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 من رآني، رأى اآلب

 (راجع یو 14 ، 9)

  
 1- الكشف عن الرحمة

من عینه ابنه هو أبا: المسیح یسوع لنا كشفه الذي (1) بالمراحم" الغنّي اهللا                "هو
الذي الزمن ذاك نذكر أن لواجب وإنه .(2) بنفسه عنه وبرهن بذاته لنا               أظهره
سید، "یا له: بقوله المسیح السید إلى عشر، االثني الرسل أحد فیلیبس فیه               توجه
الزمن، هذا كل معكم "أنا قائًال: بدوره المسیح السید فأجابه وحسبنا" اآلب              أرنا
السید أورد وقد .(3) اآلب" رأى رآني من فیلیبس...؟ یا بعد عرفتني              وما
العشاء إبان خاصته، به وّدع الذي األخیر خطابه في الكلمات هذه             المسیح
یتأّكد أن من بّد ال كان أیام وهي المقدسة األیام تلك أحداث عقبته الذي                الفصحي
بفائق المسیح، مع أحیاناًَ بالمراحم، الغنّي اهللا "إن األبد وإلى واحدة مرة              فیها

 محبته لنا، بعدما كنا أمواتًا بزالتنا" (4).

قد عصرنا لحاجات منا وتقدیرًا الثاني، الفاتیكاني المجمع بتعلیم عمًال            وإّنا
التي اإلنسان بحقیقة اإلنسان" "فادي عنوانها التي العامة رسالتنا           خصصنا
الشاقة األیام هذه في وتدعونا المسیح. السید في وعمقها بملئها لنا             انجلت



مجددًا اآلب وجه اكتشاف إلى تلك، من شأنًا أقّل لیست أخرى، حاجة              العصیبة
"فرح الدستور في لنقرأ إّنا ،(5) عزاء" كل وإله الرحیم "اآلب المسیح،              في
له ویكشف عینه لإلنسان اإلنسان یظهر الجدید... آدم المسیح، السید "إن             وأمل"
.(6) ومحبته" اآلب "سّر عن یكشف عندما یفعله ما وهذا دعوته"، سمو              عن
بل نظریًا رجوعًا ال اهللا إلى بها یرجع لم ما حق كرامة من المجمع عبارة                 وتؤّكد

 واقعیًا وجودیًا وحیاتیًا.

للكنیسة توّفر ما علیها یحملنا معالجة السر هذا نعالج أن اآلن بنا یجدر               ولهذا
كثیر قلوب به تختلج ما یقتضیها مختلفة واختیارات تجارب من عصرنا             وألناس
في أعلّنا ما على صح، وإذا وتطّلعات. وهموم وآمال وآالم أمان من الناس               من
طریق ما، نحو على هو، كان أّیا اإلنسان أن من اإلنسان" "فادي العامة               رسالتنا
علینا أن باستمرار عینه الوقت في یعّلمان بكامله والتقلید اإلنجیل فإن             الكنیسة،
كشف عندما المسیح، السید رسمها ما على الناس، كل مع الطریق هذه نقطع               أن
إلى بها وكل التي – الطریق هذه اتجهت وكّلما .(7) ومحبته اآلب عن ذاته                في
اإلنسان، إلى یسوع المسیح في – الدهر تقلبات على األبد، وإلى یوما              الكنیسة
 تقدمت نحو اآلب ومحبته، وهذه الحقیقة أّكدها لعصرنا المجمع الفاتیكاني الثاني.

جاز إذا له، محورًا اإلنسان اتخذ كّلما أي اإلنسان، الكنیسة عمل تناول              وكّلما
یسوع المسیح في یتجه أن أعني فیه، ویتكامل اهللا على یترّكز أن وجب               التعبیر،
وال كانت وحاضرًا، ماضیًا مختلفة، وآراء نظریات هناك أن وبرغم اآلب.             إلى
اإلنسان بجعل القائل المذهب بین المعارضة إلى بل ال الفصل، إلى تمیل              تزال
مثال على تسعى الكنیسة فإن محوره، اهللا بجعل القائل وذاك الكون             محور
وهذا محكمًا. وثیقًا ربطًا البشر تاریخ في المذهبین هذین بین الربط إلى              المسیح
على یقع كان وإذا األخیر. المجمع عّلمها التي أهمها، ولعله المبادئ أول              هو
الكبیر المجمع هذا تعلیم وضع واجب الكنیسة تاریخ من الفترة هذه في              عاتقنا،
وقلب. ذهن وانفتاح وتصمیم بإیمان المبدأ هذا إلى نعود أن فعلینا العمل،              موضع
الذي الكنیسة، ضمیر أن نبرهن أن إلیها المشار السابقة رسالتنا في حاولنا              ولقد
حتما زاد – أیضًا المجمع ثمار من وهذا – الوجوه مختلف من واغتنى               تّرسخ
ما أن جدیدة مرة نعلن أن الیوم ونرید المسیح السید على وقلبنا ضمیرنا فتح                في
كشف اإلنسان، فادي بوصفه الذي، المسیح السید على ینفتح أن یمكنه أحد              من

 اإلنسان بوضوح لإلنسان، إال بعودة متزایدة إلى اهللا ومحبته.



  
 2- تجّسد الرحمة

عینه الوقت في اإلنسان یحّدث (8) منه" یقترب ال نور "مسكنه الذي اهللا               إن
األزلیة قدرته أي الخفیة اهللا وصفات العالم، خلق "فمنذ أجمع الكون             بلغة
المعرفة وهذه .(9) مخلوقاته" في العقول تدركها جلیة واضحة           والوهته،
المخلوقات طریق عن اهللا عن یبحث الذي العقل عن الناجمة الناقصة             الجانبیة
أحد من "ما یوحنا: القدیس ویقول اآلب". "برؤیة بعد لیست العالم في              والمرئیات
في األوحد االبن "إن وهي وزنًا الحقیقة هذه یزید هذا بقوله وهو اهللا"،               رأى
سر في اهللا یكشف "االخبار" وهذا .(10) عنه" أخبر الذي هو اآلب،              حضن
) یقترب" ال نورًا "یسكن والذي – ومثّلث واحد – أغواره تسبر ال الذي               حیاته
لإلنسان: محبته خالل من أوًال اهللا نعرف هذا، المسیح "أخبار" وبفضل .(11            
إنجالء وتنجلي مرئیة "خفّیاته" تصبح وهنا .(12) للبشر" "لمحبته وفقًا            أي
في تنجلي المرئّیات أن ذلك مخلوقاته. سائر عبر تنجلي مما یقاس ال بما               أوضح
الصلیب على بموته وأخیرًا وأقواله بأعماله أي المسیح وبواسطة           المسیح

 وقیامته.

تبرز أي المسیح، وبواسطة المسیح في برحمته األخص على اهللا یتجّلى             وهكذا
المفاهیم مختلف لها معتمدًا "بالرحمة" القدیم العهد حددها التي األلوهة            صفة
مفهومًا اإللهیة الرحمة في القدیم العهد تقلید المسیح السید أعطى وقد             والعبارات.
بذاته، جسّدها لكنه وحسب، واألمثال بالتشابیه ویشرحها عنها یتحدث ولم            أبدیًا،
ومن الرحمة ما نوعًا هو أنه یعني وهذا شخصه. ألبسها وكأنه شيء كل               قبل
13) بالرحمة" "غنّي أنه على خاصة، بصورة اآلب له تجّلى فیه، ووجدها             رآها

.( 

األجیال عقلیة من اهللا لرحمة رفضًا أشد ربما تبدو الحاضر العصر هذا عقلیة               إن
قلب من واستئصالها الرحمة فكرة على القضاء إلى تسعى إنها بل ال              السالفة؛
الذي اإلنسان تزعج وكأنها تبدو مفهوم من لها بما الرحمة لفظة وإن              اإلنسان.
،(14) علیها وتسّلط األرض أخضع سیدًا األیام غابر في منه أكثر الیوم              أصبح
والتقنیة. العلوم حقل في قبل، ذي من یعرف لم عظیم، تقدم من أحرز ما                بفضل
تسلیمًا واحدة جهة من أحیانًا بها المّسلم األرض على السیادة هذه تترك              ولم
وفي – نعود أن المجال هذا في ویمكننا للرحمة. یبدو، ما على مجاًال               سطحیًا،



دستور: رسمها التي الیوم" عالم في اإلنسان "حالة صورة إلى – فائدة              العودة
یبدو "وهكذا الخواطر: هذه نقرأ ما في ونقرأ صفحاته. أولى في وأمل،              فرح
األمور خیر اتیان على قدیرا معا، وقت في وضعیفا قویا الحاضر             عالمنا
التخلف أو التقدم طریق والعبودیة، الحریة طریق أمامه انفتحت فیما            وشرها،
أن بإمكانه أن اإلنسان أدرك لقد ذلك عن وفضال الكراهیة. أو اإلخاء              وطریق
أن وإما تسحقه أن إما یمكنها والتي أطلقها التي القوى سلیما توجیهًا              یوّجه

 تخدمه" (15).

الناس قلوب في تبعث التي التغییرات هذه مثل إلى الیوم العالم حالة تشیر               وال
تهدیدات على أیضًا تنطوي لكنها وحسب، األرض على أفضل بمستقبل            أمًال
الكنیسة أن وبرغم الیوم. حتى معروفة كانت التي تلك تفوق بمخاطر تنذر              كثیرة
في الملقاة الخطب في (مثال الفرص مختلف منتهزة التهدیدات بهذه تندد فتئت              ما
غیر وفي والزراعة التغذیة ومؤسسة االونسكو ومؤسسة المتحدة األمم           منظمة

 مكان)، فمن واجبها أن تتفّحصها على ضوء الحقیقة التي تلّقتها من اهللا.

أن لنا تتیح (16) المراحم" "أبي اهللا عن المسیح في المتجّلیة الحقیقة              وهذه
اإلنسان هذا یتألم عندما األخص وعلى اإلنسان، من القرب كل قریبًا             "نراه"
من الكثیرین فإن السبب ولهذا كرامته. وصمیم حیاته في تتهّدده مخاطر             ویواجه
شبه اتجاهًا یتجهون الحاضرة، والعالم الكنیسة حالة في والمجتمعات           الناس
وما اإلیمان. من حي شعور من بدافع اهللا، رحمة إلى التعبیر، صح إذا               عفوي،
هو روحه، بواسطة الناس نفوس في یعمل الذي المسیح السید أن في شك               من
المسیح عنه كشف الذي المراحم" "أبي اهللا بسّر وإذا ذلك. إلى یدفعهم              الذي
تشّد التي العصیبة الراهنة الظروف هذه في الكنیسة، إلى موجه نداء             وكأنه،

 على خناق اإلنسان.

لغة معین من نقول ما فننهل النداء هذا نلّبي أن الرسالة هذه في نرید                وإننا
ونعرب – یضاهیان ال وعمق بساطة من فیها ما على – األبدیة واإلیمان               الوحي
الواقع، وفي كبیرة. هموم من عصرنا أبناء یساور عّما والناس، اهللا أمام              مجددًا،
مجردًا المراحم" "أبا بوصفه اهللا سر في نتأّمل أن ال یعّلماننا واإلیمان الوحي               إن
أفما الرحمة. هذه إلى المسیح ومع المسیح باسم نلجأ أن بل وحسب، الوقائع               من
دائمًا ینتظر (17) الخفیة" في یرى "الذي أبانا أن التأكید كل المسیح السید               أّكد



ومحبته" اآلب سّر باستمرار، سّره أغوار ونسبر حاجاتنا جمیع في إلیه نتجه              أن
 (18)؟

تكون وأن الجمیع أفهام من السّر هذا التالیة الخواطر تقّرب أن نتمّنى إّنا               ولهذا
إلیها یحتاج التي الرحمة سبیل في الكنیسة إلى ملّحة دعوة عینه الوقت              في
في أنهما ولو إلیهما، حاجة لفي إنهما أجل الحاجة. كل الیوم والعالم              اإلنسان

 الغالب ال یعلمان.

  
-2- 

 الرسالة المسیحانیة

  
 3- عندما ابتدأ المسیح یعمل ویعّلم

"روح... وهو: أشعیا قال بما مواطنیه، أمام الناصرة، في المسیح السید             استشهد
القلوب، منكسري ألشفي أرسلني المساكین، ألبشر مسحني ألنه علّي           الرب
وأعلن المظلومین ألحرر إلیهم، البصر بعودة وللعمیان بالحریة لألسرى           ألنادي
إعالن أول لوقا، حسب هي، العبارات هذه إن .(19) الرب" لدى المقبولة              السنة
بهذه المسیح، جعل وقد اإلنجیل. علیها أطلعنا وأقوال أعمال ستعقبه مسیحاني             له
نالحظ أن بمكان األهمیة لمن وإنه الناس. بین حاضرًا اآلب واألقوال،             األفعال
العیش، أسباب إلى یحتاجون الذین الفقراء األخص على كانوا، الناس هؤالء             أن
الكائنات، جمال مشاهدة علیهم تتعذر الذین والعمیان الحریة، المسلوبي           وأولئك
صار لقد الخطأة. وأخیرًا االجتماعي، الظلم یسامون أو نفسیًا یعانون            والذین
لقد محبة. هو الذي هللا عالمة األخص، على الناس، هؤالء إلى بالنسبة              المسیح
اهللا یروا أن الخالیة، القرون كأناس عصرنا أناس ویستطیع اآلب. عالمة             صار

 في عالمة منظورة من هذا النوع.

اللذان الرسوالن ذانك یسوع من دنا عندما أنه، نالحظ أن كذلك المفید              ومن
عاد (20) آخر"؟ ننتظر أم اآلتي "أأنت لیسأاله: إلیه المعمدان یوحنا             أرسلهما
قائًال: فأجابهما الناصرة، في التعلیمیة رسالته به دّشن الذي االستشهاد ذلك             إلى
یمشون والعرج یبصرون العمیان وسمعتما: رأیتما بما یوحنا وأخبرا           "إذهبا
یبّشرون"، والمساكین یقومون والموتى یسمعون والصّم یطّهرون         والبرص

 وختم قائًال: "وطوبى لمن ال یشك فّي" (21).



المحبة جعل كیف وأعماله حیاته بطریقة األخص، على یسوع، أظهر            وقد
اإلنسان إلى تتجه التي الفاعلة المحبة فیه: نعیش الذي العالم هذا في              حاضرة
كان كّلما تتجّلى، ما أكثر المحبة، هذه وتتجّلى إنسانیته. یكّون ما كل              وتشمل
التاریخیة اإلنسانیة" "الحالة األمر تناول كّلما وحتى وفقر، وظلم مرض            هناك
ضعف من ویشكو ضیق، من اإلنسان یعاني ما الطرق، بمختلف تبّین،             التي
ما هو مجال من تتخذه وما طریقة من المحبة به تتجّلى ما وإن ومعنوي.                جسدي

 یسّمى بلغة التوراة "الرحمة".

أعلن ما على "محبة" هو والذي آب، هو الذي اهللا عن المسیح كشف               وهكذا
ما على بالرحمة"، "غنیًا اهللا أظهر لقد (22) األولى: رسالته في یوحنا              القدیس
جعلها تعلیم، مادة الحقیقة هذه تكون أن وقبل .(23) بولس القدیس لدى              نقرأ
القاعدة هي هذه ورحمًة، محبًة اهللا وإحضار للعیان. ماثًال واقعًا المسیح             السید
ما وهذا كمسیح. ورسالته مهّمته علیها ورّكز المسیح ضمیر في رسخت             التي
والرسولین تالمیذه أمام ثم الناصرة مجمع في أوًال به فاه التي األقوال تلك               تؤّیده

 اللذین بعثهما یوحنا إلیه.

هو والذي حاضرًا، اهللا المسیح السید فیها أعلن التي الطریقة هذه إلى              واستنادًا
هنا وعّلم الرئیسیة. تبشیره مواضیع أحد الرحمة من جعل ورحمة، ومحبة             آب
جوهر بتوضیح أوفى ألنها األخص، على "باألمثال"، عادته مألوف على            جریًا
أو (25) السامري مثل أو (24) الشاطر االبن مثل نذكر أن وحسبنا              األشیاء.
المسیح تعلیم من عدیدة مقاطع وهناك .(26) السوء عبد مثل التضاد، سبیل              على
أعیننا نصب نضع أن ویكفي والرحمة. المحبة جدیدة، دائمًا بطریقة            تظهر
تكنس التي المرأة أو (27) الضالة النعجة عن باحثًا یذهب الذي الصالح              الراعي
األخص على عالج من هو اإلنجیلي ولوقا .(28) المفقود الدرهم عن بحثًا              البیت

 هذه المواضیع من تعلیم السید المسیح ولهذا سمّي بحق: "إنجیل الرحمة".

األلفاظ بمعنى یتعلق هامًا أمرًا هناك فإن تبشیر، مسألة المسألة أن             وبما
المحبة). فكرة مع (بالمقارنة الرحمة فكرة مضمون والسیما الفكرة           ومضمون
وهذا الرحمة. حقیقة لتفهم مفتاح سوى صحیحًا تفهما المضامین هذه تفّهم             وما
على خواطرنا من الثاني القسم في نتوقف أن قبل ولكن إلینا. بالنسبة األهم               هو
"الرحمة" فكرة ومضمون األلفاظ معاني نستجلي أن قبل أعني الموضوع،            هذا
محبة عن كشف عندما المسیح، السید أن الیقین معرفة نعرف أن علینا              الخاص،



لما حیاتهم في ینقادوا أن عینه، الوقت في الناس، من طلب الرحمة، هي التي                اهللا
الرسالة یمّیز مّما هو المطلب وهذا والرحمة. المحبة هاتان إلیه            تلهمهم
ذلك، المعّلم أعلن وقد اإلنجیلیة. واألخالق اآلداب جوهر ویشكل           المسیحانیة
في أم (29) وأعظمها" الوصایا "أول بأنها، وصفها التي الوصیة في أكان              سواء
فإنهم للرحماء "طوبى فقال: الجبل على خطابه ألقى عندما بركة،            صیغة

 یرحمون" (30).

وإنسانیة. إلهیة خاصة طبیعة الرحمة في المسیحانیة للرسالة فإن           وهكذا
تتناول، ما أكثر تتناول، التي المحبة جّسد عندما النبؤات، تمام بوصفه             والمسیح،
أوفى، كشفا عینه الوقت في وكشف اآلب أحضر والخطأة، والتاعسین            المعّذبین
مثاًال للناس المسیح صار وعندما بالرحمة". "غنّي إله هو الذي اآلب هذا              عن
بالدعوة بأقواله، منه أكثر بأعماله جاهر فقد اآلخرین، تجاه والرحمة المحبة             في
 إلى الرحمة التي تعّد جزءًا ال یتجزأ من مقومات "اآلداب واألخالق اإلنجیلیة".

بل وحسب، أخالقیة أدبیة صفة له مطلب استجابة أو وصیة إتمام المهم              ولیس
ذاته عن یكشف أن معها اهللا یستطیع كبرى أهمیة لها حالة تقتضیه بما               العمل

 رحمة الناس: "الرحماء ... یرحمون".
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 الرحمة في العهد القدیم

  
من بد فال المتطور، الغني الطویل تاریخه القدیم العهد في "الرحمة" لمفهوم -4             
أظهر وعندما أوفى. استجالء الرحمة استجالء على یساعد مّما وهذا إلیه.             العودة
یفهمون ال أناس إلى یتحّدث كان وأقواله، بأعماله الرحمة هذه المسیح             السید
نهلوا قد القدیم، العهد في اهللا شعب بوصفهم كانوا، لكنهم وحسب، الرحمة              معنى
قد كانت خبرة وهي اهللا، رحمة في خاصة خبرة الطویل تاریخهم معین              من

 تأّصلت عندهم في نفوس األفراد والجماعات.

به. حنث ما غالبا عهد وهو اهللا، مع المبرم العهد ذلك شعب إسرائیل،               وكان
أنبیاء الطویل تاریخه مدى على إسرائیل أعوز وما – خیانته یدرك كان              وعندما
العهد في ذلك على ولنا الرحمة. یلتمس كان – الضمیر هذا أیقظوا              ورجال
لها ونصوص أحداث من نستذكر ما في نستذكر، أن ویمكننا شواهد. عدة              القدیم



) الهیكل تدشینه مناسبة في سلیمان وصالة ،(31) القضاة تاریخ بدء            أهمیتها:
وصلوات ،(34) المعّزیة أشعیا وتأكیدات (33) میخا نبؤة من وجانبا ،(32           

 العبرانیین في األسر (35)، وتجدید العهد بعد الخروج من األسر (36).

تحّدثوا ما غالبًا التي – الرحمة بین تبشیرهم في ربطوا قد األنبیاء یكون               وأن
لقد الكبیر. مدلوله له أمر فهذا اهللا، محبة وصورة – الشعب خطایا بسبب               عنها
ولهذا .(37) زواجیة بمحبة شيء أشبه خاص انتخاب محبة إسرائیل اهللا             أحّب
وارتدادا صادقة توبة لدیه وجد وإذا والخیانة. المروق حتى خطایاه له غفر              فإنه
تبشیر في الرحمة وتعني .(38) النعمة علیه ورد شعبه على تاب             مخلصا،

 األنبیاء محبة شدیدة خارقة تتغلب على الخطیئة ومروق الشعب المنتخب.

اكتسبه ما وبین بینها تالزما هناك وكأن العامة المجتمع حالة في المحبة              وتظهر
وكل اآلالم ویقاسون الخطیئة في یتقّلبون الذین الناس من كل باطنیة خبرة              من
إسرائیل أبناء الخطیئة أي واألدبي المادي الشر حمل وقد المصائب.            أنواع
بدافع إلیه داود اتجه وهكذا منه. الرحمة والتماس اهللا إلى االلتجاء على              وبناته
في صبره عیل أن بعد أیوب أیضًا إلیه وارتد ،(39) إثمه بفظاعة شعوره               من
أخطار من شعبها یهّدد ما لها تأّكد أن بعد استیر كذلك إلیه وهرعت ،(40)                بلواه

 قاتلة (41) وهناك أمثلة عدیدة نجدها في أسفار العهد القدیم (42).

والذي واألفراد الجماعة ذهن في والراسخ الوجوه المتعّدد االعتقاد هذا            وینبع
الشعب اكتسبها التي القدیمة الخبرة من الزمن، مّر على بكامله القدیم العهد              یؤّیده
العبودیة نیر تحت الرازح شعبه شقاء إلى اهللا نظر لقد األسر: في وهو               المنتخب
رأى وقد (43) تحریره على فعزم ضیق من به ما ورأى صراخه إلى               وأصغى
.(44) علیه وشفقته لشعبه اهللا محبة الرب، به قام الذي الخالص عمل في               النبي
على أفراده من كل كل وثقة بأجمعه الشعب ثقة توّطدت األساس هذا              وعلى

 الرحمة اإللهیة التي یمكن التطّلع إلیها في كل المحن على اختالف أنواعها.

العهد شعب خبر وقد خطیئته. هو إنما اإلنسان، شقاء إن ذلك، إلى              وباإلضافة
الرب لكن الذهبي. العجل نصب عندما الخروج، زمن منذ الشقاء هذا             القدیم
الرب "الرب قائال: باحتفال موسى فخاطب للعهد، األثیم الخرق هذا على             تغّلب
هذا من وانطالقًا .(45) والوفاء" المراحم كثیر األناة طویل ورؤوف، رحیم             إله
منهم، یتأّلف الذین وجمیع المختار الشعب كان معصیة، كل وبعد الهام             اإلعالن



ما بكل لیذّكروه أسباب، من الرب إلى اللجوء إلى یدفعهم وما قواهم              یجمعون
 أفصح لهم عن نفسه ویسألوه الصفح والغفران (46).

له، اختاره الذي الشعب هذا نشأة منذ رحمته، وأقواله بأعماله الرب أظهر              وهكذا
المراحم، إله إلى التاریخ، مّر وعلى باستمرار، أمره وكل الذي الشعب             هذا
ومآثم معاص من ارتكب ما إدراكه لدى أم مصائب من به حّل ما في أكان                 سواء
فهو بخاصته: الرب رحمة في ودقائقها المحبة أنواع جمیع ظهرت وقد .(47)            
اسما النبي علیها خلع التي تلك زوج أیضًا وهو ،(48) بكره إسرائیل ألن               أبوهم

 جدیدًا: مرحومة أي المحبوبة ألنها سترحم (49).

كان وشأنه، تركه على العزم ویعقد شعبه مروق من یغتاظ الرب كان              وعندما
ما وسرعان .(50) غضبه على التغلب إلى یدفعانه له، محبته وسخاء             حنانه
أسمى ألنشادهم یطربون كانوا عندما المزامیر، كتبة أن كیف بالتالي            ندرك
والرحمة والحنان المحبة لرب باألناشید قرائحهم تفیض كانت للرب،           المدائح

 واألمانة (51).

تمّیز لكنها وحسب، اهللا صفات من صفة لیست الرحمة أن كله هذا من               وُیستنتج
دالة من مالهم جوهر إنها وبناته: أبنائه من وكل بُأسره إسرائیل شعب              حیاة
في الوجه، هذا على الرحمة، وتظهر معه. حوارهم وجوهر ربهم، على             حمیمة
نجد أن الصعب من كان وإذا بالمعاني. غنیًا ظهورًا القدیم، العهد أسفار              جمیع
ذاتها، بحد الرحمة هي ما وهو: السؤال هذا على نظریا جوابا األسفار هذه               في
) المجال هذا في الكثیر تنبئنا أن یمكنها األسفار هذه تستعملها التي األلفاظ              فإن
وإن ولكنها، المعنى، متقاربة بعبارات الرب برحمة القدیم العهد ویشید (52           
اإلفصاح إلى یرمي واحد مفهوم في تصب أنها القول یمكن بینها، فیما              تمایزت
الناس، إفهام من عینه، الوقت في تقریبها، وإلى الطبیعة الفائقة الرحمة غنى              عن
– بالخطایا المثقلین والسیما البائسین القدیم العهد ویخّص وجوه. عّدة من             وذلك
– علیها ویعتمدوا الرحمة لیسألوا – اهللا مع عهدا أبرم الذي إسرائیل              وأیضًا
والسقوط، الشدة وقت في بالرحمة یذّكر وهو االعتماد: كل – به یعدهم ما               على
حیاة في ظهرت كّلما الرحمة هذه على هللا والحمد الشكر آیات بالتالي              ویرفع

 الشعب أو في حیاة أحد أفراده.

إنها األحیان، أغلب في وتثبت اإللهیة العدالة ما، نوعا الرحمة، تعارض             وهكذا
تعتبر أنها برغم العدالة، أن القدیم العهد ویعّلم أیضًا. األعمق بل وحسب              األقوى



هي التي المحبة دون هي اهللا، لدى الطبیعة فائق وكماال اإلنسان لدى حقا               فضیلة
تلّطف یقال، ما على فالمحبة، واألهم. األولى تبقى ألنها وأسمى            "أسمى"،
إلى بالنسبة وسموها المحبة أولویة وتتجّلى خدمة. النهایة في لها وتؤدي             العدالة
وبدا التجلي. تمام الرحمة، في كله) الوحي یمیز ما (وهذا علیها وتقدمها              العدالة
الخالص على دّلت عدالة لفظة أن بحیث واألنبیاء المزامیر لكتبة واضحا             ذلك

 الذي أتمه الرب برحمته (53).

یفعل ما على – سّلمنا إذا تضاّدها، ال لكنها العدالة، عن تختلف إذن               فالرحمة
الكائنات، مكّون بوصفه وبارتباطه، اإلنسان تاریخ في اهللا بوجود – القدیم             العهد
إلى اإلساءة وشهوة الحقد طبعها من المحبة وتنفي فرید. محبة برباط             بخالئقه
هذه وتكشف .(54) صنعت" مما شیئا تمقت ال "ألنك ذاتها: یوما أعطته              من
اهللا عدالة بین القائمة العالقة علیه ترتكز الذي العمیق األساس عن             األلفاظ
البحث یجب أنه ذلك عن فضال وتعّلمنا والعالم، اإلنسان إلى بالنسبة             ورحمته
سّر داخل "البدء" إلى بالعودة البعیدة وأسبابها المحییة العالقة هذه أصول             عن
"هو الذي اهللا عن الكشف القدیم، العهد لظروف وفقا مسبقا، وتعلن             الخلق.

 محبة" (55).

هذا صیغته، الشعب تاریخ أعطى الذي االنتخاب سّر الخلق، بسّر            ویرتبط
هذا، االنتخاب سّر ویعود الروحي. أباه إیمانه، بفضل إبراهیم صار الذي             الشعب
وإلى رجل كل إلى والحدیث، القدیم العهد مراحل قطع الذي الشعب هذا              بواسطة
) برحمة" اجتذبتك فلذلك أبدیا، حبا أحببتك "إني جمعاء. الكبیرة البشریة            العائلة
یتزعزع" ال سالمي وعهد عنك تزول فال رأفتي أما تزول... الجبال "إن .(56             
البشریة لتاریخ معها تحمل حینها، في إلسرائیل المعلنة الحقیقة وهذه .(57)           
اآلب عن المسیح كشف وقد .(58) معًا وقت في وأخرویة زمنیة مسبقة              رؤیة
عّدة ذلك تثبت كما لها، النفوس استعّدت أن وبعد المسبقة الرؤیة هذه إطار               في
السابق الیوم عشیة الكشف، هذا نهایة في وتوّجه القدیم. العهد كتب من              صفحات
من عرفتني... وما الوقت هذا كل معكم "أنا بقوله: فیلبس، الرسول إلى              لموته

 رآني رأى اآلب" (59).
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 مثل االبن الشاطر



  
 5- التشبیه

لفظتین فرید، إیقاع في لوقا، القدیس إنجیل یرّدد الجدید، العهد مستهل             في
بأجمعه، القدیم العهد تقلید صدى، كرجع وتعیدان، اإللهیة الرحمة           تتناوالن
تدخل مریم وهذه لفظیة. وخصائص تنّوع من القدیمة الكتب یمّیز عما             وتفصحان
الناس منها یفید التي "رحمته" ألجل قلبها أعماق من الرب وتعّظم زكریا،              بیت
تنّوه فیما تعلن، بقلیل، ذلك وبعد جیل. إلى جیل من اهللا، مخافة في               العائشون
.(60) علیه اختیارها وقع من دومًا یذكرها التي الرحمة إسرائیل،            بانتخاب
إله عینه، البیت في اآلب زكریا یبارك المعمدان، یوحنا مولد لدى             وكذلك،

 إسرائیل، ویمّجد الرحمة التي صنعها إلى "آبائنا ذكرًا لعهده المقدس" (61).

وتتعّمق القدیم العهد عن الموروثة الصورة هذه تتبّسط المسیح، تعلیم            وبحسب
الذي (62) الشاطر االبن مثل في جلیًا یظهر ما هذا ولعل عینه. الوقت               في
لفظة على فیه نعثر ال أننا برغم اإللهیة، الرحمة جوهر اإلیضاح كل              یوضح
الشبه عن بل القدیم، العهد في كما وحدها، اللغة عن ذلك ینجم وال               "الرحمة".
فصولها تدور مأساة وكأنه الرحمة سر الستشفاف المجال في یفسح الذي             عینه

 بین محبة اآلب وتبذیر االبن والخطیئة.

في ورث ما لیبّدد البیت وغادر میراثه من نصیبه أبیه من تسّلم الذي االبن                وهذا
ذاك من ابتداء زمن، كل رجل ما، نوعًا هو، والخالعة، البذخ في بعیدة               بالد
هذا في جلیًا الشبه ویظهر األصلیة. والبرارة النعمة میراث أضاع            الذي
فقدان وكل المحبة، بعهد حنث كل إلى مداورة، المثل، ویتطّرق            الموضع،
تشدید بأسره اإلسرائیلي الشعب خیانة على یشّدد ال وهو خطیئة، وكل             للنعمة،
هذه على الشاطر االبن مثل تطبیق باإلمكان كان ولو علیها، النبوي             التقلید
دهم الجوع ألن األخص وعلى یفتقر"، بدأ شيء... كل االبن "انفق ولّما              الخیانة.
هذه، والحالة فكان، الوالدي. البیت مغادرته بعد إلیه، سافر الذي البلد"             "ذلك
التي الخنازیر" تأكله "خروبًا ولو یده، علیه تقع مّما جوفه" "یمأل أن،              یشتهي

 كان یرعاها لحساب "أحد أبناء ذلك البلد"، وحتى هذا كان قد حرمه.

من أخذه الذي المیراث أن ذلك اإلنسان. داخل إلى واضحاًَ انتقاًال التشبیه              وینتقل
كرامته وهو بكثیر، منها أثمن هو ما هناك یبقى ولكن مادیة. خیورًا كان               والده
أنفق أن بعد إلیها، وصل التي الحالة تلك على وكان الوالدي البیت في               كابن



قبًال، بها یفكر لم شك، دونما فهو، المفقودة. الكرامة هذه على توقظه أن               ماله،
أنه بّد وال البعید، إلى الذهاب من لیتمكن نصیبه یعطیه أن أباه یسأل كان                عندما
وأنا عنهم، الخبز یفضل األجراء من ألبي "كم نفسه: في قال عندما یعیها               كان
كان والتي فقدها التي الخیور بقیاس حالته یقیس فهو لجوعي". أهلك             هنا
إلى بالنسبة ذهنّیته على الكلمات هذه وتدل الوالدي. بیته في األجراء             "یملكها"
ببنّوة وشعورًا مهدورة، كرامة مأساة ردائها تحت تخفي التي المادیة            الخیور

 مشتتة.

أبت، یا له: وأقول أبي إلى وأمضي "أقوم فقال: قرارًا اتخذ أنه أخیرًا               واتفق
كأحد فعاملني ابنًا. لك أدعى ألن بعد أهًال ولست وأمامك، السماء إلى              اخطأت
وأبعادها. األساسیة المشكلة طبیعة عن تكشف الكلمات هذه إن .(63)            اجرائك"
نضج وإثمه، طیشه فیها أوقعه التي المادیة حالته الشاطر باالبن ضاقت             عندما
الوالدي البیت إلى العودة على عزم وعندما المضاعة. بكرامته شعوره            لدیه
أنه ظاهرًا بدا – أجیرًا بوصفه حق من له ما بقوة یقبله أن أبیه من الطلب                  وعلى
لخسارة إدراك یتداخله دافع ولكنه وشقاء، جوع من أصابه مما بدافع             یتصّرف
االبن ولكن كبیر. وعار إذالل وهذا أبیه، بیت في أجیرًا أصبح لقد              جسیمة:
له یبق لم أنه إلدراكه والعار، االذالل هذین مثل لمواجهة مستعدًا كان              الشاطر
لما معرفته بملء قراره فأخذ الوالدي. البیت في أجیرًا یكون أن سوى حق               من
التفكیر هذا ویثبت العدالة. لقواعد وفقًا فیه، حق له یكون أن یمكن ولما               استحق
من النابعة الكرامة هذه الشاطر، االبن خاطر في المفقودة بالكرامة شعور             نشوء

 عالقة االبن بأبیه. وهكذا عقد العزم على سلوك الطریق.

كلمة ترد لم كما واحدة، مّرة ولو الشاطر االبن مثل في "عدالة" لفظة تستعمل                لم
والمحبة العدالة بین القائمة العالقة إن ذلك ومع األصلي، النص في             "الرحمة"
ویبدو اإلنجیل، مثل یلقیه الذي الدرس في بإحكام تندرج كرحمة، تتجّلى             التي
العدالة ترسمها التي الحدود اجتیاز وجب كّلما رحمة، تتحّول المحبة أن             واضحًا
أخذها التي االموال الشاطر االبن بّدد أن وبعد ضیقة. دقیقة تكون ما غالبًا               والتي
البیت في أجیر بعمل بالقیام معاشه یكسب أن عودته، بعد استحق، أبیه،              من
ما أبدًا یجمع لن أنه رغم المال بعض فشیئًا، شیئًا مجددًا یجمع وأن               الوالدي،
وعلى العدالة، تقتضیه كانت: ما األقل، على وهذا، بّدده. ما األرجح، على              یعادل
لكنه، وحسب، المیراث من به الخاص نصیبه یبذرق لم الولد هذا ألن              األخص،



عرف الذي السلوك، هذا كان وما وصدمه. بسلوكه أباه أهان ذلك، على              عالوة
أن شأنه من كان بل ال مباالة، ال في أباه لیترك كرامته، سلبه أنه المعرفة                 حق
وما بابنه، تتعلق فالقضیة وبعد معه. بتضامنه ما، نوعًا ویشعره، اآلب هذا              یؤلم
هذا یعي الشاطر االبن وكان إزالتها، أو العالقة هذه إفساد یمكنه عمل              من
الذي المكان، تقدیر على ویستحثه الضائعة كرامته یریه هذا وعیه وكان             الواقع،

 كان باستطاعته أن یستعیده في بیت أبیه، كل التقدیر.

  
 6- التركیز على الكرامة اإلنسانیة

الرحمة ماهیة بدّقة نفهم أن لنا تتیح وصفناها التي النفسیة الشاطر االبن حالة               إن
لنا تظهر العمیق البسیط التشبیه هذا في اآلب صورة أن في شك من وما                اإللهیة.
دخیلته، عن تكشف التي تصّرفه، وطریقة المثل في االبن سلوك وإن أبًا.              باهللا
في الرحمة إلى القدیم العهد نظرة الوجوه، جمیع من لنتبّین، المجال لنا              تفسح
ذاته الشاطر االبن أبو ویظهر وسموًا. بساطة یفیض الّجدة، كل جدید             ملّخص
هذه عن یعرب وال ابنه. على یومًا بها یبخل لم التي لمحبته أمینًا ألبوته،                أمینًا
أن بعد استقبال، حسن من البیت إلى العائد االبن لقى ما المثل هذا في                األمانة
الحفاوة وتلك العارمة الفرحة هذه ببالغة عنها تفصح بل وحسب، میراثه،             بذرق
األكبر أخیه حفیظة أثارتا إنهما بحیث العائد، المبّذر هذا بهما قوبل اللتان              البالغة

 وحسده، وهو الذي ما ابتعد یومًا عن أبیه وال غادر البیت الوالدي:

في "حسد" لفظة من تنبع صفة وهي – لذاته اآلب أمانة عینه الوقت في                وتتأّكد
االبن رأى عندما نقرأ: إّنا ولهذا المحبة. ملؤها خاصة بطریقة – القدیم              العهد
.(64) وقّبله" عنقه على بنفسه فألقى وأسرع له "رّق البیت من یقترب              الشاطر
األخ لدى بعد، فیما أثارت، شدیدة محبة من بدافع شك، وال یتصرف،              فهو
أعمق؛ بحثًا التأثر هذا أسباب عن البحث یجب ولكن الشدید. السخط             األكبر
وإذا ابنه. إنسانیة خیر وهو أنقذ، قد جوهریًا خیرًا هناك أن األب أدرك لقد                أجل،
ما وهذا استعیدت. قد كأنها بل ال إنسانیته، له سلمت فقد میراثه، بّدد قد ابنه                 كان
میتًا كان هذا أخاك ألن ونفرح، ننعم أن "علینا األكبر: البنه األب قاله ما                یؤّیده
لوقا إنجیل من عشر الخامس الفصل في نجد إّنا .(65) فوجد" وضاًال              فعاش
هذه جمیع وفي .(67) علیه المعثور والدرهم ،(66) المستعادة" النعجة            مثل
اآلب أمانة إن الشاطر. االبن حالة في نجدها التي عینها الفرحة نلقى              الحاالت



هذا یفّسر ما وهذا كرامته. وعلى المفقود ابنه إنسانیة على بمجملها تتركز              لذاتها
 الفرح العظیم لدى عودة االبن إلى البیت.

طبیعة من النابعة المحبة هذه لالبن، المحبة أن القول یمكن ذلك، من              وأكثر
مقیاس هو االهتمام هذا أن ذلك ابنه، بكرامة االهتمام إلى اآلب اضطّرت              األبّوة
تطلب ال وترفق... تصبر "المحبة بقوله: بولس القدیس بها أشاد التي             للمحبة
على وتصبر شيء كل ترجو بالحق... تفرح السوء... تظّن وال تحتد وال              منفعتها
السید عنها كشف ما على – الرحمة وهذه .(68) أبدًا" تزول "وال شيء"               كل
العهد في تدعى التي المحبة صورة باطنًا هي – الشاطر االبن مثل في               المسیح
وكل شاطر، ابن كل على تكّب أن المحبة هذه مثل وباستطاعة "أغابیه"              الجدید

 شقاء بشري، وعلى األخّص، على كل فقر أدبي، أعني الخطیئة.

مجددًا بعث كأنه بل ال بالذل، یشعر ال الرحمة یختبر من فإن ذلك، تأّتى                وإذا
"وجده" ألنه فرحته له یؤكد أباه إن كل، وقبل وقدر". قیمة من فقد ما                "واستعاد
ولو االبن، أن وهو ُینتقص، ال خیرًا هناك أن الفرحة هذه وتثبت              و"عاش".
خیرًا هناك أن على ذلك، على عالوة الفرح، ویدل أبیه. ابن حقًا یبقى               شاطرًا،

 أستعید وهو، في حالة االبن الشاطر، عودته إلى حقیقة ذاته.

ضربه الذي المثل في بأبیه، االبن بعالقة حّل ما الخارج" "من نقّدر أن یمكننا                ال
نتیجة هو إنما الرحمة، عن مسبّقة أفكار من نكّونه ما جمیع وإن المسیح.               السید
الحكم، إصدار في الطریقة هذه نتبع عندما أحیانًا یصدف وقد "خارجي".             حكم
إّنا ولهذا وقابلها. الرحمة فاعل بین متكافئة غیر عالقة الرحمة في نتبّین              أن
مثل لكن كرامته. وتصم یقبلها من تذّل الرحمة بأن القائل بالرأي األخذ إلى               نمیل
اختبار على ترتكز الرحمة وإن ذلك، عن یختلف الواقع بأن یقنعنا الشاطر              االبن
مفاعیل ومن لكرامته. شامل اختبار وعلى اإلنسان، هو الذي الخیر لهذا             مشترك
حقیقتها على وأعماله ذاته یرى شرع الشاطر االبن أن المشترك االختبار             هذا
جهة من االبن، أصبح السبب ولهذا حقیقي). تواضع معناها الحقیقة            (ورؤیة
بفضل خیر من تّم ما واضحة رؤیة یرى األب وأصبح ألبیه الوحید الخیر               ثانیة،
ما نسي كأنه المحبة، هذه بفعل بدا، بحیث عجیب إشعاع من والمحبة للحقیقة               ما

 فعله االبن من شّر.

هو الذي االرتداد حقیقة عن بعمق، إّنما ببساطة، یعرب الشاطر االبن مثل              إن
ما یقوم وال الحالي. البشري المجتمع في والرحمة المحبة عمل عن تعبیر              أصدق



رفیقة، نافذة، حادة ولو األبصار، توجیه على صحیحة أكیدة، فاعلیة من             للرحمة
األصلیة بطبیعتها تتجّلى الرحمة ألن جسدي، أو طبیعي أو أدبي شر             إلى
اإلنسان وفي األرض على مما الخیر وتستخرج وتشّجع تقّدر عندما            الخاصة،
لرسالة ما جّسدت الوجه، هذا على ُفهمت إذا وهي الشرور. أنواع جمیع              من
فهم وهكذا وفعالیة. قوة من ولعملها أساسي محتوى من المسیحانیة            المسیح
التجلي عن یومًا الرحمة انفّكت وما ومارسوها. الرحمة وأتباعه المسیح            تالمیذ
"یغلبها أن تأبى خّالقة محبة على صادق برهان وكأنها وأعمالهم قلوبهم             في

 الشر" ولكنها "تغلب الشر بالخیر" (69).

مستمرًا، جدیدًا اكتشافًا الصحیح الرحمة وجه اكتشاف عن لنا مندوحة ال             ولهذا
 ألن الرحمة، رغم جمیع مختلف األحكام المسبقة، ال غنى لعصرنا عنها.
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 السر الفصحي

  
 7- الرحمة المتجلّیة في الصلیب والقیامة

والقیامة، الصلیب مع ینتهیان الناس بین ونشاطها المسیحانیة المسیح رسالة            إن
الخاصة، بلغته المجمع، یحّدده الذي األخیر الحدث هذا في نتعّمق أن             فعلینا
في أخیرًا تجّلت ما على الرحمة حقیقة نتبّین أن أردنا إذا الفصحي،              بالسّر
أوفى الماما نلّم أن خواطرنا، من النقطة هذه بلغنا وقد بنا، ویجدر              تاریخنا.
الفداء، حقیقة الواقع، في كانت، وإذا اإلنسان. فادي العامة: رسالتنا            بمحتوى
المخّلص هذا مثل لیستحق وسمّوه اإلنسان عظمة عن تكشف اإلنساني،            ببعدها
إذا عینه، الطریق لنا یفتح إلهي، بعد من له بما الفداء هذا فإن ،(70)                العظیم
ُتحجم ال التي المحبة هذه عمق "تاریخیة" عملیة بطریقة لنكتشف، التعبیر،             جاز
خلقهم الذین للناس أمانة من الخالق یكّنه لما إرضاء الفریدة، االبن تضحیة              عن

 على صورته واختارهم "منذ البدء" في المسیح، للنعمة والمجد.

بستان في الصالة تلك وقبلها األسبوع، ذلك من السادس الیوم أحداث             إن
في والرحمة المحبة عن الكشف مجرى على جوهریًا تغییرًا أدخلت            الجسمانیة،
(71) الناس" إلى یحسن وهو "اجتاز الذي ذاك إن المسیحانیة. المسیح             رسالة
الرحمة یستأهل أنه عینه هو اآلن یبدو ،(72) وسقم" مرض كل             "ویبرئ



ویعّلق بالشوك ویكّلل وُیجلد علیه وُیحكم وُیمتهن علیه القبض ُیلقى فیما             ویلتمسها
وما .(73) ألیم عذاب غمرة في األخیرة أنفاسه ویلفظ بالمسامیر الصلیب             على
ولكّنه الخیر، إلیهم اصطنع الذین الناس رحمة إلى ذاك إذ حاجة في كان ما                أشد
في لیتم ظالمیه أیدي من إنقاذه یستطیعون ال إلیه أقربهم إن بل ال منهم؛ یلقها                 لم
وال األنبیاء، قاله ما المسیحانیة، المسیرة من األخیرة المرحلة هذه في             المسیح،
إنسان أنه بما المسیح، ویتجه .(74) ُشفینا" "بشدخه یهوه خادم في أشعیا،              سیما
الذي اآلب هذا أبیه، إلى تطاق، ال آالمًا الجلجلة، وعلى الزیتون بستان في               یتألم،
في یجنّبه لم ولكنه أعماله، وجمیع بمسلكه رحمته لهم وأّكد للناس بمحبته              بشّر
جعله الخطیئة، یعرف "لم الذي وهو الصلیب؛ على الموت سكرات            الحقیقة،
سّر عظمة أوجز وقد الرسول؛ بولس یقول ما على (75) أجلنا" من              خطیئة
كشف، الذي الفداء هذا إلهي؛ بعد من الفداء لحقیقة ما عینه، الوقت في               الصلیب،
الكمال منتهى بدورها هي التي اهللا قداسة عن نهائیة، وبصورة مرة             آلخر
منها وتنبع المحبة على تقوم العدالة ألن والمحبة، العدالة ملء أعني             المطلق؛
لم اآلب أن إذ – وموته المسیح آالم في المطلقة العدالة وتتجّلى إلیها.               وتهدف
من ومات تأّلم المسیح ألن (76) أجلنا" من خطیئة "جعله بل ابنه على               یشفق
اإلله اإلنسان ذبیحة ألن العدالة، "فیض" الحقیقة في وهذا العالم. خطایا             أجل
على عدالة لهي النوع هذا من عدالة فإن وبعد، اإلنسان. خطایا عن              "عّوضت"
المحبة. في كلها وتستمر واالبن، اآلب محبة المحبة، من كلها تنبع اهللا"              "مقیاس
على هي المسیح، صلیب على تجّلت التي اإللهیة العدالة إن السبب،             ولهذا
الخالص. ثمر تثمر فیما المحبة، في وتكتمل المحبة من تنبع ألنها اهللا،              "مقیاس"
الطاقة هذه بإعادة بل وحسب، الخطایا عن بالتكفیر اإللهي المحبة بعد یتحقق              وال
من االقتراب من مجددا اإلنسان هذا تمّكن التي المحبة إلى اإلنسان في              الخالقة
في الرحمة عن الكشف معه الفداء یحمل وهكذا اهللا. عن الناشئین والقداسة              الحیاة

 ملئها.

التي الرحمة هذه تحقیقها؛ وقمة الرحمة، عن الكشف هذا قّمة هو الفصح سر               إن
منذ اهللا أراده خالصي نظام أنها بما العدالة، وتعید اإلنسان، تبرر أن              یمكنها

 البدء في اإلنسان، بواسطة اإلنسان في العالم.

غیر ألن فقط، المؤمن إلى ال اإلنسان، إلى األخص، على المتألم، المسیح              ویّتجه
وأن صریحة عالقة من اإلنسانیة الحالة إلى یشّده ما فیه یجد أن یمكنه               المؤمن



وتجّرد تفان من والمحبة والحق اإلنسان قضیة نحو یبدیه ما أیضًا فیه              یكشف
من أعمق إلى یذهب إلهي، بعد من له بما الفصحي، السّر لكن تامة.               وغیرة
مع له حوار آخر المسیح أجرى حیث الجلجلة على المركوز الصلیب ألن              ذلك؛
صورة على المخلوق اإلنسان بها ینعم التي المحبة هذه صمیم من ینبثق              اآلب،
المسیح، عنه كشف ما على اهللا، تشّد وال األزلي. تعالى لقصده وفقا ومثاله،               اهللا
یشّده بل األول، الحیاة وینبوع خالقًا بوصفه وحسب، وثیقة روابط العالم             إلى
أي الخلق، رباط المنظور، العالم في الحیاة إلى دعاه الذي اإلنسان إلى              أیضًا
في اإلشراك على أیضًا تعمل بل وحسب، الخیور تخلق لم التي المحبة              رباط

 حیاة اهللا: اآلب واالبن والروح القدس. ومن أحب تاق إلى هبة ذاته.

المشاركة هذه أي "المبادلة"، طریق على الجلجلة في المسیح صلیب            ویرتفع
إلى دعوة عینه الوقت في تتّضمن والتي اإلنسان مع اهللا یجریها التي              الرائعة
الكون وكل ذاته سّلم قد یكون أن بعد اإللهیة، الحیاة في للمشاركة              اإلنسان
والمحبة الحقیقة في – بالتبني ابنا بصفته – وللمشاركة – اهللا إلى معه               المنظور
اختیار طریق على – التاریخ في ینتصب وهكذا اهللا. من ونابعة اهللا في هي                التي
الذي الوحید االبن المسیح صلیب – التبني اهللا ابن لكرامة األزل منذ              اإلنسان
العهد على شهادة آخر یؤدي (77) حق" إله من حق وإله نور من "كنور                جاء
كل ومع اإلنسان مع اهللا عهد أي البشري، الجنس مع اهللا أبرمه الذي               العجیب
ما غالبًا والذي الخلق سّر إلى یرقى الذي اإلنسان قَدم القدیم العهد وهذا               إنسان.
الجلجلة على ُأبرم نهائي، جدید عهد اآلن هو إنما مختار، واحد شعب مع               تجّدد
كل وعلى الناس جمیع على لینفتح بل إسرائیل، هو واحد شعب على لیقتصر               ال

 منهم.

لبشارته عرض آخر ما، نحو على هو، الذي المسیح صلیب إذن یعّلمنا              ماذا
قالها الكلمة هذه العهد: إله كلمات من كلمة آخر لیس ولكنه ولمهمته؟              المسیحانیة
المصلوب، المسیح قبر من الرسل ثم أوًال النسوة تقّدمت عندما الفجر، ذلك              في
راحوا ما وهذا قام". "لقد القائلة البشارة هذه مرة، ألول وسمعوا، فارغا              فوجدوه
ویبقى الموت. من القائم للمسیح شهودًا فأصبحوا المسامع على           یرّددونه
أّداها التي المسیحانیة الشهادة خالل من یتكّلم اهللا، ابن تمّجد یوم حتى              الصلیب،
– اهللا عن الكالم عن یومًا انقطع وما الصلیب، على مات الذي االبن –                اإلنسان
وبالتالي – العالم" اهللا أحب "هكذا لإلنسان: لمحبته أمینًا دائمًا كان الذي              اآلب



بل به، یؤمن من كل یهلك فال الوحید، ابنه وهب "حتى – العالم في                اإلنسان
 تكون له الحیاة األبدیة" (78).

بوجود اإلیمان ومعناه ،(79) اآلب" "رؤیة معناه المصلوب، باالبن           فاإلیمان
فیه ینغمس – نوعه كان أیا – شّر كل من أقوى المحبة وبأن العالم في                 المحبة

 اإلنسان والجنس البشري والعالم.

من یتجّزأ ال جزء هي التي بالرحمة اإلیمان معناه النوع هذا من بمحبة               واإلیمان
تتجّلى التي الخاصة الطریقة عینه الوقت في وهي اآلخر، اسمها وكأنها             المحبة،
اإلنسان ویجّرب العالم في ینتشر الذي الشّر لتناهض وتتحقق المحبة            بها

 ویستغویه ویتسّرب إلى أعماقه لیتمّكن من "إهالكه في حهنم" (80).

  
 8- المحبة أقوى من الموت، أقوى من الخطیئة

الشر قوة على أیضًا یشهد الجلجلة في المسیح صلیب إن ذلك، عن              وفضًال
من ا بار أجمعین، الناس أبناء بین وحده كان الذي ذاك اهللا ابن على               المتطاول
آدم معصیة من معصوما العالم إلى مجیئه كان والذي الخطیئة، من بریئًا              طبعه،
فیدفع الخطیئة من ینتقم بالمسیح، أي به، وإذا المتوارثة. األصلیة الخطیئة             ومن
یعرف لم الذي وهو .(81) الموت" "حتى وطاعة بذاته تضحیته لها             ثمنًا
منذ ارتبط الذي الموت من وانتقم ،(82) أجلنا" من خطیئة اهللا "جعله              الخطیئة،
بموت صار الموت، من االنتقام صار وعندما بالخطیئة. البشري، التاریخ            فجر
بموته الموت یمیت أن باستطاعته وحده كان والذي خطیئة وصمته ما الذي              ذاك
في لآلب المساوي االبن به أرضى الذي المسیح، صلیب كشف وهكذا .(83)            
التي المحبة عن باألحرى أو الرحمة، عن "عمیقا" كشفا اهللا، عدالة             الجوهر،

 تناصب الشّر المتغلغل في تاریخ اإلنسان: أي الخطیئة والموت.

یسمّیه ما كل وإلى اإلنسان إلى العمیق األلوهة انعطاف هو إذن             فالصلیب
على أبدیة محبة مسحة والصلیب المصیر. بسوء والشدائد، المحن أبان            اإلنسان،
أعلنه الذي المسیحاني المنهج وتمام الدنیا، اإلنسان حیاة في إیالما الجراح             أشد
المعمدان یوحنا رسولي أمام ورّدده (84) الناصرة مجمع في یومًا المسیح             السید
كشف إلى ،(86) نبؤته في أشعیا قال ما على المنهج، هذا ویرمي              (85)؛
والخطأة. والمظلومین والعمیان واألسرى والمتألمین للفقراء الرحیمة         المحبة
اإلنسان فیه یشترك الذي أنواعه، على الشر، حدود ُتتخطى الفصحي، السر             وفي



الشر أصول على الغوص إلى یدفعنا المسیح صلیب ألن الدنیا؛ الحیاة             في
انتهاء ولدى أخرویة. عالمة هكذا ویصبح والموت، الخطیئة في           الضاربة
المختارین، جمیع قلوب في المحبة، تتغلب مرة اآلخر العالم وتجدید            األزمنة
وكأنه السعید والخلود والقداسة الحیاة ملكوت إلى لتفضي والشر الفساد بؤر             على
وموته. المسیح صلیب على األخرویة النهایة أساس وینهض ناضجة. لها            ثمرة
الرسالة عالمات آخر فهذه الثالث"، الیوم في قام "قد المسیح یكون             وأن
للشر، یخضع عالم في الرحمیة المحبة عن التام الكشف تّكمل وهي             المسیحانیة،
وأرض جدیدة "بسماء مسبقا تبشّر عالمة عینه الوقت في أیضًا یشّكل ما              وهذا
حزن وال موت یبقى وال عیونهم. من دمعة كل اهللا "یمسح عندما ،(88)               جدیدة"

 وال صراخ وال وجع، ألن األشیاء القدیمة زالت" (89).

الحاضرة، الحالة في یجب فیما محبة، الرحمة تتجّلى األخیر، الیوم یحّل             وعندما
على رحمة المحبة تتجّلى أن – معا والموت الخطیئة تاریخ – البشر تاریخ               في
قصد – المسیحاني المسیح قصد ویصبح الوجه. هذا على تتحقق وأن             األخص
ألن الصلیب دائما یتعالى المنهج هذا وسط وفي وكنیسته. شعبه منهج –              الرحمة
الصلیب یبقى ،(90) القدیمة" "األشیاء َتزل لم وما القمة. فیه یبلغ الرحمة              تجّلي
أنا "ها الرؤیا: سفر في یوحنا أقوال علیه تنطبق أن یمكن الذي "المكان"               ذاك
وتعّشیت إلیه دخلت الباب، وفتح صوتي أحد سمع فإن أدّقه، الباب على              واقف
كلّما خاصة، بطریقة رحمته، أیضًا اهللا ویظهر .(91) معي" هو وتعّشى             معه

 استحث اإلنسان على اصطناع "الرحمة" إلى ابنه، أعني إلى المصلوب.

الباب على یقف من وهو (92)؛ تزول ال التي الكلمة هو المصلوب المسیح               إن
أن إلى یسعى لكنه حریته، یخنق أن دون ،(93) إنسان كل قلب على               یّدق
اإلنسان ابن مع وتضامن رضى فعل تكون ال محبة الحریة هذه من              یستخرج
اآلب البن منا كل یبدیها ما، نوعا رحمة، أیضًا تكون بل وحسب،              المتألم
تتم رحمة بادرة كل وفي المسیح، به یقوم مسیحاني عمل كل وفي              األزلي.
أشّد محافظة اإلنسان كرامة على المحافظة تمكن أفال الصلیب،           بواسطة
في الرحمة" هذه و"یظهر الرحمة، اإلنسان یختبر عندما أوفر، بتكریم            وإحاطتها

 الوقت عینه؟

صنعتم "كّلما یقول: عندما الباطني االستعداد هذا مثل لإلنسان المسیح ُیظهر             أفال
الجبل خطاب عبارة توجز أفال .(94) صنعتموه"؟ فلي هؤالء... ألحد            ذلك



ما وكل الطیبة، البشارة كل ما، نوعا ،(95) یرحمون" فإنهم للرحماء،             "طوبى
"العذبة" الصحیحة، البسیطة، القاعدة هي عجیبة"، "مبادلة من علیه           تنطوي
یقوى ما البدء منذ تظهر التي هذه الجبل خطاب وعبارات الخالصي؟             للتدبیر
النظرة، هذه وفق تكشف، أفال – الرحمة على القدرة وهو – البشري القلب               علیه
بین قائمة هي والتي غورها یسبر ال التي الوحدة هذه عن أي اهللا: سّر عمق                 عن
الطریق وتفسح العدالة المحبة فیها تعانق والتي القدس، والروح واالبن            اآلب
قمة في المسیح هو الفصح وسر العدالة؟ كمال عن بدورها تكشف التي              للرحمة
في قیل ما وجه أكمل على ذاك، إذ ویتّم یدرك. ال الذي اهللا سّر عن                 الكشف
علیه (97) یشفق لم الذي المسیح ألن ،(96) اآلب" رأى رآني "من              العّلیة:
على مّبرحة آالم من قاسى ما غمرة في یحظ لم والذي اإلنسان أجل من                اآلب
اآلب، له یكّنها التي المحبة هذه ملء قیامته في أظهر البشر، برحمة              الصلیب،
وأبان .(98) أحیاء" إله بل أموات، إله كان "وما الناس: لجمیع خالله،              ومن
إلى طریقًا الصلیب ارتضى ألن الرحمیة، المحبة إله بقیامته المسیح            السید
ورجاؤنا إیماننا یترّكز وموته وآالمه المسیح صلیب نذكر عندما ولذا            القیامة.
أیام أول هو الذي الیوم ذلك "في الذي المسیح على األموات: من القائم               على
"اقبلوا لهم: وقال ونفخ التالمیذ... كان حیث العّلیة، في بینهم" وقف             األسبوع...
) أمسكت" علیه امسكتموها ومن له، تغفر خطایاه له غفرتم من القدس.             الروح

.(99 

أي رحمة من له ظهر بما قیامته، لدى عمیقًا، إحساسًا أحّس قد اهللا ابن ذا                 وهو
اهللا ابن عینه، المسیح أیضًا ذا وهو الموت. من أقوى هي التي اآلب               بمحبة
ینبوعا ذاته أظهر انتهائها، بعد وحتى المسیحانیة رسالته انتهت عندما            الذي،
تاریخ بعد فیما علیه یدل ما على – التي عینها وللمحبة تنضب ال التي                للرحمة
الفصحي فالمسیح الخطیئة. من أقوى تبقى أن من بد ال – الكنیسة في               الخالص
واألخرویة الخالصیة التاریخیة الحیة: وعالمتها للرحمة مستمّر أخیر تجسید           هو
یقول ما شفاهنا على المقدسة الفصحي الزمن طقوس تضع الروح وبهذه             أیضًا.

 المزمور: "بمراحم الرب أرّنم إلى األبد" (100).

  
 9- أم الرحمة



أصداء من فیها بما – العبارات یردّد الكنیسة تنشده الذي الفصحي النشید              هذا
"ورحمته زكریا: قرینة الیصابات زیارتها لدى العذراء بها فاهت التي –             نبویة
جدیدة برؤیة التجسد، بدء منذ العبارات، هذه وتأتي .(101) جیل" إلى جیل              من
وقت في المسیح، السید قیامة بعد هي، الجدیدة الرؤیة وهذه الخالص.             لتاریخ
في وتتزاید الناس أجیال تتعاقب الحین، ذلك ومنذ وأخرویة. تاریخیة            معا،
بطابع المطبوع اهللا شعب من جدیدة أجیال كذلك وتتبعها الكبرى، البشریة             العائلة
سّر أعني الفصحي، المسیح سّر (102) بوسم" "والموسوم والقیامة           الصلیب
"ورحمته قائلة: نسیبتها بیت عتبة على مریم بها نادت التي الرحمة هذه              تجّلي

 من جیل إلى جیل" (103).

أحد یعرفها لم – خارقة فریدة بطریقة عرفت التي هي ذلك، عن فضًال               ومریم،
بتضحیة خارقة، بطریقة وكذلك عینه، الوقت في وتمكنت الرحمة، –            سواها
التضحیة هذه وترتبط اإللهیة. الرحمة عن الكشف في تشارك أن من             قلبها،
هي هذه وتضحیتها الجلجلة. على استظلته الذي ابنها بصلیب وثیقًا            ارتباطًا
الذي وللعهد لمحبته المطلقة اهللا أمانة اشتراك أي الرحمة، نشر في فرید              اشتراك
البشري، والجنس والشعب اإلنسان مع الزمن في أبرمه والذي األزل، منذ             شاءه
من وما الصلیب. بواسطة نهائیًا تّم الذي الرحمة عن الكشف في اشتراك              وهو
العدالة بین المذهل اللقاء هذا أي الصلیب، سّر المصلوب، أم كمریم، اختبر              أحد
) العدالة جبین على الرحمة طبعتها التي "القبلة" هذه والمحبة: السامیة            اإللهیة
الذي اإللهي الفداء سّر السّر، هذا كمریم، نفسه، في تقّبل أحد من وما (104              
وقولها األم، قلب قلبها، تضحیة تواكبه الجلجلة، جبل على االبن بموت             تحقّق

 الحاسم الجازم "فلیكن".

أیضًا وعرفت اإللهیة، الرحمة سّر عمیقة معرفة عرفت التي تلك إذن هي              مریم
الرحمة أم ندعوها المعنى، بهذا وأّنا، عظیم. هو كم وأدركت ثمن من له               ما
الهوتیًا معنى األلقاب هذه من كل ویتضّمن اإللهیة. الرحمة أم أو الرحمة              وسیدة
خاصا استعدادا بكامله وشخصها وذهنها نفسها استعداد عن تعرب ألنها            عمیقًا،
ثم معّقدة أحداث من إلسرائیل جرى ما خالل من أوًال – الرحمة هذه               الكتشاف
االشتراك صار التي – الناس ولكل الناس من لكل تتأّتى التي األحداث خالل               من

 فیها من "جیل إلى جیل" (105)، وفقًا لقصد الثالوث األقدس منذ األزل.



أم بوصفها عنها األخص، على تتحّدث، اهللا، أم على نخلعها التي األلقاب،              وهذه
خبرت أن بعد – "تستحق" التي تلك وبوصفها الموت، من والقائم             المصلوب
األرض، على حیاتها طوال عینه بالقدر الرحمة هذه – خارقة بطریقة             الرحمة
كتلك عنها أخیرًا تحّدثنا وهي ابنها، صلیب أقدام على كانت عندما سیما،              وال
ال خفیًا اشتراكا المسیحانیة ابنها بمهمة باشتراكها خاصة، بطریقة ُدعیت            التي
المحبة هذه یعلنها: ابنها جاء التي المحبة هذه الناس إلى تحمل لكي له،               مثیل
والعمیان واألسرى والفقراء بالمتألمین العنایة في لها تعبیر خیر تجد            التي
أشعیا، نبوءة في جاء حسبما المسیح، السید قال ما على والخطأة،             والمظلومین
إلیه وجّهه الذي السؤال على أجاب عندما ثم ،(106) الناصرة مجمع في              أوال

 رسوال یوحنا المعمدان (107).

اشتراكًا الموت، من والقائم المصلوب أم أصبحت التي األم، هذه قلب             واشترك
الطبیعي السّر أمام خاصة تتجّلى التي "الرحمیة" المحبة هذه في خارقًا             فریدًا
هذه تنقطع ال وبواسطتها وفیها المحبة، هذه في مریم اشتركت لقد أجل              واألدبي.
األخص، على مثمر، تجّل وهو والبشر، الكنیسة تاریخ في التجّلي عن             المحبة
وعلى خاص، شعور من األم، قلب قلبها، في ما على اهللا، أم لدى یرتكز،                ألنه
بسهولة یرضون الذین كل إلى الوصول على وقدرة إحساس  فرید من لها             ما
وأخصبها المسیحي الدین أسرار أسمى من سّر وهذا الرحمیة. األم            بمحبة

 للحیاة، وهو یرتبط ارتباطًا وثیقًا بسّر التجسّد.

تدبیر في هذه مریم أمومة "وإن المجال: هذا في الثاني الفاتیكاني المجمع              ویقول
البشارة في بأمانة أبدته الذي الرضى منذ انقطاع دونما لتستمّر            الخالص
وإنها الدائم المختارین جمیع بلوغ حتى الصلیب، تحت تردد بال علیه             وحافظت
تزال ال لكنها السماء، إلى بانتقالها الخالصي الدور هذا عن تتخّل             لم
الوالدیة بمحبتها تسهر وإنها األبدي. الخالص نعم لنا تنال الكثیرة            باستشفاعاتها
الوطن یبلغوا حتى والضیقات، المخاطر وسط المسافرین ابنها إخوة           على

 السعید" (108).
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 "رحمة... من جیل إلى جیل"

  



 10- صورة جیلنا

التي الرحمة هذه تمتدح وهي العذراء، قالته ما أن حّق، اعتقاد وهو اعتقادنا،               في
جیلنا. أیضًا یشمل اهللا، مخافة تسیّرهم الذین جیل" إلى جیل "من فیها              یشارك
وحسب، إسرائیل ماضي یتناول ال نبویا مضمونا المریمیة "تعّظم" لعبارات            وأن
نؤّلف حالیا األرض نسكن الذین نحن ألننا األرض، على اهللا شعب مستقبل              بل
یحدث بما عمیقا شعورًا ونشعر الثالث األلف من یقترب أنه نعرف الذي              الجیل
في التقدم یضع بما سعید أنه یعرف هذا عصرنا إن التاریخ. في الیوم تحّول                من
أحدث لقد مضت. لسنوات بها لیحلم كان ما تحصى، ال إمكانیات من              متناوله
وفي والتقنیة العلم حقل في هائلة تغییرات وأعماله وذكاؤه الخّالق اإلنسان             نشاط
واكتسب الطبیعة في ما على سلطانه اإلنسان بسط لقد والثقافة. االجتماع             حقل
والمسافات الحواجز كذلك ورأى االجتماعي، تصرفه بقوانین واسعة          معرفة
واإلحساس بالشمولیة المتزاید الشعور بفضل والشعوب الناس بین وتضیق           تسقط
الصحیح التضامن على القائم بالترابط والتسلیم البشري الجنس بوحدة           المتناهي
یقام ما رغم ذلك على والقدرة واألخوات اإلخوة مع العالقات إقامة في              والرغبة
األخص، على الیوم، شبان ویعرف وعرقیة. وطنیة وحدود جغرافیة حواجز            من
أن بل فقط، جدیدة مادیة بخیور یأتي أن ال بإمكانه، والتقني العلمي التقدم               أن
األنباء نشر وسائل فتقّدم اإلنسانیة. المعرفة في أوسع الشتراك المجال في             یفسح
لدى مما اإلفادة له ویتیح الخّالقة اإلنسان طاقات یضاعف مثال،            والمعلومات،

 الشعوب األخرى من غنى عقلي وثقافي.

أوسع وتبادل األحداث في متزاید اشتراك على تساعد الجدیدة االتصال            وأسباب
تسعف واالجتماعیة والنفسانیة البیولوجیة العلوم إلیه توصلت وما          للمعارف.
ال كهذا تقّدما أن من وبالرغم كنوز. من كیانه في ما على الغوص على                اإلنسان
جمیع أن نكیر فال صناعیا، المتقّدمة الشعوب على وقفا الغالب، في             یزال،
التطّور، هذا فوائد في تشترك أن األیام، من اآلتي في یمكنها، واألمم              الشعوب

 وأن ذلك لیس بحلم جمیل، على أن تعمل على تحقیقه إرادة سیاسیة مخلصة.

تزاید في أنها یبدو صعوبات ذلك، دون باألحرى أو ذلك، على عالوة              ولكن
أن اإلنسان یعرف مخلص صریح جواب دون یحوالن والعجز فالقلق            مستمّر.
دائما یبقى ال التوازن في واختالل ظالل الیوم عالم صورة وفي یعطیه. أن               علیه
المجمع أصدره الذي الرعوي الدستور ولیس السطح. على األشیاء           من



وثیقة ولكنها جیلنا، حیاة موضوع عالجت التي الوحیدة بالوثیقة الثاني            الفاتیكاني
 لها وزن كبیر. وإلیك ما جاء فیها:

آخر توازن بعدم مرتبط الحاضر العالم یسود الذي التوازن عدم أن یقال              "والحق
عوامل تتصارع اإلنسان أعماق ففي اإلنسان. قلب في جذوره نبتت عمقا             أكثر
من الكثیر في محدود أنه یدرك مخلوقا، بوصفه جهة، من أنه، إذ              كثیرة
حیاة إلى مدعّو وبأنه لها حّد ال رغباته بأن یشعر أخرى، جهة ومن               إمكانیاته،
هذا بین یختار أن باستمرار مضطر المتصارعة، العوامل هذه بین فهو             أسمى،
وخاطئ ضعیف كمخلوق أنه هذا من واألسوأ وذاك، هذا عن یتخّلى وأن              وذاك.
من یشكو فهو وباالختصار یفعل، أن یوّد ما فعل عن ویحجم یرید، ال ما                یفعل
من البشریة الجامعة أحضان في ینشأ ما مصدر هو وهذا نفسه. على              انقسامه
"حیال المقدمة: نهایة في جاء ما أیضا وإلیك (109) وجسیمة" عدیدة             خالفات
أساسیة أسئلة أنفسهم على یلقون الناس من متزاید عدد هناك المعاصر،             التطور
هو وما اإلنسان؟ هو ما األسئلة: هذه ومن مألوف. غیر شعورًا بها یشعرون               أو
أحرزه ما رغم قائمة تزال ال وقائع كلها وهي والموت؟ والشّر، األلم،              معنى

 العالم من تقّدم. وما فائدة كل هذه االنتصارات التي ندفع ثمنها غالیا" (110).

الثاني، الفاتیكاني المجمع اختتام على عشرة الخمس السنوات هذه انقضاء            بعد
لنا ازعاجًا أقل عصرنا، تطبع التي والتهدیدات التوّترات هذه باتت هل             ترى
التوترات هذه أن ذلك األصح. هو العكس أن یبدو مضى؟ ما في              منها
عن تكشف أن دون ذاك، إذ قرنها تذّر المجمع وثیقة في بدت التي               والتهدیدات
األخیرة، الفترة هذه في توّضحت أخطار، من أعماقها في تخفیه كانت ما              كل

 وأكّدت بطریقة مختلفة هذه األخطار، وهي ال تجیز لنا أن نؤخذ بعد باألوهام.

  
 11- مبعث قلق

الیومیة الحیاة على الخوف هذا ویشتّد بالخطر الشعور الیوم عالم في یتعاظم              لهذا
– اإلنسان فادي العامة رسالتنا في إلیه المحنا ما على – كل قبل یرتبط                الذي
إلى البشري الجنس من بقسم األقل، على یؤدي، قد مسلّح نزاع وقوع              باحتمال
الخطر هذا یقتصر وال نوویة. أسلحة من الیوم العالم في تكّدس لما ذاته               إبادة
هذه استعملوا لو فیما بالناس، یفعلوه أن الناس باستطاعة ما على فقط              المداهم
هذا عن ناشئة أخرى كثیرة تهدیدات على أیضا ینطوي لكنه الحربیة،             األدوات



تأكیدات من به تطلع ما برغم - التي، المادة بطابع المطبوعة المدنّیة من               النوع
إذا المعاصر اإلنسان ویخشى البشري. الشخص على األشیاء تؤثر –            "إنسانیة"
الناس من أفراد یتمّكن أن المدنیة، هذه اخترعها التي األدوات هذه استعملت              ما
والفئات الناس من آخرین أفراد مهاجمة من وأمم ومجتمعات وجماعات            وفئات
عدیدة. أمثلة المعاصر تاریخنا في ذلك على ولنا وعدوانا. ظلما            والمجتمعات
المركبة طبیعته من النابعة اإلنسان حقوق بشأن التصریحات كل من            وبالرغم

 من نفس وجسد، ال یمكننا القول أن هذه األمثلة ترقى إلى الزمن الغابر.

وقدرته الداخلیة حریته یسلبه اعتداء ضحیة یقع أن بحق الیوم إنسان             ویخشى
والقوة به، یعترف الذي واإلیمان بها، اقتنع قد یكون التي بالحقیقة المجاهرة              على
یسلكه. أن علیه الذي القویم الطریق إلى یرشده الذي الضمیر صوت تلبیة              على
على محتملة قدرة یخفي ال تقنیة وسائل من الیوم المجتمع متناول في ما               وأن
أیضًا ینطوي بل مسلح، نزاع نشب ما إذا وحسب، بذاته ذاته المجتمع هذا               تدمیر
إخضاعا بكاملها وبلدان والمجتمعات والبیئات األفراد إخضاع إمكانیة          على
أولئك یزعجون ما، لسبب أصبحوا، هؤالء أن تّبین ما إذا وذلك لنیره،              "سلمّیا"
من رادع دونما الستخدامها استعداد على ویكونون األدوات هذه یملكون            الذین
السلطة إلیه تلجأ تعذیب من الیوم عالم في ُیمارس یزال ال ما في ولنفكّر                ضمیر.
به، ویقوم السیاسي، وللضغط للسیطرة وسیلة وتستخدمه وتصمیم، قصد           عن

 دونما عقاب، الزبانیة واألتباع.

قد آخر لخطر متعاظم وعي هناك الحیاة، یتهّدد بما اإلحساس إلى             وباإلضافة
في وحقه كرامته أي اإلنسان، كیان صمیم من هو ما على مبرما قضاء               یقضي
وجود عن الناشئ الشدید األلم من غمرة في كله ذلك ویجري والحریة.              الحقیقة
أناس جانب إلى جوعًا تتضّور البشریة العائلة في اجتماعیة وفئات            أفراد
مواد من لدیهم مما التخمة ویشكون الخیور بفیض ویّتمتعون یسعدون            وجماعات
نظر تحت جوعا یموتون أطفال وهناك الملذات. إلى ویسترسلون           استهالكیة
أنحاء شتى في والتّخلف والشقاء الفاقة من تعاني واسعة مناطق وهناك             أمهاتهم،
في للعیان ظاهر وهذا واالقتصادیة. االجتماعیة األنظمة مختلف ظّل وفي            العالم،
هي ما على لتبقى الناس بین الكبیرة الفوارق من الحالة هذه كانت وما مكان.                كل
من جانب إلى – أیضا الیوم نجد أن لنا یتأّتى وقد وتتفاقم. تتسع لكنها                علیه،
وغالبا مقیم، وشقاء مدقع فقر في یعیشون أناسا – العیش وبسطة الغنى لهم               توّفر



ولهذا المالیین. بمئات بل ال المالیین، بعشرات یحصون وعم جوعا، یموتون             ما
أن وواضح ویتعاظم. یشتّد أن إال یمكنه ال بالنفوس المستبد القلق إن              السبب
أساس في فاسدا نظاما باألحرى أو أخطاء، مجموعة بل ال أساسیا خطأ              هناك
العائلة خروج دون یحول ما وهذا الحاضرة، والمدنیة المعاصر           االقتصاد

 البشریة من هذه الحالة المخزیة الظالمة.

واألدبي الطبیعي الشر علیه یطغى الذي – الیوم عالم صورة الصورة، هذه              إن
عینه الوقت في وملیئا ونزاعات، تناقضات من فیه لما معقدًا یبدو             بحیث
االضطراب هذا تفّسر – والدین والضمیر اإلنسانیة الحریة تهّدد التي            باألخطار
المحرومین لدى فقط القلق هذا نالحظ وال المعاصر. اإلنسان على            المستولي
من والسلطان والتقّدم الغنى یولیه بما یتمتّعون الذین لدى أیضا بل             والمظلومین،
یحاولون أو القلق، هذا أسباب عن جاهدین یبحثون الذین كثرة وبرغم             امتیازات.
زمنیة، وسائل من متناولهم في والسلطان والمال التقنیة تضعه بما علیه             القضاء
على أنه، ذلك األدویة. جمیع فیه تنجع ال الناس نفوس في ال متأص قلقا یبقى                فإنه
إلى وثقى بصلة یمّت الثاني، الفاتیكاني المجمع شروح بحق، إلیه، أشارت             ما
قلق إنه العالم. في اإلنسان حیاة بمعنى ویرتبط األساسیة، البشریة الحیاة             قضایا
بّد، ال حاسمة قرارات له یقتضي وهو جمعاء، والبشریة اإلنسان مستقبل             على

 على ما یبدو، من أن یبادر الجنس البشري إلى أخذها.

  
 12- هل تكفي العدالة؟

أوسع على الحالي، مجتمعنا في استیقظ قد العدالة معنى أن نتحّقق أن السهل               من
التي العالقات في العدالة یضاّد ما كل على شك، وال ُیشّدد، شعور وهذا               مدى.
والبلدان األمم بین أم و"الطبقات"، والجماعات الناس بین أكان سواء            تقوم،
النزعة وهذه "العوالم". جمیع بین یقال، ما على وحتى، السیاسیة،            واألنظمة
أساسها، في العدالة الیوم الناس ضمیر یضع التي األشكال المتعّددة            األصیلة

 تشهد على ما للنزعات والصراعات التي تجتاح العالم من طابع أدبي.

جمیع من عادلة حیاة في الّحارة العمیقة رغبتهم الیوم أناس الكنیسة             وتشاطر
لما وفقا العدالة مظاهر مختلف من التقدیر له یجب ما تبسط انفّكت وما               الوجوه،
االجتماعیة العقیدة تطور یثبه ما وهذا والمجتمعات. الناس حیاة           تقتضیه
العقیدة، هذه مبادئ تعتمد وهي القرن هذا خالل تمام توضحت التي             الكاثولیكیة



في آخر وحینا العدالة، بروح الناس ضمائر تثقیف وفي التربیة في             حینا
هذه إلیها تدفع التي العلمانیین رسالة نطاق في سیما وال الخاصة،             المبادرات

 الروح.

العدالة مفهوم إلیها یدفع التي واألعمال المشاریع أن نالحظ أن السهل             ومن
والمجتمعات الجماعات حیاة في العدالة تحقیق على تعمل أن یجب            والتي
أنها من وبالرغم قصدها. عن وتنحرف الواقع في تتشّوه ما غالبا             اإلنسانیة،
أخرى قوى أن على یّدل االختبار فإن هذا، العدالة مفهوم تحقیق إلى دائما               ترمي
في الرغبة ذاك إذ وتصبح علیها، تتغّلب الشراسة، وحتى والبغض            سلبیة  كالحقد
سواه، رحمة تحت فیها یكون حالة إلى دفعه وحتى حریته واحتجاز العدو              تحطیم
من ترمي التي العدالة جوهر عن ینأى ما وهذا العمل. إلى األول الدافع               هي
في الطریقة وهذه المتخاصمة. الفئات بین والتوازن المساواة إقامة إلى            طبعها
العمل یبتعد كم تظهر الواقعي، تشویهها وفي العدالة مفهوم استعمال            إساءة
سبب، دونما المسیح، السید عاب وما باسمها. به بوشر ولو العدالة عن              البشري
القائل: المثل من المستوحى موقفهم القدیم، العهد بتعالیم المتمسّكین سامعیه            على

 العین بالعین والسن بالسن (111).

تزال ال مثل وهو العدالة. تشویه أشكال من شكال الزمن، ذلك في هذا،               وكان
الموهومة العدالة هذه إلى استنادا أنه، وواضح الیوم. عدالة أشكال            تحتذیه
حریته وُیسلب وُیقتل اإلنسان على أحیانا ُیقضى "الطبقیة" أو مثال            (التاریخیة
العدالة إن وحاضرا، ماضیا االختبار، وعّلم األولیة. اإلنسانیة حقوقه من            وُیجرد
الحیاة لتكّیف المحبة هي أخرى لفضیلة المجال ینفسح لم إن تكفي، ال              وحدها
هذا إلى أدى، ما هو التاریخي االختبار وهذا وجوهها. اختالف على             البشریة
قدر من القول هذا ینتقص وال الظلم". منتهى العدالة "منتهى المأثور:             القول
أخرى، ناحیة من لكنه، علیها، القائم النظام شأن من شيء في یقّلل وال               العدالة
علیها یقوم التي تلك من أعمق روحیة قوى على الغوص ضرورة على              یشّدد

 نظام العدالة.

تشاطر فیه، نحن الذي العصر صورة عینیها نصب تضع وهي الكنیسة،             إن
ذلك، عن فضال وهي، قلق، من یساورهم ما المعاصرین الناس من             الكثیرین
كنز ال شك، وال تشّكل، التي السلیمة المبادئ من كثیر لتدهور باألسى              تشعر
كاحترام األخالقیة والثقافة العالمیة اآلداب كنز بل وحسب، المسیحیة           اآلداب



واحترام المنفصم، غیر ووثاقه الزواج واحترام تكوینها، بدء منذ البشریة            الحیاة
الحیاة من الحساسة المواقع هذه تضرب ما أول تضرب فاإلباحیة            العائالت.
في الحقیقة أزمة المساواة، قدم على تقّدم، ما مع وتسیر والمجتمع.             البشریة
المصلحة وطغیان والصدق، الحق بقول والالمباالة الناس، بین          العالقات
بالخیر الشعور وتضاؤل قضایا، من بینهم ما في الناس یعالج ما على              الخاصة
ماله فقد قد كله هذا إن وأخیرًا تجاوزه. في المتزایدة والسهولة الصحیح،              العام
برغم اللذین، والمجتمع اإلنسان إن إنساني: غیر فأصبح مقّدس، طابع            من

 الظواهر، لم یبق لها ما هو "مقّدس"، قد تنّكرا لألخالق.
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 رحمة اهللا في رسالة الكنیسة

  
القلق نفوسنا في یثیر أن إال یمكنه ال والذي عصرنا لنا یقّدمه الذي المشهد                هذا
والتي اهللا، ابن تجّسد أن منذ مریم، نشید بها رّن التي بالكلمات یذّكرنا               العمیق،
في تحتفظ فیما العصر، هذا كنیسة وعلى جیل". إلى جیل "من بالرحمة              تشید
ما على وتطّبقها بالغة، من السماء من الموحاة الكلمات هذه في بما              قلبها
وعیا تعي أن آالم، من وقاست اختبارات من الكبرى البشریة العائلة             أحرزت
تقلید على جریًا أعمال، من علیه تقدم ما كل في هللا الشهادة ضرورة وأدّق                أعمق
ورسله. المسیح یسوع بمثل األخص، على وتأّثرا، والجدید، القدیم           العهدین
به قام ما خالل من المسیح في ظهرت التي اهللا لرحمة تشهد أن الكنیسة                وعلى
وتعلنها أوال، الرحمة بهذه تجاهر أن أیضا وعلیها المسیح، بوصفه أعمال             من
أن ثم من وعلیها واإلیمان، تأتلف التي للحیاة عنها غنى ال خالصیة إیمان               حقیقة
قدر وعلى أبنائها، حیاة في التعبیر، صح إذا وتجسیدها، إدخالها على             تعمل
الكنیسة حق ومن الصالحة. اإلرادة ذوي الناس جمیع حیاة في            المستطاع،
تستمطرها، أن الدوام، على لها أمینة وتبقى بالرحمة تعترف إذ أخیرا،             وواجبها
وكّلما وأدبي، طبیعي شّر فیها یحدث حالة كل في الرحمة هذه اهللا تسأل أن                أي

 هّدد جو الحیاة لدى أناس الیوم باالكفهرار.

  
 13- الكنیسة تعترف برحمة اهللا وتنادي بها



حقیقتها على بها وتنادي اإللهیة بالرحمة تعترف أن إذن الكنیسة واجب             فمن
هذه من األولى الصفحات في الجهد بذلنا ولقد التقلید. من تسّلمناها ما              على
بما تتجّلى، التي الحقیقة لهذه األقل، على الكبرى الخطوط نرسم لكي             الرسالة
هذه، اهللا رحمة ولحقیقة التقلید. وفي بمجمله المقدس الكتاب في غنى، من              فیها
اللیتورجیا قراءات من الكثیر في الدائم صداها المقدسة، الكتب أعلنتها ما             على
إیمان حّس من لدیه بما اهللا، شعب ویستشعر الیومیة. الكنیسة حیاة وفي              المقدسة،
الفردیة التقویة الممارسات مختلف علیه تدّل ما على الرحمة، هذه            صادق،
واختصارها، الوثائق هذه جمیع إحصاء یصعب أنه في شك من وما             والجماعیة.
بعض هناك كان وإذا والضمائر. القلوب أعماق في محفورة مجملها في             وهي
الكتاب یثبته ما فهذا وكماالته، اهللا صفات أعظم الرحمة أن یؤكد             الهوتیین
على هنا الحدیث یدور وال اهللا. شعب لدى بكاملها اإلیمان وحیاة والتقلید              المقدس
كماله عن بل ألوهته، سّر إطار في غوره، یسبر ال الذي اهللا جوهر               كمال
وفقا الحي، اهللا من القرب كل معهما اإلنسان یقترب ما غالبا اللتین              وصفته
تجد (112) لفیلبس المسیح السید قاله ما مع الباطنیة.  وانسجاما حیاته            لحقیقة
لحظة رحمته مع اللقاء هذا في – اإلیمان طریق عن رؤیته أي – اهللا"                "رؤیة

 فریدة من بساطة داخلیة ال تختلف عن تلك التي نجدها في مثل االبن الشاطر.

ما في منها وتیحا اهللا برحمة تبشّر الكنیسة إن ،(113) اآلب رأى رآني،               "من
انقطاع، دونما تتأّمل، فیما عقیدة، من لها وما واسعة، إیمان خبرة من              اكتسبت
بكامله. وسّره وقیامته وصلیبه وإنجیله حیاته وعلى علیه مركّزة المسیح،            في
إلى یقودنا وتعلیمها، الحي الكنیسة إیمان في المسیح "رؤیة" یكّون ما كل              وإن
وتحترمها اهللا برحمة تعترف أنها الكنیسة وتبدو رحمته. قداسة في اآلب"             "رؤیة
سّر في المسیح من نقترب عندما ألننا یسوع. قلب إلى تتجه عندما االحترام،               كل
ما نوعا ارتكاز نقطة هي التي – النقطة هذه على نتوّقف أن لنا یتسّنى                قلبه،
التي الرحیمة اآلب محبة تجّلي نقطة أي – الناس متناول في عینه الوقت               وفي

 تشّكل الجزء األساسي من مهمة ابن اإلنسان المسیحانیة.

من صفة وهي – وتنشرها بالرحمة تعترف عندما حقیقیة، حیاة الكنیسة             وتحیا
ینابیع إلى الناس تقود وعندما – اإلعجاب إلى والفادي الخالق صفات             أدعى
في المجال، هذا في المتواصل، وللتأّمل وتوزعها. تختزنها التي المخلص            رحمة
أو التوبة وسّر اإلفخارستیا في االشتراك في األخص، وعلى اهللا،            كلمة



تلك من دائما اإلفخارستیا وتقّربنا كبرى. فائدة واعیا، اشتراكا           المصالحة،
هذه من وشربنا الخبز هذا من أكلنا "كّلما الموت: من أقوى هي التي               المحبة
المجد في مجیئه" "حتى بقیامته ننادي بل وحسب، الفادي موت نعلن ال              الكأس"،
أظهر الذي ذاك لذكر بها یحتفل التي – اإلفخارستیا لیتورجیا وتؤّكد ،(114)            
والتي تنضب ال التي محبته – وصلبه بكلمته اآلب المسیحانیة رسالته خالل              من
لقاء إلى ویذهب فینا، حاضرا یكون أن وحتى بنا یّتحد أن بواسطتها دائما               یرغب
مثقال ولو إنسان، لكل الطریق والمصالحة التوبة سر ویمّهد البشر. قلوب             جمیع
فریدة، بطریقة السّر، هذا في یختبر أن إنسان كل باستطاعة وهكذا             بالخطایا.
العامة. الرسالة تطّرقت وقد الخطیئة. من أقوى هي التي المحبة أعني             الرحمة،

 فادي اإلنسان، إلى هذا الموضوع الذي تجدر العودة إلیه لما له من أهمیة.

) الوحید ابنه بذل أنه حتى اهللا... أحب "هكذا... العالم في موجودة الخطیئة              وألن
رحمة. أنه نفسه یظهر أن إال یمكنه ال ،(116) محبة" "هو الذي اهللا إن .(115               
بل وحسب، اهللا، هو الذي ذاك مبحة حقیقة السامیة، والحقیقة یتجاوب ال              وهذا

 وحقیقة اإلنسان الباطنیة الشاملة وحقیقة العالم الذي هو وطنه المؤقت.

متناهیة. غیر مثله فهي المتناهي، غیر اهللا كماالت من كمال أنها بما              والرحمة،
"شاطرین" ولو بیته إلى العائدین أبنائه استقبال على الفوري اآلب عزم إن              ولهذا
إلى مبادرته أیضا متناهیة غیر وإنها معین. له ینضب ال متناه، غیر عزم               هو
عجیب. ثمن من ابنه لذبیحة مّما باستمرار تنبعان وهما علیه، وقدرته             الصفح
یطّوقها وال منها. تحّد أو القدرة هذه على تتغّلب أن یمكنها بشر خطیئة من                وما
االرتداد إرادة فقدان أي وحده، الصالحة اإلرادة فقدان سوى اإلنسان            لدى
وعلى والحقیقة، النعمة مقاومة على باستمرار اإلصرار معناه وهذا           والتوبة،

 األخص، بعد التنّكر لشهادة صلیب المسیح وقیامته.

اكتشاف على اهللا إلى االرتداد ویقوم إلیه. وتدعو باالرتداد الكنیسة تعترف             ولهذا
الخالق مقیاس على ،(117) وترفق تصبر التي المحبة هذه أعني            رحمته،
حتى لها أمینا ،(118) المسیح" یسوع سیدنا أبو "اهللا یظّل محبة وهي              اآلب،
وقیامته. ابنه موت حتى أي الصلیب، حتى اإلنسان: مع العهد تاریخ في              نهایاتها
الغني اآلب هذا "اكتشاف" ثمرة یكون أن إال اهللا إلى االرتداد یمكن              وال

 بالرحمة.



عظیم دائم ینبوع هي خالصة، معرفة السمحاء، والمحبة الرحمة إله            ومعرفة
والذین نفسیة. وحالة دائما شعورا بل عابرا، باطنیا فعال یكون ال             الرتداد
إال یعیشوا أن یمكنهم ال الوجه، هذا على و"یرونه" الطریقة، بهذه اهللا              یعرفون
ارتداد، حالة في إذن یعیشون إنهم إلیه. االرتداد إلى باستمرار یسعون             وهم
في هم الذین األرض على الناس كل مسیرة من األهم الشطر الحالة هذه               وتحّدد
من والقائم المصلوب المسیح في اهللا رحمة تعلن الكنیسة أن وواضح سفر.              حالة
لدى العمیق الحیاة بنبض باألحرى عقیدته،  بل عن باإلعراب فقط لیس            الموت
شعب مهمة الخاصة، مهمتها الكنیسة تتابع هذه، الحیاة وبشهادة بأسره. اهللا             شعب

 اهللا التي تقاسم المسیح رسالته وتواصلها على نحو ما.

القیام تستطیع فقط، اهللا رحمة أساس على أنها، الوعي كل الیوم الكنیسة              وتعي
العمل مقدمتها وفي الثاني، الفاتیكاني المجمع تعلیم عن الناتجة           بالمهمة
تبذل فیما بتواضع، الكنیسة وتقّر المسیح. أتباع كل جمع إلى الرامي             المسكوني
ضعف على تتغّلب التي وحدها المحبة هذه أن حثیثة، جهودا السبیل هذا              في
والتي أباه المسیح السید سألها التي الوحدة نهائیا تحقق أن یمكنها البشر،              خالفات

 ال یفتأ الروح القدس یلتمسها لنا "باّنات ال توصف" (119).

  
 14- الكنیسة تسعى إلى ممارسة الرحمة

أیضًا مدعو لكّنه فقط، ویختبرها الرحمة یقبل ال اإلنسان أن المسیح السید              عّلم
120) یرحمون" فإنهم للرحماء "طوبى اآلخرین: تجاه الرحمة هذه ممارسة           إلى
الرحمة. ممارسة على وحافزا العمل، إلى دعوة الكالم هذا في الكنیسة وترى (             
فإن الحیاة وتبدیل االرتداد طریق إلى ترشد الجبل خطاب "تطوبیات" كانت             وإذا
یبلغ اإلنسان ألن ذلك جدا. بلیغة المجال، هذا في هي، بالرحماء المتعلقة              الطوبى
تتمیّز لما وفقا نفسه في ما یبّدل ما قدر على رحمته، وبالتالي، الرحیمة اهللا                محبة

 به طبیعة محبة القریب.

لكنه األبد، وإلى واحدة مرة یتّم روحیا تبدیًال اإلنجیلیة الطریقة هذه كانت              وما
على یقوم وهذا وتالزمها. المسیحیة الحیاة تمّیز عنها غنى ال وصفة حیاة              نمط
– آن في وترفع تجمع فضیلة بوصفها للمحبة دائمة وممارسة مستمّر             اكتشاف
بالمحبة یتعلق األمر ألن – واالجتماعیة النفسیة الصعوبات جمیع برغم            وذلك
العالقات في الرحیمة المحبة ولیست خّالقة. محبة طبعها من هي التي             الرحیمة



عندما حتى لكن واحد، طرف على تقتصر وطریقة عمال الناس بین             المتبادلة
هناك وأن ویقدم، وحده یعطي طرفا هناك أن على یدل هنالك ما كل أن                یبدو
یعّلم الذي واالستاذ یعالج، الذي الطبیب (مثال ویقبل وحده یأخذ آخر             طرفا
على بالمساعدة یجود الذي والمحسن ویربونهم أوالدهم یعولون الذین           والوالدین
وعلى فائدة. یجني یعطي، الذي حتى الواقع وفي الحالة، هذه ففي             المحتاجین)،
مساعدة یطلب من أو یقبل من حالة في نفسه یجد قد عینه المعطي إن حال،                 كل

 أو من یختبر المحبة الرحیمة أو من یسأل الرحمة.

وحافز علوي، إلهام وینبوع أعلى مثل المجال هذا في لنا هو المصلوب              والمسیح
الرحمة نبدي أن تواضع بكل نستطیع المؤّثر، المثل هذا باحتذائنا وإنا             كبیر.
وفقا وعلینا ،(121) إلیه موّجهة وكأنها یتقّبلها المسیح أن منا یقینا             لآلخرین،
الرحمة تدخل التي نیاتنا جمیع ونصّفي أعمالنا. جمیع ننّقي أن عینه، المثل              لهذا
ألنها اآلخرین؛ إلى یصطنع خیر أنها على واحد طرف ویمارسها نطاقها             في
نقبلها أننا نمارسها، عندما االعتقاد، راسخ نعتقد رحیمة، محبة فعل ذاك إذ              تكون
المبادلة طریقة أنتفت التعاطف أنجحت وإذا منا؛ یقبلونها الذین أولئك من آن              في
والذي – كامال فینا تم الذي االرتداد یكون وال رحمة، أعمالنا تكون فال               هذه،
مشاركین نكون وال – الصلیب على حتى ومثله بقوله طریقه على المسیح              دّلنا

 حقا في الینبوع العظیم، ینبوع المحبة الرحیمة الذي هدانا إلیه.

ورد وما الجبل، خطاب في المسیح السید إلیها أرشدنا التي الطریق فإن              وهكذا
الناس أراء في نالحظه أن یمكننا مّما بكثیر أغنى هي إنما تطویبات، من               فیه
به یقوم فعل الرحمة أن یعتقدون وهم الرحمة؛ موضوع في العامة             وأحكامهم
بین مسافة تبقي أو تفترض وهي واحدة، جهة تعتمدها طریقة أو واحد،              طرف
یقبله. من وبین الخیر یصنع من بین منها، یستفید من وبین الرحمة یفعل               من
الرحمة، قیود من والمجتمع الناس عالقات بتحریر القائل اإلدعاء مرّد هذا             وإلى
الرباط ترى ال الرحمة في األحكام هذه ولكن إال. لیس العدالة على              وبتوطیدها
وعلى الكتابي، التقلید عنه یتحّدث والذي والعدالة، الرحمة بین القائم            الدقیق
القول، جاز إذا الصحیحة، الرحمة إن المسیحانیة. المسیح أعمال           األخص،
بین الحكم بدور للقیام صالحة ذاتها بحد العدالة كانت وإذا العدالة. ینابیع              أعمق
المحبة فإن متوازنة، بطریقة بینهم، ما في المادیة الخیور توزیع في             الناس



أن تستطیع رحمة) نسمیها التي السمحاء المحبة هذه (وأیضا لذلك خالفا             وحدها
 تعید اإلنسان إلى نفسه.

الناس، بین "للمساواة" تجسید أكمل ما، نوعا إذن، هي الحق المسیحیة             فالرحمة
الغایة إلى نطاقها في ترمي العدالة هذه أن بما للعدالة، تجسید أكمل              وبالتالي
الخارجیة، المادیة الخیور حدود في تنحصر العدالة تقّرها التي والمساواة            عینها.
هو الذي الخیر هذا على التالقي على الناس تحمالن والرحمة المحبة             فیما
عینه، الوقت في الناس، "مساواة" وأن به. خاصة كرامة من له ما مع               اإلنسان،
یعط من الفوارق: تزیل ال (122) وترفق" تصبر "التي المحبة طریق             عن
هذا قبل مّمن فائدة جنى أنه نفسه الوقت في یشعر عندما سخاء، أكثر               یصبح
یحسن إیاه بقبوله أنه یعي وهو عطاء، یقبل أن یعرف من إن وبالعكس               العطاء،
الناس یحمل ما وهذا اإلنسان؛ كرامة قضیة هي نبیلة قضیة یخدم فإنه              صنعا،

 على توثیق عرى الترابط فیما بینهم.

بین المشتركة العالقات إلنشاء عنه غنى ال عنصرا الرحمة تصبح            وهكذا
ویتعّذر المتبادلة. ولإلخّوة إنساني هو ما لكل العمیق االحترام بروح            الناس،
على فقط المشتركة عالقاتهم یرسوا أن أرادوا إذا الناس، بین الرباط هذا              إنشاء
إخضاع یجب الناس بین العالقات حقول من حقل كل وفي العدالة.             قاعدة
یعّلم ما على التي، المحبة به تقوم كبیر "إلصالح" التعبیر، صح إذا              العدالة،
المحبة خواص تتضمن أخرى، بعبارة أو وترفق" "تصبر بولس،           القدیس
ذلك، عن فضال ولنتذّكر، المسیحي. وللدین لإلنجیل عنها غنى ال التي             الرحیمة
أبرزه الذي الرهیف اإلحساس وهذا الرقة هذه تستصحب الرحیمة المحبة            إن
(124)؛ المفقود والفلس النعجة ومثل ،(123) الشاطر االبن مثل           ببالغة
قربى: وشائج بینهم تقوم للذین األخص، على الرحیمة، المحبة من بد ال              وهكذا،
التربیة جو عن البتة تغیب أن یجوز وال واألصدقاء. واألبناء، واآلباء             األزواج،

 والعمل الرسولي.

البابا األعظم الحبر كان وإذا المجال. هذا على الرحیمة المحبة مدى یقتصر              وال
(125) المحبة" "حضارة أن إلى مناسبات، عدة في أشار، قد السادس             بولس
وفي والثقافي االجتماعي الحقل في الجهود كل إلیه توّجه أن یجب كهدف              هي
ما الهدف هذا بلوغ یستحیل أنه اإلضافة فتجدر والسیاسي، االقتصادي            القطاع
الحیاة في صعبة واسعة قطاعات تتناول التي وأعمالنا، تفكیرنا في نقّر             دمنا



تحویره إلى نسعى وال ،(126) بالسن" والسن بالعین، "العین مبدأ            المشتركة،
هذه في یقودنا الثاني الفاتیكاني المجمع أن الثابت ومن مغایرة. بروح             وإكماله
إنسانیة" "أكثر العالم جعل ضرورة على المرة، تلو المرة یشدد، عندما             الطریق،
الناس عالم یصبح ولن الواجب. بهذا للقیام الیوم الكنیسة على ویعتمد ،(127)            
نطاق من الناس بین االجتماعیة للعالقات ما في أدخلنا إذا إال إنسانیة"،              "أكثر
رسالة تشكل التي الرحیمة" "المحبة هذه العدالة، إلى باإلضافة األشكال،            متعدد
فسحنا إذا إال إنسانیة" "أكثر یصبح أن الناس عالم یمكن وال المسیحانیة.              اإلنجیل
– األدبي وجهه تكّون التي المتبادلة العالقات جمیع في – والزمان المكان              في
العالم في المحبة أن على الصفح ویشهد لإلنجیل. وفقا منها بد ال التي               للمغفرة
فقط لیس للمصالحة هام شرط المغفرة إن ذلك، عن وفضال الخطیئة. من              أقوى
وإن الناس. بین المتبادلة العالقات في أیضا بل واإلنسان، اهللا بین العالقة              في
إلى بموجبها كل یسعى جافة باردة عدالة عالم یصبح المسامحة منه تنتفي              عالما
– باألنانیات یسمى ما یفلح فیما الناس، سائر وجه في حقوقه على              المحافظة
اإلنسانیة الحیاة تحویل في اإلنسان أعماق في الهاجعة – أنواعها اختالف             على
دائم صراع ساحة إلى أو الضعفاء األقویاء فیه یرهق مستبّد نظام إلى              المشتركة

 بین هؤالء وأولئك من الناس.

مراحل من مرحلة كل في – واجباتها أهم من أن تعتبر أن الكنیسة على                ولهذا،
سر الحیاة في وتدخل تبّشر أن – هذه مرحلتنا في األخص، وعلى              التاریخ،
ال هو، السر وهذا المسیح. بیسوع درجة، أسمى على عنه، المعلن             الرحمة
حیاة ینبوع الناس، لجمیع ما، نحو على بل مؤمنین، كجماعة وحدها             للكنیسة
قوى من فیه یعمل لما المعّرض اإلنسان یبنیها أن یمكن التي تلك عن               تختلف
أن المسیح یعّلمنا السر هذا وبقوة .(128) المثّلثة الشهوة علیه بها تغیر              عاتیة
قائلین: فسألناه عّلمناها، التي الصالة كلمات رّددنا مرة من وكم دائما.             نصفح
لمن أعني إلینا" وأساء أخطأ لمن نغفر نحن كما وخطایانا ذنوبنا لنا              "اغفر
للمشاعر ما نعلن أن جدا یصعب إنه (129)؛ إلینا فأساء تجاهنا إثما              ارتكب
هذه تقوله ما أكثر وما خارقة. قیمة من الكلمات هذه وتلّقنها تحّددها              التي
جمیع بأن الشعور ویتمّشى ذاته؛ وعن الناس من أمثاله عن إنسان لكل              العبارات
التضامن إلى الدعوة مع المساواة، قدم على بعض، إلى بعضهم مذنبون             الناس
على المؤمنین بوضوح خّص عندما بولس، القدیس إلیه أشار الذي            األخوي



تجاه هنا، نجدها تواضع أمثولة وأیة .(130) بمحبة" بعضا بعضهم            "تحمّل
طیبة إرادة مدرسة وأیة والذات. القریب تجاه عینه، الوقت وفي            اإلنسان،
ماذا وتجاهلناه، التعلیم هذا تخّطینا وإذا الظروّف مختلف وفي الیومي            للتعایش

 ترى یبقى من أي منهج "إنساني" خاص بالحیاة والتربیة؟

أنه، بحیث لآلخرین، المغفرة ضرورة على التشدید كل المسیح السید شّدد             لقد
رمزي: بعدد أجاب خطیئته، لقریبه یغفر أن علیه مرة كم بطرس سأله              عندما
نفسه في یجد أن یجب ما إلى بذلك مشیرا ،(131) مرات" سبع مرة               "سبعین
الوصیة إن واضح ولكنه وقت. كل وفي الناس من لكل المغفرة على القوة               من
في العدالة أن ذلك الحق؛ العدالة مستلزمات على تقضي ال بالمغفرة             السمحاء
في موضع من وما المغفرة. غایة التعبیر، جاز إذا تشّكل، الصحیح،             مفهومها
الشر عن التغاضي – ینبوعها والرحمة – المغفرة فیه تعني اإلنجیلیة             الرسالة
والشكوك الشر عن التفكیر ألن المرتكبة، واإلساءة واإلهانة          والشكوك

 والتعویض عن اإلساءة واالهانة شرط للغفران.

وباستطاعة الرحمة. نطاق في دائما یدخالن وتكوینها العدالة أساس إن            وهكذا
ألن المغفرة، في وببساطة تماما یتجّلى جدیدا معنى العدالة تعطي أن             الرحمة
غنى ال بالعدالة، الخاص "والهدنة" "التعویض" مفهوم عدا ما أنه تظهر             المغفرة
شروط تتوّفر أن من بّد وال إنسان. أنه اإلنسان لیثبت المحبة إلى اللجوء               عن
مثل في النظر أنعمنا وعندما المشرق. وجهها عن المحبة تكشف لكي             العدالة،
یلتقیان له ُیغفر ومن یغفر من أن وهو: هذا، إلى انتباها وّجهنا الشاطر،               االبن
ال خیر وهو لإلنسان، طبیعي خیر هي التي الكرامة على أي أساسیة، نقطة               على

 تجوز إضاعته، وأن التشّبث به أو استعادته هما مصدر فرح عظیم (132).

طابع على المحافظة مهمتها، من الغایة وأن واجبها، من أن بحق الكنیسة              وترى
الرعوي. والعمل التربیة في أم والمسلك، الحیاة في أكان سواء األصیل،             المغفرة
أعلن الذي اهللا رحمة سر أي ینبوعها على بالمحافظة إال علیها تحافظ ال               وهي

 عنه في یسوع المسیح.

األخیر المجمع عنها تحّدث التي الحقول جمیع في الكنیسة لعمل أساسا نجد              وال
ینابیع من "النهل غیر قرون، عدة طوال الرسولي واالختبار مواضع، عدة             في
بمهّمة الخاصة العدیدة التوجیهیة القواعد هذه هنا من .(133)           المخلص"
كل في وحتى الجماعات، من وكل المسیحیین، من كل حیاة في وعملها              الكنیسة



التي الفقر بروح إال المخلص" ینابیع من "النهل یتم أن یمكن وال اهللا.               شعب
.(134) أعطوا" مجانا أخذتم، "مجانا والمثل: بالقول إلیها المسیح السید            دعانا
اإلنجیلي الفقر خالل ومن – الكنیسة ورسالة الحیاة طرق مختلف على             وهكذا
ربه "لعظائم" یشهد الذي شعبها وكل أسرارها وموزعو خدمتها به یتمّیز             الذي

 – یظهر، على أحسن وجه، اهللا "الغني بالرحمة".
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 صالة كنیسة عصرنا

  
 15- الكنیسة تستعین بالرحمة اإللهیة

الموت، من والقائم المصلوب المسیح في المعلنة اهللا رحمة بحقیقة الكنیسة             تنادي
ممارسة إلى ذلك، عن فضال دائما، وتسعى مختلفة، بأشكال بهما            وتعترف
لتتمّكن منه بد ال شرطا ذلك في ترى وهي الناس؛ بواسطة الناس تجاه               الرحمة
تستطیع وال غدا. أم الیوم أكان سواء إنسانیة"، "وأكثر أفضل بعالم االهتمام              من
وعلى – تاریخیة مرحلة أیة في وال كان، زمن أي في تنسى، أن               الكنیسة
في اهللا بها تسأل التي الصالة – أیامنا في نشهدها كالتي الشدائد إّبان               األخص
وتتهّدده. البشري الجنس على الخناق تضّیق التي الشرور أشكال مختلف            وجه
وواجب حق وهما وواجباتها. المسیح في تحیا التي الكنیسة حقوق أهم من              وهذا
معنى العلمنة، تأثیر تحت اإلنساني، الضمیر یفقد ما وبقدر والناس. اهللا             تجاه
فإن الرحمة، سر عن بالتالي وینأى اهللا عن یبتعد ما وبقدر "الرحمة"،              كلمة
) شدید" "بصراخ اهللا رحمة إلى التوّجه في والواجب الحق عینه، بالقدر             للكنیسة
اهللا إلى به تتجه عصرنا، كنیسة به تتمّیز الذي الشدید الصراخ وهذا .(135             
المسیح في أكیدا ظهورا ظهرت بأنها وتجاهر بها، تعترف التي الرحمة             لتسأله
ویتضمن الفصحي. السر في أي األموات، بین من والقائم الصلیب على             المعّلق
من األقوى المحبة هذه أي الرحمة، عن التام الكشف ذلك، عن فضال السر،               هذا
الدرك من اإلنسان ترفع التي المحبة شّر، أي ومن الخطیئة من واألقدر              الموت

 الذي انحدر إلیه، وتحّرره في الوقت عینه من أشد المخاطر.

ال المجال، هذا في سابقا قلناه ما وإن المخاطر. بهذه أیامنا في الناس               ویشعر
الیوم إنسان یتساءل ما وغالبا الكبرى، خطوطها إال الحاضرة الحالة عن             یرسم



العالم في تراكمت التي الرهیبة النزعات حّل إلى السبیل كیف عظیم: قلق              في
یجد ال إنه أو "رحمة" بكلمة التلّفظ على یجرؤ ال كان وإذا الناس. بین                وتعّقدت
الكنیسة، فعلى عینه، بالمعنى لفظة الدیني، الشعور من الفارغ ضمیره            في

 باألحرى، أن تذیع هذه اللفظة ال باسمها وحسب، بل باسم جمیع أناس عصرنا.

حارة: صالة الرحمة، عن الصفحات هذه في قلناه ما كل یتحّول أن أخیرا               ویجب
هذا ولیكن الیوم. عالم في الناس لحاجة وفقا الرحمة، یسأل صراخا یتحّول              أن
الكتب بإسهاب عنها عّبرت التي الرحمة عن الشاملة بالحقیقة مثقال            الصراخ
اهللا. شعب أجیال من العدید لدى الحقیقیة اإلیمان وحیاة والتقلید،            المقدسة،
شیئًا یمقت أن یمكنه ال الذي اهللا إلى األنبیاء، مثال على الصراخ، بهذا               ولنبتهل
على ولنتجه، ولمحبته. وألبوته لذاته األمین عینه اهللا إلى ،(136) خلقه             من
مثال على وتتابع، األمومة طابع تحمل التي محبته إلى األنبیاء، هؤالء             مثال
اآلالف، آالف الضائعین عدد كان ولو ضائعة، نعجة وكل أبنائها، من كال              األم،
بسبب أیامنا في الناس استأهل ولو الخیر، على العالم في الشر طغى              ولو
إلى فلنهرع األیام. غابر في نوح جیل استأهله مثلما جدیدا"، "طوفانا             الخطایا،
بلغت والتي المسیحاني، بعمله المسیح السید لنا كشفها التي األبویة، المحبة             هذه
نشید مستذكرین المسیح في اهللا بحمى ولنلذ وقیامته. الصلیب على بموته             ذروتها
اإللهیة الرحمة ولنستمطر جیل". إلى جیل "من الرحمة مّجد الذي "لنعظم"             مریم
تكون أن إلى مریم، مثال على تسعى، التي الكنیسة ولتعلن عصرنا. أناس              على
الواثقة محبتها عینه، الوقت وفي اهتمامها، الصالة، هذه في للناس، اهللا في              أما

 التي تتفّتق عن أمّس الحاجة إلى الصالة.

السید أفرغها التي والمحبة والرجاء اإلیمان من بدافع ابتهاالتنا، إذن            فلنرفع
أحیانا استبعده الذي اهللا محبة سوى الذهنّیة الملكة هذه وما نفوسنا. في              المسیح
إذن إنها عنه". "بغنى أنه الطرق، بشتى مؤكدا، له تنّكر بل ال الیوم،               إنسان
أن نرید عنه، وأعراضهم إیاه، الناس بإهانة عمیقا منا شعورا الذي، اهللا              محبة
.(137) یصنعون" ما یدرون ال ألنهم أبتاه، یا لهم، "اغفر قائلین: إلیه              نهتف
تفرقة: أو استثناء دونما الناس، ولجمیع للناس، محبة عینه، الوقت في             وهي،
أصدقاء بین تمییز دونما العالم، إلى ونظرة ولغة وثقافة عرق إلى نظر              دونما
ولكل بشریة، جماعة ولكل منهم، لكل خیر كل تتمّنى للناس المحبة هذه              وأعداء.
والشیوخ لألهل والبالغین، للشبان اجتماعیة، فئة ولكل أمة ولكل           عائلة،



بتوفیر الخاص االهتمام هي المحبة هذه شرط. دونما للجمیع محبة            والمرضى،
 كل خیر صحیح لكل من الناس وتجنیبه كل شر وإبعاده عنه.

یحمالن، اللذین والرجاء اإلیمان یشاطرنا ال معاصرینا من الناس أحد كان             وإذا
في تعالى، رحمته التماس على ،(138) اهللا أسرار وموزعي المسیح خدام             نحن
ما یتفّهم أن األقل على فلیحاول بأجمعه، البشري للجنس التاریخ، من الفترة              هذه
إنساني، هو ما ولجمیع لإلنسان، محبتنا علینا تملیه الذي االهتمام هذا إلى              یدعونا
سّر دفعنا لقد كبیر. لخطر معّرض معاصرینا، من الكثیرین اعتقاد في             وهو
العامة: رسالتنا في التشدید إلى السامیة، اإلنسان دعوة لنا كشف الذي             المسیح،
الوقت في یحدونا، وهو النظیر، المنقطعة اإلنسانیة كرامته على اإلنسان،            فادي
سر في تجّلت التي الرحیمة، اهللا محبة بوصفها الرحمة، إعالن إلى             عینه،
في والتماسها الرحمة، إلى االرتداد إلى أیضًا السر هذا ویدعونا هذا.             المسیح
نهایة على نشرف ونحن والعالم، الكنیسة تاریخ من الحاسمة العصیبة الفترة             هذه

 سنة األلفین.

الرسولي عمله وبروح الموت، من والقائم المصلوب المسیح یسوع باسم            وإّنا
في مجّددا، ملتمسین بالصالة، الصوت نرفع البشري، الجنس تاریخ في            المستمر
في القدس والروح باالبن وإحضارها، المحبة، تجّلي التاریخ، من الفترة            هذه
والموت. الخطیئة من أقوى أعني الشر: من أقوى یكون احضارا الیوم،             عالم
جیل"ن إلى جیل من "الرحمة تعلن فتئت ما التي تلك بوساطة نبتهل              وإّنا
"طوبى القائلة: الجبل خطاب عبارة أخیرا فیهم تمّت الذین أولئك            وبشفاعة

 للرحماء فإنهم یرحمون" (139).

الثاني الفاتیكاني المجمع وضع في الكبیرة مهمتها تواصل وهي الكنیسة،            وعلى
فیها تسعى جدیدة مرحلة بحق، المجمع هذا في نرى أن ویمكننا – العمل               موضع
– فیه نعیش أن لنا تأتى الذي العصر لمقتضیات وفقا ذاتها، تحقیق إلى               الكنیسة
بمهمتها قیامها لدى البتة، لها یجوز ال أنه وهي الفكرة، هذه بهدي دائما تسیر                أن
الذي اآلب أي اهللا، عن الكشف حیاتها من الغایة إن نفسها. على تنطوي أن                هذه،
البشري، التاریخ مقاومة اشتّدت ومهما .(140) المسیح في "نراه" بأن علینا             مّن
یجب الناس، بین باهللا الكفر تعاظم ومهما العصر، هذا حضارات تباینت             ومهما
والذي الدهور منذ اهللا في خفّیا كان الذي السر هذا من االقتراب، كل               االقتراب،

 أصبح یشارك فیه اإلنسان في الزمن بیسوع المسیح.
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األخص، على تستعمل فهي الرحمة، القدیم العهد أسفار تحدد عندما (52           
معاني علم حیث من اآلخر عن دقیقا اختالفا یختلف معنى منهما لكل              تعبیرین
وكلما عمیقة. "طیبة" مشاعر على تدل التي "حسد" لفظة أوال فهناك             األلفاظ.
في وكانا لآلخر، أحدهما الخیر أراد الناس من اثنین بین المشاعر هذه              نشأت
"محبة" أو "نعمة" تعني "حسد" لفظة كانت وإذا وفیین. أمینین عینه،             الوقت
المشار االلتزام هذا طبیعة من كان وإذا األمانة. هذه عن ناشيء ذلك فإن               أیضا،
لیبّدل ذلك كان فما والعدل، الحق باب من موجبا بل وحسب، أدبیا یكون أال                إلیه
الرب، عن للحدیث القدیم العهد في "حسد" لفظة استعملت وكلما شیئا. الواقع              من
عطیة العهد ذلك وكان إسرائیل. مع اهللا أبرمه الذي العهد إلى دائما تشیر               فإنها
كان اهللا مع المبرم العهد هذا تنفیذ من بد ال كان ولما إلسرائیل. ونعمة اهللا                 من
ولكن قانونیا. ما، نوعا طابعا، "حسد" لفظة ترتدي أن لذلك، اتماما الواجب،              من
یتم وال بالعهد یحنث إسرائیل كان عندما قانوني، بالزام لیتقید یكن لم              اهللا
مضمونها ینكشف كان القانوني، رباطها "حسد" تفقد عندما ولكن           شروطه.
المحبة تعطي، التي المحبة معنى عن البدء، في كانت كما تتفّتق، كانت              األسمى:

 األغلب من الخیانة، والنعمة األقوى من الخطیئة. (راجع مرائي 4، 3، 6).

ما وهذا لذاته. اهللا أمانة النهایة في هي األمینة الغیر شعبي" "لبنت األمانة               هذه
وأمانة) نعمة (أي وامت" "حسد الثنائي استعمال في األخص على جلیا             یظهر
مثال (راجع واحد. شيء عن بلفظتین تعبر بیانیة صورة اعتباره یمكن             الذي
* 40 10؛ ،"24 * 25 مز 20؛ ،15 6؛ ،2 صموئیل 2 6؛ ،34                 خروج
"لیس .(20 ،7 میخا ،2 (137) 138 11؛ ،"84 * 85 12؛ – 11 "39               
.(22 ،36 (حزقیال القدوس" اسمي ألجل لكن اسرائیل، آل یا فاعل، أنا              ألجلكم
اهللا "حسد" طلب على یجرؤ أن العهد حنث باثم المكّبل إسرائیل یستطیع ال               ولهذا
والثقة األمل على یثبت أن علیه ویجب یمكنه ولكن (الشرعیة)، العدالة باب              من
النوع هذا وثمرة محبته. عن الواقع في مسؤول العهد إله ألن بذلك، سیظفر               بأنه

 من المحبة إنما هو الغفران واستعادة النعمة وتجدید العهد الباطني.



وال "رحامیم" هي الرحمة لوصف القدیم العهد یستعملها التي الثانیة            واللفظة
األمانة میزات توضح "حسد" وفیما حسد". " لفظة عن قلیًال إال معناها              یختلف
فإن نوعًا) الذكر صفات (وهي الخاصة محبته عن اإلنسان ومسؤولیة            للذات،
الرباط عن وتنشأ األم). حشاء – (الرحم األم محبة على أصًال تّدل              "رحامیم"
أعني خاصة عالقة والطفل، األم بین القائم االرتباط عن بل ال األصیل،              األوثق
أي ثمرة ولیست مجانیة أنها المحبة هذه عن القول ویمكن فریدة.             محبة
القلب. متطلبات من إنها باطنیة: ضرورة تحدث السبب لهذا وهي            استحقاق.
بلفظة إلیها المشار للذات "الذكریة" األمانة لتلك "أنثوي" شبه تنّوع            وهذا
بینها من مشاعر عدة توّلد النفسیة القاعدة لهذه وفقًا "رحامیم" لفظة إن              "حسد".

 الطیبة والحنان وطول األناة والشفقة والمسارعة إلى الغفران.

عنه للحدیث یستعمل عندما الصفات، هذه مثل الرب إلى القدیم العهد             ویعزو
ابن ترحم فال مرضعها المرأة "أتنسى أشعیا: في نقرأ إّنا "رحامیم".             لفظة
أعربت وقد .(15 ،49 (أشعیا أنا". أنساك ال نسین، هؤالء أن ولو لكن               بطنها،
بفضل تغلب ال التي األمینة المحبة هذه عن مختلفة، بصور القدیم العهد              نصوص
من األخص وعلى المخاطر، من كاالنقاذ حینًا عجیبة: قوة من لألمومة             ما
خطایا أم األفراد خطایا أكانت سواء الخطایا، عن الصفح آخر وحینًا             األعداء،
برغم (األخروي) واألمل الوعد تحقیق في كاإلسراع وأخیرًا بأجمعه،           إسرائیل
وأحبهم ارتدادهم، أشفي "إنّي هوشع: في نقرأ ما على البشریة األمانة             عدم

 تبرعًا (هوشع 14، 15).

بطرق تعرب، أخرى تعابیر القدیم، العهد لغة في نجد ذلك، على             وعالوة
تستحقان آنفًا إلیهما المشار اللفظتین لكن األساسیة. الفكرة هذه عن            مختلفة،
صفات اهللا یعیران اللذین، القدیمین وجهیهما توضحان لكونهما خاصًا،           اعتبارًا
یتوّقفون عندما كانوا، القدیم العهد كتبة أن ذلك المشّبهة: مذهب على             بشریة،
عصرهم أبناء ووجدان تتوافق أقواًال یستعملون اإللهیة، الرحمة          على
األلفاظ من غنى أقل السبعیني النص في المستعملة الیونانیة واأللفاظ            واختبارهم.
تؤدیها التي المعاني دقائق جمیع تؤدي ال فهي العبراني، النص في             المستعملة
هذین من ینطلق الجدید العهد أن كل، وعلى األصلي. بالنص الخاصة             األلفاظ
مختصرة، صیغة في نتّلقى وهكذا القدیم. العهد في نجدهما اللذین والعمق             الغنى
وكأنها اإللهیة الرحمة لتجدید الكتب هذه تستعملها التي وحسب التعابیر هذه             ال



مذهب بطریقة شك وال یأخذ باهللا خاصًا نفس" "علم أیضًا بل بارث،              أشبه
األخص وعلى الشر، تناهض عندما التي النابضة محبته صورة أعني            المشّبهة:
ال الصورة، هذه وتترّكب رحمة. أنها ذاتها عن تكشف والشعب، اإلنسان             خطیئة
ولفظة "حسد" لفظة محتوى من أیضًا بل وحسب، العام "حنان" لفظة معنى              من
النعمة تأكید تعني ألنها أوسع مضمون عن "حنان" لفظة وتعرب            "رحامیم".

 التي تحمل معها، إذا صح التعبیر، استعدادًا دائمًا طبیاًَ لفعل الخیر والسماح.

محتوى یتضمن اللفظة، معنى من النابعة األساسیة العناصر هذه عدا            وما
على "أبقى الحرفیة كتابتها تعني التي "حمل" لفظة معنى القدیم العهد في              الرحمة
إلى تشیر فهي وبالتالي والشفقة" الرحمة "أبدى أیضًا وتعني مغلوب)"            (عدو
إنما والشفقة، الرحمة "حدس" لفظة كذلك وتعني والغفران. الخطیئة عن            الصفح
الكتب في نادرًا إال تتّردد ال األلفاظ هذه لكن األخص. على عاطفي              بمعنى
"أمت" لفظة أن نالحظ أن یجب ذلك عن وفضًال الرحمة. عن لتعرب              المقدسة،
السبعیني النص في أو وأمنًا" "ثباتًا أوال تعني والتي سابقًا إلیها أشرنا              التي
بمضمون المعنى حیث من مرتبطة هكذا تبدو "أمانة" ثم ومن "حقیقة"             الیوناني:

 لفظة "حسد" الخاص.

،5 ،51 21؛ ،45 اشعیا 3؛ – 2 (97) 98 :11 ،(30) 40 مز راجع (53                
 8؛ 56، 1

 54) حكمة 11، 25

 55) 1 یو 4، 16

 56) ارمیا 31، 3

 57) اشعیا 54، 10

،14 0 8 ،18 سیراخ 9؛ (144) 145 مز 11؛ ،2 ،4 یونان راجع (58               
 حكمة 11، 23 – 12 ، 1

 59) یو 14، 9

اهللا یظهرها التي األمانة أي "حسد" لفظة إلى الحالتین كلتا في العودة تجب (60              
التام تحقیقها تجد التي لمواعیده وأمانته شعبه، بها یجب التي به الخاصة              لمحبته

 في أمومة والدة اهللا "راجع لو 1، 49 – 50).

"حسد" بمعنى الرحمة إلى العودة تجب أیضًا، الحالة هذه وفي 72 ،1 لو (61              
الذي الرحمة) أحشاء الالتینیة: الترجمة (في "رحامیم" أي اآلخر المعنى            ألن



العبارات في نجده بآالم، الخاصة المحبة على داللته اإللهیة الرحمة على             یدّل
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