
Evangelium vitae  - إنجیل الحیاة 

 إرشاد رسولي للبابا یوحنا بولس الثاني

 إلى جمیع أساقفة الكنیسة الكاثولیكة، الكهنة، الشمامسة،  
 األشخاص المكرسین وكل المؤمنین العلمانیین

 في قیمة الحیاة البشریة

  
 مقدمة

كل الكنیسة وتتلقاه یسوع، بها نادى التي الدعوة صمیم في هو الحیاة إنجیل -1              
وكل عصر كل من الناس لجمیع جدیدة بشرى وأمانٍة بجرأة لتذیعه بحب              یوم

 ثقافة.

عظیم بفرح أبشركم "إني سعیدًا: نبًأ للناس ُأعِلَن طفل میالد تّم الخالص فجر               في
الرب" المسیح وهو داود، مدینة في مخّلص الیوم لكم ولد بأجمعه: الشعب              یعّم
في ولكن، عظیمًا" "فرحًا أتاحت قد المخّلص والدة أن شك ال .(11 -10               (لو2/
الماسیحاني الفرح فظهر التام، كنهه في بشري مولٍد كلُّ أیضًا انكشف             المیالد،

 ركیزًة وإكلیًال للفرح الذي یرافق مولد كل طفل (یو 16/ 21).

الخراف لتحیا جئُت "لقد بقوله: الفادیة رسالته فحوى عن یسوع عّبر             وقد
"الجدیدة" الحیاة عن یتحدَّث كان أنه والواقع .(10/10 (یو الحیاة" فیها             وتفیض
االبن في بالنعمة إنسان كل إلیها ُیدعى اآلب مع الشركة حیاة وهي              و"األبدیة"،
كل في اإلنسان حیاة تكتسب األبدیة" "الحیاة هذه ففي یقّدسنا. الذي الروح              وفعل

 وجوهها وظروفها ملء معناها.

  
 الشخص البشري وقیمته الخارقة

لكونها األرض على وجوده حدود تتخّطى زاخرة حیاة إلى مدعّو اإلنسان -2            
 اشتراكًا في حیاة اهللا ذاتها.

بعمقها،  عظمة  الحیاة تكشف، الطبیعة تفوق التي الدعوة        هذه
هذا تضاعیف في الحیاة، أن شك وال الزمني. طورها في            البشریة  وقیمتها  حتى
البشري الوجود من یتجزأ ال وجزء ابتدائیة ومرحلة أساسي شرط هي             الزمن،
غیر على یستنیر، الحیاة مسیرة في التطّور هذا والمترابط. الكامل تطّوره             في
اإللهیة، الحیاة هذه بموهبة ویتجّدد األبدیة، الحیاة بوعد استحقاق، وغیر            انتظار



الطبیعة الفائقة الدعوة هذه .(21 (1یو3/ األبدیة في تمامه ملء إلى یبلغ أن               إلى
األرض  من هذه على والمرأة الرجل حیاة یمّیز ما نفسه، الوقت في             ُتظهر،
األخیرة. قبل ما بل "األخیرة" هي لیست الحیاة هذه أن            طابع  نسبي.  والحقیقة
مسؤولة، بطریقة لنصونها إلینا مقدسة  ُوِكَلت حال،  حقیقة كل على          وهي،

 ونفضي بها إلى كمالها في الحب وبذل الذات هللا ولآلخرین.

صدًى یلقى ،(1) الرب من تسلََّمْته الذي هذا الحیاة إنجیل أن الكنیسة              وتعّلم
ترقباته یتخطى ألنه مؤمن، غیر أم كان أمؤمنًا إنسان، كل قلب في ومقنعًا               عمیقًا
بإمكان والریب، المصاعب من وبالرغم مذهلة. تلبیة ویلّبیها له، حدود ال             تخطیًا
النعمة وعمل العقل وبنور مخلصًا، انفتاحًا والخیر الحقیقة على منفتح إنسان             كل
القلوب في المكتوبة الطبیعّیة الشریعة في یكتشف أن إلى یتوصل أن             الباطن،
حتى بدایتها من مقدسة، قیمة من البشریة الحیاة تتضمنه ما (15 -14              (روم2/
یظل أن في حقٍّ من بشرّي كائن كل به یتمّتع ما یؤّكد أن أیضًا وبإمكانه                 نهایتها،
اإلنساني التعایش وحتى كامل. احترام موضوع نظره في األساسي الخیر            هذا

 والمجتمع السیاسي یرتكزان على االعتراف بهذا الحق.

ید على خاص، بوجٍه یتحققا، أن یجب قیمته وإعالء الحق هذا عن              الدفاع
الفاتیكاني المجمع بها ذّكر التي الحقیقة روعة یدركون الذین بالمسیح            المؤمنین
فالبشریة، .(2) إنسان بكل ما، نوعًا اتحد، قد بتأنسه اهللا ابن "إن بقوله:               الثاني
الالمتناهي اهللا حّب عن الكشف فقط تتلقى ال الخالصي، الحدث هذا خالل              من
یتمتع أیضاً  عما بل ،(16 /3 (یو الواحد" بابنه جاد أنه للعالم حّبه من "بلغ                الذي

 به كل إنسان من قیمة ال تضاهى .

بإعجاٍب القیمة هذه تتلّقى فهي التأنس سّر في النظر ُتنِعم تني ال الكنیسة               وألنَّ
هذا األزمان، كل في للناس، تعلن أن إلى مدعّوة أنها وتشعر أبدًا(3)              متجّدد
إنجیل التاریخ. حقب من حقبة لكل حقیقي وفرح غّالب رجاٍء ینبوع             "اإلنجیل"،
ال واحد إنجیل كلُّها الحیاة: وإنجیل البشریة الكرامة وإنجیل لإلنسان اهللا             حّب
وطریقها الوحید دربها للكنیسة هو الحّي، اإلنسان فاإلنسان، ولذا           یتجزأ.

 األساسي (4).

  
 األخطار الجدیدة المترّبصة بالحیاة البشرّیة



الكنیسة إلى موكوًال أصبح إنسان كل (14 (یو1/ التجّسد اهللا كلمة سّر بقّوة -3              
أن إّال یمكن ال وحیاته اإلنسان كرامة یهّدد ما فكل ثم، ومن الوالدّیة.               ومحبتها
المتجّسد اهللا بابن إیمانها ُعقر في ویصیبها فؤادها صمیم في الكنیسة             یمسَّ
(مر16/ خلق ولكل كلِّه العالم في الحیاة إنجیل بنشر القاضیة ورسالتها             والفادي

.(15 

یهّدد أمسى ما بسبب اإللزام من ملحوظ جانٍب على الیوم أصبحت البشرى              هذه
سیما وال موجلة، بصورة وتتفاقم تتكاثر تزال ال أخطار من والشعوب             األفراد
والمؤلمة، القدیمة الكوارث إلى وینضاف عزالء. ة هشَّ الحیاة هذه كانت            إذا
كوارث والحروب، والعنف المستوطنة واألوبئة والجوع البؤس من          الناجمة

 أخرى بوجوهها الحدیثة وأبعادها المقلقة.

تندیدًا الثاني الفاتیكاني المجمع نّدد المأساوّیة، بالواقعّیة تتصف صفحة           في
ثالثین بعد البشرّیة. الحیاة تستهدف التي واالنتهاكات المتنّوعة بالجرائم           صارمًا
أخرى مّرة المساوئ بهذه وأنّدد المجمعّیة، الكلمات هذه أتبنى أن أوّد             سنة،
كل بصدق به یشعر ما أترجم أنني من واثقًا جمعاء، الكنیسة باسم القوة،               وبنفس
القتل ضروب من ضرب ككل ذاتها للحیاة یتصدَّى ما "كل مستقیم:             ضمیر
هو ما وكل المتعمَّد، االنتحار وحتى الرحیم والقتل واإلجهاض الجماعي            والقتل
الضغوط ومحاوالت األدبي أو الجسدي والتعذیب كالبتر اإلنسان لحصانة           انتهاك
واالعتقاالت ة المنحطَّ الحیاة كظروف اإلنسان كرامة یهین ما وكل           النفسانّیة،
وظروف واألحداث، بالنساء والمتاجرة والدعارة والرق والنفي         االعتباطیة
حرمة بال للكسب، أدوات مجّرد مستوى إلى العّمال ُتحِدر التي المشینة             العمل
یشبهها وما جمیعها الممارسات هذه ومسؤولة حّرة شخصّیة من به یتمتعون             لما
أنها على عالوة الحضارة تفسد فهي مخزیة. ممارسات الحقیقة، في هي،             إنما
لكرامة ثقیلة إهانة وهي یكابدونها الذین تشین مما أكثر یمارسونها الذین             تشین

 الخالق" (5).

  
آخذة نراها بل تنحسر، نراها ال المقلقة اللوحة هذه أن األسف دواعي ومن -4              
والتقني، العلمي التقدم من ناجمة جدیدة، آفاق من نلحظه ما فمع االتساع:              في
ترتسم نفسه الوقت وفي اإلنسان. لكرامة التعّرض من جدیدة أشكاًال            نرى
وجهًا الحیاة تستهدف التي الجرائم على تضفي جدیدة حضارّیة حالة            وتتكّون



النفس في یبعث ما ذلك وفي – أمكن إن – الظلم في إغراقًا وأكثر                مستحدثًا
الجرائم بعض تبّرر العام الرأي في واسعة طبقات فثمة خطیرة: أخرى             همومًا
ال لتطالب األرضّیة هذه من وتنطلق الفردّیة، الحرّیة حقوق باسم الحیاة             ضّد
من مجاني وبدعم مطلقة حرّیة في لتمارسها الدولة بموافقة بل وحسب             بالتبرئة

 ِقَبل الخدمات الصحّیة.

 هذا كّله یحد انقالبًا عمیقًا في النظرة إلى الحیاة والعالقات بین الناس.
 فالتشریعات، في عدد كبیر من البلدان، تنأى أحیانًا عن المبادئ التي ترتكز

 علیها دساتیرها. فال تكتفي بحجب العقوبة عن مستحقیها بل تقدم على االعتراف
ة  بقانونیة الممارسات ضد الحیاة وشرعیتها الكاملة. هذا كّله یشكل ظاهرة ُمِمضَّ
 وسببًا ال یستهان به یؤدي إلى انهیار أدبي جسیم: ثمة خیارات كانت ُتحَسب، في
 األمس، جرائم یأباها الحّس األدبي العام، تصبح الیوم، في نظر المجتمع، جدیرة

 باالحترام شیئًا فشیئًا. وحتى الطب نفسه، المدعّو إلى حمایة الحیاة البشرّیة
 والعنایة بها، ینساق أكثر فأكثر، في بعض القطاعات، إلى ارتكاب هذه األفعال
 التي تستهدف اإلنسان. وهو، بذلك، یشّوه صفحته ویناقض ذاته ویجرح كرامة

 الذین یمارسونه. في مثل هذه القرائن الثقافیة والقانونیة تمسي المعضالت
 الدیموغرافیة واالجتماعیة والعیلّیة الشائكة، التي تضغط على كثیر من شعوب

 األرض وتفرض تنبها مسؤوًال وناشطًا على الجماعات الوطنیة والدولیة،
 معرضة ألن توَجد لها حلول زائفة وواهمة تناقض الحقیقة وتعارض خیر

 األفراد والشعوب.

 إنها لمأساوّیة النتیجة التي نفضي إلیها: فلئن كان من الخطورة ودواعي القلق
 بمكان أن نلحظ اإلجهاز على اآلالف من البشر البادئین في طریق الحیاة أو

 المشرفین على نهایتها، فإنه لیس بأقلِّ خطرًا ومدعاة إلى القلق أن نرى الضمیر
 ذاته في شبه عمایة من جراء خضوعه لمثل هذه التحّوالت العمیقة وفي عجز

 متزاید عن التمییز بین الخیر والشر في القضایا المتعلقة بالحیاة البشرّیة وقیمتها
 األساسیة.

  
 في الشركة مع جمیع أساقفة العالم

 5- معضلة األخطار المحدقة بالحیاة البشریة في عصرنا كانت موضوع  المجمع
 االستثنائي  للكرادلة الذي التأم في روما من 4 إلى 7 نیسان 1991. بعد بحٍث



 مستفیض ومعمَّق في المعضلة وفي التحدّیات التي باتت تستهدف األسرة
 البشریة برمَّتها وبخاصة الجماعة المسیحیة، طلب مني مجمع الكرادلة، باقتراع
 إجماعي، أن أؤكد ثانیة، بسلطة خلیفة بطرس، قیمة الحیاة البشریة وحصانتها،

 في مواجهة الظروف الراهنة والتعدّیات التي تهدِّدها الیوم.

بت بهذا الطلب، وفي عید العنصرة من سنة 1991 وّجهت  رسالة  لقد رحُّ
 شخصیة  إلى كلٍّ من إخوتي في األسقفیة لیوافوني، في روح الجماعّیة األسقفیة،
 بقسطهم من التعاون لوضع وثیقة في هذه المسألة(6). وإني أشكر عمیق الشكر
دوني بمعلومات وإیحاءات واقتراحات  لجمیع األساقفة أنهم استجابوا لطلبي وزوَّ

 نفیسة. وبهذه الطریقة أیضًا أّدوا لي برهان مساهمتهم، بإجماع وصدق، في
 الرسالة التعلیمیة والرعویة التي تضطلع بها الكنیسة في قضیة  إنجیل الحیاة .

 في هذه الرسالة ذاتها، وُقَبیَل االحتفال بالیوبیل المئوي للرسالة العامة في
 "الشؤون الحدیثة"، لفتُّ انتباه الجمیع إلى هذا الشبه الغریب: "كما أن الطبقة

الیة، منذ قرن، كانت هي المغموطة حقوُقها األساسیة، فتولَّت الكنیسة الدفاع  العمَّ
 عنها بكیر من الجرأة وجاهرت بما یتمتع به العامل من حقوق مقّدسة، كذلك

 اآلن، ونحن بإزاء فئة أخرى من الناس ُینتهك ما لها من حّق أساسي على
 الحیاة، تشعر الكنیسة بأن علیها أن تتسلح بنفس الجرأة وتعطي صوتًا لمن ال
 صوت له. إنها تستعید دومًا صرخة اإلنجیل في الدفاع عن بؤساء هذا العالم

 والمهدَّدین والمحتقرین والمحرومین حقوقهم اإلنسانیة" (7).

ل المجحود حقُّهم األساسي في  نحن نلحظ الیوم جمهورًا من الضعفاء والعزَّ
 الحیاة، ومنهم خصوصًا األوالد الموشكون أن یولدوا. فإذا كانت الكنیسة، في

 نهایة القرن السابق، لم یحقَّ لها أن تصمت عن المظالم القائمة آنذاك، فال یحق
 لها الیوم أیضًا أن تصمت، وقد انضافت في غیر جزٍء من أجزاء العالم، إلى

 المظالم االجتماعیة السالفة التي لم تلَق لها حًال – حتى الیوم – مظالم وضغوط
 أشد خطرًا، ُتعتبر وسائل تقدم إلقامة نظام عمالي جدید؟

تأكیدًا تكون أن تود العالم، بلدان كل في األساقفة تعاون ثمرة وهي الرسالة،               هذه
دعوًة نفسه، الوقت وفي وحصانتها، البشریة الحیاة لقیمة وحازمًا واضحًا رًا            مكرَّ
وأحِبْب وُصْن احترْم أن: اهللا، باسم فرد، كل وإلى الجمیع إلى هة موجَّ              الهبة
والنمَو العدل تلقى فقط الدرب هذا فعلى بشریة! حیاة وكل الحیاة،             واخُدْم

 والحرّیة الحقیقیة والسالم والسعادة!



إلى تبلغ أن عساها الكنیسة! بنات وكل أبناء كل إلى الكلمات هذه تبلغ أن                عسى
 الطّیبین الحریصین على خیر كل رجٍل وكل امرأة وعلى مصیر المجتمع بأسره.

  
صداقة وبدافع اإلیمان، في وأخواتي إخوتي من كٍل مع المشاركة بعمیق -6            
سنًى" به وأبّشر الحیاة إنجیل في "التمعن إلى أعود أن أوّد للجمیع،              خالصة
ینضب ال وینبوعًا المظلمة، األبصار یشفي ساطعًا ونورًا الضمائر ینیر            للحقیقة

 من الثبات والشجاعة في مواجهة ما یعترضنا من تحدّیات مستمرة.

وبمثابة العیلة، سنة خالل عشناها التي الثرّیة الخبرات إلى بالفكر أثوب             وبینما
أرفع ،(8) األرض" أقطار كل في عیلة "كل إلى وّجهتها التي للرسالة              نتیجة
جمیع على ویتقوى، ینبعث أن متمنیا العیل، جمیع إلى متجّددة، بثقة             نظري،
وسط – أیضًا الیوم لتستمّر العیلة یدعموا أن على الجمیع تصمیم             األصعدة،
 مصاعب كثیرة وأخطار باهظة – وفّیة لقصد اهللا بان تكون "هیكًال للحیاة" (9).

نداءاتي ألحَّ أوّجه للحیاة، المتجّند الحیاة شعب وهم الكنیسة، أعضاء جمیع             إلى
إلنماء جهدنا باذلین للرجاء، جدیدة بآیات عالمنا نزّود أن من معًا نتمكن              لكي
صحیحة مدنّیة وبناء البشریة للحیاة جدیدة حضارة وتدعیم والتضامن،           العدالة

 للحقیقة والحب.

  
  

 الفصل األول

  
 إن صوت دماء أخیك صارخ إليَّ من األرض

  
 األخطار المعاصرة المحدقة بالحیاة البشریة

  
 "وثب قایین على هابیل أخیه وقتله" (تك4/ 8):

 جذور العنف المحق بالحیاة

الجمیع خلق إنما ألنه یسّره. األحیاء هالك وال اهللا صنع من الموت لیس -7              
إبلیس بحسد لكن ذاته. صورة على وصنعه خالدًا اإلنسان خلق اهللا إن              للبقاء...



-23 /2 ،14 -13 (حك1/ حزبه" من هم الذین فیذوقه العالم إلى الموت               دخل
.(24 

بحیاٍة لینعم اهللا، صورة على اإلنسان خلق مع البدء في ُأعِلن الذي الحیاة               إنجیل
الموت خبرة قة، ُمَمزِّ خبرة ناقضته قد (3 -2 حك9/ ، 2/7 (تك وكاملة               زاخرة
دخل فالموت الفراغ. ظلَّ بأسره البشري الوجود على العالم  ویلقي           الذي  یدخل
(تك2/ األولّین والدینا خطیئة وبسبب (5 -4 ،3/1 (تك إبلیس حسد بسبب              العالم
أخیه ید على هابیل بسبب  مقتل العنف، باب من دخله ولقد .(19 -17 /3 ،17              

 قایین : "فلما كانا في الصحراء وثب قایین على هابیل أخیه وقتله" (تك4/ 8).

من فریدة صفة في بلیغًا تصویرًا التكوین سفر یصّوره األول المصرع             هذا
هوادة بال الشعوب، تاریخ كتاب في یوم كل ُتكَتب صفحة النموذجیة:             صفحاته

 وبطریقة متكّررة ومخزیة.

عتاقتها من بالرغم لنا، تحمل التي الكتابیة الصفحة هذه قراءة معًا             فلُنعد
 وبساطتها المغرقة، تعالیم ثرّیة جدًا:

قّدم قایین أن أیام بعد وكان األرض. یحرث كان وقایین غنم راعي هابیل               "كان
سمانها. ومن غنمه أبكار من أیضًا هابیل وقّدم للرب. تقدمة األرض ثمر              من
قایین على فشّق ینظر. لم وتقدمته قایین وإلى وتقدمته، هابیل إلى الرب              فنظر
إن أنك أال وجُهك؟ َسَقط وِلَم علیَك شقَّ ِلَم لقایین: الرب فقال وجهه. وسقط                جدًا
وأنَت أشواقها انقیاد وإلیك رابضة خطیئة الباب فعند ُتحِسن لم وإن تنال              أحسنَت
في كان فلما الصحراء. إلى لنخرج أخیه: لهابیل قایین وقال علیها.             تسود

 الصحراء وثب قایین على هابیل أخیه فقتله.

فقال: ألخي؟ حارس ألعّلي أعلم! ال فقال أخوك. هابیل أین لقایین: الرب              فقال
أنَت فملعوٌن واآلن األرض. من إليَّ صارخ أخیك دماء صوت إن صنعَت؟              ماذا
فال األرض حرثَت ,إذا یدَك. من أخیك ِدماَء لَتقَبل فاها فتحْت التي األرض               من
أعظم ذنبي للرب: قایین فقال األرض. في تكون شاردًا تائهًا أیضًا. ُقوَتها              تعطیك
وأكون أستتر وجهك ومن األرض وجه عن الیوم طردتني قد إنَك ُیغفر. أن               من
لذلك الرب: له فقال یقتلني. وجدني من كل أن فیكون األرض على وشاردًا               تائهًا
یقتله لئال عالمًة لقایین الرب وجعل به. ُیقاد أضعاف فسبعة قایین قبل من               كّل
(تك4/ عدن" شرقّي نوٍد بأرض فأقام الرب أمام من قایین وخرج وجده. َمن               كّل

.(16 -2 



  
وتقدمته" هابیل إلى نظر "الرب ألن وجهه وسقط جدًا" قایین على "شّق لقد -8              
هابیل تقدمة یؤثر اهللا جعل الذي السبب الكتابي النص لنا یكشف ال              (تك4/4).
یقطع هابیل،  لم تقدمة آثر وإن اهللا، أن جلیا لنا یبّین ولكّنه قایین تقدمة               على
فاإلنسان الشر : تجاه حرّیة یملكه  من بما ویذّكره فهو  ینّبهه قایین . مع            الحوار
الشریرة، بقّوتها الخطیئة تساوره آدم، مثل أنه، صحیح للشر. مسیرا            لیس
ولكن فریسته. على الوثوب لحظة یترقب مفترس كوحش قلبه باب عند             وتربض
انقیاد "إلیك علیها: یسیطر أن علیه بل وبإمكانه الخطیئة، تجاه حرًا یبقى              قایین

 أشواقها، وأنَت تسود علیها" (تك4/ 7).

ویقتله. أخیه على یثب فقایین ولذا الرب. إنذار یتغلبان  على والغضب            الحسد
في المقدس الكتاب لنا یكشف الكاثولیكي": الدیني "التعلیم في ورد ما             وهذا
الغضب وجود البشري، التاریخ فجر منذ قایین، أخیه ید على هابیل مقتل              روایة

 والحسد في اإلنسان نتیجة الخطیئة األصلیة، فغدا اإلنسان عدوًا لمثیله" (10).

القربى ُتنَتهك مقتل كل في األول، األخوّي المقتل في فكما األخ! یقتل              األخ
الخیر في الكل فیشترك ،(11) واحدة كبیرة أسرة الناس تضّم التي             "الروحیة"
ُتنتهك، أن النادر من ولیس الشخصیة. الكرامة في المساواة الواحد:            األساسي
المحدقة األخطاُر مثًال تتفاقم عندما والدم "، قربى "اللحم متوازیة،          بطریقة
القتل حال في أو اإلجهاض، حال في والبنین، األهل بین العالقات في              بالحیاة،

 الرحیم، إذا انتقلنا إلى قرائن عیلیة أو أهلّیة أوسع.

عن سأله الذي اهللا على رّده في فقایین للضحّیة . لینتقم اهللا الجریمة  یتدّخل              بعد
یتمّلص نراه الصفح، ویلتمس االضطراب علیه یبدو أن من بدًال أخیه،             مصیر
"ال .(9 (تك4/ ألخي؟" حارٌس ألعّلي أعلم! "ال بغطرسة: ویجیب السؤال             من
في سابقًا الحال كانت هكذا جریمته. ُیغطي أن یحاول بالكذب فقایین             أعلم!"
اإلیدیولوجیات، تسعى مرة كّل تجري، األمور تزال ال وهكذا األحیان،            معظم
اإلنسان:  "ألعّلي ضّد المقترفة الجرائم أشنع وتقنیع تبریر إلى اختالفها،           على
كل مسؤولیة یتحمل أن ویرفض أخیه في یفكر أن یأبى ألخي؟".  فقایین             حارٌس
النزعات عفویة، بطریقة ذهننا، إلى ویتبادر آخر. إنسان أي تجاه            إنسان
ذلك عن ونلحظ مثیله. تجاه مسؤولیته من اإلنسان تجّرد التي            المعاصرة
المستضعفین تجاه التضامن معنى ضیاع في أخرى، أعراض بین من            أعراضًا،



الالمباالة وفي – واألوالد والالجئین والمرضى المسنین – المجتمع أبناء            من
اإلنسانیة، بالقیم یتعّلق ما في حتى الشعوب، بین العالقات في غالبًا             الملحوظة

 قیم البقاء والحریة والسالم.

  
األرض من الضحیة، فدُم عقاب . بال الجریمة یدع أن یستطیع اهللا  ال ولكن -9             
8 -7 21،حز24/ أش26/ ،26 (تك37/ العدل بإقامة اهللا ُیطاِلب علیها،            ُسِفَك
اهللا"، انتقام تستصرخ التي "الخطایا عبارة الكنیسة استوحت النص هذا من .(            
كما الیهود، نظر ففي .(12) المتعّمد القتل الالئحة، رأس في فیها، ُأدخلت              وقد
.(23 /12 (تك الحیاة مستقّر هو الدم القدیمة، الشعوب من الكثیر نظر              في
على یتعّدى َمن ولذا  فكل وحده. اهللا ِملك هي البشریة، الحیاة سیما وال              والحیاة،

 حیاة اإلنسان فكأنه یتعّدى على اهللا نفسه .

.(12 -11 (تك4/ قوتها تعطیه لن التي األرض ولعنة اهللا لعنة قایین نال               لقد
تغییرًا یغّیر القّتال العنف إن والصحراء. القفر یسكن فراح العقاب به حلَّ              وقد
(تك عدن" "جنة كانت التي فاألرض اإلنسان. حیاة فیها تجري التي البیئة             عمیقًا
نود" "بال أمست اهللا، مع وصاقة هادئة إنسانیة وعالقات وفرة 14)،وموقع /4            
أمسى وقد .(14 (تك4/ اهللا عن والنأي والوحشة البؤس أرض :(16             (تك4/

 قایین "تائهًا شاردًا" (تك4/ 14) وسوف یرافقه أبدًا الشك والتقّلب.

من كل یقتله ال حتى عالمة، لقایین جعل عقابه، في حتى المتحنن اهللا               ولكن
منبوذًا یكون بأن علیه ُیحكم لئال فارقة عالمًة له جعل لقد .(15 /4 (تك                وجده"
انتقامًا وإن قتله، ُیضمرون وجه في وحصانة حمایة یلقى ولكي اآلخرین،             عن
نفسه واهللا الشخصیة، كرامته یملك یزال ال قاتًال، كونه مع فهو، هابیل..              لموت
ذلك في كتب كما المترفقة اهللا عدالة سّر الغریب، السّر یتجّلى هنا كفیل. ذلك                في
ففي الجرائم أعظم وهو أخیه، ید على أخ مقتل تم "لقد أمبروسیوس:              القدیس
وذلك اإللهیة، الرحمة شریعة فورًا انبسطت الخطیئة، فیها تسّللت التي            اللحظة
] العقوبات إنزالهم في الناس، أمكن لما بالمذنب، فورًا حّل لو العقاب،              بأن
فورًا أنزلوا لكانوا بل والوداعة، التسامح بسربال یتسربلوا أن [            بالمجرمین
نفاه أهلهن انتبذه وإذ وجهه، عن قاین اهللا أقصى لقد [ ..... ] بالمذنبین                العقاب
الوحوش شراسة إلى البشر وداعة من انتقل ألنه فیها یسكن معزولة أرض              إلى



بالخاطئ یهیب أن یرید ألنه بالقتل، القاتل ُیعاَقَب أن یشأ لم اهللا ولكن               الضاریة.
 إلى التوبة ال إلى الموت" (13).

  
 "ماذا صنعت؟ (تك4/ 10): ُكسوف قیمة الحیاة

من إلّي صارخ أخیك دماء صوت إن صنعت؟ ماذا لقاین: الرب قال -10             
من یصرخ، یني ال الناس یسفكه الذي الدم صوت إن (10 (تك4/              األرض"

 جیل إلى جیل، بأحجام ونبرات متنوعة وأبدًا متجددة.

أیضًا ه موجَّ منه، ب یتهرَّ أن قاین یستطع لم الذي صنعت؟ "ماذا الرب:              سؤال
ال التي الحیاة، حرمة انتهاكات في الخطورة مدى لیعي المعاصر اإلنسان             إلى
الكثیرة األسباب عن لیبحث إلیه ه موجَّ إنه بها. موصومًا البشریة تاریخ             یزال
من عنها ینجم ما في جدیا ولیفّكر علیها وتحّرض التعدّیات هذه تحدث              التي

 تِبعات تهّدد وجود األفراد والشعوب.

المجرمة الالمباالة بسبب تتضّخم ولكنها ذاتها، الطبیعة عن تنشأ تهدیدات            هناك
لها یجدوا أن األحیان، معظم في یستطیعون، الذین الناس عن الصادر             والتهاون
عن أو والبغض العنف أحوال عن ناجمة أخرى تهدیدات بالعكس وهناك             عالجًا.
القتل بأعمال آخرین أناس على التهّجم إلى الناس تدفع التي المتضاربة             المصالح

 والحروب والمذابح واإلبادات الجماعیة.

األطفال وبخاصة البشر من المالیین حق في الممارس العنف نذكر ال             وكیف
للثروات جائر تقسیط جراء من وذلك والمجاعة، التغذیة وسوء البؤس            ضحایا
في ظهوره قبل العنف نذكر ال كیف أم االجتماعیة؟ الطبقات بین أو الشعوب               بین
الكثیر تصعید في تساهم التي المشینة األسلحة بتجارة المرتبط العنف            الحروب،
انتشار أیضًا نذكر ال كیف أم بالدماء؟ العالم مضّرجة المسّلحة الصراعات             من
المخدرات وتعمیم البیئیة، بالتوازنات الغبي اإلخالل طریق عن الموت           جراثیم
الحیاة، على جسیمة بأخطار تنبئ جنسّیة تصرفات وتحبیذ القّتالة،           ونتائجها
سلسلة وافیة بطریقة نسرد أن المتعّذر من أدبیا؟ مرفوضة أنها على             عالوة
من عصرنا، في ترتدیه، ما لكثرة البشریة، بالحیاة المحدقة الطویلة            األخطار

 أشكال سافرة أو مبّیتة.

  



التعّدیات من أخرى أشكال في خصوصًا انتباهنا نحصر أن نرید ولكننا -11            
بخاصّیات وتتمیز األخیرة، مراحلها في الحیاة أو الناشئة الحیاة تستهدف            التي
الخطورة، من كبیر جانب على معضالت وُتثیر الماضي إلى بالنظر            جدیدة
طابعها من الجماعي، الضمیر نظر في تتبرأ، أن إلى تنزع بأنها             وذلك
ُیطالب َمْن هناك أن والنتیجة "الحق". بطابع غریبًا، تلبسًا وتتلبس،            اإلجرامي،
تطبیقًا ثم، من وتطبیقها، وراهنًا، حقیقیًا شرعیًا اعترافًا بها تعترف بأن             الدولة
البشریة الحیاة تمّس التعدّیات هذه الصحة. دوائر في المسؤولین ید على             مجانیًا،
أنها ذلك من وأخطر الدفاع. على قدرة كل من عزلى الهشاشة، شدیدة أحوال               في
ومن بالعكس، المدعّوة، األسرة وبمبادرة األسرة داخل واسع، مدًى على            تتم،

 منطلق تكوینها، إلى أن تكون "َحَرم الحیاة".

یجب كثیرة عوامل ثمة الحال؟ هذه مثل إلى الوصول باإلمكان بات             كیف
الریبة توّلد الثقافة مجال في عمیقة أزمة نلحظ الخلفّیة في االعتبار. بعین              اتخاذها
اإلنسان معنى رؤیة صفاء فأكثر أكثر وتصّعب والمسلكیة المعرفة أسس            في
على والعالقّیة الوجودّیة المصاعب ذلك إلى ویضاف وواجباته.          وحقوقه
وحدهم والعیل واألزواج األفراد فیه یمسي معّقد مجتمع واقع ترها ُیوِّ            أنواعها،
والجزع الفقر من حادة أوضاع أیضًا وهناك معضالتهم. مواجهة في            غالبًا
المحتمل لحدود المتاخم والعذاب البقاء، سبیل في المضني السعي حیث            والتوتر،
الحیاة لشؤون الداعمة الخیارات تجعل النساء، على الممارسة          والضغوط

 وحمایتها وترقیتها على جانب من المشقة بل من البطولة.

"الكسوف"، من ضرب الیوم یغشاها الحیاة قیمة أن جزئیًا، ولو یفّسر، هذا              كل
والحصینة. المقدسة الشؤون معرض في یعرضها یزال ال الضمیر كان            وإن
الحیاة تمس التي األخطاء بعض تغطیة إلى ینزعون الناس أن في ذلك              ونلحظ
الصحة، قاموس من مستَمدَّة بعبارات األخیرة مراحلها على المشرفة أو            الناشئة

 تصرف األنظار عّما یكمن في ذلك من مساس بحق الفرد البشري في الوجود.

  
المعضلة وجوه من وخطیرة متعّددة وجوه هناك كانت وإن أنه والواقع -12            
وتخفف المتفشّیة، األدبّیة الریبة جّو ما، نوعًا تفسر أن بإمكانها            االجتماعیة
واقع مواجهة في أننا أیضًا الصحیح من فإنه األفراد، عند الشخصیة             المسؤولیة
معنى تنافي ثقافة رجوح یمّیزها خطیئة"، "ُبنیَة حقًا اعتباره یمكن            أشمل



الثقافة هذه حقیقیة. موت" "ثقافة وكأنها كثیرة، أحوال في وتظهر،            التضامن
نظرة المجتمع عن تملك عارمة، وسیاسیة واقتصادیة ثقافّیة تیارات           تشّجعها

 منفعّیة.

عن ما، نوعًا التحدث، یمكننا الملحظ، هذا من األمور هذه إلى نظرنا              إذا
البشاشة من أعظم قدرًا تتطلب التي        حرب  المقتدرین  على  المستضعفین:  فالحیاة
ثم، من وتمسي، ُیطاق ال عبئًا ُتعتبر أو عقیمة، حیاة ُتحَسب والعنایة              والحب
بسبب حتى أو عائقته أو مرضه بسبب الذي فاإلنسان أسلوب. بألف             مرفوضة
یمسي حیاتهم، ومألوف عیشهم رغد المحظوظین على یعّكر وجوده،           مجّرد
شبه ذلك، جراء من ویعصف، منه، التخلص أو اتقاؤه یجب عدوًا ذلك              بسبب
عالقاتهم في األشخاص فقط تمّس ال المؤامرة هذه الحیاة ". على            "مؤامرة
زعزعة حد إلى ذلك، من أبعد إلى توغل بل والجماعیة، والعیلّیة             الفردیة

 وتشویه العالقات بین الشعوب وبین الدول، على الصعید العالمي.

  
أموال ُتنَفق تزال وال ُأنِفَقت أوسع، نطاق على اإلجهاض تشجیع سبیل وفي -13             
دون من أّمه رحم في الجنین قتل من تمّكن صیدلّیة مستحضرات لتجهیز              طائلة
نفسه العلمي البحث یبدو المجال، هذا في الطبیب. خدمات إلى اللجوء             ضرورة
والفاعلیة البساطة من مزید على منتجات على الحصول في تقریبًا الهّم             محصور
من شكل كل من اإلجهاض تعفي أن على نفسه، الوقت في وقادرة، الحیاة               ضد

 أشكال الرقابة والمسؤولیة االجتماعیة.

العالج هو الجمیع، متناول وفي مأمونًا أمسى إذا الَحَبل ، بأن  منع القول تواتر              لقد
ال ألنها اإلجهاض تشجع بأنها الكاثولیكیة الكنیسة وُتتَّهم اإلجهاض. ضد            األنجع
االعتراض، هذا األدبي. الشرع یحّرمها وسیلة الحمل منع اعتبار في تعاند             تزال
من كثیرُا أن شك، وال یحدث، قد مشبوهًا. الحقیقة في یبدو النظر، فیه أمعنا                إذا
أن نّیتهم وفي أیضًا ذلك على ُیْقِدمون الحمل، منع وسائل إلى یلجأون              الذي
"ذهنیة في الكامنة السلبیة المواقف ولكن اإلجهاض. مزلقة بعد فیما            یتحاشوا،
مسؤولة، ممارسة واألمومة األبّوة ممارسة عن جدًا بعیدة وهي – الحمل"             منع
من هي المواقف هذه – حقیقته ملء في الزوجي الفعل احترام في تتحقق               كما
فیه. مرغوب غیر حمٍل مواجهة في إغراًء أشّد التجربة هذه تجعل بحیث              السلبیة
التي األوساط في خاصًا نموًا تنمو اإلجهاض إلى تدفع التي الحضارة أن              والواقع



من واإلجهاض، الحمل منع أن شك ال الحمل. منع في الكنیسة تعلیم              ترفض
الفعل حقیقة ینافي فاألول نوعیاً : اختالفًا مختلفان هما  شّران األخالقیة،           الناحیة
بشري. كائن حیاة یدّمر اآلخر بینما الزوجي، الحب عن تعبیرًا بوصفه             الجنسي،
وینتهك العدالة فضیلة یناقض اآلخر بینما الزوجیة، العفة فضیلة یجافي            األول

 مباشرة الوصیة اإللهیة "ال تقتل".

األدبي، والوزن الطبیعة في اختالفهما على واإلجهاض، الحمل منع           ولكن
أحواًال ثمة أن شك ال واحدة. نبتة من ثمرتان وكأنهما وثیقًا، ارتباطًا              مرتبطان
حیاتیة، ظروف بضغط واإلجهاض الحمل منع استعمال إلى اإلنسان           تضَطرُّ
هذه أن إّال اهللا. لشریعة الكامل االمتثال واجب من البتة تعفي ال              ولكنها
من وتجّرد ُمْتعیَّة ذهنیة في تتجّذر جدًا، كثیرة أخرى أحوال في             الممارسات،
تعتبر الحریة إلى أنانیة نظرة وتفترض الجنسیة، بالحیاة یتعلق ما في             المسؤولیة
یمكن التي الحیاة تمسي وهكذا البشریة. الشخصیة نمّو یعترض عائقًا            اإلنجاب
وسیلة، بكل محایدته من بّد ال الذي العدو هي الجنسیة العالقة من تنشأ               أن
 ویمسي اإلجهاض هو الجواب الممكن األوحد والعالج في حال فشل منع الحمل.

الحمل منع ممارسة بین الذهنیات في الملحوظة الوثیقة الصلة أن المؤسف             ومن
بطریقة یتحقق، ما ذلك على والدلیل فأكثر. أكثر تظهر اإلجهاض            وممارسة
هي ُتوَّزع ولقاحات الرحم داخل وأجهزة كیماویة مستحضرات تجهیز من            مقلقة،
اإلجهاضیة الوسائل فعل الحقیقة، في وتفعل، السهولة، بنفس الحمل منع            ووسائل

 في المراحل األولى من نمّو الحیاة في الكائن الجدید.

  
الحیاة، خدمة في تبدو وهي أنواعها، على االصطناعي، اإلنجاب تقنیات -14           
جدیدة اعتداءات على الباب ُتشّرع إنما األحوال، من عدد في النیة هذه              وتتضّمن
اإلنجاب تعزل ألنها أدبیًا مرفوضة التقنیات هذه أن على وعالوة الحیاة.             على
من عالیة ِنَسبًا ُتسّجل فهي ،(14) المتكامل اإلنساني وسیاقه الزوجي العمل             عن
نمّو صعید على أیضًا، بعد ما في بل التلقیح، صعید على فقط لیس               الفشل،
ویفوق اإلجمال. بوجه جدًا، قصیرة فترات بعد الموت، لخطر المعرَّض            الجنین،
"الُمَضغ وهذه المرأة، رحم في لزرعها ضروري هو ما الُمَضغ عدد             أحیانًا
الحیاة الحقیقة، في ُتخفِّض، بحوث في ُتستعمل أو ُتلقى تسمى، كما             الفائضة"،



یمكن بیولوجیة"، "سلعة مستوى إلى الطبي، أو العلمي التقّدم بحجة            البشریة،
 المرء أن یتصرف بها على هواه.

لتحدید اسُتعِمل إذا أدبّیة مشاكل یثیر ال الذي للوالدة ، السابق            التشخیص
یمسي قد الوالدة، على المشرف للولد ضروریة تكون أن یمكن التي             العالجات
النسالي*، اإلجهاض هو إلجرائه. أو اإلجهاض القتراح فرصة كثیرة           أحیانًا
مع انسجام على بخطٍأ، ُتعتبر ذهنیة من العام، الرأي في شرعیته، تنشأ              الذي
اإلعاقة من وبراًء مشروطة إّال بالحیاة ترّحب وال "العالجیة"،           المقتضیات

 والعاهة.

وحتى المألوفة، األساسیة العالجات یرفض من هناك المنطق، هذا خط            في
تمسي ذلك، وإلى الثقیل. المرض أو اإلعاقة من حاالت في ولدوا ألوالد              التغذیة
هنا المقدّّمة المقترحات جراء من والحیرة البلبلة إلى أدعى المعاصرة            المسرحیة
وفي اإلجهاض، بحق المطالبة خط في األطفال ، تشریع  قتل إلى والهادفة            وهناك

 هذا ما یرتدَّ بنا إلى طور من البربریة حسبناه وّلى إلى غیر رجعة.

  
في والمدنفین، المزمنین بالمرضى أیضًا تحدق جسامة تقل ال أخطار ثمة -15            
إلى النزعة فیقّوي وتحّمله، األلم مواجهة صعوبة یضّخم وثقافي اجتماعي            سیاق
ُتحَسُب التي اللحظة في الموت واستعجال جذوره، من باقتالعه األلم مشكلة             حّل

 مناسبة.

– كلها تلتقي أخرى طبیعة من عناصر كثیرة أحیانًا نجُد الخیار، لهذا              وتحبیذًا
الیأس وحتى والتوتر الجزع فعاطفة المخیف. المخرج ذات في – الحظ             لسوء
نتیجة إلى تؤدي أن یمكن ومدید، شدید ألم خبرة عن الناجمة المریض              عند
كونها على والعیلّیة، الفردیة الحیاة توازنات یزعزع ما هذا وفي            حاسمة.
ألن یتعرض قد جهة، من المریض، ألن وذلك أحیانًا، ذاتها حّد في              مضطربة
الطبّیة الرعایة أحرزته مما بالرغم هشاشته، عبء تحت رازحًا ذاته            یلفي
في أخرى، جهة من یبعث، قد ذلك وألن متنامیة، فاعلیة من             واالجتماعیة
فهمه تّم وإن معقوًال الشفقة من شعورًا بالمریض، مباشرة المرتبطین            األشخاص
أي العذاب في تتوّسم ال ثقافیة بیئٍة جراء من خطرًا أشّد ُیمسي هذا كل                خطأ.
وسیلة. بأي استئصاله من بّد ال الذي الشر ذروة فیه ترى بل قیمة أي وال                 معنًى



فهم في تساعد دینیة نظرة أي من تخلو التي األحوال في خصوصًا هذا               ونلحظ
 سّر العذاب فهمًا إیجابیًا.

الشعور من لنوع تخضع أن من تخلو ال جملتها في الثقافیة القرائن              ولكن
سّید ذاته ینّصب أن على بقدرته االعتقاد إلى اإلنسان یدفع الذي             البرومیتي*
تحت ومسحوق مقهور الواقع، في هو، بینما یرید، كما یقّررهما والموت             الحیاة
نجد كله هذا رجاء. بریق أو معنى إطاللة أي دون مبرمًا إقفاًال مقفل موت                وطأة
مشرعًا. بل سافرًا وُمبیتا  أو مقنعا الرحیم، القتل فی  انتشار مأساویة صورة            له
الرحیم القتل أن نرى المریض، عذاب تجاه المزّیفة، الشفقة من شیئًا استثنینا              فإذا
ترهق عقیمة مالیة تكالیف عن اإلقالع قوامها منفعّیة باعتبارات أحیانًا ر            ُیبرَّ
معاقین أشخاص أو مشّوهین أطفال إلغاء في التفكیر إلى ُیصار وهكذا             المجتمع.
ذاتي، اكتفاء غیر على كانوا إذا سّیما وال ُمسنین، أو عاجزین أو خطیرة               إعاقة
من أخرى أشكال عن نسكت أن لنا یسوغ ال إنه األخیر. طورهم في مرضى                أو
ُیعمد عندما مثًال، وذلك وواقعیة. خطرًا أقل تكن لم وإن دهاًء أشدَّ الرحیم               القتل
تقّید بال األعضاء هذه فُتقتلع لزرعها، البشریة األعضاء من االستزادة            إلى

 بالضوابط الموضوعیة المناسبة للتثّبت من وفاة المعطي.

  
أخرى بظاهرة بالحیاة المحدقة والتعّدیات األخطار تقترن ما كثیرًا -16          
بین تختلف بطریقة الظاهرة هذه وتعتلن الدیموغرافیة. الظاهرة وهي           معاصرة
تقلصًا نلحظ والمتطورة، الثریة البالد ففي العالم: مناطق من وأخرى            منطقة
بنسبة إجماًال تتمیز فهي الفقیرة البالد وأما الوالدات. عدد في مریعین             وتدهورًا
اقتصادي نمّو من علیه هي ما في تحملها یصعب األنامي النمو من              عالیة
في السكاني االكتظاظ هذا مواجهة في فادح. تخّلف من أو ضعیف             واجتماعي
الشاملة: التدخالت في الدولي، الصعید على تقصیرًا، نلحظ الفقیرة           البالد
واإلنتاجي الثقافي التطّور وبرامج الرصینة، واالجتماعیة العیلّیة         السیاسات
المناقضة السیاسات تطبیق في استمرارًا نلحظ بینما للموارد- العادل           والتوزیع

 للتطّور األنامي.

األسباب من نعتبرها أن یجب واإلجهاض والتعقیم الحمل منع أن الواضح             من
"التفجر أحوال ففي الشدید. األنامي التقلص من أحواٍل خلق إلى            المؤدّیة



التعّدي أصناف من هنالك ما وسائل الوسائل هذه إلى الركون یسهل             األنامي"،
 على الحیاة.

یسومهم راح وتكاثرهم إسرائیل أوالد وجود من بالقلق قدیمًا فرعون شعر             عندما
عبرانیات أمهات من مولوٍد ذكٍر ولد كل بقتل وأمر والطغیان الجور أنواع              كلَّ
الیوم حتى یزالون ال األرض في المقتدرین من كثرة هناك .(22 -7              (خر1/
الراهن األنامي التكاثر من یجزعون أیضًا هم الطریقة. بنفس           یتصرفون
به تتمتع ما یهّدد خطرًا ُتمسي أن وفقرًا تكاثرًا األكثر الشعوب من              ویخشون
هذه یواجهوا أن من فبدًال ذلك، على وبناًء وطمأنینة. بحبوحة من             بالدهم
یتمتع ما وبمراعاة والعیل، األفراد كرامة باحترام ویعالجوها الخطیرة           المشكالت
بكل وفرضوا، یدعموا أن یؤثرون الحیاة، في منیع حق من إنسان كل              به
كان التي االقتصادیة المساعدات وحتى النسل. لتحدید كثیفة مخططات           الوسائل،
تحدید بسیاسة القبول لشرط جائرة، بطریقة یخضعونها، بها، یتبرعوا أن            بوّدهم

 النسل.

  
التي القطاعات ال نلحظ عندما مروعا مشهدًا لنا تقّدم المعاصرة البشریة -17            
الكبیرة العددیة نسبتها أیضًا بل وحسب، الحیاة على التعّدیات فیها            تستفحل
شرعي واعتراف النطاق، واسع اجتماعي إجماع لها ُیوفره الذي القوي            والدعم

 متواتر ومساهمة جزٍء من المسؤولین في قطاع الصحة.

للشبیبة، الثامن العالمي الیوم مناسبة في دنفر، في بشّدة ذلك عن تحدُّثت              وقد
بالعكس، تّتخذ، بل الزمن، مع َتضُعف ال بالحیاة المحدقة األخطار إن "              فقلت:
ومن الطبیعة قوى من الخارج، من فقط تصدر ال األخطار هذه جسیمة.              أبعادًا
علمیة بطریقة مبرمجة أخطار هي بل "هابیل"، یقتلون الذین "قایین"            أمثال
على الفظیعة بالتعدّیات حافلة حقبة یكون سوف العشرون فالقرن           ومنظمة.
األبریاء. تستهدف متواصلة ومجزرة الحروب من لها نهایة ال وسلسلة            الحیاة،
النجاح( من ممكن قدر أكبر أحرزوا قد یفون المزَّ والمعّلمون الّدجالون           فاألنبیاء

.(15 

  
 "ألعّلي حارس ألخي؟" (تك4/ 9): انحراف في تصّور الحریة



یتمّیز ما ناحیة من ال به نحیط أن یجب وصفه على أتینا الذي المشهد إن -18                
تفرزه التي المتعددة األسباب ناحیة من ولكن وحسب، الموت ظاهرات من             به
موّجه نداء وكأنه یبدو (10 (تك4/ بأخیك؟" صنعت "ماذا الرب: سؤال             أیضًا.
صعید على خطورته ویدرك اقترفه، الذي الجرم مادّیة لیتخطى قایین            إلى

 الحوافز التي أّدت إلیه والتبعات الناجمة عنه.

السحیق األلم من فاجعة بل شائكة أوضاع أحیانًا توحیها الحیاة ضد             الخیارات
من والجزع واالنهیار اقتصادي، وضع تحسین في األمل وانقطاع           والعزلة

 المستقبل.

الشخصّیة المسؤولیة بعید، حدٍّ إلى حتى ُتخففن أن بإمكانها األحوال هذه             مثل
ولكن ذاتها. حّد في األثیمة الخیارات هذه یتخذون الذي لدى الذنب             وعْب
األوضاع بهذه – ضروریًا وإن – اإلقرار مجّرد الیوم تتخطى            المشكلة
واالجتماعي الثقافي الصعید على أیضًا مطروحة فالمشكلة         الشخصیة.
ذهنّیة في المتنامیة النزعة بسبب والُمقلق، الهّدام وجهها یظهر وهنا            والسیاسي،
الحریة عن شرعیة الحیاة  تعابیر على التعّدیات هذه اعتبار إلى           المجتمع

 الفردیة ، یجب االعتراف بها والدفاع عنها دفاعنا عن حقوق راهنة.

الیوم یصطدم طویل تاریخي مسار في النتائج فاجع منعطف إلى هكذا             وُنفضي
لكل فطرّیة حقوقًا بصفتها – اإلنسان" "حقوق فكرة اكتشاف بعد مذهل،             بتناقض
فیه نعلن الذي الوقت ففي – الدول في شرعة ولكل دستور لكل سابقة               فرد،
أن نرى الحیاة، قیمة المأل أمام ونؤكد منیعة، حقوق من الفرد به یتمتع ما                رسمیًا
أهم من مرحلتین في وخصوصًا عملیًا، ومنتهك مرفوض الحیاة في            الحق

 مراحل الوجود: الوالدة والموت.

المستوحاة الكثیرة والمبادرات اإلنسان حقوق شأن في ُیعَلن ما أن نلحظ جهة              من
لالعتراف أهبة أكثر أدبّي حٍس تطّور كله، العالم في ُتبّین، الحقوق هذه              من
في تفرقة كل عن النظر بصرف ذاته، حّد في إنسان كل وكرامة الحیاة               بقیمة
 العرق أو في البلد أو في الدین أو في الرأي السیاسي أو في الطبقة االجتماعیة.

المأسوي الواقع ینافیها النبیلة اإلعالنات هذه أن نرى أخرى، جهة من             ولكن،
األمور هذه أن التشكیك، من بل الحیرة من مزید إلى یدعو ومما مؤسفة،               منافاة
بالحقوق المجاهرة في وفخاره األول هدفه یجعل مجتمع في بالضبط،            تحدث،
المتكّررة المبدئیة التأكیدات هذه بین التوفیق یمكن فكیف عنها. والذود            اإلنسانیة



البشریة؟ الحیاة على للتعّدیات متواتر وتشریع متواصل تفاقم من هنالك ما             مع
والُمِسّن واألعزل المستضعف واتنباذ التصریحات هذه بین االنسجام          وأین
وتمثل الحیاة الحترام تمامًا مناقٍض اتجاه في تتوّجه االعتداءات هذه            والجنین؟
أقصى في وهي، اإلنسان . حقوق حضارة به تنّوه ما مباشراً  لكل            تهدیدًا
أن من فبدًال بالذات: الدیمقراطي التعایش معنى على خطرًا تشكل            المطاف،
تمسي أن من ُیخشى المشتركة"، "الحیاة تحتضن مجتمعات مدائننا           تكون
أفسحنا وإذا والمحذوفین. والُمستبعدین والمهمَّشین المنبوذین من         مجموعات
والشعوب األفراد حقوق إعالن أن نفّكر أّال یمكننا كیف عالمي، أفٍق إلى              النظر
ُیكَشف لم دام ما عقیم كالم مجّرد إّال لیس الُعْلیا الدولیة المحافل في نسمیه                كما
النمّو إلى الوصول باب الفقیرة البالد على تُسدُّ التي الثرّیة البالد في األنانیة               قناع
االزدهار بین تعارضًا وتقیم اإلنجاب قضیة تمس خرقاء لمحّرمات تخضعه            أو
المعتمدة االقتصادیة األنماط في النظر نعید أن یجب أفال البشري؟ والنمّو             المادي
والتي دولّیة بضغوط المرهونة األنماط تلك وبخاصة الدول لدى متواترًا            اعتمادًا
خاضعة برمتها شعوب حیاة معها تمسي والعنف الظلم من أحواًال وتغّذي             توّلد

 للمهانة والقهر؟

  
 19- أین جذور مثل هذا التناقض الغریب؟

وابتداءًا واألخالقي، الثقافي للنظام شامل تقییم من انطالقًا نكتشفها أن            باإلمكان
الحقوق بقابلّیة تعترف فال وتشویهه، الذاتّیة معنى توتیر على تعمل التي             بالذهنّیة
لآلخرین. تبعّیة كل من ویخلو البدایة، في أقّله أو تامة، باستقاللّیة ینعم لمن               إّال
"حصین"؟ اإلنسان  كائن بأن القائل الرؤیة  واإلعالن هذه بین التوفیق كیف           ولكن
للبهائم خالفًا اإلنسان، أن اعتبار على ترتكز إنما اإلنسانیة الحقوق            نظرّیة
إلى أیضًا نشیر أن من بّد وال أحد. لسیطرة یخضع أن یمكن ال               واألشیاء،
على اإلنسان وقدرة الشخصیة الكرامة بین المعادلة إقامة إلى الجانح            المنطق
الواضح من اختباره. یمكن – حال كل على – والذي الصریح الكالمي              االتصال
الضعیف، للكائن العالم، في مكان، من یعد لم المسّلمات هذه مثل مع              أن
تحت كلیًا واقعًا یبدو والذي الموت، على المشرف أو الوالدة على             كالمشرف
إّال االتصال عن وعاجزًا بهم جذریًا ارتباطًا ومرتبطًا آخرین أشخاص            سلطة
خیار كل مقیاس القّوة تمسي وهكذا العاطفي. التعایش لغة الصمت،            بلغة



یناقض وهذا المجتمعّیة. الحیاة وفي األشخاص بین ما العالقات في            وتصّرف
فیها تحلُّ التي الجماعة إنها بقولها تعلنه أن تاریخیًا، الدولة، أرادت ما              تمامًا

 "قوة المنطق" محل "منطق القوة".

ونفیها رسمیًا اإلنسان حقوق تأكید بین القائم التناقض أن نلحظ آخر، صعید              على
ُتعده وال مطلقًا تنویهًا بالفرد الحریة  تنّوه إلى من  نظرة ینبع عملیًا            المأساوي
الحیاة إلغاء أن أحیانًا صح ولئن القریب. وخدمة تحفظ بال واالنفتاح             للتضامن
ال أنه إّال والشفقة، بالتعاطف منحرف شعور تبعات من هو المدنفة أو              الناشئة
الحریة إلى نظرة من تنبع مجملها، في هذه، الموت حضارة أن ننفي أن               یمكن

 مغرقة في األنانیة، تمسي في النهایة حرّیة "األقویاء" ضد الضعفاء الرازحین.

"ال هابیل؟": أخوَك "أین الرب: سؤال على قاین ردَّ نفّسر أن یمكننا المعنى               بهذا
ألخیه"، "حارس هو إنسان كل أجل .(9 /4 (تك ألخي!" حارس ألعلي              أعلم!
إلى اإلنسان یِكل أن هكذا یرید اهللا وألن اإلنسان. إلى اإلنسان یِكل إنما اهللا                ألن
جوهریاً . عالقیًا ُبعدًا التي  تكتسب بالحریة إنسان كل على یمنُّ فإنه            اإلنسان،
ببذل الكمال إلى لیبلغ اإلنسان خدمة في ألنها الكبرى اهللا مواهب من              الحریة
األنانیة، في مغرقة ُتمسي عندما بالعكس، ولكنها، الغیر. على واالنفتاح            الذات

 فهي تفرغ من معناها األول وُتْنَتقض دعوتها وكرامتها.

إلى وتفضي وتدّمرها ذاتها تنكر الحریة إن تأكیده: من بدَّ ال أعمق آخر وجه                ثمة
فكل بالحقیقة . الجوهریة تحترم  عالقتها تعود وال ُتِقرُّ تعود ال عندما الغیر             إلغاء
أولى عن ذاتها وتعزل سلطة، وكل تقلید كل من التمّلص إلى الحریة تسعى               مرة
واالجتماعیة، الفردّیة الحیاة مرتكز هي وشاملة، موضوعیة حقیقة          مسّلمات
التي الحقیقة ال لخیاراته، وحاسم وحید مقیاس بمثابة یتخذ بأن اإلنسان             ینتهي
ما حتى بل والمتقلب، الذاتي رأیه مجرد بل والشر، الخیر نواحي على              توقفه

 تملیه علیه مصالحه األنانّیة ونزواته العابرة.

  
ُفِهم فإذا ذریعاً . تلفًا المجتمع في الحیاة الحریة،  تتلف إلى النظرة بهذه -20            
وقد الغیر، إلغاء إلى ُنفضي أن من بّد فال المطلقة، االستقاللیة بمعنى األنا               كمال
قائمین أفراد مجموعة هكذا المجتمع ویغدو اتقائه، من بّد ال خصمًا             أمسى
ذاته تثبیت إلى یسعى واحد كل متبادلة: عالقات تربطهم ال بعض، بإزاء              بعضهم
نفس مواجهة في ولكن، الذاتیة. مصالحه ترجیح في ویرغب اآلخر، عن             بمعزٍل



وسط حلٍّ عن البحث الضروري من یمسي اآلخرون، بها یطالب التي             المصالح
بالقیم تقّید كل یزول هكذا الحرّیة. من قدر أكبر المجتمع في فرد لكل               یضمن
مطلقة نسبّیة في االجتماعیة الحیاة وتتیه للجمیع، مطلقة وبحقیقة           المشتركة
حتى ومساومات ، تعاهدات ماّدة یمسي شيء ثم  كل ومن المتحركة،           ورمالها

 أول حٍق من الحقوق األساسیة: أي الحق في الحیاة.

في فالحق الدولة. في السیاسي اإلطار نفس في أیضًا یحدث ما هذا أن               والواقع
اقتراع إلى استنادًا وإنكار، جدال مادة یمسي ومنیع، أصیل حق وهو             الحیاة،
نتیجة وتلك األكثریة. هو یكون قد السكان، من جزء إرادة إلى أو              برلماني
یكون أن عن یكّف "فالحق" أحد: لها یتصّدى ال سائدة نسبّیة نتائج من               وخیمة
بل الشخص، بها یتمتع التي الحصینة الكرامة أساس على راسخًا یعد لم إذا               حقًا
مبادئها، من بالرغم الدیمقراطیة، تتوّجه وهكذا األقوى. بإرادة مرهونًا           أمسى
أن الجمیع یستطیع حیث المشترك" "البیت هي الدولة تعد فلم ممّیزة. توتالّیة              نحو
حق تنتحل مستبدة" "دولة إلى تحّولت بل األساسیة المساواة مبادئ حسب             یعیشوا
وذلك المسن، الشیخ إلى بعد یولد لم الذي الولد من ل، والُعزَّ بالضعفاء              التصرف

 باسم منفعة عامة لیست، في الحقیقة، سوى مصلحة القالئل.

على ُیصوَّت عندما أقله للشرعیة، المراعاة أتّم في یجري وكأنه كّله هذا              ویبدو
الدیمقراطیة القواعد بموجب الرحیم والقتل اإلجهاض تسّوغ التي          القوانین
والمثالیة الشرعّیة. مظاهر من فاجع مظهر بإزاء أننا والواقع           المزعومة.
بشري شخص كل بكرامة تعترف ما بمقدار إّال تصح ال التي             الدیمقراطیة
عن بعد التحّدث یمكن "كیف نفسها : في  مرتكزاتها مبخوسة نراها           وتحمیها،
عدالة أي باسم واألبریاء؟ الضعفاء قتل ُیسوَّغ عندما بشري شخٍص كل             كرامة
الحمایة، یستحقون بعضهم أن وُیعلن األشخاص، بین التفرقات أظلم           ُتمارس
هذه مثل نلحظ عندما .(16) الكرامة؟" هذه لهم ُترفض اآلخر            والبعض
حقیقي بشري تعایٍش تذویب إلى تؤّدي متاهات ببدء إیذان ذلك ففي             التصرفات

 وتصّدع قوام الدولة بالذات.

اعترافًا به واالعتراف الرحیم والقتل الجنین وقتل اإلجهاض بحق           المطالبة
فاسدًا معنًى البشریة الحریة على نفرغ أنه إلى یؤدي ذلك كل             شرعیًا،
موت ذلك في ولكن اآلخرین . وضد اآلخرین على مطلقة سلطة            وجائرًا،  معنى



عبدًا یكون الخطیئة یرتكب من كل لكم: أقول الحق "الحق الحقیقیة:             الحرّیة
 للخطیئة" (یو8/ 34).

  
 "من وجهك أستتر" (تك4/ 14): ُكسوُف معنى اهللا ومعنى اإلنسان

"حضارة بین الصراع منها ُیفرخ التي العمیقة الجذور عن ننّقب عندما -21            
من وصفه على أتینا ما على نتوقف أن یمكن ال الموت"، "حضارة و               الحیاة"
التي المأساة صمیم إلى نبلغ أن من بّد ال الحریة. معنى تصّور في               انحراف
یمّیز ما وهو اإلنسان . ومعنى اهللا معنى كسوف المعاصر : اإلنسان            یعیشها
حّد إلى الطویلة بمجّساتها تمتد التي للعلمنة الخاضع والثقافي االجتماعي            المحیط
الحالة هذه عدوى فیهم تدّب فالذین أحیانًا. نفسها المسیحیة بالجماعات            التنكیل
اإلنسان یفقد فعندما رهیبة: مفرغة دائرة تیار في ینجرفون ما سرعان             الذهنیة،
إن ثم وحیاته. وكرامته أیضاً ، اإلنسان معنى فقدان إلى یجنح اهللا،  فهو             معنى
الخطیر المجال في وخصوصًا منهجیة بطریقة األخالقیة الشریعة          انتهاك
قدرة في المتكاثفة الغشاوة من نوعًا ُیِحدث وكرامتها البشریة بالحیاة            المتصل

 اإلنسان على إدراك حضور اهللا حضورًا حیًا ومنقذًا.

فبعد قاین. أخیه ید على هابیل قتل روایة أخرى، مّرة نستوحي، أن              باإلمكان
"ذنبي الكلمات: بهذه الرب یخاطب نسمعه قاین، على اهللا أنزلها التي             اللعنة
وجهك ومن األرض وجه عن الیوم طردتني قد ُیغفر.  إنك أن من             أعظم
(تك یقتلني" وجدني من كل أن فیكون األرض على شاردًا تائهًا             أستتر  وأكون
وأن یغفرها أن الرب یستطیع ال خطیئته أن یحسب قاین إن .(14 -4/13             
االعتراف إلى توّصل قد كان فإذا الرب". وجه من "یستتر أن المحتوم              مصیره
العادل. وحكمه اهللا مع مواجهة في أنه أدرك بأنه فذلك "عظیمة" خطیئته              بأن
أمام إّال فداحتها كل ویعي بخطیئته ُیقّر أن یستطیع ال اإلنسان أن              والحقیقة
النبي وأنُّبه الرب أمام الشر صنع أن بعد الذي داود خبرة أیضًا هي وتلك                الرب.
كل في أمامي وخطیئتي بمعاصّي عارف "إّني صرخ: (12 -11 (2مل             ناتان

 حین" (مز 50/ 5- 6).

  
ومفسودًا، مهدَّدًا أیضًا اإلنسان معنى یمسي اهللا، معنى یغرب فعندما ولذا، -22            
تتالشى "المخلوقات مقتضبة: بعبارة الثاني الفاتیكاني المجمع یعلنه ما حّد            على



إظالمًا هو عنه والتغاضي اهللا نسیان في وإن [......] الخالق عن انفصلت              إذا
سریا" "مختلفًا ذاته یدرك أن عن اإلنسان عجز هنا من (17) نفسها".              للخلیقة
مرحلة بلغ أنه لدیه ما أكثر عضویًا وكیانًا األخرى، األرضیة الخالئق             عن
یمسي، الضّیقة، المادیة طبیعته حدود ضمن وبانحصاره الكمال. من جدًا            متقّدمة
وسمّو "الراقیة" لمیزته یفطن یعود وال األشیاء، من "شيء" بمثابة ما،             نوعًا
"مقدسة"، وحقیقة اهللا، ید من سنّیة هدیة الحیاة یعتبر یعود وال كإنسان".              "وجوده
الحیاة، وُتمسي و"إجالله". ومحبته حمایته إلى ثم، ومن مسؤولیته، إلى            موكولة
كاملة سیطرة علیه ویسیطر یحتكره ِملكًا به یطالب "شيء" مجرد نظره،             في

 ویتصرف به على هواه.

لحظاته یتبّنى أن عن عاجزًا یمسي المدنفة، الحیاة أو الناشئة الحیاة بإزاء              وهكذا،
ما كل إلى فُیخلد "اإلنجاز" في إّال هّم من له یعود وال حقیقیة. بحرّیة                الحاسمة
مسلطًا والموت، الوالدة تنظیم في كبیرة جهودًا ویبذل ممكنة تقنیات من             هنالك
ُتعاش، أن من بّد ال أصیلة اختبارات وهي الحقائق، هذه وسیطرته. رقابته              علیها

 تمسي في عداد األشیاء التي َیدَّعي مجرد "امتالكها" أو "رفضها".

معنى َیفُسد أن الُمغِرب من فلیس اهللا إلى المرجعّیة ُتلغى عندما ، كلٍّ              وعلى
تكون أن عن كّفت وقد نفسها، الطبیعة تمسي وأن ذریعًا فسادًا كلها              األشیاء
االتجاه هذا في موَّجهون أننا ویبدو التالعبات. لكل معرضة "مادة" مجرد             "ُأمًا"،
ضرورة حتى وتنفي المعاصرة الحضارة تسود علمیة تقنّیة- عقالنیة           بتأثیر
هذا مثل الحیاة. شأن في اهللا قصد احترام ضرورة أو الخلق، بحقیقة              االعتراف
إلى فینقلبون قانون"، بال "الحریة هذه نتائج تقلقهم الذي بعض عند أیضًا              نلحظه
ایدیولوجیات مثًال، فیه، تقع ما وهذا حریة"، بال "القانون موقف معاكس،             موقف
مرة علیها، فتنكر "تؤلهها" وكأنها الطبیعة في تدّخل كل شرعیة على             تعترض

 أخرى، ارتباطها بقصد الخالق.

معنى فقط یفقد ال موجود" غیر اهللا "وكأن یتصرف عندما اإلنسان أن              والحقیقة
 سّر اهللا، بل معنى سّر العالم أیضًا وسّر كیانه.

  
بذار تنشر العملیة  التي إلى  المادیة حتمًا یفضي واإلنسان اهللا معنى ُكسوف -23           
عبرة من الرسول كتبه ما فیمة نلحظ أیضًا وهنا والمتعّیة. والمنفعیة             الفردانیة
فساد إلى اهللا أسلمهم اهللا معرفة على المحافظة في خیرُا َیَروا لم "لّما               خالدة:



الید . قیم  الذات  بقیم  ذات اسُتبدلت هكذا .(2 /1 (روم منكر" كل فأتوا            بصائرهم
له ُیحسب الذي الوحید الهدف هو الفردي المادي الرغد عن البحث             وأمسى
الفعالیة سوى الجوهر، في هو، فما الحیاة" "نوعیة من یزعمونه ما وأما              حساب.
بصرف الطبیعیة، الحیاة ومتعة والجمال الفوضوي واالستهالك         االقتصادیة،

 النظر عن معاني الوجود العمیقة والنظام العالقي والروحي والدیني.

وفي البشري الوجود یالزم ثقیًال فیها  العذاب  عبئًا ُیمّثل التي القرائن هذه مثل             في
بالعقم وینعتونه "ینتقدونه" الناس نرى الشخصي، للنمو فرصة نفسه،           الوقت
علیه التغلب یتعذر وعندما ثمن. وبأي دومًا اتقائه من بّد ال كشّر              ویحاربونه
معناها، كل فقدت وكأنها الحیاة تبدو للمستقبل، أقله السعادة، صورة            وتتالشى

 وتسّول لإلنسان نفُسه، أكثر فأكثر، أن یطالب بحق إلغائها.

شخصیة حقیقة البعض نظر یعد  الجسد  في لم الحضاریة، القرائن هذه نفس            وفي
مجّرد أمسى بل العالم، ومع اهللا ومع اآلخرین مع للعالقة ومكانًا عالمًة              ممّیزة،
اللذة لمقاییس وفاقًا إّال تستعمل ال وطاقات ووظائف أعضاء ومجموع مادّیة             كتلة
الشخصي، طابعه من عاریًا أیضًا هو الجنس یمسي وبالنتیجة           والفاعلیة.
لبذل أي للحب، ولغة ومكانًا عالمة یكون أن من فبدًال لالستغالل:             وخاضعًا
لتثبیت ووسیلة فرصة ُیمسي شخصیته، غنى كل في الغیر على واالنفتاح             الذات
في الجنسیة العالقة معنى ویفسد یشّوه وهكذا والغرائز. الرغائب وإشباع            األنا
العمل بطبیعة الملتصقان المعنیان وهما واإلنجاب، فالِقران األصیل:          مضمونها
اإلخصاب وُیمسي الِقران یف ُیزَّ وهكذا اآلخر. عن أحُدهما ُیعَزالن           الجنسي،
بد ال الذي "العدو" هو ثم، من ویصبح  اإلنجاب ، والمرأة. الرجل بتحكم             مرهونًا
اإلنسان شوق یلّبي ما بمقدار إّال ُیقَبل وال الجنسي، العمل ممارسة في اتقائه               من
حفاوة یعكس أن یجب اإلنجاب بینما ثمن، بأي ولد" له یكون "أن في رغبته                أو

 اإلنسان باآلخر وانفتاحه على ثروة الحیاة التي یحملها الولد.

األشخاص بین العالقات اآلن،  ُتفِقر حتى وصفها على أتینا التي المادّیة            الرؤیة
والوجیع والمریض والولد المرأة بذلك: المتأذّین طلیعة وفي ذریعاً .           إفقارًا
الفاعلیة مقیاس محّله یحّل – والخدمة والمجانّیة االحترام مقیاس           والُمِسن.
"ُینتج"، وما یملك" "بما بل علیه" هو "بما ال یقّدر فاآلخر والمنفعّیة:              والوظیفّیة

 واألقوى یتغّلب على األضعف.

  



ما كل مع األدبي، الضمیر عمق في یتم اإلنسان ومعنى اهللا معنى ُكسوف -24              
ضمیر هو أوًال، ، والمعنيُّ الحیاة. تمّس ووخیمة كثیرة تِبعات من ذلك             یواكب
.(18) وحده اهللا یواجه الفرید وبطابعه الباطنة وحدته في الضمیر ألن فرد،              كل
نوعًا مسؤول، فهو أیضًا. معنّي المجتمع  هو الذي  یملكه األدبي" "الضمیر           ولكن
یغّذي ألنه بل وحسب، الحیاة تناقض تصرفات ُیشّجع أو یتقبَّل ألنه ال              ما،
خطیئة"، "ُبنى وتثبیت خلق على العمل حّد إلى ویذهب أیضًا، الموت"             "حضارة
بسبب أقّله الیوم، معّرض واالجتماعي، الفردي األدبي، الضمیر إن الحیاة.            ُتهدد
خطر وممیت، جدًا ثقیل لخطر الزاحف، وتأثیرها الكثیر اإلعالمیة           الوسائل
أساسي حق من اإلنسان یملكه بما تحدیدًا یتعّلق ما في والشر، الخیر بین               اللبس
بأولئك مؤسف َشَبٍه على یبدو المعاصر المجتمع من كبیر جزء ثمة الحیاة.              في
أسیرًا الحق "یجعلون بأنهم الرومانیین إلى الرسالة في بولس یصفهم            الذین
المدینة بدونه، یبنوا، أن بإمكانهم وحسبوا اهللا أنكروا لقد .(18 (روم1/             للظلم"
،(21 (روم1/ الغبیة" قلوبهم وأظلمت الباطلة، آرائهم في "فتاهوا           األضیة،
فاعلیها" عن یرضون بل بفعلها یكتفون "وال بالموت، خلیقٍة بأعمال            وقاموا
(23 -22 (متى6/ النّیرة النفس عین وهو الضمیر، ُیقدم عندما .(32             (روم1/
طریق في ذاهب فهو ،(20 (أش5/ خیرًا" والشر شرًا "الخیر ُیسّمي أن              على
المؤِثرات جمیع ولكن ادلهامًا. األكثر األدبي والعمى القلق إلى األدعى            االنحطاط
یدّوي الذي الرب صوت إخراس في تفلح ال الصمت لفرض المبذولة             والجهود
استعادة یمكننا الضمیر، َحَرِم الحمیم، الَحَرم هذا من ألنه إنسان، كل ضمیر              في

 الطریق إلى حب الحیاة واالحتفاء بها والقیام بخدمتها.

  
إلى ودعوة رجاء عالمات (24 ،22 /12 (عب مطّهر" دٍم من اقتربتم              "لقد

 االلتزام

دم فقط لیس (10 (تك4/ األرض" من إليَّ صارخ أخیك دماء صوت "إن -25              
دم وموئلها. الحیاة مصدر اهللا، إلى الصارخ هو دمه، ُیهدر بريء أول              هابیل،
فریدة، وبطریقة الرب، إلى یرتفع صوت أیضًا هو هابیل منذ قتیل إنسان              كل
صورة في البريء، هابیل إلیه یرمز الذي المسیح دم صوُت اهللا إلى              یصرخ
من اقتربتم فقد أنتم "أما العبرانیین: إلى الرسالة صاحب بذلك یذكرنا كما              نبوّیة،



أفضل مطهِّر ودٍم جدید عهد وسیط من الحّي،... اهللا مدینة من صهیون،              جبل
 من دم هابیل" (عب12/ 22- 24).

وإشارة له رمزیة عالمة إّال القدیم، العهد في الذبائح دم كان وما مطّهر!               دم
للناس، ذاته یهب أن في إرادته عن فیها یكشف اهللا كان التي الذبائح دم                سابقة:
في واعتلن تحقق قد هذا كل أح17/11). (خر24/8، ومقدسًا لهم            ُمطهِّرًا
الجدید، العهد وسیط دم إنه ویخّلص. ویطّهر یفتدي الذي هو دمه َفَرشُّ              المسیح":
الدم هذا .(28 /26 (متى الخطایا" لغفران كثیرة جماعة أجل من             "المهراق
بالغًة أشدُّ ،(34 (یو19/ الصلیب على وهو المطعون المسیح جنب من             السائل
خصوصًا یطلب ولكنه عمقًا، أشّد "عدالة" ویطلب یعكس إنه هابیل: دم             من
وینبوع ،(25 (عب7/ اإلخوة أجل من اآلب لدى وسیطًا ویغدو ،(19)             الرحمة

 فداء كامل وعطیة حیاة جدیدة.

اهللا نظر في كریم اإلنسان أن یعلن اهللا، حّب عظمة یكشف الذي المسیح، دم                إن
لم أنكم "إعلموا الرسول: بطرس به یذكرنا ما وهذا تقّدر. ال حیاته قیمة               وأن
بدم بل ورثتموها، التي الباطلة سیرتكم من الذهب، أو الفضة من بالفاني              ُتعتقوا
فالمؤمن .(19 -18 بط1/ 1) دنس" وال فیه عیب ال الذي الحمل دم               كریم،
(1 (یو13/ للبشر حبا بها یمن التي الموهبة برهان الكریم المسیح دم في               بتأمله
أن ویمكنه إلهیة، شبه كرامة من إنسان كل به یتمتع ما ویقّدر یكتشف أن                یتعّلم
اهللا، عیني في اإلنسان ثمن هو ثمن "أي متجددین: وشكر بتعجب قائًال              یهتف
ابنه اهللا وبذل الفصح) أمسیة صلوات (من العظیم الفادي هذا مثل استحقَّ              وقد

 لكي ال یهلك اإلنسان بل تكون له الحیاة األبدیة" (یو3/ 16).(20)

بذًال ذاته بذل دعوته،  هي وبالتالي عظمته، أن لإلنسان یكشف المسیح دم إن              ثم
وانفصال موت عالمة یعد لم فهو حیاة، كعطیة ُیسَفك یسوع دم وألن              كامالً .
في الدم، هذا یشرب فمن للجمیع. حیاة وثروة شركة وسیلة بل إخوته، عن               حاسم
حیاته، وبذل حبه تیار في ُیجرف (56 (یو6/ یسوع في یثبت االفخارستیا،              سّر
،27 (تك1/ إنسان كل دعوة وهي الحب، إلى األولى دعوته قمة إلى یبلغ               لكي

.(24 -18 /2 

هو، الدم هذا الحیاة . لخدمة التطوع المسیح  قدرة دم من أیضًا یغرفون الناس              كل
ُخّطة في الحیاة أن المطلق الیقین مرتكز بل  هو الرجاء، دواعي أقوى             بالتحدید،
من الهاتف العظیم الصوت كان ذاك وجود!"، للموت یبَق "لم تنتصر : سوف              اهللا



فوزنا أن بولس القدیس لنا ویؤكد .(4 (رؤ21/ السماویة أورشلیم في اهللا              عرش
عندما الموت، على الحاسم لالنتصار وإیذان عالمٌة هو إنما الیوم الخطیئة             على
یا وأین، ظفرك؟ موت، یا فأین، الموت". الَظَفُر ابَتَلع "قد الكتاب: قول              یتم

 موت، شوكتك؟" (1قو 15/ 54- 55).

  
وإن الظفر، بهذا تْنبئ عالمات ثقافاتنا وفي مجتمعاتنا في نلحظ أننا الحقیقة -26             
أن یمكنها ناقصة لوحة إذن نرسم قد الموت". "حضارة من شدید بطابع              تمّیزت
نظرة بالحیاة، المحدقة باألخطار التشهیر إلى نِضف لم إذا عقیم فشل إلى              تقودنا

 إلى  العالقات اإلیجابیة الفّعالة  في الوضع البشري المعاصر.

لها، ُیْكَتَرث وقّلما للعیان تظهر قّلما اإلیجابیة العالقات هذه أن المؤسف             من
ثمة أن إّال قلیًال. إّال االنتباه من ُتعیرها ال اإلعالم وسائل ألن شك، وال                وذلك،
ُتعَتمد تزال وال اعُتِمدت قد والعّزل الضعفاء ومساندة لمساعدة كثیرة            مبادرات
والدولي والوطني المحلي الصعید على المدني والمجتمع المسیحیة الجماعة           في

 ویقوم بها أفراٌد وجماعاٌت وحركاٌت ومنظماٌت متنوعة.

من "هدیة أجمل األوالد ویحسبون اإلنجاب مسؤولیة بسخاء یتحملون أزواج            ثمة
الیومیة الحیاة خدمة تتخطى ِعَیل من المجتمع یخلو وال .(21) الزواج"             هدایا
سند ال مسّنین أو وأشخاصًا ضائقة، في وشبابًا مشّردین، أوالدًا اهتمامها             وُتعیر
من بكثیر بخدمتها، یقوم مماثلة مؤسسات أو الحیاة، لنجدة كثیرة مراكز ثمة              لهم.
یكابْدن ألمهات ومادیًا معنویًا دعمًا یبذلون جماعات أو أفراد والتضحیة،            التفاني
على أیضًا یعمل من وهناك اإلجهاض. إلى الركون لهن یسّول ما العسر              من
أسرة، من لهم لیس من لضیافة المتطوعین  تتجند من وإنماء  مجموعات           خلق
في یساعدهم تربوي محیط إلى بحاجة هم ومن صعبة ظروفًا ُیقاسون             ومن

 التغلب على عادات ُمضّرة والعودة إلى سراط حیاة صحیح.

یواصلون طبیة مهن وأعضاء باحثون االندفاع، من بكثیر له، فیتجند الطب             وأّما
لم ما النتائج من الیوم ویحرزون فأكثر، أكثر ناجعة وسائل على للعثور              جهودهم
ونجدة الناشئة الحیاة لصالح واعدة آفاقًا یفسح وما إنسان، َخَلد في یقع              یكن
متنوعة ومنظمات مؤسسات ثمة المدنفین. أو المتضایقین والمرضى          الموجوعین
ولألمراض للبؤس ضا تعر األكثر البالد المتقّدم الطب منافع في لتشرك            تتجّند
لنجدة یهرعون الذین األطباء من ودولیة وطنیة جمعیات أیضًا وثمة            المستوطنة.



ال أننا شك وحروب.ال أوبئة من أو طبیعیة كوارث من تعاني التي              الشعوب
ولكن الطبیة، الفوائد توزیع في كاملة حقیقیة دولیة عدالة نحقق أن من أبعد               نزال
الشعوب، بین متزاید تضامن دالئل الُمْنَجزة، التقّدمات في نتوسم، ال            كیف

 وشعور إنساني وأدبي جدیر بالثناء واحتراٍم أعظم للحیاة.

  
أفلحت، التي والمساعي باإلجهاض سمحت التي التشریعات مواجهة في -27          
كله العالم في ومبادرات حركات الرحیم،  نشأت القتل تشریع في وهناك،            هنا
عندما الحركات الحیاة.  هذه جانب إلى الوقوف بضرورة المجتمع          لتحسیس
العنف، إلى الركون بدون ولكن وتصمیم، بحزم وتعمل الصحیح إللهامها            تنقاد
للذود أرسخ تطّوعات وتحرز وتبعث الحیاة، لقیمة الوعي توسع في            تساعد

 عنها.

وعنایة وتضحیة من  ضیافة یومیا ُیبذل ما بكل ذلك إلى نذّكر، ال             وكیف
والمشافي الِعَیل في األشخاص من ُیحصى ال عدد حب عن بها یقوم              متجردة ،
لقد الحیاة؟ عن تذود جماعات في أو أخرى مراكز وفي العّجز ومآوي              والمیاتم
-29 (لو10/ الرحیم" "السامري عن یسوع قصة باستلهامها دومًا الكنیسة            كانت
سیما وال وبناتها، أبناؤها هم كثیرون هذه: المحبة جبهات طلیعة في (37            
تقلیدّیة بطرق هللا، حیاتهم یكّرسون یزالون وال كّرسوا الذي والرهبان            الراهبات
العمق في یبنون إنهم واألفقر. األضعف بالقریب حبًا ویقدمونها متجددة،            أو
معناه ومجتمعًا، أفرادًا اإلنسان، وجود یفقد بدونها التي والحیاة" المحبة            "حضارة
عن مستترین ظّلوا وإن حتى أحد، لهم یتنبَّه لم وإن حتى األصیل.              اإلنساني
(4 (متى6/ الخفیة" في یرى "الذي اآلب أن لنا یؤكد فاإلیمان األغلبیة،              أنظار
تدوم ثمارًا ویؤتیهم اآلن، منذ الخصب یولیهم سوف بل وحسب، یكافئهم             لن

 لخیر الجمیع.

الرأي شرائح من الكثیر لدى نسّجل، أن من بد ال الرجاء، عالمات بین               من
الصراعات لحّل الحرب استعمال على اعتراضًا یشتدُّ جدید شعور نمو            العام،
عنفیة"، "ال ولكن فعالة، وسائل عن البحث نحو اتجاهًا وأكثر الشعوب،             بین
الرأي أیضًا،  لدى ُندرج أن من بّد ال السیاق، هذا نفس وفي المسّلح. العدّو               لصد
وسیلة مجّرد اعُتِبرت وإن حتى الموت، عقوبة من متزایدًا اشمئزازًا            العام ،
من المعاصر المجتمع یملكه ما بداعي وذلك المجتمع، عن شرعي"            "دفاع



منه ُینتَزع أن دون من جرمه، عن المجرُم فُیَكفَّ الجرم، لكبح فّعالة              وسائل
 نهائیًا إمكان افتداء ذاته.

التي والبیئة ، الحیاة المتنامي  لنوعیة التنّبه إیجابّیة تحیة أیضًا نحیّي أن من بّد              ال
كل یحصرون الناس یعد لم حیث المتطّورة، المجتمعات في خصوصًا            نلحظها
مجمل في الحیاة مستوى تحسین عن البحث في بل البقاء، معضالت في              ترقباتهم
خاصة، أهمّیة الیوم تكتسب الحیاة شؤون في المسلكي البحث استعادة            أوضاعها.
الفكر إكمال في یساعد مستمر تطّور من الحیاة مسلكیة علم في نلحظه              وما
في – مختلفة أدیان من المؤمنین وبین المؤمنین، وغیر المؤمنین بین –              والحوار

 المسائل المسلكّیة األساسیة المتصلة بحیاة اإلنسان.

  
أننا على كلنا یوّعینا أن یجب وأضواء ظالل تخالطه الذي المشهد هذا -28             
والحیاة، الموت بین والخیر، الشر بین ومأساوي شدید صراع مواجهة في             الیوم
هذا "مواجهة في فقط ولسنا الحیاة". "حضارة و الموت" "حضارة            بین
أن باإلمكان ولیس قویا، دفعًا إلیه مدفوعون كلنا وسطه: في حتمًا بل              الصراع"،

 نتمَلص من مسؤولیتنا فی  اختیار الحیاة اختیارًا بال شرط .

قد إن "انظر أیضًا: نحن إلینا یتوجه وحازمًا واضحًا أمرًا موسى به أمر ما                إن
أیدیكم بین جعلت لقد والشر...... والموت والخیر الحیاة یدیك بین الیوم             جعلت
/30 (تث وذرّیتك" أنت تحیا لكي الحیاة فاختر واللعنة. البركة والموت،             الحیاة
بین یوم كل نختار أن الملزمین نحن أیضًا علینا یتطبق األمر هذا .(19 -15              
تثنیة سفر في الوارد النداء هذا أن بید الموت". "حضارة و الحیاة"              "حضارة
بحیث وأدبیًا، دینیًا خیارنا یكون بأن یطالبنا ألنه عمقًا أشد لنا یبدو              االشتراع
"إني الرب: شریعة مع وانسجام بأمانة ونحیا أساسّیة، وجهة وجودنا على             ُنفرغ
وصایاه  ورسومه وتحفظ طرقه في وتسیر إلهك الرب تحب الیوم  أن           آمرك
وتشّبث أمَرُه وأِطْع الرّب أحبب وذریتك. أنت لتحیا الحیاة           وأحكامه....فاختر

 به  ألن به حیاتك  وطول أیامك في األرض...." (تث 30/ 16، 19- 20).

نبع إذا واألدبي، الدیني معناه ملء یكتسب وقید شرط بال الحیاة             اختیارنا
نواجه أن في یساعدنا ما ولیس منه. وتغّذى به بالمسیح  وتكّون            من  اإلیمان
بابن اإلیمان مثل والحیاة، الموت بین صراع من فیه غائصون نحن ما              إیجابیًا
(یو10/10): فیهم" وتفیض الحیاة لهم "لتكون الناس بین وجاء تأنس الذي             اهللا



دم من األفضل المسیح بدم اإلیمان إنه بقیامته، الموت قهر بمن اإلیمان              إنه
 هابیل" (عب 12/ 24).

ما أشّد وعیًا الكنیسة تعي اإلیمان، هذا ضوء وفي الراهن الوضع تحدیات              أمام
 یؤتیها الرب من نعمة ومسؤولیة، لتعلن  إنجیل الحیاة  وتحتفي به وتقوم بخدمته.

  
  
  

 الفصل الثاني

 أتیُت لتكون لهم الحیاة

 البالغ المسیحي في شأن الحیاة

  
"كلمة المسیح، إلى نظرنا لنرفع :(2 /1 (1یو فرأیناها" الحیاة تجّلت             "لقد

 الحیاة"

في الحیاة على تضغط التي الفادحة األخطار من ُیحصى ال ما مواجهة في -29              
أن وهو علیه: التغلب یمكن ال بعجز مرهق شعور یصیبنا قد المعاصر،              العالم

 الخیر لن یكون أبدًا من القّوة بحیث ینتصر على الشر!

وجرأة، بتواضع یجاهر، أن إلى فیه، مؤمن كل ودعوة اهللا، شعب دعوة هنا               من
مجرد الحیاة  لیس 1/1). إنجیل (1یو الحیاة" "كلمة المسیح، بیسوع          بإیمانه
وصّیة مجرد فقط هو ولیس البشریة. الحیاة في وعمیقًا، أصیًال وإن             تأمل،
نبشر أن وشخصیة،  قوامها ملموسة حقیقة الحیاة إنجیل الضمیر. تنبیه           تتوخى
أنه خالله، من إنسان ولكل الرسول لتوما ُیعلن فیسوع بالذات . یسوع             بشخص
لمرتا أیضًا یعلنها الهویة هذه نفس .(6 (یو14/ والحیاة" والحق "الطریق             هو
مؤمنًا یحَي ومن مات. وإن یحیا بي آمن من والحیاة. القیامة "أنا لعازر:               أخت
من الحیاة یتلقى الذي االبن هو یسوع .(26 -25 /11 (یو أبدًا" یمْت ال                بي
"لقد العطّیة: هذه في لیشركهم الناس بین جاء وقد ،(26 (یو5/ األزل منذ               اآلب

 جئت لتكون لهم الحیاة وتفیض فیهم" (یو10/10).

أن  "یعرف" إذن اإلنسان یستطیع وشخصه، وعمله یسوع كالم منطلق           فمن
"لیعمل القدرة یتلقى "النبع" هذا ومن البشریة، الحیاة شأن في كلها ،             الحقیقة



البشریة الحیاة تجاه المسؤولیة بملء لیضطلع أو (21 /3 (یو كامًال             الحق"
 فیشملها بحبه وخدمته ویدافع عنها ویعمل على تطویرها.

ماثًال نراه الذي هذا الحیاة إنجیل كامًال وُیعطى نهائیًا إعالنًا ُیعَلن المسیح              ففي
في یا وُمدو امرأة، وكل رجل كل قلب في مكتوب وشبه القدیم، العهد وحي               في
طریق عن نعرفه، أن یمكن بحیث الخلق ، منذ أي البدء"، "منذ ضمیر              كل
عن ناجمة سلبیة ظروف من به ُیحیق مّما بالرغم األساسیة ، مالمحه في              العقل،
بین یحضر "جاء المسیح أن الثاني الفاتیكاني المجمع في جاء وقد             الخطیئة.
بموته وخاصة وعجائبه، بآیاته ثم وأعماله، بأقواله ذاته، لهم وُیظهر            البشر
أكمل وهكذا الحق. روح بإرساله وأخیرًا األموات، بین من المجیدة            وقیامته
ثّبت أن وبعد الوحي، في جاء ما كل ذاته في أنجز أن بعد للبشر، اهللا                 مكشوفات
والموت الخطیئة ظلمات من لیحّررنا بیننا، ما في مقیم اهللا أن اإللهیة              بشهادته

 وینهضنا إلى حیاة ال تزول" (22).

  
اهللا" "كالم لنا یرّدد لنسمعه یسوع الرب إلى بنظرنا نشخص أن إذن نود -30              
البالغ هذا تأمُّل علیه. ینطوي الحیاة  وما في  إنجیل ثانیة ونتأمل (34            (یو3/
معانیه أعمق في محتواه الرسول یوحنا أدرك قد البشریة الحیاة شأن في              الموحى
البدء، منذ كان الذي "ذاك األولى: رسالته مطلع في كتب وقد أصالة.              وأكثرها
لمسته الذي ذاك تأملناه، الذي ذاك بأعیننا، رأیناه الذي ذاك سمعناه، الذي              ذاك
بتلك ونبشركم لها، ونشهد فرأیناها تجلَّت الحیاة ألن – الحیاة كلمة من              أیدینا
وسمعناه رأیناه الذي ذاك – لنا فتراءت اآلب عند كانت التي األبدیة              الحیاة

 نبشركم به لتشاركونا أنتم أیضًا" (1یو/1- 3).

لنا. وتوهب األبدیة اإللهیة بالحیاة ُتَبّشرنا بشارة الحیاة" "كلمة یسوع،            ففي
حتى والروحیة، الجسدیة اإلنسان حیاة تكتسب العطیة وهذه البشرى هذه            بفضل
الهدف هي واألبدیة اإللهیة فالحیاة ومعناها: قیمتها ملَء األرضي، طورها            في
یتضمن  إنجیل وهكذا ُیدعى. وإلیه العالم هذا في العائش اإلنسان إلیه یرمي             الذي
ویرتقي فیتقبلها الحیاة، قیمة من البشري والعقل نفسها الخبرة عنه ُتنبئ             الحیاة  ما

 بها ویرفعها إلى ذروة كمالها.

  
 "الرب عّزي وتسبیحي، لقد كان لي خالصًا" (خر15/ 2): الحیاة خیر دائمًا



وقد القدیم. العهد في لها ُمهِّد قد الحیاة عن اإلنجیلي البالغ قمة أن الحقیقة -31               
اإلیمان خبرة محور وهي – الخروج سفر أحداث في خصوصًا إسرائیل             اكتشف
الذي الوقت ففي اهللا. عیني في كریمة حیاته كانت حّد أي إلى – القدیم العهد                 في
(خر1 موالیده بجمیع المحدق الممیت الخطر بسبب لإلبادة، ُمعدٌّ أنه إلیه فیه             ُخّیل
رجاء ال لمن مصیرًا یضمن أن على قادرًا مخلِّصًا الرب له ظهر (22 -15 /               
سطوة تحت لیست حیاته أن وهو رهیف: وعي إسرائیل في نشأ وهكذا              له.
رقیق حب بالعكس  موضوع هي بل یشاء، كما بها یستبّد أن یستطیع             فرعون

 وعمیق من قبل اهللا.

تاریخ حصینة،  وبدء بكرامة واعتراف هوّیة، عطّیة هي العبودیة من           اإلعتاق
هذه الخروج سفر خبرة معًا. یتحققان الذات واكتشاف اهللا اكتشاف حیث             جدید ،
أن یكفیه وجوده، في ُیهدَّد مّرة كّل أنه، إسرائیل منها تعّلم فقد ومثالیة.               أساسیة
لن وأنا لي، عبد فأنت جبلتك "قد راسخة: دعامًة فیه لیجد متجددة بثقة باهللا                یلوذ

 أنساِك، یا إسرائیل" (أش44/ 21).

معنى استیعاب في أیضًا یتقدم فأخذ كشعب ، وجوده قیمة إسرائیل اكتشف             هكذا
الحكمّیة، األسفار في تتطّور الفكرة تلك ذاتها.  وأخذت حّد في وقیمتها            الحیاة
بها. تحدق التي لألخطار التنّبه ومن الحیاة لهشاشة الیومیة الخبرة من             انطالقًا

 في مواجهة تناقضات الوجود ال بّد لإلیمان من أن یجد لها ردودًا.

في نجد ال كیف األلم. مشكلة وتمتحنه اإلیمان تتحّدى التي المشكالت طلیعة              في
یسحقه الذي فالبريء الشامل. مداها في اإلنسان لشكوى صدًى أیوب سفر             تأمل
لذوي وحیاة نور، للشقي ُیعطى "ِلَم التساؤل: إلى مفهومة، بطریقة یفضي،             األلم
(أي3/ الدفائن؟" مثل عنه الباحثین یكون، فال للموت المتوقعین الُمّرة،            األنفس
"بالسر"، اإلقرار إلى اإلیمان یحدونا الظلمة، كثافة في حتى ولكن .(21 -20            
أمر" علیك یتعذر فال أمر، كل على قادر أنك علمت "قد والعبادة: الثقة روح                في

 (أي 42/2 ).

زرعه ما وضوحًا، فأكثر أكثر بجالء ندرك أن فشیئًا، شیئًا الوحي،             یعّلمنا
وقته في حسنًا شيء كل "أنشأ الخالدة: الحیاة بذار من البشر قلب في               الخالق
وهذا "الكل" هذا بذار .(11 /3 (جا أعینهم...." أمام الدهور ممرَّ             وجعل
في اهللا، من مجانّیة بعطّیة یكتمل، وأن الحب في یتجّلى أن ینتظر              "الملء"

 االشتراك في حیاته األبدیة.



  
هذا هشاشة في :(16 (رسل3/ الرجل" هذا على القّوة رّد قد یسوع              "اسم

 الوجود البشري، یدفع یسوع معنى الحیاة إلى ذروته".

یسوع یلتقون الذین "المساكین" كل حیاة في تتجّدد العهد شعب خبرة -32            
وسط إسرائیل أمَّن قد (حك11/27) الحیاة" "المحب اهللا أن فكما            الناصري.
حیاتهم أن وجودهم في والمضاّیقین للمهدَّدین الیوم اهللا ابن یعلن كذلك             األخطار،
یمشون والكسحان یبصرون "العمي وقیمة. معنى اهللا حّب علیها یفرغ            هبة
(لو7/ رون" ُیبشَّ والفقراء یقومون والموتى یسمعون والصّم یبرأون          والبرص
لیفّسر یسوع بها َیستشهد (61/1 ،6 -5 /35) هذه النبي أشعیا أقوال .(22             
یسمعون اإلعاقة، ضروب من بضرب وجودهم في فالمصابون رسالته:           معنى
أیضًا هي حیاتهم أن من ویتثبتون بهم. اهللا ِرفق بشرى البشرى  الحسنة ،             منه

 عطّیة محفوظة ِحفظًا شدیدًا بین یدي اهللا (متى6/ 25- 34).

الذین والمهمَّشین المرضى فجماهیر وأعماله. بأقواله "الفقراء" یسوع          ویخصُّ
ما ومآثره كالمه في یكتشفون (25 -23 (متى4/ إثره في ویجّدون             یتبعونه

 تتمّیز به حیاتهم من قیمة منیفة وما یرتكز علیه انتظار خالصهم.

یسوع بأن ر تبشِّ التي فهي تاریخها. مطلع منذ الكنیسة، مهمَّة أیضًا هي              وتلك
علیهم استولى الذین جمیع ویبرئ الخیر یعمل آخر إلى مكان من مضى              الذي
بالغ تحمل أیضًا هي أنها تعلم ،(38 /10 (رسل معه" كان اهللا ألن               إبلیس،
في اإلنسان یجتازها التي والفقر البؤس أوضاع في جّدته، بكل یدوِي،             خالٍص
باب على یوم كل ُیضجع كان الذي الُمْقَعد أبرأ عندما بطرس فعله ما هذا                حیاته.
"ال بطرس: له فقال الصدقة. لیلتمس الحسن"، "بالباب المعروف أروشلیم            هیكل
الناصري المسیح یسوع باسم عندي: ما أعطیك ولكني ذهب، وال عندي             فضة
تستعید ،(15 /3 (رسل الحیاة" "ملك بیسوع باإلیمان .(6 /3 (رسل             امِش"

 الحیاة الثاویة ههنا، مهملة "ومتوّسلة"، وعَیها لذاتها ولملء كرامتها.

یعاني من إلى فقط تتوّجه ال وأعمالها الكنیسة وأقوال وأعماله یسوع             أقوال
ذلك من أعمق إلى ُتوِغل هي بل أنواعه، على والتهمیش والعذاب             المرض
بأن ُیقرُّ والروحیة.  فمن األدبیة وأبعادها حیاته معنى صمیم إنسان  في كل وتمس           
أن المخّلص، یسوع لقائه في وحده، یستطیع الخطیئة بمرض موسومة            حیاته
األصحاء "لیس : یسوع قول حّد على وأصالتها، حقیقتها في حیاته             یستردَّ



بل التوبة إلى األبرار ألدعو جئت ما المرضى. بل طبیب، إلى             بمحتاجین
 الخاطئین" (لو5/ 31- 32).

أنه اإلنجیلي، المثل في ذكره ورد الذي الموسر كالمزارع م، یتوهَّ َمن             وأما
مخطئ. شك، ال فهو المادیة، الثروات امتالكه بمجّرد حیاته یضمن أن             یستطیع
الحقیقي: معناه اكتناه في ُیوفَّق أن قبل منه ُتنزع ما وسرعان ملكه، لیست               فحیاته
 "یا جاهل في هذه اللیلة ُتسَتر نفُسك من، فلمن یكون ما أعددت؟" (لو12/ 20).

  
"الجدلیة" تلك نهایتها، حتى بدایتها من نفسها، یسوع حیاة في نلحظ، ونحن -33             
یسوع، حیاة أن الواقع بقیمتها. والتنویه البشریة، الحیاة هشاشة خبرة بین             القائمة
والترحیب، باإلیثار بادروه شك  األبرار ال بالهشاشة. موسومة مولده،          منذ
ثمة ولكن ،(38 (لو1/ متهّلل فوري قبول من مریم أظهرته بما ذلك في               متحدین
الصبي عن باحثًا بالعداوة یبادیه عالم ِقَبل ذلك  الرفض  من البدء، منذ            أیضًا،
هذه سّر لتحقیق االكتراث وعدم الالمباالة مظهرًا أو ،(13 (متى2/            "لیقتله"
التعارض .(7 (لو2/ الفندق" في موضع لهما یكن "ولم العالم: في الوالجة              الحیاة
بقّوة ُیبرز، أخرى، جهة من اهللا عطّیة وقدرة جهة، من والمخاطر التهدیدات              بین
الحیاة هذه لحم: بیت مزود ومن الناصرة بیت من النابع المجد سنى              أعظم،

 الناشئة هلي للبشریة بأسرها مصدر خالص.

وهو ألجلكم، افتقر "لقد كامًال: تقبال یسوع یتقبلها ومحاذیرها الحیاة            تناقضات
هو لیس بولس القدیس عنه یتكلم الذي الفقر .(9 /8 (2قو بفقره" لتغتنوا               الغني،
المعیشیة األحوال في المشاركة أیضًا هو بل وحسب، اإللهیة المزایا من             التجّرد
یسوع مارس وقد .(7 -6 (فیل2/ البشریة. الحیاة في وهشاشة تواضعًا             األشد
وأطاع نفسه وضع "لقد األخیرة: الصلیب لحظة حتى كلها حیاته طوال الفقر              هذا
یفوق الذي االسم له ووهب اهللا رفعه لذلك الصلیب. على الموت الموت،              حتى
الحیاة عظمة كل كشف یسوع  بموته أن شك وال .(9 -8 (فیل2/ األسماء              جمیع
جدیدة حیاة ینبوع الناس لجمیع غدت قد الصلیب على ذاته تقدمة             وقیمتها،  ألن
یقین على كان وتالشیها، الحیاة تناقضات یسوع واجه وعندما .(32            (یو12/
أبِت "یا بقوله: الصلیب، على وهو یخاطبه، أن استطاع ولذا اهللا، یدي بین               بأنها
البشریة الحیاة قیمة أعظم ما حیاتي. أي ،(46 (لو23/ روحي!" أجعل یدیك              في

 حقًا، ما دام ابن اهللا قد تلّبسها وجعلها وسیلة خالص للبشریة قاطبة.



  
اهللا مجد :(2 -28 /8 (روم ابنه" صورة مثال على نكون أن إلى               مدعوون...

 یتألق في وجه اإلنسان

الخبرة معطیات من ُمعطى بل حدٌس ذلك األحوال: كل في خیٌر الحیاة -34             
 على اإلنسان أن یْكَتِنه معناه.

منذ ویلقى، المقدس، الكتاب صفحات كل في یجول سؤال خیر؟ الحیاة             لماذا
اإلنسان على اهللا بها یمّن التي الحیاة ومعجبًا. حازمًا جوابًا األولى             صفحاته
مع اإلنسان، بأن أخرى،  وذلك حّیة خلیقة كل حیاة عن وتتمّیز            تختلف
،13 /103 مز ،15 /34 أي ،19 /3 ،7 (تك2/ األرض تراب              انتسابه  إلى
القدیس أراد ما وهذا 6)؟ /8 مز ،27 -26 من   (تك1/ هو (29 /104             
الحي".( اإلنسان هو اهللا "مجد المأثورة: عبارته في أیضًا به ینّوه أن             إیرناوس
الحمیم الرباط في جذورها تضرب ، جدًا رفیعة بكرامة حظي قد فاإلنسان (23             

 الذي یشّده إلى خالقه: ففي اإلنسان یسطع شعاع من حقیقة اهللا ذاتها.

خلق اهللا أن وفیها الخلق، لمطالع األولى روایته في التكوین سفر یؤكده ما               هذا
انطلق تطور نهایة في وذلك لها، إكلیل وشبه الكائنات في قمة وجعله              اإلنسان
مسّخر الخلیقة، في شيء اهللا.  كل أبدعها خلیقة أكمل إلى لینتهي الخواء حالة              من
على وتسّلطوا... وأخضعوها األرض له:  "امألوا ُمخَضع شيء وكل          لإلنسان،
للرجل اهللا أمر صدر هكذا .(28 /1 (تك األرض على الّداب الحیوان              جمیع
الرب "وأخذ الخلق: لبدایة الثانیة الروایة في علیه نقع آخر بالغ وثمة              والمرأة.
نلحظ هكذا .(15 (تك2/ ویحرسها" لیفلحها عدن جنة في وجعله اإلنسان             اإلله
إّال إلیه، وموكولة ملكه فاألشیاء األشیاء، على اإلنسان سلطة ثانیة یثّبت اهللا              أن
أن وال البشر، من ألمثاله اإلنسان ُیستعَبد أن السبب، ًكان أیّا یسوغ، ال               أنه

 ُیْحَدَر، نوعًا ما، إلى مستوى األشیاء.

المخلوقات وسائر اإلنسان بین الفرق المقدس، الكتاب في الواردة الروایة            في
قرار نتیجة الكتاب لنا یصوره وحده، اإلنسان خلق بأن وذلك وجلّي،             واضح
"لنصنع بالخالق : وممیزة خاصة عالقة تشاور  یقیم وثمرة اهللا، قبل من            خاص
على بها اهللا یمنُّ التي 26). فالحیاة (تك1/ كمثالنا" صورتنا على            اإلنسان

 اإلنسان، عطّیة یشرك بها اهللا خلیقته في شيٍء من ذاته.



بین القائمة والممّیزة الخاصة الصلة هذه معنى عن طویًال إسرائیل تساءل             لقد
البشر، خلق عندما اهللا، بأن أیضًا هو یعترف سیراخ ابن سفر واهللا.              اإلنسان
الكاتب وُینیط (سیر17/3). صورته" على وصنعهم طبیعته بحسب قوة           "ألبسهم
به ینعم ما أخّص بل وحسب، العالم على تسلطهم ال المّیزة، بهذه              المقدس
واإلرادة والشر الخیر بن التمییز وقدرة العقل أي روحیة، طاقات من             اإلنسان
قدرة .(7 (سیر17/ والشر" الخیر وأراهم الحكمة معرفة من "مألهم            الحّرة:
صورة على ُخِلق بأنه وذلك اإلنسان، مزایا من هي والحریة الحقیقة إلى              البلوغ
أن "بوسعه الخالئق، بین وحده، اإلنسان (تث32/4). والعدل الحق اإلله            خالقه
من أكثر هي اإلنسان اهللا بها یكرم التي الحیاة .(24) ویحّبه" خالقه              یعرف
حدود یتخطى وجوْد وبذار الحیاة" "ملء إلى امتداد إنها الزمن. في وجود              مجّرد

 الزمن: "إن اهللا خلق اإلنسان خالدًا وصنعه على صورة ذاته" (تك2/ 23).

  
القدیمة فالروایة عینه. الیقین هذا تعكس الیهوّیة روایتها في الخلق قصة -35            
اإلنسان جبل اإلله الرب "إن لیحیا: اإلنسان في اهللا نفخها إلهیة نسمة عن               تتحّدث
 ترابًا من األرض ونفخ في أنفه نسمة حیاة فصار اإلنسان نفسًا حیة" (تك2/ 7).

حیاته سیاق في اإلنسان یواكب ما تفّسر إلهي أصٍل من النابعة هذه الحیاة               نسمة
تجعله ُتبلى ال إلهیة ِسمة ذاته في حامًال اإلنسان اهللا خلق فلقد دائم. تململ                من
ال العمیق، قلبه همس إلى اإلنسان یصغي وعندما فطریًا. نزوعًا اهللا إلى              ینزع
لقد "رّباه، بقوله: أوغسطینوس القدیس بها تفّوه التي الحقیقة یتبّنى أن إّال              یملك

 جعلتنا لك ولن یهدأ لنا قلب ما لم یخلد إلیك!" (25).

عالم دام ما عدن، جنة في الملل فریسة ظّلت اإلنسان حیاة أن بالمالحظة               وجدیر
من لحمًا المرأة ظهرت فعندما .(20 (تك2/ الوحیدة بیئتها هو والحیوان             النبات
من أصبح الخالق، اهللا روح أیضًا وفیها (23 (تك2/ عظامه من وعظمًا              لحمه
الوجود مقتضیات من حیوي مقتضى وهو شخصین، بین حواٍر إقامة            الممكن
كل ُتروي أخیرة غایًة اهللا ینعكس امرأة، أم كان رجًال اآلخر، ففي              البشري.

 إنسان.

هذا رحابة في .(5 (مز8/ تفتقده؟" حتى البشر وابن تذكره حتى اإلنسان              "ما
"نقصته القول: (ویمكن قلیًال المالئكة عن "َنقَّْصَته التباین: هذا في یبدو             الكون
وجه في یتألأل اهللا 6). مجد (مز8/ والكرامة" بالمجد وكلَّلته قلیًال") اهللا             عن



القدیس تعلیق في ذلك تفسیر جاء ما حّد على راحته، اهللا یجد              اإلنسان.  فیه
العالم خلق وتمَّ السادس، الیوم انتهى "لقد والتأثر: باإلعجاب مفعم            أمبروسیوس
وهو الحّیة، الكائنات جمیع على سلطته یمارس الذي الكون رائعة اإلنسان             بإبداع
خاشع، بصمت نلوذ أن علینا الحقیقة، في كله. الخلق ورائعة الكون قّمة              بمثابة
اإلنسان، باطن في ذلك بعد استراح ثم كله. الخلق عناء من استراح الرب               ألن
التشبه على وقادرًا بعقٍل ُمزینا اإلنسان خلق بأن وذلك وفكره، روحه في              استراح
من الصادرة العطایا هذه في اإللهیة. نعمه إلى ومتعطشًا فضائله، ومجاراة             به
والمنسحق البائس عند راحتي؟ مقّر "أین قال: الذي اهللا یستریح تعالى،             عنده
أبدع أنه إلهنا الرب أشكر إني .(2 -1 (أش66/ كلمتي" من والمرتعد              الروح

 خلیقة رائعة یصیب فیها راحته (26).

  
اإللهي المشروع هذا عاكس قد التاریخ في الخطیئة َب َتَسرُّ أن المؤسف من -36             
یجعل أن إلى التمّرد في ویتمادى خالقه، على اإلنسان یتمّرد بالخطیئة             الرائع.
.(25 (روم1/ الخالق" دون من وعبدوه المخلوق اتقوا "لقد صنمًا: الخلیقة             من
أن إلیه ل ُیسوَّ بل ذاته، في اهللا صورة یلطخ بأن البشري الكائن یكتفي ال                وهكذا
مباالة وال ریبة مواقَف الشركة، بصالت فیستبدل اآلخرین في اإلهانة به             ُیلِحَق
لإلنسان نتنّكر إلهًا، اهللا اعتبار عن نكفُّ فعندما القتَّالة. الكراهیة حتى             وعداوة

 في كنهه العمیق، ونلحق األذى بالشركة بین الناس.

سطوعها كامل في وتتجّلى إشراقها سابق إلى اهللا صورة تعود اإلنسان، حیاة              في
(قول1/ ُیرى" ال الذي اهللا صورة "هو بشریُا: جسدًا واتخاذه اهللا ابن مجيء               مع

 15)، "وشعاع مجده وصورة جوهره" (عب1/ 3). إنه صورة اآلب الكاملة!

المسیح. في كماله أخیرًا وجد قد األول آدم إلى اهللا وكّله الذي الحیاة               مشروع
إلى الموت وُیدِخل اإلنسان حیاة في اهللا قصَد وُیشّوه یفسد آدم عصیان              فبینما
وتفتح الناس على تفیض نعمة ینبوع تصبح الفادیة المسیح بطاعة إذا             العالم،
بولس الرسول یؤكده ما وهذا .(21-5/12 (روم الحیاة ملكوت أبواب            للجمیع
(1قو محییًا" روحًا اآلخر وآدم حیة... نفسًا األول اإلنسان آدم "كان            بقوله:

.(15/45 

اإللهیة الصورة ُتَرمَّم فیهم الحیاة: كمال ُیعَطون المسیح باتباع َیرضون الذي             كل
یصبحوا "أن البشریة: الخالئق في اهللا قصد هو هذا كمالها. إلى وُتساق              وُتجدَّد



یستطیع الصورة، هذه سناء في فقط، هكذا (روم8/29). ابنه" صورة مثال             على
المصّدعة، األخّوة بناء إلى ویعوَد الصنمّیة، نیر من یتحرر أن            اإلنسان

 واسترداد هویته.

  
  

 من یحَي مؤمنًا بي ال َیُمْت أبدًا" (یو11/26): عطیة الحیاة األبدیة

نطاق في تنحصر ال الناس على لُیسبغها اهللا ابن جاء التي الحیاة إن -37              
(یو1/4 الناس" "نور وهي األزل، منذ "فیه" الكامنة الحیاة الزمني.           الوجود
"أما حبه : كمال في یشترك وأن اهللا من مولودًا اإلنسان یكون أن              )،  قوامها
من ال الذین باسمه، آمنوا الذین هم اهللا، أبناء یصیروا أن أوالهم فقد قبلوه                الذین

 دم وال من مشیئة لحم وال من رغبة رجل، بل من اهللا ُولدوا" (یو13-1/12).

"الحیاة"، اسم بمجرد إّال أحیانًا یعّرفها ال لنا لیوفرها یسوع أتى التي              الحیاة
اهللا خلق ألجلها التي الغایة لبلوغ منه بّد ال شرطًا اهللا من الوالدة               ویعتبر
(یو3/3). فوق" من ُوِلد إذا إّال اهللا ملكوت یرى أن یمكنه أحد من "ما                اإلنسان:
من نزل "الذي یسوع، بها یضطلع التي الرسالة هدف هو الحیاة هذه              توریث
الحق: بملء یؤّكد أن یخّوله ما وهذا (یو6/33)، الحیاة" العالم لیعطي             السماء

 "َمْن یتبعني.... له نور الحیاة" (یو8/ 12).

إلى فقط یرمي ال نعتًا مستعمًال أبدّیة، حیاة عن یسوع یتكّلم أخرى ظروف               في
یسوع وعدناها التي الحیاة هي "األبدیة" فالحیاة الزمن. حدود یتخّطى            منظور
ویتحد بیسوع یؤمن َمْن فكل "األبدي". اهللا حیاة في اشتراكنا ملء ألنها ثناها              وورَّ
تستطیع التي الكلمات یسمع منه ألن ،(40 /6 ،15 (یو3/ األبدیة الحیاة له               به
بها ُیقّر التي األبدیة" الحیاة "كلمات إنها الحیاة، ملء توّرثه له تكشف أن               وحدها
نحن عندك. األبدیة الحیاة وكالم نذهب َمْن إلى "رّب إیمانه: إعالن في              بطرس
یسوع حّددها األبدیة الحیاة .( 69-68 (یو6/ اهللا" قدوس أنك وعرفنا بَك              آمنا
أن هي األبدیة "الحیاة الفخیمة: الكهنوتیة صالته في اآلب إلى توّجه عندما              نفسه
.(17/3 (یو المسیح" یسوع أرسلته الذي ویعرفوا وحدك الحق اإلله أن             یعرفوك
في القدس والروح واالبن اآلب حب شركة سّر نتقبل أن هي وابنه اهللا               معرفة
 حیاتنا المشرعة،  منذ اآلن ، على الحیاة األبدیة،  في المشاركة في الحیاة اإللهیة.

  



المؤمن یستطیع وال اهللا . ابن وحیاة اهللا  نفسه حیاة هي  إذن األبدیة الحیاة -38            
والسامیة المدهشة الحقیقة هذه بإزاء یحّد ال وشكر متجّدد ذهول یغشاه أن              إّال
یوحنا: الرسول قول یتبّنى أن إّال المؤمن یسع وال المسیح. في اهللا من تأتینا                التي
أیها كذلك..... نحن وإننا اهللا، أبناء لندعى اآلب بها خّصنا محّبة أي              "أنظروا
نعلم نحن إلیه. نصیر عّما بعد لنا ُكِشف وما اهللا، أبناء اآلن منذ نحن                األحباء،

 أننا نصبح عند هذا الكشف أشباهه ألننا نراه كما هو" (1یو3 /2-1).

ال الحیاة فكرامة ذروتها . إلى الحیاة شأن في المسیحیة تفضي  الحقیقة            هكذا
وهو ومصیرها بغایتها أیضًا ترتبط بل اهللا، ید من وبأنها بجذورها فقط              ترتبط
یوضح الحقیقة هذه ضوء في ومحبته. لمعرفته اهللا مع شركة في تكون              أن
وال الحي" "اإلنسان هو اهللا" "فمجد ُجُه: وُیَتوِّ باإلنسان تنویهه إیرناوس            القدیس

 شك، ولكن "حیاة اإلنسان هي رؤیة اهللا" (27).

نبتت حیث األرضي ، في  وضعها حتى البشریة للحیاة فوریة نتائج ذلك عن             وینجم
ألنها الغریزة بدافع الحیاة یعشق اإلنسان كان فإذا تنمو. تزال وال األبدیة              الحیاة
جدیدین وعمقًا اتساعًا ویكتسب أخرى، وقّوة آخر دافعًا یجد الحب فهذا             خیر،
حب یعود ال الرؤیة، هذه مثل في اإللهیة: أبعاده في الخیر هذا من               نابعین
باآلخرین، عالقة وإقامة ذاته عن للتعبیر وسیلة عن بحث مجّرد للحیاة             اإلنسان
موقعًا وجوده من یجعل أن على قدرته من الیقین فرح في النمّو في یأخذ                بل
ال علینا یسوع بها َیَمنُّ التي الحیاة إن معه. الشركة وإقامة ولقائه اهللا               لتجّلي
القیامة "أنا األخیرة: غایته إلى وتقوده تتكّفله بل قیمته، من الزمني وجودنا              ُتخلي

 والحیاة.... من یحیا مؤمنًا بي ال یمت أبدًا" (یو11/ 25- 26).

  
الجمیع حیاة :(5 (تك9/ اإلنسان" هذا نفس منه اطلب أخاه قبل إنسان              "أي

 یجب أن نبادرها باإلجالل والمحبة

نسمة من ونصیب ووسمه وصورته عطیته فهي اهللا، عند من اإلنسان حیاة -39             
واهللا بها. یتصّرف أن لإلنسان یسوع الحیاة:  وال سّید وحده إذن هو             حیاته.  فاهللا
من فأطلبها حیاتكم، وهي دماؤكم، "أما الطوفان: بعد من لنوح ذلك كّرر قد               نفسه
وُیعنى .(5 (تك9/ اإلنسان" هذا نفس منه أطلب أخاه قبل إنسان أي اإلنسان،               ید
اهللا على یرتكز الحیاة به تتمّیز الذي القدسي الطابع أن یؤكد بأن الكتابي               النص

 وعلى عمله الخّالق: "ألنه بصورة اهللا ُصنع اإلنسان" (تك9/6).



حّي كل نفس یده "في سلطانه: وتحت اهللا یدي بین هما وموته إذن اإلنسان                حیاة
وُیحیي، یمیت "الرب .(10 /12 (أي أجمعین" البشر وأرواح – أیوب یقول –             
ُأمیُت "أنا یقول أن وحده له ویسوغ ،(6 (1مل2/ وُیصعد" الجحیم إلى              ُیحدر

 وأحیي" (تث 32/ 39).

سبیل ولكن  على واستبدادیة، اعتباطیة بطریقة السلطان یمارس ال اهللا           ولكن
فمن اهللا، یدي بین اإلنسان حیاة أن صحَّ فلئن بخالئقه . الُمحّبة والعنایة              التدارك
وتغذیه ابنها تحضن أّم یدي مثل رقة، تسیالن الیدین هاتین أن أیضًا              الصحیح
13 -12 /66 ،15 أش49/ ،2 /130 (مز أمه" عند طفل مثل "أنا به:               وتعتني
محض األفراد وحیاة الشعوب تاریخ في إسرائیل ُیعتَبر لم هكذا هو11/4). ،            
كل اهللا یجبي به المحبة من نابع قصٍد نتیجة بل أعمى قدٍر مجّرد أو                صدفة
ُصنع من الموت "لیس الخطیئة: من الناجمة الموت قوى ویجابه الحیاة،             طاقات

ه، ألنه إنما خلق الجمیع للبقاء" (حك1/ 13- 14).  اهللا وال هالك األحیاء یسرُّ

  
قلب في البدء، منذ منقوشة، بحصانة تنعم مقدسة،  فهي الحیاة كانت إذا -40            
بأخیه فتك أن بعد قاین على اهللا طرحه الذي فالسؤال ضمیره.             اإلنسان  وفي
أعماق عمق ففي إنسان: كل خبرة ُیترِجم (10 (تك4/ فعلت؟" "ماذا             هابیل:
– اآلخرین وحیاة حیاته – الحیاة بحصانة التقّید وجوب إلى دائمًا ُینبَّه              ضمیره

 باعتبارها واقعًا ال یملكه، ألنها ِملك هللا وعطیة من لدن خالقه وأبیه.

یوم العشر "، قلب  "الكلمات في تدّوي البشریة الحیاة بحصانة المتعلقة           الوصیة
تقتل!" "ال أوًال: القتل تحّرم الوصیة هذه (28 (خر34/ سیناء في المیثاق              أعطي
أیضًا تحرم ولكنها .(7 (خر23/ تقتلهما" ال والزكي "البريء ،(13 /20             (خر
باآلخرین ُیلَحق ضرٍر كلَّ – إسرائیل شریعة في الحقًا ذلك تفسیر ورد كما –              
مع – الحیاة لقیمة القدیم العهد اكتراث بأن اإلقرار من بّد ال .(27               (خر21/12-
في نلحظه ما وذلك الجبل، عظة في رهافة من نلقاه ما بعد یضاهي ال –                 ثبوته
عقوبات ویتضّمن األیام، تلك في السائد االقتصاصي االشتراع وجوه           بعض
مجمله،   بانتظار في القدیم العهد بالغ ولكن الموت. عقوبة وحتى باهظة            جسدیة
إلى ة ملحَّ دعوة هو إنما الكمال، إلى دفع من الجدید العهد علیه یجریه سوف                ما
إلى البالغ هذا ویبلغ اإلنساني، الجسم وسالمة الجسدّیة الحیاة قدسّیة            احترام



معاملته قریبه یعامل بأن فرد كل على القاضیة اإلیجابیة الوصیة في             ذروته
 لذاته: "أحبب قریبك كنفسك" (أح 19/18).

  
إلى الداعیة اإلیجابیة، الوصیة في والمعّمقة المتضّمنة تقتل" "ال وصیة -41           
الذي الغني فالشاب قّوتها. كل في تثبیتها إلى یسوع الرب یعود القریب،              محبة
یسوع: أجابه األبدیة؟" الحیاة ألنال الخیر من أعمل ماذا معلم، "یا یسوع:              سأل
له وذكر .(17 -16 (متى19/ الوصایا" فاحفظ الحیاة، تدخل أن أردت             "إذا
یسوع طلب الجبل، عظة في .(18 /19) تقتل!" "ال وصیة طلیعتها، في              یسوع،
ومنها المجاالت، كل في والفریسیین الكهنة بّر هم  على ِبرَّ أن  یزید تالمیذه            من
حكم یستوجب یقتل َمن فإن تقتل، ال لألولیین: قیل أنه "سمعتم الحیاة:              احترام
21 (متى5/ القضاء" استوجب أخیه على غضب َمن لكم: فأقول أنا أما             القضاء.

,(22 - 

من الحیاة احترام وصیة علیه تنطوي ما وأفعاله، بأقواله بعدئٍذ، یسوع فّسر              وقد
كان حیث القدیم، العهد في ملحوظة كانت المقتضیات هذه إیجابیة.            مقتضیات
واألرملة كالغریب حیاتهم، في والمهدَّدین الضعفاء ووقایة بحمایة ُیعنى           الشرع
،22 (خر21/ الوالدة قبل الحیاة وحتى اإلجمال، وجه على والفقیر            والمریض
ودفعًا قّوة یسوع، مع اكتسبت، اإلیجابیة المقتضیات هذه .(26 -20 /22           
األخ بحیاة االعتناء ضرورة من وعمقها: مداها كل في وتجّلت            جدیدین،
إسرائیل)، أرض في الساكن والغریب الشعب، وذات األسرة، ذات إلى            (المنتمي

 إلى االهتمام  بالغریب ، فإلى محّبة العدّو.

حّد إلى حاجة ذي كل من قریبًا یكون أن علیه یجب لمن غریبًا یعد لم                 فالغریب
َمَثُل وحّیة، بلیغة بطریقة ذلك، یعّلمنا كما حیاته، عن بمسؤولیته            الشعور
هو من نظر في عدوًا یعود ال العدو حتى .(37 -25 (لو10/ الرحیم               السامري
(لو بالخیر" و"بمبادرته (35 -27 /6 لو ،48 -38 /5 (متى بمحّبته              ُملَزٌم
(لو6/ المجانّیة وبروح بعجل الحیاتیة بحاجاته واالضطالع ،(35 -33 -6/27          
اهللا محبة مع انسجامًا العدّو، أجل من الصالة تتّوجها المحبة هذه .(35 -34             
بني فتكونوا لمضطهدیكم وادعوا أعداءكم أحبوا لكم: فأقول أنا "أما            الرحیمة:
غیثه وُینِزل واألخیار األشرار على شمسه ُیطِلع ألنه السماوات، في الذي             أبیكم

 على األبرار والفّجار" (متى5/ 44- 45، لو6/ 28، 35).



بما  تفرضه مستوى أعمق إلى هكذا تبلغ اإلنسان حیاة بحمایة القاضیة اهللا             وصیة
بولس الرسول یوّجهه الذي التعلیم هو ولحیاته.  هذا إنسان لكل وحب حرمة             من
"إن :(18 -19/17 (متى یسوع أقوال صدى عا مرج روما، في المسیحیین             إلى
مجتمعة الوصایا، من وسواها تشتِه" ال تسرق، ال تزِن، "ال تقول: التي              الوصایا
بالقریب، الشّر ُتنزل ال فالمحبة لنفسك". حّبك قریبك "أحبب الكلمة: هذه             في

 والمحبة إذًا تمام العمل بالشریعة". (روم 13/ 9- 10).

  
اإلنسان مسؤولیات :(28 (تك1/ وأخضعوها" األرض وامألوا واكثروا          أنموا

 تجاه الحیاة

إنسان، كل إلى اهللا َلها وكَّ مهّمة ومحبتها، واحترامها وترقیتها، الحیاة حمایة -42            
اهللا "وباركهم العالم: على السیادة مشاركته إلى الحّیة، صورته هو دعاه،             وقد
البحر سمك على وتسلطوا وأخضعوها األرض وامألوا واكثروا انموا لهم:            وقال

 وطیر السماء وجمیع الحیوان الّداب على األرض" (تك1/ 28).

مداها كل في اإلنسان إلى اهللا أوكلها التي السلطة ُیظهر الكتابي النص              هذا
بذلك یذّكرنا كما حّي، كائن كل وعلى األرض على السیادة أمًال وهي              وعمقها.
یسود لكي بحكمتك اإلنسان فاطر یا الرحمة.. رب یا اآلباء، إله "یا الحكمة:               سفر
.(3 -2 (حك1/ والِبر" بالقداسة العالم ویسوس نتها كوَّ التي الخالئق            على
والكرامة المجد على دلیًال اإلنسان، بسیادة أیضًا، هو ینّوه، المزامیر            صاحب
تحت شيء كل وأخضعت یدیك، أعما على "سّلطته الخالق" ید من نالهما              اللذین
البحر وسمك السماء وطیر أیضًا، الصحراء وبهائم كلها والبقر الغنم            قدمیه،

 السائر في ُسُبل البحار" (مز8: 7- 9).

مسؤولیة ویحرسها، العالم جّنة یحرث أن إلى اهللا دعاه وقد اإلنسان،             یتحّمل
اإلنسان خدمة في اهللا جعلها التي الخلیقة تجاه أي الحیاة ، تجاه  بیئة             ممّیزة
أیضًا. الُمقبلة لألجیال بل وحسب، للحاضر ال وذلك وحیاته، الشخصیة            وكرامته
لمختلف الطبیعیة المآوي على المحافظة من انطالقًا البیئة  – هي  مسألة           تلك
) الحصري بمعناه البشریة" "البیئة إلى ووصوًال الحیاة وأشكال الحیوانات           أنواع
على مسلكیًا درسًا المقدس الكتاب من الصفحة هذه في لها، نجد التي -(28             
الخیر وهي – الحیاة حرمة تراعي حلوًال یلهمنا والقّوة، الوضوح من             جانب
في لیست، لإلنسان الخالق منحها التي "السیادة ولكن حیاة. وكل –             األعظم



حتى االستعمال "حریة اإلنسان إلى نعزو أن یسوغ وال مطلقة، سیادة             الحقیقة،
بدء منذ نفسه الخالق فرضه الذي فالحّد هواه. على باألشیاء والتصرف             التمادي"
-16 (تك2/ الشجرة" ثمر من "األكل تحریم إلیه ویرمز عنه ُیعبِّر والذي             الخلیقة
ال خاضعون المرئیة، الطبیعة إطار في أننا، الوضوح من یكفي بما ُیظهر (17             
 لقوانین بیولوجیة وحسب، بل لشرائع أدبیة ال یمكن خرقها بال قصاص" (29).

  
الممیَّزة المسؤولیة أیضاً  في یتجّلى اهللا سلطة في اإلنسان مشاركة بعض -43           
شأوها تبلغ المسؤولیة هذه الخصوصي . معناها في البشرّیة تجاه إلیه            الموكولة
بذلك یذّكر كما الزواج، في الحیاة والمرأة الرجل یهب عندما اإلنجاب،             في
اإلنسان یكون أن یحسن "ال قال: الذي هو نفسه "اهللا الثاني: الفاتیكاني              المجمع
،(4 (متى19/ وأنثى" ذكرًا خلقهما البدء من الخالق و"إن ،(18            وحده"(تك2/
والمرأة الرجل وبارك الخّالق، عمله في خاصًا إشراكًا یشركه أن أراد             وقد

 قائًال: "انموا واكثروا" (تك1/ 28)" (30).

الخالق"، اهللا "عمل في والمرأة للرجل خاص" "اشتراك عن المجمع یتكّلم             عندما
دیني وعمل صمیم، إنساني شان هو إنما البنین إنجاب أن على التركیز              فغایته
وقد نفسه. اهللا حضور فیه ویِّتمُّ واحد"، "جسد هما بما الزوجین، یلزم              رفیع
في اثنین قران من جدید إنسان یولد "عندما األسر: إلى رسالتي في              كتبُت
بیولوجیة نفسه: باهللا خاصًا وشبهًا صورة العالم إلى معه یحمل فهو             الزواج،
والدین، بصفتهما الزوجین، أن نؤّكد فعندما النسب. ُساللیة على تنطوي            اإلنجاب
إلى فقط نشیر ال جدید، بشري كائن وإنجاب تكوین في الخالق اهللا              یعاونان
األبوة في حاضر نفسه اهللا أن خصوصًا نؤكد نرید  أن بل البیولوجیا،             قوانین
"على إنجاب عمل كل في یجري عما تختلف بطریقة البشریتین ،            واألمومة
اللذین "المثال" وذلك "الصورة" تلك مصدر هو وحده فاهللا غرو، وال             األرض".
لعمل مواصلة هو اإلنجاب فعمل الخلق. في ذلك جرى كما اإلنسان، مزّیة              هما

 الخلق (31).

الفرح صیحة لنا یروي الذي المقدس النص ومعّبرة، بلیغة لغة في یعّلمه، ما               هذا
أكرمها ما حواء عرفت فعندما (تك3/20). حّي" كل "أم األولى، المرأة فم              من
عندما الوالدة، ففي .(4/1 الرب!"(تك عند من رجًال ُرِزقُت "قد قالت: اهللا              به
(32) الخالدة، النفس خلق عبر أیضًا، تنتقل الولد، إلى الوالدین من الحیاة              تنتقل



اهللا خلق یوم : آدم" ساللة "كتاب مطلع عنه یعّبر ما هذا ومثاله. نفسه اهللا                 صورة
ُخِلَق. یوم آدم وسّماه وباركه خلقه وأنثى ذكرًا خلقه. اهللا مثال على              اإلنسان،
(تك5/ شیتًا" وسّماه كصورته مثاله على ولدًا وولد سنة وثالثین مئة آدم              وعاش
الخلیقة إلى صورته ینقل الذي مع  اهللا المتعاونین دور الدور، هذا على .(3-1            
والمخّلص الخالق محبة في للمساهمة لْین "المؤهَّ الزوجین عظمة تقوم           الجدیدة ،
الملحظ هذا من .(33) وینمیها" أسرته نطاق یوسع أن بواسطتهما، یرید،             الذي
األرض" في موهبة كل من األسمى الكریم "بالزواج أمفیلوكیوس األسقف            ینّوه

 ألنه "أشبه بمبدع بشریة ورسام الصورة اإللهیة" (34).

إلهي: عمل في شریكین الزواج بوثاق المتحدان والمرأة الرجل یصبح            هكذا
جدیدة، حیاة أمام ویفتحان، اهللا، عطیة یستقبالن اإلنجاب، بعمل بأنهما،            وذلك

 الطریق إلى المستقبل.

بها یضطلع التي الممّیزة الرسالة تتخطى وخدمتها الحیاة استقبال           ولكن  مهمة
الحیاة "تجاه خصوصًا تظهر أن ویجب الجمیع، إلى وتتوجه           الوالدان
عندما بذلك یذّكرنا نفسه المسیح الضعف . لظروف غیرها، من أكثر            الخاضعة،
العذاب: ضروب من ضرب بأي المبَتلین إخوته في ونخدمه نحّبه بأن             یطالبنا
ألحد نفعله فما والسجناء... والمرضى والعراة والغرباء والعطاش          الجیاع

 هؤالء، إنما نفعله للمسیح نفسه (متى 25/ 31- 46).

  
 "أنت الذي جبل كلیتّي" (مز 138/13): كرامة الطفل الذي لم یولد بعد

تخرج وعندما العالم تدخل عندما الهشاشة كثیر بوضع البشریة الحیاة تمر -44            
الحیاة نحیط أن إلى نداءات من یخلو ال اهللا كالم األبدیة. إلى لتفضي الزمن                من
مباشرة دعوات ثمة تكن لم إذا والعّجز. المرضى حیاة والسّیما والحرمة             بالعنایة
بعد، تولد لم التي سیما وال مطلعها، في البشریة الحیاة حمایة إلى              وصریحة
أو الحیاة إلى اإلساءة إمكان مجّرد أن ذلك فتفسیر نهایتها، على المشرفة              والحیاة
الدینیة المفاهیم عن غریب الظروف هذه مثل في لها التنّكر أو علیها              االعتداء

 والثقافیة عند شعب اهللا.

األوالد كثرة وأّما لعنة. ویعتبرونه العقم من یجزعون الناس كان القدیم العهد              في
ثواب البطن وثمرة الرب من میراث البنین "إن اهللا: من نعمة یحسبونها              فكانوا
ذاته إسرائیل اعتبار الیقین هذا إلى وینضاف .(4 -3 /127 ،126/3 (مز              منه



إلى "أنظر إلبراهیم: ُأبِرم الذي للوعد تحقیقًا التكاثر إلى ومدعوًا العهد             شعب
نسلك" یكون هكذا له: وقال تحصیها. أن استطعت إن الكواكب واحِص             السماء
التي الحیاة بأن االعتقاد المجال، هذا في خصوصًا، الالفت ولكن .(5 /15              (تك
التي الكثیرة الكتابیة الصفحات ذلك ُتْثِبُت كما اهللا، مصدرها الوالدان            ینقلها
والصلة والوالدة األم رحم في الحیاة ونشوء الَحْمل عن وحب باحترام             تتحّدث

 الوثیقة بین اللحظة التي تبدأ فیها الحیاة وعمل اهللا الخّالق.

1 قدَّسُتك..."(إر الّرحم من تخرج أن وقبل عرفُتَك، البطن في ُأصوِّرك أن             "قبل
وهو أیوب، ویتوقف اهللا . تصمیم في ُمْدَرٌج البدء، منذ إنسان، كل 5):وجود /             
تكوین بها تمَّ التي المعجزة الطریقة في اهللا عمل تأمل على عذابه، ة هوَّ               في
هللا بأن یقینه عن ویعرب الثقة، إلى مدعاة ذلك من ویستمّد أمه، رحم في                جسده
أنك اذكر تمحقني، واآلن بجملتي، رتاني وصوَّ َجبلتاني "یداك حیاته: في            مقصدًا
وجمَّدتني كاللبن صْببتني قد تكن ألم التراب؟ إلى أفتعیدني الطین، مثل             صّورتني
آتیتني ونعمة وحیاة وَعَصب؟ بعظام وَحَبْكتني ولحمًا جلدًا وكسوتني           كالجبن،
نعمات أیضًا المزامیر في ونسمع .(12 -8 /10 (أي روحي" عنایتك             وحفَظْت

 تعّجب وإجالل لتدّخل اهللا في الحیاة الناشئة في أحشاء األم (35).

یفضي الذي العجیب، السیاق هذا في واحدة لحظة أن نتصّور أن یمكننا              كیف
والُمِحّبة الحكیمة ورعایته الخالق عمل عن ُتحیََّد أن یمكن الحیاة، ظهور             إلى
على لیخطر یكن لم التفكیر هذا مثل أن شك ال اإلنسان. لتحكُّم عرضًة               وُتترَك
لحظة منذ وضمانها الحیاة مبدأ باهللا إیمانها تعلن هّبت التي السبعة اإلخوة أّم               بال
لست "إني الموت: بعد من الجدیدة الحیاة رجاء مرتكز كونه جانب إلى              تكوینها،
تركیب َأحكْمُت وال والحیاة الروح منحتكم أنا وال أحشائي في نشأتم كیف              أعلم
تكوینه شيء لكل وأبدع اإلنسان تكوین جبل الذي العالم خالق أن على              أعضائكم.
شریعته" سبیل في أنفسكم تبذلون اآلن ألنكم والحیاة، الروح برحمته إلیكم             سیعید

 (2مك 7/22- 32).

  
ال اعترافًا بها واالعتراف نشأتها منذ الحیاة قیمة الجدید  ُیّثبت العهد وحي -45            
تكشف حامل، بأنها فرحها عن ألیصابات بها تعرب التي فاألقوال فیه .             مراء
إلّي.... الرب صنع ما "هذا الحیاة: إلى المتوّثب وحنینها بالخصب حبورها             عن
كانت تكوینه منذ اإلنسان قیمة ولكن .(1/25 الناس"(لو بین العار عن             لُیزیل



جنینیهما. وبین وألیصابات العذراء مریم بین ما اللقاء في أعظم الحتفاء             مدعاة
منذ تعمل، بدأت وقد المسیحاني، الزمن بدء عن كشفا اللذان هما             فالطفالن
القدیس كتب وقد األنام. بین اهللا ابن حضور من النابعة الفادیة القّوة              لقائهما،
وحضور مریم مجيء فوائد فورًا تظهر بدأت "لقد ذلك: في            أمبروسیوس
شعر من فأّول یوحنا وأما الكلمة، سمع من أّول كانت ألیصابات             الرب....
بحسب ارتكض فقد الولد وأّما الطبیعة بحسب سماعًا سمعت قد الوالدة             بالنعمة.
المرأة، مجْي عاینت المرأة الرب. مجيء وهو مریم مجيء عاینت هي             السّر.
یعمالن أخذا فقد الطفالن وأّما نعمة، أقوال تبادلتا اإلمرأتان الولد. مجيَء             والولد
وأخیرًا طریقهما. في بوالدتیهما ویتقدمان الرحمة سّر ویحققان داخلهما           في
واألم وتهلل جذل الولد ولدیهما. من بوحي مزدوجة، بمعجزة األّمان،            تنبأت
القدس، الروح من االمتالء إلى طفلها األم تسبق لم القدس. الروح من              امتألت

 ولكن عندما امتأل االبن من الروح القدس، أسبغه على أمه" (36).

  
أوان في الحیاة :(10 /115 (مز جدًا" ُعنُّیت إّني تكّلمت: ولذلك             "آمنُت

 الشیخوخة والعذاب

اللحظات شأن في الكتابي، الوحي من ننتظر أن التاریخیة المغالطة من -46            
باحترام المتصلة الراهنة المعضلة إلى صریحة إشارة الحیاة، من           األخیرة
نهایة استعجال إلى الهادفة المساعي على صریحًا حكمًا أو والمرضى،            المسنین
التعّرض عن البعد كل بعید ودیني حضاري محیط في ههنا فنحن بالعنف.              الحیاة
وخبرة، حكمة من یحمله وما الُمِسّن في یتوّسم، نراه بل ال المحاذیر، هذه               لمثل

 ثروًة ال ُتضاهى لألسرة والمجتمع.

یطلب وال (6/23 (2مك باإلكرام وتنعم الهیبة من بهالة الشیخوخة            تتمتع
"أنك هكذا: یصّلي بالعكس نراه بل وأعبائها، الشیخوخة من ُیعَتَق أن             الصّدیق
أیضًا الِكَبر أیام وفي صبائي... منذ مّتكلي أنَت الرب، السید أیها رجائي              أنَت
المقبلة واألجیال بقدرتك الجیل هذا ُأخِبر حتى اهللا یا تخذْلني ال             والمشیب
"ال الذي الزمن المسیحاني للزمن نموذجًا وُیعتبر .(18 ،70/5 (مز            بجبروتك

 یكون فیه شیخ لم یستكمل أیامه..." (أش 60/ 20).

أَجل دنّو من منه بدَّ ال ما الشیخوخة، مع نواجه، أن إلى السبیل كیف                ولكن
"الرب اهللا: یدي بین حیاته أن المؤمن یعلم الموت ؟ من موقفنا هو              الحیاة؟  ما



هذا الموت... قضاء تخَش "ال یده: من الموت ویقبل ،(5 (مز15/ قسمتي"              حظ
(سیر العلي؟" مرضاة هو ما ترفض ِلَم جسد، ذي كل على الرب قضاء               هو
الموت. على أیضًا یملك ال فهو الحیاة، على یملك ال اإلنسان أن فكما .(41/4              

 ففي حیاته كما في موته، علیه أن یلوذ "بمرضاة العلي"، ویخضع لقصد حّبه.

باهللا ویجّدد الرب إرادة إلى یرُكَن أن أیضًا علیه باإلنسان المرض یحّل              وعندما
دونه ُیغَلُق وعندما .(102/3 (مز أمراضه" جمیع یشفي الذي "هو ثقته،             مرتكز
كالعشب" یبسُت وقد مائٍل كظٍل "أیامي القول: إلى ُیلجأ بحیث بالصحة، أمل              كلُّ
بقدرة یتزعزع ال بإیمان حافًال المؤمن قلب یظل عندئٍذ حتى ،(12             (مز101/
دعاء إلى بل الموت، إلتماس إلى وال الیأس إلى یدفعه ال فالمرض المحییة.               اهللا
"أیها ،(115/10 (مز لشدید!" بؤسي إن قلت: حین حتى "آمنت بالرجاء:             ُمفعٍم
ومن أصعدَتني األموات مثوى من رب یا فشفیَتني، صرخت إلیك إلهي             الرب

 بین الهابطین في الهاویة أحییتني" (مز 30/ 3- 4).

  
أیضًا یهتم اهللا أن على دلیل كثیرة، أشفیة من رافقها ما مع یسوع رسالة -47               
لیبّشر اآلب أرسله ،(37) والروح" الجسد "طبیب فهو الجسدیة. اإلنسان            بحیاة
أیضًا هو أرَسَل وقد .(61/1 أش (لو4/18، المنكسرة القلوب ویجبر            الفقراء
والبشارة المرضى شفاء فیها یترافق رسالة إلیهم ووكل العالم إلى            تالمیذه
المرضى اشفوا السماوات، ملكوت اقترب قد أن الطریق في "أعلنوا            باإلنجیل:
مر6/13 ،8 -10/7 (متى الشیاطین" واطردوا البرص وأبرئوا الموتى          وأقیموا

.(16/18 ، 

نظر في مطلقة قیمة لیست األرضیة، حالتها في الجسد، أن  حیاة شك             ال
قول حّد على أعظم، خیر سبیل في عنها یتخّلى أن منه ُیطَلب فقد               المؤمن :
وفي سبیلي في حیاته یفقد الذي وأّما یفقدها، حیاته ُیخّلص أن یرید "من               یسوع:
الشواهد من عددًا ذلك في لنجد وإننا (مر8/35). یخلصها" فإنه البشارة             سبیل
حّرة تقدمة حیاته من ویجعل ذاته یبذل أن في یتردد ال فیسوع الجدید. العهد                في
سابق المعمدان، یوحنا وموت .(15 (یو10/ وألصدقائه (17 (یو10/           ألبیه
لكالم فاألمانة المطلق: الخیر هو لیس األرضي الوجود أن أیضًا یشهد             المخّلص،
على ُحِكَم وعندما .(29-17 (مر6/ حیاته اإلنسان كّلفت وإن حتى بكثیر أهمُّ              اهللا
الرب، لقیامة أمینًا شاهدًا كان ألنه األرضیة، حیاته منه ُتنتَزع بأن             اسطفانوس



60 -59 (رسل7/ یرجمونه الذي عن صفح بكلمات وینطق بمعلمه یتشّبه            نراه
الكنیسة تكّرمهم الذین الشهداء من ُیحصى ال لجمهور الطریق بذلك مفتتحًا ،(            

 منذ مطلع تاریخها.

الخالق بید ألن والحیاة، الموت بین هواه، على یختار، أن ألحد یحق ال أنه                بید
17/28 (رسل وكیاننا" وحركتنا حیاتنا "فیه الذي هو الخیار، هذا مطلقیة            وحده

.( 

  
إلى سینا شریعة من :(4/1 (با الحیاة، فله الشریعة) (أي بها تمّسك من               "كل

 موهبة الروح

یتلّقى الذي فاإلنسان یزول. ال نقشًا فیها منقوشة حقیقتها تحضن الحیاة إن -48             
جوهرها. قوام هي الحقیقة  التي لهذه طبقًا الحیاة یصون أن علیه اهللا ،             عطیة
عن ینجم وما والبالء المسدود الطریق في نفسه یزّج فهو عنها یحید َمن               وكل
التي الحواجز تفّجر بسبب اآلخرین لحیاة خطرًا یمسي نفسه هو أنه من              ذلك

 تضمن للحیاة في جمیع أحوالها االحترام والحمایة.

التي الوجهة بدقة لنا ُیبّین الرب وصّیته.  كالم في لنا اهللا كشفها الحیاة              حقیقة
فلیست كرامتها. وصون حقیقتها احترام في لتظّل فیها تتجه أن الحیاة على              یجب
تضمن التي هي (5/17 تث (خر20/13، تقتل!" "ال القائلة: المحددة            الوصیة
الحقیقة تكشف ألنها الحمایة، لهذه مطّوعة كلها الرب فشریعة الحیاة:            وحدها

 التي تستطیع فیها الحیاة أن تصیب معناها الكامل.

في حتى الحیاة بفكرة وثیقًا ارتباطًا شعبه مع اهللا عهد یرتبط أن إذن عجب                ال
الحیاة:  "انظر! طریق المیثاق،  هي هذا نظر في فالوصیة، الجسدیة.          مكّوناتها
وصایا سمعت إذا والشر. والموت والخیر، الحیاة أمامك الیوم جعلت قد             إني
وحافظًا سبله في وسائرًا إلهك الرب محبًا الیوم، بها آمرَك أنا التي إلهك               الرب
التي األرض في إلهك الرب ویباركك وتكثر تحیا وأحكامه، وفرائضه            وصایاه
أرض قضیة هنا القضیة لیست .(16 -30/15 (تث لترثها" إلیها داخل             أنت
وقضیة وغدًا، الیوم كله، العالم قضیة بل وحسب، إسرائیل شعب أو             كنعان
تظل أن الوجوه، من بوجه وال الممكن، من لیس أنه والواقع بأسرها.              البشریة
ارتباطًا مرتبط أیضًا، هو والخیر، الخیر، عن انقطعت إذا وزاخرة أصیلة             الحیاة
علینا الذي فالخیر .(11 (سیر17/ الحیاة" "بشریعة أي الرب، بوصایا            أساسیًا



هي الحیاة غایة بأن وذلك باهظ، عبء إضافة الحیاة إلى ُیضاف ال نحققه               أن
 الخیر، والحیاة ال تقوم إّال على عمل الخیر.

ما هذا وفي كامًال. حفظًا اإلنسان حیاة إذن تحفظ التي مجملها  هي في              الشریعة
الحیاة" "بكلمات التمسك انعدم إذا تقتل" "ال لوصیة األمانة صعوبة            یفّسر
النظرة هذه عن بمعزٍل الوصیة. هذه بها تلتحق التي (38 (رسل7/             األخرى
محدودیته اكتشاف إلى ُیصار ما ُسرعان خارجي إلزاٍم مجّرد الوصیة            تمسي
بوصفها وهجها تستعید لن تقبل!" "ال عبارة واالستثناءات. بالتخفیفات           ومعالجته
اهللا شأن في الحقیقة ملء استوعبنا إذا إّال وعالقاته مجاالته كل في لإلنسان               خیرًا
في المتضمنة الحقیقة مْل تدرك أن نستطیع الملحظ هذا من والتاریخ.             واإلنسان
"لیس األولى: التجربة على رّده في یسوع به یستشهد الذي االشتراع، تثنیة              سفر
متى 3ن (تث8/ الرب" فم من تخرج كلمة بكل بل اإلنسان یحیا وحده               بالخبز

.(4/4 

وباتباعه والبر، الكرامة ملء في یحیا أن یمكنه الرب، كالم بسماعه             اإلنسان،
الحیاة فله بها ك تمسَّ من "كل وسعادة: حیاة ثمار یحمل أن یمكنه اهللا               شریعة

 والذي یهملونها یموتون" (با 4/1).

  
أمیناً  لشریعة اإلنسان یبقى أن الصعب أنه  من إسرائیل تاریخ لنا یبّین -49           
وأّما سیناء. في العهد لشعب وأعطاها اإلنسان قلب في اهللا نقشها التي              الحیاة
ذّكر فقد الحیاة، شأن في اهللا مشیئة تناقض أخرى طرق عن یفتشون راحوا               الذین
وقد الحقیقي. الحیاة مصدر هو وحده الرب بأن صارمًا تذكیرًا خصوصًا             األنبیاء
وحفروا الحیة، الحیاة ینبوع أنا تركوني شّرین: صنع شعبي "إن إرمیا:             كتب
االتهام بإصبع األنبیاء ویشیر .(13 (إر2/ ماًء" تمسك ال مشققة آبارًا،             ألنفسهم
الضعفاء رؤوس "یدوسون اإلنسان: حقوق وینتهكون الحیاة یحتقرون الذین           إلى
دم من المكان هذا ومألوا ... األرض"(عا2/7)،  "تركوني تراب          على
ویسّمیها أورشلیم بمدینة مرة غیر حزقیال، النبي وینّدد .(19/4 (إر            األبریاء"
(حز وسطها" في الدم ُیسفك التي "والمدینة ،(6/9 ،22/2 (حز الدماء"             "مدینة

.(22/3 

یتّوخون الحیاة، تستهدف التي باالنتهاكات ینّددون عندما األنبیاء،          ولكن
ُیرسي أن على جدید  قادر حیاة مبدأ النفوس  ترّقب في یبعثوا أن            خصوصًا



إلمكانات المجال ویفسح وإخوته، اإلنسان وبین واهللا اإلنسان بین مجّددة            عالقات
وال التنفیذ. موضع الحیاة  ووضعها إنجیل جمیع  مقتضیات لتفّهم وخارقة          عجیبة
طاهرًا، مًا علیكم "وأرّش وتجّدد: تنّقي التي اهللا عطیة بفضل إّال ممكنًا هذا               یكون
جدیدًا قلبًا وأعطیكم قذاراتكم. جمیع من وأطّهركم نجاستكم، كل من            فتطهرون
هذا مع إر34-31/31). ، 26-36/25 (حز جدیدًا" روحًا أحشائكم في            وأجعل
مضمونه في الحیاة معنى ونحقق نستوعب أن باإلمكان یصبح الجدید،            القلب
البالغ هو الذات.  وذاك عطیة في َتكُمل عطیة الحیاة أن واألعمق:  وهو            األصح
نفسه قّرب "إذا الرب: خادم صورة من النابع الحیاة، قیمة شأن في              الساطع
(أش النور" یرى نفسه عناء بسبب أیامه..... وتطول ذرّیة یرى إثم             ذبیحة

.(11-43/10 

روحه. من یأتینا الذي الجدید والقلب الناصري یسوع سیرة في الشریعة             وتكمل
الناموس ویتلّخص (متى5/17)، یكّملها بل الشریعة یلغي ال فیسوع غرو،            وال
یسوع، ففي (متى7/12). المتبادلة المحبة قاعدة الذهبیة، القاعدة في           واألنبیاء
إلى كله الوجود تعید العالم على اهللا سیادة وبشرى "إنجیًال" نهائیًا الشریعة              تغدو
الحیاة یهب الذي الروح الجدیدة  "شریعة هي  الشریعة األصیلة. وآفاقه          جذوره
حبًا الذات بذل األساسیة عبارتها الشریعة هذه (روم8/2). یسوع" المسیح            في
"نحن (یو15/13): أحبائه سبیل في نفسه بذل الذي الرب مثال على             باإلخوة،
إنها .(14 (1یو3/ إخوتنا" نحب ألننا الحیاة إلى الموت من انتقلنا أننا              نعلم

 شریعة حریة وفرح وغبطة.

  
  

إنجیل یكتمل الصلیب شجرة على (یو19/37): طعنوا" من إلى           "سینظرون
 الحیاة

أوّد الحیاة، شأن في المسیحي البالغ فیه تفّحصنا الذي الفصل هذا ختام في -50              
البشر إلیه جذب الذي  طعنوه  والذي ذاك تأمل على منكم واحد كل مع أتوّقف              أن
(لو23/48 الصلیب "مشهد" إلى ننظر عندما .(32 /12 (یو19/37،          أجمعین.
وملء كله الحیاة إنجیل اكتمال المجیدة الشجرة هذه في نكتشف أن بوسعنا ،(             

 انكشافه.



الظالم فخّیم الشمس "انحجبت المقدسة الجمعة ظهر بعد من األولى الساعات             في
(لو45-23/44)، الوسط" من المقِدس ستار وانشق كلها....... األرض          على
بین الشر، وقوى الخیر قوة بین مریع وصراع كوني النقالب رمزًا ذلك              وكان
الموت" "حضارة بین فاجع صراع وسط أیضًا الیوم ونحن والموت.            الحیاة
نرى بل ال الدیجور، هذا یحجبه ال الصلیب سنى ولكنَّ الحیاة".             و"حضارة
كلها البشریة ولحیاتنا كله للتاریخ ویبدو أعظم، ووضوح بنتوء یظهر            الصلیب

 محورًا ومعنًى وهدفًا.

أعمق في "عجزه" واخَتَبَر األرض، عن وُرِفَع الصلیب على یسوع ُسمَِّر             لقد
به َفُهِزَئ جالدیه، أیدي بین وفریسة أعدائه لتهّكم عرضة حیاته وبدت             درجاته
الروماني، المئة قائد صرخ ذلك ومع .(36 -24 (مر15/ واهین منه             وُسِخَر
(مر حقًا!" اهللا ابن الرجل هذا "كان الروح: یلفظ رآه وقد كّله، المشهد هذا               أمام
على مجده ضعفه،  وتجّلى أعمق في وهو اهللا، ابن هویة اعتلنت هكذا .(15/39            

 الصلیب .

إلى یسوع صّلى وقد موته. ومعنى حیاته معنى إنسان لكل بموته یسوع أنار               لقد
أن سأله الذي واللص (لو23/34)، لمضطهدیه الصفح وطلب موته، ُقَبیل            أبیه،
في معي ستكون الیوم لك، أقول "الحقَّ قائًال: أجابه ملكوته، في             یذكره
أجساد من كثیر فقام القبور، "تفّتحت موته وبعد (لو43-23/34).           الفردوس"
حیاة عطیة هو یسوع حققه الذي الخالص (متى27/52). الراقدین"           القدیسین
األشفیة بإجرائه األرض، على وجوده مدة الخالص یسوع حقق وقد            وقیامة.
األموات وإقامة واألشفیة المعجزات ولكن .(10/38 (رسل للجمیع الخیر           وعمل
أي الخطایا، عن الصفح قوامه آخر بخالٍص تؤذن عالمات سوى كانت ما              نفسها

 اعتاق اإلنسان من مرضه األنكد واالرتقاء به إلى حیاة اهللا بالذات.

التي الحیة آیة حاسمة، وبطریقة الكمال ملء في وتحققت، تجددت الصلیب             على
إنسان كل أیضًا والیوم .(9-21/8 عد (یو15-3/14، البریة في موسى            رفعها
رجاء راسخ من وجد طعنوه، الذي ذاك إلى بنظره شخص إذا وجوده، في               مهدد

 ما یخّوله الحصول على نعمة التحرر والفداء.

  



"لّما التأمل: لهیب فّي ویبعث نظري یسترعي آخر معینا حدثًا هناك ولكن -51             
الروح"(یو19/30 وأسلم رأسه حنى ثم شيء"، كل "تَم قال: الخّل یسوع            تناول

.( 

 وطعنه جندي روماني "بحربة في جنبه فخرج لوقته دم وماء" (یو19/34).

یسوع موت تصف روحه" "أسلم فالعبارة تمامه. ذروة إلى إذن بلغ شيء              كل
بها التي الروح" "موهبة أیضًا تلهم قد ولكنها بشري، كائن كل بموت              شبیهًا

 افتدانا من الموت وأشرع لنا الطریق إلى حیاة جدیدة.

باستمرار، المنقولة الحیاة هي ذاتها. حیاته اهللا یشارك أن اإلنسان ُأعطَي             لقد
المسیح جنب من الخارجان والماء الدم إلیها یرمز التي الكنیسة أسرار             بواسطة
الحیاة ینبوع الصلیب الجدید.  فمن العهد شعب بذلك یصبحون الذین اهللا أبناء             إلى

 یولد "شعب الحیاة" وینتشر.

عند قال الذي فیسوع حدث. ما جذور أعمق إلى هكذا یقودنا الصلیب في               التأمل
في أباه یطیع أن أراد (عب10/9) بمشیئتك" ألعمل آٍت "هاأنذا العالم:             دخوله
أقصى إلى الحب به بلغ العالم، في الذین خاصته أحّب قد كان وإذ شيء.                كّل

 حدوده" (یو13/1) باذًال نفسه ألجلهم بذًال كامًال.

(مر10/45)، الناس" جماعة بنفسه ویفدي لَیخُدم بل لُیخَدم یأِت "لم الذي             وهو
نفسه یبذل أن من أعظم حب ألحد "لیس الحب: ذروة الصلیب، على وهو               بلغ،
(روم خاطئین كنا إذ أجلنا من نفسه هو مات وقد (یو15/13). أحبائه" سبیل              في

.(5/8 

یغدو وهنا وِمْألها . ومعناها شأوها تبلغ ُتبَذل عندما أن  الحیاة یسوع أعلن             هكذا
في والسیر بیسوع التشّبه على نفسه، الوقت في ویحّثنا، وشكرًا، حمدًا             التأمل

 خطاه (1بط2/21).

في بذلك، محققین إخوتنا، أجل من حیاتنا نبذل أن إلى أیضًا نحن مدعوون               إننا
 ملء الحقیقة، معنى وجودنا ومصیره.

روحك. قوة وأولیتنا القدوة أعطیتنا رب، یا أنت، ألنك ذلك نحقق أن              وبإمكاننا
 بإمكاننا أن نحقق ذلك إذا أطعنا اآلب، كل یوم، معك ومثلك، وعملنا بمشیئته.

فنتعّلم اهللا، فم من تخرج كلمة كل إلى وسخّي، طّیع بقلب نصغي، أن إذن                أعطنا
 هكذا أّال نقتل حیاة اإلنسان، ال بل أن نجّلها ونحّبها وندعمها.

  



  
 الفصل الثالث

 ال تقتل!

 شریعة اهللا المقدسة

  
 "إذا أردت أن تدخل الحیاة، فاحفظ الوصایا" (متى 19/ 17) اإلنجیل والوصیة

الحیاة ألنال صالٍح من أعمل ماذا معلم "یا له: فیقول یدنو برجل              52- "إذا
فاحفظ األبدیة الحیاة تدخل أن أردَت "إذا فأجابه: (متى19/16)،           األبدیة؟"
في االشتراك عن أي األبدیة، الحیاة عن یتكلم المعلم (متى19/17).            الوصایا"
وصیة ضمنها ومن الرب، وصایا بحفظ الحیاة هذه إلى ونبلغ نفسها. اهللا              حیاة
یسأله جاء الذي الشاب یسوع بها یذّكر التي العشر الوصایا أولى هي تقتل".               "ال
ال تزِن. ال تقبل. "ال یسوع: "فقال یحفظها: أن علیه التي الوصایا هي               ما

 تسرق..." (متى 19/18).

اإلنسان لنمّو اهللا من عطیٌة دومًا إنها اهللا : محبة عن أبدًا ُتْفصـَل ال اهللا                وصیة
ال اإلنجیل عناصر من وعنصر جوهري ملمح ذاتها، حّد في وهي،             وابتهاجه.
إنجیل ومبهجة. حسنة بشرى أي "إنجیًال"، لنا یتمثل بل ال عنه! التخّلي              یمكن
ُیلزم واجب نفسه الوقت وفي اهللا، عطایا من جزیلة عطیة أیضًا هو              الحیاة
أن منه وتتطلب وامتنانًا دهشًا الحّر اإلنسان في تبعث الوصّیة هذه             اإلنسان.
یهب عندما فاهللا الدقیقة: المسؤولیة بروح بها ویعنى ویستثمرها ویحفظها            یتقّبلها
وصیة العطیة تصبح ویطّورها.  وهكذا ویحّبها یحترمها بأن ُیلزمه الحیاة           اإلنسان

 والوصیة عطیة.

اهللا صنع "ولقد وسیدا: ملكًا خالقه أراده وقد الحّیة اهللا صورة هو              اإلنسان
للسلطة أهًال یكون بحیث – النیصي غوریغوریوس القدیس یقول –            اإلنسان
ُخِلَقت التي البشریة فالطبیعة أیضًا. ملك اإلنسان [....] األرض على            الملكّیة
في تشارك حیة صورًة ُصِنعْت قد الكون، بملك ُشبهها بسبب العالم،             لتسود
وُیخِضع ویكثر ینمو أن إلى اإلنسان ُدِعي لقد بالكرامة"(38). األعلى            المثال
على ال وسید ملك ثم من فهو .(28 (تك1/ األخرى الخالئق ویسود              األرض
الحیاة على ما، وبطریقة ،(39) ذاته على وخصوصًا أیضًا بل وحسب             األشیاء
واحترام الحب في تّم إذا الوالدة، بفعل ینقلها أن یستطیع والتي له ُوهبت               التي



اهللا لسیادة حقیقي وانعكاس خدمة ، هي بل مطلقة، لیست ولكن  سیادته اهللا.             قصد
السیادة  بحكمة هذه یمارس أن اإلنسان على ولذا، والالمتناهیة.          الوحیدة

 ومحبة  وفي روح المشاركة في حكمة اهللا ومحبته اللتین ال قیاس لهما.

(119 (مز وَجِذًال حرًا خضوعًا المقدسة، لشریعته الخضوع في هذا            ویتحقق
بها ُعِهد النعمة، عطایا من عطیة هي الرب وصایا بأن الشعور من ویتغّذى               ینبع

 إلى اإلنسان دومًا وأبدًا لخیره لیصون بها كرامته ویسعى لسعادته.

وبأولى األشیاء، على الالمنازع الَحَكم وال المطلق السید هو إذن اإلنسان             لیس
هو بل – أحد فیها یضاهیه ال التي عظمته تقوم هذا وعلى – الحیاة على                 حجًة
كنزًا اإلنسان إلى بالحیاة ُعهد لقد .(40) الخالق أقامه الذي القصد خدمة              "في
عنها للرب یؤّدي أن اإلنسان وعلى استثمارها. یجب ووزنة یبّذره أال             یجب

 حسابًا (متى 35/ 14- 30، لو 19/12- 27).

  
وال مقدسة البشریة الحیاة (تك9/5): أخیه" نفس أطُلُب إنساٍن كل ید             "من

 یسوغ انتهاكها

وتظّل الخّالق، اهللا عمل البدء، منذ تفترض، ألنها مقّدسة اإلنسان "حیاة -53            
بدایتها من الحیاة سید هو فاهللا الوحید. هدفها الخالق، مع خاصة عالقة في               أبدًا
القضاء حق لنفسه یّدعي أن الظروف، كانت أیًا ألحد، یسوغ وال نهایتها:              حتى
"عطیة وثیقة تعرض الكلمات بهذه .(41) بريء" بشري كائن على            مباشرة
البشریة الحیاة قدسّیة شأن في اهللا أوحاه لما األساسي           الحیاة"  المحتوى

 وحصانتها.

إلهي. أمٌر أنها على تقتل" "ال وصیة اإلنسان إلى المقدس  یوّجه أن  الكتاب             الواقع
في متَضّمنة – ذلك على شّددت وقد – الوصیة هذه .(5/17 تث              (مز30/13
ولكن المصطفى. الشعب مع الرب عقده الذي المیثاق صمیم في العشر،             الوصایا
مع اهللا عقده الذي األصلي المیثاق في قبل، من متضمنة كانت الوصیة              هذه
الخطیئة النتشار نتیجة الطوفان أحدثه الذي المطّهر العقاب بعد           البشریة،

 والعنف (تك9/ 6-5).

(تك1/ ومثاله صورته على فطره الذي اإلنسان حیاة على سیدته یعلن اهللا              إن
تنعكس والحصانة، القدسّیة من طابعًا تملك البشریة فالحیاة ثم ومن .(27-26           
كل على شدیدًا حكمًا یحكم سوف اهللا فإن وعلیه، نفسه. الخالق حصانة              فیه



إنه المجتمع. في تعایش كل أساس في اهللا أقامها التي تقتل!"، "ال لوصیة               انتهاك
مز ،50/34 إر ،41/14 أش ،15-4/9 (تك البريء عن المدافع أي             "غوئیل"
"كان .(2/24 (حك األحیاء" موت یسّره "ال أنه أیضًا اهللا یبّین وهكذا .(18/5             
اإلنسان یخدع إنه (یو8/44): الكذب" وأُب وكذابًا للناس.. مهلكًا البدء            منذ

 ویسوقه إلى الخطیئة وإلى الموت مزینا له أنهما غایة الحیاة وثمرتها.

  
األقصى الحّد تبّین فهي شدیدًا: سلبیًا معنًى صراحة تملك تقتل" "ال وصیة -54             
بموقف یتمّسك أن على اإلنسان تحمل ضمنیًا، ولكنها، نتخطاه، أن یمكن ال              الذي
طریق في والتقدم تعزیزها إلى به یفضي للحیاة المطلق االحترام من             إیجابي
ینضج أخذ قد كان المیثاق فشعب وخدمة. وانفتاح بذل من تقتضیه وما              المحبة
أعلنه لما بذلك با متأه وتناقض، تباطؤ من فیه تعّثر مما بالرغم االتجاه، هذا               في
اهللا: محبة وصیة تضاهي وصیة القریب محّبة أن من سامیًا إعالنًا             المسیح
ویؤكد .(40-36 /22 (متى واألنبیاء" كلها الشریعة ترتبط الوصیتین           "بهاتین
تتلخص الوصایا من وسواها تقتل...... ال تقول...... التي الوصیة "أن            بولس
وصیة .(5/14 غل ،13/9 (روم لنفسك!" ُحَبك قریبك "أحبب الكلمة: هذه             في
التخّلي یمكن ال شرطًا تظُل وكّملتها الجدیدة الشریعة استعادتها التي تقتل!"             "ال
كلمات تكتسب أیضًا الملحظ هذا من .(19-16 (متى19/ الحیاة" لدخول            عنه
من ما أن تعلمون وأنتم قاتل. فهو أخاه أبغض "من حاسمًا: معنًى یوحنا               الرسول

 قاتل له الحیاة األبدیة فتقیم فیه" (1یو 3/15).

بطریقة بزوغه، منذ الكنیسة، في الحّي التقلید بها ذّكر قد تقتل" "ال              وصیة
"ثمة كتابیة: غیر مسیحیة وثیقة أقدم وهي الذیذاخیا بذلك تشهد كما             قاطعة،
[....] الطریقین بین شاسع البون أن بید الموت، وطریق الحیاة طریق             طریقان:
بخالقه: یؤمن وال یعبأ وال الفقیر، على یشفق ال الذي الموت: طریق اآلن               إلیك
عن یذّبون المظلوم، ویرهقون المحتاج فیصّدون اهللا عمل یحبطون           هؤالء
عساكم، المزمنین! العصاة طغمة إنهم المساكین. على ظلمًا ویحكمون           األغنیاء

 یا أبنائي، أن تظلوا بمنأى عن كل هذا" (42).

ونادى تقتل" "ال وصیة وباإلجماع، األزمنة عبر دومًا، الكنسي التقلید عّلم             لقد
الكنیسة، تاریخ من األولى القرون في القتل، أن ونعلم والدائمة. المطلقة             بقیمتها
علنیًا عقابًا ویستتبع – والزنى الجحود مع – الثالث الكبائر الئحة في ُیعّد               كان



حضن إلى ثانیة والعودة الصفح التائب القاتل ُیمنح أن قبل والمدة المشقة              بالغ
 الشركة الكنسّیة.

  
خطیئة اهللا صورة فیه َتمُثُل الذي البشري الكائن فقتل ذلك، في غرابة وال -55              
وفي األفراد لدى نلحظ ما كثیرًا الحیاة.  ولكننا سّید وحده الخطورة.  فاهللا            بالغة
إلى للبلوغ تدّبرها على الِقَدم منذ المؤمنین حملت قد مأساویة حاالٍت             المجتمع
فیها تبدو أوضاع هناك .(43) به وتأمر اهللا وصّیة مه تحرِّ لما وأعمق أكمل               تفّهم
مثًال، هي، تلك التناقض. من شيء على اإللهیة الشریعة في المتضمنة             القیم
حق بین عملیًا التوفیق مشقة تظهر النفس  وفیها عن المشروع           حالة  الدفاع
شك ال ومما اآلخرین. بحیاة األذى إلحاق عن االمتناع وواجب الحیاة عن              الدفاع
نحبَّ كما نفسنا نحب بأن یلزمنا الذي والواجب ذاتها في الحیاة قیمة أن               فیه
تفرض التي الوصیة هذه نفسنا . عن ندافع في  أن صریحًا حقًا یخّوالننا             اآلخرین
الذات محبة تفترض یسوع وثّبتها القدیم العهد أقّرها والتي اآلخرین محّبة             علینا
أن ألحد إذن یسوغ ال (مر12/31). لنفسك" ُحّبك قریبك "أحبب بها:             المقترنة
حب في أو الحیاة حب في زهدنا من انطالقًا نفسه عن الدفاع في حّقه عن                 یتخّلى
مع انسجامًا الذات محبة وُتجّلي ُتعمِّق بطولّیة محبة من فقط انطالقًا ولكن              نفسنا،
الذي الكامل العطاء روح ومع (48 -38 (متى5/ اإلنجیلیة التطویبات            روح

 نجد له مثاًال أعلى في سیرة الرب یسوع.

ثقیل واجب بل وحسب، حّق مجّرد ال النفس عن "الدفاع یكون قد ثانیة جهة                من
في أو األسرة في العام الصالح مسؤولیة أو غیره حیاة مسؤولیة یحمل من               على
عن المعتدي صّد ضرورة أن لألسف!- ویا - أحیانًا، یتِفق فقد             الوطن"(44).
هذا نعزو أن یجب الحال هذه مثل في منه. التخّلص أحیانًا تفرض              اإلیذاء
یكون ال أن له اتفق وإن ذاته له عّرض الذي نفسه المعتدي إلى الممیت                المخرج

 مسؤوًال، أدبیًا، عن عمله، بسبب قصوٍر في استعمال عقله (45).

  
نلحظ، باإلعدام  التي مسالة  الحكم إلى ننظر أن یجب أیضًا الزاویة هذه من -56            
بتطبیقها المطالبة إلى متنامیة نزعًة المجتمع، في كما الكنیسة في شأنها،             في
إطار في نبحثها أن یجب المعضلة هذه بإلغائها. حتى أو جدًا، محدودة              بطریقة
في نهایًة، اهللا، إرادة ومع اإلنسان كرامة مع انسجامًا أكثر اقتصاصیة             عدالة



األولى غایته قصاص، من المجتمع ُینزله ما أن والواقع والمجتمع.            اإلنسان
تواجه أن علیها العامة فالسلطات .(46) الخطأ عن الناجمة للفوضى حٍد             وضع
یعّوض ما بالمجرم فتنزل واالجتماعیة، الشخصیة للحقوق انتهاك كل           بالصرامة
بهذه بحریته. ثانیة یتمتع بأن له للسماح شرطًا مناسبًا، تعویضًا خطئه عن              به
وأمن العام النظام صیانة إلى تهدف أن من أیضًا السلطة تتمكن             الطریقة،
) واالصطالح للتأدب وعونًا حافزًا نفسه، الوقت في للمذنب، توّفر وأن            األفراد،

.(47 

العقوبة بدقة  حجم وُیحدَّد ُیقدَّر أن من بدَّ ال األهداف، هذه كل إلى              للبلوغ
في إّال المذنب على باإلجهاز األقصى الحد إلى یفضیا أن یمكن وال              ونوعها ،
هذه ولكن أخرى. بطریقة المجتمع حمایة تتعّذر عندما المطلقة، الضرورة            حالة
في فّعال تقدم من تحقق ما بسبب معدومة، شبه بل نادرة الیوم أصبحت               الحاالت

 تنظیم المؤسسة الجزائیة.

الكاثولیكي  الجدید المسیحي كتاب  التعلیم في المثبت المبدأ یبقى األحوال كل           في
الناس حمایة في أفلحت إذا الالدموّیة "الوسائل أن من علیه ینّص ما في               صالحًا
تكتفي أن السلطة فعلى األفراد، وأمن العام النظام عن والذود المعتدي شّر              من
لكرامة مراعاة وأكثر الواقعّیة، ظروفه في العام للخیر تلبیة أكثر ألنها             بها

 الشخص البشري" (48).

  
والمعتدي المذنب حیاة حتى حیاة، كلَّ نولي أن من إذن بدَّ ال كان إذا -57               
توصي عندما مطلقة قیمة تكتسب تقتل" "ال فوصیة االحترام، هذا مثل             الغاشم،
إّال یجد ال الذي واألعزل الضعیف اإلنسان في خصوصًا هذا ویصح             بالبريء.

 في مطلقیَّة الوصیة اإللهیة حمایة أكیدة تردع عنه تحّكم اآلخرین واستبدادهم.

بها نادى قد البریئة، البشریة الحیاة بها تتمتع التي المطلقة فالحصانة غرو              وال
هذا التعلیمیة. السلطة علیها وأجمعت الكنسي التقلید علیها وثبت المقدس،            الكتاب
الروح یوقظها التي الطبیعة الفائقة اإلیمان "حاسة ثمرات ثمرة هو            اإلجماع
الحقائق على وتضفي الضالل من اهللا شعب تعصم والتي ویسندها            القدس

 اإلیمانیة واألدبیة صفة اإللزام اإلجماعي"(49).

شرعیة بال الشعور تضاؤل من والمجتمع النفوس في نلحظه ما مواجهة             في
نهایتها، أو بدایتها في سیما وال بریئة، بشریة حیاة كل على المباشر              اإلجهاز



إلى الكنیسة التعلیمیة  في عمدت  السلطة المطلقة، بخطورته االكتراث         وعدم
ولقد وحصانة. قدسیة من یمّیزها وما البشریة الحیاة عن للذود تدخالتها             تكثیف
عنها صدر وما األساقفة سلطة ة، الُملحَّ الحبریة التعلیمیة السلطة إلى دومّا             انضّم
أم األسقفیة المجالس قبل من سواء وخطیرة، كثیرة ورعویة تعلیمیة وثائق             من
عن صدرت التي والمقتضبة البلیغة الوثیقة على عالوة أفراد، أساقفة قبل             من

 المجمع الفاتیكاني الثاني(50).

جمیع مع وبالشركة وخلفائه، بطرس إلى المسیح سلَّمها التي فبالسلطة            وعلیه
مباشرًا قتًال بریئًا بشریًا كائنًا یقتل من كل أن الكاثولیكیة،  أثبُّت الكنیسة             أساقفة
المكتوبة غیر الشریعة على المرتكزة العقیدة فادحًا.  هذه خطًأ یرتكب دًا           ومتعمَّ
یرّسخها (15 (رو2/14- العقل ضوء في قلبه في إنسان كل یكتشفها             التي
العادیة التعلیمیة السلطة وُتملیها الكنسي التقلید ویتوارثها المقدس          الكتاب

 والجامعة(51).

الناحیة من سيٌء عمل دومًا هي بریئة بشریة حیاة على اإلجهاز تتعّمد نّیة               كل
ثقیل انتهاك إنها جّید. لهدف كوسیلة وال كهدف ال تسویغها قط یمكن وال               األدبیة،
تناقض وهي وحامیها. خالقها بالذات اهللا على تمّرد هي بل األدبیة،             للشریعة
أن بإمكانه أحٌد وال شيء ثمة "لیس جوهرّیة: مناقضة والمحبة العدالة             فضیلتّي
أم ُمسنا بالغًا، أم طفًال جنینًا، أم كان أنطفًة بريء، بشري كائن قتل               یسّوغ
من لغیره أو لذاته القبل یطلب أن ألحد یسوغ وال مدنفًا. أو مزمنًا               مریضًا
مضمرة. أو صریحة بطریقة لذلك، یذعن أن له یسوغ ال بل إلیه،              الموكولین

 ولیس من سلطة یجوز لها أن تأمر بذلك أو تسّوغه" (52).

بحقه یتعّلق ما في مطلقًا تساویًا اآلخرین وجمیع یتساوى بريء بشري كائن              كل
ال التي الصحیحة االجتماعیة العالقات كل أساس هي المساواة هذه الحیاة.             في
لكل وأقّرت والعدالة، الحقیقة على ارتكزت إذا إال حقًا سلیمة تكون أن              یمكن
في وأما سائبًا. متاعًا ال بشرًا باعتبارهما الحمایة في حّقهما امرأة وكل              رجل
"فلیس بريء بشري كائن على المباشر القضاء تحّرم التي األدبیة القاعدة             شأن
على "البؤساء" وآخر العالم سید ذلك في فسّیان ألحد ". استثناء وال امتیاز              من

 وجه األرض: فنحن كلنا سواسیة على اإلطالق تجاه الملِزمات األدبیة" (53).

  
 "رأتني عیناك جنینًا" (مز 138/16): اإلجهاض جرم شنیع



یتمّیز بالحیاة ُیلحقها أن اإلنسان یستطیع التي الجنایات جمیع بین ما -58            
فالمجمع النكراء. الخطورة من جانب على تجعله بمالمح المتعمَّد           اإلجهاض

 الفاتیكاني یصفه بأنه "هو وقتل الجنین جریمتان منكرتان" (54).

انحساٍر على الكثیرین وعي في الیوم أمسى اإلجهاض بخطورة الشعور            ولكن
دلیل لهو نفسه الشرع في وحتى والسلوك الذهنیات في اإلجهاض قبول             متزاید.
متزاید عجز أمست وقد جدًا، خطیرة أزمة من األدبیة الحاسة یعتري لما              بلیغ
في الحیاة. في األساسي الحق شأن في حتى والشر، الخیر بین التمییز              عن
إلى ننظر أن الضرورة غایة في یمسي الخطورة، هذه مثل في وضع              مواجهة
رخیصة مساومات إلى ننقاد وال بأسمائها ، األشیاء هي،  ونسّمي كما           الحقیقة
"ویل قاطعة: بنبرة مؤنبًا النبي صوت یدّوي السیاق هذا في ذواتنا. بها              نضلَّل
(أش ظلمة" والنور نورًا الظلمة الجاعلین شرًا، وللخیر خیرًا للشر            للقائلین
"كوقف ملتبسة مفردات رواج بالتحدید اإلجهاض حالة في ونلحظ .(5/20          
الرأي في خطورته من والتخفیف الحقیقیة طبیعته تمویه إلى ترمي مثًال،             الحمل"
ولكن الضمائر. منه تشكو قلٍق دلیل شك، وال هي، اللغویة الظاهرة هذه              العام.
متعمَّد قتل المفتعل األشیاء:  فاإلجهاض حقیقة یغّیر أن بوسعه كالم ثمة            لیس
من األول الطور في یزال ال بشریًا كائنًا یستهدف طریقته، كانت أیا              ومباشر،

 وجوده، في الفترة ما بین الحمل واإلنجاب.

جریمة بأنه اعترفنا إذا حقیقتها كل في األدبیة خطورته تظهر المفتعل             اإلجهاض
إنما فالمقتول تمّیزه. التي الخاصة الظروف في إلیه نظرنا إذا وخصوصًا             قتل،
أن یمكن وال براءة، الناس أكثر المطلق في إذن وهو یعیش، بدأ بشري كائن                هو
فهو الظالمین. المعتدین من نعّده أن خصوصًا نستطیع وال المعتدین، من             نعّده
قدرة من الولید یملكه ما وهي الدفاع، وسائل أوهى حتى یملك ال أعزل               ضعیف
في تحمله من وعنایة حمایة إلى كلیًا موكول إنه والدموع. بالصراخ             التوسل
منه، التخّلص وتطلب تقّرر نفسها األم أن أحیانًا یحدث فقد ذلك ومع              أحشائها.

 بل وتنّفذه أحیانًا.

مأساویًا طابعًا األم، نظر في یرتدي، ما كثیرًا اإلجهاض اعتماد أن             صحیح
األنانیة تملیها ألسباب ال الَحْمل جنى من التخلص قرار ُیتَّّخذ فقد             ومؤلمًا،
حیاة نوعیة أو كالصحة خطیرة مصالح على الحرص في رغبة بل             والترغد،
تحمل أوضاع في الطفل یولد أن أحیانًا ُیخشى وقد األسرة. أعضاء بسائر              تلیق



مدى كان أیا وغیرها، األسباب هذه ولكن یولد. أّال له خیٌر بأنه االعتقاد               على
دًا. ر أبدًا قتل كائن بشري بريء قتًال متعمَّ  خطورتها ومأساویتها،  ال یمكن أن تبرَّ

  
من عدٍد إلى بل فقط، األم إلى یعود ال بعد، یولد لم الذي الطفل موت قرار -59                 
ذنبًا یقترف قد الذي الطفل والد هؤالء طلیعة في كثیرة. أحیانًا حولها،              األشخاص
عندما أیضًا ولكن وحسب، اإلجهاض إلى صریحًا دفعًا المرأة یدفع عندما             ال
المعضالت مواجهة في وحدها فیدعها مباشرة غیر بطریقة قرارها           یشّجع
في وُتنتهك ممیت بجرح األسرة تبتلى الطریقة بهذه .(55) الحمل عن             الناشئة
أن یمكننا وال الحیاة". "َحَرم تكون أن إلى دعوتها وفي شركة كونها              طبیعة
وعن األوسع العیلي المحیط عن أحیانًا الصادرة الدوافع عن أیضًا            نسكت
الرضوخ إلى نفسیا رها تضطَّ قوّیة لضغوط المرأة تخضع ما وكثیرًا            األصدقاء.
على خصوصًا تقع الحال، هذه في األدبیة، المسؤولیة أن شكَّ ال             لإلجهاض.
أیضًا المسؤولیة تحت ویقع مداورة. أو مباشرة اإلجهاض، على أجبروها            الذین
لدعم أحِرزت التي الكفاءات للموت یطّوعون عندما الصحیة واألجهزة           األطباء

 الحیاة.

اإلجهاض، قوانین وقرروا دعموا الذین المشّرعین أیضًا تنال المسؤولیة           ولكن
قدر على اإلجهاض، عملیة بتنفیذ المعنّیة األجهزة مدیري أیضًا تنال            كما
في ساهموا الذین كل تشمل الخطورة بذات مسؤولیة أیضًا ثمة ذلك. في              تواطئهم
أن علیهم كان الذین كل تشمل كما األمومة، وازدراء الجنسیة اإلباحة ذهنیة              نشر
العیل، لدعم فاعلة واجتماعیة عیلّیة سیاسات – أحجموا! ولكنهم –            ینهجوا
وال خاصة. وتربویة اقتصادیة مصاعب تعاني التي أو الكبیرة العیل            وبخاصة
أجهزة إشراك إلى الساعیة المتنامیة التواطؤات شبكة نلحظ أّال أخیرًا            یمكننا
العالم. في ونشره اإلجهاض لتشریع بانتظام نتاضل وجمعیات ومؤسسات           دولّیة
ویكتسب أذى، من َیلحُقهم وما األفراد مسؤولة اإلجهاض یتخطى المعنى،            بهذا
من وبحضارته بالمجتمع ُیلِحُقه جدًا خطیر جرح إنه واضحًا: اجتماعیًا            ُبعدًا
"إننا األسر ": إلى في  "الرسالة كتبُت وقد وُحماته. ُبناته یكونوا أن فیهم             ُیْفتَرُض
:(56) بأسرها" الحضارة بل وحسب، األفراد حیاة یهّدد ال فادحًا خطرًا             نواجه

 نواجه ما یمكن أن نصفه بأنه "بنیة خطیئة" تتهّدد الحیاة البشریة قبل أن تولد.

  



ال أیام، بضعة قبل أقّله الحمل، ثمرة بأن اإلجهاض لتبریر محاوالت هناك -60             
تلقیح فور "أنه الواقع في ولكن شخصیة. بشریة حیاة نعتبرها أن             یمكن
بشري كائن حیاة هي بل األم، حیاة وال األب حیاة لیست حیاة تنشأ               البویضة،
اللحظة منذ كذلك ُیحسب لم إذا بشریًا الكائن هذا یكون ولن لذاته. ینمو               جدید
العلم علیها أضفى قد [....] القدم منذ الموروثة البدیهیة الحقیقة هذه             األولى.
یرتسم األولى، اللحظة منذ أنه، العلم هذا بّین فلقد قّیمة. إثباتات الحدیث              الوراثي
لحظة فمنذ المحددة. ومّیزاته وفردیته بشخصه الحي. هذا سیكون ما            برنامج
من ردحًا تقتضي الكبرى طاقاتها من طاقة كّل بشریة، حیاة مغامرة تبدأ              التلقیح
بوسیلة نلمس أن باإلمكان یكن لم وإن حتى وتعمل"(57). لتتكوَّن            الزمن
تزّودنا البشري الجنین شأن في العلم نتائج أن إّال روحیة، نفس وجود              اختباریة
فكیف بشریة: حیاة بزوغ أول مع شخصي، وجود من علمیًا للتثبُّت قّیمة              بدالئل

 یمكن أّال یكون فرد بشري شخصًا بشریًا"؟(58).

أن األدبي، اإللزام وجهة من یكفي، بحیث األهمیة من هو فالرهان ، كلٍّ              وعلى
كل عن االمتناع أقصى لتبریر بشري كائن وجود احتمال مجّرد هناك             یكون
عن النظر وبقطع بالذات، السبب ولهذا البشري. الجنین قتل إلى یفضي             تدّخل
السلطة فیها َتُخض لم التي الفلسفّیة التأكیدات عن وحتى – العلمیة             المباحثات
تزال وال دومًا علَّمت قد الكنیسة أن نرى – صریحًا خوضًا الكنیسة              التعلیمیة
باالحترام وجودها لحظة أول منذ تتمتع أن یجب البشري اإلنجاب ثمرة أن              تعّلم
والروحیة: الجسدیة ووحدته جملته في البشري للكائن أدبیًا المفروض           المطلق
لحظة منذ اإلنساني الشخص معاملة وُیعاَمل ُیحَترم أن یجب البشري            "الكائن
یتمتع التي بالحقوق اللحظة، تلك منذ له، ُیعترف أن ثم، من ویجب، به،               الحبل
یمكن ال الحیاة في حق من بشري كائن كل به ینعم ما طلیعتها وفي اإلنسان،                 بها

 انتهاكه". (59).

  
ال وبالتالي المتعمَّد، اإلجهاض عن أبدًا تتكلم المقدس  ال نصوص  الكتاب -61          
االحترام عمق من تتضمن ولكنها الشأن، هذا في وممیزة مباشرة أحكامًا             تتضمن
تقتل" "ال اهللا وصیة أن منطقیًا االستنتاج ضرورة یفرض ما أمِّه رحم في               للجنین

 تشمله هو أیضًا.



األولى الفترة في حتى وجودها أطوار كل في وحصینة مقدسة البشریة             الحیاة
یفحص الذي هللا ِملٌك هو أمِّه رحم في وجوده منذ فاإلنسان الوالدة. تسبق               التي
نطفًة یزال ال وهو ویراه بیدیه وصنعه نه كوَّ والذي شيء، كل ویعرف شيء               كل
في دعوته والمدّونة أیامه المعدودة الغد إنسان فیها ویتوّسم لها، شكل ال              صغیرة
ال اإلنسان یكون عندما أیضًا، هنا .(16 -13 ،1 /138 (مز الحیاة"              "سفر
نراه (60)– كثیرة كتابیة نصوص بذلك تشهد كما – أّمه حشا في              یزال

 موضوع عنایة اهللا المفعمة حبًا أبویا.

هذا في نشره، الذي البیان في ذلك یتضح كما – الیوم وحتى الغابرة األزمنة                منذ
على وُمْجِمٌع المسیحي  صریح –(61) التقلید اإلیمان عقیدة مجمع         الشأن،
الجماعة اصطدمت أن فمنذ الخطورة. بالغ أدبّي خلل بأنه اإلجهاض            وصف
األطفال وقتل اإلجهاض كان حیث الروماني – الیونان بالعالم األولى            المسیحیة
في الرائجة للعادات وسلوكًا، عقیدًة جذریًا، تصّدت المألوفة، الممارسات           من
ویذّكر آنفًا(62). ذكرناه الذي "الذیذاخیا" كتاب بذلك یشهد كما المجتمع،            ذلك
كانوا المسیحیین أن الیوناني، العالم في الكنسیین الكّتاب من وهو            أتیناغوروس،
ألن للحمل، المانعة الوسائل إلى یعمدن اللواتي النساء القتلة ِعداد في             ُیدِخلون
ویؤكد أّمهم. بطن في یزالون ال كانوا وإن (63) باألوالد" یعنى             "اهللا
یولد، أن من الولد نمنع أن ُمْسَبق قبل "إنه الالتین: الكّتاب من وهو               ترتولیانوس،
إنسان فإن الوالدة. لحظة في ندّمرها أن أو المولودة النفس نستأصل أن              وسّیان

 ذاك العتید أن یكون إنسانًا" (64).

والرعاة الكنیسة آباء دومًا عّلمها قد الثاني، األلفي تاریخا عبر ذاتها العقیدة              هذه
فیها تحلُّ التي المحددة اللحظة شأن في والفلسفي العلمي الجدل وحتى             والمالفنة.

 النفس لم یخامره أقلَّ تردد في الحكم األدبي على اإلجهاض.

  
من بكثیر المناداة، الحبریة  إلى التعلیمیة عادت  السلطة بعید، عیر أمٍد منذ -62           
في دحض الذي عشر الحادي بیوس البابا بالذكر ونخص العقیدة. بهذه             الحزم،
.(65) اإلجهاض لتبریر مزاعم من هنالك األعفة"  ما العامة:  "األزواج          رسالته
مباشرة یرمي فعل كل أي مباشر، إجهاض كل عشر الثاني بیوس البابا حّرم               وقد
مجّرد أم هدفًا الفعل هذا اعُتِبر "سواء والدتها، قبل البشریة، الحیاة تدمیر              إلى
أن التأكید إلى والعشرون الثالث یوحنا البابا عاد وقد .(66) الهدف" لنیل              وسیلة



.(67) الخالق" اهللا عمل تقتضي البدایة، منذ بأنها، وذلك مقّدسة، البشریة             الحیاة
بحزم – آنفًا بذلك ذكرنا كما – اإلجهاض جرم فقد الثاني الفاتیكاني المجمع               وأما
العنایة: من قدر بأقصى الحمل، لحظة منذ الحیاة نصون أن "یجب             شدید:

 فاإلجهاض وقتل األطفال كالهما جریمة نكراء" (68).

الذین على جزائیة الكنسي  عقوبات الحق  القانوني فرض األولى القرون          منذ
حقب مختلف في الممارسة، هذه ثبتت وقد اإلجهاض، بخطیئة یتلّطخون            كانوا
القانوني الحق وقد  أمر الخطورة. في تتفاوت عقوبات فرض على           التاریخ،
الحق وینضّم .(69) اإلجهاض مرتكبي على الحرم سنة  1917بإنزال          الصادر
إجهاضًا یرتكب "من بأن ح یصرِّ عندما نفسه الخط هذا إلى المجّدد             القانوني
هذه یرتكبون الذي بكل الحرم وُینِزل ،(70) الفوري بالحرم ُیعاَقب            مكتمًال
لوالهم الذین الشركاء ضمنهم ومن المستوجبة، بالعقوبة علم على وهم            الجریمة
الجریمة هذه َتِصف العقوبة، هذه ُتَثبِّت إذ فالكنیسة، .(71) الجریمة ُأنِجزت             لما
إلى ثانیة االهتداء إلى یرتكبونها الذین وتدفع وأخطرها الجرائم أبهظ من             بأنها
توعیة اإلنسان توعیة إلى یهدف الكنیسة في الُحرم بأن وذلك التوبة.             طریق

 كاملة لخطورة بعض الخطایا الخاصة، وتأهیبه لما یوافقه من هدایة وندامة.

بولس البابا استطاع ومسلكًا، عقیدًة الكنسي، التقلید في اإلجماع هذا مثل             بإزاء
.(72) للتغییر قابل غیر وأنه البّتة یتغّیر لم التعلیم هذا بأن یصّرح أن               السادس
– األساقفة مع وبالشركة وخلفاءه، بطرس المسیح أوالها التي بالسلطة            ولذا،
ذكره على أتینا الذي االستفتاء على وأجابوا مّرة غیر اإلجهاض موا جرَّ             الذین
على موافقتهم عن باإلجماع وأعربوا العالم، أنحاء كل في موّزعون وهم             سابقًا،
دائمًا هو وسیلة، أو غایًة ى المتوخَّ المباشر اإلجهاض أن – ُأْعِلُن المعتقد             هذا
على ترتكز العقیدة هذه بريء. بشري لكائن دًا متعمَّ قتًال باهظ،  بصفته أدبي             خلل
التقلید طریق عن ورثناها وقد المكتوب، اهللا كالم وعلى الطبیعیة            الشریعة

 الكنسي وُتعلِّمها السلطة الكنسیة العادیة والجامعة (73).

في شرعیًا ال عمًال یسّوغ أن بإمكانه العالم في قانون أو غایة أو ظرف ثمة                 لیس
العقل یمّیزها والتي إنسان كل قلب في المكتوبة اهللا لشریعة منافاته بسبب              ذاته

 وتعلنها الكنیسة.

  



الحدیثة التدّخل على  أسالیب أیضًا ُیطبَّق أن یجب أدبیًا اإلجهاض تقییم -63           
ت توخَّ وإن حتمًا القتل تفترض األسالیب هذه البشریة . األجنَّة على            الجاریة
األجّنة،  وقد على االختبار تسلیط في الحال هي ذاتها.  تلك حد في شرعیة             أهدافًا
في عا ُمشر وأمسى الطبي – األحیائي البحث مجال في فأكثر أكثر یشیع،              بدأ
البشري الجنین في التدّخل عملیات تسویغ من بدَّ ال كان "إذا البلدان.              بعض
بل محرجة أخطارًا علیه تجرَّ وأّال وكمولیَّته الجنین حیاة ُتحَتَرم أن             بشرط
أنه بید ،(74) الحیاة" قید على وبقاءه الصحیة أحواله وتحسین الشفاء له              تتوّخى
تمّس جریمة االختبار موضع البشریة والُنَطف األجنَّة وضع أن التأكید            یجب
المولود للطفل یتوجب ما االحترام من لها یحق بشریة كائنات بصفتها             كرامتها

 ولكل شخص (75).

البشریة الُنَطف أو األجنَّة استغالل طریقة أیضًا تشمل األدبیة اإلدانة هذه             نفس
إّما – المخبري التلقیح بواسطة بالتحدید، الغرض لهذا أحیانًا ُتنَتج التي –              الحیة
عالج في للزرع أنسجة أو أعضاء كمصدر وإّما لالستعمال بیولوجیة"            "كمادة
هو الغیر، لمنفعة ذلك آل وإن بریئة، كائنات قتل أن والحقیقة األمراض.              بعض

 من قبیل األفعال المرفوضة على اإلطالق.

خاصًا، انتباهًا نعیره أن یجب للوالدة السابق التشخیص لتقنیات األدبي            تقییمنا
علٍل من الجنین منه یشكو قد ما مبّكرة وبطریقة بوضوح ُتظِهر بأنها              وذلك
تلك به تتمّیز ما بسبب والدّقة العنایة من بكثیر یتم أن یجب التقییم هذا                محتملة.
تهدِّد محرجة أخطار یرافقها لم إذا أدبیًا مشروعة التقنّیات هذه تعّقد. من              التقنیات
تقّبل في المساعدة أو مبّكر بعالج القیام إمكان منها الغایة كانت وإذا األم أو                الولد
العنایة إمكانات أن بما ولكن وواعیّا. هادئّا تقبال الوالدة على المشرف             الولد
أحسانًا التقنیات هذه ُتستعمل فقد قلیلة الیوم، حتى تزال، ال الوالدة قبل              بالطفل
أطفال والدة دون لتحول االنتقائي اإلجهاض تقبل ِجناسّیة ألغراض           كثیرة
دائمًا التأنیب وتستحق الخجل إلى تدعو الذَِهنّیة هذه مختلفة. علٍل من             یشكون
الجسدي والرفاه "الصحة" بمقاییس البشریة الحیاة قیمة قیاس تّدعي           ألنها

 وحسب، مفسحة الطریق إلى تشریع قتل األطفال والقتل الرحیم.

یقضون ثقیلة بأمراض المصابین إخوتنا من كبیرًا عددًا ثمة أن الحقیقة             ولكن
وهم ومحبة، رضًى من لهم یحّق ما منا نالوا إذا والطمأنینة الشجاعة في               حیاتهم
للذات نفیسة وتجعلها الحیاة تمّیز التي الحقیقیة للقیم بلیغة شهادة بذلك             یؤّدون



الذین األزواج جانب إلى هي الكنیسة إن الصعبة. الظروف في حتى             ولآلخرین
وهي خطیرة، بإعاقات المصابین األوالد واأللم، القلق من بكثیر وإن            یتقّبلون،
عنهم تخّلى الذین األوالد استقبال من بالتّبني به تقوم ما العّیل لكل أیضًا               تشكر

 ذووهم بسبب ما یشكون منه من ِعلل وأمراض.

  
 "أنا ُأمیت وُأحیي" (تث 32/39): مأساة القتل الرحیم

بسبب ولكن الموت. سّر مواجهة في نفسه اإلنسان یجُد الحیاة غروب في -64             
أیامنا، في الموت، خبرة تتمّیز اهللا، دون غالبًا مغلق ثقافي محیط وفي الطب               تقّدم
تّذوق عن االنصراف إلى اإلنسان نزعة ح ُترجَّ فعندما الجدیدة. المالمح            ببعض
ال الذي الفشل بمظهر العذاب یظهر ویرغد، بها یستلّذ ما بمقدار إّال              الحیاة
منكرًا "ُلغزًا" ُیعتبر الذي فالموت ثمن. بأي منه االنعتاق من بّد ال والذي               ُیطاق،
شّیقة، باختبارات حافل مستقبٍل على ُمِطلة تزال ال حیاة مجرى فجأة أوقف              إذا
إذا معنى كل من دا مجر الوجود ُیعَتبر عندما به ُیطاَلُب "انعتاقًا بالعكس              یمسي

 اسُتغرق في األلم وُحِكَم علیه ُحكمًا مبرمًا بعذاباٍت تزداد كل یوم حدَّة وتبریحًا.

هو أصبح أنه یتوّهم باهللا األساسیة عالقته ینسى أو یرفض عندما اإلنسان إن               ثم
له یضمن بأن المجتمع یطاِلب أن له یحّق أنه ویرى لذاته، ومقیاسًا معیارًا               ذاته
البالد إنسان االستقاللیة. ملء في حیاته، مصیر لیقّرر والوسائل           اإلمكان
تقّدم من یراه ما بسبب وذلك خصوصًا، التصرف بهذا یتمّیز الذي هو              المتطّورة
بما الطبّیة، والممارسة فالعلم المتطّورة. وتقنیاته الطب مجاالت في           مستمر
یعالجا أن اآلن بإمكانهما أصبح قد متطّورة، وآالت أسالیب من            یستخدمانه
إزالته، أو األلم تخفیف في ویفلحا مستعصیة، قبل من تعتبر كانت             أمراضًا
في حتى أعمارهم وتطویل الحیاة قید في المرضى إبقاء أیضًا بإمكانهما             وأصبح
البیولوجیة وظائفهم أصیبت أن بعد اصطناعیًا وإحیائهم الشدید، الضعف           حاالت

 األساسیة بعلٍل فجائیة، والعمل على تأهیب أعضاء علیلة لعملیة الزرع.

وهي  تجربة اإلغراء، من مزید الرحیم  على تجربة  القتل تمسي السیاق هذا           في
حدا وئیدة، بطریقة هكذا، اإلنسان األوان،  فیضع قبل وإحداثه بالموت           التحّكم
في یتضح، ولكنه وإنسانیًا، منطقیًا یبدو قد الموقف هذا الغیر. لحیاة أو              لحیاته
مظهر بإزاء ههنا فنحن تمحیصه. في توّغلنا إذا إنسانیاً ، وال معقوًال             الحقیقة،  ال
المجتمعات في خصوصًا تتوغل التي الموت" "حضارة مظاهر أرهب           من



عدد زیادة وتستفدح تستثقل باتت والتي المنفعّیة الذهنیة بطابع المطبوعة            المتَرَفة
وعن ِعَیِلهم عن بمعزٍل األحیان، معظم في یعیشون، هؤالء والمعاقین.            المسنین
اإلنتاجیة، الفعالیة یمقاییس إّال تقریبًا یعبأ ال بحیث ینتظم بدأ الذي             المجتمع

 فتمسي الحیاة بال معنى إذا أصابها عجز ال شفاء منه.

  
علیه نحكم أن قبل الرحیم القتل معنى بوضوح نحدد أن من أوال بّد ال -65               
إهمال كل أو عمل كل هو الحصري، بمعناه الرحیم، فالقتل صحیحًا. أدبیًا              حكمًا
إذن الرحیم  یوزن ألم.  "فالقتل كل إلغاء بهدف بالنّیة، أو بذاته الموت، إلى             یؤّدي

 بمیزان النوایا ومیزان الوسائل المستعملة" (76).

یسّمى  "بالمعالجة عّما العدول وقرار الرحیم القتل بین نمّیز أن           یجب
المریض وضع تناسب تعد لم التي الطّبیة اإلجراءات بعض عن            العنیدة"،  أي
عبئًا أمست ألنها أو المرجّوة، النتائج مع نسبة غیر على أمست ألنها              الحقیقي،
وشیكًا الموت یصبح عندما األحوال، هذه في أسرته. وعلى المریض على             باهظًا
حیاة مهلة إلى إال تؤدي ال عالجات عن اإلقالع ضمیریًا باإلمكان منه، مفرَّ               ال
في للمریض تحق التي العادیة العالجات ُتوَقف أن غیر من ولكن وشاقة،              هّشة
ویلقى یتعالج بأن أدبیًا ملزم اإلنسان أن الثابت من .(77) الحال" هذه              مثل
الراهنة، أوضاعه في بالواقع ُیقارن أن یجب اإللزام هذا ولكنَّ غیره، من              العالج
في أمل من هنالك وما تتناسب هل المتوفرة العالجّیة الوسائل إلى             فُینَظر
الخضوع عن یعّبر بل والالمتناسبة، الخارقة العالجات عن التخلي           التحسن.

 للوضع البشري تجاه الموت(78).

أهمیة المعاصر الطب حالة في یكتسب المخففة" "بالعالجات ُیسمى ما            إن
المرض من األخیر الطور في الوجع من التخفیف هدفها العالجات            خاصة.   هذه
في ُتطَرح، اإلطار هذا في ومساندة. مرافقة من المریض إلیه یحتاج ما              وتوفیر
إلى الهادفة والمسكنات المخدرات إلى اللجوء شرعّیة المطروحة، المسائل           جملة
یرضى من بالثناء نخّص أن شك، وال باإلمكان، المریض. أوجاع من             التخفیف
كان إذا أو، وعیه تمام في لیظل المسّكنات استعمال عن ویتخّلى باأللم،              طوعًا
التصرف هذا مثل ولكن الرب. آالم في واعیة بطریقة لیشارك            مؤمنًا،
عشر الثاني بیوس البابا أعلن لقد للجمیع. ملزمًا اعتباره یمكن ال             "البطولي"
الوعي تخفیف إلى ذلك أدَّى وإن حتى المنّومات، بواسطة األلم لجم             شرعیة



في ذلك، َیُحْل لم إذا أو أخرى وسائل هناك تكن لم "إذا الحیاة،               وتقصیر
هذه في .(79) أدبیة" أو دینیة أخرى بواجبات القیام دون الراهنة،             الظروف
التعّرض خطر هناك كان وإن مقصودًا، أو مطلوبًا هدفًا الموت یكون ال              الحال،
األلم من التخفیف في الرغبة مجّرد سوى ثمة فلیس معقولة: ألسباب             للموت
أّال "یجب ولكن بها. یتصرف أن الطب بإمكان التي المسّكنات إلى             بالركون
یجب األجل دنّو فعند (80) بوعیه": ینعم أن قاهرة، ألسباب إّال الُمدِنف،              ُیحَرم
أن خصوصًا وعلیهم والعیلّیة، األدبیة بواجباتهم القیام أهبة على الناس یكون             أن

 یستعّدوا، بكامل وعیهم، لمواجهة اهللا مواجهة حاسمة.

وبالشركة ،(81) أسالفي تعلیم مع بالتوافق بها َأْدَلْیُت التي المالحظات هذه             بعد
لشریعة خطیر انتهاك هو الرحیم القتل أؤكد  أن الكاثولیكیة، الكنیسة أساقفة            مع
على ترتكز العقیدة هذه أدبیًا. مرفوضًا بشري، لشخص متعمَّدًا قتًال            اهللا، بصفته
الكنسي التقلید في متوارثة وهي المكتوب، اهللا كالم وعلى الطبیعیة            الشریعة

 وُتعّلمها السلطة الكنسیة العادیة والشاملة (82).

  
من والقتل االنتحار به یتمّیز ما نفس الظروف، حسب یتضّمن، العمل هذا              مثل

 قبٍح وشّر.

له تنّكرت ولقد القتل. صفة بنفس أدبیًا مرفوض االنتحار أن والواقع -66            
وثقافیة نفسّیة ظروف شك، وال هناك، .(83) باهظًا ا شر واعتبرته            الكنیسة
من إنسان كل یكنَّه ما جذرّیة منافاة ینافي فعل ارتكاب إلى تدفع قد               واجتماعیة
أو الشخصیة المسؤولیة تخفیف إلى ثم من وتؤدي الحیاة، إلى طبیعي             میل
ألنه باهظة خطیئة هو الموضوعیة، الوجهة من االنتحار، أن إّال            إلغائها،
تجاه والمحبة العدالة واجبات عن والتخّلي لذاته اإلنسان محبة رفض            یفترض
) جملته في المجتمع وتجاه إلیها، ینتسب التي المختلفة الجماعات وتجاه            القریب،
الحیاة على المطلقة اهللا لسیادة رفض هو إنما الصمیم، مبدئه في االنتحار، .(84             
الحیاة سلطان لك "ألن دعائه: في إسرائیل حكیم قدیمًا بها نادى كما              والموت

 والموت فُتحِدر إلى أبواب الجحیم وُتصِعد" (حك 16/13، طو13/12).

یسمى ما وهو تنفیذها، في ومساعدته االنتحارّیة نّیته في آخر شخص             مشاركة
یمكن ال بفعلٍة المباشر الضلوع وأحیانًا التواطؤ معناه االنتحار، في            بالمساعدة
في أوغسطینوس، القدیس كتب وقد لطلب. استجابة ذلك جاء وإن تبریرها             قط



ُیقَتَل أن أبدًا یحلٌّ "ال زماننا: أهل إلى موجهًا تخاله مذهًال كالمًا الشأن،               هذا
الحیاة بین معلَّق ألنه ذلك طلب وإن حتى ذلك، أراد وإن حتى آخر               إنسان
ویرغب الجسد قیود ضد المجاهدة نفسه إعتاق في ُیساَعد أن ویتوّسل             والموت
) العیش" على قادرًا المریض یعد لم وإن حتى ذلك یحلُّ ال منها، التخّلص               في
المریض حیاة أعباء لتحّمل األناني الرفض هو السبب یكن لم وإن حتى .(85             
إنه بل ال الزائفة، الشفقة من ضرب إنه الرحیم القتل في القول یجب               المتأّلم،
التضامن على تقوم الحقیقیة "فالرحمة" غرو وال الشفقة: لمعنى مقلق            "انحراف"
هذه شر ویعظم عذابه. تحمل على نقوى ال من تمیت ال ولكنها الغیر، عذاب                مع
قریبهم ُیسِعفوا أن – األسرة كأفراد – فیهم ُیفترض عّمن تصدر ما بمقدار               الفعلة
بمعالجة ُملزمون – كاألطباء – وظیفتهم بحكم هم عّمن أو ومحبة،             بصبر

 المریض حتى في الظروف الصعبة التي یشرف فیها على نهایة حیاته.

حق في آخرون یمارسه عندما خطورة أشد الرحیم القتل إلى اللجوء             ویمسي
والظلم التحّكم ذروة وأّما علیه. قط یوافق ولم البّتة، ذلك منهم یطلب لم               إنساٍن
أن یجب من في التقریر سلطة من ومشترعین، أطباء من البعض، یدَّعیه ما               ففي
من األول اإلنسان له تعرَّض لما تكرار ذلك وفي یموت. أن یجب ومن               یعیش
(تك3/5 والشر" للخیر "عارفًا اهللا، غرار على یكون، أن عدن: جّنة في             إغراء
مل ،32/39 (تث وأحیي" ُأمیت "أنا والموت: الحیاة سلطان وحده هللا ولكن .(             
إّال. لیس وحبه، حكمته من بوحي السلطان هذا اهللا ویستعمل .(6 1مل2/ ،5/7             
یفضي فهو واألنانیة، الغباوة من بدافع السلطان، هذا اإلنسان ینتحل            وعندما
المجتمع ویفقد القوي، یدي بین الضعیف حیاة فتمسي والموت، الظلم إلى             حتمًا
بین حقیقیة عالقة كل ركیزة المتبادلة الثقة جذوره في وتتآكل العدالة،             معنى

 الناس.

  
الحقیقیة  الذي والشفقة الحقیقیة المحبة هو،  طریق لیس الطریق هذا -67         
مات الذي الفادي بالمسیح إیماننا ُینیره والذي المشتركة البشریة طبیعتنا            تتلّمسه
للعذاب األخیرة مواجهته في اإلنسان قلب من یصعد ما إن جدیدة. بأنواٍر              وقام،
إنما فیه، یتالشى ویكاد الیأس في ذاته على ینطوي عندما وخصوصًا             والموت،
في لیستمر استغاثة إنه محنته. في وُیسعفه ویؤازره یرافقه من التماس أوًال              هو
الفاتیكاني المجمع به یذّكرنا ما وهذا البشریة. اآلمال تتالشى عندما            األمل،



وهو اإلنسان نظر في ذروته البشري الوضع لغز یبلغ الموت "أمام بقوله:              الثاني
في الذریع والفشل الكامل اإلنهیار ویتأبى یستنكر قلبه من صحیح وحي             بحكم
في ینتهي ال والذي ذاته في یحمله الذي الخلود إن   زرع اإلنساني.             شخصه

 المادة، یتمّرد على الموت" (86).

في ویكمالن یستنیران الخلود رجاء وبذار الموت من الفطري النفور            هذا
من غلبة القائم، المسیح غلبة في االشتراك ویخّولنا یعدنا الذي المسیحي             اإلیمان
ووهبه ،(6/23 (روم الخطیئة جزیة الموت من اإلنسان أعتق الفادي            بموته
القیامة ورجاء المرتقب الخلود 8/11). یقین (روم وحیاة قیامة عربون           الروح
قلب في ویضعان جدیدًا، ضوءًا والموت العذاب سر على           الموعودة  یلقیان

 المؤمن قوة خارقة تمّكنه من االستسالم إلرادة اهللا.

االنتماء من صیغٍة في الجدیدة النظرة هذه عن بولس الرسول أعرب             وقد
لنفسه، یحیا منا أحد من "ما ظروفه: كل في اإلنسان تشمل الرب إلى               الجذري
سواء نموت: فللرب متنا وإذا نحیا فللرب حیینا فإذا لنفسه یموت أحد من               وما
من نجعل أن مفاده للرب نموت فأن (8 -14/7 (روم للرب!". فإّنا متنا أم                حیینا
یریدها التي "الساعة" في به ب فُنرحِّ (فیل2/8)، لآلب طاعة عمل أسمى             موتنا
شوطنا ینتهي متى یحّدد أن وحده یستطیع الذي (13/1 (یو اهللا             ویختارها
ذاته في ظلَّ وإن العذاب، بأن أیضًا نعترف أن للرب  مفاده نحیا             األرضي.  أن
إذا خیرًا العذاب یصبح وإنما خیر. مصدر دائمًا یصبح أن یمكن ومحنة،              شرًا
وذلك نفسه، المصلوب المسیح عذاب في مشاركة وبحب، حب في            احتملناه
تشبها یزید الرب في عذابه یحتمل من هكذا حّر. شخصي واختیار اهللا من               بعطّیة
سبیل في الفدائي عمله في حمیمًا اشتراكًا ویشترك (2/21 1بط ،3/10 (فیل              به
إلى متألم إنسان كل ُیدعى التي الرسول خبرة هي تلك .(87) والبشریة              الكنیسة
آالم من نقص ما جسدي في فُأِتمُّ ألجلكم، ُأعاني ما اآلن "یسرني              اعتناقها:

 المسیح في سبیل جسده الذي هو الكنیسة" (قول 1/24).

  
 "اهللا أحّق بالطاعة من الناس" (رسل5/29): الشرع المدني والشرع األدبي

وقد – أیامنا في البشریة، الحیاة على االعتداءات ُتمّیز التي المالمح من -68             
وكأنها القانوني ، بتشریعها إلى  المطالبة النزعة – مرة غیر آنفًا ذلك            ذكرنا
وهي، الشروط. بعض تحت أقّله للمواطنین، بها تعترف أن الدولة على             حقوق،



ومجانّیة مضمونة بمساعدة الحقوق هذه ممارسة اّدعاء إلى النزعة أیضًا، ثم             من
 من األطباء وأجهزة الصحة العامة.

لیس خطیرة بإعاقة الُمصاب أو بعد یولد لم من حیاة أن المتواترة المزاعم               ومن
أن یجب الحسابات، مجّرد أو النسبیات منطق فِبُحكم نسبي: اعتبار سوى             لها
بوضع المحكوم أن أیضُا وُیعتبر المقارنة. هذه بمقیاس وتقاس أخرى بقیم             ُتقاَرن
بصورة القیم هذه یروز ألن المؤهَّل وحده هو شخصیًا به والمتوّرط             معّین
من الدولة وعلى قراره. أدبّیة یحّدد أن وحده له یحق أنه ذلك عن وینجم                سلیمة.
إلى القرار، هذا تحترم أن االجتماعي، والتناغم المدني التعایش على حرصًا             َثمّّ،

 حّد القبول باإلجهاض والقتل الرحیم.

بأن المواطنین جمیع ُیلزم أن عن عاجزًا المدني الشرع ُیعتبر أخرى ظروف              في
هذه مثل في به. ویتقیدون یقبلون مما أرقى األخالق من مستوى             یمارسوا
أقّله لها، وُیقّر وإرادتها، األكثریة رأي دومًا یعكس أن من للشرع بّد ال               الظروف
فمواجهة كل وعلى الرحیم. والقتل اإلجهاص بحق القصوى، األحوال بعض            في
حّد على – محالة بال یفضي، األحوال هذه في والتغریم بالتحریم             اإلجهاض
جهة من خاضعة، تعود ال التي الالشرعیة الممارسات عدد تفاقم إلى –              زعمهم
التي الضروریة الضمانة عن بمعزٍل وتتمُّ الالزمة، االجتماعیة للرقابة           أخرى
الدفاع یؤّدي أّال إضافي: تساؤل وهناك الطبي. اإلسعاف أجهزة علیها            تشرف
القوانین جمیع نسف إلى المطاف، آخر في عملیًا تطبیقه یمكن ال قانون              عن

 األخرى؟

المعاصر المجتمع أن على التأكید إلى فتخلص التشّدد، في المغرقة اآلراء             أّما
یوَلد لي الذي الطفل وحیاة بحیاته یتصرف بأن فرد لكل ُیقر أن یجب               والتعددي
في األدبیة، اآلراء مختلف بین الخیار بأن وذلك واالستقاللیة، الحریة بملء             بعد،
وال خیاٍر فرض یّدعي أن الشرع هذا بإمكان ولیس الشرع، ملك لي              نظرهم،

 یعبأ بالخیارات األخرى.

  
على شائعًا رأیًا المعاصرة، الدیمقراطیة الحضارة في حال، كل في ونجد، -69            
آراء بتدوین یكتفي أن یجب ما، مجتمع في القانوني، النظام أن واسع،              نطاق
وتعتبره األكثریة به تقول ما على إّال یرتكز أال بالتالي وعلیه وقبولها،              األكثریة
صعبة ولكنها وموضوعّیة شائعة حقیقة ثمة أن المجتمع رأى فإذا            شرعیًا.



أسیاد الدیمقراطي الحكم یعتبرهم الذین – المواطنین حریة فاحترام           المنال،
الضمیر باستقاللیة االشتراع، صعید على الدولة، باعتراف یقضي –           الموقف
َتسنُّ عندما كانت، أیا األكثریة، بإرادة إّال تتقّید أّال ثم، من الدولة، وعلى               الفردي.
كل أن هنا من المجتمع. ضمن للتعایش حال، كل في منها، بّد ال التي                القواعد
ونطاق الفردي الضمیر نطاق بین عمله، في جیدًا، یمّیز أن علیه سیاسي              رجل

 العمل السیاسي.

یطالب جهة فمن التناقض. كل الظاهر، في متناقضتین، نزعتین إذن            نلحظ
من ویطلبون الخیار، في األدبیة االستقاللیة من ممكن قدر بأكبر لذواتهم             األفراد
أن على همها تقُصر أن بل أخالقیة، نظریة أي تفرض وأّال تتبّنى أّال               الدولة
الممارسة في یحّده، أّال على الحریة، من ممكن مدًى أوسع فرد لكل              تضمن
مواطن لكل أیضًا یحق الذي االستقاللیة حّیز على التعّدي منع إّال             الخارجیة،
احترام أن ُیعتبر والمهنیة، العامة الوظائف ممارسة في أخرى، جهة ومن             آخر.
لینحاز الخاصة یقینّیاته عن ُیقلع أن فرد كل على یفرض الغیر لدى الخیار               حریة
في یعتمد وأّال وحمایتها، القوانین باعتراف یحظى المواطنین من طلب            لكل
هذه في القوانین. تلك تحّدده ما إّال األخالقیة، المقاییس من وظائفه،             ممارسة
من ذلك یفترضه ما مع المدني الشرع إلى الشخصیة المسؤولیة تنتقل             األحوال،

 التنازل عن الضمیر األدبي، أقّله في نطاق العمل الحكومي.

  
یتمّیز التي األخالقیة النسبوّیة في المشتركة جذورها لها النزعات هذه كل -70            
من شرطًا النسبوّیة هذه یعتبرون كثیرون المعاصرة. الثقافة من كبیر حّیز             بها
الناس بین االحترام وتبادل التسامح وحدها تضمن ألنها الدیمقراطیة،           شروط
التسّلط إلى تقود قد األدبیة القواعد بینما األكثریة، قرارات إلى            واالنحیاز

 والتعّصب إذا ُأسِند إلیها طابع الموضوعیة واإللزام.

هذه وراء ى یتلطَّ ما بوضوح ُتظِهر الحیاة احترام شأن في المسألّیة             ولكن
 النظریة من مالبسات وتناقضات ترافقها مغّبات واقعیة مخیفة.

ولكن، "الحقیقة"، باسم جرائم فیها ارُتِكَبْت حاالت یسجل التاریخ أن            صحیح
خطورة تقل ال جرائم ُترَتَكُب تزال وال أیضًا ارُتِكَبْت األخالقیة" "النسبوّیة             باسم
برلمانیة أكثریة تقرر عندما تلك. عن فا تعس تقل ال للحریة وتصّدیات تلك،              عن
بعض مع حتى الرحم، في البشریة الحیاة على اإلجهاز شرعیة اجتماعیة             أو



واألعزل؟ األضعف البشري الكائن یستهدف مستبدًا، قرارًا تعتمد أفال           الشروط،
جرائم من مجزنًا اختبارًا عصرنا اختبره ما تجاه بحقٍّ ینتفض العالمي             الضمیر
قّرر الشعب ألن جرائم كونها عن أَتُكفُّ الجرائم هذه البشریة.            تستهدف

 شرعیتها، عوضًا من أن یأمر بها طغاة بال ضمیر؟

تحتل بحیث األسطورة مستوى إلى نرفعها أن یمكن ال الدیمقراطیة أن             الحقیقة
الدیمقراطیة الخلقي. لإلنفالت الدواء تصبح بحیث أو األدبیة، الشریعة           محلَّ
ال "األدبي" طابعها ذاتها. حدِّ في غایة ال وسیلة، ومجّرد "نظام" سوى              لیست
بدَّ ال التي األدبیة، الشریعة على بانطباقه رهن هو بل آلیة، بطریقة              تملكه
بخلقّیة رهن إذن فهو بشري: تصرف كل خضوع لها تخضع أن من              للدیمقراطیة
قیمة على إجماع شبه الیوم نلحظ كنا إذا المستعملة. والوسائل المتوخاة             األهداف
كما األزمنة" عالمات من إیجابیة "عالمة ذلك نعتبر أن فیجب            الدیمقراطیة،
قیمة ولكن الكنیسة(88). في التعلیمیة السلطة مرة، غیر ذلك،           أكدَّت
أن شك وال وتنمیها: تجّسدها التي للقیم طبقًا تتالشى، أو تثبت             الدیمقراطیة
التي األساسیة القیم من هي والراسخة الحصینة حقوقه واحترام إنسان كل             كرامة
ومیزانًا ومقیاسًا غایًة المشترك"، "بالصالح االعتراف وكذلك عنها، محید           ال

 للحیاة السیاسیة.

على بل ومتمّوجة، وقتّیة الرأي في "أكثریات" على ترتكز أن یمكن ال القیم               هذه
وذلك المدني، للشرع وقاعدة مرجع هي موضوعیة أدبیة بشریعة           االعتراف
ما بسبب الریبّیة، ُتقِدم فعندما اإلنسان. قلب في محفورة طبیعیة، شریعة             بصفتها
بالمبادئ حتى التشكیك على مأساوي، كسوف من الجماعي الضمیر له            یتعرض
في الدیمقراطي النظام یتخلخل األدبیة، الشریعة علیها ترتكز التي           األساسیة
ومتناقضة( مختلفة مصالح بین العملي للتنسیق آلة مجّرد إلى ویتحّول           أساساته،

.(89 

للسالم فائدته باعتبار ُیقدَّر أن یجب الدیمقراطي النظام دور أن یفّكر قد من               هناك
من ولكنه الحقیقة، بعض شك وال یتضمن، الرأي هذا األقل. على             األهلي،
أدبیة قاعدة على ترُس لم إذا نفسها، الدیمقراطیة أن لنا یتبیَّن أّال              الصعب
ال سالٍم كل بأن وذلك ثابتًا، سالمًا للمجتمع توّفر أن من تتمكن لن               راسخة،
ضربًا غالبًا یبقى الناس جمیع بین والتضامن البشریة الكرامة قیم على             یرتكز
المصالح ضبط یتم ال المشاركة، بمبدأ اآلخذة األنظمة في حتى األوهام.             من



بل وحسب السلطة مقالید تحریك على ال األقدر ألنهم األقویاء لمنفعة إّال              غالبًا
لفظًة بسهولة الدیمقراطیة تمسي الوضع هذا مثل في اإلجماع. تحقیق            على

 جوفاء.

  
ثانیة تكتشف أن سلیمة، دیمقراطیة ولنمّو المجتمع لمستقبل إذن الُمِلّح من -71            
البشري الكائن حقیقة من تنبع وأصیلة، جوهریة وأخالقیة، إنسانیة قیم            وجود
وال إنسان أي البتَّة یستطیع ال قیم إنها وتحمیها: اإلنسان كرامة عن وتعّبر               نفسها
بها نعترف أن علینا بل تلغیها، أو ُتعدَِّلها أو تضعها أن دولة أي وال أكثریة                 أي

 ونحترمها ونرّقیها.

والشریعة المدني الشرع بین العالقات نظریة نستعید أن من بّد ال السیاق هذا               في
جزءًا أیضًا تشكل والتي الكنیسة تقترحها كما األساسیة، عناصرها في            األدبیة

 من ُتراث البشریة وتقالیدها االشتراعیة الكبرى.

حّیز وله األدبیة الشریعة دور عن المدني  یختلف الشرع دور الثابت  أن            من
مجال أي في الضمیر، محلَّ یحل أن یستطیع ال المدني "فالشرع ثم ومن               أضیق.
التي صالحیته"(90) من لیس ما القوانین من ُیملي أن وال الحیاة، مجاالت              من
والدفاع األساسیة بحقوقهم باإلعتراف لألفراد، المشترك الخیر تأمین على           تقوم
یقوم المدني الشرع فدور غرو، وال العامة(91). واآلداب السالم وتوطید            عنها،
بكل مطمئنة سالمة حیاة "لنحیا العدالة، ظّل في منظم، أهلي تعایش تأمین              على
الشرع ُیلزم الذي السبب بالتحدید، هو، وهذا .(2/2 (1طیم وكرامة":            تقوى
التي األساسیة الحقوق بعض احترام المجتمع أعضاء لجمیع یضمن بأن            المدني
في ویكفلها. یحترمها أن وضعّي شرع كل على یجب والتي أصًال الفرد              یملكها
الحیاة في حق من بريء بشرّي كائن كل یملكه ما األساسیة الحقوق هذه               طلیعة
یمكن ما قمع عن التخّلي أحیانًا العامة للسلطات یحق كان فإذا انتهاكه. یمكن               ال
یراعي بما ُیشّرعوا أن أبدًا یخّولهم ال فذلك ،(92) أعظم شرًا بمنعه ُیحدث               أن
الضیم وُیلحق – المجتمع أعضاء أكثریة هؤالء كان وإن حتى – األفراد              حق
الشرعي فالسماح الحیاة. في األساسي حقهم بتجاهل آخرین،          بأشخاص
احترام على الوجوه، من بوجه وال یرتكز، أن یمكن ال الرحیم والقتل              باإلجهاض
من ذاته یحمي أن علیه یجب بل له یحق المجتمع بأن وذلك الغیر،               ضمیر

 التعّسفات التي یمكن أن تستهدفه باسم الضمیر وبحجة الحریة(93).



األرض" على "السالم العامة رسالته في والعشرون، الثالث یوحنا البابا ذكَّر             لقد
العام الرأي نظر في المشترك، "الخیر الموضوع: هذا إلى یُمتُّ ما             ببعض
حقوق من البشري الشخص على یعود ما صیانة على خصوصًا یقوم             المعاصر،
بالحقوق االعتراف ضمان على خصوصًا یقوم الحكام فدور ثم، ومن            وواجبات.
بالواجبات القیام تسهیل وبالتالي نشرها، على والعمل بینها والتوفیق           واحترامها
سلطة كل على تقع التي الجوهریة "المهمة بأن وذلك مواطن. كل على تقع               التي
تعمل وأن حصینة، حقوق من البشري الكائن به یتمتع ما تحمي أن هي               سیاسیة
ثم، ومن الخاصة". بوظیفته الیسر، من بمزید یضطلع، أن فرد كل یتمكن              بحیث
ُتخلُّ ال فهي انتهاكها، أو اإلنسان حقوق تجاهل على العامة السلطات أقَدمت              فإذا

 بواجب وظیفتها وحسب، بل تتجّرد تدابیرها من كل قیمة قانونیة" (94).

  
والشریعة المدني الشرع بین الضروري التوافق في  شأن الكنیسة تعلیم -72          
في أخرى، مرة ذلك، یظهر كما برّمته، الكنیسة تقلید مع تواصل             األدبیة هو
التي "السلطة ذكرها: على أتینا التي والعشرین الثالث یوحنا البابا            رسالة
أن أو القوانین یسّنوا أن للقادة اتفق فإذا اهللا. من تنبع األدبي النظام               یقتضیها
فهذه األلهیة، اإلرادة وبالتالي األدبي، النظام ینافي ما التدابیر من            یتَّخذوا
هذه مثل في السلطة، أن ذلك من وأخطر [.....] الضمائر. تلزم ال              اإلجراءات
القدیس به أدلى الذي النّیر التعلیم هو ذاك طغیانًا"(95). وتتحول تتالشى             الحال،
ما بقدر الشرع صفة له البشري "الشرع الشأن: هذا في كتب وقد األكویني،               توما
األبدیة. الشریعة من ینبثق الصفة، بهذه أنه، ویتضح السدید، العقل مع             یتوافق
الشرعیة صفة عنه وتسقط جائرًا، شرعًا ُیعَلُن العقل عن یحید ما بمقدار              ولكن
یملك ال الناس وضع من شرع "كل وأیضًا: العنف"(96). من ضربًا             ویمسي
ما، قضیة في حاّد فإذا، الطبیعیة. الشریعة من ینبثق ما بمقدار إّال الشرع               صفة

 عن الشریعة الطبیعیة، فهو َیبطل أن یكون شرعًا وُیمسي شرعًا فاسدًا" (97).

الذي البشري بالشرع یتعّلق التعلیم لهذا تطبیق وألحُّ أّول الحاضر، الوضع             في
وأصیل. أساسي الحیاة، في حق من إنسان كل به ویتمّیز به یتمتع ما               یتجاهل
اإلجهاز شرعیة ُتعِلن التي الرحیم والقتل باإلجهاض المتعلقة فالقوانین           وهكذا
یتمّیز ما منها، مفرَّ ال كلّیة مناقضة تناقض بریئة، بشریة كائنات على              المباشر
تساوي لمبدأ ثمَّ من وتتنّكر انتهاكه، یمكن ال الحیاة في حق من الناس جمیع                به



النطاق هذا في یدخل ال الرحیم القتل بأن االعتراض یمكن القانون. أمام              الجمیع
الطلب هذا ع ُتشرِّ حكومًة أن بید الكامل. بوعیه العالقة صاحب طلبه             إذا
المبادئ نقیض على والقتل، االنتحار تشریع حّد إلى تصل قد تنفیذه ص             وترخِّ
في نساهم الطریقة بهذه بریئة. حیاة كل وحمایة الحیاة بمناعة القائلة             األساسیة
في الثقة على تقضي لتصرفاٍت الطریق وإفساح الحیاة حرمة من            التقلیل

 العالقات االجتماعیة.

الفرد منفعة ال تناقض الرحیم والقتل اإلجهاض ع وتشجَّ تسوَّغ التي            القوانین
قانونیة شرعیة كل من مجّردة بالتالي وتمسي العامة، المنفعة بل            وحسب
إلى بالتحدید، یفضي، ألنه الحیاة، في اإلنسان حق فتجاهل غرو، وال             صحیحة.
العام، الخیر تحقیق یتصّدى ما أشد هو لخدمته، المجتمع ُجعل الذي الفرد              إلغاء
اإلجهاض ع یشرِّ مدني قانون كل أن ذلك عن وینجم تعّوض. ال مباشرة              بطریقة
إلزامًا ملزمًا حقیقیًا مدنیًا قانونًا یكون أن نفسه، بالفعل یبطل، الرحیم             والقتل

 أدبیًا.

  
قانون ألي یجوز ال التي الجرائم من إذن هما الرحیم والقتل اإلجهاض -73             
بل  تحّمل ال الضمیر، ُتلِزم ال القوانین هذه مثل تشریعها. یدَّعي أن             بشري
خطیر واجب وهو الضمیري، باالعتراض لها، التصدي واجب          المواطنین
واجب الرسولیة الكرازة من المسیحیون تلّقى الكنیسة تاریخ فجر           ودقیق.  منذ
.(14 بط2/13- ،7 (روم13/1- شرعیًا بة المنصَّ العامة للسلطات          الطاعة
(رسل5/29 الناس" من بالطاعة أولى اهللا "بان حازمًا إنذارًا أیضًا تلّقوا            ولكنهم
في بلیغًا مثاًال الحیاة، مهّددات شأن في وبالتحدید القدیم، العهد في أیضًا ونجد .(              
تصّدیتا العبرانیتان فالقابلتان المجحفة. أوامرها على والتمّرد للسلطة          التصّدي
فاستبقیتا مصر، ملك لهما قال كما تصنعا "لم ذكر: بكٍر كل بقتل فرعون               ألمر
الموقف هذا علیهما أملى ما على الوقوف من بّد ال ولكن (خر1/17).              الذكران"
الذي – هللا فالطاعة المرجع). (نفس اهللا" القابلتان خافت "لقد عمیق: حافٍز              من
القوة ُتوّلد التي هي – المطلقة بسیادته اعترافًا ُیخاف، أن وحده له              یحق
من هما والشجاعة القوة هاتان الجائرة. البشریة القوانین لمناهضة           والشجاعة
بذلك أنه منهم یقینًا السیف، بحدِّ وُیقَتلوا السجن في ُیلَقوا ألن المستعدِّین              نصیب

 "یتجّلى صبر الصدیقین وإیماُنهم" (رؤ13/ 10).



یجوز ال الرحیم، والقتل اإلجهاض ُیحلِّل الذي كالقانون ذاته في جائر قانون              كل
علیه"(98). التصویت وال تسانده، إعالمیة حملة في المشاركة "وال له            االمتثال
یكون قد برلمانًا تصویتًا ثمة أن یّتضح عندما خاصة ضمیریة معضلة تطرأ              قد
المرّخصة، اإلجهاضات عدد حصر إلى یهدف تقییدي، قانون دعم في            حاسمًا
األحوال هذه مثل للتصویت. مطروح أو به معمول تساهًال أشد قانون من              بدًال
إدخال إلى الداعیة الحمالت فیها تتواصل العالم في مناطق فثمة نادرة.             لیست
قدیرة. دولیة منظماٌت األحیان، معظم في وتدعمها، اإلجهاض، تساند           قوانین
بتلك أخذت التي المناطق وبخاصة – أخرى مناطق بالعكس، هناك،            بینما
جدیدة. فكٍر بوادر فیها تظهر بدأت – المّرة خبرتها وذاقت المتساهلة             التشریعات
أن البرلمان في عضٍو على تعّذر إذا أنه الواضح من هنا، المفترضة الحالة               في
اعتالن حال في له، یسوغ فإنه اإلجهاض، ُیجیز قانونًا تمامًا ُیلغَي أن أو               یتجّنب
ُیدلي أن الجمیع، عند وشیوعها اإلجهاض، على المطلقة الشخصیة           معارضته
من والتخفیف القانون هذا مثل أضرار من الحّد إلى تهدف لمقترحاٍت             بدعمه
ال فهو هكذا تصرف فإذا العامة. والخالق الثقافة صعید على السلبّیة             مفاعیله
بواجب بل شرعي بمسعى یضطلع بل ظالم، قانون في شرعیة ال بمساهمة              یقوم

 یؤول إلى الحّد من مفاعیله الجائرة.

  
مواجهة في الخلوقة النفوس یضع ما كثیرًا ُمجحفة تشریعات إدخال -74           
وذلك أنواعها، اختالف على المشاركة، شأن في شائكة ضمیریة           معضالت
علیهم ُیفرَّض أّال في حقهم تثبیت من الناس هؤالء على یتوّجب ما              بسبب
أن ویمكن أحیانًا تؤلم المفروضة الخیارات أدبیًا. ذمیمة أعمال في            االشتراك
للترّقي مشروعة إمكانات عن التخلي أو مثبَّتة مهنّیة بمراكز التضحیة            ُتلِزَمهم
أو ذاتها في حیادّیة إجراءات فیها تتحقق أن یمكن أخرى أحوال ثمة الوظیفة.               في
أن ویمكن مجملها، في جائرة تشریعیة تدابیر َتلحُظها إیجابیة إجراءات            حتى
أن بحٍق ُیخشى قد ثانیة، جهة من ولكن، مهدَّدة. بشریة خالئق صیانة عنها               ینجم
االعتداءات ضد المعارضة وإضعاف التشكیك إلى األعمال هذه بمثل القیام            یجرَّ
 على الحیاة، ال بل إلى التدرج شیئًا فشیئًا إلى مزید من اإلذعان لمنطق التساهل.

في العامة، بالمبادئ الشائكة، األدبیة المعضلة لهذه تنویرًا التذكیر، من بدَّ             ال
المخلصین الناس جمیع بل المسیحیون السیئة . األعمال في          شأن  المشاركة



في الصریحة مساهمتهم عن االمتناع إلى ثقیل، ضمیري واجب بداعي            مدعوون
فمن المدني. الشرع في مقبولة كونها على اهللا، شریعة تنافي التي             الممارسات
تتم المشاركة هذه الشر. في الصریحة المشاركة قطعًا یجوز ال األدبیة،             الناحیة
نوعّیته جهة من أم طبیعته جهة من سواء به، نقوم الذي العمل یتصف مّرة                كل
أو البریئة البشریة الحیاة یستهدف فعٍل في مباشر اشتراك بأنه معّین، إطار              في
یجوز ال المشاركة هذه أخالقي. الال وقصده الرئیسي الفاعل لنّیة إذعان             بأنه
ومطلوبة ملحوظة كونها مرتكز من أو الغیر حریة احترام بحّجة تبریرها             البتة
أدبّیة بمسؤولیة منوطة شخصیًا واحد كل ینّفذها التي فاألفعال المدني: الشرع             في
(روم2 اهللا أمام امرئ كلُّ یحاَكم سوف وعلیها منها، یتملَّص أن إلنسان یجوز              ال
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حق أیضًا هو بل وحسب أدبیًا واجبًا لیس الظلم ارتكاب في المشاركة              رفض
على البشري الشخص ُألرِغَم النحو هذا على األمر یكن لم ولو أساسي.              بشري
في مهدَّدة نفسها حرمته وأمست كرامته، الصمیم في یجافي فعٍل            ارتكاب
والخیر. الحقیقة اتجاه في التوّجه على وغایة، معنًى ترتكز، التي وهي             جذورها،
مكانًا نفسه المدني الشرع في له یجد أن یجب جوهري حق قضیة إذن               القضیة
والمؤسسات الُمساِعدة واألجهزة لألطباء ُیّقرَّ أن یجب المنحى هذا في            وحمایًة.
هذه مثل في المشاركة رفض إمكان الصحیة والمراكز والعیادات           االستشفائیة
الذین والتنفیذیة. واإلعدادیة االستشاریة أطوارها في الحیاة على          التعدیات
الجزائیة العقوبات من ال ُیعَفوا أن یجب الضمیري االعتراض إلى            یركنون
واالقتصاد والنظام القانون صعید على بهم یلحق ضرر كل من بل             وحسب،

 والوظیفة.

  
 "أحبب قریب حبَّك لنفسك" (لو10/27): "دافع عن الحیاة.

األوامر السلبّیة  أي األدبیة الحیاة.  األوامر طریق إلى ترشدنا اهللا وصایا -75          
وهي البشریة: الحریة ممارسة في المطلقیة طابع لها معّین، عمل عن تنهى              التي
بعض على اإلقدام أن لنا وُتبیِّن استثناء، بال ظرف كل وفي دومًا              تِصحُّ
على المخلوق اإلنسان وكرامة هللا محبتنا جذریة منافاة ینافي           التصرفات
بحسن أو النّیة بحسن التصرفات هذه عن نعوِّض أن یمكن ال ولذا              صورته:



مع تعارض وفي الناس، بین الشركة مع ُعضال تناقض في ألنها             النتیجة
 تصمیمنا األساسي على التوجه بحیاتنا نحو اهللا(99).

األهمیة. بالغة إیجابیة بوظیفة الناهیة األدبیة الوصایا تقوم المعنى، هذا            في
یجوز وال اختراقه یمكن ال الذي الحّد تعكس شرط بال تفرضها التي              "فاّلال"
الذي األدنى الحّد نفسه، الوقت في له، تبّین وهي دونه، ینحدر أن الحر               لإلنسان
بحیث مرة، ألف "النعم؟ یلفظ أن علیه منطلقه ومن یحترمه، أن             علیه
وبخاصة الوصایا، الوحید  (متى5/48). ُأُفَقه فشیئًا، شیئًا الخیر،         تصبح  وجهة
للسیر منهما بّد ال اللتین األولى والمرحلة االنطالق نقطة هي األدبیة،             النواهي
األولى "الحریة أوغسطینوس: القدیس كتب وقد الحریة. إلى المؤدیة الطریق            في
وانتهاك والغش والسرقة والفسق والزنى كالقتل [....] الجرائم عن التنّكب            هي
كل واجب وهو – مجانبتها في اإلنسان یبدأ فعندما ذلك. سوى وما              المقدسات
الحریة وال الحریة، بدایة هذا ولكن الحریة. إلى برأسه ینهد یبدأ –              مسیحي

 الكاملة"(100).

  
بنا تهیب الحقیقیة الحریة طریق على مسیرة منطلق هي تقتل" "ال وصیة -76             
محددة بمساٍع والقیام واضحة مواقف واتخاذ وتنشیطها الحیاة تعزیز           إلى
إلینا، الموكولین األشخاص تجاه مسؤولیتنا مارسنا ذلك فعلنا فإذا           لخدمتها.
هي سابغة عطیة من به أكرمنا لما هللا شكرنا الحقیقة، وفي األفعال في               وأبدینا،

 عطیة الحیاة (مز138/ 13- 14).

بها ف لیتصرَّ ال بها العنایة وواجب الحیاة مسؤولیة اإلنسان إلى الخالق وكل              لقد
العهد إله وكل لقد ومحبة. بأمانة ویعیشها بفطنة، علیها لیحافظ بل هواه              على
الذات وبذل والعطاء األخذ تبادل لُسنَّة وفقًا أخیه، إلى اآلخر، إلى إنسان كل               حیاة
اإلنسان سبیل في حیاته وذل اهللا ابن تجسد الزمان ملء بلغ فلما الغیر.               واستقبال
أفرغ وقد هذه. التبادل ُسنَّة تبلغ أن یمكن عمق أي وإلى سمّو أي إلى لنا                 وبّین
وائتمان التبادل ُسنَّة على جدیدین ومحتوًى معنى روحه، بموهبة           المسیح،
الناس بین ُیجري المحبة، في الشركة مصدر والروح، اإلنسان. على            اإلنسان
الثالوث سر في یقوم لما حقیقیًا انعكاسًا والتضامن، التآخي من جدیدًا             تیارًا
على یجود الجدیدة، الُسنَّة هو نفسه الروح ویصبح وتواهب. تبادل من             المقدس



الغیر، واستقبال العطاء تبادل في لیعیشوا مسؤولیتهم ویستدعي بالقوة           المؤمنین
 مشتركین في محبة یسوع المسیح، كّل بمقداره.

  
تقتل". "ال وصیة مالمح وترسم أیضًا تنعش التي هي الجدیدة الُسنَّة هذه -77             
واجب من النهایة، في علیه، یترتب ما یفهم أن جهته، من المسیحي،              فعلى
اهللا محبة وعظمة لمقتضیات وفقًا إخوته جمیع لحیاة والتعزیز والمحبة            االحترام
فعلینا سبیلنا في نفسه بذل قد ذاك بأن المحبة، عرفنا "وإنما المسیح: یسوع               في

 نحن أیضًا أن نبذل نفوسنا في سبیل إخوتنا" (1یو 3/16).

من یملیه وما اإلیجابي، محتواها في حتى إنسان، كل ُتلِزم تقتل" "ال              وصیة
في تدّوي فهي غرو، وال البشریة. للحیاة والترقیة والمحبة االحترام            واجب
عقده الذي األصیل للوعد یبلى ال صدًى وكأنها األدبي، ووعیه إنسان كل              ضمیر
ضوء في یدركوها أن الجمیع بإمكان الوصیة، هذه اإلنسان، مع الخالق             اهللا
،(8 (یو3/ یشاء حیث یهبُّ الذي الروح قوة بسر یمتثلوها أن وبإمكانهم              العقل،

 وُیلهم ویحّرك كل إنسان یعیش في هذا العالم.

إلى تدفعنا محبة خدمة إذن هي للغیر، تأدیتها إلى مدعوون كلنا نحن التي               الخدمة
الضعیف حیاة سیما وال وترقیتها، القریب حیاة حمایة على دومًا نعمل             أن
على نعمل أن جمیعًا علینا أیضًا، واجتماعیة فردیة مسؤولیة تلك            والمهدَّد.
مجتمع ركیزة شرك، وال قید بال البشریة، الحیاة احترام من فنجعل             تنمیتها

 متجدد.

امرأة، وكل إنسان كل حیاة واإلكرام بالمحبة نعاِمل أن هو منا ُیطلب ما               إن
أخیرًا تبدأ أن إلى الموت، أمارات تسوده زمان في ونحن وجرأة، بثبات              ونسعى

 حضارة جدیدة، حضارة حیاة تنبع من الحقیقة والمحبة.

  
  

 الفصل الرابع

 "فلي قد فعلتموه"

 حضارة جدیدة للحیاة البشریة

  



وشعب الحیاة شعب :(9 (1بط2/ بعجائبه" لإلشادة اهللا اصطفاه شعب            "إنكم
 للحیاة

من عطیًة تلّقْته وخالص. فرح وینبوع بشرة اإلنجیل الكنیسة تلقَّت لقد -78"            
الذین الرسل من تلّقته .(18 (لو4/ المساكین" "لیبشر اآلب أرسله الذي             یسوع
وتوجس .(20 -19 /28 متى ،16/15 (مر أجمع العالم إلى یسوع             أرسلهم
إن لي "الویل الرسول: إنذار صدى البشارة، هذه من ُوِلدت وقد یوم، كل               الكنیسة
الكنیسة یمّیز ما هي السادس:  "البشارة بولس كتب وقد .(16 (1قو9/ ُأبّشر"             لم

 نعمًة ودعوة، وما یحّدد صمیم هویتها. لقد ُوِجدْت لُتبّشر" (101).

یسوع الرب رسالة في المساهمة إلى الكنیسة یدفع وناشط متكامل عمل             البشارة
البشارة مترابطة،  عمل وبطریقة ثم، من وتتضمن، والملكیة. والكهنوتیة          النبوّیة
المتطوعین كل یجّند كنسي عمل الصمیم، في إنها، المحبة . وخدمة            واالحتفال

 لإلنجیل، وكال بحسب مواهبه وخدمته.

هو الذي اإلنجیل من یتجزأ ال جزٌء وهي الحیاة ، بشارة  إنجیل أیضًا هي              تلك
ُأرِسْلنا وأّننا عطّیة تلّقیناه أننا فیه ُیساندنا اإلنجیل. هذا َخَدَمة نحن المسیح.              یسوع
فنحن ثم، ومن .(8 (رسل1/ األرض" أقاصي "وحتى جمعاء للبشریة به             لننادي
نعّرف أن نرید الحیاة،  وهكذا خدمة في الحیاة شعب الشعور بأننا هذا            نكّن

 بأنفسنا أمام الجمیع.

  
هذا وألن الحیاة ، وهبنا  إنجیل حبه، مجانّیة في اهللا، الحیاة  ألن شعب            79- نحن
(1قور الكریم بدمه افتدانا (15 (رسل3/ الحیاة" "سید وخّلصنا. غّیرنا            اإلنجیل
من تستمد أغصانًا إلیه ردَّنا المعمودیة بفسل 1بط1/19) ،7/23 ،6/20          
أن وعلینا للحیاة شعبًا ُجدِّدنا لقد .(15/5 (یو وخصبها ماویتها نفسها             الشجرة

 نتصرف هكذا.

واجب بل وكبریاء ُعْجب مدعاة لیس الحیاة خدمة في وكوننا ُمرَسلون :             نحن
2/9). شریعة (1بط بآیاته" لإلشادة اهللا اصطفاه "شعب أننا إدراكنا من            ینبع
في ونموذجها مصدرها نجد التي المحبة مسیرتنا ، وتساند ُخطانا تهدي            المحبة

 ابن اهللا المتأنس الذي "بموته وهب العالم الحیاة" (102).

  
 ذاك الذي رأیناه وسمعناه نبّشركم به" 1یو1/ 3): إعالن إنجیل الحیاة



ذاك بعیوننا، رأیناه الذي ذاك سمعناه، الذي ذاك البدء، منذ كان الذي "ذاك -80              
أنتم لتشاركونا به نبشركم الحیاة.... كلمة من یدانا لمسته الذي ذاك تأملناه،              الذي
به ننادي غیره أحد من وما الوحید ، اإلنجیل هو 3). یسوع -1 (1یو1/              أیضًا"

 ونشهد له.

وبه (1 (1یو1/ الحیاة" "كلمة بالحیاة،  ألنه نبشر إنما بیسوع نبشر            عندما
عند كانت التي األبدیة، "الحیاة نفسه هو بل ال ،(1/2 (1یو الحیاة"              "تجّلت

 اآلب، فتراءت لنا" (1یو 1/2).

األرضیة حیاتنا تكتسب وال الروح، بموهبة الناس إلى انتقلت قد الحیاة             هذه
 معناها الكامل إّال بمقدار ما تتوّخى الحیاة في ملئها، أي الحیاة األبدیة.

یّتسم بما له ونشهد نعلنه أن إلى بحاجة فنحن الحیاة  هذا، نستنیر  بإنجیل دمنا              وما
وقاهر جّدة(103) كل مصدر نفسه یسوع هو اإلنجیل وألن مذهلة ، جّدة             به  من
ما كل یتخّطى فهو (104) الموت إلى والمفضي الخطیئة عن الناجم             "التهّرم"
الشخص كرامة بالنعمة، ُرِفعت، منیف شاهق أي إلى ویكشف اإلنسان            یتوقعه
تأمالته: أحد في النیصي غوریغوریوس القدیس عنه عّبر ما وهذا            البشري.
ما والهباء، والقذى التراب اإلنسان الكائنات، بین شیئًا ُیحَسب ال الذي             "اإلنسان
یستطیع ال الذي الكائن لذاك ألیفًا یصیَر حتى الكون إله ابن بالتبّني یصبح               إن
وثبة وأي فكر وأي كالم وبأي وعظمته. سمّوه ویدرك ویسمعه یراه أن              إنسان
المائت هو طبیعته: اإلنسان یتخّطى فیها السابغة؟ النعمة بهذه اإلشادة یمكن             روح
إلهًا" یصبح واإلنسان أبدیًا یصبح والزمنيُّ فانیًا ال یصبح والفاني خالدًا،             یصبح

.(105) 

ال بوجه اإلنسان بها َیْنَعُم التي الكرامة لهذه وفرح شكر عاطفة من یتمّلكنا ما                إن
رأیناه ما "إن البالغ: هذا من اإلفادة في الناس جمیع ُنشرك أن إلى یدفعنا                یقاس،
أن الضروري من .(1/3 (1یو أیضًا" أنتم لتشاركونا به نبشركم سمعناه             وما
تالفیف أقصى إلى وندخله إمرأة وكل رجل كل قلب الحیاة إلى            نوصل  إنجیل

 المجتمع بأسره.

  
یدعونا قریب حّي بإله البشارة وهو اإلنجیل، ُنعلن  قلب  هذا أن أوًال علینا -81            
تأكید وهو األبدیة، الحیاة رجاء على قلبنا ویفتح حمیمًا، اتحادًا به االتحاد              إلى
عالقة حیاَة البشریة الحیاة واعتبار وجسدیته، وحیاته اإلنسان بین القائم            الرباط



یسوع بین المذهلة الصلة إعالن وهو حبه، آیات من وآیة وثمرًة اهللا من               وهبًة
"العطاء إعالن وهو إنسان، كل في یسوع وجه م نتوسَّ تجعلنا والتي إنسان              وكل

 الكامل" واجبًا ومجاًال تتحقق فیه الحریة إلى أقصى حدودها.

أن یمكن الذي اإلنجیل جمیع  مفاعیل  هذا ُنظِهر أن نفسه، الوقت في            ویجب
ال مقّدسة وموهبة اهللا، عطایا من نفیسة عطیة البشریة الحیاة یلي: بما              نّلخصه
الرحیم والقتل المتعّمد اإلجهاض أن خصوصًا ذلك عن وینجم انتهاكها.            یمكن
أن یجب بل قتلها، نحّرم أن یكفي ال البشریة فالحیاة باتًا. رفضًا              مرفوضان
نقبله الحب في معناه تكتسب فالحیاة ومحبة. عنایة من لدینا ما بكل              نحمیها
ویصبح حقیقتهما ذروة اإلنسان، عند واإلنجاب، الجنس یبلغ وهكذا           ونهدیه،
أداة یصیرا أن ویمكن معنًى، الحب، هذا غمرة في أیضًا، وللموت             للعذاب
وعلى العلم على تفرض الحیاة حرمة یكتنفهما. الذي السّر استمّر وإن             خالص
ویحمي یحترم أن بأسره المجتمع وعلى الكامل، ونمّوه اإلنسان یتوّخیا أن             التقنیة

 ویعّزز كرامة شخص بشري في كل مراحل وجوده وظروف حیاته.

  
بجرأة البالغ هذا نعلن أن علینا الحیاة لخدمة یتطّوع شعبًا حقًا نكون لكي -82              
الكرازة، أنماط وكل المسیحي التعلیم في باإلنجیل،  ثم مناداة ُأولى منذ            وثبات،
سین والمدرِّ المرّبین على ویقع تربوي . مسعًى كل وفي الشخصي الحوار            في
النتویه  باألسباب واجب والالهوتیین المسیحي التعلیم       وأساتذة
وإلى الطریقة، بهذه بشریة. حیاة كل احترام وتدعم تعّلل           األنتروبولوجّیة  التي
أن یمكننا والمتألقة، األصیلة جّدته الحیاة  في إظهار  إنجیل إلى سعینا           جانب
كیف والخبرة، العقل ضوء في أیضًا، یكتشفوا أن في الناس جمیع             نساعد
كیانه معنى له ویكشف اإلنسان على النور ُیفیض أن المسیحي البالغ             یستطیع
مع والحوار اللقاء مواطن من نفیس هو ما على أیضًا نقع أن ویمكننا               ووجوده.

 غیر المؤمنین، فنسعى كّلنا معًا إلى إنشاء حضارة جدیدة للذود عن الحیاة.

العقیدة الكثیرون ینبذ وإذ جانب، كل من المعارضة اآلراء تهاجمنا            وفیما
بما أیضًا نحن إلینا یتوجه بولس أن نشعر البشریة، الحیاة شأن في              الصحیحة
وأنِذر ووّبخ وقته وبغیر بوقته فیه وألحّْ اهللا كالم "أعلن طیموتاوس: به              ناشد
صدًى تجد أن یجب المناشدة هذه .(4/2 (2طیم التعلیم" في ورغبة بصبٍر              وِعظ
مختلف ومن مباشرة یشاركون الكنیسة، في الذین، كل قلب في جدًا             بلیغًا



نتَّعظ أن األساقفة، نحن أوًال، وعلینا الحقیقة. "معلمة" الكنیسة رسالة            المناصب،
أن على السهر واجب أیضًا وعلینا یكّلون. ال الحیاة  ُرسًال فنصیر  إلنجیل            بها
وأن الرسالة، هذه في إثباته إلى عدنا الذي التعلیم انتقاص، وبغیر بأمانة              ننقل،
أن ویجب تنافیه. عقیدة كل ضد المؤمنین لتحصین الالزمة اإلجراءات            نتخذ
كلّیات في المقّدسة العقیدة معرفة وتعمَّق وُتفّسر ُتنَشر أن على خصوصًا             نحرص
المناشدة هذه (106) الكاثولیكیة المؤسسات وسائر واإلكلیریكیات         الالهوت
على  التدریس القّیمین وجمیع والرعاة الالهوتیین كل أیضًا یسمعها أن           یجب
الموكول الدور من اقتناعهم منطلق فمن الروحي : واإلرشاد المسیحي           والتعلیم
بأفكار باإلدالء ولرسالتهم للحقیقة التنّكر مسؤولیة البتة یتحّملوا أّال علیهم            إلیهم،

 شخصیة تنافي  إنجیل الحیاة  الذي تنطق به السلطة الكنسیة وتفّسره بأمانة.

تواطؤ كل نرفض وأن والجفاء العداوة نهاب أّال یجب اإلنجیل هذا نعلن              عندما
الدنیا في نكون أن علینا .(12/2 (روم الدنیا هذه ذهنیة إلى ُیعیداننا التباس               وكل
المسیح من تأتینا التي القوة بفضل وهذا (17/16 ،19 (یو15/ الدنیا من              ال

 الذي غلب العالم بموته وقیامته (یو 16/33).

  
 "أشكر لك كل هذه المعجزات" (مز 138/14): االحتفال بإنجیل الحیاة.

أن ثم، من وعلینا، الحیاة". خدمة في "شعبًا العالم هذا إلى مبعوثون، نحن -83              
هذا یصبح أن یجب ذلك، الحیاة.  وإلى بإنجیل حقیقیًا بشرانا  احتفاًال من            نجعل
ممیزًا مكانًا اإلیحاء، بلیغة وطقوس ورموز شعائر من یتضمَّنه بما            االحتفال،

 ومرموقًا لنقل هذا اإلنجیل، بكل روعته وعظمته، إلى اآلخرین.

تأملیة (107). اآلخرین  نظرة ولدى فینا نتعَّهد أن شيء، كل قبل الُمِلّح من             ولذا،
(مز َعَجبًا منه وجعل اإلنسان خلق الذي الحیاة بإله اإلیمان من تولد النظرة               هذه
من علیه هي ما ویدرك عمقها في الحیاة یرى من نظرة هي .(14 /138              
السیادة یّدعي ال من نظرة هي والمسؤولیة. الحریة إلى ودعوة وروعة             مّجانیة
إنسان كل وفي الخالق شعاع شيء كل في ویتوّسم عطّیة، یتقّبلها بل الحیاة،               على
أمام الجزع إلى تنساق ال النظرة هذه مز8/6). ،1/27 (تك الحیة             صورته
هذه تتحسس بل الموت، على المشرف أو والمهّمش والمعّذب           المریض
أن مستعدة الظروف، هذه في وهي، معناها، اكتشاف إلى وتسعى            األوضاع

 توجس في وجه كل إنسان نداًء إلى اللقاء والحوار والتضامن.



هذه جمیعًا لنا تكون أن مأخذ، كل الدیني الذهول منا أخذ وقد لنا، حان                لقد
ذلك إلى دعانا كما واإلكرام ، إنسان  باإلجالل كل معاملة إلى ثانیة فنعود             النظرة،
شعب المیالد(108). مناسبة في اإلذاعیة بالغاته من بالغ في السادس            بولس
فرح یصدح  بأناشید أن إّال التأملیة النظرة هذه بحافز یمكنه ال الجدید             المفتَدین
كل دعوة ثمن،  ولسّر كل تتخّطى حیاة عطیة من اهللا من ناله لما وشكر               وتسبیح
لها نهایة ال شركة وفي النعمة، حیاة في بالمسیح نصیب له یكون أن إلى                إنسان

 مع اهللا خالقه وأبیه.

  
 االحتفال بإنجیل الحیاة هو االحتفال بإله الحیاة:

منها الحیاة. أشكال من آخر شكل كل مصدر األبدیة بالحیاة نحتفل أن              84-"یجب
الحیاة هذه طاقاته. بمقدار الحیاة في ما، بطریقة یشارك، كائن كل الحیاة              یتلّقى
أشكال من شكل كل وتحفظها. الحیاة أشكال من شكل كل من األسمى              اإللهیة
حیاة. مبدأ وكل حیاتنا تفوق التي الحیاة هذه من تنبعان حیاة حركة وكل               الحیاة
تقتبس ومنها والنبات كلها الحیوانات تحیا أیضًا وبها خلودها النفوس تستمد             منها
الحیاة. تعطیهم فالحیاة ومادة، روح من المصنوعون الناس وأّما شرارة.            أصغر
بل ال للبشر، حبها بفیض إلیها وترّدنا تثیبنا فالحیاة عنها، نتخّلى أن لنا اتفق                وإذا
قلیٌل الحیاة هذه الخلود. وإلى الكاملة الحیاة إلى ونفوسًا، أجسادًا تقودنا، بأن              َتِعُدنا
حّي كائن كل الوحید. ونبعها الحیاة سبب حیاة، مبدأ إنها حیَّة! إنها فیها: نقول                أن

 علیه أن یتأملها ویسّبحها: إنها الحیاة التي ُتفیض الحیاة بغزارة" (109).

المزامیر، صاحب مثل نسّبح والجماعیة، الیومیة  الفردّیة في  الصالة أیضًا،          نحن
13 /138 (مز أجنَّة عیناه ورأتنا أمهاتنا جوف من َنَسَجنا الذي أبانا اهللا              ونبارك
فأدهْشت. أعجزَت ألنك لك "نعترف قائلین: فرحًا ونفیض ونتهّلل ،(16 -15 ،            
من بالرغم الفانیة، الحیاة "هذه نعم، .(14 /138 (مز معجزات" أعمالك             إنما
ومعجزة مذهلة حقیقة هي المحتومة، وهشاشتها وآالمها وغوامضها          مضایقها
یبدو وال هذا .(110) متهّللین" ونمّجده نسبحه بأن جدیر وحدٌث ومؤّثرة             متجّددة
كرامة اهللا منحه بل وحسب: الخلق روائع أعظم من رائعًة وحیاته اإلنسان              لنا
یموت، أو یحیا إنسان كل وفي یولد طفل كل ففي .(7-6 (مز8/ إلهیة               شبة
الحي اهللا آیة إنسان، كل في به نحتفل المجد هذا اهللا: مجد صورة               نكتشف

 وأیقونة یسوع المسیح.



إلى عطّیة، تلقیناها التي للحیاة وشكرنا إعجابنا عن اإلعراب إلى مدعّوون             نحن
بل وحسب والجماعیة الشخصیة الصالة في ال وإیصاله الحیاة  وتقدیره           تقبل  إنجیل
هنا نذكر أن من بّد وال اللیترجیة  خصوصًا. االحتفال  بالسنة          في
المسیحي حیاة في یسوع الرب لحضور فاعلة عالمات          خصوصاً  األسرار  وهي
قّوة من لهم توّفره بما اإللهیة الحیاة شركاء الناس تصیِّر إنها الخالصي:              وعمله
والموت. والعذاب الحیاة معنى الحقیقة، ملء في لیدركوا، منها بّد ال             روحیة
مغزى حقیقة اكتشفنا إذا باألسرار، االحتفاالت وبخاصة اللیترجیة،          االحتفاالت
ملء عن فأكثر أكثر تعّبر أن على قادرة فهي قدرها، حّق وقّدرناها              طقوسها،
في باالشتراك نعیشها أن في وتساعدنا والموت والعذاب الحیاة شأن في             الحقیقة

 سّر المسیح الفصحي الذي مات وقام.

  
والرموز الطقوس أیضًا ونبرز نقدِّر علینا  أن الحیاة ، نحتفل  بإنجیل عندما -85          
أوقات إنها أنواعها . على والشعبیة الثقافیة واألعراف التقالید بها تحفل            التي
المتفتحة، الحیاة فرح والثقافات، البالد عبر فیها، یتجّلى لقاء وأشكال            لقاء
ومرافقة والمحتاج، بالمعّذب واالهتمام وحمایتها، بشریة حیاة كل          واحترام

 الُمِسّن والمدنف، والمشاركة في أسى المحزونین ورجاء الخلود والتشّوق إلیه.

،1991 مجمع في الملتئمین الكرادلة فكرة على وبالموافقة الصدد، هذا            في
یتحقق بدأ كما الحیاة" "بیوم العالم، بلدان مختلف في سنة كل ُیحَتَفل أن               أقترح
به وُیحتفل "الیوم" هذا ُیهیَّأ أن ویجب األسقفیة. المجالس بعض بمبادرة             ذلك
األساسي والهدف الناشطة. ومساهمتها المحلّیة، الكنیسة عناصر جمیع          بمشاركة
المجتمع، في الكنیسة في والِعیل، الضمائر في یتغلغل أن "الیوم" هذا إقامة              من
مع ظروفها، كل وف مراحلها كل في وقیمتها، البشریة الحیاة بمعنى             االعتراف
أن دون من ولكن الرحیم، والقتل اإلجهاض خطورة إلى خصوصًا االنتباه             لفت
أوضاعها في لها نتنّبه أن تستحق التي ووجوهها الحیاة صروف بقیة             نتجاهل

 الخاصة، بمقتضى ما ُیوحیه تطّور كل وضع على حدة.

  
یتم أن یجب ،(1 (روم12/ اهللا عند الَمْرضیَّة الروحیة العبادة روح في -86             
الذات. وبذل القریب محبة في الیومي ، في  الواقع الحیاة  خصوصًا          االحتفال  بإنجیل
خالصًا وتسبیحًا ومسؤوًال، حقیقیًا الحیاة على انفتاحًا كله وجودنا یصبح            هكذا



التقادم من كثیر في یتحقق ما وهذا الهدیة. بهذه أكرمنا الذي هللا              وشكرًا
وشیوخ، شّبان وبالغون، أطفال ونساء، رجال بها یقوم والخفّیة           المتواضعة

 مرضى وأصحاء.

یتم  االحتفال بها التي البطوالت، َمْنَبت هي والمحّبة باإلنسانیة الغنیة القرائن            هذه
وبها كاملة ، تضحیًة الذات اإلنجیل  ببذل هذا ُتعلن ألنها الحیاة ، بإنجیل            بأبٍّهة
من سبیل في الذات بذل وهي ذروتها: وأسمى بهائها أسمى في المحبة              تتجّلى
أي یسوع أظهر به الذي الصلیب سر في االشتراك إنها .(13 (یو15/              نحّب
بذًال الذات ببذل الحیاة هذه تكُمل وكیف إنسان، كل حیاة نظره في تقتضیه،               ثمن
أعمال على القائمة الیومیة البطولة هناك الخارقة، األعمال جانب إلى            كامًال.
من الصحیح. الحضاري وجهها في الحیاة ُتثري المشاركة من كبیرة أو             صغیرة
تم إذا التبرع، باألعضاء.   هذا التبّرع خصوصًا نذكر أن من بّد ال األعمال              هذه
فرصًة الشفاء، من أحیانًا الیائسین للمرضى یتیح األخالقیة، القواعد           بمقتضى

 جدیدة الستعادة الصحة بل الحیاة.

وأبلغها! أخصبها وما – الصامتة الشهادة حسابها في یدخل الیومیة البطولة             هذه
لعیالّهنَّ حدود بال ذواتهن یكّرسن اللواتي الجریئات األمهات "جمیع شهادة –           
التضحیات كل ویواجْهَن األتعاب كل ویتحمَّلن األوالد یْنِجْبَن عندما           ویتعذْبن
دائمًا، یلَقْین ال البطالت "األمهات هؤالء .(111)" عندهنَّ ما أجمل            لیورْثَنهم
الحضارة نماذج فإن وبالعكس، محیطهن، في سندًا برسالتهن، القیام           في
األمومة. تشّجع ال االجتماعي االتصال وسائل وتنشرها تدعمها التي           المعاصرة
وال مارسها التي والتضحیة والعّفة األمانة فضائُل ُتعَلن والحداثة التقّدم            فباسم
علیها عفى قد قیمًا المسیحیات واألمهات الزوجات من جمهور یمارسها            یزال
لُكنَّ أشكر المظّفر! ُحبَّكن البطالت، األمهات أیها ، لُكنَّ نشكر إننا [.....]             الزمن
المسیح، إن [......] بحیاتكن التضحیة َلُكنَّ نشكر وبمحبته. باهللا المقدامة            ثقتكن
إلیُكنَّ یعید أن قادٌر فهو قّدْمُتنَّها. التي العطیة إلیُكنَّ یعید الفصحي، سّره              في

 الحیاة التي قّدْمُتنَّها له قربانًا" (112).

  
:(14 (یع2/ أعمال؟" بال اإلیمان یّدعي أن إخوتي، یا اإلنسان، ینفع             "ماذا

 خدمة إنجیل الحیاة.



الحیاة ونعّزز ندعم أن علینا الملكیة، المسیح وظیفة في المشاركة بحكم -87            
الشخصیة السیرة شهادة تترجمها الخدمة هذه المحبة. خدمة طریق عن            البشریة،
ونجدنا السیاسي. وااللتزام االجتماعي واإلنعاش المجاني التطّوع أنماط          ومختلف
في هي الموت" "حضارة حي الحاضر ، الوقت في جدًا ملّحة بإزاء  ضرورة             هنا
نحن هذان قبل ولكن، الغالبة! هي وكأنها الحیاة" "حضارة مع عنیف             تجابه
جاء ما حد على ،(5/6 (غل بالمحبة" العامل "اإلیمان من نابعة ضرورة              بإزاء
أعمال؟ بال اإلیمان یدَّعي أن إخوتي، یا اإلنسان، ینفع "ماذا یعقوب: رسالة              في
لهما لیس عریانة أخت أو عریان أخ فیكم كان فلو یخلِّصه؟ أن اإلیمان               أبوسع
ُتعطوهما ولم واشبعا، فاستدفئا بسالم "اذهبا أحدكم: لهما وقال یومهما،            قوت
یقترن لم فإن اإلیمان وكذلك قولكما؟ ینفع فماذا الجسد، إلیه یحتاج مما              شیئًا

 باألعمال صار میتًا في حد ذاته" (یع2/ 14- 17).

نعتني أن علینا وتمّیزنا : تنعشنا أن یجب ذهنیة حالة تفترض المحبة             خدمة
تالمیذ بصفتنا مدعّوون، نحن مسؤولیتنا. إلى اهللا َوَكَلُه إنسانًا بصفته            باآلخر
ملحوظ إیثار مع ،(37 -29 (لو10/ إنسان كل "أقرباء" نكون أن إلى              یسوع،
والعریان والغریب والعطشان الجائع ُنسِعف عندما وحاجة. وعزلة فقرًا           لألكثر
المعذب والمریض الوالدة على المشرف الطفل وكذلك – والسجین           والمریض
"كّلما نفسه: بذلك صّرح كما یسوع ُنسِعف فإنما – الموت على             والمشرف
(متى صنعتموه" قد فلي الصغار، هؤالء إخوتي من لواحْد ذلك من شیئًا              صنعتم
كلمات وقضاء نداء من ُمفلتین أنفسنا نحسب أن نستطیع ال ولذا .(25/40            
تكّرم أن "أتوّد الیوم: حتى قائمًا وقعها یزال ال التي الفم الذهبي یوحنا               القدیس
بأقمشٍة الكنیسة، في هنا، تكرمه ال عاریًا. وجدته إذا تحتقره ال المسیح؟              جسد

 من حریر، في حین تدعه خارجًا یقرص من البرد والعري" (113).

أن المسموح من فلیس عمیقاً : تناغمًا تتناغم أن یجب الحیاة، تجاه المحبة              خدمة
مقدسة البشریة الحیاة ألن والتفریق، التحّیز من شيء على الخدمة هذه             تأتي
إذن تتجزأ.  فعلینا ال التي الخیور من إنها وأوضاعها: مراحلها كل في             وحصینة
لنبلغ ذلك ن أعمق إلى نتوّغل أن أألولى بل الكل ، وحیاة الحیاة بكل ُنعَنى                أن

 إلى جذور الحیاة والحب.

القرون،  حكایة عبر تكّونت، امرأة، وكل رجل كل یشمل عمیق حب منطلق             فمن
تثیر الحیاة خدمة في مؤسسات والمدنّیة الكنسّیة الحیاة على عجیبة  أدخلت            حب



تواصل أن مسیحیة جماعة كل على یجب الحكایة هذه نزیه. مراقب كل              إعجاب
ولهذه متجددة. مسؤولیة وبروح متنّوع واجتماعي راعوي عمل عبر           تدوینها
وأن وناشطة، واعیة أنماطًا الطالعة، الحیاة مرافقة في نستعمل، أن یجب             الغایة
أعباء وتحمُّل ولد إنجاب عن ُیحجمن ال اللواتي األمهات جانب إلى             نكون
أو المهّمشة بالحیاة كذلك نعنى أن ویجب األب. مساعدة عن بمعزل حتى              تربیته،

 المعّذبة وال سیما في مراحلها األخیرة.

  
على إنسان كل یحمل وشجاعًا تربویاً  صبورًا یستدعي  عمًال هذا كل -88          
دعم  التطّوعات یتطلب وهذا (غل6/2)، اآلخرین بأعباء        النهوض
یفترض  إقامة كما الشبیبة، صفوف في سیما وال المستمرة،          للخدمة  ومساندتها

 مبادرات ومشاریع محددة  وثابتة ومستوحاة من اإلنجیل.

الحیاة شؤون التزام في وجّدیة بمهارة استثمارها یمكن كثیرة وسائل            ثمة
سندًا الطبیعیة  واعتبارها بالوسائل النسل تنظیم تشجیع  مراكز من بّد ال           الطالعة.
بكل االعتراف إلى ذلك فیؤول المسؤولة، واألمومة المسؤولة لألبّوة           راسخًا
ها وموج معلال خیار كل ویصبح ذاته، حّد في واحترامه الولد، من ابتداًء              إنسان،
األزواج أیضاً  مستشارو هناك الكامل. الذات وبذل العطاء بمیزان          وموزونًا
ضوء في والوقایة، المشورة نطاق في ممّیز بعمل یقومون           والعیل  الذین
وبإمكانهم والجنس، واألسرة الشخص إلى المسیحیة والرؤیة تتناغم          انتروبولجیة
كل ویرافقوا ویساندوا والحیاة، الحب معنى اكتشاف في قّیمة مساعدة یؤدوا             أن
استقبال ومراكز الحیاة دعم للحیاة".  مراكز "معبدا وصفتها رسالتها في           أسرة
المراكز هذه نشاط بفضل البازغة. الحیاة خدمة في أیضًا وُدوُرها  هي            الحیاة
ثانیة یكتشفوا أن كثیرات عازبات وأمهات كثیرون معّذبون أزواج           استطاع
ومخاوفهم مصاعبهم على لیتغّلبوا ودعم بعون یحظوا وأن وقناعات حیاة            دواعي

 بإزاء حیاة منتظرة عن قریب أو دخلت العالم منذ قلیل.

مؤسسات تقوم تهّمش أو مرض أو انحراف وحاالت ُمربكة أوضاع مواجهة             في
العقل ومرضى ر الُقصَّ استقبال وجماعات المدمنین تأهیل جماعات          أخرى:  منها
للمعاقین.  هذه وبخاصة التضامن وجمعیات السیدا بمرض العنایة         ومراكز
إنسان كل لتعطي تستنبطه أن المحبة تستطیع لما بلیغ تعبیر هي             المؤسسات

 دواعي جدیدة للرجاء وإمكانات راهنة للعیش.



تجد أن أیضًا المحبة على نهایتها، على البشریة الحیاة ُتشرف عندما             وأخیرًا،
طورهم في العجزة،  والمرضى وبخاصة الُمسّنون لیتمكَّن المناسبة         الطرق
ُتلّبي التي األجوبة وتلّقي حقیقیة، بشریة مساعدة من االستفادة من            األخیر ،
شيء من ما األحوال، هذه في وعزلتهم. بمخاوفهم یتعلق ما سیما وال              حاجاتهم
مؤسسات في عونًا تلقى أن تستطیع األسرة ولكن األسرة، محّل یحّل أن              یمكن
واالستغاثة المخففة ، في  العالجات الضرورة، دعت وإذا االجتماعیة،         الغوث
أو إقامة مراكز في بنشاطها تقوم التي المناسبة واالجتماعیة الصحیة            باألجهزة

 في مراكز عنایة عامة أو منزلیة.

فهّویتها العنایة : وُدور والعیادات في  المستشفیات خصوصًا النظر إعادة          ویجب
الموت، على الُمشرفین بالمرضى ُتعنى مؤسسات كونها في تنحصر ال            الحقیقیة
معناها في ر وُتفسَّ ُتفهم والموت والعذاب األلم حیث أمكنًة أوًال كونها في              بل
هذه تتجّلى أن یجب خاصة وبطریقة الممّیز. والمسیحي األصیل           البشري
والمرتبطة والراهبات، للرهبان التابعة المؤسسات في وفعًال         الهویة  صراحة

 بطریقة ما بالكنیسة.

  
المبادرات جمیع وكذلك الحیاة، لخدمة المخصصة واألمكنة الُبنى هذه -89          
حالة، كل في الظروف توحیها والتي والتضامن التعاضد إلى الهادفة            األخرى
أهمیة  إنجیل من عمیقًا اقتناعًا ومقتنعین ومتفّرغین، أسخیاء منّشطین إلى           بحاجة

 الحیاة  لخیر األفراد والمجتمع.

والصیادلة األطباء الصحي: الجهاز إلى موكولة ممّیزة مسؤولیة          هناك
والمدیرین والراهبات والرهبان والمرشدین والممرضات       والممرضین
القرائن في وَخَدَمُتها. البشریة الحیاة َحَرسُة الوظیفة، بحكم إنهم،           والمتطّوعین .
التالعب لخطر المسؤولون هؤالء تعّرض ربما الراهنة، واالجتماعیة          الحضاریة
إلیه تؤدي قد ما بسبب وذلك الموت، بقرار التحكم لخطر بل ال الحیاة،               بمقّدرات
في الطبیعة. من النابعة األخالق مبادئ عن اإلغضاء من الطّبیة والفنون             العلوم
معناها تستمدَّ أن من بّد ال التي مسؤولیتهم الیوم تتعاظم التجربة، هذه              مواجهة
وظائف علیها ترتكز التي األخالقیة المبادئ تلك من األقوى ودعمها            األعمق
التهاون یمكن وال عضویًا، التصاقًا الوظائف بتلك ملتصقة مبادئ وهي            الصحة،



ُیلزم والذي ِقَدِمه رغم حدیثًا یزال ال الذي هیبوقراطوس َقًسم بذلك ُیقرُّ كما               فیها،
 كل طبیب أن یتعهَّد احترام الحیاة البشریة وُقدِسّیتها احترامًا مطلقًا.

االعتراض أیضاً  ممارسة یقتضي بریئة بشریة حیاة لكل المطلق          االحترام
ُیعتَبر أن البتة یمكن ال "فالقتل" الرحیم. والقتل المتعمَّد اإلجهاض            الضمیری  حیال
ینافي، فذلك المریض: لطلب فقط االستجابة النّیة كانت وإن حتى طبیا،             عالجًا
البحث وحتى وعنیدة. قویة للحیاة "َنَعم" بأنها ُتعرف التي الطب مهنة             بالعكس،
البشریة تؤذن باهرة وعود من علیه ینطوي وما الطبیة، – الحیاتیة الشؤون              في
والتطبیقات والمباحث االختبارات من دومًا یتأّبى أن یجب وجلیلة، جدیدة            بفوائد
إلى یتحّول بل الناس خدمة في یعود فال وحصانته، اإلنسان كرامة یجافي              ما

 وسائل قهر، وإن بدا في الظاهر لونًا من ألوان النجدة اإلنسانیة. 

  
مساهمة یؤّدون إنهم ممّیزة: مهّمة المجانیة  لهم الخدمة في          90- المتطّوعون
السخّیة والمحبة المهنیة الكفاءة بین جمعوا إذا الحیاة خدمة في            قّیمة
البشري التعاطف مجرد من بعواطفهم َیْسموا أن إلى الحیاة یحّثهم           المجانیة.  إنجیل
للكرامة َوْعَیهم والَنَصب، بالجهد یوم، كل یسترّدوا وأن المسیح، محبة ذروة             إلى
إذا – مفتتحین األفراد، حاجات الكتشاف یسعوا وأن إنسان، كل بها ینعم              التي
 اقتضى األمر – طرقًا جدیدة حیث ُتلحُّ الحاجة، وحیث ینقص االنتباه والمساندة.

بأسالیب الحیاة  أیضًا ُینشر  إنجیل بأن تقتضي الملحاحة، واقعیتها في المحبة           إن
والتنویه الحیاة عن الدفاع تتكّفل السیاسي وااللتزام االجتماعي اإلنعاش           من
والعیل األفراد فعلى والتعددیة. التعّقد من مزید في اآلخذة مجتمعاتنا في             بقیمتها
االنعاش مسؤولیة متنوعة، وطرق بصفاٍت تتحمل، أن واالتحادات          والجماعات
باحترام تساهم، وتشریعیة وسیاسیة واقتصادیة ثقافیة مشاریع ووضع          االجتماعي
یحترم مجتمع بناء في الدیمقراطیة، االجتماعیة الحیاة منطق وبمقتضى           الجمیع

 ویحمي كرامة كل فرد ویذود عن حیاة المجتمع ویعززها.

من ُملَزمون، إنهم العامة . الحیاة عن المسؤولین خصوصاً  على تقع المهمة            هذه
في الجریئة الخیارات اتخاذ العام، والصالح اإلنسان خدمة إلى دعوتهم            منطلق
الحكم طریقة في التشریعیة. اإلجراءات نطاق في وبخاصة الحیاة،           صالح
قد النطاق، واسع توافق أساس على ُتحّدد والقرارات القوانین حیث            الدیمقراطي
ال ولكن السلطة. في المشاركین ضمیر في الشخصیة المسؤولیة حسُّ            یتضاءل



وكالة إلیه ُأسِندت إذا خصوصًا المسؤولیة، هذه من یستعفي أن ألحد قط              یجوز
اهللا أمام الجواب، مسؤولیة یحّمله االنتداب هذا مثل تنفیذیة. سلطة أو             اشتراعیة
الصالح لحقیقة منافیة تكون قد خیارات عن بكامله، المجتمع وأمام ضمیره             وأمام
البشریة، الحیاة عن للدفاع الوحیدة الوسیلة هي لیست القوانین أن صّح إذا              العام.
الذهنیات تكوین في أحیانًا حاسمًا بل األهمیة، غایة في دورًا لها أن              بید
اإلنسان یملكه ما ینتهك قانون كل أن أخرى، تارة أكّرر، إني             واألعراف.
قوة ثم، من له، ولیس جائر، قانون هو الحیاة، في طبیعي حق من               البريء
من ُیصدروا أّال وأناشدهم السیاسیین جمیع إلى ندائي بقوة أجّدد ولذا             اإللزام.

 القوانین ما ُیجحف بكرامة اإلنسان وینسف حیاة المجتمع المدني في جذوره.

ما وبسبب التعددیة، الدیمقراطیات وضع في الصعب، من أنه الكنیسة            َتْعَلُم
فّعالة. شرعیة حمایة للحیاة تتوفر أن ومتضاربة، قوّیة ثقافیة تیارات من             یحكمها
في صدًى تترك أن إّال یمكن ال األدبیة الحقیقة أن من یقینها بدافع الكنیسة،                ولكن
للواقع، یذعنوا أّال على المسیحیین، من بدءًا السیاسیین، ُتشّجع الضمائر،            صمیم
نظام إعادة إلى المتوفرة، اإلمكانات باعتبار یؤّدي، ما الخیارات من یقّروا             وأن
أنه إلى التنبیه من بّد ال اإلطار، هذا في ویعّززها. الحیاة قیمة یؤكد               عادل
االعتداءات تشجع التي األسباب مكافحة یجب بل الجائرة، القوانین إلغاء            الیكفي
واألمومة:  فالسیاسة لألسرة یحق الذي الدعم بتوفي خصوصًا وذلك الحیاة،           على
ال ولذا االجتماعیة . السیاسات لكل والمحّرك المحور هي تكون أن یجب             العیلیة
حریة شروط للمواطنین تضمن وتشریعیة اجتماعیة مبادرات إطالق من           بد
من ذلك، إلى باإلضافة بد، وال واألمومة. باألبّوة المتعلقة الخیارات في             صحیحة
یتم لكي والخدمات، والسكن المدنیة والحیاة العمل سیاسات في النظر            إعادة
فعًال باإلمان یصبح بحیث للعیلة، المحفوظة واألوقات العمل أوقات بین            التوازن

 االهتمام باألوالد والمسّنین.

  
الحیاة. ألجل السیاسة وجوه من هام وجه الیوم الدیمغرافیة  هي           91- المعضالت
"توجیه إلى اآلئلة المبادرات باتخاذ شك، وال تضطلع، من العامة السلطات             على
دائمًا وتحترم تفترض أن یجب المبادرات هذه ولكن ،(114) السكان"            دیمغرافیة
أن یمكن وال والعیل. األزواج عنها یتخّلى أن یمكن ال والتي األولى              المسؤولیة
طلیعتها وفي األساسیة وحقوقه الشخص تراعي ال أسالیب إلى الركون            تتضمن



أن النسل، تنظیم في أدبیًا، إذن المفروض من الحیاة. في بريء إنسان كل               حق
واإلجهاض والتعقیم الحمل منع وسائل استعمال فرض إلى بل تشجیع إلى             ُیعمد

 وما سوى ذلك.

الحاكمة السلطات على الدیمغرافیة: المشكلة لحل كثیرة أخرى وسائل           ثمة
وطبیة واجتماعیة اقتصادیة شروط توفیر إلى أوًال تسعى أن الدولیة            والمؤسسات
حریة بكل اإلنجاب نطاق في خیاراتهم تحدید من األزواج تمّكن وثقافیة             وصحیة
وتوزیع العیش، وسائل "زیادة إلى تسعى أن أیضًا وعلیها حقیقیة.            وبمسؤولیة
في بإنصاف المشاركة من الجمیع لیتمّكن عدالة أكثر توزیعًا األرض            ثروة
حقیقي، اقتصاد العالم،  وبناء بمستوى حلول على العثور من بّد ال الدنیا.             خیور
الصعید على كما الدولي الصعید على األرزاق ، في ومشاركة تضامن            اقتصاد

 الوطني" (115).

فأكثر، أكثر لنا، تبدو وهي ومعّقدة، واسعة مهمة إذن الحیاة  هي            خدمة  إنجیل
الكنسیة والجماعات الكنائس في إخوتنا مع الفّعال للتعاون عا ومشج قا مشو            إطارًا
الفاتیكاني المسكوني المجمع حبذه الذي المسكوني التعاون خط في           األخرى
مع والتعاون للحوار ربانیة فسحة هو الحیاة إنجیل إن ثم .(116) بسلطته              الثاني
لیسا وتعزیزها الحیاة الُمخلصین:  فحمایة كل ومع األخرى الدیانات          مؤمني
أن علینا مریر تحدٍّ هناك ومسؤولیتهم . الجمیع واجب هما بل أحد على              حكرًا
بین والتنسیق بالتعاون إّال نستطیع ولن الثالث. األلف عتبة عند ونحن             نواجهه
وما الحضارة بناء في اإلخفاق خطر نتجّنب أن الحیاة، بقیمة یؤمنون الذي              جمیع

 یجّره ذلك من مغّبات ال یمكن أن نحسب لها حسابًا.

  
األسرة :(126/2 (مز منه" ثواب البطن وثمرة الرب من میراث البنین             "إن

 َحَرم الحیاة

مسؤولیة للحیاة": المجّند الحیاة "شعب نطاق في حاسمة ، مسؤولیة           92- لألسرة
الزواج، على مؤسسة وحّب، حیاة أسرة هي حیث من طبیعتها، ذات من              تنبع
الحب هذا .(117) وتوریثه" وإشعاعه الحب "حمایة إلى الهادفة رسالتها            ومن
توریث في حبه یترجمون له أعوانًا الوالدین اهللا أقام وقد بالذات اهللا حب               هو
مجانّیة إذن یتحّول الحب هذا ,(118) اآلب لقصد وفاقًا التربیة، وفي             الحیاة



وإذا إنسان. ألنه واإلكرام باالحترام یحظى كلٌّ األسرة، ففي وعطاء:            وبشاشة
 ألّمت بأحدهم حاجة، تكثفت حوله الرعایة والعنایة.

حقًا إنها اللحد. إلى المهد من الوجود، في أعضاؤها دام ما به تقوم دور                "لألسرة
إلیه تحتاج ما – اهللا عطّیة وهي – الحیاة فیه تجد الذي والمكان الحیاة "،                "حرم
الذي المكان هي لها، تتعّرض التي الكثیرة التعدیات وجه في وحمایة رعایة              من
ولذا، .(119) الصحیح" اإلنساني النمّو لمقتضیات وفقًا الحیاة، فیه           تنمو

 فلألسرة  دور حاسم والزم  لبناء حضارة الحیاة.

وخدمة. الحیاة  احتفاًال تبّشر  بإنجیل أن بیتیة " "كنیسة بوصفها األسرة،          على
الحیاة، توریث إلى اهللا دعاهم وقد الرسالة، بتلك األولون المعنّیون هم             واألزواج
یتجّلى متمیزًا فعًال بصفته اإلنجاب ، انقطاع  لمعنى بال متجدد وعي إلى            مستندین
ُینجب عندما ثانیة . لیهبها اإلنسان یتلقاها عطیة البشریة أن  الحیاة خالله            من
المتبادل حبهما عطیة ثمرة هو "إنما الولد أن یدركان جدیدة حیاة             الوالدان

 ویصبح، بدوره، عطیة لكلیهما: عطیة تنبع من العطیة!" (120).

فبالكالم الحیاة . إعالن  إنجیل بمهمة األسرة خصوصاً  تضطلع األوالد         بتربیة
یدّرب الملموسة، والدالئل وباألفعال الیومیة، والخیارات العالقات وفي          والمثال،
فیهم ویزرعون الكامل، العطاء بممارسة الحقیقیة الحریة على أبناءهم           األهل
السخّیة والخدمة والحوار الرقیق واالنفتاح العدالة ومعنى الغیر          احترام
حیاة حیاتهم من یجعلوا أن في تساعدهم التي األخرى الفضائل وسائر             والتضامن
إیمان یدعم أن یجب المسیحیون الوالدون به یقوم الذي التربوي العمل             عطاء.
في أیضًا ویدخل إلیهم. اهللا یوجهها التي الدعوة تلبیة في ویساعدهم             األوالد
الموت، ومعنى الصحیح العذاب معنى أبناءهم یلّقنوا أن التربویة الوالدین            رسالة
التي اآلالم جمیع استوعبوا إذا ممكنًا ذلك ویصبح شهادة، ذلك في لهم              ویؤدوا
جانب إلى واقعیة وقفًة یقفوا أن شيء، كل قبل عرفوا، وإذا حولهم،              یصادفونها

 المرضى والعّجز في محیطهم العیلي للمساندة والمشاركة.

  
ففي والعیلیة: الفردیة الیومیة ، بالصالة أیضًا الحیاة بإنجیل األسرة           93- وتحتفل
وقوة نورًا تعالى منه وتلتمس الحیاة عطیة له وتشكر الرب ُتسّبح             الصالة
الذي االحتفال ولكن الرجاء. في صامدة وتظّل واأللم الضیق فترات            لمواجهة



االحتفال هو إنما معناه، والعبادة الصالة أشكال من آخر شكل كل             ُیكِسب
 الذي  ینعكس في حیاة األسرة الیومیة إذا قامت على المحبة والعطاء.

ضمنها األسرة تمارسه الذي بالتضامن الحیاة ، خدمة  إلنجیل االحتفال یغدو           هكذا
والمتواضعة. الصغیرة الیومیة األحداث في متعاطفة وَیْقظًة رقیقة إلتفاتًة           وحولها
أو بأن  تتبّنى األسرة ترضى عندما خاص بوجه التضامن هذا           وینعكس
الوالدي فالحب مرهقة. أوضاع في أمَسوا أو أهلهم عنهم تخّلى            تتعّهد  أوالدًا
أخرى، عیل من أوالدًا أیضًا ویستقبل والدم اللحم عالئق یتخّطى            الحقیقي

 ویّزودهم بما یحتاجون إلیه لیعیشوا وینتعشوا انتعاشًا كامًال.

في باألفضلیة اقتراحه ویمكن التعهد، أو بعد التبّني  عن التبّني، أشكال            من
هذه شدید. عوٍز من األسرة تعانیه ما نتیجة الولد عن التخّلي یأتي التي               الحاالت
غیر من وتربیتهم، أوالدهم إلعالة یحتاجونه ما لألهل توّفر التبّني في             الطریقة

 أن ُینتزعوا من محیطهم الطبیعي.

الصالح سبیل في العمل على ودؤوبًا راسخًا "تصمیمًا اعتبرناه إذا التعاضد،             هذا
الحیاة في مشاركة طریق عن أیضًا نمارسه أن مّنا یتطلب فهو ،(121)              العام"
سیما وال العیل، أن الحیاة  تفترض فخدمة  إنجیل وبالتالي والسیاسیة،          االجتماعیة
ومؤسساتها الدولة قوانین البتة ُتجِحَف أّال إلى تسعى جمعیات، في انخرطت             إذا
 بحق الناس في الحیاة، منذ نشأتها حتى موتها الطبیعي، بل تدافع عنها وتساندها.

  
یلبث الحضارات بعض عند خاصًا. مكانًا للمسّنین نفسح أن من بّد ال -94             
ولكن األهمیة. بالغ بدور یقومون حیث األسرة في مندمجین السن في             المتقّدمون
لمصیره. وُیتَرك منه فائدة ال عبئًا الُمِسّن ُیعتبر األخرى الحضارات بعض             في

 في مثل هذا الوضع ُیمسي القتل الرحیم حال مغریًا.

بعید غیر أو األسرة في وجودهم انتباذهم. أو المسنین بتهمیش السماح یمكن              ال
آخر سبب ألي أو المساكن ضیق بسبب آخر حّل ثمة یكن لم إذا – األسرة                 عن
مختلف بین والتعایش التبادل من الفائدة غني جّو خلق في جوهریة أهمیة له –              
األجیال بین "المیثاق" من نوع على نحافظ أن بمكان إذن األهمیة من              األجیال.
غروب على أشرفوا الذین الُمِسّنون األهلون یجد لكي بطل، إذا نعیده أن              أو
عند ومؤازرة ترحیب من أهلهم من أنفسهم هم تلّقوه ما أبنائهم، بقرب              حیاتهم،
بإكرام القاضیة اإللهیة الوصیة مقتضیات من مقتضًى هو ذاك حیاتهم:            فجر



فالُمِسّن ذلك. من أكثر هو ما ثمة ولكن .(19/3 أح ،20/12 (خر واألم               األب
في المفید قسطه له بل وخادمة، حمیمة عنایة موضوع فقط ُیعَتَبر أّال              یجب
السنین، مدى له تجمَّع خبرة تراث من لدیه ما بفضل فهو، الحیاة. إنجیل               تعزیز

 یستطیع بل یجب علیه أن  یورِّث الحكمة ویشهد للرجاء والمحبة.

بأن مناإلقرار بّد فال ،(122) باألسرة" یمّر البشریة "مستقبل أن صّح             إذا
الحیاة لخدمة األسرة تطّوع تجعل والثقافیة واالقتصادیة االجتماعیة          األوضاع
"حرم تكون أن إلى داوتا تلّبي أن من األسرة تتمكن فلكي ومشّقة. صعوبة               أشد
الملحّ  أن من بل الضروري من لها، ویبشر الحیاة ُیحب مجتمع ونواة             الحیاة"
كل تؤدي أن والدول المجتمعات وسند.  على عوٍن من تحتاجه ما لها             یوّفر
مشكالتها تواجه أن من العیل لتتمكن االقتصادي، الدعم ضمنه ومن            الدعم،
رعیة تعزیز عن تكفَّ أّال جهتها، من الكنیسة، وعلى وجه. أكمل على              اإلنسانیة
في وتمارسها الحیاة إنجیل تجاه رسالتها ثانیة تكتشف ألن أسرة كل تؤهل              عیلّیة

 الشجاعة والفرح.

  
 "سیروا سیرة أبناء النور" (أف5/8): ال بّد من منعطف حضاري

في تشاركوا وال الرب. ُیرضي ما تبّینوا النور... أبناء سیرة "سیروا -95            
وما الراهن، االجتماعي الوضع في .(11 -10 /5 (أف العقیمة" الظلمة             أعمال
من  أن بّد ال الموت"، و"حضارة الحیاة" "حضارة بین فاجع تجابه من             یمّیزه

 ننّمي فینا حاسة تمییز مرهف ، لنتبّین القیم السلیمة والحاجات الحقیقیة.

بمجهود القیام وإلى العام الصعید على الضمائر إلى  تجییش نعمد أن الملّح             ومن
أن من بّد وال الحیاة. خدمة في واسعة استراتیجیة لتحریك مشترك،             أخالقي
ألن مؤّهلة كونها على جّدتها وتقوم الحیاة : لدعم جدیدة حضارة معًا كلنا              نبني
وتقوم البشریة. الحیاة شأن في الیوم المطروحة المستحدثة المشاكل وتحّل            تواجه
بین وشجاعة جّدیة ثقافیة مباحثة إیقاظ على قادرة كونها على أیضًا             جّدتها
الذي التاریخي الوضع على ترتكز الثقافي المنعطف هذا ملحاحیة           الجمیع.
وال بالكنیسة. المنوطة نفسها البشارة مهمة من خصوصًا تنبع ولكنها            نخوضه،
.(123) نفسها" البشریة وتجدید الباطن "تغییر إلى یهدف إنما فاإلنجیل            غرو،
بصفته یهدف، وهو ،(33 /13 (متى كله العجین تخّمر التي بالخمیرة أشبه              إنه



(124) الداخل من وإحیائها الثقافات كل تضاعیف في التغلغل إلى            ضمیرًا،
 لتعّبر عن الحقیقة كلها في شأن اإلنسان وحیاة اإلنسان.

المؤمنون نفسها. المسیحیة الجماعات الحیاة  داخل حضارة البدء  بتجدید من بّد           ال
في یقعون ما جدًا كثیرًا الكنسیة الحیاة في ناشطة مساهمة المساهمون             وحتى
الحیاة، شأن في األخالقیة وملزماته المسیحي اإلیمان بین الفصل وجوه من             وجٍه
آنذاك، بّد، ال المرفوضة. المواقف وبعض األدبیة الشخصانیة إلى هكذا            فینتهون
الیوم المنتشرة الحیاة حضارة طبیعة هي ما وجرأة، تبّصر بكل نتساءل أن              من
أن وعلینا أبرشیاتنا. في القائمة والجماعات والمجموعات والعیل المسیحیین           بین
بها نقوم أن علینا التي اإلجراءات التصمیم، ونفس الوضوح بنفس أیضًا،             نحدد
رصینًا نقاشًا نقیم أن نفسه، الوقت في وعلینا، حقیقتها. ملء في للحیاة              خدمة
المتصلة األساسیة المعضالت في المؤمنین، غیر مع وحتى الجمیع مع            وعمیقًا
المهنیة األوساط مختلف في كما الفكر صیاغة مواطن في وذلك البشریة،             بالحیاة

 واألماكن التي تجري فیها حیاة الناس كل یوم.

  
الحضاري،  تنشئة المنعطف هذا إلى للبلوغ به نقوم أساسي عمل أول -96           
وال قیاسها یمكن ال قیمة من بشریة حیاة كل به تتمتع ما شأن األدبي  في                الضمیر
الحیاة بین الوثیقة العالقة ثانیة أن  نكشف األهمیة غایة لفي وإنه            انتهاكها.
تضّرر أحدهما تضّرر فإذا : فصلهما یمكن ال خیران والحریة فالحیاة             والحریة :
والرعایة، بالمحبة الحیاة تحظى ال حیث حقیقیة حریة من فلیس أیضًا.             اآلخر
وممّیز أول مرجع لهما الحقیقتان هاتان الحریة. في إّال كاملة حیاة من              ولیس
ذاٍت عطّیة بصفته الحب، هذا الحب. إلى الدعوة وهو محكمًا، ربطًا بینهما              یربط

 كاملة (125)، یمّثل الحیاة والحریة في أكمل معانیها.

الضمیر. تنشئة في أهمیًة َیِقلُّ والحقیقة  ال الحریة بین الصمیم الرباط            اكتشاف
یحول الموضوعیة والحقیقة لحریة بینا جذریًا الفصل مّرة: غیر هذا قلت             لقد
في الطریق، ویفسح متین، عقالني مرتكز إلى اإلنسان حقوق إسناد            دون
لدى الوبیل والتسلط األفراد لدى الفوضوي التعّسف خطر إلى           المجتمع،

 السلطات العامة (126).

اهللا من وتقّبله مخلوقّیته، ببداهة المرء یعترف أن أیضًا أساسي لمقتضًى             وإنه
كما وحریته، حیاته ملء یحقق أن یمكنه ال فاإلنسان ومسؤولیتها: الحیاة             عطیة



حقیقة تقّبل إذا إّال وحیاته الغیر حیاة كامًال احترامًا یحترم أن أیضًا یمكنه               ال
یكمن حضارة كل صمیم "في أنه خصوصًا ههنا لنا ویتبّین الكیانیة.             تبعّیته
ننكر فعندما .(127) اهللا" سر وهو الحیاة، في سّر أعظم من اإلنسان              موقف
فسرعان لوصایاه، نكترث ال كأننا أقّله أو موجود، غیر وكأنه ونعیش اهللا،              وجود

 ما نتوصل إلى أن ننكر أو نهّدد كرامة اإلنسان ومناعة حیاته.

  
اإلنسان یساعد التربوي  الذي الضمیر  العمل بتنشئة وثیقًا ارتباطًا ویرتبط -97         
یوجهه الحقیقة، طریق في أكثر دومًا ویولجه اإلنسانیة، في دومًا یزداد أن              في

 نحو مزید من احترام الحیاة وُیعدُّه لیقیم مع اإلنسان عالقات سلیمة.

جذورها . من ابتداًء الحیاة، قیمة على  فهم اإلنسان تربیة من خصوصًا بّد             وال
نساعد لم إذا البشریة، للحیاة حقیقیة حضارة بناء بإمكان االعتقاد الوهم             من
الحقیقي بفحواها واإلقرار كله والوجود والحب الجنس وعیش فهم في            الشبیبة
في الحمیم معناه "یتجّلى اإلنسان، كل ثروة وهو فالجنس، الوثیق.            وترابطها
هو الجنس ابتذال .(128) الحب" في كاملة هبًة ذاته یهب أن على الفرد               حمل
ُیحافظ كیف وحده یعرف الحقیقي الحب الناشئة: الحیاة امتهان عوامل أهم             من
والفتیان الشبان على نعرض أن من أنفسنا نعفي أن إذن یمكن ال الحیاة!               على
العّفة، على التنشئة تتضمن والحب، الجنس شؤون في صحیحة تربیة            خصوصًا
وقیمته الجسد الحترام وإعداده اإلنسان إنضاج في تساهم التي الفضیلة            وهي

 "التزاوجّیة".

اإلنجاب على األزواج یتضمن  تنشئة الحیاة، على للتربیة مسعى من به نقوم             ما
لنداء األزواج انقیاد یفترض الحقیقي، مرماه في المسؤول، اإلنجاب           المسؤول .
عندما هكذا ویكونون إرادته: عن التعبیر في األمناء مسلك وسلوكهم            الرب
في حال، كل في ویمكثون، جدیدة، "لحیاتاٍت" عیلهم في سخیُا مجاًال             یفسحون
خطیرة ألسباب أحیانًا، اضطّروا وإن حتى الحیاة، تجاه وخدمة انفتاح            وضع
غیر ألَجٍل أو معینة لفترة جدید، حمل اجتناب إلى األدبي، الشرع احترام              وفي
غرائزهم نزعات یكبحوا أن األحوال، كل في األدبي، الشرع وُیلِزمهم            مسمى.
هو، وهذا ضمائرهم. في المكتوبة البیولوجیة القوانین یحترموا وأن           وأهوائهم
النسل ، لتنظیم الطبیعیة الوسائل إلى ُیسّوغ  الركون الذي الموقف          بالضبط،
األیام، مع علمیًا حت توضَّ الوسائل هذه المسؤول: اإلنجاب ممارسة في            للمساعدة



ما إن األخالقیة. والقیم تتناغم خیارات التخاذ ملموسة إمكانات لألزواج            وتوفر
حتى الرائجة األوهام ُیسِقط أن یجب الراهنة للنتائج نزیهة مالحظة من لنا              یتوفر
والخدمات الصحة أجهزة في المسؤولین وكذلك األزواج، ویقنع          اآلن
تعترف الكنیسة إن المضمار. هذا في مناسبة بتربیة القیام أهمیة من             االجتماعیة،
ما مع استعمالها ویعّممون األسالیب هذه في البحث طریق ینهجون الذي             بجمیل
وهم األحیان، من كثیر في مغموطة شخصیة وتضحیات تفاٍن من ذلك             یكّلفهم

 یقرنون إلى ذلك ما تفترضه وظیفتهم من تنمیة التربیة على القیم األدبیة.

والواقع والموت . األلم اعتبار أیضًا یشمل أن إّال یمكنه ال التربوي المسعى              هذا
نسعى أن الخطأ من بل الباطل ومن البشریة، الخبرة من جزء والموت األلم               أن
فهم في إنسان كل نساعد أن یجب بالعكس بل تنحیتهما. إلى أو إخفائهما               إلى
معنًى یكتسبان والعذاب األلم حتى والراهنة. القاسیة حقیقته في العمیق            سرهما
هذا من ونعطیه. ُنعطاه الذي بالحب وثیقة عالقة في عشناهما إذا             وقیمة
"بقیمة ها منو للمریض، العالمي بالیوم سنة، كل ُیحَتَفل، أن أردت            المنظار،
فهو المسیح، مع باالشتراك تحّملناه فإذا والقرباني، الخالصي وطابعه           العذاب

 من جوهر سر الفداء" (129).

باب إنه رجاء: بال مغامرة مجّرد عن یكون ما أبعد هو نفسه فالموت ، كل                وعلى
المشاركة خبرة المسیح، في یتقّبلونه للذین وهو، األبدیة على المشرع            الوجود

 في سر موته وقیامته.

  
یتطلب نتمّناه الذي الحضاري المنعطف إن الكالم، بموجز القول، یمكننا -98           
للقیم، صحیحًا ُسلما یتبّنى الحیاة ، من جدید نمط في الولوج الجمیع  جرأة             من
واالجتماعي والعیلي الشخصي الصعید على العملیة للخیارات ُمرَتَكزًا          یكون
األشیاء  ( على المقتنى  (130)،  واألشخاص على الكیان تفضیل       والدولي:  وهو
الالمباالة من  حالة االنتقال أیضًا یفترض المتجددة الحیاة من النمط هذا .(131           
االستقبال:  فلیس حالة إلى االنتباذ حالة ومن الغیر، إلى اإللتفات حالة            إلى
نحّبهم أن علینا وأخوات إخوة هم بل منهم االحتراز یجب منافسین             اآلخرون

 لذواتهم.

للحیاة.  فالجمیع جدیدة لحضارة التطّوع هذا من مستثنى بأنه أحد یشعر أّال             یجب
العیل، رسالة جانب إلى والمرّبین، المعلمین رسالة به . یقومون هام دور             لهم



على المدّربة الشبیبة تعرف أن بعید، حّد إلى بهم، منوط فإنه خاصة. فائدة               لها
وكیف حقیقیة حیاة نماذج حولها وتنشر لذاتها تحفظ كیف التدرب، حق             الحریة

 تنمو في احترام وخدمة كل إنسان في األسرة وفي المجتمع.

جدیدة حضارة بناء في كبیرة مساهمة یساهموا أن بإمكانهم المثقفون            وكذلك
ألنهم المجال، هذا في خاص دور لهم الكاثولیك المثقفون البشریة.            للحیاة
تتكون حیث المنظورة المواقع في فاعل حضور لهم یكون أن إلى             مدعوون
وفي والتقني، العلمي البحث أوساط وفي والجامعة، المدرسة عالم في            الثقافة،
قراح من وعملهم َوْحَیهم یستمدون إنهم األَنسي. والفكر الفني اإلبداع            دوائر
جدیدة حیاة حضارة لتعزیز جهدهم یسعوا أن ثم من وعلیهم اإلنجیل،             ماویة
وتكسب الجمیع انتباه تلفت أن بإمكانها ووثیقة رصینة بحوث في            بالمساهمة
األكادیمیة ْسُت أسَّ بالتحدید، ولهذا رفیع. مستوى من به تتمیز بما            احترامه،
أهم والتربیة واإلعالم بالدرس تعالج "أن وهدفها الحیاة، عن للذود            الحبریة
وحمایتها، الحیاة بتوفیر المتصلة والحقوقیة الطبیة – البیولوجیة          قضایا
التعلیمیة السلطة وتوجیهات المسیحیة بالمناقبیة المباشرة العالقة في          وخصوصًا

 في الكنیسة" (132).

مسؤولیة یتحّملون فئاتهم اختالف االجتماعي  على االتصال على  وسائل         القّیمون
نقًال بالحیاة المتعلقة التعالیم لینقلوا جهدهم یبذلوا أن علیهم وباهظة:            خطیرة
ونبیلة رفیعة حیاة أمثلة یقدموا أن علیهم الحیاة. حضارة تعزیز في فتساهم              فاعًال
اإلنسانیة، المحبة في أحیانًا وبطولیة إیجابیة حیاة لشهادات مجاًال           ویفسحوا
یفسد ما على توّقف ما بدون كبیر، باحترام والحب الجنس قیم             ویعرضوا
أن الحقیقة، قراءة على ُیقبلون عندما وعلیهم، ویحّقرها. البشریة           الكرامة
أو المباالة مواقف أو مشاعر یضّخم أو یوحي أن یمكن بما التنویه              یرفضوا
یقرنوا أن لهم دقیقًا تمسكًا األشیاء بحقیقة تمسكهم ومع للحیاة. تنّكر أو              احتقار

 إلى حریة اإلعالم احترام جمیع األشخاص وشعورًا إنسانیًا عمیقًا.

  
المرأة، تقوم الحیاة، خدمة في الحضاري المنعطف هذا إلى للوصول -99           
بحقوق "المطالبة تعزز أن لها یعود فإنه وحاسم: فرید بدور ونشاطه،             بفكرها
بالنماذج التشبه إلغراء تنقاد أن غیر من ولكن جدید، بأسلوب            المرأة"
الحیاة مظاهر كل في عنها وتعبر الحقة النسوّیة بالعبقریة فتعترف            "الرُجلیة"،



والعنف التفرقة أشكال من شكل كل تتخطى أن إلى وتسعى            المجتمعیة،
 واالستغالل.

الثاني الفاتیكاني المجمع ضّمنه الذي الملّح النداء هذا النساء إلى أیضًا أن ه              أوجِّ
الشهادة إلى مدعوات إنكنَّ (133) الحیاة" مع الناس "صالحوا األخیر:            بالغه
العالقة في تتحقق التي الغیر على واالنفتاح الذات، وبذل الحقیقي، الحب             لمعنى
خبرة أیضًا. الناس بین أخرى عالقة كل إنعاش وفي خاص، بوجه             الزوجیة،
نفسه، الوقت في ، إلیكنَّ وتسند الغیر بقیمة مرهفًا شعورًا عندكّن تعّزز             األمومة
في تنضج الحیاة سر في خاصة مشاركة تفترض األمومة "إن ممّیزة:             مسؤولیة
أثناء الجدید البشري الكائن مالمسة في الوحید النمط هذا [.....] المرأة             أحشاء
اإلنسان من بل وحسب، االبن من ال – اإلنسان من موقفًا بدوره، یكّون،               الحمل،
فالمرأة غرو، وال .(134) عمیق" ممّیز بطابع المرأة شخصیة یطبع –             بعاّمة
المكان له وتفسح فیها ینمو أن من وتمّكنه آخر، شخصّا ذاتها في وتحمل               تستقبل
البشریة العالقات أن وتعلم المرأة تدرك وهكذا غیرّیته. محترمة له، یرجع             الذي
بداعي والمحبة، باالعتراف فتشمله الغیر على تنفتح ما بمقدار إّال تِصحُّ             ال
والصحة. والجمال والنباهة والقوة كالمنفعة أخرى بدوافع ال اإلنسانیة           كرامته
من وتلك المرأة، من والبشریة الكنیسة تنتظرها التي األساسیة المساهمة هي             تلك

 الممهدات التي ال بد منها في المنعطف الثقافي الراهن.

اإلجهاض . إلى َعَمْدَن اللواتي النساء خاصة،  أیتها التفاتة إلیكنَّ أوجه أن            أود

قراركن. على ضغطت قد تكون أن یمكن التي الكثیرة الظروف الكنیسة             تعرف
األلم إلى مدعاة كان األحوال، من كثیر في القرار، هذا أن في تشك ال                وهي
جرى ما أن شك ال بعد. التأم قد یكون أّال المحتمل من هذا النفس جرح                 واألسى.
عن تتخلَّیَن وال الیأس إلى تنسْقَن ال ولكن الظلم. من كثیر على یزال وال                كان
قلبكنَّ افتحَن الحقیقة. ضوء في رنُه وفسَّ حدث ما باألحرى، افهمن، بل             الرجاء،
ینتظركنَّ المراحم أبا فإن ذلك: على بعد ُتقِبلَن لم كنتنَّ وإذا وثقة، بتواضع               للندم
األوان. یفت لم أنه ذاك إذ َفُتْدِرْكَن المصالحة: سر في والسالم الصفح لكنَّ               لیقدم
إلى وقف إذا الرّب. في حیاته باتت الذي الطفل تستغفرن أن أیضًا              ویمكنكنَّ
أبلغ من تصبحَن فسوف وحضورهم، بنصحهم یسعفونكنَّ أكفاء أصدقاء           جانبكنَّ
إذا المتألمة. بشهادتكّن الحیاة في الجمیع حق عن المناضلین وأشد            المقتنعین
هذه ومارسُتنَّ جدیدة خالئق بوالدة كفاحكنَّ تّوجتنَّ وفي الحیاة لخدمة            تجندُتنَّ



فسوف دافئ حضور إلى الحاجة بأمّس هم لمن والتنّبه االنفتاح بروح             الخدمة
 تساِهْمَن في خلق نظرة جدیدة إلى حیاة اإلنسان.

  
یدعمنا ما نجد الحیاة، خدمة في جدیدة حضارة إلنشاء المسعى هذا في -100             
0مر4 وافرة ثمارًا ویؤتي ینمو اهللا، الحیاة،  كملكوت بأن  إنجیل ثقتنا في           وینعشنا
والقدیرة الهائلة الوسائل بین النسبة في فادحًا خلًال ثمة أن شك ال .(29 -26 /               
یركن التي والوسائل الموت" "حضارة إلى الساعیة القوى حوزة في نجدها             التي
على نعّول كیف نعرف ولكننا والحب". الحیاة "حضارة إلى الداعون            إلیها

 معونة اهللا الذي ال یستحیل علیه شيء (متى 19/ 26).

كل مصیر على القلق یشوبه عطٍف من یحدونا ما ومع قلبنا، في الیقین هذا                مع
التي لمهامها المتجّندة للعیل قلُته ما للجمیع الیوم أكرر إمرأة، وكل             إنسان
كبیرة إلى  صالة ماسة بحاجة أصبحنا لقد (135) تتهددها: التي المكائد            ُتصعِّبها
وكل المسیحیة الجماعات كل من فلتتصاعد أال بأسره. العالم الحیاة  تخترق            ألجل
مبادرات عبر المؤمنین، كل قلب ومن العیل، وكل والحركات           المجموعات
وقد الحیاة! المحب الخالق اهللا نحو الهب ابتهال المألوفة، الصالة وفي             استثنائیة
في واألمضى األهم السالحان هما والصوم الصالة أن بَمَثِلِه نفسه یسوع             عّلمنا
ال ما الشیاطین من أن تالمیذه إلى وأوعز ،(11 -4/1 (متى الشر قوى               مكافحة
تواضع من منه بّد ال ما إذن لنْسَتِعد .(29 /9 (مر الوسیلة بهذه إّال طرده                 یمكن
والدجل الخداع أسوار لتتداعى العالء من القوة ونصوم  وننال          وشجاعة  لنصلي
في الكامن الخبث طبیعة وأخواتنا إخوتنا من الكثیرین أعین عن تحجب             التي
الحیاة حضارة توحیه ما على القلوب ولتنفتح للحیاة، المعادیة والقوانین            المواقف

 والحب من قرارات ونوایا.

  
خدمة في الحیاة إنجیل :(4 /1 (1یو تامًا" فرحنا لیكون بذلك             "نكتب  إلیكم

 المدنّیة اإلنسانیة

لنا  إنجیل ُكِشَف لقد .(4 /1 (1یو تامًا" فرحنا لیكون بذلك إلیكم "نكتب -101             
ومع معنا شركة في كلهم الناس یصیر لكي الجمیع على نوّزعه             الحیاة كنزًا
لم إذا الفرح غمرة في نكون أن نستطیع ال أیضًا نحن .(3 /1 1یو )                 الثالوث

 ننقل هذا اإلنجیل إلى اآلخرین، واحتفظنا به ألنفسنا.



عنها والذود الحیاة فمسألة للجمیع . هو المؤمنین  بل على یقتصر الحیاة  ال            إنجیل
للمسیحیین امتیازًا لیست خارقین، وقوة نورًا اإلیمان من تلّقت وإن            وتعزیزها،
البشریة مصیر ویبالي الحقیقة إلى یصبو بشري ضمیر كلِّ إلى َتُمُت بل              وحدهم،
یمكن ال أنه إّال ودینیة، قدسّیة قیمًة تتضمن الحیاة أن شك ال علیه.               ویحرص
وذلك المؤمنین: إّال تسترعي ال الحیاة قضیة بأن الوجوه، من بوجه وال              القول،
فكل ثم ومن العقل، ضوء في یدركها أن یستطیع إنسان كل الحیاة، قیمة               بأن

 الناس معنّیون بها حتمًا.

یتفهمه أن یجب الحیاة، سبیل وفي الحیاة شعب نحن به، نقوم فما              وبالتالي
كل یملكه ما أن الكنیسة تعلن فعندما ودیا. تقبال ویتقّبلوه منصفًا، تفهما              اآلخرون
موته ساعة إلى به الحبل لحظة من – الحیاة في مطلق حٍق من بريء                إنسان
إّال تتوخى "ال فهي مدني، مجتمع كل ركائز من ركیزة هو إنما –               الطبیعي
الحقوق عن الذود هو األول واجبها بأن تعترف إنسانیة ، دولة تعزیز على              العمل
) المستضعفین" حقوق وخصوصًا بشري، شخص كل بها یتمتع التي           األساسیة

.(136 

یساهم الحیاة خدمة في فالعمل البشري . المجتمع لمنفعة هو الحیاة            إنجیل
الخیر یتحقق أن الممكن من فلیس العام. الصالح بتحقیق المجتمع ،            في  تجدید
علیه الذي األساس وهو عنه، والذود الحیاة في اإلنسان بحق اإلقرار بدون              العام
اإلطاحة یجوز ال أخرى إنسانیة حقوق من هنالك ما جمیع تتطّور وبه              ترتكز
بقیم بالكالم اعترف إذا متین، أساس على یقوم أن مجتمع یستطیع وال              بها.
بالتغاضي أو بالرضى جذریة، مناقضة نفسه وناقض والسالم، والعدالة           الكرامة
الحیاة وبخاصة لها والتعرض البشریة بالحیاة اإلزدراء أشكال مختلف           عن
وضمانة مرتكزًا یؤّمن أن وحده یستطیع الحیاة احترام المهّمشة. أو            الضعیفة

 ألكثر خیور المجتمع قیمة وضرورة، كالدیمقراطیة والسالم.

شخص كل كرامة أنكرت إذا صحیحة ، تقوم  دیمقراطیة أن یمكن ال أنه             والحقیقة
 ولم تحترم حقوقه.

الحیاة عن یدافع مّمن المجتمع خال إذا حقیقي، سالم یقوم أن أیضًا یمكن               وال
ضد جریمة هي الحیاة ضد جریمة "كل السادس: بولس بذلك ذكَّر كما              ویساندها،
حقوق حقًا ُتعلن حیث ولكن [.....] الشعب أخالق انُتهكت إذا خصوصًا             السالم،



فیه یعیش الذي الجو هو یصبح فالسالم علنًا عنها وُیداَفع بها وُیعتَرف              اإلنسان
 المجتمع في غمرة الفرح والفاعلیة" (137).

یومًا الحیاة" "شعب فیزداد عهوده، اآلخرین یقاسم أن ُیسعده الحیاة" "شعب             إن
تتطّور أن والتضامن، الحب حضارة الجدیدة، الحضارة بإمكان یغدو یوم            بعد

 وتنمو لخیر المجتمع البشري الحقیقي.

  
 خاتمة

  
الرب إلى عفویة، بطریقة النظر، یعود العامة، الرسالة هذه نهایة في -102            
) تجّلت" "التي "الحیاة" فیه لنتأمل ،(5 (أش9/ لنا"، ُوِلَد الذي "الولد إلى              یسوع،
على اهللا ابن طریق ویبتدئ اإلنسان، اهللا یلتقي الولد، هذا سر في .(1/2 یو 1               
انتصر بموته الصلیب: على ذاته عطیة في ذروتها بلغت التي الطریق             األرض،

 على الموت وأضحى للبشریة كلها مبدأ حیاة جدیدة.

لها فكان البتول، األم مریُم الجمیع، ولخیر الجمیع باسم "الحیاة"، تلّقت             قد
وأمومتها للبشارة مریم فقبول جدًا. وثیقة شخصیة الحیاة  ِصالٌت          مع  إنجیل
.(10 /10 (یو للناس هدیة لیعطیها المسیح جاء التي الحیاة سر من              ینبعان
بالموت الحكم الناس حیاة على وّفرا قد له وحبها المتجسد الكلمة حیاة              فاستقبالها

 النهائي واألبدي.

إنها للحیاة. ثانیة یولدون الذي كل أم هي إلیها، ترمز التي "كالكنیسة فمریم               ولذا
میالد ما، نوعًا جددت، الحیاة وبإنجابها أجمعین، الناس تحیي التي الحیاة أم              حقًا

 كل المزمعین أن یحیوا بها" (138).

إلى ُتدعى وكیف أمومتها، معنى مریم، أمومة تتأمل عندما الكنیسة،            وتكتشف
اآلفاق أعمق األمومیة، بخبرتها الكنیسة تفسح نفسه، الوقت وفي عنها.            التعبیر
 لتفهم خبرة مریم بصفتها  نموذجًا ال ُیضاهى القتبال الحیاة والحدب على الحیاة.

  
:(1 /12 (رؤ بالشمس" ملتحفة امرأة السماء: من بّینة آیة ظهرت             "ثم

 أمومة مریم والكنیسة"

یصفها التي البّینة" "اآلیة في جلیًا یظهر ومریم الكنیسة سر بین المقارنة -103             
تحت والقمر بالشمس، ملتحفة امرأة السماء: في بّینة آیة "ظهرت الرؤیا:             سفر



الكنیسة وترى .(12/1 (رؤ كوكبًا" عشر اثني من إكلیل رأسها وعلى             قدمیها،
علیه تسمو أنها تشعر التاریخ، في غوصها مع فهي سّرها: صورة اآلیة هذه               في
مریم في الكنیسة وترى .(139) وبدؤه" اهللا ملكوت "بذرة هي األرض في              ألنها
اهللا قصد فیها تّم التي المجیدة المرأة هي فإنها ومثالیًا. تامًا تحقُّقًا السر هذا                َتحقُّق

 على أكمل وجه.

(رؤ حامًال" كانت – الرؤیا سفر یصّورها كما – بالشمس" الملتحفة             "المرأة
الرب، المسیح العالم، مخّلص تحمل أنها الوعي تمام تعي فالكنیسة ،(12/2           
ال ولكنها بالذات. اهللا لحیاة الناس میالد لیجدد للعالم، تهبه أن إلى مدعّوة               وأنها
حملت التي مریم بأمومة ممكنة غدت رسالتها أن بالها عن یغرب أن              یمكن
الحق". اإلله من المولود الحق و"اإلله اإلله" من المولود "اإلله للعالم             وولدت
إلى الدعوة التمّجد غایة تتمجد بأمومتها الثیوطوكس"، اهللا، أم حقًا هي             فالعذراء
المدعّوة للكنیسة نموذجًا مریم تبدو هكذا امرأة. كل في اهللا وضعها التي              األمومة

 إلى أن تكون "حواء الجدیدة. أّم المؤمنین وأّم األحیاء" (تك 3/20).

في إّال – أیضًا هذا تدرك والكنیسة – تتحقق ال الروحیة الكنیسة أمومة أن                بید
الشر قوى مع الدائم التجاذب في أي ،(12/2 (رؤ المخاض" و"ألم الشدائد              وسط
كانت "فیه للمسیح: وتتصّدى اإلنسان، قلب وتقضُّ العالم تخترق تني ال             التي
(یو تدركه" لم والظلمات الظلمات. في یشرق والنور الناس نور والحیاة            الحیاة،

.(4 /1 

العذاب: ظل في الكنیسة، عاشتها كما أموَمَتها، تعیش أن إلى مریم َألجئت              لقد
قلبك في سیف سینفذ وأنِت ینكرونها. آیة للناس لیكون الطفل هذا ُجِعَل              "لقد
وجهها التي الكلمات .(35 -34 (لو2/ كثیرة" قلوب عن األفكار            لتنكشف
ولمریم لیسوع العالم رفض ص تلخِّ المخلص، وجود فجر منذ مریم إلى             سمعان
في مریم اشتركت یسوع" صلیب "بقرب الجلجلة: عند أقصاه بلغ وقد             معه،
التي "النعم" فـ عنها. عودة ال والدة ألجلنا وولدته ووهبته فقّدمته ابنها،              ذبیحة
آن عندما الصلیب، یوم تامًا نضوجًا نضجت قد البشارة، یوم مریم بها              نطقت
ابنها بحب وتسربله لیسوع، تلمیذًا أصبح إنسان كل وتلد تستقبل أن             لمریم
"أیتها ألمه: قال إلیه، الحبیب التلمیذ جانبها وإلى أمه یسوع رأى "وإذ              الفادي:

 المرأة هذا ابنك". ثم قال للتلمیذ: "هذه أّمك" (یو19/ 26).

  



الحیاة :(12/4 (رؤ تضعه" حین ولدها لیبتلع المرأة... قبالة التنین            "ووقف
 التي تهّددها قوى الشر

بالشمس"، المتلحفة المرأة "آیة البّینة"، "اآلیة نرى الرؤیا، سفر في -104           
ُیمّثل (3 (رؤ12/ أشقر" عظیم تّنین السماء: في ظهرت أخرى "آیة             ترافقها
الشر قوى جمیع نفسه الوقت في ویمّثل غاشمة، شخصیة قّوة بصفته             الشیطان

 التي تعمل في التاریخ معرقلة رسالة الكنیسة.

تتصدى الشر قوى فعداوة المؤمنین: جماعة على بنورها مریم ُتِطلُّ أیضًا             هنا
إلى الهرب إلى مریم اضطرت وقد باألذى. تالمیذه تنال أن قبل یسوع أم               لمریم
باتوا الذین ید من البنها إنقاذًا (15 -13 (متى2/ والطفل یوسف مع              مصر

 یتوجسونه خطرًا داهمًا.

عنیف صراع رهان دومًا هي الحیاة أن تدرك أن في الكنیسة مریم تساعد               هكذا
والدته" فور "الولد یبتلع أن یرید فالتّنین والظلمة. النور بین والشر، الخیر              بین
الزمان"، ملء حان "عندما مریم ولدته الذي المسیح رمز وهو ،(4 /12              (رؤ
حقب مختلف في للناس باستمرار تقّدمه أن الكنیسة على یجب والذي (4/4              (غل
خلیقة وكل طفل وكل إنسان، كل صورة أیضًا هو الطفل هذا ولكن              التاریخ.
إنسان" بكل ما نوعًا اتحد بتجسده اهللا "ابن بأن وذلك خصوصًا، ومهّددة              ضعیفة
ینفك ال إنسان كل "جسد" ففي .(140) – المجمع به ُیذكِّرنا ما حد على –               
أشكاله، بكل اإلنسان، لحیاة رفض كل بحیث  یمسي بنا، ویّتحد یتجّلى            المسیح
لنا یكشفها التي والصارمة األّخاذة الحقیقة هي تلك بالذات . للمسیح            رفضًا
فإیاي السمي، إكرامًا مثله طفًال َقِبَل من " ترّددها: الكنیسة تنفك وال              المسیح،
من لواحٍد ذلك من شیئًا صنعتم كلما لكم: أقول "الحق (متى18/5)،             یقبل"

 إخوتي هؤالء الصغار، فلي قد صنعتموه" (متى 25/ 40).

  
 "لم یبَق للموت وجود" (رؤ21/4): سنى القیامة

یا تخافي "ال الُمَطْمِئنة: الكلمات هذه في تتلّخص للعذراء المالك بشارة -105            
األم وجود أن الحقیقة .(37 -30 (لو1/ اهللا" ُیعجز شيء من "ما              مریم"،
الكنیسة حال هكذا الودودة. بعنایته ویرافقها بقربها اهللا أن الیقین یظّلله             العذراء
الموضع نفسه، الوقت وفي المحنة، موطن وهو القفر، في "مالذًا" لها تجد              التي
والتعزیة الحیاة كلمة هي مریم (هو2/16). لشعبه اهللا محبة فیه تتجّلى             الذي



قوى أن لنا تؤكد فهي ابنها لنا ُتظِهر وعندما الموت. ضد كفاحها في               للكنیسة
الحیاة، سید ما لقد هائل. نزال في تجابها والحیاة "الموت به: ُسِحَقْت قد               الموت

 ولكنه حّي یملك" (141).

أحداث یسود وحده هو القیامة. سنى في العذاب سمات حامًال الذبیح  یحیا             الحمل
الزمان بعد ما وفي الزمان وفي ،(10 (رؤ5/ الختم" "ویفضُّ            التاریخ،
الذي الجدید العالم في أي الجدیدة" "أورشلیم في الموت ، على الحیاة             یعلن  قدرة
وال للصراخ وال للبكاء وال وجود، للموت یبقى "لن البشر: تاریخ إلیه              یشخص

 لأللم، ألن العالم القدیم قد زال" (رؤ 21/ 4).

بثقة ونتقدم للحیاة، المتجند الحیاة شعب الحاج، اهللا شعب نحن نسیر،             وعندما
لنا هي من إلى ببصرنا نشخص (رؤ21/1)، جدیدة" وأرض جدیدة "سماء             نحو

 "آیة رجاء وضمان تعزیة" (142).

 یا مریم،

 فجر العالم الجدید،

 وأّم األحیاء،

 نكل إلیكِ  قضیة الحیاة:

 انظري، یا أمنا، إلى ما ال یحصى من عدد األوالد الذي ُیمَنعون من أن یولدوا،

 إلى الفقراء الذین أمست ضحایا عنف شرس،

 إلى العّجز والمرضى المقتولین بدافع الالمباالة أو بدافع شفقة كاذبة.

 أعطي المؤمنین بابنك

 أن یعلنوا ألهل زماننا،

 بحزٍم ومحبة

 إنجیل الحیاة.

 اسألي لهم أن یتقبلوه

 عطّیة دائمة التجّدد،

بشكر  وأن یفرحوا  باالحتفال به  

 في كل مراحل وجودهم

له بشجاعة ودأب نشیط  وأن  یشهدوا  

 لیبنوا مع جمیع الناس الطّیبین،

 حضارة الحق والحب.



 إلكرام وتمجید اهللا خالق الحیاة.

  
آذار 25 في بطرس، القدیس كنیسة بقرب روما، في النص هذا ُأعطي              لقد

 1995 في مناسبة عید البشارة، في السنة السابعة عشرة من حبریتنا.

  
 یوحنا بولس الثاني

  
  

 الحواشي:

 1)  ال شك أن عبارة "إنجیل الحیاة" ال نقع علیها في الكتاب المقدس في مؤداها
 اللفظي، إّال أنها تعكس وجهًا جوهریًا من وجوه البالغ الكتابي.

 2)  "الكنیسة في عالم الیوم" فقرة 22.

 3)  یوحنا بولس الثاني "فادي اإلنسان" (4 آذار 1979)، عدد 10، أعمال
 الكرسي الرسولي 71 (1979) ص 275.

 4)  المرجع نفسه، فقرة 14، ص 285.

 5)  "فرح ورجاء"، فقرة 27.\

 6)  رسالة إلى إخوتي في األسقفیة في "إنجیل الحیاة" (19 أیار 1991)، تعالیم
 14، 1 (1991) ص 1293- 1296.

 7)  المرجع نفسه، ص 1294.

8)  رسالة إلى األسر (2 شباط 1994) فقرة 4، أعمال الكرسي الرسولي 86 (
 1994)، ص 871.

 9)  یوحنا بولس الثاني، "السنة المئة" ( 1 أیار 1991) فقرة 39: أعمال الكرسي
 الرسولي 83، ص 842.

 10)       فقرة 2259

 11)       القدیس أمبروسیوس، نوح، GSEL، 32 :96 -94 ،26، ص 480-
481 

 12)       تعلیم الكنیسة الكاثولیكیة، فقرة 1867 و 2268.

 13)       قاین وهابیل، GSEL 32  ،38 ،10 ،2، ص 408.



 14)       مجمع العقیدة واإلیمان "رسالة تعلیمیة في حرمة الحیاة البشریة الناشئة
 وكرامة اإلنجاب، هبة الحیاة (22 شباط 1987) أعمال الكرسي الرسولي 80

 (1988)، ص 70- 102.

 ∙       الهادف إلى تحسین النسل.

 ∙       نسبة إلى برومیتیة في األساطیر اإلغریقیة القدیمة وهو من أطلق الحضارة
 البشریة وقد اختلس النار من السماء ونقلها إلى الناس. ویعتبر نموذجًا من

 نماذج التجّبر والتمّرد على إرادة اآللهة.

 15)       خطاب أمسیة الصالة في مناسبة الیوم العالمي الثامن للشبیبة، دنفر (14
 آب 1993) 2، فقرة 3. أعمال الكرسي الرسولي 86 (2994)، ص 419.

 16)       یوحنا بولس الثاني، خطاب إلى المشتركین في الحوار حول "الحق في
 الحیاة وأوروبا" (18 كانون األول 1987): تعالیم 10، 3 (1987) ص

.1447 -1446 

 17)       الكنیسة في عالم الیوم، فقرة 36.

 18)       الكنیسة في عالم الیوم، فقرة 16.

A،23 ،23 ،19)       غوریغوریوس الكبیر، أخالقیات حول سفر أیوب 
 CCL   134 ص 683.

 20)       یوحنا بولس الثاني، فادي اإلنسان (4 آذار 1979) فقرة 10، أعمال
 الكرسي الرسولي 71 (1979) ص 274.

 21)       المجمع الفاتیكاني الثاني، الكنیسة في عالم الیوم، فقرة 50.

 22) الوحي اإللهي، فقرة 4.

 23) ضد الهرطقات، 4، 20، 7، المصادر المسیحیة 1002، ص 649-648
. 

 24) المجمع الفاتیكاني الثاني، الكنیسة في عالم الیوم، فقرة 12.

.CCL  27- 1،1 ،1 25) اعترافات 

 26) في األیام الستة، CSEL  32،76-75 ،6، ص 361-260.

 27) ضد الهرطقات، 4، 20، 7: المصادر المسیحیة 1002 ص 649-648.

 28) یوحنا بولس الثاني، السنة المئة (1 أیار 1991)، فقرة 38: أعمال
 الكرسي الرسولي 83 (1991) ص 840- 841.



29) یوحنا بولس الثاني، االهتمام بالشأن االجتماعي 030 كانون األول 1987
 )، فقرة 34: أعمال الكرسي الرسولي 80 (1988) ص 560.

 30) الكنیسة في عالم الیوم، فقرة 50.

 31) رسالة إلى األسر 20 شباط 1994) فقرة 9: أعمال الكرسي الرسولي
 86 (1994)، ص 878. راجع بیوس الثاني عشر، الجنس البشري (12 آب

 1950): أعمال الكرسي الرسولي 42 (1950)، ص 574.

 32) "یأمرنا اإلیمان الكاثولیكي باالعتقاد بأن النفوس یخلقها اهللا توًا" بیوس
الثاني عشر، الجنس البشري (12 آب 1950): أعمال الكرسي الرسولي 42 (

 1950)، ص 575.

 33) الكنیسة في عالم الیوم، فقرة 50، راجع یوحنا بولس الثاني: في وظائف
 العائلة المسیحیة (22 تشرین الثاني 1981) فقرة 28: أعمال الكرسي

 الرسولي 74 (1982) ص 114.

 34) مواعظ CCSG3 :1 ،2، ص 39

35) راجع، مثًال المزامیر 22/21، 11،71/70-10، 6، 139/ 138، 13-
.14 

 36) عرض إلنجیل لوقا، ص، CCL  14، 40-41،23-22، المصادر
 المسیحیة 45، ص 82.

 37) أغناطیوس األنطاكي، الرسالة إلى أهل أفسس 7،2: المصادر المسیحیة
 10، ص 65.

 38) في خلق اإلنسان، فقرة 4، األباء الیونانیون 44، 136.

39) یوحنا الدمشقي، في اإلیمان المستقیم 2، 12، اآلباء الیونانیون 94، 920
 ، 922، وقد استشهد به القدیس توما األكویني، الخالصة الالهوتیة 1- 2،

 المقدمة.

 40) بولس السادس، الحیاة البشریة (25 تموز 1968) فقرة 13: أعمال
 الكرسي الرسولي 60 (1968)، ص 489.

 41) مجمع العقیدة واإلیمان، هبة الحیاة (22 شباط 1987)، المقدمة فقرة 5:
 أعمال الكرسي الرسولي 80 (1988)، ص 76- 77،   راجع أیضًا: التعلیم

 المسیحي الكاثولیكي، فقرة 2258.



ص 248ن المسیحیة المصادر ،3 ،1 ،5 ن 2 -1 ،2 ،1 ،1 ذیذاخیا، (42               
المرجع ،19 المزعوم، برنابا رسالة أیضًا: راجع ،160 ،176 ،149 ،141           

 ذاته، ص 90- 93.

التعلیم أیضًا: راجع ،2269 إلى 2263 فقرة الكاثولیكي، المسیحي التعلیم (43           
 المسیحي في المجمع التریدنتیني 3، فقرة 327 إلى 332.

 44) التعلیم المسیحي الكاثولیكي، فقرة 2265.

القدیس أ، 64 المسألة ،2/2 الالهوتیة الخالصة األكویني، توما القدیس (45           
 ألفونس اللیغوري، الالهوت األدبي 1/3، الجزء 4 الفصل 1، المسالة 3.

 46) التعلیم المسیحي الكاولیكي، فقرة 2266.

 47) المرجع نفسه.

 48) المرجع نفسه، فقرة 2267.

 49) المجمع الفاتیكاني الثاني، نور األمم، فقرة 12.

 50) الكنیسة في عالم الیوم فقرة 27.

 51) المجمع الفاتیكاني الثاني، نور األمم، فقرة 25.

:2 (1980 أیار 5) الرحیم القتل في تصریح واإلیمان، العقیدة مجمع (52            
 أعمال الكرسي الرسولي 72 (1980) ص 546.

أعمال :96 فقرة ،(1993 آب 6) الحقیقة تألق الثاني، بولس یوحنا (53            
 الكرسي الرسولي 85 (1993)، ص 1209.

 54) الكنیسة في عالم الیوم، فقرة 51.

أعمال :14 فقرة (1988 آب 15) المرأة كرامة الثاني، بولس یوحنا (55            
 الكرسي الرسولي 80 (1988) ص 1686.

 56) الفقرة 21: أعمال الكرسي الرسولي 86 (1994)، ص 920.

(1974 الثاني تشرین 18) المتعمَّد اإلجهاض في واإلیمان، العقیدة مجمع (57           
 فقرة 12- 13: أعمال الكرسي الرسولي 66 (1974)، ص 738.

أعمال :1 فقرة ،1 (1987 شباط 22) اهللا هبة واإلیمان، العقیدة مجمع (58             
 الكرسي الرسولي 80 (1988) ص 78- 79.

 59) المرجع نفسه ص 77.

تخرج أن وقبل عرفتك البطن في أصوِّرك أن "قبل إرمیا: النبي یتكلم هكذا (60              
إلى یتوجه المزامیر وصاحب .(5 -1/4) لألمم" نبیُا وجعتك قّدستك الرحم             من



أنت أمي بطن ومن الحشا من اعتمدت "علیك الكلمات: بهذه أیضًا، هو              الرب
في .(11 -10 /21 مز ،12 -10/8 أي ،46/3 أش ،70/6 (مز علّي"               منعم
المعمدان یوحنا والولدین ومریم ألیصابات اُألمَّین بین العجیب اللقاء           حادثة
أن اإلنجیلي لوقا یروي ،(45 -39 (لو1/ الرحم في یزاالن ال وهما              ویسوع

 الطفل (یوحنا) شعر بوجود الطفل اإللهي وارتكض فرحًا.

الكرسي أعمال :(1974 الثاني تشرین 18) المتعّمد اإلجهاض في بیان (61           
 الرسولي 66 (1974) ص 740- 747.

المسیحیة المصادر ،2 ،5 : الوالدة" بعد ُتِمْثه وال إجهاضًا الطفل تقتل "ال (62              
 248، ص 169.

،969 ،6 الیونانیون اآلباء :35 فقرة المسیحیین، شأن في عریضة (63           
 المصادر المسیحیة 379، ص 205.

.8CSEL  69، 24 ،9 ،64) دفاع 

الرسولي الكرسي أعمال 2 ،(1930 األول كانون 31) األعفة األزواج (65           
 22 (1930) ص 562- 592.

تشرین 12) لوقا" "القدیس البیولوجي الطبي االتحاد إلى الموجه الخطاب (66           
،191 ص ،(1945 -1944) 6 إذاعیة ، وبالغات 1944): خطابات          الثاني
تشرین 29) للقابالت اإلیطالي الكاثولیكي االتحاد إلى الموجه الخطاب           راجع

 األول 1951) 2: أعمال الكرسي الرسولي 43 (1951) ص 838.

الكرسي أعمال 3ك ،(1961 أیار 15) ومعّلمة أم العامة، الرسالة (67           
 الرسولي 53 (1961) ص 447.

 68)الكنیسة في عالم الیوم، فقرة 51.

 69) القانون 2350 البند 1.

الكنائس قوانین مجموعة راجع ،1398 بند الغربي، القانوني الحق (70          
 الشرقیة القانون 1450، بند 2.

قانون الشرقیة، الكنائس قوانین مجموعة ،1829 الغربي القانوني الحق (71          
.1417 

:(1972 األول (9كانون اإلیطالیین الكاثولیكي القانون رجال إلى خطاب (72          
"الحیاة في العامة الرسالة ،777 ص ،(1972) 64 الرسولي الكرسي            أعمال



) 60 الرسولي الكرسي أعمال :14 1968)،   فقرة تموز (25ت          البشریة"
 1968) ص 490.

 73) المجمع الفاتیكاني الثاني، الكنیسة في عالم الیوم، فقرة 25.

أعمال :3 فقرة ،1 (1987 شباط 22) الحیاة هبة واإلیمان، العقیدة مجمع (74             
 الكرسي الرسولي 80 (1988)، ص 80.

مطبعة : ب 4 بند ،(1983 األول تشرین 22) العیلة حقوق شرعة (75             
 الفاتیكان 1983، مجلة الوثائق الكاثولیكیة 1983، ص 1155.

أعمال :2 ،(1980 أیار 5) الرحیم القتل في واإلیمان، العقیدة مجمع (76            
 الكرسي الرسولي 72 (1980) ص 546.

 77) المرجع نفسه، ص 551.

 78) المرجع نفسه.

أعمال :3 ،(1957 شباط 24_) األطباء من دولیة مجموعة إلى خطاب (79            
في واإلیمان، العقیدة مجمع راجع .147 ص (1957) 49 الرسولي            الكرسي
72 الرسولي الكرسي أعمال :3 (1980 ایار 5) وخیور حقوق الرحیم،             القتل

 (1980) ص 547- 548.

شباط 24) األطباء من دولیة مجموعة إلى خطاب عشر، الثاني بیوس (80            
 1967)، 3: أعمال الكرسي الرسولي 49 (1957)، ص 145.

شباط 24) األطباء من دولیة مجموعة إلى خطاب عشر، الثاني بیوس (81            
المجمع ،147 -129 ص ،(1957) 49 الرسولي الكرسي أعمال :(1947          
الرسولي الكرسي أعمال :(1940 األول كانون 2) المباشر القتل في            المقدس،
الفرنسي: التلفزیون إلى بالغ السادس، بولس ،554 -553 ص ،(1940) 32           
-57 ص ،(1971) 9 تعالیم :(1971 الثاني كانون 27) مقدسة" حیاة            "كل
الدولي المعهد إلى خطاب (156 ص ،1971 الكاثولیكیة (الوثائق 58          
ص ،(1972) 64 الرسولي الكرسي أعمال :(1972 (1حزیران          للجراحین
فقرة الیوم عالم في الكنیسة الثاني، الفاتیكاني المسكوني المجمع ،436 -432           

.27 

 82) المجمع الفاتیكاني الثاني، نور األمم، فقرة 35

توما القدیس CCL20 47، 22   ،1 اهللا مدینة أوغسطینوس، القدیس (83          
 األكویني، الخالصة الالهوتیة 2-2 المسألة 6 أ،   5.



، (1980 أیار )5 وخیور حقوق الرحیم: القتل في واإلیمان العقیدة مجمع (84             
المسیحي التعلیم 545ن (1980)ص 72 الرسولي الكرسي أعمال :1         

 الكاثولیكي، فقرة 2281- 2283.

.CSEL 57، 320 :204 85) الرسالة 

 86) الكنیسة في عالم الیوم، فقرة 18.

،(1984 شباط 11) الخالصي، األلم في رسالة الثاني، بولس یوحنا البابا (87            
 فقرة 14- 24: أعمال الكرسي الرسول (1984) ص 214- 234.

أعمال :46 فقرة ،(1991 أیار 1) المئة السنة الثاني، بولس یوحنا (88            
إذاعي بالغ عشر، الثاني بیوس ،850 ص ،(1991) 83 الرسولي            الكرسي
) 37 الرسولي الكرسي أعمال :(1944 األول كانون 24) المیالد مناسبة            في

 1945) ص 10- 20.

أعمال و99: 97 فقرة (1993 (16آب الحقیقة تألق الثاني، بولس یوحنا (89            
 الكرسي الرسولي 85 (1992) ص 1209- 1211.

أعمال :3 ،(1987 شباط 22) الحیاة هبة واإلیمان، العقیدة مجمع (90           
 الكرسي الرسولي 80 (1988)، ص 98.

 91) المجمع الفاتیكاني الثاني، في الحریة الدینیة، فقرة 7.

 92) القدیس توما األكویني، الخالصة الالهوتیة، 1- 2، المسألة 96 أ 2.

 93) المجمع المسكوني الفاتیكاني الثاني، في الحریة الدینیة، فقرة 7.

الرسولي الكرسي أعمال :2 ،(1963 نیسان 11) األرض" على "السالم (94           
من مأخوذ النص صلب في الوارد المقطع ،274 -273 ص ،(1963) 55            
1) 1941 سنة العنصرة مناسبة في عشر الثاني بیوس للبابا اإلذاعي             البالغ
.200 ص ،(1941) 33 الرسولي الكرسي أعمال :(1941          حزیران
الهم عشر، الحادي بیوس بالبابا حواشیها، إحدى في الرسالة، هذه            وتستشهد
ص ،(1937) 29 الرسولي الكرسي أعمال :3 ،(1937 آذار 14)            المقلق
األول كانون 24) المیالد بمناسبة اإلذاعي البالغ عشر، الثاني بیوس ،79           

 1942): أعمال الكرسي الرسولي 35 (1943)، ص 9- 24.

 95) السالم على األرض (11 نیسان 1963)، المرجع المذكور ص 271.

االعتراض على الرد .3 أ، 93 المسألة ،2 -1 الالهوتیة، الخالصة (96            
 الثاني.



بالقدیس األكویني یستشهد .2 أ، ،95 المسألة ،2-1 نفسه، المرجع (97           
De libero  "العدل عن یحید شرٍع كل بشرع "لیس قوله: في            أوغسطینوس

.arbitrio I, 5, 11: PL 32, 1227 

(1974 األول كانون 18) المتعمَّد اإلجهاض واإلیمان، العقیدة مجمع (98          
 فقرة 22: أعمال الكرسي الرسولي 66 (1974) ص 744.

الثاني، بولس یوحنا ،1755 -1753 فقرة الكاثولیكي المسیحي التعلیم (99          
) 85 الرسولي الكرسي أعمال :82 -81 فقرة (1993 آب 6) الحقیقة             تألق

 1993) ص 1198- 1199.

یوحنا أیضًا راجع ،363 ص CCL  36:10 ،41 یوحنا، إنجیل في (100           
الرسولي الكرسي أعمال :13 فقرة ،(1993 آب 6) الحقیقة تألق الثاني،             بولس

 85 (1993) ص 1144.

:14 فقر ،(1975 األول كانون 8) اإلنجیل إعالن واجب في غرشاد (101            
 أعمال الكرسي الرسول 68 (1967)، ص 13.

 102) كتاب القداس بالطقس الروماني، صالة المحتفل قبل المناولة.

المسیحیة المصادر :1 ،34 ،4 الهرطقات، ضد إیریناوس، القدیس (103          
 100/2، ص 846- 847.

 104) القدیس توما األكویني، قراءة مزامیر داود، 6، 5.

 105) عظة في التطویبات 7، اآلباء الیونان 44، 1280.

أعمال :116 فقرة ،(1993 آب 6) الحقیقة تألق الثاني، بولس یوحنا (106            
 الكرسي الرسولي 85 (1993)، ص 1224.

أعمال :37 فقرة (1991 أیار 1) المئة السنة الثاني، بولس یوحنا (107            
 الكرسي الرسولي 83 (1991) ص 840.

*1968) 60 الرسولي الكرسي أعمال :1967 میالد مناسبة في بالغ (108           
 ص 40.

،3 -1 ،6 الحسنى، األسماء في المزعوم، األریوباجي دیونیسیوس (109          
 اآلباء الیونان 3، ص 856- 857.

1988 بریشیا السادس بولس معهد الموت، في خواطر السادس، بولس (110           
 ص 24.



كانوري إلیزبتا باكنجا، إیسیدور تطویب في عظة الثاني، بولس یوحنا (111           
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