
یوحنا بولس الثاني 
إرشاد رسولي 

نشر بعد مجمع األساقفة 
إلى المطارنة والكھنة والمؤمنین 

بشأن المصالحة والتوبة 
في رسالة الكنیسة الیوم 

  
یوحنا بولس الثاني 

  
أیھا اإلخوة األجالّء واألبناء األعزاء، 

السالم والبركة الرسولیة، 
  

مقدمة 
  

أصل الوثیقة ومعناھا 
1- إن المصالحة والتوبة، عندما یدور الكالم علیھما، یحمالن رجال ھذا 

العصر ونساءه على العودة مجدداً إلى الكلمات – بعد تحویلھا إلى لغة 
التخاُطب المتداولة الیوم – التي استھّل بھا مخلّصنا ومعلّمنا یسوع المسیح 

تبشیر بقولھ: " توبوا وآمنوا باإلنجیل" (1)، أعني تقّبلوا البشارة، بشارة 
المحبة، وتبني أبناء هللا وبالتالي األخّوة. 

لماذا تعود الكنیسة مجدداً إلى ھذا الموضوع وإلى ھذه الدعوة؟ 
إن الـرغـبة فـي مـعرفـة إنـسان الـیوم والـعالـم الـمعاصـر أفـضل مـعرفـة، وتـفّھمھما، 
وحـّل مـا یـواجـھھما مـن مـعضالت، وھـتك مـا یـغلّفھما مـن أسـرار، وتـمییز مـا 
یـعتمل فـیھما مـن خـیر وشـر، دفـعت، مـنذ زمـن بـعید الـكثیریـن إلـى اسـتنطاق ھـذیـن 
اإلنـسان والـعالـم. وھـذا االسـتنطاق ھـو مـن شـان الـمؤرخـین، وعـلماء االجـتماع، 
والــفالســفة، والــالھــوتــیین، وعــلماء الــنفس والــشؤون اإلنــسانــیة، والــشعراء، 

1



والـمتصّوفـین: وھـذا االسـتنطاق الـمشفوع بـالـعنایـة واالھـتمام، والـمليء فـي الـوقـت 
عینھ بالرجاء، ھو على األخص من شأن الرعاة. 

ویـعود ذلـك جـلّیاً فـي كـل صـفحة مـن صـفحات الـدسـتور الـرعـوي الـھام مـن 
المجـمع الـمسكونـي الـفاتـیكانـي الـثانـي الـمبدوء بـعبارة فـرح وأمـل، وعـلى األخـص 
فـي مـقدمـتھ المسـتفیضة، الـمألى بـالـحكم. ویظھـر، فـضالً عـن ذلـك، فـي بـعض 
الـوثـائـق الـتي نشـرھـا أسـالفـنا األجـالء، بـحكمتھم ومـحبتھم الـرعـویـة، الـذیـن تـمّیزت 

حبریاتھم بحدث تاریخي، نبوي، ھو ھذا المجمع المسكوني. 
وتـرى عـین الـراعـي، كـما یـرى سـواه مـن الـناس، أن ھـناك، بـاإلضـافـة إلـى مـا 

یتمّیز بھ العالم وأناس ھذا العصر، انقسامات كثیرة، خطیرة ومؤلمة. 
  

عالم محّطم 

2- وتظھر ھذه االنقسامات في العالقات القائمة بین األشخاص والجماعات 
وحتى بین المجموعات البشریة الكبرى: فینشب الخالف بین األمم واألمم أو 
بین البلدان المتناوئة التي تسعى جاّدة إلى السیطرة. وال یصعب االھتداء إلى 
أسباب ھذه الخالفات، أعني الصراعات التي تشتّد بالمواجھة والمشاّدة، بدالً 

من أن ُتَحل بالحوار. 
وعـندمـا یـبحث الـمراقـبون الـناشـطون فـي أسـباب ھـذه االنـقسامـات یـرون أنـھا 
تـختلف اخـتالفـاً كـبیراً: فـمن الـفوارق الـمتعاظـمة بـین الجـماعـات والـطبقات 
االجـتماعـیة والـمناطـق، إلـى الـصراعـات الـعقائـدیـة، ومـن تـضارب الـمصالـح 
االقـتصادیـة إلـى الـنزاعـات السـیاسـیة، ومـن الـتنافـر الـقبلي إلـى الـتمییز الـناشـئ عـن 
أسـباب اجـتماعـیة ودیـنیة. وھـناك، فـضالً عـن ذلـك، بـعض أمـور مـاثـلة أمـام أعـین 
الجـمیع، تـبدو كـأنـھا تـبرز وجـھ االنـقسامـات الـمثیر لـلشفقة، وھـي أمـور تـنبع مـن 
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ھـذه االنـقسامـات وتظھـر خـطورتـھا بـطریـقة ال یـمكن دحـضھا. ویـمكننا أن نـذكـر، 
بین مشاكل عصرنا االجتماعیة: 

-  امتھان حقوق اإلنسان األساسیة، والسیما حّقھ في المحافظة على الحیاة، 
وعلى حیاة كریمة. وإن أخزى ما یخزي أن ھناك سیالً من الكالم األجوف، لم 

ُیعَرف من ذي قبل، یدور في الوقت عینھ، على ھذه الحقوق ذاتھا. 
-  الحبائل المنصوبة لحّریة األفراد والجماعات، واإلغراءات التي تستھدف 

لھا، وال ُتستثنى حریة االعتراف باإلیمان الخاص المعّرضة، أكثر من سواھا، 
لالمتھان وألخطار كبیرة. 

-      مختلف أنواع التمییز العنصري والثقافي والدیني إلى ما سوى ذلك. 
-      العنف واإلرھاب. 

-      التعذیب وأسالیب القمع الظالمة، غیر المشروعة. 
-  تكدیس األسلحة التقلیدیة والنووّیة، وسباق التسلح، والنفقات الحربّیة التي 

یمكن التخفیف بھا من شقاء الشعوب المتخلّفة اجتماعّیاً واقتصادیاً. 
-  توزیع ثروات العالم ومنافع الحضارة توزیعاً غیر عادل، یبلغ ذروتھ 

بتنظیم الشؤون االجتماعیة تنظیماً، تتباعد معھ، یوماً بعد یوم، الشقة الفاصلة 
بین أحوال األغنیاء وأحوال الفقراء (2). 

وإن شـدة ھـذه االنـقسامـات تـجعل مـن الـعالـم الـذي نـعیش فـیھ، 
عالماً محّطماً في أساساتھ (3). 

والـكنیسة، وإن كـانـت ال تـؤلّـف مـع الـعالـم كـیانـاً واحـداً، وإن لـم تـكن مـن الـعالـم، 
فھـي قـائـمة فـي الـعالـم، وھـي مـعھ فـي حـوار(4)، فـال عـجب إذا مـا ظھـرت فـي 
بـنیتھا آثـار االنـقسامـات ونـتائـجھا، ھـذه االنـقسامـات الـتي یـعانـي مـنھا الـمجتمع 
البشـري. والـكنیسة، فـضالً عـن الـخالفـات بـین الجـماعـات المسـیحیة الـتي تـعصف 
بـھا مـنذ قـرون، تـعانـي، فـي ھـذه األیـام، ھـنا وھـناك فـي داخـلھا وبـین أعـضائـھا، 
مـن انـقسامـات نـاشـئة عـن اخـتالف اآلراء وتـبایـن االتـجاھـات فـي الـحقل الـعقائـدي 
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والــرعــوي (5). وتــبدو ھــذه االخــتالفــات أحــیانــاً غــیر قــابــلة لــلشفاء. وھــذه 
الـتمّزقـات، وإن بـدت، ألول وھـلة، مـذھـلة، یـمكن االھـتداء إلـى أصـولـھا لـدى 
إنـعام الـنظر، وھـي تـعود إلـى ھـذا الجـرح الـذي یـثخن صـمیم الـنفس البشـریـة. 
وھـذا مـا نـدعـوه، فـي ضـوء اإلیـمان، الخـطیئة، بـدءاً بـالخـطیئة األصـلیة الـتي 
یحـملھا كـل مـن الـناس مـعھ مـنذ مـولـده، والـمنتقلة إلـیھ كـإرٍث عـن والـدیـھ، حـتى 

الخطیئة التي یرتكبھا كلٌّ من الناس بإساءتھ استعمال ما أعطیھ من حریة. 
  

الحنین إلى المصالحة 
3- وفي الواقع أن من ینظر إلى ھذا األمر، بما ینبغي من الدقة، یرى في قلب 
االنقسام، رغبة واضحة لدى ذوي اإلرادة الصالحة والمسیحیین الحقیقیین، في 

حسم الخالفات، وتضمید الجراح، وإقامة وحدة جوھریة، على جمیع 
المستویات. وتثیر ھذه الرغبة، لدى الكثیرین، توقاً أكیداً ملّحاً إلى المصالحة 

أو "حنیناً"، وإن لم ُتستعمل ھذه الكلمة. 
إن بـعضاً مـن الـناس یـعتقدون أن ھـذا حـلم قـد یـصبح دعـوة مـالـیة إلـى تـغییر 
الـمجتمع. بـید أن سـواھـم یـرون أن ال سـبیل إلـى إدراكـھ، إالّ بـعد مـشّقة كـبیرة، 
حـتى لـكأنـھ ھـدف یـقتضي لـبلوغـھ كـثیر مـن الـتفكیر الـعمیق والـعمل الـجاّد. وفـي 
كـل حـال إن الـرغـبة فـي مـصالـحة صـادقـة، ثـابـتة، ھـي دونـما شـك، قـضیة مـن 
قـضایـا مـجتمعنا اإلنـسانـیة، تـعّبر عـنھا إرادة ال تـلین فـي الـسعي وراء السـالم. 
وھـذا أمـر فـیھ مـن اإللـحاح قـدر مـا فـي االنـقسام مـن األخـطار، رغـم مـا فـي ذلـك 

من تناقض. 
وبـعد فـال یـجوز، أن تـكون الـمصالـحة أقـل رسـوخـاً فـي الـنفس مـن االنـقسام. 
وتـكون الـرغـبة فـي الـمصالـحة أو "الـحنین" إلـیھا، والـمصالـحة عـینھا كـامـلتین، 
فـاعـلتین، عـلى قـدر مـا تـنفذان إلـى ھـذا الـتمّزق األصـلي – بـغیة إبـرائـھ- وھـو فـي 

أساس سائر التمّزقات أعني، على ما أشرنا إلیھ، الخطیئة. 
  

نظرة المجمع 

4



4- إن كل مؤسسة أو منظمة تھدف إلى خالص اإلنسان وفق غایاتھ 
األساسیة، یجب أن تتبّصر ملّیاً بأمر المصالحة لتدرك ما لھا من معنى، وكبیر 

أھمیة، وترتقب ما یصدر عنھا من نتائج ال بّد منھا للقیام بالعمل المطلوب. 
وال یـمكن كـنیسة یـسوع المسـیح أن تـھمل الـسعي إلـى ھـذا الھـدف. فھـي تجھـد 
بـنشاط األم وحـكمة الـمعلّمة، دائـبة، لـكي تـكشف فـي الـمجتمع البشـري، مـا عـدا 
عـالمـات االنـقسام، عـالمـات الـبحث عـن الـمصالـحة، وھـي عـالمـات واضـحة لـھا 
أقـوى مـدلـول. والـكنیسة تـعرف أنـھ أُعـطیت بـصورة خـاصـة الـقدرة عـلى الـمناداة 
بـما لـلمصالـحة مـن مـعنى دیـني صـحیح عـمیق وأنـھا أوكـلت إلـیھا رسـالـة لـلقیام 
بھـذه الـمناداة، وھـي فـیما تـفعل ذلـك، تـسھم فـي شـرح مـا لـقضیة الـوحـدة والسـالم 

من تعابیر ومفاھیم. 
ومـا انـفّك أسـالفـنا یبشـرون بـالـمصالـحة ویسـتحّثون عـلیھا الـناس أجـمعین وكـل 
جـماعـة أو فـئة مـنھم رأوھـا مـمّزقـة ومـقّسمة (6). وإّنـا نـحن، بـدافـع داخـلي 
وإذعـانـاً مـّنا إللـھام عـلوي – ونـحن عـلى یـقین مـن ذلـك – وتـلبیة لـنداءات الـعائـلة 
البشـریـة، أبـرزنـا مـوضـوع السـالم بـطریـقتین مـختلفتین، لـكن كـلتیھما تـلفت الـنظر 

وتسترعي االھتمام: 
أوالً بـدعـوتـنا مجـمع األسـاقـفة إلـى الجـمعیة الـعامـیة الـسادسـة، وثـانـیاً بـجعلنا 
الـمصالـحة مـحور الـسنة الـیوبـیلیة الـتي قـّررنـاھـا احـتفاالً بـذكـرى مـرور 1950 
سـنة عـلى الـفداء (7). ولـّما كـان ال بـّد مـن اخـتیار مـوضـوع یـعالـجھ المجـمع، 
وافـقنا كـل الـموافـقة عـلى الـموضـوع الـذي اقـترحـھ عـدد مـن إخـوانـنا فـي األسـقفیة، 
وھـو مـوضـوع الـمصالـحة الـواسـع، والـمرتـبط كـل االرتـباط بـموضـوع الـتوبـة 
(8). إن لـفظة تـوبـة ومـفھومـھا ال یخـلوان مـن الـتعقید. إذا ربـطناھـا بـالـتبدیـل أو 
الـتغییر الـذي تـرجـع إلـیھ األنـاجـیل، فـإن الـتوبـة تـعني الـتغییر الـذي یحـدث فـي 
أعـماق الـقلب تـحت تـأثـیر كـالم هللا وبـالـنظر إلـى الـملكوت (9). ولـكن الـتوبـة 
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تـعني أیـضاً تـغییر الـحیاة تـجاوبـاً مـع تـغییر الـقلب، وبھـذا الـمعنى إن عـمل الـتوبـة 
یـكتمل بھـذا: اعـملوا.... ثـماراً تـلیق بـالـتوبـة (10). وھـكذا تـصبح الـحیاة كـلھا 
مـطبوعـة بـطابـع الـتوبـة، تـسعى بـاسـتمرار إلـى بـلوغ األفـضل. ولـكن عـمل الـتوبـة 
ال یـكون صـحیحاً وفـاعـالً مـا لـم یـترجـم إلـى أفـعال وأعـمال تـوبـة. وبھـذا الـمعنى 
تـعني الـتوبـة فـي الـمفردات المسـیحیة الـالھـوتـیة والـروحـیة الـتقشف أي جھـد 
اإلنـسان الـعملي، الـیومـي الـرامـي، بـمسانـدة نـعمة هللا، إلـى إھـالك الـحیاة مـن أجـل 
المسـیح، وھـذه ھـي الـطریـقة الـوحـیدة إلیـجادھـا (11)، وإلـى خـلع اإلنـسان الـعتیق 
ولـبس الجـدیـد (12) وقـمع مـا ھـو جسـدي فـیھ وتـغلیب مـا ھـو روحـي (13)، 
والـتسامـي بـاسـتمرار فـوق مـا ھـو أرضـي، سـعیاً إلـى مـا ھـو فـي الـعلى حـیث 
المسـیح (14). وھـكذا تـكون الـتوبـة تـبّدالً نـابـعاً مـن الـقلب، تـترجـمھ األعـمال فـي 

حیاة المسیحیین بكاملھا. 
وتـرتـبط الـتوبـة فـي كـل مـن ھـذه الـمفاھـیم ارتـباطـاً وثـیقاً بـالـمصالـحة، ألن 
الـمصالـحة مـع هللا والـذات واآلخـریـن، تـقتضي إزالـة ھـذا الشـدخ الـكائـن فـي 
أعـماق الـنفس، وھـو الخـطیئة، وھـذا ال یـتم إالّ بـالـتحول الـباطـني أو الـتبّدل الـذي 

یثمر في الحیاة بأعمال التوبة. 
وقـد فـسحت وثـیقة المجـمع األسـاسـیة ( الـمسّماة الخـطوط الـكبرى)، الـمعّدة فـقط 
لـطرح الـموضـوع وشـرح بـعض جـوانـبھ األسـاسـیة، فـي الـمجال للجـماعـات 
الـكنیسة، حـیثما ھـي فـي الـعالـم، لـلتفكیر، طـوال سـنتین تـقریـباً فـي ھـذه الـجوانـب 
مـن الـموضـوع – أي الـتبّدل والـمصالـحة – الـتي تـھّم الجـمیع، وبـالـتالـي ألخـذ دفـع 
جـدیـد مـنھ لـلحیاة المسـیحیة والـرسـالـة. وتـعّمق الـبحث، بـعد ذلـكن لـدى إعـداد عـمل 
المجـمع إعـداداً قـریـباً، مـن خـالل أداة الـعمل الـتي أُرِسـلت إلـى األسـاقـفة ومـعاونـیھم 
فـي الـوقـت الـمناسـب، ثـم عـالـج آبـاء المجـمع، طـوال شھـر، مـع الـذي دعـوا إلـى 
حـضور االجـتماع الـخاص، الـموضـوع ومـا یـتعلّق بـھ مـن مـسائـل عـدیـدة مـختلفة، 
بـشعور عـاٍل مـن الـمسؤولـیة، وصـدر عـن الـنقاش والـدرس المشـترك والـبحث 
الـدائـب الـدقـیق مـا یشـبھ الـكنز الـكبیر الـثمین، وقـد عـرضـتھ بـاخـتصار فـي جـوھـره 

االقتراحات األخیرة. 
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وعـندمـا بـحث المجـمع األمـر، لـم یـتجاھـل أعـمال الـمصالـحة (وقـد مـّر بـعضھا 
دون أن یسـترعـي االنـتباه ألنـھ مـن األمـور الـعادیـة الـیومـیة) الـتي تـصلح، بـطرق 
مـختلفة، لـفّض الـكثیر مـن الـخالفـات، وحـسم الـكثیر مـن الـنزاعـات، وإزالـة 
االنـقسامـات، صـغیرة كـانـت أم كـبیرة، وإعـادة الـوحـدة. لـكن ھـّم المجـمع األكـبر 
كـان مـنصّباً عـلى اكـتشاف األصـل الـحقیقي الـكامـن فـي صـمیم ھـذه األعـمال 
الـمتفّرقـة. أي الـمصالـحة فـي "یـنبوعـھا"، إذا صـّح الـتعبیر، الـتي تـعمل فـي قـلب 

اإلنسان وضمیره. 
وإن مـوھـبة الـكنیسة الـخاصـة ومـیزتـھا الـفریـدة، فـي مـا یـتعلّق بـالـمصالـحة وواجـب 
إجـرائـھا عـلى كـل صـعید، تھـدفـان إلـى الـعودة بـھا دائـماً إلـى ھـذه الـمصالـحة فـي 
"یـنبوعـھا". وتـشعر الـكنیسة، بـما لـھا مـن رسـالـة خـاصـة، بـأن مـن واجـبھا أن 
تـذھـب إلـى ھـذا الـتمّزق األول، تـمّزق الخـطیئة، لتحـمل إلـیھ الـشفاء والـمصالـحة، 
وتـعید إذا صـّح الـتعبیر، الـمصالـحة األولـى الـتي ھـي الـمبدأ الـفّعال لـكل مـصالـحة 

حقیقیة. وھذا ما وضعتھ نصب عینیھا واقترحتھ من خالل المجمع. 
وقـد تحـّدث الـكتاب الـمقدس عـن ھـذه الـمصالـحة، ویـحّثنا عـلى الـسعي إلـیھا بـكل 
قـوانـا(15)، لـكنھ یـنّبھنا أیـضاً إلـى أنـھا، قـبل كـّل، عـطّیة، یـجود بـھا هللا بـرأفـتھ 
عـلى اإلنـسان (16). وتـاریـخ الـخالص – سـواء أكـان خـالص البشـر أجـمعین أم 
خـالص كـل مـن الـناس، فـي أي زمـان كـان- إنـما ھـو تـاریـخ الـمصالـحة الـرائـع، 
الـذي صـالـح فـیھ هللا اآلب الـعالـم بـدم ابـنھ الـذي صـار إنـسانـاً وبـصلیبھ، وأنـشأ 

ھكذا عائلة المصالحین الجدیدة. 
والـمصالـحة ضـروریـة، ألن الخـطیئة أحـدثـت شـدخـاً أحـدث بـدوره سـائـر أنـواع 
الشـدوخ فـي نـفوس الـناس وفـي مـا حـولـھم. ولـكي تـكون الـمصالـحة كـامـلة، فـھ 
تســتدعــي حــتماً التحــّرر مــن الخــطیئة الــتي یــجب رفــضھا فــي عــمق أعــماق 
أصـولـھا. لـذلـك یـترابـط الـتبّدل والـمصالـحة بـربـاط داخـلي مـتین، بـحیث ال یـمكن 

الفصل بینھما أو التحدث عن األول دون الثاني. 
وتحـّد المجـمع أیـضاً عـن مـصالـحة الـعائـلة البشـریـة جـمعاء، وعـن ارتـداد قـلب كـل 
مـن الـناس، وعـودتـھ إلـى هللا، مـعترفـاً بـذلـك ومـعلناً أن وحـدة البشـر ال یـمكن أن 
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تـتحقق مـا لـم یـغّیر كـل مـن الـناس مـا فـي نـفسھ. والـتغییر الـشخصي ھـو السـبیل 
الـذي ال بـّد مـنھ، والـمؤدي إلـى األلـفة بـین الـناس (17). وعـندمـا ُتـعلن الـكنیسة نـبأ 
الـمصالـحة الـمفرح أو تـقترح إجـراءھـا بـواسـطة األسـرار، فھـي تـقوم بـدور نـبويّ 
حـقاً، فتشـیر إلـى شـرور اإلنـسان الـجاریـة مـن الـینبوع الـفاسـد، وتـرشـد إلـى أصـل 
 ً االنـقسام، وتـوقـظ األمـل بـالـمقدرة عـلى الـتغلّب عـلى الـتوتـرات والـنزاعـات بـلوغـا
بھـذه الـوسـیلة إلـى األلـفة والسـالم، عـلى جـمیع مسـتویـات الـمجتمع البشـري وفـئاتـھ. 
فھـي تـحّول واقـعاً تـاریـخیاً مـطبوعـاً بـطابـع الـحقد والـعنف إلـى حـضارة مـحبة، 
وتـقّدم إلـى الجـمیع مـبدأً نـابـعاً مـن اإلنـجیل واألسـرار، ھـو مـبدأ الـمصالـحة فـي 
"یـنبوعـھا" الـتي تجـري مـنھا كـل بـادرة مـصالـحة أو عـمل مـصالـحة، حـتى عـلى 

الصعید االجتماعي. 
وسـیدور الـبحث فـي ھـذا اإلرشـاد عـلى مـثل ھـذه الـمصالـحة الـتي ھـي نـتیجة 
الـتبّدل. ذلـك أن آبـاء المجـمع – عـلى مـثال مـا حـدث فـي نـھایـة جـمعّیات المجـمع 
الـعامـة الـثالث الـسابـقة – دفـعوا ھـذه الـمّرة أیـضاً بـحصیلة عـملھم إلـى أسـقف 
 ً رومــا، وراعــي الــكنیسة جــمعاء، ورأس مــصفِّ األســاقــفة، بــوصــفھ رئــیسا
للمجــمع. فــقبلنا الــمھّمة بــطیبة خــاطــر عــلى أنــھا واجــب خــطیر مــن واجــبات 
خـدمـتنا، وھـي مـھّمة األخـذ مـن كـنز المجـمع الـعظیم، لـنقّدم لـشعب هللا، كـثمرة لھـذا 
المجـمع، رسـالـة عـقائـدیـة ورعـویـة فـي مـوضـوع الـتوبـة والـمصالـحة. وسـنبحث 
إذن فـي الـقسم األول فـي الـكنیسة لـدى قـیامـھا بـمھّمة الـمصالـحة وتشـدیـدھـا عـلى 
عـمل تـغییر الـقلوب الـذي یـعانـق اإلنـسان مـعھ هللا مجـّدداً، ویـعانـق اإلنـسان أخـاه 
اإلنـسان، ویـعانـق اإلنـسان الخـلیقة جـمعاء. وفـي الـقسم الـثانـي سـنبّین السـبب 
األسـاسـي لـكل تـمّزق أو انـقسام بـین الـناس وعـلى األخـص تـجاه هللا، وھـذا السـبب 
ھـو الخـطیئة. وسـنعرض أخـیراً الـوسـائـل الـتي تسـتطیع الـكنیسة بـواسـطتھا أن 
تـعمل عـلى الـمصالـحة الـتامـة بـین الـناس وهللا، وبـالـتالـي عـلى مـصالـحة الـناس فـیما 

بینھم وتستحثھم على ھذه المصالحة. 
إن الـوثـیقة الـتي نـدفـع بـھا إلـى أبـناء الـكنیسة وإلـى جـمیع الـذیـن یـتطلّعون إلـى 
الـكنیسة  بـاھـتمام وإخـالص، سـواء أكـانـوا مـؤمـنین أم غـیر مـؤمـنین، ھـي بـمثابـة 
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جـواب عـلى مـا طـلبھ مـنا المجـمع. وھـذه الـوثـیقة – وھـذا مـا نـریـد أن نـعلنھ، 
إرضـاء لـواجـب الـحقیقة والـعدالـة – ھـي صـنع المجـمع عـینھ. وإن مـا تـنطوي 
عـلیھ ھـذه الـصفحات، إنـما ھـو صـادر عـن ھـذا المجـمع أیـضاً: عـن إعـداده الـبعید 
والـقریـب، وأداة الـعمل، والـمداخـالت فـي قـاعـة المجـمع أو فـي الـلجان، وعـلى 
األخــّص، عــن االقــتراحــات الــثالث والســبعین. إّنــا نجــد ھــنا حــصیلة الــعمل 
المشـترك الـذي قـام بـھ اآلبـاء ولـم یـغب عـن صـفوفـھم مـمّثلو الـكنائـس الشـرقـیة الـتي 
تـملك كـنزاً الھـوتـیاً، روحـیاً، وطقسـیاً وفـیراً، جـلیالً حـتى بـالنسـبة إلـى الـموضـوع 
الـذي یـھّمنا ھـنا. وفـضالً عـن ذلـك، إن مجـلس أمـانـة سـّر المجـمع ھـو الـذي قـّیم، 
فـور نـھایـة المجـمع، فـي دورتـین ھـاّمـتین، نـتائـج مـا أنجـز ھـذا المجـمع مـن أعـمال 
وأعـطى مـن تـوجـیھات. وھـو الـذي أبـرز أھـم مـا فـي الـمقترحـات مـن نـقاط، وھـو 
الـذي رسـم أخـیراً الخـطوط الـكبرى الـمالئـمة، لـوضـع الـوثـیقة الـحاضـرة. وإّنـا إذ 
نـشكر جـمیع الـذیـن قـامـوا بھـذا الـعمل، نـریـد، أمـانـة مـّنا لـرسـالـتنا، أن نـعرض مـا 
بـدا لـنا فـي كـنز المجـمع الـعقائـدي والـرعـوي أن فـیھ فـائـدة لـحیاة الـكثیریـن مـن 

الناس، في ھذه الفترة الرائعة والعصیبة من التاریخ. 
ویـطیب لـنا أن نـقوم بـذلـك – وھـذا لـھ مـدلـولـھ الـكبیر – فـیما ال تـزال ذكـرى الـسنة 
الـمقدسـة حـّیة فـي قـلوب الـكثیریـن، وقـد انـقضت فـي جـّو تـوبـة وارتـداد ومـصالـحة. 
ولـیكن ھـذا اإلرشـاد الـذي نـوجـھھ إلـى إخـوانـنا فـي األسـقفیة ومـعاونـیھم، وإلـى 
الـكھنة والـشمامـسة والـرھـبان وجـمیع الـمؤمـنین رجـاالً ونـساًء مـن ذوي الـضمیر 
المسـتقیم، لـتنقیة إیـمان كـل مـنھ الـشخصي، وتـنمیتھ وتـعمیقھ. ولـیكن كخـمیرة 
صـالـحة لـتوطـید السـالم واألخـّوة واألمـل والـفرح فـي الـقلوب وھـي قـیم نـابـعة مـن 
اإلنـجیل الـذي یـجب أن یـقبل ویـكون مـوضـوع تـأمـل وُیـترجـم فـي الـحیاة الـیومـیة، 
عـلى مـثال الـطوبـاویـة مـریـم الـعذراء، أم سـیدنـا یـسوع المسـیح الـذي حـسن ~ أن 

یصالح الجمیع بھ (18). 
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القسم األول 

االرتداد والمصالحة: 
مھمة الكنیسة وواجبھا 

  
الفصل األول 

مثل المصالحة 

5- في مستھل ھذا اإلرشاد الرسولي تتبادر مّنا إلى الذھن روایة القدیس لوقا 
الفریدة التي حاولنا إبرازھا في رسالة سابقة (19)، نعني االبن الضال 

(الشاطر) (20). 
من أخ كان ضائعاً... 

"كـان لـرجـل ابـنان. فـقال لـھ ابـنھ األصـغر: "یـا أبـِت أعـطني نـصیبي مـن بـیتك": 
قـال یـسوع وروى قـصة ھـذا الـشاب الـمؤثـرة: أي مـغادرتـھ الـطائـشة الـبیت 
الـوالـدي، وتـبذیـره كـل مـالـھ فـي حـیاة الـلھو والـفراغ، وأیـام الـغربـة والـجوع 
الـسوداء، وأكـثر مـن ذلـك، الـكرامـة المھـدورة واإلذالل والخجـل، وأخـیراً الـحنین 
إلىـ البـیت، والعـزم علـى العـودة إلیـھ، واستـقبال أبیـھ لھـ، الذـي لمـ ینـَس قطـ ابنـھ، ال 
بـل قـد احـتفظ لـھ بـما كـان یـكّنُھ لـھ مـن مـحبة وتـقدیـر غـیر مـنقوصـین. لـذلـك كـان 
یـنتظر دائـماً ذاك الـذي یـعانـقھ اآلن، ویـأمـر بـإقـامـة احـتفال كـبیر لـعودة ذاك الـذي 

"كان میتاً فعاش، وضائعاً وضاالً فوجد". 
اإلنـسان – أي إنـسان – ھـو ھـذا االبـن الـضال الـذي تـراوده تجـربـة االبـتعاد عـن 
أبـیھ لـیعیش عـلى ھـواه، والـذي یـقع فـي التجـربـة وُیخـدع بـاألبـاطـیل الـتي تـجتذبـھ 
كـالـتراب، وُیـلفي نـفسھ وحـده، مسـلوب الـكرامـة، مسـَتغالًّ، وفـیما ھـو یـسعى إلـى 
ح بـھ، وقـد انحـدر إلـى درك الـشقاء، شـوق الـعودة  إّتـباع نـمط حـیاة خـاص بـھ، یـبرِّ
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إلـى أبـیھ. وهللا كـاألب فـي الـمثل، یـترّقـب عـودة ابـنھ، ویـعانـقھ لـدى لـقائـھ إیـاه، 
ویولم في مناسبة رجوعھ احتفاالً بالمصالحة. 

إن أبـرز مـا فـي الـمثل ھـو ھـذه الـحفاوة الـطافـحة بـالـمحبة الـتي اسـتقبل بـھا األب 
االبـن الـعائـد، والـتي ھـي دلـیل عـلى رحـمة هللا المسـتعد أبـداً لـلصفح والـغفران. 

ولنقلھا فوراً: إن المصالحة ھي قبل كلٍّ، عطّیة اآلب السماوي. 
  

إلى األخ الذي مكث في البیت 

6- لكن المثل یتحّدث أیضاً عن االبن األكبر الذي یرفض احتالل مقعده في 
الولیمة، ویعیب على أخیھ األصغر طیشھ، وعلى أبیھ حفاوتھ بھ، فیما لم 

یسمح لھ – على ما یقول – وھو المقتصد، الناشط، الّبر بأبیھ، والحریص 
على بیتھ، بإقامة ولیمة ألصدقائھ. وھذا دلیل على أنھ لم یفھم طیبة أبیھ. 
وطالما أن ھذا األخ الشدید الثقة بنفسھ، الحسود المتعالي المتشبع مرارة 

وغضباً، لم یرجع ویصالح أباه وأخاه، فالولیمة لیست، بحصر المعنى، عید 
عودة ولقاء. 

واإلنـسان – كـل إنـسان – ھـو أیـضاً ھـذا االبـن األكـبر، وقـد جـعلتھ األنـانـیة 
حـسوداً، وحّجـرت قـلبھ وأعـمتھ وقـطعت عـلیھ مـجال الـعودة إلـى اآلخـریـن وإلـى 
هللا. وأثـارت طـیبة األب حـفیظتھ وأغـضبھ حـلمھ، وكـان لـسعادة األخ الـعائـد لـدیـھ 
طــعم مــرارة (21). ولھــذا فــھو فــي حــاجــة أیــضاً إلــى الــعودة واالھــتداء 

والمصالحة. 
إن مـثل االبـن الـضال ھـو قـبل كـل، قـصة الـمحبة الـجارفـة الـفائـقة الـوصـف، مـحبة 
اآلب – هللا – الـذي یـقّدم البـنھ الـعائـد تـقدمـة الـمصالـحة الـكامـلة. ولـكن ھـذا الـمثل، 
عـندمـا یـلّمح، وھـو یـرسـم صـورة االبـن األكـبر، إلـى األنـانـیة الـعمیاء الـتي تـفّرق 
بـین األخـویـن، یـصبح أیـضاً قـّصة الـعائـلة البشـریـة، وھـي تـصف الـحالـة الـتي 
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تـتخّبط فـیھا وتـدل عـلى الـطریـق الـذي یـجب أن نسـلكھ. ویـمثل االبـن الـضال 
الـتائـق كـّل الـتوق إلـى الـعودة إلـى أحـضان أبـیھ والـظفر مـنھ بـالـمسامـحة والـغفران، 
الـذیـن یـشعرون فـي قـرارة ضـمیرھـم بـرغـبة مـلّحة فـي الـمصالـحة عـلى جـمیع 
المستـویاـت ودونمـا تحـّفظ، وھمـ علـى أرسخـ ماـ یكـون الیـقین أن ھذـه المـصالحـة ال 
تـتّم إال إذا نـبعت مـن تـلك الـمصالـحة األولـى، األسـاسـیة، الـتي تـأتـي بـاإلنـسان مـن 
بـعید لـتعود بـھ إلـى هللا فـینعم بـصداقـتھ، صـداقـة األبـناء، ویـعترف بـرحـمتھ 
الـالمـتناھـیة. ولـكن إذا نـظرنـا إلـى ھـذا الـمثل نـظرة االبـن الـثانـي، نـرى أنـھ یـصف 
حـالـة الـعائـلة البشـریـة الـتي قـّسمتھا األنـانـّیات، ویـلقي ضـوءاً عـلى مـا فـي الـتوق 
إلـى تـألـیف عـائـلة فـي مـناخ مـصالـحة ووحـدة، مـن صـعوبـة، ویـذّكـر بـالـتالـي 
بـالـحاجـة الـماّسـة إلـى تـغییر الـقلوب الكـتشاف رحـمة هللا، والـتغلّب عـلى سـوء الـنّیة 

والعداوة بین اإلخوة. 
وفـي ضـوء ھـذا الـمثل الـمليء بـالـعبر عـن الـرحـمة الـتي تـمحو الخـطایـا، تـلّبي 
الـكنیسة ھـذا الـنداء لـلعمل بـمضمونـھ وتـتفّھم، عـلى مـثال المسـیح، رسـالـتھا الـرامـیة 
إلى تغییر القلوب ومصالحة الناس مع هللا، وھذا أمران مترابطان كل الترابط. 

  
الفصل الثاني 

في ینابیع المصالحة 
في ضوء المسیح المصالِح 

7- إن المصالحة، على ما یبدو من مثل االبن الضال، ھي عطّیة من هللا 
ومبادرة منھ. والحال أن إیماننا یعلّمنا أن ھذه المبادرة تأتي مفعولھا في سّر 
ر اإلنسان من الخطیئة على أنواعھا. ویؤّكد  المسیح الفادي، المصالِح، المحرِّ

بولس الرسول دونما ترّدد أن رسالة یسوع الناصري الكلمة واالبن واإللھ 
المتأنس ھذه الرسالة المنقطعة النظیر، ھي من صمیم المھمة والوظیفة. 
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ونـحن أیـضاً بـاسـتطاعـتنا أن نـنطلق مـن ھـذا السـر األسـاسـي، سـّر تـدبـیر الـخالص 
الــذي تــدور عــلیھ عــقیدة الــرســول فــي المســیح، وقــد كــتب فــي رســالــتھ إلــى 
الـرومـانـیین "فـإن كـان هللا صـالـحنا بـموت ابـنھ، ونـحن أعـداء، فـكم بـالحـرّي، 
ونـحن فـي مـصالـحتھ، أن نـحیا بـحیاتـھ، ولـیس ھـذا وحسـب، بـل أن نفتخـر بـا~ 
أیـضاً بـواسـطة ربـنا یـسوع المسـیح الـذي بـھ نـلنا الـمصالـحة" (22). ألن "هللا ھـو 
الـذي، بـالمسـیح، صـالـح الـعالـم مـع عـظمتھ" وشـعر بـولـس بـأنـھ مـدفـوع إلـى حـضّ 

مسیحیي كورنتوس بقولھ: "تصالحوا مع هللا" (23). 
وعـن رسـالـة الـمصالـحة ھـذه الـتي تـّمت بـالـموت عـلى الـصلیب، تحـّدث الـقدیـس 
یـوحـنا اإلنـجیلي، بـعبارة أخـرى، مـؤّكـداً أنـھ كـان عـلى المسـیح أن یـموت "لیجـمع 

أیضاً في واحد أبناء هللا المشتّتین" (24). 
وقـد أتـاح لـنا الـقدیـس بـولـس أیـضاً أن نـوّسـع آفـاق تـفكیرنـا بـشأن المسـیح حـتى إلـى 
أبـعاد كـونـّیة، عـندمـا كـتب أن اآلب صـالـح "مـن فـي األرض والـسماء" (25). 
ویـمكن الـقول بـحّق عـن المسـیح الـفادي أن "بـھ كـانـت الـمصالـحة فـي زمـان 

الغضب" (26). 
وأنھ ھو "سالمنا" (27) وھو أیضاً مصالحتنا. 

یـاً فـي اإلفـخارسـتیا، یـدعـیان بـحق فـي  وأن آالمـھ ومـوتـھ الـلذیـن یتجـددان سـرِّ
الـلیتورجـیا الـمقّدسـة "قـربـان مـصالـحتنا" (28): أي مـصالـحتنا مـع هللا ومـع 
اإلخـوة ألن السـید المسـیح عـینھ یـنّبھ إلـى وجـوب إجـراء الـمصالـحة األخـوّیـة، قـبل 

تقدمة الذبیحة (29). 
ویجـدر بـنا بـالـتالـي، انـطالقـاً مـن ھـذه الـمواضـیع وسـواھـا مـن العھـد الجـدیـد، أن 
نـوّجـھ تـفكیرنـا، بـشأن سـّر المسـیح الـشامـل، إلـى مـھّمتھ كـُمصالـح. وعـلینا أیـضاً أن 
نـعلن أن إیـمان الـكنیسة بـفعل المسـیح، فـعل الـفداء، وسـّر مـوتـھ وقـیامـتھ الـفصحي، 
إّنـما ھـو كسـبب مـصالـحة اإلنـسان بـمعناھـا الـمزدوج أي كتحـریـر مـن الخـطیئة 

وكإتحاد با~ موّطد على النعمة. 
وإّنـا إذ نشھـد بـألـم مـا بـین الـناس مـن انـقسامـات ومـا فـي الـمصالـحة مـن صـعوبـات، 
نسـتحّث عـلى الـتبّصر فـي سـّر الـصلیب بـوصـفھ أسـمى حـدث یـبصر مـنھ المسـیح 
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حـال انـفصال اإلنـسان عـن هللا، وھـي حـال خـطیرة، ویـتألـم لـھا عـمیق األلـم حـتى 
لیھـتف مـع الـمرّتـل قـائـالً: "إلھـي إلھـي لـماذا تـركـتني" (30) ویـحقق فـي الـوقـت 
عـینھ مـصالـحتنا. وإن الـنظر إلـى السـّر الـذي تـّم عـلى الجـلجلة یـجب أن یـذّكـرنـا 
دائـماً بـأن ُبـعد االنـقسام والـمصالـحة "الـعامـودي" فـي مـا یـتعلّق بـالـعالقـة بـین 
اإلنـسان وهللا، لـیفوق فـي نـور اإلیـمان دائـماً الـُبعد "األفـقي" أي االنـقسام الـحاصـل 
بـین الـناس والـحاجـة إلـى الـمصالـحة فـیما بـینھم. ونـعرف فـي الـواقـع أن مـثل ھـذه 
الـمصالـحة فـیما بـینھم ھـي، ویـمكن أن تـكون، فـقط ثـمرة فـعل فـداء المسـیح الـذي 
مـات وقـام لیقھـر سـلطان الخـطیئة ویجـّدد العھـد مـع هللا ویـنقض ھـكذا "جـدار 

العداوة" (31) الذي أقامتھ الخطیئة بین الناس. 
  

الكنیسة المصالِحة 

8- ولكن على ما یقول القدیس الوون في كالمھ عن آالم المسیح "إن 
كل ...... ما فعل ابن هللا وعلّم من أجل مصالحة العالم، ال نعرفھ في تاریخ 
األعمال الماضیة وحسب، بل إننا نشعر بھ بفعل األعمال الحاضرة (32). 

ونشعر بالمصالحة التي أتّمھا ببشریتھ في مفعول األسرار المقدسة التي تحتفل 
بھا كنیستھ، والتي أسلم ذاتھ إلیھا وجعلھا في الوقت عینھ عالمة وأداة 

للخالص. 
وھـذا مـا أّكـده الـقدیـس بـولـس عـندمـا كـتب أن هللا أشـرك رسـل المسـیح فـي عـمل 
الـمصالـحة الـذي أتـّمھ. فـقال: "إن (هللا) وھـبنا خـدمـة الـمصالـحة... ووضـع فـینا 

خدمة المصالحة" (33). 
لـقد وضـع اآلب بـرحـمتھ فـي أیـدي الـرسـل، المبّشـریـن بـھ، وفـي أفـواھـھم خـدمـة 
الـمصالـحة، فـقامـوا بـھا خـیر قـیام بـوصـفھم حـائـزیـن عـلى الـقوة لـلعمل "فـي شـخص 
المسـیح". لـكن كـلمة الـمصالـحة وّكـلت أیـضاً لجـماعـة الـمؤمـنین كـلھا، إلـى الـكنیسة 
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بمجـملھا، أعـني مـھمة الـعمل، قـدر المسـتطاع، عـلى الـشھادة لـلمصالـحة وتـحقیقھا 
في العالم. 

ویـمكن الـتأكـید أن المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، عـندمـا سـّمى الـكنیسة "سـراً أو 
عـالمـة وأداة لـالتـحاد بـا~ اتـحاداً وثـیقاً، ولـوحـدة الـجنس البشـري كـلھ"، وعـندمـا 
أشـار إلـى أن وظـیفتھا تھـدف إلـى حـمل "الـناس الـمرتـبطین الـیوم بـروابـط وثـیقة 
مـختلفة، عـلى تـحقیق الـوحـدة الـتاّمـة مـع المسـیح" (34)، الحـظ أن عـلى الـكنیسة 

أن تسعى خاصة إلى العودة بالناس إلى المصالحة التامة. 
ویـمكن إذن فـھم مـھمة الـكنیسة بـإیـجاز، ھـذه الـمھمة الـواسـعة الـمتشعبة الـمرتـبطة 
ارتـباطـاً وثـیقاً بـرسـالـة المسـیح عـلى أنـھا أسـاسـاً وظـیفة مـصالـحة مـع هللا ومـع 
اإلنـسان عـینھ ومـع اإلخـوة ومـع الخـلیقة جـمعاء، بـطریـقة ثـابـتة ألن "الـكنیسة" 

على ما قلنا في مكان آخر "ھي من طبعھا مصالِحة" (35). 
والـكنیسة مـصالِـحة ألنـھا تـعلن رسـالـة الـمصالـحة، عـلى مـا فـعلت دائـماً عـبر 
تـاریـخھا مـنذ عھـد مجـمع أورشـلیم (36) حـتى مجـمع األسـاقـفة األخـیر، ویـوبـیل 
الـفداء الجـدیـد. وإن مـا یـمّیز ھـذا اإلعـالن ھـو أن الـمصالـحة، فـي مـا یـتعلّق 
بـالـكنیسة، تـرتـبط ارتـباطـاً وثـیقاً بـتغییر الـقلب، وھـذا ھـو السـبیل الـذي ال بـّد مـنھ 

للوصول إلى التفاھم بین الناس. 
والـكنیسة مـصالِـحة أیـضاً ألنـھا تـرشـد الـناس إلـى الـطرق وتـضع فـي مـتناولـھم 
الـوسـائـل لـبلوغ الـمصالـحة الـربـاعـّیة الـمشار إلـیھا. وھـذه الـطرق ھـي تـغییر الـقلب 
والـتغلّب عـلى الخـطیئة، سـواًء أكـانـت أنـانـیة عـمیاء أم ظـلماً، غـطرسـة أم اسـتغالالً 
لـلغیر، تـكالـباً عـلى الـمادة أم انـغماسـاً فـي الـملذات. أمـا الـوسـائـل فھـي اإلصـغاء 
المسـتمر الـواعـي لـكالم هللا، والـصالة الـشخصیة والجـماعـیة والسـیما األسـرار، 
وھـي عـالمـات وأدوات حـقیقیة لـلمصالـحة، ومـن بـینھا یـمتاز فـي ھـذا الـمجال مـا 

تعّودنا أن نسّمیھ بحق سّر المصالحة أو التوبة وسنتحدث عنھ الحقاً. 
  

الكنیسة المصاَلحة 
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9- كان لسلفنا الطیب الذكر بولس السادس الفضل في إعالنھ أن الكنیسة لكي 
تبّشر باإلنجیل، علیھا أن تبدأ بقبول اإلنجیل، أي أن تنفتح على رسالة إنجیل 

یسوع المسیح كاملة، تامة، لتسمعھا وتضعھا موضع العمل (37)، ونحن 
أیضاً عندما جمعنا ونّظمنا في وثیقة األفكار التي نتجت عن الجمعیة العاّمة 
الرابعة لمجمع األساقفة، تحّدثنا عن كنیسة تتلّقى تعلیم اإلنجیل، على قدر ما 

تلقي ھذا التعلیم (38). 
وال نـتردد ھـنا فـي الـعودة إلـى الـمقابـلة، عـلى قـدر مـا تـنطبق عـلى الـموضـوع الـذي 
نـعالـجھ لـنؤّكـد أن الـكنیسة لـتكون مـصالِـحة، یـجب أن تـبدأ بـأن تـكون مـصاَلـحة. 
ویـنطوي ھـذا الـتأكـید البسـیط الـمتساوي عـلى یـقین، وھـو أن الـكنیسة، لـكي تبّشـر 
الـناس بـالـمصالـحة تبشـیراً مجـدیـاً وتـعرضـھا عـلیھم مـع األیـام، یـجب أن تـصبح 
أكـثر فـأكـثر جـماعـة (ولـو قـطیعاً صـغیراً كـما فـي األزمـنة األولـى) تـالمـذة المسـیح، 
الـعامـلین بـاسـتمرار عـلى االرتـداد إلـى هللا والـحیاة مـعھ، عـلى مـا یـلیق بـأنـاس 

جدد، بالروح وممارسة المصالحة. 
وعـلى الـكنیسة أن ُتـعطي لـمعاصـریـنا الشـدیـدي الـتأثـر شـھادة الـحیاة الـمحسوسـة، 
 ً مـثالً عـلى الـمصالـحة قـبل كـل شـيء فـي داخـلھا. ولھـذا یـجب أن نـبذل جـمیعا
قُـصارى الجھـد لتھـدئـة الـخواطـر وتـخفیف الـتوّتـرات، والـتغلب عـلى االنـقسامـات، 
وتـضمید الجـراح الـتي قـد یحـدثـھا اإلخـوة بـعضھم لـبعض، عـندمـا یشـتّد اخـتالف 
الـرأي حـول مـا یـجب اخـتیاره، لـكي نـحافـظ فـي الـمقابـل عـلى الـوحـدة فـي كـل مـا 
ھـو جـوھـري بـالنسـبة إلـى اإلیـمان والـحیاة المسـیحیة وفـقاً لـلقول الـقدیـم الـمأثـور: 
فـي مـا ھـو مـشكوك فـیھ، الحـریـة، فـي مـا ال غـنى عـنھ، الـوحـدة، فـي جـمیع 

الحاالت، المحبة. 
وعـلى الـكنیسة أیـضاً أن تـقوم بـنشاطـھا الـمسكونـي وفـقاً لھـذه الـقاعـدة وھـذا 
الـمقیاس. وھـي تـعرف فـي الـواقـع أن عـلیھا، لـكي تـكون مـصالـحة تـمامـاً، أن تـبذل 
جھـدھـا فـي الـبحث عـن الـوحـدة بـین الـذیـن یتشـّرفـون بـأنـھم مسـیحّیون، لـكنھم 
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مـنفصلون بـعضھم عـن بـعض كـكنائـس وجـماعـات، وعـن الـكنیسة الـرومـانـیة. 
وھـي تـسعى إلـى وحـدة ال تـعتمد، لـكي تـكون ثـمرة مـصالـحة حـق وتـعبیراً عـنھا، 
م أو عـلى تـسویـات سھـلة، بـقدر مـا ھـي سـطحّیة وھـزیـلة. لـكن  عـلى تـجاھـل مـا یـقسِّ
الـوحـدة یـجب أن تـنبع مـن ارتـداد الجـمیع الـحقیقي والـمغفرة الـمتبادلـة والـحوار 
الـالھـوتـي والـروابـط األخـوّیـة والـصالة واالنـقیاد الـتام لـعمل الـروح الـقدس الـذي 

ھو أیضاً روح مصالحة. 
وتـشعر الـكنیسة أخـیراً، لـكي تسـتطیع أن تـقول أنـھا مـصاَلـحة، بـواجـب یـتزایـد 
خـطورة كـل یـوم، ھـو واجـب الـعمل، عـن طـریـق دفـع "حـوار الـخالص" (39) 
إلـى األمـام، عـلى حـمل اإلنـجیل إلـى جـمیع األمـم وإلـى ھـذه الـقطاعـات الـكبیرة مـن 
الـجنس البشـري فـي عـالـم الـیوم الـتي ال تـشاطـرھـا إیـمانـھا، وعـالوة عـلى ذلـك 
وبـفضل "عـلمانـیة مـتزایـدة" تـبتعد عـنھا أو تـقابـلھا بـاإلھـمال، ھـذا إذا لـم تـناصـبھا 
 ً الـعداء وتضطھـدھـا. وتـشعر الـكنیسة بـأن مـن واجـبھا أن تـوّجـھ إلـى ھـؤالء جـمیعا

ما یقولھ القدیس بولس أن "صالحوا هللا" (40). 
وفيـ كلـ حاـل، إن الكـنیسة تعـمل علـى المـصالحـة فيـ الحـقیقة یقـیناً منـھا أن ال 

مصالحة وال وحدة ممكنة خارج الحقیقة أو ضّدھا. 
  

الفصل الثالث 
مبادرة هللا وخدمة الكنیسة 

10- إن الكنیسة، بوصفھا جماعة مصالِحة ومصاَلحة ال یمكنھا أن تنسى أن 
في أساس ھبة المصالحة ورسالة المصالحة اللتین أعطیتھما، تقوم مبادرة 

طافحة بالمحبة والرحمة والشفقة ھي مبادرة هللا الذي ھو محبة (41) والذي 
بدافع من المحبة خلق الناس (42)، وخلقھم لیتمّكنوا من أن یحیوا بصداقة 

معھ، وفي اتحاد فیما بینھم. 

17



  
المصالحة تأتي من هللا 

إن هللا أمـین لـمقصده األزلـي حـتى عـندمـا یسـيء اإلنـسان، بـدافـع مـن الشـیطان 
(43) وانجـرافـاً مـع كـبریـائـھ، اسـتعمال الحـریـة الـمعطاة لـھ لـیحب الـخیر ویـسعى 
سعـیاً حثـیثاً إلیـھ، رافضـاً ھكـذا واجبـ الطـاعةـ لرـّبھـ وأبیـھ، وكذـلكـ حتـى عنـدماـ ال 
یـجیب اإلنـسان عـلى مـحبة هللا بـالـمحبة، وعـندمـا یـقاومـھ مـقاومـة خـصم لـھ، فیخـدع 
نـفسھ بـاالعـتماد عـلى قـواه الـذاتـیة، وھـذا مـا یـقوده إلـى قـطع الـعالقـة الـقائـمة بـینھ 
وبـین مـن خـلقھ. وعـلى الـرغـم مـن ھـذا االنحـراف لـدى اإلنـسان، فـإن هللا بـاٍق عـلى 
مـحبتھ. وفـي الـحقیقة، إن قـصة الـفردوس األرضـي تحـّملنا عـلى الـتأمـل فـي 
الـعواقـب الـوخـیمة، الـتي نـشأت عـن رفـض اآلب، ومـا ولّـد ھـذا الـرفـض مـن خـلل 
فـي نـفس اإلنـسان، ومـن فـقدان ألـفة كـانـت قـائـمة بـین الـرجـل والـمرأة وبـین األخ 
وأخـیھ (44). ومـثل اإلنـجیل عـن االبـنین الـلذیـن ابـتعدا، كـل مـنھما عـلى طـریـقتھ، 
عـن أبـیھما وأحـدثـا ھـّوة بـینھما، لـھ داللـتھ الـخاصـة. وإن رفـض مـحبة هللا األبـویـة 

وعطایاه المطبوعة بطابع المحبة ھو دائماً سبب انقسام الجنس البشري. 
لـكننا نـعرف أن هللا "الـغني بـالـمراحـم" (45)، ال یـقفل عـلى مـثال األب الـذي 
یتحـدث عـنھ الـمثل، بـاب قـلبھ فـي وجـھ أحـد مـن أبـنائـھ. فـھو یـنتظرھـم ویـبحث 
عـنھم ویـتبعھم إلـى حـیث یحتجـزھـم رفـض الـوصـال فـي عـزلـة وانـقسام، ویـدعـوھـم 

إلى التحلّق حول مائدتھ لیحتفلوا بفرح العید، عید الغفران والمصالحة. 
وتـبلغ ھـذه الـمبادرة اإللھـیة غـایـتھا وتتجـلّى بـفعل الـفداء الـذي أتـّمھ المسـیح والـذي 

ینتشر في العالم بواسطة خدمة الكنیسة. 
وفـي الـواقـع أن اإلیـمان یـعلمنا أن كـلمة هللا قـد صـار جسـداً وجـاء یـسكن أرض 
الـناس ودخـل تـاریـخ ھـذا الـعالـم فـأخـذه عـلى عـاتـقھ واسـتعاده فـي ذاتـھ (46) 
وكـشف لـنا أن هللا مـحبة وأعـطانـا "وصـیة جـدیـدة" (47) ھـي وصـیة الـمحبة 
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ورّسـخ فـینا الـیقین أن طـریـق الـمحبة مـفتوحـة لجـمیع الـناس، وبـالـتالـي أن الـمجھود 
الـمبذول إلعـادة األخـوة  الـشامـلة لـیس بـباطـل (48). وبـعد أن انـتصر عـلى 
الـصلیب عـلى الشـّر وقـوة الخـطیئة، حـمل بـطاعـتھ الـمألى بـالـمحبة الـخالص 

للجمیع فصار للجمیع "مصالحة"، وبھ صالح هللا اإلنسان. 
وال تـفتأ الـكنیسة، وھـي تـواصـل بـشارة الـمصالـحة الـتي أعـلنھا السـید المسـیح فـي 
قــرى الجــلیل وفلســطین كــلھا (49)، تــحّث الــناس عــلى االرتــداد واإلیــمان 
بـاإلنـجیل. وھـي تـتكلم بـاسـم المسـیح، مـتبّینة قـول بـولـس الـرسـول الـذي سـبق أن 
أشـرنـا إلـیھ: "فـنحن اآلن سـفراء المسـیح، وكـأن هللا یـدعـوكـم عـلى یـدنـا، فـنسألـكم 

اآلن، باسم المسیح، أن تصالحوا هللا" (50). 
والـذیـن یـلّبون ھـذا الـنداء ینخـرطـون فـي تـدبـیر الـمصالـحة ویـختبرون الـحقیقة الـتي 
یـنطوي عـلیھا مـا أعـلنھ أیـضاً الـقدیـس بـولـس مـن أن المسـیح ھـو "سـالمـنا الـذي 
جـعل االثـنین واحـداً، وھـدم بجسـده الـعداوة والسـیاج الـقائـم فـي الـوسـط... وصـالـح 
االثـنین بجسـد واحـد مـع هللا (51). وإذا كـان ھـذا الـقول یـرمـي مـباشـرة إلـى 
وجـوب تخـّطي االنـقسام الـدیـني بـین اسـرائـیل – بـوصـفھ الـشعب الـمختار فـي 
العھـد الـقدیـم – وبـین سـائـر الـشعوب الـمدعـّوة جـمیعھا إلـى الـمشاركـة فـي العھـد 
الجـدیـد، فـھو یـؤكـد مـع ذلـك أن هللا أوجـد شـمولـّیة جـدیـدة روحـیة حـققھا بـذبـیحة ابـنھ 
الـكلمة الـذي صـار إنـسانـاً دونـما حـدود وال اسـتثناء، وھـي شـمولـیة تـتناول جـمیع 
الـذیـن یـرتـدون ویـؤمـنون بـالمسـیح. إّنـا إذن مـدعـوون جـمیعاً إلـى قـطف ثـمرة ھـذه 

المصالحة التي أرادھا هللا: كل إنسان وكل شعب. 
  

الكنیسة، سر المصالحة الكبیر 
 
 

11- وتقوم مھّمة الكنیسة على إعالن ھذه المصالحة وعلى أن تكون ھي 
سّرھا في العالم. وفي الواقع أن الكنیسة "سّر"، أعني عالمة المصالحة 
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وأداتھا، بطرق مختلفة تتفاوت قدراً وقیمة، ولكنھا تھدف جمیعھا إلى إدراك 
ما أراد هللا برحمتھ أن یمنح اإلنسان. 

وھـي عـلى األخـص سـّر لمجـّرد وجـودھـا كجـماعـة مـصالـحة تشھـد لـعمل المسـیح 
في العالم وتمّثلھ. 

وھـي أیـضاً سـّر بـما تـقوم بـھ مـن خـدمـة فـي الـمحافـظة عـلى الـكتب الـمقدسـة 
وشـرحـھا وھـي كـتب بـشارة الـمصالـحة الـمفرحـة ألنـھا تظھـر مـن جـیل إلـى جـیل 
قـصد هللا الـمفعم بـالـمحبة، وتـرشـد كـالُّ مـن الـناس إلـى سـبل الـمصالـحة الـشامـلة 

بالمسیح. 
وھـي أخـیراً سـّر بـفضل األسـرار السـبعة الـتي "تـبني الـكنیسة"(52) كـل مـنھا 
عـلى طـریـقتھ وألن ھـذه األسـرار جـمیعھا تـذّكـر بسـّر المسـیح الـفصحي وتجـّدده، 
فھــي یــنبوع حــیاة لــلكنیسة الــتي تســتخدمــھا بــیدھــا كــأدوات ارتــداد إلــى هللا 

ومصالحة بین الناس. 
  

سبل اخرى للمصالحة 

12- إن رسالة المصالحة ھي شأن الكنیسة جمعاء بما فیھا على األخص تلك 
التي تشترك في المجد اإللھي صحبة العذراء مریم المالئكة والقدیسین الذین 

یتأملون في هللا القدوس ویعبدونھ. وتتحد كنیسة السماء بكنیسة األرض 
وكنیسة المطھر اتحاداً سّریاً بالتعاضد مع المسیح من أجل مصالحة العالم مع 

هللا. 
وأول سـبیل لھـذا الـعمل الـخالصـي إنـما ھـو الـصالة. ومـا مـن شـّك فـي أن الـعذراء 
أم المسـیح والـكنیسة (53)، والـقدیسـین الـذیـن أنـھوا مسـیرتـھم عـلى األرض وھـم 
یـنعمون بمجـد هللا یـسانـدون بـشفاعـتھم إخـوانـھم الـمسافـریـن عـلى األرض فـي مـا 
یـبذلـون مـن جـھود مـن أجـل االرتـداد، واإلیـمان، والـنھوض بـعد كـّل كـبوة، 
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والـعمل عـلى تـنمیة االتـحاد والسـالم فـي الـكنیسة والـعالـم. وفـي سـّر شـركـة 
الـقدیسـین تـتحقق الـمصالـحة الـشامـلة بـأسـمى صـیغة لـھا وأكـثرھـا فـائـدة لـخالص 

الجمیع. 
وھـناك أیـضاً سـبیل آخـر ھـو سـبیل اإلرشـاد. إن الـكنیسة تـلمیذة الـمعلم األوحـد 
یسـوع المسیـح، ال تفـتأ بدـورھاـ، كأـم ومعـلمة، تقـترح علـى النـاس المـصالحـة وال 
تـتردد فـي الجھـر بشـّر الخـطیئة، والـمناداة بـضرورة االرتـداد وحـّث الـناس عـلى 
"الـمصالـحة" ودعـوتـھم إلـیھا. وفـي الـواقـع أن ھـذه ھـي رسـالـتھا الـنبوّیـة فـي عـالـم 
الـیوم، مـثلھا فـي عـالـم األمـس، وھـي رسـالـة مـعلّمھا ورأسـھا یـسوع. وتـقوم 
الـكنیسة دائـماً عـلى مـثالـھ بھـذه الـرسـالـة بـعاطـفة الـمحبة والـشفقة وتحـمل إلـى 

الجمیع كالم الغفران والدعوة إلى الرجاء النابع من الصلیب. 
وھـناك أیـضاً سـبیل الـعمل الـصعب الـشاق فـي غـالـب األحـیان، الـعمل الـرعـوي 
مـن أجـل إعـادة كـل إنـسان – أّیـاً یـكن وحـیثما یـكن – إلـى الـطریـق الـطویـل أحـیانـاً، 

طریق العودة إلى اآلب باالشتراك مع جمیع اإلخوة. 
وھـناك أخـیراً سـبیل الـشھادة، الـصامـت تـقریـباً دائـماً، الـذي یـنشأ عـن وعـي 
الـكنیسة الـمزدوج: وعـیھا أنـھا فـي ذاتـھا "مـقدسـة أبـداً" (54). وأنـھا فـي حـاجـة 
أیضـاً إلىـ أن "تتطّھرـ.... یوـماـً بعـد یوـم، حتـى یقـّدمھـا المسیـح لذـاتھـ مجـیدة ال 
عـیب فـیھا وال غـضن" ألن وجـھھا قـد یـكون، أحـیانـاً لسـبب خـطایـانـا "أقـل 
إشـعاعـاً" فـي عـین مـن یـنظرون إلـیھا (55): وال یـمكن إالّ أن یـكون لھـذه الـشھادة 
وجـھان أسـاسـّیان: وھـما أوالً عـالمـة الـمحبة الـشامـلة الـتي تـركـھا السـید المسـیح 
إرثـاً لـتالمـیذه اثـباتـاً النـتمائـھم إلـى مـلكوتـھ، وثـانـیاً تـرجـمة ھـذه الـشھادة إلـى أعـمال 
دائـمة الجـّدة مـن االرتـداد والـمصالـحة فـي داخـل الـكنیسة وخـارجـھا، عـن طـریـق 
الـتغلّب عـلى الـتوتـرات والـغفران الـمتبادل، وتـنمیة روح اإلخـّوة والسـالم ونشـرھـا 
فـي الـعالـم كـلھ. وبـإمـكان الـكنیسة فـي نـھایـة ھـذا الـطریـق الـطویـل أن تـعمل عـمالً 

مفیداً من أجل ما سّماه سلفنا بولس السادس "حضارة المحبة". 
  

القسم الثاني 
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المحبة أقوى من الخطیئة 
  

مأساة اإلنسان 
  

13- كما یقول یوحنا الرسول: "وإذا قلنا إننا بال خطیئة خدعنا أنفسنا، ولم 
یكن فینا الحق. وإذا اعترفنا بخطایانا، فھو أمین وصادق لیغفر لنا 

خطایانا" (56). 
إن ھـذه الـعبارة الـموحـاة الـتي كـتبت فـي فجـر حـیاة الـكنیسة، تمّھـد خـیراً مـن أي 
كـالم بشـري، للحـدیـث عـن الخـطیئة الـمرتـبط ارتـباطـاً وثـیقاً بـالحـدیـث عـن 
المـصالحـة. فھيـ تعـرض مشـكلة الخطـیئة فيـ إطاـرھاـ البشرـي بوـصفـھا جزـءاً ال 
یتجـزأ مـن حـقیقة اإلنـسان، ولـكنھا تـضعھا حـاالً فـي إطـارھـا اإللھـي، حـیث تـواجـھ 
الخـطیئة حـقیقة الـمحبة اإللھـیة، الـعادلـة الـسخیة األمـینة الـتي تتجـلّى عـلى األخـص 
بـالـمغفرة والـفداء. ولھـذا كـتب الـقدیـس یـوحـنا عـینھ بـعد ذلـك بـقلیل أنـھ: "إذا كـان 

قلبنا یبّكتنا، فكم هللا ھو أعظم من قلبنا" (57). 
اإلقـرار بـالخـطأ – مـع تـعّمق كـلٍّ فـي الـتفكیر فـي شـخصیتھ – لـیعترف حـقاً بـأنـھ 
خـاطـئ وبـاسـتطاعـتھ أن یخـطأ ومـّیال إلـى الخـطیئة، ھـذا ھـو الـمبدأ الـذي ال بـّد مـنھ 
لـلعودة إلـى هللا. وھـذا ھـو االخـتبار الـفریـد الـذي قـام بـھ داوود والـذي "بـعد أن 
صـنع الشـر فـي عـین الـرب" ونـال عـلیھ الـتوبـیخ مـن الـنبي نـاتـان (58)، ھـتف 
قـائـالً: "إنـي عـالـم بـمعاصـّي، وخـطیئتي أمـامـي فـي كـل حـین. إلـیك وحـدك خـطئت 
والشـّر أمـام عـینیك صـنعت" (59). وبـعد فـإن یـسوع یـضع عـلى شـفتي االبـن 
الـــضال وفـــي قـــلبھ الـــكلمات الـــمعّبرة: "یـــا أبـــِت، خـــطئت إلـــى الـــسماء 

وأمامك" (60). 
وفـي الـواقـع إن الـمصالـحة مـع هللا تـقتضي وتـتضمن اإلقـالع، عـن وعـي وقـصد، 
عـن الخـطیئة الـتي یـكون اإلنـسان قـد سـقط فـیھا. وھـذا یـقتضي إذن، ویـتضمن 
فـعل تـوبـة بـكل مـا لـلكلمة مـن مـعنى: أعـني الـندامـة وإبـداء األسـف، واتـخاذ مـوقـف 
الـنادم الـحقیقي، وھـو مـوقـف َمـن یسـلك طـریـق الـعودة إلـى اآلب. وھـذه قـاعـدة 
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عـامـة یـجب عـلى كـل واحـد أن یسـیر عـلیھا فـي الـحالـة الـخاصـة الـتي یجـد نـفسھ 
فیھا. ذلك أنھ ال یجوز الحدیث عن الخطیئة والتوبة بعبارات مجّردة فقط. 

وفـي الـحالـة الـراھـنة، حـالـة اإلنـسان الـخاطـئ الـتي یسـتحیل مـعھا االرتـداد دون 
اإلقـرار بـالخـطأ، تـتدّخـل خـدمـة الـمصالـحة الـتي تـقوم بـھا الـكنیسة فـي كـل حـادثـة 
بـقصد محـّدد وھـو الحـمل عـلى الـتوبـة، أي بـقصد حـمل اإلنـسان عـلى مـعرفـة 
ذاتـھ" الـتي تتحـدث عـنھا الـقدیـسة كـاتـریـنا السـیانـیة (61)، واإلقـالع عـن الشـر، 
واسـتعادة الـصداقـة مـع هللا، وإحـالل الـنظام الـداخـلي، واالرتـداد الكنسـي الجـدیـد. 
أضـف إلـى ذلـك أن رسـالـة الـتوبـة وخـدمـتھا مـوّجھـتان، خـارج إطـار الـكنیسة 
والـمؤمـنین، إلـى جـمیع الـناس، ألنـھم جـمیعاً بـحاجـة إلـى االرتـداد والـمصالـحة 

 .(62)
وإلتــمام ھــذه الخــدمــة، عــلى مــا یــنبغي، یــجب تــقییم نــتائــج الخــطیئة "بــعیون 
(اإلیـمان) المسـتنیرة" (63). أي أسـباب االنـقسام والـخصام لـیس فـقط داخـل كـل 
إنــسان، بــل أیــضاً فــي مــختلف األوســاط الــتي یــعیش فــیھا مــن مــثل الــعائــلة، 
والـمحیط والـمھنة والـمجتمع، عـلى مـا تـمكن غـالـباً مـعرفـتھ بـاالخـتبار، وتـؤّكـده 
قـصة مـدیـنة بـابـل وبـرجـھا الـلذیـن ورد ذكـرھـما فـي الـكتاب الـمقدس (64). وقـد 
قـصد ھـؤالء الـناس بـناء مـا أرادوه عـالمـة لـلوحـدة مـوئـالً لـھا، فـإذا بـھم قـد تـفّرقـوا 
أكثر من ذي قبل، فاختلطت ألسنتھم وتقّسموا ولم یقدروا على التفاھم والوفاق. 
لــماذا فشــل مشــروعــھم عــلى مــا فــیھ مــن طــموح؟ لــماذا "تــعب الــبناؤون 
بـاطـالً" (65)؟ ألن الـناس جـعلوا عـالمـة الـوحـدة الـمبتغاة ودرعـھا الـواقـیة مـن 
صـنع أیـدیـھم مـتناسـین هللا، فـاعـتمدوا عـلى مـا لـعملھم وحـیاتـھم االجـتماعـیة مـن بـعد 
"أفـقي"، وأھـملوا الـبعد "الـعمودي" الـذي كـان بـاسـتطاعـتھم، بـفضلھ، أن یـتوّطـدوا 

في هللا، خالقھم ورّبھم ویسعوا إلیھ بوصفھ الغایة األخیرة لمسیرة حیاتھم. 
 ً ویـمكن الـتأكـید أن مـأسـاة الـناس الـیوم، مـثل مـأسـاتـھم فـي كـل زمـان، تـكمن أسـاسـا

في نزعتھم ھذه "البابلیة". 
  

الفصل األول 
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سّر الخطیئة 
  

14- إذا قرأنا، على الضوء الجدید الذي یلقیھ اإلنجیل، ما رواه الكتاب 
المقدس عن مدینة بابل وبرجھا، وقابلناه بالمقطع الذي یصف سقطة األبوین 
األّولین، یمكننا أن نعثر فیھ على عناصر قّیمة تمكننا من تفھم سر الخطیئة. 
إن ھذه العبارة التي تعید صدى ما كتبھ القدیس بولس عن سر اإلثم (66)، 

من شأِنھا أن تسعفنا على فھم ما في الخطیئة من غموض یدق على األفھام. ما 
من شك في أن الخطیئة ھي من صنع حریة اإلنسان، لكن ھناك أسباباً تعمل 

في صمیم واقعھا البشري، فتضعھا فوق ما ھو بشري، في تلك المنطقة 
الحدودیة التي یالمس فیھا الضمیر واإلرادة واإلحساس لدى اإلنسان قوى 

الظالم التي تعمل، على ما یقول القدیس، في العالم حتى لتبسط سلطانھا علیھ 
 .(67)

  
معصیة هللا 

یـبدو مـن روایـة الـكتاب الـمقدس عـن بـناء بـرج بـابـل أن ھـناك نـقطة أّولـیة تـساعـدنـا 
عـلى تـفّھم الخـطیئة، وھـي أن الـناس قـد أرادوا أن یـبنوا مـدیـنة ویـقیموا مـجتمعاً، 
ویـكونـوا ذوي حـول وطـول بـمعزل عـن هللا، وال نـقول ضـد هللا (68). ومـن ھـذه 
الـجھة إن قـصة الخـطیئة األولـى الـتي ارتـكبت فـي جـّنة عـدن، وقـصة بـابـل، ولـو 
اخـتلفتا اخـتالفـاً كـبیراً، مـحتوى وصـیغة، فـإنـھما تجـمعان عـلى أمـر واحـد وھـو أن 
كـلتیھما تسـتبعد هللا، ألن الـناس یـرفـضون وصـّیتھ ویـدخـلون فـي مـزاحـمة مـعھ، 
ویـّدعـون بـاطـالً أنـھم "مـثلھ" (69). وفـي قـصة بـابـل ال یـبدو اسـتبعاد هللا مـنافـسة 
لـھ، بـل بـاألحـرى تـناسـیاً لـھ وإھـماالً، حـتى لـكأنـھ مـا مـن فـائـدة ُتـرجـى مـنھ، فـي مـا 
یـتعلّق بـما عـزم عـلیھ اإلنـسان مـن إقـامـة بـناء ومـجتمع. لـكن الـعالقـة مـع هللا فـي 
كـلتا الـحالـتین، انـقطعت انـقطاعـاً عـنیفاً. فـفي حـادثـة عـدن یـبدو كـم ھـو خـطیر 
وضـائـر مـا یـشكل طـبیعة الخـطیئة فـي أعـماقـھا وجـانـبھا الـمظلم: إنـھا مـعصیة هللا 
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وخـروج عـلى شـریـعتھ، وعـلى الـقاعـدة األدبـّیة الـتي أعـطاھـا لـإلنـسان وكـتبھا فـي 
قلبھ وأثبتھا وأتّمھا بالوحي. 

اسـتبعاد هللا والـقطیعة مـع هللا، ومـعصیة هللا، ھـذا كـان ومـا ھـو عـلى مـّر الـتاریـخ، 
مـا نـدعـوه الخـطیئة، عـلى اخـتالف أشـكالـھا، وھـي أشـكال یـمكنھا أن تـذھـب إلـى 

حّد إنكار هللا وجوده، وھذا ما ُیعَرف باإللحاد. 
ومــعصیة اإلنــسان ھــي أن ال یــعترف – بــفعل حــّر مــنھ – بســلطان هللا عــلى 

حیاتھ، على األقّل في اللحظة الخاصة التي یخرق فیھا شریعتھ. 
  

االنقسام بین اإلخوة 

15- في الروایة التي أشرنا إلیھا سابقاً أّدت القطیعة مع هللا بطریقة مأساویة 
إلى االنقسام بین اإلخوة. 

والـقطیعة مـع یـھوه، فـي وصـف "الخـطیئة األولـى"، قـّطعت فـي الـوقـت عـینھ 
رابـطة الـصداقـة الـتي كـانـت تـربـط الـعائـلة البشـریـة. ولھـذا تظھـر صـفحات الـتكویـن 
الـتالـیة الـرجـل والـمرأة وكـأن كـالًّ مـنھما یـوّجـھ إلـى اآلخـر أصـبع االتـھام (70)، 

ثم تظھر لنا أخاً یناصب أخاه العداء ویقتلھ في النھایة (71). 
وفـي روایـة أحـداث بـابـل كـانـت نـتیجة الخـطیئة تـمزیـق الـعائـلة البشـریـة الـذي كـان 
قـد ابـتدأ مـنذ الخـطیئة األولـى، وقـد وصـل اآلن إلـى ذروتـھ، عـلى المسـتوى 

االجتماعي. 
َمـن أراد أن یـبحث فـي سـّر الخـطیئة، ال یـمكنھ أن یـتجاھـل ھـذه الـرابـطة الـقائـمة 
بـین األسـباب والـنتائـج. إن الخـطیئة، بـما أنـھا قـطیعة مـع هللا، ھـي فـعل مـعصیة 
یـنبذ مـعھ اإلنـسان، ضـمناً عـلى األقـل، َمـن مـنھ أتـى، وَمـن یـحفظھ فـي الـحیاة. إنـھا 
إذن عـمل انـتحاري. ألن اإلنـسان بـارتـكابـھ الخـطیئة، یـرفـض الـخضوع ~، 
فـیختّل تـوازنـھ الـداخـلي، وتـنشأ فـي داخـلھ الـتناقـضات والـصراعـات. واإلنـسان 
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وقـد أصـبح مـمّزقـاً ھـكذا، یـقطع حـتماً تـقریـباً الـروابـط الـتي تشـّده إلـى سـائـر الـناس 
وإلـى الخـلیقة. ھـذه ھـي الـقاعـدة وھـذا ھـو الـواقـع الـراھـن الـذي نجـده فـي الـكثیر مـن 
الـحاالت النفسـیة وفـي الـحیاة الـروحـیة، وحـتى فـي أحـداث الـحیاة االجـتماعـیة الـتي 

تسھل فیھا رؤیة ما الختالل التوازن الداخلي من نتائج وعالمات. 
إن سـّر الخـطیئة یـنطوي عـلى ھـذیـن الجـرحـین الـلذیـن یـفتحھما الـخاطـئ فـي ذاتـھ 
وفـي عـالقـتھ مـع الـقریـب. ولھـذا یـمكن التحـّدث عـن خـطیئة شـخصیة واجـتماعـیة: 
كـل خـطیئة ھـي مـن نـاحـیة، شـخصیة، ومـن نـاحـیة أخـرى، اجـتماعـیة، بـما أن لـھا 

وألن لھا تأثیرھا على المجتمع. 
  

الخطیئة الشخصیة والخطیئة االجتماعیة 
16- إن الخطیئة بالمعنى الحصري، ھي دائماً فعل الفرد، ألنھا فعل حّر یقوم 

بھ أحد الناس ولیس حصراً فئة أو جماعة. قد یكون ھناك ظروف تقّید ھذا 
الفرد أو أسباب خارجّیة خطیرة عدیدة تضغط علیھ أو تدفعھ، أو أنھ یخضع 

لمیول ونقائص وعادات ترتبط بحالتھ االجتماعیة. إن مثل ھذه األسباب 
الداخلیة والخارجیة قد تخفف في حاالت كثیرة، قلیالً أو كثیراً من حرّیتھ، 
وبالتالي من مسؤولیتھ وجرمھ. غیر أن ھناك حقیقة إیمانّیة یؤّیدھا عندنا 

االختبار والعقل، وھي تؤّكد أن الشخص البشري حّر. وال یمكن تجاھل ھذه 
الحقیقة قصد إلقاء تبعة خطیئة األفراد على أسباب خارجیة من مثل ُبنى 

المجتمع البشري واألنظمة أو ما سوى ذلك. وبعد فإن ھذا ینفي حریة اإلنسان 
وكرامتھ اللتین تظھران – ولو سلباً ومأسویاً – في مسؤولیتھ عن الخطیئة 
المرتكبة. ولھذا فلیس في اإلنسان ما ھو شخصي، وخاص بھ، وال یمكنھ 

التنازل عنھ لسواه، مثل الفضل عن الفضیلة والمسؤولیة عن الخطیئة. 
وتـقع أولـى نـتائـج الخـطیئة وأخـطرھـا – والخـطیئة ھـي فـعل الـشخص – عـلى 
الـخاطـئ عـینھ: أي عـلى عـالقـتھ مـع هللا، أسـاس الـحیاة البشـریـة، وعـلى عـقلھ، 

فتضعف إرادتھ وتظلم بصیرتھ. 
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ال بـّد اآلن مـن الـسؤال: مـاذا كـان یـقصد أولـئك الـذیـن كـانـوا، لـدى اإلعـداد للمجـمع 
وفـي أثـناء انـعقاده، یـتكلمون عـن الخـطیئة االجـتماعـیة. إن لھـذه الـلفظة، والـحق 

یقال، وما تنطوي علیھ من مفھوم معاني مختلفة. 
إن الحـدیـث عـن الخـطیئة االجـتماعـیة مـعناه، قـبل كـل اإلقـرار بـأن خـطیئة كـل مـن 
الـناس، بـقوة مـا بـنھم مـن تـضامـن عـجیب، غـیر ُمـدرك بـقدر مـا ھـو واقـع وأكـید، 
تـؤثـر بـطریـقة مـا عـلى اآلخـریـن. وھـذا وجـھ آخـر لـذلـك الـتضامـن الـذي یـتطّور 
عـلى الـصعید الـدیـني فـي سـر "شـركـة الـقدیسـین" الـعمیق الـعجیب والـذي بـفضلھ 
أمـكن الـقول إن "كـل نـفس تـرتـفع، تـرفـع الـعالـم" (72). ویـقابـل قـاعـدة االرتـفاع 
ھـذه لـسوء الـطالـع قـاعـدة االنحـدار، حـتى لـیمكن التحـّدث عـن "الشـركـة فـي 
الخـطیئة"، وتنحـدر الـنفس فـیھا بـالخـطیئة فتحـدر مـعھا الـكنیسة ونـوعـاً مـا الـعالـم 
كـلھ. وبـعبارة أخـرى مـا مـن خـطیئة ولـو كـانـت عـلى أكـبر قـدر مـن الحـمیمّیة 
والسـریـة والـفردیـة تـعني فـقط مـن ارتـكبھا وحـده. ألن كـل خـطیئة كـبر أم صـغر 
حجـمھا كـثر أم قـل أذاھـا یـنعكس أثـرھـا عـلى الجـماعـة الكنسـّیة كـلھا وعـلى الـعائـلة 
البشـریـة جـمعاء. وبھـذا الـمعنى األول، یـمكن دونـما شـك اعـتبار كـل خـطیئة، 

خطیئة اجتماعیة. 
غـیر أن ھـناك بـعض خـطایـا تـشّكل بـموضـوعـھا، إسـاءة مـباشـرة إلـى الـقریـب، أو 
عـلى وجـھ التحـدیـد – وفـقاً لـلتعبیر اإلنـجیلي – إلـى اإلخـوة. إنـھا إھـانـة ~ ألنـھا 
تھـین الـقریـب. وھـذه الخـطایـا تـدعـى عـادة اجـتماعـیة. وھـذا ھـو الـمعنى الـثانـي 
لـلفظة. وبھـذا الـمعنى، إنـھا اجـتماعـیة كـل خـطیئة ضـد الـقریـب، وھـي فـي شـریـعة 
المسـیح خـطیرة، عـلى األخـص ألنـھا تـنافـي الـوصـیة الـثانـیة، الشـبیھة بـاألولـى 
(73). وإنـھا أیـضاً اجـتماعـیة كـل خـطیئة ُتـقَترف ضـد الـعدل فـي الـعالقـات الـقائـمة 
بــین األشــخاص، وبــین الــشخص والــمجتمع، وبــین الــمجتمع والــشخص. إنــھا 
اجـتماعـیة كـل خـطیئة تـمسُّ بـحقوق اإلنـسان، والسـیما حـق الـحیاة، وال یسـتثنى 
حـق مـن سـیولـدون، وتـمسُّ بسـالمـة اإلنـسان الجسـدیـة، وكـل خـطیئة تـنتقص مـن 
حـریـة اآلخـریـن وقـبل كـل شـيء حـریـة اإلیـمان بـا~ وعـبادتـھ وھـي أسـمى 
الحـریـات، ولـك خـطیئة تـتناول كـرامـة اإلنـسان وشـرفـھ. وإنـھا خـطیئة اجـتماعـیة 
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كـل خـطیئة تـقَترف بـحق الـخیر الـعام ومـتطلباتـھ فـي الـمجال الـواسـع، مـجال حـقوق 
الـمواطـنین وواجـباتـھم. ویـمكن أن تـكون اجـتماعـیة كـل خـطیئة فـعل أو إھـمال 
یـرتـكبھا الـحّكام ورجـال االقـتصاد والـنقابـّیون الـذیـن رغـم أنـھم قـادرون ال یـعملون 
بــفطنة عــلى تحســین حــالــة الــمجتمع أو تــطویــره، وفــقاً لــمقتضیات األحــوال 
والـظروف، وأیـضاً تـلك الـتي یـرتـكبھا الـعمال الـذي یخـلّون بـواجـب الـحضور 
والـقیام بـالـعمل، لـتمكین الـمؤسـسات مـن مـواصـلة تـأمـین خـیرھـم وخـیر عـائـالتـھم 

والمجتمع كلھ. 
والـمعنى الـثالـث للخـطیئة االجـتماعـیة یـتناول الـعالقـات الـقائـمة بـین مـختلف 
الجـماعـات البشـریـة. وھـذه الـعالقـات ال تـتوافـق دائـماً ومـقاصـد هللا الـذي یـریـد أن 
تـسود الـعدالـة فـي الـعالـم، والحـریـة والسـالم بـین الـناس والـفئات والـشعوب. مـن 
ھـنا إن صـراع الـطبقات أّیـاً یـكن الـدافـع إلـیھ وأحـیانـاً واضـع قـواعـده، ھـو شـرّ 
اجـتماعـي. وكـذلـك الـخصومـات الـمتمادیـة بـین األمـم الـمتحالـفة، وبـین أّمـة وأّمـة 
وفـئات وفـئات فـي األّمـة الـواحـدة، ھـي شـر اجـتماعـي. وال بـّد فـي جـمیع ھـذه 
الـحاالت مـن الـتساؤل عـّما إذا كـان بـاإلمـكان إلـقاء مـسؤولـیة مـثل ھـذه الشـرور 
وبـالـتالـي الخـطیئة عـلى أحـد الـناس. یـنبغي االعـتراف بـأن وقـائـع وأحـواالً كـالـتي 
ذكـرنـاھـا بـما أنـھا تنتشـر انـتشاراً واسـعاً، وتـتزایـد بـكثرة وشـّدة كـوقـائـع اجـتماعـیة، 
 ً تـصبح تـقریـباً دائـماً مـجھولـة الـفاعـل. كـما أن أسـبابـھا مـعّقدة ال یـمكن دائـما
االھـتداء إلـیھا. ولھـذا، إذا دار الـكالم عـن خـطیئة اجـتماعـیة فـإن لـلكلمة ھـنا مـعنى 
مـشابـھاً. وعـلى كـّل إذا تـكلّمنا عـن خـطیئة اجـتماعـیة ولـو فـي بـاب التشـبیھ 
واالسـتعارة فـال یـنساقـّن أحـد إلـى الـتقلیل مـن مـسؤولـیة األفـراد بـل یـجب اسـتحثاث 
ضـمیر الجـمیع لـیعملوا، بجـّد وجـرأة عـلى تـبدیـل ھـذه األوضـاع الـفاسـدة واألحـوال 

التي ال تطاق. 
بـعد أن قـیل مـا قـیل بـوضـوح ودونـما إبـھام، ال بـّد مـن اإلضـافـة فـوراً أن ھـناك 
مـفھومـاً للخـطیئة االجـتماعـیة غـیر مشـروع وال مـقبول، عـلى رغـم أنـھ یـترّدد 
غـالـباً فـي عـصرنـا فـي بـعض األوسـاط (74)، ویـقود ھـذا الـمفھوم بـوضـعھ 
الخـطیئة االجـتماعـیة وضـعاً مـبھماً فـي مـقابـل الخـطیئة الـشخصیة، عـن وعـي أو 
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غـیر وعـي، إلـى الـتخفیف مـن الخـطیئة الـشخصیة ومـحوھـا تـقریـباً واالعـتراف 
فـقط بـالخـطایـا والـمسؤولـیات االجـتماعـیة ووفـقاً لھـذا الـمفھوم الـنابـع عـلى مـا ھـو 
ظـاھـر مـن عـقائـد وأنـظمة غـیر مسـیحیة، - وربـما أھـملھا الـیوم الـذیـن كـانـوا 
یـرجـون لـھا – أن كـل خـطیئة ھـي اجـتماعـیة، بـمعنى أن مـسؤولـیتھا ال تـقع عـلى 
الـضمیر األدبـي لـشخص مـعّین، بـقدر مـا تـقع عـلى كـیان مـبھم أو مجـموعـة ال اسـم 

لھا من مثل الحالة والنظام والمجتمع والُبنى والمؤسسة إلى ما سوى ذلك. 
والـحال أن الـكنیسة، عـندمـا تتحـّدث عـن بـعض حـاالت الخـطیئة أو عـندمـا تـنّدد 
بـبعض األحـوال، وتـصرفـات بـعض الـفئات االجـتماعـیة، كـبیرة كـانـت أم صـغیرة، 
وحـتى بـمواقـف أمـم بـكامـلھا أو مجـموعـة أمـم، عـلى أنـھا خـطایـا اجـتماعـیة، تـعرف 
وتـعلن أن خـطایـا اجـتماعـیة مـن ھـذا الـنوع ھـي نـتیجة عـّدة خـطایـا شـخصیة 
مـتراكـمة، مـترابـطة. إنـھا خـطایـا شـخصیة یـقترفـھا مـن یتسـّبب بـالـظلم ویـسانـده أو 
یسـتغلّھ، ومـن كـان بـإمـكانـھ أن یـعمل عـلى تـحاشـي بـعض األضـرار االجـتماعـیة 
 ً وإزالـتھا، أو عـلى األقـل وضـع حـّد لـھا، وتـقاعـس عـن ذلـك، إھـماالً وخـوفـا
ومـمالـقة وسـكوتـاً ُمخـزیـاً، وتـواطـؤاً مـقنَّعاً أو ال مـباالة، ومـن یـختبئ وراء اإلدعـاء 
بـاسـتحالـة تـغییر الـعالـم، ومـن یـریـد أیـضاً اجـتناب الـمشّقة أو الـتضحیة بـاخـتالقـھ 

أسباباً ھامة. إن المسؤولیة الحقیقیة تقع إذن على عاتق األشخاص. 
مـا مـن وضـع – كـما أنـھ مـا مـن مـؤسـسة، ومـا مـن بـنیة، ومـا مـن مـجتمع – ھـو 

بحّد ذاتھ موضوع أفعال أدبیة. لھذا فھو لیس بحّد ذاتھ جیداً أو سیئاً. 
فـفي أسـاس كـل وضـع أو حـالـة خـطیئة إذن، أنـاس خـطاة. وھـذا صـحیح إلـى حـدّ 
أنـھ إذا أمـكن تـغییر وضـع مـن حـیث الـُبنیة والـصیغة بـقّوة الشـریـعة أو عـلى مـا 
یحـدث غـالـباً ویـا لـألسـف بشـریـعة الـقوة، یـتبّین أن الـتغییر فـي الـواقـع ھـو غـیر 
كـامـل وقـصیر الـمدى وفـي الـنھایـة غـیر ُمجـٍد وال مـفید – لـئال نـقول أنـھ یـؤّدي إلـى 
خـالف الـمراد – إذا كـان األشـخاص الـمسؤولـون مـباشـرة أو غـیر مـباشـرة، عـن 

ھذا الوضع ال یتغّیرون. 
  

خطیئة ممیتة، خطیئة عرضّیة 
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17- ولكن ھوذا ُبعٌد آخر في سّر الخطیئة ما فتئ عقل اإلنسان یتأمل فیھ: 
وھو خطورتھا. 

وھـذا سـؤال ال بـّد مـنھ، ومـا حـاول الـضمیر اإلنـسانـي یـومـاً رفـض اإلجـابـة عـلیھ: 
لـماذا وإلـى أّي مـدى تـعتبر الخـطیئة خـطیرة بـوصـفھا إھـانـة ~، ونـظراً إلـى أثـرھـا 
عـلى اإلنـسان؟ إن لـلكنیسة عـقیدة خـاصـة بـشأن ھـذه الـمسألـة، وھـي تـؤّكـدھـا فـي 
خـطوطـھا األسـاسـیة، عـلى الـرغـم مـن مـعرفـتھا أنـھ لـیس دائـماً مـن السھـل فـي 

بعض حاالت محّددة، وضع حدود لھا، واضحة ودقیقة. 
لـقد سـبق الـكالم فـي العھـد الـقدیـم عـن خـطایـا عـدیـدة – تـلك الـتي تـرتـكب عـن قـصد 
ومـعرفـة (75) مـن مـثل أنـوا خـطایـا الـدنـس (76)، وعـبادة األصـنام (77)، 
واآللـھة الـكذبـة (78) – ویـجب عـلى مـرتـكبھا أن "یـفصل عـن شـعبھ" وھـذا مـعناه 
أیـضاً أن یـحكم عـلیھ بـالـموت (79). وفـي الـمقابـل ھـناك خـطایـا، والسـیما تـلك 

التي ترتكب عن جھل، كان یمكن مغفرتھا بتقدمة ذبیحة (80). 
والـكنیسة بـاالسـتناد إلـى ھـذه الـنصوص تتحـّدث دائـماً، مـنذ قـرون عـن خـطیئة 
مـمیتة وخـطیئة عـرضـّیة. ولـكن ھـذا الـتمییز وھـذه األلـفاظ عـلى األخـص فـي العھـد 
الجــدیــد، وفــیھ نــصوص كــثیرة تــعّدد الخــطایــا الــتي تســتوجــب الــرذل (81) 
وتـقّبحھا، فـضالً عـن أن السـید المسـیح عـینھ ثـّبت الـوصـایـا العشـر (82). ونـریـد 
ھـنا أن نتحـدث بـوجـھ خـاص عـن مـقطعین لـھما مـدلـولـھما ووقـعھما الـعمیق فـي 

النفس. 
یتحـدث الـقدیـس یـوحـنا فـي مـقطع مـن رسـالـتھ األولـى عـن خـطیئة تـقود إلـى الـموت 
(بـروس ثـانـاتـون)، فـي مـقابـل خـطیئة ال تـقود إلـى الـموت (مـیا بـروس ثـانـاتـون) 
(83). وال حـاجـة ھـنا إلـى اإلیـضاح أن الـموت یـعني الـموت الـروحـي. فـالـمسألـة 
مـسألـة فـقدان الـحیاة الـحّق أو "الـحیاة األبـدیـة" الـتي ھـي فـي نـظر یـوحـنا مـعرفـة 

اآلب واالبن (84) واالتحاد بھما وتوثیق العالقة معھما. 
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یـبدو أن الخـطیئة الـتي تـقود إلـى الـموت فـي الـمقطع الـذي أوردنـاه مـن رسـالـة 
الـقدیـس یـوحـنا األولـى ھـي رفـض االبـن (85)، أو عـبادة اآللـة الـكذبـة (86). 
ومـھما یـكن مـن أمـر فـإن یـوحـنا یـبدو أنـھ أراد بھـذا الـتمییز بـین الـمفاھـیم أن یشـیر 

إلى ما في ما یشّكل جوھر الخطیئة من خطورة بالغة، أي رفض هللا. 
وھـذا مـا یحـدث عـلى الـخص لـدى الـجحود وعـبادة األصـنام أي رفـض اإلیـمان 
بـالـحقیقة الـموحـاة والـمساواة بـین هللا وبـعض الـخالئـق الـتي یـصنع مـنھا أصـنامـاً أو 
آلـھة كـذبـة (87). لـكن الـرسـول یـریـد أیـضاً فـي ھـذا الـمقطع أن یـوضـح أمـراً 
راھـناً لـدى المسـیحّي وھـو أنـھ "مـولـود مـن هللا" بـفعل "مـجيء االبـن": إن فـیھ قـوة 
تـقیھ الـسقوط فـي الخـطیئة، وهللا یـحفظھ، و"الشـریـر ال یـقوى عـلیھ". ألنـھ إذا 
خـطئ عـن ضـعف أو جھـل، فـھو یـثق مـن الـمغفرة العـتماده عـلى الـمسانـدة الـتي 

تمّده بھا صالة اإلخوة المشتركة. 
وفـي مـقطع آخـر مـن العھـد الجـدیـد، وعـلى األخـّص مـن إنـجیل مـتى (88)، 
یتحـّدث یـسوع عـینھ عـن "التجـدیـف عـلى الـروح الـقدس" الـذي "ال یـغفر" ألنـھ 

یقوم على اختالف مظاھره على رفض العودة إلى محبة أبر المراحم. 
وھـذه فـي الـحقیقة تـعابـیر فـریـدة بـالـغة الخـطورة ألنـھا تـعني رفـض هللا وغـمط 
نـعمتھ وبـالـتالـي مـقاومـة مـبدأ الـخالص عـینھ (89)، حـتى لـكأن اإلنـسان یسـّد عـن 
قـصد وتـصمیم عـلى نـفسھ طـریـق الـمغفرة. غـیر أن ھـناك أمـالً بـأن قـلّة مـن الـناس 
یـظلّون حـتى الـنھایـة عـلى عـنادھـم وتـنّكرھـم ~ وتحـّدیـھم إیـاه تحـّدیـاً سـافـراً، وذلـك 
ألن هللا عـلى مـا یـعلّمنا أیـضاً الـقدیـس یـوحـنا (90)، ھـو "أعـظم مـن قـلبنا" فـي 
مـحبتھ ورحـمتھ، وبـإمـكانـھ أن یـتغلّب عـلى كـل مـقاومـة نفسـیة وروحـیة نـبدیـھا. 
لھـذا یـجب، عـلى مـا كـتب الـقدیـس تـومـا األكـویـني، "أالّ نـیأس مـن خـالص أحـد فـي 

ھذه الحیاة نظراً إلى قدرة هللا ورحمتھ" (91). 
لـكن عـندمـا نـواجـھ مـشكلة لـقاء اإلرادة الـمتمّردة وهللا الـكلّي الـعدالـة، ال یـمكننا أالّ 
نـنّمي مـشاعـر "الـخوف واالرتـعاد" الـخالصـّیة، عـلى مـا یـوحـي بـھ الـقدیـس بـولـس 
(92)، غـیر أن تحـذیـر یـسوع مـن الخـطیئة الـتي "ال یـمكن أن تـغتفر" یـثبت 

وجود خطایا قد تستجلب على الخاطئ عقاب "الموت األبدي". 
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لـقد مـّیز الـمالفـنة والـالھـوتـّیون والـمعلّمون الـروحـیون والـرعـاة، فـي ضـوء ھـذه 
الـنصوص مـن الـكتاب الـمقدس وسـواھـا، بـین الخـطایـا الـممیتة والخـطایـا الـعرضـّیة 
وتحـّدث الـقدیـس أغسـطینوس عـلى األخـص عـن جـرائـم تحـمل الـموت فـي مـقابـل 
ھـفوات عـرضـیة، خـفیفة أو یـومـّیة (93). وقـد أّثـر، فـیما بـعد، مـا أعـطى ھـذه 
الـصفات مـن مـعنى، فـي تـعلیم الـكنیسة وأعـلن بـعده الـقدیـس تـومـا األكـویـني 

بأوضح عبارة ممكنة العقیدة التي أصبحت ثابتة في الكنیسة. 
عـندمـا یـمّیز الـقدیـس تـومـا، فـي الھـوت الخـطیئة الـذي وضـعھ، بـین الخـطایـا 
الـممیتة والخـطایـا الـعرضـیة ویحـّددھـا لـم یـكن بـاسـتطاعـتھ أن یـتجاھـل مـا لـذلـك مـن 
عـالقـة بـالـكتاب الـمقدس، وبـالـتالـي أن یـتجاھـل مـفھوم الـموت الـروحـي. ولـكي 
یـعیش اإلنـسان وفـقاً لـلمعلّم الـمالئـكي بحسـب الـروح یـجب أن یـبقى مّتحـداً بـمبدأ 
الـحیاة األعـلى وھـو هللا بـوصـفھ الـغایـة األخـیرة لـكل كـیانـھ ولـكل عـملھ. والـحال أن 
الخـطیئة ھـي إخـالل بھـذا الـمبدأ الـحیوي الـذي یتسـّبب بـھ اإلنـسان. وعـندمـا "ُتخـلّ 
الـنفس بـالـنظام بـارتـكابـھا الخـطیئة إخـالالً یـذھـب بـھا إلـى حـّد الـقطیعة واالنـفصال 
عـن الـغایـة األخـیرة أي هللا الـمرتـبطة بـھ بـربـاط الـمحبة تـكون ھـناك خـطیئة 
مـمیتة، وعـلى الـعكس مـن ذلـك، كـلّما لـم یـذھـب الخـلل إلـى حـّد الـقطیعة واالنـفصال 

عن هللا، فالخطیئة تكون عرضّیة" (94). 
فلھـذا ال تحـرم الخـطیئة الـعرضـیة مـن الـنعمة الـمبّررة، ومـن صـداقـة هللا والـمحبة 
وال بـالـتالـي مـن الـسعادة األبـدیـة فـیما أن مـثل ھـذا الحـرمـان ھـو فـي الـواقـع نـتیجة 

الخطیئة الممیتة. 
وفـضالً عـن ذلـك إن الـقدیـس تـومـا وسـواه مـن الـمالفـنة، عـندمـا یـنظرون إلـى 
الخـطیئة مـن حـیث الـعقاب الـذي تسـتوجـبھ، یـسّمون مـمیتة الخـطیئة، الـتي إن لـم 
تـغفر تـؤدي إلـى الـعقاب األبـدي، وعـرضـیة الـتي تسـتوجـب عـقابـاً زمـنیاً فـقط (أي 

جزئیاً ویمكن التكفیر عنھ على األرض أو في المطھر). 
وإذا نـظرنـا بـعدئـٍذ إلـى مـادة الخـطیئة، فـإن مـفاھـیم الـموت واالنـفصال الـتام عـن 
هللا، الـخیر األسـمى واالنحـراف عـن الـطریـق الـمؤدي إلـى هللا، أو الـتوّقـف عـن 
السـیر إلـیھ ( وھـذه كـلھا صـیغ لـلتعبیر عـن الخـطیئة الـممیتة) تـرتـبط بـمفھوم مـا 
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یـنطوي عـلیھ مـضمون الخـطیئة الـوضـعي مـن خـطورة. ولھـذا فـإن الخـطیئة 
الثقیلة ھي ذاتھا عملّیاً في العقیدة وعمل الكنیسة الرعوي، الخطیئة الممیتة. 

ونـصل ھـنا إلـى لـّب تـعلیم الـكنیسة الـتقلیدي الـذي غـالـباً مـا عـاد إلـیھ المجـمع 
األخـیر وشـّدد عـلیھ. ولـم یـؤّكـد المجـمع فـي الـواقـع تـعلیم المجـمع الـتریـدنـتیني بـشأن 
وجـود الخـطایـا الـممیتة والـعرضـّیة وطـبیعتھا (95) وحسـب، بـل ذّكـر أیـضاً بـأن 
الخـطیئة الـممیتة ھـي الخـطیئة الـتي یـكون مـوضـوعـھا مـادة ثـقیلة، والـتي فـضالً 
عـن ذلـك تـرتـكب عـن مـعرفـة تـامـة وقـصد وتـصمیم. وتـجب اإلضـافـة – عـلى مـا 
فـعلھ المجـمع – أن بـعض الخـطایـا ھـي مـن طـبیعتھا ثـقیلة ومـمیتة، وھـناك أفـعال 
مــن ذاتــھا وفــي ذاتــھا، بــمعزل عــن الــظروف ھــي دائــماً قــبیحة بــالــنظر إلــى 
 ً مـوضـوعـھا. وھـذه األفـعال إذا اقـترفـت عـن وعـي كـاف وحـریـة تـامـة، ھـي دائـما

إثم ثقیل (96). 
إن ھـذه الـعقیدة الـتي تسـتند إلـى الـوصـایـا العشـر وتبشـیر العھـد الـقدیـم والـتي 
اعتـنقھا إعالن إیمـان الرـسلـ، والتـي ترـجعـ إلىـ أقدـم تعـلیم فيـ الكـنیسة وھيـ ال 
تـفتأ تـكّررھـا حـتى الـیوم، تـتحّقق تـمامـاً بـاالخـتبار البشـري فـي كـل األزمـنة. إن 
اإلنـسان یـعرف جـیداً بـاالخـتبار، أن بـإمـكانـھ أن یـتوّقـف عـلى طـریـق اإلیـمان 
والـعدالـة أو یـجنح عـنھا، ھـذه الـطریـق الـتي تـقوده إلـى مـعرفـة هللا ومـحبتھ فـي ھـذه 
الـحیاة وإلـى االتـحاد الـكامـل بـھ فـي األبـدیـة، دون أن یخـرج عـن طـریـق هللا. وفـي 
ھـذه الـحالـة تـكون الخـطیئة عـرضـّیة. ولـكن یـجب أالّ نـحّفف مـن شـأنـھا كـما لـو 

كانت شیئاً یجب إھمالھ أو "خطیئة ال ُتحسب". 
إن اإلنـسان یـعرف، والـحق ُیـقال، بـاخـتباره الـمریـر أن بـاسـتطاعـتھ أن یـبّدل 
مسـیرتـھ بـفعل إرادة مـنھ واٍع وحـّر، ویسـیر فـي االتـجاه الـمعاكـس إلرادة هللا، 
ویـبتعد ھـكذا عـنھ (وھـذا مـا ُیـدعـى تـحّوالً عـن هللا)، رافـضاً االتـحاد بـھ الـقائـم عـلى 

المحبة، منقطعاً عن مبدأ الحیاة الذي ھو هللا، مختاراً بالتالي الموت. 
إّنـا، جـریـاً عـلى تـقلید الـكنیسة بـأجـمعھ، نـدعـو خـطیئة مـمیتة الـفعل الـذي یـرفـض 
اإلنـسان بـھ بحـریـتھ ومـعرفـتھ هللا وشـریـعتھ وعھـد الـمحبة الـذي یـعرضـھ هللا عـلیھ، 
مـفّضالً االنـطواء عـلى ذاتـھ أو الـتحّول إلـى مـا یـعاكـس إرادة هللا (وھـذا یـدعـى 
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تـحّوالً إلـى الخـلیقة). وھـو مـا قـد یحـدث بـطریـقة مـباشـرة ومـقصودة كـما فـي 
خـطایـا عـبادة األصـنام والـجحود أو بـطریـقة مـشابـھة مـوازیـة كـما فـي كـل فـعل 
مـعصیة لـوصـایـا هللا فـي مـاّدة ثـقیلة. ویـعرف اإلنـسان حـق الـمعرفـة أن مـعصیة 
هللا ھـذه تـقطع مـا یشـّده إلـى مـبدئـھ الـحیوي مـن روابـط وھـذه خـطیئة مـمیتة أي 
فـعل یھـین هللا ویـرتـّد فـي الـنھایـة عـلى اإلنـسان عـینھ بـقوة طـاغـیة، مـدّمـرة 

غامضة. 
فـي جـمعیة المجـمع الـعمومـیة، اقـترح بـعض اآلبـاء ثـالثـة أنـواع مـن الخـطایـا 
مـقّسمة إلـى عـرضـیة وثـقیلة ومـمیتة. وبـإمـكان ھـذا التقسـیم الـمثلث أن ُیظھـر أن 
 ً فـي الخـطایـا الـثقیلة نـوعـاً مـن الـتدّرج. إّنـما یـبقى دائـماً صـحیحاً أن ھـناك فـرقـا
جـوھـریـاً أكـیداً بـین الخـطیئة الـتي تـقضي عـلى الـمحبة، والخـطیئة الـتي ال تـقتل 

الحیاة الروحیة: وما من حّد وسط بین الحیاة والموت. 
وكـذلـك یـجب اجـتناب رّد الخـطیئة الـممیتة إلـى "فـعل اخـتیار أسـاسـي" – عـلى مـا 
یــقال الــیوم – ضــّد هللا، وھــو اخــتیار یــعني احــتقار هللا أو الــقریــب بــصورة 
صـریـحة ومـقصودة. وھـناك أیـضاً فـي الـواقـع خـطیئة مـمیتة، عـندمـا یـختار 
اإلنـسان عـن مـعرفـة وتـصمیم، ألي سـبب كـان، أمـراً مـخالًّ بـالـنظام إخـالالً كـبیراً. 
وفـي الـحقیقة أن فـي مـثل ھـذا االخـتیار بحـّد ذاتـھ، امـتھانـاً للشـریـعة اإللھـیة 
ورفـضاً لـمحبة هللا للبشـریـة وللخـلیقة كـلھا: إن اإلنـسان یـبتعد مـن تـلقاء نـفسھ عـن 
هللا، ویخسـر الـمحبة. فـیمكن إذن تـغییر نـزعـة اإلنـسان األولـیة تـغییراً أسـاسـیاً. 
ومـا مـن شـك فـي أنـھ قـد یـكون ھـناك حـاالت مـعقدة جـداً وغـامـضة عـلى الـصعید 
الـنفسانـي، لـھا تـأثـیرھـا الـكبیر عـلى مـسؤولـیة الـخاطـئ الـشخصیة. لـكن ال یـمكن 
االنـتقال مـن اعـتبارات نفسـیة إلـى تـشكیل مـقولـة الھـوتـیة جـدیـدة مـثل "االخـتیار 
األسـاسـي" بـحیث یـفھم فـھماً یـغّیر مـفھوم الخـطیئة الـممیتة بـمعناھـا الـتقلیدي تـغییراً 

موضوعیاً أو یضعھا موضع الشك. 
وإذا كـان مـن الـواجـب تـقدیـر كـل جھـد مخـلص، فـطن لـیتوّضـح سـر الخـطیئة 
الـنفسانـي والـالھـوتـي، فـإن مـن واجـب الـكنیسة كـذلـك أن تـذّكـر كـّل الـذیـن یـكّبون 
عـلى درس ھـذه الـمادة، إمـا بـضرورة بـقائـھم أمـناء لـكالم هللا الـذي یـفّقھنا فـي 
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الخـطیئة، وإمـا بخـطر الـمساھـمة بـعملھم فـي الـتخفیف، فـي عـالـم الـیوم، مـن مـعنى 
الخطیئة. 

  
فقدان معنى الخطیئة 

18- لقد اكتسب الضمیر المسیحي، على مّر الزمن، إحساساً رھیفاً وإدراكاً 
دقیقاً حاّداً لما تحویھ الخطیئة من بذار موت. وھذان اإلحساس الرھیف 

واإلدراك الحاد یساعدان أیضاً على اكتشاف مثل ھذا البذار في ما ترتدیھ 
الخطیئة من أشكال مختلفة، وتظھر بھ من أقنعة متعددة، وھذا ما تعّودنا أن 

ندعوه بحّس الخطیئة. 
وھـذا الـحّس إنـما ھـو مـتأصـل فـي ضـمیر اإلنـسان األدبـي، حـتى كـأنـھ مـیزان 
حـرارة لـدیـھ. وھـو مـرتـبط بـحّس هللا كـونـھ نـابـعاً أیـضاً مـن الـعالقـة الـتي یـقیمھا 
اإلنـسان عـن وعـي مـع هللا بـوصـفھ خـالـقھ وربـھ وأبـاه. ولھـذا، كـما أنـھ ال یـمكن 
اسـتئصال حـّس هللا كـلّیاً وإطـفاء الـضمیر، ھـكذا ال یـمكن الـقضاء تـمامـاً عـلى حـسّ 

الخطیئة. 
غـیر انـھ غـالـباً مـا یحـدث فـي الـتاریـخ فـي فـترات قـد تـطول أو تـقصر، وألسـباب 
مـختلفة، أن یـظلم الـضمیر األدبـي لـدى كـثیر مـن الـناس. "ھـل لـنا فـكرة واضـحة 
عـن الـضمیر؟" ھـذا مـا تـساءلـنا عـنھ لـسنتین مـضتا عـندمـا كـّنا نحـّدث الـمؤمـنین. 
أفــال یــعیش اإلنــسان الــمعاصــر وھــو مھــّدد بخــطر فــقدان الــضمیر؟ وإفــساد 

ر" (97).  الضمیر؟ بتبلّد الضمیر حتى لكأنھ مخدَّ
إن ھـناك عـالمـات كـثیرة فـي عـصرنـا تـدّل عـلى حـصول ھـذا الـكسوف، وھـذا مـا 
یـدعـو إلـى الـقلق ألن ھـذا الـضمیر الـذي حـّدده المجـمع بـأنـھ "لـب اإلنـسان السـّري 
جـداّ ومخـدعـھ الـمقدس" (98) یـرتـبط ارتـباطـاً وثـیقاً بحـریـة اإلنـسان... ولھـذا فـإن 
الـضمیر ھـو بـاألحـرى أسـاس كـرامـة اإلنـسان وعـالقـتھ، فـي الـوقـت عـینھ، 
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بـا~" (99). فـال مـحالـة إذن والـحالـة ھـذه، مـن أن یـظلم بـالـتالـي حـّس الخـطیئة 
الرتـباطـھ ارتـباطـاً وثـیقاً بـالـضمیر األدبـي وبـالـبحث عـن الـحقیقة وعـزمـھ عـلى 
اسـتعمال حـریـتھ اسـتعماالً مـسؤوالً. ومـتى ھـزل الـضمیر أظـلم حـّس هللا. ومـتى 
ضـاع ھـذا الـمعلم الـداخـلي الـھاّم الـذي یـعود إلـیھ اإلنـسان، َفـَقَد حـّس الخـطیئة 
ومـعناھـا. ولھـذا السـبب أطـلق سـلفنا الـبابـا بـیوس الـثانـي عشـر یـومـاً قـوالً ذھـب 
تــقریــباً مــذھــب الــمثل وھــو: "إن خــطیئة ھــذا الــعصر ھــي فــقدان مــعنى 

الخطیئة" (100). 
لـماذا ھـذه الـظاھـرة فـي أیـامـنا؟ إذا نـظرنـا إلـى بـعض الـعناصـر الـتي تـشّكل ثـقافـة 
عـصرنـا، قـد نھـتدي إلـى مـا یـساعـدنـا عـلى تـفّھم مـا أصـاب حـّس الخـطیئة مـن 

ھزال متزاید، وذلك بسبب أزمة الضمیر وحّس هللا التي أشرنا إلیھا سابقاً. 
إن "الـعلمانـیة" بحـّد ذاتـھا وبتحـدیـدھـا ھـي حـركـة فـكریـة مسـلكیة تـفرض نـظریـة 
إنـسانـیة تـتجاھـل هللا كـلّیاً، وتـحصر ھـّمھا فـي الـعمل واإلنـتاج منجـرفـة فـي تـیار 
االستـھالك والمـلّذات، غیـر آبھـة بخطـر "ھالك النـفس". وھذـه "العـلمانیـة" ال 
یـمكنھا إالّ أن تـضعف حـّس الخـطیئة. وھـكذا تـقتصر الخـطیئة فـي الـغالـب عـلى مـا 
فـیھ مـن إھـانـة لـإلنـسان. ولـكننا نـواجـھ فـي الـواقـع ھـنا اخـتباراً مـّراً ألـمحنا إلـیھ فـي 
أولـى رسـالـة لـنا عـاّمـة وھـو أن "بـإمـكان اإلنـسان أن یـبنى عـالـماً دون هللا، لـكن 
ھـذا الـعالـم ال یـلبث أن یـرتـّد عـلى اإلنـسان (101). وفـي الـحقیقة أن هللا ھـو 
مـصدر اإلنـسان ومـآلـھ األخـیر. واإلنـسان یحـمل فـي ذاتـھ بـذاراً إلھـیاً (102) 
ولھـذا فـإن واقـع هللا ھـو الـذي یـكشف سـّر اإلنـسان ویـنیره. فـباطـل إذن األمـل بـأن 
یـتأصـل حـّس الخـطیئة بـالنسـبة إلـى اإلنـسان والـقیم اإلنـسانـیة، إذا انـتفى حـّس إھـانـة 

هللا، أعني حّس الخطیئة الحقیقي. 
وھـناك سـبب آخـر لـفقدان حـّس الخـطیئة فـي الـمجتمع الـمعاصـر وھـو مـا یـقع فـیھ 
مـن أخـطاء مـن یـقّیم بـعض اسـتنتاجـات الـعلوم البشـریـة. وھـكذا انـطالقـاً مـن بـعض 
أحـكام یـملیھا عـلم الـنفس، یـؤدي الحـرص عـلى مـجانـبة خـلق الـشعور بـالـذنـب أو 
وضـع حـّد للحـریـة إلـى رفـض االعـتراف، عـلى وجـھ اإلطـالق، بـأي نـقص. وإذا 
تـعّدت مـقایـیس عـلم الـنفس مـا لـھا مـن حـدود، عـلى غـیر وجـھ حـق، - عـلى مـا 
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أشـرنـا إلـیھ- تـقع إذ ذاك تـبعة الخـطایـا عـلى الـمجتمع وتـعلن بـراءة األفـراد مـنھا. 
وھـناك أیـضاً نـوع مـن عـلم اإلنـسان "الـثقافـي" یضّخـم مـا لـلمحیط وألحـداث 
الـتاریـخ مـن أثـر عـلى اإلنـسان، ال سـبیل إلـى إنـكاره، بـحیث یحـّد مـن مـسؤولـیتھ 
حـتى لـینكر عـلیھ الـمقدرة عـلى الـقیام بـأفـعال بشـریـة حـقیقیة، وبـالـتالـي إمـكانـیة 

ارتكاب الخطیئة. 
ویـضعف حـّس الخـطیئة أیـضاً بـسھولـة تـحت تـأثـیر مسـلكّیة تـنبع مـن نـوع مـن 
النسـبیة الـمسّماة بـالـتاریـخیة. وھـي مسـلكّیة تـقول بـأن الـقاعـدة األدبـیة ھـي نسـبّیة 
فـتنتفي عـنھا مـا لـھا مـن قـیمة مـطلقة، غـیر مشـروطـة، وتـنفي بـالـتالـي إمـكانـیة 
وجـود أفـعال غـیر جـائـزة بحـّد ذاتـھا، بـمعزل عـن الـظروف الـتي یـفعلھا فـیھا مـن 
یـفعلھا. وھـكذا "تھـتز الـقیم األدبـیة وتـنھار". ولیسـت الـمسألـة "مـسألـة جھـل 
المســلكیة المســیحیة" بــقدر مــا ھــي جھــل "الــموقــف األدبــي ومــعناه وأســاســھ 
ومـقایـیسھ" (103). ونـتیجة ھـذا اإلنھـیار األخـالقـي ھـي دائـماً تـضاؤل مـفھوم 
الخـطیئة تـضاؤالً یـبلغ تـقریـباً حـّد الـقول أن الخـطیئة مـوجـودة لـكن مـرتـكبھا 

مجھول. 
وُیـفَقد أخـیراً حـّس الخـطیئة – عـلى مـا قـد یحـدث فـي الـتربـیة الـتي تـعطى للشـبان، 
فـي وسـائـل اإلعـالم وحـتى فـي الـتربـیة الـعائـلیة – عـندمـا یـظّن خـطأ أنـھ شـيء 
واحـد ھـو والـشعور الـمریـض بـالـذنـب أو الخـرق البسـیط لـلوصـایـا والـقواعـد 

الشرعیة. 
فـفقدان حـّس الخـطیئة إذن ھـو نـوع مـن إنـكار هللا أو نـتیجة لھـذا اإلنـكار، ال إنـكار 
اإللـحاد وحسـب، بـل إنـكار "الـعلمانـیة" أیـضاً. وإذا كـانـت الخـطیئة ھـي قـطع 
اإلنسـان عالقتھ البـنّویةـ باـ~ لیـعیش خاـرج نطـاق الطـاعةـ لھـ، فاـلخطـیئة إذ ذاك ال 
تـكون إنـكار هللا وحسـب بـل تـكون أن یـحیا اإلنـسان كـأن هللا غـیر مـوجـود، وھـذا 
یـعني إزالـتھ مـن الـحیاة الـیومـیة. ومـثل ھـذا الـمجتمع الـمشّوه الـفاقـد الـتوازن فـي 
كـال االتـجاھـین عـلى مـا تـعرضـھ غـالـباً وسـائـل اإلعـالم، مـن شـأنـھ أن یـساعـد كـثیراً 
عـلى فـقدان حـّس الخـطیئة تـدریـجیاً. وفـي مـثل ھـذه الـحالـة، یـنتج فـقدان حـسّ 
الخـطیئة عـن عـدة مـصادر: رفـض كـل عـالقـة بـما یـفوق الـطبیعة البشـریـة، بـحجة 
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الـتوق إلـى االسـتقالل الـشخصي، االنجـراف وراء أمـثلة مسـلكیة یـفرضـھا الـتوافـق 
والـتصرف الـعام، ولـو رذلـھا الـضمیر الـشخصي، أحـوال اجـتماعـیة واقـتصادیـة 
مـأسـویـة تـضغط عـلى قـسم كـبیر مـن البشـریـة تخـلق نـزعـة إلـى حـصر األخـطاء 
والـذنـوب ضـمن حـدود الـمحیط االجـتماعـي، وأخـیراً وعـلى األخـص، تـضاؤل 

مفھوم أبّوة هللا وسلطانھ على حیاة الناس. 
وحـتى فـي حـقل الـفكر والـحیاة فـي الـكنیسة نـزعـة تـساعـد حـتماً عـلى إضـعاف حـسّ 
الخـطیئة. فـھناك مـثالً، مـن یـسعون إلـى اسـتبدال مـواقـف مـتطّرفـة فـي الـماضـي 
بـمواقـف لیسـت أقـّل تـطّرفـاً: فـبدالً مـن أنـھم كـانـوا یـرون الخـطیئة فـي كـل مـكان، 
أصـبحوا ال یـرونـھا فـي أي مـكان، وبـدالً مـن أنـھم كـانـوا یشـّددون عـلى خـوف 
الـعقاب األبـدي، أصـبحوا یـنادون بـمحبة هللا الـتي یـنتفي مـعھا كـل عـقاب تسـتوجـبھ 
الخـطیئة، وعـوضـاُ مـن الـقسوة الـتي كـانـوا یـلجأون إلـیھا فـي إصـالح الـضمیر 
الـضال، أصـبحوا یـدعـون إلـى احـترام الـضمیر احـترامـاً یـؤدي إلـى اإلعـفاء مـن 
الجھـر بـالـحقیقة. ولـماذا ال نـضیف أن الـبلبلة الـتي أحـدثـھا فـي ضـمائـر الـكثیریـن 
مـن الـمؤمـنین اخـتالف اآلراء والـتعلیم فـي الـالھـوت، والـوعـظ والـتعلیم المسـیحي 
واإلرشـاد الـروحـي بـشأن قـضایـا خـطیرة ودقـیقة تـتعلّق بـاألخـالق المسـیحیة، 
أضـعف حـّس الخـطیئة الـصحیح حـتى كـاد یـمحوه. وال یـنبغي الـسكوت عـن بـعض 
نـقائـص فـي مـمارسـة سـّر الـتوبـة مـن مـثل الـمیل إلـى تـعمیة الـمفھوم الكنسـي 
للخـطیئة واالرتـداد، بـجعلھما شـأنـاً شـخصیاً لـیس إالّ، أو عـلى الـعكس مـن ذلـك، 
الـمیل إلـى مـسخ قـیمة الـخیر والشـر الـشخصیة والـتوقـف فـقط عـلى مـا لـھما مـن 
ُبـعد جـماعـي. وھـناك أیـضاً خـطر یھـدد دائـماً وھـو خـطر اسـتعمال السـر مـن قـبیل 

العادة بحیث یصبح فارغاً من معناه الكامل ومفعولھ التربوي. 
إن اسـتعادة مـعنى الخـطیئة الـصحیح ھـي أول وسـیلة لـمواجـھة األزمـة الـروحـیة 
الخـطیرة الـتي تشـّد عـلى خـناق إنـسان الـیوم، وال یـمكن اسـتعادة مـعنى الخـطیئة 
إالّ إذا رجـع اإلنـسان إلـى مـبادئ الـعقل واإلیـمان الـتي ال یـمكنھ الـتنّكر لـھا والـتي 

نادت بھا دائماً عقیدة الكنیسة األدبیة. 
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وھـناك أمـل بـأن یـنتعش حـّس الخـطیئة الـخالصـي، عـلى األخـص فـي الـعالـم 
المسـیحي والكنسـي. ومـما یـساعـد عـلى ذلـك الـتعلیم المسـیحي السـلیم، المسـتنیر 
بـالھـوت كـتابـي حـول العھـد، واالسـتماع بـانـتباه إلـى تـعلیم السـلطة الكنسـیة وتـقّبلھ 

بثقة، وھو ما انفك ینیر الضمائر، وممارسة سّر التوبة بعنایة متزایدة. 
  

الفصل الثاني 
"سّر التقوى" 

  
19- لكي نعرف الخطیئة، كان ال بّد من أن نبحث بدّقة في طبیعتھا على ما 

ُیظھرھا لنا الكشف عن تدبیر الخالص، أي سّر اإلثم. ولكن الخطیئة لیست في 
ھذا التدبیر، العامل األھم وال ھي المنتصرة. إنھا في صراع مع مبدأ آخر 
فاعل بإمكاننا أن ندعوه سّر التقوى، وفق عبارة جمیلة، موحیة استعملھا 
القدیس بولس. وإن خطیئة اإلنسان ستتغلّب وتنتصر، وفي النھایة ستدّمر 

وسیظل تدبیر هللا الخالصي ناقصاً أو أنھ سیفشل، ما لم یندرج سّر التقوى ھذا 
في دینامیة التاریخ لیتغلّب على خطیئة اإلنسان. 

إّنـا نجـد ھـذه الـعبارة فـي إحـدى رسـائـل الـقدیـس بـولـس الـرعـویـة، وھـي الـرسـالـة 
األولـى إلـى تـیموثـاوس. وھـي تـبرز فـجأة كـما لـو كـانـت ثـمرة وحـي إلھـي. وإن 
الـرسـول الـذي خـّص فـي الـواقـع تـلمیذه الـحبیب بـمقاطـع طـویـلة مـن رسـالـتھ لیشـرح 
لـھ فـیھا تـنظیم الجـماعـة (الـحیاة الطقسـیة وبـاالرتـباط مـعھا السـلطة الكنسـیة 
التسـلسلیة)، تحـّدث بـعدئـٍذ عـن رؤسـاء الجـماعـة قـبل أن یـنتقل أخـیراً إلـى تـصّرف 
تـیموثـاوس "فـي كـنیسة هللا الـحي، عـمود الـحق ودعـامـتھ". وفـي الـختام، فـجأة، 
وعنـ قصـد وتصـمیم یتـطّرق إلىـ ذكرـ ماـ یعـطي كلـ ماـ كتـب معـناه قاـئالً: "وال 

خالف في أن سّر التقوى عظیم" (104). 
ویـمكننا دون أن نـخون مـعنى الـنص الحـرفـي أن نـوّسـع نـظرة الـرسـول الـالھـوتـیة 
ھـذه لـتشمل رؤیـة كـامـلة لـلدور الـذي تـقوم بـھ، فـي تـدبـیر الـخالص الـحقیقة الـتي 
یعلنھا بقولھ: "إنھ حقاً عظیم"، لنرّددھا معھ، "سر التقوى" ألنھ غلب الخطیئة. 

39



ولكن ما معنى ھذه "التقوى" في مفھوم القدیس بولس؟ 
  

ھو المسیح عینھ 

20- إنھ من األھمیة بمكان أن یكون بولس، لدى عرضھ سّر التقوى، قد نسخ 
دون أن یقیم أیة رابطة غراماطیقیة مع ما سبق لھ أن كتب (105)، ثالثة 

أسطر من نشید في مدیر المسیح كان – برأي عدد من كبار ذوي االختصاص 
– مستعمالً لدى الجماعات المسیحیة الیونانیة. 

كـان الـمؤمـنون یـعترفـون بسـّر المسـیح بـكلمات ھـذا النشـید الـمألى بـالـمحتوى 
الالھوتي والمتمّیزة بجمال األسلوب الرفیع، أعني أنھ: 

-   ظھر حقاً في الجسد البشري وصار باّراً بفعل الروح القدس، وھو الذي 
قّدم ذاتھ عّمن لیسوا أبراراً. 

-        تراءى للمالئكة وصار أعظم منھم، وأُعلَِن عنھ لدى الوثنیین على أنھ 
حامل الخالص. 

-   أوِمن بھ في العالم على أنھ مرسل من اآلب وأن ھذا اآلب عینھ ھو من 
أصعده إلى السماء كرّب (106). 

ولھـذا فـإن سـّر الـتقوى ھـو سـّر المسـیح عـینھ. إنـھ فـي كـلمة مـوجـزة مـعّبرة، سـرّ 
التجسـد والـفداء، وفـصح المسـیح الـتام وابـن هللا وابـن مـریـم: سـّر آالمـھ ومـوتـھ 
وقـیامـتھ ومجـده. لـقد أراد الـقدیـس بـولـس، بـاسـتعادتـھ عـبارات ھـذا النشـید، أن 
یـؤّكـد أن ھـذا السـر ھـو الـمبدأ الـحیوي الـخفّي الـذي یـجعل مـن الـكنیسة بـیت هللا 
وعـامـود الـحق ودعـامـتھ. ویـمكننا اقـتداء بـتعلیم الـقدیـس بـولـس، أن نـؤّكـد أن سـرّ 
تـقوى هللا ومـحبتھ غـیر الـمتناھـیة لـنا، بـإمـكانـھ أن یـنفذ إلـى أعـماق إثـمنا الـخفیة 
لیبعث في نفسنا حركة ارتداد، ویفتدیھا وینشر أشرعتھا لتسیر نحو المصالحة. 
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وقـد كـتب الـقدیـس یـوحـنا أیـضاً، بـالـعودة دونـما شـك إلـى ھـذا السـر، - ولـو اسـتعمل 
أسـلوبـاً مـمّیزاً خـاصـاً بـھ یـختلف عـن أسـلوب الـقدیـس بـولـس – "إن كـل مـولـود مـن 
هللا ال یخــطأ. ألن ذاك الــذي ُولِــد مــن هللا، یــصون نــفسھ والشــریــر ال یــقترب 
مـنھ" (107). وفـي كـالم الـقدیـس یـوحـنا ھـذا بـارقـة أمـل تسـتند إلـى الـمواعـید 
ة لكیال یخطـأ. وھذـا ال  اإللھیـة: لقـد تلـّقى المسیـحي ضمـانةـ وماـ یحـتاج إلیـھ منـ قوـّ
یـعني أنـھ أصـبح مـعصومـاً مـن الخـطأ بـما أوتـیھ مـن قـّوة ذاتـیة كـامـنة فـیھ، عـلى مـا 
یعـتقد أتبـاع مذـھبـ الالأدریةـ، بلـ إن ذلكـ ھوـ نتـیجة عمـل هللا. والمسیـحي، لكیال 
یخـطأ، فـھو یـعرف هللا، عـلى مـا ذّكـر بـھ الـقدیـس یـوحـنا فـي الـمقطع عـینھ. وقـد 
كــتب قــبل ذلــك بــقلیل: "ومــن ُوَلــد مــن هللا ال یــفعل الخــطیئة، ألن زرع هللا 
فـیھ" (108). وإذا فـھمنا "بـزرع هللا"، عـلى مـا یـقترح بـعض الشـّراح، یـسوع 
ابـن هللا، یـمكننا إذ ذاك أن نـقول أن المسـیحي، لـكیال یخـطأ، -أو لـكي یتحـّرر مـن 

الخطیئة- یجد حاضراً في نفسھ، المسیح وسّر المسیح الذي ھو سّر التقوى. 
  

جھد المسیحي 

21- ولكن لسّر التقوى وجھاً آخر: في مقابل تقوى هللا ومحبتھ للمسیحي یجب 
أن یخّص المسیحي هللا بالتقوى والمحبة. وبھذا المفھوم الثاني تعني التقوى 

(اوزابایا) حصراً، سلوك المسیحي الذي یجاوب على تقوى هللا ومحبتھ األبویة 
بالتقوى والمحبة البنویة. 

وبـإمـكانـنا أن نـؤد بھـذا الـمعنى أیـضاً مـع الـقدیـس بـولـس "أنـھ عـظیم سـّر الـتقوى". 
وبھـذا الـمعنى كـذلـك إن الـتقوى بـوصـفھا قـوة ارتـداد ومـصالـحة تـواجـھ اإلثـم 
والخـطیئة. وفـي ھـذه الـحالـة إن أھـم عـناصـر سـّر المسـیح ھـي مـوضـوع الـتقوى، 
أعـني أن المسـیحي یـتقّبل السـر ویـتأمـل فـیھ، وینھـل مـن مـعینھ الـقّوة الـروحـیة 
الـالزمـة لـكي یـحیا حـیاتـھ وفـقاً لـإلنـجیل. وھـنا كـذلـك یـجب الـقول أن "مـن ولـد مـن 
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هللا ال یـفعل الخـطیئة". إنـما لـلعبارة مـعنى األمـر: إن المسـیحي الـذي یـسانـده سـرّ 
ر مـن ارتـكاب الخـطیئة ال بـل ُیـؤَمـر  المسـیح كـینبوع قـوة روحـیة داخـلیة ُیـحذَّ
بـمجانـبة الخـطیئة، وبـإحـسان المسـلك والـتصّرف "فـي بـیت هللا، الـذي ھـو كـنیسة 

هللا الحي" (109) ألنھ ابن هللا. 
  

نحو حیاٍة مصاَلحة 

22- وھكذا إن كالم الكتاب المقدس، فیما یكشف لنا سّر التقوى، یفتح عقل 
اإلنسان على االرتداد والمصالحة، ال بمعناھما المجّرد الذي یصعب إدراكھ، 

بل بوصفھما قیمتین مسیحّیتین حقیقّیتین یجب العمل على الحصول علیھما في 
الحیاة الیومیة. 

إن أنـاس الـیوم، وقـد تـعّرضـوا لخـطر فـقدان مـعنى الخـطیئة، وتـوّھـموا أحـیانـاً أنـھم 
فـي عـصمة مـن الخـطیئة، ولـیس ھـذا مـن المسـیحیة فـي شـيء، ھـم فـي حـاجـة إلـى 
 ً سـماع تحـذیـر الـقدیـس یـوحـنا بـدورھـم كـما لـو كـان مـوَجـھاً إلـى كـل مـنھم شـخصیا
"إذا قـلنا أنـنا بـال خـطیئة، خـدعـنا أنـفسنا ولـم یـكن الـحق فـینا" (110). وأیـضاً "إن 
الـعالـم كـلھ تـحت الشـریـر وضـع" (111). إن صـوت الـحقیقة یـدعـو إذن كـالُّ مـن 
الـناس لـیفحص ضـمیره فـحصاً واقـعیاً ویـعترف بـأنـھ ولـد بـاإلثـم عـلى مـا نـقول فـي 

المزمور "ارحمني یا هللا" (112). 
إن أنـاس الـیوم الـذیـن یتھـّددھـم الـخوف ویـترّصـدھـم الـیأس یـمكنھم أن یـتقّووا 

بالوعد اإللھي الذي یحمل إلیھم رجاء المصالحة الكاملة. 
إن سـّر الـتقوى ، فـیما یـتعلّق بـا~، ھـو ھـذه الـرحـمة الـتي بـھا الـرب وأبـونـا – 
ونـكّرر ذلـك – غـنّي إلـى مـا ال حـّد لـھ (113). وكـما قـلنا فـي الـرسـالـة الـعامـة الـتي 
دار مـوضـوعـھا عـلى الـرحـمة اإللھـیة (114)، إن الـرحـمة ھـي مـحبة أقـوى مـن 
الخـطیئة والـموت. وعـندمـا نـالحـظ أن الـمحبة الـتي خـّصنا بـھا هللا ال تـتوّقـف أمـام 
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خـطیئتنا وال تـتراجـع أمـام إھـانـاتـنا، لـكنھا تـزداد عـنایـة وسـخاء، وعـندمـا یـتبّین لـنا 
أن ھـذه الـمحبة قـد ذھـبت إلـى حـّد أنـھا تسـّببت بـآالم الـكلمة الـذي صـار جسـداً 
وبـموتـھ، وارتـضى أن یـفتدیـنا بـدمـھ الـذي دفـعھ ثـمناُ عـنا، نھـتف إذ ذاك ھـتاف 
الـشكر واالمـتنان قـائـلین: "أجـل، إن هللا غـنّي بـالـرحـمة"، ال بـل نـؤّكـد "أن الـرب 

ھو رحمة". 
إن سّر التقوى ھو الطریق التي شّقتھا الرحمة اإللھیة للحیاة المصاَلحة. 

  
القسم الثالث 

راعویة التوبة والمصالحة 
  

تطویر التوبة والمصالحة 
23- إن مھّمة الكنیسة الطبیعیة، إن مھّمة الكنیسة الطبیعیة، بما أنھا تواصل 
عمل مؤسسھا اإللھي، عمل الفداء، تھدف إلى إثارة مشاعر االرتداد والتوبة 
في قلب اإلنسان، ومنحھ ھبة المصالحة. وال تقتصر ھذه المھمة على بعض 

تأكیدات نظریة، وال على نصب مثال أدبي أعلى ال ترفقھ بما یقتضي من 
طاقات تعمل على تحقیقھ، لكنھا تبغي ترجمة ذاتھا بوظائف خدمّیة محددة 

ترمي إلى ممارسة التوبة والمصالحة ممارسة واقعیة. 
ویـمكننا أن نـدعـو ھـذه الخـدمـة المسـتندة إلـى مـبادئ اإلیـمان الـتي عـرضـناھـا 
والـرامـیة إلـى أھـداف محـددة والـمدعـومـة بـوسـائـل مـالئـمة، راعـویـة الـتوبـة 
والـمصالـحة. وھـي تـنطلق مـن یـقین الـكنیسة أن اإلنـسان الـذي یسـتھدفـھ كـل نـشاط 
رعـوي وعـلى األخـّص ذاك الـخاص بـالـتوبـة والـمصالـحة ھـو اإلنـسان الـمطبوع 
بـطابـع الخـطیئة، والـذي یـقدم لـنا داود عـنھ أبـلغ مـثال. ولـم یـنكر داود آثـامـھ بـعد أن 
وّبـخھ عـلیھا نـاتـان الـنبي لـكّنھ اعـترف بـھا قـائـالً: "خـطئت إلـى الـرب" (115). 
وصـرخ قـائـالً: "إّنـي عـالـم بـمعاصـّي وخـطیئتي أمـامـي فـي كـل حـین" (116) 
وتــضرع أیــضاً بــقولــھ: "نــّقني بــالــزوفــا فــأطُھــر، أغســلني فــأفــوق الــثلج 
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بـیاضـاً" (117) وتـلّقى جـواب الـرحـمة اإللھـیة: "إن الـرب قـد نـقل خـطیئتك عـنك، 
فال تموت أنت" (118). 

وإن الـكنیسة لتجـد ذاتـھا أمـام اإلنـسان – ال بـل أمـام الـمجتمع البشـري كـلھ – 
الـذي جـرحـتھ الخـطیئة ونـالـتھ فـي عـمق أعـماق كـیانـھ، والـذي یـشعر بـتوق ال یقھـر 
إلـى التحـّرر مـن الخـطیئة وعـلى األخـص إذا كـان مسـیحیاً، یـعي أن سـّر الـتقوى، 

المسیح الحي، یعمل فیھ وفي العالم بقوة الفداء. 
یـجب إذن الـقیام بـوظـیفة الـكنیسة وظـیفة الـمصالـحة وفـقاً لـلرابـطة الـوثـقى الـتي 
تشـّد الـصفح ومـغفرة خـطیئة كـل إنـسان إلـى الـمصالـحة األسـاسـیة الـشامـلة الـتي 
حـققھا الـفداء للبشـریـة جـمعاء. وتـفّھمنا ھـذه الـرابـطة أن االرتـداد عـن الخـطیئة 
وحـده بـإمـكانـھ أن یـحقق الـمصالـحة الـعمیقة المسـتمرة حـیثما دخـل االنـقسام، ألن 
الخـطیئة ھـي مـبدأ االنـقسام الـفاعـل، االنـقسام بـین اإلنـسان وخـالـقھ، وفـي قـلب 
اإلنـسان وكـیانـھ، وبـین األفـراد والـفئات البشـریـة، وبـین اإلنـسان والـطبیعة الـتي 

خلقھا هللا. 
وال حـاجـة بـنا إلـى تـرداد مـا قـلناه عـن أھـمیة "خـدمـة الـمصالـحة" (119) ھـذه ومـا 
یـقابـلھا مـن نـشاط رعـوي یـضعھا مـوضـع الـعمل فـي ضـمیر الـكنیسة وحـیاتـھا. إن 
الـكنیسة تـفقد وجـھاً مـن وجـوه كـیانـھا وتـھمل مـھمة مـن أھـم مـھامـھا، إن لـم تـنادِ 
بـوضـوح وثـبات، فـي وقـت ذلـك وغـیر وقـتھ، "بـكلمة الـمصالـحة" (120)، وتـقّدم 
لـلعالـم تـقدمـة الـمصالـحة. ولـكن وال بـأس مـن أن نـكّرر الـقول أھـمیة خـدمـة 

المصالحة الكنسیة ھذه تتعدى حدود الكنیسة إلى العالم أجمع. 
إن الحـدیـث عـن الـنشاط الـرعـوي فـي مـا خـّص الـتوبـة والـمصالـحة مـعناه مـواجـھة 
مجـموعـة الـمھام الـتي تـضطلع بـھا الـكنیسة، عـلى جـمیع الـُصُعد، بـغیة تـطویـرھـا 
ودفـعھا إلـى األمـام. وعـلى وجـھ الـضبط والتحـدیـد إن الحـدیـث عـن ھـذا الـنشاط 
الـرعـوي مـعناھـا اإلحـالـة بجـمیع الـنشاطـات الـتي تـقود مـعھا الـكنیسة الـناس، أفـراداً 
أو جـماعـات، إلـى الـتوبـة الـحق وتـضعھم ھـكذا عـلى طـریـق الـمصالـحة الـكامـلة، 
وذلـك بـفضل كـل فـرد وجـمیع الـذیـن یـؤلّـفون الـكنیسة – رعـاة ومـؤمـنین – عـلى 
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جـمیع المسـتویـات وفـي جـمیع األوسـاط بجـمیع الـوسـائـل الـمتاحـة لـھا بـالـكالم 
والعمل بالتعلیم والصالة. 

لـقد أبـدى آبـاء المجـمع – بـوصـفھم مـمّثلین ألخـوانـھم األسـاقـفة وقـادة لـلشعب 
الـموكـول إلـیھم – اھـتمامـھم بھـذا الـنشاط الـرعـوي مـن الـناحـیة الـعملیة والـواقـعیة. 
ویـسعدنـا أن نـنقل أصـداءھـم ونـشاطـرھـم قـلقھم وآمـالـھم ونـتلّقى ثـمار أبـحاثـھم 
واخـتباراتـھم ونـشّجعھم فـي مـا یـنھضون لـھ مـن مـشاریـع ویـقومـون بـھ مـن أعـمال. 
فعسـى أن یجـدوا فـي ھـذا الـقسم مـن اإلرشـاد الـرسـولـي مـا حـملوه إلـى المجـمع، 
وھـذا مـا نـریـد أن نشـرك فـي فـوائـده، مـن خـالل ھـذه الـصفحات الـكنیسة جـمعاء. 
لھـذا إّنـا نـرى مـن الـمناسـب أن نسـترعـي االنـتباه إلـى خـالصـة الـنشاط الـرعـوي 

المتعلق بالتوبة والمصالحة مشددین على النقطتین التالیتین. 
1-  الـوسـائـل والـطرق الـتي تسـتعملھا الـكنیسة لـتطویـر الـتوبـة 

والمصالحة. 

2-  السر الخاص بالتوبة والمصالحة. 

  
الفصل األول 

تطویر التوبة والمصالحة 
الطرق والوسائل 

  
24- إن الكنیسة تعتمد خاصة لتطویر التوبة والمصالحة وسیلتین وّكلھما إلیھا 
مؤسسھا عینھ وھما: التعلیم المسیحي واألسرار. وتستعملھما الكنیسة بطریقة 
تعتبر دائماً أنھا تالئم مقتضیات رسالتھا الخالصیة وتتجاوب في الوقت عینھ 

ومتطلّبات الناس في كل األزمنة وحاجاتھم الروحیة، وذلك بصَیٍغ وأشكال 
قدیمة وجدیدة. ویجدر بنا أن نذكر من بینھا على األخص ما یمكننا أن نسّمیھ 

وفقاً لتعبیر سلفنا بولس السادس بطریقة الحوار. 
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الحوار 

25- إن الحوار، بالنسبة إلى الكنیسة ھو نوعاً ما أداة، وعلى األخص، طریقة 
للقیام بعملھا في عالم الیوم. 

وفـي الـواقـع أن المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، بـعد أن عـلّم أن "الـكنیسة تـبدو عـالمـة 
لـتلك األخـّوة الـتي تـجعل الـحوار الـصریـح مـمكناً وتـزیـده قـّوة، وذلـك بـمقتضى 
الـرسـالـة الـتي تـمتاز بـھا، أال وھـي إنـارة الـكون كـلھ بـبشارة اإلنـجیل وتـوحـید 
 ً البشـر بـروح واحـد....، یـضیف تـّواً أن عـلى الـكنیسة أن تـكون مسـتعدة دائـما
"إلقـامـة حـوار مـثمر بـین كـل الـذي یـؤلّـفون شـعب هللا الـواحـد" (121)، وكـذلـك 

لتتمكن من "إقامة حوار مع المجتمع البشري" (122). 
وقـد خـّص سـلفنا بـولـس الـسادس الـحوار بـقسم ھـام مـن رسـالـتھ الـعامـة الـمبدوءة 
بـعبارة: كنیسـتھ، حـیث وصـفھ وحـدده تحـدیـداً لـھ مـدلـولـھ بـقولـھ عـنھ: "إنـھ حـوار 

الخالص"(123). 
وفـي الـواقـع أن الـكنیسة تسـتعمل طـریـقة الـحوار لـكي تـحسن حـمل الـناس – سـواء 
أكـانـوا یـعرفـون أنـفسھم أنـھم أعـضاء الجـماعـة المسـیحیة بـالـعماد واالعـتراف 
بـاإلیـمان أم ھـم غـربـاء عـنھا – عـلى االرتـداد والـتوبـة، عـن طـریـق تجـدیـد 
ضـمیرھـم وحـیاتـھم تجـدیـداً عـمیقاً، فـي ضـوء سـر الـفداء والـخالص الـلذیـن حـققھما 
المسـیح ووكـلھما إلـى خـدمـة كنیسـتھ. إن الـحوار الـصحیح یـرمـي إذن بـادئ ذي 
بـدء إلـى تجـدیـد كـل مـن الـناس بـاالرتـداد الـباطـني والـتوبـة مـع احـترام كـلّيّ 
لـلضمائـر، واعـتماد الـصبر والـتأنـي، والـتقدم خـطوة خـطوة، عـلى مـا تـقتضیھ 

أحوال الناس في عصرنا. 
ویـبقى الـحوار الـرعـوي، مـن أجـل الـمصالـحة، واجـب الـكنیسة األسـاسـي الـیوم، 

في مختلف المجاالت وعلى كل المستویات. 
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وتـشّجع الـكنیسة، عـلى األخـص، الـحوار الـمسكونـي أي الـحوار بـین الـكنائـس 
والجـماعـات الكنسـیة الـتي تـعترف بـاإلیـمان بـالمسـیح ابـن هللا والمخـلص الـوحـید 
والـحوار مـع سـائـر جـماعـات الـناس الـذیـن یـبحثون عـن هللا ویـتوقـون إلـى إقـامـة 

عالقة اتحاد معھ. 
وفـي أسـاس مـثل ھـذا الـحوار مـع الـكنائـس، والجـماعـات المسـیحیة والـدیـانـات 
األخـرى، یـجب أن یـكون ھـناك جھـد صـادق – وھـذا شـرط لـمصداقـیة الـكنیسة 
وفـاعـلیتھا – إلقـامـة حـوار مـثمر ومتجـدد داخـل الـكنیسة الـكاثـولـیكیة عـینھا. ھـذه 
الـكنیسة تـعي بـأنـھا فـي طـبیعتھا ُتـشّكل سـرَّ وحـدة الشـركـة الـشامـلة فـي الـمحبة 

(124)؛ لكنھا تدرك أیضاً أن في داخلھا توترات قد تصبح عوامل تقسیم. 
وإن الـنداء الـقلق الـحازم الـذي أطـلقھ سـلفنا فـي مـناسـبة الـسنة الـمقدسـة 1975 
(125) ال یـزال الـیوم عـلى جـّدتـھ وقـّوتـھ. ولـلتغلب عـلى الـنزاعـات وحـذراً مـن 
أن تسـيء الـخالفـات الـمألـوفـة إلـى وحـدة الـكنیسة، یـجب أن نـقف جـمیعاً أمـام كـلمة 
هللا ونـعمل بـھا ونـطرح اآلراء الـذاتـیة، ونـبحث عـن الـحقیقة حـیثما وجـدت، أعـني 
فــي الــكلمة اإللھــیة وفــي الشــرح الــصحیح الــذي تــعطیھ عــنھا ســلطة الــكنیسة 
الـتعلیمیة. وبھـذه الـطریـقة إن اإلصـغاء الـمتبادل واالحـترام واالمـتناع عـن إصـدار 
أحـكام سـریـعة والـصبر والـقدرة عـلى مـجانـبة إخـضاع اإلیـمان الـذي یـوّحـد آلراء 
وصـیغ وخـیارات عـقائـدیـة، إن ھـذا كـلھ مـن خـصائـص الـحوار الـذي یـجب 
مـتابـعتھ، داخـل الـكنیسة بـثبات وتـصمیم وإخـالص. وواضـح أن الـحوار لـن یـكون 
ھـكذا، ولـن یـكون أداة مـصالـحة، إن لـم یـِعْر السـلطة الـكنیسة الـتعلیمیة مـا یـنبغي 

من االنتباه ویذعن لھا. 
إن الـكنیسة الـكاثـولـیكیة الـتي تـسعى ھـكذا جـاّدة فـي الـبحث عـن اتـحادھـا الـداخـلي، 
تسـتطیع أن تـوجـھ نـداء لـلمصالـحة – عـلى مـا فـعلت مـنذ زمـن بـعید – إلـى 
الـكنائـس األخـرى الـتي لـیس لـھا مـعھا مـشاركـة تـامـة، وأیـضاً إلـى الـدیـانـات 

األخرى، وحتى إلى جمیع الذین یبحثون عن هللا بقلب مخلص. 
 ً بـاسـتطاعـتنا أن نـؤّكـد، عـلى ضـوء المجـمع وتـعلیم أسـالفـنا الـذي تـلقیناه إرثـاً ثـمینا
نـسعى إلـى الـمحافـظة عـلیھ ووضـعھ مـوضـع الـعمل، إن الـكنیسة الـكاثـولـیكیة، 
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بجـمیع فـئاتـھا، تسـیر بـصدق فـي طـریـق الـحوار الـمسكونـي، مـجانـبة الـتفاؤل 
السھـل، إنـما دونـما حـذر، وال تـرّدد وال إبـطاء، وإن الـقواعـد األسـاسـیة الـتي 
تـحاول اتـباعـھا فـي ھـذا الـحوار ھـي مـن جـھة الـتأكـید أن الـمسكونـیة الـروحـیة فـقط 
– الـقائـمة عـلى الـصالة المشـتركـة والـطاعـة المشـتركـة لـلرب األوحـد – تـفسح فـي 
الـمجال لـالسـتجابـة بـإخـالص وجـّدیـة لـمقتضیات الـعمل الـمسكونـي (126)، ومـن 
جـھة ثـانـیة الـیقین أن نـوعـاً مـن الـتساھـل فـي مـا یـتعلّق بـالـعقیدة والسـّیما الـنظریـة، 
قـد یـؤدي إلـى صـیغة تـعایـش سـطحیة، عـابـرة ال إلـى االتـحاد الـعمیق الـثابـت الـتي 
نـرتـجیھ. إن الـوصـول إلـى ھـذا االتـحاد یـتم سـاعـة تـشاء الـعنایـة اإللھـیة، غـیر أن 
الـكنیسة الـكاثـولـیكیة تـعرف فـي مـا خـّصھا أن لـلوصـول إلـیھ عـلیھا أن تـكون 
مــنفتحة، واعــیة جــمیع "الــقیم المســیحیة، الــصحیحة الــتي تــنبع مــن الــتراث 
المشـترك والـتي تـوجـد عـند اإلخـوة الـمنفصلین عـنا" (127)، وأن عـلیھا بـالـمقابـل 
أن تـرسـي حـواراً صـادقـاً بـّناًء عـلى مـواقـف واضـحة وعـلى األمـانـة لـإلیـمان 
الـموروث الـذي حـّددتـھ السـلطة الـتعلیمیة فـیھا وفـقاً لـلتقلید الـعریـق، وعـلى الـتطابـق 
مـع ھـذا اإلیـمان. وفـضالً عـن ذلـك إن الـكنیسة بـالـرغـم مـما یتھـّدد الـحوار مـن 
تـخاذل، وبـالـرغـم مـن اإلبـطاءات الـتي ال بـّد مـنھا والـتي ال یـصلحھا الـتھّور، 
تسـتمر فـي الـبحث مـع جـمیع اإلخـوة المسـیحیین اآلخـریـن عـن طـرق الـوحـدة، 
ومـع أتـباع الـدیـانـات األخـرى عـن حـوار مخـلص. فعسـى أن یـقود ھـذا الـحوار بـین 
األدیـان إلـى تـجاوز جـمیع الـمواقـف الـتي یـملیھا الـعداء، والحـذر، والـرذل الـمتبادل 
وعـلى األخـص، الـتأنـیبات الـمتبادلـة. وھـذا شـرط أولـّي لـكي یـتم الـلقاء عـلى األقـل 
فـي اإلیـمان بـإلـھ واحـد وفـي الـیقین بـالـحیاة األبـدیـة لـلنفس الـخالـدة. ولـیُمّن هللا عـلینا 
عـلى األخـص بـأن یـفضي الـحوار الـمسكونـي إلـى مـصالـحة مخـلصة فـي نـطاق 
كـل مـا یـمكن أن یـكون حـتى الـیوم مشـتركـاً مـع بـاقـي الـكنائـس المسـیحیة، وھـو 
اإلیـمان بـیسوع المسـیح، ابـن هللا الـمتأنـس، المخـلّص والـرب، وسـماع كـالم هللا، 

ودراسة الوحي، وسّر العماد. 
وبـقدر مـا تسـتطیع الـكنیسة أن تـحقق الـوفـاق الـفّعال – الـوحـدة فـي الـتنّوع – فـي 
داخـلھا، وأن تـقّدم ذاتـھا شـاھـداً عـلى الـمصالـحة وخـادمـاً وضـیعاً لـھا، تـجاه 
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الـكنائـس األخـرى، والجـماعـات الكنسـّیة وبـاقـي األدیـان، تـصبح وفـقاً لتحـدیـد 
الـقدیـس أغسـطینوس الـمعّبر: "عـالـماً مـصاَلـحاً" (128)، ویـمكنھا إذ ذاك أن 

تكون عالمة مصالحة في العالم ومن أجل العالم. 
والـكنیسة إذ تـعي خـطورة الـحالـة الـتي خـلقتھا قـوى التقسـیم والحـرب – وھـي 
خـطورة عـظیمة – والـتي تـشكل الـیوم تھـدیـداً كـبیراً ال لـلتوازن والـوفـاق الـعالـمي 
وحسـب، بـل لـبقاء البشـریـة ودیـمومـتھا، تـشعر بـان مـن واجـبھا أن تـقّدم وتـعرض 

مساعدتھا الخاصة الفریدة للتغلّب على النزاعات وإعادة الوفاق وتوطیده. 
وإنـھ لـحوار مـعّقد دقـیق حـوار الـمصالـحة الـذي تـلتزم بـھ الـكنیسة عـلى األخـصّ 
مـن خـالل نـشاط الـكرسـي الـرسـولـي وأجھـزتـھ الـمختلفة. ویـمكن الـقول أن 
الـكرسـي الـرسـولـي یـسعى إلـى الـتدّخـل لـدى حـّكام الـشعوب والـمسؤولـین عـن 
مـختلف الـمحافـل الـدولـیة أو االنـضمام إلـیھم بـمحاورتـھم أو حـّضھم عـلى الـحوار 
لـمصلحة الـمصالـحة وسـط صـراعـات عـدیـدة. والـكنیسة تـقوم بـذلـك ال ألغـراض 
تـرمـي إلـیھا أو غـایـات مـبّیتة، بـل اسـتجابـة "لـنزعـة إنـسانـیة" (129)، وتـضع 
مجـموعـة مـؤسـساتـھا وسـلطتھا األدبـیة، وھـي فـریـدة فـي خـدمـة الـوفـاق والسـالم. 
وھـي تـقوم بـذلـك یـقیناً مـنھا أنـھ مـثلما "یـتقابـل فـي الحـرب فـریـقان"، ھـكذا فـي 
قـضیة السـالم، ھـناك "دائـماً وحـتماً طـرفـان عـلیھما أن یـعرفـا كـیف یـلتزمـان"، 

وھكذا "نجد معنى الحوار الحقیقي من أجل السالم" (130). 
وتـلتزم الـكنیسة أیـضاً الـحوار مـن أجـل الـمصالـحة مـن خـالل األسـاقـفة بـما لـھم مـن 
سـلطة وعـلیھم مـن واجـب، سـواء أكـان إفـرادیـاُ بـتدبـیرھـم كـنائـسھم الـخاصـة، أم 
مّتحـدیـن فـي مـجالـسھم األسـقفیة بـمعاونـة الـكھنة وجـمیع أعـضاء الجـماعـات 
المسـیحیة. وإنـھم یـؤّدون واجـبھم بـأمـانـة كـلّما دفـعوا إلـى األمـام ھـذا الـحوار الـذي 
ال غــنى عــنھ، وكــلّما نــّوھــوا بــالــمقتضیات اإلنــسانــیة والمســیحیة الــمتعلّقة 
بـالـمصالـحة والسـالم. والـعلمانـیون "الـذیـن یّتخـذون مـیدانـاً لـنشاطـھم الـخاص 
بـالتبشـیر بـاإلنـجیل، عـالـم السـیاسـة واالجـتماع واالقـتصاد الـواسـع الـمعّقد... 
والـحیاة الـدولـیة" (131)، مـدعـوون بـاالتـحاد مـع رعـاتـھم إلـى الـتزام الـحوار 
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مـباشـرة لـمصلحة الـحوار مـن أجـل الـمصالـحة. وھـي الـكنیسة أیـضاً مـن تـقوم 
بواسطتھم بعملھا، عمل المصالحة. 

إن تجـدیـد الـقلوب عـن طـریـق االرتـداد والـتوبـة ھـما إذن الـفرضـیة األسـاسـیة 
والـقاعـدة الـثابـتة الـلتان یـرتـكز إلـیھما كـل تجـدیـد اجـتماعـي طـویـل األمـد، والسـالم 

بین األمم. 
ویـبقى أن نـذّكـر، فـي مـا خـّص الـكنیسة وأعـضاءھـا، بـان الـحوار أّیـاً تـكن الـصیغة 
الـتي یـعتمدھـا – وھـذه الـصیَّغ مـختلفة جـداً ویـمكن أن تـكون كـذلـك، مـا دام لـمفھوم 
الحـوار قیـمة تقـوم علـى التـماثلـ والتـشابھـ – ال یمـكن أبدـاً أن ینـطلق منـ موـقفـ ال 
مـباالة تـجاه الـحقیقة، لـكنھ یـقوم بـاألحـرى بـعرض ھـذه الـحقیقة بھـدوء ونـفس طـیبة 
تـحترم أفـھام اآلخـریـن وضـمائـرھـم. وال یـمكن حـوار الـمصالـحة عـلى اإلطـالق أن 
یـقوم مـقام إعـالن الـحقیقة اإلنـجیلیة أو أن یـخفف مـنھا. وحـقیقة اإلنـجیل تـرمـي 
إلـى ارتـداد الـخاطـئ واالتـحاد بـالمسـیح والـكنیسة. إّنـما یـجب أن یـكون الـحوار فـي 
خـدمـة نـقل ھـذه الـحقیقة وتـحقیقھا بـواسـطة الـوسـائـل الـتي تـركـھا المسـیح لـلكنیسة 
مـن أجـل نـشاط الـمصالـحة الـرعـوي، وعـلى األخـص بـواسـطة الـتعلیم المسـیحي 

والتوبة. 
  

التعلیم المسیحي 

26- في الحقل الواسع الذي ینبغي فیھ للكنیسة أن تقوم بوظیفتھا عن طریق 
الحوار، یتوّجھ نشاط الخدمة الرعویة، خدمة التوبة والمصالحة إلى أعضاء 

جسم الكنیسة قبل كلٍّ بتعلیم مسیحي مالئم یدور على واقعین متمّیزین، 
متكاملین، أعارھما آباء المجمع انتباھاً خاصاً وأبرزوھما في الكثیر من 

المقترحات التي اختتموا بھا أعمالھم وھما على األخص: التوبة والمصالحة. 
فالتعلیم المسیحي إذن ھو األداة األولى التي یجب استعمالھا. 
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وتـنطوي تـوصـیة المجـمع ھـذه وھـي جـّد مـؤاتـیة عـلى مـبدأ أسـاسـي وھـو أن مـا ھـو 
رعـوي ال یـتعارض ومـا ھـو عـقائـدي، وأن الـعمل الـرعـوي ال یـمكنھ أن یـتجاھـل 
الـمحتوى الـعقائـدي، ال بـل إن ینھـل مـن مـعینھ حـیاتـھ األصـیلة وقـوتـھ الـحقیقیة. 
وإذا كـانـت الـكنیسة "عـمود الـحق ودعـامـتھ" (132)، وإذا كـانـت قـد أقـیمت فـي 
الـعالـم كـأم ومـعلّمة، كـیف یـمكنھا أن تـھمل واجـب تـعلیم الـحقیقة الـتي ھـي طـریـق 

الحیاة؟ 
ینـتظر منـ رعاـة الكـنیسة، قبـل كلـّ، تعـلیم مسیـحي فيـ المـصالحـة، وھوـ تعـلیم ال 
یـمكنھ إالّ أن یسـتند إلـى تـعلیم الـكتاب الـمقدس، وعـلى األخـّص تـعلیم العھـد الجـدیـد 
الـمتعلّق بـضرورة تجـدیـد العھـد مـع هللا بـالمسـیح، الـفادي والـمصالـح. وفـي ضـوء 
ھـذا االتـحاد الجـدیـد وھـذه الـصداقـة، وكـإمـتداد لـھما، یـجب أن یسـتند ھـذا الـتعلیم 
إلـى ضـرورة مـصالـحة اإلنـسان مـع أخـیھ، ولـو كـان عـلیھ أن یـؤّجـل لـبعض الـوقـت 
تـقدمـة الـقربـان (133). وقـد شـّدد یـسوع جـداً عـلى مـوضـوع الـمصالـحة األخـویـة: 
مـثالً عـندمـا یـدعـو إلـى بسـط الخـّد اآلخـر لـمن لـطمنا، وإلـى تـرك الـرداء لـمن أخـذ 
مـّنا الـقمیص(134)، أو عـندمـا عـلّم شـریـعة الـمغفرة، وھـي مـغفرة یـتقّبلھا كـلٌّ 
عـلى مـقدار مـا یـعرف أن یـغفر(135)، مـغفرة یـأمـر بـمنحھا األعـداء (136) 
سـبعین مـرة سـبع مـرات (137) أي فـي الـواقـع، إلـى مـا ال حـّد لـھ. فـإذا تـحّققت 
ھـذه الشـروط، وھـي ال تـتحّقق إالّ فـي مـناخ إنـجیلي صـحیح فـقط، یـمكن أن یـكون 
ھـناك مـصالـحة حـقیقیة بـین األفـراد والـشعوب. ومـن ھـذه الـمعطیات المّتخـذة مـن 
الـكتاب الـمقدس فـي الـمصالـحة، یـنشأ بـطبیعة الـحال، تـعلیم مسـیحي الھـوتـي تـدخـل 
فـي مـضامـینھ عـناصـر مـن عـلم الـنفس وعـلم االجـتماع وبـاقـي الـعلوم اإلنـسانـیة، 
یـمكن أن تـساعـد عـلى تـوضـیح األمـور، وطـرح الـمشاكـل طـرحـاً سـلیماً، وإقـناع 
الـسامـعین أو الـقّراء بـأخـذ قـرارات عـملیة. ویـنتظر أیـضاً مـن رعـاة الـكنیسة، 
تـعلیم مسـیحي فـي الـتوبـة. وھـنا أیـضاً یـجب أن یـكون یـنبوعـھ غـنى رسـالـة الـكتاب 
الـمقدس، وتشـّدد ھـذه الـرسـالـة قـبل كـلٍّ فـي مـا یـخص الـتوبـة، عـلى مـفعول 
االرتـداد، واالرتـداد كـلمة تـحاول أن تـترجـم الـنص الـیونـانـي (مـتانـویـا) (138) 
الـتي تـعني حـرفـیاً انـقالب الـنفس واتـجاھـھا إلـى هللا. وبـعد، ھـذان ھـما الـعنصران 
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األسـاسـیان الـلذان یـبرزان مـن مـثل االبـن الـضائـع الـذي عـثر عـلیھ: "عـودتـھ إلـى 
ذاتـھ" (139) وقـرار الـرجـوع إلـى أبـیھ. وال مـجال لـلمصالـحة مـا لـم تـتوّفـر أوالً 
ھـذه االسـتعدادات لـالرتـداد الـتي یـجب أن یشـرحـھا الـتعلیم المسـیحي بـمفاھـیم 
وعـبارات تـتوافـق ومـختلف األعـمار وتـنّوع األحـوال عـلى الـصعید الـثقافـي 

واألخالقي واالجتماعي. 
ھـذا ھـو مـفھوم الـتوبـة األول، الـذي یـمتد إلـى الـثانـي: الـتوبـة مـعناھـا أیـضاً الـندامـة. 
إن مـعنى لـفظة "مـتانـویـا" الـمزدوج یظھـر فـي الـوصـیة – وھـي وصـیة لـھا 
مـدلـولـھا – الـتي أعـطاھـا یـسوع بـقولـھ: "إن تـاب (رجـع إلـیك) أخـوك فـاغـفر لـھ، 
وإذا خــطئ إلــیك فــي الــیوم ســبع مــرات، وســبع مــرات رجــع فــي الــیوم إلــیك 
وقـال:"أنـا تـائـب "فـاغـفر لـھ" (140). والـتعلیم المسـیحي الجـدیـر بھـذا االسـم یـجب 
 ً أن یـبّین أن الـتوبـة مـثل االرتـداد، لیسـت شـعوراً سـطحیاً، بـل إنـقالبـاً حـقیقیا

للنفس. 
ولـلتوبـة مـفھوم ثـالـث، وھـو الحـركـة الـتي تـبرز مـعھا إلـى الـخارج مـشاعـر 
االرتـداد والـتوبـة الـتي تحـّدثـنا عـنھا: وھـذا مـا یـسّمى بـفعل الـتوبـة. ونـالحـظ ھـذا 
الـمعنى فـي لـفظة "مـتانـویـا"، عـلى مـا اسـتعملھا یـوحـنا الـسابـق أو الـمعمدان بحسـب 
نـصوص أنـاجـیل مـتى ومـرقـس ولـوقـا (141). فـعل الـتوبـة مـعناه، أخـیراً، إعـادة 
الـتوازن واالنـسجام الـلذیـن أفسـدتـھما الخـطیئة، وتـغییر االتـجاه ولـو كـلّف ذلـك 

التضحیة ونكران الذات. 
وعـلى الجـملة ال بـّد مـن تـعلیم مسـیحي فـي الـتوبـة یـكون قـدر المسـتطاع كـامـالً 
ومـالئـماً فـي أیـام كـالـتي نـعیشھا، تـتعارض فـیھا مـواقـف عـلم الـنفس الـسائـدة، 
والـتصرفـات االجـتماعـیة والـمفاھـیم الـثالثـة الـتي عـرضـناھـا: یـبدو أنـھ یـصعب 
أكـثر مـن أي وقـت مـضى عـلى إنـسان الـیوم أن یـعترف بخـطئھ ویـعقد الـعزم عـلى 
الـرجـوع عـلى أعـقابـھ واسـتئناف السـیر بـعد تـصحیحھ، ویـبدو أنـھ یـأنـف مـن أن 
یـقول "أنـا نـادم" أو "آسـف"، ویـبدو كـل مـا ھـو تـوبـة أي أن یـرتـضي الـتضحیة 
ویمـارسھـا لیـعود عنـ الخطـیئة ویتـفلّت منـ قیـودھاـ. ولھذـا إّناـ نرـیدـ أن نؤـّكدـ أنھـ ال 
یـمكن التخـلّي عـن نـظام الـتوبـة فـي الـكنیسة ولـو طـرأ عـلیھ تـخفیف مـنذ بـعض 
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الــوقــت إلــحاق ضــرر بــحیاة المســیحیین الــباطــنیة وحــیاة الجــماعــة الكنســیة، 
وبـقدرتـھا عـلى نشـر الـرسـالـة المسـیحیة. وغـالـباً مـا یـفاجـأ غـیر المسـیحیین لـرؤیـتھم 
أن تـالمـذة المسـیح قـلّما یـؤدون شـھادة الـتوبـة الـصحیحة. وواضـح، مـن جـھة 
ثاـنیـة، أن التـوبةـ المسیـحیة تكـون صاـدقةـ أصیـلة، إذا دفعـت إلیـھا المـحبة، ال 
الـخوف وحـده، وإذا قـامـت عـلى جھـد جـاّد لـصلب "اإلنـسان الـعتیق" لـكي یـولـد 
"اإلنـسان الجـدیـد" بـقّوة المسـیح، وإذا أخـذت مـثاالً لـھا المسـیح الـذي، عـلى الـرغـم 
مـن انـھ بـريء، اخـتار سـلوك طـریـق الـفقر، والـصبر والـتقّشف، وبـإمـكانـنا أن 

نقول، حیاة التوبة. 
ویـنتظر كـذلـك مـن رعـاة الـكنیسة- عـلى ذّكـر بـھ آبـاء المجـمع – تـعلیم مسـیحي فـي 
الـضمیر وتـثقیفھ. وھـذا أیـضاً مـوضـوع حـالـي إلـى أبـعد حـّد، وذلـك نـظراً إلـى 
االضـطرابـات الـتي تـؤثـر فـي ثـقافـتنا الـحاضـرة، نـرى أن ھـذا المخـدع الـداخـلي، 
ش  أعـني قـرارة الـنفس الـعمیقة، ولـنقل: الـضمیر، غـالـباً مـا یـھاجـم وُیـمتحن وُیـشوَّ
وُیـظلِم. ویـمكن االھـتداء، بـشأن وضـع تـعلیم مسـیحي رصـین، إلـى تـوجـیھات 
قـّیمة، لـدى مـالفـنة الـكنیسة، والھـوت المجـمع الـمسكونـي الـفاتـیكانـي الـثانـي 
والسـیما وثـیقتین مـنھ ھـما: الـكنیسة فـي عـالـم الـیوم (142)، والحـریـة الـدیـنیة 
(143). وغـالـباً مـا تحـّدث الـبابـا بـولـس الـسادس عـن ھـذا الـموضـوع لـیذّكـر 
بـطبیعة الـضمیر ودوره فـي حـیاتـنا (144). وإّنـا، اقـتفاًء ألثـره، ال نـترك مـناسـبة 
إالّ انتھـزنـاھـا لـنلقي الـضوء عـلى مـا یـشكل جـزءاً ھـامـاً جـداً مـن عـظمة اإلنـسان 
وكـرامـتھ(145)، عـلى ھـذا "الـنوع مـن الـحّس األدبـي الـذي یـرشـدنـا إلـى تـمییز مـا 
ھـو خـیر، ومـا ھـو شـّر... كـعین بـاطـنیة، وأداة لـلنفس بـصیرة، بـاسـتطاعـتھا أن 
 ً تـقود خـطانـا عـلى طـریـق الـخیر". وذّكـرنـا كـذلـك بـضرورة تـثقیف الـضمیر تـثقیفا
مسـیحیاً لـكیال یـصبح "طـاقـة ھـّدامـة إلنـسانـیة اإلنـسان الـحق، ولـكي یـبقى الـمكان 

المقدس الذي یكشف هللا لھ فیھ عن خیره الصحیح" (146). 
ویـنتظر كـذلـك مـن رعـاة الـكنیسة تـعلیم مسـیحي بـشأن قـضایـا أخـرى أقـل أھـمّیة 

بالنسبة إلى المصالحة. 
-        بشأن حّس الخطیئة أو معناھا الذي تضاءل في عالمنا. 
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ب في كل  -   بشأن التجربة والتجربات: إن الرب یسوع، ابن هللا، "المجرَّ
شيء مثلنا ما عدا الخطیئة" (147)، سمح بأن یجّربھ الشریر (148)، 

لیشعرنا بأن أتباعھ، على مثالھ سیخضعون للتجربة، ولیبّین لنا كیف یجب أن 
بوا فوق  ب. وإن الذین یضرعون إلى اآلب لكیال یجرَّ نتصرف عندما نجرَّ
طاقتھم (149)، ولكیال یسقطوا في التجربة (150)، والذین ال یعّرضون 

ذواتھم ألسباب الخطیئة وأخطارھا، فإذا ما أُخضعوا للتجربة، فھذا ال یعني 
أنھم ارتكبوا الخطیئة، ال بل باألحرى أنھا فرصة لھم لیزدادوا أمانة وثباتاً من 

خالل التواضع والیقظة والسھر. 
-   بشأن الصوم: ویمكن ممارستھ في صیغھ القدیمة والحدیثة، كعالمة ارتداد 

وتوبة، وإماتة شخصیة، وفي الوقت عینھ، كعالمة اتحاد مع المسیح 
المصلوب، وتضامن مع الجیاع والمتألمین. 

-        بشأن الصدقة: وھي طریقة لتجسید المحبة، بإشراك من یعانون من 
عواقب الفقر في ما نملك. 

-   بشأن الرابطة الوثقى القائمة بین التغلّب على االنقسامات في العالم، 
واالتحاد الكامل با~ وبین الناس، وھذه ھي غایة الكنیسة األخرویة. 

-   بشأن الظروف الوضعیة العملیة التي یجب أن تتحقق فیھا المصالحة (في 
العائلة، في الجماعة المدنّیة، في الُبنى االجتماعیة)، وخاصة، بشأن 

المصالحات األربع التي ُتُصلح التمّزقات األساسیة األربعة: مصالحة اإلنسان 
مع هللا، مع ذاتھ، مع إخوانھ، ومع الخلیقة كلّھا. 

-   وال یجوز للكنیسة، دون أن تشّوه تشویھاً كبیراً رسالتھا الجوھریة، أن 
تھمل التعلیم المسیحي المستمّر بشأن ما تدعوه اللغة المسیحیة التقلیدیة بعواقب 
اإلنسان األربع وھي: الموت، والدینونة (الخاصة والعامة)، والجحیم والنعیم، 
ویطلب من الرعاة، في اإلطار الثقافي الذي یمیل إلى سجن اإلنسان في حیاتھ 
األرضیة التي قد ینجح أو ال ینجح فیھا، تعلیم مسیحي یكشف، بیقین اإلیمان، 

عن الحیاة اآلتیة التي تعقب الحیاة الحاضرة ویلقي علیھا ضوءاً كافیاً. وترتسم 
وراء أبواب الموت السّریة أبدّیة أفراح باالتحاد مع هللا، أو أبدیة عقاب 
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وعذاب، بعیداً عن هللا. وفي ھذه الرؤیة األخرویة فقط یمكن اإلنسان أن یقّیم 
طبیعة الخطیئة على وجھھا الصحیح ویشعر باندفاع شدید إلى التوبة 

والمصالحة. 
ولـن تـعوز رعـاة الـنفوس الـغیر، الـمتبّصرون بـاألمـور، الـفرص الـمؤاتـیة إللـقاء 
الـتعلیم المسـیحي الـموّسـع، الـمنّوع، الـذي یـراعـون فـیھ مـا لـمن یـخاطـبونـھم مـن 
ثـقافـة إنـسانـیة وتـربـیة دیـنیة مـتنّوعـة. وغـالـباً مـا تـتیح ھـذه الـفرص قـراءات الـكتاب 
وطـقوس الـقداس وبـاقـي األسـرار، وحـتى الـظروف الـتي تسـتدعـي االحـتفال بـھا. 
ویـمكن االسـتفادة مـن الـكثیر مـن الـمبادرات لـلوصـول إلـى الـغایـة عـینھا، مـن مـثل 
الـوعـظ، والـمحاضـرات، والـمناقـشات، والـمباحـثات، ودورات الـثقافـة الـدیـنیة إلـخ، 
عـلى مـا یجـري فـي كـثیر مـن األمـكنة. إّنـا نـرغـب فـي الـتنویـھ خـاصـة بـأھـمیة 
الـرسـاالت الـشعبیة الـقدیـمة وفـاعـلیتھا، بـالنسـبة إلـى ھـذا الـتعلیم المسـیحي. وإذا مـا 
طــبقت عــلى الــمقتضیات الــخاصــة بــعصرنــا، یــمكنھا أن تــكون الــیوم، مــثلھا 
بـاألمـس، أداة قـّیمة لـلتربـیة فـي اإلیـمان، وعـلى األخـص فـي كـل مـا یـتعلّق بـالـتوبـة 

والمصالحة. 
ونـظراً لـما لـلمصالـحة، الـمؤسـسة عـلى االرتـداد، مـن أھـمیة كـبیرة، فـي حـقل بـالـغ 
الـّدقـة، حـقل الـعالقـات اإلنـسانـیة والـحیاة االجـتماعـیة عـلى جـمیع المسـتویـات، بـما 
فـیھا الـعالقـات الـدولـیة، ال یـمكن الـتعلیم المسـیحي أن یـھمل مـا تـقدمـھ عـقیدة 
الـكنیسة االجـتماعـیة مـن مـساھـمة ذات قـیمة كـبیرة. وإن تـعلیم أسـالفـنا الـذي أمـلتھ 
عـلیھم الـظروف، وھـو تـعلیم دقـیق، مـنذ الوون الـثالـث عشـر، بـاإلضـافـة إلـى 
مـساھـمة الـدسـتور الـرعـوي الـمبدوء بـعبارة فـرح وأمـل مـن المجـمع الـمسكونـي 
الـفاتـیكانـي الـثانـي، وھـي مـساھـمة قـّیمة، ومـا جـاءت بـھ الـمجالـس األسـقفیة بـدورھـا 
مـن مـساھـمة فـي بـعض الـظروف الـخاصـة بـبلدانـھا، إن ھـذا كـلّھ یـشّكل مجـموعـة 
فـي عـقیدة الـكنیسة االجـتماعـیة، وھـي مجـموعـة كـبیرة مـتماسـكة، تـبحث فـي 
الـمقتضیات الـمتعددة الـخاصـة بـحیاة الـمجتمع البشـري، والـعالقـات بـین األفـراد 
والـعائـالت والـفئات فـي مـختلف قـطاعـاتـھا، وبـقیام مـجتمع یھـدف إلـى الـتقّید 

بالشریقة األدبیة التي ھي في أساس الحضارة. 
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وتـنطوي عـقیدة الـكنیسة االجـتماعـیة، عـلى مـا ھـو واضـح، عـلى نـظرة متخـذة مـن 
كـالم هللا فـي مـا یـتعلق بـحقوق األفـراد والـعائـلة والـمجتمع وواجـباتـھم، بـشأن قـیمة 
الحـریـة وأبـعاد الـعدالـة وأولـویـة الـمحبة وكـرامـة الـشخص البشـري ومـقتضیات 
الـخیر الـعام الـذي یـجب أن تـسعى إلـى الـبحث عـنھ لـتحقیقھ، السـیاسـة الـتي تـعلنھ 
السـلطة الكنسـیة الـتعلیمیة الـخاصـة بـالـشؤون االجـتماعـیة، والـتي تـثبت نـوامـیس 
الـعقل الـعامـة وضـمیر الـشعوب، وتـعرضـھا مجـّدداً، یـتوّطـد األمـل، إلـى حـدٍّ كـبیر، 

بحّل سلمي للنزاعات االجتماعیة المتعددة، وفي النھایة، للمصالحة الشاملة. 
  

األسرار 

27- إن الوسیلة الثانیة – وھي من تأسیس إلھي – التي تضعھا الكنیسة 
بتصّرف النشاط الرسولي الخاص بالتوبة والمصالحة تكمن في األسرار. 

یـمكن أن نـتبّین فـي مـا فـي األسـرار الـغنّیة بـالـرمـوز والـمحتوى، مـن طـاقـة عـجیبة 
سـّریـة، وجـھاً لـم ُیـلَق عـلیھ دائـماً الـضوء الـكافـي، وھـو أن كـالًّ مـن األسـرار ھـو 
عـالمـة، ال لـلنعمة الـخاصـة بـھ وحسـب، بـل أیـضاً لـلتوبـة والـمصالـحة، فـیمكن إذن 

أن نحیا في كّل من األسرار ھذه األبعاد الروحیة. 
منـ الرـاھنـ أن العـماد غسلـ خالصي یعـمل، علـى ماـ یقـول القـدیسـ بطـرس، "ال 
عـلى غسـل الجسـد مـن الـدرن، بـل عـلى االعـتراف بـا~ بـنّیة طـاھـرة (151). فـھو 
فـي وقـت مـعاً مـوت، وتـكفین وقـیامـة (152) مـع المسـیح الـمائـت والـمكّفن 
والـقائـم. وھـو عـطّیة الـروح الـقدس عـبر المسـیح (153). لـكّن ھـذا الـعنصر 
األسـاسـي الـفریـد الـذي یـتألـف مـنھ الـعماد المسـیحي ال یـزیـل، بـل عـلى الـعكس 
یـغني عـنصر الـتوبـة الـقائـم فـي الـعماد الـذي تـقّبلھ یـسوع عـینھ مـن یـوحـنا "إلتـمام 
كـلَّ بـّر" (154). وبـعبارة أخـرى إنـھ فـعل ارتـداد وعـودة إلـى عـالقـة صـحیحة مـع 
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هللا، فـعل مـصالـحة مـع هللا مـع مـحو الـوصـمة األصـلیة ومـا یـتبعھا مـن انخـراط فـي 
سلك عائلة المصالحین الكبرى. 

وكـذلـك الـتثبیت، بـنا أّنـھ تـثبیت لـلعماد، وبـما أّنـھ مـع الـعماد سـّر الـدخـول فـي الـحیاة 
المسـیحیة، فـھو، مـا دام یـولـي مـْل الـروح الـقدس، ویـقود الـحیاة المسـیحیة إلـى سـنّ 
الـبلوغ، یـعنین ویـحقق بـذات الـفعل، ارتـداداً أكـبر لـلقلب وانـتماًء أشـّد وأفـعل إلـى 

جماعة المصالحین ذاتھا التي ھي كنیسة المسیح. 
إن تحـدیـد الـقدیـس أغسـطینوس لـإلفـخارسـتیا بـأنـھ "سـّر الـتقوى، وعـالمـة الـوحـدة، 
وربـاط الـمحبة" (155)، یـوّضـح تـمامـاً مـفاعـیل الـتقدیـس الـشخصي (الـتقوى)، 
والـمصالـحة الجـماعـیة (الـوحـدة والـمحبة) الـتي تـنبع مـن جـوھـر سـّر االفـخارسـتیا 
بـوصـفھ تجـدیـداً غـیر دمـوي لـذبـیحة الـصلیب، یـنبوع خـالص ومـصالـحة لجـمیع 
الـناس. إّنـما ال بـّد مـن الـتذكـیر بـأّن الـكنیسة الـتي تسـتھدي بـاإلیـمان بھـذا السـرّ 
الـسامـي تـعلّم أنـھ لـیس بـاسـتطاعـة أي مسـیحي یـعرف أن ارتـكب خـطیئة كـبیرة أن 
یـقبل االفـخارسـتیا قـبل أن یـحصل عـلى غـفران هللا. وھـذا مـا نـقرأه فـي الـتوجـیھ 
الـمبدوء بـعبارة سـّر االفـخارسـتیا الـذي وافـق عـلیھ، كـما یـنبغي، بـولـس الـسادس، 
والـذي یـثبت كـلّیاً تـعلیم المجـمع الـتریـدنـتیني: "یـجب تـقدیـم االفـخارسـتیا لـلمؤمـنین 
كـدواء یحـّررنـا مـن آثـامـنا الـیومـیة ویـقینا الخـطایـا الـممیتة، ویـجب إطـالعـھم عـلى 
أنسـب الـطرق السـتعمال أقـسام الـلیتورجـیا والـقداس الـخاصـة بـالـتوبـة، وتـذكـیر مـن 
أراد أن یـتناول بـالـوصـیة: لـیمتحن اإلنـسان نـفسھ، (1كـو11/28). إن عـادة 
الـكنیسة تظھـر أن ھـذا االمـتحان ضـروري لـكیال یـتقّدم أي إنـسان، إذا عـرف أن 
عـلیھ خـطیئة مـمیتة، مـھما اعـتبر نـفسھ أنـھ نـادم، مـن االفـخارسـتیا الـمقدس، دون 
أن یسـبق ذلـك االعـتراف السـّري، وإذا دعـت الـضرورة، وال یـمكنھ أن یـعترف 

لقلّى المعّرفین، فلیبرز أوالً فعل ندامة كاملة" (156). 
أمـا سـّر الـدرجـة فـغایـتھ إعـطاء الـكنیسة رعـاة، ال یـكونـون مـعلّمین ورعـاة 
وحسـب، بـل مـدعـّویـن لـیكونـوا شـھوداً لـلوحـدة وصـانـعیھا، وبـناة لـعائـلة هللا، 
ومـدافـعین عـن اتـحاد ھـذه الـعائـلة، وعـامـلین عـلى حـفظھ مـن خـمیر االنـقسام 

والتشتت. 
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وسـّر الـزواج الـذي یـرفـع شـأن الـحب البشـري، بـفعل الـنعمة، ھـو عـالمـة مـحبة 
المسـیح لـلكنیسة، عـلى وجـھ الـتأكـید، لـكّنھ عـالمـة االنـتصار أیـضاً الـذي یـمّكن 
األزواج مــن تــحقیقھ عــلى الــقوى الــتي تــشّوه الــحب وتحــّطمھ، بــحیث تــصبح 
الـعائـلة الـمولـودة مـن ھـذا السـّر، عـالمـة لـلكنیسة الـمصاَلـحة والـمصالِـحة مـن أجـل 

عالم مصاَلح في جمیع بناه ومؤسساتھ. 
وسـّر مـسحة الـمرضـى أخـیراً ھـو، فـي مـحنة الـمرض والشـیخوخـة، وعـلى 
األخـّص فـي الـساعـة األخـیرة مـن حـیاة المسـیحي، عـالمـة ارتـداد نـھائـي إلـى 
الـرب، وقـبول تـام لـأللـم والـموت كـتكفیر عـن الخـطایـا. وبھـذا تـتحقق الـمصالـحة 

األخیرة مع هللا. 
وبـعد، فـھناك بـین األسـرار سـّر، وإن ُدعـي غـالـباً سـّر االعـتراف بسـبب اإلقـرار 
بـالخـطایـا الـذي یـتّم فـیھ، یـمكن اعـتباره، بـطریـقة أكـثر مـالءمـة، عـلى أنـھ سـرّ 
الــتوبــة، عــلى وجــھ الــتخصیص، حســبما یــدعــى. فــھو إذن ســّر االرتــداد 
والـمصالـحة. وقـد بـحثت جـمعیة المجـمع الـعمومـیة األخـیرة، عـلى األخـّص، فـي 

ھذا السّر لما لھ من أھمیة في مسألة المصالحة. 
  

الفصل الثاني 
سّر التوبة والمصالحة 

  
28- إن المجمع في جمیع مراحلھ وعلى كّل مستویاتھ، أولى بالغ االھتمام 

العالمة السّریة التي تشیر إلى التوبة والمصالحة، وتحققھما في الوقت عینھ. 
ومن المؤكد أن ھذا السّر ال ینطوي في ذاتھ على كل مفاھیم التوبة 

والمصالحة. وفي الواقع أن الكنیسة تعرف منذ نشأتھا أشكاالً عدیدة ومختلفة 
من التوبة وتستعملھا: بعضھا طقسي وبعضھا شبھ طقسي وتشمل فعل التوبة 

في القداس حتى االحتفاالت التي تقام استمطاراً للغفران وفي مناسبة الحج 
والزیارات التقویة، وبعضھا لھ طابع تقّشف مثل الصوم. غیر أّنھ ما من فعل، 
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بین جمیع ھذه األفعال، أوضح مدلوالً، وأفعل أثراً إلھیاً، وأسمى مقاماً، وفي 
الوقت عینھ، أقرب مناالً، كطقس، من سّر التوبة. 

وإن المجـمع مـنذ فـترتـھ اإلعـدادیـة، وبـعدئـذ أبـان الـمداخـالت الـعدیـدة فـي أثـناء 
انـعقاد جـلساتـھ، وفـي اجـتماعـات حـلقاتـھ، والـمقترحـات الـنھائـیة الـتي نـتجت عـنھ، 
أخـذ بـعین االعـتبار ھـذا الـقول الـذي تـرّدد غـیر مـرة وبـطرق مـختلفة وھـو: إن سـرّ 
 ً الـتوبـة یـمّر فـي أزمـة. فـأوصـى بـتعلیم مسـیحي مـعّمق، وكـذلـك بتحـلیل ال یـقّل عـمقا
یـتناول الـطبیعة الـالھـوتـیة والـتاریـخیة والنفسـیة واالجـتماعـیة والـقانـونـیة الـخاصـة 
بـالـتوبـة بـوجـھ عـام وسـّر الـتوبـة بـوجـھ خـاص. فـأراد بـذلـك أن یسـتجلي أسـباب 
األزمـة ویـفتح الـمجال لحـّل أكـید ثـابـت لـخیر البشـریـة. وتـلّقت الـكنیسة فـي الـوقـت 
نـفسھ، مـن المجـمع عـینھ، مـا یـؤّكـد تـأكـیداً واضـحاً إیـمانـھا بـشأن السـّر الـذي یـولـي 
كـل مسـیحي وجـماعـة الـمؤمـنین كـلّھا یـقین الـغفران، بـفضل قـوة دم المسـیح 

الفادي. 
ومـن الـفائـدة بـمكان أن نجـّدد ھـذا اإلیـمان ونـؤّكـده، فـي زمـن قـد یـضعف فـیھ ویـفقد 
بـعض مـقّومـاتـھ، أو یجـّر إلـى دائـرة مـن الـظل والـصمت، ألن األزمـة الـتي أشـرنـا 
إلـیھا تھـّدده فـي شـّقھا السـلبي. وفـي الـواقـع إن سـّر االعـتراف یـواجـھ صـعوبـات 
كـثیرة مـن جـھة، ظـالم الـضمیر األدبـي والـدیـني، تـضاؤل مـعنى الخـطیئة، تـشویـھ 
مـفھوم الـندامـة، قـعود الـھّمة فـي مـا خـّص الـحیاة المسـیحیة الـصحیحة، ومـن جـھة 
ثـانـیة، الـعقلیة الـسائـدة ھـنا وھـناك الـتي تـقول بـاسـتطاعـة الـحصول عـلى الـمغفرة 
 ً مـن هللا رأسـاً، وحـتى بـطریـقة عـادیـة، دون االقـتراب مـن سـّر الـمصالـحة، وأیـضا
عـادة مـمارسـة األسـرار بـطریـقة تـفتقر أحـیانـاً إلـى الحـرارة الـعفویـة الـروحـیة، 

وھي عادة ناشئة ربما عن حكم خاطئ، مزّیف بشأن مفاعیل السّر. 
فیجدر بنا إذن أن نذّكر بأبرز وجوه ھذا السر العظیم. 

  
"الذین تغفرون لھم خطایاھم" 
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29- إن الكتاب المقدس في عھدیھ القدیم والجدید، یعطینا أول عنصر وأھّمھ 
في ما خّص رحمة الرب وغفرانھ. إن صفة رحیم في المزامیر وتبشیر 

األنبیاء، غالباً ما تطلق على الرب، خالفاً للعبارة المتداولة باستمرار التي 
تمّثل إلھ العھد القدیم، على األخّص، إلھاً قاسیاً معاقباً. وھناك في المزامیر 

مقطع طویل، مليء بالحكمة، ناشئ عن تقلید الخروج، یذّكر بعمل هللا الخیر 
في وسط شعبھ، ولعّل ھذا العمل، على الرغم من أنھ وصف على طریقة 

المشّبھة، ھو أبلغ إعالن للرحمة اإللھیة في العھد القدیم. وحسبنا أن نورد ھنا 
ھذه اآلیات: "وھو رحیم یغفر اإلثم وال یھلك، وكثیراً ما یرّد غضبھ وال یثیر 

كّل سخطھ، ویذكر أنھم بشرن نفس یذھب وال یعود" (157). 
فـي مـلء الـزمـن، یظھـر ابـن هللا، اآلتـي كـالحـمل الـذي یـرفـع خـطیئة الـعالـم (158) 
ویـأخـذھـا عـلى عـاتـقھ، كـمن لـھ سـلطان الـقضاء (159)، ومـغفرة الخـطایـا 

(160).وقد أتى ال لیحكم بالھالك بل لیغفر ویخلّص (161). 
 ً وقـد أعـطى المسـیح سـلطان مـغفرة الخـطایـا ھـذا، بـواسـطة الـروح الـقدس، أنـاسـا
ضـین لـلوقـوع فـي حـبائـل الخـطیئة، أعـني رسـلھ بـقولـھ لـھم: "اقـبلوا  بسـطاء، مـعّرّ
الــروح الــقدس، مــن غــفرتــم خــطایــاه غــفرت لــھ، ومــن أمــسكتموھــا عــلیھ، 
أُمـِسكت" (162). وھـذا أمـر جـدیـد ھـو مـن أروع مـا أتـى بـھ اإلنـجیل مـن روائـع! 
خـّول یـسوع الـرسـل ھـذا السـلطان الـذي بـإمـكانـھم – عـلى مـا فـھمت الـكنیسة ذلـك 
دائـماً مـنذ فجـر وجـودھـا – نـقلھ إلـى خـلفائـھم الـذیـن تـلّقوا مـن الـرسـل أنـفسھم رسـالـة 
مـواصـلة عـملھم ومـسؤولـیة ھـذا الـعمل، بـوصـفھم مبّشـریـن بـاإلنـجیل، وخـَدمـة فـداء 

المسیح. 
وھـنا یتجـلّى شـخص خـادم سـّر الـتوبـة الـذي غـالـباً مـا یـدعـى، وفـق عـادة قـدیـمة 

جداً، المعّرف، بكل ما لھ من عظمة. 
إن الـكاھـن، خـادم الـتوبـة مـثلھ عـلى الـمذبـح حـیث یـحتفل بـاالفـخارسـتیا، وفـي جـمیع 
بـاقـي األسـرار، یـعمل "بـشخص المسـیح". والمسـیح الـذي یـحضره الـكاھـن والـذي 
یـتم بـواسـطة الـكاھـن سـّر مـغفرة الخـطایـا، یـبدو أخـاً لـإلنـسان (163)، حـبراً 
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رحـیماً، أمـیناً شـفیقاً (164)، راعـیاً یـسعى دائـماً وراء الـنعجة الـّضالـة (165)، 
طـبیباً یـشفي ویـقّوي (166)، مـعلماً أوحـد یـعلّم الـحقیقة ویـرشـد إلـى سـبل هللا 
(167)، لــألحــیاء واألمــوات (168) یــحكم بــالــحّق والــواقــع ولــیس بحســب 

الظواھر (169). 
ومـما ال شـك فـیھ أن خـدمـة الـكاھـن ھـذه، ھـي أصـعب خـدمـاتـھ وأكـثرھـا دقـة 
وإرھـاقـاً وخـطراً، ولـكنھا أجـملھا وأدعـاھـا إلـى الـتعزیـة. ولھـذا إّنـا، عـمالً بـتوصـیة 
المجـمع الـملّحة، لـن نـألـو جھـداً فـي حـّض إخـوانـنا األسـاقـفة والـكھنة عـلى الـقیام 
بھـذه الخـدمـة بـأمـانـة وثـبات (170). وإن الـمعّرف، أمـام كـل مـن الـمؤمـنین الـذي 
یـنفتح لـھ فـي مـزیـج مـن الـخوف والـثقة، َلـمدعـّو إلـى الـنھوض بـمھّمة سـامـیة قـوامـھا 
خـدمـة الـتوبـة والـمصالـحة البشـریـة، أعـني اإلطـالع عـلى نـقائـص الـمؤمـن وزالّتـھ، 
وتـقدیـر رغـبتھ فـي الـنھوض ومـا یـقتضي لـھ مـن جـھود، وتـبّین عـمل الـروح 
الــقدس فــي قــلبھ ونــقل الــغفران إلــیھ الــذي ال یــقدر عــلى مــنحھ إالّ هللا وحــده، 
و"االحـتفال" بـمصالـحتھ مـع األب، عـلى مـا یـصف ذلـك مـثل االبـن الـضال، 
وإدراج ھـذا الـخاطـئ مجـّدداً، بـعد أن تحـّرر، فـي االتـحاد الكنسـي مـع إخـوانـھ، 
وتوـبیـخ ھذـا التـائبـ توـبیـخاً أبوـّیاـً بعـبارات جاـزمةـ، مشـّجعة، وّدیةـ بقـولھـ لھـ: "ال 

تعد تخطأ" (171). 
وال بـّد لـلمعّرف، لـكي یـقوم قـیامـاً فـّعاالً بھـذه الخـدمـة مـن أن یتحـلّى بـصفات 
إنـسانـیة كـالـفطنة، والـرصـانـة وقـوة الـتمییز، والحـزم الـملّطف بـالـعذوبـة والـطیبة. 
وال بـّد لـھ أیـضاً مـن إعـداد جـّدي یـكون غـیر مـجتزئ، بـل كـامـالً ومـتناسـقاً فـي 
مـختلف فـروع الـالھـوت، وفـي عـلم الـتربـیة، وعـلم الـنفس، ومـنھجیة الـحوار، 
وعـلى األخـّص فـي مـا یـتعلّق بـمعرفـة كـالم هللا مـعرفـة حـّیة، عـمیقة مسـتساغـة فـي 
األسـماع. ولـكن مـا یـحتاج إلـیھ أكـثر مـا یـحتاج، إنـما ھـو الـحیاة الـروحـیة الـناشـطة 
الـصادقـة. ولـكي یـقود خـادم الـتوبـة اآلخـریـن عـلى طـریـق الـكمال المسـیحي، عـلیھ 
أن یسـلك ھـو أوالً ھـذا الـطریـق، وأن یـعطي – بـاألفـعال أكـثر مـنھ بـالخـطب 
المسھـبة – الـبراھـین عـن خـبرة حـقیقیة بـالـصالة الـُمعاشـة، ومـمارسـة الـفضائـل 
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اإلنـجیلیة، الـالھـوتـیة واألدبـیة، وعـن الـطاعـة األمـینة إلرادة هللا، والـمحبة لـلكنیسة 
واالنقیاد لسلطتھا التعلیمیة. 

وكـل ھـذه المجـموعـة مـن الـصفات اإلنـسانـیة والـفضائـل المسـیحیة، والـكفایـات 
الـرعـویـة، ال ُتـرَتجـل، وال ُتكَتَسـب دونـما مـشّقة. ولـلقیام بخـدمـة سـر الـتوبـة یـجب 
إعـداد كـل كـاھـن مـنذ سـني الـدراسـة فـي الـمدرسـة اإلكـلیریـكیة، وتـفقیھھ ال فـي 
الـالھـوت الـنظري واألدبـي والـروحـي والـرعـوي ( وھـذا كـلھ یـؤلـف الھـوتـاً واحـداً 
) وحسـب، بـل فـي الـعلوم اإلنـسانـیة أیـضاً ومـنھجیة الـحوار، والسـّیما الـمحادثـة 
الـرعـویـة. ویـجب بـعد ذلـك أن یسـترشـد لـلقیام بـاخـتباراتـھ األولـى ویـلقى الـمساعـدة 
فـیھا. وعـلیھ أن یـسعى إلـى الـتقّدم فـي ھـذا الـمجال، وتـطویـر مـعلومـاتـھ بـالـدرس 
المسـتمر. وأي كـنز مـن الـنعمة، والـحیاة الـحق، واإلشـعاع الـروحـي یھـبط عـلى 
الـكنیسة، لـو كـان كـل كـاھـن یسھـر عـلى أالّ یتخـلّف، إن إھـمال أو لـحجج أخـرى، 
عـن الـموعـد الـمضروب لـلمؤمـنین فـي كـرسـي االعـتراف، ویـبذل الـمزیـد مـن 
الـعنایـة لـكیال یـذھـب إلـیھ دون اسـتعداد، أو وھـو خـلو مـن الـصفات اإلنـسانـیة الـتي 

ال غنى عنھا، ومن االستعداد الروحي والرعوي. 
وال یـسعنا فـي ھـذا الـمجال إالّ أن نـذكـر، بـإعـجاب واحـترام، أمـثلة بـعض مـشاھـیر 
رسـل كـرسـي االعـتراف كـالـقدیـس یـوحـنا نـابـومـوسـین، والـقدیـس یـوحـنا مـریـم 
فیـاناـي، والقـدیسـ یوـسفـ كاـفاـسوـ والقـدیسـ لیـوبوـلدـ دي كاـستـیل نوـفوـ، لكیال 
نتحـّدث إالّ عـن ذائـعي الـصیت مـّمن تـحصیھم الـكنیسة فـي عـداد الـقدیسـین. ولـكن 
 ً بـوّدنـا أیـضاً أن نـعرف عـن تـقدیـرنـا لـجیش الـمعّرفـین الـقدیسـین الـذیـن ظـلّوا تـقریـبا
مـجھولـین، والـذیـن یـعود إلـیھم فـضل خـالص الـكثیر مـن الـنفوس الـتي سـاعـدوھـا 
لتھتـدي وتقـاوم الخطـیئة والتـجارب، وتتـقّدم روحیـاً، وفيـ النـھایةـ، لتـتقّدس. وال 
نـترّدد فـي الـقول أن كـبار الـقدیسـین الـذي أعـلنت قـداسـتھم قـد خـرجـوا عـلى وجـھ 
اإلجـمال ھـم أیـضاً مـن مـنابـر سـّر الـتوبـة، ومـعھم تـراث الـكنیسة الـروحـي، 
والـحضارة الـمزدھـرة المشـبعة بـالـروح المسـیحیة. فـالـتقدیـر والـكرامـة إذن لھـذا 
الـجیش الـصامـت مـن إخـوانـنا الـذیـن خـدمـوا ویخـدمـون كـل یـوم قـضّیة الـمصالـحة 

عن طریق خدمة سّر التوبة. 
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سر المغفرة 

30- إن الكشف عن قیمة ھذا السّر وعن سلطان مغفرة الخطایا الذي منحھ 
السید المسیح الرسل وخلفاءھم، نّمى لدى الكنیسة وعیھا لعالمة المغفرة التي 
یعطیھا سّر التوبة. وفي ھذا الیقین أن الرب یسوع عینھ قد رسم ووكل إلى 
الكنیسة – كھبة تدّل على عطف منھ "ومحبة لجمیع الناس" (172)، وتقّدم 

للجمیع – سّراً خاصاً من أجل مغفرة الخطایا المرتكبة بعد العماد. 
إن مـمارسـة ھـذا السـر – مـن حـیث االحـتفال بـھ وصـیغتھ – قـد تـطّورت تـطّوراً 
كـبیراً مـع األیـام، عـلى مـا یشھـد بـذلـك أقـدم كـتب تـوزیـع األسـرار، وأعـمال 
الـمجامـع الـعامـة ومـجامـع األسـاقـفة الـخاصـة، وتبشـیر اآلبـاء وتـعلیم مـالفـنة 
الـكنیسة. إّنـما فـي مـا یـتعلّق بـجوھـر ھـذا السـر، فـقد رسـخ دائـماً فـي یـقین الـكنیسة 
وھـو یـقین لـم یـتغّیر إن الحـلّة السـریـة الـتي یـعطیھا خـادم السـر تـمنح الـمغفرة، 
بـإرادة المسـیح، كـالًّ مـن الـمؤمـنین. ویـعّزز ھـذا الـیقین، كـل الـتعزیـز، كـّل مـن 
المجـمع الـتریـدنـتیني (173) والمجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي: "أولـئك الـذیـن یـتقّدمـون 
مـن سـّر الـتوبـة یـقتبلون فـیھ مـن رحـمة هللا غـفرانـاً عـن اإلسـاءة الـتي ألـحقوھـا بـھ، 
ویـتصالـحون فـي الـوقـت عـینھ مـع الـكنیسة الـتي جـرحـوھـا بخـطیئتھم والـتي تـدأب 
فـي الـعمل عـلى تـوبـتھم بـالـمحبة، والـمثل، والـصالة" (174). ویـجب الـتأكـید عـلى 
أنـھ عـنصر جـوھـري مـن عـناصـر اإلیـمان بـشأن قـیمة الـتوبـة وغـایـتھا، إن 
مخـلصنا یـسوع المسـیح رسـم فـي كنیسـتھ سـّر الـتوبـة لـكي َیـْقَبل الـمؤمـنون الـذیـن 

سقطوا في الخطیئة بعد العماد، النعمة، ویتصالحوا مع هللا (175). 
ویــتضّمن إیــمان الــكنیسة بھــذا الســر بــضع حــقائــق أســاســیة أخــرى ال یــمكن 
تـجاھـلھا، وقـد حـافـظ طـقس سـّر الـتوبـة دائـماً عـلى ھـذه الـحقائـق وأبـرزھـا، عـبر مـا 
طـرأ مـن تـطّور وتـغییر فـي الـصیغ الـعملیة. لـقد رمـى المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، 
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عـندمـا أمـر بتجـدیـد ھـذا الـطقس، إلـى الـتعبیر عـن ھـذه الـحقائـق تـعبیراً أوضـح 
(176) وتـحّقق ذلـك فـي الـكتاب الـخاص بـتوزیـع سـر الـتوبـة(177). وقـد اسـتعاد 
فـي الـواقـع الـعقیدة الـكامـلة المتخـذة مـن الـتقلید، الـتي جـمعھا المجـمع الـتریـدنـتیني، 
ونـقلھا مـن إطـارھـا الـتاریـخي الـخاص (الـذي ُبـِذل فـیھ جھـد كـبیر لشـرح الـعقیدة 
إزاء انحـرافـات خـطیرة بـشأن تـعلیم الـكنیسة الـصحیح) لـلتعبیر عـنھا بـأمـانـة 

بعبارات أكثر مالءمة وظروف عصرنا. 
  

بعض قناعات أساسیة 

31- إن الحقائق المشار إلیھا آنفاً والتي ذّكر بھا المجمع بقّوة ووضوح، والتي 
تضّمنتھا المقترحات یمكن اختصارھا بالقناعات اإلیمانیة التالیة التي تدور 
حولھا كل التأكیدات األخرى الخاصة بالعقیدة الكاثولیكیة بشأن سر التوبة؟ 

1- الـقناعـة األولـى ھـي أن سـّر الـتوبـة بـالنسـبة إلـى المسـیحي ھـو 
الـطریـق الـعادي لـنیل الـصفح وغـفران الخـطایـا الـكبیرة الـمرتـكبة بـعد 
الـعماد. وإن المخـلّص عـینھ وعـملھ الـخالصـي ال یـتقّیدان بـأیـة عـالمـة 
سـّریـة تـقّیداً یـحول دون تـمّكنھما مـن أن یـعمال، فـي أي زمـان ومـكان 
مـن تـاریـخ الـخالص، بـمعزل عـن األسـرار وفـوقـھا. وإنـنا فـي مـدرسـة 
اإلیـمان نـتعلّم أن المخـلّص عـینھ قـد شـاء فـاّتخـذ الـتدبـیر الـكفیل بـجعل 
أسـرار اإلیـمان الـوضـیعة، الـثمینة، بـطریـقة مـألـوفـة، الـوسـائـل الـفّعالـة 
الـتي تـمّر بـھا قـّوتـھ الـخالصـّیة وتـعمل. فـلیس مـن الحـماقـة إذن 
وحسـب، بـل مـن االعـتداد الـباطـل، تـرك أسـرار الـنعمة والـخالص 
الـتي رسـمھا الـرب، وإھـمالـھا كـیفّیاً، واالدعـاء بـقبول الـغفران دون 
الـلجوء إلـى السـّر الـذي رسـمھ السـید المسـیح مـن أجـل الـغفران. إن 
تجـدیـد الـطقوس الـذي تـّم بـعد المجـمع ال یـفسح الـمجال ألي وھـم أو 
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 ً تـشویـھ فـي ھـذا األمـر. وكـان مـن شـأن ھـذا التجـدیـد أن یـعمل، وفـقا
لـقصد الـكنیسةن عـلى إثـارة انـتفاضـة جـدیـدة تحـمل عـلى تجـدیـد 
 ً مـشاعـرنـا الـباطـنّیة، أعـني تحـّملنا عـلى تـفّھم طـبیعة سـّر الـتوبـة تـفّھما
أعـمق، وعـلى قـبولـھ قـبوالً مـدعـومـاً بـاإلیـمان دعـماً أقـوى، دونـما قـلق 
بـل بـثقة، وعـلى مـمارسـة السـر مـمارسـة نـعرف أنـھا طـافـحة بـنعمة 

هللا الرحیمة. 

2- الـقناعـة الـثانـیة تـتعلّق بـوظـیفة سـّر الـتوبـة بـالنسـبة إلـى مـن یـلجأ 
إلـیھ. إن ھـذا السـّر، وفـقاً ألقـدم مـفھوم لـلتقلید، ھـو نـوع مـن الـعمل 
الـقضائـي، لـكنھ یـتّم لـدى مـحكمة رحـمة، أكـثر مـما ھـي مـحكمة عـدالـة 
ضـّیقة بـحصر الـمعنى. وال سـبیل إلـى مـقارنـة ھـذه الـمحكمة بـالـمحاكـم 
البشـرّیـة إال مـن بـاب االسـتعارة (178)، أعـني أن الـخاطـئ ھـو مـن 
یـكشف عـن خـطایـاه وحـالـتھ وھـي حـالـة خـلیقة خـاضـعة للخـطیئة، 
ویتعّھـد ھـذا الـخاطـئ بـالـرجـوع عـن الخـطیئة وبـمحاربـتھا ویـقبل 
الـكّفارة (الـتوبـة السـّریـة) الـتي یـفرضـھا عـلیھا الـمعّرف، ویـقبل الحـل 

من خطایاھز 

ولـكن ضـمیر الـكنیسة، إذ یـتأّمـل فـي وظـیفة ھـذا السـّر، یـكتشف 
فـیھ مـا عـدا الـطابـع الـقضائـي الـذي أشـرنـا إلـیھ، وجـھاَ شـفائـیاً أو 
دوائـیاً وھـذا یـعود إلـى كـون المسـیح غـالـباً مـا یظھـر فـي اإلنـجیل 
كـطبیب (179)، وألن عـملھ الـخالصـي، غـالـباً مـا یـدعـى مـنذ 
عــصور المســیحیة األولــى "دواء الــخالص". وكــان الــقدیــس 
أغسـطینوس یـقول، وھـو یتحـّدث عـن مـمارسـة الـنشاط الـرعـوي 
الـخاص بـالـتوبـة (180)، "أریـد أن أعـالـج وأشـفي ال أن أّتـھم". 
وبـفضل دواء االعـتراف، ال یـؤدي جـرح الخـطیئة إلـى الـیأس 
(181). ویشـیر كـتاب الـتوبـة إلـى ھـذا الـوجـھ الـشفائـي مـن السـر 
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(182) الـذي ربـما یـؤثـر بـإنـسان الـیوم إلبـانـتھ لـھ مـا فـي الخـطیئة 
مـن ضـالل، وأكـثر مـن ذلـك، إلظـھاره لـھ مـا فـیھا مـن ضـعف 

بشري وھزال. 

وسـواء أكـان مـحكمة رحـمة أم مـشفى روحـي، إن السـر بـوجھـیھ 
یـتطلّب مـعرفـة مـا فـي قـلب الـخاطـئ لـتمكن مـحاكـمتھ وحـلّھ 
ومــعالــجتھ وشــفاؤه. ولھــذا الســبب یســتوجــب الســّر مــن قــبل 
الخـاطئـ اإلقرـار الصـحیح الكـاملـ باـلخطـایاـ والدـافعـ إلىـ ذلكـ ال 
قـصد الـتقشف (كـممارسـة الـتواضـع واإلمـاتـة)، بـل طـبیعة السـرّ 

عینھا. 

3- إن الـقناعـة الـثالـثة الـتي یـھّمنا أن نشـّدد عـلیھا تـتناول الـوقـائـع أو 
الـعناصـر الـتي تـشّكل الـعالمـة السـّریـة لـلغفران والـمصالـحة. وبـعض 
ھـذه الـوقـائـع أعـمال الـتائـب وھـي تـختلف أھـمیًة لـكن كـالًّ مـنھا 
ضروري إما لصحة العالمة وإما لسالمتھا وكمالھا وإما لفائدتھا. 

والشـرط األول الـذي ال بـّد مـنھ ھـو قـبل كـل اسـتقامـة ضـمیر 
الـتائـب ونـقاؤه. وال یـمكن اإلنـسان أن یـتقّدم فـي طـریـق الـتوبـة 
الـصادقـة الـصحیحة، مـا لـم یـفھم أن الخـطیئة تـنأى بـھ عـن الـقاعـدة 
األدبـیة الـمكتوبـة فـي عـمق كـیانـھ (183)، ومـا لـم یـعترف بـأنـھ 
اخـتبر اخـتباراً شـخصیاً مـسؤوالً ھـذا الـتناقـض، ومـا لـم یـقل "ھـذه 
خـطیئة" وحسـب، بـل "إّنـي خـطئت"، ومـا لـم یسـلّم بـأن الخـطیئة 
قــد أدخــلت فــي الــضمیر تــمّزقــاً یــغزو الــكیان اإلنــسانــي كــلھ 
ویـفصلھ عـن هللا والـقریـب. والـعالمـة السـّریـة لـنقاء الـضمیر ھـذا 
ھـو ذلـك الـفعل الـتقلیدي الـمدعـو: "فـحص الـضمیر"، وھـو فـعل 
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یـجب أن یـكون دائـماً ال بـحثاً نـفسانـیاً قـلقاً بـل مـقارنـة مخـلصة 
صــافــیة مــع الشــرعــة األدبــیة، ومــع الــقواعــد اإلنــجیلیة الــتي 
تـعرضـھا الـكنیسة، ومـع المسـیح عـینھ، مـعلمنا ومـثالـنا فـي الـحیاة، 
ومع اآلب السماوي الذي یدعونا إلى الخیر والكمال (184). 

ولـكن فـعل الـتوبـة الـجوھـري الـذي یـقوم بـھ الـتائـب، إّنـما ھـو 
 ً الـندامـة ، أي رفـض الخـطیئة الـمرتـكبة رفـضاً قـاطـعاً جـازمـا
والـقصد الـثابـت فـي الـوقـت عـینھ لـعدم ارتـكابـھا (185)، مـحبة 
بـا~ الـتي تـولـد مجـدداً مـع الـتوبـة. فـالـندامـة، الـمفھومـة عـلى ھـذا 
الـوجـھ، ھـي مـبدأ االرتـداد ولـّبھ، وھـي لـّب ھـذا الـتغییر اإلنـجیلي 
الـذي یـعود بـاإلنـسان إلـى هللا عـلى مـثال االبـن الـضال الـعائـد إلـى 
أبــیھ، والــذي یجــد فــي ســر الــتوبــة عــالمــتھ الــمنظورة، حــیث 
االنـسحاق یـلقى كـمالـھ. ولھـذا "عـلى نـدامـة الـقلب ھـذه، تـقوم 

صحة التوبة" (186). 

إّنـا، إذ نـكّرر كـل مـا تـعلّمھ الـكنیسة، بـإلـھام مـن كـالم هللا بـشأن 
الـندامـة یـھمنا أن نشـّدد ھـنا عـلى وجـھ واحـد فـقط مـن وجـوه 
الـعقیدة الـتي یـجب الـتعّمق فـي مـعرفـتھا ووضـعھا نـصب الـعینین. 
غـالـباً مـا یـنظر إلـى االرتـداد والـندامـة مـن حـیث مـا تـنطویـان عـلیھ 
مـن مـقتضیات ال جـدل فـیھا، ومـن حـیث تـفرضـانـھ مـن إمـاتـة، 
قــصد تــغییر الــحیاة تــغییراً جــذریــاً. لــكنھ مــن الــمفید الــتذكــیر 
والـتنبیھ إلـى أن الـندامـة واالرتـداد ھـما أكـثر مـن ذلـك: إنـھما 
اقــتراب مــن قــداســة هللا، واكــتشاف اإلنــسان حــقیقتھ الــباطــنیة 
الـخاصـة الـتي أقـلقتھا الخـطیئة وحـتى قـلبتھا، وتحـرره فـي أعـماقـھ 
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واسـتعادتـھ بـالـتالـي فـرحـتھ الـمفقودة، فـرحـة الـخالص (187) 
التي ال یعرف القسم األكبر من معاصرینا أن ینعموا بھا. 

مـن ھـنا نـدرك إذن لـماذا الـكنیسة، مـنذ فجـر الـنصرانـیة وبـاالتـحاد 
مـع الـرسـل والمسـیح، قـد أُدِرجـت فـي عـالمـة سـّر الـتوبـة، اإلقـرار 
بـالـذنـوب. وھـذا اإلقـرار یـبدو مـن األھـمیة بـحیث أن االسـم الـذي 
یــطلق، مــنذ عــدة قــرون عــلى الســّر، كــان وال یــزال اســم 
االعـتراف. وإن مـا یـوجـب االعـتراف بـالخـطایـا، قـبل كـّل، إنـما 
ھــو حــاجــة مــن یــقوم بــدور الــقاضــي فــي الســّر إلــى مــعرفــة 
الـخاطـئ، ألنـھ یـعود إلـیھ، فـي وقـت مـعاً، أمـر تـقدیـر ثـقل الخـطایـا، 
ونـدامـة الـتائـب. وھـو یـحتاج، فـي مـمارسـتھ أیـضاً دور الـطبیب 
إلـى اإلطـالع عـلى حـالـة الـمریـض لـمعالـجتھ وشـفائـھ. ولـالعـتراف 
اإلفـرادي كـذلـك قـیمة عـالمـة: عـالمـة لـقاء الـخاطـئ مـع وسـاطـة 
الـكنیسة فـي شـخص الـخادم، عـالمـة یظھـر مـعھا الـمؤمـن أنـھ 
خاـطئـ أماـم هللا والكـنیسة، عالمة ینجلـي معـھا أماـم نظـر هللا. فال 
یـمكن بـالـتالـي رّد اإلقـرار بـالخـطایـا إلـى عـملیة تحـریـر ذاتـي 
نـفسانـي، ولـو كـانـت تـلبیة لـحاجـة مشـروعـة طـبیعیة إلـى االنـفتاح 
عـلى الـغیر، وھـي حـاجـة راسـخة فـي قـلب اإلنـسان. إن اإلقـرار 
ھـو عـمل طقسـي احـتفالـي بـطبیعتھ الشـبھ مـأسـویـة، وضـیع بسـیط 
بـعظمة مـعناه. إنـھ حـقاً عـمل االبـن الـضال الـذي یـعود إلـى أبـیھ 
والـذي یسـتقبلھ أبـوه بـقبلة السـالم. إنـھ عـمل أمـانـة وشـجاعـة. إنـھ 
عـمل تسـلیم الـذات، بـعد تخـّطي الخـطیئة، إلـى الـرحـمة الـغافـرة 
(188). وھـكذا إّنـا نـدرك لـماذا یـجب أن یـكون اإلقـرار بـالخـطایـا 
عـادة إفـرادّیـاً، ولـیس جـماعـیاً، كـما أن الخـطیئة ھـي فـي الـعمق 
فــعل شــخصي. ولــكن ھــذا اإلقــرار یــنتزع فــي الــوقــت عــینھ 
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الخـطیئة نـوعـاً مـا مـن أعـماق الـقلب الـخفّیة، وبـالـتالـي مـن الـمحیط 
الــفردي الــصرف، فــیما یشــّدد عــلى طــابــعھا االجــتماعــي ألن 
الجــماعــة الكنســّیة الــتي جــرحــتھا الخــطیئة ھــي الــتي تســتقبل 
مجّدداً، بواسطة خادم التوبة الخاطئ التائب الذي نال الغفران. 

والــعنصر الــجوھــري اآلخــر مــن ســر الــتوبــة یــتعلّق اآلن 
بـالـمعّرف، الـقاضـي والـطبیب، صـورة األب الـذي یسـتقبل الـذي 
یـرجـع ویـغفر لـھ: وھـذه ھـي الحـلّة. والـكالم الـذي یـعرب عـنھا 
والحـركـات الـتي تـرافـقھا فـي كـتاب الـتوبـة الـقدیـم والجـدیـد، یـدلّ 
فـي عـظمتھ عـلى بـساطـة لـھا مـعناھـا. إن الـصیغة السـّریـة: "اغـفر 
لـك..." ووضـع الـید، وإشـارة الـصلیب الـمرسـومـة عـلى الـتائـب، 
ھـذا كـلھ یـدّل عـلى أن الـخاطـئ الـنادم والـمرتـد یـلتقي فـي ھـذه 
اللحـظة قـوة هللا ورحـمتھ. ھـذا ھـو الـوقـت الـذي یـحضر فـیھ 
الـثالـوث، اسـتجابـة لـلتائـب، لـیمحو لـھ خـطیئتھ ویـعید إلـیھ بـراءتـھ، 
وفـیھ یـمنح الـتائـب عـینھ مـا فـي آالم یـسوع ومـوتـھ وقـیامـتھ مـن 
قـوة خـالصـّیة، بـوصـفھا "رحـمة أقـوى مـن اإلثـم واإلھـانـة"، عـلى 
 ً مـا حـددنـاھـا فـي رسـالـتنا الـعامـة: غـني بـالـرحـمة. إن هللا ھـو دائـما
أول مـن تھـینھ الخـطیئة – "إلـیك وحـدك خـطئت"ن وهللا وحـده 
بـاسـتطاعـتھ أن یـغفر. لھـذا، إن الحـلّة الـتي یـمنحھا الـكاھـن خـادم 
الـمغفرة لـلتائـب – عـلى الـرغـم مـن أنـھ ھـو خـاطـئ – ھـي الـعالمـة 
الـفاعـلة لـتدّخـل اآلب فـي كـل حـلّة، ولھـذه "الـقیامـة" مـن "الـموت 
الـروحـي" الـتي تتجـّدد كـلّما مـنح سـّر الـتوبـة. إن بـإمـكان اإلیـمان 
وحــده أن یــؤّكــد لــنا أن كــل خــطیئة تــغفر، فــي ھــذه اللحــظة، 

وتمحى بفضل تدّخل عجیب من المخلّص. 
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إن الـكّفارة ھـي الـفعل األخـیر الـذي یـتّوج الـعالمـة السـّریـة لـلتوبـة. 
إن مـا یـقبل الـتائـب الـذي نـال الـغفران بـعد قـبولـھ الحـلّة أن یـقوم بـھ 
یـدعـى فـي بـعض الـبلدان تـوبـة. مـا ھـو مـعنى الـكّفارة الـتي یـقوم 
بـھا الـمؤمـن أو ھـذه الـتوبـة الـتي یـتّمھا! لیسـت عـلى وجـھ الـتأكـید 
الـثمن الـذي یـدفـع عـن الخـطیئة الـتي حـّل مـنھا الـخاطـئ وال عـن 
الـمغفرة الـتي حـصل عـلیھا: مـا مـن ثـمن بشـري یـوازي مـا حـصل 
عـلیھ وھـو ثـمرة دم المسـیح الـثمین لـلغایـة. إن أفـعال الـتكفیر الـتي 
– عـلى الـرغـم مـن احـتفاظـھا بـطابـع الـبساطـة والـتواضـع – كـان 
یـجب أن ُتـعِرب أحـسن مـما تـفعل عـّما تـعني – تشـیر إلـى أمـور 
ھـامـة: إنـھا عـالمـة االلـتزام الـشخصي الـذي یـأخـذه المسـیحي عـلى 
عـاتـقھ أمـام هللا، فـي السـّر، بـأن یـبطأ حـیاة جـدیـدة (ولھـذا كـان مـن 
الـواجـب أالّ تـقتصر فـقط عـلى بـضع صـیغ تـتلى، بـل تـتناول 
أعـمال الـتكفیر ھـذه إن بـاسـتطاعـة الـخاطـئ الـذي ُمـِنَح الـمغفرة أن 
یـضّم إمـاتـة الجسـد والـنفس سـواء قـام بـھا عـفواً أم ارتـضاھـا، إلـى 
آالم المسـیح الـذي وھـبھ الـمغفرة، وھـي تـعلّم أیـضاً أنـھ یـبقى بـعد 
الحـلّة فـي المسـیحي مـنطقة مـظلمة نـاشـئة عـن جـراح الخـطیئة، 
ونقـص المـحبة فيـ التـوبةـ وضعـف القـوى الرـوحیـة والتـي ال 
تـزال تـعمل فـیھا بـؤرة فـساد ھـي الخـطیئة الـتي تـجب مـحاربـتھا 
دائـماً بـاإلمـاتـة والـتوبـة. ھـذا ھـو مـعنى الـكّفارة الـوضـیعة، ولـكنھا 

مخلّصة (189). 

4-  یبقى أن نلّمح إلى قناعات أخرى ھامة خاصة بسَر التوبة. 

یـنبغي الـتأكـید قـبل كـل، أن لـیس ھـناك مـا ھـو شـخصي وحـمیمي 
أكـثر مـن ھـذا السـّر الـذي یجـد فـیھ الـخاطـئ نـفسھ وحـیداً أمـام هللا 
مـع خـطیئتھ وتـوبـتھ ونـدمـھ وثـقتھ. ومـا مـن أحـد یـمكنھ أن یـندم 
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مـكانـھ، أو أن یـطلب الـمغفرة بـاسـمھ. إن ھـناك نـوعـاً مـن الـوحـدة 
ھـي وحـدة الـخاطـئ فـي إثـمھ، یـمكن أن نـراھـا مـمّثلة تـمثیالً 
مـأسـویـاً بـقایـین مـع خـطیئتھ "الـرابـضة عـلى الـباب"، عـلى مـا جـاء 
فــي ســفر الــتكویــن بــطریــقة واقــعیة، ومــع الــعالمــة الــفارقــة 
الـمطبوعـة عـلى جبھـتھ (190)، ومـمّثلة أیـضاً بـداوود الـذي 
وّبـخھ الـنبي نـاتـان (191)، أو بـاالبـن الـضال عـندمـا وعـى الـحالـة 
الـتي ألـقى نـفسھ فـیھا، البـتعاده عـن هللا، وعـندمـا عـزم عـلى 
الـعودة إلـى هللا (192)، كـل ھـذا یـدور بـین هللا واإلنـسان فـقط. 
إّنـما فـي الـوقـت عـینھ ال یـمكن إنـكار طـابـع ھـذا السـر االجـتماعـي 
وھـو السـر الـذي تـأتـي فـیھ الـكنیسة جـمعاء – الـمجاھـدة والـمتألـمة 
والممّجـدة فـي الـسماء – إلـى نجـدة الـتائـب وتـحتضنھ مجـّدداً، 
وعـلى األخـّص ألن الـكنیسة جـمعاء ھـي مـن كـانـت تـلّقت اإلھـانـة 
وُجـِرحـت بسـبب خـطیئتھ. والـكاھـن، خـادم السـّر یـبدو بـفضل 
الـوظـیفة الـمقدسـة الـخاصـة بـھ كـشاھـد ومـمّثل لـطابـع السـرّ 
الكنسـي. وھـذان ھـما وجـھا السـّر الـمتكامـالن: طـبیعتھ اإلفـرادیـة، 
وطـابـعھ الكنسـي، الـلذان أبـرزھـما تجـدیـد طـقس الـتوبـة الـتدریـجي، 
والسـیما كـتاب الـتوبـة الـذي نشـره بـولـس الـسادس، وأَبـان مـعناھـما 

لدى االحتفال بھذا السّر. 

5- ویـنبغي الـتأكـید بـعدئـٍذ عـلى أن أثـمن ثـمرة ُتـجتنى مـن سـّر الـتوبـة، 
إّنـما ھـي الـمصالـحة مـع هللا الـتي تـتّم فـي عـمق قـلب االبـن الـضال 
الـذي "ُوِجـد" والـذي ھـو كـل تـائـب. ویـجب طـبعاً أن نـضیف أن ھـذه 
الـمصالـحة مـع هللا ُتـفضي، إذا جـاز الـقول، إلـى مـصالـحات أخـرى 
تـرأب الـصدوع الـتي أحـدثـتھا الخـطیئة: فـالـتائـب الـذي نـال الـغفران 
یـتصالـح مـع ذاتـھ فـي أعـماق كـیانـھ حـیث یجـد حـقیقتھ الـباطـنیة، 
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ویـتصالـح مـع إخـوانـھ الـذیـن ھـاجـمھم وأسـاء إلـیھم نـوعـاً مـا، ویـتصالـح 
مع الكنیسة، ویتصالح مع الخلیقة كلھا. 

وإن وعــي الــمؤمــن لھــذا كــلھ یــولّــد لــدى الــتائــب فــي نــھایــة 
االحـتفال، عـاطـفة عـرفـان جـمیل، تـجاه هللا مـن أجـل ھـبة الـرحـمة 

التي تلّقاھا. وإلى رفع آیات الشكر ھذه تدعوه الكنیسة. 

عـن كـل كـرسـي اعـتراف إّنـما ھـو مـكان مـفّضل ومـبارك، یـولـد 
منـھ، بعـد القـضاء علـى االنقـساماـت، إنسـان مصـاَلحـ جدـیدـ، ال 

عیب فیھ – عالم جدید! 

6- وبـوّدنـا أخـیراً أن نتحـّدث عـن اعـتبار أخـیر یـھمنا، وھـو یـتعلّق بـنا 
جـمیعاً، نـحن الـكھنة، خـدمـة سـّر الـتوبـة، الـذیـن بـإمـكانـنا – ویـجب 
عـلینا – أن نسـتفید مـنھ. أن حـیاة الـكاھـن الـروحـیة والـرعـویـة، كـحیاة 
إخـوتـھ الـعلمانـیین أو الـرھـبان تـتعلّق مـن حـیث نـوعـّیتھا وحـرارتـھا، 
بـممارسـة سـّر الـتوبـة، مـمارسـة شـخصیة مـتواتـرة، واعـیة (193). 
إن احـتفال الـكاھـن بـاالفـخارسـتیا وتـوزیـعھ لـسائـر األسـرار وغـیرتـھ 
الـرعـویـة، وعـالقـاتـھ مـع الـمؤمـنین واتـحاده مـع إخـوتـھ الـكھنة، 
وتــعاونــھ مــع األســقف، وحــیاة الــصالة عــنده، وبــكلمة واحــدة، إن 
حـیاتـھ الـكھنوتـیة كـلھا تـصاب حـتماً بـالـضرر إذا كـان عـن إھـمال أو 
ألي سـبب آخـر، ال یـلجأ بـصورة عـادیـة وبـإیـمان وتـقوى صـحیحین 
إلـى سـّر الـتوبـة. إذا كـان الـكاھـن ال یـعترف أو یـعترف اعـترافـاً سـیئاً، 
إن كـیانـھ الـكھنوتـي وعـملھ الـكھنوتـي یـتأثـران حـاالً مـن جـّراء ذلـك، 

وال تلبث الجماعة التي یرعاھا أن تالحظ ھذا األمر. 
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ولــكّنا نــضیف أیــضاً أن الــكاھــن، لــكي یــكون خــادمــاً حــسناً، 
وخـادمـاً فـاعـالً لـلتوبـة عـلیھ أن یـلجأ إلـى یـنبوع الـنعمة والـقداسـة 
الــكامــن فــي ھــذا الســّر. إّنــا نــحن الــكھنة، بــما لــنا مــن خــبرة 
شـخصیة، یـمكننا أن نـؤّكـد أنـنا عـلى قـدر مـا نحـرص عـلى الـلجوء 
إلـى سـّر الـتوبـة، واالقـتراب مـنھ بـتواتـر ونـحن عـلى مـا یـجب مـن 
فـین خـیر إتـمام، ونـوّفـر لـلتائـبین  حـسن اسـتعداد، نـتّم خـدمـتنا كـمعرِّ
مـا فـیھا مـن خـیر. وعـلى الـعكس مـن ذلـك، إن ھـذه الخـدمـة تـفقد 
الـكثیر مـن فـاعـلّیتھا، إذا تـقاعـسنا بـطریـقة مـا فـي أن نـكون خـیر 
الـتائـبین. ھـذا ھـو الـمنطق الـداخـلي لھـذا السـّر الـكبیر وھـو یـدعـونـا 
جــمیعاً نــحن الــكھنة إلــى تــوجــیھ انــتباه خــاص إلــى اعــترافــنا 

الشخصي. 

وھــذه الــخبرة الــشخصیة تــصبح بــدورھــا، ویــحب أن تــصبح 
الـیوم، حـافـزاً عـلى مـزاولـة خـدمـة ھـذا السـر الـمقدسـة، مـزاولـة 
نـاشـطة مـثمرة مـتأنـیة حـاّرة، نـحن مـلزمـون بـھا بـقّوة كـھنوتـنا 
ودعـوتـنا الـتي تـجعل مـّنا رعـاة وخـّدامـاً إلخـوتـنا. ولھـذا إّنـا نـوّجـھ، 
بھــذا اإلرشــاد، دعــوة مــلّحة إلــى جــمیع كــھنة الــعالــم، وعــلى 
األخـّص إلـى إخـوتـنا فـي األسـقفیة، وإلـى كـھنة الـرعـایـا لـكي 
یـشّجعوا بـكل قـواھـم الـمؤمـنین عـلى مـمارسـة ھـذا السـّر، ولـكي 
یـضعوا جـمیع الـوسـائـل الـممكنة والـمالئـمة مـوضـع الـعمل، 
ویجــّربــوا كــل الــطرق الــتي تــمّكن مــن إیــصال "الــنعمة الــتي 
أعـطیناھـا" بـالـتوبـة، إلـى أكـبر عـدد مـن إخـوتـنا، بـغیة مـصالـحة 

كل إنسان والعالم أجمع مع هللا في المسیح. 
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صیغ االحتفال 

32- إن كتاب التوبة، أمانة منھ لتوجیھات المجمع المسكوني الفاتیكاني الثاني 
– قد أعطى ثالثة طقوس تفسح في المجل مع اإلبقاء على العناصر 

الجوھریة، لتكییف صیغة االحتفال بسّر التوبة وفق ظروف رعویة محددة. 
الـصیغة األولـى – مـصالـحة الـتائـبین اإلفـرادیـة – ھـي الـطریـقة الـوحـیدة، الـشائـعة 
الـعادیـة لـالحـتفال بھـذا السـّر. وال یـجوز أن تـترك ال بـل یـجب أالّ تـسقط مـن 

االستعمال أو یجب أالّ تھمل. 
الـصیغة الـثانـیة – مـصالـحة عـدة تـائـبین مـع االعـتراف والحـلّة اإلفـرادیـة – وھـي 
ولـو فـسحت فـي الـمجال فـي األعـمال اإلعـدادیـة لتسـلیط األضـواء عـلى وجـوه 
الســر الجــماعــیة، تــلتقي والــصیغة األولــى فــي الــفعل الســّري األخــیر، أعــني 
االعـتراف والحـلّة مـن الخـطایـا اإلفـرادیـین، ویـمكن بـالـتالـي مـساواتـھا بـالـصیغة 

األولى في ما خّص قاعدة السر المشتركة. 
والـصیغة الـثالـثة – مـصالـحة عـدة تـائـبین مـع االعـتراف والحـلّة الجـماعـیة – وھـي 
بـطبیعتھا اسـتثنائـیة وال یـمكن تـركـھا لـالخـتیار الحـّر، بـل إن ھـناك قـواعـد خـاصـة 

تنّظمھا. 
إن الـصیغة األولـى تـفسح فـي الـمجال إلبـراز مـا فـي مسـیرة الـتوبـة مـن نـواح ھـي 
أكـثر شـخصیة – وجـوھـریـة- والسـتخدامـھا وتـقدیـرھـا حـق قـدرھـا. فـالـحوار بـین 
الـتائـب والـمعرِّف ومجـمل الـعناصـر المسـتعملة (الـنصوص الـكتابـیة، اخـتیار 
صـیغ "الـكفارة"، إلـخ...) تـتیح لـالحـتفال السـّري اإلجـابـة بـطریـقة أكـثر مـالءمـة 
لـحالـة الـتائـب الـواقـعیة. وإّنـا نـتبّین قـیمة ھـذه الـعناصـر، عـندمـا نـفّكر بـمختلف 
األسـباب الـتي تحـمل المسـیحي عـلى الـتوبـة السـّریـة: وھـي الـحاجـة إلـى الـمصالـحة 
الـشخصیة مـع هللا والـرجـوع مجـّدداً إلـى صـداقـتھ، بـاسـتعادة الـنعمة الـمفقودة مـن 
جـّراء الخـطیئة، والـحاجـة إلـى تـأّكـد الـتائـب مـن مسـیرتـھ الـروحـیة وأحـیانـاً، مـن 
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تـبّین دعـوتـھ تـبّیناً دقـیقاً، وفـي حـاالت كـثیرة، الـحاجـة إلـى الخـروج أو الـرغـبة فـي 
الخـروج مـن حـالـة الـترّھـل الـروحـیة ومـن أزمـة دیـنیة. وفـضالً عـن ذلـك، إن 
صـیغة االحـتفال األولـى، بـما لـھا مـن طـابـع شـخصي، تـمّكن مـن ربـط سـّر الـتوبـة 
بـممارسـة تـتمّیز عـنھ، إنـما یـمكن ربـطھا بـھ، أعـني اإلرشـاد الـروحـي. فـمن الـمؤّكـد 
إذن أن ھـذه الـصیغة األولـى تـفسح فـي الـمجال لـإلعـراب عـن الـقرار وااللـتزام 

الشخصیین، وتدفعھما إلى األمام. 
أمـا الـصیغة الـثانـیة، فـتبرز، بـطبیعتھا الجـماعـیة وطـریـقة االحـتفال بـھا، بـعض 
وجــوه لــھا أھــمیتھا: ذلــك أن كــالم هللا المســتَمع إلــیھ جــمھوریــاً لــھ أثــر رائــع 
بــالــمقارنــة مــع الــقراءة اإلفــرادیــة، ویظھــر بــطریــقة أفــضل طــبیعة االرتــداد 
والـمصالـحة الـشخصیة. ولـھ وقـع خـاص فـي مـختلف فـترات الـسنة الطقسـیة وفـي 
مـناسـبة األحـداث الـتي لـھا أھـمیة رعـویـة خـاصـة. وتـكفي اإلشـارة ھـنا إلـى أنـھ، 

فین.  لالحتفال بھذه الصیغة، من المھم أن یتوّفر حضور عدد كاف من المعرِّ
فـمن الـطبیعي إذن أن تـؤخـذ قـواعـد تـقریـر الـلجوء إلـى إحـدى صـیغتي االحـتفال، 
ال مـن أسـباب، ظـرفـیة عـاطـفیة بـل مـن الـرغـبة فـي تـأمـین فـائـدة الـمؤمـنین الـروحـیة 

الصحیحة مع التقّید بالقواعد التي وضعتھا الكنیسة للتوبة. 
ویـجب أیـضاً الـتذكـیر بـأنـھ، لـیكون ھـناك إرشـاد روحـي ورعـوي مـتوازن فـي ھـذا 
الـمجال، مـن األھـمیة بـمكان مـواصـلة الـلجوء إلـى سـر الـتوبـة حـتى مـن أجـل 
الخـطایـا الـعرضـیة فـقط – وتـثقیف الـمؤمـنین فـي ذلـك، جـریـاً عـلى تـقلید عـقائـدي 

وعادة ترقى إلى عدة قرون. 
 ً إن الـكنیسة عـلى الـرغـم مـن أنـھا تـعرف وتـعلّم أن الخـطایـا الـعرضـیة تـغفر أیـضا
بـطرق أخـرى – مـثل أفـعال الـندامـة وأعـمال الـمحبة والـصالة وطـقوس الـتوبـة – 
ال تـفتأ تـذّكـر الجـمیع بـما فـي الـفعل السـّري مـن غـنى روحـي، حـتى بـالنسـبة إلـى 
مـثل ھـذه الخـطایـا. إن الـلجوء بـتواتـر إلـى السـر – الـذي تـلتزم بـھ فـئات عـدیـدة مـن 
الـمؤمـنین – یـعّزز الـوعـي بـأن الخـطایـا حـتى الـصغیرة تھـین هللا وتسـيء إلـى 
الـكنیسة جسـد المسـیح. واالحـتفال بـالسـّر یـوّفـر لـلمؤمـنین "فـرصـة وحـافـزاً 
لـــیتطابـــقوا والمســـیح تـــطابـــقاً أعـــمق ویـــنقادوا لـــصوت الـــروح انـــقیاداً 
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أطـوع" (194). ویـجب الـتأكـید عـلى األخـص أن لـلنعمة الـخاصـة بـاالحـتفال 
بالسّر قوة شفائیة وأنھا تساھم في استئصال جذور الخطیئة. 

إن إیـالء االحـتفال مـا یـنبغي مـن الـعنایـة (195)، واالنـتباه الـخاص إلـى أھـمیة 
كـالم هللا الـذي یـقرأ، ویـذّكـر بـھ، ویشـرح لـلمؤمـنین ومـع الـمؤمـنین، عـندمـا یـكون 
 ً ذلـك مـمكناً ومـناسـباً، یـساعـد الـمؤمـن عـلى أن یـدرك أنـھ یـحیا حـدثـاً خـالصـّیا
بـإمـكانـھ أن یـبعث فـي نـفسھ نـفحة حـیاة جـدیـدة وسـالمـاً أكـیداً. وھـذه الـعنایـة 
بـاالحـتفال بـالسـّر یحـمل أیـضاً – فـیما یحـمل – كـّل كـنیسة عـلى تحـدیـد أوقـات 
مـعّینة لـالحـتفال بـالسـّر، وعـلى المسـیحیین الـتقّید بھـذه األوقـات بـطریـقة عـادیـة، إالّ 
إذا حـدثـت ظـروف طـارئـة وجـب عـلى راعـي الـنفوس أن یـكون دائـماً فـیھا مسـتعداً 

الستقبال من یلجأ إلیھ بطیبة خاطر. 
  

االحتفال بالسّر مع الحّلة العامة 

33- تحدد القواعد الطقسیة الجدیدة، ومؤخراً، مجلة الحق القانوني الجدیدة 
(196) الشروط التي تجعل استعمال "طقس مصالحة عدد من التائبین مع 

االعتراف والحلّة العامة" استعماالً مشروعاً. ویجب قبول ھذه القواعد 
ت في ھذا المجال، وجاءت ثمرة تفكیر ناضج متوازن،  والترتیبات التي أِقرَّ

وتطبیقھا تطبیقاً یجانب أي نوع من أنواع الشرح االعتباطي. 
ویجـدر الـتبصر مـلّیاً بـاألسـباب الـتي تـفرض االحـتفال بـالـتوبـة وفـقاً إلحـدى 
الـصیغتین األولـیتین، والـتي تـجیز اسـتعمال الـصیغة الـثالـثة. إن ھـناك، قـبل كـل، 
سـبب أمـانـة إلرادة الـرب یـسوع الـتي نـقلتھا عـقیدة الـكنیسة، وأیـضاً سـبب طـاعـة 
لشـرائـع الـكنیسة. لـقد ذّكـر المجـمع فـي أحـد اقـتراحـاتـھ بـالـتعلیم الـذي لـم یـتغّیر 
والـذي نھـلتھ الـكنیسة مـن مـعین أقـدم تـقلید، وبـالشـریـعة الـتي نـظمت بـموجـبھا 
الـممارسـة الـقدیـمة الـخاصـة بـالـتوبـة: وھـي أن االعـتراف اإلفـرادي الـكامـل 

76



بـالخـطایـا مـع الحـلّة اإلفـرادیـة أیـضاً ھـما الـطریـقة الـوحـیدة الـعادیـة الـتي تـتیح 
لـلمؤمـن الـذي یـعي أن عـلیھ خـطیئة ثـقیلة، مـجال الـمصالـحة مـع هللا ومـع الـكنیسة. 
ومـن ھـذا الـتأكـید الجـدیـد لـتعلیم الـكنیسة، یـتّضح جـلّیاً أنـھ یـجب اإلعـالن دائـماً عـن 

كل خطیئة ثقیلة، بظروفھا المحددة في اعتراف إفرادي. 
وھـناك سـبب رعـوي. فـإذا صـّح أنـھ عـندمـا تـتحقق الشـروط الـتي تـقتضیھا الـقاعـدة 
الـقانـونـیة، یـمكن اسـتعمال صـیغة االحـتفال الـثالـثة، فـال یـجوز مـع ذلـك أن ننسـى 
أن ھذـه الصـیغة ال یمـكن أن تصـبح صیـغة عاـدیةـ، وال یمـكن استـعمالھـا ال بلـ ال 
یـجب اسـتعمالـھا – عـلى مـا ذّكـر بـھ المجـمع مـراراً – إالّ فـي حـاالت الـضرورة 
الخـطیرة، مـع االحـتفاظ بـواجـب االعـتراف اإلفـرادي بـالخـطایـا الـثقیلة، قـبل 
الـلجوء مجـدداً إلـى حـلّة أخـرى عـامـة. فـلألسـقف إذن، الـذي یـعود إلـیھ وحـده، فـي 
نـطاق أبـرشـیتھ، تـقدیـر مـا إذا كـانـت الـظروف الـتي وضـعتھا الشـریـعة الـقانـونـیة 
السـتعمال الـصیغة الـثالـثة، قـد تـوّفـرت عـملیاً، أن یـحتكم فـي األمـر – وضـمیره 
مـثقل كـل الـثقل – مـع الـتقّید كـلّیاً بشـریـعة الـكنیسة ومـمارسـتھا، وأخـذه بـاالعـتبار، 
فـضالً عـن ذلـك، الـمقایـیس والـتوجـیھات الـتي تـوافـق عـلیھا – بـاالسـتناد إلـى 
االعـتبارات الـعقائـدیـة والـرعـویـة الـمعروضـة آنـفاً – سـائـر أعـضاء المجـلس 
األسـقفي. وكـذلـك یـجب دائـماً، بـدافـع مـن الـعنایـة الـرعـویـة األصـیلة، عـرض 
الشـروط وضـمانـھا، ھـذه الشـروط الـتي تـمّكن اسـتعمال الـصیغة الـثالـثة مـن إعـطاء 
الـثمار الـروحـیة الـتي مـن أجـلھا أنِشـئت. وال یـجوز اسـتعمال الـصیغة الـثالـثة بـدالً 
مـن كـلتا الـصیغتین اآلخـریـین. ألن أمـر االخـتیار بـین الـصیغ الـمشار إلـیھا لـیس 
مـتروكـاً لحـریـة الـرعـاة والـمؤمـنین. وعـلى الـرعـاة واجـب تسھـیل مـمارسـة 
االعـتراف الـكامـل، واإلفـرادي بـالخـطایـا عـلى الـمؤمـنین ولـي ھـذا واجـباً وحسـب، 
بـل حـّق ال یـجوز انـتھاكـھ وال انـتزاعـھ، فـضالً عـن أیـة حـاجـة روحـیة. وأمـا 
بـالنسـبة إلـى الـمؤمـنین، فـإن اسـتعمال صـیغة االحـتفال الـثالـثة یـفرض واجـب الـتقّید 
بجـمیع الـقواعـد الـتي تـنظم ھـذا االسـتعمال، بـما فـیھا تـلك الـتي تـوجـب االمـتناع عـن 
الـلجوء مجـدداً إلـى الحـلّة الـعامـة، قـبل االعـتراف الـكامـل واإلفـرادي بـالخـطایـا، 
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الـذي یـجب الـقیام بـھ فـي أقـرب وقـت مـمكن. وعـلى الـكاھـن أن یـنّبھ الـمؤمـنین إلـى 
ھذه القاعدة وإلى واجب التقّید بھا وأن یفّقھھم فیھا، قبل الحلّة. 

وإّنـا إذ نـذّكـر بـعقیدة الـكنیسة وشـریـعتھا، نـریـد أن نـغرس فـي قـلوب الجـمیع 
الـشعور الـحي بـالـواجـب الـمسؤولـیة الـذي یـجب أن نھـتدي بـھ لـدى تـعاطـي األشـیاء 
الـمقدسـة، الـتي كـاألسـرار، لیسـت مـلكاً لـنا أو كـالـضمائـر الـتي مـن حـقھا أالّ ُتـتَرك 
فـریـسة اإلبـھام والـغموض وااللـتباس. إن األشـیاء الـمقدسـة نـقولـھا تـكراراً ھـي 

ھذه وتلك: األسرار والضمائر التي تقتضینا أن نخدمھا في الحق. 
ولھذا كانت شرائع الكنیسة. 

  
بعض الحاالت الصعبة 

34- إّنا نعتبر أن من واجبنا أن نشیر، في ھذا المكان ولو بإیجاز إلى حالة 
رعویة شاء المجمع أن یعالجھا – على قدر ما استطاع أن یفعل – بعرضھ 

إیاھا في أحد اقتراحاتھ. نرید أن نتحّدث عن بعض حاالت لیست بالنادرة یجد 
فیھا بعض المسیحیین أنفسھم، وھم الذین یرغبون في االستمرار في الممارسة 

الدینیة لألسرار ولكنھم یمنعون من ذلك بسبب حالتھم الشخصیة التي تتنافى 
والتزاماتھم التي أخذوھا بحریتھم أمام هللا والكنیسة. حاالت صعبة في الواقع 

وغیر قابلة للحّل تقریباً. 
لـقد عـّبرت فـي المجـمع عـدة مـداخـالت عـن فـكرة اآلبـاء الـعامـة وأبـانـت أن ھـناك 
مـبدأیـن بـالـغي األھـمیة یـتفاعـالن فـي مـا خـّص ھـذه الـحاالت. األول مـبدأ الـشفقة 
والـرحـمة الـذي بـموجـبھ تـسعى الـكنیسة – الـتي تـواصـل عـمل المسـیح وال تـریـد 
مـوت الـخاطـئ بـل ارتـداده وحـیاتـھ (197)، - وتحـرص عـلى أالّ تكسـر الـقصبة 
الـمرضـوضـة وال تـطفئ السـراج الـمدّخـن (198) – دائـماً إلـى اإلرشـاد إلـى 
طـریـق الـعودة إلـى هللا والـمصالـحة مـعھ. والـثانـي ھـو مـبدأ الـحقیقة واالنـسجام 
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الـذي ال تـرضـى الـكنیسة بـموجـبھ بـأن تـدعـو الـخیر شـّراً والشـّر خـیراً. وبـاالسـتناد 
إلـى ھـذیـن الـمبدأیـن الـمتكامـلین ال یـسع الـكنیسة إالّ أن تـدعـو أبـناءھـا الـمتقلّبین فـي 
ھـذه الـحاالت الـصعبة، إلـى الـتقّرب مـن الـرحـمة اإللھـیة بـغیر طـرق، ولـیس عـن 
طــریــق األســرار والســیما ســّري الــتوبــة واالفــخارســتیا، إلــى أن تــتوفــر لــھم 

االستعدادات النفسیة المفروضة. 
 ً وقـد بـدا لـنا أنـھ مـن واجـبنا أن نـقول، بـشان ھـذه الـمسألـة الـتي تـفّطر قـلوبـنا أیـضا
كـرعـاة، كـالمـاً صـریـحاً فـي اإلرشـاد الـرسـولـي فـي وظـائـف الـعائـلة المسـیحیة، فـي 
مـا یـتعلّق بـحالـة الـمطلّقین والـمتزوجـین ثـانـیة (199)، وكـذلـك بـحالـة المسـیحیین 

المتساكنین مساكنة غیر شرعیة. 
وإّنـا نـشعر فـي الـوقـت عـینھ، مـع المجـمع، بـأن مـن واجـبنا أن نسـتحّث الجـماعـات 
الكنسـیة، وعـلى األخـص األسـاقـفة، عـلى أن یـمّدوا بـكل مـساعـدة مـمكنة الـكھنة 
الـذیـن، بـعد أن تخـلّفوا عـن الـقیام بـالـواجـبات الـتي تعّھـدوا بـالـقیام بـھا لـدى 
سـیامـتھم، یـتقلّبون فـي حـاالت غـیر شـرعـیة. فـال یـجوز أن یـشعر أحـد مـن ھـؤالء 

اإلخوة بأن الكنیسة قد تركتھ. 
وإن مـا تظھـره الـكنیسة مـن عـالمـات الـعطف الـوالـدي، والـمسانـدة الـناتـجة عـن 
أعـمال الـتقى، الـمختلفة عـن األسـرار والـسعي المخـلص إلقـامـة عـالقـة مـع هللا، 
وسـماع الـقداس، وتـكرار أفـعال اإلیـمان والـرجـاء والـمحبة، والـندامـة الـكامـلة عـلى 
قـدر المسـتطاع، إن ھـذا كـلھ یـمكن أن یمّھـد السـبیل إلـى الـمصالـحة الـتامـة الـتي 
سـتتم فـي الـوقـت الـذي تـعرفـھ الـعنایـة وحـدھـا لجـمیع الـذیـن، فـي الـوقـت الـحاضـر، 

ال یتّمون الشروط الوضعیة التي یفترضھا سّر التوبة. 
  

التمني األخیر 
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35- في ختام ھذه الوثیقة، إّنا نشعر بأننا نسمع صدى اإلرشاد الذي وجھھ 
أسقف روما األول، في ساعة حرجة، في بدء الكنیسة، یتردد في داخلنا، وإّنا 

لنرغب في أن نردده على مسمع كل منكم، وقد وجھھ "إلى المغتربین 
المشتتین.... الذي بسابق معرفة هللا اآلب انتخبوا (200)... مناشداً الذین 

بساق معرفة الھ اآلب انتخبوا (200)... مناشداً إیاھم بقولھ إن:"تكونوا على 
وفاق، تتألمون مع المتألمین، محّبین بعضكم بعضاً، رحماء متواضعین..." 
ولكنھ ال یلب أن یشیر إلى الخطایا التي تناقض الوحدة والسالم والتي یجب 

اجتنابھا قائالً: "ال، فال تجازوا أحداً سیئة بسیئة، وال شتیمة بشتیمة، بل على 
العكس باركوا، ألنكم إلى ھذه دعیتم لترثوا البركة"، وینھي بكلمة تشجیع 
ورجاء بقولھ: "من ذا الذي یسيء إلیكم ، إذا كنتم على الخیر غیارى"؟

 .(201)
وفـي سـاعـة لیسـت أقـل حـراجـة مـن الـتاریـخ، إّنـا نجـرؤ عـلى ربـط إرشـادنـا بـإرشـاد 
رئـیس الـرسـل الـذي كـان أول مـن جـلس عـلى سـّدة رومـا كـشاھـد للمسـیح وراع 
لـلكنیسة والـذي "یشـرف عـلى الـمحبة" أمـام الـعالـم أجـمع. وإّنـا نـحن أیـضاً بـاالتـحاد 
مـع األسـاقـفة خـلفاء الـرسـل وبـاالعـتماد عـلى الـمباحـثات الـتي خـّص بـھا كـثیر مـن 
بـینھم، وھـم مـجتمعون فـي المجـمع، مـواضـیع الـمصالـحة وقـضایـاھـا، أردنـا أن 
نـفضي إلـیكم بـروح صـّیاد الجـلیل ومـشاعـره، بـما قـالـھ إلخـوتـنا فـي اإلیـمان 
البـعیدینـ عنـا فيـ الزـمنـ وإنمـا القـریبـین باـلقـلب: "كوـنوـا علـى وفاـق ......ال 
تـجازوا أحـداً سـیئة بسـیئة.... غـیارى عـلى الـخیر" (202) وأضـاف قـائـالً: "خـیر 
لـكم أن تـحتملوا الشـر، إذ كـان فـي ذلـك مشـیئة هللا، وأنـتم تـفعلون الـصالـحات، مـن 

أن تحتملوه وأنتم تفعلون السیئات" (203). 
إن ھـذا اإلرشـاد بـكامـلھ إن ھـو إالّ نسـیج مـن الـكلمات الـتي سـمعھا بـطرس مـن 
یـسوع ذاتـھ ومـن الـمفاھـیم الـتي تـنطوي عـلیھا "بـشارتـھ الجـدیـدة" وھـي : وصـیة 
مـحبة الـقریـب الجـدیـدة، والـرغـبة الـحاّرة فـي الـوحـدة وواجـب الـمحافـظة عـلیھا، 
تـطویـبات الـرأفـة والـصبر عـلى االضـطھاد مـن أجـل الـبّر، مـبادلـة الشـر بـالـخیر، 
الـصفح عـن اإلسـاءة، مـحبة األعـداء. ھـذه الـكلمات وھـذه الـمفاھـیم ھـي خـالصـة 
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أصـیلة سـامـیة لـلمبادئ األخـالقـیة المسـیحیة، أو لـنقل بـطریـقة أفـضل وأعـمق، 
للعقیدة الروحیة، عقیدة العھد الجدید بیسوع المسیح. 

إّنـا نـكل إلـى اآلب الـغني بـالـرحـمة وإلـى ابـن هللا الـذي صـار إنـسانـاً وفـادیـاً لـنا 
ومـصالـحاً، وإلـى الـروح الـقدس، یـنبوع الـوحـدة والسـالم، نـداءنـا ھـذا نـداء األب 
والـراعـي إلـى الـتوبـة والـمصالـحة. ولـینبت الـثالـوث األقـدس الـمسجود لـھ، فـي 
الـكنیسة والـعالـم، ھـذا الـبذار الـصغیر الـذي أودعـھ اآلن الـتربـة الـخصیبة، تـربـة 

الكثیر من القلوب البشریة. 
إّنـا بـغیة اجـتناء ثـمار وفـیرة فـي مسـتقبل غـیر بـعید، مـن ھـذا الـنداء، نـدعـوكـم 
جـمیعاً إلـى االتـجاه مـعنا إلـى قـلب یـسوع المسـیح، الـذي ھـو عـالمـة صـریـحة 
لـلرحـمة اإللھـیة، و"الـكفارة عـن خـطایـانـا" و"سـالمـنا ومـصالـحتنا" (204)، لننھـل 
مـنھ الـقوة الـباطـنیة عـلى احـتقار الخـطیئة، والـعودة إلـى هللا، فنجـد فـیھ الـعطف 

اإللھي، جواباً محّباً على الندامة البشریة. 
وإّنـا نـدعـوكـم أیـضاً إلـى تـوجـیھ عـقولـكم مـعنا إلـى قـلب مـریـم الـطاھـر، مـریـم أم 
یــسوع الــتي "تــمت فــیھا مــصالــحة هللا مــع الــجنس البشــري... واكــتمل عــمل 
الـمصالـحة، ألنـھا قـبلت مـن هللا مـلء الـنعمة، بـفضل ذبـیحة المسـیح، ذبـیحة 
الـفداء" (205). إن مـریـم فـي الـحقیقة ھـي بـأمـومـتھا اإللھـیة حـلیفة هللا فـي عـمل 

المصالحة (206). 
إّنـا، بـین یـدي ھـذه األم الـتي صـار قـولـھا "فـلیكن" بـدءاً "لـملء الـزمـن" الـذي تـّمت 
فـیھ بـالمسـیح مـصالـحة اإلنـسان مـع هللا، وإلـى قـلبھا الـطاھـر – الـذي وكـلنا إلـیھ 
مـراراً البشـریـة جـمعاء، الـتي أقـلقتھا الخـطیئة وفـّرقـتھا الـصراعـات والـنزاعـات 
الـكثیرة – نـلقي بـطریـقة خـاصـة، بھـذه الـنّیة وھـي: أن تـكتشف البشـریـة بـشفاعـتھا 
طـریـق االرتـداد وأن تسـیر فـیھا، وھـي الـطریـق الـتي یـمكنھا وحـدھـا أن تـقودھـا 

إلى المصالحة الكاملة. 
وإّنـا نـمنحكم جـمیعاً بـطیبة خـاطـر – أنـتم الـذیـن تـتقّبلون بـروح االتـحاد الكنسـي، 
بـالـطاعـة واإلیـمان (207)، الـتنبیھات واإلرشـادات والـتوجـیھات الـتي أودعـناھـا 
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ھـذه الـوثـیقة، وتـبذلـون جھـدكـم لـترجـمتھا فـي مـمارسـة رعـویـة حـّیة – بـركـتنا 
الرسولیة. 

أعـطي فـي رومـا، قـرب مـار بـطرس فـي 2 كـانـون األول سـنة 1984، األحـد 
األول من زمن المیالد، في السنة السابعة من حبریتنا. 

  
البابا یوحنا بولس الثاني 
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86)                   راجع 1ي 5/21. 

87)                   راجع 1یو 5/16- 21. 

88)                   متى 12/31- 32. 
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89)                   راجع القدیس توما األكویني، الخالصة الالھوتیة، 2/2، مسألة 14، إلى 3-1. 

90)                   راجع 1یو 3/20. 

91)                   القدیس توما األكویني، الخالصة الالھوتیة 2/2، مسألة 14، إلى 3 أوالً. 

92)                   راجع فیلبي 2/12. 

93)                   راجع القدیس أغسطینوس، في الروح والحرف، 28: مجموعة المسیحیین القسم 
الالتیني 38/441، موجز إلى لورانس في اإلیمان والرجاء والمحبة 19، 71: مجموعة المسیحیین 
القسم الالتیني 46/88، في مسألة إنجیل یوحنا، 12، 13، 14: مجموعة المسیحیین القسم الالتیني 

 .36،129

94)                   القدیس توما األكویني، الخالصة الالھوتیة، 1-2، مسالة 72، إلى 5, 

95)                   راجع المجمع التریدنتیني المسكوني، الجلسة السادسة، في التبریر، فصل 2 وقانون 
23، 25، 27: قرارات المجامع المسكونیة، بولونیا 1973،671،680، 681 (دس 1573، 

 .(1577 ،1575

96)                   راجع المجمع التریدنتیني المسكوني، الجلسة السادسة، في التبریر فصل 14 
قرارات المجامع المسكونیة بولونیا 1973، 677، (دس 1544). 

97)                   یوحنا بولس الثاني، تبشیر 14 آذار 1982: تعالیم 5/1 (1982)، 861. 

98)                   دستور رعوي حول الكنیسة في عالم الیوم، فرح وأمل، عد 16. 
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99)                   یوحنا بولس الثاني، تبشیر 14 آذار 1982: تعالیم ، 5، 1 (1982)، 860. 

100)             بیوس الثاني عشر، رسالة مذاعة إلى المؤتمر الوطني بشأن التعلیم المسیح في 
الوالیات المتحدة في بوسطن (26 تشرین األول 1946): خطاب ورسائل مذاعة، 8 (1946)، 288. 

101)             راجع یوحنا بولس الثاني، رسالة عامة، فادي اإلنسان، عدد 15: أعمال الكرسي 
الرسولي 71 (1979)، ص 286- 289. 

102)             راجع المجمع المسكوني الفاتیكاني الثاني، 
دستور رعوي حول الكنیسة في عالم الیوم، فرح وأمل، عدد 

3، راجع 1یو3/9. 

103)             یوحنا بولس الثاني، خطاب إلى أساقفة 
المنطقة الشرقیة من فرنسا (أول نیسان 1982)، عدد 2: 

تعالیم 5، 1 (1982)، 1081. 

104)             1 تیمو 3/15- 16. 

105)             لھذا إن في ھذا النص بعض الصعوبة في 
القراءة ألن ضمیر الوصل الذي یفتتح االستشھاد الحرفي ال 

یتوافق واالسم "سّر" الذي لیس ھو بمذّكر وال بمؤنث بل 
"حیادي". وھناك بعض مخطوطات متأخرة قد صححت ھذا 
النص من الناحیة الغراماطیقیة، لكن بولس أراد أن یضع في 

مقابل نصھ نصاً قدیماً یوضح في نظره، تماماً ھذا األمر. 
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106)             تعترف الجماعة المسیحیة األولى بإیمانھا 
بالمسیح المصلوب، الممجد الذي یعبده المالئكة والذي ھو 

الرب ولكن أھم ما في ھذه البشارة المؤثرة ھذه العبارة وھي 
"ظھر في الجسد": أي أن ابن هللا األزلي صار إنساناً، وھذا 

ھو السر العظیم. 

107)             1یو 5/18- 19. 

108)             1یو 3/9. 

109)             1تیمو 3/15. 

110)             1یو 1/8. 

111)             1یو5/ 19. 

112)             راجع مز 51 (50)/7. 

113)             راجع أفسس 2/4. 
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114)             راجع یوحنا بولس الثاني، رسالة عامة غني 
بالرحمة، عدد 8، 15: أعمال الكرسي الرسولي، (1980) 

ص 1203- 1207، 1231. 

115)             2 ملوك 12/13. 

116)             مز 51 (50)/5. 

117)             مز 51 (50)/9. 

118)             2 ملوك 12/13. 

119)             راجع 2 كو 5/18. 

120)             راجع 2 كو 5/19. 

121)             دستور رعوي، فرح وأمل، حول الكنیسة في 
عالم الیوم، 92. 
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122)             قرار المسیح الرب في مھمة األساقفة 
الرعویة في الكنیسة 13، راجع إعالن: مھمة خطیرة في 
التربیة المسیحیة، 8، قرار إلى األمم، في نشاط الكنیسة 

اإلرسالي،11- 12؟ 

123)             راجع بولس السادس، رسالة عامة، كنیستھ، 
3: أعمال الكرسي الرسولي، 56 (1964)، ص 639- 

 .659

124)             راجع المجمع المسكوني الفاتیكاني الثاني، 
دستور عقائدي في الكنیسة، نور األمم، عدد 1، 9، 13. 

125)             بولس السادس إرشاد رسولي، بعنایة أبویة، 
أعمال الكرسي الرسولي، 67 (1975)، ص 5- 23. 

126)             راجع المجمع المسكوني الفاتیكاني الثاني، 
قرار في المسكونیة، استعادة الوحدة، عد 7- 8. 

127)             المرجع عینھ، عد4. 

128)             القدیس أغسطینوس، عظة 96، 7: آباء 
التین 38، 588. 
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129)             راجع یوحنا بولس الثاني، خطاب ألعضاء 
السلك الدیبلوماسي المعتمدین لدى الكرسي الرسولي، (15 

كانون الثاني 1983)، عد 4، 6، 11: أعمال الكرسي 
الرسولي، 75 (1983)، ص 376- 378- 379- 381. 

130)             یوحنا بولس الثاني، عظة القداس لیوم السالم 
العالمي السادس عشر (1 كانون الثاني 1983)، عد 6: 

تعالیم 6، 1 (1983)، 7. 

131)             بولس السادس، إرشاد رسولي، وجوب 
التبشیر باإلنجیل، عد، 70: أعمال الكرسي الرسولي 68 

(1976) ص 59- 60. 

132)             1تیمو 3/15. 

133)             راجع متى 5/ 23- 24. 

134)             راجع متى 5/ 38- 40. 

135)             راجع متى 6/12. 
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136)             راجع متى 5/43 وما یلي. 

137)             راجع متى 18/21- 22. 

138)             راجع مر 1/ 4، 14، متى 3/2، 4/17، لو 
 .3/8

139)             راجع لو 15/17. 

140)             لو 17/3- 4. 

141)             راجع متى 3/2، مر1/ 2- 6، لو 3/ 6-1. 

142)             راجع دستور رعوي حول الكنیسة في عالم 
الیوم، فرح وأمل، عد 8، 16، 19، 26، 41، 48. 

143)             راجع إعالن عن الحریة الدینیة، كرامة 
اإلنسان، عد 2، 3، 4. 

98



144)             راجع في ما تراجع خطب في المقابالت 
العامة 28 آذار 1974: تعالیم 12 (1974)، 230 وما 

یلي، 8 أیار 1974: الموضع عینھ 402 وما یلي، 12 شباط 
1975: تعالیم 13 ( 1975 154 وما یلي، 9 نیسان 

1975: الموضع عینھ 290 وما یل، 13 تموز 1977: 
تعالیم 15 (1977)، 710 وما یلي. 

145)             راجع یوحنا بولس الثاني، تبشیر 17 آذار 
1982، تعالیم 7، 1 (1982)، 860- 861. 

146)             راجع یوحنا بولس، خطاب في المقابلة العامة 
17 آب 1983، عد1- 3: تعالیم 6، 2 (1983)، 256- 

 .257

147)             عبر 4/15. 

148)             راجع متى 4/ 1-11، مر 13-1/12، 
لو4/1- 13. 

149)             راجع 1كو 10/13. 

150)             راجع متى 6/13، لو 11/4. 
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151)             1 بطر3/ 21. 

152)             راجع روم 6/3- 3، كولوسي 2/12. 

153)             راجع متى 3/11، لو 3/16، یو1/ 33، 
أعمال 1/5 ، 11/16. 

154)             راجع متى 3/15. 

155)             القدیس أغسطینوس، مسألة في القدیس یوحنا 
26، 13، مجموعة المسیحیین، القسم الالتیني. 

156)             مجمع الطقوس المقدس، توجیھ خاص بعبادة 
سر اإلفخارستیا، (25 أیار 1967)، عد 35: أعمال الكرسي 

الرسولي 59 (1967)، ص 560- 561. 

157)             مز 78 (77)/38- 39. 

158)             راجع یو 1/ 29، أش 53/7، 12. 
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159)             یو 5/27. 

160)             متى 9/2- 7، لو5/18- 25، 7/47- 49، 
مر 2/3- 12. 

161)             یو3/17. 

162)             یو 20/22، متى 18/18، راجع أیضاً، في 
ما خص بطرس، متى 16/19، إن الطوباوي اسحق النجم 

یشدد في خطاب لھ على ملء اتحاد المسیح بالكنیسة في مغفرة 
الخطایا: "إن الكنیسة ال یمكنھا أن تغفر شیئاً دون المسیح، 

والمسیح ال یرید أن یغفر شیئاً دون الكنیسة. والكنیسة ال 
یمكنھا أن تغفر شیئاً إال لمن یرتد أي لمن مّسھ المسیح أوالً. 
والمسیح ال یرید أن یمنح مغفرتھ لمن یحتقر الكنیسة": عظة 

11 ( األحد الثالث بعد الغطاس، 1): آباء التین 
 .194،1729

163)             متى 12/49- 50، مر 3/33- 34، لو 
8/20-21، روم 8/29، "......بكر إلخوة كثیرین". 

164)             راجع عب 2/17، 4/15. 
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165)             راجع متى 18/12- 13، لو 15/4- 6, 

166)             راجع لو 5/31- 31. 

167)             راجع متى 22/17. 

168)             راجع أعمال 10/42. 

169)             راجع ي 8/16. 

170)             راجع خطابي إلى الكھنة المعرفین ورافعي 
العقوبات الكنسیة في كنائس البازیلیك في روما، في اختتام 

یوبیل الفداء (9 تموز 1984) اوسارفاتوري رومانو: 10-9 
تموز 1984. 

171)             یو 8/11. 

172)             راجع تیطس 3/4. 
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173)             راجع المجمع المسكوني التریدنیتیني، جلسة 
14، في سر التوبة، فصل 1 وقانون 1: مراسیم المجامع 

المسكونیة الطبعة المشار إلیھا، 704-703، 711 
(دنزنغرس 1668- 1670، 1701). 

174)             دستور عقائدي في الكنیسة نور األمم، عد 
 .11

175)             راجع المجمع المسكوني التریدنیتیني، جلسة 
14، في سر التوبة، فصل 1 وقانون 1: مراسیم المجامع 

المسكونیة الطبعة المشار إلیھا، 704-703، 711 
(دنزنغرس 1668- 1670، 1701). 

176)             راجع دستور في اللیتورجیا المقدسة، المجمع 
المقدس، عد 72. 

177)             الكتاب الروماني المجدد باالستناد إلى 
مرسوم المجمع المسكوني الفاتیكاني الثاني المقدس، والمنشور 

بأمر بولس السادس. كیفیة توزیع سر التوبة. المطبعة 
الفاتیكانیة، المتعددة اللغات سنة 1974. 
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178)             إن المجمع التریدنتیني یستعمل العبارة 
المخفضة "مثل عمل قضائي"  (جلسة 14، في سر التوبة، 
فصل 6: مراسیم المجامع المسكونیة، الطبعة المشار إلیھا، 
707 (دنزنغر.س 1685)، للداللة على الفرق بینھا وبین 

المحاكم البشریة. إن كتاب الطقوس الجدید یلمح إلى ھذه 
الوظیفة في األعداد 6 باء و10 ألف. 

179)             راجع لو 5/31- 32: "لیس األصحاء ھم 
بحاجة إلى طبیب بل المرضى"، مع الخاتمة "أتیت 

ألدعو....الخطأة إلى التوبة"، لو 9/2: "وأرسلھم لیبشروا 
بملكوت هللا ویشفوا المرضى". إن صورة المسیح الطبیب 

تتخذ وجوھاً جدیدة مؤثرة إذا قارناھا بوجھ "خادم یھوه" الذي 
قال فیھ كتاب أشعیا، متنبئاً: "أنھ أخذ أوجاعنا وحمل آالمنا" 

وأنھ "بجراحھ شفینا" (اش 53/4- 5). 

180)             القدیس أغسطینوس، عظة 82، 8: آلباء 
التین 38، 511. 

181)             راجع القدیس أغسطینوس، عظة 352، 3، 
8، 9: آباء التین 39، 1558- 1559. 

182)             راجع نظام التوبة، عد 6 ج, 
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183)             سبق للوثنیین – كسوفوكل (1 أنتیغون بیت 
450- 460) وأرسطو (كتاب 1، فصل 15، 1375 أ – 

ب) أن اعترفوا بوجود قواعد أدبیة "إلھیة" قائمة "منذ دائماً"، 
ومكتوبة في أعماق قلب اإلنسان. 

184)             في ما یتعلق بدور الضمیر، راجع ما قلناه 
في أثناء المقابلة العامة في 14 آذار  1984، عد 3: تعالیم 

 .683 ،(1984) 1 ،8

185)             راجع المجمع المسكوني التریدنیتیني، جلسة 
14، في سر التوبة، فصل 4 في الندامة: مراسیم المجامع 
المسكونیة الطبعة المشار إلیھا، 705 (دنزنغرس 1676- 
1677). معلوم أنھ یكفي لالقتراب من سر التوبة، األسف 
الشدید، أي ندامة غیر كاملة، یحفز علیھا الخوف أكثر من 

محبة هللا، ولكن المؤمن، في إطار السر، وتحت تأثیر النعمة 
التي یقبلھا، یتحول من "آسف إلى نادم" فتعمل إذن التوبة حقاً 

في من كان مستعداً لالرتداد بالمحبة، راجع المجمع 
التریدنتیني المسكوني – الموضع عینھ، الطبعة المشار إلیھا، 

705 (دنزنغرس 1678). 

186)             كتاب التوبة، عد66، ج. 

187)             راجع مز 51 (50)، 14. 
105



188)             لقد تسنى لنا أن نتحدث عن ھذه النواحي من 
التوبة – وكلھا أساسیة – في أثناء المقابالت العامة في 19 
أیار 1982: تعالیم 5، 2 (1982)، 1758 وما یلي، 28 
شباط 1979: تعالیم 2 (1979)، 475- 478، 21 آذار 
1984: تعالیم 7، 1 (1984)، 720-722. ویجب فضالً 
عن ذلك التذكیر بأحكام مجلة الحق القانوني المتعلقة بمكان 

توزیع سر االعتراف وكراسي االعتراف (قانون 964، بند 
 .(3 -2

189)             عالجنا باختصار ھذا الموضوع في أثناء 
المقابلة العامة في 7 آذار 1984: تعالیم 7، 1 (1984) 

 .633 -631

190)             راجع تك 4/7 ، 15. 

191)             راجع 2 صمو 12. 

192)             راجع لو 15/ 17- 21. 

193)             راجع المجمع المسكوني الفاتیكاني الثاني، 
قرار في خدمة الكھنة وحیاتھم: درجة الكھنوت عد 18. 

106



194)             كتاب التوبة، عد 7 ب. 

195)             راجع كتاب التوبة، عد 17. 

196)             قوانین 961- 963. 

197)             راجع حزقیال 18/23. 

198)             راجع أشعیا 42/3 ، متى 12/20. 

199)             راجع إرشاد رسولي: في وظائف العائلة 
المسیحیة، عد 84: أعمال الكرسي الرسولي (1982) ص 

 .186 -184

200)             راجع 1 بطر 1/1 وما یلي ، 3/8. 

201)             1بطر 3/9، 13. 

202)             1بطر3/8 ، 9، 13. 
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203)             1بطر 3/17. 

204)             طلبة قلب یسوع، راجع 1یو2/ 2، أفسس 
2/14، روم 3/25 ، 5/11. 

205)             یوحنا بولس الثاني، خطاب في المقابلة العامة 
في 7 كانون األول 1983، عد 2: تعالیم 6، 2 (1983)، 

 .1264

206)             راجع یوحنا بولس الثاني، خطاب في المقابلة 
العامة في 4 كانون الثاني 1984: تعالیم 7، 1 (1984)، 

 .18 -16

207)             راجع روم 1/5، 16/26.
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