُّ َّ ُح وََكاَن ا  ُمْقَتِدرًا} ِمَن السََّماِء فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اْألَْرِض فََأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه الرَِّ

  َقْنَطَرِة ِمنَ )، وقال جل وعال: {زُيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنَني َواْلَقَناِطِري اْلمُ 45(الكهف: 
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ُ عِ  َّ نـَْيا َوا   ). 14ْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب} (آل عمران: الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواْخلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْألَنـَْعاِم َواْحلَْرِث َذِلَك َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ
ف كانت عاقبتهم الوخيمة، مثل: النمود، وفرعون،  ومل يكتِف اإلسالم بذلك، بل قص علينا العديد من مواقف املاديني وكي

وقارون، وقصة سبأ صاحب اجلنتني، وغريهم كثري، كيف جىن عليهم ترفهم وماديتهم، ويف هذا اإلطار جاءت هذه احلقيقة  
ُتُم اْلُفَقَراُء إِ  ُ ُهَو اْلَغِينُّ اْحلَِميُد * ِإْن  لكبح مجاح الغىن املطغي واملادية يف أعىت صورها فقال تعاىل: {َ أَيـَُّها النَّاُس أَنـْ َّ َِّ َوا َىل ا

َِّ ِبَعزِيٍز} (فاطر:  َِْت ِخبَْلٍق َجِديٍد * َوَما َذِلَك َعَلى ا   ). 17 -  15َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َو
والتقصري، أنكر   وجبانب اإلنكار على املادية اجلاحمة، ولئال تتحري البشرية وتتخبط يف ظلمات اإلفراط والتفريط أو الغلو 

ا تبديد للطاقات البناءة، وختريب للحياة، وكفر بنعم هللا، ويف هذا   اإلسالم أيًضا وبنفس القوة على الروحية اجلارفة؛ أل
َناَها َعَليْ  ِهْم ِإالَّ  اإلطار جاءت نصوص كثرية نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر قوله تعاىل: {َورَْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها َما َكتَـبـْ

ُهْم َأْجَرُهْم وََكِثٌري مِ  َنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمنـْ َِّ َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها َفآتـَيـْ ُهْم فَاِسُقوَن} (احلديد:  اْبِتغَاَء ِرْضَواِن ا )، قوله تعاىل:  27نـْ
 َُّ َ َال حيُِبُّ اْلُمْعَتِديَن} (املائدة:  {َ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال ُحتَّرُِموا طَيَِّباِت َما َأَحلَّ ا َّ )، وما ذلك إال  87 َلُكْم َوَال تـَْعَتُدوا ِإنَّ ا

  ). 20ألن اإلنسان جبل على حب املال {َوحتُِبُّوَن اْلَماَل ُحبا َمجا} (الفجر: 
، وهذا ما ركز عليه اإلسالم حيث قال  فالوسطية هي اليت تعصم اإلنسان من الوقوع بني فكَّي الفقر املنسي أو الغىن املطغي

َِّ َوذَ  ُتْم  سبحانه: {َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم اْجلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر ا ُروا اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخْريٌ َلُكْم ِإْن ُكنـْ
ََّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن} (اجلمعة: تـَْعَلُموَن * فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَ  َِّ َواذُْكُروا ا ،  9انـَْتِشُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل ا

  )، هذا ألن اإلسالم ال خياصم10
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ني خاصة؛ ألن املؤمن  الغىن بل يعده فضل هللا على عباده، وال خياصم اجلمال والزينة، بل يستحبها للناس ويؤثرها للمؤمن
يُقبل على الدنيا ليأخذ منها زاده املادي ويقبل على الدين ليأخذ منه زاده الروحي، حيرص على إميانه بربه أبًدا، وحيرص  

كذلك على نصيبه من احلق الكرمي من دنيا الناس، وما ذلك إال ألن املال دعامة االقتصاد وبه تكون التنمية، وعليه تدور  
سات االقتصادية يف العام، فاإلسالم يعرتف به وحبرية التملك ما دام من حالل، وينفق يف حالل بوسطية حيث النظم والسيا

 )، وقال تعاىل: {َوَال َجتَْعْل َيَدكَ 67يقول سبحانه: {َوالَِّذيَن ِإَذا َأنـَْفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا َوَملْ يـَْقُرتُوا وََكاَن َبْنيَ َذِلَك قـََواًما} (الفرقان: 
  ). 29َمْغُلولًَة ِإَىل ُعُنِقَك َوَال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَتَـْقُعَد َمُلوًما َحمُْسورًا} (اإلسراء: 

نرى هذا الدعاء اجلميل العظيم: ((اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة  -صلى هللا عليه وآله وسلم-ويف هدي النيب 
دة يل يف كل خري، واجعل   أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي، واجعل احلياة ز

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اْآل  ُهْم َمْن يـَُقوُل رَبـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا  املوت راحة يل من كل شر)). ومن أدعية القرآن اجلامعة: {َوِمنـْ
  املؤمن لينال خريي الدنيا واآلخرة. )، يرددها201َعَذاَب النَّاِر} (البقرة:  

لتايل، فالدعوة إىل عدم التملك والفقر كأساس للتعبد واالنقطاع إىل هللا يتناىف مع الواقع الديين على مر العصور؛ حيث   و
:  يؤدي إىل تعطيل القوى، وعدم األخذ بطرف الغىن احلالل، مع أن سيد آدم مأمور أن يسلكها فقد جاء يف سفر التكوين 

كل خبًزا حىت تعود إىل األرض اليت ُأخذت منها" سفر التكوين اإلصحاح الثالث الفقرة التاسعة عشرة.    "بعرق وجهك 
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ٌي   فهي دعوى للحصول على لقمة العيش بعرق اجلبني، وحتصيل املال من وجه حالل؛ هرً من الفقر، ويف سفر األمثال 
مل طرقها وكن حكيًما، اليت  عن الكسل لعدم الوقع يف دائرة ال فقر حيث يقول السفر: "اذهب إىل النملة أيها الكسالن، 

  ليس هلا قائد أو عريف أو متسلط، وتعد يف الصيف طعامها، وجتمع يف احلصاد أكلها، إىل مىت تنام أيها الكسالن؟! ". 
لعهد القدمي، ويعتربونه مصدرًا للتشريع؛ ألن املسيح ما    -عليه السالم-جاء لينقض الناموس، وموسى  والنصارى يؤمنون 

سًبا ذلك للمسيح: "إذا أردت أن تكون كامًال ِبْع  الذي يؤمن به النصارى عمل أجريًا، واستناد النصارى على قول اإلجنيل 
ب ما متلك وتعاَل اتبعين"، فعلى فرض صحة نسبتها للمسيح فهي حالة خاصة لعالج هذا النوع الذي استشرى فيه داء ح 

  املال وطغيانه. 
ومثلها قول مىتَّ يف إجنيله عن املسيح: "ال تكنزوا لكم كنوزًا على األرض، حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب  

السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزًا يف السماء، حيث ال يفسد سوس وال صدأ، وحيث ال ينقب سارقون ويسرقون؛  
، اإلصاح السادس، الفقرة التاسعة عشر إىل الثانية والعشرين.ألنه حيث يكون كنزك يكون قلبك"،    مىتَّ

فرياد مبثل هذه النصوص وغريها كبح مجاح طغيان املال، وذلك له نظري يف اإلسالم مثل قوله تعاىل: {اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة  
نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِحلَاُت َخْريٌ ِعْنَد رَبِّ  ً َوَخْريٌ َأَمًال} (الكهف: اْحلََياِة الدُّ )، فال يُفهم من ذلك الدعوة إىل الرهبنة  46َك ثـََوا

والفقر، والعزوف عن الدنيا أو املال؛ حيث إن هللا تعاىل قد مسى املال خريًا يف مواضع من كتابه العزيز حيث قال سبحانه  
َزُمهَا َرْمحًَة ِمْن رَبَِّك} (الكهف: ) وأراد به املال، وقال180وتعاىل: {ِإْن تـََرَك َخْريًا} (البقرة:  )، وقال  82: {َوَيْسَتْخرَِجا َكنـْ

  ممتنا 
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َارًا} (نوح:  ْ َِْمَواٍل َوبَِنَني َوَجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَجيَْعْل َلُكْم َأ صلى هللا عليه  -)، وقال سيد حممد 12على عباده: {َوُميِْددُْكْم 
  ملال الصاحل للرجل الصاحل)). وآله وسلم: ((نعم ا

-وحذر من الفقر وقال: ((كاد الفقر أن يكون كفًرا))، وهو ثناء على املال شريطة أال ينشغل اإلنسان به عن ربه، كما قال  
ؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقرتََ  َ فْـُتُموَها َوِجتَارٌَة َختَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن عز وجل: {ُقْل ِإْن َكاَن آ

َِمْ   ُ َّ َِْيتَ ا َِّ َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيِلِه َفَرتَبَُّصوا َحىتَّ  َا َأَحبَّ ِإلَْيُكْم ِمَن ا ُ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَني} (التوبة:  تـَْرَضْوَ َّ رِِه َوا
طلب امللك واملال، وحازه ومل يشغله عن ربه {قَاَل َربِّ اْغِفْر ِيل َوَهْب ِيل ُمْلًكا َال  -وهم يؤمنون به- سليمان )، وسيد24

َبِغي ِألََحٍد ِمْن بـَْعِدي ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب} (ص:  قال: {قَاَل اْجَعْلِين َعَلى َخَزاِئِن   -عليه السالم-)، سيد يوسف 35يـَنـْ
  ). 55 ِإّينِ َحِفيٌظ َعِليٌم} (يوسف: اْألَْرضِ 

).  20أما الرهبان فقد خالفوا الفطرة والعقل والنقل، وغالطوا أنفسهم حيث قال احلق: {َوحتُِبُّوَن اْلَماَل ُحبا َمجا} (الفجر:  
لباطل، اختذوها وسيلة تُدرُّ ع ليهم املال الوفري، وقد  نتيجة هذه املصادمة وذلك االحنراف حتولوا إىل آكلني أموال الناس 

ِس  ذلك فقال عنهم: {َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثريًا ِمَن اْألَْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّا - تبارك وتعاىل-صور احلق 
َِّ َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب  ْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل ا ْرُهْم بَِعَذاٍب َألِيٍم} (التوبة:  ِ َِّ فـََبشِّ َا ِيف َسِبيِل ا َواْلِفضََّة َوَال يـُْنِفُقوَ

)، وقد احنطت أخالقهم واستحوذ عليهم اجلشع وحب واملال، ومن مث حتولت الكنيسة والرهبان إىل الطرف الناتج عن  34
تمع املتزايد على مر الزمن على   األديرة، وكان السخاء الشعيب مصدرًا ملا ينغمس فيه الرهبان كثرة املال، وفاض ثراء ا
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م كانوا وال يزالون بوجه  ً من ترف، فإن ما قام به الرهبان من إصالح اقتصادي ألور يف العصور الوسطى ليشهدوا  أحيا
  عام ُمالًكا وزراًعا أذكياء.

إلحلاف يف السؤال كما يقول ول ديورانت: "كان بعض وهكذا انصرف ذكاؤهم وتفكريهم إىل املال وطرق مج عه، حىت ولو 
حلافهم يف السؤال، وال يتقيدون بقيود األديرة، وأصبح رؤساء األديرة   ختيارهم، ويضايقون الناس  الرهبان يغادرون األديرة 

ء؛ هدفًا لسخرية الشعب وتشهري  ء، ومن األديرة ما اشتهر بطعامه  املنكبون على مباهج الدنيا، السمان األغنياء األقو األد
دة ثرائهم كرد فعل للحرام الذي تكلفوه. ومن مث فالرهبنة قائمة على العنت واملشقة   الشهي ومخره، وفسدت أخالقهم لز

ذيبها إىل حد التضييق والتعذيب، هذا التفريط الذي أعقبه إفراط.  ا، والغلو يف    وتكليف النفس البشرية فوق طاقا
ا يف اإلسالم فمن منهجه: ((اعمل لدنياك كأنك تعيش أبًدا، واعمل آلخرتك كأنك متوت غًدا))، يوازن اإلنسان بني الدنيا  أم

لزكاة والزهد يف املال، مبعىن  مر  واآلخرة، فيبيح حرية التملك، وحتقيق العزة االقتصادية، وحيارب الفقر، ويف ذات الوقت 
ت ال وسائل، واإلسالم بدعوته للزهد  عدم اإلحلاح يف طلب متع الدني ا غا ا، وكأ ا، وحصر اهلدف يف احلصول عليها لذا

، دون أن حيرم االستمتاع مبتع الدنيا احلالل، يقول   ا؛ لتحقيق الكرامة والثقة  ا افتنان القلب  حيول دون املادية وطغيا
َِّ الَِّيت َأخْ    ). 32َرَج لِِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق} (األعراف: تعاىل: {ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة ا

هذا هو معىن الزهد يف اإلسالم، ليؤكد التوازن، والفكر الزهدي يف اإلسالم غري الرهبنة، إن الرهبانية شيء خاص للقائلني  
  ا، وأما اإلسالم ففيه التوازن الذي حرمه الفكر 
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وأصبح أصحابه من أصحاب الغىن املطغي عن طريق األمالك اإلقطاعية واألوقاف والعشور، عشر ما الرهباين فضلَّ وأضل، 
ين، والسُّْخرة،   ، والعمل ا تُغله األرض الزراعية، واإلقطاعيات، وما ميتلكه اإلنسان من مال والضرائب، واهلبات، والعطا

سم الدين.    كلها 
مث اتسعت دائرته، وتطاير شرره، فتحول من دواء لطغيان املال إىل داء القتناء   وهكذا بدأ الفقر يف الرهبنة بشيء صغري

املال، وكنزه، بل واستخدامه ضد مراد رب العاملني، حملاربة عباده الصاحلني الكادحني املوحدين، فهل حيب املسيح عيسى بن  
جيل اآلحاد): "ومبا  أن كثريين قدميًا كانوا يعذبون أجسادهم  مرمي ذلك، يقول صاحب كتاب (مهجة الفؤاد يف تفسري أ

د العاملي،   م الضالة، ورغبة يف اكتساب ا ملسيح، بل اتباًعا لتصورا ت أليمة وشديدة على طرق متعددة، ال حبا  بعذا
َنا الَِّذيَن  كما يفعل اآلن كثريون من ُنسَّاك بالد اهلند، وصدق هللا حني يقول عن هذه األكثرية أيًضا يف آية الرهبنة: {فَ  آتـَيـْ

ُهْم فَاِسُقوَن} (احلديد:  ُهْم َأْجَرُهْم وََكِثٌري ِمنـْ   ). 27آَمُنوا ِمنـْ
  

  حكم الرهبنة يف اإلسالم من حيث إهانة اجلسد 
  -وهو أعلم مبن خلق -لثًا: إهانة اجلسد، ومواصلة تعذيبه كأساس للرهبانية يف ميزان الدين والعقل، لقد رضي اخلالق 

ا الطبيعية، وأن تتمتع بزينة احلياة الدنيا والطيبات من املأكل واملشرب وامللبس، وهذه سنة هللا من للبشرية أن   متارس حيا
عليه السالم، خبالف الفكر البوذي والنصراين، الذي يتنافس يف إهانة اجلسد وتعذيبه بزعم التقرب إىل هللا، كما  -لدن آدم 

سالم يعطي كل ذي كل حقٍّ حقَّه، وكان من شعاره: ((إن لبدنك عليك حقا))،  أسلفنا أثناء عرض أسس الرهبنة، وجاء اإل
  صلى هللا عليه وآله وسلم. -وحديث الرهط، والذين كان يريد أحدهم أن يعذب جسده مبواصلة الصوم فنهاه النيب 
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جلسم من مظاهر التقرب إىل -عليه الصالة والسالم-وقد أوضح النيب  يف مثل: الوضوء قبل  -عز وجل-  هللا أن االعتناء 
زالة الوسخ واألذى الذي حلقهم، وهكذا هدي   -عز وجل-الصالة، والغسل يوم اجلمعة، ويف حب هللا  للمتطهرين 

جلسم واملبالغة يف طهارته؛ وألن فطرة اإلنسان ُجبلت على النظافة، وقد أمر اإلسالم بسرت العورة، وأخذ   اإلسالم يف العناية 
َوى َذِلَك َخْريٌ َذِلَك ِمْن  ينة، ويف ذلك قال تعاىل: {َ َبِين آَدَم َقْد َأنـَْزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يـَُواِري َسْوآِتُكْم َورِيًشا َولَِباُس التـَّقْ الز 

َِّ لََعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن} (األعراف:  ِت ا َ َتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَال  )، كما قال تعاىل: {َ َبِين آَدَم ُخُذوا زِينَـ 26آ
  ). 31ُتْسرُِفوا ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفَني} (األعراف: 

حلظ املعتدل من الدنيا واألجر العظيم يف اآلخرة. أما الفكر الرهباين فيتصادم   وهكذا مجع اإلسالم بني خري األمرين: أخذ 
ألعاجيب يف تعذيب وإمهال اجلسد تفريطًا يف حقه، وجاء مع العقل والواقع، وينحر  يت  ف عن الوسطية يف الوقت الذي 

  إفراطًا فأهلكوا اجلسد والروح. -عليه السالم- اآلخرون من بعدهم مما ال يرضى به املسيح عيسى بن مرمي  
  

  حكم الرهبنة يف اإلسالم من حيث االعتزال والعزلة



ساس للرهبنة يف امليزان: يزعم الفكر الرهباين يف البوذية والنصرانية أن العزلة واعتزال احلياة  رابًعا: االعتزال والعزلة كأ
االجتماعية شرط لالنقطاع إىل هللا، وأساس للتقرب إليه، والناظر بعني احلق يتضح له أن النصوص الدينية واملسلمات  

مر أبناءه بذلك؛ بل شارك يف معرتك احلياة العامة، وقال هللا له العقلية ال تؤيد ذلك؛ حيث إن سيد آدم مل يعتزل اخللق وال أ
كل خبًزا حىت تعود إىل األرض اليت أخذت منها"، وكأن العمل ال يتوقف حىت ينتهي عمر  يف التوراة: "بعرق وجهك 

  اإلنسان، مث تستنهض التوراة مهم الكساىل، وتضرب
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لنملة قائلة: "اذهب إىل  مل طرقها وكن حكيًما، إىل مىت تنام أيها الكسالن؟! ". هلم مثًال    النملة أيها الكسالن، 
بل حتدد التوراة مهمة آدم، وهي عمارة الكون حينما تقول: "فأخرجه الرب اإلله من جنة عدن، ليعمل يف األرض اليت أخذ  

  منها". 
سيد موسى اشتغل برعي الغنم شأن كثري من   وعلى ذلك سار املسيح، فكثريًا ما ضرب األمثال هلم، ومنها مثل الزرع،

تمع؛ ليتخذ بعضهم بعًضا سخر  مهيته يف تيسري حركة ا األنبياء، ويف اإلسالم احتلَّ العمل، ومشاركة الناس املكان الالئق 
َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا  عز وجل: {َ أَيـُّ -يف توازن ووسطية، حىت يف يوم اجلمعة الذي هو عيد املسلمني األسبوعي يقول هللا  
َِّ َوَذرُوا اْلبـَْيَع َذِلُكْم َخْريٌ َلُكْم ِإْن كُ  ُتْم تـَْعَلُموَن * فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة  نُوِدَي ِللصََّالِة ِمْن يـَْوِم اْجلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر ا نـْ

 َِّ ََّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن} (اجلمعة: فَانـَْتِشُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل ا ). ويف املقابل {َ َأيـَُّها الَِّذيَن 10،  9 َواذُْكُروا ا
َِّ َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فَأُولَِئَك ُهُم اْخلَاسِ    ). 9  ُروَن} (املنافقون:آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم َعْن ِذْكِر ا

لوسطية، كما أن اإلسالم فيه دعوة، وُوصفت أمة  فالعبادات يف اإلسالم ال تتعارض مع مصاحل الدنيا ما دام اإلنسان آخًذا 
ْلَمعْ  ِ َُْمُروَن  ُتْم َخْريَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس  ي عن النكر {ُكنـْ خلري، واخلري فيه دعوة وأمر مبعروف و َهْوَن َعِن ُروِف َوتـَنْـ اإلسالم 

} (آل عمران:  َِّ ِ لعزلة ((والذي ُخيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من الذي  110اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن  )، وهذا ال يتحقق 
ا كما يف البوذية  عتزال اخللق والتخلي عن الدنيا وشئو ال ُخيالط الناس وال يصرب على أذاهم))، ومن مث فالتدين احلق ليس 

  لنصرانية.وا
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، بل للكيد لإلسالم واملسلمني، والطعن يف دينه، وتلك احلركة   لعزلة إىل هللا والرهبان والراهبات مل ينعزلوا  وأين االنقطاع 
االستشراقية والتنصريية خري شاهد على ذلك، فالرهبان هم طالئع املستشرقني واملنصرين، فالعزلة عند السابقني ختريب  

لعمل على تشتيت األسر وخراب البيوت؛ حيث كان   للبيوت  م مجهور الرومان الدين املسيحي  واألسر وتشتيتها، لقد ا
طرة أنفسهم.    الواحد منهم يهجر عائلته وأرضه، ومن مث كان سخط اجلموع الوثنية الرومانية أشّد من سخط األ

على اإلسالم واملسلمني حبجة التمكني لدين املسيح، فأخذوا والعزلة عند املعاصرين تلبيس على الغري؛ إلدارة رحى احلرب  
يف العمل وشيدوا املصانع يف األديرة، وأقاموا مزارع، وأسسوا مشروعات، واشرتطوا على من يريد االخنراط يف سلك الرهبنة،  

  أن يكون حاصًال على مؤهل متوسط على األقل حىت يكون عارف بدوره املنوط به أداؤه. 



من الرهبان ممن هم أطباء ومهندسون ومدرسون وغريهم، أال يدل ذلك على مدى التناقض شأن الباطل دائًما،   ورأينا اآلن
  فماذا بعد احلق إال الضالل.

  
  حكم الرهبنة يف اإلسالم من حيث الطاعة املطلقة لرجل الدين، واعتقاد عصمته

  بان يف امليزان.خامًسا: الطاعة املطلقة جلل الدين، واعتقاد عصمته، وعبادة الره
م يوحى إليهم من عند هللا،   لقد قرر اإلسالم حقيقة جوهرية وهي أن العصمة واجبة لألنبياء والرسل، فلهم حق الطاعة؛ أل
لتايل فإن صكوك  لكن زعم السلطان الرسويل املعطى لإلنسان التابع للنيب أيُّ نيب يف أيَّة أمة ال حظ له يف الواقع الديين، و

َُّ} (آل عمران: الغفران أ ُ َسيَِّئاِِْم  135بطلها اإلسالم بقوله: {َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ ا َّ ُل ا )، وبقوله: {فَأُلَِئَك يـَُبدِّ
لتايل فاألساس الذي اعتقده 70َحَسَناٍت} (الفرقان:     )، فا وحده ال غري هو الغفار؛ و
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م معص طل، فالكل سواء أمام هللا، فاإلسالم مل يعرتف مبا يسمى  الناس يف الرهبان، وأ ً رسويل زعم  ومون أو أعطوا سلطا
رجل دين مبعناه الالهويت، أو بوجود سلطة كهنوتية ذات طقوس خاصة وال بوساطة كهنوتية على النحو الذي يُعرف يف  

أََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإّينِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن  الفكر البوذي والنصراين، بل العبد يلجأ إىل هللا مباشرة {َوِإَذا سَ 
ْؤِمُنوا ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن} (البقرة:    ). 186فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِيل َوْليـُ

ُْم أَ  َ َُذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبا َِّ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَميَ َوَما أُِمُروا وقد أبطل القرآن اختاذ الغري ر فقال تعاىل عنهم: {اختَّ ً ِمْن ُدوِن ا ْرَ
)، وهكذا أخرجتهم الرهبنة عن عبادة هللا إىل عبادة  31ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا ِإَهلًا َواِحًدا َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكوَن} (التوبة: 

ءت الرساالت اإلهلية حملاربتها، مما يدل داللة واضحة على أن الرهبانية مل تكن أصًال من  غريه، فأوقعتهم يف الوثنية اليت جا
أصول أي دين حق مبفهومها البوذي والنصراين، وإمنا هم املبتدعون هلا، دون أن يراعوها حق رعايتها، ففسق أكثرهم عن  

رِ  َ َنا َعَلى آ ْجنِيَل َوَجَعْلَنا ِيف قـُُلوِب  احلق، ولذا خنتم بقول هللا عز وجل: {مثَُّ قـَفَّيـْ َناُه اْإلِ َنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َوآتـَيـْ ِهْم ِبُرُسِلَنا َوقـَفَّيـْ
َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ ابِْتَغاَء ِرْضوَ  َِّ َفَما َرَعْوَها الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه رَْأَفًة َوَرْمحًَة َورَْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها َما َكتَـبـْ َنا الَِّذيَن آَمُنوا  اِن ا َحقَّ رَِعايَِتَها َفآتـَيـْ

ُهْم فَاِسُقوَن} (احلديد:  ُهْم َأْجَرُهْم وََكِثٌري ِمنـْ   ). 27ِمنـْ
ن إحدامها بفتح  27يقول اإلمام القرطيب يف (تفسريه): {َورَْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها} (احلديد:  )، أي من قبل أنفسهم، وفيها قراء

م محلوا أنفسهم على املشقات يف االمتناع من املطعم الراء وهي اخلوف،  والثانية بضمها وهي منسوبة إىل الرهبان، وذلك أل
لكهوف والصوامع، ذلك أن   واملشرب والنكاح، والتعلق 
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حملارم ثالمثائة سنة،  ملوكهم غريوا وبدلوا، وبقي نفر قليل، فرتهبنوا وتبتلوا، فإن الضحاك قال: "إن ملوًكا بعد عيسى ارتكبوا ا
، فليس يسعنا املقام   يناهم قتلو فأنكرها عليهم ما كان بقي على منهاج عيسى فقتلوه، فقال قوم بقوا بعده: حنن إذا 

  بينهم، فاعتزلوا الناس واختذوا الصوامع".



َناَها َعَلْيِهْم} (احلديد:   بـْ مل نكتب عليهم شيًئا البتة، ويكون {ابِْتَغاَء ) أي: ما فرضناها عليهم، معناه: 27وقوله تعاىل: {َما َكتـَ
} (احلديد:  َِّ ) بدًال من اهلاء واأللف يف كتبناها، واملعىن: ما كتبناها عليهم إال ابتغاء رضوان هللا، وقيل: إال  27ِرْضَواِن ا

  ابتغاء االستثناء منقطع، والتقدير: ما كتبناها عليهم، لكن ابتدعوها هم ابتغاء رضوان هللا.
ا حق القيام، وهذا خصوص؛ ألن الذين مل يرعوها بعض  27فقوله: {َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها} (احلديد:   ) أي: فما قاموا 

سة على الناس وأكل أمواهلم، كما قال تعاىل: {َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكثِ  لرتهيب إىل طلب الر  ريًا ِمنَ القوم، وإمنا تسببوا 
} (التوبة:   َِّ ْلَباِطِل َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل ا ِ   ). 34اْألَْحَباِر َوالرُّْهَباِن لََيْأُكُلوَن َأْمَواَل النَّاِس 

وعن ابن عباس يف قوله تعاىل: {َورَْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها}، قال: "كانت ملوك بعد عيسى بدَّلوا التوراة واإلجنيل، وكان فيهم  
س مللكهم: لو قتلت هذه الطائفة. فقال املؤمنون: حنن  مؤمنون ي قرءون التوراة واإلجنيل، ويدعون إىل دين هللا تعاىل، فقال أ

نكفيكم أنفسنا، فطائفة قالت: ابنوا لنا اسطوانة ارفعو فيها، وأعطو شيًئا نرفع به طعامنا وشرابنا، وال نرد عليكم، وقالت 
يم يف األرض و  ، وطائفة قالت: ابنوا طائفة: دعو  نسيح، ونشرب كما تشرب الوحوش يف الربية، فإذا قدرمت علينا فاقتلو

ر، وحنرتث    لنا دورًا يف الفيايف وحنتفر اآل
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البقول، فال تروننا، وليس أحد من هؤالء إال وله محيم منه، ففعلوا فمضوا ألئك على منهاج عيسى، وخالف قوم من بعدهم 
ميان من تقدم من الذين اقتدوا  ممن قد غريَّ   الكتاب فقالوا: نسيح، ونتعبد كما تعبد أولئك، وهم على شركهم ال علم هلم 

} ي قول:  َِّ َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ اْبِتغَاَء ِرْضَواِن ا بـْ   ابتدعها هؤالء الصاحلون فما م، فذلك قوله تعاىل: {َورَْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها َما َكتـَ
ُهْم َأْجَرُهمْ } يعين: الذين ابتدعوها أوًال، ورعوها، {وَ  َنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمنـْ ُهْم  رعوها املتأخرون {َحقَّ رَِعايَِتَها َفآتـَيـْ َكِثٌري ِمنـْ

  ومل يبق منهم إال قليل جاءوا من الكهوف -صلى هللا عليه وآله وسلم-فَاِسُقوَن}، يعين املتأخرين فلما بعث هللا حممًدا 
  صلى هللا عليه وآله وسلم". -والصوامع، والغريان، فآمنوا مبحمٍد 

َناَها َعلَ  ْيِهْم}، أي: ما ومبثل هذا قال اإلمام ابن كثري يف اآلية: {َورَْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها}، قال: أي ابتدعها أمة النصارى، {َما َكتَـبـْ
م قصدوا بذلك   شرعناها هلم وإمنا هم التزموها من تلقاء أنفسهم، وقوله: } فيه قوالن: أحدمها: أ َِّ {ِإال اْبِتغَاَء ِرْضَواِن ا

فما  رضوان هللا، واآلخر: ما كتبنا عليهم ذلك، وإمنا كتبنا عليهم ابتغاء رضوان هللا، وقوله: {َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها} أي: 
  قاموا مبا التزموه حق القيام، وهو ذم هلم من وجهني: 

م إىل هللا عز  أحدمه مر به هللا، والثاين: يف عدم قيامهم مبا التزموه مبا زعموا أنه قربة، يقر ا: االبتداع يف دين هللا، ما مل 
  وجل. إىل آخر ما قال. 

  وكذا قال األلوسي والفخر الرازي، وآخرون.
رك على سيد حممد وآله وصحبه أمجعني. والسالم عليكم ورمحة هللا    وبركاته.وصلى هللا وسلم و
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس الثاين عشر 

نة اجلينية)    (الد
  

نة اجلينية    متهيد للد
احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيد حممد، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين الغر  

حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد: ا   مليامني، ومن تبعهم 
نة اجلينية، من حيث التأسيس والنشأة وأهم عقائدها، فنشرع يف بيان هذا إن  ن اهلند الكربى، وهي الد لث أد فنأيت إىل 

  شاء هللا تبارك وتعاىل، فنمهد له فنقول: 
ملالحظة، ففي كل مكان به كانت عقول الناس يف القرن السادس قبل امليالد يُعترب هذا القرن من أجدر  عصور التاريخ 

طرة والكهان، والقرابني، ويسألون أشد   ُتظهر ُجرأة جديدة، ويف كل مكاٍن كان الناُس يستيقظون مما ران عليهم من تقاليد األ
  ألف سنة.األسئلة تعمًقا ونفاًذا، وكأمنا اجلنس البشري قد بلغ مرحلة الرشد بعد طفولة دامت عشرين 

مة مؤسس البوذية، ظهر يف الصني كونفشيوس املريب العظيم، ويف   هلند مهاير معلم اجلينية، وظهر هو ففي هذا القرن ظهر 
إيران ظهر زرادتشت، وبني بين إسرائيل قام أشعياء، وغريهم من املعلمني، ويف بالد اإلغريق ارتفع صوت فيثاغورس، ويف  

مالته وأحباثه الفكرية يف طبيعة األشياء، وهكذا هبت موجة فكرية جتاوبت أصداؤها  مدينة إفسس جتلى هرياقليتوس يواصل 
  يف كل مكان. 

هلند.    ومن بني ألوان النشاط الفكري اليت انبثقت يف القرن السادس قبل امليالد كان كما قلنا ظهور مهاوير وبوذى 
ا دارت يف الفلك اهلندي ومل  وُيالحظ على أفكار هذين املعلمني، بل على أفكار مجيع ا ملصلحني والفالسفة اهلنود أ

تتجاوزه، فاجلميع يرون أن احلياة الدنيا تعاسة، والعيش فيها ويل، والتغري والزوال أساس احلسرات وأصل اآلالم، واجلميع 
لزهد وسيلة للنجاة، وإذا شذ أي مفكر هندي عن هذا اإلطار ضاع صوته د ون غناء، ويقول  يقولون بتكرار املولد و

م شرذمة خالفوا كيان تربتهم فأكلتهم.    الفيلسوف اهلندي عبد السالم الرمبوري عن فرقة الصنواكيني: إ
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ومن أجل هذا التشابه اختلط أمر اجلينية مثًال على غستاف لوبون فعدها نوع من البوذية، ومن أجل هذا أيًضا مل تستطع  
د اهلنودسية، حول موضوع الطبقات وغادرت البوذية وطنها مثًنا هلذا اخلالف، ودخل نظام  البوذية الصمود يف معركتها ض 

. أما اجلينية فقد اضطرت بعد فشل مقاومتها إىل العودة لقبول نظام  الطبقات إىل البوذية بشكل عملي، وإن أنكرته نظر
لربامهة ورمست إجالهلم، وبذلك    استطاعت البقاء يف اهلند. الطبقات بشكل ما، فقررت االعرتاف 

  
نة اجلينية    سيس ونشأة الد



كما قلنا يف حديثنا عن اهلندوسية، وخص الربامهة أنفسهم بكثري من االمتيازات اليت ذكر  -وضع الربامهة نظام الطبقات 
م أح ، وضجَّ الناس من  بعضها عند الكالم عن نظام الطبقات، ويف ظل هذا النظام استبدَّ الربامهة وظهر عسفهم وطغيا ً يا

م، وكانت طائفة الكشرت أكثر   استبداد الربامهة وجورهم، ومتنوا ظهور قائد روحي جديد خيلصهم من ظلم الربامهة وطغيا
ذا الظلم لشدة ما بني الطائفتني من تنافس كنتيجة لقرب املسافة بينهما.   الطوائف إحساًسا 

 مهاب هر تدل على مدى ما بني الطائفتني من أضغان، وتتصل هذه األسطورة وميكننا هنا أن نشري إىل أسطورة وردت يف
ين  ، وموجز األسطورة أن ديو ه مبهاب هر ين اليت سبق أن حتدثنا عنها عند التعريف الذي أورد وهي من  -ألمرية ديو

عض األتراب، ووصلنا ببحرية فخلعن خرجت يف نزهة يف فصل القيظ مع سريمستها بنت ملك أسورا ومعها ب -طبقة الربامهة
مالبسهن ونزلن لالستحمام، فهبت عاصفة محلت مالبسهن وخلطتها بعضها ببعض، وخرجن من البحرية فأخطأت  

ين: أال تعلمني أيتها اجلاهلة أن كسوة بنت الشيخ أكرب   ين الربمهية فقالت هلا ديو سريمستها بنت امللك ولبست مالبس ديو
  من أن
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ديه،   ترتديها بنت التلميذ، هل أنت بلهاء إىل هذا احلد؟! فغضبت سريمستها وأجابت: أ بنت ملك يذكره الناس شاكرين أ
وأنت بنت رجل يعيش على اإلحسان، عشرييت عشرية الرب، وعيشرتك عشرية االستعطاف والتسول. وأخرجت كل منهما ما 

ين العقوبة اليت  يف جعبتها من احلقد، ومل يقنع الربامهة بعد ذ لك إال بعقوبة قاسية تقع على بنت امللك، واختارت ديو
  ترضيها، وهي أن تصبح بنت امللك خادمة هلا يف املنزل الذي ستتزوج فيه. 

م  وهكذا كان هناك سخط من كل الطبقات ضد استبداد الربامهة، وكان الكشرت أكثر الطوائف سخطًا، مث كان لقو
م، وكذا دب يف نفوس أبناء الكشرت إحساًسا بضرورة الثورة، وقوي هذا   املسئولني عن مقاومة طغيان الربامهة وجربو

ن يف وجه اهلندوسية   ن كبري إلحساس يصبح واقًعا، فهبت ثور اإلحساس على مر الزمن حىت جاء القرن السادس فإذا 
نيتهما، وكما  ما  ما الذي لقب البوذا،  يقود مهاوير إحدى هاتني الثورتني، ويقود غو حتدثنا عن البوذية اليت قادها غو

  فنحن اآلن مع مهاوير الذي تزعم اجلينية. 
  مهاوير زعيم اجلينية، ماذا عنه وعن بيته ووالته ونشأته؟ 

  بيت مهاوير ووالدته ونشأته: 
ته تقيم يف بيسارة وهي  ينحدر مهاوير من أسرة من طبقة الكشرت اليت تسيطر على أمور السياسة واحلرب، وكانت أسر 

لس الذي حيكم املدينة، أو قطاع   لقرب من املدينة املسماه اآلن بتنا بوالية يب هارب، وكان أبوه سيد هار عضًوا يف ا
لس وامسها ترييساال، وارتقت مكانت وسيد هرا حىت وصفته بعض   احملاربني فيها، وتزوج سيد هرا من بنت رئيس هذا ا

ت    نه كان أمري املدينة، أو ملكها، وكان مهاوير االبن الثاين لوالديه؛ ولذلك آلت اإلمارة إىل أخيه عقب وفاة األب. الروا
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وكان مولد مهاوير سنة مخسمائة وتسع وتسعني قبل امليالد، ويف اليوم الثاين عشر لوالدته اجتمع أعضاء األسرة يف حفل  
لرخاء واخلري منذ محلت به أمه،   كبري، ودعيت عمت الطفل لتختار له امسًا كالعادة غري أن والديه ذكرا أن األسرة نعمت 

دة؛ ولكن أتباعه يدعونه مهاوير مدعني أنه االسم الذي اختارته له اآلهلة،   ، أي: الز واقرتح لذلك أن يسمى ورد هاما
نة  ومعناه: البطل العظيم، ويدعى كذلك جيىن، أي: القاهر والتغلب، و ذا الوصف مسيت الفرقة كلها، ومسيت به الد

م املادية.  م والتغلب على رغبا   اجلينية؛ ألن مؤسسيها ُعرفوا بقهر شهوا
يد وسط الرخاء وطيب العيش، وكانت أسرته تستقبل من حني آلخر وفود الرهبان، ومجاعات   ونشأ مهاوير يف بيته ا

طيبة وحسن ترحيب، وكان مهاوير منذ نعومة أظفاره حيب جمالستهم ويستمع إىل  النساك؛ حيث جيدون يف دار األمري إقامة 
م؛ فعزف عن املتع واملالذ الدنيوية، ومال إىل الرهبانية والتبتل والزهد،   م وبفلسفا ثر مهاوير  م، و حكمهم، وإرشادا

لتعمق يف الرهبنة، واخلوض يف الزهد؛ نظًرا مل كانة أسرته اليت كانت ترعى شئون السياسة  ولكن الظروف مل تكن تسمح له 
سودا وولدت له بنًتا امسها أبوجا،   والنضال، وتعيش يف الرتف والبزخ، ودفعته حياة أسرته إىل الزواج، فتزوج بفتاة امسها 

طنة  وظل مهاوير طيلة حياة والديه يكبت إحساسه وشوقه للرهبنة، ويعيش يف الظاهر كما يعيش أبناء طائفته، وينطوي 
على رغبة يف الزهد والصفاء، فلما تويف والداه أتيحت له الفرصة ليعلن ما أخفى، وكان أخوه األمري قد توىل اإلمارة فطلب 

ذن له يف الرهبنة، ولكن األمري خشي أن يظن الناس أن تصرف مهاوي كان نتيجة لقسوة أخيه عليه، أو   منه مهاوير أن 
  من مهاوير أن يؤجل ذلك عاًما فاستجاب له مهاوير. تقصريه يف مطالبه، فطلب األمري 

)1/290 (  

  

ويف املوعد احملدد عقد اجتماع كبري حتت شجرة أشوكا، اشرتك فيه أفراد األسرة وأهايل البلدة، وأعلن مهاوير فيه رغبته يف  
ة الصرحية، فخلع مالبسه  التخلي عن امللك واأللقاب ومتاع الدنيا ليخلو للزهد والتبتل، وكان هذا مطلع حياته الروحي 

ً جديدة وكانت سنه آنذاك ثالثني عاًما.    الفاخرة ونزع حليه وحلق رأسه، وبدأ حيا
  ترهب مهاوير ودعوته:

صام مهاوير يومني ونصف يوم، ونتف شعر جسمه، وبدأ جيوب البالد حافًيا ويف زيِّ الزهاد والنساك، وجلأ إىل الزهد واجلوع 
ضة الصعبة القاسية، والتأمالت النفسية العميقة، وبعد ثالثة عشر شهًرا من ترهبه،  والتقشف، وغرق يف التفكري لر ، واهتم 

ً يعتكف يف املقابر، ولكن  خلع مالبسه دون حياء، إذ كان قد قتل يف نفسه عواطف اجلوع واإلحساس واحلياء، وكان أحيا
حلزن أو السرور، وال  أكثر وقته كان ميضيه متجوًال يف طول البالد وعرضها، وكان  يغرق يف املراقبة إىل حد ال يشعر فيه 

  ألمل أو الراحة، وكان يعيش على الصدقات الطفيفة اليت تقدم إليه. 
ويرى اجلينية أن مهاوير ولد مزوًدا بثالث منها، فلما وصل بتأمالته وتقشفه حصل على الدرجة الرابعة، واستمر مهاوير  

له؛ فراح جيوب البالد دون راحة، وحرص كل احلرص على أن ال يقتل حيا، وكان يراقب نفسه  يصارع املادة ويزيد يف تبت
لعراقيل   م، وبعد اثين عشر عاًما أصبح كما يقول عنه أتباعه: سريه مستقيًما كسري احلياة، ال يبايل  مراقبة دقيقة يف صمت 

  ه شيء كورق اللوتس مشاعره حممية كأعضاء كالعاصفة، وكان قلبه نقيا كماء الربكة يف الشتاء ال يلوث
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بًتا كاجلمل، عميًقا   السلحفاة، وحيًدا فريًدا كقرن اخلرتيت، حرا كالطري، جسورًا كالفيل، قو كالثور، مهيًبا كاألسد، 
يا كالشمس، طاهًرا كاإلبريز.   كالبحر، وديًعا كالقمر، 

إلحساس مبا حوله، وأفىن كل اجتاه مادي، فحصل من درجات العلم على الدرجة  ووصل مهاوير إىل حالة الذهول وعدم ا
اخلامسة، وهي درجة العلم املطلق، ونيل البصرية أو النجاة، وبعد سنة أخرى من الصراع والتأمالت فاز بدرجة املرشد، أو  

ذا بدأ مهاوير مرحلة جديدة هي الدعوة لعقيدته.   ترسانكارة؛ و
ر إىل أسرته وعشريته فاستجابوا له، مث استجاب له أهل مدينته، وأخذت دعوته تنتشر بني امللوك والقواد  وقد اجته أول األم

الذين رأوا يف هذه الدعوة ما يعرب عن خواطرهم يف الثورة على الربامهة وسار يف دعوته بنجاح حىت بلغ الثانية والسبعني،  
س مخسة ومخسني خطبة وأجاب عن ستة وثالثني سؤاًال غري مسئولة، وملا  فنزل مدينة بنابوين يف والية بتنا فألقى على النا

  متت خطبه حان أجله فقضى حنبه سنة مخس وسبعني وعشرين قبل امليالد. 
ً ضخًما من الوصا واحلكم   يف خلوة وحيًدا فتحرر من قيود احلياة وتسلسل الوالدة والشيخوخة واملوت، وترك ترا

لتقدير   . والفلسفات جديرة 
  جينا الرابع والعشرون:

ويرى اجلينيون أن اجلينية مذهب قدمي جدا وأنه قد مت نضجه على يد أربع وعشرين من اجلينني، وكان جيىن األول امسه  
  رساب ها وقد ظهر منذ أمد بعيد وال حيفظ التاريخ عنه شيًئا، وال ترتبط به إال بعض األساطري، وتتابع
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عد اآلخر حىت ظهر اجليناواين اآلخران يف العصور التارخيية، أما أوهلما وهو جني الثالث والعشرون فامسه  اجليناوات الواحد ب
ث، وقد ولد يف القرن التاسع قبل امليالد ومات يف القرن الثامن، وقد أسس نظاًما رهبانيا شدد فيه بضرورة  رسو

ضيات الشاقة املتعبة، وجعل أتباعه قسمني: خاصة،  ضة الشاقة  الر وعامة، فاخلاصة هم الرهبان املتبتلون الذين التزموا الر
واحلرمان، وتركوا األهل واملسكن، وأخذوا جيوبون األقطار ويطوفون يف القرى واألمصار، وهذا القسم هو عمود النظام،  

م مع بعد عن الفواحش  مواهلم وميدون الرهبان حباجا ملكاسب من غري عنف والعامة هم الذين يؤيدون النظام  وانشغال 
لرهبان ما وسعهم ذلك.  حد، مقتدين    وال إضرار 

ث، وزاد عليها من فكرة وجتاربه وإهلامه، وعال شأنه   رسوا وجاء مهاوير وهو جيىن الرابع والعشرون فاعتنق مبادئ 
مسه، وعرف النظام بلقبه، فال تعرف اجلينية إال منسوبة إليه. هذه هي اجلينية من حيث التأسيس   واشتهرت الطريقة 

  والنشأة. 
  

  أهم عقائد اجلينية 
  ما هي أهم عقائد اجلينية؟: 

يقول أحد الفالسفة اهلنود الذي هو يدعى موال حممد عبد السالم الرمبوري عن اجلينية: هي حركة عقلية متحرر، متحررة 
ا على اخلوف من تكرار املولد، واخلوف من احلياة  من سلطان الويدات، مطبوعة بطابع الذهن اهلندوسي العام، أسس بنيا

ضة الشاقة، واملراقبات املتعبة، ومعوهلا اجلمود   ا، منشؤها الزهد يف خري احلياة، فزًعا من أضرارها، عمادها الر اتقاء شائما
الربمهية، وقد داوى   للملذات واملؤملات، وسبيلها والتقشف والتشدد يف العيش، وطريقها الرهبانية، ولكن غري رهبانية



يديهم، وافتقدوا النجاة يف وجود من غري فعلية،   فنائها وواصلوا يف ذلك إىل إمخاد شعلة احلياة  اجلينيون امليول والعواطف 
  وسرور من غري انبعاث، ذلك موجز القول يف عقائد اجلينية، وسنعطي فيما يلي من دراسات بعض التفاصيل لعقائد اجلينية. 
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اجلينية واإلله: سبق أن ذكر أن اجلينية كانت نوع من املقاومة للهندوسية، وثورة على سلطان الربامهة، ومن هنا مل يعرتف  
آلهلة قد خيلق من جديد طبقة برامهة أو كهنة يكونون سلطة بني الناس واآلهلة. آلهلة، فاالعرتاف    مهاوير 

ن  وكرر أنه ال يوجد روح أكرب أو إله أعظم هل ذا الكون، ومن هنا مسي هذا الدين دين إحلاد، واجتهت الدينية أن االعتقاد 
ن كل روح من هذه األرواح خالدة مستقلة جيري   ً أو مجاًدا يرتك من جسم وروح، و ً أو نبا ً كان أو حيوا كل موجود إنسا

  عليها التناسخ اليت اتفق فيه اجلينية مع اهلندوسية. 
ر اجلينية جتاه اإلله، غري أن اجلينية دين مسامل مبالغ كل املبالغة يف البعد عن العنف، حىت إنه يكره قتل  هذا هو أساس الفك

  اهلوام، واحلشرات الصغرية. 
ث، وهو جيىن الثالث والعشرون، وبسبب هذه املسألة اعرتف   رسو وعدم العنف عهد من العهود األربعة اليت وضعها 

هلة اهلندوس في دئ األمر اجلينيون  يعرتفون   -كما يظهر من كتبهم-ما عدى الثالوث برمها، ووشنوا، وسيفا، وكانوا يف 
ا، وإن مل يصلوا يف إجالهلا إىل درجة  ا للمجاملة واملساملة، ولكنهم عادوا فأجلوها لذا آلهلة اهلندوس للهندوس، وحيرتمو

له، وحيتاج اإلحلاد إىل أدلة أكثر من األدلة اليت حيتاجها  اهلندوس بطبيعة احلال، غري أن العقل البشري مييل إىل ا العرتاف 
له يكمل به صورة الدين الذي دعا إليه،   إثبات اآلهلة، ومن هنا وجد فراغ كبري يف اجلينية، بسبب عدم اعرتاف مهاوير 

لفكر وكان من نتيجة ذلك أن اعتربه أتباعه إهلًا، بل عدوا اجليناوات األربعة والعشرين آهل ة هلم، ولعلهم بذلك كانوا متأثرين 
  اهلندي الذي مييل يف األكثر إىل تعدد اآلهلة. 
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، وخضوعها للثواب أو   واجلينية تتفق مع اإلسالم يف جزء يسري تتعلق بروح اإلنسان؛ ذلك هو خلود الروح خلوًدا أبد
  ة يف طريقة الثواب والعقاب. العقاب ملا يرتكبه صاحبها، وإن اختلف اإلسالم مع اجليني

لصالة وال بتقدمي القرابني،   لعقائد، فهم ال يقولون  إلله استتبع عند اجلينيني اجتاهات مهمة سلبية تتعلق  وعدم االعرتاف 
، ولك لطبقات، وال مبا تدعيه الطبقة العليا يف النظام اهلندوسي وهي طبقة الربامهة من امتيازات ومزا ن خلق  وال يعرتفون 

هلة اهلندوس  لربامهة وأن من  -كما ذكر آنًفا-املساملة الذي دفع اجلينيني إىل االعرتاف  دعاهم هنا إىل االعرتاف 
الواجب احرتامهم املطلق، وليس معىن هذا وجود طبقة برامهة يف اجلينية؛ بل املقصود احرتام برامهة اهلندوس، كطائفة هلم 

  مكانتها يف الدين اهلندوسي. 
ث من تقسيم اجلينيني إىل خاصة وهم الرهبان، وعامة وهم من يؤيدون   أما الطبقات يف اجلينية فلم تتعدََّ◌ ما وضعه برسوا

النظام من غري الرهبان، ومل جتعل اجلينية للرهبان امتيازات كما فعلت اهلندوسية، بل إن اجلينية جعلت الرهبنة مشقة وتضحية 
  وتكليًف ا.



  الكرما والتناسخ: من عقائد اجلينية
ن اهلند تسري غالًبا يف فلك اهلندوسية، ومن هنا قالت   وقد سبق أن شرحنا الكرما والتناسخ عند اهلندوس، وقد قلنا: إن أد
لكرما والتناسخ؛ ولكن اجلينية مل تعتقد ما اعتقده اهلندوس من أن الكرما أمر اعتباري حيقق قانون اجلزاء الذي ُحيمِّل   اجلينية 

ن الكرما كائن مادي خيالط الروح كأنه  اإل نسان تبعة أعماله، وجيزيه عليه عن طريق تناسخ األرواح، بل قالت اجلينية: 
لفراشة، وال سبيل لتحرير الروح  ا كما حتيط الشرنقة    ميسك بتالبيبها أو حييط 
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حلة من مراحل احلياة، فهذه وحدها هي وسيلة حترير  من رقة هذا الكائن إال شدة التقشف واحلرمان من امللذات يف كل مر 
للنب،   حلديد، وكما ميتزج املاء  ا حياة أبدية حرة، ويف ذلك تقول النصوص اجلينية املقدسة: كما تتحد احلرارة  الروح, وحيا

لروح؛ وبذلك تصري الروح أسرية يف يد الكرما.   كذلك يتحد الكرما 
لكرما يظل اإلنسان يولد وميوت حىت تطهر نفسه وتنتهي رغباته، وإذ ذاك تقف دائرة عمله،  وللوصول إىل ختليص الروح من ا

ومعها حياته املادية فيبقى روًحا خالًدا يف نعيم خالد، وخلود الروح يف النعيم بعد ختلصها من املادة يسمى عند اجلينيني  
  بوذية.النجاة، وهو ما يُعادل االنطالق يف اهلندوسية، والنرفا يف ال

نة اجلينية:   احلسنة والسيئة يف الد
لرهبان اجلينيني، وقسم   احلسنة عند اجلينيني هي فعل اخلريات، كإطعام املساكني ومساعدة احملتاجني، وخباصة فيما تصل 

ثنني وأربعني طريًقا، منها ما هو يف حياة اإلنسان ا حلالية: كالربكة اجلينيون احلسنات تسعة أقسام، وذكروا أن احلسنات جتزى 
  والغىن والصحة، ومنها ما هو يف حياة القادمة. 

وأما السيئة: فهي ارتكاب األعمال اخلبيثة والفواحش، وقسموها مثانية عشر نوًعا: منها الكذب والسرقة، والفسق،  
ت وأفظعها لدى اجلينيني هو االعتداء على احلياة والعنف   والفجور، واخليانة، واجلشع، وما إىل ذلك، وأشد أنواع اجلنا

  والتشدد.
ت   ووضعوا كفارات خاصة لكل نوع من السيئات، منها الفقر والتناسخ يف أشخاص تعساء، أو يف قوالب احليوا

  واجلمادات.
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ختالف طبقيت اجلينية اللتني سبق أن حتدثنا عنهما، ومها طبقتا اخلاصة والعامة على ما يشب ه  وختتلف احلسنات والسيئات 
  يف الفكر اإلسالمي األثر القائل: حسنات األبرار سيئات املقربني.

فما جيوز للعامة ال جيوز صدوره من اخلاصة، ويطلب من العامة اخللق احلسن، وعمل احلسنات، ويكافئون عليها مبا يضمن 
  حياة أو حيوات طيبة، أما النجاة فالسبيل إليها شاق عسري، وهي من خصائص اخلاصة. 

سبل الوصول إليها: النجاة هي غاية الكون، وهي التطهر من أوساخ العواطف والشهوات احليوانية، والتخلص من  النجاة و 
خلري، والتخلي عن ارتكاب الشر، والنجاة طور من الوجود، خيتلف   قيود احلياة، ومن تكرار املولد واملوت، وهي التمسك 



لسر  ور اخلالد الذي ال يشوبه أمل وال حزن وال هم، وال تكون لألرواح الناجية  عن أطوار احلياة الدنيا الفانية، وهي الفوز 
مطامع خاصة وال أهداف تستميلها، والشخص الناجي ليس بذي جسم مادي، وليس بطويل وال قصري، وال لون له، حييط 

فوق اخلالء الكوين، وليس  بكل شيء، مطلق من مجيع القيود، يكون دائًما يف سرور وطمأنينة واستقرار ونعيم مقيم، مكانه 
ملعىن   اية، فهي أبدية سرمدية وال حتصل النجاة إال بعد عبور املرحلة البشرية مبا فيها من عوائق ومتاعب، وال جناة  للنجاة 

  احلقيقي إال للبشر كما قال مهاوير يف وصفه للحياة والنجاة، وال توصف النجاة بوصف نعلمه، وال حبال نعقله. 
النجاة شاق عسري كما قلنا من قبل، وال يطمع فيها إال اخلاصة من الرهبان، وللوصول للنجاة يتحتم على  والسبيل إىل 

نسان أو حيوان، وعليه أن يدرك أن احرتام احلياة أقدس ما عين به مهاوير، وعلى هذا حيرم عليه   الناسك أال يوقع أذى 
  قتل
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لتايل أكل اللحوم، ولعل هل ذا صلة بصوم املسيحيني عما فيه روح، فأغلب الظن أن صوم املسيحيني على هذا  احليوان، و
ا   الوجه احندر هلم من الفكر اجليين، ويبالغ الرهبان يف احليطة واحلفاظ على ما فيه روح فيمسك بعضهم مبكنسة ينظف 

على وجهه يتنفس خالله حىت ال   طريقه أو جملسه؛ خشية أن يطأ حشرة فيها روح فيؤذيها أو يقلتها، ويضع بعضهم غشاء
  يستنشق أي كائن حي وهو يلتقط أنفاسه.

وال بد للنجاة كذلك من قهر مجيع املشاعر والعواطف واحلاجات، ومؤدى هذا أن ال حيس الراهب حبب أو كره، وال بسرور  
ذلك يصل إىل حالة من اجلمود أو حزن، وال حبر أو برد، وال خبوف أو حياء، وال جبوع أو عطش، وال خبري أو شر، واجليين ب 

واخلمود والذهول، فال يشعر مبا حوله، ودليل ذلك أن يتعرى فال حيس حبياء، وينتف شعره فال يتأمل، ألنه لو أحس مبا يف  
ا، خاضًعا ملقاييسها، وهذا يبعده عن النجاة.    احلياة من خري وشر أو نظم متفق عليها، فمعىن هذا أنه ال يزال متعلًقا 

  ان أبرز ما يف هذا التنظيم هو العري واجلوع حىت املوت؛ مسيت اجلينية دين العري، ودين االنتحار. وملا ك
العري واالنتحار يف اجلينية: وعلى فكرة العري يقول أحد علماء اجلينية يف حماضرة له عنها: يعيش الرهبان اجلينيون عراة؛  

ه حنن فإنه ال ينال النجاة؛ فليس ألحد أن ينال جناة ما دام يتذكر العار،  ألن اجلينية تقول: ما دام املرء يرى يف العري ما نرا
ً ليتمكن من اجتياز حبر احلياة الزاخر، فطاملا تذكر اإلنسان أنه يوجد خري أو شر، حسن أو   فعلى املرء أن ينسى ذلك بتا

لدنيا ومبا فيها، فال يفوز مبشكا    . -نجاةأي: ال-قبح، فمعناه أنه ال يزال متعلًقا 
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ويبني هذا خري بيان احلكاية املعروفة عن طرد آدم وحواء من اجلنة، فقد كا يعيشان فيها عاريني بطهر كامل ال يعرفان مها  
وال غما، خريًا وال شرا، حىت أراد عدومها الشيطان أن حيرمهما مما كا فيه من البهجة والسرور والسعادة، فحملهما على أن 

ن،  ك ما عار خلري والشر و خلري والشر، فُأخرجا من اجلنة، فالذي حرمهما من اجلنة هو علمهما  ال من شجرة العلم 
)، كما كان  121هذا هو رأي اجلينيني وحنن نرى أن خروجهما كان لعصيان آدم ألمر ربه {َوَعَصى آَدُم رَبَُّه فـََغَوى} (طه: 

ن ينزل آدم إىل ا    ألرض ليكون خليفة فيها، وما حياته يف اجلنة إال فرتة تشريف أو تكليف. قدرًا مسبًقا 



حلياء معناه عدم تصور اإلمث،   حلياء يتضمن تصور اإلمث، وعلى العكس من ذلك فعدم الشعور  ويرى اجلينيون أن الشعور 
سك يريد أن حيىي حياة بريئة من اإلمث أن يعيش عار  دة يف النقاء، فعلى كل  ، ويتخذ من اهلواء والسماء لباًسا له.وذلك ز ً  

جلوع، ولقطع الروابط   أما االنتحار فقد كان نتيجة للتخلي عن كل عمل، وترك كل ما يغذي اجلسم؛ لعدم اإلحساس 
ذا اجلسد الفاين، فهو جييعه، وينتف شعره، ويعرضه لظوا هر  حلياة، وللتدليل على أن الراهب أو الراهبة مل يبق له اهتمام 

  الطبيعة القاسية حىت املوت. 
جلوع بني رهبان اجلينيني قدميًا، ويعترب االنتحار غاية أو جائزة ال تُتاح إال خلاصة الرهبان الذين اتبعوا   وقد انتشر االنتحار 

  النظام اجليين. 
ي كائن ذي روح، وال  حة الفرصة لالنتحار معناها قطع األعمال اليت هي مظنة إحلاق الضرر  يكون ذلك إال بعد قضاء وإ

  اثين عشر عاًما، أو ثالثة عشر عاًما داخل الناموس الصارم املرسوم للرهبان اجلينيني، أليس تناقًضا عجيًبا أن
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ت مهما قيل   لغ احلرص على احلياة لكل حشرة وكل دابة، مث جيعلون انتحار الرهبان جوًعا قربة من القر حيرص اجلينيون 
حد وال تقر القضاء على احلياة،  من األسبا ب، فإين أراه إيذاًء لإلنسان وقضاء على حياته، مع أن اجلينية ال تُلحق األذى 

م يعملون ذلك رغبة يف اخللود أو النجاة أو نتيجة للخمود واجلمود.   ويظل تساؤلنا هذا قائًما، مع تذكر أ
ا بكل هذه املناسك والسبل، ولكن عليهم أن يقوموا ببعضها يف حدود  ولنعد للعامة من اجلينيني هؤالء ال يلزمهم أن يقومو 

م؛ ولكن   كلوا اللحم، وأن يقهروا رغبا نسان أو حيوان، وعليهم أال يقتلوا النفس وأال  طاقتهم، فعليهم أال يوقعوا األذى 
  ليست ال إىل درجة اجلمود واخلمود والذبول اليت يتبعها الرهبان.

ه، مث اخلطب والوصا املنسوبة    فلسفة اجلينية من كتبهم املقدسة: املصادر املقدمة لدى اجلينيني هي خطب مهاوير ووصا
للمريدين والعرفاء والرهبان والنساك اجلينيني، وقد انتقل هذا الرتاث املقدس من جيل إىل جيل، عن طريق املشافهة مث خيف 

اجتهت النية إىل مجعه وكتابته، واجتمع لذلك زعماء اجلينية يف القرن  ضياع هذا الرتاث أو ضياع بعضه أو اختالطه بغريه، ف
الرابع قبل امليالد يف مدينة بطلي برتا، وتدارسوا هذا األمر ومجع بعض هذا الرتاث يف عدة أسفار؛ ولكنهم اختلفوا بعضهم 

جلت كتابة القانون اجليين حىت  على بعض يف بعض املصادر، كما مل ينجحوا يف مجع الناس حول ما اتفقوا عليه؛ ولذلك 
، فدونوا آنذاك ما استطاعوا احلصول عليه بعد أن فُقد كثري من هذا الرتاث بوافاة احلفاظ   سنة سبع ومخسني ميالد

  والعارفني.
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ي حيث تقرر الرأي األخري حول الرتاث اجليين امل قدس. أما لغة  ويف القرن اخلامس امليالدي عقدوا جملًسا آخر مبدينة وال
هذا الرتاث فكانت اللغة املسماة أردها جمدا، فلما انتجهت النية إىل حفظه وتدوينه اختريت اللغة السنسكريتية وكانت لغة  
أردها جمدا هي لغة هذا الرتاث قبل امليالد، أما اللغة السنسكريتية فقد حلَّت حماهلا يف القرون امليالدية األوىل. وسنختار من  

جاهات الفلسفة اجلينية. هذا الرتا   ث املقدس بعض مناذج تشرح لنا أهم ا



طل، نطمح فيها  اليواقيت الثالثة: يقول اجلينيون: إن احلياة الدنيا تعاسة مستمرة وشقاء متصل، نعيمها زائل، والعيش فيها 
مث حنيا حياة قد كسبتها أيدينا، خريها  إىل اخلري فننال شرا، ونبتغي السعادة فتصيبنا الشقاوة حىت منوت. ومل تنتِه حسراتنا 

  لكة فكيف بشرها؟! 
ن ننزع، ونزهد يف احلياة وترفها، ولكن هناك شيًئا جيعلنا   وتدوم عجلة املوت واحلياة، فيا لنا من خاسرين، وال دواء إال 

طلها، ما هو؟ إنه الغواية اليت ختلق العقائد الفاسدة واألخال حلياة، ويزين لنا  ق السيئة، واجلهل املشني، وهذه  نتمسك 
ا، وتسري يف طريق الضالل،   لظالم، ويرتاكم الظالم فتعمى الروح وتسري على غري هدى، حتب احلياة وشهوا تكسو الروح 

وتظل الروح على هذا الوضع بني املوت والوالدة حىت ينبثق النور، إما من أعماق الروح بطريق الصدفة أو اإلهلام، وإما  
العرفاء واملبشرين وهدايتهم، وليس هذا النور إال السبيل املثلث، أو اليواقيت الثالثة اليت من اتبعها وصل إىل بر  بقيادة 

  السالمة.
  وهذه اليواقيت هي: 
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لقادة اجلينيني األربعة والعشرين، فإ -  1 ن  الياقوتة األوىل: االعتقاد الصحيح، وهو رأس النجاة، ويقصدون به االعتقاد 
ذلك هو املنهج املعبد، والصراط السوي، وال يكون االعتقاد الصحيح إال إذا ختلصت النفس من أدران الذنوب الالصقة 

  ا، واليت حتول دون وصول الروح إىل هذا االعتقاد. 
حيته املادية والروحية، والتفريق بني -  2 هذه وتلك، وختتلف  الياقوتة الثانية: العلم الصحيح، ويُقصد به معرفة الكون، من 

ختالف درجة البصرية وصفاء الروح، ويستطيع الشخص الذي يفصل أثر املادة عن قوته الروحية وإشراقها،   درجة املعرفة 
أن يرى الكون يف صورته احلقيقية، وتتكشف لديه احلقائق، وترتفع عنه احلُجب الكثيفة فيميز احلق من الباطل، والظن من  

  يه األمور، وال يكون العلم الصحيح إال بعد االعتقاد الصحيح. اليقني، وال تشتبه عل
حلسنات، والتخلي عن السيئات،   -  3 ألخالق اجلينية من التحلي  الياقوتة الثالثة: اخللق الصحيح، ويُقصد به التخلق 

لعفة، والزهد يف امللكية. واليواقيت الثالث ة مرتبطة بعضها ببعض،  وعدم القتل، وعدم الكذب، وعدم السرقة، والتمسك 
  وإذا اكتملت يف إنسان فإنه جيد لذة ال تعدهلا لذة، وسعادة ليس مثلها سعادة. 

  املبادئ األساسية لطهارة الروح:
  وضع اجلينيون سبعة أصول رئيسة لتطهري الروح، وتعترب هذه األصول أمهات املبادئ اجلينية، وهي: 

خللق احلميد، ويقلع على اخللق السيئ. أخذ العهود واملواثيق مع القادة والرهبا -  1 ن يتمسك املريد    ن، 
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الثاين: التقوى، وهي احملافظة على الورع، واالحتياط يف األقوال واألعمال، ويف مجيع احلركات والسكنات، وجتنب   -  2
  األذى والضرر ألي كائن حي، مهما كان حقريًا. 

ة ومن الكالم، ومن التفكري يف األمور الدنيوية اجلسمانية، حىت ال تضيع األوقات  الثالث: التقليل من احلركات البدني -  3



  واألنفاس الثمينة يف صغار األمور.
الرابع: التحلي بعشر خصال، هي أمهات الفضائل، ووسائل الكمال، وهي: العفو، والصدق، واالستقامة، والتواضع،   -  4

  اطين، والزهد، واعتزال النساء، واإليثار. والنظافة، وضبط النفس، والتقشف الظاهري والب
حلواس اخلمسة  -  5 التفكري يف احلقائق األساسية عن الكون وعن النفس، وبعض أمور الكون، وأمور النفس، يتوصل هلا 

  املادية، وبعضها ال يتوصل إليها، إال مبنظار الذهن، ومن هنا لزم استعمال احلواس املادية واستعمال الفكر كذلك. 
السيطرة على متاعب احلياة ومهومها اليت تنشأ من األعراض اجلسمانية أو املادية كمشاعر اجلوع والعطش والربودة  -  6

ا.    واحلرارة، وسائر أنواع الشهوات املادية، وعليه أن يضرب حصًنا متيًنا حوله للتخلص من هذه األعراض واحلواس والتأثر 
  ق احلسن، والطهارة الظاهرية والباطنية. القناعة الكاملة، والطمأنينة واخلل -  7

حلياة، ويسلب عنه الراحلة الذهنية والطمأنينة  ق الذي يشده  وتدعي اجلينية أن هذه املبادئ تطلق اإلنسان من الو
ا ُخترجه من الظلمات اليت حتيط به بسبب مهوم الدنيا، ومشاكلها العدي ذه الصفات السبع فإ دة القلبية، وإذا اتصف أحد 

  حىت تصري روحه حرة طليقة تنساب يف مساء املعرفة والنور العلوي، 
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نية والكشف الباطين فتكون يف سرور دائم ولذة معنوية مطلقة، وهذه الطريقة اجلينية للنجاة.  لعلوم الر   وحتيط 
دره، وتكثر الفلسفة اجلينية من  درجات العلم يف الفلسفة اجلينية: تقسم الفلسفة اجلينية العلم مخسة أقسام حسب مصا

يراد األقسام اخلمسة الرئيسة:    التفريعات لكل قسم، ولنكتفي هنا 
اإلدراك بطريق احلواس، أو بطريق الذهن، ويشتمل هذا اإلدراك على طريق القياس واالستقراء املبنيني على املشاهدة   -  1

  حضور األشياء املعلومة للحواس أوًال حىت يتم إدراكها.  كما يشتمل على الفهم واحلفظ واإلحساس، ويستلزم هذا العلم
ئق، بني من   -  2 لعلم غري املباشر لتوسط املستندات والو ئق املقدسة، ويعرف هذا القسم  الثاين: العلم عن طريق الو

  يعلم، وما يـُْعلم، وتدعي اجلينية أن كتبهم املقدسة مل تغادر صغرية وال كبرية. 
لوجدان احملدود، وهو إدراك ذي الصورة من األشياء املوجودة بطريق الروح، فاملدرك هنا موجود بل   الثالث: العلم  -  3

ميكن أن يرى، ولكن لبعده مثًال ال تراه العني، وتراه الروح يف هذه املرحلة من مراحل العلم، وللوصول إىل هذه املرحلة ال بد  
  ا عن الوساوس واألوهام.من تطهري الروح من األدران واألوساخ، والسمو 

لوجدان احمليط، وهو إدراك بطريق الروح ملا ليست له صورة اآلن، فهو إدراك يتخطى مسافات األزمنة  -  4 الرابع: العلم 
  واألمكنة، يعلم ما يف السماء وما يف
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طن، وما كان فيهما، وهي مرحلة أعلى طبًعا من سابقتها وتستلزم م   زيًدا من الطهر والصفاء. األرض من ظاهر و
اخلامس: العلم مبخبآت الضمائر والتصورات يف السرائر، فهو علم مبا مل يوجد إال من حيث أنه خاطر يف الذهن، وهو   -  5

ضة الشاقة. لر   أرقى درجات العلم، وال يتم إال للذين هجروا األهل والوطن، وطهروا أنفسهم 



بعد جهد واسع يف التنقيح والتنظيم، وأمهها دراسات األستاذ موال حممد عبد   هذه املعلومات مستقاة من مراجع متعددة
السالم الرمبوري عن فلسفة اهلند القدمية، واألستاذ حمي الدين األلوائي، عن الفلسفة اجلينية، ودراسات أخرى نقًال عن  

ن اهلند الكربى (اهلندوسية     البوذية) للدكتور أمحد شليب.  - اجلينية  -أد
ويف األخري وحنن نتحدث عن اجلينية كما بينا بفضل هللا تعاىل التأسيس والنشأة وأهم العقائد والفلسفة، نذكر حملة   -  3

  رخيية عن اجلينية. 
ا إال خالفات غري عميقة اجلذور سرعان ما كانت تلتأم، وبعد وفاة  كانت اجلينية فرقة واحدة طيلة حياة مهاوير، ومل حيدث 

قسام خطري شطر اجلينية إىل فرقتني تسمى إحدامها: دجيا مربا أي: أصحاب الزي السماوي، أي: الذين مهاوير حدث ان
م هم العراة، والثانية: تسمى سويرتا مربا، أي: أصحاب الزي األبيض، وعن هاتني   اختذوا السماء كساء هلم، واملقصود 

فرق مل ميس الفلسفة األصيلة للجينية أو العقائد الرئيسة  الفرقتني حدثت فرق أخرى كثرية غري مهمة، ويالحظ أن تعدد ال
مور ونقاط غري مهمة، وحتدث عن تفاصيل األساطري وممارسة التقشف، ففرقة دجيا   اليت سبق أن حتدثنا عنها، وإمنا اتصل 

ندا الربمه دئ األمر ال أنه استل جنيًنا من رحم دو ية مث ألقي به يف رحم مربا ترى أن مهاوير محلت به أمه تراساال من 
  تراساال كما تعتقد فرقة سويتا نربا.

وتنفي فرقة دجيا مربا عن مهاوير ما تراه غري الئق به، فتقول: إنه مل يتزوج قط، وإنه هجر البيت والدنيا منذ مطلع حياته غري  
لك شيًئا من متع الدنيا ولو كان مبال بعواطف والديه، ويعتقدون أن العرفاء الكاملني ال يقتاتون بشيء ويقولون: إن من مي

  ثوً واحًدا يسرت به عورته ال ينجو، ويرون أن النساء ال حظ 
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هلن يف النجاة ما دمن يف قوالب النساء، أي: إال إذا دخلت أرواحن يف قوالب أخرى يف حياة من احليوات املتكررة،  
  ، وأما ما تتلوه فرقة سيتا مربا فموضوع وخمتلق. ويعتقدون أن الرتاث الديين املقدس للجينية قد ضاع كله

أما فرقة سويتا مربا ففرقة معتدلة ترى أن مهاوير وإن كان مياًال من وقت أن بدأ شعوره إىل هجر الدنيا وقطع العالئق إال أنه 
ن البار أن أنتف شعري  مل يفعل ذلك يف حيات والديه احرتاًما إلحساسهما، ويروون عنه قوله يف ذلك: وال يليق يب وأ االب

رًكا البيت واألسرة احرتاًما لعواطف والدي، وهم يبيحون الطعام للعرفاء، ويرون  وأقبل على حياة التقشف واحلرمان، 
  إمكان النجاة للنساء. 

  وهناك افرتاق حدث للجينيني بسبب جماعة شديدة نزلت مبوطنها الذي كانوا يتجمعون فيه يف بالد مكدا، فلجأ عدد كبري 
هو، وأقام   منهم إىل اهلجرة؛ طلًبا للعيش، وختفيًفا للعبء عن سكان املنطقة، وذهب هؤالء إىل اجلنوب بزعامة بدرا 

  اآلخرون حتت رقابة أستوال بدرا.
وقد سبق أن ذكر أن اجلينية فرقتان: خاصة وهم الرهبان املنقطعون للتبتل، وعامة وهم الذين يؤيدون النظام اجليين،  

خالق الفكر اجليين، وقد كان هلؤالء وألئك  ويساعد ، ويباشرون حياة العمل، مع ختلقهم ما استطاعوا  ون الرهبان ماد
ريخ اجلينية.    نصيب يف 

ا مل توقع أذى بذي روح توجب أن يطيع  ومن أهم ما قالت به اجلينية مما حبب هذا الدين للحكام وامللوك، أن اجلينية مع أ
قضي بذبح من يعصي امللك أو يتمرد عليه؛ ولعل هذا هو الذي جعل امللوك، والرجاوات يُقبلون على  الشعب حاكمه، وت

ا سواء يف وادي األندوس أو يف الدكن. ا ويؤيدو   اجلينية يعتنقو



كثري    ويف ابتداء العصور الوسطى حصلت اجلينية رعاية من كثري من السالطني، وأصبح للرهبان اجلينيني نفوذ كبري يف بالط
من امللوك واحلكام، ال سيما يف بالط امللك سيدراج، وامللك كمار بال، وبعد سقوط إمرباطورية ليجا نكر بقي يف اجلنوب  

لوا كذلك االحرتام والتقدير،   حكام صغار من اجلينيني إىل أن ظهرت سلطة اإلجنليز، ويف عهد احلكم اإلسالمي 
  واستخدمهم امللوك املسلمون يف
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ميالدية الذي أدار ظهره لإلسالم،   1605إىل  1556بالطهم ويف كثري من األعمال، وجاء اإلمرباطور الشهري أكرب سنة 
ن اهلند األصلية، فاحتضن اجلينية وخلع على املعلم اجليين   ن، وخباصة أد واجته إىل خلق دين جديد مزيج من مجيع األد

ا أتباع هلذه الطائفة. هريا وجيا لقب معلم الدنيا، ومنع ذبح احل م أعياد اجلينيني يف املناطق اليت يوجد  ت، أ   يوا
واجلينيون من طبقة العامة أي: الطبقة اليت تباشر األعمال وتساعد الرهبان، يكثر أن يُعرضوا عن الزراعة؛ خوفًا مما تستلزمه  

ىل التجارة وإقراض النقود وأعمال البنوك، مما يقل فيه من قتل بعض الديدان وإحلاق الضرر مبا فيه روح، ويتجه هؤالء غالًبا إ
االعتداء على ذوي األرواح، وقد ضمنت هلم هذه األعمال نصيًبا كبريًا من الثراء والرقي االقتصادي حىت أصبح معظمهم 

هاما يف خدمة الثقافة   من أغىن األغنياء، وأجنح الناس يف التجارة واملعامالت املالية، وقد مكنهم ثراؤهم من أن يلعبوا دورًا
  اهلندية والرتاث العلمي والفين على العموم.

ٍد واضح بصفة خاصة يف خدمة فن املعمار، فقد برعوا يف النحت وإقامة التماثيل، وتشييد العمائر واملعابد   وللجينييني أ
  برباعة فائقة.

الثاين قبل املسيح، والكهوف اجلينية كثرية ومنتشرة يف  وقد حنتوا الكهف العظيم املسمى هايت كنبا يف منطقة أوريسا يف القرن
  خمتلف أحناء اهلند، واجلينيون مولعون بتعمري املعابد، واملعبد ضروري للمجتمع اجليين كما أن تعمريه فرض ديين لديهم. 

ملعابد اعتداد اجلينية، وال جتد د نة تعتد  نة شادت من املعابد الكبرية  وعن معابد اجلينيني يقول غستاف لوبون: وال جتد د
  الفخمة أعظم مما شادته اجلينية، فاحلق أن معابد اجلينية يف كهجورا وجبل آبوا هي عجائب فن البناء يف اهلند، 
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ون واحلق أنه خييل إىل الناظر يف أروقتها شبه املظلمة، اهتزاز قوم من اخلالئق الغريبة املنقوشة على احلجر يشعون حياة ويكتنف
ً رزيًنا مرتبًعا يف جلوسه على العموم، وهو يف حالة عرض كامل.    أحد اجليناوات البادي هاد

ت القرن العشرين حوايل املليون، وكلهم يف اهلند، فاجلينية كاهلندوسية مل خترج من اهلند،   ا ويبلغ تعداد اجلينيني إىل 
رخيية عن   ومستواهم االجتماعي والثقايف راٍق يف الغالب، وعنايتهم ملال والفنون، فتلك حملة  لثقافة ال تقل عن عنايتهم 

ايتها وما آلت إليه.    اجلينية من بدايتها إىل 
رك على سيد حممد وآله، وصحبه أمجعني. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.   وصل اللهم وسلم و
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نة البوذية الصيني 13الدرس:  نة السيخ، والد   ة. د
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس الثالث عشر

نة البوذية الصينية)  نة السيخ، والد   (د
  

م؟    من هم السيخ؟ وما هي معتقدا
احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، سيد حممد، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين الغر  

حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد: امليامني، ومن تب   عهم 
ت ال جيعلين أغفل من ُعرفوا  ن اهلند الكربى؛ اهلندوسية، البوذية، اجلينية، وحديثي عن هذه الد فال زلت أحدثك عن أد

م؟:   سم السيخ، من السيخ؟ وما هي معتقدا
نة ك؛ لذلك كان يطلق على اجلماعة اليت   املعىن احلريف للفظة السيخ هو املتعلم أو التلميذ، ومؤسس هذه الد هو ننا

نتيز أي: املتحدون مع نناك قبل أن يطلق عليه اسم السيخ، ولد املعلم نناك عام ألف ربع مائة   اعتنقت أفكاره اسم نناك 
هذه القرية،  وتسع وستون ميالدية يف قرية تلفاندي، تلفاندي القريبة من مدينة الهور، وأمضى طفولته وجانًبا من شبابه يف 

  ومل يرتكها إال بعد أن تزوج وأجنب ولدين، ينحدر والداه من عشرية أرستقراطية لكنها ليست غنية.
ك إىل سلطان بور، ليشغل وظيفة حكومية يف جملس النواب، وبقيت أسرته مع عائلته يف مسقط رأسه، ويصف   انتقل 

ك طريقة  جلدية  كتاب (شواهد امليالد) الذي خيرب عن حياة  عيش املوظف احلكومي يف سلطان بور، اليت اتسمت 
ك على شاب مسلم امسه   واملواظبة على العمل، وكيف أنه كان يقضي الليل يف الصالة والتأمل. ويف سلطان بور تعرف 

  ماردا وُعقدت بينهما أواصر الصداقة، ألفا مًعا ولفرتة طويلة ثنائيا منسجًما للتبشري الديين. 
نة اجلديدة  ويف أو  ك سلطان بور؛ ليعيش حياة الزهاد املتجولني، وانطلق يبشر بد اخر عام ألف مخسمائة ميالدية ترك 

ر وسط غابة؛ إذ   اليت توصل إليها بعد جتربة روحية مميزة، والتجربة الروحية حصلت له عندما كان يستحم ذات يوم يف 
ك كوً من املاء  اختفى بني األشجار وانتقل إىل عامل آخر َمُثلَ   فيه أمام احلضرة اإلهلية، قدم هللا يف أثناء هذا اللقاء إىل 

مسي، ودع   وخاطبه قائًال: أ معك، لقد جعلتك سعيًدا، وسأمنح السعادة كل من يتبعك، اذهب وبشر 
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ملاء، بل مارس الصالة، وفعل اخلري والت ك أن تلوث نفسك  أمل. لقد قدمت إليك هذه الكأس  اآلخرين يقلدونك، إ
لصالة أصبحت فيما بعد الدعاء الصباحي للسيخ، قال فيها: هناك إله واحد امسه احلق   ك  لعطفي عليك، عندئٍذ تلفظ 

  واخلالق، وهو أزيل وغري مولود، وموجود بذاته، وعظيم، ورحيم، وسوف يبقى إىل األبد. 



م من اختف ك الغابة بعد ثالثة أ لدعوة، وجاب  ترك  ائه فيها، وانطلق يبشر برسالته يرافقه صديقه مردا الذي آمن 
الصديقان، وجاء اهلند للتبشري لكن النجاح مل حيالفهما إال يف بالد البنجاب، وكثر األتباع والتالميذ السيخ يف هذه املقاطعة، 

ك شهد غزوات إمرب  ببري، وأن جتواله للتبشري توقف يف  ويظهر من التلميحات الواردة يف كتابة السيخ أن  اطور املغول 
سم كارتر بور،   ر رايف، فشيد عليها قريته املعروفة  أثناء هذه الغزوات، ويبدو أن أحدهم تربع له بقطعة أرض على ضفاف 

مه يف القرية اليت شيدها، ومات فيها عام مثانية وثالثني ومخ ك بقية أ سمائة وألف من امليالد، أمضى الغورو املعلم األول 
  بعد أن عنيَّ مكانه خليفة من تالميذه وامسه أنفادا، وجعله الغورو املعلم الثاين. 

موعة األوىل ويطلق عليها اسم آدي غرانت،   ت املقدسة عند السيخ يف جمموعتني: ا كتب السيخ املقدسة ُمجعت الكتا
موعة ما بني  وهلا وضع شرعي ال خالف عليه عند مجيع األتباع، وا لد األول، وُمجعت هذه ا ملعىن احلريف للكلمة هو ا

ك، وقام جبمعها  عامني ألف وستمائة وثالثة وألف وستمائة وأربعة من امليالد أي: بعد حوايل مخسة وستني سنة من وفاة 
  املعلم الروحي أرجان.
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املؤمنني ويطلق عليها اسم آخر هو غورو غارانت صاحب، وهذه  وآلدي غارانت أمهية كبرية يف احلياة اليومية للسيخ 
اشا، اليت متتزج فيها اللغتان اهلندوسية والبنجابية، وهي لغة استعملت على نطاق واسع يف   موعة مكتوبة بلغة سانت  ا

موعة تتضم أقوال ووصا  مشايل البالد اهلندية يف أواخر العصر الوسيط، لكنها اليوم ال ُتستعمل إال يف مقاطعة البنجاب، وا
ادورو، وجويند   ج  ك، مع إضافات للمعلمني اآلخرين مثل: رامداس، عمار داس، و الغور األول أي: املعلم األول 
سانغ، وبسبب الفراغ يف قيادة السيخ بعد املعلم جويند سانغ إحتلت آند غراند منزلة مرموقة، خصوًصا يف القرن الثامن  

  ي. عشر امليالد 
لد الثاين الرديف لألول، متَّ مجعه يف القرن الثامن عشر،   موعة الثانية: ويُطلق عليها اسم داسام غرانت، وهو ا أما ا

ت اهلندوسية، وأخبار عن حيل النساء وأمهية   ويتضمن أعماًال متنوعة تنسب إىل جويند سانغ إضافة إىل جمموعة من احلكا
لد تكمن يف احتوائه ع لوضعية  هذا ا لى مناذج من املُثل العليا اليت سادت يف القرن الثامن عشر، وعلى أخبار تعرف 
  التارخيية للسيخ يف هذه الفرتة. 

ك بعد   نة السيخ يظهر جبالء يف شكل ومضمون الشهادة، اليت أطلقها  عقيدة السيخ: إن أثر الدين اإلسالمي على د
لشعار ليس هناك  ُمثوله يف احلضرة اإلهلية؛ لذلك وصفت  ا خليط من اهلندوسية واإلسالم، وهو كان بدأ دعوته  العقيدة 

  هندوسي وال مسلم. 
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ك مسالة وحدانية هللا، فيفسر وحدانية هللا تفسريًا واحًدا أي: أن هللا شخصي  لد األول: آدي غارانت يبحث  يف مطلع ا
دم عدة من مصطلحات للتعبري عن هللا منها: نرينيكر أي: الذي ال شكل له،  وواحد، وهو خالق مفارق، ومتعاٍل، ويستخ

ك على الصفة األخرية ويوضحها توضيًحا يقرب من التفسري   ومنها أكال أي: األزيل، وأخل أي: ما ال وصف له، ويركز 



ذي له أوصاف يكون حمدوًدا ومالبًسا  )؛ إذ إ ن املوجود ال11اإلسالمي لقوله تعاىل: {لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء} (الشورى: 
  للمادة، وهو أمر منكر وال يصح قوله على هللا. 

لتايل ال ميكن رؤيته؛ كيف إًذا ميكن معرفته؟ ك هو التايل: مادام هللا ال ميكن وصفه، و   والسؤال الذي يطرح على 
ك جبوابني على هذا السؤال يف اجلواب األول يقول: إن املرء ال  يستطيع أن يعرف ربه؛ ألن هللا فوق قدرة الفهم  تقدم 

  البشري ويستحيل على الفاين أن يعرف اخلالد، ال يدرك الشبيه إال الشبيه به. 
أما اجلواب الثاين: فهو أن معرفة هللا بتمامه وإن كانت مستحيلة يبقى أن اإلنسان يعرف هو حسب طاقته، وقد أعطى 

ا الوحي يف اخللق، ومبا أن اخللق تعبري صريح عن الوحي اإلهلي أصبح هللا حاضًرا يف  اإلنسان وحًيا ميكنه فهمه، ويتجلى هذ
  كل مكان؛ حيث اجتهتم فثم وجه هللا.

مكان اإلنسان املنتبه روحيا أن يرى اخلالق يف كل مكان، ويف كل خملوقاته، وقلب  ك: وهو موجود يف خملوقاته، و سارب فيا
ي، وحيتاج اإلنسان إىل قوة البصر والبصرية؛ ليدرك اخلالق، وجتلي هللا يف املخلوق يشكل نقطة اإلنسان هو مهبط الوحي اإلهل

فذة أمكن اخلالص الذي يُعترب   االتصال بني هللا واإلنسان، وما حتصل هذا االتصال وُفهم جتلي  على حقيقته ببصرية 
ك،   الفحوى األهم لتعاليم 
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ك املسلمني  واهلندوس إلكثارهم من الطقوس واملمارسات الدينية اليت ال طائل منها سوى إهلاء الناس عن الوصول انتقد 
، ويلوم اهلندوس على مبالغتهم يف ممارسة الطقوس النسوكية، واحلج، وتعظيم األصنام مع أن هللا ال يُعرب عنه بصخر، أو  

رً من تسميته هللا، أو راما، أو فيشنا، أو غريها. خشب، وآمن السيخ بفكرة هللا الواحد اخلالق، وأطلقوا   عليه االسم احلق 
ن  لعطوف هريا؛ ألن العطف هو أهم صفة له وللموجودات، واعتقدوا  وأهم صفة أعطوها له هي صفة العطف، ومسوه 

ملخلوقات، كما أن الفرصة اإلنسان هو سيد املخلوقات اليت اعتربت مسخرات له، واإلنسان هو األقرب إىل هللا من مجيع ا
  متاحة لإلنسان لكي يندمج مع هللا، وحيصل له بذلك اخلالص النهائي، والسعادة احلقيقية الفائقة.

خلالص واالندماج: آمن السيخ بعقيدة التناسخ على طريقة اهلندوس؛ إذ اعتربوا التناسخ نوًعا من العقاب أو  يؤمن السيخ 
لعامل وعبدوا موجوداته، بنتيجة ضالهلم وأوهامهم،   عذاب املوت بعد املوت، والتناسخ ضرورة لعقاب أولئك الذين تعلقوا 

اية من امليالد واملوت.  م وسجنتهم داخل دورة تناسخ ال بداية هلا وال    حىت استعبد
، املا وتعين: الال واقع أو الال وجود أو العدم وا ك من إن العدو األساسي لإلنسان بنظر السيخ هو املا لوهم، وأراد 

م وتعاملهم مع الواقع، وهو تعامل مبين على الوهم واخليال، وبعيد   ا البشر من مباشر املا ال واقعية القيم واملثل اليت يكوِّ
ا من   كل البعد عن احلقيقة، ويعتقد الناس وهًمَ◌ا أن القيم اليت يستمدو
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ا وهم وخداع، ومىت فهم اإلنسان حقيقة القيم ومواطن الوهم واخلداع فيها؛ يكون  تعاملهم مع الواقع خرية ومرغوبة، مع  أ
، ومن التعلقات الفارغة والفاسدة مبوجودات العامل، ويتحتم عليه   قد تقدم خطوته األساسية على طريق اخلالص من املا



ت الوالدات واملوت املتكرر، وخبروج اإلنسان من ضالله ومن  عبودية العامل يسلك الطريق الصحيح إىل  الدخول يف عذا
النفصال، والبعد عن هللا،   الفرح األزيل برؤية السعيدة، والقرب من هللا. أما الضال الذي ال يندم على ضالله حمكوم عليه 

يعترب  وتعمى بصريته عن إدراك جتليات هللا يف خملوقاته، ويصعب عليه الضال فهم توضيح الغورو املرشد أو املعلم، الذي 
  صوت هللا لتجليات هللا يف املخلوق. 

أما السيخ التلميذ الذي يتفهم كالم الغورو املرشد عن احلقيقة اإلهلية، ويستوعب النظام اإلهلي للكون ماد ونفسيا يكون  
قه حىت حيصل  قد سلك طريق اخلالص يف االنسجام مع هللا، وطريق اخلالص يُلزم بنظام للعبادة حيتاج إىل ملثابرة يف تطبي

  اخلالص النهائي، وتطبيق نظام العبادة ال حيتاج إىل معابد وجوامع وصالة وحج.
لكلمة اإلهلية. ويوضح  إن البيت الوحيد الذي ميكن قبوله للعبادة هو القلب البشري الذي ينطق فيه املعلم الروحي الغورو 

رنرتر املصطلح الذي يستخدم يف الغالب عن الن مسيمرام،  الباحث جيفري  ك، املصطلح هو  ظام الذي يعلمه املعلم 
واملعىن احلريف للكلمة هو تذكر االسم اإلهلي، وقد كان التكرار اآليل لكلمة معينة أو ملقطع من كلمة مقدسة يعين: ممارسة  

ك إىل املصطلح يتجاوز ذلك.    وحدده للعبادة، لكن املعىن الذي ُيضيفه 
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صرار على اجلانب الباطين املطلق للنظام، مث التوسع يف الكلمة الواحدة؛ لتصبح نظرية متطورة عن التأمل، وحىت فهناك أوًال إ
هذا التأمل ال يكفي وصًفا للممارسة، فاملثل األعلى هو التعرض الكامل لكيان املرء أمام االسم اإلهلي، والتطابق الشامل  

  ي الذي جيد التعبري عنه يف االسم اإلهلي. لكل ما يكونه املرء ويعمله مع النظام اإلهل
ا إىل   ، وهذا االحتاد حيرر الروح من أغالل التناسخ، ويؤدي  لروح إىل االحتاد الصويف  والتدرج يف التأمل والعمل يدفع 

  العتاق الكامل، ويشعرها بفرح وسعادة االندماج يف هللا. 
لتأمل الصويف مل يبعدهم عن اجلانب العملي  إن الرتكيز الشيخ على اجلانب التأملي الباطين ، أو ما ميكن التعبري عنه 

أن يعيش يف   -أي: السيخ-والسلوك األخالقي املميز الذي يساعد على عملية تصفية القلب وتنقيته، فعلى التلميذ 
م وعليه أن يكون وفيا لزوجته، وحمبا  ألوالده وعليه أن يبتعد عن اجلدال  الفضيلة ويطيع معلميه الغورو، وينتبه إىل إيضاحا

  واخلصام وسلوك طريق املساملة. 
ومن النصائح اليت شدَّد عليها املعلم أمارداس تلك اليت تقول: "إذا عاملك أحد بسوء فتحمل ذلك، وإذا حتملت السوء  

اس معلم السيخ من سنة ألف  ثالث مرات فا نفسه سيحارب عنك يف املرة الرابعة". إال ان املساملة اليت دعا إليها أمارد
م   هب دائم للقتال يف أ ومخسمائة واثنني ومخسني إىل سنة ألف ومخسمائة وأربع وسبعني من امليالد حتولت إىل دعوة و

شيد وتراتيل قتالية غايتها إهلاب محاس السيخ لالنفصال عن   الغورو العاشر غوفنيد سينغ، قام هذا الغورو بتأليف أ
نه توصل إىل إقامة هذا املسلمني، وإقام م، وأقام طقًسا مميًزا ومشهورًا مساه معمودية السيف، وادَّعي  ة كيان سياسي خاص 

  الطقس بروح إهلي، ويقوم
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هذا الطقس على تغطيس سيف يف شرب حملي، والذين يتناولون من هذا الشراب يشكلون مجاعة األطهار األنقياء،  
ً مميًزا، ويقسم على مقاتلة املسلمني  ويكتسب الواحد منهم اسم  سينغ أي: األسد، ويطلق شعره وحيمل خنجًرا ويرتدي ثيا

  واهلندوس على السواء، وحتولت بذلك عقيدة السيخ إىل حركة سياسية. 
تاب إال أن الغورو غوفيند سيند قتل على يد مسلم، وكان قد فقد ابنيه يف احلرب. قبل ذلك ومن يومها أصبح الغارانت الك

املقدس عند السيخ هو الغورو، ويعامل على هذا األساس فيكسى حبلة مثينة، ويوضع كل صباح على عرش منخفض يف معبد 
ك وسائر املعلمني التسعة   أمريتيسار الذهيب، وينقل كل مساء إىل سرير ذهيب يف غرفة معزولة، هذا مع العلم أن املعلم 

  إىل طقوس جامدة تبعد عن هللا.الذين خلفوه كانوا ضد حتويل العبادة 
  

  البوذية الصينية 
أتكلم عن البوذية الصينية، ظلت الكونفشوسية والطاوية العقيدتني القوميتني للشعب الصيين إىل ما بعد وفاة كونفشيوس  

ضعت لعمليات املتوىف سنة أربعمائة وتسع وسبعني قبل امليالد حبوايل مخسمائة عام، إال أن كل واحدة من هاتني العقيدتني خ
تقوية أو إضعاف تبًعا للتغريات السياسية يف البالد، ومع النصف الثاين من القرن األول امليالدي شقت البوذية طريقها حنو  
ت  ت الثالث يف الصني حىت شكلت كال معقًدا، ويعتقد الصينيون ويصرون على أن هذه الد الصني، وتداخلت الد

  واحدة، والسؤال احملري هو: الثالثة تشكل أسرة دينية 
  هل الصيين كونفشيوسي أو طاوي أو بوذي؟ وصعوبة اإلجابة عن هذا السؤال ترجع إىل أن
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خذ يف حاالت عدة حبلول عقيدة أخرى مما يعين: أن   ت، مث  الصيين ال جيد أي حرج يف اعتناق واحدة من هذه الد
ت ا ا يف بالده. الصيين غري متعصب لواحدة من الد   لثالثة املعرتف 

  ريخ البوذية يف الصني:
من الناحية التارخيية ال نعرف بدقة مىت دخلت البوذية إىل الصني، لكن الثابت أن البوذية ُعرفت يف الصني حوايل عام مخس 

اية القرن ا ألول امليالدي مجاعة  وستني ميالدية؛ إذ سجل وجود مجاعة بوذية يف بالط أحد أمراء أسرة هان، مث ظهر يف 
  بوذية يف العاصمة يويك. 

  كيفية دخول البوذية إىل الصني:
لرغم من احلاجز اهلائل للهاماال والصحارى الالمتناهية آلسيا الوسطى، فقد كشفت بعثات التنقيب خاصة بعثات بيليو 

البحر، كما كان يعتقد؛ إذ كان للبالد  وأورين شتني يف أوائل هذا القرن أن البوذية دخلت عن طريق الرب وليس عن طريق 
رمي الصحراوي حماصر مشاًال وجنوً بطرق مهمة  لغ يف املد البوذي، فاحلوض املعروف حبوض  الواقعة على طريق احلرير أثر 

مري، منطقة مشرتكة بني طاجكستان وأفغانستان ببض ائع العامل ملرور القوافل التجارية اليت تقوم مببادلة البضائع عند سفوح 
، وأخرب عن   ً ً وإ اإلغريقي والروماين، وقد اكتشف احلاج الصيين هاوان تسانغ يف القرن السابع طريق احلرير، وعربه ذها

سانغ؛ إذ  مناسك كربى يف كشفار ووش وكوتشا يف الشمال، ويرفانت وخطان يف اجلنوب، وأثبتت احلفريالت أقوال هاوان 
ت بوذية من ذلك العهد.عثر يف تلك املناطق على    متاثيل وكتا
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وقد شكلت تركستان جسًرا ثقافيا بني اهلند والصني، ويف مراكزها العلمية مت ترمجت مؤلفات البوذية السنسكريتية إىل اللغة  
ت أن املرتجم كومارا جيفا املتوىف سنة أربعمائة وثالث عشر من امليالد من كوت شا احتجز يف الصني،  الصينية، وتذكر الروا

سخ، ويف عام مخسمائة وست وعشرين ميالدية  مه مثامنائة  وطلب إليه إدارة مركز الرتمجة من السينسكريتية الذي ضم يف أ
رق البوذية الثامن والعشرين.  وي وزيزا راما، الذي يعتربه الصينيون بطر   وصل إىل كانتون من الطريق البحرية الطو

ن شاي الصيين ويف القرن الثامن  لتبت البوذية التنرتية، مث يف القرن احلادي وصل إىل معبد أو امليالدي دخلت الصني مرورًا 
لبوذية منذ عهد   لبوذية، لقد حصل التبشري  قادًما من اهلند فقيه الكنيسة التيبيتية، واملصلح التنرتي أسيكا للتبشري 

محاية امللوك التيرتيني ملوك الصني الشمالية من القرن الثالث حىت القرن أوسرت هان إال أن انتشارها الفعلي حصل بفضل 
السادس امليالدي، وحوايل عام ثالمثائة ومخس وثالثني من امليالد بدأ الصينيون يعتقدون البوذية، ويؤسسون الرهبانيات اليت 

نغ من سنة ستمائة ومث اين عشر إىل سنة تسعمائة وسبع من امليالد،  سنها بوذا، مث أكملت البوذية انتشارها يف عهد ساللة 
ت   م اإلمرباطور أورتوسونغ عام مثامنائة وأربع وأربعني من امليالد املناهضة للد ومل تستطع احلركة الكونفشوسية على أ

ت أخرى كاملانوية، والزرادشتية، وتطمس أ ا استطاعت أن متحو د ائيا يف  الدخيلة من القضاء على البوذية، مع أ رها 
  الصني.

وعندما ارتقى تيشني توسونغ عرش إمرباطورية عام ألف وتسعة عشر من امليالد أطلق احلرية للبوذية والطاوية، ويف عهده  
  ظهرت أول طبعة من الشريعة الصينية، 
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ت من القانون السنسكرييت اهلندي، والقانون البايل، مث ازدهرت البوذي ة يف الصني يف عهد احلكم املنغويل  وكانت تضم كتا
ملثقفني البوذيني؛ لتعليم   للصني؛ إذ أن جنكيز خان سنة ألف مائة واثنني وستني إىل ألف ومائة وسبعة وعشرين استعان 

ا،   القبائل الرببرية. أما ساللة املينغ اليت أعقبت احلكم املنغويل فقد قامت حبملة ضد البوذية، وشجعت الكونفشوسية وقو
ملسيحية الوافدة   ين للصني، وأطلقها من جديد ملواجهة محالت التبشري  فاستمرت البوذية ضعيفة إىل أن عاد االحتالل اليا

  من الدول الكربى. 
تعاليم البوذية الصينية: هناك ظاهرة ملتفتة للنظر يف املعابد واهلياكل البوذية يف الصني؛ إذ يرى دائًما متثال بوذا حييط به من 

نة الكونفشوسية، وهلذه الظاهرة  ال نة الطاوية، ومن اليمني متثال كونفشيوس مؤسس الد يسار متثال الوتسي مؤسس الد
داللة على الصعيد العقائدي، وقد ظهر يف القرن احلادي عشر كتاب بعنوان (أساس الدين) لراهب بوذي يطرح يف البداية  

  السؤال التايل: 
ل ع قيدة نفسها، جيب إذا إحرتامهم، دخلت البوذية إىل  ملاذا التصادم بني بوذا والوت سي وكنفشيوس، وثالثة بشروا 

الصني لتأتلف وتتأقلم مع تراث ديين عريق تشكل الطاوية والكونفشوسية أهم رموزه املنظمة، فدين سكان الصني البدائيني مل 
، وعبادة األرواح الكامنة يف مظاهره، وكانت  يكن خيتلف بوجه عام عن دين عبدة الطبيعة وموقماته اخلوف من الطبيعة



ما شطران من  ما وجهان لوحدو كونية عظيمة، وأل لثانية؛ أل األرض والسماء يف هذا الدين البدائي مرطبتتني إحدامها 
  نظام عاملي شامل يُدعى الطاو أي: الطريقة السماوية، وكل ما يف
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نظام الطبيعي، وعبد الصينيون البدائيون السماء، واعتربوها اإلله األكرب، واملنظم  العامل من األجزاء تسري وفق هذا ال
م والسادة واإلمرباطور. ء، واألزواج والزواجات، واألقنان وساد   للعالقات بني األبناء واآل

ما شطران من الن تان؛ أل ظام الشامل، أو  اعترب الصينيون أن نظام السموات ومسلك البشر األخالقي عمليتان متشا
ً بسيطًا من الطعام ألسالفهم من املوتى، ويرسلون الدعوات إىل أرواحهم   الطاو، وكان الصينيون يقدمون يف كل يوم قر

العتقادهم أن األسالف يعيشون بعد املوت يف مملكة غري واضحة وغري حمدودة، واعتقدوا أيًضا أن األسالف يف مقدورهم 
  ها. إسعاد رزيتهم أو أن يشقو 

هم وخلدوا ذكراهم، ألن يف ختليد األموات تعظيًما للطرق القدمية اليت كانوا يسريون عليها،   وهكذا عظم الصينيون مو
نية الكونفشوسية فعلها يف   ويغلقون الباب يف وجه البدع ويضمنون االستقرار والسالم يف أرجاء اإلمرباطورية. وفعلت الد

تمع الصيين، فوسعت جمال العق ائد الشعبية وضيقت نطاقها يف وقت واحد، وحل كونفشيوس بفضل مراسيم اإلمرباطورية ا
املؤيدة لتعاليمه منزلة مرموقة يف نفوس العامة، وأصبح يف املنزلة الثانية بعد السماء نفسها، وأقاموا له اهلياكل وقدموا له  

ود، والسماء مل تعد يف املنزلة األوىل السامية، إىل أن نظام  القرابني، إال أن التعاليم كونفشيوس مل تكن تتضمن أية إشارة للخل
لتأييد الكامل من الشعب الصيين؛ ألن   العامل أو الطاو حلَّ حملها يف السمو والقداسة، ولذلك مل حيظ دين كونفشيوس 

السرور واالطمئنان يف نفوس  تعاليمه ال ترتك جماًال واسًعا خليال الناس، وال تشجع األساطري واخلرافات اليت تثري البهجة و 
  العامة.

م  فالشعب الصيين كغريه من الشعوب يزين احلقائق الواقعية الثقيلة واملؤملة خبوارق طبيعية، ويلجأ األفراد إىل األرواح احمليطة 
  يستمدون منها العون والقوة. 
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ئد الكونفشوسية، ومتيل إىل عقائد مرحية تفتح هلم  ألجل ذلك كانت نفوس الصينيني ترفض النزعة العقلية اليت سادت العقا
طرة والطاوية  ً سحرية إىل عوامل واسعة من السلوى والغبطة. أما الطاوية فقد أصبحت وأللف عام عقيدة الصينيني واأل أبوا

مني السالم الشخصي، وما أن جاء القرن ال دف إىل  ثاين بعد  على ما فيها من غموض قدمت نفسها كطريقة للحياة 
نه اكتشف أكثري احلياة الذي يهب شاربه اخللود، وشاع هذا األكثري   امليالد حىت ادَّعى أتباع الالهوتسي مؤسس الطاوية 
طرة الذين أدمنوا شرابه، وحوايل عام مائة ومثان وأربعني ميالدية أوهم أحد معلمو   بصورة شراب أودى حبياة عدد من األ

نه يشفيه م من األمراض مقابل مخس حفنات من األرز، وخيل لبعض الناس أن سحر هذا الرجل قد شفاهم الطاوية الناس 
  من أمراضهم. 

م، وأقبل الناس على اعتناق الطاوية، وشيدوا  أما الذين مل ينفع معهم السحر قيل هلم: إن سبب الفشل يعود إىل ضعف إميا



، وأنه ولد  لالوتس اهلياكل واملعابد، وحكوا عنه القصص اخلرافية،  نه ولد والدة عجائبية، ومحلت به أمه محًال مساو وقالوا 
ا إىل أن جاءت البوذية   عة الطاوية ملزامحة الكونفشوسيني يف فرض الضرائب والتنعم  كهًال كامل العقل، وكافحت 

لسالم اخلالد. الطمئنان، والغبطة، ووعدته  ا اليت جزيت الصيين، وأشعرته    بطروحا
ا املغبوط البوذا، وأدار عجلتها وسن  ا لبوذية اليت دخلت الصني يف القرن األول امليالدي مل تكن البوذية النقية اليت بشَّر 

نة  جة دغدغت عواطف سكان الصني البسطاء، كما أن الد نة فرح و   نظامها التقشفي والنسكي، بل كانت د
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اآلهلة الذين ال ميتازون كثريًا عن البشر، أمثال أمبتبها حاكم اجلنة، وكوانني إله الرمحة،   اجلديدة الوافدة محلت معها رهطًا من
ط، وهم مثانية عشر قديًسا من أتباع بوذا األولني احلاضرين دوًما؛   وأضافت إىل اآلهلة الصني عدًدا من الالواهان واألر

م وآالم هم، واستقرت البوذية يف الصني وتلقفها الصينيون البسطاء،  لتقدمي املساعدة لبين البشر، ولتخليصهم من عذا
ا يف الوزارات واهلياكل إىل جانب رهبان الطاوية يف هياكلها على كايشان جبلها   وحضنوها إىل جانب الطاوية وأقام رهبا

، والكونفشوسية،  املقدس، مث سرعان ما تشعبت البوذية يف الصني إىل عدة طوائف بسبب تداخلها مع املعتقدات الطاوية
لوالدة الثانية يف نعيم هذا   متبها البوذا املفضل  وأبرز هذه الطوائف أو املدارس مدرسة البالد النقية اليت يؤمن أتباعها 

  اإلله.
وتعترب هذه املدرسة من أقدم املدارس البوذية يف الصني؛ إذ أن النص الذي حيتوي على نص ذاك النعيم، ورواية أمبتبها  

  إىل اللغة الصينية يف أوائل القرن الثاين امليالدي.  ُترمجت
نغ   ومدرسة التأمل أسسها يف القرن السادس الراهب البوذي الكبري بوذيذا راما، الذي ُعرف عنه أنه عندما وصل إىل لو

  -حالة التأمل-بقي فيها تسع سنوات يتأمل مسمًرا عينيه إىل جدار، وتضيف الرواية أن هذا الراهب، وهو يف هذه احلالة  
خاف أن تنطبق أهداب عينيه فقصها ورماها أرًضا، فنبتت بعد حني، وصارت أول شجرة شاي حترم أوراقها املغلية الرهبان  

م. مال   من االستسالم إىل التعب خالل 
لتأمل، ولذلك دعت هذه املدرسة مبد ملعرفة، بل  رسة التأمل، مث  ومن أهم تعاليمه أن الوحي ال يهبط، واإلشراق ال يتم 

  مدرسة األسرى وهي مدرسة 
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دخاهلا الكثري من القصص اخلرافية   سست يف بداية القرن الثامن بتأثري املدرسة التنرتية، ومتيزت  متأخرة يف الظهور؛ إذ 
  الصينية، وأكثرت من املناسبات االحتفالية اليت لقيت ترحيًبا من الصينيني. 

بقوله "مل يعرف التاريخ نفًسا أشد دينونة من نفسه" فأكثر ما يهتم به الصيين أن يعيش خبري يف   يصف ويلد يوراند الصيين
هذه احلياة الدنيا، إذا صلى فإنه ال يطلب يف صالته أن ينال نعيم اجلنة، بل يطلب اخلري لنفسه يف هذا العامل األرضي، ورمبا 

ت السماوية من االنتشار يف البالد الصينية؛ ففي الصني حالًيا حوايل مخسة عشرة مليوً مسلًما  هلذا السبب مل تتمكن الد
ملسيحية منذ أكثر من  معظمهم من أصول غري صينية، ويف الصني أيًضا مليون مسيحي مع أن النصاطرة غزو البالد وبشروا 



ي دوزونج حوايل عام ستمائة وست وثالثني من امليالد، وكا ن رجاؤهم أن تعم املسيحية مجيع  ألف سنة يف عهد إمرباطور 
  أرجاء بلد الصني ونسبة معتنقي املسيحية يف الصني واحد يف املائة فقط. 

ت الثالثة، ولذلك مل تعرف  نة الصيين خليط من الطاوية والكونفشوسية والبوذية، وليس عنده أيُّ موقف من هذه الد ود
رخيها على غرا ر ما كان حيصل يف الشرق األوسط، وأورو وأمريكا، فالصيين عملي الصني حروً دينية يف أي وقت من 

ومتسامح، ويعتقد ببساطة متناهية أنه رمبا كان رجال الدين ألي دين انتسبوا على حق، ورمبا كان هناك جنة وخري لإلنسان  
ت، وال ضري عنده يف استدعاء رجال دين من كل الطوائف، واستئ جارهم ليقيموا احتفالت  أن يقبل بكل ما تقوله الد

ألدعية على قربه،   بينية عن روحه، وليتلو الصلوات ويتمتموا 
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آلهلة ما دامت حياته هانئة صافية، ويدعوها ملساعدته يف أوقات الشدة، وإذا مل   واملعروف عن الصيين أنه ال يهتم كثريًا 
لسباب والرجم والتحقري، و    من األمثلة الشعبية الشائعة: تتحسن أحواله كان لآلهلة 

ليس من صانعي التماثيل والصور من يعبد اآلهلة فهم يعرفون من أي مادة تصنع، وهم يضعون احللي واألشياء الثمينة يف  
لصلوات أمام صور   م كانوا يقومون  قبورهم كوضع سيف إذا كان امليت رجًال، أو مرآة إذا كان امليت امرأة. كما أ

  ، وإذا كان امليت من السادة اإلقطاعيني كان يدفنون عبيدهم معه ليدافعوا عنه يف احلياة الثانية. أسالفهم كل يوم
نية الشنتو، وبعد دخول البوذية عن طريق كور إىل البالد حوايل عام   ت اليا وعن عبادة األسالف سوف تنشأ أوىل الد

نة الشنتو،  ونظمت يف القرن السابع عشر بقرار صادر عن إرادة العليا ونشأته مخسمائة واثنني وعشرين من امليالد طورت د
نة الشنتو مدرسة الزن على يد مؤسسها نيشريين، عاش من سنة ألف مائتني واثنني وعشرين إىل ألف مائتني   إىل جانب د

  اثنني ومثانني من امليالد. 
ن، حيث دخلت البوذية ا ن عن طريق كور الصينية، ففي عام مخسمائة واثنني ومن البوذية يف الصني إىل البوذية يف اليا ليا

ن حيملها مجاعة من املبشرين البوذيني، وكانت اهلدية عبارة  كش هدية رمزية إىل إمرباطور اليا وعشرين ميالدية أرسل ملك 
م اإلمرباطور س ين على أ يكو سنة مخسمائة  عن صور ونصوص بوذية، وسرعان ما توسعت البوذية يف صفوف الشعب اليا

ن يرجع إىل سببني   وثالث وتسعني إىل سنة ستمائة وتسع وعشرين من امليالد، وانتصار البوذية وانتشارها السريع يف اليا
  أساسني مها: 
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ا القادمة املليئ ة  حاجات الشعب الدينية واحلاجات السياسية والقومية، مل تكن بوذية بوذا هي اليت دخلت الصني بصور
حلياة، والدعوة إىل املوت للخالص من العذاب واألمل والشيخوخة؛ إذ أن البوذية حتولت حتت   خبطوط التشاؤم والتربم 

نيون على آهلة بوذية   ن إىل عقيدة قوامها آهلة أوفياء، وحمافل دينية تبعث على الغبطة والسرور، وتعرف اليا السماء اليا
ا،  املركبة الكربى املاها الودي عة من أمثال أميذا، وكوانون، واعرتفوا بوجود بوذيني منتظرين خيلصون البشرية من عذا

إلضافة إىل وجه املها املشرق بصورته الرقيقة الوديعة بكل ما حتمله   وأخذوا بفكرة خلود الروح اإلنسانية الفردية، هذا 



ين على اعتناق  تعاليمه من فضائل سامية، ودعوة إىل االنصياع التام إلحك ام السلطة والدولة، وأقبلت قوى الشعب اليا
نية،   دوء، ورغم مصاعب احلياة وقساوة الطبيعية اليا ا اجلميلة ملا حتمله من عزاء وأمل جيعلهم يعيشون  البوذية بصور

  وأصبحت البوذية متثل العروة الوثقى اليت جتمع الشعب يف وحدة سياسية وقومية. 
الوحدة " القى االرتياح من قبل القادة والزعماء، فأغدقوا عطفهم على البوذية، وساعدوا يف انتشارها، ومن  وهذا األخري " 

طرة الذين ساعدوا على انتشار البوذية اإلمرباطور سويقوا الذي حكم البالد تسعة وعشرين عام من سنة مخسمائة  أبرز األ
  وعشرين من امليالد. واثنني وتسعني من امليالد إىل سنة ستمائة وواحد 

ت أنه يف العصر الكايوويت مال  ومن إجنازاته املهمة: إدخال األخالق البوذية يف صلب القوانني القومية واملدنية، وتذكر الروا
ً بوذيني. وانقسمت البوذية يف   طرة إىل الورع حىت إن البعض منهم تنازل طوًعا عن العرش ليجعلوا من أنفسهم رهبا األ

ن ن، وأهم   اليا ا عاصمة اليا ن كو سم املدينة اليت نشأت فيها إ خذ  كما يف الصني إىل عدة مدارس أو طوائف مستقلة 
  هذه املدارس
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نكيو كيوتو حالًيا من سنة   را من سنة سبعمائة وعشرة إىل سبعمائة وأربع وتسعني من امليالد، ومدرسة إ ثالث: مدرسة 
سعني إىل ألف ومائة واثنني وتسعني من امليالد، ومدرسة كما كورا من سنة ألف مائة واثنني وتسعني إىل ألف سبعمائة وأربع وت

  وستمائة وثالث من امليالد. 
سم مدرسة النظام، ومدرسة هيانكيوتو أسسها   را: فكانت متأثرة مبدرس ليوتوسونغ الصينية املعروفة  أما طوائف مدرسة 

ن    الراهبان دينفيو دايشي ثرت ها وكوبو دايش، أسس الراهب األول طائفة سانداي، وأسس الثاين طائفة شوفونشو، و
الطائفتان مبدرسة ميتوسونغ الصينية، وأدخلت العناصر السحرية والباطنية املأخوذة عن التنتريية البوذية. وأهم طوائف  

يوان إيزي سنة ألف ومائ ة وواحد وأربعني إىل ألف ومائتني ومخسة عشر من  مدرسة كاماكورا يف طائفة ذن اليت أسسها 
  امليالد. 

متام األعمال اخلرية   نية، وتقوالن: أن ليس فقط  ليا أللوذا أميتبها، أميدا  ويف نفس الوقت ظهرت طائفتان تبشران 
لعشق الصويف الذي يرتفع ويرفع ص احبه إىل درجة  والتعود على التقشف والنسك ميكن وصول إىل فردوس أميتبها، بل 

األلوهية، ويؤدي به إىل اخلالص النهائي وأسس مدرسته األوىل وامسها مدرسة البالد النقية، الراهب هنن سنة ألف ومائة 
وثالث وثالثني إىل ألف ومائتني واثين عشر من امليالد، وأسس تلميذه شونني طائفة املدرسة احلقيقية للبالد النقية، ويُعرف  

ن املعاصرة، وقد دلت اإلحصاءات الرمسية اليت أتباع هاتني الطائ آلمديني نسبة إىل آميدا، وهم األكثرية البوذية يف اليا فتني 
ن، والبوذية اليوم هي  أجريت يف عام ألف وتسعمائة وثالثني من امليالد على وجود ما ال يقل عن أربعني مليون بوذي يف اليا

  الدين
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ين، بعد    أن طعمت ببعض أفكار الشنتاوية، وخاصة فيما يتعلق بتمجيد اإلمرباطور واألقداميني واألمة.الوطين اليا
ا األصيلة حلة جديدة متميزة، وغنية   نية أن تلبس معتقدا لقد استطاعت البوذية اليت دخلت مساملة إىل اجلزر اليا

ا، ويف عداد آهلتها ملذه ً يف الهو ا أخلت مكا ماتيري سو، وتركت مكان ألساطري، كما أ ب شنتو وآهلتها، ودجمت بوذا 
  يف معابدها للشنتو. 

ن اهلند، قلنا: فيما سبق إن   ن، وأعود إىل دراسة مقارنة بني أد كان هذا عن انتشار البوذية كدين هندي يف الصني واليا
ن اهلند تسري يف فلك واحد، وإن اهلندوسية هي الدين األم، وتتشعب منها أد ن أخرى، مث تعود إليها غالًبا يف صورة أو  أد

  أخرى. 
لتناسخ،   ن يف تفسريها وتلتقي تبًعا لذلك يف القول  لكارما، وإن اختلفت هذه األد ن اهلند يف االعتقاد  وهكذا تلتقي أد

ن اهلند تتجه للتشعب، وتسعى كل ها إىل االنطالق أو  ويف حماولة التخلص من تكرار املولد بقتل الرغبات واحلرمان، وأد
، وليست مدلوالت هذه بعيدة االختالف، ويصف بويش االرتباط بني أفكار بوذا وبني سواها من األفكار   النجاة النريفا
لتاريخ، ومل يكن لدي هـ شعور واضح عن مغامرة احلياة الفسيحة   ما مل يكن له أي علم وال بصرية  اهلندية بقوله: إن جو

 انطالقها يف أرجاء الزمان والفضاء، كا ن ذهنه حمصورا يف دائرة فكرات عصره وقومه، وقد مجدت عقوهلم الكثرية اجلوانب يف 
  حول فكرات التكرار الدائم املتواصل.

ا اهلندوسية ووضعت حدوًدا حامسة تفصل كال منها  ن اهلند يتضح يف مسألة الطبقات: فقد قرر وأبرز ألوان اخلالف بني أد
ا اجلينية أو البوذية، ولكن أ منهما مل تستطع أن تتخلص من النظام الطبقي يف احلياة العملية. عن األخرى و    مل تقل 
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  ومن أوجه اخلالف كذلك:
مسألة األلوهية ففي اهلندوسية جمموعة كبرية من اآلهلة، وأنكرت اجلينية اإلله، ورفضت البوذية احلديثة عنه، ولكن هذه اهلوة  

ل عمرها، فسرعان ما أله اجلينيون مهاوير، والبوذيون بوذا، واختلطت التماثيل واآلهلة؛ إذ وجد اجلينيون أن التدليل  مل يط
إلله ما تقوله اجلينية من عدم االعرتاف بوحدة الوجود، ومن  على عدم اإلله أصعب من التدليل على وجوده، ومما يتصل 

ا ترى أن كل روح وحدة مستقلة خالدة،  وليس مصريها أن تندمج يف روح عام؛ بل ستبقى مستقلة خالدة، وهي بذلك  أ
  ختالف اهلندوسية.

موع، والثانية   وال تعرتف البوذية بسلطان الكهنة وال بقانون لويدا، وختتلف البوذية عن اجلينية يف أن األوىل تسعى إلنقاذ ا
إل ن اهلند فيما يتعلق  ن السماوية، فهذه  إلنقاذ الفرد، ومن الواضح أن أد لكون واإلنسان ختتلف عن األد له وعالقته 

، وهناك حد فاصل بني اخلالق واملخلوق، فليس اإلنسان جزًءا من هللا، وليس   ترى أن الكون والبشر وكل شيء خملوق 
  الكون جزًءا من هللا، وهناك حد فاصل كذلك بني اإلنسان واإلنسان.

  
ن اهلند يف امليزان    أد

ن اهلند يف امليزان:وأخت د   م 
أسطورة الكارما، الكارما أو قانون اجلزاء وما يرتتب عليه من تناسخ لألرواح، أو تكرار للمولد أهم املبادئ اليت تعد حمورًا  

  للفكر اهلندي، وال يكاد العقل يقبل مثل هذه األسطورة، وقد سبق أن أورد تردد بوذا يف اخلوض فيها. 



كلم ميت قط، والعقل يقره أنه ال بد من جزاء ملا يرتكبه اإلنسان من أخطاء، ولكن اإلسالم اختذ طريًقا وقوله يف ذلك هل ت
ً يف األخر، وكان القرآن الكرمي مرشًدا للمسلمني إىل هذا  ً يف الدنيا وأحيا رائًعا حيال هذا املوضوع، فجعل اجلزاء يتم أحيا

 َِّ   )، 251 النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبـَْعٍض َلَفَسَدِت اْألَْرُض} (البقرة:  الفكر قال تعاىل: {َوَلْوَال َدْفُع ا
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ََّ ُيَسلُِّط ُرُسَلُه َعَلى َمْن َيَشاُء} (احلشر:   )، وقال: {َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا  6كما قال: {َوَلِكنَّ ا
ََّ} (النساء:  َخاُفوا َعَلْيِهْم  )، كذا قال ربنا: {فَأَمَّا َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه * فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة * َوَأمَّا َمْن َخفَّْت  9فـَْليَـتـَُّقوا ا

  ) 9  - 6َمَوازِيُنُه * فَأُمُُّه َهاِويٌَة} (القارعة: 
ال فهمه، وخباصة بعد أن اضطر الفكر اهلندي إىل تقرير أن  ولكن الفكر اهلندي اجته اجتاًها خاصا ال ميكن التدليل عليه، و 

ا السابقة، فال تعرف عنها شيًئا، ومعىن هذا أن الروح تنعم أو تشقى دون   الروح يف احلياة اجلارية مقطوعة متاًما عنها يف حيا
  أن تعرف أسباب النعيم أو الشقاء.

لتناسخ: ومما يؤخذ على الكهانة سواء يف  م تقاليد   خرافة القول  ذلك كهانة الوثنيني، أو أهل الكتاب الذين صارت 
اجلمود إىل حالة كحالة الوثنية يف تعليم الصور، والتماثيل، والتعويل على املعبد والكاهن يف كل كبرية أو صغرية من شعائر  

نة أ ا جتعل املتدين قطعة من املعبد، ال تتم على انفرادها، وال تتم هلا الد و الشفاعة مبعزل عنه، والتناسخ خيلق  العبادة إ
ا الكائن احلي،   ستقالل الشخصية، ما دام اإلنسان حلقة من سلسلة مر حبلقا وضًعا أعمق من ذلك يف عدم االعرتاف 

ونرى أن التناسخ يعارض بوضوح نظام الطبقات الدقيق الذي تقول به اهلندوسية، فنظام الطبقات حيافظ على العرق والدم، 
ن التناسخ يتم  والتنا ، وبذلك اضطر بعضهم إىل القول  ً سخ ينقل الروح من طبقة إىل طبقة، بل من إنسان إىل حيوان أحيا

يف حدود الصفة اليت عليها اإلنسان، فأرواح الربامهة تُنقل إىل الربامهة وأرواح العبيد تنقل إىل عبيد، وهكذا ولكن ذلك يُفقد 
اسخ هو حتقيق اجلزاء نظري خري أو شر ارتكبته الروح يف حياة السابقة، وال يتم ذلك ما دام التناسخ قيمته، فاملقصود من التن

  العبد سيبقى عبد، والسيد سيبقى سيًدا. 
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والتناسخ يعارض كل الدراسات العلمية وعلم األجناس، حيث تقرر أن الولد بعض أبويه، واستمرار هلما إنه مياثلهما جسًما 
ا ومواهب، فهو يرث عن ذويه لون اجلسم والعيون والشعر، ويرث القامة والصحة واملرض، ويرث املواهب  ومياثلهما روحً 

واألخالق غالًبا، ولذلك فالتناسخ شذوذ عن الفكر العلمي والطبيعي، وإذا كان التناسخ للجزاء، فماذا يقول الفكر اهلندي  
  عن الطفل الذي ميوت عقب الوالدة؟ 

دة  إن الروح به مل تستم تع، ومل تعاقب، فليست والدته إًذا وبعث روح شخص آخر به إال عبثًا والتناسخ ال يفسر لنا الز
ً يف أثناء احلروب. من أين جتيء األرواح اجلديدة، وإىل أين تذهب أرواح القتلى يف  املطردة يف التعداد، واهلبوط الواسع أحيا

ا أشتات من الناس ال  احلروب حيث يكون املواليد أقل من املوتى، والقو  لتناسخ تفكيك لألسرة، وتصوير هلا على أ ل 
روابط بينها، فكل فرد من أفرادها منحدر من فرد ال نعرفه، وعلى ما يف هذا من االرتباك االجتماعي فهو أيًضا ُخيالف 



ا األسرية ال على  ا أشتات كما يرى مبدأ   املالحظ غالًبا من تقارب حظوظ أفراد األسرة الواحدة، مما يدل على صال أ
  التناسخ. 

إلله جند الفكر اهلندي يرتاوح بني التعدد وبني اإلنكار أو   إلله: فيما يتعلق  كذا اضطراب الفكر اهلندي فيما يتعلق 
له كان رد فعل لسوء تصرف لطبقة من الربامهة واستبدادهم ، اإلمهال، والعجيب أن موقف اجلينيني والبوذيني من االعرتاف 

إلله؛ فأنكروه، أو أمهلوا الكالم عنه هلذا   فخاف اجلينيون والبوذيون أن تتكون عندهم طبقة الهوتية كالربامهة إن قالوا 
الغرض، وذلك موقف ال يرتضى، وقد ترتب على إنكارهم اإلله، أو إمهاهلم الكالم عنهم أن أله اجلينيون مهاوير، وأله  

آلهلة. البوذيون بوذا، كما سبق القول، وام   تألت معابدهم 
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ن أن الوثنية نتيجة حتمية إلنكار اإلله، فكل دين ينبين على   ن، ويعترب علماء األد واحندر الفكر اهلندي إىل عبادة األو
آلهلة، وهم دائًما يفكرون فيمن خلق السموات   لفشل، وسبب ذلك أن الناس مفطورون على اإلميان  إنكار اإلله ينتهي 

در أتباعها، فابتكروا اإلله على النحو الذي يتفق مع ثقافتهم،  و  األرض، ومن حييي ومييت، فإذا خلت عقيدة من اإلله 
ومستواهم العقلي والعلمي، وكذا ننكر عليهم إنكار العبادات وأسطورة النريفا والنجاة، والتشاؤم، وما يف البوذية من  

وموافقة األب ضرورة قبول االبن، واالستجزاء واملهانة، كل هذه إذا من األشياء اليت  مفاسد، وتردد البوذية يف قبول املرأة، 
  ينبغي أن ننكرها. 

رك على سيد حممد وآله وصحبه أمجعني. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.   وصلي اللهم وسلم و
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نة املانوية (  14الدرس:    ).1الد
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  رحيم بسم هللا الرمحن ال
  الدرس الرابع عشر

نة املانوية (    )) 1(الد
  

  من هو " مانو "؟ 
احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيد حممد، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين، الغر  

حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد:    امليامني، ومن تبعهم 
ن شاء هللا تعاىل عن املانوية؛ من هو مانو، حياته مبادئه، ومعتقدات املانوية، واألخالق املانوية  فها أ ذا أحدثك هذه املرة إ



  : -و التوفيق-أيًضا. فأقول 
ظهرت عقيدة املانوية على يد ماين بن فاتك احلكيم، وذلك بعد اضمحالل املسيحية؛ أي: بعد ظهور دين مساوي صحيح  

عليه السالم، -البشرية، وتنازعته األغراض الدنيوية فكان ماين أو مانو يقول بنبوة املسيح تعرض للتحريف وداخلته األهواء 
ولكنه أدخل مع هذا القول تلك النزعة اليت كثريًا ما ُتصيب ُعبَّاد القدمي، فعاد إىل جموسية الفرس القدمية، واقتبس منها  

ن العامل مصنوع مركب من أصلني قدميني: أحدمها نور   ما أزليان مل يزاال ولن يزاال، وأنكر وجود  القول  واآلخر ظلمة، وأ
  شيء إال من أصل قدمي. 

لنور والظالم فقال أكثرهم: إن سبب االمتزاج أن أبدان الظلمة  مث اختلفت املانوية يف مرجع اخلري والشر ومدى ارتباطهما 
دان على ممازجة النور فأجابتها إلسراعها إىل  تشاغلت عن روحها بعض التشاغل، فنظرت الروح فرأت النور، فبعثت األب

الشر، فلما رأى ذلك ملك النور وجه إليه ملك من مالئكته يف مخسة أجناس من أجناسها اخلمسة، فاختلطت اخلمسة  
خلمسة الظالمية، فخالط الدخان النسيم، وإمنا احلياة والروح يف هذا العامل من النسيم واهلالك واآلفات من ال دخان،  النورية 

  وخالط احلريق النار والنور الظلمة، والسموم الريح، والضباب املاء، فما يف العامل من منفعة وخري وبركة. 
فمن أجناس النور وما فيه من مضرة وشر وفساد، فمن أجناس الظلمة فلما رأى ملك النور هذا االمتزاج أمر ملًكا من  

اس النور من أجناس الظلمة، وإمنا سارت الشمس والقمر وسائر النجوم مالئكته، فخلق العامل على هذه اهليئة؛ لتخلص أجن
  والكواكب؛ 
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الستصفاء أجناس النور من أجزاء الظلمة، فالشمس تستصفي النور الذي امتزج بشياطني احلر، والقمر يستصفي النور  
ا االرتفاع إىل عاملها، وكذلك مجيع أجزاء  الذي امتزج بشياطني الربد، والنسيم الذي يف األرض ال يزال يرتفع؛ ألن من  شأ

النور أبًدا يف الصعود واالرتفاع، وأجزاء الظلمة أبًدا يف النزول والتسفل حىت تتخلص األجزاء من األجزاء، ويبطل االمتزاج،  
  وتنحل الرتاكيب، ويصل كل إىل كله وعامله، وذلك هو القيامة وامليعاد. 

ورفع أجزاء النور التسبيح والتقديس والكالم الطيب وأعمال الرب، فرتتفع بذلك األجزاء    ومما يعني يف التخليص والتمييز 
النورية يف عمود الصبح إىل فلك القمر، وال يزال القمر يقبل ذلك من أول الشهر إىل نصفه فيمتلئ فيسري بدرًا، مث يؤدي  

 العامل إىل أن يصل إىل النور األعلى اخلالص،  إىل الشمس إىل آخر الشهر، وتدفع الشمس إىل نور فوقها، فيسري ذلك يف 
وال يزال يفعل ذلك حىت ال يبقى من أجزاء النور شيء يف هذا العامل إال قدر يسري منعقد، ال تقدر الشمس والقمر على 

 استصفائة؛ فعند ذلك يرتفع امللك الذي حيمل األرض ويدع امللك الذي جيذب السموات، فيسقط األعلى على األسفل، مث
ر حىت يضرم األعلى واألسفل، وال تزال تطرم حىت يتحلل ما فيها من النور، وتكون مدة االضطرام ألًفا وأربعمائة مائة  توقد 
ومثانًيا وستني سنة، إىل آخر هذه التدخالت العقلية البشرية اليت تُنزل العقيدة الصحيحة من عليائها إىل فلسفة ال تصلح إال 

ا، وقد ال تصلح  معه إال زمًنا يسريًا، ومع بعض العقول السازجة الضعيفة مما يدل على صحة اجتاهنا الذي يؤكد رجعية لزما
  هذه املعتقدات، وختلفها بعد نقاء الوحي ومسوه. 
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نة املانوية نشرع يف ترمجة ماين وحياته وذكر مبادئه إن شاء    هللا تعاىل. بعد هذه املقدمة التمهيدية والفكرة السريعة حول الد
حياة ماين يف شبابه والعمل الدعوي األول: عاش يف حوايل عام مائتني بعد امليالد أمري فرسي امسه فتقن، كان من أصل  

، وكان متزوًجا من سيدة محلت اسم مرمي وهي تسمية يهودية مسيحية،   أشكانك عاش يف مدينة مهزان عاصمة إقليم مد
ا كانت فرًعا فروع األسرة األشكانية وكانت مرمي تنتمي إىل أسرة كمسريك ان، وهي أسرة إمارة من أسر الدولة الفرثية، كما أ

ريخ أرمينيا، وعليه فإن الدم امللكي األشكاين   رزًا يف  احلاكمة لإلمرباطورية الفرثية، وهي األسرة اليت ُقدر هلا أن تشغل دورًا 
كتب ملرمي أن تلده، وغادر فتق مهزان واختذ مقرا له يف  الذي أسهم به األبوان قد سرى يف عروق االبن الذي  

م الريفية   طيسيفونسلوقية، وهي العاصمة اإلمرباطورية الفخمة، وغالًبا ما تنقل اإلقطاعيون الكبار وتناوبوا السكىن بني مقرا
  والقصور الفخمة يف العاصمة. 

ئمة، ومن الواضح أن اهتماماته قد تركزت على الدين بشكل هذا؛ ويبدو أن انتقال فتق من موطنه إقليم مد كان بصورة دا
حثًا عن هللا، وخيرب أحد املصادر العربية أنه عندما كان يف بيت األصنام، وكان فتق   مطلق، فقد كان مثل العديد من أترابه 

م هتف به من هيكل بيت األصنام هاتف:  كل حلًما وال حيضر كما حيضر سائر الناس، فلما كان يف يوم من األ  فتق ال 
م، فلما رأى فتق ذلك حلق بقوم كانوا يف نواحي دمسيسان   تشرب مخًرا وال تنكح بشًرا، تكرر ذلك دفعات يف ثالثة أ

ملغتسبة، كما ذكره صاحب (الفهرس النبيل).    معروفني 
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، فمن احملتمل أن هذه التسمية تتطابق مع بيت  هذا وال نعرف نوع اهليكل الذي يصفه النص العريب، ويسميه بيت األصنام
، أو لعلها تتطابق مع عبارة   نوس، وأطلقت على املعابد الوثنية يف سور نية وردت يف حكاية جري برتكي، وهي عبارة سر

، وهي عبارة تطلق يف الفارسية اجلديدة على املعبد البوذي بيت بوذا، هذا وليس من املستبعد أيًضا أن  املقصود هو  بوختا
م االمرباطور أزوكا،   املعبد البوذي؛ ألنه من احملتمل كثريًا أنه كان هناك مقر إرسالية إرشادية بوذية يف بالد الرافدين، منذ أ

  ومهما يكن األمر؛ فقد محلت مرمي بعد فرتة وجيزة من حادثة بيت األصنام بولد مسته ماين. 
ريخ ميالد ماين على أن لطبع جند  هذا؛ وميكن حتديد  ه حدث يف الرابع عشر من نيسان لعام ستة عشر ومائتني للميالد، و

أن االسطورة املانوية قد زخرفت هذا احلدث بكل أنواع البشائر اإلعجازية الرائعة، فمن املفرتض مثًال أن أم ماين قد علمت 
ا رأته ُيصعد به إىل السماء مث يهبط  عن طريق الرؤى واإلهلامات ملا قدر البنها من مواهب وعظمة مقبلة، زد على هذ ا أ

  منها، هذه املسألة األخرية هي الناحية اليت تستبق قيام التقاليد الغريبة املتعلقة بصعود ماين إىل السماء. 
ت من احملال الوصول إىل نتيجة حامسة، وتبًعا لروايته هو كما حفظها ت حول حتديد مكان والية ماين،   ونظًرا لتنوع الروا

بل الشمالية،   ر قوسا األعلى، من بالد  ر الباقية)، فإنه ولد يف قرية تدعى مردونوس من  لنا اإلمام البينوين يف كتابه (اآل
بل، وذلك يف قصيدة الشهرية وصفبها ذاته فقال: إنين أ   لفعل يف بالد  ن مولده حدث  وأكد ماين هذه الرواية وقال: 

بل. الرسول الشكور املبعوث م   ن أرض 
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ه أنفذ فحمله إىل املوضع الذي كان فيه، فريب معه، وعلى ملته، ومبعىن آخر   أما الفهرس وهو مصدر عريب، فريوي: مث إن أ
أبقى فتق ولده إىل جانبه وعلمه دينه، ماذا كان هذا الدين استناًدا إىل الظروف ال بد أنه دين املختسلة ال غري، وتتوافق  

كونيه، ومها منقضى وحلي، وهواري، وتعنياين على عبارة امل ين فيودور ختسلة العربية مع تسميتني ورد لدى الكاتب السور
التوايل الذين يُطهرون أنفسهم حبلل بيضاء، ويف حني يتطابق التعبري األول مع عبارة املختسلة العربية، فإن التعبري الثاين  

، وهو لقب أطلق على طائفة فارسية ظهرت فيما بعد، ومهما يكن احلال يالحظ أن  ينسجم متاًما مع عبارة سيفيد جامغان
ن يف   وس، والكهنة السور العديد من طوائف الكهنوت قد استخدمت األرضية البيضاء مثل: الربمهيني، واملندعيني، وا

تطابق املعىن واجلوهر بني الذين   دورا وربوس، وعليه يصعب أن تلفت هذه التسمية انتباهنا أكثر، ومع ذلك ومن األوضح
ت القبطية املانوية كيف  ميارسون الغسل، والذين يطهرون أنفسهم. وهذا يستلزم ضمنيا وجود طائفة معمدانية، وتروى الكتا

ياة  أن أحد احلواريني سأل ماين عن الكائنات السماوية اليت بقدسها أهل الفطرة، فأجابه ماين مشريًا إىل حياته األوىل واحل
  الثانية، وبال شك إىل احلياة الثالثة أيًضا.

ا الكائنات البدائية السلمية الثالثة، وعليه   ومن املؤكد أن هذه التعاريف موجودة بدقة يف األدب املندعي القدمي، واملعين 
واملانوية، ومظهرمها الغنطوسي يقود تصريح ماين مباشرة إىل املندعية، وبفضل التوائم الذي مييز كل من املثيولوجيا املندعية، 

العام، وطقوسهما الدينية، والعديد من تعابرييهما املتخصصة، وميكننا أن نفرتض بكل ثقة أن فتق قد انضم إىل طائفة  
بل اجلنوبية، وأن ماين نشأ وترعرع يف وسط هذه الطائفة املعمدانية، وتواجهنا هنا بعض العقبات.    املندعيني يف بالد 
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لقد فرض على فتق اإللتزام ببعض مظاهر الزهد والتقشف، وهي االمتناع عن تناول اللحوم، وعن شرب اخلمر، وعن مباشرة  
ت املندعية ُتردد يف أماكن  النساء، واملندعية كما هو معلوم ليست من حيث املبدأ عقيدة تقشف، ولكن يالحظ ان الكتا

اك حتذير خاص ضد استهالك اخلمر الذي يؤدي إىل الفسوق؛ لذلك من  خمتلفة مواعظ ضد اجلشع والسكر والشبق، وهن 
الواضح أنه كان لدى املندعية نزعة شديدة حنو األخذ مبنهج حيايت متقشف وعفيف، ويف هذا الوسط وضمن هذه الظروف 

شأ ماين يف جنويب  ترعرع ماين، ولذلك فإن استنتاجنا هو االستنتاج نفسه الذي توصل إليه البحث احلديث، والذي يقول: ن
بل يف وسط طائفة غنطوسية معمدانية، هي بال شك الطائفة املندعية، وهناك تلقى بوضوح مؤثرات كانت حامسة   بالد 

  لنسبة ملستقبله. 
ه الوحي للمرة األوىل، يذكر هذا بيسوع البالغ من العمر اثين عشر عاًما يف اهليكل، وكان  وملا مت ملاين اثنيت عشرة سنة أ
ه من ملك جنان النور، واملقصود   ن الوحي أ هذا سنة مائتني ومثانية وعشرين، ومائتني وتسع وعشرين ويروي الفارس 

ب، وقام كائن مساوي بنقل الوحي إىل ماين، وهو مالك يسميه  مبلك جنان النور يف املصطلح العريب املانوي هو هللا رب األر
نية توما أي: التوأم وتتوافق هذه العبارة مع كلمة سايسا، سايس   النص العريب التم، وهي عبارة مأخوذة من الكلمة السر

ت املانوية املصرية، وكان حمتوى رسالة الرسول السماوي ملاين: اعتزل هذه امللة فلست من أهلها،  القبطية الواردة يف املدو
ن لك أن تظهر حلداثة سنك، وبن لنزاهة وترك الشهوات، ومل  اء على ذلك هجر ماين الطائفة املعمدانية، اليت كان وعليك 

ا والزمها حىت تيك الساعة، متشًيا مع إرادة والده.   قد التحق 
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ن تلك الطائفة املذكورة آنًفا مل تكن قادرة على التساؤل معه، لذلك ختلصت منه، وأطلقت   هذا؛ ويروي سيودور كونية 
ج عبارة توأم على القرين السما وي للنيب، فمن خالل نزوله من السماء جرى تكليفه بتبليغ رسالة النبوة، ولقد كان 

التفكري هذا إيراين املنشأ، ومعروفًا يف األنطوسية بشكل عام، وهو سيشغل فيما بعد دورًا هاما يف األفكار اإلسالمية، وتذكر  
نبوته، وتروي عنه قوله يف هذه السنة نفسها عندما كان امللك  نصوص القبطية أنه مت منح ماين املعرفة الكاملة عند تبليغه ب

ح يل معرفة السر احملجوب عن عصور وأجيال   أردشري على وشك التتويج، نزل الفارقليط احلي، وكلمين للمرة األوىل، وأ
  بين البشر. 

حه يل، و  تبع هذا على نفس املنوال ذكر مجيع السر العميق والعايل سر النور والظالم سر الصراع واحلرب املاحقة كل هذا أ
ح   النقاط األساسية للعقيدة املانوية اليت يُفرتض أن ماين تلقاها يف فرتة الوحي بسببها. وينهي ماين روايته بقوله: "وهكذا أ

وتذكر  الفارقليط يل وعلمين كل ما كان وما سيكون"، وبناًء على ما سبق جاء اسم الرسول السماوي هنا الفاراقليط احلي، 
لفاراقليط الذي بشر به عيسى يف اإلجنيل.    املصادر العربية أن ماين قد وصف نفسه 

يت ماين،  لتوأم الذي  ذا االدعاء بناًء على ما تقدم، بيد أنه كيف ميكن القول عندئذ أن ما يسمى  هذا، وال ميكن الطعن 
ح القدس هو كالتوأم نفسه، فيقول يوديوس يف الفصل الرابع  هو ذات ماين العليا متاًما؛ ألن الفاراقليط احلي الذي هو رو 

والعشرين: ادعى ماين أنه شيء واحد مع توأمه روح القدس، ويف مجيع األحوال حىت وإن كان ماين قد خاض غمار جتربة  
لنسبة له؛  طبيعته املشرتكة مع حامل اإلهلام السماوي، عندما كان يف الثانية عشر من عمره، فإن الوقت مل يكن حان ب عُد 

مة، وذلك تنفيًذا ألوامر   ليظهر بوضوح بني الناس، وبقي ماين يعيش يف عزلة 
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الرسول السماوي، واستناًدا إىل التطورات الالحقة ميكن احلكم أنه أمضى فرتة اإلعداد هذه يف دراسة اآلداب املقدسة، اليت  
  يف التأمل يف مجيع ما درسه. كانت آنذاك متداولة يف حضارة بالد الرافدين، و 

وال بد أن هذا التأمل وهذه القراءة قد أنضجت قناعته، ومهما يكن احلال مت اآلن إكمال املرحلة إعداده وتطوره الديين،  
يف وهي املرحلة اليت ُميكن أن نسميها املرحلة املندعية، وأخريًا وصل التفويض املنتظر لبثِّ الرسالة إىل العامل، وصل إىل ماين  

سنة مائتني وأربعني ومائتني وواحد وأربعني من امليالد، فيومها قال امللك له: "عليك السالم ماين مين ومن الرب الذي  
أرسلين إليك واختارك لرسالته، وقد أمرك أن تدعو حبقك، وتبشر ببشرى احلق من قبله، وحتتمل يف ذلك كل جهد"، وهكذا 

سوًال، وتتناوب عبارة املبعوث يف اإلغريقية، أبو تولوس مع اصطالح رسول؛ لتشري فإن رسالة املالك هي اليت عينت ماين ر 
ين، دائًما بشكل   لنبوة من قبل هللا إما يف السماء أو على شكل وحي ر إىل عبارة نيب، والنيب هو اإلنسان الذي يكلف 

متشًيا مع نصيحة املالك أعلن ماين عن  مكتوب يف الشرق األوسط، وبعد تكليفه يبشر برسالته للناس على شكل عقيدة، و 
م به، وحتوهلم إىل عقيدته.  رزين يف أسرته، وضمن إميا   نبوته إىل والده، وإىل أعضاء آخرين 

ئه، وكان هذا ضرور ألن ماين كان قادرًا منذ   لصلة مع أنسبائه وأقر ونستخلص من هذا اخلرب أن والد ماين قد احتفظ 
ى تلك الوسيلة على نيل الدعم الفعال، ومع ذلك فإن نشاط ماين االجتماعي العام مل تكن بدايته يف بالد  البداية اعتماًدا عل

للغة القبطية: "بدأت التبشري يف    الرافدين كما هو متوقع، بل يف اهلند، وخيرب هو عن ذلك بقوله يف نص جاء 
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مل احلياة، واخرتت هناك خنبة جيده. السين األخرية حبكم امللك أردشري، فقد أحبرت إىل    بلد اهلنود، وبشرت بينهم 
لقد ذهب ماين إىل اهلند بسفينته كما ذهب الرسول توماس من قبل، وهو حني فعل ذلك كان كما هو مرجح مطلع على  

مي مكران وطوران حكاية هذا الرسول، ولرمبا هي أوحت له القيام برحلته، ومن احملتمل أن رحلته مل تذهب به أبعد من إقلي
كستان، فقد كانت األقاليم   الفارسيني، إضافة إىل املناطق الشمالية الغربية من اهلند، وقندهار أي: إىل املناطق املتألفة منها 

الشمالية الغربية واقعة منذ ذلك احلني أي: يف حوايل سنة مائة وثالثني قبل امليالد حتت النفوذ الفارسي الشديد، بشكل أدق 
لتعبري عما  من ا لنفوذ الفرثي، ففي هذه املناطق رمبا كان ماين قادرًا على األقل من األوساط العليا على جعل نفسه مفهوًما 

  كان يريده بلغته الفرثية األم.
سم األسرة السيزية، فإن عدًدا من األمراء الفرثيني كا نوا ومع أن هذه املناطق النتشار املسيحية إىل حكم األسرة املعروفة 

حيكمون هناك منذ أمد بعيد، وكان من بينهم امللك هندوفار الوارد ذكره يف أعمال القديس توماس ويعترب أنشياكا الرجل  
األوسع شهرة بني أفراد األسرة السيزية اهلندية، فهو معروف يف التاريخ على أنه كان احملامي األعظم عن البوذية. ومن احملقق 

جزاء الشمالية الغربية من اهلند، مع أقاليم فارس الشرقية، وذلك منذ أزمان سحيقة، ونتيجة هلذا أن البوذية كانت قوية يف األ
لنشاط واحليوية التبشريية، ولقد كان  ال بد أن ملاين قد احتكَّ عن قرب بعامل هذا الدين الذي كان ما يزال آنذاك مليًئا 

ر عليه، وميكن رؤية ذلك بوضوح، وب شكل خاص يف تنظيمه لكنيسته، ويف األساليب اليت اعتمدها  للبوذية أعمق اآل
  للتبشري لعقيدته بني العامة من 
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ئب امللك املسمى كوشان شاه مل يكن يف ذلك التاريخ سوى أخ لشابور ويل العهد؛ نظًرا ألن امسه كان  الناس، ويبدو أن 
  فريوز. 

مل يكن عليه أن ميكث هناك فرتة تزيد عن السنة، فقد جاء يف روايته قوله يف ومل يقدر لنشاط ماين يف اهلند أن يدوم طويًال، و 
"السنة اليت تويف فيها امللك أردشري وأصبح ابنه شابور ملًكا وخليفة له أحبرت من بالد اهلنود إىل بالد الفرس، وسافرت من  

بل، إىل ميسان وخوز ستان"، وهكذا عاد ماين إىل بالد فارس بسفينة أيًضا؛ ليعرب كما يبدو إىل إقليم   بالد فارس إىل بالد 
ريخ احلادثة الغريبة التالية اليت وقعت ملاين، كما ورد ذكرها يف أسطورة املانوية أثناء هذه  ميسان، هذا ولرمبا أمكن تثبيت 

سان، وكان عدوا  الرحلة، فقد جاء "وفضًال عن ذلك كان لشابور ملك امللوك أخ يسمى مهرشاه كان أمريًا على إقليم ماي 
شديًدا لرسول النور الرائع، وكان قد غرس بستان مجيًال جدا وكبريًا للغاية، إىل حد أنه مل يكن له شبيه، وعرف رسول النور  
آنئذ أن وقت اخلالص قد دىن، وعليهم بعث فقام أمام مهرشاة الذي كان جالًسا وهو شديد الغبطه وسط وليمة قد أقامها  

ً  يف بستانه، مث إ ن الرسول نطق مث تكلم مهرشاه خماطًبا الرسول بقوله هل ميكن أن يكون يف الفردوس الذي يتغىن به بستا
ب واآلهلة، ونسيم احلياة   كبستاين هذا؟ فسمع الرسول كالم الكفر هذا، فأراه بقوته اخلارقة جنان النور مع مجيع األر

ى تستحق أن تذكر، كان ميكن رؤيتها هناك، مث سقط مهرشاة على  األبدية، وبستان فيه مجيع أنواع الغراس وأشياء أخر 



األرض مغشيا عليه ملدة ساعات ثالث، وبقي يف صميم فؤاده ما كان قد رآه، مث وضع الرسول يده على رأسه، فثاب إىل  
  ول كما يلي.نفسه واسرتد وعيه من جديد، ولذلك خر عندما أفاق على قدمي الرسول، وأمسك بيده اليمىن، وتكلم الرس
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  النشاط التبشريي ملاين 
بل احلقيقية، وانتقل من هناك إىل إقليم ميد وفريثيا، وجنح   انتقل ماين بعد هذه احلادثة إىل إقليم آشور سيتان أي: بالد 

ل، وحظي بثالث  أثناء إقامته يف تيسيفون يف إقامة عالقات مع امللك العظيم شابور، وجرى استقباله من قبل امللك اجللي
مقابالت متتالية معه، وحصل على هذه املقابالت بوساطة فريوز أخو امللك الذي كان ماين قد هداه إىل دينه اجلديد أيًضا،  
وتبًعا لسرية ماين كما رواه صاحب (الفهارس) جرت املقابلة األوىل يف يوم األحد، أول يوم من نيسان عندما كانت الشمس 

منا هذه يف هذه  يف برج احلمل، وتقرر  م تتويج شابور، ويشكك بعض العلماء يف أ هذا الرواية أن هذا قد حصل خالل أ
  املسألة، بينما يؤيدها آخرون ويواجهنا هنا سؤال هو هل كان ماين مشهورًا مبا فيه الكفاية للحصول على مثل هذه املقابلة؟ 

إلجياب على أغلب الظن، ألنه لو كان ملاين  مؤيد قوي يف شخصيته أخ امللك ال يبدو هناك أي مسوغ  واجلواب: هو 
إلجياب، وكان برفقة ماين يف مقابلته األوىل للملك أبوه واثنان من تالميذه مها مشعون وزكوا، وكالمها اثنان   للشك 

ملناسبة كتا ذه املناسبة كتابه األول الشابور قان أي: كتاب شابور، والذي هو  نيان، وقدم للملك  به الوحيد الذي  سور
ثر بعمق برسالة ماين، ووافق على السماح له بنشر تعاليمه   لفارسية الوسيطة. وتذكر مصادر املانوية أن شابور قد  كتبه 

  بكل حرية، ويف كل مكان من اإلمرباطورية، ويقول ماين نفسه: "إن امللك العظيم قد بعث بتوجيهاته للسلطات 
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لتقدمي محايتها للدين اجلديد"، ويقص علينا يف سريته قائًال "مثلت أمام امللك شابور، واستقبلين حبفاوة  احمللية يف كل مكان؛ 
  كبرية، ووافق على أن أجتول يف بالده، وأن أبشر برسالة احلياة، وأمضيت كذلك أعوامنا معه بني حاشيته". 

ته عن مقابلته األخرية احلامسة مع امللك العظيم قائًال   "كان امللك شابور قلًقا عليَّ فكتب رسائل توصية ودفاع  وبروي ذكر
لعبارات التالية: ساعدوه ودافعوا عنه، حيث ال خيالفه أحد أو يعتدي عليه". وقد أكد   عين إىل مجيع أشخاص البارزين 

ن ماين قد عاش يف  صحة هذا القول لسكندر ليكوبولوس وهو من فالسفة أفالطونية احملدثة، فأوضح يف الرد على املانوية أ
م اإلمرباطور فليبيان، ورافق اإلمرباطور الفارسي شابور يف محلته، مث قال بعبارة واحدة: "وقاتل إىل جانبه"، وهكذا نعلم أن  أ
مؤسس الدين قد أمضى عدًدا من السنوات بني أتباع اإلمرباطور، ويدل معىن كلمة كوموشونج اليت استخدمها االسكندر أن 

لنظام اإلقطاعي، ويعين الوجود ماين قد انت  سب ألسرة امللك، وكان واحًدا من األتباع امللكيني، وهلذا دالالته، وعالقاته 
ذه األهلية ذهب ماين مع سيده املرتبط به، ورافقه ضمن أتباعه يف محلته  ط خاص للطاعة واإلخالص بني ماين وشابور، و ر

هرة، وبدا األمر يف عام مائتني وستني من امليالد كما لو أن  العسكرية، وحققت احلملة لشابور جناحات عسك رية وسياسية 
سيس احلكم ال أمخيين يف آسيا الصغرى.    شابور سيعيد 

نة الزرا د شتية يف بالطه قد حصل على سلطات مطلقة من امللك العظيم، كما   ويفسر هذا كيف أن كرتري كزموبوذان الد



ره يف األقاليم احملتلة آلسيا الصغرى؛ حيث كان قد  سجلها يف نقوشه؛ ليعيد من جدي سيس الدين اإليراين مع هياكل  د 
  سبق لطبق استقراطية إقطاعية إيرانية االستقرار هناك منذ عدة قرون،
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وس مبوقع سلطوي قوي، وذلك وفق ما رواه اجلغرايف اسرتابوه، وال ميكن تفسري هذه اإل جراءات الدينية  ونعم فيها الرهبان ا
ا تدل على تصميم من جانب شابور على أن يضم إىل األبد بعض أقاليم آسيا الصغرى إىل إمرباطوريته،   السياسية أكثر من أ

  خاصة البقاع اليت كانت خاضعة للنفوذ اإليراين منذ سنة مخسمائة ومخسني قبل امليالد. 
حية أخرى ليس هناك دليل مقنع على أن ما دار يف نة إيرانية حمددة كزرادشتية مثًال؛   ومن  خلده هو إدخال أو تقدمي د

ب الذين يرد ذكرهم يف مجيع أشكال   ذلك أن عبادة النار اليت بعثها كرتري كانت هي الطريق السحيقة القدم لعبادة األر
اكل النار، فمن الواضح أيًضا  املمارسة الدينية الفارسية. مبا أن كرتري وفق روايته الشخصية قد أشرف بنفسه على جتديد هي

لنتيجة كان كل من ماين وكرتري اللذين أصبحا متعاديني فيما بعد يف حاشية امللك   أنه كان مع اجلنود الفرس خالل زحفهم، و
ن. كان ميكن   العظيم، ومن العدل أن نفرتض أن شابور مل يكن قد اختذ بعُد أي قرار لتقدمي اعرتاف رمسي ألي دين من األد

يقع اختياره عليه يف مثل تلك الظروف، وإذا كان ال بد من إجياد حل هلذه املعضلة، فإن املانوية كان أمامها الكثري كيما  أن
ن امللك الساساتين قد رغب يف إبقاء كل من البديلني حتت  تعتمد، لكن وجود كل من كرتري وماين يف حاشية شابور يوحي 

زيج توفيقي من املسيحية والعقيدة اإليرانية مع مرتكزات من عقيدة بالد الرافدين  تصرفه، وكما سنرى إن دين ماين هو م
  القدمية، وفق الشكل الذي اكتسبته من العقيدة احملمدانية الغنطوسية.

لرغم من   وأصبحت املسيحية والعقيدة اإليرانية معتادتني على نوع التقوي الرافدي، ألن التقاليد احمللية مارست نفوًذا قو 
  أنه كان جامًدا يف معظم األحيان،
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وهلذا السبب كانت املانوية يف وضع مناسب أكثر إشراقًا من أي دين آخر بني العاملني الدينيني املتنافسني، الروحيني  
ذا عامل الالهوت املسيحي واإليراين؛ كي يندجما يف كيان توحيدي أعال يوضع حتت تصرف ال سكان العظيمني، واملعين 

األصليني لبالد النهرين بدرجة متساوية، هؤالء السكان ذوي النتاج الغنطوسي املنبعث من عقائد البابلية اآلشورية التلقيدية  
صريني حاميني قويني جدا يف بالط   ت فرص هامة، ولقد امتلك ماين  املوروثة، وال شك أن هذا كله قد أنبأ عن توفر إمكا

  أخويه شابور فريوز ومهرشتان؛ إذ كان قد كسبهما إىل دينه وحوهلما إليه، هذا من جانب. امللك العظيم متثال يف 
ء جدا يف ظل حكم خلفاء شابور، وذلك على الرغم من أننا ال نعرف من   ومن جانب مقابل كان لعدوه كرتري أصدقاء أقو

مكاننا أن نستخلص اعتماًدا عل ى ما نعرفه عن الفئات والتجمعات اليت ازدهر  الذي أيده خالل فرتة حكم شابور، هذا، و
نة الزرادشتية وقائدهم كرتري مل يكونوا يف عوز للقوة، فقد   وس ورهبان الد نشاطها يف البالط أن كال من طائفة الرهبان ا

يت حكم فيها  توفرت حتت تصرفهم كيفما رغبوا، ومهما يكن احلال فقد قوي الوضع القائم، ومتنتُّ خالل الثالثني سنة ال
نية الرمسية لإلمرباطورية   ن األمور بدت كما لو أن الفرص كلها كانت مهيَّأة أمام املانوية لتصبح الد شابور؛ علًما 



نة الرمسية كما طمح ماين ومتىن، وال نعرف االعتبارات اليت عاقت شابور عن اإلقدام على   ا مل تصبح الد الساسانية، غري أ
لكننا نستطيع بكل ثقة أن نقدر حق القدر قوة التقاليد احملافظة اليت ورثها من أسالفه كهنة معابد النار اختاذ خطوة كهذه، 

سرته، كأمري   الزرادشتية يف إصطخر، ففي نقشه الكبري يبزغ شابور من وسط الوصا والتقاليد املوضوعة للطقوس احمليطة 
ملعىن التوفيقي امل مه. زرادشيت تقليدي أي: زرادشيت    قبول للكلمة يف أ

لقد كان هذا هو موقفه الرمسي، ومن اجلائز لنا أن نفرتض أن ميوله الذاتية، ومشاركاته الوجدانية كانت مع ماين، فبدون ذلك 
  يصعب تفسري مواقفه املتعاونة معه، وتيسري احلماية واخلدمات له، ومع ذلك فقد كان هذا هو الوقت الذي شهد 
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مانية اليت كانت ستؤدي بشكل تدرجيي إىل االندماج بني طائفيت الكهنة املتنازعتني يف اإلمرباطورية، وكان هذا  إدخال العل
وسية ومقرها الرئيسي يف شيز  نة الزرادشتية الرمسية، وكان طائفة الكهنوت مها ا سيس الد االندماج هو العامل احلاسم يف 

يالن املساوي للعر  وس  يف ميد الدنيا  د يف إقليم فارس، وقد أحرزت طائفة كهنة ا اق العجمي، حاضرته مهزان، واهلر
املكان القيادي، وأحدثت يف الفرتة الساسانية ملمارسة أفرادها دور حماكم التفتيش ضد املسيحية واملانوية والبوذية، وبقية  

نة الزرادشتية معه بشكل  سيس الد ت الدينية املقدسة،  األقليات الدينية األخرى، وجلب  فعال ادَّعى عدد من الكتا
  والتشاريع مثل األوفستاك أو األوفيستا. 

هذا؛ وليس هناك أدىن شك يف أن ممثلي العقيدة اإليرانية القدمية قد ابتغوا من وراء إقامة العقيدة الرمسية وإجياد الشريعة  
انوية، وال شك أن تدوين الرتاث الديين املقدس القدمي،  فرض التوقف على نشاط العقائد اجلديدة، أي: على املسيحية وامل

لفعل على ثورة هائلة يف احلياة الدينية والثقافية من ميالد إيران، وتصنيف األوفستا يقدمه كرتري املنافس   وإظهاره يدالن 
ا،   متعمد لكتب ماين العقائدية، وعليه كانت الزرادشتية يف حوايل منتصف القرن الثالث من امليالد يف موقف الدفاع عن كيا

لنسبة ملاين فقد طوَّر اآلن من جانبه تشريع منظًما بشكل رائع، أعده حبذر وعناية، وامتدت نشاطاته   وتعزيز مواقعها، أما 
التبشريية وفق خطة مفصلة حنو الشرق والغرب، وتوىل بنفسه القيام برحالت جديدة إىل أجزاء خمتلفة من اإلمرباطورية حني  

اورة إلمرباطورية الرومان. قال بيني، ويف األقاليم ا   : أمضيت عدة سنوات يف فارس، بالد الفرثيني مشاًال حىت أد
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ئل وهو موقع كان املكان الرئيسي فيه مدينة نصيبني، وهكذا جاب   وكانت أقاليم احلدود اليت ذكرها هي مقاطعة بيت أر
ر اإلمرباطورية يف مجيع اال جتاهات مؤسًسا مجاعات جديدة من األتباع حيثما رحل، لكن ماين مل ينشط وحده يف  ماين د

الدعوة إىل اهلداية لدينه، فقد أرسل أتباعه شرقًا وغرً أيًضا، ويصف لنا نص فارسي وثيق اثنني من هذه املشاريق، فنعرف  
  أن ماين كان يف جزء من طيسيفون عندما نظم هذه الرحالت التبشريية. 

ا بعيًدا، بل ابق  وبنا ًء عليه بعث موال ثالثة من الكتب اإلجنيل ونصني آخرين، بعثهم إىل أدى، وأمرهم بقوله ال تذهب 
، وعمل أدى بنشاط عظيم يف هذه املناطق، وأسس عدًدا من األديرة، واختار العديد من   جر يفتح خمزً حيث أنت مثل 

ذه الكتب، وأوجد اخلالص بكل طريقة،  الصفوة والسماعني، وكتب الكتب، وجعل من احل كمة سالًحا، وتصدى للعقائد 



وقهر العقائد وكبلها وتوغل حىت وصل إىل اإلسكندرية؛ حيث أجنز العديد من أعمال اهلداية، واملعجزات يف تلك البلدان،  
  وتقدمت عقيدة الرسول إىل داخل إمرباطورية الرومان. 

قبول لدينه يف مصر، وهو ما يزال حيا، وكانت جناحات مشاريعه الشرقية ذات أمهية  وهكذا كان ماين قادرًا على حتقيق ال
رزة أيًضا، ونُظمت هذه املشاريع من إقليم حلوان الذي حتمل حاضرته نفس االسم، وتقع على الطريق الرئيسة املمتد ما  

لنور يف املدينة اإلقليمية حلوان دعا نفسه  بني طيسيفون ومهزان، ونقل يف النص املقتبس آنًفا أيًضا عندما كان رسول ا
مرآمون أي: املعلم أي: الذي يعرف اللغة الفرثية قراءة وكتابة، والذي كان أيًضا مطلًعا على ما أرسله مع أخوي األمري  

هناك بقوة   أرطبان، وكان كاتبني ماهرين برسم وتزيني الكتب أرسلهما إىل أبرشهار وخاطبهما قائًال "بورك هذا الدين وليتقدم
  بوساطة املعلم واملستمعني والتبشري". 
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لفعل إىل خراسان ذلك اإلقليم  وتظهر أسطورة تدور حول ما وقع ملارأموا عندما قاومه رب حدود خراسان، وهي أنه وصل 
ن الطبيعي أنه كان على الشرقي الكبري، ومارس هناك نشاطات التبشريية، ومبا أن اللغة الفرثية كانت هي اللغة الدارجة؛ فم

  مارآموا أن يتقن هذه اللغة قراءة وكتابة. 
ت فرثية. وهذا دليل   ر الروس هناك عن مدو سم نيشابور، وقد كشف علماء اآل وقد عرف إقليم أبروشهار فيما بعد 

من البعثة التبشريية على  على املوقف املهيمن الذي احتفظت به هذه اللغة مع كتابتها يف هذا اإلقليم الكبري، ولقد أدى تض
سم أرطبان إىل فرضيات بعيدة املدى، وإىل الشكوك يف أن ماين قد وجه نشاطًا سياسيا مباشًرا ضد احلكم   أمري فر 

الساساين يف إقليم خراسان الذي هو الوطن األم للفرثيني، لكننا نستدرك من جانب أول ما نعرفه عن امللك الساساين  
  جتاه ماين ورعايته له؛ فنجد مجيع االفرتاضات من جانب القبائل الضعيفة ال ميكن الدفاع عنها.  شابور، وحسن تصرفه

نية أن أصل ماين الفرثي قد وفر له فرصة مالئمة بشكل خاص يف خرسان يف إقليم أجداد الفرثيني   حية  وواضح من 
ن ة املانوية للتوجه حنو الشرق األقصى، وبدأ مشروع التبشري  القدماء، وأصبح إقليم خراسان اآلن مركًزا هاما، ومنطلًقا للد

لتوجه سنة مائتني واحد وستني ومائتني واثنني وستني حنو   الثالث بقيادة أدى أيًضا، لكن برفق أرزاخيا يف هذه املرة، وذلك 
ت الشهداء  املسيحني نستخلص أن هذه مدينة كليكا بيتسلوك يف إقليم بيت جلمائي، شرقي الدجلة، واعتماًدا على املدو

جحة أيًضا إىل درجة أن ذكرى نشاط املانوية استمرت حية بعد قرن من الزمن تقريًبا.   البعثة كانت 
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لكراهية والبغضاء، ومشوهة إىل حد ما   ا تعج  سم أعمال األرشيلي على الرغم من أ ت املسيحية املعروفة  وتزود كتا
اين اخلاص؛ حيث كان يشاهد بني الناس مرتد سرواًال عريًضا وواسًعا لونه أصفر مييل حنو  بصورة حية عن نشاط م

بليا.   ً   االخضرار، وعباءة خضراء، أو زرقاء مساوية، وبيده عصا طويلة من األبنوس، وحيمل حتت إبط يده اليسرى كتا
رز يف هيكل   إن هذه التجهيزات والثياب هي بال تربير موضحة يف صوريت مرسومتني على جانيب الشكل النصف دائري، 

مثرافيدورا وهي األصول املثيولوجية، ملثيولوجية مثرى، وعليه فنحن هنا أمام املظهر التقليدي املوروث لكهنة مثرى، وعليه  



ن شريزين يف  عندما رأته األعمال مرتدً هذا الزي دعته كاهًنا ملثرى، وهناك كتابة عامة نقشت على عملة معدنية جاءت م
نية للصلة بني  ا كما يلي "ماين املعني من قبل مثرى" وهذه إشارة  ملندعية، ومن احملتمل أن قراء بل، نقشت  جنوب بالد 

ماين ومثرى، هذا من جانب ومن جانب آخر جند مما نستخرجه من معلومات من رسائل ماين، أن ذلك يعطيه مظهًرا آخر  
سوع املسيح. خمتلف متاًما ففي هذه الرس   ائل قدم ماين نفسه، وعرفها يف كل مراسلة على أنه رسول 

م األخرية ونعرف أكثر   ويوضح هذا أن ماين أخذ يف وقت ما فصاعًدا يف إظهار نفسه ممثًال للمسيح بشكل رئيسي، األ
م،  قليًال عن حياة ماين، خالل هذا اجلزء األكثر نشاطًا من حياته الدينية، وال تصبح املعلوم اية أ ات أكثر تفصيًال إال قبيل 

فقد تويف شابور يف منتصف شهر نيسان من عام مائتني وثالث وسبعني من امليالد، وخلفه على العرش ولده هرمز األول، 
نفس  ويف احلال قدم ماين والءه وطاعته له، واختذ امللك اجلديد موقًفا حنو ماين ودينه كان فيه من التأييد واحلماية والرعاية

القدر الذي كان فيه موقف أبيه، فجدد له كتاب التوصية الذي كان أبوه قد أصدره، وحصل ماين أيًضا على إذن خاص  
بل، ومل حكم هرمز   لتقدم حنو بالد 
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ران األول ال بل، وخلفه على العرش اخوه  ذي قدر  سوى عام؛ فقد تويف امللك العظيم يف الوقت الذي كان ماين فيه يف 
  حلكمه أن يستمر من عام مائتني وأربع وسبعني إىل عام مائتني وسبع وسبعني ميالدية. 

وأخذت ماين رحلته إىل احلوض األسفل لنهر دجلى، وقد زار الطوائف املانوية اليت كانت قائمة على طريف النهر، ووصل إىل  
م مملكة كوشان حباضرتيها كابل وقندهار، ويبدو انه شعر  مدينة هرمز أردشري يف إقليم خوزيستان، وكانت نيته أن خيرق إقلي

م   خبطر يتهدد حياته، وهلذا حاول الوصول إىل تلك األقاليم حينما كان قادرًا على االعتماد عن احلماية والتأييد منذ أ
رته ألراضي مملكة كوشان، و  لذات وصله اعرتاض على ز تظهر هذه التطورات يف أعماله التبشريية األوىل، ويف هذه املرحلة 

املقام األول مدى معرفة املوظفني امللكيني، واطالعهم اجليد على حتركات ومشاريع سفر الشخصيات السامية، ويف املقام  
  الثاين أن ماين أحرز منصًبا عالًيا مبا فيه الكفاية خلضوعه إىل رقابة شديدة من قبل السلطات العليا. 

ط يف الرقابة قدمي، ويصف لنا نص قبطي األسابيع األخرية من حياة ماين فيقول: عندما تلقى وذلك تقليًدا لعادة أمخينية ومن 
ماين االعرتاض امللكي رجع لتوه يكتنفه الغضب واألسف، فغادر هرمز هاردشري إىل ميسان، وتوجه من ميسان إىل أرض  

ع رحلته حذر أتباعه وأنذرهم بقرب موعد  دجلة، ومن هناك ركب النهر إىل طيسيفون، وعندما كان على ضفاف النيل يتاب
نيله الشهادة، وذلك بقوله "انظروا إيل واملئوا عيونكم مين  أوالدي ففي قريب سريحل جسدي عنكم"، وهكذا عاد ماين  

ر دجلة حىت مدينة طيسفون، وانضم إليه بعد قليل أمري من املرتبة الثان ية امسه  إىل بالد الرافدين وتوجه بسفينته مشاًال عرب 
  ت، كان ماين نفسه 
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قد حوله على يديه إىل دينه اجلديد، ونواجه هذا االسم فيما بعد حوايل ثالمثائة ومخسني من امليالد، وهو ينتمي إىل إقطاعية  
  أرمينية، ويتزعم عشرية صهراواين، ولعل مرافق ماين كان جد هلا، ولعله كان يف الواقع ملًكا فرثيا صغريًا. 



إذا صح أن األمري املستجيب للدين املانوي كان من أرمينيا، فسيزود هذا األمر بتأكيد جديد حول ارتباطات املانوية مع و 
ت كي ما حيضر مع ماين، لكن يبدو أن   رام األول امللك العظيم اجلديد أوامره إىل  مناطق إيران الشمالية الغربية، وأصدر 

ذه الرحلة املصريية األخرية، وأخذ طريق الرحلة اليت سلكها ماين قبل  شجاعته خانته وهلذا حتتم على م اين أن يقوم وحده 
  وصوله شكل قوس عريض.

رة عظيمة، كما تؤكد النصوص القبطية على أن   ووصل إىل بيالفاد املدينة السكنية الضخمة، ويبدو أن وصوله قد أحدث إ
خلطوة األوىل عن طري وس قد قاموا  ام رفعوها إىل امللك،  الكهنة ا ق قائدهم، رمبا بتقدمي شكوى، أو رمبا بشكل عريضة ا

ام سواء أكانت مكتوبة أو شفوية لتمر عرب سلسلة من القنوات املتنوعة، وذلك تقيًدا بنظام قواعد   وكان على عريضة ا
بتة.   موضوعة و

اخنة، ومناظرة كانت كبرية، وانتهت اجللسة  هي شكوى ضد ماين والذي التقى مع امللك وجرت بينهما مقابلة كانت س
هلا من كل من شابور وهرمز، وختم مقالته قائًال "افعل بيما تراه"  عمال الرعاية واإلحسان، اليت  رام  الصاخبة بتذكري ماين 

ألغالل، فوضعت ثالث سالسل حول يديه، وثالث أخرى حول عقبيه،  وواحدة  وبناًء على ذلك أمر امللك بتقييد ماين 
  حول رقبته، وربط األغالل، وأخذ إىل السجن. 
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م   لقيود معروف من سجالت الشهداء املسيحيني، ولقد أمضى يف تلك احلالة األ إن هذا النوع القاسي من التكبيل 
ر من عام مائتني وست وسبعني  ميالدية، أو  املمتدة ما بني التاسع عشر من شهر كانون الثاين والرابع عشر من شهر شو

ط مائتني وسبع   حسبما يذكر تقريري آخر من احلادي والثالثني من شهر كانون الثاين إىل السادس والعشرين من شهر شو
م الستة والعشرين أن يرى حوارييه، ويتكلم معهم، وملا شعر   وسبعني، وفق قاعدة شرقية قدمية كان ماين قادرًا خالل هذه األ

ايته  قرتاب  أعطى أتباعه املقربني توجيهاته خاسة ومناسبة، وقد قام مارآموا الذي كان حاضًرا لدى إعطاء ماين  ماين 
نة املانوية، فيما بعد.    لتوجيهاته هذه بنقلها إىل صلب الد

مكان جسده الذي أضعفه الصيام، وأضناه الكبت أن يتابع   مث خارت قوة ماين الذي كان يف الستني من عمره، ومل يعد 
ار يف اليوم الرابع من شهر شهريفر، ومات فصعد من جسده يف الساعة احلادية عشر إىل مساكن  حت مل األغالل الثقيلة؛ فا

جاللته يف عليني، وحضر ذلك راهب مانوي امسه عازاي، واثنان من الصديقني، وانتشر خرب موت ماين بسرعة متناهية يف  
ت، وجتمع الناس يف مجاع ات كبرية، وأمر امللك العظيم بغرس مشعل حمرتق يف جسد ماين؛ ليتيقن فيما أرجاء مدينة بيت ال

ت، مث قام فيما بعد   ب بيت ال لفعل، مث مزقت جثته، وقطع رأسه، وعلق فوق  نة البغيضة ميت  إذا كان زعيم الد
  األتباع املخلصون له بدفن البقا الفانية يف طيسفون. 

رك على سيد   حممد وآله وصحبه أمجعني. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. وصل هللا وسلم و
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس اخلامس عشر

نة املانوية (    )) 2(الد
  

  إرسال اإلنسان األول القدمي وهزميته
بعوث رمحة للعاملني سيد حممد، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين، الغر  احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على امل

حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد:    امليامني، ومن تبعهم 
له اخلري وإله الشر؛ فنجد يف تعاليم  الثنينية، أو القول  فتعال بنا اآلن نتحدث عن تعاليم ماين ومبادئه والوصول إىل القول 

؛ إرسال اإلنسان األول وهزميته، عودة اإلنسان األول، استعادة ذرات النور، أسطورة إغواء احلكام ماين هذه املبادئ 
آلخرة، الفلك.    األراكنة، املقاييس املضادة للمادة، الروح مبثابة مركز للفداء، اإلميان 

  فنقول حول إرسال اإلنسان األول القدمي وهزميته:
لكلمات التالية: إنين أبشر أن هناك عنصرين  جيعل أوغستني يف إحدى املناقشات اليت  دارت مع املانويني، فاوست ينطق 

رئيسني مها: الرب واملادة فأعزو كل ما هو شرير إىل املادة، كما أعزوا إىل الرب كل قوة خرية، كما هو الئق به، ويتصرف 
املادة قد قامت يف حمور نظام ماين الديين، وميكن  فاوست هنا مبثابة تلميذ خملص ملاين؛ ألن عقيدة العنصرين األسايني الرب و 

لتايل ميكن   سم النور والظالم، أو احلقيقة والكذب، و هلاتني املادتني األبديتني اللتني مل ختضعا ألية عملية خلق أن تستمرا 
ا كائن هو الرب، يف حني أن الكذب والظالم أي: ا ردة حلقيقة النور على أ ملادة مل يلتقيا بشكل مطابق يف اعتبار املفاهيم ا

ما أمري الظالم، ومع ذلك فهو ال يعين أن املانويني قد اعرتفوا بوجود   تسمية جمردة فحسب، بل ميكن جتسيدمها على أ
إهلني، فيقول فاوست خبصوص ذلك: "مل يكن هناك أبًدا امسان إلهلني يف تفسرياتنا، فنحن نتعرف بوجود عنصرين رئيسن  

  الرب واآلخر املادة، أو كما أقول عادة وبشكل مألوف الشيطان، يساوي هذا الرفض ملنح نسمي أحدمها 
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ند كريستيان بور منذ مائة  مة" كما أشار إىل ذلك فرند لطبع ازدواجية ذات نوعية  العنصر الشرير أي: املادة اسم الرب 
  ومخسني سنة مضت. 

ن العنصر اخلري أمسى من الش ر، وهو مسئول عن حجب املنطق. ومن الواضح متاًما كما أكد بور أن ماين قد اختذ واعرتافه 
الثانوية اإليرانية القدمية نقطة انطالق، وقد قامت هذه على أساس فكرة الصراع املستمر بني قوتني رئيستني مها: هرمزد أو 

ان توأمني أو قرينني، وكان عليهما أن خيتارا بني  أهورامزدا، وأهرومان، أو أهرامينو أي: الشر، وكان هذان العنصران الرئيس
ت األوىل للزمن؛ حيث اختار أمهوزد اخلري؛ بينما اختار أهرومان الشر.   اخلري والشر، وذلك يف البدا

ب  وطبًعا تبدو فكرة مثل هذه التوائم السماوية موحية مبساواة األصلية يف املنزلة، كما أن هذا ال يفتقر إىل املساواة؛ إذ جي
إدراك حدود التفسري الواسع املتنوع القائم بوحدة الوجود، الكامن وراء غا لدى زرابشت، والذي مت وفقه إجياد هرموزد،  



، وأيد الرهبان املاجوس املاديون هذه   وأهرامان بوساطة خملوق مساوي بدائي، هو زروان الذي كان إهلًا زمانًيا مكانًيا أنوثوً
م ماين حينما كانت مسيطرة يف العهود األمخينية، وكان هذا أيًضا احلد الفاصل للدين اإليراين العقيدة الزروانية بقوة  فريدة أ

نة املسيحية يف أرمينيا، وبالد الرافدين الشمالية، فقد كان كهان الكنيسة ينتقدون الزروانية، وذلك   الذي تصادمت معه الد
وس.    عندما هامجوا تعاليم ا

ولوجيا الزروانية الرئيسة مولد التوائم السماوية بدقة، وقالت: إن زوران أراد أن يكون له ابن، فقدم  لقد عاجلت املاسي
لفعل سيخلف ذرية له، وأدى هذا  األضاحي لفرتة طويلة من الزمن؛ لتحقيق هذا اهلدف، مث استولت الشكوك فيما إذا كان 

هرامان الشرير الذي أجنبه يف البداية، وكان أسوًدا وكريًها، مث ولد التوأم الثاين أهرامزد، وكان مجيًال وطيًبا، ومبا أن  إىل محله 
  أهرامان قد خلق أوًال، 
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ستطاعته أن يكون حبقوق البكورة يف اإلرث كله، وتلقى الكثري من قوة أبيه زروان على نصف جماالت هذا العامل،  فقد كان 
حية أخرى أهرامزد حاكًما مطلًقا أي: فاستكس شاه، ومنح من جانبه نفوًذا  وأصبح ملًكا هناك أي: شاه، وأصبح من 

  وسيطرة على النصف الثاين من العامل، ولذلك فإن االنتصار على توأمه سيكون يف النهاية انتصارًا له.
د ختفف من غلواء  وإىل هذا احلد جند أن وجهة النظر االزدواجية املوجودة يف تطور الزروانية، والداعية إىل وحدة الوجو 

ن يكون   حية أخرى  حية، وتقضي من  الثانوية املتزمتة، جبعل أهرامان شاه فقط، وجبعل أهرامزد فاتكس شاه، هذا من 
االنتصار النهائي ألهرامزد، وعليه ُقدر من قبل أن يكون أهرامزد املنتصر يف النزاع بني حاكمي العامل، وأنه صاحب األفضلية 

يس هناك من شك أن أهرامان قد اعترب ر حقيقًيا يف هذا النظام الديين، وليس جمرد شيطان فقط، وكان  منذ البداية. ول
ادالت املسيحية تؤكد أنه قد نظر إليه   ، ومع ذلك فإن ا ً ، بل شيطا الكتاب اإلغريق قد أعلنوا مرارًا أن أهرامان مل يكن ر

غضبه، كما أن املسراوية اليت كان قد حتقق أمر ارتباطها مع الزروانية منذ وقت طويل   مبثابة رب، وجبل، واعترب ر قادرًا يف
عتباره  قد أكدت ذلك، وكرثت له املذابح، وقد كتب عليها إىل الرب أهرامان، وقدمت األضاحي على هذه املذابح إليه 

 .   ر
لنتيجة ميكن القول أن ماين قد وسع نزعة كانت موجودة من قبل يف  الدين اإليراين، وكثفها؛ ألن املانوية قد مقتت بشدة   و

  اجلدل القائل: إن قويت اخلري والشر كانتا أختني، 
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وتقول صيغة االعرتاف املانوية لو كنا قد قلنا: إن أهرامزد وأهرامان كا أخوين أحدمها أكرب من اآلخر، إذن أعلن توبيت  
ملغفرة من الذنوب، وكان النور العنصر اهلام للمخلوق األمسى؛ حيث سيطر عليه، واعتقد أنه مادة املخلوق  اآلن، وآمل 

السماوي أو بشكل أدق مادة ميكن فهمها، وهي خمتلفة كليا عن العقل أو املادة، وله النور يف الوقت ذاته، صفة التجلي؛  
ً فقد سيطر على مملكة ال  نور، وبينما كانت هذه اململكة يف الوقت ذاته  فقد كان الرب أبو النور املبارك، وحيث كان عرا

  مؤلفة من نور األرض وضوء الفضاء، فهي مندجمة متاًما ومتطابقة بشكل جوهري مع اإلله األمسى.



ملكها هي يف الوقت نفسه جسد هللا، وعالوة على ذلك مت التأكيد على أن مملكة   لقد كا متطابقني، ألن مملكة النور 
، بل كانت موجودة منذ األزل كتعبري صادق مع وجود هللا الكائن الدائم الوجود، فلو كانت النور هذه مل تكن  إيداًعا مساو

سم   نشأة ذرة واحدة يف مملكة النور من الفيض أو اإلبداع؛ ملا مت منح عاصفة الدميومة ودعا ماين جسد هللا املمكن فهمه 
ا تشكل املنازل، أو احلدود اخلمسة، وهي اإلدراك، والع قل، والرتوي، والرأي، والنية. واعتربت نشاطات العقل هذه على أ

جوهره ومثاره، وأن مصطلح الدار موجود يف البحوث التأملية اليهودية األوىل ويف النصوص املندعية، ونصب اإلله على  
السمات الثالثة ثالث صفات  عشره يف مملكة النور، وأحاط نوره به، كما أحاطت قوته وحكمته به أيًضا، وقد مثلت هذه 

عية ُوجدت مرارًا يف الرتاتيل املانوية، كما ظهرت أيًضا يف مصدر عريب الفهرس، وشكلت  خمتلفة له، وشكلت معه جمموعة ر
  السمات الثالثة لطبيعة هللا فيض وجوده، فيض متَّ إعالنه يف مفهوم هللا. 
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ب السمات الثالثة كوجود فردي، وهي طريقة خاصة للحساب ظهرت مرارًا  ووصفت هذه الوحدة األخرية الكاملة إىل جان
مبثابة مبدأ خاص يف النظام الديين اإليراين اهلندي، كان ممكًنا بواسطتها إضافة جمموع األجزاء كجزء قائم بذاته إىل بقية  

صل هندي آيل، وسيتضح فيما بعد إن  األجزاء، أو حىت مواجهتها ككمية مستقلة متاًما، كما أنه ظهر مبثابة مبدأ كان له أ
شاء هللا أن هذا املبدأ قد شغل دورًا أساسيا يف املانوية، وهكذا كان  أربعة جوانب، كما كان ذلك يف تعليم ماين، وقد مسته 

أربعة، وقد  صيغة الشجب اإلغريقية رب العظمة يف الوجوه األربعة، وهكذا جند أن هذا املفهوم للكائن األمسى اإلله ذا وجوه 
لفعل كائًنا إالهيا ذا أربعة وجوه، كما أن   ؛ ألن زروان كان  لطريقة األكثر احتماًال وقرً من الصورة الزروانية  اتصل 

بتة بني املانوية والزروانية.   االرتباط التارخيي هنا هو حقيقة 
لطبع يف النفوس اإليرانية  املتوسطة، حيث يظهر هللا يف اللسان الفارسي املتوسط  ومن اجللي أن هذه الصلة أكثر وضوًحا 

عية املظهر التايل: الفارسية املتوسطة زروان، هللا، ويف الصدغية زروا،   موعة الر سم زروان، وتتخذ ا اللغة الصدغية 
  ة النور. والزروانية زروان أو زمان، يف الفارسية املتوسطة روشن، النور، ويف الصدغية ليوسوك، ويف الزرواني

يف الفارسية املتوسطة زور القوة، ويف الصدغية زروا، يف الزروانية القوة، يف الفارسية املتوسطة وهي احلكمة، ويف الصدغية 
  يرب كاي، ويف الزروانية احلكمة، أو اكسرات. 

ب، وقد تالقت مع  وكانت مملكة النور مرتامية األطراف غري حمدودة على ثالث جهات إىل الشمال وإىل الشرق وإىل الغر 
  الظالم يف اجلنوب، وكان نطاق سلطة اإلله العظمة، كما دعاه ماين عندئٍذ، حمدوًدا يف هذه املرحلة. 

  وكان نطاق سلطان إله العظمة، كما دعاه ماين عندئٍذ حمدوًدا يف هذه املرحلة، 

)1/365 (  

  

قوال جزلة، ووقف أمامه  ولقد ساد السالم واالنسجام املطلقان يف مملكة النور، كما مت وصف مج لورود  ال اإلله املكلل 
سم أبنائه، وقد   ملزيد من الورود واألزهار، ودعيت هذه الفصول  لورود أيًضا، وقد غطته  اثنا عشر فصًال مجيعها مغطاة 

ب منهم يف منطقة مساوية حمددة، وذلك ضمن خمطط ذي جمموعات ثالثية أر  ن قام ثالثة أر بع تتوافق من  جرت توزيعهم 



ستمرار من   عي، ومت دفع ريح لطيفة واهبة للرخاء عرب املناطق السماوية؛ حيث جرى الرحيق  جديد مع النموذج الر
م مملكة النور؛ حيث سار سكان عامل املادة، ودفع   ما وحادا مع تناسق وو خالهلا، وتباينت حالة مملكة الظالم تبايًنا 

ستمرار، وأدت حركة الدوران وعدم استقرار هذه فيما مضى إىل دميومة بعضهم بعًضا إىل هنا وه ناك، وكانوا دائًما يركضون 
م  عدو الظالم حنو احلافة القصوى للملكة؛ حيث ارتكز الظالم على النور عندما ملح الشيطان وأعوانه مملكة النور، استبد 

ا نزعاته، وتشاور بعضهم مع بعض حول كيفية التسرب إىل وسط  شوق عنيف إىل هذه اململكة السامية الرائعة، هلذا أوقفو 
النور، ومن مث االندماج به، وأعدوا أنفسهم وسلحوها استعداًدا للهجوم، وانقضوا من أسفل على مملكة النور، فأصبحت  

لتهديد واالضطراب اخلطري.    بذلك حماطة 
ركوده الذايت عن فيض وجوده؛ لكي يدافع عن نفسه وعن  وحتتم اآلن على ملك النور وإهله أن خيرج عن صمته املهيب، و 

مملكته، حيث جيب عليه أن ينتقل من وجود التأمل إىل وجود العمل. وكان بور قد لفت االنتباه إىل األصل اإليراين ملوضوع  
ت البهلوية، كما أن الفقرات املناسبة امل وجودة هناك ذات  النزاع املثيولوجي الذي سيظهر بشكل أكثر وضوًحا يف الكتا

  مالمح زروانية صرفة، 
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فقد متَّ صدور إهلهم األمسى، واشتقاقهم من زروان اخلنسي الذي مارس أثناء عملية اخللق دور األب واألم، وواصلت  
ت قوهلا: إن أهرامان الذي جاب عامل الظالم وصل يف إحدى املرات إىل النور وحمله. عند هذا خلق عامل النور  من   الكتا

األسفل بصحبة اجلماعات املسلحة من شياطني الظالم اليت استدعاها، ومع ذلك فإن موضوع النزاع نفسه كان أقدم بكثري 
خ أثناء اقتباسه من مذكرات الكاتب شيوبو مبوس   ريخ تدوينه يف هذيه املصدرين، فقد روى املؤرخ الكالسيكي بلو من 

علوي، وكيف اختلط بذلك اخلري مع الشر وفق وجهة النظر الزرواين، اليت شهد  كيف هاجم أهرامان مع شياطينه العامل ال
للغة اإليرانية الوسيطة، وهي تقول: إن العامل كان على شكل بيضة، وذكر بلتاخ هذا   بصحتها كتاب (احلكمة)، املكتوب 

  أيًضا.
حية أخرى كان اإلله الكائن األمسى نقيا، ولذلك مل يكن أهًال للصر  اع والنزاع، إذن ماذا كان عليه أن يعمل ليحبط  ومن 

قوة الشر، لقد استدعى أم احلياة، ويالحظ هنا أن ماين مل يستخدم قط تعابري مثل خيلق، بل استخدم دائًما فعل يستدعي،  
ذا املعىن اخلاص، مث نية، ومثلما استخدم املدعيون االسم نفسه  للغة السر إن تسمية أم  مثلما جرى استخدام كلمة "قرا" 

احلياة تذكر حبقيقة احلياة األوىل واحلياة الثانية، وعلى األرجح احلياة الثالثة، وهي تسميات ظهرت مرتبطة مع الطهارة، وهي  
  احلركة الغنطوسية اليت انبسقت عنها املانوية نفسها. 

عظمة، جرى ذكره مبثابة كائن أمسى ويتطلب التشبيه بشكل موائم أن يكون هناك أب للحياة، وعوًضا عن ذلك هنالك إله ال
نية، وهنا ال ميكن فقط ختمني الصالت يف اخللفية مع املفاهيم الرافدية اليت    يف النصوص املتبقية للتقاليد السر
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، وذلك  شغلت احلياة فيها دورًا رئيًسا، بل أيًضا مع التقاليد اإليرانية حيث توجد بعض اإلشارات الغامضة إىل احلياة األوىل
يف املواعظ املسجوعة العائدة لزرادشت، وتتطابق أم احلياة يف النظام الزرواين عند مستوى ديين صرف مع اإلله األنثوي  

هيد حتتجب   سم أكسوا شيزخ الذي يبدو من احملتمل أن اآلهلة العظيمة أ القائم إىل جانب زروان، واملسمى على األرجح 
سم نشا قدا  وراءه، وبعدما مت استدعاؤهم م  نية  للغة السر ن احلياة إىل الوجود استدعت بدورها اإلنسان األول املعروف 

حية أخرى هو أهارموزد يف التقاليد اإليرانية أي: ابن زروان،   ، وهي عبارة تعين حرفيا اإلنسان القدمي الذي كان من  ما
ة أم احلياة اإلنسان القدمي تظهره للوهلة األوىل أنه متثيل لألب،  األب ذو الوجوه األربعة، إن نظرة هلذه الثالوث إله العظم

نية بشكل  موعة فقط يف الدين الشرق أوسطي بشكل هام، بل تظهر يف أغنية اللؤلؤة السر واألم، واالبن، وال تظهر هذه ا
خلص املانوي يف مظهره  حمدد؛ حيث يصور البنه املخلص على أنه شباب أو األمري الشاب، وكان هذا هو النموذج امل

للغة اإليرانية البسيطة قد حتدثت عن االبن احلنون، أو استخدمت الكلمة   الرمزي للشباب، كما أن النصوص املكتوبة 
الفارسية كومارا، وهي كلمة دخيلة من اللغة السنسكريتية تعين: الشاب املراهق، وهي تعين يف الدين اهلندوسي: الشباب أو  

  املسمى شندرا. إله احلرب، الشاب
عتبار كونه حمارً شجاًعا، ورأته  وقد أحلت إحدى القصائد املوجودة بني املزامري القبطية إحلاًحا خاصا على مهمة املخلص 

  بشكل رئيسي يف ضوء املنتصر الذي انتصر على قوى الظالم بسبب جلده وجرائته، ومع ذلك استلزم وجوده وجود 
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ة؛ ألن خملص اإلنسان األول مل حيقق انتصاراه إىل بعد هزمية ظاهرية فقط. مسة أخرى له، وهي   مسة املعا
لقتال مع قوى املادة والظالم والشر، وتكون درعه من مخسة من عناصره النورانية مل  لقد ارتدى اإلنسان األول درعه وشرع 

ا  يشكل جمموعها درعه فحسب، بل شكل أيًضا جوهره وذاته احلقيقة وروحه ، ولذلك ميكن وصفها بشكل رمزي على أ
أبناؤه اخلمسة، وقد بذل اجلهد خالل عملية انتقاء جمموعة متنوعة من الرموز والتعبري عن عالقة كانت يف احلقيقة صعبة  

  ومستحيلة فعًال، وال ميكن حتديدها داخل إطار صيغة منطقية. 
سم زيواين، نية  للغة السر وهي اهلواء والريح والضوء والنار، وهزم الشيطان أمري الظالم،   عرفت العناصر النورانية 

وحشوده أمام اإلنسان األول، وسلبوه درعه، أو وفق ما ذكرته رواية رمزية أخرى التهمت الشياطني أبناءه اخلمسة، ومع  
ول مبحض إرادته احلرة إىل  ذلك كانت هذه اهلزمية مقدمة النتصار، فقد اعتربت طوعية إذا جاز التعبري؛ إذ نزل اإلنسان األ

عامل الظالم واملادة، ومسح بتبديل عناصره النورانية، وكانت نيته أن يصبح بذلك مسا قاتًال للمادة، لقد التهم الظالم العناصر 
ا مل تفتقر إىل التشابية األخرى، وحصل   النورانية، وقدم لنفسه بفعله هذا مادة ذات اختالف جوهري كانت ال تطاق كما أ

هنا كما حيصل مع القائد الذي يضحي بطليعة اجليش ويقدمها لقمة سائغة لعدو متقدم؛ لكي ينقذ اجلزء األساسي من  
ستعارة عبارة ريفية مثل: الراعي الذي يتخلى للذئب عن شاة من قطيعه؛ كي ال خيسر القطيع كله.   جنوده، أو 

لطريقة نفسها ضحى اإلنسان األول بروحه لشياطني الظال م، ومسح هلا أن تلتهم أبناءه اخلمسة، ومع هذا فقد كان ما  و
  حدث ضربة مروعة، فكثريًا ما اختذت
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املزامري والرتاتيب املانوية موضوًعا هلا احلالة املخيفة اليت وجد اإلنسان األول نفسه فيها، فقد وقع يف هوة عميقة كانت  
ت املفرتسة، والشياطني  أعمق بكثري من هوة املادة؛ إذ سلب من درعه ا لنورانية وصعقته الضربة، وأحاطت به احليوا

تت مستعدة ألن تلتهمه، وصحى اإلنسان األول من غيبوبته، وأطلق دعاًء تكرر سبع مرات، وعندها   املخيفة، وقيدته، و
نًيا إىل حيز الوجود إنه صديق النور الذي استدعى البناء الع   ظيم الذي استدعى الروح احلية. استدعى إله العظمة خملوقًا 

وتقدمت الروح احلية حنو حدود الظالم مع أبنائها اخلمسة الذين استدعتهم، وأطلقت من ذلك املكان صيحة مدوية إىل  
ما   تاف مدوٍّ، واعتربت هذه الدعوة وهذه االستجابة على أ اإلنسان األول احملتجز حتت األرض، والذي أجاب بدوره 

للغة اإليرانية   شخصيات مساويتان مقدستان، وتعرف دعوة واستجابة، أو بشكل أدق ما مت استدعاؤه، وما مت إجابته 
نية قر وأنيا، ومها ستتحدان وتصعدان إىل أم احلياة، وإىل الروح احلية.    الوسيطة، ويف اللغة السر

اس احلالة اليت تتكرر مرارًا، ويف كل مرة جتد  كان احلوار الذي تطور بني الدعوة واالستجابة ذا أمهية كبرية، ألنه أرسى أس
ين فيدور   ا يف ضيق، فتطلق صيحة تنشد فيها اخلالص، تتلقى هتاف احلرية. ولقد حفظ الكاتب السر روًحا على األرض ذا

إلمكان فهم نربات صوته يف املقطوعة الشعرية الصغري حيث يق ول: "مث ر كونيه لألجيال أقوال ماين حول هذا، وما زال 
صرخت صوت احلية بصوت عال، وكان صوت الروح احلية كالسيف احلاد، وقد كشف عن شكل اإلنسان األول، وقال  

ه، السالم عليك أيها املمتاز بني األشرار،  أيها الالمع وسط الظالم، رب قائم وسط وحوش   خماطًبا إ
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ول بعد ذلك مباشرة وقال: تعاىل مع السالم، وأحضر أسباب  الغضب ال يعرف شيًئا عن عظمته، وأجابه اإلنسان األ
ئنا أو آهلتنا أبناء النور يف مساكنهم".    الطمأنينة والسالم، وتكلم معه قائًال كيف هي األحوال مع آ

  لقد حددت حتية الروح احلية التباين بني وضع احلال لإلنسان األول وبني أصل احلقيقي وقدره، وأن أول سؤال يدل على
ءه أبناء النور، يعين: هل كانت تضحياته عدمية اجلدوى، أم مت إنقاذه.    قلق اإلنسان األول قد خص به أقر

ا، ومت  عودة اإلنسان األول القدمي: مادة الروح احلية اليت كانت بصحبة أم احلياة يدها اليمىن اإلنسان األول، حيث أمسك 
ا وعالًيا مع أم احلياة والروح احلية، وحلق مثل النور املنتصر املبنثق من الظالم انتشاله من أعماق عامل الظالم، وارتفع عاليً 

حىت متت إعادته إىل جنة النعيم مسكنه السماوي؛ حيث كان ينتظره أنسباؤه، كما أنه يوجد وصف آخر يف تعليم املانوية  
ذه العودة، فقد جرى وصف هذه العودة يف أحد املزامري املكتوبة كما يلي: كان ابًنا لألب األول، وكان أمريًا ابًنا   يتعلق 

مللك، لقد سلم نفسه لألعداء، وختلى عن ملكه مجيًعا، ووضعه يف القيود، وحزنت من أجله مجيع املعاقل واملمالك، وتوجه  
  اطني هكذا؟ لدعاء إىل األم احلية، فتوسلت من أجله إىل رب اخلليقة، إنه االبن الوسيم والربيء، فلماذا فعلت به الشي

ولسوء احلظ هنالك سقط يف النص عند هذه النقطة، حيث كان من املفروض أن يكون هناك وصًفا إلنقاذ اإلنسان األول،  
ويستمر النص يف نصحه له؛ ليجمع عناصره النورانية املبعثرة قائًال: أمجع أطرافك، فلقد أعد اجلمال السرمدي مطيته عن  

ته األم وقبلته قائلة: ها قد عدت أيها االبن املنفي، أسرع واعرب إىل النور، فلطفك  مظهر نوراين، ليبدأ زحفه، وأمسك
  وعظمتك متلهفان إىل لقياها. 
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جة العودة متت ممارستها هنا،   ه يف أغنية اللؤلؤة، غري أن  ومن الواضح أن الوضع متطابق هنا مع الوضع الذي شاهد
ذا التصوير. وذلك عندما يتحد االبن الشاب مع أ   مه، كما أن األثر العاطفي اجلياش والنبيل بشكل غري اعتيادي أخاذ 

ا، والضربة املميتة   لكفاح بشجاعة هو بطل فىت متوقد يرتدي درًعا متأللًئا، واهلزمية الفجائية ومرار فالشاب الذي يشرع 
يف موطنه إزاء مصريه البشع واملشئوم، مث وصول  تنبه املفزع عندما يدرك حالته املخيفة وصيحة النجدة اليائسة والرعب 

املنقذ واحلوار القصري الرشيق بني املنقذ واملنقذ، واملشهد احلي للعودة عندما تعانقه األم وتقبله، واالبن الوحيد الذي  
غرية بشكل  اعتقدت أنه رحل إىل األبد. كل ذلك سلسلة كاملة من األحاسيس امللونة، واملسرية بواسطة هذه املشاهد املت

ثري املشهد األخري مثري بشكل ال ميكن وصف وقعه على مستمعي املذمور، وميكن ختيل ذلك إذا فهمت الطريقة  مثري، و
ذه األغاين املانوية.   اليت مت من خالهلا نيل إعجاب قلوب املؤمنني 

نوية؛ فاإلنسان األول هو املخلص، وهو  ويعترب موضوع األم اإلنسان األول وختليصه املوضوع الرئيسي يف املسيولوجيا املا
لنسبة ملظهر اإلجياب واالفتداء للمخلص،  بنفسه حباجة إىل افتدا، ء فتلك هي العقيدة القنطوسية للمخلص املفتدي، وأما 

للغة اإليرانية الوسيطة تستخدم عبارة وامهان، وزلوخ، وعبارة مانوا مهيت وزروخ يف الفارسية  فإن النصوص املانوية املكتوبة 
الوسيطة، ويشري كل منهما إىل نئوس العظيم، وهو مفهوم متأصل يف الدين اإليراين القدمي، ووجه نظر متطابقة مع وجهة نظر  

  ماين، وموجودة إىل حد ما يف غسا الزرادشتية. 
ت أو  ا تتكرر يف كتا لفعل إىل أن النظرية تعود للعهود اإليرانية اهلندية؛ أل نشاد اهلندية مبثابة عنصر يف  وهو دليل يشري 

  خط أمتان برامهان يف التفكري 
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املسيولوجي، ويربز مفهوم نئوس العظيم يف جمموع الفصول القبطية، ونتيجة لقهر قوى الظالم لذرات النور فقد نشأت حالة 
نية مصطلح من املصطلحات اإليرانية القد مية، وكلمة قوجمشن تعين االمتزاج يف  من االمتزاج مع الظالم بعد القتال، وهذا 

للغة اإليرانية الوسيطة، وهي تعين حالة من احلاالت عندما يتداخل فيها اخلري والشر بعضهما  النصوص الزرادشتية املكتوبة 
  يف بعض.

لطبع إن مفهوم امل للغة اإليرانية الوسيطة قوجمشن أو أجمشن و زج بني النور  وهكذا تسميها النصوص املانوية املكتوبة 
والظالم بني الفضاء املفهوم واملادة ُتشكل أيًضا جزًءا من الرتاث اإليراين القدمي للمانوية، ومن املؤكد أن فكرة وجود إله  

عتماد هذه التسمية لتلك التطورات اليت ال   ة قد كانت عنصًرا من عناصر الدين الشعيب اإليراين، وذلك  قاسى من املعا
  الزرادشتية.  ميكن عزوها إىل

ر ضعيفة هلذه الفكرة على حنو غري مميز يف أرمينيا على حافة احلضارة اإليرانية، فقد ُوجدت عقيدة   هذا؛ وميكن إجياد آ
ة، وجيب أن يضاف إىل هذا   شعبية متحورت حول شخصية امسها أرتوازد وهذا اسم إيراين صرف، وهو رمز مثبت للمعا

ت الشعبية األرمينية القدمية تردد   حقيقة أن احلقيقة الشعبية ليست متطابقة مع الدين، ومع ذلك فمن احملتمل أن احلكا
لفعل املعتقدات املسيولوجية يف هذه احلالة اخلاصة. وعلى النقيض إن الشكل العاطفي القوي الذي اختذه موضوع اإلله  

نية يف وقت الحق إن شاء هللا. غري  املتأمل يف املانوية، ميكن عزوه لوضوح لتأثري عقيدة متوز الرافضية،  اليت ستتم اإلشارة إليه 
أن هذا ال يدعو إىل إنكار أن بعض األفكار من نوع مشابه كانت موجودة يف الدين اإليراين. كان هذا عن فكرة اإلنسان  

  األول القدمي وهزميته يف أسطورة املانوية. 
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  اسرتداد ذرات النور 
يت الكالم عن العق   يدة الثانية أو املبدأ الثاين اسرتداد ذرات النور:و

وصل اآلن سري التقدم الكوين إىل املرحلة اليت مت عندها إنقاذ اإلنسان األول، وكانت عناصر النور ما تزال يف خماضات  
ما إىل لتايل فقد استمرت نفسه وروحه مكبلتني ومشوهيت، ن وقد تطلبتا أن يتم حتريرمها وإعاد  عامل النور،  الظالم، و

ً أي: اإلله مسرا.  زد أحيا سم مهر   ونفذت الروح احلية هذه املهمة وقد دعيت هذه الروح يف التعاليم اإليرانية 
لنظر إىل حقيقة أنه كان   هذا؛ وقد أعطته بعض املصادر اإلغريقية اسم خالق الكوين املادي، وهي تسمية موائمة متاًما 

سم أركون وسلخ جلودهم، وصنع املساء  لتعبري الدقيق خالق الكو  ن املرئي؛ ألنه عاقب شياطني الظالم الذين يدعون 
منها؛ بينما صنع اجلبال من عظامهم واألرض من برازهم، وتشكل الكون من عشر مساوات ومثانية أفالك ورفع واحد من  

نية. أبناء الروح احلية السموات عالية، وكان امسه حامل التألق، وهو صافد زيوا    يف السر
للغة الالتينية، وبدأت الروح احلية مهمة التحرير؛   وقام ابن آخر بتثبيت األفالك الثمانية على كتفه وهو سيكاال وأطلس 

حيث طهرت الذرات النورانية اليت مل تكن قد تلوثت، وصنعت الشمس والقمر منها، أو فلكي النور كما ُدعي عادة، وحول 
  وثت بشكل جزئي، وحولت ذرات اليت كانت قد تلوثت بشكل جزئي إىل جنوم. الذرات اليت كانت قد تل

ومت اشتقاق هذه األفكار من علم هيئة اإليراين مسيولوجي كان مألوفًا لفرتة طويلة، وبسبب أن الكواكب كانت قاسية، فقد  
م من األسبوع قاسية، ومل يكن لطيًفا من بينها سوى يومي األحد واالثنني   .كانت مخسة أ
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ا وجود إجراء معقد، وشرع  وبقيت هناك تلك الذرات اليت كانت قد عانت املزيد من مواجتها مع الظالم، واستلزم أمر إعاد
نية، وتعين: الرسول، ويسمى  للغة السر إله العظمة خبلق فيض جديد كانت أهم شخصياته الرسول الثالث، وامسه أسقادا 

سم مسرا يف الت  ً   عاليم اإليرانية. أحيا
ن االثنتا عشرة عالمة ملنازل دائرة  ً لعذارى االثنتني عشرة للنور، واللوايت احتللن أمكنتهن على أ وكان الرسول الثالث أ
عورة املاء، وحددت   ا كوكب وتشبه  الربوج، ومت اخرتاع قطعة أهلية أصيلة، وهي عبارة عن عجلة كونية ضخمة جدا، كأ

د، وذلك يف النصف األول  ذرات نوره لل سم عامود ا شمس والقمر، وبذخت ذرات النور املتقدة كعامود من نور يعرف 
من الشهر، واجته حنو القمر الذي أصبح بدرًا بعدما امتأل وتضخم بذرات النور، ومت ترشيد ذرات النور خالل النصف الثاين 

  من الشهر من القمر إىل الشمس، ومن هناك إىل جنة نور. 
ويقوم وراء هذا كله حسب املعايري العلمية احلديثة مفاهيم ساذجة جدا، وهي األفكار اإليرانية اهلندية القدمية املتعلقة بتطهري  

الروح اإلنسانية بوساطة هذا الصعود إىل الكواكب القمرية والشمسية، كما أن فكرة عامود النور املمتد من األرض إىل  
رة درب التبانة، املتشكل من أرواح املوتى السماء، واملؤلف من ذرات م  تصاعدة من النور هو جمرد فكرة قدمية عن طريق ا

ستمرار حنو مساء النجوم الثابتة، وقد سيطر هذا التفسري املسيولوجي على العقائد يف العصور القدمية بشكل   املتصاعدة 



لنسبة ملاين فإنه يف هذه احلالة قد تبىن سلسلة من األ فكار، كانت عامة ومتداولة يف العصور القدمية، ومتأصلة يف  عام، و
  إيران والشرق األوسط.
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  أسطورة إغواء األراكنة
سطورة إغواء األراكنة عنصًرا أسطور آخر مل يستطع أن خيفق يف   لثًا: أسطورة إغواء األراكنة؛ أي: احلكام كان ما يسمى 

نيسة املسيحيني بشكل خاص؛ ألنه قص كيف أحبر الرسول الثالث يف مركبه الضوئي أي:  الظهور بشكل كبري إىل رجال الك
القمر عرب قبة السماء، وأظهر نفسه للقوى الشياطنية املقيدة؛ حيث أظهر لألركانة الذكور مجال أنوثته املتألق على شكل  

ث يف هيئة شاب عار متألق، وهلذا يعرض هذا اإلله  عذراء النور يف اإليرانية الوسيطة كانيا غراشن، وجتلى إىل األراكنة اإل
م اجلنسية العنيفة بذرات   ر على شكل خنثى، وحقق نشاط الرسول اهلدف املطلوب؛ فقد قذف األركنة الذكور يف أثناء إ
ت   ت أن تنبعث عند ذلك مع نتيجة أن هذه النبا النور على شكل نطف سقطت على األرض؛ حيث مسح الرتاب للنبا

  ستمرت حتتوي على نسبة كبرية من الضوء هذه نقطة ينبغي مالحظتها.ا
وأما الشياطني املؤنثة، واليت كانت حاملة من قبل فقد ولدت ذريتها قبل حلول األوان، عندما رأت مجال الرسول، ومبا أنه مت 

ا قد التهمت براعم األشجار، ومن مث متثلت ذرات الض وء اليت كانت موجودة يف ذلك  قذف هذه الشياطني إىل األرض، فإ
  املكان.

وخالصة األمر: هي أن الفكرة تستهدف أن تقول أن ذرات النور اليت كانت ما تزال موجودة يف املادة، قد مت توزيعها إىل  
 بعض احلدود بني عامل اخلضار، وبني ذرية القوى الشيطانية إىل حد ما أيًضا إن نظرة إىل عامل أسطورة الواقع وراء إغواء

  األراكنة ستساعد على فهم هذا املوضوع قبل التعمق يف دراسة نظام ماين العقائدي، ويسمى الرسول الثالث 
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سم ال ريسا يزد يف الفارسية   للغة اإليرانية الوسيطة، بينما يسمى  س يزدا يف الفارسية ويف النصوص املكتوبة  ر سم: 
ا  الوسيطة، وتلك هي األشكال الغربية  رسيه اليت يرد ذكرها يف الكتب البهلوية على أ اإليرانية الوسيطة األصيلة ألفذت 

  نريومسعا.
ركونية اليت تعاجل قضا اإلله نرسيس، عندما أعطى هارموزد النساء   ت املتبقية للكاتب فيدورا  وهنالك جزء يف املدو

أحدث أهرامزن السالم والسعادة القوميني أعطى الشيطان أي:  لألتقياء، فهربن وذهنب إىل الشيطان أي: أهرامان، وعندما 
أهرامان السعادة للنساء أيًضا، ومع ذلك فإمنا ترك الشيطان أهرامان النساء يشتهني ما أردن خشي أهرامزد من أن اجلماع  

مره، وهو العمر  مع الصاحلني سيكون كما اشتهينه، ولذلك خلق اإلله نرسيس، وهو عبارة عن شاب يف اخلامسة عشر من ع
املثايل حسب املفاهيم اإليرانية، ووضع عارً متاًما على ظهر الشيطان أهرامان، حيث تشهده النسوة، ويشتهينه، وتنشده من  

  الشيطان، وقد رفعت النسوة أيديهن إىل الشيطان أهرامان، وقلن  أ الشيطان أعطنا هبة من اإلله نرسيس. 
سيولوجي هلذه األسطورة عندما تتم دراسة وجهة نظر ماين حول مسائل اجلنس، ومن املناسب يف وستتم دراسة هذا املظهر امل



هذه املرحلة أن نوجد موافقات ممكنة مع املسيولوجية املانوية، أن اإلله نرسيس املعترب هنا على أنه إله مذكر وليس خنثى،  
رب خملوقات شريرة، تناقد الصاحلني، وبينما يعترب أهرومزد يتم عرضه بواسطة إله على مرأى من املخلوقات املؤنثة اليت تعت

ن، إذ تتغلب عليهن الرغبة مبضاجعته   رة شهو حامي الصاحلني، وأهرامان حامًيا للنساء يتم إظهار نرسيس عارً للنساء؛ إل
  واالتصال به. 

ملقارنة مع نص موائم  إن نقاط التباين هنا واضحة بقدر وضوح نقاط التوافق متاًما، ولسنا حباجة إىل  أن نؤكدها، وقد ثبت 
هول حىت  ا كانت زروانية، والشيء ا من البنداهشن أنه من املمكن إعادة تركيب املسيولوجية اإليرانية األصيلة، وأن نقرر أ

  اآلن هو فيما إذا 
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رى، أو فيما إذا وجدت من قبل ترمجة متطابقة  كان ماين نفسه قد غري التفاصيل يف املسيولوجية الزروانية، وتبىن تفاصيل أخ
لذات أي: إىل   مع النمط املانوي يف الزروانية، وعلى أية حال من املمكن إعادة موضوع إغواء األراكنة إىل ذلك املصدر 

ا مرارًا من قبل.    العقيدة الزروانية اليت التقينا 
د صلة غريبة من ذرات النور والنطف قد احتاجت إىل موجب  هذا؛ وإن حقيقة أن املسيولوجية املانوية حني افرتضت وجو 

ليس مفاجًئا، فقد ارتكز ماين نفسه هنا على آراء معاصرة أيًضا، فقد كانت مدارس الطب اإلغريقية القدمية تعتقد أن النطف 
جية ظهرت  الصادرة عن احلبل الشوكي قد تشكلت من سيالن ملتهب، وقامت خلف مثل هذا التأمل الطيب فكرة مسيولو 

ت هو أن النار هي العنصر األمسى يف اجلسم اإلنساين، ومبا أن  يف الثقافة اإليرانية اهلندية، وكان األساس يف مجيع هذه النظر
اإلنسان هو عامل صغري ميثل الكوين الكلي فقد افرتض أنه مركب من النار واهلواء، واملاء والرتاب، وكانت الروح زفريًا ملتهًبا،  

ا نوع ملتهب من املواد. واعتربت    النطف على أ
واعتقد أيًضا أن الشمس والقمر والنجوم هي نوع ملتهب من املادة، ومن هنا أتت ذاتية اإلنسان العليا، وهي ستعود إىل  
هنا. هذا، وليس من السهل القول فيما إذا كان ماين قد اقتبس هذه اآلراء من مصادر إيرانية أو مصادر هلنستية، فمن  

لنسبة إىل أتباع مذهب الغلطوسية يف حران، وهم الذين أعطوا مقدارًا احمل ت كانت مألوفة متاًما  تمل أن مثل هذه النظر
ا كانت زائعة يف بالد الرافدين عموًما، وقد حققت تصديًقا  وفريًا من الوقت للنظرية والتطبيق الطيب، وميكن التسليم على أ

واإليرانيني، فقد كان ماين ابن زمانه يف مثل هذه املسائل مثله يف غريه دائًما، يعايش الواقع،   وقبوًال على أيدي األطباء اهلنود
ت من حوله؛ ليوجد ديًنا  ت واألساطري واألوهام، وما كان موجوًدا يف واقعه ويف احلضارات، والد ويبين دينه على النظر

ا نعمة، ونعوذ  من الكفر، ومن اخلذالن.يتفق مع الواقع يسريه الواقع، واحلمد  على نعمة اإل   سالم، وكفى 
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  املقاييس املضادة للمادة 
آلخرة، والفلك.  سم املقاييس املضادة للمادة، والروح مبثابة مركز للفداء، واإلميان    ونواصل مع تعاليم ماين فيما يعرف 

  



ا حىت اآلن،  لقد تطورت املادة يف الشخص ذي الشهوة اجلسدة خطة  مرية استهدفت االحتفاظ بذرة النور اليت بقيت 
وقضت هذه اخلطة برتكيز جزء كبري من النور يف خلقة الفرد، وذلك كقوة موازية للخلق السماوي، ولتنفيذ ذلك جرى  

قد سقطت على   اختيار شيطان مذكر امسه أشقلون، وشيطانة مؤنثة امسها منارا إيد وكيما يتم متثل ذرات النور اليت كانت
ت املخيفة اليت كانت مذكرة يف حني قدمت  األرض، واليت كانت موجودة يف إجهاضات احلكام ابتلع أشقلون مجيع احليوا

ت املخيفة املؤنثة لنا ما رأينا.   احليوا
مرائيل فأجنب آدم وحواء أول املخلوقات البشرية، هكذا نشأ اجلنس البشري مبا ال شك فيه من  وبعد هذا مجع أشقلون 

مزيج مقزز للنفس من أعمال أكل حلوم البشر، واملمارسات اجلنسية، وكان جسد اإلنسان مبثابة مظهر حيواين صرف  
للحكام، وكانت شهوته شهوة جنسية مسرية له؛ متشًيا مع خطة املادة لإلجناب والوالدة، فهذا هو مرياث اإلنسان من أصله 

درًا وال راغًبا برتك اإلنسان حتت رمحة عامل الشر، فتجمع يف آدم اجلزء األكرب من النور  احليواين، لكن عامل النور مل يكن قا
  احملتجز واملتبقى، وذلك هو السبب يف أنه أصبح املوضوع األول جلهد الفداء من قبل عامل النور.

درك متاًما لوميض النور  وجرى بذل اجلهد حسب النمط نفسه الفتداء اإلنسان األول، فقد خلق آدم أعمى وأطرش، وغري م
يف داخله، وذلك استجابة لتحريض املادة، وكانت حتيط به ضحية من ضحا الشياطني، فقد كان غارقًا يف ثبات عميق،  

  وظل كذلك حىت اقرتب املخلص منه، ويتم وصف املخلص الذي
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سم هللا ، أو أهرامزد، أو اإلنسان األول، أو يسوع النور هو إظهار ومتثيل للرسول الثالث بشكل متنوع، فهو يسمى حيًنا 
لطبع إن امسي أهرامزد ويسوع ينتميان كل على حدة إىل التقاليد اإليرانية   ً أخرى، و املتألق، أو يسوع املتألق أحيا

نية، ومن املؤكد أنه ابن هللا والتجاسيد املعقول للمخلص داخل إطار النظام، فهو إما نئوس، أو وامه ان من وامهني، والسر
وكان هدفه أن جيدد يف آدم نئوسه اخلاص به، أو روحه اخلاصة به، كما يقال يف اللغة الشائعة، فقد أيقظ بدعوته آدم من  

ثبات املوت، وهزه وفتح عينيه، وأعاد احلياة إليه، وحرره من الشياطني اليت تلبثته بتعويذة، وأراه روح النور احملتجزة، واملتأملة  
دة، وأظهر له أصله املزدوج، كيف أن جسده قد اشتق من قوى الشر وروحه، أو نفسه أي: ذاته الروحانية من عامل يف كل ما

النور السماوي، وعلمه املعرفة الفدائية، واملعرفة الروحية، ومعرفة ما كان وما هو كائن، وما سيكون، والعبارة األخرية هي  
  ي القدمي، وتتكرر يف التعاليم الزرادشتية. صيغة هندية إيرانية نشهدها يف األدب اهلند 

لنسبة للبقية، فيحمل وصف السابق حىت مع التفاصيل الطابع نفسه، وكما هو مبني يف إيقاظ آدم النفس يف األدب   وأما 
وحي املندعي، وتقول رواية سيدور برقونية: مث التفت آدم حنو نفسه وأدرك ذاته مث قال: الويل ملن كون جسدي، وملن قيد ر 

وللمتمردين الذين استعبدوين، ويظهر تعبري املتمردين يف األدب املندعي أيًضا مبثابة تعبري عن قوى الشر املعادية لعامل النور؛  
  حىت إنه مت تبنيه يف لغة القرآن وتعابريه.

من قبل ابن هللا يسوع، فهناك سلسلة من املشاهد املتوازنة مثل دعوة الروح احلية اليت أيقظت اإلنسان األول، وإيقاظ آدم 
غالل املادة، كما أن   أو أهرامزد، أو النور الساطع، والنصح الذي أسداه املخلص لكل روح إنسانية مقيدة 
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إيقاظ اإلنسان األول قد حدث عند املستوى الكوين األعظم، وحدث إيقاظ الفرد عند املستوى الكوين األصغر، وكان بني 
  لذي مت فيه إيقاظ آدم، والذي احتدت فيه مجيع األرواح البشرية يف جهد موحد.املستويني املستوى ا

وتشكل املعركة واهلزمية والثبات العميق واإليقاظ واحلوار وعودة اإلنسان األول، والنفس البشرية بعضها مع بعض سلسلة  
ثلت آلالف السنني يف بالد الرافدين،  من اإلجراءات تتبع بعضًها بعًضا كمشاهد يف مسرحية طقوسية، ولقد كانت مسرحية م

وكانت وصًفا لفقدان اإلله متوز، ولبعثه من املوت؛ حيث انطلق مثل حمارب توجه حنو بلد معاد، انطلق هكذا حنو املوت،  
وسقط يف قبضته، وبقي يف جوف األرض غارقًا يف ثباته العيمق، حتيط به البهائم املتوحشة والشاطني، وذهبت حمبوبته  

إىل امليدان لتيقظه فأيقظته بدعاء، وحبوار جرى بينهما، مث انتشلته وحررته من سلطان عامل املوت، وهكذا عاد  عشطار 
  منتصًرا إىل عامل احلياة. 

نية   لقد مارست هذه الطقوس القدمية نفوذها على وصف عملية الفداء ليس يف املانوية فحسب، بل يف املسيحية السر
ن اليت ثري هذه احلضارة الطبيعية  أيًضا، كما أن األد ً يف بالد الرافدين مل تستطع كليا أن تُفلت من   اختذت لنفسها مكا

يدة، وبقدر ما يعين األمر ماين جند أن دراما متوز قد زودته بنقطة البداية مبسيولوجيتها الرمزية لعملية الفداء، وليس أكثر   ا
مل الهويت هندي إيراين. زود هذه الرؤية الشرقية القدمية للحوادث اليت تصل من ذلك فقد أخذ تفسريه لعملية الفداء من 

  األوجى بعملية الفداء، بداللة فلسفية أكثر عمًقا.
لتفاصيل فغالًبا ما جند أنه من الصعب احلكم يف أي من الصور والرموز املسيولوجية قد صدر عن بالد   أما فيما يتعلق 

لنهائي قد نشأ يف دنيا املعتقدات اهلندية اإليرانية، ويكفي أن نسوق بعض األمثلة لتوضيح هذه الرافدين، وأيها يف التحرير ا
  النقطة:
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خلوف الشديد، كما كان خممورًا بنوبة  ومن ذلك أن اإلنسان عندما سلب من حريته أصبح، وكأنه يف السجن، وكان حماطًا 
ا لدغة  التضليل مثلما يفعل املخدر، وكان أيًضا مبه ة، وكأنه يف هاوية الظالم قد قهرته ضربة الفسوق، وكأ ورًا من املعا

أفعى، وتظهر مجيع هذه االستعارات الكالمية من جديد يف املانوية، وهي متجمعة ومتغلغلة بشكل جلي يف العقائد الرافدية 
سطاعتها بسهولة أكرب أن تربح اجلولة لصاحلها، وعلي ه مل يكن ماين مبدًعا هلا؛ فقد وجدت من زمن خاصة يف عقيدة متوز، و

لت رموزها العرفانية قبل قرون مضت.   طويل قبله، ولرمبا 
وتقع املصطلحات التالية مثل: ظالم، وسجن، ومسالة، وإيقاظ مع مصطلحات أخرى مألوفة حتت عنوان املصطلحات 

لنسبة للقدم، وألصل التقوى األنطوسية ليست هذه التعابري بدون أمهية؛ حيث تظهر هذه املصطلحات يف  الغنطوسية؛ ألنه 
حية أخرى، جند أن األهم من ذلك هو أن العقيدة   السبيل األخري للتطبيق الفين الصرف يف حميط هندي اإليراين ومن 

لفعل إن الدين  اهلندي اإليراين  اهلندية اإليرانية تعرض على العامل املادي وجهة نظر تفرض استخدام هلذه اللغة الغنطوسية، و
يظهر كما هو معرتف به على أنه واحد صارد عن عدة ينابيع، وأنه يهدف حنو حتقيق مفهوم عاملي متشائم؛ الحتقار وازدراء  

الوجود املادي، ويتشوق إىل اآلخرة والزهد الناشئني عن ذلك، وفيه حافز عميق هلجر العامل، وتصبح هذه النزعة اهلندية  
ا ترتكز على التوضيح الفدائي، وهي أن الروح الفردية  النموذجية الطريق حنو سم طريق املعرفة؛ أل الفداء، وتسمى 

يت بعد الروح مبثابة مركز للفداء، وما بعدها من عقائد.    متطابقة مع العظيم أوبرمهة، وهذا الذي حيدوا بنا إىل العقيدة اليت 
رك على سيد حممد وآله وصحبه أ   مجعني. والسالم عليكم ورمحته وبركاته.وصّل اللهم وسلم و
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس السادس عشر

نة املانوية (    )) 3(الد
  

  الروح مبثابة مركز للفداء 
وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين الغر  احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحًة للعاملني سيد حممد، 

حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد:    امليامني، وَمن تبعهم 
نة املانوية، من بعد الكالم عن حياة "مانو". وبدأ الكالم عن مبادئه، ونواصل   فها أ ذا أمضي قدًما يف الكالم عن الد

  القول يف مبادئه وتعاليمه. 
  ثابة مركز للفداء وما بعدها: وبقي لنا الكالم عن الروح مب

إن الشيء النموذجي الذي يعترب ميزة خاصة يف الدين اهلندي اإليراين هو أنه جيب على هذا التمذهب جعل الروح مركًزا 
للعملية الفدائية، ويروي كتاب (القفاال القبطي) الفصول املؤلف من مائة وإحدى وأربعني فصًال، والذي يعاجل صعود الروح 

  ملوت، ما يلي: بعد ا
تشاهد الروح خملصها ومنقذها حاملا تكون قد غادرت اجلسد، وتصعد مع صورة سيدها واملالئكة الثالثة الذين معها، ومتثل  

  بنفسها أمام قاضي احلق وتتسلم النصر.
: إن  ولنتحدث بشكل أكثر دقة: إن النص السابق مزيج من نصني متزامنني شاملني بشكل متبادل، وحسبما قال أحدهم

الروح حتقق النصر عند صعودها على أيدي شكل مؤلف من مثانية، وبرفقته ثالثة مالئكة، ومع ذلك يؤكد مقطع آخر من  
ا الرسول لكل روح تغادر اجلسد   ا اليت يظهر  ): أن اإلله اخلامس هو رمز النور الذي يظهر نفسه يف اهليئة ذا (القفاال

تألقني، وحيمل األول من بني هؤالء املالئكة جائزة االنتصار يف يده كما حيمل املالك الثاين  ومعها املالئكة الثالثة العظام امل
تون مع الشخصية   ج النور، هؤالء هم مالئكة النور الثالثة الذين  نداء النور، وحيمل املالك الثالث التاج واإلكليل، و

  النورانية هذه، ويظهرون أنفسهم للفرد املختار وللمريدين.
سم اإلله اخلامس-ن الشخصية النورانية إ هي إظهار نؤوس. كما جرى جتلية يف الرسول، وهذا   -املسماة يف املثال األخري 

إًذا هو األسلوب الذي مت به ختيل كيف يعمل املخلص الذي خلق اللحم يف شخصية يسوع وماين ورسل هللا اآلخرين، كما  
  يظهر مالئكة املرافقة الثالثة من جديد يف 
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ج النور. وتعين جائزة   ت أخرى، وتستحق االهتمام كل من مواهبها املبينة مع جائزة االنتصار والتاج واإلكليل، و روا
االنتصار: أن ختليص الروح من اجلسد يعترب انتصارًا للمخلوق اجلديد على املخلوق القدمي، كما ميكن فهم الصراع ضد  

ع املادي، أو يف إطار معىن احملاكمة، ويرتك القرار يف احلالة الثانية للقاضي وهي دعوى مسوغة  القدمي إما يف إطار معىن الصرا 
دخلت أمام هيئة احملكمة؛ دفاًعا عن الروح امليتة. وهذه مصطلحات رمزية مت اشتقاقها من إجراء قانوين سائد يف الشرق  

  األوسط.
حية أخرى إن رداء النور والرموز الباقية تشري   متاًما إىل أصل ثقايف هندي إيراين، وتصف املزامري املانوية املكتوبة يف  ومن 

الستعداد لروح اإلنسان الصاحل بعد موته، ويوضح   اإليرانية املتوسطة كيف تقوم القاعة والعرش واإلكليل والتاج والرداء 
لقاعة  ا املتعلقة  آلخرة، كما أن األفكار ذا السماوية والرداء والتاج، وقد حتقق البحث  هذا مفاهيم آلية قدمية تؤمن 

  احلديث من وجود وصف مطابق متاًما يف األدب اإليراين القدمي.
  

آلخرة    اإلميان 
آلخرة:   وننتقل إىل الكالم عن اإلميان 

ً هند حقيقيا لو مل ختصص نصيًبا للمخلوقات املؤنث آلخرة ما كان له أن يكون إميا ة اجلميلة اليت يلتقي  إن اإلميان اهلندي 
مل عزاري اجلنة، وجيب أن نعيد إىل الذاكرة أيًضا أنه   ا مل  ا يف السماء، كما أن جرسة الرتاتيل املانوية ترينا أ الصاحلون 

  التقى يف املانوية اإلنسان الصاحل مع ذاته السامية على شكل عذراء إهلية رائعة، رافقته يف طريقه إىل اجلنة. 
 قطعة صدغية مكتوبة، وتواصل هذه القطعة شرحها قائلًة: إنه سيقرتب من اإلنسان الصاحل إثر موته ما ال يقل ونقرأ هذا يف

لورود، وحيضونه على التقدم حنو جنة النور ليتذوق السعادة هناك.    عن مثانني ملًكا من اجلنس اآلخر، مزينني 
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ثريًا يف مجيع املعتقدات اإل آلخرة هي تلك اليت يصادف فيها اإلنسان الصاحل املتوىف ذاته إن أشد اللحظات  يرانية املتعلقة 
ا هي روحه، ويتضح هنا متاًما أن املفهوم والرمز  السامية على شكل فتاة مجيلة يف الربيع اخلامس عشر من عمرها ختربه أ

آلخرة.   املانويني هنا مقتبسان من اإلميان اإليراين القدمي املتعلق 
ذه األعمال يف النصوص  ود ا ومظهرها  ثرت صفا عيت الفتاة السماوية اليت جتسد أعمال اإلنسان على األرض، واليت 

سم "كيونوسني" أي: سلوك امليت، كما مت تقدمي الذات السامية يف بقا النصوص مبا يعين سلوكها اخلاص،   الزرادشتية، 
  هذا وإن التفاصيل فيها دالالت أيًضا.

إليرانية املتوسطة،   ويشغل الرداء املمنوح للروح الصاعدة حسب الرأي املانوي دورًا هاما يف النصوص الزرادشتية املكتوبة 
ويف النصوص الغمطوسية ذات املنشأ اإليراين، وهذا صحيح بشكل خاص خبصوص نشيد اللؤلؤة، وبناء عليه يوجد هنا رمز 

سم "كنز يف  آخر اقتبسته املانوية من الغمطوسية اإلير  انية، وُدعيت أعمال اإلنسان الصاحلة يف الالهوت اإليراين اهلندي 
سم "خازن" وبرؤية أن الرداء الفخم هو جمرد رمز آخر   ال للذات العليا؛ ليتم تسميتها  السماء". ويفسح هذا بدوره ا

ً وصف اخلزنة عند التحدث عن ح راسها، وتعرف املانوية بعض الصديقني  لتلك األعمال، وُتستخدم أغنية اللؤلؤة أحيا



يدة"؛ ألن أعماهلم هي اإلشراف على األعمال الصاحلة، وخدمت أعمال تقومي بعض اآلراء الشائعة  سم "كنوز األم ا
رواح  آلخرة بقدر ما يتعلق األمر  العائدة للمصطلحات الغمطوسية واملانوية يف تقدمي املظاهر الرئيسة لإلميان املانوي 

رواح اآلخرين فقد كانت عقيدة ماين عقيدة تقمص.    الصاحلني، وأما فيما يتعلق 
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ثري الفيفا غروسية احملدثة، ومن الغريب أن التقمص قد   ولرمبا جاء هذا كمسألة استيعاب للبوذية، مع أنه جيب عدم استثناء 
الصياغة أو التشكيل" ومن احملتمل أن هنالك وراء هذا   ُدِعي يف النصوص القطبية بعبارة هي يف اإلغريقية تعين "إعادة 

االستخدام للكلمة أفكارًا إيرانيًة هندية قدمية حول كون اإلنسان نَتاًجا لصانع احلداد مساوي، يوجب على كل روح أن متأل  
ن املشتعل، وتعاجل  لعزمية، تصبح فوالذية خالل النار، حىت تكون مهيأة الجتياز عملية االنبعاث الروحي داخل األوتو 

ت اإليرانية القدمية حول إله الربق املوضوع نفسه.    احلكا
لفرد وأثَّر به متطابًقا مع املستقبل املعد للعامل بصورة عامة، والتفسري الذي   آلخرة حسبما تعلق  ومل يكن اإلميان املانوي 

على األرواح البشرية، بل كما مت الذكر من أنه كمية  جيب تتبعه حول هذه املسألة، هو أن ذرات النور اخلالد مل يتم وقفها
ت واألشجار والفواكه، ويف املخلوقات   الضوء اليت ضلت واليت مل تعد قد مت توزيعها يف كل مكان من الطبيعة يف النبا

ة وآالم يسوع، وهو ي سوع عنصره أدىن من احليوانية واإلنسانية أيًضا، وربطت املانوية هذه الروح احلية على الدوام مع معا
  يسوع املتألق الذي ُسِلب يف عامل املادة، واملمتزج مع العامل املادي. 

كما اعتربت األشجار اليت احتوت وفق النظرة املانوية على جزء كبري من النور صليًبا للمسيح، ويقول "فاوست": إن يسوع 
وصلبه ليس سوى قضية خاصة، أي: حلظة فردية   الذي هو حياة اإلنسان وخملصه معلق على كل شجرة، وإن آالم املسيح 

لطريقة التالية: إننا   ة والفداء، صداها واملعرب عنها هو يسوُع األدىن، وجرى التعبري عن هذا  يف املسرحية الكونية للمعا
ة اليت تتأمل أرواحنا منها.    نالحظ يف كل مكان سر يسوع املربوط إىل صليبه، حيث تظهر جروح املعا
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ة إله كان هو يف الوقت نفسه خملصه، كما كانت  وهكذا جرى تفسري منحى العامل على أنه منسجم مع املراحل املختلفة ملعا
  قصة إنقاذه للجنس البشري حكاية لفداء هذا اإلله؛ ألن اإلله واحد مع مجيع أرواح البشر. 

ا اهلدف الذي سيكون إعادة اجلمع املتناسق جلميع ذرات  إن عملية التحرير بطيئة، ومل تصل إىل حتقيق هدفها متاًما، هذ 
اية العامل قد حلت، وستقوم جمموعة من اآلالم   النور، وإعادة احتادها يف عامل النور، لكن قبل أن يتحقق هذا ستكون 

نتني ا ليهودية املتأخرة  الشديدة بنشر ذلك احلدث، وهي من نوع مشابه متاًما لتلك اآلالم املميزة للتأمالت الرؤوية للد
سم صفر الرؤ لوقا   واملسيحة، وإليران والشرق األوسط، وإن مثل هذه املادة الوفرية قد أخذها "ماين" مباشرًة مما يسمى 

  . 13، مرقص  24، مىت  21
م اآلخرة، ع ندما  وميكن بوضوح استخالص جزء من املواد من األسفار اإليرانية، مثًال: تتحدث قطعة تركية مانوية عن أ

لفعل ثور  سيظهر مصر املزيف الذي يكون الثوُر مطيَته، واحلرب عالمته، وتؤكد خمتلف التقاليد املوروثة أن ِمصر كان له 



يركبه، ويشري هذا املقطع إىل أن اإلله مصر املزيف كان له مصر مزيف، وهو مبثابة نظريه األخروي. ومن احملتمل أن احلدث  
جزًءا مما يسمى بـ"اسم احلرب العظيمة" وهي الدرامة الرؤوية األخرية اليت ظهرت إىل حيز   املتعلق مبصر املزيف قد كان

الوجود بشكل خاص يف املواعظ القبطية، وكانت عبارة "احلرب العظيمة" امسًا قد اقتبسه ماين من املصطلحات اإليرانية،  
ا انتصار  وهي العبارة نفسها اليت استخدمت يف األوصاف الرؤوية الزروانية، ومت  التنبئ بنتيجة هذه املواجهة احلامسة على أ

ملعبد الصالح، أي: مجيع الصاحلني، كما ستجتمع مجاعة املصلحني املتبعثرة من جديد، وسيتم جتديد املعبد، وإنقاذ الكتب  
  املقدسة
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ممتلكاته، وسيحضر امللك العظيم، ويتوىل   املعرضة للخطر، وإمتام انتصار املانوية، وسيأيت اجليل اجلديد، وحيوز بقوة على 
السلطة، وسيقدم اجليل اجلديد له الطاعة، وستقوم القيامة إثر ذلك، وذلك عندما ستجتمع األرواح أمام العرش، وسيتم 

لعهد اجلديد، واحملافظ  فصل اخلري عن الشر، والغنم عن املاعز، إذ تستخدم النصوص املانوية بعض األوصاف االستعارية 
  عليها. 

ويعكس كل من اجلزئني املتبقيني من "الشابورقان" واملواعظ القبطية وجهة نظر "ماين" حول هذا املوضوع، وتظهران أن 
  "ماين" كان منسجًما إىل درجة كبرية مع مفاهيم مسيحية حقيقية. 

حية.    هذا من 
حية أخرى فإن لقب امللك العظيم مأخوذ من اهلامات "هيستات": "ال رؤ اإليرانية". وهي سلسلة من النبوءات  أما من 

  كان منتشرًة يف الشرق األوسط يف القرون اليت انصرمت قبل ميالد املسيح. 
واستطردت العقيدة تقول: إن يسوع سيحكم يف األرض فرتًة قصريًة من الزمن، مث إن املسيح سُيرتك مع النخبة واألهلة  

لكة النور، حيث حتصل يف النهاية عملية التطهري، وسيتم مجع ذرات النور تلك  الكونية احلارسة للعامل، وسيعود معهم إىل مم 
ائيا. إن كلمة "أندنس" هي العبارة املستخدَمة يف النصوص القبطية حيث سيتم   اليت ما يزال إنقاذها ممكًنا؛ لتشكل نصًبا 

ا، وسُيقذف امللعونون  رفع هذا النصب إىل السماء مثل عامود ضوء كوين، وسيتم بعد هذا مباشرًة إل غاء القبة السماوية ذا
والشياطون وعامل الظالم بعضهم مع بعض على شكل كتلة بشعة "بلوث"، وسيتم إغراق هذه الكتلة يف أعماق أخدود ذي  

  امتداد كوين سيتم عندئٍذ بصخرة عظيمة.
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ذه الرؤى الكونية الفخمة، ووصل  ى "ماين" وصفه لسري العامل  اية الطور الثالث، فقد اشتمل الطور األول  أ لتايل إىل 
على وضع الكون قبل مزج الظالم والنور، واهتم الطور الثاين بفرتة ذلك االختالط، ودل الطور الثالث على فصل العناصر  

  املختلطة. وتعترب هذه العقيدة ذات الشعب الثالثة مع املبدأين االثنني عقيدة املانوية الرئيسة.
هر التقسيم الثالثي للزمن يف النصوص الزرادشتية البهلوية، حيث حتتوي على صيغ ما هو كائن وما كان وما سيكون، ويظ

  لكن هذا النمط أقدم من ذلك بكثري، وموجود يف السجالت اهلندية، وهو من أصل هندي إيراين. 



اية الكون كما مت ختيلها ميكن االفرتاض أن َسْري العامل سيكون بعودة األشياء إىل احلالة اليت كانت قائمًة قبل خلق   وبتتبع 
ذا اخلصوص عن إرجاع الطبيعتني، يبقى   لفعل، إمنا على الرغم من التكلم  النور والظالم، وكأمنا كان هذا إرجاًعا حقيقيا 

ر، وسيواصل كل من مبدئه هنالك اختالف؛ ألن قوة املادة والظالم لن تكون قادرة بعدئٍذ على جتديد اهلجوم على عامل النو 
النور والظالم وجوًدا منفصًال، ومع ذلك فإن اآلراء تتباين حول كمالية عامل النور، فقد صرحت املدرسة األوىل: أن إله النور  
ء  كان قادرًا على استعادة مجيع ذرات النور املفقودة، بينما ردت الثانية، وقد كانت أكثر تشاؤًما بقوهلا: إنه قد مت فقدان جز 

من النور إىل األبد، وكان لذلك اجلزء جزًءا الحًقا ليوم احلساب؛ ليشارك االحتجاز األبدي للظالم مع املادة، ويقيًنا أن  
  عقيدة النهاية املزدوجة اليت أعلنت املدرسة الثانية عنها تقرتب من التشابية والرموز اليت استخدمها "ماين". 

حية.    هذا من 
حية أخرى من احملت   مل أنه مل يتكمل بوضوع كاٍف حول هذه النقطة اخلاصة. ومن 
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  علم التنجيم 
  وأخريًا علم التنجيم: 

أقر "ماين" التعاليم التنجيمية مثلما أقرها العديد من معاصريه، عالوًة على أنه نشأ يف بالد الرافدين، وهي بالد تبجيل  
لفعل  النجوم، ومت إظهار آرائه بطرق متعددة، وكانت قانوً  ألتباعه، كما اعترب "ماين" الشمس والقمر كائنني طيبني كا 

ا قوى شريرة وخبيثة.    األداتني الرئيستني الستعادة ذرات النور، فقد اعترب بقية الكواكب ومنازل الربوج على أ
م اعتربوا الشمس والقمر مبثابة جز  ستمرار، عدا عن أ ء من بقية الكواكب، وأشاروا هذا؛ وقد تبىن املدعيون املنحى ذاته 

ا القوى املدمرة للوجود، وكان موقف الزروانية حول هذه النقطة أكثر أرجحًة،   هلذا السبب إىل السبعة واالثين عشر، على أ
بًتا يف الثقافة "اهللن  ستية"  إذ شغلت اآلراء التنجيمية والتأمالت دورًا هاما فيها، كما كان التنجيم وتبجيل النجوم عامًال 

  املتأخرة. 
حية أخرى ميكن أن يكون هنالك شك خفيف   وهلذه األسباب جمتمعة ليس من السهل متيز املصدر الرئيسي لـ"ماين" ومن 

م، قد أدَلْوا بدلوهم وأسهموا بعض  يف أن الغنطوسيني احلرانيني الذين َوجدت العقيدة التنجيمية البابلية القدمية مالًذا يف بلد
) أي: الفصول اليت تعاجل عالمات منازل  املسامهة، وهن الك العديد من األمثلة يف تعاليم "ماين" مت تدوينها يف (القفاال

نية فإن املخلوقات اخلاصة  حية  تم ُأوىل هذه اإلشارات بتوزيع االثىن عشر منزًال بني عوامل الظالم اخلمسة، ومن  الربوج، و
لكرة السماوية أو الدوالب.مبنازل الربوج ال توجد داخل هذه الكوا    كب، ولكنها مسحوبة ومربوطة 
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لكرة السماوية، وأنه قد خصص خملوقون لكل عامل.  ا مسحوبة من عوامل الظالم اخلمسة، ومربوطة  وهكذا علينا أن ندرك أ
ذلك مبا أن هنالك اثين عشر برًجا،  ويقول "ماين" نفسه: إن هناك خملوقني لكل عاَمل من العوامل خاصني مبنازل الربوج، ومع 

  ومخسة عوامل، فعلى التنسيق أن يتبع هذا النمط: 



  القوس واجلوزاء ينتميان لعامل الدخان. -  1
  احلمل واألسد ينتميان لعامل النار.  -  2
  الثور والدلو وامليزان تنتمي لعامل الريح. -  3
  السرطان والعذراء واحلوت تنتمي لعامل املاء.  -  4
  دي والعقرب ينتميان لعامل الظالم. اجل -  5

) الفصل التاسع والستون.    هؤالء هم حكام الشر االثنا عشر: (القفاال
وَرَسَم "ستغومان" املتخصص يف علم تنجيم العصور القدمية األبراج املذكورة َوفق الرتتيب السابق بشكل دائري، متوخًيا من  

ملظاهر القطرية والثالثية والرتبيعية  هذا أن يوضح املعىن، وسيبدو أنه قد جنح عندما  قال: من الواضح أن هذه لعبة 
  والسداسية، كما أن التصنيف متناسق، وقد أظهر "ستغومان" ذلك يف الرسم التوضحي. 

  وهاكم هي نتائج التتابع للمظاهر اليت حنن بصددها. 
  دخان، قوس + جوزاء قطري. -  1
  ر، أسد + محل ثالثي.  -  2
  + دلو + ثور = ثالثي.  ريح، ميزان -  3
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  ماء، حوت + عذارء + ثور سداسي + قطري.  -  4
عي من بني هذه املظاهر سلبيني، بينما اعترب الثالثي والسداسي إجيابيني، ويقع   واعترب التنجيم املعاصر أن القطري والر

يت الدائرة السلبية ا لثالثي والسداسي اإلجيابيني، والتناثر  لتايل الثالثي اإلجيايب وراء القطري السليب، مث  ليت تتبع بدورها 
لقطر السليب والسداسي اإلجيايب، إذ أن األخري   شئ عن التفاوت بني الرقمني: اثنا عشر ومخسة، ويُلحق برتتيب موائم 

ألبراج، حيث يقول: متقابل مع األول السليب، وتؤكد هذه النزعة املعاكسة للمظاهر املختلفة تشديد "ماين" على ما يتع لق 
ا مجيًعا متعادية ومتخاصمة بعضها مع بعض.   إ

) الفصل الثامن والستون نظاًما انقسم العامل مبوجبه إىل أربعة أقسام،   واستخدم "ماين" يف املقطع الثاين من مقاطع (القفاال
  وج حسب هذا التقسيم الثالثي كالتايل: انقسم كل منها إىل مثلثني متجاورين، ومت توزيع اإلشارات اخلاصة بدائرة الرب 

  املثلث األول: احلمل واألسد والقوس غرب مشال.
  املثلث الثاين: الثور والعذراء واجلدي غرب جنوب. 
  املثلث الثالث: اجلوزاء وامليزان واجلدي شرق مشال. 

  املثلث الرابع: السرطان والعقرب واحلوت شرق جنوب. 
ها مالحظة حول خمتلف التكهنات املشئومة، لكن الغريب هنا أنه مت حتويل النظام  وحلق ذلك هنا قطعة أعطى "ماين" في

  الفضائي إىل نظام زمين، فالثالثيات املشار 
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فَذ املفعول لبعض الفرتات الزمنية، ومن احملتمل أن هذا حيوي اخلري للعامل   ثريها  إىل توزيعها املشئوم يف دائرة الربوج يصبح 
  أمجع.

  اك قوائم يف اآلداب التنجيمية تقوم خبلط اإلشارات املتعلقة بدائرة الربوج مع التكهنات حبصول كارثة ما.وهن
لنسبة للمثلثات، وأضاف نظاًما زمنيا إىل النظام الفضائي، ليس منطقيا متاًما.   ويبدو أن "ماين" قد تبىن قائمة من هذا القبيل 

يم "ماين" يف تقسيمه الزمن إىل فرتات أيًضا، فقد حرف املخطط إىل حد ما، ومع  ويتم إظهار الغموض الذي ظهر يف تنج
مة قائًال: ال توجد دعوى إلنقاذ "ماين" هلذا التحريف  ذلك فإن "هنر" الذي عرض املسائل بشكل صحيح، قد صرح بدقة 

لنسبة لعلم عصره وللفكر العلمي بشكل عام، ومل تكن لديه أية   رغبة ليكون رجل علم، بل جمرد كاهن.  الثانوي، فقد قرره 
نة البوذية والزرادشتية، وجيب   نة املسيحية كما فعل ذلك يف حال كل من الد نته والد وحاول "ماين" إقامة صلة بني د

نة البوذية هي بوذية  ":   التأكيد أنه كان لديه يف كلتا احلالتني عينة خاصة يف عقله من هاتني العقيدتني، فقد اعترب الد "مها
نة املسيحية   نة املاجوس "امليديني" اليت عنت الزروانية، وكانت الد نة الزرادشتية هي د بوذية القرن األول امليالدي، والد

نة الغمطوسية اخلاصة يف الشكل الذي أيده "ابن زي صان" و"مرقون".    هي الد
لشرق، فقد قامت اإلمرباطورية اإليرانية بني هذين اإلقليمني  وعىن عرض رسالته من قبل املسيحة للغرب ما عانته البوذية ل

لنسبة لنظامه العقائدي.    التبشريني؛ ألن النظرة الزرادشتية كانت حمددة ومقررة 
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ومع ذلك جيب االنتباه إىل وجود خالف بني هذه األشكال الثالثة، فبينما تظهر عناصر املسيحية والبوذية العائدة للدين  
لعناصر  نفس لنظام، ال ميكن مباشرة العمل ذاته فيما يتعلق  ا قصصات ميكن فرزها بسهولة، ودون ضرر  ها على أ

لفعل، فبإزالتها ال يبقى أي شيء عملي من إطار آراء "ماين" وعقائده، فكما سبق أن رأينا أن  ا أجزاء أساسية  اإليرانية؛ أل
اين وليس إيرانيا صرفًا، بل زروانيا وذلك من وجهة نظر غمطوسية، فقد اعترب  الرتكيب األساسي للمانوية هو تركيب إير 

ر الباقية) للبريوين.   "ماين" كال من زرادشت وبوذا ويسوع أسالفًا له، كما جاء ذلك يف كتاب (اآل
لفعل شغل هذا املنصب من بني هؤالء السلف من حيث   كونه ممثًال لوجهة ومع ذلك، فإن زرادشت وحده هو َمن يستطيع 

النظر اإليرانية، بينما يعطي اآلخران انبطاًعا أنه قد مت انتقاؤمها ألسباب تكتيكية، وهناك أيًضا مسة خاصة تربط "ماين"  
بزرادشت الذي مل تكن شخصيته التارخيية معروفة لديه على اإلطالق، وهي روحنة دين، فتلك كانت نقطة االبتعاد عنه يف  

رد واحملسوس، هذا ومن احملتمل أيًضا أن  النزعة، وأفكاره  التجريدية احملولة إىل آهلة، وتبقى أيًضا معلقة بشكل دائم بني ا
ا، فإنه من الثابت أن   نرى مفتاًحا خلليفة "ماين" يف هذه احلالة لندع جانب املندعية، حيث وجدت هذه النزعة ذا

مالية، ويف بالد الرافدين الشمالية، قد استخدمت عدًدا وطرائق من التعبري  الغمطوسية اإليرانية اليهودية يف إيران الغربية الش
  وجدت فقط يف املندعية واملانوية.

سم إله العظمة، وصيغة األطوار الثالثة اليت تتحدث عن املاضي واحلاضر واملستقبل تستحق ذكًرا   هذا وأن تسمية اإلله 
ال. هكذا نكون قد أتينا على   العقيدة املانوية. خاصا يف هذا ا
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ين   التنظيم الالهويت، والتعميد املانوي، والوليمة املقدسة، والعشاء الر
لتنظيم الالهويت.  ذه العقيدة ما يُعرف    ومما يتصل 

ذا؟ ين، فماذا يراد    التنظيم الالهويت، والتعميد املانوي، والوليمة املقدسة، والعشاء الر
  التنظيم الالهويت: 

نة رهبانية، ذلك أن جوهر اجلماعات البوذية يشكَّل من جمموعة الرهبان، فبوذا والعقيدة   ا د نة البوذية  اتسمت الد
والرهبان هم الثالوث القائم عليه كل شيء، بينما األعضاء العلمانيون هم عنصر مؤيد فقط وموجود يف املقام األول لتقدمي  

ف املتطلبات املوكولة للرهبان بشكل جوهري عن األوامر املفروضة على العلمانيني أن  احلكمة واملؤازرة للرهبان، وختتل 
جلهد املبذول من أجل دراسة التطور   ا مسألة ذات منطني للدين إىل درجة ما، وهذا هو السبب الذي حدا  يطيعوها، إ

نة مزدوجة، كما جرى تطبيق التعري نة البوذية إىل د   ف ذاته على املانوية.الديين إىل تصنيف الد
نة البوذية عن قصد يف   ن التنظيم متطابق، وليس من املستبعد أن يكون "ماين" قد قلد الد وجيب التسليم على أية حال 

  مظهرها التنظيمي.
نة تبقى كما هي  نة مزدوجة؛ ألن الد وقد يكون من األفضل أيًضا أن نتحدث عن تنظيم مزدوج بدًال من أن نتكلم عن د

لنتيجة ألنظمة منفصلة متاًما، ذلك أنه كما فصل بوذا أتباعه  على الرغم من أن أتباعها مقسمون إىل جمموعات، وخاضعون 
إىل رهبان وعلمانني، كذلك وزع "ماين" أتباعه إىل جمتبني ومساعني. ولعله من األفضل أن نقول: إنه وزعهم إىل صديقني  

نية جند عباريت:  ومساعيني؛ ألنه جرى استخدام كل من هات نة، ففي السر ني التسميتني يف اللغتني اللتني اعتمدمها مؤسس الد
شيغان يف الفارسية    صديقني وشاموئني، وأردوان و
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تبني والسماعني منفردتني، أو مع اإلشارة إىل املصطلحني املسيحيني.   املتوسطة، أما يف الغرب املسيحي فاستخدمت عبار ا
ت كل طائفة من طائفيت املؤمنني بطرق حياتية خمتلفة متاًما كما كانت املتطلبات اليت ُأوكلت إىل كل منهما خمتلفة أيًضا. وتقيد

ميكن تلخيص مجيع علوم األخالق املانوية املوصوفة للمستيجبني ملبادئ "ماين" يف التواقيع الثالثة املشهورة اليت يذكرها  
كتابه، وقد أشارت هذه التواقيع إىل صنف كامل حيث تضمنت كلمة احلواس اخلمس،  "أوقسطني" يف الفصل العاشر من  

رة اجلنسية، وتضمن التوقيع األول على نظافة   بينما تضمنت كلمة "ماووس" السلوك كله، وكلمة "سنس" مجيع تعابري اإل
ي شيء ميكن أن يبدو على أنه ت لنسبة  الفكرة والكلمة واالمتناع قبل كل شيء عن التفوه  عبري فيه جتديف على هللا 

  للتعاليم املانوية. 
خلري دون حتديد لكل ما ميكن التمتع به عن طريق الفم، وكانت الرغبة هي االمتناع  احتفظت هذه الوصية يف الوقت نفسه 

جبة بشكل عن أي شيء ميكن أن يقوي شهوات اجلسد احلسية، ومبا أن اللحم ينشأ عن الشيطان فقد كانت هذه الوصية وا
خاص بصدر تناوله، وهلذا السبب مت إعداد املانوية لكي يعيشوا على الفواكه من احلقول والبساتني، وخاصة مثار البطيخ اليت  
لنسبة للشراب   ا ونكهتها، كما مت أيًضا استحسان تناول الزيت، وأما  كانت شاهدة على عصرهم يف عامل النور، بسبب لو

  و االختيار األول، وفـَْرض اجتناب تناول املقادير الكبرية من املاء؛ ألنه مادة جسدية. فقد كانت عصري الفواكه ه
وجرى إعداد التوقيع الثاين ليحرم يف املقام األول أي عمل ميكن أن يضر حبياة النبات أو احليوان، فلم يسمح للمانويني  

جتثاث أي نبات أو قتل أي    القيام 
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ك اشتمل هذا التوقيع على َحْظر أي تصرف يعيق انتصار النور إىل احلد الذي مل يكن قد شكل  حيوان، وعالوة على ذل
ً متناسًبا   رزة وهي أن أولئك الذين أذنبوا يف حق هذه الوصية قد تكبدوا عقا جزًءا من احلذرين اآلخرين. وهنالك حقيقة 

صد احلقل املزروع سيولد من جديد مثل سنبلة القمح،  مع عملهم اإلجرامي وفق وجهة النظر املانوية، فاإلنسان الذي ح
  وأما ذاك الذي قتل فأرًا فسيكون فأرًا يف احلياة اآلخرة. وهكذا.

ما عن املعاشرة اجلنسية مبا يف ذلك التخلي عن الزواج، فقد عدت   وأخريًا فرض التوقيع الثالث على املانويني امتناًعا 
ا شهوة جسدية، واعترب اإلجناب أسوَأ بكثري؛ ألنه أخَّر إعادة جتميع ذرات النور، ومل يتمكن اإلشارة اجلنسية شيًئا شريًرا؛ أل 

سم   تبون هم الوحيدون الذين مت تسمتيهم  تبون من تنفيذ هذه الوصا بسبب تذمته، كما أشري من قبل كان ا سوى ا
فقط، وعملوا على إعادة توحيد ذرات النور مع عامل   الصديقني، قد أوقفوا أنفسهم على حياة موجهة حنو فداء أرواحهم

تبني، وهي اليت كان يف الواقع  حية أخرى أوكل إىل السماعني تويل القيام جبميع أنواع األعمال احملظورة على ا النور، ومن 
ت لتايل كان من نصيب السماعني تزويد ا ا؛ بُغيًة احملافظة على احلياة، و بني جبميع أنواع التغذية الضرورية،  من املتعذر اجتنا

تبني.    وَترافق تناول هذه األطعمة مع إعالن دقيق للرباءة من قبل ا
ويقرر الفصل العاشر من كتاب (أعمال األراكنة) الصيغة املتلوة من قبل أحدهم لدى استهالك اخلبز، حيث كان يقول: مل  

عل ذلك شخص آخر وأحضرك إيل، فأ أتناولك دومنا إمث. مث  أحصدك ومل أطحنك ومل أعجنك ومل أضعك يف الفرن، بل ف
  خياطب إثر ذلك السماعي الذي أحضر اخلبز إليه بقوله: لقد صليت من أجلك، ومن مث يغادر. 
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تبني بسمة الكذب على األقل، ومن احملتمل أن هذه املالحظة ميكن نسبتها إىل النقد املسيحي    وتسم املالحظة األخرية ا
لرباءة كان ممزوًجا مع االلتماس مبصلحة   تبني  حية أخرى إىل أن الشيء املمكن تصوره هو أن إعالن ا حية، ومن  من 

  السماعني، وهي نقطة طمسها عن عْمد مؤلف كتاب (أعمال األركانة).
و أنه مل يتم حترمي حىت تناول اللحم ومن الواضح أن السماعني املانويني قد عاشوا حياة عائلية عادية كما تؤكد املصادر، ويبد

م األسبوع هو يوم األحد، كما فرض عليهم االمتناع كليا عن   لنسبة هلم، ومع ذلك قد مت التقيد بصوم يوم خاص من أ
خلليالت، إ الحتفاظ  لزواج حبسب، بل مسح هلم  ذ  الِعشرة اجلنسية يف ذلك اليوم، ومن املالحظ أنه مل يسمح للمانويني 

  كان هذا األمر أكثر قبوًال لديهم، وهو أمر واضح. 
ملانوية، مث تركها يف   من قصة نصريهم السابق وعدوهم الالحق "أوغسطني" الذي احتفظ خبليلة خاصة به خالل ارتباطه 

لزواج منها، نة املسيحية، وذلك بعدما أغرته وريثة شابة وغنية  وكان على    وضع حرج قبيل فرتة قصرية من اعتناقه الد
م األسبوع، يضاف إىل هذا أنه  ما اليومان املقدسان بني أ تبني أن يصوموا يومني يف األسبوع ومها يوما األحد واالثنني؛ أل ا

وجبت فرتات أكثر امتداًدا للصوم املستمر، خاصًة خالل شهر كامل قبل العيد الديين األكرب يف العام، وهو عيد الوليمة  
  تمل أن شهر الصيام هذا قد تقدم كنمط لصوم شهر رمضان املذكور يف القرآن.املقدسة. ومن احمل



لتايل ممارسة االعرتاف  م، وجعلت  ومن الطبيعي أن جند أن املطالب األخالقية الصارمة قد جلبت معها العديد من اآل
  ستحوذ على عدد من الصيغ والتوبة قانوً هاما، وهذا أمر تربهن النصوص على صحته متاًما، ولقد رأينا وا
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لغة يف احلياة الدينية للمانويني؛ ألنه ساعد يف احملافظة على نظام   االعرتافية، وكان قانون االعرتاف والتوبة هذا ذا أمهية 
تبني إىل أربعة طبقات، وهي يف املصطلحات اإليرانية الوسيطة: "مهو ساغ" أو الق اضي،  كهنويت صارم، وجرى تقسيم ا

تىب.    و"سباساغ": أو األسقف، و"ماهستال": أو الكاهن، و"أردوان": أو ا
وشكل "النياشغان" مع السماعني الدرجات اخلمس للمؤمنني، وكان للقاضي اثنتا عشرة درجًة يف الكنيسة املانوية، كما كان 

لطبع جند أن الشخصينت األولتني قد ُأِخذَ من العهد اجلديد، وكان  هناك اثنان وسبعون أسقًفا، ثالمثائة وستون كاهًنا، و
سم "سردار" يف اللغة الفارسية،   سم "اشغوث" و مجيع أعضاء الكنيسة املانوية حتت إشراف خليفة "ماين" وكان يُعرف 

ً بيضاَء مع أغطي تبون مع ممثلي الدرجات العالية أثوا سم "سارات" يف اللغة الفارسية الوسيطة. وارتدى ا ة رأسية، بينما  و
  حيتفظ السماعون بلباسهم العادي. 

  التعميد املانوي: 
تعرضت قلة من مسات املانوية لتفصح دقيق أكثر من الوجود احملتمل للطقوس املقدسة، وخاصة طقوس التعميد والعشاء  

ين، وكان "بور" قد أشار إىل صعوبة التوصل إىل أي استنتاجات خبصوص هذه املسألة، وتفحص بد قة الدليل املتوفر يف  الر
تبني والسماعني إىل حد ميكن افرتاض أن الشروط   ذلك احلني، وقد أكد يف بداية دراسته على أن التباين كان شديًدا بني ا

 . تبني. وميكن أن نفرتض أن االرتقاء قد أخذ شكًال طقسيا تعميد   اخلاصة كانت موضوعة حتدد الدخول إىل دائرة ا
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ت القديس "أوغسطني" خاصًة كتابه (يب مريسيلس) يف الفصل اخلامس والثالثني، حني توجه  ومي كن استخالص هذا من كتا
ملؤمنني الذين ُوِلدوا من  بسؤال للمانويني ليس أكثر من متثل لطريقة التعبري املسيحية، وأن ما قصده املانويون كان ما يتعلق 

اب األطفال بني املانوية عمًال غَري موائم، ومع ذلك مل يكن من املألوف بينهم حتقيق  جديد بواسطة التعميد، فقد كان إجن
  الدخول بني املولودين من جديد بوساطة طَقس تعميدي. 

قش املادة اليت تطابقت فيه   يقول "بور"ك سيكون من األكثر موائمًة أن نتذكر مقطًعا آخَر من كتاب "أوغسطني" حيث 
لتعميد  املمارسات واألساليب  ا املسيحيون. وهنا لو أن "أوغسطني" استهشد  املانوية مع املمارسات واألساليب اليت أخذ 

لنسبة لتطبيق   كطقس مسيحي منتشر بني املانوية، فليس هناك من داع إىل االفرتاض أنه كان مطلًعا على أي احنراف 
يف جدله مع "أوغسطني" يف واحد من كتبه عن التعميد التعميد على االستخدام املسيحي. وكذلك يتحدث املانوي السعيد 

ين كطقوس معروفة لدى املسحيني واملانويني على حد سواء.    والعشاء الر
حية.    هذا من 

لفعل أي تعميد، إذ من املؤكد أنه مل يكن  حية أخرى يبدو مقطع آخر من كتاب "أوغسطني" نفسه يوحي أنه مل يوجد  ومن 



يف اجلماعة املانوية عن طريق التعميد. وميكن أن يؤدي هذا التعليق إىل استنتاج   -أي: السماعني-ني  هناك قبول للمستجيب
أن التعميد ببساطة مل يكن جزًءا من الطقوس املانوية على اإلطالق، واألكثر احتماًال هو أن "بور" حمق يف االعتقاد أنه مل  

ل االختالف اجلوهري يف تنفيذهم أو عدم تنفيذهم للوصا هم  يكن التعميد هو املعىن الذي حدد مفهوم السماعني، ب
تبون كل على حدة. ومهما يكن من أمر يبدو أن التعميد قد وجد    وا
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لكن أمهيتها كانت أقل بروزًا منها بني املسحيني، ومل يعترب عمًال لزِم القيام به يف مرحلة ما من الزمن من ِقبل كل واحد من  
  السماعني.

ملاء بني املانويني كمعىن "أوغسطني" عن هذا بوضوح  وهنالك أيًضا حالة خاصة أخرى؛ ألنه من احملتمل أن التعميد مل يكن 
يف الفصل السادس واألربعني من كتابه، حيث يعلق "بور" قائًال: الذي ميكن بساطة تطبيق األخري على السماعني فقط،  

لطريقة نفسها، كما يال حظ "بور" متاًما أن هذه املقاطع اليت تتحدث عن الرفض املانوي للتعميم على وصرح "أوغسطني" 
ب االحتمال مفتوًحا على أن هذا الطقس كان له معناه لدى املانويني بشكل وأسلوب خمتلفني، وقـَْبل  ملاء ترتك  أنه تطهري 

لزيت، وذلك "بور" كان قد جرى لفت االنتباه إىل مالحظة كتبها أسقف "هريبوس" جاء فيها : أن املانويني قد ُعمدوا 
  حسبما جاء يف "أعمال توماس" اليت قدروها كثريًا. 

لتعميد، وذلك دون التحدث   لزيت يف هذه األعمال فيما يتعلق  ويبدو أنه قد مت التأكيد على هذه اإلشارة بذكر املسح 
ملاء حسب الرواية اإلغريقية هلذه األعمال، ويصل "بو  ر" إىل االستنتاج التايل: مل تتعرض املانوية للنقد من قبل  عن التطهر 

ملاء،   م افتقروا إىل التعميد، بل على العكس كان عندهم أمًرا مستلزًما ضمنيا أن هذا التعميد مل يكن تطهًرا  املسحيني؛ أل
لزيت ومسح األيدي.    وإمنا من املؤكد أن تكون من املسح 
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م وهكذا دل التعميد  تبني، على أ املقدس على أنه طقس ديين أويل حيث جرى بوساطته التأكيد للذين مت قبوهلم من بني ا
م، وهو الشرط الالزم لنيل عضوية مجاعة الكمال هذه، أي: مجاعة الصديقني.    ُحرروا من اآل

ا توسعه وتصصحه حول املسألة برمتها رأي   1930وهكذا تؤكد النصوص القبطية اليت جرى نشرها منذ عام  "بور" بل إ
ملاء مرفوًضا على وجه التحديد، كما أن "بوخ" شديد الشكوك جتاه قبول وجود   إىل حد ما يف الوقت ذاته، كان التعميد 

ا من قبل.    طقوس مقدسة بني املانويني، ويتبىن موقًفا سلبيا واضًحا إزاء املقاطع اليت جرى االستشهاد 
التعبري عن موقف جتاه سلسلة اآلراء املادية يف املزامري القبطية، حيث توجد إشارات إىل طقوس  ومع ذلك فإنه يعجز عن 

معينة مماثلة للتعميد، فعلى سبيل املثال: يعرب املتعمد يف كتاب (املزامري) عن رغبته ليتم غسله مبناسبة عيد الوليمة املقدسة  
جة "ماين" وجيري التوسل إىل يسوع؛ ل يغسل املتعبد مبياهه املقدسة، ويصرخ املتعبد قائًال: انظر، كاد الوقت بقطرة ندى من 

ميضي، هال أستطيع العودة إىل موطين؟ وتظهر الرغبة مرارًا وتكرارًا يف أن يصبح املتعبد أهًال للدخول يف غرفة النور الزفافية،  
ند حلظة املوت سيظهر القاضي نفسه للروح  وميضي املزمور ذاته قائًال: طهرين مبياهك  خطييب السماوي  خملصي. وع



لسعادة وسيغسلها ويطهرها بندى مفيد.    بوجه مليء 
د؛ حىت ميكن قبوهلا من قبل املخلص.   وقيل يف مكان آخر: إن الروح سيتم تطهريها بندى عامود ا

زفافية ملياه املخلص املقدسة،  وتعطي هذه النصوص االنطباع أنه سيتم تطهري الروح الصاعدة بعد املوت إىل غرفة النور ال
  وتستخدم كلمة "مور" أي: املاء وهي
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الرتباط مع صعود املخلص، وهلذا السبب إن صعود  ا تعين الندى املفيد، وحيصل طقس التطهري هذا  توصف أيًضا على أ
ملاء املقدس والدخول إىل غرفة النور الزفافية، تشكل نظاًما من  عالقات متبادلة معقدة، وهذا يعين أن  الروح والتطهري 

تبني، ويعيد هذا إىل الذكرة ما  شعرية التطهري هذه ذات فكرة "مثيولوجية" قد ماثلت الشعرية اليت حدثت عند موت أحد ا
مع يسمى بـ"املوت اجلماعي" لدى املندعني، وهو عبارة عن تعميد يُقام يف مجاعة املصلني املمدعني للرجل امليت، ويتطابق 

  القداس األخري.
ومن احملقق أن توارد هذه األفكار وتعاطفها مع ما هنالك من صلة عضوية بني صعود الروح وتعميد التطهري والدخول إىل  

نة املسيحية والغنطوسية واملندعية واملانوية، وهي تظِهر حشًدا للمفاهيم اليت كانت قائمة قبل  الغرفة الزفافية، موجود يف الد
نة امل ن، وخاصة يف الكنيسة النسطورية،  الد ا لدى السر نة املسيحية ذا سيحية، واليت تظهر بوضوح كبري داخل الد

وتشري حقيقة وجود هذه املفاهيم يف النصوص املانوية بشكل أكيد إىل وجود طقوس تعميدية متطابقة، وذلك على الرغم من 
  دقيقة للطقوس كل على حدة.  أن السمة الغامضة لإلشارة جتعل من الصعب تكوين صورة

وينبغي التذكر أن "الكاثريني" يف العصور الوسطى مل ميارسوا سوى تعميد املوت أو التطهري املسمى مبسح األيدي، وكما  
ن التعميد كان عمًال تكرسيا للمجتبني، وذلك أنه جرى تفسري األدلة   لوحظ من قبل يقدم "بور" حجة مقنعة لالعتقاد 

تبني، وهو املساوي للتعميد املسيحي، واآلخر تعميد  بشكل خاطئ، أ و كان هناك نوعان للتعميد كان أحدمها للقبول يف ا
لزيت، والذي مل يكن إذا تكلمنا عن الطقوس سوى شعرية   املوت أو التطهري، وهو املساوي لتلقي مسح شديد 
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ب املوت، وتتم اإلشارة يف فصل مرتجم من  ) وهو الفصل املائة والرابع والستون تعمدية عند  الذي مل ينشر  -(القفاال
إىل قداس من النوع الذي يزود به املريض وهو يلفظ أنفاسه، وهو وضع متناسب متاًما مع تعميد املوت أو   -حىت اآلن

وقد ظهرت دائًما إىل   التطهري؛ ألن الفكرة هي أن الروح تزود بزاد لرحلتها إىل اآلخرة، وهي فكرة شائعة على وجه العموم،
  حيز الوجود وبشكل فعال يف نظام رمزي عرفاين على سبيل املثال يف أغنية اللؤلؤة وأغاين مسكتة املندعية. 

ومن وجهة نظر طقوسية صرفة من املمكن أيًضا اعتبار طقس مسح األيدي املانوي الذي أصبح املرتهبون بواسطته أبناًء  
لزيت  للكنيسة مبثابة بديل للتعميد، وهل تىب بدون أيدي  ذا السبب ميكن التخيل متاًما أن املانويني مثلوا وأكملوا تكريس ا

لتايل إال شكًال واحًدا للتعميد أو التطيهر، هو ذلك التعميد الذي كان يتم قبل املوت.    فقط، ومل يعرفوا 
صوص جديدة، وذلك على الرغم من أن املادة  ويف النهاية ينبغي التبيان أنه ال ميكن إجراء تقومي مفصل إىل أن تتوفر ن



لفعل إىل وجود نوع من أنواع الطقوس التعمدية.   املوجودة تشري 
ين:   الوليمة املقدسة، والعشاء الر

لوجبة العقائدية،   ا ال ميكن أيًضا أن توجد فيما يتعلق  إذا كانت الشكوك اجلديدة قد حامت حول التعميد بني املانويني، فإ
لفعل، تبقى نقطة حوهلا شكوك كبرية.ومع ذل   ك إذا كان هلذه الوجبة أية أمهية مقدسة 
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سم الوليمة املقدسة، وهي   ومن الضروري أن نقول شيًئا ما يف البداية عن العيد الذي جرت فيه هذه الوجبة اليت ُعرفت 
اية شهر اية الشهر الثاين عشر، أو  ا يف  الصوم املانوي، وكان حمور هذا العيد هو تذّكر وفاة "ماين"  اليت جرى االحتفاُل 

مؤسس الدين، والذي كان حاضًرا بشكل خفي، حيث متت يف مناسبة االحتفال إقامة سرير من نوع جملس القاضي، وهذا  
لسجاد حىت أصبح مركزَ  " اإلغريقية، وكان مرفوًعا خبمس درجات، ومتت تغطية السرير   استقطاب  ما تعنية كلمة "بيو

  اهتمام مجيع احلضور. ويالحظ يف هذا املقام أن املكان فارغ. 
نة البوذية، حيث عربت املنصة الفارغة عن صعود بوذا إىل مساء   الذي يرمز إىل وجود املعلم املتوىف جيد مكانه املوائم يف الد

عن البوذيني. وقال "أوغسطني": إن جمتمع املانوي قد  اآلهلة الثالثة والثالثني، وال شك أن املانويني قد تبنوا تطوير هذا العيد 
ملقاطع  ه مبثابة عيد رئيسي له، وذلك بدًال من االحتفال بعيد الفصح، وذكر من قبل االستشهاد  ذا العيد معتربًا إ احتفل 

ين بني املانوية، كما أن االفرتاءات اليت ساقها "أوغسطني قشت مسألة العشاء الر " كانت حامسًة متاًما من  الواردة، حيث 
كيد وجود   ين مقدس، ومت التأكيد أخريًا يف كتاب (أعمال األراكنة) بعدما جرى  كيدها يف أنه كان هناك عشاء ر حيث 
تىب قد أكل اخلبز املمنوح له بعد رحيل السماء، وصلى بعدما فرَغ من وجبته، ورشَّ رأسه بزيت الزيتون،   الرباءة على أن ا

لنسبة للسماعني، فليس من املدهش أن "أوغسطني" مل  وهو ير  دد بقصد التعويذ العجيب من األمساء اليت كانت جمهولة 
ين، وذلك عند رؤيته أنه قد جرى إحصاء السماعني، ومنعهم  يكن قادرًا كَسمَّاع على تقدمي أية تفاصيل خبصوص العشاء الر

  من حضور هذا العشاء املقدس.
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ن  وميكن ا ت مع القر لوجبة اليومية للمجتبني، واليت تشا م على األرجح اهتموا فقط  الفرتاء جبميع هذه األمثلة أ
ت مبا يف ذلك اخلبز، ميكن القول   املسيحي املقدس، ومبا أن هذه الوجبة قد خدمت يف تطهري ذارت النور احملتجزة يف النبا

ين  بشكل موائم: أن هذا الطقس قد تضمن بدقة مج لنتيجة حصل العشاء الر ن املقدسة، و يع العناصر املوائمة للقر
لنسبة للوجبة الطقوسية اليت جرت بشكل معلن خالل الوليمة املقدسة، فهي   لطريقة نفسها لتحرير النور، أما  املانوي 

ت" املانوية هي بره   ان على حدث من هذا النوع. تعين أنه ال بد وقد مت ربطها بِسمة مقدسة حمددة، كما أن "املما
ت" اليت نشرها "الكوك" مع تفسري بشكل واضح مشهًدا من املناسبة، وفيها: تتم مشاهدة السرير   وتعكس إحدى "املما

تبون اجلالسون يف عدة نصوص، وميكن أن نشاهد بسهولة مثار   املذكور آنًفا يف املنتصف حييط به من اليمني واليسار ا
لسجاد، ويف الساحة املواجهة هناك طاولة  البطيخ بني الفاكه ة املوضوعة على حامل ثالثي أمام السرير، والسرير مغطى 



ً بيديه، وقد افرتض أنه كان يشغل دور قائد   خلبز املصنوع من القمح، وأحد الكهنة راكع أمامها وهو حيمل كتا مليئة 
اهب الكبري، وكان جالًسا إىل يسار احلامل الثالثي اململوء  الصالة أو الرتتيل، كما أن الشخصية الرئيسة هي شخصية الر 

  لفاكهة، رافًعا يده اليسرى، مبارًكا.
ين على أنه نظري طقوسي   ين، ومن احملتمل تصور العشاء الر لفعل تصوير للوليمة املقدسة والعشاء الر وهكذا يوجد هنا 

سوع من شجرة احلياة، أو حسب عبارة "فيدور برقونية": أيقظه وتركه ملوضوع آدم "املثيولوجي" بعد استيقاظه حينما أطعمه ي
  كل من شجرة احلياة. 
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نية مبثابة فاكهة من شجرة احلياة،   نة املسيحية السر ين يف الد لقد مت التبيان من قبل أنه مت أيًضا اعتبار عناصر العشاء الر
ن املقدس.وبناء عليه يبدو أن هناك مسوًغا كاٍف العتب ا تلميح للقر   ار هذه السمة "املثيولوجية" على أ

ما شجرة احلياة، وذلك مثلما جرى   نة املانوية على أساس اعتبار أ ملناسبة جرى متجيد كل من املسيح و"ماين" يف الد و
ن يسوع قد أيقظ آ  نة املندعية على أنه شجرة احلياة، وإذا ما قيل:  دم مث أعطاه؛ ليأكل من فاكهة  اعتبار املخلص يف الد

ين، ملا وجب التغاضي عن أن التصريف السبيب ألُقيم من   شجرة احلياة، أو مبعىن آخر: تركه يتناول الطعام من العشاء الر
قول، وهو فعل يقف، رمبا اشتمل على إشارة طقوسية؛ ألن كلمة أيقظ أو ينقذ يف لغة عبادة املندعني والغموطسيني  

  رقونيني تقابلها يف اإلغريقية "أرمو بوريل" وقد عنت ما عنته كلمة "يعمد" يف اللغة اآلرامية.املسيحيني امل
لزيت  زِْد على هذا أن من املهم تبًعا للتقاليد املندعية قيام "هابيل زيوا" بتعميد أو تطهري آدم املخلوق األول، حيث مسحه 

تا، ومنبوها، وهابيل زيوا م لعيسو زيوا، أي: يسوع  ومنحه السرين املقدسني:  ، أو هابيل املتألق يف هذا املثال هو نظري 
املتألق، كما أن سلوكه يتطابق متاًما مع سلوك يسوع املتألق إزاَء آدم يف التقاليد املانوية، ولذلك ميكن االفرتاض أن "سيودور  

ين فح لعشاء الر شارة ال تتناول االحتفال املانوي  سب، بل التعميد الذي كان منتشًرا بني املانوية  ر قونية" يزود 
  كذلك.

  ذا نكون قد أتينا على العقائد املانوية والتعاليم واألخالق املانوية أيًضا.
رك على سيد حممد، وآله وصحبه أمجعني. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.   وصّل اللهم وسلم و
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس السابع عشر
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  شريعة "ماين"، والفرائض اليت فرضها، وقول املانوية يف امليعاد 
احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحًة للعاملني سيد حممد، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين الغر  

حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد: املي   امني، ومن تبعهم 
شارات جمملة سريعة   ا "ماين" والفرائض اليت فرضها. -إن شاء هللا تعاىل- فنشري    إىل الشريعة اليت جاء 

م أبًدا يف كل شهر،   فرض "ماين" على أصحابه عشر فرائض على السماعني، ويتبعها ثالثة خواتيم، وصيام سبعة أ
لعظائم األربع: هللا ونوره وقوته وحكمته، فا  فالفرائض: مَلك ِجنان النور، ونوره الشمس  -جل امسه-هي اإلميان 

والقمر، وقوته األمالك اخلمسة؛ وهي: النسيم والريح والنور واملاء والنار، وحكمته الدين املقدس، وهو على مخسة معاين:  
  لم القسيسني، وأبناء العقل الصديقني، وأبناء الغيب السماعني، وأبناء الِفطنة.املعلمني، وأبناء احللم املستمعني، وأبناء الع

، وترك السرقة، وتعليم العلم   والفرائض العشر: ترك عبادة األصنام، وترك الكذب، وترك البخل، وترك القتل، وترك الز
ِمتني، وهو الشك يف الدين، واالسرتخاء والتواين يف العمل ، وفـَْرض صلوات أربع أو سبع، وهو أن يقوم والسحر، والقيام 

ملاء اجلاري أو غريه، ويستقبل النري األعظم قائًما، مث يسجد ويقول يف سجوده: مبارك هادينا "الفرقريط"   الرجل فيمسح 
رسول النور، ومبارك مالئكته احلفظة، ومسبح جنوده، ومسبح جنود النريون يقول هذا وهو يسجد، ويقوم وال يلبس يف  

  سجوده، ويكون منتصًبا مث يقول يف السجدة الثانية: مسبح أنت أيها النري "ماين" هادينا، أصل الضياء وغصن احلياء.
الشجرة العظيمة اليت هي ِشفاء كلها، ويقول يف السجدة الثالثة: أسجد وأسبح بقلب طاهر ولسان صادق  العظيم، أيب  

م تسبحك مسبح جنودك، األنوار عنصرهم، مسبح مبارك أنت وعظمتك كله   ا، وعاملوك املباركون الذين دعو
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  وأبرارك، وكلمتك، وعظمتك، ورضوانك، من أجل أنك أنت اإلله الذي كله حق وحياة وِبر. 
مث يقول يف الرابعة: أسبح وأسجد لآلهلة كلهم، واملالئكة املضيئني كلهم، ولألنوار كلهم، وللجنود كلهم، والذين كانوا من 

إلله العظيم. مث يقول يف اخلامسة: أسجد وأسبح للجنود الكرباء، ولآلهلة النريين الذين حبكمتهم طاًعا وأخرجوا الظلم ا
  وقمعوها. ويقول يف السادسة: أسجد وأسبح َأليب العظمة العظيم املنري، الذي جاء من العاملَْني.

عشر ابتدأ يف صالة أخرى، وله فيها تسبيح ال حاجة بنا إىل  وعلى هذا إىل السجدة الثانية عشرة، فإذا فرغ من الصلوات ال
  ذكره. 

فأما الصالة األوىل فعند الزوال، والصالة الثانية بني الزوال وغروب الشمس، مث صالة املغرب بعد غروب الشمس، مث  
  ي صالة البشري. صالة العتمة بعد املغرب بثالث ساعات، ويفعل يف كل صالة وسجدة مثلما فعل يف الصالة األوىل، وه

فأما الصوم فإذا نزلت الشمس القوس وصار القمر نورًا كله، ُيصام يومني ال يُفطر بينهما، فإذا أهل اهلالل صاموا يومني ال  
يُفطر بينهما، مث من بعد ذلك ُيصام إذا صار نورًا يومني يف اجلدي، مث إذا أهل اهلالل ونزلت الشمس الدلو، ومضى من  

م ، ُيصام حينئٍذ ثالثني يوًما، يفطر كل يوم عند غروب الشمس. واألحد يعظمها عامُة املانوية، واالثنني  الشهر مثانية أ
  يعظمها خواصهم، كذا أوجب عليهم "ماين". 
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  وأما قول املانوية يف امليعاد: 
اهلادي ومعه ثالثة آهلة، ومعهم   قال "ماين": إذا حضرت وفاة الصديق أرسل إليه اإلنسان القدمي إهلًا نريًا بصورة احلكيم

يت معهم البكر الشبيهة بنسمة ذلك الصديق، ويظهر له شيطان احلرص   الركوة واللباس والعصابة والتاج، وإكليل النور، و
آلهلة اليت على صورة احلكيم.    والشهوة والشياطني، فإذا رآهم الصديق استغاث 

م ال شياطني ولت هاربة، وأخذوا ذلك الصديق وألبسوه التاج واإلكليل واللباس وأعطوه واآلهلة الثالثة سيقربون منه، فإذا رأ
الركوة بيده، وعرجوا به يف عمود السبح إىل فلك القمر وإىل اإلنسان القدمي وإىل النهنهة أم األحياء، إىل ما كان عليه أوًال يف 

واآلهلة النريون القوى اليت هي املاء والنار والنسيم،   جنان النور، مث يبقى ذلك اجلسد ُملًقى فُتجتذب منه الشمس والقمر
قي اجلسد الذي هي ظلمة كلها إىل جهنم.    فريتفع إىل الشمس، فيصري إهلًا، ويُقذف 

م،   فأما اإلنسان احملارب القابل للدين والِرب احلافظ هلما وللصديقني، فإذا حضرت وفاته حضر أولئك اآلهلة الذين ذكر
واستغاث مبا كان يعمل من الرب، وِحفظ الدين والصديقني، فيخلصونه من الشياطني، فال يزال يف العامل  وحضرت الشياطني،

شبه اإلنسان الذي يرى يف منامه األهوال، ويغوص يف الوحل والطني، فال يزال كذلك إىل أن يتخلص نوره وروحه، ويلحق  
ه، فأما اإلنسان األثيم املستعلي عليه احلرص والشهوة، فإذا  مبلحق الصديقني، ويلبس لباًسا بعد املدة الطويلة من تردد

حضرت وفاته حضرته الشياطني، فأخذوه وعذبوه وأروه األهوال، فيحضر أولئك اآلهلة ومعهم ذلك اللباس، فيظن اإلنسان 
م قد جاءوا خلالصه، وإمنا حضروا لتوبيخه،    األثيم أ
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ترك إعانته الصديقني، مث ال يزال يرتدد يف العامل يف العذاب إىل وقت العاقبة، فُيضحى به يف وتذكريه أفعاله، وإلزامه احلجة يف 
  جهنم.

قال "ماين": فهذه الثالث طرق يُقسم فيها نسمات الناس، أحدها: إىل اجلنان وهم الصديقون، والثاين: إىل العامل واألهوال  
  نم وهو اإلنسان األثيم. وهم َحفظة الدين، ومعينو الصديقني، والثالث: إىل جه 
  كيف حال املعاد بعد فناء العامل، وصفة اجلنة واجلحيم؟

يت من عامل اجلدي، والبشري من املشرق، والبناء الكبري من اليمن، وروح احلياة من عامل   قال "ماين": مث إن اإلنسان القدمي 
يت الصديقون من  املغرب، فيقفون على البنيان العظيم الذي هو اجلنة اجلديدة وطيفني ب تلك اجلحيم، فينظرون إليها، مث 

اجلنان إىل ذلك النور، فيجلسون فيه، مث يتعجلون إىل جممع اآلهلة، فيقومون حول تلك اجلحيم، فينظرون إىل عملة اإلمث 
لصديقني، فإذا نظر أول ئك اآلمثون يتقلبون ويرتددون ويتضورون يف تلك اجلحيم، وليست تلك اجلحيم قادرة على اإلضرار 

م إال مبا ال منفعَة هلم فيه من التوبيخ، فيزداد األئمة ندامًة ومها وغما،   م ويتضرعون إليهم، فال جييبو إىل الصديقني يسألو
م أبد األبد.    فهذه صور

  
  الكتب املقدسة عند املانوية، وعقيدة التناسخ 



  وأنتقل إىل الكتب املقدسة عند املانوية: 
  ": أمساء كتب "ماين

ب ذكر   ، وذلك كتاب (سفر األسرار) وحيتوي على أبواب:  لـ"ماين" سبع كتب؛ أحدها فارسي، وستة سوري بلغة سور
ب ابن ب شهادة يوسف على نفسه ليعقوب،  ب شهادة "يستاسف" على احلبيب،    الديصانيني، 
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ب ابتداء شهادة  األرملة وهو عند "ماين" املسيح املصلوب الذي صلبه اليهود،   ب شهادة عيسى على نفسه يف يهودا، 
ب شهادة آدم على عيسى،   ب الضحكة،  ب القول يف األرواح األربعة الزوال،  ب األرواح السبعة،  اليمني بعد غلبه، 

ب الرد على الديصانيني يف نفس احلياة، ب قول الديصانيني يف النفس واجلسد،  ب اخلنادق  ب الثقات عن الدين، 
ب القيامة.  ب األنبياء  م الثالثة،  ب األ ب حفظ العامل،    الثالثة، 

ب احنالل   تبني)، كتاب (الشابرقان) وحيتوي على  كتاب (سفر اجلبابرة)، كتاب (فرائص السماعني)، كتاب (فرائض ا
ب احنالل اخلطاة.  تبني،  ب احنالل ا   السماعني، 

  ء)، كتاب (فرقماطيا). كتاب (سفر األحيا
  أمساء الرسائل اليت لـ"ماين" واألئمة بعده:

"رسالة األصلني"، "رسالة الكرباء"، "رسالة هند العظيمة"، "رسالة هيئ الرب"، "رسالة قضاء العدل"، "رسالة كسكر"، "رسالة 
"رسالة الكلمات العشر"، "رسالة املعلم  فتق العظيمة"، "رسالة أرمينيا"، "رسالة أمونيا الكافر"، "رسالة طيسفون يف الورقة"، 

يف الوصالت"، "رسالة رمحان يف خامت الفم"، "رسالة خرباهات يف التعزية"، "رسالة أمهاسم الطيسفونية"، "رسالة حيىي يف  
بل العتق"، "رسالة طيسفون إىل السماعني"، "رسالة فايف"، "رسالة اهلدي الصغرية"، "رسالة سيس ذات الوجهني"، "رسالة 

الكبرية"، "رسالة سيس وفتق يف الصور"، "رسالة اجلنة"، "رسالة سيس يف الزمان"، "رسالة سعيوس يف العشر"، "رسالة سيس 
يف الرهون"، "رسالة التدوير"، "رسالة آب التلميذ"، "رسالة آ يف احلكم"، "رسالة ميساء يف النهار"، "رسالة اهلول"، "رسالة  

ت"، "رسالة الوصاالت"، "رسالة شاير وساكين"، "رسالة آ يف آ يف الطيب"، "رسالة عب   د يسوع يف العصا
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  الزكاوات"، "رسالة حدا يف احلمامة"، "رسالة أفكور يف الزمان"، "رسالة زاكو يف الزمان"، "رسالة سهراب يف العشر". 
ا"، "رسالة أيب يسام املهندس"، "رسالة أبراحيا الكافر"،  "رسالة الكرح والعراب"، "رسالة سهراب يف الفرس"، "رسالة أبراحي

"رسالة املعمودية"، "رسالة حييا يف الدراهم"، "رسالة أفعاندي يف األعشار األربعة"، "رسالة أفعندي يف السعدي األول"،  
"، "رسالة السماعني يف  "رسالة سوء يف ذكر الوسائل"، "رسالة يوحنا يف تدبري الصدقة"، "رسالة السماعني يف الصوم والنذر

النار الكربى"، "رسالة األهواز يف ذكر امللك"، "رسالة السماعني يف تعبري يزدان خبض"، "رسالة مينق الفارسية األوىل"،  
"رسالة مينق الثانية"، "رسالة العشر والصدقات"، "رسالة أردشري ومنيق"، "رسالة سلم عنصرا"، "رسالة حطا"، "رسالة خرب 

ك"، "رسالة أبراحيا يف األصحاء واملرضى"، "رسالة أردد يف الدواب"، "رسالة أجا يف اخلفاف"، "رسالة احلمالن هات يف املل



ل يف سفر األسرار"، "رسالة  النرية"، "رسالة ما يف التصليب"، "رسالة مهر السماء"، "رسالة فريوز وراسيل"، رسالة عبد 
  . مسعون وراميل"، "رسالة عبد مال يف الكسوة"

يار يف كل مكان وزمان، ولذا حتاول  وهكذا نالحظ أن أمثال هذه املذاهب تستشعر يف نفسها الضعف، وتتوقع اال
لدعوة دائًما، وأهم من هذا كله أن صاحب هذا املذهب حياول   االعتماد على كثري من األتباع املخلصني الذين يقومون هلا 

املتنوعة اليت تساعد على توضيح تعاليم األستاذ يف نفوس أتباعه، ويف أذهان  تثبيت مذهبه بتأليف الكتب العديدة والرسائل
بقية الناس، وقد فعل هذا إخوان الصفا، حيث ألفوا رسائَل متعددًة، كل منها متثل جانًبا من مذهبهم الباطين، وكل منها  

لنسبة هلذه    املذاهب الضالة.تغوص يف التأويل الباطين أعمق من الذي سبقتها، وهذا شيء طبيعي 
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  منهج الدخول يف الدين: 
من رأي "ماين" أنه ينبغي للذي يريد الدخول يف الدين أن ميتحن نفسه، فإن وجدها قادرًة على قمع الشهوة واحلرص، وتـَْرك 

ء، فليدخل يف الدين، وإن مل يلمس من نفسه   أكل اللحمان، وشرب اخلمر والتناكح، وترك أذية املاء والنار والسحر والر
القدرة على هذا مجيعه فال يدخل يف الدين، وإذا كان حيب الدين ومل يقدر على قمع الشهوة واحلرص، فليغتنم حفظ الدين  
زاء أفعاله القبيحة أوقات يتجرد فيها للعمل والرب والتهجد، واملسألة والتضرع؛ ألن ذلك يقنعه يف   والصديقني، وليكن له 

  صورته الصورة الثانية يف املعاد. عاجله وآجله، وتكون 
  هذا؛ ومما يُذكر عن املانوية أيًضا مسألة التناسخ: 

بطال البعث بعد املوت، وقالوا بتناسخ   حيث ظهرت بدعة التناسخ يف خيال بعض الفالسفة الذين قالوا بقدم العامل، و
إىل حيوان أو روح احليوان إىل إنسان!! كما زعموا األرواح يف األجساد املختلفة، والصور املتعددة، كأن تُنقل روح اإلنسان 

له العقاب على ذلك الذنب يف قالب آخر، وينطبق هذا عندهم على الثواب. وقد ذهبت املانوية   أن من أذنب يف قالب 
الصديقني،  أيًضا إىل اعتقاد التناسخ، مستندين إىل تعاليم "ماين" الذي يرى أن األرواح اليت تفارق األجسام نوعان: أرواح 

وأرواح أهل الضاللة، أرواح الصديقني إذا فارقت أجسادها سرت يف عمود الصبح إىل النور الكائن فوق الفلك، وتبقى يف 
لنور األعلى  ا إذا فارقت أجسادها، وأرادت اللحوق    ذلك العامل على سرور ال ينقطع، أما أرواح أهل اخلطا والضالل فإ
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لنور العايل. ُردت منعكسًة إىل  ت إىل أن تصفو من شوائب الظلمة، مث تلتحق     السفر، وبذلك تتناسخ يف أجسام احليوا
ين القدمي هو "األورفيا" اليت كانت متثل اجلانب اخلفي يف احلياة العقلية لدى  والسبب يف انتشار عقيدة التناسخ يف العامل اليو

نيني، وكذلك وردت هذه العقيدة عن "ال ثري  اليو فيثاغورية" و"األفالطونية احملدثة"، لقد كانت فكرة اخلطيئة األوىل ذات 
لغ اخلطورة على الفكر اإلنساين، فاإلنسان األول قد ُطرد من اجلنة بعد اقرتافه اخلطيئة، والبدن هو الذي دنس هذا  

لبدن هو مثرة   اإلنسان بعد أن كان موجوًدا عقليا حمًضا قبل ظهوره على األرض، وقبل اتصاله ذا البدن، فاتصال النفس 
اخلطيئة، حيث إن سلوك النفس صار أقرَب إىل الشر منه إىل اخلري، وكذلك ذهب بعض اليهود إىل التناسخ، زاعمني أنه 



يف   ُوجد يف كتاب "دانيال" أن هللا تعاىل مسخ "بوختنصر" يف سبع صور من صور البهائم والسباع، وعذبه فيها كلها، مث بعثه
  آخرها موحًدا.

ومما يؤَسف له أن ظهرت هذه البدعة لدى بعض غالة فرق اإلسالم، مثل البيانية واجلناحية واخلطابية والرواندية من الروافض 
  احللولية، وفالسفة الصوفية، فكلهم قالوا بتناسخ روح اإلله يف األئمة بزعمهم!!

  
  ، وأشهر رؤسائهمحال اإلمامة بعد "ماين"، وتنقل املانوية يف البالد

  هذا؛ وقد اختلفت املانوية يف اإلمامة بعد "ماين": 
يزعم املانوية: أن "ماين" ارتفع إىل جنان النور، لكنه أقام قبل ارتفاعه "َسْيس" اإلمام بعده، فكان يقيم دين هللا وطهارته إىل  

لوا على هذا الوفاق إىل أن ظهرت خارجة  أن تويف، وكان األئمة يتناولون الدين واحًدا عن واحد، ال اختالف بينهم. وظ
منهم يُعرفون بـ"الدينابورية" فطعنوا على إمامهم، وأعلنوا امتناعهم عن طاعته، وكان معلوًما بينهم أن اإلمامة ال تتم إال  

  "ببابل" فال يصح أن يكون إمام
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  غريه من اخلالف الذي ال فائدة يف ذكره.  يف غريها، وقد قالت "الدينابورية" خبالف ذلك، ومل يزالوا عليه وعلى
سة الكلية إىل "ُمهر"، يف ملك الوليد بن عبد امللك يف زمن والية خالد بن عبد هللا  وظل احلال على ذلك إىل أن أفضت الر

لعراق، وانضم إليه رجل يقال له: "زاد هرمز" فمكث عندهم مدًة، مث فارقهم، مع أنه كان صاحب دنيا عري ضة، القسري 
ر "بـَْلخ" وملا   لكنه تركها خارًجا إىل "الصديقوت" وزاعًما أنه يرى أمورًا ينكرها، وقد أراد اللحوق بـ"الدينابورية" وهم وراء 
ا كاتب للحجاج بن يوسف ذو مال كثري، كانت بينهما صداقة فشرح له حاله والسبب الذي أخرجه من  أتى املدائَن كان 

ن؛ لكي ينضم إىل "الدينابورية" فقال له الكاتب: أ خراسانك، وأ أبين لك البيع، وأقيم لك ما  اجلملة، وأنه أراد ُخراسا
حتتاج إليه، فأقام عنده، وأنشأ يبين له البيع، وقد كتب "زاد هرمز" إىل "الدينابورية" مستدعًيا منهم رئيًسا يقيمه، لكنهم ردوا  

سة إال يف وس نه ال جيوز أن تكون الر ط املُلك "ببابل"، فسأل عمن يصلح لذلك، فلم جيد سواه، فلما حضرته  عليه: 
الوفاة سألوه أن جيعل هلم رئيًسا، فقال: هذا "ِمقالص" عقد عرفتم مكانه وأ أرضاه، وأثق بتدبريي لكم. وملا مضى "زاد  

  هرمز" أمجعوا أمرهم على تقدمي "ِمقالص". 
الصية، وقد خالف "مقالص" واجلماعة إىل أشياء من الدين، منها يف أصالت،  وبذلك سارت املانوية فرقتني: املهرية، واملق

سة املانوية، وكان هذا يف زمن أيب جعفر املنصور، فدعا   إىل أن قدم أبو هالل الدحيوري من إفريقيا، وقد انتهت إليه الر
من املقالصة رجل يُدعى "بزرمهر"  املقالصة إىل ترك ما رمسه هلم "مقالص" يف الوصاالت، فأجابوه إىل ذلك، وقد ظهر 

سة إىل   فاستمال مجاعة منهم وأحدث أشياَء ُأخر، فلم يزل أمره على ذلك، إىل أن انتهت الر
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  أيب سعيد رحا، فردهم إىل رد املهرية يف الوصاالت، وذلك هو الذي مل يزل الدين عليه يف الوصاالت.
الفة املأمون رجل منهم يُدعى "يزدن دخت" فخالف يف األمور ومالت إليه فئة  وقد ظلوا على هذا احلال إىل أن ظهر يف خ

  منهم.
م زعموا أن خالد القسري محل مهًرا على بغل وختمه خبامت فضة، وخلع   وهناك أمور نقمتها املقالصة على املهرية، منها أ

م املأمون واملعتصم أبو علي س صر بن هرمز  عليه ثياب ووشي، وكان رئيس املقالصة يف أ عيد، مث خلفه بعُد كاتب 
م أن يرخصوا ألهل املذهب والداخلني فيه أشياء حمظورة يف الدين، وكانوا خيالطون السالطني   السمرقندي، وكان من عاد
م، كما كان من رؤسائهم أبو احلسن الدمشقي، وقُِتل "ماين" يف مملكة مهران بن سابور، وملا قتله صلبه نصفني،   ويواكلو

ب آخر من مدينة "جندسابور".  ب واآلخر على    النصف الواحد على 
  تنقل املانوية يف البالد: 

ن املدعاة اليت دخلت بالد ما وراء النهر، ويرجع السبب يف هذا إىل أن "ماين" ملا قتله كسرى   كانت املانوية من أول األد
حاب "ماين" يف أي موضع وجدهم، فاستمروا يف الفرار منه وصلبه، وحرَّم على أهل مملكته اجلدل يف الدين، أخذ يقتل أص

م  ر "بلخ" ودخلوا يف مملكة خان، فكانوا عنده، وخان بلسا لقب يلقبون به ملوك الرتك.    -أي: بلغتهم-إىل أن عربوا 
  ا يف فتنة الفرس.وحني نزل املانوية مبا وراء النهر إىل اندثر أمر الفرس وقوي أمر العرب، فعادوا إىل هذه البالد خصوصً 
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ر، وكثريًا   سة ما كانت تعقد إال "ببابل" يف تلك الد م، إال أن الر ويف عصر بين أمية كان خالد بن عبد هللا القسري يعين 
م حلقوا خبراسان؛ خوفً  م املقتدر، فإ من من البالد، وقد اجنلوا آخر ما اجنلوا يف أ ا على  ما كان الرئيس ميضي إىل حيث 

  أنفسهم، ومن تبقى منهم سرت أمره مع تنقلهم يف تلك البالد. 
وقد اجتمع منهم بسمرقند حنو مخسمائة رجل فاشتهر أمرهم، فأرسل إليهم ملك الصني وأراد صاحب خراسان أن يقتلهم، 

إن قتل واحًدا  فأرسل إليه ملك الصني يقول: إن يف بالدي من املسلمني أضعاف ما يف بالدك من أهل ديين، وحيلف له
منهم قتل اجلماعة به، وأخرَب املساجَد، وترك األرصاد على املسلمني يف سائر البالد، فقتلهم، وهلذا َكف عنهم صاحب 

  خراسان، وأخذ منهم اجلزية. 
م معز الدولة حنو ثالمثائ   ة. وبعد هذه األحداث قلوا يف املواضع اإلسالمية، لكن بقيت فلول منهم يف مدينة "السند" أ

ومن رؤساء املانوية يف الدولة العباسية، من هؤالء اجلعد بن درهم، وهو الذي يُنسب إليه مروان بن حممد فيقال: مروان 
اجلعدي، وكان مؤدً له ولده، فاستطاع أن يقذفه يف الزندقة، وقد توىل قتل اجلعد هشام بن عبد امللك يف خالفته، وذلك  

د هللا القسري، وكان أهل اجلعد قد رفعوا قصًة إىل هشام يشكون ضعفهم وطول حبس بعد أن طال حبسه يف يد خالد بن عب
ه بدًال من األضحية، بعد أن قال   اجلعد، فقال هشام: أهو حي بعد؟ وكتب إىل خالد يف قتله، فقتله يوم أضحى جاعًال إ

لزندقة، وكانت أمه نصرانيةً  مر هشام، وقد كان خالد يُرمى    . ذلك على املنرب 
ذه الزندقة من أمثال ابن طالوت، وأيب شاكر، وبشار بن بُرد، وسلم اخلاسر،   هذا، وقد كان بعض املتكلمني متهمني 

  والربامكة، إال حممد بن خالد. 
ت الكافرة الفاسدة، ونسأل هللا اهلدايَة إىل احلق، وأن يهدينا مجي ًعا  أعاذ هللا تعاىل، وقا شر هذه املذاهب الضالة، والد

  سواَء السبيل. 



ا نعمًة، ونعوذ  وبذا انتهى هذا الفيلم اهلندي أو الفيلم األمريكي، لست أدري!! لكن احلمد هللا على نعمة اإلسالم، وكفى 
   أن عافا من تلك العفانة.

رك على سيد حممد، وآله وصحبه أمجعني، والسالم عليكم ورمحة وبركاته.   وصلِّ اللهم وسلم و
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس الثامن عشر 

نة الزرادشتية (   )) 1(الد
  

ن الفرس    أد
احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيد حممد، وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين الغر  

حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد: امليامني، ومن    تبعهم 
  عن الزرادشتية.  -إن شاء هللا عز وجل-فسنتحدث 

نة  ا معظم بالد جنوب شرق أسيا وشرق أسيا، فتأيت هذه الد ن الوضعية اليت يدين  اليت هي -ومبا أن املنهج يتناول األد
ت الفرس القدمية   يف تلك املنطقة.  -من د

ن الفرس: ميهد للحديث عن الزرا   دشتية حتت عنوان: أد
ر الفرس العديد من العلماء املتخصصني  والفرس من األمم ذات احلضارات العريقة واملوغلة يف القدم، وقد اهتم بدراسة آ

ة يف العلوم املختلفة؛ ملا هلم من سبق حضاري قدمي متثل يف إقامة إمرباطورية تقامست السيطرة على العامل مع الدولة الروماني
بقسميها الشرقي والغريب، وقد قامت احلضارة الفارسية على دعائم عديدة حيث حازت على نظام سياسي وإداري كامل، 
- نشط فيها العلماء واملفكرون يف عدد من االجتاهات، وقد مت فتح بالد فارس ودخلت يف اإلسالم يف عصر أيب بكر وعمر 

ن الفرس القدمية بعدما وجدوا وصارت جزءا من اخلالفة اإلسال -رضي هللا عنهما ن بدراسة أد مية، وقد اهتم علماء األد
أنفسهم أمام دين متكامل اجلوانب، شامل للعقيدة والشريعة والسلوك األمر الذي يعطي هلذا االهتمام ضرورة معينة من أجل 

  املعرفة.
  ومن خالل دراستنا سنتناول القضا التالية: 

ن الفرس، ال  تعريف بزرادشت، التعريف جبوانب الدين كما وضحتها املصادر، مناقشة آراء العلماء  تعريف مصادر أد
ن   م يف نشأة الدين عند الفرس وتطوره؛ وذلك كله يف إجياز وتركيز مع احملافظة على إعطاء صورة متكاملة عن أد واجتاها

  الفرس منذ الزمن القدمي على النحو التايل: 



ن الفرس:   أوًال: مصادر أد
ريخ قدمي فإن كتبها املقدسة اليت توضح الدين وتفصل جوانبه مل تعرف إال على يدي زرادشت، ب ن الفرس ذات  رغم أن أد

فلقد أحياها وشرحها ودعا الناس إليها ولذلك جندها ال تعرف إال به، ووصل األمر ببعض العلماء أن جعلوه مؤسس الدين  
ن الفرس من زمن هذا احلكيم الكبري، واملصادر الدينية عند الفرس جمموعة من الكتب يضمها   الفارسي، وبدؤوا حبثهم يف أد

لفستا، وهو الكتاب الرئيس للدين الفارسي ومعناه يف العربية النص األصلي ويطلق عليه العرب اسم   كتاب واحد يعرف 
  األبستاق، وقد ظل هذا 
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للغة ال م بال ترتيب الكتاب يتداول شفو طيلة قرون عديدة  فهلوية القدمية، والكتاب يف اجلملة يؤرخ للفرس ودينهم وأد
  زمين، ويشتمل الكتاب املوجود يف العصر احلديث على ثالثة أقسام أو فصول هي: 

  القسم األول: أوامر الشريعة:
خلق العامل وتكوينه ويبني  ويتناول حديث اإلله أهورامزدا إىل زرادشت حيث يعلمه أوامر الشريعة تفصيال، كما يتناول قصة 

  بعض النظم االجتماعية، ويسمى هذا القسم الفنديداد. 
  القسم الثاين: الطقوس الدينية: 

ويتناول توضيح الطقوس الدينية، وهي عبارة عن تراتيل وصلوات خاصة برجال الدين الفارسي، وتالوة هذا القسم ال حتتاج 
لفسربد    إىل مجهور يسمعها ويعرف هذا القسم 

  لقسم الثالث: متجيد املالئكة واألخالق: ا
ويتناول متجيد املالئكة ويتحدث عنهم كآهلة صغار، كما يتناول بيان الصلوات وشعائرهم الدينية، وهذا القسم له اهتمام  

لفاستا، وقد دارت حول الفستا أساطري    خاص لدرجة أن البعض يعتربه اجلزء الذي مل حيرف من الفستا، ويعرف هذا القسم 
ت أنه كتب يف اثين عشر ألف جملد من جلود البقر   ا حقائق مسلمة، من هذه الروا كثرية نقلها بعض العلماء على أ

لذهب وأنه حفظ يف حوافظ كبار رجال الدين الفارسي مع كتابته على   والثريان واملاعز، وأنه كتب حفرا على اجللد ونقشا 
  النحو املذكور.
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ن على أن الفستا مل تدون طيلة عدة قرون، كما  والذي جيعلنا ن ألساطري شبه اإلمجاع عند علماء األد لحق هذه املعلومات 
عها قد فقد. إن أي كتاب  ت يؤدي إىل عدم ضياعها وحتريفها، بينما املعروف أن أكثر من ثالثة أر ذه الروا أن التسليم 

ستمرار  ه مع الزمن، وخباصة أنه وجد بني دولة تقدسه وأمة تدين به لكن الثابت عدم ينال هذا االهتمام حفظا وتدوينا كفيل 
ت املذكورة مبالغ فيها وبعيدة عن الواقع.   استمراره، مما يؤكد أن الروا

حلواشي اليت تشرحه وتفصله وتبني شرح شرحه، وذلك واضح من   وقد اهتم علماء الدين الفارسي بشرح الفستا وإحاطته 
ردة) وهو شرح لـ  (الزند) وهو   كتاب يشرح الفستا وقد ألف بعد الفستا مبدة طويلة و (البازند) وهو شرح لـ (الزند) و (اإل



للغة الفهلوية لغة الفرس القدمية وترمجها العلماء يف العصر احلديث إىل عدد من اللغات احلية   (البازند) وهذه الشروح كتبت 
سم الياسنا  مع ترمجة الفستا، والعلماء احملدثون ير  ون أن أهم ما يوضح العقيدة الدينية للفرس هو كتاب الرتاتيل املعروف 

وهو القسم الثالث من الفستا، ويرون أنه يتضمن العناصر القدمية للزرادشتية وحيتوي على أقوال زرادشت، هلذا جند العلماء 
  يهتمون بدراسة هذا القسم وحتليله أكثر من غريه. 

  
  التأسيس والنشأة والتطورالزرادشتية من حيث 

  من هو زرادشت؟
ا شخصية أسطورية ال وجود هلا يف احلقيقة، وقد صنعها   اختلف علماء الدين يف حقيقة شخصية زرادشت فمنهم من يرى أ

  الكهنة ورجال الدين الفارسي يف خيال الناس وثنا الكتب؛ من أجل تدعيم عملهم وحتقيق مكاسب هلم
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ليف سواء أكان منبعه دينا قدميا أم وضعا بشر  ولذويهم، وع لى هذا الرأي فكل ما روي على لسان زرادشت اختالق و
ذا ال جيدون دليال حقيقيا على ما ذهبوا إليه وكل ما يستدلون به ما يروى عن نشأة زرادشت وحياته،   حمددا، والقائلون 

ا بني ذلك وبني أحداث تعرض هلا رسل هللا مما   -عليهم الصالة والسالم- من أمثال إبراهيم وعيسى وحممد حيث يرون تشا
  يدل على حماولة إلباس زرادشت ثوب الرسل. 

رد من الدليل بينما املوضوع له أمهيته، اليت البد هلا من الرباهني القوية  وهذا الرأي ال يصح التسليم به لقيامه على الفرض ا
العلمية احلديثة تؤكد بطالن هذا الرأي، ومن العلماء من يرى أن زرادشت شخصية واألدلة الساطعة، وأيضا فإن املكتشفات 

، ويزعمون أنه هو إبراهيم  الذي ورد ذكره يف الكتب السماوية التوراة والقرآن  -عليه السالم-حقيقية وأنه كان رسوال مبعو
وبعض   -عليه السالم-جزات إبراهيم الكرمي، ويستدل هذا البعض مبا ورد يف سرية زرادشت من أحداث تشبه بعض مع

مله   -عليه السالم-األحداث اليت حدثت معه مثل جناة إبراهيم   يف   -عليه السالم-من النار بعد أن ألقي فيها، ومثل 
لواحد اخلالق لكل هذه الظواهر وجلميع املخلوقات.   الكواكب والنجوم ومثل دعوته إىل اإلميان 

ألن التشابه بني شخصني أو أكثر يف بعض األحداث أمر ممكن، كما أن من أحداث سرية  وهذه األدلة ال تثبت مدعاها؛  
ت واإلرهاصات العديدة   -عليهم الصالة والسالم-زرادشت ما يشبه بعض ما حدث مع موسى وعيسى وحممد   مثل البشر

ل انتصاره على السحرة وإعجازه،  اليت جاءت ألمه أثناء مولده، ومثل جناته بصورة معجزة من حماوالت قتله املتكررة ومث
  ومثل هذا
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التشابه جائز من غري أن يكون الشخصان شخصا واحدا، كما أن يف إثبات هذه املعلومات شكا جيعل املرء يقف أمامها  
  كأخبار ال دليل عليها. 

ن الكرمي أمساء مخسة وعشرين رسوال  ومن احلقائق الدينية أن الرسالة اإلهلية حتتاج إىل برهان إهلي يؤكدها، وقد حدد القرآ



عليه  -ألن إبراهيم  -عليه السالم-ليس منهم زرادشت، وأيضا فإن األدلة الثابتة تؤكد أن زرادشت ليس هو إبراهيم 
ذربيجان، وألن إبراهيم  -السالم رحل إىل مكة بينما   -عليه السالم-نشأ يف بلدة أور ببالد الكردان بينما زرادشت ولد 

ا صلة، وألن إبراهيم تزوج من سارة وهاجر بينما زرادشت تزوج من امرأة  زرادشت مل  يرحل إىل بالد احلجاز ومل تكن له 
ظهر يف القرن السابع عشر قبل امليالد بينما ظهر زرادشت يف القرن   - عليه السالم-واحدة هي هافوين، وألن إبراهيم 

وليس هو من   - عليه السالم-حقيقية وليس هو سيد إبراهيم  السابع قبل امليالد، وكل هذا يؤكد أن زرادشت شخصية
مسائهم وحقيقتهم وإذا ثبت هذا فمن يكون زرادشت.    الرسل اآلخرين، فلقد عرفوا مجيعا 

ه كان  نقول: ولد زرادشت يف مدينة أذربيجان الواقعة غريب حبر قزوين يف منتصف القرن السابع قبل امليالد، ويروى أن أ
ه ذات يوم إذ تراءى له شبحان نورانيان اقرت منه وقدما له غصنا مقدسا، وأمراه أن حيمل الغصن ويقدمه لزوجته يرعى ماشيت

ألمر فحملت زوجته ليلتها به، وبعد مخسة شهور من احلمل أتت ألمه   ألنه حيمل يف كيانه الطفل الروحاين فصدع أبوه 
  ألطفال وإمنا قهقه بصوت عال اهتزت له أركانالبشارات املتتالية، وعندما ولد مل يبك كسائر ا
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البيت وهربت األرواح الشريرة، وارتعد كبري السحرة فرقا ألنه يعلم أن هذا الوليد سيقضي على السحرة والكهان وخيرجهم  
  من البالد. 

ن ألقي يف طريق قطيع كبري من املاش ية لتدوسه، لكن بقرة أسرعت وقد تعرض زرادشت حملاوالت متعددة من السحرة لقتله 
ب تسمرت وأقبلت  ب لتأكله أو ليموت جوعا لكن الذ حنو الطفل ووقفت فوقه حترسه حىت مر القطيع، وألقي يف وكر الذ

ن ودخلتا الوكر معه لرتضعاه، وملا بلغ زرادشت السابعة من عمره أرسله أبوه إىل حكماء الفرس يتعلم منهم ويتلقى   عنز
  رت هذه الفرتة مثانية أعوام تزوج خالهلا وعشق مهنة خدمة املرضى وعالجهم.احلكمة، واستم

ا كانت البداية حيث أخذ يتساءل ويبحث عن   م النهاية يف نشاط زرادشت، بل إ ومل تكن مصاحبة آالم الناس وأحزا
للتأمل والبحث فوق   مصدر الشرور واملتاعب، ويعجب من عدم سيطرة اخلري على كل شيء وقرر هجر زوجته واالنقطاع

مله يف الليل والنهار أن العامل يضم اخلري والشر كما يضم الليل والنهار، وهكذا يف   جبل سابالن، وذات يوم أدرك من 
صورة مستمرة من غري طغيان أحدمها على اآلخر، ومع اكتشافه هلذه احلقيقة سأل نفسه ملاذا خلق اخلري والشر معا ومل يدم  

ه كبري املالئكة وقاده إىل هللا تعاىل أهورامزدا إله النور األعظم الذي حييط به ضياء عظيم، حيث به التساؤل طويال ، فلقد أ
تلقى كلمات احلق واحلقيقة وتعلم أسرار الوحي املقدسة واستمع إىل أمر النبوة، ونزل زرادشت من اجلبل حامال رسالة هللا  

إل   عراض والصدود من قومه ومن عشريته األقربني. لإليرانيني ومعه كتاب الوحي، لكنه قوبل 
وقضى يف دعوته عشر سنوات متحمال األهوال صابرا على األذى حمتسبا ذلك عند أهورامزدا، الذي ظل يؤيده ويقوي  

لوحي املتوايل    عزميته ويثبت عقيدته 
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فكار  ويقال: إن هللا كلمه شفاهة وظهر له كبار املالئكة، وبعد أن جاوز عمره  نه يدعو  األربعني آمن أخوه بدعوته وأخربه 
مللك قشتاسب وامللكة   صعبة ال يفهمها إال املتعلمون واخلاصة، فبدأ زرادشت لساعته يدعو املتعلمني واخلاصة مبتد 

  واتبعه.واألمراء املقيمني يف بلخ، وعقد امللك مناظرة بني حاشيته وبني زرادشت حىت تبني له صدق الدعوة فآمن به 
مللك أن يسجنه بتهمة السحر والشعوذة، وحدث أن جواد امللك أصيب  لكن الكهنة دبروا مؤامرة كاذبة لزرادشت أدت 
مبرض غريب أدى إىل تقلص قوائمه األربعة ودخوله يف بطنه ومل يعد يظهر منها سوى األطراف، ومجع امللك أشهر األطباء  

حل رية أمام هذا املرض العجيب، وبلغ اخلرب زرادشت وهو يف السجن فأرسل إىل امللك  لعالج اجلواد لكنهم عجزوا وأصيبوا 
وأخربه أنه ميكنه عالج اجلواد فجيء به على الفور، فلما حضر طلب من امللك شروطا تتحقق إذا أبرأ اجلواد فقبل امللك  

لفعل، فآمن به حينما برأت ساقه األمامية اليمىن وآمن ابنه حي  نما برأت ساقه األمامية اليسرى، وآمنت  ونفذ الشروط 
  امللكة مع شفاء الساق الثالثة، وحاكم امللك املتآمرين على زرادشت بعد شفاء الساق الرابعة.

م واخلوارق تظهر لزرادشت حىت مت له النصر وانتشرت دعوته يف إيران مبساعدة الدولة، وعلى رأسها امللك   ومضت األ
شت بدعوته إىل مملكة توران اليت رفضت الدعوة واشتبكوا يف حرب مع اإليرانيني، وحاصروا مدينة  واألمراء، وبعدها اجته زراد

بلخ واستولوا عليها وأقبلوا على زرادشت وهو يصلي يف املعبد وطعنوه يف ظهره فسقط صريعا ومعه عدد كبري من الكهنة،  
  ره سبعة وسبعون عاما. وكان ذلك يف سنة مثامنائة وثالث ومخسني قبل امليالد تقريبا وعم
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ن حيث يذهب   ولكن هل يعترب زرادشت رسوال من هللا تعاىل لقومه على حنو ما مسعنا يف قصته؟ هنا خيتلف علماء األد
البعض إىل التسليم بسائر ما رويناه يف نشأته، ويروي ما فيها من إرهاصات ومعجزات، وقيام زرادشت بدعوة قومه إىل  

ملسمى أهورا مزدا دليال على رسالته ونبوته، وميثل هذا االجتاه األستاذ حامد عبد القادر يف كتابه (زرادشت  توحيد اإلله ا
احلكيم بني قدامى اإليرانيني) حيث يقول: "إن هذا الرجل إذا قيس مبقياس التاريخ وجب أن يعد يف صف كبار األنبياء  

س إىل طريق احلق واخلري ملا عرف عنه من دقة استقامة وشدة إخالصه  الذين ظهروا يف شىت البيئات والعصور، وأرشدوا النا
  لربه وتفرغه لتقديسه، وقوة إميانه برسالته وشدة حتمسه يف نشر دعوته". 

له   والكاتب يبني أهم األسباب الدافعة إىل القول بنبوة زرادشت، ويوجزها يف املعجزة ونزول الوحي والدعوة إىل اإلميان 
ملعروف  واحد هو أهورمز  لشيطان واألمر  دا أي أ خالق الكون، يقول الشهرستاين: "ودين زرادشت عبادة هللا والكفر 

والنهي عن املنكر واجتناب اخلبائث. ومن أقوال زرادشت: النور والظلمة أصالن متضادان ومها مبدأ موجودات العامل  
ختلفة والباري تعاىل خالق النور والظلمة ومبدعهما، وهو  وحصلت الرتاكيب من امتزاجهما، وحدثت الصور من الرتاكيب امل

واحد ال شريك له وال ضد وال ند وال جيوز أن ينسب إليه وجود الظلمة، لكن اخلري والشر إمنا حصلت المتزاج النور  
  والظلمة والباري هو الذي مزجهما وخلطهما حلكمة".
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ن معجزات ومنها دخول قوائم فرس كشتاسب يف بطن الفرس، وإطالق ويشري الشهرستاين إىل ما ينسب إىل زرادشت م
زرادشت هلا بعد أن عجز األطباء، ومنها أنه مر على أعمى فوصف لقومه حشيشة عصروا ماءها يف عني األعمى فربئ لتوه، 

ترب أهل فارس أهل  وعلى هذا االجتاه صار األستاذ عباس العقاد يف كتابه (هللا) وقد سلم به ابن حزم بدون قطع وهو يع
وس. خذ اجلزية منهم وهم ا   كتاب بصورة عامة، ويستدل على هذا 

وسية القدمية،   هذا؛ وهناك فريق آخر يرى أن زرادشت مل يكن رسوال مبعو من هللا، وأن دعوته عبارة عن حماولة تطوير ا
ن فسادها بسبب الرقي العقلي، أو بس  ت األخرى. يستدل  وتنقيتها من بعض تعاليمها اليت  صحاب الد بب االتصال 

ن ما روي عن حياة زرادشت من معجزات وخوارق هي فعل الكهنة ومن األساطري اليت روجها العامة،   أصحاب هذا االجتاه 
ا تنظر إىل أهورا مزدا أ م، كما أ ا تقدس الناس وتدعو لعباد ا الشرك وتعدد اآلهلة أل و  كما أن دعوة زرادشت يشو

ما إهلان اثنان.   أمريمن على اعتبار أ
لنظر يف هذين االجتاهني نلمح ضعف الرأي الثاين، حيث ال دليل معه حول ما يزعمه من أسطورية نشأة زرادشت، كما أن  و

وسية لون من ألوان الشرك ظهر من  وسية وهي ليست دعوة زرادشت. إن ا ذ  الشرك وتعدد اآلهلة وعبادة النار وجدت يف ا
فجر التاريخ وقد انتشرت يف ممالك فارس القدمية، ومتكنت من أن حترف دعوة زرادشت بعد وفاته، والذي ننبه عليه هنا هو  

لثة ال نؤيد الرأي األول على إطالقه لضياع أغلب كتب   وسية ليست هي الزرادشتية هذا من جهة، ومن جهة  أن ا
  الزرادشتية، كما أن البعض الباقي
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يداخله شك كبري يف إثبات صحة نسبته لصاحبه كما ال ننكره على إطالقه أيضا؛ ألن إرسال الرسل يف سائر األمم أمر مقرر  
  شرعا عند أصحاب الرساالت، ومن اجلائز أن يكون زرادشت واحدا من هؤالء الرسل.

كل كمال يليق به اخلالق لكل شيء،  إن الدعوة اإلهلية تتضمن بشكل رئيسي الدعوة إىل هللا الواحد األحد املتصف ب
ليوم اآلخر مبا فيه من حساب. إن  وتتضمن القيام بعبادات ونسك هلذا اإلله، كما تشتمل على األخالق الفاضلة والتعريف 
أي دعوة تتضمن هذا هي دعوة رسول مرسل، فإن كان الرسول قد ذكر يف الكتب السماوية نؤمن برسالته ونصدق بدعوته، 

ملرسلني، وقد قال تعاىل عن  وإن مل ير  مل يف قضية اإلميان  لتسليم ا د ذكره يف الكتب السماوية فإننا نتوقف مكتفني 
ُهْم َمْن َملْ نـَْقُصْص َعَلْيَك} (غافر:  ُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمنـْ ) فلعل زرادشت هذا ممن مل يقصصه هللا 78أنبيائه ورسله: {ِمنـْ

اجلملة فإن األوىل هو التوقف يف القطع برسالة زرادشت مع االكتفاء بدراسة تعاليمه، كما وردت عند  عز وجل علينا، وعلى
ال.   العلماء واإلحاطة مبا ذكر يف هذا ا

  كان هذا عن زرادشت واختالف الناس حوله؛ فماذا عن الزرادشتية؟
ه كان دينا قائما على تقديس الطبيعة واختاذ  نقول: عرف الفارسيون منذ القدمي وقبل زرادشت بزمن سحيق الدين، ولكن

م الدينية ال تزيد عن األمل يف مناء الزرع ووفرة اخلري والربكة، وقد أهلوا من بني ما أهلوا   ا، وكانت تصورا مظاهرها آهلة يعبدو
ني جعلتهم يزعمون للناس  التماثيل واألصنام ووظفوا خلدمتهم الرهبان والكهنة، الذين أصبحوا طبقة مميزة عن سائر اإليراني

  وساطتهم احلتمية ملن يتقرب لآلهلة.
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وسية، وجعلوها دينا هلم وهم الذين كانوا  وس الذين اتبعوا ا وهكذا كانت فكرة قدامى اإليرانيني عن الدين وهم قدامى ا
وحفظها بطريقة ما، وجاء زرادشت   قبل زرادشت، واملعلومات عن هذه الفرتة تعتمد على الظن يف أغلبها لعدم تدوينها 

لزرادشتية، نسبة هلذا احلكيم الذي له الفضل األكرب يف  وظهرت الكتب املقدسة مفصلة جوانب دين عرف بدين الفرس أو 
ت اليت ظهرت يف العامل القدمي حيث دعت كل  نشره بني اإليرانيني، يقول "جيمس هنري برستد": "الزرادشتية من أنبل الد

خلري والنور أو ينغمس يف الشر والظلمة؛ ليالقي جزاءه وحياسب إنسان ، وأهابت به أن خيتار أحد الطريقني إما أن ميأل قلبه 
نة إذا؟ تتحدث الفستا وشروحها عن جوانب الدين الفارسي كما دعا إليه زرادشت  ه". فما أركان هذه الد على ما آ

  لتفصيل، وحتدد أهم معامله وهي كما يلي:
إلله الواحد:  -  1   اإلميان 

له واحد قدمي أزيل جمرد من الشهوات مل يولد ولن ميوت، وأقوى الناس يشعرون بضعفهم أمامه  تدعو الزرادشتية إىل اإلميان 
وال يقدر على إدراك حقيقته عقل بشري، ومن أجل أن يتمكن الناس من تصور هذه القوة الغيبية فقد رمز هلذا اإلله برمزين  

ني مشاهدين مها الشمس والنار، فالشمس يف السماء متثل روح اإلله يف صورة يستطيع اإلنسان إدراكها ملا امتازت به  مادي
  من صفات؛ كاإلشراق وبعث الدفء والسمو عن نزعات الشر وجماله، والنار يف األرض 
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فعة . ويسمى هذا اإلله أهورا مزدا ومعىن هذا االسم أ  هي العنصر الذي ميثل للناس قوة هللا العليا فهي قوة مطهرة نقية 
  هللا اخلالق.

ومما يدل على هذه العقيدة من نصوصهم قول زرادشت: "إىل أي أرض أفر إىل أي اجتاه يكون املهرب إىل النبالء والسادة  
 أهورا مزدا أجأر إليك  وهم يقاطعونين، أم إىل الناس وهم غري راضني عين أم إىل حكام األرض اخلونة، كيف أبلغ رضاك 

لفكر اخلري". وهذا النص يشري فيه زرادشت إىل ربه   حلق كيف أحظى  لتكون يل عو يعطيه صديق لصديقه، وعلمين 
لشكوى ويطلب منه العون، وقد أورد الشهرستاين مساءالت جرت بني زرادشت وبني اإلله أهورا   القادر حيث يتوجه إليه 

رس قائم على أن هللا واحد. قال زرادشت: "ما الشيء الذي كان ويكون وهو اآلن موجود؟ قال اإلله:  مزدا، تبني أن دين الف
أ والدين والكالم أما الدين فعامل أهورا مزاد، وأما الكالم فكالم". وصارت بقية األسئلة واألجوبة حول حكمة خلق  

  الكون وعن أصل اخللق وعن الرساالت السابقة وعن مالئكة الوحي.
لفكر اخلري يف كالم زرادشت يعين أحد هؤالء املالئكة العظام، وتبدو وحدانية هللا عند الزرادشتيني من   ويبدو أن املراد 

ب أو ختريب أو تدمري ولن آخذ   خذه الزرادشيت على نفسه وفيه يقول: "لن أقدم على سلب أو  العهد الذي جيب أن 
را مزدا، وأين أعتنق دين زرادشت وأقر أين سألتزم التفكري يف اخلري والكالم الطيب لثأر وأقر أين أعبد اإلله الواحد أهو 

والعمل الصاحل، ومن املسلم أن هللا الواحد اخلالق قد أوجد عديدا من القوى املخلوقة وفق حكمة معينة، ومنها قوة اخلري  
لنور والظلمة النور رمز اخلري ويطلقون عليه اسم شرتا والظلمة رمز الشر ويطلقون   وقوة الشر". وإليهما ترمز الزرادشتية 

  عليه اسم أهرمان. 
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وتؤكد النصوص أن هاتني القوتني عنصران أساسيان يف قوام احلياة، أوجدمها اإلله اخلالق لينشط كل منهما من جمال خاص 
وأمان أحدمها اخلري واآلخر الشر يف التفكري ويف  به، كما جاء يف الياسنا الثالثني ما يلي: "يف البداية الروحان اللذان مها ت

الكلمة ويف الفعل، وبني هذين العاقل حيسن االختيار وليس كذلك األمحق، وعندما يرتد أحد الروحني على اآلخر يعلمان 
خيتار الشر  أساس احلياة ال احلياة، ويف النهاية تكون أسوأ األحوال لألنذال ولكن لألخيار الفكر اخلري من هذين الروحني 

ألعمال   لعمل السيئات، ولكن الروح القدس يكون جبانب العدالة ويعمل آنئذ كل ما من شأنه أن يرضي هللا احلكيم 
  اخلرية". 

ما من   وهذا النص صريح يف أن قوة اخلري وقوة الشر ليست حمددة يف شيء مادي معني، لكن يرمز هلما بشيء معني وأ
ن هناك إهلني مها إله خلق هللا وأجماده، وبعد وفاة   زرادشت دخل التغيري والتحريف يف هذه العقيدة املوحدة، فظهر من قال 

نة الفارسية بعد هذا التحريف تعرف  النور وإله الظلمة، مث قدست النار وعبدت وأقيمت هلا املعابد والبيوت، وأصبحت الد
ن الفرس قدمي ا، وأشهر احملرفني يف الزرادشتية ماين ومزدك وديسطاي  وسية، ذاك االسم القدمي الذي عرفت به أد

لتفصيل وسوف جنملها بعد االنتهاء من الزرادشتية إن شاء هللا تعاىل.  م    ومرقيون، وقد عرف الشهرستاين معتقدا
ليوم اآلخر:  -  2   اإلميان 

آلخرة حيث حياسب اإلنسان على ما عمل ق نة الزرادشتية إىل اإلميان  بل املوت؛ لينال جزاءه العادل يف اجلنة أو تدعو الد
  يف النار، وتبني الزرادشتية منزلة النيب فيها يف اآلخرة فتذكر أن بيده تقرير املصري ألخطاء الناس،
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ع ذلك ومن الياسنا الفقرة الرابعة واألربعني نقرأ: "حقا إنه هو النيب املرسل الذي توضع لروحه الساحرة كل خطا البشر، وم
فدأبه كصديق حتيا به عوامل احلياة من جديد". ويالحظ أن النص وهو يثبت هذه املنزلة لزرادشت مل يوضح سببها وهل تكون 

ليوم اآلخر.    يف منزلة الشفاعة أو يف صورة أخرى، املهم أن عقيدة الفرس تدعو إىل اإلميان 
ه بيت وأسرة أفضل يف اآلخرة ممن ال أسرة له، وتعترب أكرب  ويالحظ كذلك أن للمتزوجني منزلة أعلى من العزاب وأن من ل

لرجل أن ال تكون له ذرية، ويذكرون أن أول سؤال حياسب عليه امليت يدور يف هذه املسألة، وال يفرتق  الكوارث اليت حتل 
قيدة الفرس أن امليت  تصور العقيدة الزرادشتية ملا حيدث يف اليوم اآلخر عن التصور اإلسالمي إال يف مسائل قليلة، فع

حياسب عقب موته وعندهم أن املوتى يبعثون من رقادهم حينما تقوم الساعة، وحيشرون يف مكان للحساب، وعندهم أن 
اجلنة والنار منازل عديدة، وخيتلفون عن التصور اإلسالمي يف أن الشقاء والسعادة يف اآلخرة تلحق الروح فقط، ويف أن اجلنة 

ال الربزخ حيث يتخيلون اجلبل عاليا إىل مستوى النجوم، وعلى اجلملة فإن العقيدة الزرادشتية تؤمن  تقع يف أقصى شرقي جب
  آلخرة وما فيها. 

لعبادات، يقوم الزرادشيت بعبادات معينة يؤديها لإلله أهورا مزدا، وأهم العبادات جمموعة من األدعية   األمر الثالث: يتعلق 
هليكل حيث تقام الصلوات فيها مخس مرات يف يتلوها وهو يناجي اإلله أو امل الئكة أو األرواح اهلائمة، ودور العبادة تعرف 

  اليوم،
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ا يف أوقات مرتبطة حبركة  م اليت يؤدو واهليكل على صورة دائرة يف وسطه تقاد النار اليت يتجه إليها الناس يف صلوا
  رة عن أقوال معينة يرددها املصلي وهو متجه إىل النار يف ثبات. الشمس، كالشروق والزوال والغروب، والصالة عبا

واألقوال هي: "أرجو منك أيها الرب اخلالق املطلق القدير أن تغفر يل ما ارتكبت من سيئات وما دار خبلدي من تفكري  
ي حىت أحشد يوم الدين مع   سيئ، وما صدر عين من قول أو عمل غري صاحل. إهلي أرجو منك أن تباعد بيين وبني خطا

األطهار األخيار". ويف جموسية الفرس املتأخرة نلحظ تقديسا وتعظيما للنار، فال ينبغي للنار أن تطفأ وال يوقع عليها ماء وال 
سم   ا وتعرف  ر وال خيلو معبد منها، وكانت املعابد تسمى  تصلها أشعة الشمس والبيت الطيب هو الذي توقد فيه 

تمع وهلم  هيكل النار، ورجال ا ملوابذة وعملهم الوعظ والتدريس والتعليم، وهلم منزلة كبرية يف ا لدين الفارسي يسمون 
ملوابذة، وهو معينون إلقامة الشعائر يف املعابد وحراسة النار واحملافظة عليها.   معاونون يعرفون 

جوانب العقيدة الزرادشتية وهو على صورة حوار   وهذا نص ننقل ترمجته احلرفية من الياسنا الفقرة الرابعة واألربعني، يوضح
بني زرادشت وأهورا مزدا: "عن هذا أسألك  أهورا مزدا فأين يل اجلواب من كان عند اخللق أول أب للحق؟ من رسم  

للشمس والنجوم طريقها إذا مل تكن أنت فمن قرر مناء وشحوب القمر؟ أريد أن أعرف هذا أيها الواحد احلكيم عن هذا  
ا ال تتحرك ومن أسرج للريح جيادها عن هذا  أسأ لك فأين يل اجلواب؟ من أقر األرض حتت والسماء من فوق بسحا

أسألك فأين اجلواب؟ أي صناع خلق الضياء والظالم أي صناع خلق النوم واليقظة؟ من خلق الصبح والضحى واألمسية عن 
  هذا أسألك
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لعبادة وهي مجيعا جتعل  فأين يل اجلواب؟ من شرع العبادة مقد لدين و سة مع امللكوت. ويتحتم على املرء أن يسرتشد 
العابد يف هناء عن هذا أسألك فأين اجلواب؟ هل سأصل بعونك إىل هديف هل سأحظى ثوا من احلق اآلهلة الزائفة؟ هل هي 

  صورة جمملة. آهلة حقا؟ ". وهذا النص يبني عقيدة الزرادشتيني يف اإلله والعبادة والثواب ب
  رابعا: الشريعة واألخالق:

لفستا، ومن أهم هذه النظم العمل واإلنتاج  لشرائع واألخالق وخباصة يف الشروح اليت تعلقت  نة الزرادشتية  تم الد
ائل  واإلنتاج الزراعي وتربية املاشية، كما حتث على النظام والنظافة وصيانة النفس والوطن، كما تدعو إىل جمموعة من فض

أخالقية اليت أساسها الفكر الطيب والكلم الطيب والعمل الطيب، ويف نصوص الفستا دالالت واضحة على األخالق  
ا من يدخل يف دين زرادشت. هذه أهم أركان الدين الفارسي كما جاءت يف مصادره املقدسة.    الكرمية اليت جيب أن يتحلى 

نه املانوية  نة زرادشت الد واملزداكية مأخوذة عن ماين ومزدك، حيث ظهر ماين ومزدك يف بالد فارس وقد ومما تشعب عن د
ن أكرب احلركات التحريفية يف   ن الدعو دى كل منهما بدعوة خاصة دينية يف إطار الزرادشتية إجيا أو سلبا، وتعد ها

ه عن كل مضمون صحيح، أو عن أي التقاء مع بعض املبادئ ا ن الصادقة، وكان  الدين الفارسي إذ أبعد ملسلمة يف األد
لقوة والعنف،   لسلطة ورجال احلكم، األمر الذي ساعدمها على فرض آرائهما  ر واضحة نظرا لصلتهما  هلذين الرجلني آ

  ويالحظ أن هذين الرجلني ظهرا بعد ظهور 
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  ري، وإدخاله يف ثنا فكر ديين صحيح. ولذلك كان اخرتاعهما للدين عبارة عن مزج للفكر البش  -عليه السالم-عيسى 
ما أزليان مل   يقول الشهرستاين: "إن احلكيم ماين زعم أن العامل مصنوع مركب من أصلني قدميني أحدمها نور واآلخر ظلمة، وأ

ن يزاال قويني حساسني دراكني مسيعني بصريين، ومها مع ذلك يف النفس والصورة والفعل والتدبري متضادان ويف اخلري م تحاذ
حتاذي الظل للشخص أو حتاذي الشخص والظل، ويف رأي ماين أن ما يف العامل من منفعة وخري وبركة فمن أجناس النور وما 

فيه من مضرة وشر وفساد فمن أجناس الظلمة، وهذان القدميان النور والظلمة ميتزجان ويفرتقان وفق فلسفة معينة عند  
  ماين". 

لظلمة قد تشاغلت عن روحها بعض التشاغل، فنظرت الروح فرأت النور قد بدا فمازجته  ويرجع سبب االمتزاج إىل أن ا
فرأى ملك النور ذلك فبعث مخسة أجناس نورانية امتزجت خبمسة ظالمية، وبذلك خالط الدخان اهلواء واحلريق النار والنور  

خلق العامل كله على هيئة االمتزاج مستعدا  والظالم والسموم الريح والضباب املاء، وملا ظهر هذا االمتزاج مللك النور 
  لتخلص كل عنصر من غريه، وبذلك حيدث اخلالص التام يف يوم القيامة وامليعاد. 

طن قدمي ال أول له وال آخر له  وحديث ماين عن ملك النور وملك الظلمة يعتربمها إهلني؛ ألن كال منهما حميط بعامله ظاهر و
اية له، وقد تضمنت دعوة  ماين تكاليف معينة كتأدية أربع صلوات يف اليوم وإخراج العشر من األموال، وترك القتل  وال 

ن والكذب والسحر، كما تتضمن الدعوة إىل احلق والتمسك   والعدوان والبعد عن السرقة والز وهجر عبادة األو
  عليه السالم. -وينكر رسالة موسى  - عليه السالم-ألخالق الفاضلة، ويعرتف ماين برسالة عدد من الرسل منهم عيسى 
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وملاين تصور معني لقيام اآلخرة اليت حياسب فيها الناس على أعماهلم، حيث ترتفع األعمال النورانية إىل فلك القمر فيكرب  
وال يزال   شيئا فشيئا وتتغري صوره تبعا لذلك، فإذا بلغ منتهاه يصل للشمس اليت توصله بدورها إىل النور األعلى اخلالص،

يت النار على   األمر كذلك حىت ال يبقى نور يف األرض فيسيطر امللك الذي جيذب السموات فيسقط األعلى على األدىن، و
  كل شيء هذا عن أفكار ماين. 

لنور والظلمة كأصلني قدميني كما قال ماين، إال أنه   أما مزدك فلقد ظهر زمن امللك قباث قبيل ظهور اإلسالم، وكان يقول 
التفاق  لصدفة والنور عامل حساس والظالم جاهل أعمى، وأن املزج  لقصد والظلمة تفعل  يفرتق عنه يف أن النور يفعل 

لصدفة. ويدعو مزدك إىل الطاعة وترك الكراهية والقتال، كما دعا مزدك إىل شيوعية عامة يف املال والنساء حىت  واخلالص 
عترب مزدك من أقدم الشيوعيني يف العامل، وقد كلف مزدك أتباعه بعبادات معينة وصور  ال توجد كراهية بني الناس، ولذلك ا

  اآلهلة املعبودة بصورة جسمية، حيث جعله قاعدا على كرسيه العلوي يعاونه أربع قوى من ورائهم سبعة آخرون وهكذا.
  آراء العلماء يف دين الفرس:

لتطور الديين على أساس أن عقائد الفرس  اختذ العلماء مواقف متعددة يف تفسري نشأة الزراد شتية وتطورها؛ فمن قائل 
ا استمرت يف التطور حىت عرفت التوحيد اخلالص  ليه الظواهر احملسوسة، مع تعدد اآلهلة، وأ خلرافات واألساطري و بدأت 

ا هي ال ن الرساالت اإلهلية ظهرت يف بالد الفرس، وأ يت علمت الناس هناك وحدانية هللا  يف املراحل الراقية، ومن قائل 
  تعاىل وهكذا.
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إن احلقائق العلمية تؤيد القول بوجود رساالت صحيحة يف الفرس على األساس الذي بيناه من قبل؛ وهو إرسال الرسل إىل  
ا الرسل. يت    مجيع األمم، وألن العقول البشرية ال تصل وحدها إىل التوحيد اخلالص حبقائقه اليت 

ن الفرس تذهب إىل األسفل واألدىن، إذ نرى أن دعوة  وأيضا فإن التطور يقتضي الرتقي املستمر حنو األفضل، بينما يف أد
من جاءوا بعد زرادشت كانت احندارا وانتكاسا، حيث دعا ماين ومزدك وغريمها إىل تعدد اآلهلة بعدما دعا زرادشت إىل  

ن ؛ حيث ال تنهض األدلة  التوحيد، ومع ترجيحنا هذا فإن القول  زرادشت هو الرسول املبعوث ال نعلق عليه نفيا أو إثبا
فية، وكل ما ميكن القول به أن النبوة قبل رسول هللا   ليست ممنوعة، لكن اإلميان   -صلى هللا عليه وآله وسلم-مثبتة أو 

بار بعض الرسل وأشار إىل وجود رسل مل برسول معني يتوقف على ورود ذكره يف القرآن الكرمي، فهو الكتاب الذي قص أخ
مكانية إرسال رسول لكل أمة من غري تعيني شخصه ما مل يرد له ذكر يف القرآن الكرمي.   يرد هلم ذكر، ولذلك لزم التسليم 

  وفاة زرادشت:
ه  لعطاء كما يعتقد الزرادشتيون وكما ذكر كثري من الباحثني حانت منية زرادشت، وأ املوت بعد عمر  بعد حياة حافلة 

يقرب من سبع وسبعني سنة مات زرادشت. يقول صاحب كتاب (األسفار املقدسة): "وقد قضى زرادشت حنبه حوايل سنة  
مخسمائة وثالث ومثانني قبل امليالد على أرجح األقوال، وهو يف حنو السابعة والسبعني من عمره يف أحد اهلياكل املقدسة يف 

خدمة النار يف أثناء غارة التورانيني على بالد إيران، فقد وصلوا إىل بلخ بينما كان زرادشت  بلخ، ومات قتيال وهو يقوم على
  ومثانون من كبار الكهنة يقدمون الوقود للنار يف هيكل هذه املدينة، 
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ت للنار  فهجم عليهم األعداء وطعنوهم بسيوفهم فخر اجلميع صرعى وسالت دماؤهم، فلطخت جدران وموقد النار وامتد
ا".    املقدسة نفسها فأمخد

وعلى هذا فقد مات زرادشت بعد عمر بلغ سبعة وسبعني عاًما، وهو أمام املوقد أو أمام موقد النار اليت قدسها وعبدها  
الزرادشتيون فيما بعد، ولكنه إذا كان زرادشت قد مات فإن شرعته ما زالت حية وقائمة وهلا مصادرها املقدسة، ولئن كنت  

نة الزرادشتية قد حت فينبغي أن نذكر بقية املصادر املقدسة للزرادشتية   - أال وهي الفستا-دثت عن أهم تلك املصادر يف د
ت والسنا والعسربد والفنديراد والستات واخلرداستا وشروح األبستان وأسفار أخرى.    واليت منها: أسفار األبستان واجلا

رك على سيد حممد وآ   له وصحبه أمجعني. السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. وصلي اللهم وسلم و
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نة الزرادشتية ( 19الدرس:    ). 2الد
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس التاسع عشر
نة الزرادشتية (   )) 2(الد

  أهم املصادر املقدسة للزرادشتية
للعاملني سيد حممد، وعلى آله وصحبه، الطيبني الطاهرين الغر  احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة 

حسان إىل يوم الدين؛ أما بعد:    امليامني، ومن تبعهم 
  

أهم املصادر املقدسة  فتحدثت عن زر ادتش، والزرادشتية من حيث التأسيس والنشأة والتطور. وها أ ذا أحدثك عن 
  للزرادشتية. 

رد  واملصدر األساسي للزرادشتية الف ت والسن االفسربد والفند ستا، أما بقية املصادر فتسمى أسفار ال أبستان، ومنها اجلا
لثا شروح أبستان، ورابعا أسفار أخرى، ونذكر ذلك بشيء من التوضيح.  يت  ت واخلردستة، و ت أو الس َّ    والسّ ِ 

ب املقدس لدى الزرادشتيني: أتى به زرادشت ليكون  فنقول عن املصدر األساسي للزرادشتية الفستا أو األستاق، وهو الكتا
مرجعا ألتباعه، يرجعون إليه ملعرفة عقائدهم وأحكام شريعتهم. وكلمة أستاق مشتقة من كلمة أستا، وهي كلمة فارسية قدمية،  

ا تعين املنت، لذلك قال صا حب كتاب  معناها سند أو أساس أو معني أو النص الكامل، لكن أنسب ترمجة لكلمة أستا أ
ت وأساطري العامل): "األستاق هو املنت"، فكلمة األستاق تعين املنت أو األصل، وهو النص الذي يرجع إليه   (معجم د

م وشريعتهم، وكان األستاق يشتمل على واحد وعشرين سفرا، وكانت جمموعة الفصول اليت  الزرادشتيون، ليأخذوا منه عقيد
رخيها، وما اجتازته من تشتمل عليها هذه األسفار ألف فص ا وشرائعها و نة الزرادشتية وعباد ل، حيوي تفصيال لعقائد الد

ريخ زرادشت، وقد فقدت مجيع نسخ األستاق بعد غزو اإلسكندر لفارس، سنة ثالمثائة وثالثني قبل   رخيية و مراحل 
  امليالد، وفقدت معها تفاسريه واملؤلفات اليت تشتمل على شيء من أجزائه. 
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فاألستاق من املصادر اهلامة للزرادشتية، إال أنه مل حيفظ كما كان أوال، ولكنها دخلت عليه عوامل التحريف والتغيري، بعد  
حرق اإلسكندر األكرب لكتب الزرادشتية، حني غارت على بالد إيران، مما جعل الزرادشتية فيما بعد يزيدون فيه وينقصون، 

ظلت بعد ذلك نصوص األستاق أو بعضها، يف حوافظ املوابذة أي كبار رجال الدين عند الفرس، وها هنا دخل التحريف، و 
ا ويتناقلها الناس عنهم مشافهة، ويف النصف األخري من القرن األول امليالدي، شرع فيلوجيسيس األول ويسمى   يتناقلو

الناس من األستاق، وأكمل عمله هذا يف القرن بالش األول ملك فارس من األسرة الربتيدة، يف تدوين ما بقي من حوافظ 
الثالث امليالدي امللك أردشري مؤسس الدولة الساسانية، وبلغ ما مت تدوينه يف هذين العهدين واحدا وعشرين سفرا، تشتمل 

، هذا إىل على ثالمثائة ومثانية وأربعني فصال من فصول األستاق، اليت كانت تبلغ ألف فصل، أي أنه قد فقد منه حنو الثلثني 
دة وحتريف وتغيري عن أصوهلا.   ما اعتور الفصول املدونة، من نقص وز

وهكذا ملا دون األستاق أكثر من مرة، زيد فيه ونقص منه، فدخله التحريف والتغيري، حىت لقد قال بعض الباحثني يف معرض  



األستاق الواحد والعشرين األصلية، إال جزء   كالمه عن األستاق احلايل: ويكاد يكون من املتفق عليه، أنه مل يبق من أقسام 
ها، فهو القسم الوحيد الباقي، ويعترب يف الوقت نفسه، أقدم ما وصل إلينا من نصوص األستاق القدمية،   واحد هو الكا
م زرادشت ،  ولذا قال أحد الباحثني أيضا: إن األستاق الذي يرجع إليه حاليا، ما هو إال ملخص للكتاب الذي دون يف أ

دة فيه ونقص منه، نتيجة للعوامل اليت طرأت   وعلى هذا فإن األستاق احلايل، ما هو إال شذرات من األستاق املفقود، بعد ز
  عليه. 
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  الثاين: أسفار األستاق. 
  األستاق احلايل الكتاب املقدس لدى الزرادشتية، حيوي أسفارا وهي:

ت:  -أ   اجلا
شيد اليت حيتويها كتاب  مجع جاثة وهي الرتاتيل اليت ي تفق العلماء، على نسبتها إىل زرادشت نفسه، دون غريها من األ

ا أقدم ما ألف من فصول األستاق  األستا، وهي أقدم أجزاء األبستاق وأكثرها قداسة، ويسوق الباحثون عدة أدلة، على أ
للغة أو  ا هي وحدها، اليت كتبت يف األصل  اللهجة املبريية، وهي هلجة املنطقة اليت ولد فيها  مجيعا، ومن هذه األدلة أ

ا زرادشت، واليت   ت هي الرتانيم اليت نطق  ليفه، ولذلك فاجلا ذن أول لغة استخدمها يف حديثه و زرادشت، فكانت 
  صورت جزءا من عقيدته، ولذلك فهي سفر هام من أسفار األستاق.

  البستا:  -ب
نه يعد من أقدم النصوص يف األستاق، بل هي نفس ما قد ألفه وألقته شفاه زرادشت من  من األسفار اهلامة سفر البستا، أل

ت، والبستا تعين العبادة والتسبيح، وهذا السفر يصور لنا بعض أمور العقيدة الزرادشتية، وبعض  تعاليم، وهي تلي سفر اجلا
فيما يلي بعض نصوص من البستا: "النجدة هلذا اإلنسان، األدعية والرتاتيل، اليت توجه إىل أهورا مازدا وإىل بعض املالئكة، و 

ن األبديتان، نعم إين أتوسل إليك  النجدة له مهما يكن أمره، ليتفضل علي اخلالق األكرب واحلاكم األعظم، الرب احلي القو
ا، أنت  من يبعث يف النفوس التقوى، اليت هلا من العظمة ما هلا، فهي    أهورا، أن حتمي محى اهلداية، وأن تتفضل علي 

  النعمة املقدسة وهي حياة العقول الصاحلة، إين أتصورك أيها املعطي 
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األكرب مازدا مجيال، حينما أشاهد أنك القوة العليا، ذات األثر الفعال يف تطور احلياة، وحينما أرى أنك تكافئ الناس على 
وجعلت السعادة جزاء وفاقا ملن يفعل اخلري، وذلك بفضلك العظيم   األعمال واألقوال، لقد كتب الشر عقا على الشر،

الذي يظهر أثره، حينما تتبدل اخلليقة التبدل النهائي"، وهكذا من خالل هذا النص، يبدو تضرع زرادشت إلهله أهورا مازدا 
  وسؤاله.

  الفسربد:  -ج
خاصة، ويبلغ عدد فصوله ثالثة وعشرون أو سبعة ويشتمل على أدعية وصلوات مكملة ملا يف البستا، وتراتيل يف مناسبات 



لطقوس الدينية، وهذا السفر من األسفار اهلامة أيضا يف   وعشرون فصال، وقيل يتكون من أربعة وعشرين فصال، تتعلق 
ا الزرادشتيون إىل اإلله أهورا مازدا.    األستاق، حىت إنه يشتمل على بعض الصلوات، اليت يتوجه 

رد:  -د   الغنر
رد تعين القانون املضاد للشياطني، ويشبه سفر الالويني يف التوراة، فإنه يوضح التعاليم اليت خيضع هلا رجال الكهنوت  وال غنر

من الزرادشتيني، ويتضمن وجهة النظر الزرادشتية يف املوت والزواج وغريه من املشكالت االجتماعية، ويتكون من اثنني  
أرمزد، من األراضي املباركة واحدة بعد األخرى، وعما أوجد اجلريونوس من   وعشرين فصال، يتحدث أوهلما عما خلق

لنجاسة والغسل والطهارة، ونظافة  األرواح اخلبيثة الشريرة، معارضا بذلك أرمزد، ومما يتعرض له هذا السفر، األمور املتعلقة 
  املوتى وتطهري جثثهم، والتوبة وتطهري املالبس والبدن، وغري ذلك كثري،
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نة الزرادشتية وتفاصيل شرائعها، وهو سفر حيوي أمورا كثرية من أمور   ت الد ومن مث يعد أهم مرجع، للوقوف على حمتو
  الشريعة، وبعض أسس التعامل بني الناس يف جماالت كثرية. 

  البثتات:  -هـ
ئكة املكرمني، والكائنات الروحية اليت  أي الرتنيمات أو املزامري، وهي إحدى وعشرون ترنيمة منظومة، تتلى يف برج املال

م الشهر الثالثني، ويطلق عليه امسه، وكان لكل كائن  شسينات أو إزد، ويشرف كل منها على يوم من أ يسمى كل منها أ
مسه، ألنه مل يبق من هذه الرتنيمات إال واحدة وعشرون، فالظاهر أن تسعا منها فقدت، أي   روحي، من هؤالء ترنيمة تتلى 

أن ما بقي منها هو حنو فاين األصل، أي أن ما حيويه هو واحد وعشرون ترنيمة حاليا، وعلى هذا فداخل هذا السفر  
احلذف، وال ريب بعد ذلك أن يدخله التحريف والتغيري، يف الباقي الذي مل حيذف، وقد كانت البستات نظما مث شرحت  

ا، وهذا أيضا مما يؤكد لنا، حتريف  كثريا، وتداخلت شروحها يف املنت األصلي، فاختلط نظ لشرح فاضطربت أوزا مها 
  األستاق عامة وحتريف سفر البستات خاصة. 

  واخلردة أمستا: 
ا يف عصر متأخر الكاهن الزرادشيت   أي األستاق الصغري، وهو سفر جامع ألدعية وصلوات يتلوها عامة الشعب، وقد دو

ويتكون معظم هذا السفر من خمتارات من األستاق كله، أما الباقي فهو توسالت  أذريباز مهر سبند، يف عهد أردشري الثاين، 
  أو أدعية كتبت بلغة البازند، ويشتمل اخلردة على أربعة أجزاء هي:

ا الشمس والقمر وغريمها.  -أ   األوعية اخلمسة أجكيش، وهي أوعية ختاطب 
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ها اخلمس. -ب   الكا
م الثالثني سري  -ج   وزة الصغرى منها والكربى. أدعية األ
  أدعية أربعة تتلى طلبا للربكة أفرينيكان.  -د



خلردة آدا وفروضا دينية، كالدعاء والصالة والطاعة.   وجند 
  شروح األستاق:

ردة، وقد فقد معظم الشروح، ومل  ترجع شروح األستاق وشروح شروحه، إىل ثالث جمموعات، يطلق عليها الزند والبازند واإل
  إلينا منها إال القليل. يصل 
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للغة الفهلوية، وهي الفارسية يف مراحلها املتوسطة، وبعض املتزمتني من   أما الزند فهو الشرح املباشر لألستاق، وقد دون 
لزند، ويعتربون من يعول عليه خارجا على أصول الشريعة، إ ألبستان وحده وال يعرتفون  ال  الزرادشتيني، كانوا يتمسكون 

أن الذي عليه كثري من الباحثني، ويعرتف به الزرادشتيون اليوم وخاصة البارتون يف اهلند، هو أن الزند شرح لألستاق، حىت  
م املعروف   هم زرادشت به، أي بكتا يكاد يتساوى معه، يقول صاحب كتاب (مروج الذهب): "وذلك أن الفرس حني آ

للغة األوىل، وعمل له التفسري  لتأويل غري املنزل، وكان من أورد يف شريعتهم شيئا غري  األفستا  وهو الزند، وكان الزند 
  املنزل الذي هو األفستا، وعدل إىل التأويل الذي هو الزند، قالوا هذا زندي. 

للغة الفهلوية، يف مراحلها التالية للفتح اإلسالم ي،  وأما البازند فهو تفسري للزند، أي شرح لشرح األستاق، وقد كتب 
  حوايل القرن الثاين والثالث اهلجريني، أي حوايل السابع والثامن امليالدي على الراجح. 
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ردة بكسر اهلمزة وفتح الراء وكسرها وفتح الدال، فهي شرح للبازند، أي شرح لشرح الشرح أو تفسري لتفسري   أما اإل
"مث عمل علماؤهم بعد وفاة زرادشت، تفسريا لتفسري التفسري،  التفسري"، يقول العالمة املسعودي يف كتابه (مروج الذهب):  

ردة".    ومسوا هذا التفسري إ
  رابعا: أسفار أخرى: 

رف، وجند يف   هذا؛ وقد أضاف املتأخرون من الزرادشتيني، إىل كتبهم املقدسة أسفارا أخرى، منها بتدهاش وسفر األردارد
يم الزرادشتية، ومن هنا فإن الزرادشتيني أضافوا أسفارا أخرى، غري املصدر  هذه األسفار املتأخرة، بعض مسائل مكملة للتعال

األساسي األول وهو األستاق، حكى فيه علماؤهم بعض أمور العقيدة والشريعة، بل بعض األمور اليت حدثت هلم وشئون  
م. البالد، ونظرا ألن كاتبها من الكهنة الزرادشتيني، فقد أصبح من املصادر، اليت يرجع إلي   ها أيضا ملعرفة أمور عقيد

وبعد هذه النظرة حول أهم مصادر الزرادشتية، نذكر ما قاله جيمس هنري برستد يف كتابه (انتصار احلضارة) ترمجة الدكتور  
نة كل  ت اليت ظهرت يف العامل، دعت هذه الد نة، من أنبل الد أمحد فخري عن الزرادشتية يقول: "وكانت هذه الد

خلري والنور، أو ينغمس يف الشر والظلمة، وسواء اختذ اإلنسان إنسان، وأ هابت به أن خيتار أحد الطريقني، إما أن ميأل قلبه 
نة ظهرت يف أسيا، تقول   ه، وكانت هذه العقيدة أقدم د هذا السبيل أو ذاك، فإنه سيالقي جزاءه وحياسب على ما أ

لعقائد القدمية، اليت كانت منتشرة بني أهله، ورفعا آلهلتهم القدمية  حلساب بعد البعث، ومل تكن دعوة زرادشت إال  مسوا 
ا رمز ظاهر للخري والنور، كما احتفظ   م هلا، على أ إىل املثل األعلى، وهلذا أبقى زرادشت على احرتام اآلريني للنار وعباد



  أيضا بفكرة الكهنة مشعلي النار". 
مه بدعوته اجلديدة، هجر امليليني وذهب إىل الفرس يدعو إىل دينه اجلديد، ولعله مل  وملا مل يستطع زرادشت، أن يؤثر يف قو 

موعة الصغرية من الرتاتيل اليت   جيد يف السنوات األوىل، إال القليل من االستجابة إليه، إذ تتضح آماله وخماوفه يف تلك ا
ن نعرف شدة شغف اآلريني برتبية اخليول، وهلذا ال  تركها، وهي على األرجح، كل ما وصل إلينا من أقوال ذلك النيب، فنح 

ء، يؤمن به عندما شفى جوادا كسيحا كان امللك   ندهش عندما نقرأ، أن زرادشت استطاع أخريا، أن جيعل أحد امللوك األقو
ام مخسمائة قبل يعتز به، وقبل أن حتني ساعة هذا النيب، كانت عقيدته اجلديدة قد القت جناحا كبريا وثبت قدمها، ومل حيل ع

طرة الفرس أيضا، وليس من املستبعد أن يكون   نة األوىل بني اإليرانيني، كما قبلها أ امليالد، حىت كانت الزرادشتية هي الد
ها آنفا، وإىل جانبها بعض تعاليمه،  امللك دارا شيد مقربة هذا النيب، ولسنا نعرف من أقوال زرادشت، غري الرتاتيل اليت ذكر

ا بعض املؤلفات، اليت مجعت يف العهد املسيحي املبكر، بعد وفاة هذا النيب بعدة قرون، وجيمع هذه الرتاتيل  اليت اح تفظت 
  كتاب األبستا، الذي ميكننا أن نسميه إجنيل الفرس.

فإنه ، قائال عن األفستا: إذا حاول اإلنسان قراءة األفستا، 1924ويتحدث األستاذ ميل فيقول: "نشر متحف جيمي سنة  
ا مستحيلة، ذلك ألن الفصل فيها ال يتالءم ليكون وحده، وال يتسق أي جزء مع جزء آخر، فهي  يدرك ألول وهلة أن قراء

ا جمموعة مجل مفككة ال ينظمها عقد واحد، وال يستطيع املرتجم   أجزاء مفككة يتلو بعضها بعضا، يصدق عليها القول: أ
ت على وجه سليم وكامل، ويذهب بعض الباحثني، إىل أن العمل القيم يف األفستا، هو ختليص    أن ينهض برتمجة اجلا

  النصوص املوثوق فيها من غريها، مث تنسيق هذه النصوص، تنسيقا حيقق الوحدة فيها". 
ا إىل اليوم، وكتابه املقدس هو زندا فستا، والكلمة مركبة من كلمتني،  زندا  والزرادشتية عقيدة البارسس وال يزالون يعتنقو

  ومعناها شرح وفستا 
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ومعناها النص األصلي، ومن مث فمعىن الكتاب النص والشرح، وكتاب البارسس املقدس يتضمن التاريخ األديب ألمة، يف مدة  
طويلة من الزمن، مثلهم يف ذلك مثل كتاب اليهود املقدس أي العهد القدمي، ومن املعروف أن هذا الكتاب املقدس، ظل  

يلة يعتمد على الرواية الشفوية قبل التدوين، وعلى ذلك فالوصول إىل النص األصلي، أمر ال ميكن القطع به وإن  قرو طو 
  جاز ترجيحه، يضاف إىل ذلك أنه غري مرتب ترتيبا زمنيا. 

هلند، الذين يعرفون اإلجنل ا األستاذ شبيجل، لرتوج بني مجاعة البارسس  يزية، جند الفنديداد ويف الرتمجة اإلجنليزية اليت قام 
هي الفصل األول، وفيه أهورا مازدا يتحدث إىل زرادشت، ومينحه أوامر الشريعة تفصيال، ولكن ال يظن أحد أن هذا منقول 

يت بعد الفنديداد الفسربد والياسنا،   عن النيب نفسه، إمنا هو من وضع كاهن بعد موته بقرون، وأنه خال من تعاليمه، و
نية ومها تراتيل وكتاب صلوات، وخاصان برجال الدين فحسب دون غريهم من العلمانيني، وتالوة  وهذان للطقوس الدي

ا أجزاء األفستا الوحيدة، اليت  ت، اليت ينظر إليها اآلن على أ نصوصها ال حتتاج إىل مجهور لسماعها، وتنتظم الياسنا اجلا
فستا الصغرية، اليت تتضمن الياشات، وهي تتضمن متجيد هي يف الواقع من عمل زرادشت، ويتلو هذه خردة أفستا أو األ

  مالئكة أو آهلة صغار، كما تتضمن صلوات خاصة، وبعض املقطوعات عن الشعائر. 
للهجة القدمية، بينما هي بلهجة العصر األكميين، وملا قامت الدولة الساسانية، ترتب على  هذا؛ واألفستا املتأخرة ليست 

نة الزر  وس برتمجة النصوص الدينية ذلك إحياء الد   ادشتية يف القرن الثالث املسيحي، قام رجال الدين من ا
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الزرادشتية القدمية إىل اللهجة البهلوية، فصاحب هذه الرتمجة تشويه للنصوص األصلية، وإضافات كثرية من شروحهم هلذه  
  ل تعاليم زرادشت متثيال صادقا، وتطور العقيدة على يديه. النصوص، ومن مث فال ميكن الزعم أن هذه الرتمجة البهلوية، متث 

واملصدر الذي يراه الباحثون احملدثون، هاما يف تصوير العقيدة الزرادشتية، هو الياسنا، والياسنا تتضمن مخس جمموعات من  
ت، تتضمن العنا ت، وعدد الرتاتيل سبع عشرة، ويذهب الباحثون إىل أن اجلا نة  الرتاتيل تسمى اجلا صر القدمية للد

ا احتفظت ببعض أقوال زرادشت، وعلى ذلك فهي من خري   الزرادشتية، اليت يضمها كتاب الزندا فستا، ويقولون: إ
ا منظومة بلغة قدمية جدا، وأوزان النظم فيها خيتلف بعضها عن بعض، وأن طابع التأنق يبدو  املصادر لعقيدته، ويقولون: إ

ملزام ا  ا تضمنت بعض املعلومات عن حياة الشخصيات. فيها، وميثلو   ري يف أ
مل زرادشت   وحتدث جيمس هنري برستد يف (انتصار احلضارة) عن العقيدة الزرادشتية، فقال عن عناصر تكوينها: "

نة الشعب امل يدي، ويف الصراع املستمر بني اخلري والشر، هذا الصراع الذي كان يراه حوله أينما سار، والذي رآه ممثال يف د
عقائدهم ويف آهلتهم، وبدا له أن هذا الصراع قائم بني، جمموعة من قوى اخلري وجمموعة من قوى الشر، واعتقد أن اخلري  

ليس إال كائنا إهليا، أطلق عليه اسم مازدا، الذي كان امسا ألحد اآلهلة القدامى، أو أهورا مازدا ومعناها رب احلكمة، الذي  
هورا مازدا مجاعة من األعوان يشبهون املالئكة، وكان أعظمهم مكانة هو النور فيدعى  رأى فيه أنه هو هللا،  وكان حييط 

  مثرا، ويقف ضد أهورا مازدا وأعوانه مجاعة شريرة قوية، أطلقوا عليها اسم أهرمن، وهو الذي 
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قيدة زرادشت، من الصراع القائم يف  أخذه اليهود مث املسيحيون من بعدهم، وعرفوه حتت اسم الشيطان، وهكذا نشأت ع
  احلياة عينها، ولذا أصبحت قوة هائلة". 

ا صاحبها من النظر إىل احلياة، اليت أوحت له   والناظر إىل هذا القول، يظهر له بوضوح أن الزرادشتية، عقيدة جاء 
نيب، وهي النصوص اليت   بعناصرها، ولكن هذا النظر إىل هذه العقيدة، تدحضه النصوص اليت تصور زرادشت على أنه

ت قوله: "إىل أي أرض أفر وإىل أي اجتاه يكون املهرب، إىل النبالء والسادة وإن   يرجحون أصالتها، وقد ورد يف اجلا
يقاطعونين، أم إىل الناس وهم غري راضني عين، أم إىل حكام األرض اخلونة، كيف أبلغ رضاك  أهورا مازدا، أ أعرف ملاذا  

ي عو  ال يصيبين ال س قليلون، أجأر إليك أن ترعاه  أهورا، ماحنا إ نجاح، ألن عندي قطيعا صغريا، ولذلك فعندي 
لفكر اخلري". حلق كيف أحظى    يعطيه صديق لصديق، وعلمين 

عليه  فهو يف هذا النص يشكو، وال يوجه شكواه إال لربه، وجنده يف نص آخر يشري إىل نفسه، مبا يفهم منه أنه نيب ينزل 
ي آية   الوحي، فقال: "عرفت أنك اإلله الواحد  مازدا أهورا، عندما جاء إيل الفكر اخلري، وسألين: من أنت ومن لك، و
قصى ما لدي من قوة للرجل الفاسد،  م احلساب بيين وبينك؟ فعندئذ قلت له: أوال أ زرادشت، املبغض احلقيقي  تعني أ

ل األشياء اآلجلة يف اململكة غري املتناهية، بثنائي وترتيلي لك  مازدا، عرفت أنك  والسند القوي للصاحل، وبذلك أ
ذا السؤال: ألي األشياء ستتجه عزائمك؟ عنده أجبته: يف كل تقدمي  الواحد اإلله مازدا أهورا، عندما جاء إيل الفكر اخلري، 

ديه". تبجيل لنارك، وكلما كانت يف قوة فتأملت يف احلق، فأرين إذا احل   ق الذي أ
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والذين يذهبون إىل أن العقيدة هي من صنع زرادشت، يقولون: إن أهورا مازدا ليس من ابتداع زرادشت، ألن هذا االسم  
لنقوش اآلشورية، اليت هي أبعد يف القدم من زرادشت،   ختالف يسري يف احلروف، كما ثبت ذلك  كان موجودا من قبل 

 الواحد احلكيم، أما الفكر اخلري واحلق، فرمبا كا إهلني من اآلهلة الصغرى، ولكن املتأمل يف النص  ومعناه يف النقوش هللا
بعان ألهورا مازدا أي اإلله، ويبدو أن الفكر اخلري ملك، وأن احلق صفة من صفات أهورا مازدا، وال  ما  يتضح له جبالء، أ

ا رمز، أما تقديسها فمن رواسب الشعائر  يطعن يف هذا الرأي، اإلشارة إىل النار املقدسة ا تبدو يف النص على أ ، أل
م، أن كانت القبائل الشمالية القدمية يف حالة بداوة، وتنتقل من  القدمية، اليت انتقلت إىل العقيدة، وتقديس النار يرجع إىل أ

و قاس شديد الربودة، فكانت لديهم  مكان إىل مكان تقيم فيه النريان، اليت تبعث فيهم أعز مطلب وهو الدفء، يف ج
  مقدسة.

شيد موجهة إىل أهورا  ت، اليت هي أ ا وهي اجلا على أن هذا الرأي الذي ننصره، ال يستقيم دائما مع النصوص املوثوق 
ا نصوص قدمية تدين يف وجودها، إىل الرواية الشفوية أوال، فرتتب على ذلك شيء من االضطراب، ومن ه نا  مازدا، ذلك أل

ت إىل   جند ما يوهم التعارض، ومن اخلري أن نذكر على سبيل املثال، نصا من ترمجة الدكتور مولنت، الذي ترجم اجلا
يت:    اإلجنليزية بعضها نثرا وبعضها شعرا، جاء يف اجلاثة اخلمسني ما 

فمن أجلك سأسرج أسرع اجلياد   "أرجو أن يعلمين خالق احلكمة شرائعه، عن طريق الفكر اخلري، حىت جيد لساين هلا منفذا، 
شعار  يت إىل هنا  مازدا، احلق والفكر اخلري وتكون مستعدا لعوين، و املطهمة املمتلئة القوية، يف إجناز التسبيح لك، حىت 

عرفت حبمية التقوى، سأمثل أمامك بيدين مبسوطتني أمامك، أنت أيها احلق بصالة املؤمن، وأمامك جبهد الفكر اخلري،  
  ذه الصلوات أقدم و
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عمايل الفكر اخلري، ولو كنت سيد مصريي كما أريد إذا، ليتجه التفكري حنو محاية العقالء بنفس   وأسبح لك  مازدا واحلق 
السبيل، تلك األعمال اليت سأصل إليها، وتلك اليت متت من قبل، وتلك أيها الفكر اخلري، اليت هي مثينة يف العني أشعة  

م الوضاحة، هي مجيعا تسبح لك أيها احلق أهورا مازدا، سأعلن نفسي مادحا لك مازدا، وأظل أيها  الشمس، وانبثاق األ
مة إلرادته".  لفكر اخلري حتقيقا، وكل ما هو استجابة    احلق كذلك ما دامت يف قوة وقدرة، وأرجو أن يتم خالق العامل 

ري صفتان ألهورا مازدا، كما يف العبارة الثانية، وذوا كيان مستقل عن أهورا ففي هذا النص يبدو ظاهره، أن احلق والفكر اخل
، ذلك ألن الفكر اخلري يف النص، يقوم بتعليم احلكمة، وجبهده   مازدا يف غريها، ولكن املتأمل يف النص يالحظ فيه اضطرا

يست صفة ألهورا مازدا، فكيف إذا يكون  يف التعليم يكون السعي إىل أهورا مازدا، وشخصية على هذا الوجه املستقلة، ول
صفة، اللهم إال إذا كانت الرواية الشفوية، حرفت النص فشوهته، على أنه ميكن التماس تفسري، أن الفكر اخلري يف كل حالة 

ستقالل شخصيته ويزيل اللبس والغموض.   شخصية مستقلة، بتقدير أنه ممثل ألهورا مازدا، وهذا يؤيد الرأي القائل، 
  
  رة احلساب والشفاعة، واألعياد واألخالق عند الزرادشتينيفك



  فكرة احلساب والشفاعة: 
فنجد يف الياسنا الرابعة واألربعني نصا، ننقله عن ترمجة الدكتور مولنت، يقول: "عن هذا أسألك فأبلغين يقينا، وقل على  

د، علمين أيها الواحد احلكيم كما يعلم السماوي  التحقيق أيها اإلله املقدس، كيف أقوم بعبادة تليق بك أيها امللك املعبو 
يت احلق الرءوف بعونه يف حينه، ومع   األرضي، كصديق حدثين كصديق، أو 
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الفكر اخلري السماوي، تنزل إلينا احلماية بقدرته الرحيمة، قل يل على التحقيق وأبلغين يقينا، فأ أتوسل أيها امللك املقدس، 
احلياة عند مدخل مملكتك، هل من مقدرات احلكمة السماوية، إعطاء كل امرئ حقه، حقا إنه هو النيب  عندما تنبلج أمسى

املرسل، الذي توضع لروحه الساهرة كل خطا البشر، ومع ذلك فدأبه كصديق، حتيا عوامل احلياة من جديد"، وهنا جند  
ا جتعل يف يدي نبيها، ت  قرير املصري ألخطاء البشر، وغري واضح إن كان هذا يتأتى عن  الزرادشتية تعرتف بيوم احلساب، إال أ

  طريق الشفاعة، فهو حق مقرر لنيب الزرادشتية كما يعلنه هذا النص.
لعقيدة اإلسالمية عن الشفاعة، اليت جتعل مصري خطيئة اإلنسان يف يد هللا، وهو   وخيط ئ بولكيه يف تشبيه هذه العقيدة 

حية أخرى فالشفاعة يف اإلسالم مقصورة على املسلمني    سبحانه الذي يقرر احلكم فيها حية، ومن  أوال وأخريا، هذا من 
وحدهم، ال على البشر كافة كما هي يف النص الزرادشيت، هذه الفكرة الدينية فكرة الشفاعة، ال تنسب إال لرسول، وهذه  

وملازدا، أو ألي من اآلهلة يكون هناك، القدر والواجب   الرسالة تقررها الياسنا احلادية والثالثون، يف قوهلا: "العبادة للحق
  حيثانين أيها الفكر اخلري، فالتمس يل كل قوة هللا حر على الفساد حىت ينال النصر". 

هلا من التحريف، الذي شوه   ا نيب هو زرادشت، وبشرية ملا  نة مساوية وبشرية يف آن واحد، مساوية بشر  ذا تبدو الد و
لرواية الشفوية، حىت دونت آخر األمر، بعد أن بعض معامله ا ظلت قرو طويلة، تنتقل من جيل إىل جيل  ا وأساء إليها، أل

عمل فيها اخليال وما ألف الناس، حقا إن هذه العقيدة وجدت هلا نصريا، يف أوائل القرن الثالث امليالدي، بعد أن قامت  
  الدولة الساسانية يف إيران، 
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ذا النصري،  تلك ا ا، ولكن هذه العقيدة على الرغم من فوزها  لدولة اليت رأت يف انتصارها هلذا الدين، ما يدعم ويثبت كيا
ل العقيدة، من تشويه أثناء روايتها الشفوية، أضافوا إليها شروحا أتت مبا   وسية، وهؤالء إىل جانب ما  عاشت بني أيدي ا

لزندا فاستا، وهذه الشروح ين، الذي انتقل إىل فارس بصور خمتلفة، منها هجرة   يعرف  لفكر اليو ثرت بوجه من الوجوه 
بعض اإلغريق إىل هذه البالد، مث تطورت هذه العقيدة بعد ذلك بتأثري احلكم اإلسالمي، الذي بسط سلطانه على إيران منذ  

  التأثري اإلسالمي. القرن السابع امليالدي، ونتج عن ذلك كتب دينية، ذات اجتاه يصور هذا
لبارسيس، واملعروف أن كهنة هذه  ومهما يكن من أمر فإن العقيدة الزرادشتية، تعيش اآلن يف اهلند بني طائفة تعرف 

م، األمر الذي يرتتب عليه عاجال أو آجال، إىل إجبارهم إىل األخذ مبعامل احلضارة   الطائفة، غري ميالني إىل االجتهاد يف عقيد
نسيق األفكار الدينية مع العقل احلديث، أو إىل ترك املثقفني هلذه العقيدة، واالحنياز إىل عقيدة أخرى، تتالءم مع احلديثة، وت



  تطورهم العقلي. 
ونضيف قائلني: ولذا ففي الزرادشتية املتأخرة اإلله الواحد، ليس متفردا يف قدرته، وإمنا قبالته كمصدر للخري يقف له مناو 

هذه الساحة املستعرة، كان القتال بني هاتني القوتني النور والنار والشر والظالم، وكالمها مازدا وأهرمان مصدر الشر، وعلى 
يقف جبنوده املؤلفة من املالئكة أو من الشياطني، وهذا يعد حزب اإلله وهذا يعد حزب الشيطان، ومن مث آلت الزرادشتية  

لثنوية، حيث إله اخل نة الزرادشتية.إىل الثنائية، أو ما يعرف    ري والشر أو إله النور والظالم، كما حرصت الد
على أن يوقد يف كل هيكل من هياكلها شعلة من النار، وأن تظل هذه الشعلة متوهجة مضيئة، يتعاهدها املوابذة كبار رجال 

  الدين، واهلرابذة وهم صغار 
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ن خشب ومشتمال على أعشاب ومواد عطرية، فيمتلئ اهليكل  رجال الدين، فيقومون هلا مخس مرات يف اليوم، وقودا م
بعرفها الطيب ورحيها الزكي، وترتل حوهلا األدعية وتقام هلا الصلوات، فانتهى األمر يف الزرادشتية، إىل تقديس وعبادة النار،  

ا ابنة اإلله أهورا مازدا، ولذلك فال ميكن أن خيلو بيت من بيوت الزرادشتيني  اآلن، من موقد النار رمز اإلله  واالعتقاد 
وابنة اإلله يف آن واحد، وكان يشارك النار يف التقديس، ثالثة عناصر أخرى من عناصر أرضية، وهي الرتاب واهلواء واملاء،  

  وإن كانت يف مستوى أقل من مستوى النار. 
ا، ومن أجل ذلك حتمل م يقدسون النار وال يعبدو وا تلك املهمة، وحافظوا على إشعال  ورغم هذا يقول الزرادشتيون: إ

تون اهليكل مخس مرات يف اليوم، ليقدموا للنار وقودا من خشب الصندل وغريه، ولكن ما  النار وإحراقها يف املعابد، وكانوا 
ن الزرادشتيني يتوجهون  م إىل النار يكذب هذا االدعاء، ويرتتب القول  لعبادة  ورد يف أدعيتهم وتراتيلهم، من خالل نظرا

ر اهليكل، فأوجبوا على رجل الدين أن يتلثم عند اقرتابه من النار، خشية أن يصل   لغ الزرادشتيون يف تقديس  للنار، وقد 
زفريه إليها فيلوثها، وكان عليه أن يتذكر حني يدنو منه هذه القوة األرضية، أن هذا النور الفياض إمنا يرمز إىل اإلله أهورا 

الزرادشتيون النار والشمس، وبقية العناصر األربعة: الرتاب واهلواء واملاء، وقدسوا كذلك الثور   مازدا، وهكذا قدس
  والكلب.

نة الزرادشتية، العتقادهم أن   نة الزرادشتية): "إن احرتام النور حيتل مكا قدسيا مرموقا يف الد يقول صاحب كتاب (الد
نة الزرادشتية له أكرم منزلة، اإلله أهورا مازدا قد خلق النور واإلنسان يف  آن احد، وقدسوا كذلك الكلب، فالكلب يف الد

  أما عن بقية املقدسات، فالزرادشتيون ينظرون إىل املاء والرتاب واهلواء والنار نظرة تقديس". 
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ور واحد هو تقديس يقول صاحب كتاب (زرادشت احلكيم): "وتكاد الطقوس والتعاليم الدينية الزرادشتية، تدور على حم
ر العظمة  النار"، ويف موضع آخر يقول: "يف مجيع أحناء إيران تقاد النريان، اليت نظروا إليها نظرة قدسية خاصة، األوىل 

ر األبطال، وكانت تشعل يف هيكل على جبل أزنون، على سواحل جزيرة أورمية  يكل كابول، والثانية  نية، اليت كانت  الر
ر العمال، وكانت تشعل على جبل يوتنت خبراسان، فالنار أصبحت مقدسة على مقربة من  مسقط رأس زرادشت، والثالثة 



م". لعبادة والتضرع يف صلوا   عند كل زرادشيت، بل توجهوا إليها 
م كانوا يقدسون سائر العناص ر  أما عن تقديس بقية العناصر، فلم يقف الزرادشتيون عند تقديس الشمس والنار، بل إ

األربعة وهي الرتاب واملاء واهلواء، وألمر ما مل تدفن جثة امليت يف الرتاب، ومل حترق يف النار، ومل يذر رمادها يف اهلواء، كما  
م ال يضعونه يف   ت األخرى قبل اهلندوسية، ولكن الزرادشتيني نظرا العتقادهم جناسة امليت، فإ ب الد يفعل بعض أر

  علونه ميسك خشبة، أن ينجس امليت يف اعتقادهم هذه العناصر الطاهرة. العناصر املقدسة، وال جي
خذه الزرادشيت على  م موحدون، ال يعبدون وال يقدسون إال إهلا واحدا، وكان أول عهد  ورغم كل هذا يزعم الزرادشتيون أ

ب وال ختريب أو تدمري، و  لثأر، وأقر أين أعبد اإلله نفسه، كما جاء يف األفستا املقدسة: "لن أقدم على سلب أو  لن آخذ 
  الواحد أهورا مازدا، وأين أعتقد دين زرادشت، وأقر أين سألتزم التفكري يف اخلري والكالم الطيب والعمل الصاحل".

وهكذا انتهت عقيدة الزرادشتيني، إىل عبادة املخلوقات مع اإلله أهورا مازدا، ووصفه بصفات النقص، وتقديس بعض أمور  
ر وماء وتراب وهواءالطبيعة   ، من 
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ذا توجد مسة اعتقاد   ومشس، وأشياء أخرى مثل الثور والكلب، كما ينظر الزرادشتيون نظرة تقديس إىل العناصر األربعة، و
ملالئكة والشياطني، ففي الزرادشتية يوجد فضائل سبع متثل املال ئكة  شياء طيبة وأخرى خبيثة، ويؤمن الزرادشتيون أيضا 

السبع اخلرية، هذه الفضائل هي: العقل اخلري والنور واحلكمة واخلري والتقوى واخللود واألمر الصاحل، وهناك مجاعة األرواح 
ث، وتبيح الزرادشتية أن تتوىل النساء وظائف الكهنوت،   املقدسة، اليت تتألف من ستة مالئكة ذكور وست مالئكة من اإل

  ثرية. ويوجد يف الزرادشتية مالئكة ك
هرمان وله جنود كثريون، فهو إله الشر الذي يقف ضد أهورا مازدا،  لنسبة للشياطني؛ فالشيطان يف الزرادشتية يدعى  وأما 

وهو يستنهض عددا من الكائنات الشريرة، فراحوا يتهيئون لالنقضاض على كل عمل طيب يصدر عن أهورا مازدا، فبعد  
اول أهرمان إفساد نظام الكون، فاقتحم قبة السماء فشدها، وشتت النجوم وأفسد  خلق الكون كما يعتقد الزرادشتيون، ح

  ماء البحر وجفف الينابيع وسم النبات، وبث األفاعي يف الصحارى وعاث يف األرض فسادا.
ملخلوقات وكما   وهكذا يعتقد الزرادشتيون نفاذ قدرة أهرمان الشيطان، على إفساد الكون وعلى إحلاق الضرر، وقتما شاء 

شاء، وعن عدد هؤالء الشياطني كثر، يبلغ كما ذكر أحد الباحثني تسعة آالف ومائة وتسع وتسعون شيطا أسودا  
يساعدون روح الشر، ولكن هذه العقيدة وهذا العدد خمالف للمعتقد الصحيح، إذ إن الشيطان ليس له القدرة على ما زعمه 

ونه ألهرمان، فليس للشيطان سبيل على تشويه السماء، أو تشتيت النجوم  الزرادشتيون، من إفساد نظام الكون الذي ينسب
  أو إفساد ماء البحر، إىل غري ذلك من أمور الكون، وما هو إال خملوق من خملوقات هللا سبحانه وتعاىل.
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ن العبادات عند الزرادشتية كل ما يتوجه به املرء إىل إهله ومعبوده يطل  ق عليه جانب العبادات، ومن أهم هذا؛ وميكن القول 
ر بيتها متقدة أبدا، كما عبد   ر، وحتاول كل أسرة أن تبقي  ا أ العبادات يف الزرادشتية، عبادة النار وتقديسها، ويسمو



لعبادة والدعاء إىل النار يف ا متثل أهورا مازدا إله النور، فهم يتوجهون    الزرادشتيون الشمس وقدموا هلا الصلوات؛ أل
م، ويقولون: أيتها النار  بنة أهورا مازدا.    تراتيلهم وصلوا

وقد فرض زرادشت على أتباعه مخس صلوات يف اليوم والليلة، وكان واحدة منها عند بزوغ الشمس، وواحدة عند الظهر،  
رمجة دعائه املأثور:  وواحدة عند غروب الشمس، والصالة عنده دعاء، يوجه إىل أهورا مازدا يف شىت املناسبات، وخالصته ت

"أرجو منك أيها الرب اخلالق املطلق القدير، أن تغفر يل ما ارتكبت من سيئات، وما دار خبلدي من تفكري سيئ، وما صدر 
، حىت أحشر يوم الدين مع األطهار   عين من قول أو عمل غري صاحل، إهلي إنين أرجو منك أن تباعد بيين وبني اخلطا

ا، وكذلك عبادة الصلوات اخلمس،   األخيار". وهكذا فإن من أهم أمور العبادة، الدعاء والتضرعات للنار املقدسة وعباد
ا أمام هيكل وموقد النار.  ا ويؤدو   اليت يقيمو

م يعتقدون أن الصوم إرهاق للجسد، وتعطيل لعمل العقل، والزرادشتية دين كفاح نفس  وليس يف الزرادشتية صوم؛ أل
وي، ال يتطلب إال عمل العقل، وعمل العقل مع صحة البدن، هلذا حرمت الزرادشتية الصوم، وعلى وعمل روحي ونظام دني

هذا فإن الصوم ممنوع عندهم، ألنه يتناىف يف اعتقادهم مع املبادئ، اليت دعت إليها الزرادشتية، من إمناء النسل واحملافظة 
ة قوى الشر وحماولة سحقها، وال   ء، والصوم  على قوة البدن، وعلى جما يستطيع أن يفعل ذلك ويقوم به إال الرجال األقو

  كما يظنون خيالف ويضاد هذا.
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كذلك تدعو الزرادشتية إىل التصوف وإعانة الفقراء واملعدومني، تقول صاحبة كتاب (الدين يف اهلند والصني وإيران) عن  
ا حتث اإلنسان أن يؤدي الصدقة العملي ة، فإن من يعاون الفقري البائس، يسهم يف إقامة دولة أهورا  تعاليم زرادشت: "إ

نة الزرادشتية، وتوطيد وترسيخ   مازدا". وعندهم شرائع حتث على الزواج، والتوالد توالد الكائن البشري، من أجل نشر الد
  دعائم اململكة الدينية اإلهلية، واالنتصار للقضا اخلرية. 

م الربيع، وعيد كهنبار الذي حيتفل به يف السنة ست مرات،   21عيد النريوز وأما أعياد الزرادشتيني، فعندهم  مارس أول أ
وواجشت وهو احتفال يقام قبل مراسم كهنبار، ويوزدي ويسمى دار طلب املدين، وعيد آخر يسمى عيد السفك، ورمبا هلم 

  أعياد أخر.
ت واضحا أن الزرادشتية، د ت عن أخالق سيئة، بل  وأما األخالق عند الزرادشتية، فقد  عت إىل أخالق فاضلة و

شددت النكري على مرتكبها، وأول ما تنادي به الزرادشتية من أخالق الفكر الطيب والقول الطيب والعمل الطيب، ولذلك 
ذا الدين، إذا تكلم بدت من فلتات لسانه   أصبحت هذه الثالث عالمة على الزرادشتية، حىت أصبح يعرف كل من يدين 

نة   هذه الكلمات الثالث، االعتقاد الصادق والكلم الطيب والعمل الصاحل، هي أمهات الفضائل اجلوهرية يف الد
ت عن الكرب   ت عن األخالق السيئة، اليت تتناقض مع الفكر الطيب والقول الصاحل والعمل اخلري، و الزرادشتية، كما 

ت، وغري ذلك من األخالق السيئة، فيما يتوافق يف امسه وظاهره  وعن مصادقة األشرار وعن االنغماس يف الشهوات وامللذا
ى عن كل رذيلة.    مع اإلسالم احلنيف، الذي دعا إىل كل فضيلة و

رك على سيد حممد وآله صحبه أمجعني. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.   وصل اللهم وسلم و
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  ادشتية يف: هللا، والنفس، واملصري.مقارنة بني عقائد املانوية والزر  20الدرس: 
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  بسم هللا الرمحن الرحيم 
  الدرس العشرون 

  (مقارنة بني عقائد املانوية والزرادشتية يف: هللا، والنفس، واملصري) 
  

  - عز جل -عقائد املانوية والزرادشتية يف هللا 
  سيد حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني؛ أما بعد:  احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني

بعد أن حدثتك عن زرادشت والزرادشتية؛ من حيث التأسيس والنشأة والتطور، ومن حيث املصادر والعقائد؛ ها أ ذا أعقد  
ا بعقائد  عز جل، مث  -مقارنة بني عقائد املانوية والزرادشتية؛ يف هللا والنفس واملصري. ونذكر عقيدة زرادشت يف هللا   نقار

  املانوية.
له الشر إىل ما   نة، أنه أنكر الوثنية وجعل اخلري احملض من صفات هللا، ونزل  وخالصة ما جاء به زرادشت من جديد يف الد
ن خلق الروح سابق خللق اجلسد، وحاول  لعقاب، وقال  لثواب وأنذر  دون منزلة املساواة بينه وبني اإلله األعلى، وبشر 

وسية كلها من   جهده رفع ما يفهمه أبناء زمانه من صفات التنزيه، وليست ا نية على إله واحد، موصوف  أن يقصر الر
تعاليم زرادشت، أو تعليم كاهن واحد من كهان األمة الفارسية، فقد سبقه الفرس إىل عقائدهم، يف أصل الوجود وتنازع النور  

لتطه   ري، ومحلها على حممل جديد من التفسري والتعبري. والظالم، ولكنه توىل هذه العقائد 
وس كانوا يعتقدون أن هرمز وأهرمن، مولودان إلله قدمي يسمى زروان ويكىن به عن الزمان، وأنه اعتلج يف جوفه وليدان،   فا

الوجود، قبل   فنذر السيادة على األرض والسماء ألسبقهما إىل الظهور، فاحتال أهرمن خببثه وكيده، حىت شق له خمرجا من 
هرمز الطيب الكرمي، فحقت ألهرمن سيادة األرض والسماء، وعز على أبيهما أن ينقض نذره، فأصلحه مبوعد ضربه هلذه  
السيادة، ينتهي بعد تسعة آالف سنة، ويعود احلكم بعده إلله اخلري خالد بغري انتهاء، ويؤذن له يومئذ يف القضاء على إله  

  الشر، وتبديل غياهب الظالم.
وزعموا أن مملكة النور ومملكة الظالم، كانتا قبل اخلليقة منفصلتني، وأن هرمز طفق يف مملكته خيلق عناصر اخلري والرمحة،  

وأهرمن غافل عنه يف قراره السحيق، فلما نظر ذات يوم ليستطلع خرب أخيه، راعه اللمعان من جانب مملكة أخيه، فأشفق  
يوشك أن ينتشر ويستفيض، فال يرتك له مالذا يعتصم به، ويضمن فيه البقاء، فثار   على نفسه من العاقبة، وعلم أن النور

رت معه   و
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خلبائث واألرزاء، وران هذا البالء على   خالئق الظالم وهي شياطني الشر والفساد، فأحبطت سعي هرمز ومألت الكون 
نتهاء زمان و  ابتداء زمان، ولكنه مل خيتم صراع العدوين اللدودين، بل آذن الكون، حىت كانت معركة زرادشت، فكان البشري 

بتحول النصر من صف إىل صف، وتراجع الشر والظالم عن مملكة اخلري والنور، وسيدوم هذا الصراع اثين عشر ألف سنة،  
ضي املدة ينجم على رأس كل ألف منها بشري من بيت زرادشت، فيعزز جحافل هرمز ويوقع الفشل يف جحافل أهرمن، وتنق

  فينكث أهرمن على عقبيه خملدا يف أسفل سافلني، ال فكاك له أبد األبيد، من هاوية الظلمات وسجن املذلة واهلوان. 
وتدل تسمية اإلهلني داللة واضحة، على انتقال فكرة اإلهلية طبقة فطبقة، من صورة التجسيم إىل صورة التنزيه، فإن هرمز  

زدا مبعىن احلكيم، وأهرمن مأخوذ من أجنرو مبعىن السيئ وماينوش مبعىن الفكر والروح، مأخوذ من أهورا مبعىن السيد، وما
رد أو القريب من التجريد، مث أصبحت كلمة أور مزدا مرادفة لروح القدس، وكلمة أهرمان  واملعنيان معا من عامل الفكر ا

وسية: إن أهرمان إمنا هو فكرة سيئة، خطرت على  مرادفة لروح الشر أو روح األذى والفساد. وقيل يف جممل األساطري ا
  ل زروان فكان منها إله الظالم.

هرمن   وس، إىل مقام أعلى من ذلك املقام يف التنزيه، وأن يسقط  وخييل إلينا أن زرادشت، كان خليقا أن يسمو بعقيدة ا
ا، لبقاء الكهانة الفارسية، يف عهود احملن واهلزائم اليت  من منزلة الند إىل منزلة املارد املطرود، لوال أن وجود أهرمن كان الزم

رمز: إنه هو اإلله املتفرد يف   ا الدولة، وجترعت فيها األمة غصص الذل واالنكسار، فلو قال املوابذة للمؤمنني  منيت 
لتصريف والتقدير، لكفروا بدينهم وحاروا يف أمرهم، ولكنهم يكربون من قوة أهرمن، وجيعل   ونالكون 
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م بغلبة اإلله احلكيم الرحيم بعد اهلزمية، فتهدأ   انتصاره عقوبة للناس على تركهم للخريات وحبهم للشرور. مث يبشرو
  وساوسهم إىل حني.

وسية عقيدة وسطا، بني العقيدة الوثنية األوىل والعقيدة اإلهلية احلديثة، سواء  على أن زرادشت، قد استخلص من أخالط ا
شرف  يف ت صحيح الفكرة اإلهلية، أو مسائل األخالق ومسائل الثواب والعقاب، فا يف مذهب زرادشت، موصوف 

لثنائية وقدم العنصرين يف الوجود، فاخلري عند   صفات الكمال، اليت يرتقى إليها عقل بشري، يدين على حسب نشأته 
ل أهرمن يهبط يف مراتب القدرة والكفاية على هذا  زرادشت غالب دائم، والشر مغلوب منظور إىل أجل مسمى، وما زا

  املذهب، حىت عاد كاملخلوق الذي ينازع اخلالق سلطانه، وال حميص له يف النهاية من اخلذالن.
ويف الزند فستا يقول زرادشت: " إنه سأل هرمز:  هرمز الرحيم صانع العامل املشهود،  أيها القدس األقدس، أي شيء هو 

يعا يف امللك وامللكوت؟ فقال هرمز: إنه هو امسي، الذي يتجلى يف أرواح عليني، فهو أقوى القوى يف عامل  أقوى القوى مج
امللكوت، فسأله زرادشت أن يعلمه هذا االسم، فقال له: إنه هو السر املسئول، وأما األمساء األخرى فأوهلا هو واهب 

لثها هو الكامل، وراب نيها هو املكني، و عها هو القدس، واالسم اخلامس هو الشريف، واالسم السادس هو  األنعام، و
احلكمة، واالسم السابع هو احلكيم، واالسم الثامن هو اخلربة، واالسم التاسع هو اخلبري، واالسم العاشر هو الغين، واالسم 

الرابع عشر هو الطيب،  احلادي عشر هو املغين، واالسم الثاين عشر هو السيد، واالسم الثالث عشر هو املنعم، واالسم 
  واالسم اخلامس عشر هو القهار، واالسم السادس عشر هو حمق احلق، واالسم السابع عشر
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هو البصر، واالسم الثامن عشر هو الشايف، واالسم التاسع عشر هو اخلالق، واالسم العشرون هو مزدا أو العليم بكل  
  شيء".

ا هي  وقد حرم زرادشت عبادة األصنام واألو ا هي أصفى وأطهر العناصر املخلوقة، ال على أ ن، وقدس النار على أ
لتجسيد، فخريها هللا بني أن يقصيها من   اخلالق املعبود، وقال: "إن اخلالئق العلوية كلها، كانت أرواحا صافية ال تشاب 

لفساد ال حتارب بغري أجساد، فأبت أن  منال أهرمن، أو يلبسها اجلسد لتقدر على حربه والصمود يف ميدانه، ألن عناصر ا
  تعتصم مبعزل عن الصراع القائم بني هرمز وأخيه، واختارت التجسد لتؤدي فريضة اجلهاد يف ذلك الصراع". 

ويتخيل زرادشت هرمز أو أورمزد أو أهورا مازدا أو يزدان، على اختالف اللهجات يف نطقه، ومستو على عرش النور،  
م صفات إهلية، كاحلق واخللود وامللك والنظام والصالح والسالمة، مث حمفوظا بستة من املالئ كة األبرار، تدل أمساؤهم على أ

استعريت هلا مسات الذوات، بعد تداول األمساء أو تداول األنباء عما تفعله، وما تؤمر به وما تتلقاه من وحي هللا، وتفيض  
ليقني من رسالته واصطفاء هللا ن، ومن أمثلة   أقوال زرادشت كلها  لدين الصحيح والقضاء على عبادة األو ه، للتبشري  إ

هذا اليقني قوله: "أ وحدي صفيك األمني، وكل من عداي فهو عدو يل مبني"، وإن هللا أودع الطبائع عوامل اخلري مجيعا،  
لناس، وإن زرادشت هو هذه  فإن هي حادت عن سواء السبيل، كان إرسال الرسل للتذكري والتحذير، آخر حجة  على ا

احلجة، اليت أبرزها هللا إىل حيز الوجود، لتهدي من ضل وتذكر من غفل، وتستصلح من فيه بقية للصالح، وكلما انقضى  
  ألف عام، برز إىل حيز الوجود خليفة له من ساللته، 
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لعرش، هي اليت حتمل بذرته إىل رحم عذراء، تلهم ملاء  ولكن األرواح اليت حتف  ها تلك األرواح أن تتطهر يف تلك الساعة 
حية األرض ليومها املوعود.   املقدس، يف عني صافية مدخرة يف 

ويتخيل زرادشت أنه يناجي هرمز ويسمع جوابه، ويسأله سؤال املتعلم املسرتشد ملرشده وهاديه، فيناديه: "ريب هب يل  
حلسنة قبل يوم املعاد، أو  عونك، كما يعني الصديق أخلص صديق، ويسأله ريب أال  تنبئين عن جزاء األخيار، أجيزون  ريب 

ح سحب الفضاء وهي  يسأله من أقر األرض فاستقرت، ورفع السماء فال تسقط، ومن خلق املاء والزرع، ومن أجلم للر
يها، أصوا خفية من  أسرع األشياء"، وال يبعد أن يكون من أصحاب الطبائع، اليت تغيب عن الوعي أو تسمع يف حالة وع

  هاتف ظاهر أو حمجوب، كما روي عن سقراط وأمثاله من املوهوبني وامللهمني. 
ورواية اخلليقة يف مذهب زرادشت، أن هرمز خلق الدنيا يف ستة أدوار، فبدأ خبلق السماء مث خلق املاء مث خلق األرض مث  

ل يسمى كيمورث، قتل يف فتنة اخلري والشر، فنبت من  خلق النبات مث خلق احليوان مث خلق اإلنسان، وأصل اإلنسان رج
وس زواج األخوين.   دمه ذكر يسمى ميشا وأنثى تسمى ميشانة، فتزاوجا وتناسال، وساغ من أجل ذلك عند ا

وس بني اخلالئق جر على مذهبهم، يف اشرتاك اخللق بني خالق الطيبات وخالق اخلبائث، أو بني إله النور وإله   ويفرق ا
ها  ا لظالم، فاألحياء النافعة من خلق أرمز، كالثور والكلب والطري الربيء، واألحياء الضارة من خلق أهرمن، كاحلية وما شا

من احلشرات واهلوام، والناس حماسبون على ما يعملون، فكل ما صنعوه من خري أو شر، فهو مكتوب يف سجل حمفوظ،  
  وتوزن أعماهلم بعد 
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م، فمن رج حت عنده أعمال اخلري صعد إىل السماء، ومن رجحت عنده أعمال الشر هبط إىل اهلاوية، ومن تعادلت  مو
لنار املقدسة، فريتفعون مجيعا   عنده الكفتان، ذهب إىل مكان ال عذاب فيه وال نعيم إىل أن تقوم القيامة، ويتطهر العامل كله 

  إىل حضرة هرمز يف نعيم مقيم. 
رة تسمى قنطرة شنفاد، تتواىف إليها أرواح األبرار واألشرار على السواء، بعد خروجها من أجسادها، وتوزن األعمال عند قنط

ا عما لديها من األعذار والشفاعات، مث   فيلقاها هناك فشنود ملك العدل ومرتا رب النور، وينصبان هلا امليزان، ويسأال
وس من  ب اجلحيم، ونعيم ا ب النعيم أو  وس ال يستحبون يفتحان هلا  جنس احلسنات، اليت جتزى بذلك النعيم، ألن ا

لعمل الصاحل، وأنشأ أبناءه   الزهد يف احلياة، وال يصدفون عن املتاع املباح، فمن عاش يف الدنيا عيشة راضية، وكسب رزقه 
ء واألصفيا ء، ويسقى من لنب بقرة  نشأة حسنة، فجزاؤه يف النعيم، رغد العيش ومجال السمت وطيب املقام بني األقر

مقدسة، درها غذاء اخللود، ومن كسب رزقه من السحت واحلرام، فجزاؤه يف اجلحيم، عيشة ضنكا وأملا كأمل اجلوع والعري،  
  والذل واالغرتاب عن األحباب.

ا هذا املذه وسية، اليت يشتبك  ب يف مواضع، وهذه اخلالصة ترسم لنا اجتاه مذهب زرادشت، ولكنها ال ترسم لنا شعب ا
ويفرتق عنها يف مواضع أخرى، وقد أمجل الشهرستاين بيان هذه املذاهب يف كتابه (امللل والنحل)، فقال يف فصل مطول عن  
وسية: "كانت الفرق يف زمان إبراهيم اخلليل، راجعة إىل صنفني، أحدمها   وس وأصحاب االثنينية واملانوية وسائر فرقهم ا ا

  نفاء، فالصابئة كانت تقول: إ حنتاج يف معرفة هللا تعاىل، الصابئة والثانية احل

)1/477 (  

  

ومعرفة طاعته وأوامره وأحكامه إىل متوسط، لكن ذلك املتوسط جيب أن يكون روحانيا ال جسمانيا، وذلك لزكاء  
كل ويشرب مما نش كل مما  ب، واجلسماين بشر مثلنا،  ا من رب األر ا وقر رب، مياثلنا يف املادة  الروحانيات وطهار

  ). 34والصورة، قالوا {َولَِئْن َأطَْعُتْم َبَشًرا ِمثْـَلُكْم ِإنَُّكْم ِإًذا َخلَاِسُروَن} (املؤمنون: 
واحلنفاء كانت تقول: إ حنتاج يف املعرفة والطاعة، إىل متوسط من جنس البشر، تكون درجاته يف الطهارة والعصمة والتأييد 

يات، مياثلنا من حيث البشرية وميايز من حيث الروحانية، فيلتقي الوحي بطرف الروحانية، ويلقى إىل  واحلكمة فوق الروحان
َ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ} (فصلت:  َا َأ )، قال جل ذكره: {ُقْل  6نوع اإلنسانية بطرف البشرية، وذلك قوله تعاىل: {ُقْل ِإمنَّ

  ). 93 َبَشًرا َرُسوًال} (اإلسراء: ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكْنُت ِإالَّ 
ا، فزعت مجاعة إىل   ا والتلقي منها بذوا عيا مث ملا مل يتطرق للصابئة، االقتصار على الروحانيات البحتة، والتقرب إليها 

مبا نزلوا  هياكلها وهي السيارات السبع وبعض الثوابت، فصابئة الروم مفزعها السيارات، وصابئة اهلند مفزعها الثوابت، ور 
عن اهلياكل إىل األشخاص، اليت ال تسمع وال تبصر وال تغين عن اإلنسان شيئا، والفرقة األوىل هم عبدة الكواكب، والثانية 

  هم عبدة األصنام، وكان إبراهيم مكلفا بكسر املذهبني على الفرقتني، وتقرير احلنيفية السمحة السهلة. 
م أثبتوا أصلني ا ثنني مدبرين قدميني، يقتسمان اخلري والشر والنفع والضر والصالح والفساد، ويسمون مث قال عن الثنوية: إ



وس كلها تدور على   لفارسية يزدان أهرمان، وهلم يف ذلك تفصيل مذهب، ومسائل ا أحدمها النور والثاين الظلمة، و
لظلمة، والثانية سبب خالص النور من   الظلمة،  قاعدتني، أحدمها بيان سبب امتزاج النور 
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وس األصليني زعموا أن األصلني، ال جيوز أن يكو قدميني أزليني، بل النور   وجعلوا االمتزاج مبدأ واخلالص معادا، إال أن ا
  أزيل والظلمة حمدثة. 

خر،  مث هلم اختالف يف سبب حدوثها، أمن النور حدثت، والنور ال حيدث شرا جزئيا، فكيف حيدث أصل الشر، أم شيء آ
وس، وهؤالء يقولون: املبدأ األول يف األشخاص   ذا يظهر ختبط ا وال شيء يشرتك مع النور يف اإلحداث والقدم، و

عليه السالم، وقد  -كيومورث، ورمبا يقولون: زروان الكبري، والنيب اآلخر زرادشت، والكيموثرية يقولون: كيومورث هو آدم 
ريخ اهلند والعجم كيومورث آد   م، وخيالفهم سائر أصحاب التواريخ. ورد يف 

م أثبتوا أصلني، يزدان وأهرمن، وقالوا: يزدان أزيل قدمي، وأهرمن حمدث خملوق، قالوا: إن يزدان   مث قال عن الكيومثرية: إ
فكر يف نفسه، أنه لو كان يل منازع كيف يكون، وهذه الفكرة رديئة غري مناسبة لطبيعة النور، فحدث الظالم من هذه  

كرة ومسي أهرمن، وكان مطبوعا على الشر والفتنة والفساد والضرر واإلضرار، فخرج على النور وخالفه طبيعة وقوال،  الف
وجرت حماربة بني عسكر النور وعسكر الظلمة، مث إن املالئكة توسطوا فصاحلوا، على أن يكون العامل السفلي خالصا  

ف سنة، مث خيلي العامل ويسلمه إىل النور، والذين كانوا يف الدنيا قبل  ألهرمن، وذكروا سبب حدوثه، وهؤالء قالوا: سبعة آال
دهم وأهلكهم.   الصلح، أ

مث بدأ برجل يقال له: كيمورث وحيوان يقال له: ثور؛ فقتلهما، فنبت من مسقط ذلك الرجل ريباس، وخرج من أصل ريباس  
ت، وزعموا أن النور رجل يسمى ميشا، وامرأة امسها ميشانة، ومها أبوا البشر، ونبت م ن مسقط الثور األنعام وسائر احليوا

  خري الناس وهم أرواح بال أجساد، بني أن يرفعهم 
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عن مواضع أهرمن، وبني أن يلبسهم األجساد فيحاربوا أهرمن، فاختاروا لبس األجساد وحماربة أهرمن، على أن يكون هلم  
وحسن العاقبة، وعند الظفر به وإهالك جنوده يكون الغاية، فذاك سبب االمتزاج النصر من عند النور، والظفرة جبنود أهرمن 

  وذاك سبب اخلالص. 
خلق يف وقت ما، يف الصحف األوىل والكتاب األعلى من ملكوته   -عز وجل-إىل أن قال عن الزرادشتية: زعموا أن هللا 

نور متأللئ على تركيب صورة اإلنسان، وأحف به خلقا روحانيا، فلما مضت ثالثة آالف سنة، أنفذ مشيئته يف صورة من 
سبعني من املالئكة املكرمني، وخلق الشمس والقمر والكواكب واألرض، وبين آدم غري متحرك ثالثة آالف سنة، مث جعل 
مسويتدور، مث مازج شبح   روح زرادشت يف شجرة أنشأها يف أعلى عليني، وغرسها يف قلة جبل من جبال أذربيجان يعرف 

دشت بلنب بقرة، فشربه أبو زرادشت فصار نطفة مث مضغة يف رحم أمه، فقصدها الشيطان وغريها، فسمعت أمه نداء من زرا
  السماء، فيه دالالت على برئها فربئت. 



مث ملا ولد زرادشت ضحك ضحكة تبينها من حضر، واحتالوا على زرادشت حىت وضعوه، بني مدرجة البقر ومدرجة اخليل  
كان ينتهض كل واحد منهم حبمايته من جنسه، ونشأ بعد ذلك إىل أن بلغ ثالثني سنة، فبعثه هللا نبيا  ومدرجة الذئب، و 

ملعروف والنهي  لشيطان، واألمر  ورسوال إىل اخللق، فدعا كشتاسف امللك فأجابه إىل دينه، وكان دينه عبادة هللا والكفر 
ن متضادان، وكذلك يزدان وأهرمن ومها مبدأ موجودات العامل،  عن املنكر واجتناب اخلبائث، وقال: النور والظلمة أصال

وحصل الرتاكيب من امتزاجهما، وحدثت الصور من الرتاكيب املختلفة، والباري تعاىل خالق النور والظلمة ومبدعهما، وهو  
  واحد ال
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  انية. شريك له وال ضد وال ند، وال جيوز أن ينسب إليه وجود الظلمة، كما قالت الزرو 
لكن اخلري والشر والصالح والفساد والطهارة واخلبث، إمنا حصلت من امتزاج النور والظلمة، ولو مل متيزها ملا كان وجود  

للعامل، ومها يتقاومان ويتغالبان إىل أن يغلب النور الظلمة واخلري الشر، مث يتخلص اخلري إىل عامل والشر إىل عامل، وذلك هو  
عاىل هو مزجها وخلطها، ورمبا جعل النور أصال، وقال: إن وجوده حقيقي، وأما الظلمة فتبع كالظل سبب اخلالص، والباري ت

لنسبة إىل الشخص، فإنه يرى أنه موجود وليس مبوجود حقيقة، فأبدع النور وحصل الظالم تبعا، ألن من ضرورة الوجود  
لقصد األول كما ذكر    يف الشخص والظل.التضاد، فوجوده ضروري واقع يف اخللق، ال 

وله كتاب قد صنفه وقيل: أنزل ذلك عليه وهو (زندستا)، يقسم العامل قسمني ميتا وكييت يعين الروحاين واجلسماين والروح 
والشخص، وكما قسم اخللق إىل عاملني، يقول: إن ما يف العامل ينقسم إىل قسمني أخشش وكنس، ويريد به التقدير والفعل،  

الثاين، مث يتكلم يف موارد التكليف وهي حركات اإلنسان، فيقسمها ثالثة أقسام: منش وكنس وكنش، وكل واحد مقدر على 
وسية، مبذهب زرادشت   لثالثة يتم التكليف. ومل ختتم املذاهب املتجددة يف ا يعين بذلك االعتقاد والقول والعمل، و

ريخ املقابلة  وتفسرياته املتعددة، بل بقيت هذه املذاهب تتجدد، إىل ما بعد  شيوع املسيحية بعدة قرون، وأشهرها وأمهها يف 
ملانوية".  ن، مذهب مرتا ومذهب ماين املعروف    بني األد

انتشر مذهب مرتا يف العامل الغريب، بعد محالت بوميب اآلسيوية، وتدفق األسيويني من جنده إىل حواضر سور وأسيا  
  لطان امللوك إىل عرش السماء، ويقول: "إن الشمس تشع عليهم، قبسا الصغرى، وأيده القياصرة ألنه كان يرفع س
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ا، فريمزون بعروشهم على األرض، إىل عرش هللا يف عليني"، وشاع هذا املذهب بعض الشيوع يف   من نورها وهالة من بركا
ث، وجعل هلم درجات س ا إىل مقام العارفني  القرن الثاين قبل امليالد، قصر وأتباعه على الذكور دون اإل بعا، يرتقو

اية املرتقى عند حظرية  الواصلني، رمزا إىل الدرجات اليت تصعد عليها الروح بعد املوت، من مساء إىل مساء، حىت تستقر يف 
ملاء الطهور،  ملريد كلما انتقل من درجة إىل درجة، يف وليمة يتناول فيها اخلبز املقدس، ويسمح  وال يطلع  األبرار، وحيتفل 

قبل الدرجة الرابعة على أسرار احملراب، بل يقتصر يف العلم بتلك األسرار على التقليد، مث يرتقى يف معرفة السر األعظم، إىل 
  أن يعرف كلمة هللا اخلالقة يف مقام العارفني الواصلني. 



نة اآلرية، يدين به اهلنود كما يدين به الفارسيون، وقد ه نة الزرادشتية، إىل مرتبة امللك  وأصل مرتا قدمي يف الد بط يف الد
نة املرتية إله الشمس، ورب الكون وخالق اإلنسان وقاهر أهرمن، بعد جالد  داية الصاحلني، ولكنهم جعلوه يف الد املوكل 

ب عندهم وأبو كل موجود.   طويل، وال يسبقه يف الوجود شيء غري األبد أو الزمان، أبو األر
ئية يف مكان منفرد، مل يعلم مبولده أحد غري طائفة من الرعاة،  وميثلون مرتا حني  جتسد على األرض، مولودا من صخرة 

هلدا والقرابني، ومضى بعد مولده فسرت عريه بورق من شجرة التني، وتغذى بثمرها حىت جاوز   أهلموا معرفته فتقدموا إليه 
لكيد، وحيبط كل عمل له من أعمال اخلري والفالح، فأرسل مرتا على األرض    سن الرضاع، وكان أهرمن حياربه ويتعقبه 

طوفا أغرقها، ومل ينج معه إال رجل واحد، محل آله وأنعامه يف زورق صغري، وجدد على األرض بعد ذلك حياة اإلنسان  
لنار وتناول مع مالئكة اخلري    واحليوان، مث طهر األرض 
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هلداية، ويعينهم على النجاة من حبائل الشيطان.طعام الوداع وصعد إىل السماء، ح   يث هو مقيم يتوىل األبرار 
وكان أتباعه يفردون لعبادته يوم الشمس أو يوم األحد، وحيتفلون مبولده يف اخلامس والعشرين من ديسمرب، ألنه موعد انتقال 

من الشهر السابع يف تقومي الفرس القدمي،  الشمس وتطاول ساعات النهار، ويقيمون له عيدا سنو يف اليوم السادس عشر، 
م اليت كان عباد  وقد كان املسيحيون األولون يقابلون ذلك، بعد ظهور املسيحية وانتشارها، بتمجيد السيد املسيح يف األ

  مرتا ينصرفون فيها إىل متجيد هذا اإلله الشمسي القدمي. 
لد يف أوائل القرن الثالث بعد امليالد، ومذهبه خيالف مذاهب  أما املانوية: فهي مذهب ماين بن فاتك، الذي يرجح أنه و 

وس األقدمني يف زعمه أن آدم من خلق الشيطان ال من خلق هللا، وأن الشيطان أودعه كل ما استطاع أن خيتلسه من نور   ا
ضة الشيطان، لريتفعوا به إىل  السماء، ليكفل له البقاء، فلما بصر به املالئكة وحملوا فيه قبس النور، ذهبوا يستخلصونه من قب

العامل الذي هم فيه، وال يزالون يعملون يف استخالصه، حىت يرجع إىل السماء آخر قبس من الضياء املسروق، فيتجلى هللا  
يف مسائه ومن حوله تلك األرواح النورانية، ويتخلى املالئكة الذين حيملون الدنيا عن محلهم، فتتساقط كسفا وتلتهمها  

  تطهريا هلا من بقا الرجس واملكيدة، ويتم االنفصال يومئذ بني عامل النور وعامل الظالم.النريان، 
وسية والنصرانية، ويقول بنبوة املسيح  وال   - عليه السالم-قال الشهرستاين عن صاحب هذا املذهب: "إنه أخذ دينا بني ا

يب-يقول بنبوة موسى  عيسى الوراق، وكان يف األصل جموسيا عارفا مبذاهب  عليه السالم. حكا حممد بن هارون املعروف 
ما أزليان مل يزاال ولن   القوم، أن احلكيم ماين زعم أن العامل مصنوع مركب من أصلني قدميني، أحدمها نور واآلخر ظلمة، وأ

ما مل يزاال قويني حساسني مسيعني بصريين، ومها م ع ذلك يف النفس  يزاال، وأنكر وجود شيء إال من أصل قدمي، وزعم أ
ن حتاذي الشخص والظل.   والصورة والفعل والتدبري متضادان، ويف احليز متحاذ

مث ذكر أمثلة من اختالف بني جوهر النور وجوهر الظلمة، فقال: إن جوهر النور حسن فاضل كرمي صاف نقي الريح حسن 
قص لئيم كدر خبيث مننت الريح قبيح امل نظر، وإن أجناس النور مخسة، أربعة منها أبدان املظهر، وإن جوهر الظلمة قبيح 

واخلامس روحها، فاألبدان هي النار والنور والريح واملاء وروحها النسيم، وإن أجناس الظلمة أربعة منها أبدان واخلامس 
ذه  روحها، واألبدان هي احلريق والظلمة والسموم والضباب وروحها الدخان". وقد أصاب الشهرستاين حني قال: "إن ه

ا ترتاءى يف كل مذهب منها بال استثناء، وهي كذلك أبقى ما بقي منها يف   وسية، أل الثنوية، هي ألزم مسات املذاهب ا
جمال التفكري، وجمال االعتقاد على السواء، ألننا نرى منها مالمح واضحة، يف مباحث التفرقة بني العقل واملادة، والسيما  



ن".    مباحث حكماء اليو
رام بن هرمز بن  وأما عن د املانوية الذين هم أصحاب ماين بن فتك احلكيم، الذي ظهر يف زمن شابور بن أردشري، وقتله 

وسية والنصرانية، وكان يقول بنبوة املسيح  -شابور، وذلك بعد عيسى  وال   -عليه السالم-عليه السالم، أخذ دينا بني ا
يب عيسى الوراق، وكان يف األصل جموسيا عارفا مبذاهب عليه السالم، فحكا حممد بن ه-يقول بنبوة موسى  ارون املعروف 

  القوم أن احلكيم ماين زعم أن العامل مصنوع مركب من أصلني قدميني، 
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ما مل يزاال قويني   ما أزليان مل يزاال ولن يزاال، وأنكر وجود شيء إال من أصل قدمي، وزعم أ أحدمها نور واآلخر ظلمة، وأ
ن حتاذي الشخص  حس اسني مسيعني بصريين، ومها مع ذلك يف النفس والصورة والفعل والتدبري متضادان، ويف احليز متحاذ

  والظل. وإمنا يتبني جواهرمها وأفعاهلما يف هذا اجلدول: 
  النور اجلوهر، جوهره حسن فاضل كرمي صاف نقي طيب الريح حسن املنظر. 

قص لئي   م كدر خبيث مننت الريح قبيح املنظر. الظلمة اجلوهر جوهرها قبيح 
فعة عاملة النفس.    النفس: نفس خرية كرمية حكيمة 

  النفس: نفسها شريرة لئيمة سفيهة ضارة جاهلة. 
  الفعل: فعله اخلري والصالح والنفع والسرور والرتتيب والنظام واالتفاق. 

  ف.الفعل: فعلها الشر والفساد والضر والغم والتشويش والتبتري واالختال
حية ال مشال، وزعم بعضهم أنه جبنب الظلمة. م ارتفعوا من    احليز: جهة فوق وأكثرهم على أ

ا جبنب النور.  حية اجلنوب، وزعم بعضهم أ ا منحطة من    احليز: جهة حتت وأكثرهم على أ
الضباب وروحها الدخان، وهي  أجناسها مخسة: أربعة منها أبدان، واخلامس روحها، فاألبدان هي احلريق والظلمة والسموم و 

  تدعى اهلامة وهي تتحرك يف هذه األبدان.
الصفات: حية طاهرة خرية زكية، وقال بعضهم: كون النور مل يزل على مثال هذا العامل، له أرض وجو، وأرض النور مل تزل  

ا الطيبة أطيب  لطيفة على غري صورة هذه األرض، بل هي على صورة جرم الشمس، وشعاعها كشعاع الشمس ورائحته
ا ألوان قوس قزح، قال بعضهم: وال شيء إال اجلسم، واألجسام على ثالثة أنواع، أرض النور وهي مخسة،   رائحة، وألوا

وهناك جسم آخر ألطف منه، وهو اجلو وهو نفس النور، وجسم آخر وهو ألف منه، وهو النسيم وهو روح النور، قال: ومل 
ليس على سبيل املناكحة، بل كما تتولد احلكمة من حكيم، والنطق الطيب من الناطق،   يزل يولد مالئكة وآهلة وأولياء،

  وملك ذلك العامل وروحه، وجيمع عامله اخلري واحلمد والنور.
الصفات: خبيثة شريرة خبسة دنسة، قال بعضهم: كون الظلمة مل يزل على مثال هذا العامل، هلا أرض وجو، فأرض الظلمة مل  

ا لون السواد، قال  تزل كثيفة على  غري صورة هذه األرض، بل هي أكثف وأصلب، ورائحتها كريهة أننت الروائح وألوا
بعضهم: وال شيء إال اجلسم، واألجسام على ثالثة أنواع، أرض الظلمة وشيء آخر أظلم منه، وهو السموم، قال: ومل تزل 

ت، قال: وملك ذلك العامل  تولد الظلمة شياطني أراكنة وعفاريت، ال على سبيل املناكحة، ب ل كما تتولد احلشرات من العفو
  وهو روحه، جيمع عامله الشر والذميمة والظلمة. 

لقصد  خلبط واالتفاق ال  مث اختلفت املانوية، يف املزاج وسببه واخلالص وسببه، قال بعضهم: إن النور والظالم، امتزجا 



ن الظلمة تشاغلت عن روحها بعض التشاغل، فنظرت إىل الروح فرأت  واالختيار، قال أكثرهم: إن سبب املزاج، أن أبدا
النور، فبعث األبدان على ممازجة النور، فأجابتها إلسراعها إىل الشر، فلما رأى ذلك ملك النور، وجه إليه ملكا من مالئكته  

خلمسة الظالمية، فخالط الدخان ال نسيم، وإمنا احلياة والروح يف  يف مخسة أجزاء من أجناسها، فاختلطت اخلمسة النورية 
هذا العامل من النسيم، واهلالك واآلفات من الدخان، وخالط احلريق النار والنور الظلمة والسموم الريح والضباب املاء، فما  

يف العامل من منفعة وخري وبركة فمن أجناس النور، وما فيه من مضرة وفساد وشر فمن أجناس الظلمة، إىل آخر هذه  
اليت اعتقدها هذا املانوي يف القدمي أو يف خلق العامل، أو يف الذات اإلهلية، حيث إنه يرى أن العامل مركب من   األساطري،

  شيئني نور وظلمة، ومها قدميان مل يزاال وال يزاالن.
ريين، ومها وأحالوا حدوث شيء من الصنعة والرتكيب، إال من أصل قدمي، وقالوا: مل نر إال حساسني قويني دراكني مسيعني بص

لصفاء والنقاء، وطيب الريح  خمتلفان يف النفس والصورة، ومتضادان يف الفعل والتدبري، فجوهر النور فاضل حسن خمتص 
وحسن املنظر، ونفسه خرية كرمية نفاعة، وكل خري وصالح وسرور من فعلها، ليس فيها شيء من الشر وال من الضرر،  

لكدورة وننت الريح وقبح املنظر، ونفسها نفس شريرة خبيلة سفيهة منتنة ضارة، وجوهر الظلمة على ضد ذلك من النقص وا
ما مل يزاال متباينني، مث امتزجا من بعد، وزعموا أن عامليهما غري متناهيني   وكل شر وضرر وغم وفساد فمنها يكون. وزعموا أ

ما، إال من جهة تالقيهما، مث اختلفوا فقال بعضهم: إن النور    مل يزل فوق الظلمة وهي حتته على االستواء. من كل جها
ن أحدمها نور واآلخر ظلمة، كل واحد منهما منفصل من اآلخر، فالنور هو العظيم   فهكذا زعم ماين، أن مبدأ العامل كو

لعدد، وهو اإلله ملك جنان النور، وله مخسة أعضاء احللم والعلم والعقل والغيب والفطنة، ومخسة أخر   األول ليس 
حانية وهي احلب واإلميان والوفاء واملروءة واحلكمة، وزعم أنه بصفاته هذه أزيل، ومعه شيئان أزليان أحدمها اجلو واآلخر رو 

األرض، قال ماين: "وأعضاء اجلو مخسة: احللم والعلم والعقل والغيب والفطنة، وأعضاء األرض النسيم والريح والنور واملاء  
ة أعضاؤها مخسة: الضباب واحلريق والسموم والسم والظلمة. قال ماين: وذلك الكون  والنار. والكون اآلخر وهو الظلم

اية للنور من علوه وال مينته وال يسرته، وال   النري جماور للكون املظلم ال حاجز بينهما، والنور يلقي الظلمة بصفحته، وال 
  اية للظلمة يف الصف وال يف اليمنة واليسرة"، إىل آخر ذلك اهلراء.

  
  عقائد املانوية والزرادشتية يف النفس
  أما عن مسألة النفس أو اإلنسان:

جزاء الظلمة اخلمسة،   حملاربة، اختلط من أجزاء النور اخلمسة  إلنسان القدمي  قال ماين: "فلما شابك إبليس القدمي 
األنفس وحياة احليوان فمن النسيم، وما  فخالط الدخان النسيم، فمنها هذا النسيم املمزوج، فما فيه من اللذة والرتويح عن 

فيه من اهلالك واإليذاء فمن الدخان، وخالط احلريق النار فمنها هذه النار، فما فيها من اإلحراق واهلالك والفساد فمن  
رة فمن النار، خالط النور الظلمة فمنها هذه األجسام الكثيفة، مثل الذهب   احلريق، وما فيها من اإلضاءة واإل
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والفضة وأشباه ذلك، فما فيها من الصفاء واحلسن والنظافة واملنفعة فمن ال نور، وما فيها من الدرن والكدر والغلظة  
والقساوة فمن الظلمة، خالط السموم الريح فمنها هذه الريح، فما فيها من املنفعة واللذة فمن الريح، وما فيها من الكرب 

لط الضباب املاء فمنها هذه املاء، فما فيه من الصفاء والعذوبة واملالءمة لألنفس فمن والتعويل والضرر فمن السموم، وخا



املاء، وما فيه من التغريق والتخنيق واإلهالك والثقل والفساد فمن الضباب". وقال ماين: "وأمر ملك عامل النور، بعض  
  األجزاء النورية من األجزاء الظلمية".  مالئكته خبلق هذا العامل، وبنائه من تلك األجزاء املمتزجة، لتخلص تلك 

وأما ابتداء التناسل على مذهب ماين قال: "مث إن أحد أولئك األراكنة والنجوم والزجر واحلرص والشهوة واإلمث تناكحوا، 
ن ذكر وأنثى، مث حدث تناكح آخر فحدث منه  فحدث من تناكحهم اإلنسان األول الذي هو آدم، والذي توىل ذلك أركو

أة احلسناء اليت هي حواء، فلما رأى املالئكة اخلمسة، نور هللا وطيبه الذي استلبه احلرص وأسره يف ذينك املولودين،  املر 
سألوا البشري وأم احلياة واإلنسان القدمي وروح احلياة، أن يرسلوا إىل ذلك املولود القدمي من يطلقه وخيلصه، ويوضح له العلم 

  : فأرسلوا عيسى ومعه إله، فعمدوا إىل األركونني فحبسوهم واستنقذوا املولودين". والرب وخيلصه من الشياطني، قال
قال: "فعمد عيسى فكلم املولود الذي هو آدم، وأوضح له اجلنان واآلهلة، وجهنم والشياطني واألرض والسماء والشمس 

إن األركون عاد إىل ابنته اليت هي حواء،  والقمر، وخوفه من حواء وأراه زجرها، ومنعه منها وخوفه أن يدنو إليها ففعل، مث 
لشبق الذي فيه، فأولدها ولدا أشوه الصورة أشقر وامسه قاين الرجل األشقر، مث إن ذلك الولد نكح أمه، فأولدها  فنكحها 

  ولدا أبيض
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ر واألخرى ابنة احلرص،  مساه هابيل الرجل األبيض، مث رجع قاين فنكح أمه فأولدها جاريتني، مسى إحدامها حكيمة الده
فاختذ ابنة احلرص قاين زوجة، ودفع حكيمة الدهر إىل هابيل فاختذها امرأة له". وهكذا مضت مسألة التسلسل أو التناسل 

ا املانوية أو الثنوية.    على حنو تلك األساطري اليت قال 
  

  عقائد املانوية والزرادشتية يف املصري
  وأما مسألة املصري عندهم: 

ة ماين يف املصري أو يف املعاد، أنه إذا حضرت وفاة الصديق، أرسل إليه اإلنسان القدمي، إهلا نريا بصورة احلكيم  فمن بدع
اهلادي ومعه ثالثة آهلة، ومعهم الركوة واللباس والعصاب والتاج وإكليل النور، مث أظله شيطان احلرص والشهوة والشياطني، 

آلهلة، ال يت على صورة احلكيم واآلهلة الثالثة، فيقربون منه وحني تراهم الشياطني تويل هاربة،  فإذا شاهدهم الصديق استغاث 
خذ اآلهلة ذلك الصديق، وتلبسه التاج واإلكليل واللباس وتعطيه الركوة بيده، وبعد هذا يعرجون به يف عامود السبح إىل   و

كان عليه أوال يف جنان النور، ويبقى هذا اجلسد ملقى،  فلك القمر، وإىل اإلنسان القدمي وإىل النهنهة أم األحياء، إىل ما  
فتجتذب منه الشمس والقمر واآلهلة النريون، القوى اليت هي النسيم واملاء والنار، فريتفع إىل الشمس ويصري إهلا، مث يقذف 

  قي جسده اليت هي ظلمة إىل جهنم. 
م وحضرت   وإذا حضرت وفاة اإلنسان احملارب، القابل للدين والرب، احلافظ هلما وللصديقني، حضر أولئك اآلهلة الذين ذكر

الشياطني، واستغاث مبا كان يعمل من الرب وحفظ الدين والصديقني، فيهبون لتخليصه من الشياطني، فال يزال العامل شبه  
مبلحق   اإلنسان، الذي يرى يف منامه األهوال ويغوص يف الوحل والطني، وهكذا إىل أن يتخلص نوره وروحه الحقا، 

  الصديقني والبسا لباسهم بعد 
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مدة طويلة من تردده. وإذا حضرت وفاة اإلنسان األثيم، املستعلي عليه احلرص والشهوة، حضرته الشياطني فأخذوه  
م قد جاءوا خلالصه،   وعذبوه وأروه األهوال، وهنا حيضر أولئك اآلهلة ومعهم ذلك اللباس، فيظن ذلك اإلنسان األثيم أ

م حضروا لتوبيخه وتذكريه أفعاله، وإلزامه احلجة يف ترك إعانته الصديقني، وال يزال يرتدد يف العامل يف العذاب إىل  و  الواقع أ
وقت العاقبة فيلقى يف جهنم. وبذلك يكون هناك ثالثة طرق، لتقسيم نسمات الناس؛ أحدها إىل اجلنان وهم الصديقون، 

  فظة الدين ومعني الصديقني، والثالث إىل جهنم وهو اإلنسان األثيم.والثاين إىل العامل واألهوال وحما
يت من عامل اجلدي، والبشري من املشرق، والبناء الكبري من اليمن،   ومن تعاليم املانوية يف أمر املعاد أيضا: أن اإلنسان القدمي 

ديدة مطيفني بتلك اجلحيم، وهنا ينظرون إليها، وروح احلياة من عامل املغرب، فيقفون على البنيان العظيم، الذي هو اجلنة اجل
يت الصديقون من اجلنان إىل ذلك النور، فيجلسون فيه ويتعجلون إىل جممع اآلهلة، فيقومون حول تلك اجلحيم،  وبعد ذلك 

ضرار  ويقع نظرهم على عملة اإلمث، متقلبني ومرتددين ومتضورين يف تلك اجلحيم، وإن تلك اجلحيم ال قدرة هلا على اإل
م، إال مبا ال منفعة هلم فيه من   م ويتضرعون إليهم فال جييبو لصديقني، فإذا نظر أولئك اآلمثون إىل الصديقني، يسألو

م أبد األبد وهو أيضا جزاؤهم.   التوبيخ، وبذلك يزداد األمثة ندامة وغما ومها، وهذه صور
بني عقائد املانوية والزرادشتية، يف هللا والنفس واملصري، وإن كان كل ما   لعلنا بذلك نكون إن شاء هللا تعاىل، قد ذكر املقارنة 

قالته املانوية أو الزرادشتية، ال يعدو إال أن يكون ختريفا وحتريفا، وأنه من الضالل مبكان ومن الشرك والكفر مبكان، وحنن 
التوحيد، وعلى نعمة وضوح هذا الدين  حنمد هللا جل وعال على نعمة اإلسالم، كما حنمده سبحانه وتعاىل على نعمة 

ا وتفصيلها ومشوليتها، وحنمد   وسهولته، حنمده سبحانه وتعاىل على نعمة القرآن ويسريته، وعلى نعمة السنة وعظمتها وبيا
  هللا جل وعال على أن جعلنا من أهل السنة 
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لفالسفة وال املالحدة وال اخلوارج وال املرجئة وال الرافضة  واجلماعة، ال من أهل الفرقة وال الضاللة، فلم جيعلنا من أولئك ا
، احلمد  على هذه النعم العظيمة.   وال املعتزلة، وال غريهم من فرق الضاللة وأهل النار والعياذ 

الذي هدا هلذا  احلمد  على نعمة اإلسالم ومنة اإلميان ونعمة القرآن والسنة، وأننا من أهل السنة واجلماعة، فاحلمد  
وما كنا لنهتدي لوال أن هدا هللا، واحلمد  أوال وآخرا، احلمد  الذي بنعمته تتم الصاحلات على كل خري حبا به،  

ألمة، أو مبا كنا نتحدث عنه من عقائد وفلسفات وضالالت، ارتبطت   واحلمد  على كل حال، على كل شر أمل بنا أو 
ت الوضعي ة، اليت بذكرها نعرف ما حنن فيه من عظمة هذا الدين، وكما قيل: وبضدها تتميز األشياء، كم كانت ذه الد

لشيء، فمن مل يعرف أمور اجلاهلية وقع فيها، وما   النفس تتأمل وتتحسر وهي تقرأ مثل هذا وتنقله، لكن ال بد من العلم 
ن تعرف اإلنسان بعظمة عرف اإلسالم من مل يعرف اجلاهلية ومثل هذه املعلومات عن ه ت الوضعية، هلي جديرة  ذه الد

هذا الدين، وتزيده إميا على إميانه، وجتعله يشكر الرمحن كما يلهم النفس، أن هداه لإلميان وأن عرفه اإلسالم، واحلمد   
  رب العاملني. 

قاه، وحنن نسأله أن جينبنا الفنت ما ظهر منها  هللا نسأل كما هدا لإلسالم من غري أن نسأله أن يثبتنا على اإلسالم حىت نل
وما بطن، أن حيسن خامتتنا أمجعني، وأن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واحلفاظ على املسجد األقصى، وتطهريه من األسر من  



  أيدي أبناء القردة وإخوان اخلنازير، حسبنا هللا ونعم الوكيل.
رك على سيد حممد وآله  صحبه أمجعني. وآخر دعوا أن احلمد  رب العاملني، سبحانك هللا  وصل اللهم وسلم و

وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك، أستغفر هللا لكل كالم قلته نقال دون اعتقاد، احلمد  رب  
قل الكفر يس بكافر، فاحلمد  على نعمة اإلميان، ونعوذ  من الكفر وا ك أيها العاملني أن  خلذالن، وفقين هللا وإ

ك على احلق حىت نلقاه.    الطالب طالب العلم، ملا حيبه هللا ويرضاه، وثبتنا وإ
  والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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