
الرسالة الرسولیة 
األلم الخالصي 

 Salvifici doloris
للبابا یوحنا بولس الثاني 

لألساقفة والكھنة 
والعائالت الرھبانیة 

ولمؤمني الكنیسة الكاثولیكیة 
عن المعنى المسیحي لأللم البشري 

  
  
  
  
  

أیھا االخوة األجالّّء واالبناء األعزاء، 
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                                           مقدمة 
  

1.عـندمـا أوضـح بـولـس الـرسـول قـیمة األلـم الـخالصـي، قـال: "أتـّمم بجسـدي 
ما نقص من آالم المسیح، ألجل جسده الذي ھو الكنیسة"(1). 

إن ھـذه الـعبارة تـبدو كـأنـھا تـضع حـّداً لـلطریـق الـطویـل الـذي یـمّر بـاآلالم، 
ھـذه اآلالم الـتي تـندرج دائـماً، نـوعـاً مـا، فـي تـاریـخ البشـر، وتسـتنیر بـكلمة 
هللا. ولـعبارة مـار بـولـس ھـذه مـن جـلیل الـقدر مـا یـجعل مـنھا اكـتشافـاً جـدیـداً 
یـصاحـبھ الـفرح. ولھـذا كـتب الـرسـول: "وأنـا أفـرح بـاآلالم ألجـلكم"(2). 
ویـنبع ھـذا الـفرح مـن مـعنى األلـم، عـلى مـا تـفّھمھ الـرسـول. ورغـم أن ھـذا 
الـمفھوم یـختص، بـدرجـة أولـى، بـمار بـولـس الـذي كـتب ھـذه الـعبارة، فـھو 
یـتناول أیـضاً اآلخـریـن. وإن الـرسـول، إذ یشـرك سـواه فـي مـا تـفّھمھ، یـفرح 
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لـكون ھـذا الـمفھوم سـیساعـد الـناس – مـثلما سـاعـده – عـلى الـتعّمق فـي فـھم 
األلم الخالصي. 

2.یـبدو أن مـوضـوع األلـم – مـن وجھـتھ الـخالصـیة عـلى األخـص – یـدخـل 
كـلیاً فـي إطـار سـنة الـفداء الـمقدسـة الـتي تـحتفل الـكنیسة فـیھا بـالـیوبـیل 
االســتثنائــي. وھــذا مــا یحــمل، فــي ھــذه الــمناســبة، عــلى الــبحث فــي ھــذا 
الـموضـوع بـحثاً عـمیقاً دقـیقاً. لـكن األلـم، بـقطع الـنظر عـن الـسنة الـمقّدسـة، 
مـسألـة إنـسانـیة، یـتأثـر بـھا جـمیع الـناس عـلى اخـتالف طـبقاتـھم فـي طـول 
األرض وعـرضـھا، بـحیث تـبدو ھـذه اآلالم كـأنـھا ولـدت مـع اإلنـسان یـوم 
مـولـده. وھـذا مـا یسـتدعـي الـعودة الـدائـمة إلـى الـبحث فـي ھـذا الـموضـوع. 
ورغـم أن بـولـس قـد كـتب فـي رسـالـتھ إلـى الـرومـانـیین: "ونـحن نـعلم أن 
الخـلیقة كـلھا مـازالـت إلـى الـیوم تـئّن بـآالم الـمخاض"(3)، ورغـم أّنـا نـرى 
حـولـنا حـتى الـحیوانـات تـعانـي مـن األلـم، فـإن مـا تـعرب عـنھ لـفظة "ألـم"، ھـو، 
عـلى مـا یـبدو، بـطریـقة خـاصـة، مـن جـوھـر الـطبیعة البشـریـة. وھـو عـمیق 
عـمق اإلنـسان ذاتـھ، ألنـھ یظھـر، نـوعـاً مـا، مـا فـي اإلنـسان مـن عـمق 
ویتخـّطاه عـلى طـریـقتھ. ویـعود األلـم، عـلى مـا یـبدو، إلـى مـا یـتفّوق بـھ 
اإلنـسان عـلى األشـیاء. إنـھ مـن تـلك األمـور الـتي "یھـّیأ" اإلنـسان مـعھا، عـلى 

نحو ما، لتخّطي ذاتھ، وھو مدعو إلى ذلك دعوة خفیة عجیبة. 

3.وإذا كـانـت تـجب مـعالـجة مـوضـوع األلـم، خـاصـة فـي سـنة الـفداء الـمقّدسـة 
ھـذه، فـذلـك، قـبل كـل، ألن الـفداء قـد تـّم بـصلیب المسـیح، أي بـآالمـھ. وتـتبادر 
إلـى الـذھـن عـفوا فـي سـنة الـفداء ھـذه الـحقیقة الـتي أعـربـت عـنھا الـرسـالـة الـتي 
عــنوانــھا فــادي اإلنــسان وھــي: "إن كــل إنــسان فــي المســیح ھــو طــریــق 
الـكنیسة"(4). ویـمكن الـقول أن اإلنـسان یـصبح طـریـق الـكنیسة خـاصـة، 
عـندمـا یـدخـل األلـم فـي حـیاتـھ، وھـذا مـا یحـدث، عـلى مـا ھـو واضـح، فـي 
مـختلف مـراحـل الـحیاة، ویـتأّتـى بـطرق مـختلفة، ویّتخـذ أبـعاداً مـتبایـنة. لـكن 
األلـم، أّیـاً یـكن شـكلھ، وھـذه حـقیقة راھـنة، ال یـمكن الـبتة، عـلى مـا یـبدو، 

فصلھ عن حیاة اإلنسان على األرض. 
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ولـما كـان اإلنـسان یسـیر فـي حـیاتـھ عـلى األرض، بـنوع أو بـآخـر، عـلى 
طـریـق األلـم، فـال بـّد لـلكنیسة فـي كـل زمـن – وعـلى األخـص، رّبـما، فـي سـنة 
الـفداء – مـن أن تـلتقي اإلنـسان عـلى ھـذا الـطریـق. وعـلى الـكنیسة الـتي 
ولـدت مـن سـر الـفداء الـعجیب عـلى الـصلیب، أن تـسعى إلـى مـالقـاة اإلنـسان 
الـرازح تـحت وطـأة األلـم، ألن اإلنـسان فـي ھـذا الـلقاء "یـصبح طـریـق 

الكنیسة"، وھذا الطریق ھو أفضل الطرق على اإلطالق. 

4.وإلـى ھـذا مـرّد مـا لھـذه الـخواطـر فـي األلـم مـن أھـمیة، ونـحن ال نـزال فـي سـنة الـفداء. 
وفي الواقع أن 

األلـم البشـري یسـتدعـي الـشفقة، ویـولّـد االحـترام، ویـثیر، عـلى طـریـقتھ، الـمخاوف: ذلـك أنـھ 
یـنطوي عـلى عـظمة سـّر فـریـد. ویـجب أن یـحتّل ھـذا االحـترام لـأللـم البشـري محـلّ 
الـصدارة فـي مـا سـنقولـھ بـدافـع مـن حـاجـة نـابـعة مـن صـمیم الـقلب، وتـلبیة لـداعـي اإلیـمان. 
ویـبدو أن ھـذیـن األمـریـن یـلتقیان فـي مـعالـجة مـوضـوع األلـم، عـلى صـعید واحـد، ال بـل 
انـھما یّتحـدان: فـحاجـة الـقلب تـأمـر بـالـتغلّب عـلى الـخوف، وداعـي اإلیـمان – حسـب مـا 
حـّدده مـار بـولـس، عـلى مـا رأیـنا آنـفاً – یـقّدم لـنا مـا مـن أجـلھ وبـواسـطتھ نتجـّرأ عـلى أن 
تـالمـس فـي اإلنـسان مـا یـبدو أنـھ تسـتحیل مـالمسـتھ فـي أي إنـسان، ذلـك أن اإلنـسان الـمتألّـم 

یرتدي طابعاً من السّریة ال ینتھك. 
  
  
 2

عالم األلم البشري 
  

5.  رغـم أن األلـم – إذا نـظرنـا إلـیھ نـظرة ذاتـیة، بـما أنـھ مـسألـة شـخصّیة تـكمن فـي أعـماق 
وعي اإلنسان الواقعي 

  الفرید – یستحیل تحدیده أو نقلھ، على ما یظھر، فلیس ربما ھناك أمر، إذا نظرنا إلى 
"واقعھ              الموضوعي"، تجب معالجتھ، والتأّمل فیھ، وتفّھمھ، مثل ھذا األمر 

الذي ُتلقى بشأن طبیعتھ أسئلة تستدعي أجوبة. ولفھم ھذا األمر حق الفھم، یجب أالّ 
نكتفي ھنا بوصف األلم، وھناك مبادئ أخرى تعتمد للحكم بشأنھ تتعّدى الوصف 
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المجّرد، وھي مبادئ ال بّد من اللجوء إلیھا، إذا أردنا أن ندخل حرم األلم البشري 
ونتفّھمھ على حقیقتھ. 

مـعلوم أن الـطب، كـعلم وفـن اسـتشفاء، اھـتدى فـي مـجال األلـم البشـري الفسـیح إلـى مـا 
أصـبح مـعروفـاً، ومـنھ مـا یـمكن الـتأّكـد مـنھ بـالـبحث الـدقـیق، ومـنھ مـا ُیـقضى عـلیھ بـاألحـرى 
بـوسـائـل الـعالج، (أعـني مـعالـجة الـضّد بـالـضّد). ولـكن ھـذا أن ھـو إالّ وجـھ مـن وجـوه 
األلـم، ألن مـجال األلـم البشـري واسـع جـداً، عـلى مـا فـیھ مـن تـنّوع وتـعّدد. واإلنـسان یـقاسـي 
أشـكاالً مـن األلـم ال یسـتطیع الـطب اإلھـتداء إلـیھا دائـماً، ولـو فـي أكـثر فـروعـھ تـقّدمـاً. وھـذا 
مـا یـجعل األلـم البشـري أوسـع انـتشاراً مـن الـمرض، وأكـثر تـعقیداً، وأعـمق جـذوراً فـي 
البشـریـة عـینھا. ویسھـل عـلینا الـبحث فـي ھـذا األمـر، إذا مـّیزنـا بـین األلـم الـطبیعي واأللـم 
 ً الـمعنوي. ویسـتند ھـذا الـتمییز إلـى تـركـیب اإلنـسان مـن جسـد وروح یـجعالنـھ خـاضـعا
مـباشـرة لـأللـم. ورغـم أنـھ بـاإلمـكان اسـتعمال كـلمتي "عـذاب" و"ألـم" بـالـمعنى عـینھ، فـھناك 
عـذاب جسـدي عـندمـا "یـتألـم الجسـد" بـنوع أو بـآخـر؛ والـعذاب الـمعنوي ھـو "ألـم الـنفس". 
فـالـمسألـة إذن، مـسألـة ألـم ذي طـابـع روحـي ولیسـت فـقط مـسألـة بـعد األلـم الـنفسانـي الـمالزم 
لـلعذاب الـمعنوي والجسـدي. ومـّما ال شـك فـیھ أن الـعذاب الـمعنوي لـیس بـأقـّل انـتشاراً 

وتنّوعاً من العذاب الجسدي، ویصعب اكتشافھ، على ما یبدو، وشفاؤه بالمعالجة. 
6. إن الـكتاب الـمقّدس ھـو كـتاب كـبیر فـي األلـم. ولـنقطف مـن العھـد الـقدیـم بـعض أمـثلة 
عـن حـاالت یتجـلّى فـیھا األلـم بـوضـوح، وعـلى األخـص األلـم الـمعنوي، فنجـد األلـم لـدى 
خـطر الـموت، (5) وفـقدان الـبنین (6)، وخـاصـة إذا كـان االبـن الـبكر الـوحـید (7)، 
وكـذلـك لـدى حـرمـان النسـل (8)، والـحنین إلـى الـوطـن (9)، واضـطھاد الـناس وعـدواتـھم 
(10)، واإلھـانـة واالسـتھزاء بـالـذیـن یـعانـون مـن الشـدائـد (11)، والـوحـدة واإلھـمال 
(12)، وأیــضاً لــدى وخــز الــضمیر (13)، وصــعوبــة تــفّھم أســباب ازدھــار األشــرار 
ومـعانـاة األبـرار (14)، والـخیانـة ونـكران األصـدقـاء واألقـربـاء الجـمیل (15) وأخـیراً 

محن الوطن (16). 
ویـنظر العھـد الـقدیـم إلـى اإلنـسان عـلى أنـھ "مـرّكـب" مـن جسـد وروح، وغـالـباً مـا یجـمع 
بـین عـذابـات الـنفس "الـمعنویـة"، واأللـم الـناجـم عـن بـعض أعـضاء الجسـد. كـالـعظام (17) 
مــثالً، والــكلى (18)، والــكبد (19)، واألحــشاء (20)، والــقلب (21). وال یــمكن إالّ 
التسـلیم بـأن الـعذابـات الـمعنویـة تـنعكس عـلى الـناحـیة الـطبیعیة أو الـبدنـیة، وغـالـباً مـا تـمتدّ 

إلى مجمل كیان اإلنسان. 

4



7. إن الـكتاب الـمقّدس، عـلى مـا تشـیر إلـیھ األمـثلة اآلنـفة، یـقّدم الئـحة كـبیرة عـن حـاالت 
یـقاسـي فـیھا اإلنـسان آالمـاً مـتعّددة. وھـذه الـالئـحة، عـلى تـنّوعـھا، ال تسـتنفد، دونـما شـك، 
كـل مـا أعـرب ویـعرب عـنھ بـاسـتمرار كـتاب تـاریـخ اإلنـسان (وھـو بـاألحـرى "كـتاب غـیر 
مـكتوب") بـشأن األلـم، وال سـیّما كـتاب تـاریـخ الـجنس البشـري، إذا مـا نـظر فـي حـالـة كـل 

من الناس. 
ویـمكن الـتأكـد أن اإلنـسان یـتألّـم، كـلّما أحـّس بشـّر أّیـاً یـكن نـوعـھ. والـعالقـة بـین األلـم 
والشـّر، بحسـب لـغة الـكتاب الـمقّدس، ھـي مـن الـوثـاقـة بـحیث یـعنیان بـوضـوح شـیئاً واحـداً. 
وكـانـت لـغة الـكتاب تـفتقر إلـى لـفظة خـاصـة لـإلعـراب عـن "األلـم". ولھـذا إن كـل مـا یـؤلّـم 
اإلنـسان یـدعـوه الـكتاب "شـّرا" (22). والـلغة الـیونـانـیة وحـدھـا، والعھـد الجـدیـد مـعھا، 
(وتـرجـمات العھـد الـقدیـم الـیونـانـیة)، تسـتعمل لـفظة ، ومـعناھـا: أعـانـي مـن ...، أشـعر، 
أتـألّـم، ولھـذا فـإن األلـم، مـن خـالل ھـذه الـلفظة، ال یـعني مـا یـعنیھ الشـّر (الـموضـوعـي)، بـل 
یشـیر إلـى حـالـة یـقاسـي فـیھا اإلنـسان شـّراً وبسـبب ھـذه الـمقاسـاة، یـتألّـم. ولھـذا األلـم طـابـعان: 
فـعالـي وانـفعالـي (مـن الـمقاسـاة) وحـتى لـو انـزل اإلنـسان بـنفسھ ألـماً، وكـان ھـو السـبب، 

فیبقى ھذا األلم شیئاً انفعالیاً وفقاً لجوھره الماورائي. 
ولـكن ال یـنتج عـن ذلـك إنـھ لـیس لـلعذاب الـنفسانـي بحـد ذاتـھ أّیـة "فـاعـلیة خـاصـة". إن ھـناك 
"فـاعـلیة" مـتعّددة، ومـتمّیزة ذاتـیاً، لـأللـم، والحـزن، وخـیبة األمـل، وخـور الـعزیـمة، وحـتى 
لـلیأس، وفـقاً لحـّدة الـتأّثـر أو خـّفتھ أو عـمق امـتداد جـذوره، أو جـانـبیاً، وفـقاً لـبنیة مـن یـتألّـم 
ودرجـة شـعوره. ولھـذا فـإن ھـناك دائـماً، فـي كـل شـكل مـن أشـكال الـعذاب الـنفسانـي، مـعانـاة 

من شّر یتألم لھ اإلنسان. 
فـال عـجب إذن، إذا قـاد الـعذاب إلـى طـرح الـسؤال عـن طـبیعة الشـّر. فـما ھـو الشـّر؟ یـبدو 
أنـھ ال یـمكن، نـوعـاً مـا، فـصل ھـذا الـسؤال عـن مـوضـوع الـعذاب. ویـختلف الـجواب 
المسـیحي عـن ذاك الـذي تـعطیھ بـعض تـقالـید ثـقافـیة ودیـنیة تـرى أن الـوجـود البشـري شـرّ 
یـجب التخـلّص مـنھ. أّمـا الـدیـن المسـیحي فـیعترف بـأن الـوجـود خـیر جـوھـري وأن كـل كـائـن 
ھـو خـیر، ویـنادي بـجودة الـخالـق وبـأن الـخالئـق كـلھا خـیر. ویـتألّـم اإلنـسان بسـبب الشـرّ 
الـذي ھـو نـقص أو انـتفاء لـلخیر. أو قـل أن اإلنـسان یـتألّـم ألنـھ لـم یـدرك نـصیبھ مـن خـیر 
حـرمـھ أو حـرم نـفسھ إیـاه. وھـو یـتألـم – فـي مجـرى األمـور الـمألـوف – بـقدر مـا كـان 
"یـجب" أن یـدرك نـصیبھ مـن ھـذا الـخیر، لـكنھ لـم یـدركـھ فـي الـواقـع. ولھـذا أن حـقیقة األلـم، 
فـي الـمفھوم المسـیحي، تـتوّضـح بـواسـطة الشـّر الـذي ھـو مشـدود دائـماً، نـوعـاً، مـا إلـى 

الخیر. 
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8. فـیجب الـنظر إذن إلـى األلـم البشـري عـلى أنـھ شـبھ "عـالـم" خـاص، وجـد مـنذ أن وجـد 
اإلنـسان، وھـو یظھـر مـعھ ویـزول، وأحـیانـاً ال یـزول، ولـكنھ یـترّسـخ فـیھ ویـتأّصـل. وعـالـم 
األلـم ھـذا، إذ یـلّف عـدداً مـن الـناس، ال بـل عـدداً كـبیراً وكـالّ بـمفرده، إنـما ھـو أشـبھ بـأمـر 
شـتات. ویـشّكل كـل إنـسان بـألـمھ الـخاص بـھ، ال جـزءاً صـغیراً مـن ھـذا "الـعالـم"، وحسـب، 
بـل إن ھـذا "الـعالـم" یـقیم فـیھ وكـأنـھ شـيء محـّدد ال مـثیل لـھ. وتـصاحـب ذلـك عـالقـة أخـرى 
اجـتماعـیة بـین الـناس؛ ذلـك إن عـالـم األلـم یـؤلّـف مجـموعـة خـاصـة. والـمتألّـمون یـصبحون 
مـتشابھـین لـما فـي الـحالـة الـتي یـتقلّبون فـیھا مـن وجـوه شـبھ، ولـما یـخضعون لـھ مـن امـتحان 
مـصیري، ولـما یـشعرون بـھ مـن تـوق إلـى رعـایـة وعـنایـة، ولـربـما عـلى األخـص، 
لـتساؤلـھم المسـتمّر عـن مـعنى األلـم. ولھـذا، ورغـم أن عـالـم األلـم ھـو أمـر شـتات، فـھو فـي 
الـوقـت عـینھ دعـوة فـریـدة إلـى األلـفة والـتضامـن. وسـنبذل الجھـد لـكي نـضع أمـام أعـیننا ھـذه 

الدعوة ونحن نعرض ھذه الخواطر. 
وإّنـا، إذ نسـتعرض عـالـم األلـم، سـواء أكـان بـمعناه الـشخصي أم فـي الـوقـت عـینھ بـمعناه 
الجـماعـي، نـرى أنـھ یشـتّد وطـأة فـي بـعض األحـیان وفـي بـعض مـراحـل الـحیاة اإلنـسانـیة، 
مـثالً لـدى حـلول الـنكبات الـطبیعیة، واألوبـئة، والـكوارث والـزالزل، ومـختلف اآلفـات 
اإلجـتماعـیة مـن فشـل مـوسـم قـاحـل ومـا یجـّره مـعھ – إذا لـم یـكن ذلـك نـاشـئاً عـن أسـباب 

أخرى – من مجاعة حاّدة، محزنة. 
وتـمثل الحـرب أخـیراً أمـام األذھـان، وھـذا مـا نـریـد أن نتحـّدث عـنھ بـوجـھ أخـّص، فـنتوقـف 
عـلى الحـربـین األخـیرتـین الـلتین أصـابـتا الـعالـم؛ وقـد حـصدت الـثانـیة مـنھما عـدداً أضخـم 
مـن الـناس وتسـّببت بـقدر أكـبر مـن اآلالم البشـریـة. وبـالـمقابـل أن الـنصف الـثانـي مـن 
عـصرنـا – بسـبب أخـطاء حـضارة الـیوم وتـجاوزاتـھا – یحـمل مـعھ بـذور حـرب نـوویـة 
مـریـعة، بـحیث إنـنا ال نسـتطیع، إذا مـا نـظرنـا إلـى ھـذه الـحقبة، إالّ أن نـفكر، فـي الـوقـت 
عـینھ، بـما سـیتراكـم مـن آالم ال مـثیل لـھا، مـّما قـد یحـمل البشـریـة عـلى إبـادة ذاتـھا بـذاتـھا. 
ولھـذا یـبدو أن عـالـم األلـم ھـذا الـذي یّتخـذ، عـلى وجـھ الـتأكـید، مـكمناً لـھ فـي كـل مـن الـناس، 
قـد یـنقلب فـي عـصرنـا، أكـثر مـنھ فـي غـابـر األزمـان، "عـالـم ألـم فـریـد"، وھـو عـالـم تـحّول، 
أكـثر مـن ذي قـبل، بـفضل تـقّدم اإلنـسان، وبـلغ، فـي الـوقـت عـینھ، أكـثر مـن أي وقـت 

مضى، ذروة الخطر، من جّراء أخطاء اإلنسان ومساوئھ. 
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 3
بحث عن الجواب على السؤال 

عن معنى األلم 
  

9. أمـام كـل ألـم یـعانـي مـنھ أي إنـسان، وكـذلـك أمـام عـالـم األلـم بـكامـلھ، ال بـّد مـن طـرح ھـذا 
الـسؤال: لـماذا؟ إنـھ سـؤال عـن السـبب، وعـن الـمبّرر، وفـي الـوقـت عـینھ عـن الـغایـة، (ألي 
شـيء)، وعـلى الجـملة، عـن الـمعنى. وھـو سـؤال ال یـقترن بـاأللـم البشـري وحسـب، لـكنھ 

یبدو أنھ یحّدد محتواه البشري، أعني ما بھ یكون األلم، على وجھ التأكید، بشریاً. 
واضـح أن األلـم، وال سـیّما ألـم الجسـد، یـصیب، دونـما ریـب، الـحیوانـات مـن قـریـب أو 
بـعید، لـكن اإلنـسان وحـده، الـمصاب بـاأللـم، یـعرف أنـھ یـتألـم، ویـبحث عـن السـبب. وھـو 
یـتألـم بشـریـاً، بـطریـقة أشـّد، إن لـم یھـتد إلـى جـواب مـقبول. وھـذا سـؤال صـعب، شـأن أمـثالـھ 
مـن األسـئلة الـتي تـتعلّق بـالشـّر. لـماذا الشـّر؟ لـماذا الشـّر فـي الـعالـم؟ وعـندمـا نسـتقصي 

ھكذا، فإّنا نتساءل، على األقل بطریقة ما، عن األلم. 
 وكال السؤالین صعب، عندما یطرحھما اإلنسان على اإلنسان، والناس على الناس، 

ولكن أیضاً عندما یطرحھما اإلنسان على هللا. ولكن اإلنسان ال یستقصي ھذه المسألة 
لدى العالم، رغم أنھ غالباً ما یتألم من العالم، بل لدى هللا، بما أنھ مكّون العالم ورّبھ. 
ومعلوم أن الناس في تساؤلھم ھذا ال یصلون، بشتى الطرق، إلى مبتغاھم، وال إلى 

مخاصمة هللا وحسب، بل إلى التجّرؤ حتى على نكران هللا. وإذا كان وجود العالم یفتح، 
إذا صّح التعبیر، بصیرة اإلنسان على وجود هللا وحكمتھ، وقدرتھ، وعظمتھ، فیبدو أن 
الشّر واأللم یغّشیان أحیاناً ھذه الصورة تماماً، وذلك على األخص، عندما تقع أحداث 

یومیة خطیرة مؤلمة، دونما ذنب؛ وترتكب ذنوب كثیرة تبقى دون ما تستوجب من 
عقاب. وھذا بالتالي ما یظھر – ربما أكثر من سواه – كم ھو ھام السؤال عن معنى 

األلم، وباّیة دّقة تجب معالجة ھذا السؤال وما یجب اعطاؤه من جواب علیھ. 
10. بـاسـتطاعـة اإلنـسان أن یـسأل هللا عـن ھـذا األمـر، وھـو مـضطرب الـخاطـر، ذاھـل 
الـعقل، قـلق الـبال. ویـنتظر هللا الـسؤال ویسـتمع إلـیھ، عـلى مـا نـرى فـي وحـي العھـد الـقدیـم. 

وقد أوضح سفر أیوب ھذا السؤال إیضاحاً تاّماً. 
إنـھا مـعروفـة قـصة ھـذا الـرجـل الـصدیـق الـذي نـالـتھ آالم كـثیرة ال تـحصى دونـما ذنـب مـنھ. 
وقـد فـقد أرزاقـھ وأمـوالـھ وأبـناءه وبـناتـھ، وأصـیب ھـو عـینھ أخـیراً بـمرض عـضال. وفـیما 
ھـو یـعانـي مـا یـعانـي فـي ھـذه الـحالـة الـقاسـیة، أتـاه ثـالثـة مـن أصـدقـائـھ الـقدامـى، وأخـذوا – 
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كـل عـلى طـریـقتھ – یـعملون عـلى إقـناعـھ بـأنـھ قـد ارتـكب إثـماً كـبیراً، مـا دامـت قـد حـلّت بـھ 
آالم عـدیـدة مـبّرحـة؛ ذلـك أن األلـم، عـلى مـا قـالـوا، یحـّل دائـماً بـاإلنـسان عـقابـاً لـھ عـلى إثـم 
ارتـكبھ. وهللا الـعادل ھـو مـن یـنزلـھ بـھ، وسـببھ مـا تـأمـر بـھ الـعدالـة. ویـمكن الـقول أن ھـؤالء 
 ً األصـدقـاء أرادوا، ال أن یـقنعوا أیـوب بـأن الشـّر عـادل أدبـیاً وحسـب، لـكنھم سـعوا، نـوعـا
مـا، إلـى الـدفـاع أمـام أنـفسھم عـن مـعنى األلـم األدبـي. لـقد ظـّنوا أن ال سـبیل إلـى فـھم األلـم 
إالّ أنـھ عـقاب عـلى الخـطیئة؛ وذلـك فـقط ضـمن نـطاق عـدالـة هللا الـذي یـجازي خـیراً بـخیر، 

ویعاقب شّراً بشّر. 
وقـد اسـتندوا، فـي ھـذه الـحالـة، إلـى عـقیدة أثـبتتھا أسـفار العھـد الـقدیـم، وھـي تظھـر أن هللا 
یـنزل الـعقاب بسـبب الخـطایـا. ذلـك أن إلـھ الـوحـي إنـما ھـو مشـترع وقـاًض، ومـا مـن سـلطة 
بشـرّیـة یـمكنھا أن تـمائـلھ. وإلـھ الـوحـي ھـو، قـبل كـلٍّ، الـخالـق الـذي أتـى مـنھ، مـع الـوجـود، 
خـیر الخـلق الـجوھـري. وانـتھاك اإلنـسان لحـرمـة ھـذا الـخیر انـتھاكـاً واعـیاً، حـّراً لـیس ھـو 
خـرقـاً لـلقانـون وحسـب، بـل ھـو إھـانـة z الـذي ھـو مـبدع الشـریـعة. ویـرتـدي ھـذا الخـرق 
طـابـع الخـطیئة بـالـمعنى الـصحیح، أي الـكتابـي والـالھـوتـي لھـذه الـكلمة. ویسـتتبع شـرّ 
الخــطیئة األدبــي الــعقاب الــذي مــن شــأنــھ أن یحــمي الــنظام األدبــي وفــقاً لھــذا الــمعنى 
التجـریـدي عـینھ الـذي، انـطالقـاً مـنھ، أقـام الـخالـق، المشـترع األسـمى، ھـذا الـنظام، بـإرادتـھ. 
ومـن ھـنا تـنبع إحـدى حـقائـق اإلیـمان الـدیـني األسـاسـّیة، المسـتندة إلـى الـوحـي، وھـي أن هللا 
قـاٍض عـادل یـجازي عـلى الـخیر، ویـعاقـب عـلى الشـّر: "ألنـك عـادل فـي جـمیع مـا صـنعت 
وأعـمالـك كـلھا صـدق، وطـرقـك اسـتقامـة، وجـمیع أحـكامـك حـق. وقـد أجـریـت أحـكام حـق 
في جمیع ما جلبت علینا... ألنك بالحق والحكم جلبت جمیع ذلك ألجل خطایانا"(23). 

لـقد أظھـر رأي أصـدقـاء أیـوب زعـماً غـالـباً مـا نجـده فـي ضـمیر البشـرّیـة األدبـي، وھـو أن 
الـنظام األدبـي الـموضـوعـي یـتطلّب قـصاصـاً عـلى الـمخالـفة، وعـلى الخـطیئة، وعـلى 
الـذنـب. مـن ھـنا یـبدو أن األلـم "شـّر لـھ مـا یـبّرره قـانـونـاً". ویسـتند زعـم الـذیـن یفّسـرون األلـم 
بـأنـھ قـصاص عـلى الخـطیئة، إلـى نـظام الـعدالـة، ویـلتقي ھـذا الـرأي والـرأي الـذي أبـداه أحـد 
أصـدقـاء أیـوب بـقولـھ: "بـل رأیـت أن الـذیـن یحـرثـون األثـم ویـزرعـون الـمشّقة ھـم 

یحصدونھما"(24). 
11. لـكن أیـوب یـنفي صـّحة ھـذا الـمبدأ الـقائـل بـأن األلـم عـقاب عـلى الخـطیئة. وھـو یـؤّكـد 
ذلـك بـاالسـتناد إلـى مـا رسـخ فـي إعـتقاده، ألنـھ یـعرف حـق الـمعرفـة أنـھ لـم یسـتأھـل مـثل ھـذا 
الـعقاب، ال بـل أنـھ یـعلن أنـھ قـد صـنع الـخیر فـي حـیاتـھ. وقـد أّنـب هللا عـینھ فـي الـنھایـة 
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أعـداء أیـوب عـلى اّتـھامـھم إیـاه، واعـترف بـأن أیـوب لـم یـكن مـذنـباً، وأن آالمـھ ھـي آالم 
بريء یجب التسلیم بھا على أنھا سّر ال یستطیع اإلنسان النفاذ إلیھ ببصریتھ. 

وال یـتصدى سـفر أیـوب لـقواعـد الـنظام األدبـي الـسامـي، الـقائـم عـلى الـعدالـة، وھـي الـقواعـد 
الـتي یـعرضـھا الـوحـي بـكامـلھ فـي العھـدیـن الـقدیـم والجـدیـد. لـكن ھـذا الـسفر یـنّبھ فـي الـوقـت 
عـینھ تـنبیھاً جـازمـاً إلـى اسـتحالـة تـطبیق مـبادئ ھـذا الـنظام تـطبیقاً حـصّریـاً، ضـّیقاً، 
سـطحّیاً. فـإذا صـّح أن لـأللـم مـعتى الـقصاص، عـندمـا یـقترن الـقصاص بـالـذنـب، فـلیس 
صـحیحاً أن كـل ألـم یـنشأ عـن الـذنـب وأن لـھ طـابـع الـقصاص. وأیـوب الـصدیـق ھـو خـیر 
بـرھـان عـلى ذلـك فـي العھـد الـقدیـم. ویـطرح الـوحـي الـذي ھـو كـالم هللا، بـوضـوح، مـسألـة 
ألـم الـبريء، األلـم دونـما ذنـب. إن أیـوب لـم یـقاّص، ولـم یـكن ھـناك مـن أسـباب تـوجـب 
إنـزال الـقصاص بـھ، رغـم أنـھ قـد امـتحن امـتحانـاً قـاسـیاً. یـبدو مـن مـقّدمـة الـسفر أن هللا قـد 
سـمح بـامـتحان ھـذا الـرجـل، بـناء عـلى تحـریـض الشـیطان الـذي وضـع بـّر أیـوب أمـام الـرب 
مـوضـع الـشّك واالّتـھام: "أمـّجانـاً یـّتقي أیـوب هللا؟... قـد بـاركـت أعـمال یـدیـھ فـانتشـرت 
أمـوالـھ فـي األرض. ولـكن أبسـط یـدك وأمـسس جـمیع مـا لـھ فـتنظر أال یجـّدف عـلیك فـي 
وجـھك؟"(25). وإذا كـان قـد رضـى الـرب بـأن یجـّرب أیـوب ویـمتحن بـاأللـم، فـقد صـنع 

ذلك لیظھر بّره. أن لأللم طابع امتحان. 
وال یـقول سـفر أیـوب قـول الـوحـي الـفصل فـي ھـذه الـمسألـة. وھـو یـنبئ، نـوعـاً مـا، بـآالم 
المسیـح؛ لكـنھ برـھاـن، بحدـّ ذاتھـ، كاـٍف علـى أن الجـواب علـى السـؤال عنـ معـنى األلمـ ال 
یـرتـبط دونـما اسـتثناء بـالـنظام األدبـي الـقائـم عـلى الـعدالـة وحـدھـا. وإذا كـان لھـذا الـجواب مـا 
یـبّرره، ولـھ قـیمة أسـاسـیة، فـیبدو، مـن جـھة ثـانـیة، أنـھ ال یـشّكل بـرھـانـاً كـافـیاً فـي حـاالت 
مـمائـلة أللـم أیـوب وحسـب، لـكنھ، فـضالً عـن ذلـك، یـفقر مـفھوم الـعدالـة ویـفرغـھ مـن 

محتواه، على نحو ما نجده في الوحي. 
12. یـطرح سـفر أیـوب "قـضّیة" األلـم طـرحـاً "حـاّداً"، ویظھـر كـذلـك أن الـبريء یـتألّـم، 
لكـنھ لمـ یحلـّ القـضّیة. ونالحظ أیضـاً میالً في العھدـ القـدیمـ إلىـ تخطـّي الرـأي القـائلـ بأـن ال 
تفسـیر لـأللـم إالّ أنـھ قـصاص عـلى الخـطیئة، فـیما ینجـلي، بـوضـوح، فـي الـوقـت عـینھ، مـا 
فـي األلـم مـن فـائـدة تـرمـي إلـى الـتأدیـب. ذلـك أن فـي اآلالم الـتي یـنزلـھا هللا بـالـشعب الـمختار 
مـا یـحفز رحـمتھ عـلى اإلصـالح بـغیة الحـمل عـلى االرتـداد: "وھـذه الـنقم لیسـت للھـالك بـل 

لتأدیب امتنا"(26). 
وھكـذا یتـأّكدـ سبـب القـصاص الشـخصي. وأن للـقصاص، بمـوجبـ ھذـا السبـب، معـنى، ال 
ألنـھ یـقابـل شـّر الـمخالـفة الـموضـوعـي بشـّر آخـر، بـل ألنـھ یـمّكن عـلى األخـص مـن إعـادة 
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بـناء الـخیر فـي مـن یـتألّـم. وإن ھـذا الـجانـب مـن األلـم لـبالـغ األھـمیة، وھـو مـتأّصـل تـأّصـالً 
عـمیقاً فـي الـوحـي بمجـملھ، الـقدیـم مـنھ والجـدیـد خـاصـة. ذلـك أن األلـم یـجب أن یـقود إلـى 
االرتـداد، أي إعـادة بـناء الـخیر فـي اإلنـسان الـذي یـمكنھ أن یـتعّرف إلـى رحـمة هللا فـي ھـذه 
الـدعـوة إلـى الـتوبـة. وغـایـة الـتوبـة الـتغلّب عـلى الشـّر الـقابـع فـي اإلنـسان بـأشـكال مـختلفة، 

وتوطید الخیر في اإلنسان وفي عالقاتھ مع اآلخرین، وعلى األخّص مع هللا. 
13. لـكن لـكي نھـتدي إلـى الـجواب الـحقیقي الـواجـب إعـطاؤه عـلى الـسؤال الـمتعلّق 
"بـقضّیة" األلـم، عـلینا أن نـنظر إلـى وحـي الـمحبة اإللھـیة الـتي ھـي الـینبوع األخـیر لـمعنى 
كـل الـكائـنات. والـمحبة ھـي أیـضاً الـینبوع الـفّیاض لـمعنى األلـم الـذي یـبقى دائـماً سـّراً. 
ونـحن نـعرف أن شـروحـنا ال تـفي بـالـموضـوع وتـبقى دونـھ. والمسـیح ھـو مـن یـدخـلنا فـي 
السـّر ویحـملنا عـلى اكـتشاف "قـضّیة" األلـم، عـلى قـدر مـا نسـتطیع أن نـتفّھم سـمّو الـمحبة 

اإللھیة. 
ولـكي نـكتشف مجـّدداً مـعنى األلـم الـعمیق، ونـحن نـتتّبع الـكلمة الـتي أوحـاھـا هللا، یـجب أن 
نـنفتح عـلى اإلنـسان الـمتألـم، مـع أخـذ مـختلف قـواه بـاإلعـتبار. وعـلینا خـاّصـة أن نـقبل نـور 
الـوحـي، ال ألنـھ یـعّبر عـن نـظام الـعدالـة الـسامـي وحسـب، بـل ألن ھـذا الـنور یـضيء ھـذا 
الـنظام بـالـمحبة الـتي ھـي الـینبوع األكـید األسـمى لـكل الـكائـنات. أجـل أن الـمحبة ھـي أكـمل 
یـنبوع لـلجواب عـلى الـسؤال عـن مـعنى األلـم. وھـذا الـجواب قـد أعـطاه هللا لـإلنـسان فـي 

صلیب یسوع المسیح. 
  
 4

یسوع المسیح: 
األلم الذي غلبتھ المحبة. 

  
14. "إن هللا ھـكذا أحـّب الـعالـم حـتى أنـھ بـذل ابـنھ الـوحـید، كـي ال یھـلك كـل مـن یـؤمـن بـھ، 
بـل تـكون لـھ الـحیاة األبـدیـة"(27). ھـذه الـكلمات الـتي فـاه بـھا السـید المسـیح، فـیما كـان 
یحـّدث نـیقودیـموس، تـدخـلنا فـي صـمیم الـعمل الـخالصـي. وھـي تـعلن عـن جـوھـر عـقیدة 
الـفداء المسـیحیة، أي الھـوت الـخالص. والـخالص مـعناه التحـریـر مـن الشـّر، وھـو بـالـتالـي 
مـرتـبط ارتـباطـاً وثـیقاً بـمسألـة األلـم. وإن هللا، وفـقاً لـلكالم الـموّجـھ إلـى نـیقودیـموس، قـد بـذل 
ابـنھ فـي سـبیل "الـعالـم"، لیحـّرر اإلنـسان مـن الشـّر الـذي یـتضّمن فـي ذاتـھ مـبّرر األلـم 
األخـیر، الـمطلق. وتشـیر، فـي الـوقـت عـینھ، لـفظة "بـذل" إلـى وجـوب تـحقیق ھـذا التحـریـر 
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بـواسـطة االبـن الـوحـید، عـبر آالمـھ. وفـي ھـذا تتجـلّى مـحبة االبـن الـوحـید، غـیر الـمتناھـیة، 
ومـحبة اآلب الـذي "بـذل"، لھـذا السـبب، ابـنھ. وھـذه الـمحبة لـإلنـسان، والـمحبة "لـلعالـم"، 

ھي المحبة الخالصیة. 
ونـدخـل ھـنا فـي جـانـب جـدیـد مـن مـوضـوعـنا. وھـذا مـا یـجب أن نـضعھ، بـوضـوح، أمـام 
األذھـان مـّنا، ونـحن نـعالـج مـعاً ھـذا الـموضـوع. وھـذا الـجانـب ھـو غـیر ذاك الـذي حـّدد 
الـبحث فـي مـعنى األلـم وحـصره، نـوعـاً مـا، ضـمن حـدود الـعدالـة. أنـھ جـانـب الـفداء الـذي 
یـبدو أن كـالم أیـوب الـصدیـق، عـلى مـا ورد فـي العھـد الـقدیـم عـلى األقـّل، فـي الـطبعة 
الـدارجـة، قـد تـنّبأ عـنھ: "إنـي لـعالـم بـأن فـادّي حـّي وسـیقوم... ومـن جسـدي أعـایـن 
هللا"(28). وإذا كـان قـد اّتـجھ تـفكیرنـا حـتى اآلن، وقـبل كـّل، إلـى األلـم، نـوعـاً مـا، فـي 
صـیغتھ الـزمـنّیة الـمتعّددة (وآالم أیـوب الـصدیـق ھـي مـن ھـذا الـنوع)، فـإن الـكالم الـمشار 
إلـیھ سـابـقاً والـمقتطف مـن حـدیـث یـسوع إلـى نـیقودیـموس، یـنظر فـي األلـم بـمعناه الـرئیسـي 
والـنھائـي. ألن هللا یـبذل ابـنھ الـوحـید، "لـكیال یھـلك" اإلنـسان. وقـد حـّدد قـّوة ھـذه الـكلمة 

"لكیال یھلك" على وجھ الدّقة، ما تبعھا وھو "بل تكون لھ الحیاة". 
"ویــموت" اإلنــسان، عــندمــا "یــفقد الــحیاة األبــدیــة". وال یــتعارض مــع الــخالص األلــم 
الـزمـني، أّیـاً یـكن ھـذا األلـم، بـل األلـم األكـید، الـثابـت، الـذي ال یـتغّیر، أي فـقدان الـحیاة 
األبـدیـة، ورفـض هللا اإلنـسان، والھـالك. لـقد "بـذل" االبـن الـوحـید مـن أجـل الـناس لـیدفـع 
عـن اإلنـسان خـاصـة ھـذا الشـّر، أي األلـم األكـید، الـثابـت، الـذي ال یـتغّیر. فـعلیھ اذن، 
انـطالقـاً مـن رسـالـتھ الـخالصـّیة، أن یـنفذ إلـى أعـماق جـذور األلـم الـتي ینتشـر مـنھا ھـذا األلـم 
فـي تـاریـخ البشـر. وجـذور األلـم الـعمیقة ھـذه، مـتأّصـلة فـي الخـطیئة والـموت. وھـي فـي 
أسـاس فـقدان الـحیاة األبـدیـة. وتـقوم رسـالـة االبـن الـوحـید عـلى الـتغلّب عـلى الخـطیئة 

والموت. وقد تغلّب على الخطیئة بطاعتھ حتى الموت، وتغلّب على الموت بقیامتھ. 
15. عـندمـا یـقال أن المسـیح قـد نـفذ بـرسـالـتھ مـن الشـّر إلـى جـذوره، نـفّكر ال بـالشـّر واأللـم 
األكـید، الـثابـت الـذي ال یـتغّیر، األخـروي (لـكیال "یھـلك اإلنـسان، بـل تـكون لـھ الـحیاة 
األبـدیـة")، وحسـب، بـل أیـضاً – عـلى األقـّل جـانـبّیاً – بـالشـّر واأللـم بـمفھومـھ الـزمـني 
والـتاریـخي. ألن الشـّر مـرتـبط بـالخـطیئة والـموت. ورغـم أنـھ یـجب الـحكم، بـفطنة بـالـغة، 
عـلى األلـم البشـري كـأنـھ نـتیجة لخـطایـا مـلموسـة (ھـذا مـا یـوحـي بـھ مـثل أیـوب الـصدیـق)، 
فـال یـمكن فـصلھ عـن الخـطیئة األصـلّیة، أي عـن تـلك الـتي یـدعـوھـا الـقدیـس یـوحـنا "خـطیئة 
الـعالـم"(29)، عـن الـحالـة االثـمّیة، حـالـة األعـمال الـشخصیة والـتطّورات اإلجـتماعـیة فـي 
تـاریـخ اإلنـسان. ورغـم أنـھ ال یـجوز ھـنا تـطبیق قـاعـدة االرتـباط الـمباشـر الـضّیقة (عـلى مـا 
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فـعل أصـدقـاء أیـوب الـثالثـة)، فـال یـجوز التخـلّي عـن الـقول بـأن آالم البشـر تـنبع مـن أنـواع 
االنغماس في الخطیئة. 

وھـذا مـا یحـدث بـشأن الـموت. وھـو غـالـباً مـا یـنتظر عـلى أنـھ خـالص مـن آالم ھـذه الـحیاة. 
ولـكن ال یـمكن أن یـخفى عـلى أحـد، فـي الـوقـت عـینھ، أنـھ یـشكل خـاتـمة نـھائـیة لـعمل اآلالم 
الـممیت، سـواء أكـان فـي الجسـد وأجھـزتـھ، أم فـي الـنفس. ویحـمل الـموت مـعھ، قـبل كـل، 
تـفكیك شـخصیة اإلنـسان النفسـیة والجسـدیـة بـكامـلھا. وتـبقى الـنفس مسـتمّرة فـي الـوجـود 
مـنفصلة عـن الجسـد. أمـا الجسـد فـیخضع شـیئاً فشـیئاً لـالنـحالل، وفـقاً لـكالم الـرب اإللـھ 
الـذي فـاه بـھ بـعد ارتـكاب اإلنـسان الخـطیئة، فـي بـدء تـاریـخھ األرضـي: "إنـك تـراب، وإلـى 
الـتراب تـعود"(30). ولھـذا، وبـالـرغـم مـن أن الـموت لـیس ألـماً، بـما لـلكلمة مـن مـعنى 
زمـني، ولـو أنـھ یـفوق، نـوعـاً مـا، جـمیع اآلالم، فـالشـّر الـذي یـختبره اإلنـسان فـیھ یحـمل 
طـابـع أمـر نـھائـي یـشمل كـل شـيء. إن االبـن الـوحـید یحـّرر اإلنـسان، بـعملھ الـخالصـي، مـن 
الخـطیئة والـموت. لـقد أزال، بـداءة بـدء، مـن تـاریـخ البشـر سـلطان الخـطیئة الـتي مـّدت 
جـذورھـا، بـإغـواء مـن الـروح الشـّریـر، مـنذ الخـطیئة األصـلّیة، ووھـب اإلنـسان الـقدرة عـلى 
الـعیش فـي الـنعمة الـمبّررة. وبـعد اإلنـتصار عـلى الخـطیئة، قـضى أیـضاً عـلى سـلطان 
الـموت، وفـتح بـقیامـتھ الـطریـق لـقیامـة األجـساد الـعتیدة. وكـال األمـریـن ال بـّد مـنھما "لـلحیاة 
األبـدیـة"، أعـني لـسعادة اإلنـسان المّتحـد بـاz، الـتي ال تـتغّیر. وھـذا یـعني بـالنسـبة إلـى 

المخلّصین أن األلم قد زال تماماً، بالنظر إلى اآلخرة. 
وبــنتیجة عــمل المســیح الــخالصــي، یــحیا اإلنــسان عــلى األرض، عــلى رجــاء الــحیاة 
والـقداسـة األبـدّیـتین. وبـالـرغـم مـن أن االنـتصار الـذي حـّققھ المسـیح عـلى الخـطیئة والـموت، 
بـصلیبھ وقـیامـتھ، ال یـزیـل اآلالم الـزمـنیة فـي حـیاة اإلنـسان، وال یحـّرر مـن اآلالم الـحیاة 
البشـریـة فـي مـفھومـھا الـتاریـخي الـكامـل، فـھو یـلقي عـلى ھـذا الـمفھوم بـكامـلھ، وعـلى كـل 
ألـم، نـوراً جـدیـداً، ھـو نـور الـخالص. وھـذا ھـو نـور اإلنـجیل، أي الـبشارة الـصالـحة. وفـي 
وسـط ھـذا الـنور، نجـد الـحقیقة الـتي ظھـرت فـي الحـدیـث مـع نـیقودیـموس: "إن هللا ھـكذا 
أحـب الـعالـم حـتى أنـھ بـذل ابـنھ الـوحـید"(31). وھـذه الـحقیقة تـغّیر مـن األسـاس تـاریـخ 
اإلنـسان وأوضـاعـھ األرضـّیة: رغـم وجـود الخـطیئة الـتي تـأّصـلت فـي ھـذا الـتاریـخ، سـواء 
أكـانـت إرثـاً أصـلیاً، أم "خـطیئة الـعالـم"، أم مجـموعـة خـطایـا شـخصیة، قـد أحـّب هللا اآلب 
ابـنھ الـوحـید، أعـني أنـھ یـحبھ دائـماً، ثـم "بـذل" ھـذا االبـن، فـي الـزمـن، بسـبب ھـذه الـمحبة 
الـتي تـتغلّب عـلى كـل شـيء، لـكي یـنفذ إلـى أصـل الشـّر البشـري، ویـصل، ھـكذا بـطریـقة 

خالصیة، إلى عالم األلم بكاملھ الذي یشترك فیھ اإلنسان. 
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16. لـقد اقـترب السـید المسـیح بـاسـتمرار، لـدى قـیامـھ بـعملھ الـرسـولـي فـي جـانـب الـشعب 
اإلسـرائـیلي، مـن عـالـم األلـم البشـري. "فـمّر وھـو یـصنع الـخیر"(32). وقـد وّجـھ عـملھ 
ھـذا، قـبل كـّل، إلـى الـمرضـى والـمحتاجـین إلـى الـمساعـدة. فـشفى الـمرضـى، وعـّزى 
الحــزانــى، وأطــعم الــجیاع، وأنــقذ الــناس مــن الــصمم والــعمى، والــبرص، والشــیطان، 
ومـختلف الـعاھـات الجسـدیـة، ورّد الـحیاة، ثـالثـاً، إلـى مـوتـى. وكـان یـتأّثـر لـكل ألـم بشـري 
یـصیب الجسـد والـنفس. وكـان فـي الـوقـت عـینھ یـعلّم ویـرّكـز تـعلیمھ عـلى "الـطوبـى 
الـثمانـي" الـموّجـھة إلـى مـن أصـابـتھم آالم مـختلفة فـي الـحیاة الـزمـنّیة، وھـم "الـمساكـین 
بـالـروح، والحـزانـى، والـجیاع والـعطاش إلـى الـبّر، والمضطھـدیـن مـن أجـل الـبّر"، والـذیـن 
یـلعنھم الـناس ویضطھـدونـھم، ویـّتھمونـھم زوراً بـارتـكاب أنـواع الشـّر، مـن أجـل المسـیح...

(33). ھذا ما أورده مّتى. أّما لوقا فیذكر صراحة "الجیاع اآلن"(34). 
وعـلى كـل حـال، قـد اقـترب المسـیح عـلى األخـص مـن عـالـم األلـم البشـري بـحیث أنـھ أخـذ 
ھـذا األلـم. وھـو، مـّدة قـیامـھ بـنشاطـھ الـعام، لـم یـعان مـن الـتعب، والـحاجـة إلـى مـسكن، 
وإسـاءة أقـرب الـناس إلـیھ فـھمھ وحسـب، بـل قـد ضـرب، قـبل كـّل، حـولـھ نـطاٌق مـن الـحقد 
أخـذ یـضیق مـع األیـام، وراحـت تـنكشف مـع األیـام أیـضاً نـّیات الـسوء الـرامـیة إلـى إزالـتھ 
مـن عـالـم األحـیاء. وكـان المسـیح واعـیاً لھـذا األمـر، وغـالـباً مـا حـّدث تـالمـیذه عـّما یـنتظره 
مـن آالم ومـوت، فـقال لـھم: "ھـا نـحن صـاعـدون إلـى أورشـلیم، وابـن اإلنـسان یسـلّم إلـى 
عـظماء الـكھنة والـكتبة، فـیحكمون عـلیھ بـالـموت، ویسـلّمونـھ إلـى األمـم، فیھـزأون بـھ، 

ویجلدونھ، ویتفلون في وجھھ، ویقتلونھ، وفي الیوم الثالث یقوم"(35). 
ومـضى السـید المسـیح إلـى مـالقـاة آالمـھ ومـوتـھ، وھـو واع كـل الـوعـي، رسـالـتھ الـتي كـان 
یـجب أن تـتّم بھـذه الـطریـقة. وكـان عـلیھ أن یـعمل، بـواسـطة آالمـھ ھـذه، عـلى أالّ "یھـلك 
اإلنـسان، بـل تـكون لـھ الـحیاة األبـدیـة". وكـان عـلیھ أن یـنزل بـصلیبھ إلـى أصـل الشـرّ 
الـكامـن فـي تـاریـخ اإلنـسان، ونـفوس البشـر. وكـان ال بـّد مـن إتـمام عـمل الـخالص بـصلیبھ، 

وھو العمل الذي یحمل، بموجب قصد المحبة األزلیة، طابع الفداء. 
ولھـذا وّبـخ السـید المسـیح بـطرس تـوبـیخاً قـاسـیاً، عـندمـا سـعى ھـذا إلـى إقـناعـھ بـإطـّراح فـكرة 
األلـم والـموت عـلى الـصلیب (36). وعـندمـا ألـقي الـقبض عـلیھ فـي بسـتان الـجسمانـیة، 
وحـاول بـطرس عـینھ الـدفـاع عـنھ بـالسـیف، قـال لـھ المسـیح: "ارجـع سـیفك إلـى غـمده... 
فـكیف إذاً تـتّم الـكتب، بـأنـھ یـجب أن یـصیر ھـكذا؟"(37). ثـم قـال: "الـكأس الـتي أعـطانـیھا 
أبـي، أال أشـربـھا؟"(38). ویظھـر ھـذا مـن اإلنـجیل – كـم كـان المسـیح متشـّبعاً مـن ھـذه 
الـفكرة الـتي أفـصح عـنھا فـي حـدیـثة إلـى نـیقودیـموس: "إن هللا ھـكذا أحـب الـعالـم حـتى أنـھ 
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بـذل ابـنھ الـوحـید، كـي ال یھـلك كـل مـن یـؤمـن بـھ، بـل تـكون لـھ الـحیاة األبـدیـة"(39). 
ومشـى المسـیح لـیقاسـي آالمـھ، وھـو مـدرك قـوتـھا الـخالصـیة، وتـقّدم، عـمالً بـإرادة أبـیھ، 
مشـتركـاً عـلى األخـّص مـع أبـیھ فـي ھـذه الـمحبة الـتي أحـّب بـھا اآلب الـعالـم واإلنـسان فـي 

العالم. ولھذا كتب بولس عن المسیح: "أحّبني وبذل نفسھ دوني"(40). 
17. كـان البـّد مـن أن یـتّمم الـكتاب. وھـناك مـواضـع مسـیحانـیة كـثیرة مـن العھـد الـقدیـم 
سـبقت فـأعـلنت آالم مسـیح الـرب اآلتـي. وإن أشـّدھـا تـأثـیراً فـي الـنفوس مـا دعـي بـالنشـید 
الـرابـع لـخادم یـھوه الـذي ورد فـي سـفر أشـعیا. ویـعرض الـنبي الـذي سـّمي بـحق "اإلنـجیل 
الـخامـس" فـي ھـذا النشـید صـورة آالم الـخادم بـالـوان زاھـیة، حـّیة حـتى لـیخّیل مـعھا أنـھ 
كـان قـد رآھـا رؤیـة الـعین: عـین الجسـد وعـین الـعقل. وفـي ضـوء آیـات أشـعیا تظھـر آالم 
المسـیح أوضـح تـعبیراً وأشـّد تـأثـیراً فـي الـنفوس مـنھا فـي نـصوص اإلنـجیلیین ذاتـھم. 
والـیكم رجـل األلـم الـحقیقي عـلى مـا یـبدو لـنا أمـام الـعیون: "ال صـورة لـھ وال بـھاء فـننظر 
إلـیھ... مـزدرى ومخـذول مـن الـناس، رجـل اوجـاع، ومـتمّرس بـالـعاھـات، كـأنـھ مـثل مـن 
نسـتر وجـھنا عـنھ، مـزدرى، فـلم نـعبأ بـھ. إنـھ لـقد أخـذ عـاھـاتـنا، وحـمل أوجـاعـنا. فحسـبناه ذا 
بـرص، مـضروبـاً مـن هللا ومـذلّـال. جـرح ألجـل مـعاصـینا، وسـحق ألجـل آثـامـنا. فـتأدیـب 
سـالمـنا عـلیھ، وبشـدخـھ شـفینا. كـلّنا ضـللنا كـالـغنم، كـل واحـد مـال إلـى طـریـقھ، فـألـقى الـرب 

علیھ اثم كلّنا"(41). 
ویـنطوي نشـید الـخادم الـمتألّـم عـلى وصـف یـمكننا أن نـرى فـیھ، إلـى حـّد مـا، مـراحـل آالم 
المسـیح فـي دقـائـقھا: الـقاء الـقبض، واألذالل، والـصفع، والـتفل، وامـتھان كـرامـة الـسجین، 
والـحكم الـظالـم، وأخـیراً الجـلد، وإكـلیل الـشوك الـموضـوع عـلى رأسـھ، والھـزء، ودرب 

الصلیب، والصلب، والنزاع. 
وإن مـا یـؤّثـر فـي الـنفوس مـن كـالم الـنبي أكـثر مـن وصـف ھـذه اآلالم، إنـما ھـو عـمق 
ذبـیحة المسـیح. وھـوذا، رغـم أنـھ بـريء، یـتقّبل جـمیع آالم الـناس ألنـھ یـأخـذ عـلى عـاتـقھ 
جـمیع الخـطایـا: "فـالـقى الـرب عـلیھ اثـم كـلّنا" : كـل اثـم اإلنـسان بـسعتھ وعـمقھ، أصـبح 
السـبب الـحقیقي أللـم الـفادي. وإذا "قـیس" األلـم بـقیاس الشـّر المتحـّمل، فـإن كـالم الـنبي 
یـفسح فـي الـمجال لـنفھم عـظم ھـذا الشـّر، وھـذا األلـم الـذي تحـّملھ المسـیح. ویـمكن الـقول 
ھـنا أن األلـم ھـو ألـم "بـالـوكـالـة"، ولـكنھ قـبل كـّل "ألـم فـاٍد". إن رجـل اآلالم فـي ھـذه الـنبّوة، 
ھـو فـي الـحقیقة، "حـمل هللا حـامـل خـطایـا الـعالـم"(42). وبـآالمـھ أزیـلت الخـطایـا، ألنـھ ھـو 
وحـده، بـما أنـھ االبـن الـوحـید، اسـتطاع أن یـأخـذھـا عـلى عـاتـقھ ویحـملھا بھـذه الـمحبة الـتي 
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خـّص بـھا اآلب، والـتي تـغلب شـّر أّیـة خـطیئة. لـقد قـضى، نـوعـاً مـا، عـلى ھـذا الشـّر فـي مـا 
للعالقات بین هللا والبشر من شبھ مدى روحي، ومأل ھذا المدى صالحاً. 

ونـبلغ ھـنا ثـنائـیة طـبیعة الـشخص الـذي تحـّمل األلـم الـفادي. إنـھ ھـو مـن یـصنع الـفداء بـآالمـھ 
ومـوتـھ عـلى الـصلیب، االبـن الـوحـید، الـذي "بـذلـھ" هللا. وفـي الـوقـت عـینھ إن ھـذا االبـن، 
الـمساوي لـآلب فـي الـجوھـر، یـتألـم كـإنـسان. ذلـك إن أللـمھ مـفھومـاً بشـریـاً ولـھ أیـضاًً – مـّرة 
واحـدة فـي تـاریـخ البشـر – مـن الـعمق والـقّوة مـا یـجعلھ – رغـم كـونـھ بشـریـاً – فـوق كـل 
مـقابـلة مـع أّي ألـم سـواه، مـن حـیث الـعمق والـقسوة، ألن اإلنـسان الـمتألّـم كـشخص ھـو ابـن 
هللا الـوحـید: "الـھ مـن الـھ". ولھـذا إنـھ ھـو وحـده، االبـن الـوحـید، مـن یسـتطیع أن یـلّف الشـّر، 
عــلى مــداه، ھــذا الشــّر الــقابــع فــي خــطیئة اإلنــسان: فــي كــل خــطیئة، وفــي الخــطیئة 

"الشاملة"، وفقاً لمفھوم حیاة البشر التاریخیة على األرض. 
18. یـمكن الـقول أن األفـكار الـتي عـرضـناھـا سـابـقاً تـقود رأسـاً إلـى بسـتان الـجسمانـیة، 
وإلـى الجـلجلة حـیث تـّم نشـید الـخادم الـمتألـم، عـلى مـا ورد فـي سـفر أشـعیا. ولـكن قـبل أن 
نـذھـب قـدمـاً، لـنتل مـن النشـید اآلیـات الـتالـیة الـتي تـنبئ أنـباء نـبویـاً عـن آالم الـجسمانـیة 
والجـلجلة. وقـد أخـذ الـخادم الـمتألّـم طـوعـاً واخـتیاراً – وھـذا أیـضاًً ال بـّد مـنھ لـعرض آالم 

المسیح عرضاً صحیحاً – على عاتقھ ھذه اآلالم التي أشرنا إلیھا: 
"قـّدم وھـو خـاضـع، ولـم یـفتح فـاه، كـشاة سـیق إلـى الـذبـح، وكحـمل صـامـت أمـام الـذیـن 
یجـّزونـھ، ولـم یـفتح فـاه. مـن الـضیق والـقضاء أخـذ. مـن جـیلھ مـن أھـّتم؟ ألنـھ انـقطع مـن 
 ً أرض األحـیاء؛ وألجـل مـعصیة شـعبھ أصـابـتھ الـضربـة. مـنح قـبراً مـع الـمنافـقین، وجـدثـا

مع األغنیاء، ألنھ لم یصنع جوراً ولم یوجد في فمھ مكر"(43). 
یـتألّـم المسـیح طـوعـاً، ویـتألّـم بـریـئاً. ویـتقّبل بـألـمھ ھـذا الـسؤال – غـالـباً مـا یـطرحـھ الـناس – 
الـذي أعـلن عـنھ بـطریـقة حـازمـة فـي كـتاب أیـوب. لـكن المسـیح ال یحـمل مـعھ الـسؤال عـینھ 
وحسـب، (وھـذا مـا یـفعلھ بـطریـقة أكـثر حـزمـاً، ألنـھ، إذا كـان إنـسانـاً كـأّیـوب، فـھو أیـضاً ابـن 
هللا الـوحـید)، بـل یحـمل أیـضاً أكـمل جـواب یـمكن إعـطاؤه عـن ھـذا الـسؤال. وقـل أن 
الـجواب یخـرج، عـلى حـّد مـا، مـن الـمعدن الـذي صـیغ مـنھ الـسؤال. ذلـك أن السـید المسـیح 
یـجیب عـلى الـسؤال عـن األلـم ومـعنى األلـم ال بـتعلیمھ وحسـب، أي بـالـبشارة الـصالـحة، 
إنـما، عـلى األخـّص، بـألـمھ الـذي یـنغرس انـغراسـاً عـضوّیـاً ال یـنفصم فـي تـعلیم ھـذه الـبشارة 
الـصالـحة. وبـعد فھـذه ھـي الـكلمة األخـیرة، الـموجـزة، عـن ھـذا الـتعلیم: "كـلمة... الـصلیب"، 

على ما قال القدیس بولس (44). 
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و"كـلمة الـصلیب" ھـذه تـضفي عـلى صـورة الـنبّوة الـقدیـمة حـقیقة أبـدیـة. وھـناك مـواضـع 
كـثیرة، وخـطب عـدیـدة تشھـد، طـوال مـّدة تـعلیم السـید المسـیح الـعلني، كـیف أنـھ یـقبل، مـنذ 
الـبدء، ھـذه اآلالم، الـتي ھـي إرادة اآلب مـن أجـل خـالص الـعالـم. ویـبدو أن الخـطوة 
األخـیرة ھـنا ھـي الـصالة فـي بسـتان الـجسمانـیة وقـد ھـتف فـیھا قـائـالً: "یـا ابـتاه، إن كـان 
یسـتطاع أن تـعبر ھـذي الـكأس عـّني. ولـكن ال كـما أشـاء، بـل كـما تـشاء"(45). ثـم قـال: "یـا 
ابـتاه، إن كـان ال یسـتطاع أن تـعبر ھـذي الـكأس دون أن أشـربـھا، فـلیكن مـا تـشاء"(46). 
وفـي ھـذا الـكالم كـثیر مـن الـبالغـة. إنـھ یـثبت بـطاعـتھ حـقیقة ھـذه الـمحبة الـتي یـحیط بـھا 
االبـن الـوحـید اآلب، ویشھـد، فـي الـوقـت عـینھ، لـحقیقة األلـم. وكـالم المسـیح یـثبت بـبساطـة 
تـاّمـة حـقیقة األلـم البشـري ھـذا كـل اإلثـبات: واأللـم مـعناه تحـّمل الشـّر الـذي یـرتـعد اإلنـسان 

فرقاً أمامھ، فیقول "لتعبر عّني" كما قال المسیح في بستان الجسمانیة. 
وتـؤّكـد ھـذه الـعبارة، فـي وقـت مـعاً، مـا فـي األلـم – الـذي اسـتطاع اإلنـسان، الـذي ھـو ابـن 
هللا وحـده، أن یـختبره – مـن عـمق وقـسوة ال مـثیل لـھما. وتـؤّكـد ھـذیـن الـعمق والـعنف 
الـلذیـن تـساعـد الـكلمات الـنبوّیـة الـمشار إلـیھا آنـفاً بـطریـقتھا عـلى أن نـتفّھمھا. وال یـمكننا، 
طـبعاً، أن نـتفّھمھا كـل الـفھم (ولـیتسّنى لـنا ذلـك، یـجب أن نـنفذ إلـى سـّر مـن تحـّمل ھـذا األلـم 
وھـو سـّر الھـي وبشـري)، لـكننا نـدرك، عـلى األقـل، الـفرق (وفـي الـوقـت عـینھ الشـبھ) الـذي 
یـمكنھ أن یـقوم بـین كـل ألـم یـقاسـیھ اإلنـسان وعـذاب االلـھ – اإلنـسان. والـجسمانـیة ھـي 
الـمكان الـذي تجـلّى فـیھ ھـذا األلـم لـبصیرة المسـیح تجـلّیاً شـبھ نـھائـي، وفـقاً لـلحقیقة الـتي 

أعلنھا النبّي عن الشّر الكامن في األلم. 
وبـعد الـكالم الـذي تـرّدد فـي بسـتان الـجسمانـیة، یـأتـي ذاك الـذي قـیل عـلى الجـلجلة، وھـو 
یـؤّكـد عـمق األلـم الـذي قـاسـاه، وھـو عـمق فـریـد فـي تـاریـخ الـعالـم. عـندمـا صـرخ المسـیح 
قـائـالً: "الھـي، الھـي، لـماذا تـركـتني؟" ال یـعرب قـولـھ فـقط عـن ھـذا التخـلّي الـذي غـالـباً مـا 
ورد ذكـره فـي العھـد الـقدیـم، وعـلى األخـّص فـي الـمزمـور 22 ]21[ الـذي اقـتطف مـنھ 
ھـذا الـقول (47). لـكن یـمكن الـقول أن اإلعـراب عـن ھـذا التخـلّي نـاجـم عـن حـالـة االتـحاد 
غـیر الـمنفصم بـین االبـن واآلب، وإنـھ نـاجـم ألن اآلب "ألـقى عـلیھ اثـم كـلّنا"(48)، عـلى 
غـرار مـا قـال الـقدیـس بـولـس: "ذاك الـذي لـم یـكن یـعرف الخـطیئة، جـعلھ هللا خـطیئة 
ألجـلنا، لـنصیر بـھ بـّر هللا"(49). وفـي الـوقـت عـینھ، ومـع ھـذا الـعبء الـمخیف، اخـتبر 
المسـیح – وھـو یـقّیم "كـّل" الشـّر الـكامـن فـي الخـطیئة والـقائـم عـلى نـبذ هللا – مـا فـي اتـحاد 
االبـن بـاآلب مـن عـمق الھـي، واخـتبر اخـتباراً ال یـعّبر عـنھ بشـریـاً ھـذا األلـم الـذي ھـو 
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انـفصال عـن اآلب وطـالق مـعھ وقـطع الـصلة بـھ. لـكنھ، بـواسـطة ھـذا األلـم، اتـّم الـفداء 
واستطاع أن یقول وھو یلفظ انفاسھ "لقد تّم"(50). 

یـمكن الـقول أن الـكتاب قـد تـّم، وتـحّققت إلـى األبـد كـلمات نشـید الـخادم الـمتألّـم: "والـرب 
رضـي أن یـسحقھ بـالـعاھـات"(51). إن ألـم الـناس قـد بـلغ ذروتـھ فـي آالم المسـیح. وارتـدت 
ھـذه اآلالم، فـي الـوقـت عـینھ، بـعداً جـدیـداً كـل الجـّدة، ودخـلت فـي إطـار جـدیـد: فـارتـبطت 
بـالـمحبة، الـمحبة الـتي حـّدث عـنھا السـید المسـیح نـیقودیـموس، الـمحبة الـتي تـولّـد الـخیر، 
وتـولّـده، حـتى مـن الشـّر، وتـولّـده بـاأللـم، كـما أن خـیر الـعالـم األسـمى، خـیر افـتداء البشـر، 
اسـتخرج مـن صـلیب المسـیح، وال یـزال یـفیض مـنھ بـاسـتمرار. فـأصـبح صـلیب المسـیح 
الـینبوع الـذي تجـري مـنھ مـاء الـحیاة (52). وعـلینا أن نـعود مجـدداً فـنلقي فـي الـصلیب 

السؤال عن معنى األلم، فنجد فیھ الجواب النھائي عن ھذا السؤال. 
  
 5

مشاركون في آالم المسیح 
  

19. إن ھـذا النشـید، نشـید الـمتألّـم، الـذي أورده سـفر أشـعیا، یـقودنـا إلـى مـثل ھـذیـن الـسؤال 
والجواب، عبر اآلیات التالیة: 

"إنـھ إذا جـعل نـفسھ ذبـیحة اثـم، یـرى ذرّیـة، وتـطول أّیـامـھ، ومـرضـاة الـرب تـنجح عـلى 
یـده. ألجـل عـناء نـفسھ، یـرى الـنور ویشـبع. وبـعلمھ، یـبّرر الـصدیـق، عـبدي، كـثیریـن وھـو 
یحـمل آثـامـھم. فـلذلـك أجـعل الـكثیریـن نـصیباً لـھ، ویـقتسم الـغنائـم واألعـزاء، ألنـھ أفـاض 

للموت نفسھ وأحصي مع العصاة وھو حمل خطایا كثیرین وشفع في العصاة"(53). 
ویـمكن الـقول أن كـل ألـم بشـري أصـبح، مـع آالم المسـیح، فـي وضـع جـدیـد. ویـبدو أن 
أیـوب قـد سـبق فـشعر بھـذا الـوضـع، عـندمـا قـال: "إنـي لـعالـم بـأّن فـادّي حـّي.."(54)، وأنـھ 
وّجـھ، صـوب ھـذا الـوضـع، ألـمھ الـذي، لـوال الـفداء، لـما كـان بـاإلمـكان أن یتجـلّى لـھ بـملء 
مــعناه. وفــي الــصلیب، لــم یــتّم الــفداء وحســب، بــل أفــتدي أیــضاً األلــم البشــري عــینھ. 
والمسـیح – دونـما ذنـب مـنھ – حـمل فـي ذاتـھ "كـل شـّر الخـطیئة". وبـإخـتبار ھـذا الشـّر، 
تحـّدد مـدى آالم المسـیح الـذي یـفوق كـل قـیاس، وھـي آالم أصـبحت ثـمناً لـلفداء. وعـن ھـذا 
تـكلّم أشـعیا فـي نشـیده عـن الـخادم الـمتألّـم، وعـنھ تحـّدث، فـي أّیـامـھم، شـھود العھـد الجـدیـد 
الـذي أبـرم بـدم المسـیح. وإلـیكم مـا یـقول بـطرس الـرسـول فـي رسـالـتھ األولـى: "فـأنـتم 
تـعرفـون أنـكم مـا افـتدیـتم بـالـفانـي مـن الـذھـب والـفّضة مـن أعـمالـكم الـباطـلة الـتي أخـذتـموھـا 
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عــن آبــائــكم، بــل بــدم كــریــم، دم الحــمل الــذي ال عــیب فــیھ وال دنــس، الــذي ھــو 
المسـیح"(55). ویـقول بـولـس الـرسـول فـي رسـالـتھ إلـى الـغالطـیین: "بـذل نـفسھ عـن 
خـطایـانـا، لـینّجینا مـن ھـذا الـعالـم الشـریـر"(56)، وكـذلـك فـي رسـالـتھ األولـى إلـى 

الكورنتیین: "ألنكم بثمن اشتریتم. فمّجدوا هللا اآلن بجسدكم"(57). 
بھـذه الـعبارات وبـمثلھا یتحـّدث شـھود العھـد الجـدیـد عـن عـظمة الـفداء الـذي تـّم بـدم المسـیح. 
لـقد تـألّـم الـفادي مـكان اإلنـسان ومـن أجـل اإلنـسان، فـأصـبح لـكل إنـسان نـصیبھ فـي الـفداء. 
وكـّل مـن یـدعـى إلـى الـمشاركـة فـي األلـم الـذي تـّم بـھ الـفداء، یـدعـى إلـى الـمشاركـة فـي األلـم 
الـذي بـھ افـتدي أیـضاً كـل ألـم بشـري. وعـندمـا أتـّم المسـیح الـفداء بـآالمـھ، رفـع فـي الـوقـت 
عـینھ األلـم البشـري إلـى درجـة الـفداء. فـكل إنـسان بـإمـكانـھ أن یشـترك فـي ألـمھ بـآالم 

المسیح الفادیة. 
20. ویـعرب العھـد الجـدیـد عـن ھـذه الـفكرة فـي مـواضـع عـدیـدة وقـد كـتب بـولـس الـرسـول 
فـي رسـالـتھ الـثانـیة إلـى الـكورنـتیین، قـائـال: "یشـّتد عـلینا الـضیق مـن كـل جـانـب وال نـنسحق، 
نحـار فيـ أمرـناـ وال نیـأس، یضطھدـناـ النـاس وال یتخلـّى عنـا هللا، نسـقط فيـ الصـراع وال 
نھـلك، نحـمل فـي أجـسادنـا كـل حـین آالم مـوت یـسوع، لتظھـر حـیاتـھ أیـضاً فـي أجـسادنـا. 
ومـا دمـنا عـلى قـید الـحیاة، فـنحن لـلموت مـن أجـل یـسوع لتظھـر فـي أجـسادنـا الـفانـیة حـیاة 
یـسوع أیـضاً... عـارفـین أن هللا الـذي أقـام الـرب یـسوع مـن بـین األمـوات، سـیقیمنا نـحن 

أیضاًً مع یسوع"(58). 
وتحــّدث الــقدیــس بــولــس عــن أنــواع اآلالم، وعــلى األخــّص، عــن تــلك الــتي قــاســاھــا 
المسـیحیون األولـون مـن "أجـل یـسوع". وكـان مـن شـأن ھـذه اآلالم أن تـفسح فـي الـمجال 
لـمن وّجھـت إلـیھم ھـذه الـرسـالـة، لیشـتركـوا فـي عـمل الـفداء الـذي تـّم بـفضل آالم الـفادي 
ومـوتـھ. ومـا كـانـت الـقیامـة بـما فـیھا مـن قـّوة بـالغـة إالّ لـتتّم مـا فـي الـصلیب مـن قـّوة بـالغـة. 
وفـي الـقیامـة یجـد اإلنـسان نـوراً جـدیـداً كـل الجـّدة یـساعـده عـلى مـواصـلة سـیره وسـط 
ظـلمات اإلمـتھانـات والـعثرات والـشك واالضـطھاد. ولھـذا كـتب الـرسـول فـي رسـالـتھ 
الـثانـیة إلـى الـكورنـتیین أیـضاً: "ألنـھ كـما تـتكاثـر أوجـاع المسـیح فـینا، یـكثر بـالمسـیح عـزاؤنـا 
أیـضاً"(59). وفـي مـكان آخـر شـّجع مـن خـاطـبھم بـرسـالـتھ فـكتب إلـیھم یـقول: "ورّبـنا یسـّدد 
قـلوبـكم إلـى مـحبة هللا وثـبات المسـیح"(60). ویـقول فـي رسـالـتھ إلـى الـرومـانـیین: "یـا 
اخـوتـي، انـاشـدكـم بـمراحـم هللا أن تـقیموا مـن أجـسادكـم ذبـیحة حـّیة، مـقّدسـة، ومـقبولـة لـدى 

هللا بعبادة عقلّیة (61). 
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إن الـمشاركـة فـي آالم المسـیح لـكأنـھا تجـد فـي ھـذه الـتعابـیر الـرسـولـیة بـعداً مـزدوجـاً. إذا 
شـارك اإلنـسان فـي آالم المسـیح، فـألن المسـیح فـتح آالمـھ لـإلنـسان، ألنـھ ھـو فـي آالمـھ 
الـفادیـة اشـترك نـوعـاً مـا فـي كـل اآلالم البشـریـة. واإلنـسان لـدى اكـتشافـھ بـاإلیـمان آالم 
المسـیح الـفادیـة، یـكتشف فـي الـوقـت عـینھ فـیھا آالمـھ الـخاصـة، ویجـدھـا، بـفضل اإلیـمان، 
وقـد اغـتنت بـمحتوى جـدیـد وبـمعنى جـدیـد. وھـذا االكـتشاف أوحـى إلـى بـولـس الـرسـول ھـذه 
الـعبارات الـبلیغة فـي رسـالـتھ إلـى الـغالطـیین وھـي: "مـع المسـیح صـلبت: فلسـت اآلن أنـا 
الـحّي، بـل المسـیح ھـو الـحّي فـّي. وإن كـنت اآلن أحـیا بـالجسـد، فـأنـا حـّي بـإیـمان ابـن هللا 

الذي أحّبني وبذل نفسھ دوني"(62). 
وقـد أتـاح اإلیـمان لـكاتـب ھـذه الـعبارات الـتعّرف إلـى الـمحبة الـتي قـادت المسـیح إلـى 
الـصلیب. وإذا كـان قـد أحـّب حـتى اآلالم والـموت، فـإنـھ بـآالمـھ ومـوتـھ یـحیا أیـضاً فـي مـن 
یـحّب، عـلى ھـذا الـوجـھ، أي إنـھ یـحیا فـي الـرجـل: فـي بـولـس. وھـو إذ یـحیا فـیھ – عـلى أن 
 ً یـعي بـولـس بـاإلیـمان ھـذا األمـر، ویـقابـل الـمحبة بـالـمحبة – فـإنـھ یّتحـد اتـحاداً خـاصـا
بـواسـطة الـصلیب بـاإلنـسان، بـبولـس. وقـد أوحـى ھـذا االتـحاد كـذلـك إلـى بـولـس، فـي رسـالـتھ 
عـینھا إلـى الـغالطـیین، عـبارات ال تـقّل أھـمّیة عـن تـلك: "أّمـا أنـا، فـلیس لـي أن أفتخـر ،إالّ 

بصلیب ربنا یسوع المسیح الذي صلب بھ العالم لي، وأنا بھ صلبت للعالم"(63). 
21. إن صـلیب المسـیح یـلقي عـلى األخـّص نـوراً خـالصـیاً سـاطـعاً فـي حـیاة  اإلنـسان وفـي 
ألـمھ، ألنـھ یـنفذ إلـى اإلنـسان عـبر اإلیـمان، وفـي الـوقـت عـینھ، عـبر الـقیامـة: إن سـّر اآلالم 
یـكمن فـي السـّر الـفصحي. وشـھود آالم المسـیح ھـم شـھود قـیامـتھ. وھـذا مـا كـتبھ الـقدیـس 
بـولـس: "أعـرف یـسوع وقـّوة قـیامـتھ، واشـترك فـي آالمـھ، واتشـّبھ بـموتـھ، لـعلّي اسـتطیع 

بلوغ القیامة التي من بین األموات"(64). 
وفـي الـحقیقة، قـد اخـتبر الـرسـول أوالً "قـّوة الـقیامـة"، عـلى طـریـق دمـشق، ولـم یـصل، فـیما 
بـعد، إلـى "االشـتراك فـي آالمـھ"، إالّ فـي ھـذا الـضوء الـفصحي الـذي یتحـّدث عـنھ مـثالً فـي 
رسـالـتھ إلـى الـغالطـیین. إنـھا فـصحّیة تـمامـاً طـریـق بـولـس: االشـتراك فـي صـلیب المسـیح 
یـتّم عـبر اخـتبار الـقائـم مـن الـموت، أي عـبر اشـتراك خـاص بـالـقیامـة. ولھـذا غـالـباً مـا تظھـر 

في أحادیث الرسول عن األلم فكرة المجد التي تبدأ بالصلیب. 
وقـد رسـخ فـي اعـتقاد شـھود الـصلیب والـقیامـة بـأنـھ "عـلینا أن نـمّر بـضیق كـثیر لـندخـل 
 ً مـلكوت هللا"(65). وعـندمـا كـتب بـولـس بـعدئـذ إلـى الـتسالـونـیكیین قـال: "إنـّنا نـحن أیـضا
نفتخـر بـكم... إلیـمانـكم وصـبركـم عـلى جـمیع اضـطھاداتـكم وشـدائـدكـم الـتي تـحتملونـھا، 
إلظـھار حـكم هللا الـعادل، لتسـتحّقوا مـلكوتـھ الـذي فـي سـبیلھ تـتألّـمون"(66). وھـكذا، إن 
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االشـتراك فـي آالم المسـیح ھـو، فـي الـوقـت عـینھ، آالم مـن أجـل مـلكوت هللا. وفـي عـین هللا 
الـعادل وأمـام قـضائـھ، یـصبح جـمیع الـذیـن یشـتركـون فـي آالم المسـیح، أھـالً لھـذا الـملكوت. 
وھـم یـدفـعون نـوعـاً مـا، بـما یـقاسـون مـن شـدائـد، ثـمن آالم المسـیح ومـوتـھ، وھـو ثـمن فـدائـنا 
الـذي ال حـّد لـھ: وبھـذا الـثمن یـتوّطـد مجـّدداً مـلكوت هللا فـي تـاریـخ اإلنـسان، ویـضحي 
أقــصى مــا یــتطلّع إلــیھ فــي حــیاتــھ عــلى األرض. لــقد أدخــلنا المســیح بــآالمــھ فــي ھــذا 

الملكوت؛ والذین یغمرھم سّر فداء المسیح، یصبحون ناضجین للعمل على بنائھ. 
22. ویـقترن ھـذا الـتطلّع إلـى مـلكوت هللا بـرجـاء ھـذا المجـد الـذي ابـتدأ بـصلیب المسـیح. 
لـقد تجـلّى ھـذا المجـد بـالـقیامـة – المجـد النھـیوي – الـذي حـجبتھ عـلى صـلیب المسـیح، آالم 
قـادحـة. والـذیـن یشـتركـون فـي آالم المسـیح، ھـم أیـضاًً مـدعـوون، بـما یتحـّملون مـن آالم، 
إلـى األشـتراك بـالمجـد. وھـذا مـا أعـلنھ بـولـس فـي مـواضـع مـختلفة. وقـد كـتب إلـى 
الـرومـانـیین مـایـلي: "فـنحن... بـنو مـیراث یـسوع المسـیح، إن كـنا نـتألـم مـعھ لنتمّجـد مـعھ. 
وإنـي أرى أن آالم ھـذا الـزمـان، ال تـوازي المجـد الـمزمـع أن یتجـلى فـینا"(67). ونـقرأ فـي 
الـرسـالـة الـثانـیة إلـى الـكورنـتیین: "إن ضـیق ھـذا الـزمـان، وإن خـفیفاً وقـلیالً، یـعّد لـنا مجـداً 
عظـیماً ال حدـّ لھـ إلىـ أبدـ الدـھوـر. ألننـا ال نفـرح بھذـه األشیـاء التـي ترـى، بلـ بتـلك التـي ال 
تـرى"(68). وأعـلن بـطرس الـرسـول ھـذه الـحقیقة فـي رسـالـتھ األولـى، بـقولـھ: "افـرحـوا 
 ً ألنــكم صــرتــم شــركــاء فــي آالم المســیح، حــتى یــوم ظــھور مجــده تــفرحــوا أیــضا

وتبتھجوا"(69). 
إن سـبب اآلالم والمجـد یـرتـدي طـابـعاً إنـجیلیاً بـحتاً، وھـو یـتوّضـح وینجـلي بـقدر مـا یـرتـبط 
بـالـصلیب والـقیامـة. لـقد أصـبحت الـقیامـة، قـبل كـّل، مظھـراً للمجـد الـذي یـقابـل ارتـفاع 
المسـیح بـواسـطة الـصلیب. ورغـم أن الـصلیب قـد تـبّدى لـلناس كـأنـھ تجـریـد للمسـیح وتـحقیر 
لـھ، فـقد كـان، فـي الـوقـت ذاتـھ، تـمجیداً لـھ، فـي عـین هللا. لـقد تـابـع السـید المسـیح رسـالـتھ 
عـلى الـصلیب وحـّققھا: فـھو بـإتـمامـھ إرادة أبـیھ، قـد أثـبت، فـي الـوقـت عـینھ، ذاتـھ وحـّققھا. 
وأظھـر فـي الـضعف قـّوتـھ، وفـي الـضعة، عـظمتھ المسـیحانـیة. أفـال تشھـد لھـذه الـعظمة، 
الـعبارات الـتي فـاه بـھا عـلى الجـلجلة، وھـو یـلفظ أنـفاسـھ األخـیرة، وعـلى األخـّص الـعبارة 
الـتي تـتعلّق بـصالـیبھ: "اغـفر لـھم، یـا أبـتاه، ألنـھم ال یـعلمون مـا یـفعلون"(70). ولھـذه 
الـعبارات أثـرھـا عـلى الـذیـن یـشاركـون فـي آالم المسـیح، لـما تـعطیھ مـن مـثل. وبـعد فـاأللـم 
دعـوة إلـى إظـھار سـمّو اإلنـسان األدبـي ونـضجھ الـروحـي. وھـذا مـا بـرھـن عـنھ شھـداء 
المسـیح والـمعترفـون فـي مـختلف الـعصور، لـثقتھم بھـذا الـقول: "ال تـخافـوا الـذیـن یـقتلون 

الجسد، وال یستطیعون أن یقتلوا النفس"(71). 
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لـقد كـشفت قـیامـة المسـیح عـن "مجـد الـدھـر اآلتـي"، واثـبتت، فـي الـوقـت عـینھ "مجـد 
الـصلیب": ھـذا المجـد الـكامـن فـي آالم المسـیح، والـذي غـالـباً مـا انـعكس ویـنعكس فـي آالم 
اإلنـسان كـصورة تظھـر عـظمتھ الـروحـیة. وال بـّد مـن اإلعـتراف بھـذا المجـد، لـیس فـقط 
لدـى شھدـاء اإلیمـان، بلـ أیضـاً لدـى الكـثیرینـ منـ النـاس سوـاھمـ الذـینـ، رغمـ أنھـم ال 
یـؤمـنون بـالمسـیح، یـتألـمون أحـیانـاً ویـبذلـون حـیاتـھم فـي سـبیل الـحقیقة أو قـضیة أخـرى 

عادلة. وتؤّكد مضایق ھؤالء جمیعاً تأكیداً خاصاً عظمة اإلنسان الفائقة. 
23. إن األلـم ھـو دائـماً امـتحان – وأحـیانـاً امـتحان عسـیر – یـخضع لـھ الـجنس البشـري. 
وأّنـا غـالـباً مـا نـعجب لـما أوردتـھ صـفحات مـن رسـائـل الـقدیـس بـولـس عـن الـتضاد اإلنـجیلي 
الـقائـم بـین الـضعف والـقّوة، الـذي اخـتبره الـرسـول عـینھ، واخـتبره مـعھ جـمیع الـذیـن 
یـشاطـرون المسـیح آالمـھ. وقـد كـتب بـولـس فـي رسـالـتھ الـثانـیة إلـى الـكورنـتیین: "فـأنـا اآلن 
أفتخـر بـأمـراضـي مسـروراً، لتحـّل عـلّي قـّوة المسـیح"(72). وإلـیكم مـا نـقرأ فـي رسـالـتھ 
الـثانـیة إلـى تـیموتـاوس: "لـذلـك أنـا أحـتمل تـلك األمـور وال أسـتحي بـھا، ألنـي عـارف بـمن 
آمـنت"(73). ویـقول ھـو عـینھ فـي رسـالـتھ إلـى الـفیلیبیین "فـإنـي قـوّي عـلى كـل شـيّ 

بالمسیح الذي یقّویني"(74). 
والـذیـن یـشاطـرون المسـیح آالمـھ، یـضعون نـصب أعـینھم سـّر الـصلیب والـقیامـة الـفصحي 
الـذي انحـدر فـیھ السـید المسـیح، بـداءة بـدء، إلـى آخـر دركـات الـضعف والحـرمـان حـتى 
مـات مـعلّقاً عـلى الـصلیب. ولـكن إذا كـان، فـي وسـط ھـذا الـضعف، قـد تـّم ارتـفاعـھ الـذي 
أثـبتتھ قـّوة الـقیامـة، فھـذا مـعناه أن بـإسـتطاعـة قـّوة هللا الـتي ظھـرت فـي صـلیب المسـیح أن 
تـنفذ إلـى مـا فـي ضـیقات البشـر جـمعاء مـن ضـعف وتـعمل فـیھ. وبحسـب ھـذا الـمفھوم، 
یـصبح الـتألّـم مـرادفـاً عـلى األخـص لـلتحسس واالنـفتاح عـلى عـمل قـّوة هللا الـخالصـیة الـتي 
جـاء بـھا السـید المسـیح اإلنـسان. لـقد أّكـد هللا بھـذا الـعمل أنـھ یـریـد أن یـعمل خـاّصـة بـواسـطة 
األلـم، أي بـواسـطة ضـعف اإلنـسان وحـرمـانـھ، ویظھـر قـّوتـھ بـھما. وھـذا مـا یشـرح الـوصـیة 
الـتي وردت فـي رسـالـة بـطرس األولـى وھـي: "إذا تـألّـم (أحـد) ألنـھ مسـیحي، فـال یخجـل، 

بل لیسّبح هللا على االسم ھذا"(75). 
ویـفیض بـولـس الـرسـول فـي رسـالـتھ إلـى الـرومـانـیین بـالـكالم عـن ھـذه الـوالدة، "والدة الـقّوة 
مـن الـضعف"، وعـن ھـذا التجـّدد الـروحـي لـإلنـسان وسـط الـتجارب والـمحن. وھـذا التجـّدد 
ھـو دعـوة خـاصـة لـلذیـن یـشاركـون فـي آالم المسـیح: "أّنـا نفتخـر بشـدائـدنـا أیـضاً، ألنـنا نـعلم 
ة تكـمل فیـنا الصـبر، والصـبر، االمتـحان. واالمتـحان، الرـجاـء. وإن الرـجاـء ال  أن الشدـّ
یـخیب، ألنـھ یـفیض عـلى قـلوبـنا مـحّبة هللا الـتي وھـبت لـنا بـالـروح الـقدس"(76). وفـي األلـم 
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دعـوة خـاصـة لـإلنـسان إلـى الـفضیلة الـتي یـنبغي لـھ أن یـمارسـھا بـدوره. وھـي فـضیلة 
الـصبر عـلى تحـّمل الشـدائـد والـمضایـق. واإلنـسان، بـفعلھ ھـذا، یـولّـد الـرجـاء الـذي یـولـیھ 
الـقناعـة بـأن الـمحنة لـن تـنال مـنھ، وأنـھا لـن تـقوى عـلى حـرمـانـھ الـكرامـة اإلنـسانـیة الـتي 
تـرتـبط بـوعـیھ مـعنى الـحیاة. ویتجـلّى مـعنى الـحیاة ھـذا، فـي الـوقـت عـینھ، مـع عـمل مـحبة 
هللا الـذي ھـو مـن أعـظم ھـبات الـروح الـقدس. وبـقدر مـا یـشارك اإلنـسان فـي ھـذه الـمحبة، 
یــكتشف مجــّددا أنــھ یــتغلّب فــي غــمرة األلــم: فیجــد "نــفسھ" الــتي كــان قــد ظــّن أنــھ 

"فقدھا"(77) من جّراء األلم. 
24. ولـكن اخـتبارات الـرسـول الـمشارك فـي آالم المسـیح تـذھـب إلـى أبـعد مـن ذلـك. أنـا 
نـقرأ فـي رسـالـتھ إلـى الـكولـوسـیین عـبارة كـأنـھا تـشّكل حـّدا أخـیراً للمسـیرة الـروحـیة الـمتعلّقة 
بـاأللـم. وإلـیكم مـا كـتب: "وأنـا أفـرح بـاآلالم ألجـلكم، فـأّتـمم بجسـدي مـا نـقص مـن آالم 
المسـیح، ألجـل جسـده الـذي ھـو الـكنیسة"(78). وھـو فـي رسـالـة أخـرى یـسأل مـن بـعث بـھا 

إلیھم قائالً: "أما تعلمون أن أجسادكم ھي أعضاء للمسیح؟"(79). 
فـي السـّر الـفصحي، دشـّن المسـیح اتـحاده بـاإلنـسان فـي جـماعـة الـكنیسة. وھـكذا یـعلن عـن 
سـّر الـكنیسة، وھـو أنـھ عـندمـا یـمنح اإلنـسان الـعماد الـذي بـواسـطتھ تـنطبع فـیھ صـورة 
المسـیح، ثـم بـواسـطة ذبـیحة المسـیح – وسـّریـا بـاالفـخارسـتیا – تـبنى الـكنیسة دائـماً، 
بـوصـفھا جسـد المسـیح، روحـیاً، وبـاسـتمرار. وقـد أراد المسـیح أن یّتحـد فـي ھـذا الجسـد 
بجــمیع الــناس، وال ســّیما الــمتألّــمین. وتــؤكــد الــعبارات الــتي أوردتــھا الــرســالــة إلــى 
الـكولـوسـیین طـبیعة ھـذا االتـحاد الـفریـدة. ومـن تـألّـم بـاالتـحاد مـع المسـیح – عـلى مـثال مـا 
تحـّمل بـولـس الـرسـول آالمـھ بـاالتـحاد مـع المسـیح – ال ینھـل مـن مـعین المسـیح ھـذه الـقّوة 
الـتي أشـرنـا إلـیھا سـابـقاً وحسـب، لـكنھ یـتّم بـآالمـھ "مـا نـقص مـن آالم المسـیح". وتـبرز فـي 
ھـذا اإلطـار اإلنـجیلي الـحقیقة الـمتعلّقة بـطبیعة األلـم الـخالق. لـقد فّجـرت آالم المسـیح خـیراً 
عـمیقاً لـلعالـم وھـو الـفداء، الـذي ال یـنضب، وال حـّد لـھ ولـیس بـامـكان أحـد أن یـضیف إلـیھ 
أیـة إضـافـة. لـكن المسـیح فـتح نـوعـاً مـا، فـي الـوقـت عـینھ، فـي سـّر الـكنیسة الـتي ھـي جسـده، 
آالمـھ الـفادیـة عـلى جـمیع آالم الـناس. وعـلى قـدر مـا یشـترك اإلنـسان فـي آالم المسـیح – 
فـي أّي مـكان مـن الـعالـم وفـي أّي زمـن مـن الـتاریـخ – یـتّمم عـلى طـریـقتھ اآلالم الـتي تـّمم 

بھا المسیح فداء العالم. 
ھـل ھـذا یـعني أن الـفداء الـذي قـام بـھ المسـیح نـاقـص؟ كـالّ. ھـذا یـعني فـقط أن الـفداء الـذي 
أنجـز بـقوة الـمحبة الـتعویـضیة یـبقى مـنفتحاً بـاسـتمرار عـلى كـل مـحبة، تـعرب عـن ذاتـھا 
بـاأللـم البشـري. ومـن ھـذه الـزاویـة – زاویـة الـمحبة – یـتواصـل، نـوعـاً مـا، بـاسـتمرار 
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الـفداء الـذي كـان قـد تـّم قـبالً كـل الـتمام. لـقد قـام المسـیح بـعمل الـفداء بـصورة كـامـلة وحـتى 
الـنھایـة، لـكنھ لـم یـضع لـھ فـي الـوقـت عـینھ حـّداً وال خـتمھ: لـقد انـفتح المسـیح فـي اآلالم 
الـفادیـة الـتي تـّم بـھا فـداء الجـمیع، مـنذ الـبدایـة، ویـنفتح بـاسـتمرار عـلى كـل ألـم بشـري. أجـل 
إن مـن جـوھـر آالم المسـیح الـفادیـة، عـلى مـا یـبدو، أن تـنزع إلـى الـتمام دونـما انـقطاع. 
وھـكذا افـتدى المسـیح الـعالـم بـآالمـھ الـخاصـة، لـدى انـفتاحـھ عـلى آالم البشـر. وھـذا الـفداء، 
رغـم أنـھ تـّم كـل الـتمام بـآالم المسـیح، فـھو فـي الـوقـت عـینھ وعـلى طـریـقتھ، یـحیا ویـنمو فـي 
تـاریـخ البشـر. إنـھ یـحیا ویـنمو كجسـد المسـیح، الـذي ھـو الـكنیسة، وكـل ألـم بشـري، فـي ھـذا 
الـمفھوم، والشـتراك الجـمیع فـي مـحبة المسـیح، یـتّم آالم المسـیح، مـثلما تـتّم الـكنیسة عـمل 
المسـیح الـخالصـي. إن سـّر الـكنیسة – أي ھـذا الجسـد الـذي تـّمم بـذاتـھ أیـضاً جسـد المسـیح 
الـمعلّق عـلى الـصلیب والـقائـم مـن الـموت – یظھـر ھـذا الـمدى الـذي تـتّم فـیھ آالم البشـر آالم 
المسـیح. ومـن ھـذا الـمنطلق، وبھـذا الـمفھوم، عـن الـكنیسة – جسـد المسـیح الـذي یـنمو 
بـاسـتمرار فـي كـل مـكان وزمـان، یـجوز الـتفكیر والتحـّدث عـّما "یـنقص" مـن آالم المسـیح. 
وبـعد ھـذا مـا أوضـحھ الـرسـول، عـندمـا كـتب عـن وجـوب اتـمام "مـا نـقص مـن آالم المسـیح 

من أجل جسده، الذي ھو الكنیسة". 
والـكنیسة، الـتي تـغرف بـاسـتمرار مـن كـنوز الـفداء الـتي ال تـنفذ، - بـإدخـالـھا ھـذا الـفداء فـي 
حـیاة البشـر – ھـي الـزاویـة الـتي یـمكن مـنھا أن تـتّم آالم البشـر دونـما انـقطاع، آالم المسـیح 
الـفادیـة. وھـذا مـا یـبرز طـبیعة الـكنیسة الـتي ھـي فـي وقـت مـعاً الھـیة وإنـسانـیة. ویـبدو أن 
األلـم یـّتسم نـوعـاً مـا بـسمات ھـذه الـطبیعة. ولھـذا فـإن لـھ فـي عـین الـكنیسة فـائـدة خـاصـة. 
فـاأللـم خـیر تـحترمـھ الـكنیسة كـل االحـترام، بـكل مـا لـھا مـن إیـمان بـالـفداء، أي بـما لـھا مـن 
عـمق إیـمان تـتقّبل مـعھ ھـذا الـفداء، وتـعتنق مـعھ ھـذا السـّر الـعظیم، سـّر جسـد المسـیح الـذي 

یعجز عنھ الوصف. 
  
 6

إنجیل األلم 
  

25. لـقد سـلّم شـھود صـلیب المسـیح وقـیامـتھ إلـى الـكنیسة والـناس، إنـجیالً خـاّصـاً بـاأللـم. 
لھا بدـافعـ منـ المـحبة "لكیال  وكاـن الفـادي ھوـ أول منـ كتـب ھذـا اإلنجـیل بآـالمھـ التـي تحمـّ
یھـلك (اإلنـسان)، بـل تـكون لـھ الـحیاة األبـدیـة"(80). وقـد أضـحت ھـذه اآلالم، بـاإلضـافـة 
إلـى تـعلیمھ بـالـكالم الـحي، یـنبوعـاً ثـّراً لجـمیع الـذیـن شـاركـوا فـي آالم المسـیح مـن الـجیل 
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األول مـن الـتالمـیذ والـمعترفـین، وبـعدئـذ مـن األجـیال الـتي تـوالـت عـلى كـّر الـعصور. وإن 
مـا یـعّزي أوالً – وھـذا مـا یـؤّیـده اإلنـجیل والـتاریـخ – أن نجـد دائـماً إلـى جـانـب المسـیح، 
فـي أول مـكان وأبـرزه، أمـھ لـتعطي شـھادة قـد أعـطتھا بـحیاتـھا الـكامـلة لھـذا اإلنـجیل 
الـخاص بـاأللـم. وقـد تجـّمع لـھا مـن أنـواع اآلالم الشـدیـدة الـقاسـیة مـا لـم یـثبت إیـمانـھا غـیر 
الـمتزعـزع وحسـب، بـل سـاعـد أیـضاًً عـلى فـداء الجـمیع. وفـي الـحقیقة، أنـھا مـنذ ذلـك 
الحـدیـث السـّري الـذي دار بـینھا وبـین الـمالك، شـعرت، بـما أوتـیت مـن رسـالـة والـدیـة، إن 
"الـمھّمة الـموكـولـة إلـیھا"، إنـما ھـي أن تـشارك مـشاركـة وحـیدة فـریـدة فـي رسـالـة ابـنھا. 
وھـذا مـا تـأّكـد، بـعد قـلیل مـن الـزمـن، سـواء بـما حـدث لـدى مـیالد یـسوع فـي بـیت لحـم، أم 
بـما تـنّبأ عـنھ، بـلھجة جـازمـة، سـمعان الـذي تحـّدث عـن سـیف حـاّد سـیجوز بـنفسھا، أم بـما 
كـان عـلیھا أن تـقاسـیھ مـن أحـزان وأوجـاع لـدى الھـرب إلـى مـصر بسـبب الـقرار الـظالـم 

الذي اتخذه ھیرودس على وجھ السرعة. 
ومـن ثـّم أن الـطوبـاویـة مـریـم الـعذراء، بـعد مـا قـام بـھ ابـنھا فـي حـیاتـھ الـخفّیة والـعامـة – 
وھـو مـا شـاركـتھ فـیھ، دونـما شـك، بـكل مـا لـدیـھا مـن مـشاعـر رقـیقة – بـلغت آالمـھا عـلى 
الجـلجلة ذروة ال یسـتطیع عـقل بشـري أن یـتخّیلھا، ولـكنھا ذروة، وأن خـفّیة، فـإنـھا مـن 
الـناحـیة الـفائـقة الـطبیعة، خـصیبة عـلى صـعید الـفداء الـشامـل. وكـان صـعودھـا إلـى الجـلجلة، 
"ووقـوفـھا" إلـى جـانـب الـصلیب مـع الـتلمیذ الـحبیب اشـتراكـاً خـاصـاً فـي مـوت ابـنھا الـفادي، 
وكـذلـك كـانـت الـكلمات الـتي سـمعتھا مـن فـمھ بـمثابـة وصـّیة رسـمیة حـفزتـھا عـلى نشـر ھـذا 

اإلنجیل الفرید على جماعة المؤمنین كلّھا. 
إن الـطوبـاویـة مـریـم الـعذراء الـتي شھـدت آالم ابـنھا بـحضورھـا، وشـاركـت فـیھا بـتألّـمھا 
مـعھ، سـاھـمت مـساھـمة فـریـدة، فـي إنـجیل األلـم حـتى لـكأنـھا كـتبت مـنھ مـع ابـنھا صـفحات 
كـثیرة، واّتـمت بـحیاتـھا مسـبقاً كـالم الـقدیـس بـولـس فـي مسـتھّل ھـذه الـرسـالـة الـمشار إلـیھا. 
أجـل لـقد كـان بـإسـتطاعـتھا أن تـقول أنـھا "تـتّم بجسـدھـا – كـما فـعلت فـي قـلبھا – مـا یـنقص 

من آالم المسیح". 
وفـي ضـوء مـثل المسـیح الـذي ال مـثیل لـھ، ھـذا الـضوء الـذي یـنعكس انـعكاسـاً فـریـداً عـلى 
حـیاة أمـھ، یـصبح إنـجیل األلـم، بـفضل شـھادة الـرسـل وكـتابـاتـھم، یـنبوعـاً ال یـنضب لـألجـیال 
الجـدیـدة الـتي تـتعاقـب دائـماً فـي تـاریـخ الـكنیسة. ویـدّل إنـجیل األلـم عـلى أن لـیس ھـناك ألـم 
فـي اإلنـجیل كـأنـھ أحـد مـواضـیع البشـرى الـصالـحة وحسـب، لـكنھ یـكشف أیـضاً عـن قـّوة 
األلـم الـخالصـیة، ومـعناه الـخالصـي فـي رسـالـة المسـیح المسـیحانـیة، ومـن ثـّم فـي رسـالـة 

الكنیسة ودعوتھا. 
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ومـا أخـفى السـید المسـیح عـلى سـامـعیھ ضـرورة األلـم. وقـد قـال بـواضـح الـعبارة: "مـن أراد 
أن یـتبعني... فلیحـمل صـلیبھ كـل یـوم"(81)، وقـد وضـع لـتالمـیذه قـواعـد أدبـیة ال یـمكن 
تـطبیقھا إالّ "بـالـكفر بـالـنفس"(82). والـطریـق الـذي یـؤدي إلـى مـلكوت الـسماء "ضـّیق، 
شـاّق" ویـضعھ السـید المسـیح فـي مـقابـل الـطریـق "الـواسـع، الـرحـب" الـذي "یـقود إلـى 
الھـالك"(83). وغـالـباً مـا أكـّد المسـیح لـتالمـیذه والـمعترفـین بـھ أن عـلیھم أن یـقاسـوا 
اضـطھادات كـثیرة، وھـذا – عـلى مـا یـبدو – مـا حـدث، ال فـي الـعصور الـغابـرة مـن حـیاة 
الـكنیسة فـي اإلمـبراطـوریـة الـرومـانـیة وحسـب، بـل أیـضاً قـد حـدث ویحـدث فـي مـختلف 

أحقاب التاریخ واألمكنة، وال یزال یحدث في عصرنا ھذا. 
وإلــیكم بــعض مــا قــالــھ الســید المســیح فــي ھــذا الــمجال: "یــلقون عــلیكم األیــدي، 
ویضطھـدونـكم، ویسـلّمونـكم إلـى الـمجامـع والـسجون، ویـحضرونـكم أمـام الـملوك والـوالة 
مـن أجـل اسـمي، فـیكون لـكم ذلـك لـلشھادة. ضـعوا فـي قـلوبـكم أّنـكم لـن تـكونـوا عـارفـین مـا 
تـحتّجون بـھ، ألنـي أنـا أعـطیكم فـماً وحـكمة ال یـقدر جـمیع أعـدائـكم عـلى مـقاومـتھا. 
ویسـلّمكم أبـاؤكـم واخـواتـكم وأنسـباؤكـم وأصـحابـكم، ویـمیتون مـنكم، فـتكونـون مـبغضین مـن 
الجــمیع مــن أجــل اســمي. وشــعرة واحــدة مــن رؤوســكم ال تھــلك، وبــصبركــم تــقتنون 

نفوسكم"(84). 
ویتحـّدث إنـجیل األلـم أوالً فـي مـواضـع مـختلفة عـن األلـم "مـن أجـل المسـیح" و"بسـبب 
المسـیح"، وذلـك بـعبارات بـسوع عـینھ، أو بـعبارات رسـلھ. وال یـخفي الـمعلّم عـن رسـلھ 
واتـباعـھ مـا سـیلقون مـن عـذابـات قـاسـیة، لـكنھ عـلى الـعكس، یظھـر لـھم ذلـك ویـعلن، فـي 
الـوقـت عـینھ، مـا سـیرافـقھم مـن أیـٍد الھـي فـي مـا یـقع عـلیھم مـن اضـطھادات ویـصیبھم مـن 
ضـیقات "مـن أجـل اسـم المسـیح". وسـتؤّیـد ھـذه اآلالم، بـصورة فـریـدة، مـا بـینھم وبـین 
السـید المسـیح مـن شـبھ، ومـعھ مـن وحـدة. "أن یـبغضكم الـعالـم، فـأعـلموا أنـھ أبـغضني 
قـبلكم... ولـكن لسـتم مـن الـعالـم. أنـا اخـترتـكم مـن الـعالـم، ولھـذا یـبغضكم الـعالـم... لـیس عـبد 
أعـظم مـن سـّیده. فـإن كـانـوا اضطھـدونـي، فـسوف یضطھـدونـكم أیـضاً... غـیر أّنـھم 
سـیفعلون بـكم كـّل ھـذا، مـن أجـل اسـمي، ألنـھم ال یـعرفـون الـذي أرسـلني"(85). "قـلت لـكم 
ھـذا، لـیكون لـكم بـي السـالم. سـیكون لـكم فـي الـعالـم ضـیف، ولـكن، تـقّووا، أنـا غـلبت 

العالم"(86). 
وفــي ھــذا الــفصل األول مــن إنــجیل األلــم الــذي یتحــّدث عــن االضــطھادات، أي عــن 
الـضیقات مـن أجـل المسـیح، دعـوة خـاصـة إلـى ربـاطـة الـجأش وقـّوة الـشكیمة، بـاالسـتناد 
إلـى مـا فـي الـقیامـة مـن قـّوة خـارقـة. لـقد غـلب المسـیح الـعالـم، فـي كـل زمـان، بـقیامـتھ. لـكن، 
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بـما أن ھـذه الـقیامـة تـرتـبط بـاأللـم والـصلیب، فـقد غـلب المسـیح، فـي الـوقـت عـینھ، الـعالـم 
بـآالمـھ. أجـل لـقد انـدرج األلـم، بـطریـقة خـاصـة، فـي ھـذه الـغلبة عـلى الـعالـم الـتي ظھـرت فـي 
الـقیامـة ویـحتفظ المسـیح فـي جسـده الـقائـم مـن الـموت بـآثـار جـراح الـصلیب: فـي یـدیـھ، 
ورجـلیھ، وجـنبھ، وھـو یظھـر بـالـقیامـة قـّوة األلـم الـظافـرة، ویـرّسـخ األعـتقاد بجـدوى ھـذه 
الـقّوة، سـواء أكـان فـي نـفوس الـرسـل الـذیـن اخـتارھـم، أم فـي نـفوس الـذي ال یـزال یـختارھـم 
ویـرسـلھم. ولھـذا یـقول الـرسـول: "فجـمیع الـذیـن یـریـدون أن یـحیوا بـخوف هللا، فـبیسوع 

المسیح ُیضطھدون"( 87). 
26. إذا كـان الـفصل األول الـكبیر مـن إنـجیل األلـم یـكتبھ، عـبر األجـیال، أولـئك الـذیـن 
یـقاسـون االضـطھاد مـن أجـل المسـیح، فـإن ھـناك فـصالً آخـر كـبیراً مـن ھـذا اإلنـجیل ُیـكتب 
عـلى مـّر الـتاریـخ، و یـكتبھ جـمیع أولـئك الـذیـن یـتألـمون مـع المسـیح، فـیقرنـون آالمـھم 
البشـریـة بـآالمـھ الـخالصـیة، ویـتّم فـیھم مـا قـالـھ أو كـتبھ شـھود اآلالم والـقیامـة األولـون فـي 
الـمشاركـة فـي آالم المسـیح. ویـتّم فـیھم بـالـتالـي إنـجیل األلـم، ویـواصـل، فـي الـوقـت عـینھ، 

كل منھم كتابتھ، نوعاً ما: یكتبھ ویعلنھ على العالم، ویعلنھ على محیطھ ومعاصریھ. 
وقـد تـبیّن، عـبر الـعصور واألجـیال، أن ھـناك قـّوة فـریـدة تـكمن فـي األلـم وتـربـط اإلنـسان 
ارتـباطـاً وثـیقاً بـالمسـیح، وھـذه نـعمة خـاصـة. وھـناك قـدیـسون عـدیـدون مـثل الـقدیـس 
فـرنسـیس األسـیزي، والـقدیـس أغـناطـیوس دي لـویـوال وسـواھـم، مـدیـنون بـإرتـدادھـم 
األصـیل لھـذه الـنعمة. وال یـنحصر مـفعول ھـذا االرتـداد فـي اكـتشاف اإلنـسان مـعنى األلـم 
 ً الـخالصـي وحسـب لـكنھ یـجعل، عـلى األخـص، مـن ھـذا اإلنـسان، بـفضل األلـم، إنـسانـا
جـدیـداً كـل الجـّدة؛ حـتى لـكأنـھ یـسعى إلـى ھـدف جـدیـد مـن وراء تـصّرفـاتـھ فـي حـیاتـھ 
وتـحقیقھ دعـوتـھ. وإن مـا یـكتشفھ اإلنـسان، بھـذه الـطریـقة، لـیثبت خـاصـة عـظمة الـروح 
الـذي یـفوق فـیھ الجسـد بـما ال یـضاھـى. وعـندمـا یـمرض ھـذا الجسـد مـرضـاً شـدیـداً، وتخـذلـھ 
قـواه حـتى، لـیكاد اإلنـسان، ال یـقوى عـلى الـحیاة والـعمل، یـبرز إذ ذاك الـنضج الـباطـني، 
والـعظمة الـروحـیة. وفـي ھـذا عـبرة بـلیغة لـألصـّحاء. وھـذا الـنضج الـباطـني، وھـذه الـعظمة 
الـروحـیة فـي األلـم، ھـما، عـلى وجـھ الـتأكـید، ثـمرة ارتـداد خـاص، وعـمل مـتضافـر مـع 
نـعمة الـفادي الـمعلّق عـلى الـصلیب. والـفادي ھـو مـن یـعمل فـي أعـماق اآلالم البشـریـة 
بـواسـطة روحـھ، روح الـحّق، الـروح الـمعّزي. وھـو مـن یـغّیر، عـلى نـحو مـا، جـوھـر 
الـحیاة الـروحـیة، عـندمـا یظھـر لـلمریـض أنـھ واقـف إلـى جـانـبھ. وھـو،- مـعلّماً وقـائـداً 
لـلنفوس – مـن یـعلّم اإلخـوة واألخـوات الـمتألّـمین، ھـذا الـتبادل الـعجیب، الـقائـم فـي صـمیم 
سـّر الـفداء. إن األلـم مـن طـبعھ ھـو اخـتبار للشـّر. لـكن المسـیح وضـع فـیھ أسـاسـاً وطـیداً 
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لـلخیر الـباقـي، أعـني خـیر الـخالص األبـدي. وعـندمـا تـألّـم المسـیح عـلى الـصلیب، نـفذ إلـى 
أصـل الشـّر، وھـو الخـطیئة والـموت. لـقد تـغلّب عـلى صـانـع الشـّر، أي الشـیطان، وعـلى 
ثـورتـھ الـدائـمة عـلى هللا. ویـفتح المسـیح لـإلخـوة واألخـوات الـمتألّـمین تـدریـجیاً آفـاق مـلكوت 
 ً هللا ویـرشـدھـم إلـى عـالـم مـرتـّد إلـى الـخالـق، محـّرر مـن الخـطیئة، عـالـم یـنھض شـیئاً فشـیئا
عـلى قـّوة الـمحبة الـخالصـیة. ویـدخـل المسـیح اإلنـسان الـخاضـع لـأللـم، خـطوة خـطوة، إنـما 
بـطریـقة أكـیدة، مـن خـالل األلـم عـینھ، فـي ھـذا الـعالـم، عـالـم مـلكوت اآلب. ذاك أنـھ ال یـمكن 
تـحویـل األلـم وإنـضاجـھ مـن الـخارج، بـل مـن الـداخـل بـواسـطة الـنعمة. ویـقیم المسـیح بـآالمـھ 
الـخالصـیة فـي صـمیم كـل ألـم بشـري، وبـإسـتطاعـتھ أن یـعمل مـن داخـلھ بـقّوة روحـھ، روح 

الحق، روحھ المعّزي. 
ولـیس ھـذا وحسـب. إن الـفادي اإللھـي یـرغـب فـي الـدخـول إلـى نـفس كـل مـتألـم، مـن خـالل 
قـلب أمـھ الـطوبـاویـة، بـاكـورة جـمیع الـمفتدیـن، وقـّمتھم. والمسـیح، وقـد أشـرف عـلى 
الـموت، وتـقدیـراً مـنھ لـألمـومـة الـتي أبـصر بـواسـطتھا الـنور، بـفعل الـروح الـقدس، لـكأنـھ 
مـنح الـطوبـاویـة مـریـم الـدائـمة الـبتولـیة عـینھا أمـومـة جـدیـدة – وھـي أمـومـة روحـیة شـامـلة – 
تـعّم جـمیع الـناس، لـكي یـرتـبط بـھ مـعھا، حـتى الـصلیب، كـل مـن سـار عـلى ھـدي اإلیـمان 
على األرض، ویتحّول، بقّوة الصلیب، كل ألم ناشئ عن ضعف اإلنسان، ،إلى قّوة هللا. 
لـكن ھـذه المسـیرة الـباطـنیة ال تـتّم دائـماً بـالـطریـقة ذاتـھا. فھـي غـالـباً مـا تـبدأ وتـترّكـز 
بـصعوبـة. ذاك أن ھـناك إخـتالفـاً مـنذ الـبدایـة: ویـختلف تـصّرف اإلنـسان تـجاه األلـم 
بـإخـتالف اسـتعداده الـنفسانـي. غـیر أنـھ بـاإلمـكان أن نـالحـظ ھـذا: وھـو أنـھ مـا مـن أحـد 
قـارب األلـم إالّ واحـتّج تـقریـباً دائـماً مـن ذات طـبعھ، وتـساءل قـائـالً: "لـماذا"؟ كـّل یـبحث 
عـن مـعنى األلـم، ویـبحث عـن جـواب لھـذا الـسؤال عـلى الـصعید اإلنـسانـي. وھـو طـبعاً یـلقي 
أیـضاً ھـذا الـسؤال، مـرات عـدیـدة، عـلى هللا وعـلى المسـیح. ولـكن اإلنـسان یـفھم حـق الـفھم 
أن مـن یـسألـھ یـتألـم ھـو أیـضاً وأنـھ یـریـد أن یـجیبھ مـن عـلى الـصلیب، أي مـن أعـماق 
آالمـھ. لـكن، ال بـّد مـن فـترة، وفـترة كـبیرة مـن الـزمـن لـیصبح بـاالمـكان اكـتناه ھـذا الـجواب. 
ذلـك أن المسـیح ال یـجیب مـباشـرة، وال بـطریـقة نـظرّیـة، عـلى سـؤال اإلنـسان عـن مـعنى 
األلـم. ویـسمع اإلنـسان الـجواب الـخالصـي عـلى قـدر مـا یـصبح، مـع الـوقـت، شـریـكاً فـي 

آالم المسیح. 
والـجواب الـذي یـعطى، عـن طـریـق مـشاركـة مـن ھـذا الـنوع، فـي عـالقـة بـاطـنیة مـع الـمعلّم، 
ھـو أكـبر مـن جـواب بسـیط نـظري عـن مـعنى األلـم. إن جـواب المسـیح ھـو، قـبل كـّل، نـداء، 
ال بـل إنـھ دعـوة. وال یشـرح المسـیح أسـباب األلـم، شـرحـاً مجـّرداً عـن الـوقـائـع، لـكنھ، قـبل 
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كـّل، یـقول: "اتـبعني". تـعال. كـن بـآالمـك مـشاركـاً فـي ھـذا الـعمل مـن أجـل خـالص الـعالـم، 
 ً الـعمل الـذي یـتّم بـآالمـي، بـصلیبي. وعـندمـا یحـمل اإلنـسان صـلیبھ، یـصبح مشـدوداً روحـیا
إلـى صـلیب المسـیح، ویـّتضح لـھ مـعنى األلـم الـخالصـي. وال یجـد اإلنـسان ھـذا الـمعنى، 
بـوصـفھ إنـسانـاً، بـل مـن خـالل آالم المسـیح. وینحـدر حـینئذ مـعنى األلـم الـشخصي ھـذا عـن 
مسـتوى المسـیح إلـى المسـتوى البشـري، ویـضحي نـوعـاً مـا جـوابـاً لـھ شـخصیاً. وإذ ذاك 

یجد اإلنسان في ألمھ السالم الباطني، وكذلك الفرح الروحي. 
27. وقـد تحـّدث الـرسـول عـن ھـذا الـفرح فـي رسـالـتھ إلـى الـكولـوسـیین فـقال: "وأنـا أفـرح 
بـاآلالم ألجـلكم"(88). والـتغلّب عـلى الـشعور بـعدم فـائـدة األلـم یـصبح یـنبوع فـرح، وھـو 
شـعور یـتأصـل أحـیانـاً فـي األلـم البشـري. وال یـنھك ھـذا األلـم اإلنـسان فـي أعـماقـھ وحسـب، 
بـل یـجعلھ عـالـة عـلى سـواه. فـیشعر بـالـحاجـة إلـى قـبول الـمساعـدة والـعنایـة مـن اآلخـریـن، 
ویـبدو لـذاتـھ، فـي وقـت مـعاً، كـأنـھ عـدیـم الـفائـدة. وھـكذا یـبّدل اكـتشاف مـعنى األلـم 
الــخالصــي لــدى الــمؤمــن الــذي یتحــّملھ مــع المســیح ھــذا الــشعور المحــزن. واإلیــمان 
بـاالشـتراك فـي آالم المسـیح یحـمل مـعھ الـیقین الـباطـني بـأن مـن یـتألّـم "یـتّم مـا یـنقص مـن 
آالم المسـیح"، وھـذا مـا یـؤول، فـي الـمفھوم الـروحـي لـعمل الـفداء، وعـلى نـحو مـا أراد 
السـید المسـیح، إلـى خـالص أخـوتـھ وأخـواتـھ. فـھو إذن ال یـفید اآلخـریـن وحسـب، بـل یـقوم 
بـمھّمة ال یـمكن أن یـقوم بـھا سـواه. وفـي جسـد المسـیح الـذي یـنمو بـاسـتمرار، إنـطالقـاً مـن 
صـلیب الـفادي، البـّد  مـن األلـم المتشـّرب قـّوة ذبـیحة المسـیح، وسـیطاً ویـنبوعـاً لـخیور 
تـؤول حـتماً بـطبیعتھا إلـى خـالص الـعالـم. ویـشّق ھـذا األلـم، أكـثر مـن أّي شـيء آخـر، 
الـطریـق إلـى الـنعمة الـتي تـغّیر نـفوس البشـر، ویـجعل قـوى الـفداء حـاضـرة فـي الـتاریـخ 
البشـري وفـاعـلة فـیھ. وفـي ھـذا الـصراع "الـكونـي" بـین قـوى الـخیر والشـّر الـروحـیة، 
والـذي أشـارت إلـیھ الـرسـالـة إلـى األفسسـیین (89)، تـدعـم آالم البشـر الـمقرونـة بـآالم 
المسـیح الـفادي، دعـماً خـاصـاً، قـوى الـخیر وتـساعـد كـثیراً عـلى انـتصار ھـذه الـقوى 

الخالصیة. 
وتحسـب الـكنیسة جـمیع أخـوة المسـیح وأخـواتـھ الـذیـن یـتألّـمون، شـخصاًَ مـتعّدداً یـّشع بـقّوتـھا 
اإللھـیة. وغـالـباً مـا یـلجأ رعـاة الـكنیسة إلـیھم ویـسألـونـھم الـعون والـمدد. وإنـجیل األلـم یـكتب 
بـاسـتمرار ویـروى بـكلمات تـعّبر عـن شـؤون عـجیبة تـخالـف الـرأي الـمألـوف: ذلـك أن 
یـنابـیع الـقّوة اإللھـیة تتفّجـر مـن قـلب الـضعف البشـري. والـذیـن یشـتركـون فـي آالم المسـیح 
یـحتفظون فـي آالمـھم الـخاصـة بجـزء فـریـد مـن كـنز فـداء الـعالـم الـغیر الـمتناھـي. وبـإمـكانـھم 
أن یـتقاسـموا ھـذا الـكنز وسـواھـم. وبـقدر مـا تھـّدد الخـطیئة اإلنـسان، وبـقدر مـا تشـتّد وطـأة 
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الخـطیئة الـتي یحـملھا الـعالـم فـي ذاتـھ، تـتعاظـم أھـمیة اآلالم البشـریـة، وتـضطّر الـكنیسة إلـى 
استخدام ما في األلم البشري من خیر ألجل خالص العالم. 
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السامري الصالح 
  

28. وفـي إطـار إنـجیل األلـم یـندرج أیـضاً – عـضّویـاً – مـثل الـسامـري الـصالـح. وقـد 
أجـاب المسـیح، فـي ھـذا الـمثل، الـسائـل عـن "مـن ھـو قـریـبي"(90)، وفـي الـواقـع، مـن بـین 
الـثالثـة الـذي كـانـوا منحـدریـن مـن أورشـلیم إلـى أریـحا، عـلى الـطریـق الـذي كـان مـلقى 
عـلیھ، وھـو شـبھ مـیت، رجـل سـلبھ الـلصوص وجـرحـوه، إن الـسامـري ھـو مـن أظھـر عـن 
نـفسھ بـأنـھ فـي الـحقیقة قـریـب مـن ذلـك الـمسكین: وتـعني لـفظة قـریـب، فـي وقـت مـعاً، مـن 
یـتّم وصـیة الـمحبة تـجاه الـقریـب. وكـان ھـناك مـسافـران آخـران یسـلكان الـطریـق عـینھ: 
وكـان األول كـاھـناً واآلخـر الّویـاً، "وكـالھـما رآه وعـبر". أّمـا الـسامـري، "فـرآه فـرحـمھ، 
فـدنـا وضـّمد جـراحـھ" ثـم "أتـى بـھ الـفندق وأھـتّم بـھ"(91). ولـدى رحـیلھ، أوصـى صـاحـب 

الفندق باألھتمام بالرجل الذي كان یتألم، وتعّھد بأن یدفع لھ النفقات الالزمة. 
إن مـثل الـسامـري الـصالـح یـدخـل فـي إطـار إنـجیل األلـم. وھـو یظھـر الـطریـقة الـتي یـجب 
عـلى كـل مـنا أن یـّتبعھا مـع قـریـب یـتألـم. فـال یـجوز لـنا إذن أن "نـعبر" غـیر مـبالـین، لـكن 
عـلینا أن "نـتوّقـف" إلـى جـانـبھ. إنـھ سـامـري صـالـح كـل مـن یـقف إلـى جـانـب آالم رجـل 
آخـر، أّیـاً تـكن ھـذه اآلالم. ویـجب أالّ یـكون ھـذا الـوقـوف فـضوالً، بـل نـفساً مسـتعّدة 
لـلمساعـدة، بـحیث یـصبح كـأنـھ مـلكة راسـخة فـي قـلب اإلنـسان تحـملھ عـلى اإلنـفتاح 
واإلسـتجابـة لـمعانـي الـتأّثـر والـشفقة. إنـھ سـامـري صـالـح كـل مـن یـتأّثـر آلالم اآلخـریـن 
"وتـأخـذه الـشفقة" لـمصائـب الـقریـب. وإذا كـان السـید المسـیح، الـذي یـعرف جـیداً مـا فـي 
اإلنـسان، یظھـر مـثل ھـذه الـمشاعـر مـن الـتأّثـر، فـألنـھ یـریـد بـذلـك أن یـّولـد فـینا مـثلھا أزاء مـا 
یـقاسـیھ اآلخـرون مـن آالم. فـیجب إذن تعّھـد ھـذه الـطاقـة مـن الـمشاعـر الـقلبیة الـتي تـدلّ 
عـلى عـاطـفة شـفقة تـجاه مـن یـتألّـم. وھـي قـد تـكون أحـیانـاً الـتعبیر الـوحـید أو األھـّم عـن 

محبتنا لمن حّل بع األلم وعن تضامننا معھ. 
ولـكن ھـذا الـسامـري فـي الـمثل الـذي ضـربـھ السـید المسـیح ال یـكتفي بـمشاعـر الـتأّثـر 
والـشفقة: لـقد كـانـت ھـذه حـافـزاً لـھ عـلى الـقیام بـما یـجب مـن مـساعـدة للجـریـح. وعـلى 
الجـملة، أنـھ سـامـري ذاك الـذي یـسعف الـمتألـم، أّیـاً تـكن آالمـھ، ویحـمل إلـیھ، عـلى قـدر 
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المسـتطاع، الـمساعـدة الـناجـعة. إنـھ یـبذل مـن قـلبھ، لـكنھ ال یـھمل الـمعونـة الـمادّیـة. ویـمكن 
الـتأكـید أنـھ یـعطي ذاتـھ "األنـا" الـخاصـة بـھ، ویـفتحھا عـلى اآلخـریـن. ونـصل ھـنا إلـى أھـمّ 
فـصول عـلم اإلنـسان فـي الـمفھوم المسـیحي. وال یـمكن اإلنـسان أن "یجـد ذاتـھ كـامـلة، مـا لـم 
یھـب ھـذه الـذات ھـبة خـالـصة"(92). إنـھ سـامـري صـالـح ذاك الـذي بـإمـكانـھ أن یـقوم بھـذه 

الھبة، ھبة الذات. 
29. یـمكن الـقول، لـدى الـتوّقـف عـلى الـمثل اإلنـجیلي، أن األلـم الـموجـود بـین الـناس 
بـإشـكال مـتعّددة، إنـما ھـو بـینھم لـكي یحـمل اإلنـسان عـلى اّطـراح االثـرة، ویـوقـظ فـیھ 
الـمحبة أي ھـبة الـذات، مـن أجـل مـن نـالـتھم اآلالم مـن الـناس. وإن عـالـم األلـم البشـري 
یسـتدعـي، إذا جـاز الـتعبیر، عـالـماً آخـر یـقوم عـلى الـمحبة البشـریـة. وبـعد فـاأللـم، إنـما ھـو 
حـافـز لـإلنـسان عـلى تـناسـي مـنفعتھ الـخاصـة، وإضـرام الـمحبة فـي قـلبھ وتجسـیدھـا 
بـاألعـمال. وال یـجوز لـإلنـسان "الـقریـب" أن یـمّر وھـو غـیر مـبال بـما یـرى مـن آالم 
اآلخـریـن، وذلـك لـما بـین الـناس مـن رابـطة تـضامـن، وعـلى األخـص لـما یـجب أن یشـّدھـم 
مـن أواصـر مـحبة. وعـلیھ أن "یـتوقـف" و"یـتأّثـر"، ویـتصرف عـلى مـثال الـسامـري فـي 
الـمثل اإلنـجیلي. ویـكشف ھـذا الـمثل بحـّد ذاتـھ، عـن حـقیقة مسـیحیة راھـنة، وھـي، فـي 
الـوقـت ذاتـھ، حـقیقة إنـسانـیة شـامـلة. وال یـدعـى عـبثاً عـمل "سـامـريٍّ صـالـٍح" فـي الـلغة 

المتداولة كّل ما یعمل في سبیل المتألمین والمحتاجین إلى المساعدة. 
وقـد ارتـدى ھـذا الـعمل، عـلى مـّر الـعصور، صـیغاً رسـمیة، مـنّظمة، وأوجـد شـبھ قـطاع 
عـمل خـاص بـكل مـھنة، مـن مـثل مـھنة الـطبیب أو الـممّرضـة ومـا شـابـھ. وكـل مـنھما إنـما 
ھـو عـمل "سـامـري صـالـح". ونـظراً إلـى مـا فـي ھـذا الـعمل مـن نـفحة إنـجیلیة، إنـا لـنمیل إلـى 
الـتفكیر بـأنـھ دعـوة أكـثر مـنھ مـھنة. وقـد تـنامـت فـي أیـامـنا الـمؤسـسات الـتي قـامـت، عـبر 
الـعصور، بخـدمـة "الـراعـي الـصالـح"، واتخـذت لـھا حـقول اخـتصاص. وھـذا مـا یـثبت 
دونـما شـك، أن الـناس یـولـون، فـي عـصرنـا، آالم الـقریـب، اھـتمامـاً ووعـیاً مـتزایـدیـن، 
ویـسعون إلـى تـفّھمھا والـحیلولـة دون حـدوثـھا. ویـزداد الـتخّصص فـي ھـذا الـحقل، یـومـاً بـعد 
یـوم، ویـتعّمق االّطـالع الـّفني، ویـّتسع حـقل الـممارسـة. وإذا نـظرنـا إلـى ذلـك كـلّھ، أمـكننا 
الـقول، بـحق، أن مـثل الـسامـري الـصالـح أصـبح جـزءاً ھـاّمـاً مـن الـثقافـة األدبـیة والـحضارة 
اإلنـسانـیة الـشامـلة. وإذا مـا نـظرنـا أیـضاً إلـى جـمیع الـذیـن یـساعـدون، بـعملھم وخـبرتـھم، 
بـطرق شـّتى، الـقریـب الـذي یـشكو األلـم، ال یـمكننا إالّ أن نـتوجـھ إلـیھم بـالـشكر ونـعرب لـھم 

عن خالص االمتنان. 
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ونـریـد أیـضاً أن نـوّجـھ مـثل ھـذا الـشكر إلـى جـمیع الـذیـن، دونـما الـتفات إلـى راحـتھم، 
یـنصرفـون إلـى خـدمـة الـقریـب الـمتألّـم، ویـبذلـون مـن ذاتـھم لـلمساعـدة عـلى مـثال "الـسامـري 
الـصالـح"، ویـخّصصون، خـارج نـطاق عـملھم الـمھني، كـّل مـا یـتبّقى لـھم مـن وقـت وقـوى، 
فـي ھـذا السـبیل. وھـذا الـنشاط االخـتیاري، نـشاط "الـراعـي الـصالـح"، أو واجـب الـمحبة، 
یـمكن تـسمیتھ بـالـنشاط اإلجـتماعـي، أو أیـضاً بـالـرسـالـة، كـلّما ُبـذل ألغـراض إنـجیلیة 
حـقیقیة، وخـاصـة، إذا تـّم بـالـنظر إلـى الـكنیسة أو إلـى أّیـة جـماعـة مسـیحیة. ویـمارس عـمل 
"الـسامـري الـصالـح" االخـتیاري فـي األوسـاط الـمالئـمة، أو بـواسـطة مـؤسـسات أنشـئت لھـذه 
الـغایـة. ولھـذا الـنشاط الـذي یـتّم، بھـذه الـطریـقة، أھـمیة كـبرى، عـلى األخـّص عـندمـا یـجب 
الـقیام بـمھمات كـبیرة تسـتوجـب تـضافـر الـجھود واسـتعمال وسـائـل فـنّیة. ولـیس عـمل 
األفـراد بـاّقـل قـدراً، عـلى األخـص عـندمـا یـقوم بـھ أشـخاص یـقبلون عـلى مـختلف أنـواع 
األمـراض واآلالم البشـریـة، فـیعملون عـلى الـتخفیف مـنھا شـخصیاً بـعمل فـردي. وأمـا 
الـمساعـدة الـعائـلیة، فـتعني أّمـا مـبادرة الـقریـب مـن أعـضاء الـعائـلة الـواحـدة بـأعـمال الـمحبة، 

وأّما المساعدة المتبادلة بین العائالت. 
ولـیس مـن السھـل تـعداد جـمیع أنـواع نـشاط "الـسامـري الـصالـح" ھـنا، وال مـختلف حـقولـھ 
فـي الـكنیسة والـمجتمع البشـري. غـیر أنـھ ال بـّد مـن اإلقـرار بـأنـھا كـثیرة، ومـن اإلعـراب 
عـن مـشاعـر الـفرح لـكون الـقیم األدبـیة األسـاسـیة، مـن مـثل قـیمة الـتضامـن بـین الـناس، 
والـمحبة المسـیحیة لـلقریـب، تـصوغ، عـبر أنـواع ھـذا الـنشاط، وجـھ الـحیاة اإلجـتماعـیة 
والـعالقـات بـین الـناس، فـي حـین یـشّوھـھ، فـي ھـذا الـمجال، مـختلف أنـواع الـبغض، 
والعنف، والقسوة، واحتقار اإلنسان، أو فقط "إھمال القریب" أي الالمباالة بھ وبآالمھ. 

ومـن األھـمّیة بـمكان التشـدیـد ھـنا عـلى مـا یـجب األخـذ بـھ مـن مـبادئ فـي الـتربـیة. وعـلى 
الـعائـلة، والـمدرسـة، وسـائـر الـمؤسـسات الـمعنّیة بـالـشؤون الـتربـویـة – ولـو فـقط ألسـباب 
إنـسانـیة – أن تـسعى دائـبة إلـى إیـقاظ ھـذه الـّرقـة مـن الـمشاعـر تـجاه الـقریـب وآالمـھ، 
والـعمل عـلى تـنمیتھا. وقـد أصـبح ھـذا الـسامـري اإلنـجیلي صـورة عـنھا. وواضـح أن عـلى 
الـكنیسة أیـضاً أن تـعمل – وإذا أمـكن بـطریـقة أعـمق – عـلى اسـتكشاف األسـباب الـتي 
أعـطاھـا المسـیح فـي ھـذا الـمثل وفـي اإلنـجیل بـكامـلھ. وتـرتـكز أھـمّیة مـثل الـسامـري 
الـصالـح كـاإلنـجیل بمجـملھ، قـبل كـّل، عـلى ھـذا وھـو: أن عـلى اإلنـسان أن یـشعر بـأنـھ 
مـدعـو إلـى الـقیام بـدور أسـاسـي فـي مـجال تـأدیـة شـھادة الـمحبة فـي األلـم. وال شـك فـي أن 
لـلمؤسـسات أھـمّیتھا وال غـنى عـنھا، غـیر أنـھ مـا مـن مـؤّسـسة تسـتطیع بـذاتـھا أن تـقوم مـقام 
الـقلب البشـري، والـعاطـفة اإلنـسانـیة، عـندمـا یـجب الـذھـاب إلـى مـالقـاة ألـم الـغیر. وھـذا 
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یـصّح فـي آالم الجسـد، لـكنھ یـصّح بـأولـى حـّجة فـي اآلالم الـمعنوّیـة، وعـلى األخـص، فـي 
آالم النفس. 

30. إن مـثل الـسامـري الـصالـح الـذي – عـلى مـا قـلنا – یـندرج فـي إطـار إنـجیل األلـم، 
یـخترق مـع اإلنـجیل تـاریـخ الـكنیسة والمسـیحیة، وتـاریـخ اإلنـسان والبشـریـة. وھـو یشھـد أن 
ماـ كشـف عنـھ المسیـح منـ معـنى األلمـ الخالصي لیـس، فيـ أّي حاـل، مرـادفاـً لالمباالة. ال 
بـل أن الـعكس ھـو الـصحیح. واإلنـجیل یـحارب الـالمـباالة حـیال األلـم. والمسـیح فـي ھـذا 
الـمجال فـّعال جـّداً. وھـكذا فـإنـھ یـنّفذ مخـّطط رسـالـتھ المسـیحانـي، عـلى مـا یـقول الـنبي: 
"روح الــرّب عــلّي، ولھــذا مــسحني، ألبّشــر الــمساكــین، وأرســلني ألنــادي للمســبیّین 
بـاألفـراح، ولـلعمیان بـالـبصر، ولـلمأسـوریـن بـالتخـلیة، وأعـلن الـسنة الـمقبولـة لـلرّب"(93). 
وقـد أتـّم المسـیح ھـذا المخـّطط المسـیحانـي فـي رسـالـتھ عـلى أكـمل وجـھ: فـمّر وھـو "یـحسن 
إلـى الـناس"(94)، وتـبرز مـآتـیھ الـخّیرة بـالـتخفیف مـن اآلالم البشـریـة. وینسجـم مـثل 

السامري الصالح كل اإلنسجام مع تصّرف المسیح عینھ. 
ویـندرج أخـیراً ھـذا الـمثل، مـن حـیث مـوضـوعـھ األسـاسـي، فـي عـبارات الـدیـنونـة األخـیرة 
الـتي تـضطرب لـھا الـنفس، والـتي أوردھـا مـّتى فـي إنـجیلھ: "ھـلّم یـا مـباركـي أبـي، رثـوا 
الـملك الـمعّد لـكم مـن قـبل إنـشاء الـعالـم. ألنـي جـعت فـأطـعمتمونـي، وعطشـت فـسقیتمونـي، 
 ً وكـنت غـریـباً فـآویـتمونـي، وعـریـانـاً فـكسوتـمونـي، ومـریـضاً فـعدتـمونـي، ومـحبوسـا
فـزرتـمونـي"(95). ویـجیب ابـن اإلنـسان األبـرار الـذیـن سـألـوه مـتى صـنعوا لـھ ھـذا كـلّھ، 
بـقولـھ: "الـحق أقـول لـكم: إن كـّل مـا صـنعتموه إلـى أحـد أخـوتـي ھـؤالء الـصغار، فـإلـيّ 
صـنعتموه"(96). ویـصدر حـكماً مـخالـفاً عـلى الـذیـن تـصّرفـوا خـالف ذلـك، فـیقول: "إن مـا 

لم تصنعوه إلى أحد أخوتي ھؤالء الصغار، فإلّي لم تصنعوه"(97). 
ویـمكن، عـلى وجـھ الـتأكـید، إطـالـة الئـحة اآلالم الـتي أثـارت مـشاعـر الـتعاطـف اإلنـسانـي 
والـشفقة، والـمساعـدة، أو إنـھا لـم تـثرھـا. وأعـالنـا السـید المسـیح األول والـثانـي، بـشأن 
الـدیـنونـة األخـیرة، یشـیران، دونـما إبـھام وبـكّل وضـوح، إلـى كـم ھـو ھـاّم – نـظراً إلـى 
الـحیاة األبـدیـة بـالنسـبة إلـى كـل إنـسان – ھـذا "الـتوقـف"، عـلى مـثال مـا فـعل الـسامـري، 
عـلى آالم الـقریـب، و"الـشفقة" عـلیھ، وأخـیراً مـساعـدتـھ. ووجـود األلـم فـي الـعالـم، فـي 
مخـّطط المسـیح المسـیحانـي، الـذي ھـو مخـّطط مـلكوت هللا، مـن شـأنـھ اسـتثارة مـشاعـر 
الـمحبة، والـحّث عـلى نـشاطـات مـحبة فـي جـانـب الـقریـب، وتـحویـل الـحضارة اإلنـسانـیة، 
إلـى "حـضارة مـحبة". وفـي ھـذه الـمحبة، یـتحّقق تـمامـاً مـعنى األلـم الـخالصـي، ویـبلغ مـداه 
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األخـیر. وكـالم السـید المسـیح، فـي الـدیـنونـة األخـیرة یشـرح ھـذا كـلّھ بـبساطـة اإلنـجیل 
ووضوحھ التام. 

وھـذه األقـوال فـي الـمحبة، وأعـمال الـمحبة الـمرتـبطة بـاأللـم البشـري، تـكشف لـنا مـّرة 
جـدیـدة عـن أّن آالم المسـیح الـفادیـة تـكمن فـي جـمیع اآلالم البشـریـة. لـقد قـال المسـیح: "إلـيّ 
صـنعتموه". إنـھ ھـو مـن یـختبر الـمحبة، فـي كـل إنـسان، وھـو مـن یـتلّقى الـمساعـدة، عـندمـا 
تحـمل ھـذه إلـى كـل شـعب، دونـما تـمییز. وھـو مـن ھـو حـاضـر فـي مـن یـتألـّم، ألن ألـمھ 
الــخالصــي قــد امــتّد، مــّرة وإلــى األبــد، إلــى كــل األبــد، إلــى االشــتراك فــي "آالم 
المسـیح"(98). وكـذلـك إنـھم جـمیعاً مـلزمـون "بـإتـمام" "مـا یـنقص مـن آالم المسـیح"(99) 
بـآالمـھم. لـقد عـلّم المسـیح، فـي الـوقـت عـینھ، الـناس أن یـصنعوا الـخیر بـواسـطة األلـم، وأن 

یصنعوا الخیر لمن یتألّم. ومن ھذا الباب المزدوج أطّل علینا بمعنى األلم العمیق. 
  
 8

الختام 
  

31. ھـذا ھـو، فـي الـحقیقة، مـعنى األلـم الـفائـق الـطبیعة والبشـري، فـي آن مـعاً. إنـھ فـائـق 
الـطبیعة ألنـھ راسـخ فـي السـّر اإللھـي، سـّر فـداء الـعالـم. وھـو، فـي الـوقـت عـینھ، بشـري 

تماماً ألن اإلنسان یجد فیھ ذاتھ، وإنسانیتھ، وكرامتھ، ورسالتھ. 
مـّما ال شـك فـیھ أن األلـم ھـو مـن سـّر اإلنـسان. لـعّل األلـم ال یـلّفھ ھـذا السـّر الـمغلّف بـإحـكام، 
كمـا یلـّف اإلنسـان. وقدـ أعلـن المجمـع الفـاتیـكانيـ الثـانيـ ھذـه الحـقیقة بقـولھـ: "فيـ الحـقیقة ال 
ینجـلي سـّر اإلنـسان تـمامـاً إال فـي سـّر الـكلمة المتجّسـد... ألن المسـیح، آدم الجـدیـد، أظھـر، 
تــمامــاً لــدى كــشفھ عــن ســّر اآلب ومــحبتھ، اإلنــسان لــإلنــسان وأوضــح لــھ دعــوتــھ 
الـسامـیة"(100). وإذا كـان ھـذا الـقول یـتناول كـل مـا یـتعلّق بسـّر اإلنـسان، فـھو یـتناول، 
عـلى وجـھ الـخصوص، األلـم البشـري. ومـن الـضرورة، فـي ھـذا الـمجال، أن "یظھـر 
اإلنـسان لـإلنـسان، وتـّتضح لـھ دعـوتـھ الـسامـیة". قـد یحـدث – وھـذا مـا یـثبتھ األخـتبار – أن 
یـكون فـي ذلـك صـعوبـة بـالـغة. لـكن إذا تـحّقق ذلـك وانـعكس نـوره عـلى الـحیاة البشـریـة، 

كان مصدر سعادة. "بالمسیح وفي المسیح ینجلي لغز األلم والموت"(101). 
ونـختم ھـذه الـخواطـر فـي األلـم، فـي ھـذه الـسنة الـتي تـحتفل فـیھا الـكنیسة بـالـیوبـیل 
االسـتثنائـي الـخاص بـذكـرى الـفداء. وسـّر الـفداء البشـري راسـخ رسـوخـاً عـجیباً فـي األلـم، 

وھذا األلم یرتبط بدوره بھذا السّر العمیق. 
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وأّنـا نـرغـب فـي قـضاء سـنة الـفداء ھـذه بـاالّتـحاد الـوثـیق بجـمیع الـذیـن یـتألّـمون. فـینبغي إذن 
أن یـجتمع، بـالـفكر والـعقل، فـي ظـّل صـلیب الجـلجلة، جـمیع الـمتألـمین الـذیـن یـؤمـنون 
بـالمسـیح، وعـلى األخـص الـذیـن یـعّنتون بسـبب إیـمانـھم بـذاك الـذي عـلّق عـلى الـصلیب 
وقـام، لـكي تعّجـل تـقدمـتھم آالمـھم فـي تـحقیق صـالة المخـلّص عـینھ مـن أجـل وحـدة الجـمیع 

 .(102)
ولـیجتمع ھـناك أیـضاً أصـحاب اإلرادة الـصالـحة، ألن "فـادي اإلنـسان" ھـو عـلى الـصلیب، 
أي رجـل األوجـاع الـذي أخـذ عـلى عـاتـقھ آالم الـناس الجسـدیـة والنفسـیة، عـبر كـّل األزمـنة، 
لـكي یـتمّكنوا، فـي الـمحبة، مـن تـفّھم مـعنى آالمـھم الـخالصـي واألجـوبـة الـراھـنة عـلى كـل 
األسـئلة الـتي تـطرحـھا. وبـاإلتـحاد مـع مـریـم، أّم المسـیح، الـتي كـانـت واقـفة حـذاء الـصلیب 

(103)، نقف لنرى جمیع صلبان أناس الیوم. 
ونـتضرع إلـى جـمیع الـقدیسـین الـذیـن شـاركـوا، عـلى مـّر الـعصور، مـشاركـة خـاّصـة، فـي 
آالم المسـیح، ونـلتمس مـنھم الـمسانـدة. ونـسألـكم جـمیعاً، أنـتم الـذیـن یـقاسـون اآلالم، أن 
تـسانـدونـا. ونـطلب مـنكم، أنـتم الـمرضـى والـضعفاء، أن تـكونـوا كـینبوع قـّوة لـلكنیسة 
 ً وللبشـریـة. وفـي ھـذا الـصراع الـھائـل بـین الـخیر والشـّر، الـذي یّتخـذ مـن عـصرنـا مسـرحـا

لھ، لتكن الغلبة أللمكم المقرون بصلیب المسیح. 
ونمنحكم جمیعاً، أیھا األخوة واألبناء األحباء، بركتنا الرسولیة. 

  
  

                                                   أعطي في روما، قرب القدیس بطرس، 
في الیوم 

                                                   الحادي عشر من شھر شباط، في ذكرى 
الطوبایة مریم، 

                                                   عذراء لورد، 1984، السادسة لحبریتنا. 
  
                                                       البابا یوحنا بولس الثاني 
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