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 توضيح الزم وإجابات موجزة

ىف نشرة اليوم سوف حناول أن نقوم بتقدمي إجابات موجزة
أن يكون بعضلألسئلة اخلمسة الىت طرحناها أمس، آملني 

الزائرين قد حاول االجابة عليها مسبقا أمس، فيقارن
 :إجاباته مبا سوف نعرضه حاال

 :السؤال األول

 بني األديان؟) تفضيلية(هل هناك فروق جوهرية 

اإلجابة الظاهرة التقليدية العلنية أنه ال توجد فروق
جوهرية، وهى إجابة ناعمة هروبية، ال نعنيها عادة ىف عمق

نا، ذلك ألن الواقع املعلن، والواقع اخلفى، يؤآدانضمائر
صحيح أن. وجود هذه الفروق بشكل صارخ ال ميكن إنكاره

إعالنات االجتماعات، وألفاظ احلوارات، تعلن غري ذلك، لكن
صحيح أيضا أن فتاوى املفتيني املعلنة واملغلقة تؤآد أن

لن علىالفروق احلالية ىف واقع املمارسة، أآرب من آل ما يع
 .الفرقاء

أبسط وأطيب اإلجابات هى االعتذار عن اإلجابة مث إن األمر
مرتوك هللا سبحانه وتعاىل، وأيضا يقول آل صاحب دين أنه لو
أتيحت الفرصة احلقيقية لآلخر أن يعرف طبيعة آل دين إذن

 !).دين الناصح األمني!! (العتنق دينه

ن إال ىف دوائرأما اإلجابات احلامسة والدامغة فهى ال ُتعْل
. ضيقة، أو حجرات مغلقه وال حول وال قوة إال باهللا العلى العظيم

 :السؤال الثاىن

 هل مث فرق بني الدين واإلميان؟ 

فمن ناحية مها ليسا. الفرق موجود، ومعرتف به، وهام
قالت األعراب آمنا، قل مل تؤمنوا، ولكن قولوا"مرتادفني، 

ومن ناحية أخرى مها.  قلوبكمأسلمنا، وّملا يدخل اإلميان ىف
َفثَّم من يتصور أنه متدين وهو ليس ىف عمق: ليسا متالزمني
 ، وَثم مؤمن ىف أعماقه )اآلية الكرمية السابقة(أعماقه مؤمن 
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حىت لو آان مير بفرتة شك يسحبه منُطقُه أثناءها إىل غري ذلك،
وبرغم هذه التفرقة الواضحة فإن العالقة وثيقة بني الدين

روض أن اإلميان هو العمق الفطرى وراء النزوعواإلميان، املف
 الديىن ىف معظم األديان،

آما ان الدين هو التجسيد السلوآى لإلميان، يدعمه
 .ويؤآده آما حيافظ على دفعه

إن االلتزام بالسلوك والعبادات هو طريق إىل ملء الوعى
باإلميان، شريطة أال يكون بديًال اغرتابيا أو تسطيحًا شكليًا،

 .اإلميان= جوهر الدين عن 

 :السؤال الثالث
 ما عالقة ما يسمى الروحانية بالدين؟ -3

ليست) الىت هى من أمر رىب(لعل تناول مسألة الروح 
،"الروحانية"واردة ىف هذه املداخلة باملعىن الشائع عن آلمة

ومع ذلك يبدو أن املشتغلني مبحاولة التوفيق بني األديان قد
حانية، نسبة إىل الروح آما صوروها أوجعلوا ما أمسوه الرو

 .تصوروها، هى القاسم املشرتك الذى جيمع بني املتدينني

إن مفهوم الروحانية، هو مفهوم آامن ىف غور آل من
الدين واإلميان، لكن ال ينبغى أن يكون استعمال هذا املصطلح

بديًال عن الدين واإلميان، أو ضد احرتام اجلسد) الروحانية(
 .دوره ىف التعريف إىل احلق تعاىلولغته و

أجتنب استعمال آلمة الروح والروحانية احتجاجا بأا
الذى هو ىف(من ناحية، وانتماء مىن لدور اجلسد " من أمر رىب"

ىف املعرفة واإلبداع) الوعى وبالعكس/نظرى أحد جتليات الروح
 .والتواصل والدين واإلميان

سانت"نية عقد ىف ىف مؤمتر عن الصحة النفسية والروحا
،)األسس البيولوجية للدين واإلميان( "2003آاترين أآتوبر 

قدمت ىف ورقة عن األسس البيولوجية للغريزة التوازنية الىت
اقرتاحا ُقدم ىف هذا هتدى للدين واالميان، وقد رفضت بشدة

املؤمتر أن يضاف إىل تعريف الصحة عامة الذى تتبناه منظمة
، وذلك ليقيىن"صحة الروح"الصحة العاملية، يضاف تعبري 

 .باالختالف اجلذرى احملتمل حول تعريف ذلك

 :السؤال الرابع

 ما هى عالقة السلطة الدينية بالدين واإلميان؟ -4
لناس والشباب خاصة عن الدين هومن أهم أسباب عزوف بعض ا

أم يتصورون أن ىف ذلك نوعًا من مقاومة ما يسمى السلطة
الدينية الىت استولت حىت احتكرت حق تفسري األديان باعتبارها

النتيجة أن معظم. من امللكية اخلاصة هلذه املؤسسة الفوقية
الشباب ابتعدوا بغري قصد غالبا، عن حقيقة وظيفة الدين

ال يرجع ذلك االبتعاد إىل رفض للدين أو. عطاء اإلميان وحقيقة
عدم تقدير عطائه وإمنا هو مبثابة تنبيه إىل أن بعض

 قد متادت عرب  -بقصد أو بدون قصد –الدينية   السلطات
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 .التاريخ ىف تصوير نفسها أا املصدر األوحد لكل التفاسري

ولكن يالحظ أيضا أنه ىف بعض األحيان يتقمص بعض الناس،
لشباب السلطة الدينية حىت تصبح قهرا من داخلهممبا ىف ذلك ا

حيرمهم من معايشة خربة اإلميان إال باملقاييس الىت توضع هلم،
آما قد يصل األمر إىل امتناعهم تلقائيا عن التفكري احلر
وآذا رعبهم من حماولة النقد أصال، وهذا وذاك له حدود

ا، أوسرعان ما تنهار تلقائيا، أو باستعمال خمدر يقّوضه
 .منبه يكسرها

 :السؤال اخلامس

 ؟)باملعىن األمشل(هل مثة عالقة بني الدين والبيولوجيا  -5

الشائع ىف ظاهر األمر، مع التعجل ىف احلكم، أن التدين
والدين واإلميان يقف على طرف نقيض من الغرائز واجلسد، وذلك
باعتبار أن الغرائز بدائية حّسية فجة، وأن الدين التزام

بط، أو أن الغرائز دوافع دونية ىف حني أن اإلميان هومنض
 . روحانية راقية

الفطرة هىهنا نقدم األمر بطريقة أخرى، طريقة تؤآد أن 
البيولوجيا ىف أرقى جتلياهتا ىف العقل واجلسم معا، إن املؤمن
احلق إمنا خيلط اإلميان بلحمه ودمه وليس بروحه فقط، إن نشاط

لقا له آجزء من الفطرة السليمة، هو مناللحم والدم، ملَا ُخ
 .حنو اخلالق سبحانهأعظم جتليات الوجود اإلبداعى 

هذا النشاط النابض ىف حرآية جدلية خالقة هو الذى يسمح
باضطراد إبداع الذات للتناسق مع ذوات بشرية أخرى مث معًا

 .إىل تناسق أعلى فأعلى، آما أشرنا ىف بداية يومية أمس

 وبعـد

12 – 6مج للوقاية من اإلدمان للنشء من سن ىف برنا
طلبوا مىن أن أقرتح آيف يقدم أساسيات مفهوم الدين واإلميان

 .إىل هذه السن

 آيف باهللا عليكم؟

 .هذا ما قد نراه ىف حلقة قادمة

  

 نأسف فقد أضيفت هذه الكلمة على سؤال أمس -
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