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The Judgment Day in Hinduism, Buddhism, 

Judaism and Christianity. 

A comparative study  
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Research objective: 

Knowing the doctrine of The Judgment Day of the most 

important religions of the world, namely: Hinduism, 

Buddhism, Judaism, and Christianity, and a comparison 

between them, especially with regard to the most important 

matters of the Hereafter, namely: resurrection, reckoning, 

paradise, and hell, due to the abundance of matters in the 

hereafter. 

Research Methodology: 

Collecting the scientific material related to the subject 

according to the research plan, and I relied on the inductive 

approach for each of these religions, then I compared these 

religions with regard to matters of the Hereafter, and given the 

abundance of matters in the Hereafter, it was limited to the 

most important matters of the Hereafter, which are: 

resurrection, Judgment, heaven, and hell. At the end of the 

research, I mentioned a conclusion in which the most important 

results I reached. 

key words: 

The Judgment Day, Hinduism, Buddhism, Judaism, 

Christianity. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمـــة

إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومنن ينيتا  

أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحنده 

 ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده وريوله. 

چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ     ٺٿ  چ

چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  چ 

چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ 

 :أما بعد

 واليهودية والنرصانية؛ البوذيةية وفهذا بحث خمترص عن اليوم اآلخر عند اهلندوي

ي: البعث ، وهفقد اقترص  عىل بعض أحداثه وأهواله ونظرا لكثرة أمور اليوم اآلخر

 واحلساب، واجلنة والنار.

 :همية املوضوع وأسباب اختيارهأ

يف البعث واحلساب واجلنة  واليهودية والنرصانية اهلندويية والبوذية معرفة عقائد -1

 والنار.

 .يف العامل انتشارا من أكرب الديانا  واليهودية والنرصانية دويية والبوذيةأن اهلن -2

                                 
 (.102(  يورة آل عمران: آية )1)

 (.1يورة النساء: آية )(  2)

 (.01-00(  يورة األحزاب: اآليا  )3)



 

-  - 

أن املسلم عندما يقرأ عن تلك األديان حيمد اهلل عىل نعمة اإليالم فيزداد إيامنا  -3

 ومتسكا بدينه.

 البحث يف هذا املوضوع، يضيف اجلديد إىل املكتبة اإليالمية. -4

 الدراسات السابقة:

راية يابقة هلذا املوضوع؛ وهي املقارنة بني هذه الديانا  يف اليوم اآلخر، مل أقف عىل د

ومن أهم هذه الدرايا  التي تتعلق  ولكن توجد درايا  كثرية عن اليهودية والنرصانية،

 باملقارنة بينهام يف اليوم اآلخر:

اهلل، اليوم اآلخر بني اليهودية واملسيحية واإليالم، د.فرج اهلل عبدالباري أبوعطا  

 م.1992-ه1412دار الوفاء، املنصورة، الطبعة الثانية 

فقد اقترص املؤلف عىل املقارنة بني اليهودية والنرصانية واإليالم ومل يذكر اهلندويية 

 والبوذية.

املقارنة بينهام يف اليوم اآلخر، وإنام  وأما اهلندويية والبوذية فلم أقف عىل دراية يف

 ، ومن أهم هذه الدرايا :منهام درايا  مستقلة عن كل ديانة

اهلندويية وتأثر بعض الفرق اإليالمية هبا، أبوبكر حممد زكريا، دار األوراق  -

 ه.1430الثقافية، جدة، الطبعة األوىل 

البوذية تارخيها وعقائدها وعالقة الصوفية هبا، د.عبداهلل مصطفى نومسوك، أضواء  -

 م.1999-ه1420السلف، الرياض، الطبعة األوىل 

 فيام يتعلق باليوم اآلخر.املقارنة بني اهلندويية والبوذية  اذكرالدرايتني مل يتني اويف ه

 

 خطة البحث:

 :، وخامتةحثامبأربعة و ومتهيد، مقدمة، قسمت البحث إىل 

خطة و والدرايا  السابقة، أمهية املوضوع وأيباب اختياره، املقدمة: تشتمل عىل
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 .، ومنهج البحثالبحث

 أمهية اإليامن باليوم اآلخر.التمهيد: 

 املبحث األول: اليوم اآلخر عن اهلندويية، وفيه مطلبان:

 املطلب األول: البعث واحلساب عند اهلندويية.

 املطلب الثاين: اجلنة والنار عند اهلندويية.

 املبحث الثاين: اليوم اآلخر عند البوذية، وفيه مطلبان:

 ذية.املطلب األول: البعث واحلساب عند البو

 املطلب الثاين: اجلنة والنار عند البوذية.

 املبحث الثالث: اليوم اآلخر عند اليهودية، وفيه مطلبان:

 املطلب األول: البعث واحلساب عند اليهودية.

 املطلب الثاين: اجلنة والنار عند اليهودية.

 الرابع: اليوم اآلخر عند النرصانية، وفيه مطلبان: بحثامل

 عث واحلساب عند النرصانية.املطلب األول: الب

 املطلب الثاين: اجلنة والنار عند النرصانية.

 اخلامتة، وفيها أهم نتائج البحث، وفهرس املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعا .

 

 منهج البحث:

 مجع املادة العلمية املتعلقة باملوضوع حسب خطة البحث. -1

 عزو اآليا  بذكر ايم السورة ورقم اآلية. -2

 وثيق النقول.ت -3

 اخلامتة وذكر  فيها أهم النتائج. -4

 الفهارس وتشتمل عىل:  -5
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 فهرس املصادر واملراجع.         -

 فهرس املوضوعا . -

 

واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل ويلم عىل نبينا  ،التوفيق والسداد العظيم أيأل اهلل

 حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 باليوم اآلخر أهمية اإلميان
 

إن اإليامن باليوم اآلخر هو أحد أركان اإليامن الذي ال يتم اإليامن إال به، وقد ذكره اهلل 

يبحانه وتعاىل يف كتابه يف مواضع عديدة، بل ذكره يف الكثري من اآليا  بعد اإليامن باهلل 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  تعاىل الذي هو أول أركان اإليامن، قال تعاىل:

 ، وقد بنَي (1)چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    پ

أن تؤمن باهلل، "أمهيته يف حديث جربيل عليه السالم عندما يأله عن اإليامن فقال:   النبي

 .(2)"ومالئكته، وكتبه، وريله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه ورشه

الساعة، والقيامة  : من أرشاطعن تفاصيل اليوم اآلخر وقد أخربنا نبينا حممد 

واحلساب، والرصاط، ووزن األعامل، وأنواع نعيم اجلنة، وأنواع عذاب النار، وهلذا كان يف 

وذكر اجلنة والنار؛ فهو يأيت أمور كثرية عن اليوم اآلخر ال القرآن الكريم تفصيل أمر اآلخرة 

  .(3)اإلنجيلو يف التوراة توجد

: قال شيخ اإليالم ابن تيمية :، الساموية ائعواإليامن باليوم اآلخر اتفقت عليه الرش

 .(4)"عند املسلمني واليهود والنصارىومعاد األبدان متفق عليه "

                                 
 .100(  يورة البقرة: 1)

عن اإليامن واإليالم واإلحسان وعلم  ، كتاب اإليامن، باب يؤال جربيل النبي (  أخرجه البخاري2)

(، ومسلم واللفظ له، كتاب اإليامن، 1/205( ص )50م )له، حديث رق الساعة وبيان النبي 

باب بيان اإليامن واإليالم واإلحسان ووجوب اإليامن بإثبا  قدر اهلل يبحانه وتعاىل وبيان الدليل 

 .07(، ص93عىل التربي ممن ال يؤمن بالقدر وإغالظ القول يف حقه، حديث رقم )

 .330( انظر: هداية احليارى، ابن القيم، ص3)

 (.4/274جمموع الفتاوى )  (4)
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 والذين أنكروا اليوم اآلخر تراهم منهمكني يف الشهوا  غري مبالني باحلساب واجلزاء،

ري، الدنيا عمرها قص احلياة أن هذهوال يعلمون  وقد أغراهم وأغواهم إبليس وأعوانه،

 وييأيت يوم يرجعون فيه إىل خالقهم يبحانه وتعاىل.

ي بذلك ميهو يوم القيامة الذي ُيبَْعُث الناس فيه للحساب واجلزاء، و واليوم اآلخر 

 ألنه ال يوم بعده، حيث يستقر أهل اجلنة يف منازهلم، وأهل النار يف منازهلم.

 واإلميان باليوم اآلخر يتضمن ثالثة أمور:

ن بالبعث: وهو إحياء املوتى حني ينفخ يف الصور، فيقوم الناس لرب اإليام األول:

 العاملني.

 اإليامن باحلساب واجلزاء: حيايب العبد عىل عمله، وجيازى عليه. الثاين:

اإليامن باجلنة والنار: وأهنام املآل األبدي للخلق، فاجلنة دار النعيم التي أعدها  الثالث:

النار فهي دار العذاب التي أعدها اهلل تعاىل للكافرين الظاملني، و اهلل تعاىل للمؤمنني املتقني،

 عصوا ريله عليهم الصالة والسالم.الذين كفروا به، و

 مثرات عديدة، منها:لإليامن باليوم اآلخر و

 الرغبة يف فعل الطاعة واحلرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم. -1

 عقاب ذلك اليوم. الرهبة من فعل املعصية والرضا هبا خوفا من -2

 .(1)تسلية املؤمن عام يفوته من الدنيا بام يرجوه من نعيم اآلخرة وثواهبا -3

                                 
 (.131-5/120انظر: جمموع فتاوى وريائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني )  (1)
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 ول: املطلب األ

 البعث واحلساب عند اهلندوسية
 

 أوال: البعث:

ع بعدها الناس غري أهنم يقولون إن هناك فناءا عاما يرج ن اهلندويية ال تؤمن بالبعثإ

إىل الدنيا مرة أخرى بقالب جديد، واألزمان أو األطوار التي مر هبا العامل عند اهلندويية 

 يقال هلا جوغ أو يوغ )عرص(، ويقسمون الدنيا الواحدة إىل أربعة أدوار:

ينة إهلية، ويولد يف هذا الدور  4700يت جوغ )عهد الصدق والوفاء(، وزمنه:  -1

 من حيب الدين فقط.

ينة إهلية، ويولد يف هذا الدور  3000تريتا جوغ )عهد العلم واملعرفة(، وزمنه:  -2

 من جيمع بني الدين والدنيا.

ويولد يف هذا الدور من ينة إهلية،  2400دوابر جوغ )عهد الفوىض(، وزمنه:  -3

 جيمع يف حبه الشهوا  والرغبا  مع الدين والدنيا.

ينة إهلية، ويولد يف هذا الدور  120000وزمنه:  كل جوغ )عهد الظلمة واجلهالة(، -4

 من جيري وراء الشهوا  والرغبا  فقط.

 ينة إنسانية. 300والسنة اإلهلية الواحدة تساوي 

والعصور األربعة تشكل ما يسمى )مها جوغ(، وكل ألف )مها جوغ( تشكل )كلب( 

دل الذي هو ليل وهنار واحد عند اإلله اهلندويس )برامها(، أو ما يعا

 ينة من ينوا  البرش!. 4232020002000

وعندهم مصطلح يسمى )مها برالي( وتعني الدمار الشامل للعامل؛ وذلك عندما 

)غري اإلله األعىل( مع البرش مجيعا، ويقوم اإلله )برامها( بإعادة خلق تتالشى اآلهلة 
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 .الكون يف بداية كل )كلب(، وال يستمر ذلك أكثر من قرن واحد إلعادة الكون

فبعد ميض مجيع هذه األدوار تعيد الدنيا عملها مرة أخرى من )يت جوغ( إىل )كل  

جوغ( ماليني املرا  ثم تقوم القيامة، وتنجو الروح من تنقلها وتتصل بالروح العليا، 

 .(1)وثالثة إىل ما ال هنايةثم تعيد الدنيا هذه العملية مرة أخرى وثانية 

 ثانيا: احلساب:

ويية مرتبط بعقيدة )الكارما( الذي يؤمن به اهلندوس، ومعناه يف احلساب عند اهلند

العمل؛ وهو قانون اجلزاء الذي يقرر إن كان اإلنسان صاحلا يف واحدة من  :اللغة اهلندية

يف الدورة الثانية، وإذا كان طاحلا فإنه ييلقى  دورا  حياته احللولية فإنه ييلقى جزاء ذلك

 .جزاءه يف الدورة الثانية أيضا

ليس يف الكون مكان ال اجلبال، وال الساموا ، "وقد جاء يف كتاب )اليوجا فايشتا(: 

 .(2)"وال البحار، وال اجلنا ، يفر إليه املرء من جزاء أعامله، حسنة كانت أو ييتة

ويعتقد اهلندوس أن مجيع أعامل البرش االختيارية التي تؤثر يف اآلخرين، خريا كانت أو 

ى عليها بالثواب أو العقاب طبقا لناموس العدل الصارم، فنظام الكون رشا، ال بد أن جياز

إهلي قائم عىل العدل املحض، وإن العدل الكوين قىض باجلزاء لكل عمل، وإن يف الطبيعة 

نوعا من النظام ال يرتك صغرية وال كبرية من أعامل الناس بدون إحصاء، وبعد إحصائها 

 .(3)اجلزاء يف هذه احلياة ينال كل شخص جزاءه عىل عمله، ويكون

فقد تبني أن اهلندويية تعتقد أن احلساب يكون يف الدنيا، فالدنيا عندهم هي دار اجلزاء 

                                 
 ،(1100-2/1100) ا، أبوبكر حممد زكريا،(  انظر: اهلندويية وتأثر بعض الفرق اإليالمية هب1)

 .024 -023ظمي، صودرايا  يف اليهودية واملسيحية وأديان اهلند، د.حممد ضياء الرمحن األع

 .031(  انظر: درايا  يف اليهودية واملسيحية وأديان اهلند، د.حممد ضياء الرمحن األعظمي، ص2)

 .02(  انظر: مقارنة األديان، أديان اهلند الكربى، د.أمحد شلبي، ص3)
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واحلساب بعكس األديان الساموية التي ترى أن األرض هي دار اختبار وبالء، وأن اآلخرة 

 هي دار اجلزاء.

ولكن رسعان ما تبتعد عنها،  فالديانة اهلندويية تلتقي مع األديان الساموية يف جانب؛

فنقطة االلتقاء هي خلود الروح وحساهبا؛ ولكن األديان الساموية ترى الروح كائنا مستقال 

بجسم، فهو حيايب عىل ما ارتكب مع هذا اجلسم ويتم حسابه، أما يف اهلندويية فهناك 

 .  (1) تذكرهانقطاع تام بني الدورتني، ومعنى هذا أن الروح تعاقب عىل ذنب ال تعرفه وال

                                 
 .05 -04(  انظر: املرجع نفسه، ص1)
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 املطلب الثاني:

 نة والنار عند اهلندوسيةاجل 
 

 إن اجلنة والنار عند اهلندويية مر  بمرحلتني:

 :(1)املرحلة األوىل: مرحلة ما قبل الرباهمانية

فقد كانت السعادة هي اجلنة حيث كانت األرواح تنعم بأنواع من املتع وأيباب الراحة 

نعيم الدنيا يف صوره وأنواعه املادية؛ ألن املأكوال  والنعيم، وكان هذا النعيم يشبه 

 واملرشوبا  فيها تشبه ما يف الدنيا.

وأما العصاة واملجرمون فيدخلون جهنم، وهي يف الطبقة السفىل الثالثة حتت األرض 

، اللذين يرميان العصاة يف أعامق جهنم (إندرا) و (يوما)حيث يعذب عىل يدي اإلهلني 

 ل باألخطار، ال تعيش فيه إال األرواح اخلبيثة والشياطني.وهذا املكان احلاف

 

 املرحلة الثانية: مرحلة ما بعد الرباهمانية:

فقد تغري  عقيدهتم يف اجلنة والنار، فهم رغم اعتقادهم يف اجلنة والنار؛ فقد اختلفت 

 .(2)زمانهذه العقيدة يف هذه املرحلة اختالفا جوهريا، عام كانت عليه اهلندويية قبل هذا ال

املجمع يسمى )لوك( "حتدث البريوين عن اجلنة والنار لدى اهلندويية فقال:  وقد

والعامل ينقسم قسمة أولية اىل علو ويفل ووايطة فيسمى العامل األعىل )يفر لوك( وهو اجلنة 

                                 
الذين يزعمون أن يف طبائعهم   -ملجتمع اهلندويس أعىل طبقا  ا -نسبة إىل طبقة الربامهة ( الربامهانية: 1)

عنرصا إهليا؛ حيث تطور  اهلندويية يف القرن الثامن قبل امليالد عىل أيدي الكهنة الربامهة. انظر: 

 (.2/024املويوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة )

، واهلندويية وتأثر بعض 90يامعيل الندوي، ص(  انظر: اهلند القديمة حضاراهتا ودياناهتا، د.حممد إ2)

، ودرايا  يف اليهودية واملسيحية وأديان (2/1109) الفرق اإليالمية هبا، أبوبكر حممد زكريا،

 .035، ص032اهلند، د.حممد ضياء الرمحن األعظمي، ص



 

-  - 

والعامل األيفل )ناكلوك( أي جممع احليا  وهو جهنم ويسمى أيضًا )نزلوك( وربام يموه 

أيفل األرضني ، وأما األويط الذي نحن فيه فيسمى )ما  لوك( و )مانش  )باتال( أي

لوك( أي جممع الناس وهو لالكتساب واألعىل للثواب واأليفل للعقاب فيهام يستوىف جزاء 

العمل من ايتحقهام مدة مرضوبة بحسب مدة العمل والكون يف كل واحد منهام للروح 

إىل اجلنة أو الريوب إىل جهنم لوك آخر يسمى  وحده جمردة عن البدن، وللقارص عن السمو

)ترجكلوك( وهو النبا  واحليوان غري الناطق يرتدد الروح يف أشخاصها بالتنايخ إىل أن 

تنتقل إىل اإلنس عىل تدريج من أدون مراتب النامية إىل عليا مراتب احلساية، وكوهنا فيه 

ثواب والعقاب، وإما لرجوعها من عىل أحد وجهني: إما لقصور مقدار املكافاة عن حمىل ال

جهنم، فعندهم أن العائد إىل الدنيا متأنس يف أول حالته، والعائد إليها من جهنم مرتدد يف 

النبا  و احليوان إىل أن يبلغ مرتبة اإلنسان ؛ وهم من جهة األخبار يكثرون عدد جهنام  

 .(1)"وصفاهتا وأياميها ويفردون لكل ذنب منها حمال

والنار، وأما املتأخرة فقد أن الكتب اهلندويية املتقدمة كانت تؤمن باجلنة والذي يظهر 

ذكر  أن اجلنة والنار مؤقتتني، وأنه ال ينبغي أن تكون مطلوب اإلنسان دخول اجلنة، وال 

عىل )موكشا( أي اخلالص النهائي، واالندماج يف اإلله ام احلصول النجاة من النار، وإن

وتكرار املوالد عند اهلندوس ليس يوى عقاب ملن مل يستطع  )برامامتا(، ألن التنايخ

 .(2)االندماج يف اإلله )برامامتا( وهو أقىص درجا  السعادة عند اهلندوس

ونظرا لعقيدة التنايخ لدى اهلندوس فإهنم ينكرون اليوم اآلخر، وإنام يكون البعث 

 .لنار يف احلياة الدنياواحلساب واجلنة وا

                                 
 .45 -44(  حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة، ص1)

، والبوذية، (2/1103)ويية وتأثر بعض الفرق اإليالمية هبا، أبوبكر حممد زكريا، (  انظر: اهلند2)

 .221د.عبد اهلل نومسوك، ص



 

-  - 

 املطلب األول:

 البعث واحلساب عند البوذية:

 أوال: البعث:

إن الديانة البوذية ال ختتلف كثريا عند الديانة اهلندويية يف اليوم اآلخر نظرا للتشابه 

بالبعث نظرا لقوهلم بتنايخ األرواح، فإهنم  تؤمن ال الكبري بينهام يف العقائد، فالبوذية

عوث املستمرة لألجساد، فالعامل يف تصور البوذية ما هو إال عجلة تدور معها يقولون بالب

 .(1)الوالدة والوفاة حتى أبد اآلبدين

 ثانيا: احلساب:

مثل اعتقاد اهلندويية فيه؛ ولكن هناك  بقانون )كارما( أي قانون اجلزاء،البوذية تؤمن 

اعتقادها بقانون اجلزاء )كارما(  اختالفا جوهريا بينهم يف هذا القانون، فاهلندويية بجانب

تعتقد أيضا باإلله )برامها( وتعتقد بقضائه وقدره؛ أي أن كل يشء يف الكون يسري تبعا 

لقضاء )برامها( وقدره، أما البوذية فال تعتقد باإلله، وتعتقد بقانون )كارما( وحدها، وإهنا 

  .(2)التي تقيض وتقدر، وتكتب بيدها شقاء اإلنسان أو يعادته

من أصول عقيدتنا البوذية أن يعتقد اإلنسان أنه "يقول صاحب كتاب قانون كارما: 

البرش جيازون بأعامهلم خريا أو رشا طبقا ال بد من اجلزاء عىل أعامل اخلري والرش، وأن مجيع 

 .لقانون العدل الذي ال يرتك صغرية وال كبرية من أعامل الناس إال أحصاها

، هذا القانون بأنه هو املسيطر عىل كل حياة يف الكونوقد وصف هذا املؤلف البوذي 

 .(3)"ويقول: وقد يصعب علينا فهمه فهام دقيقا ألنه فوق حدود عقول البرش

                                 
 .199(  انظر: البوذية، د.عبد اهلل نومسوك، ص1)

 .170(  انظر: املرجع نفسه، ص2)

 .173(  انظر: املرجع نفسه، ص3)



 

-  - 

 لثاني: املطلب ا

 اجلنة والنار عند البوذية

ليسا جنة وال نارا؛ وإنام مها يف اجلسد الذي تنتقل إن الثواب والعقاب عند البوذيني 

فارقتها اجلسد الذي كانت تلبسه، فإن كانت أعامهلا رديتة يف اجلسد الذي إليه الروح بعد م

فارقته، لبست جسدا حليوان خسيس، وإذا تم عقاهبا بقدر جرمها طهر ، وانتقلت من جسم 

 .(1)ذلك احليوان إىل حيوان أرقى منه، وهكذا تتقلب الروح يف دورا  ال تنتهي

، وعىل غريها من الفلسفا  اهلندية بصفة ونتيجة لتغلب الفلسفة البوذية بصفة خاصة

عامة، نزعة التشاؤم باحلياة؛ حيث تعتربها مصدر اآلالم واألحزان، وأن تكرارها عقاب 

ومضاعفة يف العذاب، فكر بوذا يف هذه القضية طويال لكي جيد يبيال إىل املو  بال رجعة، 

السعادة العليا، وبعد جتارب  أو املو  األبدي، ليتخلص اإلنسان من آالم احلياة، ويصعد إىل

عديدة اكتشف يف زعمه املو  األبدي والسبيل إليه، وهو ما يسمى بنننن )نرفانا(، وهي 

كلمة ينسكريتية مركبة من كلمتني: )نر( ومعناها االنتهاء أو االنعدام، و )فانا( ومعناها 

 الشهوة، فمعنى )نرفانا( هو انتهاء الشهوة.

 عديدة، منها: هلا معان   لمة )نرفانا(فإن ك ويف اصطالح البوذية

 اخلمود والربودة. -

 التجرد من أغالل احلياة وقيودها. -

 التجرد من الطعنا  ومن فكرة الذا . -

هي انتهاء كل يشء، انتهاء الرغبا  والشهوا ، وانتهاء )كارما(، وانتهاء دورا   -

 التنايخية.

 ول فيه األرواح الدنيتة.هي العامل اآلخر، غري عامل التنايخ الذي تتج -

                                 
 .232 -231(  انظر البوذية، د.عبد اهلل نومسوك، ص1)



 

-  - 

 .(1)هي الفناء التام للروح واجلسد معا -

وخالصة القول يف اهلندويية والبوذية أهنم ينكرون اليوم اآلخر العتقادهم بالتنايخ، 

فهم ال يؤمنون بالبعث واحلساب، واجلنة والنار، عىل الصورة املعروفة يف الديانا  

 اجلسد الذي تنتقل إليه الروح بعد مفارقتها الساموية، فالعقاب والثواب عندهم مها يف

 .(2)اجلسد التي كانت تلبسه

                                 
 .252 -250(  انظر: املرجع نفسه، ص1)

 .235 -234ص املرجع نفسه،(  انظر: 2)



 

-  - 

 املطلب األول:

 البعث واحلساب عند اليهودية

إن التوراة احلالية خالية من احلديث عن اليوم اآلخر، ويدل ذلك عىل حتريف اليهود هلا 

باآلخرة أصل من أصول اإليامن لدى األديان الساموية، ، ألن اإليامن بعد مويى 

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ قال اهلل تعاىل: 

چڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  

؛ وملا كان اليهود قد ييطر  عليهم أمور الدنيا جعلتهم يتعلقون هبا وبمتاعها الزائل

 .(2)ما فيها من أمور عظيمةكتموا ما أنزل اهلل يف التوراة، من ذكر اآلخرة و

ومن الكتب التي فصلت عن أمور اآلخرة عند اليهود هو كتاب التلمود، ويأذكر 

 البعث واحلساب، واجلنة والنار منه.

 

 أوال: البعث:

يقول أبراهام كوهن إنه مل حيظ يشء من املسائل املتعلقة باحلياة األخرى باالهتامم الذي 

يف تعاليم احلاخاما ، فقد كانت ركنا من أركان  حظيت به مسألة البعث بعد املو 

 .اإليامن، يعد املرء عاصيا إذا أنكره

وهذا هو اعتقاد فرقة الفريسيني من اليهود بمسألة البعث وجعلها ركنا من أركان 

اإليامن؛ خالفا لفرقة الصدوقيني من اليهود الذين أنكروا البعث، وقالوا: أن الروح 

و  هو هناية اإلنسان، وأنكروا كذلك الثواب والعقاب، ، وأن املتفنى بعد املو 

                                 
 .154(  يورة األنعام: 1)

 .150(  انظر: اليوم اآلخر بني اليهودية واملسيحية واإليالم، د.فرج اهلل عبدالباري أبوعطااهلل، ص2)



 

-  - 

والسبب يف ذلك يرجع أن عقيدة البعث ليست موجودة يف التوراة املكتوبة؛ وإنام هي 

 .(1)جزء مما يسميه الفريسيون )التوراة الشفهية(، وهم ال يؤمنون هبا

ن بأن البعث والبعث الذي يؤمن به اليهود ليس كام نؤمن به نحن املسلمني من اإليام

يكون شامال جلميع املخلوقا ، جنهم وإنسهم، مسلمهم وكافرهم، صاحلهم وطاحلهم، 

 :كام ثبت ذلك بالنصوص الرشعية من القرآن والسنة، فالبعث عندهم اختلفوا فيه

 منهم من يرى إن البعث خاص بشعب إرسائيل.ف -

 .(2)ومنهم من يرى أن البعث خاص بالصاحلني دون األرشار -

 :قادات البعث عندهماعت ومن

أن البعث إنام يقع يف األرض املقدية؛ بل ذهب بعضهم أن احلظ يف احلياة القادمة إنام  -

يشمل من دفن هناك، ولكن يرون أن من ما  خارج األرض التي يسموهنا إرسائيل 

 ال حيرمون البعث إذا نقلت جثثهم إليها.

 .أن املقبور يبعث يف ثيابه -

 لنبي إيليا هو الوكيل املسؤول عن إنجاز عملية البعث.اعتقادهم أن ا -

وهناك من اليهود من يعتقد بخلود الروح، فريون أن املو  ليس هو هناية املطاف حلياة 

 .(3)اإلنسان، ويقولون بتنايخ األرواح

 ثانيا: احلساب:

هلم فيه؛ يف اجلملة، أما عند التنقيب يف حقيقة قو احلساب من العقائد الثابتة عند اليهود

 نجد أن احلساب عندهم عىل ثالثة أقسام:

                                 
هليا  عرض التلمود وموقفه من اإلنقال من كتاب  350ص  Everyman's Talmud (  انظر:1)

 (.934-2/933ونقد، د.أبو بكر حممد ثاين، )

 (.2/935(  انظر: التلمود وموقفه من اإلهليا  عرض ونقد، د.أبوبكر حممد ثاين، )2)

 (.939-2/930(  انظر: املرجع نفسه، )3)



 

-  - 

حساب اهلل تعاىل وحكمه وقضاؤه عىل األميني والوثنيني وأممهم؛ لظلمهم  األول:

واضطهادهم لشعب اهلل املختار، واالنتقام للصاحلني، وهذا يكون يف بداية ما يموه 

 .(1)الذي ينتظرونه العرص املسيحي؛ أي وقت جميء املسيح 

احلساب العام جلميع اخللق بدون تفريق بني شعب وآخر، وهذا احلساب ييقع بعد  الثاني:

املو ، وليس مثل األول الذي يقع يف أيام املسيح الذي ينتظره اليهود، ويف هذا الوقت حيايب 

مل يف حياته الدنيا، ومن أرصح ماورد يف ذلك، قول احلاخام إليعازر بن اهلل كل فرد عىل ما ع

كل مولود مصريه املو ، وكل ميت ييبعث ويعاد إىل احلياة، واألحياء حيايبون "كفار: 

فوا غريهم حتى يدرك أن ا هلل هو املصور واخلالق، وحياكمون وحيايبون، فعليهم أن يعرفوا ويَعرِّ

وهو القايض، وهو الشاهد، وهو اخلصم، وهو الذي حيكم حقيقة يف  وهو املنبه إىل أعامهلم،

اآلخر تبارك وتعاىل، ال ظلم معه، وال نسيان، وال حماباة، وال قبول رشوة، فكل يشء  العامل

ملكه، واعلموا أن كل يشء بحسب احلساب، وال تغرنك نفسك األمارة بالسوء وتومهك أن 

م تصويرك، وبدون إرادتك ولد ، وبدون إرادتك القرب ملجأ لك، إذ إنه بدون إرادتك ت

تعيش، وبدون إرادتك متو ، وبدون إرادتك يتم حمايبتك يقينا أمام ملك امللوك تبارك 

 .(2)"وتقدس

يكون احلكم والقضاء عىل اإلرسائيليني خصوصا بصفة كوهنم محلة التوراة، فتكون  الثالث:

 .(3)إلياءتهعىل إحسانه وامليسء  املسؤولية عليهم أشد، فيجازي الرب املحسن منهم

 

                                 
نقال من كتاب التلمود وموقفه من اإلهليا  عرض  300ص  Everyman's Talmud انظر:(  1)

 (.943-2/942) كر حممد ثاين،د.أبو ب ونقد،

التلمود وموقفه من اإلهليا  عرض ونقد، د.أبوبكر  ( نقال من كتاب22: 4املشناه يفر أبوث ) (  انظر:2)

 (.950-2/949حممد ثاين، )

 (.2/950التلمود وموقفه من اإلهليا  عرض ونقد، د.أبوبكر حممد ثاين، )(  انظر: 3)



 

-  - 

 طلب الثاني:امل

 اجلنة والنار عند اليهودية: 
 

 أوال: اجلنة:

يرد ايم اجلنة يف التلمود ويف الكتابا  احلاخامية األخرى  بايم )جنة عدن(، ويراد به 

ا املعنى العريب لكال الكلمتني، ويرى احلاخاما  أن هذه اجلنة ليست هي اجلنة التي أدخل فيه

؛ وهذا فيه كان يف جنة لكن مل يكن يف جنة عدن ، وقالوا: إن آدم (1)ثم أخرج منها آدم 

وأخذ الرب اإلله آدم ووضعه يف جنة "مناقضة رصحية بنص التوراة التي بأيدهيم، فإن فيها: 

 .(2)"عدن ليعملها وحيفظها

، (3)حلم لوياثان ومن أقوال احلاخاما  يف شأن اجلنة أن الرب يقيم مأدبة للصاحلني من

، ومن جلده جيعل الرب خيمة (4)وما بقي من اللحم قطعت وبيعت يف شوارع أورشليم

 للمؤمنني.

وليس يف التلمود علم يقيني يف مكان وجود اجلنة، وال وصف مفصل ملا يف داخل اجلنة 

 .(5)من نعيم

 

 ثانيا: النار:

يم ملكان العذاب يف احلياة ورد ايم جهنم متا  املرا  يف التلمود، وكلها تدل أنه ا

                                 
التلمود وموقفه من طبعة ينسينو نقال من كتاب  215ص ب34( انظر: التلمود: يفر براكو  1)

 (.2/950اإلهليا  عرض ونقد، د.أبوبكر حممد ثاين، )

 .15: 2(  يفر التكوين 2)

 .527(  حيوان مائي هائل. انظر: قاموس الكتاب املقدس، ص3)

 .129(  ايم بيت املقدس. انظر: قاموس الكتاب املقدس، ص4)

 (.959-2/950من اإلهليا  عرض ونقد، د.أبوبكر حممد ثاين، )(  انظر: التلمود وموقفه 5)



 

-  - 

يبق خلق الدنيا، وقال بعضهم إن الذي يبق خلقه القادمة، ويرى احلاخاما  أن خلق جهنم 

 .(1)هو حيزها بدون نارها، وأن نارها خلقت يف يوم السبت

بأن  واالعتقاد السائد عند اليهود هو أن جهنم حتت األرض كام يفيد وصفها الدائم

ال بعضهم إهنا يف السامء، وقال بعضهم إهنا تقع خلف جبال الظالم، األرواح تنزل إليها، وق

 .(2)ومل حيددوا أين هذه اجلبال

وقالوا إن جهنم عىل يبع طبقا ، ويتوزع عليها األرشار حسب درجة رشهم؛ فيقع 

أشد الناس رشا يف أيفلها، ونقلوا يف أحد كتبهم أن يف كل طبقة منها مسكنا خاصا يف جنة 

أيامء طوابق جهنم، وهي: شيول، وأبادون، وشبح املو ، والعامل األيفل،  عدن، وذكروا

 .(3)وعامل النسيان، وجهنم، والصمت

 وللحاخاما  أقوال غريبة يف شأن جهنم، منها: 

، وقال أيضا: أن نار (4)أن أحدهم أنكر وجود جهنم أصال وهو قول ريش الكش 

قيايا عىل املذبح الذي يف جهنم ال تقوى عىل حرق من أجرم يف أرض إرسائيل؛ 

 هيكلهم الذي ادعوا أنه ال متسه النار.

جيلس أمام جهنم ويمنع دخول أي إرسائييل خمتون فيها؛  أن نبي اهلل إبراهيم  

                                 
 (.2/953(  انظر: املرجع نفسه، )1)

ب نقال من كتاب التلمود وموقفه من اإلهليا  عرض ونقد، د.أبوبكر 32انظر: التلمود: يفر تاميد (  2)

 (.2/954)حممد ثاين، 

: 11درا  عىل يفر املزامري ( عن امل370ص  Everyman's Talmudنقله أبراهام كوهني )(  3)

 (.2/955التلمود وموقفه من اإلهليا  عرض ونقد، د.أبوبكر حممد ثاين، ) أ. نقال من كتاب51، 0

نقال من كتاب التلمود وموقفه من اإلهليا  عرض ونقد، ب. 7( انظره يف التلمود: يفر نداريم 4)

 (.2/950د.أبوبكر حممد ثاين، )



 

-  - 

 .(1)يرت ختانه إلخفاء هويته، فإنه ال ينقذهإال إرسائيليا زنا بامرأة وثنية، أو 

أن العامل كله واحد من يتني جزءا من ذكروا مثاال، وهو  وعن يعة كال من اجلنة والنار

، وقالوا إن العامل يف مقابل جهنم جنة عدن، وجنة عدن جزء واحد من يتني جزءا من جهنم

مثل غطاء قدر، وقال بعضهم إن جنة عدن ال حد لسعتها، وقال بعضهم اليشء نفسه يف 

 .(2)جهنم

                                 
. نقال من كتاب التلمود وموقفه من اإلهليا  عرض 129أ، ص 19وبني انظر: التلمود: يفر عري(  1)

 (.2/950) ونقد، د.أبوبكر حممد ثاين،

. نقال من كتاب التلمود وموقفه من اإلهليا  عرض ونقد، 43أ، ص 10انظر: التلمود: تعانيث (  2)

 (.2/954) د.أبوبكر حممد ثاين، 



 

-  - 

 املطلب األول:

 لبعث واحلساب عند النصرانية:ا

 أوال: البعث:

قاموس الكتاب املقدس النصارى يؤمنون بالبعث ويطلقون عليه القيامة، ورد يف 

تتضمن القيامة بحسب تعليم الكتاب املقدس قيامة األجساد، وتغيري "حتت كلمة قيامة: 

 .(1)"هذه األجساد، وبقاءها إىل األبد

فرييل " :خ فيه للبعث كام ورد يف إنجيل متىالبوق الذي ينف وقد وصف النصارى

مالئكته ببوق عظيم الصو ، فيجمعون خمتاريه من األربع الرياح، من أقصاء الساموا  إىل 

 .(2)"أقصائها

آلة موييقية عىل هيتة القرن كانوا ينفخون فيه يف األعياد، "وتعريفه عندهم هو:  

الكهنة من الفضة، وييعلن البوق جميء وعند إعطاء عالمة احلرب وما أشبه، وكانت أبواق 

 .(3)"قيامة األموا املسيح الثاين، وكذلك يعلن 

، هو صو  املسيح  الذي يبعث الناس فيه د ورد يف إنجيل يوحنا أن الصو وق

احلق احلق أقول لكم: إنه تأيت ياعة وهي اآلن، حني يسمع األموا  ": يوحنا يف إنجيله فقال

حييون، ألنه كام أن اآلب له حياة يف ذاته، كذلك أعطى االبن  صو  ابن اهلل، والسامعون

ال تتعجبوا أيضا أن تكون له حياة يف ذاته، وأعطاه يلطانا أن يدين أيضا، ألنه ابن اإلنسان، 

                                 
 .047(  قاموس الكتاب القدس، ص1)

 .31: 24متى  (  إنجيل2)

 .195(  قاموس الكتاب املقدس، ص3)



 

-  - 

من هذا، فإنه تأيت ياعة فيها يسمع مجيع الذين يف القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا 

 .(1)"فعلوا السيتا  إىل قيامة الدينونة الصاحلا  إىل قيامة احلياة، والذين

فهذا نص رصيح يف اعتقادهم بالبعث، ولكن املالحظ يف األناجيل أهنا ال تتحدث عن 

 .(2)البعث كواقعة بنصوص كافية

                                 
 .29-25: 5(  إنجيل يوحنا 1)

 .130(  انظر: اليوم اآلخر بني اليهودية واملسيحية واإليالم، د.فرج اهلل عبدالباري أبوعطااهلل، ص2)



 

-  - 

 ثانيا: احلساب:

هو الذي حيايب  ويعتقدون أن املسيح  ،يعتقد النصارى يف احلساب لكل البرش

واجلزاء الدينونة، فقد ورد يف قاموس الكتاب  رش للحسابويطلقون عىل موقف الب الناس،

تطلق هذه الكلام  عىل حكم اهلل بحسب "املقدس حتت كلمة دان، يدين، دين، دينونة: 

أعامهلم، وقد أعطيت الدينونة للرب يسوع املسيح فهو الديان الذي يقف أمامه مجيع البرش 

أم رشا، وهذه الدينونة عامة وشاملة ، لكي يعطوا حسابا عن أعامهلم يف اجلسد خريا كانت 

وحكم هذه الدينونة هنائي وال يقبل النقض وال االيتتناف، وبموجب هذا احلكم يدخل 

األبرار إىل أجماد ملكو  املسيح وأفراحها، ويذهب األرشار إىل الظلمة اخلارجية واليأس 

 .(1)"األبدي

ذكر فحيايب البرش،  هو الذي وقد جاء يف إنجيل يوحنا ترصحيا بأن املسيح 

ألنه كام أن اآلب يقيم األموا  وحييي، كذلك االبن أيضا حييي من يشاء، ألن "يوحنا: 

اآلب ال يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة لالبن، لكي يكرم اجلميع االبن كام يكرمون 

 .(2)"اآلب

يقريوس ، وقد ذكر القديس غرأن البرش أربعة طبقا  يوم القيامة ويعتقد النصارى

 ، وهي:الكبري هذه الطبقا 

 الطبقة األوىل: الذين يدينون وال يدانون.

 الطبقة الثانية: الذين يدانون وخيلصون.

 الطبقة الثالثة: الذين يدانون وهيلكون.

                                 
 .372(  قاموس الكتاب املقدس، ص1)

 .23-21: 5(  إنجيل يوحنا 2)



 

-  - 

 .(1)الطبقة الرابعة: الذين ال يدانون وهيلكون

 ويرشح ميخائيل مينا حقيقة كل طبقة، فيقول:

 القديسني كالريل.الطبقة األوىل: هم كبار 

بدم محل اهلل الذي بال الطبقة الثانية: هم الذين غسلوا ثياهبم التي تدنست باخلطايا 

بدموع التوبة احلارة، فأصلحوا فساد أعامهلم بأفعاهلم الصاحلة، وال ييام  ورحضوهاعيب، 

 أعامل الرمحة.

رجاية أفعاهلم، أولتك الطبقة الثالثة: هم املؤمنون اخلطاة، الذين دنسوا قداية إيامهنم ب

 الذين يقرون بأهنم يعرفون اهلل، وهم بمقتىض أعامهلم به كافرون.

الطبقة الرابعة: هم الذين مل يؤمنوا كالوثنيني، فهؤالء ال حيتاجون إىل دينونة وحساب، 

 .(2)يظهر به حق هالكهم، مويوم يف جباههم، بسبب عدم اإليامن وقبوهلم ناموس الرب

                                 
، نقال 194هودية واملسيحية واإليالم، د.فرج اهلل عبدالباري أبوعطااهلل، ص(  انظر: اليوم اآلخر بني الي1)

 .149ص  2عن علم الالهو  مليخائيل مينا ج

-194(  انظر: اليوم اآلخر بني اليهودية واملسيحية واإليالم، د.فرج اهلل عبدالباري أبوعطااهلل، ص2)

 .150 -149ص  2، نقال عن علم الالهو  مليخائيل مينا ج195



 

-  - 

 اني:املطلب الث

 اجلنة والنار عند النصرانية:

 أوال: اجلنة:

النصارى يؤمنون باجلنة إال أهنم يعتقدون أن اجلنة ليس فيها أكل وال رشب وال نكاح 

؛ وإنام يعتقدون أن نعيم األبرار يكون باتصاهلم باهلل ورؤيته، الذي وال يشء من املتع احلسية

 .(1)يمأل رغبة كل إنسان ويشبع شهوا  نفسه

 نصوص يف األناجيل تثبت نعيم اجلنة عندهم، فمنها:وقد ورد  

وأقول "قال لتالميذه بعد آخر رشاب رشبه معهم:  ورد يف إنجيل متى أن املسيح 

لكم: إين من اآلن ال أرشب من نتاج الكرمة هذا إىل ذلك اليوم حينام أرشبه معكم جديدا يف 

 .(2)"ملكو  أيب

أخوا  أو أبا أو أما أو امرأة أو أوالدا أو  كل من ترك بيوتا أو أخوة أو"وورد فيه: 

 .(3)"حقوال من أجل ايمي يأخذ مائة ضعف، ويرث احلياة األبدية

وأنا أجعل لكم كام جعل يل أيب ملكوتا لتأكلوا وترشبوا عىل مائديت، "ويف إنجيل لوقا: 

 .(4)"وجتلسوا عىل كرايس تدينون أيباط بني إرسائيل االثنى عرش

اعملوا ال للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة األبدية الذي ": يف إنجيل يوحناو

 .(5)"ابن اإلنسان، ألن اهلل اآلب قد ختمه يعطيكم

 .(0)نصارى ولكنهم يؤولوهنا إىل غري حقيقتها احلسيةفهذه النصوص تثبت نعيم اجلنة عند ال

                                 
، واليوم اآلخر بني اليهودية 334(  انظر: درايا  يف األديان اليهودية والنرصانية، د.يعود اخللف، ص1)

 .200واملسيحية واإليالم، د.فرج اهلل عبدالباري أبوعطااهلل، ص

 .29: 20(  إنجيل متى 2)

 .29: 19(  إنجيل متى 3)

 .29: 22(  إنجيل لوقا 4)

 .27-20: 0(  إنجيل يوحنا 5)

، واليوم اآلخر بني اليهودية 330انظر: درايا  يف األديان اليهودية والنرصانية، د.يعود اخللف، ص  (0)



 

-  - 

 ثانيا: النار:

ثم يقول "ورد يف إنجيل متى:  دية، وقدوأهنا أب مصري األرشار، يعتقد النصارى بالنار وهي

للذين عن اليسار: اذهبوا عني يا مالعني إىل النار األبدية املعدة إلبليس مالئكته... فيميض 

 .(1)هؤالء إىل عذاب أبدي واألبرار إىل حياة أبدية

 عن أنواع العذاب يف النار، منها: ويف ريائل النصارى وقد ورد  يف األناجيل

والعبد البطال اطرحوه إىل الظلمة اخلارجية، هناك يكون البكاء "ل متى: إنجيما جاء يف 

 .(2)"ورصير األينان

وأما اخلائفون وغري املؤمنني والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة "وورد يف رؤيا يوحنا: 

وعبدة األوثان ومجيع الكذبة، فنصيبهم يف البحرية املتقدة بنار وكربيت، الذي هو املو  

 .(3)"ينالثا

والنصارى خمتلفون يف النار هل هي حقيقية أم معنوية، والذي عليه أكثرهم أهنا حقيقية، كام 

يعتقد يف ذلك الكاثوليك واألرثوذكس، فهم يعتقدون أن عذاب النار يكون حسيا بحرق 

وقد  كامل عرب  بذلك األناجيل، األجساد، ويكون معنويا باخلزي والذل واالزدراء األبدي

ليس عذاب األرشار قارصا عىل ": (2/102) كتاب علم الالهو  مليخائيل مينا ورد يف

، صريورة أجسادهم مأكال للنار فقط، بل هناك عذاب آخر باطني رش من العذاب اخلارجي

رجا بنار جهنم التي تقسو عليهم بشدة وتعاقبهم، ويتعذبون باطنا بدودة الضمري فيعذبون خا

ني التي هي أشد من النار حيث تل هب أجسادهم وتلدغها، ومن ثم يتعذبون بعذابا  احِلسِّ

                                                                                
 .207واملسيحية واإليالم، د.فرج اهلل عبدالباري أبوعطااهلل، ص

 .41/40: 25(  إنجيل متى 1)

 .30: 25(  إنجيل متى 2)

 .7: 21(  رؤيا يوحنا 3)



 

-  - 

   .(1)"الباطن واخلارج معا

، وحجتهم يف ذلك أن إبليس وأعوانه يتعذبون وأما الربوتستانت فيعتقدون أهنا نار معنوية

 .(2)بالنار مع أهنم ليست هلم أجساد حسية

                                 
، وقد 377دية واملسيحية واإليالم، د.فرج اهلل عبدالباري أبوعطااهلل، ص(  انظر: اليوم اآلخر بني اليهو1)

 نقلت كالم ميخائيل مينا منه.

 .379(  انظر: املرجع نفسه، ص2)



 

-  - 

 ةــــاخلامت

 أهم النتائج التي توصلت إليها أثناء البحث:

ن اهلندويية تنكر اليوم اآلخر ألهنم يعتقدون أن البعنث واحلسناب واجلننة إ -1

 إنام يكون يف الدنيا نظرا العتقادهم بتنايخ األرواح. والنار 

إن الديانة البوذية ال ختتلف كثريا عند الديانة اهلندويية يف اليوم اآلخر نظرا  -2

 للتشابه الكبري بينهام يف العقائد.

 يوم اآلخر يف اجلملة.إن اليهودية تؤمن بال -3

إن التوراة احلالية خالية من احلديث عن اليوم اآلخر، ويدل ذلك عىل حترينف  -4

 .اليهود هلا بعد مويى 

 يف التلمود. اث اليوم اآلخر عند اليهود مذكورةأن أحد -5

 يف اجلملة. إن النرصانية تؤمن باليوم اآلخر -0

 هو الذي حيايب الناس. يعتقد النصارى أن املسيح  -0

 

، أيأل اهلل العظنيم أن يثبتننا عنىل اإلينالم، املخترص بذلك انتهيت من هذا البحثو

ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن جيعل عميل خالصا لوجهه الكنريم، واحلمند هلل 

رب العاملني وصىل اهلل ويلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنني ومنن اينتن 

 بسنته إىل يوم الدين.



 

-  - 

 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم. 

البوذية تارخيها وعقائدها وعالقة الصوفية هبا، د.عبداهلل مصطفى نومسوك، أضواء  

 م.1999-ه1420السلف، الرياض، الطبعة األوىل 

حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة، أبو الرحيان حممد بن أمحد  

-نه1300ارف العثامنية، حيدر آباد الدكن، اهلند، مطبعة جملس دائرة املعالبريوين، 

 م.1957

التلمود وموقفه من اإلهليا  عرض ونقد، د.أبوبكر حممد ثاين، طبعة اجلامعة  

 م.2012-ه1433اإليالمية باملدينة املنورة، الطبعة األوىل 

درايا  يف األديان اليهودية والنرصانية، د.يعود بن عبدالعزيز اخللف، أضواء  

 م.2000-ه1420الرياض، الطبعة اخلامسة  السلف،

درايا  يف اليهودية واملسيحية وأديان اهلند والبشارا  يف كتب اهلندوس، د.حممد  

 -نه1429ضياء الرمحن األعظمي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الرابعة 

 م.2007

  صحيح البخاري )وهو اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور ريول اهلل 

وأيامه(، لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إيامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي  ويننه

(، خرج أحاديثه وعلق عليه: عز الدين ضيل، عامد نه250البخاري )املتوىف ينة 

يوريا،  -لبنان، دمشق  -الطيار، يارس حسن، مؤيسة الريالة نارشون، بريو  

 م.2012 - نه1433الطبعة اجلديدة 

)وهو املسند الصحيح املخترص من السنن بنقل العدل عن العدل صحيح مسلم  

(، لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )املتوىف ينة عن ريول اهلل 

ه(، اعتنى به: يارس حسن، عز الدين ضيل، عامد الطيار، مؤيسة الريالة 201



 

-  - 

 م.2013 -ه 1434يوريا، الطبعة األوىل  -لبنان، دمشق  -نارشون، بريو  

قاموس الكتاب املقدس، تأليف: نخبة من األياتذة ذوي االختصاص ومن  

الالهوتيني، هيتة التحرير: الدكتور بطرس عبد امللك، والدكتور جون ألكسندر 

طمسن، واأليتاذ إبراهيم مطر، صدر عن جممع الكنائس يف الرشق األدنى 

 م.2011عرش  لبنان، الطبعة اخلامسة -)الطبعة الثانية(، طبع يف بريو  

الكتاب املقدس )أي كتب العهد القديم والعهد اجلديد(، دار الكتاب املقدس  

 م.2003بمرص، القاهرة، اإلصدار الرابع، الطبعة الثالثة 

(، نه1421جمموع فتاوى وريائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني ) :  

لنرش، الرياض، طبعة مجع وترتيب: فهد بن نارص بن إبراهيم السليامن، دار الوطن ل

 .نه1413

 م.1909مقارنة األديان، أديان اهلند الكربى، د.أمحد شلبي، الطبعة اخلامسة  

: د. مانع ، إرشافاملويوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة 

 هن، دار الندوة العاملية، الرياض.1420 اجلهني، الطبعة الرابعة

 ود والنصارى، لإلمام أيب عبد اهلل شمس الدين يف أجوبة اليههداية احليارى  

ه(، حتقيق ودراية: 051حممد بن أيب بكر املعروف بابن القيم اجلوزية )املتوىف ينة 

بريو ، الطبعة  -دمشق، والدار الشامية  -الدكتور حممد أمحد احلاج، دار القلم 

 م.1990 - نه1410األوىل 

 .1900مد إيامعيل الندوي، دار الشعب اهلند القديمة حضاراهتا ودياناهتا، د.حم 

، دار األوراق اهلندويية وتأثر بعض الفرق اإليالمية هبا، أبوبكر حممد زكريا 

 .نه1430طبعة األوىل الثقافية، جدة، ال

اليوم اآلخر بني اليهودية واملسيحية واإليالم، د.فرج اهلل عبدالباري أبوعطااهلل،  

 م.1992-نه1412ية دار الوفاء، املنصورة، الطبعة الثان


