
  

  

  

 اإلميان والدين واالعتقاد

 األب غايب هاشم

يتضّمن هذا البحث املتواضع حماولًة لتعريف الدين واإلميان والوحي واالعتقاد والسلوك الديين من خالل العالقة 
لبعض التساؤالت حول الدين وغايته وفوائده، وحول التحّدايت اليت  اوطرحً  اليت تربط هذه األمور بعضها ببعض،

الظاهرة الدينّية بتزكية إىل  ظّل سلسلٍة من االهتامات توّجه ويف ،يف جمتمع معلمن اترتّتب على الدين عمومً 
حّية واإلسالم اإلرهاب. وقد وضعُته يف إطار مساعي املسيإىل  وح االنغالق والعنف الذي قد يصلور  ،التعّصب

نّية، حتدوين رغبٌة صادقة بعدم اخلوض اومع الدايانت األخرى واحلركة العلم ،للولوج يف عملّية حواٍر رصني بينهما
. وقد ايف أمور جدلّية، بل ابستجالء ما قد يسهم يف تعزيز الفكر الالهويّت املعاصر يف خدمة األداين والبشريّة معً 

بشكٍل واٍف بعقيدة الدين اإلسالمّي ونظامه  وال سّيما وأنين غري ملمّ  ،لى اإلطالقتبنّي يل أن األمر غري سهٍل ع
لشروط التطّرق الوايف هلذه املسائل. ولكين أظّن أن ال شيء خطري حيول  االالهويّت. وأان أقّر أبّن حبثي ليس مستوفيً 

ال سّيما وأيّن ال أّدعي البّتة  ،دون طرح هذه اخلواطر واألفكار على بساط البحث ضمن هذه احللقة البحثّية
 صوابّيتها املطلقة.

 قسمني : إىل  تقسيم البحثإىل  بناًء على ما تقّدم، عمدت

 ،والدين ،يف القسم األول أتعّرض ملضمون بعض املفردات وللمعىن اليت ترد فيه يف سياق البحث بشأن اإلميان
 ، فقد خّصصته لطرح بعض التساؤالت واخلواطر.والسلوك الديين، وأما القسم الثاين ،واالعتقاد ،والوحي
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، 1إن كان اإلسالم ميّيز بني اإلميان والدين، أو ال ميّيز بينهما اعلى الرغم من أنين لست أدري حق   :اإلميان
بينهما كما أردته يف هذا  ىل تبيان الفرقما يرتاءى يل، وإسبحبين واإلميان، : الدبدأ بشرح كّل من هاتني املفردتنيأ

 البحث.
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نسان هللا وعمله يف الكون والبشر، واإلنسان كائٌن يقوم على وحدة الروح واجلسد، لذلك ال ميكن أن يبقى املوقف الباطين لإل
 تعّرض للتالشي والغياب. أي دون تعبري خارجّي حمسوس، وإاّل عن اإلقرار،  ابعيدً 



  

  

  

ما ُيسند مصدرُه يف األنظمة  اوقد يعين الفعل )أومن( أو مضمونه )ما أومن به(. وهذا اإلميان، غالبً  اإلميان
لنقاشات احلاّدة اليت النعمة اإلهلّية، كما يف املسيحّية على سبيل املثال ال احلصر. إذ يكفي أن أذّكر ابإىل  الدينّية

اإلصالح، مسألة عالقة اإلميان ابلنعمة وابحلريّة. ومن هنا جتد إىل  أي زمن الدعوة ؛طالت يف القرن السادس عشر
وأمهّيِة فعل اإلميان الذي هو  نين حظيت بنعمة اإلميانأ، مبعىن مربَّرها، العالقُة الوثيقة بني اإلميان والوحي من جهة

 املبادرة اإلهلّية من جهٍة أخرى.على  ّر ومسؤولح جواٌب بشريّ  اأيضً 

ولذا يصّر الكثري من املفّكرين، وال سّيما من الغربّيني، على التأكيد أّن اإلميان مغامرٌة وثقٌة وأمياٌن والتزام. وقد 
سالمّية إلعّرف صاحب التقدمي هلذه احللقة البحثّية الدين حبسب النظرة اإلسالمّية بقوله : الدين حبسب النظرة ا

 . 2قبول ما هو عند الرسولإىل  و أصحاب العقولستعري للشريعة، وهو وضٌع إهلّي، يدعيقال للطاعة واجلزاء، وا

 وحبسب هذا التعريف، يكون الدين موقف العقل من رسالة هللا املوحى هبا واملنقولة ابلرسول.

ه، من األسباب خصّي ووجودّي منوقد يكون هذا التشديد على الوحي وقبوله ابلعقل والتزام موقٍف ش
ىل التغاضي عن ما بعده، عن براهني وجود هللا، وإاحنسار البحث، يف عصر احلداثة و إىل  الكربى اليت أّدت

إىل  أسهم وال يزال يف تعزيز النزعة االستفاضة يف شرح األدّلة البّينة هلذا الوجود. وال ريب يف أن مثل هذا املوقف
فصل الشؤون الروحّية واالنتماءات إىل  ما يّدعي تيار العلمنّية الداعيخلاّصة ابلشخص كحصر اإلميان ابألمور ا

الدينّية عن قضااي اجملتمع وأنظمته، وعن السياسة وشجوهنا، حبّجة أهنا تفّرق بني اإلنسان واإلنسان، وتزيد من 
حماربة هذا إىل  ذا االهتام، بل تسعىال ترضى هب العصبّية الدينّية. وغيّن عن القول أن األداين على وجه العموم،

 املوقف العلميّن واحلّد من انتشاره قدر املستطاع.

اإلنسان. وتتفق إىل  ، هو كشف هللا عن سرّه أو ما يريد أن يبّلغهاملبادرة اإلهلييةأو بعبارٍة أخرى  الوحي:
أي  ومثّة يف أساس كّل الدايانت وحي؛ ن.املسيحّية واإلسالم على اإلقرار ابألولويّة املطلقة هلل يف مالقاة اإلنسا

 ؛"رسالٌة مساويّة"، "كتاٌب مقّدس"، "كلمة"، تتضّمن فحوى الكشف ورمّبا ما يتوّجب على املؤمن أن يقوم به
ليستجيب االستجابة الالئقة والصحيحة هلذه املبادرة اإلهلّية. الوحي إذن " الصورة املثلى لإلفصاح عّما تتضّمنه 

ّية... ومضمونه، مبعزٍل عن كيفّية جتّليه وسبل اختباره واعتناقه، هو الذي يشتمل على حقيقة الكيان املبادرة اإلهل
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لبين البشر شرائع  اداين، رامسً واإلنسان والوجود وينهج اخلالص لإلنسانّية، على اختالف معىن اخلالص يف األ
 .3املعامالت العاّمة وسنن املسلك األساسّية

  وراب   اجّمانّية من هللا. لكن يف حني يؤمن املسيحّيون أبن اعتالن يسوع الناصرّي مسيحً  الوحي نعمٌة أو هبة
كما ورد يف األانجيل وسائر أسفار العهد اجلديد، ويف التقليد املقّدس، هو اكتمال الوحي اإلهلّي، يؤّكد املسلمون 

د هللا هو اإلسالم. وهذا التأكيد من كال وأن الدين احلّق عن ،اعلى أن الرسول حمّمد هو خامتة األنبياء مجيعً 
اجلانبني )وكما هو األمر يف الدايانت األخرى(، على صلٍة وطيدٍة مبسأليت احلقيقة واخلالص، وينجم عنه اّدعاء كّل 
داينٍة حبيازهتما منفردًة ودون سواها من األداين األخرى )حقيقة اإلقصاء(. واعتالن الوحي خيتلف يف الداينتني من 

در أي ابلتجّسد، ويصّر اإلسالم على تعايل املص ؛إذ تؤّكد املسيحّية على الكشف ابملداانة ؛األسلوب حيث
ن انعكاس هذين املوقفني على فهم الدين وممارسته خطرٌي وابلغ األمهّية، فاملسلم . ومن اجللّي أاوبقائه متساميً 

 ،استقباهلا من خالل استقاللّية كيانهإىل  ينما مييل املسيحيّ ، بابيّ نً  كاماًل   اواثقً  اُيسِلم أمره هلذه املبادرة إسالمً 
 لتفاعل معها تفاعل الكائن احلّر.وا

 ،والوحي يف غالب األحيان، يغدو منذ نشوء الداينة يف التاريخ، املصدر واملرجع الثابت للعقيدة واملمارسة
لصّحة قبول الكشف اإلهلي. وأصدق  اأي مقياسً  شعائرها، والسلوكّيات األخالقّية؛وسائر مظاهر العبادة و 

برهاٍن على هذا األمر يف املسيحّية قول الكنائس اإلجنيلّية واملذاهب املصَلحة، بصدارة الكلمة وكفايتها )"الكتاب 
بناء عمارهتا الالهوتّية إىل  ة بعد اجملمع الفاتيكاين الثاين، وعودة الكنيسة الكاثوليكيّ "(irus iros alosوحده 
املبين على تفسري كلمة هللا وشرحها. أّما  ،من الكتاب املقدس، ومتّسك الكنائس األرثوذكسّية برتاث اآلابء اانطالقً 

 يف اإلسالم، فالقرآن الكرمي هو الوحي املّدون بكامله، ال مُيّس، وهو مضمون الليتورجيا وأساس الالهوت. 

تبليٌغ للمشيئة اإلهلّية والشريعة والناموس. أما  ومضمون الوحي خيتلف يف اإلسالم واملسيحّية. إنه يف اإلسالم
يف املسيحّية، فالوحي يكشف عن سّر هللا وكيانه، بتجّليه للبشر ومماثلتهم، من حيث الطبيعة، يف كّل شيٍء ما 

ن يف خال اخلطيئة. وبقوٍل آخر، هو يف اإلسالم طاعٌة وجزاء، ويف املسيحّية شراكٌة كيانّية وعهٌد أبدّي. وهلذا التباي
يُظهر فرادهتا ومتايزها وخصوصّيتها يف كّل من  ،مضمون الوحي انعكاس على العقائد والبىن والنظم والشرائع

 الداينتني.

                                 
 .55 فحةصال، (1991)بريوت: ، حبٌث يف املفاهيم األساسّية، بني املسيحيية واإلسالممشري ابسيل عون،  3



  

  

  

 امكتفيً  ،يف دائرة املشيئة اإلهلّية اويُبقي التأويل حمصورً  ،هلل وحده ايعترب اإلسالم الوحي كما دوِّن ملكً 
نزع اللبس واإلهبام عن أذهان املؤمنني الذين يوّدون إىل   ما تسعى إليه،البشريّة اليت تسعى يف مبحاوالت التفسري

للسري إبرشاداته والبقاء يف إطار املعتقد الصحيح. أما الوحي املدوَّن يف املسيحّية فهو  ؛االستنارة ابلنّص القرآين
 ،عة األوىل قبل عملّية التدوينوال سّيما تلك اليت عرفتها اجلما ،خالصة تفاعل الكشف اإلهلي واخلربة اإلميانّية

وتثبيت قانون األسفار املقّدسة يف أواخر القرن الثاين امليالدي. وابب التأويل يف املسيحّية مفتوٌح على مصراعيه 
سواء أقبلت ابلتأويل أم  ،ويتسّبب يف خالفاٍت بني املدارس التأويلّية املختلفة وبني القراءات املتنّوعة وبني الكنائس

. والكنيسة الكاثوليكّية ثّبتت يف اجملمع الفاتيكاين الثاين يف الدستور العقيدي يف الوحي 4ن أخطارهحّذرت م
وهي  5اليت تربط بني الكتاب املقدس والتقليد كمصدرين للوحي يف املسيحّية ،اإلهلي الوحدة العضويّة واحليويّة

عموم. ولن أدخل يف هذا اجملال، يف سرد أنواع تلتقي يف موقفها هذا مع الرتاث الشرقي األرثوذكسي على وجه ال
 الوحي )الطبيعّي والنبوّي والذايّت...(. 

 osastlri وسلوكّيات  rornsyrri: يعّرف دوركهامي الدين على أنّه "نظام متماسك العتقادات الدين
قف املبدئي ". وال شّك يف أن هذا التعريف، على الرغم من املو riar riri isroتتصل ابألمور املقّدسة 

والشعائر  ،أي بصفته جمموعة املعتقدات مدلول جمتمعي للدين؛ لصاحبه من الدين، يعرّب بصورة واضحة عن
ما ورد يف برانمج احللقة  اواملؤسسات اليت حتتويها داينٌة ما. وقد قرأت ملي   ،والقواعد األخالقّية والشرعّية ،العباديّة

التعريف إىل  مفهوم الوحي اإلهلي منهإىل  قربأي أ عّرف من جهة هللا؛أن الدين م واًل فوجدت أ 11يف الصفحة 
: الدين هو سلوك يف احلياة الدنيا، يتضّمن صالح الدنيا مبا يوافق ي، واثنيا معّرف حبسب الطباطبائيالدوركهامي

يف ينطلق من مثل الكمال األخروي واحلياة الدائمة احلقيقّية عند هللا سبحانه... وغيّن عن القول أن هذا التعر 
إذ يربط سلوك املؤمن ابلصالح )الطاعة من خالل التمييز  ،التعريف الدوركهاميي، ولكّنه ال خيرج من إطار اإلميان

على اجملتمع  ابني اخلري والشّر واتّباع اهلدى( وابآلخرة أو اجلزاء. وهكذا ميسي الدين اإلهلي احلنيف قّيمً 
فال غاية لإلنسان  ،اليت جيب على اإلنسان أن يسلكها حىت يسعد يف حياته اإلنساين...، سّنة احلياة؛ والسبيل
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 يتبعها إالّ السعادة، على الرغم من االختالف الطبيعّي بني البشر. وأظّن أن هذا التعريف يتالقى والنظرة املسيحّية
 لزمات الوحي واإلميان.كعالقٍة بني هللا واإلنسان تعتلن مبعتقداٍت ومبمارسة طقوٍس تستجيب ملست  ؛الدينإىل 

 اال ريب يف أن تعريف الدين على هذا النحو يطرح التساؤالت التالية : هل ميكن لإلنسان أن يكون مؤمنً 
 ،خيتار ما يشاء من االعتقادات والطقوس ،على طريقته اخلاّصة ا، أو أن يكون متديّ نً امن غري أن يكون متديّ نً 

ممارسة الطقوس والشعائر؟ وإن كان على مجيع املؤمنني ممارسة دينهم  ويرذل ما ال يشاء؟ فهل يقتصر الدين على
ابلطريقة عينها فأين تكمن مضامري فرادة البعد اإلميايّن الشخصّي ومحيمّيته؟ وهل تتناقض هااتن امليزاتن أم 

اليت حتّدد أوترسم  األّمة( الكنسّي )مبعىن اجلماعة(؟ وما هي األطرإىل  تتوافقان مع البعد اجلماعّي األّمي )نسبةً 
 مساحة كّل من هذين البعدين؟

عالقته ابلعادات والتقاليد اجملتمعّية إىل  كما أعاله ضرورة التطّرقفكران يف سياق التعريف ابلدين  إىل  ويرد
تها ومدى مشوليّ  ،احمللّية، وبنوٍع خاص تلك اليت تنشأُ فيها داينٌة ما، وال سّيما جلهة تثبيت هذه العوائد والتقاليد

من حيث الزمان واملكان، ومقدار ارتباطها ابلبعد الروحّي العميق. ليس من شّك أبن االرتباط بني الدين واحلالة 
 ،اجملتمعّية أمٌر اثبٌت، وال أحد ينكره، ولكن األمر الصعب هو يف احلكم على دور الدين يف تطّور اجملتمعات

الفطرة إىل  فها، وحتقيق سعادة الشخص. وهنا يصُلح التلميحوإسهامه يف تقّدم البشريّة ونشوء احلضارات واختال
الدينّية والتساؤل حول قّوة انغراسها يف الكيان اإلنسايّن وطرق التعبري عنها، وحول التديّن كظاهرٍة اجتماعّية قد 

ا يف إطار ترتبط بروابط عصبّية هي غري الروابط األخويّة الصحيحة، أو على األقّل تسهم يف إنشائها... كّل هذ
استجالء مستقبل هذه العالقات مع ما يشوهبا من أتثرياٍت إىل  مالعالقات التارخيّية بني األداين والسعي القائ

لعوامل سياسّية حبتة واقتصاديّة وحضاريّة. واألمور اجلّيدة املتأتية من الدين يف هذه املضامري ال تستطيع مهما 
كبت يف املاضي وال تزال يف هذا اجملال، يصعب تعداُدها أو الولوج يف تعاظمت من إخفاء معامل أخطاء فادحة ارت

 فهم مسألة اجلهاد أو الشهادة(.إىل  دراسة أسباهبا ونتائجها يف حبثنا املتواضع هذا )أكتفي ابلتلميح

املبادرة  ينبثق من تفاعل ،امعرفي   : يعترب املنهج الالهويت املعاصر االعتقاد مبعىن العقيدة مضموانً االعتقاد 
  ااإلهلّية واجلواب البشرّي يف تضاعيف التاريخ. والعقيدة يف عرف اإلسالم ملتحمة مببادرة الوحي اإلهلّية التحامً 

د واملدوَّن، اهنائي   اكياني   . أّما يف املسيحّية،فاالختبار الشخصّي واجلماعّي ملبادرة هللا املنغّلة يف ثنااي الوحي املتجسِّ
 ومبىًن، يف مضموهنا ويف تعبريها.العقيدة، معىًن  هو يف أساس صياغة



  

  

  

إىل  ي الالهوت عندها املسعى البشريّ للحقيقة املوحاة بشأن األمور اخلطرية، يضح اإن كانت العقيدة مرادفً 
 عىتكّلم عن سرّه. أّما حنن، فنسن هللا هو أجدر من حيّق له الاملتوّفرة واملتاحة. وهذا يعين أ التعبري عنها ابلوسائل

أنواعها، هلا فقه احلقيقة اإلهلّية أبكثر ما يكون من األمانة للوحي. وهكذا نقول أن املذاهب املسيحّية على إىل 
لكّل من هذه املذاهب مسعاه الالهويّت املتأثّر حبضارة وفكر ولغة وعبقريّة كّل شعٍب أو أّمة.  العقيدة نفسها ولكن

ائس املسيحّية هو حول مدى توافق هذه املذاهب الالهوتّية وإمكان والسؤال املطروح على بساط البحث بني الكن
أو بتعّدد املذاهب  ،جتانسها بعضها مع بعض، وحول مدى قبول هذه اجلماعات املختلفة ابلتنوّع الالهويتّ 

الالهوتّية النهج اجلديد الذي يُعتمُد أكثر فأكثر يف احلوارات إىل  بّد يف هذا السياق، من اإلشارة الالهوتّية. وال
والذي يُبىن على قاعدة القبول ابلوحدة ضمن التنوّع أو التعّدديّة. واملقصود هبذه  ،الرمسّية بني الكنائس املسيحّية

أن يف اإلسالم عقيدٌة  وّع يف ما سواها من الشؤون. وأظناملقولة : الوحدة يف األمور اجلوهريّة واألساسّية، والتن
ولكن هنالك مذاهب خمتلفة وابلتايل مساٍع الهوتّية متعّددة، وهذا برأيي أمر  ،ميواحدة يعرّب عنها القرآن الكر 

 طبيعّي. العقيدة متصلٌة إذن ابحلقيقة اإلهلّية من جهة، وبعوامل بشريّة خمتلفة من جهٍة أخرى.

ولكنها وجدت نفسها  ،ن عدم قدرهتا احلفاظ على األمانةم امل تُرد املسيحّية يف نشأهتا أن حتّدد عقيدهتا خوفً 
فعل ذلك حملاربة اهلرطقات اليت ظهرت الواحدة تلو األخرى بعد القرن الثاين. ويف املسيحّية كان إىل  مضطرّةً 

االتفاق طوال األلف األّول يقضي بعدم حتديد أيّة عقيدٍة أو تثبيتها، إال بتوافق اجلميع يف جممٍع مسكويّن. ولكن 
ه القاعدة مرّتني يف القرنني التاسع عشر والعشرين بتحديد عقيدة العصمة البابويّة الكنيسة الكاثوليكّية خرقت هذ

(، وعقيدتني متعّلقتني ابحلبل مبرمي أم يسوع بال دنس اخلطيئة األصلّية، 1710يف اجملمع الفاتيكاين األول )
لكنائس غري الكاثوليكّية وهي السماوات. وهذه العقائد ال تقبل هبا اإىل  اهلا ابلنفس واجلسد، بعد موهتا،وابنتق

 موضوع خالٍف وجدٍل الهويّت كبري.

ليه اجملمع الفاتيكاين مبا توّصل إ ار بنا التفكري ملي  فإن كان االعتقاد يُقَصُد به "جمموعة ما نعتقده "، أال جيد
عالقة بني العقيدة واحلقيقة الثاين حني أّكد على تراتبّية احلقائق يف القرار بشأن الكنائس الشرقّية الكاثوليكّية؟ فال

إىل  ء جلهة الفكر وقدرته على الولوجوطيدٌة، وال يفصل بينهما، برأيي اخلاّص، إالّ شوائب التعبري البشرّي، سوا
أعماق السّر اإلهلّي، أم جلهة عجز كّل تعبرٍي بشريٍّ عن صياغة هذا الفكر يف نظام عمارٍة الهوتّية. ففي مثل هذه 

ن بعد أن نساوي العقائد بعضها ببعض، وأن نضعها على مقدار واحٍد من األمهّية واملعىن. على احلال، ال يسعنا م



  

  

  

يف حالة االعتقاد املسيحّي وضع عقيديت التجّسد وانتقال مرمي يف مقاٍم  سبيل املثال، أسأل إن كان إبمكاننا مثاًل 
 واحد؟

لتزم بداينٍة ما التقّيد به من حيث القيم والطقوس : وأعين هبذا القول ما يرتّتب على املؤمن امل السلوك الدين
عمق احلياة البشريّة واختبارها الوجدايّن. ففي املسيحّية تتحقق الشراكة إىل  يق غاية الدين والوصول ابإلميانلتحق

خالل  وال سّيما اإلفخاريستّيا ومن ،بني هللا واإلنسان اليت أُقّرت ابلتجّسد، من خالل الصلوات وممارسة األسرار
االحتفال ابألعياد والطقوس اليت تواكبها. وجّل ما يتوّخاه املؤمن من هذه األمور، الدخول يف سّر املسيح وحتقيقه 

 ايف الكّل. وقد نستطيع القول أبن أركان اإلسالم اخلمسة توازي نوعً  يف الزمن حىت حيّل امللكوت ويصبح هللا كال  
من أجل  حتقيق الصالح ضمن األمر  (عّز وجلّ )تبقى يف إطار الطاعة هلل  وهي ،ما هذه األمور اليت يف املسيحّية

ابملعروف والنهي عن املنكر يف سبيل حتقيق الغاية الدينّية على هذه األرض ونيل الثواب يف اآلخرة. وال ريب يف 
ًة عن غريها، قد تكون أن تنظيم هذا السلوك الديين قد أصابه التدوين والتشريع واالجتهاد. وأجزاء منه، تقّل أمهيّ 

 ؛تعّرضت لتأثري بعض العوامل التارخيّية واحلضاريّة والفكريّة. وال أنوي يف هذا اجملال اخلوض يف املسائل األخالقّية
ري والشّر. ومن اجلدير ابلتلميح من سّلم قيٍم أخالقّية حيّدد مقاييس اخل اأي احلكم على السلوك والتصّرفات انطالقً 

 ،سياق، موقف األداين من أمور جوهريّة يف احلياة، من مثل املوت واألمل واملصري وغاية احلياةليه يف هذا الإ
 يف التعاطي مع هذه املسائل.  اخاص   اوسلوكً  امعناها... والذي ينشئ تشريعً 

 خواطر حول دور الدين )واألداين( والتحديايت اليت يواجهها اليوم  – 5

لبحث، أعود فأشّدد على أن هذه اخلواطر انبعٌة من تساؤالت شخصّية ومن يف مستهل هذا اجلزء الثاين من ا
وإن كنت مل أخضعها  اأسئلٍة طرحها علّي طاّلٌب ومؤمنون يف أورواّب وهنا يف جمتمعنا العريّب، أوّد مشاطرتكم إاّيهً 

التساؤالت إىل  اهبري عنها رغبًة يف لفت االنتبللتمحيص الفلسفي والالهويّت الدقيق. وإين أصّر على التع
 والتحّدايت اليت تواجه الدين واألداين يف الزمن احلاضر.

يرتاءى يل أن التحّدي األكرب الذي يتعّرض له الدين وال سّيما يف اجملتمع املعلمن، هو عدم حصر اإلميان يف 
يسّمى بشكٍل الداخلي )أو ما  إطار األداين أو التديّن. فما النفع من التقليل من قيمة اجملال الروحيّ 

، والذي هو يف جوهره يالقي البحث الفلسفّي العميق عن معىن ااملشرتك بني الناس مجيعً   spiritualité)،:عام
من حيث املضمون ال من حيث  االوجود واحلياة وعن املستقبل واملصري وعن القيم واألسس، وقد يكون مرادفً 



  

  

  

إن  ،ضري عندئٍذ بعدم حصر الوحي أو اإلهلام يف املنفسح الديينالشكل جملال البحث الديين أورمّبا أفسَح منه. وال 
عرب وسائل كثرية. وهنا  امستمرً  اشئنا التمييز بني الوحي يف إطار األداين وكشف هللا عن سرّه أو مشيئته كشفً 

فهم إىل  عيٍ يطيب يل أن أصرّح أبنين ال أصّدق وجود إنسان من غري إمياٍن، من غري ثقٍة ابحلياة والغري، من غري س
ألن الوجود ال يفّسر فقط ابلوجود. فال جيد اإلنسان كّل اإلجاابت  ؛سّر الوجود، وغرِي مكرتٍث للبعد املتسامي

على تساؤالته الداخلّية والوجوديّة يف ذاته، بل خارجها. وال جيوز بعد اليوم البحث عن هللا يف مداان البشرّي 
ملا قد يعتقده الكثريون، قد  اال خيضع ملنطقنا البشرّي الواقعي. وخالفً  البحت، بل علينا البحث عنه يف مدًى آخر

تكون نظرة غري املؤمن هبذا اخلصوص يف بعض األحيان أقوى من نظرة املؤمن نفسه من حيث البحث اجلذرّي 
هويت البلجيكّي لفت انتباهي قوٌل للالوغري املتساهل عن أجوبٍة على األسئلة الفلسفّية والروحّية والوجوديّة. وقد 

يعيشون من غري إمياٍن  اأدولف غيشيه يف كتابه عن "هللا" : أومن ألن مثّة أانس ال يؤمنون". هذا التذكري أبن أانسً 
ع الناس. ولكّنه يفطرة دينّية مشرتكٌة بني مج فعاًل وإن كان هنالك  دييّن حيثّنا على التساؤل إن كان الدين ضروراي  

أي أن اإلميان، ال يقف عند حدود التناقل  ملالزِمة لفعل اإلميان؛املؤمن منبسط احلريّة ا يف الوقت عينه يبسط أمام
الفعل اإلرادّي إىل  أو ابالنتماء االجتماعّي، بل يتعّداه ،أو ابلعصبّية القبلّية )الطائفّية( ،املتوارث يف أسرٍة متديّنةٍ 

ن لذلك مييل الكثري م "؛يت وأن حرّييت جتد معناها يف اإلمياناحلّر. وغيشيه يؤّكد يف هذا املضمار أن "إمياين هو حرّي
وأن الشك منغّل يف ثنااي الفعل اإلمياين.  ،التأكيد على أن اإلميان مساكٌن للشكإىل  الالهوتّيني املسيحّيني اليوم

 وهذه رمّبا قّصة كّل مّنا.

أن نفهم أن ال ضرورة بعد اليوم للجدلّية  وحده اإلقرار بقيمة الفعل اإلرادّي احلّر امللفوف ابلشّك يتيح لنا
وإن التخّلي عن هذه  ،األهّم ملمارسة احلريّة الشخصّيةألن اإلميان ال بّد وأن يبقى اجملال األرحب و  ؛الدفاعّية

الدفاعّية اليت ارتدت يف كثري من األوقات، يف التاريخ، طابع الدفاع عن هللا نفسه بوسائل عنيفة وضاغطة، لشرٌط 
للدخول يف عملّية حوار  اوخصوصً  ،وللتأسيس للعيش املشرتك واالحرتام املتبادل ،لقبول اآلخر يف غرييّتهأّول 

 األداين وبينها وبني احلضارات والثقافات املختلفة، يف عاملنا احلاضر. 

دون التقليل من القبول بقيام احلالة العملنّية كفصٍل بني الدين واجملتمع إىل  وهذا اإلقرار يقود يف الوقت عينه
االعرتاف إىل  ت، ودون أن يفضي مثل هذا القبولإسهام الدين يف بناء احلياة اإلنسانّية واجملتمعات واحلضارا

للتفاعل والتقارب رغبًة يف حبٍث مشرتك  اجيابي  إ ابل يبقى هذا اإلقراٌر موقفً  ،ل بكّل مبادئ العلمنّية أو قيمهاالكام
إحالل السالم واحلّق والعدالة إىل  السعادة املنشودة،إىل  أي البشريّة والدين؛ ما تبتغيهإىل  عن سبل الوصول



  

  

  

واألخّوة... ميكننا قراءة جمال تصويب جوهر احلداثة السليّب جبوهر املسيحّية واإلسالم اإلجيايب، وحتّدايت تصويب 
لفصلني السابع والثامن لألب مشري عون يف املمارسة التارخيّية اخلاطئة يف كلتا الداينتني جبوهر احلداثة اإلجيايب يف ا

 .6حبثه يف املفاهيم األساسّية بني املسيحّية واإلسالم

والرهان املعقود على األداين هو يف يومنا احلاضر مؤسَّس على قدرهتا على حتقيق االنفتاح اإلنسايّن الشمويّل 
العنيفة يف بسط سلطة كّل منها واعتبار  الوسائلإىل  حماربة بعضها البعض وعن اللجوء ممّا يعين التخّلي عن

ىل السّر اإلهلّي احلقيقة وإإىل  هل تقبل األداين بتعّدد املساعي. فشاماًل  اوإنساني   اخصوصّيات كّل منها غىًن روحي  
مع متّسك كّل منها بصوابّية مسعاه اخلاص والوحي الذي وصله، أو بعبارٍة أخرى، بتكاملها يف إطار الدين؟ يف 

ملأزق التعارض بني اإلقرار بصّحة الدين املعتَنق واالعرتاف، ولو يف  ااجملال يقول األب مشري عون: " وجتنّ بً هذا 
ٍٍ نسبّية، بقيمة الدين اآلخر وصوابّية مقوالته ومشروعّية مرماه وحّقه ابلوجود، طفقت الداينتان تستحداثن  صورٍة

ملعضلة يعّزز يف الوقت عينه املناعة الالهوتّية الذاتّية واالنفتاح يف مواجهة هذه ا اجريئً  يف منهجهما الفكري أسلوابً 
 .7العادل املتأين الذي تستدعيه استدعاء الضرورة مقوالهتما الالهوتّية اخلاّصة"

نكون قد خطوان خطوة كربى يف مسرية  ،حقيقة السماحة وختّلت عن حقيقة اإلقصاء إن قبلت األداين مببدأ
حالة التقابس، والتحّول يف الوسائل املعتمدة إىل  لتحّول من حالة املنازعةينئٍذ يقتضي األمر اوح ،البشريّة الروحّية

من وسائل الضغط واإلكراه؟ فال أسهل من التكفري ورشق  النشر رسالة كّل من األداين، وهو أمٌر واجب، بعيدً 
معرفة اآلخر ومالقاته وتثمني إىل  أّما السعي التنّكر والعدائّية.اآلخر بشىّت أنواع التهم بدافع اجلهل واالستعالء و 

 .اوعسريً  اصعبً  اما يكون أمرً  اقيمه ومسعاه، فغالبً 

مع  ،ليها بعض التيارات الفلسفّية والفكريّةبقبول شرعّية احلالة اليت وصلت إ اإن ما أقوله هنا ينصح صرحيً 
م. وهذا القبول يفسح يف اجملال أمام اخلوض يف التأكيد مرًّة أخرى على عدم ضرورة جماراهتا يف كّل األمور والقي

والبحث يف سبل التعاطي معه ومعاجلته  ،غمار التحّدي الثاين القاضي بوجوب أخذ تطّور اجملتمع بعني االعتبار
جلهة إبالغ الرساالت السماويّة. وهنا أطرح السؤال حول أمهّية مالءمة اخلطاب الدييّن والالهويّت للعقل البشرّي 

على مالقاة منطق أبناء هذا العصر ومهومهم وحبثهم واإلجابة على  اأي قادرً  ؛اهومً سان املعاصر ليكون مفواإلن
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تساؤالهتم إجابًة رصينة ال مستِخّفة. على الدين واألداين أن يثبتوا ابلفعل وليس فقط ابلقول، أن اإلميان يبين 
ه مالزٌم للحالة اإلنسانّية مثل الفكر واحلّب والعمل واللعب اإلنسانّية وأن فيه بعٌد أساسّي من الوجود اإلنساين وأنّ 

 ؛وغريها. فعلى سبيل املثال ال احلصر، تقول املسيحّية قول السّيد املسيح، أبنّه جاء لتكون احلياُة للناس أوفر
ى خمتلف الصعد، ويف خمتلف لذلك ويف سبيل تدعيم صدقّية هذا القول، ال بّد وأن تربهن عن جهادها، عل

لتكون حياة الناس أفضل وأوفر، وليبقى اإلنسان، بغض النظر عن عرقه ولونه ومذهبه وطبقته  العصور؛
على  ااالجتماعّي وانتمائه السياسّي. ويطيب يل هنا أن أعرتف أبن القداسة، واليت مل تكن ولن تكون يف يوٍم حكرً 

حي. وال ريب يف أهّنا عنصر مشرتك جيدر بنا داينٍة أو حضارٍة، ألصدق شهادة للدين وألفضل استجابة لنداء الو 
 أخذه بعني االعتبار.

لتدرك الشرائح املختلفة وال تبقى  ؛أما التحّدي الثالث فيقوم على رهان التنشئة وتبليغ هذه املكتسبات
اد ما ما ال جنرؤ وعن صواب يف بعض األحيان، عن ترد احمصورًة ابألحباث األكادميّية واملساعي النخبويّة. فكثريً 

ا وال حىت يف كنائس الرعااي أو جوامع القرى. صحيح أنه يلزمن ،يقال يف احللقات البحثّية يف اجملالس الشعبّية
ن اإلعداد لنشر لغة احلوار وسبيل التالقي والتكامل أمٌر يف غاية اخلطورة، ولكن التقّدم خبطًى اثبتة وبطيئة، وأ

واعتماد  اعميقً  احىت بلوغ اهلدف املنشود. وهذا يتطّلب التزامً  اري قدمً جيدر به أن يثنينا عن إصراران وشجاعتنا للس
لنا يف بعض األحيان مثل هذه الثنائّية املرتبطة  الغة ختاطٍب صادقة ووحيدة تتالىف االزدواجّية. ويؤسفين أبننا جيمعً 

حالة إىل  خرى... فمىت سنبلغبوجودان يف حلقٍة مغلقة من أبناء داينتنا أو بوجودان يف حضرة أانٍس من داينٍة أ
 الثقة الثابتة أبن اآلخر شريٌك كامل ودائم؟ 

إذ ال ميكننا االكتفاء ابحلوار األكادميّي  ،التحّدي الرابع الذي أوّد التوقف عنده هو حتّدي حوار احلياة
 األداين الذي تعود قّصته بني ،اإلفادة من خربة احلوار احليايتّ  االنخبوّي فحسب، بل جيب علينا خصوصً 

يف شرقنا الغايل. وعلى الرغم ممّا شاب هذا التعايش من  أكثر من ثالثة عشر قرانً إىل  اإلبراهيمّية الثالث
ولنا اتريخ واحد  ،اإشكاالت، ال يزال ميّثل خربًة فريدًة قد تفيد احلوار على املستوى العاملي. فنحن عشنا معً 

بعضنا لبعض )يف  اجنٍب وجتنّ بً إىل  اب، جنبً ت األخرية يف الغر ومصري واحد ومل نعش كما هي احلال حىت السنوا
(. ال ريب يف أن التفاعل بني أدايننا خلربٌة فريدٌة ومثينة علينا أن حنّللها ونقرأها ghettoخمّيمات أو أحياء معزولة 

 ا ضمن األصول. ىل تصحيح العالقات وتدعيمهاحلكمة املنشودة وإإىل  عّلها ترشدان ،بعمٍق ورويٍّة وصدق امعً 



  

  

  

وإن هي حتّققت أفسحت يف اجملال أمام  ،هذه بعٌض من الرهاانت ولكّنها يف نظري األهم واألساسّية
التصّدي للرهاانت األخرى. أال قّدران هللا عّز وجّل على األمانة لوحيه اإلهلّي وللدين، وأعطاان الشجاعة للمضّي 

 شيئته والطاعة إلرادته القدّوسة.يف احلوار بعضنا مع بعض يف سبيل مرضاة م اقدمً 


