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تعتبر الھندوسیة من الدیانات الوثنیة الكبرى ،وھي  تعتبر ثالث الدیانات 

الكبرى في العالم،الھندوسیة ویطلق علیھا أیضاً البرھمیة دیانة وثنیة 
 یعتنقھا معظم أھل الھند.

 
 

وھي مجموعة من العقائد والتقالید التي تشكلت عبر مسیرة طویلة  ، ویعتقد الھندوس بالبراھمن بانھا ابدیة وغیر 
متناھیة وبانھ كل الحقائق خارج عن البراھما تعتبر مجرد وھم أوسراب ، ومفھوم الرب معقد ویتوقف على الفرد 

والمعتقد والفلسفة التي یتبعھا.فھم یؤمنون بان الحیاة تسیر في مسار دائري ،  ویؤمن معظم الھندوسیین أن الروح 
 وھي النفس الحقیقیة لكل شخص وھي خالدة.

 
 

 Hinduismالھندوسیة                   
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عودة الموتي من جدید 

إلى الحیاة وھو ما یعرف 
)Samsara    ویؤمن(

بھذه االعتقدات البوذیین 
 ایضا .

 
 

كما یؤمنون بان االعمال 
)Karma ھي الحكم (

الوحید في ولدتھ من 
جدید ، فان كانت اعمالھ 
حسنة ربما كان والدتھ 

من جدید على شكل طائر 
جمیل اوغیر ذلك ، اما 

 اذا كانت اعمالھ خبیثة فربما كانت والدتھ من جدید على شكل حشرة او غیر ذلك . 
 

ال یوجد للدیانة الھندوسیة مؤسس معین ، وال یعرف لمعظم كتبھا مؤلفون معینون ، فقد تم تشكل الدیانة وكذلك 
 الكتب عبر مراحل طویلة من الزمن .

 
وبراھما ھو كیان مجھول ال یمكن اإلستدالل علیھ، 
وكثیراً ما یعتقد أنھ یوجد في ثالثة صور منفصلة 

 تتجسد على شكل اصنام كبیرة جدا
 .   ) Brahmanبراھما ( 

 
 

Vishnu   (فشنو) 
 مرتبط باالعمال الصالحة والصحیحة في الحیاة .

 
 

Brhma  ( براھما) 
 مرتبط بخلق الدنیا 

Shiva  (شیفا) 
 مرتبط بالھالل والتخریب .

 
 

Ganesh  ( االلھ غانیشا) 
ال شك بانك تشاھد الجموع في المعابد الھندیة وھم 
یتجھون إلى لإللھ غانیشا وھو المتمثل في صورة 
تمثال على شكل فیل بعدة ایادي ، ویعرف غانیشا 

 لجلب الثروة والحظ وتیسیر االمور .
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وتوجد العدید من اإللھات التي تعبر عن  العدید من 

 الفلسفات الخاصة بھا .
 

 من الكتا ب الھندوسیة 
 

The Mahabharata 
The Ramayana 

 
ان النصوص الدینیة الھندوسیة األساسیة 

والمتمثلة في الماھباھاراتا والرامایانا،  والیعرف 
كتابي ھذه الكتب برغما من وجودھا لعدة قرون 
 قبل المیالد حیث وجدت ھذه الكتب التي تحتوي 

 
على العدید من االساطیر وعن الحیاة والفلسفة األساطیر الدینیة التي تتعمد المزج بین األسطورة والدین والتاریخ 

 لكي تنتج قصة لھا أساس دیني. ھذه األساطیر الدینیة لھا جذور عمیقة في تاریخ وثقافة الھند خاصة 
The Ramayana . 

 
 وفي الغالب تشاھد العدید من الرسومات المبدع في اماكن مختلفة وجمیع ھذه الرسومات من ھذه الكتب .

 وفي الدیانة الھندوسیة یؤمنون بتقدیس الحیوانات وعدم إلحاق الضرر بھا خاصة االبقار  والثعابین  . 
 
 

 

 


