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 المقدِّمة
إنَّ موضوع بحثي الموسوم هو عن مفهوِم الحجِّ في الديانةِة الهندوسةِيِة   ومةا 
يتعلةةةبت بتةةةاميِوِهم ون ةةةمِتهم إلةةةِ اولةةةِ وهتةةةبِهم وعقاِاةةةِدهم  هونهةةةا الموافةةةد ا ساسةةةِية 

الحجِّ عندهم  وما يحصلت من التجِمعاِت البشمِيِة الهبةم  فةي جنةوِش شةمِب  ةِ لمشموعيِ 
نَّ أعةدادهم فةي الحةجِّ فقة  هةو من أتباع الديانة يقِدم بمليام نسآسيا هو ة او اهثم  وا 

سبعوَن مليون من الحجةا،  ويشةولوَن حِية اا واسةعاا مةن الهةمِض ا مضةِيِة  حيةنت يعةِدوَن 
في الممحلِة الثالثِة من حينت العدد بالنسبِة  صةحاِش الةدياناِت إ ا اعتبمنةا المسةيحييَن 

مَّ الهنةدو.  إضةافةا إلةِ أهِميةِة الموضةوِع لةد  ا سةات ِض وال ة ِش فةي ثمَّ المسلميَن ثة
الدماساِت العليةا  واِصةةا المهتِمةيَن بدماسةِة ا ديةاِن  أِمةا أهةِم الصةعوباِت التةي وجةدِتها 
وة ل هتابةِة البحةن  فهةي  ِلةة المصةةادم وشةِحتها  واِصةةا فيمةا يتعلَّةبتذت ب صةوِل هةة   

 ات فيما يوصُّ ج وَمها  هل هةي توحيدِيةة ا صةل ثةمَّ انحمفةت   الديانِة المتشابهِة وبال
 بةةَل وعنةةَد تبِنةةي فهةةمض أصةةولها التوحيدِيةةِة   أم إنَّهةةا وثنيةةة و ِلةةت  ههةة ا إلةةِ يومنةةا هةة ا

  إنما الوة ف فليَ. هناَك و ٌف في  لكَ من و ِل المصادم الموثو ِة  اآلمييَن الو اض 
 ومةا تبقةِ مةن عقااةدهم علةِ الن ميةة الثنويةة  حصل بعد غ و  ا ميين ثةم تحميةف 

بما ِهةةا مةةن تبِنةةي فهةةمض التوحيةةد المقصةةودت    واوشةةاماِت التةةي تةةدلُّ علةةِ صةةِحتها  مةةا وا 
المقصودت منها إال محاولةا لفتِح نوافَ  أوسع لألجياِل القادمِة  ليتسِنِ لهمت الدوولت إلةِ 

ٍض معتدلةةٍة ووسةة ِيٍة محهمةةٍة واليةةٍة مةةن أتبةةاِع هةة ِ  الديانةةِة وتقةةديِم اوسةة م إليهةةا بصةةوم 
ِد الصةالحيَن داالتعقيداِت الم هبِيِة  حينت يتَعةدُّ  لةك فتحةاا جديةداا  وسةيماا علةِ دمِش ا جة

ةة مِ  الةة يَن دولةةوا إلةةِ ج يةةمِض سةةوم مض فةةي أندونيسةةيا  مبشِّةةميَن بالةةديِن  وغيمِهةةا مةةن الجت
ِت الت تعةةالِ بواسةة ِة الةةوحيِ  ِِ  الجديةةِد  الةة ز أن َلةة إلةةِ وةةاتِم ا نبيةةاِم والممَسةةليَن عليةة

 الص ضت والس مت 
 و د  ِسمتت بحثي الموسوم  إلِ ث ثِة مباحن:

فالمبحةةةن ا ول: يتضةةةمَّنت  مفهةةةوم عةةةام للحةةةجِّ  ثةةةمَّ تعميةةةف الحةةةجِّ فةةةي اللوةةةِة 
واالصةة  ِ  ثةةمَّ مفهةةوم الحةةجِّ فةةي ا ديةةاِن الِسةةماوِيِة الةةث ن  وأهةةِم ا ديةةان الوضةةعِيِة 

 المايسة 
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أِما المبحن الثاني:فيتضمَّنت  أهمَّ العقااد الهندوسِيِة  ودماسِة أصةوِلها هةل هةي 
 توحيدِية  أم وثنِية 

أِمةةةا المبحةةةن الثالةةةن: فيتضةةةمَّنت  أهةةةمَّ فِعاليةةةاِت الحةةةجِّ  مةةةع تو يتةةةاِت الحةةةجِّ 
 الهندوسيِّ  ثمَّ الحِج في  لِّ اوس م 

 ةيانة الهندوسيِ الحِج في الد المبحن ا ول: مفهومت 
 الم لش ا ول: مفهوٌم شامٌل للَحجِّ 

   أم  ِل امةاا علةِي أن  (1) بَل أن  أعةمَِّف الحةجَّ فةي الديانةِة الهندوسةِيةِ          
محومهةةا  (2)أع ةةَي صةةومضا مةةوج ضا عةةن هةة   العبةةادِض  فهةةَي ممامسةةٌة هونِيةةةٌ 

( حيةنت لةم يحفة  النمو جِي حةجُّ ا نبيةام والممسةليَن )علةيهم الصة ضت السة م
شةيااا إال  العمشت وغيمتهم من ا  واِم القميبِة والبعيةدِض مةن شةميعِة إبةماهيم 

ِت  و لةةك بعةةَد االنفصةةال  ِِ أو نقصةةوا منةة الحةةِج فةةي م ةةاِهمِِ   إال أنَّهةةم  ادوا فيةة
من اِل تعالِ  هةون اونسةان يميةلت  عن الحنيفِيِة التي جاَم بها إبماهيمت 

ِِ التوِجةةِ إلةةِ ا مةةاهِن المقِدسةةِة  و لةةك ليتشةةِبَع بالوةة اِم الموحةةيِّ  هةةل   بف مِتةة
ِِ  لةة ا أماَد الت تعةةالِ تهةة يَش هةة   الف ةةمض ودفعهةةا فةةي  ِِ وف مِتةة حسةةَش عقيدِتةة
 ميِقها الصحيح  لتجنَي ا ممت والشعوشت المسلمةت ثماَمهةا والتةي تعيةدتهم إلةِ 

لمسلميَن حجَّ بيةِت اِل الحةمام  حالِة البمامِض والوالدِض من جديد  ففمَض علِ ا
ِِ سبي ا    (3)من است اَع إلي

 
 الم لش الثاني: مفهومت الحجِّ في ا ديان

( في الديانِة الهندوسِيِة  أم  مةن Pilgrimage بل عمض مفهوِم الحِج )     
مقتضياِت البحِن العلمِي أن  أعِمف الحِج في اللوةة وا ديةان ثةمَّ فةي االصة     

 ن مفهوم الحجِّ في ا ديان السماوِيِة الث ن  والوضعِيِة المايسِة ثِم بيا
  (4)فتعميف الحجِّ في اللوة: ب نَِّ هثمضت القصِد إلِ َمن يتعِ م

أِمةةةا تعميفةةةِ فةةةي ا ديةةةاِن السةةةماوِيِة والوضةةةعِيِة: هةةةو شةةةدُّ الِمحةةةاِل إلةةةِ مهةةةاٍن 
  (5)مقد.
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موصةةةةوٍص  فةةةةي  مةةةةاٍن  أِمةةةةا تعميفةةةةِ فةةةةي االصةةةة   : هةةةةو  يةةةةامضت مهةةةةانٍ     
  (6)موصوٍص  بقصٍد موصوصٍ 

هو محلٌة يقصدت بها المؤمنةوَن إلةِ  أِما مفهومت الحجِّ في الديانِة اليهوديةِ        
  وأهمُّ أماهنهم المقِدسة  القد. المحتِلة  وهاَن اليهةودت يحِجةوَن (7)مهاٍن مقدَّ.ٍ 

ِِ سنوياا وال ي الوَن فةي عيةِد الفصةِح  وهة لك الحةجِ  إلةِ المهةاِن الة ز أودعةوا  إلي
ِِ تابوت العهد في  إلِ   عٍة من السوِم القديِم لهيهِل سليمان   وه لك (8)في

ِت بةالمبهِا  صةِ الجهِة الومبِيِة من المسةجِد  وهةو  (9))حسةش  عمهةم( ويسةِموَن
 المسلممن   وهو مهاٌن مقِدٌ. لةد   ال ز عمَ، منِ نبِينا محمد  (10)محِل البماب
ب غتَّللل بإ   مللل  ال نت للل مز مللل  المسللل  إ اأنَّللليه دال م م الن لللو   نللل موا  كونلللجز  للل    
هم   المسممن     وجعلها مهاناا  داِم عبادِتهم وحجِّ

أِما مفهةومت الحةجِّ فةي الديانةِة المسةيحِيِة هةو محلةٌة إلةِ مم ةد  ةِدي.  ويةتِم      
 ممامسةةة هةة ا ال قةة. لةةدوافع موتلفةةة  فهةةي  جةةل الحصةةول علةةِ المسةةاعدض

  أِما المسيحِيوَن فقد جعلوا الحجَّ فةي بةادِ  (11)الموحية  أو القيام بفعل تهفيمز
أممِهم مقصوماا علِ  بوِم الصةالحيَن  ثةمَّ تحِولةوا إلةِ القةدِ. ف وة وا يقصةدوَنها 

ِِ المسةةةيح  (12) مافةةةاٍت ووحةةةداناا ويحِجةةةوَن إلةةةِ بيةةةِت لحةةةم  الةةة ز ولةةةَد فيةةة
يسةة البيةت المقةِد.  همةا إنَّهةم يحِجةوَن   وهةي هن(13)ويقصدوَن هنيسَة القيامةة

فةي فمنسةا   (14)إلِ هنيسة القدي. ب م.  وبول. في موما  وه ا هنيسة لومد
 (16)في البمتوال (15)ومدينة فا مة

 الم لش الثالن: الَحجُّ في الديانِة الهندوسِيِة:
نةد  متمةثِّ ا أِما مفهومت الحجِّ في الديانِة الهندوسِيِة فهو شدُّ المحاِل إلةِ اله     

  وسةةمُّ تقديِسةةهم لنهةةِم (17)(Kangeب ماهنهةةا المقِدسةةة  وبالةة ات نهةةم الهةةنج )
الهةنج  يعة   لهةوِنهم يعتقةدوَن أنَّ أحةد اآللهةة  ةد اسةتحمَّ فيهةا  إضةافةا إلةِ أنَّ 

 ةةد اتةةوهم علةةِ عةةدد الهياهةةل مةةن نهةةِم الهةةنج  وأع ةةوهم العلةةوم   (18))البةةددض(
ٍص شةةةتِِ  ثةةةمَّ  يةةةامض ا شةةةواص المع َّمةةةيَن  و هةةةموا لهةةةم فةةةي أجنةةةاٍ. وأشةةةوا

ِِ جمع  والمشتِقة من عاَد يعةودت هة نَّهم عةادوا  مقموناا با عياد  والعيد هِل يوم في
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ِِ مةن العةادض  نَّهةم اعتةادو ت  وجمعهةا هلمةة )أعيةاد(  تقابلهةا  ِِ  و يَل اشةتقاِ  إلي
  (19)بوجا(-في الهندوسِية )دموجا

 
 الحجِّ في اوس ِم: الم لش المابع: مفهومت 

ِت  أِمةةةا مفهةةةومت الحةةةجِّ فةةةي اوسةةة مِ          يتَعةةةدُّ الةةةمهن الوةةةام.  لةةة ا فةةةإنِّ فإنَّةةة
وَن إلِ مهَةَذ المهِممة ممضا في العمتةم  وهةو فةمٌض لمةن اسةت اَع  المسلميَن يحتجُّ
ِِ سةةبي ا  لل ةةواِف حةةوَل الهعبةةِة  ويهةةونت فةةي  مةةٍن معلةةوٍم إلةةِ أمهنةةٍة معلومةةٍة  إلية

َوَأ ِّن وهةةو امتثةاٌل ومةةِم اِل  ةةال تعةةالِ:  (20))الَحةجُّ عمفةةٌة( عمفةةة  ةةاَل  منهةا
ِفي النَّاِ. ِبال َحجِّ َي  تتوَك ِمَجاالا َوَعَلِ هتلِّ َضاِمٍم َي  ِتيَن ِمن هتلِّ َفجٍّ َعِميٍب 

(21)  
 فلةو ن منةةا إلةةِ الفةمااض لوجةةدنا أنَّ الحةةجَّ هةةو الفةمضت الوحيةةدت الةة ز يجتهةةدت     

 ِِ ِت  فتما ت يةوفمت ويقتصةدت حتةِ مةن  وِتة ن  لم  يهن  مست يعاا ل ِِ  وا  المسلمت في أداِا
َية  توَك( ههة ا مغمةاا  -وِسمُّ  لك   نَّ اَل تعالِ حهم في ه   المس لِة فقاَل )َأ ِّن  

عنهم  دوَن اوتيامهم  أال تم  النةاَ. ينوة بوَن  داِم هة   الفميضةِة  وهة نَّ  ةوضا 
  (22)عنهم تج بهمَ وامجةا 

ِِ اونسةان  هةو حةجُّ  والمحوم النمو جيُّ  والممجعت الحقيقيُّ للحجِّ في تةامي
ا نبيةةاِم والمسةةةِل )علةةةيهم الصةة ضت السةةة م( إلةةةِ مِهةةَة المهممةةةة  حيةةةنت بيةةةت اِل 

ِضةةةَع ِللنَّةةةاِ. َللَّةةةِ ز ِبَبهَّةةةَة متَباَمهةةةاا وَ : الحةةةمام   ةةةاَل تعةةةالِ َل َبي ةةةٍت وت هتةةةدا  ِإنَّ َأوَّ
لِّل َعاَلِمينَ 

(23)  
وَيضمُّ بيتت اِل الحمام في ثنايا ت  مِما هو من الجنة  هما ومَد فةي ا حاديةِن     

الصحيحة  منها: عن عبِد اِل بِن عمم )مضي ال عنهما(  اَل:  اَل مسةولت اِل 
 لةةوال  لةةك :" الةةمهنت والمقةةامت يا وتتةةاِن مةةن يوا يةةِت الجِنةةِة   مةةَ. الت نوَمهمةةا و

عةِن    ومنها ما موَز عن ابِن عبةا. (24) ضامتا ما بيَن المشمِب والمومِش"
" الحجةةمت مةةن حجةةامِض الجنةةِة  ومةةا فةةي ا مِض مةةن الجِنةةِة غيةةم ت  وهةةاَن  النبةةيِّ 

ِت  و عاهٍة إال َبِمَ "  ِ. الجاهلِيِة  ما مسَّ ِت من مج   أبيَض هالمها  ولوال ما مسَّ
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أوَل مةا هةبَ   آدم  اتت فةي أوِل مةن بنةا ت   يةَل إنَّ و د اوتلفت  المواي
إلةةِ ا مِض و ةةَع إلةةِ )سةةمنديش(  مةةن أمِض الهنةةد  و ةةلَّ متةةمدداا فةةي ا مِض 
ِِ  حتةِ وافةِ حةوام بجبةِل الِمحمةِة مةن  ِِ ووجةداِن توبِتة متحيِّماا بيَن فقداِن  وجِتة

ِت  فةةي بنةةاِم بيةةٍت  عمفةةاٍت وعمفهةةا  ودعةةا وتضةةِمَع إلةةِ اِل تعةةالِ  حتةةِ يةة  َن لةة
ِِ  هما هةان  ةد عِهةَد فةي السةماِم مةن )البيةت  ِِ وم افاا لعبادِت يهونت  بلةا لص ِت
ِِ مثةاَل  لةك البيةت  المعموم(  ال ز هو م اف الم اهةة  فة ن َل الت تعةالِ علية
ِِ وي ةوفت  ةِ إلية ِت مهةاَن البيةت  فهةاَن يتوجَّ علِ شةهِل سةمادب مةن نةوم  فوضةع

ِِ  وبعةةةَد آدم  ِت شةةةيت ب بةةة   وامتةةةدَّ (25)مةةةن الحجةةةِم وال ةةةينِ  نةةةا ت وصةةةِي
ِت  فبةةوأ ت وبةةماهيَم  ِت وبقةةَي أساسةة   ال مةةانت  حتةةِ إ ا أغةةمَب الت القةةوَم  مفعةة

نةاا   ف لك  ولت اِل تعالِ: (26)فبنا ت بعَد  لك َواِ    َجَعل َنا ال َبي ةَت َمثَاَبةةا لِّلنَّةاِ. َوَأم 
ةَماِعيَل َأن َ هِّةَما َبي ِتةَي َواتَِّو توا  ِمن مََّقاِم إِ  س  َنا ِإَلةِ ِإب ةَماِهيَم َواِ  ب َماِهيَم متَصلًِّ َوَعِهد 

ِلل َّاِاِفيَن َوال َعاِهِفيَن َوالمُّهَِّع السُّجتودِ 
(27)  

 الَحجُّ في الديانِة البو ِية: مفهومت الم لشت الوام.: 
ِت البو يةةِةوَن  داِم مناسةةةةِك الحةةةجِّ إلةةِ ال      (28)  والنةيةبةةةال(Indiaهةةةةنِد )يتوِجةةة

(Nibalوسةةةِن بةةةو ا فةةةي هانةةةدز )(29) (Candy )(30)  وتيةةان شةةان (Tyan-

shan(31)(  وفةةوجي يامةةا (Foji Yamaوغيمهةةا مةةن ا مةةاهن المقِدسةةة )(32)  
(  من أديةان الهنةد الهبةم  الواسةعة االنتشةام فةي آسةيا Buddhismوالبو ية )

 Juatamuمةن حةةياض وتعةةاليم مؤسسةةها )الشةم ية  وآسةيا الوسة ِ  انبثقةت 

Buddha( الةةة ز  ةةةةمم الع لةةةَة فةةةي القةةةمن  )ب م(  تعتبةةةم أول و بةةةة فةةةي  6
(  ا سا. التي  امةت عليةِ Benoresمميديِ  و بتِ المشهومض في بينام. )

  إ  يمهةةةن تصةةةويم فلسةةةفة الحةةِج فةةةي ا ديةةةان  ا بةةةة السةةةماوية أو (33)البو يةةة
هةةةان مةةةن ا مةةةاهن المقدسةةةة  التماسةةةاا للوةةة ِص الوضةةةعية هةةةو االمتحةةةال إلةةةِ م

الموحِي عند المسيحيين أو دعوض إلِ ته يش النف. و هامتهةا  فةي الهندوسةية 
ِت نت ويهةة وفةةوب هةة   المفةةاهيم (34)والبو يةةة مةةن ال عنةةد المسةةلميَن فهةةو  فمضةة

  اهمٌض شااعٌة يمامسها المؤمنوَن علِ اوت ِف م اهبِهم ومشامبِهم 



 مفهوم الحج في الديانة الهندوسية

 313 اإلسالميةللعلوم  األنبارمجلة جامعة 

 
 : آمامت القااليَن ب صوِل الديانِة الهندوسِيةِ المبحن الثاني

 : القااليَن ب نَّ الهندوسِية ديانٌة  اتت أصوٍل توحيدِيٍة:ولش ا  م لال
لقد اوتلفت  اآلمامت حوَل أصوِل الديانِة الهندوسِيِة  هل هي ديانٌة توحيدِيةةت       

  واسةتممت  إلةِ يومنةا هة ا؟ ا صةلِ  ةت ا صِل ثمَّ حمِّفت  إلِ الوثنِية؟ أم إنَّهةا وثنِية
ِِ هو المأزت السةاادت عنةد أتبةاِع هة   الديانةِة  فةإنَّهم يعتقةدوَن أنَّ  وأولت ما أبدأتذت ب

ويةةةم  آوةةةموَن أنَّهةةةا مةةة يٌج مةةةن الفلسةةةفِة   (35)ديةةةانتهم ن لةةةت  بواسةةة ِة الةةةوحيِ 
  (36)الهنديِة  والديانتيِن اليهودِيِة والمسيحِيةِ 

سةةِموا بماهمةةة هةةونهم ال يؤمنةةوَن بالمسةةِل  إال بسةةيدنا صةةادمت تشةةيمت أنَّهةةم مو      
إبةةماهيم 

ِِ   ومِمةةا يؤِهةةدت مب هةةم ب(37)  ِِ الفليلسةةوفت شةةب التوحيةةِد  مةةا  هةةَش إليةة
ِِ االعتقةةةاَد با نبيةةةاِم والممسةةةليَن ة ل تنةةةة  وةةة(38)الفامسةةةيُّ )مةةةاني بةةةنت  اتةةةك( اول

ِِ  ةةةاا ا :"إنَّ أولَ  مةةةن بعةةةَن الت بةةةالعلِم  )علةةةيهم الصةةة ضت السةةة م( عبةةةَم التةةةامي
والحهمِة  آدَم أبا البشم  ثمَّ بعَنَذ شةيتاا بعةد ت  ثةمَّ نوحةاا بعةد   ثةمَّ إبةماهيَم بعةد  

إلةِ أمِض الهنةد و مادشةت الةِ  (39)ض(د)عليهم الص ض والسة م(  ثةمَّ بعةَن )البةد
إلةةِ أمِض العةةمِش والةةموم  وبةةولص الةةِ  امض فةةام.   وعيسةةِ بةةِن مةةميم 

  لهةةة ا االعتقةةةاد (40)إلةةةِ أمِض العةةةمش مَّ يةةة تي وةةةاتمت الِنبيةةةيَن امض الةةةموم ثةةة
ِِ االعتقةةةاِد الصةةةةحيح با نبيةةةاِم  والوةةةوف مةةةن انتشةةةامِها هونهةةةا تةةةدعو إلةةةِ شةةةب

ِت الملةكت بهةمام بةنت هممة  بةن سةابوم  (41)والممسليَن )عليهم الص ضت الس م(   تلة
العقااةةةِد والفلسةةةفاِت م(  لةةة ا  يةةةَل )إنَّ الهنةةةد عمفةةةت  جميةةةَع أنةةةواِع 274عةةةام )
ِت ال–  بل عدَّ اومامت الشهمستانيُّ (42)تقميباا( المانوِية ب نَّهم في الصةنف  -محم

الثاني من أهةِل الهتةاِش   ةال عةنهم إنَّهةم شةبهة أهةل الهتةاش  ومةن المعلةوم أنَّةِ 
ِِ إنِّةةي أنةةا المسةةولت (43)نفةةي إلةةِ الهنةةد والصةةين  والتبةةت   وهةةو يقةةولت عةةن نفسةة

  إال أنَّ هنةةةاك اتفا ةةةاا أنَّ القةةةوَم الةةة يَن (44)المبعةةةونت مةةةن أمِض بابةةةلالشةةةهومت  
 (46)و ةد أب ةل المعت لةة (45)من أهِل الهند هم الثنوِيةة اعتقدوا بنِبوِض إبماهيَم 

بمبةدأز النةوم وال لمةة  هةون الفهةمض توةالف  م اهش الثنوِية من الفم. القاالينَ 
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صومٍض عامٍة يعتقةدوَن بالبةددِض  حيةنت   والهندو. ب(47)التوحيد في ال ات اولهية
مةةن )نهةةِم الهةةنج(  ومنحةةوهم  (48)يعتقةةدوَن أنَّهةةم أتةةوهم علةةِ عةةدٍد مةةن الهياهةةلِ 

العلةةوَم  و هةةموا لهةةم فةةي أشةةواٍص شةةتِِ  ولةةم يهونةةوا ي هةةموَن إال فةةي بيةةوِت 
ِنما اوتصَّ  هومت )البددِض( ب مِض الهند لهثمِض مةا فيهةا  الملوِك لشمِف جواهمِهم وا 

ن وصةةااص التمبةةِة واو لةةيِم ومةةن فيهةةا مةةن أهةةِل المياضةةِة واالجتهةةاد  ولةةي. مةة
ِت أهةلت  ِت )البد( علِ ما وصةفو ت إن  صةد وا فةي  لةَك إال )الوضةم( الة ز يثبتتة يشب

  (49)اوس مِ 
ومِما يؤهدت علِ أصوِلهم شبِ التوحيدِيِة  محاولةت السيِ ال يَن  هموا فةي       

م المي دزِّ  وبدايةِة القةمِن السةادِ. عشةم المةي دزِّ  نهايِة القمِن الوام. عش
وال يَن يعِدوَن إحد  موافد الديانِة الهندوسِيِة  حينت دعوا إلِ ديةٍن جديةٍد  عمةوا 
 ٍِ ِِ شةةيااا مةةن الةةديانتيِن اوسةة مِيِة والهندوسةةِيِة  والةةدعوض إلةةِ اويمةةاِن بإلةة أنَّ فيةة

وا موِحديَن بهلِّ معةاني التوحيةد الوةالص   والمأز الماجح  أنَّ الهنود هان(50)واحدٍ 
  (51)سنة ب م 4800 بَل غ و اآلمييَن ال يَن أفسدوا عقاادهم  و لك بحدود 

لةةة ا أم  أنَّ هةةة ِ  ا فهةةةام جةةةديمٌض بالدماسةةةِة  ومةةةَن الممهةةةِن أن  تفةةةتَح آفا ةةةاا      
ُت حةاالٍت مةن الفقةِم والةِ الهنديِ  ةِ واسعةا بيننا وبيَن ا مِ  جةوِع  إضةافةا   التي تعةي

 إلِ التضليِل الفهمزِّ والعقاادزِّ و َل  قوِ. ال تستسيوتها الف مضت السليمة 
ومبما  هَم هناَك أنبيام )عليهم الصة ضت السة م( عنةد أولاةَك ا  ةوام  ولهةن  

ِِ تعةالِ ةهم فةي القةمآِن الهةميِم  مصةدا اا لقوِلة ةَنا  :لم تِمد  صصت ِمةن هتم مَّةن َ َصص 
  (52)كن هتم مَّن لَّم  َنق صتص  َعَلي  َعَلي َك َومِ 

 :: آمامت الموالفيَن ب نَّ الهندوسِيَة ديانٌة  اتت أصوٍل وثنِيةٍ ش الثانيالم ل
 هَش بعضت العلماِم غلِ القوِل أنَّ من الناِ. من ي نُّ أنَّهم سةِموا بماهمةة     

م الموصوصةةوَن   و لةَك و ةة   هةوَن هةؤالِم ا  ةةواِم  هةالنتسةاِبهم إلةِ إبةةماهيَم 
بنفِي الِنبِواِت أص ا ومأساا  فهيَف يقولوَن بإبماهيَم 

 (53)  
و هَش آوموَن  أنَّ اعتقاَد الهندو. أنَّ ديةانَتهم جةامت  عةن  ميةِب الةوحِي  ولةو      

ِت  د حصَل لها الهثيمت من التحميِف والتبديِل  حتةِ أصةبحت  أسةلوباا  صحَّ ه ا ف  بدَّ أنَّ
ثةةَم مِمةةا هةةي عقيةةدض واضةةحة المعةةالِم  وتشةةملت مةةن العقااةةِد مةةا يهةةب ت إلةةِ فةةي الحيةةاِض أه

لةِ غيةِم  لةَك مةن أنةواِع الوثنِيةِة التةي ع بادِض ا شجاِم  وا حجاِم  والقموِد  وا بقاِم  وا 
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  همةا أنَّ التقسةيَم ال بقةيِّ فيمةا يتعةامضت مةع همامةِة ِيةةتتنافِ مع أبسِ   واعةِد التوحيدِ 
والةة ز أما ت مةةن هةة ِم القةةااليَن ب نَّهةةا  (54)هةةا بعيةةدضا عةةن الةةوحِي الِمِبةةانيِّ اونسةةاِن ويجعلت 

ديانٌة  اتت أصوٍل توحيدِيٍة  ومَن المعامضيَن لهم  إنَّ ه ا اله َم يةوحي إلينةا أنَّ هنةاَك 
هة ِ  ا ِمةِة   ِبقايا تعاليم ا نبياِم )علةيهم الصة ضت السة م( الة يَن بعةثهتم الت تعةالِ إلة

ِِ تعالِمصد ن مِّن  أتمٍَّة ِإالَّ وَ  ِفيَها َنةِ يمٌ  :ا اا لقوِل َواِ 
نَّ هة ِ  التعةاليم مبمةا إال أ  (55)

أصةةبحت  بعيةةدضا فجةةاَم بعةةدها أجيةةاٌل م جةةوا هةة ِ  التعةةاليِم ب قةةوٍ. وأفهةةاٍم فلسةةفِيٍة مِمةةا 
أصةةوِلها توةةدم مصةةالحهتم  ومنةةافَعهم الدنيوِيةةَة  فتسةةِببوا فةةي إوةةماِ، هةة ِ  ا ِمةةِة مةةن 

ِِ اآلن من الوثنِيِة القاتمِة العميام   التوحيدِيِة إلِ ما علي
 الم لش الثالن: الموافد ا ساسِيةت لمشموعِيِة الَحجِّ  ويتضمَّن:

 التاميِ أوالا: 
ي حةة ت النةةا مت فةةي وةةمااِ  الهنةةِد  أنَّهةةا بةة ٌد واسةةعةت الِم عةةِة  متباينةةٌة فةةي      

لةةك اوت فةةا فةةي سةةهاِنها  وهةة لك فةةي اتجاهةةاِتهم أجواِاهةةا ومةةن فيهةةا  وا تضةةِ  
وعقاِاةةدهم و قوِسةةِهم الدينِيةةِة  ولقةةد أ هةةمت  الهشةةوفت العلمِيةةةت  أنَّ سةةهاَن الهنةةِد 
ا صلييَن يت لةبت علةيهم الشةعش )الدامفيةدِز(  وهةم  وااةفت سةاميٌة  هةاجمت  مةن 

وصةةلت  إلةةِ  القسةةِم الشةةمالِي الومبةةيِّ مةةن آسةةيا و ِلةةت  سةةاامضا فةةي  ميِقهةةا حتةةِ
جنوبي آسيا الوس ِ  واستقمَّ بعضتها في الهنِد حيةنت أ امةت  جماعةاٌت مسةتقِلٌة 

ولةي. هنةاك مجةال   (56)يوتلفت بعضتها عن بعٍض في التقاليِد والعاداِت والعقاادِ 
للشكِّ أنَّ السامييَن في أصولهم ا صيلة  هانوا يمِثلةوَن الحنفيةة السةمحام التةي 

 ا مةا يؤهةد عليةِ اومةام الشهمسةتانِي بقولةِ "إنَّ العةمش وه جام بها إبماهيم 
والهند يتقامباِن علِ م هٍش واحٍد  هونهما يحهمةاِن ب حهةاِم الماهيةاِت والحقةااب  

ولعةِل هة ا دليةل علةِ صةدِب ن مِيةة الهنةود مةن  (57)واستعماِل ا موم الموحانيةة
 ال وااف سامية 

ن التقاليةةِد وا وضةةاِع تولةةدت  مةةن فالهندوسةةِيةت ديةةٌن مت ةةوٌم ومجموعةةٌة مةة     
لحياِتهم جي ا بعَد جيةٍل بعةدما وفةدوا إلةِ الهنةِد  وتوِلبةوا علةِ  (58)تن يِم اآلميينَ 

سةةهاِنها ا صةةلييَن واسةةت ثموا دونهةةم بتن ةةيِم المجتمةةِع  و ةةد  تولةةد مةةن اسةةتع ِم 
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التقاليةِد  اآلمييَن الفاتحيَن علِ سةهاِن الهنةِد ا صةليَن  ومةن احتهةاِهِهم بهةم تلةكَ 
ِِ الهنةةودت ويلت مةةةوَن  ِِ دينةةاا يةةدينت بةةة الهندوسةةِيِة التةةي اعتبةةةمت  علةةِ مةةمِّ التةةةامي

 ِِ   (59)بآداِب
ه لك  وهي الهتاش المقةدَّ.  (60)والهندوسِيةت لي. لها مؤسٌ. معِين  فإنَّ الفيدا

ِِ أيضةةاا اوةةت ٌف  فةةيمن وضةةَع هةة ا  الةة ز يجمةةعت العقااةةَد والعةةاداِت والقةةوانيِن  فيةة
ِت  ةةد تةةمَّ علةةِ أيةةدز فميةةٍب مةةن حهمةةاِم الهنةةِد اله تةةاش فةةالبعضت يةةم  أنَّ وضةةعت

القةةدامِ يت لةةبت علةةيهم الميشةةييَن أز الحهمةةام أو العةةامفيَن الةة يَن دِونةةوا ب يةةديِهم 
الحهمَة التي وصلت  إليِهم ب ميِب اولهاِم الشوصيِّ أو مجاِل الديِن اآلمزِّ باللوِة 

 ا لم يهن )للفيدا( مؤِلفت واحةٌد  همةا ال يمهةنت تحديةِد السنسهميتِيِة وبالشعِم  وبه
 ِِ   (61)أسماِم مؤلِّفي

 ثانياا: أهمُّ هتِبِهم المقدَّسة هي:
وتعةةودت إلةةِ  :( أو ماجةةا فيةةدا )أز الفيةةدا الملهيةةة(Ridg Vedaم، فيةةدا ) (1)

ا لِف الثالِن  بل المي د  ويشملت ابتهاالت وأناشةيد دينِيةة لهلهةِة وعلةِ مأِسةهم 
لةةةِ )انةةةدما(  ثةةةِم اولةةةِ )اغنةةةِ(  ثةةةِم اولةةةِ )فامونةةةا(  ثةةةِم اولةةةِ سةةةومية )إلةةةِ او 

 الشم.( 

( أو اليةةاجوم فيةةدا: ويشةةملت عبةةامات نثمِيةةة Yagoor Vedaيجةةوم فيةةدا ) (2)
 يتلوها المهبان عند تقديم القمابين 

( أو السةاما فيةدا: ينشةدون أناشةيد  أثنةام إ امةة Sim  Vedaسةم فيةدا ) (3)
  الصلوات وا دعية

 ( أو االثام فيدا:Athro Vedaاثمو فيدا ) (4)
عبامض عن مقاالت من الم ةِ والتمةااِم لةدفِع السةحِم والتةوهِم والومافةِة وا سةا يِم 

  (62)والشيا ين
 (ال في الفهِم الهندوسيِ )ثالثاا: العقااد الهندوسِية   

مِّ العقااةِد إال أنَّ يتعدُّ التفهيمت واويمانت باِل في الديانِة الهندوسِيِة من أهة     
هنةةةاك مدمسةةةتاِن موتلفتةةةاِن تمةةةاَم االوةةةت ف وهمةةةا ن عةةةة الوحدانِيةةةِة ون عةةةة 
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ن  هانةةت  ن عةةةت التعةةدد أ ةةو  وأهثةةَم انتشةةاماا    و ةةد بلةةَل التعةةدد (63)التعةةِدد  وا 
عندهم مبلواا هبيماا هالمةاِم والِنةاِم وا نهةاِم والجبةاِل وغيمِهةا  وهةانوا ومةا  الةوا 

اآللهةَة لتبةامَك لهةم فةي  ِميةِتهم وأمةواِلهم مةن المواشةي والوة ِت يدعوَن تلةك 
  (64)والثماِم وتنصتمهم علِ أعداِاهم

وعلِ ه ا هثمت  اآللهةت عندهم هثمضا  اادضا  ولهةنَّهم فةي وسةِ  هة ا التعةِدِد     
هانوا يميلوَن أحياناا إلِ التوحيِد أو إلِ اتجاٍ   ميٍش منِ  فقد هانوا إ ا دعةوا 

ِِ بهةةلِّ إلهةة ِِ بقمبةةان  أ بلةةوا عليةة ِِ أو تقِمبةةوا إليةة ا مةةن آلهةةِتِهم أو أثنةةوا عليةة
عواِ ِفهم وجلِّ ميوِلِهم حتِ يويَش عن أعيِنهم ساامت اآللهِة وا مباش
(65)  

أز إنَّهةةم اعتقةةدوا فعةة  أنَّ فةةي صةةفِّ اآللهةةِة مايسةةااَذ وممؤوسةةيَن وآمةةماا    
نَّ الةةمايَ. واآلمةةم هةةو وحةةد لةةِ اآللهةةِة  وهةة ا ومةة موميَن  وا   ت مِش ا مبةةاِش وا 

ِت ال ينتقلت إلِ سوا   والهااناتت هِلها تحَت يةدِ   وسةاامت اآللهةِة  وصٌف ثابٌت ل
  (66)تحَت أممِ 

وفةةي حةةدوِد القةةمِن التاسةةِع  بةةَل المةةي ِد  وصةةَل فهةةمت الههنةةِة الهنةةوِد إلةةِ     
ِِ  فقةد جمعةوا اآللهةَة إبماِ  ه ِ  النتيجة التي تقتمشت من التوحيِد أو تصلت إل ية

ِت  ِت هو ال ز أومَ، العالَم مةن  اِتةِ  وهةو الة ز يحف تة ٍِ واحٍد  و الوا إنَّ في إل
ِِ ث ثةَة أسةماٍم  فهةو  ِِ  وأ لقةوا علية ِت ويةمدُّ ت إلية مةن حيةنت  (بماهمةا)ثمَّ يتهلهتة

هةةةو موِحةةةد  وهةةةو فشةةةنو مةةةن حيةةةنت هةةةو حةةةاِف  وهةةةو سةةةيفا مةةةن حيةةةنت هةةةو 
متهِلك
(67)  
ا فةةتَح الههنةةةت الهنةةود البةةاَش للمسةةيحييَن فيمةةا يسةةِمِ )تثليةةن فةةي وههةة     

  (68)وحدِض ووحدض في تثلين(
هةو ال  وهةو عنةد البماهمةة  (69)فمعنِ بماهما في اللوةِة السنسةهميتِيةِ       

ِت العقةلت  وهةو مصةدم الهاانةاِت  ِت الحوا.ُّ  ويدمهت ِِ ال تدمهت اولِ الموجودت ب اِت
ِ  و ةةد جةةاَم فةةي هتةةاِش )الباجافةةا تابومانةةا( وهةةو مةةن الهتةةِش هِلهةةا  ال حةةدَّ لةة

َِ إلِ اآللهِة )بماهما  وفشنو  وسيفا( وس لهم: أِيهةم  المقِدسِة  أنَّ هاهناا توِج
ِت ال يوجةدت أدنةِ فةامٌب بيَننةا  اولِ بحِب؟ ف جابوا جميعاا: إعلم  أِيها الهةاهن أنَّة
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َِ الواحةةد ي هةةمت بث  ثةةِة أشةةهاٍل ب عمةةاِلِذِخ مةةن ول ةةٍب نحةةن الث ثةةة  فةةإنَّ اولةة
ِت عبةدها  ِت في الحقيقِة واحد  فمن يعبدت أحةَد الث ثةة فه نَّة عداٍم  ولهنَّ وحفٍ  وا 

  (70)جميعاا أو عبَد الواحد ا علِ
 

:  مابعاا: ال بقات في المجتمِع الهندوسيِّ
لةِ اآلن  وال من ت أن  وصَل اآلمِيوَن إلِ الهنِد شِهلوا  بقاٍت ال ت الت  اامةا إ  

  ميَب و التها  نَّها تقسيماٌت أبديٌة من ولِب ال )هما يعتقدوَن( 
 ( علِ النحِو التالي:manw) (71)ومدت ال بقاتت في  وانيِن )منو(

ِِ  al-brahmaالبماهمة ) (1) ِت بماهمةا مةن فِمة ( : وهم ال يَن ولقهم اول
لةةيهم يلجةة ت الجم يةةعت فةةي حةةاالِت مةةنهم المعِلةةمت  والهةةاهنت  والقاضةةي  وا 

ال واِ، والوفاِض وال يجو ت تقديمت القامبينت إال في حضمِتِهم
(72)  

ِِ  al-kasshtiryaالهاشتميا ) (2) ِت مةن  ماعية (: وهم ال يَن ولَقهةم اولة
  (73)يتعِلموَن ويقِدموَن القمابيَن  ويحملوَن الس َ  للدفاعِ 

ِت مةةن فوةةِ ِ   يal-weshالةةويُ ) (3)  معةةوَن (: وهةةم الةة يَن ولَقهةةم اولةة
  (74)ويتاجموَن ويجمعوَن الماَل وينفقوَن علِ المعاهِد الدينيةِ 

ِِ  وهةم al-showdraالشودما ) (4) ِت مةن مجلية (: وهم ال يَن ولَقهةم اولة
مةةع ال نةةوِ، ا صةةلييَن يشةةهِّلوَن  بقةةة المنبةةو يَن  وعملهةةم مقصةةوٌم 
علةةةِ ودمةةةِة ال وااةةةِف الةةةث ن السةةةابقة الشةةةميفِة ويمتهنةةةوَن المهةةةَن 

مض  وال يسةةةةةةمحت لهةةةةةم التقةةةةةةِمشت مةةةةةةن ا مةةةةةاهِن المقِدسةةةةةةِة فةةةةةةي القةةةةة 
  ثةةمَّ إنَّ الجميةةع يلتقةةوَن علةةِ الوضةةوِع لهةة ا الن ةةاِم (75)الهندوسةةِيةِ 

  (76)ال بقيِّ بدافٍع دينيٍّ 

  
 وامساا: أهمُّ العقااِد الهندوسِيِة:

 تقومت الديانةت الهندوسيةت علِ عقااد هثيمض  أهمُّها أمبعة:       
 (al-karmaلهامما )أوالا: ا
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 (transmigr-ationثانياا: تناسِ ا موا  أو تجوال المو  )
 (  releaseثالثاا: االن  ب )

 (panteismمابعاا: وحدض الوجود )
 sanctification of cow andالبقةةمض وال واحةةف )تقةةدي. وامسةةاا: 

reptile) 
 
ن ةام الهةون إلهةي (: وهةو  ةانونت الجة اِم  أز إنَّ al-karma) أوالا: الهامما  

 ةةاام علةةِ العةةدِل المحةةض  هةة ا العةةدل الةة ز سةةيقع ال محالةةة أِمةةا فةةي الحيةةاض 
الحاضةةمض أو فةةي الحيةةاض القادمةةة وجةة ام حيةةاض يهةةون فةةي حيةةاٍض أوةةم   وا مضت 

هي دام االبت ِم هما أنَّها دامت الج اِم والثواشِ 
  ولتوضيِح الصةومِض أهثةم  إنَّ (77)

امية التةي تةؤِثمت فةي اآلوةميَن ويةماا هانةت أو شةماا  ال جميع أعمال البشم االوتي
  فن ةامت (78)بدَّ أن  يجا   عليها بالثواِش أو العقاِش  بقاا لناموِ. العدِل الصاممِ 

نَّ العةةدَل الهةةونيَّ  ضةةِ بةةالج اِم لهةةلِّ  الهةةوِن إلهةةٌي  ةةااٌم علةةِ العةةدِل المحةةِض وا 
نَّ فةي ال بيعةِة نوعةاا مةن الن ةاِم ال يتة مكت صةويمضا وال هبيةمضا مةن أعمةاِل عمل  وا 

 ِِ النةةاِ. بةةدوِن إحصةةام  وبعةةَد إحصةةاِاها ينةةالت هةةلُّ شةةوٍص جةة اَم ت علةةِ عمِلةة
  إال أنَّ الهندو. الح وا من وا ِع الحياِض أنَّ (79)ويهونت الج امت في ه ِ  الحياضِ 

ِت  والمحسنت  ةد ي نتهةي الج اَم  د ال يقعت  فال المت  د ينتهي دوَن أن يتقتصَّ من
ِِ ا مواِ   والة ز يتَعةدُّ مةن  ِِ  ول لك لجاوا إلِ القوِل بتناسة دوَن أن يتحسَن إلي
ضةةمِن أهةةمِّ معتقةةداِتهم  وو صةةتها أنَّ الجةة اَم يقةةعت فةةي الحيةةاِض القادمةةِة  إ ا لةةم 

  (80)يتِم في الحياِض الحاضمض
ِ (: ي لةةبت بعةةضت البةةاحثيَن علةةtransmigr-ation) ثانيةةاا: تناسةةِ ا موا  

 itineraration ofهة   العقيةدِض تعبيةماا اصة  حياا آوةم هةو تجةوال الةمو  )

soul ِت مجوعت الموِ  بعَد وموِجها من جسٍم إلةِ العةالِم ا مضةي فةي (  والتناس
  فعندما يموتت اونسانت توم،ت المو ت منِ لتدول في جسِد مولوٍد (81)جسٍم آوم

ةِ إلةِ مولةوٍد  جديٍد ولد لتو   فإ ا هان اونسانت صةالحاا  ِِ انتقلةت موحت فةي حياتة



 مفهوم الحج في الديانة الهندوسية

 323 اإلسالميةللعلوم  األنبارمجلة جامعة 

ولد في  اافٍة أعلِ من  اافتِ  أِما إ ا هان فاسداا في حياتِ فإنَّ موَحِ تنقةلت 
ِت يولةدت  إلِ مولوٍد ولد في  اافٍة أدنِ  ثمَّ إ ا  لَّ فاسةداا فةي حياتةِ التاليةة فإنَّة

و  أدنةِ فةي علي ا  ثمَّ إن استمم فاسداا فسةوف ينحةدمت فةي هةلِّ مةمٍض إلةِ مسةت
مماتةةِش الحيوانةةاِت حتةةِ يولةةدت بعوضةةةا أو بمغوثةةاا  أِمةةا الةة ز يسةةتمم فةةي حيةةاٍض 
صالحٍة بعةد حيةاٍض صةالحٍة  فيمتقةي هةلَّ مةمٍض إلةِ  اافةةا أعلةِ حتةِ يصةَل إلةِ 
 بقِة )البماهمة(  بعدها إن هان صةالحاا بعةد أن وصةَل إلةِ هة   ال اافةة  فةإنَّ 

تِتحةةةةدت مةةةةع بماهمةةةةا اولةةةةِ  وهةةةة ا يسةةةةمِ  دومض الحيةةةةاض تنتهةةةةي ولهةةةةِن موَحةةةةِ
بة)النيمفانا(  وه   أع مت سعادٍض يمهةنت أن تتمناهةا الةمو 

 -حسةش  عمهةم – 82
  

ِت حيةةاٌض release) ثالثةةاا: االن ةة ب  (: هةةو صةةالحت اوعمةةاِل وفاسةةدتها ينةةتجت عنةة
جديدٌض متهممٌض  لتثاَش فيهةا الةمو ت أو تعا ةش علةِ حسةِش مةا  ةِدمت  فةي الةدومِض 

سةةابقِة  ومةةن لةةم يمغةةش فةةي شةةيٍم واسةةت اَع أن  يتحةةِمَم مةةن مبِّ ا هةةواِم  ال
ِت لتِتحَد بالبماهما ِِ بل تن لبت موحت ِت ال يعادت إلِ حواِس ِت فإنَّ   (83)وا م نَّت  نفست

ذت امتقةِ بالههنةِة إلةِ أنَّ panteism) مابعاا: وحدض الوجود (: التجميدت الفلسفيُّ
اِم وا ن مةِة والمؤسسةاِت همةا يسةت يعت المحاف ةَة اونساَن يست يعت ولةَب ا فهة

عليها أو تدميمها  وبه ا يِتحدت اونسةانت مةع اآللهةة  وتصةيمت الةنف.ت هةي عةينت 
  فوحدض الوجود هو االعتقاد بالمبدأ الواحِد ال ز يتعةدُّ هةلُّ فةمٍد (84)القوِض الوالقة

ن انفصةة ِت  وهةةو وا  ِت غيةةم منفصةةل عنةة ِت فةةي مةةن بنةةي اونسةةان جةة ماا منةة َل عنةة
ِِ في النهايِة  ويت لةبت علةِ هة ا المبةدأ  ِِ ويندمج في ال اهِم  ف بدَّ أن  يمجَع إلي

ِت الهلمةةة أو المبةةدأ الةة ز ال حةةدَّ لةةِ  (85)الواحةةِد اسةةم )بماهمةةان(   ويوصةةفت ب نَّةة
ِِ  وتسةةةتمدُّ جميةةةعت الهاانةةةات وجودهةةةا  والهةةةاان الةةة ز يسةةةتمدُّ وجةةةود ت مةةةن  اِتةةة

ِت  نَّهم ي (86)من ِت شةيٌم واحةد  وأِمةا عةن التحقيةب   وا  هبوَن في الموجوِد إلةِ أنَّة
  فوحدض الوجود تعني أنَّ اَل موجوٌد وهو هةِل شةيم  (87)فجميع ا شيام إلهِية

ِت  وبعبامٍض أوضح العالمت هو ال  وال هو العالم   هةَم  وهناك م اهم متعددض ل
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ا داَم يقةمُّ بوجةوِد اِل  بم اهم متعددض  أمةا مةن يعةامض وحةدض الوجةود فإنَّةِ مة
  (88)يم  أنَّ الوالب وامٌ، عن الولِب  وموجود غيم ممت ، با شيام

 
 sanctification cow and) وامسةةةاا: تقةةةدي. البقةةةمض وال واحةةةف 

reptiles يلتقةةةي الهنةةةدو.ت علةةةِ تقةةةديِ. البقةةةمِض  وأنةةةواٍع مةةةن ال واحةةةِف :)
هةةا تماثيةةٌل فةةي المعابةةِد والمنةةا ِل ها فةةاعي  وأنةةواٍع مةةن الحيوانةةاِت هةةالقمدِض  ول

والميةةادين ولهةةا حةةِب االنتقةةال إلةةِ أزِّ مهةةان  وال يجةةو ت للهندوسةةيِّ أن  يمسَّةةها 
  (89)ب    أو ي بحها  وا  ا ماتت دفنت  ب قوٍ. دينِية

 
 
 

 المبحن الثالن: أهِم فعاليات الحجِّ 
 الم لش ا ول: أهمُّ المناسِك وال قو.ِ 

 
ِت الهنةةودت فةةي ا  منةةِة يعةةدُّ الحةةجِّ ممامسةةة  هونيةةة  ديمةةة جةةداا بةةيَن ا مةةم  عمفةة

ِت هةةةو التوجةةةِ إلةةةِ نهةةةمز الهةةةنج وبماهمةةةا  (91)والفيداوِيةةةة (90)ا سةةة وميةِ  والوايةةةة منةةة
وعلةِ الهندوسةِي أن  يتةمِك ا هةل وا  ةامش  وال يتصةل  (93)والينابيع المقِدسةة (92)بوتما

ِِ أبةداا وال يفهةم فةيهم  أِمةا مةا يوة هيلةومتم مةن صُّ الميقةات وهةو مسةافة بهم مدض حِجة
بيتِ  فعليِ أن يتوِلِ عن لباسِ  فيوتسل ويوتام لبةا. اوحةمام  وهةو  مةيٌص  ويةل 
وا  ام بلةةون أصةةفم  وي وةة  عصةةا مةةن القصةةش الهنةةدز  ويعلةةب عليةةِ نوعةةاا واصةةاا مةةن 
اآلنية للمام  ويوم، ممت ا الومد الوةاص  وهةو )هةمز همشةن هةمز مام( ومةن ا فضةل 

 ( 94)مشي علِ  دميِ وهو واجٌش علِ البمهمي  وت وٌع علِ غيم ِ أن ي
هةةم فةةي أعيةةادهم السةةنوية  هويمهةةا مةةن ا مةةم     ويةةؤدز الهنةةدو. مناسةةك حجِّ

 التةي تمةأل السةنة (95)وهانوا وما  الوا يممحون ممحاا ع يماا في ا عياد الدينيةة الهثيةمض
تةدز  هةومهم م بة. النسةام ام بةدل الع ةم ويم ثة  وهانوا يتموضةون با ح96الههنوتية
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ويتحِلةةون بحلةةِيهِن  فيلبسةةون الشةةفوف وا سةةومض  ووةةواتيم الةة هش التةةي توضةةعت فةةي 
البناصم  هما أِنهم يستشيمون النساَم في اآلمام والعةوامض ويسةودون ألةوا  المهاتةش 

  (97)للصبيان  ويهتبون في  ولها دون عمضها بالبياض ومن اليساِم إلِ اليمين
معةِين أو  (98) عياد يصاحبها حةج  إلةِ معبةٍد أو ضةميٍح أو هيهةلٍ وبعض ه   ا  

وهانةةت ا عيةةاد الدينيةةة تولةةع لونةةاا  -حسةةَش  عمهةةم –إلةةِ نهةةٍم مةةن ا نهةةاِم المقدسةةة 
 اهياا علِ حياض الشعش ال ز يقةام تهميمةاا لهلهةة الهبةم   وبالة ات أِم اآللهةة )هةالي(  

ابيع   بةةل  ةةدوم  لةةك العيةةد  ثةةمَّ يةة تي الحفةةل في وةة  الهنةةود باالحتفةةال والونةةام عةةِدض أسةة
الع ةةيم  فيسةةيمت موهةةش تحمةةل فيةةِ هةةلُّ أسةةمض تمثةةاالا لهلهةةة  ويتجةةِ صةةوش نهةةم الهةةنج 

(Kange  حين يلقون في النهم بتلك التماثيل الصويمض ثمَّ يعود الجميع إلةِ ديةامهم )
 (99)لي. علِ وجوههم شيٌم من ع مات المم  الساببو 

 تو يتات الحجِّ الهندوسي: الم لش الثاني:
يتعةةد عةةدد الحجةةا، الهنةةدو. مةةن أهبةةم أعةةداد الحجةةيج فةةي أز ديانةةة أوةةم   

( و ةد يصةل عةدد حجةاجهم إلةِ مااةة وومسةين Buddhism) (100) باستثنام البو ية
بينمةا يصةل عةدد حجةا،  (101)مليوناا من البو يين من آسةيا حيةن هعبةتهم  فةي هانةدز

( سةنة 12وياا  وهنةاك مهمجةان للحةِج  يقةام هةل )( مليون حا، سن20الهندو. إلِ )
  أِمةةا مهمجةةان الحةةجِّ الهندوسةةي النصةةفي والةة ز (102)وي لةةب عليةةِ مهمجةةان )هومبةةة(
مةةن أهبةةم التجمعةةات البشةةمية  بعةةد  دُّ والةة ز يعةة (103)ي لةةب عليةةِ )امدض هومبةةة مةةي (

ح مماسةم ( مليون حاِ،  ويفتةت70التجِمع البو ز  فقد يصل العدد في هِل هومبة إلِ )
الو . في النهم مجموعة من المجال المقدسين في موهش مةن ا لةوان ال اهيةة  و ةد 
غِ ِ بعضهم وجوههم بالمماد وآوةمون عةماض تمامةاا وآوةمون يمتةدون أثوابةاا مةن لةون 

  ويسةمِ (104)ال عفمان ا صةفم ال اهةي وي لةب علةِ هة ا اليةوم )ضةوم القمةم الجديةد(
إ   -حسةةش  عمهةةم –أ ةةد. يةةوم مةةن أيةةام الحةةِج  بالهندوسةةية )مةةاوني اسةةافيا( وهةةو

يجتمع مجال ونسام وأ فال وضعفام ومهبان هنةدو. عنةد ملتقةِ نهةم )الهةنج( ونهةم 
حيةةةن تبةةةدأ فعاليةةةات  (106)فةةةي مدينةةةة ال آبةةةاد (105))جامونةةةا( ونهةةةم ثالةةةن أسةةة ومز

مةةةةن الممامسةةةةات ا ساسةةةةية الجماعيةةةةة فةةةةي الحةةةةِج  دُّ عةةةةتالسةةةةباحة الجماعيةةةةة والتةةةةي 
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يوتمةون أعمةال الحةِج و   وهي ممامسة أساسةية هة لك فةي الحةجِّ اليهةودز  الهندوسي
باالحتفال لي ا حول حمام السباحة الجماعية  وهو ما يشةيم ب ابعةِ الحلةولي الةوثني  

يسود   ابع جنسي له   االحتفاالت  إ  العبادات الحلوليةة عةادضا مةا تتةمجم نفسةها  إ 
  (107)إلِ احتفال  ز  ابع مويص

ديسةةةهم لهةةة   المدينةةةة هةةو حسةةةش المعتقةةةدات الهندوسةةةية  أِن اآللهةةةة وسةةِم تق 
والشةةيا ين واضةةوا معمهةةة سةةماوية علةةِ إبميةةب مةةن الشةةماش المقةةد.  ومدينةةة )ال 

المعمهةة  و ةد  وة لآباد( هي واحدض من أمبعة موا ع سق ت فيها   مات من الشماش 
( 12ومبةة( الهامةل هةِل )( يوماا مقدساا  ولة لك يقةام مهمجةان )ه12استممت المعمهة )

حةةمص  مةةن مغمِ علةةِ الةةو  (108)سةةنة بينمةةا المهمجةةان النصةةفي يقةةام هةةِل سةةِت سةةنوات
الحهومةةة الهنديةةة علةةِ إ امةةة الن ةةام و ةةوانين الصةةحة والو ايةةة مةةن ا مةةماض  إال أنَّ 
 لك لةم يجةِد نفعةاا و لةك لشةدض ال حةام  هةون أدام مماسةيم الحةِج  لةي. محصةوماا بعةدد 

ت موا نة هندية لإل اعة العالمية )بي بي سي(واسمها )شاهو نتةاال( معين  فقد صِمح
( عاماا  أِنها سافمت  ول الليةل مةن واليةة )ماديةا بةمادُ(  70والتي تبلل من العمم )

ل غتسةال فةي نهةم )الهةةنج(  همةا تفعةل فةي هةةِل مهمجةان مةن مهمجانةات )امدض هومبةةة 
ضافت أنَّها تجمبة مقدسة  االغتسال مي ( و ل الومسة والعشمين عاماا الماضية  وأ

  و الةت سة هون -حسةش  عمهةا –في نهم )الهنج( يجعلنا نشعم هما لو هِنا مع اولِ 
هنا إن شام اولِ في المهمجان المقبةل أيضةاا  أِمةا )مامةا ديفةي( وهةي إمةمأض هبيةمض فةي 
السةةِن  وعجةةة ت عةةن تةةة هم عممهةةا  ومةةةن سةةهان )ال آبةةةاد( فلةةم توةةةش عةةن أزٍّ مةةةن 

عج هةةا عةةن  مةةن مغمِ علةةِ الةةهمجانةةات )امدض هومبةةة مةةي (  وأصةةِمت علةةِ الحضةةوم م
إغةة ب ال ةةمب أمةةام المةةموم حملهةةا ابنهةةا وهةةو جنةةدز فةةي علةةِ الةةمغِم مةةن السةةيم  و 

الجيُ الهندز علِ  هم   وسافم مسافة عشمض هيلومتمات مةن من لهمةا  إلةِ النهةم  
  أِما عةن مماسةيم الو ة.  فقةد (109)ويسمح للجميع ب دام ه   المناسك إال المنبو ين

( م يةةةين شةةةوص  3صةةةِم  أحةةةد المسةةةؤولين عةةةن تن ةةةيم المهمجةةةان  إِن أهثةةةم مةةةن )
سيو . في النهم  وة ل السةاعات السةِت ا ولةِ مةن المهمجةان  وصةِم  )باميجيةان 
مام ميشم( أنَّ السةي مض علةِ الجمةوع سةتهون مهمتنةا ا ولةِ   ةاا ا نتو ةع أن يشةامك 
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مليةون شةوص فةي المهمجةان يةوم ا مبعةام فقة   ويسةتمم المهمجةان  (14أهثم من )
( مليةون هندوسةي مةن الهنةد 70( يوماا  ويتتو ع أن يشةامك فيةِ أهثةم مةن )45لمِدض )

ووامجهةةا  وأ امةةت السةةل ات الهنديةةة مدينةةة مةةن الويةةام تسةةتوعش أهثةةم مةةن مليةةوني 
نشةمت الحهومةة ( ألةف دومض لودمةة الحشةود  همةا 25شوص  هما أ يمت أهثةم مةن )

( ألةةف مجةةل شةةم ة مةةن أجةةل المحاف ةةة علةةِ الن ةةام وتوشةةِ 20الهنديةةة أهثةةم مةةن )
الحهومة و وع حاالت تدافع وده.  وصةِم  و يةم الداوليةة فةي واليةة )اوتةام بةمادُ( 
التي يقام فيهةا المهمجةان ب ِنةِ )تةمَّ تع ية  اوجةمامات فةي مو ةع المهمجةان  وتةمَّ نشةم 

  (110)وآوةةمين بلبةةا. مجةةال ديةةن فةةي ا يةةام الحساسةةة( مجةةال أمةةن فةةي ثيةةاش مدنيةةة
 

 الم لش الثالن: الم امات الهندوسية:
 

ها وه ِ  الم امات تنقسمت إلِ:  للهندوسية أماهن ت ومها في حجِّ
  ويعةِد نهةم الهةنج مقدسةاا مةن (111)منهةا يةمتب  بالميةا  مثةل نهةم الهةنج القسم ا ول:

مامسات المقدسة  حيةن ية هش الحةاِ، إلةِ منبعِ إلِ مصبِ  والسباحة فيِ إحد  الم
  لي و  بعضاا مةن مااةِ ويصةبُِّ فةي المصةِش  العتقةادهم (112)منبعِ في جبال الهم يا

أِنها ت همهم من ال نوش واآلثام  إضافةا إلِ  لك فهم يعتقةدون أِن مةن يضةع فةي يةد  
م  داسةة عنةد   ويعِد أهثم ا نها(113)  مات من مام نهم الهنج ال يمهن أن يه َش أبداا 

و لك العتقادهم أِن أحد اآللهة  ةد اسةتحِم فيةِ  وهنةاك مةن يعةِد نهةم الهةنج  الهندو.
من أهثم أنهام العةالم تلوثةاا و لةك بسةبش أِن م يةين الهنةدو. يسةتحمون فيةِ وهة لك  
حمب جثن المةوتِ و ةم  ممةادهم فيةِ  والممامسةة ا ساسةية عنةد هة   المة امات هةي 

  (114)( عام أز مع هِل دومض  منية12هي تحدن هل )االستحمام الجماعي  و 
  

  والمعابةد عنةد الهنةدو. موصصةة (115)مةن المة امات  فهةي المعابةد أِما القسم الثاني
إلةةِ اآللهةةة الهثيةةمض  حيةةن يقتةةمن الحةةِج الهندوسةةي بتقاليةةد جاهليةةة وأعمةةال شةةمهية 

 ةاب العقةل هلهة القديمة  حين نسجت حةولهم العديةد مةن أسةا يم وةام، نلوأسا يم 
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( ويعةةةِد أحةةةد Sheva  مثةةةل شةةةيفا )(116)مِمةةةا حةةةدا السةةةِ ، مةةةن الهنةةةدو. بتصةةةديقها
لةةِ الةةدمام واالنبعةةان 117أ ةةانيم وأِنةةِ أبةةو السةةمام  -حسةةش  عمهةةم – (118)الثةةالون  وا 

ِنةةِ يجلةة. علةةِ ممتفعةةات الهم يةةا الشةةاهقة  يفتةةُم  وهةةو المعبةةود لل ِهةةاد والنِسةةاك  وا 
يةب  شةعم   ويةل ينعقةد فةوب مأسةِ  ويثِبةت عقةدض جلد نمةم  ويسةتومبت فةي تفهيةٍم عم

شعم  ه ل تنبثب منِ ميا  نهم الهنج المقد.  ولةِ عةيٌن ثالثةة تتوسة  جبهتةِ وهةي 
مم ت بصيمتِ وحهمتِ الع يمة  وفي جنوش الهند يصوم علِ هياةة سةِيد الوحةوُ لةِ 

ليةِد الثالثةة أمبعة أ مع  واحدض تشيم إلِ ال م نينة  وا وم  تقدم هبة )بامسةو( وفةي ا
)ف .( ومن أصةابع اليةد المابعةة ين لةب )غة اٌل( صةويٌم  وفةي هةِل المعابةد الموصصةة 
لهلهةةة فةةي بةة د الهنةةد  البوةةومت تمةةأل الفضةةام المحةةي  بهةةم  والهنةةود ينحنةةون داولةةين 

  -حسش  عمهم – (119)ووامجين تبامههم اآللهة
ب عليةةةِ اسةةةم (  الوةةةالب ي لةةةBrahmaأِمةةةا ا  نةةةوم اآلوةةةم فهةةةو )بماهمةةةا( ) 

لة لك  -حسةش  عمهةم –(  وهو الوةالب Utpet)مسانجديانج( واسمِ بالسنسهميتية )
نسجوا حولِ أس ومض تدوم حول عملية الولب أِنِ )الوالب مانح للحيةاض( سةِيد اآللهةة 
ولقتةةِ السةةمام ويحةةامشت ا عةةدام  وتقةةول أسةة ومٌض أوةةم  أنَّ بماهمةةا وةةامٌ، مةةن  هةةمض 

هة ا المو ةع الة ز يحتلةِ بماهمةا فةي عقيةدض  مةن مغمِ ِ الةعلةلوت. من سمض )فشنو(  و 
)فشةنو( مةع اآللهةة الع ةام إ  يعةدُّ ثالةن الهندو.  إال أِنِ مهمل في شعاام  قوسهم 

حسةش –و )شيفا(  ولبماهما أمبعة أوجِ وهانوا سابقاا ومسة مؤو.  لهن اولةِ شةيفا 
باحتقام  ولةِ أمبةع أيةدز أحمب إحد  المؤو. بعينِ الثالثة   ِنِ تهلم معِ  - عمهم

يحمل با ولِ الهتاش المقد. )الفيدا( وبالثانية ملعقة وبالثالثةة سةبحة وبالمابعةة إنةام 
  (120)فيِ مام
(  ويسةمونِ الحةاف   وبلوةتهم Vishnu) (121)أِما ا  نوم الثالن  فهو )فشنو( 

 وهثيةةةماا مةةةا -حسةةةش  عمهةةةم –( فشةةةنو إلةةةِ ممتلةةةو بالحةةةشِّ والمحمةةةة Sthitiيسةةةمو  )
يصةةومونِ علةةِ هياةةة إنسةةان جةةام ليقةةِدم الويةةم والعةةون للبشةةم  وهةةِل صةةوم الويةةم 
والجمال  والحش والع ام تنسش عندهم لفشنو  وفةي معابةد أتباعةِ يصةوم علةِ هياةة 

ملهيةاا  لةِ أمبةع أ مع وتجلة.  وجتةِ الهشةمي  مجٍل وسيم  أ مب اللةون  يمتةدز مداما 
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 ةةيم جةةامودا  وهةو مولةةوب نصةةفِ إنسةةان إلةِ جانبةةِ  همةةا ويصةةِوم ممت يةاا النسةةم الع
ونصفِ اآلوم  يم  واستناداا إلِ ا سا يم الهندوسية  فةإنَّ فشةنو ينةام فةي بحةٍم مةن 

العةالم ا ول  وعلةِ سةميم  أفعةِ  ات ا لةف مأ. وتعةمف باسةم أنانتةا  وهةو الحليش  
  (122)أز ال نهااي  ومؤو. ا فعِ ا لف تشِهل غ اما وا ياا فوب مأ.  فشنو

وهةة لك يتوجةةِ الهنةةدو. إلةةِ مةة امات شةةيفا ا نثةةوز )هةةالي( وهةةو يتعةةدُّ التجسةةيد  
ا ويم لفشنو وهو التجسةيد العاشةم  وهة ا التجسةيد سةي تي مسةتقب ا حةين تتةمد  
الحيةةاض الموحيةةة واالجتماعيةةة للعةةالم وتصةةل إلةةِ أسةةفل دمك حينةة اك يةة تي فشةةنو 

ضةةاا ويمتشةةب حسةةاماا مةةن بصةةومض )هةةالي( وهةةو علةةِ هياةةة مجةةل يمهةةش حصةةاناا أبي
لهةةش  تحةةِل نهايةةة العةةالم  ويقةةتصُّ )هةةالي(  مةةن ا شةةمام  ويهةةافو ا ويةةام ويهيةةو  

 (123)لعصةةةم فاضةةةل وولةةةٍب جديةةةد  هةةة لك يتوجةةةِ الهنةةةدو. إلةةةِ معبةةةد )همشةةةنا(
(Krishna )  يعدُّ التجسيد الثامن لفشةنو  وهةو إلةِ معبةود بةين جمةاهيم غفيةمض وت

المقةد. )بهجافادجينةا(  وهةو أحةد الهتةش الدينيةة  في الهند  وجام هميشنا لتدميم
المع مة لد  الهندو.  وت هم ا سا يم أِنةِ هةان يتجةول يومةاا فةي الوابةة فشةعم 
بالتعش واستلقِ تحت  لِّ شجمض  وهان هعشت  دمةِ  ةاهماا فشةاهد  أحةد الصةيادين 

اا وفةةي لةة ا فةةإنَّهم يسةةيموَن أفواجةة  (124)و ِنةةِ غةة االا فممةةا  وهةةان السةةبش فةةي موتةةِ
مواهش ع يمٍة  اصديَن الموا ع المقِدسة  والمعابد وا شواص المع ميَن ويسةمِ 

  (125)(   ومعنا ت اللووِز عبوم النهمYatraسيمهم ه ا )ياتما( )
 الم لش  المابع: أهم ا ماهن المقدسة في الحِج الهندوسي

إال أنَّ  ينأهثةم مةن مةااتيبلل عدد أماهن الحِج المقدسة في الديانة الهندوسةية  
يعةودت الحةِج فةي الهنةد  إ  أنَّ بعضها حاَ  أهمية دينيةة ع مةِ لقةموٍن مةن الة من  

هانةت ممامسةة االغتسةال فةي  إ إلِ مةا  بةل التةاميِ الهنةدز أو مةا  بةل اآلميةين  
نهم الهنج تعدُّ نوعاا من  قو. الت هيم  و لك لومود  ق. الت هيم بالميةا  فةي 

  أو  صةة (126)ساسةية والمعموفةة باسةم )المهابهامتةا(أس ومض التهوين الهنديةة ا 
تةةةة هم )المهابهامتةةةةا(  قةةةة. الت هيةةةةم بميةةةةا  الهةةةةنج ه حةةةةد  إ الهنةةةةد الع يمةةةةة  
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الفةام. اولةِ )هميشةنا(  وسةبش  مالممامسات ا ساسية التةي مامسةها أحةد أب ةاله
 تقديسهم لنهم الهنج يع   لهونهم 

مةةا سةةبب  هةةم    ويحةةمصت الهنةةدو. علةةِ يعتقةةدون أنَّ أحةةد اآللهةةة  ةةد اسةةتحِم فيهةةا ه
 –االغتسةةال فيةةِ هفةةامضت للةة نوش  إ السةةباحة فةةي الناحيةةة الشةةمالية مةةن نهةةم)الهنج( 

ومةةن أع ةةم الحسةةنات والقمبةةات  ويةةؤثمون المةةوت فةةي هةة   المدينةةة   -حسةةش  عمهةةم
وتتنقل إليها جثن الموتِ مةن النةواحي البعيةدض لتحةمب هنةاك أو تتةمك فةي النهةم علةِ 

 (128)وهةةةة لك مدينةةةةة )بنةةةةام.(( 127)العقااةةةةد والعةةةةادات وال وااةةةةف الهنديةةةةة اوةةةةت ف
(Banars  بالهنةةد علةةِ نهةةم الهةةنج ممهةة )ُ( والتةةي تقةةع جنةةوش شةةمب )اوتةةام بةةماد

 (129)ب م( يقِدسةةةةها البو يةةةةون والجةةةةانتيون 16مايسةةةةي للهندوسةةةةيين منةةةة  القةةةةمن )
فعةةٍل للديانةةة ( ديةةن هنةةدز نشةة  فةةي القةةمن )السةةاد. ب م( هةةمدِّ Jantyaوالجانتيةةة )

 mahavira(  مؤسسةةةةةةةةةةةة فامدامانةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةاهفيما ) Hindusimالهندوسةةةةةةةةةةةية )
Vardhamana هوني ٍِ إيمانهم بهثيةٍم  مع(  والجانتيون ال يؤمنون بإلِ أعلِ أو إل

( أز مة هش ال عنةف Ahimsaمن اآللهة الثانوية  وهةم شةديدو التعلةب با هيمسةا )
اِم أِيمةا هةاان حةِي  أِمةا عةدد الجةانتيين فة  أو ال  تل القاال بوجوش االمتنةاع عةن إية 

يقصةدها إ  ي يد علِ مليوني نسةمة  ويقةد. البو يةون والجةانتيون مدينةة )بنةام.(  
هةةم( بمةةوا ات  65سةةنوياا حةةوالي مليةةون حةةاِ، ل يةةامض معابةةدها وأضةةمحتها التةةي تمتةةدت )

عبةةد (  والةة ز يعةةدُّ مGolden- temple) (130)الهةةنج  ويقةةع فيهةةا الهيهةةل الةة هبي
السيِ الماي. ومحِجتهم ا ولِ يقع في مدينة )أمميتسام(  فةي واليةة البنجةاش  وهةو 
مبنِ موامِي ممبع  و  ِبة نحاسية م ِهبة وأبواش  اامة في جوانبِ ا مبعة  وهو ممة  
إلِ تمحيبِ بالمصةلين مةن موتلةف العقااةد الدينيةة وال بقةات االجتماعيةة  تةِم تشةييد  

(  Hardwarه لك يتوجةِ الهنةدو. إلةِ مدينةة هةمدوام )  (131)م(1604في العام )
وهةةي مدينةة هنديةةة فةةي الجةة م  -حسةةش  عمهةةم –ومعنةا  بةةاش المعبةةود  أو بةةاش اولةِ 

(  تقةةع علةةِ نهةةم الهةةنج Uttarpradeshالشةةمال الومبةةي مةةن واليةةة اوتةةام بةةمادُ )
(Kengeوهي مقدسة عند الهندو.  يحِج إليها هِل عام أهثم من مليوني شة  ) وص

ن جهةةل البةةاحثون  ل غتسةةال بميةةا  هةة ا النهةةم  يم ةةِ تاميوهةةا إلةةِ أ ةةدم العصةةوم  وا 
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( Adams-peak  وهة لك التوجةِ إلةِ جبةل ادمة  )(132) أوليتها علِ وجةِ التوفيةف
  تقع في الج م الجنوبي الومبةي مةن سةيمي نها وهي أعلِ  مة جبل في  مة آدم 

مةن   دم   يةل إنَّهةا أثةم  ةدم آدم في أعلِ  ِمتةِ ) بعةة( ضةومة شةبيهة بة ثم القة
أجل  لك عِد جب ا مقدساا  يحِج إليِ سنوياا آالف المؤمنين من موتلف النحل والملةل  

  (133)م (2243(  دماا أز حوالي )76360يبلل امتفاعِ )
 

 الم لش الوام.: الحجُّ الهندوسي في  لِّ اوس م:
تسةت يع الصةمود فةي ا لةم  دم الديانة الهندوسية في الهنةد  إال أنَّهة مع 

ِت يهدفت إلةِ هةدٍف ف ةمِز وهةو مواجهة  اوس م تحميةم اونسةان مةن  لةم  هون
وهةةون اويمةةان بةةال الواحةةد  هةةان ديةةدن العبةةاد  إلةةِ عبةةادض ال الواحةةد الةةدِيان 
لةة ا لقةةي اوسةة م أمضةةاا  يبةةة فةةي الشةةمب أجةةدادهم ا وااةةل  بةةل غةة و اآلميةةين 

الة ين جةاؤوا إلةِ  (134)  والتجام العمش المسةلمينا  صِ  بفضل مجال الدعوض
وج م الهند الشةم ية  وبلةل انتشةام اوسة م أوجةِ فةي ( 135)شبِ ج يمض الم يو

 إ  الثالةن عشةم المةي دِز فةي القةمن  (136)الشمالي من ج يمض سةوم مض المهن
والهنةد  (137)أسلم بعةض الحهةام  ومةن الم يةو وجةد اوسة م  ميقةِ إلةِ سةيام

 الصينية 
 الحةادز عشةمفةي القةمن  (138)مضت ا يام سميعاا  حتِ  ام محمود الو نةوزو 

 (139)م( ثةةمَّ أِسةة. بةةابم1206بفةةتح مبةةين لةةب د الهنةةد وأ ةةام سةةل نة دلهةةي )
(Baber( إمبما وميةة الموةةول اوسةة مية سةةنة )وا دهةةمت فةةي عهةةد 1526 )م

( وامجن يت  حين شاعت ثقافةة Shah-jehan( وشا  جيهان )Akberأهبم)
ِج فةةي بةة د الهنةةد إلةةِ بيةةت ال الحةةمام  و ةةد سةةادت المحبةةة والسةة م  بةة د الحةة

الهنةةد  فةةي  ةةلِّ اوسةة م  حيةةن تةةمك الهنةةود ومةةا )يعبةةدون( وفةةي  لةةك تتجِلةةِ 
سماحة اوس م  ال ز هان لِ ت ثيم هبيةم فةي عقااةد الهنةود  الة ين لةم يةدولوا 
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  (140)م والهندوسةيةفي اوس م  حتِ وجد منهم من يحاول الجمع بين اوسة 
 هما وضحت بش ن السيوية

 
 الواتمة:
ِِ من استنتاجات وتوصيات:   فيما يلي أثِبتت أهمَّ ما توصلتت إلي

(  عليهم الصة ضت السة مأوالا: الحجُّ عبادض عمل بها جميع ا نبيام والممسليَن )
ِِ تعةالِ: ةَ مت وه ا مصداب لقول ِِ اِوس  ِإنَّ الةدِّيَن ِعنةَد الِلة

141)


فةدينت ا نبيةاِم   (
ن اوتلفت  أشهال شعاامهم التعبدِية   والمسل واحد  وا 

ِِ القامض الهندية  هي غيم بعيدض  ثانياا: إنَّ الحضامض التي  امت  وا دهمت  في شب
(  بةل إنَّ الهنةود الة يَن علةيهم الصة ضت السة معن مو ن ا نبيةام والممسةليَن )

يهةةةون السةةةبش فةةةي  لةةةك  هجةةةمض  يتفقةةةوَن مةةةع العةةةمِش فةةةي الموحانيةةةات  مبمةةةا
السةةاميين إلةةِ ب دهةةم ممةةا أشةةهَل  لةةَك امت اجةةاا موحيةةاا  بيةةنهم  وبةةيَن سةةاام 

ِِ الج يمض العمبية   الموِحدين في أمجاِم العالم  وبال ات مع شب
ديَن بةإو ص لة ا نجةدت  ثالثاا: إنَّ أهَل الهند  بَل غ ِو اآلمييَن عليهم  هانوا موحِّ

ِِ ) بعةةة( ضةةومة شةةبيهة تةةوجههم إلةةِ جبةةِل )آ دمةة (  إ  يوجةةدت فةةي أعلةةِ  مِتةة
ِت أثةم  ةدم آدم    مةن أجةِل  لةك اعتبةَم جةب ا مقِدسةاا يحةجُّ ب ثِم  دم   يةَل إنَّة

  الة ز ينبةعت إليِ سنوياا آالٌف مةَن الهنةدوِ. وغيةمهم  وهة لك نهةم موسةِ 
ال يةةامض مةةن جبةةِل بةةامي ان فةةي جنةةوِش سةةوم مض  وهةة ا يعنةةي أنَّهةةم توامثةةوا هةة ِ  

)عليهم الص ضت الس م( جي ا عن جيل  ولعلَّ  لةك مةن أسةباِش و همهم لألنبيام 
ِت بةةالويِم علةةِ  فهةةو  إيمةةاِن الهثيةةِم مةةن الهنةةدو. بةةإبماهيم  مشةةهوٌد لةة

ِِ )علةيهم  السنِة ا مم  وهة ا يعنةي أنَّ لهةم فهةمض واضةحة عةن أنبيةام اِل ومسةِل
 الص ضت الس م( 
ِِ إلِ ب ِد الهنِد والتبِت والصين  مابعاا: أِما عن  ِِ  )الثنوِية(  ونفي ماني ون مِيِت

فلمبما هاَن سبباا في إفساِد ما تبقِ من شبهة التوحيِد عنَد ا مِة الهنديِة ومةن 
 بلهم اآلميوَن  فما  يمة اعتقاد ت الصحيِح بةبعِض ا نبيةاِم والممسةليَن )علةيهم 

  واعتقاِدِ  بنبوَِّض  مادشت  وبةولص سِ الص ضت الس م( وعدم االعتقاد بمو 
المسول  فاعتقاد ت با نبياِم والممسليَن )عليهم الص ضت السة م( غيةم هامةل فةي 
ِت مبنِيةٌة علةِ اويمةاِن  دض  نَّ ن ميتة عقيدتنا  هون عقيدتهم با ساِ. غيم موحَّ

 الشمَّ  بإلهيِن  أو مبدأيِن أصليين  أحدهما يمثِّلت الويَم  واآلوم يمثِّلت 
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ٌِ بةيَن الحةجِّ الهندوسةيِّ والحةجِّ فةي الج يةمِض العمبِيةِة  هتحديةِد  وامساا: هناَك شب
الميقاِت  وامتداِم نوع وةاِص مةن الم بة.  واالسةتعداد الموحةيِّ والفهةمزِّ لهة ِ  

 المحلِة  إضافةا إلِ امتباِ  أداِم مناسهِهم ب ياِم )دموجا بوجا( 
الن ةةةَم فةةةي عقاِاةةةِدهم  هةةةي ال بقِيةةةة  وهةةةي ممت جةةةة سادسةةةااَذ: إنَّ مِمةةةا يلفةةةتت 

بعقاِاِدهم الدينِيِة  وهون ال بقِية هي نواض مدمسة التمييِ  العنصمِز  مبما تنمةو 
ِت يمهةنت الةتولصت  ه ِ  النواض في أزٍّ من المجتمعاِت الشةم ِيِة أو الومبِيةِة  إال أنَّة

بمثابةِة  يةٍد علةِ المعصةِم  وال منها  والثةومض عليهةا  أِمةا فةي الهندوسةِيِة فإنَّهةا 
ِت إال بالتحمِم من الهندوسِيِة  اِتها   يمهنت التولصت من

ةةديَن   سةابعاا: أِمةا عةن الهندوسةِيِة  بعةد غة ِو اآلميةيَن  فةإنَّهم يعةِدوَن غيةم موحِّ
ِِ بهةةلِّ  ٍِ مةةن اآللهةةة  أ بلةةوا عليةة بةةالمعنِ الةةد يب  أِمةةا هةةونهم إ ا أ بلةةوا علةةِ إلةة

تويَش عن أعيِنهم اآللهة ا وةم   وهة ِ  المسة لة فةي عقيةدتنا   جواِمِحِهم  حتِ
ِت يمهةةنت القةةول أنَّهةةم يحملةةوَن فةةي  ِيةةاِت فهةةمِِهم  هةةو الشةةمكت بهةةلِّ معانيةةِ  إال أنَّةة

 ِِ  مس لَة اولِ  إال أنَّهم ال يجيدون  ميب الوصوَل إلي
 

 ثانياا: أِما أهِم التوصيات:
 فيمهنت تلويصتها بما يلي:        

أوالا: االهتمامت بدماسةٍة معمَّقةٍة  صةوِل ديانةِة الهنةِد القديمةِة   بةَل غة ِو اآلميةيَن 
 هونها أِمة جديمض باالهتمام   نَّها تمثِّلت  وضا هبيمضا من حينت العدِد والعِدض 

ثانيةةةةاا: االهتمةةةةام بدماسةةةةِة اللوةةةةاِت الشةةةةم ِيِة فةةةةي الجامعةةةةاِت العما ِيةةةةِة وبالةةةة اِت 
مِيِة  ليتسةةلََّح الةةداعي و الداعيةةةت مةةن إبةةماِ  محاسةةن اوسةة ِم الجامعةةاِت اوسةة 

ودعوض الهندو. باعتبامِِهم من الدياناِت المجاومِض للمسلميَن إلِ محاِش اوس ِم 
 الع يم 

ثالثةةاا: لقةةد هةةاَن ل جةةداد الصةةالحين الةةدومت الهبيةةمت فةةي نشةةِم مبةةادزِم اوسةة ِم 
يةةاِتِهم المتواضةةعة  فهيةةَف بإمهانيةةاِت الع ةةيِم  فةةي جنةةوِش شةةمِب آسةةيا مةةع إمهان

ا مةةِة إ ا مةةا اسةةتف َّت   واهةةا؟ فحينهةةا سةةتتوِيمت وام ةةة الشةةمِب ا دنةةِ لصةةالِح 
 المسلميَن 

مابعاا: إنَّ ا عداد الوياليِة لحجاِ، الهندوِ.  د يصلت إلةِ سةبعيَن مليةوَن حيةنت 
حجةا، المسةلميَن ( وأمبعوَن  فلما ا يحصةم ح45تستومبت أيامت غ ِسِهم لمِدِض )

بمليونيِن أو ث ثة؟ أِمةا آَن للمؤسسةاِت المسةؤولِة عةن الحةجِّ فةي اوسة ِم مةن 
توسيِع الحةمِم المِهةيِّ  و لةك السةتيعاِش ا عةداِد الهاالةِة مةن حجةاِ، المسةلميَن  

 من مشامِب ا مِض ومواِمِبها 
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ِِ أجمعين ِِ وصحِب  وصِلِ الت علِ سِيِدنا محِمٍد وآِل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادم والمماجع
 أوالا: المصادم العمبية

 القمآن الهميم
 

أدش الةةمح ت عنةةد العةةمش فةةي المشةةمب  علةةي محسةةن عيسةةِ مةةال ال     1
 م1978بوداد  م بعة المشاد  

2   
ا ديان دماسة تاميوِيةة مقامنةة  د  مشةدز عليةان و د  سةعدون السةاموك  

 ت( -)ب 

3   
علةةي الحسةةن النةةدوز   دام القلةةم    ا مهةةان االمبعةةة   تةة ليف ابةةو الحسةةن

 هة(   1389  ) 3الهويت    

4   
ا سةة ومض والحداثةةة  لةةديهون بةةول  تمجمةةة: وليةةل هلفةةت  المجلةة. ا علةةِ 

 م1998للثقافة  
ا سفام المقدسة في ا ديةان السةابقة لإلسة م د  علةي عبةد الةم اب وافةي     5
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 م1971القاهمض 

6   
يةةامات والحمهةةات المعاصةةمض  د  محمةةد إ هةةام الحةةب فةةي ا ديةةان والفةةمب والت

 م2004المفتي  عِمان  دام اوسمام 

7   
(  8بةةو ا ا هبةةم  حامةةد عبةةد القةةادم  سلسةةلة  ةةادض الفهةةم والشةةمب م ةةم )

 م1957نهضة مصم  

8   
تحقيةةةب مةةةا للهنةةةِد مةةةن مقولةةةة مقبولةةةة أو مم ولةةةة  أبةةةو الميحةةةان محمةةةد 

لهند  عالم الهتةش  بيةموت  البيمونِي  داامض المعامف العثمانية بحيدم آباد ا
 م1958

 ت(-تفسيم الشعماوِز  الشيِ محمد متولي الشعماوِز )ب    9

10   
دااةةةمض المعةةةامف  د  محمةةةد فميةةةد وجةةةدز  دام المعمفةةةة لل باعةةةة والنشةةةم  

 م1971بيموت  
 داود وسليمان صاحش الم اميم  دام الثقافة المسيحية  القاهمض )ب  ت(    11

12   
يةةة القديمةةة  د  أحمةةد علةةي عجيبةةة  دام اآلفةةاب دماسةةات فةةي ا ديةةان الوثن

 م2004  1العمبية   

13   
دماسةةات فةةي اليهوديةةة والمسةةيحية وأديةةان الهنةةد  د  محمةةد ضةةيام الةةمحمن 

 م(2001-هة1422ا ع مي  مهتبة المشيد )
 ت(-دمو. في فلسفِة التاميِ  د  إبماهيم مدهوم ود  يوسف همم )ب    14

التممةةة ِز السةةةلمِي  دام إحيةةةام التةةةمان سةةةنن التممةةة ِز  محمةةةد بةةةن عيسةةةِ    15
 العمبِي  بيموت  تحقيب  أحمد محمد شاهم وآومون

16   
شم  فتح القديم  همال الدين محمد عبد الواحد السيواسي  المعموف بابن 

 ت(-هة(  )ب  861الهمام  المتوِفِ سنة )

17   
 -هةةة 194صةةحيح البوةةامز أبةةو عبةةد ال محمةةد بةةن إسةةماعيل البوةةامز )

 م1987  3ام ابن هثيم بيموت   هة( د256
 م(1970الفلسفة الشم ية  د  محمد إسماعيل الندوِز  دام الشعش )   18
 19م/1953فلسفة الهند القديمة  محمد عبد الس م    19
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 م1976القامو. اوس مِي  أحمد ع ية ال  القاهمض     20
 القامو. المحي   الفيمو  آبادز  دام الفهم  بيموت ) ب   ت (     21
 م2002  3 صة الديانات  سليمان م هم  مهتبة مدبولي      22
 ت(- ِصة الحضامض  ول ديومانت  الهند وجيمانها  دام الفهم )ب    23

24   
ما هي البو ية؟ بحن مةوج  فةي العقيةدض البو يةة  مصة فِ حامةد ا مةين  

 م1957  1 

25   
مةةاني والمانوِيةةة  جيووايةةد نفةةمين  تمجمةةة  د  سةةهيل  هةةام  دام إحسةةان  

 م1985شب  دم

26   
المسةةةتدمك علةةةِ الصةةةحيحين  محمةةةد بةةةن عبةةةد ال )أبةةةو عبةةةد ال الحةةةاهم 

  تحقيةب مصة فِ 1990  1النيسابومِز(  دام الهتةش العلميةة  بيةموت   
 عبد القادم ع ا

27   
  2معجةةةم ال هةةةوت الهتةةةابي   تةةة ليف فميةةةب مةةةن البةةةاحثين ال هةةةوتيين  

 1970بيموت متمجم عن هتاش بالفمنسية 

ا ديةةان  أديةةان الهنةةد الهبةةم   الهندوسةةية  البو يةةة  الجانتيةةة: د   مقامنةةة   28
 م1987  9أحمد شلبي  مهتبة النهضة   

29   
ل والنِحةةةل للشهمسةةةتانِي  توةةةميج محمةةةد بةةةن فةةةتح ال بةةةدمان  مهتبةةةة لةةةالم

 ت( -)ب  2-1ا نجلو المصمِية  

 مةن هةدز الجمعةة  تةة ليف همةال الةدين ال ةةااي  م بعةة سةلمان ا ع مةةي    30
 م 1974-هة1394بوداد 

31   
موسةةةةوعة ا ديةةةةان والمعتقةةةةدات القديمةةةةة  ا سةةةةتا  عبةةةةد الةةةةم اب مةةةةوحي  

 م2002-هة1422

32   
الموسوعة العمبية الميِسمض  ج ل العموسِي وآوةموَن  دام النهضةة  لبنةان 

 م( 1987-هة 1407لل بع والنشم )
 (ت -موسوعة المومد  منيم البعلبِهِي  دام العلم للم يين )ب    33
الموسةةوعة الميسةةمض فةةي ا ديةةان والمةة اهش وا حةة اش المعاصةةمض  مماجعةةة د     34
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 م(2003-هة1424) 5   2مانع بن حماد الجهنِي  دام الندوض العالمية  م

35   
الهنةةةةد القديمةةةةة حضةةةةاماتها ودياناتهةةةةا  د  محمةةةةد إسةةةةماعيل النةةةةدوِز  دام 

 م1970الشعش  

36   
  مهتبةة النهضةة المصةمِية  1 الوحدانِية  مع دماسة في ا ديةاِن والفةمب  

 م 1977
 
 
 
 
 
 

 ثانياا: الدوميات

1 
(  735الفهم المسيحِين السنة المابعة والعشمون  م بعة المشيد  العدد )

 م1988
 (2525جميدض ال مان الدولِية  العدد ) 2

 ثالثاا: أهمُّ الموا ع في اونتمنت

               م العواومافة حاا  المبهِ عند اليهود  بقلِم د  محمد سلي 1
WWW.PALESTINE INFO3/01/1426/PAGE IN FONE. 

 .show thread?4461/http://WWW. Almahdyسن بو ا في هاندز    2

/vb 

3 
                                                                 مو ع في اونتمنت عن الديانة البو ية 

com arabsgata  -WWW.vb 

4 
بعنوان: سن بو ا في هاندز                                         

show thread?4461/http://WWW. Almahdy. /vb 

5 
مو ع في اونتمنت جامت تسمية البماهمة هونهم يؤمنون بابماهيم عليِ 

                        الس م                                          

http://www.vb-/


 مفهوم الحج في الديانة الهندوسية

 331 اإلسالميةللعلوم  األنبارمجلة جامعة 

http://www.ibtesama.com.vb/showthread 

6 
                               55676مو ع علِ اونتمنت: التثلين في ا ديان 

                      

 .asp?aidhttp://www>regar.com/debat/show.art 

8 
http://Kaffasharticles.blogspot.com/2006-1-1-archivehtml                                      

سةلحِج محلة إلِ ا ماهن المقدا   

  http://dalilom /phtos alhaj.c مو ع في االنتمنيت بعنوان        9

-Net/ archive/ index.phtlt .مو ع في اونتمنت بعنوان: شيفا  وفشنو  وهمشنا 10

24208.html                             .dijlh http:// www 

                    ة الجانتية بقلم الباحن السومز هشام محمد الحمك مو ع في اونتمنت بعنوان الديان 11
www. Ssrmdnet jeeran.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kaffasharticles.blogspot.com/2006-1-1-archivehtml
http://dalil/
http://www.dijlh/
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 لهوامُا
                                           

(: ديانةةة الجمهةةمض الع مةةِ فةةي الهنةةِد اآلن   امةةت  علةةِ أنقةةاِض الويدِيةةِة  والتةةي تعةةد Hendosia( الهندوسةةِية )1
هتاَش الهنةدو. المقةِد.  ال يتعةمفت لةِ واضةٌع معةين  والة ز يتعةدُّ بحةِب دااةمض معةامف الهنةدو.  وتعةودت نشة ضت 

الومبيِّ للهنِد  وتشةيمت بعةضت  الهندوسِيِة إلِ القمِن الوام. عشم  بَل المي د  بعَد  حِف اآلمييَن من الشمالِ 
ِِ المصادِم إلِ أنَّ  هومها هاَن بعَد سِيدنا موسِ  ِت يعبةدوَن    فعنَد عودِت مةن جبةِل ال ةوِم وجةَد  ومة

العجةةَل  والديانةةةت الهندوسةةِيةت تقةةومت علةةِ عبةةادِض ا بقةةاِم وتحةةمِّمت أهلهةةا  هةةونت الهندوسةةِية مةة يٌج مةةن الفلسةةفة 
اليهودِيِة والمسيحِيِةِذ  وهانت الديانة الهندوسِية تحهةمت شةبِ القةامض الهنديةة وتنتشةمت فيهةا الهنديِة  والديانتين 

علةةِ اوةةت ٍف فةةي التمهيةة   ولهةةنَّ الفةةمب الشاسةةع بةةيَن المسةةلميَن والهنةةدو. يهمةةنت فةةي ن مِتهمةةا إلةةِ الهةةوِن 
ها المسةةلموَن  فضةة ا عةةن ا لةةِ البقةةمض التةةي يعبةةدها الهنةةدو. ويةة بحت لتةةدِول السياسةةيِّ والعسةةهمزِّ  والحيةةاِض وا 

اونهلي زِّ ال ز هاَن يحتلت شبِ القامض الهندية  وال ز أماَد تفتيت ه ا الهيان إلِ أج ام  هلُّ ه   ا سةباش أِدت  
ِت مةةن  إلةةِ حةةدوِن التقسةةيم  حيةةنت أعلةةَن عةةن  يةةام دولةةة الباهسةةتان بج أيهةةا الشةةم ِي والومبةةِي والةة ز مع مةة

هندية مع ةمت سةهانها هنةدو. والمسةلموَن فيهةا أ ِليةة هبيةمض  ين ةم: بتصةِمف  فلسةفة المسلميَن  وبقام دولة 
  وين ةم: مقامنةة ا ديةان  أديةان الهنةد الهبةم   الهندوسةةية  19م/1953الهنةد القديمةة  محمةد عبةد السة م 

يةةان   وين ةةم: إ هةةام الحةةب فةةي ا د43م/1987  9البو يةةة  الجانتيةةة: د  أحمةةد شةةلبي  مهتبةةة النهضةةة   
  وين ةم:  صةة 105م/2004والفمب والتيامات والحمهات المعاصةمض  د  محمةد المفتةي  عِمةان  دام اوسةمام 

  141-79م/2002  3الديانات  سليمان م هم  مهتبة مدبولي   
-هةة1394ين م: بتصِمف  مةن هةدز الجمعةة  تة ليف همةال الةدين ال ةااي  م بعةة سةلمان ا ع مةي  بوةداد ( 2

   221-220م/1974

  99م/2002-هة1422ين م: بتصمف موسوعة ا ديان والمعتقدات القديمة  ا ستا  عبد الم اب موحي  ( 3

  2/182ين م: بتصِمف  القامو. المحي   الفيمو  آبادز  دام الفهم  بيموت  ( 4

  2/182ين م: القامو. المحي   ( 5
واسةةي  المعةةموف بةةابن الهمةةام  المتةةوِفِ سةةنة ين ةةم: شةةم  فةةتح القةةديم  همةةال الةةدين محمةةد عبةةد الواحةةد السي( 6

  117 -2/116ت(  -هة(  )ب  861)
ِِ داوةل ا مض  :( أو عيد الف يةمeasterعيد الفصح )( 7 يوافةبت الوةام. عشةم مةن شةهم نيسةان  واالحتفةال بة

لإلسة م  المحتلة سبعة أيام  وفي وامجها ثمانية أيام  ين م: الم يةد  ا سةفام المقدسةة فةي ا ديةان السةابقة
  211م/1971د  علي عبد الم اب وافي  القاهمض 

)حسَش  عمهم( ثةمَّ وضةع فيةِ هتةاش التةوماض    (: هو عبامض عن صندوب صنعِ موسِ arkتابوت العهد)( 8
  1919ين م: داود وسليمان صاحش الم اميم  دام الثقافة المسيحية  القاهمض )ب  ت( 
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اب  والو فت في ه ا الموضوِع  ديم و و شةجون حةوَل حةاا  البةماب  لقةد (: وهو حاا  البم wailingالمبهِ )( 9

اسةةتممت  إسةةامض اليهةةودت للمسةةلمين فةةي مدينةةة القةةد.  لةة ا مفةةع المسةةلمون شةةهو  إلةةِ عصةةبة ا مةةم فةةي 
م( لتشةةهيل لجنةةة مةةن غيةةم المسةةلميَن لدماسةةة موضةةوع حةةاا  البةةماب أو المبهةةِ  همةةا يةةدعون 15/5/1930)

م(  وأصدمت 19/6/1930عليِ من  بل المسلمين واليهود  و د أنهت اللجنة عملها في )والحقوب المدعاض 
 مامها ال ز يتضمن الحب العمبِي اوس مِي في حاا  البماب  ين م: مو ع في اونتمنةت  بعنةوان ومافةة حةاا  

 WWW.PALESTINE INFO3/01/1426/PAGEالمبهِ عند اليهود  بقلِم د  محمد سةليم العةوا

IN FONE. 

 ةال مسةةول  (: الداِبة التي هانةت تحمةةل عليهةا ا نبيةام علةيهم السة م  ةةبل المسةول Al-buraqالبماب )( 10
أبةو  -)وأتيت بدابٍة بيضام دون البول وفوب الحمام البماب( ين م: تمام الحدين فةي صةحيح البوةامز ال 

  3/1173  ،3  1987ثيم ببيموت هة( دام ابن ه256 -هة 194عبد ال محمد بن إسماعيل البوامز )

بيةةةموت متةةةمجم عةةةن هتةةةاش  2ين ةةةم: معجةةةم ال هةةةوت الهتةةةابي   تةةة ليف فميةةةب مةةةن البةةةاحثين ال هةةةوتيين   (11
    1970/257بالفمنسية 

(: تقع جنوش وس  فلس ين  جنوبي بيت المقد. وتعمف في الهتةاش المقةد. باسةم baitlahmبيت لحم )( 12
نِ وأهثةةمهم مسةةيحيون علةةِ الحجةةا، فةةي مةةوامدهم  ين ةةم: الموسةةوعة العمبيةةة )بيةةت داود( أحيانةةاا يعتمةةد سةةها

   1/454م( 1987-هة 1407الميِسمض  ج ل العموسِي وآوموَن  دام النهضة  لبنان لل بع والنشم )
( )القبم المقةِد.(: هنيسةة فةي بيةِت المقةد.  شةِيدت  فةوب  بةم المسةيح easter-churchهنيسة القيامة )( 13

 مهم( يقالت إنَّ القديسة هي نة هي التي أمشدت  إلِ مهاِنها  ومع أنَّها في جو ض ا مثدوهسِي  )حسش  ع
  2/1489إال أنَّ لجميع ال وااف المسيحِية ا وم  نصيباا فيها: ين م: الموسوعة العمبية  

جنوش غةمش فمنسةا  (: تقع الهنيسة في مدينة اللومد  بمقا عة البمان. العليا Lord churchهنيسة لومد)( 14
حسةةةش –بجوامهةةا موةةامض يقةةال إنَّ مةةةميم العةة مام )عليهةةا السةةة م(  هةةمت فيهةةا للقديسةةةة )بمناديةةت سةةوبيمو( 

وهانت بمناديت تمغش أن تقضي و تها في موامض )ماسابيل( لمؤية ع مام لةومد و ةد  هةمت لهةا فيمةا  - عمهم
صةلِّي مةن أجةل الو ةاض( و الةت أنةا المحبةول بة  بعد مماماا عديدض   وفي إحد  ال هةومات  الةت السةيدض لهةا )

دن. أميد هنيسة هنا( ثمَّ غابت عنها ومحياها تبتسم  يؤمها حوالي مليون  اام سنوياا  التماسةاا للعة ، عةن 
ِت إلةِ جميةع   ميب المعج ات  ويشمبوَن من مام ينبع مةن  ميبةاا منهةا العتقةادهم الشةفاَم فيةِ  ويمسةلوَن منة

  م بعةةة 735ستشةةفام والبمهةةة  ين ةةم: الفهةةم المسةةيحي السةةنة المابعةةة والعشةةمون  العةةدد أنحةةام العةةالم ل 
  2/1574  وين م: الموسوعة العمبية الميسمض1988/191المشيد بوداد 

هةةم( إلةةِ الشةةمال مةةن لشةةبونة   ميةةة صةةويمض هانةةت فةةي السةةابب  130(: مدينةةة تبعةةد )Fatimaفا مةةة )( 15
أيام من هِل عام  وسبش  دسية  13ل المسيحيون بعيد ع مام فا مة في مجهولة جداا )تدعِ فا مة( ويحتف

هةة   المدينةةة  ِنةةِ جةةم  فيهةةا أحةةدان غميبةةة يعتقةةد المسةةيحيون )أن صةةانعها هةةو ال وحةةد (  ين ةةم: الفهةةم 
  105المسيحِي/

  105ين م: المصدم السابب/( 16

وشةةمب باهسةةتان  ينبةةع مةةن جبةةال  هةةم(  يجةةمز شةةمال الهنةةد  2510(: نهةةم  ولةةِ )Kangeنهةةم الهةةنج )( 17
(  أهثةم ا نهةام  داسةة عنةد الهنةدو.  ويمةِم بمنةا ب االغتسةال المقدسةة  )الهم يا( بمقا عة )اوتام بةماُو
(  حين يلتقةي )بنهةم جمنةة( فةي بنةام.  ثةِم يصةشُّ فةي ولةيج البنوةال  ويوةمب الهثيةم فةي  في )اوتام بماُو
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ين م: الملل والنِحل للشهمستانِي  توميج محمد بن فةتح ال بةدمان   مياهِ  سوام بإمادتهم أو  ضاماا و  دماا 

   1/608  وين م: الموسوعة العمبية الميسمض261ت(/ -)ب  2-1مهتبة ا نجلو المصمِية  
(: اوتلفت اآلمامت في معنِ )البد( عندهم  وأولت )بد(  هم في العالم اسمِ )شاهمين(  al-badadaالبددض )( 18

سيد الشميف  ومن و ِت  هومِِ  إلِ و ِت الهجمِض ومسةة آالف سةنة  ومةنهم  هةش إلةِ أنَّةِ صةومض وتفسيمت  ال
  وين ةةم: ا ديةةان دماسةةة 2/261-1اولةةِ  أو مسةةول  أو بةةو ا  ين ةةم: الم يةةد  الملةةل والنحةةل للشهمسةةتانِي 

  137ت(/  -تاميوِية مقامنة  د  مشدز عليان و د  سعدون الساموك  )ب 

  182-4/180-3-1ت(  -ِصة الحضامض  ول ديومانت  الهند وجيمانها  دام الفهم )ب ين م:  ( 19

( ين م: تمةام الحةدين فةي الجةامِع الصةحيح  سةنن التممة ِز  محمةد بةن عيسةِ التممة ِز السةلمِي  دام إحيةام 20
 ( 889  م م الحدين )3/237التمان العمبِي  بيموت  تحقيب  أحمد محمد شاهم وآومون  ،

 ( 27الحِج: اآلية ) سومض( 21

  15/9781ت( -تفسيم الشعماوِز  الشيِ محمد متولي الشعماوِز )ب ( 22
 ( 96: اآلية )آل عممانسومض ( 23

( المسةةتدمك علةةِ الصةةحيحين  محمةةد بةةن عبةةد ال )أبةةو عبةةد ال الحةةاهم النيسةةابومِز(  دام الهتةةش العلميةةة  24
 ( 1677  م م الحدين )1/626،  تحقيب مص فِ عبد القادم ع ا  1990  1بيموت   

  243-242( ين م: الم يد  الملل والِنحل/25
( ين م: الم يد  مصنف عبةد الةم اب  أبةو بهةم عبةد الةم اب بةن همةام الصةنعانِي  المهتةش اوسة مِي  بيةموت  26

 ( 9096  م م الحدين )5/94هة(  تحقيب  صهيش ا ع مِي  ،1403) 2 

 ( سومض البقمض: اآلية ) ( 27
(: مملهة في جباِل الهم يا  لم تندمج في الوحدات السياسِية الهبم   بشةبِ القةامض الهندِيةة  Nibalلنيبال )ا( 28

بسبش مو عها المنع ل  أهبم المعابد البو ية فيها )معبد بو ا ا هبم(  تقةع علةِ بمهةة الولةود  وهة لك )معبةد 
فةةي غيةةاض نهةةم نيبةةال السةةودام  وسةةبوِ باشةةوباتي تةةات(  وحجةةا، البةةو ييَن يوسةةلوَن أجسةةامهم و نةةوبهم 

  2/1256المتعفن الممتلو بتماش ا مض ومماد الموتِ  ين م: الموسوعة العمبِية الميسمض  
(: : يحةم. هانةدز  التةي تمتفةع عةن سة ح البحةم نحةو Budha-tooth in Indiaسِن بةو ا فةي هانةدز )( 29

لةِ )معبةد السةن المقةد.(  وهةو أحةد أهةم م(  وعلِ سفح الجبةل تمثةال عمة ب لبةو ا يشةمف أيضةاا ع300)
المعالم الدينية في سمي نها  تحف  فيةِ بعةض مقتنيةات بةو ا وأهمةِ سةنِ  مو ةع فةي اونتمنةت بعنةوان: سةن 

 show thread?4461/http://WWW. Almahdy. /vbبو ا في هاندز 
  مقا عةة )شةاندونل(  (: سلسلة جبال مايسة في آسيا الوس ِ  وتمتد في أواسةTyan-shan) تيان شان( 30

(  فهةةو دمش و ةةم مشةةهوم فةةي الجبةةل  يعتقةةد تسةةلب هةة ا الةةدمش اوتبةةاماا  اسةةياا 18فيةةِ دمش المنع ةةف الةةة)
  9/47ت(  -موسوعة المومد  منيم البعلبِهِي  دام العلم للم يين )ب  :ين مللمتسلقين في الجسِم والع م  

( Honshuلجة م الجنةوبي مةن وسة  ج يةمض هونشةو )(: جبةل بمهةاني هامةد فةي اFoji Yama) فةوجي يامةا( 31
اليابانية  يقع علِ مقمبة من سواحل المحةي  الهةاد   يتمية  بقمتةِ المومو يةة المهللةة بةالثلو، وبةالبحيمات 

(: Aiuno(  تعنةي فةي لوةة االينةو )Fujiالوم. الصويمض الوا عة علِ مقمبة عند سةفحِ ولف ةِ )فةوجي( )
م(  وهةو يعتبةم جبةل يابةان المقةد.  1707ا، هةِل عةام  ثةاَم آوةم مةمض عةام )النام  يمتقيها ألةوف مةن الحجة
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 :ين ةةةم  و 4/177موسةةةوعة المةةةومد   :ين ةةةمم  36776ب أو 126388وأعلةةةِ  مةةةة فيهةةةا فوهةةةة بمهانيةةةة 

  2/1329  العمبية الميسَّمض الموسوعة
  8/36موسوعة المومد   ( ين م:32

  2/129المصدم السابب   :ين م( 33
 com arabsgata  -WWW.vb ع في اونتمنت عن الديانة البو ية مو  ( ين م:34
  105ين م: الم يد  إ هام الحِب/( 35

  105ين م: الممجع السابب/( 36

 http://www.ibtesama.com.vb/showthreadين م: مو ع في اونتمنت ( 37

م( أجبةم علةِ 242ن الثةاني المةي دِز  أعلةَن النبةوَض عةام )(: مصِلح فامسِي   هةم فةي القةمManuماني )( 38
ِت فةةي أنحةةاِم اومبما ومِيةةة المومانِيةةِة  ِِ بةةالموِت  انتشةةم م هبةة الفةةمام تحةةت ضةةوِ  الحهةةام  ولِمةةا عةةاد حهةةَم عليةة
 وآسةةيا  متوةة اا النضةةال أساسةةاا للصةةماع بةةين الويةةم والشةةِم  هانةةت تعاليمهةةا موحِيةةةا بةةيَن أتباعهةةا الةة ين هةةانوا

م(  ومةةع  لةةك فقةةد 500يةة ملوَن السةةعادَض بعةةد المةةوت   اومتهةةا النصةةمانِية بعنةةف ولةة لك  ضةةَي عليهةةا عةةام )
  2/1636نهضت  بها شعوش أومبا  ين م: الم يد  الموسوعة العمبية الميِسمض  

و هةو (: اوتلَف في معنِ البددض  وهي جمع )بد( وأصلت )بد(  هل هو صةومضت البةامز أAl-badadaالبددض )( 39
ِِ  أو صومضت بو ا  و يَل معنِ )البد( عندهم شوٌص في ه ا العالِم ال يولدت  وال يتنهحت وال ي عمت وال  صومضت مسول
ِت )شاهمين( وتفسيم ت السةيد الشةميف  ومةن و ةِت  يشمشت  وال يهممت  وال يموتت  وأولت )بد(  هم في العالم اسم

  260ن م: الملل والنحل للشهمستانِي/ هومِِ ِذ إلِ و ِت الهجمِض ومسة آالف سنة  ي

    260ين م: المجع السابب/ ( 40

م(  276-273(: القةمن الثالةن المةي دِز  ملةك فةام. الساسةانِي )Bahramبهمام بنت همم  بن سةابوم )( 41
  2/16  وين م: موسوعة المومد  1/224ين م: الم يد   الفصل في الملل والنحل  

م( 1977  مهتبةةةة النهضةةةة المصةةةمِية  )1ة  مةةةع دماسةةةة فةةةي ا ديةةةاِن والفةةةمب   ين ةةةم: الم يةةةد  الوحدانِيةةة( 42
  1/73م

  42( ين م: الم يد  الملل والنحل/43

( ين ةةةةم: الم يةةةةد  مةةةةاني والمانوِيةةةةة  جيووايةةةةد نفةةةةمين  تمجمةةةةة  د  سةةةةهيل  هةةةةام  دام إحسةةةةان  دمشةةةةب  44
  208م/1985

 ليين  ي عموَن أنَّ )النوم( و )ال لمةة( أ لِيةاِن  ةديماِن  (: هؤالِم هم أصحاشت االثنين ا  Ditheismالثنوِية)( 45
بو ِف المجو.  فإنَّهم  الوا بحدوِن ال ة ِم و هةموا حدوثةِ  وهةؤالِم  ةالوا بتسةاويهما فةي القةَدم  واوت فهمةا 

النحةل في الجوهم  وال بةع  والفعةل  والحية   والمهةان وا جنةا.  وا بةدان وا موا    ين ةم: الم يةد  الملةل و 
  وين م: الموسوعة الميسمض في ا ديان والمة اهش وا حة اش المعاصةمض  مماجعةة د  مةانع 224للشهمستانِي /

  1032م(/2003-هة1424) 5   2بن حماد الجهنِي  دام الندوض العالمية  م

عصةم (: فم ة ه مية إسة مية  هةمت فةي أواوةم العصةم ا مةوز  وا دهةمت فةي الAl-Mu'tazilaالمعت لة)( 46
العباسةةي  يمجةةع اسةةمها إلةةِ اعتةة ال واصةةل بةةن ع ةةام مجلةة. الحسةةن البصةةمِز محمةةِ ال  ين ةةم: الم يةةد  

  2/1718  وين م: الموسوعة العمبية الميسمض 1/164الموسوعة الميسمض في ا ديان 

 2/1128( ين م: بتصمف  الموسوعة الميسمض في ا ديان  47

http://www.vb-/
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سةبع  واالهتمةام بهةا هةم أصةحاش الموحانيةات هةوَن اونسةان ال بةِد لةِ (: هي السةياماِت الplanetsالهياهل )( 48

ِت  ين ةم: الم يةد  الممجةع  ِت إليةِ ويتقةمشت منةِ  ويسةتفادت منة من متوس   وال بِد للمتوس  من أن يةم   فيتوجة
  224السابب/ 

  261ين م: الم يد  الممجع السابب/ ( 49

  585-3/584م  1976ال  القاهمض   ين م: الم يد  القامو. اوس مِي  أحمد ع ية( 50

    2/1128ين م : الموسوعة الميسمض في االديان    (51

 ( 78: اآلية )غافمسومض ( 52

  2/258-1ين م: الم يد  الملل والنحل  ( 53

  105ين م: إ هام الحب/ ( 54
 ( 24سومض فا م: اآلية )( 55

  1أحمةةةد علةةةي عجيبةةةة  دام اآلفةةةاب العمبيةةةة    ين ةةم: الم يةةةد  دماسةةةات فةةةي ا ديةةةان الوثنيةةةة القديمةةة  د ( 56
  1271م/ 2004

  20ين م: الم يد  الملل والنحل/ ( 57
(: لقش أصلِ سنسهميتي  ومعنا  نبيل  استودمِ الهنةدو. لتميية  أنفسةهم وغيةمهم Al-aryoonاآلميون )( 58

ة ا ومبيةةة ا وةةم   وشةةاع مةةن الشةةعوش التةةي تةةتهلم اللوةةات الهندِيةةة اويمانيةةة  ثةةِم أ لةةب علةةِ اللوةةات الهنديةة
  1/126استودامِ في الهتابات غيم العلمية من ا جنا. البشمية  ين م: الموسوعة العمبية الميسمض  

  43ين م: مقامنة ا ديان/ ( 59

(: ومعنةا  العلةم والمعمفةة  وهةي هلمةٌة سنسةهميتية مشةتقة مةن هلمةة )فيةديا( ومعناهةا علةم أو vedaالفيدا )( 60
(  نهضةةةة مصةةةم  8بةةةو ا ا هبةةةم  حامةةةد عبةةةد القةةةادم  سلسةةةلة  ةةةادض الفهةةةم والشةةةمب م ةةةم ) ةةةانون  ين ةةةم: 

  و يل معنا  هةو )العلةم عةن  ميةب الةدين بهةِل مةا هةو مجهةول  ويةنجم عةن هة ا التعميةف أن 10م /1957
يعةمف تهون )الفيدا( منبع جميع المعةامف الهنديةة مةن ديانةاٍت وأو  يةاٍت ون ميةاٍت علميةٍة أو اجتماعيةٍة وال 

نما هِل ال ز ثبةَت لةديهم هةو أنَّ بعةض أناشةيدها يمجةع إلةِ ث ثةة  المؤمووَن بالضب  متِ جمعت )الفيدا(  وا 
آالف سةنة  بةل المةةي د  ويةم  آوةموَن أنَّهةةا جمعةت فةي القةةمن الوةام. عشةم  بةةل المةي د إنَّ صةيمومض هةة ا 

لمام أنَِّ  د جمةع فةي القةمن الثةاني عشةم الهتاش إلِ ما هو عليِ  د استوم ت  عِدض  مون  ويمِجح بعض الع
  98م(  1970 بةةل المسةةيح  ين ةةم: الم يةةد  الفلسةةفة الشةةم ية  د  محمةةد إسةةماعيل النةةدوِز  دام الشةةعش )

   10وين م: بو ا ا هبم/ 

  19ين م: فلسفة الهند القديمة/( 61

   144/ديانا  مقامنة ين م: للم يد ( 62

  51/ الممجع السابب( ين م: 63

  134ين م: ا ديان  دماسٌة تاميوِيٌة مقامنٌة/ ( 64

 51ين م: مقامنة ا ديان/ ( 65

  51الممجع السابب/  ين م: (66

  12ت(/ -ين م: دمو. في فلسفِة التاميِ  د  إبماهيم مدهوم ود  يوسف همم )ب ( 67
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 ين ةةةةةةةةةةةةةةةم: الم يةةةةةةةةةةةةةةةد  مو ةةةةةةةةةةةةةةةع علةةةةةةةةةةةةةةةِ اونتمنةةةةةةةةةةةةةةةت بعنةةةةةةةةةةةةةةةوان: التثليةةةةةةةةةةةةةةةن فةةةةةةةةةةةةةةةي ا ديةةةةةةةةةةةةةةةان ( 68

5676 http://www>regar.com/debat/show.art.asp?aid    :م1442/26/1/206العدد 

 1500(: لوةةة هنديةةة آميةةة يم ةةِ تاميوهةةا ا دبةةةي إلةةِ حةةوالي العةةام )Sanskrit) -اللوةةة السنسةةهميتية:( 69
م(  وحةةةةمف 100ب م( إلةةةةِ حةةةةوالي العةةةةام ) 200ب م(  ويمتةةةةِد عصةةةةمها اله سةةةةيهي مةةةةن حةةةةوالي العةةةةام )

د التعقيةةد  وهةةو شةةبيِ بحةةمف هةةلٍّ مةةن اللوتةةين ال تينيةةة واليونانيةةة ونحوهةةا  وفةةي السنسةةهميتية ونحوهةةا شةةدي
أواوم القمن الثةامن عشةم للمةي د  عهةف العلمةام علةِ المقامنةة بةين السنسةهميتية  وبةين اللوةات ا ومبيةة  

يةةةة فهةةةان  لةةةك من لةةةب الدماسةةةات اللوويةةةة العلميةةةة فةةةي العصةةةم الحةةةدين  و ةةةد تةةة ثمت اللوةةةة الهنديةةةة ا دب
(Liferanyhind( بالسنسةةةهميتية  تةةة ثماتذا هبيةةةماا  ولفةةةة ة )Sanskrit  محةةةةِمفة عةةةن لفةةةة ة سنسةةةهميتية )

  وين ةم: الم يةد  دااةمض المعةامف  د  محمةةد 8/215معناهةا )مة هش( أو) مثقةف(  ين ةم: موسةوعة المةومد  
  1971/12فميد وجدز  دام المعمفة لل باعة والنشم  بيموت  

  54ا ديان/ ين م: مقامنة ( 70

(: وضعت في القةمن الثالةن  بةل المةي د فةي العصةم الويةدز الثةاني  عصةم انتصةام manw وانين )منو( )( 71
بةين  تالهندوسية علِ اولحةاد الة ز تمثَّةَل فةي )الجينيةة  والبو يةة(  وهة   القةوانين  عبةامض عةن شةم  للويةدا

وعة الميِسةةمض فةةي ا ديةةان والمةة اهش وا حةة اش الم يةةد  الموسةة :ين ةةممعةةالم الهندوسةةية ومباداهةةا وأسسةةها  
  2/725المعاصمض  

  726ين م: الممجع السابب/ ( 72
   87ين م: ا ديان  دماسة تاميوية مقامنة/( 73

  2/725ين م: الموسوعة الميِسمض في ا ديان والم اهش  ( 74
  4/420-2-1ين م: بتصمف   صة الحضامض  ( 75

  2/725ا ديان والم اهش   ين م: الموسوعة الميِسمض في( 76

  2/728ين م: الم يد  الموسوعة الميِسمض  ( 77
    2/728ين م : المصدم السابب   ( 78

  66ين م: الم يد  مقامنة ا ديان/( 79

  66ين م: الممجع السابب/( 80

  66ين م: الممجع السابب/( 81

    68-67ين م مقامنة ا ديان    (82
  2/787ين م: الموسوعة الميِسمض  ( 83
  2/728ين م: الم يد  الممجع السابب  ( 84
(: إنَّ هلمةة )بماهمةا( أو )بماهمةان( هانةت فةي البدايةة بمعنةِ التبِتةل  وبمعنةِ الشةةعام brahmanبماهمةان )( 85

الدينِي  والص ض والتمنيمة الدينية  وفي عصوٍم مت ومٍض أ لب علِ الهاهِن اسم )بماهمان(  و د يهونت السةبشت 
نَّ الهاهَن عابٌد متبتٌل أو مؤلٌف للتمنيماِت الدينيِة  وأيضاا أ لَب علِ سيِد اآللهةِة )بماهمةا( والملحةب في  لك أ

وين ةم:   16/علِ الهتِش الفيديِة ا مبعِة  وأويماا علةِ ال اافةِة المفضةلِة لةد  الهنةدو.  ين ةم: بةو ا ا هبةم
  89م/1970ندوِز  دام الشعش  الهند القديمة حضاماتها ودياناتها  د  محمد إسماعيل ال

 ( ين م: بو ا ا هبم 86



 مفهوم الحج في الديانة الهندوسية

 333 اإلسالميةللعلوم  األنبارمجلة جامعة 

                                                                                                                            
تحقيب ما للهنِد من مقولة مقبولة أو مم ولة  أبو الميحان محمد البيمونِي  دااةمض المعةامف العثمانيةة  ( ين م:87

  30م/1958بحيدم آباد الهند  عالم الهتش  بيموت  

  133الم يد  دماسات في ا ديان الوثنية القديمة/ين م: ( 88

  101ين م: إ هام الحِب/( 89

(: حهاية بواس ة المواية تدومت حوَل اآللهة وا حداِن الوام ةة  وتوتلةفت الم حةمت التةي ustoora( ا س ومض )90
تسِجل أفعاالا إنسانِية  ففي القمن المابع ب م وجدت أسا يم  تبةالل فةي تصةويم موةاممات أشةواص وا عيةين  

  وين م: ا س ومض والحداثة  لديهون بول  تمجمةة: وليةل هلفةت  1/148ض  ين م: الموسوعة العمبِية الميسم 
   7م/1998المجل. ا علِ للثقافة  

 ( ين م: الم يد  مقامنة ا ديان 91

هةةم( ينبةةع فةةي جنةةوش غمبةةِي التبةةت  ويجةةمز موتم ةةاا  2866(: نهةةم  ولةةِ )Brahmabutra) بماهمةةابوتما( 92
(  ين ةم: الموسةوعة Jumna م ا دنةِ مةن مجةما  ا سةفل جمنةة )الهند وباهستان الشةم ية ي لةب علةِ الجة

  2/5  وموسوعة المومد 1/339العمبية الميسمض  

: للينةابيع أهميةة هبةم  فةي حيةاض الهنةدو.  فلهةا مةن القداسةة مسةاويةا لنهةم الهةنج  Yanabee)الينابيع ) (93
ومٍض عاليةٍة فةي عةين مةام  فمةات م( أن سق  ابن هندوسي من صة1913ونهم بماهما بوتما  فقد حدن سنة )

غم اا  ولةم يهةن علةِ مقمبةٍة منةِ إال أمةِ وشةوص منبةو   هةان عةابماا سةبيلِ  فعةمض الشةوص هة ا علةِ أِم 
ال فل أن يو . في المام لينق    لهن ا م مفضت  لك   ِنها آثةمت مةوت ابنهةا  علةِ تةدني. المنبةع هةون 

 -بتصةمف -التشةميع الهندوسةي بالتعامةل معةِ  ين ةم:  الشوص من  بقة المنبو ين  والة ز ال يسةمح لهةم
  4/420-2-1 صة الحضامض/ 

ين م: دماسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند  د  محمد ضيام المحمن ا ع مي  مهتبة المشيد ( 94
  607-606م(/ 2001-هة1422)

  50-49يسَّمض/   و ين م: الموسوعة العمبية الم182-4/180-1/3ين م:  صة الحضامض  م( 95

( : الههنوت مجموعة مجال الدين يض لعون في المماسةيم الدينيةة وهةؤالم الههنةة priesthoodالههنوتية ) (96
يحةةددون موا يةةت العبةةادض فةةي الديانةةة الهندوسةةية ويسةةمِ ايضةةا مجمةةوع الههنةةة   ين ةةم بتصةةمف الموسةةوعة 

    2/1492العمبية الميسمض   
  221/ين م: من هدز الجمعة( 97

  1978ين م: أدش المح ت عند العمش في المشمب  علي محسن عيسِ مال ال  بوداد  م بعة المشاد  ( 98
  190ص

  182-4/180-1/3ين م:  صة الحضامض/ م( 99

             1الم يةةةةد  مةةةةا هةةةةي البو يةةةةة؟ بحةةةةن مةةةةوج  فةةةةي العقيةةةةدض البو يةةةةة  مصةةةة فِ حامةةةةدا مين    :ين ةةةةم( 100
  4/224-3-1   صة الحضامض/ 2/129مد/  وموسوعة المو 82  ص1957

 .show threadين ةةةةةةةم: مو ةةةةةةةةع فةةةةةةةةي اونتمنةةةةةةةت بعنةةةةةةةةوان: سةةةةةةةةن بةةةةةةةةو ا فةةةةةةةي هانةةةةةةةةدز( 101

Php?4461/http://WWW. Almahdy. net/vb 

  سةةنة 3ا مهةةان ا مبعةةة  تةة ليف أبةةو الحسةةن علةةي الحسةةن النةةدوز  دام القلةةم  الهويةةت    :ين ةةم ( ين ةةم:102
  385هة/1389



 مفهوم الحج في الديانة الهندوسية

 333 اإلسالميةللعلوم  األنبارمجلة جامعة 

                                                                                                                            
  285ة/ ا مهان ا مبع( 103

وين ةم: مو ةع فةي اونتمنةت  بعنةوان  م 4/1/2008( التاميِ 2585جميدض ال مان الدولية  العدد ) ( ين م:104
http://dalil-alhaj.com/photos.htm. 

 المصدم السابب ( 105

(: مدينة في شمال الهند  تقع في الجة م الجنةوبي مةن واليةة اوتةام Allah Abad City) مدينة ال آباد( 106
(  تقع علِ أنقةاض Jumna( ونهم جمنة )Kange( عند ملتقِ نهم الهنج )Awttarbradesh) بمادُ

  108-1/العمبيةةةة الميسَّةةةمض الموسةةةوعةتفصةةةي ا أهثةةةم   :ين ةةةم)بمايةةةا،( المدينةةةة اآلميةةةة المقدسةةةة القديمةةةة  
  1/82وموسوعة المومد 

  177م( ص2002-هة1422موحي ) موسوعة ا ديان والمعتقدات القديمة  ا ستا  عبد الم اب :ين م( 107
م  4/7/2007  التةةةاميِ 2585وين ةةةم: جميةةةدض ال مةةةان الدوليةةةة  العةةةدد ) 385ا مهةةةان ا مبعةةةة/( ين م:108

 وين م: مو ع في اونتمنت بعنوان: الحِج محلة إلِ ا ماهن المقدسة
http:// Kaffasharticles.blogspot. com/2006-1-1-archive html. 

     2585ل مان الدولية  العدد جميدض ا ( ين م:109
 (  1مو ع في اونتمنت بعنوان احتفاالت الهندوسية   وين م ملحب م م ) :ين م( 110

http://dalil-alhaj,com/phtos. 

  4/191  وموسوعة المومد  1/608الموسوعة العمبية الميسمض   ( ين م:111

آسيا تحي  بشبِ القامض الهنديةة مةن (: سلسة جبال في جنوش Hamalaya mountensجبال الهم يا )( 112
هةةم(  تنقسةةم إلةةِ ثةة ن وحةةدات مايسةةية  جبةةال  2575الشةةمال متوةة ض شةةهل  ةةو. هبيةةم ي يةةد  ولةةِ علةةِ )

الهم يةةا الهبةةم  فةةي الشةةمال  وجبةةال الهم يةةا الصةةوم  فةةي الوسةة   وجبةةال الهم يةةا الوامجيةةة فةةي الجنةةوش 
تفصةةيل أهثةةم  موسةةوعة  :ين ةةمالهم يةةا الهبةةم   م( وهةةو مةةن جبةةال 8848أع هةةا جبةةل أفمسةةت امتفاعةةِ )

  5/106المومد  
  182-180 صة الديانات   ( ين م:113

 م 4/1/2007(  التاميِ 2585جميدض ال مان الدولية العدد ) ( ين م:114

( ألةةةف معبةةةةد  بعضةةةها غايةةةةةا فةةةي الموعةةةةة 40(: فةةةي الهنةةةةد اآلن مةةةا يقةةةةمشت مةةةن )Timplesالمعابةةةد )( 115
( معبةد مةن المعابةد 1200نتبِين  وض الحاف  الديني في الهند  إ ا الح نا أِنِ  د بقةَي ) والجمال ونست يعت أن

  168تفصيل أهثم   صة الديانات/ :ين مالههفية  
  286ا مهان ا مبعة/ ( ين م:116

(: جمع أ نةوم  وهةي هلمةة سةميانية معناهةا شةوص أساسةي أو شةوص مايسةي أو Hypostasesأ انيم ) (117
(  والةماب  بيةنهم تسةمِ Normsفي ال ات أو مبدأ ا شيام  وهي  ميبة من الهلمة اليونانيةة )هيان  اتي أو 

اللوغم. أز اولِ  باعتبامِِ  القةانون الفِعةال الة ز يقةود العةالم  وا  ةانيم فةي الديانةة الهندوسةية هةو الثةالون 
( Vishnu(  وفشةنو )the creator( الة ز يعةد الوةالب )Brahmaالهندوسةي  وهةو يتة لف مةن بماهمةا )
(  ين ةم: SHiva( )the Destroyer(  وشةيفا )the presevveruالة ز يعتبةم )الحةاف ( أو )الصةاان( )

  10/26  وين م: موسوعة المومد  2/966الم يد  الموسوعة الميسمض  م
  9/43موسوعة المومد   :ين م  و 607-606دماسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند  :ين م( 118
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 http:// www .dijlh.html 24208-. Net/ archive/ index.phtltمو ع في اونتمنت  :ين م( 119
 المصدم السابب لإلنتمنت ( 120

  98-91 صة الديانات/  :ين م  101إ هام الحب/  ( ين م:121

 مو ع في اونتمنت بعنوان: شيفا  وفشنو  وهمشنا ( ين م:122
http:// www .dijlh.html 24208-t/ archive/ index.phtlt. Ne 

ب م(  وتمِبةِ عنةد نِسةاك البماهمةة  فةي  4800(: من أبم  ههنةة الهنةود ولةد حةوالي )Krishna( همشنا )123
نشةة  فيهةةا الثةةالون  مةةن ال ةةوم الثةةاني مةةن ت ةةوم الديانةةة الهنديةةة التةةي بعةةدت فيهةةا عةةن التوحيةةد الوةةالص  و 

ِت أن  مشةادهم  وبعةد موتةِ بة من أماد أتباعة ِِ وا  الهندز  وهو فيلسوف حا م  ضةِ حياتَةِ فةي تهة يش معاصةمي
ِت حلة ا صةافية الة يول  ويعتقةد  ِِ  يادض نفو  ومهانة  فمب و  بسبش مع ا لوهيةة  وألبسةوا حياتة يجعلوا لتعاليم

ِت  ةد حةلَّ فيةِ )اولةِ فشةنو( أحةد أ ةانيم الثةالون الهنةدز  ين ةم: الموسةوعة الميسةمض فةي ا ديةان  بعضهم  أنَّة
  2/1128والفمب  

 المصدم السابب لإلنتمنت ( 124

 ( 2  وين م: ملحب م م )607-606( ين م: الم يد  دماسات في اليهودِية والمسيحية وأديان الهند/125

لويةال التةي أنتجتهةا آسةيا إ  تعةدُّ (: تعِد المهابهامتا أبةدع آيةة مةن آيةات ا(Mahamharataالمهابهامتا ( 126
 500هقصيدض أع م من اوليا ض  والهتاش المقد. في العقيدض اليونانية  و د بدأت المهابهامتةا حةوالي سةنة )

( و، مةن أبيةات الشةعم ثتمانيةة المقةا ع أز مةا 1076000ب م(  صيدض  صصةية صةويمض حتةِ بلةل  ولهةا )
مةمات  و ةد ت م ةت المهابهامتةا إلةِ  صةة الهنةد الع يمةة  وهةي  يساوز اوليا ض وا وديسةة مجتمعتةين بسةبع

لةِ  صةة صةماع ا وةوض  وتةداول الويةِم والشةمِّ والنبالةِة والمةوِت  أس ومض تهوين دولة  ولي.  هوم الهون  وا 
  4/292-3-1بتصمف   صة الحضامض  :ين موالمي ِد  

  286-285ا ديان ا مبعة/  ( ين م:127

  1/407  سوعة العمبية الميسَّمضالمو  إ هامت  ( ين م:128

مو ةةع فةةي اونتمنةةت بعنةةوان الديانةةة الجانتيةةة  :ين ةةم  و 152-142تفصةةي ا أهثةةم   صةةة الةةديانات/  ( ين ةةم:129
 www. Ssrmdnet jeeran.comبقلم الباحن السومز هشام محمد الحمك 

  5/11موسوعة المومد   ( ين م:130

  5/11المصدم السابب   ( ين م:131

  286ا مهان ا مبعة/  :ين م و 5/72سوعة المومد  مو  ( ين م:132

  39/1موسوعة المومد   ( ين م:133

  وين ةةةةم: الم يةةةةد  موسةةةةوعة 2/1128بتصةةةةمف  الموسةةةةوعة الميسةةةةمض فةةةةي ا ديةةةةان والفةةةةمب   ( ين ةةةةم:134
  5/171المومد 

 يةةمض (: إحةةد  جةة م أندونيسةةيا فةةي المحةةي  الهنةةدز  وشةةبِ جMalayo-penisulaشةةبِ ج يةةمض الم يةةو )( 135
الم يو تحفُّ بِ ج م من الومش ومن الشمب  يمتِد علِ  ول الج يمض جبل بامي ان  وينبع منِ  نهةم هةامز  

  6/178  ين م: موسوعة المومد  وأندماجيمز  وموسِ 

http://www.dijlh/
http://www.dijlh/
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(: شبِ ج يمض صويمض تقع في الجة م الجنةوبي الشةم ي مةن Somatra-penisulaج يمض سوم مض ) ( ين م:136

م انةدمان  ومضةيب ملقةا غمبةاا  وولةيج تايلنةد وبحةم الصةين الجنةوبي شةم اا  وهةي تشةمل آسةيا  تقةع بةين بحة
  6/178موسوعة المومد   :ين مالج م الجنوبي من تايلند ووالية الم يو  

(: تقع جنوش غمش آسيا بين بومما والهند الصينية  وتمتِد جنوباا فةي شةبِ ج يةمض الم يةو Syaamسيام )( 137
  1/448  العمبية الميسَّمض الموسوعةالم يد   :ين م(  Benjoulعاصمتها بنجول )

(  فةاتح الهنةد  ولةد بو نةة  هةان جةِد  1030-970محمود الو نوز: هو السةل ان محمةود بةن سةبهتهين )( 138
)الش تهين( القااد التمهي في جيُ ملةوك السةامانيين فةي وماسةان ومةا ومام النهةم  انتصةم فةي معةامك عةِدض 

العمبيةة  الموسةوعةالم يةد   :ين ةمهند  واستولِ علِ منا ب واسعة بالهنةد أهمهةا البنجةاش  علِ ماجاوات ال
  2/1256  الميسَّمض

م(  وهةةو االسةةم الشةةااع ل هيةةم الةةدين 1530-هةةة1480(: معنةةا  باللوةةة التمهيةةة  ا سةةد )Baberبةةابم )( 139
م( واسةةتحو  1525سةةنة ) م( عةةُم إمةةامض بوسةة  آسةةيا  غةة ا الهنةةد1495محمةةد  سةةليل تيموملنةةك  اعتلةةِ )

  العمبيةة الميسَّةمض الموسةوعة :ين م(  ثمَّ سي م علِ جميع ا مجام الشمالية في الهند  Kabulعلِ هابل )
1/295  
  5/171موسوعة المومد   ( ين م:140

 ( 19اآلية ) آل عممان ( سومض141


