
 الرسالة الرسولیة

 األلم الخالصي

Salvifici doloris 

 للبابا یوحنا بولس الثاني

 لألساقفة والكهنة

 والعائالت الرهبانیة

 ولمؤمني الكنیسة الكاثولیكیة

 عن المعنى المسیحي لأللم البشري

  
  
  
  
  

 أیها االخوة األجالّّء واالبناء األعزاء،

  
  

1 
                                            مقدمة

  
ما بجسدي "أتّمم قال: الخالصي، األلم قیمة الرسول بولس أوضح            1.عندما

 نقص من آالم المسیح، ألجل جسده الذي هو الكنیسة"(1).

هذه باآلالم، یمّر الذي الطویل للطریق حدا تضع كأنها تبدو العبارة هذه              إن
ولعبارة اهللا. بكلمة وتستنیر البشر، تاریخ في ما، نوعًا دائمًا، تندرج التي              اآلالم
الفرح. یصاحبه جدیدًا اكتشافًا منها یجعل ما القدر جلیل من هذه بولس              مار
معنى من الفرح هذا وینبع ألجلكم"(2). باآلالم أفرح "وأنا الرسول: كتب             ولهذا
أولى، بدرجة یختص، المفهوم هذا أن ورغم الرسول. تفّهمه ما على             األلم،
إذ الرسول، وإن اآلخرین. أیضًا یتناول فهو العبارة، هذه كتب الذي بولس              بمار
مثلما – الناس سیساعد المفهوم هذا لكون یفرح تفّهمه، ما في سواه              یشرك

 ساعده – على التعّمق في فهم األلم الخالصي.



كلیًا یدخل – األخص على الخالصیة وجهته من – األلم موضوع أن              2.یبدو
وهذا االستثنائي. بالیوبیل فیها الكنیسة تحتفل التي المقدسة الفداء سنة إطار             في
دقیقًا. عمیقًا بحثًا الموضوع هذا في البحث على المناسبة، هذه في یحمل،              ما
الناس جمیع بها یتأثر إنسانیة، مسألة المقّدسة، السنة عن النظر بقطع األلم،              لكن
كأنها اآلالم هذه تبدو بحیث وعرضها، األرض طول في طبقاتهم اختالف             على
في البحث إلى الدائمة العودة یستدعي ما وهذا مولده. یوم اإلنسان مع              ولدت
"ونحن الرومانیین: إلى رسالته في كتب قد بولس أن ورغم الموضوع.             هذا
نرى أّنا ورغم المخاض"(3)، بآالم تئّن الیوم إلى مازالت كلها الخلیقة أن              نعلم
على هو، "ألم"، لفظة عنه تعرب ما فإن األلم، من تعاني الحیوانات حتى               حولنا
اإلنسان عمق عمیق وهو البشریة. الطبیعة جوهر من خاصة، بطریقة یبدو،             ما
طریقته. على ویتخّطاه عمق من اإلنسان في ما ما، نوعًا یظهر، ألنه              ذاته،
تلك من إنه األشیاء. على اإلنسان به یتفّوق ما إلى یبدو، ما على األلم،                ویعود
إلى مدعو وهو ذاته، لتخّطي ما، نحو على معها، اإلنسان "یهّیأ" التي              األمور

 ذلك دعوة خفیة عجیبة.

هذه، المقّدسة الفداء سنة في خاصة األلم، موضوع معالجة تجب كانت             3.وإذا
الذهن إلى وتتبادر بآالمه. أي المسیح، بصلیب تّم قد الفداء ألن كل، قبل               فذلك،
فادي عنوانها التي الرسالة عنها أعربت التي الحقیقة هذه الفداء سنة في              عفوا
القول ویمكن الكنیسة"(4). طریق هو المسیح في إنسان كل "إن وهي:             اإلنسان
ما وهذا حیاته، في األلم یدخل عندما خاصة، الكنیسة طریق یصبح اإلنسان              أن
مختلفة، بطرق ویتأّتى الحیاة، مراحل مختلف في واضح، هو ما على             یحدث،
یمكن ال راهنة، حقیقة وهذه شكله، یكن أیا األلم، لكن متباینة. أبعادًا              ویّتخذ

 البتة، على ما یبدو، فصله عن حیاة اإلنسان على األرض.

طریق على بآخر، أو بنوع األرض، على حیاته في یسیر اإلنسان كان              ولما
– الفداء سنة في رّبما، األخص، وعلى – زمن كل في للكنیسة بّد فال                األلم،
سر من ولدت التي الكنیسة وعلى الطریق. هذا على اإلنسان تلتقي أن              من
وطأة تحت الرازح اإلنسان مالقاة إلى تسعى أن الصلیب، على العجیب             الفداء
هو الطریق وهذا الكنیسة"، طریق "یصبح اللقاء هذا في اإلنسان ألن             األلم،

 أفضل الطرق على اإلطالق.



سنة في نزال ال ونحن أهمیة، من األلم في الخواطر لهذه ما مرّد هذا                4.وإلى
 الفداء. وفي الواقع أن

المخاوف: طریقته، على ویثیر، االحترام، ویوّلد الشفقة، یستدعي البشري           األلم
لأللم االحترام هذا یحتّل أن ویجب فرید. سّر عظمة على ینطوي أنه              ذلك
القلب، صمیم من نابعة حاجة من بدافع سنقوله ما في الصدارة محّل              البشري
األلم، موضوع معالجة في یلتقیان األمرین هذین أن ویبدو اإلیمان. لداعي             وتلبیة
الخوف، على بالتغّلب تأمر القلب فحاجة یّتحدان: انهما بل ال واحد، صعید              على
من ما لنا یقّدم – آنفًا رأینا ما على بولس، مار حّدده ما حسب – اإلیمان                  وداعي
مالمسته تستحیل أنه یبدو ما اإلنسان في تالمس أن على نتجّرأ وبواسطته              أجله

 في أي إنسان، ذلك أن اإلنسان المتأّلم یرتدي طابعًا من السّریة ال ینتهك.

  
  

2 
 عالم األلم البشري

  
في تكمن شخصّیة مسألة أنه بما ذاتیة، نظرة إلیه نظرنا إذا – األلم أن                5.  رغم

 أعماق وعي اإلنسان الواقعي

إذا أمر، هناك ربما فلیس یظهر، ما على نقله، أو تحدیده یستحیل –                 الفرید
فیه، والتأّمل معالجته، تجب "واقعه              الموضوعي"، إلى        نظرنا
هذا ولفهم أجوبة. تستدعي أسئلة طبیعته بشأن ُتلقى الذي األمر هذا مثل              وتفّهمه،
تعتمد أخرى مبادئ وهناك األلم، بوصف هنا نكتفي أّال یجب الفهم، حق              األمر
إذا إلیها، اللجوء من بّد ال مبادئ وهي المجّرد، الوصف تتعّدى بشأنه              للحكم

 أردنا أن ندخل حرم األلم البشري ونتفّهمه على حقیقته.

إلى الفسیح البشري األلم مجال في اهتدى استشفاء، وفن كعلم الطب، أن              معلوم
علیه ُیقضى ما ومنه الدقیق، بالبحث منه التأّكد یمكن ما ومنه معروفًا، أصبح               ما
إّال هو أن هذا ولكن بالضّد). الضّد معالجة (أعني العالج، بوسائل             باألحرى
تنّوع من فیه ما على جدًا، واسع البشري األلم مجال ألن األلم، وجوه من                وجه
دائمًا، إلیها اإلهتداء الطب یستطیع ال األلم من أشكاًال یقاسي واإلنسان             وتعّدد.
من انتشارًا أوسع البشري األلم یجعل ما وهذا تقدما. فروعه أكثر في              ولو



البحث علینا ویسهل عینها. البشریة في جذورًا وأعمق تعقیدًا، وأكثر            المرض،
التمییز هذا ویستند المعنوي. واأللم الطبیعي األلم بین مّیزنا إذا األمر، هذا              في
أنه ورغم لأللم. مباشرة خاضعًا یجعالنه وروح جسد من اإلنسان تركیب             إلى
جسدي عذاب فهناك عینه، بالمعنى و"ألم" "عذاب" كلمتي استعمال           باإلمكان
فالمسألة النفس". "ألم هو المعنوي والعذاب بآخر؛ أو بنوع الجسد" "یتألم             عندما
المالزم النفساني األلم بعد مسألة فقط ولیست روحي طابع ذي ألم مسألة              إذن،
بأقّل لیس المعنوي العذاب أن فیه شك ال ومّما والجسدي. المعنوي             للعذاب
وشفاؤه یبدو، ما على اكتشافه، ویصعب الجسدي، العذاب من وتنوعا            انتشارًا

 بالمعالجة.

بعض القدیم العهد من ولنقطف األلم. في كبیر كتاب هو المقّدس الكتاب إن .6              
فنجد المعنوي، األلم األخص وعلى بوضوح، األلم فیها یتجّلى حاالت عن             أمثلة
البكر االبن كان إذا وخاصة ،(6) البنین وفقدان (5) الموت، خطر لدى              األلم
،(9) الوطن إلى والحنین ،(8) النسل حرمان لدى وكذلك ،(7)            الوحید
من یعانون بالذین واالستهزاء واإلهانة ،(10) وعدواتهم الناس          واضطهاد
،(13) الضمیر وخز لدى وأیضًا ،(12) واإلهمال والوحدة ،(11)           الشدائد
ونكران والخیانة ،(14) األبرار ومعاناة األشرار ازدهار أسباب تفّهم           وصعوبة

 األصدقاء واألقرباء الجمیل (15) وأخیرًا محن الوطن (16).

ما وغالبًا وروح، جسد من "مرّكب" أنه على اإلنسان إلى القدیم العهد              وینظر
الجسد. أعضاء بعض عن الناجم واأللم "المعنویة"، النفس عذابات بین            یجمع
) والقلب ،(20) واألحشاء ،(19) والكبد ،(18) والكلى مثًال، (17)           كالعظام
الطبیعیة الناحیة على تنعكس المعنویة العذابات بأن التسلیم إّال یمكن وال .(21            

 أو البدنیة، وغالبًا ما تمتّد إلى مجمل كیان اإلنسان.

عن كبیرة الئحة یقّدم اآلنفة، األمثلة إلیه تشیر ما على المقّدس، الكتاب إن .7              
تستنفد، ال تنّوعها، على الالئحة، وهذه متعّددة. آالمًا اإلنسان فیها یقاسي             حاالت
(وهو اإلنسان تاریخ كتاب باستمرار عنه ویعرب أعرب ما كل شك،             دونما
الجنس تاریخ كتاب سیّما وال األلم، بشأن مكتوب") غیر "كتاب            باألحرى

 البشري، إذا ما نظر في حالة كل من الناس.

األلم بین والعالقة نوعه. یكن أیا بشّر أحّس كّلما یتأّلم، اإلنسان أن التأكد               ویمكن
شیئًا بوضوح یعنیان بحیث الوثاقة من هي المقّدس، الكتاب لغة بحسب             والشّر،



إن ولهذا "األلم". عن لإلعراب خاصة لفظة إلى تفتقر الكتاب لغة وكانت              واحدًا.
والعهد وحدها، الیونانیة واللغة .(22) "شّرا" الكتاب یدعوه اإلنسان یؤّلم ما             كل
أعاني ومعناها: ، لفظة تستعمل الیونانیة)، القدیم العهد (وترجمات معها،            الجدید
یعنیه ما یعني ال اللفظة، هذه خالل من األلم، فإن ولهذا أتأّلم، أشعر، ،...                من
هذه وبسبب ا شر اإلنسان فیها یقاسي حالة إلى یشیر بل (الموضوعي)،             الشّر
انزل لو وحتى المقاساة) (من وانفعالي فعالي طابعان: األلم ولهذا یتأّلم.             المقاساة،
لجوهره وفقًا انفعالیًا شیئًا األلم هذا فیبقى السبب، هو وكان ألمًا، بنفسه              اإلنسان

 الماورائي.

خاصة". "فاعلیة أّیة ذاته بحد النفساني للعذاب لیس إنه ذلك عن ینتج ال               ولكن
وخور األمل، وخیبة والحزن، لأللم، ذاتیًا، ومتمّیزة متعّددة، "فاعلیة" هناك            إن
أو جذوره، امتداد عمق أو خّفته أو التأّثر لحّدة وفقًا للیأس، وحتى              العزیمة،
شكل كل في دائمًا، هناك فإن ولهذا شعوره. ودرجة یتأّلم من لبنیة وفقًا               جانبیًا،

 من أشكال العذاب النفساني، معاناة من شّر یتألم له اإلنسان.

الشّر؟ هو فما الشّر. طبیعة عن السؤال طرح إلى العذاب قاد إذا إذن، عجب                فال
ویختلف العذاب. موضوع عن السؤال هذا فصل ما، نوعًا یمكن، ال أنه              یبدو
أن ترى ودینیة ثقافیة تقالید بعض تعطیه الذي ذاك عن المسیحي             الجواب
الوجود بأن فیعترف المسیحي الدین أّما منه. التخّلص یجب شّر البشري             الوجود
كلها الخالئق وبأن الخالق بجودة وینادي خیر، هو كائن كل وأن جوهري              خیر
أن قل أو للخیر. انتفاء أو نقص هو الذي الشّر بسبب اإلنسان ویتأّلم               خیر.
یتألم وهو إیاه. نفسه حرم أو حرمه خیر من نصیبه یدرك لم ألنه یتأّلم                اإلنسان
هذا من نصیبه یدرك أن "یجب" كان ما بقدر – المألوف األمور مجرى في –               
المسیحي، المفهوم في األلم، حقیقة أن ولهذا الواقع. في یدركه لم لكنه              الخیر،

 تتوّضح بواسطة الشّر الذي هو مشدود دائمًا، نوعًا، ما إلى الخیر.

أن منذ وجد خاص، "عالم" شبه أنه على البشري األلم إلى إذن النظر فیجب .8               
فیه یترّسخ ولكنه یزول، ال وأحیانًا ویزول، معه یظهر وهو اإلنسان،             وجد
وكّال كبیرًا عددًا بل ال الناس، من عددًا یلّف إذ هذا، األلم وعالم               ویتأّصل.
جزءًا ال به، الخاص بألمه إنسان كل ویشّكل شتات. بأمر أشبه هو إنما               بمفرده،
محّدد شيء وكأنه فیه یقیم "العالم" هذا إن بل وحسب، "العالم"، هذا من               صغیرًا
األلم عالم إن ذلك الناس؛ بین اجتماعیة أخرى عالقة ذلك وتصاحب له. مثیل               ال



التي الحالة في لما متشابهین یصبحون والمتأّلمون خاصة. مجموعة           یؤّلف
ولما مصیري، امتحان من له یخضعون ولما شبه، وجوه من فیها             یتقّلبون
لتساؤلهم األخص، على ولربما وعنایة، رعایة إلى توق من به            یشعرون
في فهو شتات، أمر هو األلم عالم أن ورغم ولهذا، األلم. معنى عن               المستمّر
أمام نضع لكي الجهد وسنبذل والتضامن. األلفة إلى فریدة دعوة عینه             الوقت

 أعیننا هذه الدعوة ونحن نعرض هذه الخواطر.

عینه الوقت في أم الشخصي بمعناه أكان سواء األلم، عالم نستعرض إذ              وإّنا،
مراحل بعض وفي األحیان بعض في وطأة یشتّد أنه نرى الجماعي،             بمعناه
والكوارث واألوبئة، الطبیعیة، النكبات حلول لدى مثًال اإلنسانیة،          الحیاة
– معه یجّره وما قاحل موسم فشل من اإلجتماعیة اآلفات ومختلف             والزالزل،

 إذا لم یكن ذلك ناشئًا عن أسباب أخرى – من مجاعة حاّدة، محزنة.

أخّص، بوجه عنه نتحّدث أن نرید ما وهذا األذهان، أمام أخیرًا الحرب              وتمثل
منهما الثانیة حصدت وقد العالم؛ أصابتا اللتین األخیرتین الحربین على            فنتوقف
أن وبالمقابل البشریة. اآلالم من أكبر بقدر وتسّببت الناس من أضخم             عددًا
یحمل – وتجاوزاتها الیوم حضارة أخطاء بسبب – عصرنا من الثاني             النصف
هذه إلى نظرنا ما إذا نستطیع، ال إننا بحیث مریعة، نوویة حرب بذور               معه
قد مّما لها، مثیل ال آالم من سیتراكم بما عینه، الوقت في نفكر، أن إّال                 الحقبة،
یّتخذ، الذي هذا األلم عالم أن یبدو ولهذا بذاتها. ذاتها إبادة على البشریة               یحمل
منه أكثر عصرنا، في ینقلب قد الناس، من كل في له مكمنًا التأكید، وجه                على
بفضل قبل، ذي من أكثر تحّول، عالم وهو فرید"، ألم "عالم األزمان، غابر               في
الخطر، ذروة مضى، وقت أي من أكثر عینه، الوقت في وبلغ، اإلنسان،              تقّدم

 من جّراء أخطاء اإلنسان ومساوئه.

  
  
  

3 
 بحث عن الجواب على السؤال

 عن معنى األلم

  



من بّد ال بكامله، األلم عالم أمام وكذلك إنسان، أي منه یعاني ألم كل أمام .9                
عینه الوقت وفي المبّرر، وعن السبب، عن سؤال إنه لماذا؟ السؤال: هذا              طرح
باأللم یقترن ال سؤال وهو المعنى. عن الجملة، وعلى شيء)، (ألي الغایة،              عن
األلم، یكون به ما أعني البشري، محتواه یحّدد أنه یبدو لكنه وحسب،              البشري

 على وجه التأكید، بشریًا.

قریب من الحیوانات ریب، دونما یصیب، الجسد، ألم سیّما وال األلم، أن              واضح
عن ویبحث یتألم، أنه یعرف باأللم، المصاب وحده، اإلنسان لكن بعید،             أو
سؤال وهذا مقبول. جواب إلى یهتد لم إن أشّد، بطریقة بشریًا، یتألم وهو               السبب.
في الشّر لماذا الشّر؟ لماذا بالشّر. تتعّلق التي األسئلة من أمثاله شأن              صعب،

 العالم؟ وعندما نستقصي هكذا، فإّنا نتساءل، على األقل بطریقة ما، عن األلم.

على والناس اإلنسان، على اإلنسان یطرحهما عندما صعب، السؤالین            وكال
یستقصي ال اإلنسان ولكن اهللا. على اإلنسان یطرحهما عندما أیضًا ولكن             الناس،
أنه بما اهللا، لدى بل العالم، من یتألم ما غالبًا أنه رغم العالم، لدى المسألة                 هذه
الطرق، بشتى یصلون، ال هذا تساؤلهم في الناس أن ومعلوم ورّبه. العالم              مكّون
نكران على حتى التجّرؤ إلى بل وحسب، اهللا مخاصمة إلى وال مبتغاهم،              إلى
اهللا وجود على اإلنسان بصیرة التعبیر، صّح إذا یفتح، العالم وجود كان وإذا               اهللا.
الصورة هذه أحیانًا یغّشیان واأللم الشّر أن فیبدو وعظمته، وقدرته،            وحكمته،
ذنب؛ دونما مؤلمة، خطیرة یومیة أحداث تقع عندما األخص، على وذلك             تمامًا،
– یظهر ما بالتالي وهذا عقاب. من تستوجب ما دون تبقى كثیرة ذنوب               وترتكب
تجب دّقة وباّیة األلم، معنى عن السؤال هام هو كم – سواه من أكثر                ربما

 معالجة هذا السؤال وما یجب اعطاؤه من جواب علیه.

الخاطر، مضطرب وهو األمر، هذا عن اهللا یسأل أن اإلنسان باستطاعة .10            
وحي في نرى ما على إلیه، ویستمع السؤال اهللا وینتظر البال. قلق العقل،               ذاهل

ا. العهد القدیم. وقد أوضح سفر أیوب هذا السؤال إیضاحًا تام 

دونما تحصى ال كثیرة آالم نالته الذي الصدیق الرجل هذا قصة معروفة              إنها
أخیرًا عینه هو وأصیب وبناته، وأبناءه وأمواله أرزاقه فقد وقد منه.             ذنب
من ثالثة أتاه القاسیة، الحالة هذه في یعاني ما یعاني هو وفیما عضال.               بمرض
قد بأنه إقناعه على یعملون – طریقته على كل – وأخذوا القدامى،              أصدقائه
ما على األلم، أن ذلك مبّرحة؛ عدیدة آالم به حّلت قد دامت ما كبیرًا، إثمًا                 ارتكب



به، ینزله من هو العادل واهللا ارتكبه. إثم على له عقابًا باإلنسان دائمًا یحّل                قالوا،
یقنعوا أن ال أرادوا، األصدقاء هؤالء أن القول ویمكن العدالة. به تأمر ما               وسببه
أمام الدفاع إلى ما، نوعًا سعوا، لكنهم وحسب، أدبیًا عادل الشّر بأن              أیوب
عقاب أنه إّال األلم فهم إلى سبیل ال أن ظّنوا لقد األدبي. األلم معنى عن                 أنفسهم
بخیر، خیرًا یجازي الذي اهللا عدالة نطاق ضمن فقط وذلك الخطیئة؛             على

ا بشّر. ویعاقب شر 

أن تظهر وهي القدیم، العهد أسفار أثبتتها عقیدة إلى الحالة، هذه في استندوا،               وقد
وما وقاًض، مشترع هو إنما الوحي إله أن ذلك الخطایا. بسبب العقاب ینزل               اهللا
أتى الذي الخالق ، كلٍّ قبل هو، الوحي وإله تمائله. أن یمكنها بشرّیة سلطة               من
الخیر هذا لحرمة اإلنسان وانتهاك الجوهري. الخلق خیر الوجود، مع            منه،
هو الذي هللا إهانة هو بل وحسب، للقانون خرقًا هو لیس ا حر واعیًا،               انتهاكًا
الكتابي أي الصحیح، بالمعنى الخطیئة طابع الخرق هذا ویرتدي الشریعة.            مبدع
أن شأنه من الذي العقاب األدبي الخطیئة شّر ویستتبع الكلمة. لهذه             والالهوتي
أقام منه، انطالقًا الذي، عینه التجریدي المعنى لهذا وفقًا األدبي النظام             یحمي
حقائق إحدى تنبع هنا ومن بإرادته. النظام، هذا األسمى، المشترع            الخالق،
یجازي عادل قاٍض اهللا أن وهي الوحي، إلى المستندة األساسّیة، الدیني             اإلیمان
كلها وأعمالك صنعت ما جمیع في عادل "ألنك الشّر: على ویعاقب الخیر،              على
جمیع في حق أحكام أجریت وقد حق. أحكامك وجمیع استقامة، وطرقك             صدق،

 ما جلبت علینا... ألنك بالحق والحكم جلبت جمیع ذلك ألجل خطایانا"(23).

األدبي، البشرّیة ضمیر في نجده ما غالبًا زعمًا أیوب أصدقاء رأي أظهر              لقد
وعلى المخالفة، على قصاصًا یتطّلب الموضوعي األدبي النظام أن           وهو
ویستند قانونًا". یبّرره ما له "شّر األلم أن یبدو هنا من الذنب. وعلى               الخطیئة،
ویلتقي العدالة، نظام إلى الخطیئة، على قصاص بأنه األلم یفّسرون الذین             زعم
الذین أن رأیت "بل بقوله: أیوب أصدقاء أحد أبداه الذي والرأي الرأي              هذا

 یحرثون األثم ویزرعون المشّقة هم یحصدونهما"(24).

وهو الخطیئة. على عقاب األلم بأن القائل المبدأ هذا صّحة ینفي أیوب لكن .11              
لم أنه المعرفة حق یعرف ألنه إعتقاده، في رسخ ما إلى باالستناد ذلك               یؤّكد
أّنب وقد حیاته. في الخیر صنع قد أنه یعلن أنه بل ال العقاب، هذا مثل                 یستأهل
یكن لم أیوب بأن واعترف إیاه، اّتهامهم على أیوب أعداء النهایة في عینه               اهللا



یستطیع ال سّر أنها على بها التسلیم یجب بريء آالم هي آالمه وأن               مذنبًا،
 اإلنسان النفاذ إلیه ببصریته.

وهي العدالة، على القائم السامي، األدبي النظام لقواعد أیوب سفر یتصدى             وال
السفر هذا لكن والجدید. القدیم العهدین في بكامله الوحي یعرضها التي             القواعد
تطبیقًا النظام هذا مبادئ تطبیق استحالة إلى جازمًا تنبیهًا عینه الوقت في              ینّبه
یقترن عندما القصاص، معتى لأللم أن صّح فإذا سطحیا. ضیقا، یا، حصر           
طابع له وأن الذنب عن ینشأ ألم كل أن صحیحًا فلیس بالذنب،              القصاص
ویطرح القدیم. العهد في ذلك على برهان خیر هو الصدیق وأیوب             القصاص.
إن ذنب. دونما األلم البريء، ألم مسألة بوضوح، اهللا، كالم هو الذي              الوحي
أنه رغم به، القصاص إنزال توجب أسباب من هناك یكن ولم یقاّص، لم               أیوب
هذا بامتحان سمح قد اهللا أن السفر مقّدمة من یبدو قاسیًا. امتحانًا امتحن               قد
موضع الرب أمام أیوب بّر وضع الذي الشیطان تحریض على بناء             الرجل،
أمواله فانتشرت یدیه أعمال باركت قد اهللا؟... أیوب یّتقي انا أمج" واالّتهام:             الشّك
في علیك یجّدف أال فتنظر له ما جمیع وأمسس یدك أبسط ولكن األرض.               في
فقد باأللم، ویمتحن أیوب یجّرب بأن الرب رضى قد كان وإذا             وجهك؟"(25).

 صنع ذلك لیظهر بّره. أن لأللم طابع امتحان.

ما، نوعًا ینبئ، وهو المسألة. هذه في الفصل الوحي قول أیوب سفر یقول               وال
عن السؤال على الجواب أن على كاٍف ذاته، بحّد برهان، لكنه المسیح؛              بآالم
وإذا وحدها. العدالة على القائم األدبي بالنظام استثناء دونما یرتبط ال األلم              معنى
یشّكل ال أنه ثانیة، جهة من فیبدو، أساسیة، قیمة وله یبّرره، ما الجواب لهذا                كان
یفقر ذلك، عن فضًال لكنه، وحسب، أیوب أللم ممائلة حاالت في كافیًا              برهانًا

 مفهوم العدالة ویفرغه من محتواه، على نحو ما نجده في الوحي.

البريء أن كذلك ویظهر "حادا"، طرحًا األلم "قضّیة" أیوب سفر یطرح .12            
الرأي تخّطي إلى القدیم العهد في میًال أیضًا ونالحظ القضّیة. یحّل لم لكنه               یتأّلم،
بوضوح، ینجلي، فیما الخطیئة، على قصاص أنه إّال لأللم تفسیر ال بأن              القائل
التي اآلالم في أن ذلك التأدیب. إلى ترمي فائدة من األلم في ما عینه، الوقت                 في
على الحمل بغیة اإلصالح على رحمته یحفز ما المختار بالشعب اهللا             ینزلها

 االرتداد: "وهذه النقم لیست للهالك بل لتأدیب امتنا"(26).



السبب، هذا بموجب للقصاص، وأن الشخصي. القصاص سبب یتأّكد           وهكذا
على یمّكن ألنه بل آخر، بشّر الموضوعي المخالفة شّر یقابل ألنه ال              معنى،
لبالغ األلم من الجانب هذا وإن یتأّلم. من في الخیر بناء إعادة من               األخص
والجدید منه القدیم بمجمله، الوحي في عمیقًا ال تأص متأّصل وهو            األهمیة،
في الخیر بناء إعادة أي االرتداد، إلى یقود أن یجب األلم أن ذلك               خاصة.
وغایة التوبة. إلى الدعوة هذه في اهللا رحمة إلى یتعّرف أن یمكنه الذي               اإلنسان
في الخیر وتوطید مختلفة، بأشكال اإلنسان في القابع الشّر على التغّلب             التوبة

 اإلنسان وفي عالقاته مع اآلخرین، وعلى األخّص مع اهللا.

المتعّلق السؤال على إعطاؤه الواجب الحقیقي الجواب إلى نهتدي لكي لكن .13            
األخیر الینبوع هي التي اإللهیة المحبة وحي إلى ننظر أن علینا األلم،              "بقضّیة"
یبقى الذي األلم لمعنى الفّیاض الینبوع أیضًا هي والمحبة الكائنات. كل             لمعنى
والمسیح دونه. وتبقى بالموضوع تفي ال شروحنا أن نعرف ونحن ا. سر             دائمًا
ما قدر على األلم، "قضّیة" اكتشاف على ویحملنا السّر في یدخلنا من              هو

 نستطیع أن نتفّهم سمّو المحبة اإللهیة.

اهللا، أوحاها التي الكلمة نتتّبع ونحن العمیق، األلم معنى مجددا نكتشف             ولكي
وعلینا باإلعتبار. قواه مختلف أخذ مع المتألم، اإلنسان على ننفتح أن             یجب
بل وحسب، السامي العدالة نظام عن یعّبر ألنه ال الوحي، نور نقبل أن               خاّصة
لكل األسمى األكید الینبوع هي التي بالمحبة النظام هذا یضيء النور هذا              ألن
األلم. معنى عن السؤال على للجواب ینبوع أكمل هي المحبة أن أجل              الكائنات.

 وهذا الجواب قد أعطاه اهللا لإلنسان في صلیب یسوع المسیح.
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 یسوع المسیح:

 األلم الذي غلبته المحبة.

  
من كل یهلك ال كي الوحید، ابنه بذل أنه حتى العالم أحّب هكذا اهللا "إن .14                
السید بها فاه التي الكلمات هذه األبدیة"(27). الحیاة له تكون بل به،              یؤمن
وهي الخالصي. العمل صمیم في تدخلنا نیقودیموس، یحّدث كان فیما            المسیح،
معناه والخالص الخالص. الهوت أي المسیحیة، الفداء عقیدة جوهر عن            تعلن



وفقًا اهللا، وإن األلم. بمسألة وثیقًا ارتباطًا مرتبط بالتالي وهو الشّر، من              التحریر
اإلنسان لیحّرر "العالم"، سبیل في ابنه بذل قد نیقودیموس، إلى الموّجه             للكالم
الوقت في وتشیر، المطلق. األخیر، األلم مبّرر ذاته في یتضّمن الذي الشّر              من
عبر الوحید، االبن بواسطة التحریر هذا تحقیق وجوب إلى "بذل" لفظة             عینه،
الذي اآلب ومحبة المتناهیة، غیر الوحید، االبن محبة تتجّلى هذا وفي             آالمه.
المحبة هي "للعالم"، والمحبة لإلنسان، المحبة وهذه ابنه. السبب، لهذا            "بذل"،

 الخالصیة.

بوضوح، نضعه، أن یجب ما وهذا موضوعنا. من جدید جانب في هنا              وندخل
ذاك غیر هو الجانب وهذا الموضوع. هذا معًا نعالج ونحن مّنا، األذهان              أمام
أنه العدالة. حدود ضمن ما، نوعًا وحصره، األلم معنى في البحث حّدد              الذي
القدیم العهد في ورد ما على الصدیق، أیوب كالم أن یبدو الذي الفداء               جانب
وسیقوم... حّي فادّي بأن لعالم "إني عنه: تنّبأ قد الدارجة، الطبعة في األقّل،               على
كّل، وقبل اآلن، حتى تفكیرنا اّتجه قد كان وإذا اهللا"(28). أعاین جسدي              ومن
من هي الصدیق أیوب (وآالم المتعّددة الزمنّیة صیغته في ما، نوعًا األلم،              إلى
إلى یسوع حدیث من والمقتطف سابقًا إلیه المشار الكالم فإن النوع)،             هذا
الوحید، ابنه یبذل اهللا ألن والنهائي. الرئیسي بمعناه األلم في ینظر             نیقودیموس،
ما الدّقة، وجه على یهلك" "لكیال الكلمة هذه قّوة حّدد وقد اإلنسان. یهلك"               "لكیال

 تبعها وهو "بل تكون له الحیاة".

األلم الخالص مع یتعارض وال األبدیة". الحیاة "یفقد عندما اإلنسان،            "ویموت"
فقدان أي یتغّیر، ال الذي الثابت، األكید، األلم بل األلم، هذا یكن أیا               الزمني،
أجل من الوحید االبن "بذل" لقد والهالك. اإلنسان، اهللا ورفض األبدیة،             الحیاة
ال الذي الثابت، األكید، األلم أي الشّر، هذا خاصة اإلنسان عن لیدفع              الناس
األلم جذور أعماق إلى ینفذ أن الخالصّیة، رسالته من انطالقًا اذن، فعلیه              یتغّیر.
متأّصلة هذه، العمیقة األلم وجذور البشر. تاریخ في األلم هذا منها ینتشر              التي
االبن رسالة وتقوم األبدیة. الحیاة فقدان أساس في وهي والموت. الخطیئة             في
حتى بطاعته الخطیئة على تغّلب وقد والموت. الخطیئة على التغّلب على             الوحید

 الموت، وتغّلب على الموت بقیامته.

بالشّر ال نفّكر جذوره، إلى الشّر من برسالته نفذ قد المسیح أن یقال عندما .15               
تكون بل اإلنسان، "یهلك (لكیال األخروي یتغّیر، ال الذي الثابت األكید،             واأللم



واأللم بالشّر – جانبیا األقّل على – أیضًا بل وحسب، األبدیة")، الحیاة              له
یجب أنه ورغم والموت. بالخطیئة مرتبط الشّر ألن والتاریخي. الزمني            بمفهومه
یوحي ما (هذا ملموسة لخطایا نتیجة كأنه البشري األلم على بالغة، بفطنة              الحكم،
التي تلك عن أي األصلّیة، الخطیئة عن فصله یمكن فال الصدیق)، أیوب مثل               به
األعمال حالة االثمّیة، الحالة عن العالم"(29)، "خطیئة یوحنا القدیس           یدعوها
هنا یجوز ال أنه ورغم اإلنسان. تاریخ في اإلجتماعیة والتطّورات            الشخصیة
فال الثالثة)، أیوب أصدقاء فعل ما (على الضّیقة المباشر االرتباط قاعدة             تطبیق

 یجوز التخّلي عن القول بأن آالم البشر تنبع من أنواع االنغماس في الخطیئة.

هذه آالم من خالص أنه على ینتظر ما غالبًا وهو الموت. بشأن یحدث ما                وهذا
خاتمة یشكل أنه عینه، الوقت في أحد، على یخفى أن یمكن ال ولكن               الحیاة.
النفس. في أم وأجهزته، الجسد في أكان سواء الممیت، اآلالم لعمل             نهائیة
بكاملها. والجسدیة النفسیة اإلنسان شخصیة تفكیك كل، قبل معه، الموت            ویحمل
شیئًا فیخضع الجسد أما الجسد. عن منفصلة الوجود في مستمّرة النفس             وتبقى
الخطیئة، اإلنسان ارتكاب بعد به فاه الذي اإلله الرب لكالم وفقًا لالنحالل،              فشیئًا
ولهذا، تعود"(30). التراب وإلى تراب، "إنك األرضي: تاریخه بدء           في
یفوق، أنه ولو زمني، معنى من للكلمة بما ألمًا، لیس الموت أن من               وبالرغم
نهائي أمر طابع یحمل فیه اإلنسان یختبره الذي فالشّر اآلالم، جمیع ما،              نوعًا
الخطیئة من الخالصي، بعمله اإلنسان، یحّرر الوحید االبن إن شيء. كل             یشمل
مّدت التي الخطیئة سلطان البشر تاریخ من بدء، بداءة أزال، لقد             والموت.
اإلنسان ووهب األصلّیة، الخطیئة منذ الشّریر، الروح من بإغواء           جذورها،
قضى الخطیئة، على اإلنتصار وبعد المبّررة. النعمة في العیش على            القدرة
وكال العتیدة. األجساد لقیامة الطریق بقیامته وفتح الموت، سلطان على            أیضًا
ال التي باهللا، المّتحد اإلنسان لسعادة أعني األبدیة"، "للحیاة منهما بّد ال              األمرین
إلى بالنظر تمامًا، زال قد األلم أن المخّلصین إلى بالنسبة یعني وهذا              تتغّیر.

 اآلخرة.

الحیاة رجاء على األرض، على اإلنسان یحیا الخالصي، المسیح عمل            وبنتیجة
الخطیئة على المسیح حّققه الذي االنتصار أن من وبالرغم األبدّیتین.            والقداسة
یحّرر وال اإلنسان، حیاة في الزمنیة اآلالم یزیل ال وقیامته، بصلیبه             والموت،
هذا على یلقي فهو الكامل، التاریخي مفهومها في البشریة الحیاة اآلالم             من



نور هو وهذا الخالص. نور هو جدیدًا، نورًا ألم، كل وعلى بكامله،              المفهوم
ظهرت التي الحقیقة نجد النور، هذا وسط وفي الصالحة. البشارة أي             اإلنجیل،
الوحید"( ابنه بذل أنه حتى العالم أحب هكذا اهللا "إن نیقودیموس: مع الحدیث              في
رغم األرضّیة: وأوضاعه اإلنسان تاریخ األساس من تغّیر الحقیقة وهذه .(31           
"خطیئة أم أصلیًا، إرثًا أكانت سواء التاریخ، هذا في تأّصلت التي الخطیئة              وجود
أنه أعني الوحید، ابنه اآلب اهللا أحّب قد شخصیة، خطایا مجموعة أم              العالم"،
على تتغّلب التي المحبة هذه بسبب الزمن، في االبن، هذا "بذل" ثم دائمًا،               یحبه
خالصیة، بطریقة هكذا ویصل، البشري، الشّر أصل إلى ینفذ لكي شيء،             كل

 إلى عالم األلم بكامله الذي یشترك فیه اإلنسان.

جانب في الرسولي بعمله قیامه لدى باستمرار، المسیح السید اقترب لقد .16            
وقد الخیر"(32). یصنع وهو "فمّر البشري. األلم عالم من اإلسرائیلي،            الشعب
فشفى المساعدة. إلى والمحتاجین المرضى إلى كّل، قبل هذا، عمله            وّجه
والعمى، الصمم من الناس وأنقذ الجیاع، وأطعم الحزانى، وعّزى           المرضى،
موتى. إلى ثالثًا، الحیاة، ورّد الجسدیة، العاهات ومختلف والشیطان،           والبرص،
یعّلم عینه الوقت في وكان والنفس. الجسد یصیب بشري ألم لكل یتأّثر              وكان
في مختلفة آالم أصابتهم من إلى الموّجهة الثماني" "الطوبى على تعلیمه             ویرّكز
البّر، إلى والعطاش والجیاع والحزانى، بالروح، "المساكین وهم الزمنّیة،           الحیاة
ویّتهمونهم ویضطهدونهم، الناس یلعنهم والذین البّر"، أجل من          والمضطهدین
أّما مّتى. أورده ما هذا المسیح...(33). أجل من الشّر، أنواع بارتكاب             زورًا

 لوقا فیذكر صراحة "الجیاع اآلن"(34).

أنه بحیث البشري األلم عالم من األخص على المسیح اقترب قد حال، كل               وعلى
إلى والحاجة التعب، من یعان لم العام، بنشاطه قیامه مّدة وهو، األلم. هذا               أخذ
حوله كّل، قبل ضرب، قد بل وحسب، فهمه إلیه الناس أقرب وإساءة              مسكن،
نّیات أیضًا األیام مع تنكشف وراحت األیام، مع یضیق أخذ الحقد من              نطاٌق
األمر، لهذا واعیًا المسیح وكان األحیاء. عالم من إزالته إلى الرامیة             السوء
نحن "ها لهم: فقال وموت، آالم من ینتظره عّما تالمیذه حّدث ما              وغالبًا
فیحكمون والكتبة، الكهنة عظماء إلى یسّلم اإلنسان وابن أورشلیم، إلى            صاعدون
وجهه، في ویتفلون ویجلدونه، به، فیهزأون األمم، إلى ویسّلمونه بالموت،            علیه

 ویقتلونه، وفي الیوم الثالث یقوم"(35).



التي رسالته الوعي، كل واع وهو وموته، آالمه مالقاة إلى المسیح السید              ومضى
على هذه، آالمه بواسطة یعمل، أن علیه وكان الطریقة. بهذه تتّم أن یجب               كان
إلى بصلیبه ینزل أن علیه وكان األبدیة". الحیاة له تكون بل اإلنسان، "یهلك               أّال
عمل إتمام من بّد ال وكان البشر. ونفوس اإلنسان، تاریخ في الكامن الشّر               أصل
طابع األزلیة، المحبة قصد بموجب یحمل، الذي العمل وهو بصلیبه،            الخالص

 الفداء.

إقناعه إلى هذا سعى عندما قاسیًا، توبیخًا بطرس المسیح السید وّبخ             ولهذا
في علیه القبض ألقي وعندما .(36) الصلیب على والموت األلم فكرة             بإطّراح
المسیح: له قال بالسیف، عنه الدفاع عینه بطرس وحاول الجسمانیة،            بستان
هكذا؟"(37 یصیر أن یجب بأنه الكتب، تتّم إذًا فكیف غمده... إلى سیفك             "ارجع
من هذا ویظهر أشربها؟"(38). أال أبي، أعطانیها التي "الكأس قال: ثم .(            
إلى حدیثة في عنها أفصح التي الفكرة هذه من متشبعا المسیح كان كم –                اإلنجیل
كل یهلك ال كي الوحید، ابنه بذل أنه حتى العالم أحب هكذا اهللا "إن                نیقودیموس:
آالمه، لیقاسي المسیح ومشى األبدیة"(39). الحیاة له تكون بل به، یؤمن             من
مع األخّص على مشتركًا أبیه، بإرادة عمًال وتقّدم، الخالصیة، قوتها مدرك             وهو
كتب ولهذا العالم. في واإلنسان العالم اآلب بها أحّب التي المحبة هذه في               أبیه

 بولس عن المسیح: "أحّبني وبذل نفسه دوني"(40).

العهد من كثیرة مسیحانیة مواضع وهناك الكتاب. یتّمم أن من البّد كان .17             
ما النفوس في تأثیرًا أشّدها وإن اآلتي. الرب مسیح آالم فأعلنت سبقت              القدیم
الذي النبي ویعرض أشعیا. سفر في ورد الذي یهوه لخادم الرابع بالنشید              دعي
زاهیة، بالوان الخادم آالم صورة النشید هذا في الخامس" "اإلنجیل بحق             سّمي
العقل. وعین الجسد عین العین: رؤیة رآها قد كان أنه معها لیخّیل حتى               حّیة
النفوس في تأثیرًا وأشّد تعبیرًا أوضح المسیح آالم تظهر أشعیا آیات ضوء              وفي
لنا یبدو ما على الحقیقي األلم رجل والیكم ذاتهم. اإلنجیلیین نصوص في              منها
الناس، من ومخذول مزدرى إلیه... فننظر بهاء وال له صورة "ال العیون:              أمام
فلم مزدرى، عنه، وجهنا نستر من مثل كأنه بالعاهات، ومتمّرس اوجاع،             رجل
اهللا من مضروبًا برص، ذا فحسبناه أوجاعنا. وحمل عاهاتنا، أخذ لقد إنه به.               نعبأ
وبشدخه علیه، سالمنا فتأدیب آثامنا. ألجل وسحق معاصینا، ألجل جرح            ومذّلال.



كّلنا"( اثم علیه الرب فألقى طریقه، إلى مال واحد كل كالغنم، ضللنا كّلنا              شفینا.
.(41 

مراحل ما، حّد إلى فیه، نرى أن یمكننا وصف على المتأّلم الخادم نشید               وینطوي
وامتهان والتفل، والصفع، واألذالل، القبض، القاء دقائقها: في المسیح           آالم
على الموضوع الشوك وإكلیل الجلد، وأخیرًا الظالم، والحكم السجین،           كرامة

 رأسه، والهزء، ودرب الصلیب، والصلب، والنزاع.

هو إنما اآلالم، هذه وصف من أكثر النبي كالم من النفوس في یؤّثر ما                وإن
یأخذ ألنه الناس آالم جمیع یتقّبل بريء، أنه رغم وهوذا، المسیح. ذبیحة              عمق
بسعته اإلنسان اثم كل : كّلنا" اثم علیه الرب "فالقى الخطایا: جمیع عاتقه               على
الشّر بقیاس األلم "قیس" وإذا الفادي. أللم الحقیقي السبب أصبح            وعمقه،
الذي األلم وهذا الشّر، هذا عظم لنفهم المجال في یفسح النبي كالم فإن               المتحّمل،
"ألم كّل قبل ولكنه "بالوكالة"، ألم هو األلم أن هنا القول ویمكن المسیح.               تحّمله
خطایا حامل اهللا "حمل الحقیقة، في هو النبّوة، هذه في اآلالم رجل إن               فاٍد".
الوحید، االبن أنه بما وحده، هو ألنه الخطایا، أزیلت وبآالمه            العالم"(42).
والتي اآلب، بها خّص التي المحبة بهذه ویحملها عاتقه على یأخذها أن              استطاع
اهللا بین للعالقات ما في الشّر هذا على ما، نوعًا قضى، لقد خطیئة. أّیة شّر                 تغلب

 والبشر من شبه مدى روحي، ومأل هذا المدى صالحًا.

الفداء یصنع من هو إنه الفادي. األلم تحّمل الذي الشخص طبیعة ثنائیة هنا               ونبلغ
إن عینه الوقت وفي اهللا. "بذله" الذي الوحید، االبن الصلیب، على وموته              بآالمه
مفهومًا أللمه إن ذلك كإنسان. یتألم الجوهر، في لآلب المساوي االبن،             هذا
– یجعله ما والقّوة العمق من – البشر تاریخ في واحدة مّرة – أیضاًً وله                 بشریًا
والقسوة، العمق حیث من سواه، ألم أّي مع مقابلة كل فوق – بشریًا كونه                رغم
هو إنه ولهذا اله". من "اله الوحید: اهللا ابن هو كشخص المتأّلم اإلنسان               ألن
في القابع الشّر هذا مداه، على الشّر، یلّف أن یستطیع من الوحید، االبن               وحده،
البشر حیاة لمفهوم وفقًا "الشاملة"، الخطیئة وفي خطیئة، كل في اإلنسان:             خطیئة

 التاریخیة على األرض.

بستان إلى رأسًا تقود سابقًا عرضناها التي األفكار أن القول یمكن .18            
سفر في ورد ما على المتألم، الخادم نشید تّم حیث الجلجلة وإلى              الجسمانیة،
أنباء تنبئ التي التالیة اآلیات النشید من لنتل قدمًا، نذهب أن قبل ولكن               أشعیا.



– واختیارًا طوعًا المتأّلم الخادم أخذ وقد والجلجلة. الجسمانیة آالم عن             نبویًا
هذه عاتقه على – صحیحًا عرضًا المسیح آالم لعرض منه بّد ال أیضاًً               وهذا

 اآلالم التي أشرنا إلیها:

الذین أمام صامت وكحمل الذبح، إلى سیق كشاة فاه، یفتح ولم خاضع، وهو               "قّدم
انقطع ألنه أهّتم؟ من جیله من أخذ. والقضاء الضیق من فاه. یفتح ولم               یجّزونه،
مع قبرًا منح الضربة. أصابته شعبه معصیة وألجل األحیاء؛ أرض            من
مكر"(43 فمه في یوجد ولم جورًا یصنع لم ألنه األغنیاء، مع وجدثًا             المنافقین،

.( 

یطرحه ما غالبًا – السؤال هذا بألمه ویتقّبل بریئًا. ویتأّلم طوعًا، المسیح              یتأّلم
یحمل ال المسیح لكن أیوب. كتاب في حازمة بطریقة عنه أعلن الذي –               الناس
كان إذا ألنه، حزمًا، أكثر بطریقة یفعله ما (وهذا وحسب، عینه السؤال              معه
یمكن جواب أكمل أیضًا یحمل بل الوحید)، اهللا ابن أیضًا فهو كأّیوب،              إنسانًا
الذي المعدن من ما، حّد على یخرج، الجواب أن وقل السؤال. هذا عن               إعطاؤه
ومعنى األلم عن السؤال على یجیب المسیح السید أن ذلك السؤال. منه              صیغ
الذي بألمه األخّص، على إنما، الصالحة، بالبشارة أي وحسب، بتعلیمه ال             األلم
هي فهذه وبعد الصالحة. البشارة هذه تعلیم في ینفصم ال عضویا انغراسًا              ینغرس
قال ما على الصلیب"، "كلمة... التعلیم: هذا عن الموجزة، األخیرة،            الكلمة

 القدیس بولس (44).

وهناك أبدیة. حقیقة القدیمة النبّوة صورة على تضفي هذه الصلیب"            و"كلمة
كیف العلني، المسیح السید تعلیم مّدة طوال تشهد، عدیدة وخطب كثیرة،             مواضع
العالم. خالص أجل من اآلب إرادة هي التي اآلالم، هذه البدء، منذ یقبل،               أنه
فیها هتف وقد الجسمانیة بستان في الصالة هي هنا األخیرة الخطوة أن              ویبدو
أشاء، كما ال ولكن عّني. الكأس هذي تعبر أن یستطاع كان إن ابتاه، "یا                قائًال:
الكأس هذي تعبر أن یستطاع ال كان إن ابتاه، "یا قال: ثم تشاء"(45). كما                بل
إنه البالغة. من كثیر الكالم هذا وفي تشاء"(46). ما فلیكن أشربها، أن              دون
في ویشهد، اآلب، الوحید االبن بها یحیط التي المحبة هذه حقیقة بطاعته              یثبت
البشري األلم حقیقة تاّمة ببساطة یثبت المسیح وكالم األلم. لحقیقة عینه،             الوقت
فیقول أمامه، فرقًا اإلنسان یرتعد الذي الشّر تحّمل معناه واأللم اإلثبات: كل              هذا

 "لتعبر عّني" كما قال المسیح في بستان الجسمانیة.



هو الذي اإلنسان، استطاع الذي – األلم في ما معًا، وقت في العبارة، هذه                وتؤّكد
العمق هذین وتؤّكد لهما. مثیل ال وقسوة عمق من – یختبره أن وحده، اهللا                ابن
نتفّهمها. أن على بطریقتها آنفًا إلیها المشار النبوّیة الكلمات تساعد اللذین             والعنف
سّر إلى ننفذ أن یجب ذلك، لنا (ولیتسّنى الفهم كل نتفّهمها أن طبعًا، یمكننا،                وال
الفرق األقل، على ندرك، لكننا وبشري)، الهي سّر وهو األلم هذا تحّمل              من
وعذاب اإلنسان یقاسیه ألم كل بین یقوم أن یمكنه الذي الشبه) عینه الوقت               (وفي
المسیح لبصیرة األلم هذا فیه تجّلى الذي المكان هي والجسمانیة اإلنسان. –              االله

 تجلیا شبه نهائي، وفقًا للحقیقة التي أعلنها النبّي عن الشّر الكامن في األلم.

الجلجلة، على قیل الذي ذاك یأتي الجسمانیة، بستان في ترّدد الذي الكالم              وبعد
صرخ عندما العالم. تاریخ في فرید عمق وهو قاساه، الذي األلم عمق یؤّكد               وهو
التخّلي هذا عن فقط قوله یعرب ال تركتني؟" لماذا الهي، "الهي، قائًال:              المسیح
21[ 22 المزمور في األخّص وعلى القدیم، العهد في ذكره ورد ما غالبًا             الذي
هذا عن اإلعراب أن القول یمكن لكن .(47) القول هذا منه اقتطف              [ الذي
ألن ناجم وإنه واآلب، االبن بین المنفصم غیر االتحاد حالة عن ناجم              التخّلي
لم الذي "ذاك بولس: القدیس قال ما غرار على كّلنا"(48)، اثم علیه "ألقى               اآلب
وفي اهللا"(49). بّر به لنصیر ألجلنا، خطیئة اهللا جعله الخطیئة، یعرف             یكن
الشّر "كّل" یقّیم وهو – المسیح اختبر المخیف، العبء هذا ومع عینه،              الوقت
عمق من باآلب االبن اتحاد في ما – اهللا نبذ على والقائم الخطیئة في                الكامن
اآلب عن انفصال هو الذي األلم هذا بشریًا عنه یعّبر ال اختبارًا واختبر               الهي،
أن واستطاع الفداء اتّم األلم، هذا بواسطة لكنه، به. الصلة وقطع معه              وطالق

 یقول وهو یلفظ انفاسه "لقد تّم"(50).

المتأّلم: الخادم نشید كلمات األبد إلى وتحّققت تّم، قد الكتاب أن القول              یمكن
آالم في ذروته بلغ قد الناس ألم إن بالعاهات"(51). یسحقه أن رضي              "والرب
في ودخلت الجّدة، كل جدیدًا بعدًا عینه، الوقت في اآلالم، هذه وارتدت              المسیح.
المسیح السید عنها حّدث التي المحبة بالمحبة، فارتبطت جدید:           إطار
كما باأللم، وتوّلده الشّر، من حتى وتوّلده، الخیر، توّلد التي المحبة             نیقودیموس،
وال المسیح، صلیب من استخرج البشر، افتداء خیر األسمى، العالم خیر             أن
ماء منه تجري الذي الینبوع المسیح صلیب فأصبح باستمرار. منه یفیض             یزال



األلم، معنى عن السؤال الصلیب في فنلقي مجددًا نعود أن وعلینا .(52)              الحیاة
 فنجد فیه الجواب النهائي عن هذا السؤال.

  
5 

 مشاركون في آالم المسیح

  
هذین مثل إلى یقودنا أشعیا، سفر أورده الذي المتأّلم، نشید النشید، هذا إن .19              

 السؤال والجواب، عبر اآلیات التالیة:

تنجح الرب ومرضاة أّیامه، وتطول ذرّیة، یرى اثم، ذبیحة نفسه جعل إذا              "إنه
عبدي، الصدیق، یبّرر وبعلمه، ویشبع. النور یرى نفسه، عناء ألجل یده.             على
الغنائم ویقتسم له، نصیبًا الكثیرین أجعل فلذلك آثامهم. یحمل وهو            كثیرین
خطایا حمل وهو العصاة مع وأحصي نفسه للموت أفاض ألنه            واألعزاء،

 كثیرین وشفع في العصاة"(53).

ویبدو جدید. وضع في المسیح، آالم مع أصبح، بشري ألم كل أن القول               ویمكن
حّي.."( فادّي بأّن لعالم "إني قال: عندما الوضع، بهذا فشعر سبق قد أیوب              أن
باإلمكان كان لما الفداء، لوال الذي، ألمه الوضع، هذا صوب وّجه، وأنه ،(54             
أیضًا أفتدي بل وحسب، الفداء یتّم لم الصلیب، وفي معناه. بملء له یتجّلى               أن
شّر "كل ذاته في حمل – منه ذنب دونما – والمسیح عینه. البشري               األلم
قیاس، كل یفوق الذي المسیح آالم مدى تحّدد الشّر، هذا وبإختبار             الخطیئة".
المتأّلم، الخادم عن نشیده في أشعیا تكّلم هذا وعن للفداء. ثمنًا أصبحت آالم               وهي
ما وإلیكم المسیح. بدم أبرم الذي الجدید العهد شهود أّیامهم، في تحّدث،              وعنه
بالفاني افتدیتم ما أنكم تعرفون "فأنتم األولى: رسالته في الرسول بطرس             یقول
كریم، بدم بل آبائكم، عن أخذتموها التي الباطلة أعمالكم من والفّضة الذهب              من
بولس ویقول المسیح"(55). هو الذي دنس، وال فیه عیب ال الذي الحمل              دم
هذا من لینّجینا خطایانا، عن نفسه "بذل الغالطیین: إلى رسالته في             الرسول
بثمن "ألنكم الكورنتیین: إلى األولى رسالته في وكذلك الشریر"(56)،           العالم

 اشتریتم. فمّجدوا اهللا اآلن بجسدكم"(57).

بدم تّم الذي الفداء عظمة عن الجدید العهد شهود یتحّدث وبمثلها العبارات              بهذه
إنسان لكل فأصبح اإلنسان، أجل ومن اإلنسان مكان الفادي تأّلم لقد             المسیح.



الفداء، به تّم الذي األلم في المشاركة إلى یدعى من وكّل الفداء. في               نصیبه
أتّم وعندما بشري. ألم كل أیضًا افتدي به الذي األلم في المشاركة إلى               یدعى
فكل الفداء. درجة إلى البشري األلم عینه الوقت في رفع بآالمه، الفداء              المسیح

 إنسان بإمكانه أن یشترك في ألمه بآالم المسیح الفادیة.

بولس كتب وقد عدیدة مواضع في الفكرة هذه عن الجدید العهد ویعرب .20             
كل من الضیق علینا "یشّتد قائال: الكورنتیین، إلى الثانیة رسالته في             الرسول
عنا یتخّلى وال الناس یضطهدنا نیأس، وال أمرنا في نحار ننسحق، وال              جانب
یسوع، موت آالم حین كل أجسادنا في نحمل نهلك، وال الصراع في نسقط               اهللا،
أجل من للموت فنحن الحیاة، قید على دمنا وما أجسادنا. في أیضًا حیاته               لتظهر
أقام الذي اهللا أن عارفین أیضًا... یسوع حیاة الفانیة أجسادنا في لتظهر              یسوع

 الرب یسوع من بین األموات، سیقیمنا نحن أیضاًً مع یسوع"(58).

قاساها التي تلك عن األخّص، وعلى اآلالم، أنواع عن بولس القدیس             وتحّدث
في تفسح أن اآلالم هذه شأن من وكان یسوع". "أجل من األولون              المسیحیون
بفضل تّم الذي الفداء عمل في لیشتركوا الرسالة، هذه إلیهم وّجهت لمن              المجال
في ما لتتّم إّال بالغة قّوة من فیها بما القیامة كانت وما وموته. الفادي                آالم
یساعده الجّدة كل جدیدًا نورًا اإلنسان یجد القیامة وفي بالغة. قّوة من              الصلیب
واالضطهاد. والشك والعثرات اإلمتهانات ظلمات وسط سیره مواصلة          على
تتكاثر كما "ألنه أیضًا: الكورنتیین إلى الثانیة رسالته في الرسول كتب             ولهذا
من شّجع آخر مكان وفي أیضًا"(59). عزاؤنا بالمسیح یكثر فینا، المسیح             أوجاع
وثبات اهللا محبة إلى قلوبكم یسّدد "ورّبنا یقول: إلیهم فكتب برسالته             خاطبهم
بمراحم اناشدكم اخوتي، "یا الرومانیین: إلى رسالته في ویقول           المسیح"(60).
) عقلّیة بعبادة اهللا لدى ومقبولة مقّدسة، حّیة، ذبیحة أجسادكم من تقیموا أن              اهللا

.(61 

مزدوجًا. بعدًا الرسولیة التعابیر هذه في تجد لكأنها المسیح آالم في المشاركة              إن
في هو ألنه لإلنسان، آالمه فتح المسیح فألن المسیح، آالم في اإلنسان شارك               إذا
اكتشافه لدى واإلنسان البشریة. اآلالم كل في ما نوعًا اشترك الفادیة             آالمه
الخاصة، آالمه فیها عینه الوقت في یكتشف الفادیة، المسیح آالم            باإلیمان
وهذا جدید. وبمعنى جدید بمحتوى اغتنت وقد اإلیمان، بفضل           ویجدها،
إلى رسالته في البلیغة العبارات هذه الرسول بولس إلى أوحى            االكتشاف



الحّي هو المسیح بل الحّي، أنا اآلن فلست صلبت: المسیح "مع وهي:              الغالطیین
نفسه وبذل أحّبني الذي اهللا ابن بإیمان حّي فأنا بالجسد، أحیا اآلن كنت وإن                فّي.

 دوني"(62).

إلى المسیح قادت التي المحبة إلى التعّرف العبارات هذه لكاتب اإلیمان أتاح              وقد
أیضًا یحیا وموته بآالمه فإنه والموت، اآلالم حتى أحّب قد كان وإذا              الصلیب.
یحیا إذ وهو بولس. في الرجل: في یحیا إنه أي الوجه، هذا على یحّب، من                 في
فإنه – بالمحبة المحبة ویقابل األمر، هذا باإلیمان بولس یعي أن على –               فیه
االتحاد هذا أوحى وقد ببولس. باإلنسان، الصلیب بواسطة خاصًا اتحادًا            یّتحد
عن أهمّیة تقّل ال عبارات الغالطیین، إلى عینها رسالته في بولس، إلى              كذلك
به صلب الذي المسیح یسوع ربنا بصلیب ،إّال أفتخر أن لي فلیس أنا، "أّما                تلك:

 العالم لي، وأنا به صلبت للعالم"(63).

في ساطعًا خالصیًا نورًا األخّص على یلقي المسیح صلیب إن .21           
عینه، الوقت وفي اإلیمان، عبر اإلنسان إلى ینفذ ألنه ألمه، وفي             حیاة  اإلنسان
هم المسیح آالم وشهود الفصحي. السّر في یكمن اآلالم سّر إن القیامة:              عبر
واشترك قیامته، وقّوة یسوع "أعرف بولس: القدیس كتبه ما وهذا قیامته.             شهود
األموات"(64 بین من التي القیامة بلوغ استطیع لعّلي بموته، واتشّبه آالمه،            في

.( 

ولم دمشق، طریق على القیامة"، "قّوة أوًال الرسول اختبر قد الحقیقة،             وفي
الذي الفصحي الضوء هذا في إّال آالمه"، في "االشتراك إلى بعد، فیما              یصل،
بولس: طریق تمامًا فصحّیة إنها الغالطیین. إلى رسالته في مثًال عنه             یتحّدث
اشتراك عبر أي الموت، من القائم اختبار عبر یتّم المسیح صلیب في              االشتراك
المجد فكرة األلم عن الرسول أحادیث في تظهر ما غالبًا ولهذا بالقیامة.              خاص

 التي تبدأ بالصلیب.

كثیر بضیق نمّر أن "علینا بأنه والقیامة الصلیب شهود اعتقاد في رسخ              وقد
"إنّنا قال: التسالونیكیین إلى بعدئذ بولس كتب وعندما اهللا"(65). ملكوت            لندخل
وشدائدكم اضطهاداتكم جمیع على وصبركم إلیمانكم بكم... نفتخر أیضًا           نحن
سبیله في الذي ملكوته لتستحّقوا العادل، اهللا حكم إلظهار تحتملونها،            التي
آالم عینه، الوقت في هو، المسیح آالم في االشتراك إن وهكذا،             تتأّلمون"(66).
الذین جمیع یصبح قضائه، وأمام العادل اهللا عین وفي اهللا. ملكوت أجل              من



یقاسون بما ما، نوعًا یدفعون وهم الملكوت. لهذا أهًال المسیح، آالم في              یشتركون
الثمن وبهذا له: حّد ال الذي فدائنا ثمن وهو وموته، المسیح آالم ثمن شدائد،                من
في إلیه یتطّلع ما أقصى ویضحي اإلنسان، تاریخ في اهللا ملكوت مجددا              یتوّطد
یغمرهم والذین الملكوت؛ هذا في بآالمه المسیح أدخلنا لقد األرض. على             حیاته

 سّر فداء المسیح، یصبحون ناضجین للعمل على بنائه.

بصلیب ابتدأ الذي المجد هذا برجاء اهللا ملكوت إلى التطّلع هذا ویقترن .22             
على حجبته الذي – النهیوي المجد – بالقیامة المجد هذا تجّلى لقد              المسیح.
أیضاًً هم المسیح، آالم في یشتركون والذین قادحة. آالم المسیح،            صلیب
في بولس أعلنه ما وهذا بالمجد. األشتراك إلى آالم، من یتحّملون بما              مدعوون،
یسوع میراث بنو "فنحن... مایلي: الرومانیین إلى كتب وقد مختلفة.            مواضع
توازي ال الزمان، هذا آالم أن أرى وإني معه. لنتمّجد معه نتألم كنا إن                المسیح،
الكورنتیین: إلى الثانیة الرسالة في ونقرأ فینا"(67). یتجلى أن المزمع            المجد
أبد إلى له حّد ال عظیمًا مجدًا لنا یعّد وقلیًال، خفیفًا وإن الزمان، هذا ضیق                 "إن
ترى"(68). ال التي بتلك بل ترى، التي األشیاء بهذه نفرح ال ألننا              الدهور.
ألنكم "افرحوا بقوله: األولى، رسالته في الحقیقة هذه الرسول بطرس            وأعلن
وتبتهجوا"( أیضًا تفرحوا مجده ظهور یوم حتى المسیح، آالم في شركاء            صرتم

.(69 

ما بقدر وینجلي یتوّضح وهو بحتًا، إنجیلیًا طابعًا یرتدي والمجد اآلالم سبب              إن
یقابل الذي للمجد مظهرًا كّل، قبل القیامة، أصبحت لقد والقیامة. بالصلیب             یرتبط
تجرید كأنه للناس تبّدى قد الصلیب أن ورغم الصلیب. بواسطة المسیح             ارتفاع
تابع لقد اهللا. عین في له، تمجیدًا ذاته، الوقت في كان، فقد له، وتحقیر                للمسیح
في أثبت، قد أبیه، إرادة بإتمامه فهو وحّققها: الصلیب على رسالته المسیح              السید
عظمته الضعة، وفي قّوته، الضعف في وأظهر وحّققها. ذاته عینه،            الوقت
وهو الجلجلة، على بها فاه التي العبارات العظمة، لهذه تشهد أفال             المسیحانیة.
یا لهم، "اغفر بصالیبه: تتعّلق التي العبارة األخّص وعلى األخیرة، أنفاسه             یلفظ
الذین على أثرها العبارات ولهذه یفعلون"(70). ما یعلمون ال ألنهم            أبتاه،
سمّو إظهار إلى دعوة فاأللم وبعد مثل. من تعطیه لما المسیح، آالم في               یشاركون
والمعترفون المسیح شهداء عنه برهن ما وهذا الروحي. ونضجه األدبي            اإلنسان



وال الجسد، یقتلون الذین تخافوا "ال القول: بهذا لثقتهم العصور، مختلف             في
 یستطیعون أن یقتلوا النفس"(71).

"مجد عینه الوقت في واثبتت، اآلتي"، الدهر "مجد عن المسیح قیامة كشفت              لقد
في وینعكس انعكس ما غالبًا والذي المسیح، آالم في الكامن المجد هذا              الصلیب":
المجد، بهذا اإلعتراف من بّد وال الروحیة. عظمته تظهر كصورة اإلنسان             آالم
الذین، سواهم الناس من الكثیرین لدى أیضًا بل اإلیمان، شهداء لدى فقط              لیس
الحقیقة سبیل في حیاتهم ویبذلون أحیانًا یتألمون بالمسیح، یؤمنون ال أنهم             رغم
اإلنسان عظمة خاصًا تأكیدًا جمیعًا هؤالء مضایق وتؤّكد عادلة. أخرى قضیة             أو

 الفائقة.

الجنس له یخضع – عسیر امتحان وأحیانًا – امتحان دائمًا هو األلم إن .23              
عن بولس القدیس رسائل من صفحات أوردته لما نعجب ما غالبًا وأّنا              البشري.
واختبره عینه، الرسول اختبره الذي والقّوة، الضعف بین القائم اإلنجیلي            التضاد
إلى الثانیة رسالته في بولس كتب وقد آالمه. المسیح یشاطرون الذین جمیع              معه
المسیح"(72). قّوة علّي لتحّل مسرورًا، بأمراضي أفتخر اآلن "فأنا           الكورنتیین:
وال األمور تلك أحتمل أنا "لذلك تیموتاوس: إلى الثانیة رسالته في نقرأ ما               وإلیكم
إلى رسالته في عینه هو ویقول آمنت"(73). بمن عارف ألني بها،             أستحي

 الفیلیبیین "فإني قوّي على كل شّي بالمسیح الذي یقّویني"(74).

والقیامة الصلیب سّر أعینهم نصب یضعون آالمه، المسیح یشاطرون           والذین
الضعف دركات آخر إلى بدء، بداءة المسیح، السید فیه انحدر الذي             الفصحي
الضعف، هذا وسط في كان، إذا ولكن الصلیب. على معلقا مات حتى              والحرمان
التي اهللا قّوة بإستطاعة أن معناه فهذا القیامة، قّوة أثبتته الذي ارتفاعه تّم               قد
ضعف من جمعاء البشر ضیقات في ما إلى تنفذ أن المسیح صلیب في               ظهرت
للتحسس األخص على مرادفًا التأّلم یصبح المفهوم، هذا وبحسب فیه.            وتعمل
لقد اإلنسان. المسیح السید بها جاء التي الخالصیة اهللا قّوة عمل على              واالنفتاح
ضعف بواسطة أي األلم، بواسطة خاّصة یعمل أن یرید أنه العمل بهذا اهللا               أّكد
في وردت التي الوصیة یشرح ما وهذا بهما. قّوته ویظهر وحرمانه،             اإلنسان
لیسّبح بل یخجل، فال مسیحي، ألنه (أحد) تأّلم "إذا وهي: األولى بطرس              رسالة

 اهللا على االسم هذا"(75).



الوالدة، هذه عن بالكالم الرومانیین إلى رسالته في الرسول بولس            ویفیض
التجارب وسط لإلنسان الروحي التجّدد هذا وعن الضعف"، من القّوة            "والدة
"أّنا المسیح: آالم في یشاركون للذین خاصة دعوة هو التجّدد وهذا             والمحن.
االمتحان. والصبر، الصبر، فینا تكمل الشّدة أن نعلم ألننا أیضًا، بشدائدنا             نفتخر
التي اهللا محّبة قلوبنا على یفیض ألنه یخیب، ال الرجاء وإن الرجاء.              واالمتحان،
الفضیلة إلى لإلنسان خاصة دعوة األلم وفي القدس"(76). بالروح لنا            وهبت
الشدائد تحّمل على الصبر فضیلة وهي بدوره. یمارسها أن له ینبغي             التي
لن المحنة بأن القناعة یولیه الذي الرجاء یوّلد هذا، بفعله واإلنسان،             والمضایق.
معنى بوعیه ترتبط التي اإلنسانیة الكرامة حرمانه على تقوى لن وأنها منه،              تنال
هو الذي اهللا محبة عمل مع عینه، الوقت في هذا، الحیاة معنى ویتجّلى               الحیاة.
یكتشف المحبة، هذه في اإلنسان یشارك ما وبقدر القدس. الروح هبات أعظم              من
"فقدها"(77) أنه ظّن قد كان التي "نفسه" فیجد األلم: غمرة في یتغّلب أنه               مجّددا

 من جّراء األلم.

ذلك. من أبعد إلى تذهب المسیح آالم في المشارك الرسول اختبارات ولكن .24             
للمسیرة أخیرًا حّدا تشّكل كأنها عبارة الكولوسیین إلى رسالته في نقرأ             أنا
بجسدي فأّتمم ألجلكم، باآلالم أفرح "وأنا كتب: ما وإلیكم باأللم. المتعّلقة             الروحیة
رسالة في وهو الكنیسة"(78). هو الذي جسده ألجل المسیح، آالم من نقص              ما
أعضاء هي أجسادكم أن تعلمون "أما قائًال: إلیهم بها بعث من یسأل              أخرى

 للمسیح؟"(79).

وهكذا الكنیسة. جماعة في باإلنسان اتحاده المسیح دشّن الفصحي، السّر            في
تنطبع بواسطته الذي العماد اإلنسان یمنح عندما أنه وهو الكنیسة، سّر عن              یعلن
تبنى – باالفخارستیا وسّریا – المسیح ذبیحة بواسطة ثم المسیح، صورة             فیه
أن المسیح أراد وقد وباستمرار. روحیًا، المسیح، جسد بوصفها دائمًا،            الكنیسة
التي العبارات وتؤكد المتأّلمین. سّیما وال الناس، بجمیع الجسد هذا في             یّتحد
باالتحاد تأّلم ومن الفریدة. االتحاد هذا طبیعة الكولوسیین إلى الرسالة            أوردتها
ال – المسیح مع باالتحاد آالمه الرسول بولس تحّمل ما مثال على – المسیح                مع
بآالمه یتّم لكنه وحسب، سابقًا إلیها أشرنا التي القّوة هذه المسیح معین من               ینهل
المتعّلقة الحقیقة اإلنجیلي اإلطار هذا في وتبرز المسیح". آالم من نقص             "ما
الذي الفداء، وهو للعالم عمیقًا خیرًا المسیح آالم فّجرت لقد الخالق. األلم              بطبیعة



المسیح لكن إضافة. أیة إلیه یضیف أن أحد بامكان ولیس له حّد وال ینضب،                ال
الفادیة آالمه جسده، هي التي الكنیسة سّر في عینه، الوقت في ما، نوعًا               فتح
أّي في – المسیح آالم في اإلنسان یشترك ما قدر وعلى الناس. آالم جمیع                على
تّمم التي اآلالم طریقته على یتّمم – التاریخ من زمن أّي وفي العالم من                مكان

 بها المسیح فداء العالم.

الفداء أن فقط یعني هذا كّال. ناقص؟ المسیح به قام الذي الفداء أن یعني هذا                 هل
تعرب محبة، كل على باستمرار منفتحًا یبقى التعویضیة المحبة بقوة أنجز             الذي
نوعًا یتواصل، – المحبة زاویة – الزاویة هذه ومن البشري. باأللم ذاتها              عن
الفداء بعمل المسیح قام لقد التمام. كل قبًال تّم قد كان الذي الفداء باستمرار                ما،
لقد ختمه: وال حدا عینه الوقت في له یضع لم لكنه النهایة، وحتى كاملة                بصورة
وینفتح البدایة، منذ الجمیع، فداء بها تّم التي الفادیة اآلالم في المسیح              انفتح
ما على الفادیة، المسیح آالم جوهر من إن أجل بشري. ألم كل على               باستمرار
بآالمه العالم المسیح افتدى وهكذا انقطاع. دونما التمام إلى تنزع أن             یبدو،
بآالم التمام كل تّم أنه رغم الفداء، وهذا البشر. آالم على انفتاحه لدى               الخاصة،
إنه البشر. تاریخ في وینمو یحیا طریقته، وعلى عینه الوقت في فهو              المسیح،
المفهوم، هذا في بشري، ألم وكل الكنیسة، هو الذي المسیح، كجسد وینمو              یحیا
عمل الكنیسة تتّم مثلما المسیح، آالم یتّم المسیح، محبة في الجمیع             والشتراك
جسد أیضًا بذاته تّمم الذي الجسد هذا أي – الكنیسة سّر إن الخالصي.               المسیح
فیه تتّم الذي المدى هذا یظهر – الموت من والقائم الصلیب على المعّلق               المسیح
جسد – الكنیسة عن المفهوم، وبهذا المنطلق، هذا ومن المسیح. آالم البشر              آالم
عّما والتحّدث التفكیر یجوز وزمان، مكان كل في باستمرار ینمو الذي             المسیح
وجوب عن كتب عندما الرسول، أوضحه ما هذا وبعد المسیح. آالم من              "ینقص"

 اتمام "ما نقص من آالم المسیح من أجل جسده، الذي هو الكنیسة".

هذا بإدخالها - تنفذ، ال التي الفداء كنوز من باستمرار تغرف التي              والكنیسة،
دونما البشر آالم تتّم أن منها یمكن التي الزاویة هي – البشر حیاة في                الفداء
معًا وقت في هي التي الكنیسة طبیعة یبرز ما وهذا الفادیة. المسیح آالم               انقطاع،
له فإن ولهذا الطبیعة. هذه بسمات ما نوعًا یّتسم األلم أن ویبدو وإنسانیة.               الهیة
ما بكل االحترام، كل الكنیسة تحترمه خیر فاأللم خاصة. فائدة الكنیسة عین              في



وتعتنق الفداء، هذا معه تتقّبل إیمان عمق من لها بما أي بالفداء، إیمان من                لها
 معه هذا السّر العظیم، سّر جسد المسیح الذي یعجز عنه الوصف.
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 إنجیل األلم

  
ا خاص إنجیًال والناس، الكنیسة إلى وقیامته المسیح صلیب شهود سّلم لقد .25            
من بدافع تحّملها التي بآالمه اإلنجیل هذا كتب من أول هو الفادي وكان               باأللم.
أضحت وقد األبدیة"(80). الحیاة له تكون بل (اإلنسان)، یهلك "لكیال            المحبة
شاركوا الذین لجمیع ا ثر ینبوعًا الحي، بالكالم تعلیمه إلى باإلضافة اآلالم،             هذه
األجیال من وبعدئذ والمعترفین، التالمیذ من األول الجیل من المسیح آالم             في
اإلنجیل یؤّیده ما وهذا – أوًال یعّزي ما وإن العصور. كّر على توالت               التي
لتعطي أمه وأبرزه، مكان أول في المسیح، جانب إلى دائمًا نجد أن –               والتاریخ
من لها تجّمع وقد باأللم. الخاص اإلنجیل لهذا الكاملة بحیاتها أعطتها قد              شهادة
ساعد بل وحسب، المتزعزع غیر إیمانها یثبت لم ما القاسیة الشدیدة اآلالم              أنواع
دار الذي السّري الحدیث ذلك منذ أنها الحقیقة، وفي الجمیع. فداء على              أیضاًً
الموكولة "المهّمة إن والدیة، رسالة من أوتیت بما شعرت، المالك، وبین             بینها
تأّكد، ما وهذا ابنها. رسالة في فریدة وحیدة مشاركة تشارك أن هي إنما               إلیها"،
تنّبأ بما أم لحم، بیت في یسوع میالد لدى حدث بما سواء الزمن، من قلیل                 بعد
بما أم بنفسها، سیجوز حاّد سیف عن تحّدث الذي سمعان جازمة، بلهجة              عنه،
القرار بسبب مصر إلى الهرب لدى وأوجاع أحزان من تقاسیه أن علیها              كان

 الظالم الذي اتخذه هیرودس على وجه السرعة.

والعامة الخفّیة حیاته في ابنها به قام ما بعد العذراء، مریم الطوباویة أن ثّم                ومن
بلغت – رقیقة مشاعر من لدیها ما بكل شك، دونما فیه، شاركته ما وهو –               
وأن ذروة، ولكنها یتخّیلها، أن بشري عقل یستطیع ال ذروة الجلجلة على              آالمها
وكان الشامل. الفداء صعید على خصیبة الطبیعة، الفائقة الناحیة من فإنها             خفّیة،
اشتراكًا الحبیب التلمیذ مع الصلیب جانب إلى "ووقوفها" الجلجلة، إلى            صعودها
بمثابة فمه من سمعتها التي الكلمات كانت وكذلك الفادي، ابنها موت في              خاصًا
 وصّیة رسمیة حفزتها على نشر هذا اإلنجیل الفرید على جماعة المؤمنین كّلها.



فیها وشاركت بحضورها، ابنها آالم شهدت التي العذراء مریم الطوباویة            إن
مع منه كتبت لكأنها حتى األلم إنجیل في فریدة، مساهمة ساهمت معه،              بتأّلمها
هذه مستهّل في بولس القدیس كالم مسبقًا بحیاتها واّتمت كثیرة، صفحات             ابنها
كما – بجسدها "تتّم أنها تقول أن بإستطاعتها كان لقد أجل إلیها. المشار               الرسالة

 فعلت في قلبها – ما ینقص من آالم المسیح".

فریدًا انعكاسًا ینعكس الذي الضوء هذا له، مثیل ال الذي المسیح مثل ضوء               وفي
ال ینبوعًا وكتاباتهم، الرسل شهادة بفضل األلم، إنجیل یصبح أمه، حیاة             على
األلم إنجیل ویدّل الكنیسة. تاریخ في دائمًا تتعاقب التي الجدیدة لألجیال             ینضب
وحسب، الصالحة البشرى مواضیع أحد كأنه اإلنجیل في ألم هناك لیس أن              على
المسیح رسالة في الخالصي ومعناه الخالصیة، األلم قّوة عن أیضًا یكشف             لكنه

 المسیحانیة، ومن ثّم في رسالة الكنیسة ودعوتها.

العبارة: بواضح قال وقد األلم. ضرورة سامعیه على المسیح السید أخفى             وما
قواعد لتالمیذه وضع وقد یوم"(81)، كل صلیبه فلیحمل یتبعني... أن أراد             "من
إلى یؤدي الذي والطریق بالنفس"(82). "بالكفر إّال تطبیقها یمكن ال            أدبیة
"الواسع، الطریق مقابل في المسیح السید ویضعه شاّق" "ضّیق، السماء            ملكوت
لتالمیذه المسیح أكّد ما وغالبًا الهالك"(83). إلى "یقود الذي           الرحب"
– یبدو ما على – وهذا كثیرة، اضطهادات یقاسوا أن علیهم أن به               والمعترفین
الرومانیة اإلمبراطوریة في الكنیسة حیاة من الغابرة العصور في ال حدث،             ما
وال واألمكنة، التاریخ أحقاب مختلف في ویحدث حدث قد أیضًا بل             وحسب،

 یزال یحدث في عصرنا هذا.

األیدي، علیكم "یلقون المجال: هذا في المسیح السید قاله ما بعض             وإلیكم
الملوك أمام ویحضرونكم والسجون، المجامع إلى ویسّلمونكم         ویضطهدونكم،
لن أّنكم قلوبكم في ضعوا للشهادة. ذلك لكم فیكون اسمي، أجل من              والوالة
جمیع یقدر ال وحكمة فمًا أعطیكم أنا ألني به، تحتّجون ما عارفین              تكونوا
وأصحابكم، وأنسباؤكم واخواتكم أباؤكم ویسّلمكم مقاومتها. على         أعدائكم
من واحدة وشعرة اسمي. أجل من الجمیع من مبغضین فتكونون منكم،             ویمیتون

 رؤوسكم ال تهلك، وبصبركم تقتنون نفوسكم"(84).

المسیح" أجل "من األلم عن مختلفة مواضع في أوًال األلم إنجیل             ویتحّدث
یخفي وال رسله. بعبارات أو عینه، بسوع بعبارات وذلك المسیح"،            و"بسبب



یظهر العكس، على لكنه قاسیة، عذابات من سیلقون ما واتباعه رسله عن              المعّلم
من علیهم یقع ما في الهي أیٍد من سیرافقهم ما عینه، الوقت في ویعلن، ذلك                 لهم
اآلالم، هذه وستؤّید المسیح". اسم أجل "من ضیقات من ویصیبهم            اضطهادات
"أن وحدة. من ومعه شبه، من المسیح السید وبین بینهم ما فریدة،              بصورة
اخترتكم أنا العالم. من لستم ولكن قبلكم... أبغضني أنه فأعلموا العالم،             یبغضكم
كانوا فإن سّیده. من أعظم عبد لیس العالم... یبغضكم ولهذا العالم،             من
من هذا، كّل بكم سیفعلون أّنهم غیر أیضًا... یضطهدونكم فسوف            اضطهدوني،
بي لكم لیكون هذا، لكم "قلت أرسلني"(85). الذي یعرفون ال ألنهم اسمي،              أجل

 السالم. سیكون لكم في العالم ضیف، ولكن، تقّووا، أنا غلبت العالم"(86).

عن أي االضطهادات، عن یتحّدث الذي األلم إنجیل من األول الفصل هذا              وفي
الشكیمة، وقّوة الجأش رباطة إلى خاصة دعوة المسیح، أجل من            الضیقات
كل في العالم، المسیح غلب لقد خارقة. قّوة من القیامة في ما إلى               باالستناد
غلب فقد والصلیب، باأللم ترتبط القیامة هذه أن بما لكن، بقیامته.             زمان،
في خاصة، بطریقة األلم، اندرج لقد أجل بآالمه. العالم عینه، الوقت في              المسیح،
القائم جسده في المسیح ویحتفظ القیامة في ظهرت التي العالم على الغلبة              هذه
بالقیامة یظهر وهو وجنبه، ورجلیه، یدیه، في الصلیب: جراح بآثار الموت             من
نفوس في أكان سواء القّوة، هذه بجدوى األعتقاد ویرّسخ الظافرة، األلم             قّوة
یقول ولهذا ویرسلهم. یختارهم یزال ال الذي نفوس في أم اختارهم، الذین              الرسل
المسیح فبیسوع اهللا، بخوف یحیوا أن یریدون الذین "فجمیع           الرسول:

 ُیضطهدون"( 87).

أولئك األجیال، عبر یكتبه، األلم إنجیل من الكبیر األول الفصل كان إذا .26             
هذا من كبیرًا آخر فصًال هناك فإن المسیح، أجل من االضطهاد یقاسون              الذین
المسیح، مع یتألمون الذین أولئك جمیع یكتبه و التاریخ، مّر على ُیكتب              اإلنجیل
اآلالم شهود كتبه أو قاله ما فیهم ویتّم الخالصیة، بآالمه البشریة آالمهم              فیقرنون
األلم، إنجیل بالتالي فیهم ویتّم المسیح. آالم في المشاركة في األولون             والقیامة
العالم، على ویعلنه یكتبه ما: نوعًا كتابته، منهم كل عینه، الوقت في              ویواصل،

 ویعلنه على محیطه ومعاصریه.

وتربط األلم في تكمن فریدة قّوة هناك أن واألجیال، العصور عبر تبیّن،              وقد
مثل عدیدون قدیسون وهناك خاصة. نعمة وهذه بالمسیح، وثیقًا ارتباطًا            اإلنسان



مدینون وسواهم، لویوال دي أغناطیوس والقدیس األسیزي، فرنسیس          القدیس
اكتشاف في االرتداد هذا مفعول ینحصر وال النعمة. لهذه األصیل            بإرتدادهم
هذا من األخص، على یجعل، لكنه وحسب الخالصي األلم معنى            اإلنسان
جدید هدف إلى یسعى لكأنه حتى الجّدة؛ كل جدیدًا إنسانًا األلم، بفضل              اإلنسان،
بهذه اإلنسان، یكتشفه ما وإن دعوته. وتحقیقه حیاته في تصّرفاته وراء             من
یضاهى. ال بما الجسد فیه یفوق الذي الروح عظمة خاصة لیثبت             الطریقة،
ال اإلنسان، لیكاد حتى، قواه وتخذله شدیدًا، مرضًا الجسد هذا یمرض             وعندما
وفي الروحیة. والعظمة الباطني، النضج ذاك إذ یبرز والعمل، الحیاة على             یقوى
في الروحیة العظمة وهذه الباطني، النضج وهذا لألصّحاء. بلیغة عبرة            هذا
نعمة مع متضافر وعمل خاص، ارتداد ثمرة التأكید، وجه على هما،             األلم،
البشریة اآلالم أعماق في یعمل من هو والفادي الصلیب. على المعّلق             الفادي
ما، نحو على یغّیر، من وهو المعّزي. الروح الحّق، روح روحه،             بواسطة
معلما وهو،- جانبه. إلى واقف أنه للمریض یظهر عندما الروحیة، الحیاة             جوهر
القائم العجیب، التبادل هذا المتأّلمین، واألخوات اإلخوة یعّلم من – للنفوس             وقائدًا
فیه وضع المسیح لكن للشّر. اختبار هو طبعه من األلم إن الفداء. سّر صمیم                في
على المسیح تأّلم وعندما األبدي. الخالص خیر أعني الباقي، للخیر وطیدًا             أساسًا
صانع على تغّلب لقد والموت. الخطیئة وهو الشّر، أصل إلى نفذ             الصلیب،
لإلخوة المسیح ویفتح اهللا. على الدائمة ثورته وعلى الشیطان، أي            الشّر،
إلى مرتّد عالم إلى ویرشدهم اهللا ملكوت آفاق تدریجیًا المتأّلمین            واألخوات
الخالصیة. المحبة قّوة على فشیئًا شیئًا ینهض عالم الخطیئة، من محّرر             الخالق،
من أكیدة، بطریقة إنما خطوة، خطوة لأللم، الخاضع اإلنسان المسیح            ویدخل
تحویل یمكن ال أنه ذاك اآلب. ملكوت عالم العالم، هذا في عینه، األلم               خالل
بآالمه المسیح ویقیم النعمة. بواسطة الداخل من بل الخارج، من وإنضاجه             األلم
روحه، بقّوة داخله من یعمل أن وبإستطاعته بشري، ألم كل صمیم في              الخالصیة

 روح الحق، روحه المعّزي.

من متألم، كل نفس إلى الدخول في یرغب اإللهي الفادي إن وحسب. هذا               ولیس
أشرف وقد والمسیح، وقّمتهم. المفتدین، جمیع باكورة الطوباویة، أمه قلب            خالل
الروح بفعل النور، بواسطتها أبصر التي لألمومة منه وتقدیرًا الموت،            على
وهي – جدیدة أمومة عینها البتولیة الدائمة مریم الطوباویة منح لكأنه             القدس،



كل الصلیب، حتى معها، به یرتبط لكي الناس، جمیع تعّم – شاملة روحیة               أمومة
ناشئ ألم كل الصلیب، بقّوة ویتحّول، األرض، على اإلیمان هدي على سار              من

 عن ضعف اإلنسان، ،إلى قّوة اهللا.

وتترّكز تبدأ ما غالبًا فهي ذاتها. بالطریقة دائمًا تتّم ال الباطنیة المسیرة هذه               لكن
األلم تجاه اإلنسان تصّرف ویختلف البدایة: منذ إختالفًا هناك أن ذاك             بصعوبة.
من ما أنه وهو هذا: نالحظ أن باإلمكان أنه غیر النفساني. استعداده              بإختالف
"لماذا"؟ قائًال: وتساءل طبعه، ذات من دائمًا تقریبًا واحتّج إّال األلم قارب              أحد
الصعید على السؤال لهذا جواب عن ویبحث األلم، معنى عن یبحث             كّل
وعلى اهللا على عدیدة، مرات السؤال، هذا أیضًا یلقي طبعًا وهو             اإلنساني.
أن یرید وأنه أیضًا هو یتألم یسأله من أن الفهم حق یفهم اإلنسان ولكن                المسیح.
كبیرة وفترة فترة، من بّد ال لكن، آالمه. أعماق من أي الصلیب، على من                یجیبه
مباشرة، یجیب ال المسیح أن ذلك الجواب. هذا اكتناه باالمكان لیصبح الزمن              من
الجواب اإلنسان ویسمع األلم. معنى عن اإلنسان سؤال على نظرّیة، بطریقة             وال

 الخالصي على قدر ما یصبح، مع الوقت، شریكًا في آالم المسیح.

مع باطنیة عالقة في النوع، هذا من مشاركة طریق عن یعطى، الذي              والجواب
هو، المسیح جواب إن األلم. معنى عن نظري بسیط جواب من أكبر هو               المعّلم،
دا مجر شرحًا األلم، أسباب المسیح یشرح وال دعوة. إنه بل ال نداء، كّل،               قبل
هذا في مشاركًا بآالمك كن تعال. "اتبعني". یقول: كّل، قبل لكنه، الوقائع،              عن
یحمل وعندما بصلیبي. بآالمي، یتّم الذي العمل العالم، خالص أجل من             العمل
معنى له ویّتضح المسیح، صلیب إلى روحیًا مشدودًا یصبح صلیبه،            اإلنسان
آالم خالل من بل إنسانًا، بوصفه المعنى، هذا اإلنسان یجد وال الخالصي.              األلم
إلى المسیح مستوى عن هذا الشخصي األلم معنى حینئذ وینحدر            المسیح.
في اإلنسان یجد ذاك وإذ شخصیًا. له جوابًا ما نوعًا ویضحي البشري،              المستوى

 ألمه السالم الباطني، وكذلك الفرح الروحي.

"وأنا فقال: الكولوسیین إلى رسالته في الفرح هذا عن الرسول تحّدث وقد .27             
ینبوع یصبح األلم فائدة بعدم الشعور على والتغّلب ألجلكم"(88). باآلالم            أفرح
اإلنسان األلم هذا ینهك وال البشري. األلم في أحیانًا یتأصل شعور وهو              فرح،
قبول إلى بالحاجة فیشعر سواه. على عالة یجعله بل وحسب، أعماقه             في
الفائدة. عدیم كأنه معًا، وقت في لذاته، ویبدو اآلخرین، من والعنایة             المساعدة



المسیح مع یتحّمله الذي المؤمن لدى الخالصي األلم معنى اكتشاف یبّدل             وهكذا
الیقین معه یحمل المسیح آالم في باالشتراك واإلیمان المحزن. الشعور            هذا
في یؤول، ما وهذا المسیح"، آالم من ینقص ما "یتّم یتأّلم من بأن               الباطني
خالص إلى المسیح، السید أراد ما نحو وعلى الفداء، لعمل الروحي             المفهوم
أن یمكن ال بمهّمة یقوم بل وحسب، اآلخرین یفید ال إذن فهو وأخواته.               أخوته
صلیب من إنطالقًا باستمرار، ینمو الذي المسیح جسد وفي سواه. بها             یقوم
تؤول لخیور وینبوعًا وسیطًا المسیح، ذبیحة قّوة المتشّرب األلم البّد  من            الفادي،
آخر، شيء أّي من أكثر األلم، هذا ویشّق العالم. خالص إلى بطبیعتها              حتمًا
في حاضرة الفداء قوى ویجعل البشر، نفوس تغّیر التي النعمة إلى             الطریق
والشّر الخیر قوى بین "الكوني" الصراع هذا وفي فیه. وفاعلة البشري             التاریخ
البشر آالم تدعم ،(89) األفسسیین إلى الرسالة إلیه أشارت والذي            الروحیة،
على كثیرًا وتساعد الخیر قوى خاصًا، دعمًا الفادي، المسیح بآالم            المقرونة

 انتصار هذه القوى الخالصیة.

یّشع متعددا شخصاًَ یتأّلمون، الذین وأخواته المسیح أخوة جمیع الكنیسة            وتحسب
والمدد. العون ویسألونهم إلیهم الكنیسة رعاة یلجأ ما وغالبًا اإللهیة.            بقّوتها
تخالف عجیبة شؤون عن تعّبر بكلمات ویروى باستمرار یكتب األلم            وإنجیل
البشري. الضعف قلب من تتفّجر اإللهیة القّوة ینابیع أن ذلك المألوف:             الرأي
من فرید بجزء الخاصة آالمهم في یحتفظون المسیح آالم في یشتركون             والذین
وبقدر وسواهم. الكنز هذا یتقاسموا أن وبإمكانهم المتناهي. الغیر العالم فداء             كنز
في العالم یحملها التي الخطیئة وطأة تشتّد ما وبقدر اإلنسان، الخطیئة تهّدد              ما
األلم في ما استخدام إلى الكنیسة وتضطّر البشریة، اآلالم أهمیة تتعاظم             ذاته،

 البشري من خیر ألجل خالص العالم.
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 السامري الصالح

  
الصالح. السامري مثل – یا عضو – أیضًا یندرج األلم إنجیل إطار وفي .28             
وفي قریبي"(90)، هو "من عن السائل المثل، هذا في المسیح، أجاب             وقد
على أریحا، إلى أورشلیم من منحدرین كانوا الذي الثالثة بین من             الواقع،



وجرحوه، اللصوص سلبه رجل میت، شبه وهو علیه، ملقى كان الذي             الطریق
المسكین: ذلك من قریب الحقیقة في بأنه نفسه عن أظهر من هو السامري               إن
وكان القریب. تجاه المحبة وصیة یتّم من معًا، وقت في قریب، لفظة              وتعني
یا، الو واآلخر كاهنًا األول وكان عینه: الطریق یسلكان آخران مسافران            هناك
"أتى ثم جراحه" وضّمد فدنا فرحمه، "فرآه السامري، أّما وعبر". رآه             "وكالهما
باألهتمام الفندق صاحب أوصى رحیله، ولدى به"(91). وأهتّم الفندق           به

 بالرجل الذي كان یتألم، وتعّهد بأن یدفع له النفقات الالزمة.

التي الطریقة یظهر وهو األلم. إنجیل إطار في یدخل الصالح السامري مثل              إن
غیر "نعبر" أن إذن لنا یجوز فال یتألم. قریب مع یّتبعها أن منا كل على                 یجب
إلى یقف من كل صالح سامري إنه جانبه. إلى "نتوّقف" أن علینا لكن               مبالین،
فضوًال، الوقوف هذا یكون أّال ویجب اآلالم. هذه تكن أیا آخر، رجل آالم               جانب
اإلنسان قلب في راسخة ملكة كأنه یصبح بحیث للمساعدة، مستعّدة نفسًا             بل
من كل صالح سامري إنه والشفقة. التأّثر لمعاني واإلستجابة اإلنفتاح على             تحمله
المسیح، السید كان وإذا القریب. لمصائب الشفقة" "وتأخذه اآلخرین آلالم            یتأّثر
یرید فألنه التأّثر، من المشاعر هذه مثل یظهر اإلنسان، في ما جیدًا یعرف               الذي
هذه تعّهد إذن فیجب آالم. من اآلخرون یقاسیه ما أزاء مثلها فینا یّولد أن                بذلك
قد وهي یتأّلم. من تجاه شفقة عاطفة على تدّل التي القلبیة المشاعر من               الطاقة
تضامننا وعن األلم بع حّل لمن محبتنا عن األهّم أو الوحید التعبیر أحیانًا               تكون

 معه.

التأّثر بمشاعر یكتفي ال المسیح السید ضربه الذي المثل في السامري هذا              ولكن
وعلى للجریح. مساعدة من یجب بما القیام على له حافزًا هذه كانت لقد               والشفقة:
على إلیه، ویحمل آالمه، تكن أیا المتألم، یسعف الذي ذاك سامري أنه              الجملة،
المعونة یهمل ال لكنه قلبه، من یبذل إنه الناجعة. المساعدة المستطاع،             قدر
اآلخرین. على ویفتحها به، الخاصة "األنا" ذاته یعطي أنه التأكید ویمكن             المادّیة.
اإلنسان یمكن وال المسیحي. المفهوم في اإلنسان علم فصول أهّم إلى هنا              ونصل
صالح سامري إنه خالصة"(92). هبة الذات هذه یهب لم ما كاملة، ذاته "یجد               أن

 ذاك الذي بإمكانه أن یقوم بهذه الهبة، هبة الذات.

الناس بین الموجود األلم أن اإلنجیلي، المثل على التوّقف لدى القول، یمكن .29             
فیه ویوقظ االثرة، اّطراح على اإلنسان یحمل لكي بینهم هو إنما متعّددة،              بإشكال



األلم عالم وإن الناس. من اآلالم نالتهم من أجل من الذات، هبة أي               المحبة
وبعد البشریة. المحبة على یقوم آخر عالمًا التعبیر، جاز إذا یستدعي،             البشري
في المحبة وإضرام الخاصة، منفعته تناسي على لإلنسان حافز هو إنما             فاأللم،
مبال غیر وهو یمّر أن "القریب" لإلنسان یجوز وال باألعمال. وتجسیدها             قلبه
وعلى تضامن، رابطة من الناس بین لما وذلك اآلخرین، آالم من یرى              بما
و"یتأّثر"، "یتوقف" أن وعلیه محبة. أواصر من یشّدهم أن یجب لما             األخص
ذاته، بحّد المثل هذا ویكشف اإلنجیلي. المثل في السامري مثال على             ویتصرف
وال شاملة. إنسانیة حقیقة ذاته، الوقت في وهي، راهنة، مسیحیة حقیقة             عن
سبیل في یعمل ما كّل المتداولة اللغة في صالٍح" "سامريٍّ عمل عبثًا              یدعى

 المتألمین والمحتاجین إلى المساعدة.

شبه وأوجد منّظمة، رسمیة، صیغًا العصور، مّر على العمل، هذا ارتدى             وقد
وكل شابه. وما الممّرضة أو الطبیب مهنة مثل من مهنة، بكل خاص عمل               قطاع
نفحة من العمل هذا في ما إلى ونظرًا صالح". "سامري عمل هو إنما               منهما
أیامنا في تنامت وقد مهنة. منه أكثر دعوة بأنه التفكیر إلى لنمیل إنا               إنجیلیة،
لها واتخذت الصالح"، "الراعي بخدمة العصور، عبر قامت، التي           المؤسسات
آالم عصرنا، في یولون، الناس أن شك، دونما یثبت ما وهذا اختصاص.              حقول
حدوثها. دون والحیلولة تفّهمها إلى ویسعون متزایدین، ووعیًا اهتمامًا           القریب،
ویّتسع الّفني، االّطالع ویتعّمق یوم، بعد یومًا الحقل، هذا في التخّصص             ویزداد
السامري مثل أن بحق، القول، أمكننا كّله، ذلك إلى نظرنا وإذا الممارسة.              حقل
وإذا الشاملة. اإلنسانیة والحضارة األدبیة الثقافة من هاما جزءًا أصبح            الصالح
شّتى، بطرق وخبرتهم، بعملهم یساعدون، الذین جمیع إلى أیضًا نظرنا            ما
عن لهم ونعرب بالشكر إلیهم نتوجه أن إّال یمكننا ال األلم، یشكو الذي               القریب

 خالص االمتنان.

راحتهم، إلى التفات دونما الذین، جمیع إلى الشكر هذا مثل نوّجه أن أیضًا               ونرید
مثال على للمساعدة ذاتهم من ویبذلون المتأّلم، القریب خدمة إلى            ینصرفون
لهم یتبّقى ما كّل المهني، عملهم نطاق خارج ویخّصصون، الصالح"،            "السامري
"الراعي نشاط االختیاري، النشاط وهذا السبیل. هذا في وقوى، وقت            من
أیضًا أو اإلجتماعي، بالنشاط تسمیته یمكن المحبة، واجب أو           الصالح"،
الكنیسة إلى بالنظر تّم إذا وخاصة، حقیقیة، إنجیلیة ألغراض ُبذل كّلما             بالرسالة،



في االختیاري الصالح" "السامري عمل ویمارس مسیحیة. جماعة أّیة إلى            أو
الذي النشاط ولهذا الغایة. لهذه أنشئت مؤسسات بواسطة أو المالئمة،            األوساط
كبیرة بمهمات القیام یجب عندما األخّص على كبرى، أهمیة الطریقة، بهذه             یتّم،
قدرًا، باّقل األفراد عمل ولیس فنّیة. وسائل واستعمال الجهود تضافر            تستوجب
األمراض أنواع مختلف على یقبلون أشخاص به یقوم عندما األخص            على
وأما فردي. بعمل شخصیًا منها التخفیف على فیعملون البشریة،           واآلالم
بأعمال الواحدة العائلة أعضاء من القریب مبادرة أّما فتعني العائلیة،            المساعدة

 المحبة، وأّما المساعدة المتبادلة بین العائالت.

مختلف وال هنا، الصالح" "السامري نشاط أنواع جمیع تعداد السهل من             ولیس
كثیرة، بأنها اإلقرار من بّد ال أنه غیر البشري. والمجتمع الكنیسة في              حقوله
قیمة مثل من األساسیة، األدبیة القیم لكون الفرح مشاعر عن اإلعراب             ومن
النشاط، هذا أنواع عبر تصوغ، للقریب، المسیحیة والمحبة الناس، بین            التضامن
المجال، هذا في یشّوهه، حین في الناس، بین والعالقات اإلجتماعیة الحیاة             وجه
"إهمال فقط أو اإلنسان، واحتقار والقسوة، والعنف، البغض، أنواع           مختلف

 القریب" أي الالمباالة به وبآالمه.

التربیة. في مبادئ من به األخذ یجب ما على هنا التشدید بمكان األهمّیة               ومن
ولو – التربویة بالشؤون المعنّیة المؤسسات وسائر والمدرسة، العائلة،           وعلى
تجاه المشاعر من الّرقة هذه إیقاظ إلى دائبة تسعى أن – إنسانیة ألسباب               فقط
صورة اإلنجیلي السامري هذا أصبح وقد تنمیتها. على والعمل وآالمه،            القریب
– أعمق بطریقة أمكن وإذا – تعمل أن أیضًا الكنیسة على أن وواضح               عنها.
بكامله. اإلنجیل وفي المثل هذا في المسیح أعطاها التي األسباب استكشاف             على
وهو: هذا على كّل، قبل بمجمله، كاإلنجیل الصالح السامري مثل أهمّیة             وترتكز
تأدیة مجال في أساسي بدور القیام إلى مدعو بأنه یشعر أن اإلنسان على               أن
غیر عنها، غنى وال أهمّیتها للمؤسسات أن في شك وال األلم. في المحبة               شهادة
والعاطفة البشري، القلب مقام تقوم أن بذاتها تستطیع مؤّسسة من ما             أنه
الجسد، آالم في یصّح وهذا الغیر. ألم مالقاة إلى الذهاب یجب عندما              اإلنسانیة،

 لكنه یصّح بأولى حّجة في اآلالم المعنوّیة، وعلى األخص، في آالم النفس.

إنجیل إطار في یندرج – قلنا ما على – الذي الصالح السامري مثل إن .30               
والبشریة. اإلنسان وتاریخ والمسیحیة، الكنیسة تاریخ اإلنجیل مع یخترق           األلم،



حال، أّي في لیس، الخالصي األلم معنى من المسیح عنه كشف ما أن یشهد                وهو
حیال الالمباالة یحارب واإلنجیل الصحیح. هو العكس أن بل ال لالمباالة.             مرادفًا
رسالته مخّطط ینّفذ فإنه وهكذا جدا. فّعال المجال هذا في والمسیح             األلم.
ألبّشر مسحني، ولهذا علّي، الرّب "روح النبي: یقول ما على            المسیحاني،
وللمأسورین بالبصر، وللعمیان باألفراح، للمسبیّین ألنادي وأرسلني         المساكین،
المخّطط هذا المسیح أتّم وقد للرّب"(93). المقبولة السنة وأعلن           بالتخلیة،
الناس"(94)، إلى "یحسن وهو فمّر وجه: أكمل على رسالته في            المسیحاني
الصالح السامري مثل وینسجم البشریة. اآلالم من بالتخفیف الخّیرة مآتیه            وتبرز

 كل اإلنسجام مع تصّرف المسیح عینه.

الدینونة عبارات في األساسي، موضوعه حیث من المثل، هذا أخیرًا            ویندرج
یا "هلّم إنجیله: في مّتى أوردها والتي النفس، لها تضطرب التي             األخیرة
جعت ألني العالم. إنشاء قبل من لكم المعّد الملك رثوا أبي،             مباركي
وعریانًا فآویتموني، غریبًا وكنت فسقیتموني، وعطشت        فأطعمتموني،
ابن ویجیب فزرتموني"(95). ومحبوسًا فعدتموني، ومریضًا        فكسوتموني،
إن لكم: أقول "الحق بقوله: كّله، هذا له صنعوا متى سألوه الذین األبرار               اإلنسان
ویصدر صنعتموه"(96). فإلّي الصغار، هؤالء أخوتي أحد إلى صنعتموه ما            كّل
أحد إلى تصنعوه لم ما "إن فیقول: ذلك، خالف تصّرفوا الذین على مخالفًا               حكمًا

 أخوتي هؤالء الصغار، فإلّي لم تصنعوه"(97).

التعاطف مشاعر أثارت التي اآلالم الئحة إطالة التأكید، وجه على            ویمكن،
األول المسیح السید وأعالنا تثرها. لم إنها أو والمساعدة، والشفقة،            اإلنساني
هو كم إلى وضوح، وبكّل إبهام دونما یشیران، األخیرة، الدینونة بشأن             والثاني،
على "التوقف"، هذا – إنسان كل إلى بالنسبة األبدیة الحیاة إلى نظرًا –               هاّم
مساعدته. وأخیرًا علیه، و"الشفقة" القریب، آالم على السامري، فعل ما            مثال
ملكوت مخّطط هو الذي المسیحاني، المسیح مخّطط في العالم، في األلم             ووجود
جانب في محبة نشاطات على والحّث المحبة، مشاعر استثارة شأنه من             اهللا،
المحبة، هذه وفي محبة". "حضارة إلى اإلنسانیة، الحضارة وتحویل           القریب،
في المسیح، السید وكالم األخیر. مداه ویبلغ الخالصي، األلم معنى تمامًا             یتحّقق

 الدینونة األخیرة یشرح هذا كّله ببساطة اإلنجیل ووضوحه التام.



لنا تكشف البشري، باأللم المرتبطة المحبة وأعمال المحبة، في األقوال            وهذه
قال لقد البشریة. اآلالم جمیع في تكمن الفادیة المسیح آالم أّن عن جدیدة               مّرة
من وهو إنسان، كل في المحبة، یختبر من هو إنه صنعتموه". "إلّي              المسیح:
هو من وهو تمییز. دونما شعب، كل إلى هذه تحمل عندما المساعدة،              یتلّقى
األبد، كل إلى األبد، وإلى مّرة امتّد، قد الخالصي ألمه ألن یتألّم، من في                حاضر
"ما "بإتمام" ملزمون جمیعًا إنهم وكذلك المسیح"(98). "آالم في االشتراك            إلى
الناس عینه، الوقت في المسیح، عّلم لقد بآالمهم. المسیح"(99) آالم من             ینقص
الباب هذا ومن یتأّلم. لمن الخیر یصنعوا وأن األلم، بواسطة الخیر یصنعوا              أن

 المزدوج أطّل علینا بمعنى األلم العمیق.
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 الختام

  
إنه معًا. آن في والبشري، الطبیعة الفائق األلم معنى الحقیقة، في هو، هذا .31              
الوقت في وهو، العالم. فداء سّر اإللهي، السّر في راسخ ألنه الطبیعة              فائق

 عینه، بشري تمامًا ألن اإلنسان یجد فیه ذاته، وإنسانیته، وكرامته، ورسالته.

المغّلف السّر هذا یّلفه ال األلم لعّل اإلنسان. سّر من هو األلم أن فیه شك ال                  مّما
بقوله: الحقیقة هذه الثاني الفاتیكاني المجمع أعلن وقد اإلنسان. یّلف كما             بإحكام،
ألن المتجّسد... الكلمة سّر في إال تمامًا اإلنسان سّر ینجلي ال الحقیقة              "في
اإلنسان ومحبته، اآلب سّر عن كشفه لدى تمامًا أظهر، الجدید، آدم             المسیح،
ما كل یتناول القول هذا كان وإذا السامیة"(100). دعوته له وأوضح             لإلنسان
ومن البشري. األلم الخصوص، وجه على یتناول، فهو اإلنسان، بسّر            یتعّلق
دعوته له وتّتضح لإلنسان، اإلنسان "یظهر أن المجال، هذا في            الضرورة،
بالغة. صعوبة ذلك في یكون أن – األختبار یثبته ما وهذا – یحدث قد                السامیة".
سعادة. مصدر كان البشریة، الحیاة على نوره وانعكس ذلك تحّقق إذا             لكن

 "بالمسیح وفي المسیح ینجلي لغز األلم والموت"(101).

بالیوبیل الكنیسة فیها تحتفل التي السنة هذه في األلم، في الخواطر هذه              ونختم
في عجیبًا رسوخًا راسخ البشري الفداء وسّر الفداء. بذكرى الخاص            االستثنائي

 األلم، وهذا األلم یرتبط بدوره بهذا السّر العمیق.



یتأّلمون. الذین بجمیع الوثیق باالّتحاد هذه الفداء سنة قضاء في نرغب             وأّنا
المتألمین جمیع الجلجلة، صلیب ظّل في والعقل، بالفكر یجتمع، أن إذن             فینبغي
الذي بذاك إیمانهم بسبب یعّنتون الذین األخص وعلى بالمسیح، یؤمنون            الذین
المخّلص صالة تحقیق في آالمهم تقدمتهم تعّجل لكي وقام، الصلیب على             عّلق

 عینه من أجل وحدة الجمیع (102).

على هو اإلنسان" "فادي ألن الصالحة، اإلرادة أصحاب أیضًا هناك            ولیجتمع
والنفسیة، الجسدیة الناس آالم عاتقه على أخذ الذي األوجاع رجل أي             الصلیب،
الخالصي آالمهم معنى تفّهم من المحبة، في یتمّكنوا، لكي األزمنة، كّل             عبر
المسیح، أّم مریم، مع وباإلتحاد تطرحها. التي األسئلة كل على الراهنة             واألجوبة

 التي كانت واقفة حذاء الصلیب (103)، نقف لنرى جمیع صلبان أناس الیوم.

خاّصة، مشاركة العصور، مّر على شاركوا، الذین القدیسین جمیع إلى            ونتضرع
یقاسون الذین أنتم جمیعًا، ونسألكم المساندة. منهم ونلتمس المسیح، آالم            في
كینبوع تكونوا أن والضعفاء، المرضى أنتم منكم، ونطلب تساندونا. أن            اآلالم،
من یّتخذ الذي والشّر، الخیر بین الهائل الصراع هذا وفي وللبشریة. للكنیسة              قّوة

 عصرنا مسرحًا له، لتكن الغلبة أللمكم المقرون بصلیب المسیح.

 ونمنحكم جمیعًا، أیها األخوة واألبناء األحباء، بركتنا الرسولیة.

  
  

                                                    أعطي في روما، قرب القدیس
 بطرس، في الیوم

                                                    الحادي عشر من شهر شباط، في
 ذكرى الطوبایة مریم،

                                                    عذراء لورد، 1984، السادسة
 لحبریتنا.
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