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المجمع المقدس للكنائس الشرقیة 
الفاتیكان 

مدخل 

  

1. «هللا محّبة: فمن ثبت في المحّبة ثبت في هللا وثبت هللاُ فیھ» (1یو4: 16). ھذه 
الكلمات الواردة في رسالة القدیس یوحنا األولى تعّبر بكّل وضوح عن محور اإلیمان 
المسیحّي: كیف تتصّور المسیحّیُة هللا، وبالتالي كیف ترى اإلنساَن ومسیرَتھ التي تنجم 

عن ذلك التصّور. عالوًة على ذلك، یقّدم لنا یوحنا، في اآلیة عینھا، طریقة تلّخص، إذا 

صّح التعبیر، الوجوَد المسیحّي: «ونحن قد عرفنا المحّبة التي W فینا وآمّنا بھا». 

لقد آمّنا بمحّبة هللا: بذلك یستطیع المسیحيُّ أن یعّبر عن اختیار حیاتھ األساسّي. في 
أصل واقع الكیان المسیحّي ال یوجد قراٌر أخالقيٌّ أو فكرة عظیمة، بل اللقاُء مع حَدث، 

مع شخص، ُیعطي الحیاَة أفقاً جدیداً، وبالتالي توّجھاً حاسماً. كان یوحنا قد عّبر في 

إنجیلھ، عن ھذا الَحدث بھذه الكلمات: «لقد أحّب هللا العالم حتى إنھ بذل ابنھ الوحید، 

لكي ال یھلك كلُّ من یؤمن بھ، بل تكون لھ الحیاة األبدّیة» (3: 16). تلّقى اإلیماُن 

المسیحّي، بمعرفتھ طابَع محور المحّبة، ما كان نواَة إیمان إسرائیل، وفي الوقت عینھ 

أعطى تلك النواة عمقاً وبعداً جدیَدین. فاإلسرائیليُّ المؤمن یصلّي كلَّ یوم بكلمات سفر 

تثنیة االشتراع التي یعرف أنھا تحوي محور وجوده: «إسمع، یا إسرائیل، إّن الربَّ 
إلھنا ربٌّ واحد. فأَحبب الربَّ إلھك بكلِّ قلبك وكلِّ نفسك وكلِّ قدرتك» (6: 5-4). 

جمع یسوع، وصّیة محّبة هللا ووصّیة محّبة القریب اللتین یحویھما سفر األحبار: 

«أحبب قریبك كنفسك» (19: 18؛ را مر 12: 29-31)، جاعالً من االثنتین وصّیة 

واحدة. وإذ إن هللا أحّبنا أوالً (را یو4: 10)، لم تعد المحّبة مجّرَد وصّیٍة فقط، بل 

أصبحت جواباً عن عطّیة المحبّة التي بھا یأتي هللا إلى مالقاتنا. 
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في عالٍم غالباً ما یقرُن الثأَر إلى اسم هللا تعالى، أو حتى واجَب الحقد والعنف، 

نجد في رسالة المحّبة واقعاً عظیماً ومعنًى عملّیاً جّداً. لذلك، في رسالتي الجامعة 

األولى، أرغب في أن أتحدَّث عن المحّبة التي یغمرنا بھا هللا والتي یجب أن نبلّغھا 

اآلخرین. بذلك ُیشار إلى القسمین الكبیرین في ھذه الرسالة، المترابطین ارتباطاً كامالً. 

فالقسم األول یأخذ طابعاً نظرّیاً، إذ إني أرید أن أحّدد فیھ – في مستھّل حبرّیتي – 

بعض العناصر الجوھرّیة حول المحّبة التي یمنحھا هللاُ اإلنساَن، بطریقة سّرّیة 

ومجانّیة، وكذلك الرباط الجوھرّي الذي تتمّیز بھ تلك المحّبة مع واقع الحّب اإلنسانّي. 

أما القسم الثاني فلسوف یّتسم بطابع أكثر واقعّیة إذ إنھ یدرس الممارسة الكنسّیة لوصّیة 

محّبة القریب. الموضوع في غایة االّتساع، غیر أن توّسعاً مسھباً یتجاوز الھدَف من 

ھذه الرسالة الجامعة. أوّد أن أرّكز على بعض العناصر األساسّیة، بحیث أثیُر في 

العالم دینامیكّیًة متجّددًة تلتزم الجواَب اإلنسانيَّ عن المحّبة اإللھّیة. 
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  القسم األول 

وحدة المحّبة 
في الخلق وفي تاریخ الخالص 

ُمعضلة كالم 

2. محّبة هللا لنا ھي قضّیة أساسّیة للحیاة وتطرح أسئلًة قاطعة حول َمن ھو هللا وَمن 

نحُن. في ھذا الموضوع نجد قبل كل شيء معضلة كالم. إن التعبیر «حّب» أصبح 

الیوم من أكثر الكلمات استخداماً وأیضاً من أكثرھا انحطاطاً، كلمًة بتنا نعطیھا معانَي 

مختلفًة كلَّ االختالف. حتى إذا كان موضوُع ھذه الرسالة العامة یرّكز على معضلة 

فھم المحّبة وممارستھا في الكتاب المقّدس وفي تقلید الكنیسة، إالّ أّنھ ال یمكننا أن 

نتغافل بكل بساطة عن المعنى الذي تحویھ تلك الكلمة في مختلف الثقافات وفي الكالم 

الحالّي. 

، بادىَء ذي بدٍء، بالمجال الواسع لمعنى كلمة «حّب»: فھناك حبُّ  لنذّكرنَّ

الوطن، وحبُّ اإلنسان لمھنتھ، والحبُّ بین األصدقاء، وحبُّ العمل، والحبُّ المتبادل 

بین األھل واألوالد، بین اإلخوة واألقارب، ومحّبة القریب ومحّبة هللا. مع كّل ھذا 

التنّوع في المعاني، یظھر الحبُّ بین رجل وامرأة، الذي فیھ یتضامن الجسُد والنفس 

ه، یظھر كالمثال  بدون انفصال، وفیھ یزھو للكائن البشري وعٌد بالسعادة ال یمكن صدُّ

األعلى للحّب بامتیاز، تضمحلُّ أمامھ، للوھلة األولى، جمیع أشكال الحّب األخرى. 

د كلُّ أشكال الحّب تلك؟ وعلى الرغم من كّل  فیتبادر حینئٍذ تساؤل: في النھایة، ھل تتوحَّ

تنّوع مظاھر الحّب، ھل ھو في آخر األمر وحیٌد، أو، على العكس من ذلك، ھل 

نستخدم فقط التعبیر نفسھ للداللة على حقائَق مختلفٍة كلَّ االختالف؟ 

«غرام» (Eros) و«محبة» (Agapè) – اختالٌف ووحدة. 
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3. كانت الیونان القدیمة قد أعطت الحّب المتبادل بین رجل وامرأة، الحّب الذي ال یولد 

من الفكر واإلرادة، بل، نوعاً ما، ُیفرض على الكائن البشرّي، أعطتھ اسم غرام 

(Eros). نقول، بادىَء ذي بدٍء، إن العھَد القدیَم بالیونانّیة یستعمل كلمة غرام مّرتین 

فقط، فیما العھد الجدید ال یستعملھا أبداً: من الكلمات الیونانیة الثالث المتعلّقة بالحّب – 

إیروس (غرام) وفیلیا (حبُّ صداقة) وأغابي (محّبة) – تفّضل أسفاُر العھد الجدید 
شًة في اللغة الیونانّیة. أما في ما یخّص حبَّ  الكلمة األخیرة التي كانت، باألحرى، مھمَّ

الصداقة (philia)، فلقد تبّناه وتعمّق فیھ إنجیل یوحنا للتعبیر عن العالقة بین یسوع 

وتالمیذه. إن إھمال كلمة غرام (eros) والنظرة الجدیدة الى الحبِّ المعبَّر عنھ من 

خالل كلمة محّبة (agapè)، إنما یدالّن بدون شك إلى شيء جوھرّي في ِجّدة 
المسیحّیة في ما یتعلّق بالضبط بفھم الحّب. في نقد المسیحّیة الذي تطّور بعصبّیة 

متنامیة، انطالقاً من فلسفة األنوار، ُنظر إلى تلك الِجّدة بطریقٍة في غایة السلبّیة. فعلى 

مَّ في شراب الغرام (eros) الذي، وإن  حّد قول فریدریك نیتشھ، دّست المسیحّیُة السُّ

كان حّقاً لم یلفظ أنفاسھ من جّرائھ، إالّ أن األمر آل بھ فتحّول إلى رذیلة[5]. كان 

ُر الكنیسُة بوصایاھا  الفیلسوف األلمانّي یعّبر بذلك عن شعور شائع جّداً: أال تمرِّ

ونواھیھا أجمَل ما في الحیاة؟ أال تنصُب لوحاِت حظٍر بالضبط حیث الفرح الذي توّقعھ 

لنا الخالُق یھبنا سعادًة نتذّوق بھا مسّبقاً بعض األلوھّیة؟ 

4. ھل األمر حّقاً كذلك؟ ھل المسیحّیة حّطمت فعالً الغرام (eros)؟ لننظرّن إلى 
العالم ما قبل المسیحّي. رأى الیونان في الغرام، على غرار ما رأت ثقافاٌت أخرى، قبل 

كلِّ شيء الُسكَر، أو تجاوَز العقل الناجَم عن «جنون إلھّي» ینزع اإلنساَن من فناِء 

وجوده ویسمُح لھ بأن یختبر أسمى سعادة، في ذلك الكیان الذي بلبلتھ قدرةٌ إلھّیة. 

فتظھر إذ ذاك كلُّ القدرات القائمة بین السماء واألرض ثانویًة في أھمّیتھا: فلقد أّكد 

فرجیل في «الرعائّیات» (Les Bucoliques) «أن الحّب یقھر كلَّ شيء»، 

وأضاف: «ونحن أیضاً ننقاد للحّب»[6]. في الدیانات، أَعرب عن ذلك شكُل طقوس 
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الخصب، التي تنتمي إلیھا الدعارة «المقّدسة» التي راجت في العدید من المعابد. 

احُتفل إذاً بالغرام وكأنھ قدرةٌ إلھّیة، أو شركٌة مع األلوھة. 
ناھض العھُد القدیم بأقصى شّدة ھذا الشكَل من الدیانة، األشبھ بتجربٍة جّبارة جّداً 

إزاَء اإلیمان بإلھ واحد، وقاومھ كانحراٍف للتدّین. إالّ أنھ، بذلك، لم یرفض في شيء 
ام، ألن تألیھ الغرام الخاطىَء  الغرام بحدِّ ذاتھ، لكنھ أعلنھا حرباً ضّد تشّوھھ الھدَّ

الحاصَل ھنا یحرمھ من كرامتھ، وینزع عنھ إنسانیتھ. ففي المعبد، ال ُتعامُل 

المومسات، اللواتي علیھنَّ أن یوّفرَن نشوة األلوھة، كبشٍر بل فقط كآالٍت إلثارة 

. لذلك  «الجنون اإللھّي»: إنھّن لسَن، في الواقع، إالھاٍت، بل كائنات بشرّیة ُیعبث بھنَّ

فالغرام النشوان وغیر المنضبط لیس تصعداً، «انخطافاً» نحو األلوھّي بل سقطٌة 
وانحطاٌط لإلنسان. یتضح ھكذا أن الغرام بحاجة إلى انضباط، إلى تطھیٍر كي یمنح 
اإلنسان ال السعادة للحظٍة، بل نوعاً من الشعور المسبَّق بقّمة الوجود والسعادة التي 

یتوق إلیھا كیاننا برّمتھ. 

5. من ھذه النظرة السریعة التي ألقینا على مفھوم الغرام في التاریخ وفي الوقت 
الحاضر، یتبّین لنا بجالٍء مظھران، وقبالً وجوُد بعض العالقة بین الحّب واأللوھّي: 

الحبُّ یعد بالالنھائّي، باألبدّیة – وھي حقیقة عظمى ومغایرة تماماً لواقعنا الیومّي. 

لكنھ تبّین في الوقت عینھ أن السبیل نحو مثل ھذا الھدف ال یقوم فقط باالستسالم 

لسیطرة الغریزة. فالتطھیر والنضج ضرورّیان؛ وھما یمّران أیضاً بطریق التجّرد. ال 

نجد في ذلك رفضاً للغرام، وال «تسمیماً» لھ، بل شفاًء بقصد عظمتھ الحّقة. 
ویرتبط ھذا، قبل الكّل، بتركیب الكائن البشرّي، الجسد والنفس معاً. یبلغ 

اإلنسان حّقاً ذاتھ عندما تتوّثق أواصر الوحدة بین الجسد والنفس؛ وعندما ینجح ذلك 

ُد إرٍث  التوحیُد ُیقھر حّقاً تحّدي الغرام. وإذا أراد اإلنساُن أن یرفض الجسم كأنھ مجرَّ
حیوانّي، حینئٍذ یفقد كال الروح والجسد كرامَتھما. من جھة أخرى، إذا أنكر اإلنسان 

الروَح واعتبر إذاً الماّدة، الجسد، كحقیقة حصرّیة فإنھ یفقد أیضاً عظمتھ. كان 
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اإلبیقورّي غاسندي یبادر دیكارت مازحاً بالتحّیة: «یا نفس!»، فیجیبھ دیكارُت قائالً: 

«یا لحُم!»3. لیس الروح فقط أو الجسد الذي یحّب: إنھ اإلنسان، الشخُص، ھو الذي 

دة، مركبة من جسٍد ونفس. فقط عندما االثنان یذوبان حّقاً في وحدة،  یحبُّ كخلیقٍة موحَّ

یبلغ اإلنسان كمال ذاتھ. بھذه الطریقة فقط یستطیع الحبُّ – الغرام (eros) – أن 

ینُضَج فیبلغ عظمتھ الحّقة. 

لیس من النادر الیوم أن یؤخذ على مسیحّیة الماضي بأنھا ناھضت الجَسدانّیة: 

في الواقع، كثیراً ما ظھر جنوٌح في ھذا النحو. لكن طریقة إعالِء الجسد، التي نشھدھا 

الیوم، خّداعة. إن الغرام الذي انحدر ببساطة إلى درك «الجنس» أصبح سلعًة، ومجّرد 
«شيء» یمكن شراؤه وبیُعھ. واألكثر من ذلك، إن اإلنسان نفسھ أصبح سلعة. في 

الحقیقة لیس ھذا بالطبع الجواَب اإلیجابيَّ العظیم من اإلنسان لجسده. بل على العكس 

من ذلك، یعتبر اإلنسان اآلن جسَده والجنسّیة (sexualité) كأنھما الجزُء الماديُّ فقط 

من ذاتھ، یستخدمھما ویستغلّھما بطریقة مدروسة. جزٌء، على كلِّ حال، ال یعتبره 

فسحًة من حّریتھ، بل شیئاً یحاول ھو نفسھ، على طریقتھ، بأن یجعلھ في آٍن معاً مسلًیاً 

وغیَر مؤٍذ. في الحقیقة، إّنا نواجھ انحطاطاً لجسد اإلنسان الذي ُنزع كلّیاً من حّریة 

كیاننا، ولم یعد تعبیراً حّیاً لكامل كیاننا، بل وكأنھ ُحصر فقط في اإلطار البیولوجّي 

المحض. إن إعالَء شأن الجسد الظاھر یمكنھ أن یتحّول سریعاً إلى حقد نحو 

الجَسدانّیة. وعلى العكس من ذلك، إن اإلیمان المسیحّي اعتبر اإلنساَن على الدوام 

ككائن واحٍد ومثّنى، یتمازج فیھ الروُح والماّدة ویختبر كالھما معاً سمّواً جدیداً. نعم، 

إن الحبَّ – الغرام – یرید أن یرفعنا «في انخطاف» نحو األلوھّیة، أن یقتادنا إلى ما 

داً، طریَق تجّرٍد وتطھیٍر وشفاء.  أبعَد من ذواتنا، فلذلك یتطلّب ھذا بالضبط طریقاً مصعِّ

6. كیف یمكننا أن نتخّیل حسّیاً ذلك الطریق، طریق الصعود والتطھیر؟ كیف یجب أن 

ُیعاش الحبُّ كي یتحّقق بالكمال وعُده البشرّي واإللھّي. یمكننا أن نجد إشارة أولى 

مھّمة في نشید األناشید، أحد أسفار العھد القدیم الذي یعرفھ جّیداً الصوفّیون. وفقاً 
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للتفسیر السائد الیوم، إن األناشید التي یتضمنھا ھذا السفر ھي باألساس أناشیُد حّب، 

ُوضعت لرّبما لعید أعراٍس یھودّیة كي ُتشیَد بالحّب الزوجّي. في ھذا اإلطار، إن مجّرد 

وجود كلمتین مختلفتین للحدیث عن «الحّب»، في ھذا الكتاب، لمفیٌد جّداً. لدینا أوالً 

كلمة «دودیم» ِ(dodim)، بصیغة الجمع للتعبیر عن الحّب الذي ما زال حائراً، في 

وضع بحٍث مبھم مترّدد. ثم استعیض عن ھذه الكلمة، في ما بعد، بكلمة 

» (ahabà) التي عّبرت عنھا، في الترجمة الیونانّیة للعھد القدیم، كلمة  «أحبَّ
«محّبة» (agapè) ذاُت النغم عینھ، والتي، كما رأینا، أصبحت التعبیر الممّیز 

للمفھوم البیبلّي للحّب. بالتعارض مع الحّب المترّدد الباحث الحائر، تعّبر ھذه الكلمة 

عن اختبار الحّب الذي ما یعّتم أن یصبح اكتشافاً حقیقّیاً لآلخر، یتجاوز إذاً الطابَع 

األنانيَّ السائَد بوضوح في السابق. یصبح الحبُّ اآلن اھتماماً باآلخر ومن أجل اآلخر. 

ال یبحث من بعُد عن ذاتھ – الغوص في نشوة السعادة – بل على العكس من ذلك، إنھ 

یبحث عن خیر الحبیب: فیصبح تجرّداً، واستعداداً للتضحیة، وحتى إنھ یبحث عنھا. 

یشّكل ذلك جزءاً من تطّورات الحّب نحو درجاٍت أسمى، نحو تطھیراٍت عمیقة 

للحبِّ الباحِث اآلن عن طابعھ النھائّي، وذلك بمعنًى مزدوج: معنى الطابع الحصرّي - 

«ھذا الشخص وحسُب» - ، وبمعنى الواحد «إلى األبد». یحوي الحبُّ كماَل الوجود 

في كلِّ أبعاده، بما فیھ بعُد الزمن. وال یمكنھ أن یكون غیر ذلك، ألن وعَده یھدف إلى 

ما ھو نھائّي. الحبُّ یھدف إلى األبدّیة. نعم، الحبُّ «انخطاف»، لكنھ انخطاف ال 

بمعنى لحظة نشوة، بل انخطاٌف بمعنى طریق، بمعنى خروج دائٍم ینطلق من األنا 

المغلق على ذاتھ إلى تحّرره بعطاِء الذات، وھكذا بالتحدید نحو اكتشاف الذات، 

واألكثر من ذلك نحو اكتشاف هللا: «من طلب أن یخلّص نفسھ ُیھلكھا؛ ومن أھلكھا 

یحفظھا» (لو 17: 23)، قال یسوع – وھذا یمّثل تأكیداً من تأكیداتھ الواردة في 

األناجیل بعّدة أشكال (را متى 10: 39؛ 16: 25؛ مر 8: 35؛ لو 9: 24؛ یو 12: 

25). یصف یسوُع ھكذا طریقھ الشخصّي، الذي یقوده بالصلیب إلى القیامة؛ إنھ 
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طریق حّبة الحنطة الواقعة في األرض فتموت وتعطي ثمة ثمراً وافراً. لكّنھ یصف 

أیضاً بتلك الكلمات جوھَر الحبِّ والكیان البشرّي عموماً، انطالقاً من محور ذبیحتھ 

الشخصیة ومحور الحّب الذي یبلغ فیھ إلى الكمال. 

7. إن أفكارنا حول جوھر الحّب، وھي في األساس باألحرى فلسفّیة، قادتنا اآلن، 

بدینامّیة داخلّیة، حتى اإلیمان البیبلّي. في نقطة االنطالق، ُطرح السؤال لنعرَف ھل 

معاني كلمة حّب المختلفة، حتى المتناقضة أحیاناً، لم تكن تتضّمن بعض الوحدة 

العمیقة، أو ھل یجب، على العكس من ذلك، أن تبقى مستقلّة، یجاور الواحد منھاُ 

اآلخر. إالّ أنھ، قبل كل شيء، ُطرح السؤال لنعرف ھل الرسالة عن الحّب، التي أعلنھا 

لنا الكتاُب المقدَّس وتقلیُد الكنیسة، لھا أّي عالقة مع االختبار البشرّي المشترك للحّب، 

 (eros) «أو ھل باألحرى تناقضھ. في ھذا الشأن، واجھنا كلمتین أساسیتین: «إیروس

كتعبیر یدّل على الحّب «العالمّي»، و«أغابي» (agapè) كتعبیر یدّل على الحب 

المرتكز على اإلیمان والمصوغ منھ. وغالباً أیضاً ما ُیناَقض ھذان المفھومان كحبٍّ 

«سلطوّي» وحبٍّ «متنازل». وھناك تصنیفاٌت أخرى مشابھة، من مثل التمییز بین 

حبٍّ شھوانّي متملك وحبٍّ معطاء·، ُیَضاف إلیھما أحیاناً أیضاً الحّب الذي ال یتوق إالّ 

إلى مصلحتھ. 

في الجَدل الفلسفّي والالھوتّي، غالباً ما نَحت تلك التمییزات منحى التطّرف 

فناقض بعضھا بعضاً: الحبُّ المتنازل، المعطاء، وبالضبط «األغابي» (المحّبة) یشّكل 

الحبَّ النموذجيَّ المسیحّي؛ وبالنقیض، الثقافة غیُر المسیحّیة، وباألخّص الثقافة 

الیونانّیة، تتمّیز بالحّب السلطوّي، المتملّك، الشھوانّي، أي بـ«اإلیروس» (الغرام). وإذا 
ما أردنا أن نذھب بذلك النقیض إلى أقصى حّد، یتبّین أن جوھر المسیحّیة ُیفصل عن 

العالقات الحیوّیة واألساسّیة للوجود البشرّي ویشّكل عالماً بحّد ذاتھ، ُیمكن لربما 

اعتباُره عالماً رائعاً، لكنھ منفصٌل كلَّ االنفصال عن تشّعب الوجود البشرّي. في الواقع 

«اإلیروس» و«األغابي» - الحبُّ السلطوّي والحّب المتنازل – ال یضطّران أبداً إلى 
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ق تماماً واحدھما عن اآلخر. وكلّما یجد ھذان الشكالن من الحّب، حتى في ابعاٍد  أن یفرَّ

مختلفة، وحَدتھما العادلة في الواقع الوحید للحّب، كلّما توّفرت عموماً طبیعُة الحّب 

الحّقة. حتى إذا كان «اإلیروس» في األصل شھوانّیاً، سلطوّیاً – فیھ استھواٌء للوعد 

العظیم بالسعادة – فھو عندما یقترب بعدئٍذ من اآلخر، تتقلّص على الدوام األسئلة عن 

ذاتھ، ویبالغ في نشدان سعادة اآلخر، ویبدي اھتماماً أعظم دائماً باآلخر، ویعطي ذاتھ 

ویرغب في «أن یكون» لآلخر. وھكذا تنفذ إلیھ لحظة األغابي؛ وإالّ یھبط اإلیروس 

ویفقد أیضاً طبیعتھ ذاتھا. من جھة أخرى، ال یستطیع اإلنسان كذلك أن یحیا حصرّیاً 

في الحّب المعطاء، المتنازل. ال یستطیع دائماً العطاَء فقط، بل یجب أیضاً أن یتقّبل. 

ومن یرید أن یھب الحّب، علیھ أیضاً أن یتقّبلھ كھبة. یمكن اإلنسان حّقاً، كما یقول لنا 

السّید، أن یصبح ینبوعاً تجري من جوفھ أنھاُر ماٍء حيٍّ (را یو 7: 37-38). لكن، 

كي یصبح اإلنساُن مثل ھذا الینبوع، علیھ أن یعود ویشرب دائماً من الینبوع األول 

واألصلّي الذي ھو یسوُع المسیح، من القلب المطعون الذي منھ فاض حبُّ هللا (را یو 

 .(34 :19

في روایة سلّم یعقوب رأى اآلباء تعبیراً رمزّیاً، بطرٍق مختلفة، عن الرباط 

المتالزم بین الصعود والنزول، بین اإلیروس الباحث عن هللا واألغابي التي تنقل الھبة 
المقبولة. ورد، في ھذا النّص البیبلّي، أنَّ أبا اآلباء یعقوب رأى في حلم، وھو ُمسنٌد إلى 

حجٍر رأَسھ، سلّماً یالمس السماء، ومالئكَة هللا یصعدون وینزلون علیھ (را تك 28: 

12؛ یو1: 51). إن التفسیر الذي یعطیھ البابا غریغوریوس الكبیر عن ھذه الرؤیة في 

«القاعدة الراعوّیة» مؤثٌر للغایة. فیقول إن الراعي الصالح یجب أن یتأّصل في 
التأمل. بذلك فقط یستطیع أن یتقّبل حاجاِت اآلخرین في قلبھ، بحیث تصبح حاجاتِھ: 

«ینقل بأحشاء محبتھ األبوّیة إلى ذاتھ ضعَف اآلخرین»4. في ھذا اإلطار، یعود 

القدیس غریغوریوس إلى القدیس بولس الذي ُخطف إلى السماء، إلى أعماق أعظم 

أسرار هللا، والذي استطاع، انطالقاً من ذلك، بعد رجوعھ من السماء، أن یكون كالًّ 
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للكل (را 2 كو 12: 2-4؛ 1 كو 9: 22). من جھة أخرى، یعطي القدیس أیضاً مَثل 

موسى الذي كان یدخل على الدوام الخباَء المقدس، لیحاور فیھ هللا، فیستطیع حینئٍذ، من 

بعد هللا، أن یكون في تصّرف شعبھ. «في الداخل (في الخباء)، كان التأمل یجذبھ إلى 

األعالي، وفي الخارج [خارج الخباء]، كان یحمل ثقل المتألمین»5. 

8. وجدنا في ذلك جواباً أول، مع أنھ عمومّي، عن السؤالین السابقین: في الواقع، 

» حقیقة واحدة، لكن مع أبعاد مختلفة؛ ویمكن أن یظھر بعٌد أو آخر، كلٌّ بدوره،  «الحبُّ

بطریقة أھّم. وحیثما ینفصل البعدان تماماً الواحُد عن اآلخر، یظھر تشویٌھ أو، على كّل 

حال، شكٌل ینتقص الحّب. وباختصار، رأینا أیضاً أن اإلیمان البیبلّي ال یبني عالماً 

موازیاً أو عالماً مضاّداً للظاھرة البشرّیة األصلّیة التي ھي الحّب، بل یتقّبل اإلنساَن 

عاً لھ، في الوقت عینھ، أبعاداً جدیدة. ھذه  كلَّھ، متدّخالً في نشدانھ الحبَّ كي ینقَِّیھ، مشرِّ

ة في اإلیمان البیبلّي تظھر بخاّصة في نقطتین جدیرتین باإلشارة إلیھما: صورة هللا  الجدَّ

وصورة اإلنسان. 

 

ِجّدة اإليمان البيبليّ 

9. المقصود أوالً ھو صورة هللا الجدیدة. في الثقافات المحیطة بعالم الكتاب المقدس، 

ما زالت، في النھایة، صورة هللا أو اآللھة غیَر واضحة، وبحدِّ ذاتھا متناقضة. في 

مسیرة اإلیمان البیبلّي، على العكس من ذلك، یالَحُظ وضوٌح أعظُم وتوحیٌد أكبُر في ما 

ترّدده صالة إسرائیل األساسّیة (ِشَمع) بھذه الكلمات: «إسمع، یا إسرائیل؛ إن الربَّ 

إلھنا ھو ربٌّ واحد» (تث 6: 4). یوجد إلٌھ واحد، خالُق السماِء واألرض، وھو، إذاً 

أیضاً، إلُھ جمیع البشر. عنصران فریدان في ھذا التأكید: الواقع أنَّ كلَّ اآللھة األخرى 

لیست، بالحقیقة، هللا، وأن كلَّ الواقع الذي نعیش فیھ یعود إلى هللا، وأنھ ھو خالقُھ. 

بالطبع، إن فكرة الَخلق موجودة أیضاً في مكان آخر، لكن ھنا فقط یظھر بكلِّ جالء أن 
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هللا لیس أيَّ إلھ، بل ھو هللاُ الوحیُد الحقیقيُّ نفُسھ، صانُع الحقیقة بأسرھا، التي تنشأُ من 

قدرة كلمتھ الخالّقة. ھذا یعني أن خلیقتھ عزیزةٌ على قلبھ، أنھ ھو نفسھ قد أرادھا، 

وأنھا ھي «صنعھ». وھكذا یظھر العنصر الثاني المھّم: ھذا هللا یحّب اإلنسان. إن 

القدرة اإللھّیة التي سعى أرسطو، في قمة الفلسفة الیونانّیة، للبلوغ إلیھا بالتفكیر، ھي، 

بالحقیقة لكّل كائن، موضوُع رغبة وحّب – بصفتھا حقیقًة محبوبة، ھذه األلوھة تحّرك 

؛ إنھا تَحبُّ فقط. على العكس من  العالم6-، لكن ال تحتاج ھي نفُسھا إلى شيء وال تِحبُّ

ذلك، هللا الوحید الذي یؤمن بھ إسرائیل یحبُّ شخصّیاً. وعالوة على ذلك، إن حبَّھ ھو 

حبُّ اختیار: فمن بین جمیع الشعوب، اختار هللا إسرائیَل وأحّبھ، قاصداً مع ذلك بأن 

یشفي البشرّیة جمعاء، من خالل ذلك الحّب. إنھ یحّب، وحبُّھ یمكن، بدون شك، أن 

ُیعتبر غراماً (إیروس)، وفي الوقت عینھ وكلّیاً محّبة (أغابي)7 

وصف النبّیان ھوشع وباألخّص حزقیال شغف هللا ھذا بشعبھ بصَور غرامّیة 

ر عالقة هللا مع إسرائیل باستعاراٍت من الخطوبة والزواج؛ وبالتالي،  جریئة. فُتصوَّ

فعبادة األصنام زنًى ودعارة. ُیقصد حسّیاً من ذلك، كما رأینا، طقوُس الخصوبة وعبُثھا 

الغرامّي، لكن في الوقت عینھ، توصف أیضاً، بذلك، عالمُة األمانة بین إسرائیل وإلھھ. 
تاریخ محّبة هللا مع إسرائیل تقوم في العمق على أنھ أعطاه التوراة، وأنھ، في الواقع، 

یفتح إلسرائیل أعینھم على طبیعة اإلنسان الحقیقیة، ویرشُدھم السبیَل إلى أَنسنة حقیقّیة. 

یقوم ھذا التاریخ على أنَّ اإلنسان، عندما یحیا أمیناً W الواحد، یختبر ھو بذاتھ أن هللا 

یحّبھ ویكتشف الفرَح في الحقیقة، في العدالة، الفرَح في هللا الذي یصبح سعادَتھ 

الجوھرّیة: «َمن لي في السماء، ومعك على األرض ال أھوى شیئاً؟… ولي أنا یطیُب 

التقّرُب إلى هللا» (مز 72 [73]: 25، 28). 

10. غرامُ هللا باإلنسان، كما رأینا، ھو في الوقت عینھ، محّبة كاملة، لیس فقط ألنھ 

ُیمنح كلّیاً مجاناً، بدون أّي استحقاق مسبَّق، بل أیضاً ألنھ حبٌّ غافر. إّن النبّي ھوشع 

ھو الذي یظھر لنا، باألخّص، ُبعد المحّبة (أغابي) في حّب هللا لإلنسان، الذي یفوق 
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كثیراً ظاھر المّجانّیة. اقترف إسرائیل «الزنى»، نقض العھد؛ على هللا أن یحاكمھ 

ویرذلھ. ھنا، بالضبط، یظھر مع ذلك أن هللا ھو هللا ولیس إنساناً: «كیف أھجرَك، یا 

إفرائیم، وكیف أسلمَك، یا إسرائیل؟… قد انقلب فّي فؤادي واضطرمت أحشائي. ال 

ة غضبي، وال أعود إلى تدمیر إسرائیل، ألني أنا هللا ال إنسان: في وْسطكم أنا  أُطلق حدَّ

هللا القّدوس» (ھو 11: 8-9). إن حّب هللا الشغوف بشعبھ – باإلنسان – ھو في الوقت 

عینھ حبٌّ غافر. إنھ عظیٌم إلى حدِّ أنھ یقلُب هللا على ذاتھ، یقلُب حبَّھ على عدلھ. یرى 

المسیحيُّ في ذلك، بشكل مستتر، بزوَغ سرِّ الصلیب: لقد أحّب هللا ھكذا اإلنسان حتى 

إنھ، إذ صار ھو نفسھ إنساناً، تبع اإلنسان حتى الموت، وبھذه الطریقة صالح العدَل 

والحّب. 

إن المظھر الفلسفّي والتاریخّي والدینّي الذي یجدر بنا أن نستخلصھ من رؤیة 

الكتاب المقّدس تلك، یكمن في أّنا، من جھة، نواجھ صورًة W متافیزیقّیة حصراً: هللا 

ھو، في المطلق، المصدر األصلي لكّل كائن؛ لكن ھذا المبدأ الخالَق كلَّ األشیاء – 

الكلمة، العقل األولّي – ھو، من جھة أخرى، شخص یحّب بكلِّ شغٍف الحبَّ الحقیقّي. 
بھذه الطریقة، ُیرفع اإلیروس إلى أسمى شرف، لكن، في الوقت عینھ، یطھَّر ھكذا 
حتى إنھ ینصھر مع المحّبة (أغابي). انطالقاً من ھنا، یمكن ھكذا أن نفھم أن سفر 

ر بسرعٍة فائقٍة وكأنھ  نشید األناشید، الذي أُدرَج في قانون الكتاب المقّدس، قد فُسِّ
أناشیُد حبٍّ تصف، في النھایة، عالقة هللا مع اإلنسان، وعالقة اإلنسان مع هللا. بھذه 

الطریقة أصبَح نشید األناشید، في األدب المسیحّي كما في األدب الیھودّي، مصدَر 
معرفٍة واختبار صوفّي، یعبَّر فیھ عن جوھر اإلیمان البیبلّي؛ نعم، یوجد توحیٌد لإلنسان 

مع هللا – وھذا كان ُحلم اإلنسان قدیماً. لكن ھذا التوحید ال یعني انصھار الواحد في 

اآلخر، وال الذوبان في محیط األلوھة المجھول؛ ھي وحدة تخلق الحبَّ الذي فیھ یبقى 

االثنان، هللا واإلنسان، على ما ھما علیھ، ومع ذلك یصبحان كلّیاً واحداً: «من یقترُن 

بالرّب یكون معھ روحاً واحداً»، یقول القدیس بولس (1 كو 6: 17). 
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11. جدیُد اإلیمان البیبلّي األول یقوم، كما رأینا، على صورة هللا؛ والثاني، المرتبط بھ 

ارتباطاً جوھرّیاً، نجده في صورة اإلنسان. تتحدَّث الروایة البیبلّیة للخلق عن عزلة 

اإلنسان األول، آدم، الذي أراد هللا أن یضع إلى جانبھ معیناً. ال خلیقة، من بین جمیع 

الخالئق، یمكنھا أن تكون لإلنسان المعیَن المحتاَج إلیھ، مع أنھ سّمى بأسمائھا جمیَع 

حیوانات الحقول وجمیَع الطیور، وأدرجھا في محیط حیاتھ. حینئٍذ من ضلع من 

ة، ھي عظٌم  اإلنسان جبل هللا المرأة. فوجد آدُم بعَد الیوم المعین الذي یلزمھ: «ھذه المرَّ

من عظامي ولحم من لحمي» (تك 2: 23). یمكن أن نرى، ما وراء ھذه الروایة، 

نظرّیات َتظھُر مثالً أیضاً في األسطورة التي ذكرھا أفالطون، القائلة إن اإلنسان كان، 

في البدء، كروّي الشكل، ألنھ كامٌل ومكتٍف ذاتّیاً. لكن زفس، لیقتصَّ من كبریائھ، 

قطعھ اثنین، بحیث إن نصفھ یبحث منذئٍذ على الدوام عن نصفھ اآلخر، ویسیر إلیھ، 

كي یستعید كمالھ8. في الروایة البیبلّیة، ال حدیَث عن قصاص؛ مع ذلك، إن اإلنسان، 

في تركیبھ، ھو، نوعاً ما، غیُر كامل، ویبحث في اآلخر عن الجزء الناقص الكتمالھ، 

أعني أن الفكرة بأنھ ال یمكن أن یصبح «كامالً» إالّ بالشركة مع الجنس اآلخر، 

حاضرة بدون شك. وتنتھي الروایة البیبلّیة بنبؤة تعني آدم: «لذلك یترك الرجُل أباه 

وأمھ ویلزم امرأتھ، فیصیران كالھما جسداً واحداً» (تك2: 24). 

لدینا ھنا مظھران مھّمان: كأن اإلیروس منغرٌس في طبیعة اإلنسان نفسھا؛ آدُم 
في بحٍث و«یترك أباه وأّمھ» كي یالقي امرأتھ؛ وبلقائھما كالھما معاً فقط یمّثالن 

البشرّیة جمعاء، ویصبحان «جسداً واحداً». وال یقّل المظھر الثاني أھمّیة: بحسب 

توجیٍھ یعود أصلھ إلى الخلیقة، یقود اإلیروس اإلنسان إلى الزواج، إلى وثاٍق یتمّیز 

بالوحدانّیة والنھائّیة؛ ھكذا، وھكذا فقط، یتحّقق مصیره العمیق. صورةُ هللا، إلھ 

التوحید، یقابلھا الزواج االُٔحاديُّ الزوج. ویصبح الزواج المرتكز على حبٍّ حصرّي 

ونھائّي صورًة (إیقونة) لعالقة هللا مع شعبھ، والعكُس بالعكس: الطریقة التي بھا یحبُّ 
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هللا تصبح مقیاس الحّب البشرّي. ھذا الرباط الوثیق القربى بین اإلیروس والزواج في 
الكتاب المقدس ال مماثَل عملّیاً لھ خارج األدب البیبلّي. 

يسوع املسيح – حبُّ اهلل املتجّسد 

12. حتى إذا كّنا حتى اآلن قد تحّدثنا عن العھد القدیم، إالّ أن تداخَل العھدین العمیق، 

ككتاٍب واحٍد لإلیمان المسیحّي، قد ظھر جلّیاً. إن ِجّدة العھد الجدید الحقیقّیة ال تقوم 

على أفكار جدیدة، بل على صورة المسیح نفسھا التي تعطي المفاھیم لحماً ودماً – 

ة البیبلّیة فقط في مفاھیم، بل في عمل هللا  واقعّیة خارقة. فمنذ العھد القدیم، لم تكمن الجدَّ

غیِر المتوقَّع، والخارق في بعض الوجوه. عمُل هللا ھذا یكتسب اآلن شكالً مأسوّیاً، 

باعتبار أنَّ هللا نفسھ، في یسوع المسیح یبحث عن «الخروف الضاّل»، اإلنسانّیة 

بة والضائعة. عندما یتحّدث یسوُع في أمثالھ عن الراعي الذي یذھب بحثاً عن  المعذَّ

الخروف الضاّل، وعن المرأة الباحثة عن الدرھم، وعن األب الذي یخرج لمالقاة االبن 

الضاّل ویقّبلھ، المقصود ھنا لیس كالماً فقط، بل شرٌح لكیانھ ذاتھ ولعملھ. بموتھ على 

الصلیب تّم انقالب هللا على ذاتھ، كي ُینھض اإلنسان ویخلّصھ – ذلك ھو الحبُّ في 

شكلھ األكثر تأصالً. النظُر المّتجھ نحو جنب المسیح المطعون، الذي یتحّدث عنھ یوحنا 

(را 19: 37)، یحوي نقطة انطالق ھذه الرسالة الجامعة: «هللا محّبة» (1یو 4: 8). 

ھذه الحقیقة یمكن تأّملھا ھناك. انطالقاً من ھنالك، یجب اآلن أن نحّدد ما ھو الحّب. 

انطالقاً من تلك النظرة یجد المسیحيُّ الطریَق كي یحیا ویحّب. 

13. أعطى یسوُع لفعل التقدمة ھذا، حضوراً دائماً بتأسیسھ اإلفخارستّیا، خالل العشاِء 

األخیر. استبق موَتھ وقیامَتھ بتقدیمھ ذاتھ، في تلك الساعة، لتالمیذه، فأعطاھم في الخبز 

والخمر، جسَده وَدمھ، كمنٍّ جدید (را یو6: 31-33). إذا كان العالم القدیم قد توّھم أّن 

طعاَم اإلنسان الحقیقّي، في باطن األمر – الطعام الذي بھ یحیا كإنساٍن – ھو اللوغس 

(الكلمة) الحكمة األزلّیة، فھذا اللوُغس قد أصبح حّقاً اآلن غذاًء لنا، كحّب. تجتذبنا 

اإلفخارستّیا إلى فعل تقدمة یسوع. إّنا ال نقبل فقط الكلمة (اللوغس) المتجّسد بطریقة 
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راكدة ثابتة، لكّنا ننجذب في دینامیكّیة تقدمتھ. إن صورة القربان بین هللا وإسرائیل 

تصبح واقعاً بطریقة ال یمكن حّقاً تصّوُرھا: وما كان یقوم على وقوٍف في حضرة هللا 

یصبح اآلن، من خالل المشاركة في تقدمة یسوع، المشاركة في جسده وفي دمھ، 

یصبح اتحاداً. إن صوفّیة السّر، المرتكزة على تنازل هللا نحونا، تتمّتع ببعٍد آخَر كلّیاً 

وتقود إلى ما ھو أسمى مّما یمكن أن یقود إلیھ أّي تساٍم صوفّي. 

14. یجب التنّبھ اآلن إلى مظھر آخر: «صوفّیة» السر تّتسم بطابع اجتماعّي ألني، في 

المناولة السّرّیة، أّتحد بالرّب، كمثل جمیع األشخاص الذین یتناولون: «فبما أن الخبز 

واحد، فنحن، الكثیرین، جسٌد واحد؛ ألّنا جمیعاً نشترك في الخبز الواحد»، یقول 

القدیس بولس (1كو10: 17). االتحاد مع المسیح ھو في الوقت عینھ اّتحاٌد مع جمیع 

م لھم ذاتھ. ال یمكن أن آخذ المسیح لي وحدي؛ ال یمكنني أن أكون من خاّصتھ  الذین یقدِّ

إالّ باالتحاد مع جمیع الذین أصبحوا، أو سیصبحون من أخصائھ. المناولة تنشلني 

خارجاً عن ذاتي لتقودني نحوه، وفي الوقت عینھ، نحو الوحدة مع جمیع المسیحّیین. 

نصبح «جسداً واحداً»، منصھرین معاً في وجود واحد. محّبة هللا ومحّبة القریب 

ملتحمتان اآلن كلَّ االلتحام: هللا المتجّسد یجذبنا جمیعاً إلیھ. إنطالقاً من ھنا، نفھم اآلن 

كیف أن أغابي أصبحت حینئٍذ أیضاً اسماً مرادفاً لإلفخارستّیا: ففیھا تأتي محّبة هللا إلینا 
جسدّیاً كي تواصل عملھا فینا ومن خاللنا. إنطالقاً فقط من ھذا األساس المسیحانّي 

والسّري یمكننا أن نفھَم فھماً صحیحاً تعلیَم یسوع عن الحّب. إن المروَر الذي ینقل بھ 

من الشریعة واألنبیاء إلى وصّیة المحّبة المزدوجة، محّبة هللا ومحّبة القریب، وكذلك 

الواقُع أن كلَّ وجود اإلیمان ینجم عن طابع ھذه الوصّیة المحورّي، ھذا كلّھ لیس فقط 

ُخلُقاً ُیمكن أن یوجد، بطریقة ذاتّیة إلى جانب اإلیمان بالمسیح وإعادة تأوینھ في السّر: 

اإلیمان والعبادة والخلُق یتداخل بعضھا بعضاً، كواقع وحید یجد شكلھ في اللقاء مع 

محّبة هللا. ھنا، یسقط كلّیاً التناقُض العاديُّ بین العبادة واألخالقّیة. في «العبادة» نفسھا، 
، بدوره،  في الشركة اإلفخارستّیة، ُیحتوى الواقع بأن ُیَحبَّ اإلنسان وبأن ُیِحبَّ
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اآلخرین. اإلفخارستّیا التي ال ُتَترَجم إلى ممارسة فعلّیة للحّب ھي بحّد ذاتھا مبتورة. 

والعكُس بالعكس، - كما سُنضطرُّ أیضاً إلى دراسة ذلك بالتفصیل - «وصّیُة» المحّبة 

ال تصبح ممكنة إالّ ألنھا لیست فقط إلزاماً: الحبُّ ُیمكن أن «یؤمر بھ» ألنھ ُمنَح أوالً. 

15. إنطالقاً من ھذا المبدإ، یجب أن ُتفھم أمثال یسوع الكبرى. من موقع العذاب، 

یتوّسل الرجُل الغنيُّ (لو 16: 19-31) كي ُیخَبر إخوتھ بما یحّل بالذي، في وقاحتھ، 

أھمل الفقیر المحتاج. یتلّقى یسوُع، إذا جاز التعبیر، ھذا النداَء إلى المساعدة ویرّدده 

كي یحّذرنا، كي یعیدنا إلى سوّي السبیل. مَثل السامرّي الرحیم (لو10: 37-25) 

یسمح باألخّص أن نقوم بتوضیحین. فیما كان مفھوم «القریب» ینحصر حتى ذلك 

الوقت أساساً بأبناء األمة الواحدة وبالغرباء المقیمین على أرض إسرائیل، إذاً إلى 

جماعة بلٍد أو شعٍب متضامنة، ھذا التحدید أُلغي بعَد الیوم. من یحتاج إلّي وبوسعي أن 

أساعده، ذلك ھو قریبي. ُعّمم مفھوم القریب، ویبقى مع ذلك فعلّیاً. على الرغم من أنھ 

شمل جمیع البشر، فھو ال یقتصر على التعبیر عن حبٍّ للجنس البشرّي مبھم، لكنھ 

یتطلّب التزاماً حسّیاً في المكان والزمان. ھنا تكمن مھّمة الكنیسة في أن تفّسر دائماً 

داً ما یربط بین التباعد والتقارب في حیاة أعضائھا العملّیة. أخیراً، من الجدیر أن  ومجدَّ

نذّكر، باألخص، ھنا بمَثل الدینونة العامة العظیم (متى 25: 31-46)، حیث المحّبة 

تصبح المقیاَس للقرار النھائّي بشأن قیمة الحیاة اإلنسانّیة أو عدم قیمتھا. فیسوع یتماھى 

مع الذین ھم في حاجة: الجیاع والعطاش والغرباء والعراة والمرضى والمحبوسین. 

«إن كلَّ ما صنعتموه إلى واحد من إخوتي ھؤالء، إلى واحٍد من األصاغر، فإلّي قد 

صنعتموه» (متى 25: 40). محّبُة هللا ومحبُة القریب ینصھر واحُدھما في اآلخر: في 

أصغر األصاغر نالقي یسوَع نفَسھ، وفي یسوَع نالقي هللا. 

محبّة اهلل ومحبّة القريب 

16. بعد أن تأملنا في جوھر الحّب وفي معناه في اإلیمان البیبلّي، یبقى سؤاٌل مزدوج 

، ھل یمكن أن یؤَمر  : الحبُّ یعني تصّرفنا: ھل یمكن حّقاً أن نحبَّ هللا، فیما ال نراه؟ ثمَّ
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بھ؟ إزاء وصّیة الحّب المزدوجة، یمكن أن نردَّ باعتراضین اثنین یترّجع صداھما في 

ھذه األسئلة: هللا لم یَره أحٌد قّط – فكیف یمكننا أن نحّبھ؟ من جھة ثانیة، الحبُّ ال یمكن 

أن یؤمر بھ؛ في النھایة، ھذا شعوٌر یمكن أن یكون أو ال یكون، لكنھ ال یمكن أن تولّده 

اإلرادة. یظھر وكأن الكتاب یؤكد االعتراض األول عندما یقول: «إن قال أحٌد: "إني 

أحبُّ هللا"، وھو یبغض أخاه، فھو كاذب. فمن ال یحبَّ أخاه وھو یراه، فال یستطیع أن 

یحبَّ هللا وھو ال یراه» (1یو 4: 20). ھذا النصُّ ال ُیقصي البّتة حبَّ هللا وكأنھ شيٌء 

غیُر ممكن؛ على العكس من ذلك، ھذا الحبُّ الزٌم صراحًة، على ما ُیستخلص من 

د على الرباط الوثیق القائم  اإلطار العام لرسالة یوحنا األولى التي ذكرنا للتّو. إنھ یشدِّ
بین محّبة هللا ومحّبة القریب. كالھما یفترض واحدھما اآلخر، بشّدة، بحیث إن تأكید 

المحّبة W یصبح كذباً إذا ما أغلق اإلنساُن ذاتھ عن أخیھ، أو، أكثَر أیضاً، إذا ما 

أبغضھ. یجب باألحرى تفسیُر اآلیة الیوحناوّیة بمعنى أن محّبة القریب ھي ایضاً سبیٌل 

إلى التقاِء هللا، بحیث إن تجاھل اإلنسان لقریبھ یجعلھ جاھالً W أیضاً. 

17. أجل، لم یَر أحٌد َهللا كما ھو في ذاتھ. إالّ أّن هللا لیس خفّیاً كلّیاً، ولم یظلَّ بالنسبة 

نا ھو أوالً، تقول رسالة یوحنا التي ذكرنا للتّو (را 4:  إلینا ال ُیدنى البّتَة منھ. فاW أحبَّ

10)، وحبُّ هللا ھذا ظھر ما بیننا، ورأیناه ألنھ «أرسل ابنھ الوحید إلى العالم لنحیا 

بھ» (1یو 4: 9). هللا صار مرئّیاً: في یسوَع یمكن أن نرى اآلب (را یو 14: 9). في 

الواقع، یصیر هللا مرئّیاً بطرٍق مختلفة. في قّصة الحّب التي یرویھا لنا الكتاب المقّدس، 

یأتي إلى مالقاتنا، یسعى المتالكنا – حتى العشاء األخیر، حتى القلب المطعون على 

الصلیب، حتى ظھورات القائم من بین األموات واألعمال العظیمة التي من خاللھا قاد 

مسیرة الكنیسة الناشئة، بواسطة عمل الرسل. وكذلك، من بعُد، في تاریخ الكنیسة، لم  

داً إلى مالقاتنا – بواسطة أشخاص یظھر من  یغب الربُّ أبداً: إنھ یأتي دائماً ومجدَّ

خاللھم، وكذلك بكلمتھ، وفي األسرار وبخاصة اإلفخارستّیا. في لیترجّیا الكنیسة، في 

صالتھا، في جماعة المؤمنین الحّیة، نختبر حبَّ هللا، نستشعر حضوره، ونتعلّم أیضاً 
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بتلك الطریقة أن نتعّرف إلیھ في حیاتنا الیومّیة. أحّبنا ھو أوالً، وما زال یحّبنا ھو أوالً؛ 

لذلك نحن أیضاً یمكننا أن نجاوب بالحّب. ال یفرض هللا علینا شعوراً ال یمكن أن نثیره 

في ذواتنا. إنھ یحّبنا وُیظھر لنا حّبھ ویمكننا أن نختبره، وانطالقاً من «حّب هللا األول» 

ھذا، یمكن، جواباً عن ذلك، أن یتفّجر الحبُّ أیضاً فینا. 

في تطویر ھذا اللقاء، یظھر بجالٍء أن الحبَّ لیس فقط عاطفة. فالعواطف تأتي 

وتذھب. یمكن العاطفة أن تكون شرارًة رائعًة أولّیة، لكنھا لیست كماَل الحّب. في 

البدء، تحّدثنا عن سیر التطھیرات والنضوج، التي من خاللھا، یصبح اإلیروس ذاَتھ 
كلّیاً، یصبح حّباً بكل معنى الكلمة. فمن خصائص نضج الحّب أن ُیلزم جمیع طاقات 

اإلنسان، وأن یضّم، إذا جاز التعبیر، اإلنساَن في كمالھ. إن لقاَء تعابیر حبِّ هللا المرئیة 

یمكن أن تثیر فینا شعوراً بالفرح، یتولّد من االختبار بأّنا محبوبون. لكن ذلك اللقاَء 

یتطلّب أیضاً إرادتنا وعقلنا. إن االعتراف باW الحّي سبیٌل نحو الحّب، وتجاوُب إرادتنا 

. وتبقى ھذا المسیرة،  مع إرادتھ یوّحد العقل واإلرادة والعاطفة في العمل المكمِّل الحبَّ

مع ذلك، دائمة التحّرك: فالحبُّ غیُر «ناجٍز» أبداً وغیُر كامل؛ ویتبّدل على مدى 

الوجود، وینضج، وھو لذلك، بالطبع، یبقى أمیناً لذاتھ. نریُد الشيَء نفسھ وال نریُد 

الشيَء نفَسھ9؛ ھذا ما رآه األقدمون محتًوى أصیالً للحّب: أن یصبح الواحُد شبیھاً 

لآلخر، فیؤول ذلك إلى شركة في اإلرادة والفكر. تقوم قصة الحّب بین هللا واإلنسان 

حقاً في أن تتنامى شركة اإلرادة تلك في شركة الفكر والشعور فیتوافق ما نرید، ھكذا 

على الدوام أكثر، مع إرادة هللا: فإرادة هللا لم تعد بالنسبة إلّي إرادًة غریبة، تفرضھا 

علّي الوصایا من الخارج، بل تصبح إرادتي الخاّصة، على أساس االختبار بأن هللا، 

فعالً، ھو أقرب إلّي أكثر مما أنا علیھ من ذاتي10. حینئٍذ یتنامى االستسالُم W وهللاُ 

یصبح فرَحنا (را مز 72 [73]: 28-23). 

18. محّبة القریب، بالمعنى الذي حّدده الكتاب المقّدس على لسان یسوع، تظھر حینئٍذ 

ممكنة. فھي تقوم، بالطبع، على أن أحبَّ أیضاً، في هللا ومع هللا، الشخص الذي ال 
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أقِدره، أو حتى الذي ال أعرفھ. ولن یمكن أن یتّم ذلك إالّ انطالقاً من اللقاء الحمیم مع 

هللا، لقاٍء أصبح شركة في اإلرادة تنتھي بمالمسة العاطفة. فأتعلّم إذ ذاك بأن أنظر إلى 

ذاك الشخص اآلخر، لیس فقط بعینيَّ وعواطفي، لكن من وجھة نظر یسوَع المسیح. 

فصدیقُھ صدیقي. وما وراَء مظھر اآلخر الخارجّي، یبزغ انتظاُره الداخليُّ لحركة 

حّب، لحركة انتباه، ال أمنحھ إیاھا فقط عبَر منظماٍت أُنشَئت لھذا الغرِض، قابالً إیاه 

لرّبما، من باب الضرورة السیاسّیة. أنظر وأرى بعیَني المسیح فأستطیع أن أعطَي 

اآلخر أكثر بكثیٍر من األشیاء التي یحتاج إلیھا خارجّیاً: یمكنني أن أھبھ نظرة الحّب 

التي یحتاج إلیھا. ھنا، یظھر التفاعُل الضروريُّ بین محّبة هللا ومحّبة القریب، التفاعل 

الذي تشّدد علیھ رسالة یوحنا األولى. إذا كنت أفتقر كلّیاً في حیاتي إلى التواصل مع 
هللا، فلن أستطیع ابداً أن أرى في اآلَخر إالّ اآلَخر، ولن أنجح في أن أتعّرف فیھ على 

صورة هللا. وإذا، بالعكس، أھملُت تماماً في حیاتي االنتباَه إلى اآلخر، راغباً فقط في أن 

أكون «تقّیاً» وأتّمم «واجباتي الدینّیة»، فحینئٍذ حتى عالقاتي مع هللا تیبس. فتكون فقط 

«صحیحة»، ولكن خالیة من الحّب. فقط استعدادي للذھاب إلى مالقاة القریب، 

واإلعراُب لھ عن الحّب، یجعلني أیضاً مرھَف الحّس أمام هللا. وحَدھا خدمة القریب 

تفتح عینّي على ما یصنعھ هللا من أجلي، وعلى طریقتھ ھو في محّبتھ لي. إن القّدیسین 

– لنفكرنَّ مثالً بالطوباوّیة تریزا دي كالكوتا – قد نھلوا من لقائھم الربَّ في 

اإلفخارستّیا القدرة على محّبة القریب بتجّدد دائم، وبالمقابل اكتسب ذلك اللقاُء واقعّیتھ 

وعمقھ، بالضبط، بفضل خدمتھم اآلخرین. محّبة هللا ومحّبة القریب ال یمكن فصلُھما، 

فھما وصّیة واحدة. إالّ أنھما، كالھما، یحییان من محّبة هللا السّباقة، هللا الذي أحّبنا ھو 

أوالً. وھكذا، لم یعد الموضوُع موضوَع «وصّیة» تفرض علینا المستحیل من الخارج، 

، یجب من طبیعتھ، الحقاً،  ، نابٍع من الداخل، حبٍّ بل على العكس من ذلك، اختباَر حبٍّ

. الحبُّ «إلھّي» ألنھ ینبع من هللا ویّوحدنا مع  أن ُیتقاسَم مع آخرین. الحبُّ ینمیھ الحبُّ
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هللا. ومن خالل مسیرة التوحید ھذه، یحّولنا إلى «نحُن». واحد یتجاوز انقساماتنا 

ویجعل مّنا واحداً، حتى یصیر هللا، في النھایة، «كالًّ في الكّل» (1 كو 15: 28). 
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   القسم الثاني 

محّبة 
ممارسة المحّبة من قَِبل الكنیسة 

بصفتھا 

«جماعة محّبة» 

 

محبّة الكنيسة باعتبارها ظهوراً ملحبّة الثالوث 

19. «ترى الثالوث عندما ترى المحّبة»11، كتب القدیس أوغسطیُنس. في التأّمالت 

التي سبقت، استطعنا أن نثّبت نظرنا على الذي ُطعن جنُبھ (را یو 19: 37؛ زك 12: 

10)، وتعّرفنا على تدبیر اآلب الذي، بدافع المحّبة (را یو 3: 16)، أرسل ابنھ 

الوحید، إلى العالم كي یفتدي اإلنسان. إن یسوع، بموتھ على الصلیب – كما یشیر إلى 

ذلك اإلنجیلّي – «أسلم الروح» (یو 19: 30)، تمھیداً لمنحھ الروَح القدس الذي 

» تتدّفق من  أعطاه بعد القیامة (را یو 20: 22). فتحّقق بذلك الوعُد «بأنھار ماٍء حيٍّ

قلوب المؤمنین (را یو 7: 38-39)، بفضل فیض الروح. إن الروح، في الواقع، ھو 

قدرةٌ داخلّیة تجعل قلَبھم یجاري قلب المسیح، وتحّثھم على محّبة إخوتھم كما أحّبھم 

ھو، عندما انحنى لیغسل أرجل تالمیذه (را یو 13: 1-13)، وباألخّص عندما بذل 

حیاتھ من أجل الجمیع (را یو 13: 1؛ 15: 13). 

الروح ھو أیضاً القّوة التي تبّدل قلب الجماعة الكنسّیة، كي تكون، في العالم، 

شاھدًة لمحّبة اآلب، الذي یرید أن یجعل من البشریة، في ابنھ، أسرًة واحدة. كلُّ نشاط 

الكنیسة ھو تعبیٌر عن الحّب الذي ینُشد الخیَر الكامَل لإلنسان: تنُشد تبشیَره بالكلمة 

واألسرار، إنھا مھّمة غالباً ما ھي بطولّیة في إنجازاتھا التاریخّیة؛ وتنُشد ترّقَیھ في 

مختلف میادین الحیاة والعمل اإلنسانیَّین. 
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الحبُّ ھو إذاً الخدمُة التي تؤّمنھا الكنیسة كي تذھب على الدوام إلى أمام عذابات 

الناس وحاجاتھم، حتى المادّیة منھا. ھذه ھي الناحیة، خدمة المحّبة، التي أرغب في 
التوّقف عندھا في ھذا القسم الثاني من الرسالة الجامعة. 

املحبّة بصفتها مهّمَة الكنيسة 

20. إن محّبة القریب المتأّصلة في محّبة هللا ھي، قبل كل شيء، خدمٌة تؤدَّى إلى كّل 

مؤمن، لكنھا أیضاً خدمة تؤدَّى إلى الجماعة الكنسّیة كلّھا، وذلك على جمیع األصعدة: 

من الجماعة المحلّیة إلى الكنیسة الخاّصة حتى الكنیسة الجامعة بمجملھا. والكنیسة 

أیضاً، باعتبارھا جماعة، علیھا أن تمارس المحّبة. بالتالي، إن المحّبة یعوزھا تنظیٌم 

مة. إن وعي ھذه المھمة اّتسم بطابع تنظیمّي في  ألنھ ُیفترض أنھا خدمة جماعّیة منظَّ

الكنیسة منذ نشأتھا: «وكان جمیع المؤمنین یعیشون معاً؛ وكان كلُّ شيء مشتركاً في 

ما بینھم؛ وكانوا یبیعون أمالكھم ومقتنیاتھم، ویوّزعون أثمانھا على الجمیع بحسب 

حاجة كلِّ واحد منھم» (أع 2: 44-45). یخبرنا لوقا ذلك بالعالقة مع شبِھ تحدیٍد 

للكنیسة، عّدد بعَض عناصره التأسیسّیة، منھا: االنضماُم إلى «تعلیم الرسل»، 

«الشركة» (كینونّیا)، و«كسُر الخبز» و«الصالة» (را أع 2: 42). عنصُر 

د ھنا أصالً، تحّقق في اآلیات السابقة الذكر أعاله:  «الشركة» (كینونّیا) غیُر المحدَّ

تقوم تلك الشركة بالضبط على أنَّ كلَّ شيء، لدى المؤمنین، مشترٌك، وأنَّ الفرَق في ما 

بینھم، بین أغنیاء وفقراء، ال وجود لھ (را أیضاً أع 4: 32-37). ھذا الشكُل الجذريُّ 

من الشركة المادّیة لم ُیستطع، والحقُّ ُیقال، الحفاُظ علیھ مع تنامي الكنیسة. إنما ثبَتت 

النواةُ الجوھرّیة: وسط جماعة المؤمنین یجب أالّ یوجد شكُل فقٍر بحیث ُترفض للبعض 

الخیراُت الضرورّیُة لحیاٍة كریمة. 

21. ھنا تظھر لنا بجالٍء مرحلٌة حاسمٌة في البحث الصعب عن حلول تحّقق ھذا المبدأ 

الكنسيَّ األساسّي باختیار سبعة رجال، فكان بدُء الخدمة الشموسّیة اإلنجیلّیة (را أع 6: 

5-6). تولّد، في الواقع، في الكنیسة األولى، تبایٌن في التوزیع الیومّي لألرامل، بین 
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الجماعة الناطقة بالعبرّیة وتلك الناطقة بالیونانّیة. فشعر الرسُل الموكوُل إلیھم قبل كلِّ 

شيء «الصالةُ» (االفخارستّیا واللیترجّیا) و«خدمُة الكلمة» أنھم مرتبطون بإفراط 

بـ«خدمة الموائد»؛ فقّرروا حینئٍذ أن یتكّرسوا للخدمة الرئیسة وُینشئوا للمھّمة األخرى، 

البالغة الضرورة في الكنیسة، جماعًة من سبعة أشخاص. إال أنھ، كان على ھذه 

الجماعة نفسھا أالّ تقوم بخدمة توزیٍع محض تقنّیة: بل یجب أن یكونوا رجاالً «ممتلئین 

من الروح القدس والحكمة» (را أع 6: 1-6). ھذا یعني أن الخدمة االجتماعّیة 

الواجب علیھم تأدیُتھا ھي عمٌل حّسيٌّ تماماً، لكنھ، في الوقت عینھ، بدون شك، خدمٌة 

روحّیة؛ كان ذلك، إذاً، بالنسبة إلیھم، خدمًة روحّیة حقَّة ُتؤّدي مھّمًة كنسّیًة جوھرّیة، 

مة تمام التنظیم. بتأسیس جماعِة السبعة ھذه، أُنشئت، من اآلن  ھي محّبة القریب المنظَّ

فصاعداً، «الذیاكونّیا» – أي خدمة محّبة القریب المماَرسة بطریقة جماعّیة ومنّظمة – 

في البنیة األساسّیة للكنیسة نفسھا. 

22. مع مرور السنین، ومع انتشار الكنیسة التدریجّي، تثّبتت خدمة المحّبة كواحٍد من 

قطاعات الكنیسة الجوھرّیة، مع منح األسرار وإعالن الكلمة: ممارسُة المحّبة نحو 

األرامل والیتامى، نحو السجناء والمرضى وجمیع األشخاص الذین، بطریقة ما، ھم 

في العَوز، ھذا كلّھ ُیعتبر من ُصلب جوھر الكنیسة، بالقدر ذاتھ الذي ُتعتبر بھ خدمة 

األسرار وإعالُن اإلنجیل. ال یمكن الكنیسة أن تھمل خدمة المحّبة، مثلما ال یمكنھا أن 

ُتھمل األسرار وال الكلمة. بعض المراجع یكفي إلثبات ذلك. یصف الشھید یوستیُنس 

(† نحو 155) أیضاً، في إطار احتفال المسیحّیین بیوم الرّب، نشاَطھم في خدمة 

المحبة، المرتبَط باإلفخارستّیا بحّد ذاتھا. كان المیسورون یقّدمون ھباٍت بقدر ما 

یمكنھم، كلٌّ وفق ما یرید. فیستخدمھا األسقف حینئٍذ لمساندة الیتامى واألرامل 

واألشخاص المعوزین بسبب مرٍض أو ألّي سبٍب آخر، وكذلك للسجناء والغرباء12. 

ویروي الكاتب المسیحّي الكبیر ترتلیاُنس († بعد 220) كیف أن اعتناَء المسیحّیین 

بجمیع األشخاص المعوزین كان یثیر إعجاب الوثنّیین13. وعندما یصف إغناطیوس 
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األنطاكي ( †نحو117) كنیسة رومة بأنھا «ترئس في المحّبة» (أغابي)14، یمكن أن 

نعتبر أنھ، بھذا التحدید، كان یقصد الحدیَث، بطریقة ما، عن نشاط خدمة المحّبة. 

23. في ھذا اإلطار، من النافع أن نرجع إلى الھیكلّیات القانونّیة األولى بشأن خدمة 

المحّبة في الكنیسة. في أواسط القرن الرابع، تنّظمت بمصر ما یسّمى، «الذیاكونّیا»؛ 

فتشّكلت، في كّل دیر، الھیئة المسؤولة عن مجمل خَدمات اإلعانة، وبالضبط خدمة 

المحّبة. منذ البدء وحتى نھایة القرن السادس تطّورت بمصر جماعٌة تتمّتع بملِء القدرة 

القانونّیة، أوكلت إلیھا السلطات المدنّیة حتى جزًءا من القمح للتوزیع العام. في مصر، 

لیس فقط كلُّ دیر، بل أیضاً كلُّ أبرشّیة آل بھا األمر إلى امتالك ذیاكونّیا، المؤّسسة 
التي ستتطّور الحقاً في الشرق كما في الغرب. ویشیر البابا غریغوریوس الكبیر 

(†604) إلى ذیاكونّیا نابولي؛ في ما یخّص رومة، تشیر الوثائق إلى ذیاكونّیات بدًءا 

من القرنین السابع والثامن. لكن بالطبع، وذلك من قبل ومنذ البدء، كان نشاط مساعدة 

الفقراء والمتألّمین یشكل جزًءا جوھرّیاً من حیاة كنیسة رومة، وفقاً لمبادىء الحیاة 

المسیحّیة التي یعرضھا سفر أعمال الرسل. ولقد وجدت ھذه المھّمة تعبیراً حّیاً في 

شخص الشماس اإلنجیلّي لورنسیوس (†258). عرف القدیس أمبروسیوس 

(†793)، في عھده، الوصَف المأسوّي الستشھاده الذي تبدو لنا، في محوره، صورة 

القدیس األصیلة. فلقد أُعطي، ھو المسؤول عن مساعدة فقراء رومة، فترًة من الزمن، 

بعد توقیف رفاقھ والبابا، كي یجمع كنوز الكنیسة ویسلّمھا إلى السلطات المدنّیة. فوّزع 

لورنسیوس المال المتوّفر على الفقراء وجاء بھم حینئٍذ وقّدمھم للسلطات، على أنھم 

الكنز الحقیقّي للكنیسة15. مھما تكن الصدقّیة التاریخّیة لھذه التفاصیل، فلورنسیوس 

بقي حاضراً في ذاكرة الكنیسة كممّثل عظیم للمحّبة الكنسّیة. 

24. في عودة إلى شخس اإلمبراطور یولیانـوس الجاحـد (†363) یظھر أیضاً مّرّة 

أخرى أن المحّبة المنظمة التي مارستھا كنیسة القرون األولى ھي جوھرّیة. فیما كان 

یولیانوس في السادسة من عمره، شھد اغتیال والده وشقیقھ وبعضاً من أقاربھ، على ید 
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حَرس القصر اإلمبراطورّي؛ فعزا تلك الوحشّیة – خطأً أو صواباً – إلى اإلمبراطور 

كونستانس الذي كان یّدعي أنھ مسیحّي كبیر. على األثر، فقد یولیانوُس الثقة كلّیاً 

باإلیمان المسیحّي. ولما أصبح إمبراطوراً، قّرر أن یعید سیطرة الوثنّیة، الدیانة 

الرومانّیة القدیمة، ولكن في الوقت نفسھ أن ُیصلحھا بحیث تكون الحقاً القّوة الجّذابة 

في اإلمبراطورّیة. لتحقیق ذلك، استوحى الكثیر من الدیانة المسیحّیة. وأنشأ تراتبّیة 

(إیَررخّیة) من المتروبولیتین والكھنة. كان على الكھنة أن یتنّبھوا لمحّبة هللا ومحّبة 

القریب. ولقد جاء، في إحدى رسائلھ16، أن المظھر الوحید الذي یؤّثر فیھ في 

المسیحّیة ھو نشاط الكنیسة في خدمة المحّبة. ومن أجل وثنّیتھ الجدیدة، كان إذاً من 

الالزم أن ینشىَء، إلى جانب نھج محّبة الكنیسة، نشاطاً مماثالً في دیانتھ. بتلك 

الطریقة، اكتسب «الجلیلّیون» - على حّد قولھ – شعبّیتھم. فكان من الواجب أن 

یبارَیھم وحتى أن یفوق شعبیَّتھم. بذلك أثبت اإلمبراطور إذاً أن المحّبة ھي میزةٌ 

حاسمة للجماعة المسیحّیة، للكنیسة. 

25. ببلوغنا ھذا الحّد، نقتطف من تأمالتنا عنصرین جوھریَّین: 

أ) طبیعة الكنیسة العمیقة یعبَّر عنھا بمھّمات ثالث: إعالن كلمة هللا (التعلیم–

الشھادة)، االحتفال باألسرار (اللیترجّیا) وخدمة المحّبة (الذیاكونّیا). مھّماٌت ثالٌث 

تستدعي الواحدة منھا األخرى وال یمكن فصُل الواحدة عن األخرى. ال تعتبر الكنیسة 

المحّبة نوعاً من نشاط المساعدة االجتماعّیة یمكن أیضاً التنازل عنھ آلخرین، بل تعتبر 

المحّبة من صلب طبیعتھا، إنھا تعبیٌر عن جوھرھا ذاتھ، الذي ال یمكن أن تتخلّى 

عنھ17. 

ب) الكنیسة ھي أسرة هللا في العالم. في ھذه األسرة، یجب أالّ یتألم أحٌد من 

نقص في ما ھو ضرورّي. في الوقت عینھ، تتجاوز المحّبة (كاریتاس- أغابي) حدود 

الكنیسة؛ ما زال مَثل السامرّي الرحیم مقیاساً للتقویم، إنھ یفرض شمولّیة المحّبة التي 

ھ إلى من ھو في عَوز، نلتقیھ «صدفًة» (را لو 10: 31)، أّیاً كان. وفیما نحافظ  تتوجَّ
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على شمولّیة وصّیة المحّبة، نجد مع ذلك أنَّ ھناك مطلباً كنسّیاً ممیِّزاً – ذاك الذي 

یذّكر بالضبط أن في الكنیسة نفسھا كأسرة، یجب أالّ یتألّم أيُّ عضٍو ألنھ في عوز. 

كلمات الرسالة إلى الغالطّیین تسیر في ھذا المنحى: «فلُنحسن إذن إلى الجمیع ما 
دامت لنا الفرصة؛ والسّیما إلى الذین ھم شركاؤنا في اإلیمان» (6: 10). 

عدالة ومحبّة 

26. منذ القرن التاسَع عشر، أُثیر اعتراٌض ضدَّ نشاط الكنیسة في خدمة المحبة، 

اعتراٌض تطّور الحقاً بإصرار، باألخّص بواسطة الفكر الماركسّي. فقیل إن الفقراء 

لیسوا بحاجة إلى أعمال بّر، بل باألحرى إلى عدالة. فأعمال البّر – اإلحسانات - 

تشّكل بالحقیقة لألغنیاء أسلوباً للتھّرب من إحالل العدالة وإلراحة ضمیرھم، محافظین 

على مواقفھم وسالبین الفقراَء حقوقھم. فبدالً من اإلسھام في الحفاظ على األوضاع 

الراھنة، من خالل أعمال المحّبة المختلفة، یجب خلق نظام عادل، ینال الجمیُع فیھ 

ة،  حّصتھم من خیرات العالم، فال ُیحتاج إذاً من بعُد إلى أعمال المحّبة. في ھذه المحاجَّ

نقرُّ أنھ یوجد بعُض الحقیقة، ولكن كثیٌر من األخطاء أیضاً. من األكید أن نظام الدولة 

األساسّي یجب أن یقوم على نشدان العدالة، وأن ھدَف نظام اجتماعّي عادل یقوم على 

أن تؤمَّن لكّل فرد حّصُتھ من الخیر العام، مع احترام مبدإ التعاون والتكامل. ھذا ما 

أشارت إلیھ دائماً العقیدة المسیحیة بشأن الدولة وتعلیم الكنیسة االجتماعّي. من جھة 

تاریخّیة دخلت قضّیة نظام الجماعة العادل في َطور جدید مع إنشاء المجتمع الصناعّي 

في القرن التاسع عشر. رأى إنشاُء الصناعة الحدیثة انقراَض الھیكلّیات االجتماعّیة 

القدیمة، فأثار، مع جماھیر األَجراء، تبّدالً جذرّیاً في تركیب المجتمع، حیث أصبحت 

العالقة بین الرأسمال والعمل القضّیة الحاسمة، قضّیة لم تكن حتى الساعة معروفة بھذا 

الشكل. فأصبحت، من ثمَّ، ھیكلّیات اإلنتاج والرأسمال قّوًة جدیدة آلت، باستیالء قلٍة من 

الناس علیھا، بالنسبة إلى الجماھیر الكادحة، إلى حرماٍن من الحقوق، كان من الواجب 

إعالن العصیان علیھ. 
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27. من الحّق أن نقّر بأن ممّثلي الكنیسة تمّھلوا في اإلحساس بأن ھیكلّیة المجتمع 

العادلة أخذت ُتطرح بطریقة جدیدة. وتوّفر الرّواد: منھم، مثالً، المونسنیور كیتلر 

(Kettler)، مطران ماینز († 1877). ونشأت أیضاً، رّداً على الضرورات العملّیة، 

نواٍد ومنظماٌت واتحاداٌت وجماعات، وباألخّص جمعّیاٌت رھبانّیٌة جدیدة إلتزَمت، في 

القرن التاسع عشر، العمل ضدَّ الفقر واألمراض وأوضاع النقص في القطاع التربوّي. 

وسنة 1891، تدخلت السلطة التعلیمّیة الحبرّیة، فأصدر الون الثالث عشر الرسالة 

الجامعة «الشؤون الحدیثة». جاءت بعدھا، سنة 1931، الرسالة الجامعة «السنة 

األربعون» للبابا بیوس الحادي عشر. وأصدر الطوباوّي البابا یوحنا الثالث والعشرین، 
سنة 1961 الرسالة الجامعة «أّم ومعّلمة»؛ وبدوره، واجھ بولس السادس، في 

الرسالة الجامعة «ترّقي الشعوب» (1967) وفي الرسالة الرسولّیة «حول 

الثمانین» (1971)، اإلشكالّیة االجتماعّیة، التي، في ھذا الوقت، كانت قد أصبحت 
حالًة طارئة، باألخص في أمیركا الالتینّیة. ولقد ترك لنا سلفي العظیم یوحنا بولس 

الثاني ثالثّیة من الرسائل الجامعة االجتماعّیة: «العمل البشرّي» (1981)، 

و«االھتمام بالشأن االجتماعّي» (1987)، وأخیراً «السنة المئة» (1991). وھكذا، 
إزاء أوضاٍع ومعضالٍت دائمِة التجّدد تطّورت عقیدةٌ اجتماعّیٌة كاثولیكّیة، قُّدمت، سنة 

2004، بطریقة منّظمة في «مختصر عقیدة الكنیسة االجتماعّیة»·، من وضع 

المجلس الحبري عدالة وسالم. كانت الماركسّیة قد عرضت الثورَة العالمّیة وتھیئَتھا 

كتریاٍق لإلشكالیة االجتماعّیة: فأّكدت تلك العقیدة أنھ، مع الثورة وتملّك الجماعة 

لوسائل اإلنتاج الذي لحق بھا، كلُّ شيء یجب للحال أن یسیر بطریقة أخرى وفضلى. 

اضمحلَّ ذلك الحلم. في الوضع الصعب الذي نتخبط فیھ الیوم، وبسبب عولمِة 

االقتصاد، أیضاً، أصبحت عقیدة الكنیسة االجتماعّیة مرجعاً أساسّیاُ یقترح توجیھاٍت 

صالحًة إلى ما أبعد من حدودھا: إن تلك التوجیھات – إزاء التطور المتنامي – یجب 

أن ُتدَرك في الحوار مع جمیع الذین یھتّمون بجدٍّ باإلنسان والعالم. 
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28. كي نحّدد أكثر بالضبط العالقَة بین االلتزام الضروري إلحالل العدالة وتأمین 

خدمة المحبة، یجب األخُذ بالحسبان وضَعین في الواقع أساسیَّین: 

أ) نظام المجتمع والدولة العادل ھو واجُب السیاسة الجوھرّي. دولٌة ال ُتساس 

طبقاً للعدالة، تقتصر على زمرة كبیرة من السفھاء، كما قال یوماً القدیس أوغسطیُنس: 

«في الواقع، إذا فُقد العدل، فما الممالك سوى جماعات كبیرة من اللصوص؟»18. إن 

التمییز بین ما ھو لقیصر وما ھو W (را متى 22: 21)، أي التمییز بین دولة 

وكنیسة، أو، على حّد تعبیر المجمع الفاتیكانّي الثاني، استقالل األوضاع الزمنّیة19، 

ین، بل من  یرجع إلى ھیكلّیة المسیحّیة األساسّیة. ال تستطیع الدولة أن تفرض الدِّ

الواجب أن تؤّمن لھ الحرّیة، وكذلك السالَم بین مؤمني األدیان المختلفة. من جھتھا، 

تتمّتع الكنیسة، بصفتھا تعبیراً اجتماعّیاً عن اإلیمان المسیحّي، باستقاللھا؛ وبارتكازھا 

على إیمانھا، تحیا وضَعھا الجماعّي، الواجَب على الدولة احتراُمھ. القطبان متّمیزان، 

لكنھما في عالقة تبادل دائمة. 

العدالة ھي ھدُف كّل سیاسة، لكنھا أیضاً مقیاُسھا الجوھرّي. السیاسة ھي أكثر 

نان بالضبط في  من تقنّیة بسیطة لتحدید التنظیمات العاّمة: فمصدُرھا وغایُتھا متضمَّ

العدالة، وھذا ناجٌم عن طبیعة خلُقّیة: ھكذا تواجھ الدولة ال محالة السؤال: كیف تحقَّق 

العدالة في المكان والزمان؟ لكن ھذا السؤال یفترض سؤاالً آخر أكثر جذرّیة: ما ھي 

العدالة؟ تلك قضّیة تعني العقل العملّي؛ لكن كي یستطیع العقل أن یعمل باستقامة، علیھ 

أن یتنّقى على الدوام، ألنَّ عماه األخالقّي، الناجَم عن تجربة المنفعة والتسلّط اللذین 

یبھرانھ، ھو خطٌر ال یمكن أبداً استئصالھ كلّیاً. 

في ھذا المجال، تتالقى السیاسة واإلیمان. بدون شك، یتمّتع اإلیمان بطبیعة 

ممیَّزة تسّھل اللقاَء مع هللا الحّي، لقاًء یفتح أمامنا آفاقاً جدیدة، إلى ما أبعد بكثیر من 

میدان العقل الخاّص. لكّن اإلیمان، في الوقت عینھ، ھو قّوة تنّقي العقل نفسھ. بانطالقھ 

من منظور هللا، یحّرر اإلیمان العقَل من غباواتھ، وبالتالي یساعده على أن یكون ھو 
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نفسھ أفضل. یسمُح اإلیمان للعقل بالقیام بمھّمتھ على أحسن ما ُیرام وأن یمّیز ما 

یخّصھ بطریقة فضلى. ھذا ھو موقع عقیدة الكنیسة االجتماعّیة: إنھا ال ترید أن تولَي 

الكنیسَة سلطًة على الدولة. إنھا ال ترید حتى أن تفرض على من ال یقاسمونھا إیماَنھا 

نظرّیاٍت أو تصّرفاٍت تخّصھا. إنھا ترید فقط أن تسھم في تنقیة العقل وتؤّدي قسطھا، 

بحیث إن ما ھو عدٌل یمكن أن ُیعترف بھ في المكان والزمان وأن یوضع أیضاً موضَع 

التطبیق. 

عقیدةُ الكنیسة االجتماعّیة تحاّج، انطالقاً من العقِل والحقِّ الطبیعیّي، أي انطالقاً 

مّما یتوافق وطبیعَة كلِّ كائن بشرّي. وتعرف أنھ لیس من حّق الكنیسة أن تفرض ھي 

نفُسھا سیاسّیاً ھذه العقیدة: إنھا ترید أن تؤّمن تنشئة الضمائر في المیدان السیاسّي 

وُتسھم في إنماء اإلحساس بمتطلَّبات العدالة الحقیقّیة، وفي الوقت عینھ، تأمین جھوزّیة 

العمل لصالح تلك المتطلَّبات، حتى إذا تعارض ذلك مع أوضاع منفعٍة خاّصة. ھذا 

یعني أن إرساَء نظاٍم عادٍل للمجتمع والدولة، بھ ُیعطى كلُّ فرد ما یعود إلیھ، ھو واجٌب 

داً. إذا ما تعلّق األمُر بواجٍب سیاسّي، فھذا ال  أساسّي، على كّل جیٍل أن یواجھھ مجدَّ

یقع على عاتق الكنیسة المباشر. لكن، بما أنھ، في الوقت عینھ، واجٌب إنسانّي أولّي، 

فمن واجب الكنیسة أن تؤّدي مساھمًة ممیَّزة، بفضل تنقیِة العقل والتنشئِة األخالقّیة، 

كي تصبح متطلَّبات العدالة مفھومًة وممكنَة التحقیق سیاسّیاً. 

ال یمكن الكنیسة وال یجب علیھا أن تقوم بمعركة سیاسّیة كي تشید المجتمَع 

األفضَل عدالة. ال یمكنھا وال یجب علیھا أن تقوم مقام الدولة. لكن ال یمكنھا وال یجب 

علیھا كذلك أن تبقى على حدة في معركة إحالل العدالة. یجب علیھا أن تنخرط فیھا، 

عبَر المحاّجة العقالنّیة، وعلیھا أن تستحثَّ القوى الروحانّیة التي، بدونھا، ال تستطیع 

العدالة، التي تتطلّب أیضاً تجّرداً، أن تتثّبت وتتطّور. ال یمكن أن یكون المجتمع العادل 

من صنع الكنیسة، لكن یجب أن تحّققھ السیاسة. إالّ أن االلتزام من أجل العدالة، 
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االلتزاَم العامَل على انفتاح الفكر واإلرادة على متطلَّبات الخیر، یعني الكنیسة إلى حدٍّ 

كبیر. 

ب) المحّبة – كاریتاس – سوف تبقى ضرورّیة، حتى في المجتمع األكثر عدالً. 

ال نظاَم دولٍة عادالً یمكنھ أن یھمِّش خدمة المحّبة. فمن یرید أن یتحّرر من المحّبة 

یستعّد للتحّرر من اإلنسان، بصفتھ إنساناً. ولسوف یوجد دائماً عذاٌب یستدعي تعزیًة 

ومساعدة. ولسوف یوجد دائماً عزلة. كذلك، سوف یوجد دائماً أوضاُع ضرورٍة مادّیة 

تستدعي مساعدًة، بمعنى محّبٍة فعلّیٍة للقریب20. إن الدولة التي ترید تأمین كلِّ شيء 

والتي تستحوذ في ذاتھا على كلِّ شيء، تصبح في النھایة مرجعاً بیروقراطّیاً ال یمكنھ 

أن یؤّمن جوھر ما یحتاج إلیھ اإلنسان المتألم – كلُّ إنسان -: التضحیة الشخصّیة 

الملیئة بالحّب. لسنا بحاجة إلى دولة تتسلّط وتستولي على كّل شيء، بل على العكس 

من ذلك إّنا بحاجة إلى دولة تعترف برحابة صدر، وتساند، حسب مبدإ المساعدة 

والتكامل، المبادرات التي تطلقھا مختلف القوى االجتماعّیة، والتي تؤالف بین الطوعّیة 

والتقّرب من األشخاص المحتاجین إلى معونة. الكنیسة ھي واحدة من تلك القوى الحّیة: 

فیھا تحیا دینامیكّیة الحّب الذي بعثھ روُح المسیح. ھذا الحّب ال یقّدم فقط للناس مساعدًة 

مادّیة، بل أیضاً مؤاساًة وعنایًة بالنفس، مساعدًة غالباً ما تكون أكثر ضرورًة من السند 

المادّي. إن التأكید بأن الھیكلّیات العادلة تجعل من أعمال المحّبة أعماالً ُیستغنى عنھا، 

ُیخفي بالحقیقة مفھوماً لإلنسان مادّیاً: الحكم المسبَّق بأن اإلنسان یحیا «من الخبز 

وحده» (متى 4: 4؛ را تث 8: 3)، ھو اقتناٌع ُیِذلُّ اإلنسان ویتجاھل بالضبط ما ھو، 

بتمییز، األكثُر إنسانّیة. 

29. ھكذا، یمكننا اآلن أن نحّدد بأكثَر دّقًة، في حیاة الكنیسة، العالقة بین 

م،  االلتزام من أجل نظاٍم للدولة وللمجتمع عادل، من جھة، ونشاط خدمة المحّبة المنظَّ

من جھة أخرى. رأینا أن إنشاء ھیكلّیات عادلة لیس، مباشرًة من اختصاص الكنیسة، 

بل یعود إلى دائرة السیاسة، أي إلى میدان العقل المسؤول عن ذاتھ. في ذلك، مھّمة 
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الكنیسة مھّمٌة غیُر مباشرة، من حیث إنھ یعود إلیھا أن ُتسھم في تنقیة الضمیر وتوقظ 

القوى األخالقّیة التي، بدونھا، ال یمكن الھیكلّیات العادلة ال أن تبنى وال أن تعمل على 

مًدى طویل. 

إن الواجب المباشر في العمل من أجل إحالل نظام عادل في المجتمع ھو، على 

العكس، من اختصاص المؤمنین العلمانّیین. إنھم مدعّوون، باعتبارھم مواطنین في 

الدولة، إلى االشتراك شخصّیاً في الحیاة العامة. فال یمكنھم، إذاً، أن یتخلَّوا عن «العمل 

المتعّدد األشكال، االقتصادّي واالجتماعّي والتشریعّي واإلدارّي والثقافّي، الذي یھدف 

سات»21. إحدى رساالت المؤمنین  إلى تعزیز الخیر العام، تنظیمّیاً وبواسطة المؤسَّ
ھي، إذاً، أن یعطوا شكالً قویماً للحیاة االجتماعّیة، باحترامھم استقاللّیتھا الشرعّیة، 

وبمساھمتھم مع المواطنین اآلخرین، بحسب كفاءات كلٍّ منھم وتحت مسؤولّیتھم 

الخاّصة22. حتى إذا كانت تعابیُر المحّبة الكنسّیة الممیَّزةُ ال یمكنھا أبداً أن تنصھر مع 

نشاط الدولة، إالّ أنھ یصحُّ أّن على المحّبة أن تنعش وجود المؤمنین العلمانّیین بأكملھا، 

فیحَیون ثمة نشاطھم السیاسيَّ كـ «محّبة اجتماعّیة»23. 

مات خدمة المحّبة في الكنیسة مھّمتھا الخاّصة  على العكس من ذلك، تجّسد منظَّ

(opus proprium)، مھّمًة تتوافق وطبیعَتھا، وال ُتسھم فیھا بطریقة ھامشّیة، بل 

تعمل كشخٍص مسؤوٍل مباشرًة، یقوم بما یتناسب وطبیعَتھ. ال یمكن الكنیسة البّتة أن 

ماً یقوم بھ المؤمنون؛ ومن جھة  تستعفَي من ممارسة المحّبة، بصفتھا نشاطاً منظَّ

أخرى، لن یوجد أبداً وضٌع یمكن أن ُیستغنى فیھ عن محّبة كّل مسیحّي، ألن اإلنسان 

كان، وسیظلُّ أبداً، بحاجة، في ما أبعد من العدالة، إلى الحّب. 

هيكليات خدمة املحبّة العديدة 

في اإلطار االجتماعيّ الراهن. 

30. قبل أن أُحاول تحدیَد الجانب الممیَّز للنشاطات الكنسّیة في خدمة اإلنسان، أودُّ 

اآلن أن أنظر في الوضع العام لاللتزام من أجل إحالل العدالة والحّب في عالم الیوم. 
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أ) إن وسائل التواصل الجماعّي قد صّغرت، من اآلن فصاعداً، حجم كوكبنا، 

عاملًة بسرعٍة على تقریب الناس والثقافات المختلفین اختالفاً شدیداً. إذا كان ھذا 

«التعایش» یثیر غالباً عدَم تفّھم وتوّترات، إالّ أن التعّرف اآلن، بطریقة مباشرة ال 

سابق لھا وال مثیل، على حاجات الناس یمّثل باألخّص نداًء لمقاسمة وضعھم 

ومصاعبھم. كلَّ یوم، نعي أھمّیة العذاب في العالم، سبُبھ بؤٌس ماديٌّ بقدر ما ھو 

روحّي، یّتخذ أشكاالً عدیدة، رغماً عن التقّدم العظیم في مضمار العلم والتقنّیة. عصرنا 

یبحث، إذاً، عن جھوزّیة جدیدة لنصرة القریب المحتاج إلى مساعدة. لقد سبق المجمُع 

الفاتیكانيُّ الثاني وأشار إلى ذلك، بكّل وضوح: «ألن وسائل التواصل الیوَم أوفُر 

وأسرُع حتى لیمكن القوُل بأّن المسافاِت بین الناس قد قُھرت [...]، فأعمال المحّبة 

ُیمكنھا، من ثمَّ، بل یجب علیھا الیوم أن تضع نصب أعینھا حتماً جمیَع الناس وجمیَع 

الحاجات»24. 

من جھة أخرى – وفي ذلك مظھٌر لمسیرة العولمة مثیٌر، وفي الوقت عینھ 

مشّجع – إن الزمن الحاضر یضع في تصّرفنا وسائل عدیدة كي نؤّمن مساعدًة إنسانّیة 

إلخوتنا المحتاجین، ویوّفر باألخّص أسالیَب حدیثًة لتوزیع الغذاء والكسوة، وكذلك 

القتراح سكٍن واستقبال. بتجاوز حدود الجماعات الوطنّیة، یھدف االھتماُم بالقریب 

ھكذا إلى توسیع آفاقھ إلى العالم أجمع. ولقد أشار المجمُع الفاتیكانيُّ الثاني بحقٍّ إلى 

ذلك: «ومن عالمات أزمنة عصرنا، یجدُر أن ننّوه باألخص بالوعي المتنامي والمحتَّم 

سات الدولة والمنظمات اإلنسانّیة تشّجع  للتضامن بین جمیع الشعوب»25. إن مؤسَّ

المبادرات بغیة تحقیق ھذا الھدف، وذلك بإعاناٍت أو بحسوماٍت ضریبّیة للبعض، 

فتتوفَّر موارد طائلة لآلخرین. وھكذا فالتضامن الذي یؤّمنھ المجتمع المدنّي یفوق، 

بطریقة معّبرة، تضامن األفراد. 

ب) في ھذه الحال، نشأت وتطّورت، من خالل مراجع الدولة والكنیسة، أشكاُل 

سات الكنسّیة، بفضل شفافّیة وسائل عملھا  تعاوٍن عدیدة تبّین أنھا مثمرة. إن المؤسَّ
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سات المدنّیة،  واألمانة لواجب شھادتھا للحّب، تستطیع أیضاً أن تنعش مسیحّیاً المؤسَّ

بتوفیر تنسیٍق متبادل، ال بدَّ أن یعود بالنفع على فّعالّیة خدمة المحّبة26. في ھذا 

ماٌت مختلفٌة ذاُت ھدٍف خیرّي أو إحسانّي للبشر تلتزم، إزاء  اإلطار، أُنشئت أیضاً منظَّ

المعضالت االجتماعّیة والسیاسّیة القائمة، بأن توّفر حلوالً ُمرضیًة في المیدان 

اإلنسانّي. ویشّكل ظاھرًة مھمًة في عصرنا إنشاُء وانتشار مختلف أشكال التطّوع التي 

تأخذ على عاتقھا العدید من الخدمات27. أودُّ ھنا أن أوّجھ كلمة عرفان وشكر إلى 

جمیع الذین یشاركون، بطریقة أو بأخرى، في مثل ھذه النشاطات. إن تطّور مثل ھذا 

ع المرُء فقط  االلتزام، یمّثل للشباب مدرسَة حیاٍة تعلّم التضامن والجھوزّیة كي ال یتبرَّ

ببعِض الشيء، بل أن یبذل ذاتھ. في  وجھ ال–ثقافة الموت التي تعّبر عن ذاتھا 

بالمخّدرات، یتصّدى ھكذا الحبُّ الذي ال یبحث عن ذاتھ بل یتجلّى ثقافَة حیاة، 

باستعداده، بالضبط، ألن «ُیھلك نفسھ» من أجل اآلخر (را لو 17: 33 وغیرھا). 

كذلك، نشأت، في الكنیسة الكاثولیكّیة وفي كنائس وجماعاٍت كنسّیة أخرى، 

أشكاٌل جدیدة من نشاط خدمة المحّبة، وعادت نشاطاٌت أقدُم عھداً فظھرت ھي أیضاً 

في انطالقة متجّددة. إنھا أشكاٌل غالباً ما ینتھي األمُر بھا إلى عقد رباٍط ناجٍح بین 

التبشیر وأعمال المحّبة. إني أرغب في أن أؤّكد بجالء ھنا ما كتبھ سلفي العظیم یوحنا 

بولس الثاني في رسالتھ العاّمة «االھتمام بالشأن االجتماعّي»28، عندما أّكد استعداد 

الكنیسة الكاثولیكّیة للمساھمة مع منظمات خدمة المحبة في الكنائس والجماعات 

األخرى، بما أنَّ الحافَز األساسيَّ نفَسھ یحّثنا جمیعاً، وأنَّ لنا نصب أعیننا الھدَف ذاتھ، 

أال وھو: أنسنٌة حقیقّیة تتعّرف في اإلنسان على صورة هللا، وترید مساعدتھ على قضاء 

حیاة تتوافق وتلك الكرامة. وفي سبیل تطوٍر للعالم متناغم، عادت الرسالة الجامعة 

داً إلى الضرورة بأن یوّحد المسیحّیون صوتھم  «لیكونوا واحداً» وأشارت مجدَّ
والتزامھم «من أجل احترام حقوق الجمیع وحاجاتھم، وباألخّص الفقراء والمذلولین 
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والذین ال سند لھم»29. أرید أن أعّبر ھنا عن فرحي ألن تلك الرغبة وجدت في 

مجمل العالم َرجَع صًدى واسعاً، من خالل مبادرات عدیدة. 

الجانب املميَّز لنشاط خدمة املحبّة في الكنيسة 

31. تزایُد المنظمات المتنّوعة التي تلتزم العمل لصالح اإلنسان في مختلف حاجاتھ 

نجد لھ شرحاً، في حقیقة األمر، في أن واجب محّبة القریب قد حفره الخالق في طبیعة 

اإلنسان نفسھا، إالّ أن ھذا التنامي ینجم أیضاً عن حضور المسیحّیة في العالم، فھي 

تثیر على الدوام وتفّعل ذلك الواجب، الذي غالباً ما غشیتھ ظلمٌة كثیفٌة عبر التاریخ. إن 

إصالح الوثنّیة الذي حاولھ اإلمبراطور یولیانس الجاحد لیس سوى مثاٍل أولّي عن تلك 

الفّعالّیة. بھذا المعنى، تمتدُّ قّوة المسیحّیة إلى ما أبعد من حدود اإلیمان المسیحّي. لذلك، 

فإنھ من المھّم جّداً أن یحافظ نشاط خدمة المحّبة في الكنیسة على كّل بھائھ وال یذوب 

في منظمة مشتركة للمساعدة، فیصبح مجّرَد شكٍل آخر من أشكالھا. فما ھي، إذاً، 

العناصر األساسّیة التي تؤلّف جوھر المحّبة المسیحّیة والكنسّیة؟ 

أ) وفقاً للمثال الذي یعطیھ مثُل السامرّي الرحیم، المحّبة المسیحّیة ھي قبل الكّل 

مجّرُد جواٍب عّما یشّكل، في وضٍع معّین، ضرورًة مباشرة: الجیاع یجب أن ُیسدَّ 

جوعھم، والعراةُ أن ُیكَسوا، والمرضى أن ُیعتنى بھم كي یتماثلوا للشفاء، والسجناُء أن 

ُیؤتى إلیھم، إلخ. إن منظمات خدمة المحّبة في الكنیسة، بدًءا بكاریتاس (األبرشّیة 
والوطنّیة والدولّیة)، علیھا أن تسعى كلَّ جھدھا كي تتوّفر الوسائُل الضرورّیة، 

باألخّص الرجاُل والنساُء الذین یأخذون على عاتقھم مثل تلك المھّمات. في ما یخّص 

الخدمة التي تؤّدى إلى المتألّمین، من الضرورّي جّداً التمّتُع بكفاَءٍة مھنّیة: یجب على 

معالجي المرضى أن ینشَّأوا بطریقة تؤّھلھم للقیام بالخدمة المناسبة في الوقت 

المناسب، مع االلتزام أیضاً بمتابعة العنایة. الكفاءة المھنّیة ھي من أولى الضروریات 

األساسّیة، لكنھا وحدھا ال یمكن أن تكفي. ألن األمر، في الواقع، یتعلّق بكائناٍت 

بشرّیة، والكائنات البشرّیة بحاجة دائماً إلى شيٍء یسمو على العنایات الصحیحة تقنّیاً. 
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إنھم بحاجة إلى إنسانّیة. إنھم بحاجة إلى عنایة تنبع من القلب. األشخاُص العاملون في 

سات الكنیسة لخدمة المحّبة یجب أن یتمیَّزوا بأنھم ال یكتفون بأن یؤّدوا بمھارٍة  مؤسَّ

عمالً مناسباً في حینھ، بل أن یتكّرسوا للغیر بعنایاٍت تنبع من القلب، بحیث یتمكن 

اآلخُر بأن یختبر ثراَء إنسانّیتھم. لذلك، عالوًة على التھیئة المھنّیة، من الضرورّي أن 

یتلّقن ھؤالِء األشخاُص أیضاً، وبخاّصة، «تنشئَة القلب»: یجدر بأن ُیقادوا إلى اللقاء 

مع هللا في المسیح، الذي یحّرك فیھم الحبَّ ویفتح ذھنھم على الغیر، فال تعود محبُتھم 

للقریب، من بعُد، فرضاً، إذا صحَّ التعبیر، من الخارج، بل نتیجٌة نابعٌة من إیمانھم 

العامل في الحّب (را غل 5: 6). 

ب) نشاط المحّبة المسیحّي یجب أن یتمّتع باالستقالل عن األحزاب والمذھبّیات. 

فھو لیس وسیلًة لتبدیل العالم بطریقة مذھبّیة، وال في خدمة استراتیجّیات عالمّیة، بل 

ھو إطالُق عمل الحّب، في المكان والزمان المناسبین، الحبِّ الذي یحتاج إلیھ اإلنسان 

على الدوام. العصُر الحاضر، باألخّص منذ القرن التاسع عشر، سیطرت علیھ تّیارات 

مختلفة من فلسفة التطّور كان من أكثر أنواعھا تطّرًفا الماركسّیة. جزٌء من 

االستراتیجّیة الماركسّیة یقوم على مبدإ اإلفقار: فالماركسّیة تؤّكد أن َمن كان في موقع 

سلطة ظالمة وساعد اإلنسان بمبادرات محّبة، یخدم بالفعل ذاك النظام الظالم، مظھراً 

، إذاً، العودةُ  إّیاه وكأنھ ُیطاق، إلى حدٍّ ما، على األقّل. وھكذا ُتلجم الطاقُة الثورّیة وُتَصدُّ

إلى عالم أفضل. وبالتالي، ُتعاَرُض المحّبُة وُتھاَجم، باعتبارھا أسلوًبا للمحافظة على 

الوضع الراھن (statu quo). في الحقیقة، إنھا لفلسفة الإنسانّیة. فاإلنسان العائُش في 

ى بھ لمولوخ (Moloch) المستقبل – مستقبٍل یبقى تحقیقُھ الفعليُّ  الحاضر یضحَّ

ز بالتخلّي،  مشكوكاً في أمره، على األقّل. في الحقیقة، إن أنسنة العالم ال یمكنھا أن تعزَّ

في الوقت الحاضر عن التصّرف بطریقة إنسانّیة. ال یمكن أن ُنسھم في بناء عالم 

أفضل إالّ بعمل الخیر، حاالً وشخصّیاً وبشغف، حیثما یمكن ذلك، وبقطع النظر عن 

استراتیجّیات ومناھَج حزبّیة. إن برنامج المسیحّي – برنامَج السامرّي الرحیم، برنامَج 
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یسوع – ھو «قلٌب یرى». ھذا القلب یرى أین الحبُّ ضروريٌّ ویعمل بموجب ذلك. 

بالطبع، إلى طواعّیة الفرد، عندما تأخذ الكنیسة على عاتقھا نشاط خدمة المحّبة 

ساٍت  كمبادرٍة جماعّیة، یجب أیضاً أن تنضمَّ برامُج وتوّقعاٌت ومساھماٌت مع مؤسَّ

أخرى شبیھة. 

ج) عالوًة على ذلك، یجب أالّ تكون المحّبة وسیلًة في خدمة ما یسّمى الیوم 

التبشیر لالھتداء (prosélytisme). الحبُّ مجانّي. وال یمكن أن ُیستخدم للبلوغ إلى 

أھداف أخرى30. وھذا ال یعني مع ذلك أن نشاط المحّبة یجب أن یتجاھل، إذا صحَّ 

التعبیر، هللا والمسیح. فالقضّیة ھي دوماً قضّیة اإلنسان بأكملھ. وغالباً بالضبط ما یكون 

غیاُب هللا ھو المصدُر األعمُق للعذاب. من یمارس المحّبة باسم الكنیسة لن یعمل أبداً 

، في نقاوتھ ومّجانّیتھ، ھو  على فرض إیمان الكنیسة على اآلخرین. إنھ یعرف أن الحقَّ

أفضل شھادة نؤّدیھا W الذي نؤمن بھ والذي یحّثنا على المحّبة. یعرف المسیحّي، 

عندما یحین الوقت، أن یتحدَّث عن هللا، ویعرف متى یحّق أالّ یتحّدث، فال یدُع إالّ 

الحبَّ یتحدَّث. ویعرف أن هللا محّبة (را 1 یو 4: 8)، ویتجلّى حضوُره بالضبط في 

األوقات التي ال عمَل آخر فیھا ُیعمل سوى الحّب. ویعرف – عودًة منا إلى القضّیة 

السابقة – أن احتقار الحّب ھو احتقاٌر W ولإلنسان ومحاولٌة للتخلّي عن هللا. إذاً، إن 

أفضل دفاع عن هللا واإلنسان یكمن حّقاً في الحّب. إن مھّمة منظمات خدمة المحّبة في 

الكنیسة ھي أن توّطد مثل ھذا الوعي في أعضائھا، بحیث یصبحون بأعمالھم – كما 

بأقوالھم وصمتھم ومثالھم – شھوداً للمسیح ذوي مصداقّیة. 

املسؤولون عن عمل الكنيسة في خدمة املحبّة 

32. أخیراً، یجب أیضاً أن نلفت النظر إلى المسؤولین عن عمل الكنیسة في خدمة 

المحّبة، السابِق ذكرھم. في التأمالت السابقة، تبّین بجالء، من اآلن فصاعداً، أن 

المسؤول الحقیقّي في مختلف المنظمات الكاثولیكّیة القائمة بخدمِة محّبٍة ھو الكنیسُة 

نفُسھا – وذلك، على جمیع األصعدة، بدًءا من الرعایا، مروراً بالكنائس الخاّصة، 
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بلوغاً إلى الكنیسة الجامعة. لذلك، كان من أفضل األمور مناسبًة أن ُینشىَء سلفي 

م بولس السادس المجلس الحبرّي «قلٌب واحد»(Cor unum) كمرجعّیة في  المكرَّ

الكرسّي الرسولّي مسؤولٍة عن التوجیھ والتنسیق بین المنظمات وأنشطة المحّبة التي 

تعّززھا الكنیسة الجامعة. فینجم، إذاً، عن ھیكلّیة الكنیسة األسقفّیة، أن المطارنة، في 

الكنائس الخاّصة، بصفتھم خلفاء الرسل، قد أوكلت إلیھم المسؤولیة األولى، الیوم 

أیضاً، في تفعیل البرنامج المشار إلیھ في سفر أعمال الرسل (را 2: 42-44): إن 
الكنیسة، بصفتھا أسرَة هللا، علیھا أن تكون الیوَم كاألمس، مكاناً للتعاون المتبادل، وفي 

الوقت عینھ، مكاناً لالستعداد ألن تخدم أیضاً األشخاص، الذین لیسوا منھا، والمحتاجین 

إلى عون. في أثناء رتبة السیامة األسقفّیة، تسبق الوقت المعیَّن للتكریس بضعُة أسئلة 

ُتطرح على المرشَّح، حیث ُتذكر عناصُر مھّمتھ الجوھرّیة، وحیُث یذكَّر بواجب خدمتھ 

المستقبلّیة. في ھذا اإلطار، یعُد المتقّدُم إلى السیامة، بصراحة ووضوح، بأن یكون، 

باسم الرّب، حسَن االستقبال، رحیماً نحو الفقراء ونحو جمیع المحتاجین إلى سند 

ومعونة31. في القوانین المتعلّقة بالخدمة األسقفّیة، ال تدرس«مجموعة الحّق 

القانونّي»، بصراحٍة، المحّبة وكأنھا میداٌن ممّیٌز للنشاط األسقفّي، لكنھا تعرض فقط، 
بطریقة عاّمة، مھّمة األسقف القائمة على تنسیق مختلف أعمال الرسالة مع الحفاظ 

على طابعھا الخاّص32. إالّ أن «دلیل خدمة األساقفة الراعوّیة» قد تعّمق حدیثاً، 

بطریقة أكثر واقعّیة، في واجب المحّبة، بصفتھا مھّمًة جوھرّیًة من مھّمات الكنیسة 

الجامعة، ومن مھّمات األسقف في أبرشّیتھ33، وأشار إلى أن ممارسة المحّبة ھي 

عمل الكنیسة بصفتھا تلَك، وأنھا تشّكل، ھي أیضاً، جزًءا من جوھر رسالتھا األصلّیة، 

بالمستوى نفسھ الذي تّتسم بھ خدمة الكلمة واألسرار34. 

33. بشأن المساعدین الذین یتّممون حسّیاً عمل المحّبة في الكنیسة، فلقد سبَق وقیل 

المھّم: یجب أالّ یستوحوا خدمتھم من مذھبّیات إصالح العالم، بل أن یكونوا، إذاً، 

أشخاصاً أثار مشاعَرھم، قبل الكّل، حبُّ المسیح، أشخاصاً استولى المسیُح على قلبھم 
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بحّبھ، موقظاً فیھ حّب القریب. المقیاس الذي ُیلھُم عملھم یجب أن یكون التأكیُد الوارد 

في الرسالة الثانیة إلى الكورنثّییین: «إن محّبة المسیح تحّثنا» (5: 14). إن الوعَي 
بأنَّ َهللا بذل، في المسیح، نفَسھ من أجلنا حتى الموت، یجب أن یحملنا على أالّ نحیا من 

بعُد لذواتنا، لكن من أجلھ ومعھ ألجل اآلخرین. من أحبَّ المسیح أحبَّ الكنیسة، 

وأرادھا أن تكون على الدوام أكثر تعبیراً وأداًة للحّب المنبعث منھ. إن المساھَم في أّي 

منظمة كاثولیكّیة لخدمة المحبة یبغي أن یعمل مع الكنیسة، ومن ثمَّ مع األسقف، كي 

ینتشر حبُّ هللا في العالم. وبالمشاركة في وضع الحّب موضع التنفیذ من ِقَبل الكنیسة، 

یرید أن یكون شاھداً W وللمسیح؛ ولذلك، بالضبط، یرید أن یعمل الخیَر للناس مّجاناً. 

34. إن االنفتاح الداخليَّ على البعد الجامع (الكاثولیكي) للكنیسة ال یمكن إالّ أن یھّیىَء 

المساعد كي یعیش بتناغٍم مع المنظمات األخرى لخدمة مختلف أشكال الحاجة؛ إالّ أن 

ھذا یجب أن یتحّقق في احترام الجانب الممیَّز للخدمة التي طلبھا المسیُح من تالمیذه. 

في نشیده عن المحّبة (را 1 كو 13) یعلّمنا القدیس بولس أن المحّبة ھي على الدوام 

أكثر من نشاط عادّي: «ولو بذلُت جمیَع أموالي إحساناً للجیاع، ولو أسلمُت جسدي 

الُٔحرق، ولم تكن فّي المحّبة، فال أنتفع شیئاً». ھذا النشید یجب أن یكون «الشرعة 

العظمى» (Magna Carta) لمجمل الخدمة الكنسّیة. ففیھ اخُتصرت كلُّ األفكار 
التي توسعُت فیھا عن الحّب، على مدى ھذه الرسالة الجامعة. یبقى العمُل الحسيُّ 

ناقصاً، إذا لم ُیلمس فیھ الحبُّ لإلنسان، حبٌّ یتغّذى من لقاِء المسیح. إن المشاركة 

العمیقة والشخصّیة في حاجات الغیر وعذاباتھم، تصبح ھكذا طریقًة للمشاركة معھ: 

ولكي ال ُیِذلَّ العطاُء اآلخر، یجب أن أعطَیھ لیس فقط شیئاً مني، بل أن أبذَل أنا ذاتي، 

یجب أن أكون حاضراً في العطاء، بصفتي إنساناً. 

35. ھذه الطریقة الحّقة في الخدمة تجعل من القائم بھا متواضعاً. فھو ال یتولّى موقف 

تفّوٍق إزاء اآلخر، حتى إذا كان وضع ھذا األخیر حقیراً، في الوقت الراھن. لقد أخذ 

المسیُح المحلَّ األخیَر في العالم – الصلیب – وبالضبط، بواسطة ذلك التواضع الفائق، 
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افتدانا، وما زال على الدوام یساعدنا. من یستطیُع المساعدة، یقرُّ بأنھ ھو أیضاً حّقاً 

ُیساعد بھذه الطریقة. القدرة على المساعدة لیست ال استحقاقاً منھ وال موضع كبریاء. 

ھذه المھّمة ھي نعمة. بقدر ما یعمل المرُء من أجل اآلخرین، بالقدر عینھ یفقھ ویتبّنى 

كالَم المسیح: «إّنا عبیٌد بّطالون» (لو 17: 10). إنھ یقّر، في الواقع، بأنھ یعمل ال من 

منطلق تفّوق أو فّعالیة شخصّیة أعظم، بل ألن الربَّ ھو المعطي. وأحیاناً، إن المزیَد 

من الحاجات وحدوَد عملھ الخاّص یمكن أن تعّرضھ لتجربة الیأس. فحینئٍذ سیأتیھ 

العون حّقاً من یقینھ بأنھ لیس، في النھایة، سوى أداٍة بین یدي الرّب؛ فیتحّرر ھكذا من 

االّدعاء بأن علیھ أن یحّقق شخصّیاً ومنفرداً التحسین الضرورّي للعالم. وبتواضع، 

یعمل المرُء ما یمكنھ عملھ، وبتواضع یولي أمر الباقي للرّب. هللا ھو الذي یسوُس 

العالم ال نحن. نحن نقّدم لھ فقط خدماتنا، بقدر اإلمكان، وعلى قدر ما یزّودنا بھ من 

قّوة. إالّ أن عمَل الممكن، وبالقّوة المتوّفرة لدینا، تلك ھي المھّمة التي تحفظ خادَم الرّب 

األمین في حركة دائمة: «إن محّبة المسیح تحّثنا» (2 كو 5: 14). 

36. إن اختبار ضخامة الحاجات یمكنھ، من جھة، أن یدفع بنا نحو مذھبّیة تّدعي أنھا 

تنّفذ ھي اآلن، ما ال یحصل علیھ، على ما یظھر، هللاُ نفُسھ الذي یسوُس العالم، أال 

وھو: الحلُّ الشامُل لجمیع المعضالت. من جھة أخرى، یمكن ذلك االختبار أن یصبح 

تجربة للخلود إلى الخمول، باالستناد إلى الشعور بأن ال شيء یمكن فعلھ، مھما كان 

األمر. في ھذا الوضع، یشكل االتصاُل الحيُّ بالمسیح السنَد الحاسم للبقاء في سواء 

السبیل: عدُم السقوط في كبریاٍء یحتقر اإلنسان، كبریاٍء، في الواقع، ال یبني، بل 

باألحرى یھدم؛ وعدُم االستسالم للخنوع الذي یعوقنا عن االنقیاد للحّب، وبالتالي، عن 

خدمة اإلنسان. فتصبح الصالةُ ھنا إلحاحاً كليَّ الواقعّیة، ألنھا وسیلٌة كي نستمدَّ على 

الدوام مجّدداً، قّوَة المسیح. من یصلّي ال یضیع وقتھ، حتى إذا بان في الوضع إلحاٌح 

حقیقيٌّ وكأنھ یستدعي فقط العمل. التقوى ال ُتضعف مكافحة الفقر أو حتى مكافحَة 

بؤس القریب. تمّثل الطوباوّیة تریزا دي كالكوتا مثاالً كلّي الوضوح بأن الوقَت 
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َس W في الصالة ال یؤذي فّعالّیة الحّب نحو القریب ونشاطھ فحسب، بل إنھ ھو  المكرَّ

حّقاً مصدُره الذي ال ینضب. في الرسالة، بمناسبة صوم العام 1996، كتبت الطوباوّیة 

إلى مساعدیھا العلمانّیین: «إّنا بحاجة إلى ھذه الصلة الوثیقة مع هللا في حیاتنا الیومّیة. 

وكیف الحصول علیھا؟ - بواسطة الصالة». 

37. حان الوقت كي نعود ونؤكد أھمّیة الصالة إزاء النشاطّیة والدنیوّیة اللتین 

تسیطران على العدید من المسیحّیین المنخرطین في عمل خدمة المحّبة. من األكید أن 

المسیحّي المصلّي ال یّدعي تبدیل خطط هللا وال أن یصلح ما سبق هللاُ ورآه. إنھ یسعى 

باألحرى للقاء أبي یسوع المسیح، ضارعاً إلیھ بأن یحلَّ فیھ وفي عملھ بمعونة روحھ. 

إن األلفة مع هللا في شخصھ واالستسالم لمشیئتھ یحوالن دون انحطاط اإلنسان، 

وتخلّصانھ من سجن عقائَد تعصبّیة وإرھابّیة. إن موقفاً دینّیاً أصیالً یجّنب اإلنساَن من 

أن ینّصب نفسھ حكماً على هللا، مّتھماً إّیاه بأنھ یسمح بالبؤس دون الشعور بأّي رأفة 

على خالئقھ. لكن المّدعي بأنھ یحارُب هللا دفاعاً منھ عن منفعة اإلنسان، فعلى من 

یستطیع االتكال عندما یظھر العمُل اإلنسانيُّ عاجزاً؟ 

38. من األكید أن أیّوَب یستطیع التفّجَع أمام هللا بسبب العذاِب غیِر المدَرك وغیِر 

ر ظاھرّیاً السائِد في العالم. فأّیوب تحّدث ھكذا عن عذابھ: «من لي بأن أعلَم  المبرَّ

َم ما یقوُل لي. أبعظمة جبروتھ  م إلى منصبھ... وأعرَف كلماِت إجابتة وأتفھَّ وأجَده فأَتقدَّ

ع منھ. أتحّیُر بحضرتھ. فإّن هللا قد أوھن قلبي والقدیَر  یحاّجني؟... لذلك أتأّمل فأتفزَّ

رّوعني» (23: 3، 5-6، 15-16). غالباً ما ال ُنعطى أن نعرف السبب الذي ألجلھ 

یضبط هللا ذراعھ بدالً من أن یتدّخل. على كلِّ حال، إنھ ال یمنعنا من أن نصرخ 

كیسوَع على الصلیب: «إلھي، إلھي، لماذا تركتني؟» (متى 27: 46). في حوار 

صالة، علینا أن نبقى أمام وجھھ مع ھذا السؤال: «حتى متى، أیھا السیُد القّدوُس 

، ال تقضي؟» (رؤ 6: 10). ھو ذا القدیس أوغسطینس یعطي لعذابنا جواب  والحقُّ

اإلیمان: «إذا فھمَت هللا، فلیس إذاً ھو هللا»35. ال یستطیع احتجاُجنا أن یتحّدى هللا، أو 
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أن یلمح إلى أن فیھ خطأً وضعفاً والمباالة. مستحیٌل على المؤمن أن یفّكر في أن هللا 

عاجٌز أو «نائم» (1مل 18: 27). أو باألحرى، صحیٌح أّن حتى صراخنا، كالصراخ 

على شفتي یسوع وھو على الصلیب، ھو الوسیلة القصوى واألعمق كي نؤكد إیماننا 

بقدرتھ المطلقة. أجل، ما زال المسیحّیون یؤمنون بـ «لطف هللا ومحّبتھ للبشر» (تي 

3: 4)، على الرغم من جمیع عدم تفّھم العالم المحیط بھم وجمیع االلتباسات. وفیما ھم 

غائصون، كسائر الناس أجمعین، في التشّعب المأسوّي ألحداث التاریخ، یظلّون مع 

ذلك ثابتین في الیقین بأن هللا أٌب یحّبنا، حتى إذا كّنا نعجز عن إدراك صمتھ. 

39. اإلیمان والرجاء والمحّبة تتواَءم. یتأّصل الرجاُء عملّیاً في فضیلة الصبر، الذي ال 

ینعدم في الخیر وال حتى إزاء فشل ظاھر، وفي فضیلة التواضع، الذي یقبل سرَّ هللا 

ویولیھ الثقة حتى في الظلمة. اإلیماُن ُیظھر لنا هللا الذي أعطانا ابنھ ویثیر فینا ھكذا 

الیقین الظافر بأنھ لصحیح التأكید: إن هللا محّبة. بھذه الطریقة یحّول اإلیمان عدم 

صبرنا وشكوكنا إلى رجاٍء أكیٍد بأن هللا یمسك العالم بین یدیھ، وأنھ یغلب، على الرغم 

من الظلمات جمیعھا، كما یوحي بذلك سفر الرؤیا في النھایة، بطریقة ساطعة الضیاء، 

من خالل صَوره المؤّثرة. إن اإلیمان، الذي یعي حبَّ هللا المتجلّي في قلب یسوَع 

المطعوِن على الصلیب، یبعث بدوره على الحّب. إنھ النوُر – وبالحقیقة النوُر الوحید 

داً عالماً یغمره الظالم، والذي یھبنا الشجاعة فنحیا ونعمل.  – الذي ینیر بال انقطاع مجدَّ

الحبُّ ممكن، وبوسعنا أن نضعھ موضع التنفیذ، ألّنا مخلوقون على صورة هللا. بھذه 

، بھذه  الرسالة العامة الحاضرة، ھوذا ما أرید أن أدعوكم إلیھ: ان نحیا الحبَّ ونشعَّ

الطریقة، نوَر هللا على العالم. 

 خـاتـمـة 

لنَّ أخیراً القدیسین، أولئك الذین مارسوا المحّبة بطریقة مثالّیة. یّتجھ فكُرنا  40. لنتأمَّ

باألخّص الى القدیس مرتینوس، أسقف تور (Tours)(†397)، الذي كان قبالً جندّیاً، 

ثم أصبح ناسكاً فأسقفاً: إنھ ُیظھر، على غرار إیقونة تقریباً، القیمة التي ال بدیل لھا 
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لشھادة المحّبة الفردّیة. عند أبواب أمیان (Amiens)، یتقاسم مرتینوس رداَءه مع 

فقیر: فظھر لھ یسوُع نفُسھ، لیالً، في ُحلم مكتسیاً ذلك الرداء، كي یؤكد القیمة الدائمة 

لكالم اإلنجیل: «كنُت عریاناً فكسوتموني... إّن كلَّ ما صنعتموه إلى واحٍد من إخوتي 

ھؤالء، إلى واحٍد من األصاغر، فإلّي قد صنعتموه» (متى 25: 36، 40)36. في 

تاریخ الكنیسة، كم یمكننا أن نذكر من شھاداٍت للمحّبة أخرى! ُتظھر الحركُة النسكّیة 

كلّھا، منذ مبادئھا مع القدیس أنطونیوس، األباتي (†356)، ممارسًة عظیمُة لخدمة 

المحّبة نحو القریب. ففي «الوجھ إلى الوجھ» مع هللا المحّبة، یشعر الناسُك بالضرورة 

الملّحة كي یحّول حیاتھ كلَّھا خدمًة للقریب، عالوًة على خدمة هللا. یمكن أن نشرح 

ھكذا األبنیة الكبرى لالستقبال والمساعدة والعنایات التي أُنشئت إلى جانب األدیار. 

سة قبل  وھذا یشرح أیضاً مبادرات الترقیة اإلنسانّیة والتنشئة المسیحّیة العظیمة، المكرَّ

الكّل لألكثر فقراً، الذین أخذتھم على عاتقھا أوالً، الرھبناُت النسكّیة والمتسّولة، ثمَّ 

سات الدینّیة للرجال والنساء، وذلك على مدى تاریخ الكنیسة. إّن قّدیسین  مختلُف المؤسَّ

من أمثال فرنسیس األسیزي، وإغناطیوس دي لَوّیوال، ویوحنا هللا، وكمیل دي لیلّي، 

ومنصور دي بول، ولویز دي مارّیاك، وجوزف ب. كوتولینغو، ویوحنا بوسكو، 

ولویس أوریون، وتریزا دي كالكوتا – ونقتصر على ھذه األسماء – ما زالوا أمثلة 

باھرة للمحّبة االجتماعّیة في خدمة جمیع الناس ذوي اإلرادة الصالحة. القّدیسون ھم 

حاملو النور الحقیقّیون في التاریخ، ألنھم رجاُل ونساُء إیمان ورجاٍء ومحّبة. 

41. بین القدّیسین، تحتلُّ مریم المقام األسمى، مریُم أمُّ الرّب ومرآة كّل قداسة. في 

إنجیل لوقا، نراھا تلتزم خدمة المحّبة نحو نسیبتھا ألیصابات، فتمكث عندھا «نحو 
ثالثة أشھر» (1: 56)، كي تخدمھا في المرحلة األخیرة من حَبلھا. فقالت بمناسبة تلك 

الزیارة: «تعظم نفسي الرّب» (لو 1: 46). إنھا تعّبر ھكذا عن كلِّ منھج حیاتھا: أالّ 

تضع ذاتھا في الوسط، لكن أن تخلي المكاَن W، تالقیھ سواء أكان في الصالة أم في 

خدمة القریب – حینئٍذ فقط یصبح العالُم صالحاً. مریُم عظیمٌة ألنھا بالضبط ال ترید 
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سوى أن تكون أمًة للرّب (را لو1: 38، 48). تعرف أنھا ُتسھم في خالص العالم، 

لیس بتتمیم عملھا، لكن فقط بوضع ذاتھا كلّیاً في تصّرف مبادرات هللا. إنھا امرأة 

رجاء: فقط ألنھا تؤمن بوعود هللا وتنتظر خالص إسرائیل؛ یمكن المالُك أن یأتَي إلیھا 

ویدعَوھا إلى الخدمة الحاسمة لتنفیذ تلك الوعود. إنھا امرأة إیمان: «طوبى للتي 

آمنت»، قالت لھا ألیصابات (لو 1: 45). نشیُد «تعّظم نفسي 

الرّب...» (Magnificat) – صورةٌ لنفسھا، إذا صّح التعبیر – موّشى كلّیاً بخیوٍط 
س، خیوط مستلٍّة من كالم هللا. فیتجلّى لنا ھكذا أن مریم، في كالم هللا،  من الكتاب المقدَّ

ھي حّقاً في بیتھا، تخرج منھ وتدخل إلیھ، بطبعّیة فائقة. إنھا تتكلّم وتفّكر بواسطة كالم 

هللا؛ كالم هللا یصبح كالَمھا، وكالُمھا ینبع من كالم هللا. عالوًة على ذلك، یظھر ھكذا 

أن أفكارھا تتناسق وكالَم هللا، وأن إرادتھا تقوم على أن ترید مع هللا. ولّما كان كالُم هللا 

نافذاً عمیقاً في ذاتھا، أمكن أن تصبح أمَّ الكلمة المتجّسد. أخیراً، مریُم امرأةٌ تحّب. 

كیف یمكن أن یكون غیُر ذلك؟ كمؤمنٍة تفكر، في إیمانھا، بأفكار هللا، وترید مع إرادة 

هللا، ال یمكن إالّ أن تكوَن امرأًة تحّب. إّنا نشعر بذلك من خالل حركاتھا الصامتة، التي 

تستند إلیھا روایاُت أناجیل الطفولة. نرى محبتھا في اللطف الذي تتحلّى بھ في قانا 

فتشعر بَحرج العروَسین وتخبر بھ یسوع. نراه في التواضع الذي بھ تقبل بأن ُتھَجر في 

فترة حیاة یسوَع العلنّیة، عارفًة أن ابنھا یجب أن یؤّسس أسرًة جدیدًة، وأن ساعَة أّمھ 

سوف تأتي فقط ساعًة الصلیب التي ستكون ساعَة یسوع الحقیقّیة (را یو2: 4؛ 13: 

1). حینئٍذ، بعد أن یھرب التالمیذ ستلبث ھي تحت الصلیب (را یو9: 25-27)؛ في 

ما بعد، ساعَة العنصرة، سوف یجتمع التالمیذ حولھا منتظرین الروح القدس (را أع1: 

 .(14

42. سیرة القّدیسین ال تحوي فقط سیرة حیاتھم األرضّیة، بل أیضاً حیاَتھم وعمَلھم في 

هللا بعد مماتھم. عند القّدیسین یصبح من الواضح أنَّ من یسیر نحو هللا ال یبتعد عن 

البشر، بل على العكس من ذلك یصبح حّقاً قریباً منھم. وال نرى ذلك أحسن مّما نراه 
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في مریم. قوُل المصلوب للتلمیذ – یوحنا، ومن خاللھ، لجمیع تالمیذ یسوع: «ھي ذي 

أمُّك» (یو19: 27) – أصبح، على مرِّ األجیال، حقیقة تأّكدت على الدوام. في الواقع، 

أصبحت مریُم أّم    َ جمیع المؤمنین. فنحو حنانھا الوالدّي، كما نحو طھارتھا وجمالھا 

البتولییَّین یّتجھ الناس في كّل األزمان وفي كلِّ أرجاء العالم، في حاجاتھم وآمالھم، في 

أفراحھم وعذاباتھم، في وحدتھم كما في المقاسمة الجماعّیة أیضاً. ویختبرون، بدون 

انقطاع، ھبة حنانھا، والمحّبة التي ال تنضب النابعة من أعمق أعماق قلبھا. إّن ما 

ُیھدى إلیھا من شھادات عرفان الجمیل في كلِّ األقطار وكلِّ الثقافات یعبِّر عن اإلقرار 

بذلك الحّب الطاھر الذي ال َینشُد ذاتھ، بل یرید الخیَر فقط. ویعّبر، كذلك، تعّبُد 

المؤمنین عن الحْدس األكید الذي ُیلھم طریقًة تجعل ذلك الحبَّ ممكناً: وذلك، بفضل 

أوثق اتحاٍد مع هللا، مّكنھا من االستسالم كلّیاً كي یغمرھا – وھذا شرٌط یسمح لمن 

شرب من ینبوع حبِّ هللا بأن ُیصبح ھو نفسھ ینبوعاً «تفیُض منھ أنھار ماٍء 

حّي» (یو7: 38). مریُم، العذراُء، األمُّ، تبّین لنا ما ھو الحّب، ومن أین ینبع، وقّوَتھ 

الدائمَة التجّدد. إلیھا نعھد بالكنیسة وبرسالتھا في خدمة الحّب: 

یا قّدیسُة مریم، یا والدَة هللا، 

لقد منحِت العالَم النوَر الحقیقّي، 

یسوَع، ابنِك – ابِن هللا. 

 ً لقد استسلمِت كلّیا

إلى صوت هللا 

فأصبحِت ھكذا ینبوعَ 

الحناِن الفائِض منھ. 

أِرینا یسوع. قودینا إلیھ. 

علّمینا أن نعرَفھ ونحبَّھ، 

كي نستطیع، نحن أیضاً، 
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أن نصیَر قادرین على حبٍّ حقیقي، 

ونكون ینابیَع ماٍء حيّ 

وسط عاَلٍم ظمآن. 

  
أعطي في رومة، بالقرب من القدیس بطرس، في 25 كانون األول 2005، في 

االحتفال بمیالد الرّب، في السنة األولى لحبرّیتي. 
† البابا بندكتوس السادس عشر 
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