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من رآني، رأى اآلب 
(راجع یو 14 ، 9) 

  
1- الكشف عن الرحمة 

"ھـو هللا الـغنّي بـالـمراحـم" (1) الـذي كـشفھ لـنا یـسوع المسـیح أبـا: ھـو ابـنھ عـینھ 
مـن أظھـره لـنا بـذاتـھ وبـرھـن عـنھ بـنفسھ (2). وإنـھ لـواجـب أن نـذكـر ذاك الـزمـن 
الـذي تـوجـھ فـیھ فـیلیبس أحـد الـرسـل االثـني عشـر، إلـى السـید المسـیح بـقولـھ لـھ: "یـا 
سـید، أرنـا اآلب وحسـبنا" فـأجـابـھ السـید المسـیح بـدوره قـائـالً: "أنـا مـعكم كـل ھـذا 
الـزمـن، ومـا عـرفـتني بـعد یـا فـیلیبس...؟ مـن رآنـي رأى اآلب" (3). وقـد أورد 
السـید المسـیح ھـذه الـكلمات فـي خـطابـھ األخـیر الـذي وّدع بـھ خـاصـتھ، إبـان 
الـعشاء الـفصحي الـذي عـقبتھ أحـداث تـلك األیـام الـمقدسـة وھـي أیـام كـان ال بـّد مـن 
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أن یـتأّكـد فـیھا مـرة واحـدة وإلـى األبـد "إن هللا الـغنّي بـالـمراحـم، أحـیانـاًَ مـع المسـیح، 
بفائق محبتھ لنا، بعدما كنا أمواتاً بزالتنا" (4). 

وإّنـا عـمالً بـتعلیم المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، وتـقدیـراً مـنا لـحاجـات عـصرنـا قـد 
خـصصنا رسـالـتنا الـعامـة الـتي عـنوانـھا "فـادي اإلنـسان" بـحقیقة اإلنـسان الـتي 
انجـلت لـنا بـملئھا وعـمقھا فـي السـید المسـیح. وتـدعـونـا فـي ھـذه األیـام الـشاقـة 
الـعصیبة حـاجـة أخـرى، لیسـت أقـّل شـأنـاً مـن تـلك، إلـى اكـتشاف وجـھ اآلب مجـدداً 
فـي المسـیح، "اآلب الـرحـیم وإلـھ كـل عـزاء" (5)، إّنـا لـنقرأ فـي الـدسـتور "فـرح 
وأمـل" "إن السـید المسـیح، آدم الجـدیـد... یظھـر اإلنـسان لـإلنـسان عـینھ ویـكشف 
لــھ عــن ســمو دعــوتــھ"، وھــذا مــا یــفعلھ عــندمــا یــكشف عــن "ســّر اآلب 
ومـحبتھ" (6). وتؤـّكدـ عبـارة المجمـع منـ كرـامةـ حقـ ماـ لمـ یرـجعـ بھـا إلىـ هللا ال 

رجوعاً نظریاً بل واقعیاً وجودیاً وحیاتیاً. 
ولھـذا یجـدر بـنا اآلن أن نـعالـج ھـذا السـر مـعالـجة یحـملنا عـلیھا مـا تـوّفـر لـلكنیسة 
وألنـاس عـصرنـا مـن تـجارب واخـتیارات مـختلفة یـقتضیھا مـا تـختلج بـھ قـلوب 
كـثیر مـن الـناس مـن أمـان وآالم وآمـال وھـموم وتـطلّعات. وإذا صـح، عـلى مـا 
أعـلّنا فـي رسـالـتنا الـعامـة "فـادي اإلنـسان" مـن أن اإلنـسان أّیـا كـان ھـو، عـلى نـحو 
مـا، طـریـق الـكنیسة، فـإن اإلنـجیل والـتقلید بـكامـلھ یـعلّمان فـي الـوقـت عـینھ 
بـاسـتمرار أن عـلینا أن نـقطع ھـذه الـطریـق مـع كـل الـناس، عـلى مـا رسـمھا السـید 
المسـیح، عـندمـا كـشف فـي ذاتـھ عـن اآلب ومـحبتھ (7). وكـلّما اتجھـت ھـذه 
الـطریـق – الـتي وكـل بـھا إلـى الـكنیسة یـومـا وإلـى األبـد، عـلى تـقلبات الـدھـر – 
فـي المسـیح یـسوع إلـى اإلنـسان، تـقدمـت نـحو اآلب ومـحبتھ، وھـذه الـحقیقة أّكـدھـا 

لعصرنا المجمع الفاتیكاني الثاني. 
وكـلّما تـناول عـمل الـكنیسة اإلنـسان، أي كـلّما اتخـذ اإلنـسان مـحوراً لـھ، إذا جـاز 
الـتعبیر، وجـب أن یـترّكـز عـلى هللا ویـتكامـل فـیھ، أعـني أن یـتجھ فـي المسـیح 
یـسوع إلـى اآلب. وبـرغـم أن ھـناك نـظریـات وآراء مـختلفة، مـاضـیاً وحـاضـراً، 
كـانـت وال تـزال تـمیل إلـى الـفصل، ال بـل إلـى الـمعارضـة بـین الـمذھـب الـقائـل 
بـجعل اإلنـسان مـحور الـكون وذاك الـقائـل بـجعل هللا مـحوره، فـإن الـكنیسة تـسعى 
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 ً عـلى مـثال المسـیح إلـى الـربـط بـین ھـذیـن الـمذھـبین فـي تـاریـخ البشـر ربـطاً وثـیقا
مـحكماً. وھـذا ھـو أول الـمبادئ ولـعلھ أھـمھا، الـتي عـلّمھا المجـمع األخـیر. وإذا 
كـان یـقع عـلى عـاتـقنا، فـي ھـذه الـفترة مـن تـاریـخ الـكنیسة واجـب وضـع تـعلیم ھـذا 
المجـمع الـكبیر مـوضـع الـعمل، فـعلینا أن نـعود إلـى ھـذا الـمبدأ بـإیـمان وتـصمیم 
وانـفتاح ذھـن وقـلب. ولـقد حـاولـنا فـي رسـالـتنا الـسابـقة الـمشار إلـیھا أن نـبرھـن أن 
ضـمیر الـكنیسة، الـذي تـّرسـخ واغـتنى مـن مـختلف الـوجـوه – وھـذا مـن ثـمار 
المجـمع أیـضاً – زاد حـتما فـي فـتح ضـمیرنـا وقـلبنا عـلى السـید المسـیح ونـریـد 
الـیوم أن نـعلن مـرة جـدیـدة أن مـا مـن أحـد یـمكنھ أن یـنفتح عـلى السـید المسـیح 
الـذي، بـوصـفھ فـادي اإلنـسان، كـشف اإلنـسان بـوضـوح لـإلنـسان، إال بـعودة 

متزایدة إلى هللا ومحبتھ. 
  

2- تجّسد الرحمة 
إن هللا الـذي "مـسكنھ نـور ال یـقترب مـنھ" (8) یحـّدث اإلنـسان فـي الـوقـت عـینھ 
بـلغة الـكون أجـمع "فـمنذ خـلق الـعالـم، وصـفات هللا الـخفیة أي قـدرتـھ األزلـیة 
والـوھـتھ، واضـحة جـلیة تـدركـھا الـعقول فـي مخـلوقـاتـھ" (9). وھـذه الـمعرفـة 
الـجانـبیة الـناقـصة الـناجـمة عـن الـعقل الـذي یـبحث عـن هللا عـن طـریـق المخـلوقـات 
والـمرئـیات فـي الـعالـم لیسـت بـعد "بـرؤیـة اآلب". ویـقول الـقدیـس یـوحـنا: "مـا مـن 
أحـد رأى هللا"، وھـو بـقولـھ ھـذا یـزیـد ھـذه الـحقیقة وزنـاً وھـي "إن االبـن األوحـد 
فـي حـضن اآلب، ھـو الـذي أخـبر عـنھ" (10). وھـذا "االخـبار" یـكشف هللا فـي 
سرـ حیـاتھـ الذـي ال تسبـر أغوـاره – واحدـ ومثـلّث – والذـي "یسـكن نوـراً ال 
یـقترب" (11). وبـفضل "أخـبار" المسـیح ھـذا، نـعرف هللا أوالً مـن خـالل مـحبتھ 
لـإلنـسان: أي وفـقاً "لـمحبتھ للبشـر" (12). وھـنا تـصبح "خـفّیاتـھ" مـرئـیة وتنجـلي 
إنـجالء أوضـح بـما ال یـقاس مـما تنجـلي عـبر سـائـر مخـلوقـاتـھ. ذلـك أن الـمرئـّیات 
تنجـلي فـي المسـیح وبـواسـطة المسـیح أي بـأعـمالـھ وأقـوالـھ وأخـیراً بـموتـھ عـلى 

الصلیب وقیامتھ. 
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وھـكذا یتجـلّى هللا عـلى األخـص بـرحـمتھ فـي المسـیح وبـواسـطة المسـیح، أي تـبرز 
صـفة األلـوھـة الـتي حـددھـا العھـد الـقدیـم "بـالـرحـمة" مـعتمداً لـھا مـختلف الـمفاھـیم 
والـعبارات. وقـد أعـطى السـید المسـیح تـقلید العھـد الـقدیـم فـي الـرحـمة اإللھـیة 
مـفھومـاً أبـدیـاً، ولـم یتحـدث عـنھا ویشـرحـھا بـالـتشابـیھ واألمـثال وحسـب، لـكنھ 
جسـّدھـا بـذاتـھ، قـبل كـل شـيء وكـأنـھ ألـبسھا شـخصھ. وھـذا یـعني أنـھ ھـو نـوعـاً مـا 
الـرحـمة ومـن رآھـا ووجـدھـا فـیھ، تجـلّى لـھ اآلب بـصورة خـاصـة، عـلى أنـھ "غـنيّ 

بالرحمة" (13). 
إن عـقلیة ھـذا الـعصر الـحاضـر تـبدو ربـما أشـد رفـضاً لـرحـمة هللا مـن عـقلیة 
األجـیال الـسالـفة؛ ال بـل إنـھا تـسعى إلـى الـقضاء عـلى فـكرة الـرحـمة واسـتئصالـھا 
مـن قـلب اإلنـسان. وإن لـفظة الـرحـمة بـما لـھا مـن مـفھوم تـبدو وكـأنـھا تـزعـج 
اإلنـسان الـذي أصـبح الـیوم أكـثر مـنھ فـي غـابـر األیـام سـیداً أخـضع األرض 
وتسـلّط عـلیھا (14)، بـفضل مـا أحـرز مـن تـقدم عـظیم، لـم یـعرف مـن ذي قـبل، 
 ً فـي حـقل الـعلوم والـتقنیة. ولـم تـترك ھـذه السـیادة عـلى األرض المّسـلم بـھا أحـیانـا
مـن جـھة واحـدة تسـلیماً سـطحیاً، مـجاالً عـلى مـا یـبدو، لـلرحـمة. ویـمكننا فـي ھـذا 
الـمجال أن نـعود – وفـي الـعودة فـائـدة – إلـى صـورة "حـالـة اإلنـسان فـي عـالـم 
الـیوم" الـتي رسـمھا دسـتور: فـرح وأمـل، فـي أولـى صـفحاتـھ. ونـقرأ فـي مـا نـقرأ 
ھـذه الـخواطـر: "وھـكذا یـبدو عـالـمنا الـحاضـر قـویـا وضـعیفا فـي وقـت مـعا، قـدیـرا 
عـلى اتـیان خـیر األمـور وشـرھـا، فـیما انـفتحت أمـامـھ طـریـق الحـریـة والـعبودیـة، 
طـریـق الـتقدم أو التخـلف وطـریـق اإلخـاء أو الـكراھـیة. وفـضال عـن ذلـك لـقد 
أدرك اإلنـسان أن بـإمـكانـھ أن یـوّجـھ تـوجـیھاً سـلیما الـقوى الـتي أطـلقھا والـتي 

یمكنھا إما أن تسحقھ وإما أن تخدمھ" (15). 
وال تشـیر حـالـة الـعالـم الـیوم إلـى مـثل ھـذه الـتغییرات الـتي تـبعث فـي قـلوب الـناس 
أمـالً بمسـتقبل أفـضل عـلى األرض وحسـب، لـكنھا تـنطوي أیـضاً عـلى تھـدیـدات 
كـثیرة تـنذر بـمخاطـر تـفوق تـلك الـتي كـانـت مـعروفـة حـتى الـیوم. وبـرغـم أن 
الـكنیسة مـا فـتئت تـندد بھـذه التھـدیـدات منتھـزة مـختلف الـفرص (مـثال فـي الخـطب 
الـملقاة فـي مـنظمة األمـم المتحـدة ومـؤسـسة االونـسكو ومـؤسـسة الـتغذیـة والـزراعـة 
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وفـي غـیر مـكان)، فـمن واجـبھا أن تـتفّحصھا عـلى ضـوء الـحقیقة الـتي تـلّقتھا مـن 
هللا. 

وھـذه الـحقیقة المتجـلّیة فـي المسـیح عـن هللا "أبـي الـمراحـم" (16) تـتیح لـنا أن 
"نـراه" قـریـباً كـل الـقرب مـن اإلنـسان، وعـلى األخـص عـندمـا یـتألـم ھـذا اإلنـسان 
ویـواجـھ مـخاطـر تتھـّدده فـي حـیاتـھ وصـمیم كـرامـتھ. ولھـذا السـبب فـإن الـكثیریـن 
مـن الـناس والـمجتمعات فـي حـالـة الـكنیسة والـعالـم الـحاضـرة، یـتجھون اتـجاھـاً شـبھ 
عـفوي، إذا صـح الـتعبیر، إلـى رحـمة هللا، بـدافـع مـن شـعور حـي مـن اإلیـمان. ومـا 
مـن شـك فـي أن السـید المسـیح الـذي یـعمل فـي نـفوس الـناس بـواسـطة روحـھ، ھـو 
الـذي یـدفـعھم إلـى ذلـك. وإذا بسـّر هللا "أبـي الـمراحـم" الـذي كـشف عـنھ المسـیح 
وكـأنـھ، نـداء مـوجـھ إلـى الـكنیسة، فـي ھـذه الـظروف الـراھـنة الـعصیبة الـتي تشـدّ 

على خناق اإلنسان. 
وإنـنا نـریـد فـي ھـذه الـرسـالـة أن نـلّبي ھـذا الـنداء فننھـل مـا نـقول مـن مـعین لـغة 
الـوحـي واإلیـمان األبـدیـة – عـلى مـا فـیھا مـن بـساطـة وعـمق ال یـضاھـیان – 
ونـعرب مجـدداً، أمـام هللا والـناس، عـّما یـساور أبـناء عـصرنـا مـن ھـموم كـبیرة. 
وفـي الـواقـع، إن الـوحـي واإلیـمان یـعلّمانـنا ال أن نـتأّمـل فـي سـر هللا بـوصـفھ "أبـا 
الـمراحـم" مجـرداً مـن الـوقـائـع وحسـب، بـل أن نـلجأ بـاسـم المسـیح ومـع المسـیح إلـى 
ھـذه الـرحـمة. أفـما أّكـد السـید المسـیح كـل الـتأكـید أن أبـانـا "الـذي یـرى فـي 
الـخفیة" (17) یـنتظر دائـماً أن نـتجھ إلـیھ فـي جـمیع حـاجـاتـنا ونسـبر أغـوار سـّره 

باستمرار، سّر اآلب ومحبتھ" (18)؟ 
ولھـذا إّنـا نـتمّنى أن تـقّرب الـخواطـر الـتالـیة ھـذا السـّر مـن أفـھام الجـمیع وأن تـكون 
فـي الـوقـت عـینھ دعـوة مـلّحة إلـى الـكنیسة فـي سـبیل الـرحـمة الـتي یـحتاج إلـیھا 
اإلنـسان والـعالـم الـیوم كـل الـحاجـة. أجـل إنـھما لـفي حـاجـة إلـیھما، ولـو أنـھما فـي 

الغالب ال یعلمان. 
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 -2-
الرسالة المسیحانیة 

  
3- عندما ابتدأ المسیح یعمل ویعّلم 

اســتشھد الســید المســیح فــي الــناصــرة، أمــام مــواطــنیھ، بــما قــال أشــعیا وھــو: 
"روح... الـرب عـلّي ألنـھ مـسحني ألبشـر الـمساكـین، أرسـلني ألشـفي منكسـري 
الــقلوب، ألنــادي لــألســرى بــالحــریــة ولــلعمیان بــعودة الــبصر إلــیھم، ألحــرر 
الـمظلومـین وأعـلن الـسنة الـمقبولـة لـدى الـرب" (19). إن ھـذه الـعبارات ھـي، 
حسـب لـوقـا، أول إعـالن لـھ مسـیحانـي سـتعقبھ أعـمال وأقـوال أطـلعنا عـلیھا 
اإلنـجیل. وقـد جـعل المسـیح، بھـذه األفـعال واألقـوال، اآلب حـاضـراً بـین الـناس. 
وإنـھ لـمن األھـمیة بـمكان أن نـالحـظ أن ھـؤالء الـناس كـانـوا، عـلى األخـص 
الـفقراء الـذیـن یـحتاجـون إلـى أسـباب الـعیش، وأولـئك المسـلوبـي الحـریـة، والـعمیان 
الـذیـن تـتعذر عـلیھم مـشاھـدة جـمال الـكائـنات، والـذیـن یـعانـون نفسـیاً أو یـسامـون 
الـظلم االجـتماعـي، وأخـیراً الخـطأة. لـقد صـار المسـیح بـالنسـبة إلـى ھـؤالء الـناس، 
عـلى األخـص، عـالمـة x الـذي ھـو مـحبة. لـقد صـار عـالمـة اآلب. ویسـتطیع 
أنـاس عـصرنـا كـأنـاس الـقرون الـخالـیة، أن یـروا هللا فـي عـالمـة مـنظورة مـن ھـذا 

النوع. 
ومـن الـمفید كـذلـك أن نـالحـظ أنـھ، عـندمـا دنـا مـن یـسوع ذانـك الـرسـوالن الـلذان 
أرسـلھما یـوحـنا الـمعمدان إلـیھ لـیسأاله: "أأنـت اآلتـي أم نـنتظر آخـر"؟ (20) عـاد 
إلـى ذلـك االسـتشھاد الـذي دّشـن بـھ رسـالـتھ الـتعلیمیة فـي الـناصـرة، فـأجـابـھما قـائـالً: 
"إذھـبا وأخـبرا یـوحـنا بـما رأیـتما وسـمعتما: الـعمیان یـبصرون والـعرج یـمشون 
والـبرص یطّھـرون والـصّم یـسمعون والـموتـى یـقومـون والـمساكـین یبّشـرون"، 

وختم قائالً: "وطوبى لمن ال یشك فّي" (21). 
وقـد أظھـر یـسوع، عـلى األخـص، بـطریـقة حـیاتـھ وأعـمالـھ كـیف جـعل الـمحبة 
حـاضـرة فـي ھـذا الـعالـم الـذي نـعیش فـیھ: الـمحبة الـفاعـلة الـتي تـتجھ إلـى اإلنـسان 
وتـشمل كـل مـا یـكّون إنـسانـیتھ. وتتجـلّى ھـذه الـمحبة، أكـثر مـا تتجـلّى، كـلّما كـان 
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ھـناك مـرض وظـلم وفـقر، وحـتى كـلّما تـناول األمـر "الـحالـة اإلنـسانـیة" الـتاریـخیة 
الـتي تـبّین، بـمختلف الـطرق، مـا یـعانـي اإلنـسان مـن ضـیق، ویـشكو مـن ضـعف 
جسـدي ومـعنوي. وإن مـا تتجـلّى بـھ الـمحبة مـن طـریـقة ومـا تتخـذه مـن مـجال ھـو 

ما یسّمى بلغة التوراة "الرحمة". 
وھـكذا كـشف المسـیح عـن هللا الـذي ھـو آب، والـذي ھـو "مـحبة" عـلى مـا أعـلن 
الـقدیـس یـوحـنا فـي رسـالـتھ األولـى: (22) لـقد أظھـر هللا "غـنیاً بـالـرحـمة"، عـلى مـا 
نـقرأ لـدى الـقدیـس بـولـس (23). وقـبل أن تـكون ھـذه الـحقیقة مـادة تـعلیم، جـعلھا 
السـید المسـیح واقـعاً مـاثـالً لـلعیان. وإحـضار هللا مـحبًة ورحـمًة، ھـذه ھـي الـقاعـدة 
الـتي رسـخت فـي ضـمیر المسـیح ورّكـز عـلیھا مـھّمتھ ورسـالـتھ كمسـیح. وھـذا مـا 
تــؤّیــده تــلك األقــوال الــتي فــاه بــھ أوالً فــي مجــمع الــناصــرة ثــم أمــام تــالمــیذه 

والرسولین اللذین بعثھما یوحنا إلیھ. 
واسـتناداً إلـى ھـذه الـطریـقة الـتي أعـلن فـیھا السـید المسـیح هللا حـاضـراً، والـذي ھـو 
آب ومـحبة ورحـمة، جـعل مـن الـرحـمة أحـد مـواضـیع تبشـیره الـرئیسـیة. وعـلّم ھـنا 
جـریـاً عـلى مـألـوف عـادتـھ "بـاألمـثال"، عـلى األخـص، ألنـھا أوفـى بـتوضـیح 
جـوھـر األشـیاء. وحسـبنا أن نـذكـر مـثل االبـن الـشاطـر (24) أو مـثل الـسامـري 
(25) أو عـلى سـبیل الـتضاد، مـثل عـبد الـسوء (26). وھـناك مـقاطـع عـدیـدة مـن 
تـعلیم المسـیح تظھـر بـطریـقة دائـماً جـدیـدة، الـمحبة والـرحـمة. ویـكفي أن نـضع 
نـصب أعـیننا الـراعـي الـصالـح الـذي یـذھـب بـاحـثاً عـن الـنعجة الـضالـة (27) أو 
الـمرأة الـتي تـكنس الـبیت بـحثاً عـن الـدرھـم الـمفقود (28). ولـوقـا اإلنـجیلي ھـو 
مـن عـالـج عـلى األخـص ھـذه الـمواضـیع مـن تـعلیم السـید المسـیح ولھـذا سـميّ 

بحق: "إنجیل الرحمة". 
وبـما أن الـمسألـة مـسألـة تبشـیر، فـإن ھـناك أمـراً ھـامـاً یـتعلق بـمعنى األلـفاظ 
ومـضمون الـفكرة والسـیما مـضمون فـكرة الـرحـمة (بـالـمقارنـة مـع فـكرة الـمحبة). 
ومـا تـفّھم ھـذه الـمضامـین تـفّھماً صـحیحاً سـوى مـفتاح لـتفھم حـقیقة الـرحـمة. وھـذا 
ھـو األھـم بـالنسـبة إلـینا. ولـكن قـبل أن نـتوقـف فـي الـقسم الـثانـي مـن خـواطـرنـا عـلى 
ھـذا الـموضـوع، أعـني قـبل أن نسـتجلي مـعانـي األلـفاظ ومـضمون فـكرة "الـرحـمة" 
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الـخاص، عـلینا أن نـعرف مـعرفـة الـیقین أن السـید المسـیح، عـندمـا كـشف عـن 
مـحبة هللا الـتي ھـي الـرحـمة، طـلب مـن الـناس، فـي الـوقـت عـینھ، أن یـنقادوا فـي 
حـیاتـھم لـما تـلھمھم إلـیھ ھـاتـان الـمحبة والـرحـمة. وھـذا الـمطلب ھـو مـّما یـمّیز 
الـرسـالـة المسـیحانـیة ویـشكل جـوھـر اآلداب واألخـالق اإلنـجیلیة. وقـد أعـلن الـمعلّم 
ذلــك، ســواء أكــان فــي الــوصــیة الــتي وصــفھا بــأنــھا، "أول الــوصــایــا 
وأعـظمھا" (29) أم فـي صـیغة بـركـة، عـندمـا ألـقى خـطابـھ عـلى الـجبل فـقال: 

"طوبى للرحماء فإنھم یرحمون" (30). 
وھـكذا فـإن لـلرسـالـة المسـیحانـیة فـي الـرحـمة طـبیعة خـاصـة إلھـیة وإنـسانـیة. 
والمسـیح، بـوصـفھ تـمام الـنبؤات، عـندمـا جّسـد الـمحبة الـتي تـتناول، أكـثر مـا 
تـتناول، الـمعّذبـین والـتاعسـین والخـطأة، أحـضر اآلب وكـشف فـي الـوقـت عـینھ 
كـشفا أوفـى، عـن ھـذا اآلب الـذي ھـو إلـھ "غـنّي بـالـرحـمة". وعـندمـا صـار المسـیح 
لـلناس مـثاالً فـي الـمحبة والـرحـمة تـجاه اآلخـریـن، فـقد جـاھـر بـأعـمالـھ أكـثر مـنھ 
بـأقـوالـھ، بـالـدعـوة إلـى الـرحـمة الـتي تـعّد جـزءاً ال یتجـزأ مـن مـقومـات "اآلداب 

واألخالق اإلنجیلیة". 
ولـیس الـمھم إتـمام وصـیة أو اسـتجابـة مـطلب لـھ صـفة أدبـیة أخـالقـیة وحسـب، بـل 
الـعمل بـما تـقتضیھ حـالـة لـھا أھـمیة كـبرى یسـتطیع هللا مـعھا أن یـكشف عـن ذاتـھ 

رحمة الناس: "الرحماء ... یرحمون". 
  

 -3-
الرحمة في العھد القدیم 

  
4- لـمفھوم "الـرحـمة" فـي العھـد الـقدیـم تـاریـخھ الـطویـل الـغني الـمتطور، فـال بـد 
مـن الـعودة إلـیھ. وھـذا مـّما یـساعـد عـلى اسـتجالء الـرحـمة اسـتجالء أوفـى. وعـندمـا 
أظھرـ السیـد المسیـح ھذـه الرـحمـة بأـعمـالھـ وأقوـالھـ، كاـن یتحدـّث إلىـ أناـس ال 
یـفھمون مـعنى الـرحـمة وحسـب، لـكنھم كـانـوا، بـوصـفھم شـعب هللا فـي العھـد 
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الـقدیـم، قـد نھـلوا مـن مـعین تـاریـخھم الـطویـل خـبرة خـاصـة فـي رحـمة هللا، وھـي 
خبرة كانت قد تأّصلت عندھم في نفوس األفراد والجماعات. 

وكـان إسـرائـیل، شـعب ذلـك العھـد الـمبرم مـع هللا، وھـو عھـد غـالـبا مـا حـنث بـھ. 
وعـندمـا كـان یـدرك خـیانـتھ – ومـا أعـوز إسـرائـیل عـلى مـدى تـاریـخھ الـطویـل 
أنـبیاء ورجـال أیـقظوا ھـذا الـضمیر – كـان یـلتمس الـرحـمة. ولـنا عـلى ذلـك فـي 
العھـد الـقدیـم عـدة شـواھـد. ویـمكننا أن نسـتذكـر، فـي مـا نسـتذكـر مـن أحـداث 
ونـصوص لـھا أھـمیتھا: بـدء تـاریـخ الـقضاة (31)، وصـالة سـلیمان فـي مـناسـبة 
تـدشـینھ الھـیكل (32)، وجـانـبا مـن نـبؤة مـیخا (33) وتـأكـیدات أشـعیا الـمعّزیـة 
(34)، وصـلوات الـعبرانـیین فـي األسـر (35)، وتجـدیـد العھـد بـعد الخـروج مـن 

األسر (36). 
وأن یـكون األنـبیاء قـد ربـطوا فـي تبشـیرھـم بـین الـرحـمة – الـتي غـالـباً مـا تحـّدثـوا 
عـنھا بسـبب خـطایـا الـشعب – وصـورة مـحبة هللا، فھـذا أمـر لـھ مـدلـولـھ الـكبیر. لـقد 
أحـّب هللا إسـرائـیل مـحبة انـتخاب خـاص أشـبھ شـيء بـمحبة زواجـیة (37). ولھـذا 
فـإنـھ غـفر لـھ خـطایـاه حـتى الـمروق والـخیانـة. وإذا وجـد لـدیـھ تـوبـة صـادقـة 
وارتـدادا مخـلصا، تـاب عـلى شـعبھ ورد عـلیھ الـنعمة (38). وتـعني الـرحـمة فـي 
تبشــیر األنــبیاء مــحبة شــدیــدة خــارقــة تــتغلب عــلى الخــطیئة ومــروق الــشعب 

المنتخب. 
وتظھـر الـمحبة فـي حـالـة الـمجتمع الـعامـة وكـأن ھـناك تـالزمـا بـینھا وبـین مـا 
اكتسـبھ مـن خـبرة بـاطـنیة كـل مـن الـناس الـذیـن یـتقلّبون فـي الخـطیئة ویـقاسـون 
اآلالم وكـل أنـواع الـمصائـب. وقـد حـمل الشـر الـمادي واألدبـي أي الخـطیئة أبـناء 
إسـرائـیل وبـناتـھ عـلى االلـتجاء إلـى هللا والـتماس الـرحـمة مـنھ. وھـكذا اتـجھ داود 
إلـیھ بـدافـع مـن شـعوره بـفظاعـة إثـمھ (39)، وارتـد إلـیھ أیـضاً أیـوب بـعد أن عـیل 
صـبره فـي بـلواه (40)، وھـرعـت إلـیھ كـذلـك اسـتیر بـعد أن تـأّكـد لـھا مـا یھـّدد 
شـعبھا مـن أخـطار قـاتـلة (41) وھـناك أمـثلة عـدیـدة نجـدھـا فـي أسـفار العھـد الـقدیـم 

 .(42)
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ویـنبع ھـذا االعـتقاد الـمتعّدد الـوجـوه والـراسـخ فـي ذھـن الجـماعـة واألفـراد والـذي 
یـؤّیـده العھـد الـقدیـم بـكامـلھ عـلى مـّر الـزمـن، مـن الـخبرة الـقدیـمة الـتي اكتسـبھا 
الـشعب الـمنتخب وھـو فـي األسـر: لـقد نـظر هللا إلـى شـقاء شـعبھ الـرازح تـحت نـیر 
الـعبودیـة وأصـغى إلـى صـراخـھ ورأى مـا بـھ مـن ضـیق فـعزم عـلى تحـریـره 
(43) وقـد رأى الـنبي فـي عـمل الـخالص الـذي قـام بـھ الـرب، مـحبة هللا لـشعبھ 
وشـفقتھ عـلیھ (44). وعـلى ھـذا األسـاس تـوّطـدت ثـقة الـشعب بـأجـمعھ وثـقة كـل 
كـل مـن أفـراده عـلى الـرحـمة اإللھـیة الـتي یـمكن الـتطلّع إلـیھا فـي كـل الـمحن عـلى 

اختالف أنواعھا. 
وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك، إن شـقاء اإلنـسان، إنـما ھـو خـطیئتھ. وقـد خـبر شـعب العھـد 
الـقدیـم ھـذا الـشقاء مـنذ زمـن الخـروج، عـندمـا نـصب العجـل الـذھـبي. لـكن الـرب 
تـغلّب عـلى ھـذا الخـرق األثـیم للعھـد، فـخاطـب مـوسـى بـاحـتفال قـائـال: "الـرب 
 ً الـرب إلـھ رحـیم ورؤوف، طـویـل األنـاة كـثیر الـمراحـم والـوفـاء" (45). وانـطالقـا
مـن ھـذا اإلعـالن الـھام وبـعد كـل مـعصیة، كـان الـشعب الـمختار وجـمیع الـذیـن 
یـتألّـف مـنھم، یجـمعون قـواھـم ومـا یـدفـعھم إلـى الـلجوء إلـى الـرب مـن أسـباب، 

لیذّكروه بكل ما أفصح لھم عن نفسھ ویسألوه الصفح والغفران (46). 
وھـكذا أظھـر الـرب بـأعـمالـھ وأقـوالـھ رحـمتھ، مـنذ نـشأة ھـذا الـشعب الـذي اخـتاره 
لــھ، ھــذا الــشعب الــذي وكــل أمــره بــاســتمرار، وعــلى مــّر الــتاریــخ، إلــى إلــھ 
الـمراحـم، سـواء أكـان فـي مـا حـّل بـھ مـن مـصائـب أم لـدى إدراكـھ مـا ارتـكب مـن 
مـعاص ومـآثـم (47). وقـد ظھـرت جـمیع أنـواع الـمحبة ودقـائـقھا فـي رحـمة الـرب 
بـخاصـتھ: فـھو أبـوھـم ألن إسـرائـیل بـكره (48)، وھـو أیـضاً زوج تـلك الـتي خـلع 

علیھا النبي اسما جدیداً: مرحومة أي المحبوبة ألنھا سترحم (49). 
وعـندمـا كـان الـرب یـغتاظ مـن مـروق شـعبھ ویـعقد الـعزم عـلى تـركـھ وشـأنـھ، كـان 
حـنانـھ وسـخاء مـحبتھ لـھ، یـدفـعانـھ إلـى الـتغلب عـلى غـضبھ (50). وسـرعـان مـا 
نـدرك بـالـتالـي كـیف أن كـتبة الـمزامـیر، عـندمـا كـانـوا یـطربـون ألنـشادھـم أسـمى 
الـمدائـح لـلرب، كـانـت تـفیض قـرائـحھم بـاألنـاشـید لـرب الـمحبة والـحنان والـرحـمة 

واألمانة (51). 
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وُیسـتنتج مـن ھـذا كـلھ أن الـرحـمة لیسـت صـفة مـن صـفات هللا وحسـب، لـكنھا 
تـمّیز حـیاة شـعب إسـرائـیل بأُسـره وكـل مـن أبـنائـھ وبـناتـھ: إنـھا جـوھـر مـالـھم مـن 
دالـة حـمیمة عـلى ربـھم، وجـوھـر حـوارھـم مـعھ. وتظھـر الـرحـمة، عـلى ھـذا 
الـوجـھ، فـي جـمیع أسـفار العھـد الـقدیـم، ظـھوراً غـنیاً بـالـمعانـي. وإذا كـان مـن 
الـصعب أن نجـد فـي ھـذه األسـفار جـوابـا نـظریـا عـلى ھـذا الـسؤال وھـو: مـا ھـي 
الـرحـمة بحـد ذاتـھا، فـإن األلـفاظ الـتي تسـتعملھا ھـذه األسـفار یـمكنھا أن تـنبئنا 
الـكثیر فـي ھـذا الـمجال (52) ویشـید العھـد الـقدیـم بـرحـمة الـرب بـعبارات مـتقاربـة 
الـمعنى، ولـكنھا، وإن تـمایـزت فـیما بـینھا، یـمكن الـقول أنـھا تـصب فـي مـفھوم 
واحـد یـرمـي إلـى اإلفـصاح عـن غـنى الـرحـمة الـفائـقة الـطبیعة وإلـى تـقریـبھا، فـي 
الـوقـت عـینھ، مـن إفـھام الـناس، وذلـك مـن عـّدة وجـوه. ویـخّص العھـد الـقدیـم 
الـبائسـین والسـیما الـمثقلین بـالخـطایـا – وأیـضاً إسـرائـیل الـذي أبـرم عھـدا مـع هللا 
– لـیسألـوا الـرحـمة ویـعتمدوا عـلیھا – عـلى مـا یـعدھـم بـھ – كـل االعـتماد: وھـو 
 x یـذّكـر بـالـرحـمة فـي وقـت الشـدة والـسقوط، ویـرفـع بـالـتالـي آیـات الـشكر والحـمد

على ھذه الرحمة كلّما ظھرت في حیاة الشعب أو في حیاة أحد أفراده. 
وھـكذا تـعارض الـرحـمة، نـوعـا مـا، الـعدالـة اإللھـیة وتـثبت فـي أغـلب األحـیان، 
إنـھا األقـوى وحسـب بـل األعـمق أیـضاً. ویـعلّم العھـد الـقدیـم أن الـعدالـة، بـرغـم أنـھا 
تـعتبر فـضیلة حـقا لـدى اإلنـسان وكـماال فـائـق الـطبیعة لـدى هللا، ھـي دون الـمحبة 
الـتي ھـي "أسـمى"، وأسـمى ألنـھا تـبقى األولـى واألھـم. فـالـمحبة، عـلى مـا یـقال، 
تـلّطف الـعدالـة وتـؤدي لـھا فـي الـنھایـة خـدمـة. وتتجـلّى أولـویـة الـمحبة وسـموھـا 
بـالنسـبة إلـى الـعدالـة وتـقدمـھا عـلیھا (وھـذا مـا یـمیز الـوحـي كـلھ) فـي الـرحـمة، تـمام 
التجـلي. وبـدا ذلـك واضـحا لـكتبة الـمزامـیر واألنـبیاء بـحیث أن لـفظة عـدالـة دلّـت 

على الخالص الذي أتمھ الرب برحمتھ (53). 
فـالـرحـمة إذن تـختلف عـن الـعدالـة، لـكنھا ال تـضاّدھـا، إذا سـلّمنا – عـلى مـا یـفعل 
العھـد الـقدیـم – بـوجـود هللا فـي تـاریـخ اإلنـسان وبـارتـباطـھ، بـوصـفھ مـكّون 
الـكائـنات، بـخالئـقھ بـربـاط مـحبة فـریـد. وتـنفي الـمحبة مـن طـبعھا الـحقد وشـھوة 
اإلسـاءة إلـى مـن أعـطتھ یـومـا ذاتـھا: "ألنـك ال تـمقت شـیئا مـما صـنعت" (54). 
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وتـكشف ھـذه األلـفاظ عـن األسـاس الـعمیق الـذي تـرتـكز عـلیھ الـعالقـة الـقائـمة بـین 
عـدالـة هللا ورحـمتھ بـالنسـبة إلـى اإلنـسان والـعالـم، وتـعلّمنا فـضال عـن ذلـك أنـھ 
یـجب الـبحث عـن أصـول ھـذه الـعالقـة الـمحییة وأسـبابـھا الـبعیدة بـالـعودة إلـى 
"الـبدء" داخـل سـّر الخـلق. وتـعلن مسـبقا، وفـقا لـظروف العھـد الـقدیـم، الـكشف عـن 

هللا الذي "ھو محبة" (55). 
ویـرتـبط بسـّر الخـلق، سـّر االنـتخاب الـذي أعـطى تـاریـخ الـشعب صـیغتھ، ھـذا 
الـشعب الـذي صـار إبـراھـیم بـفضل إیـمانـھ، أبـاه الـروحـي. ویـعود سـّر االنـتخاب 
ھـذا، بـواسـطة ھـذا الـشعب الـذي قـطع مـراحـل العھـد الـقدیـم والحـدیـث، إلـى كـل 
رجـل وإلـى الـعائـلة البشـریـة الـكبیرة جـمعاء. "إنـي أحـببتك حـبا أبـدیـا، فـلذلـك 
اجـتذبـتك بـرحـمة" (56). "إن الـجبال تـزول... أمـا رأفـتي فـال تـزول عـنك وعھـد 
سـالمـي ال یـتزعـزع" (57). وھـذه الـحقیقة الـمعلنة إلسـرائـیل فـي حـینھا، تحـمل 
مـعھا لـتاریـخ البشـریـة رؤیـة مسـبقة زمـنیة وأخـرویـة فـي وقـت مـعاً (58). وقـد 
كـشف المسـیح عـن اآلب فـي إطـار ھـذه الـرؤیـة المسـبقة وبـعد أن اسـتعّدت الـنفوس 
لـھا، كـما تـثبت ذلـك عـّدة صـفحات مـن كـتب العھـد الـقدیـم. وتـوّجـھ فـي نـھایـة ھـذا 
الـكشف، عشـیة الـیوم الـسابـق لـموتـھ إلـى الـرسـول فـیلبس، بـقولـھ: "أنـا مـعكم كـل 

ھذا الوقت وما عرفتني... من رآني رأى اآلب" (59). 
  

 -4-
مثل االبن الشاطر 

  
5- التشبیھ 

فـي مسـتھل العھـد الجـدیـد، یـرّدد إنـجیل الـقدیـس لـوقـا، فـي إیـقاع فـریـد، لـفظتین 
تـتناوالن الـرحـمة اإللھـیة وتـعیدان، كـرجـع صـدى، تـقلید العھـد الـقدیـم بـأجـمعھ، 
وتـفصحان عـما یـمّیز الـكتب الـقدیـمة مـن تـنّوع وخـصائـص لـفظیة. وھـذه مـریـم 
تـدخـل بـیت زكـریـا، وتـعّظم الـرب مـن أعـماق قـلبھا ألجـل "رحـمتھ" الـتي یـفید مـنھا 
الـناس الـعائـشون فـي مـخافـة هللا، مـن جـیل إلـى جـیل. وبـعد ذلـك بـقلیل، تـعلن، فـیما 
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تـنّوه بـانـتخاب إسـرائـیل، الـرحـمة الـتي یـذكـرھـا دومـاً مـن وقـع اخـتیارھـا عـلیھ 
(60). وكـذلـك، لـدى مـولـد یـوحـنا الـمعمدان، یـبارك زكـریـا اآلب فـي الـبیت عـینھ، 
إلــھ إســرائــیل، ویمّجــد الــرحــمة الــتي صــنعھا إلــى "آبــائــنا ذكــراً لعھــده 

المقدس" (61). 
وبحسـب تـعلیم المسـیح، تتبّسـط ھـذه الـصورة الـموروثـة عـن العھـد الـقدیـم وتـتعّمق 
فـي الـوقـت عـینھ. ولـعل ھـذا مـا یظھـر جـلیاً فـي مـثل االبـن الـشاطـر (62) الـذي 
یـوضـح كـل اإلیـضاح جـوھـر الـرحـمة اإللھـیة، بـرغـم أنـنا ال نـعثر فـیھ عـلى لـفظة 
"الـرحـمة". وال ینجـم ذلـك عـن الـلغة وحـدھـا، كـما فـي العھـد الـقدیـم، بـل عـن الشـبھ 
عـینھ الـذي یـفسح فـي الـمجال السـتشفاف سـر الـرحـمة وكـأنـھ مـأسـاة تـدور فـصولـھا 

بین محبة اآلب وتبذیر االبن والخطیئة. 
وھـذا االبـن الـذي تسـلّم مـن أبـیھ نـصیبھ مـن مـیراثـھ وغـادر الـبیت لـیبّدد مـا ورث 
فـي بـالد بـعیدة فـي الـبذخ والـخالعـة، ھـو، نـوعـاً مـا، رجـل كـل زمـن، ابـتداء مـن 
ذاك الـذي أضـاع مـیراث الـنعمة والـبرارة األصـلیة. ویظھـر الشـبھ جـلیاً فـي ھـذا 
الـموضـع، ویـتطّرق الـمثل، مـداورة، إلـى كـل حـنث بعھـد الـمحبة، وكـل فـقدان 
لـلنعمة، وكـل خـطیئة، وھـو ال یشـّدد عـلى خـیانـة الـشعب اإلسـرائـیلي بـأسـره تشـدیـد 
الـتقلید الـنبوي عـلیھا، ولـو كـان بـاإلمـكان تـطبیق مـثل االبـن الـشاطـر عـلى ھـذه 
الـخیانـة. ولـّما "انـفق االبـن كـل شـيء... بـدأ یـفتقر"، وعـلى األخـص ألن الـجوع 
دھـم "ذلـك الـبلد" الـذي سـافـر إلـیھ، بـعد مـغادرتـھ الـبیت الـوالـدي. فـكان، والـحالـة 
ھـذه، یشـتھي أن، "یـمأل جـوفـھ" مـّما تـقع عـلیھ یـده، ولـو "خـروبـاً تـأكـلھ الـخنازیـر" 

التي كان یرعاھا لحساب "أحد أبناء ذلك البلد"، وحتى ھذا كان قد حرمھ. 
ویـنتقل التشـبیھ انـتقاالً واضـحاًَ إلـى داخـل اإلنـسان. ذلـك أن الـمیراث الـذي أخـذه 
مـن والـده كـان خـیوراً مـادیـة. ولـكن یـبقى ھـناك مـا ھـو أثـمن مـنھا بـكثیر، وھـو 
كـرامـتھ كـابـن فـي الـبیت الـوالـدي وكـان عـلى تـلك الـحالـة الـتي وصـل إلـیھا، بـعد أن 
أنـفق مـالـھ، أن تـوقـظھ عـلى ھـذه الـكرامـة الـمفقودة. فـھو، دونـما شـك، لـم یـفكر بـھا 
قبالً، عنـدماـ كاـن یسـأل أباـه أن یعـطیھ نصـیبھ لیـتمكن منـ الذـھاـب إلىـ البـعید، وال 
بـّد أنـھ كـان یـعیھا عـندمـا قـال فـي نـفسھ: "كـم ألبـي مـن األجـراء یـفضل الـخبز 
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عـنھم، وأنـا ھـنا أھـلك لـجوعـي". فـھو یـقیس حـالـتھ بـقیاس الـخیور الـتي فـقدھـا 
والـتي كـان "یـملكھا" األجـراء فـي بـیتھ الـوالـدي. وتـدل ھـذه الـكلمات عـلى ذھـنّیتھ 
بـالنسـبة إلـى الـخیور الـمادیـة الـتي تـخفي تـحت ردائـھا مـأسـاة كـرامـة مھـدورة، 

وشعوراً ببنّوة مشتتة. 
واتـفق أخـیراً أنـھ اتخـذ قـراراً فـقال: "أقـوم وأمـضي إلـى أبـي وأقـول لـھ: یـا أبـت، 
اخـطأت إلـى الـسماء وأمـامـك، ولسـت أھـالً بـعد ألن أدعـى لـك ابـناً. فـعامـلني كـأحـد 
اجــرائــك" (63). إن ھــذه الــكلمات تــكشف عــن طــبیعة الــمشكلة األســاســیة 
وأبـعادھـا. عـندمـا ضـاقـت بـاالبـن الـشاطـر حـالـتھ الـمادیـة الـتي أوقـعھ فـیھا طـیشھ 
وإثـمھ، نـضج لـدیـھ شـعوره بـكرامـتھ الـمضاعـة. وعـندمـا عـزم عـلى الـعودة إلـى 
الـبیت الـوالـدي وعـلى الـطلب مـن أبـیھ أن یـقبلھ بـقوة مـا لـھ مـن حـق بـوصـفھ أجـیراً 
– بـدا ظـاھـراً أنـھ یـتصّرف بـدافـع مـما أصـابـھ مـن جـوع وشـقاء، ولـكنھ دافـع 
یـتداخـلھ إدراك لـخسارة جسـیمة: لـقد أصـبح أجـیراً فـي بـیت أبـیھ، وھـذا إذالل 
وعـار كـبیر. ولـكن االبـن الـشاطـر كـان مسـتعداً لـمواجـھة مـثل ھـذیـن االذالل 
والــعار، إلدراكــھ أنــھ لــم یــبق لــھ مــن حــق ســوى أن یــكون أجــیراً فــي الــبیت 
الـوالـدي. فـأخـذ قـراره بـملء مـعرفـتھ لـما اسـتحق ولـما یـمكن أن یـكون لـھ حـق فـیھ، 
وفـقاً لـقواعـد الـعدالـة. ویـثبت ھـذا الـتفكیر نـشوء شـعور بـالـكرامـة الـمفقودة فـي 
خـاطـر االبـن الـشاطـر، ھـذه الـكرامـة الـنابـعة مـن عـالقـة االبـن بـأبـیھ. وھـكذا عـقد 

العزم على سلوك الطریق. 
لـم تسـتعمل لـفظة "عـدالـة" فـي مـثل االبـن الـشاطـر ولـو مـّرة واحـدة، كـما لـم تـرد 
كـلمة "الـرحـمة" فـي الـنص األصـلي، ومـع ذلـك إن الـعالقـة الـقائـمة بـین الـعدالـة 
والــمحبة الــتي تتجــلّى كــرحــمة، تــندرج بــإحــكام فــي الــدرس الــذي یــلقیھ مــثل 
اإلنـجیل، ویـبدو واضـحاً أن الـمحبة تـتحّول رحـمة، كـلّما وجـب اجـتیاز الحـدود 
الـتي تـرسـمھا الـعدالـة والـتي غـالـباً مـا تـكون دقـیقة ضـیقة. وبـعد أن بـّدد االبـن 
الـشاطـر االمـوال الـتي أخـذھـا مـن أبـیھ، اسـتحق، بـعد عـودتـھ، أن یكسـب مـعاشـھ 
بـالـقیام بـعمل أجـیر فـي الـبیت الـوالـدي، وأن یجـمع مجـدداً شـیئاً فشـیئاً، بـعض الـمال 
رغـم أنـھ لـن یجـمع أبـداً مـا یـعادل عـلى األرجـح، مـا بـّدده. وھـذا، عـلى األقـل، مـا 
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كـانـت: تـقتضیھ الـعدالـة، وعـلى األخـص، ألن ھـذا الـولـد لـم یـبذرق نـصیبھ الـخاص 
بـھ مـن الـمیراث وحسـب، لـكنھ، عـالوة عـلى ذلـك، أھـان أبـاه بسـلوكـھ وصـدمـھ. 
ومـا كـان ھـذا السـلوك، الـذي عـرف حـق الـمعرفـة أنـھ سـلبھ كـرامـتھ، لـیترك أبـاه 
فـي ال مـباالة، ال بـل كـان مـن شـأنـھ أن یـؤلـم ھـذا اآلب ویـشعره، نـوعـاً مـا، 
بـتضامـنھ مـعھ. وبـعد فـالـقضیة تـتعلق بـابـنھ، ومـا مـن عـمل یـمكنھ إفـساد ھـذه 
الـعالقـة أو إزالـتھا، وكـان االبـن الـشاطـر یـعي ھـذا الـواقـع، وكـان وعـیھ ھـذا یـریـھ 
كـرامـتھ الـضائـعة ویسـتحثھ عـلى تـقدیـر الـمكان، الـذي كـان بـاسـتطاعـتھ أن یسـتعیده 

في بیت أبیھ، كل التقدیر. 
  

6- التركیز على الكرامة اإلنسانیة 
إن حـالـة االبـن الـشاطـر النفسـیة الـتي وصـفناھـا تـتیح لـنا أن نـفھم بـدّقـة مـاھـیة 
الـرحـمة اإللھـیة. ومـا مـن شـك فـي أن صـورة اآلب فـي ھـذا التشـبیھ البسـیط 
الـعمیق تظھـر لـنا بـاx أبـاً. وإن سـلوك االبـن فـي الـمثل وطـریـقة تـصّرفـھ، الـتي 
تـكشف عـن دخـیلتھ، تـفسح لـنا الـمجال لـنتبّین، مـن جـمیع الـوجـوه، نـظرة العھـد 
الـقدیـم إلـى الـرحـمة فـي مـلّخص جـدیـد كـل الّجـدة، یـفیض بـساطـة وسـمواً. ویظھـر 
أبـو االبـن الـشاطـر ذاتـھ أمـیناً ألبـوتـھ، أمـیناً لـمحبتھ الـتي لـم یبخـل بـھا یـومـاً عـلى 
ابـنھ. وال یـعرب عـن ھـذه األمـانـة فـي ھـذا الـمثل مـا لـقى االبـن الـعائـد إلـى الـبیت 
مـن حـسن اسـتقبال، بـعد أن بـذرق مـیراثـھ، وحسـب، بـل تـفصح عـنھا بـبالغـة ھـذه 
الـفرحـة الـعارمـة وتـلك الـحفاوة الـبالـغة الـلتان قـوبـل بـھما ھـذا الـمبّذر الـعائـد، بـحیث 
إنھـما أثاـرتاـ حفـیظة أخیـھ األكبـر وحسدـه، وھوـ الذـي ماـ ابتـعد یوـماـً عنـ أبیـھ وال 

غادر البیت الوالدي: 
وتـتأّكـد فـي الـوقـت عـینھ أمـانـة اآلب لـذاتـھ – وھـي صـفة تـنبع مـن لـفظة "حسـد" 
فـي العھـد الـقدیـم – بـطریـقة خـاصـة مـلؤھـا الـمحبة. ولھـذا إّنـا نـقرأ: عـندمـا رأى 
االبـن الـشاطـر یـقترب مـن الـبیت "رّق لـھ وأسـرع فـألـقى بـنفسھ عـلى عـنقھ 
وقـّبلھ" (64). فـھو یـتصرف، وال شـك، بـدافـع مـن مـحبة شـدیـدة أثـارت، فـیما بـعد، 
 ً لـدى األخ األكـبر السخـط الشـدیـد. ولـكن یـجب الـبحث عـن أسـباب ھـذا الـتأثـر بـحثا
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أعـمق؛ أجـل، لـقد أدرك األب أن ھـناك خـیراً جـوھـریـاً قـد أنـقذ، وھـو خـیر إنـسانـیة 
ابـنھ. وإذا كـان ابـنھ قـد بـّدد مـیراثـھ، فـقد سـلمت لـھ إنـسانـیتھ، ال بـل كـأنـھا قـد 
اسـتعیدت. وھـذا مـا یـؤّیـده مـا قـالـھ األب البـنھ األكـبر: "عـلینا أن نـنعم ونـفرح، ألن 
أخـاك ھـذا كـان مـیتاً فـعاش وضـاالً فـوجـد" (65). إّنـا نجـد فـي الـفصل الـخامـس 
عشـر مـن إنـجیل لـوقـا مـثل الـنعجة المسـتعادة" (66)، والـدرھـم الـمعثور عـلیھ 
(67). وفـي جـمیع ھـذه الـحاالت نـلقى الـفرحـة عـینھا الـتي نجـدھـا فـي حـالـة االبـن 
الـشاطـر. إن أمـانـة اآلب لـذاتـھا تـتركـز بمجـملھا عـلى إنـسانـیة ابـنھ الـمفقود وعـلى 

كرامتھ. وھذا ما یفّسر ھذا الفرح العظیم لدى عودة االبن إلى البیت. 
وأكـثر مـن ذلـك، یـمكن الـقول أن الـمحبة لـالبـن، ھـذه الـمحبة الـنابـعة مـن طـبیعة 
األبـّوة اضـطّرت اآلب إلـى االھـتمام بـكرامـة ابـنھ، ذلـك أن ھـذا االھـتمام ھـو 
مقـیاس للـمحبة التـي أشاـد بھـا القـدیسـ بوـلسـ بقـولھـ: "المـحبة تصـبر وترـفقـ... ال 
تـطلب مـنفعتھا وال تـحتد وال تـظّن الـسوء... تـفرح بـالـحق... تـرجـو كـل شـيء 
وتـصبر عـلى كـل شـيء" "وال تـزول أبـداً" (68). وھـذه الـرحـمة – عـلى مـا 
كـشف عـنھا السـید المسـیح فـي مـثل االبـن الـشاطـر – ھـي بـاطـناً صـورة الـمحبة 
الـتي تـدعـى فـي العھـد الجـدیـد "أغـابـیھ" وبـاسـتطاعـة مـثل ھـذه الـمحبة أن تـكّب عـلى 
كـل ابـن شـاطـر، وكـل شـقاء بشـري، وعـلى األخـّص، عـلى كـل فـقر أدبـي، أعـني 

الخطیئة. 
وإذا تـأّتـى ذلـك، فـإن مـن یـختبر الـرحـمة ال یـشعر بـالـذل، ال بـل كـأنـھ بـعث مجـدداً 
"واسـتعاد مـا فـقد مـن قـیمة وقـدر". وقـبل كـل، إن أبـاه یـؤكـد لـھ فـرحـتھ ألنـھ 
"وجـده" و"عـاش". وتـثبت ھـذه الـفرحـة أن ھـناك خـیراً ال ُیـنتقص، وھـو أن 
االبـن، ولـو شـاطـراً، یـبقى حـقاً ابـن أبـیھ. ویـدل الـفرح، عـالوة عـلى ذلـك، عـلى أن 

ھناك خیراً أستعید وھو، في حالة االبن الشاطر، عودتھ إلى حقیقة ذاتھ. 
ال یـمكننا أن نـقّدر "مـن الـخارج" مـا حـّل بـعالقـة االبـن بـأبـیھ، فـي الـمثل الـذي 
ضـربـھ السـید المسـیح. وإن جـمیع مـا نـكّونـھ مـن أفـكار مسـبّقة عـن الـرحـمة، إنـما 
ھـو نـتیجة حـكم "خـارجـي". وقـد یـصدف أحـیانـاً عـندمـا نـتبع ھـذه الـطریـقة فـي 
إصـدار الـحكم، أن نـتبّین فـي الـرحـمة عـالقـة غـیر مـتكافـئة بـین فـاعـل الـرحـمة 
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وقـابـلھا. ولھـذا إّنـا نـمیل إلـى األخـذ بـالـرأي الـقائـل بـأن الـرحـمة تـذّل مـن یـقبلھا 
وتـصم كـرامـتھ. لـكن مـثل االبـن الـشاطـر یـقنعنا بـأن الـواقـع یـختلف عـن ذلـك، وإن 
الـرحـمة تـرتـكز عـلى اخـتبار مشـترك لھـذا الـخیر الـذي ھـو اإلنـسان، وعـلى اخـتبار 
شـامـل لـكرامـتھ. ومـن مـفاعـیل ھـذا االخـتبار المشـترك أن االبـن الـشاطـر شـرع 
یـرى ذاتـھ وأعـمالـھ عـلى حـقیقتھا (ورؤیـة الـحقیقة مـعناھـا تـواضـع حـقیقي). ولھـذا 
السـبب أصـبح االبـن، مـن جـھة ثـانـیة، الـخیر الـوحـید ألبـیھ وأصـبح األب یـرى 
رؤیـة واضـحة مـا تـّم مـن خـیر بـفضل مـا لـلحقیقة والـمحبة مـن إشـعاع عـجیب 

بحیث بدا، بفعل ھذه المحبة، كأنھ نسي ما فعلھ االبن من شّر. 
إن مـثل االبـن الـشاطـر یـعرب بـبساطـة، إّنـما بـعمق، عـن حـقیقة االرتـداد الـذي ھـو 
أصـدق تـعبیر عـن عـمل الـمحبة والـرحـمة فـي الـمجتمع البشـري الـحالـي. وال یـقوم 
مـا لـلرحـمة مـن فـاعـلیة أكـیدة، صـحیحة عـلى تـوجـیھ األبـصار، ولـو حـادة نـافـذة، 
رفــیقة، إلــى شــر أدبــي أو طــبیعي أو جســدي، ألن الــرحــمة تتجــلّى بــطبیعتھا 
األصـلیة الـخاصـة، عـندمـا تـقّدر وتـشّجع وتسـتخرج الـخیر مـما عـلى األرض وفـي 
اإلنـسان مـن جـمیع أنـواع الشـرور. وھـي إذا فُـھمت عـلى ھـذا الـوجـھ، جّسـدت مـا 
لـرسـالـة المسـیح المسـیحانـیة مـن مـحتوى أسـاسـي ولـعملھا مـن قـوة وفـعالـیة. وھـكذا 
فـھم تـالمـیذ المسـیح وأتـباعـھ الـرحـمة ومـارسـوھـا. ومـا انـفّكت الـرحـمة یـومـاً عـن 
التجـلي فـي قـلوبـھم وأعـمالـھم وكـأنـھا بـرھـان صـادق عـلى مـحبة خـالّقـة تـأبـى أن 

"یغلبھا الشر" ولكنھا "تغلب الشر بالخیر" (69). 
ولھـذا ال مـندوحـة لـنا عـن اكـتشاف وجـھ الـرحـمة الـصحیح اكـتشافـاً جـدیـداً مسـتمراً، 

ألن الرحمة، رغم جمیع مختلف األحكام المسبقة، ال غنى لعصرنا عنھا. 
  

 -5-
السر الفصحي 

  
7- الرحمة المتجلّیة في الصلیب والقیامة 
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إن رسـالـة المسـیح المسـیحانـیة ونـشاطـھا بـین الـناس ینتھـیان مـع الـصلیب والـقیامـة، 
فـعلینا أن نـتعّمق فـي ھـذا الحـدث األخـیر الـذي یحـّدده المجـمع، بـلغتھ الـخاصـة، 
بـالسـّر الـفصحي، إذا أردنـا أن نـتبّین حـقیقة الـرحـمة عـلى مـا تجـلّت أخـیراً فـي 
تـاریـخنا. ویجـدر بـنا، وقـد بـلغنا ھـذه الـنقطة مـن خـواطـرنـا، أن نـلّم الـمامـا أوفـى 
بـمحتوى رسـالـتنا الـعامـة: فـادي اإلنـسان. وإذا كـانـت، فـي الـواقـع، حـقیقة الـفداء، 
بـبعدھـا اإلنـسانـي، تـكشف عـن عـظمة اإلنـسان وسـمّوه لیسـتحق مـثل ھـذا المخـلّص 
الـعظیم (70)، فـإن ھـذا الـفداء بـما لـھ مـن بـعد إلھـي، یـفتح لـنا الـطریـق عـینھ، إذا 
جاـز التـعبیر، لنـكتشف، بطـریقـة عمـلیة "تاـریخـیة" عمـق ھذـه المـحبة التـي ال 
ُتحجـم عـن تـضحیة االبـن الـفریـدة، إرضـاء لـما یـكّنھ الـخالـق مـن أمـانـة لـلناس الـذیـن 

خلقھم على صورتھ واختارھم "منذ البدء" في المسیح، للنعمة والمجد. 
إن أحـداث الـیوم الـسادس مـن ذلـك األسـبوع، وقـبلھا تـلك الـصالة فـي بسـتان 
الـجسمانـیة، أدخـلت تـغییراً جـوھـریـاً عـلى مجـرى الـكشف عـن الـمحبة والـرحـمة 
فــي رســالــة المســیح المســیحانــیة. إن ذاك الــذي "اجــتاز وھــو یــحسن إلــى 
الــناس" (71) "ویــبرئ كــل مــرض وســقم" (72)، یــبدو اآلن ھــو عــینھ أنــھ 
یسـتأھـل الـرحـمة ویـلتمسھا فـیما ُیـلقى الـقبض عـلیھ وُیـمتھن وُیـحكم عـلیھ وُیجـلد 
ویـكلّل بـالـشوك ویـعلّق عـلى الـصلیب بـالـمسامـیر ویـلفظ أنـفاسـھ األخـیرة فـي غـمرة 
عـذاب ألـیم (73). ومـا أشـد مـا كـان فـي حـاجـة إذ ذاك إلـى رحـمة الـناس الـذیـن 
اصـطنع إلـیھم الـخیر، ولـكّنھ لـم یـلقھا مـنھم؛ ال بـل إن أقـربـھم إلـیھ ال یسـتطیعون 
إنـقاذه مـن أیـدي ظـالـمیھ لـیتم فـي المسـیح، فـي ھـذه الـمرحـلة األخـیرة مـن المسـیرة 
المســیحانــیة، مــا قــالــھ األنــبیاء، وال ســیما أشــعیا، فــي خــادم یــھوه "بشــدخــھ 
ُشـفینا" (74). ویـتجھ المسـیح، بـما أنـھ إنـسان یـتألـم، فـي بسـتان الـزیـتون وعـلى 
الجـلجلة، آالمـاً ال تـطاق، إلـى أبـیھ، ھـذا اآلب الـذي بشـّر بـمحبتھ لـلناس وأّكـد لـھم 
رحـمتھ بمسـلكھ وجـمیع أعـمالـھ، ولـكنھ لـم یـجنّبھ فـي الـحقیقة، سـكرات الـموت 
عـلى الـصلیب؛ وھـو الـذي "لـم یـعرف الخـطیئة، جـعلھ خـطیئة مـن أجـلنا" (75) 
عـلى مـا یـقول بـولـس الـرسـول؛ وقـد أوجـز عـظمة سـّر الـصلیب، فـي الـوقـت عـینھ، 
مـا لـحقیقة الـفداء مـن بـعد إلھـي؛ ھـذا الـفداء الـذي كـشف، آلخـر مـرة وبـصورة 
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نـھائـیة، عـن قـداسـة هللا الـتي ھـي بـدورھـا منتھـى الـكمال الـمطلق؛ أعـني مـلء 
الـعدالـة والـمحبة، ألن الـعدالـة تـقوم عـلى الـمحبة وتـنبع مـنھا وتھـدف إلـیھا. 
وتتجـلّى الـعدالـة الـمطلقة فـي آالم المسـیح ومـوتـھ – إذ أن اآلب لـم یـشفق عـلى ابـنھ 
بـل "جـعلھ خـطیئة مـن أجـلنا" (76) ألن المسـیح تـألّـم ومـات مـن أجـل خـطایـا 
الـعالـم. وھـذا فـي الـحقیقة "فـیض" الـعدالـة، ألن ذبـیحة اإلنـسان اإللـھ "عـّوضـت" 
عـن خـطایـا اإلنـسان. وبـعد، فـإن عـدالـة مـن ھـذا الـنوع لھـي عـدالـة عـلى "مـقیاس 
هللا" تـنبع كـلھا مـن الـمحبة، مـحبة اآلب واالبـن، وتسـتمر كـلھا فـي الـمحبة. ولھـذا 
السـبب، إن الـعدالـة اإللھـیة الـتي تجـلّت عـلى صـلیب المسـیح، ھـي عـلى "مـقیاس" 
هللا، ألنھـا تنـبع منـ المـحبة وتكـتمل فيـ المـحبة، فیـما تثـمر ثمـر الخالص. وال 
یـتحقق بـعد الـمحبة اإللھـي بـالـتكفیر عـن الخـطایـا وحسـب، بـل بـإعـادة ھـذه الـطاقـة 
الـخالقـة فـي اإلنـسان إلـى الـمحبة الـتي تـمّكن ھـذا اإلنـسان مجـّدداً مـن االقـتراب مـن 
الـحیاة والـقداسـة الـناشـئین عـن هللا. وھـكذا یحـمل الـفداء مـعھ الـكشف عـن الـرحـمة 

في ملئھا. 
إن سـر الـفصح ھـو قـّمة ھـذا الـكشف عـن الـرحـمة، وقـمة تـحقیقھا؛ ھـذه الـرحـمة 
الـتي یـمكنھا أن تـبرر اإلنـسان، وتـعید الـعدالـة، بـما أنـھا نـظام خـالصـي أراده هللا 

منذ البدء في اإلنسان، بواسطة اإلنسان في العالم. 
ویـّتجھ المسـیح الـمتألـم، عـلى األخـص، إلـى اإلنـسان، ال إلـى الـمؤمـن فـقط، ألن 
غـیر الـمؤمـن یـمكنھ أن یجـد فـیھ مـا یشـّده إلـى الـحالـة اإلنـسانـیة مـن عـالقـة صـریـحة 
وأن یـكشف فـیھ أیـضاً مـا یـبدیـھ نـحو قـضیة اإلنـسان والـحق والـمحبة مـن تـفان 
وتجـّرد وغـیرة تـامـة. لـكن السـّر الـفصحي، بـما لـھ مـن بـعد إلھـي، یـذھـب إلـى 
أعـمق مـن ذلـك؛ ألن الـصلیب الـمركـوز عـلى الجـلجلة حـیث أجـرى المسـیح آخـر 
حـوار لـھ مـع اآلب، یـنبثق مـن صـمیم ھـذه الـمحبة الـتي یـنعم بـھا اإلنـسان المخـلوق 
عـلى صـورة هللا ومـثالـھ، وفـقا لـقصده تـعالـى األزلـي. وال تشـّد هللا، عـلى مـا كـشف 
عـنھ المسـیح، إلـى الـعالـم روابـط وثـیقة وحسـب، بـوصـفھ خـالـقاً ویـنبوع الـحیاة 
األول، بـل یشـّده أیـضاً إلـى اإلنـسان الـذي دعـاه إلـى الـحیاة فـي الـعالـم الـمنظور، 
 ً ربـاط الخـلق، أي ربـاط الـمحبة الـتي لـم تخـلق الـخیور وحسـب، بـل تـعمل أیـضا
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عـلى اإلشـراك فـي حـیاة هللا: اآلب واالبـن والـروح الـقدس. ومـن أحـب تـاق إلـى 
ھبة ذاتھ. 

ویـرتـفع صـلیب المسـیح فـي الجـلجلة عـلى طـریـق "الـمبادلـة"، أي ھـذه الـمشاركـة 
الـرائـعة الـتي یجـریـھا هللا مـع اإلنـسان والـتي تـتّضمن فـي الـوقـت عـینھ دعـوة إلـى 
اإلنـسان لـلمشاركـة فـي الـحیاة اإللھـیة، بـعد أن یـكون قـد سـلّم ذاتـھ وكـل الـكون 
الــمنظور مــعھ إلــى هللا – ولــلمشاركــة – بــصفتھ ابــنا بــالــتبني – فــي الــحقیقة 
والـمحبة الـتي ھـي فـي هللا ونـابـعة مـن هللا. وھـكذا یـنتصب فـي الـتاریـخ – عـلى 
طـریـق اخـتیار اإلنـسان مـنذ األزل لـكرامـة ابـن هللا الـتبني – صـلیب المسـیح االبـن 
الـوحـید الـذي جـاء "كـنور مـن نـور وإلـھ حـق مـن إلـھ حـق" (77) یـؤدي آخـر 
شـھادة عـلى العھـد الـعجیب الـذي أبـرمـھ هللا مـع الـجنس البشـري، أي عھـد هللا مـع 
اإلنـسان ومـع كـل إنـسان. وھـذا العھـد الـقدیـم قـَدم اإلنـسان الـذي یـرقـى إلـى سـرّ 
الخـلق والـذي غـالـباً مـا تجـّدد مـع شـعب واحـد مـختار، إنـما ھـو اآلن عھـد جـدیـد 
نـھائـي، أُبـرم عـلى الجـلجلة ال لـیقتصر عـلى شـعب واحـد ھـو إسـرائـیل، بـل لـینفتح 

على جمیع الناس وعلى كل منھم. 
مـاذا یـعلّمنا إذن صـلیب المسـیح الـذي ھـو، عـلى نـحو مـا، آخـر عـرض لـبشارتـھ 
المسـیحانـیة ولـمھمتھ؟ ولـكنھ لـیس آخـر كـلمة مـن كـلمات إلـھ العھـد: ھـذه الـكلمة 
قـالـھا فـي ذلـك الفجـر، عـندمـا تـقّدمـت الـنسوة أوالً ثـم الـرسـل مـن قـبر المسـیح 
الـمصلوب، فـوجـدوه فـارغـا وسـمعوا، ألول مـرة، ھـذه الـبشارة الـقائـلة "لـقد قـام". 
وھـذا مـا راحـوا یـرّددونـھ عـلى الـمسامـع فـأصـبحوا شـھوداً للمسـیح الـقائـم مـن 
الـموت. ویـبقى الـصلیب، حـتى یـوم تمّجـد ابـن هللا، یـتكلّم مـن خـالل الـشھادة 
المسـیحانـیة الـتي أّداھـا اإلنـسان – االبـن الـذي مـات عـلى الـصلیب، ومـا انـقطع 
یـومـاً عـن الـكالم عـن هللا – اآلب الـذي كـان دائـماً أمـیناً لـمحبتھ لـإلنـسان: "ھـكذا 
أحبـ هللا العـالمـ" – وباـلتـاليـ اإلنسـان فيـ العـالمـ – "حتـى وھبـ ابنـھ الوـحیـد، فال 

یھلك كل من یؤمن بھ، بل تكون لھ الحیاة األبدیة" (78). 
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فـاإلیـمان بـاالبـن الـمصلوب، مـعناه "رؤیـة اآلب" (79)، ومـعناه اإلیـمان بـوجـود 
الـمحبة فـي الـعالـم وبـأن الـمحبة أقـوى مـن كـل شـّر – أّیـاً كـان نـوعـھ – یـنغمس فـیھ 

اإلنسان والجنس البشري والعالم. 
واإلیـمان بـمحبة مـن ھـذا الـنوع مـعناه اإلیـمان بـالـرحـمة الـتي ھـي جـزء ال یتجـّزأ 
مـن الـمحبة، وكـأنـھا اسـمھا اآلخـر، وھـي فـي الـوقـت عـینھ الـطریـقة الـخاصـة الـتي 
تتجـلّى بـھا الـمحبة وتـتحقق لـتناھـض الشـّر الـذي ینتشـر فـي الـعالـم ویجـّرب 
اإلنسان ویستغویھ ویتسّرب إلى أعماقھ لیتمّكن من "إھالكھ في حھنم" (80). 

  
8- المحبة أقوى من الموت، أقوى من الخطیئة 

وفـضالً عـن ذلـك، إن صـلیب المسـیح فـي الجـلجلة یشھـد أیـضاً عـلى قـوة الشـر 
الـمتطاول عـلى ابـن هللا ذاك الـذي كـان وحـده بـین أبـناء الـناس أجـمعین، بـاّراً مـن 
طـبعھ، بـریـئاً مـن الخـطیئة، والـذي كـان مـجیئھ إلـى الـعالـم مـعصومـا مـن مـعصیة 
آدم ومـن الخـطیئة األصـلیة الـمتوارثـة. وإذا بـھ، أي بـالمسـیح، یـنتقم مـن الخـطیئة 
فـیدفـع ثـمناً لـھا تـضحیتھ بـذاتـھ وطـاعـة "حـتى الـموت" (81). وھـو الـذي لـم 
یـعرف الخـطیئة، "جـعلھ هللا خـطیئة مـن أجـلنا" (82)، وانـتقم مـن الـموت الـذي 
ارتـبط مـنذ فجـر الـتاریـخ البشـري، بـالخـطیئة. وعـندمـا صـار االنـتقام مـن الـموت، 
صـار بـموت ذاك الـذي مـا وصـمتھ خـطیئة والـذي كـان وحـده بـاسـتطاعـتھ أن 
یـمیت الـموت بـموتـھ (83). وھـكذا كـشف صـلیب المسـیح، الـذي أرضـى بـھ االبـن 
الــمساوي لــآلب فــي الــجوھــر، عــدالــة هللا، كــشفا "عــمیقا" عــن الــرحــمة، أو 
بـاألحـرى عـن الـمحبة الـتي تـناصـب الشـّر الـمتغلغل فـي تـاریـخ اإلنـسان: أي 

الخطیئة والموت. 
فـالـصلیب إذن ھـو انـعطاف األلـوھـة الـعمیق إلـى اإلنـسان وإلـى كـل مـا یـسمّیھ 
اإلنـسان، أبـان الـمحن والشـدائـد، بـسوء الـمصیر. والـصلیب مـسحة مـحبة أبـدیـة 
عـلى أشـد الجـراح إیـالمـا فـي حـیاة اإلنـسان الـدنـیا، وتـمام الـمنھج المسـیحانـي الـذي 
أعـلنھ السـید المسـیح یـومـاً فـي مجـمع الـناصـرة (84) ورّدده أمـام رسـولـي یـوحـنا 
الـمعمدان (85)؛ ویـرمـي ھـذا الـمنھج، عـلى مـا قـال أشـعیا فـي نـبؤتـھ (86)، إلـى 
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كـشف الـمحبة الـرحـیمة لـلفقراء والـمتألـمین واألسـرى والـعمیان والـمظلومـین 
والخـطأة. وفـي السـر الـفصحي، ُتتخـطى حـدود الشـر، عـلى أنـواعـھ، الـذي یشـترك 
فـیھ اإلنـسان فـي الـحیاة الـدنـیا؛ ألن صـلیب المسـیح یـدفـعنا إلـى الـغوص عـلى 
أصـول الشـر الـضاربـة فـي الخـطیئة والـموت، ویـصبح ھـكذا عـالمـة أخـرویـة. 
ولـدى انـتھاء األزمـنة وتجـدیـد الـعالـم اآلخـر مـرة تـتغلب الـمحبة، فـي قـلوب جـمیع 
الــمختاریــن، عــلى بــؤر الــفساد والشــر لــتفضي إلــى مــلكوت الــحیاة والــقداســة 
والخـلود الـسعید وكـأنـھ ثـمرة لـھا نـاضـجة. ویـنھض أسـاس الـنھایـة األخـرویـة عـلى 
صـلیب المسـیح ومـوتـھ. وأن یـكون المسـیح "قـد قـام فـي الـیوم الـثالـث"، فھـذه آخـر 
عـالمـات الـرسـالـة المسـیحانـیة، وھـي تـّكمل الـكشف الـتام عـن الـمحبة الـرحـمیة فـي 
عـالـم یـخضع للشـر، وھـذا مـا یـشّكل أیـضاً فـي الـوقـت عـینھ عـالمـة تبشـّر مسـبقا 
"بـسماء جـدیـدة وأرض جـدیـدة" (88)، عـندمـا "یـمسح هللا كـل دمـعة مـن عـیونـھم. 
وال یـــبقى مـــوت وال حـــزن وال صـــراخ وال وجـــع، ألن األشـــیاء الـــقدیـــمة 

زالت" (89). 
وعــندمــا یحــّل الــیوم األخــیر، تتجــلّى الــرحــمة مــحبة، فــیما یــجب فــي الــحالــة 
الـحاضـرة، فـي تـاریـخ البشـر – تـاریـخ الخـطیئة والـموت مـعا – أن تتجـلّى الـمحبة 
رحــمة عــلى األخــص وأن تــتحقق عــلى ھــذا الــوجــھ. ویــصبح قــصد المســیح 
المسـیحانـي – قـصد الـرحـمة – مـنھج شـعبھ وكنیسـتھ. وفـي وسـط ھـذا الـمنھج 
یـتعالـى دائـما الـصلیب ألن تجـلّي الـرحـمة یـبلغ فـیھ الـقمة. ومـا لـم َتـزل "األشـیاء 
الـقدیـمة" (90)، یـبقى الـصلیب ذاك "الـمكان" الـذي یـمكن أن تـنطبق عـلیھ أقـوال 
یـوحـنا فـي سـفر الـرؤیـا: "ھـا أنـا واقـف عـلى الـباب أدّقـھ، فـإن سـمع أحـد صـوتـي 
وفـتح الـباب، دخـلت إلـیھ وتعّشـیت مـعھ وتعّشـى ھـو مـعي" (91). ویظھـر هللا 
أیـضاً رحـمتھ، بـطریـقة خـاصـة، كـلّما اسـتحث اإلنـسان عـلى اصـطناع "الـرحـمة" 

إلى ابنھ، أعني إلى المصلوب. 
إن المسـیح الـمصلوب ھـو الـكلمة الـتي ال تـزول (92)؛ وھـو مـن یـقف عـلى 
الـباب یـّدق عـلى قـلب كـل إنـسان (93)، دون أن یـخنق حـریـتھ، لـكنھ یـسعى إلـى 
أن یسـتخرج مـن ھـذه الحـریـة مـحبة ال تـكون فـعل رضـى وتـضامـن مـع ابـن 
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اإلنـسان الـمتألـم وحسـب، بـل تـكون أیـضاً رحـمة، نـوعـا مـا، یـبدیـھا كـل مـنا البـن 
اآلب األزلـي. وفـي كـل عـمل مسـیحانـي یـقوم بـھ المسـیح، وفـي كـل بـادرة رحـمة 
تـتم بـواسـطة الـصلیب، أفـال تـمكن الـمحافـظة عـلى كـرامـة اإلنـسان مـحافـظة أشـدّ 
وإحـاطـتھا بـتكریـم أوفـر، عـندمـا یـختبر اإلنـسان الـرحـمة، و"یظھـر ھـذه الـرحـمة" 

في الوقت عینھ؟ 
أفـال ُیظھـر المسـیح لـإلنـسان مـثل ھـذا االسـتعداد الـباطـني عـندمـا یـقول: "كـلّما 
صـنعتم ذلـك ألحـد ھـؤالء... فـلي صـنعتموه"؟ (94). أفـال تـوجـز عـبارة خـطاب 
الـجبل "طـوبـى لـلرحـماء، فـإنـھم یـرحـمون" (95)، نـوعـا مـا، كـل الـبشارة الـطیبة، 
وكـل مـا تـنطوي عـلیھ مـن "مـبادلـة عـجیبة"، ھـي الـقاعـدة البسـیطة، الـصحیحة، 
"الـعذبـة" لـلتدبـیر الـخالصـي؟ وعـبارات خـطاب الـجبل ھـذه الـتي تظھـر مـنذ الـبدء 
مـا یـقوى عـلیھ الـقلب البشـري – وھـو الـقدرة عـلى الـرحـمة – أفـال تـكشف، وفـق 
ھـذه الـنظرة، عـن عـمق سـّر هللا: أي عـن ھـذه الـوحـدة الـتي ال یسـبر غـورھـا والـتي 
ھـي قـائـمة بـین اآلب واالبـن والـروح الـقدس، والـتي تـعانـق فـیھا الـمحبة الـعدالـة 
وتـفسح الـطریـق لـلرحـمة الـتي تـكشف بـدورھـا عـن كـمال الـعدالـة؟ وسـر الـفصح 
ھـو المسـیح فـي قـمة الـكشف عـن سـّر هللا الـذي ال یـدرك. ویـتّم إذ ذاك، عـلى أكـمل 
وجـھ مـا قـیل فـي الـعلّیة: "مـن رآنـي رأى اآلب" (96)، ألن المسـیح الـذي لـم 
یـشفق (97) عـلیھ اآلب مـن أجـل اإلنـسان والـذي لـم یحـظ فـي غـمرة مـا قـاسـى مـن 
آالم مـّبرحـة عـلى الـصلیب، بـرحـمة البشـر، أظھـر فـي قـیامـتھ مـلء ھـذه الـمحبة 
الـتي یـكّنھا لـھ اآلب، ومـن خـاللـھ، لجـمیع الـناس: "ومـا كـان إلـھ أمـوات، بـل إلـھ 
أحـیاء" (98). وأبـان السـید المسـیح بـقیامـتھ إلـھ الـمحبة الـرحـمیة، ألن ارتـضى 
الـصلیب طـریـقاً إلـى الـقیامـة. ولـذا عـندمـا نـذكـر صـلیب المسـیح وآالمـھ ومـوتـھ 
یـترّكـز إیـمانـنا ورجـاؤنـا عـلى الـقائـم مـن األمـوات: عـلى المسـیح الـذي "فـي ذلـك 
الــیوم الــذي ھــو أول أیــام األســبوع... وقــف بــینھم" فــي الــعلّیة، حــیث كــان 
الـتالمـیذ... ونـفخ وقـال لـھم: "اقـبلوا الـروح الـقدس. مـن غـفرتـم لـھ خـطایـاه تـغفر 

لھ، ومن امسكتموھا علیھ أمسكت" (99). 
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وھـو ذا ابـن هللا قـد أحـّس إحـساسـاً عـمیقاً، لـدى قـیامـتھ، بـما ظھـر لـھ مـن رحـمة أي 
بـمحبة اآلب الـتي ھـي أقـوى مـن الـموت. وھـو ذا أیـضاً المسـیح عـینھ، ابـن هللا 
الـذي، عـندمـا انتھـت رسـالـتھ المسـیحانـیة وحـتى بـعد انـتھائـھا، أظھـر ذاتـھ یـنبوعـا 
لـلرحـمة الـتي ال تـنضب ولـلمحبة عـینھا الـتي – عـلى مـا یـدل عـلیھ فـیما بـعد تـاریـخ 
الــخالص فــي الــكنیسة – ال بــد مــن أن تــبقى أقــوى مــن الخــطیئة. فــالمســیح 
الـفصحي ھـو تجسـید أخـیر مسـتمّر لـلرحـمة وعـالمـتھا الـحیة: الـتاریـخیة الـخالصـیة 
واألخـرویـة أیـضاً. وبھـذه الـروح تـضع طـقوس الـزمـن الـفصحي الـمقدسـة عـلى 

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

9- أم الرحمة 
ھـذا النشـید الـفصحي الـذي تنشـده الـكنیسة یـردّد الـعبارات – بـما فـیھا مـن أصـداء 
نـبویـة – الـتي فـاھـت بـھا الـعذراء لـدى زیـارتـھا الـیصابـات قـریـنة زكـریـا: 
"ورحـمتھ مـن جـیل إلـى جـیل" (101). وتـأتـي ھـذه الـعبارات، مـنذ بـدء التجسـد، 
بـرؤیـة جـدیـدة لـتاریـخ الـخالص. وھـذه الـرؤیـة الجـدیـدة ھـي، بـعد قـیامـة السـید 
المسـیح، فـي وقـت مـعا، تـاریـخیة وأخـرویـة. ومـنذ ذلـك الـحین، تـتعاقـب أجـیال 
الـناس وتـتزایـد فـي الـعائـلة البشـریـة الـكبرى، وتـتبعھا كـذلـك أجـیال جـدیـدة مـن 
شـعب هللا الـمطبوع بـطابـع الـصلیب والـقیامـة "والـموسـوم بـوسـم" (102) سـرّ 
المسـیح الـفصحي، أعـني سـّر تجـلّي ھـذه الـرحـمة الـتي نـادت بـھا مـریـم عـلى عـتبة 

بیت نسیبتھا قائلة: "ورحمتھ من جیل إلى جیل" (103). 
ومـریـم، فـضالً عـن ذلـك، ھـي الـتي عـرفـت بـطریـقة فـریـدة خـارقـة – لـم یـعرفـھا 
أحـد سـواھـا – الـرحـمة، وتـمكنت فـي الـوقـت عـینھ، وكـذلـك بـطریـقة خـارقـة، 
بـتضحیة قـلبھا، مـن أن تـشارك فـي الـكشف عـن الـرحـمة اإللھـیة. وتـرتـبط ھـذه 
الـتضحیة ارتـباطـاً وثـیقاً بـصلیب ابـنھا الـذي اسـتظلتھ عـلى الجـلجلة. وتـضحیتھا 
ھـذه ھـي اشـتراك فـریـد فـي نشـر الـرحـمة، أي اشـتراك أمـانـة هللا الـمطلقة لـمحبتھ 
وللعھـد الـذي شـاءه مـنذ األزل، والـذي أبـرمـھ فـي الـزمـن مـع اإلنـسان والـشعب 
والـجنس البشـري، وھـو اشـتراك فـي الـكشف عـن الـرحـمة الـذي تـّم نـھائـیاً بـواسـطة 
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الـصلیب. ومـا مـن أحـد اخـتبر كـمریـم، أم الـمصلوب، سـّر الـصلیب، أي ھـذا الـلقاء 
الـمذھـل بـین الـعدالـة اإللھـیة الـسامـیة والـمحبة: ھـذه "الـقبلة" الـتي طـبعتھا الـرحـمة 
عـلى جـبین الـعدالـة (104) ومـا مـن أحـد تـقّبل فـي نـفسھ، كـمریـم، ھـذا السـّر، سـرّ 
الـفداء اإللھـي الـذي تـحقّق بـموت االبـن عـلى جـبل الجـلجلة، تـواكـبھ تـضحیة قـلبھا، 

قلب األم، وقولھا الحاسم الجازم "فلیكن". 
مـریـم ھـي إذن تـلك الـتي عـرفـت مـعرفـة عـمیقة سـّر الـرحـمة اإللھـیة، وعـرفـت 
أیـضاً مـا لـھ مـن ثـمن وأدركـت كـم ھـو عـظیم. وأّنـا، بھـذا الـمعنى، نـدعـوھـا أم 
الـرحـمة وسـیدة الـرحـمة أو أم الـرحـمة اإللھـیة. ویـتضّمن كـل مـن ھـذه األلـقاب 
مـعنى الھـوتـیاً عـمیقاً، ألنـھا تـعرب عـن اسـتعداد نـفسھا وذھـنھا وشـخصھا بـكامـلھ 
اسـتعدادا خـاصـا الكـتشاف ھـذه الـرحـمة – أوالً مـن خـالل مـا جـرى إلسـرائـیل مـن 
أحـداث مـعّقدة ثـم مـن خـالل األحـداث الـتي تـتأّتـى لـكل مـن الـناس ولـكل الـناس – 
الـتي صـار االشـتراك فـیھا مـن "جـیل إلـى جـیل" (105)، وفـقاً لـقصد الـثالـوث 

األقدس منذ األزل. 
وھـذه األلـقاب، الـتي نخـلعھا عـلى أم هللا، تتحـّدث، عـلى األخـص، عـنھا بـوصـفھا 
أم الـمصلوب والـقائـم مـن الـموت، وبـوصـفھا تـلك الـتي "تسـتحق" – بـعد أن 
خـبرت الـرحـمة بـطریـقة خـارقـة – ھـذه الـرحـمة بـالـقدر عـینھ طـوال حـیاتـھا عـلى 
األرض، وال سـیما، عـندمـا كـانـت عـلى أقـدام صـلیب ابـنھا، وھـي تحـّدثـنا أخـیراً 
عـنھا كـتلك الـتي ُدعـیت بـطریـقة خـاصـة، بـاشـتراكـھا بـمھمة ابـنھا المسـیحانـیة 
اشـتراكـا خـفیاً ال مـثیل لـھ، لـكي تحـمل إلـى الـناس ھـذه الـمحبة الـتي جـاء ابـنھا 
یـعلنھا: ھـذه الـمحبة الـتي تجـد خـیر تـعبیر لـھا فـي الـعنایـة بـالـمتألـمین والـفقراء 
واألسـرى والـعمیان والـمظلومـین والخـطأة، عـلى مـا قـال السـید المسـیح، حسـبما 
جـاء فـي نـبوءة أشـعیا، أوال فـي مجـمع الـناصـرة (106)، ثـم عـندمـا أجـاب عـلى 

السؤال الذي وجّھھ إلیھ رسوال یوحنا المعمدان (107). 
 ً واشـترك قـلب ھـذه األم، الـتي أصـبحت أم الـمصلوب والـقائـم مـن الـموت، اشـتراكـا
فـریـداً خـارقـاً فـي ھـذه الـمحبة "الـرحـمیة" الـتي تتجـلّى خـاصـة أمـام السـّر الـطبیعي 
واألدبـي. أجـل لـقد اشـتركـت مـریـم فـي ھـذه الـمحبة، وفـیھا وبـواسـطتھا ال تـنقطع 

25



ھـذه الـمحبة عـن التجـلّي فـي تـاریـخ الـكنیسة والبشـر، وھـو تجـّل مـثمر، عـلى 
األخـص، ألنـھ یـرتـكز، لـدى أم هللا، عـلى مـا فـي قـلبھا، قـلب األم، مـن شـعور 
خـاص، وعـلى مـا لـھا مـن إحـساس  فـریـد وقـدرة عـلى الـوصـول إلـى كـل الـذیـن 
یـرضـون بـسھولـة بـمحبة األم الـرحـمیة. وھـذا سـّر مـن أسـمى أسـرار الـدیـن 

المسیحي وأخصبھا للحیاة، وھو یرتبط ارتباطاً وثیقاً بسّر التجسّد. 
ویـقول المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي فـي ھـذا الـمجال: "وإن أمـومـة مـریـم ھـذه فـي 
تـدبـیر الـخالص لتسـتمّر دونـما انـقطاع مـنذ الـرضـى الـذي أبـدتـھ بـأمـانـة فـي الـبشارة 
وحـافـظت عـلیھ بـال تـردد تـحت الـصلیب، حـتى بـلوغ جـمیع الـمختاریـن الـدائـم 
وإنـھا لـم تتخـّل عـن ھـذا الـدور الـخالصـي بـانـتقالـھا إلـى الـسماء، لـكنھا ال تـزال 
بـاسـتشفاعـاتـھا الـكثیرة تـنال لـنا نـعم الـخالص األبـدي. وإنـھا تسھـر بـمحبتھا 
الـوالـدیـة عـلى إخـوة ابـنھا الـمسافـریـن وسـط الـمخاطـر والـضیقات، حـتى یـبلغوا 

الوطن السعید" (108). 
  

 -6-
"رحمة... من جیل إلى جیل" 

  
10- صورة جیلنا 

فـي اعـتقادنـا، وھـو اعـتقاد حـّق، أن مـا قـالـتھ الـعذراء، وھـي تـمتدح ھـذه الـرحـمة 
 ً الـتي یـشارك فـیھا "مـن جـیل إلـى جـیل" الـذیـن تسـیّرھـم مـخافـة هللا، یـشمل أیـضا
جـیلنا. وأن لـعبارات "تـعّظم" الـمریـمیة مـضمونـا نـبویـا ال یـتناول مـاضـي إسـرائـیل 
وحسـب، بـل مسـتقبل شـعب هللا عـلى األرض، ألنـنا نـحن الـذیـن نـسكن األرض 
حـالـیا نـؤلّـف الـجیل الـذي نـعرف أنـھ یـقترب مـن األلـف الـثالـث ونـشعر شـعوراً 
عـمیقا بـما یحـدث مـن تـحّول الـیوم فـي الـتاریـخ. إن عـصرنـا ھـذا یـعرف أنـھ سـعید 
بـما یـضع الـتقدم فـي مـتناولـھ مـن إمـكانـیات ال تـحصى، مـا كـان لیحـلم بـھا لـسنوات 
مـضت. لـقد أحـدث نـشاط اإلنـسان الـخالّق وذكـاؤه وأعـمالـھ تـغییرات ھـائـلة فـي 
حـقل الـعلم والـتقنیة وفـي حـقل االجـتماع والـثقافـة. لـقد بسـط اإلنـسان سـلطانـھ عـلى 
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مـا فـي الـطبیعة واكتسـب مـعرفـة واسـعة بـقوانـین تـصرفـھ االجـتماعـي، ورأى 
كـذلـك الـحواجـز والـمسافـات تـسقط وتـضیق بـین الـناس والـشعوب بـفضل الـشعور 
الـمتزایـد بـالـشمولـیة واإلحـساس الـمتناھـي بـوحـدة الـجنس البشـري والتسـلیم 
بـالـترابـط الـقائـم عـلى الـتضامـن الـصحیح والـرغـبة فـي إقـامـة الـعالقـات مـع اإلخـوة 
واألخـوات والـقدرة عـلى ذلـك رغـم مـا یـقام مـن حـواجـز جـغرافـیة وحـدود وطـنیة 
وعـرقـیة. ویـعرف شـبان الـیوم، عـلى األخـص، أن الـتقدم الـعلمي والـتقني بـإمـكانـھ، 
ال أن یـأتـي بـخیور مـادیـة جـدیـدة فـقط، بـل أن یـفسح فـي الـمجال الشـتراك أوسـع 
فـي الـمعرفـة اإلنـسانـیة. فـتقّدم وسـائـل نشـر األنـباء والـمعلومـات، مـثال، یـضاعـف 
طـاقـات اإلنـسان الـخالّقـة ویـتیح لـھ اإلفـادة مـما لـدى الـشعوب األخـرى مـن غـنى 

عقلي وثقافي. 
وأسـباب االتـصال الجـدیـدة تـساعـد عـلى اشـتراك مـتزایـد فـي األحـداث وتـبادل 
أوسـع لـلمعارف. ومـا تـوصـلت إلـیھ الـعلوم الـبیولـوجـیة والـنفسانـیة واالجـتماعـیة 
تـسعف اإلنـسان عـلى الـغوص عـلى مـا فـي كـیانـھ مـن كـنوز. وبـالـرغـم مـن أن 
تـقّدمـا كھـذا ال یـزال، فـي الـغالـب، وقـفا عـلى الـشعوب الـمتقّدمـة صـناعـیا، فـال نـكیر 
أن جـمیع الـشعوب واألمـم یـمكنھا، فـي اآلتـي مـن األیـام، أن تشـترك فـي فـوائـد ھـذا 
الـتطّور، وأن ذلـك لـیس بحـلم جـمیل، عـلى أن تـعمل عـلى تـحقیقھ إرادة سـیاسـیة 

مخلصة. 
ولـكن عـالوة عـلى ذلـك، أو بـاألحـرى دون ذلـك، صـعوبـات یـبدو أنـھا فـي تـزایـد 
مسـتمّر. فـالـقلق والعجـز یـحوالن دون جـواب صـریـح مخـلص یـعرف اإلنـسان أن 
عـلیھ أن یـعطیھ. وفـي صـورة عـالـم الـیوم ظـالل واخـتالل فـي الـتوازن ال یـبقى 
دائـما مـن األشـیاء عـلى السـطح. ولـیس الـدسـتور الـرعـوي الـذي أصـدره المجـمع 
الـفاتـیكانـي الـثانـي بـالـوثـیقة الـوحـیدة الـتي عـالـجت مـوضـوع حـیاة جـیلنا، ولـكنھا 

وثیقة لھا وزن كبیر. وإلیك ما جاء فیھا: 
"والـحق یـقال أن عـدم الـتوازن الـذي یـسود الـعالـم الـحاضـر مـرتـبط بـعدم تـوازن 
آخـر أكـثر عـمقا نـبتت جـذوره فـي قـلب اإلنـسان. فـفي أعـماق اإلنـسان تـتصارع 
عـوامـل كـثیرة إذ أنـھ، مـن جـھة، بـوصـفھ مخـلوقـا، یـدرك أنـھ محـدود فـي الـكثیر 

27



مـن إمـكانـیاتـھ، ومـن جـھة أخـرى، یـشعر بـأن رغـباتـھ ال حـّد لـھا وبـأنـھ مـدعـّو إلـى 
حـیاة أسـمى، فـھو بـین ھـذه الـعوامـل الـمتصارعـة، مـضطر بـاسـتمرار أن یـختار 
بــین ھــذا وذاك. وأن یتخــلّى عــن ھــذا وذاك، واألســوأ مــن ھــذا أنــھ كمخــلوق 
ضــعیف وخــاطــئ یــفعل مــا ال یــریــد، ویحجــم عــن فــعل مــا یــوّد أن یــفعل، 
وبـاالخـتصار فـھو یـشكو مـن انـقسامـھ عـلى نـفسھ. وھـذا ھـو مـصدر مـا یـنشأ فـي 
أحـضان الـجامـعة البشـریـة مـن خـالفـات عـدیـدة وجسـیمة" (109) وإلـیك أیـضا مـا 
جـاء فـي نـھایـة الـمقدمـة: "حـیال الـتطور الـمعاصـر، ھـناك عـدد مـتزایـد مـن الـناس 
یـلقون عـلى أنـفسھم أسـئلة أسـاسـیة أو یـشعرون بـھا شـعوراً غـیر مـألـوف. ومـن 
ھـذه األسـئلة: مـا ھـو اإلنـسان؟ ومـا ھـو مـعنى األلـم، والشـّر، والـموت؟ وھـي كـلھا 
وقـائـع ال تـزال قـائـمة رغـم مـا أحـرزه الـعالـم مـن تـقّدم. ومـا فـائـدة كـل ھـذه 

االنتصارات التي ندفع ثمنھا غالیا" (110). 
بـعد انـقضاء ھـذه الـسنوات الخـمس عشـرة عـلى اخـتتام المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، 
تـرى ھـل بـاتـت ھـذه الـتوّتـرات والتھـدیـدات الـتي تـطبع عـصرنـا، أقـل ازعـاجـاً لـنا 
مــنھا فــي مــا مــضى؟ یــبدو أن الــعكس ھــو األصــح. ذلــك أن ھــذه الــتوتــرات 
والتھـدیـدات الـتي بـدت فـي وثـیقة المجـمع تـذّر قـرنـھا إذ ذاك، دون أن تـكشف عـن 
كـل مـا كـانـت تـخفیھ فـي أعـماقـھا مـن أخـطار، تـوّضـحت فـي ھـذه الـفترة األخـیرة، 
وأكّدت بطریقة مختلفة ھذه األخطار، وھي ال تجیز لنا أن نؤخذ بعد باألوھام. 

  
11- مبعث قلق 

لھـذا یـتعاظـم فـي عـالـم الـیوم الـشعور بـالخـطر ویشـتّد ھـذا الـخوف عـلى الـحیاة 
الـیومـیة الـذي یـرتـبط قـبل كـل – عـلى مـا الـمحنا إلـیھ فـي رسـالـتنا الـعامـة فـادي 
اإلنـسان – بـاحـتمال وقـوع نـزاع مسـلّح قـد یـؤدي، عـلى األقـل، بـقسم مـن الـجنس 
البشـري إلـى إبـادة ذاتـھ لـما تـكّدس فـي الـعالـم الـیوم مـن أسـلحة نـوویـة. وال یـقتصر 
ھـذا الخـطر الـمداھـم فـقط عـلى مـا بـاسـتطاعـة الـناس أن یـفعلوه بـالـناس، فـیما لـو 
اسـتعملوا ھـذه األدوات الحـربـیة، لـكنھ یـنطوي أیـضا عـلى تھـدیـدات كـثیرة أخـرى 
نـاشـئة عـن ھـذا الـنوع مـن الـمدنـّیة الـمطبوعـة بـطابـع الـمادة الـتي، - بـرغـم مـا تـطلع 
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بـھ مـن تـأكـیدات "إنـسانـیة" – تـؤثـر األشـیاء عـلى الـشخص البشـري. ویخشـى 
اإلنـسان الـمعاصـر إذا مـا اسـتعملت ھـذه األدوات الـتي اخـترعـھا ھـذه الـمدنـیة، أن 
یـتمّكن أفـراد مـن الـناس وفـئات وجـماعـات ومـجتمعات وأمـم مـن مـھاجـمة أفـراد 
آخـریـن مـن الـناس والـفئات والـمجتمعات ظـلما وعـدوانـا. ولـنا عـلى ذلـك فـي 
تـاریـخنا الـمعاصـر أمـثلة عـدیـدة. وبـالـرغـم مـن كـل الـتصریـحات بـشأن حـقوق 
اإلنـسان الـنابـعة مـن طـبیعتھ الـمركـبة مـن نـفس وجسـد، ال یـمكننا الـقول أن ھـذه 

األمثلة ترقى إلى الزمن الغابر. 
ویخشـى إنـسان الـیوم بـحق أن یـقع ضـحیة اعـتداء یسـلبھ حـریـتھ الـداخـلیة وقـدرتـھ 
عـلى الـمجاھـرة بـالـحقیقة الـتي یـكون قـد اقـتنع بـھا، واإلیـمان الـذي یـعترف بـھ، 
والـقوة عـلى تـلبیة صـوت الـضمیر الـذي یـرشـده إلـى الـطریـق الـقویـم الـذي عـلیھ أن 
یسـلكھ. وأن مـا فـي مـتناول الـمجتمع الـیوم مـن وسـائـل تـقنیة ال یـخفي قـدرة 
مـحتملة عـلى تـدمـیر ھـذا الـمجتمع ذاتـھ بـذاتـھ وحسـب، إذا مـا نشـب نـزاع مسـلح، 
بـل یـنطوي أیـضاً عـلى إمـكانـیة إخـضاع األفـراد والـبیئات والـمجتمعات وبـلدان 
بـكامـلھا إخـضاعـا "سـلمّیا" لـنیره، وذلـك إذا مـا تـّبین أن ھـؤالء أصـبحوا، لسـبب 
مــا، یــزعــجون أولــئك الــذیــن یــملكون ھــذه األدوات ویــكونــون عــلى اســتعداد 
السـتخدامـھا دونـما رادع مـن ضـمیر. ولـنفكّر فـي مـا ال یـزال ُیـمارس فـي عـالـم 
الـیوم مـن تـعذیـب تـلجأ إلـیھ السـلطة عـن قـصد وتـصمیم، وتسـتخدمـھ وسـیلة 

للسیطرة وللضغط السیاسي، ویقوم بھ، دونما عقاب، الزبانیة واألتباع. 
وبـاإلضـافـة إلـى اإلحـساس بـما یتھـّدد الـحیاة، ھـناك وعـي مـتعاظـم لخـطر آخـر قـد 
یـقضي قـضاء مـبرمـا عـلى مـا ھـو مـن صـمیم كـیان اإلنـسان، أي كـرامـتھ وحـقھ فـي 
الـحقیقة والحـریـة. ویجـري ذلـك كـلھ فـي غـمرة مـن األلـم الشـدیـد الـناشـئ عـن وجـود 
أفـراد وفـئات اجـتماعـیة فـي الـعائـلة البشـریـة تـتضّور جـوعـاً إلـى جـانـب أنـاس 
وجـماعـات یـسعدون ویـّتمتعون بـفیض الـخیور ویـشكون التخـمة مـما لـدیـھم مـن 
مـواد اسـتھالكـیة ویسـترسـلون إلـى الـملذات. وھـناك أطـفال یـموتـون جـوعـا تـحت 
نـظر أمـھاتـھم، وھـناك مـناطـق واسـعة تـعانـي مـن الـفاقـة والـشقاء والتّخـلف فـي 
شـتى أنـحاء الـعالـم، وفـي ظـّل مـختلف األنـظمة االجـتماعـیة واالقـتصادیـة. وھـذا 
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ظـاھـر لـلعیان فـي كـل مـكان. ومـا كـانـت ھـذه الـحالـة مـن الـفوارق الـكبیرة بـین 
الـناس لـتبقى عـلى مـا ھـي عـلیھ، لـكنھا تـتسع وتـتفاقـم. وقـد یـتأّتـى لـنا أن نجـد الـیوم 
أیـضا – إلـى جـانـب مـن تـوّفـر لـھم الـغنى وبسـطة الـعیش – أنـاسـا یـعیشون فـي فـقر 
مـدقـع وشـقاء مـقیم، وغـالـبا مـا یـموتـون جـوعـا، وعـم یـحصون بعشـرات الـمالیـین، 
ال بـل بـمئات الـمالیـین. ولھـذا السـبب إن الـقلق المسـتبد بـالـنفوس ال یـمكنھ إال أن 
یشـتّد ویـتعاظـم. وواضـح أن ھـناك خـطأ أسـاسـیا ال بـل مجـموعـة أخـطاء، أو 
بـاألحـرى نـظامـا فـاسـدا فـي أسـاس االقـتصاد الـمعاصـر والـمدنـیة الـحاضـرة، وھـذا 

ما یحول دون خروج العائلة البشریة من ھذه الحالة المخزیة الظالمة. 
إن ھـذه الـصورة، صـورة عـالـم الـیوم – الـذي یـطغى عـلیھ الشـر الـطبیعي واألدبـي 
بـحیث یـبدو مـعقداً لـما فـیھ مـن تـناقـضات ونـزاعـات، ومـلیئا فـي الـوقـت عـینھ 
بــاألخــطار الــتي تھــّدد الحــریــة اإلنــسانــیة والــضمیر والــدیــن – تفّســر ھــذا 
االضـطراب المسـتولـي عـلى اإلنـسان الـمعاصـر. وال نـالحـظ ھـذا الـقلق فـقط لـدى 
المحـرومـین والـمظلومـین، بـل أیـضا لـدى الـذیـن یـتمتّعون بـما یـولـیھ الـغنى والـتقّدم 
والسـلطان مـن امـتیازات. وبـرغـم كـثرة الـذیـن یـبحثون جـاھـدیـن عـن أسـباب ھـذا 
الــقلق، أو یــحاولــون الــقضاء عــلیھ بــما تــضعھ الــتقنیة والــمال والســلطان فــي 
مـتناولـھم مـن وسـائـل زمـنیة، فـإنـھ یـبقى قـلقا مـتأّصـالً فـي نـفوس الـناس ال تـنجع فـیھ 
جـمیع األدویـة. ذلـك أنـھ، عـلى مـا أشـارت إلـیھ، بـحق، شـروح المجـمع الـفاتـیكانـي 
الـثانـي، یـمّت بـصلة وثـقى إلـى قـضایـا الـحیاة البشـریـة األسـاسـیة، ویـرتـبط بـمعنى 
حـیاة اإلنـسان فـي الـعالـم. إنـھ قـلق عـلى مسـتقبل اإلنـسان والبشـریـة جـمعاء، وھـو 
یـقتضي لـھ قـرارات حـاسـمة ال بـّد، عـلى مـا یـبدو، مـن أن یـبادر الـجنس البشـري 

إلى أخذھا. 
  

12- ھل تكفي العدالة؟ 
مـن السھـل أن نـتحّقق أن مـعنى الـعدالـة قـد اسـتیقظ فـي مـجتمعنا الـحالـي، عـلى 
أوســع مــدى. وھــذا شــعور ُیشــّدد، وال شــك، عــلى كــل مــا یــضاّد الــعدالــة فــي 
الـعالقـات الـتي تـقوم، سـواء أكـان بـین الـناس والجـماعـات و"الـطبقات"، أم بـین 
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األمـم والـبلدان واألنـظمة السـیاسـیة، وحـتى، عـلى مـا یـقال، بـین جـمیع "الـعوالـم". 
وھـذه الـنزعـة األصـیلة الـمتعّددة األشـكال الـتي یـضع ضـمیر الـناس الـیوم الـعدالـة 
فـي أسـاسـھا، تشھـد عـلى مـا لـلنزعـات والـصراعـات الـتي تـجتاح الـعالـم مـن طـابـع 

أدبي. 
وتـشاطـر الـكنیسة أنـاس الـیوم رغـبتھم الـعمیقة الـّحارة فـي حـیاة عـادلـة مـن جـمیع 
الـوجـوه، ومـا انـفّكت تبسـط مـا یـجب لـھ الـتقدیـر مـن مـختلف مـظاھـر الـعدالـة وفـقا 
لـما تـقتضیھ حـیاة الـناس والـمجتمعات. وھـذا مـا یـثبھ تـطور الـعقیدة االجـتماعـیة 
الـكاثـولـیكیة الـتي تـوضـحت تـمام خـالل ھـذا الـقرن وھـي تـعتمد مـبادئ ھـذه الـعقیدة، 
حـینا فـي الـتربـیة وفـي تـثقیف ضـمائـر الـناس بـروح الـعدالـة، وحـینا آخـر فـي 
الـمبادرات الـخاصـة، وال سـیما فـي نـطاق رسـالـة الـعلمانـیین الـتي تـدفـع إلـیھا ھـذه 

الروح. 
ومـن السھـل أن نـالحـظ أن الـمشاریـع واألعـمال الـتي یـدفـع إلـیھا مـفھوم الـعدالـة 
والـتي یـجب أن تـعمل عـلى تـحقیق الـعدالـة فـي حـیاة الجـماعـات والـمجتمعات 
اإلنـسانـیة، غـالـبا مـا تـتشّوه فـي الـواقـع وتنحـرف عـن قـصدھـا. وبـالـرغـم مـن أنـھا 
تـرمـي دائـما إلـى تـحقیق مـفھوم الـعدالـة ھـذا، فـإن االخـتبار یـّدل عـلى أن قـوى 
أخـرى سـلبیة  كـالـحقد والـبغض وحـتى الشـراسـة، تـتغلّب عـلیھا، وتـصبح إذ ذاك 
الـرغـبة فـي تحـطیم الـعدو واحـتجاز حـریـتھ وحـتى دفـعھ إلـى حـالـة یـكون فـیھا تـحت 
رحـمة سـواه، ھـي الـدافـع األول إلـى الـعمل. وھـذا مـا یـنأى عـن جـوھـر الـعدالـة 
الـتي تـرمـي مـن طـبعھا إلـى إقـامـة الـمساواة والـتوازن بـین الـفئات الـمتخاصـمة. 
وھـذه الـطریـقة فـي إسـاءة اسـتعمال مـفھوم الـعدالـة وفـي تـشویـھھا الـواقـعي، تظھـر 
كـم یـبتعد الـعمل البشـري عـن الـعدالـة ولـو بـوشـر بـھ بـاسـمھا. ومـا عـاب السـید 
المسـیح، دونـما سـبب، عـلى سـامـعیھ الـمتمسّكین بـتعالـیم العھـد الـقدیـم، مـوقـفھم 

المستوحى من المثل القائل: العین بالعین والسن بالسن (111). 
وكـان ھـذا، فـي ذلـك الـزمـن، شـكال مـن أشـكال تـشویـھ الـعدالـة. وھـو مـثل ال تـزال 
تـحتذیـھ أشـكال عـدالـة الـیوم. وواضـح أنـھ، اسـتنادا إلـى ھـذه الـعدالـة الـموھـومـة 
(الـتاریـخیة مـثال أو "الـطبقیة" ُیـقضى أحـیانـا عـلى اإلنـسان وُیـقتل وُیسـلب حـریـتھ 
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وُیجـرد مـن حـقوقـھ اإلنـسانـیة األولـیة. وعـلّم االخـتبار، مـاضـیا وحـاضـرا، إن 
الـعدالـة وحـدھـا ال تـكفي، إن لـم یـنفسح الـمجال لـفضیلة أخـرى ھـي الـمحبة لـتكّیف 
الـحیاة البشـریـة عـلى اخـتالف وجـوھـھا. وھـذا االخـتبار الـتاریـخي ھـو مـا أدى، 
إلـى ھـذا الـقول الـمأثـور: "منتھـى الـعدالـة منتھـى الـظلم". وال یـنتقص ھـذا الـقول 
مـن قـدر الـعدالـة وال یـقلّل فـي شـيء مـن شـأن الـنظام الـقائـم عـلیھا، لـكنھ، مـن نـاحـیة 
أخـرى، یشـّدد عـلى ضـرورة الـغوص عـلى قـوى روحـیة أعـمق مـن تـلك الـتي 

یقوم علیھا نظام العدالة. 
إن الـكنیسة، وھـي تـضع نـصب عـینیھا صـورة الـعصر الـذي نـحن فـیھ، تـشاطـر 
الـكثیریـن مـن الـناس الـمعاصـریـن مـا یـساورھـم مـن قـلق، وھـي، فـضال عـن ذلـك، 
تـشعر بـاألسـى لـتدھـور كـثیر مـن الـمبادئ السـلیمة الـتي تـشّكل، وال شـك، ال كـنز 
اآلداب المسـیحیة وحسـب، بـل كـنز اآلداب الـعالـمیة والـثقافـة األخـالقـیة كـاحـترام 
الـحیاة البشـریـة مـنذ بـدء تـكویـنھا، واحـترام الـزواج ووثـاقـھ غـیر الـمنفصم، 
واحـترام الـعائـالت. فـاإلبـاحـیة تـضرب أول مـا تـضرب ھـذه الـمواقـع الـحساسـة مـن 
الـحیاة البشـریـة والـمجتمع. وتسـیر مـع مـا تـقّدم، عـلى قـدم الـمساواة، أزمـة الـحقیقة 
فـي الـعالقـات بـین الـناس، والـالمـباالة بـقول الـحق والـصدق، وطـغیان الـمصلحة 
الـخاصـة عـلى مـا یـعالـج الـناس فـي مـا بـینھم مـن قـضایـا، وتـضاؤل الـشعور بـالـخیر 
الـعام الـصحیح، والـسھولـة الـمتزایـدة فـي تـجاوزه. وأخـیراً إن ھـذا كـلھ قـد فـقد مـالـھ 
مـن طـابـع مـقّدس، فـأصـبح غـیر إنـسانـي: إن اإلنـسان والـمجتمع الـلذیـن، بـرغـم 

الظواھر، لم یبق لھا ما ھو "مقّدس"، قد تنّكرا لألخالق. 
  

 -7-
رحمة هللا في رسالة الكنیسة 

  
ھـذا المشھـد الـذي یـقّدمـھ لـنا عـصرنـا والـذي ال یـمكنھ إال أن یـثیر فـي نـفوسـنا الـقلق 
الـعمیق، یـذّكـرنـا بـالـكلمات الـتي رّن بـھا نشـید مـریـم، مـنذ أن تجّسـد ابـن هللا، والـتي 
تشـید بـالـرحـمة "مـن جـیل إلـى جـیل". وعـلى كـنیسة ھـذا الـعصر، فـیما تـحتفظ فـي 
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قـلبھا بـما فـي ھـذه الـكلمات الـموحـاة مـن الـسماء مـن بـالغـة، وتـطّبقھا عـلى مـا 
أحـرزت الـعائـلة البشـریـة الـكبرى مـن اخـتبارات وقـاسـت مـن آالم، أن تـعي وعـیا 
أعـمق وأدّق ضـرورة الـشھادة x فـي كـل مـا تـقدم عـلیھ مـن أعـمال، جـریـاً عـلى 
تـقلید العھـدیـن الـقدیـم والجـدیـد، وتـأّثـرا، عـلى األخـص، بـمثل یـسوع المسـیح 
ورسـلھ. وعـلى الـكنیسة أن تشھـد لـرحـمة هللا الـتي ظھـرت فـي المسـیح مـن خـالل 
مـا قـام بـھ مـن أعـمال بـوصـفھ المسـیح، وعـلیھا أیـضا أن تـجاھـر بھـذه الـرحـمة 
أوال، وتـعلنھا حـقیقة إیـمان خـالصـیة ال غـنى عـنھا لـلحیاة الـتي تـأتـلف واإلیـمان، 
وعـلیھا مـن ثـم أن تـعمل عـلى إدخـالـھا وتجسـیدھـا، إذا صـح الـتعبیر، فـي حـیاة 
أبـنائـھا، وعـلى قـدر المسـتطاع، فـي حـیاة جـمیع الـناس ذوي اإلرادة الـصالـحة. 
ومـن حـق الـكنیسة وواجـبھا أخـیرا، إذ تـعترف بـالـرحـمة وتـبقى أمـینة لـھا عـلى 
الـدوام، أن تسـتمطرھـا، أي أن تـسأل هللا ھـذه الـرحـمة فـي كـل حـالـة یحـدث فـیھا 

شّر طبیعي وأدبي، وكلّما ھّدد جو الحیاة لدى أناس الیوم باالكفھرار. 
  

13- الكنیسة تعترف برحمة هللا وتنادي بھا 
فـمن واجـب الـكنیسة إذن أن تـعترف بـالـرحـمة اإللھـیة وتـنادي بـھا عـلى حـقیقتھا 
عـلى مـا تسـلّمناھـا مـن الـتقلید. ولـقد بـذلـنا الجھـد فـي الـصفحات األولـى مـن ھـذه 
الـرسـالـة لـكي نـرسـم الخـطوط الـكبرى عـلى األقـل، لھـذه الـحقیقة الـتي تتجـلّى، بـما 
فـیھا مـن غـنى، فـي الـكتاب الـمقدس بمجـملھ وفـي الـتقلید. ولـحقیقة رحـمة هللا ھـذه، 
عـلى مـا أعـلنتھا الـكتب الـمقدسـة، صـداھـا الـدائـم فـي الـكثیر مـن قـراءات الـلیتورجـیا 
الـمقدسـة، وفـي حـیاة الـكنیسة الـیومـیة. ویسـتشعر شـعب هللا، بـما لـدیـھ مـن حـسّ 
إیـمان صـادق، ھـذه الـرحـمة، عـلى مـا تـدّل عـلیھ مـختلف الـممارسـات الـتقویـة 
الـفردیـة والجـماعـیة. ومـا مـن شـك فـي أنـھ یـصعب إحـصاء جـمیع ھـذه الـوثـائـق 
واخـتصارھـا، وھـي فـي مجـملھا مـحفورة فـي أعـماق الـقلوب والـضمائـر. وإذا 
كـان ھـناك بـعض الھـوتـیین یـؤكـد أن الـرحـمة أعـظم صـفات هللا وكـماالتـھ، فھـذا مـا 
یـثبتھ الـكتاب الـمقدس والـتقلید وحـیاة اإلیـمان بـكامـلھا لـدى شـعب هللا. وال یـدور 
الحـدیـث ھـنا عـلى كـمال جـوھـر هللا الـذي ال یسـبر غـوره، فـي إطـار سـّر ألـوھـتھ، 
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بـل عـن كـمالـھ وصـفتھ الـلتین غـالـبا مـا یـقترب اإلنـسان مـعھما كـل الـقرب مـن هللا 
الـحي، وفـقا لـحقیقة حـیاتـھ الـباطـنیة.  وانـسجامـا مـع مـا قـالـھ السـید المسـیح لـفیلبس 
(112) تجـد "رؤیـة هللا" – أي رؤیـتھ عـن طـریـق اإلیـمان – فـي ھـذا الـلقاء مـع 
رحـمتھ لحـظة فـریـدة مـن بـساطـة داخـلیة ال تـختلف عـن تـلك الـتي نجـدھـا فـي مـثل 

االبن الشاطر. 
"مـن رآنـي، رأى اآلب (113)، إن الـكنیسة تبشـّر بـرحـمة هللا وتـیحا مـنھا فـي مـا 
اكتسـبت مـن خـبرة إیـمان واسـعة، ومـا لـھا مـن عـقیدة، فـیما تـتأّمـل، دونـما انـقطاع، 
فـي المسـیح، مـركـّزة عـلیھ وعـلى حـیاتـھ وإنـجیلھ وصـلیبھ وقـیامـتھ وسـّره بـكامـلھ. 
وإن كـل مـا یـكّون "رؤیـة" المسـیح فـي إیـمان الـكنیسة الـحي وتـعلیمھا، یـقودنـا إلـى 
"رؤیــة اآلب" فــي قــداســة رحــمتھ. وتــبدو الــكنیسة أنــھا تــعترف بــرحــمة هللا 
وتـحترمـھا كـل االحـترام، عـندمـا تـتجھ إلـى قـلب یـسوع. ألنـنا عـندمـا نـقترب مـن 
المسـیح فـي سـّر قـلبھ، یـتسّنى لـنا أن نـتوّقـف عـلى ھـذه الـنقطة – الـتي ھـي نـقطة 
ارتـكاز نـوعـا مـا وفـي الـوقـت عـینھ فـي مـتناول الـناس – أي نـقطة تجـلّي مـحبة 

اآلب الرحیمة التي تشّكل الجزء األساسي من مھمة ابن اإلنسان المسیحانیة. 
وتـحیا الـكنیسة حـیاة حـقیقیة، عـندمـا تـعترف بـالـرحـمة وتنشـرھـا – وھـي صـفة مـن 
أدعـى صـفات الـخالـق والـفادي إلـى اإلعـجاب – وعـندمـا تـقود الـناس إلـى یـنابـیع 
رحـمة المخـلص الـتي تـختزنـھا وتـوزعـھا. ولـلتأّمـل الـمتواصـل، فـي ھـذا الـمجال، 
فـي كـلمة هللا، وعـلى األخـص، فـي االشـتراك فـي اإلفـخارسـتیا وسـّر الـتوبـة أو 
الـمصالـحة، اشـتراكـا واعـیا، فـائـدة كـبرى. وتـقّربـنا اإلفـخارسـتیا دائـما مـن تـلك 
الـمحبة الـتي ھـي أقـوى مـن الـموت: "كـلّما أكـلنا مـن ھـذا الـخبز وشـربـنا مـن ھـذه 
الـكأس"، ال نـعلن مـوت الـفادي وحسـب، بـل نـنادي بـقیامـتھ "حـتى مـجیئھ" فـي 
المجـد (114)، وتـؤّكـد لـیتورجـیا اإلفـخارسـتیا – الـتي یـحتفل بـھا لـذكـر ذاك الـذي 
أظھرـ منـ خالل رساـلتـھ المسیـحانیـة اآلب بكـلمتھ وصلـبھ – محـبتھ التـي ال 
تـنضب والـتي یـرغـب دائـما بـواسـطتھا أن یّتحـد بـنا وحـتى أن یـكون حـاضـرا فـینا، 
ویـذھـب إلـى لـقاء جـمیع قـلوب البشـر. ویمّھـد سـر الـتوبـة والـمصالـحة الـطریـق لـكل 
إنـسان، ولـو مـثقال بـالخـطایـا. وھـكذا بـاسـتطاعـة كـل إنـسان أن یـختبر فـي ھـذا 
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السـّر، بـطریـقة فـریـدة، الـرحـمة، أعـني الـمحبة الـتي ھـي أقـوى مـن الخـطیئة. وقـد 
تـطّرقـت الـرسـالـة الـعامـة. فـادي اإلنـسان، إلـى ھـذا الـموضـوع الـذي تجـدر الـعودة 

إلیھ لما لھ من أھمیة. 
وألن الخـطیئة مـوجـودة فـي الـعالـم "ھـكذا... أحـب هللا... حـتى أنـھ بـذل ابـنھ الـوحـید 
(115). إن هللا الــذي "ھــو مــحبة" (116)، ال یــمكنھ إال أن یظھــر نــفسھ أنــھ 
رحـمة. وھـذا ال یـتجاوب والـحقیقة الـسامـیة، حـقیقة مـبحة ذاك الـذي ھـو هللا، 
وحسـب، بـل وحـقیقة اإلنـسان الـباطـنیة الـشامـلة وحـقیقة الـعالـم الـذي ھـو وطـنھ 

المؤقت. 
والـرحـمة، بـما أنـھا كـمال مـن كـماالت هللا غـیر الـمتناھـي، فھـي مـثلھ غـیر مـتناھـیة. 
ولھــذا إن عــزم اآلب الــفوري عــلى اســتقبال أبــنائــھ الــعائــدیــن إلــى بــیتھ ولــو 
"شـاطـریـن" ھـو عـزم غـیر مـتناه، ال یـنضب لـھ مـعین. وإنـھا غـیر مـتناھـیة أیـضا 
مـبادرتـھ إلـى الـصفح وقـدرتـھ عـلیھ، وھـما تـنبعان بـاسـتمرار مـّما لـذبـیحة ابـنھ مـن 
ثـمن عـجیب. ومـا مـن خـطیئة بشـر یـمكنھا أن تـتغلّب عـلى ھـذه الـقدرة أو تحـدّ 
مـنھا. وال یـطّوقـھا لـدى اإلنـسان سـوى فـقدان اإلرادة الـصالـحة وحـده، أي فـقدان 
إرادة االرتـداد والـتوبـة، وھـذا مـعناه اإلصـرار بـاسـتمرار عـلى مـقاومـة الـنعمة 

والحقیقة، وعلى األخص، بعد التنّكر لشھادة صلیب المسیح وقیامتھ. 
ولھـذا تـعترف الـكنیسة بـاالرتـداد وتـدعـو إلـیھ. ویـقوم االرتـداد إلـى هللا عـلى 
اكـتشاف رحـمتھ، أعـني ھـذه الـمحبة الـتي تـصبر وتـرفـق (117)، عـلى مـقیاس 
الـخالـق اآلب، وھـي مـحبة یـظّل "هللا أبـو سـیدنـا یـسوع المسـیح" (118)، أمـینا لـھا 
حـتى نـھایـاتـھا فـي تـاریـخ العھـد مـع اإلنـسان: حـتى الـصلیب، أي حـتى مـوت ابـنھ 
وقـیامـتھ. وال یـمكن االرتـداد إلـى هللا إال أن یـكون ثـمرة "اكـتشاف" ھـذا اآلب 

الغني بالرحمة. 
ومـعرفـة إلـھ الـرحـمة والـمحبة الـسمحاء، مـعرفـة خـالـصة، ھـي یـنبوع دائـم عـظیم 
الرتـداد ال یـكون فـعال بـاطـنیا عـابـرا، بـل شـعورا دائـما وحـالـة نفسـیة. والـذیـن 
یعـرفوـن هللا بھذـه الطـریقـة، و"یرـونھـ" علـى ھذـا الوـجھـ، ال یمـكنھم أن یعـیشوا إال 
وھـم یـسعون بـاسـتمرار إلـى االرتـداد إلـیھ. إنـھم یـعیشون إذن فـي حـالـة ارتـداد، 
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وتحـّدد ھـذه الـحالـة الشـطر األھـم مـن مسـیرة كـل الـناس عـلى األرض الـذیـن ھـم 
فـي حـالـة سـفر. وواضـح أن الـكنیسة تـعلن رحـمة هللا فـي المسـیح الـمصلوب 
والـقائـم مـن الـموت لـیس فـقط بـاإلعـراب عـن عـقیدتـھ،  بـل بـاألحـرى بـنبض الـحیاة 
الـعمیق لـدى شـعب هللا بـأسـره. وبـشھادة الـحیاة ھـذه، تـتابـع الـكنیسة مـھمتھا 

الخاصة، مھمة شعب هللا التي تقاسم المسیح رسالتھ وتواصلھا على نحو ما. 
وتـعي الـكنیسة الـیوم كـل الـوعـي أنـھا، عـلى أسـاس رحـمة هللا فـقط، تسـتطیع الـقیام 
بـالـمھمة الـناتـجة عـن تـعلیم المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، وفـي مـقدمـتھا الـعمل 
الـمسكونـي الـرامـي إلـى جـمع كـل أتـباع المسـیح. وتـقّر الـكنیسة بـتواضـع، فـیما 
تـبذل فـي ھـذا السـبیل جـھودا حـثیثة، أن ھـذه الـمحبة وحـدھـا الـتي تـتغلّب عـلى 
ضـعف خـالفـات البشـر، یـمكنھا أن تـحقق نـھائـیا الـوحـدة الـتي سـألـھا السـید المسـیح 

أباه والتي ال یفتأ الروح القدس یلتمسھا لنا "باّنات ال توصف" (119). 
  

14- الكنیسة تسعى إلى ممارسة الرحمة 
 ً عـلّم السـید المسـیح أن اإلنـسان ال یـقبل الـرحـمة ویـختبرھـا فـقط، لـكّنھ مـدعـو أیـضا
إلــى مــمارســة ھــذه الــرحــمة تــجاه اآلخــریــن: "طــوبــى لــلرحــماء فــإنــھم 
یـرحـمون" (120) وتـرى الـكنیسة فـي ھـذا الـكالم دعـوة إلـى الـعمل، وحـافـزا عـلى 
مـمارسـة الـرحـمة. وإذا كـانـت "تـطوبـیات" خـطاب الـجبل تـرشـد إلـى طـریـق 
االرتـداد وتـبدیـل الـحیاة فـإن الـطوبـى الـمتعلقة بـالـرحـماء ھـي، فـي ھـذا الـمجال، 
بـلیغة جـدا. ذلـك ألن اإلنـسان یـبلغ مـحبة هللا الـرحـیمة وبـالـتالـي، رحـمتھ، عـلى قـدر 

ما یبّدل ما في نفسھ وفقا لما تتمیّز بھ طبیعة محبة القریب. 
ومـا كـانـت ھـذه الـطریـقة اإلنـجیلیة تـبدیـالً روحـیا یـتّم مـرة واحـدة وإلـى األبـد، لـكنھ 
نـمط حـیاة وصـفة ال غـنى عـنھا تـمّیز الـحیاة المسـیحیة وتـالزمـھا. وھـذا یـقوم عـلى 
اكـتشاف مسـتمّر ومـمارسـة دائـمة لـلمحبة بـوصـفھا فـضیلة تجـمع وتـرفـع فـي آن – 
وذلـك بـرغـم جـمیع الـصعوبـات النفسـیة واالجـتماعـیة – ألن األمـر یـتعلق بـالـمحبة 
الـرحـیمة الـتي ھـي مـن طـبعھا مـحبة خـالّقـة. ولیسـت الـمحبة الـرحـیمة فـي 
الـعالقـات الـمتبادلـة بـین الـناس عـمال وطـریـقة تـقتصر عـلى طـرف واحـد، لـكن 
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حـتى عـندمـا یـبدو أن كـل مـا ھـنالـك یـدل عـلى أن ھـناك طـرفـا یـعطي وحـده ویـقدم، 
وأن ھـناك طـرفـا آخـر یـأخـذ وحـده ویـقبل (مـثال الـطبیب الـذي یـعالـج، واالسـتاذ 
الـذي یـعلّم والـوالـدیـن الـذیـن یـعولـون أوالدھـم ویـربـونـھم والـمحسن الـذي یـجود 
بـالـمساعـدة عـلى الـمحتاجـین)، فـفي ھـذه الـحالـة، وفـي الـواقـع حـتى الـذي یـعطي، 
یـجني فـائـدة. وعـلى كـل حـال، إن الـمعطي عـینھ قـد یجـد نـفسھ فـي حـالـة مـن یـقبل 

أو من یطلب مساعدة أو من یختبر المحبة الرحیمة أو من یسأل الرحمة. 
والمسـیح الـمصلوب ھـو لـنا فـي ھـذا الـمجال مـثل أعـلى ویـنبوع إلـھام عـلوي، 
وحـافـز كـبیر. وإنـا بـاحـتذائـنا ھـذا الـمثل الـمؤّثـر، نسـتطیع بـكل تـواضـع أن نـبدي 
الـرحـمة لـآلخـریـن، یـقینا مـنا أن المسـیح یـتقّبلھا وكـأنـھا مـوّجـھة إلـیھ (121)، 
وعـلینا وفـقا لھـذا الـمثل عـینھ، أن نـنّقي جـمیع أعـمالـنا. ونـصّفي جـمیع نـیاتـنا الـتي 
تـدخـل الـرحـمة فـي نـطاقـھا ویـمارسـھا طـرف واحـد عـلى أنـھا خـیر یـصطنع إلـى 
اآلخـریـن؛ ألنـھا تـكون إذ ذاك فـعل مـحبة رحـیمة، نـعتقد راسـخ االعـتقاد، عـندمـا 
نـمارسـھا، أنـنا نـقبلھا فـي آن مـن أولـئك الـذیـن یـقبلونـھا مـنا؛ وإذا أنـجحت الـتعاطـف 
أنـتفت طـریـقة الـمبادلـة ھـذه، فـال تـكون أعـمالـنا رحـمة، وال یـكون االرتـداد الـذي تـم 
فـینا كـامـال – والـذي دلّـنا المسـیح عـلى طـریـقھ بـقولـھ ومـثلھ حـتى عـلى الـصلیب – 
وال نـكون مـشاركـین حـقا فـي الـینبوع الـعظیم، یـنبوع الـمحبة الـرحـیمة الـذي ھـدانـا 

إلیھ. 
وھـكذا فـإن الـطریـق الـتي أرشـدنـا إلـیھا السـید المسـیح فـي خـطاب الـجبل، ومـا ورد 
فـیھ مـن تـطویـبات، إنـما ھـي أغـنى بـكثیر مـّما یـمكننا أن نـالحـظھ فـي أراء الـناس 
وأحـكامـھم الـعامـة فـي مـوضـوع الـرحـمة؛ وھـم یـعتقدون أن الـرحـمة فـعل یـقوم بـھ 
طـرف واحـد، أو طـریـقة تـعتمدھـا جـھة واحـدة، وھـي تـفترض أو تـبقي مـسافـة بـین 
مـن یـفعل الـرحـمة وبـین مـن یسـتفید مـنھا، بـین مـن یـصنع الـخیر وبـین مـن یـقبلھ. 
وإلـى ھـذا مـرّد اإلدعـاء الـقائـل بتحـریـر عـالقـات الـناس والـمجتمع مـن قـیود 
الرـحمـة، وبتـوطیـدھاـ علـى العـدالةـ لیـس إال. ولكـن ھذـه األحكـام فيـ الرـحمـة ال 
تـرى الـربـاط الـدقـیق الـقائـم بـین الـرحـمة والـعدالـة، والـذي یتحـّدث عـنھ الـتقلید 
الـكتابـي، وعـلى األخـص، أعـمال المسـیح المسـیحانـیة. إن الـرحـمة الـصحیحة، إذا 
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جـاز الـقول، أعـمق یـنابـیع الـعدالـة. وإذا كـانـت الـعدالـة بحـد ذاتـھا صـالـحة لـلقیام 
بـدور الـحكم بـین الـناس فـي تـوزیـع الـخیور الـمادیـة فـي مـا بـینھم، بـطریـقة 
مـتوازنـة، فـإن الـمحبة وحـدھـا خـالفـا لـذلـك (وأیـضا ھـذه الـمحبة الـسمحاء الـتي 

نسمیھا رحمة) تستطیع أن تعید اإلنسان إلى نفسھ. 
فـالـرحـمة المسـیحیة الـحق ھـي إذن، نـوعـا مـا، أكـمل تجسـید "لـلمساواة" بـین 
الـناس، وبـالـتالـي أكـمل تجسـید لـلعدالـة، بـما أن ھـذه الـعدالـة تـرمـي فـي نـطاقـھا إلـى 
الـغایـة عـینھا. والـمساواة الـتي تـقّرھـا الـعدالـة تـنحصر فـي حـدود الـخیور الـمادیـة 
الـخارجـیة، فـیما الـمحبة والـرحـمة تحـمالن الـناس عـلى الـتالقـي عـلى ھـذا الـخیر 
الـذي ھـو اإلنـسان، مـع مـا لـھ مـن كـرامـة خـاصـة بـھ. وأن "مـساواة" الـناس، فـي 
الــوقــت عــینھ، عــن طــریــق الــمحبة "الــتي تــصبر وتــرفــق" (122) ال تــزیــل 
الـفوارق: مـن یـعط یـصبح أكـثر سـخاء، عـندمـا یـشعر فـي الـوقـت نـفسھ أنـھ جـنى 
فـائـدة مـّمن قـبل ھـذا الـعطاء، وبـالـعكس إن مـن یـعرف أن یـقبل عـطاء، وھـو یـعي 
أنـھ بـقبولـھ إیـاه یـحسن صـنعا، فـإنـھ یخـدم قـضیة نـبیلة ھـي قـضیة كـرامـة اإلنـسان؛ 

وھذا ما یحمل الناس على توثیق عرى الترابط فیما بینھم. 
وھـكذا تـصبح الـرحـمة عـنصرا ال غـنى عـنھ إلنـشاء الـعالقـات المشـتركـة بـین 
الـناس، بـروح االحـترام الـعمیق لـكل مـا ھـو إنـسانـي ولـإلخـّوة الـمتبادلـة. ویـتعّذر 
إنـشاء ھـذا الـربـاط بـین الـناس، إذا أرادوا أن یـرسـوا عـالقـاتـھم المشـتركـة فـقط عـلى 
قـاعـدة الـعدالـة. وفـي كـل حـقل مـن حـقول الـعالقـات بـین الـناس یـجب إخـضاع 
الـعدالـة، إذا صـح الـتعبیر، "إلصـالح" كـبیر تـقوم بـھ الـمحبة الـتي، عـلى مـا یـعلّم 
الـقدیـس بـولـس، "تـصبر وتـرفـق" أو بـعبارة أخـرى، تـتضمن خـواص الـمحبة 
الـرحـیمة الـتي ال غـنى عـنھا لـإلنـجیل ولـلدیـن المسـیحي. ولـنتذّكـر، فـضال عـن 
ذلـك، إن الـمحبة الـرحـیمة تسـتصحب ھـذه الـرقـة وھـذا اإلحـساس الـرھـیف الـذي 
أبــرزه بــبالغــة مــثل االبــن الــشاطــر (123)، ومــثل الــنعجة والــفلس الــمفقود 
(124)؛ وھـكذا، ال بـد مـن الـمحبة الـرحـیمة، عـلى األخـص، لـلذیـن تـقوم بـینھم 
وشـائـج قـربـى: األزواج، واآلبـاء واألبـناء، واألصـدقـاء. وال یـجوز أن تـغیب الـبتة 

عن جو التربیة والعمل الرسولي. 
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وال یـقتصر مـدى الـمحبة الـرحـیمة عـلى ھـذا الـمجال. وإذا كـان الـحبر األعـظم 
الــبابــا بــولــس الــسادس قــد أشــار، فــي عــدة مــناســبات، إلــى أن "حــضارة 
الــمحبة" (125) ھــي كھــدف یــجب أن تــوّجــھ إلــیھ كــل الــجھود فــي الــحقل 
االجـتماعـي والـثقافـي وفـي الـقطاع االقـتصادي والسـیاسـي، فتجـدر اإلضـافـة أنـھ 
یسـتحیل بـلوغ ھـذا الھـدف مـا دمـنا نـقّر فـي تـفكیرنـا وأعـمالـنا، الـتي تـتناول 
قـطاعـات واسـعة صـعبة فـي الـحیاة المشـتركـة، مـبدأ "الـعین بـالـعین، والـسن 
بـالـسن" (126)، وال نـسعى إلـى تـحویـره وإكـمالـھ بـروح مـغایـرة. ومـن الـثابـت أن 
المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي یـقودنـا فـي ھـذه الـطریـق، عـندمـا یشـدد، الـمرة تـلو الـمرة، 
عـلى ضـرورة جـعل الـعالـم "أكـثر إنـسانـیة" (127)، ویـعتمد عـلى الـكنیسة الـیوم 
لـلقیام بھـذا الـواجـب. ولـن یـصبح عـالـم الـناس "أكـثر إنـسانـیة"، إال إذا أدخـلنا فـي مـا 
لـلعالقـات االجـتماعـیة بـین الـناس مـن نـطاق مـتعدد األشـكال، بـاإلضـافـة إلـى 
العـدالةـ، ھذـه "المـحبة الرـحیـمة" التـي تشـكل رساـلةـ اإلنجـیل المسیـحانیـة. وال 
یـمكن عـالـم الـناس أن یـصبح "أكـثر إنـسانـیة" إال إذا فـسحنا فـي الـمكان والـزمـان – 
فـي جـمیع الـعالقـات الـمتبادلـة الـتي تـكّون وجـھھ األدبـي – لـلمغفرة الـتي ال بـد مـنھا 
وفـقا لـإلنـجیل. ویشھـد الـصفح عـلى أن الـمحبة فـي الـعالـم أقـوى مـن الخـطیئة. 
وفـضال عـن ذلـك، إن الـمغفرة شـرط ھـام لـلمصالـحة لـیس فـقط فـي الـعالقـة بـین هللا 
واإلنـسان، بـل أیـضا فـي الـعالقـات الـمتبادلـة بـین الـناس. وإن عـالـما تـنتفي مـنھ 
الـمسامـحة یـصبح عـالـم عـدالـة بـاردة جـافـة یـسعى كـل بـموجـبھا إلـى الـمحافـظة عـلى 
حـقوقـھ فـي وجـھ سـائـر الـناس، فـیما یـفلح مـا یـسمى بـاألنـانـیات – عـلى اخـتالف 
أنـواعـھا – الـھاجـعة فـي أعـماق اإلنـسان فـي تـحویـل الـحیاة اإلنـسانـیة المشـتركـة 
إلـى نـظام مسـتبّد یـرھـق فـیھ األقـویـاء الـضعفاء أو إلـى سـاحـة صـراع دائـم بـین 

ھؤالء وأولئك من الناس. 
ولھـذا، عـلى الـكنیسة أن تـعتبر أن مـن أھـم واجـباتـھا – فـي كـل مـرحـلة مـن 
مـراحـل الـتاریـخ، وعـلى األخـص، فـي مـرحـلتنا ھـذه – أن تبّشـر وتـدخـل فـي الـحیاة 
سرـ الرـحمـة المـعلن عنـھ، علـى أسمـى درجةـ، بیـسوع المسیـح. وھذـا السرـ ھوـ، ال 
لـلكنیسة وحـدھـا كجـماعـة مـؤمـنین، بـل عـلى نـحو مـا، لجـمیع الـناس، یـنبوع حـیاة 
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تـختلف عـن تـلك الـتي یـمكن أن یـبنیھا اإلنـسان الـمعّرض لـما یـعمل فـیھ مـن قـوى 
عـاتـیة تـغیر بـھا عـلیھ الـشھوة الـمثلّثة (128). وبـقوة ھـذا السـر یـعلّمنا المسـیح أن 
نـصفح دائـما. وكـم مـن مـرة رّددنـا كـلمات الـصالة الـتي عـلّمناھـا، فـسألـناه قـائـلین: 
"اغـفر لـنا ذنـوبـنا وخـطایـانـا كـما نـحن نـغفر لـمن أخـطأ وأسـاء إلـینا" أعـني لـمن 
ارتـكب إثـما تـجاھـنا فـأسـاء إلـینا (129)؛ إنـھ یـصعب جـدا أن نـعلن مـا لـلمشاعـر 
الـتي تحـّددھـا وتـلّقنھا ھـذه الـكلمات مـن قـیمة خـارقـة. ومـا أكـثر مـا تـقولـھ ھـذه 
الـعبارات لـكل إنـسان عـن أمـثالـھ مـن الـناس وعـن ذاتـھ؛ ویتمّشـى الـشعور بـأن 
جـمیع الـناس مـذنـبون بـعضھم إلـى بـعض، عـلى قـدم الـمساواة، مـع الـدعـوة إلـى 
الـتضامـن األخـوي الـذي أشـار إلـیھ الـقدیـس بـولـس، عـندمـا خـّص بـوضـوح 
الـمؤمـنین عـلى "تحـمّل بـعضھم بـعضا بـمحبة" (130). وأیـة أمـثولـة تـواضـع 
نجـدھـا ھـنا، تـجاه اإلنـسان، وفـي الـوقـت عـینھ، تـجاه الـقریـب والـذات. وأیـة مـدرسـة 
إرادة طـیبة لـلتعایـش الـیومـي وفـي مـختلف الـظروّف وإذا تخـّطینا ھـذا الـتعلیم 

وتجاھلناه، ماذا ترى یبقى من أي منھج "إنساني" خاص بالحیاة والتربیة؟ 
لـقد شـّدد السـید المسـیح كـل التشـدیـد عـلى ضـرورة الـمغفرة لـآلخـریـن، بـحیث أنـھ، 
عـندمـا سـألـھ بـطرس كـم مـرة عـلیھ أن یـغفر لـقریـبھ خـطیئتھ، أجـاب بـعدد رمـزي: 
"سـبعین مـرة سـبع مـرات" (131)، مشـیرا بـذلـك إلـى مـا یـجب أن یجـد فـي نـفسھ 
مـن الـقوة عـلى الـمغفرة لـكل مـن الـناس وفـي كـل وقـت. ولـكنھ واضـح إن الـوصـیة 
الـسمحاء بـالـمغفرة ال تـقضي عـلى مسـتلزمـات الـعدالـة الـحق؛ ذلـك أن الـعدالـة فـي 
مـفھومـھا الـصحیح، تـشّكل، إذا جـاز الـتعبیر، غـایـة الـمغفرة. ومـا مـن مـوضـع فـي 
الـرسـالـة اإلنـجیلیة تـعني فـیھ الـمغفرة – والـرحـمة یـنبوعـھا – الـتغاضـي عـن الشـر 
والــشكوك واإلھــانــة واإلســاءة الــمرتــكبة، ألن الــتفكیر عــن الشــر والــشكوك 

والتعویض عن اإلساءة واالھانة شرط للغفران. 
وھـكذا إن أسـاس الـعدالـة وتـكویـنھا یـدخـالن دائـما فـي نـطاق الـرحـمة. وبـاسـتطاعـة 
الـرحـمة أن تـعطي الـعدالـة مـعنى جـدیـدا یتجـلّى تـمامـا وبـبساطـة فـي الـمغفرة، ألن 
المـغفرة تظھرـ أنھـ ماـ عدـا مفـھوم "التـعویضـ" "والھدـنةـ" الخـاص باـلعـدالةـ، ال 
غـنى عـن الـلجوء إلـى الـمحبة لـیثبت اإلنـسان أنـھ إنـسان. وال بـّد مـن أن تـتوّفـر 
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شـروط الـعدالـة، لـكي تـكشف الـمحبة عـن وجـھھا المشـرق. وعـندمـا أنـعمنا الـنظر 
فـي مـثل االبـن الـشاطـر، وّجـھنا انـتباھـا إلـى ھـذا، وھـو: أن مـن یـغفر ومـن ُیـغفر لـھ 
یـلتقیان عـلى نـقطة أسـاسـیة، أي عـلى الـكرامـة الـتي ھـي خـیر طـبیعي لـإلنـسان، 
وھـو خـیر ال تـجوز إضـاعـتھ، وأن التشـّبث بـھ أو اسـتعادتـھ ھـما مـصدر فـرح 

عظیم (132). 
وتـرى الـكنیسة بـحق أن مـن واجـبھا، وأن الـغایـة مـن مـھمتھا، الـمحافـظة عـلى 
طـابـع الـمغفرة األصـیل، سـواء أكـان فـي الـحیاة والمسـلك، أم فـي الـتربـیة والـعمل 
الـرعـوي. وھـي ال تـحافـظ عـلیھا إال بـالـمحافـظة عـلى یـنبوعـھا أي سـر رحـمة هللا 

الذي أعلن عنھ في یسوع المسیح. 
وال نجـد أسـاسـا لـعمل الـكنیسة فـي جـمیع الـحقول الـتي تحـّدث عـنھا المجـمع 
األخـیر فـي عـدة مـواضـع، واالخـتبار الـرسـولـي طـوال عـدة قـرون، غـیر "النھـل 
مـن یـنابـیع المخـلص" (133). مـن ھـنا ھـذه الـقواعـد الـتوجیھـیة الـعدیـدة الـخاصـة 
بـمھّمة الـكنیسة وعـملھا فـي حـیاة كـل مـن المسـیحیین، وكـل مـن الجـماعـات، وحـتى 
فـي كـل شـعب هللا. وال یـمكن أن یـتم "النھـل مـن یـنابـیع المخـلص" إال بـروح الـفقر 
الــتي دعــانــا الســید المســیح إلــیھا بــالــقول والــمثل: "مــجانــا أخــذتــم، مــجانــا 
أعـطوا" (134). وھـكذا عـلى مـختلف طـرق الـحیاة ورسـالـة الـكنیسة – ومـن 
خـالل الـفقر اإلنـجیلي الـذي یـتمّیز بـھ خـدمـتھا ومـوزعـو أسـرارھـا وكـل شـعبھا 

الذي یشھد "لعظائم" ربھ – یظھر، على أحسن وجھ، هللا "الغني بالرحمة". 
  

 -8-
صالة كنیسة عصرنا 

  
15- الكنیسة تستعین بالرحمة اإللھیة 

تـنادي الـكنیسة بـحقیقة رحـمة هللا الـمعلنة فـي المسـیح الـمصلوب والـقائـم مـن 
الـموت، وتـعترف بـھما بـأشـكال مـختلفة، وتـسعى دائـما، فـضال عـن ذلـك، إلـى 
مـمارسـة الـرحـمة تـجاه الـناس بـواسـطة الـناس؛ وھـي تـرى فـي ذلـك شـرطـا ال بـد 
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مـنھ لـتتمّكن مـن االھـتمام بـعالـم أفـضل "وأكـثر إنـسانـیة"، سـواء أكـان الـیوم أم غـدا. 
وال تسـتطیع الـكنیسة أن تنسـى، فـي أي زمـن كـان، وال فـي أیـة مـرحـلة تـاریـخیة 
– وعـلى األخـص إّبـان الشـدائـد كـالـتي نشھـدھـا فـي أیـامـنا – الـصالة الـتي تـسأل 
بــھا هللا فــي وجــھ مــختلف أشــكال الشــرور الــتي تــضّیق الــخناق عــلى الــجنس 
البشـري وتتھـّدده. وھـذا مـن أھـم حـقوق الـكنیسة الـتي تـحیا فـي المسـیح وواجـباتـھا. 
وھـما حـق وواجـب تـجاه هللا والـناس. وبـقدر مـا یـفقد الـضمیر اإلنـسانـي، تـحت 
تـأثـیر الـعلمنة، مـعنى كـلمة "الـرحـمة"، وبـقدر مـا یـبتعد عـن هللا ویـنأى بـالـتالـي عـن 
سـر الـرحـمة، فـإن لـلكنیسة بـالـقدر عـینھ، الـحق والـواجـب فـي الـتوّجـھ إلـى رحـمة 
هللا "بـصراخ شـدیـد" (135). وھـذا الـصراخ الشـدیـد الـذي تـتمّیز بـھ كـنیسة 
عـصرنـا، تـتجھ بـھ إلـى هللا لـتسألـھ الـرحـمة الـتي تـعترف بـھا، وتـجاھـر بـأنـھا 
ظھــرت ظــھورا أكــیدا فــي المســیح الــمعلّق عــلى الــصلیب والــقائــم مــن بــین 
األمـوات، أي فـي السـر الـفصحي. ویـتضمن ھـذا السـر، فـضال عـن ذلـك، الـكشف 
الـتام عـن الـرحـمة، أي ھـذه الـمحبة األقـوى مـن الـموت واألقـدر مـن الخـطیئة ومـن 
أي شـّر، الـمحبة الـتي تـرفـع اإلنـسان مـن الـدرك الـذي انحـدر إلـیھ، وتحـّرره فـي 

الوقت عینھ من أشد المخاطر. 
ویشـعر النـاس فيـ أیاـمنـا بھذـه المـخاطرـ. وإن ماـ قلـناه ساـبقـا فيـ ھذـا المـجال، ال 
یـرسـم عـن الـحالـة الـحاضـرة إال خـطوطـھا الـكبرى، وغـالـبا مـا یـتساءل إنـسان الـیوم 
فـي قـلق عـظیم: كـیف السـبیل إلـى حـّل الـنزعـات الـرھـیبة الـتي تـراكـمت فـي الـعالـم 
وتعـّقدت بیـن النـاس. وإذا كاـن ال یجرـؤ علـى التـلّفظ بكـلمة "رحمـة" أو إنھـ ال 
یجـد فـي ضـمیره الـفارغ مـن الـشعور الـدیـني، لـفظة بـالـمعنى عـینھ، فـعلى الـكنیسة، 
بـاألحـرى، أن تـذیـع ھـذه الـلفظة ال بـاسـمھا وحسـب، بـل بـاسـم جـمیع أنـاس 

عصرنا. 
ویـجب أخـیرا أن یـتحّول كـل مـا قـلناه فـي ھـذه الـصفحات عـن الـرحـمة، صـالة 
حـارة: أن یـتحّول صـراخـا یـسأل الـرحـمة، وفـقا لـحاجـة الـناس فـي عـالـم الـیوم. 
ولـیكن ھـذا الـصراخ مـثقال بـالـحقیقة الـشامـلة عـن الـرحـمة الـتي عـّبرت عـنھا 
بـإسـھاب الـكتب الـمقدسـة، والـتقلید، وحـیاة اإلیـمان الـحقیقیة لـدى الـعدیـد مـن أجـیال 
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شـعب هللا. ولنبتھـل بھـذا الـصراخ، عـلى مـثال األنـبیاء، إلـى هللا الـذي ال یـمكنھ أن 
یـمقت شـیئاً مـن خـلقھ (136)، إلـى هللا عـینھ األمـین لـذاتـھ وألبـوتـھ ولـمحبتھ. 
ولـنتجھ، عـلى مـثال ھـؤالء األنـبیاء، إلـى مـحبتھ الـتي تحـمل طـابـع األمـومـة 
وتـتابـع، عـلى مـثال األم، كـال مـن أبـنائـھا، وكـل نـعجة ضـائـعة، ولـو كـان عـدد 
الـضائـعین آالف اآلالف، ولـو طـغى الشـر فـي الـعالـم عـلى الـخیر، ولـو اسـتأھـل 
الـناس فـي أیـامـنا بسـبب الخـطایـا، "طـوفـانـا جـدیـدا"، مـثلما اسـتأھـلھ جـیل نـوح فـي 
غـابـر األیـام. فلنھـرع إلـى ھـذه الـمحبة األبـویـة، الـتي كـشفھا لـنا السـید المسـیح 
بـعملھ المسـیحانـي، والـتي بـلغت ذروتـھا بـموتـھ عـلى الـصلیب وقـیامـتھ. ولـنلذ 
بحـمى هللا فـي المسـیح مسـتذكـریـن نشـید مـریـم "لـنعظم" الـذي مّجـد الـرحـمة "مـن 
جـیل إلـى جـیل". ولنسـتمطر الـرحـمة اإللھـیة عـلى أنـاس عـصرنـا. ولـتعلن الـكنیسة 
الـتي تـسعى، عـلى مـثال مـریـم، إلـى أن تـكون أمـا فـي هللا لـلناس، فـي ھـذه الـصالة، 
اھـتمامـھا، وفـي الـوقـت عـینھ، مـحبتھا الـواثـقة الـتي تـتفّتق عـن أمـّس الـحاجـة إلـى 

الصالة. 
فـلنرفـع إذن ابـتھاالتـنا، بـدافـع مـن اإلیـمان والـرجـاء والـمحبة الـتي أفـرغـھا السـید 
المسـیح فـي نـفوسـنا. ومـا ھـذه الـملكة الـذھـنّیة سـوى مـحبة هللا الـذي اسـتبعده أحـیانـا 
إنـسان الـیوم، ال بـل تـنّكر لـھ مـؤكـدا، بشـتى الـطرق، أنـھ "بـغنى عـنھ". إنـھا إذن 
مـحبة هللا الـذي، شـعورا مـنا عـمیقا بـإھـانـة الـناس إیـاه، وأعـراضـھم عـنھ، نـریـد أن 
نھـتف إلـیھ قـائـلین: "اغـفر لـھم، یـا أبـتاه، ألنـھم ال یـدرون مـا یـصنعون" (137). 
وھـي، فـي الـوقـت عـینھ، مـحبة لـلناس، ولجـمیع الـناس، دونـما اسـتثناء أو تـفرقـة: 
دونـما نـظر إلـى عـرق وثـقافـة ولـغة ونـظرة إلـى الـعالـم، دونـما تـمییز بـین أصـدقـاء 
وأعـداء. ھـذه الـمحبة لـلناس تـتمّنى كـل خـیر لـكل مـنھم، ولـكل جـماعـة بشـریـة، 
ولـكل عـائـلة، ولـكل أمـة ولـكل فـئة اجـتماعـیة، للشـبان والـبالـغین، لـألھـل والشـیوخ 
والـمرضـى، مـحبة للجـمیع دونـما شـرط. ھـذه الـمحبة ھـي االھـتمام الـخاص بـتوفـیر 

كل خیر صحیح لكل من الناس وتجنیبھ كل شر وإبعاده عنھ. 
وإذا كـان أحـد الـناس مـن مـعاصـریـنا ال یـشاطـرنـا اإلیـمان والـرجـاء الـلذیـن 
یحـمالن، نـحن خـدام المسـیح ومـوزعـي أسـرار هللا (138)، عـلى الـتماس رحـمتھ 
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تـعالـى، فـي ھـذه الـفترة مـن الـتاریـخ، لـلجنس البشـري بـأجـمعھ، فـلیحاول عـلى 
األقـل أن یـتفّھم مـا یـدعـونـا إلـى ھـذا االھـتمام الـذي تـملیھ عـلینا مـحبتنا لـإلنـسان، 
ولجـمیع مـا ھـو إنـسانـي، وھـو فـي اعـتقاد الـكثیریـن مـن مـعاصـریـنا، مـعّرض 
لخـطر كـبیر. لـقد دفـعنا سـّر المسـیح، الـذي كـشف لـنا دعـوة اإلنـسان الـسامـیة، إلـى 
التشـدیـد فـي رسـالـتنا الـعامـة: فـادي اإلنـسان، عـلى كـرامـتھ اإلنـسانـیة الـمنقطعة 
الـنظیر، وھـو یحـدونـا، فـي الـوقـت عـینھ، إلـى إعـالن الـرحـمة، بـوصـفھا مـحبة هللا 
الـرحـیمة، الـتي تجـلّت فـي سـر المسـیح ھـذا. ویـدعـونـا ھـذا السـر أیـضاً إلـى االرتـداد 
إلـى الـرحـمة، والـتماسـھا فـي ھـذه الـفترة الـعصیبة الـحاسـمة مـن تـاریـخ الـكنیسة 

والعالم، ونحن نشرف على نھایة سنة األلفین. 
وإّنـا بـاسـم یـسوع المسـیح الـمصلوب والـقائـم مـن الـموت، وبـروح عـملھ الـرسـولـي 
المسـتمر فـي تـاریـخ الـجنس البشـري، نـرفـع الـصوت بـالـصالة، ملتمسـین مجـّددا، 
فـي ھـذه الـفترة مـن الـتاریـخ، تجـلّي الـمحبة، وإحـضارھـا، بـاالبـن والـروح الـقدس 
فـي عـالـم الـیوم، احـضارا یـكون أقـوى مـن الشـر: أعـني أقـوى مـن الخـطیئة 
والـموت. وإّنـا نبتھـل بـوسـاطـة تـلك الـتي مـا فـتئت تـعلن "الـرحـمة مـن جـیل إلـى 
جـیل"ن وبـشفاعـة أولـئك الـذیـن تـمّت فـیھم أخـیرا عـبارة خـطاب الـجبل الـقائـلة: 

"طوبى للرحماء فإنھم یرحمون" (139). 
وعـلى الـكنیسة، وھـي تـواصـل مـھمتھا الـكبیرة فـي وضـع المجـمع الـفاتـیكانـي 
الـثانـي مـوضـع الـعمل – ویـمكننا أن نـرى فـي ھـذا المجـمع بـحق، مـرحـلة جـدیـدة 
تـسعى فـیھا الـكنیسة إلـى تـحقیق ذاتـھا، وفـقا لـمقتضیات الـعصر الـذي تـأتـى لـنا أن 
نـعیش فـیھ – أن تسـیر دائـما بھـدي ھـذه الـفكرة، وھـي أنـھ ال یـجوز لـھا الـبتة، لـدى 
قـیامـھا بـمھمتھا ھـذه، أن تـنطوي عـلى نـفسھا. إن الـغایـة مـن حـیاتـھا الـكشف عـن 
هللا، أي اآلب الـذي مـّن عـلینا بـأن "نـراه" فـي المسـیح (140). ومـھما اشـتّدت 
مـقاومـة الـتاریـخ البشـري، ومـھما تـبایـنت حـضارات ھـذا الـعصر، ومـھما تـعاظـم 
الـكفر بـاx بـین الـناس، یـجب االقـتراب، كـل االقـتراب، مـن ھـذا السـر الـذي كـان 
خـفّیا فـي هللا مـنذ الـدھـور والـذي أصـبح یـشارك فـیھ اإلنـسان فـي الـزمـن بـیسوع 

المسیح. 
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وإّنا نمنحكم من صمیم القلب البركة الرسولیة. 
  

صدر عن روما، قرب القدیس بطرس في الثالثین من تشرین الثاني، أول أحد 
للمجيء، 1980، وھي الثالثة لحبریتنا. 

البابا یوحنا بولس الثاني 

45



 الحواشي: 
1) راجع أفسس 2، 4 

2) راجع یو 1، 18، وعبر 1، 1 – 2 
3) راجع یو 14، 8، 9 

4) راجع أفسس 2، 4، 5 
5) 2 كور 1، 3 

6) دستور رعوي: فرح وأمل، 22: أعمال الكرسي الرسولي 58 (1966). ص 1042 
7) راجع المرجع عینھ. 

8) 1 تیمو 6، 16 
9) روم 1، 20 
10) یو 1، 18 

11) 1 تیمو 6، 16 
12) فیال نتروبیا: تیطس 3، 4 

13) راجع أفسس 2، 4 
14) راجع تك 1، 28 

15) دستور رعوي: فرح وأمل، 9: أعمال الكرسي الرسولي 58 (1966). ص 1032 
16) 2 كور 1، 3 

17) متى 6، 4، 6، 18 
18) راجع أفسس 3، 18؛ أیضاً لو 11، 5 – 13 

19) لو 4، 18 – 19 
20) لو 7، 19 

21) لو 7، 22 – 23 
22) 1 یو، 4، 16 

23) راجع أفسس 2، 4 
24) لو 15، 11 – 32 
25) لو 10، 30 – 37 

26) متى 18، 23 – 35 
27) متى 18، 12 - 14؛ لو 15، 3 - 7 

28) لو 15، 8 – 10 
29) متى 22، 38 

30) متى 5، 7 
31) راجع قضاة 35، 7 – 9 

32) راجع 1 ملوك 8، 22 – 53 
33) راجع میخا 7، 18 – 20 

34) راجع أشعیا 1، 18، 51، 4 – 16 
35) راجع باروك 12، 11؛ 3، 8 

36) راجع نحمیا 9 
37) راجع مثال ھوشع 2، 21 – 25؛ اشعیا 54، 6 – 8 

38) راجع ارمیا 31، 20؛ حزقیال 39، 25 – 29 
39) راجع 2 صموئیل 11، 12؛ 24 ، 10 

40) راجع أیوب في مختلف المواضع. 
41) استیر 4، 17 وما یلي. 

42) راجع مثال نحمیا 9، 30- 32؛ طوبیا 3، 2 – 3، 11 – 12؛ 8، 16 – 17؛ 1 مكابیون 4، 24 
46



43) راجع خروج 3، 7 – 8 
44) راجع اشعیا 63، 9 

45) خروج 34، 6 
46) راجع عدد 14، 18؛ تثنیة 30، 9؛ نحمیا 9، 17؛ مز 86 (85) حكمة 15، 1 سیراخ؛ 2، 11؛ یوئیل 2، 13 

47) راجع اشعیا 63، 16 
48) راجع خروج 4، 22 

49) راجع ھوشع 2، 3 
50) راجع ھوشع 1، 7 – 9؛ ارمیا 31، 20؛ اشعیا 54، 7 – 8 

51) راجع مزمور 103 (102) و 145 (144) 
52) عـندمـا تحـدد أسـفار العھـد الـقدیـم الـرحـمة، فھـي تسـتعمل عـلى األخـص، تـعبیریـن لـكل مـنھما مـعنى یـختلف اخـتالفـا دقـیقا عـن اآلخـر 
مـن حـیث عـلم مـعانـي األلـفاظ. فـھناك أوال لـفظة "حسـد" الـتي تـدل عـلى مـشاعـر "طـیبة" عـمیقة. وكـلما نـشأت ھـذه الـمشاعـر بـین اثـنین 
مـن الـناس أراد الـخیر أحـدھـما لـآلخـر، وكـانـا فـي الـوقـت عـینھ، أمـینین وفـیین. وإذا كـانـت لـفظة "حسـد" تـعني "نـعمة" أو "مـحبة" أیـضا، 
فـإن ذلـك نـاشـيء عـن ھـذه األمـانـة. وإذا كـان مـن طـبیعة ھـذا االلـتزام الـمشار إلـیھ أال یـكون أدبـیا وحسـب، بـل مـوجـبا مـن بـاب الـحق 
والـعدل، فـما كـان ذلـك لـیبّدل مـن الـواقـع شـیئا. وكـلما اسـتعملت لـفظة "حسـد" فـي العھـد الـقدیـم للحـدیـث عـن الـرب، فـإنـھا تشـیر دائـما إلـى 
العھـد الـذي أبـرمـھ هللا مـع إسـرائـیل. وكـان ذلـك العھـد عـطیة مـن هللا ونـعمة إلسـرائـیل. ولـما كـان ال بـد مـن تـنفیذ ھـذا العھـد الـمبرم مـع هللا 
كـان مـن الـواجـب، اتـمامـا لـذلـك، أن تـرتـدي لـفظة "حسـد" طـابـعا، نـوعـا مـا، قـانـونـیا. ولـكن هللا لـم یـكن لـیتقید بـالـزام قـانـونـي، عـندمـا كـان 
إسـرائـیل یـحنث بـالعھـد وال یـتم شـروطـھ. ولـكن عـندمـا تـفقد "حسـد" ربـاطـھا الـقانـونـي، كـان یـنكشف مـضمونـھا األسـمى: كـانـت تـتفّتق، 
كـما كـانـت فـي الـبدء، عـن مـعنى الـمحبة الـتي تـعطي، الـمحبة األغـلب مـن الـخیانـة، والـنعمة األقـوى مـن الخـطیئة. (راجـع مـرائـي 4، 3، 
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ھـذه األمـانـة "لـبنت شـعبي" الـغیر األمـینة ھـي فـي الـنھایـة أمـانـة هللا لـذاتـھ. وھـذا مـا یظھـر جـلیا عـلى األخـص فـي اسـتعمال الـثنائـي "حسـد 
وامـت" (أي نـعمة وأمـانـة) الـذي یـمكن اعـتباره صـورة بـیانـیة تـعبر بـلفظتین عـن شـيء واحـد. (راجـع مـثال خـروج 34، 6؛ 2 صـموئـیل 
2، 6؛ 15، 20؛ مـــز 25 * 24"، 10؛ 40 * 39" 11 – 12؛ 85 * 84"، 11؛ 138 (137) 2، مـــیخا 7، 20). "لـــیس 
ألجـلكم أنـا فـاعـل، یـا آل اسـرائـیل، لـكن ألجـل اسـمي الـقدوس" (حـزقـیال 36، 22). ولھـذا ال یسـتطیع إسـرائـیل الـمكّبل بـاثـم حـنث العھـد 
أن یجـرؤ عـلى طـلب "حسـد" هللا مـن بـاب الـعدالـة (الشـرعـیة)، ولـكن یـمكنھ ویـجب عـلیھ أن یـثبت عـلى األمـل والـثقة بـأنـھ سـیظفر بـذلـك، 

ألن إلھ العھد مسؤول في الواقع عن محبتھ. وثمرة ھذا النوع من المحبة إنما ھو الغفران واستعادة النعمة وتجدید العھد الباطني. 
والـلفظة الـثانـیة الـتي یسـتعملھا العھـد الـقدیـم لـوصـف الـرحـمة ھـي "رحـامـیم" وال یـختلف مـعناھـا إال قـلیالً عـن لـفظة " حسـد". وفـیما 
"حسـد" تـوضـح مـیزات األمـانـة لـلذات، ومـسؤولـیة اإلنـسان عـن مـحبتھ الـخاصـة (وھـي صـفات الـذكـر نـوعـاً) فـإن "رحـامـیم" تـّدل أصـالً 
عـلى مـحبة األم (الـرحـم – حـشاء األم). وتـنشأ عـن الـربـاط األوثـق األصـیل، ال بـل عـن االرتـباط الـقائـم بـین األم والـطفل، عـالقـة خـاصـة 
أعـني مـحبة فـریـدة. ویـمكن الـقول عـن ھـذه الـمحبة أنـھا مـجانـیة ولیسـت ثـمرة أي اسـتحقاق. وھـي لھـذا السـبب تحـدث ضـرورة بـاطـنیة: 
 ً إنـھا مـن مـتطلبات الـقلب. وھـذا تـنّوع شـبھ "أنـثوي" لـتلك األمـانـة "الـذكـریـة" لـلذات الـمشار إلـیھا بـلفظة "حسـد". إن لـفظة "رحـامـیم" وفـقا

لھذه القاعدة النفسیة تولّد عدة مشاعر من بینھا الطیبة والحنان وطول األناة والشفقة والمسارعة إلى الغفران. 
ویـعزو العھـد الـقدیـم إلـى الـرب مـثل ھـذه الـصفات، عـندمـا یسـتعمل للحـدیـث عـنھ لـفظة "رحـامـیم". إّنـا نـقرأ فـي أشـعیا: "أتنسـى الـمرأة 
مـرضـعھا فـال تـرحـم ابـن بـطنھا، لـكن ولـو أن ھـؤالء نسـین، ال أنـساك أنـا". (أشـعیا 49، 15). وقـد أعـربـت نـصوص العھـد الـقدیـم 
بـصور مـختلفة، عـن ھـذه الـمحبة األمـینة الـتي ال تـغلب بـفضل مـا لـألمـومـة مـن قـوة عـجیبة: حـیناً كـاالنـقاذ مـن الـمخاطـر، وعـلى األخـص 
مـن األعـداء، وحـیناً آخـر الـصفح عـن الخـطایـا، سـواء أكـانـت خـطایـا األفـراد أم خـطایـا إسـرائـیل بـأجـمعھ، وأخـیراً كـاإلسـراع فـي تـحقیق 
الـوعـد واألمـل (األخـروي) بـرغـم عـدم األمـانـة البشـریـة عـلى مـا نـقرأ فـي ھـوشـع: "إنـّي أشـفي ارتـدادھـم، وأحـبھم تـبرعـاً (ھـوشـع 14، 
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وعـالوة عـلى ذلـك، نجـد فـي لـغة العھـد الـقدیـم، تـعابـیر أخـرى تـعرب، بـطرق مـختلفة، عـن ھـذه الـفكرة األسـاسـیة. لـكن الـلفظتین الـمشار 
إلـیھما آنـفاً تسـتحقان اعـتباراً خـاصـاً، لـكونـھما تـوضـحان وجھـیھما الـقدیـمین الـلذیـن، یـعیران هللا صـفات بشـریـة، عـلى مـذھـب المشـّبھة: 
ذلـك أن كـتبة العھـد الـقدیـم كـانـوا، عـندمـا یـتوّقـفون عـلى الـرحـمة اإللھـیة، یسـتعملون أقـواالً تـتوافـق ووجـدان أبـناء عـصرھـم واخـتبارھـم. 
واأللـفاظ الـیونـانـیة المسـتعملة فـي الـنص السـبعیني أقـل غـنى مـن األلـفاظ المسـتعملة فـي الـنص الـعبرانـي، فھـي ال تـؤدي جـمیع دقـائـق 
الـمعانـي الـتي تـؤدیـھا األلـفاظ الـخاصـة بـالـنص األصـلي. وعـلى كـل، أن العھـد الجـدیـد یـنطلق مـن ھـذیـن الـغنى والـعمق الـلذیـن نجـدھـما فـي 
العھـد الـقدیـم. وھـكذا نـتلّقى فـي صـیغة مـختصرة، ال ھـذه الـتعابـیر وحسـب الـتي تسـتعملھا ھـذه الـكتب لتجـدیـد الـرحـمة اإللھـیة وكـأنـھا أشـبھ 
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بـارث، بـل أیـضاً "عـلم نـفس" خـاصـاً بـاx یـأخـذ وال شـك بـطریـقة مـذھـب المشـّبھة: أعـني صـورة مـحبتھ الـنابـضة الـتي عـندمـا تـناھـض 
الشـر، وعـلى األخـص خـطیئة اإلنـسان والـشعب، تـكشف عـن ذاتـھا أنـھا رحـمة. وتـترّكـب ھـذه الـصورة، ال مـن مـعنى لـفظة "حـنان" 
الـعام وحسـب، بـل أیـضاً مـن مـحتوى لـفظة "حسـد" ولـفظة "رحـامـیم". وتـعرب لـفظة "حـنان" عـن مـضمون أوسـع ألنـھا تـعني تـأكـید 

النعمة التي تحمل معھا، إذا صح التعبیر، استعداداً دائماً طبیاًَ لفعل الخیر والسماح. 
ومـا عـدا ھـذه الـعناصـر األسـاسـیة الـنابـعة مـن مـعنى الـلفظة، یـتضمن مـحتوى الـرحـمة فـي العھـد الـقدیـم مـعنى لـفظة "حـمل" الـتي تـعني 
كـتابـتھا الحـرفـیة "أبـقى عـلى (عـدو مـغلوب)" وتـعني أیـضاً "أبـدى الـرحـمة والـشفقة" وبـالـتالـي فھـي تشـیر إلـى الـصفح عـن الخـطیئة 
والـغفران. وتـعني كـذلـك لـفظة "حـدس" الـرحـمة والـشفقة، إنـما بـمعنى عـاطـفي عـلى األخـص. لـكن ھـذه األلـفاظ ال تـتّردد إال نـادراً فـي 
 ً الـكتب الـمقدسـة، لـتعرب عـن الـرحـمة. وفـضالً عـن ذلـك یـجب أن نـالحـظ أن لـفظة "أمـت" الـتي أشـرنـا إلـیھا سـابـقاً والـتي تـعني أوال "ثـباتـا
وأمـناً" أو فـي الـنص السـبعیني الـیونـانـي: "حـقیقة" ومـن ثـم "أمـانـة" تـبدو ھـكذا مـرتـبطة مـن حـیث الـمعنى بـمضمون لـفظة "حسـد" 
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