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٧١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

  : المقدمة 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

والصالة والسالم علي خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله 

  وصحبه أجمعین 

M Ç  Æ  Å  Ä     Ê  É  È L  

  وبعد
  : فبحثى هذا الذى جاء عنوانه 

  ) عرض ونقد –اعتقادات البوذیة  (

  صول وخاتمةفیشتمل علي مقدمة وتمهید وثالثة 

   تناولت فیها خطة البحث :المقدمة 

   في معني البوذیة فى اللغة واالصطالح :التمهید 

  الفصل األول
  )بیان اعتقادات البوذیة(

 عریف بأهم عقائد البوذیةالت : المبحث األول.   

 بیان عقیدتهم في أركان اإلیمان العملیة وأبرز  : المبحث الثاني

 .ختالفات لدیهماال

  الفصل الثاني

  )تأثر البوذیة وتأثیرها في الدیانات والفرق األخرى (

 الفرق والمذاهب التى أثرت في البوذیة : المبحث األول.   

 تأثرت بالبوذیةالفرق والمذاهب التى : المبحث الثاني .   

  الفصل الثالث

  )شبهات البوذیة والرد علیها (

 أقوى أدلة البوذیة على أهم عقائدهم المخالفة  : المبحث األول

   .لإلسالم والرد علیها

 أبرز ما یثیره البوذیة من شبهات والرد علیها : حث الثانيالمب.   



       
 
 

    

 

 

 

٧١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

 بوذیة وموقف المسلمین حكم اإلسالم على ال : المبحث الثالث

  . منهايالعمل

 هةلزامات واإلشكاالت الموج وتتضمن أبرز االنتقادات واإل:الخاتمة 

  .للبوذیة

  وأسأل اهللا تعالى التوفیق والعون والسداد إنه نعم المولى ونعم النصیر

 MÎ  Í  Ì  ËÏ Ó  Ò  Ñ  Ð  L  

  

  الباحث

  عبد العزیز موسى الدبور/ د

  

  

  

  

  



       
 
 

    

 

 

 

٧١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

  : صطالح معني البوذیة في اللغة واإل: تمهید في 
  : معني البوذیة في اللغة: أوال 

سنة ) بوذا( الفلسفة والتصوف وهي دیانة أسسها أحد حكماء الهند 

 قبل المیالد وهى أقرب إلى فلسفة الحیاة منها إلى الدین حیث ال ٤٨٣

تؤمن بإله وتقوم على التجرد والزهد تخلیصا من الشهوات واأللم وطریقا 

  ).١(اء التام ى الفنإل

 الهندي سنة االبوذیة دیانة أسسها بوذ: ء في المعجم الوسیط وجا

اإلنتشار في الهند والشرق واسعة ) م. ق٤٨٣= م . ق٥٦٤(

  ).٢(األقصى

  :البوذیة فى اإلصطالح : ً       ثانیا 

عن تعالیم بوذا اء الفلسفیة والدینیة التي نشأت  هي مجموعة اآلر

التخلص منها ن أألم ووأساسها القول بأن حیاة اإلنسان في الدنیا شر و

 وسبیل ذلك الزهد )رفانانلا(إنما یتم باإلندماج في الوحدة الشاملة وهي 

  .ومحاربة الرغبات والشهوات

ة وتنكر الروحیة والبعث والحساب ویغلب تقول بالتناسخ ومبدأ السببی

  ). ٣(علیها تشاؤم واضح 

  

  : أن البوذیة : وعة المیسرة سوجاء في المو

وقد ظهرت في الهند بعد .  أنتحلت الصبغة الدینیةهي فلسفة وضعیة

بل المیالد وكانت في الدیانة البرهمیة الهندوسیة في القرن الخامس ق

                                                           

 حرف الباء ٢٠٠٨في المعجم اللغة العربیة المعاصر ط أولى : احمد مختار عمر / د) ١(

 . ، المجلد األول٢٦١ص 

 . ١٩٨٠ مجمع اللغة العربیة مطابع دار المعارف ٠ ٧٦ ص١المعجم الوسیط جـ) ٢(

 . ١٩٧٩ بیروت – مجمع اللغة العربیة طبع عالم الكتب ٣٥المعجم الفلسفي ص ) ٣(



       
 
 

    

 

 

 

٧١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

یة باإلنسان كما أن فیها ض الهندوسیة وتتجه إلى العناالبدایة تناه

 التصوف والخشونة ونبذ الترف والمناداة بالمحبة والتسامح دعوة إلى

   .وفعل الخیر

ث ت مؤسسها تحولت إلى معتقدات باطلة ذات طابع وثنى حیوبعد مو

   .وهغالى أتباعها في مؤسسها حتى أله

ً                                              خالقیا ومذهبا فكریا مبنیا على نظریات فلسفیة أ             ً وهي تعد نظاما   ً ً

ٕ                                                        وتعالیمها لیست وحیا وانما هى آراء وعقائد في إطار دیني  ً)١ .(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . ، المجلد الثاني٧٥٨الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاهب واألحزاب المعاصرة ص ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

  الفصل األول
  بیان اعتقادات البوذیة

  : التعریف بأهم عقائد البوذیة : المبحث األول 

  : التعریف بعقیدة البوذیة : ً     أوال 

هي دیانة ظهرت في بالد الهند بعد الدیانة البرهمیة في القرن   

خشونة ونبذ  والالخامس قبل المیالد دعت في بدایتها إلى التصوف

   .الترف والمناداة بالمحبة والتسامح

طلة ذات أن تحولت إلى معتقدات بالم تلبث بعد موت مؤسسها   

  ). ١ (اعها في مؤسسها وألهوهطابع وثنى حتى  غالى أتب

فقد كانت قبل كل  " :رفقى زاهر عن الدیانة البوذیة / وقال د  

ُ                                                         شيء هي دیانة خلق وسلوك ال دیانة طقوس وقرابین ولم تكن لها 
من      ً حایدا  ً                        الكهان وقد وقفت موقفا ممعابد وال أدیرة وال هیئة مقدسة من 

  ).٢(...".آلهة الهند التي یعبدها الناس في ذلك الزمان

بوذیة كغیرها من الدیانات على مجموعة من لتملت الدیانة ااش  

ٕ                                                                 العقائد غیر أن معظم هذه العقائد لیست أصال لها وانما اقتبستها من  ً

  ). ٣(فرعت عنها سائر الدیانات الهندیةالبرهمیة ألنها الدیانة األم التي ت

  

  : یمان یة في أركان اإللبوذبیان عقائد ا: ً       ثانیا 

  : في األلوهیة : األول 

نه كان یؤسس مذهبه إن بوذا ال یقرر العقائد وال یهتم بها أل  

طریق المؤدى إلیها وكان لعلي أسس أخالقیة وعلي التجربة الروحیة وا

                                                           

 . الدیانة البوذیة أفكارها ومعتقداتها تألیف لفي سمایل) ١(

 . ١٩٨٠ طبعة سنة ١قصة األدیان ص) ٢(

 . ١٥١البوذیة وعقائدها وعالقة التصوف بها ص) ٣(



       
 
 

    

 

 

 

٧١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ٕ                                                               ال یعتمد على معرفة أخرى ینتظر إلهامها أو نورها وانما یعتمد علي 
  )١( .لعلمي والعملى ال أكثر وال أقللمجهودین اا

ة فلسفة یولذا یري كثیر من الباحثین في األدیان أن البوذ  

هم الذین رفعوا ك أكثر منها دین وأن أتباع بوذا أخالقیة وآداب للسلو

  )٢ (.هذه الفلسفة إلى مستوى الدین

یة بناء  فالبوذ.هللایري أتباع بوذا أنه لم یتكلم عن اهللا ألنه هو او  

  )٣ (. البوذیین دینيرأى بوذا فلسفة ولكنها في رأعلى 

  )٤(.وهذا هو ما ذهب إلیه أكثر المؤرخین والباحثین في األدیان  

یقول أبو المكارم أزاد الذي كان وزیرا للمعارف بالهند ما یلي   

یبدو لي آن وضع بوذا في صفوف الفالسفة "  عن هذا الموضوع

باحثه بیاء وذلك ألنه لم یتعرض في مأسهل من وضعه في صف األن

ة الحیاة وانتهي منها دون التحرس باهللا لوجود اهللا بل حاول حل مسأل

 إنه قطع كل عالقة له مع الحیاة الدینیة في الهند التي كانت ،وبوجوده

 منه دون أن  إنه بدأ بحثه وفرغ،تعد وال تحصىٕ                     تدین بآلهة والهات ال 

 علیه بحثه أساس بني األساس الذيعتقاد باهللا وأن یلجأ إلى اإل

  )٥ ("....فلسفي

إنك لن " " قصة الحضارة"  كتابه في" ول دیورانت " ویقول   

ة جد في تاریخ الدیانات من هو أغرب من بوذا یؤسس دیانة عالمیت

  ،عن األبدیة والخلود واهللاومع ذلك یأبى أن یدخل في نقاش 

                                                           

 . ١٥٢ عن البوذة وعقائدها وعالقة الصوفیة بها، صً      ، نقال٤٩، ٤٨، ص٣قصة بوذا جـ ) ١(

 . ، د، أحمد شلبي١٧١أدیان الهند الكبرى ص ) ٢(

 . ١٧١المصدر السابق، ص) ٣(

 .  الشیخ أبو زهرة٧٨الدیانات  القدیمة، ص) ٤(

 . ٧٨، ص ٣، قصة الحضارة  جـ ١٧١أدیان الهند الكبرى، ص) ٥(



       
 
 

    

 

 

 

٧١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

فات الفالسفة الذین لیس من خرافالالنهائي أسطورة كما یقول وخرافة 

لدیهم من التواضع ما یعترفون به بأن الذرة یستحیل علیها أن تفهم 

ً                                                                الكون وانه لیبتسم سافرا من المحاورة في موضوع نهائیة الكون أوال  ٕ
  ). ١" (نهائیته 

 أن یخوضوا في مثل هذه وكان بوذا ینهى أتباعه وزواره  

رها من قضایا ی وغهیة اإللواألبحاث ویوبخهم على سؤالهم عن قضیة

ً                                                                     دقیقة مجردة ولهذا ال نجد في تعالیمه ومبادئه أثرا یدل على إیمانه بإله 

   .)٢(واحد أو عدة آلهة

ً                                             عقد معظم الباحثین أن بوذا كان ملحدا وهذا هو ومن هنا أ  

تجه إلى ننا نجد أن بوذا في بعض أقواله إالظاهرة في جمیع تعالیمه أل

لوهیة وأصبح یحارب معتقدیها وكان مما جانب اإلنكار في قضیة األ

یروه وجها خ الذین یتكلمون عن اهللا وهم لم إن المشای" قاله في ذلك 

ً                              ا وهو ال یعرف من هي حبیبته أو دلوجه كالعاشق الذي یذوب كم

  )٣" (.ً                                                     كالذي یرید أن یعبر نهرا فینادى الشاطيء اآلخر لیقدم له

 تكفي للداللة علي إن هذه  النصوص التي ذكرتها عن البوذیة  

إنكار بوذا اإلله وعدم إیمانه بأي إله من اآللهة وهذا هو الرأي 

ً                                                      المعروف والمشهور لدى أتباعه من البوذیین قدیما وحدیثا ً.   

  : لوهیة عند أتباع بوذا اإل

ن إهمال بوذا الكالم عن اإلله قد ترتب علیه آثار ونتائج سیئة إ  

 باإلله أمر فطري فطر اهللا الناس في تاریخ دیانته وذلك ألن اإلیمان

علیه واتجه إلیه عقل اإلنسان بطبیعته من غیر تلقین او تعلیم ومن 

                                                           

 . ٧٨، ص ٣قصة الحضارة، جـ ) ١(

 . ١٦٧ان الهند الكبى، صأدی) ٢(

 . ١٦٨المصدر السابق، ص) ٣(



       
 
 

    

 

 

 

٧١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

اجل هذا نجد أن أتباع بوذا من بعده یفكرون في اإلله ویعملون علي 

   .الوصول إلیه أو التعرف علیه

ولما كان بوذا قد ترك هذا المجال فارغا أسرع أتباعه وعمدوا   

  .فجعلوه إلها معبودا كآله الهندوس إلى بوذا نفسه

وقد اختلفوا فیما بینهم حول شخصیة بوذا وانقسموا إلى مذهبین    

  : كبیرین 

  :  المذهب األول 

ا بل ُ                               العتقاد بأن بوذا لیس إنسانا محضاتجه هذا المذهب إلى ا  

ً                               كائنا إلهیا وهذا المذهب هو إن روح اإلله قد تجسد فیه فأصبح ً

یة بمهایان أو المذهب الجدید ألنه بعید عن تعالیم المعروف في البوذ

بوذا األصلیة وقریب الصلة بالهندوسیة فمن عقیدة الهندوس ما یسمونه 

ومعناه النزول أي نزول اإلله إلى األرض وتجسده في اإلنسان " أوتار" 

  )١( .أو الحیوان

وهذه العقیدة تشبه عقیدة الحلول عند المسیحیة ویعتقد الهندوس   

إحدى األقالیم الثالثة كان یتخذ مختلف األشكال " فشنو" اإلله أن 

والصور فكان یظهر علي األرض كلما دعت الحاجة إلى إنقاذ البشریة 

   .من الهالك

وقد تأثر المذهب الجدید بالهندوسیة في هذه العقیدة نتیجة من   

اختالطه بها فجعل بوذا إلها في صورة إنسان وأطلق على هذا اإلله 

نه اإلله الخالق والمدبر للكون وانه بأووصفه ) براهمات ساتجا (اسم 

أراد ان یخلص اإلنسان والحیوان من آالم الدنیا فنزل إلى األرض 

  .یره حسب ما اقتضته الحاجةوتجسد في شخص بوذا وغ

                                                           

 . ١٦٣ً                            ، نقال عن البوذیة وعقائدها ص٦٩٠انظر مجموعة المصطلحات ص ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

في نطاق واسع ) مهایان(ه العقیدة باسم بوذیة نتشرت هذوقد ا  

الذي جعل أهل الرومان ألمر لمیالدي  امنذ بدایة القرن األول ا

 كما صور ً        مجسداً                                          متأثرین بها فصوروا المسیح علیه السالم إلها

   .ً              البوذیون بوذا

  

  : المذهب الثاني 

طلق وأ" انهینای"وف في البوذیة بمذهب وهذا المذهب المعر  

ه تجنه قریب الصلة بتعالیم بوذا وقد إعلیه أیضا بالمذهب القدیم أل

 إنسان مقدس عتقاد ببشریة بوذا وأنهذهب إلى اإلالبوذیون في هذا الم

رتقي إلى مرتبة أسمى من مرتبة اإلنسان والمالئكة واآللهة فألهوه بهذا إ

  )١ (.االعتبار

 بل ،ما اإلله الخالق كما في سائر األدیان فإنهم ال یعترفون بهأ  

یعتقدون أنه خرافة كما هو ظاهر في أقوال مؤسس دینهم بوذا التي 

  .اأسلفناه

  : لوهیة في اإلسالم اإل

ً                                                 لقد جاء اإلسالم بما یعد تصحیحا لجمیع أنواع االختالف   

  .واإلضطراب التى وقعت في الدیانات المنحرفة والفلسفات المضطربة

جاء اإلسالم وسط هذا االضطراب بعقیدة التوحید الخالص التي   

 من  وحررت العقل البشري،أنكرت جمیع أنواع الشرك والتعدد في اهللا

د ومن تقدیس الوثنیة ومن عبادة عدد من اآللهة ومن عبادة الفر

 اهللا تعالى وعلى هذا فإن عقیدة األبطال ومن كل سلطان إال سلطان

األلوهیة فى اإلسالم تختلف كل اإلختالف عن عقائد الهندوسیة 

   .والبوذیة

                                                           

 . ١٦٤ نقال عن البوذیة وعقائدها وعالقة الصوفیة بها ص٢١٥انظر بوذیة مهایان ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

فاإلله في اإلسالم لیس كإله البوذیة الذي هو الثالوث المقدس   

إله الفالسفة الیونان الذي هو عقل محض ولیس كإله الیهودیة ولیس ك

الذي هو إله قومي محلى مقصور علي الیهود الشعب المختار علي 

  )١( .حد تعبیرهم وقد وصفوه بنقائص البشر

یم قانتكون من األوكذلك لیس إله اإلسالم كإله الهندوسیة الذي ی  

األب واالبن والروح ( الثالثة ولیس كإله النصرانیة الذي هو الثالوث

  .)القدس

لیس اإلله في اإلسالم كتلك اآللهة المذكورة بل اإلله في   

اإلسالم هو اهللا رب العالمین واحد أحد ال شریك له وال ند وال شبیه وال 

  ". م یولد ولم یكن له كفوا أحدلُ                                  مثیل وال صاحبه له إنه صمد لم یلد و

رزق كل حي ومدبر إن اإلله في اإلسالم هو خالق كل شيء وأ  

 ً                               ا وأحصي كل شيء عددا ووسع كل شئكل أمر أحاط بكل شيء علم

M 8 7 رحمة خلق فسوي وقدر فهدى ویرى ویعلم السر والنجوى 
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   3  2L )٢ .(  

 عقیدة اإلسالم في األلوهیة وهي العقیدة الصحیحة هذه هي  

سلمت من الخرافة والوهم واألسطورة وال تتفق مع األباطیل التي 

والضالالت التي وجدت في سائر األدیان والفلسفات وقد جاء بها 

   .اإلسالم واضحة تامة كاملة في أسمى ما یمكن أن یكون علیه السمو

  :  عند البوذیة )كارما(عقیدة :      ً ثالثا  

لعمل ویشترط في كارما إذن كارما كلمة سنسكریتیة ومعناها ا: تعریفها 

  : ثالثة شروط وهي 

                                                           

 . أحمد شلبي/ ، د٢٧٥الیهودیة ص ) ١(

 . ٢٠٣ -١٠٢سورة األنعام اآلیتان ) ٢(



       
 
 

    

 

 

 

٧٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

 وجود الدافع وهو الرغبة والشهوة  -١

  .نیةلوجود القصد وا -٢

  .وجود الفعل أو الحركة -٣

  )١ (.ویمكن القول بان كارما هي حیاة اإلنسان كلها  

من أصول عقیدتنا " : " قانون كارما " یقول صاحب كتاب   

لشر ازاء على أعمال الخیر والبوذیة أن یعتقد اإلنسان أنه ال بد من الج

وأن جمیع البشر یجازون بأعمالهم خیرا أو شرا طبقا لقانو العدل الذي 

  )٢." (.ال یترك صغیرة وال كبیرة من أعمال الناس إال أحصاها

 من )مابكار(البوذیة تنص على أن اإلیمان وفي إحدى األسفار   

  : وهي أربعة . یؤمن بهاأنالمبادئ األساسیة التي یجب على كل بوذي 

  .اإلیمان باستنارة بوذا -١

  .اإلیمان بقانون كارما -٢

 .  اإلیمان بثمرة كارما خیرها وشرها -٣

ن ثمة كارما في حیاة اإلنسان الراهنة بعضها من اإلیمان بأ -٤

 عمله في الحیاة الحیاة وبعضها اآلخر منعمله في هذه 

ه ر فالعمل الذي یعمله اإلنسان هو عمله ولیس لغی.السابقة

  .ل فیه وأنه مسئول عن عمله مهما كانتدخ

 :  في الدیانات قبل البوذیة )كارما(عقیدة  -

إن كارما التي قال بها بوذا وأتباعه قد سبقته إلیها دیانات الهند   

 . والجینیة وغیرهما من الفرق الدینیة في الهند،وفلسفاتها كالبرهمیة

    

                                                           

ً          نقال عن ١٩٠ وأیضا أصول البوذیة ص ٢٧٦ – ٢٧٥المبادئ الهامة في البوذیة ص ) ١(

 . ١٨٢الدیانة البوذیة ص 

 . ١٩١أصول الدیانة البوذیة ص ) ٢(



       
 
 

    

 

 

 

٧٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

لخیر یأتي فكل هذه الفرق تتفق علي اإلعتقاد بكارما وهي أن ا  

بالخیر وأن الشر یأتي بالشر وأن الناس مجزیون بأعمالهم في البعوث 

انیة أو حیوانیة حسب تناسخ أرواحهم سواء في أجساد إنسالقادمة ت

  . صالح أعمالهم وفسادها أي علي حسب كارما

 ً        واضحاً      تفصیال" منو" ففي الدیانة البرهمیة نجد في شریعة   

 هذه الحیاة ما هو إال يل اإلنسان فلمذهب كارما الذي یري أن عم

ثمرة من عمله في الحیاة الماضیة وأن عمله سیعین الحال التي یولد 

  .بها مرة أخرى

األعمال التي تنبعث من إن " وفیما یلي بعض نصوص الكتاب   

سان ومن الجسم إما أن تكون نتائجها صالحة أو سیئة وأن القلب والل

  )١(. إال نتائج األعمالیع إن هيوضطبقات الناس من رفیع ومتوسط و

لخضوع ا عند البرهمیة مصدر" كارما"وهكذا أصبحت عقیدة   

الهندوس علي اختالفهم في الطبقات لنظامها المرهوب وأصبحت 

   .ة إلقناعهم بالحالة التي كانوا علیهالوسی

 هذه العقیدة فهي أن أما نقطة الخالف بین البوذیة والبرهمیة في  

قد  باإلله براهما وتعتً             تعتقد أیضا)بكارما(اعتقادها نب البرهمیة بجا

" براهما"  لقضاء ً                            ن كل شيء في الكون یسیر تبعابقضائه وقدره أي أ

ي التي  وحدها وأنها ه)بكارما(أما البوذیة فال تعتقد باإلله وتعتقد 

   .اء اإلنسان أو سعادته خیره أو شرهتقضي وتقدر وتكتب بیدها شق

ً                       في العالم یسیر وفقا  حيكل كائن"  ذلك ومن أقوال بوذا في  

إن هناك قوي " :  )هي ناندابود(ي ویقول القدیس البوذ" كارما" لعمله 

یها ما نستحقه من ثواب كونیة ترتب أفعالنا وتضعنا في ظروف نلقي ف

ها ولكنه یتحكم في اآللهة إنه لیس إل" كارما" أو عقاب فها هو قانون 

                                                           

 . ١٨٥البوذیة وعقائدها وعالقة الوفیة بها ص) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ء في الوجود تحت حكم هذا وفي الناس وفي غیره فكل شي

  )١(."القانون

 ألنهما تشتركان في ،أما عقیدة كارما عند الجینیة فهي كالبوذیة  

وق بینهما وهو أن  غیر أن هناك بعض الفر،عدم اإلعتراف باإلله

قة بالحیاة الساة بین كارما في رالیة كلها ثمن الحیاة الحالجینیة تقول بأ

ً                                    ا البوذیة فتقول بأن لإلنسان سبیال في م أ،وال سبیل لإلنسان أن یغیرها

 یوضح ذلك ما روى من حوار طویل بین بوذا وبین الرهبان .تغیرها

بیل س وخالصة هذا الحوار أن الجینیین یعتقدون أنه ال ،الجینیین

لتغییر سیر حیاتهم الراهنة ألن كل ما حدث في حیاتهم هو نتائج 

" ر الروح من هذه الربقة أعمالهم في الحیاة الماضیة وال سبیل لتحری

ذات وقد یجوز لإال بطریق الریاضة الشاقة والحرمان من الم" كارما

  . للفرد منهم أن یتخلص من حیاته باإلنتحار عند بلوغه درجة القداسة

وذا وبین أن وسیلتهم وسیلة غیر مجدیة للتخلص بفرد علیهم   

بین طریقة وهو  ثم ،هایمن اآلالم ومن الكارما والتناسخ بل هي زیادة ف

 لكى یغیر حیاته الراهنة ،أن لإلنسان أن یبذل الجهد في الجد والعمل

  )٢(.یر ناموس الكارماة فالجد والعمل هما یؤثران في تغیوالمقبل

  " كارما "بیان رأى اإلسالم في عقیدة  

  : اآلتیة  رة فاسدة ومنقوضة من أساسها لألموإن هذه العقید

اس اإللحاد وأفكار وجود الخالق األعلى  إنها قائمة على أس :ً    أوال

في اهللا لى وقد بینا فیما سبق أن وجود اهللا أو العقیدة اسبحانه وتع

تبارك وتعالى من األمور البدیهیة التي ال تحتاج إلى إقامة دلیل ألن 

 الفطر والعقول والبصائر كأول الحقائق وأكبرها وأظهرها دلت على ذل

                                                           

 . ٤٥٦تري بیتاكا سوزتان، ص) ١(

 . ٢١لب البوذیة ص ) ٢(



       
 
 

    

 

 

 

٧٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

اریخ وألن األدلة علي صدق وجود اهللا وهدى إلیه العلم والوحى والت

صفحة من صفحات الكون ومظهر من  في كل َ                 وعظته واضحة بینة

 همرتأمثالهم انحرفت فطأن البوذیین ومظاهر هذا الوجود غیر 

  .ومرضت قلوبهم فضلوا عن السبیل

إن وجود الحیاة في التفكیر البوذي یدل بال ریب على وجود    

 ومن ،األولى التى حدثت في هذا الكون "ولكن ما هي كارما" كارما 

حدثها وأعطاها القدرة على إخراج من فیها من ن أأین حدثت ؟ وم

   ؟مسببات على حد زعمهم

"  أما قانون ،وذي جواب معقول لهذه التساؤالتبلیس للتفكیر ال  

   .المزعوم فما هو إال قانون وهمى خیالى ال وجود له وال حقیقة" كارما 

عقل أن هذا القانون المزعوم الذى ال عقل له وال إذ كیف یفهم ال  

إرادة هو الذى یقوم بتسجیل عمل اإلنسان العاقل وحركته وكالمه 

  وخاطرته ثم یحفظه ویجازیه في الحال أو في المستقبل كما یزعمون ؟ 

تنكر الیوم اآلخر وما یستتبعه من البعث " اكارم"  إن عقیدة :ثانیا

 لیس في البوذیة ما یسمى بالیوم اآلخر ،روالحساب ودخول الجنة والنا

لعالم في تصور البوذیة ما هو من بالبعوث المستمرة للحیاة فاألنها تؤ

فاة حتى أبد اآلبدین وما الوالدة والوإال عجله تدور معها الوالدة والوفاة 

 جزاء للناس الذین ال یزالون یسبحون في بحر في عالم الدنیا إال

الرغبات ولم یصلوا بعد إلى ساحل الفناء بحر الشهوات و" كارما"

والبوذیة تبین لنا أن الحیاة تتوالد وتتعاقب باستمرار " نرفانا " النهائي 

في عالم الدنیا المادى إلى ما ال نهایة ولكنه لم تین لنا ما مصیر هذا 

  الكون أو هذه الدنیا ؟

عقل أسطورة وفكرة وهمیة ال یكاد ال" كارما" ولذلك نقول إن عقیدة 

   .یقبلها



       
 
 

    

 

 

 

٧٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

سالم طریقا رائعا تجاه هذا الموضوع فجعل الجزاء ولقد اتخذ اإل  

ضیة اآلخرة وأن اإلنسان یحیا حیاة أریتم أحیانا في الدنیا واحیانا في 

واحدة فقط ثم تكون بعدها حیاة البرزخ التي تمارسها الروح عقب 

 أو الموت ثم البعث والحساب الذي یترتب علیه دخول اإلنسان الجنة

النار بحسب عمله في الدنیا فال تكرر حیاته الدنیویة بعد موته على 

   .آیة صورة من صور التجسد خالفا لما زعمه البوذیون وغیرهم

وقد ترتب علي الجزاء األخروي في اإلسالم خضوع المسلم   

ً                                                           ألحكام الشریعة خضوعا تاما في السر والعلن خوفا من عقاب اهللا  ً ً

 ینتظره ويمن عقاب الدنیا ألن العقاب األخرار وحتى لو استطاع الفر

  .وال یستطیع الفرار منه

ٕ                                             في تصور البوذیین وان كان لها سلطان في زعمهم " كارما" ما أ  
نه سلطان وهمى ال وجود له فال تنزجر النفوس عن مخالفته وال أإال 

  )١. (یعطیهم إال زیادة في الغرور والضالل

وذیة تنفي اإلیمان بالقضاء والقدر الذي الب" كارما" ن عقیدة  إ:ثالثا 

هو عنصر هام في العقیدة اإلسالمیة وتبطل حریة اإلنسان ومسئولیته 

   .في هذه األرض

عن العقل والمنطق ً                 ً   تجاها غریبا بعیدا   د اتجهت البوذیة افق  

ي وتقدر حیاة اإلنسان من تلقاء هي التي تقض" كارما" حینما جعلت 

فى " كارما" ن ر یدبر أمرها ویقوم علیها مع أمدبنفسها دون حاجة إلى 

المخلوقات فكیف جرد عمل اإلنسان وهو مخلوق كسائر تعریفهم هي م

  .  قائمة بنفسها ویتحكم في األشیاءیكون له قدرة ذاتیة

أن یكون للخیر أو الشر قوى عاقلة مستقلة هل من المعقول   

  فیجزى صاحبه نفسه ؟

                                                           

 . ٢٠٤ – ٢٠٣ا وعالقة الصوفیة بها ص البوذیة وعقائده)١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

 یشترك  بالشر هذا مبدأ عامالشر یأتيٕ              بالخیر وان  یأتينعم إن الخیر

كریم إلى هذا المبدأ آن الیه جمیع األدیان وال جدال فیه وقد أشار القرف

  Mã   â  á  àäç  æ  å  è  ê  é  8   قولهفي مثل

ì  ëL )١ .(  

ن اإلسالم یبین لإلنسان ما هو الخیر المقبول عند اهللا غیر أ  

 عنه عند اهللا الذي یستحق الذي یستحق الجزاء وما هو الشر المنهى

العقاب كما یفرق اإلسالم یبین الجزاء وهو المخلوق وبین المجزى وهو 

ق أي الخیر والشر من المعقول أن یكون الجزاء المخلوالخالق فلیس 

یتصرف بنفسه ویؤثر بنفسه إذ لو كان األمر كذلك ألمكن لإلنسان أن 

خالف ذلك مشاهد یقدر سیر حیاته بنفسه حیث یشاء ولكن الواقع ال

ن یقدر حیاته بنفسه وهذا دلیل صریح على ألن اإلنسان ال یستطیع أ

أنه لیس شيء من المخلوقات مؤثرا بنفسه بل اهللا وحده خالق كل شيء 

رف في الكون كما یشاء صال شریك له هو المؤثر وهو المجزى والمت

یكن لم وال یلزم علیه شيء من المخلوقات فما شاء اهللا كان وما لم یشأ 

 M 8 7´  ³  ²  ±  °     ¯  ®  ¬  «µ     »  º  ¹  ¸  ¶   

½  ¼¾        Á          À  ¿  L )٢ .(  

أنها تبطل حریة اإلنسان " كارما" ومن المآخذ علي عقیدة   

   .ٕ                                                       واستقالله الشخصي في هذه األرض وان لم یعترف بذلك البوذیون

  : عقیدة التناسخ لألرواح 

"  وهي )كریتیةالسنس(رجمة عن كلمة اح متكلمة تناسخ األرو  

والها من أي تناسخ األرواح وتج" سمسارا " یة ویقال في البال" واكامانأ

   .جسم إلى جسم

                                                           

 . ٤٦سورة فصلت آیة ) ١(

 ).  ٢(سورة فاطر آیة ) ٢(



       
 
 

    

 

 

 

٧٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

یطلق بعض الباحثین على هذه العقیدة تعبیرات اصطالحیة   

والد وقد یطلق علیها مأخرى كالعودة للتجسد وتجوال الروح وتكرار ال

ام هو رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى التناسخ فقط ومعناه الع

  )١ (.العالم األرضي في جسم آخر

  

  : عقیدة التناسخ عند البوذیة 

ح  اإلعتقاد بتعدد دورات حیاة الروفمن أهم العقائد في البوذیة  

على األرض وانتقالها من جسد إلى جسد لتالقي في دورة حیاة تالیة 

   .أن تتطهر الروح من كارماجزاء ما عملت في دورة حیاة سابقة إلى 

إن األرواح كلها سواء كانت في اإلنسان او في الحیوان تمشي   

في طریقها إلى الفناء ذلك هدفها األسمي فمادامت األرواح مشحونة 

 إنها تتكرر ،بالرغبة ومشحونة بكارما فإنها تتكرر في العودة إلى الحیاة

   .یامویستمر تكراراها حتى ینتهي دورانها یوما من األ

ن مفهوم التناسخ عند البوذیة ال یختلف كثیرا عن والواقع أ  

مفهوم التناسخ عند الهندوسیة إال في مسألة واحدة وهى فناء الروح 

   .وخلودها

فقد ذهبت الهندوسیة إلى أن األرواح الكامنة في أجسام كل   

إنه المصدر " براماتما " كائن حي انبثقت كلها من أصل إلهى وهو 

لألوراح والروح األعظم الذي انفصلت عنه سائر األرواح األول 

   .انفصلت عنه إلى أجل لتعود إلیه مرة  أخرى عن طریق التناسخ

ها یعتریوعلي هذا فإن الروح عند الهندوسیة أبدیة خالدة ال   

الفناء أما البوذیة فال تؤمن بخلود الروح الن مفهوم الروح عندها تراكم 

   .ة والسیئة التي تربط الرغبات بعضها ببعضلألعمال الحسن" كارما" 

                                                           

 .  ١٢٤ -١٢٣الحیاة بعد الموت ص ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

إن اإلنسان یتجول في حیاة بعد " ومما روي عن بوذا قوله   

حیاة ووالدة بعد والدة وعالم بعد عالم نتیجة من جهله وعدم تبصرة في 

الحقائق األربعة التي تهدى اإلنسان إلى عالم نهائي وأن الرغبات 

ي إنها جذور شریرة في نفس تسوق صاحبها دائما إلى عالم غیر نهائ

  )١" (اإلنسان إذا نزعت نزعت اآلالم وتوقفت الرجعة إلى الحیاة 

إن انتقال الروح من جسم إلى جسم مثل انتقال النار من  : ً           وقوله أیضا

  .شمعة مشتعلة إلى شمعة أخرى إلى ثالثة ورابعة وهكذا

حیاة نما تنتقل نارها إن الٕ                            ة نفسها ال تنتقل إلى شمعة وافالشمع  

سلسلة من الخیاالت والرغبات والعواطف إال الداخلیة للشخص لیست 

ما تهیأ له من بسالسابقة له فیسعد الشخص أو یشفي حمن الحیاة 

   .السلوك السابق

 الذهنیة ناصر تكوینهإن حیاة اإلنسان راجعة إلى تجمع ع  

ً                                    والعناصر التي تشكل شخصا جدیدا ال ،تحاد بعضها ببعضٕ            والبدنیة وا ً

أى " كارما " زال في تبدل مستمر لكنها ال تتالشي كلیة حتى تفني ت

قوة الرغبة التي تتمسك به وتدفعها إلى المیالد الجدید ومادام اإلنسان 

ن یكون عمله رفات فال یخلو أصله رغبة في الوجود وله شهوة في الت

ً                     خیرا او شرا فالعمل  الطیب یجب أن یأتي بنتیجة طیبة والعمل " كارما" ً

  )٢" (أن یاتي بنتیجة ردیئة الردئ یجب " كارما " 

إن األرواح بعد الموت تتجول فتستمر من جسد لجسد آخر فالذي " 

ٕ                                                             یعاقب على ذنبه تنتقل روحه لجسد حیوان خسیس واذا ما تم عقابها 
  )٣" (.بقدر ذنبها ظهرت وانتقلت من جسم ذلك الحیوان

                                                           

 . ٤٨٧ترني بیتاكاسوتان ص ) ١(

 . ٥٠٢ – ٥٠١المصدر السابق ص ) ٢(

 . ٤٨٥المصدر السابق ص ) ٣(



       
 
 

    

 

 

 

٧٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ى من انواع الروح إن الروح التي تتقمص في أجسام الحیوانات ه" 

حطت وذلت السافلة الدنیئة ألن اإلنسان إذا كثر ذنوبه فإن روحه ان

(ً              یبعث حیواناإلى درجة الحیوان فإذا مات
١ .(  

  : نقد عقیدة التناسخ 

ن عقیدة التناسخ عقیدة باطلة إلنكارها الیوم اآلخر وما یترتب  إ:ً    أوال

ى الصورة علیه من البعث الشخصي والحساب والجنة والنار عل

المعروفة في الدیانات السماویة أوجبت علي معتنقیها اإلیمان بالیوم 

اآلخر حتى یطمئن المؤمن إلى أن هناك یوما للحساب على أعماله إن 

ً                        خیرا فخیر وان شرا فشر ولكن ال وجود لیوم الحساب في البوذیة وال .ًٕ

ذه  هدفي غیرها من الدیانات الهندیة القدیمة فالعقاب والثواب عن

 تنتقل إلیه الروح ٕ                                وال نارا وانما هما في الجسد الذيجنه  الدیانات لیسا

وقد یكون الجسد الذي تنتقل إلیه ، بعد مفارقتها الجسد الذي كانت فیه 

ً                                                            كلبا أو خنزیرا أو حشرة من الحشرات أو غیر ذلك من الحیوانات الروح  ً

   .ً                              فتصبح روح اإلنسان روحا للحیوان

  : ور اآلتیة وهذا تصور باطل لألم

مثالهم حیة الحدیثة التي تؤمن البوذیة وأأثبتت الدراسات الرو -١

بصدقها استحالة رجعة للروح لغیر أجسامها األولى وتقول هذه 

الجسد المادي الدراسات ان الروح تنشأ في البدایة مع نشأة 

 الروح نه الجنیني وتتشابك خالیا الجسدین أيعند تكویي األرض

ً     میا ً                       معا خلیة خلیة نموا توأبمثیلتها وینموان  الواحدة –والجسد 

ً                                                    یترتب علیه تماثل الجسدین وتطابقهما تطابقا كامال في  ً

عن الجسد ً                                           أبعادهما طوال وعرضاوعمقا فإذا انفصلت الروح 

ا ال  فإنه،د أن تحل في جسد أرضي آخرریالذي نشأت معه وت

                                                           

 . ٤٦٣المصدر السابق ص ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ً     رضا تتمكن من ذلك إال إذا تطابق معها الجسد الجدید طوال وع

ً                                                     وعمقا وهذا ال یتحقق إال إذا كان الجسد الجدید هو جسدها 

ح تحل في أجنة التوءمي والمفروض في نظریة التناسخ أن الرو

 م وهو ما ال یتفق مع حقائق التكوین ویؤخذمختلفة النوع والحج

ن كل كائن حى مستقل عن غیره بتكوینه المادى من ذلك أ

 )١ (.والروحى

ح تقوم علي قیاس زمني خاطئ النها إن فكرة تناسخ األروا -٢

رصة فتقول أن الفرصة التي تعطى لإلنسان في حیاته األولى 

ً                                                         ضیقة جدا إذا قسناها بالزمن غیر النهائي التي سنعیش  فیها 

بعد ذلك من أجل ذلك ال بد من إطالة الفرصة للروح في 

دورات تناسخیة وفي فترات متعاقبة لكي تكون متناسبة مع 

لنهائي التي ستعیش فیها الروح بعد مفارقتها الزمن غیر ا

  )٢ (.جسدها األول

 من النصوص البوذیة ما یدل أن السبب للتناسخ هو رغبة :ثانیا 

اإلنسان في الحیاة إن هذه الرغبة هى الجوهر األساسي الذي یدفع 

لیس أحد " " یوجي راما شاراكا " صاحبها إلى العودة إلى الحیاة یقول 

  .)٣" (ٕ   ً                                          ورا   علي البعث الجدید وانما یبعث لرغبته فیه بمن اإلنسان مج

 إذا كان األمر كما تزعمون فكیف تفسرون اإلنسان :ونقول لهم  

ً                       الذي بعث فقیرا دنیئا  حیوانا كما تزعمون ؟ هل یوجد احد من بل یبعث ً

اإلنسان یرغب في هذه البعوث الذلیلة ؟ هذا تناقص ال یقبله العقل 

   .إطالقا

                                                           

 . طفي الكیك لمص٥٨تناسخ األرواح ص) ١(

 .،٨قانون الكارما ص) ٢(

 . ٥٣الحیاة بعد الموت ص ) ٣(



       
 
 

    

 

 

 

٧٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

 نظریة التناسخ قد ترتب على االعتقاد بها كثیر من إن: ثالثا 

  : المفاسد منها 

 . ٕ                                    القول بتحریم قتل الحیوانات وایذائها -١

أن عادة الهندوس والبوذیین في حرق جثمان الموتى إلعتقادهم  -٢

ً                                                     الروح تتقمص جسما جدیدا أفضل من جسمه االول فما الموت  ً

  )١ (.ً      جدیداً                                           عندهم إال أن تستبدل الروح ثوبها وتلبس ثوبا 

ها علي عتقاد بالتناسخ أنه تفكیك لألسرة وتصویرمن مفاسد اال -٣

  .الناس ال روابط بینهأنها أشتات من ا

ً                                                           ومنها أیضا أن عقیدة التناسخ تزید المنحرف انحرافا والمفسد  -٤ ً

  .ً      فسادا

  : رفانا عقیدة الن: رابعا 

ً             تعرف إلها ندماج في اهللا والفناء فیه ولكن البوذیة الرفانا هي االوالن

قط وهذه الفكرة أي الفناء في اآللهة فكرة غریبة لیست مألوفة في 

التعالیم البوذیة فهذه الرغبة تاقت إلیها نفس بوذا حین كان یمارس 

   .إذالل نفسه قبل أن یرى ما رأه وهو جالس تحت الشجرة المقدسة

 سالم المقیم حد ذاتها موتا بل هي حالة في الرفانا لیست فيفالن  

والقداسة الكاملة والتجرد من األماني والرغبات ومن كل األشیاء التي 

تغري اإلنسان بالتشبث بهذا الكیان المستقل هي جنة البوذیین التي 

   .ینعمون فیها بعد هذا التطور األدبي

" رفانا الن" إن أبرز مفاهیم البوذیة " ي ویقول الدكتور أحمد شلب  

ته ورغباته إلى أعلى درجات وهي تعني وصول الفرد لقتل شهوا

  )٢" (الصفاء الروحاني بتطهیر نفسه والقضاء علي جمیع رغباته 

                                                           

 . ٩٢قانون الكارما، ص) ١(

 . ١٦١أدیان الهند الكبرى، ص) ٢(



       
 
 

    

 

 

 

٧٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ر المكونة لإلنسان ینبغي أن تخضع صان العنوالمفروض أ  

العام في الكون ویتولد عن هذا الخضوع تناسق في المجموعة للناموس 

افر ات البشریة هي تولد التن غیر أن األماني والرغبات في الذكلها 

وذلك ألن خواص اإلنسان من أحاسیس ومیول وآراء متى اتصلت 

   .بالعالم الخارجي تخلق رغبة ملحة

  

السلوك األوسط بین التلذذ والزهد الخالص إلى ویدعوا بوذا أتباعه 

  : في الدنیا وأن هذا الممر له ثمانى شعب وهي 

  .اآلراء السلیمة -١

 .الشعور الصائب -٢

 .والقول الحق -٣

 . والسلوك الحسن -٤

  .والحیاة الفضلى -٥

  .والسعي المشكور -٦

 . والذكرى الصالحة -٧

  .والتأمل الصحیح -٨

  : طوار وهي ولهذه الطریقة أربعة أ

   . اإلحیاء والتجدید: الطور األول 

   . الشهوات والكراهیة التخفیف من حدة:الطور الثاني 

   . تحطیم الشهوات:الطور الثالث 

في هذا الطور یتحرر  ویسمي صراط المقدسین و:الطور الرابع 

  : القدیس من القیود الباقیة وهي 

  .الرغبة في البقاء -١

  .الكبریاء -٢

  .رفاناذاتي والجهل وبعد ذلك یصل إلى الناإلعتداد والتأمل ال -٣



       
 
 

    

 

 

 

٧٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

وهذه الحقائق أهم شيء في تعالیم البوذیة فمن آمن بها واتبعها   

ها ظل  ومن لم یعمل ب،رفانا له السعادة والنجاح ووصل إلى النكتبت

طع  وآالمه یموت ویحیا ثم یهرم ویهلك فیولد من جدید وال تنقفي شقائه

   .هذه السلسلة حتى یعرف الحقائق ویتبعها

لقد أحرزت علم هذه الحقائق األربع المقدسة " یقول بوذا   

نجالء تام فصرت علي یقین بان قد ظفرت بالبوذیة وأحرزت فهمها با

  )١" ( النجاة بروحى الكبرى وقد عرفت أنها قد ضمنت إلى

  

  "رفانا الن"موقف اإلسالم من عقیدة 

سالم ال یخالف في  واإل،رفانا الفطرة ال یقر بالنإن اإلسالم دین  

توجیهاته الفكریة وفي تعلیماته األخالقیة واقع اإلنسان وواقع الكون 

   .وواقع الحیاة

تي و الفناء الأ" انا رفن" سالم بعقیدة ومن أجل ذلك فال یقر اإل  

تدعو إلى تجرید النفس عن الرغبات وكبت نوازعها حتى تتعطلها 

  .تموتوإرادتها 

 طبیعة اإلنسان حق معرفتها ألن اإلسالم  واإلسالم قد عرف  

ه  وخالق الشيء ال یجهل طبیعته وكنه واإلنسان خلق اهللا،كلمة اهللا

ومن هنا یتمیز اإلسالم عن البوذیة بل عن األدیان كلها بنظرته 

   .لة المحیطة لحقیقة اإلنسان وطبیعتهالشام

فقد اعترف اإلسالم بالدوافع الفطریة في اإلنسان من الرغبات   

والشهوات وقد أشار إلى ذلك في كثیر من اآلیات القرآنیة فمن حب 

M  v     u  t  s  r  q  p 7 8 : الشهوات

                                                           

 . دار رفقي زاهر١١٨قصة األدیان ص ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

  ~  }  |    {  z  y   x  w

�¡¥    ¤   £  ¢  ¦    ª  ©   ̈ §  L )١.(  

M  G  F    E  D   C  B 7 8 وعن الحرص والمیول 

I  HJ    M  L  K  L )٢ .( 

M 8 7  À  ¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹ وعن الحزن والفرح 

ÁÂ    È  Ç            Æ  Å  Ä   Ã  L  )٣.(  

  ).٤( M 8 7    g  f  e   d  cL وعن الغضب 

M 8 7  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É وعن الطمع 

 ÒÚ  Ù  Ø  ×    Ö  Õ  Ô  Ó  Û  à  ß  Þ        Ý      Ü  L )٥.(  

  . ذلك من اآلیاتإلى غیر

لو "  عله وسلم صلي اهللاكما أشار إلى ذلك قول الرسول الكریم    

 جوف ابن ألا وال یمكان البن آدم وادیان من ذهب البتغي وادیا ثالث

  ). ٦"(آدم إال التراب ویتوب اهللا علي من تاب 

البشریة من سالم اعترف بالطبیعة الحدیث یدل على آن اإلهذا   

 وكذلك ،والرغبة فیهابها  ع والحرص علي الدنیا وحب المكاثرةالطم

فع الفطریة في اإلنسان اآلیات الكریمة تدل علي اعتراف اإلسالم بالدوا

تحریما مطلقا ولكنه یدعو إلى تنظیمها ویدعو إلى نه لم یحرمها وأ

                                                           

 . ١٤سورة آل عمران آیة ) ١(

 . ٢٩سورة النساء آیة ) ٢(

 . ٢٣سورة الحدید آیة ) ٣(

  .٣٧سورة الشورى آیة ) ٤(

 . ١٦-١٢سورة المدثر اآلیات ) ٥(

 كتاب الرقاق باب ما یتقي من فتنة المال رقم ١١٩، ص٤رواه البخاري في صحیحه جـ ) ٦(

 . ١٠٤٨، كتاب الزكاة رقم ٢ ورواه مسلم في صحیحه جـ٦٤٣١



       
 
 

    

 

 

 

٧٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ا في إطار الضوابط التي رسمها اهللا لحمایة الطبیعة ممارستها وتهذیبه

  .البشریة من اإلنهیار والتدمیر ومن اإلباحیة والفساد

 إن هذه الضوابط تقوم على أساس اإلعتدال والتوازن بین قوى   

شواق العلیا ورغبات جامع بین الروح والجسد والتوازن بین األلاإلنسان ا

   . أحدهما على اآلخر،انما جمیعا دون طغیه حیث مطالب،الحس

وعلى هذا األساس أنكر اإلسالم طریقیین لتحریر اإلنسان هما   

   .التقشف واإلباحة

وجاء اإلسالم بعبادة واقعیة تراعي واقع الحیاة وظروفها   

تصال الجنسي جعل االً                               العبادة عمال والعمل عبادة بل المختلفة فجعل

وفي بضع أحدكم " یف  ففى الحدیث الشر،بطریقة مشروعة من العبادة

  )١" (صدقة 

إن اإلسالم وضع طرائق لتزكیة النفس وتهذیب األخالق وتقویة   

  . اإلنسان وبین ربهنالصلة بی

 ، والحج،وتتمثل هذه الطرائق في العبادات المختلفة كالصالة والزكاة

   .واالمر بالمعروف والنهى عن المنكر وغیر ذلك

 وال تقطعه عن مجتمعه إن هذه العبادات تصل اإلنسان بربه  

یعمر بها آخرته وال تخرب من ورائها دنیاه إنها تقوم علي اإلیمان باهللا 

   .والیوم اآلخر الذي هو المصدر الوحید لسكینة النفس وطمأنینتها

  

                                                           

 .  كتاب الزكاة باب بیان الصدقة٦٩٧، ص٢رواه مسلم جـ ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

بیان عقیدتهم في أركان اإلسالم العملیة وأبرز : المبحث الثاني 

  االختالفات لدیهم

ة الحج إلى مكة مرة واحدة في إن من أركان اإلسالم العملی  

الحیاة یعد من بین أركان اإلسالم الخمسة الواجبة على كل مسلم أو 

ً                                      مسلمة بشرط القدرة علیه مادیا وبدنیا  هذه الزیارة یجب على وأثناء ، ً

ً                              الرجال ان یرتدوا زیا متماثال  على ردائین من ثوب أبیض ً       مشتمال ً

زى التقلیدي المتواضع لهن وخفین ولیس هناك زى معین للنساء غیر ال

   .في بالدهن

ً                                                          ویتوق الكثیر من متبعي البوذیة بمذاهبها المختلفة أیضا إلى   

 -قدس في الهندكان مما وهو -مرة واحدة في حیاتهم " بوغایا"زیارة 

لكن لیس هناك قواعد معینة خاصة " رفاناالن"حصل فیه بوذا علي 

 فإنه من الممتع فكرة تبني وبالتالي، بالزى او السلوك أثناء الزیارة 

بعض التقالید من الحج اإلسالمي وتكییفها مع العقائد البوذیة خاصة 

شمل البوذیین وبالرغم من انه ال حاجة إلى تعیین زیارة بهدف لم 

مقدسة سنویة في أیام معینة فمن الممكن أن یرتدي جمیع الزوار 

ً                ً             العامة زیا بسیطا   مماثال في  جموعة الطقوس ا مویتبعو"بودغایا"ً

   .لة لدى كل صورة من البوذیةالمقترحة المقبو

الزكاة المؤداه إلى الفقراء : ومن أركان اإلسالم الخمسة األخرى   

  . الدخل الزائدمن % ٢.٥وهى عبارة عن ضریبة سنویة تقدر ب 

وفي الجانب اآلخر تدعو البوذیة بمذاهبها المختلفة إلى السخاء   

ً                                       وتقلیدیا وحسب هذه الممارسة كان عامة ضمن األعمال بعیدة األثر

البوذیین یقدمون الطعام واألنواع األخرى من المساعدة إلى الرهبان 

ن العطاء الموجه إلى الفقراء ٕ                                ت والى األدیرة وبالرغم من ذلك فإوالراهبا

وذیة ً                                                       وأصحاب الحاجة من عامة الناس قلیل جدا ولقد بدأت حركات ب

مر منها مؤسسة اإلغاثة والرحمة البوذیة متعددة تحاول معالجة هذا األ



       
 
 

    

 

 

 

٧٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

" تشینغ یان"  م المعلم ١٩٦٦التي أسسها في تایوان سنة " دسوتش" 

" سینار اكساسوالك " والشبكة الدولیة للبوذیین المرتبطیین التي أسسها 

  .   م١٩٨٧یالند سنة تا

ً                                                     والجدیر بالذكر أن فریضة الزكاة اإلسالمیة تضرب لنا مثال   

 لكن البوذیة تشجع أتباعها ان ینموا صفة ، هذا المضماریحتذى به في

السخاء وغیرها من الصفات األخرى البعیدة األثر بحثهم علیها وبإیجاد 

 هذا األمر لضریبة الواجبة للفقراء سوف تناقضالدوافع لها ولكن ا

وبالرغم من ذلك فهناك اقتراحات بتخصیص نسبة مئویة من دخل 

سات المتطوعة  المزید من المؤسٕ          ما وانشاءء سنویا للفقراء عموالمر

  )١ (.لتوزیع هذه المعونة

   : فرق البوذیة أبرز االختالفات العقائدیة لدى  

   في العقائد عند فرقتین من فرق البوذیة وقد ظهر هذا اإلختالف

  : هنایانا : الفرقة  األولى 

  : من أبرز عقائدهم 

  .إنكار وجود اهللا والروح -١

  .وذا ولكنه وصل إلى درجة قدیساإلعتقاد ببشریة ب -٢

ً                      باعتباره معلما عظیما" بوذا"عبادة  -٣ ً.  

 تغیر المعنى رغم ویالتدون بالنصوص وال یدخلون إلیها تأیقیت -٤

 )٢. (مرور الزمن

                                                           

 :ً         مساءا ٨ الساعة ١٥/١/٢٠١٧علیة بتاریخ تم االطالع ، ینظر الموقع التالي ) ١(

A٨%٩D٠%B٨%D٨٨%٩%D٨%A٨%D/%wiki/org.wikipedia.ar://https

٩A٨%D%  

ة ص  والموسوعة المیسرة في األدیان والمذاهب واألحزاب المعاصر٧٦األدیان القدیمة ص) ٢(

٧٦٠ . 



       
 
 

    

 

 

 

٧٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

  : مهایانا : الفرقة الثانیة 

  

ه  وأنه كائن الهوتي تجسد فی"بوذا"ة لوهیتقول هذه الفرقة بإ -١

 .  من الشروراإلله وهبط إلى العالم إلنقاذه

 ویتجسد فیه اإلله وهؤالء "كبوذا"یكون ن كل شخص یستطیع آ -٢

وقات مختلفة واماكن مختلفة كلما اقتضت یظهرون في أ

  .الضرورة إلى ذلك

ٕ                                                              لم یلتزموا بالنصوص القدیمة وانما أولوها بما یتوافق مع آرائهم  -٣
 .الجدیدة

ة ً                                                   وقد ظل الصراع قائما بین المذهبین حتى أسسوا في اآلون  

ومقرها ) رابطة العالم البوذي(بوذیة عالمیة أسموها األخیرة مؤسسة 

جزیرة سیالن وقد عقدت فیها عدة مؤتمرات إلزالة الخالف بین 

  )١( .المذهبین لكنهم لم ینجحوا في ذلك

                                                           

 . ٣٥٢ – ٣٥١البوذیة وعقائدها وعالقة الصوفیة بها ص ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

  الفصل الثاني

  یرها في الدیانات والفرق األخرىثیة وتأذتأثر البو

  

  :أثرت في البوذیة الفرق والمذاهب التى : المبحث األول 

وذیة قد تأثرت بمذهبین كبیرین في بن الوهنا یمكن القول بأ  

   .والجینیة، الهند وهما البرهمیة 

  : البرهمیة : أوال 

رهمیة اعتقدت بأن الحیوانات صور أما تأثرها بالبرهمیة فألن الب  

 غیر في الحیاة السابقة" كارما " آلدمیین تقمصوا فیها بسبب آثامهم 

د من وسائل وتسلیة ی في قتلها فكان العببرهمیة ال ترى كبیر حرجأن ال

الملوك وكان تقدیم الذبائح آللهتهم من أهم الطقوس والشعائر ولذلك 

دعوته إلى ب قام بمعارضة هذه التقالید والطقوس و"بوذا"لما ظهر 

   .المحبة الشاملة لسائر الحیوانات

  : الجینیة : ً      ثانیا

أي " أهنا  " فألن الجینیة تمسكت بمبدأا بالجینیة ما تأثرهأ  

 وقد ذهب الجینیون ،اإلمتناع عن إساءة الكائنات الحیة أشد التمسك

حمن حمدي  في یقول عبد الر، في تنفیذ هذا المبدأ بكل دقة وحماس 

 یحترمون ویمتنعون عن قتل والجینیون"  وأساطیرها كتابه الهند عقائدها

نواعها تنعون فقط عن أكل اللحوم بأ ال یمبت فیه الحیاة فهمكل ما د

ا یشبه الكمامة علي بون إال الماء المرشح ویضعون نقابإنهم ال یشربل 

المیكروبات ال حرصا منهم أنوفهم وأفواههم وذلك خوفا من استنشاق 

تهم بل حرصا علي حیاة المیكروبات ویكنسون األرض علي حیا

ن تكون المكنسة  من أن تطأ أقدامهم حشرة ویشترط أً            أمامهم خوفا

  ". ناعمة الملمس لئال تؤذي الحشرة 



       
 
 

    

 

 

 

٧٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

 الجیني ودعا أتباعه إلى التمسك  وقد ذهب بوذا إلى هذا المبدأ  

 أتباعه "بوذا"به ولكن بطریق أخف مما تمسكت به الجینیة فقد منع 

عن قتل الحیوان بجمیع أنواعه ولكنه في نفس الوقت لم یمنعهم عن 

  ). ١( عنه أكل لحومه كما لم یمنع نفسه

  

   :الفرق والمذاهب التي تأثرت بالبوذیة: المبحث الثاني 
البوذیة فنجد أن ب التي تأثرت وننتقل اآلن إلى الفرق والمذاهب  

   .قد لذلك موازنة بین البوذیة والمسیحیة تأثر بالبوذیة المسیحیة ونعالذي
  : البوذیة 

 ابن اهللا / ین في بوذا أقوال البوذی -

  .اجعة رجلن العذراء مایا بغیر مضولد بوذا م -١
 یوم عید  ابن العذراء مایا التي حل فیها الروح القدساولد بوذ -٢

  .) األول دیسمبر  كانون٢٥أي في (المیالد 

 .لما كان بوذا طفال قال ألمه مایا إنه أعظم الناس جمیعا -٣
لما أرسل بوذا إلى المدرسة وهو ولد أدهش األساتذة مع انه لم  -٤

 وفاق الجمیع في الكتابة والریاضیات والعلوم العقلیة یدرس من قبل

  .والهندسیة والتنجیم والكهانة والعرافة
وعمل بوذا عجائب وآیات مدهشة لخیر الناس وكافة القصص  -٥

  .المختصة فیه حاویة لذكر أعظم العجائب مما یمكن تصوره

فان وفتح غطاء التابوت بقوة غیر  مات بوذا ودفن انحلت األكولما -٦
 .یعیة أي بقوة إلهیةطب

  .وصعد بوذا إلى السماء بجسده لما أكمل عمله علي األرض -٧

انیة إلى األرض ویعید السالم والبركة ولسوف یأتي بوذا مرة ث -٨
  .فیها

                                                           

 . ١٤٤ -١٤٣البوذیة تاریخها وعقائدها وعالقة الصوفیة بها ص ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

 الناموس كال بل أتي لیكمله وقد سره قال بوذا إنه لم یأت لینقض -٩

  .عد نفسه حلقة في سلسلة المعلمین الحكماء
ة القانونیة المقدسة أن المجموع طلبوا من ب البوذیوجاء في كت -١٠

  .بوذا آیة كي یؤمنوا به

  : المسیحیة 
  :أقوال النصاري في المسیح ابن اهللا 

  .ولد یسوع المسیح من العذراء مریم من غیر مضاجعة رجل -١

ولد یسوع ابن العذراء مریم التي حل فیها الروح القدس یوم عید  -٢
 .)بر كانون األول دیسم٢٥أي في (المیالد 

 .)أنا ابن اهللا(لما كان یسوع طفال قال ألمه مریم  -٣

 و قال "ذا ضیوس"ما أرسل یسوع إلى المدرسة أدهش أستاذه ل -٤
 ).لقد أتیتني بولد ألعلمه مع أنه أعلم من كل متعلم(ألبیه یوسف 

 وكافة القصص وعمل یسوع عجائب وآیات مدهشة لخیر الناس -٥

  .ما یمكن تصورهذكر أعظم العجائب مالمختصة فیه حاویة ل
فان وفتح القبر بقوة غیر ولما مات یسوع ودفن انحلت األك -٦

 .أي بقوة إلهیة(اعتیادیة 

وصعد یسوع إلى السماء من بعد صلبه لما أكمل عمله على  -٧
  .األرض

ولسوف یأتي یسوع مرة ثانیة إلى األرض ویعید السالم والبركة  -٨

  .فیها
  .مل بل ألكوقال یسوع ال تظنوا أني جئت ألنقض -٩

وجاء في كتب النصارى الدینیة المقدسة أن المجموع طلبوا من  -١٠

                                                                                                                                                                  )١ (.یسوع عالمة أي آیة لیؤمنوا به

                                                           

 تألیف محمد ٢٠٣انظر مختارات من كتاب العقائد الوثنیة في الدیانة النصرانیة ص) ١(

 بیروت – دار عمران –لشرقاوي محمد عبد اهللا ا/ طاهر التنیر البیروني، تحقیق ودراسة د

 .  م١٩٩٣ هأ سنة ١٤١٤الطبعة االولى سنة



       
 
 

    

 

 

 

٧٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

  ثالفصل الثال

  شبهات البوذیة والرد علیها

أقوى أدلة البوذیة على أهم عقائدهم المخالفة : المبحث األول 

  لإلسالم والرد علیها 

  : استدل البوذیون علي عقائدهم المخالفة لإلسالم بعدة أدلة منها 

ً                                                  ن وجود اهللا لیس أمرا ضروریا في الحیاة البشریة وان القول بأ -١ ً

ان في حل مشكالتهم إذ ال تزول به یه ال یفید اإلنسفالبحث 

  )١ (.آالم الحیاة

ث وهذا معنى قول بوذا حینما سئل عن أبدیة العالم ونهایته حی  

جئ إلى هذه الحیاة ال یعنینا إني لم أإن البحث في هذه األمور " قال 

من ألم هذه ٕ                              وانما جئت ألعرفكم وسیلة الخالص ألبین لكم هذه األمور 

  .)٢" (ر هذا السؤال غیر مفید ٕ                      الحیاة واذن فأنا اعتب

ال یهمنا وجود اهللا أو " بانیا ناندا"لراهب البوذي الكبیر یقول ا  

  .التي ننشدها" الخالص " عدمه إذ ال عالقة له بقضیة 

إن وجود اإلله الخالق الذي یؤمن به المتدینون لیس ضرورة عقلیة " 

 ویقصد یر ما في الكون إذ یمكن أن یرد كل ما في الكون إلىسلتف

بالطبیعة النوامیس والقوانین التي تحكم الكون أو ما یسمى في البوذیة 

   ."ناموس العلة والمعلول " 

إن هذا الناموس هو الذي یوجد األشیاء ویحدثها : " ومنها  -٢

 يویسیطر علي كل شيء وأنه لیس بخاضع لذات قدس

                                                           

 . ١٦٧ نقال عن البوذیة وعقائدها ص ٢٤المبادئ الهامة في البوذیة ص ) ١(

 نقال عن البوذیة وعقائدها ص ٤٨٦ وأیضا ص ٣٠٨سوتان  ص" ترى بیتاكا : انظر ) ٢(

١٦٧ . 



       
 
 

    

 

 

 

٧٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ه  نافذ  یشاء بل ذلك الناموس مستقل بذاتیتصرف فیه كیف

  .ً                                یتأثر بمؤثر بشرى أو إلهي أبدابنفسه ال

ومنها تفسیر الكون بما فسر به أستاذه بوذا من أنه وحدة  -٣

ومجموعة مركبة ال انفصام بین اجزائها وهو متصلة متماسكة 

مركب من مجموعة هائلة من العناصر المختلفة ال تزید وال 

تنقص بل یعاد توزیعها باستمرار ویعاد ترتیبها ووضعها بحكم 

موس العلة والمعلول وكل مجموعة جدیدة إن وس أي ناالنام

فالحیاة الحاضرة ،  إال نتیجة عن المجموعة التي تقدمتها هي

إال سبب لحدوث الحیاة القادمة ونتیجة من الحیاة ما هي 

  ."كارما" السابقة وفقا لقانون 

ومثل الراهب ذلك بالشجرة التي هي سبب لحدوث الشجرة   

كر الراهب  ولم یذ،ا وهكذا الشجرة الثالثة والرابعة بواسطة بذورهیةالثان

ول وأو السبب األول الذي یحدث أول حیاة شیئا عن العلة األولى أ

 .شجرة

 قول  لهة هذا الكون كله ألنه محال أن یستقروالذي یدیر دف  

عه من البوذیین بخالق الوجود صحیح في ذلك حتى یؤمن هو ومن م

 بهذه العقیدة  زعم البوذیون أنهموقد، المعلوالت د العلل ووموج

  )١ (.متحررون ومتمیزون عن سائر األدیان

  الرد علي هذه المزاعم واألضالیل الباطلة 

  : أما الرد على هذه المزاعم الباطلة فهو ما یلي 

ً                                  ن وجود اهللا لیس أمرا ضروریا للحیاةإن زعم البوذیین بأ -١  زعم ً

 السلیم بأدنى تأمل  فإن العقل،رةباطل ألنه مخالف للعقل والفط

وتفكر مجرد عن الهوى والتقلید والعصبیة ینتهي حتما إلى 

                                                           

 . ١٦٨البوذیة وعقائدها ص ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

نتیجة قاطعة هى وجود اهللا عز وجل وكذلك الفطرة السلیمة إذا 

  .تركت نفسها بدون مؤثر اهتدت إلى وجود اهللا

نساني تعالى الزمة من لوازم المعني اإلفالعقیدة بوجوده   
 إذ بدون ،وجود هذا العالموضرورة عقلیة لإلنسان في تفسیر 

ً                 ائرا قلقا بغیر الذي أثاره القرآن حهذه العقیدة یظل هذا السؤال  ً
:  ;  >    =  <  ?  @  M 8  C  B  A 7  .جواب

F  E   DG  K  J  I  H  L )١(. 

ً                                                         والبوذیون بداهة لم یخلقوا من غیر شيء وهم أیضا لم یخلقوا   
  ً                         أنفسهم فمن الخالق إذا ؟ 

ً                                جدون جوابا وال یعرفون تفسیرا ماإنهم ال ی   رون من اموا یفد ً

الجواب الحتمى الذي ال جواب غیره والتفسیر الذي ال تفسیر سواه وهو 

  . وجود اهللا سبحانه وتعالى
  :" الدین" یقول الدكتور عبد اهللا دراز في كتابه   

إن وجود هذه الحقیقة األولى واألخیرة ضرورة عقلیة ال مناص من " 

تى فكر قلیال في الوضع حد أن یكابر فیها مبها وال مجال ألالتسلیم 
 ال یزعن لقواعد ضناه كائنا آخرالذي یؤول إلیه إنكارها اللهم إال إذا فر

  ). ٢" (المنطق والحساب وال یبالى أن یبطل كل شيء في األذهان 

ن وجود عقیدة اإلله األعلى عند هذا وقد أثبت مؤرخو األدیا  
ي أسترالیا وأفریقیا وأمریكا واتفقوا على أن أشد فالقبائل الهمجیة 

 همجیة ووثنیة لم ینفك عن اإلعتقاد بإله خالق هو رب بالشعو

  )٣ (.األرباب

                                                           

 . ٣٦- ٣٥ر اآلیتان سوة الطو) ١(

 ١٣٨٩محمد  عبد اهللا دراز سنة /  د١١١لدین بحوث ممهدة لدراسة تاریخ األدیان ص ) ٢(

 .  م بدون تاریخ للطبعة١٩٦٩هـ سنة 

 م دار ١٩٩١ - هـ ١٤١٤عوض اهللا حجازي الطبعة الرابعة /  د٥٠مقارنة األدیان ص ) ٣(

 . الطباعة المحمدیة بالقاهرة



       
 
 

    

 

 

 

٧٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

إن قضیة اإلیمان باهللا لیست قضیة على هامش الوجود یجوز  -٢

نها قضیة تتعلق بوجود نسان أن یغفلها أو یستخف منها أللإل

وبها تفسر لإلنسان سر د لوجو ا بل تحل لغز،اإلنسان ومصیره

ٕ                   من أین ؟ والى أین : الحیاة والموت وتجیب عن أسئلته الخالدة 
 ثم بها تحقق سعادته الحقیقیة في هذه الحیاة وما بعدها ؟؟ولم 

من هنا بطل قول البوذیین بأن اإلیمان باهللا ال تزول به مشكلة 

الحیاة وال یفید اإلنسان في إعدام اآلالم والتخلص منها وهو 

  .قول في غایة الضعف واإلنهیار

كیف یتحدث اإلنسان في آالم الحیاة والتخلص  منها وهو ینكر   

 ؟النعم التي تتمتع بها حیاته الیومیة منذ نشأته 

فاألرض والسماء والهواء والشمس والقمر وغیر ذلك من النعم   

ا وفیما وراءها نسان بدون مقابل كیف ال یفكر فیهالتي یتمتع بها اإل

  ؟عترف بجمیل صاحبها فی

وكیف یتفكر اإلنسان فقط في التخلص من اآلالم والشقاوة وهو   

ال یعرف حقیقة نفسه وال یعرف أسرار وجوده في هذا الكون وال یعرف 

   ؟ما وراء هذه اآلالم المزعومة ومن قدرها 

أما قول البوذیین بأن ناموس الطبیعیة هو الخالق وهو المحدث  -٣

د ال یستند على أساس علمي وال یقوم  فهو قول فاسلألشیاء

هان عقلي وقد قامت الدالئل والبراهین القواطع التي ال رعلى ب

تعد وال تحصى على خالف هذا القول كما صنف لرده كثیر 

 الحجج والبراهین الباحثین فال نحتاج هنا إلى إیرادمن العلماء و

  .ً              ا یكفي لبطالنه صحیحً     صوران تصوره تالكثیرة إلبطاله إ

للناموس صفة الخلق واإلیجاد وهو آلة محضة یعطون إذ كیف   

  ور له بما یصدر منه من أفعال ؟ عال ش



       
 
 

    

 

 

 

٧٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

وهو ال یتصف بعقل وال إذ كیف یعطونه صفة الخلق واإلیجاد   

  تدبیر وال قدره وال إرادة وال غیرها من األوصاف ؟ 

وكیف یصدر عن هذا الناموس األفعال العظیمة التي في غایة   

ع واإلتقان وفي غایة اإلرتباط الوثیق من دون مدبر لها وال خالق اإلبدا

   ؟وال فاعل 

إن من تصور هذا القول حق تصوره عرف انه قول باطل   

مخالف للقواطع العقلیة وما فطر اهللا علیه الخلق من اإلعتراف 

بوحدانیته وتفرده بكل كمال فأي عمل للناموس یوجب هذه اآلثار 

   ؟الكونیة العظیمة 

وأي أثر جعله یعمل هذه األعمال ؟ وأي عقل وفكر هداه إلى   

ا صنع اهللا هذه األمور ؟ إن هذا ال شك فیه تقدیر العزیز العلیم وهذ

   .ع السماوات واألرض وهو العزیز الحكیمالذي أتقن كل شيء بدی

عالم الطبیعة في حقیقة هذا " أدوین فاست " یقول الدكتور   

قوانین الطبیعیة التي نصفها ونستخدمها إن جمیع هذه ال" الناموس 

ً                                                           لیست إال مجرد وصف ما یحدث أو یشاهد فهي بذلك لیست تدبیرا أو 

ً                                                     فلیس الوصف في ذاته سببا لحدوث ظاهرة من الظواهر أو ،ً       إلزاما

  )١" (ً                     توضیحا ألسباب حدوثها 

قدرة اهللا تعالي  وهو رأي هناك سبب حقیقي لحدوث الظواه  

لعلماء أن هذا الناموس بالنسبة للمخلوقات لیس سوى ت إ                وارادته فقد أثب

صفاتها وخصائصها التي تجرى علیها ومن المسلم به عقلیا أن صفات 

الشيء ال توجده وأن خصائص الموجودات ال تخلقها ونوضح ذلك 

  : بمثال 

                                                           

 لجماعة من علماء الطبیعة والفلك والعلوم الطبعة ٩٣ر العلم ص اهللا یتجلى في عص) ١(

 .  م الناشر مؤسسة الحلبى القاهرة١٩٦٨الثالثة سنة 



       
 
 

    

 

 

 

٧٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

نحن نعلم ان السیارة ال یمكن أن تمشي بدون محركها اآللي والوقود 

ٕ                                         واحتراق الوقود والقوة الدافعة في مستودع فإن تحرك أجزاء المحرك 

اإلنفجار كل هذه األمور خصائص وقابلیات وطبائع لتحرك السیارة 

نفجار اصیة االحتراق وخقها فهل یصدق عاقل أن قابلیة االوانطال

  )١ (. التي خلقت المحرك وأبدعت السیارةوقوانین المیكانیكة هي

املة التي صنعته لما وجدت فلوال العقل الذي صمم المحرك واألیدي الع

   .السیارة ولما ظهرت حقیقتها للناس

وكما أن صفات الشيء ال توجده كذلك یرفض العقل اإلنساني   

   .ً                                              التسلیم بأن الشيء یوجده أو یخلق شیئا أرقى منه

ً                        ً                                       فكیف یخلق الناموس إنسانا   سمیعا بصیرا علیما وهو ال یملك عقال  ً ً ً

ً                          وال سمعا وال بصرا ؟ وكیف ی   عطي الشيء فاقده ؟ ً

من هنا یتبین لكل ذي عقل أن ناموس الطبیعة الذي اعتمد   

ٕ                                                                 علیه البوذیون وأمثالهم في خلق الشيء وایجاده ما هو في الحقیقة إال 
   .وهم ظاهر وسراب خادع

إنهم لم یفهموا هذا الناموس على كماله الن هذا الناموس متى فهم 

وبیان ینیة وهي عقیدة التوحید على كماله انتهي إلى أسمى العقائد الد

   :ذلك نقول 

ن العقل الفطري في اإلنسان یؤمن بالسببیة في حدوث ف أمن المعرو

ً                                                                     األشیاء إیمانا أولیا ال یحتاج إلى تعلیم او تلقین إنه یوقن أن لكل شيء  ً

ً                                                          في الوجود سببا وان لكل معلول علة وأن شیئا ال یصدر عن غیر  ً

   .سبب

ف وذا واتباعه كما أسلفنا وهو المعرووهذا ما یعترف به ب  

ق علیه بعض علماء المسلمین اسم لطعندهم بناموس العلة والمعلول وأ

                                                           

 . حسن هویدي/ ، د ٦١، ٦٠الوجود الحق ص ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

قانون السببیة ومفهوم هذا القانون كما یقول الدكتور محمد عبد اهللا 

   :دراز

أن شیئا من الممكنات ال یحدث بنفسه من غیر شيء ألنه ال " هو 

جوده وال یستقل بإحداث شيء ألنه یحمل في طبیعته السبب الكافي لو

مكن ر ال یفكما أن الص، ال یستطیع أن یمنح غیره شیئا ال یملكه هو 

بد من وجوده وفي تأثیره من سبب أن یتولد عنه عدد إیجابي فال

 بنفسه إحتاج إلى ً  اخارجي وهذا السبب الخارجي إن لم یكن موجود

یكون هو سبب غیره فال مفر من اإلنتهاء إلى سبب ضروري للوجود 

  )١ (.األسباب

إنه ال مفر من إثبات السبب الحقیقي األول الذي لیس قبله   

  .شيء

شیاء وأنه العلیم الحكیم نه الخالق والمدبر لألالذي یتصف بأو  

إن كل ، المرید المختار القادر علي كل شيء وهو اهللا سبحانه وتعالى 

 لیست إال  الكائنات وجمیع سنن الكون ونوامیسه وقوانینهصخصائ

مخلوقة مقدرة واهللا مسیطر علیها ولیس جزءا منها ولیس هو سبب من 

والنوامیس جملة األسباب أو علة من العلل فاألسباب والعلل والقوانین 

¾  ¿   7M 8 " كلها مخلوقة خاضعة فهي من خلقه وتقدیره 

      Â    Á     ÀL )٢(  

  

                                                           

 . ١١٠الدین للدكتور دراز ص ) ١(

 . ٢سورة الفرقان اآلیة ) ٢(



       
 
 

    

 

 

 

٧٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

  المبحث الثاني

  ات والرد علیهاأبرز ما یثیره البوذیة من شبه

  :شبهة النبوة والرد علیها 

نبي ذهب بعض الباحثین إلى أن بوذا : حول هذه الشبهة نقول   

   . الهند في عصرهمن أنبیاء اهللا ورسله إلى أمة

وقد ذهب إلى هذا القول كثیر من الباحثین منهم الدكتور على   

ت یوم لقد آمنت ذا" حیث یقول " الفلسفات الهندیة"  في كتابه رزیعو

ً                        ال أو مصلحا یقره اإلسالم وسص بالقول بأن بوذا قد یكون رخلتتبفكرة  ً

ً              سجال تاریخیا لیس ٕ                                              وان لم یرد اسمه في القرآن فهذا الكتاب الكریم  ً

ُ                                                         متسلسال یعنى بتدوین الحوادث بل یقتصر على الكلیات والخطوط 

  ). ١" (العریضة 

  طمسهلماً   ا وذكر رأى بعض الباحثین الذین یرون بوذا مجدد  

 لم  في دائرة الرسل الذینخال داالدهر من وحى إبراهیم علیه السالم أو

  )٢ (.یقصهم القرآن الكریم

" الصلب والفداء" ومنهم الدكتور محمد توفیق صدقي في كتابه   

  !  "  #  $  %  &  '  )   M 8 7 إذ یقول فیه 

   *    )L )٣(  

بوذیة التي حرفت أما التین فهو شجرة بوذا مؤسس الدیانة ال  

ٕ                           وذا لم تكتب في زمنه وانما بكثیرا عن أصلها الحقیقي ألن تعالیم 
، رویت بالروایات الشفهیة ثم كتبت بعد ذلك حینما ارتقي أتباعها 

                                                           

 االندلس للطباعة والنشر الطبعة على زیعور دار/  د٢٣٣انظر الفلسفات الهندیة ص ) ١(

 .  م١٩٨٣ -  هـ ١٤٠٤الثانیة 

  ، ٢٣٣المصدر السابق ص ) ٢(

 . ٣-١سورة التین اآلیات من ) ٣(



       
 
 

    

 

 

 

٧٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ً                                                               والراجح عندنا بل المحقق إذا صح تفسیرنا لهذه اآلیة إنه كان نبیا 

وي ره یأوكان في أول أم" جوتاما " و أ" سكیا موني " صادقا ویسمي 

   .ً                                                  إلى شجرة تین عظیم وتحتها نزل الوحي وأرسله اهللا رسوال

البوذیة : " لف فیقول وال یزال أهل األدیان األربعة ر المؤویستم  

 هم أعظم أهل األرض وأكثرهم "سالم  واإل–والنصرانیة – الیهودیة -

ها هو اعتبار درجة صحتوالترتیب في ذكرها في اآلیة ،     ً          عددا   وأرقاهم 

 تعالى بالقسم بالبوذیة ألنها أقل درجة  فبدأ،نسبة ألصولها األولىبال

ً                                                             في الصحة وأشد األدیان تحریفا عن أصلها كما یبدأ اإلنسان بالشيء 

 ثم النصرانیة وهي أقل من ،الصغیر ثم یرتقى للتأكد لما هو أعلى

ً                                                                البوذیة تحریفا ثم الیهودیة وهي أصح من النصرانیة ثم اإلسالمیة وهي 

  . )١" (ً                                     ا جمیعا وأبعدها عن التحریف والتبدیل أصحه

  : وللرد على هذه الشبهة نقول 

قوال المأثورة مع كثرتها في معني اآلیة الكریمة أن لم یرد في األ -١

التین رمز أو إشارة إلى شجرة بوذا التي زعم أنه حصل الحكمة 

 .العلیا تحتها

مراد وأصح األقوال في معنى اآلیة عند المفسرین هو أن ال  

بالتین هو التین المعروف الذي یؤكل وبالزیتون المعروف الذي یعصر 

منه الزیت وبطور سنین هو الجبل المعروف الذي نودى موسي علیه 

السالم من جانبه وبالبلد األمین هي مكة بیت اهللا الحرام ألن هذه 

المعاني المعروفة عند العرب كما انها هي الحقیقة وال یعدل عن 

  )٢ (.ى المجاز إال بدلیلالحقیقة إل

                                                           

 . ١٦٠ – ١٥٩ – ١٥٨محمد توفیق صدقي ص ) ١(

 هـ سنة ١٤١٠ المجلد العا شر الناشر دار الغد العربي ٧٤٥انظر تفسیر القرطبي ص ) ٢(

 .م١٩٩٠



       
 
 

    

 

 

 

٧٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ً                                                         وزیادة على ذلك أن هناك فروقا كبیرة بین شجرة التین وشجرة   

من الشجرات " بودهي " او " بو" بوذا ألن شجرة بوذا التي تعرف باسم 

ما لها ثمر ولكنه ال كبیرة ولها فروع واسعة كذات ساق كبیر وأغصان 

   .یؤكل وهذا ال ینطبق مع شجرة التین المعروفة

األمور المسلم بها عند أهل السنة والجماعة أنه ال یجوز من  -٢

إثبات النبوة ألحد إال بدلیل صریح من الكتاب والسنة ولیس 

ودعوى ذلك ال تخلو ، رسالته لدینا أي دلیل یثبت نبوة بوذا و

وذا زعم لنفسه  والتخمین بل الذي ثبت عندنا أن بمن الحدس

 بوحى من اهللا أو إلهامه ستنارة وأنه نالها بجهده وتجربته الاال

ً                                                     یوما ما أنه نبي او رسول ولم یزعم قط للناس أنه إلها فلم یدع  ً

  )١ (.كان یتكلم بلسانه

لم یثبت أي دلیل صریح یدل علي إعتراف بوذا باإلله الخالق  -٣

 بل الثابت هو العكس قد نصت ،أو دعوته الناس إلى عبادته

 –كما ذكرناها  عبارات بوذافي الكتاب المقدس عند البوذیة 

  .یفهم منها جحوده واستصغاره لآللهة كلها حقها وباطلها

ف علي األقل باإلله ً                            بوذا نبیا من أنبیاء اهللا ألعترفلو كان  -٤

الخالق ودعا االناس إلى عبادته ألن لب دعوات األنبیاء 

والرسل وجوهر الرساالت السماویة هو الدعوة إلى عبادة اهللا 

 سبحانه وتعالى لم یرسل الرسل وحده ال شریك له وأن اهللا

  .ً                             جمیعا إال لهذه المهمة الواحدة

M 8 7  M   L  K  J  I  H  G  F  E  D كما

NO    L)٢(.  

                                                           

 . ١٦١یة وعقائدها ص انظر البوذ) ١(

 . ٣٦سورة النحل آیة ) ٢(



       
 
 

    

 

 

 

٧٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *   +   ,        -  .   M 8 7 و

/L)١(.  

أرسلھم هللا إلى أمم قبل ھذه على أن الرسل واألنبیاء الذین   

ألن من رحمتھ سبحانھ وتعالى أنھ ال یترك مة ھم جم غفیر األ

یھدیھم وال رسول یدعوھم  ماعات الكبیرة من البشر من غیر ھادنالج

M 8 7  J  I  H  هللا سبحانھ وتعالى ویشیر إلى ذلك إلى

L  KM    T  S  R       Q  P   O  N  L )٢ .(  

 M 8 7     H  G  FL )٣ .(  

یر یخ البشریة كثرة هائلة غمن هنا كثر األنبیاء والرسل في تار  

لرسول إال من قص اهللا ا الرسل وال عصرأننا ال نعرف رسوال من هؤالء 

 كثیرة ال اعلینا قصصهم وسماهم في قرآنه وهم قلیلون وأن هناك أعداد

   .نعرفها

من موضع كقوله تعالي وقد صرح القرآن الكریم بذلك في أكثر   

 MG  F  E  D  C  B   A  @  ?  >H  I  

    L   K  JL )٤.(  

 من دعوى بعض وعلى هذا فال نستطیع أن نقف موقف السلب  

وا في الهند أو في الصین أو في أفریقیا غیر أننا الباحثین أن رسال بعث

ال نثبت النبوة أو الرسالة ألحد معین إال بدلیل یقیني من الكتاب والسنة 

لك ال تخلو ر یقیني برسول معین بعث فیهم ودعوى ذولیس لدینا خب، 

   .من الحدس والتخمین

                                                           

 . ٢٠٥سورة األنبیاء آیة ) ١(

 . ٢٤سورة فاطر آیة ) ٢(

 . ٧سورة الرعد آیة ) ٣(

 . ١٦٤سورة النساء آیة ) ٤(



       
 
 

    

 

 

 

٧٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

  المبحث الثالث

  حكم اإلسالم علي البوذیة وموقف المسلمین العملى منها

    :حكم اإلسالم على البوذیة: ً     أوال 

ن البوذیة لیست من األدیان السماویة وتشترك مع بما إ  

 فقد أجاب ابن باز عندما ،العبادات الوثنیة وتنكر وجود اهللا الخالق

ً                                            ال نعلم لهم كتابا سماویا بل حكمهم حكم عبدة " ً      قائال وذیة سئل عن الب ً

ة أو األوثان فإن دخل أحد منهم في دین الیهودیة او النصرانی

   . " انتقل إلیهالمجوسیة فله حكم الدین الذي

ویؤكد ذلك إنكار البوذیة وجود اهللا الخالق حیث یقال إن بوذا   

لم من أین وماذا خلق ظل صامتا عندما سئل عن كیفیة بدایة العا

الكون ألنه في البوذیة ال توجد بدایة وال نهایة بل توجد حلقة ال نهائیة 

   .من الوالدة والموت

وقد أشار شیخ اإلسالم ابن تیمیة إلى تلك الملة الوثنیة البوذیة   

، )١(وكان اسمها البخشیة في بعض صفاتها كما في كتابه الصفدیة

  .)٢(ومنهاج السنة 

وهي تدل علي " بهشكو"  كلمة سنسكریتیة أصل كلمةالبخشیةو  

ف الكلمة الصینیة  المعنى ترادا وهذا أحد معانیها والكلمة بهذاكهنة بوذ

   ."الما" یة هوشانغ والتبت" 

وذكر أبو الریحان البیروني في كتابه تحقیق ما للهند من مقولة   

 وفارس والعراق وأطلق علیه السمنیة وذكر ان خرسانالبوذیة 

 قدیما علي دین هؤالء حتى ظهور والموصل إلى حدود الشام كانت

الذي دعا إلى المجوسیة فلما انتشرت المجوسیة على أیدي " شتزراد"

                                                           

 . ١٩١، ص١الصفدیة ج) ١(

 . ٤٤٧، ص٣منهاج السنة جـ) ٢(



       
 
 

    

 

 

 

٧٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

الملوك بعده في فارس والعراق انحلت السمنیة إلى مشارق بلخ وبقى 

  .المجوس بأرض الهند

امن الث( سیا الوسطى في القرن األول الهجريإلى أن فتح المسلمون آ

   .على ید قتیبة بن مسلم الباهلي) المیالدي 

" أصحاب البد " الهند " بیروني البوذیین في كتابه ووصف ال  

 وقرأت في "البدء والتاریخ "  في كتابه يهر بن طاهر المقدسوذكر مط

  : ة فرقتان كتاب المسالك أن السمنی

ً                                  فرقة تزعم أن البد كان نبیا مرسال ً   .هو البارئُ                    وفرقة تزعم أن البد  ،ُ

  .سم بوذا الذي تنسب إلیه البوذیةاإلإنما هي تعریب ) ُ      بد  (مةلكو

من عرضنا لحكم علماء اإلسالم على البوذیة لم نجد خالفا ذا   

"  اللهم إال ما ذكره البیروني في كتابه ،بال في الحكم علي البوذیة

 يعند ذكر قول مطهر بن طاهر المقدس" تحقیق ما للهند من مقولة 

  :  فرقتان ، أن السمنیة أي البوذیة "البدء والتاریخ"  كتابه في

ً                 كان نبیا مرسال)ُ     البد(فرقة زعمت أن   هو )ُ     البد( وفرقة زعمت أن ،ً

   .وهو توصیف للحالة التي كانوا علیها .الخالق

  

  : موقف المسلمین العملي من البوذیة : ثانیا 

  عدة مواقف نرى ة  من البوذیما ننظر إلى موقف المسلمین العمليعند

  : ومن أهم هذه المواقف ما یلي 

 :تدمیر األدیرة البوذیة في شبه القارة الهندیة -١

ُ                                                           دمر العدید من األدیرة البوذیة أثناء الفتوحات اإلسالمیة نتیجة   

لحمالت التمرد من الحكام المحلیین وساندهم الرهبان من قبل القوات 

 ثم من قبل ،ن المیالدياألمویة في النصف األول من القرن الثام

اإلمارات المتنوعة التابعة للدولة العباسیة من أوائل القرن الحادي عشر 

   .إلى منتصف القرن الثالث عشر المیالدي



       
 
 

    

 

 

 

٧٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ولم تنتعش األدیرة بعد ذلك الدمار وعلى الرغم من تحول العدید   

 فإن الغالبیة ،من البوذیین إلى اإلسالم في شبه القارة الهندیة بعد ذلك

   .إنغمسوا في السكان الهندوسیین بوجه العام

 حوا ألتباع الدیانات غیر المسلمة والقاطنینن سمإن المسلمی -٢

 ،المناطق الواقعة تحت سیطرة المسلمین بالحفاظ علي عقائدهم

ٕ                                                     واستسلموا بهدوء ودفعوا الجزیة وبالرغم من إعتناق بعض 

قة بوضع البوذیین اإلسالم فقد رضیت غالبیة البوذیین في المنط

أهل الذمة رعایا غیر المسلمین الذین تحمیهم الدولة اإلسالمیة 

 وأعمال العنف تكون موجهة  فقط لمن یهددوا أمن الدولة او

 في بلخ شمال "را دیر نافا فیها" من یناصبوها العداء وقد بقي 

 ). أي المعبد الجدید (أفغانستان 

كل منتظم وقد ً                مفتوحا ویعمل بش" ناوبهار " وبالعربیة یسمي   

في الثمانینیات من القرن " الهاني الصیني یجینغ" زاره الحاج البوذي 

ً                                                        السابع وأشار إلى ازدهاره مركزا تعلیمیا للسارفا ستیفادا ً.   

الصراعات الداخلیة التي حدثت في الدولتین األمویة والعباسیة  -٣

ومراحل الضعف التى مرت بها وتكون الدولة المستقلة ذاتیا 

فیما تبع الدولة العباسیة إسمیا وقیام حكام الدولة بالتنازع والتي ت

بینهم وفي توسیع النفوذ علي حساب المقاطعة الواقعة تحت 

سیطرة حكام األقالیم وقیامهم بالتوسع في الهند أدى إلى إلحاق 

 ومنهم ،األذى بصورة المسلمین أمام أصحاب الدیانات األخرى

 كل صراع ونزاع ألن البوذیون ألنهم الطرف المتضرر في

التسویة تتم على احتالل مزید من األراضي الواقعة تحت نفوذ  

  .البوذیین

 ستعاد القائد العربيولة األمویة ابعدما إستقرت األمور في الد -٤

ین الترك ی م من الشاه٧١٥سنة ) باكتریا(مسلم بن قتیبة 



       
 
 

    

 

 

 

٧٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ً       عقابا " بنافا فیهارا" ً                         وقد ألحق أضرارا جسیمة ،وحلفائهم التبتیین

ً                                                      لهم جراء العصیان السابق وفر كثیر من الرهبان شرقا إلى 

 ،خوتان وكشمیر مما أدى إلى نمو البوذیة خاصة في كشمیر

تحالفوا مع ف مع السیاسة الجدیدة فوبدأ التبتیون آنذاك في التكی

  .القوات األمویة التي كانوا یقاتلونها منذ وقت قلیل

نافا " ن وضع  إلى تحسالدیني لدى المسلمین أدىالتسامح  -٥

" باكتریا" مما یؤكد تدمیر المسلمین لالدیرة البوذیة في " فیهارا

لم یكن نتیجة دوافع دینیة ولكن كان نتیجة للتمرد الذي قاموا به 

  .ومن تهدید للحكم

ً                                                        عموما تم تدمیر األدیرة في مناطق أفغانستان وباكستان ألنها   

ولكنهم سمحوا لهم بإعادة ، ضین للفتح اإلسالمي ركانت تأوى معا

بنائها بعد ذلك وتركوا األخرى  مزدهرة فقد كان هدفهم األساس هو 

نشر اإلسالم وحمایة األماكن الواقعة تحت  سیطرتهم وتوسعه النفوذ 

   .لكي یشمل مناطق جدیدة

 حكم من سنة – رضي اهللا عنه –الخلیفة عمر بن عبد العزیز  -٦

 سعى أن –دعوة لإلسالم م والذي یأمر بال٧٢٠ إلى سنة م٧١٧

 ،یدخل سكان األقالیم إلى اإلسالم ولكنه قرر أن ذلك برغبتهم

م ٧١٧ل التبتیون سنة بعد ان یتعلموا مبادئ اإلسالم فأرس

ً                                                         مندوبا إلى البالط األموى لیرسلوا إلیهم معلما مسلما فأرسل  ً

  .ً                               الخلیفة معلما لهم یعرف بالحنفي

 والصراع مع ،ي أمیةنبخرة من عهد وفي المراحل المتأ  

وانشأ من أیدي األمویین " كابیشا" العباسیین استعاد الشاهیون الترك 

ً                        التبتیون مجددا تحالفا   خالل زیارة ،م٧٣٩مع الترك الشاهیین سنة ً

حتفال بعقد زواج جرى بین الشاهیین  التبتي لكابول لالراإلمبراطو

   ."اكتریا الشمالیة ب"  بینما إستمر حكم األمویین في ،والترك والخوتان



       
 
 

    

 

 

 

٧٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ً              وترجم أیضا ،قام بیت الحكمة على ترجمة النصوص العلمیة -٧

للعلماء البوذیین إلى العربیة بعض سوترات الماهایانا والهینایانا 

  .التي تتناول موضوعات تعبدیة وأخالقیة

البوذیین ن یحى البرمكى وهو أحد أحفاد الرؤساء اإلداریین كا -٨

ً                                       ا للخلیفة العباسي الرشید ودعا الخلیفة وزیر " فیهارانافا " لدیر 

خالل فترة حكمه العدید من العلماء والمدرسین الهنود خاصة 

  .البوذیین إلى بغداد

تب المؤلفة حین وهو فهرس للك" الفهرست  " باتوقد ورد في ك  

یة وكان من بینها نسخة ذبولب اوخارجه قائمة بالكتخل اإلسالم اذاك د

  ). ١  ("دالب"عربیة تسمى بكتاب 

 وهو یوضح ، من البوذیة المسلمین العمليكان هذه هو موقف  

 بل یترك أهل كل ، فیه علي الدخولً    حدان اإلسالم ال یكره أ أءبجال

 والذي ورد في ، السدیدياإلسالمدیانة وما تریده انطالقا من المبدأ 

  MÔ  Ó    Ò  ÑÕ  Ù    Ø  ×  Ö – سبحانه وتعالي –قول اهللا 

ÚL .  

M  C  B حانه  مثل قوله سب،في هذا الشان كثرةصوص القرآنیة والن

E  DFL  K   J  I  H  G  M  L "  

  

  

  

                                                           

  انظر موقع االطهاد البوذي لمسلمي بروما بتصرف ) ١(

www.albayan.comakl  



       
 
 

    

 

 

 

٧٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

  اخلامتة
هذه إطالله موجزة عن عقائد البوذیة وبعد عرض الموضوع علي وبعد ف

النحو السالف نستطیع أن نستخلص أبرز اإلنتقادات واإللزامات 

   .واإلشكاالت الموجهة إلیهم

  : ناقضات الت:    ً  أوال   

عندما نتحدث عن التناقضات التي وقع فیها البوذیة فنجد ان   

  : بوذا قد وقع في عدة تناقضات منها 

تباعه من قتل الحیوان بجمیع أنواعه لم یمنعهم أنه عندما منع أ  

 وتروى لنا القصة البوذیة أن ،عن أكل لحومه كما لم یمنع نفسه عنه

 قدمه الناس إلیه وأنه توفى من بوذا لم یرد الطعام من اللحوم الذي

  )١ (.سوء هضم بعد أكله لحم الخنزیر الذي قدمه إلیه أحد أهل القرى

قد رأیناهم في فوقد سار علي منواله أتباعه الیوم من الرهبان   

انهم یدعون الناس بجد وحماس " تایالند " كثیر من المعابد البوذیة في 

ٕ                            قتله واساءته ولكن في وقت وان ومحبته واالمتناع عنإلى احترام الحی
 وعندما سألت ،ً                                وفا من لحوم الحیوان على موائدهمطعامهم رأیت صن

فاألكل عندنا حكم " نحن نأكل وال نقتل"واحد منهم عن ذلك قال  

   .والقتل حكم آخر

ة تعالیمكم إذن في  كانت اللحوم جائزة لكم فما فائدإذا: قلت له   

اع عن قتله الن األكل ال یكون إال وفي اإلمتناحترام الحیوان ومحبته 

   ت وهو ال یكون غالبا إال بالقتل ؟بعد المو

إنه ال یستطیع اإلجابة المقنعة إال تكرار القول بأن القتل غیر   

نهم في ذلك كشأن الذین نهوا عن صناعة الخمر وهم إن شأاألكل 

  ."نحن نشرب وال نصنع " یشربونه ثم قالوا 

                                                           

 . ٤٢قصة بوذا ص ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ً                                     أیضا إذا كانت العلة في اإلمتناع عن ومما یدعوا إلى التساؤل  

أخو اإلنسان في الوجود قتل الحیوان هي اإلنتهاك لحرمته ألنه 

والمخالفة للمحبة التي نادى بها بوذا فلماذا لم یمنع هو وأتباعه عن 

 هذا أو الحمل أو الحلب او ما شابه ذلك مع اناستخدامه للركوب 

   . زعمهمىً                                     إیذاء أیضا للحیوان وانتهاك لحرمته عل

 التناقض بین ،هذا هو التناقض في هذه االخالق البوذیة  

ً                                                                  النظري والتطبیقي إنهم ال یستطیعون تطبیقها عملیا في حیاتهم الیومیة 

  .يرضها مع واقعهم الفطري اإلنسانلتعا

َ                                                        ومن التناقض أیضا في هذه األخالق البوذیة أنها تدعوا الناس   

ذا أن ت والمعروف في تعالیم بوإلى المحبة والشفقة تجاه المخلوقا

 رغبة من الرغبات البشریة الرذیلة التي المحبة والشفقة وما أشبهها

تؤدي باإلنسان إلى األلم وعلي اإلنسان التخلص من هذه الرغبات 

للتخلص من األلم فكیف دعا بوذا إلى هذه الرغبات وتفصیلها مع أنه 

   ؟ً                                  أنكر علیها وعدها سببا آلالم الحیاة 

 البوذیة یدل هذا التناقض وغیره من التناقضات في تعالیمإن   

ته وهو أمر الزم لتفكیر البشر الذي یستحیل بال شك علي قصر نظر

علي و، حوال وعب كل الجوانب واألعلیه أن ینظر في قضیة نظرا یست

هذا فإن تعالیمه االخالقیة ما زالت تتساقط واحدة بعد أخرى عاجزة عن 

  )١ (. أي حقأن تهدى البشریة إلى

  

  : لزامات عند البوذیة اإل: ثانیا 

ً                                األخالق یبدو ظاهرا المعا جذابا إن المذهب البوذي في   ً

 لكن إذا دق ،ربة أهواء النفس ورغباتهاالحتوائه على توجیهات في محا

                                                           

 . ١٤٦البوذیة وعقائدها وعالقة الصوفیة بها ص ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ن ویقدم له النقد في عدة أمور النظر فیه تهاوي وتساقط أمام األعی

  : هي

ور بالشر قد سیطرت علي عقول فكرة اإلحساس باأللم والشع -١

 واعتبر ي لمذهب بوذاالبوذیین أنفسهم وشكلت الجوهر األساس

ٕ                                                          الحیاة إما ألما واقعیا یتقلب فیه اإلنسان طیلة حیاته واما ً ً         سرورا ً

  )١ (.ً                 ها أیضا إلى األلمولذة مآل

ورث اعه إلى اآلالم وألح علیها بشكل یولقد وجه بوذا أنظار أتب  

وربما أدى ، نفس كئیبة ویصبح في مستقرها اآلالم التشاؤم ویجعل ال

ً                                                        هذه الحالة إلى عدم تخلص اإلنسان من األلم بل یزداد ألما ارستمرا

ً                                                            وكمدا ألن المثابرة على ذلك تعمق اإلحساس باأللم أكثر وأكثر مما 

وص  فتغ البحررق في دوامه من دواماتنه یغكأیجعل اإلنسان و

لي السطح ألنها ال تقدم له طوق و عفبالسابح وال تترك له فرصة الط

  )٢ (.النجاة

 بأجمعه ملتهب الكون قول بوذا عن الكونومما یؤكد ذلك   

 الكون بأجمعه تحیط به النار الكون بأجمعه بأجمعه محفوف بالدخان

   .مرتعد

وهذه النظرة التشاؤمیة إلى الحیاة لیست مبغضة ألن رؤیة األلم   

 تعبر عن الواقع الذي یمر به اإلنسان وحده وجعل الحیاة كلها آالما ال

فإن الحیاة بالرغم من آالمها تكتنفها الكثیر من ألوان السرور والبهجة 

المتعددة كالصحة والمال واألهل واألوالد والنعم االخرى من مأكل 

رؤیة  : ومشرب وملبس وهناك مصادر أخرى للسرور والبهجة منها

                                                           

 محمدج السید الجبیند / ، د١٣٣في علم األخالق قضایا ونصوص ص) ١(

 . مصطفي حلمي/  د٩٠اإلسالم واألدیان ص ) ٢(



       
 
 

    

 

 

 

٧٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

یة البحار واألزهار والشمس ؤ ور في الكون والمخلوقاتآیات اهللا تعالى

  )١( .والقمر والنجوم وغیرها من آیات الجمال في الكون

ً                                                        أیضا مما اعتقده بوذا أن الوالدة والموت أساس كل اآلالم فهل   

خیر اإلنسان قبل أن یأتي إلى هذه الدنیا واخذت موافقته في المجیئ 

 األمر فكله هللا ً                         ن ال یملك اختیارا في هذا  ؟ إن اإلنساإلى هذه الدنیا

   .الذي بیده االمر كله

هل استطاع بوذا بكل هذه التعلیمات والتوجیهات التي أتى بها   

أن یمنع نفسه من الموت وألمه بل مات بوذا وأحس بألم الموت ومات 

ة  وحرمان النفس من اللذائذ المباحفالموت مقدر على كل البشرأتباعه 

في اإلتجاه الصحیح علي عكس من هذه الدنیا یمنعها من اإلستمرار 

   .ما قال بوذا

إن المذهب األخالقي عند بوذا تنقصه الفضائل المتنوعة بتنوع  -٢

الحیاة اإلنسانیة كالفضائل في العالقات اإلجتماعیة والفضائل 

العامة والعالقات الدولیة وأیضا في مجال الفضیلة الشخصیة 

 )٢ (.نفسها كمبدأ النیة باعتبارها لب العمل االخالقي

ً                                                  تنقصه أیضا ما یسمي في علم األخالق بعناصر اإللزام أو  -٣

م وتردع وسائل الردع وهي التي تلزم الناس بسلوك الطریق القوی

 . المنحرفین الخارجین عنها

ویخلو المذهب من العقیدة التي لوالها لما استطعنا إقامة بناء  -٤

ذا أمیل إلى إنكار اإلله وكان أخالقي متكامل فقد رأینا بو

بحث ما وراء الطبیعة أو عالم الغیب یتحاشى كل ما یتصل ب

                                                           

  ٩٠المصدر السابق، ص) ١(

 دار التعلم للنشر والطبع سنة محمد عبد اهللا داز/  د١٠٦مدخل إلى القرآن الكریم ص ) ٢(

 . محمد عبد العظیم/  م ترجمة د١٩٨٠ هـ سنة ١٤٠٠



       
 
 

    

 

 

 

٧٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

القضایا فإنه جعل كل همه صرف أتباعه عن البحث في هذه 

ها ومیولهم  فقط في أعمالهم ودواعیوحثهم على الخوض

  .)١(وعواطفهم

ت عن األسئلة ً                              في ذلك هروبا من مواجهة اإلجاباونحن نري   

 عن ضرورة العقیدة في أي ً      فضال،المنبعثة من بواعث النفس السویة

افع إلیها بعیدا عن هناك من ألوان السلوك ما یكون الدمذهب أخالقي ف

 – ویتضح ذلك في عقیدة اإلسالم خاصة ،تحقیق أي نفع عاجل

ً         وأمال في ل ابتغاء مرضاة اهللا تعالى خالص في العمكعقیدة النیة واإل

   .ثوابه إلى جانب الترهیب من عقابه عز وجل

  : كاالت البوذیة إش: ثالثا

  : وهناك عدة إشكاالت في الدیانة البوذیة منها 

یقولون إن بوذا عاش حیوان كثیرة وفي آخر تجسداته بلغ   - أ

رة سمرة ونزل من المعرفة التي حررته من الوالدة المتكر

ستة أنیاب ودخل في یل أبیض له السماء في صورة ف

 في هذا النص عدة إشكاالت، اصرتها أحشاء أمه من خ

 : وتخاریف هي 

إن بوذا عاش حیوان كثرة فاإلنسان ال یعیش إال مرة  -١

األرضیة وال یوجد أحد من البشر واحدة في دنیانا 

الحالیین سوى قلة تدعى أنها عاشت قبل حیاتها الحالیة 

والمفترض بنا لنفي هذا الخبل خارج الوحي هو أن نسأل 

رض من یدعون هذا الخبل من كانوا قبل والدتهم فالمفت

طبقا لخرافة التقمص أنه كائن یموت وبعد موته یحیا 

مرة أخرى ومن ثم یجب أن یكون هو شخص عاش مع 

                                                           

 أحمد شلبي /  د١٦٧ادیان الهند الكبرى ص ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ر أي مجنون الناس قبل یوم والدة هذا المجنون فهل یقد

 علي أن یحكي لنا قصة حیاة هذا الشخص ؟ بالقطع

  .ال

م  بوذا فیل دخل في رحم األم فكیف یدخل فیل ضخ -٢

حتى ولو فرضنا أن فیل صغیر رحم أم أقل منه حجما 

 ؟وأقل فیل هو أكبر حجما من اإلنسان 

 ال یصح وال یعقل یتم الضحك به على هذا بالطبع كالم   

   .المجانین والسكارى الذین غابت عقولهم

  

  : ومنها الوالدة 

 الوالدة وبعد عشرة أشهر خرج من یقول البوذیون عن  - ب

تشرت في رت السماء وردا وانخاصرتها من دون دنس فأمط

الجو موسیقي حالمة ووضعت األم مولودها علي زهرة 

ع خطوات في كل بلوتس فنهض ونظر نظرة األسد وسار س

في الصف األول إتجاه من اإلتجاهات األربعة وقال أمشي 

نهى الوالدة والشیخوخة والمرض والموت لموكب البشر سأ

لن یكون لي سید من بین الكائنات أنا أسمي ما في العالم 

نا أفضل ما في العالم أنا بكر ما في العالم هذه هي أ

  .والدتي األخیرة ولن یكون لى وجود آخر

  : في هذا النص إشكاالت كثیرة هي 

ف تسعة أشهر وعدة الف الحمل المعروالحمل عشرة أشهر یخ -١

  .أیام

ومن المعروف أن النساء تلد من المهبل ، الخروج من الخاصرة  -٢

 . ولیس من وسط البطن



       
 
 

    

 

 

 

٧٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

ٕ                                                    ار السماء ورد وانتشار الموسیقي في الجو ومن المعروف أمط -٣
ٕ               في الجو وانما  شرنتتأن السماء تمطر ماء والموسیقى ال 

  .الروائح

الطفل ولد بدون دنس والمراد دون ان یخرج معه دم وماء وهو  -٤

  .في الوالدة البشریةاما ین

بل فزهور اللوتس م ولدت الطفل علي زهرة لوتس وهو خاأل -٥

  .تتحمل ان ترفع طفال فوقهاصغیرة وال 

م له التي ولدته أ في العالم والسؤال وماذا كانت أمكر ماأنه ب -٦

 تكن قبله ؟

كیف مازلنا أنه ینهى عن الوالدة والمرض والشیخوخة والموت ف -٧

   .نا ویمرض معظمنانولد ونموت ویشیخ بعض

" ن هنا موت ومع هذا اعترف بالموت في قوله ن یكونفى أ -٨

 .فهو سیموت ولن یحیا من جدید" جود آخر ولن یكون لي و

أي في جسده وفحص المولود فر" لهیماالیاا"وجاء ناسك من (  

  .)ین والثالثین عالمة الممیزة للرجل العظیمتثناال

علي جد عالمات ألحد في الجسد أو حتى خارجه تدل ال یو  

  .كونه رجل عظیم عند الوالدة

سب نظام دهارما ن یعیش ابنه بحیر وتمني أحزن األب للخ(  

   .)طبقته اإلجتماعیة فجنبه التكوین الدیني وجعله یعیش حیاة لهو

ً            نورا یشع  الحظوالكنهم سرعان ما" تقول البوذیة : ومنها  -ج      

  ."منه فسجدوا له قبل أن یخبرهم انه أصبح بوذا 

واألشكال هنا إشعاع النور من جسد بوذا وسجود الحوار بین   

 بأنه نور مد ر الخاطئ لوصف محر یشابه التفسیالخمسة له وهو أم

ونالحظ خبال آخر وهو " نور على نور"  في قوله عن القرآن إشعاعي

لمفترض أن یكون السجود بعد سجودهم قبل العلم بانه أصبح بوذا وا



       
 
 

    

 

 

 

٧٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

 الجاهل ال یعرف عظة بنارس أیها الرهبان أنا القدیس ولیس قبل ألن

  " الكامل البوذا األعظم 

القدیس الكامل بذا لنفسه بوصف نفسه ن هو مدح بوالجنو  

جل له رسالة هو التواضع ولیس مدح روالبوذا األعظم والمفترض في 

  )١ (.ة في الناسه كما یفعل كبار الفسقنفس

شكاالت التي ذكرها البوذیون عن بوذا هي عبارة عن هذه اإل  

مامها أقف العقل  وال تدل علي حقیقة علمیة ی،خیال وخرافات وأساطیر

  . ال تقوى أمام النقد،ٕ                           وانما هي مجرد امور تافهة.أو یحترمها

نه یجعله  هذا العمل خالصا لوجهه الكریم وأوأسأل اهللا تعالى أن یجعل

ً                                         صوابا ونافعا أنه نعم المولى ونعم النصیر ً.  

  

  الباحث

  عبد العزیز موسى الدبور/د

                                                           

  www.ahl-alguran.comموقع نقد البوذیة إسالمیا ) ١(



       
 
 

    

 

 

 

٧٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

 المصادر والمراجع

 مصطفي حلمي  /    د ،             اإلسالم واألدیان          .    
 البوذیة تاریخھا وعقائدھا وعالقة الصوفیة بھا                                           .   
  ھ�ـ س�نة     ١٤١٠                                                    تفسیر القرطبي المجلد الع�ا ش�ر الناش�ر دار الغ�د العرب�ي         

  . م    ١٩٩٠
 ف���ي المعج���م اللغ���ة العربی���ة المعاص���ر ط أول���ى   :                احم���د مخت���ار عم���ر   /  د                                       

    .             المجلد األول ،    ٢٠٠٨
 الشیخ أبو زھرة ،                 الدیانات  القدیمة                .    
 ھا ومعتقداتھا تألیف لفي سمایل                     الدیانة البوذیة أفكار                             .    
 عل�ى زیع�ور دار االن�دلس للطباع�ة والن�شر الطبع�ة   /    د ،                الفل�سفات الھندی�ة                                           

    .   م    ١٩٨٣  -     ھـ     ١٤٠٤        الثانیة 
 محمد السید الجبیند   /    د ،                        في علم األخالق قضایا ونصوص                    
 محم��د  عب��د هللا دراز س��نة   /                                      ل��دین بح��وث ممھ��دة لدراس��ة ت��اریخ األدی��ان د                     

    .                   م بدون تاریخ للطبعة      ١٩٦٩         ھـ سنة     ١٣٨٩
  لجماع��ة م��ن علم��اء الطبیع��ة والفل��ك   ٩٣                       هللا یتجل��ى ف��ي ع��صر العل��م ص                                 

    .                               م الناشر مؤسسة الحلبى القاھرة    ١٩٦٨                           والعلوم الطبعة الثالثة سنة 
  ١٩٧٩        بیروت –                                  مجمع اللغة العربیة طبع عالم الكتب    .    
  ١٩٨٠                                     مجمع اللغة العربیة مطابع دار المعارف    .    
 ت�ألیف محم�د  ،                                   لعقائ�د الوثنی�ة ف�ي الدیان�ة الن�صرانیة                 مختارات م�ن كت�اب ا             

      دار –                    محمد عبد هللا الشرقاوي   /                 تحقیق ودراسة د ،                    طاھر التنیر البیروني
    .   م    ١٩٩٣         ھأ سنة     ١٤١٤                        بیروت الطبعة االولى سنة–      عمران 

 محم�د عب�د هللا داز دار ال�تعلم للن�شر والطب�ع   /                         مدخل إلى الق�رآن الك�ریم د                                       
    .               محمد عبد العظیم  /          ترجمة د م    ١٩٨٠         ھـ سنة     ١٤٠٠    سنة 

 ١٩٩١  -   ھ�ـ     ١٤١٤                           عوض هللا حجازي الطبعة الرابعة   /                مقارنة األدیان د      
    .                               م دار الطباعة المحمدیة بالقاھرة

 المجل�د  ،                                                    الموسوعة المیسرة في األدیان والم�ذاھب واألح�زاب المعاص�رة         
    .      الثاني

 الموسوعة المیسرة في األدیان والمذاھب واألحزاب المعاصرة                                                    .   



       
 
 

    

 

 

 

٧٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد اخلامسملجلد ا

 ذدات اا) ض وم( 

  س الموضوعاتفهر

  الصفحة  املوضــــــــــــــوع  م

١  ٧١١  ا  

٢  ٧١٣  ا  

  ٧١٥  )ن ادات اذ(ا اول   ٣

  ٧١٥  . ا   اذ: ا اول   ٤

٥   ما ز : اوأ ن ان اأر   ن

 تا. 

٧٣٦  

٦   ما ى (اق ات واما  و ذا (  ٧٣٩  

  ٧٣٩  . اق واا ا أت  اذ: ا اول   ٧

٨   ما ا :ذ ت ا اق وا٧٤٠  . ا  

٩   ا ا)  دوا ذت ا(  ٧٤٢  

أى أد اذ  أ  ا : ا اول   ١٠

 دوا  .  

٧٤٢  

١١   ما ا : دت وا  ذه ا  ز٧٤٩  . أ  

١٢   ا ا : ا و ذا  ا 

 ا. 

٧٥٣  

١٣  ٧٥٨  ا  

  ٧٦٦  ادر  ١٤

  ٧٦٧ تس ا  ١٥

  


