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النشْر العِلْمِيَّة
شُرُوْطُ َّ
البد في البحوث املقدمة للنشرمن تحقق الشروط العلمية اآلتية:

ً
.
ا
ر
 -1أن يكون البحث باللغة العربية حص
ُ
ً
َّ ً
ُ
ُ
للنشر في مجلة أخرى ،سواء كليا ،أم جزئيا.
 -2أن ال يكون البحث قد ن ِشر ،أو ق ِبل
ِ
ُ -3يشترط في البحث املقدم للنشر الصالة من حيث العنوان واملضمون ،ويجوز تقديم بحث في
موضوع مدروس بشرط تضمنه إضافة جديدة ،مع ذكر أبرز الدراسات السابقة ،وما يتميز به البحث
عنها.
ُ -4يشترط في البحث أن يكون في أحد تخصصات العلوم اإلسالمية.
 -5ال تقبل بحوث تحقيق املخطوطات ،إال إذا اعتمدت على نسختين اثنتين ،وال ُيقبل التحقيق على
نسخة واحدة إال بتحقق ضوابط معينة.
 -6ال تقبل البحوث ذات الطابع التعريفي أو الترويجي ملنظمات أو هيئات أو جهات معينة.
 -7تخضع البحوث للفحص ببرنامج ( )Turnitinعلى أن ال تزيد نسبة االستالل في البحث عن:
( ،)%20ونسبة االقتباس عن ،)%30 ( :وفق التعليمات النافذة.
 -8تخضع البحوث إلى فحص أولي من ِقبل هيئة التحرير ،ويحق لها أن تعتذر عن قبول البحث من
ً
علما َّ
أن موافقة الهيئة ال تعني
دون بيان السباب ،على أن ال تتجاوز مدة نظر الهيئة عشرة أيام،
بالضرورة قبول البحث للنشرَّ ،إنما تعني صالحية عرضه على املحكمين.
 -9يخضع البحث للتقويم من ِقبل خبيرين اثنين في التخصص العلمي الدقيق ملوضوع البحث ،وفي
ُ
ً
حال اختالفهما في التقييم ُيرسل البحث إلى ُمح ِكم ثالث ،فضال عن تقويم البحث من ِقبل خبير لغ ِوي،
في مدة ال تتجاوز :شهرين.
ُ
ُ
ُ
 -10ترسل مالحظات املح ِكمين إلى الباحث ،وال ينشر البحث إال بعد الخذ بها.
 -11على الباحث إرسال نسخة جديدة من البحث بعد الخذ باملالحظات ،وفي حال تأخر إرسالها أكثر
من شهرَّ ،
فإن املجلة غير ملزمة بنشر البحث.
ُ -12يطالب الباحث بملخص للبحث ال يزيد عن ( )150كلمة ،وكلمات مفتاحية ال تزيد عن ()3
ً
كلمات ،وباللغتين العربية واإلنجليزية ،على أن يكون امللخص اإلنكليزي مصادقا عليه من مكتب
معتمد.
َّ
َّ
 -13يتضمن امللخص اإلنكليزي عنوان البحث واسم الباحث باللغة اإلنكليزية.
ُ -14يطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة عنه.
خطي ًا يتعهد فيه َّ
قدم للنشر هو ٌ
بأن البحث املُ َّ
ُ -15يقدم الباحث إقرا ًرا َّ
جهد خالص له ،ويتحمل
املسؤولية القانونية كاملة في حال االعتداء على الحقوق الفكرية لآلخرين.
 -16البحوث املنشورة ال تمثل أي املجلةَّ ،
وإنما تمثل رأي أصحابها فقط.
ر
ُ
ُ
 -17املجلة غير ملزمة بإعادة مسودات البحوث ،سواء ن ِشر البحث أم لم ينشر.

النشْر الفَنِّيَّة
شُرُوْطُ َّ
ّ
يراعى في البحوث املقدمة للنشرالشروط الف ِنية اآلتية:

ً
 -1يكون التخاطب مع املجلة ،وإرسال البحوث إلكترونيا ،عن طريق بريد املجلة اإللكتروني:
aujis@uoanbar.edu.iq

ُ -2يطبع البحث ببرنامج ُ
الورد ( )Wordعلى الحاسوب ،وبمسافات منفردة.
ً
ً
ً
 -3يكون إعداد الصفحة على النحو اآلتي :أعلى وأسفل (3سم) ،يمينا ويسارا (3سم) أيضا ،وحجم
الورقة ،)A4( :مع مراعاة ترقيم الصفحات.
 -4تكون الكتابة بخط ،)Simplified Arabic( :للمتن والهامش ،وباللون السود.
 -5يكون تسلسل صفحات كتابة البحث على النحو اآلتي :الصفحة الولى :عنوان البحث الرئيس،
أسماء الباحثين وعنواناتهم وإيميالتهم ،بعد ذلك ملخص البحث باللغتين العربية واإلنكليزية مع
ً
ُ
ُ
ُ
الكلمات املفتاحية ،ث َّم املقدمة ،ث َّم املباحث أو املطالب ،ث َّم الخاتمة ،واخيرا قائمة املصادر.
ُ -6يكتب على الصفحة الولى فقط من البحث :مجلة جامعة النبار للعلوم اإلسالمية.
 -7يكون عنوان البحث الرئيس بالحجم ( )18أسود غامق وسط الصفحة الولى.
ُ
 -8تكتب أسماء الباحثين وعنواناتهم ،بالحجم ( )16أسود غامق ( )Boldوسط الصفحة الولى،
أسفل عنوان البحث.
ُ
 -9تترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.
ُ -10يكتب إيميل الباحث تحت اسمه مباشرة ،مع مراعاة الدقة في ذلك.
ُ
 -11تكتب العنوانات الولية( :املقدمة ،املباحث أو املطالب ،الخاتمة ،الهوامش ،املصادر) بالحجم
( )16أسود غامق ( )Boldوسط الصفحة.
ُ
 -12تكتب العنوانات الثانوية بالحجم ( )14أسود غامق ( )Boldيمين الصفحة.
ُ
ُ -13يكتب متن البحث بالحجم ( ،)14مع ضبط الصفحة ،وتترك مسافة بادئة قدرها (1سم) للسطر
الول فقط لكل فقرة من املتن.
ُ
 -14تكتب هوامش البحث بالحجم ( ،)12وتكون في الصفحة نفسها (حواش ي سفلية) أسفل متن
البحث ،على أن يكون رقم الهامش بين قوسين هكذا ،)1( :مع خيار الترقيم لكل صفحة.
ُ -15يشترط كتابة النصوص القرآنية بالرسم العثماني ،ببرنامج( :مصحف املدينة النبوية للنشر
الحاسوبي.)2
ً
 -16يكون ترتيب املصادر بحسب الحروف العربية هجائيا( :أ ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ ،) .... ،مرقمة
ً
ً
ترقيما تلقائيا باستخدام التنسيق الذي يكون فيه الرقم مع نقطة فقط ،هكذا (.).1
 -17املجلة غير ملزمة بقبول البحوث التي يتجاوز عدد صفحاتها عن ( )30صفحة.

النشْــر
أُجـُـوْر َّ
أجورالنشر في الجلة على النحو اآلتي:

ً
ُ
قدره :مائة وخمسة وعشرون ألف
ُ -1يستوفى من الباحثين داخل العراق مبلغا
( )125000دينار عراقي ،عن الـ( )25صفحة الولى من البحث ،فإن زاد على ذلك ُيضاف
ُ
كل صفحة.
مبلغ قدره :ثالثة آالف ( )3000دينار عراقي عن ِ
ُ -2يستوفى من الباحثين خارج العراق مبلغ ًا ُ
قدره :مائة وخمسة وعشرون دوالر،)125$( ،
عن الـ( )25صفحة الولى من البحث ،فإن زاد على ذلك ُيضاف مبلغ ُ
قدره :ثالثة دوالرات

كل صفحة.
( )3$عن ِ
َّ
َّ
ُ -3يبلغ الباحث بالكلفة النهائية لجور النشر لتسديدها ،ويتحمل أجور التحويل كافة.
 -4إذا سحب الباحث بحثه بعد إرساله إلى الخبراءُ ،يعاد املبلغ الذي تم تسل ُ
الباحث
مه من
ِ
ً
مخصوما ُ
منه أجور الخبراء فقط.
َّ
 -5ال ُيزود الباحث بكتاب قبول النشر ،وال ُينشر بحثه إال بعد دفع الجور كاملة.
 -6ينشر البحث بعد استكمال الشروط العلمية والفنية ،وفي العدد الذي َّ
نص عليه
خطاب قبول النشر ،وبحسب ظروف النشر.
ُ -7يزود الباحث بنسخة (مستلة) إلكترونية من بحثه ،يمكن تنزيلها من موقع املجلة.
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ملخص باللغة العربية

 وتهدف هذه،يتطرق هذا البحث إلى دراسة الديانة السمنية التي وردت في المصادر القديمة والمعاصرة
 بيان الديانة السمنية في المصادر القديمة والمعاصرة وجمع النصوص المتعلقة بالسمنية:الدراسة إلى

 المنهج التاريخي والمنهج:سرت في هذا البحث على
 وقد،ودراستها ومقارنتها مع البوذية المعاصرة
ُ
 أن المصادر المعاصرة ترجع أصل: ومن أهم النتائج التي توصلت إليها،االستقرائي والمنهج المقارن
 وأن السمنية هي الديانة،اشتقاق السمنية إلى لفظ سنسكريتي تعني الراهب الذي يكرس نفسه للتأمل

وصفت المصادر القديمة السمنية بأوصاف تتطابق مع البوذية كالقول
 وقد،البوذية وليست الشامانية
ْ
 والقول بأن السمنية دهرية ال يؤمنون باإلله،بأن زعيم السمنية "بوداسف" أو "البد" وهو اسم بوذا ذاته
 وقد أوردت، والقول بأن السمنية تقول بالتناسخ والبوذية تقول بالتناسخ،والبوذيون كذلك ال يؤمنون باإلله

 ومن العقائد التي أوردتها المصادر القديمة عن، واسم مؤسس الديانة،المصادر القديمة أماكن السمنية
. وعبادة األصنام، وإنكار األخبار، والقول بالجزاء، القول بقدم العالم:السمنية

 البوذية، األداين، السمنية:الكلمات املفتاحية
SAMANAM IN ANCIENT AND CONTEMPORARY SOURCES
COLLECTING AND STUDYING

Assist. Prof. Dr. Abdulghani bin
Hammad Al-Zahrani
ummary: This research is concerning with the study of Samanam
religion that mentioned in ancient and contemporary sources. It is
aimed to identify and trace Samanam in ancient and contemporary
sources and collect related data and information to study and
compare it to the recent Buddhism. The researcher used the historical,
inductive and comparative approach. The most important findings, the
researcher found that the origin of Samanam is traced back to the Sanskrit
word which means, the monk who dedicates himself to meditation, and that
Samanam is the Buddhist religion, not shamanism. In addition, ancient sources
described Samanam almost the same as Buddhism and among of these is
describing "bodhisattvas" or "Buddha" himself as the head of Buddhism and
that Samanam and Buddhism believe in reincarnation but not in God. The
ancient sources mentioned the places of Samana and the name of its founder
and part of beliefs that these sources presented about Samana are: "eternity of
the world", "the rewarding" and "idols worshipping".
Keywords: Samanam, religions, Buddhism
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املقدمة:
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثي اًر إلى يوم الدين ...وبعد:
فإن دراسة األديان قد حازت على عناية كبيرة لدى علماء اإلسالم ،ومن تلك
الديانات التي بحثها علماء اإلسالم ونقلوا مقاالتها وآرائها ديانة "السمنية" ،فقد تعددت
المصادر التي ذكرت بعض مقاالتها وأماكن وجودها في فترات تاريخية متفاوتة ،وهناك
مادة علمية في تلك الكتب بحاجة لجمع ودراسة وتحليل ومقارنة مع البوذية المعاصرة
إلثبات نسبتها وصلتها؛ والباحث في العلوم الشرعية بحاجة ماسة لمعرفة السمنية وتاريخها
وعقائدها وأهم ما قيل عنها ،ألن هذه الديانة يرد ذكرها في كتب العقائد وكتب أصول
الفقه ،وكتب الموسوعات والتعريفات وغيرها ،وباالطالع على المصادر اإلسالمية القديمة
فإن النصوص شحيحة جداً عن تلك الديانة وبعض تلك النصوص تتضارب وتتعارض
فيما بينها ،ويحصل في بعضها أخطاء وخلط في بعض األمور ،إال أنه بجمع تلك
النصوص وبحثها ومقارنتها سيتم الخروج بنتائج مهمة عن الديانة السمنية ،ومن األمور
الملحوظة عن تلك النصوص أن تأثير الديانة السمنية كان في القرون األولى فقد كان
ألتباع الديانة السمنية مناظرات حول قضايا عدة مع بعض المسلمين وأهم تلك القضايا
كانت حول إثبات "وجود هللا تعالى" فقد ُعرف عن أتباع السمنية أنهم مالحدة ينكرون
وجود هللا وال يؤمنون إال بما تقع عليه الحواس وهذه القضية كانت مشهورة عنهم وغالب
المصادر اإلسالمية القديمة تذكر ذلك عنهم ،وبعد االطالع على النصوص المتعلقة
بالسمنية في المصادر اإلسالمية القديمة اتضح أن هناك آراء وعقائد أخرى يمكن جمعها
عزمت البحث في هذا الموضوع مستعينا باهلل
مما يعطي تصو اًر عن تلك الديانة ،وقد
ُ
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(الس َمِنيَّة في المصادر اإلسالمية القديمة والمعاصرة جمع
ومتوكالً عليه وقد سميته بـُّ :
ودراسة).

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
 -1قلة األبحاث عن الديانة السمنية على الرغم من الحاجة الملحة إلى التعريف
بهذه الطائفة التي ورد ذكرها في المصادر اإلسالمية القديمة.
 -2كان للديانة السمنية تأثير على بعض األعالم الذين أسهموا في نشأة
الطوائف المنحرفة ،وكان هذا التأثير مباش اًر مع "الجهم بن صفوان" رأس
الجهمية ،وكذلك مع "إبراهيم النظام" المعتزلي.
 -3أن إبراز البحث في السمنية يحتاجه المتخصص في األديان والمذاهب
الفكرية والعقدية وذلك في باب إثبات وجود هللا وما يتعلق باإللحاد.
 -4أن مقالة السمنية أوردها علماء األصول فيما يتعلق بالخبر ،وهناك حاجة
لمعرفة المزيد عنها لدى المتخصص في أصول الفقه.
 -5حصل خطأ لدى بعض المؤرخين والباحثين وكتب اللغة في القديم والحديث
في نسبة السمنية إلى غير النسبة الصحيحة ،وقد توصل الباحثون
المتخصصون في الدراسات الحديثة إلى االشتقاق الصحيح في نسبة
السمنية ،وهذا يحتاج لبحث وتحرير وتصحيح األخطاء الواردة في المصادر
اإلسالمية القديمة والحديثة.
 -6أن مذهب السمنية في قصر المعرفة على اإلدراك الحسي فقط؛ يعد من
المذاهب الفلسفية التي قامت عليها الفلسفة الحديثة في أوروبا فالموضوع
يتكرر عبر التاريخ ،والمقاالت تتلون وتتجدد في شبهات ونظريات جديدة،
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وفي ذلك يقول أحمد أمين« :فكأنهم (أي السمنية) بذلك سبقوا "لوك" ( )1ومن
تبعه ،إذ يقولون" :إن أداة المعرفة الصحيحة هو اإلدراك بالحس وكل األفكار
الراقية الجليلة التي تفوق السحاب رفعة ،وتعلو علو السماء إنما أصلها
الحواس» (.)2

الدراسات السابقة:
هناك بعض الدراسات عن هذه الطائفة وأهمها ما يأتي:
 -1العالقات بين العرب والهند في أغوار التاريخ ،لسيد سليمان الندوي ،من
صفحة (.)238 -226
 -2مقاالت الجهم بن صفوان وأثرها على الفرق اإلسالمية ،للباحث "ياسر
قاضي" ،والكتاب في األصل رسالة ماجستير من الجامعة اإلسالمية بالمدينة
المنورة ،وقد أورد ما يتعلق بالسمنية عند ذكره تأثر الجهم بن صفوان
بالسمنية ،انظر( :الجزء األول /صفحة  83إلى .)94
 -3من هم السمنية؟ ،للباحث فيصل بن علي الكاملي ،مجلة البيان ،العدد ،315
2013م ،من صفحة (.)11-10
 -4السمنية ،محمد مدثر علي ،مجلة الدراسات اإلسالمية ،الجامعة اإلسالمية
العالمية بباكستان ،مجمع البحوث اإلسالمية ،مج ،39 :ع( ،2004 ،3 :
( ،)175–159حاولت الوصول إلى هذا البحث ولم أستطع).

( )1جون لوك 1704-1632م :فيلسوف وسياسي إنجليزي ،كان طبيباً وسكرتي اًر على مجلس المستعمرات،
من أشهر آرائه :رفض المبادئ الفطرية وقوله بأن األفكار تنشأ عن الحواس والتجربة ،من مؤلفاته" :مقال
في الفهم البشري"" ،رسالة في التسامح"" ،في الحكم المدني"" ،بعض األفكار في التربية"" ،عمل العقل".
انظر :وليم كلي رايت ،تاريخ الفلسفة الحديثة .180-154
( )2أحمد أمين ،ضحى اإلسالم .254/2
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وقفت عليها وفيها تخصيص للسمنية بالبحث والدراسة،
هذه أهم الدراسات التي
ُ

وتختلف دراستي عن الدراسات السابقة التي اطلعت عليها بأنها تشمل البحث عن السمنية
في المصادر اإلسالمية القديمة ،وكذلك بحث عقائدها وآرائها ومقارنتها بالمصادر
المعاصرة.

مشكلة البحث:
إن الديانة السمنية يرد ذكرها في كتب عدة ككتب العقيدة وعلم الكالم وأصول
الفقه والتاريخ واضطربت األقوال في اشتقاق نسبتها بين المصادر القديمة والمعاصرة،
وهناك حاجة إلى معرفة واقع هذه الديانة بين القديم والحديث ،وهذه الديانة بحاجة إلى
البحث والدراسة والمقارنة مع البوذية المعاصرة.

تساؤالت البحث:
يجيب البحث عن التساؤالت التالية:
 -1ما السمنية؟
 -2هل السمنية هي البوذية؟
 -3ما الفرق بين السمنية والشامانية؟
 -4هل ورد في المصادر اإلسالمية شيء عن مؤسس السمنية؟
 -5ما عقائد السمنية في وجود هللا والغيبيات؟

حدود البحث:
حدود البحث هو ما يتعلق بالديانة السمنية في المصادر اإلسالمية القديمة سواء
من الناحية اللغوية أو االصطالحية أو التاريخية وما يتعلق بالسمنية من عقائد وآراء
ومقاالت ،وتشمل كتب اللغة والعقيدة وعلم الكالم والتاريخ والتراجم والطبقات ،ومن حدود
البحث المراجع المعاصرة المتعلقة بالديانة البوذية.
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منهج البحث:
سرت في هذا البحث على المنهج التاريخي وذلك في تتبع ما يتعلق بالسمنية في
ُ

اعتمدت على المنهح االستقرائي فقد استقرأت ما يتعلق بالسمنية
كتب التاريخ والبلدان ،و
ُ

وما ورد عن عقائدها وآرائها في كتب أهل السنة وكتب المتكلمين كاألشاعرة والمعتزلة،
وسرت كذلك على المنهج المقارن وذلك بالمقارنة بين المصادر اإلسالمية القديمة التي
ُ

أثبتت أن السمنية
ذكرت ما يتعلق بالسمنية وكذلك مقارنتها مع المصادر المعاصرة التي
ْ
ْ

وسرت على المنهج النقدي عند الحديث عن االشتقاق اللغوي للسمنية وكذلك
هي البوذية،
ُ
عند المفهوم االصطالحي وغير ذلك.

خطة البحث:
وفي ضوء ما سبق جاءت خطة من مقدمة ،ومبحثين :األول :التعريف بالسمنية
في المصادر القديمة والمعاصرة ،وفيه ثالثة مطالب ،األول :التعريف بالسمنية ،والثاني:
ما ورد في المصادر القديمة عن أماكن السمنية ،والثالث :السمنية والديانة البوذية.
أما المبحث الثاني ،فكان في :ما ورد في المصادر القديمة والمعاصرة عن آراء
ومعتقدات السمنية ،وفيه سبعة مطالب ،األول :ما ورد حول مؤسس السمنية والكتب
المقدسة ،والثاني :ما ورد عن إنكار السمنية للخالق واألنبياء وقولهم باإللحاد ،والثالث:
ما ورد عن السمنية حول عقائدهم في الغيبيات ،والرابع :الرابع :ما ورد عن السمنية حول
آرائهم وأقوالهم الكالمية ،والخامس :ما ورد عن السمنية حول العبادات واألخالق،
والسادس :ما ورد حول أساطير السمنية ،والسابع :ما ورد حول افتراق السمنية ،ثم ختمت
البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج والتوصيات.
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املبحث األول:
التعريف بالسمنية يف املصادر اإلسالمية القدمية واملعاصرة
املطلب األول:

التعريف بالسمنية

أوالً :التعريف ابلسمنية من حيث االشتقاق اللُّغوي

الس َمِنَّي ُة بضم السين وفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء بالفتح ،يقول زين
تنطق ُّ

(السمِنَّي ُة) ِبض ِم ِ
الس ِ
ين َوَف ْت ِح اْل ِميمِ»(.)1
َ
الدين الرازي(ت666هـ)َ« :و ُّ َ

وهناك من يضبطها بالشين فيسميهاُّ :
(الش َمنيَّة) ،ويعد أبو الريحان البيروني
(ت440هـ) من أشهر العلماء المختصين بعلم األديان يثبتها هكذا( ،)2وكذلك أبو سعيد
عبد الحي بن الضحاك بن محمود الجرديزي (ت  443هـ) يثبتها بالشين(.)3
أما بخصوص االشتقاق اللغوي للسمنية في المصادر اإلسالمية القديمة يتضح
أنها تعود إلى كلمة (سمنى) ،أو إلى معبد (سومنات) في الهند ،أو إلى (السمن المأكول)،
وفيما يلي بيان ذلك:
 -1القول بأن اشتقاق السمنية يرجع إلى كلمة (سمنى) ،يقول ابن النديم
(ت438هـ)« :ومعنى السمنية منسوب إلى سمنى وهم أسخى أهل األرض واألديان وذلك
أن نبيهم بوداسف أعلمهم أن أعظم األمور التي ال تحل وال يسع اإلنسان أن يعتقدها وال
يفعلها قول" :ال " في األمور كلها فهم على ذلك قوال وفعال وقول" :ال" عندهم من فعل
الشيطان ومذهبهم دفع الشيطان»(.)4

( )1مختار الصحاح ص ،155 :وابن منظور ،لسان العرب .220/13
( )2انظر :البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .30 ،16 ،15 ،5
( )3انظر :الجرديزي ،زين االخبار ص.418 :
( )4ابن النديم ،الفهرست ص.419 :
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 -2القول بأن اشتقاق السمنية يرجع إلى معبد (سومنات)( ،)1يقول اإليجي
(756هـ)« :الطائفة األولى من أنكر إفادته للعلم مطلقا أي زعم أنه ال يفيده أصال ال في
اإللهيات وال في غيرها وهم السمنية المنسوبة إلى سومنات وهم قوم من عبدة األوثان

قائلون بالتناسخ وبأنه ال طريق إلى العلم سوى الحس»( ،)2ويقول المناوي (ت1031هـ):

«السمنية :فرقة تعبد األصنام ،وتقول بالتناسخ ،وتنكر حصول العلم باألخبار نسبة إلى

()3
«الس َمنية:
سومنات قرية بالهند على غير قياس»  ،ويقول حاجي خليفة (ت 1067هـ)ُّ :

قوم من عبدة األصنام يقولون بالتناسخ وينكرون حصول العلم بغير الحواس ،نسبوا إلى

سومنات صنم معروف ،وله قصة مشهورة»(.)4
السمنيَّةِ :
الفرقة المنسوبة إلى سومنات (من أمصار الهند)»(،)5
ويقول البركتيَ ُّ « :
ويقول التهانوي (1158هـ)« :بضم السين وفتح الميم المنسوب إلى سومنات ،وهم قوم من
عبدة األوثان قائلون بالتناسخ وبأنه ال طريق للعلم سوى الحس ويجيء في لفظ النظر»(،)6

جاء في المعجم الوسيط(« :السمنية) فرقة ِباْل ِه ْن ِد دهرية تَقول بالتناسخ وتنكر ُوُقوع اْلعلم
ط ِريق لْلعلم سوى اْلحس قيل ِهي ِن ْس َبة ِإَلى (سومنات) َبْل َدة
باألخبار زاعمين أَن َال َ
َ
ِباْل ِه ْن ِد»( ،)7وقد ذهب أحمد أمين إلى هذا القول في كتابه ضحى اإلسالم(.)8
( )1معبد سومنات :أحد أهم معابد الهندوس ،يقع على ساحل البحر في مكان مصب نهر الغانج في كجرات،
كان قبل أن يهدمه محمود بن سبكتكين سنة 416هـ يحج إليه الهندوس ويقصدونه من كل مكان في الهند،

() 2
()3
() 4
() 5

ويعتقد الهندوس أن األرواح إذا خرجت تنتقل إليه ،وكان يخدم هذا المعبد ألف من البراهمة ،وثالثمائة
يحلقون رؤوس الحجيج ولحاهم ،وثالثمائة رجل وخمسمائة امرأة يغنون ويرقصون عند بابه ،أعيد بناء
المعبد سنة 1951م ،انظر :البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة  ،429وابن خلكان ،وفيات األعيان
 ،179-178/5وموقع المعرفةhttps://www.marefa.org
اإليجي ،المواقف .130/1
المناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف ص.197 :
حاجي خليفة ،سلم الوصول إلى طبقات الفحول .34/5
البركتي ،التعريفات الفقهية ص.116 :
التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  ،976/1وانظر نفس المرجع.1709/2 :

()6
( )7المعجم الوسيط .452/1
( )8انظر :أحمد أمين ،ضحى اإلسالم .253/2
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 -3القول بأن اشتقاق السمنية يرجع إلى (السمن المأكول) ،وإلى ذلك ذهب بعض

الفقهاء األصوليين كما يذكر ذلك عنهم نجم الدين الطوفي (ت716هـ) ،يقولَ « :س ِم ْع ُت
ير ِمن ع َّ ِ
ِ
السمِنَّيةُ ِ -بَف ْت ِح ِ
ِ
ينَ ،ب ْل و َخ َّ ِ ِ
الس ِ
ين َو ُس ُكو ِن
ُصولِِي َ
َكث ًا ْ َ
اصته ْمَ ،يُقولُو َنْ َّ :
َ
امة اْلُفَق َهاء ْاأل ُ

ول .وبعضهم يُقول :ال َّس َّمِنَّيةُ ِ -بض ِم ِ
السم ِن اْلمأ ُ ِ
اْل ِمي ِم  -وَي ْعتَِق ُد َ ِ ِ
الس ِ
ين َوَف ْت ِح
َ
ْك َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ
ون َها ن ْس َب ًة إَلى َّ ْ َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
يد»(.)1
يها تَ ْشد ٌ
اْلمي ِم َوتَ ْشديد َها َ -وَل ْي َس ف َ

أما المراجع الحديثة فهي ترجع األصل اللغوي للسمنية إلى كلمة (سمانا) =(سمني)،

أو كلمة (شرمانا) ،أو الديانة (الشامانية) وفيما يلي بيان ذلك:
 -1القول بأن اشتقاق السمنية يرجع إلى كلمة(سمانا) أو (سمني) ،وهم طائفة
خاصة من الرهبان البوذيين ،يقول الدكتور عبدهللا نومسوك« :وهي على التحقيق اسم
لطائفة خاصة من الرهبان البوذيين الذي يكرسون النفس على التنسك والتأمل ،ألن كلمة:
"سمانا" أو "سمني" ( )Samani ،Samanaفي اللغة البالية تعني المنخرط في سلك
الرهبنة ،أو المتواضع المترهب»(.)2
ومن المراجع المعاصرة من يرجع أصل اشتقاق السمنية إلى الكلمة السنسكريتية
(سرمن)=(شرمانا) وإلى ذلك ذهب المستشرق البريطاني ماكس موللر(ت1900م)،
والدكتور علي زيعور(.)3

( )1الطوفي ،شرح مختصر الروضة .75/2
( )2د .عبدهللا نومسوك ،البوذية ص 370الحاشية.
( ) 3علي زيعور ،أستاذ جامعي لبناني اهتم بدراسة علم النفس ،ولديه عدد من الكتب في مجال الفلسفة األديان،
من كتبه في مجال علم النفس" :التحليل النفسي للذات العربية"" ،علم النفس في ميادينه و طرائقه"" ،أحاديث
نفسانية اجتماعية" ،ومن كتبه في مجال األديان" :الفلسفة في الهند"" ،الفلسفة العملية والنظرية في الهند
والصين"" ،النظريات في فلسفة الوجود والعقل والخير" ،وغيرها من الكتب.
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(سرمن)=(شرمانا) ،يقول سيد
 -2القول بأن اشتقاق السمنية يرجع إلى كلمة
ْ
سليمان الندوي« :ووجدت األستاذ ايليوت( )1يقول نقال عن األستاذ مولر وغيره إن المراد
بالسمنية البوذيون وأصلها السنسكريتي "سرمن" وهي كلمة تدل على معنى الفقير الديني،
كما أن أيليوت يضيف بأن الرحالين والمؤرخين اليونان هم اآلخرون ذكروها باسم سرامينس
وسرمينيا وسيموني»( ،)2ويقول الدكتور علي زيعور« :وأنا أرى أن السمنية هي طائفة
الشرمانا ،أي جماعة "الذين يبذلون الجهد" ،وهم الذين يكرسون النفس للتنسك والتأمل.
ْ
(س َمن ،بحسب النقل العربي
وهؤالء ،الشرمانا ،وجدوا إلى جانب البرهمانيين .أما كلمة سامانا َ
شرمانا .وبعبارة أخرى فإن
القديم للفظة السنسكريتية) فهي تطور للكلمة السنسكريتية ْ
السمن ،أو َّ
الش َمن ،لقب جماعة من الروحانيين البوذيين»(.)3
السمنية ،أو الشمنية ،أو َّ

 -3القول بأن اشتقاق السمنية يرجع إلى كلمة (الشامانية)( ،)4وهي اسم ديانة

معروفة قديماً وحديثاً ،ومن الذين ذهبوا إلى هذا الرأي الباحث ياسر قاضي في بحثه
للماجستير عن الجهم بن صفوان ،يقول« :ومن الجدير بالذكر أنني بحثت عن معلومات
حول هذه الفرقة في كثير من المصادر اإلنجليزية ،فلم أجد لها ذكر اصالً إال ما وجدت

( )1هنري إليوت 1853-1808م :مستشرق إنجليزي ،عني بتاريخ المسلمين في الهند ،من كتبه" :فهرس كتب
المؤرخين الذين كتبوا عن الهند اإلسالمية" ،و"فتح العرب لبالد السند واستقرارهم فيها"" ،تاريخ الهند تحت
تاريخ المسلمين" ،مرض وسافر من الهند وتوفي في جنوب أفريقيا ،انظر :عبدالرحمن بدوي ،موسوعة
المستشرقين .50-49
( )2سيد سليمان الندوي ،العالقات بين العرب والهند في أغوار التاريخ .227
( )3علي زيعور ،الفلسفة في الهند .263
( ) 4الشامانية :ديانة قديمة موطنها األصلي في آسيا الوسطى والشمالية تأثرت بأديان عدة كالبوذية والمجوسية
وغيرها ،يزعمون أن آلهة التينجري خلقت الشامان األول على هيئة نسر على شكل الكائن األعلى ،يدعي
الشامانيون القدرة في التعامل مع األرواح وعالجها وطرد الشياطين ويصاحب ذلك ضرب الطبول وتقليد
أصوات الحيوانات .انظر :ميرسيا إلياد ،تاريخ المعتقدات واألفكار الدينية .26-16/3
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()1
(ش َمن)
عن ديانة (الشمن)» ،ويقول عند التعريف بهم« :وهم معروفون بالـ َ

( ،)Chmanismويظهر من دراسة عقائدهم أنهم انحرفوا كثي اًر عبر العصور عن عقائدهم
القديمة ،حيث اهتمامهم الرئيس هو عالج األمراض الطبية والنفسية بتكليم الحيوانات ،ذلك
ألنهم يعتقدون أن الحيوانات قادرة على الكالم ،فيتكلمون معهم بطرق سحرية .وأظن أن
الذي أداهم إلى هذا قول قدمائهم بتناسخ األرواح ،فيظنون أن روح اإلنسان داخلة في هذا
الحيوان الذي يخاطبونه .وعددهم قليل جداً ،وهم موجودون في قبائل المغول ،والهنود الحمر
في أمريكا .والكتابات عنهم نادرة ،ولكن أكاد أجزم بحسب ما اطلعت عليه أن هذه الديانة
هي ما تبقى من (السمنية) ،وذلك ألمور منها:
 .1تشابه االسمين (علماً بأن بعض المصادر اإلسالمية لقبهم بـ :الشمنية)

 .2وألن (الشمن) المعاصرين ال يؤمنون بوجود إله خالق الكون أصالً ،وهذا أمر
نادر جداً عند الديانات القديمة.

 .3كما أن (الشمن) يذكرون أصولهم من بالد آسيا ،وهذا يتطابق مع أصل
(السمنية ،إذ كانوا قوماً من الهند.

 .4ثم عادتهم في تكليم الحيوانات فيها إشارة إلى عقائد (السمنية) كما أسلفت»(.)2
لكن هناك من ينفي هذه النسبة يقول الدكتور علي زيعور« :ليست السمنية هي
السامانية (الشامانية  )Chmanismeأي ذلك المذهب القائل بوجود نوعين من األرواح
(شريرة وطيبة) يمآلن األرض والسماء ،وبإمكانية الكاهن (وهو السامان) على رد األرواح
الشريرة واجتالب الطيبة بواسطة تأمل قبة السماء .وقد ذكر المسعودي السامانية ،وكانت
هذه عبادة األتراك قبل اإلسالم؛ ومنها جاء اسم الدولة السامانية فيما بعد ،تقول السامانية

( )1ياسر قاضي ،مقاالت الجهم بن صفوان وأثرها على الفرق اإلسالمية  83/1الحاشية.
( )2المرجع السابق 86-85/1 ،الحاشية.
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بالقتل ،وال تخيف اإلنسان من الشر؛ وليس ذلك هو مذهب السمنية .وبين اللفظتين فرق في
النطق؛ وكان كل منهما مختلفاً عن مكان اآلخر.
والخالصة ،السمنية غير السامانية (دين الترك القديم ،والقائلة بنوعين من األرواح
تحت سلطة السامان أي الكاهن) .فالسمنية طائفة بوذية .وقد اعتبرها البيروني وابن النديم
ذات نزعة تشكيكية ،وتقول بأن ال معرفة ممكنة خارج متناول الحس»(.)1
مما تقدم يتضح تضارب االشتقاق اللغوي للسمنية في القديم والحديث ،ففي المصادر
اإلسالمية القديمة ترجع نسبة السمنية :إلى كلمة (سمنى) ،أو إلى معبد (سومنات) في
الهند ،أو إلى (السمن المأكول) ،والقول األول الذي ذهب إليه ابن النديم هو أقرب للصواب
مع أنه لم يبين أصل االشتقاق هل هو مكان أم وصف ،أما القول بأنه نسبة لمعبد
سومنات فال يصح ألن هذا المعبد من معابد الهندوس ويعبدون فيه إلههم (شيفا) وال
عالقة للبوذيين به ،ألن صنم سومنات يعبده الهندوس ويزعمون أنه مقر إلههم شيفا ،وأما
تسميته بذلك فيقول البيروني«( :سومنات» و «سوم» هو القمر و «نات» الصاحب فهو
()2

«صاحب القمر» ،وقد قلعه األمير محمود

 في سنة ست عشرة وأربع مائة للهجرة،

وكسر أعاله وحمله مع عالقه الذهبي المرصع المكلل الى مستقره بغزنين ،فبعضه مطروح
في ميدانها مع «جكر سوام» الصنم الشبهي المحمول من «تانيشر» ،وبعضه على باب
جامعها يمسح به األقدام من التراب ومن البلل)( ،)3ويتضح أن سومنات أحد ألقاب شيفا

( )1علي زيعور ،الفلسفة في الهند .263
( )2أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أبي منصور سبكتكين الغزنوي 422-361هـ ،لقب بسيف الدولة ثم
لقبه الخليفة العباسي القادر باهلل بيمين الدولة وأمين الملة ،فتح كثي اًر من بالد الهند وبنى المساجد وهدم
المعبد الهندوسي سومنات ،كان محباً للعلم ومولعاً بعلم الحديث ،كان مقر حكمه بغزنة وهي بأفغانستان
حاليا .انظر :ابن خلكان ،وفيات األعيان  ،182-175/5الذهبي ،سير أعالم النبالء .495-483/17
( )3البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .429
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ألنهم يسمونه بأسماء وألقاب كثيرة .وأما القول بأن نسبة السمنية للسمن فهذا ال يصح
مطلقاً وبعيد وغريب جداً.
أما الدراسات الحديثة فقد خلصت إلى ثالثة أقوال كما تقدم :األول :سمانا أو سمني
وهي طائفة خاصة من الرهبان البوذيين ،والثاني :سرمن أو شرمانا وهم الذين يكرسون
النفس للتنسك والتأمل ،والثالث :الشامانية الديانة المعروفة ،وأرى أن أقرب األقوال بأنه
مصطلح سنسكريتي قديم كما في القول األول والثاني ،وحتى لفظ شامان يعود إلى اللغة
السنسكريتية ،جاء في موسوعة ويكيبيديا« :فإن كلمة شامان مأخوذة من الكلمة السنسكريتية
صرمنصاص ) ،(Sramanasوتعني المتعبد الصوفي ،وهو اسم يطلق على الكاهن
البوذي لدى القبائل التي تحتل شمال آسيا»( ،)1وبناء عليه فلفظ السمنية أو الشمنية يرجع
إلى األصل السنسكريتي (سمانا أو سمني) ،و(سرمن أو شرمانا ) وهي من األلفاظ التي
تطلق على الرهبان البوذيين.

اثنياً :التعريف ابلسمنية من منظور علماء املسلمني
ننتقل إلى التعريف بالسمنية من جهة االعتقادات واآلراء من منظور علماء
المسلمين ،فيذكرون عن السمنية أنهم :دهريون ال يؤمنون بوجود هللا ،ويعبدون األصنام،
ويقولون بالتناسخ ،وينكرون وقوع العلم باإلخبار ،ويحصرون العلم في الحواس الخمس،
يقول الزمخشري (ت538هـ) ،في مادة (س م ن)« :وذهب مذهب السمنية وهم دهريون

()2
«السمِنيَّةِ ،بض ِم ِ
الس ِ
ين َوَف ْت ِح اْل ِميمِِ ،ف ْرَقةٌ
َ
من الهند»  ،ويقول ابن منظور (ت711هـ)َ ُّ :
ِ
ِ
ِ
ع اْل ِعْل ِم ِ
َّ
باإلخبار» ( ،)3ويقول المقدسي (ت
ناسخ َوتُْنك ُر وقو َ
م ْن َع َب َدة األَصنام تَُق ُ
ول بالت ُ

نحو 355هـ)« :ويزعمون أن أهل الصين عامتهم الثنوية والسمنية ولهم فرخارات فيها أصنام

( )1شامانية https://ar.wikipedia.org/wiki/
( )2الزمخشري ،أساس البالغة .475/1
( )3ابن منظور ،لسان العرب 220/13
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لهم يعبدونها هذا دينهم ولهم آداب وأخالق وحذق بلطيف التركيبات وعجيب الصنائع وال
يوجد في غيرهم»( ،)1ويقول عن أهل الصين« :ودينهم السمنية والثنوية وعبادة األوثان»(،)2
ويقول الخوارزمي (ت387هـ)« :السمنية :هم أصحاب سمن وهم عبدة أوثان يقولون بقدم
الدهر وبتناسخ األرواح وأن األرض تهوي سفالً أبداً وكان الناس على وجه الدهر سمنيين
وكلدانيين فالسمنيون هم عبدة األوثان فالكلدانيون هم الذين يسمون الصابئية والحرانيين

وبقاياهم بحران والعراق ويزعمون أن نبيهم بوذا سف الخارج في بالد الهند وبعضهم يقولون:
هرمس فأما بوذاسف فقد كان في أيام طهمورث الملك وأتى بالكتابة بالفارسية وسمي هؤالء
صابئين في أيام المأمون فأما الصابئون على الحقيقة ففرقة من النصارى وبقايا السمنية

()3
(السمِنَّيةُ) ِبض ِم ِ
الس ِ
ين َوَف ْت ِح
َ
بالهند والصين»  ،ويقول زين الدين الرازي (ت666هـ)َ « :و ُّ َ

ِ
اْل ِمي ِم ِف ْرَقةٌ ِم ْن َع َب َد ِة ْاألَصَنا ِم تَُق ِ َّ
َخ َب ِار»(.)4
ع اْل ِعْل ِم ِب ْاأل ْ
اس ِخ َوتُْنك ُر ُوُقو َ
ُ
ْ
ول بالت َن ُ

ووقع في بعض المصادر اإلسالمية القديمة خلط في نسبة بعض المسميات الخاصة

بالهندوسية ونسبوها خطأ للسمنية ومن ذلك نسبة طبقة البراهمة المعروفة والتي تتولى
المناصب الدينية في الديانة الهندوسية إلى السمنية! ،جاء في كتاب العين للخليل بن أحمد
الب َرْه َم ُن بالسمنية :عالمهم وعابدهم»( ،)5ويقول الزبيدي
الفراهيدي (ت170هـ)« :برهمنَ :

الموحد ِة ،وفتُ ِح الر ِاء وسكو ِن ِ
الس َمنيَّة
بكس ِر
وفت ِح الميمِ :عالِ ُم ُّ
الهاء ْ
َّ َ
(ت1205هـ)َ « :
البرْه َم ُنْ ،

وعاِب ُدهم»( ،)6وقد ورد هذا الخطأ في بعض المعجمات المعاصرة« :البرهمن والبرهمن:
العالم بالسمنية ،أو هو عالم السمنية ،وهم قوم بالهند دهريون يقولون بالتناسخ .وأحسبه واحد

( )1المقدسي ،البدء والتاريخ .19/4
( )2المقدسي ،البدء والتاريخ .61/4
( )3الخوارزمي ،مفاتيح العلوم ص.55 :
( )4زين الدين الرازي ،مختار الصحاح ص.155 :
( )5الخليل بن أحمد ،العين .130/4
( )6الزبيدي ،تاج العروس .251/34
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البراهمة»( ،)1والمصادر اإلسالمية التي اختصت باألديان تذكر البراهمة وأنهم ال يقولون
بالنبوات مع إقرارهم بوجود هللا( ،)2وهناك فرق كبير بين ديانة تؤمن باآللهة حتى مع القول
بتعددها وكثرتها (الهندوسية) ،وديانة تنكر وجود هللا وال تؤمن بأي إله لهذا الكون (البوذية).
وجاء في بعض المصادر المعاصرة أن السمنية حركة رهبانية تأسست عليها الديانة
البوذية والجينية وتأثرت بها الهندوسية وظهرت قبل الميالد بقرن( ،)3وهذا القول ال يصح:
ألن هذا االستنتاج جاء في بعض بحوث الغربيين المعاصرة ،بينما المصادر اإلسالمية
القديمة اهتمت بتدوين مسميات األديان في وقتها وهم أكثر دراية من الغربيين الذين جاءوا
بعد علماء المسلمين بزمن بعيد ليبحثوا في أمرها ،ثم إن الديانة البوذية والجينية تأسست قبل
الميالد بأربعة قرون فكيف يقال بأن السمنية تأسست عليها البوذية والجينية!! ،وقد عرف
المسلمون السمنية في القرون األولى وبذلك مضى على البوذية أكثر من ألف سنة هذا القول
بعيد جداً وفيه تناقض وهنا ينبغي التعويل على المصادر اإلسالمية القديمة ألنها على دراية
بهذه الديانة والتي وإن اختلف مسماها فهي ذاتها البوذية من غير شك ،كما أن البراهمة يرد
ذكرهم في المصادر اإلسالمية القديمة ومسماهم اليوم الديانة الهندوسية.

املطلب الثاني:

ما ورد يف املصادر القدمية عن أماكن السمنية

ذكرت المصادر اإلسالمية القديمة أماكن وجود السمنية ،ويتضح من خالل تلك

النصوص أنها وصلت ألماكن بعيدة عن موطنها األول (الهند) ،فقد وصلت إلى العراق
والموصل وإلى حدود الشام ،وأنها كانت ديانة أكثر من وراء النهر (آسيا الوسطى) ،وديانة

( )1أحمد رضا ،معجم متن اللغة .284/1
( )2انظر :مفاتيح العلوم ،الخوارزمي ص ،55 :والفصل في الملل واألهواء والنحل ،ابن حزم  ،86/1والملل
والنحل ،الشهرستاني .602/2
( )3انظر :من هم السمنية؟ ،فيصل بن علي الكاملي ،مجلة البيان ،العدد 2013 ،315م ،صفحة  ،11وانظر:
الموسوعة ويكيبيديا السمنية ،تم الرجوع بتاريخ 2022/4/21م.
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أهل خراسان وفارس ،والصين ،والهند ،وأهل السند (باكستان حالياً) جاء في فتوح البلدان
للبالذري (ت279هـ)« :وأتى مح َّمد بن اْلَق ِ
اسم البيرون وكان أهلها بعثوا سمنيين منهم ِإَلى
َُ ْ
الحجاج فصالحوه فأقاموا لمحمد العلوفة وأدخلوه مدينتهم ووفوا بالصلح وجعل ُم َح َّمد ال
يمر بمدينة إال فتحها َحتَّى عبر نه ار دون مهران فأتاه سمنية سريبدس فصالحوه عمن
خلفهم ووظف عليهم الخراج وسار ِإَلى سهيان ففتحها ،ثُ َّم سار ِإَلى مهران فنزل في وسطه
فبلغ ذلك داهر واستعد لمحاربته وبعث مح َّمد بن اْلَق ِ
الر ْح َم ِن
اسم ُم َح َّمد ْبن مصعب ْبن َع ْبد َّ
َُ ْ
الثقفي ِإَلى سدوسا في خيل وحمارات ،فطلب أهلها األمان والصلح وسفر بينه وبينهم
من الزط
السمنية فأمنهم ووظف عليهم خرجا وأخذ منهم رهنا وانصرف ِإَلى ُم َح َّمد ومعه َ
أربعة آالف فصاروا مع ُم َح َّمد ،وولى سدوسان رجالً»( ،)1ويقول المسعودي (ت346هـ)
عن أهل الصين« :ودينهم دين من َسلف ،وهي ملة تدعى السمنية»( ،)2وجاء في كتاب
البدء والتاريخ للمقدسي (ت :نحو 355هـ) ،عند ذكر أهل الصين« :قالوا وإذا َّقلت األمطار
وغلت األسعار جمع الملك السمنية وسدنة األصنام ويهددهم بالقتل إن لم يأتوا بالمطر

فال يزالون محبوسين معتقلين حتى يأتي المطر»( ،)3ويقول الملطي (ت377:هـ):
«السمنية صنف من العجم بناحية خراسان»( ،)4ويقول ابن النديم (ت438هـ)« :أول من

دخل بالد ما وراء النهر من غير السمنية من األديان المنانية» ( ،)5ويقول« :مذاهب السمنية:

قرأت بخط رجل من أهل خراسان قد ألف أخبار خراسان في القديم وما آلت اليه في الحديث
وكان هذا الجزء يشبه الدستور قال نبي السمنية بوداسف وعلى هذا المذهب كان أكثر أهل

ما وراء النهر قبل اإلسالم وفي القديم»(.)6

( )1البالذري ،فتوح البلدان ص.421 :
( )2المسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر .154/1
( )3المقدسي ،البدء والتاريخ .21/4
( )4الملطي ،التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع ص.99 :
( )5ابن النديم ،الفهرست ص.410 :
( )6ابن النديم ،الفهرست ص.419 :
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ويقول أبو الريحان البيروني (ت440هـ)« :ومما زاد في النفار والمباينة أن الفرقة
المعروفة بالشمنية على شدة البغضاء منهم للبراهمة هم أقرب إلى الهند من غيرهم ،وقد
كانت خراسان وفارس والعراق والموصل إلى حدود الشام في القديم على دينهم إلى أن نجم
«زردشت» من اذربيجان ودعا ببلخ إلى المجوسية وراجت دعوته عند «كشتاسب» وقام
بنشرها ابنه «إسفنديار» في بالد المشرق والمغرب قه اًر وصلحاً ونصب بيوت النيران من
الصين إلى الروم ،ثم استصفى الملوك بعده فارس والعراق لملتهم فانجلت «الشمنية» عنها
إلى مشارق بلخ وبقي المجوس إلى اآلن بأرض الهند ويسمون بها «مك»» ( ،)1ويقول
الجرديزي (ت443هـ) عند ذكره معارف أهل الهند« :البراهمة :وليس فيهم الملك ،وهم
يسجدون للسمنيين ،والسمنيون ال يسجدون لهم»( ،)2ولعل هذا من عادة الهندوس وأما سلطة
قرب البوذيين وقد مات
السمنيين فقد كانت زمن الملك الهندي أشوكا (ت232ق.م) الذي َّ
قبل هذا الزمن بفترة بعيدة( ،)3وهناك تفسير آخر لذلك وهي عادة الهندوس فهم كذلك يسجدون
لكل وافد عليهم لديانتهم بعقيدة وحدة الوجود ،وكذلك «هناك فكرة هندوسية سائدة في البالد
وهي (أن كل فكر صالح مصدره (الفيدانت)" ومن عادة النساك والرهبان التأثر االنفعالي
بحكم ونصائح بدون الوثوق بقائلها.
جرتهم إلى االعتقاد بأمور كثيرة ال برهان عليها من الدين والعقل.
وهذه الفكرة َّ
والرهبان البوذيون كانوا يتجولون في المدن والقرى مبلغين تعاليم بوذا»( ،)4بل عد الهندوس
حلت روح فشنو فيه( .)5ولعل سبب ذلك نبوءة ذكرت في كتب
بوذا من األخيار الذين ْ

( )1البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .16-15
( )2الجرديزي ،زين االخبار ص.415 :
( )3انظر :أحمد شلبي ،أديان الهند الكبرى  ،174عبدالمنعم النمر ،تاريخ اإلسالم في الهند .81
( )4األعظمي ،دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند .638
( )5انظر :أحمد عبدالغفور عطار ،الديانات والعقائد .136/1
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الهندوس بخروج بوذا وأن ذلك يضعف سلطان البراهمة ويقل قدرهم ويجترئ عليهم الضعفاء
يقول البيروني (في خواص الجوكات األربعة وذكر كل المنتظر في آخر رابعها)« :إذا دخل
كلجوك أرسلت «بدهودن بن شدهودن» الصالح لبث الخير في الخلق ،فيبدل «المحمرة»
المعتزون إليه ما أورد ويذهب قدر البراهمة من حينئذ حتى يجترئ عليهم «شودر» خادمهم
ويقاسمهم و «جندال» الهبات واألعطية»(.)1
ويقول البكري (ت487هـ)« :وملة الصين تُدعى الشمنية»( ،)2ويقول النويري

(ت733هـ) في ذكر أخبار ملوك الصين« :ودينهم دين من سلف من آبائهم ،وهي ملة
تدعى السمنية ،عباداتهم نحو من عبادات قريش قبل اإلسالم ،يعبدون الصور ويتوجهون
نحوها بالصلوات .فاللبيب فيهم يقصد بصالته الخالق عز وجل ،ويقيم التمثال من األصنام
وغيرها مقام قبلة .والجاهل ومن ال علم له يشرك هذه التماثيل بإالهية الخالق ويعتقدهما
جميعا ،وأن عبادتهم األصنام تقربهم الى هللا زلفى ،وأن منزلتهم في العبادة تنقص عن البارئ
لجاللته وعظمته وسلطانه ،وأن عبادتهم لهذه األصنام طاعة له ووسيلة ،الى أن ظهرت في
أهل الصين آراء ونحل حدثت من مذاهب الثنوية وأهل الدهر .وقد كانوا قبل ذلك في اآلراء
وعبادة التماثيل على حسب ما عليه عوام الهند وخواصهم ،فتغيرت أحوالهم وبحثوا وتناظروا،
إال أنهم ينقادون في جميع أحكامهم الى ما نصب لهم من القاعدة التي قدمناها .قال :وملكهم
متصل بملك الطغرغر .وكان اعتقاد الطغرغر القول بإله النور والظلمة ،وكانوا قبل ذلك
جاهلية جهالء ،سبيلهم في االعتقاد سبيل أنواع الترك ،إلى أن وقع إليهم شيطان من شياطين
المانية ،فزخرف لهم كالماً يريهم فيه تضاد هذا العالم وتنافيه من موت وحياة وصحة وسقم

وغنى وفقر وضياء وظالم واجتماع وافتراق واتصال وانفصال وشروق وغروب ووجود وعدم

وليل ونهار وغير ذلك من سائر المتضادات ،وذكر لهم أنواع اآلالم المعترضة ألجناس
( )1البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة ص.320 :
( )2البكري ،المسالك والممالك  ،256/1وانظر :الحميري ،الروض المعطار في خبر األقطار ص. .371 :
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الحيوان الناطق والصامت ،وما يعرض لألطفال والبله والمجانين ،وأن الباري غنى عن
إيالمهم ،وأراهم أن هناك ضداً شديداً دخل على الخير الفاضل في فعله وهو هللا ،تعالى هللا
عما يقولون علواً كبي اًر ،فاجتذب بذلك عقولهم ودانوا به .فإذا كان ملك الصين سمني المذهب
يذبح الحيوانات ،فتكون الحرب بينه وبين ملك الترك قائمة ،وإذا كان ماني المذهب كان

األمر بينهم مشاعاً»(.)1

املطلب الثالث:

السمنية والديانة البوذية

مما تقدم يتضح أن "السمنية" هي "البوذية" وذلك لما يأتي:
وصلت إليها السمنية ،وبعض تلك البلدان بقيت
أوالً :ما ورد عن أسماء البلدان التي
ْ
فيها شواهد بقايا تماثيل بوذا والتي تؤكد تطابق ما ذكر في كتب التاريخ عن مواطن السمنية،
كما هو الحاصل مع تماثيل بوذا في باميان في أفغانستان ،وكذلك كما هو الواقع اليوم عن
مواطن البوذية فلها وجود كبير في الصين وما حولها ،وبعض المصادر القديمة انفردت
بذكر وصول البوذية إليها كوصولها إلى العراق وبالد الشام ،وأكدت بعض المصادر
المعاصرة ذلك(.)2
اثنياً :التصريح بأن السمنية هي البوذية وأول من قال بذلك أحد العلماء المتقدمين
وهو من المعاصرين ألبي الريحان البيروني (ت440هـ) ،وهو أبو سعيد عبد الحي بن
الضحاك بن محمود الجرديزي (ت 443 :هـ) يقول عند ذكره طوائف أهل الهند« :وتقول
الطائفة الرابعة :إن الثواب والعقاب متناسخين فى السعادة والشقاء ،والجنة والنار على قدر
العمل والذنب ،وليس هناك أبد ،ولما كان اإلنسان يجد الثواب على قدر الفعل فإنه يخرج

( )1النويري ،نهاية األرب في فنون األدب .329-328/14
( )2انظر :البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة  ،16-15والبوذية وتأثيرها في الفكر والفرق اإلسالمية المتطرفة،
لمحمد علي الزعبي وعلي زيعور .157 ،155 ،143 ،109
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من هناك (وال يخلد) ،وهذا قول الشمنية الذين يسمونهم :البوذيين»( .)1ومن العلماء
المعاصرين الدكتور عبدهللا نومسوك في بحثه عن البوذية -وقد تقدم معنا النص في التعريف
اللغوي ،-وكذلك سليمان الندوي وهو من علماء الهند ،يقول« :وأما السمنية فهي اسم لطائفة
البوذية المعارضة للبراهمة»(.)2
اثلثاً :أن البيروني ذكر عداء الشمنية للبراهمة تحديداً وهذا من األصول التي قامت
عليها البوذية وهي إلغاء طبقة البرهمية التي استأثرت بالمناصب الدينية ،وكذلك نظام التمييز
الطبقي( ،)3يقول البيروني« :ومما زاد في النفار والمباينة أن الفرقة المعروفة بالشمنية على
شدة البغضاء منهم للبراهمة هم أقرب إلى الهند من غيرهم»( ،)4وتارة يسميهم البيروني
المحمرة يقول« :المحمرة أصحاب البد»( ،)5ويقول« « :البد» صاحب المحمرة الشمنية»(،)6
ألن البوذيين يلبسون الثوب األحمر ،وبذلك يتضح أنهم هم البوذيون ألنهم يلبسون هذا اللون
إلى اآلن.
رابعاً :عن طريق تفاصيل بعض المناظرات الحاصلة من السمنية مع بعض

المسلمين قديماً وكذلك ما ذكر عنهم من مقاالت أنهم ينكرون وجود اإلله وأنهم سفسطائيون
مالحدة؛ وهذا ينطبق تماماً على البوذية فبوذا دعا إلى إنكار اإلله وأنكر على الهندوس القول
بتعدد اآللهة ،بينما غاية ما يذكره المؤرخون المسلمون عن الهندوس "البراهمة" أنهم ينكرون

النبوات ولم يذكروا عن "البراهمة" أنهم كانوا ينكرون الخالق بل يقولون عنهم أنهم ينكرون

( )1الجرديزي ،زين االخبار ص.418 :
( )2سيد سليمان الندوي ،العالقات بين العرب والهند في أغوار التاريخ .225
( )3انظر :عبدالمنعم النمر ،تاريخ اإلسالم في الهند  ،83 ،79أحمد شلبي ،أديان الهند الكبرى .169
( )4البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .15
( )5البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .104
( )6البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .122
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النبوات مع قولهم بتوحيد الصانع ،وشتان بين من يؤمن بإله مع قوله بالشرك وبين من ينكر
اإلله بالكلية.
خامساً :أن المقارنة بين عقائد وآراء والسمنية وبين عقائد وآراء البوذية يتضح
التطابق الكبير البين بينهما ،وفي ثنايا المبحث التالي سيتضح هذا األمر بكل وضوح بما ال
يدع مجاالً للشك بأن السمنية هي ذاتها الديانة البوذية ،ومن أبرز تلك المقارنات التصريح
بأن مؤسس السمنية هو البد أو بوذا سف ،وهو ذاته اسم بوذا.
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املبحث الثاني:
ما ورد يف املصادر القدمية واملعاصرة حول السمنية
املطلب األول:

ما ورد حول مؤسس السمنية والكتب املقدسة

 -1مؤسس السمنية :ذكر مؤرخو األديان أن مؤسس السمنية هو( :بودا سف) أو
(البد) كما ذكر البالذري (279هـ) ،والخوارزمي (ت387هـ) ،وابن النديم (ت438 :هـ)،
والبيروني (ت440هـ) ،والشهرستاني (ت548هـ)( ،)1و(بودا سف) و(البد) هو بوذا والنطق
متقارب ،يقول الدكتور عبدهللا نومسوك« :لعل هذه الكلمة "بوداسف" هي نفس كلمة
"بودهي ساتوا"»( ،)2ويقول« :والمراد من كلمة :البد :أي صنم بوذا ،ولعل أصل هذه الكلمة
هو :بودها :أو :بدها :أي بوذا في التعريب المشهور (.)3(»)Buddha
وورد كذلك اسم آخر لبوذا وانفرد بذكره الشهرستاني ،وفي ذلك يقول« :ومعنى
"البد" عندهم شخص في هذا العالم ال يولد ،وال ينكح ،وال يطعم ،وال يشرب ،وال يهرم ،وال
يموت .وأول "بد" ظهر في العالم اسمه "شاكمين" وتفسيره :السيد الشريف .ومن وقت ظهوره
إلى وقت الهجرة خمسة آالف سنة»( ،)4و(ساكيموني) أحد ألقاب بوذا )(Sakya Muni
وهو أحد ألقاب بوذا ومعناه :المتبتل والمنعزل من قبيلة ساكيا(.)5
 -2كتب السمنية :لم يرد في المصادر اإلسالمية شيء يذكر عن كتب السمنية،
فالبيروني لم يقف على كتبهم ،يقول « :وألني لم أجد كتابا للشمنية وال أحدا منهم استشف

( )1انظر :البالذري ،فتوح البلدان  ،423الخوارزمي ،مفاتيح العلوم ص ،55 :ابن النديم ،الفهرست ص419 :
البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة  ،122 ،104الشهرستاني ،الملل والنحل .603/2
( )2انظر :د .عبدهللا نومسوك ،البوذية ص 370الحاشية.
( )3د .عبدهللا نومسوك ،البوذية ص 368الحاشية.
( )4الشهرستاني ،الملل والنحل 603/2
( )5انظر :د.عبدهللا نومسوك ،البوذية .88
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من عنده ما هم عليه فإني إذا حكيت عنهم فبوساطة «اإليرانشهري» وإن كنت أظن أن
حكايته غير محصلة أو عن غير محصل»( ،)1وقد أورد البيروني بعض كتب السمنية
المتعلقة بالفلك والتقاويم :يقول« :وكتاب «چاندر» عمله «چندر» وكان من المحمرة
أصحاب البد»( ،)2ويقول« :ولبرهمكوپت «كرن كندكاتك» وهذا اسم لنوع من الحلوى
عندهم وسمعت في سبب تسميته بذلك أن «سكريم الشمني» عمل زيجا سماه «ددساكر»
أي بحر «الماست» وعمل تلميذ له زيجا سماه «كورببيا» أي جبل من أرز ثم عمل «اند»
لون مشت» أي كف ملح فلهذا سمى «برهمكوبت» كتابه بالحلوى ليتم الطعام وما فيه
فهو على رأي «آرجبهد» ولذلك تاله بكتاب سماه «اوتر كندكاتك» أي تحقيقه»( ،)3ويقول:
«وكتاب «جورامن» أي علم الغيب عمله «البد» صاحب المحمرة الشمنية»( ،)4ويقول:
«وقال :إن في كتاب «جن» وهو «البد» :إن جبل «ميرو» مربع ليس بمدور»(.)5
والكتاب المقدس لدى البوذيون هو (تري بيتاكا) ،فهو من أهم الكتب البوذية،
لكنهم ال يرون أن كتابهم َّ
منزل وال ينسبونه إلى إله(.)6

املطلب الثاني:
ما ورد عن إنكار السمنية للخالق واألنبياء وقوهلم باإلحلاد

 -1إنكار وجود هللا والقول بقدم العال :عرف عن السمنية اإللحاد وعدم اإليمان

بوجود خالق لهذا الكون ،والقول بقدم العالم :يقول المقدسي (ت نحو 355هـ)« :والهند

على كثرة اختالفها يجمعها نحلتان السمنية المعطلة والبراهمة الموحدة»( ،)7ويقول البغدادي
( )1البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .206
( )2البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .104
( )3البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .121-120
( )4البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .122
( )5البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .201
( )6انظر :عبدهللا نومسوك ،البوذية .24
( )7المقدسي ،البدء والتاريخ .197/1
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(ت429هـ)« :ومن أنكر العلوم النظرية الواقعة عن النظر واالستدالل نظر فيه فإن كان
من السمنية المنكرة للنظر في العلوم العقلية فهو كافر ملحد وحكمه حكم الدهرية لقوله

معهم بقدم العالم وإنكار الصانع مع زيادته عليهم القول بإبطال األديان»( ،)1ويقول« :ومن

أصناف الكفرة قبل اإلسالم السوفسطائية المنكرة للحقائق ومنهم السمنية القائلون بقدم

العالم مع إنكارهم للنظر واالستدالل ودعواهم أنه ال يعلم شيء إال من طرق الحواس

الخمس»( ،)2ويقول اإلسفراييني (ت471هـ)« :وقوم يسمون السمنية ينفون النظر

واالستدالل ويقولون بقدم العالم»( ،)3ويقول الراغب األصفهاني (ت502هـ)« :وقالت
السمنية :لم تزل األشياء منتقلة كانتقال البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة»(،)4

ويقول نشوان الحميري (ت573هـ) عن السمنية« :العالم قديم كله ،إال أنهم ال يدرون أكان

اإلنسان قبل النطفة ،أو كانت النطفة قبل اإلنسان؟ ألنهم لم يروا إنساناً إال من نطفة ،وال
نطفة إال من إنسان ،وال يدرون أيهما قبل صاحبه إال أن لهما أوالً ،وأن أحدهما مولد عن

اآلخر؛ وقالوا :ال موجود إال ما وقعت عليه الحواس ،وأنكروا األعراض»( ،)5وهذه المسألة

من المسائل التي اشتهروا بها وال سيما ما ورد في مناظرتهم المشهورة مع الجهم بن

صفوان( ،)6ومن األشياء الملفتة عند المقارنة بين ما ورد عن السمنية وما جاء في
الدراسات المعاصرة عن البوذية التشابه الواضح بين األسئلة التي وجهها السمنية للجهم
( )1البغدادي ،الفرق بين الفرق ص.311 :
( )2البغدادي ،الفرق بين الفرق ص.346 :
( )3اإلسفراييني ،التبصير في الدين ص.149 :
( )4الراغب األصفهاني ،محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء .434/2
( )5نشوان الحميري ،الحور العين ص.139 :
( )6أبو محرز الجهم بن صفوان الراسبي موالهم السمرقندي ،رأس الجهمية ،كان ينفي صفات هللا تعالى ويقول
بخلق القرآن ،وله مناظرة مشهورة مع السمنية شككوه في وجود هللا فترك الصالة أربعين يوماً ،قتل الجهم
سنة  128هـ قتله سلم بن أحوز ،قيل بسبب خروجه مع الحارث بن سريج وقيل بسبب مقاالته البدعية.
انظر :الذهبي ،تاريخ اإلسالم  ،389/3وابن كثير ،البداية والنهاية  ،217-216/13واألشعري ،مقاالت
اإلسالميين .280-279
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بن صفوان وبين األسئلة التي كان يوجهها بوذا لبعض الرهبان الهندوس حول وجود

اإلله( ،)1وهذا يدل داللة واضحة أن هذه األسئلة حاضرة لديهم على مدى أزمان متفاوتة
يوجهونها لكل من يعتقد بوجود اإلله.

وقد أكدت الدراسات المعاصرة القول بأن البوذية ال تقر بوجود هللا وال تتطرق

لقضايا األلوهية ،ولذا تم وصف البوذية باإللحاد ،ولكن بعض أتباع بوذا اتخذوه إلهاً

ووصفوه بأوصاف اآللهة(.)2

 -2إنكار النبوات :يقول البغدادي (ت429هـ)« :فأما صحة دعاوى األنبياء في
النبوة فمعلوم لنا بالحجج النظرية وأكفروا من أنكر من السمنية وقوع العلم من جهة
التواتر»( ،)3يقول أبو سعيد عبد الحي بن الضحاك الجرديزي (ت443هـ) عند ذكر طوائف
أهل الهند« :و ثاني الطوائف :هم الذين ينكرون األنبياء وهؤالء يسمون الشمنية»( ،)4وقد
ورد في الدراسات المعاصرة ما يؤكد بعدهم عن اإليمان بالنبوات وذلك إلنكارهم وجود الخالق
فالنبوات من باب أولى(.)5

املطلب الثالث:

ما ورد عن السمنية حول عقائدهم يف الغيبيات

 -1القول ابلتناسخ :يقول البغدادي (ت429هـ)« :القائلون بالتناسخ أصناف:
صنف من الفالسفة ،وصنف من السمنية ،وهذان الصنفان كانا قبل دولة اإلسالم ،وصنفان
آخران ظه ار في دولة اإلسالم أحدهما من جملة القدرية واآلخر من جملة الرافضة الغالية

( )1انظر :األعظمي ،دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند .648-647
( )2انظر :د .عبدهللا نومسوك ،البوذية  ،166-162 ،158-152وأحمد شلبي ،أديان الهند الكبرى -161
 ،163وأحمد عبدالغفور عطار ،الديانات والعقائد .135/1
( )3البغدادي ،الفرق بين الفرق ص.312 :
( )4الجرديزي ،زين االخبار ص.418 :
( )5انظر :د .عبدهللا نومسوك ،البوذية 162-158
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فأصحاب التناسخ من السمنية قالوا بقدم العالم وقالوا أيضا بإبطال النظر واالستدالل
وزعموا أنه ال معلوم إال من جهة الحواس الخمس وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت
وقال فريق منهم بتناسخ األرواح في الصور المختلفة وأجازوا أن ينقل روح اإلنسان إلى
()1

كلب وروح الكلب إلى إنسان وقد حكى اقلوطرخس

مثل هذا القول عن بعض الفالسفة

وزعموا أن من أذنب في قالب ناله العقاب على ذلك الذنب في قالب آخر وكذلك القول
في الثواب عندهم ومن أعجب األشياء دعوى السمنية في التناسخ الذى ال يعلم بالحواس
مع قولهم إنه ال معلوم إال من جهة الحواس»( ،)2والقول بالتناسخ من عقائد البوذية وقد
أكدته المصادر المعاصرة(.)3
 -2الشياطني :يقول البيروني (ت440هـ)« :وقد قيل :إن «زردشت» ناكر الشمنية
في تسمية الشياطين باسم أشرف صنف عندهم وبقي ذلك في الفارسية من جهة
المجوسية»( ،)4ويعتقد البوذيون أن الشيطان (مارا) تعرض لبوذا ليغويه لكن بوذا انتصر
عليه وفر الشيطان (مارا) وجنوده(.)5
 -3اجلزاء :يقول المقدسي (ت :نحو 355هـ)« :والهند على كثرة اختالفها يجمعها
نحلتان السمنية المعطلة والبراهمة الموحدة وكلهم مقرون بالجزاء وأن العذاب سينقطع يوماً،
( )1فلوطرخس 127-46م :مفكر ومؤرخ فلسفة ومؤرخ سياسي يوناني ،من أتباع األفالطونية ،في سنة 95م
صار كاهنا بقية حياته ،كان يدافع عن العبادات الوثنية وكان خصماً للرواقية واألبيقورية ،من كتبه" :جني
سقراط"" ،اآلراء الطبيعية التي يرضى بها الفالسفة" ،وهناك العديد من الكتب منحولة عليه .انظر:
عبدالرحمن بدوي ،موسوعة الفلسفة .195/2
( )2البغدادي ،الفرق بين الفرق ص.254-253 :
( )3انظر :عبدهللا نومسوك ،البوذية  ،218وأحمد شلبي ،أديان الهند الكبرى  ،156 ،151وأحمد رضا ،معجم
متن اللغة .216/3
( )4البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .69-68
( )5انظر :عبدهللا نومسوك ،البوذية .103
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والسمنية تقول أن الثواب والعقاب موجودان في هذا العالم بالحواس جزاء ما اكتسبته النفوس
باقية خالدة فاعلة وفعلها اإليجاد باألجساد وأنها ال تزال ساكنة األبدان فإذا فارقت جسداً لم
تعد فيه أبداً وأنها تتناسخ على فعالها ال يأتي أم اًر إال على قدر هواها وهمتها فإذا اجترحت
السيئات أثرت تلك األفعال في جوهرها وصار غرضاً الزماً لها فإذا فارقت الجسد ذهبت
بذلك التأثير إلى الجنس الذي ال ياليم همتها فتالبسه فيصير بذلك السبب إلى المكروه وهو
التناسخ في أجساد الحيوان كله من الهوام واألنعام واآلنام والطير في البر والبحر قالوا وأشد
ذلك كله إذا حولت في جسد حيوان تحت األرض حيث ال ماء وال معمورة ويطول عذابها
بالجوع والعطش والحر والبرد ثم تجوء إلى جهنم وعذابها وذلك نهاية العذاب وأخراه ثم يعود
من جهنم القهقرى إلى وجه األرض للعمل قالوا والتي عملت الصالحات واألفعال الفاضلة
بالضد مما وصفنا فيالبس الجمال والكمال والصحة واألمن والقوة واإلنس والنشاط والملك
والعز وطيب النفس ويصير آخر ذلك كله إلى الجنة فيمكث فيها بقدر استحقاقها ثم يرجع
إلى الدنيا للعمل قالوا والجنة اثنتان وثالثون مرتبة ويمكث أهلها في أدنى مرتبة منها أربع
مائة ألف سنة وثالث وثالثين ألف سنة وستمائة وعشرين سنة وكل مرتبة أضعاف ما دونها
بحساب يطول عدده قالوا والنار اثنتان وثالثون مرتبة ثم وصفوها بعجائب الصفات من
الحريق والزمهرير وزعموا أن من قتل شيئاً من الحيوان دون الناس قتل به مائة مرة ومرة ومن
قتل إنساناً قتل به ألف مرة ومرة قالوا وليس عضو من األعضاء قبح أو سمج خلقته إال وقد
أتى صاحبه بذلك العضو داهية من الدواهي هذا أصل التناسخ ومنهم انتشر في سائر األمم
وليس من أمة من األمم إال وهي مقرة بالجزاء كما ذكرنا إما التناسخ وإما الذخر في اآلخرة
وأجمعوا أن العذاب بقدر االستحقاق ثم ينقطع»(.)1
وقانون الجزاء هذا يسمى في البوذية (كارما) ويختلف اعتقاد البوذيين عن الهندوس
حول الكارما ،فالبوذيون يعتقدون أن الكارما هي التي تقضي وتقدر بينما يعتقد الهندوس
( )1المقدسي ،البدء والتاريخ .199-197/1
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أن ذلك بتقدير اآللهة ،ويربط البوذيون بين الكارما والتناسخ ،وعقيدة الكارما مبناها على
اإللحاد وإنكار وجود هللا ،وإنكار اليوم اآلخر ،وإنكار اإليمان بالقضاء والقدر ،وعدم جدوى
التوبة تكفير الذنوب(.)1

املطلب الرابع:
ما ورد عن السمنية حول آرائهم وأقواهلم الكالمية

 -1إنكار األخبار :وقد تقدم معنا في التعريف االصطالحي ما ذكرته المصادر
اإلسالمية عن إنكار السمنية لألخبار ،وقد نقل القاضي عبدالجبار قول السمنية هذا مطوالً
فقال« :فصل في الداللة على أن في األخبار ما يكون طريقا للعلم ،وفي بيان حال الخبر
المؤدي للعلم قد حكى الناس عن السمنية أنها تقول في األخبار عن البلدان والملوك
وغيرهما إنها لسيت صحيحة ،وال يقع العلم بصحتها ،وإنما لعلم اإلنسان ما يشاهده ،فأما
أن يعلم صحة القول ،الذي كذبه ال يتميز من صدقه للسامع ،فمحال .ولو جاز أن يقال
إنه يعلم صحته ،وإن كان ال يتميز في سائر الصفات مما يجوز أن يكون كذبا ،لجاز أن
يقال في التقليد إنه حق ،وإن كان المقلد ال يتميز ،إذا كان محقا ،من المبطل.
قالوا :ولو كان الخبر طريقا للعلم لكان أوله هو الطريق دون ما بعده ،فكان
يستغني عن تكرره على السمع؛ بل كان يجب أن يكون ،لو وقع العلم عند آخره ،أال يعتبر
بما تقدم ،فكان يجب وقوع العلم عند خبره ،وإن كان مبتدئا بالخبر»(.)2
ويرى ابن تيمية أن ما نسب إلى السمنية من القول بإنكار األخبار مطلقاً ال

يصح( ،)3ويعلل ابن تيمية بالحاجة الضرورية إلى األخبار وعدم االستغناء عنها ،يقول:
«ذكروا عن السمنية أنهم ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات فينكرون المتواترات
والمجربات والضروريات العقلية وغير ذلك إال أن هذه الحكاية ال تصح على إطالقها عن
( )1انظر :عبدهللا نومسوك ،البوذية .211-182
( )2القاضي عبدالجبار ،المغني في أبواب التوحيد والعدل .342/15
( )3انظر :ابن تيمية ،بيان تلبيس الجهمية .453-450/3 ،328/2
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جمع من العقالء في مدينة أو قرية ،وما ذكره من مناظرة الجهم لهم يدل على إقرارهم بغير
ذلك وذلك أن حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا ال يتم إال بمعاونة بعضهم لبعض في األقوال
أخبارها وغير أخبارها وفي األعمال أيضا فالرجل منهم ال بد أن يقر أنه مولود ،وأن له أبا
وطئ أمه ،وأما ولدته وهو لم يحس بشيء من ذلك من حواسه الخمس ،بل أخبر بذلك ووجد
في قلبه ميال إلى ما أخبر به ،وكذلك علمه بسائر أقاربه من األعمام واألخوال واألجداد
وغير ذلك ،وليس في بني آدم أمة تنكر اإلقرار بهذا وكذلك ال ينكر أحد من بني آدم أنه ولد
صغي ار وأنه ربي بالتغذية والحضانة ونحو ذلك حتى كبر وهو إذا كبر لم يذكر إحساسه بذلك
قبل تمييزه ،بل ال ينكر طائفة من بني آدم أمورهم الباطنة مثل جوع أحدهم وشبعه ولذته
وألمه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وغير ذلك مما لم يشعر به بحواسه الخمس الظاهرة»(.)1
 -2القول ابهليوىل :يقول البيروني عن قول السمنية في الهيولى « :وتتلوها المادة
المطلقة أعني الهيولى المجردة ويسمونها «أبيكت» أي شيء بال صورة وهي موات ذات قوى
ثالث بالقوة دون الفعل أسماؤها «ست» و «رج» و «تم» وسمعت أن عبارة «بدهودن» عنها
لقومه الشمنية «بد دهرم سنك» وكأنها العقل والدين والجهل ،فاألولى منها راحة وطيبة منها
الكون والنماء والثانية تعب ومشقة منها الثبات والبقاء والثالثة فتور وعمه منها الفساد والفناء،
ولهذا تنسب األولى إلى المالئكة والثانية إلى الناس والثالثة إلى البهائم» ( ،)2يقول د .عبدهللا
نومسوك« :والبوذيون عامة يعتقدون أن المرتبة التي توصل اإلنسان إلى درجة اآللهة أو
ما فوقها على حد زعمهم هي مرتبة "بودها" أي التنور ،وذكرت الكتب البوذية أن هذه
المرتبة اشتملت على صفات منها:
 -1أنه تحرر من شوائب أدران المادة المدنسة ،وتغلب على جميع رغباته وشهواته
البشرية ،كالحب والرضا والغضب والطمع والغرور وما أشبه ذلك.
( )1ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى .365 -364/6
( )2البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .31-30
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 -2أنه تخلص من ربقة كارما ....
 -3أنه تمكن من التذكر ألدوار حياته السابق قبل هذه الحياة.
 -4أنه عرف أسرار الحياة من بدايتها إلى نهايتها.
 -5أنه عرف طريق الخالص من آالم الحياة»(.)1
ويقول الدكتور عمر بن سكا معلقاً على نص البيروني السابق« :بالفعل تتحدث
المعتقدات البوذية عن "النفس العظيمة" ذات القوى الثالث"dharma"."sangha". "( :
 ) "buddhaوتدعو إلى تهذيبها»(.)2

املطلب اخلامس:

ما ورد عن السمنية حول العبادات واألخالق

 -1عبادة األصنام :تذكر المصادر اإلسالمية القديمة أن السمنية يعبدون األصنام،

يقول البالذري (ت279هـ)« :وكان بد الملتان بدا تهدى إليه األموال وينذر له النذور ويحج

إليه السند فيطوفون به ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده ،ويزعمون أن صنما فيه ُه َو أيوب
َّ
النِبي  ،)3(»ويقول المسعودي (ت346هـ)عن دين أهل الصين« :ودينهم دين من َسلف،
وهي ملة تدعى السمنية ،عباداتهم نحو من عبادات قريش قبل مجيء اإلسالم ،يعبدون

الصور ،ويتوجهون نحوها بالصلوات ،واللبيب منهم يقصد بصالته الخالق ،ويقيم التماثيل
من األصنام والصور مقام ِقْبَلة ،والجاهل منهم ومن ال علم له يشرك األصنام بإلهية الخالق،
ويعتقدهما جميعاً ،وأن عبادتهم األصنام تقربهم الى هللا ُزلفى ،وأن منزلتهم في العبادة تنقص
عن عبادة البارئ لجاللته وعظمته وسلطانه ،وأن عبادتهم لهذه األصنام طاعة له ووسيلة
إليه وهذا الدين كان بدء ظهوره في خواصهم من الهند لمجاورتهم إياهم»( ،)4ويقول
البيروني(ت440هـ) أن الشمنية يعبدون صنم (بد)(.)5

( )1انظر :عبدهللا نومسوك ،البوذية .165-164
( )2عمر بن سكا ،نقد األديان عند أبي الريحان البيروني .286
( )3البالذري ،فتوح البلدان .423
( )4المسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر .154/1
( )5انظر :البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .93
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والبوذيون اليوم يعبدون تماثيل بوذا ويصورونها بأشكال مختلفة ،بل يصورون
تماثيل القديسين َّ
ويهدون إليها الهدايا ويبخرونها بأنواع
ويدعون أن أرواحهم تحل فيهاُ ،
البخور ويقدمون لها القرابين ،ويتم بيع األصنام والمتاجرة بها( ،)1ويعود السبب األكبر
لعبادة البوذيين لألصنام هو إنكارهم لإلله(.)2
 -2طرح جثة امليت ف املاء :مما ورد عن السمنية في التعامل مع الميت أنهم ال

يحرقون الجثة وإنما يلقونها في الماء الجاري ،يقول البيروني« :قالوا وقد أمر البد بإرسال

جثث الموتى في الماء الجاري ،فلذلك يطرحها الشمنية أصحابه في األنهار؛ فأما الهند

فيرون من حق جثة الميت على الورثة أن تغسل وتعطر وتكفن ثم تحرق بما أمكن من
صندل أو حطب»( ،)3يقول د .نومسوك« :وقد كانت الطريقة المألوفة في أيام بوذا هي
تعريض الجثة لسباع الطير ،إال إذا كان الميت من األعالم البارزين ،فعندئذ تحرق جثته
بعد موته على كومة من الحطب ،ثم يدفن رماده في ضريح يحفظ ذكراه ،لكن هذه الطريقة

في إحراق الجثة عمت الناس جميعاً فيما بعد»( ،)4ولعل طرح السمنية لجثة الميت في
الماء كما يذكر البيروني هو من طرق البوذية قديماً لمخالفة الهندوسية.
 -3األخالق :يقول المقدسي (ت355هـ)« :ويزعم السمنية من الهنود أن من كان

قليل الخير صير كاسف البال رث الهيئة يأتي ألبواب فال يتصدق عليه ومن كان كثير
الخير يصير ملكاً عظيماً عزي اًز فمن أطعم الطعام أصاب القوة ألن البدن تقوى بالطعام
ومن كسا الثياب أصاب الجمال ومن أوقد في الظلم أصاب حسن العيش ألن الصباح
يطرد الظلمات»(.)5
( )1انظر :عبدهللا نومسوك ،البوذية .332-324
( )2انظر :المرجع السابق .166
( )3البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .479
( )4انظر :عبدهللا نومسوك ،البوذية .241-240
( )5المقدسي ،البدء والتاريخ .188-187/1
468

12

وق ـ ــد ورد ف ـ ــي رحل ـ ــة الس ـ ــيرافي (330هـ ـ ــ) م ـ ــا ي ـ ــدل عل ـ ــى االنحط ـ ــاط األخالق ـ ــي
ال ـ ـ ــذي وص ـ ـ ــلت إلي ـ ـ ــه الس ـ ـ ــمنية ف ـ ـ ــي الهن ـ ـ ــد والص ـ ـ ــين ،يق ـ ـ ــول« :وللهن ـ ـ ــد ض ـ ـ ــروب م ـ ـ ــن
الشـ ـرائع يتقربـ ــون بهـ ــا فيمـ ــا زعمـ ـوا إلـ ــى خـ ــالقهم جـ ــل هللا وعـ ــز عمـ ـا يقـ ــول الظـ ــالمون علـ ـوا
كبي ـ ـ ـرا ،منهـ ـ ــا :أن الرجـ ـ ــل يبتنـ ـ ــي فـ ـ ــي ط ـ ـ ـرقهم الخـ ـ ــان للسـ ـ ــابلة ويقـ ـ ــيم فيـ ـ ــه بقـ ـ ــاال يبتـ ـ ــاع
المجتـ ــازون منـ ــه حـ ــاجتهم ،ويقـ ــيم فـ ــي الخـ ــان فـ ــاجرة مـ ــن نسـ ــاء الهنـ ــد يجـ ــرئ عليهـ ــا لينـ ــال
منهـ ـ ــا المجتـ ـ ــازون ،وذاك عنـ ـ ــدهم ممـ ـ ــا يثـ ـ ــابون عليـ ـ ــه ،وبالهنـ ـ ــد قحـ ـ ــاب يعرفـ ـ ــون بقحـ ـ ــاب
البـ ــد ،والسـ ـبب فيـ ــه أن المـ ـرأة إذا نـ ــذرت نـ ــذ ار وولـ ــد لهـ ــا جاريـ ــة جميلـ ــة أتـ ــت بهـ ــا البـ ــد وهـ ــو
الصـ ـنم الـ ــذي يعبدونـ ــه ،فجعلتهـ ــا لـ ــه ثـ ــم اتخـ ــذت لهـ ــا فـ ــي السـ ـوق بيتـ ــا وعلقـ ــت عليـ ــه سـ ــت ار
وأقعـ ــدتها علـ ــى كرسـ ــي ليجتـ ــاز بهـ ــا أهـ ــل الهنـ ــد وغيـ ــرهم مـ ــن سـ ــائر الملـ ــل ممـ ــن يتجـ ــاوز
فـ ــي دينـ ــه ،فـ ــتمكن مـ ــن نفسـ ــها بـ ــأجرة معلومـ ــة وكلمـ ــا اجتمـ ــع لهـ ــا شـ ــيء مـ ــن ذلـ ــك دفعتـ ــه
إلـ ــى سـ ــدنة الصـ ـنم ليصـ ــرف فـ ــي عمـ ــارة الهيكـ ــل ،وهللا جـ ــل وعـ ــز نحمـ ــده علـ ــى مـ ــا اختـ ــار
لن ـ ــا وطهرنـ ـ ــا م ـ ــن ذنـ ـ ــوب الكفـ ـ ـ رة بـ ـ ــه»( ،)1يق ـ ــول« :وأهـ ـ ــل الص ـ ــين يلوطـ ـ ــون بغلم ـ ــان قـ ـ ــد
أقيموا لذلك بمنزلة زواني البددة»(.)2
وتعـ ـ ـ د األخ ـ ــالق ه ـ ــي رأس م ـ ــال البوذي ـ ــة وعن ـ ــدما حص ـ ــل له ـ ــم ه ـ ــذا االنحط ـ ــاط
أدى ذل ـ ــك لنهاي ـ ــة البوذي ـ ــة ف ـ ــي الهن ـ ــد وانتقاله ـ ــا لبل ـ ــدان أخ ـ ــرى ،وق ـ ــد ج ـ ــاء ف ـ ــي كت ـ ــاب
ال ـ ــدكتور عب ـ ــدهللا نومس ـ ــوك حص ـ ــول ه ـ ــذا االنحـ ـ ـراف األخالق ـ ــي م ـ ــع الب ـ ــوذيين الق ـ ــدامى
والمعاصرين(.)3

( )1رحلة السيرافى ص.84 :
( )2المرجع السابق .49
( )3انظر :د .عبدهللا نومسوك ،البوذية ص 340-333المبحث الخامس :بيان ما في الرهبنة البوذية من فساد.
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املطلب السادس:

12
ما ورد عن أساطري السمنية

ذكر البيروني عن االيرانشهري وهو أحد العلماء الذين اعتمد عليهم البيروني في
نقل ما يتعلق بالسمنية ،بأن السمنية يقولون بوجود جبل اسمه (ميرو)

()1

وذكر بعض

اعتقاداتهم في هذا الجبل يقول« :فإني إذا حكيت عنهم فبوساطة «اإليرانشهري» وإن كنت
أظن أن حكايته غير محصلة أو عن غير محصل ،وقد ذكر عنهم في «ميرو» :أنه وسط
عوالم أربعة في الجهات األربع ،مربع األسفل مدور األعلى ،طوله « 80000جوزن» نصفه
ذاهب في السماء ونصفه غائص في األرض ،وجانبه الجنوبي الذي يلي عالمنا من ياقوت
آسمانجوني وهو سبب ما يرى من خضرة السماء وباقي الجوانب من يواقيت حمر وصفر
وبيض ،فهذا جبل ميرو المتوسط لألرض»(.)2

املطلب السابع:

ما ورد عن افرتاق السمنية

جاء في كتاب البدء والتاريخ للمقدسي« :وقرأت في كتاب المسالك أن السمنية
فرقتان فرقة تزعم أن البد كان نبياً مرسالً وفرقة تزعم أن البد هو البارئ تراءيا للناس في تلك
باهلل»( ،)3والسمنية ال تؤمن بوجود إله فضالً عن اإليمان باألنبياء ،وعلماء
الصورة ونعوذ َّ

المسلمين حينما يرد في كتبهم تسمية بوذا بنبي السمنية ال يعني ذلك مفهوم النبوة المعلوم
عند المسلمين.

أيضا باسم سوميرو أو سينيرو أو ماهامرو ،وهو الجبل المقدس ذو القمم الخمسة
( )1جبل ميرو :المعروف ً
في علم الكون عند الهندوسية والجاينية والبوذية ويعتبر مرك اًز لجميع األكوان الفيزيائية والميتافيزيقية
والروحية ،انظر :ويكيبيديا.
( )2البيروني ،تحقيق ما للهند من مقولة .206
( )3المقدسي ،البدء والتاريخ .19/4
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وما ذكره المقدسي عن صاحب كتاب المسالك هو واقع البوذية في العصر الحاضر
فهناك من يجعل بوذا إلهاً وهناك من يقول إنه بشر وأنه مصلح ومعلم ،يقول الدكتور عبدهللا
نومسوك حول المذاهب البوذية المعاصرة« :ظهرت في البوذية بعد بوذا عدة مذاهب يمكن
ردها إلى مذهبين كبيرين وهما القديم والجديد:
-1المذهب القديم أي العميق الصلة ببوذية بوذا-كما يدعون -ويسمى "هينايان"
) (Hinayanaوهي مركبة من كلمتين "هينا" وتعني الصغير ،و"يان" أي الحاملة ،فالمعنى
أي الحاملة الصغرى...وآمن أتباع هذا المذهب بالنصوص البوذية القديمة المكتوبة باللغة
البالية "تري بيتاكا" ،والتي تبسط العقيدة في صورتها القديمة ،وعبدوا بوذا باعتباره معلماً
عظيماً ال إلهاً...
-2المذهب الجديد ،وهو الذي اختلط باآلراء والنظريات الفلسفية ويسمى مهايان
) (Mahayanأي الحاملة الكبرى ،ويطلق عليه أيضاً المذهب الشمالي ...وقالوا بألوهية

بوذا»(.)1

( )1عبدهللا نومسوك ،البوذية  351-349بحذف واختصار.
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اخلامتة

لي من صحة وعافية وعون وسداد في إتمام
أحمد هللا –جل وعال-على ما َم َّن به َع َّ

هذا البحث ،وفيما يلي أبرز النتائج والتوصيات:

 -1اهتمام علماء اإلسالم باألديان ،ومن ذلك اهتمامهم بتدوين ما يتعلق بالسمنية
من حيث التعريف بها وذكر بعض مقاالتها وآرائها وعقائدها ،سواء في كتب
اللغة أو التاريخ أو العقيدة أو أصول الفقه وغيرها.

الس َمِنيَّة :تضبط في كتب اللغة بضم السين وتشديدها وفتح الميم وكسر النون
ُّ -2
وتشديد الياء بالفتح.

 -3اختلفت كتب اللغة في أصل اشتقاق السمنية ،فبعضها ترجعها إلى كلمة
(سمنى) ،أو معبد (سومنات) ،أو (السمن المأكول) ،وأقرب األقوال وأصحها
األول إال أنه يؤخذ عليه أنه لم يتم توضيح أصل االشتقاق سوى القول بأنهم
أسمى أهل األرض ،أما نسبتهم لسومنات فال يصح ألن صنم سومنات
للهندوس وال عالقة للسمنية به ،وأما نسبتهم للسمن المأكول فهذا بعيد وغريب
وال يصح البتة.
 -4تذهب المصادر المعاصرة إلى أن أصل اشتقاق كلمة السمنية إلى كلمة باللغة
البالية (سمانا) أو (سمني) وتعني" :المنخرط في الرهبنة" ،وإلى ذلك ذهب
الدكتور عبدهللا نومسوك ،وقيل نسبة إلى كلمة سنسكريتة (سرمن) أو(شرمانا)
ومعناها" :الراهب الذي يكرس نفسه للتأمل" ،وذهب إلى ذلك المستشرق
"ماكس موللر" و"علي زيعور".
 -5هناك من يقول إن السمنية هي "الشامانية" وهي ديانة وثنية تهتم بعالج
األمراض وطرد األرواح ،وذهب إلى هذا القول الباحث ياسر قاضي في رسالته
للماجستير عن الجهم بن صفوان ،وهذا القول ال يصح ألن أتباع الشامانية ال
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دراية لهم بالمناظرات والجدل ،بل هم أقرب ألفعال الكهان والمشعوذين
والسحرة ،بينما الشواهد التاريخية تؤكد أن السمنية كانت في بلدان كالصين
والسند وخراسان ونحوها ،ومن خالل نصوص المختصين بعلم األديان
كالبيروني والشهرستاني فقد ذكروا أن السمنية أو أصحاب البد افترقت عن
البراهمة وهذا يتطابق تماماً مع البوذية.
 -6ورد في الدراسات الغربية المعاصرة أن السمنية حركة رهبانية تأسست عليها
البوذية والجينية ،وهذا الرأي يصادم التاريخ ،ويخالف ما ورد في المصادر
اإلسالمية القديمة بأنها ديانة قائمة ،وعلماء المسلمين في شأن السمنية أدرى
من الغربيين ألنهم اختلطوا بهم ومنهم من سافر إلى بلدانهم ونقل ما شاهده
ورآه.
 -7ذكرت المصادر اإلسالمية القديمة عند التعريف بالسمنية بعض اآلراء
والمعتقدات ،ومن ذلك :أنهم دهريون ال يؤمنون بوجود هللا ،ويعبدون األصنام،
ويقولون بالتناسخ ،وينكرون وقوع العلم باإلخبار ويحصرون العلم في الحواس
الخمس.
 -8تذكر المصادر اإلسالمية القديمة أن السمنية ابتعدت عن موطنها األول
(الهند) مع وجودهم كأقلية ،وأن نفوذ السمنية امتد خارج الهند حتى وصلت
إلى العراق والموصل وحدود الشام وكانت ديانة أكثر ما وراء النهر ،وديانة
أهل خراسان وفارس والصين وأهل السند.
 -9تذكر المصادر اإلسالمية القديمة اسم مؤسس السمنية فقد ورد في بعضها
(بودا سف) و(بوذا سف) ،و(البد) ،وهو ذاته اسم بوذا مؤسس البوذية.
 -10لم تذكر المصادر اإلسالمية القديمة شيئاً عن كتب السمنية فحتى البيروني
العالم بأديان الهند لم يستطع الوقوف عليها وقد صرح بذلك ،ولكنه ذكر بعض
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أسماء كتب السمنية ،ومن تلك الكتب التي ذكرها :كتاب "جندر" ،وزيج
"ددساكر" ،وزيج "كروبيتا" ،وكتاب "جورامن" أي علم الغيب ،كتاب "جن" وهو
البد ،وغالب الكتب المتقدمة تدور حول التقويمات وعلم الفلك.
ُ -11عرف عن السمنية أنهم دهريون ال يؤمنون بإله ويقولون بقدم العالم ،ويقولون
بالتسلسل في القدم ،والدراسات الحديثة أكدت ما جاء في المصادر القديمة

فالبوذيون ال يتعرضون لقضايا األلوهية ولذا توصف البوذية باإللحاد ،رغم أن
البوذيين ألهوا بوذا ووصفوه بأوصاف اإلله.
 -12ينكر السمنية النبوات ،والبوذيون المعاصرون كذلك ال يؤمنون باألنبياء ألنهم
ينكرون وجود اإلله أصالً ،وعلماء المسلمين حينما يرد في كتبهم تسمية بوذا
بنبي السمنية ال يعني ذلك مفهوم النبوة المعلوم عند المسلمين.
 -13تقول السمنية بالتناسخ ،والبوذيون كذلك يقولون بالتناسخ.
 -14يعتقد السمنية بوجود الشياطين ،والبوذية كذلك تعتقد بوجود شيطان اسمه ما ار
أراد إغواء بوذا فما استطاع هو وأتباعه.
 -15تؤمن السمنية بالجزاء وأن الثواب والعقاب في هذا العالم بالحواس ،وبطريق
التناسخ ،وهذا الجزاء يسمى في البوذية (كارما) ويربطونها بالتناسخ وهي مبنية
على اإللحاد وإنكار اإلله.
 -16ينكر السمنية صحة األخبار ويتم وصفهم في المصادر اإلسالمية القديمة
بأنهم سفسطائية ،إال أن ابن تيمية ال يرى صحة نسبة هذا القول إلى السمنية
مطلقاً وذلك للحاجة الضرورية لألخبار وبرر ذلك بأنه ال يمكن لعاقل أن ينكر
األخبار وهو مضطر إليها في كل شؤونه سواء في المعامالت أو االجتماع.
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 -17يعبد السمنية األصنام ،وكان لهم صنم يسمى البد في الملتان (في باكستان
حاليا) ،وكذلك كان سمنية الصين يعبدون األصنام وهي كلها للبد ،والبوذيون
كذلك يصورون بوذا صنما ويتقربون إليه.
 -18ورد عن السمنية أنهم يطرحون جثة الميت في الماء وهذا مذهب البوذية في
القديم ،وأما البوذية في العصر الحاضر فترى تعريض الجثة للسباع أما إذا
كان من األعالم فتحرق جثته.
 -19ورد عن السمنية بعض األخالق التي يتبعونها ،وقد ذكر بعض رحالة
المسلمين عن االنحطاط األخالقي لدى السمنية كاتخاذ الغلمان وبيوت
الدعارة ،والبوذيون المعاصرون كذلك لديهم انحطاط أخالقي وذلك إللحادهم
وإنكار اإلله وكذلك نظام الرهبنة وتحريم الزواج ،ولهذا السبب اندثرت من الهند
ولم يبق منهم في الهند إال القليل ،واالنحالل األخالقي أمر تشترك فيه كل
طوائف اإللحاد.
 -20ذكرت المصادر اإلسالمية القديمة أن السمنية فرقتان :فرقة تقول بألوهية بوذا،
وفرقة تقول ببشريته وأنه نبي ،والمصادر المعاصرة تؤكد ما ورد فهناك فرقة
هينايان ويقولون :ببشرية بوذا ،وفرقة المهايان ويقولون :بألوهية بوذا.

التوصيات:
 -1االهتمام بدراسة األديان التي وردت في المصادر اإلسالمية القديمة ومقارنتها
مع الديانات المعاصرة فالسمنية مثالً كان لها تأثير كبير في القرون األولى
وبالبحث والدراسة اتضح أنها الديانة البوذية ذاتها ،وهذا يعطي تصو اًر واضحاً
وجواباً لكثير من األسئلة التي لم تجد جواباً في السابق.
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 -2إفراد الديانة الشامانية بالبحث والدراسة في المصادر اإلسالمية القديمة
والمعاصرة ومقارنتها بواقعها الحالي ،وذلك إلزالة اللبس الحاصل في نسبة
السمنية إليها.
وفي الختام أسأل هللا تبارك وتعالى التوفيق والسداد وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقاً
ويرزقنا اتباعه ،وأن يرينا الباطل باطالً ويرزقنا اجتنابه ،وصلى هللا وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.

476

12

املصادر واملراجع

 -1أدي ـ ــان الهن ـ ــد الكب ـ ــرى ،أحم ـ ــد ش ـ ــلبي ،مكتب ـ ــة النهض ـ ــة المصـ ـ ـرية ،الق ـ ــاهرة،
ط2000 ،11م.
 -2أس ـ ــاس البالغ ـ ــة ،أب ـ ــو القاس ـ ــم محم ـ ــود ب ـ ــن عم ـ ــرو ب ـ ــن أحم ـ ــد ،الزمخش ـ ــري
ج ـ ــار هللا (ت538هـ ـ ــ) ،تحقي ـ ــق :محم ـ ــد باس ـ ــل عي ـ ــون الس ـ ــود ،دار الكت ـ ــب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1419 ،1هـ1998-م.
 -3الب ـ ـ ــدء والت ـ ـ ــاريخ ،المطه ـ ـ ــر ب ـ ـ ــن ط ـ ـ ــاهر المقدس ـ ـ ــي (ت :نح ـ ـ ــو 355هـ ـ ـ ــ)،
مكتبة الثقافة الدينية ،بور سعيد.
 -4البدايـ ـ ــة والنهاي ـ ـ ــة ،أب ـ ـ ــو الف ـ ـ ــداء إس ـ ـ ــماعيل بـ ـ ــن عم ـ ـ ــر ب ـ ـ ــن كثي ـ ـ ــر القرش ـ ـ ــي
البص ـ ــري ث ـ ــم الدمش ـ ــقي (ت774هـ ـ ــ) ،تحقي ـ ــق :عب ـ ــد هللا ب ـ ــن عب ـ ــد المحس ـ ــن
التركـ ـ ـ ـ ـ ــي ،دار هجـ ـ ـ ـ ـ ــر للطباعـ ـ ـ ـ ـ ــة والنشـ ـ ـ ـ ـ ــر والتوزيـ ـ ـ ـ ـ ــع واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــالن ،ط،1
1418هـ1997-م.
 -5البوذي ـ ــة تاريخه ـ ــا وعقائ ـ ــدها وعالق ـ ــة الص ـ ــوفية به ـ ــا ،د .عب ـ ــدهللا نومس ـ ــوك،
أضواء السلف ،الرياض ،ط1420 ،1هـ1999-م.
 -6البوذي ـ ــة وتأثيره ـ ــا ف ـ ــي الفك ـ ــر والف ـ ــرق اإلس ـ ــالمية المتطرف ـ ــة ،لمحمـ ـ ـ د عل ـ ــي
الزعبـ ـ ـ ــي وعلـ ـ ـ ــي زيعـ ـ ـ ــور ،تقـ ـ ـ ــديم :كمـ ـ ـ ــال جنـ ـ ـ ــبالط ،مطبعـ ـ ـ ــة اإلنصـ ـ ـ ــاف،
1964م.
 -7بيـ ـ ــان تلبـ ـ ــيس الجهميـ ـ ــة فـ ـ ــي تأسـ ـ ــيس بـ ـ ــدعهم الكالميـ ـ ــة ،تقـ ـ ــي الـ ـ ــدين أبـ ـ ــو
العب ـ ــاس أحم ـ ــد ب ـ ــن عب ـ ــد الحل ـ ــيم ب ـ ــن عب ـ ــد الس ـ ــالم ب ـ ــن عب ـ ــد هللا ب ـ ــن أب ـ ــي
القاس ـ ــم ب ـ ــن محم ـ ــد اب ـ ــن تيمي ـ ــة الح ارن ـ ــي الحنبل ـ ــي الدمش ـ ــقي (ت728هـ ـ ــ)،
مجموع ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن المحقق ـ ـ ـ ــين ،مجم ـ ـ ـ ــع المل ـ ـ ـ ــك فه ـ ـ ـ ــد لطباع ـ ـ ـ ــة المص ـ ـ ـ ــحف
الشريف ،ط1426 ،1هـ.
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 -8تـ ــاج العـ ــروس م ـ ــن ج ـ ـواهر القـ ــاموس ،محم ـ ـد بـ ــن محم ـ ـد ب ـ ــن عبـ ــد ال ـ ــرزاق
الحسـ ـ ـ ــيني ،أبـ ـ ـ ــو الفـ ـ ـ ــيض ،الملقـ ـ ـ ـب بمرتضـ ـ ـ ــىَّ ،
الزبيـ ـ ـ ــدي (ت1205هـ ـ ـ ــ)،
تح :مجموعة من المحققين ،دار الهداية.
 -9ت ـ ـ ــاريخ اإلس ـ ـ ــالم ف ـ ـ ــي الهن ـ ـ ــد ،د .عب ـ ـ ــدالمنعم النم ـ ـ ــر ،المؤسس ـ ـ ــة الجامعي ـ ـ ــة
للدراسات والنشر ،بيروت ،ط1401 ،1هـ1981-م.
 -10ت ـ ــاريخ الفلس ـ ــفة الحديث ـ ــة ،ول ـ ــيم كل ـ ــي اري ـ ــت ،ترجم ـ ــة :محم ـ ــود س ـ ــيد أحم ـ ــد،
دار التنوير ،بيروت ،ط2010 ،1م.
 -11ت ـ ـ ـ ـ ــاريخ المعتق ـ ـ ـ ـ ــدات واألفك ـ ـ ـ ـ ــار الديني ـ ـ ـ ـ ــة ج ،3ميرس ـ ـ ـ ـ ــيا إلي ـ ـ ـ ـ ــاد ،ترجم ـ ـ ـ ـ ــة
عبدالهادي عباس ،دار دمشق ،ط1987-1986 ،1م.
 -12التبصـ ــير فـ ــي الـ ــدين وتمييـ ــز الفرقـ ــة الناجيـ ــة عـ ــن الفـ ــرق الهـ ــالكين ،طـ ــاهر
ب ـ ـ ــن محم ـ ـ ــد األس ـ ـ ــفراييني ،أب ـ ـ ــو المظف ـ ـ ــر (ت 471هـ ـ ـ ــ) ،المحق ـ ـ ــق :كم ـ ـ ــال
يوسف الحوت ،عالم الكتب ،لبنان ،ط1403 ،1هـ1983-م.
 -13تحقيـ ــق مـ ــا للهنـ ــد مـ ــن مقولـ ــة مقبولـ ــة فـ ــي العقـ ــل أو مرذولـ ــة ،أبـ ــو الريحـ ــان
محمـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن أحمـ ـ ـ ــد البيرونـ ـ ـ ــي الخ ـ ـ ـ ـوارزمي (ت440هـ ـ ـ ـ ــ) ،عـ ـ ـ ــالم الكتـ ـ ـ ــب،
بيروت ،ط1403 ،2هـ.
 -14التعريفـ ـ ـ ــات الفقهيـ ـ ـ ــة ،محمـ ـ ـ ــد عمـ ـ ـ ــيم اإلحسـ ـ ـ ــان المجـ ـ ـ ــددي البركتـ ـ ـ ــي ،دار
الكت ـ ــب العلمي ـ ــة (إع ـ ــادة ص ـ ــف للطبع ـ ــة القديم ـ ــة ف ـ ــي باكس ـ ــتان 1407هـ ـــ-
1986م) ،ط1424 ،1هـ2003-م.
 -15التنبيـ ـ ــه والـ ـ ــرد علـ ـ ــى أهـ ـ ــل األه ـ ـ ـواء والبـ ـ ــدع ،محمـ ـ ــد بـ ـ ــن أحمـ ـ ــد بـ ـ ــن عبـ ـ ــد
المَلط ـ ـ ـ ــي العس ـ ـ ـ ــقالني (ت377هـ ـ ـ ـ ــ) ،المحق ـ ـ ـ ــق:
ال ـ ـ ـ ــرحمن ،أب ـ ـ ـ ــو الحس ـ ـ ـ ــين َ

محمد زاهد الكوثري ،المكتبة األزهرية للتراث ،مصر.
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 -16التوقي ـ ـ ــف عل ـ ـ ــى مهم ـ ـ ــات التع ـ ـ ــاريف ،زي ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدين محم ـ ـ ــد الم ـ ـ ــدعو بعب ـ ـ ــد
الـ ـ ــرؤوف بـ ـ ــن تـ ـ ــاج العـ ـ ــارفين بـ ـ ــن علـ ـ ــي بـ ـ ــن زيـ ـ ــن العابـ ـ ــدين الحـ ـ ــدادي ثـ ـ ــم
المن ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي الق ـ ـ ـ ـ ـ ــاهري (ت1031هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،ع ـ ـ ـ ـ ـ ــالم الكت ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،الق ـ ـ ـ ـ ـ ــاهرة ،ط،1
1410هـ1990-م.
 -17الحـ ـ ــور العـ ـ ــين ،نش ـ ـ ـوان بـ ـ ــن سـ ـ ــعيد الحميـ ـ ــرى اليمنـ ـ ــي (ت573هـ ـ ـ ــ) ،تـ ـ ــح:
كمال مصطفى ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1948 ،م.
 -18د ارسـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــي األديـ ـ ـ ــان اليهوديـ ـ ـ ــة والمسـ ـ ـ ــيحية وأديـ ـ ـ ــان الهنـ ـ ـ ــد ،د .محمـ ـ ـ ــد
ض ـ ـ ــياء ال ـ ـ ــرحمن األعظم ـ ـ ــي ،مكتب ـ ـ ــة الرش ـ ـ ــد ،الري ـ ـ ــاض ،ط1424 ،2هـ ـ ـــ-
2003م.
 -19ال ـ ـ ــديانات والعقائ ـ ـ ــد ف ـ ـ ــي مختل ـ ـ ــف العص ـ ـ ــور ،أحم ـ ـ ــد عب ـ ـ ــدالغفور عط ـ ـ ــار،
مكتبة مكة المكرمة ،ط1401 ،1هـ1981-م.
 -20رحل ـ ــة الس ـ ــيرافي ،أب ـ ــو زي ـ ــد حس ـ ــن ب ـ ــن يزي ـ ــد الس ـ ــيرافي (ت بع ـ ــد 330هـ ـ ــ)،
المجمع الثقافي ،أبو ظبي1999 ،م.
 -21ال ـ ــروض المعط ـ ــار ف ـ ــي خب ـ ــر األقط ـ ــار ،أب ـ ــو عب ـ ــد هللا محم ـ ــد ب ـ ــن عب ـ ــد هللا
ب ـ ــن عب ـ ــد الم ـ ــنعم ِ
الحمي ـ ــرى (ت900هـ ـ ــ) ،ت ـ ــح :إحس ـ ــان عب ـ ــاس ،مؤسسـ ـ ــة
ناصر للثقافة ،بيروت ،ط1980 ،2م.
 -22زيـ ــن األخبـ ــار ،أبـ ــو سـ ــعيد عبـ ــد الحـ ــي بـ ــن الضـ ــحاك بـ ــن محمـ ــود جرديـ ــزي
(ت443هـ ـ ـ ــ) ،تعريـ ـ ـ ــب :أ .د .عفـ ـ ـ ــاف السـ ـ ـ ــيد زيـ ـ ـ ــدان ،المجلـ ـ ـ ــس األعلـ ـ ـ ــى
للثقافة ،القاهرة ،ط2006 ،1م.
 -23س ـ ـ ـ ـ ــلم الوص ـ ـ ـ ـ ــول إل ـ ـ ـ ـ ــى طبق ـ ـ ـ ـ ــات الفح ـ ـ ـ ـ ــول ،مص ـ ـ ـ ـ ــطفى ب ـ ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ـ ــد هللا
القس ـ ــطنطيني العثم ـ ــاني المع ـ ــروف بـ ـ ــ«كاتب جلب ـ ــي» وبـ ـ ـ «ح ـ ــاجي خليف ـ ــة»
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(ت1067هـ ـ ـ ــ) ،ت ـ ـ ــح :محم ـ ـ ــود عب ـ ـ ــد الق ـ ـ ــادر األرن ـ ـ ــاؤوط ،مكتب ـ ـ ــة إرس ـ ـ ــيكا،
إستانبول ،تركيا2010 ،م.
 -24س ـ ــير أع ـ ــالم الن ـ ــبالء ،ش ـ ــمس ال ـ ــدين أب ـ ــو عب ـ ــد هللا محم ـ ــد ب ـ ــن أحم ـ ــد ب ـ ــن
عثمـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ــن َق ْايمـ ـ ـ ــاز الـ ـ ـ ــذهبي (ت748هـ ـ ـ ـ ــ) ،مجموعـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن المحققـ ـ ـ ــين
بإش ـ ـ ـراف الشـ ـ ــيخ شـ ـ ــعيب األرنـ ـ ــاؤوط ،مؤسسـ ـ ــة الرسـ ـ ــالة ،ط1405 ،3هـ ـ ـــ-
1985م.
 -25ش ـ ــرح مختص ـ ــر الروض ـ ــة ،س ـ ــليمان ب ـ ــن عب ـ ــد الق ـ ــوي ب ـ ــن الكـ ـ ـريم الط ـ ــوفي
الصرصـ ـ ــري ،أبـ ـ ــو الربيـ ـ ــع ،نجـ ـ ــم الـ ـ ــدين (ت716هـ ـ ـ ــ) ،عبـ ـ ــد هللا بـ ـ ــن عبـ ـ ــد
المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط1407 ،1هـ1987-م.
 -26ضحى اإلسالم ج ،1أحمد أمين ،مكتبة النهضة المصرية ،ط.10
 -27طبقـ ـ ــات خليفـ ـ ــة بـ ـ ــن خيـ ـ ــاط ،أبـ ـ ــو عمـ ـ ــرو خليفـ ـ ــة بـ ـ ــن خيـ ـ ــاط بـ ـ ــن خليفـ ـ ــة
الش ـ ـ ــيباني العص ـ ـ ــفري البص ـ ـ ــري (ت240هـ ـ ـ ــ) ،ت ـ ـ ــح :د س ـ ـ ــهيل زك ـ ـ ــار ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1414 ،هـ1993-م.
 -28العالقـ ــات بـ ــين العـ ــرب والهنـ ــد فـ ــي أغ ـ ـوار التـ ــاريخ ،لسـ ــيد سـ ــليمان النـ ــدوي،
تعري ـ ـ ــب وتحقي ـ ـ ــق :حس ـ ـ ــيب ال ـ ـ ــرحمن مجي ـ ـ ــب الن ـ ـ ــدوي ،دار وح ـ ـ ــي القل ـ ـ ــم،
دمشق ،بيروت ،ط1434 ،1هـ2013-م.
 -29الع ـ ـ ــين ،أب ـ ـ ــو عب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرحمن الخلي ـ ـ ــل ب ـ ـ ــن أحم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عم ـ ـ ــرو ب ـ ـ ــن تم ـ ـ ــيم
الفراهي ـ ـ ــدي البصـ ـ ـ ــري (ت170هـ ـ ـ ــ) ،المحقـ ـ ـ ــق :د .مه ـ ـ ــدي المخزومـ ـ ـ ــي ،د.
إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.
 -30الفتـ ــاوى الكبـ ــرى ،تقـ ــي الـ ــدين أبـ ــو العبـ ــاس أحمـ ــد بـ ــن عبـ ــد الحلـ ــيم بـ ــن عبـ ــد
السـ ـ ــالم بـ ـ ــن عبـ ـ ــد هللا بـ ـ ــن أبـ ـ ــي القاسـ ـ ــم بـ ـ ــن محمـ ـ ــد ابـ ـ ــن تيميـ ـ ــة الح ارنـ ـ ــي
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الحنبل ـ ـ ــي الدمش ـ ـ ــقي (ت728هـ ـ ـ ــ) ،دار الكت ـ ـ ــب العلمي ـ ـ ــة ،ط1408 ،1هـ ـ ـــ-
1987م.
 -31فتـ ـ ـ ـ ــوح البلـ ـ ـ ـ ــدان ،أحمـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن يحيـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ــابر بـ ـ ـ ـ ــن داود الـ ـ ـ ـ ـ َـب َال ُذري
(ت279هـ) ،دار ومكتبة الهالل ،بيروت1988 ،م.
 -32الف ـ ــرق ب ـ ــين الف ـ ــرق وبي ـ ــان الفرق ـ ــة الناجي ـ ــة ،أب ـ ــو منص ـ ــور عب ـ ــد الق ـ ــاهر ب ـ ــن
ط ـ ـ ــاهر ب ـ ـ ــن محم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــد هللا البغ ـ ـ ــدادي( ،ت429هـ ـ ـ ــ) ،دار اآلف ـ ـ ــاق
الجديدة ،بيروت ،ط1977 ،2م.
 -33الفصـ ــل فـ ــي الملـ ــل واألهـ ـواء والنحـ ــل ،علـ ــي بـ ــن أحمـ ــد ابـ ــن حـ ــزم الظـ ــاهري
(ت456هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط ،2بيروت1420 ،هـ1999-م.
 -34الفلس ـ ـ ــفة فـ ـ ـ ــي الهنـ ـ ـ ــد قطاعاتهـ ـ ـ ــا الهندوكي ـ ـ ــة واإلسـ ـ ـ ــالمية والمعاصـ ـ ـ ـرة مـ ـ ـ ــع
مقـ ـ ــدمات عـ ـ ــن الفلسـ ـ ــفة الشـ ـ ــرقية وفـ ـ ــي الصـ ـ ــين ،الـ ـ ــدكتور علـ ـ ــي زيعـ ـ ــور،
مؤسسة عز الدين ،بيروت ،ط1413 ،1هـ1993-م.
 -35الفهرسـ ـ ــت ،أبـ ـ ــو الفـ ـ ــرج محمـ ـ ــد بـ ـ ــن إسـ ـ ــحاق بـ ـ ــن محمـ ـ ــد الـ ـ ــوراق البغـ ـ ــدادي
المعتزل ـ ــي الش ـ ــيعي المع ـ ــروف ب ـ ــابن الن ـ ــديم (ت438هـ ـ ــ) ،المحق ـ ــق :إب ـ ـراهيم
رمضان ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط1417 ،2هـ1997-م.
 -36كشـ ـ ــاف اصـ ـ ــطالحات الفنـ ـ ــون والعلـ ـ ــوم ،محمـ ـ ــد بـ ـ ــن علـ ـ ــي ابـ ـ ــن القاضـ ـ ــي
محم ـ ـ ــد حام ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن محم ـ ـ ـد ص ـ ـ ــابر الف ـ ـ ــاروقي الحنف ـ ـ ــي الته ـ ـ ــانوي (ت بع ـ ـ ــد
1158هـ ـ ـ ـ ــ) ،تقـ ـ ـ ــديم وإش ـ ـ ـ ـراف ومراجعـ ـ ـ ــة :د .رفيـ ـ ـ ــق العجـ ـ ـ ــم ،تحقيـ ـ ـ ــق :د.
علـ ــي دح ـ ــروج ،نق ـ ــل ال ـ ــنص الفارس ـ ــي إل ـ ــى العربي ـ ــة :د .عب ـ ــد هللا الخال ـ ــدي،
الترجمـ ـ ــة األجنبيـ ـ ــة :د .جـ ـ ــورج زينـ ـ ــاني ،مكتبـ ـ ــة لبنـ ـ ــان ناشـ ـ ــرون ،بيـ ـ ــروت،
ط1996 ،1م.
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 -37لس ــان الع ــرب ،محم ــد ب ــن مك ــرم ب ــن عل ــى ،أب ــو الفض ــل ،جم ــال ال ــدين اب ــن
منظـ ـ ـ ـ ــور األنصـ ـ ـ ـ ــاري الرويفعـ ـ ـ ـ ــى اإلفريقـ ـ ـ ـ ــى (ت711هـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،دار صـ ـ ـ ـ ــادر،
بيروت ،ط1414 ،3هـ.
 -38محاض ـ ـ ـرات األدبـ ـ ــاء ومحـ ـ ــاورات الشـ ـ ــعراء والبلغـ ـ ــاء ،أبـ ـ ــو القاسـ ـ ــم الحسـ ـ ــين
بـ ـ ـ ــن محمـ ـ ـ ــد المعـ ـ ـ ــروف بال ارغـ ـ ـ ــب األصـ ـ ـ ــفهانى (ت502هـ ـ ـ ـ ــ) ،شـ ـ ـ ــركة دار
األرقم بن أبي األرقم ،بيروت ،ط1420 ،1هـ.
 -39مختـ ــار الصـ ــحاح ،زيـ ــن الـ ــدين أبـ ــو عبـ ــد هللا محمـ ــد بـ ــن أبـ ــي بكـ ــر بـ ــن عبـ ــد
الق ـ ـ ــادر الحنف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـرازي (ت666هـ ـ ـ ــ) ،المحق ـ ـ ــق :يوس ـ ـ ــف الش ـ ـ ــيخ محم ـ ـ ــد،
المكتب ـ ــة العصـ ـ ـرية ،ال ـ ــدار النموذجي ـ ــة ،بي ـ ــروت ،ص ـ ــيدا ،ط1420 ،5هـ ـــ-
1999م.
 -40مـ ــروج الـ ــذهب ومعـ ــادن الجـ ــوهر ،أبـ ــو الحسـ ــن علـ ــى بـ ــن الحسـ ــين بـ ــن علـ ــى
المس ـ ـ ـ ــعودي (ت346هـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقي ـ ـ ـ ــق :أس ـ ـ ـ ــعد داغ ـ ـ ـ ــر ،دار الهجـ ـ ـ ـ ـرة ،قـ ـ ـ ـ ــم،
1409هـ.
 -41المس ـ ـ ــالك والممال ـ ـ ــك ،أب ـ ـ ــو عبي ـ ـ ــد عب ـ ـ ــد هللا ب ـ ـ ــن عب ـ ـ ــد العزي ـ ـ ــز ب ـ ـ ــن محم ـ ـ ــد
البكري األندلسي (ت487هـ) ،دار الغرب اإلسالمي1992 ،م.
 -42المعج ـ ـ ــم الوس ـ ـ ــيط ،مجم ـ ـ ــع اللغ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة بالق ـ ـ ــاهرة ،إبـ ـ ـ ـراهيم مص ـ ـ ــطفى،
أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار ،دار الدعوة.
 -43معجـ ـ ــم مـ ـ ــتن اللغـ ـ ــة (موسـ ـ ــوعة لغويـ ـ ــة حديثـ ـ ــة) ،أحمـ ـ ــد رضـ ـ ــا ،دار مكتبـ ـ ــة
الحياة ،بيروت1377 ،هـ1958-م.
 -44المغنـ ـ ــي فـ ـ ــي أب ـ ـ ـواب التوحيـ ـ ــد والعـ ـ ــدل ،القاضـ ـ ــي أبـ ـ ــو الحسـ ـ ــن عبـ ـ ــدالجبار
األس ـ ـ ــد آب ـ ـ ــادي (ت415هـ ـ ـ ــ) ،تحقي ـ ـ ــق :محم ـ ـ ــود محم ـ ـ ــد قاس ـ ـ ــم ،مراجع ـ ـ ــة:
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إبـ ـ ـ ـ ـراهيم م ـ ـ ـ ــدكور ،إشـ ـ ـ ـ ـراف :ط ـ ـ ـ ــه حس ـ ـ ـ ــين ،ال ـ ـ ـ ــدار المصـ ـ ـ ـ ـرية للت ـ ـ ـ ــأليف
والترجمة.
 -45مفـ ـ ــاتيح العلـ ـ ــوم ،محمـ ـ ــد بـ ـ ــن أحمـ ـ ــد بـ ـ ــن يوسـ ـ ــف ،أبـ ـ ــو عبـ ـ ــد هللا ،الكاتـ ـ ــب
البلخـ ـ ـ ـ ــي الخ ـ ـ ـ ـ ـوارزمي (ت387هـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،المحقـ ـ ـ ـ ــق :إب ـ ـ ـ ـ ـراهيم األبيـ ـ ـ ـ ــاري ،دار
الكتاب العربي ،ط.2
 -46مق ـ ـ ـ ــاالت اإلس ـ ـ ـ ــالميين واخ ـ ـ ـ ــتالف المص ـ ـ ـ ــلين ،أب ـ ـ ـ ــو الحس ـ ـ ـ ــن عل ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــن
إس ـ ـ ــماعيل األش ـ ـ ــعري (ت324هـ ـ ـ ـ ـ) ،تحقي ـ ـ ــق هلمـ ـ ـ ــوت ريت ـ ـ ــر( ،دار ف ارنـ ـ ـ ــز
شتايز  -بفيسبان) ،ط1400 ،3هـ.
 -47مقـ ــاالت الجهـ ــم بـ ــن صـ ــفوان وأثرهـ ــا فـ ــي الفـ ــرق اإلسـ ــالمية ،ياسـ ــر قاضـ ــي،
أضواء السلف ،الرياض ،ط1426 ،1هـ2005-م.
 -48المل ـ ــل والنح ـ ــل ،محم ـ ــد ب ـ ــن عب ـ ــدالكريم الشهرس ـ ــتاني (ت548هـ ـ ــ) ،تحقي ـ ــق:
أمي ـ ـ ــر عل ـ ـ ــي مهن ـ ـ ــا ،عل ـ ـ ــي حس ـ ـ ــن ف ـ ـ ــاعور ،بي ـ ـ ــروت ،دار المعرف ـ ـ ــة ،ط،5
1416هـ1996-م.
 -49المواقـ ــف ،عبـ ــد الـ ــرحمن بـ ــن أحمـ ـ د بـ ــن عبـ ــد الغفـ ــار ،أبـ ــو الفضـ ــل ،عضـ ــد
الـ ـ ـ ــدين اإليجـ ـ ـ ــي (ت 756هـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيـ ـ ـ ــق :د .عبـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــرحمن عمي ـ ـ ـ ـرة ،دار
الجيل ،بيروت ،ط1997 ،1م.
 -50موس ـ ـ ـ ــوعة الفلس ـ ـ ـ ــفة ،عب ـ ـ ـ ــدالرحمن ب ـ ـ ـ ــدوي ،المؤسس ـ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ـ ــة للد ارس ـ ـ ـ ــات
والنشر ،بيروت ،ط1984 ،1م.
 -51موسـ ـ ـ ـ ـ ــوعة المستشـ ـ ـ ـ ـ ـرقين ،عبـ ـ ـ ـ ـ ــدالرحمن بـ ـ ـ ـ ـ ــدوي ،دار العلـ ـ ـ ـ ـ ــم للماليـ ـ ـ ـ ـ ــين،
بيروت ،ط1993 ،3م.
 -52نق ــد األدي ــان عن ــد أب ــي الريح ــان البيرون ــي ،د.عم ــر ب ــن س ــكا ،مرك ــز نم ــاء،
بيروت القاهرة ،ط2021 ،1م1443 ،هـ.
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 -53نهاي ـ ــة األرب ف ـ ــي فن ـ ــون األدب ،أحم ـ ــد ب ـ ــن عب ـ ــد الوه ـ ــاب ب ـ ــن محم ـ ــد ب ـ ــن
عب ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــدائم القرش ـ ـ ـ ــي التيم ـ ـ ـ ــي البك ـ ـ ـ ــري ،ش ـ ـ ـ ــهاب ال ـ ـ ـ ــدين الن ـ ـ ـ ــويري (ت
733هـ) ،دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة ،ط1423 ،1هـ.
 -54وفي ـ ــات األعي ـ ــان وأنب ـ ــاء أبن ـ ــاء الزم ـ ــان ،أب ـ ــو العب ـ ــاس ش ـ ــمس ال ـ ــدين أحم ـ ــد
ب ـ ــن محم ـ ــد ب ـ ــن إب ـ ـراهيم ب ـ ــن أب ـ ــي بك ـ ــر اب ـ ــن خلك ـ ــان البرمك ـ ــي اإلربل ـ ــي (ت
681هـ) ،المحقق :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت1990 ،م.
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