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 بوذا وكنفيوش

 
 الّسؤال: ماذا كان بوذا وكنفيوش؟ 

 
الجواب: إّن بوذا أيضًا أّسس دينًا جديدًا وكنفيوش جّدد األخالق القديمة ودعا الّنااس إلا   

الّصاااارام المسااااكقيما ولّاااان مااااا أّسساااااي انهااااار انهيااااارًا كّمّيااااًا ولاااام كثباااات ولاااام كسااااكمر األماااام البوذّيااااة 
معكقااداكهم األصاامّيةؤ ومؤّسااس دااذا الااّدين كااان شخصااًا جمااياًل أّسااس والّنفيوشااّية عماا  عهااادكهم و 

ّميااة وابكاادعت  ّّ الوحدانّيااة اهلهّيااة ولّاان هعاادي ذدباات كعاليماال األصاامّية هالكّاادر ب ماان بااين أكهاعاال هال
عااادات ورساااوم جادمّيااة حكّااا  انكهاات هعهاااادة الّصاااور والّكماثيااضؤ ماااثاًل ان ااروا إّن حضااارة المساااي  

اد هاّكهاعهااا والّكشاّبم بهاااؤ ومان جممااة وّصا  كاارارًا ومارا ّّ رًا هالوصااايا العشارة المااذكورة تاو الكّااوراة وأ
الوصااايا العشاارة دااو أّد كعباادوا الّصااور والّكماثيااض بينمااا ا ن كوجااد الّصااور والّكماثيااض الّثياارة تااو 

 هعض الّنائس المسيحّيةا
 

ائااع عماا  أساساال األصاامّوؤ إذًا صااار ماان الواضاا  المعمااوم أّن دياان ي د يهقاا  بااين الّ و  
بض يكغّير و كبّدل هالّكدر ب حّك  ينمحو و نعدم انعدامًا كّمّيًاا  لهذا يكجّدد الّ هاور وكؤّساس شار عة 
جديدةؤ ألّنل لاو لام ي ارأ عميهاا الّكغييار والّكباديض لماا احكاجات إلا  الّكجديادؤ تهاذا الّشاجر كاان تاو 

ّّؤ باض ياهس  البداية تو منكه  الّ راوة ممموءًا هاألزدار واألثمار ثم صار عكيقًا قديمًا د ثمر لل قا
وصاااار دشااايمًاؤ تمااان أجاااض داااذا يغااارس الهساااكانّو الحقيقاااّو أشاااجارًا ياتعاااة مااان ناااو  كمااا  األشاااجار 

وكاااؤكو ثمااارًا  وصااانفهاؤ تكنشاااو وكنماااو يوماااًا تيوماااًا تيااارإل تاااو داااذي الحديقاااة اهلهّياااة  ّمهاااا الممااادود
محمودًاؤ وكذل  األديان ككغّير همرور األّيام عن أساسها األصمّوؤ وكذدب حقيقة دين ي وروحل 



 وضات عبدالبهاء من مفا -من آثار حضرة عبدالبهاء  –بوذا وكنفيوش 
 

www.oceanoflights.org 

 

ماان بااين الّناااس هالّّمّيااةؤ وكااروب بياانهم البااد ؤ ويصااه  دياان ي جساامًا هااال رو ؤ وماان أجااض دااذا 
 ككجّدد األديانا

 
لّصااور والّكماثيااض ياااتمين كّمّيااًا عاان والمقصااود أّن دااو مّمااة الّنفيااوش ودااوذا يعباادون ا ن ا 

الوحدانّيااة اهلهّيااةؤ بااض يعكقاادون هولهااة مودومااة كمااا كااان يعكقااد قاادماء اليونااان ماا  أّن األساااس لاام 
 يكن كهذا بض كان منهجًا آخر وأساسًا آخرا

 
ان روا كيع ُنسو أسااس ديان المساي  وراجات الباد ؤ تماثاًل قاد نها  حضارة المساي  عان  

قاااام باااض أمااار هاااالخير والّكساااام  كمقااااء الّشاااّر والمضاااّرةؤ وا ن ان اااروا كااام وقااا  مااان الّكعاااّدا وادنك
الحااروب الّدموّيااة تااو نفااس الّ ائفااة المساايحّيةؤ وكاام حصااض ماان الّ ماام والجفاااء وادتكااراس وسااف  
الّدماءؤ ووقعت هفكوى الهاها كثير من الحروب الّساهقةا إذًا صار من الواض  المعموم أّن األدياان 

 ر وككبّدل كبّدًد كّمّيًا همرور األّيام ثّم ككجّدداككغيّ 
     

 


