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شيخ األزهر يصف الديانة البوذية الكفرية بأنها دين إنساني وأخالقي في
المقام األول وبأنها دين الرحمة غير المتناهية وأن بوذا مـن أكبر الشخصيـات
في تاريخ اإلنسانية
الحلقة الثالثة

قال شيخ األزىر الدكتور أمحد الطيب يف كلمتو يف اجتماع حكماء ادلسلمني الذي
حصل يف مصر بتاريخ ( )1438/4/5من اذلجرة النبوية ،ادلوافق ( :)2017 /1/3
سعيدا
عاما ً
" )1وأبدأ كلميت بالتهنئة بالعام اجلديد ،أسأل اهلل تعاىل أن جيعلو ً

ٍ
وإطفاء
حافالً بالسالم واألمان للعامل كلو ،وأن جيعل منو عام حقن للدماء
لنريان احلروب بين إِخوة الوطن ،وإِخوة الدين ،وإِخوة اإلنسانية .

ىذا وإن رللس حكماء ادلسلمني الذي يَ ْشُرف بدعوة خنبة منتقاةٍ من فتيان دولة

ميامنار وفتياهتا على اختالف أدياهنم وأعراقهم ليسعده استقبالكم يف بلدكم الثاين

مصر البلد الطيب الذي تعانقت فيه األديان وانصهرت ذبلياهتا يف نسيج وطين
واحد َّ
شكل صخرة من فوالذ طادلا ربطمت عليها آمال اجملرمني وادلخربني الذين
الشر للناس ويريدون هبم الدَّمار واخلراب".
يضمرون َّ
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أقول:
إنو كان يكفيكم أيها احلكماء أن تقصروا دعوتكم على فتيان ادلسلمني؛ فإن دولة
بورما الشديدة العداوة لإلسالم وادلسلمني لن ِينعها عن سفك دماء ادلسلمني وعن
االستمرار يف اجملازر اليت صبتها على ادلسلمني على امتداد سنوات.
وأقول:
ىكذا يقول شيخ األزىر (يف بلدكم الثاين مصر البلد الطيب الذي تعانقت فيه
األديان وانصهرت ذبلياهتا يف نسيج وطين واحد) منطلقا من عقيدة أخوة األديان
ومساواة األديان.
أين أنت أيها الشيخ من قول اهلل تعاىل( :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا َال تَت ِ
َّخ ُذوا َع ُد ِّوي
َ َ
َ َ
ول
َو َع ُد َّوُك ْم أ َْولِيَاءَ تُْل ُقو َن إِلَْي ِه ْم بِالْ َم َوَّدةِ َوقَ ْد َك َفُروا ِدبَا َجاءَ ُك ْم ِم َن ْ
الر ُس َ
احلَ ِّق ُُيْ ِر ُجو َن َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ض ِاِت
َوإِيَّا ُك ْم أَ ْن تُ ْؤمنُوا بِاللَّو َربِّ ُك ْم إِ ْن ُكْنتُ ْم َخَر ْجتُ ْم ج َه ًادا ِيف َسبِيلي َوابْتغَاءَ َم ْر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َّل
َخ َفْيتُ ْم َوَما أ َْعلَْنتُ ْم َوَم ْن يَ ْف َع ْلوُ مْن ُك ْم فَ َق ْد َ
تُسُّرو َن إِلَْي ِه ْم بِالْ َم َوَّدة َوأَنَا أ َْعلَ ُم دبَا أ ْ
السبِ ِيل) [ادلمتحنة]1:؟!.
َس َواءَ َّ

(َال َِذب ُد قَ ْوًما يُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِو َوالْيَ ْوِم ْاا ِخ ِر يَُو ُّادو َن َم ْن َح َّاد اللَّوَ َوَر ُسولَوُ َولَ ْو َكانُوا
آبَاءَ ُى ْم أ َْو أَبْنَاءَ ُى ْم أ َْو إِ ْخ َوانَ ُه ْم أ َْو َع ِش َريتَ ُه ْم) [اجملادلة.]22 :

ومن قولو تعاىل( :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا َال تَت ِ
َّخ ُذوا آبَاءَ ُك ْم َوإِ ْخ َوانَ ُك ْم أ َْولِيَاءَ إِ ِن
َ َ
َ َ
ااِيَ ِ
استَ َحبُّوا الْ ُك ْفر َعلَى ِْ
ك ُى ُم اللَّالِ ُمو َن) [التوبة.]23 :
ان َوَم ْن يَتَ َوَّذلُ ْم ِمْن ُك ْم فَأُولَئِ َ
ْ
َ
ِِ
ِِ
ني َوا ْالُ ْ َعلَْي ِه ْم َوَمأَْو ُاى ْم
َّار َوالْ ُمنَافق َ
ومن قولو تعاىل( :يَا أَيُّ َها النَِّ ُّ َجاىد الْ ُكف َ
جهنَّم وبِْئس الْم ِ
صريُ) [التوبة.]73 :
ََ ُ َ َ َ
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ومن قولو تعاىل( :تَرى َكثِريا ِمْن ُهم يَتَ ولَّو َن الَّ ِذين َك َفروا لَبِ
ت َذلُ ْم أَنْ ُف ُس ُه ْم
ئ
ْ
َّم ْ
س َما قَد َ
ً ْ َْ
َ ُ
َ
َ
أَ ْن س ِخ َ اللَّوُ َعلَْي ِهم وِيف الْع َذ ِ
اب ُى ْم َخالِ ُدو َن) [ادلائدة.]80 :
َْ َ
َ

َّ ِ
ين َآمنُوا َى ْل
وأين أنت أيضا أيها الشيخ من قول اهلل تبارك وتعاىل( :يَا أَيُّ َها الذ َ
اب أَلِي ٍم ( )10تُؤِمنو َن بِاللَّ ِو ورسولِِو وُذب ِ
أ َُدلُّ ُكم َعلَى ِذبَارةٍ تُْن ِجي ُكم ِمن َع َذ ٍ
اى ُدو َن ِيف
ُْ
ََ ُ َ َ
ْ ْ
ْ
َ
َسبِ ِيل اللَّ ِو بِأ َْم َوالِ ُك ْم َوأَنْ ُف ِس ُك ْم َذلِ ُك ْم َخْي ٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُكْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن ( )11يَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم
َّات َْذب ِري ِمن َْربتِها ْاألَنْهار ومساكِن طَيِّبةً ِيف جن ِ
ذُنُوب ُكم وي ْد ِخ ْل ُكم جن ٍ
َّات َع ْد ٍن
ْ َ
َ
َ ُ ََ َ َ َ
ْ َ
َ ْ َُ
ِ
ِِ
ك الْ َفوز الْع ِليم ( )12وأُخرى ُِرببُّونَها نَ ِ ِ
ني)
يب َوبَ ِّش ِر الْ ُم ْؤمن َ
َ ْ
صٌر م َن اللَّو َوفَْت ٌ قَ ِر ٌ
َ َْ
َذل َ ْ ُ َ ُ
إىل آخر سورة الصف.

أين أنت من ىذه اايات الداحضة لدعوات أُخوة األديان ،ومساواة األديان ،وحرية
األديان؟!

4

 )2مث قال شيخ األزىر:
"إن البوذية دين إنساين وأخالقي يف ادلقام األول.
َّ
وإن بوذا ىذا احلكيم الصامت ىو من أكرب الشخصيات يف تاريخ اانسانية ،وكان
من أبرز صفاتو :اذلدوء ،والعقالنية ،وشدة احلنان ،والعطف ،وادلودة.
كبار مؤرخي األديان في العالم كله يصفون رسالته بأنها :دين الرحمة غير
وإن َر
المتناهية.

وديعا ُمسادلا اري متكرب وال متشامخ ،بل سهال لينا
وإن صاحب ىذه الرسالة كان ً

قريبا من الناس ،وكانت وصاياه تدور على احملبة وااحسان لآلخرين".

أقول:
ِ َّ ِ
ين َك َفُروا ِم ْن
أين أنت من دم الشرك وادلشركني ،ومن ذلك قول اهلل تعاىل( :إ َّن الذ َ
اب والْم ْش ِركِني ِيف نَا ِر جهنَّم خالِ ِد ِ
ِ
ك ُى ْم َشُّر الَِْربيَِّة).
ين ف َيها أُولَئِ َ
أ َْى ِل الْكتَ ِ َ ُ َ
ََ َ َ َ
فحكم اهلل عليهم بأهنم يف نار جهنم خالدين فيها ووصفهم بأهنم شر الربية .
َ
وأنت تثين على بوذا ادللحد وتصفو باحلكمة وتصف ديانتو ااحلادية بأهنا دين
الرمحة اري ادلتناىية!! .
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قال الدكتور زلمد ضياء الرمحن األعلمي اذلندي األصل يف كتابو [فصول يف أديان
اذلند] (ص )141خالل كالمو عن بوذا وديانتو:
أيضا :لقد وقع اإلجماع من العلماء المتقدمين على أن بوذا كان ينكر
"وقالوا ً
األلوهية وهؤالء هم:
"تَر ْن ِ
َرس ْنن َر " سنة
ان س ْني َرن " سنة  150ق  .م ،و" نَراجا أ ْنَرر ُجن " سنة  175م ،و" َر
ت" سنة
سويَرـ ْنن َرد" سنة  400م ،و" َرد ْنجنَراج" سنة 420م ،و" َرشانْن َر
360م ،و" بَر ُ
750م ،و"شاكيا شري بدر" سنة 1200م ،واريىم.انتهى
أما أتباعو فإهنم يؤذلونو فيعتقدون فيو أنو االو الكامل.
قال ضياء الرمحن يف كتابو [فصول يف أديان اذلند] (ص:)150 - 149
"ترانيم البوذيني عند العبادة:
أسجد للبوذا االو الكامل ،الذي انكشف لو العامل.
أسجد للبوذا االو الكامل ،الذي انكشف لو العامل.
أسجد للبوذا االو الكامل ،الذي انكشف لو العامل.
أعوذ بالبوذا االو.
أعوذ بالدين.
أعوذ جبماعة البهكشو.
أعوذ بالبوذا االو مرة أخرى.
أعوذ بالدين مرة أخرى.
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أعوذ جبماعة البهكشو مرة أخرى.
أعوذ بالبوذا االو مرة ثالثة.
أعوذ بالدين مرة ثالثة.
أعوذ جبماعة البهكشو مرة ثالثة.
حكما ال إيذاء فيو.
أتقبل ً

حكما ال سرقة فيو.
أتقبل ً

حكما ال شهوة فيو.
أتقبل ً

حكما ال كذب فيو.
أتقبل ً
حكما ال سكر فيو.
أتقبل ً

إشاعة البوذية:

مل تكن الديانة البوذية قاصرة على أعلى طبقات اجملتمع اذلندي ،بل فتحت أبواهبا
انتشارا
لكل من أراد أن الدخول فيها ،خالفًا للديانة اذلندوسية؛ فانتشرت البوذية
ً

ىائالً ودخل فيها مجهرة من اذلندوس من الطبقة الدنيا ،واعتنق ادللك (اشوكا)
الديانة البوذية وجعلها دينًا رمسيِّا للبالد ،وأرسل الدعاة وادلبلغني يف داخل اذلند

وخارجها ،وأرسل ابنو (ماىندرا) إىل جنوب اذلند وسيالن فبلغت البوذية إىل شرق
آسيا ووسطها ومل يكن آنذاك بني البوذيني والربامهة خالف كبري ...انتهى.
يا شيخ اجلامع األزىر ىذا ىو بوذا الذي ينكر وجود اهلل والذي ازبذه أتباعو إذلًا
من دون اهلل ،فهل ترتاجع عن الثناء عليو وعلى ديانتو وديانة عابديو وتصدع
بذلك؟
إنين امل ذلك منك ،واهلل يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم.
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 )3وقال أيضا شيخ األزىر يف كلمتو ىذه:
أيضا أخوَة اانسانية وأن الناس بالقياس
"وكما تُ َعلِّ ُمنَا األديا ُن أُخوَة الدين تعلمنا ً
أخ يف الدين أو نلري يف اانسانية.
إىل ادلؤمن إما ٌ
وشلا كان يردده ن ااسالم عقب كل صالة ويشهد عليو :قولو صلى اهلل عليو
زلمدا عبدك ورسولك ،ربنا ورب كل شيء ،أنا
وسلم سلاطبًا ربَّو ( :أنا شهيد أن ً
العباد كلَّهم إخوة).
شهيد أن َ
باب ااخاء اانساين بني العباد
وال يوجد برىا ٌن أكرب من ىذه الشهادة اليت تفت
َ
لون أو ٍ
جنس أو ٍ
وإىل األبد ودون ربف ٍ على ٍ
عرق أو دين".
أقول:
األديان اليت تتعلم منها إما باطل أو منسوخ ،وتناولتو أيدي اليهود والنصارى
بالتحريف؛ فعليك أن تكتفي بدين ااسالم وتعض عليو بالنواجذ وتوايل وتعادي
عليو ،وتدعو الناس إىل ذلك.
وأقول:
إن ىذا احلديث ضعيف جدِّا؛ إذ كل طرقو تدور على :داود الطفاوي وىو لني
احلديث كما قال احلاف .
وقال فيو ابن معني :ليس بشيء.
وقال العقيلي يف [الضعفاء] ( )388/2رقم ( :)467حديثو باطل ال أصل لو.
يعين :حديثو يف القرآن الذي رواه عنو عمرو بن مرزوق ،وانلر [ هتذيب التهذيب]
(.)184 – 183/3
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وقال الدارقطين فيو :يرتك[ .سؤاالت الربقاين] (ص )73رقم (.)139
وعلى :أيب مسلم البجلي ،قال الذى يف ادليزان :ال يعرف .أي :رلهول.
أيها الرجل ،ربتج هبذا احلديث الشديد الضعف الذي يصادم القرآن والسنة
الصحيحة ،فتقول:
باب ااخاء اانساين بني العباد
"وال يوجد برىا ٌن أكرب من ىذه الشهادة اليت تفت
َ
لون أو ٍ
جنس أو ٍ
وإىل األبد ودون ربف ٍ على ٍ
عرق أو دين"!!.
فأين أنت من قول اهلل تبارك وتعاىل( :يَا
ِ
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَ ْع ٍ
ض
َّص َارى أ َْوليَاءَ بَ ْع ُ
َوالن َ
ِ
ِِ
ني) [ادلائدة]51 :؟!
يَ ْهدي الْ َق ْوَم اللَّالم َ

َّ ِ
ِ
ود
ين َآمنُوا َال تَتَّخ ُذوا الْيَ ُه َ
أَيُّ َها الذ َ
َوَم ْن يَتَ َوَّذلُ ْم ِمْن ُك ْم فَِإنَّوُ ِمْن ُه ْم إِ َّن اللَّوَ َال

ِِ
ِِ
ِ
َّم
َّار َوالْ ُمنَافق َ
وقولو تعاىل( :يَا أَيُّ َها النَِّ ُّ َجاىد الْ ُكف َ
ني َوا ْالُ ْ َعلَْيه ْم َوَمأَْو ُاى ْم َج َهن ُ
وبِْئس الْم ِ
صريُ) [التوبة /73 :التحرمي]9 :؟!
َ َ َ
فأين أنت من ىذه اايات اليت تقرر أصل الوالء والرباء يف ااسالم؟!
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 )4وقال شيخ األزىر:
"وجيب أن نعلم أن احلكمة ااذلية تتعاىل عن أن ُيلق اهلل سبحانو الكافرين مث يأمر
ادلؤمنني بقتلهم واستئصال شأفتهم ،فهذا عبث يُْزِري حبكمة ادلخلوق فضال عن
اخللق كلُّهم
حكمة اخلالق؛ ألن اجلميع خل ُقو وصنعتُو
ُ
وإبداعو ،وجاء يف األثرُ ( :
عيال اهلل وأحب خلقو إليو أنفعهم لعيالو)".
ُ

أقول:
 - 1إن التفريق بني أولياء اهلل ادلؤمنني وأعداء اهلل الكافرين ذلو مقتضى
العليا يف احلكمة.
احلكمة والغاية ُ

ومن اايات الكرِية يف التفريق بني ادلؤمنني والكافرين قولو تعاىل( :أ َْم
ِِ
َْصلعل الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
ين ِيف ْاأل َْر ِ أ َْم َْصل َع ُل
َُ َ َ ََ
الصاحلَات َكالْ ُم ْفسد َ
ِ
ني َكالْ ُف َّجا ِر) [ص.]28 :
الْ ُمتَّق َ
 - 2أين أنت أيها الشيخ من آيات اجلهاد ،ومنها قول اهلل عز وجل( :يَا أَيُّ َها
اى ِد الْ ُكفَّار والْمنافِ ِ
النَِّ ج ِ
ني َوا ْالُ ْ َعلَْي ِه ْم َوَمأَْو ُاى ْم َج َهنَّم َوبِ
س
ئ
ق
ْ
َ
َ
ُّ َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
الْم ِ
صريُ) [التوبة /73 :التحرمي ،]9 :واايات يف اجلهاد وفضلو كثرية.
َ
ووردت أيضا أحاديث كثرية يف اجلهاد وفضلو ،ومنها ما رواه البخاري يف
صحيحو برقم ( ،)2786قال رمحو اهلل:
ِ
الَ :ح َّدثَِين َعطَاءُ بْ ُن
ي ،قَ َ
بَ ،ع ِن ُّ
الزْى ِر ِّ
" َحدَّثَنَا أَبُو اليَ َمان ،أ ْ
َخبَ َرنَا ُش َعْي ٌ
ال :قِ
َن أَبا سعِ ٍ
ي ِز َيد اللَّيثِ
يد اخلُ ْد ِ
ي َر ِضي اللَّ
َّ
يل :يَا
ق
و
ث
د
َّ
ح
،
و
ن
ع
و
ر
أ
،
ي
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ُّ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ال رس ُ ِ
َي الن ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم:
َر ُس َ
ول اللَّ ِو أ ُّ
َّاس أَفْ َ
ول اللَّو َ
ض ُل؟ فَ َق َ َ ُ
«مؤِمن ُجي ِ
الُ « :م ْؤِم ٌن
اى ُد ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِو بِنَ ْف ِس ِو َوَمالِِو» ،قَالُواُ :مثَّ َم ْن؟ قَ َ
ُْ ٌ َ
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ِيف ِش ْع ٍ
ب ِم َن الش َ ِ ِ َّ
َّاس ِم ْن َشِّرهِ»" .ورواه مسلم
ِّعاب يَتَّقي اللوََ ،ويَ َدعُ الن َ
برقم (.)1888
وقال البخاري أيضا برقم (:)36
ال :حدَّثَنَا عب ُد الو ِ
" َحدَّثَنَا َحَرِم ُّي بْ ُن َح ْف ٍ
الَ :حدَّثَنَا
اح ِد ،قَ َ
ص ،قَ َ َ
َْ َ
ال :حدَّثَنَا أَبو زرعةَ بن عم ِرو ب ِن ج ِري ٍر ،قَ َ ِ
ت أَبَا ُىَريَْرَة
الَ :مس ْع ُ
ُ ُْ َ ْ ُ َ ْ ْ َ
ُع َم َارةُ ،قَ َ َ
ب اللَّوُ لِ َم ْن َخَر َج ِيف َسبِيلِ ِو،
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
ال « :انْتَ َد َ
َع ِن النَِّ ِّ َ
الَ ُُيْ ِرجو إَِّال إِِيَا ٌن ِيب وتَص ِديق بِرسلِي ،أَ ْن أُرِجعو ِدبَا نَ َ ِ
َج ٍر أ َْو
ال م ْن أ ْ
ْ َُ
ُُ
َ ْ ٌ ُُ
َانِ
ف َس ِريٍَّة،
يم ٍة ،أ َْو أ ُْد ِخلَوُ اجلَنَّةََ ،ولَ ْوالَ أَ ْن أ ُ
ت َخ ْل َ
َش َّق َعلَى أ َُّم ِيت َما قَ َع ْد ُ
َ
ِ
ِ
ُحيَاُ ،مثَّ أُقْتَ ُل»".
ت أ ِّ
َولََود ْد ُ
ُحيَاُ ،مثَّ أُقْتَ ُل ُمثَّ أ ْ
َين أُقْتَ ُل ِيف َسبِ ِيل اللَّو ُمثَّ أ ْ
ورواه مسلم برقم ( )1876دبعناه.
وقال البخاري رمحو اهلل (:)2843
ِ
ٍ
الَ :ح َّدثَِين
ني ،قَ َ
الوا ِرثَ ،حدَّثَنَا احلُ َس ْ ُ
" َحدَّثَنَا أَبُو َم ْع َمرَ ،حدَّثَنَا َعْب ُد َ
ال :ح َّدثَِين بسر بن سعِ ٍ
الَ :ح َّدثَِين
يد ،قَ َ
ََْي ََي ،قَ َ
الَ :ح َّدثَِين أَبُو َسلَ َمةَ ،قَ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
َن رس َ ِ
ٍِ ِ
ال:
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
ول اللَّو َ
َزيْ ُد بْ ُن َخالد َرض َي اللَّوُ َعْنوُ :أ َّ َ ُ
ِ
ف َاا ِزيًا ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِو
« َم ْن َج َّهَز َاا ِزيًا ِيف َسبِ ِيل اللَّو فَ َق ْد َاَزاَ ،وَم ْن َخلَ َ
ِخبٍَْري فَ َق ْد َاَزا»" .ورواه مسلم برقم (.)1895

وقال أبو داود رمحو اهلل يف سننو (:)3464
َخبَ رنَا ابْن و ْى ٍ
َخبَ َرِ َحْي َوةُ بْ ُن
" َحدَّثَنَا ُسلَْي َما ُن بْ ُن َد ُاوَد الْ َم ْه ِر ُّ
ب أْ
ي أْ َ ُ َ
ُشري ٍ ح وحدَّثَنَا جع َفر بن مسافِ ٍر التِّ ن ِ
ِّيس ُّي َحدَّثَنَا َعْب ُد اللَّ ِو بْ ُن ََْي ََي
َْ
ََ
َْ ُ ُْ ُ َ
ال
الر ْمحَ ِن  -قَ َ
الْبُ ُرلُّ ِس ُّى َحدَّثَنَا َحْي َوةُ بْ ُن ُشَريْ ٍ َع ْن إِ ْس َح َ
اق أَِ َعْب ِد َّ
سلَيما ُن عن أَِ عب ِ
ِ
ِ
اساِ َّ َح َّدثَوُ أ َّ
َّ
َن
ر
اخل
اء
ط
ع
َن
أ
ا
اس
ر
اخل
ن
مح
الر
د
ْ
ْ
َ
ْ
َّ
ِّ
ُ
ُ
َ
َ
َْ
ُ َْ َ ْ
ً ََ
ََ
نَافِعا ح َّدثَو ع ِن اب ِن عمر قَ َ ِ
ول اللَّ ِو -صلى اهلل عليو وسلم-
ت َر ُس َ
ال َمس ْع ُ
ً َ ُ َ ْ ُ ََ
ِ ِ
الزْرِع َوتََرْكتُ ُم
يَ ُق ُ
اب الْبَ َق ِر َوَر ِضيتُ ْم بِ َّ
ول « إِ َذا تَبَايَ ْعتُ ْم بِالْعينَة َوأ َ
َخ ْذ ُْ أَ ْذنَ َ
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اجلِ َه َاد َسلَّ َ اللَّوُ َعلَْي ُك ْم ذُالِّ الَ يَْن ِز ُعوُ َح َّ تَ ْرِج ُعوا إِ َىل ِدينِ ُك ْم » .أخرج
ْ
ىذا احلديث أبو داود واريه ،وانلر السلسلة الصحيحة للعالمة األلباين
(.)11 /1
أقول:
إن ما نزل وينزل بادلسلمني من ذُ ٍّل إمنا ىو لرتكهم اجلهاد يف سبيل اهلل
احلياةُ الدُّنْيا لَعِ
ب َوَذلٌْو
وانشغاذلم بالدنيا اليت يقول اهلل فيهاْ ( :اعلَ ُموا أََّمنَا ََْ
َ ٌ
اخٌر بَْي نَ ُك ْم َوتَ َكاثٌُر ِيف ْاأل َْم َو ِال َو ْاأل َْوَال ِد) [احلديد.]20 :
َوِزينَةٌ َوتَ َف ُ
فهذه اايات واألحاديث اليت أسلفناىا تتسنم قمة احلكمة ،وما تقرره
أنت ينايف احلكمة أشد ادلنافاة ،واألحاديث الضعيفة اليت تتعلق هبا تنايف
احلكمة.
 - 3إن ىذا احلديث لضعيف جدِّا؛ فيو يوسف بن عطية الصفار يرويو عن
ثابت ،قال الدارقطين عنو" :مرتوك" .انلر [موسوعة أقوال الدارقطين]
(.)3980
وقال عنو احلاف ابن حجر يف [لسان ادليزان] ( " :)3168رلمع على
ضعفو".
وقال ابن عدي يف الكامل (:)2063
وسف بْن عطية البصري أَبُو
ي قال :يُ ُ
" َحدَّثَنَا اجلنيديَ ،ح َّدثَنا البُخا ِر ّ
ِ
وسف بْن
َس ْهل السعدي عن ثَابت منكر احلديث ،...وقال النسائي يُ ُ
عطية بصري مرتوك احلديث".

12

فاسلك سبيل احلق ،وعض بالنواجذ على اايات القرآنية واألحاديث
النبوية الصحيحة.
واحذر كل احلذر من األقوال الباطلة والتعلق باألحاديث الضعيفة
ادلصادمة للحق الذي َّ
دل عليو الكتاب والسنة ،وسار عليو الصحابة
الكرام ،والتابعون ذلم بإحسان ،وسار عليو علماء ااسالم.
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 )5وقال شيخ األزىر:
"وقد جاء يف كتاب رسول ااسالم صلى اهلل عليو وسلم إىل أىل اليمنَ ( :م ْن كره
ااسالم من يهودي أو نصراين فإنو ال َُيَ َّو ُل عن دينو) ،كما جاء يف القرآن الكرمي:
احلَ ُّق ِم ْن َربِّ ُك ْم فَ َم ْن َشاءَ فَ ْليُ ْؤِم ْن َوَم ْن َشاءَ فَ ْليَ ْك ُف ْر)".
( َوقُ ِل ْ
أقول:

أوال :ىذا حديث ضعيف؛ ألنو من رواية ابن جريج عن رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم وىو أتباع التابعني ،أي :مل يدرك رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
وثانيا :مل تذكر تكملة احلديث أال وىي( :وعليو اجلزية على كل حامل ،ذكر وأنثى،
حر وعبد دينار أو من قيمة ادلعافر أو عرضو).
بِاللَّ ِو َوَال بِالْيَ ْوِم ْاا ِخ ِر َوَال
الَّ ِ
ِ
ذ
اب َح َّ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ

ِ َّ ِ
ين َال يُ ْؤِمنُو َن
مث أين أنت من قول اهلل تعاىل( :قَاتلُوا الذ َ
َُيِّرمو َن ما حَّرم اللَّو ورسولُو وَال ي ِدينُو َن ِ
احلَ ِّق ِم َن
د
ين ْ
َ ُ َ َ َ ُ ََ ُ ُ َ َ
َ
اجلِزيةَ عن ي ٍد وىم ص ِ
ااُرو َن) [التوبة.]29 :
يُ ْعطُوا ْ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
لقد أمر اهلل ادلؤمنني بقتال أىل الكتاب وذمهم أشد الذم وبني أنو ال يكف عنهم
القتال ح يعطوا اجلزية عن يد وىم صاارون ،أي :أذالء.

وثالثا :مل تكمل ااية اليت ذكرهتا ،وذكر باقي ااية يوض ادلراد منها ،قال تعاىل:
احل ُّق ِمن ربِّ ُكم فَمن َشاء فَ ْلي ْؤِمن ومن َشاء فَ ْلي ْك ُفر إِنَّا أ ْن ِ ِ ِ
ارا
ين نَر ً
َرعتَر ْندنَرا لللَّالم َر
( َوقُ ِل َْ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ
اا بِ ِه ْنم ُسر ِادقُـ َرها وإِ ْنن يَر ْنستَر ِغيثُوا يُـغَراثُوا بِم ٍءاء َركالْنم ْنه ِ يَر ْنش ِوي الْنو ُج َر ِ
َرح َر
أ َر
ُ
ُ
َر
َر
َر
وو ب ْن َر
َّ
ت ُم ْنرتَرـ َرف ًقا) [الكهف.]29 :
اء ْن
الش َرر ُ
اا َرو َرس َر
قال ابن كثري رمحو اهلل يف تفسريه ذلذه ااية يف سورة الكهف:

"يقول تعاىل لرسولو زلمد صلى اهلل عليو وسلم :وقل يا زلمد للناس :ىذا الذي
جئتكم بو من ربكم ىو احلق الذي ال مرية فيو وال شك { فَ َم ْن َشاءَ فَ ْليُ ْؤِم ْن َوَم ْن
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َشاءَ فَ ْليَ ْك ُف ْر} هذا من باا التهديد والوعيد الشديد؛ وذلذا قال { :إِنَّا أ َْعتَ ْدنَا}
ِ ِِ
َحا َط هبِِ ْم
أي :أرصدنا { لللَّالم َ
ني} وهم الكافرون باهلل ورسوله وكتابه { نَ ًارا أ َ
ُسَر ِادقُ َها} أي :سورىا".
وقال القرط رمحو اهلل يف خالل تفسريه ذلذه ااية:

ِ
ِ
"ولَيس ى َذا بِتَ رِ
يص وَزبْيِ ٍري ب ني ِْ ِ
ِ
ٍ
َي إِ ْن
خ
َْ َ
ااِيَان َوالْ ُك ْف ِرَ ،وإَّمنَا ُى َو َوعي ٌد َوتَ ْهدي ٌد  .أ ْ
َْ َ َ ْ
َ
َع َّد لَ ُك ُم النار ،وإن آمنتم فلكم اجلنة".انتهى.
َك َف ْرُْ فَ َق ْد أ َ
وقال البغوي رمحو اهلل يف خالل تفسريه ذلذه ااية:

"ىذا على طريق التهديد والوعيد كقولو( :اعملوا ما شئتم) (فصلت.")40 :انتهى.
وأقول:
إن فهمك ذلذه ااية ليصادم النصوص القرآنية ،والنبوية الصحيحة اليت أسلفنا
ِذكرىا ويصادم ما فهمو وقرره العلماء ادلفسرون ذلا.
ىذا ما تيسر من بيان احلق بأدلتو ورد الباطل؛ نصرة لدين اهلل.
كثريا
وصلى اهلل على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما ً
كتبو
ربيع بن ىادي عمري
1438/4/19ى

