ٌا فضٌلة شٌخ األزهر :ماذا أبقٌت لرسالة خٌر البشر
محمد صلى هللا علٌه وسلم ؟

الحمد هلل حق حمده ،وأشهد أن ال إله إال هو وحده ال شرٌك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،صلى هللا علٌه وعلى
آله وصحبه وسلم تسلٌما.
أما بعد فقد ألقى فضٌلة الدكتور أحمد الطٌب شٌخ األزهر كلمة فً (مإتمر مجلس حكماء المسلمٌن للحوار الحضاري
فً مٌانمار )  ،وكنت أتمنى أن تكون هذه الكلمة مرتكزة على أصول شرعٌة ،تظهر المعانً العظٌمة ،التً اشتمل
س ْل َنا َك إِ َال َر ْح َمة لِ ْل َعالَ ِمٌنَ } [األنبٌاء ]ٔٓ1 :إال أن هذه
علٌها قوله تعالى فً وصف نبٌه صلى هللا علٌه وسلم َ { :و َما أَ ْر َ
الكلمة ـ مع األسف الشدٌد ـ جاءت وكؤنها ـ إن لم تكن صرٌحة ـ تجعل اإلسالم وغٌره من الدٌانات على ح ّد سواء ،بما
وقع فٌها من أغالط ومغالطاتّ ،
تعزز جانب الباطل ،وتلبس الحق به .وال شك أن هذا مهٌع وخٌم ،كان األجدر بشٌخ
األزهر ـ وهو ٌرأس ما ٌسمى مجلس حكماء المسلمٌن ـ أن ٌرتفع عنه ،وٌكون حكٌما فٌما ٌتناوله من القضاٌا ،على
وفق األصول والمقاصد الشرعٌة ،المقررة عند علماء اإلسالم؛ ل ٌُحفظ الدٌن عن التحرٌف ،وتبقى لإلسالم هٌبته،
وتظهر قٌِ ُمه بما فٌها من الحكمة والعدل والرحمة واإلحسان.
ومن المسائل التً تناولها الدكتور أحمد الطٌب ـ وفقنً هللا وإٌاه للحق ،وهدانا للصواب ـ فً كلمته ،ووجب التنبٌه
علٌها ،وبٌان وجه الصواب فٌها:
أوال :زعم شٌخ األزهر ( أخوة األدٌان) واستشهد على ذلك بما روي عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه كان
ٌقول(:اللهم ر َبنا ورب كل شًءٍ  ،أنا شهٌد أنك أنتَ الرب َوح َد َك ال َ
ور َب ُكل شًءٍ  ،أنا شهٌد أن
شرٌ َك لكَ ،اللَ ُه َم َربنا َ
َ
محمدا َعبدك ورسولُك ،اللهم ربنا ورب كل شًءٍ  ،أنا شهٌد أن العبا َد كل ُهم إخوة ).
وهذا الكالم فٌه مناقشات:
ٔـ أن الحدٌث الذي استشهد به أخرجه أحمد وأبو داود والنسائً وأبو ٌعلى وغٌرهم من حدٌث داود بن راشد الطفاوي
عن أبً مسلم البجلً عن زٌد بن أرقم ،وهذا إسناد ضعٌف؛ لضعف داود  ،وجهالة شٌخة ابً مسلم.
ت أ ُ َم َها ُت ُه ْم َ
ش َتى َودٌِ ُن ُه ْم َواحِد) .قال الحافظ ابن
ٕـ أن الثابت عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قوله( :األَ ْنبِ ٌَا ُء إِ ْخ َوة لِ َعالَ ٍ
حجر رحمه هللا (الفتح  ( :)ٗ84 /ٙوأوالد العالت :اإلخوة من األب وأمهاتهم شتى...ومعنى الحدٌث أن أصل دٌنهم
واحد وهو التوحٌد وإن اختلفت فروع الشرائع ،وقٌل المراد أن أزمنتهم مختلفة) .وهذا الحدٌث ٌدل على أن األخوة إنما
ثبتت باجتماعهم على التوحٌد ،وهو المذكور فً قوله تعالىَ { :
صى بِ ِه ُنوحا َوالَذِي أَ ْو َح ٌْ َنا إِلَ ٌْ َك
ٌن َما َو َ
ش َر َع لَ ُك ْم مِنَ الد ِ
سى أَنْ أَقٌِ ُموا الدٌنَ َو َال َت َت َف َرقُوا فٌِ ِه} [الشورى]ٖٔ :
سى َوعٌِ َ
ص ٌْ َنا ِب ِه إِ ْب َراهٌِ َم َو ُمو َ
َو َما َو َ
ومن اإلٌمان باهلل وتوحٌده :اإلٌمان برسله؛ ولهذا من لم ٌإمن بمحمد صلى هللا علٌه وسلم من أتباع الرسل السابقٌن
فهو كافر باهلل العظٌم ،ومكذب بجمٌع المرسلٌن؛ فتنتفً عنه اإلخوة الدٌنٌة المذكورة فً قوله تعالى{ :إِ َن َما ا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ
إِ ْخ َوة } [الحجرات ]ٔٓ :فإنه إذا تخلف وصف اإلٌمان لم ٌتحقق ما رتب علٌه وهو األخوة فً الدٌن ،كما ٌفهم ذلك ـ
ص َال َة َوآ َت ُوا َ
ٌن َو ُن َفصل ُ ْاْل ٌَا ِ
ت لِ َق ْو ٍم
أٌضا ـ من مفهوم الشرط فً قوله تعالىَ { :فإِنْ َتا ُبوا َوأَ َقا ُموا ال َ
الز َكا َة َفإِ ْخ َوا ُن ُك ْم فًِ الد ِ
ْ
َ
ض ٌَؤ ُمرُونَ بِا ْل َم ْع ُرو ِ
ف}
ض ُه ْم أ ْولِ ٌَا ُء َب ْع ٍ
ٌَ ْعلَمُونَ } [التوبة ]ٔٔ :ومن مفهوم الصفة فً قولهَ { :وا ْل ُم ْإ ِم ُنونَ َوا ْل ُم ْإ ِم َناتُ َب ْع ُ
َ
َ
ْ
ْ
اهلل َوال ٌَ ْو ِم اْلخ ِِر
ج ُد ق ْوما ٌُ ْإ ِم ُنونَ بِ ِ
[التوبة ]1ٔ :وفً المقابل قطع هللا والٌة المإمن للكافر كما قال سبحانهَ { :ال َت ِ
ٌر َت ُه ْم } [المجادلة ،]ٕٕ :بل جعل الكافر
سولَ ُه َولَ ْو َكا ُنوا آ َبا َء ُه ْم أَ ْو أَ ْب َنا َء ُه ْم أَ ْو إِ ْخ َوا َن ُه ْم أَ ْو َعشِ َ
هللا َو َر ُ
ٌُ َوادُّونَ مَنْ َحا َد َ َ
َ
َ
عدوا للمإمن ونهى المإمن عن مواالته فقالٌَ { :ا أ ٌُّ َها الَذٌِنَ آ َم ُنوا َال َت َت ِ
خ ُذوا َعدُوي َو َعد َُو ُك ْم أ ْولِ ٌَا َء ُت ْلقُونَ إِلَ ٌْ ِه ْم ِبا ْل َم َو َد ِة
َو َقدْ َك َف ُروا بِ َما َجا َء ُك ْم مِنَ ا ْل َحق} [الممتحنة ]ٔ :واألدلة على هذا كثٌرة معروفة.
وإذا تقرر هذا فكٌف تكون األخوة بٌن هذه األدٌان واإلسالم وهم ٌكفرون بمحمد صلى هللا علٌه وسلم؟ واإلجماع منعقد
على كفر من لم ٌإمن بالنبً صلى هللا علٌه وسلم ،كما حكاه جماعة من العلماء منهم:
أبو محمد بن حزم فً (الفصل ٖ  )ٔٔٔ /والقاضً عٌاض فً ( الشفا ٕ )ٕ8ٙ /وشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة فً (
الجواب الصحٌح ٔ )4ٗ/ٖ ،ٖٙ8 /وفً ( مجموع الفتاوى. )ٕ٘ٗ /ٕ8 ،ٖٗٙ/ٕ1

ٖـ وبهذا ٌتبٌن للمسلم أن الحدٌث الذي استشهد به شٌخ األزهر ـ لو صح ـ لم ٌكن فٌه دلٌل على ما ذكر ،بل ٌجب حمل
األخوة فً قوله( :العباد كلهم إخوة) على أحد معنٌٌن ،إما األخوة فً أصل النسب ،وهو كون الناس خلقوا من آدم ،وإما
األخوة فً الدٌن ،وٌكون المراد بالعبودٌة ـ حٌنئذ ـ العبودٌة الخاصة  ،التً هً اإلٌمان باهلل  .انظر ( شرح أبً داود
البن رسالن .)ٕ4ٗ/1
ثانٌا :أثنى الدكتور على ( بوذا) وعلى الدٌانة (البوذٌة)  ،فذكر أن البوذٌة دٌن إنسانً وأخالقً فً المقام األول ،وأن
(بوذا) الحكٌم الصامت من أكبر الشخصٌات فً تارٌخ اإلنسانٌة ،وكان من أبرز صفاته الهدوء والعقالنٌة وشدة الحنان
والعطف والمودة ،وأن كبار مإرخً األدٌان فً العالم كله ٌصفون رسالته بؤنها دٌن الرحمة غٌر المتناهٌة.
وهذا الكالم علٌه مإاخذات ،منها:
ٔـ (بوذا) لم ٌثبت بطرٌق صحٌح أنه نبً أو رجل صالح ،بل فً كالمه ما ٌدل على إلحاده ،كما ذكره الدكتور عبد هللا
مصطفى نومسوك فً كتابه ( البوذٌة صٗ٘ٔ) عن معظم الباحثٌن ،وما وقع فً كالمه من بعض الحكم الموافقة للحق
ال ٌعنً صحة ما هو علٌه ،فإن كان الدكتور ٌرى نبوته ـ كما هو ظاهر سٌاقه ـ أو صالحه؛ فلٌثبت ذلك من طرٌق
صحٌح ،ولن ٌجد إلى ذلك سبٌال ،ولو سلمنا جدال أنه نبً فدٌنه منسوخ ،أو سلمنا أنه رجل صالح فإنه على دٌن سابق
منسوخ باإلسالم.
تنبٌه :ذكر القاسمً (ت ٕٖٖٔهـ )فً تفسٌره ( محاسن التؤوٌل )ٕ٘ٓ/4فً تفسٌر سورة (التٌن) عن بعض
المعاصرٌن أنه صحح نبوة (بوذا) .وكذا قال به د .محمد توفٌق صدقً فً كتابه ( الصلب والفداء) وال شك أنه قول
باطل ،لٌس علٌه أثارة من علم ،ولم ٌقل به أحد من أئمة الهدى وعلماء اإلسالم.انظر كتاب ( البوذٌة لنومسوك
ص)ٔ٘4
ٕـ هذه الصفات التً ذكرها عن ( بوذا ) لٌس لها مصدر إال أتباعه ،أو كتب التوارٌخ التً ال تمٌز الصحٌح من
الضعٌف والغث من السمٌن ،أومالحدة الفالسفة ،أفهكذا تبنى األحكام على شًء لم ٌثبت؟!
ٖـ سٌاق كالم شٌخ األزهر اإلقراري لما نقله عمن سماهم كبار مإرخً األدٌان الذٌن ٌصفون رسالة بوذا (بؤنها دٌن
الرحمة غٌر المتناهٌة) فٌه هضم لإلسالم ،ورسالة سٌد البشر محمد صلى هللا علٌه وسلم؛ فإنه لٌس ثمة شرعة أحق
س ْل َنا َك إِ َال َر ْح َمة لِ ْل َعالَمٌِنَ } [األنبٌاء]ٔٓ1 :
بهذا الوصف من شرٌعته صلى هللا علٌه وسلم؛ كما قال تعالىَ { :و َما أَ ْر َ
وهذا مما الخالف فٌه بٌن أحد من علماء اإلسالم ،وال شك أن إعطاء هذا الوصف لرسالة (بوذا) معناه مساواتها
برسالة النبً صلى هللا علٌه وسلم ،إن لم ٌكن تفضٌال للبوذٌة على اإلسالم؟! وال ٌرتاب عوام األمة فضال عن علمائها
بؤن هذا من أبطل الباطل ،وأعظم الضالل.
وأما أتباع (بوذا) فهم وثنٌون ،منهم من زعم أن روح اإلله قد تجسدت فٌه؛ حتى صار إلها؛ فعبدوه من دون هللا،
ومنهم من زعم أنه إنسان مقدس ارتقى إلى مرتبة أعلى من مرتبة اإللهٌة؛ فعبدوه ،مع اعتقادهم بخرافة أن ٌكون هناك
خالق مدبر لهذا الكون؛ فهم مالحدة .فهل ٌستحق من كان ٌكفر باهلل العظٌم هذا الثناء؟
فإن قال قائل :إن الذي حمل شٌخ األزهر على الثناء على ( بوذا) هو إرادة استمالة أتباعه للحق ،كما قال النبً صلى
هللا علٌه وسلم قولته الشهٌرة فً حلف الفضول ،وكان حلفا فً الجاهلٌة ،فالجواب أن الذي قاله شٌخ األزهر لٌس ثناء
على قضٌة معٌنة وافق أهلها فٌها الحق ،كما فً حلف الفضول ،ولكنه ثناء مطلق ،وتعبٌر بعبارات ال تحتمل التؤوٌل،
كنقله فً وصف رسالة (بوذا) ـ دون أي تحفظ ـ (:دٌن الرحمة غٌر المتناهٌة).
ثالثا :صادَر شٌخ األزهر ما شرعه هللا من الجهاد فً سبٌله ،وأنزل اْلٌتٌن الكرٌمتٌن على غٌر موضعهما({ َال إِ ْك َرا َه فًِ
شا َء َف ْل ٌُ ْإمِنْ َومَنْ َ
ٌن} [البقرةَ { ]ٕ٘ٙ :وقُ ِل ا ْل َحقُّ مِنْ َرب ُك ْم َفمَنْ َ
شا َء َف ْل ٌَ ْكفُ ْر} [الكهف ]ٕ4 :وقال ( :ولٌس بٌن
الد ِ
المإمن والكافر إال الدعوة بالحكمة ،والموعظة الحسنة ،والكلمة الطٌبة ،ثم ترك كل واحد منهما حبل صاحبه على
غاربه) .
والكالم بهذه الطرٌقة الحصرٌة ٌتناقض مع المتواتر من أدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء؛ فكان على شٌخ األزهر أن
ٌبٌن حقٌقة الجهاد فً اإلسالم وشروطه ومقاصده ،وما ٌتضمنه من الرحمة والخٌر للبشرٌة كلها ،ال أن ٌصادره
بالكلٌة ،كما كان من الواجب علٌه أن ٌبٌن لهم فضل اإلسالم ،وٌدعوهم التباعه ،كما أمر هللا بذلك نبٌه صلى هللا علٌه
سول ُ َ
س َم َاوا ِ
ض َال
ت َو ْاألَ ْر ِ
هللاِ إِلَ ٌْ ُك ْم َجمٌِعا الَذِي لَ ُه ُم ْل ُك ال َ
اس إِنً َر ُ
وسلم ،وأمته تبع له ،فقال سبحانه{( :قُلْ ٌَا أَ ٌُّ َها ال َن ُ

إِلَ َه إ ِ َال ه َُو ٌُ ْح ًٌِ َو ٌُمٌِتُ َفآ ِم ُنوا بِ َ
اهلل َو َكلِ َماتِ ِه َوا َت ِب ُعوهُ لَ َعلَ ُك ْم َت ْه َتدُونَ } [األعراف:
سولِ ِه ال َن ِبً ْاألُمً الَذِي ٌُ ْإمِنُ بِ َ ِ
اهللِ َو َر ُ
.]ٔ٘8
هذه بعض الملحوظات على كلمة فضٌلة شٌخ األزهر الدكتور أحمد الطٌب ،وتركت جملة منها ،كعدم تفرٌقه بٌن الخلق
واألمر ،واستدالله بما لم ٌثبت ،...رجاء أن ٌكون فٌما ُذكر تنبٌها للمسلمٌن على ما لم ٌذكر ،وأن هذه الكلمة تحتاج إلى
مراجعة دقٌقة ،حذرا من الوقوع فٌما ال ٌرضً هللا جل وعال ،أو ٌكون سببا فً تحرٌف أدلة الكتاب والسنة.
تجوز فً الكالم بقصد تخفٌف وطؤة البوذٌٌن على المسلمٌن فً (ما نٌمار) والجواب
وقد ٌقول قائل :إن شٌخ األزهر ّ
عن ذلك من وجهٌن:
األول :أن الكلمة ألقاها الدكتور مكتوبة فكان بإمكانه صٌاغة ما ٌحقق ذلك دون أن ٌقع فً مثل هذه األخطاء الشنٌعة
المتعلقة بؤصل الدٌن.
الثانً :أنه لو لم ٌُستدرك علٌه من أهل المعرفة لظن من ٌجهل األمر من المسلمٌن أنه هذا هو الحق الذي ٌجب اعتقاده
مطلقا ،أو اتخذه أهل األهواء شاهدا على ما ٌسعون إلٌه من إبطال الحق ،ومحادة هللا ورسوله صلى هللا علٌه وسلم،
والطعن فً أهل السنة المستمسكٌن بها حقا.
أسؤل هللا أن ٌوفق شٌخ األزهر وعلماء المسلمٌن لبٌان الحق ،وأن ٌنفعنً وإٌاه والمسلمٌن بما كتبت ،وأن ٌختم لنا
وٌعجل بفرج إخواننا
جمٌعا بخاتمة الخٌر ،وأن ٌعٌذنا من الفتن ،وٌلهمنا رشدنا ،وٌثبتنا على السنة واإلسالم،
َ
المضطهدٌن فً بورما ،وٌكفٌهم شر عدوهم ،وٌجمعهم على الحق ،إنه ولً ذلك والقادر علٌه.

كتبه /عبد العزٌز بن محمد السعٌد
عضو هٌئة التدرٌس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة
فً ٖٔٗ8 /ٗ /1هـ

