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 دًنتق

 
 داالل الما

فأرجو أف أتباع الديانتُت سوؼ يشرعوف  على . بُت تعاليم اإلسبلـ ك البوذية اؼبشًتكةالبحث عن األرض  كتاب مهم رائد وباكؿ  بُت يدينا
حًتاـ عقائد اآلخرين أساس ىذا األرض اؼبشًتؾ بتقدير اغبقائق الركحية اليت تتضمن طرقهم اؼبختلفة ك أف يتطور من خبلؿ ذلك أساس ال

وباكؿ ىذا الكتاب تصليح ىذا .  كثَت من األحياف لندرة فرص التفاىم بُت الديانتُت العييمتُتَف وبصل ذلك يف اؼباضي يفردباك . اؽبممأعك 
 . األمر

ًن أك كعيان كفطرة ىذا الوعي األساسية خالصة جوىريان كصافية عن التزييفات الفكرية لبوذالقد عٌلم ا ك  .أف كل موجود حساس يقتٍت ذىناى
مث بفضل  . ك من ىذا اؼبنيور يبكن ألم موجود أف يفوز بالكماؿ تدرهبيان ". بذرة التنوير" ػأك ب" لبوذاافطرة " ػإننا نشَت إُف تلك الفطرة ب
كاف موقفنا العقلي   تنتهي األفعاؿ البدنية كالقولية تلقائيان كلما. نؤمن بإمكاف إزالة صبيع اعبوانب السلبية عنها, كوف فطرة الذىن خالصة

موجود كاع لديو تلك اؼبقدرة ك الكل سواسية ك يستحق كل إنساف أف يكوف سعيدان كأف يقضي على بأننا نؤمن أف كل ذلك  .إهبابيان 
فإنو نياـ أساسو العمل دبقتضيات . حًتاـ العميق ػبَت صبيع اؼبوجودات حولناالك أسلوب اغبياة البوذم مبٍت كلو على مبادئ ا .اؼبعاناة
 . الرضبة

خضوعان تامان  اؼبسلموف اؼبؤمنوف فعليان ىبضع من بُت األظباء اإلؽبية " الرحيم"ك " الرضبن"ب كوف ك لقد شرح ِف أحبائي اؼبسلموف أنو بسب
مثل ىذه تعترب طريقان لتزكية فبارسة  فكمن الواضح أ. ة أف تفيض من خبلؿ أفعاؿ اؼبؤمنُتيك ىكذا يبكن للرضبة اإلؽب. الرضبة الكلية ؽبدؼ

كبالتاِف تيعد فبارسة اإلسبلـ من منيور بوذم . نفسو عن أنبية فبارسة اؼبرء حياتو بطريقة رحيمة أخبلقيةالفكر ك تبدكا شبيهة دبا قالو البوذا 
 . بالوضوح طريقان ركحيان إُف السعادة

ا رجاءان فأرجو . ك من الواضح أف الرضبة أساسية بالنسة لتعاليم كل من اإلسبلـ ك البوذية كما ىي بالنسبة للتقاليد الدينية الرئيسية األخرل
أساسان بالنسبة للمسلمُت ك البوذيُت يف التغلب على أم شعور فبكن باغبىذىر فيما  اؼبشًتؾ األساسي ـبلصان أف يكوف االعًتاؼ هبذا اؼببدأ

أكثر حنانان فبل شك أف الوقت قد حاف ؼبتبعي أدياف العاَف الرئيسية أف يتعاكنوا على خلق عاَف . بينهم ك يف تطوير الصداقة اؼبثمرة الواثقة
 . آمنان 

إُف اؼبملكة األردنية عدة مرات  لسمو غازم بن ؿبمد الذم قد رحب يبعن شعورم باالمتناف العميق ذباه صديقي صاحب ا أريد أف أعربٌ 
. الركحية العييمة كلقد قوم إيباين بأنبية بالغة لقيمة تشجيع اغبوار بُت تقاليد العاَف. كالذم قد أشرع ىذا اؼبشركع احملمود نتيجة حملادثتنا

  اؼبدل كأدعوا أف تكوف عواقبو مثمرة كبعيدة

 
 

 ۲۰ُ۰يناير  ۲ُ
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 بسم اهلل الرضبن الرحيم
 كالصبلة كالسبلـ على نبينا ؿبمد

 "اؼبشًتكةاألرض " كتاب ًنقدت
 األمَت غازم بن ؿبمد اؼبلكي بقلم صاحب السمو

 أدياف العاَف ك السبلـ العاؼبي
 العاؼبية إُف أربعة من الدياناتينتموف  (نسمة فو يبل ٕ,ٔالبالغ عددىم ) سكاف العاَف من شبانُت يف اؼبائةنرل ـ ۲۰ُ۰بدءان من سنة 

 ةندكسياؽبأك %( ۲۳)ـ سبلاإلأك %( ۳۲) ةسيحياؼب يعتنق على الكرة األرضية إمامن بُت اػبمسة  أشخاصأربعة فكل من . ةتعدداؼب
إمبا  -باحتماؿ اؼبعارضة( اإلنساف بالسماء) "ربط"دبعٌت  reli-gioمن أصل التيٍت  religion -أف الديندبا ك . (%۲ُ) ةبوذيالأك %( ُْ)

منطقيان أنو إذا كاف اؽبدؼ حصوؿ األمن إف األمر يستتبع ف ناسلل سلوكياتالواقف ك اؼب (على األقل نيريان ) أقول الدكافع اليت تشكلىو 
 . الكربل األربعة يةدياف العاؼباأل بُت خاصة  نفسهابُت األدياف فيما  فقحصوؿ األمن كالتواالضركرم كالتوافق يف العاَف فمن 

دبا فيهم كبار اؼبفتُت لكل من مصر )من كبار العلماء اؼبسلمُت ك اؼبفكرين  ۳ُٖ ـ قاـ  ۲۰۰۳أكتوبر سنة  اليـو الثالث عشر منك يف 
 إُف ةن موجه لرسالةا تكان. رسالة مفتوحة إُف رجاؿ الدين اؼبسيحيةبإرساؿ  (نبوؿاك السورية كاألردف كالعماف  كالبوسنة كالركسيا ك أست

ح ا قًت الرسالة اؼبفتوحة اال قدمت.بدءان من صاحب القداسة البابا بينيدكت السادس عشر, زعماء الكنائس اؼبسيحية ك فرقها يف أكباء العاَف
بالغة من األكامر  أنبيةتوأمُت ذكل  اف يف أمرينشًتكي األصل آيات القرآف الكرًن كالكتاب اؼبقدس أف اإلسبلـ كاؼبسيحية يفاؼببٍت على 

أرجاء بُت اؼبسلمُت كاؼبسيحُت يف التوافق ك السبلـ إُف  الرسالة تدع ةبناءان على ىذا األرض اؼبشًتكف. ب هلل ك حب اعباراغب: ة نباذىبيال
 . اكله  اؼبعمورة

 موقع علىكما يبكن مبلحيتو ) على كجو اػبصوصتارىبية بُت اؼبسلمُت كاؼبسيحيُت إُف حركة السبلـ العاؼبية ال لقد أدت الرسالة اؼبفتوحة
َف تقض كما يف حد ذاهتا بُت اؼبسلمُت ك اؼبسيحيُت الدائرة اغبركبرغم أهنا َف تقلل من ك ب )www.acommonword.com) اإلنًتنت

رجاؿ الدين اؼبسيحيُت ك علماء النربة فيما بُت كغٌَتت  الكثَت من اػبَت بفضل اهللمع ذلك جلبت  لكنها ادؿاؼبتب على البغض كالتعصب
ع ك يف اغبقيقة َف يكن مشرك . بأساليب مهمة فهمان حقيقيان  اآلخر ةنالديعند كل كاحد منهما   فهمالكما عٌمقت   ملموسان اؼبسلمُت تغيَتان 

, اغبضارات ةلفاحيتذكر اؼبرء خاصة دبىنا )يف ؿباكلتو بتحسُت األكضاع بُت اؼبؤمنُت باإللو  ةالعاؼبي كحيدان على الساحة" كلمة سواء"
بللة خادـ اغبرمُت الشريفُت اؼبلك عبداهلل بن عبد العزيزككلمة الرئيس األمريكي أكباما ألقاىا يف صاحب اعببُت األدياف لالتوافق  مشركع

عن اإلسبلـ  ان سلبي رأيان  اغباملُت  ؤلمريكيُتل مثبلن  بأف النسبة اؼبئويةللحقيقة  كبسب حسابان كبَتان  ك إننا مع ذلك(. ۲۰۰ٗالقاىرة سنة 
%  ۹ٓكانت تلك النسبة   يف حُت أهناـ ۲۰۰ٗلسنة ( Pew Global Report)حسب تقرير بيو العاؼبي %  ۳ٓالبفضت إُف 

زاد  قدك  احتدمت الصراعات ك اغبركبأف الرغم من على  –متبعي الديانتُت يمكن بالتاِف ربسُت حاالت التوتٌر بُت ف.  قليلة قبل سنوات
 .بعض برسالة دينية صحيحةإُف بعضهم رجاؿ الدين كاؼبفكركف  إذا جاء -خبلؿ الفًتة نفسهافعبلن عددىا 
داسة الدالل الما الرابع ثات تفصيلية مع صاحب القتباحتصورنا اؼبشركع اغباِف بعد  مادعنذىن الكلها يف   شياءىذه األ تدكركانت 

يف التصوؼ اإلسبلمي  كاظمي ك ىو متخصص ؿبًتـىالدكتور رضا شاه   -مث فٌوضنا أحد زمبلء مؤسسة آؿ البيت للفكر اإلسبلمي. عشر
. رسالةيهر يف شكل ىذه اللي وسع فيو أف يت بعد ذلك طلبنا منو كمامقاؿو يف اؼبوضوع   كتابةأمر   -ك مؤلف بارز يف ؾباؿ مقارنة األدياف

كلمة "مشركع الذم سبتع بو   الدكِفتأثَت بالنوع نفسو من ال اؼبسلمُت كالبوذيُت عند كل منىذا الكتاب  تمتعأف يراجُت  منو ندعوا اهلل ف
 . بالنسبة للمسلمُت كاؼبسيحيُت" سواء بيننا كبينكم

 

http://www.acommonword.com/
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 ؟ اؼبشًتكةؼبا ذا كبتاج إُف األرض 
مبنيان بأسلوب موثوؽ بو على النصوص الدينية اؼبقدسة )ربديد أرض ركحي مشًتؾ  ىوؼبشركع من كراء تفويض ا فاؼبقصود كاؽبدؼ اػباص

عمـو على الناس ال كأمٌكن إلتباعهما أف وببوا ك وبًتموا بعضهم بعضان ت سيتال تلك األرض, ُتكالبوذي ُتسلمبُت اؼب( لئلسبلـ ك البوذية
ننا كٌ الذم سوؼ يبي ؾ اشًت من ا الديانتُت العييمتُت يف أيدينا ما يف أف نكتشفنا نرجوا بتعبَت آخر ك. خاصةن كالبوذيُت كاؼبسلمُت أيضان  بل 
ك ذلك بغض النير  فقط من أجل كوننا مسلمُت أك بوذيُت ك ليس بسبب كوننا بٍت آدـ الرضبة كاإلحًتاـ فيما بيننا فبارسة مزيد منمن 
تلك الفركؽ اؼبوجودة  كال يبكن لنا رفض, فبا يستحيل القضاء عليها أك حٌلهاىا غَت  ية كفقهكالكبلمية ك ال عقائديةالفركؽ كثَتو من ال  عن

. ـباطر نزعة اعبمع بُت الديانات كجود الرغم منعلى   مثمر اؼبشًتكةنعتقد أف البحث عن األرض . كما ال هبدر بنا ذلك  فيما بيننا فعبلن 
أك اإلشارة إليو لقولو تعاُف يف  ذكر اهلل ؾبرد نم عاريةهبم ألية أخبلؽ صميم قلو  يف ال يبكنهم التحمسؼبسلمُت على األقل ا ألف ذلك

ك يقوؿ سبحانو كتعاُف  (۲ُْ: ۲۰,سورة طو) كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ذًٍكرًم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضىٍنكنا كىكبىٍشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى :القرآف اجمليد
نىاؾى عىنػٍهيٍم تيرًيدي زًينىةى اغبٍى كىاٍصربٍ نػىٍفسىكى مىعى ا: أيضان  اًة كىاٍلعىًشيِّ ييرًيديكفى كىٍجهىوي كىالى تػىٍعدي عىيػٍ نٍػيىا كىالى تيًطٍع مىٍن أىٍغفىٍلنىا لًَّذينى يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم بًاٍلغىدى يىاًة الدي

 (۲۸: ُٖ ,سورة الكهف. )كىاتػَّبىعى ىىوىاهي كىكىافى أىٍمريهي فػيريطناقػىٍلبىوي عىٍن ذًٍكرًنىا 
نسخ معدلة ؽبا يف نفس  ؽبا بالتأكيد اليت توجد( "ربب قريبك") ةالثاني ةالذىبي وصيةك ىذا يوضح سبب عدـ اكتفاءنا باقًتاح نسخة من ال

ية ليهودية كاؼبسيحية كاؽبندكسية ك الكونفوشيوسية كالطاك يف ا النصوص اؼبقدسة  بالطبع يف توجدأهنا  كما)النصوص اإلسبلمية كالبوذية 
ة ركحيا من اغبقيقة عاري..."( ربب الرب إؽبك)" فإف الوصية الثانية يف حد ذاهتا ك بدكف الوصية الذىبية األكُف(. كغَتىا من األدياف

ألف  ةن عرضتصبح  ال بد كأف, الفضيلة اغبقيقية أك اػبَتاالشتماؿ على  بدكف  تعرض ػبطر النزكؿ إُف النزعة العاطفية السطحيةتكبالتاِف 
الركح ك بدكف  أية ـباطرة  غَت استمداد من أساسها على اغباالت النفسية اليت يبكننا استحضارىا يف اغباؿ من أخبلقان علمانيةن  فتكو 

 .اعبميع ُتكإحداث أم تغيَتو ـبادع
 الرضبة كاالحًتاـ بُت إُفداعية دياناهتم  كوفبرغم  ,  كثَت من متبعي الديانات أهنماليت قبدىا عند  ات اؼبفارقجانب آخر من أعيم من ك 

على .مى هالرضبة الذم سلكو من  طريق الاآلخركف نفس  إف َف يسلك ىؤالءرموهنم تلك الرضبة كاالحًتاـ ك وب)يستخفوف باآلخرين , الناس
ًى على كجو قمفار ك ىذا يبدكا ِف كمسلمو . أكثر رضبةن هبم هبعلهم أقل رضبة ذباه اآلخرين بدالن من أف هبعلهمحبهم لديانتهم  ؼذلك   ةن

صبيع أم حسب , اػبصوص ألنو حسب مذاىب أىل السنة الفقهية األربعة التقليدية ك أيضا حسب اؼبذىب الشيعي التقليدم كاإلباضي
 اؼبسملُتعلى  ءعتدابدأ ىؤالء باالإذا َف ي)عليهم  عتداءأساسان إل( غَت اإلسبلـ)لدين  لناسخيار ا تخذال يي , اؼبذاىب الفقهية يف اإلسبلـ

 يف القرآف يقوؿ سبحانو كتعاُف . ضبة كالعدؿبالر , مؤمنُت كغَتىم, ة اعبميعف  دبعاملو اؼبسلم كإمبا أمر( أكالن 
ـى اللًَّو لًيىٍجزًمى قػىٍومنا دبىا كىانيوا يىٍكًسبيوفى  ٍفًسًو كىمىٍن أىسىاءى فػىعىلىيػٍهىا مثيَّ ًإُفى رىبِّكيٍم مىٍن عىًملى صىاغًبنا فىًلنػى  .قيٍل لًلًَّذينى آمىنيوا يػىٍغًفريكا لًلًَّذينى الى يػىٍرجيوفى أىيَّا

  (ُٓ-ُْ: ْٓ, اعباثية)تػيٍرجىعيوفى 
 :كيتضح نفس األمر من اآليات التالية من القرآف الكرًن اليت تبدأ بدعاء من سلف من اؼبؤمنُت 

لىقىٍد كىافى لىكيٍم ًفيًهٍم أيٍسوىةه حىسىنىةه ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيو اللَّوى كىاٍليػىٍوـى اآٍلًخرى  .ًإنَّكى أىٍنتى اٍلعىزًيزي اغبٍىًكيمي  رىبػَّنىا الى ذبىٍعىٍلنىا ًفتػٍنىةن لًلًَّذينى كىفىريكا كىاٍغًفٍر لىنىا رىبػَّنىا
نىكيٍم كىبػىٍُتى الًَّذينى عى  .كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ فىًإفَّ اللَّوى ىيوى اٍلغىًٍتي اغبٍىًميدي  الى يػىنػٍهىاكيمي  .ادىيٍػتيٍم ًمنػٍهيٍم مىوىدَّةن كىاللَّوي قىًديره كىاللَّوي غىفيوره رىًحيمه عىسىى اللَّوي أىٍف هبىٍعىلى بػىيػٍ

يًن كىَفٍى ىبيٍرًجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكيٍم أىٍف تػىبػىريكىيٍم كىتػيٍقًسطيوا  ٍ يػيقىاتًليوكيٍم يف الدِّ بي اٍلميقٍ اللَّوي عىًن الًَّذينى َفى  (ٖ-ٓ :۰ٔ, اؼبمتحنة)ًسًطُتى إًلىٍيًهٍم ًإفَّ اللَّوى وبًي
ىذه ىي شركط اعبهاد )م من ديارىم هنىبرجو  هنم كاليقاتلو ال ذباه صبيع اؤلئك الذين ةرضبالـ ك احًت اال ييبدكاأف  فينبعي للمسلمُت مبدئيان 

ؿبتـو تقريبان من الناحية إال أنو  على رضبة اآلخرين أف هبعلوا رضبتهم باآلخرين متوقفةن  لمسلمُتلك ال ينبغي . (الدفاعي العادؿ يف اإلسبلـ
. وباكلوف إظهار الرضبة كاإلحًتاـ للجميععرفوا أف اآلخرين  عندماتقديران أفضل  من بٍت جنسهم ركف اآلخرينيقدٌ وؼ النفسية أف الناس س

   .أليف ىذا الكتابأمر ت تفويض لة رئيسيال ناراتباتعحد اأعلى األقل كاف كىذا 
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 المشتركةاألرض  
عيمتو مثاالن رائعان للثقافة ك دليبلن على عمق فهم اؼبولف ك  بفضل اهللالقوؿ بأف الكتاب  ليس من اػبطاء فإنو, إُف الكتاب نفسو رجعلنك 

ؿ أف ادتعامع ذلك يبكن القوؿ  لكنوبكل ما كتبو اؼبؤلف أك حىت يفهمو سوؼ يقتنع  -أك بوذم –كل مسلم كال يعٌت ذلك أف  . الركحية
 النيرات العميقة منكاغبديث ك  على القرآف عن قصدكونو مبنيان يف   خاصة )الناحية اإلسبلمية يتمتع دبستول عاؿ من  وعموميف الكتاب 

كباإلضافة إُف ىذا (. كما أفهمها) العاَف الصويف الكبَت اإلماـ حجة اإلسبلـ أيب حامد الغزاِف كأنو يفحص صبيع مدارس الفكر البوذم
 : من أنبها ما يأيت, بُت اإلسبلـ كالبوذيةتشوبو شائبة عن بعض تشاهبات يف غاية األنبية يسفر ىذا الكتاب بطريقة ال 

 الرضبة كاؽبداية للناس مصدر ىو الواحد مطلقان كالذم ىو اغبقيقة اؼبطلقة ك  الذم ىو اإليباف باغبق -ُ
 اؼببدأ متأصل يف ذات اغبقيقة اؼبطلقة نفسهامبداء العدؿ يف اآلخرة كبأف ىذا  عندركحو مسؤالن نفسو أك كاإليباف بكوف كل  - ۲
نشأ الكوف ك اؼبعاد تعلق دباليت تالرضبة  هماتيباف دباإلاإليباف بأمر أخبلقي باٌت دبعاملة اعبميع باغبناف كالرضبة إذا َف يكن  -۳
ٌلص بالرضبة وبذلك أف العاَف ـبلوؽ بالرضبة كأن قصدنك )  . (نينقذ ك لبي
مصدر  إُف جانب كوهناىي مصدر النجاة يف اآلخرة تكوف اإلنساف اغبصوؿ على معرفة تسمو فوؽ العقل ك يف كسع  واإليباف بأن -ْ

 .التنوير يف ىذه الدنيا
 لك  ذحصوؿ إُف وؽ شتال ميععلى اعب لئلنساف كاالعتقاد بأنو هبب اليةالوً اإليباف بإمكانية  -ٓ
 التضرع كاالبتهاؿ أك صويفلأك التأمل ا ةءان كانت يف صورة الصبلة اؼبتحمسسوا,كاإليباف بضركرة اؼبمارسة الركحية كبفٌعاليتها  -ٔ

 . اؼبنٌيم
 .اكاإليباف بضركرة االنقطاع عن الدنيا كعن النفس كشهواهت -۳

لواحد ىو اإللو كأف أف ا ناإذا فهم إال أنومطلق بُت اؼبسلمُت كالبوذيُت كلي رؽ  اف ال ؿبالةبوذا اإللوى اػبالق فإنو الفيما يتعلق بعدـ ذكر  أما
ثرية بُت اإلسبلـ " أرض مشًتؾ"تدؿ على أعبله فيمكن القوؿ بأف النقاط اؼبذكور  يف حد ذاتو إنكارب بوذا عن اإللو اػبالق ليسالسكوت 
 . ىاؿبو ال يبكن  اليت فركؽ بينهما تواجد الرغم منعلى كالبوذية 

بالضبط ما قاؿ ها ك ىذا فيلب الدين ك ليست كأساس بث التفرقة تشكل  ت كمقوِّما  مكن اعتبار ىذه النقاطمن اؼب بالتأكيد فإنوك 
 : أىم أنبيائو" رسالة" ػكيف القرآف الكرًن   سبحانو

نىا ًبًو ًإبٍػرىاًىيمى كىميوسىى نىا إًلىٍيكى كىمىا كىصَّيػٍ يػٍ يًن مىا كىصَّى بًًو نيوحنا كىالًَّذم أىٍكحى بػيرى عىلىى كىًعيسىى أىٍف أى  شىرىعى لىكيٍم ًمنى الدِّ ينى كىالى تػىتػىفىرَّقيوا ًفيًو كى ًقيميوا الدِّ
 (۳ُ: ۲ْ, الشورل) اٍلميٍشرًًكُتى مىا تىٍدعيوىيٍم إًلىٍيًو اللَّوي هبىٍتىيًب إًلىٍيًو مىٍن يىشىاءي كىيػىٍهًدم إًلىٍيًو مىٍن ييًنيبي 

كن تفسَت اإليباف باؼبطلق الواحد اغبق ك اعبهد يف سبيل يب: ف لب كصيتُت من أعيم الوصاياك يبكن للمرء أف يقوؿ أف ىذه النقاط تكوٌ 
كطرؽ ( كراء طور العقل ىي كبالتاِف معرفة) اإلنقطاع عن الدنيا كالنفس ك البدف من خبلؿ اؼبمارسات الركحية ك اعبهد يف سبيل الوالية 

بوضوح صياغةن أخرل للوصية الثانية  يساكماغبناف بالرضبة ك  قاطعالوصية األكُف بينما األمر األخبلقي الللنجاح يف العمل ب وسعكمعمل 
 كاهلل أعلم"( قلب"مع اإلشارة إُف خلود الركح يف كلىت الوصيتُت بكلمة )حىت لو َف نعتربه مساكيان للوصية األكُف أيضان 

 : أىل الكتاب
نصاع لو يف يشخاص على كجو اؼبعمورة أ من بُت عشرة كل كاحد من إُف النتيجة كاؼبسلمُت أف البوذا الذم ظل   سبقيؤدم بنا كل ما 

الرغم من أنو ال يقبل على  نبيان من أنبياء اهلل الكبار -كاهلل أعلم -,حتماؿ الراجح االيف سنة ماضية كاف  ۲ََٓتو األساسية طواؿ تعليما
من الواضح إال أنو ييسم يف القرآف  َفكإف  إف البوذا ف ذلك. إُف البوذا (Pali Canon) معيم اؼبسلمُت نسبة صبيع ما يف الشريعة البالية

 . اظباءىم يف القرآف الكرًن تيذكركل أمة نذير كأف ىناؾ رسل َف لؿ أف اقأف اهلل سبحانو كتعاُف 
 (۲ْ: ۳ٓ, الفاطر) ًإنَّا أىٍرسىٍلنىاؾى بًاغبٍىقِّ بىًشَتنا كىنىًذيرنا كىًإٍف ًمٍن أيمَّةو ًإالَّ خىبلى ًفيهىا نىًذيره 
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 يىٍأيتى بًييىةو ًإالَّ بًًإٍذًف اللًَّو فىًإذىا جىاءى أىٍمري ٍلنىا ريسيبلن ًمٍن قػىٍبًلكى ًمنػٍهيٍم مىٍن قىصىٍصنىا عىلىٍيكى كىًمنػٍهيٍم مىٍن َفٍى نػىٍقصيٍص عىلىٍيكى كىمىا كىافى لًرىسيوؿو أىفٍ كىلىقىٍد أىٍرسى 
 (۳ٖ: ۰ْ, الغافر) اللًَّو قيًضيى بًاغبٍىقِّ كىخىًسرى ىينىاًلكى اٍلميٍبًطليوف

اؼببليُت كيفية أخذ يف اغبقيقة   ذهى ك. أىل الكتاب شبوالصواب  يف اعتبار البوذيُت سباـ يبدكا أف األمويُت كالعباسُت كانوا على على ىذا ف
و علماءىم من ليعم دؽبٌ الرغم فبا سيعلى  واتالسنمن ئات ورعُت بعُت االعتبار من غَت التعبَت عنو ؼبجَتاهنم البوذيُت ال ُتعامة اؼبسلم من

 . بُت الديانتُت اؼبتواجدة الفركؽ العقدية
 

 zen inسوزككي ك كتاب  -يت -مثل كتابات دم) أقوؿ أنٍت قد قرأت نصوص بوذية زًفف أكثر شخصيةمبلحية ىل ِف  أف أعرب عن 
the art of archery ديداستطع ربَف الرغم من أنٍت على  كبَتان هبا إعجابان  أعجبت ف. الغربشاب أدرس يف  اكأن (ليوجُت ىَتيغل 

. الما للداالاصاحب القداسة  مع أثر عند لقائينوعا من الت يالحيت يف نفس قريبو  من عهدك . موقع للبوذية يف إطار ديٍت اإلسبلـ
هرحوافزم ك ق حسنعلى كجو  مراقبة خواطرمالنهار  خبلؿ ما بقي مناستطعت  ك أكثر عنايةب ةاػبمس الصلوات اليوميةأنٌت أديت  ىوك 

ك مع ذلك فقد أدركت أف شيئا إهبابيان  , كما سيتوقع اؼبرء, كاكتشف اؼبزيد عن البوذية أف أخرجرغبة يف لدل  تولدتك َف . بسهولة أكثر
حدكث ذلك  سبب عن رأيو يف( البوذيةحوؿ كثَت الأنو قرأ  تعرفالذم )ف و فسئلت صديقي الشيخ ضبزة يوسف ىانس. كاف وبدث

بُت  ةبإمتناف بالغ على معرفة األرض اؼبشًتك شخصيان  أشعرف على ىذا   !" كرثة تدريب ركحي قوم جدان ُتف البوذيإ: "فأجاب بذكاء
 فبن ليسواالعاَف سكاف ثامن ال اعبزء ؼبعرفيت بأف -إذا جاز ِف القوؿ بذلك -ك حقان أشعر بارتياح ك ابتهاج. بصراحة اإلسبلـ كالبوذية

دكره يف كأرجوا أف يؤدم ىذا الكتاب   .(نيريان على األقل) همياهتغب مركزان  فبارسة اغبناف ك الرضبةعلوف من هببالبوذية ك  وفيعمل ُتاؼبسلمب
 يقوؿ اهلل سبحانو كتعاُف يف القرآف اجمليد. اؼبسلمُت كالبوذيُت إُف التنافس يف الرضبة كاغبناف الذين نبا من لب الديانتُتتوجيو 

نػىهيٍم دبىا أىنٍػزىؿى الكىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتى  ٍيًمننا عىلىٍيًو فىاٍحكيٍم بػىيػٍ يًٍو ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى قنا ًلمىا بػىٍُتى يىدى لَّوي كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيٍم عىمَّا جىاءىؾى ًمنى ابى بًاغبٍىقِّ ميصىدِّ
ليوىكيٍم يف مىا آتىاكيٍم فىاٍستىًبقيوا اػٍبىيػٍرىاًت ًإُفى اللًَّو مىٍرًجعيكي اغبٍىقِّ ًلكيلٍّ جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنا كىلىٍو شىاءى اللَّ  ةن كىلىًكٍن لًيىبػٍ ٍم وي عبىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدى

يعنا فػىيػينىبِّئيكيٍم دبىا كيٍنتيٍم ًفيًو زبىٍتىًلفيوف  (۸ْ:ٓ, اؼبائدة) صبًى

 ؟ ةالسابق اؼبشًتكةاألرض 
الرغم من كوف ىذا الكتاب فبثبلن إلحدل احملاكالت األكُف للمقارنة الركحية اؼبثقفة بُت اإلسبلـ كما ىو لى عهبدر بنا أف نذكر ىنا أنو 

الثبلثة   (العييمة) رائعة يف اؼباضي بُت اإلسبلـ كتقاليد الصُت  تبادالت فكرية ركحيةكالبوذية كما ىي يف عصرنا اغبديث فقد حصلت 
يف القرف "( ىاف كتاب"أم )اب صينيُت مسلمُت بلديُت أعماؿ كتٌ  يفخاصةن  تتجلى قيقةاغب هكىذ( . ةالكونفوشيوسية كالطاكية ك البوذي)

ك ِف يو زيهي ( ـ تقريبان َُٔٔ-۳۰ُٓ)شخصيتُت نبا كانغ دائ يو كتاب خاصة يف   السادس عشر كالسابع عشر ك الثامن عشر
 ة كليم تشيتك ك ساتشيكو موراتا ك تشو كم ًمنغذاتبنشره األسك ىذا الكتاب قد كشف عنو النقاب ك قاـ  (ـ تقريبان ۳۲ُْ-۳َُٔ)
كقد قامت ىذه اعبماعة من العلماء حىت اآلف  (.كفبا يتعجب منو اؼبرء أف ىذا الكتاب ؾبهوؿ تقريبان يف اللغة العربية ك الصينية اغبديثة)

 : بنشر الكتابُت التاليُت اؼبؤثرين
1. Chinese Gleams of Sufi Light: Wang Tai-yü’s ‘Great Learning of the Pure and 

Real’ and Liu Chih’s ‘Displaying the Concealment of the Real Realm’ (State 

University of New York Press, 2000) 
2. The Sage Learning of Liu Zhi: Islamic Thought in Confucian Terms (Cam-

bridge, MA, Harvard University Asia Centre, 2009) 
 

الذم نشر ألكؿ مرة سنة  The Real Commentary on the True Teachingك ىي اآلف بصدد نشر كتاب  كانغ دائ يو 
ف بالتعمق اؼبزيد يف اؼبقارنات الركحية بُت اإلسبلـ و العلماء اؼبهتملن هبد ك سبثل ىذه الكتب مصدرا مهما للتفاىم بُت اإلسبلـ كالصُت ك . ـ۲ُْٔ
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. نرجوا أف تًتجم ىذه الكنوز إُف العربية  كالصينية اغبديثة ك أف تتوفر توفيرا كاسعان . منطلقان خَتان من ىذا( ونفوشيوسية ك الطاكيةك أيضا الك)كالبوذية 
 من اإلعداد األفضل ؼبواجهة شكوؾ اؼبستقبلنتمكن فسبينها كبُت معرفة اليـو  ناحكمة اؼباضي استخدامان كليان ك صبع ناستخدماك إذا 
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ة ك َف يقصد أف يًتتب عليها أم سبثل اآلراء اؼبعربة عنها آنفان أفكارصاحب السمو األمَت غازم بن ؿبمد الشخصية كاػباصة كال سبثل أفكار حكومة أردف ك شعبها بأم طريق)
 . (شئ سياسيان 
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مئة ك شبانية كثبلثُت نفر من علماء اؼبسلمُت كاألكاديبيُت كالذم قد دفع إُف األماـ باغبوار اؼبسلم  من قبل" كلمة سواء"ر مشركع لقد أشب
اعبهود اعبادة البلحقة ك الدعم التنييمي من قبل ك ذلك بفضل  اؼبسيحي على منواؿ كبلمي ك موضوعات هتم الديانتُت كليهما –

ك قامت ـ ۲۰َ۳فبادرت مؤسسة آؿ البيت للفكر اإلسبلمي باؼبملكة األردنية يف شهر سبتمرب سنة . نبُتشخصيات بارزة من اعبا
ك يف غضوف . للسنة اؼباضية البابا بينيدكت السادس عشر بورغ اؼبثَتة للجدؿ إُف حد ما ألقاىا هبنسر  بصياغة إجابة مسلمة على ؿباضرة

كلمة "فبدالن من مواجهة البابا من منطلق دفاعي بدأ الزعماء اؼبسلموف مشركع . زعماء اؼبسلمُتبُت البابا كال التابعةلقاءآت الذلك أقيمت 
قل يا أىل الكتاب تعالوا إُف كلمة سواء بيننا . "للحكم القرآين الذم يأمر اؼبسلمُت بدعوة أىل الكتاب إُف كلمة سواء اؼبنعكس" سواء

كلقد أدت اإلجابة اإلهبابية من اعبانب اؼبسيحي إُف مواجهات عديدة . وارىمكنقطة مركزية غب( ْٔ:۳, آؿ عمراف...." )كبينكم 
 . كاؼبؤسبرات الدكلية اليت فتحت آفاقان جديدة للحوار اؼبفيد مع نيرائهم اؼبسلمُت

قدـ الكتاب اغباِف فت. األرض اؼبشًتكة: ىذه اؼبرة بُت اإلسبلـ كالبوذية, "كلمة سواء"كيقًتح زعماء اؼبسلموف بابان جديدان من مشركع 
اؼبشركع السابق عليو الذم اكتشف عن األسس اؼبشًتكة اؼبأخوذة عن كك . بذريان يتحرل اؼبشًتكات اإلسبلمية مع تعاليم البوذا خطابان 

ئف صحاك  (Pali Canon)"البالية"الكتب اؼبقدسة تؤكد احملاكلة اغبالية على اؼبماثبلت الركحية كاألخبلقية بُت القرآف ك الشريعة 
 . مهايانا ك نصوص بوذية أخرل

الباعدة بُت البوذية -حىت من كجود فجوات يستحيل سدىا -كال يستحيي ىذا الكتاب من اإلعًتاؼ بوجود عديد من الفركؽ األساسية 
هبيب على مثل فإف اؼبؤلف . بداية من القضية األساسية ما إذا أمكن كصف البوذية بدين قائل بوجود اإللو أك حىت بدين فقط, كاإلسبلـ

فإنو ؿباكلة فهم بعض اؼببادئ . ىذه القضايا ك يقدـ خطابان مقنعان على حد سواء عن اؼبشًتكات الركحية اؽبامة بُت اإلسبلـ ك البوذية
ر ك البوذية تشبو شبكة من مذاىب الفك. يف ضوء الركحية اإلسبلمية اليت تكشف النقاب عن األرض اؼبشًتكة الكبَتة اؼبركزية للبوذية

ك " الشريعة البالية"الركحية أكثر فبا تشبو ديانة متوحدة ك مع ذلك يتفق صبيع اؼبذاىب البوذية على تعاليم البوذا األساسية كما توجد يف 
 . تتجلى على كجو اػبصوص يف اثنتُت من مذاىبها أم الثَتاكادا ك اؼبهايانا

ك . كثر بالتأمل ك تصفية القلب ك اعبوانب الركحية اليت سبيل إليها الديانتاف كبلنباييفٌرؽ بُت العقيدة اإلسبلمية ك بُت اؼبعرفة اليت تتعلق أ
على مستول العقيدة سباثل اغبقيقة النهائية اؼبؤكدة يف الفكر البوذم ك اؽبدؼ النهائي اؼبقصود من خبللو دبفهـو الذات اإلؽبية يف حىت 

كإف البوذية تصقل الوعي باؼبطلق ك البحث عن ربقيقو عن طريق .اإللو بوضوحالرغم من كوف البوذية غَت قائلة بعلى اإلسبلـ ك ذلك 
كوبتوم . ك تشارؾ الرحلة الورائية إُف اؼبطلق كالبحث عن يف األساس اؼبشًتؾ َف ييعرؼ يف اإلسبلـ بذكر اهلل. الًتبية األخبلقية ك اؼبمارسة

" الصدؽ"ك " القانوف"ك " القيمة اإلخبلقية"ك" التعليم"عديدة دبا فيها مفاىيم الذم ييعد من مبادئ البوذية الرئيسية على معاين  "الدارما"
موضوع بوذم , "(ديكَّها)"تنبعث اؼبعاناة . يف اإلسبلـ اليت تدؿ كذلك على عدة معافو " اغبق"كإنو من أقرب اؼبرادفات لكلمة ". اغبقيقة" ك

فيجب أف يتغلب اؼبرء على التعطش إُف . إُف أشياء فانية من ىذه الدنيا عباؿبةلنفس اؼبرء الغَت اؼبلطٌفة كاش متأصل عطٌ تأيضان من , آخر
كاؼبعاناة عكسها ليس حبالة اليسر فحسب بل اػبَت . أشياء سريعة الزكاؿ هبدؼ قبدة ذاتية من اؼبعاناة ك زبليص اآلخرين منها يف آفو كاحدو 

أم مشاركة اآلخرين يف معاناهتم فيقرب من مفهـو الرضبة " الكاركنا"أما . أحواؽبا اؼبطلق اؼبتعاِف عن النفس يف صبيع -"النَتكانا"األظبى أك 
كدراسة التعاليم البوذية اؼبثَتة للفكر ىذه . ك يعرب كبل اؼبفهوماف عن مبداءو متأصلو يف الوعي باؼبطلق على اؼبستول اإلنساين يف اإلسبلـ

" الزىد"ك( اؼبؤقتية")أنيٌكا"ك بُت , خاصة يف نفيهما لآلؽبة الباطلة"( ال إلو إال اهلل)"ك الشهادة األكُف " شونيا"تكشف عن اؼبماثبلت بُت 
فبل مطلق ك ال أزِف كال المتناىي إال الدارما كالنَتكانا كالشونيا ك ىو ما سيمسى ". فناء"ك  " اناتٌا" بُت , "ىول"ك " تنها"يف الدنيا ك بُت 

إف البوذية اؼبهايانية اليت . صبيع صفات يبكن تصورىا كأما التعطش إُف الزائل أصل اؼبعاناة كلها يف اإلسبلـ بالذات اإلؽبية اؼبتعالية عن
لفكرة لقريبة ل يعتربىا الكثَت كاؼبقًتب يف بعض اعبوانب من فكرة إلو شخصي متعدد الصفات ك ال يبكن اػببلص إال برضبة منو ك فضل

التنازؿ عن " )تاريكي"أك " الغَت مطلقا"اليت تستند إُف قدرة " نيمبوتسو"ك فبارسة . فزيقيعن اإللو الشخصي على اؼبستول اؼبيتااإلسبلمية 
 على كبو مذىلو " التوكل"الذم يشبو فكرةن إسبلمية ن عن ( األزِف" الغَت"اإلرادة الذاتية أماـ 
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لة البحث عن األساس اؼبشًتؾ يف جوىر مع أنو يبكن أف تكوف ىذه اؼبفاىيم مشاهبة بعضها لبعض بدالن من كوهنا متطابقة فإف ؿباك 
 .ميتَّبعيهماللتوافق بُت بتحٌمس الركحية ك التعبد بُت البوذية ك اإلسبلـ لىثىريٌة ك بإمكاهنا تقدًن أساس مقنع 

ة ظباكية ك صحيفعتبار البوذيُت من منيور إسبلمي كأتباع اكالكتاب يساعد على تطوير اؼبعرفة بالقرآف كالسنة حديثان ك يقًتح أنو يبكن 
ٌكن ك ييرجى من مثل ىذا اال. بالتاِف كأىل الكتاب أتباع الديانتُت كليهما من تقدير التعاليم الدينية لآلخر ك عًتاؼ الكبلمي أف يبي

ا موثوقا ك بالتاِف فييبذؿ اعبهد اعباٌد م سبيل مساعدة اؼبسلمُت على اعتبار البوذية كدين ك البوذيُت على اعتبار اإلسبلـ دارم. احًتامها
 . بو

يقصر الكثَت اؼبصطلح على اؼبسيحيُت ك اليهود فبينما ". أىل الكتاب"كلقد اختلف فقهاء اإلسبلـ كعلماؤه يف تفسَت التعبَت القرآين 
اىيم يذىب اغبنفية كالشافعية إُف أنو ييطلق على كل من أطاع نبيان أك كتابا مينىزالن ك ذلك يشتمل على من آمن بزبور داكد  ك صحف ابر 

اكلئك ( ـ۸ِ۰اؼبتوىف )كانتقد اإلماـ الشافعي رضبو اهلل . ك لقد كسع الكثَت نطاؽ اؼبصطلح ليشمل الزرداشتيُت ك الصابئُت. عليهما السبلـ
 . يؤيدىم( ـُٔٔاؼبتوىف )الذين يرفضوف مكانة أىل الكتاب للزرداشتيُت على أساس فتول صريح لسيدنا على بن أيب طالب رضى اهلل عنو 

. الصحف األكُف"يية من القرآف الكرًن من سورة األعلى تشَت إُف قد استدؿ أصحاب ىذا التفسَت اؼبفتوح ؼبصطلح أىل الكتاب بكل
اليت تتكلم ( الشعراء) ِٔمن سورة رقم ۹ُٔكمصادر اؽبداية كما وبتجوف بيية رقم ( ۹ُ-۸ُ:۸۳,األعلى")صحف ابراىيم ك موسى

( فاطر) ۳ٓ من سورة ِٓ يف القرآف أيضان يف آية" زبر"كلقد كردت كلمة . ثَت فبا يقولو القرآف الكرًن كعلى   اؼبتفقة " زبر األكلُت"عن 
يف القرآف "الزبر"أما اإلشارات األخرل إُف . "جىاءىتٍػهيٍم ريسيليهيٍم بًاٍلبػىيػِّنىاًت كىبًالزيبيًر كىبًاٍلًكتىاًب اٍلميًنَتً : "مباشرة بعد ذكرمن مضى من األنبياء

فهي أيضان تيثٌبت القوؿ بأف الصحف اليت ىي أقل رتبة من التوراة كاإلقبيل ( ِٓ:ْٓ, ك القمرْْ: ُٔ, ك النحل۸ُْ: ۳, عمراف آؿ )
على أية حاؿ من البعيد جدان أف . حىت ك إف َف تستحق التبجيل" الزبر"على كل حاؿ تستحق االستحساف كأمثلة " منزلة"كالقرآف لكنها 

ك بالتاِف يتضح بالتفحيص أف القرآف ال يقصر مكانة أىل الكتاب على . كر صحف مشكوؾ يف صحتها أك كاذبةيكرر القرآف الكرًن ذ 
 . اؼبسيحيُت ك اليهود فقط

ًإمبَّىا أيٍنزًؿى اٍلًكتىابي عىلىى  : "من سورة األنعاـ ُٔٓوبتجوف بيية  الذين يقصركف يف مقابل ذلك مفهـو أىل الكتاب على اليهود كالنصارلك 
تتلو اآلية . فلنبحث يف سياؽ اآلية باختصار. لكن سياؽ ىذه اآلية يرفض مثل ذلك القصر بدالن من الداللة عليو". ائًفىتػىٍُتً ًمٍن قػىٍبًلنىاطى 

ك " كتاب مبارؾ" ػكاآلية التالية تتكلم عن القرآف نفسو ك". ىدل ك رضبة"اؼبذكورة آيتُت أخريُت تيثبت إحدنبا صدؽ التوراة اؼبشتملة على 
ًتًهٍم لىغىاًفًلُتى  :ُٔٓمث تتلو آية . مصدر موثوؽ بو فيدؿ أسلوب ىذه . أىٍف تػىقيوليوا ًإمبَّىا أيٍنزًؿى اٍلًكتىابي عىلىى طىائًفىتػىٍُتً ًمٍن قػىٍبًلنىا كىًإٍف كينَّا عىٍن ًدرىاسى

 إذف. كاف مقصوران بطائفتُت من الناس فحسباهلل على اؼبسلمُت بتنزيل القرآف لكيبل يقولوا أف فضل اهلل   أنعماػبطاب على أف ما 
يبكن  مربر لو كيقود بنا إُف نتيجة الال  االستشهاد هبذه اآلية للداللة على قصر مكانة أىل الكتاب على اليهود كالنصارل دكف غَتىم 

ليس عن فهم معُت لكتاب اهلل ,  ناذبة( اليهود كالنصارل) على ةقاصر ( ػال" أىل الكتاب"كلمة) ك مع ذلك قد تكوف تفسَت. الدفاع عنها
بل أيضان عن العوامل التارىبية كاؼبمارسات اؼبميزة اليت تسجلها لنا التاريخ اإلسبلمي عن فرض اعبزية على غَت اؼبسلمُت ك أثره , فحسب

 . على تقسيم العاَف الثنائي إُف داراإلسبلـ كداراغبرب
أىل "بأف القرآف الكرًن يتضمن بالوضوح أدلة فهم أمشل لكلمة ,  إُف التفاصيل بدكف الرغبة يف الدخوؿ, ك يف النهاية يبكننا القوؿ

آيات قرآنية مؤيدة ك يستعرض الكتاب الذم يف أيدينا  .فحول تلك األدلةك أف احملاكلة اغبالية بإطبلقو على البوذيُت تنسجم مع " الكتاب
  . ؼبربرات الكبلمية ؼبقبوليتو ك االعًتاؼ بوأخرل إُف جانب الفقرات من النصوص البوذية يف ؿباكلة تقدًن ا

كاألرض . ك هبب أف يزٌكى ىذا السعي على أساس العقلية ك التجديد اللتُت بإمكاهنما تعزيز إمكانيات قباح العبلقات الوذية بُت األٌمتُت 
ك ىذا أمر مطلوب حبٌدة يف كقت أصبح الكبلـ  ضبعضان لبع اؼبشًتكة اؼبتواجدة بُت اإلسبلـ كالبوذية تتطلب التقدير كاالحًتاـ من اعبانبُت

بُت اؼبسلمُت ك  (۳ُ:۹ْ, سورة اغبجرات, القرآف الكرًن " )التعارؼ" ػمن رؤية قرآنية لبو  غَت مرحبان  إؽباءان  "صراع اغبضارات"عن 
 . ؾبتمعات العاَف األخرل ك قومياتو
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ك ما نقدمو ىنا عبارة عن . بُت اإلسبلـ ك البوذية يف اجملاؿ الركحي كاألخبلقي ةاؼبشًتك ةتتحٌرل اؼبقالة اليت بُت أيدينا األرض اؼبشاع
 أسلوب نرجوا أفيف بذلك  ناقم ك قد ,بلؽبا تفسَت بعض اؼببادئ البوذية يف ضوء الركحية اإلسبلميةحاكلنا من خ اليت سلسلة من التأمبلت

استخدامها كأساسو مكن تقدًن بعض اؼبماثبلت بُت التقليدين ك عليو فمن اؼب. بُت متبعي الديانتُتاغبوار  كييثرم ركح التفاىم ك يغٌذم
ية ظبالر  ةديعلى مستول العق (هايصلتقاستحاؿ ك ) بلفات بُت الديانتُتكربت اػب  فمهما. لبوذيُتتبادؿ بُت اؼبسلمُت ك احًتاـ اؼبلتعزيز اال
. لركحية كاألخبلقية بُت الديانتُتاالتفاؽ أك اؼبماثلة االكثَت من فإنو يتواجد ىناؾ بالضركرة  الشئ , "األسلوب الركحي"ك الدينية كالطقوس

 -لعقائد كالطقوسل مقارف ربليلعلى  اقتصرنا  إف خافيان مستًتان  سوؼ يبقىمشًتؾ  ساسأوجود بتوحي  ,نناقشكما س,كىذه اؼبماثبلت
. ربت اإلهباـ الفركؽ تغطيةال تستهدؼ فإهنا إليها اإلنتباه  سنلفتاؼبماثبلت اليت  أما. بُت الديانتُت ةن شاسع ذلك التحليل الذم ييربز فركقان 

أهنا أساليب من التعبَت عن  من غَت ارتباؾ ييصرٌح هباالقائلة بأف ىذه الفركؽ هبب أف ننطلق من اؼبقدمة كعلى العكس من ذلك كبن  بل
البد من احًتاـ فإنو  على ىذا.  بينهما بحث عن اؼبشًتكات الركحيةال حُت رفض بصمت يفتك ال  ,من الديانتُت د كل ديانةفرٌ ت
بدالن من أف يرغب اؼبرء يف التخلص منو ا هبب أف وبتفل هبذا االختبلؼ اؼبختلفة كم الدينية  كالتمايز اؼبتواجد بُت األشكاؿ ختبلؼ الا

 كإمبا, جلية بُت الديانتُت لكوهنا كاضحة اؼبتواجدة اؼبقاؿ كثَتان بالفركؽكلكننا ال هنتم يف ىذا , اىذ. "التقرييب التوحيدم األدب" بدافع
 . َف تتضح بعد ات اؼبشًتكة اليتموحالفكرية ك الطاألصداء اؼبماثبلت الركحية ك  اـ منصب علىىتماال

 :تجاه الروح ... وراء الحرف
ك ىذا يعٌت أننا لسنا كباكؿ . بديننا كبن صلك ما يت "باآلخر"ا يتعلق قدر اإلمكاف ؼب كباكؿ من خبلؿ ىذا اغبوار أف يكوف أسلوبنا شامبلن 

أف نوضح بعض نا قصدأيضان  ذلك يعٌت كما ,ور الذم نقدمو ىناتصاؿ مع البوذيُت بدعوهتم إُف التأمل يف التقليد اإلسبلمي من اؼبنياال
 .وىاعرفإمبا يريدكف أف يف عليها ك و طَّلعيللمسلمُت الذين قد ال  األفكار البوذية األساسية

صلى اهلل  آيات القرآف الكرًن كما ثبت من أحاديث النيبمن أساس اغبوار على أف نبٌت إُف  هندؼوؼ الشموؿ سمن  ننويو ؼبا ضاباالفًت ك 
  ؼبا, يعقتدىا ك يبارسها الناس عامة اليتعماؿ األ فكار كمن األ عنها عرباؼبعليو كسلم حىت أثناء كصولنا إُف بعض اللواـز العميقة غَت 

دئ ؼببااليت ذبلو ا  ةديناميكا الركحيلل ىذه لفحصامن خبلؿ عملية  بُت اؼبعتقدين للغاية بعض اؼبماثبلت كالتشاهبات اؼبدىشة تيهر
بدال من الزعم بإمكانية  ,لديانتُتبُت ا على مستول الركح أك اؼبطابقات اليت توحد ت ثبلااؼبم ىو ىنا كالذم نركز عليو. للعقيدة األساسية

نفس  من اػبطأ مقارنة العقيدة البوذية بالعقيدة اإلسبلمية كأهنما تقعاف على إنو ف. يةظبحصوؿ الوحدة على مستول ظاىر العقائد الر 
اؼبمارسة ىبتلف سبامان عن كما ييبٌت عليو من الفكر اإلسبلمي  تشكيليف  ان دكر  تلعب إذ كانت العقائد, كذلكا  يسإهنما ل. ستول الفكرماؼب

و ؤدييفاؼبعٌت الذم . نوعةتر ـبتلف يف التقاليد البوذية اؼببدك تقـو العقائد  فإف حىت ,ئد البوذية داخل تقاليد القـوالدكر الذم تلعبو العقا
 .  "ثَتاكادمال"بوذم لعند ا ىبتلف سبامان عن معناه " زًف" ػب دقتعاؼببوذم لل بالنسبة" العقيدة" مصطلح 

قًتاب من تقدير الطرؽ االذلك من سيمكننا فإنو بدأنا ببياف الفرؽ بُت عقيدة اإلسبلـ ك بُت اؼبعرفة الركحية اؼبوجودة داخل إطاره  إذا أما
بينما تتعلق العقيدة , ة ك بالتجارب الصوفيةيقائق القلب ك باألحواؿ التأملية الباطندفاؼبعرفة تتعلق ب. انتُتمقارنة الدي هبا اليت يبكن

ففي . ف أساس النجاة يف اآلخرة ك تعمل يف الوقت نفسو كأساس ك إطار لتلك التجارب الركحية يف ىذه الدنياباؼبعتقدات اليت تكوٌ 
كلو . على ما يسمى يف اإلسبلـ باؼبعرفة ك ال على مستول العقيدة, كلها  تكنَف ف إ, لبوذاات ايستحسن أف توضع  معيم معتقد اغبقيقة

أف النيريات الشارحة  ادبك . التشاهبات بُت تعاليمو ك بُت ركح الدين اإلسبلمي فسوؼ تربز  ركَّزنا على ىذا اعبانب من اؼبعرفة الركحية
ىذه  كليست –امبلن مع مصادر الوحي اإلسبلمي األساسية أم القرآف ك السنة النبوية عبوانب اؼبعرفة من اإلسبلـ تنسجم انسجامان ك

 تحيتالاؼبشًتؾ  ساسإدراؾ األ علىفمحاكلة فهم النيريات البوذية يف ضوء الركحية اإلسبلمية تساعدنا . ؽبا أك توسيعان  ان إال تفسَت  اعبوانب
ستول اؼبك ىكذا ستؤثر اؼبماثبلت اؼبكتشفة على . بُت البوذية ك الركحية اإلسبلمية ك ليس ما ىو مشًتؾ للبوذية كاإلسبلـ كما ىو ةلديانل

زيد تس هالكنفجوة كما ىي بقى التسوؼ . ةظبيالركحي بشكل ؿبتـو يف فهمنا للبعد الذم يباعد بُت اؼبعتقدين على مستول العقيدة الر 
 اًت فاقابلية الديانتُت للمقارنة ب

ي
 . رفت باغبدس على مستول الركحك عي حت ض فباثبلت ك تشاهبات ؼب
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ن فشل أم ؿباكلة لفرض شئ من التقارب على ىذا مفمن الواضح بلغة كبلمية صارمة أف الديانتُت زبتلفاف إختبلفان جوىريان ك ال بد 
رة تعدد اؼبذاىب كثالرغم من  على , لكن اإلسبلـ يف البوذية قابلة للنقاش" البلىوت" جدبتوامكاف اإل قضيةبينما , فبدايةن . اؼبستول
 لىالكبلـ ع نناكيبلكنو . لكل مدرسة من تلك اؼبدارسوَّف من عقائد عن اهلل يبكن االعًتاؼ هبا كيتيوجد فيو لب معُت اؽبوية , الكبلمية

البلىوت الذم  لكن ذلك" اهللبعرفة اؼب"ال مفر من البلىوت دبعناه الدقيق  بينما , اغبقيقة النهائية بدكف اللجوء إُف اؼبنيور الكبلمي
كإذا كاف تركيز اؼبرء على اؼبستول الركحي فمن  (mystical theology) ركحياالىوتان   ونإالىوتا مدرسيان بل  ليس نستخدموس

ك حقان ". اغبقيقة النهائية"أك " اؼبطلق"أك " اهلل"حىت على أعلى اؼبستويات اليت تبحث عن  ًتكةاؼبمكن جدان أف يستكشف األرض اؼبش
 . خلفية التعارضات الكبلمية يفماثلة الركحية ستكوف أخاذة للغاية إذا تأملنا فيها ىذه اؼب

يتافزيقا أك اؼبقد يتساءؿ اؼبرء من كجهة نير اإلسبلمية ما إذا كاف ىناؾ ما يربر ؿباكلتنا للذىاب كراء البلىوت ك إنبالو باسم الركحية أك 
ليو  ع عوؿالذم سن( اؼبيبلدية ُُُُـ )اإلماـ الغزاِف , يف اإلسبلـ ك ؾبدد عصره ساطُت الركحيُتاألسنجيب على لساف أعيم . التصوؼ

ىبربنا اإلماـ الغزاِف أف مدل علم الكبلـ مقتصر على اعبوانب الياىرية للعقيدة كأنو ال يبكنو اغبصوؿ على معرفة . يف ىذا اؼبقاؿ كيثران 
علم ، بل يكاد يكوف علم الكبلـ طريق نع هاليصرب يبكنتعاُف كصفاتو كأفعالو ال معرفة اهلل أفبل يدعي , ركحية باهلل ك بصفاتو ك أفعالو 

  ُ."اجملاىدة اليت جعلها اهلل سبحانو مقدمة للهدايةبكإمبا الوصوؿ إليو "، هاكمانعان عن هاالكبلـ حجابان علي
 : أكثق السبل إُف اغبقيقة ؽبو سبيل التصوؼيوضح بصراحة أكثر أف " اؼبنقذ من الضبلؿ"كإنو يف كتابو اؼبشهور عن سَتتو الذاتية 

إىن علمت يقينان أف الصوفية ىم السالكوف لطريق اهلل تعاُف  خاصة ك أف سَتهتم أحسن السَت ك طريقهم أصوب الطرؽ كأخبلقهم أزكى "
شيئا من  سَتىم ك أخبلقهم ك األخبلؽ بل لو صبع عقل العقبلء ك حكمة اغبكماء ك علم الواقفُت على أسرار الشرع من العلماء ليغَتكا 

  ِ."فإف صبيع حركاهتم ك سكناهتم يف ظاىرىم ك باطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة. يبدلوه دبا ىو خَت منو َف هبدكا إليو سبيبلن 
سبلمية بل يكٌوف إنو ال يعارض العقائد اإل. ك ىو ؾباؿ يسمو فوؽ مستول علم الكبلـ, ك تتعلق اؼبعرفة الصوفية دبجاؿ اؼببادئ النهائية

كما الحينا آنفان أنو ال تفعل الركحية اإلسبلمية شيئان سول إلقاء . بيعدان لعمقها الركحي ك قوهتا الركحية التحويلية باقتباس من نور النبوة
ة بل بالوصوؿ إُف ك ىي تقـو بذلك ال عن طريق معارضة العقائد الكبلمي. الضوء على اغبقيقة اعبوىرية ك أعمق اؼبعاين للوحي اإلسبلمي

ك من ىنا , ك اؼبعرفة يف نفسها تتطلب اغبدس الركحي ك ليس الشعور العقلي فقط. أعماؽ تلك العقائد عن طريق قدرة القلب الركحية
ب ك ك ىذه اجملاىدة تتضمن سلسلة من اآلداب الركحية مع الًتكيز على الصبلة كالصـو ك تصفية القل. تأكيد اإلماـ الغزاِف على اجملاىدة

. ك سوؼ تبلحظ الصلة اؼبهمة بُت اؼبيتافزيقا كاألخبلؽ من كجهات النير اليت تيهر من خبلؿ ىذه اآلداب. الركح عن الرذائل كلها
 لبوذمكيساعدنا إدراؾ ىذه الصلة الداخلية بُت الركحية كاألخبلؽ يف إدراؾ اؼبماثبلت كاؼبشاهبات بالًتبية الركحية كاألخبلقية يف التقليد ا

فنا ىنا ىو اؼبشاركة يف حوار مرتكز على اؼبماثبلت الركحية مع االحتفاظ بإدراكنا بفركؽ الًتكيز األساسية باإلضافة إُف فجوة يستحيل فهد
 سدىا تباعد بُت الديانتُت فيما يتعلق بأبنيتها العقائدية 

من فهم جوانبو لتقاليدنا الفكرية ك الركحية فهمان كامبلن كال يكوف مثل ىذا اغبوار مثمران من الناحية الفلسفية فحسب بل إنو سوؼ يبٌكننا 
ك ".الغَت"كىذه ىي اعبوانب اليت تبقى متضمنة أك غَت مؤكدة يف تقليدنا كاليت يبكن إدراكها بوضوح يف ضوء تلقيو اؼببادئ اؼبؤكدة يف دين 

لكن إمكانية . يما يتعلق باإلقتصاد الركحي ك اؼبنهج اعبدِفال تيتصور ىذه الفائدة اؼبشتملة على اإلستنارة اؼبتبادلة بدكف فركؽ أساسية ف
ى ظبو اغبوار كراء  ؾبرد إثبات القيم الركحية كاألخبلقية اؼبشًتكة بعيدة االحتماؿ بدكف شئ من إدراؾ األرض اؼبشًتكة بُت الديانتُت عل

                                                           
اؼبستصفى من علم األصوؿ  , أنو يذكر علم الكبلـ يف آخر تصانيفو الكبَتةصحيح أف اإلماـ الغزاِف كتب رسائل كبلمية ىو اآلخر ك . بياف العلم الذم ىو فرض كفاية, إحياء علـو الدين  ُ

ك لقد ػبص إيريك اكرمزيب موقف . يتكلم عن أصوؿ الفقو" اؼبستصفى"ذلك بأف كتاب . لكنو يبدكا أنو كاف يتكلم عن علم الكبلـ ىنا يف سياؽ صلتو بعلم الفقو ك فركعو الشىت. كارفع العلـو
 Ghazali—The Revival of, إيريك اكرمزيب." اسي من علم الكبلـ بقولو أنو كاف سبلحان للدفاع عن حقائق اإليباف ك َف يكن كسيلة يبكن هبا الوصوؿ إُف اغبقائقاإلماـ الغزاِف األس

Islam  طبعةOne World   مدينةOxford ص  2008سنة ,ْٔ. 
 .۳ٓص , تاريخ دكف, مدينة بَتكت, طبعة اؼبكتبة الشعبية, اؼبنقذ من الضبلؿ  ِ
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كردبا سيعترب دين الغَت كمقدـ . لتشكك ك ازدراء دين الغَتذلك بأنو يبكن بيسر ؼبثل ذلك اإلثبات أف يرافق االرتياب كا. اؼبستول الورائي
 . للقيم األخبلقية اإلهبابية برغم بطبلنو بدالن من كونو حقان 

من أجل ذلك . إذف ال يبكن ترؾ قضية الصدؽ ك اغبقيقة النهائية خارج إطار أم حوار يريد التجاكز عن خربشة سطح اؼبوافقة األخبلقية
ألف اإلنكار الياىرم لئللو ىذا يكٌوف "( عدـ قوؽبا باإللو"أك بتعبَت أدؽ )اإلىتماـ بقضية إغباد البوذية اؼبفًتض  خصصنا شئيان كبَتان من

كإننا نقًتح أف اغبقيقة النهائية اليت تيقر هبا البوذية ليست إال . أعيم العوائق يف سبيل اغبوار الفٌعاؿ بُت متبعي البوذية ك تقاليد دينية أخرل
ك حبسب علم الكبلـ اإلسبلمي يوصف اهلل بصفات عديدة ك . األدياف اؼبوَّحدة باإللو أك بتعبَت إسبلمي أدؽ بالذات اإلؽبيةما تسميو 

كلكن عندما ييلفت االنتباه إُف الذات اإلؽبية . سيكوف كثَت من ىذه األظباء غريبة على البوذية بل مستحيبلن فهمها بالنسبة للفكر البوذم
كما ,"اغبق"فاالسم اإلؽبي . يبكن إدراؾ األرض اؼبشًتكة بُت الديانتُت على اؼبستول الورائي" اغبق"ا الذاتية مثل ك إُف بعض صفاهت

فحسب بل " اغبقيقة"ك " الصدؽ"فالكلمة يف اللغة العربية ال تعٌت ". الدارما" ػيبكن ترصبتو داخل اإلطار البوذم ب, سنربىن عليو فيما يأيت
" القانوف"ك" الواجب"ك بالتاِف تتضمن ىذه الفكرة اؼبتعددة اؼبعاين تصورات مثل . أيضان " ما كجب"أك " فركضاغبظ اؼب"توحي بداللة 

كيبكن أف يساعد . أٌما على مستول أعلى فإنو ييسول بُت الدارما كاغبق كاغبقيقة النهائية". الدارما"أم اليت ىي من صلب معٌت " اؼبوافقة"ك
ماثلة الفكرية على اؼبستول اؼبيتافزيقي على تقريب الديانتُت مهما تعارضت إطارات أرثوذكسية أك تقليدية االعًتاؼ هبذا النوع من اؼب

 .للديانتُت
ك . إف تعريف األرثوذكسية يف اإلسبلـ ليس مبنيان على قضاء رظبي بل على القرآف كالسنة. يتطلب ذكر األرثوذكسية اؼببلحية التالية

كيف عصرنا ىذا . ذكسي ك من ليس كذلك تعاًف يف ضوء ىذين اؼبصدرين بإصباع العلماء يف عصر من العصورالقضيةاؼبتعلقة دبن ىو أرثو 
بأكسع التعريفات ك أمشلها ك ذلك بفضل الفتول اإلجتماعي أصدره كبار علماء اإلسبلـ بعماف يف يوليو " أرثوذكسية إسبلمية"قد عيرِّفت 
( األحناؼ ك الشوافع ك اؼبالكية كاغبنابلة)مذاىب أىل السنة األربعة : شبانية مذاىب فقهية أقر ذلك الفتول بأرثوذكسية ّ.۲َ۰ٓمن سنة 

 . كاإلباضية كالياىرية( اؼبذىب اعبعفرم كاؼبذىب الزيدم)مذىباف أساسياف للشيعة 
حىت كصف البوذية  . ة ربديدان عقائديان لكننا عندما نتوجو إُف البوذية ال قبد بدا من اإلعًتاؼ بفقداف تقليد معيارم فباثل ألرثوذكسية ؿبدد

فالبوذية تشبو شبكة مذاىب الفكر الركحية ك اؼبمارسة أكثر فبا تشبو ديانة موَّحدة . كدين مثل األدياف اؼببنية على التوحيد مشكوؾ فيو
لكن . يف نبذو تبادِفو كبَتو ألف فركعها العديدة ال زبتلف إختبلفان كاسعان على مستول العقيدة ك الطقوس فحسب بل تتشابك أحيانان 

ك لذلك حاكلنا أف نتعامل هبذه الكتلة من التعليم . اؼبذاىب البوذية كلها تتفق على تعاليم البوذا األساسية اؼبعربة عنها يف الشرائع البالية
باؼبماثبلت بالعقائد اإلسبلمية  بقدر اإلمكاف باإلضافة إُف معاعبة بعض من كجهات النير  اؼبعربة عنها يف اؼبذاىب اؼبتأخرة كاليت توحي

 . بوضوح أكثر
نعاًف اؼبذاىب الفكرية الرئيسية -بناءان على حدكدنا العلمية -الرغم من أننا اقتصرنا تأمبلتنا على بعض اؼببادئ ضمن التقليد البوذمعلى ك 

ك ( العربة الكبَتة)ك مهايانا ( سبيل الكبار)ثَتاكادا : يف البوذية ك ندعوا كلها إُف اؼبشاركة يف ىذا اغبوار أم فرعُت رئيسيُت ؽبذه الديانة
الذم )ك يوغا تشارا  ْ(الطريق الوسط الذم أسسو ناغارجونا تقريبان يف القرف الثاين اؼبيبلدم) يتكوف األخَت من اؼبذاىب مثل مدىيامكا 

أسسو بوذيدارما الذم ىاجر )مذىب تشُت الصيٍت , (دتقريبان يف القرف الرابع أك اػبامس بعد اؼبيبل" كاسوباندىو"ك " آسانغا"اسسو أخواف 
ك مذىب البلد الطيب اؼبتأصل أيضان يف ( ٓ.ك ىذا ىو أساس مذىب زًف يف الياباف, من اؽبند إُف الصُت يف أكاخر القرف اػبامس اؼبيبلدم
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ك أخَتان تقاليد كجرايانا ( كجودك ًشن)اف ك يف الياب( كمدرسة تشنغ تشو تسنغ)النصوص اؼباىايانا اؽبندية لكنو قد أصيغ صياغة صينية 
ك ىذا السرد ما أريد أف يكوف .( طريق أدمانيت اؼبعركؼ أيضان كبوذية تنًتية اليت ازدىرت أساسيان يف التبت ك اؼبعركفة يف الياباف كًشنغوف)

 .شَت إليها ىناجامعان ك مانعان بل إنو يلقي الضوء على  بعض اؼبذاىب الرئيسية داخل البوذية ك اليت سوؼ ن
يف ضوء ىذه اؼبماثبلت قدر ديانة الغَت بتقدير أعمق ك أف يضعوا اإلختبلفات العمقية بُت تقاليدىم , ك نأمل أف يعًتؼ متبعوا كل ديانة

بار اإلسبلـ نوعان فبإمكانو مساعدة اؼبسلمُت على اعتبار البوذية دينان حقيقيان ك مساعدة البوذيُت على اعت: يف إطار وبدده اإلحًتاـ التبادِف
ك ىذا اإلعًتاؼ التبادِف بوحده ذك فائدة عييمة ك ليس إال أنو يدعِّم ذلك النوع من اإلنسجاـ اؼبتحقق بغاية من . من الدارما اؼبوثوؽ بو

 .السهولة على مستول األخبلؽ

 لمحة عن التاريخ
كفاران أك مشركُت   -بإنباؿ الديانات األخرل, ؽبندكس كالزرداشتيُتإُف جانب ا –َف يعترب اؼبسلموف على امتداد التاريخ اإلسبلمي البوذيُت 

أم استحقوا ضباية السلطات اغبكومية حيث كاف , أك اؼبلحدين بل أتباع ديانة موثوقة هبا ك بالتاِف منح البوذيوف مكانة أىل الذمة رظبيان 
  . السلطات اؼبسلمة اليت كانت مسئولة عن ضباية تلك اغبقوؽاالعتداء على حقوقهم الدينية أك اإلجتماعية أك القانونية خبلفان لذمة 

فكاف من أقدـ لقاءات اؼبسلمُت بالبوذيُت كأجزمها .  كسنتعٌلم كثَتان من حملة سريعة عن أسس تقييم مسلم ؼبكانة البوذيُت القانونية كالدينية
فأثناء فتح . ـ ۳ُُالشاب ؿبمد بن قاسم  على السند سنة بأرض اؽبند  ذلك الذم كقع خبلؿ غارة قصَتة كناجحة شٌنها القائد األموم 

بدىم ك تلك البلدة ذات أغلبية بوذية تسٌلم القائد عريضة من قبل اؽبندكس ك البوذيُت اؼبواطنُت ؼبدينة مهمة برانباف آباد عن إعادة بناء معا
فكاف نتيجة لتلك . راجع بدكره علماءه الكبار فاستشار زعيمو كاِف الكوفة حجاج بن يوسف الذم. ضباية حقوقهم الدينية عمومان 

فكتب . اؼبفاكضات ربرير موقف رظبي قدِّر لو أف يكوف سابقة حاظبة للتسامح الديٍت بالنسبة لقركف التالية من اغبكم اإلسبلمي باؽبند
 : اغبجاج إُف ابن قاسم رسالة ربولت فيما بعد إُف ما عرؼ بقرار برانباف آباد

ك ال أجد  عليهم شيئان من . رانباف آباد عن بناء البد ك اؼبعابد األخرل ك التسامح يف األمور الدينية عادلة ك معقولةإف عريضة زعماء ب"
كألهنم قد صاركا أىل ذمة ليس لنا على أنفسهم  ك أمواؽبم . فلقد أطاعونا ك توٌلوا أداء اعبزية إُف اػبليفة. حقوؽ لنا بعد أداء اعبزية اؼبعركفة

 ٔ." ك ال هبوز ألحد أف يعيقهم. فاظبح ؽبم باتباع دينهم. من سبيل
اليت حوصرت ألسبوع مث فتحت ببل "( ألور"مدينة )ير الذم قالو دبدينة الركر ٕك يذكر اؼبؤرخ العريب الببلذرم قوؿ ؿبمد بن القاسم الشو

اال ككنائس  ما البد: "ل أف ؿبمد بن قاسم قاؿيرك . َف يكن ىناؾ إراقة الدـ كسوؼ ال تيقاـك الديانة البوذية: عنف حسب شركط صارمة
 ٖ."النصارل كاليهود كبيوت نَتاف اجملوس

 ٗ"بكى أىل اؽبند على ؿبمد، كصوركه بالكَتج"كلسنا نتعجب فبا قبده يف كتاب اؼبؤرخ اؼبذكور بأنو عند كفاة ؿبمد بن قاسم 
م من أف الرؤساء البلحقُت اختلفت درجة إخبلصهم بتلك السابقة الرغعلى كالنقطة اليت نتكلم عنها ىنا كبلمية أكثر فبا ىي سياسية 

نحوا نيريان نفس اؼبكانة الدينية كالقانونية اليت ك هبب أف يؤٌكد على أف البوذيُت مي . َُالقانونية اليت ثبٌتت مبدأ التسامح الديٍت يف اؽبند
                                                                                                                                                                                                 

ك َف يفهم مراده أحد سول تلميذ كاحد . يف يده زىرة اليت َف يلفظ فيها البوذا قط إال أنو رفع" خطبة الزىرة"تعد خطبة البوذا الساكتة اؼبشهورة ب . ۳۹ك  ۳ٔص  , ُج , ۹۳۹ُ
أيها , ك ىأنذا استسلمو إليك, شبُت للغاية ,  عندم كنز كرائي ك ركحي: "يركل أف البوذا قد قاؿ. ماىاكاسيابا الذم يعترب اؼبرشد األكؿ ؼبدرسة زًف كإف كاف اؼبذىب َف يزدىر إُف بعد عدة قركف

 . ۳ُٔك  َٔص , ُج , ر السابقاؼبصد!" اؼباىاكاسيابا احملًـت
, ۰َِٔسنة , New Delhiمدينة , Promillaطبعة , Chachnamah Retold—An Account of the Arab Conquest of Sindh, غوبند خوشاالين  ٔ
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 . ۳ِْ-ِِْص , ۹ُٖٖسنة , مطبعة اؽببلؿ بَتكت , فتوح البلداف, أبو اغبسن الببلذم  ٖ
طبعة , لشيخ ؿبمد إكراـ History of Muslim Civilization in India and Pakistanكؼبزيد من التفاصيل يرجى النير يف كتاب . ِْْص  .اؼبصدر السابق  ٗ

Institute of Islamic Culture , مدينةLahore , ۹ٖ۹ُسنة . 
استثنائيان على اإلذباىات ...  لقد كاف التدمَت يف كاالهبي ", و كما يقوؿ العاَف البوذم ألكساندر برزينلكن. ـ۳ٖ۲ال يبكن للمرء إنباؿ حوادث مثل تدمَت القوات العباسية دير كاالهبي سنة   َُ

خاطئة أيمر  كانت تلك الفعلة إما من عمل قائد عسكرم متعصب دبحض رأيو أك نتيجة عملية. ك ىناؾ تأكيبلف معقوالف لذلك. الدينية السائدة عمومان ك سياسة العصر العباسي األكؿ الرظبية
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ا اإلعًتاؼ داللة كاضحة على أف الديانة اليت كاف يتبعها ك يدؿ ىذ". أىل الكتاب"مينحت للمؤحدين مثلهم أم لليهود كالنصارل أك 
نح أتباعها دبثل ىذه االمتيازات ك إف َف , بل عيدكا كأىل الكتاب فبا يدٌؿ ضمنان . ىؤالء البوذيوف َف تكن تساكم الديانات الوثنية اليت َف يبي

 . على كوهنم متلٌقُت لوحي إؽبيو موثوؽو بو, يدٌؿ صراحة
كأنو نشأت إجابة حٌجاج , أف التقدير القانوين الذم مينح للبوذيُت كاف يف اغبقيقة أمران متعلقان بالسياسة ال بالعقيدة كقد يقوؿ اؼبعًتض

ال شك أف براصباتية كتلك لعبت بدكرىا يف ازباذ القرار .اغبدسية ك إجابة قائده عن براصباتية قاسية ك بدالن من التفكَت الكبلمي الدقيق
م ىو أف علماء اإلسبلـ يف تلك اغبقبة َف يركا تلك السياسة الرباصباتية ـبالفة ألم مبداءو من مبادئ العقيدة اإلسبلمية السياسي لكن اؼبه

فإنو يدؿ مىنح االعًتاؼ القانوين ك اغبماية السياسية ك التسامح الديٍت للبوذيُت . فكانت الرباصباتية تعاضد اؼببدأ. ك ال يركنو كذا حىت اليـو
ك لو عارض اؼبسلموف ذلك . لطريق الركحي كؾبموعة القواعد اإلخبلقية للعقيدة البوذية مستمدة من كحيو إؽبي موثوؽ بوعلى أف ا

فقط ككمخالفة ؼببادئ " السياسة الواقعية"فسيجب تفسَت العرؼ التارىبي ؼبنح البوذيُت مكانة أىل الكتاب على أفضل كجو كنوع من 
لكننا سنربىن على أف . ريبة ىي منح الشرعية الدينية للديانة الباطلةعب ان لتفسَت ك بالتاِف يكوف اؼبرء مرتكبعقائدية معيٌنة على أسوا كجوه ا

بكوف البوذيُت أتباع ديانة موثوقة هبا حىت ك لو بدا ؽبم أف تلك الديانة -بطريقة كجودية حدسية غَت ملفوظة بصراحة-اؼبسلمُت قد أقركا 
التشاهبات "كأف اؼبسلمُت األكائل أثناء اتصاؽبم بالبوذية الحيوا  أف قدران من , عض اعبوانب األساسيةتعارض اإلسبلـ فيما يتعلق بب

ك أف قرار رجاؿ , بُت البوذيُت ك أىل الكتاب يكفي مربران ؼبنح البوذيُت نفس اغبقوؽ القانونية كالدينية اليت منحت ألىل الكتاب" العائلية
ة عن الرغم من التحفيات ك التحذيرات ك ؿباكالت الدحض الناذبعلى اف يف الواقع كفق الشريعة اإلسبلمية  كُتالسياسة كالقادة الرباصباتي

 . ندرة مؤلفات علمية للمسلمُت تصرٌح من الناحية العقائدية دباكاف متضمنان يف منح البوذيُت مكانة أىل الذمة العصبية اؼبسلمة كبرغم
ت ىذا اؼبوقف اؼبسلم اؼببٌكر ذباه البوذية ك تقدًن تربير كبلمي أك ركحي أكثر كضوحان ؽبذا سوؼ يكوف من اؼبفيد فحص مزيد من دالال

كإذا اعًتؼ بكوف البوذيُت مثل . كسوؼ تكوف أنبيتو بالنسبة للحوار بديهية. اؼبوقف الذم أسس بنياف سياسة التسامح الرظبية ذباه البوذية
ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا  . "الناجية كما تعرب عن ذلك اآلية التالية من القرآف الكرًن أىل الكتاب فبل بد أف يكونوا يف ضمن الطوائف

: ۲, سورة البقرة." )وبىٍزىنيوفى الى ىيٍم  كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كى كىالنَّصىارىل كىالصَّابًًئُتى مىٍن آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىعىًملى صىاغًبنا فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًِّمٍ 
 (ٗٔ: ٓ, اؼبكررة يف سورة اؼبائدة, ۲ٔ

إذا كاف البوذيوف مثل اليهود كالنصارل كالصابئُت سيعامىلوف : من بُت أىداؼ ىذه اؼبقالة تصريح دبا ظل متضمنان حىت اآلف إُف درجة كبَتة
رين يف ىذه اآلية ينبغي أف يتمكن اؼبسلموف من اعتبار العقائد البوذية معرٌبة عن اؼبذكو " اؼبؤمنُت"معاملة أىل الكتاب كيدخلوف يف دائرة 

ك هبب أف يكوف من اؼبمكن  يف ضوء اآلية اؼبذكورة ". أعماالن صاغبةن "كاألعماؿ اليت تأمر هبا الديانة البوذية " اإليباف باهلل ك اليـو اآلخر"
ٍلنىا . "مع رسالة ثابتة فريدة  أرسل هبا صبيع األنبياء آنفا الربىنة على أف جوىر الرسالة البوذية يتفق ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ نيوًحي  ًمٍن قػىٍبًلكى كىمىا أىٍرسى

سورة " )لًلريسيًل ًمٍن قػىٍبًلكى مىا يػيقىاؿي لىكى ًإالَّ مىا قىٍد ًقيلى : "ك اآلية التالية تؤيد انفرادية الرسالة( سورة األنبياء) ًإلىٍيًو أىنَّوي الى إًلىوى ًإالَّ أىنىا فىاٍعبيديكفً 
 (۳ْ: ُْ,فصلت

فىًإٍف آمىنيوا دبًٍثًل مىا  ":مثلو"كإف َف يبكن الربىنة على أف جوىر الرسالة البوذية ىي نفس رسالة القرآف ردبا سيمكن الربىنة على أهنا رسالة 
ذا فسييحـر اؼبرء عن شئ كثَت فبا يكٌوف أساسان قانونيان ك دينيان أك عن كإذا َف يبكن حىت ى(. ۲۳ُ: ۲,سورة البقرة)ا آمىٍنتيٍم بًًو فػىقىًد اٍىتىدىكٍ 

                                                                                                                                                                                                 

أنير مقاؿ برزين بعنواف ." ك َف يكن ذلك جبهاد ضد البوذيُت خاصة. هبا من أجل خلط العرب بُت اعبينيُت يف مبلبس بيضء ك بُت أنصار أيب مسلم ك عدـ التمييز البوذيُت عن اعبينيُت
برزين . أرشيف د: أرشيف برزين البوذية"على موقعو " التفاعل التارىبي بُت اؼبدنية اإلسبلمية كالبوذية قبل ؾبئ إمرباطورية اؼبغولية"

http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/e-:البوذية
blished_manuscripts/historical_interaction/pt2/history_cultures_10.htmlbooks/unpu . أما ما بقي ـ أمثلة العنف ببل مبادئ أخبلقية على يد

فيجب أف تفسر . ت سبتثل بالتصورات اإلسبلميةالدكؿ اؼبسلمة اليت كان" مثل تدمَت معبد ناالندا على يد خبتيار خلجي كانت ـبالفة لئلذباىات الدينية السائدة عمومان ك سياسة, القادة الشرس
 ."كانت حقوؽ اؽبندكس كالبوذيُت مقدسة لكوهنم ذميُت: مثل ىذه األفعاؿ كإستثناءآت عسكرية سياسية اليت تثبت اغبكم الديٍت

http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/e-books/unpublished_manuscripts/historical_interaction/pt2/history_cultures_10.html
http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/e-books/unpublished_manuscripts/historical_interaction/pt2/history_cultures_10.html
http://www.berzinarchives.com/web/en/archives/e-books/unpublished_manuscripts/historical_interaction/pt2/history_cultures_10.html
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انة اؼبنطق الركحي ؼبا اعتاده اؼبسلموف من منح البوذيُت مكانة أىل الكتاب ألف تلك اؼبكانة  تدؿ كالبد على أف الديانة اليت يتبعوهنا دي
 ُُ.لى األقلموثوقة هبا كمٌنزلة من عند اهلل أك أهنا كانت يف األصل كذا ع

بتعبَت " أىل الكتاب" ػب" أىل الذمة"ك هبب أال ننسى أنو ىناؾ جداؿ مثَت يف الًتاث الفقهي عن قضية جواز تسمية الذين منحوا مكانة 
فقاؿ اإلماـ الشافعي ك ىو أحد مؤسسي اؼبذاىب الفقهية األربعة ألىل السنة أف إشارة القرآف الكرًن إُف صحف إبراىيم ك موسى . دقيق

مث قٌرر اإلماـ أنو هبوز اعتبار الزرداشتيُت . يبكن أف يستدؿ هبا على أف اهلل تعاُف أنزؿ كتبان غَت الىت ذكرىا يف القرآف خاصةن " زبر األكلُت"ك 
     ُِ.باإلضافة إُف معاملتهم معاملة أىل الذمة" أىل الكتاب"

 مقّدمات الحوار القرآنية 
 :  بصراحة على اآليات القرآنية التالية عن اغبوارإف موقفنا من اغبوار بُت األدياف مبٌت

  (۳ُ: ْٗ, سورة اغبجرات... )ايىا أىيػيهىا النَّاسي إًنَّا خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى كىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبنا كىقػىبىائًلى لًتػىعىارىفيو 
  ٍؼي أىل يىاتو لًٍلعىاًلًمُتى كىًمٍن آيىاتًًو خىٍلقي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى  (۲۲: ۳۰, سورة الرـك) ًسنىًتكيٍم كىأىٍلوىاًنكيٍم ًإفَّ يف ذىًلكى آلى
  اًدؽٍبيٍم بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني ًة كىاٍلمىٍوًعيىًة اغبٍىسىنىًة كىجى   (۲ُٓ: ُٔسورة النحل) ادٍعي ًإُفى سىًبيًل رىبِّكى بًاغبًٍٍكمى

ك لن ينجح طلب اؼبعرفة إال إذا كاف اغبوار . اؼبعرفة بالغَت كاؼبعرفة بالنفس, افز على اؼبعرفة إف تنوع الناس ك اإلختبلؼ بينهم ؽبو اغب
 :مبنيان على ما ىو أحسن يف عقيدة اؼبرء ك يف عقيدة اكلئك الذين وباكرىم اؼبرء

نىا كىأيٍنزًؿى ًإلىٍيكيٍم كىًإؽبىينىا كىًإؽبىيكيٍم كىاًحده كىكبىٍني لى كىالى ذبيىاًدليوا أىٍىلى اٍلًكتىاًب ًإالَّ بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني ًإالَّ الًَّذينى ظىلىمي  وي وا ًمنػٍهيٍم كىقيوليوا آمىنَّا بًالًَّذم أيٍنزًؿى إًلىيػٍ
 (ْٔ: ۲ٗسورة العنكبوت) ميٍسًلميوفى 

. مرنة ك ليست بثابتة, كما سنرل, ىذه اآلية الكريبة تصرٌح بذكر أىل الكتاب أم اليهود كالنصارل فقط لكن حدكد ىذا اؼبصطلح
ـر أمة من األمم من الوحي . فيمكن إذخاؿ صبيع األدياف السماكية ربتو ك بذلك يشمل ىذا اؼبصطلح اإلنسانية كلها بناءان على أنو َف ربي

كما ىو ك على   كاآلية التالية تؤيد ىذا اؼبقدمة األساسية من مقدمات اغبوار مع التأكيد يف جانب على الوحدة الداخلية لرسالة الدين
  :التنوع الياىرم للصور اليت تغطي ىذه الرسالة الفريدة

  (۳ْ: ۰ُسورة يونس) كىًلكيلِّ أيمَّةو رىسيوؿه 
  ليوىكيٍم ةن كىلىًكٍن لًيىبػٍ ٍستىًبقيوا اػٍبىيػٍرىاًت ًإُفى اللًَّو مىٍرًجعيكيٍم يف مىا آتىاكيٍم فىاًلكيلٍّ جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنا كىلىٍو شىاءى اللَّوي عبىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدى

يعنا فػىيػينىبِّئيكيٍم دبىا كيٍنتيٍم ًفيًو زبىٍتىًلفيوفى   (ْٖ: ٓ, سورة اؼبائدة) صبًى
  ٍى ؽبىيم  (ْ: ُْ, سورة إبراىيم) كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ بًًلسىاًف قػىٍوًمًو لًييبػىُتِّ
  ٍنىا إًلىي يػٍ نىا ًإُفى إًبٍػرىاًىيمى كىًإظٍبىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كى ًإنَّا أىٍكحى يػٍ نىا ًإُفى نيوحو كىالنًَّبيُِّتى ًمٍن بػىٍعًدًه كىأىٍكحى يػٍ يػىٍعقيوبى كىاأٍلىٍسبىاًط كىًعيسىى كىأىييوبى كى كىمىا أىٍكحى

نىا دىاكيكدى زىبيورنا   ْ,سورة النساء) نىاىيٍم عىلىٍيكى ًمٍن قػىٍبلي كىريسيبلن َفٍى نػىٍقصيٍصهيٍم عىلىٍيكى كىريسيبلن قىٍد قىصىصٍ  .كىييونيسى كىىىاريكفى كىسيلىٍيمىافى كىآتػىيػٍ
:ُٔ۳- ُْٔ ) 

  ً(۲ٓ: ۲ُ,سورة األنبياء) كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ نيوًحي إًلىٍيًو أىنَّوي الى إًلىوى ًإالَّ أىنىا فىاٍعبيديكف 

                                                           
لكنهم َف يبقوا ـبلصُت بذلك . يان موثوقان بو يؤسس تقاليدىم اػباصة بالكلىذه اؼببلحية األخَتة مهمة جدان ألنو يتفق صبهور علماء اؼبسلمُت على أف أىل الكتاب ىم الذين تلقوا كح  ُُ

ك لقد أشار البوذا نفسو إُف حتمية مثل ذلك اإلكبطاط يف عديد من تنبؤاتو اليت أدت إُف مزيد من . الوحي إما بتحريفات متعمدة يف صحفهم أك نتيجة إلكبطاط الذم ينتج الزمان من مركر الزمن
 ك يف رأم إيدكرد كونزه . مركر طبسة قركف على موتو التنبؤات بعد

طبعة , The Other in the Light of the One—The Holy Qur’an and Interfaith Dialogueؼبزيد من الشرح على ىذا اؼبنيور يينير كتابنا    ُِ
Islamic Texts Society , مدينة Cambridge ,سنة ,ََِٔ. 
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  (۳ْ: ُْسورة فصلت) ا قىٍد ًقيلى لًلريسيًل ًمٍن قػىٍبًلكى مىا يػيقىاؿي لىكى ًإالَّ مى 

يبكن االستدالؿ اعباد بناءان على ىذه اؼبقدمات على أف البوذا كاف نبيان ك أنزلت عليو رسالة قيدِّر ؽبا أف تكوف أساسان لشعب ديٍت 
 ُْٔ: ْ, اهلل تعاُف يف كبلمو اجمليد يف سورة النساءَف يصرٌح القرآف بذكر البوذا لكن اؼبرء يستطيع أف يربىن يف ضوء ما يقوؿ . عاؼبي

ك فبا يقوم ىذه الربىنة مبلحية أنو ينتمي أكثر . أنو من اؼبمكن جدان أف البوذا أحد اإلنبياء الذين َف يرد ذكرىم يف الوحي اإلسبلمي
على أف البوذا نيب " كلكل أمة رسوؿ"ان بيية من سكاف األرض إُف األمة اليت أسسها البوذا كيبدكا أنو يبكن اإلستدالؿ منطقي%  ۰ُمن 

 . تلك اعبماعة الواسعة من أتباعو

 :رسولك  البوذا
ك " ًبٌكو ناناموِف"يوضح . من  بُت األلقاب اليت قد لٌقب البوذا نفسو هبا" الذم قد ذىب"ك " الذم قد أتى"دبعٌت " تثٌا غاتا"قبد لقب 

( ؾٌبهيما نيكايا" )احملادثات اؼبتوسطة"ظبية إلحدل ؾبموعات الصحائف الرئييسية البالية اؼبعٌت الثنائي يف ترصبتهما الر " ًبٌكوبوذم"
باإلشارة " الذم قد ذىب"أم " تثٌا غاتا"ك " الذم قد أتى"أم " ثثٌا أغاتا"ػيوٌضح شارحوا النصوص البالية معٌت اؼبصطلح ب: " بقوؽبما

هبدر بنا أف  ُّ."بسَته الذايت على الطريق" قد ذىب"عليو اؼبوت كالذم إليو  الذم قد أتى فينا برسالة من الذم ال يطرأ"إُف معٌت 
: ية نقتبس اؼبزيد من كصف كظيفة البوذا ألنو يؤيد االستدالؿ اؼبذكور آنفان على أف البوذا يف اغبقيقة من أنبياء أرسلهم اهلل إُف اإلنسان

اآلخر يف سلسلة اؼبتنوَّرين تنويران كامبلن يبعث كل كاحد منهم كحيدان   ليس البوذا حكيمان من اغبكماء أك معلم األخبلؽ فحسب بل ىو
هبا يصبح طريق (  ساسانة" )شريعة"يف عصر من العصور اليبلـ الركحي ك يكتشف اغبقائق العميقة عن حقيقة الوجود ك يؤسس 

 ."اػببلص يف متناكؿ اإلنسانية من جديد
"(. النَتكانا: "بالسنسكريتية" )الدٌما" ػك أيضا ب"( نَتكانا: "بالسنسكريتية" )نًبٌانا" ػؼبعركؼ بيستمد جوىر ىذه الشريعة من تنوير البوذا ا

كيوصف ىذا النٌبانا بعبارات تالية ضيمت كل كاحدة منها إُف جانب نقائضها كأشكاؿ كثَتة للعبودية اليت قاؿ البوذا أنو قد حبث عن 
 اػببلص منها كأدركو 

 من العبودية,  تولدالسبلمة األظبى اليت َف 
 من العبودية, السبلمة األظبى اليت التشيخ 
 من العبودية, السبلمة األظبى اليت التتوعك 
 من العبودية, السبلمة األظبى اليت التنقضى 
 من العبودية, السبلمة األظبى اليت ال حزف معها 
 ُْمن العبودية, السبلمة األظبى اليت التتلوَّث 

أك " الطريق"يبكن ترصبة ىذه الكلمة دبصطبلحات مثل , كما سوؼ نبلحظ فيما يأيت  -"الدٌما"ىذا التنوير بلغة يستمر البوذا يف كبلمو عن 
الطريق " ػمرادؼ فعليان ل" التنوير"إذف . يف جانب آخر" الصدؽ اؼبطلق"أك " اغبقيقة اؼبطلقة" ػيف جانب ك ب" قيمة أخبلقية"أك " الشريعة"

لطيف  ال , ال يدرؾ دبجرد التفكَت, ىادئ ساـو , صعب فهمو, ال يرل بسهولة, عميق"بأنو " الدما"بوذا فيصف ال". اؼبوصل إُف التنوير

                                                           
 طبعة , ترصبو بٌكو ناناموِف ك بٌكو بوذم The Middle Length Discourses of the Buddha—A Translation of the Majjhima Nikayaكتاب    ُّ

The Pali Texts Society  مدينةOxford , ِْص , ۹۹ُٓسنة . 
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. ك بالتاِف يبقى جوىر التنوير مستحيل اإلخبار عنو ك يكتشفو اغبكماء فقط ك يستحيل إدراكو بالتفكَت فقط." يكتشفو إال اغبكماء
 ُٓ."يل أف يسعو شئ كما يستحيل التعبَت عنويستح" "Diamond Sutraماس سوترا "حسب , "اغبق"ك

صل من خبللو على التنوير اغبقائق النبيلة "كىذا احملتول اؼبمكن إببلغو الكتشاؼ التنوير يتلخص يف . فبل يبكن اإلخبار إال عن طريق وبي
يف أستيبانا " متنزه الغزالف"ـ طبسة رىباف يف كالتصريح هبذه اغبقائق ىو الذم وبرؾ عربة الدارما يف خطبة البوذا األكُف ألقاىا إما". األربعة
لقد شيرحت تلك اغبقائق يف . انقضاء اؼبعاناة ك الطريق اؼبؤدم إُف انقضاء اؼبعاناة, منشأه اؼبعاناة, كجود اؼبعاناة: ك ىذه اغبقائق ىي. ببنارس

 : ءؿ البوذايتسا. ك إليكم عرضها اؼبلَّخىص يف الفقرة التالية. ـبتلف األماكن بأساليب متعددة

عدـ حصوؿ . اغبزف ك الرثاء ك األَف ك األسى ك اليأس معاناة. اؼبوت معاناة.اؼبرض معاناة. الكرب معاناة. اؼبولد معاناة" "ما ىي اؼبعاناة؟"
 . فهذه ىي اؼبعاناة. اػبمسة الناذبة عن التماسك معاناة ُٔك التجٌمعات, اؼبرء على ما يريده معاناة

أم الرغبة يف . االبتهاج يف ىذا ك ذاؾ. يرافقو هبجة ك الشهوة, ة؟ إنو التوؽ الشديد الذم يؤدم إُف ذبديد الوجودك ما ىو منشأ اؼبعانا
 .ىذا يسمى دبنشأ اؼبعاناة. الشهوات اغبسية ك التوؽ إُف الوجود كإُف العدـ

 .التخٌلي عنو ك إطبلؽ سراحو ك رفضو ك ما ىو انقضاء اؼبعاناة؟ إنو انقضاء نفس التوؽ ك فناءه اػباِف عن البقاء ك تركو ك
 ك ما ىو الطريق اؼبؤدم إُف انقضاء اؼبعاناة؟

النير الصحيح ك النية الصحيحة ك الكبلـ الصحيح ك العمل الصحيح ك اؼبعيشة الصحيحة كاعبهد :إنو الطريق الثيماين النبيل أم 
 ُٕ."ؤدم إُف انقضاء اؼبعاناةىذا ما يسمى بالطريق اؼب. الصحيح كاليقية الصحيحة كالًتكيز الصحيح

فالذم يتخلص من اؼبرء ليس إال اؼبعاناة . ك من اعبدير باؼببلحية أف التعريف القرآين للخبلص يف اإلسبلـ مرتبط مباشرة بإنقضاء اؼبعاناة
بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىعىًملى صىاغًبنا فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًٍِّم كىالى  ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالنَّصىارىل كىالصَّابًًئُتى مىٍن آمىنى : يف النار بالضبط

ىل يقع النوعاف من اؼبعاناة : "ك قد يتساءؿ اؼبرء(.ٗٔ:  ٓ,ك مثلها يف سورة اؼبائدة. ۲ٔ: ۲,سورة البقرة) وبىٍزىنيوفى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم 
ا ترتبط الفكرة اؼبسلمة عن ذبنب اؼبعاناة بتجنب العذاب اػبلد يف النار يبدك أف رسالة البوذا تتعلق بانقضاء على نفس اؼبستول؟ فبينم

جانب دنيوم النقضاء ,بعكس ذلك , كما يوجد)لرسالة البوذا " أخركم"كمع ذلك فبل شك أف ىناؾ جانب ." اؼبعاناة يف ىذه الدنيا
 من خطب يذكر فيها كجود الحق على اؼبوت بلغة يبكن أف تًتجم  إُف مصطلحات ك يتضح ذلك يف كثَت( اؼبعاناة يف اإلسبلـ

إف مبدأ اؼبسئولية كجٍت اؼبرء يف اآلخرة  شبرة أعماؿو عملها يف . بناءان على نوع أعماؿ عملها اؼبرء يف ىذه الدنيا" كاعبحيمي " السماكم"
 :لمات التالية ك ىو يصف اؼبراحل اؼبختلفة لتنويرهفإنو ينطق بالك.ىذه الدنيا ىو من جوىر تنوير البوذا نفسو 

يرىكِّز صافيان ساطعان ال يشوبو شئ" 
خاليان عن النقص مطيعان بارعان ثابتان متمكنان من اؽبدكء كٌجهتو إُف معرفة موت , فعندما أصبح ذىٌت اؼب

, أدناىا كأعبلىا, ية أف اؼبوجودات سبوت ك تيهر ثانيةن فرأيت بالنير األلوىي اؼبطهَّر اؼبتعاِف عن اإلنسان. اؼبوجودات ك ظهورىا ثانية
فاؼبوجودات اليت ال تساكم شيئان كقد قامت : إذف. فعلمت كيف سبر اؼبوجودات حسب أعماؽبا. سعيدىا ك شقٌيها, صبيلها ك كريهها

ب أفكارىا اػباطئة فإهنا  قد ظهرت ـبطئة يف أفكارىا كعملت حس, باإلعماؿ الرديئة جسديان ك قوليان ك فكريان ك كانت تلعن األشراؼ
لكن اؼبوجودات اؼبتستحقة قامت باألعماؿ . ثانية عند تفٌسخ أجسادىا بعد موهتا يف حالة اغبرماف ك مصَت سيئ ك ىبلؾ حىت يف جهٌنم

ثانية عند  تفٌسخ مصيبة يف آرائها كالعاملة حسب آرائها الصحيحة لقد ظهرت , الصاغبة جسديان ك قوليان ك فكريان ال تلعن األشراؼ
                                                           

ُٓ  The Diamond Sutra and The Sutra of Hui-Neng  ترصبةA.F. Price  ك Wong Mou-lam , طبعةShambhala , مدينةBoston , سنة
 . ۲ْص , ۹ٗ۹ُ

لشرح بٌكو  ۲۳-۲ٔصفحات , اؼبذكور سابقان  The Middle Length Discoursesأنير . اإلحساس ك اإلدراؾ ك األبنية الذىنية كالشعور, الصورة اؼبادية: ىذه اجملٌمعات ىي  ُٔ
سنة , Berkeleyمدينة , Parallax Pressطبعة ,   The Heart of the Buddha’s Teaching, انير تيتش ناىات ىانو. نانا موِف ك بٌكو بوذم على ىذه اجملٌمعات

 . ۳ُُ-ُْٔص " اجملٌمعات اػبمسة"الباب الثالث كالعشركف , ُٖٖٗ
 .َُٔ-َُٓص, ُٖ-ُٓ: ۹, اؼبصدر السابق  ُٕ
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فبالنير األلوىي اؼبطهَّر اؼبتعاِف عن اإلنسانية رأيت اؼبوجودات سبوت ك ." أجسادىا بعد موهتا يف مصَت طيب حىت يف العاَف السماكم
 ُٖ."سعيدىا ك شقٌيها ك علمت كيف سبر اؼبوجودات حسب أعماؽبا, صبيلها ك كريهها, أدناىا كأعبلىا, تيهر ثانيةن 

اؼبلموسة على لساف البوذا كجزء من تنويره األصلي كمن ىنا تتجلى (" أفعاؿ ك ردكد أفعاؿ مًتابطة)كارما "حقيقة مبدأ  فهكذا كيضِّحىت
إذف اؼبشموؿ األخبلقي لرسالة البوذا يشبو ما يوجد يف . التأكيد اؼبتكرَّر على ضركرة اؼبوافقة األخبلقية يف التمسك بالطريق الثماين النبيل

ضافة إُف عديد من التشاهبات بُت األخبلؽ اإلسبلمي ك بُت كل كاحد من جوانب الطريق الثماين النبيل ىناؾ تشابو فباإل. اإلسبلـ
يىا ًعبىاًدم ًإمبَّىا : "يقوؿ اهلل يف حديث قدسي. الينكر فيما يتعلق بالعامل الرئيسي احملدِّد غبياة اؼبرء يف اآلخرة اؼببٍت على نوع أعماؿ اؼبرء

ا    ُٗ."ليكيٍم أيٍحًصيهىا لىكيٍم مثيَّ أيكىفِّيكيٍم ًإيَّاىىاًىيى أىٍعمى
ففي اإلسبلـ ىناؾ فكرة اإللو الشخصي ك  -بينما توجد إختبلفات عميقة ببل ريب يف أسلوب تفسَت مبدأ اؼبكافأة بعد اؼبوت عمليان 

بُت اؼبنيورين بتشغيل أك تطبيق اؼببدأ ك ليس يتعلق التعارض -اإللو كحىكىم يزف أعمالنا ك يف البوذية مبدأ كارما غَت شخصي بتزٌمت
 . بل يبكن للمرء أف يبلحظ تلميحان باؼبنيور البوذم يف اآلية التالية من القرآف الكرًن. باؼببدأ نفسو

, اإلسراء" )حىًسيبنااقٍػرىٍأ ًكتىابىكى كىفىى بًنػىٍفًسكى اٍليػىٍوـى عىلىٍيكى .ورنا كىكيلَّ إًٍنسىافو أىٍلزىٍمنىاهي طىائًرىهي يف عينيًقًو كىلبيٍرًجي لىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًكتىابنا يػىٍلقىاهي مىٍنشي "
ُ۳ :ُ۳-ُْ .) 

حىت كإف كانت ىناؾ آيات أخرل متعددة يتصور فيها اإللو اغبىكىم كمن وبدد مصَت اؼبرء يف اآلخرة تكفي ىذه اآلية دليبلن على أف مبدأ 
ك اغبىكىم الذم قد تصوِّر بلغة األلوىية يبكن أف يفسر من منيور بوذم كأسلوب . اليب ـبتلفةاؼبسئولية األساسي يبكن التعبَت عنو بأس

من منيور إسبلمي كأسلوب لتعبَت عن مبدأ " كارما"ك يف الوقت نفسو يبكن تفسَت . يعرب بو عن موضوعية مبدأ اؼبكافأة الكونية
ىناؾ مبدأ يف الديانتُت يسموا فوؽ , سييبلحظ يف الفصل اؼبتعلق باغبناف ك كما, كعبلكة على ذلك . وباسب اغبىكىم كفقو صبيع األعماؿ

 .أال ك ىو مبدأ الرضبة اإلؽبية, سلسلة كونية للعلة كاؼبعلوؿ
فيبقى التوافق على مستول اؼببادئ  كيف إمكانو تقوية دليل ذكرت مبلؿبو آنفان كالذم نرجوأ أف نشرحو فيما يأيت أف ىهنا قدر كاؼ من  

 . ات بُت الديانتُت ليمٌكن اؼبسلمُت من إثبات اغبقيقة بأف البوذيُت ييرشدىم ديانة صحيحة سباثل اإلسبلـ دبعٌت أريد باآلية التاليةالتشاهب
 (۲۳ُ: ۲, البقرة" )افىًإٍف آمىنيوا دبًٍثًل مىا آمىٍنتيٍم بًًو فػىقىًد اٍىتىدىكٍ "

قرآنية ؼبدل بعثة األنبياء مع تسمية عدد منهم على كجو التخصيص مث ذكر ك من اعبدير باؼببلحية أف ىذه اآلية تلي أمشل أكصاؼ 
 : صبيعهم عمومان 

ا أيكيتى النًَّبييوفى ًمٍن اأٍلىٍسبىاًط كىمىا أيكيتى ميوسىى كىًعيسىى كىمى قيوليوا آمىنَّا بًاللًَّو كىمىا أيٍنزًؿى إًلىيػٍنىا كىمىا أيٍنزًؿى ًإُفى إًبٍػرىاًىيمى كىًإظٍبىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كى "
 (۳ُٔ:۲, البقرة" )رىهبًٍِّم الى نػيفىرِّؽي بػىٍُتى أىحىدو ًمنػٍهيٍم كىكبىٍني لىوي ميٍسًلميوفى 

اإليباف باؼبطلق كاؼبسئولية أماـ اؼبطلق : من سورة البقرة أف اػببلص يتوقف على ربقيق ثبلثة مبادئ ۲ٔتيعٌلمنا آية , ك كما لوحظ سابقان 
أم اإليباف باؼبطلق , ك فيما يتعلق باؼببدأ األكؿ. ك سيبدك ىنا أف البوذا قد عٌلم اؼببدئُت األخَتين. لصاٌف كنيتجة تلك العقائدكالعمل ا

كإذا صح استداللنا ىناؾ فسوؼ يبدك أف ىهنا أساس كاؼ للقوؿ بأف اؼبعتقدات . سنعاًف ىذا اؼبوضوع فيما يأيت يف الباب األكؿ
 "افىًإٍف آمىنيوا دبًٍثًل مىا آمىٍنتيٍم بًًو فػىقىًد اٍىتىدىكٍ ", د اإلسبلمية تشاهبان يبكن معو اعتبارىا ىداية موثوقة هباالبوذية تشبو العقائ

 َِ"اليقياف"تعٍت " البوذا"سيكوف من اؼبناسب ىنا أف نستمر يف تقييم تنوير البوذا علمان بأف كلمة 

 أو من الباطن؟  لسماءالوحي من ا

                                                           
 . َُٔ-َُٓص , ِٗ:ْ, اؼبصدر السابق  ُٖ
 باب ربرًن اليلم, ًكتىاب اٍلربِّ كىالصِّلىًة كىاآٍلدىابً   ,حوأخرجو مسلم يف صحي  ُٗ
 The Flowerكما يقوؿ توماس كلَتم يف مدخلو إُف ترصبة نص مهاياين أساسي " ,تدؿ الكلمة على  اغبقيقة نفسها ك على الذين ىم مستيقيوف إليها"يف بعض النصوص اؼبهايانانية   َِ

Ornament Scripture—A Translation of the Avatamsaka Sutra ,طبعة ,Shambhala  مدينةLondon ,۳ص , ۸ُْٗ, سنة.  
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 The Middle Length" )احملادثات اؼبتوسطة"تيعد ىذه العبارة من "  وىي اؼبطهَّر اؼبتعاِف عن اإلنسانيةبالنير األل"  
Discourses)  ك مهما كرب التأكيد على اعبانب اإلنساين من تنويره يتضح من . اؼبذكورة آنفان من مفاتيح لفهم رسالة البوذا كمنطقو

أنو ال يؤدم إُف إدراكات كرائية ؼبا يكٌوف رسالة البوذا إال ما كاف كراء اؼبستول اإلنساين  -باؼبزيد كبإمكاننا أف نأيت-ىذه العبارة على حدىا
تقدـ إلينا ىذه العبارة تلميحان كاضحان باؼبصدر الورائي للبصَتة اليت استمتع هبا البوذا ك إف كاف اؼبرء يرفض من , ك بتعبَت آخر. كالنسيب

ألنو يف اغبقيقة ". موضوع"أك " شئ"ينشأ ىذا الرفض من خوؼ ربٌوؿ ىذا اؼبصدر الورائي للتنوير إُف . صدراؼبنيور البوذم تسمية ىذا اؼب
ك بفضل  , بدكف إضعاؼ تفٌتح اؼبرء إليو كاغبقيقة اؼبطلقة( ناما ركبا)مصدر اإلدراؾ األظبى الذم ال يبكن إطبلؽ إسمو عليو ك ال صورةو 

بالنسبة للذاتية اإلنسانية ك من أجل ذلك أشار إليو " موضوعي"كإنو مع ذلك . كوف موضوعان للفكركونو جوىران للفكر كلو ال يبكن أف ي
البوذا , كموضوعية مصدر التنوير الورائية تييًهر نفسها من خبلؿ اؼبتنوَّر. اؼبتعاُف عن أساليب اإلدراؾ اإلنسانية" النير األلوىي"البوذا بقولو 

 . ك كالشعور الذايت بو
فإف كظيفة النبوة يف اإلسبلـ تؤكؿ . كن أف يبدك يف أكؿ كىلة أف الفكرة اإلسبلمية عن النبوة تعارض التصور البوذم عن التنويركمن اؼبم

لكنو يقاؿ يف البوذية أف التنوير َف يبنحو على البوذا ذات . إُف أشخاص معينُت قد اختارىم اهلل ك ال يبكن للمرء أف يطمع يف درجة النبوة
كقد ػبيِّص ىذا اؼبنيور يف . ىو ك أف اؼبشاركة يف تنويره يبكن نيريان للجميع بل نبع التنوير من أعماؽ سرٌه, وعية خارجة عنوإؽبية موض

  : النص التاِف من الشريعة البالية
أنو مصباح ك سبسك باغبق ك. ك ال تأخذ نفسك إُف ملجاءو خارجيو . كن أنت مأكل نفسك. ينبغي أف تكوف مصابيح لنفسك! فيا آنندا"

 ُِ."فاكلئك  ىم الذين سيصلوف إُف أعلى الًقمم... سبسك باغبق ملجأؾ
 

حيو ففكرة عدـ اللجوء إُف ملجأ خارجي ك عبوء اؼبرء إُف نفسو تبدك معارضة تعارضان كاضحان للتأكيد القرآين على الثقة الكاملة باهلل ك بو 
 :ستقبلؿ بصرامةك ربرىـ أية ؿباكلة لئل. اؼبرسل عن طريق نبيو اؼبصطفى

ٍنسىافى ًمٍن عىلىقو  .اقٍػرىٍأ بًاٍسًم رىبِّكى الًَّذم خىلىقى  ـي  .خىلىقى اإٍلً ٍنسىافى مىا َفٍى يػىٍعلىٍم  .الًَّذم عىلَّمى بًاٍلقىلىًم  .اقٍػرىٍأ كىرىبيكى اأٍلىٍكرى ٍنسىافى   .عىلَّمى اإٍلً كىبلَّ ًإفَّ اإٍلً
 (۳-ُ:ٔٗسورة العلق. )فَّ ًإُفى رىبِّكى الريٍجعىىإً  .أىٍف رىآهي اٍستػىٍغٌتى  .لىيىٍطغىى 

 
ك من . كاف أحد ىذين اعبانبُت يليق بالبوذا كحده كاعبانب اآلخر يف متناكؿ الكل. لكنو يبكن القوؿ بأف تنوير البوذا وبتوم على جانبُت

كمن ىذا اؼبنيور ال . م كٌوف أساس التقليد البوذمأك رسالتو أك الساسانا الذ, بتعبَت إسبلمي, اؼبمكن اعتبار اعبانب األكؿ مصدر نبوتو
". الرسالة" ػآخر يف التقليد البوذم ك ال يبكن ألحد أف وبيي هبذه الدرجة فيما يتعلق دبا يعرؼ يف اإلسبلـ ب" نيب"يتصور كجود حكيم أك 

 ػك ىذا يباثل ما يسمى يف اإلسبلـ ب. اتبع تعاليموفإف التنوير الذم حيى بو جيًعل نيريان يف متناكؿ كل من , أما ما يتعلق باعبانب الثاين
بالنسبة لؤلكؿ فإف مكانتو فريدة ال . يف الوقت نفسو" كليان "ك " رسوالن "فالنيب صلى اهلل عليو كسلم كاف ". الشعور اؼبقدَّس"أم " الوالية"

. ن مفهـو كوف النيب صلى اهلل عليو كسلم أسوة حسنةأما بالنسبة للثاين فالذم ال يطمع يف الوالية فهو غافل ع. يبكن للمرء أف يطمع فيو
 (۲ُ: ۳۳سورة األحزاب) ..."حىسىنىةه  أيٍسوىةه لىقىٍد كىافى لىكيٍم يًف رىسيوًؿ اللًَّو "

 يبكن لواليتو أف تكوف نيريان ىدؼ رغبة كل من يهتدم, ك بتعبَت آخر بينما سبنح الرسالة اػباصة اليت ربدد الوظيفة النبوية عليو كحده
يف كالية النيب صلى اهلل عليو , إُف درجة معينة على األقل, كحقان يبلغ تأسى األكلياء العياـ بأسوة النيب ذركة سنامو يف اؼبشاركة. بسنتو

 .إهنم أشخاص متنوَّركف ك ليسوا بأنبياء اهلل. فأكلياء اهلل ليسوا برسل اهلل. كسلم نفسو ك ذلك ألف كاليتو مصدر كالية صبيع األكلياء
 

                                                           
 . ۳۳ص, ۹ُٖٖسنة , New Jersey مدينة , Citadel Pressطبعة , Buddha and the Gospel of Buddhism, كومارا سوامي. آنندا ؾ  ُِ
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من  قد يقوؿ اؼبعًتض ىنا أف ىذا التنوير يكٌوف الوحي الذم شعره البوذا بالضبط كأف تدفق التنوير من الباطن ال يبكن تسويتو بتنزيل الوحي
فسوؼ يقاؿ يف اإلجابة أف اؼبعرفة اؼبكتسبة تنبثق يف اؼبثاؿ األكؿ من اؼبرء نفسو مهما كانت درجتها عميقة يف الشعور كىي . السماء

مثي ال يوجد يف األكؿ ذكر اإللو بل . تاِف معرفة ذاتية لكن اؼبعرفة اؼبوىوبة يف اؼبثاؿ الثاين تأيت من اػبارج ك ىي إذف معرفة موضوعيةبال
جانب أعمق للنفس فقط بينما يف اآلخر ييعترب من الكفر أم تلميح بأف الوحي قد كاف مصدره مرتبطان بشخص النيب صلى اهلل عليو 

 .كسلم
ك ثانيهما ىي " النير األلوىي"اؼبرء أف وبل ىذه اؼبشكلة دبساعدة من قاعدتُت أساسيتُت قد ذكرنا إحدنبا آنفان عٌما ظباه البوذا ب يستطيع
, بينما اإلثناف اآلخراف نبا" األمارات الثبلث"تعرؼ ىذه الفكرة كإحدل . نعاًف األخَت باختصارو ىنا. األساسية( البلنفس" )أنٌاتا"فكرة 

فالذم يتعرض : تكٌمل ىذه األمارات الثبلث اغبقائقى النبيلةى األربعةى ك توضح خاصة تقنٌية اؼبعاناة(. اؼبؤقتية" )أنيٌكا"ك ( اؼبعاناة" )هاديكٌ "
ا ك تربط ىذه اجملٌمعات أنفسه. للمعاناة ليس بالنفس الثابت الدائم بل عديد من اجملٌمعات اؽبالكة اليت تتكوف منها اؼبوجودات الفردية

 .فتضمن مؤقتيتها أف ؾبٌمعات أشياء مرتبطة هبا ستتعرض لياىرة اؼبعاناة, بأشياء ىالكة مثلها
من نفس أك من أم , يا آنندا, إنو خاكو : "باألسلوب اآليت" العاَف خاكو "ك بالنسبة ألناتٌا فلقد يشرح البوذا لتلميذه آنندا معٌت القوؿ بأف 

كلها خاكية الوفاض من نفس أك من : قاٌر للحواس اػبمسة كالذىن كاإلحساس اؼبتعلق بالذىنإذف؟ طبسة م, فما ىو خاكو . شئ من نوعو
 ِِ."أم شئ شبيو بالنفس

ينبغي أف يكوف من الواضح مباشرة أنو إذا كاف النفس الثابت الدائم ال كجود لو فليس من اؼبمكن حسب اؼبنطق البوذم السليم إهتاـ 
ك كما سنبلحظ بعد قليل أف معتقدان رئيسيان من . ن يف أعماؽ نفسو ىو إُف سطح شعوره اػباصغوتاما كإنساف بأنو قد جاء بشئ كام

ك ال كجود .كيصح ىذا قبل كل شئى على نفس الفرد. اؼبعتقدات البوذية ىو أف صبيع الدارمات الفردية ال أساس ؽبا كىي خاكية كخادعة
 -الدارما اؼبعُت يف جانب ك الدارما كما ىو يف ذاتو يف جانب آخر" -ألف اجملالُت "مطلقان "قلنا . اؼبتعاِف عن الفرد مطلقان " للدارما"إال

 . متناقضتاف كيفصل بينهما فاصل مثلما يفصل بُت النور كاليلمة
عىل كىم يف ض وء كإف كاف تنوير البوذا قد عٌلمو أف نفسو التجرييب كىم فبل يبكن للنفس التجرييب أف يكوف مصدر ذلك التنوير ألنو هبي

ألنو ىو , ك كحي ىذه النسبية ال بد أف تكوف مستمدة من اؼبطلق. فبل يبكن للنفس النسيب أف يوحي عن نسبية النفس. التنوير نفسو
ك هبب أف يكوف  ِّ.الذم يوحي عن كوف النفس كنبان ك ال بد أف يكوف ذلك اؼبطلق مبداءن موضوعيان ينبثق منو الوعي كاغبياة كالوجود كلو

قد حصل غوتاما كإنساف على تنويره بفضل مبداءو : نصل إُف نتيجة ؿبتومة ىي, كبتعبَت آخر. غوتاما شكياموين, كراء الفردىذا اؼببدأ 
ك يتمكن اؼبرء بعدئذو أف يفٌرؽ بُت ". اهلل" ػيسمو كراء إنسانيتو مطلقان كأف مبدأ التنوير ىذا مصدر كل كحي كىو الذم يسمى يف اإلسبلـ ب

ؿبتويات الرسالة احملددة اؼبنقولة من خبلؿ التنوير كاليت من خبلؽبا يبكن مساعدة اآلخرين على الوصوؿ إُف التنوير  التنوير كما ىو ك
  .أنفسهم

الوسائل اؼبكٌيفة دبزاجاهتم ك  -الفاربوف ىم اؼبتمكنوف من الوسائل اؼبتعددة اليت هبا يييهر تثٌاغاتا النور األظبى إُف عاَف اآلؽبة ك الناس" 
  ِْ."باهتمتعص

طبيعة البوذا "إف كحي تثٌا غاتا يساكم كحي من : "كما يأيت" سٌدىارمابنداريكا سوترا"كيف ضوء ىذه اؼبناقشة يبكننا أف نفسر عبارة 
نح على ؾبموعات إنسانية يف صورة الشريعة . اؼببدأ كليس من شكياموين الفرد(" ذاتو-البوذا) ك ( ساسانا)كإنو كحي من اؼبطلق الذم يبي
يقدـ اؼبرشدكف : "قائبلن " الهنائية البوذا ك أزليتو"يعٌلق توماس كلَتم على ." اؼبكٌيفة مع ظركفهم(" الوسيلة البارعة)أكبايا "ؼبنقولة من خبلؿ ا

                                                           
ِِ  Samyutta Nikaya ,ْ:ْٓ ,ٖٗص , ذكر يف اؼبصدر السابق .   
 A ضمن كتابو  ?Is There Room for Grace in Buddhismالؿ ماركو باليس اؼبقنع على أف الربكة متضمنة يف اؼبعتقدات البوذية يف مقالو بعنواف أنير استد  ِّ

Buddhist Spectrum  طبعةGeorge Allen & Unwin , مدينةLondon , ِٓص , 1980سنة-ُٕ   
ِْ  Saddharmapundarika Sutra ,۲:۳ٔ ماراسوامي يف ذكره كو , ۳۳كBuddha and the Gospel of Buddhism , ۹ُٓص , اؼبذكور سابقان . 
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" يلةبراعة الوس"ك يعرؼ مبدأ التكييف ك اإلرشاد اػباص ب ... اؼبتنوَّركف تعاليم ـبتلفة إُف الناس حسب حاجاهتم ك قدراهتم ك ظركفهم 
ٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ  : "كىذا اؼببدأ يذكر اؼبرء بإحدل كجهات النير القرآنية ى ؽبىيمٍ  بًًلسىافً كىمىا أىٍرسى  (. ْ: ُْ, سورة إبراىيم." )قػىٍوًمًو لًييبػىُتِّ

البوذيوف أنفسهم مثل ىذا  كبناءان على ىذه اؼبقدمات ينبغي للمسلمُت أف يتمكنوا من االستدالؿ اؼبقنع على نبوة البوذا مهما قاـك
سيكوف ذلك انعكاسان منهم  للحقيقة بأف كثَتان من البوذيُت يبكنهم إعتبار ؿبمد صلى اهلل عليو أحدا من اكلئك الذين ذبلت يف .اإلدعاء

 . مقاكمة كثَتو من اؼبسلمُت ؼبثل ىذا اللقب برغم ِٓ"دارما كايا"رساالهتم كظيفة 
 : ك يف رأم سوزككي

كالقديس البوذا يف سقراط ك ؿبمد ك اؼبسيح تواجد لقد اعًتؼ اؼبهايانيوف ب, يف كل مرشد ركحي بغض النير عن موطنو ك عقيدتو "دارماكايا" مدركُت ذبسد"
  ِٔ."فرنسيس األسيزم ككونفوشيوس كالكتسي ككثَت من اآلخرين

 . الما و ديناميكا الحوار ىداال
 نفان حيث ال يبكن الغلٌو يف أنبيتها ؼببدأ حوار بُت األدياف ك ؼبمارستوأخَتان إُف اآلية القرآنية اؼبذكورة آ رجعكلن

ٍيًمننا عىلىٍيًو فىاٍحكيمٍ  يًٍو ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى قنا ًلمىا بػىٍُتى يىدى نػىهيٍم دبىا أىنٍػزىؿى اللَّوي كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىي كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاغبٍىقِّ ميصىدِّ ٍم عىمَّا جىاءىؾى ًمنى  بػىيػٍ
ليوىكيٍم يف مىا آتىاكيٍم فىاٍستىًبقيوا اػٍبى  ًشٍرعىةن اغبٍىقِّ ًلكيلٍّ جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم  ةن كىلىًكٍن لًيىبػٍ يػٍرىاًت ًإُفى اللًَّو مىٍرًجعيكيٍم كىًمنػٍهىاجنا كىلىٍو شىاءى اللَّوي عبىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدى

يعنا فػىيػينىبِّئيكيٍم دبى   (۸ْ: ٓ, اؼبائدة) ا كيٍنتيٍم ًفيًو زبىٍتىًلفيوفصبًى
لكن . ك اػببلؼ نفسو يكوف جزءان من  أساس اؼبسابقة: نؤمر يف ىذه اآلية باؼبسابقة مع اكلئك الذين زبتلف مناىجهم عن مناىجنا

صل من خبل ؽبا علي اػبَتفيمكن معرفتو بداىة مهما اختلفت العملي: اؼبسابقة تتعلق بفعل اػبَتات ك ال نزاع يف معٌت اػبَت فمن . ة اليت وبي
ىذا اؼبنيور هبب أف يؤدم اغبوار بُت متبعي الديانات اؼبختلفة إُف مسابقة تستهدؼ اػبَت ك ىذا اػبَت ال ىبتلف من زمن إُف زمن ك من 

هبا ىذه الرؤية القرآنية  كتنسجم أىداؼ صاحب القداسة داالئ الما اؼبصرحة. مكاف إُف مكاف مهما اختلفت نقاط االنطبلؽ الدينية
لص الديانات اؼبختلفة لتقاليدىا اػباصة بكل . لقصد اغبوار ك اؽبدؼ منو فإنو َف يؤكد يف عديد من كتاباتو ك خطبو على أنو هبب أف زبي

رغم من اختبلؼ العلى ف. بداىةن " اػبَتات"منها فحسب بل أيضان على أنو تستهدؼ كل منها ببل استثناء على قيمو ىي أشكاؿ ـبتلفة من 
تتفق األدياف الرئيسية على تربية األذىاف ككلها "يقوؿ صاحب القداسة أنو , أدياف العاَف بعضها عن بعض على مستول النيريات الفلسفية

ل رسالة ك فبا يدؿ داللة كاضحة على ىذا ىو أف التقاليد الدينية الرئيسية ربم. تقتٍت نفس اؼبقدرة على ربٌوؿ الذىن اإلنساين ك ربٌسنو
  ِٕ."اغبب كاغبناف كاؼبغفرة كالقناعة ك تأديب النفس

 Harmony, Dialogue and" التوافق كاغبوار كالتأمل" فهو يؤيد الفكرة القرآنية عن اؼبسابقة الركحية يف مقالو اؼبشهور بعنواف 
Meditation  ألقاىا يفGethsemani Encounter يوف للحوار يف يوليو من سنة الذم اجتمع فيو الرىباف اؼبسيحيوف كالبوذ

كأثناء حثو اؼبشاركُت على التجنب من اإلغراء بالًتكيج لتقليد اؼبرء نفسو كباغبفاظ بنوع سليب . يف مدينة جيثسيماين بوالية كنتاكي ۹۹ُٔ
ملوا كفق ما نؤمن بو يف ينبغي للبوذيُت أف يع. لكنٌت أعتقد أنو ينبغي لنا أف نتننافس منافسة بٌناءة: "للمسابقة يؤكد صاحب القداسة

تطبيق االعتقاد يف "ك تلعب فكرة ". حياتنا اليومية كما هبب على إخواين كاخوايت من اؼبسيحيُت أف يطبقوا تعاليمهم يف اغبياة اليومية
هنا ىٌدامة بقدر رغبة كل طرؼو يف ك تكوف اؼبسابقة بٌناءة بدال من كو . دكران مركزيان يف رؤية داالل الما لقدرة اؼبمارسة احملوِّلة" اغبياة اليومية

    ِٖ.أف يكوف فبارسان أفضل

                                                           
 .سوؼ نتعرض ؽبذه الفكرة اؼبهمة فيما يأيت". جسد دارما: "معناه يف أصلو لغوم   ِٓ
 .كما ذكر يف كتاب كومارا سوامي اؼبذكور آنفان   ّٔص , Outlines of Mahayana Buddhism, سوزككي. ت. د  ِٔ
 . ٓ, ص, ۰َِْسنة , Londonمدينة , Hodder and Stoughtonطبعة , The Many Ways to Nirvana, قداسة داالل الماصاحب ال  ِٕ
طبعة , رتبو ميتشيل ج كائزماف, The Gethsemani Encounterضمن كتاب   Harmony, Dialogue and Meditation, الما لصاحب القداسة داال  ِٖ

Continuum , مدينةNew York ,ْٗص , ۹۹۹ُة سن . 
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ذلك بأف التجارب الركحية . عملو كفق تقاليده بتنوير التقاليد األخرل  ك يف رأم داالل الما تقـو نفس العملية اليت يعٌمق اؼبرء من خبلؽبا
كبالتاِف هبب من أجل تطوير التوافق الديٍت أف ينير اؼبرء جبد يف . رلاؼبًتتبة على فبارسة أعمق سبٌكن اؼبرء من النير إُف قيمة التقاليد األخ

   ِٗ." أعماؽ تقليده ك أف ينٌفذه على قدر اإلمكاف
كيف مقابل ذلك لو اقتصر اؼبرء على تلك اعبوانب من تقليده اليت ىي ؾبرد نيرية فسوؼ تيكسف التخًتٌاتي العقائديةي القيمى اليت هبمع 

 : الناس يف اػبَت
. وباكؿ كل نياـ بطريقتو اػباصة ربسُت أكضاع اغبياة لنا صبيعان . مل األدياف كلها رسالة الود ك اغبناف ك اإلخبلص ك األمانةرب"

لكننا لو أكدنا تأكيدان أكثر فبا ينبغي على فلسفتنا أك ديننا أك نيريتنا متمسكُت هبا جدان ك ؿباكلُت فرضها على الناس اآلخرين 
كأساسيا َف يكن اغبافز الرئيسي كراء دعوة صبيع األساتذة النببلء دبا فيهم غوتاما بوذا كيسوع اؼبسيح .ؼبشاكلال ينتج منو إال ا

كماكانوا يريدكف الفوز بشئ ألنفسهم أك إحداث مزيد من اؼبشاكل  يف . كؿبمد كموسى إال إرادة مساعدة اؼبوجودات األخرل
  َّ."العاَف

  
تستجمع البساطة األخبلقية كالعمق الركحي ك إمكانية اإلستخداـ , عن الديناميكا التحتية غبوارحقيقيفرسالة داالل الما عن اغبوار ك 

فإذا خلقت يف نفسك القيم األساسية لدينك فإنك ال تغَت نفسك فحسب بل تغَت . البارزة ك عدـ قبوليتها للجداؿ فلسفيان يف آف كاحد
 . العاَف أيضان 
ك سيأيت توسعة ىذه البيئة الداخلية إُف الذين حولك بالوحدة ك . ح ذىنك ك قلب إُف السبلـعن طريق لطفك باآلخرين سيتفتٌ "

ك توسعة السبلـ اؼبزيدة إُف الشعوب مث إُف العاَف ستؤدم إُف الثقة كاالحًتاـ اؼبتبادلُت ك تبادؿ اآلراء اؼبخلص , التوافق كالتعاكف
  ُّ."فكل كاحد منا مسئوؿ عن اإلنسانية. يبكن ذلك كلو. اكل العاؼبيةك ؿباكالت مشًتكة كناجحة قباحان كامبلن غبل اؼبش

 ( ُُ: ۳ُ, الرعد" ) ًإفَّ اللَّوى الى يػيغىيػِّري مىا ًبقىٍوـو حىىتَّ يػيغىيػِّريكا مىا بًأىنٍػفيًسًهمٍ : "يتذكر اؼبرء ىنا آية قرآنية
يكرر . سراحها فبارسةي اؼبرء عقيدتو بإخبلص ك متعمقة على الدكاـ تقدـ الفقرة التالية صورة مقنعة من قوة ديناميكا اغبوارية اليت تطلق
الذين ينهمكوف يف اعبوانب التأملية لعقيدهتم إُف جانب " اؼبمارسُت"الداالل الما ذكر اكلئك الذين قد ربققوا أعمق قيم عقائدىم باسم 

 :يف اغبوار اؼبوثوؽ بو ف أكثر تأثَتان و شاركاؼباعبهات الفلسفة ك ىؤالء ىم 
من أىداؼ . إنو من اعتقاداتى أف اعبمع  يوميان بُت العبادة كالتأمل كالتفكر سيؤثر يف ذىن اؼبؤمن ك قلبو تأثَتان عييمان جدان "

 اؼبمارسة الدينية الرئيسية ك مقاصدىا بالنسبة للفرد أف يتحٌوؿ اؼبرء داخليان من حالة ذىنية غَت مؤدبة كجاؿبة كغَت مرٌكزة إُف حالة
إذا صار التأمل . كالرجل الذم قد أكمل مقدرة الًتكيز ستكوف لديو مقدرة أكثر لتحقيق ىذا اؽبدؼ. مركَّضة كمتوازنةمؤدبة ك 

ك مرة مت اغبصوؿ على ىذا التحوؿ . جزءان مهمان من حياتك كنت متمكنا من إحداث ىذا التحوؿ بطريقة ذات تأثَتو أكرب
نوعان من التواضع الفطرم قد ظهر فيك ك سوؼ يبٌكنك ذلك التواضع من فسوؼ تكتشف أثناء إتباعك لتقليدؾ الركحي أف 

كستكوف يف موقف أفضل لتقييم قيم . رباكر أفضل مع أناس ينتموف إُف تقاليد دينية أخرل ك يأتوف من خلفيات ثقافية ـبتلفة
   ِّ."التقاليد األخرل ك نفاستها من داخل تقليدؾ أنت

النفاسة لفهم الوضع النفسي اؼبسئوؿ عن التطرؼ الديٌت كالتغلب عليو فإف الذم يقولو ىنا يدؿ  مث يضيف داالل الما نقطة يف غاية
ضمنان على أنو ينشأ ىذا النوع من التطرؼ أك االكبصارية  ال من قصور عن فهم األدياف األخرل فحسب بل عن القصور عن التعمق يف 

 . دين اؼبرء نفسو
                                                           

ِٗ  The Many Ways to Nirvana ۳ٖ, اؼبذكور  سابقا 
  . ۲ص , ۲۰۰۲سنة , Londonمدينة  , Riderطبعة , Jeffrey Hopkinsترصبو  Widening the Circle of Love, الما لصاحب القداسة داال  َّ
 . ٓ -ْص , اؼبصدر السابق  ُّ
ِّ  The Good Heart  َْص , اؼبذكور سابقان . 
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كقد  -الشعور بأف طريق اؼبرء ىو الطريق الصحيح الوحيد -صارية يف معتقداهتم الدينيةيف كثَت من األحياف يشعر الناس بإكب
أعتقد بأف أحسن طرؽ مقاكمة ىذا . يؤدل ذلك إُف اإلحساس باػبشية يف االتصاؿ بالناس اآلخرين من اؼبعتقدات اؼبختلفة

 . يمة التقاليد األخرل ك نفاستهااإلحساس ىو ذبربة قيمة طريق اؼبرء نفسو حبياة تأملية ستمٌكنو من رؤية ق
بكونو معارضان . فإنو على مستول اؼبمارسة األخبلقية كالركحية معان أف داالل الما يرل اتفاؽ أدياف العاَف مع االحتفاظ هبوياهتا اػباصة

إُف اؼبشاركة النشيطة يف رؤية التوافق  بشدة ألية صورة من التلفيقية ك ؿباكلة إذابة التقاليد اؼبختلفة يف دين كلي كاحد يدعونا بدالن من ذلك
 . الكلي اؼببٍت على ركح اغبكمة  كالرضبة الناشئتُت عن القلب

كيف كسع كل ديانة  . بل بناء معابد اػبَت كالرضبة يف قلوبنا, فيما اعتقد َف يكن ىدؼ األدياف الكربل كلها بناء اؼبعابد يف اػبارج"
ىذه ىي الطريقة . ة التقاليد الدينية األخرل ك تأثَتىا زاد عمق احًتامنا ك توقَتنا ؽباكلما كرب كعيينا بقيم. كبَتة اقباز ذلك

 ّّ."بُت أدياف العاَف  السليمة لتطوير اغبناف األصيل ك ركح التوافق
رض اؼبشًتكة  كباكؿ فيما يأيت تقدًن إسهاـو متواضعو إُف ىذه الرؤية اؼبلًهمة للتوافق بُت األدياف عن طريق كشف النقاب عن كجو األ

 . الركحية كاألخبلقية بُت الدين اإلسبلمي ك الديانة البوذية
 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاين 

 المشترك األسمى: الوحدانية
 المعرفة بالواحد :الفصل األول

 قيٍل ىيوى اللَّوي أىحىده 
اللَّوي الصَّمىدي  

ّْ 
ٍ ييولىٍد   ٍ يىًلٍد كىَفى  َفى
ٍ يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحى    ده كىَفى

 (ْ-ُ: ۳ُُسورة اإلخبلص, القرآ ف الكرًن ) 
*** 

لىق ك َف ييركَّب, أيها الرىباف, ىناؾ" دىث كَف ىبي لىق كَف ييركَّب ؼبا أمكن ىنا إثبات النجاة ؼبا كيًلد كأيحًدث كخيًلق ك ريكِّب, أيها الرىباف, ,كلوال. من َف يولىد كَف وبي دىث كَف ىبي يولىد كَف وبي . ىذا الذم َف ي
لىق كَف ييركَّب يبكن إثبات النجاة ؼبا كيًلد كأيحًدث كخيًلق ك ريكِّب, أيها الرىباف, نولك دىث كَف ىبي يولىد كَف وبي  !"بسبب كجود من َف ي

 ّٓ(۸۸-َٖ: أيكدانا)
*** 

                                                           
 . ۰ْ-۳۹ص , اؼبصدر السابق  ّّ

 ۲ْٗ. ص( دكف تاريخ, دارالفكر: بَتكت" )اؼبفردات يف غريب القرآف"كما يشرح الراغب اإلصفهاين يف " السيد الذم يصمد إليو يف األمر" ّْ 
ّٓ  Buddhist Texts Through the Ages , رتبو أدكارد كونزه ك اآلخركف طبعة Bruno Cassirer  مدينةOxford , ۹ٓص , ۹ُْٓسنة  . 
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سبلـ كالبوذية ىي حقيقة يشَت ذباكر ىاتُت الشهادتُت من الصحائف اؼبقدسة إُف إمكانية الربىنة على أف اغبقيقة اؼبطلقة الىت يشهد ؽبا اإل
ىل الذات اؼبوصوفة يف القرآف الكرًن بالواحدانية اؼبطلقة متطابقة من الناحية اؼبيتافزيقية مع من يصفو : "ك قد يتساءؿ شخص. كاحدة

فالشهادة األكُف . ذيةحسب البو " َف ييركىب"لننير إُف ىذه الوحدانية كما يعرب عنها اإلسبلـ قبل مقارنتها دبن " البوذا بأنو َف ييركَّب؟
فحسب بل أيضان دبعٌت أف ىناؾ " ىناؾ إلو كاحد كال توجد آؽبة أخرل سواه"يبكننا أف نفهمها ليس دبعٌت أف "( ال إلو إال اهلل)"لئلسبلـ 

: يقة الواحدةمع كوف اغبقائق األخرل كلها نسبية ك سريعة الزكاؿ كمتوقف كجودىا سبامان على تلك اغبق—حقيقة مطلقة أبدية كاحدة فقط
ـً  .كيلي مىٍن عىلىيػٍهىا فىافو " ًؿ كىاإٍلًٍكرىا إذف تعٌت الشهادة األكُف (. ۲۳-۲ٔ: ٓٓ,سورة الرضبن, القرآف الكرًن" )كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبِّكى ذيك اعبٍىبلى

اؼبنحوتة من اػبشب ك , عن أصناـ الوثينةكاآلؽبة الباطلة ليست بعبارة " ال حقيقة إال اغبقيقة الواحدة كالوحيدة:"بلغة ميتافزيقية أف , ىذه
من اؼبمكن إعتبار ىذه الصيغة .بل أساسيان ىي األفكار اؼبتعددة اػباطئة عن اغبقيقة ك أخطاء كثَتة على مستول الفكر, اغبجر فحسب

الذم ييهر يف , وذا التاِف البسيطترٌف بطريقة عميقة مع قوؿ الب, لـو الشرؾ, اؼبعرفية إلثبات التوحيد أم كحدانية اإللو إُف جانب الزمتها
 " :دنبا بادا"الباب األكؿ نفسو من 

كلكن الذين . إف الذين يينوف أف الباطل يوجد كأف اغبقيقي ال يوجد فإهنم لن يصلوا إُف اغبق بل ىم يتيهوف يف كاد الفكر اػباطئ"
ك ىم آمنوف على طريق الفكر , وؼ يصلوف إُف اغبقيعلموف أف اغبقيقي موجود ك يعلموف أف الباطل الكجود لو فهوالء ىم الذين س

  ّٔ"السليم
ة بلغة ميتافزيقية أك معرفية بدالن من اللغة الكبلمية فقط كما يرٌجع صدل اآلي ة يٌرجع ىذا القوؿ صدل الشهادة األكُف لئلسبلـ اؼبعربَّ

 :القرآنية التالية
ى الريٍشدي ًمنى  يًن قىٍد تػىبػىُتَّ يعه عىًليمه بًالطَّاغيوًت اٍلغىيِّ فىمىٍن يىٍكفيٍر  الى ًإٍكرىاهى يًف الدِّ ـى ؽبىىا كىاللَّوي ظبًى  كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى الى اٍنًفصىا

 (۲ٓٔ: ۲, البقرة)
 الذي لم يولد

سوؼ كباكؿ أف . أحدنبا زماىن كاآلخر جوىرم,ة اؼبطلقةإثباتُت لوحدانية اغبقيق" دنبابادا"نستطيع أف ندرؾ يف قوؿ البوذا اؼبقتبس من 
يرَّكب ك البسيط

" َف وبدث"ك " َف يولد"إذف الذم . نعاًف اآلف الوجو الزماىن مث نتعرض فيما سيأيت للوجو اعبوىرم اؼبتعلق بالتمييز بُت اؼب
ك يصدر اغبدكث كٌلو من ىذا الذم , ىي مصدر الزماف, افحبكم كوهنا فوؽ ك كراء الزم, يبكننا أف نعتربه مشَتان إُف حقيقة أك ماىية الىت

: ّكىذا اؼبستول من اغبقيقة الذل ذكر بدكف تسمية لو يتوافق صروبان مع الطريقة الىت يوصف هبااهلل يف سورة اإلخبلص آية ". َف وبدث"
 "اؼببدئ"ك " كؿاأل"ككذلك يبكن أف ييدرىؾ عبلقة ضمنية مع كجوه أخرل للذات اإلؽبية  خاصة " كَف يولد"

خاصة إذا سلَّمنا أف كل إسم " َف يولد"تتضمن ىاتاف الصفتاف من الناحية الكبلمية أكثر بكثَت فبا تتضمنو إشارة البوذا البسيطة إُف الذم 
لذم يسميو ا" اهلل"فاعبوىر الوجودم الوحيد عبميع األظباء ىو . على صفة إؽبية, حسب علم الكبلـ اإلسبلمي,من األظباء اإلؽبية يدؿ 

كما ىو يف ذاتو ك كذلك كل كاحد من أظباء اهلل " اهلل"إذف ال يلمح كل إسم إُف صفة معينة يدؿ عليها فحسب بل أيضان إُف , األظباء
. سوؼ تستغرب فكرة البوذية عن الذم َف يولد من كثَت من ىذه الصفات.التسعة كالتسعُت األخرل كاػبالق ك العدؿ ك اؼبالك ك الفتاح

إُف السكوت بدال من , تأسيا بالبوذا, سيحس بعض البوذيُت بوجوب رفض اإللو اؼبتصف دبثل ىذه الصفات سوؼ يبيل اآلخركف بينما
 اإلثبات أك الرفض ؽبذه الصفات

 على حىت, لكن على مستول اؼبيتا فزيقي. بُت عقائد الديانتُت على اؼبستول الكبلمي, ردبايستحيل أف ذبيَّسىر, نشاىد ىنا فجوة كبَتة
ىل يبكن أف يفسر سكوت البوذا إهبابيان يف ضوء إثباتو الصريح بكوف اؼبطلق ىو : "يبكن أف يتساءؿ اؼبرء, مستول علم النفس الركحي

لىق كَف ييركَّب"الذم  دىث كَف ىبي يولىد كَف وبي الىت سيفسر ليس كنفي الذات اؼبطلقة " عدـ إيباف البوذا باإللو"؟ إذا كاف األمر كذلك فإف "َف ي
أل إنباؿ اإللو الشخصي من أجل الًتكيز اؼبقصور على اؼباىية  —كراء الصفات كلها بل كاإلنباؿ اؼبنهجي لكل صفة يوصف هبا اؼبطلق

                                                           
ّٔ  The Dhammapada—The Path of Perfection ,طبعة , ترصبو يوآف مسكارك Penguin  مدينةHarmondsworth , ۲ُ-ُُ:ُ, ۹ٖ۳ُسنة. 
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ك يف مقابل ذلك لو فسر أحد سكوتو تفسَتان سلبيان أم كأنو يتضمن نفي اؼبسكوت عنو فسوؼ وبوؿ ىذا الشخص   فوؽ الشخصية
ك ىو رفض كل من اإللو الشخصي ك اؼباىية فوؽ  (Atheism)الصريح" اإلغباد"إُف  (Non-Theism)"عدـ القوؿ باإللو "

 اؼباىية متضمنة يف اإللو الشخصي كاليت ال يتصور اإللو الشخصي بدكنو,  الشخصية
كأحكم اغباكمُت يف البوذية فبل يوجد إلو شخصي يقـو بدكر اػبالق ك منٌزؿ الوحي : ال ىبتلف إثناف يف أف عقيدة البوذا ال تقوؿ باإللو

كلكن القوؿ بأف عقيدة البوذا مبنية على اإلغباد سيعزكا إليو  اإلنكار ك النفي الصروبُت للمطلق ك ىو أمر ال هبده الواجد يف شئ من 
يبكن اإلشارة إليها أف  الىت( Pali)يوضح اؼبقتبس من أكدانا الذم أسردناه آنفان باإلضافة إُف عبارات كثَتة من النصوص البالية . تعاليمو

فهناؾ فكرة عن . البوذا كانت لديو فكرة عن اؼبطلق بالفعل ك أف اؼبطلق ىذا يشار إليو كاغبقيقة اؼبطلقة ك ىي الىت هبب أف يىًفرَّ إليها اؼبرء
ـ حيث فٌصلت أكثر من مهما كانت ىذه الفكرة معتدلة باؼبقارنة مع الفكرة اؼبوجودة يف اإلسبل -كبالتاِف إثبات هبا -ىذه اغبقيقة 

 فاغبقيقة بأف ىناؾ فكرة عن اؼبطلق ك إثباتو ذبعل من الصعب كصف العقيدة البوذية باإلغباد.  الناحية الكبلمية 
كما يصفو " النَتكانا"ك سوؼ ييتذكر أف . ۸۸-َٖيف أكدانا " النجاة"ك ذلك ذك صلة بكلمة . لقد مر ذكر علم النفس الركحي فوؽ

 السبلمة األظبى ان بإطار الفرار من العبودية إُف البوذا كاف ؿباط
 من العبودية, السبلمة األظبى اليت َف تولد 
 من العبودية, السبلمة األظبى اليت التشيخ 
 من العبودية, السبلمة األظبى اليت التتوعك 
 من العبودية, السبلمة األظبى اليت التنقضى 
 من العبودية, السبلمة األظبى اليت ال حزف معها 
 ّٕمن العبودية, السبلمة األظبى اليت التتلوَّث 

ىو التخلص  -أم حقيقة ما َف يولد كاليشيخ ك اليتوعك كال حزف معو ك ال يتلوث -القصد األساسي من كراء تقدًن حقيقة ما َف يػيرَّكب
ب ًى بصدد كصف صفات اؼبطلق اؼبختلفة  ك بتعبَت آخرَف يكن البوذا أساسيان . معٌرض للشيخوخة ك اؼبوت ك اغبزف ك التلوث, فبا ىو ميرؾَّ
اؼبؤؼبة إُف اغبقيقة  -أل اؼبركب –أم الفرار من أكىاـ النسيب -بل بصدد التأكيد على اغباجة اؼبلحة للفرار إُف اؼبطلق, بصيغة كبلمية

 اؼبطلقة اؼبسببة للسعادة ك ىي النَتكانا
عىلىٍيًهمي اأٍلىٍرضي دبىا رىحيبىٍت كىضىاقىٍت عىلىٍيًهٍم أىنٍػفيسيهيٍم كىظىنيوا أىٍف الى مىٍلجىأى ًمنى اللًَّو  تٍ ضىاقى حىىتَّ ًإذىا  "كبس ىنا باؼبطابقة مع اآليات القرآنية مثل 

 (۰ٓ: ُٓ, لذارياتا" )ًإُفى اللَّوً  فىًفريكا "ك ( ُُٖ: ٗ, التوبة" )ًإالَّ إًلىٍيًو مثيَّ تىابى عىلىٍيًهٍم لًيىتيوبيوا ًإفَّ اللَّوى ىيوى التػَّوَّابي الرًَّحيمي 

كإننا ال نسئل يف ! أال كىو اؼبطلق, كاؼبهم من كجهة نير ىاتُت اآليتُت ىو ضركرة الفرار من عاَف اؼبعاصي ك اآلالـ إُف اؼبلجأ الوحيد
ذم يعُت ىذا اإلغباح ىو الذم تتوجو إليو التعاليم البوذية مباشرة ك ىو ال. مواقف اإلغباح عن تعريفات دقيقة عن الذم سوؼ ىبلصنا

فإف اؼبسلمُت : كىذا اإلغباح ىو الذم يقدـ إجابة على السوأؿ الذم يزعج اغبوار اإلسبلمي البوذم. شكليات رسالة البوذا ك لغتها
. سنحاكؿ أف نثبت أكال أف مثل ىذا اإلنكار يذىب أبعد فبا ذىب إليو البوذا نفسو" ؼباذا ينكر البوذيوف كجود خالق الكوف؟:"يتساءلوف

أكالن ال يعٌت رفض البوذا للكبلـ عن كيفية . يتضح سبب إختيار البوذا السكوت عن مثل ذلك اػبالق إذا نيرنا إُف سياؽ تعاليمو, ثانيان 
ك كاف سكوت البوذا جزءان ". اػبالق"إنكاره للوجود اؼبوضوعي لبعد اؼبطلق اؼبسمى ب, إرباد العناصر اؼبركبة الىت نشاىدىا حولنا يف العاَف

                                                           
ّٕ  The Middle Length Discourses , ۲ٓ۹-۲َٔص , ۸ُ:۲ٔ, اؼبذكور سابقان  . 



ِٗ 
 

 

فالتوكيد اعبدِف لتعاليمو كاف على التخلص من اآلالـ اؼبرافقة للعاَف اؼبركَّب بدالن من فهم : كما يبكن أف نعرب عنو" تو الركحيةببلغ"من 
 فلنلق نيرةن سريعةن إُف ىذه الببلغة الركحية عن كثب. العملية الكونية اليت يصبح اؼبرء هبا عبيدان لذلك العاَف اؼبركًّب 

 البوذية الجدليات

ىبربنا . ب أف يفهم ىذا األسلوب اعبدِف أك الببلغي للتعليم باإلحالة إُف الطبيعة اػباصة للبيئة الىت نشرت فيها رسالة البوذاهب
ى ؽبىيٍم  بًًلسىافً كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ : "كما رأينا سابقان , القرآف شعب البوذا " لساف"ة فبل بد أف نفهم كلم(" ُْ:ْ,النساء)قػىٍوًمًو لًييبػىُتِّ

إُف درجة   دبفهومو الشامل أم البيئة الدينية كالثقافية لعصره يف اؽبند فكانت تلك البيئة ربددىا الثقافة الربانبانية الىت كانت فريسية كشكلية
ت تنزيو الذات اؼبطلقة فأنبل. كبَتة ككانت إحدل العقبات األساسية فيها يف سبيل التخلص الفعَّاؿ ىي األىتماـ بأبدية مفًتضة للركح

كأدل ذلك إُف نقصاف فكرة اؼبغايرة التامة بُت الذات ( جيوآسبن)بُت إقرارات رظبية ناقصة غبلوؿ الذات اؼبطلقة يف الذات النسبية ( برميسبن)
ك إف كاف قد مت إقتصار . طلقكحصل التشويش بُت خلود الركح ك أبدية اؼب, فقد فاقت التشبيوي التنزيوى . اؼبطلقة إزاء نسبية الذات اإلنسانية

فقد رفضو القائلوف بالفناء رفضان باتان  كنوع من  (النفس)السعادة األبدية على القذؼ الذايت اؼبرح يف األبدية على أيدم القائلُت ببقاء 
فناء ال يبقى شئ من الركح بعد فحسب تفكَت ىؤالء القائلُت بال. التفكَت الرغيب ؽبؤالء الذين يصعب عليهم قبوؿ اغبقيقة اؼبقيتة عن العدـ

 ّٖ.اؼبوت ألنو يبوت مع موت اعبسد
ليس األمر بإثبات موقف كرفض موقف آخر بل إنو اكتشاؼ , ّٗكما ىبربنا االقتباس التاِف من نصو صيٍت من مدرسة الصراط الوسط

ليس بفارغ ال يبكن تسمية ذلك بالصراط  الرؤية اؼبقصورة على أف الكل فارغ بدكف مشاىدة اعبانب الذم ىو:" سبيل يتوسط بُت موقفُت
يوضح ناغار جونا الفارؽ االساسي بُت مستويُت ـبتلفُت للحقيقة كاغبقائق اليت تناسبهما كليهما ك يساعدنا ىذا الفارؽ على  َْ." الوسط

حقيقة عرفية ك : ها على حقيقتُتإف تعليم البوذا للعقيدة  أساس: "فك عقدة أقواؿ البوذا اؼبتناقضة ظاىريان عن الركح كاغبقيقة بالفعل
ك على نفس ( ساـ كريت ساتياـ)يبكن للمرء إثبات نسبية الركح الفردم على مستول اغبقيقة العرفية  ُْ."حقيقة بلغة الثمرة النهائية

اؼبعاناة لكنو كالضيق ك الوىم ك  (dependent origination)اؼبستول للحقيقة يبكن للمرء أف يعُت موقعان لعمليات اإلنشاء التابع 
ك على مستول اغبقيقة (. بـر آرثا)ىناؾ اغبق أك اغبقيقة اؼبتعلقة بالعاقبة النهائية ( لوكا)كراء ىذا اؼبستول من التفسَت ك العاَف اؼبناسب لو 

مان ك كل ما يتعلق يدرؾ الركح الفردم  نفسو كشئ متوىم سبا -ك قبل التنوير تلمح من خبلؿ اغبدس, الىت ترل عند التنوير فقط -النهائية
 .اال من ىو دائم ال يزاؿ ال حقَّ . بالعاَف الذم يوجد الركح فيو ظاىريان خادع

الركح الذم ما زاؿ ؿبتجزان يف عبودية عاَف اإلسم كالصورة , لكن ذلك ال يبنع اؼبعاناة أف تكوف ما ىي بالنسبة للركح اؼبقحم يف الوىم
( أنيكا)مؤقتية العاَف : ان كلكن اؼبرتبة اليت توجد فيها اؼبعاناة ىي بنفسها غَت حقيقية يف هناية األمرفاؼبعاناة حقيقية جد. النسيب( ركبا-ناما)

                                                           
 Early Buddhist Theory of,  جايا تلكو. ف. ينير ؾ( أكتشيدا دهتي يو )ك القائلُت بالفناء  ( سساتا دهتي يو)ألبدية للمزيد عن بيئة البوذا الدينية ك آلراء القائلُت باغبياة ا  ّٖ

Knowledge  , طبعة George Allen & Unwin مدينةLondon , ك للموجز عن اآلراء الفكرية اليت َف يقل هبا البوذا ينير اغبوار بُت البوذا ك. ُٖٔ-۲ُص , ۳ُٔٗسنة 
 . ۹ْٓ-۰ٗٓص , اؼبذكور آنفان  The Middle Length Discoursesمن ( أغيواتشاغوتا) ِٕالتائو كاتشا غوتا يف سيٌتا رقم 

 .كما ذكرنا يف اؼبدخل, اؼبادىيامكا اؼبذىب الذم أسسو ناغارجونا  ّٗ
َْ  Taisho shinshu daizokyo ,ُ۲ ,۳۳۰ :ٓ۲۳اؼبذكور يف  كتاب , ب Linguistic Strategies in Daoist Zhuangzi and Chan Buddhism  ؼبؤلفو

 . ُٔص , ۲۰۰۳سنة , New Yorkك  Londonمدينة , Routledge Curzonطبعة , ياكرك كانغ
, اؼبذكور سابقان , Nagarjuna-The Philosophy of the Middile Wayكما اقتبسو ديويد كالوباىانا يف كتابو  Mulamadhyamkakarika ۲ْ:۸من كتابو  ُْ 

 .۳۳ُص 
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تعليماف يقوم كل كاحد منهما اآلخر ك يدؿ على إنتهاء اؼبعاناة بطريق ليس فقط إدراؾ طبعية الفجوة بل ( أناتٌا)ككوف الركح غَت حقيقيان 
 .  ة يف الفجوةبإدراؾ سعادة النَتكانا اؼبتأصل

ككبن نواصل الكبلـ عن فكرة الصراط الوسط ك نبُت مدل تأصل اؼبذرسة ( ككَّايانا غوتا سيٌتا)لنبلحظ ؿبادثة البوذا التالية مع ككَّايانا
رجة قصول د" الكل غَت موجود( "أما القوؿ بأف)ىذا أيها الككَّايانا ىو درجة قصول !" الكل موجود: "الفكرية يف تعاليم أقدـ اؼبصاحف

 ."عقيدة كسطى, أيها الككَّايانا, بدكف مباشرة أيتهما ِْ,ك تػيعىلِّمكم التثَّاغاتا. ثانية
النزعات : فتنشأ من اعبهل سلسلة السببية ك يينًشئ كلي عامل نتيجتىو احملتومة: تواصل التعاليم بإثبات كوف اعبهل أصل كل نوع من اؼبعاناة

اغبواس كاالحتكاؾ كاإلحساس كالتوؽ كالصَتكرة كالوالدة كالشيخوخة كاؼبوت كاغبزف كالعويل كاؼبعاناة ك كالوعي كالشخصية النفسية البدنية ك 
لكنو ًمن تبلشى اعبهل الكامل كانقطاعو ينشأ انقطاع النزعات ك تينهى  كىكذا ينشأ ىذه الكتلة الكاملة للمعاناة. "اإلكتئاب كاليأس

  ّْ."اناة كلهاك ىكذا تنعدـ اؼبع. سلسلة السببية كاملة
كإذا كانت قضية اػببلص قد . إذف يبكن اػببلص من اؼبعاناة باؼبعرفة: ييسَّول يف ىذا النص بُت اعبهل ك بُت عاقبتو النهائية أم اؼبعاناة

الن من الشرح أطبدهتا التفريعات الثنائية اؼبطركحة خطأن زمن البوذا فإف قضية خلق الكوف ك بدءه كذلك أصبحت مصدران لئلؽباء الفكرم بد
ىذا القضية قد شرحت جيدان يف الفقرات التالية الىت تلقي ضوءان جديران باالعتبار على القصد النهائي ك اؽبدؼ األساسي من كراء . البنَّاء

 .لتوجيو الناس إُف ضركرة اػببلص( كاكشالو  -أكبايا" )كوسيلة بارعة"تعاليم البوذا 
: مث افًتض أف الرجل يقوؿ. صيب بسهم مسمـو ككاد أصدقاءه األضبٌاء كأقرباءه يطلبوف طبيبان أك جرٌاحان أف رجبلن أ, يا مالونكيابػيٌتا, افًتض"

كحىٌت أعرؼ ىل ىو : أىو طويل أـ قصَت أـ متوسط القامة, باظبو ك عشَتتو, لن يينتػىزىع ىذا السهم حىت أخرب أنا بالرجل الذم أصابٍت " 
ك لن ينتزع  ىذا السهم حىت عرفت عن القوس . ىو من قرية كذا ك ضاحية كذا أك بلدة كذاىل , أسود أـ أبيض أـ ذك بشرة صفصافة

سوؼ , فيا مالونكيابػيتٌا. " ك يستمر ىذا االستطبلع عن كل نوع من التفاصيل عن السهم... اليت رمى هبا السهم أكانت طويلةن أـ نشَّابيةن 
 ْْ."يبوت ىذا الرجل كَف ييكشىف لو عن األمر

كيز على نقطة كاحدة أم على ضركرة القضاء على اعبهل كالبداع اؼبعاناة معناه أف البوذا رفض اإلجابة على األسئلة الىت سًتٌسخ كىذا الًت 
 .ك لكنو َف ينكر ما سكت عنو, اعبهل الذم تكلم البوذا ليبدده أكثر

إُف تصورو مثل األؽبة أك الصفات اإلؽبية كلها يف ( ر كال مؤنثالذم ليس دبذك,أم اؼبطلق, اؼبذَّكىر خبلفا لربانبة)قد مت ربوؿ برانبا اػبالق 
أيضان , الذم اعترب أبديان كبُت اآلؽبة, ككاف قد أصبح من البلـز  القضاء على التماسك بُت الركح الفردم. الثقافة اؽبندكسية يف عصر البوذا

فكاف . إنسانية كانت أك إؽبية, على صبيع اؼبستويات" الزكاؿ"  مرافقة لعقيدة" ال ركح"إذف كانت عقيدة . النسبيات الىت اعتربت أبديةن 
ىت إنكار الركح يف اغبقيقة إنكار أبدية الركح ك ىذه الرسالة اليت ىي أكثر الرساالت لزكمان أصبحت مؤثرة أكثر إذا ضمت إُف القوؿ بأنو ح

الرغم من أنو َف على كالذم اعترب أحد النسبيات " الربانبا"لق متضمنا للخا" اآلؽبة"ك كاف تصور . اآلؽبة أك الصفات اإلؽبية ليست بأبدية
على اؼبخلوؽ إُف اإلؽباء عن األبدم ك تىبقى البوذية من أجل ذلك صامتة عن منشئ اػبلق ك تيبقي انتباىاتنا  مث ربوؿ الًتكيز. يينكىر برمتو

 .وؽملصقةن باقتضاء اػببلص من اؼبعاناة الناشئة عن اإللتصاؽ بالعاَف اؼبخل
                                                           

 .انير اؼبقدمة للمناقشة. كبلنبا" الذم قد ذىب"ك" الذل قد أتى"كيقصد بذلك    ِْ
ّْ  Kakkayangotta-Sutta  ضمنSamutta-Nikaya ,ِ :ُٕ . كما اقتبسو ديويد كالوباىانا يف كتابوNagarjuna-The Philosophy of the Middile 

Way , َُص , اؼبذكور سابقان-ُُ . 
ْْ   Majjhima Nikaya  ,ُ:ّٔ , كما ذكر يفSome Sayings , ۳َٓص , اؼبذكور سابقان . 
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أكاتامساكا أك ما يسمى هبواياف )مصحف حلية األزىار , تتجلى ىذه الفكرة بوضوح استثنائي يف نص مؤثر غاية التأثَت يف تقليد مهايانا
 :لننير أكالن إُف الفقرات التالية ْٓ.اؼبشار إليو آنفان باختصار( باللغة الصينية
 قهاإف األشياء كلها ال مصدر ؽبا ك ليس يف امكانية أحد خل"
 كليس مث مكاف تولد فيها 

 يستحيل سبييزىا
 ك  لذا ال مولد ؽبا 
 إلف اؼبولد ال يوجد
 كما ال يوجد الفناء

 كالذين يفهموف هبذا األسلوب
 ْٔ"اؤلئك ىم الذين سوؼ يركف البوذا

عليم الركحي بدالن من علم ؽبو الت -كبالتاِف عن فقداف خالق األشياء -إف اؽبدؼ من كراء ىذه الفقرات عن كوف األشياء بدكف بداية
ك يتضح ذلك من الفقرات التالية اؼبرٌكزة على أف اغبكمة أك التنوير حقيقة موجودة أبديان ك َف تكن . الكبلـ العقبلين أك إنكار كجود اػبالق

التتابع الزمٍت يف الذىن  أما فقداف اغبمكة فهو من األمور اؼبتونبة ك ترسخ ؾبرد فكرة حدكثها ككوهنا ـبلوقة من العدـ أكىاـ. معدكمة
 :كتبعده عن حقيقة األبدية

 ليس مث ما ال يعرفو البوذا
 كىو لذا ال ييتصىوَّر

 ك َف تتولد اغبكمة 
  ْٕمن فقداف اغبكمة

 

 كىذه اغبكمة ىي الىت ذبعل البوذا. من اؼبستحيل أف تكوف اغبكمة الىت كجدت بعد أف َف تكن موثوقة هبا اليت ىي عُت لطبيعة اؼبطلق 
ك ىذا يتٌكرر ما يقولو . كراء التصور كلو أمكن تصوره لكاف معلومان يف مقابل العاَفً "  اليقياف"أم ذبعل حاؿ , كراء التصور أك ذبعلها

على مثل ىذه اؼبعرفة اليت ال كال وبصل  (۳َُ:ٔ, األنعاـ)اأٍلىٍبصىاري كىىيوى ييٍدرًؾي اأٍلىٍبصىارى كىىيوى اللًَّطيفي اػٍبىًبَتي  الى تيٍدرًكيوي  : "القرآف الكرًن
تتصور بطريق تصور من التصورات بل يبكن ربقيقها بالتنوير فقط بينما غاية صبيع التصورات كالكلمات ىي نفي مزاعم الفكر كسبهيد 

لفكر كلو ك الوجود البلمتناىي الذم منو ينبثق ا -الطريق غبدس من يسمو فوؽ كل نوع من الفكر الرظبي حبكم كونو أساسان كجوديان لو
لنفهم !" كَف يولد اغبكمة من فقداف اغبكمة": "بفقداف اغبكمة"ك اغبكمة كهذه َف تكن تولد من شئ يبكن تسميتو . الوجود كلو

يبكن أف يولد ك أف يفٌت ليس إال إؽباء عن البلـز , بالتاِف, أم ؿباكلة فكرية لفهم ما ىو مولود كما ىو : اإلمكانية احملررة ؽبذه اغبقيقة 
 !أال كىو التنوير, الوحيد

                                                           
إنو ردبا من بُت أغٌت نصوص البوذية ك أفخمها تعيمها صبيع اؼبذاىب البوذية اليت : "ىذا النص يعرؼ أيضان كصحيفة رئيسية لتحريرمتعاؿ عن التصوركما يبلحظ اؼبًتجم توماس كلَتم قائبلن   ْٓ

 . ُص . اؼبذكور سابقان  The Flower Oranment Scripture, هتتم باػببلص الكلي
 .ك ليس بإنساف فقط كما يعترب أيضان عُت اغبقيقة النهائية كمحتول اغباؿ اؼبنوَّر اؼبوضوعي" اغباؿ اؼبنوَّر"كما سوؼ يتضح فيما يأيت أف البوذا يعترب عُت . ْْٓص, اؼبصدر السابق  ْٔ
 .۳ْْص , اؼبصدر السابق  ْٕ
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من كونو مصبوغان بصبغة ضركرة الفرار من اؼبقيد , داخل اإلطار الكلي ألكبايا البوذم-لكن فكرة اػبالق. إذف ليس مث إنكار اػبالق مطلقان  
لكامل لتصورات اؼباضي عرضة لئلشغاؿ عن شدة الًتكيز اؼبطلوب للوثبة من الوقت إُف األبد ألف ىذه الوثبة تقتضي اإلنباؿ ا,إُف اؼبطلق

ىذه الفكرة تعرب عنها فقرة دبجرد نفي مواليد البوذكات أك . كاؼبستقبل الزمانية اليت ال كجود ؽبا بل اؼبوجود اغبقيقي ىو اآلف اغباِف دائمان 
ذكات التنوير الرائع بذكاهتا ربقق البو : "يقوؿ ثوماس كلَتم شارحان ىذه الفقرة." ال ذبئ البوذكات يف ىذه الدنيا كال فناء ؽبا: " أمواهتا

يبصركف الطريق فوران كتنقطع مشاىدات اؼباضي كاغباؿ كالقدًن ك اغبديث ال يوجداف حتمان ك وبصل اؼبرء على نفس التنوير . السرمدية
شاىدتو دب, ككذلك يصبح اؼبرء يف كقت كاحد مع البوذكات العصور اؼبقبلة الىت ال ربصى, الذم حصل عليو بوذكات سابقة ال تعد

يعد ذلك تفسَتان للفقرات التالية من  ْٖكألنو ما مث زماف كليس ىناؾ قدـك ك الذىاب . الشخصية لسرمدية اؼباضي كاغباؿ كاؼبستقبل
 أكاسباساكاسوترا

 كما أف اؼبستقبل 
  خاِف الوفاض من ظبات اؼباضي

 كذلك صبيع األشياء 
 ال ظبة ؽبا مطلقان 

 ك كما أف ظبات اؼبولد ك الوفاة
 ها باطلوكل

 كذلك صبيع األشياء
 فارغة عن الفطرة اعبوىرية

 اليبكن إدراؾ النَتكانا
 لكنو على قسمُت لو عيبػِّرى عنو

 ككذلك األشياء كلها
 إذا مييِّزت بدت ـبتلفةن 

 ,مبٍت على اؼبعدكد, مثلما
 مثَّ منهج للعىدِّ 

 فطرهتا معدكمة
 كىكذا تيعرىؼ اليواىر معرفة كاملة

 مثلو كمثل العىدِّ 
 حىت البلهناية, صبع الواحد 

 األعداد ال حقيقة جوىرية ؽبا
 ْٗ ك ىي سبيمىيَّز بالعقل فقط

                                                           
 . ُٓص , لسابقاؼبصدر ا  ْٖ
 .۸ْْص , اؼبصدر السابق  ْٗ
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ؽبو مشاركة يف شئ  فباثل دبنهج اإلحصاء فيستطيع اؼبرء  -"كاف يف البداية"ك باألحرل عن خالقو أك منشيءو ؼبا  -إف الكبلـ عن اؼباضي

. بطريق اإلحصاء" األعداد ليس ؽبا حقيقة جوىرية "قطاعو فلن يتحقق اؼبرء من أف باستمرارو إُف كل عددو من السلسلة ببل ان"كاحد"ضم 
يوًَّحدة" األعداد"تشمل 

فمن . اإلهنماؾ الفكرم دبنشأ اليواىر إهنماؾ بتلك اليواىر: ىنا صبيع اليواىر الىت توجد منفصلة عن اغبقيقة اؼب
األمر الذم يتطلب بدكره أف يهمل اؼبرء العملية الىت كجدت , فوؽ اليواىرىذا اؼبنيور يقتضي اؼبنطق البوذم للتنوير السمو الكامل 

 .ك من ىنا إنكار اػبالق ظاىريان , اليواىر من خبلؽبا سبامان 
 *     *    *   * 

مساعدان على , اؼبطلقال يؤيد ما يسميو اؼبسلموف بالتوحيد فحسب بل إنو يعىمِّق تقدير اؼبسلمُت بتنزيوى اإللو " عدـ قوؿ البوذية باإللو"إذف 
الشك أف اهلل يبكن أف . الربىنة على أف الذات اإلؽبية تبطل النسبيةى كلَّها ك أف تصوراتنا كلها عن الذات تتوسطها حجب ـبتلقاتنا الذاتية

دركا اهلل ما ق"مع ذلك أين ىذه الصفات من حقيقة الذات اإلؽبية؟ . يوصف بالتشبيهات كالصفات كالتلميحات اليت جاءت يف الوحي
حبقيقة   -كإف كاف مبنيان على األفكار اؼبأخوذة عن الوحي -ال يبكن تسوية أم تصور إنساين عن اهلل(. ۹ُ:ٔ, األنعاـ" )حق قدره

 فهو ال يقضي على البلقياسية اليت تفصل اؼبطلق عن النسيب: الذات اإلؽبية اؼبنزىة
عن الذات اإلؽبية اليت ىي كراء األظباء كالصفات كلها  ك ىي حقيقة تفوؽ ستتمكن البوذية من خبلؿ التعرؼ علي الفكرة اإلسبلمية 

تعبَت يتكرر مراران كيصح ىذا أساسيان على " سبحاف اهلل عما يصفوف: "فالقرآف الكرًن يقوؿ َٓ"ال تبلغها الكلمات كال الكبلـ" الوصف ك
: ك لكنو باإلضافة إُف ذلك يشَت إُف اؼببدأ الكبلمي األساسي ىو, ـاألكصاؼ الكاذبة على اهلل أك على نسبة األلوىية الكاذبة إُف األصنا

  (ُُ:۲ْ, الشورل" )ليس كمثلو شئ: "يبكن تصوره" شئ"تفوؽ  أم , يف اغبقيقة, تسمو الذات اإلؽبية كراء الصفات الىت تييهرىا
على التشبيو بالصفات البشرية كىو تصور بعيد كل البعد عن تصور مبٌت , بالتاِف, معربان  -بينما القرآف مليئ بذكر الصفات كاألفعاؿ اإلؽبية

ك مع ذلك يستطيع اؼبرء أف هبد يف كل من القرآف الكرًن كاألحايث النبوية بعض  -عن الفكرة البوذية عن اغبقيقة اؼبطلقة البلشخصية
الىت ( اؼبقوالت)دبا فيها تلك , ؾ كالتصوراتاؼبداخل اؼبهمة عن فهم الذات اإلؽبية الىت تتعاُف مطلقان عن صبيع مقوالت اللغة ك اإلدرا

فمن اؼبمكن اعتبار الفلسفة البوذية اؼببنية .صورت حسب اكصاؼ الصفات كاألفعاؿ األؽبية اؼبذكورة يف الوحي من الذات اإلؽبية نفسها 
كن أف ييفسر يف ىذا السياؽ كوجداف حقيقة فيم" إال اهلل"أما اإلثبات ". ال إلو: "على التنزيو شرحان على النفي يف الشهادة األكُف لئلسبلـ

ىذه اغبقيقة ىي اليت ال يبكن أف تنفى ك ىي الىت يشهد . ييهر على حسب التخلص من التصورات الباطلة عن اغبقيقة,ال يبكن كصفها
ألوىية )أل بقاء النفس , يورث البقاء( نسبيةباطلة\ألوىية) الفناء أم فناء أنفسهم: ؽبا الصوفية اؼبسلموف كمحتول ربقيقهم النهائي

      .للشهادة األكُف يف اإلسبلـ,شيئُت كنبا النفي كاإلثبات, إذف, تعكس التجربة الركحية(. اغبق\حقيقية

 و الشهادة" شونيا"
عدـ "اعتبار فإف أمكن . فباثل للمعٌت األظبى للنفي يف الشهادة( نَتكانا)أك الفناء ( شونيا)يبكننا أف نربىن على أف مدلوؿ نيرية اػبواء 

فسوؼ يبكن من اؼبنيور البوذم اعتبار اإلثبات يف الشهادة " ال إلو"يف البوذية شرحان على النفي يف الشهادة األكُف لئلسبلـ " القوؿ باإللو
َت إليو بلغة كما سيؤكد البوذيوف أف اؼبطلق بوحده حقيقي يف هناية األمر كيبكن للمرء أف يش.متعلقان بالذات اإلؽبية اؼبطلقة البلشخصية

                                                           
 . ۲ُٗص , اؼبصدر السابق  َٓ
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عن اؼبغايرة كلها كعن , ألنو خاؿ عن النسبية كلها-"اػبواء"ك " َف يرٌكب"ك " َف يولد"فهو الذم : أم بلغة التنزيو, نفي ظبات النسبية
طلق إف اؼب. من كل شئ سول ذاتو يان لاحبكم كونو خ. ُٖ-۰ٖىنا نواجو اعبانب اعبوىرم من النص اؼبقتبس آنفان من أكدانا . التقييد كلو

كىو مصطلح إسبلمي أساسي يدؿ " اإلخبلص"كإنو نفسو خالص كإنو بذلك متطابق مع النقاء الكامل ( غَت مركَّب" )بسيط"كحيدان 
بقدر تطهَت اؼبرء تصوره لئللو من " الصدؽ"يتدفق . اؼبذكورة فوؽ ۲ُُك ىو أحد أسامي سورة " الصدؽ"ك أيضان على " التطهَت"على 

فالتوحيد اإلؽبي ينفرد . ن انعكاس التوحيد اإلؽبي اػبالص يف إخبلص تصورنا عن ىذا التوحيد ك أدائو إُف الصدؽال بد م: كصمة التعدد
فالذم ىو غَت مركب مطلقان ك ىو ىو بكل معٌت .بكونو نفسىو حيث ال يلطخ حقيقتىو ظبةي من ظبات التعدد أك التغاير كال شئ هبعلو مركَّبان 

بالضبط يف فقرات ( آسامسكرتا")غَت مرٌكب"ىذا ما مدلوؿ مصطلح . ب أف يكوف كاحدان على اإلطبلؽالكلمة كليس شيئان إال ىو هب
معناه أف كل موجود مركب من عناصر ـبتلفة كليس لو جوىر  ك القوؿ بأف األشياء األخرل كلها مركبة. من أكدانا اؼبذكورة آنفان  ُٖ-۰ٖ

شياء كلها سول اهلل مركبة أيضان من العناصر اؼبختلفة كال شئ سواه كاحد مطلقان أك نفسو كبتعبَت إسبلمي تعترب األ. فطرم أك باؽو خاص بو
 .فالوحدانية اػبالصة تتعاُف عن الكثرة كلها. خالصان 

ى كال يبكن أف يتجل" . ذبلي اػبواء: "حرفيان " شونيا مريت"لكن تتجلى تلك الوحدة رمزيان على مستول الصورة كىذا ما يعرؼ يف البوذية ب
مثل ىذا اؼبيهر , يف اإلسبلـ"( اهلل"أم )فيستطيع اؼبرء أف يعترب إسم اعببللة نفسو . اػبواء ك ىو ما زاؿ خواءان لكنو يبكن إظهاره بالرموز

ي يف اؼبمكنة كلها كما سنرل فيما يأيت أف اغبقيقة اإلؽبية اؼبتعالية كما ى للخواء بكونو داللة رمزية على من ىو كراء التصورات ك الصور
كيف  -"اهلل"يف اإلسم  -بل تنزيهها يعترب أحد كجوه سبجيدىا بالضبط لكن اغبقيقة نفسها تسبَّح يف ظهورىا يف الصور. ذاهتا ال تدرؾ أبدان 

: يةكما يف اآل  -كما ىو يف ذاتو–إذف إف اؼبرء يسبح اهلل . صبيع األظباء اإلؽبية األخرل الىت تيهر تلك اغبقيقة يف حدكد اللغة ك الفكر
ك بالتاِف يصبح اسم من يتعاُف عن الكلمات ك ".سبح اسم ربك األعلى: "ك مع ذلك يسبح اؼبرء اإلسمى " سبحاف اهلل عما يصفوف"

نًقذ عن طريق الذكر يف مبحث الحق  . األفكار كلها فباثبلن ؼبيهر اػبواء
ي
سوؼ نبحث عن موضوع اػببلص الذم تقدمو ىذا اؼبيهر اؼب

 ".ذكر اهلل"ربت عنواف 

 :نور الورائية

فهو يذٌكر اؼبسلمُت بأف يكونوا على حذر من اغبجب الفكرية . نستطيع أف نرل اؼبنطور البوذم كأنو يقوم الرسالة اإلسبلمية عن الورائية
يشَت إِف  .اليت نشاىد  الشمس اإلؽبية من خبلؽبا حبكم الواقع ك نور الشمس اإلؽبية ساطع إُف درجة أنو يعمي بصَتة من يين أنو يراه

ٍلًقوً  ًحجىابيوي : "ىذا اؼبفهـو اغبديث النبوم التاِف ىٍحرىؽى سيبيحىاتي كىٍجًهًو مىا انٍػتػىهىى إًلىٍيًو بىصىريهي ًمٍن خى كذلك يشَت القرآف    ُٓ."النيوري لىٍو كىشىفىوي ألى
فيجوز التفكر أك التأمل يف صفات اهلل ال يف ( ۳۰ك ۲۸:  ۳, آؿ عمراف" )ك وبٌذركم اهلل نفسو: "الكرًن إُف إستحالة ادراؾ الذات اإلؽبية

ال يقاؿ إال فيما يبكن أف  :"شارحان التصور القرآين للفكر, من كبار مؤلفي معاجم القرآف, يقوؿ الراغب اإلصفهاين. ذاتو سبحانو ك تعاُف
 ِٓ" منزىا أف يوصف بصورةإذ كاف اهلل( تفكركا يف آالء اهلل كال تفكركا يف اهلل: )وبصل لو صورة يف القلب، كؽبذا ركم

                                                           
ىٍحرىؽى سيبيحىاتي  كتاب اإليباف باب, أخرجو مسلم يف صحيحو عن أيب موسى  ُٓ ـي كىيف قػىٍوًلًو ًحجىابيوي النيوري لىٍو كىشىفىوي ألى ـ ًإفَّ اللَّوى الى يػىنىا ٍلًقوً  كىٍجًهًو مى يف قػىٍوًلًو عىلىٍيًو السَّبلى . ا انٍػتػىهىى ًإلىٍيًو بىصىريهي ًمٍن خى

دبعٌت " أيفًٌت "فالوِف ىو الذم قد بورؾ بالتجلي اإلؽبي ك قد . فإف ذلك يتصل صلة كثيقة جبوىر الوالية يف اإلسبلـ دبفهومها اؼبيتافزيقي. ىناؾ معٌت ركحي عميق لئلحراؽ اؼبًتتب على رؤية اهلل
. كبالرغم من أف ىذا اعبانب من التحقيق األعلى قد شرحو الصوفية خصوصان فإنو قد أشَت إليو يف عديد من آيات القرآف ك األحاديث النبوية. بالضبط" ناءالف"البوذم الذم يعٌت " النَتكانا"

ٍنتيٍم صىاًدًقُتى   نػَّويافػىتىمى ًإٍف زىعىٍمتيٍم أىنَّكيٍم أىٍكلًيىاءي لًلًَّو ًمٍن ديكًف النَّاًس : نكتفي ىنا بذكر آية قرآنية تشَت إُف ىذا السر    (. ٔ: ۲ٔ,سورة اعبمعة)اٍلمىٍوتى ًإٍف كي
 . ۳۹ٖص , اؼبذكور سابقا, اؼبفردات يف غريب القرآف  ِٓ
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يف الصفات اإلؽبية ك ال يف الذات اإلؽبية , هبوز التفكر يف كل شئ ّٓ:قد نيقل إلينا اؼبدلوؿ األساسي ؽبذا اغبديث النبوم بتعبَتات ـبتلفة
امكن إدراكو استحاؿ أف ال تدرؾ مطلقان ك ما , دبصطلحات إسبلمية, يدؿ  ىذا على أف اغبقيقة اؼبطلقة. اليت ال تدركو أية قوةو للتفكر

متضمنة يف صلب الشهادة نفسها دبفهومها اؼبيتافزيقي , تناقضيان , إف القدرة على التفرقة بُت ما يدرؾ ك ما ال يدرؾ. يكوف حقيقة مطلقة 
ا ىي نقطة إمب, هبب أف نفهم أف فكرتنا األكلية عن الذات الواحدة الوحيدة ليست هناية اؼبطاؼ: بدالن من اؼبفهـو الكبلمي البحت

فهي تيدخل اؼبرء يف سَت وبوِّؿ النفس إُف من , ىذه الفكرة مقدِّمة سرٍّ ركحيو ك ليست حبلقة هنائية من سلسلة ـبتلقات ذىنية: االنطبلؽ
ا تتعاُف ك بالتاِف يثبت التصور اإلسبلمي لتنزيو الذات اإلؽبية مطلقا أم اإليباف بأهن. الذم ال يلمح الذىن منو إال اليل, يفوؽ الوصف

ك ىذا يساعد البوذيُت . أنو ال أساس لتشييد تصٌورات مادية ساذجة عن اإللو يف اإلسبلـ, عن الصيغ اؼبمكنة للتفكَت اؼبنطقي الرظبي كلها
د على اؼببلحية بأف ىناؾ تطبيق الشهادة األكُف على قمة ميتافزيقا اإلسبلـ ك حىت على قمة الكبلـ اإلسبلمي الذم يرٌجع صدل التأكي

يبدك التقليداف متفقُت على . كلها ك بالتاِف كراء اإلدراؾ كٌلو"( ركبا\ناما)"كراء األظباء ك الصور "( شونيا)"البوذم على كوف اػبواء 
 "يوجد الذات اليت تتعاُف عن الوصف فقط": ال كجود لصورة يبكن إدراكها:"الصياغة التالية للشهادة

 
  الصمد والدارما

كىذه .بُت توحيد الذات اإلؽبية ك كثرة اؼبخلوقات يستحضر التمييز البوذم بُت كحدة من َف يرٌكب ك كثرة اؼبرٌكب إف التمييز اإلسبلمي
الذم "ػكما يوصف سلبيان ب" الذم يصمد إليو"ك " القيـو األزِف"فيوصف الصمد إهبابياي ب" الصمد"اؼبماثلمة الفكرية تزداد قوة دبعٌت اسم 

يذٌكر اؼبرء مباشرة بالعقيدة البوذية األساسية القائلة بأنو ال ملئ غَت الدارما يف ذاتو ك أما الدارمات اآلخرل كىذا الرأم  ْٓ".ليس بأجوؼ
ك بالفعل عقيدة خواء الدارمات اؼبعينة كلها تعد من بُت القضايا اؼبشًتكة بُت صبيع اؼبذاىب . أم خاكية عن القياـ بذاهتا" خاكية"فهي 

 ٓٓ."ال ركح ؽبا ك ال شخصية, فخصائصها ال سباثل خصائص اؼبوجودات اغبية, ارمات كلها غَت أنائيةالد: البوذية اؼبهايانية
 (suchness) "الكذائية"على أل موجود من اؼبوجودات فهي تلىمِّح إُف اػبواء العارم من " الدارما"إذا اطلقت كلمة ,  ك بتعبَت آخر

للدارمات النسبية إبقاء أنفسها بل يتوقف كجودىا على سلسلة الدارمات األخرل ك ما يف ال يبكن . بينما الدارما يف ذاتو ىوكماىو مطلقان 
الوجود شئ غٌت عن اإلعتماد على سلسلة غَت ؿبدكدةو من العوامل كىذه العوامل تتوقف بعضها على بعض ك يف الوقت نفسو على الدارما 

ىو الذم وبتاج إليو األشياء اػباكية كلها كي سبيؤل , "الصمد"مثل , بل ٔٓفراغ فيو فالدارما اؼبطلق ال. اؼبطلق الذم ينفرد بكونو مليئان بذاتو
حيث ال  على كبو مهلك اؼبؤقتية صفةب تصفالوجود الذم ما داـ كجود اؼبطلق، فلم يصبح صفة فبيزة لؤلشياء النسبية اليت ت, من الوجود

 .حقيقة ؽبا ك إف كانت قد ألبست خبلعة الوجود
ارما يف النصوص البوذية كماىية النهائية لؤلشياء كلها لكنو لسد طريق ربٌوؿ ىذه اؼباىية إُف شئ من األشياء إما يف الكبلـ يؤكَّد على الد

كبُت تصور معُت فبكن عنو يف ذىن اؼبرء شاسع مثل البعد بُت " كذائية مطلقة"ىناؾ بعد بُت. أك يف التفكَت يسول بينها ك بُت اػبواء

                                                           
 . ۳ِٔ-۲ِٔص , اجمللد الثالث. ۳ُِٗسنة ,  مدينة بَتكت, طبعة دار اؼبعرفة, ذكر اإلماـ جبلؿ الدين السيوطي طبسة شواىد ؽبذا اغبديث يف جامعو الصغَت  ّٓ
 . ۹ْص , اؼبذكور سابقان , اؼبفردات يف غريب القرآف  ْٓ
ٓٓ  Diamond Sutra  إقتبسو إدكارد كونزه يف كتابوBuddhist Wisdom Books , طبعةGeorge Allen & Unwin , مدينةLondon , ۹ٓص , ۹ٓ۸ُسنة    . 
 The Zen Teaching, أنير ريد بائن. من اؼبعتقدات ك التصورات إُف اغبقيقة النهائية, عترب حقيقيان فهي تشَت إُف أم شئ ت" اإلعتبار"أم ( ذرم)ىذه الكلمة من أصل سنسكرييت   ٔٓ

of Bodhidharma , طبعةNorth Point Press , مدينةNew York , ٔرقم, ُُٔص , ۹۸۳ُسنة  . 
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كذائية ك بُت التصورات اليت يبكن أف تكوف يف \اػبواء\فيحافظ على فكرة عدـ التناسب بُت الدارما. ؾبرد فكرة عنو ذبربة التنوير ك بُت
 . ذىن اؼبرء عنها

يجىسِّدة للفكر كاللغة االنسانيتُت, إذف, اػبواء فارغ
قيقة إنو يف ذاتو إمتبلء مطلق ك يف اغب. من كجهة نير االمتبلء الباطل للدنيا كالنزعات اؼب

ك تعريف اػبواء اؼببٍت على التنزيو ال يبكن أف يعترب داللتها على ماىية . ال شئ فارغ إال العاَف مع صبيع متفٌرعاتو اؼبتجسدة يف الذىن
على السواء  فالتوكيد اعبدِف على تنزيو الدارما إزاء دالالت إهبابية كالسلبية على حقيقتو: الدارما أقول من داللة أكصافو اؼببنية على التشبية

. فيبدك أف اغبديث عن اػبواء موَّجىو إُف إحداث التفتح إُف حاؿ ركحي بدال من اغبصوؿ إُف النتائج من سلسلة مقدمات منطقية. 
" اإلهبايب أك السليب"صحيحة لدارما بلغة ثنائية   كقتى حدسو فوؽ طور العقل أف يدرؾ استحالة اغبصوؿ على صورة,فيطلب من اؼبرء 

فالطريقة الوحيدة لفهم الدارما ىي . ك ىذا ىو اغبدس الذم بدكره يغىزِّز التفىتيح إُف الوسيلة الوحيدة لفهم الدارما. نت أك لغويةفكرية كا
كمثل ىذا التحقيق تفًتض مقدَّمان السمٌو فوؽ الشخصية التجريبية كصبيع . من الناحية الركحية كاؼبيتافزيقية" جعلو حقيقيان "ربقيقو أم 

يػيرىجِّعي أسلوب التحقيق ىذا صدل التقليد الركحي يف اإلسبلـ . اإلدراؾ اؼبلحقة بتلك الشخصية كما سوؼ نبلحظ فيما يليقدرات 
توصلو بكوف الدارما كما  ٕٓ" الكذائية"ك ىذا اػبواء  أك "كذائيتها"يبدك من بعض النصوص البوذية أف فراغ األشياء بالذات يعُت . بعمق

بنفسو لكن األشياء ىذه ال سبلك كسيلة الوصوؿ إُف ىذا إال " كذائية كل شئ"كيبدكا أف دارما ىو . ل مقلوب كأنو عن طريق سبثي, ىو
ككل سلسلة  -(براتيتياظبوتبادا)ألهنا تتألف من ؾبموعات ـبتلفة تنشأ عن سبلسل السببية يتوقف كجود بعضها على بعض, بنفي ربديداهتا

" بلغة ركحية على كوف الشئ فارغان عن الفراغ ك ىذا النفي الثنائي ىو الطريق الوحيد إُف ربقيق إذف يدؿ نفي ىذا الفراغ . منها فارغة
 بصيغة تسمو كراء التصورات" كذائية تثٌاتا 

ؤلشياء الكذائية الباطلة ل"فهو فارغ عن " كذائية العاَف "فالدارما ىو االمتبلء اؼبطلق بكونو كما ىو ك لكنو يبدك ظاىريان فارغان من منيور 
نفسها فراغان ليس بامتبلء " دارما"إذف عند تطبيقها على اغبقيقة اؼبطلقة تعٍت الكلمة . كبالتاِف إنو امتبلء مطلق بكونو فارغان عن الفراغ  "

نح بفضل ذلك باغبقيقة ثانيةن , بتعبَتو ما, مطلق فحسب بل ىو الذم يبؤل  بُت  من أجل ذلك قبد من. فراغ الدارمات األخرل كاليت سبي
رَّ د أكالن عن كجودىا الفاصل مث سبنح مرة أخرل " . السمسرة ىي النَتكانا ك النَتكانا ىي السمسرة: "الصيغ اؼبهايانية أكضح  النسبية ذبي
يبكننا أف نقوؿ  كبتعبَت إسبلمي. اليت يبكن أف تعترب كالوضع اؼببهج اؼببلئم مع اغبقية الغَت مركبة األظبى -اغبقيقة الفريدة للنَتكانا, باغبقيقة

ك طبقناىا على الشهادة األكُف " اعبوىر"إُف " دارما"كإذا ترصبنا كلمة .إال ألوىية أك حقيقة اهلل: مث اإلثبات, حقيقة\ال ألوىية: النفي أكالن " 
: حرفيان )من التوحيد ك يتجلى التقارب اؼبفاىيمي على ىذا اؼبستول " اعبوىر\جوىر إال الدارما\ال دارما: "سنحصل على العبارة التالية

 "( إثبات الوحدانية أك تصريح هبا أك ربقيقها "
فطرة "يشَت ىذا اؼبصطلح األخَت إُف " ال البوذا إال البوذا ذاتو: "مطبقُت ىذه الصيغة على البوذا نفسو, كاف بإمكاننا أف نقوؿ أيضان 

مساكية " البوذا ذاتو"شخصية البوذا ك برىاف على ذلك ىو أف  الباطنة تسمو فوؽ" البوذكية"ك ىذه . السارية يف األشياء كلها" البوذا
فهو . فبل نشوء ك ال فناء يف تثا غاتا: ٖٓ"الواحد الذم مضى ىكذا"ك " رىًحم تثا غاتا"أم " تثاغاتاغرهبا" ػأم فطرة دارما ك ل" دارماذاتو"ؿ

 ٗٓ...طلقة الكاملة سباما تعم اعبهات العشرة كلهامثل فطرة دارما ذاتو اؼب. منزه عن اؼبعرفة اؼببنية على اؼبفاىيم ك الرؤل
                                                           

 . ۰ُٔ ص, اؼبقتبس يف اؼبصدر السابق Mahaparinirvana Sutraحسب  " الفارغ ىو طبيعة البوذا"   ٕٓ
 .أنير الكبلـ عن الرضبة كالود احمليط اعبامع فيما يأيت" . رحم"يف اإلسبلـ ك ىذا اإلسم يشتق عن " الرضبن"يبلحظ اؼبرء ىنا تشاهبا باسم إؽبي   ٖٓ
, اجمللد السابع, اعبز التاسع ,لؤلستاذ شينغ يُت Complete Enlightenmentيف , ترصبة كين غو اك غو بكشو, Sutra of Complete Enlightenmentمن كتاب   ٗٓ

 . ُٖ-۳ُص , ۳ُٗٗسنة  New Yorkمدينة , Dharma Drumطبعة 
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 وجو اهلل
دبعٌت الفطرة القديبة ككلية الوجود للحقيقة اإلؽبية ك يف اآليات الكريبة الىت استشهدنا هبا آنفان " كجو اهلل"يف القرآف الكرًن تستخدـ تعبَت 

, البقرة" )أينما تولوا فثم كجو اهلل: "ك زبربنا آية أخرل" اهلل كجو"ىبربنا القرآف الكرًن بأف كل موجود يفٌت إال (  ۲۳-۲ٔ:ٓٓ,الرضبن)
" كل شئ ىالك إال كجهو: "ك يف اآلية التالية يتعمق سر ىذا الوجو ك يتضح مستول تطابقو مع الفكرة البوذية عن الدارما( ُٓٓ:۲
حيث يصبح " كل شئ"يفهم كأنو يعود إُف  يبكن أف" ق"من الواضح أف الوجو اؼبذكور ىنا كجو اهلل لكن الضمَت ( ۲۸:۸۸, القصص)

ال أنو  :أحد أساطُت الركحية اإلسبلمية على ىذه اآلية الشريفة, ك لقد عٌلق اإلماـ الغزاِف." كل شئ ىالك إال كجو ذاؾ الشئ: "اؼبعٌت
عترب ذاتو من حيث ذاتو فهو يصَت ىالكا يف كقت من األكقات ، بل ىو ىالك أزال كأبدا ال يتصور إال كذلك ، فإف كل شيء سواه إذا ا

عدـ ؿبض ؛ كإذا اعترب من الوجو الذم يسرم إليو الوجود من األكؿ اغبق رؤل موجودا ال يف ذاتو لكن من الوجو الذم يلي موجده 
يبكننا  َٔ."ككجهو كجو إُف نفسو ككجو إُف ربو ؛ فإذف ال موجود إال اهلل تعاُف: فلكل شيء كجهاف . فيكوف اؼبوجود كجو اهلل تعاُف فقط 

كبالتاِف كحدانية اهلل ( ۳:۳ٓ,اغبديد")ىو األكؿ كاآلخر كالياىر كالباطن: "دبساعدة من ىذا التفسَت أف نفهم مدلوؿ اآلية التالية بسهولة
ب بل إهنا ىي فحس" الباطن"بكوهنا " يف األشياء"ليست اغبقيقة اإلؽبية . اؼبطلقة متعالية سباما ك يف الوقت نفسو ال مفر من القوؿ بسرياهنا

كإنو هبذا السبب ال نستطيع أف نتجة أية جهة يف الوجود ". الياىر"ككجو صبيع اليواىر احملسوسة أك جوىرىا ألهنا ىي , اغبقيقة الصادقة
ؼبطلقة بُت السمسرة تتصل ىذه الرؤية الدقيقة لواحدانية اغبقيقة اإلؽبية مع رقة الفكرة البوذية اؼبهايانية عن الوحدة ا". كجو اهلل"إال ك نواجو 

بل ... النَتكانا كالسمسرة شيئُت اثنُت عدٌ يي حاكؿ أف تفهم أنو ال : "من أعيم الشعراء القٌديسُت من التبت ُٔ,ك بعبارة ميبلريبا. ك النَتكانا
من مياىر , على السواء, طنالياىر كالبا: ليست السمسرة أك النسبية إال الوجو الياىر اؼبرئي للنَتكانا ِٔ."لب األمر يوجد يف عدـ الثنائية

إال من اؼبنيور الذم يسميو , للزماف كانت أك للمكاف , ال يستطيع اؼبرء أف يفرؽ بُت األبعاد اؼبختلفة. من ىو متعاؿ عن ىذين البعدين
ق الهنائي كقدًن كوبوم فإف اؼبطل( بـر آرثا" )الثمرة النهائية"ك مع ذلك من كجهة نير (.ساـ كريت ساتياـ)ناغارجونا باغبقيقة التقليدية 

تنعكس الفكرة القرآنية عن استحالة الفرار من كجو اهلل . على صبيع أبعاد الزماف كاؼبكاف اؼبمكنة كىكذا ال يستقر يف الزماف أك يف اؼبكاف
 : مرة أخرل نستشهد دبيبلريبا. كعن كوهنا باطنة يف اؼبوجودات كلها يف التصور البوذم القائل بكوف البوذا داخل األشياء كلها

 يتخلل قالب البوذكية صبيع اؼبوجودات اغبساسة
 البوذكات يف حد ذاهتا, إذف, صبيع اؼبوجوادات

 كإهنا برغم ذلك ؿبجوبة بالتلويث
 ك إذا نييٌفت من التلويث

 ّٔففي ذلك اغبُت ستصبح البوذكات 
كعُت جوىر اؼبوجودات   -أم كجو اغبقيقة اػباص باؼبرء -رءالذم يصبح مرئيان عند إدراؾ جوىر شعور اؼب" الوجو"يشَت ميبلريبا أيضان إُف 

 .ليس بذايتو بل إنو كجود اهلل -أك كجهها-كيف مصطلح قرآين ييرل كجو اهلل يف اؼبوجودات كلها حيث كجودىا اغبقيقي. األخرل كلها 

                                                           
 . ٔٓ-ٓٓص ,  ۳ُٔٗسنة , القاىرة, طبعة الدار القومية للطباعة كالنشر, مشكاة األنوار, اإلماـ حجة اإلسبلـ أبوحامد الغزاِف  َٔ
 .۲ُٖٗسنة , Londonمدينة , Humphrey Milfordطبعة , Tibet’s Great Yogi Milarepaانير سَتة فبتازة ألفها إيوانز كينتز   ُٔ
ِٔ   The Hundred Thousand Songs of Milarepa ,طبعة , ترصبو غارما تشانغShambhala , مدينةBoston & Shaftsbury , ص , اجمللد الثاين, ُٖٗٗسنة

َْْ-َْٓ . 
 ۲:۳ُٗ, اؼبصدر السابق  ّٔ
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 بتحقيق كوف الصور كلها شعور الذات
 الذىن اغبقيقي يف الباطن -لقد شاىدت كجو رفيقي

 تاِف ال أحد من اؼبوجودات اغبساسة من العواَف الثبلثةك بال
 ْٔيفلت عن إحاطة ىذه اؽبوية العييمة

تيصىنَّفي الوجوه اؼبفردة يف ضمن كجو اهلل الوحيد : نستطيع اآلف تفسَت خواء الدارمات كلها كمقدمةو سلبيةو لكذائية الدارما الوحيد الفريد
دبجرد ."فإف كل شيء سواه إذا اعترب ذاتو من حيث ذاتو فهو عدـ ؿبض: "ـ الغزاِف ذا أنبية فريدةكيف ىذا الصدد يعترب تعليق اإلما. الفريد

تقود نيرية خواء أك بطبلف صبيع الدارمات بدكرىا . سنجد ما يبدك صياغة بوذية سبامان " اػبواء"ػب" عدـ"ك " الذات"ػب" الدارما"استبداؿ 
 ":ساتاساىاسريكا"ح من الفقرات التالية اؼبأخوذة من مباشرةن إُف مبدأ التوحيد اإلسبلمي كما يتض

ك هبب أف ال يأخذ أم شئ  . بأف الدارمات كلها ال أساس ؽبا, من أكؿ خاطر عن التنوير إُف األماـ, هبب أف ييقًنعى بوذيساتوا نفسو"
 عدـ الثنائية فيًقدى األساسكحيثما كجد . فيوجد األساس حيثما كجدت الثنائية... خبلؿ فبارستو الكماالت الستة ٓٔكاألساس

 كيف ينشأ الثنائية ك عدـ الثنائية؟ : "سيبهويت
تلك ىي , حيثما كجد التنوير ك اؼبنوَّر , الذىن ك الدارمات...(  كغَتىا إُف)حيثما كجد العُت ك الصور أك األيذيف ك األصوات : " اؼبرشد
كال الذىن ك ال الدارمات ك ال التنوير ك ...( كغَتىا إُف)ذف ك ال األصوات ك حيثما ال يوجد العُت ك ال الصور ك اليوجد األي . الثنائية
 ٔٔ"ىذه ىي عدـ الثنائية... اؼبنوَّر

لكن ذلك بسبب أنو اليوجد شئ من منيور التنوير .يبكن للوىلة األكُف أف ييستغرب إدخاؿ ىذه العبارة اؼبنوَّر أيضان يف دائرة الثنائية
كال مفر من الثنائية إذا تكلمنا عن الشعور الذم ىبص بالفرد اؼبعُت أم ثنائية اؼبشتملة على . لشعور اػبالصاػبالص ىذا إال تلك الصفة ل

شًعر ك ؿبتول شعوره
ي
 .ك ىذا الذم يعٌلمو نيرية فناء اإلسبلمية الصوفية بالضبط. اؼب

 الفناء و عدم الثنائية
ففي . ك ىو على طريق التنوير معرب عنها يف النص اؼبذكور سابقان لئلماـ الغزاِفإف معرفة الثنائية اللطيفة يف شعور من حصل على التنوير أ

 : الفقرة التالية يصف اإلماـ الغزاِف حاؿ اكلئك الصوفية الذين كصلوا إُف مرتبة الفناء
ه اغبالة إذا غلبت كىذ ٕٔ !"سبحاين ما أعيم شأين"كقاؿ اآلخر  !"أنا اغبق"دفع دكنو سلطاف عقوؽبم، فقاؿ أحدىم  فسكركا سكران 

ألنو فٌت عن نفسو كفٌت عن فنائو، فإنو ليس يشعر بنفسو يف تلك اغباؿ كال يعدـ  (فناء الفناء)بل  (فناء)باإلضافة إُف صاحب اغبالة 
أك  ز اربادان كتسمى ىذه اغبالة باإلضافة إُف اؼبستغرؽ بو بلساف اجملا. كلو شعر بعدـ شعوره بنفسو لكاف قد شعر بنفسو. شعوره بنفسو

ٖٔ"بلساف اغبقيقة توحيدان 
 

 

تعبَتان لتوحيدو جذرمو -باإلضافة إُف التسوية بُت البوذا ك الدارما أك الكذائية أك النَتكانا -من اؼبمكن اعتبار التناقضات اليت عرب عنها البوذا
كاؼبفهـو قريب من ؽبب أطفأه " النفخ"أم " كانا"ك " إُف اػبارج"أم " ين= "النَتكايا, ك صويفو معان ك الذم اؼبسند إُف الفناء بصرامة

عن اغبقيقة اليت يكملها التنوير  -ك معها بُت اؼبفاىيم الصورية كلها –كإذا قيرًأت تعاليم البوذية يف ضوء الفجوة اليت ربوؿ بُت اللغة .اؽبواء

                                                           
 . ۲:۳۳َ, اؼبصدر السابق  ْٔ
 .يعٌلم البوذا حاالن خاليان عن التلوث كاغبزف بدكف التدفق, بعد حصولو يف ذاتو على العنصر اػبالد الذم ال اساس لو ك بتحقيق طرد األساس ": "أكبادىي"ترصبة ؼبصطلح " أساس"  ٓٔ

Itivuttaka ( من كتاب  ۲ٔصBuddhist texts through the ages. 
ٔٔ  Satasahasrika ,َٓ  , اؼبقتبسة يف . ۲ٖ۳-۲۳ٗالفقرات Buddhist texts through the ages  ۳ُٓ-۳ُْص , اؼبذكور آنفان .  
 . ىذه شطحيات مشهورة  غبسُت بن منصور اغببلج ك أيب يزيد البسطامي بالًتتيب  ٕٔ
 . ٖٓ-۳ٓص , اؼبذكور سابقان , مشكاة األنوار  ٖٔ
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يشَت نفي : ك ينفي حدكد الشعور احملدد ستدرؾ تناقضات كثَتة كيلل ال بد منها يسبكها على مستول الفكر ما يفكك الفكر كلو
يحىرِّرة

ك كل ما يبكن للذىن إدراكو بوضوح خارج عن اغبقيقة اؼبطلقة ك بالتاِف ال بد من . حدكد للتحديد ىذه  إُف إثبات البلهنائية اؼب
 ال بد للفكر أف يؤدم إُف الوجود. التخلي عنو
 عدـ الشك يف اغبق"

 القضاء على النسيج الذىٍت دائمان 
 عدـ إحداث الذىن اؼبميِّز

 ٗٔ”ىذه ىي معرفة التنوير
 َٕ.نينغ  ىي أف فقداف التمييز ىذا بعيد عن أم نوع من الببلىة أك فقداف الفكر باؼبعٌت اؼبألوؼ-كاغبقيقة اليت تتضح من سوترا ىوئي

 : يف حقيقة األمر" الفكر فقداف"أك اغباؿ النهائي للتنوير استيخًدـ تعبَت , "باراجنا"فمشَتان إُف اغبكمة الكاملة ؿ
ك ما أدراؾ ما فقداف الفكر؟ فقداف الفكر رؤية . ك ىو فقداف الفكر" باراجنا" ػل" ظبادىي"اغبصوؿ على التحٌرر ىو اغبصوؿ على "

التجنب  لكن. فإنو عندما ييستىخدـ يعم كل شئ لكنو يف الوقت نفسو ال يلتصق بشئ. الدارمات كلها ك معرفتها بذىن خاؿو عن اإلرتباط
 ُٕ" من التفكَت عن أم شئ لقمع األفكار كلها يعٌت كوف الدارما مسيطران على اؼبرء ك ىذا رأم خاطئ
*                             *                            * 

ال يبكن مقارنة العقيدة البوذية . ال تصح مقارنة العقيدة البوذية بالعقيدة اإلسبلمية كأهنما تتعلقاف بنفس اؼبستول, كما قيل يف التمهيد
كما فسَّرىا العلماء مثل الغزاِف بكوهنا ,لكنو من ناحية اؼبعرفة . بطريقة مثمرة إال باؼبعرفة أك اغبكمة الركحية يف اإلسبلـ بدالن من العقيدة

ركحية اإلسبلمية كالبوذية على الكشف عن األرض تساعد اؼبشًتكات الركحية اليت هبدىا اؼبرء بُت ال, موافقةن سباما مع القرآف ك السنة النبوية
 كالبوذية كما ىي يف جوىرىا -ال دببادئو اؼبيتافزيقية فقط -اؼبشًتكة اؼبتعالية بُت اإلسبلـ كما ىو يف جوىره

 بقاء المنوَّرين
هايانا نرل أف اؼبنوَّرين ؽبم كجود لكنهم ذك تأثَت ىائل ؼبدرسة م" ماس سوترا "ففي اإلقتباس التاِف من . نعود إُف فكرة عدـ كجود اؼبنوَّرين

يف اإلقتباس من أكدانا الذم بدأنا بو ( أسامسكرتا")الذم َف يػيرىكَّب"ال يتمٌكنوف من إبقاء حقيقتهم بل ييبقيها اؼبطلق احملض اؼبذكور ب
 الكبلـ
كؼباذا؟ ألف مطلق يرفع . دارما كال غَتدارماال يدرؾ كال ييذكىر كال ىو  -ىذا الدارما الذم عرفو التثٌاغاتا معرفة كاملة أك شرحو"

 ِٕ("آسامسكرتابراهبا كيتا ىي آريا بودجاال. )بالقديسُت
اكلئك الذين يستمركف يف الوجود بعد ذبربتهم بالفناء ال ييبقيهم يف الوجود : يستطيع اؼبرء ىنا أيضان أف يستخدـ الفكرة الصوفية عن البقاء 

كل من : "تستمد ىذه النيرية سندىا القرآين من بُت األماكن األخرل من اآلية اؼبذكورة سابقان .  فقطكجودىم الذايت بل كجود اغبق تعاُف
 ( ۲۳-۲ٔ:ٓٓ,الرضبن" عليها فاف كيبقى كجو ربك ذكاعببلؿ كاإلكراـ

الفناء حىت أثناء أم كل ما يف حاؿ ,إف الصويف الذم قد مرَّ من مرحلة الفناء قد حقق بفضل ذلك صبلبة عدـ كجود كل ماسول اهلل 
ألف كجهو أك حقيقتو يف الواقع  -دبوت اؼبرء عن كجوده اؼبتوىم ال يبقى إال كجو اهلل ك بفضل ىذا البقاء يبقى اؼبرء نفسو. بقاءه الياىرم

 دبعزؿ عن اهلل ك عن كجو اهلل الذم يتألق من خبلؿ األشياء كلها, كما رأينا سابقان , ال يوجد شئ -ليست لو بل هلل

                                                           
ٔٗ  The Flower Ornament Scripture—A Translation of the Avatamsaka Sutra , ۲ٗ۲ص , اؼبذكور سابقان . 
عموما على خطب البوذا ك يدؿ ذلك على التعييم البالغ " سوترا"يطلق إسم . من مزايا ىذا السوترا أنو ىو السوترا الوحيد الذم نطق بو أحد مواطٍت الصُت كما يقوؿ ككنغ ماك الـ مًتصبو  َٕ

 . (ابافزًف يف الي)تستمع بو ىذه احملادثات يف بوذية تشعن 
ُٕ   The Diamond Sutra and The Sutra of Hui-Neng , ٖٓص , اؼبذكور سابقان . 
ِٕ  Diamond Sutra , اؼبقتبس يف كتابBuddhist Texts ,۳ٔص , اؼبذكور سابقان إلدكارد كونزه . 
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مكاننا أف نفهم ؼباذا يصرح البوذا يف جانب بأنو قد عرؼ الدارما ك يف جانبو آخر بأف الدارما ال يبكن إدراكو أك بإ ء ذلك فإنويف ضو 
كفيما يتعلق بكوف صبيع أكصاؼ اؼبطلق مستمدة من كجهة نير الفردية ك بكوف : التعبَت عنو ك أنو يف اغبقيقة ليس بدارما كال غَت دارما

للتعبَت عما ( أكبايا" )كسيلة مؤقتة"ذاتو متونبا بصرامة ال بد عبميع أكصاؼ اؼبطلق أف تيهر كأهنا متونبة أك على األحسن  كجود الفرد يف
 :لذلك نقرأ يف ماس سوترا التناقض القائل بأف الصدؽ الذم صرح بو البوذا ليس حبقيق ك ال غَت حقيقي. ال يبكن التعبَت عنو

يا سبهويت إف اغبقيقة اليت ... و الذم يصرٌح دبا ىو اغبق ك يصرٌح دبا ىو األساسي ك يصرٌح دبا ىو اؼبطلقى" تثٌاغاتا"إف ! يا سبهويت"
 ّٕ." أدركها تثٌاغاتا ليست حبقيقية كال غَت حقيقية

إمبا اغبقيقة ىي اليت . فإف اغبقيقة اليت يبكن أف تػيعىرَّؼ بلغة الثنائية اؼبشتملة على اغبق يف مقابلة الباطل اليبكن أف تكوف حقيقة مطلقة
بأهنا حقيقية ألف حقيقتها ال " توصف"تسمو فوؽ اؼبرتبة اليت يبكن فيها كضع مثل ىذه التصورات الثنائية ك ليس من اغبقيقة ما يبكن أف 

بأم معٌت هنائي إال ال بد لكذائيتها أف تكوف صدقها كحقيقتها كامبلن ك أف ال تيعرىؼ كحقيقية أك صادقة : بد أف تكوف عُت ذاهتا مطلقان 
 بذاهتا

 كالبوذا تناقض ىذا اؼبطلق الذم ال يبكن أف يعرؼ إال بذاتو, شبهويت, يوٌضح اغبوار اآليت بُت نفس اغبوارم
دارما مستقبلن خارجان عن الكذائية فما ىو الدارما الذم سيستقر يف الكذائية أك سيعرؼ , أيها السيد, إذا كاف ال يوجد : "سبهوتي"

 ير الكامل أك سييثًبت ىذا الدارما؟ ىذا التنو 
اليبكن , قبل كل شئ , ك الكذائية نفسها. ال يبكن إدراؾ أم دارما مستقبلن خارجان عن الكذائية حيث يبكن أف يستقر فيها: البوذا

رؾ أك يدرؾ التنوير إدراكها فما ظنك دبا يستقر فيها؟ ك الكذائية ال تعرؼ التنوير الكامل بل على اؼبستول الدارمي ال يوجد من أد
   ْٕ." الكامل كالكذائية ال تيثبت الدارما ك على اؼبستول الدارمي ال كجود ؼبن يستطيع إثبات الكذائية 

الكذائية فوؽ التصورات  \إثبات اؼبطلق إلف مثل ذلك اإلثبات يقتضي التصورات ك اللغة كيسمو اؼبطلق, حىت البوذا, فبل أحد يستطيع
ألف الفكر من حيث ذاتو يغطي ك بالتاِف . كلها"( أجيتا آكارنا)"البوذا على ضركرة التجرد من أغطية الفكر من أجل ذلك أكد . كلها

كال يبكن اغبصوؿ على اؼبعرفة اغبقيقية إال إذا زبلق الفكر بطبيعة اغبجاب الشفاؼ على أساس . ييبًهم مصدر فهمو أك جوىره أك أصلو
 . شعوره

يساكم " اؼبفكر"فالقوؿ بوجود . أماـ أصل الشعور ك غايتو, دبعٌت ما , من خبلؿ الفكر فسوؼ يفٌتكإذا استطاع اؼبفكر أف يستشف 
 :ك من ىنا التناقض بأف الدارما يدركو البوذا ك يف الوقت نفسو ال يدركو فهو يدرؾ ك ال يدرؾ -نفي اغبقيقة الفريدة لكوف الشعور مطلقان 

و يبقي حرا عن أغطية الفكر بسبب إعتماده على كماؿ اؼبعرفة ك يف هناية األمر من أجل عدـ حصول! أيها السارم بوترا, إذف"
 ٕٓ."يتمكن من اغبصوؿ على التنوير

فاؼبعارؼ " القدرات الفردية" بل إُف " أغطية الفكر"لنرجع مرة أخرل إُف اإلماـ الغزاِف الذم يوفٌر لنا صياغة متماثلة ليس باإلحالة إُف 
نح على اؼبرء من خبلؿ كالفناء يعترب شرطا أساسيا ؽبذه اؼبكاشفات .  اؼبكاشفات ك يتوقف كجود اؼبكاشفات على فناء اؼبرء عن فكره سبي

 : ألنو
إذا تأملت َف تقصَّر أف تدرؾ كوف اغبواس ك عوارض النفس ك شهواهتا جاذبة إُف ىذا العاَف احملسوس ك ىو عاَف الزكر كالغركر ك لذلك "

ك أما الفناء فعبارة عن حالة تركد ... طبلف سلطاف اغبواس ك اػبياالت اؼبولية بوجو القلب إُف عاَف السفل يتكشف صريح اغبق باؼبوت لب
 ٕٔ"فيها اغبواس ك ال تشتغل

                                                           
ّٕ  The Diamond Sutra and The Sutra of Hui-Neng , ۳ِص , اؼبذكور سابقان . 
ْٕ  Parajnaparamitta Sutra ,Aِ۳:ْٓ۳ ,۳۳ص, اؼبقتبس يف اؼبصدر السابق .  
ٕٓ  Heart Sutra , ۹۳ص , اؼبقتبسة يف اؼبصدر السابق, ۳ْ-۳۳فقرات . 
ت اإلماـ الغزاِف ينير ك ؼبزيد من التفصيل عن ىذه الفقرة ك غَتىا من الفقرات من كتابا. ۳َص ( للهجرة۸ْ۲ْ\ـ ۰۳َِ, دار القلم: دمشق)أألربعُت يف أصوؿ الدين " أنير كتابو   ٕٔ

 .۸ِٓص , ۸۹ٓ۸سنة ,   La Notion de la Ma‘rifa chez Ghazali (Paris: Traditions les Lettres Orientales,), فريد جربم
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ثً  يػيهىاًجرٍ كىمىٍن " "يبكننا أف نرل ىذا كتفسَت اآلية الكريبة التالية من القرآف ٍد يف اأٍلىٍرًض ميرىاغىمنا كى ًبيًل اللًَّو هبًى َتنا كىسىعىةن كىمىٍن ىبىٍريٍج ًمٍن بػىٍيًتًو يًف سى
 (۸۰َ:ْ, النساء" )رىًحيمنا ميهىاًجرنا ًإُفى اللًَّو كىرىسيولًًو مثيَّ ييٍدرًٍكوي اٍلمىٍوتي فػىقىٍد كىقىعى أىٍجريهي عىلىى اللًَّو كىكىافى اللَّوي غىفيورنا

 .إف موت اعبسد يتنبأ بو موت النفس السافل يف حاؿ الفناء
: إُف فرؽ ناغار جونا األساسية بُت اغبقيقتُت ألنو سيساعد على كضع اؼباثلة بُت التقليدين يف سياقو فيما يتعلق بفكرة اؼبطلق احملض فلنعد

كال يستطيع اؼبرء أف يعٌُت موقعا  ٕٕ.."حقيقة عرفية ك حقيقة بلغة الثمرة النهائية: إف تعليم البوذكات للعقيدة أساسو على حقيقتُت"
فهي  (بـر آرثا)أما اغبقيقة اؼبتعلقة بالعواقب النهائية . ت اؼبتعلقة بعملية اإلنشاء التابع كاؼبؤقتية ك اؼبعاناة إال على ىذا اؼبستولللتفسَتا

لكشف إنتباىنا إُف ا" النتيجة"أك " العاقبة" ػاؼبممكن ترصبتها ب( أثَّا:بلغة بالية.أرثا) الثمرة "تلفت كلمة . تسموا فوؽ ىذا اؼبرتبة كلها
على مستول الفكر الرظبي ك بالفرد  ٖٕ(ساتياـ)ك اليوجد ىذا الكشف عن اغبقيقة أك الصدؽ , الوجودم عن اغبقيقة اؼبًتتبة على التنوير

أك إنباؽبا كبالتاِف رفض الدالالت الرظبية غبقيقة ىذا التنوير أك تقويضها . احملٌدد ذبريبيان بل إهنا شبرة تًتتب على ذبربة التنوير ال يبكن كصفها
كإمبا ييكَّذب البوذا فكرة القائلة بأف اغبقيقة اؼبطلقة يبكن للمرء كصفها اؼبناسب أك إحتواءىا أك . ال ييعد تكذيبان باتان للمحتول اإلهبايب لو

النصوص كلذلك قبد بعض . ركبا-ؿبددين بنسبية ناما( أم اغبقيقة ك الرجل)التحقق هبا على مستول الفكر الرظبي لكوف كل منهما 
 تكذب فكرة كوف اغبقيقة اؼبطلقة غَت مركبة أيضان 
 حقيقة البوذكات أظبى كأصعب من أف تدرؾ

 ال يصل إليها تعبَتات ك ال كبلـ
 فهي ليست دبركبة ك ال غَت مركبة

 ٕٗكفطرهتا األساسية عبارة عن اػبواء كعديبة الصورة 
. اغبقيقة مركبة بل ألف التعبَت اللفيي عن كوهنا غَت مركبة نفسو هبعلها مركبةن  ال ألهنا يف,إف القوؿ بكوف اغبقيقة اؼبطلقة غَت مركبة خطأ

فهناؾ حقيقة غَت مركبة يف جانب كالتعبَت عن كوهنا غَت مركبة يف جانب آخر كيساكل كضع اؼبرء ىذين معان مغادرتو غبضرة غَت اؼبركب ك 
ركَّب

ي
يبكن أف ييناقىض دبثل ما نوقضت بو فكرة  " األساسية عبارة عن اػبواء كعديبة الصورةكفطرهتا :" أما السطر األخَت من الفقرة . تقبٌلو اؼب

التمسك بفكرة كوف اغبقيقة خاكية أك عديبة الفكر نفسو يقوض خواء تلك اغبقيقة ك يعمل كمعوِّؽو فكرمو وبجز . كوف اغبقيقة غَتمركبة
 : (Flower Ornament Sutra)األزىار حسب سوترا حلية , كباإلضافة إُف ذلك. اؼبرء من الفناء فيها

 األشياء اؼبعربة عنها يف الكلمات
 يبيز أصحاب العقل الناقص

 ك بالتاِف ىبلقوف اغبواجز
 ك يعجزكف عن فهم أذىاهنم

... 
 لو سبكن اؼبرء من رؤية البوذا

 سيكوف ذىنو خاليان عن اإلدراؾ
 ىذا ىو الذم سيدرؾ اغبق

 َٖ" كما يفهمو البوذا
                                                           

اؼبذكور , Nagarjuna-The Philosophy of the Middile Wayكما اقتبسو ديويد كالوباىانا يف كتابو , ْ:ِٖ, Mulamadhyamakakarikaمن كتابو   ٕٕ
 . ۳۳۸ص , سابقان 

 ". الصدؽ"ك "اغبقيقة"يف اللغة العربية يبكن ترصبة كلمة سنسكريتية ب " اغبق"مثل   ٖٕ
ٕٗ   The Flower Ornament Scripture , ۹َِص , اؼبذكور سابقان . 
 . ۳۳ٔص , اؼبصدر السابق  َٖ
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التحقق الذم ال , ية اإلسبلمية قد تكوف فكرة التوحيد نفسها على اؼبستول الذىٍت عائقان يف سبيل التحقق الركحي للتوحيد ك بلغة الركح
حىت التصورات -ستخندؽ صبيع التصورات. يتوقف على التخلص من صبيع صياغات فكرية فحسب بل على فناء الشعور الفردم أيضان 

ك لذلك صيبغىت التصورات البوذية عن . طأن من منيور اغبقيقة اليت تسموا فوؽ التصورات كلهاذلك الشعورى كذلك يعترب خ -الصحيحة
تصور اؼبطلق بأسلوب يكشف الستار عن خطأ التصورات كلها يف هناية األمر ك يرٌكز اؽبهم الركحية كلها : اغبقيقة بصبغة التناقضات ىذه

عليهم أف ال يقصدكا , اكلئك الذين يقصدكف اغبق: " ك بعبارة أخرل . قة البلمتناىيةعلى الوثبة من ؿبور الفكر احملدكد إُف مرتبة اغبقي
 حىت رؤية شئ وبوؿ بُت اؼبرء ك بُت رؤية األشياء كلها, فإف قصد الشئ سييضمِّن  عدـ كجود حق األشياء كلها ُٖ"شيئا

 الشئ من الرؤية ببصَتة 
 يبكنها النير إُف األشياء كلها

 رء مناظر عن األشياءك إذا كجدت لدل اؼب
 ِٖفهذا يساكم عدـ رؤية أم شئ

ك ىذا ال " األشياء"التخلص من تصور : " يبكننا أف نلخص ىذا اؼبوقف بإختصار دبساعدة من التعبَت الذم يلى السطور اؼبذكورة آنفان  
ك أف اغبقيقة : مبنية عليها بطريقة مناسبةيعٌت أننا بصدد سلب اغبقيقة النهائية لؤلشياء بل الذم ينكر ليس إال تكوين التصورات العامة 

إذف ليس ىناؾ تعليما أك تصورا ن أحسن من . النهائية  يبكن أف تيبيُت أك تلمح يف حملة من اإلدراؾ اػبالص اؼبتعاِف عن درؾ التصورات
ك ىذا . شأ من الفكر اؼبنطقيالذم يعرض اؼبرء ؽبذا األسلوب من اإلدراؾ اغبدسي كالذم ينشأ من حاؿو للوجود الداخلي أكثر فبا ين

أم عن طريق إبطاؿ كل ما يدعي منزلة اغبق : اؼبنيور بدال من أف يبطل اغبقيقة النهائية فإنو يثبتها بأعمق أسلوب يبكن أف تثبت بو
رء أف يعرب عن ذلك يستطيع اؼب. ال إلو إال اهلل, ك بلغة اإلسبلـ(: ناما ركبا)اإلسم ك الصورة ", لنفسو على مستول الفكر كمستول الكبلـ
عملية البد أف تقود  ّٖ"التخلص من تصور األشياء"ك يقوؿ أف " كالعاقبة النهائية" حقيقة عرفية"عن طريق إطبلؽ تقسيم ناغار جونا بُت  

ة متعالية ؼبن ال إُف مرتبة اغبقيقة النهائية اليت تكمن فيها حقيق, ك ىي مرتبة يصبح تصور األشياء حجابا فيها, من مرتبة اغبقيقة النسبية
فالتخلص اؼبذكور إذف ال ينبغي أف يطلق على على اغبقيقة النهائية بل على صبيع األشياء اليت ستحاكؿ , يتصور إال جزئيان يف اؼبرتبة السفلى

 . أف تقيد التناىيتها داخل اإلطار اؼبتناىي للفكر
بسط كالقوة يف الوقت نفسو ك هتدؼ ىذه يستجمع الاؼبذكور بتمثيل معربا عن أنبية التخلص , على لب ىذا التعليم " ماس سوترا"وبتوم 

ك " كالبقاء يف اغبق اغبقيقي –االنفصاؿ عن اؼبياىر : "التماثيل على أف يكوف الذىن ك الوجود يف كضع يبكن كصفو دبجرد أمرين
 . اغبق اغبقيقيأم , كاؼبتعاُف فوؽ عاَف اليواىر, االنفصاؿ عما ييهر يساكم عمليان ربقيق ما ال يغيب

 كىكذا سوؼ تعترب ىذا العاَف الزائل
  قبمة فجر أك فقاعة يف هنَت
 حملة برؽ يف سحاب الصيف

 ْٖحلم, شبح, مصباح مًتجرج 
 : يبكننا أف نقارف ذلك باآليات القرآنية مثل ما يأيت

نٍػيىا  ًد كىمىثىًل غىٍيثو أىٍعجىبى اٍلكيفَّارى نػىبىاتيوي مثيَّ يىًهيجي فػىتػىرىاهي مي كىؽبىٍوه كىزًينىةه كىتػىفىاخيره بػى  لىًعبه اٍعلىميوا أىمبَّىا اغبٍىيىاةي الدي اثػيره يًف اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى نىكيٍم كىتىكى ٍصفىرًّا يػٍ
 (َِ:ٕٓ.... ) مثيَّ يىكيوفي حيطىامنا

 : اب هناية ىذه اغبياةمهما مرت من السنوات الكثَتة على حياة ىذه الدنيا سوؼ تبدكا أقل من اليـو الواحد عند اقًت 
                                                           

 .۳ٓص , در السابقكما اقتبسو كلَتم يف اؼبص  Vimalakirti Scriptureىذا النص مأخوذ عن   ُٖ
 . ۳۳ٔص , اؼبصدر السابق  ِٖ
 .۳۳۳ص , اؼبصدر السابق  ّٖ
ْٖ  The Diamond Sutra , ّٓص , اؼبذكور سابقان . 
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كىأىنػَّهيٍم يػىٍوـى يػىرىٍكنػىهىا َفٍى يػىٍلبىثيوا ًإالَّ . ًإمبَّىا أىٍنتى ميٍنًذري مىٍن ىبىٍشىاىىا. ًإُفى رىبِّكى ميٍنتػىهىاىىا. ًفيمى أىٍنتى ًمٍن ًذٍكرىاىىا. يىٍسأىليونىكى عىًن السَّاعىًة أىيَّافى ميٍرسىاىىا
  عىًشيَّةن أىٍك ضيحىاىىا

( ْٔ-۳ْ:۳۹, نازعاتال )                      
 ٖٓ."الناس نياـ إذا ماتوا إنتبهوا: "يبكننا أف نقرأ اغبديث النبوم الشريف اآليت كأنو تفسَتعميق ؽبذه اآليات الكريبة

*   *   * 
نرجو أف ىذه اؼببلحيات قد ساعدت على الربىنة على أف الديانتُت يتوجهاف إُف اغبقيقة الواحد الوحيدة على اؼبستول اؼبيتافزيقي مهما 

ككبن اآلف يف حاجة إُف اإلجابة على . اختلف تصور اغبقيقة يف اإلسبلـ اؼبصبوغ بصبغة كبلمية صارمة عن التصورات الركحية يف البوذية
كإف كاف يبدك أهنهم يبلكوف تصوران , كإال فسوؼ يين العاَف اؼبسلم أف البوذيُت " اغبقيقة النهائية ىذه تيعبد يف البوذية؟ ىل: "سؤاؿ

 .ال يعبدكف ىذا اؼبطلق ك بالتاِف ليسوا باؼبؤمنُت, فلسفيان أك ميتافزيقيان عن كحدانية اغبقيقة النهائية
 

 عبادة الواحد
مي خبطاءو عقدم يتضمن ازباذى الشركاء مع اهلل أكنسبة األلوىية إُف األكثاف فحسب بل إنو يشتمل ليس الشرؾ حسب مفهومو اإلسبل

ا : "أيضان على معصية عبادة اآلخرين مع اهلل قصدان   ,الكهف" )فىمىٍن كىافى يػىٍرجيو لًقىاءى رىبًِّو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاغًبنا كىالى ييٍشرًٍؾ بًًعبىادىًة رىبًِّو أىحىدن
ردبا يعتربه عمبلن "( اعوذ بالبوذا ك بالدما ك بالسنغها)"ك بالتاِف عندما يقرأ اؼبسلم الشهادة البوذية اؼبسماة باإلستعاذة الثبلثية ( ۸۸:۸۸َ

ف كأين ذكر من األعماؿ الشركية ألف البوذا ليس إال رجبلن ك الدما ليس إال تعليمان أك شريعةن أك أخبلقان ك السنغها ليس إال ؾبتمعا للرىبا
اغبقيقة اؼبطلقة اليت هبب أف يستعيذ هبا اإلنساف كاليت تستحق العبادة ك اإلخبلص؟ هبدر بنا لئلجابة على ىذا السؤاؿ أف نعود إُف 

 التعليم كاألخبلؽ كالشريعة: "منها, يدؿ ىذه اؼبصطلح على عدة معافو ". اغبقيقة" ػب" الدما"االقتباس اؼبذكور سابقان حيث ترجم فيها 
فهمها ,رؤيتها صعبة, اليت كصلت إليها عميقة( مرادؼ باللغة البالية للدارما, الدما)ىذه اغبقيقة : "كلقد عرٌب البوذا نفسو. كاغبق  كاغبقيقة

 ٖٔ." لطيفة ال ينفذ إليها إال اغبكماء بوحدىم, كراء ؿبور الفكر, صعب فائقة متفىوِّقة
دة أك الشريعة أك األخبلؽ اؼببنية عليو لكنو يدؿ أيضان على احملتول النهائي لتلك العقيدة اليت بالتعليم أك العقي" الدما"يتعلق أكضح معاين 

يتبادرىذا اؼبفهـو اؼبيتافزيقي األظبى عندما ننير إُف الكتب اؼبقدسة . تعترب قمة لكل من العقيدة كالشريعة كالذم يعد البوذا من ناقليو
"( اغبقيقة\اغبق"دبعناه األظبى )سيساعدنا ىذا على معرفة مدل إمكانية إعتبار دارما . ا الثبلثةخاصة إُف معتقد أجساـ البوذ, اؼبهايانا

كما يساعدنا ذلك على فهم اغبقيقة بأف البوذا الذم ييستعاذ بو ليس . نفس اغبقيقة اؼبطلقة النهائية اليت يصفها اؼبسلموف باغبقيقة أك اغبق
يعٌلم السوترا التاِف من اؼبهايانا إخضاع . يكن إال حامل رسالة الدارما الذم يفٌت أمامو البوذا نفسومساكيان للراىب شكياموين فقط ألنو َف 

 : البوذا أماـ الدارما
هبب أف يرل اؼبرء البوذا من خبلؿ ! إف الذين رأكين من خبلؿ صوريت ك الذين اتبعوين من أجل صويت ضل سعيهم فلن يراىن ىؤالء"

 ٕٖ."ا ليست إال األدلةالدما ألف أجساد الدارم
ضبلؿ ىؤالء الذين يهتموف كثَتان بالصورة اإلنسانية للبوذا ك التأكيد على رؤية البوذا يف ضوء الدارما : "هبب أف يؤكد ىنا على النقطُت نبا

ىذه األجساد للدارما على تيهر , مث دبناسبة كصف أجساد الدارما كاألدلة. كبالتاِف تثبت ىنا األسبقية الوجودية للدارما. بدالن من العكس
كايا -ظببوغا)اؼبستول السماكم , (اعبسد اؼبتحوؿ"كايا أك -نَتمانا)اؼبستول اإلنساين : اؼبستويات اؼبختلفة بصورة األنواع اؼبختلفة للبوذا

رء الكبلـ بسهولة نسبيان يبكن للم"( اعبسد الوجودم"كايا الذم يًتجم إُف -دارما)كاؼبستول األلوىي أك اؼبطلق "( اعبسد ذك السعادة"أك 
                                                           

بياف كيفية توزع مبحث , كتاب التوبةيف  , فيذكره اإلماـ الغزاِف مثبلن يف إحياءه عدة مرات. ىذا اغبديث ال يوجد يف ؾبموعات األحاديث اؼبوثوقة هبا ك مع ذلك يذكره كثَت من كبار الصوفية  ٖٓ
 . مبحث بياف صفة الدنيا باألمثلة ك يف كتاب العلم مبحث فضيلة العلم,ك يف كتاب ذـ الدنيا, الدرجات كالدركات يف اآلخرة على اغبسنات كالسيئات يف الدنيا

 Oxford طبعة, F.L. Woodwardترصبو  Some Sayings of the Buddha According to the Pali Canonمن كتاب " ؾبهيما نكايا"اؼبأخوذ من  ٖٔ  
University Press  ْص , ۸۹۲ٓسنة . 

 .۸ْْص , اؼبذكور سابقا Buddhist texts through the Agesكما اقتبس يف , ِٔ.a, b, كجراسيديكاكتاب    ٕٖ
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ك يقابل ىذا التمييز يف اإلسبلـ النيب كاإلنساف اؼبعُت ؿبمد بن عبداهلل . عن اعبسدين األكؿ ك الثاين للبوذا بلغة ميهر أرضي كمثاؿ ظباكم
يف كلمات النيب اؼبشهورة ك يف جانب آخر اغبقيقة اؼبثالية السابقة على  اإلنسانية للنبوة اؼبشار إليها , صلى اهلل عليو كسلم يف جانب

 ٖٖ."كنت نبيان ك آدـ بُت اؼباء كالًتاب"
 البوذا في ضو الدارما

كيف يبكن أف تتجسد اغبقيقة اؼبطلقة يف صورة البوذا ؟ يبكننا أف نقوؿ مطبقُت قواعد اؼبنطق : لكنو من الصعب جدا فهم دارما كايا 
بوذا كال يبكن أف تكوف ألف التجسد مثل ذلك سيناقض حقيقة غَت مركبة تامة البوذم الصاـر ليست اغبقيقة اؼبطلقة متجسدة يف صورة ال

يييًهر البوذا صورة أك إنعكاسا أك تلميحان ؼبن . ميهر اػبواء, ك يبل حظ نفس التناقض يف إحدل األظباء للبوذا شونيا موريت. للخواء كال بد
ك بالتاِف يبكن أف يفهم دارما  . ألف اػبواء خاك عن اليهور حسب تعريفو, يستحيل أف يكوف عرضة لليهور إال إذا زالت صفة كونو خواءان 

اعبسد أك األداة يفهم " كايا"نقًتح أف مصطلح : كايا كمستول اغبقيقة الذم يبكن إدراكو كاؼبطلق لكن ال يعٍت ميهران لو بأم معٌت
ًن  بل إنو مبدأ اليهور ك ال بد أف . مهما كاف متعاليان , ميهر معُتك الدارما هبذا اؼبعٌت النهائي ال يبكن أف يسول بأم . ؾبازيان ال حرفياى
كإذا أسيئ فهم البوذا . كالذم ييهر اليبكن أف يكوف اؼبطلق يف ذاتو بل ىو ذاؾ اعبانب من اؼبطلق الذم يقبل اليهور. يبقى كراء اليهور

ق بدال من كوهنما دليلُت على اؼبطلق فسوؼ تصبح ىذه بتسويتهما باؼبطل -كباألحرل فهم البوذا اإلنساين –( ظببهوغا كايا)السماكم 
على أف  تدؿ نفسها( parinirvana)ك نربىن أيضا على أف تسمية موت البوذا بالنَتكانا األعيم اك اؼبطلق . الصور النسبية حجبان عليو

 اؼبطلق ال يبكن ربقيقها ربقيقان كامبلن إال بعد هناية ظهور الصورة اإلنسانية للبوذا
فكل ما يبكن تسميتو يؤدم إُف الثنائية كالبوذية ليست مبنية على الثنائية ك من أىداؼ الزف : "ٖٗ(۳ُ۳اؼبتوىف )قاؿ ىوئي نينغ كما 

(Zen )لن يتخلص اؼبرء من اغبيات ك اؼبمات ما : "ك يكتب ىوئي جُت ك ىو أستاذ ؽبوئي نينغ  َٗ." التمسك بعدـ ثنائية ىذه اغبقيقة
مث يستدؿ بقوؿ البوذا من ." فإنو سيصل يقينيان إُف الساحل اآلخر ُٗلكن اؼبرء لو احتفظ بيقيتو. األخرل زاؿ يفكر عن البوذكات

فقد من أراد أف يراين يف الصورة أك حبث عٍت يف الصوت   "(Vajraccedika-prajnāpāramitā Sūtra) كجراسيديكاباراجنا باراميتا سوترا
رة عن الطبيعة البوذية ك ىي يف متناكؿ اؼبوجودات  عبا"  الذم قد مضى" ك حقيقة التثا غاتا أم ِٗ". ك لن يرل التثاغاتا سللك طريقان شران 

ك من ىنا يبكن لنا أف نفهم ؼباذا يركم . كلها لكن بقدر ربرر اؼبرء من التعلق بالصورة حىت بصورة البوذا نفسو  ك ىو أمر يثَت العجب
 سوترا حلية األزىار ك حسب تعبَت!" اقتلو, لى الطريق لو كجدتى البوذا ع: "أساتذة زف القوؿ التاِف

 ألف اؼبوجودات اغبساسة ىكذا
 :كذلك البوذكات

 فالبوذكات ك تعاليم البوذا
 ّٗال كجود ؽبا يف ذاهتا

 :كأيضان 

                                                           
جامع الًتمذم كتاب اؼبناقب باب ما جاء يف " ك آدـ بُت الركح كاعبسد"قاؿ " مىت كجبت لك النبوة؟! قالوا"من أصح طرؽ ىذا اغبديث ك أقواىا ما جاء عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ   ٖٖ

 . كمابعدىا  ۲۸۸: ۸, فضل النيب صلى اهلل عليو ك سلم ك مسند اإلماـ أضبد
 ۸۰۸ص ۸اؼبذكور سابقا ج Essays in Zen." موسسا صينيا حقيقيا للزف", حسب رأم سوزككي , البطريرؾ السادس ؼبدرسة زف أك تشعن الذم كاف   ٖٗ
 ۲۸۲ص  ۸ج , اؼبصدر السابق  َٗ
لكنو . ك ذلك بالرغم من أف اؼبطلح األخَت تػيلىمِّح تلميحان قويا إُف أف موضوع اليقية ىو اهلل. ترصبةن كاملةن " التقول"اؼبذكورة ىنا تًتجم اؼبصطلح اإلسبلمي  (mindfulness)"يقية"إف   ُٗ

أف يكوف اؼبرء كاعيا : يبكن أف نفهم ىذين اؼبصطلحُت كأهنما يشَتاف إُف حالة ذىنية كاحدة. ية اؼبرء تعترب نوعان من تذكر اؼبرء بالدارما يف كسط العمليات اػبارجية كلهابفرض أنو يف البوذية يق
 .ِْسورة النور آية " ةه كىالى بػىٍيعه عىٍن ًذٍكًر اللَّوً ذًبىارى  تػيٍلًهيًهمٍ الى "ك القرآف الكرًن يتكلم عن رجاؿ . باؼبطلق كعيان ال يقاطعو شغل اؼبرء بالنسيب

طبعة   Chinese Buddhism—Aspects of Interaction and Reinterpretationيف كتابو  W. Pachowمن مقاالت ىوئي جُت عن التأمل قاـ بًتصبتها   ِٗ
 .۰ْص  University Press of America ,۸۹َٖالهناـ 

ّٗ  The Flower Ornament Scripture ۰ْٓص , اؼبذكور سابقا. 
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 كاؼبرء كإف كاف دائمان ينير إُف البوذا" 
  ؼبئات اآلالؼ من الدىور 
 لكنو نير إُف ـبيىلِّص العاَف

 إال اليواىرفإنو ما أدرؾ 
 ك زاد من نسيج اعبهل ك الوىم
 مقىيَّد يف سجن اغبيات كاؼبمات

 ْٗ. ؿبجوب عن رؤم البوذا... كأعمى
 

الدارما كايا كإذا كاف , ك بالتاِف ال يصح القوؿ بأف البوذا ييعبد إما يف صوريت جسده السماكم أك اإلنساين أك يف شكل جسده األلوىي
كما ىو يف نفسو فبل يبكن أف يستحوذ عليو موجود من اؼبوجودات ك إف استطاع أف يستحوذ عليو فليس ذلك األخَت حقان متعلقان بالدارما  

لكن قبل كل , من اؼبمكن أف يكوف سبثاؿ البوذا أك بوذيستوا ىدؼ العبادة". ذكر اهلل"كما سنربىن عليو فيما يأيت ربت عنواف . بدارما
عىل ىذ, شئ كحسب اؼبنطق البوذم السليم ا اؼبوضوع شىفَّافا بفضل خواءه من النفس ك بذلك ييسمح بالوصوؿ إُف اغبقيقة الوحيدة اليت هبي

 . ىي نفسها كاملةن كسبتلك الكذائية اؼبطلقة أم الدارما
اللة على نرجو أف يكوف من اؼبفيد لتأمبلتنا سرد اؼبرادفات التالية للدارما كاليت قدَّمها سوزككي يف مقارنتو للمصطلحات اؼبستخدمة للد

 اإللو أكاغبقيقة اؼبطلقة يف التقاليد الدينية اؼبختلفة
 "اإلدراؾ اػبالص"أم " باراجنا"
 "كذائية"أم " تثَّاتا"
 "التنوير" أم " بوذىي"
 ٓٗ" اؼبتنور"أم " البوذا"

 :ك كذلك يأيت كمارا سوامي باؼبرادفات التالية فيما يتعلق بالدارما كايا
 "جسد ذك طبيعة ذاتية"أم " سواهباكا كايا"ك " كيرككانا"ك يسوم بينو ك بُت " ئي أك اؼبطلقالبوذا البدا" أم " أديبوذا"
 "اعبوىرية"أم " تتوا"
 "اػبواء"أم  " شونيا"
ًفنية" أم " نَتكانا"

ي
 "السعادة اؼب

 "جسد النشوة"أم " ظبادىي كايا"
 "اغبكمة"أم " بوذىي"
 ٔٗ"اإلدراؾ اػبالص"أم " باراجنا "

بل ىو متوحد مع الطبيعة اؼبوضوعية لئلدراؾ , كور على ىذا اؼبستول الورائي ليس دبقيد يف التجربة الصوفية الشخصيةفالدارما اؼبذ 
الرغم من أف ىذا على . فهو يدؿ معان على اؼببدأ ام اؼبوضوعي ك على حالة شخصية بقوة سرياف ذلك اؼببدأ يف كل ما يوجد -كالوجود

الذم طٌور عقيدة أجساد البوذا الثبلثة بعد القرف الرابع " يوغاكارا"خاصة مذىب , يؤكد عليو تقليد مهايانا التعريف للمطلق بلغة دارما كايا

                                                           
 . ۳۳۳ص , اؼبصدر السابق  ْٗ
 Worldطبعة  Frederick Franckرتَّبو  The Buddhist Eyeضمن كتاب  ’The Buddhist Conception of Reality‘, سوزككي. ت. د  ٓٗ

Wisdom مدينةBloomington  ۸ٓص  ََِْسنة . 
 .۳۹ِص  ۹ُٖٖسنة  Citadel Press طبعة  New Jerseyمدينة  Buddha and the Gospel of Buddhism آنندا كمارا سوامي  ٔٗ



ْٔ 
 

 

قد   ألف التسوية بُت جانب من البوذا ك الدارما... وباكؿ إدكارد كونزه الربىنة على أنو يف اغبقيقة ال جديد يف تلك العقيدة. اؼبيبلدم
  ٕٗ."ك جزء من جوىر البوذية( بوذيةمن ال)حصلت يف الفًتة األكُف 

: جانب من شعور اؼبتنوَّر"ألنو يدؿ يف اغبقيقة على , حامبل على فارؽ دقيق إُف حد ما " جانب من البوذا"ال بد أف يكوف الكبلـ عن 
ؾ كاغبقيقة اليت ال ييعد تنوير البوذا كبالتاِف سوؼ يدرىؾ  الدارما كالوجود الورائي ك مبدأ اغبياة ك اإلدرا.البوذا بقدر تسويتو مع ؿبتول تنويره

 كما الحينا سابقان , كالعكس ال يصح" هبب أف يرل اؼبرء إُف البوذا من خبلؿ الدارما: "إال جانبان منو
فكرة  على ىذه ال( الدارما ك الدارمات كمبدأ اإلتصاؿ بُت الديانات)ك بالتاِف يبدك أف ىناؾ ما يربر توكيد ماركو باليس يف مقاؿو مهمو لو 

إذا كاف الدارما :" ىي , فيما يتعلق عن الفكرة اؼبيتافزيقية اليت كنا بصددىا, إف اعبملة الرئيسية. كقنطرة تربط بُت التقاليد الدينية اؼبختلفة 
 ٖٗ."بدكرىا لنسبية األعراض ك إمكاهنا,يقابل يف جانب كاحدو إطبلؽى اعبوىر ك التناىيتو فإف الدارمات ستكوف مقابلة 

على " الدارما"فباؼبعٌت األكؿ  يدؿ . أحدنبا فلسفي أك كجودم ك اآلخر تدريسي أك عملي, دبعنيُت ـبتلفُت" الدارما"كن أف يفهم إذف يب
كالذكات اؼبفردة كلها (. بتعبَت ركحي)كىي اغبقيقة الوحيدة ( بتعبَت كبلمي)فالذات اإلؽبية مطلقة : ما يعرب عنو الفكر اإلسبلمي بالذات

فيمكننا أف نعترب الدارما دبعٌت تعليم كقانوف كقيمة , أما من اؼبنيور التدريسي أك العملي (. بتعبَت ركحي)كخادعة ( َت كبلميبتعب)نسبية 
سيقابل بوحده " الدارما"فاؼبصطلح البوذم , الوجودم ك العملي, كإذا فيًهمى  دبعنيُت معان . كما إُف ذلك مقاببلن للشريعة ك الطريقة( أخبلقية)

كدبعٌت من اؼبعاين تتلخص ىذه . الشريعة كالطريقة كاغبقيقة أم اغبقيقة اعبوىرية كالقانوف الشرعي كالطريق الركحي: ثية اإلسبلمية تقريبان الثبل
ك يبكن اعتبار ىذا اإلسم أقرب مقابل إُف الدارما بقدر كوف   "اغبقيقي"أك " الصادؽ"أم " اغبق"اؼبصطلحات الثبلثة يف اإلسم اإلؽبي 

اغبق "ألنو من بُت دالالت . أيضان " اغبق"من جوىر مصطلح الدارما كمتضمنة يف ,الواجب كالقانوف , كبالتاِف,ات اإللتزاـ ك اغبق تصور 
على الصدؽ , بلغة ميتافزيقية إذف, "الدارما"ك " اغبق"كل من ,كيدؿ. كحق لو حسب الواجبات القانونية" ما يستحقو شخص" ىو 

  .على التعهد األعمق بتلك اغبقيقة, يف الوقت نفسو ك بلغة إنسانيةاألظبى ك اغبقيقة العليا 
 ذكر اهلل

فإنو قضية اؼببلحية أف الديانتُت يتفقاف على النقاط األساسية اؼبتعلقة باعبوىر ك زبلتفاف إختبلفا كاسعا فيما , ك فيما يتعلق عن العبادة
ك . اؼبعرب عنو يف اإلسبلـ بذكر اهلل أم ذكره ك التذكر ك الوعي بو, ؼبطلقك ىذا اعبوىر عبارة عن تطوير الوعي با. يتعلق بالشكليات 

ةى ًلذًٍكرًم" يوصف ذكر اهلل كالعلة األساسية ألشكاؿ العبادة كلها ك ذلك يتضح من اآلية القرآنية  فاؽبدؼ ك ( ۸ْ:َِ, طو" )كىأىًقًم الصَّبلى
كإذا كانت الصبلة اؼبكتوبة تكوف لب األعماؿ الدينية فذكر اهلل أك  . ذكر اهلل القصد من كراء الصبلة ك قيمتها الركحيةك جوىرىا ليس إال

 (ْٓ:۹ِ, العنكبوت." )إف الصبلة تنهى عن الفحشاء ك اؼبنكر ك لذكر اهلل أكرب: "كما يسميو القرآف الكرًن باختصار الذكر ىو األكرب
فتدؿ بالتاِف على كل من الوسيلة ك الغاية أك " الذكر باعبناف"ك " سافالذكر بالل"تدؿ أساسيان على معنيُت " الذكر"إف الكلمة العربية 

ك تركز ىذه الوسيلة للتحقيق  على ذكر اإلسم أك . بتعبَت آخر تدؿ على كل من الوعي الدائم باؼبطلق ك كسيلة التحقق بذلك الوعي
ييهر ذكر اإلسم كالوسيلة , صة يف اؼبذاىب اؼبتأخرة للمهاياناخا, ك كذلك يف البوذية . اهلل , األظباء اإلؽبية اؼبنهجي خاصة اإلسم اعبامع

كما كرثت من اؽبندكسية  فبارسة , لقج طورت البوذية ؾبموعة كاملة لآلداب كالرسـو  اؼبتعلقة بالعبادة ك التأمل ك التعويذ. اؼبتفوقة النجاة 
, ال مربر إلعتبار مناىج العبادة ك التأمل كلها نوعا من الذكر  بينما. اعبابا يوجا كىو طريق الذكر ك التكرار اؼبلفوظ بصياغات متعددة

أهنا لكنو من اؼبهم أف يؤكد على اؼبشاهبات اإلستثنائية بُت الذكر يف اإلسبلـ تلك الذاىب البوذية اليت تعد العبادات اؼببنية على الذكر ك
مؤسس اعبودك ( ـ ُُِِتويف سنة ) للمرجع الياباين حونُت يكفي لغرضنا ىنا أف نسرد بعض األقواؿ . جوىر كل صورة فبكنو للعبادة 

كهبب أف يبلحظ أيضا أف مذىب  . من أقرب اؼبدارس إُف التقليد اإلسبلمي التأملي اؼبتعلق بالذكر, من اؼبهايانا" ًشن مذىب البلد الطيب
 .  عجلة منًتا من أجل الًتكيز على صيغ الذكر فيوأم " منًتايانا"يعرؼ يف التقليد التبيت أحيانان ؾ, اؼبذكور يف التمهيد, كجارايانا

                                                           
 .ُٓص  َََِسنة  Oneworld طبعة  Oxfordمدينة  Buddhism—A Short History ,إدكارد كونزه  ٕٗ
 .۰۳ُص  ۹۸۰ُسنة  George Allen & Unwinطبعة  London مدينة  A Buddhist Spectrum ماركو باليس   ٖٗ
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كاؼبرء . دكر اؼبخىلِّص ك ييذكر اظبو بفضل ذلك( اكمي تو فو: بالصينية" )أميتاهبا", يلعب بوذا النور البلمتناىي " البلد الطيب"ك يف مذىب 
السعادة اليت تشبو أكصافها أكصاؼ اعبنة القرآنية  أك جنة" السكهاكايت", ىبلصو أميتاهبا عن طريق البعث بعد اؼبوت يف ذلك البلد الطيب

ألذم كٌونت , كما ىبربنا عن ذلك سوترا اغبياة اػبالدة, ك تًتتب ىذه السعادة اؼبخلِّصة على النذكر اليت نذرىا دارماكارا. إُف درجة كبَتة 
ك نرجوا   ٗٗ(.حيث عرؼ جبودكًشن)الصُت كالياباف ترصبتها الصينية أساسان رئيسيان ؼبذىب ًشن من مذاىب بوذية البلد الطيب يف كل من 

أم النور , أف يتضح يف ضوء مناقشتنا السابقة عن أجساد البوذا أف الذم ييذكىر ليس بالصورة اإلنسانية للبوذا بل أميتاهبا كما ىو يف نفسو
عى بُت اإل ََُالبلمتناىي ك جرل ذكرنبا   َُُ".الرحيم"ك " النور"ظبُت اإلؽبيُت الفائض من اؼبطلق ك ىو نور ينٌور ك يػينىجِّي معان كأنو قد صبًي

 -رتبة البوذا يف اؼباضي البعيد جدان على يتكلم شكياموين عن حيازه , لعهدو ـبلِّصو ألميدا َُِكحسب الوصف األسطورم. كإسم كاحد
نا رمزم فكأننا نيدعى كمن الواضح أف عدد السنوات ى  َُّ.مليوف سنة ۳ِْكاحدة تساكم" كالبة"ك ( Kalpas),"كالبات"عشر 

فاألزؿ عُت األبد ك بالتاِف ما يشار إليو يف ىذه . أك ما يسمى يف اإلسبلـ باألزؿ, ماض بعيد أك بداية, لندخل يف ميداف سرمدم
 . التلميحات إُف ماضي يستحيل زبيلو ليس إال مبدأ األزِف كراء الزماف

كإذا  . مرادؼ لدارما كايا نفسو, و مبدأ البوذا اؼبطلق ألنو كما الحينا فيما سبقيسمى البوذا البدائي أك األصلي أيضان بأديبوذا الذم ى
ك باللغة " األكؿ"كاف أديبوذا مبدأ اؼبوجودات كلها ك يف البداية فبالتاِف يبكن أف يقابل ما يعرب عنو اؼبسلموف بلغة األظباء اإلؽبية ب

ريان هبب أف تكوف البداية عُت النهاية ك يبكن أف يتميز أكؽبما كمبدأ عن ثانيهما  اؼبيتافيزيقية ال بد أف يكوف األكؿ ىو اآلخر أيضان فني
لقد عرب عن ذلك . أما يف ذاهتما فليسا إال التعبَت الياىرم ؼببدأ األزؿ اؼبتعاِف عن الزماف سبامان . كاالكتماؿ من منيور الزماف نفسو فقط

فيتكلم  َُْ." ىذا ىو األنا األزِف الذم يتكلم من خبلؿ األنا اؼبوجود يفٌ : "يالبدائ" تنويره"عاَف جودك معاصر بإختصار ك ىو  يصف 
أسلوب " قبل دىور" الذم حققو ىو"فالتنوير . البوذا ال كشخص معُت أك عن تلقاء نفسو بل ىو الناطق بلساف حقيقة مطلقة أك مرسلو

لنور بذاتو الذم ىو اؼبطلق ك البلمتناىي لكونو أزليان ألنو كما يقوؿ  ا, أسطورم للتعبَت عن التنوير كما ىو يف ذاتو أك عن مبدأ التنويركلو 
كذلك يف سياؽ ما نذره أميدا من أنو لن يدخل حالة التنوير حىت   َُٓ."كامل ك أزِف, ذلك اؼبوجود البلمتناىي, أميدا:"كانا ماتسو

قلب قلوبنا كىو القلب الذم ... إف أميدا: "ألسطوريوزبلص اؼبوجودات كلها يبكن أف ييفهم ذلك يف ضو اؼببادئ اؼبستخرجة من ثياهبا ا
يخىلِّصة كىوالنذر الذم يعمل أزليان ... وبس بالكل

اؼبعرب عنو عموما كنذر بأف اؼبرء  -كىذا النذر الرحيم  َُٔ."إف أميدا ىو اإلرادة األزلية اؼب
:" ز الذم يستخدمو اهلل تعاُف يف القرآف الكرًن ليصف رضبتو يبكن أف يعترب فباثبلن للمجا -لن يدخل التنوير النهائية إال بعد قباة اعبميع

, اإلسراء." )قل ادعوا اهلل أك ادعوا الرضبن:  ك كذلك هبدر باؼبرء مبلحية اآلية التالية( ُِ:ٔ, األنعاـ." )كتب ربكم على نفسو الرضبة
سنعود إُف موضوع الرضبة ك .سم اؼبطلق ىبٌلص مطلقان فنبلحظ ىنا أف الطبيعة االساسية للمطلق ىي الرضبة اؼبخلصة ك ذكر إ( ًَُُ:۳ُ

لكن اآلف هبب أف نبلحظ أف نيب اإلسبلـ صلى اهلل عليو كسلم قد عرب عن عاطفة فباثلة لنذر أميدا مشَتان إُف كونو شافع . اغبنو قريبان 
 َُٕ"يف الناررضى ؿبمد ككاحد من أمتو كال ي ( :"ٓ: ۳ٗ, الضحى. )كلسوؼ يعطيك ربك فًتضى" فقاؿ عن اآلية القرآنية  . اؼبذنبُت 

                                                           
 . ۳۳ُص ۸ُٔٗسنة  New Yorkمدينة  Harper & Rowطبعة  On Indian Mahayana Buddhism ,كيسوزك . ت. د  ٗٗ

وذا النور كاغبياة كبلنبا من اغبقائق البلمتناىية ك من الواضح أف ىذا اؼبستول غبقيقة الب. أيضان ( أميتايوس)تفسر كأهنا ربتوم أيضا على جانب من اغبياة البلمتناىية " أميتاهبا"إف كلمة   ََُ
 .  العاَف اؼبخلوؽ,بتعبَت إسبلمي , متعالية فبل يبكن أف يسول بينها ك بُت شئ من مياىرىا النسبية داخل السمسارة أك 

 ألميتاهبا أيضان " أميتا يوس "ك ذلك إذا كنا نريد أف ندخل جانب " اغبي"أك صبع بُت األظباء الثبلثة  لو أضفنا إُف ىذين اإلظبُت إسم آخر ك ىو   َُُ
فأنسب ". الساكت"كمعناه  muمأخوذة من جذر إغريقي كاحد  mythك   mysteryفكلتا الكلمتاف . فاألسطورة ىي قصة تعرب عن سر, نستخدـ ىذه الكلمة باؼبعٌت اإلهبايب  َُِ

 . التعبَت عنو يف هناية األمرتعبَتان مؤقتان ك تقريبيان عن السر الذم يستحيل   mythبينما تعرب . إجابة يف كجو سر إؽبي ىو أف يبقى اؼبرء ساكتا
 . ۳ُص  ۰َِِسنة  Bloomingtonمدينة  World Wisdomطبعة  Naturalness—A Classic of Shin Buddhism,كينريو كانا ماتسو   َُّ
يفرؽ بُت ىذه األحاديث ك . بوسيلة النيب صلى اهلل عليو كسلم يتذكر اؼبرء ىنا دبا يسمى يف اإلسبلـ باألحاديث القدسية اليت يتكلم فيها اهلل بذاتو لكنها تلقى . ُِاؼبصدر السابق ص   َُْ

 . بُت القرآف لكن قائلها ىو اهلل ك النيب صلى اهلل عليو كسلم يركيها فقط
 .۳ُ: ص, اؼبصدر السابق  َُٓ
 .۸ٓ: ص, اؼبصدر السابق  َُٔ
 . فصل يف تفسَت آم القرآف, باب اؽباء , ىناؾ ركايات كثَتة أما اللفية ىذد فهي فوردت يف الفردكس دبأثور اػبطاب للديلمي  َُٕ



ْٖ 
 

 

حىت كافة " كافة الناس"دبعٌت " األمة"يبكن أف نفسر  ( ۳َُ: ُِ, األنبياء)كدبا أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قد أرسل رضبة اللعاؼبُت 
  َُٖ.فقط باؼبعٌت األخص" اؼبسلمُت"ال  -كما يف نذر أميدا–اؼبوجودات 

 و التوكل  "تاريكي"
". تبجيل البوذا األميتاهبا"أم " نامو أميدا بوتسو" ػأك التفوه ب (نيمبوتسو)ػميدم تيهر ىذه اؼببادئ عمليا يف ما يسمى بيف التقليد األ

دبا أنو يبكن للمرء أف يبارس كىو يبشي أككاقف أك جالس أك " َُٗ"ال يًتكوا فبارسة نيمبوتسو كال للحية"يطلب حونُت من أتباعو أف 
السَّمىاكىاًت  يف خىٍلقً ًإفَّ : "يتذكر اؼبرء ىنا باآلية القرآنية  َُُ" بالعمل السهل"يسمى النيمبوتسو ... ألكقات كلهاأينما كاف ك يف ا, راقد

يىاتو أًليكِف اأٍلىٍلبىابً  ًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر آلى -۰ُٗ:۳, آؿ عمراف. )اٍف....  نيوهًبًمٍ الًَّذينى يىٍذكيريكفى اللَّوى ًقيىامنا كىقػيعيودنا كىعىلىى جي  . ,كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى
ُُٗ) 

أما الوسائل ." يف بلد السعادة الكاملة"ىبرب حونُت أتباعو بأنو ليس ىناؾ كسيلة أكثر تأثَتان من نيمبوتسو ؼبن أراد الفوز بالتنوير كاالنبعاث 
ا كذلك توجد األحاديث مثل ما ركم عن النيب كعندن ُُُ." األخرل فهي مؤثرة  ألىدافها اػباصة كال لبلنبعاث يف بلد السعادة الكاملة

أال أنبئكم خبَت أعمالكم كأزكاىا عند مليككم كأرفعها يف درجاتكم كخَت لكم من إعطاء الورؽ  : "أنو اعترب الذكر أكثر العبادات تأثَتان 
." اهلل؟ قاؿ ذكر اهلل عز كجل دائمان كالذىب كخَت لكم من أف تلقوا عدككم فتضربوف أعناقهم كيضربوف أعناقكم قالوا كما ذاؾ يا رسوؿ 

ُُِ 
كيستطيع اؼبرء أف وباكؿ الربىنة على أف . أم قدرة الذاكر نفسو" جَتيكي"تتوقف فبارسة نيمبوتسو توققا كليان على قدرة الغَت يف مقابل 

ك ىذا الغَت ىو , ق من الغَت ك قدرتو فاؼبرء يتوكل توٌكبل كامبل على توفي: ىو الذم يعٍت اإلسبلـ بالتوكل أم اإلتكاؿ كالثقة" التاريكي"
كنلمح يف ىذه الثقة الكاملة كيف إىداء اؼبرء ىذا نفسو للغَت تصوران إسبلميان للتوكل كلئلسبلـ نفسو الذم يدؿ . الغَت اؼبطلق لنفس اؼبرء

وع ثقة اؼبرء بالغَت كاػبضوع لو النفسى يبيىكِّن ؾبم: يف البوذية" البلنفس"أم " أناتا"ك ىو يستحضر يف الذىن فكرة " اػبضوع الكامل"على 
كيف مذىب البلد الطيب ىذه الثقة باآلخر ىي . من ؿبو الذات بشكل جذرم فبل يعتمد اؼبرء على نفسو بل على من ىو الغَت مطلقا

 مبدأ النور البلمتناىي , اإليباف بقدرة التوفيق اؼبنبعثة من أميدا
إزالة الوعي اؼبرٌكز على النفس ك ربقق الثقة باؼبطلق : اغبالة الوجودية اؼبصاحبة لنيرية األناتايهدؼ كل من التاريكي ك التوكل على ربقيق 

ك حقا يستطيع اؼبرء أف يزيد على ذلك قائبلن أف التوكل ليس ؿبددان بنفس اؽبدؼ الركحي اؼبناغم مع نيرية األناتا . الذم ىو الغَت مطلقان 
ألنو يستحيل التغلب . يف أقدـ تعبَتات نيرية األناتا, الرغم من لزكمو اؼبنطقيعلى ,  تصريحفحسب بل إنو يصرٌح دبا كاف متضمنان ببل

ك كراء النفس مطلقان ك ىذا , سبامان " آخر"ال بد من كجود شئ  –على اإلحساس بالنفس بوسيلة النفس , كما سنربىن عليو أدناه, عقبلن 
. إحساسان كاذبان بالغٌت, ك يوَّلد اإلهنماؾ بالنفس ىذا، بدكره. طرم باإلهنماؾ بالنفس ىو الذم بوحده يبيىكِّن اؼبرء من ذباكز إحساسو الف

الغَت كالغٌت ال يستحقو أحد إال اغبقيقة الواحدة كبقدر نسبة الركح اإلنساين ىذه الصفةى إُف نفسو يثور على فطرة األصلية لفقره إُف اهلل ك
ٍنسىافى : عرب عنو القرآف الكرًن  لو كما يتمرد يف كجو من ىو الغٍت اغبق أككما  (۳-ٔ:ٔٗ,العلق)أف رآه استغٌت . لىيىٍطغىىكىبلَّ ًإفَّ اإٍلً

لكاناماتسو ال يستحضر إُف الذىن تفاسَت آية النور من القرآف فحسب بل توٌضح أيضان درجة توافق " الفطرية"إف الفقرة التالية من كتاب 
 : الصدؽ كاإليباف ك اػبصوع التاـ أماـ اهللالبوذية بالتوكيد اإلسبلمي على القيم مثل 

                                                           
ٍيًو ًإالَّ أيمىمه أىٍمثىاليكيمٍ  "ستدالؿ على صحة ىذا التفسَت من قوؿ اهلل سبحانو عز كجل يف كبلمو اجمليد االن كيب  َُٖ  (المترجم) (۳ٖ: ٔ, األنعاـ." )كىمىا ًمٍن دىابَّةو يف اأٍلىٍرًض كىالى طىائًرو يىًطَتي جبىنىاحى
َُٗ  Honen, The Buddhist Saint: His Life and Teaching, Shunjo   ترصبةH.H. Coates, R. Ishizuka طبعة Garland مدينةNew York 
 . ُْْ: ص, ِ: ج ُُٖٗسنة 
 .َْٔص, ِ: ج, اؼبصدر السابق  َُُ
 . ۳ْٔ: ص, ِ:ج, ؼبصدر السابق  ُُُ
 ذكار كالدعوات كتاب األ, ذكره اإلماـ أبو حامد الغزاِف يف إحياء علـو الدين  ُُِ
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وبتوم اؼبصباح على زيتو الذم وبتفظ بو كيصونو حىت من نقص أدىن فهو بالتاِف منفصل عن صبيع األشياء حولو كخبيل لكنو إذا أضيئ " 
ي حبرية دبا ادَّخره من الزيت لييطًعم بعيدةن كانت أك قريبة كىو ييضىحِّ , يكشف عن معناه على الفور كتثبت الصلة بينها ك بُت األشياء كلها

. فعلى اؼبصباح أف يدع زيتو من أجل النور ك يطلق بذلك سراح اؽبدؼ الذم كجد من أجلو. ... ك أنفسنا مصابيح كهذا اؼبصباح. اللهب
دس نتحقق منو من خبلؿ ربرير مق: ليس إال  ربرير النفس ىذا ُُّاليت كاف يدعوا إليها شُت راف(جن)أما الفطرية ... ىذا ىو التحرير

ىذا مراد ... حبق اإلراداة األزلية( حاكارام)بوسيلة التنازؿ عن إرادتنا الذاتية ( التاريكي)يف مقدرة الغَت ( جَتيكي)ذكباف مقدرتنا الذاتية 
  ُُْ."قوؿ شُت راف أف الطريق اؼبباشر إُف اػببلص ىو اإليباف اؼبطلق بأميدا

 مفتاح الفالح
ك ىو ... إف ذكر اهلل تعاُف مفتاح الفبلح ك مصباح األركاح ": " دبفتاح الفبلح"اهلل اإلسكندرم ذكر اهلل تعاُف  يصف الشيخ إبن عطاء

كذلك يف البوذية   ُُٓ."الذكر ىو التخلص من الغفلة كالنسياف بدكاـ حضور القلب مع اغبق... العمدة يف الطريق كمعموؿ أىل التحقيق 
أـك )أـك ماين بدمى ىم "ىل يكفي ذكر "الما عندما سئل  nبلح كما أثبتو صاحب القداسة الداالييرل الذكر على األقل كمفتاح الف

أـك "إجابة تؤيد القوؿ بأف , ؼبن نفذ إُف عمق معناه فأجاب صاحب القداسة أنو يكفي حقان "بوحده للخبلص؟ ( " جوىرة اللوتس ىم
ىنا يف ىذه اؼببلحية نيران اغبقيقة بأنو  الما لزداد حجية قوؿ الداالك ك ي. وبتوم على لب تعاليم البوذكات كلها" ماين بدمى ىم

يًهر ؿ, ُُٔ"تشُت ريزج"خبصوصو يبارس فبارسة اغبضور يف ىذه الدنيا باسم بوذيساتوا
ي
 ُُٕ"ماين"اؼب

ذلك من مبلحية الدرجة  هبب أف يبلحظ أف أبن عطاء اهلل يواصل كبلمو ك يػيعىرِّؼ الذكر ىذا بأكسع تعبَتات فبكنة ك يبيىكِّننا من خبلؿ
لتيكىوِّف مقولة تعبدية , دبا فيها فبارسات مثل الًتكيز على سبثاؿ البوذا أك بوذيستوات, اليت يبكن إليها دمج الصور اؼبختلفة من التعبد البوذم

الواحد اؼبوثوقة هبا يقـو هبا ؼبا سييعد عبادة اهلل , على األقل بالنسبة للبعض, حىت تصبح فباثلة, "بذكر اإللو"كاسعة النطاؽ اؼبسماة 
ترديد اسم اؼبذكور بالقلب كاللساف كسواء يف ذلك ذكر اهلل أك صفة من صفاتو " , إف ذكر اهلل كما يػيعىرِّفو الشيخ ابن عطاء اهلل. اؼبسلموف

أك تقرب إليو بوجو من الوجوه  أك دعاء أك ذكر رسلو أك أنبيائو أك أكليائو أك من انتسب إليو...  أك حكم من أحكامو أك فعل من أفعالو 
  ُُٖ."أك سبب من األسباب أك فعل من األفعاؿ بنحو قراءة أك ذكر أك شعر أك غناء أك ؿباضرة أك حكاية

دبساعدة فبا الحيناه سابقان "ذكر اهلل"نستطيع أف نفهم كيف أمكن إلبن عطاء اهلل إدخاؿ األعماؿ مثل ذكر أنبياء اهلل ك أكليائو يف ضمن 
إذا كاف كجو اهلل أينما تولٌينا فلسنا ندرؾ  إال ىذا , كنيريا.  العميق لوجو اهلل اؼبذكور يف القرآف الكرًن مع تفسَت اإلماـ الغزاِف لوعن اؼبعٌت

لذم لكنو بالنسبة لؤلشياء العادية يقـو الوجوي اؼبتوىم الزائل اؼبتعلق باألشياء كما ىي بسًت كجو اهلل ا. الوجو مهما كاف موضوع إدراكنا
أم ربققهم  -بعكس ذلك بالنسبة لؤلنبياء ك األكلياء بفرض فنائهم يف كجو اؼبطلق. يستمد منو كجوده ك كجو النسيب يكسف كجوى اؼبطلق

ييرل اهلل أك يذكر بوسيلة ىذه اؼبوجودات , ك بالتاِف. يتألق كجو اؼبطلق ىذا خبلؿ شخصيتهم الفردية -بلغة بوذية, احملٌدد خبواء كجودىم
 (آسامسكرتابراهباكيتا ىي آريا بود جاال." )ألف اؼبطلق حسب اؼبصطلحات البوذية ىو الذم يرفع درجات األكلياء. ىرةالطا

ىنا . يشار إُف ىذه الدرجة الركحية الرفيعة يف اغبديث القدسي اؼبشهور الذم يتكلم فيو اهلل تعاُف على لساف النيب صلى اهلل عليو كسلم
. مث يتلوا ىذا الوصف اؼبتضمن للوِف الذم ييسًَّلم نفسو هلل تسليمان كامبلن بالنوافل. ى من يعادل كليا من أكليائويعلن اهلل تعاُف حربا عل

                                                           
 . حونُت( ـُِِٔ: اؼبتويف)خلف شُت راف   ُُّ
ُُْ  Kenryo Kanamatsu   كتابNaturalness  ۳ْ-ِْاؼبذكور سابقا ص . 
 . ٔ-ٓص ( ـ۰َِٓ, دار الكتب العلمية: بَتكت)مفتاح الفبلح ك مصباح األركاح يف ذكر اهلل الكرًن الفتاح , إبن عطاء اهلل السكندرم   ُُٓ
 (يف التبتية" أكباغميد"اؼبسمى ب )ك كيلد عن أميتاهبا " كواٌنوف "ك يف اليابانية ب " كواف ًين"بوذيساتوا اغبناف اؼبعركؼ يف الصينية ب " آكالوكيت إيشوارا"مية التبتية ؿ ىذه ىي التس  ُُٔ
 . ۹ٖص , ۰ُٖٗسنة  Londonمدينة  George Allen and Unwinطبعة  A Buddhist Spectrum, ماركو باليس  ُُٕ
 . ۳ص , اؼبصدر ااؼبذكور ساابقان , إبن عطاء اهلل السكندرم   ُُٖ
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عىوي الًَّذم يىٍسمىعي بًًو كىبىصىرىهي مىا يػىزىاؿي عىٍبًدم يػىتػىقىرَّبي ًإِفىَّ بًالنػَّوىاًفًل حىىتَّ أيًحبَّوي فىًإذىا أىٍحبىٍبتيوي كيٍنتي ظبىٍ " :فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم أف اهلل يقوؿ
هي الَّيًت يػىٍبًطشي هًبىا كىرًٍجلىوي الَّيًت يبىًٍشي هًبىا ُُٗ." الًَّذم يػيٍبًصري بًًو كىيىدى

 

يجيز ف: بل إننا قبد أنفسنا أماـ أقول ميهر للتوحيد اػبالص. إف مركر اغبقيقة اإلؽبية من خبلؿ الوِف ال يعٍت تعريض التنزيو اإلؽبي للخطر
كبذلك تيثبىت اغبقيقة اإلؽبية اليت ذبمع بُت التنزيو كالتشبيو . ظهور التنزيو من خبلؿ نفسو بصورة التشبيو, بسبب فناء كجوده أماـ اهلل, الوِف
 . فياىرة الوالية يقٌدـ أقول برىاف على التوحيد. يف الوالية ك من خبلؽبا َُِ"ال تدرؾ ك ال تًتؾ"كاليت 

نذكر على سبيل اؼبثاؿ ما كرد يف قصيدة اإلماـ  ُُِ.يف الصلواة على النيب صلى اهلل عليو كسلم تلميحات هبذا اؼببدأ  قبد يف كثَت فبا كتب
 البوصَتم اؼبشهورة

 فإف فضل رسوؿ اهلل ليس لو
 ُِِحدٌّ فيعرب عنو ناطقه بفم

ألف فضل النيب صلى اهلل عليو كسلم ال وبده شئ , لكك مع ذ" إف الفضل البل ؿبدكد ال يوصف بو إال اهلل" ردبا سيينتىقد ىذا البيت ك يقاؿ
فينسب ىذا الفضل من حيث ماىيتو . إُف اهلل هنائيان أك ميتافزيقيان  ان عتبار ىذا الفضل عائدافبالتاِف ال بد من , من اإلستيبلء األناين من قبلو

" رؤكؼ رحيم" ػالنيب صلى اهلل عليو كسلم يصفو القرآف ب فإف. األزلية إُف اهلل ك من حيث صورتو الياىرة إُف النيب صلى اهلل عليو كسلم
تذكر الربدة كثَتان من صفات النيب مثل ىاتُت كينبغي أف نرل كلها يف . ك نبا إظباف من األظباء اإلؽبية الصفاتية أيضان ( ُِٖ: ٗ, التوبة)

 .ضوء ناحيتُت مذكورتُت آنفان أم كوف الشئ ـبلوقا أك غَت ـبلوؽو 
فالثناء على ىذه . صلى اهلل عليو كسلم كلها ؼبياىر الصفات اؼبنسوبة إُف اهلل تعاُف ال إُف النيب صلى اهلل عليو كسلم إف صفات النيب

( ُِ:۳۳, األحزاب, انير القرآف الكرًن)كأحسن مناىج التخلق هبا ىو التأسي بأسوة حسنة . الصفات ثناء على اهلل بنٌية التخلق هبا
إذف ال يينزؿ اؼبرء باهلل إُف مستول النيب صلى اهلل عليو كسلم بل يرفع الصفات . ىذه الصفات بدرجة كاملةرسوؿ هبتمع يف ذاتو صبيع 

 . مع رؤية حقائق ىذه الصفات اؼبتعالية يف الذات, اؼبتجلية يف النيب صلى اهلل عليو كسلم إُف مصدرىا اإلؽبي
. بعيد عن تأليو النيب صلى اهلل عليو كسلم ك بالتاِف بعيد عن أم نوع من الشرؾنبلحظ دبساعدة من اؼبيتافزيقا البوذية أف الذم كضَّح ىنا 

ستكوف ىذه الرؤية دقيقة كمرٌكزة  .بل ىذا األسلوب من رؤية الصفات النبوية كمياىر حقائقها اإلؽبية من مقتضيات تطبيق التوحيد الصاـر
فإنو خاك عن ": فقَتان إُف ربو"اعتقاد اؼبرء بأنو ليس إال عبدان أك , بتعبَت آخرأك , النيب صلى اهلل عليو كسلم" خبلؿ"أكثر بقدر رؤية اؼبرء 

كىكذا ينعكس كجو اهلل يف مرآة لركح : كالذم كثر خواءه عن نفسو أكالدارما ىو الذم كثر امتبلءه بالدارما. بتعبَت بوذم, (سواهباكا)نفسو 
صورة الوجو اؼبنعكسة يف  -الثناء اؼبوٌجو ابتداءان إُف خيلق النيب صلى اهلل عليو كسلمف. النيب صلى اهلل عليو كسلم النقية اػبالية عن الصدأ

ك ىكذا يصبح  ذكر حىت خيليق . موٌجو ؿبتومان كباألحرل إُف الذات اإلؽبية أم  نفس الوجو الغٍت عن اؼبرآة اليت تنعكس فيها صورتو -اؼبرآة
كما خلقت : "هلل ك وبقق غاية العبادة كلها ك ىذه الغاية بدكرىا ىي أيضا غاية اػبىلقكاحد من أخبلؽ النيب صلى اهلل عليو كسلم ذكرى ا

 ُِّ(ٔٓ:ُٓ, الذاريات" )اعبن ك اإلنس إال ليعبدكف
 : صورة البوذا و الصالة على النبي 

يف ضوء قوؿ إبن عطاء اهلل  نوعان من ذكر اهلل -من العبادات األساسية يف البوذية -نستطيع أف نفهم إمكانية اعتبار تأمل صور البوذا
ألنو لو سٌلمنا أف البوذا كاف من بُت أنبياء اهلل ك إذا كاف ذكر أحد األنبياء مساكيان لذكر . كاغبديث القدسي الذم يقدـ إلينا صورة للوِف

                                                           
 باب التواضع,  كتاب الرقاؽ, ركاه البخارم يف اعبامع الصحيح  ُُٗ
 (اؼبًتجم" )أكراد األياـ ك اللياِف"أخذنا ىذا التعبَت عن الشيخ األكرب ؿبي الدين بن عريب كما جاء يف   َُِ
ك كل ما يصدؽ على كِف يصدؽ على نيب أيضا لكونو حامبل صبيع صفات . كل نيب كِف ك ليس كل كِف نيب" النيب"التعريف اإلسبلمي ؼبصطلح هبب على اؼبرء أف يتذكر أنو  حسب   ُُِ

 . كما هبب أف يبلحظ أف كالية النيب صلى اهلل عليو كسلم أعيم من كالية صبيع األنبياء. األكلياء بزيادة كظيفة النبوة 
 ْٓص , دكف تاريخ, مدينة كراتشي, طبعة نور ؿبمد أصح اؼبطابع" عصيدة الشهدة"على بردة البوصَتل اؼبسمى ب أنير شرح اػبربويت    ُِِ
 .على قوؿ ابن عباس رضي اهلل عنو ك ما ذىب إليو اعبمهور من اؼبفسَتين يف إتباع قولو( يعرفوف)ىنا ( يعبدكف)تعٍت كلمة    ُِّ
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ال ربـر استخداـ صور  ,خبلفا لئلسبلـ, اهلل سوؼ يبكن أف نرل تأمل صورة البوذا كنوع موثوؽ بو لذكر اهلل خاصة علما بأف البوذية
صورة , ليس كدعوة إُف عبادة األصناـ بل, إف الكوف البوذم الواسع اؼبتكوف من ألواف ـبتلفة لرسم اإليقونات يبكن بالتاِف أف يعترب. البوذا
إف الصور اؼبتعددة للتأمل  .اليت قد قاـ البوذا بتحقيقها-الدارما-إهنا صورة من الذكر سبر من تأمل البوذا إُف ذكر اغبقيقة اؼبطلقة. للذكر

ظاىرة لكن "توصف الصور اليت يتأملها اؼبتعبد بأهنا . البوذم لبعيدة عن الًتكيز الوثٍت على صور البوذا ألف تلك الصور خاكية سبامان 
لصورة كىذه ىي لكنها شفافة كتسمح للمتعبدين أف يركا من خبلؽبا إُف ذات تتعاُف عن ا تيهر الصور يف مرتبة اليهور ىذه  ُِْ."خاكية

, إُف جانب آخر, إُف جانبو كتدؿ الصورة الياىرة, فاليهور متضمن لئلختفاء. تيهر فتختفي مثل صبيع اؼبياىر الصورية, صورىا العابرة
كليس إُف  كىذا التأمل يف اغبقيقة دعوة إُف التأمل يف احملتول النهائي لتنوير البوذا كترسيخو كاستيعابو. على الذات اؼبتعالية عن اليهور

. كما سنرل بعد قليل" اقتصاد التخلص"كإف كاف ىذا األخَت يلعب بدكره أيضان يف , اإلعجاب جبمالو الفائق على البشرية فحسب
 : حسب رأم سوزككي

كراء حدكد الزماف كأف هبيىرَّب شخصيان , (سانديت هتيكا)كضح البوذا ؿبتول تنويره ىذا كالدارما الذم هبب أف يدرؾ مباشرة "
 ُِٓ( ."بكاتاـ كيديتابو كينوىي)ك أف يفهمو كل  كاحد من اغبكماء بنفسو ( اكباناييكا)مقنع سبامان , (ايهيباسيكا)

: " الطرؽ األربعة اليت من خبلؽبا زبيىلِّص البوذكات, بالصُت" البلد الطيب"من أىم أساتذة عقيدة كىو ( ـْٓٔاؼبتوىف )كصف تاك تشو 
. قدراهتا ك فضائلها ك ربوالهتا: ثالثان . صباؿ البوذكات الفائق على البشرية: ثانيان . اؼبسجلة يف الكتب ك اؼبنقولة هباالتعاليم الشفوية اليت : أكال
   ُِٔ."أظباءىا: رابعان 

تعلق بالطبع فيما ي" لو"ىي " التعاليم الشفوية"فأف . من اؼبمكن أف ييثبىت أنو يف اإلسبلـ يقـو النيب بأداء ىذه الوظائف األربعة كلها
أكثر األكصاؼ ذكران يف كتابات  -ك ردبا ال يبكن أف يكوف صبالو. بأحاديثو لكنها هلل فيما يتعلق بالقرآف الكرًن كاألحاديث القدسية

مينًقذان باؼبعٌت الدقيق لكنو يبكن أف ييرل كتهذيب إحساس بالكماؿ اإلنساين اؼبتجسد  ُِٕاؼبتعلقة بالثناء على النيب صلى اهلل عليو كسلم
نًقذ لرسالتويف

ي
ال , فإهنا كما الحينا فيما مضى, أما ما يتعلق بفضائلو األخبلقية.  شخصيتو كإنو بالتاِف يعزِّز التفٌتح التعبدم إُف احملتول اؼب

بوسيلة فالثناء على فضائل النيب صلى اهلل عليو كسلم ليس . تتعلق بالعاَف اإلنساين فحسب بل باؼبصدر األلوىي عبميع الفضائل اإلهبابية
إمبا بعثت ألسبم مكاـر :"فبل نستغرب قولو صلى اهلل عليو كسلم . التخٌلق بتلك الفضائل فحسب بل إنو يساكم الثناء على اهلل

إذا كانت الغاية الوحيدة من الرسالة النبوية ىي إسباـ مكاـر األخبلؽ فلماذا ترجى النجاة بوسيلة : ردبا يعًتض اؼبعًتض قائبلن  ُِٖ."األخبلؽ
التعبد كالدعاء كذكر : تشمل التقول دبفونبو األكسع" إف مكاـر األخبلؽ: "د اهلل ك عبادتو كذكره؟ يبكننا أف قبيب على ىذا ببساطةربمي

يستحيل إسباـ مكاـر األخبلؽ على :" ك مع ذلك يبكننا أف نضيف إُف ذلك من باب اعبواب يف ضوء حبثنا السابق. اهلل كما إُف ذلك
كبالتاِف يبكن أف تهعتىرب ىذه الفضائل ؾبموعةن من اؼبرايا , بدكف التوجو الشامل إُف اؼبصدر اإلؽبي عبميع الفضائل اإلنسانيةاؼبرتبة اإلنسانية 

. فكل فضيلة تامة ستصبح طريقان من طرؽ العبادة ك ترجع إُف صفة إؽبية ىي صورهتا ك تذكِّر هبا يف الوقت نفسو. تعكس الصفات اإلؽبية
ا البلمتناىية إُف ما كالنيٌب الذم تت ؿ الذات اليت ال تيعرؼ مطلقا كالتدرؾ أزالن كماالهتى ًً م بو ك فيو مكاـر األخبلؽ ؽبو أكمل مرآة فيها ربيىوى

 : كىو ىباطب النيب صلى اهلل عليو كسلم( ـُِْٗاؼبتويف)ككما يغٌٌت الشاعر الفارسي عبد الرضبن اعبامي .يبكن إدراكها ك اؼبعرفة هبا

                                                           
 ُِْص , ََِِسنة ,  Boston and Londonمدينة , Shambhala طبعة  Secret of the Vajra World ,رهبينالد رام  ُِْ
 .ُٔص , ُج , اؼبذكور سابقان ,  Essays in Zen Buddhism, سوزككي  ُِٓ
ص  ِج , قان اؼبذكور ساب Essays in Zen Buddhism لتاكتشو كما اقتبسها سوزككي يف كتابو  Book of Peace and Happinessىذه الفقرة مأخوذة من سوترا يف   ُِٔ
ُٓ۳ . 
 Seasons—Semiannual Journal of Zaytuna يف ؾبلة The Muhammadan Attributesالحظ يف ىذا اؼبوضوع مقالة رائعة ؼبصطفى بدكم بعنواف   ُِٕ

Institute, ب النيب صلى اهلل عليو كسلم ترجى مبلحية كتاب ك للنير يف فحص عاـ لكتابات يف موضوع ح. ٓٗ - ُٖص , ََِٓاجمللد الثاين ك العدد الثاين سنة , الربيع كالصيف
And Muhammad is His Messenger—The Veneration of the Prophet in Islamic Piety طبعة, آلنامارم شيمل University of North 

Carolina Press , مدينةChapel Hill and London  خاصة الباب الثاين بعنواف , ُٖٓٗسنةMuhammad the Beautiful Model , ِْص-ٓٓ . 
 .ك غَته( ۳ُٖص  ِج )ركاه أضبد   ُِٖ
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  مرآة ذاتولقد جعلك اهلل
  ُِٗمرآةن لذات ال ند لو

رأينا سابقان أنو حسب اؼبنطق البوذم الدقيق ال يبكن إغباؽ إسم البوذا بشكياموين اإلنساف : فيما يتعلق بكوف أظباء البوذا منًقذة, كأخَتان 
فكل من اإلسم ك : نفسومن اعبوىر احملسوس للحكيم  -بل سيكوف أقل حقيقة يف الواقع –ألف اإلسم إذف ال يكوف أكثر حقيقة 

أظباء الصفات األزلية اؼبطلقة اؼبتعالية اليت سبٌكن شكيا موين من التحقيق هبا " أظباء البوذا"ك بالتاِف نفهم من تعبَت. اؼبسمى خاك من النفس
بل إلهنا ىي اؼبسمى أم  ال ألهنا ملحقةن بإنساف يسمى بشكياموين" يتاهباأم"تينًقذ األظباء مثل , يما مضىكما الحينا ف. خبلؿ تنويره

 ."النور البلمتناىي"اغبقيقة اليت يدؿ عليها اإلسم 
" ذكر اهلل"ك " عبداهلل"فماذا نستطيع أف نقوؿ عن أظباء النيب صلى اهلل عليو كسلم إذف؟  فمن بُت أىم أظبائو صلى اهلل عليو كسلم إسم 

خاكو سبامان عن نفسو " عبد"علمان بأنو . أظباء النيب صلى اهلل عليو كسلم كىذاف اإلظباف يدالف على حدنبا باؼبسلم إُف ذكر اهلل عن طريق
ك . مث تلحق صفةي الذكر بعبودتىو أك خواءىه. فكل ما يتجلى يف ذاتو من الصفات اإلنسانية ىي أيضان طرؽ كثَتة لذكراهلل كما ذكرنا آنفان 

فذكر النيب صلى اهلل عليو كسلم كالثناء على أظبائو يساكياف الثناء . نسانيةىذا التفٌتح التاـ للمسمى ىو الذم يبؤل اػبواء على اؼبرتبة اإل
فذكر النيب صلى اهلل عليو كسلم يبدأ ارتفاع الوعي من ىذه األظباء إُف األظباء اإلؽبية : على اغبقيقة اإلؽبية اليت تتخلل يف الوعي النبوم
على النيب ثناء على اهلل ك البد كبالتاِف يبكن للمرء أف يعيد صياغة الشهادة ك  فالثناء. كمن تلك اإلظباء إُف اؼبسمى أم الذات اإلؽبية

 َُّ"الضبيد إال اغبميد"يقوؿ 
ىذا الرؤية غبب النيب صلى اهلل عليو تقدـ إجابة على اكلئك اؼبعًتضُت من بُت اؼبسلمُت الذين يزعموف أف مثل ذلك اغبب للنيب نوع من 

كال يساعد ىذا .للتوحيد, صارـو , اضح أف ىذا النوع من اغبب يتعلق بتعبَتو لطيف ك يف الوقت نفسولكنو هبب أف يكوف من الو . الشرؾ
ثر التعبَت للتوحيد على إدراؾ اؼبيتافزيقا كراء فبارسة التأمل البوذم يف صورة البوذا فحسب بل يساعد أيضان على إدراؾ بعض اؼبتضمنات أك

 : "فاهلل يػيعىلِّم اؼبؤمنُت قائبلن . سلم كىو فعل يبدحو القرآف ك يػيعىرِّفو النيب صلى اهلل عليو كسلم بنفسوعمقان للصبلة على النيب صلى اهلل عليو ك 
ًئكىتىوي  لنيب صلى اهلل عليو كسلم سئل ا(. ٔٓ: ۳۳,األحزاب" )عىلىى النَّيًبِّ يىا أىيػيهىا الًَّذينى آمىنيوا صىليوا عىلىٍيًو كىسىلِّميوا تىٍسًليمنا ييصىليوفى ًإفَّ اللَّوى كىمىبلى

اللهم صل على ؿبمد ك على آؿ ؿبمد كما صليت على إبراىيم كعلى آؿ : "حُت نزلت ىذه اآليو عن كيفية الصبلة عليو فأجاب قائبلن 
لصبلة فهذه ا." ابراىيم إنك ضبيد ؾبيد اللهم بارؾ على ؿبمد ك على آؿ ؿبمد كما باركت على إبراىيم كعلى آؿ ابراىيم إنك ضبيد ؾبيد

لكنو على مستول أعمق يبكن .كلما يصلى اؼبرء على النيب ييصىلىى عليو عشر مرات حسب حديث نبوم: ك أجرىا صروباف فيما ييهر
ألف كل صبلة تيصىلىى على صورة  اليت تعكس الذات اإلؽبية ال بد .إعتبار الصبلة على النيب صلى اهلل عليو كسلم على أهنا ثناء على اهلل 

فالصبلة على النيب صلى اهلل عليو .  مصدر الصورة نفسو فبل يبكن للمرء أف يصلى على الصورة بدكف الصبلة على الوجو نفسوأف تعود إُف
كبالتاِف ليس الصبلة على النيب صلى اهلل . كسلم سبر من خبللو ك يتلقاه الرب سبحانو كتعاُف ك ىو بدكره يينٌزؿ الربكات على ركح احملب 

بيوفى اللَّوى فىاتًَّبعيوين  :"داء بأسوتو من أساليب حب اؼبرء هلل بل إهنما يستوجباف حب اهلل للمرء عليو كسلم كاالقت  اللَّوي  وبيًٍبٍبكيمي قيٍل ًإٍف كيٍنتيٍم ربًي
 (۳:۳ُ, آؿ عمراف)

بل . وذا أك يبكن ربٌوؽبا اليهاإننا نبتعد كل البعد عن اإلدعاء بأف الصور اؼبسلمة غبب لنيب عُت ما توجد يف البوذية من صور اغبب للب
يبكن أف نعتربىا مياىران للمبادئ اؼبماثلة إف َف تكن نفس تلك , نقًتح فقط أف أساليب اغبب ؼبؤسسي التقاليد اؼبذكورة مهما اختلفت

 . على التواِف, إف حب النيب كحب البوذا عبزء أساسي ك كسيلة لذكر اهلل ك التأمل يف الدارما: اؼببادئ
       *                    *                                * 

                                                           
 . ۳ُُص , ذكرت شيمل ىذا البيت يف كتاهبا اؼبذكور سابقان   ُِٗ
 أيضان " ضبيد"معناه " ؿبمد"هبب أف نبلحظ أف إسم النيب   َُّ
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توضح ىذه اآلية العبلقة ( ُِ:۳۳, األحزاب." )لقد كاف لكم يف رسوؿ اهلل أسوة حسنة ؼبن كاف يرجوا اهلل ك اليـو اآلخر كذكر اهلل كثَتان "
دا على من اتباع سنة النيب يف ىذا اجملاؿ ألف النيب كاف متعوٌ لكن القليل من الناس يتمكن . بُت إتٌباع النيب صلى اهلل عليو كسلم ك ذكراهلل

, اؼبزمل" )أىٍدىنى ًمٍن ثػيليثىًي اللٍَّيًل كىًنٍصفىوي كىثػيليثىوي كىطىائًفىةه ًمنى الًَّذينى مىعىكى  تػىقيوـي ًإفَّ رىبَّكى يػىٍعلىمي أىنَّكى : "قضاء ساعات طويلة يف الصبلة كل ليلة
لنيب للصبلة ىذا تستهدؼ الفوز بشئ َف وبصل عليو بعد بل كانت نتيجة للشكر اػبالص على ما قد ما كانت شدة حب ا( ۳۳:۲ُ

سئل النيب صلى اهلل عليو كسلم ؼبا ذا يقـو طواؿ الليل ساعة بعد ساعة حىت تـر قدماه ك قد : كما يشهد بذلك اغبديث التاِف, أعًطي
فما فعلو النيب صلى اهلل عليو تشٌكران وبيىث أتباعو أف  ُُّ"أفبل أكوف عبدا شكورا؟: "قاؿفما كاف جوابو إاٌل أنو . غيفر لو ما تقدـ من ذنبو

أما العبلقة بُت اؼبمارسة الركحية كبُت .اؼبعرفة الكاملة ك فضيلة يستحيل التفوؽ عليها: يقوموا بو كوسيلة ربقيق ما كاف النيب شاكرا لو
كىذا يذٌكرنا دبا ظبٌاه ميبلريبا  ُِّ( ٗٗ:ُٓ, اغبجر." )بد ربك حىت يأتيك اليقُتكاع:"اغبصوؿ على التنوير فهي تتضح من ىذه اآلية

يىو بدنا !" انير! أرجو أف تقٌدرىا دائما كال تضٌيعها أبدان : فدعا تلميذه غامبوبا ك قدٌمها إليو قائبلن " بأنفس كصية ذات اللب" مث رفع ثوبو لَتي
ىل ترل ما مررت بو من مشاٌؽ؟ إف أعمق تعليم يف . ال كصية أعمق من ىذا: "مث قاؿ.متورما متصلىبان يشهد بشدة فبارساتو الرىبانية

ك هبب عليك أف تثابر على . فكل ما حصلت عليو من الفضائل كاإلقبازات حصلت بفضل ىذا اعبهد اؼبتواصل. البوذية ىي أف سبارس
 ُّّ."اإلجتهاد يف التأمل

. ن الرىبانية فإنو يسمح باؼبمارسة الزىدية ذات الصلة بالسنة النبوية ك يشٌجع عليهاالرغم من أف اإلسبلـ ال يسمح بشكل منيٌم معلى 
. كإف كانت تأكيد البوذية على اؼبمارسة الزىدية كنوع من التعليم أشد. ففي التقليدين كليهما يوجد التشجيع القوم على شدة العبادة

كالعقائد اليت ىي أساسية من البداية لعدـ . ات بل كوهنا خالية عن التصوراتكذلك  كلو من أجل كوف العقائد البوذية متعالية عن التصور 
أمارس الدارما بقليب ال :"نستشهد ىنا دبيبلريبا مرة أخرل. جوىريتها تكشف عن شفافيتها لتػيرىٌسب حالة الوعي اؼبتعالية عن التصورات كلها

  ُّْ."كإين فرحاف دائما ألنٍت َف أقع يف شبكة التصورات... بفمي
  

 

 
 
 
 

 لثالثا لفصال
 أخالق االنعزال والرحمة

الًَّذم يػيٍؤيت مىالىوي يػىتػىزىكَّى كىمىا أًلىحىدو "ك يوصف األتقى كمن ". كجو اهلل"ال توجد يف اإلسبلـ أخبلؽ متكاملة يبكن فصلها من حبث اؼبرء عن 
هي ًمٍن نًٍعمىةو ذبيٍزىل ًإالَّ ابًٍتغىاءى كىٍجًو  ال يينشئ العملي الصاٌفي  ىذه القدر من الرضا ( ۰ِ-ُٖ:۲ٗ, الليل")كىلىسىٍوؼى يػىٍرضىى  . لىىرىبًِّو اأٍلىعٍ ًعٍندى

كىذه النية اؼبتعمَّدة ىي اليت تضفي  ُّٓ.إال إذا كاف مبنيان على ابتغاء رضواف اهلل بدكف طلب األجر من اكلئك الذين عاملهم اؼبرء بالكـر

                                                           
 .باب إكثار ااألعماؿ كاإلجتهاد يف االعبادة, نافقُتكتاب صفات اؼب)ك مسلم ( اٍف .... ليغفر لك اهلل "كتاب التفسَت باب قولو )ركاه البخارم    ُُّ
ذلك بأف التنوير ك اليقُت اؼبطلق ال وبصل عليهما اؼبرء إال بعد اؼبوت كىذا اؼبوت . تفسر باؼبوت أيضان لكنها يبكن أف تفهم على ظاىرىا بدكف معارضة تفسَتىا باؼبوت" اليقُت"إف كلمة   ُِّ

 .يشتمل عليو الفناء الركحي
ُّّ  The Hundred Thousand Songs of Milarepa  ص, اؼبذكور سابقان :ْٗٓ. 
 . ۳۳۳: ص, اؼبصدر السابق  ُّْ
 .اؿ بثمرات عملوهبب أف يبلحظ اؼبرء أنو ىنا نصا دؼ إحدل تعاليم هباكاد غيبتا األساسية اؼبسمى بنيشكاما كارما أم أف يقـو اإلنساف بالعمل كىو ال مب  ُّٓ
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كبدكف ذلك العمق ك تلك . عماؿ البشرية اؼببنية على اغبناف كالكـر اإليثارم ذباه اآلخرينبل صفةن إؽبيةن على تلك األ, العمق الركحي
كإف كانت تبقى , الصفة ال يبكن لؤلعماؿ أف سبنح ذلك الرضى اعبليل الذم يهبو الرضبن خالصةن على الذين يفكركف كيعيشوف من أجلو

 (۰ٔ:ٓٓ, الرضبن" )زاء اإلحساف إال اإلحساف؟ىل ج:"دبوجب اآلية" اإلحساف" صاغبة ك شبة أجر على ذلك 
ت ىل يبكن للمسلمُت أف يعتربكا األخبلؽ البوذية مبنيةن على إبتغاء كجو الرضبن ىذا؟ سوؼ تكوف اإلجابة على ىذا السؤاؿ إهبابية لو قيبل

كمن أف . ما يسمى يف اإلسبلـ بالذات اإلؽبية على أف الغاية األظبى للبوذية تعادؿ -بتعبَت آخر - أل لو كافق اؼبرء, أدلة قدٌمناىا آنفان 
نستطيع أف نؤكد على أف القيم األخبلقية اؼبشًتكة بُت التقليدين متأصلة , األخبلؽ البوذية مبنية بالوضوح على البحث عن ربقيق اؼبطلق

 .وبدده اجملاؿ االجتماعي على كجو اغبصريف حبث عن اؼبطلق كينبغي أف ال تيفهم داخل إطار حوار 
 
 و الزىد" أنّيكا"

عيش من اؼبناسب أف نبدأ ىذه اؼبناقشة اؼبوجزة للقيم األخبلقية اؼبشًتكة بُت البوذية كاإلسبلـ بلمحة عن أساليب فهم حقيقة العاَف الذم ن
يت تتكوف منها شبكة كبفرض كوف التصور البوذم عن العاَف ذرة دقيقة فقط من سلسلة العواَف اؼبتعذرة قياسها كال. فيو من منيور التقليدين

قد يين اؼبرء أف ىناؾ القليل , السمسارا كبفرض التأكيد البوذم على سلسلة ال هنائية لتناسخات يتعرض ؽبا الركح اؼبتنوَّر داخل السمسارا
ك حٌدد نيره إُف ( اؼبؤقَّتية)ا لكن اؼبرء لو رٌكز على فكرة البوذية عن األنٌيك. من اؼبزايا اؼبشًتكة بُت التقليدين فيما يتعلق بالتصور عن العاَف

سيؤدم ذلك إُف موقف قريب جدان من اإلطار الذم ييرٌكبو -بإنباؿ اإلطار الكوين الذم يقع فيو ىذا العاَف -حقيقة ىذا العاَف األساسية
 .الفهم اإلسبلمي عن حقيقة ىذه اغبياة الدنيا

 المعاناة
ك اغبقيقة بأننا صبيعا نتحٌمل اؼبعاناة تعد . اف حقيقة اؼبعاناة ك كيفية التخلص منهايشتمل لب رسالة البوذا على بي, كما لوحظ يف التمهيد

ت"( تريشنا: "بالسنسكريتية, "تنها)"العطش : "أكؿ اغبقائق النبيلة األربعة بينما اغبقيقة الثانية ىي علة اؼبعاناة ًى اغبقيقة الثالثة ىي , للمؤؽى
كلٌب معتقد البوذا األساسي ىذا ىو . ك اغبقيقة الرابعة ىي الطريق اؼبؤٌدم إُف انقطاع اؼبعاناة انقطاع اؼبعاناة عن طريق إفناء ىذا العطش

كىذا العطش ال يينتج . كىو جامح كغَت ـبصىع كغَت مركَّض" األنا"كذلك العطش إُف األشياء اؽبالكة من ىذه الدنيا ينشأ عن . العطش
ككذلك يسبب ىذا العطش صبيع .آجبلن أـ عاجبلن , ٌمس باألشياء اليت سوؼ يغادرىا حتمان بذكر اؼبعاناة للمرء نفسو بإنتاج التعلق اؼبتح

ك بالتاِف هبب أف يتغلب اؼبرء على عطشو لؤلشياء اؽبالكة من أجل زبٌلصو ىو من اؼبعاناة كمن . الرذائل اليت تؤدم إُف اإلضرار باآلخرين
 -كإف عكس اؼبعاناة ليس عبارة عن حالة الراحة للنفس بل إنو اػبَت األظبى. انيةأجل ربرير اآلخرين من عواقب رذائلو اؼببنية على األن

إذف إف الباعث األساسي على ربرير  اؼبرء نفسو من اؼبعاناة ال يقع على مستول . اؼبطلق اؼبتعاِف عن األنا كأحوالو كلها, النَتكانا كبالتاِف
بل إف . ا نفسو مؤقت مثل صبيع األشياء اؼبركَّبة ك من ىنا تأيت فكر األناتا أك البل نفساؼبعاناة نفسها أم على األنا التجرييب ألف ىذا األن

أك يستند ذلك بتعبَتو آخر إُف ما يتعذر قياسو بدكف " طبيعة بوذا"الباعث على ىذا التحرير من اؼبعاناة يستند إُف البحث عن الدارما أك 
كىو التعبَت اؼبفٌصل عن اغبقيقة النبيلة الرابعة أم  -"الطريق الثهماين"ألخبلقية اليت يتطلبها األنا كبالتاِف عندما يتكلم اؼبرء عن األعماؿ ا

فإنو ال يتكلم عن حبث عما ىو أكرب من أف يكوف أخبلقيان فقط ك أكرب من انقطاع اؼبعاناة للفرد  -الطريق اؼبؤٌدم إُف انقطاع اؼبعاناة
إذف تنضٌم الضركرة األخبلقية للتغلب على األنانية إُف الواجب الركحي . بوجو اهلل بل ىذا ىو البحث عما يسمى يف اإلسبلـ. فقط

 اؼبشتمل على السمو فوؽ األنا من أجل اؼبطلق كيػيعىمِّقيها ىذا الواجب
مثل الكـر كاغبناف  فالفضائل الرئيسية. إف ربرير اؼبرء نفسو من العطش إُف ما ىو زائل لذك أنبية بالغة من ناحيىت األخبلقية كالركحية, إذف

ُت كاللطف كالتواضع كالصرب تنشأ إُف حد قباح اؼبرء يف سبزيق العبلقة التكافلية بُت األنانية ك بُت أشياء ىذا العاَف كتلك اليت توجد ب
ك , "العطش"يقتضي حرماهنا من دـ حياهتا أم , فالتغلب على أـ الرذائل كلها أم األنانية. موضوع باطل كبُت حشد األشياء الباطلة
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كلذلك يتعلق الفهم الصحيح ألنيكا . صبيع األشياء اليت يبكن أف يعطش ؽبا اؼبرء التغلب على العطش يقتضي بدكره اإلدراؾ الواقعي ؼبؤقتية
 بصميم ذلك الواجب األخبلقي الذم يقتضي التغلب على األنانية

من سورة  ۲ٔلناجُت يف اآلخرة متعلقة باؼبعاناة كما رأينا يف آية فإف إحدل العوامل األساسية لوصف متكرر با, كما الحينا يف التمهيد
هبب أف نبلحظ أف اغبزف تنجوا ." وبىٍزىنيوفى  ىيٍم مىٍن آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىعىًملى صىاغًبنا فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى رىهبًٍِّم كىالى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى  " ِ

 :ذلك بأف أكلياء اهلل قد كصفوا بنفس ىذا األسلوب يف أحواؽبم يف ىذه الدنيا. صُت يف اآلخرة ك األكلياء يف ىذه الدنيامنو أركاح اؼبتخلَّ 
نٍػيىا كىيف اآٍلًخرىةً ؽبىيمي اٍلبيٍشرىل يف اغبٍى . الًَّذينى آمىنيوا كىكىانيوا يػىتػَّقيوفى . أىالى ًإفَّ أىٍكلًيىاءى اللًَّو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم وبىٍزىنيوفى  . إُف آخر اآلية...  يىاًة الدي

فبينما يتعلق البشرل بالنسبة للعامة من اؼبؤمنُت باآلخرة ييبٌشراألكلياء بنفس البشرل يف ىذه الدنيا ألهنم قد حققوا ( ْٔ-ِٔ:۰ُ, يونس)
ك ىذا يعٌت أف اؼبرء " ضبايتو"أك " حفظ النفس"معناه  من أصل" يتقوف"يشتق كلمة . ىنا كاآلف حاؿ الرضى باهلل ك اإلنفصاؿ عن الدنيا

كتًتجم اؼبصطلح . وبمي نفسو من عذاب اهلل عن طريق ذبٌنب السيئات كفعل اػبَتات بشرح صدره باغبضرة اإلؽبية اليت ال مفر منها
أك "اليقية"أم )  mindfulnessلكنو يبكن أف تًتجم أيضا إُف  God-consciousnessأك   pietyػب" التقول"الرئيسي 

بنفس السبب ىم الذين يتقوف من ـباطر الولوع باغبياة  فاؼبنتبهوف إُف اهلل. كىذا اؼبصطلح ذك صلة كثيقة باألخبلؽ البوذية"( اإلنتباه"
ًدم أىٍف تيٍشرًكيوا كىلىًكٍن أىخىاؼي بػىعٍ مىا أىخىاؼي كىًإينِّ كىاللًَّو  : "الدنيا فإهنم يتقوف فبا حٌذر منو النيب صلى اهلل عليو كسلم أصحابو برصانة شديدة

 ُّٔأىٍف تػىنىافىسيوا ًفيهىا
 الدنيوية

األحاديث اليت تػيقىوِّم ىذه اؼبماثلة بُت األفكار اإلسبلمية كالبوذية , وبسن بنا مبلحية اؼبزيد من األحاديث النبوية اؼبتعلقة دبخاطر الدنيوية
 .عن مؤقتية ىذه الدنيا

 : مقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسل
 ُّٕ"كن يف الدنيا كأنك غريب أك عابر سبيل" 
نٍػيىا كىطيوًؿ اأٍلىمىلً "  ُّٖ"الى يػىزىاؿي قػىٍلبي اٍلكىًبًَت شىابًّا يًف اثٍػنىتػىٍُتً يف حيبِّ الدي
ـى ًإالَّ التػيرى  " ي جىٍوؼى اٍبًن آدى بٍػتػىغىى ثىالًثنا كىالى يبىٍؤلى ـى كىاًديىاًف ًمٍن مىاؿو الى  ُّٗ"ابلىٍو كىافى اًلٍبًن آدى
 َُْ"حيفٍَّت اعبٍىنَّةي بًاٍلمىكىارًًه كىحيفٍَّت النَّاري بًالشَّهىوىاتً "
اًذـً اللَّذَّاًت يػىٍعًٍت اٍلمىٍوتى  "  ُُْ" أىٍكًثريكا ًذٍكرى ىى
 ُِْ"ربفة اؼبؤمن اؼبوت"

الزىد يف الوفرة الدنيا الباطلة ىذه األحاديث كٌلها ال تؤكد على األمر ب ك"موتوا قبل أف سبوتوا: "فبل عجب من قولو صلى اهلل عليو كسلم
هبب على اؼبرء أف يبٌزؽ العبلقة التكافلية بُت القطب الذايت ": اؼبوت عن الدنيا"ك"  اؼبوت عن النفس"فحسب بل أيضان على الصلة بُت 

يو القرآف الكرًن بأساليب كىذا الواجب الركحي أيضان يؤكِّد عل. الباطٍت لؤلنانية ك بُت القطب اؼبوضوعي الياىرم اؼبشتمل على األشياء
كىذه العبلقة ذاهتا بُت القطب الذايت لؤلنانية ك جذب . غاية الدقة يف نفس الوقت, كما سنرل,تستجمع الوضوح على كبو مذىل ك

                                                           
 .كتاب اعبمعة باب الطيب للجمعة, ركاه البخارم يف صحيحو  ُّٔ
نٍػيىاقػىٍوًؿ النَّيبِّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى   باب, كتاب الرقاؽ, ركاه البخارم يف صحيحو  ُّٕ أىنَّكى غىرًيبه أىٍك عىاًبري سىًبيلو   كيٍن يف الدي  كى
 .اٍف...  مىٍن بػىلىغى ًستُِّتى سىنىةن باب , كتاب الرقاؽ, ركاه البخارم يف صحيحو  ُّٖ
نىًة اٍلمىاؿً ركاه البخارم يف صحيحو كتاب الرقاؽ   ُّٗ  بىاب مىا يػيتػَّقىى ًمٍن ًفتػٍ
ا ًكتىابركاه مسلم يف صحيحو    َُْ  اعبٍىنًَّة كىًصفىًة نىًعيًمهىا كىأىٍىًلهى
 .ن النيب صلى اهلل عليو كسلم باب ما جاء يف ذكر اؼبوتكتاب الزىد ع, كتاب اعبنائز باب كثرة ذكر اؼبوت ك أخرجو الًتمذم يف جامعو, أخرجو النسائي يف سننو  ُُْ
 .كتاب الرقاؽ, أخرجو اغباكم يف اؼبستدرؾ على الصحيحُت  ُِْ
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زـى عليها يف  موتوا قبل أف "عليو كسلم يف فقرتو التالية اؼبهٌمة للغاية كاليت يبكن أف تقرأ كتفسَت قوؿ النيب صلى اهلل " سيتٌا نيباتا"األشياء هبي
 ":سبوتوا

ك . كإف عاش أحد كراء ذلك فبل بد من اؼبوت اكبطاطان يف النهاية. ك يزكؿ ىذا الطرؼ من مئة سنة. ىذه اغبياة قصَتة حقان "
هبب أال , فبالنير إُف ىذا األمر."  كال بد لذلك كلو من التغَت: فبتلكات ىذه الدنيا ليس بباقية. "إف حزف الناس من أنانيتهم

" من دكف الناسان ملكان لو خالص" فإف اؼبوت يقضي حىت على ما يينو اؼبرء  ُّْ(أم أال يلتصق بالنفس) يبقى اؼبرء داخل بيتو 
كما أف اؼبرء عندما يستيقط ال هبد من قد التقى بو يف حيلم ككما ال . فنيران إُف ذلك هبب أف ال يكٌرس أحد نفسو على األنانية

  ُْْ."ربٌوؿ إُف شبحيرل من قد مات ك 
فالذم يقصر فهمو عن إدراؾ الشـؤ الوجودم للموت ال يبكنو . تبُت ىذه الفقرة القصَتة العبلقة بُت مبدأ اؼبؤقتية كرذيلة األنانية بالوضوح

 كافة األشياء فناءىىا تقضي األنانية على الفضائل يقينان كما تضمن الفطرة اؼبرَّكبة كاغبادثة ل: السمو فوؽ أنانيتو اؼبشئومة على حد سواء
 ُْٓ."كإهناءىا سعادة. تنقطع, فإذا صعدت مرة. كفطرهتا الصعود كاؽببوط. مركَّبة , لؤلسف, أألشياء كلها"

يعد اؿ يضاعف القوؿ التاِف . أك مبدأ اؼبوت لعاَف األشياء الياىرم أيضان مصدر اإلغراء ك اػبطايا بالنسبة للعاَف الباطٍت للركح" مارا"ًي
أم العبلقات التكافلية التبادلية بُت النقص على اؼبستول العلمي ك القابلية لئللبداع , ه العبلقة الباطنية بُت اعبهل كاألنانية كاإلمثكعيىنا هبذ

 :على اؼبستول السيكولوجي ك اؼبيل إُف الشر على اؼبستول األخبلقي
َف ؟ يقـو بذلك من عرؼ أف ىذا اعبسد ليس إال رغوة على موج عاَف اؼبوت ك األ ُْٔ,"ياما"كعاَف .... من الذم يقـو بفتح ىذا العاَف "

. كيسلك سبيلو( يف السَت)اؼبستورة يف أزىار األىواء اغبسية ك ىبتفي عن ملك اؼبوت فيواصل " مارا" ػفهو ييكىسِّر سهاـ ال, كظل سراب
 ُْٕ."يو سلطافعندما يعترب اؼبرء ىذا العاَف بلبلة من الرغوة ك كىم اليهور فليس ؼبلك اؼبوت عل

 :الشرك الخفي
اإلنشاء "إف ىذه الصبلت اللطيفة كالعبلقات السببية ىي دـ حياة اؼبعاناة اليت تصدر عن مؤقتية األشياء كلها كىي تشَت إُف حالة 

ىذه اؼبعرفة . ناةى الركحاليت يتصف هبا العاَف اػبارجي كاليت يينًشئ الولوعي هبا معا( باراتيتياساموتبادا" )السببية اؼبًتابطة"أك " التبادِف
إذا كاف ىدؼ ذلك اغبوار , السيكولوجية الرئيسية بالوضع اإلنساين ؽبي ذات قيمة عملية عييمة خبصوص اغبوار بُت البوذية كاإلسبلـ

ستنارة التبادلية على ظبوان كراء إثبات التشاهبات الصورية فيما يتعلق بالتعاليم األخبلقية على مستول العبلقات اإلجتماعية كتنشئة لعلمية اال
فإف تأكيد البصائر اغباٌدة الثاقبة اليت شٌكلتها البوذية على , كعلى كجو التخصيص.مستول البصَتة الركحية النافذة إُف الوضع اإلنساين

الدنيا ك عدـ اؼبباالة دبا يبكن أف يساعد اؼبسلمُت على الًتكيز على تلك التعاليم من القرآف كالسنة اليت تتعلق بضركرة الزىد يف " أنٌيكا"ػال
ك أخرل دقيقة تتعلق بالفهم " ىذه اغبياة الدنيا"تعاليم صروبة متعلقة بسرعة زكاؿ : يبكننا أف نقٌسم ىذه التعاليم إُف قسمُت. يف الدنيا

يعىقَّد ؼبعٌت 
 ".الكفر"ك" الوثنية"الدقيق اؼب

 :على سبيل اؼبثاؿ, فنجد يف دنبابادا. ذم عن اؼبؤقتيةنستطيع أف ندرؾ على اؼبستول األكؿ تشاهبات كاضحة دبعتقد البو 
بل األقول ىي أغبلؿ حب الذىب ك اغبلي ك األىل . األغبلؿ اؼبصنوعة من اغبديد أك اػبشب أك اغببل ال يعتربىا اغبكماء أغبلالن قويةن "

 ُْٖ."كالولد

                                                           
رض اػبشبية لئلمث قد فاف العوا. لن تبٍت ىذا البيت:  لكن اآلف قد رأيتك أيها البٌناء(: "۳ٓ-ٔٓ:ص, ُْٓ: فقرة" )دنبا بادا"كما يتضح من القوؿ التاِف من " النفس"يبٌثل " البيت"  ُّْ

 ." فإف ذىٍت الفاين قد غادر إُف ابتهاج النَتكانا اػبالدة: ك خبار التوؽ قد مضى. انكسرت ك صلب اعبهل قد قيًضي عليو
 .۸۳ُص  Some Sayingsاؼبقتبس يف . ۸۰۳-۸۰ْ:ص, ٓ: فقرة, ستا نيباتا  ُْْ
 . ۸۸ُص  Some Sayingsاؼبقتبس يف . ۹۸ُص , ۲: ج,  ديغا نيكايا  ُْٓ
 .أم خازف جهنم حسب الكوظبولوجيا البوذية" ياما"  ُْٔ
 .َٔص , ۳َُ: فقرة, دنبا بادا  ُْٕ
 .۸ْص , ۳ْٓفقرة , دنبا بادا  ُْٖ
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ٍوه كىزًينىةه اٍعلىميوا أىمبَّىا اغبٍىيى  : "كىذا ىو الذم قبد يف آيات القرآف الكرًن مثل نٍػيىا لىًعبه كىؽبى ًد   كىتػىفىاخيره اةي الدي نىكيٍم كىتىكىاثػيره يًف اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى بػىيػٍ
ثىًل غىٍيثو أىٍعجىبى اٍلكيفَّارى نػىبىاتيوي مثيَّ يىًهيجي فػىتػىرىاهي ميٍصفىرًّا مثيَّ يىكيوفي حيطىامنا  (۳:۲َٓ, اغبديد. )اُف آخر اآلية... كىمى

 :باآلية التالية من القرآف الكرًن( اؼبذكورة آنفان ۳۰ُ, دنبا بادا" )بلبلة من الرغوة"كر اإلشارة البوذية إُف كما تيذى 
اأىنٍػزىؿى ًمنى السَّمىاًء مىاءن فىسىالىٍت أىٍكًديىةه  " ا رىابًينا كىفبَّا ييوًقديكفى عىلىٍيًو يف النَّاًر ابٍتً  ًبقىدىرًىى غىاءى ًحٍليىةو أىٍك مىتىاعو زىبىده ًمثٍػليوي كىذىًلكى فىاٍحتىمىلى السٍَّيلي زىبىدن

ًلكى يىٍضًربي اللَّوي اأٍلىٍمثىاؿيىٍضًربي اللَّوي اغبٍىقَّ كىاٍلبىاًطلى فىأىمَّا الزَّبىدي فػىيىٍذىىبي جيفىاءن كىأىمَّا مىا يػىنػٍفىعي النَّاسى فػىيىٍمكيثي يف اأٍلى   (۳ُ:۳ُ, الرعد. )ٍرًض كىذى
فيجب أف نبلحظ أف نفس ىذه التعاليم يرٌكز عليها اؼبنيور البوذم عن , ل الثاين اؼبشتمل على التعاليم القرآنية الدقيقةنعود إُف اؼبستو 

كعلى كجو التخصيص تتضح اؼبعاين اؼبتضمنة ؼبثل ىذه الرذائل الرئيسية يف ضوء التاكيد البوذم على الطريقة اليت تؤدم اؼبؤقتية  .اؼبؤقتية
ال , ۸۰۳إُف  ۸۰ْكما الحينا يف سيتَّانيباتا فقرات . غ بالنفس باإلضافة إُف صبيع الرذائل اؼبًتتبة على تلك األنانيةكالبذرة إُف الولو 

لو " فإف اؼبوت يقضي حىت على ما يين اؼبرء عنو أنو ." حاؼبا يدرؾ أف كل شئ يبلكو ظاىريان سوؼ يينزىع منو" نفسو"يعيش اؼبرء يف بيت 
 ."فيجب نيران إُف ذلك أف ال يٌكرس أحد نفسو على األنانية "من دكف الناس ان خالص

بل توصف اغبالة اؼبذكورة بالكفر كالشرؾ يف اآليات اليت . هبد اؼبرء تلميحان لطيفان إُف ىذه اغبالة اؼبخدكعة يف كثَت من اآليات القرآنية
فبالتاِف نرل أف ىذه اؼبعاصي بدالن من أف تنفد . كاؼبؤمنُت  كلقد نسبت ىذه الصفات إُف الذين عيرِّفوا صوريان . نسردىا على سبيل اؼبثاؿ
 تشَت يف اغبقيقة إُف األحواؿ السيكولوجية اللطيفة اليت يؤكد عليها اؼبنيورالبوذم صراحةن , جبوانبها اغبرفية الياىرية

 (۲ْ-۳۲:ُٖ)كإليكم بعض اآليات من سورة الكهف 
نػىهيمىا زىٍرعناكىاٍضًرٍب ؽبىيٍم مىثىبلن رىجيلىٍُتً جىعىٍلنى " نَّتػىٍُتً ًمٍن أىٍعنىابو كىحىفىٍفنىانبيىا بًنىٍخلو كىجىعىٍلنىا بػىيػٍ ًكٍلتىا اعبٍىنَّتػىٍُتً آتىٍت أيكيلىهىا كىَفٍى تىٍيًلٍم ًمٍنوي . ا أًلىحىًدنًبىا جى

ؽبىيمىا نػىهىرنا ٍيئنا كىفىجٍَّرنىا ًخبلى نَّتىوي كىىيوى ظىاًَفه لًنػىٍفًسًو قىاؿى مىا أىظيني  .اكًريهي أىنىا أىٍكثػىري ًمٍنكى مىاالن كىأىعىزي نػىفىرناكىكىافى لىوي شبىىره فػىقىاؿى ًلصىاًحًبًو كىىيوى وبيى  .شى كىدىخىلى جى
ا ًذًه أىبىدن رنا ًمنػٍهىا مينػٍقىلىبنا .أىٍف تىًبيدى ىى يػٍ ىًجدىفَّ خى قىاؿى لىوي صىاًحبيوي كىىيوى وبيىاكًريهي أىكىفىٍرتى بًالًَّذم خىلىقىكى  .كىمىا أىظيني السَّاعىةى قىائًمىةن كىلىًئٍن ريًدٍدتي ًإُفى رىيبِّ ألى

ا .ًمٍن تػيرىابو مثيَّ ًمٍن نيٍطفىةو مثيَّ سىوَّاؾى رىجيبلن  وَّةى ًإالَّ بًاللًَّو ًإٍف كىلىٍوالى ًإٍذ دىخىٍلتى جىنَّتىكى قػيٍلتى مىا شىاءى اللَّوي الى قػي . لىًكنَّا ىيوى اللَّوي رىيبِّ كىالى أيٍشرًؾي بًرىيبِّ أىحىدن
ا ا زىلى  .تػىرىًف أىنىا أىقىلَّ ًمٍنكى مىاالن كىكىلىدن اًء فػىتيٍصًبحى صىًعيدن يػٍرنا ًمٍن جىنًَّتكى كىيػيٍرًسلى عىلىيػٍهىا حيٍسبىاننا ًمنى السَّمى ً خى أىٍك ييٍصًبحى مىاؤيىىا . قنافػىعىسىى رىيبِّ أىٍف يػيٍؤًتُتى

اًكيىةه عىلىى عيريكًشهىا كىيػىقيوؿي يىا .وي طىلىبناغىٍورنا فػىلىٍن تىٍستىًطيعى لى  لىٍيتىًٍت َفٍى أيٍشرًٍؾ بًرىيبِّ  كىأيًحيطى بًثىمىرًًه فىأىٍصبىحى يػيقىلِّبي كىفٍَّيًو عىلىى مىا أىنٍػفىقى ًفيهىا كىًىيى خى
ا  ."أىحىدن

ظاىريان أك صوريان على األقل فهو يؤمن بربو ك يتكلم , األمر الذم هبب مبلحيتو ىنا ىو أف صاحب اعبنة اؼبتكرب اؼبتبجح ىذا يؤمن باهلل
حقائق ال يبكن , أم هناية حياتو ك هناية الكوف ك القيامة ك اػبلود, أف الساعة, على مستول معُت على األقل, عن العودة إُف ربو ك يدرؾ

كصف موقفو بالشرؾ على ك . لكنو يين أنو لو أعيد إُف اهلل سيتلقى منقلبان مرضيان كأكثر. الفرار منها الرغم من علمو كإيبانو الياىرم باهلل ي
فبل يوخٌبو ,كىومؤمن متواضع, أما صاحبو. كالكفر فإنو قد كقع يف الكفر كالشرؾ من أجل جهلو بسرعة زكاؿ فبتلكاتو كفطرهتا اػبادعة هنائيان 

فإف رذائل التكرب " ؟كى ًمٍن تػيرىابو مثيَّ ًمٍن نيٍطفىةو مثيَّ سىوَّاؾى رىجيبلن أىكىفىٍرتى بًالًَّذم خىلىقى  : "على تكرٌبه ك تباىيو بل يعًتض على كفره اػبفي
ا "كاؼبؤمن الصادؽ ييقر بدكره بأنو . كالتهلل باؼبمتلكات تدرؾ ىنا كمياىر الكفر بدالن من الكرب كىذا ." ىيوى اللَّوي رىيبِّ كىالى أيٍشرًؾي بًرىيبِّ أىحىدن

على أنك كفرت باهلل فحسب بل يدؿ أيضان على أنك جعلت هلل , خبلفان ؼبوقفي أنا, ال يدؿ موقفك: "ويتضمن تضمنان قويان للقوؿ بأن
ا : "ك يدؿ على الداللة التضمنية ىذه قوؿ صاحب اعبنة." الشركاء ك بالتاِف قد ارتكبت الشرؾ أيضان  ٍ أيٍشرًٍؾ بًرىيبِّ أىحىدن  ."يىا لىٍيتىًٍت َفى

 إلو الشهوة الزائف
لكفر باهلل كازباذ الشركاء من دكنو عبارة عن انكار كجوده أك عبادة بعض األحجار أك األصناـ دكف عبادتو عبلنية فحسب بل إذف ليس ا

بينما يعيش ربت سيطرة األكضاع العقلية  فقط اك اللساين يبكن للمرء أف ىبدع نفسو ك يين أنو مؤمن حقا بناءان على تصديقو القليب
ىذه ىي رسالة تػيبػىلِّغيها السورة القصَتة التالية من . لك اليٌن بل تكٌذب دين اؼبرء كإف كاف يقـو بأداء كاجباتو الياىريةكالوجودية اؼبكىذِّبة لذ

 :القرآف الكرًن
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هًتًٍم سىاىيوفى . لًٍلميصىلُِّت فػىوىٍيله . كىالى وبىيضي عىلىى طىعىاـً اٍلًمٍسًكُت. فىذىًلكى الًَّذم يىديعي اٍليىًتيم. أىرىأىٍيتى الًَّذم ييكىذِّبي بًالدِّين . الًَّذينى ىيٍم عىٍن صىبلى
ٍنػىعيوفى اٍلمىاعيوفى . الًَّذينى ىيٍم يػيرىاءيكفى   (۳-ُ:۰۳ُ, اؼباعوف) كىيبى

اد ليست القضية األساسية ىنا النفاؽ فقط أم اإليباف بالدين اإلسبلمي ظاىريا كالكفر بو باطنيان بل يبكن للمرء أف يبلحظ أف ىؤالء العيبَّ 
 يبكن أف يكونوا مقنعُت حبقانية اإلسبلـ على مستول اإلعتقاد كالعمل الياىرم ك فعبلن يناقضوف جوىر اإلسبلـ الركحي برذيلة خبلهم اليت

, أنير أيضان .۳ْ:۲ٓ,الفرقاف" )ىىوىاهي أىرىأىٍيتى مىًن ازبَّىذى ًإؽبىىوي : "تييهر أنانيتهم اليت ربل ؿبل اهلل كاؼبصدر الواقعي الوجودم ألعمق بواعثهم
يبكن للمرء أف يبذؿ جهدان عييمان لوجو اهلل كدينو كىو مقىيَّد بوثنية . فإف اإلحساس باألنا يػيغىطِّي نور اؽبداية الربانية(. ۲۳:ْٓ,اعباثية

رات مقنعة ؼبيبلريبا اليت لنبلحظ ىنا فق, فباإلضافة إُف ما الحيناه سابقان . يبلحظ اؼبرء ىنا تشاهبان كاضحان دبعتقدات البوذية. النفس ىذه
 :تلقي الضوء على صعوبة التحٌرر من النفس إذا غلب اإلحساس باألنا

 من سعى للتحرير"
  مع فكرة األنا لن وبصل عليو

 كالذم يريد فك عيقىد ذىنو
 ك ركحو ال عيمة لو كال حرية

 ُْٗ"ال ييزاد لو إال يف التىوتير
 :تػيرىجِّع بقوة صدل األخبلؽ اؼبسلمةك يف الفقرة التالية يعرٌبميبلريبا عن فكرة 

 إمبا مثل اإلنفاؽ بدكف اغبناف
 كمثل ربط اؼبرء نفسو بعمود

 حبزاـ قوم من اعبلد
 َُٓ("يف سجن السمسارا)فإنو يقوم ربطو أكثر 

 (.۲:۲ٔ۳,البقرة." )قوؿ معركؼ كمغفرة خَت من صدقة يتبعها أذل"ك القرآف يعٌلم نفس الشئ فيما يتعلق باإلنفاؽ 
 فإنو يتكرب أكالن على صاحبو قائبلن .يبلحظ اؼبرء أف ىذا التحريض األناين كالتوجيو يتضحاف من قولُت لو. جع إُف صاحب اعبنة اؼبتبىجَّحفلنر 
نية كؽبذا التكرب بعد فإظهار األنانية ك التجرٌب ىذا يلحقو بالتعبَت عن اؼبصدر اػبفي لتغذية ىذه األنا." أىنىا أىٍكثػىري ًمٍنكى مىاالن كىأىعىزي نػىفىرنا :"

فإف الكلمات اليت ينطق هبا يف ىذا اؼبثل تعرٌب عن التعريضات العقلية اػبفية . التوٌرط يف ىذا اإللبداع لفخامتو ك استخفافو جباره
ا": حىت ركح اؼبؤمن, كالتوجيهات الدنيوية اليت يتعرض ؽبا الركح ًذًه أىبىدن ن مبلحية مؤقتية ىذه اغبياة فهذا القصر ع "مىا أىظيني أىٍف تىًبيدى ىى

حالة تضاعفها الوثنية فإف الرجل َف يرتكب جريبة الشرؾ بازباذه إؽبا من دكف اهلل بصورة مالو الذم , الدنيا أصله غبالة الكفر العملي ىذه
 :"د فبتلكات اؼبرء يف ىذه الدنيافهناؾ تكافل بُت ىول اؼبرء اؼبؤلَّو ك بُت االعتقاد خبلو . يينو خالدان فحسب بل ازبذ إؽبو ىول نفسو أيضان 

يلخص القرآف الكرًن جوىر اػببلص بلغة قطبية ( ّ-ُ:آيات: اؽبمزة) أىٍخلىدىهي وبىٍسىبي أىفَّ مىالىوي  .الًَّذم صبىىعى مىاالن كىعىدَّدىهي . كىٍيله ًلكيلِّ نبيىزىةو ليمىزىةو 
ـى كىأىمَّا مىٍن خىاؼى : "ىو اؽبول فاألكؿ ىو اهلل ك الثاين. القطب األكؿ منها إهبايب كاآلخر سليب فىًإفَّ اعبٍىنَّةى  .رىبًِّو كىنػىهىى النػٍَّفسى عىًن اؽٍبىوىل مىقىا

ٍأكىل إذا  , كبالعكس. أما إلو اؽبول الباطل فإنو ييكىبَّح ك ييقهر بقدر اىتماـ اؼبرء باإللو الواحد األحد( ُْ-۰ْ:۸۳,سورة النباء" ) ًىيى اٍلمى
 .حقيقيان لدكاعيو  فإف اؼبرء سيقع فريسة لشبكة الشرؾ اػبفي كإف كاف إيبانو متحققان على اؼبستول الصورم كاف ىول اؼبرء مصدران 

كؼببلحية التشاهبات بُت تعاليم البوذية كالقرآف عن ضركرة السمو فوؽ شهوات النفس األٌمارة بالسوء ال وبتاج اؼبرء  إُف شئ سول 
 ".اؽبول" ػب" العطش"استبداؿ كلمة 

                                                           
ُْٗ  The Hundred Thousand Songs of Milarepa ,ترصبو  ,Garma C.C. Chang , طبعةShambhala  مدينةBoston & Shaftsbury , سنة

 .۲ْٓص , ۲ج , ۸۹ُٗ
  .۹ٓٓص , ۲ج , السابقاؼبصدر   َُٓ
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التوؽ الشديد الذم ييعد مصدران للمعاناة كٌلها كتركيزًىا اغبادِّ على ( أناتا)كجهة النير البوذية يف نفيها فكرة حقيقة الركح الفردم مكاف بإف
فإف  كيف توكيدىا الشديد على مؤقتية أىداؼ التوؽ يف ىذه اغبياة الدنيا مساعدة اؼبسبلمُت على ادراؾ تعليم فباثلو جدان يف القرآف الكرًن

كىذا اؼبوقف ىو الذم يتغذل على البداع خلود اؼبمتلكات , اؼبرء يقبل على تأليو النفس عن طريق رفع ىواه إُف مكانة األلوىية ضمنان 
ك تضمن األنانية الناذبة عن ذلك ظهور رذائل . الدنيوية كىذا االلبداع بدكره يتغذل على رغبة النفس يف تبجيلو على حساب اآلخرين

ة خالدةن , ال تػيغىذِّم اؼبتلكاتي الدنيوية. لبخل بدال من التواضع كالكـرالتكرب كا كفران ضمنيان كشركان ركحيان فحسب بل تتغذل ىذه , اؼبعتىربى
يتعرض اؼبرء  لصور الكفر كالشرؾ اػبفية . إُف مكانة اؼبطلق, بوعيو أك ببلكعي,الرذائل على كل كاحدة من النسبيات اليت يرفعها اؼبرء

الرغبة ة اليت يؤكد عليها اؼبثل القرآين عندما يػيعىلِّق أنبية غَت متجانسة بكل ما يتعلق إما بالدنيا أك باألنا مثل شبع الرغبات البدنية ك اؼبختلف
اللًَّو ًإالَّ كىىيٍم كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍم بً  : "فيبلحظ اؼبرء معٌت عميقان لآلية الشريفة. يف اعًتاؼ اآلخرين كالعطش للثناء حىت للتحقيق الركحي

 الذين ُت اؼبخلصُتالدنيوية اػبفية اليت تساكم الشرؾ اػبفي إال اؼبؤمن كال يتمكن أحد من ذبنب ـباطر( ۰ُٔ:۲ُ,سورة يوسف) ميٍشرًكيوفى 
يٍغًويػىنػَّهيٍم أىصٍبىًعُتى  "من سورة ص يعلن الشيطاف  ۸ْ-۸۳كحسب آيات  .قد أخلصهم اهلل كاهلل ." ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصُتى ًإالَّ  فىًبًعزًَّتكى ألى

ًد كىًعٍدىيٍم كىمىا يىًعديىيمي الشٍَّيطىافي ًإالَّ غيريكرنا : "يأمر الشيطاف قد يكوف بسبب ذلك أف (. ْٔ:۳ُ,اإلسراء." )كىشىارًٍكهيٍم يًف اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى
دًكيٍم عىديكًّا "كيقوؿ ( ۲۳:ٔ, األنعاـ انير" )فتنة"القرآف يطلب منا أف نرل يف أموالنا ك أكالدنا  يىا أىيػيهىا الًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ ًمٍن أىٍزكىاًجكيٍم كىأىٍكالى

الى كى  أىٍموىاليكيمٍ يىا أىيػيهىا الًَّذينى آمىنيوا الى تػيٍلًهكيٍم  :كالسبب الرئيسي للحذر مذكور يف اآلية التالية(. ُْ:ْٔ,سورة التغابن) " فىاٍحذىريكىيمٍ  لىكيمٍ 
ديكيٍم عىٍن ذًٍكًر اللًَّو كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى فىأيكلىًئكى ىيمي اػٍبىاًسريكفى   .فذكر اهلل ىو الًتياؽ األعيم ضد الولوع بالدنيا(. ۳:۹ٔ,اؼبنافقوف" )أىٍكالى

ىنا أيضان يساعد اؼبنيور . رؾ اػبفيلقد ذكرنا آنفان أنو يبكن للفوائد الركحية أيضان أف تكوف مصدران ؿبتمبلن للولوع بالدنيا كبالتاِف للش
اؼبذكورة يف اؼبثل " اعبنة"من اؼبمكن اعتبار . البوذم اؼبسلمُت على اإلحساس باؼبعاين العميقة اليت يشتمل عليها اؼبثل الذم كنا بصدده

اسب أبدان بل ييرفع يين صاحب ىذه ا: ؾبازان  أريدت بو الداللة على  الثمارالركحية اؼبًتتبة على العبادة كالتأمل كالزىد لثمارالرنَّاف أنو لن وبي
ىذا الوضع الفكرم ما يشار إليو يف البوذية . إُف جنات الفردكس األعلى كيعترباعبنة األرضية  اؼبكونة من الثمرات الركحية مقدِّمة ؽبا

كرب كالتفاخر اليت تكمن للناسك اؼبنهمك يف التدريبات من ـباطر الت" أكدكمباريكاسيهانادا سيتَّا"وبيىذِّر البوذا اتباعو يف ". باؼبادية الركحية"
أصحاب "أما . لقد كاف البوذا يواجو مثل ىذه اؼبواقف الركحية ظاىريان فيما بُت اؼبتياىرين بالسلطة الدينية يف عصره ُُٓ.الرىبانية القاسية

لعابرة من أجل القدرات كاألحواؿ الركحية اليت برعوا فيها إُف نفوسهم النسبية ا, كبالتاِف األلوىية, اؼبخدكعوف فقد نسبوا األبدية" اػبلود
فإف القوة اؼبوَّحدة لنيريىت األنيكا كاألناتا تفضح جدليان . بناءان على ظنهم بأهنم قدحصلوا على الوالية كاػببلص أثناء حياهتم يف ىذه الدنيا

ك   (دبصطلح إسبلمي" الذات اإلؽبية)"الدارما أك النَتكانا أك الشونيا  ال مطلق كال أبدم إال ُِٓ.تفاىة اإلدعاء باقتناء الفردية كاألبدية معان 
 .كالتعٌطش إُف الزائل أصل اؼبعاناة كما ىو نتيجة لئللبداع, ما عدا ذلك فهو زائل

كفبا . كالتبٌجح فقطيبكننا أف نرل صاحب اعبنة اؼبتكرٌب فبٌثبلن ألعمق مصدر ؼبثل ىذا اإللبداع كليس ؼبيهر اإللبداع الواضح يف صورة التكرٌب 
يػٍره عيٍقبنا ىينىاًلكى : " يف اآلية الكريبة التالية مباشرة" كالية"يؤيد ىذا التفسَت للمثل كركدكلمة  يػٍره ثػىوىابنا كىخى يىةي لًلًَّو اغبٍىقِّ ىيوى خى ". اٍلوىالى

. فبل كقاية من تلف ما يبلكو اؼبرء إال اهلل:  للمثليف سياؽ التفسَت اغبريف" الوقاية"تيفهىم بيسر دبعٌت " الوالية"ككلمة (. ْْ:۸ُ,الكهف)
يف ضوء ىذا التفسَت العميق للمثل الذم سيقرأ إذف كما ييذٌكر صبيع " الوالية"أم , لكنو يبكن أيضان أف تيقرأ ىذه الكلمة بكسر الواك

هبب أف يفٌت اؼبرء يف مصدر : الذات ك ال إُف سبجيد الذات األكلياء اؼبتوقَّعُت بأنو ال قيمة إلحرازاهتم الركحية إال إذا كانت مؤدية إُف ؿبو"
ك على ( أكبادانا)ستكوف مثل ذلك اإلدعاء نوعا فبا يسمى دبصطلح بوذم باعبشع . إؽبي للوالية كلها كأف ال يعلو بإدعاء كاليتو ذاتية لو

ذه اغبالة ىي أف نفس اؼبرء قد حصلت على اغبجية ك ك الفكرة يف ى, أم اعبشع لفكرة معينة عن النفس( أتٌاكاداكبادانا)كجو التخصيص 
                                                           

مدينة  Buddhist Publication Societyطبعة  Detachment and Compassion in Early Buddhismكما اقتبستها إليزابيت ىَتس يف كتاهبا    ُُٓ
Kandyْص ۳ُٗٗ سنة. 

فوؽ جيوآسبن ( اآلسبن األعلى أك برانبا نَتغونا أم برانبا كراء الصفات) لو بـر آسبن زيعم أف البوذا َف يلتق بأحد من شيوخ أكبانيشادات احملققُت الذم قد فهم ضركرة التمسك بعقيدة ع  ُِٓ
  .۹ُٗص , اؼبذكور سابقان  Buddha and the Gospel of Buddhismأنير آنندا كماراسوامي .( الركح الفردم الذم يسرم فيو آسبن)
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" ىذه"فسوؼ ييعتىرب النفس التجرييب الذم يبتلك " أل أظن أف تبيد ىذه أبدا: "التحقيق بتحلي شبارمساعيو الركحية إذا كاف اؼبرء يزعم 
 .خالدان 

ماتسو اؼبذكورآنفان كالذم سيفهمو كل مسلم وبس يبكننا أف لبتم ىذا الفصل خاسبة مناسبة باستيعاب قوؿ البوذم الًشن كينريو كانا 
فهي تبدكا  . تزداد فبتلكاتنا كلها كزنا باقبذاب متواصل لشهواتنا األنانية كال نتمكن من ىجرىا بسهولة: "بضركرة الزىد يف ىذه اغبياة الدنيا

 ُّٓ."كأهنا جزء من فطرتنا بالذات كمتلصقة بنا كاعبلد الثاين فننزؼ دمان كلما نفصلها

 الرحمة و الكارونا: لحنان الوديا
كىذه الصفة الوجودية تستلـز إحساسان صلبان . بعبارة عن عاطفة فحسب بل إنو صفة كجودية, حىت على اؼبستول اإلنساين, ليس اغبناف 

أم اؼبعاناة   passionك  comاإلنكليزية فهي تتكوف من  compassionباؼبشاركة يف معاناة اآلخرين كما يعرب عنو إتيمولوجيا كلمة 
ذلك بأف اؼبرء إذا سبكن من قهر كىم اإلنفصاؿ سيعترب مصيبة اآلخرين كمصيبتو ىو كتصَت فضائل اغبناف كالكـر . ينخر اآل مشاركة يف

عبلنية  ,إذا يتم قهر االستغراؽ بالنفس كالدنيوية , كما الحينا يف الفصل السابق, كذلك. ظبات متميزة ػبيليق من حقق الوحدة حقيقةن 
ستفيض نفس ىذه الصفات اؼبرتكزة على الود اغبنوف فطرةن ك تلقائيان فلن تتقيد ىذه الصفات كلن زبتنق بتخثير األنانية , كانت أـ سران 

بل ستفيض الودَّ اغبنوف إُف صبيع اػببلئق كسوؼ . لكل نفس من النفوس كالدنيوية بفضل كوهنا متأصلة يف اعبوىر الركحي أك الفطرة
ًء ًمٍن : "اؼبؤمنُت باهلل كالكافرين بو: يصرٌح القرآف الكرًن بنوعُت من الناس. الرضبة اإلؽبية احمليطة بالكلتعكس كتيشٌع  ًء كىىىؤيالى دي ىىؤيالى كيبلًّ مبًي

تحيل أف تطرد من مكاف أك ذلك بأف الٌرضبة اإلؽبية من كوهنا المتناىية يسك ( ۳:۲۰ُ,اإلسراء) عىطىاًء رىبِّكى كىمىا كىافى عىطىاءي رىبِّكى ؿبىٍييورنا
 (ُٔٓ:ٔ,األنعاـ" كيلَّ شىٍيءو   كىًسعىتٍ كىرىضٍبىيًت  : "فرد

ا يتفق اإلسبلـ كالبوذية على ؿبورية الود اغبنوف كبالنسبة لكليت الديانتُت ال يبكن فصل ىذه الصفة اإلنسانية عن اؼبطلق الذم فيو أصله
أف الفكرة اإلسبلمية عن الرضبة تبُت ما تضمنتو أقدـ النصوص من الشرائع البالية نأمل أف نربىن يف ىذا الفصل على . كالذم تقود إليو

 حاظبان على نطاؽ كاسع كيف ىذا السياؽ يبكننا أف نرل أنو يقـو بدكر فباثل ؼبا قبده يف البوذية اؼباىايانا اليت تلعب فيها الود اغبنوف دكران 
سنربىن على أف الود اغبنوف هبب . ي فحسب الذم ربث البوذكات كالبوذيساتواتحيث سبنح مكانة مبدأ الكوين بالذات كليس األخبلق

ك تستمد ىذه الغاية . أف ربدد جوىر شخصية اؼبرء بالنسبة للبوذيُت كاؼبسلمُت على السواء كأف وبكم على طبعية سلوؾ اؼبرء ذباه اآلخرين
ة على اؼبستول اإلنساين عن مبداءو متأصل يف ذات تربيرىىا النهائي ك مقدرهتا ال, األخبلقية كالركحية يف آف كاحد تحويلية من كوهنا معربِّ

 .اؼبطلق
بالبسملة فمن اؼبناسب سبامان أف تيبدأ اؼببادرات  , كال يقتصر ذلك على العبادات فقط, يبدئ اؼبرء كل عمل من أعمالو , كما ىو اؼبعركؼ

كبالنسبة للديانتُت يستحيل   .لق بالذات يف اإلسبلـ كما سيتضح فبا يأيتألف الرضبة ىي اليت توجد يف أصل اػب" بأظباء الرضبة"كلها 
الرضبة "أم " ميًتم كاركنا"حىت إف اؼبرء هبد يف البوذية مصطلح مركب  ُْٓفصل الرضبة الودية فبا يعرؼ يف اإلسبلـ باحملبة كيف البوذية باؼبتَّا

أك   mercyترصبة صحيحة إُف اإلقبليزية إما ب " الرضبة"سبلـ أف تًتجم كذلك ال يبكن يف اإل. مبدئُت اليت تعرٌب عن تضافر" الودية
compassion  فقط بل هبب أف يضاؼ إليو عنصر احملبة(love)   إف االستخداـ النبوم للرضبة يقٌدـ إلينا سببان مقنعان  ُٓٓ.أيضان

عند فتح :ط ك ذلك يف اغبدث التاِففق" mercy"أك " compassion" ػك ليس ب "loving compassion" ػب" الرضبة"لًتصبة 
ـى عىلىى رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًبسىيٍبو فىًإذىا اٍمرىأىةه ًمٍن السَّيٍبً تػىٍبتىًغي ًإذىا كىجى مكة  ٍتوي فىأىٍلصىقىٍتوي بًبىٍطًنهىا قىًد دىٍت صىًبيًّا يًف السَّيٍبً أىخىذى

                                                           
 .۳, ص, اؼبذكور سابقان ,Naturalness ,كينريو كانا ماتسو   ُّٓ
 Motilalطبعة , Love and Sympathy in Theravada Buddhism, أنير ىاركم آركنسن.ارتباطان قويان بفكرة الرضبة" التعاطف"إذا ترصبتا ب" دايا"ك " انوكامبا"رتبط ت  ُْٓ

Banarsidas , مدينةDelhi  كما الحظ اؼببجَّل تيتسو أنو يف مقدمتو لكتاب كانا ماتسو اؼبسمى ب . ۹ُص , ۹۸َُ,سنة Naturalness صxiii , يستخدـ اؼبؤلف كلمة إقبليزية
love   الذم يًتجم عموما ب " كاركنا"لًتصبةcompassion. 

 Yale الذم رتىبو مَتسوالؼ ككلف طبعة Loving God in Word and in Deedضمن كتاب " God as “The Loving” in Islam "أنير ؼبؤلف ىذه السطور   ُٓٓ
University Press ,قادـ . 
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ًذًه اٍلمىٍرأىةى طىارًحىةن كىلىدىىىا يف النَّارً  أىتػىرىٍكفى  "عليو كسلم ألصحابو  فقاؿ صلى اهلل. كىأىٍرضىعىٍتوي   !"الى كىاللًَّو كىًىيى تػىٍقًدري عىلىى أىٍف الى تىٍطرىحىوي "قػيٍلنىا " ؟ىى
ًذًه بً " :فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  الىلَّوي أىٍرحىمي ًبًعبىاًدًه ًمٍن ىى فرضبة اهلل تعرَّؼ ىنا باإلحالة إُف صفة يتعرؼ عليها اعبميع  ُٔٓ!"وىلىًدىى

كال يبكن للمرء أف وبب اآلخر بدكف اغبناف ذباىو بينما . فسلوؾ األـ اؼببٍت على اغبناف كالرأفة ينبثق من ؿببة شديدة لطفلها" احملبة"بأهنا 
 .يبكن أف وبس باغبناف ذباه إنساف بدكف أف وببو ضركرةن 

موًَّضحان بذلك أف عنصر احملبة رئيسي عبذر " احملبوب"أم   "Beloved" ػيف البسملة ب" الرضبن"شيمش -ىت ترجم اؼبؤلف اليهودم بُتح
يشتمل على ىذه  ُٖمستدالن بأف مزمور , فإنو ييثبت أف معٌت احملبة يوجد بوضوح يف مادة رح ـ يف العربية كالعربية كليهما ُٕٓ".الرضبة"

ك ". اغبناف"بدالن من " اغبب"على " ر ح ـ"كخاصةن يف األرامية كالسريانية تدؿ مادة  ُٖٓ("ايرضبها أدكنام) ك يا رب يا قويتاحب :العبارة
أف الًفرىؽ اؼبسيحية  ُٗٓكىنا شهادة اإليبيجرافية. يف اللغة العربية" الرضبة"بالتاِف يبكن للمرء أف يسمع صدل ىذه الداللة السريانية يف 

 َُٔ".احملب"كإسم إؽبي ك ردبا كاف ذلك يفهم دبعٌت  " رضباناف"ب اعبزيرة العربية اصطلحت على اؼببكرة يف جنو 
كذلك يتضمن أف النموذج الورائي ؼبا ىو أكثر الصفات , كصف النيب صلى اهلل عليو كسلم الرضبة اإلؽبية بأهنا أكرب من رضبة اؼبرأة بولدىا

لكنو هبدر بنا قبل فحص ىذه القضية أف نبلحظ أف البوذا قد أشار إُف نفس اؼبثاؿ تقريبان . يةاإلنسانية حبان كحنانان يوجد يف اغبقيقة اإلؽب
 : من الشرائع البالية( تعليم عن اغبب) كإليكم فقرة مقتبسة عن اؼبًٌتاسيتٌا ". حب ال يستحيل فصلو عن الكاركنا"أم , لتوضيح معٌت اؼبًتٌا

ذلك هبب على اؼبرء أف يعز اؼبوجودات اغبية كلها بذىن كاسع النطاؽ كىو ييشِّع الودية على كما تراقب األـ طفلها الوحيد ك ربميو ك"
اػبالية من القيود كاػبالصة عن شوائب اإلستياء أك , ك ليطور اؼبرء يف شخصيتو نصيحة للعاَف كلو. العاَف كلو من فوقو ك ربتو كحولو ببلحد

 ُُٔ.سواءا كاف كاقفا أـ ماشيان أك راقدان ك أثناء كونو يقيان " اغباؿ األركع"ليت تسميو الناس كليػينىمي ىذه اليقية اُف النصيحة ا. العداكة
يف شئ إال إنقاذ الناس من اؼبعاناة عن طريق تنوير أذىاهنم دبعرفة أسباهبا ك أف  ما كاف يرغب: إنو من حنانو حقان أف البوذا بشَّر بالدما

فقد اتضح أف اغبناف َف تكن فضيلة رئيسيان فحسب حىت يف البوذية اؼببكرة بل كاف قلب  .يدؽبم على طريق القضاء على تلك األسباب
لكنو ذبب اؼببلحية بأف التوكيد اؼبهاياين على اغبناف يذىب يتجاكز شيئا .البوذية بالذات"( الوسيلة اؼبنقذة"أك " اغبيلة"أم )  "أكبايا"

سبامان ك تدخل ضمن ما  ُِٔية جذرية كأساسية بينما تصطبغ يف اؼبهايانا بصبغة ميثولوجيةفإهنا تبقى يف الثان. متواجدان يف نصوص اؽبينايانا
أميتاهبا ك بإرجاعها كظيفة غوتاما اغبنوف إُف أصلها األساسي " البوذا النور البلمتناىي"يقًتب جدان بتعريف اإللو الشخصي يف البوذية أم 
. كياف البوذية الثَتاكادا بالذات أك تصرح على األقل  دبا ىو متضمن يف التقليد اؼببكرتساعد البوذية اؼبهايانا على حل مشكلة منطقية يف  

إذا كاف الركح الفردم ال كجود لو فمن الذم يعاين إذف؟ ك ما ىي الذات اليت يبكن أف يقاؿ بأهنا يتلقى : "كىذه اؼبشكلة اؼبنطقية ىي
خاصةن إذا َف يكن الركح إال كتلة من األغلفة , م يبدم ىذا اغبناف معدكمان أيضان اغبناف؟ كما مصدر ىذا اغبناف إذا كاف ركح اإلنساف الذ

هبب أف يستنتج , التجريبية كالنفسانية العارية عن اغبقيقة اعبوىرية؟ ك بفرض تصريح البوذا بالبقاء بعد اؼبوت يف اعبنة أك النار( سكندىا)
ىذا الشئ ىو الذم إما يرفع إُف الفردكس أك يلقى يف النار كذلك بقدر ما يتمٌثل اؼبرء اؼبرء أف شيئان فباثبلن للركح يبقى حقان بعد اؼبوت ك 

 باألكامر كيعمل كفق مقتضيات حكمة البوذا اغبنوف
 : مصادر الحنان

                                                           
بػىقىٍت غىضىبىوي  , كتاب التوبة)ك مسلم يف صحيحو ( رىضٍبىًة اٍلوىلىًد كىتػىٍقًبيًلًو كىميعىانػىقىًتوً باب , كتاب األدب)أخرجو البخارم يف صحيحو   ُٔٓ ا سى  كاللفظ ؼبسلم( بىاب يف ًسعىًة رىضٍبىًة اللًَّو تػىعىاُفى كىأىنػَّهى
 .۲ٖص , ۹ٔ۹ُسنة  ُالعدد  ُٔاجمللد Arabicaيف ؾبلة   ’Some Suggestions to Qur’an Translators‘, أنير بُت شيمش  ُٕٓ
 .اؼبصدر السابق  ُٖٓ
 (اؼبًتجم. )أم مبنية على دراسة اآلثار  ُٗٓ
 Dumbarton Oaksيف ؾبلة ”’Inscriptions on the Sabaean Bronze Horse of the Dumbarton Oaks Collection“ انير جيمس جامى  َُٔ

Papers , كما بعدىا ۳۲ْ-۳۲۳ص  ۹ُْٓ سنة ۸اجمللد 
 .ُٖٔص , Baltimoreمدينة  ۸ُٔٗطبعة  Buddhist Scriptures, إدكارد كونزه  ُُٔ
 . أك األسطورة لتوضيح معٌت اؼبيثولوجيا َُِانير ىامش رقم   ُِٔ
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ر ما ىو مصدر حناف  البوذا النهائي؟ فأبسط إجابة على ىذا السؤاؿ ىي أف ىذا اؼبصد:"لكن ذلك يًتؾ قضيةن خارج إطار البحث ىي
كيف ينبثق اغبناف من ", ك لكن السؤاؿ ال يزاؿ معنا. فينبثق اغبناف من جوىر النَتكانا أك الشونيا بالذات: ليس إال حاؿ التنوير نفسو

أل تدؿ تلك الفطرة على إرادة , كما ىو كاضح سباـ الوضوح, ك فطرة اغبناف نفسها شخصية, حاؿ الشخصي أك متعاؿ عن الشخصية
ط كحنوف يف حياة اإلنسانية اؼبتعرضة للمعاناةكىي باإلضافة إُف ذالك إرادة شخصية  كال بد ؽبا أف تكوف كرائية أك شخصية متورطة بنشا

لكنو هبب أف تتياىر بشئ من النسبية كإال . مطلقة؟ هبب أف تكوف كرائية كإال التتمكن من إنقاذ اؼبوجودات النسبية من خبلؿ حناهنا
ك توافق الورائية أك التنزيو اؼبطلق كاغبنوف الشخصي ىو الذم يعرب عنو فكرة اإلسبلـ عن رضبة اإللو . ياءفبل تكوف ذات صلة بالناس األح

 ُّٔ.كعدده من البوذكات السماكية اؼبوصوفة يف النصوص اؼبهايانا اؼبتأخرة
إف الذين رأكين من خبلؿ  ", اقتبسنا من قبل كما. إف مبدأ اغبناف اؼبتجسد للغاية يف غوتاما اغبكيم يسمو الهنائيان كراء فرديتو التجريببية 

هبب أف يرل اؼبرء البوذا من خبلؿ الدما ألف األجساد الدارما ليست ! صوريت ك الذين اتبعوين من أجل صويت ضل سعيهم فلن يراىن ىؤالء
تعرب البوذية عن الصلة بُت . زئيإف اغبناف اؼبناسب لدارما حناف كلي أما غوتاما اغبكيم فقد أظهر تلك الصفة بشكل ج ُْٔ."إال األدلة

فلذلك تقدـ . اعبزئي ك الكلي بطريق ميثولوجية البوذكات الكونية اليت عاشت دىوران ال يتصور بيعدىا الزمٌت عن ظهور غوتاما على األرض
مرء الفوز باػببلص ك الذم ال يبكن لل -أميتاهبا كغَتىم, كيركتشانا, األديبوذا -النصوص اؼبهايانا صورة إللو شخصي بصفات متعددة

كمن الواضح . ناىيك عن اغبصوؿ على حاؿ النَتكانا الذم ييتجاكز فيو عن صبيع البوذكات اؼبختلفة, بالبلد الطيب بدكف فضلو ك رضبة منو
يقبل اعبدؿ من الناحية صرح دببداءو ال تأف البوذية اؼبهايانا تقًتب بفكرة اإلسبلـ عن األلوىية فيما يتعلق بأصل صفة اغبناف ككلتا الديانتُت 

إف اغبناف ال يستنفده ميهره اإلنساين البحت بل يستمد كل : ك ىو مبدأ َف يتكلم عنو البوذا نفسو ك لكنو َف يعارضو أيضان , اؼبيتافزيقية
طاؼبا " شحصي"انب ك ىذا اؼبصدر كرائي لكنو يتياىر جب. قوتو كفعاليتو من مصدره اؼبطلق أك األلوىي الذم يسمو كراء اؼبستول اإلنساين

فالكبلـ عن مثل ىذه اإلرادة كبلـه عن : يشٌع ذباه اؼبخلوقات كلها ألنو وبتوم على إرادة فعالة كاعية حنونة إلنقاذ اؼبوجودات كلها
 .ما تٌوجو تلك اإلرادة" شخصية"

حيث اليبكن للمطلق أف يتعامل مع  فبالتاِف يبكن تفسَت ذلك من جانب كتشخص اؼبطلق الذم يبنح اؼبطلق كجهان شخصيان أك إنسانيان 
ك مع ذلك ال يقلل ىذا البعد الشخصي . ذلك بأف اؼبطلق البحت ليست لو أية عبلقة بأية نسبية يبكن إدراكها. الناس بدكف ذلك البعد

كما . من خبللو ألف ظهور صفات مثل اغبناف ك اغبب ك الرضبة ال يستنفد طبيعة اؼببدأ الذم ييهر. شيئا من إطبلؽ اؼبطلق بأية حاؿ
فالذىاب كراء ىذه األظباء , أكدنا من قبل فإف اؼبطلق ىو الذات كراء األظباء كالصفات اليت يتياىر هبا اؼبطلق خبلؿ عبلقتو بالعاَفى 

ك ىكذا يبكن تفسَت اعبمع . كالصفات يساكم علوان فوؽ تلك الوجوه الشخصية لئللو اليت تدؿ عليها األظباء كالصفات بالضبط
اؼبوجودة يف البوذية إلف اعبوانب الشخصية هلل احملتوية على صبيع " ىينايانا -مهايانا"مي بُت فكرتُت عن اإللو كمماثل لقطبية اإلسبل

الصفات اليت تدؿ عليها األظباء منسجمة انسجاما تامان كمتزامنة مع  اعبوانب اؼبتعالية عن الشخصية فبل تناقض يف القوؿ بأف الذات 
وؽ صبيع صفات شخصية يبكن تصورىا كبأف اهلل يتياىر هبذه الصفات من أجل التعامل دبخلوقاتو تعامبلن حنونان منوِّران اإلؽبية تسمو ف

ما ظبي بالقوؿ بوجود اإللو يف اؼبهايانا ال يػيعىرِّض إصرار البوذية اؼببكرة على : يساعد ىذا اعبمع اإلسبلمي على توضيح أمر مهم. منًقذان 
 .َتكانا ك الشونيا إزاء الصفات كلها للحطرالن, كرائية الدما

 الوحدة والحنان
ًن على اإلجابة على سؤاؿ يبكن أف تطرح أماـ البوذية اليت الكجود للغَت أك  -ما ىي العبلقة بُت ميتافزيقا الوحدة: "يساعد اإلسبلـ أيضاي

: طقيان ثنائية الفاعل ك اؼبستلم للحناف؟ أك يبكن أف يقاؿكصفة اغبناف اليت تقتضي من –بفضل كحدة النَتكانا كالسمسارا , الثنائية حسبها

                                                           
اليهور كما الحينا من قبل ك نَتمانا كايا  أم الصورة اإلنسانية لبللبوذا  ىذا اؼبستول السماكم ليهور مبدأ البوذا يسمى بسمبهوغا كايا خبلفا لدارما كايا الذم يتعلق بالذات كراء  ُّٔ

 .األرضي
 ُْْ: ص, اؼبذكور سابقا Buddhist texts through the Agesكما اقتبس يف , ا ك ب ۲ٔ,كجراسيديكاكتاب    ُْٔ
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ىل ىناؾ تناقض بُت كرائية مطلقة للحقيقة كاؼبيهراغبنوف لتلك اغبقيقة؟ سنجيب بلغة ميتافزيقا اإلسبلـ أف كحدة اغبقيقة ىي اليت تدؿ "
أم أنو متعاؿو عن األشياء كيف " الواحد"كىو " داألح"فاهلل ىو ": مانعة"إُف جانب كوهنا " جامعة"ذلك بأف كحدة اهلل . على اغبناف

". احمليط"ك " الواسع"كمن ىنا يسمى بأظباء مثل , فاهلل ؿبيط باألشياء كلها من كونو كاحدان أم ذك كحدة جامعة. الوقت نفسو ؿبيط هبا
كجودان أك علمان أك حضرةن اك من إحاطتها فينبثق اغبناف من ىذا اعبانب احمليط للحقيقة اإلؽبية فإهنا الربيط جبميع األشياء من كوهنا 

ربنا : "فإف اؼببلئكة قٌدموا الرضبة على العلم عندما قالوا. كما الحينا فيما مضى" ك رضبيت كسعت كل شئ: "فحسب بل من رضبتها
  ُٓٔ(.۳:َْ,غافر" )كسعت كل شئ رضبة كعلمان 

" يعاين"ألنو ال يبكن أف  (compassionate)تو باغبنوف إف اهلل ذك رضبة حقان لكنو ال هبوز تسمي: "يبكن للمعًتض أف يقوؿ
اغبناف من كونو صفة إنسانية ال بد أف : "فنجيب على ىذا اإلعًتاض ك نقوؿ. mercyفمن األنسب أف تًتجم الرضبة إُف . ؼبعاناة ـبلوؽ

كالعبلقة بُت ىذه الصفة اإلؽبية ك بُت . يةك صفة الرضبة ىذه ىي النموذج الورائي لفضيلة اغبناف اإلنسان, يكوف أصلو يف يف صفة إؽبية
فمن ناحية التشبيو نستطيع القوؿ ؾبازيان بأف اهلل من كونو .التنزيو كالتشبيو: صورهتا اؼبنعكسة يف اإلنساف موصوفة دببدأين متناقضُت ظاىريا

كجهة نير اؼببنية : ه الفكر ربتاج إُف ما ييتمولكن ىذ, رحيما ييهر لنا تعاطفا يف مصائبنا ك أنو من أجل ىذا التعاطف ينجينا من مصائبنا
ك .فمن أف الصفة اليت يدؿ عليها الرحيم ال تقـو بذاهتا بل تقـو بالذات اؼبطلقة ال يبكن أف تكوف عرضة ألم نسبية, على مبدأ التنزيو

خرل مثلها ك إال ال تكوف صفة كرائية أم البد للجانب الباطٍت من ىذه الصفة أف يسمو فوؽ اجملاؿ الذم تقع فيو اؼبعاناة ك النسبيات األ
 .متأصلة يف العلو البحت للذات اإلؽبية

ك بالتاِف البد من اتصاؼ اهلل هبا . فإف اغبناف يف صورة الرضبة فضيلة هبب أف يتحلى هبا اؼبرء ك يػينىمِّيو,بالعكس, ك على اؼبستول اإلنساين
كىذا يتضح من حديث . عبانب اإلؽبي كيكوف اغبناف معلوالن إنسانيان ببل علة إؽبيةكإال سوؼ تفقد صفتنا اغبناف اإلنسانية أم أصل يف ا

الرضبة اإلنسانية سباثل رضبة اهلل جبميع ـبلوقاتو إال أف الرضبة اإلؽبية مطلقة كال ؿبدكدة بينما اغبناف اإلنساين : نبوم عن رضبة األـ بطفلها
 ريج  إاٌل شدهتا الوجودية أك أسلوب ظهورىا جوىر الصفة نفسو كاليتعرض للتدَّ . إضايف كؿبدكد

ك يتضمن جهة العلو اؼبناسبة هلل على أف ىذه الصفة عندما تنسب إليو تتسم بسمات اإلطبلؽ كالبلمتناىية خبلفا للمشاركة اإلضافية 
ة كتعرض اإلنسانية للمعاناة من فضيلة ذات جوىر إؽبي من جه: يييهر اغبناف شيئُت, إذف, كيف اإلطار اإلنساين. احملدكدة من قبل الناس

. كيف السياؽ األلوىي يؤكَّد اؼبصدر األلوىي للحناف اإلنساين لكن التعرض للمعاناة اليت ترافق الوضع اإلنساين تغيب سبامان . جهة أخرل
مشاركة سبثيلية كفارؽ , عان ىناؾ استمرارية جوىرية كالتقطع الوجودم م, فبُت الفضيلة اإلنسانية كالصفة اإلؽبية أك بُت اإلنساف كاإللو

 .تشبيو كتنزيو, كجودم
كشكل من اغبب فسوؼ يبكن " اغبناف"فإذا فيسِّر . ىناؾ أسلوب آخر غبل التعارض بُت الرضبة كالوحدة اإلؽبيتُت يقٌدمو اإلماـ الغزاِف

غب اهلل يف ـبلوقاتو حاؼبا يبلك ملكا تامان ىل يتصور أف ير : للمرء إعادة صياغة القضية كالسؤاؿ ما إذا كاف يبكن أف ينسب اغبب إُف اهلل
 ك ال هنائيان كل ما يبكن لو أف يرغب فيو؟ ىل يبكن للمطلق أف يرغب يف اإلضايف؟ يعاًف اإلماـ الغزاِف ىذه القضية أكالن دبصطلح كبلمي

. ف كاإللو لكن معناىا يتغَت بتغَتحاملهاإُف كل من اإلنسا" احملبة"فيجوز للمرء أف ينسب . مث بلغة ميتافزيقا الوحدة من منيور اؼبعرفة
فإنو يفوز . يػيعىرَّؼ احملبة كميل النفس إُف الشئ اؼبوافق ظاىران كباطنان من اعبماؿ الياىرم كالباطٍت باحثان عن إكتماؿ اغبب من نفس آخر

 هبوز نسبة ىذه احملبة إُف اهلل الذم كحسب رأم اإلماـ الغزاِف ال. بالكماؿ من خبلؿ ىذه احملبة كىذا الشكل للكماؿ ال وبصل يف نفسو
كؿببة اهلل . كمع ذلك يبكن للمرء أف يقوؿ أف اهلل وبب ـبلوقاتو من منيور ميتافزيقي أظبى. تتحقق فيو صبيع الكماالت مطلقان كال هنائيان 

فعندما . و كىذا ييشىكِّل الوجود كلولذاتو كصفاتو كأفعال: غَته بل ىي ؿببتو لنفسو" آخر"حقيقية مطلقان سبامان لكنها ليست ألل موجود 

                                                           
كما يسمى " تشينريزيغ)"الما الذم يبثل بوذيستوا اغبناف  لك لذا يػيقىدـ الداال. ر ىذه الصفات على األرضمن اعبدير بالذكر أف اغبناف يقدـ على اؼبعرفة يف البوذية التبتية فيما يتعلق بيهو   ُٓٔ

 Peterطبعة  The Way and the Mountain, أنير ماركو باليس(. كما يسمى أميتاهبا بالتبتية" أكباغميد) "على بانتشُت الما الذم يبثل البوذا النور( آكالوكيت ايشوارا بالتبتية
Owen  مدينةLondon  ۲ُٔ-ُُٔص  ۹ُُٗسنة. 
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حبق وببهم فإنو ليس وبب إال نفسو، على معٌت أنو الكل كأف ليس يف " يعٍت ذلك أنو( ْٓ:سورة اؼبائدة" )وببهم"يصرح القرآف بأف اهلل 
 ُٔٔ"الوجود غَته

رَّبى ًإِفىَّ عىٍبًدم ًبشىٍيءو أىحىبَّ ًإِفىَّ فبَّا افٍػتػىرىٍضتي عىلىٍيًو مىا تػىقى : "يستدؿ اإلماـ الغزاِف على أف اهلل ىو الوجودكلو باغبديث القدسي اؼبذكورسابقا 
هي كىمىا يػىزىاؿي عىٍبًدم يػىتػىقىرَّبي ًإِفىَّ بًالنػَّوىاًفًل حىىتَّ أيًحبَّوي فىًإذىا أىٍحبىٍبتيوي كيٍنتي ظبىٍعىوي الًَّذم يىٍسمى   يػىٍبًطشي هًبىا كىرًٍجلىوي الَّيًت عي بًًو كىبىصىرىهي الًَّذم يػيٍبًصري بًًو كىيىدى

 ."الَّيًت يبىًٍشي هًبىا
من الفناء  ال يتمكن من معرفتها أحد إال كِف اهلل كتنبثق ىذه اؼبعرفة -أم الحقيقة جبانب اغبقيقة اإلؽبية-ك اغبقيقة بأنو ال موجود إال اهلل 

فمن ىذه احملبة اإلؽبية يرل الوِف أف اهلل  " بالنوافل حىت أحٌبوما يزاؿ عبدم يتقرب إُفٌ : "يف تلك اغبقيقة ك ىذا بدكره من كظائف ؿببة اهلل
احمليطة " الرضبة"فحسب بل " احملبة"كال تدؿ عليها كلمة . وبب صبيع اؼبخلوقات كأف حقيقة ىذه احملبة مكونة من حبو البلمتناىي لنفسو

 .بكل شئ أيضان 
*   *  * 

يتافزيقية كالكونية للحناف يف اإلسبلـ يبكن أف تقارف باعبوانب اؼبماثلة داخل البوذية ردٌبا سيبدك يف أكؿ كىلة أف مثل ىذه اعبوانب اؼب
قد يين اؼبرء بعد قرأة , فعلى سبيل اؼبثاؿ. اؼبهايانا أما اؼبعتقدات الثَتاكادا عن اغبناف فهي تيهر نفسيةن ك فرديةن أكثر من كوهنا كونية ككلية

  :اغبناف اؼبوجود يف تعليم الدما: ب كاحد فقطالفقرة التالية أف اغبناف يستنفده جان
أيها اإلخوة؟ يسمى القضاء على الشهوة ك , فما ىو غَت مرٌكب. على ما ىو غَت مركَّب كعلى طريق الوصوؿ إليو, أيها اإلخوة, سأدلكم"

ركب؟ أال إنو اإلنتباه إُف ما يسمى كما ىو طريق الوصوؿ أيٌها اإلخوة إُف غَت اؼب. بغَت اؼبركَّب, يا أيها اإلخوة, البغض كاإللبداع
كل ما يتمكن من بذلو أستاذ , أيها اإلخوة, فقد بذلت لكم. فلقد نٌبأتكم إذف بغَت اؼبرٌكب ك بطريق الوصوؿ إليو". مستول األجساد"ب

 ُٕٔ."محريص على سعادة تبلمذتو رضبةن هب
مثبلن قبد حىت يف . و اليستنفد اعبوانب الكونية كالكلية للحنافك مع ذلك هبب أف يفسر ىذا اعبانب كصورة تدريسية أساسية للحناف كإن

 :الشرائع البالية فقرات مثل الفقرة اآلتية
 أسبٌت اإلرتياح لكل موجود

 فكل متنفس
 ببل استثناء, مستقران كاف أـ غَت مستقر

  زمان ق ككاف أ   بلن يطو 
 لطيفان كاف أك كثيفان , متوسطان كاف أك قصَتان 

 قريبان كاف أك بعيدان ,  مرئيمرئيان كاف أك غَت
 أك من َف ييهر يف الوجود بعد

 ُٖٔ."أسبٌت أف يكوف الكل سعيدان يف قلبو

فيبلحظ اؼبرء ىنا أف صفة اغبناف األخبلقية هبب أف ييوسَّع حىت يشمل اؼبوجودات كلها بدكف أية استثناء كأف يسمو كراء اؼبقتضيات 
ىنا تشاهبا باإلسبلـ كىو أنو إف كانت الرضبة اإلؽبية ؿبيطة بكل شئ ك إف كانت نعمو سبنح  كقبد. التدريسية أك السيكولوجية أك الفردية

                                                           
 .ْٓٓاعبزء الرابع اجمللد اػبامس ص , الكتاب السادس, يف إحياء علـو الدين" كتاب احملبة كالشوؽ كاألنس كالرضا"يستند الغزاِف ىنا إُف قوؿ الشيخ سعيد اؼبيهيٍت ك ذلك يف   ُٔٔ
 . ۳۲۲ص , اؼبذكور سابقان Some Buddhist Sayings كما اقتبس يف . ۳ٓٗص  ْج , ظبىيتَّها نيكايا  ُٕٔ
سنة , Delhiمدينة  Nag Publishersطبعة   Compassion in Buddhism and Puranasإقتبسها فرا سوف ثورف دنبا ثادا يف كتاب . ٗ-۸ص , ٌخداكا باثا  ُٖٔ

 .ْٗص , اؼبذكورة سابقان . ۹ُٗٓ
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كبتعبَتو : ؼبؤمن باهلل ككافر بو على السواء هبب على اؼبسلم أف يتأمل يف ىذه الصفة اإلؽبية كأف يكوف مٌياالن إُف اغبناف ذباه اؼبوجودات كلها
ك من تطبيقات أصل من أصوؿ اؼبعامبلت اؼبؤكد عليو تأكيدان شديدان يف ؾبموعة األحاديث كذل. هبب أف يتعصب تعصبان رحيمان , آخر

 .بدالن من سوء الين هبم أك الشك فيهم, ال بد للمرء أف وبسن دائمان الين باآلخرين ابتداءأن : النبوية
سنستمر , اؼبوجودات كلو ؽبذه العقوؿ اؼبوىوبة باغبناف معٌرضُت عاَف: "كذلك قبد يف الشرائع البالية التعبَت التاِف عن مشوؿ اغبناف الواسع

كذلك علَّم البوذا أتباعو أف   ُٗٔ."غَتقلقة خالية عن العدكاف كاسعة ميوىسَّعة ك غَت ؿبدكدة -يف صلتنا بالعاَف كلو بعقوؿ ىي مثل األرض
رىؽ هنر الغانج"أك مثل " الفضاء الذم يستحيل تلوينو"ييطوِّركا اغبناف حىت يصَتكا مثل   َُٕ"الذم يستحيل أف وبي

 :على ىذا( مانوراثابورين)كمن اؼبمتع قرأة الشرح التقليدم (. ْص ُج , أنغٌتارا نيكايا)عٌرؼ البوذا ربرير العقل باغبناف فقط 
لعقل اؼبتحد ألف ا... فهو اغبناف كما يتعلق جبميع اؼبوجودات اغبسساسة مع إرادة سعادهتا. إف ربرير العقل عبارة عن اغبناف كاحملبة"

. كما إُف ذلك( الكسل ك الشك, اإلثارة ,الغضب , الشهوة اغبسية: نيوارانا)باغبناف يتخٌلص من صبيع العوامل اؼبعادية مثل اإلعاقة 
 ُُٕ."كيسمى ذلك بتنويرالعقل

ُف التنوير كىو بالتاِف شرط ذايت نبلحظ ىنا أف اغبناف ال يعرب عنو أستاذ ينٌور تلميذه فحسب بل ييرل اغبناف كعامل هبعل اؼبرء مٌياالن إ
قبل أف يتمكن اؼبرء من التخلص من , إذف.للتعامل مع كسائل التنوير اؼببنية على التأمل بدالن من كونو إيصاالن موضوعيان لوسائل التنوير ىذه

 معاناتو الشخصية من خبلؿ التنوير هبب أف يشعر اؼبرء باغبناف من أجل معاناة اآلخرين
رث"ن اغبناف الكلي باألرض الذم يعرب البوذا ع افىظ على ىذا اغبناف التأملي دائمان  . فيو الًتكيز" وبي لكنو من شبرات التنوير أيضان ألنو وبي

 ُِٕ.كعنصر العقل اؼبتنٌور حىت كلو فاز اؼبرء بالتنوير الكامل
 
 

  :خالقالرحمة بمثابة ال
ل ثانيةن أف ما تيرؾ متضٌمنا يف البوذية اؼببكرة مصرح بو سباما يف كل من اإلسبلـ نر . فلنتجو اآلف إُف جانب آخر من اغبناف أم قوهتا اػبالقة

بينما توجد ىذه الفكرة يف صلب الرسالة . فاػبالق حسب التقليدين ليس إال رحيمان أك كدكدان . كبعض التقاليد من اؼبهايانا مثل جودك ًشن
 اياناالقرآنية ال تيهر يف البوذية إال يف بعض التقاليد اؼبه

كهبا تبدأ كل سورة من السور القرآنية إال ". بسم اهلل الرضبن الرحيم"كما الحينا سابقان يبدأ كل مسلم كل أمر ذم باؿ بتلفظ البسملة أم 
" ح ـ ر"كحسب إظبُت اؼبشتقُت من ماٌدة . فمن اؼبناسب سباما أف تبدأ العبادات كاألمور اؼبهمة بتذكر مصدر اػبىلق الرحيم   .سورة التوبة

يبلحظ اؼبرء بعد صبع ىاتُت . يشَت إُف قوهتا اؼبنقذة" الرحيم"عمومان للداللة على القوة اػبالقة للرضبة كالثاين ,الرضبن, يستخدـ األكؿ
 دعاءى " الرضبن"يساكم من أجل ذلك دعاءي . أنو ال يبكن أف يفلت أم شئ عن رضبة اهلل احمليطة, أم اػبالقة كاؼبنقذة, الصفتُت للرضبة

فإذا كاف الرضبن قد سيوِّم بينو كبُت ذات اهلل سبامان ككامبلن فبالتاِف الرضبة اليت ( ۰ُُ: ۳ُ,اإلسراءً  " )قل ادعوا اهلل أك ادعوا الرضبن": "اهلل"
يقة اؼبطلقة فقط بل إهنا الود البلهنائي كالسعادة الكاملة للحق compassionأك  mercyتػيعىرِّؼ الطبيعة اإلؽبية تعريفان جوىريان ليست 

 .اليت تفيض يف اػبلق بصور شىت تتياىر هبا الرضبة كاغبناف كالسبلـ كاغبب
أم السعادة الورائية اليت زبلق حبان كاليت تتياىر , كما سبنحها عبارة عن ماىٌيتها: إذف هبب أف تػيفىسَّر الرضبة أساسيان بلغة ؿببة سبنح نفسىها

يشَت النيب صلى اهلل , كما الحينا فيما مضى. قها بكوهنما ظبتُت رئيسيتُت للعبلقة بُت اهلل كالعاَفباغبناف الودم كالرضبة عند اتصاؽبا دبخلو 
                                                           

 .اؼبذكور آنفان  Compassion in Buddhismاؼبقتبس يف , ۲۳ص  ُج , ؾبهيٌما نيكايا.  ُٗٔ
 .۹ٓص , اؼبصدر السابق  َُٕ
  .۸ْ-۳ٖص , اؼبذكور سابقان  Compassion in Buddhismذكر يف    ُُٕ
 .۹۳كما أقتبس يف اؼبصدر السابق ص   ُْٖ-ُُٖص  ُج , أنغٌتارا نيكايا  ُِٕ
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الذم يتجلى يف أـ تلصق طفلها إُف صدرىا كترضعو عندما  –عليو كسلم إُف رضبة اهلل اؼبتعالية بلغة ميهرالرضبة أٌخاذ للغاية يف األرض 
 .ذبده بعد حبث شديد اإلىتياج عنو

كهبب أف يبلحظ أف األظباء  (" ۳ُُ: ۳ُ, اإلسراء. )اأٍلىظٍبىاءي اغبٍيٍسٌتى  فػىلىوي اٍدعيوا اللَّوى أىًك اٍدعيوا الرَّضٍبىنى أىيًّا مىا تىٍدعيوا : "كرنا سابقان كما ذ 
" الرضبن"إسم ك أىم  نقطة هبب أف تبلحظ ىنا ىي أف ". اغبسٌت" ػتوصف يف ىذه اآلية ب -دبا فيها أظباء اعببلؿ ك اعبماؿ -كلها

ك نعلم من آيتُت من القرآف أف الرضبة . كيدؿ ذلك على أف صفة الرضبة تقود بنا إُف صلب اغبقيقة اإلؽبية" اهلل"مرادؼ عمليان إلسم 
تدؿ كلمة (. ْٓ:ٔ, األنعاـ." )كتب ربكم على نفسو الرضبة"ك ( ۲ُ: ٔ, األنعاـ." )كتب على نفسو الرضبة: "مكتوبة على اهلل ذاتو

كيبكن أف يفسَّر استخداـ سبثيل . على نوع من القانوف الداخلي كبالتاِف يبكن تفسَتىا كقانوف داخلي وبكم ذات اهلل أكنفسو"  بكت"
فكتابة اهلل على نفسو تساكم كصفو نفسىو . الكتابة ىنا كإشارة إُف حقيقة ميتافزيقية ىي أف الرضبة مثل اؼبرسـو على أعماؽ اغبقيقة اإلؽبية

 .األعمقكطبيعتو 
( ْ-۲: ٓٓ,الرضبن. )خلق اإلنساف علَّمو البياف. علَّم القرآف. الرضبن: "يػيوَّضح اعبانب اإلبداعي اؼبتعلق باػبىلق بصراحة يف سورة الرضبن

توصف نعم الفردكس يف ىذه السورة بعبارات رائعة جٌذابة كما توصف كذلك . تستحضر ىذه السورة بكاملها صفة اهلل اعبوىرية ىذه
فبأم آآلء ربكما : "خر خلق اهلل كلو كؿباسنو ك توافقاتو دبا فيها عجائب الكوف الصايف كمقطع ىذه اآليات القرآنية ميسىجَّع رائعمفا

الرضبة اليت : ييطلب منا يف ىذه السورة اؼبسماة بالرضبن أف نتأمل يف ـبتلف اؼبستويات اليت تكٌيف فيها الرضبةي جوىر اغبقيقة." تكذبن
الرضبة اليت تيسفر عن كجهها . الرضبة اليت زبلق األشياء كلها. الرضبة اؼبكتوبة موسيقيان يف قرآءة السورة نفسها, اغبقيقة اإلؽبية تصف أعماؽ

كى ًإالَّ مىٍن رىًحمى رىبي  : "يرل اؼبرء أف اهلل َف ىبلق بالرضبة كمنها فحسب بل خلق للرضبة أيضان . من خبلؿ القرآف كمن خبلؿ كافة آيات الكوف
 (.ُٔٓ:  ۳,األعراؼ" )كيلَّ شىٍيءو كىًسعىٍت  كىرىضٍبىيًت  : "كخلق يف الرضبة( ۹ُُ: ُُ, ىود." )خىلىقىهيمٍ كىًلذىًلكى 

نقذة, أم الصفة اػبالقة كالصفة اؼبنقذة, كنرل جبمع ىاتُت الصفتُت للرضبة
ي
سببى استحالة عزب كفصل شئ هنائيان عن رضبة , أكالوجودية كاؼب

حرفيان سبامان فيما " matrix"هبب أف تيفهم كلمة . اؼبشتمل على الكوف (divine matrix) اليت تشكل القالب اإلؽبياهلل احمليطة 
فإف الرضبة ليست دبوجدة العاَف فحسب بل ربيط بو ". الرضبة"مشتقة من اؼبادة اليت تشتق منها " الرىًحم"إف كلمة ". األـ: "يتعلق دبادهتا

" يف أصل اللغة رحم تثٌا غاتا أك " تثاغاتاغرهبا"كما رأينا سابقان تعٍت كلمة . ة كما يػيغَّذم رحم األـ اعبنُت كوبيط بودكمان ك تػيغَّذيو كل غبي
البوذا )ك ال وبتوم ىذا القالب على كل شئ فحسب بل إنو متضمن داخل النفس أيضان بفضل كونو عُت طبيعة البوذا ". الذم  قد مضى

 .ى كل كاحد أف هبتهد يف ربققهاالسارية اليت هبب عل( ذاتو
 إف التمثيل الذم تستحضره ىذه الصلة اإليتيمولوجية بُت الود األمومي ك بُت قالب اؼبخلوقات اغبنوف مشار إليها إشارةن لطيفةن يف سورة

ك ( ُٖآية )مرًن بالرضبن  فتغوذ": اهلل"ففي تلك السورة نبلحظ أف إسم الرضبن يتكرر مراران كمرادؼ إلسم . القرآف اؼبسماة بسورة مرًن
لىى عىلىٍيًهٍم آيىاتي الرَّضٍبىًن خىريكا  "كاألنبياء ( ْْ)ك ييوصف الشيطاف كعدكو للرضبن ( ۲ٔ)تصـو للرضبن  اًإذىا تػيتػٍ ك ما إُف ( ۸ٓ) كىبيًكيًّا سيجَّدن

كألف ىذا اإلسم قد كرد يف . رآف الكرًنمرة ك ىو أكثر من ذكره يف أية سورة أخرل من الق ُٔأكثر من " الرضبن"ك ييكرر إسم . ذلك
يدؿ ىذا على أف سورة مرًن تشتمل على أكثر من ربع أمثلة كركد ىذا , مرة ما عدا كركده يف البسملة يف مفتتح كل سورة ۳ٓسور القرآف 

  ُّٕ.اإلسم يف القرآف
فحسب بل  mercyبلمية مساكية ؼبا يسمى ب ليست الرضبة يف رؤية كونية إس: تساعد ىذه اؼببلحيات على الربىنة على ما قيل آنفان 

ك يف ضوء ىذا يبكن للمرء أف . mercyإهنا احملبة البلهنائية كالسعادة الفائضة للحقيقة النهائية اليت تعد من بُت مياىرىا ما يعرؼ ب 
 :هبيد فهم منيور مثل التاِف داخل بوذية جودك ًشن

                                                           
 .من أمثلة لوركدىا يف البسملة ۳ُُمرة يف القرآف ك ذلك ال يتضمن  ۳۳ٓ كردت مادة ر ح ـ ك مشتقاهتا. مرة ما عدا كركده يف البسملة ۹ٓ" الرحيم"كرد إسم   ُّٕ
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كعبارات كهذه تلفظ بوضوح عن جانب من السببية اليت تركتها  ُْٕ."بة البلهنائيةتيهر األشياء كلها من احمل: "اغبقيقة الباطنية ىي"
كالنقطة اؼبهمة . اؼبصاحف البوذية اؼببكرية سبامان خارج إطار اؼببحث اليت كاف التأكيد التاـ فيها على التخٌلص من دكرة اؼبواليد كاألموات

فالعملية اليت يولد الناس من , م هبب أف يٌفر كيلجأ إليو اؼبرء ليجد اؼبأكلالذ" غَت مولود"الوحيدة عن مولد اؼبوجودات كانت كجود 
لكنو يف البوذية اؼبهايانا يستطيع اؼبرء أف هبد التعبَتات عن احملبة كاغبناف كيسول بينهما كبُت . خبلؽبا كعملية استعباد ؿبتومية اؼبعاناة كاؼبوت

حنانو "من خبلؿ جانب من " حياتو األزلية"تدؿ على أف اؼبطلق يييهر   Naturalnessكالفقرة التالية من كتاب . قوة اؼبطلق اػبالقة
 ":العييم

( أميتاهبا)فإف أميدا ىو النور البلهنائي . إف أميدا ىو الركح األعيم الذم تنشأ عنو صبيع اؼبياىر كالذم تتعلق بو صبيع الشخصيات"
اغبياة  -(دائهي: مها كاركنا)كاغبناف العييم -النور البلهنائي -(دائشي: مها باراجنا)يمة كىو اغبكمة العي. معان ( أميتايوس)كاغبياة األزلية 

 ُٕٓ."فاغبناف العييم ىو اػبالق بينما تقـو اغبكمة العييمة بالتأمل. األزلية
يوًَّحدة للمحبة ك يبكن مقارنة ذلك بالود اغبنوف الذم ىو اؼبطلوب ركحيان 

ك متضمن منطقيان يف ميتافزيقا ك نقرأ بعد بضع سطور عن قوة اؼب
يزكؿ الشعور باؼبغايرة كوبقق القلب اإلنساين ىدفو الفطرم يف الكماؿ من خبلؿ السمو فوؽ حدكد نفسو ك ... ففي احملبة ." التوحيد

 ُٕٔ."الوصوؿ إُف عتبة باب العاَف الركحي
من خبلؿ اؼبعرفة ربيىقَّق ركحيان من خبلؿ احملبة اليت تفيض إبداعيتها كإٌف كحدة الوجود اليت باإلمكاف فهمها : يزكؿ الشعور باؼبغايرة يف احملبة

زبلق ؿببة اهلل الكاملة األزلية : نعود إُف اإلماـ الغزاِف كنقوؿ. البلهنائية يف قالب اغبناف الذم يعد إظهار كحدتو ىذه من أرحم أفعالو
وسيلة الوصوؿ إُف طرؽ اؼبؤدية إُف رفع حجبو تفصلو عن اهلل حيث اإلنساف مع نزعة تتعطش دائما اإلقًتاب من اهلل كتزكد اإلنساف ب

كىذا اللطف اإلؽبي اؼبنوِّر بعباده ىو الذم  ُٕٕ."فكل ذلك فعل اهلل تعاُف كلطفو بو فهو معٌت حبو ", يتمكن من أف يعرؼ اهلل باهلل
كن أف تفسر احملبة كالرضبة اإلنسانتُت اللتُت يزاُف هبما ك بالتاِف يب. ؿببة ليست يف اغبقيقة سول ؿببتو لنفسو, تتكوف منو ؿببة اهلل ؽبم

فاغبناف اؼبطلق ك الوحدة اؼبتعالية بدالن من كوهنما . كعكس موحِّد ىنا لوحدة ؿببة اهلل لذاتو بذاتو  اإلحساس باؼبغايرة بُت النفس ك اآلخر
  .متناقضتُت تتحداف بتوافق يف توحيد بتصٌلب

عنو عبارة بالوضوح عن فيض السعادة اليت ربدد جانبان جوىريان للحقيقة النهائية حيث ربيط كحدهتا بكل  كاغبناف الذم كنا بصدد الفحص
فالسعادة الداخلية اليت تليق بالواحد كاغبناف اػبارجي الذم يوىحِّد الكثَت ؽبي تعبَت لطيف مهم عن السر التوحيد . شئ بفضل ىذا اغبناف

 .مشاهبة تتجلى يف األبيات التالية ؼبيبل ريبا, ذا مشاهبة فكرية أخرل بُت التقليدينكنبلحظ يف تصديق التوحيد ى. الركحي
 ,بدكف ربقيق كحدة الكثَت"

  ,ك إف كنت تتأمل يف النور العييم
 لست سبارس إال فكرة الولوع

 ,كبدكف ربقيق كحدة السعادة كاػبواء
 ,كإف كنت تتأمل يف اػبواء
 ُٖٕ."لست سبارس إال العدمية

معناه " التوحيد"كتعبَت ركحي  عن التوحيد كإنو يعكس تعبَتات كثَتة فباثلة يف التصوؼ اإلسبلمي ك" كحدة الكثَت"سَتصدؽ يبكنن تف
كبالتاِف يتوحد تكثر ". جعلو كاحدان "أم " كىحَّدى "كالكلمة مصدر فعل . اغبريف بالفعل ليس إال التكامل الفٌعاؿ بدال من الوحدة اؼبثبَّتة

                                                           
 . ۳ُُص , اؼبذكور سابقان  ,Naturalness—A Classic of Shin Buddhism, كينريو كانا ماتسو   ُْٕ
 . ۳ٔص , اؼبصدر السابق  ُٕٓ
 .ْٔص , اؼبصدر السابق  ُٕٔ
  .۳ِٖص , ْج , دكف تاريخ, مدينة بَتكت ,طبعة دار اؼبعرفة ,علـو الدين إحياء, اإلماـ الغزاِف  ُٕٕ
ُٕٖ  The Hundred Thousand Songs of Milarepa , ۲ٔٓص , اجمللد الثاين, اؼبذكور سابقان. 
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كيف تلك الفقرات ىبرب ميبلريبا تلميذا من تبلميذه أنو مهما كثٌر من . ؼببدأ عن طريق البصَتة الناذبة عن ىذا التعبَت للتوحيداؼبياىر بوحدة ا
سرياف ذلك النور يف كل اؼبوجودات أم السرياف الذم يصبح الكثَت بفضلو كاحدان كذلك  التأمل يف النور األظبى لن يتمكن من ربقيق

كبدكف ىذه البصَتة ال يؤدل التأمل يف النور إال إُف التماسك أم الولوع بتمييز باطل بُت . قة ييرل يف كل موجودبسبب كوف كجو اغبقي
لكن التشابو مع الفكرة اإلسبلمية عن رضبة اهلل اؼببهجة يتضح . الواحد كالكثَت كسوؼ يسجن ذلك التمييز اؼبتأملى داخل سجن الكثرة

. ال يزيد أم تأمل يف اػبواء عن العدمية" بدكف ربقيق كحدة السعادة كاػبواء: "ريبا طبيعة اػبواء يف ذاتوعلى كبو أخاذ عندما يعاًف ميبل 
على السعادة " نَتكانا"جوىريان لتأكيد مصطلح ( الشونيا)ك الحينا سابقان أف النَتكانا عُت اػبواء . فاػبواء مبهج بذاتو ك إال ال يكوف خواءان 

توضح أبيات ميبل ريبا ىذه العينية للجوىر . أم من الوجود الباطل, ؼبرء فيو اؼبطلق ساميان فوؽ كل شئ فبلوءاليت تصف هبا حاؿ يدرؾ ا
كتربىن عبلكة على ذلك على أنو هبب أف تكوف ذبربة اػبواء مبهجة ألف اػبواء يفيض سعادةن كهبجةن ك أنو بعيد سبامان عن نفي الوجود 

سعادة اػبواء كذبربتها من أف يينتج يف الركح حالة كجودية تعكس تلك السعادة كرغبةن يف مشاطرة تلك فبل بد إذف ؼبعرفة . كالفكر العدمي
السعادة باؼبوجودات كلها كىذه ىي الرغبة ىي جوىر اغبناف الذم ليس عبارة عن مقدرة اإلحساس دبعاناة اآلخرين فحسب كما وبس 

بل إنو عبارة على مستول التوحيد األعلى عن مقدرة القضاء , مستول للتوحيد األخبلقيك إف كاف ىذا تعبَتان عن , اؼبرء دبعاناتو الشخصية
ىذه ىي رسالة األبيات التالية ؼبيبلريبا يبكن . على تلك اؼبعاناة بفتح باب الوصوؿ إُف الرضبة ك السعادة الفائضتُت أزالن عن اغبقيقة اؼبطلقة

 . فهما ألم مسلمو 
 اآلفإذا كنت يف التأمل سبيل حىت 

 إُف اإلجتهاد ليهور اغبناف فيك للكل
 ُٕٗ.فعليك أف تتحد بالرحيم اؼبطلق

بالرضبة  كنبلحظ ىنا أف الرحيم اؼبطلق يسوَّل بينو ك بُت اغبقيقة اؼبطلقة الىت ذكرت سابقان باسم اػبواء لكنو يف اؼبقاـ اغباِف ييوصف اػبواء
ة ربطو باؼبطلق كإثارة اغبناف العييم للكل يعٌت زبلق ركح اؼبرء بصفة يتجلى فيها ك يساكم ربط اؼبرء نفسو هبذه الرضب. البلمتناىية بوضوح

كما يسميو ميبل ريبا " خواء اغبناف الفائض"كإف اؼبرء الذم يفيض منو اغبناف ذباه اعبميع ىو الذم ربققت فيو . حناف اؼبطلق البلمتناىي
 : كبقدرجعل اؼبرء نفسو خاكيا لو يصبح اؼبرء كسيلة نفوذ حناف اؼبطلق. فهو يفيض بالتواصل من اؼبطلق إُف النسيب: يف بيت آخر

 !إصغ إٌُف غبية! ريتشونغ با"
  تتدفق من صميم قليب

 .أشعة النور متألٌقة
... 

 َُٖ."ك يدؿ ذلك على كحدة الرضبة ك اػبواء

* * * * * * * *  
تشاهبات بُت األفكار اإلسبلمية ك جودك ًشن عن الرضبة اؼبوضحة مهما كانت ال" لبتم ىذا الفصل كنقوؿ أف اؼبرء يبكنو اإلعًتاض بأنو 

سنجيب ." ال يبكن أف يعترب جودك ًشن فبثبل للتقليد البوذم الشامل بل إنو يعد من اؼبتستثنيات اليت تيثبت القاعدة, رائعةن , خالقية اؼبطلق
على أف ديانيت اإلسبلمية  -أم فكرة اإللو اػبالق بالرضبة-مة ؽبذه الفكرة اؼبه" جودك ًشن"ال يدؿ تقدًن : " على ىذه اؼبعارضة قائلُت

بل إنو يشرح فقط أنو ليس من الضركرم اعتبار الفركؽ بُت الفكرة , كالبوذية يبكن التسوية بينهما ببساطة فيما يتعلق هبذه الفكرة
                                                           

 . ُٔٓص , اجمللد الثاين, اؼبصدر السابق  ُٕٗ
 . ْْٓص , اجمللد الثاين, اؼبصدر السابق  َُٖ
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بل إف اغبقيقة بأنو تثبت . لبعض فضهما بعضان اإلسبلمية عن اإللو اػبالق رضبةن كبُت السكوت البوذم يف قضية خالق كهذا أساسان لر 
ك . إحدل اؼبذاىب البوذية على األقل فكرة اػبالق اغبنوف تدؿ على أنو ليس ىناؾ تعارض مطلق بُت التقليدين فيما يتعلق هبذا اؼببدأ

سبلـ حبيث ال يبكن أف ينفصل عنو كيف بدالن من ذلك بينما ىو ؿبدد يف اإل. الحاجة إُف اإلدعاء بأف اؼببدأ يلعب بدكر فباثل يف الديانتُت
 . البوذية يبكن تصوره كيف البوذية ال يستحيل رفضو مطلقان على األقل

 

 

 

 

 

 :خاتمة الكتاب
  أرض الوالية المشتركة

لواحد كاغبناف اؼبعرفة با, سبثل ؾبموعة باىرة للحكمة كاغبناف" باراجنوباياكينيسكاياسيدم"إف الفقرة التالية من نص مهم لتقليد مهايانا 
 :للموجودات كلها كىذه اجملموعة ىي اليت تتكوف منها جوىر الوالية

ك ألف اؼبرء يكوف ـبلصا بتحمس ". جوىر اغبكمة"الجوىرية األشياء اؼبتحققة بالتأمل كبالفرؽ بُت عملية اؼبعرفة كموضوعها ب" تسمى 
ك جبمعو بُت ". اغبناف"ىذا اإلخبلص اؼبتحٌمس الناتج عن معاناهتم ب ييعرؼ, لكل اؼبوجودات اليت َف تستطع التخلص من طوفاف اؼبعاناة

أم اغبكمة )كيسمى مزج كليهما ( أكبايا)اإلجراءات اؼبناسبة يقود اؼبرء فيو بشخصو حبناف إُف الغاية اؼبقصودة كىذا أيضان يسمى بالوسيلة 
ك ىو خاًؿ . جوىر الدارما الذم ال يبكن إضافة شئ إليو كال نقصو منوك إنو . يف كحدة خالية عن الثنائية" اغبكمة كالوسيلة" ػب( ك اغبناف

ال تنطبق . كىو خالص نقي يف ذاتو. عن الوصف كاألكصاؼ, ك عن الوجود كالعدـ ( لئلدراؾ)ك اؼبوضوع ( اؼبدركة)عن فكريت الذات  
يدرىكة " اغبكمة الوسيلة"ىكذا أمر: ساكن كغَت مهتاج, وبتوم على األشياء كلها, كالالسكوف كالاؽبدكء, عليو الثنائية كال عدـ الثنائية

اؼب
كىو النَتكانا ". علة إؽبية لكماؿ السعادة"ك" فلك الدارما"كب, "ك ىذا ىو الذم يسمى بالدار األظبى الرائع عبميع البوذكات. باغبدس
ا أجساـ البوذا الثبلثة أكالعربات البوذية الثبلثة أم. السعيدة ك ابتهاج كماؿ اغبكمة( ساكادىي ثانا)ك ىو منصة تكريس النفس ... الغامض

كبالواحد "... السعادة العيمى"كىذا يسمى ب... فكل ذلك ينشأ عن نفس اؼبصدر, كالوجود الياىرم كما كراءه... كمئات اإلبتهاالت 
عادة النفس كاآلخرين كارباد اغبناف لقد كٌضح اغبكماء الكبار ىذه اغبقيقة اليت ىي س. األظبى ك اػبَت الكلي ك خالق التنوير الكامل

يبكن  البلؿبدكد اؼبصٌمم فقط على القضاء على اؼبعاناة يف العاَف كاغبكمة الكاملة اػبالية عن الولوع كلو كىي عبارة عن تراكم اؼبعرفة الذم
 ُُٖ." أف ال يػيقَّدر من أجل تنٌوعو العييم

                                                           
 . ۲ْ۲-۲ُْص , اؼبذكور سابقان , Buddhist Textsضمن كتاب , ۳-ُأبواب , باراجنوباياكينيسكاياسيدم  ُُٖ
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 : مع ما يصاحبو من اغبكمة كاغبناف ةالوحدة الكامل  عن ربقيقاؼبذكور سابقان نفسو يعرٌب  إف تعريف الوالية 
عي بًالنػَّوىاًفًل حىىتَّ أيًحبَّوي فىًإذىا أىٍحبىٍبتيوي كيٍنتي ظبىٍعىوي الًَّذم يىٍسمى مىا تػىقىرَّبى ًإِفىَّ عىٍبًدم ًبشىٍيءو أىحىبَّ ًإِفىَّ فبَّا افٍػتػىرىٍضتي عىلىٍيًو كىمىا يػىزىاؿي عىٍبًدم يػىتػىقىرَّبي ًإِفىَّ 

هي الَّيًت   . هًبىا كىرًٍجلىوي الَّيًت يبىًٍشي هًبىا يػىٍبًطشي بًًو كىبىصىرىهي الًَّذم يػيٍبًصري بًًو كىيىدى
كإذا كاف اهلل وبب عبده إُف درجة أنو يسمع ك يبصر ك يعمل بو فبل بد أف يكوف جوىر كل . إف ؿببة اهلل عُت رضبتو اليت كتبها على نفسو

ك مزج اؼبعرفة ك احملبة على أظبى اؼبستويات ك أعمقها ىو الذم ينشأ . وجود ؿببة إؽبية إُف جانب اؼبعرفة الكاملةما يصدر عن مثل ذلك اؼب
نقل ." حقيقيان  معان  جعل الواحد اؼبنزه ك اؼبشىبَّو"عن ربقيق التوحيد الذم ليس عبارة عن إثبات الواحد فحسب بل عن ربقيق الواحد أم 

بل يقدـ الوِف شهادة مفاجئة للغاية اليت . اؼبذكور ىنا الييساكم أم تفاىم اؼبقلل من شأف مبدأ التنزيو اإلؽبي اغبقيقة اإلؽبية عرب الوِف
ك مرآة قلب الوِف :بواسطتوك ال يتمكن من ىذا أحد إال الوِف ألنو قد فٌت أماـ اهلل ك يتجلى كجو اهلل : التقبل اعبدؿ لتوحيد جذرم للغاية

صفة  يبنحىذا ك عكس الوجو اإلؽبي الكامل . وى اهلل الذم ال يقلل عكسو على األرض من شأف كرائيتو اؼبتعاليةالنييفة تعكس بوفاًء كج
بفضلها يسمع العبد ك يرل ك يعمل باهلل بل يهب الرضبة اليت كتبها اهلل على احملبة اليت  منحجوىرية للحقيقة اإلؽبية ك ليس مقتصران على 

(. ۳: َْ, غافر) "كسعت كل شئ رضبة كعلمان ": الرضبة كالعلم اإلؽبيُت بكل شئهبا العملية اليت ربيط فكذلك يشًتؾ الوِف يف . نفسو
كعندما . النفوذ إُف حقيقة اآلخر تساكم ؿباكلة قياس عمق أحدنبا ككبالتاِف يستحيل فصل العلم اإلؽبي أك اغبكمة عن الرضبة اإلؽبية 

. للعاؼبُت أيضان  ذلك على أنو مصدر اغبكمة دؿٌ ( ۳َُ: ۲ُ, األنبياء: أنير)  "عاؼبُترضبة لل"ب كًصف النيب صلى اهلل عليو كسلم 
صفيت اغبكمة كالرضبة اللتُت نبا صفتاف نبويتاف بكجو اهلل من اؼبشاركة يف ىذه اإلحاطة اؼبقدسة باػبلق كلو  ـكيتمكن الوِف بقدر فناءه أما

 .يف الوقت نفسوكإؽبيتاف 
*  *  * 

 لكليت عبارة عن مبدأ التوحيد اؼبطلق الذم تشهد لو الكتب اؼبٌنزلة التقاليد الركحية لئلسبلـ كالبوذية معان  هاتقـو علي  اليت اؼبشًتكةفاألرض 
يف   لوحدةا لواـزكتػيعىرَّؼ الوالية باإلشارة إُف . الديانتُت لكليت غايةن قصول ربقيق الركح الفردم يف اغباؿ ىنا يكوِّف موضوعي  الديانتُت ك

فيمثل الوِف يف اإلسبلـ . كالوحدة تقتضي اؼبعرفة الكاملة اليت تتطلب بدكرىا فناء اؼبرء نفسو فناءان كامبلن بتلك اؼبعرفة. الديانتُت كليت
 لذمكآراىات بوذيستوا يف البوذية ذركة سناـ الكماؿ اإلنساين كالوِف ىو الذم يكتمل فيو غايات الدين النهائية يف ىذه الدنيا كالوِف ىو ا

كاؼبثل  ,كالفكرة كالتحقيق, النيرية كاؼبمارسةتتحد كٌل من  ؼ. كتشافا ملموسان للغايةا بتمامو كبو تكتشف قداسة الدين  يتحقق بو الدين
بُت اإلسبلـ ك البوذية  ةاعبامع ًتكةشاألرض اؼب تعريفعتبار جانىب القداسة كاك من اؼبمكن . الركحية كاغبقائق اإلنسانية يف شخص الوِف

 .مطمح مشًتؾ للواحديف 
 رضا شاه كاظمي

   مؤسسة آؿ البيت للفكر اإلسبلمي
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 نبذة عن سيرة المشاركين

 مؤلف عديد من الكتب ك عشرات اؼبقاالت العلميةالدكتور رضا شاه كاظمي 

 My Mercy Encompasses All-The Koran’s Teachings on Compassion, Peace and 
Love , طبعةShoemaker and Hoard , مدينةEmeryville, CA , ۲ََ۳سنة. 

 Paths to Transcendence—According to Shankara, Ibn Arabi and Meister Eckhart ,طبعة 
World Wisdom Books ,مدينةBloomington  ,سنة ََِٔ. 

 Justice and Remembrance: An Introduction to the Spirituality of Imam Ali ,ة طبعIB 
Tauris , مدينةLondon , ََِٔسنة. 

 The Other in the Light of the One: The Universality of the Qur’an and Interfaith 
Dialogue , طبعةIslamic Texts Society , مدينةCambridge , ََِٔسنة.  

دبعهد الدراسات اإلظباعيلية يف لندف ك عضو  Encyclopaedia Islamicaتور كاظمي حاليا كمدير التحرير ؼبوسوعة ك يعمل الدك
 .ك ىو عضو ؽبيئيت استشارية لعدة ؾببلت علمية يف ؾباؿ مقارنة األدياف ؼبؤسسة آؿ البيت اؼبلكية للفكر اإلسبلمي بعماف

  
اؼبملكة   ابن عم جبللة اؼبلك عبداهلل الثاف ملك ۹ُٔٔمن مواليد سنة ) بن طالللملكي األمير غازي بن محمد صاحب السمو ا

حصل على , بربيطانيا  Harrowحضر األمَت مدرسة . اغبسُت بن طبلؿ طيب اهلل ثراهعببللة اؼبلك األردنية اؽبامشية ك ابن أخ 
جامعة كامربدج ة الدكتوراة األكُف من دحصل على شها, من جامعة برينستوف (magna cum laude)بأعلى الشرؼ البكالوريوس 
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ك لقد توٌُف صاحب السمو عدة مناصب عالية ك إنو حاليا مبعوث . ََُِجامعة األزىر بالقاىرة سنة ثانية منك ال ۹۳ُٗبربيطانيا سنة 
 National Park for the Site of the Baptism ofك لقد أنشا األمَت . بللة اؼبلك عبداهللشخصي ك مستشار خاص عب

Jesus Christ  ؛ك موقع التفسَت دات كـو كىو أكرب مشركع  ۹۹ُٔ لتطبيقية سنةكقد أسس األمَت غازم جامعة البلقاء ا۹۹ُٔسنة
 كىو يعمل كأستاذ الفلسفة ۳ََِككذلك أسس جامعة العلـو اإلسبلمية العاؼبية سنة   (ََُِسنة)لتفسَت القرآف الكرًن على اإلنًتنت،

كىو  كاف األمَت مؤلف. كلو عدة مؤلفات قٌيمة .باعبامعة األردنية كقد تقٌلد عدة جوائز كأكظبة من األردف كمن دكؿ أخرل بدكاـ جزئي
 .۳ََِيف عاـ " كلمة سواء بيننا كبينكم"صاحب الرسالة التارىبية 

 
ك عاَف ذك ( ۳ََِ منذ)الرئيس اؼبؤسس ك اؼبدير التنفيذم ؼبعهد الدراسات اإلسبلمية اؼبتقدمة دباليزيا البروفيسور محمد ىاشم كمالي 

 ۸ُٓٗمن )لقد عمل كأستاذ الشريعة اإلسبلمية ك أصوؿ الفقو يف اعبامعة اإلسبلمية العاؼبية دباليزيا . أصولوشهرة عاؼبية يف ؾباؿ الفقو ك 
ك ىو اآلف عضو كبَت يف معهد ( ََِٔ-ََِْ)ك كاف عميدان للمعهد العاؼبي للفكر اإلسبلمي كاغبضارة اإلسبلمية ( ََِْإُف 

ك يشارؾ األستاذ يف ىيئيت . كبَت ألكاديبية العلـو بأفغانستاف ك لؤلكاديبية اؼبلكية باألردفالدراسات اإلسًتاتيجية كالدكلية دباليزيا عضو  
كما . علمية تنشر من ماليزيا ك الواليات اؼبتحدة األمريكية ككندا كالكويت كاؽبند كأكسًتاليا كباكستاف ةاستشارية دكلية لثبلث عشرة ؾبل

يس عبنة مراجعة الدستور األفغاين ك كمستشار األمم اؼبتحدة يف األمور اؼبتعلقة كرئ, عمل األستاذ كماِف كعضو ك لبعض الوقت
ك مؤلفاتو . جديد للصوماؿكالعراؽ ك حاليان يعمل كمستشار لؤلمم اؼبتحدة عن دستور  باإلصبلحات الدستورية يف أفغانستاف ك اؼبالديف

Principles of Islamic Jurisprudence  كFreedom of Expression in Islam  كA Textbook of  
Hadith Studies ك Shari‘ah Law: An Introduction  تعترب من اؼبقررات الدراسية يف اعبامعات الناطقة باإلقبليزية

 العاَف  على امتداد 


