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الرسالة الرسولية

األلم الخالصي
Salvifici doloris
لمبابا يوحنا بولس الثاني
لألساقفة والكهنة
والعائالت الرهبانية
ولمؤمني الكنيسة الكاثوليكية
عن المعنى المسيحي لأللم البشري

أييا االخوة األجبلّ ّّء واالبناء األعزاء،

مقدمة

1

أتمم بجسدي ما نقص من آالم المسيح ،ألجل جسده الذي ىو
.1عندما أوضح بولس الرسول قيمة األلم الخبلصي ،قالّ " :
الكنيسة"(.)1
يمر باآلالم ،ىذه اآلالم التي تندرج دائماً ،نوعاً ما ،في تاريخ البشر،
إن ىذه العبارة تبدو كأنيا تضع ّ
حداً لمطريق الطويل الذي ّ
وتستنير بكممة اهلل .ولعبارة مار بولس ىذه من جميل القدر ما يجعل منيا اكتشافاً جديداً يصاحبو الفرح .وليذا كتب الرسول" :وأنا أفرح

باآلالم ألجمكم"( .)2وينبع ىذا الفرح من معنى األلم ،عمى ما تفيّمو الرسول .ورغم أن ىذا المفيوم يختص ،بدرجة أولى ،بمار بولس
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الذي كتب ىذه العبارة ،فيو يتناول أيضاً اآلخرين .وان الرسول ،إذ يشرك سواه في ما تفيّمو ،يفرح لكون ىذا المفيوم سيساعد الناس
التعمق في فيم األلم الخبلصي.
– مثمما ساعده – عمى ّ

.2يبدو أن موضوع األلم – من وجيتو الخبلصية عمى األخص – يدخل كمياً في إطار سنة الفداء المقدسة التي تحتفل الكنيسة فييا
باليوبيل االستثنائي .وىذا ما يحمل ،في ىذه المناسبة ،عمى البحث في ىذا الموضوع بحثاً عميقاً دقيقاً .لكن األلم ،بقطع النظر عن

المقدسة ،مسألة إنسانية ،يتأثر بيا جميع الناس عمى اختبلف طبقاتيم في طول األرض وعرضيا ،بحيث تبدو ىذه اآلالم كأنيا
السنة ّ
ولدت مع اإلنسان يوم مولده .وىذا ما يستدعي العودة الدائمة إلى البحث في ىذا الموضوع .ورغم أن بولس قد كتب في رسالتو إلى
تئن بآالم المخاض"(  ،)3ورغم ّأنا نرى حولنا حتى الحيوانات تعاني من
الرومانيين" :ونحن نعمم أن الخميقة كميا مازالت إلى اليوم ّ
األلم ،فإن ما تعرب عنو لفظة "ألم" ،ىو ،عمى ما يبدو ،بطريقة خاصة ،من جوىر الطبيعة البشرية .وىو عميق عمق اإلنسان ذاتو،

يتفوق بو اإلنسان عمى
ألنو يظير ،نوعاً ما ،ما في اإلنسان من عمق ويتخطّاه عمى طريقتو .ويعود األلم ،عمى ما يبدو ،إلى ما ّ
يييأ" اإلنسان معيا ،عمى نحو ما ،لتخطّي ذاتو ،وىو مدعو إلى ذلك دعوة خفية عجيبة.
األشياء .إنو من تمك األمور التي " ّ

تم بصميب المسيح ،أي
.3واذا كانت تجب معالجة موضوع األلم ،خاصة في سنة الفداء ّ
المقدسة ىذه ،فذلك ،قبل كل ،ألن الفداء قد ّ
بآالمو .وتتبادر إلى الذىن عفوا في سنة الفداء ىذه الحقيقة التي أعربت عنيا الرسالة التي عنوانيا فادي اإلنسان وىي" :إن كل إنسان
في المسيح ىو طريق الكنيسة"(  .)4ويمكن القول أن اإلنسان يصبح طريق الكنيسة خاصة ،عندما يدخل األلم في حياتو ،وىذا ما

يحدث ،عمى ما ىو واضح ،في مختمف مراحل الحياة ،ويتأتّى بطرق مختمفة ،ويتّخذ أبعاداً متباينة .لكن األلمّ ،أياً يكن شكمو ،وىذه
حقيقة راىنة ،ال يمكن البتة ،عمى ما يبدو ،فصمو عن حياة اإلنسان عمى األرض.
– وعمى األخص،

بد لمكنيسة في كل زمن
ولما كان اإلنسان يسير في حياتو عمى األرض ،بنوع أو بآخر ،عمى طريق األلم ،فبل ّ
رّبما ،في سنة الفداء – من أن تمتقي اإلنسان عمى ىذا الطريق .وعمى الكنيسة التي ولدت من سر الفداء العجيب عمى الصميب ،أن

تسعى إلى مبلقاة اإلنسان الرازح تحت وطأة األلم ،ألن اإلنسان في ىذا المقاء "يصبح طريق الكنيسة" ،وىذا الطريق ىو أفضل الطرق

عمى اإلطبلق.
مرد ما ليذه الخواطر في األلم من أىمية ،ونحن ال نزال في سنة الفداء .وفي الواقع أن
.4والى ىذا ّ
يحتل ىذا
سر فريد .ويجب أن
ّ
األلم البشري يستدعي الشفقة ،ويولّد االحترام ،ويثير ،عمى طريقتو ،المخاوف :ذلك أنو ينطوي عمى عظمة ّ
االحترام لؤللم البشري مح ّل الصدارة في ما سنقولو بدافع من حاجة نابعة من صميم القمب ،وتمبية لداعي اإليمان .ويبدو أن ىذين األمرين
يمتقيان في معالجة موضوع األلم ،عمى صعيد واحد ،ال بل انيما يتّحدان :فحاجة القمب تأمر بالتغمّب عمى الخوف ،وداعي اإليمان

–

نتجر عمى أن تبلمس في اإلنسان ما يبدو أنو تستحيل
يقدم لنا ما من أجمو وبواسطتو ّأ
حدده مار بولس ،عمى ما رأينا آنفاً – ّ
حسب ما ّ
السرية ال ينتيك.
مبلمستو في أي إنسان ،ذلك أن اإلنسان المتألّم يرتدي طابعاً من ّ
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عالم األلم البشري
شخصية تكمن في أعماق وعي اإلنسان الواقعي
 .5رغم أن األلم – إذا نظرنا إليو نظرة ذاتية ،بما أنو مسألة
ّ
الموضوعي" ،تجب معالجتو،
الفريد – يستحيل تحديده أو نقمو ،عمى ما يظير ،فميس ربما ىناك أمر ،إذا نظرنا إلى "واقعو
التأمل فيو ،وتفيّمو ،مثل ىذا األمر الذي تُمقى بشأن طبيعتو أسئمة تستدعي أجوبة .ولفيم ىذا األمر حق الفيم ،يجب أالّ نكتفي ىنا
و ّ
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بد من المجوء إلييا ،إذا أردنا أن ندخل حرم
تتعدى الوصف
المجرد ،وىي مبادئ ال ّ
بوصف األلم ،وىناك مبادئ أخرى تعتمد لمحكم بشأنو ّ
ّ
األلم البشري ونتفيّمو عمى حقيقتو.
معموم أن الطب ،كعمم وفن استشفاء ،اىتدى في مجال األلم البشري الفسيح إلى ما أصبح معروفاً ،ومنو ما يمكن التأ ّكد منو بالبحث

بالضد) .ولكن ىذا أن ىو إالّ وجو من وجوه األلم ،ألن مجال
الضد
الدقيق ،ومنو ما ُيقضى عميو باألحرى بوسائل العبلج( ،أعني معالجة
ّ
ّ
وتعدد .واإلنسان يقاسي أشكاالً من األلم ال يستطيع الطب اإلىتداء إلييا دائماً ،ولو في أكثر
تنوع ّ
األلم البشري واسع جداً ،عمى ما فيو من ّ

تقدماً .وىذا ما يجعل األلم البشري أوسع انتشا اًر من المرض ،وأكثر تعقيداً ،وأعمق جذو اًر في البشرية عينيا .ويسيل عمينا البحث
فروعو ّ
ميزنا بين األلم الطبيعي واأللم المعنوي .ويستند ىذا التمييز إلى تركيب اإلنسان من جسد وروح يجعبلنو خاضعاً مباشرة
في ىذا األمر ،إذا ّ

لؤللم .ورغم أنو باإلمكان استعمال كممتي "عذاب" و"ألم" بالمعنى عينو ،فيناك عذاب جسدي عندما "يتألم الجسد" بنوع أو بآخر؛ والعذاب
المعنوي ىو "ألم النفس" .فالمسألة إذن ،مسألة ألم ذي طابع روحي وليست فقط مسألة بعد األلم النفساني المبلزم لمعذاب المعنوي
وتنوعاً من العذاب الجسدي ،ويصعب اكتشافو ،عمى ما يبدو ،وشفاؤه
والجسديّ .
ومما ال شك فيو أن العذاب المعنوي ليس بأق ّل انتشا اًر ّ
بالمعالجة.
المقدس ىو كتاب كبير في األلم .ولنقطف من العيد القديم بعض أمثمة عن حاالت يتجمّى فييا األلم بوضوح ،وعمى
 .6إن الكتاب ّ

األخص األلم المعنوي ،فنجد األلم لدى خطر الموت )5 ( ،وفقدان البنين (  ،)6وخاصة إذا كان االبن البكر الوحيد (  ،)7وكذلك لدى

حرمان النسل (  ،)8والحنين إلى الوطن (  ،)9واضطياد الناس وعدواتيم (  ،)10واإلىانة واالستيزاء بالذين يعانون من الشدائد ( ،)11
والوحدة واإلىمال (  ،)12وأيضاً لدى وخز الضمير (  ،)13وصعوبة تفيّم أسباب ازدىار األشرار ومعاناة األبرار (  ،)14والخيانة ونكران
األصدقاء واألقرباء الجميل ( )15وأخي اًر محن الوطن (.)16
وينظر العيد القديم إلى اإلنسان عمى أنو "مرّكب" من جسد وروح ،وغالباً ما يجمع بين عذابات النفس "المعنوية" ،واأللم الناجم عن بعض

أعضاء الجسد .كالعظام (  )17مثبلً ،والكمى (  ،)18والكبد (  ،)19واألحشاء (  ،)20والقمب (  .)21وال يمكن إالّ التسميم بأن العذابات

تمتد إلى مجمل كيان اإلنسان.
المعنوية تنعكس عمى الناحية الطبيعية أو البدنية ،وغالباً ما ّ
متعددة .وىذه البلئحة،
يقدم الئحة كبيرة عن حاالت يقاسي فييا اإلنسان آالماً ّ
المقدس ،عمى ما تشير إليو األمثمة اآلنفةّ ،
 .7إن الكتاب ّ
تنوعيا ،ال تستنفد ،دونما شك ،كل ما أعرب ويعرب عنو باستمرار كتاب تاريخ اإلنسان (وىو باألحرى "كتاب غير مكتوب") بشأن
عمى ّ
سيما كتاب تاريخ الجنس البشري ،إذا ما نظر في حالة كل من الناس.
األلم ،وال ّ
المقدس ،ىي من الوثاقة
الشر ،بحسب لغة الكتاب ّ
ويمكن التأكد أن اإلنسان يتألّم ،كمّما ّ
بشر ّأياً يكن نوعو .والعبلقة بين األلم و ّ
أحس ّ
بحيث يعنيان بوضوح شيئاً واحداً .وكانت لغة الكتاب تفتقر إلى لفظة خاصة لئلعراب عن "األلم" .وليذا إن كل ما يؤلّم اإلنسان يدعوه

شر" ( .)22والمغة اليونانية وحدىا ،والعيد الجديد معيا( ،وترجمات العيد القديم اليونانية) ،تستعمل لفظة  ،ومعناىا :أعاني من
الكتاب " ّا
الشر (الموضوعي) ،بل يشير إلى حالة يقاسي فييا اإلنسان
 ،...أشعر ،أتألّم ،وليذا فإن األلم ،من خبلل ىذه المفظة ،ال يعني ما يعنيو ّ

شر وبسبب ىذه المقاساة ،يتألّم .وليذا األلم طابعان :فعالي وانفعالي (من المقاساة) وحتى لو انزل اإلنسان بنفسو ألماً ،وكان ىو السبب،
ّاً
فيبقى ىذا األلم شيئاً انفعالياً وفقاً لجوىره الماورائي.

ومتميزة ذاتياً ،لؤللم ،والحزن،
متعددة،
ولكن ال ينتج عن ذلك إنو ليس لمعذاب النفساني بحد ذاتو ّأية "فاعمية خاصة" .إن ىناك "فاعمية" ّ
ّ
لحدة التأثّر أو خفّتو أو عمق امتداد جذوره ،أو جانبياً ،وفقاً لبنية من يتألّم ودرجة شعوره.
وخيبة األمل ،وخور العزيمة ،وحتى لميأس ،وفقاً ّ
شر يتألم لو اإلنسان.
وليذا فإن ىناك دائماً ،في كل شكل من أشكال العذاب النفساني ،معاناة من ّ
الشر؟ يبدو أنو ال يمكن ،نوعاً ما ،فصل ىذا السؤال عن
الشر .فما ىو ّ
فبل عجب إذن ،إذا قاد العذاب إلى طرح السؤال عن طبيعة ّ

شر يجب التخمّص
موضوع العذاب .ويختمف الجواب المسيحي عن ذاك الذي تعطيو بعض تقاليد ثقافية ودينية ترى أن الوجود البشري ّ
أما الدين المسيحي فيعترف بأن الوجود خير جوىري وأن كل كائن ىو خير ،وينادي بجودة الخالق وبأن الخبلئق كميا خير .ويتألّم
منوّ .
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الشر الذي ىو نقص أو انتفاء لمخير .أو قل أن اإلنسان يتألّم ألنو لم يدرك نصيبو من خير حرمو أو حرم نفسو إياه .وىو
اإلنسان بسبب ّ
يتألم – في مجرى األمور المألوف – بقدر ما كان "يجب" أن يدرك نصيبو من ىذا الخير ،لكنو لم يدركو في الواقع .وليذا أن حقيقة األلم،
الشر الذي ىو مشدود دائماً ،نوعاً ،ما إلى الخير.
في المفيوم المسيحي،
ّ
تتوضح بواسطة ّ
 .8فيجب النظر إذن إلى األلم البشري عمى أنو شبو "عالم" خاص ،وجد منذ أن وجد اإلنسان ،وىو يظير معو ويزول ،وأحياناً ال يزول،

يمف عدداً من الناس ،ال بل عدداً كبي اًر وكبلّ بمفرده ،إنما ىو أشبو بأمر شتات .ويش ّكل كل
يترسخ فيو
ويتأصل .وعالم األلم ىذا ،إذ ّ
ّ
ولكنو ّ
محدد ال مثيل لو .وتصاحب
إنسان بألمو الخاص بو ،ال جزءاً صغي اًر من ىذا "العالم" ،وحسب ،بل إن ىذا "العالم" يقيم فيو وكأنو شيء ّ
ذلك عبلقة أخرى اجتماعية بين الناس؛ ذلك إن عالم األلم يؤلّف مجموعة خاصة .والمتألّمون يصبحون متشابيين لما في الحالة التي

يتقمّبون فييا من وجوه شبو ،ولما يخضعون لو من امتحان مصيري ،ولما يشعرون بو من توق إلى رعاية وعناية ،ولربما عمى األخص،

المستمر عن معنى األلم .وليذا ،ورغم أن عالم األلم ىو أمر شتات ،فيو في الوقت عينو دعوة فريدة إلى األلفة والتضامن.
لتساؤليم
ّ
وسنبذل الجيد لكي نضع أمام أعيننا ىذه الدعوة ونحن نعرض ىذه الخواطر.

يشتد وطأة في بعض األحيان وفي
واّنا ،إذ نستعرض عالم األلم ،سواء أكان بمعناه الشخصي أم في الوقت عينو بمعناه الجماعي ،نرى أنو ّ
بعض مراحل الحياة اإلنسانية ،مثبلً لدى حمول النكبات الطبيعية ،واألوبئة ،والكوارث والزالزل ،ومختمف اآلفات اإلجتماعية من فشل موسم

حادة ،محزنة.
يجره معو – إذا لم يكن ذلك ناشئاً عن أسباب أخرى – من مجاعة ّ
قاحل وما ّ
أخص ،فنتوقف عمى الحربين األخيرتين المتين أصابتا العالم؛ وقد
نتحدث عنو بوجو
وتمثل الحرب أخي اًر أمام األذىان ،وىذا ما نريد أن ّ
ّ
وتسببت بقدر أكبر من اآلالم البشرية .وبالمقابل أن النصف الثاني من عصرنا
حصدت الثانية منيما عدداً أضخم من الناس ّ

– بسبب

أخطاء حضارة اليوم وتجاوزاتيا – يحمل معو بذور حرب نووية مريعة ،بحيث إننا ال نستطيع ،إذا ما نظرنا إلى ىذه الحقبة ،إالّ أن نفكر،

مما قد يحمل البشرية عمى إبادة ذاتيا بذاتيا .وليذا يبدو أن عالم األلم ىذا الذي يتّخذ،
في الوقت عينو ،بما سيتراكم من آالم ال مثيل لياّ ،
تحول ،أكثر
عمى وجو التأكيد ،مكمناً لو في كل من الناس ،قد ينقمب في عصرنا ،أكثر منو في غابر األزمان" ،عالم ألم فريد" ،وىو عالم ّ

جراء أخطاء اإلنسان ومساوئو.
من ذي قبل ،بفضل ّ
تقدم اإلنسان ،وبمغ ،في الوقت عينو ،أكثر من أي وقت مضى ،ذروة الخطر ،من ّ

3

بحث عن الجواب عمى السؤال
عن معنى األلم

بد من طرح ىذا السؤال :لماذا؟ إنو سؤال عن السبب ،وعن
 .9أمام كل ألم يعاني منو أي إنسان ،وكذلك أمام عالم األلم بكاممو ،ال ّ
المبرر ،وفي الوقت عينو عن الغاية( ،ألي شيء) ،وعمى الجممة ،عن المعنى .وىو سؤال ال يقترن باأللم البشري وحسب ،لكنو يبدو أنو
ّ
يحدد محتواه البشري ،أعني ما بو يكون األلم ،عمى وجو التأكيد ،بشرياً.
ّ

سيما ألم الجسد ،يصيب ،دونما ريب ،الحيوانات من قريب أو بعيد ،لكن اإلنسان وحده ،المصاب باأللم ،يعرف أنو
واضح أن األلم ،وال ّ
أشد ،إن لم ييتد إلى جواب مقبول .وىذا سؤال صعب ،شأن أمثالو من األسئمة التي
يتألم ،ويبحث عن السبب .وىو يتألم بشرياً ،بطريقة ّ

فإنا نتساءل ،عمى األقل بطريقة ما ،عن األلم.
تتعمّق
الشر في العالم؟ وعندما نستقصي ىكذاّ ،
الشر؟ لماذا ّ
بالشر .لماذا ّ
ّ
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وكبل السؤالين صعب ،عندما يطرحيما اإلنسان عمى اإلنسان ،والناس عمى الناس ،ولكن أيضاً عندما يطرحيما اإلنسان عمى اهلل .ولكن

مكون العالم ورّبو .ومعموم أن الناس
اإلنسان ال يستقصي ىذه المسألة لدى العالم ،رغم أنو غالباً ما يتألم من العالم ،بل لدى اهلل ،بما أنو ّ
التجرؤ حتى عمى نكران اهلل .واذا كان
في تساؤليم ىذا ال يصمون ،بشتى الطرق ،إلى مبتغاىم ،وال إلى مخاصمة اهلل وحسب ،بل إلى
ّ

الشر واأللم يغ ّشيان أحياناً ىذه
وجود العالم يفتح ،إذا ّ
صح التعبير ،بصيرة اإلنسان عمى وجود اهلل وحكمتو ،وقدرتو ،وعظمتو ،فيبدو أن ّ
الصورة تماماً ،وذلك عمى األخص ،عندما تقع أحداث يومية خطيرة مؤلمة ،دونما ذنب؛ وترتكب ذنوب كثيرة تبقى دون ما تستوجب من

وباية دقّة تجب معالجة ىذا السؤال وما يجب
عقاب .وىذا بالتالي ما يظير – ربما أكثر من سواه – كم ىو ىام السؤال عن معنى األلمّ ،
اعطاؤه من جواب عميو.

 .10باستطاعة اإلنسان أن يسأل اهلل عن ىذا األمر ،وىو مضطرب الخاطر ،ذاىل العقل ،قمق البال .وينتظر اهلل السؤال ويستمع إليو،
تاماً.
عمى ما نرى في وحي العيد القديم .وقد أوضح سفر أيوب ىذا السؤال إيضاحاً ّ

إنيا معروفة قصة ىذا الرجل الصديق الذي نالتو آالم كثيرة ال تحصى دونما ذنب منو .وقد فقد أرزاقو وأموالو وأبناءه وبناتو ،وأصيب ىو

عينو أخي اًر بمرض عضال .وفيما ىو يعاني ما يعاني في ىذه الحالة القاسية ،أتاه ثبلثة من أصدقائو القدامى ،وأخذوا – كل عمى طريقتو

مبرحة؛ ذلك أن األلم ،عمى ما قالوا ،يح ّل دائماً باإلنسان
– يعممون عمى إقناعو بأنو قد ارتكب إثماً كبي اًر ،ما دامت قد حمّت بو آالم عديدة ّ
عقاباً لو عمى إثم ارتكبو .واهلل العادل ىو من ينزلو بو ،وسببو ما تأمر بو العدالة .ويمكن القول أن ىؤالء األصدقاء أرادوا ،ال أن يقنعوا
ظنوا أن ال سبيل إلى فيم
الشر عادل أدبياً وحسب ،لكنيم سعوا ،نوعاً ما ،إلى الدفاع أمام أنفسيم عن معنى األلم األدبي .لقد ّ
أيوب بأن ّ
بشر.
األلم إالّ أنو عقاب عمى الخطيئة؛ وذلك فقط ضمن نطاق عدالة اهلل الذي يجازي خي اًر بخير ،ويعاقب ّاً
شر ّ

وقد استندوا ،في ىذه الحالة ،إلى عقيدة أثبتتيا أسفار العيد القديم ،وىي تظير أن اهلل ينزل العقاب بسبب الخطايا .ذلك أن إلو الوحي إنما
وقاض ،وما من سمطة بشرّية يمكنيا أن تمائمو .والو الوحي ىو ،قبل ٍّ
كل ،الخالق الذي أتى منو ،مع الوجود ،خير الخمق
ىو مشترع
ً
حر ليس ىو خرقاً لمقانون وحسب ،بل ىو إىانة هلل الذي ىو مبدع الشريعة.
الجوىري .وانتياك اإلنسان لحرمة ىذا الخير انتياكاً واعياًّ ،اً
شر الخطيئة األدبي العقاب الذي من
ويرتدي ىذا الخرق طابع الخطيئة بالمعنى الصحيح ،أي الكتابي والبلىوتي ليذه الكممة .ويستتبع ّ

شأنو أن يحمي النظام األدبي وفقاً ليذا المعنى التجريدي عينو الذي ،انطبلقاً منو ،أقام الخالق ،المشترع األسمى ،ىذا النظام ،بإرادتو .ومن
ٍ
الشر:
األساسية ،المستندة إلى الوحي ،وىي أن اهلل
ىنا تنبع إحدى حقائق اإليمان الديني
ّ
قاض عادل يجازي عمى الخير ،ويعاقب عمى ّ

"ألنك عادل في جميع ما صنعت وأعمالك كميا صدق ،وطرقك استقامة ،وجميع أحكامك حق .وقد أجريت أحكام حق في جميع ما جمبت
عمينا ...ألنك بالحق والحكم جمبت جميع ذلك ألجل خطايانا"(.)23
لقد أظير رأي أصدقاء أيوب زعماً غالباً ما نجده في ضمير البشرّية األدبي ،وىو أن النظام األدبي الموضوعي يتطمّب قصاصاً عمى
يفسرون األلم بأنو قصاص عمى
يبرره قانوناً" .ويستند زعم الذين ّ
شر لو ما ّ
المخالفة ،وعمى الخطيئة ،وعمى الذنب .من ىنا يبدو أن األلم " ّ

الخطيئة ،إلى نظام العدالة ،ويمتقي ىذا الرأي والرأي الذي أبداه أحد أصدقاء أيوب بقولو" :بل رأيت أن الذين يحرثون األثم ويزرعون المشقّة
ىم يحصدونيما"(.)24
صحة ىذا المبدأ القائل بأن األلم عقاب عمى الخطيئة .وىو يؤ ّكد ذلك باالستناد إلى ما رسخ في إعتقاده ،ألنو يعرف
 .11لكن أيوب ينفي ّ
حق المعرفة أنو لم يستأىل مثل ىذا العقاب ،ال بل أنو يعمن أنو قد صنع الخير في حياتو .وقد ّأنب اهلل عينو في النياية أعداء أيوب عمى
سر ال يستطيع اإلنسان النفاذ إليو
اتّياميم إياه ،واعترف بأن أيوب لم يكن مذنباً ،وأن آالمو ىي آالم بريء يجب التسميم بيا عمى أنيا ّ
ببصريتو.
وال يتصدى سفر أيوب لقواعد النظام األدبي السامي ،القائم عمى العدالة ،وىي القواعد التي يعرضيا الوحي بكاممو في العيدين القديم
صح
ضيقاً،
ينبو في الوقت عينو تنبيياً جازماً إلى استحالة تطبيق مبادئ ىذا النظام تطبيقاً
سطحياً .فإذا ّ
ّ
حصرياًّ ،
والجديد .لكن ىذا السفر ّ
ّ
أن لؤللم معتى القصاص ،عندما يقترن القصاص بالذنب ،فميس صحيحاً أن كل ألم ينشأ عن الذنب وأن لو طابع القصاص .وأيوب
5
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الصديق ىو خير برىان عمى ذلك في العيد القديم .ويطرح الوحي الذي ىو كبلم اهلل ،بوضوح ،مسألة ألم البريء ،األلم دونما ذنب .إن
مقدمة السفر أن اهلل قد
أيوب لم
يقاص ،ولم يكن ىناك من أسباب توجب إنزال القصاص بو ،رغم أنو قد امتحن امتحاناً قاسياً .يبدو من ّ
ّ
أمجاناً يتّقي أيوب اهلل؟...
سمح بامتحان ىذا الرجل ،بناء عمى تحريض الشيطان الذي وضع ّبر أيوب أمام الرب موضع الش ّ
ك واالتّيامّ " :

يجدف عميك في وجيك؟"(  .)25واذا
قد باركت أعمال يديو فانتشرت أموالو في األرض .ولكن أبسط يدك وأمسس جميع ما لو فتنظر أال ّ
يجرب أيوب ويمتحن باأللم ،فقد صنع ذلك ليظير ّبره .أن لؤللم طابع امتحان.
كان قد رضى الرب بأن ّ
بحد ذاتوٍ ،
كاف عمى أن الجواب
وال يقول سفر أيوب قول الوحي الفصل في ىذه المسألة .وىو ينبئ ،نوعاً ما ،بآالم المسيح؛ لكنو برىانّ ،
يبرره ،ولو قيمة
عمى السؤال عن معنى األلم ال يرتبط دونما استثناء بالنظام األدبي القائم عمى العدالة وحدىا .واذا كان ليذا الجواب ما ّ
أساسية ،فيبدو ،من جية ثانية ،أنو ال يش ّكل برىاناً كافياً في حاالت ممائمة أللم أيوب وحسب ،لكنو ،فضبلً عن ذلك ،يفقر مفيوم العدالة

ويفرغو من محتواه ،عمى نحو ما نجده في الوحي.

القضية .ونبلحظ أيضاً ميبلً في العيد القديم
حاداً" ،ويظير كذلك أن البريء يتألّم ،لكنو لم يح ّل
قضية" األلم طرحاً " ّ
ّ
 .12يطرح سفر أيوب " ّ
إلى تخطّي الرأي القائل بأن ال تفسير لؤللم إالّ أنو قصاص عمى الخطيئة ،فيما ينجمي ،بوضوح ،في الوقت عينو ،ما في األلم من فائدة
ترمي إلى التأديب .ذلك أن في اآلالم التي ينزليا اهلل بالشعب المختار ما يحفز رحمتو عمى اإلصبلح بغية الحمل عمى االرتداد" :وىذه
النقم ليست لميبلك بل لتأديب امتنا"(.)26

بشر آخر ،بل
شر المخالفة الموضوعي ّ
وىكذا يتأ ّكد سبب القصاص الشخصي .وأن لمقصاص ،بموجب ىذا السبب ،معنى ،ال ألنو يقابل ّ
تأصبلً عميقاً في الوحي
ألنو يم ّكن عمى األخص من إعادة بناء الخير في من يتألّم .وان ىذا الجانب من األلم لبالغ األىمية ،وىو
متأصل ّ
ّ
يتعرف إلى
بمجممو ،القديم منو والجديد خاصة .ذلك أن األلم يجب أن يقود إلى االرتداد ،أي إعادة بناء الخير في اإلنسان الذي يمكنو أن ّ
الشر القابع في اإلنسان بأشكال مختمفة ،وتوطيد الخير في اإلنسان وفي
رحمة اهلل في ىذه الدعوة إلى التوبة .وغاية التوبة التغمّب عمى ّ

األخص مع اهلل.
عبلقاتو مع اآلخرين ،وعمى
ّ
بقضية" األلم ،عمينا أن ننظر إلى وحي المحبة اإلليية
 .13لكن لكي نيتدي إلى الجواب الحقيقي الواجب إعطاؤه عمى السؤال المتعمّق " ّ
سر .ونحن نعرف أن شروحنا
الفياض لمعنى األلم الذي يبقى دائماً ّاً
التي ىي الينبوع األخير لمعنى كل الكائنات .والمحبة ىي أيضاً الينبوع ّ
سمو
السر ويحممنا عمى اكتشاف " ّ
ال تفي بالموضوع وتبقى دونو .والمسيح ىو من يدخمنا في ّ
قضية" األلم ،عمى قدر ما نستطيع أن نتفيّم ّ
المحبة اإلليية.

نتتبع الكممة التي أوحاىا اهلل ،يجب أن ننفتح عمى اإلنسان المتألم ،مع أخذ مختمف قواه
ولكي نكتشف ّ
مجدداً معنى األلم العميق ،ونحن ّ
يعبر عن نظام العدالة السامي وحسب ،بل ألن ىذا النور يضيء ىذا النظام بالمحبة
باإلعتبار .وعمينا
خاصة أن نقبل نور الوحي ،ال ألنو ّ
ّ
التي ىي الينبوع األكيد األسمى لكل الكائنات .أجل أن المحبة ىي أكمل ينبوع لمجواب عمى السؤال عن معنى األلم .وىذا الجواب قد
أعطاه اهلل لئلنسان في صميب يسوع المسيح.

4

يسوع المسيح:

األلم الذي غمبته المحبة.
 .)27ىذه الكممات

أحب العالم حتى أنو بذل ابنو الوحيد ،كي ال ييمك كل من يؤمن بو ،بل تكون لو الحياة األبدية"(
" .14إن اهلل ىكذا ّ
يحدث نيقوديموس ،تدخمنا في صميم العمل الخبلصي .وىي تعمن عن جوىر عقيدة الفداء المسيحية،
التي فاه بيا السيد المسيح ،فيما كان ّ
6
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الموجو إلى
الشر ،وىو بالتالي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمسألة األلم .وان اهلل ،وفقاً لمكبلم
ّ
أي الىوت الخبلص .والخبلص معناه التحرير من ّ
مبرر األلم األخير ،المطمق .وتشير ،في الوقت
الشر الذي
يتضمن في ذاتو ّ
ليحرر اإلنسان من ّ
نيقوديموس ،قد بذل ابنو في سبيل "العالم"ّ ،
ّ
عينو ،لفظة "بذل" إلى وجوب تحقيق ىذا التحرير بواسطة االبن الوحيد ،عبر آالمو .وفي ىذا تتجمّى محبة االبن الوحيد ،غير المتناىية،

ومحبة اآلب الذي "بذل" ،ليذا السبب ،ابنو .وىذه المحبة لئلنسان ،والمحبة "لمعالم" ،ىي المحبة الخبلصية.

منا ،ونحن نعالج معاً ىذا الموضوع .وىذا
وندخل ىنا في جانب جديد من موضوعنا .وىذا ما يجب أن نضعو ،بوضوح ،أمام األذىان ّ
حدد البحث في معنى األلم وحصره ،نوعاً ما ،ضمن حدود العدالة .أنو جانب الفداء الذي يبدو أن كبلم أيوب
الجانب ىو غير ذاك الذي ّ

حي وسيقوم ...ومن جسدي
الصديق ،عمى ما ورد في العيد القديم عمى األق ّل ،في الطبعة الدارجة ،قد ّ
تنبأ عنو" :إني لعالم بأن ّ
فادي ّ
المتعددة (وآالم أيوب الصديق ىي
الزمنية
كل ،إلى األلم ،نوعاً ما ،في صيغتو
أعاين اهلل"( .)28واذا كان قد اتّجو تفكيرنا حتى اآلن ،وقبل ّ
ّ
ّ

من ىذا النوع) ،فإن الكبلم المشار إليو سابقاً والمقتطف من حديث يسوع إلى نيقوديموس ،ينظر في األلم بمعناه الرئيسي والنيائي .ألن اهلل

قوة ىذه الكممة "لكيبل ييمك" عمى وجو الدقّة ،ما تبعيا وىو "بل تكون لو الحياة".
يبذل ابنو الوحيد" ،لكيبل ييمك" اإلنسان .وقد ّ
حدد ّ
"ويموت" اإلنسان ،عندما "يفقد الحياة األبدية" .وال يتعارض مع الخبلص األلم الزمنيّ ،أياً يكن ىذا األلم ،بل األلم األكيد ،الثابت ،الذي ال

الشر،
ّ
يتغير ،أي فقدان الحياة األبدية ،ورفض اهلل اإلنسان ،واليبلك .لقد "بذل" االبن الوحيد من أجل الناس ليدفع عن اإلنسان خاصة ىذا ّ
الخبلصية ،أن ينفذ إلى أعماق جذور األلم التي ينتشر منيا ىذا
يتغير .فعميو اذن ،انطبلقاً من رسالتو
ّ
أي األلم األكيد ،الثابت ،الذي ال ّ
متأصمة في الخطيئة والموت .وىي في أساس فقدان الحياة األبدية .وتقوم رسالة االبن
األلم في تاريخ البشر .وجذور األلم العميقة ىذه،
ّ
الوحيد عمى التغمّب عمى الخطيئة والموت .وقد تغمّب عمى الخطيئة بطاعتو حتى الموت ،وتغمّب عمى الموت بقيامتو.

يتغير ،األخروي (لكيبل "ييمك
الشر إلى جذوره ،نف ّكر ال
بالشر واأللم األكيد ،الثابت الذي ال ّ
ّ
 .15عندما يقال أن المسيح قد نفذ برسالتو من ّ
الشر مرتبط
جانبياً –
اإلنسان ،بل تكون لو الحياة األبدية") ،وحسب ،بل أيضاً – عمى األق ّل
ّ
بالشر واأللم بمفيومو الزمني والتاريخي .ألن ّ
ّ
بالخطيئة والموت .ورغم أنو يجب الحكم ،بفطنة بالغة ،عمى األلم البشري كأنو نتيجة لخطايا ممموسة (ىذا ما يوحي بو مثل أيوب

االثمية ،حالة
األصمية ،أي عن تمك التي يدعوىا القديس يوحنا "خطيئة العالم"(  ،)29عن الحالة
الصديق) ،فبل يمكن فصمو عن الخطيئة
ّ
ّ

الضيقة (عمى ما فعل
التطورات اإلجتماعية في تاريخ اإلنسان .ورغم أنو ال يجوز ىنا تطبيق قاعدة االرتباط المباشر
ّ
األعمال الشخصية و ّ
أصدقاء أيوب الثبلثة) ،فبل يجوز التخمّي عن القول بأن آالم البشر تنبع من أنواع االنغماس في الخطيئة.

وىذا ما يحدث بشأن الموت .وىو غالباً ما ينتظر عمى أنو خبلص من آالم ىذه الحياة .ولكن ال يمكن أن يخفى عمى أحد ،في الوقت

عينو ،أنو يشكل خاتمة نيائية لعمل اآلالم المميت ،سواء أكان في الجسد وأجيزتو ،أم في النفس .ويحمل الموت معو ،قبل كل ،تفكيك

مستمرة في الوجود منفصمة عن الجسد .أما الجسد فيخضع شيئاً فشيئاً لبلنحبلل،
شخصية اإلنسان النفسية والجسدية بكامميا .وتبقى النفس
ّ
 .)30وليذا،
وفقاً لكبلم الرب اإللو الذي فاه بو بعد ارتكاب اإلنسان الخطيئة ،في بدء تاريخو األرضي" :إنك تراب ،والى التراب تعود"(
فالشر الذي يختبره اإلنسان فيو يحمل
وبالرغم من أن الموت ليس ألماً ،بما لمكممة من معنى زمني ،ولو أنو يفوق ،نوعاً ما ،جميع اآلالم،
ّ
يحرر اإلنسان ،بعممو الخبلصي ،من الخطيئة والموت .لقد أزال ،بداءة بدء ،من تاريخ
طابع أمر نيائي يشمل كل شيء .إن االبن الوحيد ّ

األصمية ،ووىب اإلنسان القدرة عمى العيش في النعمة
الشرير ،منذ الخطيئة
البشر سمطان الخطيئة التي ّ
ّ
مدت جذورىا ،بإغواء من الروح ّ
بد
المبررة .وبعد اإلنتصار عمى الخطيئة ،قضى أيضاً عمى سمطان الموت ،وفتح بقيامتو الطريق لقيامة األجساد العتيدة .وكبل األمرين ال ّ
ّ

تتغير .وىذا يعني بالنسبة إلى المخمّصين أن األلم قد زال تماماً ،بالنظر
منيما "لمحياة األبدية" ،أعني لسعادة اإلنسان المتّحد باهلل ،التي ال ّ
إلى اآلخرة.
األبديتين .وبالرغم من أن االنتصار الذي حقّقو
وبنتيجة عمل المسيح الخبلصي ،يحيا اإلنسان عمى األرض ،عمى رجاء الحياة والقداسة
ّ
يحرر من اآلالم الحياة البشرية في مفيوميا
المسيح عمى الخطيئة والموت ،بصميبو وقيامتو ،ال يزيل اآلالم الزمنية في حياة اإلنسان ،وال ّ
التاريخي الكامل ،فيو يمقي عمى ىذا المفيوم بكاممو ،وعمى كل ألم ،نو اًر جديداً ،ىو نور الخبلص .وىذا ىو نور اإلنجيل ،أي البشارة
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الصالحة .وفي وسط ىذا النور ،نجد الحقيقة التي ظيرت في الحديث مع نيقوديموس" :إن اهلل ىكذا أحب العالم حتى أنو بذل ابنو
تأصمت في ىذا التاريخ ،سواء
تغير من األساس تاريخ اإلنسان وأوضاعو
ّ
الوحيد"( .)31وىذه الحقيقة ّ
األرضية :رغم وجود الخطيئة التي ّ
أحب اهلل اآلب ابنو الوحيد ،أعني أنو يحبو دائماً ،ثم "بذل" ىذا
أكانت إرثاً أصمياً ،أم "خطيئة العالم" ،أم مجموعة خطايا شخصية ،قد ّ

الشر البشري ،ويصل ،ىكذا بطريقة خبلصية ،إلى
االبن ،في الزمن ،بسبب ىذه المحبة التي تتغمّب عمى كل شيء ،لكي ينفذ إلى أصل ّ
عالم األلم بكاممو الذي يشترك فيو اإلنسان.

فمر وىو يصنع
 .16لقد اقترب السيد المسيح باستمرار ،لدى قيامو بعممو الرسولي في جانب الشعب اإلسرائيمي ،من عالم األلم البشريّ " .
وعزى الحزانى ،وأطعم الجياع ،وأنقذ
وجو عممو ىذا ،قبل ك ّل ،إلى المرضى والمحتاجين إلى المساعدة .فشفى المرضىّ ،
الخير"( .)32وقد ّ
ورد الحياة ،ثبلثاً ،إلى موتى .وكان يتأثّر لكل ألم بشري
الناس من الصمم والعمى ،والبرص ،والشيطان ،ومختمف العاىات الجسديةّ ،
الموجية إلى من أصابتيم آالم مختمفة في الحياة
يصيب الجسد والنفس .وكان في الوقت عينو يعمّم ويرّكز تعميمو عمى "الطوبى الثماني"
ّ
البر" ،والذين يمعنيم الناس ويضطيدونيم،
ّ
البر ،والمضطيدين من أجل ّ
الزمنية ،وىم "المساكين بالروح ،والحزانى ،والجياع والعطاش إلى ّ
أما لوقا فيذكر صراحة "الجياع اآلن"(.)34
ويتّيمونيم زو اًر بارتكاب أنواع ّ
الشر ،من أجل المسيح .)33(...ىذا ما أورده متّىّ .

مدة قيامو بنشاطو العام ،لم يعان من
وعمى كل حال ،قد اقترب المسيح عمى األخص من عالم األلم البشري بحيث أنو أخذ ىذا األلم .وىوّ ،

نطاق من الحقد أخذ يضيق مع األيام،
التعب ،والحاجة إلى مسكن ،واساءة أقرب الناس إليو فيمو وحسب ،بل قد ضرب ،قبل ك ّل ،حولو
ٌ
حدث تبلميذه
وراحت تنكشف مع األيام أيضاً ّنيات السوء الرامية إلى إزالتو من عالم األحياء .وكان المسيح واعياً ليذا األمر ،وغالباً ما ّ
عما ينتظره من آالم وموت ،فقال ليم" :ىا نحن صاعدون إلى أورشميم ،وابن اإلنسان يسمّم إلى عظماء الكينة والكتبة ،فيحكمون عميو
ّ
بالموت ،ويسمّمونو إلى األمم ،فييزأون بو ،ويجمدونو ،ويتفمون في وجيو ،ويقتمونو ،وفي اليوم الثالث يقوم"(.)35

تتم بيذه الطريقة .وكان عميو أن يعمل،
ومضى السيد المسيح إلى مبلقاة آالمو وموتو ،وىو واع كل الوعي ،رسالتو التي كان يجب أن ّ
الشر الكامن في تاريخ
بواسطة آالمو ىذه ،عمى أالّ "ييمك اإلنسان ،بل تكون لو الحياة األبدية" .وكان عميو أن ينزل بصميبو إلى أصل ّ

بد من إتمام عمل الخبلص بصميبو ،وىو العمل الذي يحمل ،بموجب قصد المحبة األزلية ،طابع الفداء.
اإلنسان ،ونفوس البشر .وكان ال ّ
بإطراح فكرة األلم والموت عمى الصميب (  .)36وعندما ألقي
وليذا ّ
وبخ السيد المسيح بطرس توبيخاً قاسياً ،عندما سعى ىذا إلى إقناعو ّ
تتم
القبض عميو في بستان الجسمانية ،وحاول بطرس عينو الدفاع عنو بالسيف ،قال لو المسيح" :ارجع سيفك إلى غمده ...فكيف إذاً ّ
الكتب ،بأنو يجب أن يصير ىكذا؟"(  .)37ثم قال" :الكأس التي أعطانييا أبي ،أال أشربيا؟"(  .)38ويظير ىذا من اإلنجيل – كم كان

متشبعاً من ىذه الفكرة التي أفصح عنيا في حديثة إلى نيقوديموس" :إن اهلل ىكذا أحب العالم حتى أنو بذل ابنو الوحيد ،كي ال
المسيح ّ

وتقدم ،عمبلً بإرادة
ييمك كل من يؤمن بو ،بل تكون لو الحياة األبدية"(  .)39ومشى المسيح ليقاسي آالمو ،وىو مدرك قوتيا الخبلصيةّ ،
أحبني
أبيو ،مشتركاً عمى
أحب بيا اآلب العالم واإلنسان في العالم .وليذا كتب بولس عن المسيحّ " :
األخص مع أبيو في ىذه المحبة التي ّ
ّ

وبذل نفسو دوني"(.)40

أشدىا تأثي اًر
يتمم الكتاب .وىناك مواضع مسيحانية كثيرة من العيد القديم سبقت فأعمنت آالم مسيح الرب اآلتي .وان ّ
 .17كان ّ
البد من أن ّ
سمي بحق "اإلنجيل الخامس" في ىذا النشيد
في النفوس ما دعي بالنشيد الرابع لخادم ييوه الذي ورد في سفر أشعيا .ويعرض النبي الذي ّ
ليخيل معيا أنو كان قد رآىا رؤية العين :عين الجسد وعين العقل .وفي ضوء آيات أشعيا تظير
حية حتى ّ
صورة آالم الخادم بالوان زاىيةّ ،
أشد تأثي اًر في النفوس منيا في نصوص اإلنجيميين ذاتيم .واليكم رجل األلم الحقيقي عمى ما يبدو لنا أمام
آالم المسيح أوضح تعبي اًر و ّ

ومتمرس بالعاىات ،كأنو مثل من نستر وجينا عنو،
العيون" :ال صورة لو وال بياء فننظر إليو ...مزدرى ومخذول من الناس ،رجل اوجاع،
ّ
مزدرى ،فمم نعبأ بو .إنو لقد أخذ عاىاتنا ،وحمل أوجاعنا .فحسبناه ذا برص ،مضروباً من اهلل ومذلّبل .جرح ألجل معاصينا ،وسحق ألجل

آثامنا .فتأديب سبلمنا عميو ،وبشدخو شفينا .كمّنا ضممنا كالغنم ،كل واحد مال إلى طريقو ،فألقى الرب عميو اثم كمّنا"(.)41
8

الموسوعة العربية المسيحية :نؤمن بإله واحد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــwww.custodia.org/1god
الرسالة الرسولية :األلم الخالصي
حد ما ،مراحل آالم المسيح في دقائقيا :القاء القبض ،واألذالل ،والصفع،
وينطوي نشيد الخادم المتألّم عمى وصف يمكننا أن نرى فيو ،إلى ّ
والتفل ،وامتيان كرامة السجين ،والحكم الظالم ،وأخي اًر الجمد ،واكميل الشوك الموضوع عمى رأسو ،واليزء ،ودرب الصميب ،والصمب،

والنزاع.

يتقبل جميع آالم
وان ما يؤثّر في النفوس من كبلم النبي أكثر من وصف ىذه اآلالم ،إنما ىو عمق ذبيحة المسيح .وىوذا ،رغم أنو بريءّ ،
الناس ألنو يأخذ عمى عاتقو جميع الخطايا" :فالقى الرب عميو اثم كمّنا"  :كل اثم اإلنسان بسعتو وعمقو ،أصبح السبب الحقيقي أللم

تحممو المسيح.
الشر
المتحمل ،فإن كبلم النبي يفسح في المجال لنفيم عظم ىذا ّ
الفادي .واذا "قيس" األلم بقياس ّ
الشر ،وىذا األلم الذي ّ
ّ
ٍ
النبوة ،ىو في الحقيقة" ،حمل اهلل حامل خطايا
ويمكن القول ىنا أن األلم ىو ألم "بالوكالة" ،ولكنو قبل ّ
كل "ألم فاد" .إن رجل اآلالم في ىذه ّ
خص
العالم"( .)42وبآالمو أزيمت الخطايا ،ألنو ىو وحده ،بما أنو االبن الوحيد ،استطاع أن يأخذىا عمى عاتقو ويحمميا بيذه المحبة التي ّ

الشر في ما لمعبلقات بين اهلل والبشر من شبو مدى روحي ،ومؤل ىذا
شر ّأية خطيئة .لقد قضى ،نوعاً ما ،عمى ىذا ّ
بيا اآلب ،والتي تغمب ّ
المدى صبلحاً.
تحمل األلم الفادي .إنو ىو من يصنع الفداء بآالمو وموتو عمى الصميب ،االبن الوحيد ،الذي "بذلو"
ونبمغ ىنا ثنائية طبيعة الشخص الذي ّ
مرة واحدة في
اهلل .وفي الوقت عينو إن ىذا االبن ،المساوي لآلب في الجوىر ،يتألم كإنسان .ذلك إن أللمو مفيوماً بشرياً ولو أيضاً ًّ – ّ
أي ألم سواه ،من حيث العمق والقسوة ،ألن اإلنسان
القوة ما يجعمو – رغم كونو بشرياً – فوق كل مقابمة مع ّ
تاريخ البشر – من العمق و ّ
الشر
المتألّم كشخص ىو ابن اهلل الوحيد" :الو من الو" .وليذا إنو ىو وحده ،االبن الوحيد ،من يستطيع أن ّ
الشر ،عمى مداه ،ىذا ّ
يمف ّ
القابع في خطيئة اإلنسان :في كل خطيئة ،وفي الخطيئة "الشاممة" ،وفقاً لمفيوم حياة البشر التاريخية عمى األرض.

تم نشيد الخادم المتألم ،عمى ما ورد
 .18يمكن القول أن األفكار التي عرضناىا سابقاً تقود رأساً إلى بستان الجسمانية ،والى الجمجمة حيث ّ
في سفر أشعيا .ولكن قبل أن نذىب قدماً ،لنتل من النشيد اآليات التالية التي تنبئ أنباء نبوياً عن آالم الجسمانية والجمجمة .وقد أخذ
بد منو لعرض آالم المسيح عرضاً صحيحاً – عمى عاتقو ىذه اآلالم التي أشرنا إلييا:
الخادم المتألّم طوعاً واختيا اًر – وىذا أيضاً ًّ ال ّ
يجزونو ،ولم يفتح فاه .من الضيق والقضاء أخذ .من
"ّ
قدم وىو خاضع ،ولم يفتح فاه ،كشاة سيق إلى الذبح ،وكحمل صامت أمام الذين ّ

جيمو من أىتّم؟ ألنو انقطع من أرض األحياء؛ وألجل معصية شعبو أصابتو الضربة .منح قب اًر مع المنافقين ،وجدثاً مع األغنياء ،ألنو لم
يصنع جو اًر ولم يوجد في فمو مكر"(.)43

ويتقبل بألمو ىذا السؤال – غالباً ما يطرحو الناس – الذي أعمن عنو بطريقة حازمة في كتاب أيوب .لكن
يتألّم المسيح طوعاً ،ويتألّم بريئاًّ .
كأيوب ،فيو أيضاً ابن اهلل الوحيد) ،بل
المسيح ال يحمل معو السؤال عينو وحسب( ،وىذا ما يفعمو بطريقة أكثر حزماً ،ألنو ،إذا كان إنساناً ّ
حد ما ،من المعدن الذي صيغ منو السؤال .ذلك أن
يحمل أيضاً أكمل جواب يمكن إعطاؤه عن ىذا السؤال .وقل أن الجواب يخرج ،عمى ّ
األخص ،بألمو الذي ينغرس
السيد المسيح يجيب عمى السؤال عن األلم ومعنى األلم ال بتعميمو وحسب ،أي بالبشارة الصالحة ،إنما ،عمى
ّ
عضوياً ال ينفصم في تعميم ىذه البشارة الصالحة .وبعد فيذه ىي الكممة األخيرة ،الموجزة ،عن ىذا التعميم" :كممة ...الصميب"،
انغراساً
ّ
عمى ما قال القديس بولس (.)44

مدة تعميم السيد
النبوة القديمة حقيقة أبدية .وىناك مواضع كثيرة ،وخطب عديدة تشيد ،طوال ّ
و"كممة الصميب" ىذه تضفي عمى صورة ّ
المسيح العمني ،كيف أنو يقبل ،منذ البدء ،ىذه اآلالم ،التي ىي إرادة اآلب من أجل خبلص العالم .ويبدو أن الخطوة األخيرة ىنا ىي

عني .ولكن ال كما أشاء ،بل كما
الصبلة في بستان الجسمانية وقد ىتف فييا قائبلً" :يا ابتاه ،إن كان يستطاع أن تعبر ىذي الكأس ّ
تشاء"( .)45ثم قال" :يا ابتاه ،إن كان ال يستطاع أن تعبر ىذي الكأس دون أن أشربيا ،فميكن ما تشاء"(  .)46وفي ىذا الكبلم كثير من
الببلغة .إنو يثبت بطاعتو حقيقة ىذه المحبة التي يحيط بيا االبن الوحيد اآلب ،ويشيد ،في الوقت عينو ،لحقيقة األلم .وكبلم المسيح يثبت
عني" كما قال
الشر الذي يرتعد اإلنسان فرقاً أمامو ،فيقول "لتعبر ّ
تحمل ّ
تامة حقيقة األلم البشري ىذا كل اإلثبات :واأللم معناه ّ
ببساطة ّ
المسيح في بستان الجسمانية.
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وتؤ ّكد ىذه العبارة ،في وقت معاً ،ما في األلم – الذي استطاع اإلنسان ،الذي ىو ابن اهلل وحده ،أن يختبره – من عمق وقسوة ال مثيل

النبوية المشار إلييا آنفاً بطريقتيا عمى أن نتفيّميا .وال يمكننا ،طبعاً ،أن نتفيّميا
ليما .وتؤ ّكد ىذين العمق والعنف المذين تساعد الكممات
ّ
سر اليي وبشري) ،لكننا ندرك ،عمى األقل ،الفرق (وفي الوقت
كل الفيم (
ّ
تحمل ىذا األلم وىو ّ
وليتسنى لنا ذلك ،يجب أن ننفذ إلى ّ
سر من ّ
عينو الشبو) الذي يمكنو أن يقوم بين كل ألم يقاسيو اإلنسان وعذاب االلو

– اإلنسان .والجسمانية ىي المكان الذي تجمّى فيو ىذا األلم

الشر الكامن في األلم.
النبي عن ّ
لبصيرة المسيح تجمّياً شبو نيائي ،وفقاً لمحقيقة التي أعمنيا ّ
تردد في بستان الجسمانية ،يأتي ذاك الذي قيل عمى الجمجمة ،وىو يؤ ّكد عمق األلم الذي قاساه ،وىو عمق فريد في تاريخ
وبعد الكبلم الذي ّ

العالم .عندما صرخ المسيح قائبلً" :اليي ،اليي ،لماذا تركتني؟" ال يعرب قولو فقط عن ىذا التخمّي الذي غالباً ما ورد ذكره في العيد

األخص في المزمور  [21] 22الذي اقتطف منو ىذا القول ( .)47لكن يمكن القول أن اإلعراب عن ىذا التخمّي ناجم عن
القديم ،وعمى
ّ
حالة االتحاد غير المنفصم بين االبن واآلب ،وانو ناجم ألن اآلب "ألقى عميو اثم كمّنا"( ،)48عمى غرار ما قال القديس بولس" :ذاك الذي

لم يكن يعرف الخطيئة ،جعمو اهلل خطيئة ألجمنا ،لنصير بو ّبر اهلل"(  .)49وفي الوقت عينو ،ومع ىذا العبء المخيف ،اختبر المسيح –
يعبر عنو بشرياً
الشر الكامن في الخطيئة والقائم عمى نبذ اهلل – ما في اتحاد االبن باآلب من عمق اليي ،واختبر اختبا اًر ال ّ
وىو ّ
يقيم "ك ّل" ّ

اتم الفداء واستطاع أن يقول وىو يمفظ انفاسو
ىذا األلم الذي ىو انفصال عن اآلب وطبلق معو وقطع الصمة بو .لكنو ،بواسطة ىذا األلمّ ،
تم"(.)50
"لقد ّ

تم ،وتحقّقت إلى األبد كممات نشيد الخادم المتألّم" :والرب رضي أن يسحقو بالعاىات"(  .)51إن ألم الناس قد بمغ
يمكن القول أن الكتاب قد ّ
الجدة ،ودخمت في إطار جديد :فارتبطت بالمحبة ،المحبة التي
ذروتو في آالم المسيح .وارتدت ىذه اآلالم ،في الوقت عينو ،بعداً جديداً كل ّ
الشر ،وتولّده باأللم ،كما أن خير العالم األسمى ،خير
ّ
حدث عنيا السيد المسيح نيقوديموس ،المحبة التي تولّد الخير ،وتولّده ،حتى من ّ
افتداء البشر ،استخرج من صميب المسيح ،وال يزال يفيض منو باستمرار .فأصبح صميب المسيح الينبوع الذي تجري منو ماء الحياة ( .)52

وعمينا أن نعود مجدداً فنمقي في الصميب السؤال عن معنى األلم ،فنجد فيو الجواب النيائي عن ىذا السؤال.

5

مشاركون في آالم المسيح
 .19إن ىذا النشيد ،نشيد المتألّم ،الذي أورده سفر أشعيا ،يقودنا إلى مثل ىذين السؤال والجواب ،عبر اآليات التالية:

يبرر
"إنو إذا جعل نفسو ذبيحة اثم ،يرى ذرّية ،وتطول ّأيامو ،ومرضاة الرب تنجح عمى يده .ألجل عناء نفسو ،يرى النور ويشبع .وبعمموّ ،
الصديق ،عبدي ،كثيرين وىو يحمل آثاميم .فمذلك أجعل الكثيرين نصيباً لو ،ويقتسم الغنائم واألعزاء ،ألنو أفاض لمموت نفسو وأحصي مع
العصاة وىو حمل خطايا كثيرين وشفع في العصاة"(.)53

ويمكن القول أن كل ألم بشري أصبح ،مع آالم المسيح ،في وضع جديد .ويبدو أن أيوب قد سبق فشعر بيذا الوضع ،عندما قال" :إني

وجو ،صوب ىذا الوضع ،ألمو الذي ،لوال الفداء ،لما كان باإلمكان أن يتجمّى لو بملء معناه .وفي
حي ،)54 ("..وأنو ّ
لعالم ّ
بأن ّ
فادي ّ
شر الخطيئة".
يتم الفداء وحسب ،بل أفتدي أيضاً األلم البشري عينو .والمسيح
– دونما ذنب منو – حمل في ذاتو "كل ّ
الصميب ،لم ّ

تحدد مدى آالم المسيح الذي يفوق كل قياس ،وىي آالم أصبحت ثمناً لمفداء .وعن ىذا تكمّم أشعيا في نشيده عن
الشرّ ،
وبإختبار ىذا ّ
تحدث ،في ّأياميم ،شيود العيد الجديد الذي أبرم بدم المسيح .واليكم ما يقول بطرس الرسول في رسالتو األولى" :فأنتم
الخادم المتألّم ،وعنو ّ

الفضة من أعمالكم الباطمة التي أخذتموىا عن آبائكم ،بل بدم كريم ،دم الحمل الذي ال عيب فيو
تعرفون أنكم ما افتديتم بالفاني من الذىب و ّ
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لينجينا من ىذا العالم
وال دنس ،الذي ىو المسيح"(  .)55ويقول بولس الرسول في رسالتو إلى الغبلطيين" :بذل نفسو عن خطاياناّ ،
فمجدوا اهلل اآلن بجسدكم"(.)57
الشرير"( ،)56وكذلك في رسالتو األولى إلى الكورنتيين" :ألنكم بثمن اشتريتمّ .

تم بدم المسيح .لقد تألّم الفادي مكان اإلنسان ومن أجل اإلنسان،
بيذه العبارات وبمثميا ّ
يتحدث شيود العيد الجديد عن عظمة الفداء الذي ّ
تم بو الفداء ،يدعى إلى المشاركة في األلم الذي بو
فأصبح لكل إنسان نصيبو في الفداء .وك ّل من يدعى إلى المشاركة في األلم الذي ّ
أتم المسيح الفداء بآالمو ،رفع في الوقت عينو األلم البشري إلى درجة الفداء .فكل إنسان بإمكانو أن
افتدي أيضاً كل ألم بشري .وعندما ّ
يشترك في ألمو بآالم المسيح الفادية.

 .20ويعرب العيد الجديد عن ىذه الفكرة في مواضع عديدة وقد كتب بولس الرسول في رسالتو الثانية إلى الكورنتيين ،قائبل" :يشتّد عمينا
الضيق من كل جانب وال ننسحق ،نحار في أمرنا وال نيأس ،يضطيدنا الناس وال يتخمّى عنا اهلل ،نسقط في الصراع وال نيمك ،نحمل في
أجسادنا كل حين آالم موت يسوع ،لتظير حياتو أيضاً في أجسادنا .وما دمنا عمى قيد الحياة ،فنحن لمموت من أجل يسوع لتظير في

أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضاً ...عارفين أن اهلل الذي أقام الرب يسوع من بين األموات ،سيقيمنا نحن أيضاً ًّ مع يسوع"(.)58
األخص ،عن تمك التي قاساىا المسيحيون األولون من "أجل يسوع" .وكان من شأن ىذه
وتحدث القديس بولس عن أنواع اآلالم ،وعمى
ّ
ّ

تم بفضل آالم الفادي وموتو .وما كانت القيامة
اآلالم أن تفسح في المجال لمن ّ
وجيت إلييم ىذه الرسالة ،ليشتركوا في عمل الفداء الذي ّ
الجدة يساعده عمى مواصمة سيره
قوة ببلغة .وفي القيامة يجد اإلنسان نو اًر جديداً كل ّ
قوة ببلغة إالّ ّ
لتتم ما في الصميب من ّ
بما فييا من ّ

وسط ظممات اإلمتيانات والعثرات والشك واالضطياد .وليذا كتب الرسول في رسالتو الثانية إلى الكورنتيين أيضاً" :ألنو كما تتكاثر أوجاع

يسدد قموبكم إلى محبة
شجع من خاطبيم برسالتو فكتب إلييم يقول" :ورّبنا ّ
المسيح فينا ،يكثر بالمسيح عزاؤنا أيضاً"( .)59وفي مكان آخر ّ
مقدسة،
حيةّ ،
اهلل وثبات المسيح"(  .)60ويقول في رسالتو إلى الرومانيين" :يا اخوتي ،اناشدكم بمراحم اهلل أن تقيموا من أجسادكم ذبيحة ّ

عقمية (.)61
ومقبولة لدى اهلل بعبادة ّ

إن المشاركة في آالم المسيح لكأنيا تجد في ىذه التعابير الرسولية بعداً مزدوجاً .إذا شارك اإلنسان في آالم المسيح ،فؤلن المسيح فتح

آالمو لئلنسان ،ألنو ىو في آالمو الفادية اشترك نوعاً ما في كل اآلالم البشرية .واإلنسان لدى اكتشافو باإليمان آالم المسيح الفادية،

يكتشف في الوقت عينو فييا آالمو الخاصة ،ويجدىا ،بفضل اإليمان ،وقد اغتنت بمحتوى جديد وبمعنى جديد .وىذا االكتشاف أوحى إلى

في.
الحي ،بل المسيح ىو
بولس الرسول ىذه العبارات البميغة في رسالتو إلى الغبلطيين وىي" :مع المسيح صمبت :فمست اآلن أنا
الحي ّ
ّ
ّ
أحبني وبذل نفسو دوني"(.)62
حي بإيمان ابن اهلل الذي ّ
وان كنت اآلن أحيا بالجسد ،فأنا ّ

أحب حتى اآلالم والموت ،فإنو
التعرف إلى المحبة التي قادت المسيح إلى الصميب .واذا كان قد ّ
وقد أتاح اإليمان لكاتب ىذه العبارات ّ
– عمى أن يعي بولس
يحب ،عمى ىذا الوجو ،أي إنو يحيا في الرجل :في بولس .وىو إذ يحيا فيو
بآالمو وموتو يحيا أيضاً في من ّ

باإليمان ىذا األمر ،ويقابل المحبة بالمحبة – فإنو يتّحد اتحاداً خاصاً بواسطة الصميب باإلنسان ،ببولس .وقد أوحى ىذا االتحاد كذلك إلى
أما أنا ،فميس لي أن أفتخر ،إالّ بصميب ربنا يسوع المسيح الذي
بولس ،في رسالتو عينيا إلى الغبلطيين ،عبارات ال تق ّل ّ
أىمية عن تمكّ " :
صمب بو العالم لي ،وأنا بو صمبت لمعالم"(.)63

األخص نو اًر خبلصياً ساطعاً في حياة اإلنسان وفي ألمو ،ألنو ينفذ إلى اإلنسان عبر اإليمان ،وفي
 .21إن صميب المسيح يمقي عمى
ّ
السر الفصحي .وشيود آالم المسيح ىم شيود قيامتو .وىذا ما كتبو القديس بولس:
سر اآلالم يكمن في ّ
الوقت عينو ،عبر القيامة :إن ّ

اتشبو بموتو ،لعمّي استطيع بموغ القيامة التي من بين األموات"(.)64
وقوة قيامتو ،واشترك في آالمو ،و ّ
"أعرف يسوع ّ
قوة القيامة" ،عمى طريق دمشق ،ولم يصل ،فيما بعد ،إلى "االشتراك في آالمو" ،إالّ في ىذا الضوء
وفي الحقيقة ،قد اختبر الرسول أوالً " ّ

يتم عبر اختبار
يتحدث عنو مثبلً في رسالتو إلى الغبلطيين .إنيا
الفصحي الذي ّ
ّ
فصحية تماماً طريق بولس :االشتراك في صميب المسيح ّ
القائم من الموت ،أي عبر اشتراك خاص بالقيامة .وليذا غالباً ما تظير في أحاديث الرسول عن األلم فكرة المجد التي تبدأ بالصميب.
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 .)65وعندما كتب بولس بعدئذ إلى

نمر بضيق كثير لندخل ممكوت اهلل"(
وقد رسخ في اعتقاد شيود الصميب والقيامة بأنو "عمينا أن ّ
إننا نحن أيضاً نفتخر بكم ...إليمانكم وصبركم عمى جميع اضطياداتكم وشدائدكم التي تحتممونيا ،إلظيار حكم اهلل
التسالونيكيين قالّ " :

العادل ،لتستحقّوا ممكوتو الذي في سبيمو تتألّمون"(  .)66وىكذا ،إن االشتراك في آالم المسيح ىو ،في الوقت عينو ،آالم من أجل ممكوت
اهلل .وفي عين اهلل العادل وأمام قضائو ،يصبح جميع الذين يشتركون في آالم المسيح ،أىبلً ليذا الممكوت .وىم يدفعون نوعاً ما ،بما

مجدداً ممكوت اهلل في تاريخ اإلنسان،
حد لو :وبيذا الثمن يتوطّد ّ
يقاسون من شدائد ،ثمن آالم المسيح وموتو ،وىو ثمن فدائنا الذي ال ّ
سر فداء المسيح،
ويضحي أقصى ما يتطمّع إليو في حياتو عمى األرض .لقد أدخمنا المسيح بآالمو في ىذا الممكوت؛ والذين يغمرىم ّ
يصبحون ناضجين لمعمل عمى بنائو.

 .22ويقترن ىذا التطمّع إلى ممكوت اهلل برجاء ىذا المجد الذي ابتدأ بصميب المسيح .لقد تجمّى ىذا المجد بالقيامة

– المجد النييوي –

يتحممون من آالم ،إلى األشتراك
الذي حجبتو عمى صميب المسيح ،آالم قادحة .والذين يشتركون في آالم المسيح ،ىم أيضاً ًّ مدعوون ،بما ّ
بالمجد .وىذا ما أعمنو بولس في مواضع مختمفة .وقد كتب إلى الرومانيين مايمي" :فنحن ...بنو ميراث يسوع المسيح ،إن كنا نتألم معو
لنتمجد معو .واني أرى أن آالم ىذا الزمان ،ال توازي المجد المزمع أن يتجمى فينا"( .)67ونق أر في الرسالة الثانية إلى الكورنتيين" :إن ضيق
ّ
حد لو إلى أبد الدىور .ألننا ال نفرح بيذه األشياء التي ترى ،بل بتمك التي ال
يعد لنا مجداً عظيماً ال ّ
ىذا الزمان ،وان خفيفاً وقميبلًّ ،

ترى"(  .)68وأعمن بطرس الرسول ىذه الحقيقة في رسالتو األولى ،بقولو" :افرحوا ألنكم صرتم شركاء في آالم المسيح ،حتى يوم ظيور
مجده تفرحوا أيضاً وتبتيجوا"(.)69

كل،
إن سبب اآلالم والمجد يرتدي طابعاً إنجيمياً بحتاً ،وىو
يتوضح وينجمي بقدر ما يرتبط بالصميب والقيامة .لقد أصبحت القيامة ،قبل ّ
ّ

تبدى لمناس كأنو تجريد لممسيح وتحقير لو ،فقد كان ،في
مظي اًر لممجد الذي يقابل ارتفاع المسيح بواسطة الصميب .ورغم أن الصميب قد ّ
الوقت ذاتو ،تمجيداً لو ،في عين اهلل .لقد تابع السيد المسيح رسالتو عمى الصميب وحقّقيا :فيو بإتمامو إرادة أبيو ،قد أثبت ،في الوقت

قوتو ،وفي الضعة ،عظمتو المسيحانية .أفبل تشيد ليذه العظمة ،العبارات التي فاه بيا عمى
عينو ،ذاتو وحقّقيا .وأظير في الضعف ّ
.)70
األخص العبارة التي تتعمّق بصاليبو" :اغفر ليم ،يا أبتاه ،ألنيم ال يعممون ما يفعمون"(
الجمجمة ،وىو يمفظ أنفاسو األخيرة ،وعمى
ّ
سمو اإلنسان األدبي ونضجو
وليذه العبارات أثرىا عمى الذين يشاركون في آالم المسيح ،لما تعطيو من مثل .وبعد فاأللم دعوة إلى إظيار ّ
الروحي .وىذا ما برىن عنو شيداء المسيح والمعترفون في مختمف العصور ،لثقتيم بيذا القول" :ال تخافوا الذين يقتمون الجسد ،وال

يستطيعون أن يقتموا النفس"(.)71
لقد كشفت قيامة المسيح عن "مجد الدىر اآلتي" ،واثبتت ،في الوقت عينو "مجد الصميب" :ىذا المجد الكامن في آالم المسيح ،والذي غالباً

بد من اإلعتراف بيذا المجد ،ليس فقط لدى شيداء اإليمان ،بل
ما انعكس وينعكس في آالم اإلنسان كصورة تظير عظمتو الروحية .وال ّ
أيضاً لدى الكثيرين من الناس سواىم الذين ،رغم أنيم ال يؤمنون بالمسيح ،يتألمون أحياناً ويبذلون حياتيم في سبيل الحقيقة أو قضية أخرى

عادلة .وتؤ ّكد مضايق ىؤالء جميعاً تأكيداً خاصاً عظمة اإلنسان الفائقة.

 .23إن األلم ىو دائماً امتحان – وأحياناً امتحان عسير – يخضع لو الجنس البشري .و ّأنا غالباً ما نعجب لما أوردتو صفحات من رسائل
القوة ،الذي اختبره الرسول عينو ،واختبره معو جميع الذين يشاطرون المسيح آالمو.
القديس بولس عن التضاد اإلنجيمي القائم بين الضعف و ّ
 .)72واليكم ما نق أر في

قوة المسيح"(
عمي ّ
وقد كتب بولس في رسالتو الثانية إلى الكورنتيين" :فأنا اآلن أفتخر بأمراضي مسرو اًر ،لتح ّل ّ
رسالتو الثانية إلى تيموتاوس" :لذلك أنا أحتمل تمك األمور وال أستحي بيا ،ألني عارف بمن آمنت"(  .)73ويقول ىو عينو في رسالتو إلى

يقويني"(.)74
الفيميبيين "فإني ّ
شي بالمسيح الذي ّ
قوي عمى كل ّ
سر الصميب والقيامة الفصحي الذي انحدر فيو السيد المسيح ،بداءة بدء ،إلى آخر
والذين يشاطرون المسيح آالمو ،يضعون نصب أعينيم ّ

قوة القيامة،
دركات الضعف والحرمان حتى مات معمّقاً عمى الصميب .ولكن إذا كان ،في وسط ىذا الضعف ،قد ّ
تم ارتفاعو الذي أثبتتو ّ
قوة اهلل التي ظيرت في صميب المسيح أن تنفذ إلى ما في ضيقات البشر جمعاء من ضعف وتعمل فيو .وبحسب
فيذا معناه أن بإستطاعة ّ
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قوة اهلل الخبلصية التي جاء بيا السيد المسيح اإلنسان .لقد
ىذا المفيوم ،يصبح التألّم مرادفاً عمى األخص لمتحسس واالنفتاح عمى عمل ّ
قوتو بيما .وىذا ما يشرح الوصية
أ ّكد اهلل بيذا العمل أنو يريد أن يعمل
ّ
خاصة بواسطة األلم ،أي بواسطة ضعف اإلنسان وحرمانو ،ويظير ّ
ليسبح اهلل عمى االسم ىذا"(.)75
التي وردت في رسالة بطرس األولى وىي" :إذا تألّم (أحد) ألنو مسيحي ،فبل يخجل ،بل ّ
التجدد الروحي لئلنسان وسط
القوة من الضعف" ،وعن ىذا
ّ
ويفيض بولس الرسول في رسالتو إلى الرومانيين بالكبلم عن ىذه الوالدة" ،والدة ّ

الشدة تكمل فينا
التجارب والمحن .وىذا
التجدد ىو دعوة خاصة لمذين يشاركون في آالم المسيحّ " :أنا نفتخر بشدائدنا أيضاً ،ألننا نعمم أن ّ
ّ
محبة اهلل التي وىبت لنا بالروح
الصبر ،والصبر ،االمتحان .واالمتحان ،الرجاء .وان الرجاء ال يخيب ،ألنو يفيض عمى قموبنا ّ
تحمل الشدائد
القدس"(  .)76وفي األلم دعوة خاصة لئلنسان إلى الفضيمة التي ينبغي لو أن يمارسيا بدوره .وىي فضيمة الصبر عمى ّ

والمضايق .واإلنسان ،بفعمو ىذا ،يولّد الرجاء الذي يوليو القناعة بأن المحنة لن تنال منو ،وأنيا لن تقوى عمى حرمانو الكرامة اإلنسانية

التي ترتبط بوعيو معنى الحياة .ويتجمّى معنى الحياة ىذا ،في الوقت عينو ،مع عمل محبة اهلل الذي ىو من أعظم ىبات الروح القدس.

ظن أنو "فقدىا"(
وبقدر ما يشارك اإلنسان في ىذه المحبة ،يكتشف ّ
مجددا أنو يتغمّب في غمرة األلم :فيجد "نفسو" التي كان قد ّ
جراء األلم.
ّ

 )77من

حدا
 .24ولكن اختبارات الرسول المشارك في آالم المسيح تذىب إلى أبعد من ذلك .أنا نق أر في رسالتو إلى الكولوسيين عبارة كأنيا تش ّكل ّ

أخي اًر لممسيرة الروحية المتعمّقة باأللم .واليكم ما كتب" :وأنا أفرح باآلالم ألجمكم ،فأتّمم بجسدي ما نقص من آالم المسيح ،ألجل جسده الذي
ىو الكنيسة"( .)78وىو في رسالة أخرى يسأل من بعث بيا إلييم قائبلً" :أما تعممون أن أجسادكم ىي أعضاء لممسيح؟"(.)79
سر الكنيسة ،وىو أنو عندما يمنح اإلنسان العماد
السر الفصحيّ ،
دشن المسيح اتحاده باإلنسان في جماعة الكنيسة .وىكذا يعمن عن ّ
في ّ
وسريا باالفخارستيا – تبنى الكنيسة دائماً ،بوصفيا جسد المسيح،
الذي بواسطتو تنطبع فيو صورة المسيح ،ثم بواسطة ذبيحة المسيح – ّ

سيما المتألّمين .وتؤكد العبارات التي أوردتيا الرسالة إلى
روحياً ،وباستمرار .وقد أراد المسيح أن يتّحد في ىذا الجسد بجميع الناس ،وال ّ
تحمل بولس الرسول آالمو باالتحاد مع المسيح – ال
الكولوسيين طبيعة ىذا االتحاد الفريدة .ومن تألّم باالتحاد مع المسيح – عمى مثال ما ّ

يتم بآالمو "ما نقص من آالم المسيح" .وتبرز في ىذا اإلطار
القوة التي أشرنا إلييا سابقاً وحسب ،لكنو ّ
ينيل من معين المسيح ىذه ّ
حد لو وليس
فجرت آالم المسيح خي اًر عميقاً لمعالم وىو الفداء ،الذي ال ينضب ،وال ّ
اإلنجيمي الحقيقة المتعمّقة بطبيعة األلم الخبلق .لقد ّ

سر الكنيسة التي ىي جسده ،آالمو الفادية عمى
بامكان أحد أن يضيف إليو أية إضافة .لكن المسيح فتح نوعاً ما ،في الوقت عينو ،في ّ
يتمم عمى طريقتو
أي مكان من العالم وفي ّ
جميع آالم الناس .وعمى قدر ما يشترك اإلنسان في آالم المسيح – في ّ
أي زمن من التاريخ – ّ

تمم بيا المسيح فداء العالم.
اآلالم التي ّ
ىل ىذا يعني أن الفداء الذي قام بو المسيح ناقص؟ كبلّ .ىذا يعني فقط أن الفداء الذي أنجز بقوة المحبة التعويضية يبقى منفتحاً باستمرار

تم قببلً
عمى كل محبة ،تعرب عن ذاتيا باأللم البشري .ومن ىذه الزاوية – زاوية المحبة – يتواصل ،نوعاً ما ،باستمرار الفداء الذي كان قد ّ
حداً وال ختمو :لقد انفتح المسيح في
كل التمام .لقد قام المسيح بعمل الفداء بصورة كاممة وحتى النياية ،لكنو لم يضع لو في الوقت عينو ّ
تم بيا فداء الجميع ،منذ البداية ،وينفتح باستمرار عمى كل ألم بشري .أجل إن من جوىر آالم المسيح الفادية ،عمى ما
اآلالم الفادية التي ّ
تم
يبدو ،أن تنزع إلى التمام دونما انقطاع .وىكذا افتدى المسيح العالم بآالمو الخاصة ،لدى انفتاحو عمى آالم البشر .وىذا الفداء ،رغم أنو ّ

كل التمام بآالم المسيح ،فيو في الوقت عينو وعمى طريقتو ،يحيا وينمو في تاريخ البشر .إنو يحيا وينمو كجسد المسيح ،الذي ىو الكنيسة،

سر
تتم الكنيسة عمل المسيح الخبلصي .إن ّ
يتم آالم المسيح ،مثمما ّ
وكل ألم بشري ،في ىذا المفيوم ،والشتراك الجميع في محبة المسيحّ ،
تتم فيو آالم
الكنيسة – أي ىذا الجسد الذي ّ
تمم بذاتو أيضاً جسد المسيح المعمّق عمى الصميب والقائم من الموت – يظير ىذا المدى الذي ّ
– جسد المسيح الذي ينمو باستمرار في كل مكان وزمان ،يجوز

البشر آالم المسيح .ومن ىذا المنطمق ،وبيذا المفيوم ،عن الكنيسة

عما "ينقص" من آالم المسيح .وبعد ىذا ما أوضحو الرسول ،عندما كتب عن وجوب اتمام "ما نقص من آالم المسيح من
التفكير و ّ
التحدث ّ
أجل جسده ،الذي ىو الكنيسة".
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تتم
والكنيسة ،التي تغرف باستمرار من كنوز الفداء التي ال تنفذ - ،بإدخاليا ىذا الفداء في حياة البشر – ىي الزاوية التي يمكن منيا أن ّ
آالم البشر دونما انقطاع ،آالم المسيح الفادية .وىذا ما يبرز طبيعة الكنيسة التي ىي في وقت معاً اليية وانسانية .ويبدو أن األلم يتّسم
نوعاً ما بسمات ىذه الطبيعة .وليذا فإن لو في عين الكنيسة فائدة خاصة .فاأللم خير تحترمو الكنيسة كل االحترام ،بكل ما ليا من إيمان
سر جسد المسيح الذي يعجز عنو الوصف.
بالفداء ،أي بما ليا من عمق إيمان ّ
السر العظيمّ ،
تتقبل معو ىذا الفداء ،وتعتنق معو ىذا ّ

6

إنجيل األلم
خاصاً باأللم .وكان الفادي ىو أول من كتب ىذا اإلنجيل بآالمو
 .25لقد سمّم شيود صميب المسيح وقيامتو إلى الكنيسة والناس ،إنجيبلً
ّ
تحمميا بدافع من المحبة "لكيبل ييمك (اإلنسان) ،بل تكون لو الحياة األبدية"(  .)80وقد أضحت ىذه اآلالم ،باإلضافة إلى تعميمو
التي ّ
ثر لجميع الذين شاركوا في آالم المسيح من الجيل األول من التبلميذ والمعترفين ،وبعدئذ من األجيال التي توالت
بالكبلم الحي ،ينبوعاً ّاً

يؤيده اإلنجيل والتاريخ – أن نجد دائماً إلى جانب المسيح ،في أول مكان وأبرزه ،أمو
كر العصور .وان ما ّ
يعزي أوالً – وىذا ما ّ
عمى ّ
تجمع ليا من أنواع اآلالم الشديدة القاسية ما لم يثبت إيمانيا
لتعطي شيادة قد أعطتيا بحياتيا الكاممة ليذا اإلنجيل الخاص باأللم .وقد ّ
السري الذي دار بينيا وبين المبلك،
غير المتزعزع وحسب ،بل ساعد أيضاً ًّ عمى فداء الجميع .وفي الحقيقة ،أنيا منذ ذلك الحديث ّ
الميمة الموكولة إلييا" ،إنما ىي أن تشارك مشاركة وحيدة فريدة في رسالة ابنيا .وىذا ما تأ ّكد،
شعرت ،بما أوتيت من رسالة والدية ،إن " ّ

حاد
تحدث عن سيف ّ
تنبأ عنو ،بميجة جازمة ،سمعان الذي ّ
بعد قميل من الزمن ،سواء بما حدث لدى ميبلد يسوع في بيت لحم ،أم بما ّ
سيجوز بنفسيا ،أم بما كان عمييا أن تقاسيو من أحزان وأوجاع لدى اليرب إلى مصر بسبب القرار الظالم الذي اتخذه ىيرودس عمى وجو
السرعة.
– وىو ما شاركتو فيو ،دونما شك ،بكل ما لدييا من

الخفية والعامة
ثم أن الطوباوية مريم العذراء ،بعد ما قام بو ابنيا في حياتو
ّ
ومن ّ
خفية ،فإنيا من الناحية الفائقة
يتخيميا ،ولكنيا ذروة ،وأن ّ
مشاعر رقيقة – بمغت آالميا عمى الجمجمة ذروة ال يستطيع عقل بشري أن ّ
الطبيعة ،خصيبة عمى صعيد الفداء الشامل .وكان صعودىا إلى الجمجمة" ،ووقوفيا" إلى جانب الصميب مع التمميذ الحبيب اشتراكاً خاصاً
وصية رسمية حفزتيا عمى نشر ىذا اإلنجيل الفريد عمى جماعة
في موت ابنيا الفادي ،وكذلك كانت الكممات التي سمعتيا من فمو بمثابة
ّ
المؤمنين كمّيا.
إن الطوباوية مريم العذراء التي شيدت آالم ابنيا بحضورىا ،وشاركت فييا بتألّميا معو ،ساىمت مساىمة فريدة ،في إنجيل األلم حتى

لكأنيا كتبت منو مع ابنيا صفحات كثيرة ،واتّمت بحياتيا مسبقاً كبلم القديس بولس في مستي ّل ىذه الرسالة المشار إلييا .أجل لقد كان
تتم بجسدىا – كما فعمت في قمبيا – ما ينقص من آالم المسيح".
بإستطاعتيا أن تقول أنيا " ّ

وفي ضوء مثل المسيح الذي ال مثيل لو ،ىذا الضوء الذي ينعكس انعكاساً فريداً عمى حياة أمو ،يصبح إنجيل األلم ،بفضل شيادة الرسل

وكتاباتيم ،ينبوعاً ال ينضب لؤلجيال الجديدة التي تتعاقب دائماً في تاريخ الكنيسة .ويد ّل إنجيل األلم عمى أن ليس ىناك ألم في اإلنجيل
قوة األلم الخبلصية ،ومعناه الخبلصي في رسالة المسيح المسيحانية،
كأنو أحد مواضيع البشرى الصالحة وحسب ،لكنو يكشف أيضاً عن ّ

ثم في رسالة الكنيسة ودعوتيا.
ومن ّ
وما أخفى السيد المسيح عمى سامعيو ضرورة األلم .وقد قال بواضح العبارة" :من أراد أن يتبعني ...فميحمل صميبو كل يوم"(

 ،)81وقد

شاق" ويضعو السيد
ضيقّ ،
وضع لتبلميذه قواعد أدبية ال يمكن تطبيقيا إالّ "بالكفر بالنفس"( .)82والطريق الذي يؤدي إلى ممكوت السماء " ّ
أكد المسيح لتبلميذه والمعترفين بو أن عمييم أن يقاسوا
المسيح في مقابل الطريق "الواسع ،الرحب" الذي "يقود إلى اليبلك"( .)83وغالباً ما ّ
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اضطيادات كثيرة ،وىذا – عمى ما يبدو – ما حدث ،ال في العصور الغابرة من حياة الكنيسة في اإلمبراطورية الرومانية وحسب ،بل أيضاً
قد حدث ويحدث في مختمف أحقاب التاريخ واألمكنة ،وال يزال يحدث في عصرنا ىذا.

واليكم بعض ما قالو السيد المسيح في ىذا المجال" :يمقون عميكم األيدي ،ويضطيدونكم ،ويسمّمونكم إلى المجامع والسجون ،ويحضرونكم

أمام المموك والوالة من أجل اسمي ،فيكون لكم ذلك لمشيادة .ضعوا في قموبكم ّأنكم لن تكونوا عارفين ما
تحتجون بو ،ألني أنا أعطيكم فماً
ّ
وحكمة ال يقدر جميع أعدائكم عمى مقاومتيا .ويسمّمكم أباؤكم واخواتكم وأنسباؤكم وأصحابكم ،ويميتون منكم ،فتكونون مبغضين من الجميع

من أجل اسمي .وشعرة واحدة من رؤوسكم ال تيمك ،وبصبركم تقتنون نفوسكم"(.)84

ويتحدث إنجيل األلم أوالً في مواضع مختمفة عن األلم "من أجل المسيح" و"بسبب المسيح" ،وذلك بعبارات بسوع عينو ،أو بعبارات رسمو.
ّ
وال يخفي المعمّم عن رسمو واتباعو ما سيمقون من عذابات قاسية ،لكنو عمى العكس ،يظير ليم ذلك ويعمن ،في الوقت عينو ،ما سيرافقيم
من ٍ
وستؤيد ىذه اآلالم ،بصورة فريدة ،ما بينيم
أيد اليي في ما يقع عمييم من اضطيادات ويصيبيم من ضيقات "من أجل اسم المسيح".
ّ
وبين السيد المسيح من شبو ،ومعو من وحدة" .أن يبغضكم العالم ،فأعمموا أنو أبغضني قبمكم ...ولكن لستم من العالم .أنا اخترتكم من

كل
سيده .فإن كانوا اضطيدوني ،فسوف يضطيدونكم أيضاً ...غير ّأنيم سيفعمون بكم ّ
العالم ،وليذا يبغضكم العالم ...ليس عبد أعظم من ّ
ىذا ،من أجل اسمي ،ألنيم ال يعرفون الذي أرسمني"( " .)85قمت لكم ىذا ،ليكون لكم بي السبلم .سيكون لكم في العالم ضيف ،ولكن،

تقووا ،أنا غمبت العالم"(.)86
ّ
يتحدث عن االضطيادات ،أي عن الضيقات من أجل المسيح ،دعوة خاصة إلى رباطة
وفي ىذا الفصل األول من إنجيل األلم الذي ّ
قوة خارقة .لقد غمب المسيح العالم ،في كل زمان ،بقيامتو .لكن ،بما أن ىذه القيامة
وقوة الشكيمة ،باالستناد إلى ما في القيامة من ّ
الجأش ّ
ترتبط باأللم والصميب ،فقد غمب المسيح ،في الوقت عينو ،العالم بآالمو .أجل لقد اندرج األلم ،بطريقة خاصة ،في ىذه الغمبة عمى العالم

قوة
التي ظيرت في القيامة ويحتفظ المسيح في جسده القائم من الموت بآثار جراح الصميب :في يديو ،ورجميو ،وجنبو ،وىو يظير بالقيامة ّ

القوة ،سواء أكان في نفوس الرسل الذين اختارىم ،أم في نفوس الذي ال يزال يختارىم ويرسميم.
األلم الظافرة،
ّ
ويرسخ األعتقاد بجدوى ىذه ّ
وليذا يقول الرسول" :فجميع الذين يريدون أن يحيوا بخوف اهلل ،فبيسوع المسيح ُيضطيدون"( .)87

 .26إذا كان الفصل األول الكبير من إنجيل األلم يكتبو ،عبر األجيال ،أولئك الذين يقاسون االضطياد من أجل المسيح ،فإن ىناك فصبلً
مر التاريخ ،و يكتبو جميع أولئك الذين يتألمون مع المسيح ،فيقرنون آالميم البشرية بآالمو
آخر كبي اًر من ىذا اإلنجيل ُيكتب عمى ّ
ويتم فييم بالتالي إنجيل األلم ،ويواصل،
ويتم فييم ما قالو أو كتبو شيود اآلالم والقيامة األولون في المشاركة في آالم المسيحّ .
الخبلصيةّ ،

في الوقت عينو ،كل منيم كتابتو ،نوعاً ما :يكتبو ويعمنو عمى العالم ،ويعمنو عمى محيطو ومعاصريو.

قوة فريدة تكمن في األلم وتربط اإلنسان ارتباطاً وثيقاً بالمسيح ،وىذه نعمة خاصة .وىناك
وقد ّ
تبين ،عبر العصور واألجيال ،أن ىناك ّ
قديسون عديدون مثل القديس فرنسيس األسيزي ،والقديس أغناطيوس دي لويوال وسواىم ،مدينون بإرتدادىم األصيل ليذه النعمة .وال

ينحصر مفعول ىذا االرتداد في اكتشاف اإلنسان معنى األلم الخبلصي وحسب لكنو يجعل ،عمى األخص ،من ىذا اإلنسان ،بفضل األلم،

تصرفاتو في حياتو وتحقيقو دعوتو .وان ما يكتشفو اإلنسان ،بيذه
إنساناً جديداً كل ّ
الجدة؛ حتى لكأنو يسعى إلى ىدف جديد من وراء ّ
الطريقة ،ليثبت خاصة عظمة الروح الذي يفوق فيو الجسد بما ال يضاىى .وعندما يمرض ىذا الجسد مرضاً شديداً ،وتخذلو قواه حتى،

لؤلصحاء .وىذا النضج
ليكاد اإلنسان ،ال يقوى عمى الحياة والعمل ،يبرز إذ ذاك النضج الباطني ،والعظمة الروحية .وفي ىذا عبرة بميغة
ّ
الباطني ،وىذه العظمة الروحية في األلم ،ىما ،عمى وجو التأكيد ،ثمرة ارتداد خاص ،وعمل متضافر مع نعمة الفادي المعمّق عمى

يغير ،عمى نحو ما ،جوىر
الحق ،الروح
الصميب .والفادي ىو من يعمل في أعماق اآلالم البشرية بواسطة روحو ،روح
ّ
ّ
المعزي .وىو من ّ
الحياة الروحية ،عندما يظير لممريض أنو واقف إلى جانبو .وىو -،معمّماً وقائداً لمنفوس – من يعمّم اإلخوة واألخوات المتألّمين ،ىذا التبادل

لمشر .لكن المسيح وضع فيو أساساً وطيداً لمخير الباقي ،أعني خير
سر الفداء .إن األلم من طبعو ىو اختبار ّ
العجيب ،القائم في صميم ّ
الشر ،أي
الشر ،وىو الخطيئة والموت .لقد تغمّب عمى صانع ّ
الخبلص األبدي .وعندما تألّم المسيح عمى الصميب ،نفذ إلى أصل ّ
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تد إلى
الشيطان ،وعمى ثورتو الدائمة عمى اهلل .ويفتح المسيح لئلخوة واألخوات المتألّمين تدريجياً آفاق ممكوت اهلل ويرشدىم إلى عالم مر ّ
قوة المحبة الخبلصية .ويدخل المسيح اإلنسان الخاضع لؤللم ،خطوة خطوة ،إنما
الخالقّ ،
محرر من الخطيئة ،عالم ينيض شيئاً فشيئاً عمى ّ
بطريقة أكيدة ،من خبلل األلم عينو ،في ىذا العالم ،عالم ممكوت اآلب .ذاك أنو ال يمكن تحويل األلم وانضاجو من الخارج ،بل من الداخل

بقوة روحو ،روح الحق ،روحو
بواسطة النعمة .ويقيم المسيح بآالمو الخبلصية في صميم كل ألم بشري ،وبإستطاعتو أن يعمل من داخمو ّ
المعزي.
ّ
وقمتيم.
وليس ىذا وحسب .إن الفادي اإلليي يرغب في الدخول إلى نفس كل متألم ،من خبلل قمب أمو الطوباوية ،باكورة جميع المفتدينّ ،
والمسيح ،وقد أشرف عمى الموت ،وتقدي اًر منو لؤلمومة التي أبصر بواسطتيا النور ،بفعل الروح القدس ،لكأنو منح الطوباوية مريم الدائمة

تعم جميع الناس ،لكي يرتبط بو معيا ،حتى الصميب ،كل من سار عمى ىدي
البتولية عينيا أمومة جديدة – وىي أمومة روحية شاممة – ّ
قوة اهلل.
اإليمان عمى األرض،
بقوة الصميب ،كل ألم ناشئ عن ضعف اإلنسان، ،إلى ّ
ويتحولّ ،
ّ

تتم دائماً بالطريقة ذاتيا .فيي غالباً ما تبدأ وتترّكز بصعوبة .ذاك أن ىناك إختبلفاً منذ البداية :ويختمف
لكن ىذه المسيرة الباطنية ال ّ
احتج تقريباً
تصرف اإلنسان تجاه األلم بإختبلف استعداده النفساني .غير أنو باإلمكان أن نبلحظ ىذا :وىو أنو ما من أحد قارب األلم إالّ و ّ
ّ

كل يبحث عن معنى األلم ،ويبحث عن جواب ليذا السؤال عمى الصعيد اإلنساني .وىو طبعاً
دائماً من ذات طبعو ،وتساءل قائبلً" :لماذا"؟ ّ
يمقي أيضاً ىذا السؤال ،مرات عديدة ،عمى اهلل وعمى المسيح .ولكن اإلنسان يفيم حق الفيم أن من يسألو يتألم ىو أيضاً وأنو يريد أن
بد من فترة ،وفترة كبيرة من الزمن ليصبح باالمكان اكتناه ىذا الجواب .ذلك أن
يجيبو من عمى الصميب ،أي من أعماق آالمو .لكن ،ال ّ
المسيح ال يجيب مباشرة ،وال بطريقة نظرّية ،عمى سؤال اإلنسان عن معنى األلم .ويسمع اإلنسان الجواب الخبلصي عمى قدر ما يصبح،

مع الوقت ،شريكاً في آالم المسيح.

والجواب الذي يعطى ،عن طريق مشاركة من ىذا النوع ،في عبلقة باطنية مع المعمّم ،ىو أكبر من جواب بسيط نظري عن معنى األلم.

كل ،يقول:
مجرداً عن الوقائع ،لكنو ،قبل ّ
إن جواب المسيح ىو ،قبل ك ّل ،نداء ،ال بل إنو دعوة .وال يشرح المسيح أسباب األلم ،شرحاً ّ
يتم بآالمي ،بصميبي .وعندما يحمل اإلنسان
"اتبعني" .تعال .كن بآالمك مشاركاً في ىذا العمل من أجل خبلص العالم ،العمل الذي ّ

صميبو ،يصبح مشدوداً روحياً إلى صميب المسيح ،ويتّضح لو معنى األلم الخبلصي .وال يجد اإلنسان ىذا المعنى ،بوصفو إنساناً ،بل من
خبلل آالم المسيح .وينحدر حينئذ معنى األلم الشخصي ىذا عن مستوى المسيح إلى المستوى البشري ،ويضحي نوعاً ما جواباً لو

شخصياً .واذ ذاك يجد اإلنسان في ألمو السبلم الباطني ،وكذلك الفرح الروحي.

تحدث الرسول عن ىذا الفرح في رسالتو إلى الكولوسيين فقال" :وأنا أفرح باآلالم ألجمكم"(  .)88والتغمّب عمى الشعور بعدم فائدة
 .27وقد ّ
األلم يصبح ينبوع فرح ،وىو شعور يتأصل أحياناً في األلم البشري .وال ينيك ىذا األلم اإلنسان في أعماقو وحسب ،بل يجعمو عالة عمى
يبدل اكتشاف معنى
سواه .فيشعر بالحاجة إلى قبول المساعدة والعناية من اآلخرين ،ويبدو لذاتو ،في وقت معاً ،كأنو عديم الفائدة .وىكذا ّ
يتحممو مع المسيح ىذا الشعور المحزن .واإليمان باالشتراك في آالم المسيح يحمل معو اليقين الباطني
األلم الخبلصي لدى المؤمن الذي ّ
يتم ما ينقص من آالم المسيح" ،وىذا ما يؤول ،في المفيوم الروحي لعمل الفداء ،وعمى نحو ما أراد السيد المسيح ،إلى
بأن من يتألّم " ّ
بميمة ال يمكن أن يقوم بيا سواه .وفي جسد المسيح الذي ينمو
خبلص أخوتو وأخواتو .فيو إذن ال يفيد اآلخرين وحسب ،بل يقوم ّ

قوة ذبيحة المسيح ،وسيطاً وينبوعاً لخيور تؤول حتماً بطبيعتيا إلى خبلص
البد من األلم
باستمرار ،إنطبلقاً من صميب الفاديّ ،
ّ
المتشرب ّ
تغير نفوس البشر ،ويجعل قوى الفداء حاضرة في التاريخ
العالم.
ّ
أي شيء آخر ،الطريق إلى النعمة التي ّ
ويشق ىذا األلم ،أكثر من ّ
الشر الروحية ،والذي أشارت إليو الرسالة إلى األفسسيين (  ،)89تدعم آالم
البشري وفاعمة فيو .وفي ىذا الصراع "الكوني" بين قوى الخير و ّ
البشر المقرونة بآالم المسيح الفادي ،دعماً خاصاً ،قوى الخير وتساعد كثي اًر عمى انتصار ىذه القوى الخبلصية.

بقوتيا اإلليية .وغالباً ما يمجأ رعاة الكنيسة إلييم
وتحسب الكنيسة جميع أخوة المسيح وأخواتو الذين يتألّمون ،شخصاَ ًّ ّ
متعدداً ي ّشع ّ
القوة
ويسألونيم العون والمدد .وانجيل األلم يكتب باستمرار ويروى بكممات ّ
تعبر عن شؤون عجيبة تخالف الرأي المألوف :ذلك أن ينابيع ّ
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تتفجر من قمب الضعف البشري .والذين يشتركون في آالم المسيح يحتفظون في آالميم الخاصة بجزء فريد من كنز فداء العالم
اإلليية ّ
تشتد وطأة الخطيئة التي يحمميا
تيدد الخطيئة اإلنسان ،وبقدر ما ّ
الغير المتناىي .وبإمكانيم أن يتقاسموا ىذا الكنز وسواىم .وبقدر ما ّ
وتضطر الكنيسة إلى استخدام ما في األلم البشري من خير ألجل خبلص العالم.
العالم في ذاتو ،تتعاظم أىمية اآلالم البشرية،
ّ

7

السامري الصالح
عضوياً – مثل السامري الصالح .وقد أجاب المسيح ،في ىذا المثل ،السائل عن "من ىو
 .28وفي إطار إنجيل األلم يندرج أيضاً –
ّ
قريبي"( ، )90وفي الواقع ،من بين الثبلثة الذي كانوا منحدرين من أورشميم إلى أريحا ،عمى الطريق الذي كان ممقى عميو ،وىو شبو ميت،

رجل سمبو المصوص وجرحوه ،إن السامري ىو من أظير عن نفسو بأنو في الحقيقة قريب من ذلك المسكين :وتعني لفظة قريب ،في وقت

الوياً" ،وكبلىما رآه
معاً ،من ّ
يتم وصية المحبة تجاه القريب .وكان ىناك مسافران آخران يسمكان الطريق عينو :وكان األول كاىناً واآلخر ّ
أىتم بو"(  .)91ولدى رحيمو ،أوصى صاحب الفندق باألىتمام
أما السامري" ،فرآه فرحمو ،فدنا
ّ
وعبر"ّ .
وضمد جراحو" ثم "أتى بو الفندق و ّ
بالرجل الذي كان يتألم ،وتعيّد بأن يدفع لو النفقات البلزمة.
إن مثل السامري الصالح يدخل في إطار إنجيل األلم .وىو يظير الطريقة التي يجب عمى كل منا أن يتّبعيا مع قريب يتألم .فبل يجوز لنا
إذن أن "نعبر" غير مبالين ،لكن عمينا أن "نتوقّف" إلى جانبو .إنو سامري صالح كل من يقف إلى جانب آالم رجل آخرّ ،أياً تكن ىذه

مستعدة لممساعدة ،بحيث يصبح كأنو ممكة راسخة في قمب اإلنسان تحممو عمى
اآلالم .ويجب أالّ يكون ىذا الوقوف فضوالً ،بل نفساً
ّ
اإلنفتاح واإلستجابة لمعاني التأثّر والشفقة .إنو سامري صالح كل من يتأثّر آلالم اآلخرين "وتأخذه الشفقة" لمصائب القريب .واذا كان السيد

يولد فينا مثميا أزاء ما يقاسيو اآلخرون
المسيح ،الذي يعرف جيداً ما في اإلنسان ،يظير مثل ىذه المشاعر من التأثّر ،فؤلنو يريد بذلك أن ّ
من آالم .فيجب إذن تعيّد ىذه الطاقة من المشاعر القمبية التي تد ّل عمى عاطفة شفقة تجاه من يتألّم .وىي قد تكون أحياناً التعبير الوحيد
األىم عن محبتنا لمن ح ّل بع األلم وعن تضامننا معو.
أو
ّ
ولكن ىذا السامري في المثل الذي ضربو السيد المسيح ال يكتفي بمشاعر التأثّر والشفقة :لقد كانت ىذه حاف اًز لو عمى القيام بما يجب من

مساعدة لمجريح .وعمى الجممة ،أنو سامري ذاك الذي يسعف المتألمّ ،أياً تكن آالمو ،ويحمل إليو ،عمى قدر المستطاع ،المساعدة الناجعة.
المادية .ويمكن التأكيد أنو يعطي ذاتو "األنا" الخاصة بو ،ويفتحيا عمى اآلخرين .ونصل ىنا إلى
إنو يبذل من قمبو ،لكنو ال ييمل المعونة
ّ
أىم فصول عمم اإلنسان في المفيوم المسيحي .وال يمكن اإلنسان أن "يجد ذاتو كاممة ،ما لم ييب ىذه الذات ىبة خالصة"(
ّ
سامري صالح ذاك الذي بإمكانو أن يقوم بيذه اليبة ،ىبة الذات.

 .)92إنو

متعددة ،إنما ىو بينيم لكي يحمل اإلنسان عمى
 .29يمكن القول ،لدى التوقّف عمى المثل اإلنجيمي ،أن األلم الموجود بين الناس بإشكال ّ
اطّراح االثرة ،ويوقظ فيو المحبة أي ىبة الذات ،من أجل من نالتيم اآلالم من الناس .وان عالم األلم البشري يستدعي ،إذا جاز التعبير،

عالماً آخر يقوم عمى المحبة البشرية .وبعد فاأللم ،إنما ىو حافز لئلنسان عمى تناسي منفعتو الخاصة ،واضرام المحبة في قمبو وتجسيدىا

يمر وىو غير مبال بما يرى من آالم اآلخرين ،وذلك لما بين الناس من رابطة تضامن ،وعمى
باألعمال .وال يجوز لئلنسان "القريب" أن ّ
يشدىم من أواصر محبة .وعميو أن "يتوقف" و"يتأثّر" ،ويتصرف عمى مثال السامري في المثل اإلنجيمي .ويكشف ىذا
األخص لما يجب أن ّ
صالح" في المغة
ي
بحد ذاتو ،عن حقيقة مسيحية راىنة ،وىي ،في الوقت ذاتو ،حقيقة إنسانية شاممة .وال يدعى عبثاً عمل "سامر ٍّ
ٍ
المثل ّ
المتداولة ك ّل ما يعمل في سبيل المتألمين والمحتاجين إلى المساعدة.
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مر العصور ،صيغاً رسمية ،منظّمة ،وأوجد شبو قطاع عمل خاص بكل مينة ،من مثل مينة الطبيب أو
وقد ارتدى ىذا العمل ،عمى ّ
الممرضة وما شابو .وكل منيما إنما ىو عمل "سامري صالح" .ونظ اًر إلى ما في ىذا العمل من نفحة إنجيمية ،إنا لنميل إلى التفكير بأنو
ّ

دعوة أكثر منو مينة .وقد تنامت في أيامنا المؤسسات التي قامت ،عبر العصور ،بخدمة "الراعي الصالح" ،واتخذت ليا حقول اختصاص.

وىذا ما يثبت دونما شك ،أن الناس يولون ،في عصرنا ،آالم القريب ،اىتماماً ووعياً متزايدين ،ويسعون إلى تفيّميا والحيمولة دون حدوثيا.
ويتعمق االطّبلع الفّني ،ويتّسع حقل الممارسة .واذا نظرنا إلى ذلك كمّو ،أمكننا القول،
التخصص في ىذا الحقل ،يوماً بعد يوم،
ويزداد
ّ
ّ
ىاماً من الثقافة األدبية والحضارة اإلنسانية الشاممة .واذا ما نظرنا أيضاً إلى جميع الذين
بحق ،أن مثل السامري الصالح أصبح جزءاً ّ
يساعدون ،بعمميم وخبرتيم ،بطرق شتّى ،القريب الذي يشكو األلم ،ال يمكننا إالّ أن نتوجو إلييم بالشكر ونعرب ليم عن خالص االمتنان.
نوجو مثل ىذا الشكر إلى جميع الذين ،دونما التفات إلى راحتيم ،ينصرفون إلى خدمة القريب المتألّم ،ويبذلون من ذاتيم
ونريد أيضاً أن ّ

ويخصصون ،خارج نطاق عمميم الميني ،ك ّل ما يتبقّى ليم من وقت وقوى ،في ىذا السبيل .وىذا
لممساعدة عمى مثال "السامري الصالح"،
ّ
النشاط االختياري ،نشاط "الراعي الصالح" ،أو واجب المحبة ،يمكن تسميتو بالنشاط اإلجتماعي ،أو أيضاً بالرسالة ،كمّما ُبذل ألغراض

تم بالنظر إلى الكنيسة أو إلى ّأية جماعة مسيحية .ويمارس عمل "السامري الصالح" االختياري في األوساط
إنجيمية حقيقية ،وخاصة ،إذا ّ
األخص عندما يجب القيام
يتم ،بيذه الطريقة ،أىمية كبرى ،عمى
ّ
المبلئمة ،أو بواسطة مؤسسات أنشئت ليذه الغاية .وليذا النشاط الذي ّ

فنية .وليس عمل األفراد با ّقل قد اًر ،عمى األخص عندما يقوم بو أشخاص يقبمون
بميمات كبيرة تستوجب تضافر الجيود واستعمال وسائل ّ
أما مبادرة
عمى مختمف أنواع األمراض واآلالم البشرية ،فيعممون عمى التخفيف منيا شخصياً بعمل فردي .وأما المساعدة العائمية ،فتعني ّ
أما المساعدة المتبادلة بين العائبلت.
القريب من أعضاء العائمة الواحدة بأعمال المحبة ،و ّ

بد من
وليس من السيل تعداد جميع أنواع نشاط "السامري الصالح" ىنا ،وال مختمف حقولو في الكنيسة والمجتمع البشري .غير أنو ال ّ
اإلقرار بأنيا كثيرة ،ومن اإلعراب عن مشاعر الفرح لكون القيم األدبية األساسية ،من مثل قيمة التضامن بين الناس ،والمحبة المسيحية
يشوىو ،في ىذا المجال ،مختمف أنواع
لمقريب ،تصوغ ،عبر أنواع ىذا النشاط ،وجو الحياة اإلجتماعية والعبلقات بين الناس ،في حين ّ
البغض ،والعنف ،والقسوة ،واحتقار اإلنسان ،أو فقط "إىمال القريب" أي البلمباالة بو وبآالمو.

المعنية بالشؤون
األىمية بمكان التشديد ىنا عمى ما يجب األخذ بو من مبادئ في التربية .وعمى العائمة ،والمدرسة ،وسائر المؤسسات
ومن
ّ
ّ
الرقة من المشاعر تجاه القريب وآالمو ،والعمل عمى تنميتيا .وقد
التربوية – ولو فقط ألسباب إنسانية – أن تسعى دائبة إلى إيقاظ ىذه ّ
أصبح ىذا السامري اإلنجيمي صورة عنيا .وواضح أن عمى الكنيسة أيضاً أن تعمل – واذا أمكن بطريقة أعمق – عمى استكشاف األسباب
كل ،عمى ىذا وىو:
أىمية مثل السامري الصالح كاإلنجيل بمجممو ،قبل ّ
التي أعطاىا المسيح في ىذا المثل وفي اإلنجيل بكاممو .وترتكز ّ
أىميتيا
أن عمى اإلنسان أن يشعر بأنو مدعو إلى القيام بدور أساسي في مجال تأدية شيادة المحبة في األلم .وال شك في أن لممؤسسات ّ

مؤسسة تستطيع بذاتيا أن تقوم مقام القمب البشري ،والعاطفة اإلنسانية ،عندما يجب الذىاب إلى مبلقاة ألم
وال غنى عنيا ،غير أنو ما من ّ
المعنوية ،وعمى األخص ،في آالم النفس.
حجة في اآلالم
يصح في آالم الجسد ،لكنو
الغير .وىذا
ّ
يصح بأولى ّ
ّ
ّ

 .30إن مثل السامري الصالح الذي – عمى ما قمنا – يندرج في إطار إنجيل األلم ،يخترق مع اإلنجيل تاريخ الكنيسة والمسيحية ،وتاريخ

أي حال ،مرادفاً لبلمباالة .ال بل أن العكس ىو
اإلنسان والبشرية .وىو يشيد أن ما كشف عنو المسيح من معنى األلم الخبلصي ليس ،في ّ
طط رسالتو المسيحاني ،عمى ما
جداً .وىكذا فإنو ينفّذ مخ ّ
فعال ّ
الصحيح .واإلنجيل يحارب البلمباالة حيال األلم .والمسيح في ىذا المجال ّ

لممسبيين باألفراح ،ولمعميان بالبصر ،ولممأسورين بالتخمية،
عمي ،وليذا مسحني ،ألب ّشر المساكين ،وأرسمني ألنادي
ّ
يقول النبي" :روح ّ
الرب ّ
فمر وىو "يحسن إلى الناس"( ،)94
وأعمن السنة المقبولة ّ
أتم المسيح ىذا المخطّط المسيحاني في رسالتو عمى أكمل وجوّ :
لمرب"( .)93وقد ّ
تصرف المسيح عينو.
وتبرز مآتيو ّ
الخيرة بالتخفيف من اآلالم البشرية .وينسجم مثل السامري الصالح كل اإلنسجام مع ّ
ويندرج أخي اًر ىذا المثل ،من حيث موضوعو األساسي ،في عبارات الدينونة األخيرة التي تضطرب ليا النفس ،والتي أوردىا متّى في
ىمم يا مباركي أبي ،رثوا الممك
المعد لكم من قبل إنشاء العالم .ألني جعت فأطعمتموني ،وعطشت فسقيتموني ،وكنت غريباً
ّ
إنجيموّ " :
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فآويتموني ،وعرياناً فكسوتموني ،ومريضاً فعدتموني ،ومحبوساً فزرتموني"(  .)95ويجيب ابن اإلنسان األبرار الذين سألوه متى صنعوا لو ىذا

فإلي صنعتموه"(  .)96ويصدر حكماً مخالفاً عمى الذين
كمّو ،بقولو" :الحق أقول لكم :إن ك ّل ما صنعتموه إلى أحد أخوتي ىؤالء الصغارّ ،
فإلي لم تصنعوه"(.)97
ّ
تصرفوا خبلف ذلك ،فيقول" :إن ما لم تصنعوه إلى أحد أخوتي ىؤالء الصغارّ ،
ويمكن ،عمى وجو التأكيد ،إطالة الئحة اآلالم التي أثارت مشاعر التعاطف اإلنساني والشفقة ،والمساعدة ،أو إنيا لم تثرىا .وأعبلنا السيد

ىام – نظ اًر إلى الحياة األبدية بالنسبة إلى كل
المسيح األول والثاني ،بشأن الدينونة األخيرة ،يشيران ،دونما إبيام وبك ّل وضوح ،إلى كم ىو ّ
إنسان – ىذا "التوقف" ،عمى مثال ما فعل السامري ،عمى آالم القريب ،و"الشفقة" عميو ،وأخي اًر مساعدتو .ووجود األلم في العالم ،في
الحث عمى نشاطات محبة في جانب القريب،
مخطّط المسيح المسيحاني ،الذي ىو مخطّط ممكوت اهلل ،من شأنو استثارة مشاعر المحبة ،و ّ
وتحويل الحضارة اإلنسانية ،إلى "حضارة محبة" .وفي ىذه المحبة ،يتحقّق تماماً معنى األلم الخبلصي ،ويبمغ مداه األخير .وكبلم السيد
المسيح ،في الدينونة األخيرة يشرح ىذا كمّو ببساطة اإلنجيل ووضوحو التام.

أن آالم المسيح الفادية تكمن في جميع اآلالم
مرة جديدة عن ّ
وىذه األقوال في المحبة ،وأعمال المحبة المرتبطة باأللم البشري ،تكشف لنا ّ
إلي صنعتموه" .إنو ىو من يختبر المحبة ،في كل إنسان ،وىو من يتمقّى المساعدة ،عندما تحمل ىذه إلى كل
البشرية .لقد قال المسيحّ " :

مرة والى األبد ،إلى كل األبد ،إلى االشتراك في "آالم
يتألم ،ألن ألمو الخبلصي قد ّ
امتدّ ،
شعب ،دونما تمييز .وىو من ىو حاضر في من ّ
المسيح"( .)98وكذلك إنيم جميعاً ممزمون "بإتمام" "ما ينقص من آالم المسيح"(  )99بآالميم .لقد عمّم المسيح ،في الوقت عينو ،الناس أن

أطل عمينا بمعنى األلم العميق.
يصنعوا الخير بواسطة األلم ،وأن يصنعوا الخير لمن يتألّم .ومن ىذا الباب المزدوج ّ

8

الختام
سر فداء العالم.
السر اإللييّ ،
 .31ىذا ىو ،في الحقيقة ،معنى األلم الفائق الطبيعة والبشري ،في آن معاً .إنو فائق الطبيعة ألنو راسخ في ّ
وىو ،في الوقت عينو ،بشري تماماً ألن اإلنسان يجد فيو ذاتو ،وانسانيتو ،وكرامتو ،ورسالتو.
السر المغمّف بإحكام ،كما يمّف اإلنسان .وقد أعمن المجمع الفاتيكاني
سر اإلنسان .لع ّل األلم ال يمّفو ىذا ّ
مما ال شك فيو أن األلم ىو من ّ
ّ
سر الكممة
المتجسد ...ألن المسيح ،آدم الجديد ،أظير ،تماماً
ّ
سر اإلنسان تماماً إال في ّ
الثاني ىذه الحقيقة بقولو" :في الحقيقة ال ينجمي ّ

بسر
سر اآلب ومحبتو ،اإلنسان لئلنسان وأوضح لو دعوتو السامية"(  .)100واذا كان ىذا القول يتناول كل ما يتعمّق ّ
لدى كشفو عن ّ
اإلنسان ،فيو يتناول ،عمى وجو الخصوص ،األلم البشري .ومن الضرورة ،في ىذا المجال ،أن "يظير اإلنسان لئلنسان ،وتتّضح لو دعوتو

السامية" .قد يحدث – وىذا ما يثبتو األختبار – أن يكون في ذلك صعوبة بالغة .لكن إذا تحقّق ذلك وانعكس نوره عمى الحياة البشرية ،كان
مصدر سعادة" .بالمسيح وفي المسيح ينجمي لغز األلم والموت"(.)101
وسر الفداء البشري راسخ
ونختم ىذه الخواطر في األلم ،في ىذه السنة التي تحتفل فييا الكنيسة باليوبيل االستثنائي الخاص بذكرى الفداءّ .
السر العميق.
رسوخاً عجيباً في األلم ،وىذا األلم يرتبط بدوره بيذا ّ

ظل صميب الجمجمة،
و ّأنا نرغب في قضاء سنة الفداء ىذه باالتّحاد الوثيق بجميع الذين يتألّمون .فينبغي إذن أن يجتمع ،بالفكر والعقل ،في ّ
تعجل تقدمتيم
جميع المتألمين الذين يؤمنون بالمسيح ،وعمى األخص الذين ّ
يعنتون بسبب إيمانيم بذاك الذي عمّق عمى الصميب وقام ،لكي ّ
آالميم في تحقيق صبلة المخمّص عينو من أجل وحدة الجميع (.)102
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وليجتمع ىناك أيضاً أصحاب اإلرادة الصالحة ،ألن "فادي اإلنسان" ىو عمى الصميب ،أي رجل األوجاع الذي أخذ عمى عاتقو آالم الناس

الجسدية والنفسية ،عبر ك ّل األزمنة ،لكي يتم ّكنوا ،في المحبة ،من تفيّم معنى آالميم الخبلصي واألجوبة الراىنة عمى كل األسئمة التي
تطرحيا .وباإلتحاد مع مريمّ ،أم المسيح ،التي كانت واقفة حذاء الصميب ( ،)103نقف لنرى جميع صمبان أناس اليوم.

خاصة ،في آالم المسيح ،ونمتمس منيم المساندة .ونسألكم جميعاً،
مر العصور ،مشاركة
ّ
ونتضرع إلى جميع القديسين الذين شاركوا ،عمى ّ
قوة لمكنيسة ولمبشرية .وفي ىذا الصراع
أنتم الذين يقاسون اآلالم ،أن تساندونا .ونطمب منكم ،أنتم المرضى والضعفاء ،أن تكونوا كينبوع ّ

الشر ،الذي يتّخذ من عصرنا مسرحاً لو ،لتكن الغمبة أللمكم المقرون بصميب المسيح.
اليائل بين الخير و ّ
ونمنحكم جميعاً ،أييا األخوة واألبناء األحباء ،بركتنا الرسولية.

أعطي في روما ،قرب القديس بطرس ،في اليوم
الحادي عشر من شير شباط ،في ذكرى الطوباية مريم،
عذراء لورد ،1984 ،السادسة لحبريتنا.
البابا يوحنا بولس الثاني
الحواشي:

ٔ -كولوسي 24 ،1
ٕ -الموضع ذاتو.
ٖ -روم 22 ،8
ٗ -راجع عدد 14؛ 18؛ 21؛  :22أعمال الكرسي الرسولي  )1979( 71ص ص 285 – 284؛ 304؛ 320؛ 323
٘ -عمى ما قاساه حزقيا (راجع أشعيا .)3 – 1 ،38

توىمو يعقوب (راجع تك  ،)35 – 33 ،37وما اختبره داود (راجع 2
- ٙعمى ما كانت تخشاه ىاجر (راجع تك  ،)16 – 15ما ّ
صموئيل .)1 ،9
- ٚىذا ما كانت تخشاه حنو والدة طوبيا (راجع طوبيا 7 – 1 ،10؛ راجع أيضاً أرميا 26 ،6؛ عاموص 10 ،8؛ زكريا .)10 ،12
- ٛىذه كانت تجربة ابراىيم (راجع تك
.)10

 ،)2 ،15وراحيل (راجع تك  ،)1 ،30وحنو ،والدة صموئيل (راجع  1صموئيل – 6 ،1

- ٜعمى ما تعرب عنو مراثي سبي بابل (راجع مز .)[136] 137
ٓٔ -

تعرض لو المرتّل ،مثبلً (راجع مز  )21 – 17 ،[21] 22أو أرميا (راجع .)18 ،18
ىذا ما ّ
أليوب (راجع ّأيوب 18 ،19؛  ،)9 ،1 ،30ولبعض المرتمين (راجع مز 9 – 7 ،[21] 22؛ ،[41] 42
ىذا ما حدث ّ

ٕٔ -

3 – 2 ،[21] 22؛ 13 ،[30] 31؛ 12 ،[37] 38؛ ،9 ،[87] 88

ٔٔ -

11؛  ،)17 – 16 ،[43] 44وألرميا (راجع أرميا  ،)7 ،20ولمخادم المتألم (راجع أشعيا .)3 ،53
وىذا ما تألم لو بعض المرتمين (راجع مز

 ،)19أرميا (راجع أرميا  )17 ،15أو الخادم المتألم (راجع أشعيا .)3 ،53
ٖٔ -

.)10

زكريا ،12
ىذا ما عانى منو المرتّل (راجع مز  ،)5 ،[50] 51وشيود آالم الخادم (راجع أشعيا  ،)6 – 3 ،53والنبي ّ
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ٗٔ -

ىذا ما تألم منو المرتّل (راجع مز  ،)14 – 3 ،[72] 73والجامعة (راجع الجامعة .)3 – 1 ،4
ىذا ما عاناه ّأيوب (راجع أيوب  ،)19 ،19وبعض المرتّمين (راجع مز 10 ،[40] 41؛ ،)15 – 13 ،[54] 55

- ٔٙ

ما عدا مقاطع عديدة من المراثي ،انظر في شكاوى المرتمين (راجع مز 17 – 10 ،[43] 44؛ 11 – 3 ،[76] 77؛

٘ٔ -

وأرميا (راجع أرميا )10 ،20؛ وكان ابن سيراخ يتأمل في ىذا الشقاء (راجع سيراخ .)6 – 1 ،37

11 ،[78] 79؛  )51 ،[88] 89أو األنبياء (راجع أشعيا 4 ،22؛ أرميا 8 ،4؛ 17 ،13؛ 18 – 17 ،14؛ حزقيال 8 ،9؛
)12 – 11 ،21؛ انظر أيضاً صموات عازريا (راجع دانيال  )40 – 31 ،3ودانيال (راجع دانيال .)19- 16 ،9

- ٔٚ

راجع مثبلً أشعيا 13 ،38؛ أرميا 9 ،23؛ مز 11 – 10 ،[30] 31؛ مز 11 – 10 ،[41] 42

- ٜٔ

راجع مراثي 11 ،2

ٕٓ -

راجع أشعيا 11 ،16؛ أرميا 4؛ 19؛ أيوب 27 ،30؛ مراثي 20 ،1

ٕٔ -

راجع  1صموئيل 8 ،1؛ أرميا 19 ،4؛ 18 ،8؛ مراثي 22 – 20 ،1؛ مز  9 ،[37] 38و 11

- ٔٛ

راجع مثبلً مز 21 ،[72] 73؛ أيوب 13 ،16؛ مراثي 13 ،3

شر ،في مقابل ما ىو خير
ٕٕ -
من المفيد التذكير بأن الجذر العبراني( :راع) ،يشير ،عمى وجو األجمال ،إلى ما ىو ّ
تدل ،عمى
(طوب) ،دونما تمييز بين المعنى الطبيعي ،والنفساني ،واألدبي .ونجده في الصيغة
اع ْع) التي ّ
ّ
األسمية (راع) و (ر َ

المجردة،
السيء ،أو من يقوم بو .وفي الصيغ الفعمية نجد أيضاً ،باإلضافة إلى الصيغة
الشر ّ
بحد ذاتو ،أو العمل ّ
ّ
السواء ،عمى ّ
– األنفعالية( ،نِ ْف َعل) ،ويقابميا بالعربية انفعل" ،
شر" ،الصيغة المنعكسة
( َق ْل ،فَ َعل) التي تد ّل ،بطريقة مختمفة ،عمى "ما ىو ّ
ّ ِ ِ
الشر" بأحدىم .ولما كانت المغة
حل بو الشر" والصيغة
قاسي الشر"ّ " ،
السببية (ى ْفعْيل) ويقابميا بالعربية أفعل" ،صنع"" ،أنزل ّ
السبعينية.
العبرية تفتقر إلى المفظة اليونانية المقابمة لصيغة( ،باسيو)" ،أتألم" ،لذلك فيي قمّما ترد في النسخة
ّ

ٖٕ -

دانيال 28 – 27 ،3؛ راجع مز 10 ،[18] 19؛ 7 ،[35] 36؛ 12 ،[47] 48؛ 6 ،[50] 51؛ 4 ،[98] 99؛

75 ،[118] 119؛ مبلخيا 21 – 16 ،3؛ متّى 16 ،20؛ مر 31 ،10؛ لو 34 ،17؛ يو 30 ،5؛ روم 2 ،2
ّأيوب 8 ،4
ٕٗ -
ٕ٘ -

ّأيوب 11 – 9 ،1
راجع  2مكابيين 12 ،6

- ٕٚ

يو 16 ،3

- ٕٛ

ّأيوب 26 – 25 ،19
يو 29 ،1

ٖٔ -

يو 16 ،3

ٕٖ -

أعمال 38 ،10

ٖٖ -

راجع متّى 11 – 3 ،5
راجع لوقا 21 ،6

ٖ٘ -

مر 34 – 33 ،10

- ٖٙ

راجع متّى 23 ،16
متّى  52 ،26و 54

- ٕٙ

- ٕٜ
ٖٓ -

ٖٗ -

- ٖٚ
- ٖٛ

تكوين 19 ،3

يو 11 ،18
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- ٖٜ

يو 16 ،3

ٓٗ -

غبل 20 ،2

ٔٗ -

أشعيا 6 – 2 ،53

ٖٗ -

أشعيا 9 – 7 ،53

ٗٗ -

راجع  1كور 18 ،1

٘ٗ -
- ٗٚ

متّى 39 ،26
متّى 42 ،26

مز 2 ،[21] 22

- ٗٛ

أشعيا 6 ،53

- ٜٗ

 2كور 21 ،5

ٓ٘ -

يو 30 ،19

ٕ٘ -

راجع يو 38 – 37 ،7

ٖ٘ -

أشعيا 12- 10 ،53

ٗ٘ -

ّأيوب 25 ،19

- ٘ٙ

غبل 4 ،1

- ٘ٚ

 1كور 20 ،6

- ٘ٛ

 2كور  11 – 8 ،4و 14

ٓ- ٙ

 2تيمو 5 ،3

ٔ- ٙ

روم 1 ،12

ٕ- ٙ

غبل 20 – 19 ،2

ٖ- ٙ

غبل 14 ،6

٘- ٙ

أعمال 22 ،14

- ٙٙ

 2تيمو 5- 4 ،1

- ٙٚ

روم 18 – 17 ،8

- ٜٙ

 1بطر 13 ،4

ٓ- ٚ

لو 34 ،23

ٔ- ٚ

متّى 28 ،10
 2كور 9 ،12

ٕٗ -

- ٗٙ

ٔ٘ -

٘٘ -

- ٜ٘

ٗ- ٙ

- ٙٛ

ٕ- ٚ

يو 29 ،1

أشعيا 10 ،53

 1بطر 19 – 18 ،1

 2كور 5 ،1

فيميبي 11- 10 ،3

 2كور 18- 17 ،4
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ٖ- ٚ

 2تيمو 12 ،1

ٗ- ٚ

فيميبي 13 ،4

٘- ٚ

 1بطر 16 ،4

- ٚٚ

راجع مر 35 ،8؛ لو 24 ،9؛ يو 25 ،12

- ٚٛ

كولوسي 24 ،1

- ٜٚ

 1كور 15 ،6

ٔ- ٛ

لو 23 ،9

ٕ- ٛ

راجع لو 23 ،9

ٖ- ٛ

راجع متّى 14- 13 ،7
لو 19- 12 ،21

- ٛٙ

يو 33 ،16

- ٛٚ

 2تيمو 12 ،3

- ٛٛ

كولوسي 24 ،1

ٓ- ٜ

لو 29 ،10

ٔ- ٜ

لو 34 – 33 ،10

ٕ- ٜ

المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ،دستور رعوي في الكنيسة في عالم اليوم ،فرح وأمل ،عد 24

ٗ- ٜ

أعمال 38 ،10

٘- ٜ

متّى 36 – 34 ،25
متّى 40 ،25

- ٚٙ

ٓ- ٛ

ٗ- ٛ
٘- ٛ

- ٜٛ

ٖ- ٜ

- ٜٙ

روم 5 – 3 ،5

يو 16 ،3

يو 21 – 18 ،15

راجع أفسس 12 ،6

لو 19 – 18 ،4؛ راجع أشعيا 2 – 1 ،61

- ٜٚ

متّى 45 ،25
 1بطر 13 ،4

- ٜٜ

كولوسي 24 ،1

ٓٓٔ -
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ٔٓٔ -

الموضع ذاتو

ٖٓٔ -

راجع يو 25 ،19

- ٜٛ

ٕٓٔ -

راجع يو  11 ،17و 22 – 21
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