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   عب�ر عب�ر   وج�دت وج�دت   الت�ي الت�ي   ال�دیانات ال�دیانات   أق�دم أق�دم   م�ن م�ن   الجینی�ة الجینی�ة   الدیان�ة الدیان�ة   عد عد ت ُت

   فق�ط فق�ط   تعبدی�ة تعبدی�ة   دیانة دیانة   مجرد مجرد   تعد تعد   ال ال   الجینیة الجینیة   أن أن   كما كما ،   ، البشریة البشریة   تاریخ تاریخ

   م�ن م�ن   أف�راد أف�راد   ویعتنقھ�ا ویعتنقھ�ا ،   ، لھ�ا لھ�ا   المعتنق�ون المعتنق�ون   یعی�شھا یعی�شھا   حی�اة حی�اة   نم�ط نم�ط   ھ�ي ھ�ي   بل بل

   عل�ى عل�ى   ث�ورة ث�ورة   الجینی�ة الجینی�ة   تع�د تع�د   كم�ا كم�ا ،   ، مھافیرا مھافیرا   ومؤسسھا ومؤسسھا ،   ، الھند الھند   سكان سكان

   وب�الرغم وب�الرغم ،   ، الھن�دي الھن�دي   المجتم�ع المجتم�ع   عل�ى عل�ى   الھندوسي الھندوسي   الدین الدین   رجال رجال   تسلط تسلط

   یت�ضمن یت�ضمن ،   ، اتابعھ�ا اتابعھ�ا   ف�ي ف�ي   وم�ؤثرة وم�ؤثرة   حی�ة حی�ة   مازال�ت مازال�ت   أنھ�ا أنھ�ا   إال إال   ق�دمھا ق�دمھا   من من

   ب�دأت ب�دأت   فالجینی�ة فالجینی�ة    /  /الجینی�ة الجینی�ة   الدیان�ة الدیان�ة   في في   األلوھیة األلوھیة   مفھوم مفھوم   البحث البحث   ھذا ھذا

  االلھھ االلھھ   من من   لھ لھ   حدود حدود   ال ال   بعدد بعدد   وانتھت وانتھت ،   ، باإللحاد باإللحاد

  . .الجینیة الجینیة   -   األدیان األدیان   -   األلوھیة األلوھیة :   : المفتاحیة المفتاحیة   الكلمات الكلمات
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Abstract : 
 

The concept of divinity when genetic  
display and criticism 

Dr. / Salah bin Saleh Al-Sameeh 

Assistant professor of faith and contemporary schools 
of thought in the Department of Islamic Studies 

Faculty of Arts - King Faisal University 

 

Genetic religion is one of the oldest religions found in 
the history of mankind. Genetics is not merely a devotional 
religion, but is a way of life for its converts. It is embraced 
by members of the Indian population and its founder, 
Mahavira. Genetics is a revolution in the domination of 
Hindu clergy over Indian society. In spite of its progress, it is 
still alive and influential in its follow-up. This research 
includes the concept of divinity in the genetic religion. 
Genetics began with atheism and ended with an infinite 
number of gods. 
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     المقدمة المقدمة

   وم�ن وم�ن   أنف�سنا أنف�سنا   ش�رور ش�رور   م�ن م�ن   با� با�   ونعوذ ونعوذ   ، ،ونستعره ونستعره   ونستعینھ ونستعینھ   نحمده نحمده   � �   الحمد الحمد   أن أن

   وأش�ھد وأش�ھد   ل�ھ ل�ھ   ھ�ادي ھ�ادي   ف�ال ف�ال   ی�ضلل ی�ضلل   ومن ومن   لھ لھ   مضل مضل   فال فال   هللا هللا   یھده یھده   من من   ، ،أعمالنا أعمالنا   سیئات سیئات

   صلى صلى   –   ورسولھ ورسولھ   عبده عبده   محمد محمد   أن أن   وأشھد وأشھد   ، ،لھ لھ   شریك شریك   ال ال   وحده وحده   هللا هللا   اال اال   إلھ إلھ   ال ال   أن أن

  .  . وسلم وسلم   علیھ علیھ   هللا هللا

     -: :بعد بعد   أما أما

   مثار مثار   ومازالت ومازالت   كانت كانت   األلوھیة األلوھیة   مشكلة مشكلة   أن أن   یجد یجد   ان اناألدی األدی   مقارنة مقارنة   في في   الباحث الباحث   فإن فإن

   ، ،الوض��عیة الوض��عیة   الھن��د الھن��د   أدی��ان أدی��ان   وخاص��ة وخاص��ة   ، ،األدی��ان األدی��ان   جمی��ع جمی��ع   ب��ین ب��ین   وتنازع��ات وتنازع��ات   اختالف��ات اختالف��ات

    ملح�دا ًملح�دا   بع�ضھا بع�ضھا   نج�د نج�د   حی�ث حی�ث   ، ،األلوھی�ة األلوھی�ة   عقیدة عقیدة   فى فى   خاطئة خاطئة   أسس أسس   على على   تقوم تقوم   ألنھا ألنھا

   بالشكل بالشكل   لیس لیس   لكن لكن   ؛ ؛   باأللوھیة باأللوھیة   معترفا معترفا   بعضھا بعضھا   ونجد ونجد   ، ،باأللوھیة باأللوھیة   معترف معترف   وغیر وغیر

     أخالقیة أخالقیة   آلھة آلھة   و و   كونیة كونیة   آلھة آلھة   بین بین   ، ،لآللھة لآللھة   تعددیة تعددیة   كال كالأش أش   في في   بل بل   ، ،التوحیدي التوحیدي

   وض�عي وض�عي   تشریعي تشریعي   بمصدر بمصدر   الوثیق الوثیق   ارتباطھا ارتباطھا   یجد یجد   الدیانات الدیانات   تلك تلك   فى فى   المتأمل المتأمل   إن إن

   ف��ي ف��ي   ذل��ك ذل��ك   ویتمث�ل ویتمث�ل   ، ،مع��صوم مع��صوم   مق��دس مق��دس   م�صدر م�صدر   م��ن م��ن   ولی��ست ولی��ست   ، ،اإلن�سان اإلن�سان   ص�� نع ُص��نع   م�ن م�ن

   الب�ون الب�ون   یكم�ن یكم�ن   وھن�ا وھن�ا   ال�دیانات ال�دیانات   لھ�ذه لھ�ذه   المؤسسین المؤسسین   وأتباعھم وأتباعھم   الرھبان الرھبان   من من   مجموعة مجموعة

     . .الوضعیة الوضعیة   األدیان األدیان   وبین وبین   السماویة السماویة   األدیان األدیان   بین بین   الشاسع الشاسع

   فى فى   وأخالقیة وأخالقیة   فلسفیة فلسفیة   تأمالت تأمالت   على على   تقوم تقوم   الوضعیة الوضعیة   األدیان األدیان   أن أن   القول القول   نافلة نافلة   ومن ومن

   ال��ى ال��ى   یمی��ل یمی��ل   أخالق��ي أخالق��ي   م��نھج م��نھج   ھ��و ھ��و   إنم��ا إنم��ا   ، ،وال��شرائع وال��شرائع   بالعقائ��د بالعقائ��د   لھ��ا لھ��ا   ص��لة ص��لة   ال ال   ، ،الك��ون الك��ون

     االحیان االحیان   أغلب أغلب   فى فى   والزھد والزھد   التقشف التقشف

     -: :البحث البحث   أھداف أھداف

 .  . وأصولھا وأصولھا   الجینیة الجینیة   بالدیانة بالدیانة   التعریف التعریف - ١ ١

 .  . الجینیة الجینیة   الدیانة الدیانة   فى فى   األلوھیة األلوھیة   عقیدة عقیدة   توضیح توضیح - ٢ ٢
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 .  . األلوھیة األلوھیة   عقیدة عقیدة   في في   الجینیة الجینیة   الدیانة الدیانة   بھ بھ   مرت مرت   الذي الذي   التطورات التطورات   تتبع تتبع - ٣ ٣

  .  . الجینیة الجینیة   في في   األلوھیة األلوھیة   عقیدة عقیدة   في في   األخرى األخرى   الدیانات الدیانات   أثر أثر   على على   الوقوف الوقوف - ٤ ٤

     -: :البحث البحث   أھمیة أھمیة

   الدیانة الدیانة   معتنقي معتنقي   لدى لدى   األلوھیة األلوھیة   مفھوم مفھوم   تجلیة تجلیة   الى الى   سعیھ سعیھ   فى فى   البحث البحث   أھمیة أھمیة   تتضح تتضح

   م�ن م�ن   العقی�دة العقی�دة   ھ�ذه ھ�ذه   علیھ علیھ   مرت مرت   وما وما   ، ،األلوھیة األلوھیة   فى فى   عقیدتھم عقیدتھم   فى فى   صة صةوخا وخا   الجینیة، الجینیة،

   وانتھت وانتھت   ، ،العبادة العبادة   یستحق یستحق   الذى الذى   تعالى تعالى   � �   التوحید التوحید   وإنكار وإنكار   باإللحاد باإللحاد   بدأت بدأت   أطوار أطوار

   وق�د وق�د   ، ،تع�الى تع�الى   هللا هللا   بإذن بإذن   –   القادمة القادمة   الصفحات الصفحات   فى فى   سنوضحة سنوضحة   كما كما   –   اآللھة اآللھة   بتعدد بتعدد

   وج�ود وج�ود   أنك�رت أنك�رت   الت�ى الت�ى   الوض�عیة الوض�عیة   ال�دیانات ال�دیانات   أق�دم أق�دم   م�ن م�ن   لكونھا لكونھا   الدیانة الدیانة   ھذه ھذه   اخترت اخترت

   قوی�ا قوی�ا   دافع�ا دافع�ا   األم�ر األم�ر   ھ�ذا ھ�ذا   مثل مثل   وقد وقد   بدایتھا، بدایتھا،   من من   اإللحاد اإللحاد   تسویق تسویق   على على   وقامت وقامت   ، ،هللا هللا

     . .منھا منھا   اإلسالم اإلسالم   موقف موقف   وبیان وبیان   ، ،الدیانة الدیانة   ھذه ھذه   فى فى   للبحث للبحث   ومھما ومھما

     -: :البحث البحث   منھج منھج

   ن�شأة ن�شأة   تتبع تتبع   خالل خالل   من من   ، ،التاریخي التاریخي   المنھج المنھج   الدراسة الدراسة   ھذه ھذه   فى فى   هللا هللا   بفضل بفضل   سلكت سلكت   قد قد

   وبالتعدد وبالتعدد   مرة مرة   باإللحاد باإللحاد   وقولھا وقولھا   ، ،األلوھیة األلوھیة   مفھوم مفھوم   فى فى   وتطورھا وتطورھا   ، ،الجینیة الجینیة   الدیانة الدیانة

   فى فى   أثرت أثرت   التى التى   الخارجیة الخارجیة   المؤثرات المؤثرات   بعض بعض   بسبب بسبب   وذلك وذلك   ، ،األخیرة األخیرة   مرحلھا مرحلھا   فى فى

   جم���ع جم���ع   خ���الل خ���الل   م���ن م���ن   التحلیل���ى التحلیل���ى   الم���نھج الم���نھج   س���لكت س���لكت   كم���ا كم���ا   ، ،ل���دیھم ل���دیھم   األلوھی���ة األلوھی���ة   مفھ���وم مفھ���وم

  .  . وتحلیلھا وتحلیلھا   المعلومات المعلومات

  

     -: :البحث البحث   خطة خطة

  .  . وفھارس وفھارس   ، ،وخاتمة وخاتمة   ، ،مباحث مباحث   وثالثة وثالثة   ، ،مقدمة مقدمة   من من   البحث البحث   خطة خطة   تتكون تتكون

   وأھ�داف وأھ�داف   ، ،الموض�وع الموض�وع   اختب�ار اختب�ار   وأسباب وأسباب   ، ،البحث البحث   أھمیة أھمیة   على على   تمل تملوتش وتش   : :المقدمة المقدمة

  .  . البحث البحث   وأھمیة وأھمیة   ، ،البحث البحث

  .  . الجینیة الجینیة   الدیانة الدیانة:  : األول األول   المبحث المبحث

  .  . الجینیة الجینیة   بالدیانة بالدیانة   التعریف التعریف:  : األول األول   المطلب المطلب
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  .  . الجینیة الجینیة   نشأة نشأة:  : الثاني الثاني   المطلب المطلب

  .  . للجینیة للجینیة   المقدسة المقدسة   الكتب الكتب:  : الثالث الثالث   المطلب المطلب

     . .الجینیة الجینیة   عند عند   األلوھیة األلوھیة   قضیة قضیة:  : الثاني الثاني   المبحث المبحث

  .  . األلوھیة األلوھیة   من من   مھافیرا مھافیرا   موقف موقف:  : األول األول   المطلب المطلب

     األلوھیة األلوھیة   من من   الجینین الجینین   موقف موقف:  : الثاني الثاني   المطلب المطلب

     الجینیین الجینیین   عند عند   األلوھیة األلوھیة   قضیة قضیة   من من   اإلسالم اإلسالم   موقف موقف:  : الثالث الثالث   المبحث المبحث

     لأللوھیة لأللوھیة   مھافیرا مھافیرا   نظرة نظرة   من من   اإلسالم اإلسالم   موقف موقف:  : األول األول   المطلب المطلب

     لأللوھیة لأللوھیة   الجینین الجینین   نظرة نظرة   من من   اإلسالم اإلسالم   موقف موقف:  : الثاني الثاني   المطلب المطلب

  .  . إلیھا إلیھا   توصلت توصلت   التى التى   النتائج النتائج   أھم أھم   وتتضمن وتتضمن:  : ة ةالخاتم الخاتم
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  األول املبحث

  اجلينية الديانة

  

     الجینیة الجینیة   بالدیانة بالدیانة   التعریف التعریف:  : األول األول   المطلب المطلب

   ی�ذكر ی�ذكر   أن أن   ل�ھ ل�ھ   البد البد   ، ،الھندیة الھندیة   الدیانات الدیانات   وخاصة وخاصة   ، ،القدیمة القدیمة   الدیانات الدیانات   فى فى   الباحث الباحث   إن إن
   جمی�ع جمی�ع   ف�ى ف�ى   واض�ح واض�ح   وتأثیر وتأثیر   محوري محوري   دور دور   من من   لھا لھا   لما لما   ، ،الجینیة الجینیة   الدیانة الدیانة   عن عن    شیئا ًشیئا
  .  . الھند الھند   ات اتدیان دیان

     ؟ ؟   الجینیة الجینیة   الدیانة الدیانة   ما ما   یسأل یسأل   سائال سائال   ولعل ولعل

   والجاینی�ة والجاینی�ة   ، ،والجینی�ة والجینی�ة   الجانتی�ة الجانتی�ة:  : مثل مثل   متعددة متعددة   بأشكال بأشكال   العربیة العربیة   المؤلفات المؤلفات   في في   ترد ترد

   األص�ل األص�ل   إل�ى إل�ى   ترج�ع ترج�ع   وكلھ�ا وكلھ�ا   ، ،والجئینوی�ة والجئینوی�ة   ، ،والجینزی�ة والجینزی�ة   ، ،والجان�ستیة والجان�ستیة   ، ،والجینویة والجینویة

   التقلق�ل التقلق�ل   ھ�ذا ھ�ذا   سبب سبب   لكن لكن   ، ،األسماء األسماء   جمیع جمیع   منھ منھ   اشتق اشتق   الذي الذي"  "  دھرما ًدھرما   جینا جینا "  "الھندي الھندي

   طری�ق طری�ق   ب�ل ب�ل   المباش�ر المباش�ر   م�صدره م�صدره   ع�ن ع�ن   ال ال   الھن�دي الھن�دي   اللف�ظ اللف�ظ   ھ�ذا ھ�ذا   نأخ�ذ نأخ�ذ   مازلن�ا مازلن�ا   أننا أننا   ھو ھو

   القدیمة القدیمة   العصور العصور   في في   الجینیون الجینیون   وعرف وعرف   األخرى األخرى   باللغات باللغات   أو أو   باإلنجلیزیة باإلنجلیزیة   لفظھ لفظھ

  ١. .ارتباط ارتباط   كل كل   عن عن   المستقلون المستقلون   أي أي"  " نجاتنا نجاتنا: " : "باسم باسم

   مطبوع�ة مطبوع�ة   ، ،الویدات الویدات   سلطان سلطان   من من   متحررة متحررة   حركة حركة   : :عن عن   عبارة عبارة   الجینیة الجینیة   والدیانة والدیانة

   ، ،المول�د المول�د   تك�رار تك�رار   م�ن م�ن   الخ�وف الخ�وف   عل�ى عل�ى   بنیانھ�ا بنیانھ�ا   أسس أسس   ، ،العام العام   دسي دسيالھن الھن   الذھن الذھن   بطابع بطابع

   طریقتھ���ا طریقتھ���ا   ، ،ال���شاقة ال���شاقة   الریاض���ات الریاض���ات   عمادھ���ا عمادھ���ا   ، ،ال���دنیا ال���دنیا   الحی���اة الحی���اة   ف���ي ف���ي   الزھ���د الزھ���د   من���شؤھا من���شؤھا

                                                           

   ال��شعوب ال��شعوب   ل��دى ل��دى   الدینی��ة الدینی��ة   المعتق��دات المعتق��دات   ، ،   ٥٨ ٥٨/ /٣ ٣   دیوران��ت دیوران��ت   وایری��ل وایری��ل   ول ول   ، ،   الح��ضارات الح��ضارات   ق��صة ق��صة   انظ��ر انظ��ر   ١
    ٢٢١ ٢٢١ص ص   ، ،   بارندر بارندر   جعفرى جعفرى



       
  
 
 

 

 

١٠٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   رھیب�ة رھیب�ة   بدنی�ة بدنی�ة   ریاض�ات ریاض�ات   عل�ى عل�ى   تق�وم تق�وم   ، ،البراھم�ة البراھم�ة   رھبانی�ة رھبانی�ة   غی�ر غی�ر   لكنھ�ا لكنھ�ا   الرھبانی�ة الرھبانی�ة

   فالمث�ل فالمث�ل   معتنقیھ�ا معتنقیھ�ا   نف�وس نف�وس   ف�ي ف�ي   الحی�اة الحی�اة   ش�علة ش�علة   إخم�اد إخم�اد   بغی�ة بغی�ة   عمیقة عمیقة   نفسیة نفسیة   وتأمالت وتأمالت

  ١. .األلم األلم   أو أو   باللذة باللذة   اإلنسان اإلنسان   یأبھ یأبھ   أال أال   ھو ھو   الجینیین الجینیین   عند عند   األعلى األعلى

   الق��رن الق��رن   ف��ي ف��ي   ذل��ك ذل��ك   وك��ان وك��ان   ، ،الھندوس��یة الھندوس��یة   ع��ن ع��ن   من��شقة من��شقة   دیان��ة دیان��ة   فالجینی��ة فالجینی��ة   ھ��ذا ھ��ذا   وعل��ى وعل��ى

   ، ،الطبق�ات الطبق�ات   مبدأ مبدأ   على على   فعل فعل   كرد كرد   مھاویرا مھاویرا   مؤسسھا مؤسسھا   ید ید   على على   المیالد المیالد   قبل قبل   السادس السادس

   اس�تطاعت اس�تطاعت: ( : (ب�ذلك ب�ذلك   وقی�ل وقی�ل   الطبق�ات الطبق�ات   نظام نظام   قبول قبول   إلى إلى   فشلھا فشلھا   بعد بعد   اضطرت اضطرت   لكنھا لكنھا

  ٢) )الھند الھند   في في   البقاء البقاء

  :  : الجینیة الجینیة   نشاة نشاة:  : الثانى الثانى   المطلب المطلب

     -: :اآلتي اآلتي   النحو النحو   على على   ذلك ذلك   فى فى   اآلراء اآلراء   فتعددت فتعددت   الجینیة الجینیة   نشأة نشأة   أسباب أسباب   عن عن   وأما وأما

     - :  :الھندوسیة الھندوسیة   على على   ثورة ثورة   -: : أوال ًأوال

   الدیان���ة الدیان���ة   ف���ى ف���ى   الموج���ود الموج���ود   الطبق��ي الطبق��ي   للنظ���ام للنظ���ام   فع���ل فع���ل   ك��ردة ك��ردة   الجینی���ة الجینی���ة   الدیان���ة الدیان���ة   ظھ��رت ظھ��رت

   أال أال   بغ�یض، بغ�یض،   عن�صري عن�صري   طبق�ى طبق�ى   نظ�ام نظ�ام   وج�ود وج�ود   علیھا علیھا   أخذ أخذ   فالھندوسیة فالھندوسیة   ، ،الھندوسیة الھندوسیة

    ذرع�ا ًذرع�ا   ی�ضیفون ی�ضیفون   الن�اس الن�اس   جع�ل جع�ل   مم�ا مم�ا   الطبق�ات الطبق�ات   جمی�ع جمی�ع   عل�ى عل�ى   البراھم�ة البراھم�ة   تقدیم تقدیم   وھو وھو

   ف�ى ف�ى   الن�اس الن�اس   أفضل أفضل   أنھم أنھم   یزعمون یزعمون   البراھمة البراھمة   ألن ألن   نظرا نظرا   ، ،المقینة المقینة   العنصریة العنصریة   بھذه بھذه

  .   .  عنصرى عنصرى   أساس أساس   على على   الناس الناس   یقسم یقسم   الھندسیة الھندسیة   نظام نظام   أن أن   وذلك وذلك   ، ،العالم العالم   ھذا ھذا

   أو أو   العب��ادة العب��ادة   حی��ث حی��ث   م��ن م��ن   ال ال   ، ،س��واء س��واء   لی��سوا لی��سوا   البرھمی��ة البرھمی��ة   الدیان��ة الدیان��ة   نظ��ر نظ��ر   ف��ى ف��ى   الن��اس الن��اس"  " 

   وم�ا وم�ا   واألعم�ال واألعم�ال   الطبق�ات الطبق�ات   حیث حیث   من من   مختلفون مختلفون   ھم ھم   بل بل   ، ،الزلفى الزلفى   طلب طلب   أو أو   الزھادة الزھادة

   وأن�سباھم وأن�سباھم   وأص�ولھم وأص�ولھم   مھنھم مھنھم   حیث حیث   من من   فیھا فیھا   الناس الناس   قسم قسم   فقد فقد   ، ،مھن مھن   من من   یمتھنون یمتھنون

  :  : طبقات طبقات   أربع أربع   إلى إلى

                                                           

   الرامب�ورى الرامب�ورى   ال�سالم ال�سالم   عب�د عب�د   محمد محمد   ، ،   القدیمة القدیمة   الھند الھند"  " فلسفة فلسفة "  "اث اثوأبح وأبح   مقاالت مقاالت   ضمن ضمن:  : الجینیة الجینیة   انظر انظر   ١
 ٦٠ ٦٠ص ص

    ١٤٢ ١٤٢ص ص   شلبى شلبى   أحمد أحمد/  / د د   ، ،   الكبري الكبري   الھند الھند   أدیان أدیان   أنظر أنظر   ٢



       
  
 
 

 

 

١٠٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

  

   یبین��ون یبین��ون   ال��ذین ال��ذین   ال��دین ال��دین   رج��ال رج��ال   وھ��م وھ��م   ، ،البراھم��ة البراھم��ة   أس��ماھا أس��ماھا   وھ��ى وھ��ى    :  :األول��ى األول��ى   الطبق��ة الطبق��ة

   ؛ ؛   براھم�ا براھم�ا   اإلل�ھ اإلل�ھ   رأس رأس   م�ن م�ن   وا واخلق� خلق�   أنھم أنھم   ویزعمون ویزعمون   ، ،قضایاه قضایاه   ویذكرون ویذكرون   ، ،أحكامھ أحكامھ

   ورأس�ھ ورأس�ھ   المفك�ر المفك�ر   وعقل�ھ وعقل�ھ   ، ،الب�شرى الب�شرى   الج�نس الج�نس   وخالصة وخالصة   الناس الناس   أعلى أعلى   كانوا كانوا   ولذلك ولذلك

   ، ،الج��سم الج��سم   قی��ادة قی��ادة   فھ��و فھ��و   ، ،كل��ھ كل��ھ   ذل��ك ذل��ك   عن��وان عن��وان   الج��سم الج��سم   ف��ى ف��ى   ال��رأس ال��رأس   ألن ألن   وذل��ك وذل��ك   ، ،الم��دبر الم��دبر

  .  . فیھ فیھ   التدبیر التدبیر   وموضع وموضع

  

   م��ن م��ن   خلق��وا خلق��وا   أنھ��م أنھ��م   ویزعم��ون ویزعم��ون   ، ،ك��شتر ك��شتر   وی��سمون وی��سمون   الجن��د الجن��د   طبق��ة طبق��ة   : :الثانی��ة الثانی��ة   والطبق��ة والطبق��ة

   دون دون   وم��رتبتھم وم��رتبتھم   ، ،والق��وة والق��وة   والغ��زاة والغ��زاة   الحم��اة الحم��اة   لھ��ذا لھ��ذا   وھ��م وھ��م   ، ،ویدی��ھ ویدی��ھ   براھم��ا براھم��ا   مناك��ب مناك��ب

  .  . تلیھا تلیھا   التى التى   المرتبة المرتبة   وھى وھى   البراھمة البراھمة   مرتبة مرتبة

  

   اإلل��ھ اإلل��ھ   ركبت��ى ركبت��ى   م��ن م��ن   مخلوق��ون مخلوق��ون   وھ��م وھ��م   ، ،والتج��ار والتج��ار   ال��زراع ال��زراع   طبق��ة طبق��ة   : :الثالث��ة الثالث��ة   والطبق��ة والطبق��ة

   الت��ى الت��ى   الطبق��ة الطبق��ة   وب��ین وب��ین   بی��نھم بی��نھم   والم��سافة والم��سافة)  ) بی��تش بی��تش (  (وت��سمى وت��سمى   ، ،زعمھ��م زعمھ��م   ف��ى ف��ى   براھم��ا براھم��ا

   فیم�ا فیم�ا   خلق�وا خلق�وا   وھ�ؤالء وھ�ؤالء   ؛ ؛   سارى سارىواأل واأل   الخدم الخدم   طبقة طبقة   من من   وقریبة وقریبة   ، ،جدا جدا   كبیرة كبیرة   تسبقھم تسبقھم

  ١" "   ) )شودر شودر (  (وتسمى وتسمى"  " براھما براھما "  "اإللھ اإللھ   قدمي قدمي   من من   یزعمون یزعمون

  

   اآلریین اآلریین   التقاء التقاء   عن عن   نشأ نشأ   التقسیم التقسیم   ھذا ھذا..  .. . .، ،التقسیم التقسیم   ھذا ھذا   في في   للمنبوذون للمنبوذون   دخل دخل   وال وال"  " 

   أس�اس أس�اس   عل�ى عل�ى   ن�شأ ن�شأ   ما ما   أول أول   نشأ نشأ   أنھ أنھ   ھذا ھذا   ومعنى ومعنى   ، ،االصلیین االصلیین   والسكان والسكان   بالتورایین بالتورایین

    الجنس، الجنس،

   نشاطھ نشاطھ   في في   یفوق یفوق    شعبا ًشعبا   اآلریون اآلریون   ن نوكا وكا:  : یقول یقول   فھو فھو   ، ،الرأي الرأي   ھذا ھذا   weech   ویؤید ویؤید

   جن�سھم جن�سھم   ب�سمو ب�سمو    جازم�ا ًجازم�ا    اعتق�ادا ًاعتق�ادا   یعتق�دون یعتق�دون   وك�انوا وك�انوا   ، ،األص�لیین األص�لیین   ال�سكان ال�سكان   وحیویتھ وحیویتھ

  ٢" "النبالء النبالء   معناھا معناھا   بھا بھا   عرفوا عرفوا   التي التي   آري آري   وكلمة وكلمة   ، ،األجناس األجناس   من من   سواھم سواھم   على على

                                                           

    ٤٦ ٤٦   –   ٤٥ ٤٥   ص ص   زھرة زھرة   أبو أبو   محمد محمد)  ) القدیمة القدیمة   الدیانات الدیانات (  (األدیان األدیان   مقارنة مقارنة   فى فى   محاضرات محاضرات   ١
    ٥٢ ٥٢ص ص   شلبى شلبى   أحمد أحمد/  / د د   ، ،   الكبرى الكبرى   الھند الھند   أدیان أدیان   ٢
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   حمل��ة حمل��ة   عام��ة عام��ة   ب��صفة ب��صفة   ی ع��دون ُیع��دون   ال��ذین ال��ذین   والمعلم��ون والمعلم��ون   الكھن��ة الكھن��ة   ھ��م ھ��م   البراھم��ة البراھم��ة   وطبق��ھ وطبق��ھ

   التراثی��ة التراثی��ة   المع��ارف المع��ارف   عل��ى عل��ى   والحف��اظ والحف��اظ   ، ،وجی��ھ وجی��ھوالت والت   باإلرش��اد باإلرش��اد   والمعنی��ون والمعنی��ون   ، ،الثقاف��ة الثقاف��ة

  ١واألخالق واألخالق   العدالة العدالة   وحراسة وحراسة   اآللھة اآللھة   وحقوق وحقوق

   ص��یانة ص��یانة   عل��ى عل��ى   الق��ائمین الق��ائمین   ص��اروا ص��اروا   فق��د فق��د   ، ،والمعرف��ة والمعرف��ة   العل��م العل��م   احتك��روا احتك��روا   البراھم��ة البراھم��ة"  " 

   تربی��ة تربی��ة   وتول��وا وتول��وا   ، ،تع��دیالت تع��دیالت   م��ن م��ن   ماش��اءوا ماش��اءوا   التقالی��د التقالی��د   ھ��ذه ھ��ذه   عل��ى عل��ى   وأدخل��وا وأدخل��وا   ، ،التقالی��د التقالی��د

   بكت�ب بكت�ب   اخت�صوا اخت�صواو و   ، ،من�ھ من�ھ   المكت�وب المكت�وب   ن�شر ن�شر   عل�ى عل�ى   وأش�رفوا وأش�رفوا   األدب، األدب،   وكتب�وا وكتب�وا   ، ،النشأ النشأ

  ٢" "والمشرعیین والمشرعیین   الشراح الشراح   وحدھم وحدھم   وصاروا وصاروا   ، ،الوحي الوحي   بھا بھا   ھبط ھبط   التي التي   الفیدا الفیدا

   ت�دل ت�دل   االجتماعی�ة االجتماعی�ة   الحیاة الحیاة   فى فى   الممارسات الممارسات   بعض بعض    عملیا ًعملیا   البراھمة البراھمة   مارس مارس   وكذلك وكذلك

     -: :المثال المثال   سبیل سبیل   على على   منھا منھا   مقیتة مقیتة   عنصریة عنصریة   على على   واضحة واضحة   داللة داللة

   إذا إذا   ولیط�رده ولیط�رده   ، ،الجرائم الجرائم   جمیع جمیع   اقترف اقترف   ولو ولو   برھمي برھمي   قتل قتل   الملك الملك   ولیتجنب ولیتجنب - ١ ١

  ٣بأذى بأذى   یصیبھ یصیبھ   وال وال   أموالھ أموالھ   جمیع جمیع   لھ لھ   یترك یترك   أن أن   على على   ممتلكھ ممتلكھ   ن نم م   رأى رأى

   ألن ألن    نظ��را ًنظ��را   ال��شوادر ال��شوادر   طبق��ة طبق��ة   م��ن م��ن   یت��زوج یت��زوج   أن أن   البرھم��ي البرھم��ي   عل��ى عل��ى   وممن��وع وممن��وع - ٢ ٢

   یت��زوج یت��زوج   ال�ذي ال�ذي   البرھم�ي البرھم�ي   ول�د ول�د   ویط�رد ویط�رد   ب�ل ب�ل   ، ،عالی�ة عالی�ة   درج�ة درج�ة   ف�ي ف�ي   البرھم�ي البرھم�ي

 . .الشوادرا الشوادرا   من من   امرأة امرأة

   اخت�صت اخت�صت   الت�ى الت�ى   وغیرھ�ا وغیرھ�ا   واالخت�صاصات واالخت�صاصات   المزای�ا المزای�ا   ھ�ذه ھ�ذه   ك�ل ك�ل   إل�ى إل�ى   مھافیرا مھافیرا   نظر نظر

   بث�ورة بث�ورة   ویق�وم ویق�وم   فكره فكره   یستجمع یستجمع   جعلتھ جعلتھ   مما مما   ، ،دفین دفین   حقد حقد   نظرة نظرة   ، ،مة مةالبراھ البراھ   طبقة طبقة   بھا بھا

   ك�ل ك�ل   ع�ن ع�ن   تخل�ى تخل�ى   أن أن   بع�د بع�د   بدعوت�ھ بدعوت�ھ   القی�ام القی�ام   معلن�ا معلن�ا   ، ،الھندوسیة الھندوسیة   التعالیم التعالیم   ضد ضد   عارمة عارمة

     . .ومادیاتھا ومادیاتھا   الحیاة الحیاة   متع متع   من من   شيء شيء

  

  

                                                           

    ١٥٣ ١٥٣، ،   ١٥٢ ١٥٢ص ص   بارندر بارندر   عفرى عفرىج ج   ، ،   الشعوب الشعوب   لدى لدى   الدینیة الدینیة   المعتقدات المعتقدات   انظر انظر   ١
    ١٨٣ ١٨٣ص ص   سعفان سعفان   كامل كامل/  / د د   ، ،   آسیویة آسیویة   معتقدات معتقدات   ٢
    ١٨٤ ١٨٤   ص ص   السابق السابق   المصدر المصدر   ٣
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 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

     -: :مھافیرا مھافیرا   أسسھ أسسھ    جدیدا ًجدیدا    مذھبا ًمذھبا   لیست لیست:  :  ثانیا ًثانیا

   ھن��دي ھن��دي   حك��یم حك��یم   إل��ى إل��ى   وتن��سب وتن��سب   ، ،١الھن��د الھن��د   ف��ي ف��ي   دیان��ة دیان��ة   أق��دم أق��دم   دی��انتھم دی��انتھم   الجینی��ون الجینی��ون   ویعتب��ر ویعتب��ر

   قب�ل قب�ل   التاس�ع التاس�ع   الق�رن الق�رن   في في   وظھر وظھر   الھند الھند   بنارس بنارس   مدینة مدینة   في في   ولد ولد)  ) بارشونات بارشونات (  (اسمھ اسمھ

   ف��ي ف��ي   مھ��اویرا مھ��اویرا   الجین��ي الجین��ي   المب��شر المب��شر   ظھ��ر ظھ��ر   حت��ى حت��ى   الطریق��ة الطریق��ة   ھ��ذه ھ��ذه   واس��تمرت واس��تمرت   ، ،الم��یالد الم��یالد

   ، ،المیالد المیالد   قبل قبل   ٥٩٩ ٥٩٩   حوالى حوالى   ولد ولد   فردھامانا فردھامانا   ویدعى ویدعى   ، ،المیالد المیالد   قبل قبل   السادس السادس   القرن القرن

   م�ن م�ن   ال�شرقي ال�شرقي   ال البال�شم بال�شم   فی�سالي فی�سالي   مدینة مدینة   في في   نبیلة نبیلة   أسرة أسرة   من من   ، ،٢الكشتریا الكشتریا   طبقة طبقة   من من

   أي أي   مھ�اویرا مھ�اویرا   ولق�ب ولق�ب   ، ،بقلی�ل بقلی�ل   من�ھ من�ھ   أس�ن أس�ن   ك�ان ك�ان   لكن�ھ لكن�ھ   لب�وذا لب�وذا    معاص�را ًمعاص�را   وك�ان وك�ان   ، ،الھند الھند

   انتسبت انتسبت   اللقب اللقب   ھذا ھذا   وإلى وإلى   والمتغلب والمتغلب   القاھر القاھر   ومعناھا ومعناھا   بجینا بجینا   ولقب ولقب   ، ،الكبیر الكبیر   البطل البطل

   ثالث���ة ثالث���ة   س���بقھ س���بقھ   أن���ھ أن���ھ   وادع���ى وادع���ى   ، ،الجینی���ة الجینی���ة   بالمدرس���ة بالمدرس���ة   ت���دعى ت���دعى   فأص���بحت فأص���بحت   مدرس���تھ مدرس���تھ

   یم�ارس یم�ارس    عام�ا ًعام�ا   ع�شر ع�شر   اثنت�ي اثنت�ي   م�دة م�دة   عزلتھ عزلتھ   في في   بقي بقي   ، ،آخرھم آخرھم   وأنھ وأنھ    جینا ًجینا   وعشرون وعشرون

ُبحث�ا   الھن�د الھن�د   ف�ي ف�ي   المعروف�ة المعروف�ة   ال�شاقة ال�شاقة   الروحی�ة الروحی�ة   الریاضات الریاضات   من من   العدید العدید    النج�اة النج�اة   ع�ن ع�ن    بحث�ا 

   دین�ھ دین�ھ   إل�ى إل�ى   قوم�ھ قوم�ھ   دع�ا دع�ا   عم�ره عم�ره   م�ن م�ن   واألربع�ین واألربع�ین   الثانیة الثانیة   وفي وفي   ، ،اآلالم اآلالم   من من   والتحرر والتحرر

  ٣) )الجینیة الجینیة (  (الجدید الجدید

   الق�رن الق�رن   ف�ي ف�ي   مھ�اویرا مھ�اویرا   أس�سھ أس�سھ    جدی�دا ًجدی�دا   مذھبا مذھبا   لیست لیست   –   أتباعھا أتباعھا   یقرر یقرر   كما كما   والجینیة والجینیة

   جین�ا جین�ا   وھ�و وھ�و)  ) رس�ابھا رس�ابھا (  (أس�سھ أس�سھ    ج�دا ًج�دا   ق�دیم ق�دیم   مذھب مذھب   ھو ھو   وإنما وإنما   ، ،المیالد المیالد   قبل قبل   السادس السادس

   حت��ى حت��ى   كثی��رون كثی��رون   جینی��ون جینی��ون   علی�ھ علی�ھ   تعاق��ب تعاق��ب   ث��م ث��م   زمن�ھ زمن�ھ   الت��اریخ الت��اریخ   یحف��ظ یحف��ظ   ال ال   ال�ذى ال�ذى   األول األول

 "   " ھو ھو   والعشرون والعشرون   الثالث الثالث   جینا جینا   وكان وكان   ، ،جینا جینا   وعشرین وعشرین   أربعة أربعة   إلى إلى   عددھم عددھم   وصل وصل

   ، ،الثامن الثامن   القرن القرن   فى فى   ومات ومات   المیالد المیالد   قبل قبل   التاسع التاسع   القرن القرن   فى فى   ولد ولد   الذى الذى"  " یارسوانات یارسوانات

   ال��شاقة ال��شاقة   النف��سیة النف��سیة   والریاض��ات والریاض��ات   المجاھ��دة المجاھ��دة   عل��ى عل��ى   یق��وم یق��وم   للرھبانی��ة للرھبانی��ة   نظام��ا نظام��ا   وأس��س وأس��س

  ٤. .والمتعبة والمتعبة

                                                           

 ١٥٢ ١٥٢ص ص   األعظمى األعظمى   الرحمن الرحمن   ضیاء ضیاء   محمد محمد/  / د د   ، ،   الھند الھند   أدیان أدیان   انظر انظر   ١
    الحرب الحرب   رجال رجال   طبقة طبقة   ٢
 ٢٧١ ٢٧١   ص ص   األلوانى األلوانى   الدین الدین   محى محى   ، ،   الھندیة الھندیة   القارة القارة   شبھ شبھ   فى فى   وتطورھا وتطورھا   اإلسالمیة اإلسالمیة   الدعوة الدعوة   انظر انظر   ٣
 ١١٧ ١١٧ص ص   محمد محمد   ابراھیم ابراھیم/  / د د   ، ،   المقدمة المقدمة   مصدرھا مصدرھا   فى فى   وضعیة وضعیةال ال   األدیان األدیان   انظر انظر   ٤



       
  
 
 

 

 

١٠٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   ومعرف�ة ومعرف�ة   الجینی�ة الجینی�ة   ن�شأة ن�شأة   تحدی�د تحدی�د   یمك�ن یمك�ن   ال ال   أن�ھ أن�ھ   المطل�ب المطل�ب   ھ�ذا ھ�ذا   فى فى   القول القول   وخالصة وخالصة

   واألدی���ان واألدی���ان   ، ،الوض���عیة الوض���عیة   األدی���ان األدی���ان   م���ن م���ن   ألنھ���ا ألنھ���ا   الب���احثین الب���احثین   بع���ض بع���ض   ح���سب ح���سب   مؤس��سھا مؤس��سھا

  .  . السماء السماء   من من   منزل منزل   كتاب كتاب   لھا لھا   لیس لیس   الوضعیة الوضعیة

   فی��رى فی��رى   ومؤس��سھا ومؤس��سھا   ن��شأتھا ن��شأتھا   ح��ول ح��ول   لب��احثین لب��احثینا ا   ب��ین ب��ین   الكبی��ر الكبی��ر   االخ��تالف االخ��تالف   ن��رى ن��رى   ل��ذا ل��ذا

   أو أو   ١نك��ارا نك��ارا   ثیرث��ا ثیرث��ا   وع��شرین وع��شرین   أربع��ة أربع��ة   ی��د ی��د   عل��ى عل��ى   تأس��ست تأس��ست   الجینی��ة الجینی��ة   أن أن   الجینی��ون الجینی��ون

  .  . نھایة نھایة   وال وال   لھا لھا   بدایة بدایة   ال ال   دیانة دیانة   أنھا أنھا   یعتقدون یعتقدون   كما كما٢جینا جینا

   آمن�وا آمن�وا   لق�د لق�د   بل بل.  . . .عقیدتھم عقیدتھم   مؤسس مؤسس   ھو ھو   وحده وحده   یكن یكن   لم لم   مھافیرا مھافیرا   إن إن   الجینیون الجینیون   یقول یقول

   أربع��ة أربع��ة   أى أى"  "  جین��ا ًجین��ا "  "شرون شرونوع�� وع��   أربع��ة أربع��ة   الحقیق��ة الحقیق��ة   ف��ى ف��ى   أس��سھا أس��سھا   العقی��دة العقی��دة   ھ��ذه ھ��ذه   ب��أن ب��أن

   ش�عب ش�عب   ویھ�دوا ویھ�دوا   الن�اس الن�اس   لیبشروا لیبشروا   نوریة نوریة   فترات فترات   على على   وظھروا وظھروا   ، ، فاتحا ًفاتحا   وعشرون وعشرون

  ٣. .الجینیین الجینیین   اعتقاد اعتقاد   فى فى   وذلك وذلك   المستقیم المستقیم   الطریق الطریق   إلى إلى   الھند الھند

   أن أن   كما كما   یقولون یقولون   حیث حیث   الدنیا الدنیا   كأزلیة كأزلیة   أزلیة أزلیة   قدیمة قدیمة   الجینة الجینة   أن أن   الجینیون الجینیون   یعتقد یعتقد   كما كما

  ٤. .الجینیة الجینیة   فكذلك فكذلك   نھایة نھایة   وال وال   لھا لھا   بدایة بدایة   ال ال   أزلیة أزلیة   قدیمة قدیمة   الدنیا الدنیا   ھذه ھذه

   الطبق�ى الطبق�ى   النظ�ام النظ�ام   عل�ى عل�ى   ث�ورة ث�ورة   ن�شأت ن�شأت   الجینی�ة الجینی�ة   بأن بأن   القائل القائل   الرأى الرأى   إلى إلى   أمیل أمیل   ولكني ولكني

   ج�اء ج�اء   مھ�افیرا مھ�افیرا   دی�ن دی�ن   أن أن   الرأي الرأي   ھذا ھذا   على على   یدلل یدلل   أن أن   ویمكن ویمكن   ، ،الھندوسیة الھندوسیة   فى فى   الظالم الظالم

   :   : المثال المثال   سبیل سبیل   فعلى فعلى   اعتقاداتھا اعتقاداتھا   من من   كثیر كثیر   فى فى   الھندوسیة الھندوسیة   للدیانة للدیانة    معارضا ًمعارضا

   عن�د عن�د   مرك�زي مرك�زي   وھ�و وھ�و   ، ،الطبق�ي الطبق�ي   النظام النظام   ألغاء ألغاء   على على   قائم قائم   مھافیرا مھافیرا   فكر فكر   أن أن - ١ ١

   الع��الم الع��الم   ھ��ذا ھ��ذا   ف��ى ف��ى   الن��اس الن��اس   وجع��ل وجع��ل   ، ،البراھم��ة البراھم��ة   طبق��ة طبق��ة   وخاص��ة وخاص��ة   ، ،الھندوس��یة الھندوس��یة

   بالنظ�ام بالنظ�ام   اعت�رف اعت�رف   ذل�ك ذل�ك   بع�د بع�د   أن�ھ أن�ھ   بی�د بی�د   ، ،دعوت�ھ دعوت�ھ   بدای�ة بدای�ة   ف�ى ف�ى   وذل�ك وذل�ك   سواسیة سواسیة

 . .الھندوسیة الھندوسیة   فى فى   النظام النظام   ذلك ذلك   عن عن   اختلف اختلف   وإن وإن   الطبقى الطبقى

   كت�ب كت�ب   ، ،البراھم�ة البراھم�ة   عن�د عن�د   المقدس�ة المقدس�ة   الكتب الكتب   صحة صحة   فى فى   الشك الشك   مھافیرا مھافیرا   أعلن أعلن - ٢ ٢

 "   " عنھ��ا عنھ��ا   وی��ستعیض وی��ستعیض   ، ، وتف��صیال ًوتف��صیال   جمل��ة جمل��ة   یرف��ضھا یرف��ضھا   ھ ھجعل�� جعل��   مم��ا مم��ا   –   الفی��را الفی��را

 ".  ". باألنجا باألنجا

                                                           

    جینیا جینیا   أى أى :   : نكارا نكارا   ثیرثا ثیرثا   ١
 الشھوات الشھوات   قتل قتل   فى فى   نفسھ نفسھ   على على   انتصر انتصر   ، ،   المنتصر المنتصر   أى أى:  : جینا جینا   ٢
 ١٥٩ ١٥٩   ص ص   مظھر مظھر   سبحان سبحان   ، ،   الدیانات الدیانات   قصة قصة   انظر انظر   ٣
 ٦٦٢ ٦٦٢ص ص   االعظى االعظى   الدین الدین   ضیاء ضیاء   محمد محمد   ، ،   الھند الھند   وأدیان وأدیان   والمسیحیة والمسیحیة   الیھودیة الیھودیة   فى فى   دراسات دراسات   انظر انظر   ٤



       
  
 
 

 

 

١٠٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   دی�انتھم دی�انتھم   عقائ�د عقائ�د   منھ�ا منھ�ا   یأخ�ذون یأخ�ذون   الت�ى الت�ى   الجینیة الجینیة   للدیانة للدیانة   المقدسة المقدسة   الكتب الكتب   إن إن - ٣ ٣

   ، ،ووص��ایاه ووص��ایاه   مھ��افیرا مھ��افیرا   خط��ب خط��ب   إال إال   ھ��ي ھ��ي   إ، إ،   وأخالقھ��م وأخالقھ��م   ش��رائعھم ش��رائعھم   وجمی��ع وجمی��ع

 . .أتباعھ أتباعھ   وخطب وخطب   وصایا وصایا   وكذلك وكذلك

   كت�ب كت�ب   أو أو   علم�ي علم�ي   ت�راث ت�راث   لھ�ا لھ�ا   ول�یس ول�یس   أتب�اع أتب�اع   لھ�ا لھ�ا   دیان�ة دیان�ة   بوجود بوجود   عاقل عاقل   یصدق یصدق   وھل وھل

   الكت��ب الكت��ب   وأی��ن وأی��ن   الجینی��ة الجینی��ة   الدیان��ة الدیان��ة   أنتجت��ھ أنتجت��ھ   ال��ذى ال��ذى   الت��راث الت��راث   ك��ان ك��ان   ف��أین ف��أین   إذن إذن!  ! ؟  ؟ّ   قدس��ة قدس��ةم م

  .  . لدیانتھم لدیانتھم    براسا ًبراسا   لھم لھم   كانت كانت   التى التى   المقدسة المقدسة

   أن أن   الوض��عیة الوض��عیة   الھن��د الھن��د   أدی��ان أدی��ان   ف��ى ف��ى   الب��احثین الب��احثین   معظ��م معظ��م   یؤك��ده یؤك��ده   ال��رأي ال��رأي   ھ��ذا ھ��ذا   وأی��ضا وأی��ضا

  :  : فیرا فیرا   مھا مھا   ھو ھو   الجینیة الجینیة   للدیانة للدیانة   الحقیقى الحقیقى   المؤسس المؤسس

   قال قال   الجینیة الجینیة   عن عن   الحدیث الحدیث   المؤلف المؤلف   أراد أراد   عندما عندما)  ) الھند الھند   أدیان أدیان (  (كتاب كتاب   ففى ففى - ١ ١

 ١). ).ودیانتھ ودیانتھ   مھافیرا مھافیرا( (

   ھ��م ھ��م   الجاین��ة الجاین��ة   وأتب��اع وأتب��اع   المؤل��ف المؤل��ف   یق��ول یق��ول   –)  ) الحی��ة الحی��ة   األدی��ان األدی��ان (  (كت��اب كت��اب   وف��ى وف��ى - ٢ ٢

 ٢. .الجاینیة الجاینیة   مؤسس مؤسس   مھافیرا مھافیرا   غرار غرار   على على   المادة المادة   غالبو غالبو   أي أي   ، ،الجایین الجایین

   أو أو   العقی�دة العقی�دة   ھ�ذه ھ�ذه   أن�شأ أن�شأ: " : "المؤل�ف المؤل�ف   یق�ول یق�ول)  ) الھن�د الھن�د   في في   الفلسفة الفلسفة (  (كتاب كتاب   وفى وفى - ٣ ٣

   الق��واد الق��واد   طبق��ة طبق��ة   م��ن م��ن"  " آرى آرى   فی��ساال فی��ساال "  "بل��دة بل��دة   م��ن م��ن   وھ��و وھ��و"  " فردھمان��ا فردھمان��ا     الدیان��ة الدیان��ة

   ٤٦٨ ٤٦٨ :   : ٥٤٠ ٥٤٠   ب��ین ب��ین   فیم��ا فیم��ا   قوم��ھ قوم��ھ   ف��ى ف��ى    رئی��سا ًرئی��سا   ك��ان ك��ان   أب أب   وم��ن وم��ن   ، ،والع��ساكر والع��ساكر

   بــ��ـ بــ��ـ   لق��ب لق��ب   كم��ا كم��ا   ، ،الظ��افر الظ��افر   أى أى"  " جین��ا جین��ا "  "جائین��ا جائین��ا   لق��ب لق��ب   ون��ال ون��ال   ، ، تقریب��ا ًتقریب��ا   م م. .ق ق

 ٣. .العظیم العظیم   البطل البطل   أى أى"  " مھافیرا مھافیرا" "

   أن أن   الجینی�ون الجینی�ون   وی�دعى وی�دعى"  " الھند الھند   فى فى   اإلسالم اإلسالم   تاریخ تاریخ "  "كتاب كتاب   صاحب صاحب   یقول یقول - ٤ ٤

   للجینی�ة للجینی�ة   یعرف�ون یعرف�ون   ال ال   الم�ؤرخین الم�ؤرخین   لكن لكنو و   ، ،الھند الھند   فى فى   الدیانات الدیانات   أقدم أقدم   دیانتھم دیانتھم

   أو أو   مؤس��سھا مؤس��سھا   ویعرف��ون ویعرف��ون   ، ،الم��یالد الم��یالد   قب��ل قب��ل   ال��سادس ال��سادس   الق��رن الق��رن   من��ذ من��ذ   إال إال   حقیق��ة حقیق��ة

 ٤. .مھاویرا مھاویرا   األخیر األخیر   منظمھا منظمھا

                                                           

 متوفرة متوفرة   غیر غیر   والترجمة والترجمة   مترجم مترجم   نص نص   ، ،   ١٧٣ ١٧٣ص ص   كارشنت كارشنت   ردھا ردھا   ، ،   الھند الھند   أدیان أدیان   ١
 ٨٢ ٨٢   ص ص   أدیب أدیب   ، ،   الحیة الحیة   األدیان األدیان   ٢
 ٣١٩ ٣١٩ص ص   زیعور زیعور   على على   ، ،   الھند الھند   فى فى   الفلسفة الفلسفة   ٣
    ٤٩ ٤٩ص ص   ، ،   النمر النمر   المنعم المنعم   عبد عبد   د د   ، ،   الھند الھند   فى فى   اإلسالم اإلسالم   تاریخ تاریخ   ٤



       
  
 
 

 

 

١٠٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

 ،المیالدي السادس القرن قبل مشتھرة غیر الجینیة الدیانة  فإن :ذلك وعلى
 وأتباعھ بھ اال الدیانة ھذه تعرف لم لذلك ،مھافیرا أساسھا بنى الذى وأن

  . بعده من إلیھا بالدعوة قاموا الذین ،یھومرید
  

     للجینیة للجینیة   المقدسة المقدسة   الكتب الكتب:  : الثالث الثالث   المطلب المطلب

  

   ، ،ال��سماء ال��سماء   م�ن م�ن   من�زل من�زل   مق�دس مق�دس   كت�اب كت�اب   لھ�ا لھ�ا   لی��ست لی��ست   الت�ى الت�ى   ال�دیانات ال�دیانات   م�ن م�ن   الجینی�ة الجینی�ة   تع�د تع�د

   آلھ��ة آلھ��ة   وتق��دیس وتق��دیس   ، ،هللا هللا   وج��ود وج��ود   إنك��ار إنك��ار   عل��ى عل��ى   تق��وم تق��وم   دیان��ة دیان��ة   –   عرفن��ا عرفن��ا   كم��ا كم��ا   –   ألنھ��ا ألنھ��ا

   خطبھم خطبھم    قدسوا ّقدسوا   دوھم دوھمعب عب   فلما فلما   ، ،) )سیفا سیفا   –   فیشنو فیشنو   –   براھما براھما (  (، ، خصوصا ًخصوصا   الھندوس الھندوس

:  : ش���لبى ش���لبى   أحم���د أحم���د   ال���دكتور ال���دكتور   یق���ول یق���ول.  . المق���دس المق���دس   كت���ابھم كت���ابھم   جعلوھ���ا جعلوھ���ا   ث���م ث���م   ، ،وم���واعظم وم���واعظم

   الخطب الخطب   ثم ثم   ، ،ووصایاه ووصایاه   مھاویرا مھاویرا   خطب خطب   ھى ھى   الجینیین الجینیین   لدى لدى   المقدسة المقدسة   فالمصادر فالمصادر" "

   ھ�ذا ھ�ذا   انتق�ل انتق�ل   وق�د وق�د   ، ،الجینی�ین الجینی�ین    والن�ساك ُوالن�ساك   والرھب�ان والرھب�ان   والعرف�اء والعرف�اء   للمری�دین للمری�دین   والوص�ایا والوص�ایا

   ھذا ھذا   ضیاع ضیاع   خیف خیف   ثم ثم   ، ،المشافھة المشافھة   طریق طریق   عن عن   جیل جیل   إلى إلى   جیل جیل   من من   المقدس المقدس   التراث التراث

   جمع��ھ جمع��ھ   إل��ى إل��ى   النی��ة النی��ة   فاتجھ��ت فاتجھ��ت   ، ،بغی��ره بغی��ره   اختالط��ھ اختالط��ھ   أو أو   ، ،بع��ضھ بع��ضھ   ض��یاع ض��یاع   أو أو   الت��راث الت��راث

   ف��ى ف��ى   الم��یالد الم��یالد   قب��ل قب��ل   الراب��ع الراب��ع   الق��رن الق��رن   ف��ى ف��ى   الجینی��ة الجینی��ة   زعم��اء زعم��اء   ل��ذلك ل��ذلك   واجتم��ع واجتم��ع   ، ،وكتابت��ھ وكتابت��ھ

   ع�دة ع�دة   ف�ى ف�ى   الت�راث الت�راث   بع�ض بع�ض   وجمع�وا وجمع�وا   ، ،األم�ر األم�ر   ھذا ھذا   وتدارسوا وتدارسوا"  " بترا بترا   باطلى باطلى "  "مدینة مدینة

   ل��م ل��م   كم��ا كم��ا   ، ،ادر ادرالم��ص الم��ص   بع��ض بع��ض   ف��ى ف��ى   ال��بعض ال��بعض   بع��ضھم بع��ضھم   ب��ین ب��ین   اختلف��وا اختلف��وا   ولك��نھم ولك��نھم   ، ،أس��فار أس��فار

   الق�انون الق�انون   كتاب�ة كتاب�ة   تأجل�ت تأجل�ت   ول�ذلك ول�ذلك   ، ،علی�ھ علی�ھ   اتفق�وا اتفق�وا   م�ا م�ا   ح�ول ح�ول   الناس الناس   جمع جمع   فى فى   ینجحوا ینجحوا

   علی�ھ علی�ھ   الح�صول الح�صول   اس�تطاعوا اس�تطاعوا   م�ا م�ا   آن�ذاك آن�ذاك   ف�دونوا ف�دونوا.  . میالدی�ة میالدی�ة   ٥٧ ٥٧   سنة سنة   حتى حتى   الجینى الجینى

   الق�رن الق�رن   وف�ى وف�ى   ، ،والع�ارفین والع�ارفین   الحف�اظ الحف�اظ   بوف�اة بوف�اة   الت�راث الت�راث   ھ�ذا ھ�ذا   م�ن م�ن    كثی�را ًكثی�را   فق�دوا فق�دوا   أن أن   بع�د بع�د

   ال�رأى ال�رأى   تق�رر تق�رر   حی�ث حی�ث)  ) ى ىوالبھ� والبھ� (  (بمدین�ة بمدین�ة   آخ�ر آخ�ر    مجل�سا ًمجل�سا   عق�دوا عق�دوا   الم�یالدى الم�یالدى   الخامس الخامس

  ١". ".المقدس المقدس   الجینى الجینى   التراث التراث   حول حول   األخیر األخیر

   ف�ي ف�ي   الناس الناس   أبرع أبرع   من من   الجینیین الجینیین   أن أن   السیما السیما   المقدسة المقدسة   المصادر المصادر   من من   العدید العدید   وھناك وھناك

   وع�ددھا وع�ددھا   مھ�اویرا مھ�اویرا   خط�ب خط�ب   وھ�و وھ�و"  " التقلیدي التقلیدي   القانون القانون "  "األجاما األجاما: ( : (وأھمھا وأھمھا   الخطابة الخطابة

   الت��ي الت��ي   األس��ئلة األس��ئلة   ع��ن ع��ن   وإجابات��ھ وإجابات��ھ   وص��ایاه وص��ایاه   جان��ب جان��ب   إل��ى إل��ى   ، ،خطب��ة خطب��ة   وخم��سون وخم��سون   خم��س خم��س

                                                           

 ١٢١ ١٢١ص ص   شلبى شلبى   احمد احمد/  / د د   ، ،   الكبرى الكبرى   الھند الھند   أدیان أدیان   ١



       
  
 
 

 

 

١١٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   الن���ساك الن���ساك   إل���ى إل���ى   المن���سوبة المن���سوبة   والوص���ایا والوص���ایا   الخط���ب الخط���ب   إل���ى إل���ى   باإلض���افة باإلض���افة   ، ،إلی���ھ إلی���ھ   وجھ���ت وجھ���ت

  ١). ).الجینیین الجینیین   والرھبان والرھبان

   مھ�افیرا مھ�افیرا   خط�ب خط�ب   منھ�ا منھ�ا   الجینی�ة الجینی�ة   للدیان�ة للدیان�ة   المقدسة المقدسة   المصادر المصادر   عن عن   الحدیث الحدیث   أن أن   وبما وبما

  . .خطبھ خطبھ   من من    شیئا ًشیئا   أذكر أذكر   أن أن   المناسب المناسب   من من   فإنھ فإنھ

   فل��یس فل��یس   ، ،.. ..الخ��الص الخ��الص   نفوس��كم نفوس��كم   داخ��ل داخ��ل   ف��ى ف��ى: " : "ی��وم ی��وم   ذات ذات   ألتباع��ھ ألتباع��ھ   مھ��افیرا مھ��افیرا   یق��ول یق��ول

   یج�د یج�د   أن أن   للم�رء للم�رء   یمك�ن یمك�ن.  . . .واألوثان واألوثان   األصنام األصنام   بعبادة بعبادة   وال وال   ، ،ین ینبالقراب بالقراب   وال وال   بالصالة بالصالة

   بالعم�ل بالعم�ل   ولك�ن ولك�ن.  . . .ال�صالحة ال�صالحة   الحی�اة الحی�اة   طری�ق طری�ق   إل�ى إل�ى   ی�صل ی�صل   أو أو.  . . .والغف�ران والغف�ران   الخالص الخالص

   ت�صد ت�صد   وال وال    طعام�ا ًطعام�ا   من�ھ من�ھ   للتخ�ذ للتخ�ذ   الحی�وان الحی�وان   تقت�ل تقت�ل   ال ال   ، ،النرفانا النرفانا   تبلغ تبلغ   أن أن   یمكن یمكن   الطیب الطیب

   البعوض��ة البعوض��ة   تقت��ل تقت��ل   ال ال..  .. وق��ت وق��ت   أى أى   ف��ى ف��ى   المخلوق��ات المخلوق��ات   أدن��ى أدن��ى   تقت��ل تقت��ل   وال وال   ، ، بح��را ًبح��را   أو أو    ب��را ًب��را

   م�ن م�ن   تقات�ل تقات�ل   وال وال   ، ،الحرب الحرب   إلى إلى   تذھب تذھب   وال وال   ، ،تلسعك تلسعك   التى التى   النملة النملة   وال وال   ، ،تعضك تعضك   التى التى

  ٢. .روح روح   لھا لھا   الدودة الدودة   فحتى فحتى.  . . .الطریق الطریق   على على   دودة دودة   تدس تدس   وال وال   ، ،یھاجمك یھاجمك

   ، ،عن�اء عن�اء   والم�وت والم�وت.  . . .عن�اء عن�اء   والم�رض والم�رض   ، ،عن�اء عن�اء   ف�المیالد ف�المیالد..  .. عن�اء عن�اء   كلھ�ا كلھ�ا   اإنسان اإنسان   حیاة حیاة

  ٣. .عناء عناء   المرء المرء   مایرید مایرید   إلى إلى   والسعى والسعى

   خط�ب خط�ب   ب�أن ب�أن   للق�ول للق�ول   ال�صواب ال�صواب   انب�ة انب�ةمج مج   ل�ھ ل�ھ   یتب�ین یتب�ین   الجینی�ة الجینی�ة   الدیانة الدیانة   في في   الباحث الباحث   إن إن

   األم�ر األم�ر   أول أول   في في   –   النحلة النحلة   ھذه ھذه   قواعد قواعد   أن أن   الواقع الواقع. "  . " حیاتھ حیاتھ   في في   دونت دونت   قد قد   مھافیرا مھافیرا

   ل�م ل�م   حی�ث حی�ث   الم�شافھة الم�شافھة   طری�ق طری�ق   ع�ن ع�ن   جیل جیل   بعد بعد   جیال جیال   الناس الناس   یتناقلھا یتناقلھا   شفویة شفویة   كانت كانت   –

   الن�وع الن�وع   ھ�ذا ھ�ذا   وت�واتر وت�واتر   الشفھي الشفھي   النقل النقل   على على   اعتمادا اعتمادا   بتدوینھا بتدوینھا   الجینیین الجینیین   من من   أحد أحد   یقم یقم

   ولك�ن ولك�ن   معین�ة معین�ة   من�اطق من�اطق   ف�ى ف�ى   مح�صورة مح�صورة   كانت كانت   النحلة النحلة   ھذه ھذه   أن أن   سیما سیما   وال وال   النقل النقل   من من

  .  . المتأخرة المتأخرة   العصور العصور   فى فى

   ، ،ف�رعین ف�رعین   إل�ى إل�ى   الفك�رة الفك�رة   ھ�ذه ھ�ذه   حی�ال حی�ال   الجینی�ة الجینی�ة   أتب�اع أتب�اع   فانق�سم فانق�سم   الت�دوین الت�دوین   فكرة فكرة   ظھرت ظھرت

   بھ��ا بھ��ا   واالحتف��اظ واالحتف��اظ   الجینی��ة الجینی��ة   قواع��د قواع��د   بت��دوین بت��دوین   األول األول   الف��رع الف��رع   وق��ام وق��ام.  . ومع��ارض ومع��ارض   مؤی��د مؤی��د

                                                           

 ٥٨ ٥٨ص ص   ، ،   الجیناوات الجیناوات   وثقافة وثقافة   دیانة دیانة   ١
 ١٤٢ ١٤٢ص ص   مظھر، مظھر،   سلیمان سلیمان   ، ،   ات اتالدیان الدیان   قصة قصة   انظر انظر   ٢
    السابق السابق   المصدر المصدر   انظر انظر   ٣



       
  
 
 

 

 

١١١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   یع�ھ یع�ھجم جم   فق�د فق�د   ق�د ق�د   الت�دوین الت�دوین   ھ�ذا ھ�ذا   ولكن ولكن.  . المیالدى المیالدى   األول األول   القرن القرن   أواخر أواخر   فى فى   مكتوبة مكتوبة

   القی�ام القی�ام   إل�ى إل�ى   الث�اني الث�اني   الف�رع الف�رع   اض�طر اض�طر   ولھ�ذا ولھ�ذا   ، ،الت�اریخ الت�اریخ   كتب كتب   فى فى   خبره خبره   إال إال   یبق یبق   ولم ولم

  ١. .األول األول   الفرع الفرع   بھ بھ   قام قام   لما لما   مماثلة مماثلة   بعملیة بعملیة

   ق�رون ق�رون   خم�سة خم�سة   بح�والي بح�والي   األول األول   ع�ن ع�ن   مت�أخرا مت�أخرا   ج�اء ج�اء   ق�د ق�د   الثاني الثاني   التدوین التدوین   ھذا ھذا   أن أن   إال إال

   إال إال   ی�تم ی�تم   ل�م ل�م   وعقائ�دھا وعقائ�دھا   وقواع�دھا وقواع�دھا   الجینیة الجینیة   ألسس ألسس   التالى التالى   التدوین التدوین   أن أن   الثابت الثابت   فمن فمن

   العلم���اء العلم���اء   یرج���ع یرج���ع   وإلیھ���ا وإلیھ���ا   ، ،اآلن اآلن   حت���ى حت���ى   باقی���ة باقی���ة   ومدونات���ھ ومدونات���ھ   ، ،م م   ٥٣٦ ٥٣٦   ة ةس���ن س���ن   ح���والى ح���والى

  ٢. .وعقائدھا وعقائدھا   الجینیة الجینیة   عن عن   معلوماتھم معلوماتھم   نشر نشر   في في   والباحثون والباحثون

   أردھ���ا أردھ���ا "  "لغت��ھ لغت��ھ   وكان��ت وكان��ت   الم���شافھة الم���شافھة   طری��ق طری��ق   ع��ن ع��ن   الت���راث الت���راث   ھ��ذا ھ��ذا   ت��داول ت��داول   واس��تمر واس��تمر

   اللغ��ة اللغ��ة   اختی��رت اختی��رت   وتدوین��ھ وتدوین��ھ   حفظ��ھ حفظ��ھ   ال��ى ال��ى   الجینی��ین الجینی��ین   نی��ة نی��ة   اتجھ��ت اتجھ��ت   فلم��ا فلم��ا   ، ،٣" "مج��دى مج��دى

  .  . لھ لھ   رسمیة رسمیة   لغة لغة   السنسكریتیة السنسكریتیة

   اتباع�ھ اتباع�ھ   وخطب وخطب   ووصایاه ووصایاه   مھافیرا مھافیرا   خطب خطب   أن أن   ، ،البحث البحث   ھذا ھذا   فى فى   القول القول   ة ةوخالص وخالص

  .  . وحیاتھم وحیاتھم   شرائعھم شرائعھم   في في   الجینیون الجینیون   یرجع یرجع   إلیھ إلیھ   ، ،للجینیة للجینیة    مقدسا ًمقدسا    مصدرا ًمصدرا   صارت صارت

                                                           

 ١١٩ ١١٩ص ص   ابراھیم ابراھیم   محمد محمد   ابراھیم ابراھیم   ، ،   المقدسة المقدسة   مصدرھا مصدرھا   فى فى   الوضعیة الوضعیة   األدیان األدیان   ١
 ١١٦ ١١٦ص ص   غالب غالب   محمد محمد/  / د د   ، ،   الشرقیة الشرقیة   الفلسفة الفلسفة   انظر انظر   ٢
   انظ��ر انظ��ر   السن��سكریتیة السن��سكریتیة   اللغ��ة اللغ��ة   قب��ل قب��ل   البوذی��ة البوذی��ة   الدیان��ة الدیان��ة   بھ��ا بھ��ا   المكت��وب المكت��وب   القدیم��ة القدیم��ة   اللغ��ة اللغ��ة:  : مج��دى مج��دى   أرادھ��ا أرادھ��ا   ٣

 ویكیبدیا ویكیبدیا   ، ،   الموسوعة الموسوعة



       
  
 
 

 

 

١١٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   اجلينية ىف األلوهية قضية -:الثاين املبحث

   نظ�رة نظ�رة   ل�ھ ل�ھ   ومھ�افیرا ومھ�افیرا   ، ،العقدی�ة العقدی�ة   م�سائلھا م�سائلھا   أھ�م أھ�م   الجینی�ة الجینی�ة   ف�ي ف�ي   األلوھیة األلوھیة   قضیة قضیة   تعتبر تعتبر

   فیھ�ا فیھ�ا   ن�شأ ن�شأ   الت�ى الت�ى   الظ�روف الظ�روف   ب�سبب ب�سبب   وذل�ك وذل�ك   ، ،األدیان األدیان   من من   كثیر كثیر   عن عن   تختلف تختلف   خاصة خاصة

  .  . دینھ دینھ

   الكبی�ر الكبی�ر   الف�راغ الف�راغ   إل�ى إل�ى   یرج�ع یرج�ع   وذل�ك وذل�ك   ، ،العقیدة العقیدة   ھذه ھذه   طوروا طوروا   بعده بعده   من من   أتباعھ أتباعھ   أن أن   إال إال

  :  : اآلتیة اآلتیة   المطالب المطالب   في في   ذلك ذلك   وسیتبین وسیتبین   ، ،العقیدة العقیدة   ھذه ھذه   في في   مھافیرا مھافیرا   تركھ تركھ   الذي الذي

  .  . األلوھیة األلوھیة   من من   مھافیرا مھافیرا   موقف موقف:  : األول األول   المطلب المطلب

  .  . األلوھیة األلوھیة   ن نم م   الجینیین الجینیین   موقف موقف:  : الثاني الثاني   المطلب المطلب

     األولوھیة األولوھیة   من من   مھافیرا مھافیرا   موقف موقف:  : األول األول   المطلب المطلب

   أذك��ر أذك��ر   أن أن   أرى أرى   ف��إنني ف��إنني   األلوھی��ة األلوھی��ة   عقی��دة عقی��دة   تج��اه تج��اه   مھ��افیرا مھ��افیرا   موق��ف موق��ف   ع��ن ع��ن   البح��ث البح��ث   قب��ل قب��ل

   وق�د وق�د   ، ،األلوھی�ة األلوھی�ة   من من   موقفھا موقفھا   یتضح یتضح   حتى حتى   الدیانة الدیانة   ھذه ھذه   علیھا علیھا   قامت قامت   التي التي   المبادئ المبادئ

   الیھ��ا الیھ��ا   دع��ا دع��ا   الت��ي الت��ي   الجینی��ة الجینی��ة   مب��ادئ مب��ادئ)  ) األس��واق األس��واق   ف��ى ف��ى   آلھ��ة آلھ��ة (  (كت��اب كت��اب   ص��احب ص��احب   ذك��ر ذك��ر

  ". ".مھاویرا مھاویرا "  "زعیمھا زعیمھا

   -:یلى فیما المبادئ ھذه ولخص

    الویدا الویدا   بكتب بكتب   االعتراف االعتراف   عدم عدم - ١ ١

    ألوھیتھا ألوھیتھا   بنظام بنظام   االعتراف االعتراف   عدم عدم - ٢ ٢

    أعظم أعظم   خالق خالق   وجود وجود   انكار انكار - ٣ ٣

    للسالم للسالم   طریق طریق   خیر خیر   ھو ھو   الزھد الزھد - ٤ ٤

 الخیر الخیر   طریق طریق   ھو ھو   األرواح األرواح   نتائج نتائج - ٥ ٥

    قرابین قرابین   وال وال   صالة صالة   ال ال - ٦ ٦

    رفیعة رفیعة   منزلة منزلة   االنتحار االنتحار - ٧ ٧

 والتجرد والتجرد   الزھد الزھد   في في   إمعان إمعان   المطلق المطلق   العرى العرى - ٨ ٨



       
  
 
 

 

 

١١٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   كان��ت كان��ت   ول��و ول��و   ال��صغیرة ال��صغیرة   الح��شرات الح��شرات   ض��د ض��د   حت��ى حت��ى   العن��ف العن��ف   ع��ن ع��ن   د داالبتع��ا االبتع��ا    - ٩ ٩

  ١. .ضارة ضارة

   اجتماعى اجتماعى   نظام نظام   على على   اجتماعیة اجتماعیة   ثورة ثورة   فھى فھى   الھندوسیة الھندوسیة   تواجھ تواجھ   كلھا كلھا   مبادئ مبادئ   وھي وھي

  .  . فاسد فاسد

  

   ف��ى ف��ى   وذل��ك وذل��ك   األلوھی��ة األلوھی��ة   إنك��ار إنك��ار   أو أو   ، ،األعظ��م األعظ��م   الخ��الق الخ��الق   إنك��ار إنك��ار   س��بق س��بق   مم��ا مم��ا   وواض��ح وواض��ح

   ص�الة ص�الة   ال ال   ال�سادس ال�سادس   المب�دأ المب�دأ   وف�ى وف�ى   ، ،ال�سابقة ال�سابقة   المب�ادئ المب�ادئ   من من   والثالث والثالث   الثانى الثانى   المبدأین المبدأین

   خاللھ�ا خاللھ�ا   م�ن م�ن   یت�صرع یت�صرع   الت�ى الت�ى   ال�صلوات ال�صلوات   ھ�ذه ھ�ذه   إلی�ھ إلی�ھ   ت�ؤدى ت�ؤدى   إلھ إلھ   ال ال   ألنھ ألنھ   قرابین قرابین   ال الو و

   إلی�ھ إلی�ھ   تق�دم تق�دم   إل�ھ إل�ھ   وال وال   ، ،وإعظ�ام وإعظ�ام   إجالل إجالل   وقوف وقوف   أمامھا أمامھا   یقفون یقفون   كما كما   لآللھة لآللھة   الھندوس الھندوس

   ونظامھا ونظامھا   ، ،وآلھتھا وآلھتھا   وكتبھا وكتبھا   الھندوسیة الھندوسیة   على على   عارمة عارمة   ثورة ثورة   بالفعل بالفعل   فھى فھى   ، ،القرابین القرابین

  ٢. .االجتماعى االجتماعى

   ك�ان ك�ان   فقد فقد   البراھمة البراھمة   طبقة طبقة   من من   نتقاما نتقاماا ا   الجینیة الجینیة   نحلة نحلة   بتأسیس بتأسیس"  " مھاویرا مھاویرا "  "قام قام   ولقد ولقد

   حی�اة حی�اة   ب�ھ ب�ھ   ف�ضاقت ف�ضاقت   ، ،الك�شتریة الك�شتریة"  " الح�رب الح�رب   رج�ال رج�ال   طبق�ة طبق�ة "   " الثانی�ة الثانی�ة   الطبق�ة الطبق�ة   من من   ھو ھو

   فتبت��ل فتبت��ل   ، ،والم��ساواة والم��ساواة   بالكرام��ة بالكرام��ة   وش��عوره وش��عوره   اإلن��سان اإلن��سان   لفط��رة لفط��رة   وتح��دیھا وتح��دیھا   الھندوس��یة الھندوس��یة

  ٣. .الھندوسیة الھندوسیة   على على   للثورة للثورة   وأھلھ وأھلھ   أقاربھ أقاربھ   ودعا ودعا

   ت توأوج��د وأوج��د   ظھ��رت ظھ��رت   الت��ى الت��ى   اكھنوتی��ة اكھنوتی��ة   ض��د ض��د   عنی��ف عنی��ف   فع��ل فع��ل   ك��رد ك��رد   ظھ��رت ظھ��رت   فالجینی��ة فالجینی��ة

   وتوطی���د وتوطی���د   الفردی���ة الفردی���ة   مآربھ���ا مآربھ���ا   وتحقی���ق وتحقی���ق   ، ،الشخ���صیة الشخ���صیة   أغراض���ھا أغراض���ھا   ل���صالح ل���صالح   التفرق���ة التفرق���ة

  ٤. .أجمعین أجمعین   الناس الناس   على على   سیطرتھا سیطرتھا

   اإللح�اد اإللح�اد   ذل�ك ذل�ك   مرج�ع مرج�ع   ولع�ل ولع�ل   ، ،آلھ�ة آلھ�ة   أو أو   ، ،إل�ھ إل�ھ   بوج�ود بوج�ود   یؤمن یؤمن   ال ال   إلحادى إلحادى   دین دین   وھي وھي

   الق�ول الق�ول   أن أن   م�نھم م�نھم   ظن�ا ظن�ا   ، ،البراھم�ة البراھم�ة   عل�ى عل�ى   ث�ورة ث�ورة   تمث�ل تمث�ل   كان�ت كان�ت   الجینیة الجینیة   أن أن   إلى إلى   یعود یعود

   ، ،الناس الناس   فى فى   یتحكمون یتحكمون   الكھنة الكھنة   من من   طبقة طبقة   وجود وجود   إلى إلى   یؤدى یؤدى   قد قد   آلھة آلھة   أو أو   إلھ إلھ   بوجود بوجود

                                                           

 ١٦٢ ١٦٢/ /٣ ٣   العریني العریني   محمد محمد/  / د د   ، ،   والوضعیة والوضعیة   السماویة السماویة   األدیان األدیان   انظر انظر   ١
   ب�الل ب�الل   الك�ریم الك�ریم   عب�د عب�د/  / د د   ، ،   من�ھ من�ھ   االسالم االسالم   وموقف وموقف   الكبرى الكبرى   الھند الھند   أدیان أدیان   من من   االجتماعي االجتماعي   النظام النظام   انظر انظر   ٢

 ٧٨ ٧٨، ،   ٧٧ ٧٧ص ص
 ١٤٧ ١٤٧ص ص   شلبى شلبى   رؤوف رؤوف/  / د د   ، ،   الشرق الشرق   من من   القدیمة القدیمة   األدیان األدیان   انظر انظر   ٣
 الندوى الندوى   اسماعیل اسماعیل   محمد محمد/  / د د   ، ،   القدیمة القدیمة   الھند الھند   انظر انظر   ٤



       
  
 
 

 

 

١١٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

 "   " ألغ��ى ألغ��ى   ولھ��ذا ولھ��ذا   ، ،واآللھ��ة واآللھ��ة   الن��اس الن��اس   ب��ین ب��ین   الوس��اطھ الوس��اطھ   ویحتك��رون ویحتك��رون   ، ،بھ��م بھ��م   وی��ستبدلون وی��ستبدلون

   أكب��ر أكب��ر   روح روح   یوج��د یوج��د   ال ال   أن��ھ أن��ھ   یعتق��د یعتق��د   وھ��و وھ��و   أساس��ھا أساس��ھا   م��ن م��ن   األلوھی��ة األلوھی��ة   فك��رة فك��رة"  " مھ��اویرا مھ��اویرا

   أو أو   إن��سان إن��سان   م��ن م��ن   الك��ون الك��ون   ف��ى ف��ى   م��ا م��ا   ك��ل ك��ل   وإنم��ا وإنم��ا   ، ،الك��ون الك��ون   ھ��ذا ھ��ذا   خل��ق خل��ق   إلی��ھ إلی��ھ   ی��رد ی��رد   وأعظ��م وأعظ��م

   علیھ��ا علیھ��ا   یج��رى یج��رى   م��ستقلة م��ستقلة   خال��دة خال��دة   روح روحف��ال ف��ال   وروح وروح   ج��سم ج��سم   م��ن م��ن   یتك��ون یتك��ون   إنم��ا إنم��ا   حی��وان حی��وان

  ١. .جسم جسم   إلى إلى   جسم جسم   من من   التناسخ التناسخ

   خل�ق خل�ق   أنكر أنكر   وبالتالى وبالتالى   ، ،باآللھة باآللھة   مھافیرا مھافیرا   اعتراف اعتراف   عدم عدم   یتبین یتبین   سبق سبق   ما ما   خالل خالل   ومن ومن

   ال�شبھات ال�شبھات   ب�بعض ب�بعض   ذل�ك ذل�ك   عل�ى عل�ى   ی�ستدل ی�ستدل   أن أن   وحول وحول   ، ،قدیم قدیم   العالم العالم   أن أن   وادعى وادعى   ، ،العالم العالم

     - :  :منھا منھا   عقلیة عقلیة   أدلة أدلة   أنھا أنھا   ادعى ادعى   التي التي

   إن إن: (  : ( تق��ول تق��ول   الطبیع��ة الطبیع��ة   وراء وراء   م��ا م��ا   عل��م عل��م   ف��ي ف��ي   العلمی��ة العلمی��ة   الحقیق��ة الحقیق��ة   أن أن   الجینی��ة الجینی��ة   ی��دعي ی��دعي

   نخل�ق نخل�ق   أو أو   الالش�يء الالش�يء   ن�دمر ن�دمر   أن أن   ن�ستطیع ن�ستطیع   ال ال   ف�نحن ف�نحن)  ) للت�دمیر للت�دمیر   قاب�ل قاب�ل   غی�ر غی�ر   الالشيء الالشيء

   العالم العالم   وأن وأن.  . لھ لھ   بدایة بدایة   ال ال   أنھ أنھ   كما كما   وأزلي وأزلي   خالد خالد   العالم العالم   وبالتالى وبالتالى   ، ،شيء شيء   ال ال   من من    شئیا ًشئیا

  ٢حداد حداد   أو أو   نجار نجار   المثال المثال   سبیل سبیل   على على)  ) إلھ إلھ (  (شخص شخص   أي أي   ید ید   على على   یخلق یخلق   لم لم

   م�ن م�ن   مھ�افیرا مھ�افیرا   عن�د عن�د   قام�ت قام�ت   الت�ي الت�ي   الفك�رة الفك�رة   نع�رف نع�رف   أن أن   یمكننا یمكننا   النص النص   ھذا ھذا   خالل خالل   من من

   أق�رب أق�رب   األزل األزل   من�ذ من�ذ   ك�ان ك�ان   الع�الم الع�الم   وج�ود وج�ود   أن أن   زعم�ھ زعم�ھ   وھ�ي وھ�ي   اإللھ اإللھ   وجود وجود   إثبات إثبات   عدم عدم

  . .خالق خالق   ید ید   على على   خلق خلق   العالم العالم   كون كون   من من   العقل العقل   إلى إلى

   س�بب س�بب   أو أو   خالق خالق   وجود وجود   نفرض نفرض   أن أن   الضروري الضروري   من من   لیس لیس   إنھ إنھ "   " یقولون یقولون   فھم فھم   ولذا ولذا

   یخل�ق یخل�ق   ل�م ل�م   ال�ذي ال�ذي   لق لقالخا الخا   إن إن   بقولھ بقولھ   الفرض الفرض   ھذا ھذا   یفند یفند   ان ان   یستطیع یستطیع   طفل طفل   فكل فكل   ، ،أول أول

   ك�ان ك�ان   الك�ون الك�ون   أن أن   نعتق�د نعتق�د   أن أن   ال�سلیم ال�سلیم   المنط�ق المنط�ق   إل�ى إل�ى   ألق�رب ألق�رب   یسبقھ یسبقھ   لم لم   الذي الذي   والسبب والسبب

   ق�وى ق�وى   إلى إلى   ترجع ترجع   لھا لھا   نھایة نھایة   ال ال   التى التى   وأطواره وأطواره   تغیراتھ تغیراتھ   وأن وأن   ، ،األزل األزل   منذ منذ    موجودا ًموجودا

  ٣" "إلھ إلھ   صناعة صناعة   إلى إلى   كلھ كلھ   ھذا ھذا   تعزو تعزو   أن أن   من من   ، ،الطبیعة الطبیعة   في في   كامنة كامنة

                                                           

 ١١٩ ١١٩،ص ،ص   المقدسة المقدسة   مصادرھا مصادرھا   في في   الوضعیة الوضعیة   ن ناألدیا األدیا   ١

١ ١   Revision: Religion and Culture of Jains. Dr: Jyoti Prasad Jain.P. 

And: The Religions of india.P.. 
    ٥٩ ٥٩/ /٣ ٣   دیورانت دیورانت   ول ول   الحضارة الحضارة   قصة قصة   ٣



       
  
 
 

 

 

١١٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   فھ�ي فھ�ي.  . والم�ادة والم�ادة   ال�روح ال�روح   ب�ین ب�ین   كان�ت كان�ت   التي التي   للعالقات للعالقات   نتیجة نتیجة   الدنیا الدنیا   أن أن   یعتقدون یعتقدون   فھم فھم

   كان�ت كان�ت   ب�ل ب�ل.  . موج�د موج�د   فأوج�دھا فأوج�دھا   معروف�ة معروف�ة   تك�ن تك�ن   لم لم   ألنھا ألنھا   ، ،والمادة والمادة   الروح الروح   قدم قدم   قدیمة قدیمة

  ١. .الجدیدة الجدیدة   العالقة العالقة   ألجل ألجل   الشكل الشكل   بھذا بھذا   وتشكلت وتشكلت   آخر آخر   بشكل بشكل   األزل األزل   من من   موجودة موجودة

   وص�ل وص�ل   حت�ى حت�ى   ال�شيء ال�شيء   بع�ض بع�ض    تغیر ّتغیر   ، ،قدیم قدیم   الكون الكون   أن أن   اعتقادھم اعتقادھم   یعنى یعنى   األمر األمر   وھذا وھذا

   ال��روح ال��روح   م��ن م��ن   یتك��ون یتك��ون   الك��ون الك��ون   ب��أن ب��أن   اعتق��ادھم اعتق��ادھم   وك��ذلك وك��ذلك   ، ،اآلن اآلن   علی��ھ علی��ھ   م��ا م��ا   ھ��و ھ��و   إل��ى إل��ى

   ال�روح ال�روح   تعی�د تعی�د   الكارم�ا الكارم�ا   ألن ألن"  " الكارم�ا الكارم�ا "  "نتیج�ة نتیج�ة   ھ�ى ھ�ى   بینھم�ا بینھم�ا   العالقة العالقة   وأن وأن   ، ،والمادة والمادة

  ٢. .مرة مرة   بعد بعد   مرة مرة   الدنیا الدنیا   الى الى

   ، ،البراھم�ة البراھم�ة   عن�د عن�د   العنصري العنصري   الطبقى الطبقى   النظام النظام   أنكر أنكر   ، ،مھافیرا مھافیرا   أن أن   سبق سبق   مما مما   ویتبین ویتبین

   فكانت فكانت   ، ،دیانتھ دیانتھ   فى فى   أساساھا أساساھا   من من   األلوھیة األلوھیة   فكرة فكرة   إلغاء إلغاء   إلى إلى   أوصلھ أوصلھ   األنكار األنكار   وھذا وھذا

   االعت�راف االعت�راف   وع�دم وع�دم   اإللح�اد اإللح�اد   إلى إلى   تدعو تدعو   التي التي   العالم العالم   في في   الدیانات الدیانات   أوائل أوائل   من من   دیانتھ دیانتھ

   الق�ول الق�ول   ال�ى ال�ى   إنك�ار إنك�ار   ھ�ذا ھ�ذا   اضطره اضطره   األلوھیة األلوھیة   مھافیرا مھافیرا   أنكر أنكر   وعندما وعندما   ، ،للكون للكون   بخالق بخالق

  . .المادة المادة   قدم قدم   قدیم قدیم   العالم العالم   ھذا ھذا   بأن بأن

     

     األلوھیة األلوھیة   من من   الجینیین الجینیین   موقف موقف :   : الثاني الثاني   المطلب المطلب
  

   تج�اه تج�اه   اتباعھ�ا اتباعھ�ا   أذھ�ان أذھ�ان   ف�ى ف�ى   فراغا فراغا   ت تترك ترك   فقد فقد   بالھ بالھ   تعترف تعترف   ال ال   الجینیة الجینیة   كانت كانت   ولما ولما

"  " مھ���افیرا مھ���افیرا "  "ألھ��وا ألھ��وا   حی��ث حی��ث   عقی��دتھم عقی��دتھم   ف��ى ف��ى   ی���شكون ی���شكون   جعلھ��م جعلھ��م   مم��ا مم��ا   األلوھی��ة األلوھی��ة   فك��رة فك��رة

   م�ن م�ن   الجینی�ة الجینی�ة   الدیان�ة الدیان�ة   تط�ورت تط�ورت   وھك�ذا وھك�ذا   جین�ا جین�ا   والع�شرین والع�شرین   األربعة األربعة   معھ معھ   وأشركوا وأشركوا

   األلوھی�ة األلوھی�ة   لمب�دأ لمب�دأ   إنكارھ�ا إنكارھ�ا   إلى إلى   الھندوسیة الھندوسیة   الدیانة الدیانة   فى فى   األلوھیة األلوھیة   لفكرة لفكرة   معارضتھا معارضتھا

   ب��روح ب��روح   لھ��ا لھ��ا   عالق��ة عالق��ة   وال وال   الم��ادة الم��ادة   ف��ى ف��ى   ت��أثیر ت��أثیر   لھ��ا لھ��ا   م��ستقلة م��ستقلة   روح روح   بوج��ود بوج��ود   أیمانھ��ا أیمانھ��ا   ث��م ث��م

   إلھ��ا إلھ��ا"  " مھ��افیرا مھ��افیرا "  "ف��اعتبرت ف��اعتبرت   الب��شر الب��شر   تألی��ھ تألی��ھ   ال��ى ال��ى   العقی��دة العقی��دة   ھ��ذه ھ��ذه   تط��ورت تط��ورت   ث��م ث��م   الع��الم الع��الم

   أو أو   اآللھ�ة اآللھ�ة   م�ن م�ن   ع�دد ع�دد   بوج�ود بوج�ود   ف�آمنوا ف�آمنوا   نحل�تھم نحل�تھم   زعم�اء زعم�اء   م�ن م�ن   غی�ره غی�ره   مع�ھ مع�ھ   وأشركت وأشركت

                                                           

 ١٦٧ ١٦٧   ، ،   ١٦٦ ١٦٦ص ص   األعطى األعطى   ضیاء ضیاء   محمد محمد/  / د د   ، ،   الھند الھند   وآدیان وآدیان   والمسیحیة والمسیحیة   الیھودیة الیھودیة   فى فى   دراسات دراسات   ١
    ٢٩ ٢٩ص ص   القادر القادر   عبد عبد   حامد حامد/  / د د   ، ،   االكبر االكبر   بوذا بوذا   ضول ضولف ف   انظر انظر   ٢



       
  
 
 

 

 

١١٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   منزل�ة منزل�ة   نزل�وا نزل�وا   ال�ذین ال�ذین   جین�ا جین�ا   والعشرون والعشرون   األربعة األربعة   مقدمتھم مقدمتھم   وفى وفى   المقدسة المقدسة   الكائنات الكائنات

  ١. .العظمى العظمى   والكائنات والكائنات   االأرواح االأرواح   من من   ت تمجموعا مجموعا   بجانب بجانب   اآللھة اآللھة

  

   :   : مراحل مراحل   بعدة بعدة   مرت مرت   مھافیرا مھافیرا   بعد بعد   من من   الجینیة الجینیة   أن أن   نجد نجد   ھنا ھنا   من من

  الھندوس الھندوس   آلھة آلھة   تألیة تألیة:  : األولى األولى   المرحلة المرحلة - ١ ١

   أنھ أنھ   حتى حتى   العنف العنف   عن عن   البعد البعد   فى فى   المبالغة المبالغة   كل كل   یبالغ یبالغ   ، ،مسالم مسالم   دین دین   الجینیة الجینیة   فإن فإن   ولذا ولذا

   العھ��ود العھ��ود   م��ن م��ن   عھ��د عھ��د   العن��ف العن��ف   وع��دم وع��دم.  . ال��صغیرة ال��صغیرة   والح��شرات والح��شرات   الھ��وام الھ��وام   قت��ل قت��ل   یك��ره یك��ره

   وب�سبب وب�سبب   ، ،والع�شرون والع�شرون   الثال�ث الثال�ث   جین�ا جین�ا   وھ�و وھ�و"  " بارس�ونات بارس�ونات "  "وض�عھا وض�عھا   الت�ي الت�ي   ألربعة ألربعةا ا

   –   براھم�ا براھم�ا (  (الث�الوث الث�الوث   ع�دا ع�دا   فیم�ا فیم�ا   الھن�دوس الھن�دوس   بآلھة بآلھة   الجینیون الجینیون   اعترف اعترف   المسألة المسألة   ھذه ھذه

   –   المقدس�ة المقدس�ة   كت�بھم كت�بھم   م�ن م�ن   یظھ�ر یظھ�ر   كما كما   –   األمر األمر   بادئ بادئ   في في   وكانوا وكانوا   ، ،) )سیفا سیفا   –   فیشنو فیشنو

   ولك�ن ولك�ن   ، ،والم�سالمة والم�سالمة   للمجاملة للمجاملة   ویحترمونھا ویحترمونھا   ، ،للھندوس للھندوس   الھندوس الھندوس   بآلھة بآلھة   یعترفون یعترفون

   الھن��دوس الھن��دوس   درج��ة درج��ة   إل��ى إل��ى   إجاللھ��ا إجاللھ��ا   ف��ي ف��ي   ی��صلوا ی��صلوا   ل��م ل��م   وإن وإن   ، ،ل��ذاتھا ل��ذاتھا   فأجلوھ��ا فأجلوھ��ا   ع��ادوا ع��ادوا

  ٢. .الحال الحال   بطبیعة بطبیعة

  

    الھندوس الھندوس   آلھة آلھة   غیر غیر   آلھة آلھة   تألیھ تألیھ :   : الثانیة الثانیة   المرحلة المرحلة -١ ١

   من من   مختلفة مختلفة   أنواع أنواع   تألیھ تألیھ   تم تم   وفیھا وفیھا   الجینیین الجینیین   فكر فكر   في في   الثانیة الثانیة   المرحلة المرحلة   كانت كانت   وھذه وھذه

  .  .  لھا ًلھاإ إ   شيء شيء   بكل بكل   جعلوا جعلوا   أن أن   باآللھة باآللھة   اعتقادھم اعتقادھم   وصل وصل   حتى حتى   ، ،اآللھة اآللھة

   ، ،ونورانی�ة ونورانی�ة   متعالی�ة متعالی�ة   اآللھ�ة اآللھ�ة   ك�ل ك�ل   معتق�دھم معتق�دھم   في في:  : األدیان األدیان   موسوعة موسوعة   صاحب صاحب   یقول یقول

   ، ،الن��ار الن��ار   آلھ��ة آلھ��ة   ، ،ال��سفلي ال��سفلي   للع��الم للع��الم   آلھ��ة آلھ��ة   وھن��اك وھن��اك   ، ،ال��شعب ال��شعب   وج��یش وج��یش   أم��راء أم��راء   بھ��ا بھ��ا   یح��یط یح��یط

   فإنھ�ا فإنھ�ا   السماویة السماویة   اآللھة اآللھة   بینما بینما.  . والصواعق والصواعق   والبرق والبرق   الریح الریح   مع مع   یظھرون یظھرون   ، ،والماء والماء

   معترف معترف   فغیر فغیر   الخالق الخالق   حد حدالوا الوا   اإللھ اإللھ   أما أما   ، ،العال العال   في في   وتسكن وتسكن   ، ، أحیانا ًأحیانا   أرضنا أرضنا   تنزل تنزل

  ٣. .لدیھم لدیھم   بھ بھ

                                                           

 ٢٩ ٢٩ص ص   القادر القادر   عبد عبد   حامد حامد/  / د د   ، ،   االكبر االكبر   بوذا بوذا   انظر انظر   ١
 ١١١ ١١١ص ص   شلبى شلبى   أحمد أحمد/  / د د   ، ،   الكبرى الكبرى   الھند الھند   أدیان أدیان   ٢
 ٢٨٣ ٢٨٣/ /١ ١   شقرا شقرا   ابو ابو   سامى سامى/  / د د   ، ،   األدیان األدیان   موسوعة موسوعة   ٣



       
  
 
 

 

 

١١٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   انق�سموا انق�سموا   لق�د لق�د   ب�ل ب�ل.  . . .مت�شابھة مت�شابھة   واح�دة واح�دة   بق�وة بق�وة    تمام�ا ًتمام�ا   لی�سوا لی�سوا   اآللھة اآللھة   ھؤالء ھؤالء   كان كان   وإن وإن

.  . . .كالب��شر كالب��شر   تأك��ل تأك��ل   اآللھ��ة اآللھ��ة   وھ��ذه وھ��ذه.  . . .وس��ماویة وس��ماویة   أرض��یة أرض��یة   آلھ��ة آلھ��ة   إل��ى إل��ى   واس��ع واس��ع   ب��شكل ب��شكل

   كبی��ر كبی��ر   ھ��و ھ��و"  " أن��درا أن��درا "  "ف��إن ف��إن   الھندوكی��ة الھندوكی��ة   العقی��دة العقی��دة   ف��ي ف��ي   وكم��ا وكم��ا   وتغن��ي وتغن��ي   ، ،م��ثلھم م��ثلھم   وت�شرب وت�شرب

  ١. .اآللھة اآللھة

   جعل�وا جعل�وا   ألنھ�م ألنھ�م   ، ،اآللھ�ة اآللھ�ة   من من   كبیرا كبیرا   عددا عددا   یعبدون یعبدون   كانوا كانوا   نین نینالجی الجی   أن أن   نجد نجد   ھنا ھنا   ومن ومن

   یك�ون یك�ون   أن أن   عن�دھم عن�دھم   األم�ر األم�ر   وص�ل وص�ل   حت�ى حت�ى   ، ، س�ابقا ًس�ابقا   ذل�ك ذل�ك   ذكرن�ا ذكرن�ا   كم�ا كم�ا   إلھ�ا إلھ�ا   شيء شيء   لكل لكل

  .  . نفسھ نفسھ   ألھ ألھ   االنسان االنسان

  

   خاص�ة خاص�ة   الفی�ا الفی�ا   آلھ�ة آلھ�ة   الجینی�ة الجینی�ة   أنك�رت أنك�رت: " : "بی�ومى بی�ومى   المعط�ى المعط�ى   عبد عبد   الدكتور الدكتور   یقول یقول   كما كما

   ك�ل ك�ل   أم�ام أم�ام   جعل�ت جعل�ت   فقد فقد   ، ،ذاتھا ذاتھا   فى فى   األلوھیة األلوھیة   تنكر تنكر   لم لم   وإن وإن"  " وشیفا وشیفا   وفشنو وفشنو   براھما براھما" "

  ٢". ".إلھا إلھا   نفسھ نفسھ   ھو ھو   یكون یكون   لكى لكى   الفرصة الفرصة   إنسان إنسان

  

     -: :الجیناوات الجیناوات   تألیھ تألیھ :   : الثالثة الثالثة   المرحلة المرحلة

   منزلة منزلة   أعلى أعلى   الجیناوات الجیناوات   إن إن:  : قالوا قالوا   ، ،اآللھة اآللھة   من من   الكبیر الكبیر   العدد العدد   الجینیون الجینیون   ألھ ألھ   عندما عندما

   ویتقربون ویتقربون   ، ،بالصلوات بالصلوات   الیھا الیھا   یتوجھون یتوجھون   آلھة آلھة   فاتخذوھم فاتخذوھم   ، ،ھؤالء ھؤالء   من من    قدرا ًقدرا   وأكبر وأكبر

  .  . بالقرابین بالقرابین   إلیھا إلیھا

  

   إل���ى إل���ى   یمی���ل یمی���ل   الب���شري الب���شري   العق���ل العق���ل: " : "الكب���رى الكب���رى   الھن���د الھن���د   أدی���ان أدی���ان   كت���اب كت���اب   ص���احب ص���احب   یق���ول یق���ول

   یحتاجھ��ا یحتاجھ��ا   الت��ي الت��ي   األدل��ة األدل��ة   م��ن م��ن   أكث��ر أكث��ر   أدل��ة أدل��ة   إل��ى إل��ى   اإللح��اد اإللح��اد   ویحت��اج ویحت��اج   ، ،بإل��ھ بإل��ھ   االعت��راف االعت��راف

   ، ، إلھ�ا ًإلھ�ا   أتباع�ھ أتباع�ھ   اعتب�ره اعتب�ره   أن أن   ذل�ك ذل�ك   نتیج�ة نتیج�ة   كبی�ر كبی�ر   فراغ فراغ   وجد وجد   ھنا ھنا   ومن ومن   ، ،اآللھة اآللھة   إثبات إثبات

  ٣. .لھم لھم   آلھة آلھة   والعشرین والعشرین   األربعة األربعة   الجیناوات الجیناوات   عدوا عدوا   بل بل

   م��ن م��ن    ب��دال ًب��دال"  " الجین��اوات الجین��اوات "   " وعب��ادة وعب��ادة   تألی��ة تألی��ة   ال��ى ال��ى   لجینی��ون لجینی��ونا ا   انتق��ال انتق��ال   نج��د نج��د   ھن��ا ھن��ا   وم��ن وم��ن

   ال ال): " ): "ال��شعوب ال��شعوب   ل��دى ل��دى   الدینی��ة الدینی��ة   المعتق��دات المعتق��دات (  (كت��اب كت��اب   ص��احب ص��احب   یق��ول یق��ول   . .احت��رامھم احت��رامھم

                                                           

 ١٦٥ ١٦٥ص ص   مظھر مظھر   سلیمان سلیمان/  / د د   ، ،   الدیانات الدیانات   قصة قصة   ١
 ٢٠٢ ٢٠٢ص ص   بیومى بیومى   المعطى المعطى   عبد عبد   ، ،   المادى المادى   الفكر الفكر   جذور جذور   ٢
 ١١٢ ١١٢، ،   ١١١ ١١١ص ص   شلبى شلبى   أحمد أحمد/  / د د   الكبرى الكبرى   الھند الھند   ن نأدیا أدیا   ٣



       
  
 
 

 

 

١١٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   وھ��م وھ��م   المعلم��ین المعلم��ین   ب�صور ب�صور   تح��تفظ تح��تفظ   وإنم�ا وإنم�ا   ، ،اآللھ��ة اآللھ��ة   ب��صور ب��صور   الجینی�ة الجینی�ة   المعاب��د المعاب��د   تح�تفظ تح�تفظ

   الم�صابیح الم�صابیح   ویجعل�ون ویجعل�ون   التأم�ل التأم�ل   ف�ى ف�ى   م�ستغرقة م�ستغرقة   وھ�ى وھ�ى   وقوف�ا وقوف�ا   أو أو   جلوسا جلوسا   یصورنھا یصورنھا

   الواق�ع الواق�ع   ولك�ن ولك�ن   الدینی�ة الدینی�ة   للتراتیل للتراتیل   الموسیقى الموسیقى   عزف عزف   على على   الصور الصور   ھذه ھذه   أمام أمام   تتمایل تتمایل

  ١. .األعظم األعظم   اإللھ اإللھ   غیبة غیبة   فى فى   حقیقیة حقیقیة   عبادة عبادة   على على   تنطوى تنطوى   ال ال   األعمال األعمال   ھذه ھذه   أن أن

  

   أنھم أنھم   إال إال   -البشر البشر   حیاة حیاة   في في   مؤثرة مؤثرة   تكن تكن   لم لم   اآللھة اآللھة   ھذه ھذه   أن أن   قالوا قالوا   وإن وإن   -   والجینیون والجینیون

   تم��نح تم��نح   ألن��ھ ألن��ھ   ، ،للجین��اوات للجین��اوات   المطلق��ھ المطلق��ھ   والطاع��ة والطاع��ة   بالعب��ادة بالعب��ادة   یتوجھ��ون یتوجھ��ون   الحقیق��ة الحقیق��ة   ف��ي ف��ي

   :   : قائلین قائلین   وذل وذل   خضوع خضوع   فى فى   لھ لھ   یسجدون یسجدون   كانوا كانوا   لذا لذا   ، ،المخلوقات المخلوقات   لجمیع لجمیع   ت تالبركا البركا

  .  . ألھانتس ألھانتس   السجود السجود

  . المحررة لألرواح السجود

  . الدینیین للمرشدین السجود

  . الدینیین للمعلمین السجود

  . العالم في القدیسین لكل السجود

  ٢. .البركات البركات   ویمنح ویمنح   الذنوب الذنوب   كل كل   یدمر یدمر   السجود السجود   وھذا وھذا

  

     األصنام األصنام   تألیھ تألیھ :   : الرابعة الرابعة   المرحلة المرحلة

   یقدرون یقدرون   ال ال   ، ،الخامسة الخامسة   الطبقة الطبقة   مثل مثل   الرھبانیة الرھبانیة   حیاتھم حیاتھم   بدأو بدأو   الذین الذین   المبتدئین المبتدئین   إن إن"  " 

   القلوب القلوب   تركیز تركیز   من من   تمكنھم تمكنھم   لعدم لعدم   ، ،والمراقبة والمراقبة   الذكر الذكر   ودوام ودوام   ، ،الفكر الفكر   استقرار استقرار   على على

   علم��اء علم��اء   ع��رف ع��رف   فلم��ا فلم��ا.  . ظ��اھر ظ��اھر   إل��ھ إل��ھ   إل��ى إل��ى   ھ��ؤالء ھ��ؤالء   فاحت��اج فاحت��اج   ، ،المعب��ود المعب��ود   ت��صور ت��صور   عل��ى عل��ى

   األوص��اف األوص��اف   تحم��ل تحم��ل   لت��ى لت��ىا ا   األص��نام األص��نام   نح��ت نح��ت   ف��ي ف��ي   لھ��م لھ��م   أذن��وا أذن��وا   م��شكلتھم م��شكلتھم   الجینی��ین الجینی��ین

  .  . اعتقادھا اعتقادھا   وفق وفق   معبودھا معبودھا   نحت نحت   إلى إلى   فرقة فرقة   كل كل   فتوجھت فتوجھت   المطلوبة المطلوبة

   ع���ن ع���ن   تخل���یھم تخل���یھم   لت���صور لت���صور   ع���راة ع���راة   معبوداتھ���ا معبوداتھ���ا   تنح���ت تنح���ت   م���ثال م���ثال   الدجامبری���ة الدجامبری���ة   فالفرق���ة فالفرق���ة

  .  . الشوتامبریة الشوتامبریة   الفرقة الفرقة   بخالف بخالف   الدنیویة الدنیویة   الضروریات الضروریات
                                                           

 ٢٣١ ٢٣١،ص ،ص   جعفرى جعفرى   أرثر أرثر   ، ،   الشعوب الشعوب   لدى لدى   الدینیة الدینیة   المعتقدات المعتقدات   ١
 ٦٦٧ ٦٦٧ص ص   األعظمى األعظمى   محمد محمد/  / د د   ، ،   الھند الھند   وأدیان وأدیان   والمسیحیة والمسیحیة   الیھودیة الیھودیة   فى فى   دراسات دراسات   انظر انظر   ٢



       
  
 
 

 

 

١١٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   ذك��ر ذك��ر   نج��د نج��د   ال ال   ألنن��ا ألنن��ا   ، ،الھندی��ة الھندی��ة   ال��دیانات ال��دیانات   ف��ي ف��ي   األص��نام األص��نام   عب��ادة عب��ادة   بدای��ة بدای��ة   ھ��ي ھ��ي   ھ��ذه ھ��ذه   

   ت�أثرا ت�أثرا   الم�ذھبین الم�ذھبین   فك�ال فك�ال"  " بوذا بوذا "  "و و"  " الفیدات الفیدات "  "تعلیمات تعلیمات   في في   المعابد المعابد   ء ءوبنا وبنا   األصنام األصنام

  .  . بالجینیة بالجینیة

   ال�ضروریة ال�ضروریة   األم�ور األم�ور   م�ن م�ن   الجینی�ین الجینی�ین   عن�د عن�د   األص�نام األص�نام   عب�ادة عب�ادة   ص�ارت ص�ارت   فقد فقد   اآلن اآلن   أما أما

   عب�ادة عب�ادة   ترك�ت ترك�ت   الت�ي الت�ي   الجدیدة الجدیدة   األجیال األجیال   على على   یتأسفون یتأسفون   علماءھم علماءھم   فإن فإن.  . المستحسنة المستحسنة

   ، ،األص�نام األص�نام   ن�اء ن�اءب ب   ح�رم ح�رم   ال�ذي ال�ذي   ھ�و ھ�و   ألنھ ألنھ   ، ،اإلسالم اإلسالم   إلى إلى   نقدھم نقدھم   ویوجھون ویوجھون   ، ،األصنام األصنام

  ١. .الھندیة الھندیة   الدیانات الدیانات   تاریخ تاریخ   فى فى   مرة مرة   أول أول   وعبادتھا وعبادتھا

   عدی�دة عدی�دة   بمراح�ل بمراح�ل   م�رت م�رت   الجینیة الجینیة   الدیانة الدیانة   بأن بأن   القول القول   أستطیع أستطیع   سبق سبق   ما ما   خالل خالل   ومن ومن

   الم�صلحین الم�صلحین   عب�ادة عب�ادة   إل�ى إل�ى   ، ،المعبود المعبود   اإللھ اإللھ   مھافیرا مھافیرا   بإنكار بإنكار   بدأت بدأت   ، ،األلوھیة األلوھیة   لمفھوم لمفھوم

   ل�ى ل�ىإ إ   اتجھ�ت اتجھ�ت   حی�ث حی�ث   ، ،لأللوھی�ة لأللوھی�ة   تج�اه تج�اه   الجینی�ین الجینی�ین   تصور تصور   من من   خلط خلط   وھذا وھذا   ، ،الجینین الجینین

   لمفھ��وم لمفھ��وم   الجینی��ین الجینی��ین   ت��صور ت��صور   إل��ى إل��ى   نظرن��ا نظرن��ا   وإذا وإذا   ، ،وغیرھ��ا وغیرھ��ا   الكونی��ة الكونی��ة   المظ��اھر المظ��اھر   تألی��ھ تألی��ھ

   لمفھ��وم لمفھ��وم   م��شوه م��شوه   اعت��راف اعت��راف   ف��ى ف��ى   یتمث��ل یتمث��ل   الت��صور الت��صور   ھ��ذا ھ��ذا   أن أن   ن��رى ن��رى   فإنن��ا فإنن��ا   ، ،األلوھی��ة األلوھی��ة

   ف�روا ف�روا   فھ�م فھ�م   ، ،مختلف�ة مختلف�ة   ألرب�اب ألرب�اب   ت�صورھم ت�صورھم   ف�ى ف�ى   وخطی�ر وخطی�ر   كبیر كبیر   وانحراف وانحراف   األلوھیة األلوھیة

  .  . كثیرة كثیرة   آلھة آلھة   أیدي أیدي   فى فى   وقعوا وقعوا     النھایة النھایة   وفى وفى   ، ،البدایة البدایة   من من   واحد واحد   إلھ إلھ   من من

   أن أن   وأود وأود   ، ،الجینی�ة الجینی�ة   عن�د عن�د   والتع�دد والتع�دد   اإللحاد اإللحاد   عقیدة عقیدة   على على   سریعة سریعة   إطاللة إطاللة   ھذه ھذه   كانت كانت

   تتمی�ز تتمی�ز   وب�ضدھا وب�ضدھا   قی�ل قی�ل   وكم�ا وكم�ا   ، ،منھ�ا منھ�ا   اإلس�الم اإلس�الم   موق�ف موق�ف   بی�ان بی�ان   إل�ى إل�ى   ذل�ك ذل�ك   بع�د بع�د   أعرج أعرج

  .  . األشیاء األشیاء

   لیتبین لیتبین   ، ،الضد الضد   بیان بیان   علیھا علیھا   یعقب یعقب   أن أن   ینبغى ینبغى   ، ،تذكر تذكر   عندما عندما   ما ما   قوم قوم   عقیدة عقیدة   فمعرفة فمعرفة

  .  . الغي الغي   من من   الرشد الرشد   ویتضح ویتضح   الباطل الباطل   من من   الحق الحق

  

                                                           

    ١٦٢ ١٦٢   –   ١٦١ ١٦١ص ص   العظمى العظمى   محمد محمد/  / د د   ، ،   للھند للھند   أدیان أدیان   فى فى   فصول فصول   ١



       
  
 
 

 

 

١٢٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

  الثالث حثاملب

   اجلينيني عند األلوهية قضية من اإلسالم موقف

   ، ،القاص��رة القاص��رة   وعق��ولھم وعق��ولھم   وأوھ��ام وأوھ��ام   أس��اطیر أس��اطیر   عل��ى عل��ى   لأللوھی��ة لأللوھی��ة   الجینی��ة الجینی��ة   ت��صور ت��صور   اعتم��د اعتم��د

   ال��ذى ال��ذى   الفط��ري الفط��ري   اإلیم��ان اإلیم��ان   ن��ور ن��ور   قل��وبھم قل��وبھم   م��ن م��ن   طم��ست طم��ست   الت��ى الت��ى   األس��باب األس��باب   أح��د أح��د   فكان�ت فكان�ت

   آثار آثار   لھا لھا   كانت كانت   ، ،كبیرة كبیرة   فكریة فكریة   متاھات متاھات   في في   فوقعوا فوقعوا   ، ،علیھ علیھ   الناس الناس   تعالى تعالى   هللا هللا   فطر فطر

  .  . اتباعھا اتباعھا   على على   المدى المدى   طویلة طویلة   سلبیة سلبیة

   دیانة دیانة   أنھا أنھا   لنا لنا   یتضح یتضح   فإنھ فإنھ   ، ،لأللوھیة لأللوھیة   الجینیة الجینیة   تصور تصور   من من   المالحظات المالحظات   ھذه ھذه   وبعد وبعد

  .  . والتفلسف والتفلسف   ، ،الوحي الوحي   عن عن   المجرد المجرد   العقل العقل   مصدرھا مصدرھا

   ، ،تعالى تعالى   هللا هللا   صفات صفات   باب باب   فى فى   الوحي الوحي   عن عن   والفھم والفھم   التلقي التلقي   العقل العقل   دور دور   أن أن   والحقیقة والحقیقة

   العق��ل العق��ل   یك��ون یك��ون   أن أن   ذل��ك ذل��ك   معن��ى معن��ى   ول��یس ول��یس   ، ،هللا هللا   ملك��وت ملك��وت   ف��ي ف��ي   والنظ��ر والنظ��ر   الفك��ر الفك��ر   وك��ذلك وك��ذلك

  .  . وصفاتھ وصفاتھ   هللا هللا   بذاتھ بذاتھ    محیطا ًمحیطا   أو أو   ، ،الغیب الغیب   بعالم بعالم   بالمعرفة بالمعرفة   مستقال مستقال

   ل�یس ل�یس   الغی�ب الغی�ب   مسائل مسائل   في في   العقل العقل   عن عن   صدر صدر   ما ما   كل كل:  : تقول تقول   اإلسالمیة اإلسالمیة   النظریة النظریة   إن إن

  ١. .خاصة خاصة   نحلة نحلة   أو أو   متبع متبع   ھوى ھوى   فھو فھو   ، ،الوحي الوحي   من من   سند سند   لھ لھ

   األلوھی�ة األلوھی�ة   مفھ�وم مفھ�وم   ق�ام ق�ام   ل�ذا ل�ذا   ، ،المتب�ع المتب�ع   والھ�وى والھ�وى   العقل العقل   نتاج نتاج   ألوان ألوان   من من   لون لون   فالجینیة فالجینیة

   كم�ا كم�ا   –   نھایت�ھ نھایت�ھ   ف�ى ف�ى   والتع�داد والتع�داد   األم�ر األم�ر   بدای�ة بدای�ة   ف�ى ف�ى   اإللح�اد اإللح�اد   بین بین   المزج المزج   على على   م معندھ عندھ

  .  . بالتوحید بالتوحید   اإلیمان اإلیمان   عقیدة عقیدة   یناقص یناقص   وھذا وھذا   –    سابقا ًسابقا   ذلك ذلك   بیننا بیننا

  

   ح�دث ح�دث   ث�م ث�م   ، ،األم�ر األم�ر   بدای�ة بدای�ة   ف�ي ف�ي   واألس�اس واألس�اس   األص�ل األص�ل   ھو ھو   بالتوحید بالتوحید   اإلیمان اإلیمان   كان كان   وقد وقد

   الب�احثین، الب�احثین،   م�ن م�ن   كثی�ر كثی�ر   أك�ده أك�ده   م�ا م�ا   وھذا وھذا   ، ،فشیئا فشیئا   شئیا شئیا   الوثنیة الوثنیة   وانتشرت وانتشرت   االنحراف، االنحراف،

  :  : السیاق السیاق   ھذا ھذا   فى فى

                                                           

 ٣٦٨ ٣٦٨ص ص   الھادى الھادى   عبد عبد   محمد محمد/  / ،د ،د   الحمبرى الحمبرى   الھند الھند   أدیان أدیان   األلوھیة األلوھیة   انظر انظر   ١



       
  
 
 

 

 

١٢١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   العقی�دة العقی�دة   ھ�ي ھ�ي   التوحی�د التوحی�د   عقی�دة عقی�دة   أن أن   إل�ى إل�ى   األدی�ان األدی�ان   ف�ى ف�ى   الب�احثین الب�احثین   م�ن م�ن   كثیر كثیر   ویتجھ ویتجھ"  " 

   أم�ة أم�ة   عنھ�ا عنھ�ا   تنفك تنفك   لم لم   العقیدة العقیدة   ھذه ھذه   وأن وأن   ، ،نشأتھ نشأتھ   بدایة بدایة   في في   اإلنسان اإلنسان   علیھا علیھا   وجد وجد   التي التي

   أو أو   الوثنی�ة الوثنی�ة   م�ن م�ن   أل�وان أل�وان   إل�ى إل�ى   ذل�ك ذل�ك   بعد بعد   عنھا عنھا   انحرف انحرف   قد قد   اإلنسان اإلنسان   وأن وأن   ، ،األمم األمم   من من

  ١." ."یم یمالقد القد   تاریخھ تاریخھ   في في   علیھا علیھا   یكن یكن   لم لم   ، ،الشرك الشرك

   إلی�ھ إلی�ھ   ین�سبون ین�سبون   ح�سبما ح�سبما   ، ،مختلف�ة مختلف�ة   ص�ور ص�ور   ف�ي ف�ي   اإلل�ھ اإلل�ھ   ھذا ھذا   تصویر تصویر   في في   الناس الناس   بدأ بدأ   ثم ثم

   ، ،ویفعلھ��ا ویفعلھ��ا   بھ��ا بھ��ا   یت��صف یت��صف   أن��ھ أن��ھ   یت��صورون یت��صورون   ك��انوا ك��انوا   الت��ي الت��ي   ، ،واألفع��ال واألفع��ال   ال��صفات ال��صفات   م��ن م��ن

   األنبی�اء األنبی�اء   جمی�ع جمی�ع   رس�الة رس�الة   خالص�ة خالص�ة   ھ�و ھ�و   الذي الذي   ، ،التوحید التوحید   أصل أصل   عن عن   انحرفوا انحرفوا   وھكذا وھكذا

   ین ینال��روحی ال��روحی   وزعم��ائھم وزعم��ائھم   أبط��الھم أبط��الھم   م��ن م��ن   كثی��را كثی��را   أن أن   النتیج��ة النتیج��ة   وكان��ت وكان��ت   ، ،والمرس��لین والمرس��لین

   وانت�شرت وانت�شرت   اإلنساني اإلنساني   المجتمع المجتمع   في في   الوثنیة الوثنیة   نشأت نشأت   وھكذا وھكذا   ، ، تعبد ُتعبد   آلھة آلھة   إلى إلى   تحولوا تحولوا

  ٢. .الناس الناس   بین بین

   تزل تزل   لم لم   حیث حیث   ، ،أكبر أكبر   انتشار انتشار   لھا لھا   كان كان   ربما ربما   بل بل   ، ،الظاھرة الظاھرة   ھذه ھذه   من من   الھند الھند   تنج تنج   ولم ولم

   مختل�ف مختل�ف   وب�ین وب�ین   ، ،الھن�د الھن�د   أنح�اء أنح�اء   مختل�ف مختل�ف   ف�ي ف�ي   مطرد مطرد   ازدیاد ازدیاد   في في   والتماثیل والتماثیل   الصور الصور

  ٣. .الجینیة الجینیة   الطبقات الطبقات

   الفاس�دة الفاس�دة   االعتق�ادات االعتق�ادات   إبط�ال إبط�ال   الق�ویم الق�ویم   بمنھجھ بمنھجھ   تناول تناول   قد قد   ریم ریمالك الك   القرأن القرأن   أن أن   شك شك   ال ال

   ف���ى ف���ى   والمنح���رفین والمنح���رفین   الم��شركین الم��شركین   ال���سابقة ال���سابقة   األم��م األم��م   م���ن م���ن   وغیرھ��ا وغیرھ��ا   ، ،الجینی���ة الجینی���ة   للدیان��ة للدیان��ة

   اعتنقھ��ا اعتنقھ��ا   الت��ى الت��ى   االعتق��ادات االعتق��ادات   تل��ك تل��ك   وأبط��ل وأبط��ل   أق��والھم أق��والھم   وفن��ذ وفن��ذ   ، ،لأللوھی��ة لأللوھی��ة   ت��صورھم ت��صورھم

     -: :فى فى   تتلخص تتلخص   والتى والتى   ، ،هللا هللا   عن عن   الجینیون الجینیون

    . .هللا هللا   وجود وجود   إنكار إنكار - ١ ١

 .  . آلھة آلھة   صنام صناماأل األ   واتخاذ واتخاذ   اآللھة اآللھة   تعدد تعدد - ٢ ٢

  .  . بشر بشر   صورة صورة   فى فى   وظھورھا وظھورھا   األلھة األلھة   تجسید تجسید - ٣ ٣

                                                           

 ١٢٨ ١٢٨-١٢٧ ١٢٧ص ص   ، ،   مدكور مدكور   المنعم المنعم   عبد عبد   المجید المجید   عبد عبد   د د   ، ،   الكالم الكالم   علم علم   لدراسة لدراسة   تمھید تمھید   ١
 ١٣ ١٣ص ص   الھند الھند   حكایات حكایات   انظر انظر   ٢
    ١٢٥ ١٢٥   –   ١٢٤ ١٢٤ص ص   شلبى شلبى   أحمد أحمد/  / د د   ، ،   الكبرى الكبرى   الھند الھند   أدیان أدیان   انظر انظر   ٣



       
  
 
 

 

 

١٢٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   لأللوھیة مھافیرا نظرة من االسالم موقف: األول المطلب

   خ�الق خ�الق   وجود وجود   أنكر أنكر   أدق أدق   بمعنى بمعنى   أو أو   ، ،األلوھیة األلوھیة   أنكر أنكر   مھافیرا مھافیرا   أن أن    سابقا ًسابقا   أسفلنا أسفلنا   كما كما

   طبقة طبقة   جدید جدید   من من   یخلف یخلف   قد قد   باآللھة باآللھة   فاالعتراف فاالعتراف   ، ،واھیة واھیة   لحجج لحجج   وذلك وذلك   ، ،العالم العالم   لھذا لھذا

  .  . واآللھة واآللھة   الناس الناس   بین بین   الوتیق الوتیق   حبل حبلال ال   یكونون یكونون   رھبان رھبان

   وأس�مائھ وأس�مائھ   وألوھی�ة وألوھی�ة   ربویتی�ة ربویتی�ة   فى فى   وحدانیة وحدانیة   وإثبات وإثبات   تعالى تعالى   هللا هللا   وجود وجود   أن أن   والحقیقة والحقیقة

   إال إال   الخل�ق الخل�ق   كل كل   فطرة فطرة   في في   مركوز مركوز   ألنھ ألنھ   ، ،عاقل عاقل   لكل لكل   دلیل دلیل   إلى إلى   یحتاج یحتاج   ال ال   وصفاتھ وصفاتھ

     المستقیم المستقیم   الصراط الصراط   عن عن   شذ شذ   من من

   معلوم�ة معلوم�ة   الربونی�ة الربونی�ة   وحدانی�ة وحدانی�ة: "  : " تع�الى تع�الى   هللا هللا   رحم�ھ رحم�ھ   تیمی�ة تیمی�ة   اب�ن اب�ن   اإلس�الم اإلس�الم   شیخ شیخ   قال قال

   النقلی��ة النقلی��ة   والقواط��ع والقواط��ع   ، ،العقلی��ة العقلی��ة   وال��ضرورة وال��ضرورة   الخلقی��ة الخلقی��ة   والفط��رة والفط��رة   النبوی��ة النبوی��ة   بال��شریعة بال��شریعة

  ١" "الدالئل الدالئل   من من   ذلك ذلك   وغیر وغیر   األمم األمم   واتفاق واتفاق

   الرس�ل الرس�ل   إلی�ھ إلی�ھ   أش�ارت أش�ارت   ال�ذي ال�ذي   وھ�و وھ�و   ش�أن ش�أن   ، ،س�بحانھ س�بحانھ   با� با�   ی عرف ُیعرف   وعال وعال   جل جل   هللا هللا   إن إن

   على على   الدلیل الدلیل   إقامة إقامة   یطلب یطلب   حتى حتى   هللا هللا   في في   أیشك أیشك   أي أي)  ) شك شك   هللا هللا   أفي أفي (  (ألممھم ألممھم   بقولھم بقولھم

   عل��ى عل��ى   ی��ستدل ی��ستدل   فكی��ف فكی��ف   الم��دلول الم��دلول   ھ��ذا ھ��ذا   م��ن م��ن   وأظھ��ر وأظھ��ر   أص��ح أص��ح   دلی��ل دلی��ل   وأي وأي   ؟ ؟   وج��وده وج��وده

  ).  ). واألرض واألرض   السماوات السماوات   فاطر فاطر (  (بقولھم بقولھم   الدلیل الدلیل   على على   نبھوا نبھوا   ثم ثم   باألخفى؟ باألخفى؟   األظھر األظھر

   كی��ف كی��ف: "  : " یق��ول یق��ول   روح روح   هللا هللا   ق��دس ق��دس   تیمی��ة تیمی��ة   ب��ن ب��ن   ال��دین ال��دین   تق��ي تق��ي   اإلس��الم اإلس��الم   ش��یخ ش��یخ   وس��معت وس��معت

   بھ�ذا بھ�ذا   یمث�ل یمث�ل   م�ا م�ا   كثی�را كثی�را   وك�ان وك�ان   ش�يء؟ ش�يء؟   ك�ل ك�ل   عل�ى عل�ى   دلیل دلیل   ھو ھو   من من   على على   الدلیل الدلیل   یطلب یطلب

     البیت البیت

و   ذان ء  ** إذا اج ار إ د"  

  : بقولھ المعنى ھذا السعدي الرحمن عبد الشیخ ویؤكد

 وأوجبھا وأكبرھا ،اإلطالق على البراھین أعظم المسألة ھذه على أن اعلم

 ،رسلھ على هللا من المنزلة الكتب جمیع اتفقت وعلیھا ،وأوضحھا وأنفعھا

  . الرسل وجمیع

                                                           

 ٣٠١ ٣٠١/ /٣ ٣   الفتاوى الفتاوى   مجموع مجموع   ١
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ُاعبدوا اهللاََّ     : :لقوم�ھ لقوم�ھ   یق�ول یق�ول   رسول رسول   فكل فكل   ، ،أممھم أممھم   الرسل الرسل   إلیھ إلیھ   دعا دعا   ما ما   أھم أھم   وھي وھي ُ    اعبدوا اهللا    ْ

ُما لكم من إله غريه ُْ ْ ِّ ََ ٍ َ َِ    ال�رب ال�رب   أس�ماء أس�ماء   م�ن م�ن   ألممھ�م ألممھ�م   وی�ذكرون وی�ذكرون   ، ،))٥٩٥٩::ااف ااف ((                  ما لكم من إله غريه ُ

   ل���ھ ل���ھ   ویخ���ضعون ویخ���ضعون   ربھ���م ربھ���م   یعرف���ون یعرف���ون   ب���ھ ب���ھ   م���ا م���ا   وألطاف���ھ وألطاف���ھ   وآالئ���ھ وآالئ���ھ   ونعم���ھ ونعم���ھ   وأوص���افھ وأوص���افھ

  .  . ویعبدونھ ویعبدونھ

   الب�راھین الب�راھین   لھ�ا لھ�ا   وی�ذكر وی�ذكر   الم�سألة الم�سألة   ھ�ذه ھ�ذه   ن نیب�ی یب�ی   آخ�ره آخ�ره   إل�ى إل�ى   أول�ھ أول�ھ   من من   العظیم العظیم   والقرآن والقرآن

  .  . كذلك كذلك   والسنة والسنة   ، ،اآلیات اآلیات   لھا لھا   ویصرف ویصرف   ، ،المتنوعة المتنوعة

   وال�سنة وال�سنة   الكت�اب الكت�اب   ف�إن ف�إن   ؛ ؛   علیھا علیھا   النقلیة النقلیة   األدلة األدلة   ذكر ذكر   المسألة المسألة   ھذه ھذه   في في   القصد القصد   ولیس ولیس

   یمك��ن یمك��ن   وال وال   ، ،یح��صى یح��صى   وال وال   یع��د یع��د   ال ال   م��ا م��ا   ذل��ك ذل��ك   عل��ى عل��ى   واألدل��ة واألدل��ة   الب��راھین الب��راھین   م��ن م��ن   فیھم��ا فیھم��ا

   وبع��ض وبع��ض   ، ،لع��وام لع��واموا وا   الخ��واص الخ��واص   یعرفھ��ا یعرفھ��ا   ؛ ؛   جلی��ة جلی��ة   واض��حة واض��حة   وھ��ي وھ��ي   ، ،بع��ضھ بع��ضھ   اس��تیفاء اس��تیفاء

  .  . بالمقصود بالمقصود   واف واف   كاف كاف   ذلك ذلك

   ف��ي ف��ي   ی��شترك ی��شترك   الت��ي الت��ي   العقلی�ة العقلی�ة   براھینھ��ا براھینھ��ا   إل��ى إل��ى    ی��سیرةً ی��سیرة    إش�ارةً إش�ارة   ن��شیر ن��شیر   أن أن   نری��د نری��د   ولكنن�ا ولكنن�ا

   مك�ابر مك�ابر   ك�ل ك�ل   إال إال   ینكرھ�ا ینكرھ�ا   وال وال   ، ،البشر البشر   من من   العقالء العقالء   جمیع جمیع   لھا لھا   والخضوع والخضوع   معرفتھا معرفتھا

  .  . والدین والدین   للعقل للعقل   منابذ منابذ   ، ،مستكبر مستكبر

   كلم�ا كلم�ا   لك�ن لك�نو و   ، ،براھینھ�ا براھینھ�ا   وت�ذكر وت�ذكر   لھ�ا لھ�ا   یحتج یحتج   أن أن   من من   وأظھر وأظھر   أوضح أوضح   المسألة المسألة   وھذه وھذه

   ھ��ذه ھ��ذه   عل��ى عل��ى   هللا هللا   وحم��د وحم��د   ، ،یقین��ھ یقین��ھ   وازداد وازداد   ، ،إیمان��ھ إیمان��ھ   ق��وي ق��وي   براھینھ��ا براھینھ��ا   الم��ؤمن الم��ؤمن   ع��رف ع��رف

  .  . وأجلھا وأجلھا   النعم النعم   أكبر أكبر   ھي ھي   التي التي   النعمة النعمة

   فاس��تفھموھم فاس��تفھموھم   ، ،) )١٠ ١٠: :اب��راھیم اب��راھیم) ( ) (ش��ك ش��ك   هللا هللا   أف��ي أف��ي: ( : (ألممھ��م ألممھ��م   الرس��ل الرس��ل   قال��ت قال��ت   ولھ��ذا ولھ��ذا

   بربوبیت��ھ بربوبیت��ھ   االعت��راف االعت��راف   العق��الء العق��الء   جمی��ع جمی��ع   قل��وب قل��وب   ف��ي ف��ي   متق��رر متق��رر   فإن��ھ فإن��ھ   ، ،تقری��ر تقری��ر   اس��تفھام اس��تفھام

  ١. .ووحدانیتھ ووحدانیتھ

     -: :أھمھا أھمھا   من من   والتى والتى   المعني المعني   ھذا ھذا   تؤكد تؤكد   كثیرة كثیرة   أدلة أدلة   ذلك ذلكك ك   وھناك وھناك

  : :الفطرة الفطرة   دلیل دلیل:  :  أوال ًأوال

   ؛ ؛   وأوالھ�ا وأوالھ�ا   ، ،أوالھا أوالھا   ویجعلھ ویجعلھ   ، ،األدلة األدلة   من من   غیره غیره   على على   كثیر كثیر   یؤثره یؤثره   الفطرة الفطرة   دلیل دلیل"  " 

   نك��ت نك��ت   لط��ائف لط��ائف   م��ن م��ن   ذل��ك ذل��ك   ألن ألن   ؛ ؛   وض��عا وض��عا   فتق��دم فتق��دم   طبع��ا طبع��ا   ال��سبق ال��سبق   لھ��ا لھ��ا   الجبل��ة الجبل��ة   ألن ألن

                                                           

    ٩ ٩ص ص   السعدى السعدى   الرحمن الرحمن   عبد عبد   ، ،   هللا هللا   وحدانیة وحدانیة   على على   العقلیة العقلیة   البراھین البراھین   ١
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   ت تخی���اال خی���اال   ال ال   حق���ائق حق���ائق   مق���ام مق���ام   المق���ام المق���ام   وھ���ذا وھ���ذا   ، ،الت���صنیف الت���صنیف   ترص���یف ترص���یف   ف���ي ف���ي   الم���ؤلفین الم���ؤلفین

   قادر قادر   بخالق بخالق   واإلذعان واإلذعان   تعالى تعالى   هللا هللا   بوجود بوجود   الشعور الشعور   ألن ألن   بل بل   ، ،والرقائق والرقائق   الظرائف الظرائف

   علی�ھ علی�ھ   مفط�ور مفط�ور   اإلن�سان اإلن�سان   في في   غریزي غریزي   أمر أمر   الطبیعة الطبیعة   وراء وراء   من من   محیط محیط   المادة المادة   فوق فوق

   الم�رء الم�رء   ف�ي ف�ي   عق�د عق�د   ألن�ھ ألن�ھ   ، ،الشككین الشككین   شكوك شكوك   تزلزلھ تزلزلھ   وال وال   ، ،المرتابین المرتابین   ریب ریب   تغیره تغیره   ال ال

   علیھ علیھ   یمسھا یمسھا   ما ما   ع عدف دف   في في   والتضرع والتضرع   إلیھ إلیھ   اللجوء اللجوء   من من   بھ بھ   وتأثر وتأثر   ، ،جنانھ جنانھ   علیھ علیھ   طبع طبع

   أو أو   الم�ضطر الم�ضطر   ل�سان ل�سان   قید قید   ولو ولو   ، ،صاد صاد   یصده یصده   وال وال   ، ،راد راد   یرده یرده   ال ال   وتضرعا وتضرعا   انطالقا انطالقا

   إل��ى إل��ى   تدفع��ھ تدفع��ھ   ح��رارة ح��رارة   ووج��د ووج��د   ، ،وأركان��ھ وأركان��ھ   أش��ائره أش��ائره   وأف��صحت وأف��صحت   ، ،جنان��ھ جنان��ھ   لنط��ق لنط��ق   ١أی��ف أی��ف

   عواص�ف عواص�ف   رواس�یھا رواس�یھا   تزع�زع تزع�زع   ال ال   حالة حالة   لمنشئة لمنشئة   االستكانة االستكانة   إلى إلى   وتضطره وتضطره   ، ،بارئھ بارئھ

   ال ال   ال�شعور ال�شعور   ھ�ذا ھ�ذا   أن أن   ج�رم ج�رم   ال ال   التمویھ�ات التمویھ�ات   ری�اح ری�اح   رواس�خھا رواس�خھا   تمی�ل تمی�ل   وال وال   ، ،الشبھات الشبھات

   ل���وازم ل���وازم   م���ن م���ن   الزم الزم   فھ���و فھ���و   نظ���ر، نظ���ر،   وال وال   تقلی���د تقلی���د   فی���ھ فی���ھ   ك���سب ك���سب   وال وال   ، ،للب���شر للب���شر   فی���ھ فی���ھ   ص���نع ص���نع

   وسرى وسرى   ، ،بالعظم بالعظم   اللحم اللحم   اشتباك اشتباك   بھا بھا   اشبك اشبك   ، ،الذاتیة الذاتیة   صفاتھا صفاتھا   من من   وصفة وصفة   اإلنسانیة اإلنسانیة

  ٢. .الجسم الجسم   في في   الدم الدم   سریان سریان   قواھا قواھا   في في

   ق�ال ق�ال   علی�ھ علی�ھ   الن�اس الن�اس   هللا هللا   فط�ر فط�ر   أم�ر أم�ر   تع�الى تع�الى   هللا هللا   بوج�ود بوج�ود   االقرار االقرار   أن أن   یتبین یتبین   ھنا ھنا   ومن ومن

   ف�ي ف�ي   ثاب�ت ثاب�ت   ب�ھ ب�ھ   واالعت�راف واالعت�راف   ب�ا� ب�ا�   اإلق�رار اإلق�رار: "  : " هللا هللا   رحمھ رحمھ   تیمیة تیمیة   ابن ابن   اإلسالم اإلسالم   شیخ شیخ

   ب�ل ب�ل   ؛ ؛   دلی�ل دلی�ل   إل�ى إل�ى   یحت�اج یحت�اج   ف�ال ف�ال   مواض�ع مواض�ع   ف�ي ف�ي   كتاب�ھ كتاب�ھ   في في   سبحانھ سبحانھ   قرره قرره   كما كما   الفطرة الفطرة

   ووج��وده ووج��وده "   " ال ال   كی��ف كی��ف   ٣" "األص��ول األص��ول   وأص��ل وأص��ل   العل��وم العل��وم   وأثب��ت وأثب��ت   المع��ارف المع��ارف   أرس��خ أرس��خ   ھ��و ھ��و

   أظھ��ر أظھ��ر   فھ��و فھ��و   ، ،اإلط��الق اإلط��الق   عل��ى عل��ى   ش��ئ ش��ئ   ك��ل ك��ل   م��ن م��ن   أظھ��ر أظھ��ر   وقدرت��ھ وقدرت��ھ   وربوبیت��ھ وربوبیت��ھ   س��بحانھ س��بحانھ

   وتق��ر وتق��ر   تعلق��ھ تعلق��ھ   م��ا م��ا   ك��ل ك��ل   م��ن م��ن   للعق��ول للعق��ول   وأب��ین وأب��ین   ، ،لألب��صار لألب��صار   س سال��شم ال��شم   م��ن م��ن   للب��صائر للب��صائر

  ٤" "تكذبھ تكذبھ   وكلھا وكلھا   وفطرتھ وفطرتھ   وعقلھ وعقلھ   وقلبھ وقلبھ   بلسانھ بلسانھ   مكابر مكابر   إال إال   ینكره ینكره   فما فما   ، ،بوجوده بوجوده

 إلھ ال وأنھ ،وتوحیده معرفتھ على خلقھ فطر تعالى هللا سبق مما ونخلص

  . غیره

                                                           

    أوف أوف   مادة مادة   ١٦ ١٦/ /٩ ٩   العرب العرب   لسان لسان   انظر انظر   ، ،   آفة آفة   اصابتھ اصابتھ:  : سان سانالل الل   ایف ایف   ١
    ١٩٢ ١٩٢-١٩٠ ١٩٠ص ص   القاسمي القاسمي   الدین الدین   جمال جمال   محمد محمد   ، ،   التوحید التوحید   دالئل دالئل   ٢
 ٧٢ ٧٢/ /٢ ٢   الفتاوى الفتاوى   مجموع مجموع   ٣
 ٢١٩ ٢١٩ص ص   السعادة السعادة   دار دار   مفتاح مفتاح   ٤



       
  
 
 

 

 

١٢٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   هللا هللا   ب�أن ب�أن   أنفسھم أنفسھم   على على   شاھدین شاھدین   بالخالق بالخالق   مقرین مقرین   الفطرة الفطرة   على على   ولدوا ولدوا   حین حین   فخلقوا فخلقوا

   ی�وم ی�وم   عل�یھم عل�یھم   � �   حجة حجة   اإلقرار اإلقرار   وھذا وھذا   ، ،لھ لھ   المخلوقون المخلوقون   عبیده عبیده   وأنھم وأنھم   وخالقھم وخالقھم   ھم ھمرب رب

   ، ،أنف��سھم أنف��سھم   عل��ى عل��ى   ب��ھ ب��ھ   ش��اھدون ش��اھدون   ، ،بھ��ذا بھ��ذا   مق��رون مق��رون   آدم آدم   بن��ي بن��ي   م��ا م��ا   جمی��ع جمی��ع   ولھ��ذا ولھ��ذا   ، ،القیام��ة القیام��ة

   مم�ا مم�ا   وھو وھو   ، ،مخلوق مخلوق   عنھ عنھ   ینفك ینفك   ال ال   لھم لھم   ضروري ضروري   فطري فطري   أمر أمر   هللا هللا   بإثبات بإثبات   والقول والقول

  ١. .جحده جحده   ألحد ألحد   یمكن یمكن   ال ال   لھم لھم   ضروریا ضروریا   علما علما   وجعل وجعل   ، ،علیھ علیھ   وجبلوا وجبلوا   علیھ علیھ   خلقوا خلقوا

  

   هللا هللا   أف�ي أف�ي(  (       الرس�ول الرس�ول   ق�ول ق�ول   أن أن   كثی�ر كثی�ر   اب�ن اب�ن   قال�ة قال�ة   م�ا م�ا   ك�ذلك ك�ذلك   المعن�ى المعن�ى   ھذا ھذا   ویؤكد ویؤكد

   :   : أمرین أمرین   یجتمل یجتمل)  ) شك شك

     شك؟ شك؟   وجود وجود   أفي أفي    :  :األول األول

     شك؟ شك؟   العبادة العبادة   بوجوب بوجوب   وتفرده وتفرده   إلھیتھ إلھیتھ   أفي أفي   : :الثاني الثاني

  :  : بحجتین بحجتین   الكفار الكفار   على على   احتجوا احتجوا   قد قد   الرسل الرسل   فیكون فیكون

   أي أي   ، ،النف�ي النف�ي   مف�اده مف�اده   تقری�ر تقری�ر   اس�تفھام اس�تفھام)  ) ش�ك ش�ك   هللا هللا   أف�ي أف�ي (  (قولھم قولھم   فإن فإن   ، ،الفطرة الفطرة:  : األولى األولى

   الحج��ة الحج��ة   وھ��ذه وھ��ذه   ، ،الفط��ر الفط��ر   تنك��ره تنك��ره   مم��ا مم��ا   فی��ھ فی��ھ   ال��شك ال��شك   وأن وأن   ، ،ال��شك ال��شك   ف��وق ف��وق   تع��الى تع��الى   هللا هللا   أن أن

   عل�ى عل�ى   ومجبول�ة ومجبول�ة   بوج�وده بوج�وده   ش�اھدة ش�اھدة   الفط�ر الفط�ر   ف�إن ف�إن   ، ،اإلن�سان اإلن�سان   نف�س نف�س   م�ن م�ن   نابعة نابعة   داخلیة داخلیة

  .  . السلیمة السلیمة   الفطر الفطر   في في   ضروري ضروري   بھ بھ   واالعتراف واالعتراف   ، ،بھ بھ   اإلقرار اإلقرار

   ھ��ذا ھ��ذا   ف��إن ف��إن   ، ،) )واألرض واألرض   ال��سموات ال��سموات   ف��اطر ف��اطر (  (ق��ولھم ق��ولھم   ف��ي ف��ي   وذل��ك وذل��ك   ، ،العق��ل العق��ل:  : والثانی��ة والثانی��ة

   األثر األثر   داللة داللة   من من   مأخوذة مأخوذة   ، ،خارجیة خارجیة   الحجة الحجة   وھذه وھذه   ، ،الخالق الخالق   على على   بالخلق بالخلق   استدالل استدالل

   فالب�د فالب�د   ، ،علیھم�ا علیھم�ا   ظ�اھر ظ�اھر   والت�سخیر والت�سخیر   والخل�ق والخل�ق   الح�دوث الح�دوث   ش�واھد ش�واھد   فإن فإن   ، ،المؤثر المؤثر   على على

  ٢. .وملیكھ وملیكھ   وإلھھ وإلھھ   شئ شئ   كل كل   خالق خالق   ھو ھو   إلھ إلھ   ال ال   هللا هللا   وھو وھو   صانع صانع   من من   لھما لھما

  

                                                           

    ٤٨٨ ٤٨٨   –   ٤٨٤ ٤٨٤/ /٨ ٨   تیمیة تیمیة   ابن ابن   ، ،   بالنص بالنص   العقل العقل   تعارض تعارض   درر درر   ١
 ١٢٤ ١٢٤/ /٣ ٣   كثیر كثیر   ابن ابن   ، ،   العظیم العظیم   القرآن القرآن   تفسیر تفسیر   ٢



       
  
 
 

 

 

١٢٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

     الخلق الخلق   دلیل دلیل:  :  ثانیا ًثانیا

   واض�حة واض�حة   دالل�ة دالل�ة   ی�دل ی�دل   الكون الكون   ھذا ھذا   فى فى   الخلق الخلق   ھذا ھذا   وجود وجود   أن أن   : :الدلیل الدلیل   بھذا بھذا   ویقصد ویقصد

  .  . حكیم حكیم   خالق خالق   وجود وجود   على على

   :   : ونتیجة ونتیجة   مقدمتین مقدمتین   على على   ینبني ینبني   الخلق الخلق   ودلیل ودلیل

   تك���ن تك���ن   ل���م ل���م   أن أن   بع��د بع��د   موج���ودة موج���ودة   مخلوق��ة مخلوق��ة   الموج���ودات الموج���ودات   ھ��ذه ھ��ذه   أن أن   : :األول���ى األول���ى   المقدم��ة المقدم��ة

  .  . موجودة موجودة

   ل�ھ ل�ھ   ب�د ب�د   ال ال   موجود موجود   وكل وكل   ، ،خالق خالق   من من   لھ لھ   بد بد   ال ال   مخلوق مخلوق   كل كل   وھي وھي   : :الثانیة الثانیة   المقدمة المقدمة

  .  . موجد موجد   من من

   عل�ى عل�ى   بداھ�ة بداھ�ة   یدل یدل   ، ،تكن تكن   لم لم   أن أن   بعد بعد   وحدوثھا وحدوثھا   ، ،دم دمالع الع   بعدم بعدم   الموجودات الموجودات   وجود وجود   إن إن

   ب��صفات ب��صفات    مت��صفا ًمت��صفا   الموج��د الموج��د   ھ��ذا ھ��ذا   یك��ون یك��ون   أن أن   والب��د والب��د   ، ،وأح��دثھا وأح��دثھا   أوج��دھا أوج��دھا   م��ن م��ن   وج��ود وج��ود

  ١. .واأللوھیة واأللوھیة   الربوبیة الربوبیة

   حاص��ل حاص��ل   بھ��ذا بھ��ذا   العل��م العل��م   أن أن   ش��ك ش��ك   م��ن م��ن   وم��ا وم��ا   ، ،الربوبی��ة الربوبی��ة   دالئ��ل دالئ��ل   أظھ��ر أظھ��ر   الدالل��ة الدالل��ة   وھ��ذه وھ��ذه

  ٢. .الصادق الصادق   والخبر والخبر   الحس الحس   طریقي طریقي   من من   ، ،بالضرورة بالضرورة

   لفت لفت   خالل خالل   من من   وجوده وجوده   على على   القاطعة القاطعة   البراھین البراھین   یجد یجد   تعالى تعالى   هللا هللا   كتاب كتاب   تتبع تتبع   ومن ومن

  .  . خلقھ خلقھ   إلى إلى   األنسان األنسان   نظر نظر

َأم خلقوا من غير شيء أم هم اْلخالقون أم خلقوا السماوات  (  (تعالى تعالى   هللا هللا   قال قال ُ ُِ َِ ُُ ُ ْ َْ ٍَ
ْ َ ِ َْ ْ

              أم خلقوا من غير شيء أم هم ال خالقون أم خلقوا السماوات  ِ
      

 

  ٣) )واألرض بل ال يوقنون واألرض بل ال يوقنون

                                                           

 ١١٨ ١١٨/ /٣ ٣   تیمیة تیمیة   ابن ابن   ، ،   بالنقد بالنقد   ل لالعق العق   تعارض تعارض   درء درء   انظر انظر   ١
 ٢١٧ ٢١٧ص ص   تیمیة تیمیة   ابن ابن   النقلیة النقلیة   العقلیة العقلیة   األدلة األدلة   انظر انظر   ٢
    ٣٦ ٣٦-٣٥ ٣٥   آیة آیة   الطور الطور   ٣



       
  
 
 

 

 

١٢٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   موج�ب موج�ب   ع�ن ع�ن   الخ�روج الخ�روج   أو أو   للحق للحق   التسلیم التسلیم   إال إال   یمكن یمكن   ال ال   مفحم مفحم   بأمر بأمر   استدالل استدالل   وھذا وھذا

  .  . العقل العقل

  :   :  أمور أمور   ثالثة ثالثة   من من   یخلو یخلو   ال ال   وذلك وذلك

ٍأم خلقوا من غير شيء( ( ) )١ ١
ْ َ ِ َْ ْ

ِ ُ ِ ُ ْ  أم خلقوا من غير شيء َ
      

   ألنھ ألنھ   ، ،المحال المحال   عین عین   وھذا وھذا   موجد موجد   بال بال   فوجدوا فوجدوا)  )       

   أن أن   یج�ز یج�ز   ل�م ل�م   الخ�الق الخ�الق   اإلل�ھ اإلل�ھ   أنك�روا أنك�روا   ف�إذا ف�إذا   ، ،موج�د موج�د   م�ن م�ن   الموج�ود الموج�ود   في في   البد البد

 .  . خلقھم خلقھم   خالق خالق   بال بال   یوجدا یوجدا

َأم هـم اْلخــالقون( ( ) )٢ ٢ ُِ َ ُ ُ ْ    أكث��ر أكث��ر   الف��ساد الف��ساد   ف��ي ف��ي   وذل��ك وذل��ك   ألنف��سھم ألنف��سھم   الخ��القون الخ��القون   ھ��م ھ��م   أم أم)  )         أم هـم ال خــالقون َ

   یك�ون یك�ون   وكیف وكیف   نفسھ؟ نفسھ؟   یوجد یوجد   كیف كیف   لھ لھ   وجود وجود   ال ال   ما ما   ألن ألن   أشد أشد   طل طلالبا البا   وفي وفي

 .  . بالقدرة؟ بالقدرة؟    موصوفا ًموصوفا

   ھ�و ھ�و   هللا هللا   أن أن :   : وھ�و وھ�و   الثال�ث الثال�ث   الق�سم الق�سم   تع�ین تع�ین   اس�تحالتھما اس�تحالتھما   وب�ان وب�ان   الوجھ�ات الوجھ�ات   بط�ل بط�ل   فإذا فإذا

  . .سواه سواه   من من   دون دون   وحده وحده   عبادتھ عبادتھ   بوجوب بوجوب   الحجة الحجة   فقامت فقامت   الخلق الخلق   خلق خلق   الذي الذي

   ال�سموات ال�سموات   خلق�وا خلق�وا   أم أم: ( : (فق�ال فق�ال   وتبین�ھ وتبین�ھ   ال�دلیل ال�دلیل   ھ�ذا ھ�ذا   تؤكد تؤكد   بدالئل بدالئل   سبحانھ سبحانھ   أردف أردف   ثم ثم

   ، ،الوج�وه الوج�وه   م�ن م�ن   بوج�ھ بوج�ھ   یدعوه یدعوه   أن أن   یمكنھم یمكنھم   ال ال   شئ شئ   وذلك وذلك)  ) یوقنون یوقنون   ال ال   بل بل   واألرض واألرض

  ١. .علیھم علیھم   قائمة قائمة   والحجة والحجة   منقطعون منقطعون   فھم فھم

   :  :النتیجة النتیجة   ھذه ھذه   الى الى   ونخلص ونخلص

   تمخ�ضت تمخ�ضت   الت�ي الت�ي   الفل�سفات الفل�سفات   جم�اع جم�اع   ھ�ي ھ�ي   ، ،هللا هللا   وجود وجود   إثبات إثبات   في في   القرآن القرآن   فلسفة فلسفة   إن إن( (

   ف�ي ف�ي   ھین ھینالب�را الب�را   ھ�ذه ھ�ذه   یكرر یكرر   الكریم الكریم   والقرآن والقرآن   ، ،الباب الباب   ھذا ھذا   في في   الحكماء الحكماء   أقوال أقوال   عنھا عنھا

   وبنظ�ام وبنظ�ام   الخ�الق الخ�الق   وج�ود وج�ود   عل�ى عل�ى   المخلوق�ات المخلوق�ات   بوج�ود بوج�ود   الحج�ة الحج�ة   ویق�یم ویق�یم   ، ،موض�ع موض�ع   غیر غیر

   مث�ل مث�ل   ك�ل ك�ل   ف�وق ف�وق   � �   األعل�ى األعل�ى   المث�ل المث�ل   وبإثب�ات وبإثب�ات   المری�د، المری�د،   الم�دبر الم�دبر   وجود وجود   على على   الكون الكون

  ٢.) .)معقول معقول   أو أو   معروف معروف

                                                           

    ٥١ ٥١ص ص   الغنمان الغنمان   أحمد أحمد/  / د د   ، ،   الربوبین الربوبین   توحید توحید   على على   القرآنیة القرآنیة   الدالئل الدالئل   ١
 ١١٣ ١١٣، ،   ١١٢ ١١٢/ /٣ ٣   العقاد العقاد   عباس عباس   لمألفات لمألفات   الكاملة الكاملة   المجموعة المجموعة   ٢



       
  
 
 

 

 

١٢٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

     األمم األمم   إجماع إجماع:  :  ثالثا ًثالثا

   عل�ى عل�ى   األم�م األم�م   جمی�ع جمی�ع   إجم�اع إجم�اع   وعال وعال   جل جل   الخالق الخالق   وجود وجود   على على   الصریحة الصریحة   األدلة األدلة   من من

     . .وتعالى وتعالى   سبحانھ سبحانھ   وجوده وجوده

   أن أن   ی��زعم ی��زعم   ل��م ل��م   الخل��ق الخل��ق   م��ن م��ن    أح��دا ًأح��دا   ألن ألن   معل��وم معل��وم "   " : :هللا هللا   رحم��ھ رحم��ھ   اإلس��الم اإلس��الم   ش��یخ ش��یخ   ق��ال ق��ال

   خل���ق خل���ق   ف���ي ف���ي   هللا هللا   ش���اركوا ش���اركوا   م���ریم م���ریم   اب��ن اب��ن   والم���سیح والم���سیح   والرھب���ان والرھب���ان   واألحب���ار واألحب���ار   ، ،األنبی��اء األنبی��اء

   ص��انعان ص��انعان   ل��ھ ل��ھ   الع��الم الع��الم   أن أن   الن��اس الن��اس   م��ن م��ن   أح��د أح��د   زع��م زع��م   وال وال   ب��ل ب��ل.  . واألرض واألرض   ال��سموات ال��سموات

    اویا ًاویام�س م�س    إلھ�ا ًإلھ�ا   آدم آدم   بن�ى بن�ى   من من   أحد أحد   أثبت أثبت   وال وال   بل بل   ؛ ؛   واألفعال واألفعال   الصفات الصفات   في في   متكافئان متكافئان

   ش�ریك ش�ریك   ل�ھ ل�ھ   ل�یس ل�یس   بأن�ھ بأن�ھ   مق�رون مق�رون   ب�ا� ب�ا�   الم�شركین الم�شركین   عام�ة عام�ة   بل بل.  . صفاتھ صفاتھ   جمیع جمیع   في في   � �

   أو أو    نبی�ا ًنبی�ا   أو أو    ملك�ا ًملك�ا   ك�ان ك�ان   س�واء س�واء   ، ،ل�ھ ل�ھ   ممل�وك ممل�وك   الشریك الشریك   أن أن   یقرون یقرون   عامتھم عامتھم   بل بل   ، ،مثلھ مثلھ

   لبیك لبیك   اللھم اللھم   لبیك لبیك   تلبیتھم تلبیتھم   في في   یقولون یقولون   العرب العرب   مشركو مشركو   كان كان   كما كما    صنما ًصنما   أو أو   ، ، كوكبا ًكوكبا

  ١". ".ملك ملك   وما وما   تملكھ تملكھ   لك لك   ھو ھو    شریكا ًشریكا   إال إال   ، ،لك لك   شریك شریك   ال ال

   جمی�ع جمی�ع   خل�ق خل�ق   ف�ي ف�ي   لھ لھ   مشارك مشارك   شریك شریك   إثبات إثبات   ، ،الدیانات الدیانات   أرباب أرباب   من من   أحد أحد   یذكر یذكر   ولم ولم

   ذلك ذلك   في في   نقلوا نقلوا   ما ما   أعظم أعظم   من من   بل بل   ، ،الصفات الصفات   جمیع جمیع   في في   لھ لھ   مماثل مماثل   وال وال   ، ،المخلوقات المخلوقات

   الخی�ر الخی�ر   خل�ق خل�ق   الن�ور الن�ور   وأن وأن   ، ،والظلم�ة والظلم�ة   النور النور   باألصلین باألصلین   یقولون یقولون   الذین الذین   الثنویة الثنویة   قول قول

  ٢. .الشر الشر   خلقة خلقة   والظلمة والظلمة

 الخیر إلھ أن إال خالقین وجودب یقولون المجوس من التنویة أن وبرغم

  . الشر إلھ من وأعظم أقوى

   هللا هللا   وج��ود وج��ود   ینك��ر ینك��ر   م��ن م��ن   الك��ون الك��ون   ھ��ذا ھ��ذا   ف��ى ف��ى   یوج��د یوج��د   ال ال   أن��ھ أن��ھ   ھ��ذا ھ��ذا   م��ن م��ن   الق��ول الق��ول   وخالص��ة وخالص��ة

   والمنجم�ون والمنجم�ون   الفلسفة الفلسفة   أھل أھل   حتى حتى   ، ،الخالئق الخالئق   جمیع جمیع   خلق خلق   وعال وعال   جل جل   وكونھ وكونھ   ، ،تعالى تعالى

   اإلق��رار اإلق��رار   م��ع م��ع   ھ��م ھ��م   ، ،األم��ور األم��ور   ل��بعض ل��بعض   مبدع��ة مبدع��ة   المخلوق��ات المخلوق��ات   بع��ض بع��ض   یجعل��ون یجعل��ون   ال��ذین ال��ذین

                                                           

    ٩٦ ٩٦   –   ٣ ٣   تیمیة تیمیة   ابن ابن   ، ،   الفتاوى الفتاوى   مجموع مجموع   ١
    ٢٤٦ ٢٤٦-٢٤٤ ٢٤٤   ص ص   ، ،   للستھرستانى للستھرستانى   ؟؟؟ ؟؟؟والن؟ والن؟   الملل الملل   انظر انظر   ٢



       
  
 
 

 

 

١٢٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   یقول�ون یقول�ون   وال وال   ، ،مخلوق�ة مخلوق�ة   وغیرھ�ا وغیرھ�ا   الكواك�ب الكواك�ب   م�ن م�ن   الفاعالت الفاعالت   ھذه ھذه   یجعلون یجعلون   بالخالق بالخالق

  ١. .الخلق الخلق   في في   لھ لھ   مشاركة مشاركة   الخالق الخالق   عن عن   غنیة غنیة   إنھا إنھا

     االنبیاء االنبیاء   معجزات معجزات   داللة داللة:  :  رابعا ًرابعا

   عل�ى عل�ى   ال�دالئل ال�دالئل   أظھ�ر أظھ�ر   وم�ن وم�ن   االنبی�اء االنبی�اء   ب�ھ ب�ھ   ج�اء ج�اء   م�ا م�ا   ص�حة ص�حة   عل�ى عل�ى   الدالل�ة الدالل�ة   ھ�ذه ھ�ذه   تدل تدل

  .  . بالربوبیھ بالربوبیھ   وتفرده وتفرده   تعالى تعالى   هللا هللا   وجود وجود   وعلى وعلى   صدقھم صدقھم

   عل��ى عل��ى   وأدلھ��ا وأدلھ��ا   وأص��حھا وأص��حھا   الط��رق الط��رق   أق��وى أق��وى   م��ن م��ن   لطری��ق لطری��قا ا   وھ��ذه وھ��ذه: "  : " الق��یم الق��یم   اب��ن اب��ن   ق��ال ق��ال

   م�ن م�ن   أق�وى أق�وى   بم�دلوالتھا بم�دلوالتھا   الطری�ق الطری�ق   ھ�ذه ھ�ذه   أدل�ة أدل�ة   وارتب�اط وارتب�اط.  . وافعال�ھ وافعال�ھ   وصفاتھ وصفاتھ   الصانع الصانع

   الح��س الح��س   دالل��ة دالل��ة   ب��ین ب��ین   جمع��ت جمع��ت   فإنھ��ا فإنھ��ا   بم��دلوالتھا بم��دلوالتھا   ال��صریحة ال��صریحة   العقلی��ة العقلی��ة   االدل��ة االدل��ة   ارتب��اط ارتب��اط

  ٢. .بینات بینات   أیات أیات   سبحانھ سبحانھ   هللا هللا   یسمیھا یسمیھا   ولھذا ولھذا   بنفسھا بنفسھا   ضروریة ضروریة   وداللتھا وداللتھا   والعقل والعقل

   ال ال   مم�ا مم�ا   لظھورھ�ا لظھورھ�ا   وذل�ك وذل�ك   ، ،بین�ات بین�ات   آی�ات آی�ات   بأنھ�ا بأنھ�ا   المعجزات المعجزات   ى ىتعال تعال   هللا هللا   وصف وصف   لذا لذا

  .  . األنبیاء األنبیاء   بھ بھ   جاء جاء   ما ما   صدق صدق   في في   شك شك   أدني أدني   الیھا الیھا   النظر النظر   بعد بعد   ألحد ألحد   یدع یدع

   أئم��ة أئم��ة   م��ن م��ن   ال��سلف ال��سلف   طریق��ة طریق��ة   وھ��ذه وھ��ذه: "  : " المعن��ى المعن��ى   ھ��ذا ھ��ذا   تقری��ر تقری��ر   ف��ي ف��ي   تیمی��ة تیمی��ة   اب��ن اب��ن   یق��ول یق��ول

   ثبت�ت ثبت�ت   إذا إذا   ألن�ھ ألن�ھ   ، ،الع�الم الع�الم   وح�دوث وح�دوث   الصانع الصانع   معرفة معرفة   على على   االستالل االستالل   في في   ، ،المسلمین المسلمین

   ودعاھم ودعاھم   ، ،الغیوب الغیوب   من من   عنھ عنھ   أنباھم أنباھم   ما ما   على على   تصدیقھ تصدیقھ   وجب وجب   ، ،جز جزالمع المع   بقیام بقیام   نبوتھ نبوتھ

  ٣" "وكالمھ وكالمھ   وصفاتھ وصفاتھ   تعالى تعالى   هللا هللا   وحدانیة وحدانیة   من من   إلیھ إلیھ

   ثب��وت ثب��وت   عل��ى عل��ى   نف��سھ نف��سھ   ی��دل ی��دل   أم��ر أم��ر   حی��ة حی��ة   الع��صا الع��صا   ف��انقالب ف��انقالب   وبالجمل��ة وبالجمل��ة: "  : "  أی��ضا ًأی��ضا   وق��ال وق��ال

.  . نطقة نطقة   من من   االنسان االنسان   خلق خلق   من من   اعتید اعتید   ما ما   داللة داللة   من من   اعظم اعظم   حكیم حكیم   علیم علیم   قدیر قدیر   صانع صانع

  ٤" "أولى أولى   فھذا فھذا   الصانع الصانع   إثبات إثبات   على على   بنفسھ بنفسھ   یدل یدل   ذلك ذلك   كان كان   فإذا فإذا

   طری��ق طری��ق   ع��ن ع��ن   آم��ن آم��ن   ، ،تع��الى تع��الى   هللا هللا   بوج��ود بوج��ود   آم��ن آم��ن   م��ن م��ن   أكث��ر أكث��ر   أن أن   یتب��ین یتب��ین   س��بق س��بق   ومم��ا ومم��ا

  .  . عندھم عندھم   الرسالة الرسالة   ثبوت ثبوت   صحة صحة   فى فى    سببا ًسببا   الرسل الرسل   معجزات معجزات   ثبوت ثبوت   فكان فكان   ، ،الرسل الرسل

                                                           

 ٤٥٩ ٤٥٩/ /١ ١   تیمیة تیمیة   ابن ابن   ، ،   المستقیم المستقیم   الصراط الصراط   اقتضاء اقتضاء   انظر انظر   ١
    ١٩٧ ١٩٧/ /٣ ٣   الجوزیة الجوزیة   القیم القیم   ابن ابن   المرسلة المرسلة   الصواعق الصواعق   ٢
    ٢٧٢ ٢٧٢/ /٤ ٤   تیمیة تیمیة   ابن ابن   ، ،   بالنقد بالنقد   العقل العقل   تعارض تعارض   درء درء   ٣
    ٣٩١ ٣٩١/ /٢ ٢   السابق السابق   المصدر المصدر   ٤
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   ت��شاھد ت��شاھد   ح��سیة ح��سیة   إم��ا إم��ا   وھ��ي وھ��ي   ، ، :  :كثی��رة كثی��رة   األنبی��اء األنبی��اء   معج��زات معج��زات: "  : " حكم��ي حكم��ي   ح��افظ ح��افظ   ق��ال ق��ال

   وك�الم وك�الم   ، ،حی�ة حی�ة   ا االع�ص الع�ص   وانقالب وانقالب   ، ،الصخرة الصخرة   من من   الناقة الناقة   كخروج كخروج   تسمع تسمع   أو أو   بالبصر بالبصر

   وھ�ذه وھ�ذه   ، ،القرآن القرآن   كمعجزة كمعجزة   بالبصیرة بالبصیرة   تشاھد تشاھد   معنویة معنویة   وإما وإما   ، ،ذلك ذلك   ونحو ونحو   ، ،الجمادات الجمادات

   عل�ى عل�ى   ت�دل ت�دل   كم�ا كم�ا   المعج�زة المعج�زة   أن أن   ذل�ك ذل�ك   ، ،الربوبی�ة الربوبی�ة   إثبات إثبات   في في   القرآنیة القرآنیة   الطرق الطرق   إحدى إحدى

   لم��ا لم��ا   وذل��ك وذل��ك   ، ،وألوھیت��ھ وألوھیت��ھ   المرس��ل المرس��ل   ربوبی��ة ربوبی��ة   عل��ى عل��ى    أی��ضا ًأی��ضا   ت��د ت��د   فإنھ��ا فإنھ��ا   ، ،الرس��ل الرس��ل   ص��دق ص��دق

  :  : یأتي یأتي

   ك���سائر ك���سائر   وع���ال وع���ال   ج���ل ج���ل   خ���الق خ���القال ال   ثب���وت ثب���وت   عل���ى عل���ى   بنف���سھا بنف���سھا   ت���دل ت���دل   المعج���زة المعج���زة   أن أن:  :  أوال ًأوال

   الدالل�ة الدالل�ة   ف�ي ف�ي   لیست لیست   المعتادة المعتادة   الحوادث الحوادث   ألن ألن   ؛ ؛   ذلك ذلك   من من   أخص أخص   ھي ھي   بل بل   ، ،الحوداث الحوداث

   عند عند   یكون یكون   ال ال   ما ما   ویعظم ویعظم   وی مجد وُیمجد   عندھا عندھا   الرب الرب   ی سبح ُیسبح   ولھذا ولھذا   ، ،الغریبة الغریبة   كالحوادث كالحوادث

   ، ،للمعتاد للمعتاد   یحصل یحصل   ال ال   ما ما   عظمتھ عظمتھ   ذكر ذكر   من من   ذلة ذلة   النفوس النفوس   في في   بھا بھا   ویحصل ویحصل   ، ،المعتاد المعتاد

  .  . حقھا حقھا   فتعطى فتعطى   جدیدة جدیدة   آیات آیات   ھي ھي   إذ إذ

   ، ،ك�ذلك ك�ذلك   الربوبی�ة الربوبی�ة   بھ�ا بھ�ا   تق�ررت تق�ررت   فقد فقد   والرسالة والرسالة   النبوة النبوة   بھا بھا   تقررت تقررت   إذا إذا   أنھ أنھ   : : ثانیا ًثانیا

   بالرس��الة بالرس��الة   ف��اإلقرار ف��اإلقرار   ، ،مرس��ل مرس��ل   وھن��اك وھن��اك   إال إال   رس��ول رس��ول   وال وال   نب��ي نب��ي   ھن��اك ھن��اك   یك��ون یك��ون   ال ال   إذ إذ

 .  . نزاع نزاع   بال بال   بالربوبیة بالربوبیة   اإلقرار اإلقرار   یتضمن یتضمن

   قب��ول قب��ول   وج��وب وج��وب   ف��ي ف��ي    أص��ال ًأص��ال   ص��ارت ص��ارت   فق��د فق��د   ، ،ب��المعجزة ب��المعجزة   ثبت��ت ثبت��ت   إذا إذا   البن��وة البن��وة   إن إن:  :  ثالث��ا ًثالث��ا

  .  . وغیرھا وغیرھا   واأللوھیة واأللوھیة   الربوبیة الربوبیة   ئق ئقحقا حقا   من من   البني البني   إلیھ إلیھ   دعا دعا   ما ما   جمیع جمیع

   ج�ال ج�ال   لل�رب لل�رب    منكرا ًمنكرا   كان كان   فإنھ فإنھ   ، ،فرعون فرعون   قصة قصة   في في   الطریقة الطریقة   بھذه بھذه   القرآن القرآن   جاء جاء   وقد وقد

   جعلھ�ا جعلھ�ا   الت�ي الت�ي   البین�ة البین�ة   الحج�ة الحج�ة   علی�ھ علی�ھ   ع�رض ع�رض   ث�م ث�م   ، ،ذل�ك ذل�ك   ف�ي ف�ي   موس�ى موس�ى   فحاج�ة فحاج�ة   ، ،وعال وعال

   غی��ر غی��ر    إلھ��ا ًإلھ��ا   ل��ھ ل��ھ   أن أن   وف��ي وف��ي   ، ،الع��المین الع��المین   رب رب   رس��ول رس��ول   كون��ھ كون��ھ   ف��ي ف��ي   ص��دقھ ص��دقھ   عل��ى عل��ى    دل��یال ًدل��یال

   ، ،وع��ال وع��ال   ج��ل ج��ل   هللا هللا   ربوبی��ة ربوبی��ة :   : رین ریناألم�� األم��   ك��ال ك��ال   عل��ى عل��ى   ب��المعجزة ب��المعجزة   فاس��تدل فاس��تدل   ، ،فرع��ون فرع��ون

  . .تعالى تعالى   عنده عنده   من من    مرسال ًمرسال   وكونھ وكونھ

َقال فرعون ومـا رب العـاملني :  : تع�الى تع�الى   قال قال َِ َِ ْ ََ ُّ َ َْ َ ُْ ِقـال رب الـساموات  ))٢٣ ٢٣((                قال فرعون ومـا رب العـاملني  َ
َ َُّ َّ َ َ  قـال رب الـساموات  َ
       

ــتم  ــنَهام  إن كن ــا بي ُواألرض وم ُ ِ َ َ ُْ ْ َ َ َِ َ ــتم  ْ ــن هام  إن كن ــا بي ــوقنني              واألرض وم َم ِ ِ
ــوقنني ُّ    م

ــه أال ( ٢٤ ٢٤ )  ــن حول ــال مل َق َ ُ ْ َ َْ َ َِ ــه أال  َ ــن حول ــال مل            ق

َتــستمعون ُ
ِ َ   تــستمعون َْ
م ورب آبــائكم األولــني( ٢٥ ٢٥ )     َقــال ربك ِ ِ

َّ َ ُّ َ َُّ ْ ُ َ ْ َُ ــ ُ َ    قــال ربكــم ورب آبــائكم األولــني َ
َّقــال إن ( ٢٦ ٢٦ )                َِ     قــال إن  َ

ٌرسولكم الذي أرسل إليكم ملجنُون ْ ََْ َ َ َّ َْ ْ ُ ُ َُ ُِ ِ ِقال رب املرشق واملغرب ( ٢٧ ٢٧ )                    رسولكم الذي أرسل إليكم ملجن ون ُِ ِ ْ َْ َْ ََ ُِّ ِ ْ َ                قال رب املرشق واملغرب  َ
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َوما بينَهام إن كنتم تعقلون ُ ِ
ْ ُ ْ َ ََ ُْ َ َُ    وما بين هام إن كنتم تعقلون ِ
َال لئن اختذت إهلا غريي ألجعلنَّك  ق َق( ٢٨ ٢٨ )             َ َ ََ ْ َ َ ِ ِْ َ ً َ َ ْ َ َّ ِ                     ال لئن اختذت إهلا غريي ألجعلن ك  ِ

َمن املسجونني ِ ِ
ُ َْ    من املسجونني َْ
ِقال أولو جئتك ب( ٢٩ ٢٩ )      َ ُ ْ ِ ْ ََ ََ ٍيشء مبني           قال أولو جئتك ب َ ِ ُّ

ٍ
ْ    يشء مبني َ

 
ِقال فأت به إن ( ٣٠ ٣٠)   ِ ِِ ْ َ         قال فأت به إن  ََ

َكنــت مــن الــصادقني ِ ِ ِ
َّ َ َ     كنــت مــن الــصادقني ُ
ٌفــألقى عــصاه فــإذا هــي ثعبــان ( ٣١ ٣١ )     ُ َ َ َ ََ ْ ُ ََ

ِ ِ َ ْ            فــألقى عــصاه فــإذا هــي ثعبــان  َ
     

ٌمبني ِ َونزع يده فإذا هي بيضاء للنَّاظرين( ٣٢ ٣٢ )   مبني ُّ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ
ُ ََ َِ َ َِ َ           ونزع يده فإذا هي بيضاء للن اظرين َ
سورة الـشعراء  سورة الـشعراء  [ [(٣٣ ٣٣ )            

٣٣ ٣٣  –  ٢٣ ٢٣.[.[ 
   ج�ل ج�ل   بالخ�الق بالخ�الق   العل�م العل�م   بھ�ا بھ�ا   العل�م العل�م   ی�ستلزم ی�ستلزم   الت�ي الت�ي   یات یاتباآل باآل    أوال ًأوال   الحجة الحجة   علیھ علیھ   أقام أقام   فقد فقد

   بالخالق بالخالق   العلم العلم   بھا بھا   العلم العلم   یستلزم یستلزم   التي التي   باآلیات باآلیات    أوال ًأوال   الحجة الحجة   علیھ علیھ   أقام أقام   فلما فلما   ، ،وعال وعال

   الداللة الداللة   في في   أبلغ أبلغ   ھي ھي   التي التي   المعجزة المعجزة   داللة داللة   إلى إلى   رده رده   وكابر وكابر   عاند عاند   فلما فلما   ، ،وعال وعال   جل جل

  .  . والرسالة والرسالة   الربوبیة الربوبیة :   : األمرین األمرین   كال كال   بھا بھا   لیثبت لیثبت   المقصود المقصود   على على
  

ُأم يقولون افَرتاه قل فأتوا بعرش سور مثله مفَرتيات وادعوا    : :لى لىتعا تعا   وقال وقال ْ َ َ َ َ ُ َ
ٍ ِ

َ ُ ِّ ُ َ ْْ ْ َ ُ ْ َ ُِ ٍ ِ ِ ْْ ُ ْ ُ يات وادعوا  َ اه قل فأتوا بعرش سور مثله مفرت          أم يقولون افرت 
  

                       

َمن استطعتم من دون اهللاَِّ إن كنتم صادقني  ِ ِ
َ ُ ْْ ِّ ْ َُ ُ َُ ِ ِ َ    من استطعتم من دون اهللا   إن كنتم صادقني  ِ
ُفإمل يـستجيبوا( ١٣ ١٣((                َِ َ ْ ْ َّ

ِ        فإمل يـستجيبوا َ
م    ْ لك ُـ     لكــم  َ

َفاعلموا أنام أنزل بعلم اهللاَِّ وأن ال إله إال هو  فهل أنتم مسلمون َ َُ ْ ُّ َ ُ
ِ ُ ََّ َ ُ َْ َ ْ َ ََ َ َ َُ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ         فاعلموا أنام أنزل بعلم اهللا   وأن ال إله إال هو  فهل أنتم مسلمون ْ
                          ( ١٤ ١٤)  

 ))١٤ ١٤  –  ١٣ ١٣: : هود هود((
   أح�دھما أح�دھما   المعجزة المعجزة   أثبتت أثبتت   فإذا فإذا   ، ،والوحدانیة والوحدانیة   الرسالة الرسالة   على على   تدل تدل   المعجزة المعجزة   أن أن   فبین فبین

  ١" "اآلخر اآلخر   اثبتت اثبتت   فقد فقد

   هللا هللا   وج�ود وج�ود   وثبت وثبت   ، ،األلوھیة األلوھیة   إنكار إنكار   في في   مھافیرا مھافیرا   قول قول   یبطل یبطل   تقدم تقدم   من من   خالل خالل   ومن ومن

  . .القاطعیة القاطعیة   بالبراھین بالبراھین   وتعالى وتعالى   سبحانھ سبحانھ

                                                           

 ١٢٧ ١٢٧ص ص   المنصورة المنصورة   الناجیة الناجیة   الطائفة الطائفة   العتقاد العتقاد   المنشورة المنشورة   السنة السنة   أعالم أعالم   ١
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     -: :لأللوھیة لأللوھیة   الجینیین الجینیین   نظرة نظرة   من من   اإلسالم اإلسالم   موقف موقف :   : الثاني الثاني   المطلب المطلب

   –    سابقا ًسابقا   بیناه بیناه   كما كما   –   مراحل مراحل   بعدة بعدة   مرت مرت   یجدھا یجدھا   الجینیة الجینیة   الدیانة الدیانة   فى فى   الباحث الباحث   أن أن

   م�ن م�ن   عقیدتھ عقیدتھ   تغیروا تغیروا   وإنما وإنما   ، ،لدینھم لدینھم)  ) مھافیرا مھافیرا (  (أسسھ أسسھ   ما ما   على على   الجینیون الجینیون   یبق یبق   ولم ولم

   إال إال   ش�ئ ش�ئ   وم�ا وم�ا   ، ،اآللھ�ة اآللھ�ة   م�ن م�ن   كبیر كبیر   بعدد بعدد   آمنوا آمنوا   وھم وھم   –   األلوھیة األلوھیة   انكر انكر   فھو فھو   –   بعده بعده

  .  . إلھا إلھا   وبعلوه وبعلوه

   ، ،النبوی�ة النبوی�ة   واألحادی�ث واألحادی�ث   القرآنی�ة القرآنی�ة   اآلی�ات اآلی�ات   تبطلھ�ا تبطلھ�ا   الجینی�ة الجینی�ة   عند عند   األلوھیة األلوھیة   قضیة قضیة   أن أن

  آ   آ   َِ      َِن َن  ْ  : ( : (تع���الى تع���الى   قول���ھ قول���ھ   ف���ى ف���ى   والعق���ل والعق���ل   الواق���ع الواق���ع   یبطلھ���ا یبطلھ���ا   كم���ا كم���ا

 إ  إ ُا  ا َََ     ( ( ٢٢ ٢٢آیة آیة   األنبیاء األنبیاء   سورة سورة .  .  

   لھ��م لھ��م   ت��صلح ت��صلح   آلھ��ة آلھ��ة   واألرض واألرض   ال��سماوات ال��سماوات   ف��ي ف��ي   ك��ان ك��ان   ل��و ل��و (  (البی��ان البی��ان   ج��امع ج��امع   ف��ي ف��ي   ج��اء ج��اء

   ال ال   الت��ي الت��ي   واأللوھی��ة واأللوھی��ة   العب��ادة العب��ادة   ول��ھ ول��ھ   ، ،األش��یاء األش��یاء   خل��ق خل��ق   ھ��و ھ��و   ال��ذي ال��ذي   هللا هللا   س��وى س��وى   العب��ادة العب��ادة

   عما عما   هللا هللا   سبحان سبحان (  (واألرض واألرض   السماوات السماوات   أھل أھل   لفسد لفسد:  : ل لیقو یقو)  ) لفسدتا لفسدتا (  (لھ لھ   إال إال   تصلح تصلح

   ھ�ؤالء ھ�ؤالء   علی�ھ علی�ھ   ب�ھ ب�ھ   یفت�ري یفت�ري   مم�ا مم�ا   ل�ھ ل�ھ   وتبرئ�ة وتبرئ�ة   � �   فتنزیھ فتنزیھ:  : ثناؤه ثناؤه   جل جل   یقول یقول)  ) یصفون یصفون

  ١. .الكتب الكتب   من من   بھ بھ   المشركون المشركون

  :  : تفسیره تفسیره   فى فى   القبرطبى القبرطبى   ذكره ذكره   ما ما   المعني المعني   ھذا ھذا   ویؤكد ویؤكد

   ك�ان ك�ان   ول�و ول�و   ، ،لف�سدتا لف�سدتا   معب�ودون معب�ودون   هللا هللا   غی�ر غی�ر   آلھ�ة آلھ�ة   واألرض واألرض   السموات السموات   في في   كان كان   لو لو"  " 

   ك��ان ك��ان   ض��ده ض��ده   واألخ��ر واألخ��ر    ش��یئا ًش��یئا   أراد أراد   إن إن   أح��دھما أح��دھما   ألن ألن   ؛ ؛   الت��دبیر الت��دبیر   لف��سد لف��سد   إلھ��ان إلھ��ان   فیھ��ا فیھ��ا

  ٢" "عاجزا عاجزا   أحدھما أحدھما

   بأكملھ بأكملھ   العالم العالم   لفسد لفسد   ، ،العالم العالم   ھذا ھذا   تدبر تدبر   وجل وجل   عز عز   هللا هللا   غیر غیر   آلھة آلھة   ھناك ھناك   كان كان   لو لو   حقا حقا

  .  . وتناحرت وتناحرت   االلھة االلھة   ختلفت ختلفت   وال وال

                                                           

 ٤٢٥ ٤٢٥/  / ١٨ ١٨   ، ،   الطبرى الطبرى   جبریر جبریر   ابن ابن   ، ،   القرآن القرآن   تأویل تأویل   فى فى   لبیان لبیانا ا   جامع جامع   ١
    ٢٢٩ ٢٢٩، ،   ١١ ١١   القرطبى القرطبى   هللا هللا   عبد عبد   أبو أبو   ، ،   القرآن القرآن   ألحكام ألحكام   الجامع الجامع   ٢
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   أمرھما أمرھما   ویدبر ویدبر   یتوالھما یتوالھما   كان كان   لو لو (   ( التنزیل التنزیل   غوامض غوامض   حقائق حقائق   عن عن   الكشاف الكشاف   وفي وفي

   ، ،أم�رین أم�رین   عل�ى عل�ى   دالل�ة دالل�ة   وفی�ھ وفی�ھ   ، ،لف�سدتا لف�سدتا   فاطرھم�ا فاطرھم�ا   ھو ھو   لذي لذيا ا   الواحد الواحد   غیر غیر   شتى شتى   آلھة آلھة

   ذل���ك ذل���ك   یك���ون یك���ون   أال أال:  : والث���اني والث���اني.  .  واح���دا ًواح���دا   إال إال   م���دبرھما م���دبرھما   یك���ون یك���ون   أال أال   وج���وب وج���وب:  : أح���دھما أح���دھما

   لعلمنا لعلمنا:  : قلت قلت   األمران؟ األمران؟   وجب وجب   لم لم:  : قلت قلت   فإن فإن.  . هللا هللا   إال إال   لقولھ لقولھ   ، ،وحده وحده   إیاه إیاه   إال إال   الواحد الواحد

   والتن��اكر والتن��اكر   التغال��ب التغال��ب   م��ن م��ن   بینھم��ا بینھم��ا   یح��دث یح��دث   لم��ا لم��ا   الملك��ین الملك��ین   بت��دبیر بت��دبیر   تف��سد تف��سد   الرعی��ة الرعی��ة   أن أن

  ١. .الف الفواالخت واالخت

   األنبی�اء األنبی�اء   جمی�ع جمی�ع   ع�ن ع�ن   والنق�ل والنق�ل   ، ،ل�ھ ل�ھ   شریك شریك   ال ال   أنھ أنھ   شاھدة شاھدة   العقل العقل   فأدلة فأدلة (   ( ھذا ھذا   وعلى وعلى

   إال إال   نب��ي نب��ي   یرس��ل یرس��ل   ل��م ل��م:  : قت��ادة قت��ادة   وق��ال وق��ال.  . منق��ول منق��ول   وإم��ا وإم��ا   معق��ول معق��ول   إم��ا إم��ا   وال��دلیل وال��دلیل   ، ،موج��ود موج��ود

  ٢ ).  ).بالتوحید بالتوحید

   بتع�دد بتع�دد   الق�ول الق�ول   إلبط�ال إلبط�ال   األلوھی�ة األلوھی�ة   تقری�ر تقری�ر   فى فى   أسالیب أسالیب   عدة عدة   الكریم الكریم   القرآن القرآن    بین ّبین   لقد لقد

     -: :منھا منھا   اآللھة، اآللھة،

   وح�ده وح�ده   بعبادت�ھ بعبادت�ھ   للن�اس للن�اس   تع�الى تع�الى   هللا هللا   ب�أمر ب�أمر   وذلك وذلك   ، ،المباشر المباشر   طاب طابالخ الخ   أسلوب أسلوب:  :  أوال ًأوال

  .  . سواه سواه   ما ما   عبادة عبادة   عن عن   والنھى والنھى

َقل یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم أال نعب�د    : :تعالى تعالى   یقول یقول ُ ْ ْ َْ َّ َ َ ََ َْ ُْ َ َ َ َ ََ ٍَ ٍ َ َِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ ْ ْ                                        قل یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینكم أال نعب�د  ُ

ُإال هللا وال نْشرك بھ شیئا وال یتخذ بع�ض ْ َْ ََ ِ َِّ َ ََ َ ًَ َ ِ َِ ُ َّ َّ ِنا بع�ضا أرباب�ا م�ن دون هللا ف�إن                        إال هللا وال نش رك بھ شیئا وال یتخذ بع�ض ِ َ ِ َّ ِ ُ ِّ ً َ ً َْ َْ                نا بع�ضا أرباب�ا م�ن دون هللا ف�إن  َ

َتولوا فقولوا اْشھدوا بأنا مسلمون  ُ ُ ِِ ْ َّ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َّ َ      ٦٤ ٦٤:  : عمران عمران   آل آل   ) )٦٤ ٦٤( (                 تولوا فقولوا اش ھدوا بأنا مسلمون  َ

   ألھ�ل ألھ�ل   ، ،محم�د محم�د   ی�ا ی�ا   ، ،) )ق�ل ق�ل: ( : (ثن�اؤه ثن�اؤه   ج�ل ج�ل   ب�ذلك ب�ذلك   یعن�ي یعن�ي: ( : (الطب�ري الطب�ري   جعف�ر جعف�ر   أبو أبو   یقول یقول   

   ، ،) )س��واء س��واء   كلم��ة كلم��ة   إل��ى إل��ى (  (ھلم��وا ھلم��وا   ، ،) )تع��الوا تع��الوا (  (واإلنجی��ل واإلنجی��ل   الت��وراة الت��وراة   أھ��ل أھ��ل   وھ��م وھ��م   ، ،الكت��اب الكت��اب

   نعبد نعبد   فال فال   هللا هللا   نوحد نوحد   أن أن   ھي ھي   ، ،العدل العدل   والكلمة والكلمة   ، ،وبینكم وبینكم   بیننا بیننا   عدل عدل   كلمة كلمة   لى لىإ إ:  : یعنى یعنى

  ٣). ). شیئا ًشیئا   بھ بھ   نشرك نشرك   فال فال   ، ،سواه سواه   معبود معبود   كل كل   من من   ونبرأ ونبرأ   ، ،غیره غیره

  

                                                           

 ١١٠ ١١٠/ /٣ ٣   الزمخشرى الزمخشرى   القاسم القاسم   ابو ابو   ، ،   التنزیل التنزیل   غوامض غوامض   حقائق حقائق   عن عن   الكشف الكشف   ١
 ٢٨٠ ٢٨٠/ /١١ ١١   القرطبى القرطبى   هللا هللا   عبد عبد   ابو ابو   ، ،   القرآن القرآن   ألحكام ألحكام   الجامع الجامع   ٢
 ٤٨٣ ٤٨٣/ /٦ ٦   الطبرى الطبرى   ریر ریرجب جب   ابن ابن   ، ،   القرآن القرآن   تأویل تأویل   فى فى   البیان البیان   جامع جامع   ٣
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  :  : عبادتھ عبادتھ   لى لى   بالدعوه بالدعوه   الرسل الرسل   جمیع جمیع   أرسل أرسل   أنھ أنھ   إخباره إخباره:  :  ثانیا ًثانیا

)  ) هللا هللا   أعب�دوا أعب�دوا   أن أن   رس�وال رس�وال   أم�ة أم�ة   ك�ل ك�ل   ف�ي ف�ي   بعثنا بعثنا   ولقد ولقد: ( : (تعالى تعالى   قولھ قولھ:  : القرطبي القرطبي   یقول یقول

   معب�ود معب�ود   ك�ل ك�ل   اترك�وا اترك�وا   أى أى)  ) الط�اغوت الط�اغوت   واجتنب�وا واجتنب�وا. (  . ( ووح�دوه ووح�دوه   هللا هللا   اعب�دوا اعب�دوا   بأن بأن   أي أي

   م�ن م�ن   فم�نھم فم�نھم.  . الضالل الضالل   إلى إلى   دعا دعا   من من   وكل وكل   ، ،والصنم والصنم   والكاھن والكاھن   كالشیطان كالشیطان   هللا هللا   دون دون

   األم�ین األم�ین   محم�د محم�د   المعن�ى المعن�ى   ھ�ذا ھ�ذا   ویؤك�د ویؤك�د   ١ ١). ).وعبادتھ وعبادتھ   دینھ دینھ   إلى إلى   أرشده أرشده   أي أي)  ) هللا هللا   ھدى ھدى

   ك�ل ك�ل   ف�ي ف�ي   بع�ث بع�ث   أن�ھ أن�ھ:  : الكریمة الكریمة   اآلیة اآلیة   ھذه ھذه   في في   وعال وعال   جل جل   هللا هللا   ذكر ذكر   فقد فقد: ( : (الشنقیطي الشنقیطي

   ال ال (  (معن�ى معن�ى   ھ�و ھ�و   وھ�ذا وھ�ذا.  . س�واه س�واه   م�ا م�ا   عب�ادة عب�ادة   واجتن�اب واجتن�اب   ، ،وحده وحده   هللا هللا   بعبادة بعبادة   رسوال رسوال   مة مةأ أ

   المعب�ودات المعب�ودات   جمی�ع جمی�ع   خل�ع خل�ع   ھ�و ھ�و:  : فنفیھا فنفیھا   ، ،وإثبات وإثبات   نفي نفي   من من   مركبة مركبة   ألنھا ألنھا)  ) هللا هللا   إال إال   إلھ إلھ

   وع��ال وع��ال   ج��ل ج��ل   إف��راده إف��راده   ھ��و ھ��و:  : وإثباتھ��ا وإثباتھ��ا   ، ،العب��ادات العب��ادات   أن��واع أن��واع   جمی��ع جمی��ع   ف��ي ف��ي   تع��الى تع��الى   هللا هللا   غی��ر غی��ر

   رس�لھ رس�لھ   أل�سنة أل�سنة   ى ىعل عل   شرعھ شرعھ   الذي الذي   الوجھ الوجھ   على على   ، ،بإخالص بإخالص   العبادات العبادات   أنواع أنواع   بجمیع بجمیع

   ع��ن ع��ن   الق��رآن الق��رآن   ف��ي ف��ي    كثی��را ًكثی��را   المعن��ى المعن��ى   ھ��ذا ھ��ذا   وأوض��ح وأوض��ح   . .وس��المھ وس��المھ   هللا هللا   ص��وات ص��وات   عل��یھم عل��یھم

  ١. .والخصوص والخصوص   العموم العموم   طریق طریق

 ذلك وانتفاء ،الكمال بصفات بانفراده عبادتھ وجوب على االستدالل:  ثالثا

  . المشركین آلھة عن

   الق�رآن الق�رآن   ف�ى ف�ى   ج�اء ج�اء   م�ا م�ا   ك�ل ك�ل   ف�ى ف�ى   تع�الى تع�الى   هللا هللا   ل�صفات ل�صفات   االس�المى االس�المى   القصور القصور   ینحصر ینحصر

   الج�الل الج�الل   ب�صفات ب�صفات   وع�ال وع�ال   ج�ل ج�ل   هللا هللا   وص�ف وص�ف   م�ن م�ن   المطھ�رة المطھ�رة   النبوی�ة النبوی�ة   سنة سنةوال وال   الكریم الكریم

   –   ال�صالح ال�صالح   ال�سلف ال�سلف   الت�زم الت�زم   وقد وقد   النقص النقص   صفات صفات   عن عن   تعالى تعالى   هللا هللا   وتزین وتزین   ، ،والكمال والكمال

   تف�سیر تف�سیر   ف�ى ف�ى   س�عدى س�عدى   اب�ن اب�ن   قال�ھ قال�ھ   م�ا م�ا   وھ�ذا وھ�ذا   التنزیة التنزیة   بھذا بھذا   یلتزم یلتزم   بعدھم بعدھم   من من   یزال یزال   وال وال

ِّواذكر في الكتاب إب�راھیم إن�ھ ك�ان ص�دی:  : تعالى تعالى   قولھ قولھ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ ِ َِ َ ْ َْ ْ ُ ْ ًقا نبی�ا                      واذكر في الكتاب إب�راھیم إن�ھ ك�ان ص�دی َ َّّ ِ )  ) ٤١ ٤١( (     قا نبی�ا  ً

َإذ قال ألبیھ یا أبت لم تعبد ما ال یسمع وال یبصر وال یغني عنك   َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ُ َُ َ ََ َْ ْ َْ َ َ ََ َ َُ َ َ َ ِْ َ                                      إذ قال ألبیھ یا أبت لم تعبد ما ال یسمع وال یبصر وال یغني عنك  ِ
ًشیئا      ٤٢ ٤٢   –   ٤١ ٤١:  : مریم مریم   )٤٢ ٤٢(   شیئا َْ

   ف�ال ف�ال   ، ،أفعالھ�ا أفعالھ�ا   وف�ي وف�ي   ، ،ذاتھ�ا ذاتھ�ا   ف�ي ف�ي   ناق�صة ناق�صة   ، ،أص�ناما أص�ناما   تعبد تعبد   لم لم:  : أي أي: (  : ( السعدي السعدي   یقول یقول

   ألنف��سھا ألنف��سھا   تمل�ك تمل�ك   ال ال   ب��ل ب��ل   ، ،ض�را ض�را   وال وال   نفع��ا نفع��ا   لعاب�دھا لعاب�دھا   تمل��ك تمل��ك   وال وال   ، ،تب�صر تب�صر   وال وال   ، ،ت�سمع ت�سمع

                                                           

    ٣٧٤ ٣٧٤/ /٢ ٢   الشنقیطى الشنقیطى   األمین األمین   محمد محمد   ، ،   البیان البیان   أضواء أضواء   ١
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   أن أن   عل�ى عل�ى   دال دال   جلي جلي   برھان برھان   فھذا فھذا   ، ،الدفع الدفع   من من   شئ شئ   على على   تقدر تقدر   وال وال   ، ،النفع النفع   من من   شیئا شیئا

   ، ،وإشارتھ وإشارتھ   بتنبیھھ بتنبیھھ   ودل ودل.  . وشرعا وشرعا   عقال عقال   مستقبح مستقبح   وأفعالھ وأفعالھ   تھ تھذا ذا   في في   الناقص الناقص   عبادة عبادة

   إال إال   نعم�ة نعم�ة   العب�اد العب�اد   ین�ال ین�ال   ال ال   ال�ذي ال�ذي   ، ،الكم�ال الكم�ال   ل�ھ ل�ھ   م�ن م�ن   عب�ادة عب�ادة   ویح�سن ویح�سن   یجب یجب   الذي الذي   أن أن

  ١. .تعالى تعالى   هللا هللا   وھو وھو   ، ،ھو ھو   إال إال   نقمة نقمة   عنھم عنھم   یدفع یدفع   وال وال   ، ،منھ منھ

ُإن تدعوھم ال یسمعوا دعاءكم ولو سمعوا :  : تعالى تعالى   قولھ قولھ   األسلوب األسلوب   ھذا ھذا   ومن ومن ُِ َ َ َْ َ َ ْ ُْ َ ُ ُ َُ ْ َ ْ َ                       إن تدعوھم ال یسمعوا دعاءكم ولو سمعوا  ِ
ٍا اس��تجابوا لك��م  وی��وم القیام��ة یكف��رون ب��شرككم وال ینبئ��ك مث��ل خبی��ر  م�� َم�� ِ ُ َِ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِّ ُ ُ َُ َ َْ ُْ ُْ َْ ُ ْْ َ َ َ ََ َ ْ َ                                         ا اس��تجابوا لك��م  وی��وم القیام��ة یكف��رون ب��شرككم وال ینبئ��ك مث��ل خبی��ر  َ

ْ یا أیھا الناس أنتم الفقراء إلى هللا وهللا ھو ال) )١٤ ١٤( ( ُ َْ َُ ُ َّ َِّ َ ِ ُ َُ َ ََ ُ ُ َ ََّ ِغني الحمید                         یا أیھا الناس أنتم الفقراء إلى هللا وهللا ھو ال ُّ َِ ْ ُّ  )   ١٥ ١٥ (    ُ      غني الحمید َ

ٍإن یشأ یذھبكم ویأت بخلق جدید ِ ِ َِ َ ٍَ ْ َ ِ ْ َْ ْ ُ ْ ْ ُ َ ٍوما ذلك على هللا بعزیز) ١٦ ١٦ (                     إن یشأ یذھبكم ویأت بخلق جدید ِ ِ َِ ِ َِّ َ َ َ َ َ   )١٧ ١٧ (             وما ذلك على هللا بعزیز َ

   م�ا م�ا (  (واألص�نام واألص�نام   األوث�ان األوث�ان   من من)  ) دونھ دونھ   من من   تدعون تدعون   والذین والذین (  (أي أي   ، ،) )٧ ١٧ ١-١٤ ١٤: :فاطر فاطر( (

   وال وال   حت��ى حت��ى   كثی�را، كثی�را،   وال وال   قل��یال قل��یال   ال ال   ، ،ش�یئا ش�یئا   یملك��ون یملك��ون   ال ال :   : أي أي)  ) قطمی�ر قطمی�ر   م��ن م��ن   یمكلك�ون یمكلك�ون

   فكی�ف فكی�ف   ، ،وعموم�ھ وعموم�ھ   النف�ي النف�ي   تن�صیص تن�صیص   م�ن م�ن   وھ�ذا وھ�ذا   ، ،األشیاء األشیاء   أحقر أحقر   ھو ھو   الذي الذي   القطیر القطیر

   إن إن (  (ھ�ذا ھ�ذا   وم�ع وم�ع   واألرض؟ واألرض؟   السماوات السماوات   ملك ملك   من من   لشئ لشئ   مالكین مالكین   غیر غیر   وھم وھم   ، ،یدعون یدعون

   بطاع�ة بطاع�ة   مشغولین مشغولین   ومالئكة ومالئكة   وأموات وأموات   جماد جماد   بین بین   ما ما   ألنھم ألنھم   یسمعوكم یسمعوكم   ال ال)  ) تدعوھم تدعوھم

   ال ال   ألنھ�م ألنھ�م)  ) لكم لكم   استجابوا استجابوا   ما ما (  (والتقدیر والتقدیر   الفرض الفرض   وجھ وجھ   على على)  ) سمعوا سمعوا   ولو ولو. ( . (ربھم ربھم

   القیام�ة القیام�ة   وی�وم وی�وم: ( : (قال قال   ولھذا ولھذا   ، ،عبده عبده   من من   بعبادة بعبادة   أكثرھم أكثرھم   یرضى یرضى   وال وال   شیئا شیئا   یملكون یملكون

   م�ن م�ن   ولین�ا ولین�ا   أن�ت أن�ت   س�بحانك س�بحانك:  ( :  (ویقول�ون ویقول�ون   ، ،م�نكم م�نكم   یتب�رأون یتب�رأون:  : أي أي)  ) بشرككم بشرككم   یكفرون یكفرون

   العل��یم العل��یم   هللا هللا   م��ن م��ن   أص��دق أص��دق   ، ،ینبئ��ك ینبئ��ك   أح��د أح��د   ال ال:  : أي أي)  ) خبی��ر خبی��ر   مث��ل مث��ل   ینبئ��ك ینبئ��ك   وال وال (  (، ،) )دونھ��م دونھ��م

   فی�ھ فی�ھ   ت�شك ت�شك   ف�ال ف�ال   ، ،ع�ین ع�ین   رأي رأي   كأن�ھ كأن�ھ   ب�ھ ب�ھ   نبأ نبأ   الذي الذي   ن ن   األمر األمر   ھذا ھذا   بأن بأن   فاجزم فاجزم   ، ،الخبیر الخبیر

   أن�ھ أن�ھ   عل�ى عل�ى   الدالة الدالة   ، ،الساطعة الساطعة   والبراھین والبراھین   األدلة األدلة   ، ،اآلیات اآلیات   ھذه ھذه   فتضمنت فتضمنت.  . تمتر تمتر   وال وال

   م�ا م�ا   عبادة عبادة   وأن وأن   ، ،سواه سواه   ة ةالعباد العباد   من من   شیئا شیئا   یستحق یستحق   ال ال   الذي الذي   ، ،المعبود المعبود   المألوه المألوه   تعالى تعالى

  ٢. .شیئا شیئا   عابده عابده   تفید تفید   ال ال   ، ،بباطل بباطل   متعلقة متعلقة   باطلة باطلة   سواه سواه

   ال�����ى ال�����ى   ال�����دعوة ال�����دعوة   ف�����ى ف�����ى   الق�����رآن الق�����رآن   أس�����الیب أس�����الیب   أن أن   س�����بق س�����بق   فیم�����ا فیم�����ا   الق�����ول الق�����ول   وخالص�����ة وخالص�����ة

   وإبط�������ال وإبط�������ال   ، ،) )األلوھی�������ة األلوھی�������ة   توحی�������د توحی�������د (   ( العب�������اد العب�������اد   بأفع�������ال بأفع�������ال   تع�������الى تع�������الى   هللا هللا   توحی�������د توحی�������د

                                                           

 ٤٩٤ ٤٩٤   ص ص   السعدى السعدى   هللا هللا   عبد عبد   ، ،   المنان المنان   كالم كالم   تفسیر تفسیر   في في   الرحمن الرحمن   الكریم الكریم   تیسیر تیسیر   ١
 ٦٨٦ ٦٨٦، ،٧ ٧   السابق السابق   المصدر المصدر   ٢



       
  
 
 

 

 

١٣٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   اس������الیب اس������الیب   وھن������اك وھن������اك   ، ،ف������یض ف������یض   م������ن م������ن   وق������یض وق������یض   ، ،كثی������ر كثی������ر   م������ن م������ن   قلی������ل قلی������ل   ال������شرك ال������شرك

  .  . الة الةالمج المج   ھذه ھذه   فى فى   حصرھا حصرھا   یصعب یصعب   كثیرة كثیرة   اخرى اخرى

   یرق�ى یرق�ى   ال ال   الجینی�ة الجینی�ة   الدیان�ة الدیان�ة   ادعت�ھ ادعت�ھ   م�ا م�ا   وأن وأن   ، ،باطلة باطلة   البشر البشر   ألوھیة ألوھیة   أن أن:  : والمقصود والمقصود

  .  . ذلك ذلك   یؤكد یؤكد   والعقل والعقل   ، ،ترخصھ ترخصھ   النقلیة النقلیة   فاألدلة فاألدلة   ، ،الصواب الصواب   إلى إلى

  

  

  

  



       
  
 
 

 

 

١٣٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

  امتةـــاخل

   أش�كره أش�كره   ، ،وأس�تغفره وأس�تغفره   عمل�ي عمل�ي   م�ساوئ م�ساوئ   وم�ن وم�ن   ، ،وأشكره وأشكره   سبحانھ سبحانھ   هللا هللا   أحمد أحمد

   ن�ي ن�يأ أ   وح�سبي وح�سبي   ، ،الدراس�ة الدراس�ة   ھذه ھذه   إتمام إتمام   إلى إلى   وفقنى وفقنى   بأن بأن   نعمھ، نعمھ،   جزیل جزیل   على على

   أخط��أت أخط��أت   وإن وإن   ، ،وح��ده وح��ده   هللا هللا   فم��ن فم��ن   أص��بت أص��بت   ف��إن ف��إن   ، ،جھ��دى جھ��دى   ق��صارى ق��صارى   ب��ذلت ب��ذلت

  .  . براء براء   منھ منھ   ورسولھ ورسولھ   وهللا وهللا   الشیطان الشیطان   ومن ومن   فمني فمني

  :  : كاآلتى كاآلتى   وھي وھي   النتائج النتائج   من من   جملة جملة   إلى إلى   توصلت توصلت   وقد وقد

   ظھ�������رت ظھ�������رت   ، ،الھندوس�������یة الھندوس�������یة   ع�������ن ع�������ن   من�������شقة من�������شقة   دیان�������ة دیان�������ة   الجینی�������ة الجینی�������ة    -١ ١

   ونتیج�������ة ونتیج�������ة   ، ،الھندوس�������ى الھندوس�������ى   الطبق�������ات الطبق�������ات   لنظ�������ام لنظ�������ام   فع�������ل فع�������ل   ك�������رد ك�������رد

 .  . البراھمة البراھمة   لظلم لظلم

   تاسی�������سھا تاسی�������سھا   ف�������ى ف�������ى   س�������اھم س�������اھم   ھم ھمدی�������انت دی�������انت   أن أن   الجینی�������ون الجینی�������ون   یعتق�������د یعتق�������د -٢ ٢

   دیان�������ة دیان�������ة   وأنھ�������ا وأنھ�������ا   ، ، جینی�������ا ًجینی�������ا   مؤس�������سا مؤس�������سا   وع�������شرون وع�������شرون   أربع�������ة أربع�������ة

 .  . لھا لھا   نھایة نھایة   ال ال   باقیة باقیة   وأنھا وأنھا   ، ،أزلیة أزلیة   قدیمة قدیمة

   اآللھ�����ة اآللھ�����ة   وخاص�����ة وخاص�����ة   الھن�����دوس الھن�����دوس   بآلھ�����ة بآلھ�����ة   الجینی�����ون الجینی�����ون   یعتق�����د یعتق�����د   ال ال -٣ ٣

   ال ال   كم����������ا كم����������ا   ، ،) )ش����������یفا ش����������یفا   –   ف����������شنو ف����������شنو   –   براھم����������ا براھم����������ا٠ ٠   الثالث����������ة الثالث����������ة

   ل�������ذلك ل�������ذلك   ، ،الك�������ون الك�������ون   بھ�������ذا بھ�������ذا   األعظ�������م األعظ�������م   بالخ�������الق بالخ�������الق   یعترف�������ون یعترف�������ون

   تعتب�����ر تعتب�����ر   وأی�����ضا وأی�����ضا   ، ،إلحادی�����ة إلحادی�����ة   دیان�����ة دیان�����ة   بأنھ�����ا بأنھ�����ا   الجینی�����ة الجینی�����ة   س�����میت س�����میت

    معب������ودا ًمعب������ودا   مھ�����افیرا مھ�����افیرا   م�����ن م�����ن   اتخ�����ذوا اتخ�����ذوا   ألنھ�����م ألنھ�����م   ش�����ركیة ش�����ركیة   دیان�����ة دیان�����ة

 .  . لھم لھم

   تأخ�����ذ تأخ�����ذ   مقدس�����ة مقدس�����ة   م�����صادر م�����صادر   لھ�����ا لھ�����ا   –   دیان�����ة دیان�����ة   ك�����أى ك�����أى   –   الجینی�����ة الجینی�����ة -٤ ٤

   وم�����������صادر وم�����������صادر   ن ن   واألخ�����������الق واألخ�����������الق   واآلداب واآلداب   العقائ�����������د العقائ�����������د   منھ����������ا منھ����������ا



       
  
 
 

 

 

١٣٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   وك�������ذلك وك�������ذلك   ، ،ووص�������ایاه ووص�������ایاه   مھ�������افیرا مھ�������افیرا   خط�������ب خط�������ب   ھ�������ى ھ�������ى   الجینی�������ة الجینی�������ة

 .  . والمریدین والمریدین   والرھبان والرھبان   األتباع األتباع   ووصایا ووصایا   خطب خطب

   ، ،الفی�������دا الفی�������دا   كت�������ب كت�������ب   وابط�������ل وابط�������ل   ن ن   األلوھی�������ة األلوھی�������ة   مھ�������افیرا مھ�������افیرا   أنك�������ر أنك�������ر -٥ ٥

 .  . العبادات العبادات   جمیع جمیع   وأنكر وأنكر

   ، ، كثی�����را ًكثی�����را   تط�����ور تط�����ور   الجینی�����ة الجینی�����ة   تط�����ورت تط�����ورت   مھ�����افیرا مھ�����افیرا   وف�����اة وف�����اة   بع�����د بع�����د -٦ ٦

 .  . ذلك ذلك   وغیر وغیر   والعبادات والعبادات   باأللوھیة باأللوھیة   أتباعھ أتباعھ   فاعترف فاعترف

   لفك������رة لفك������رة   معارض������تھا معارض������تھا   م������ن م������ن   الجینی������ة الجینی������ة   الدیان������ة الدیان������ة   تط������ورات تط������ورات -٧ ٧

   لمب������دأ لمب������دأ   إنكارھ������ا إنكارھ������ا   إى إى   الھندوس������یة الھندوس������یة   الدیان������ة الدیان������ة   ف������ى ف������ى   األلوھی������ة األلوھی������ة

 .  . البشر البشر   من من   الھة الھة   بتعدد بتعدد   إیمانھا إیمانھا   ثم ثم   ، ،األلوھیة األلوھیة

  



       
  
 
 

 

 

١٣٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

  واملراجع املصادر ثبت

   فل�سفة فل�سفة   ع�ن ع�ن   وابحاث وابحاث   مقاالت مقاالت   ، ،الرامبوري الرامبوري   السالم السالم   عبد عبد   محمد محمد :   : الجینیة الجینیة - ١ ١

 .  . القدیمة القدیمة   الھند الھند

   الطبع�ة الطبع�ة   ، ،الق�اھرة الق�اھرة   –   م�دبولي م�دبولي   مكتب�ة مكتب�ة   ، ،مظھ�ر مظھ�ر   س�لیمان س�لیمان   ، ،ال�دیانات ال�دیانات   قصة قصة - ٢ ٢

 .  . م م٢٠٠٣ ٢٠٠٣   ، ،الثانیة الثانیة

   الفك��ر الفك��ر   دار دار   ، ،القدیم��ة القدیم��ة   ال��دیانات ال��دیانات   –   األدی��ان األدی��ان   مقارن��ات مقارن��ات   ف��ى ف��ى   محاض��رات محاض��رات - ٣ ٣

 .  . ١٩٦٥ ١٩٦٥   ، ،م م١٣٨٥ ١٣٨٥   ، ،القاھرة القاھرة   الحدیث الحدیث

   عب�د عب�د   إم�ام إم�ام   ترجم�ة ترجم�ة   ، ،بارن�در بارن�در   جعفري جعفري   ، ،الشعوب الشعوب   لدى لدى   الدینیة الدینیة   لمعتقدات لمعتقداتا ا - ٤ ٤

   الكوی��ت الكوی��ت   ، ،واآلداب واآلداب   والفن��ون والفن��ون   للثقاف��ة للثقاف��ة   ال��وطنى ال��وطنى   المجل��س المجل��س   الناش��ر الناش��ر   ، ،الفت��اح الفت��اح

 .  . م م١٩٩٣ ١٩٩٣   ، ،األولى األولى   الطبعة الطبعة

   الطبع���ة الطبع���ة   ، ،الق���اھرة الق���اھرة   ، ،الن���دى الن���دى   دار دار   ، ،س���عفان س���عفان   كام���ل كام���ل   د د   ، ،آس���یویة آس���یویة   معتق���دات معتق���دات - ٥ ٥

 .  . م م١٩٩٩ ١٩٩٩   -   ھـ ھـ   ١٤١٩ ١٤١٩   ، ،األولى األولى

   دار دار   ، ،األعظم���ى األعظم���ى   ال���رحمن ال���رحمن   ض���یاء ض���یاء   محم���د محم���د   ، ،الھن���د الھن���د   أدی���ان أدی���ان   ف���ى ف���ى   ف���ضول ف���ضول - ٦ ٦

    . .ھـ ھـ   ١٤١٦ ١٤١٦   ، ،المنورة المنورة   المدینة المدینة   ، ،والتوزیع والتوزیع   للنشر للنشر   النجاري النجاري

   ال�دین ال�دین   محم�د محم�د   د د   ، ،الھندی�ة الھندی�ة   الق�ارة الق�ارة   ش�بھ ش�بھ   ف�ى ف�ى   وتطورھا وتطورھا   اإلسالمیة اإلسالمیة   الدعوة الدعوة - ٧ ٧

    . .األولى األولى   الطبعة الطبعة   ، ،دمشق دمشق   ، ،القلم القلم   دار دار   األلواشي األلواشي

   د د   ، ،منھ�ا منھ�ا   االس�الم االس�الم   وموق�ف وموق�ف   ، ،المقدس�ة المقدس�ة   م�صدرھا م�صدرھا   ف�ى ف�ى   الوض�عیة الوض�عیة   األدیان األدیان - ٨ ٨

 .  . ١٠٤٦ ١٠٤٦   ، ،االولى االولى   الطبعة الطبعة   ، ،القاھرة القاھرة   ، ،نة نةاألما األما   مطبعة مطبعة   ، ،ابراھیم ابراھیم   محمد محمد



       
  
 
 

 

 

١٤٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   ض��یاء ض��یاء   محم��د محم��د   د د   ، ،الھن��د الھن��د   وأدی��ان وأدی��ان   والم��سیحیة والم��سیحیة   الیھودی��ة الیھودی��ة   ف��ى ف��ى   دراس��ات دراس��ات - ٩ ٩

   -   ھ��ـ ھ��ـ   ١٤٢٢ ١٤٢٢   األول��ى األول��ى   الطبع��ة الطبع��ة   ، ،الری��اض الری��اض   ، ،الرش��د الرش��د   ماكین��ة ماكین��ة   ، ،األعظم��ى األعظم��ى

 .  . م م٢٠٠٠ ٢٠٠٠

     . .القاھرة القاھرة   ، ،للنشر للنشر   الھنا الھنا   دار دار   ، ،مصعب مصعب   أدیب أدیب   ، ،الحیة الحیة   األدیان األدیان-١٠ ١٠

  .  . كارشنن كارشنن   ردھا ردھا   ، ،الھند الھند   أدیان أدیان   -١١ ١١

   ، ،والن��شر والن��شر   للطباع��ة للطباع��ة   ع��ز ع��ز   مؤس��سة مؤس��سة   ، ،زیع��ور زیع��ور   عل��ى عل��ى   ، ،لھن��د لھن��دا ا   ف��ى ف��ى   الفل��سفة الفل��سفة   -١٢ ١٢

  .    .   م م١٩٩٣ ١٩٩٣   -   ھـ ھـ   ١٤١٣ ١٤١٣   األولى األولى   الطبعة الطبعة   القاھرة القاھرة

  .  . النمر النمر   المنعم المنعم   عبد عبد   د د   ، ،الھند الھند   فى فى   اإلسالم اإلسالم   تاریخ تاریخ   -١٣ ١٣

/  / د د   من�ھ من�ھ   االس�الم االس�الم   وموق�ف وموق�ف   الكبرى الكبرى   الھند الھند   أدیان أدیان   فى فى   االجتماعي االجتماعي   النظام النظام   -١٤ ١٤

   بكلی���ة بكلی���ة   ماج���ستیر ماج���ستیر   رس���الة رس���الة   ، ،٧٨ ٧٨   ، ،٧٧ ٧٧ص ص   ، ،ب���الل ب���الل   ح���سن ح���سن   الك���ریم الك���ریم   عب���د عب���د

   –   ١٤١٧ ١٤١٧   س��نة س��نة   والم��ذاھب والم��ذاھب   األدی��ان األدی��ان   بق��سم بق��سم   ب��االزھر ب��االزھر   س��الم س��الماإل اإل   ال��دعوة ال��دعوة

١٩٩٦ ١٩٩٦. .     

   ، ،الثانی����ة الثانی����ة   الطبع����ة الطبع����ة   ، ،الق����اھرة الق����اھرة   ، ،غ����الب غ����الب   محم����د محم����د   د د   ، ،ال����شرقیة ال����شرقیة   الفل����سفة الفل����سفة   -١٥ ١٥

  .  . م م١٩٥٠ ١٩٥٠

   جنانبی�ت جنانبی�ت   بھاراتی�ا بھاراتی�ا   ، ،ج�ین ج�ین   براس�اد براس�اد   جیوتى جیوتى   د د   ، ،الجیناوات الجیناوات   وثقافة وثقافة   دیانة دیانة   -١٦ ١٦

  .  . م م١٩٧٥ ١٩٧٥   الھند الھند   –   دلھي دلھي   –

   بیروت بیروت   ، ،تصاص تصاصاالخ االخ   دار دار   ن ن   شقرا شقرا   أبو أبو   سامي سامي/  / د د   ، ،األدیان األدیان   موسوعة موسوعة   -١٧ ١٧

  .  . م م١٩٨٩ ١٩٨٩   ، ،األولى األولى   الطبعة الطبعة

  .  . بیومي بیومي   المعطي المعطي   عبد عبد   ، ،الحادي الحادي   الفكر الفكر   جذور جذور   -١٨ ١٨

   الھ���اني الھ���اني   دار دار   ، ،م���دكور م���دكور   المجی���د المجی���د   عب���د عب���د   د د   ، ،الك���الم الك���الم   عل���م عل���م   لدراس���ة لدراس���ة   تمھی���د تمھی���د   -١٩ ١٩

  .  . ٢٠٠٣ ٢٠٠٣   ، ،األولى األولى   الطبعة الطبعة   ، ،القاھرة القاھرة   ، ،والنشر والنشر   للطباعة للطباعة



       
  
 
 

 

 

١٤١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من الرابع املجلد
 

 مفهوم األلوهية عند اجلينية عرض ونقد

   ، ،لكن�اؤ لكن�اؤ   ، ،الھن�د الھن�د   ، ،ب�ریس ب�ریس   م�شن م�شن   أم�ریكن أم�ریكن /   / شاد شاد   جابر جابر   د د   ، ،الھند الھند   حكایات حكایات   -٢٠ ٢٠

  .  . م م١٩٧٥ ١٩٧٥   ، ،ولى ولىاأل األ   الطبعة الطبعة

  .  . منظور منظور   ابن ابن   ، ،العرب العرب   لسان لسان   -٢١ ٢١

   ، ،الب�در الب�در   خال�د خال�د   تعلی�ق تعلی�ق   ، ،القاس�مي القاس�مي   ال�دین ال�دین   جم�ال جم�ال   محمد محمد   د د   ، ،التوحید التوحید   دالئل دالئل   -٢٢ ٢٢

  .  . ١٩٩١ ١٩٩١   ، ،م م١٤٢١ ١٤٢١   ، ،األولى األولى   الطبعة الطبعة   ، ،الكویت الكویت   النفائس النفائس   دار دار

   دار دار   ، ،العق���اد العق���اد   محم���ود محم���ود   عب���اس عب���اس   األس���تاذ األس���تاذ   لؤلف���ات لؤلف���ات   الكامل���ة الكامل���ة   المجموع���ة المجموع���ة   -٢٣ ٢٣

  .  . م م١٩٧٤ ١٩٧٤   ، ،االولى االولى   الطبعة الطبعة   ، ،بیروت بیروت   –   البناني البناني   الكتاب الكتاب

   أحم�د أحم�د   تحقی�ق تحقی�ق   ، ،الطب�ري الطب�ري   جبری�ر جبری�ر   ابن ابن   ، ،القرآن القرآن   تأویل تأویل   فى فى   البیان البیان   جامع جامع   -٢٤ ٢٤

     . .شاكر شاكر

   أحم���د أحم���د   تحقی���ق تحقی���ق   ، ،القرطب���ي القرطب���ي   هللا هللا   عب���د عب���د   أب���و أب���و   ، ،الق���رأن الق���رأن   ألحك���ام ألحك���ام   الج���امع الج���امع   -٢٥ ٢٥

   الطبع�ة الطبع�ة   الق�اھرة الق�اھرة   –   والن�شر والن�شر   للطباع�ة للطباع�ة   العرب�ي العرب�ي   الكتاب الكتاب   دار دار   ، ،البردونى البردونى

  .  . م م١٩٦٧ ١٩٦٧   -   ھـ ھـ١٣٨٧ ١٣٨٧   ، ،االولى االولى

 /   / الزمخ��شري الزمخ��شري   القاس��م القاس��م   اب��و اب��و   ، ،التنزی��ل التنزی��ل   ع��وامض ع��وامض   حق��ائق حق��ائق   ع��ن ع��ن   الك��شاف الك��شاف   -٢٦ ٢٦

     . .ھـ ھـ١٤٠٧ ١٤٠٧   ، ،الثالثون الثالثون   الطبعة الطبعة   ، ،بیروت بیروت   ، ،العربي العربي   الكتاب الكتاب   دار دار

  . .بیروت بیروت   ، ،الكتب الكتب   عالم عالم   ، ،الشنقطي الشنقطي   األمین األمین   محمد محمد   ، ،البیان البیان   اضواء اضواء   -٢٧ ٢٧


