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فرن�سي�س  البابا  اأ�سدرها  التي  الرحمة"،  "وجه  براءة  اإّن   
من  الثاين  الأحد  ع�سية   ،2015 ني�سان  من  ع�رش  احلادي  يف 
والتي  الإلهية"،  "الرحمة  باأحد  املعروف  الف�سحّي  الزمن 
جانب  على  ال�سوء  ت�سّلط  املقّد�سة،  ال�سنة  يوبيل  فيها  اأعلن 
جوهرّي من جوانب الروؤية امل�سيحّية هلل، وبالتايل على جانب 
اليوبيل،  �سنوات  جميع  اإّن  امل�سيح.  تالميذ  حياة  من  اأ�سا�سّي 
بحّد ذاتها، تعي�سها الكني�سة من زاوية الرحمة الإلهّية وتدعو 
بامل�ساحلة  تذّكرنا  كّلها  فهي  الب�رشّية.  الرحمة  ممار�سة  اإىل  فيها 
والفرح  وبال�سفح  اخلطايا،  ومغفرة  وبالتوبة  والهتداء، 
الكني�سة  يوبيالت  تاريخ  ا�سرتجعنا  اإذا  الـُم�ستعاد. ومع ذلك، 
 ،1300 عام  الثامن  بونيفا�سيو�س  البابا  بداأها  التي  الثالثني، 
عناوين  قراأنا  ما  واإذا  وال�ستثائّية،  العاديّة  اليوبيالت  فيها  مبا 
الرباءات التي اأ�سدرها البابوات يف مثل هذه املنا�سبات، ل جند 
واحدة منها تت�سّمن كلمة "الرحمة" �رشاحًة. من الوا�سح اأّن 
جميع اليوبيالت تهدف اإىل احل�سول على رحمة اهلل وراأفته، 
كما اأّنها ت�سّكل حافًزا لعي�س الرحمة جتاه القريب، ولكّن براءة 
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ل�سنة  اأ�سا�سّيا  هدًفا  الرحمَة  و�سع  فقد  احلايل،  البابا  اأّما   
"وجه  براءته  يف  لنا  وقّدم   ،)2016/2015( هذه  اليوبيل 
الرحيم، وبهذا  اهلل  رة حول حّب  بابوّية م�سغَّ الرحمة" ر�سالًة 
هنا  اأّننا  على  �سهادة  اأردنا  واإذا  الالهوت.  قلب  اإىل  ينقلنا  فاإّنه 
فاإّننا جندها يف )التعليم امل�سيحي للكني�سة  يف قلب الالهوت، 
"�رّش  عنا�رشها:  بجميع  نلّم  اأن  يجب  والتي  الكاثوليكية(، 
احلياة  ويف  الإميان  يف  املركزّي  ال�رّش  هو  القدو�س  الثالوث 
اأ�رشار  �سائر  اأ�سل  ثّم  من  وهو  ذاته.  يف  اهلل  �رّش  اإّنه  امل�سيحّية. 
واجلوهرّية  الأ�سا�سّية  العقيدة  اإّنه  ينريها.  الذي  والنور  الإميان، 
تاريخ اخلال�س  لي�س  الأكرث اأهمّية يف "هرمّية حقائق الإميان". 
احلّق  اهلل  اعتمدها  التي  والو�سائل  الطريقة  تاريخ  �سوى  كّله 
ذاته  عن  ليك�سف  القد�س،  والروح  والبن  الآب  والواحد، 
وي�سّمهم  اخلطيئة،  عن  يتحّولون  الذين  والب�رش  هو  ويت�سالح 

اإليه" )بند 234(.
اإّن اجلملة الأخرية لهذا الن�ّس تقّدم لنا املفتاح الذي يتيح   
قلب  يف  الرحيم،  اهلل  بالأحرى،  اأو  اهلل،  رحمة  ن�سع  اأن  لنا 
الالهوت. اإّن اإله امل�سيحيني، الذي اأوحى به ال�سّيد امل�سيح، هو 
اهلل "الآب والبن والروح القد�س" )متى 28: 19(. واهلل الثالوث 
هو اهلل احلّب، لأّن "اهلل حمّبة" )1 يوحنا 4: 8. 16(. عندما يقول 
لنا ي�سوع :"كونوا رحماء كما اأّن اأباكم ال�سماوّي رحيم" )لوقا 

البابا فرن�سي�س وحَدها حتمل يف عنوانها كلمة "الرحمة"، وهي 
اأ�سمى �سفات اهلل.

من ناحية اأخرى، عندما ن�ستعر�س تاريخ كّل يوبيل على   
ل�سنة  دة  حُمدَّ اأهداًفا  البابوات و�سعوا  العديد من  اأّن  حدة، جند 
فح�سب،  الع�رشين  القرن  يوبيالت  عند  توّقفنا  فاإذا  اليوبيل. 
 ،1966  ،1950  ،1933  ،1925  ،1900( ثمانية  وهي 
حينه،  البابوات، يف  اأّن  نالحظ   ،)2000 ،1983 ،1975
اأرادوا اأن يرّكزوا على هذا الهدف اخلا�ّس اأو ذاك اأو على اأكرث 
من هدف. فقد و�سع البابا ليون الثالث ع�رش ليوبيل عام 1900 
بيو�س  والبابا  امل�سيحي؛  ال�سعب  لدى  الإميان  اإحياء  هدف 
اأن   ،1925 عام  يوبيل  يف  املوؤمنني،  من  طلب  ع�رش،  احلادي 
ي�سّلوا من اأجل الإر�ساليات وال�سالم بني ال�سعوب؛ ويف يوبيل 
عام 1950، حّدد البابا بيو�س الثاين ع�رش عّدة اأهداف: تقدي�س 
الأماكن  يف  وال�سالم  والكني�سة،  للم�سيح  والأمانة  النفو�س، 
املقد�سة وحمايتها، والدفاع عن الكني�سة يف وجه خ�سومها، 
الني وغري املوؤمنني، وتطبيق العدالة الجتماعية.  وهبة الإميان لل�سّ
والبابا بول�س ال�ساد�س، الذي اأعلن يوبيلني )يف عاَمي 1966 
و"امل�ساحلة".  "التجّدد"  هدف  لهما  و�سع  فقد   ،)1975 و 
يوبيَلي  يف  املوؤمنني،  الثاين  بول�س  يوحنا  البابا  دعا  واأخرًيا، 
وعي�سه. الفداء  �رّش  يف  التاأّمل  اإىل  و2000،   1983 العامني 
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اأي من �رّش احلياة الكاملة وال�ساملة هلل الواحد والثالوث، وهو 
�رّش غري متناٍه ول ُي�سرب غوره. اإّن احلياة الثالوثّية هي حياة حّب 
غري حمدود، وهو حّب متبادل ي�رشي بني الآب والبن والروح 
على  ينحني  اإلهّي  اأقنوم  كّل  لأّن  الرحيم،  احلّب  اإّنه  القد�س. 
اإّن الآب  الآخر ويهب له ذاته بتعاطف وحنان ل مثيل لهما. 
هو احلّب الرحيم الذي ي�سّحي، والبن هو احلّب الرحيم الذي 
يقّدم نف�سه �سحّية، والروح القد�س هو احلّب الرحيم املقبول 
واملتقا�َسم. يعرّب لهوتي من الكني�سة الرو�سية الأورثوذك�سية يف 
القرن التا�سع ع�رش، وهو القدي�س فيالريتا، ميرتبوليت مو�سكو 
قالها  �سامية  بكلمات  احلقيقة  هذه  عن   ،)1867-1783(
الذي  الآب  "اإّنه حّب  العظيمة:  يوم اجلمعة  اإحدى عظاته  يف 
الذي  القد�س  الروح  وحّب  امل�سلوب،  البن  وحّب  َي�سِلب، 

ينت�رش بقوة ال�سليب الذي ل ُيقهر".

ا  اأي�سً اأّنه  بل  فح�سب،  الرحمة  مثاُل  اهلَل  اأّن  يوؤّكد  ل   ،)36  :6
اإّن اهلل  ينبوع الرحمة، ل بل جوهر الرحمة والرحمة نف�سها. 
رحيم، لأّنه رحمة؛ وكذلك، فاإّن البن رحيم، لأّنه يقبل حّب 
اهلل الرحيم، اإذ يقول اإّن "جميع ما هو لالآب فهو يل" )يوحنا 16: 
اإذ يقول عنه ال�سّيد امل�سيح  15(؛ واأي�سا الروح القد�س رحيم، 
فاإّن  وبالتايل،  به" )يوحنا 16: 15(.  ويخربكم  يل  مّما  ياأخذ  "اإّنه 
التاأكيد باأّن اهلل لديه الرحمة يتاأ�ّس�س على اأّن اهلل هو الرحمة بحّد 

ذاته.
بقدر  ب�سيطة  بجملة  ذلك  كّل  عن  فرن�سي�س  البابا  ويعرّب   
ما هي عميقة: "الرحمة: هي كلمة ُتظهر �رّش الثالوث الأقد�س" 
ال�سوفّية الأخت فو�ستينا كوفال�سكا،  القدي�سة  )رقم 2(. واأي�سا 
يف  يومياتها،  يف  نف�سه  ال�سيء  تقول  البابا،  بها  ي�ست�سهد  التي 
�سالة توّجهها اإىل اهلل قائلة: "كّل �سيء يبداأ برحمتك، وينتهي 
الأخرية  وال�ساعة  الرحمة  من  ت�ستّق  نعمة  كّل  اإّن  برحمتك. 
حافلة بالرحمة لنا". وي�سوع بدوره يتوّجه اإليها قائال: "كّل ما 
يف الوجود قد خرج من اأح�ساء رحمتي... يا بنّيتي، اأعلني اأيّن 

احلّب والرحمة بالذات".
اأي  اأ�سفل"،  "من  الرحمة ل  اإىل  للنظر  وكّل هذا يدعونا   
ثابتة،  وغري  متقّلبة،  وهي  للرحمة،  الب�رشية  اخلربة  منطلق  من 
"من عُل"،  ننطلق  اأن  ال�رشوري  بل من  وحمدودة، ومت�ساربة، 
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اهلل اأُفي�ضت يف قلوبنا" حمبّة  "اإن 
)رومة 5: 5(

لقد اأراد اهلل، من في�س حّبه الالآمتناهي، األ تكون حياته   
الثالوثّية وهذا النموذج الثالوثّي امتياًزا ح�رشيًّا له )راجع فيلبي 2: 6( 
وكنزا يغار على الحتفاظ به لنف�سه، بل اأراد اأن تفي�س هذه احلياة 
على العامل. وقد حّقق م�رشوع هذا احلّب الإلهّي، اأوًل باخللق 
يف بداية الأزمنة )راجع تكوين ف�سل 1 و2(، ومن ثّم من خالل اخللق 
اجلديد يف ي�سوع امل�سيح يف ملء الأزمنة )راجع غالطية 4: 7-4(. 
اإّن هذا املخّطط الإلهي وفق "ما ارت�سته م�سيئته" )اأف�س�س 1: 5(، 
وحركة احلّب هذه التي حملت امل�سيح على اأن يتجّرد "من ذاته 
مّتخًذا �سورة العبد" )فيلبي 2: 7(، هو ما يحتفل به القدي�س بول�س 
ا يف تلك الأنا�سيد الليتورجّية  ب�سكل رائع يف ر�سائله، خ�سو�سً
التي كانت تتداولها اجلماعات امل�سيحّية الأوىل )راجع اأف�س�س 1: 
3-14؛ فيلبي 2: 5-11(. ويوؤّكد القدي�س بول�س نف�سه بكلمات 
رائعة وباندها�س وعرفان جميل اأّن "حمّبة اهلل اأُفي�ست يف قلوبنا 
يوؤّكد  لنا" )رومة 5: 5(. وكذلك،  ُوهب  الذي  القد�س  بالروح 
القدي�س بطر�س نف�س احلقيقة الالهوتّية عندما يقول: "تبارك اهلل 
اأبو رّبنا ي�سوع امل�سيح، �سملنا بوافر رحمته فولدنا ثانية لرجاء 

حّي بقيامة ي�سوع امل�سيح من بني الأموات، وملرياث غري قابل 
كلمات  اإّنها   .)4-3  :1 بطر�س   1( والذبول"  والرجا�سة  للف�ساد 
منغلًقا  يظّل  مل  اهلل-احلّب  اأن  كيف  وتقول  الو�سوح  �ساطعة 
على �سعادته، بل اأعطي بغري ح�ساب واأفا�س على الب�رشّية حياته 

بالذات، وحّبه، وروحه.
اإّن حّب اهلل الرحيم يفي�س هكذا على كّل خالئقه، احلّية   
ا�سمه،  وحتمد  نف�سه  بوجودها  اهلل  متّجد  وكّلها  احلّية،  وغري 
اإّن هذه  "لالأبد رحمته" )مزمور 136: 1(.  "�سالح"، ولأّن  لأّنه 
اإىل الأبد رحمته"، تتكّرر يف الآيات  "اأّنه �سالح فاإّن  الالزمة، 
التكرار  هذا  وياأتي  الطويل.  املزمور  لهذا  والع�رشين  ال�ست 
للتاأكيد على اأّن كّل كائن حّي وكّل عمل يقوم به اهلل خلري اخلليقة 
جمعاء وخلري �سعبه، هو هبة من رحمته وحّبه واأمانته. وي�سوع 
امل�سيح، ابن اهلل، حَمَل تدبري احلّب هذا وتدبري اخلال�س ال�سامل 
�سعبه،  ت�سبح  ال�سعوب  جميُع  امل�سيح،  ي�سوع  يف  ملئه.  اإىل 
وكّلها مدعّوة اإىل اأن تكون "من اأبناء وطن القدي�سني ومن اأهل 

بيت اهلل" )اأف�س�س 2: 19(.
ولكّن الإن�سان، مع الأ�سف، باختيار اإرادته احلّرة، الذي   
الغّدار  ال�سيطان  جتربة  وب�سبب  والأنانية،  الكربياء  اإليه  دفعته 
يكن  مل   ،)44  :8 )يوحنا  الكذب"  و"اأبو   ،)7-1  :3 تكوين  )راجع 
دفعته كربياوؤه  فقد  بل خانه.  ل  له،  اهلل  على حّب  اأميًنا  دائًما 
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الرحيمة.  اإهلل  يد  اإىل رف�س  املزيّفة  اخلطيئة  �سعادة  اإىل  واجنذابه 
برحمة؟  معه  يتعامل  ومل  الن�سان  بدوره  اهلل  ترك  هل  ولكن، 
اإّن اهلل لي�س كالإن�سان الذي يغفر ب�سعوبة وحّتى اأّنه ل يغفر يف 
بع�س الأحيان. فهو يعرب دائما و�رشاحًة عن ا�ستعداده الكامل 
والدائم للمغفرة والرحمة: "قد انقلب يّف فوؤادي وا�سطرمْت 
اأح�سائي... لأيّن اأنا اهلل ل اإن�سان والقّدو�س يف و�سطك فلن اآتي 
�ساخًطا" )هو�سع 11: 8-9(. وهذا ما تعرّب عنه ال�سالة الفخار�ستية 
الرابعة يف الليتورجيا الالتينية اأح�سن تعبري عندما تقول: "وملـّا 
فَقَد موّدتك بع�سيانه، مل تدْعه يف َقب�سة املوت، بل بادرَت بني 
ويعرّب  يبحثون عنك ويجدونك".  برحمتك، وجعلتهم  الب�رش 
ال�ساملة  الإلهية  للرحمة  العظيم  ال�رّش  هذا  عن  بول�س  القدي�س 
بتاأكيده يف هذه الآية احلاّدة: "اإّن اهلل اأغلق على جميع النا�س يف 

الع�سيان لريحمهم جميًعا" )رومة 11: 32(.

الكتاب املقد�س
ة حّب اهلل الرحيم هو ق�ضّ

اإّن حّب اهلل الرحيم يرافق الب�رش منذ ظهور الإن�سان على   
تخرتق  التي  احلقيقة  هي  هذه  اأبدا:  عنه  يتخّلى  ول  الأر�س، 
اأّن  اأ�سفار الكتاب املقد�س، ل بل جميع �سفحاته. ولو  جميع 
م�سمون  فاإّن  العبارة،  ب�رشيح  دائًما  تظهر  ل  "رحمة"  كلمة 
التدّخل الإلهي وطرقه كّلها ت�ستمل الرحمة، والراأفة، والعناية 

بالإن�سان.
يف  الرحمة  كلمة  تظهر  اأن  اإًذا،  ـُم�ستغَرب،  ال من  لي�س   
الكتاب املقد�س فقط يف الف�سل التا�سع ع�رش من �سفر التكوين، 
دمار  من  خال�سه  اأراد  لأّنه  الرّب  لوط  ي�سكر  عندما  وذلك 
�سدوم وعمورة، ويقول له: "اإّن عبدك نال حظوة يف عينيك، 
وعظمت رحمتك التي �سنعتها اإيّل باإبقائك على حياتي" )تكوين 
19: 19(. قبل اأن ي�ستعمل الكتاب املقّد�س لفظة "رحمة"، فاإّن 
واقع هذه الرحمة يرافق الإن�سان واخلالئق منذ بدء اخلليقة. لقد 
بنوح،  اآدم وحواء وكّل ذريتهما، مرورا  اهلل رحمته مع  اأظهر 
ثّم مع جميع  اإذ جّدد عهده معهم، ومن  وابراهيم، ومو�سى، 
الأنبياء. اأّما العهد النهائّي والأبدّي، فقد مّت يف ي�سوع امل�سيح، 
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"تبارك  ن�سيده:  يف  زكريا  يقول  ب�رًشا.  اأ�سبحت  التي  الرحمة 
من  ال�سارق  افتقدنا  بها  اإلهنا  حنان  من  رحمة  "تلك  الرّب": 
الُعلى" )لوقا 1: 78(. ويف �سياق الوحي، يعلن اهلل ا�سمه ثالث 
يقول:  الأوىل،  املّرة  خمتلفة. يف  باإي�ساحات  مّرة  وكّل  مرات، 
باملعاين،  احلافلة  الآية  بهذه   .)14  :3 )خروج  هو"  َمن  هو  "اأنا 
يوحي اهلل بكيانه؛ ويف املّرة الثانية، يطّبق اهلل على نف�سه كلمة 
"واأ�سفح عّمن اأ�سفح واأرحم  ملو�سى:  يقول  عندما  "رحمة"، 
من اأرحم" )خروج 33: 19(. بهذه الكلمات، يوحي اهلل اأّن كيانه 
ا معناه  كّله هو نعمة ورحمة. بالن�سبة اإىل اهلل، اأن يكون اهلل حقًّ
اأن مينح النعمة ويتعامل برحمة. وهذا ما يوؤّكد عليه وحي اهلل 
ل�سمه ب�سكل �رشيح؛ ويف املّرة الثالثة، عندما ظهر ملو�سى، "مّر 
وروؤوف، طويل  رحيم  اإله  الرّب!  الرّب  فنادى:  قدامه  الرّب 
لألوف، ويحتمل  الرحمة  يحفظ  والوفاء.  الرحمة  الأناة كثري 
�سيًئا"  عقاب  دون  يرتك  ل  ولكّنه  واخلطيئة،  واملع�سية  الإثم 
)خروج 34: 6-7(. مع هذه ال�سفات، ي�سف اهلل هويته وتعامله 
يف  ويرّددها  الكلمات  هذه  يتعّلم  ال�سعب  اإّن  الب�رش.  بني  مع 

�سلواته ال�سخ�سّية واجلماعّية.
لهذا، فاإّن العديد من املزامري، التي تعك�س ال�سالة ال�سعبّية،   
اإىل مو�سى على جبل �سيناء  اأُوحيت  ترّدد نف�س الكلمات التي 
والتي تن�سد رحمة اهلل. نعم، "الرّب روؤوف رحيم طويل الأناة 

5؛   :116 15؛   :86 املزمور  واأي�سا  8؛   :103 )مزمور  الرحمة"  كثري 
145: 8(. وبني جميع هذه املزامري، يربز املزمور 136، الذي 
ذكرناه اآنًفا. اأمام كّل تدّخل اإلهّي يف تاريخ الب�رش وبنوع خا�ّس 
يف تاريخ �سعبه، يتّم الرتّن برحمته عن طريق هذه الالزمة: "لأّن 
يف  تعرّب  والكثيفة  الغنية  الكلمات  وهذه  رحمته".  الأبد  اإىل 
الوقت عينه عن الأمانة، وال�سالح، والنعمة، واحلنان، والعون، 

والراأفة، وال�سخاء... وكّلها جوانب من الرحمة وعالمة لها.
وال�سغار،  منهم  الكبار  الأنبياء،  كتب  اإىل  ن�سل  وعندما   
هو�سع  يف  الإلهية  للرحمة  القدمي  العهد  و�سف  قّمة  جند  فاإّننا 
النبي. اإّن اأحداث حياة النبي نف�سها تبنّي، ب�سكل من الأ�سكال، 
�رّش خمطط اهلل وحّبه الرحيم. ففي حياته الزوجية، عا�س هو�سع 
اأّنها  النبي و�سًعا ماأ�ساوّيا. فهو اأحّب زوجته وظّل يحّبها، مع 
اأّنه ت�رّشف  خانته. هكذا، اهلل-الزوج يحّب دائما �سعبه، ولو 
ل  الذي  كالإن�سان،  اهلل  لي�س  اخلائنة.  الزوجة  تت�رّشف  كما 
يعرب  فهو  الأحيان.  من  كثري  يف  يغفر  ول  املغفرة  اإىل  مييل 
عن ا�ستعداده الكامل والدائم للرحمة واملغفرة ويقول ل�سعبه: 
"كيف اأهجرك يا اأفرائيم؟... قد انقلب يّف فوؤادي وا�سطرمت 
اأح�سائي... اإيّن اأنا اهلل ل اإن�سان، اإيّن القدو�س يف و�سطك فلن 
اآتي �ساخًطا" )هو�سع 11: 8-9(. وهذه هي اخلامتة الرائعة حلّب 
اهلل الرحيم: "واأخطبك يل لالأبد، اأخطبك بالرّب واحلق والراأفة 
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 :2 )هو�سع  الرّب"  فتعرفني  بالأمانة،  يل  واأخطبك  واملراحم 
.)22-21

وباخت�سار، فاإذا ما توّقفنا عند العهد القدمي، فاإّن جميع   
اأ�سفاره تبنّي بو�سوح اأّن اهلل هو اإله احلّب والرحمة، اإله قريب 
من اأبنائه الب�رش. اإّن �سّدة غ�سبه على اخلطيئة واخلاطئ نف�سها، 
الرحيم  بحّبه  تذّكران  الب�رش،  يقرتفها  التي  لل�رشور  وعقابه 
التاريخية  الكتب  اأّن  كما  وتوبته.  اخلاطئ  خلري  والروؤوف، 
اأمثلة ل ح�رش لها لرحمة اهلل، من  والكتب احلكمية، تقّدم لنا 
ملمو�سة.  اأحداث  خالل  من  خا�ّس  وب�سكل  التعاليم  خالل 
وهذه ال�سهادات �سواء اأكانت فردّية اأو جماعّية تتعّلق ب�سعب 
اأّما  لقريبه،  الإن�سان  "رحمة  لأّن  الأر�س،  �سعوب  وبكّل  اهلل 

رحمة الرّب لكّل ذي ج�سد" )ي�سوع بن �سرياخ 18: 13(.
ذكر  فيها  ياأتي  التي  الن�سو�س  بجميع  ال�ست�سهاد  بدل   
هذه  عليها  تنطوي  التي  املعاين  دقائق  نلتقط  �سوف  الرحمة، 
الكلمة. وهذه املعاين تربز من خالل ال�سياقات التي تبنّي موقف 
اأّن  نرى  املجال،  اإليه. ويف هذا  يتو�ّسل  الذي  الإن�سان  من  اهلل 
لأّنه  بحّب  معه  يت�رّشف  وبالتايل  ل�سعبه  اأًبا  لكّونه  رحيم،  اهلل 
ابنه )راجع خروج 4: 22(. اإّنه يرى بوؤ�سه وي�سمع �رشاخه وينزل 
لتحريره )راجع خروج 3: 7-8(. اإّنه اهلل الرحيم، لأّنه يغفر ل�سعبه 
ولكّل موؤمن يتوب عن خطيئته ويعود اإليه )مزمور 103: 4-3(. 

اإّن اهلل رحيم، لأنه يخّل�س من ال�رّش املادّي ومن ال�رّش الأخالقّي، 
)راجع  اخلطاأة  قيود  ويحّل  بال�سطرابات  امل�سابني  ويخّل�س 
مزمور 146: 7-9(. ولهذا، فاإّنه "ل ي�سّدد غ�سبه لالأبد لأّنه يحّب 

الرحمة. �سيعود فرياأف بنا ويدو�س اآثامنا" )ميخا 7: 19-18(.
الديّان  اأي�سا  اهلل  األي�س  ولكن  نت�ساءل:  اأن  الطبيعي  ومن   
يدعو  فاإّنه  ولهذا،  �سحيح،  هذا  العدل؟...  وكّلّي  الأعلى 
اخلطيئة خيانة حلّبه وعهده، ويطّبق العدل باأ�سكال متعّددة: تنبيه 
الهتداء،  اإىل  الدعوة  العقوبات،  بالويالت،  الإنذار  اخلاطئ، 
املغفرة. ولكّنه يطّبق كّل هذا من منطلق احلّب والرحمه: "حّي 
اأن  بل  ال�رشير،  ميوت  اأن  هواي  لي�س  الرّب،  ال�سّيد  يقول  اأنا، 
ال�سدد،  هذا  ويحيا" )حزقيال 33: 11(. ويف  يرجع عن طريقه 
يالحظ البابا القدي�س يوحنا بول�س الثاين يف ر�سالته "يف الرحمة 
العدالة  اإىل  بالن�سبة  و�سمّوها  املحّبة  اأولوّية  "تتجّلى  الإلهية": 
متام  الرحمة،  يف  كّله(  الوحي  ميّيز  ما  )وهذا  عليها  وتقّدمها 
التجّلي... فالرحمة اإذن تختلف عن العدالة لكّنها ل ت�ساّدها" 
يتاأّمل  وهو  فرن�سي�س،  البابا  يقول  الجتاه،  هذا  ويف   .)4 )رقم 
من  امل�سيح  ي�سوع  موقف  يف  يتجّلى  الذي  الرحيم  احلّب  يف 
بعبودية  للمثقلني  بالن�سبة  التحّرر  الآن  اهلل  ِبُرّ  "ي�سبح  اخلطاأة: 
اخلطيئة وكّل تبعاتها. اإن ِبَرّ اهلل هو مغفرته )راجع مزمور 51: 11 ـ 

16(" )رقم 20(.
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منطق  الن�سان يف  من  اهلل  يتطّلبه  ما  يندرج  الإطار،  هذا  ويف 
كمثالنا"  �سورتنا  على  الإن�سان  "لن�سنع  اخللق:  اهلل يف  قاله  ما 
اأّن الإن�سان، على مثال اهلل الرحيم  )تكوين 1: 26(. وهذا يعني 
دائما جتاه الإن�سان، عليه اأن يكون رحيًما جتاه �سبيهه. ولهذا، 
فاإّن اهلل يربط بني حمبة اهلل وحمبة القريب. فالو�سية الأوىل هي: 
"اأحبب الرّب اإلهك بكّل قلبك وكّل نف�سك وكّل قوتك" )تثنية 
ال�سرتاع 6: 5(؛ والثانية: "اأحبب قريبك حّبك لنف�سك" )الأحبار 
به:  يت�سّبه  اأن  الإن�سان  من  اهلل  يطلب  اأكرث،  وبدّقة   .)18  :19

"كونوا قّدي�سني لأيّن اأنا قّدو�س" )الأحبار 11: 45(.
الو�سايا،  بهذه  اجلديدة،  ال�رشيعة  يف  نف�سه،  ي�سوع  ويذّكر 
)راجع متى 22: 40-37(.  ال�رشيعة والأنبياء  اأّنها خال�سة  ويوؤّكد 
الإلهية  ال�سورة  عي�س هذه  ي�ستطيعوا  مل  ذريته  وكّل  اآدم  ولأّن 
فيهم، ب�سبب �سعفهم وخطيئتهم، فاإّن اهلل، عند ملء الأزمنة، 
"�سعاع جمده و�سورة  يظهر من خالله  الوحيد كي  ابنه  اأر�سل 
الرحيم،  حلّبه  احلّية  وال�سورة   ،)3  :1 العربانيني  )اإىل  جوهره" 

والنموذج الكامل لهذا احلّب جتاه اهلل وجتاه الب�رش.

ي�ضوع هو وجه الآب الرحيم
ومعّلم الرحمة ومنوذجها

ال�سنة  فيها  يعلن  التي  فرن�سي�س،  البابا  براءة  حملت   
هو  ي�سوع  نعم،  الرحمة".  "وجه  عنوان  ال�ستثنائّية،  اليوبيلّية 
ي�سوع  على  النظر  "بتثبيت  املنظور:  غري  لالآب  املرئي  الوجه 
الأقد�س"  الثالوث  حمّبة  نفهم  اأن  ميكننا  الرحيم،  وجهه  وعلى 
اهلل  رحيم،  حّب  اهلل   .)16  .8  :4 يوحنا   1( حمّبة"  "اهلل   .)8 )رقم 
رحمة، و"البن الوحيد الذي يف ح�سن الآب هو الذي اأخرب 
عنه" )يوحنا 1: 18(. مبا اأّن ي�سوع هو "�سورة الآب غري املنظور" 
)قول�سي 1: 15(، فاإّنه يجيب – وبحّق – على �سوؤال فيلب�س "يا 
رّب، اأرنا الآب"، بقوله: "من راآين راأى الآب" )يوحنا 14: 9(. 
وهذا ما جعل القدي�س بول�س، ومعه اجلماعة امل�سيحية الأوىل 
باأ�رشها، يقف �ساجًدا ويتاأّمل، بكّل م�ساعر ال�سكر، يف خمّطط 
خمّل�سنا  اهلل  لطف  ظهر  "فلّما  غوره:  ُي�سرب  ل  الذي  اهلل  حّب 
وحمّبته للب�رش، مل ينظر اإىل اأعمال بّر عملناها نحن، بل على قدر 
رحمته خّل�سنا بغ�سل امليالد الثاين والتجديد يف الروح القد�س" 

)طيط�س 3: 5-4(.
لي�س ي�سوع جمّرد روؤيا �سماوية هلل، كتلك الروؤيا التي ظهر   
املرئّي  غري  ال�سوت  جمّرد  ولي�س  القدمي؛  العهد  يف  لالآباء  فيها 
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فقط  لي�س  القدمي؛ وهو  العهد  اأنبياء  مع  احلال  كان  لالآب كما 
خالل  من  العجائب  ت�سنع  التي  �سيء  كّل  على  القادر  اهلل  يد 
اهلل  �سالح  هو  بالأحرى،  ي�سوع،  اإّن  والقّدي�سني.  الأنبياء 
ب�رًشا، وبالتايل فهي مرئية  اأ�سبحت  التي  اإّنه رحمته  املتج�ّسد، 
اهلل  اإّنه  لل�سعفاء واخلطاأة.  وتغفر  وتعّزي،  لت�سفي،  وملمو�سة، 
الرحيم الذي اأ�سبح واحًدا مّنا، لأّن "الكلمة �سار ب�رًشا و�سكن 
ول  الرحمة.  عن  يحّدث  فيه  �سيء  "كّل   .)14  :1 )يوحنا  بيننا" 
�سيء فيه خال من الراأفة" )رقم 8(. اإّننا جند اأروع تعبري عن هذه 
احلقيقة ال�سامية يف مقطع من الر�سالة اإىل العربانيني: "فلّما كان 
م�ساركة  اأي�سا  هو  �ساركهم  واللحم،  الدم  يف  �رشكاء  الأبناء 
العبودية...  الذين ظّلوا طوال حياتهم يف  تاّمة... لكي يحّرر 
ليكون  �سيء،  كّل  يف  لإخوته  م�سابًها  يكون  اأن  عليه  فحّق 
ال�سعب"  خطايا  فيكّفر  اهلل  عند  موؤمَتنا  رحيًما  كهنة  عظيم 
اإخوته،  نحن  لنا  خلال�سه  وحتقيًقا   .)17-14  :2 العربانيني  )اإىل 
بالقول  الآب  الأر�سية، رحمة  حياته  طيلة  ي�سوع،  اأظهر  فقد 
على  طّبق  العلنّية،  حياته  بداية  ومنذ  واملعجزات.  والعمل 
الرّب علّي،...  "روح  اأ�سعيا:  النا�رشة كلمات  نف�سه يف جممع 
.)19-18  :4 )لوقا  الرّب"  عند  ر�سا  �سنة  لأعلن  واأر�سلني... 
يظهر ي�سوُع حّب اهلل الرحيم قبل كّل �سيء بتعليمه، الذي   
الذاتية  ال�سورة  ت�سّكل  التي  الإجنيلّية،  التطويبات  يف  خّل�سه 
املنظور. ويف  غري  الآب  �سورة  بدوره،  هو،  والذي  لي�سوع، 

"طوبى  تقول:  التي  الرابعة  التطويبة  تتجّلى  التطويبات،  قلب 
نقارن  اأن  ميكن  وهنا   .)7  :5 )متى  ُيرحمون"  فاإّنهم  للرحماء، 
هذه التطويبة مع غريها )راجع متى 5: 3-12(. اإذا اعتربنا اأّن كّل 
ُيقال  التي  اجلماعة  اإىل  ي�سري  الأول  ق�سمني،  اإىل  ُتق�سم  تطويبة 
املالحظ  ال�سعادة. ومن  �سبب هذه  اإىل  والثاين  "طوبى"،  عنها 
نف�سها.  الرحمة  هي  وحَدها  الرحماء  تطويبة  مكافاأة  اأّن  هنا 
يرثون  )الفقراء  مقابلة  مكافاأة  اإىل  التطويبات  باقي  ت�سري  بينما 
الأر�س، املحزونون ُيعزون، اجلياع والعطا�س ي�سبعون، األخ(، 
فاإّن تطويبة الرحمة ِتِعد بالرحمة عينها. فالذي يعي�س الرحمة، 
عليها.  يح�سل  ل  يعي�سها،  ل  ومن  اهلل.  رحمة  على  يح�سل 

فالرحماء يعي�سون، منذ الآن، حياة اهلل بالذات، وهي رحمة.
يف  يقول  عندما  يعقوب،  القدي�س  عليه  يوؤّكد  ما  وهذا   
فالرحمة  يرحم،  مل  ملن  فيها  رحمة  ل  الدينونة  "لأّن  ر�سالته: 
يقوم  ل  التعابري،  بهذه   .)13  :2 )يعقوب  بالدينونة"  ت�ستخّف 
يعقوب الر�سول اإل با�ستعادة تعليم ي�سوع نف�سه، عندما حتّدث 
عن الدينونة الأخرية. فِلَمن عا�سوا الرحمة، يقول الديّان العادل 
والرحيم: "تعالوا يا َمن باركهم اأبي" )متى 25: 34(، بينما يقول 
ملن مل ميار�سوا الرحمة: "اإليكم عّني يا مالعني" )متى 25: 41(. 
�سيتمّتعون  الآب،  برحمة  يت�سّبهون  الذين  امل�سيح،  تالميذ  اإّن 
بالرحمة الأبدية. فما عليهم، اإًذا، اإل الت�سّبه بالآب، الذي يحّب 
على  �سم�سه  "يطلع  الذي  هو  للجميع،  اخلري  وي�سنع  اجلميع 



21الرحمة الإلهّية20 من اهلل الرحيم اإىل الب�رش الرحماء

الأ�رشار والأخيار وُينزل املطر على الأبرار والفّجار" )متى 5: 45(.
الإلهي:  املعّلم  قول  �سمّوه يف  قمة  اإىل  التعليم  ي�سل هذا   
ال�سماوي رحيم" )لوقا 6: 36(.  اباكم  اأّن  كما  رحماء  "كونوا 
"اأمثال  با�سم  امل�سيحي  التقليد  يعرفها  التي  الثالثة،  الأمثلة  اأّما 
الرحمة"، اأي اخلروف ال�سال، والدرهم املفقود، والبن ال�ساّل 
)راجع لوقا 15: 1-32(، وكذلك مثل امللك والعبد )راجع متى 18: 
23-35(، فاإّنها تعّلم اأّن تلميذ ي�سوع الأمني مدعّو اإىل اأن يّتخذ 
اإىل  جتذب  وحَدها  هي  ال�سماوي.  الآب  رحمة  من  منوذجه 
"مالئكة  ال�سماء" واأمام  "الفرح يف  التوبة، وهي وحَدها متنح 

اهلل" )لوقا 15: 7. 10(. هي وحَدها تفتح اأبواب ال�سماء.
يف هذه احلالة، ميكن اأن يت�ساءل املرء: ملاذا ي�ستعمل ال�سّيد   
قّلة رحمة.  قا�سية وتنّم عن  تبدو  الأناجيل كلمات  امل�سيح يف 
على �سبيل املثال، تاأنيبه ال�سديد لبطر�س: "ان�سحْب! ورائي! يا 
�سيطان، فاأنت يل حجر عرثة" )متى 16: 23(، وكذلك الكلمات 
احلاّدة لبع�س فئات الفري�سّيني والكتبة، التي تبداأ بكلمة "الويل 
لكم..." )متى 23: 13-29(، وبع�س الألقاب التي تبدو لنا غري 
معهودة ول لطف فيها، ل بل هي قا�سية، والتي يبدو وكاأّنها 
الأنبياء،  لغة  �سوء  يف  هذا  كّل  قراأنا  اإذا  الرحمة؟  مع  متناق�سة 
التي تت�سّمن، يف الوقت عينه، حتذيًرا واإعالًنا، ميكن اأن نرى يف 
اأقوال ي�سوع هذه تدّخالت قلب رحيم، يريد اأن يذّكر م�ستمعيه 
ويدعوهم اإىل فح�س �سمائرهم واخلروج من كربيائهم وتربير 

وتنقيهم.  تغمرهم  كي  اهلل  لنعمة  املجال  فيف�سحوا  ذواتهم، 
وهذا ما يظهر يف اأق�سى كلماته للفري�سّيني والكتبة: "الويل لكم 
النعنع  ُع�رْش  توؤّدون  فاإّنكم  املراوؤون،  والفري�سّيون  الكتبة  اأيها 
اأهملتم اهّم ما يف ال�رشيعة: العدل  وال�سمرة والكّمون، بعدما 
به من دون  تعملوا  اأن  والرحمة والأمانة. فهذا ما كان يجب 
اأن تهملوا ذاك" )متى 23: 23(. كما نرى، يعترب ي�سوع "العدل 
والرحمة والعدالة" اأّنها اأمور يجب العمل بها، لأّنها و�سايا اهلل 

ال�سامية، وهي قلب كّل عمل اآخر.
ولهذا ال�سبب بالذات، اأراد ي�سوع اأن تكون املغفرة قّمة   
تعبرينا عن الرحمة. فقد عّلم بو�سوح، يف جوابه لبطر�س، اأّن 
تالميذه يجب اأن ي�ساحموا "ل �سبع مرات، بل �سبعني مرة �سبع 
مرات" )متى 18: 21(، اأي دائًما. يدعو ي�سوُع بطر�س اإىل جتاوز 
مقيا�ًسا  لبطر�س  تبدو  التي  "ال�سبع مرات" )متى 18: 21(  معيار 
وا�سًعا و�سخًيا، ل بل ُمفرًطا. يكّرر بو�سوح ويجيب بحزم اأّن 
مقيا�س املحبة هو اأن نحّب بال قيا�س، لأّن هذا هو املقيا�س الذي 
ي�ستعمله اهلل يف تعامله مع اخلطاة. األي�س هذا هو تعليم ي�سوع 
الذي �سّمنه "ال�سالة الربية"، حيث نطلب: "اأعفنا من خطايانا، 
فاإننا نْعفي نحن اي�سا كّل ّمن لنا عليه" )لوقا 11: 4(؟ وهذا �سدى 
لتطويبة الرحمة، حيث يعّلم ي�سوع اأّننا جنتذب مغفرة الآب اإذا 
كّنا قادرين على املغفرة. وبكلمة ب�سيطة وعميقة، يحّث ي�سوع 
اإذا  �رشًطا:  ي�سع  فهو  )لوقا 6: 37(.  لكم"  ُيغَفر  "اغفروا  قائال: 
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�ساحمَت اأنت، ي�ساحمك اهلل. اإًذا، ميكن القول اإّن املغفرة يقابلها 
وعٌد باخلال�س وال�سماء.

قّط  ير�سخ  مل  فهو  ي�سوع،  ت�رّشفات  اإىل  بالن�سبة  اأّما   
ل�سغوطات تالميذه الذين طلبوا "ناًرا من ال�سماء تنزل وتاأكلهم" 
اإليهم.  وي�ستمعوا  ي�ستقبلوهم  اأن  يريدوا  مل  ملن   )54  :9 )لوقا 
وانتهرهما"  ي�سوع  "التفت  وينتهرهم:  فيهم  ي�سوع  فيحّدق 
)لوقا 9: 55(، كما ي�سري لوقا يف اإجنيله. اإّن مواقفه ال�سامتة اأمام 
اأع�ساء جمل�س الكهنة الذين كانوا ي�سكونه )راجع متى 26: 63(، 
واأمام هريود�س الف�سويّل )راجع لوقا 23: 19(، واأمام اجلنود الذين 
-16  :15 لوقا  )راجع  ويجلدونه  منه  وي�سخرون  ي�رشبونه  كانوا 

20؛ يوحنا 19: 1(، ت�سري كّلها اإىل رحمته غري املحدودة جتاههم. 
ي�ستطيع  اأّنه  يعتقد  َمن  �سمري  اإىل  ودعوة  تذكري  هو  فال�سمت 
اأن ي�سيطر على العامل بالقّوة وال�سلطة. وحتى عندما قّبله يهوذا 
اإذ  واملغفرة،  للرحمة  قلبه  يغلق  مل  ي�سوع  فاإّن  واللئيم،  اخلائن 
له  ليبنّي   ،)50  :26 )متى  الأخرية  اللحظة  حتى  "�سديًقا"  دعاه 
ا�ستعداده للمغفرة وحتى يحّرك اأوتار روحه قدر الإمكان. اإن 
�ساحب القلب املليء بالرحمة وحَده يدعو "�سديًقا" َمن خانه!

ولكّن قّمة حّب ي�سوع، "وجه رحمة الآب"، وقّمة حّبه   
ا يف �ساعات اآلمه وموته على ال�سليب  الرحيم، جتّلت خ�سو�سً
ي�سوع  كلمات  من  يتاّثر  ل  قلب  اأيُّ  اخلطاة.  نحن  اأجلنا  من 
الـُم�رشف على املوت، والتي ي�ساأل فيها الآب اأن يغفر ل�سالبيه 

)حينذاك ويف كّل زمان ومكان(: "يا ابِت اغفر لهم، لأّنهم ل 
يعلمون ما يفعلون" )لوقا 23: 34(؟ ويطيب لنا اأن نفّكر اأّن لفتة 
من  فطلب  اليمني،  ل�ّس  بها  تاأّثر  التي  هي  هذه  الرحيم  احلّب 
يف  والتائب  اخلاطئ  الفقري  هو  ملكوته،  يف  يذكره  اأن  ي�سوع 
 .39  :23 لوقا  )راجع  حياته  من  والأخرية  احلا�سمة  اللحظة  هذه 
ا اإّن هذه الكلمات اخرتقت اآذان يوحنا  43(. وميكن القول اي�سً
دليل ومنوذج  اأّنها  را�سخة يف ذاكرتهما، على  ومرمي، وبقيت 
"اأّم الرحمة وملجاأ اخلطاأة"، ويوحنا  حلياتهما. فمرمي �ستكون 

�سيكون ر�سوَل املحّبة.
اأخرًيا، ل يرتّدد ي�سوع يف اجرتاح املعجزات، عندما يتاّثر   
ل اأن  من بوؤ�س الب�رش وتتحّرك اأح�ساوؤه، ل بل يبدو وكاأّنه يف�سّ
ياأخذ هو نف�سه املبادرة لتدّخل عجائبي. اإّن هذا التاّثر ناجم عن 
اإىل  يوؤّدي  ما  وهذا  النا�س،  لآلم  م�ساركته  وعن  رحيم،  قلب 
الرغبة يف تخفيف بوؤ�س الب�رش، اجل�سدّي والروحّي. لي�س هذا 
ال�سعور عابًرا، ولكّنه م�ساركة دائمة، اإذ نقراأ يف الإجنيل: "راأى 
رازحني،  تعبني  كانوا  لأّنهم  عليهم  ال�سفقة  فاأخذته  اجلموع 
كغنم ل راعي لها" )متى 9: 36(. ولهذا، ير�سل عملة اإىل ح�ساده. 
اإليه )راجع  مون  ُيقدَّ الذين  لهذا، يعّلمهم. لهذا، ي�سفي املر�سى 
متى 14: 14؛ 15: 30-31(، ويعيد ال�سحة للرُب�س )راجع مرق�س 1: 
42؛ لوقا 17: 11-19(، ويكرّث اخلبز للجائعني )راجع متى 14: 15-

21؛ 16: 32-38(. اإّن كلمة "اأ�سفق" من الكلمات التي كثرًيا ما 
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ترتّدد يف الأناجيل )راجع متى 15: 32؛ 18: 21؛ 20: 34؛ مرق�س 1: 
41؛ 6: 34؛ 8: 2، األخ(.

ي�سعر ي�سوع بال�سفقة على الأم الأرملة التي تبكي ملوت   
ابنها الوحيد، ومن غري اأن تطلب من ي�سوع اأّي �سيء، يبادر هو 
ويعيد اإليه احلياة )راجع لوقا 17: 11-17(. وقد اأ�سفق اأي�سا على 
الغرباء، وذلك عندما ا�ستمع، على �سبيل املثال، لطلب الفنيقّية 
ال�سورية، ف�سفى ابنها الذي م�ّسه ال�سيطان )راجع مرق�س 7: 24-
املم�سو�س وحّرره  الع�رش،  املدن  �سفى، يف  عندما  واأي�سا   ،)30
الر�ساله:  بهذه  وكّلفه  اخلبيث يف جريا�سا،  الروح  �سال�سل  من 
"اإذهب اإىل بيتك اإىل ذويك، واأخربهم بكّل ما �سنع الرّب اإليك 
وبرحمته لك" )مرق�س 5: 19(، وكذلك ميكن النظر اإىل معجزة 
اإحياء العازر معجزة اإحياء العازر يف اإطار تعاطف ي�سوع. فهو 
ي�سارك مرمي ومرتا اختيه اأملهما وبكاءهما على اأخيهما. يذكر 
نف�سه"  وا�سطربت  �سدره  "جا�س  ي�سوع  اأّن  مّرتني  الإجنيل 
)يوحنا 11: 33. 38(، و"دمعت عينا ي�سوع" )يوحنا 11: 35(. لقد 

كان ي�سوع جلميع هوؤلء وجه الآب الرحيم.

امل�ضيّحون مدعّوون اإىل اأن "يكونوا رحماء كالآب"

كان  اإذا  الرحمة؟  يعي�سوا  اأن  امل�سيحّيون  ي�ستطيع  كيف   
قال هو  به، كما  ويت�سّبه  امل�سيح  يتبع  َمن  امل�سيحي هو  تعريف 
نف�سه: "تعال فاتبعني" )مرق�س 10: 21(، وقال اأي�سا: "قد جعلُت 
اإليكم"  �سنعت  ما  اأي�سا  اأنتم  لت�سنعوا  قدوة  نف�سي  من  لكم 
)يوحنا 13: 15(، فمن الوا�سح اأّن امل�سيحي اأي�سا مدعّو اإىل عي�س 
الرحمة كما عا�سها ي�سوع. والتعليم الأو�سح واملوؤّثر يف هذا 
اإّن  لوقا 10: 37-29(.  )راجع  الرحيم  ال�سامرّي  مثل  هو  املجال 
ال�سامرّي الرحيم، الذي يقّدمه ي�سوع على اأّنه �سورة له، و�سل 
 :10 )لوقا  عليه"  فاأ�سفق  "وراآه  الطريق  قارعة  على  اجلريح  اإىل 
33(. ومن امل�ساعر ينتقل اإىل العمل: يعتني به، وي�سّمد جراحه، 
اإىل  الأولّية. ويختم ي�سوع بدعوة تالميذه  له اخلدمات  ويقّدم 
الت�سّبه بال�سامرّي الرحيم: "اذهب فاعمل اأنت اأي�سا مثل ذلك" 
اإذ  نف�سه،  بالعمل  قام  واأن  �سبق  نف�سه  وي�سوع   .)37  :10 )لوقا 
واأي�سا، يف خامتة  املتاأمّلة وعالج جراحها.  الب�رشّية  على  انحنى 
مثل العبد عدمي الرحمة، يقول ي�سوع لكّل واحد مّنا: "فما كان 
يجب عليك اأنت اأي�سا اأن ترحم �ساحبك كما رحمتك اأنا؟" 

)متى 18: 33(.
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وباخت�سار، فقد اأعطى ي�سوع برنامج حياة بقوله: "كونوا   
تنطبع  كلمة  اإّنها   .)36  :6 )لوقا  رحيم"  اأباكم  اأّن  كما  رحماء 
ا برنامج حياة  مبا�رشة يف الذهن وي�سعب ن�سيانها. ولكّنها اأي�سً
لي�س من امل�ستحيل تطبيقها، لأّن ي�سوع ل يطلب امل�ستحيل من 
الإن�سان، بل يوؤّكد اأّن "َمن ثبت يّف وثبّت فيه فذاك الذي يثمر 
"كما" الواردة يف  الكلمة  اإّن هذه  كثرًيا" )يوحنا 15: 5(.  ثمًرا 
لوقا 6:36، ت�سري، يف الوقت عينه، اإىل امل�سافة غري املحدودة 
ا اإىل تقّرب الإن�سان التدريجّي من  بني اهلل والن�سان، ولكن اأي�سً
اهلل، عندما يعقد العزم اأن ي�سري بحزم يف طرق الرّب. وهذا ما 
ي�رشحه لنا القدي�س بول�س بناء على خربته ال�سخ�سّية، كما ورد 
يف الر�سالة اإىل اأهل فيلبي: "ل اأقول اإيّن ح�سلُت على ذلك اأو 
اأدركُت الكمال، بل ا�سعى لعّلي اأقب�س عليه... اأن�سى ما ورائي 
واأمتّطى اإىل الأمام، فاأ�سعى اإىل الغاية" )فيلبي 3: 12-14(. يف هذه 
�سعى،  افعال:  ثالثة  خالل  من  باهلل  نت�سّبه  كيف  يعّلمنا  الآية، 
م�ستمّرة  م�سرية  اإىل  ت�سري  التي  الهدف...،  نحو  �سار  رك�س، 

تقود اإىل "الراحة الإلهية" )اإىل العربانيني 4: 11-9(.
التعريف(. وما  األ  )مع  الغاية  بل  الرحمة غاية، ل  تبقى   
علينا اإل اأن ن�سعى للو�سول اإليها �سعيا حثيًثا، فن�سبح اأكرث �سبًها 
فيلبي  اأهل  اإىل  بول�س  القدي�س  يكتب  ال�سدد،  هذا  ويف  باهلل. 
داعًيا اإيّاهم اإىل اأن يت�سّبهوا بي�سوع، حيث يقول: "فليُكن فيما 

ا يف امل�سيح ي�سوع" )فيلبي 2: 5(،  بينكم ال�سعور الذي هو اأي�سً
باهلل  اإًذا  "اقتدوا  قائال:  وال�رشاحة  الو�سوح  من  مبزيد  ويحّثهم 
�ساأن اأبناء اأحّباء" )اأف�س�س 5: 1(. ويتابع خطابه مبا�رشًةمبّينا التطبيق 
امل�سيح  �سريَة  املحّبة  يف  "�سريوا  ي�سوع:  خطى  على  العملي، 
الذي اأحّبنا وجاد بنف�سه لأجلنا قرباًنا وذبيحًة هلل طّيبَة الرائحة" 
)اف�س�س 5: 2(. وعلى نف�س اخلط، ي�سري القدي�س يوحنا، ر�سول 
ابنه  باإر�ساله  لنا  الآب  حّب  و�سف  اأن  فبعد  والرحمة.  احلّب 
من اأجل خال�سنا، يختم بنف�س املنطق امل�سيحي، منطق الت�سّبه، 
احلّب  هذا  اأحّبنا  قد  اهلل  كان  اإذا  الأحباء،  "اأّيها  يقول:  حيث 

ا" )1 يوحنا 4: 11(. فعلينا نحن اأن يحّب بع�سنا بع�سً
اأبطال  ولكّنهم  مثلنا،  ب�رش  وهم  القّدي�سني،  مثال  اإّن   
اأكرث منا، يوؤّكد لنا اأّنه من املمكن اأن نكون "رحماء كالآب". 
حياته  قّدم  ا�سطفان�س،  القدي�س  الأول،  امل�سيحي  فال�سهيد 
و�رشخ  لراجميه،  غفر  اإذ  الرحيم،  ي�سوع  بحّب  ُمت�سبِّها 
باأعلى �سوته: "يا رّب، ل حت�سب عليهم هذه اخلطيئة" )اأعمال 
ال�سهداء،  من  املاليني  مثاله، جند  وبعده، وعلى  الر�سل 7: 60(. 
الذين قّدموا حياتهم للم�سيح حتت  املعروفني وغري املعروفني، 
عالمة املغفرة املليئة بالرحمة. من بني الأمثلة املعروفة يف اأيامنا 
احلا�رشة، يتمّيز القدي�س ماك�سيميليان كولبي. لقد مار�س هذا 
واختتمها  والروحّية،  اجل�سديّة  الرحمة  حياته،  طيلة  القّدي�س، 
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يف   1941 عام  ترّبع،  عندما  الرحيم  لالآب  حياته  قّدم  باأّن 
مع�سكر العتقال النازي او�سفيت�س، باأن يكون بديال لرّب اأ�رشة 
دفًة قرعة املوت. فقد طلب من ال�سّجان  بريء وقعت عليه �سُ

ا عنه. اأن ميوت هو عو�سً
اآلم  يتكّبدوا  مل  الذين  القدي�سني،  من  الكثري  وثّمة   
ال�ست�سهاد اجل�سدي، ولكّنهم قّدموا هلل ا�ست�سهادهم الروحّي. 
ي�سري البابا فرن�سي�س، يف براءته، اإىل "الذين جعلوا من الرحمة 
الر�سولة  اإىل  خا�س  بنوع  الفكر  ويّتجه  احلياة.  يف  ر�سالتهم 
لنا  فلت�سَفْع  كوفال�سكا.  فاو�ستينا  القدي�سة  للرحمة،  العظيمة 
هي التي ُدعيت للدخول يف اأعماق الرحمة الإلهية" )رقم 24(. 
عام  كتبت  التي  ي�سوع،  للطفل  تريزا  القدي�سة  هو  اآخر  ومثال 
تقول:  حيث  الرحيم"،  للحّب  ذاتها  "تقدمة  �سالة   1895
فعل حّب كامل، اأقّدم ذاتي ذبيحًة  العي�س يف  من  اأمتّكن  "كي 

حلّبك الرحيم، طالبة منك اأن اأ�سبح �سهيدة حّبك، يااإلهي!".
وطلبوا  الرحيم،  ي�سوع  بقلب  ت�سّبهوا  قّدي�سون  وثّمة   
ا الأبعد  اأن ُيظهر رحمته الالمتناهية جتاه اخلطاأة، خ�سو�سً منه 
من  وهو  با�سيو�س،  الأنبا  املثال،  �سبيل  على  ع�سياًنا.  والأكرث 
اأوائل رهبان ال�سحراء، كان يتو�ّسل اإىل ي�سوع من اأجل يهوذا 
ال�سخريوطي. فظهر له الرّب وقال له: "يا با�سيو�س، من اأجل 
وا�سل  القدي�س  ولكّن  خانني؟".  اأّنه  تعرف  األ  ُت�سّلي؟  َمن 

ال�سالة والتاأمّل من اأجل هذا التلميذ اخلائن، فقال له الرّب: "يا 
القدي�سة كاترينا  اأّما  اأ�سبحَت مثلي يف احلّب".  با�سيو�س، لقد 
ال�سيانّية، فقد �ُسمَعـْت يوًما تتلو هذه ال�سالة الواثقة واجلريئة: 
"يا رّب، كيف ا�ستطيع اأن اأكون را�سية ما دامت واحدة من هذه 
النفو�س املخلوقة على �سورتك ومثالك تهلك اأو تفلت من بني 
يدّي؟ ل اأريد لأحد من اأخوتي املرتبطني بي بالطبيعة اأو بالنعمة 
اأن يهلك. ل اأريد اأن ُيهلكها العدّو القدمي، بل اأن تربحها اأنت 
ملدح ا�سمك ومتجيده. من الأف�سل يل اأن يخل�سوا جميعا واأن 
اأتقّبل اأنا وحدي عذاب جهنم )مع احلفاظ على املحّبة(، من اأن 
اأّي من  بينما يكون اجلميع يف جهنم.  الفردو�س  اأنا يف  اأكون 
فاأجابها  الثانية؟".  اأم  اأعظم، الأوىل  احلالتني  تقّدم لك متجيًدا 
الرّب: "اإن املحّبة ل ميكن اأن تكون يف جهنم، لأّن املحّبة تدّمر 
تكون  اأن  من  ذاتها  تدّمر  جهنم  ندع  اأن  الأف�سل  من  جهنم. 
فيها املحّبة". فقالت عندها: "اإذا �سمحْت حقيقُتك وعدلك، 
الآن  األ تدخلها من  الأقل  اأو على  ر،  ُتـدمَّ اأرى جهنم  اأن  اأوّد 
على  ولكّني  حمبتك،  اأفقد  اأن  اأريد  ل  واحدة.  نف�ٌس  و�ساعًدا 
يدخلها  فال  اأغلقها،  لكي  جهنم  فوهة  يف  اأُو�سع  اأن  ا�ستعداد 
يخل�س  الطريقة  بهذه  اإذ  الر�سى،  كّل  ير�سيني  ما  فهذا  اأحد. 

جميع اإخوتي".
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الرحمة يف اأبعادها الجتماعيّة

�سّلطنا ال�سوء حتى الآن على الُبعد ال�سخ�سي للرحمة، اأي   
كف�سيلة يجب اأن يعي�سها كّل م�سيحّي يف تعامله مع القريب. 
نربز  اأن  احلايّل،  وقتنا  ا يف  مبكان، خ�سو�سً الأهمّية  من  ولكن 
ا الُبعد الجتماعي للرحمة، مبعنى اأّن املجتمع نف�سه يجب  اأي�سً
ا دور يف  اأن ميار�س هذه الف�سيلة اأو هذه القيمة. فللرحمة اأي�سً
وال�رشائح  الفئات  بني جميع  اأّي جمتمع،  املتبادلة يف  العالقات 
ال�سعوب  خمتلف  بني  العالقات  يف  ا  اأي�سً ودور  الجتماعية، 
والقارات. ولالأ�سف ال�سديد، ل بّد من القول اإّن هذا اجلانب 
من الرحمة �سعيف جّدا اليوم، اإذ ت�سود العامَل ما يدعوه القدي�س 
الغنى" )1 يوحنا 2:  العني وكربياء  "�سهوة اجل�سد و�سهوة  يوحنا 
والبحث  املتجرّبة،  ال�سلطة  قّوة  ت�سود  اأخرى،  بكلمات   .)16
الأنايّن عن الغنى، والكربياء الناجم عن �سعور بالعتالء املوهوم. 
وب�رشى  الأنبياء  ر�سالة  ا  خ�سو�سً باأكمله،  املقّد�س  الكتاب  اإّن 
املنافية  والت�رشفات  املواقف  هذه  كّل  يك�سف  ومثله،  ي�سوع 
ا يف هذا  اأي�سً الرحمة،  باإله  الت�سّبه  اإىل  باإحلاح  للرحمة، ويدعو 

املجال احليوي من احلياة الب�رشّية، اأي احلياة العاّمة.
يتمّيز عامو�س، وهو اأول الأنبياء بح�سب العّد التاريخّي،   
بالنتفا�س على املظامل وغياب الرحمة التي تتحّكم بالعالقات 

الب�رشيّة، �سواء بني اأبناء ال�سعب العربّي اأو على م�ستوى العالقات 
"اإّنهم يدو�سون روؤو�س ال�سعفاء على  الدولّية. يقول عامو�س: 
تراب الأر�س وُيحرفون طريق الو�سعاء" )2: 7(. وهذه املظامل 
للقاء  و�سيلة  َتُعد  مل  التي  معناها،  الدينية  الحتفالت  ُتفقد 
وهذا  خال�س.  �رشاب  عن  وللبحث  للمظاهر  فر�سة  بل  اهلل، 
ومل  ونبذتها  اأعيادكم  اأبغ�سُت  "لقد  بو�سوح:  الرّب  يقوله  ما 
َتِطب احتفالتكم" )عامو�س 5: 21(. وهنا تاأتي الدعوة اإىل التوبة 
ينقطع"  ل  كنهر  والرِبّ  كاملياه  احلّق  لَيْجِر  "بل  الجتاه:  وتغيري 
)عامو�س 5: 23( وهذا ما يكّرره اأي�سا �سائر الأنبياء، وعلى وجه 
اأريد  "فاإمّنا  هذه:  الرّب  كلمة  يورد  الذي  هو�سع  اخل�سو�س 
الرحمة ل الذبيحة، معرفة اهلل اأكرث من املحرقات" )هو�سع 6: 6(.

اأّن ي�سوع اأعاد اإىل الأذهان  تذكر الأناجيل اأكرث من مّرة   
يظهر  التناق�س  كان  التي  الظروف  يف  ودائما  الآيات،  هذه 
الفئات،  بع�س  جتاه  والرحمة  بالراأفة  املليئة  مواقفه  بني  فيها 
ومواقف م�ستمعيه اأو ُمّتهميه، الذين كانوا يّتهمونه باأّنه قريب 
ولكّن   .)1  :15 لوقا  11؛   :9 متى  )راجع  واخلطاأة  الع�ّسارين  من 
الفئات  لهذه  رافته وحمّبته  الإعراب عن  ي�رّش على  ي�سوع كان 
ـُّتهمة واملحكوم عليها، والتي  �سة واملنبوذة وامل ال�سعيفة واملهمَّ
فكان  برحمة.  معها  نتعامل  اأن  ت�ستحق  ل  اأّنها  املجتمع  يعترب 
ل  التي  الفئات  وهي  عنها،  ويدافع  الفئات  هذه  من  يقرتب 
-15  :18 لوقا  )راجع  الأطفال  مثل  اهتمام:  اأّي  املجتمع  يعريها 
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�سني، اأمثال برمتاو�س )راجع مرق�س 10:  ـُم�ستعطني  واملهمَّ 17(، وال
46-52(، والع�ّسارين واخلطاة، اأمثال لوي وزّكا وغريهم )راجع 
ـُمعاقني )راجع لوقا 17:  متى 9: 9-13؛ لوقا 19: 1-10(، والرب�س وال
11-19؛ متى 9: 1-8(، والأرامل )راجع لوقا 7: 11-17؛ 21: 1-4؛ 
لوقا 20: 47(، وحتى البغايا واخلاطئات )راجع يوحنا 8: 12؛ لوقا 7: 
36-50(. ويجروؤ اأي�سا على اأن يغفر للمحكوم عليهم وَمن هم 

ة الإعدام )راجع لوقا 23: 43-29(. على من�سّ
يقف ي�سوع يف وجه َمن يّدعون اأّنهم "طاهرون"، فينزوون   
املجتمع  وجه  يف  ا  واأي�سً "طهارتهم"،  على  حفاًظا  غريهم  عن 
الذي ي�سوده "روؤ�ساء الأمم" ويت�سّلط عليه الأكابر )متى 20: 25(، 
ويعّلم ب�رشاحة: "فال يكن هذا فيكم، بل َمن اأراد اأن يكون الأّول 
فيكم، فليكن لكم خادًما... هكذا ابن الإن�سان مل ياأِت لُيخَدم، 
بل ليخُدم ويفدي بنف�سه جماعة النا�س" )متى 20: 24-28(. يعرف 
ي�سوع اأّن الت�سّلط والقمع والظلم هي جتربة الروؤ�ساء. وهو نف�سه 
تعّر�س لهذه التجارب، يف بداية حياته العلنّية، ولكّنه �سمد اأمام 
التي  ـُلك،  وامل وال�سلطة  الغنى  جتربة  الثالث:  ال�سيطان  جتارب 
كانت ُتعترَب مفتاح النجاح. اإّن الأمانة هلل واخل�سوع له، وخدمة 
الإن�سان مبحّبة ورحمة، هي وحَدها الكفيلة باأن تخّل�س الب�رشية. 
لي�س من ال�سهل اأن يكون املرء على ا�ستعداد لقبول تعليم ي�سوع 
واملغفرَة  والطيبَة  اخلدمَة  ال�سائدة  العقلّيُة  تعترب  عندما  وت�رشفاته، 

والرحمَة اأوراًقا خا�رشة ول تقود اإىل النجاح.

الرحمة الإلهية
يف الالهوت وتعليم الكني�ضة

عا�سه  ومّما  الكتابية  املعطيات  من  الكبري  الكّم  هذا  اأمام   
ا من الالهوت والتعليم  امل�سيحّيون يف جمال الرحمة، ننتظر اأي�سً
�سا ُمّت�سعا اأكرب لهذا املو�سوع. ولكّن  الكن�سّي الر�سمّي اأن ُيخ�سّ
احلقيقة هي اأّن الرحمة، رحمة اهلل للب�رش ورحمة الب�رش لبع�سهم 
مّما هو  اأكرث  الرعوّي  الوعظ  الأوفر يف  احلّظ  لها  البع�س، كان 
الر�سمّي.  الكني�سة  وتعليم  الالهوتّي  التفكري  يف  احلال  عليه 
خربة  يف  كبري  حظٌّ  املو�سوع  لهذا  كان  ذلك،   عن  ا  وعو�سً
النفو�س ال�سوفّية، ويف حياة القدي�سني والقدي�سات واأعمالهم.

يتّم  اهلل،  حول  البحوث  يف  ا  وخ�سو�سً الالهوت،  يف   
العناية،  )اخللق،  واأعماله  و�سفاته،  اهلل،  طبيعة  عن  الكالم 
عليه  الرتكيز  اأو  اهلل  اإبراز عدل  نحو  الجتاه  مع  اخلال�س...(، 
ا  اأكرث من اإبراز رحمته اأو الرتكيز عليها. وهذا ما ين�سحب اأي�سً
ـُتعّلقة بي�سوع امل�سيح. عندما نبحث يف طبيعته  على البحوث امل
يتّم  واأعماله اخلال�سية،  واألقابه،  واأعماله،  والإن�سانّية،  الإلهّية 
الرتكيز على الق�سايا الـُمتعّلقة بطبيعة ال�سّيد امل�سيح )خ�سو�سا 
فكان  املختلفة،  الكنائ�س  بني  مو�سع خ�سومات  كانت  واأّنها 
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هّم كّل كني�سة اأن تدافع عن وجهة نظرها( اكرث من اإلقاء ال�سوء 
على اأ�رشاره اخلال�سية، التي كثرًيا ما كانت ُتعترَب اأعماًل تقوّية 
ا اأّن املعاجم  وتعبُّديّة مرتبطة بالأ�رشار. وهنا ميكن اأن نالحظ اأي�سً
الالهوتّية والروحّية، وكذلك املو�سوعات الكبرية، قلياًلما جند 

فيها مو�سوع "الرحمة".
الن�سبي لهذا  اأ�سباب الإهمال  املـُثري درا�سة  قد يكون من   
املو�سوع اأو على الأقّل عدم الرتكيز عليه. قد يكمن ال�سبب يف 
اأّنه قد مّت الرتكيز على عدالة اهلل يف وجه اخلطيئة وال�رّش، وعلى 
�رشامة متطّلبات التكفري الالزم، اأكرث من الرتكيز على ترحيب 
ا يف تاأثري  اهلل الرحيم باخلاطئ التائب. وقد يكمن ال�سبب اأي�سً
تكن  مل  التي  الفل�سفّية،  التوّجهات  بع�س  اأو  الثقافات  بع�س 
عًفا ل يليق بالإن�سان القوّي  تعترب الرحمة  قيمة اأو ف�سيلة، بل �سُ
واحلازم. يرّكز الفيل�سوف الأملاين عمانوئيل كانت، على �سبيل 
امل�ساعر، بل على الن�سان  الذي تقوده  الكائن  املثال، ل على 
فريديريك  الأملاين  الفيل�سوف  كذلك  الواجب.  يقوده  الذي 
عالمة  ويعتربهما  والراأفة  الرحمة  يحتقر  كان  الذي  نيت�سه، 
�سعف. وفرويد، من جهته، كان يقول اإّن و�سية حمّبة الأعداء 
عبثّية، لأّنها م�ستحيلة. ويف الِقدم، كان ار�سطو يرى اأّن الرحمة 

ـُ�سنني والن�ساء. �سعف، وهي �سفة اخلجولني واملر�سى وامل
"يف  ر�سالته  يف  ي�سكو،  الثاين  بول�س  يوحنا  البابا  كان   

الرحمة الإلهية"، من هذا الإهمال ملو�سوع الرحمة يف الثقافة 
اأ�سّد  رمّبا  تبدو  احلا�رش  الع�رش  هذا  عقلّية  "اإّن  فيقول:  احلالية، 
ا لرحمة اهلل من عقلّية الأجيال ال�سالفة، ل بل اإّنها ت�سعى  رف�سً
اإىل الق�ساء على فكرة الرحمة وا�ستئ�سالها من قلب الإن�سان. 
واإّن لفظة الرحمة مبا لها من مفهوم تبدو وكاأنها تزعج الإن�سان 
الذي اأ�سبح اليوم اأكرث منه يف غابر الأيام �سّيًدا اأخ�سع الأر�س 
ُيعرف  مل  عظيم،  تقّدم  من  اأحرز  ما  بف�سل  عليها،  وت�سّلط 
يرتك  مل  كّله  )وهذا  والتقنية...  العلوم  قبل، يف حقل  ذي  من 
جمال( على ما يبدو، للرحمة" )رقم 29(. ومن املالحظ اأّن البابا 
بول�س  يوحنا  البابا  ر�سالة  من  املقطع  بهذا  ي�ست�سهد  فرن�سي�س 
الثاين، لكي يدعو امل�سيحيني اإىل مناه�سة ثقافة الت�سّلط واإىل اأن 
البابا  يدعو  ال�سدد،  هذا  ويف  الرحمة.  لثقافة  قلوبهم  يفتحوا 
فرن�سي�س، يف ر�سالته "كن ُم�سبَّحا"، جميع النا�س ذوي الإرادة 

ال�ساحلة اإىل الرحمة جتاه اخلليقة باأ�رشها )الرقم 221-216(.
ل ن�ستغربنَّ اإًذا اأّل ُيف�سح التعليُم الكن�سّي الر�سمّي م�ساحة   
ا�ستعمال  بدء  منذ  الأخرية.  الفرتة  يف  اإل  الرحمة  ملو�سوع 
البابوات للر�سائل الراعوية مبعناها احلديث حتى البابا فرن�سي�س 
فيها  الرحمة  مو�سوع  جند  ل  راعوية(،  ر�سالة   327 )ُكتبت 
ب�سكل �رشيح اأو ل جنده على الطالق اأو يتّم فقط التلميح له يف 
بع�س الفقرات من دون تو�ّسع. غري اأّن بابوات الع�رش احلديث 
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الأخريين  عند  هنا  نتوّقف  املو�سوع.  هذا  يتناولون  اأخذوا 
رّكز   )1939-1857( ع�رش  احلادي  بيو�س  فالبابا  منهم. 
على هذا املو�سوع، اإذ حملت اإحدى ر�سائله عنوان "الفادي 
لقلب  التعوي�س  مو�سوع  فيها  وتناول   ،)1928( الرحيم" 
البابا  الرحيم. وخليفته،  اهلل  يربز حّب  الأقد�س، وفيها  ي�سوع 
"ا�ستقوا  اأ�سدر ر�سالة بعنوان  الثاين ع�رش )عام 1956(  بيو�س 
املياه"، وتناول فيها التعبُّد لقلب ي�سوع الأقد�س. ميكن القول 
اإّن هذا البابا يعود با�ستمرار اإىل مو�سوع قلب ي�سوع املطعون 
الإلهية،  والرحمة  الإلهي  احلّب  مفهوم  اإىل  وكذلك  باحلربة، 
لالآب والبن والروح القد�س، وي�ستند يف ذلك ب�سكل وا�سع 

اإىل املراجع الكتابّية واإىل الن�سو�س الآبائّية والليتورجّية.
كّل  يف  والع�رشون،  الثالث  يوحنا  البابا  خليفُته،  وعاد   
ا اأثناء حربيّته، اإىل مفهوم الرحمة. وما ميّيزه هو  حياته وخ�سو�سً
اأّنه مل يتوقف عند العر�س الالهوتي لهذا املو�سوع، بل عرّب عنه 
اّت�سمت بالرحمة  التي  بالأحرى من خالل مواقفه ومبادراته، 
الفاتيكاين  املجمع  به  افتتح  الذي  اخلطاب،  ففي  والطيبة. 
عمل:  برنامج  اعتبارها  ميكن  التي  الكلمة  بهذه  تلّفظ  الثاين، 
اأدوية  ت�ستعمل  اأن  امل�سيح  ل عرو�س  تف�سّ احلا�رش،  الوقت  "يف 
ا  اأمًّ تظهر  اأن  تريد  الق�سوة...  و�سائل  اإىل  اللجوء  الرحمة على 
روؤوفة جتاه اجلميع، وديعة، �سبورة، تدفعها الرحمة والطيبة، 

حتى جتاه اأبنائها املنف�سلني عنها".
الثاين، ولأول مّرة  البابا القدي�س يوحنا بول�س  وخليفته،   
الرحمة.  ملو�سوع  راعوية  ر�سالة  �س  الكني�سة، خ�سّ تاريخ  يف 
ر�سالته  اأ�سدر   ،1980 عام  حربّيته،  من  الثالثة  ال�سنة  ففي 
الراعوية الثانية حتت عنوان "يف الرحمة الإلهية"، وفيها يتو�ّسع 
بنوع  الرتكيز  القدمي واجلديد، مع  العهدين  الرحمة يف  مبفهوم 
اأّن هذه  خا�ّس على مثل ال�سامرّي الرحيم )رقم 5-6(، ويوؤّكد 
هو  الف�سح  �رّش  "اإّن  الف�سحّي:  ال�رّش  ذروتها يف  ت�سل  الرحمة 
قمة هذا الك�سف عن الرحمة، وقّمة حتقيقها... فالإميان بالبن 
ومعناه   ،)9  :14 يوحنا  )راجع  الآب"  "روؤية  معناه  امل�سلوب، 
الإميان بوجود املحّبة يف العامل وباأّن املحّبة اأقوى من كّل �رّش – 
اأيًّا كان نوعه – ينغم�س فيه الإن�سان واجلن�س الب�رشي والعامل. 
والإميان باملحّبة من هذا النوع معناه الإميان بالرحمة" )يف الرحمة 

الإلهّية، رقم 7(.
اإىل مو�سوع  عاد  فقد  ال�ساد�س ع�رش،  بندكت�س  البابا  اّما   
الرحمة يف ر�سالته الراعوية الأوىل "املحّبة يف احلّق" )2005(، 
اأّنها  غري  نادًرا،  اإل  �رشاحًة  الرحمة  كلمة  فيها  ُتذَكر  ل  التي 
تتوقف عند تطبيقاتها العملّية، على اأ�سا�س اأّن الرحمة هي قّمة 
التعبري عن املحّبة، ل بل اإّنها اأختها التواأم. وهنا، يجب القول 
اإّن الإطار الالهوتي اأ�سا�سّي. فالق�سم الأول من الر�سالة يبنّي اأّن 
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كّل �سيء ينبثق عن حّب اهلل الثالوثي، وهو احلّب الذي يتجّلى 
يف "ي�سوع امل�سيح، حّب اهلل املتج�ّسد" )رقم 12(، الذي ي�سّكل 
البابا   �سه  اأ�سمى �سورة مرئّية لهذا احلّب. والق�سم الثاين يخ�سّ
لـــ "حمّبة الكني�سة باعتبارها ظهوًرا ملحّبة الثالوث" وباعتبارها 
"جماعَة حمّبة" )عنوان الق�سم الثاين وعنوان الرقم 19(. ويقّدم 
الأ�سيزي،  "فرن�سي�س  الرحيم:  للحّب  واقعية  اأمثلة  البابا  لنا 
اأغناطيو�س دي لويول، ويوحنا اهلل، وكميل دي ليّلي، ومن�سور 
دي بول، ولويز دي مارياك، وجوزيف ب. كوتولينغو، ويوحنا 
بو�سكو، ولوي�س اأوريون، وتريزا دي كالكوتا – ونقت�رش على 
يف  الجتماعّية  للمحّبة  باهرة  "اأمثلة  لأّنهم  الأ�سماء"،  هذه 

خدمة جميع النا�س ذوي الإرادة ال�ساحلة" )رقم 40(.
واليوم، يقّدم لنا البابا فرن�سي�س، مع هذه الرباءة "وجه الرحمة" 
وكيف  الرحيم  اهلل  حول  م�سّغرة  راعوية  ر�سالة   ،)2015(
اهلل.  مثال  البع�س على  لبع�سهم  الب�رُش رحماء  اأن يكون  يجب 
مو�سوع  فاإّن  الرحمة،  حول  اليوبيلّية  ال�سنة  هذه  م�سرية  ويف 
يف   2016 �سيف  يف  بها  �سُيحتفل  التي  العاملية،  ال�سبيبة  اأيام 
ي�سوع:  اأعلنها  التي  التطويبة  �سيكون  )بولونيا(،  كراكوفيا 

"طوبى للرحماء، فاإّنهم ُيرحمون" )متى 5: 7(.
البابا فرن�سي�س منذ بدايتها، يالحظ، يف  يتابع حربيّة  َمن   
لي�س  الرحمة  مو�سوع  اأّن  ومبادراته،  واأعماله  ولفتاته  كلماته 

جديًدا يف حياته. فمنذ خطابه لدى �سالة "ال�سالم املالئكي"، 
مبا�رشًة بعد انتخابه، يف ال�سابع ع�رش من اأيار 2013، قال: "اأن 
ما  اأح�سن  وهذا  �سيء.  كّل  تغرّي  الكلمة  هذه  بالرحمة.  ن�سعر 
اأن  اإّن قلياًل من الرحمة ميكن  العامل.  اإّنه يغرّي  اأن نقّدمه.  ميكن 
نفهم  اأن  اإىل  بحاجة  اإّننا  واأكرث عدًل.  برودة  اأقّل  العامل  يجعل 
ال�سبور". وهذا كّله  الرحيم  جيًدا رحمة اهلل هذه، هذا الأب 
خّل�سها  التي  والأ�سقفية،  الكهنوتية  البعيدة،  خربته  عن  ناجم 
اإّن  براءته  ويقول يف  والرحمة".  "الّتباع  الأ�سقفي  �سعاره  يف 
هذه الكلمة ا�ستقاها من القدي�س بيدا، الذي يقول، يف تعليقه 
على حادثة دعوة متى يف الإجنيل: "راأى ي�سوع ع�ّساًرا، ومبا اأّنه 
له:  قال  اإىل دعوته، حيث  نظًرا  اإليه بحّب رحيم، فذلك  نظر 

اتبعني".
اجلانب  اأهمّية  حول  اآنفا  ُذكر  ما  كّل  اإىل  بالإ�سافة   
الجتماعي للرحمة، يجب القول اإّن البابا فرن�سي�س يرّكز، يف 
الر�سائل الراعوية، على هذا اجلانب الجتماعي للرحمة. ففي 
الرباءة حول  ا يف  اأ�سدرهما حتى الآن، واأي�سً اللتني  الر�سالتني 
�سنة الرحمة، كثرًيا ما ي�سّدد على اجلانب الجتماعي للرحمة، 
الفئات،  بني  العالقات  اأي  امللمو�سة،  املجالت  يف  ا  خ�سو�سً
وبني املجتمعات الوطنية، وبني ال�سعوب. ففي الر�سالة الراعوية 
"فرح الإجنيل"، يعيد التاأكيد على تعليم الكني�سة التقليدي، األ 
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الفقراء  اختيارها  الكني�سة،  اإىل  "بالن�سبة  الفقراء:  خيار  وهو 
هو مقولة لهوتّية قبل اأن تكون ثقافّية، اجتماعّية، �سيا�سّية اأو 
الإلهي  التف�سيل  لهذا  الأوىل".  "رحمته  مينحهم  اهلل  فل�سفّية. 
عواقب يف حياة اإميان جميع امل�سيحيني، املدعّوين اإىل اأن يكون 
لهم "من الأفكار ما هو يف امل�سيح ي�سوع" )فيلبي 5: 2(. وعلى 
وهذا  الفقراء،  الكني�سة  اختارت  الإلهي،  التف�سيل  هذا  خطى 
امل�سيحّية  املحّبة  ممار�سة  اأولوّية  ب�سكل خ�سو�سّي يف  يظهر  ما 
التي ي�سهد لها كّل تقليد الكني�سة" )رقم 198(. وهذا ل ينطبق 
على الكني�سة فح�سب، بل يجب اأن ي�سبح معياًرا يف العالقات 
ُم�سبَّحا":  "كن  الر�سالة  تقول  كما  ال�سعوب،  بني  الت�سامنّية 
احلالّية للمجتمع العاملي، حيث الكثري من عدم  الأو�ساع  "يف 
املهم�سني،  املنبوذين  الأ�سخا�س  عدد  يزداد  وحيث  امل�ساواة، 
الإن�سانّية  احلقوق  من  واملحرومني  جتهاهلم،  يتّم  والذين 
ومنطقّية،  حتمّية  كنتيجة  العام حال،  اخلري  يتحّول  الأ�سا�سّية، 
اإىل منا�سدة للت�سامن واإىل خيار تف�سيلّي لالأكرث فقًرا... يكفي 
جمّرد النظر للواقع كي نفهم اأّن هذا اخليار هو الآن �رشط اأخالقّي 

من اأجل التحقيق الفعلّي للخري العام" )رقم 158(.
فرن�سي�س  البابا  تعليم  ي�سبح  الرحمة"،  "وجه  الرباءة  يف   
فئتني  اإىل  والهتداء  التوبة  دعوة  يوّجه  عندما  و�سوًحا،  اأكرث 
وي�سّميهم  باأفعالهم  الرحمة  يدو�سون  الذين  الأ�سخا�س  من 

ينتمون  الذين  والن�ساء  بالرجال  بنوع خا�س  ُر  "واأفِكّ بال�سم. 
ل الدعوة نف�سها لالأ�سخا�س  ملجموعة اإجرامية، اأيًّا تكن... لت�سِ
الداعمني اأو املتواطئني مع الف�ساد. اإّن هذه الآفة العفنة للمجتمع 
هي خطيئة كبرية ت�رشخ نحو ال�سماء، لأّنها تهّدد اأُ�س�س احلياة 
ال�سخ�سّية والجتماعّية. فالف�ساد مينع النظر برجاء اإىل امل�ستقبل، 
لأّنه با�ستبداده وج�سعه، يدّمر م�ساريع ال�سعفاء وي�سحق الأكرث 
فقرا" )رقم 19(. ومن بني اجلرائم الأكرث خطورة يف هذا املجال 
والن�ساء  الرجال  ا�ستعباد  يتّم  حيث  بالأ�سخا�س،  املتاجرة  هي 

والأطفال وا�ستغاللهم.
ا اأن يلهم العالقات بني  اإّن هذا املفهوم للرحمة يجب اي�سً  
املظلومة  الدول  بني  الفقرية،  والأمم  الغنية  الأمم  بني  ال�سعوب، 
والدول الظاملة، بني الدول امل�ستِغّلة والدول امل�ستَغّلة. والق�سية 
اإن�سانية  كرامة  ق�سية  اإّنها  بل  تنازل،  ق�سية  جمّرد  لي�ست  هنا 
م�سرتكة. وهذا ما يجب اأن يدعو اإىل احلوار وامل�ساحلة وال�سالم 
املغفرة  وطلب  املهاجرين،  وا�ستقبال  اخلريات  ومقا�سمة 
ـُرتَكبة... لالأ�سف ال�سديد، ل نزال بعيدين عن هذا  للمجازر امل

املفهوم الأ�سمى للرحمة ال�ساملة.
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الرحمة جتاه كّل اخلليقة

اخلالئق. وهذا  لكّل  اأظهر حّبه  الكون،  اهلل  عندما خلق   
رائع:  ب�سكل  املقّد�س  الكتاب  من  املقطع  هذا  عنه  يعرّب  ما 
"فاإّنك حتّب جميع الكائنات ول متقت �سيًئا مّما �سنعت. فاإّنك 
اأم كيف  اأبغ�ست �سيئا ملا كّونته. وكيف يبقى �سيٌء مل ترْده  لو 
ُيحفظ ما مل َتَدْعه؟ اإّنك ت�سفق على كّل �سيء، لأّن كّل �سيء لك 
ـُحّب للحياة" )احلكمة 11: 24-26(. وهذا يعني اأّن  ايّها ال�سّيد امل
اهلل اأقام عالقة بينه وبني جميع الكائنات وبني الكائنات نف�سها. 
وبالتايل، فاإّن اأيّة عالقة لالإن�سان هي عالقة رباعّية: مع اهلل، مع 
احلّية.  وغري  احلّية  اخلالئق  جميع  مع  الب�رش،  �سائر  مع  الذات، 
"وهذا يحملنا على القناعة باأّننا جميًعا، خالئق الكون، لكّوننا 
ُخلقنا من ِقَبل الآب نف�سه، فاإّنا مّتحدون بربط غري مرئية، واأّننا 
نكّون نوعا ما اأ�رشة عاملّية" )ُكن م�سّبحا، رقم 89(. "اإّن كّل �سيء هو 
مرتابط، واإننا جميعنا، نحن الب�رش، مّتحدون كاإخوة واأخوات 
يكّنها اهلل لكّل  التي  باملحّبة  يف م�سرية حّج رائعة، ومرتبطون 
اأختنا  مع  حُمّب،  بعطف  بيننا،  فيما  جتمعنا  والتي  خالئقه  من 

ال�سم�س، واإخينا القمر، واأخينا النهر واأّمنا الأر�س" )رقم 92(.
اإّن هذا الرابط الكويّن له تداعيات منطقّية على م�سوؤولية   

الإن�سان، وهو اخلليقة التي حباها اهلل بالعقل والإرادة، للعمل 
الكني�سة  بها. ونالحظ يف  اخلليقة والعتناء  على احلفاظ على 
ب�سكل متزايد هذا الإح�سا�س، وهو لي�س فقط اإح�سا�س جمايّل 
و�سعرّي وعاطفّي غام�س، بل قيمة م�سيحّية حقيقّية واأ�سيلة. 
دعوتنا  عي�س  "اإن  بو�سوح:  فرن�سي�س  البابا  عنه  يعرّب  ما  وهذا 
كحّرا�س لعمل اهلل هو جزء اأ�سا�سّي  من حياة فا�سلة، وهذا الأمر 
 .)217 )رقم  امل�سيحية"  اخلربة  يف  بثانوّي  ول  باختيارّي  لي�س 
باأخطائنا  العرتاف  اإىل  جهة،  من  واقعيًّا،  يدفعنا  كّله  وهذا 
وخطايانا وعيوبنا واإهمالتنا يف هذا املجال، ومن جهة اأخرى، 
اإىل التوبة بكّل قلوبنا، وتغيري اأنف�سنا من الداخل، بحيث نعي�س 
ف�سيلة الرحمة اأي�سا جتاه اخلالئق غري الب�رشيّة. وهذا ما يتطّلب 
ومواقف  حياة  اأ�سلوب  فنتبّنى  البيئة،  خلقّية  فينا  ننمي  اأن  مّنا 
حترتم البيئة، خلرينا وخلري غرينا ، ونعمل على تن�سئة املجتمع يف 
هذا املجال، يف الأ�سياء ال�سغرية ويف الأ�سياء الكبرية. هذه هي 
يقول  والتي  ال�ساد�س،  بول�س  البابا  تعبري  وفق  املحّبة،  ح�سارة 
عنها البابا فرن�سي�س: "تدفعنا املحّبة الجتماعّية اإىل التفكري يف 
البيئي  للتدهور  فّعاّل  ا  حدًّ ت�سع  التي  الكبرية  ال�سرتاتيجيات 
وت�سجع على ثقافة العتناء التي ت�سمل املجتمع باأكمله" )ُكن 

ُم�سّبحا، رقم 231(.
ويف هذا املجال اأي�سا، ي�سوع هو املثال. اإّنه يتحّدث، قبل   
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الع�سافري:  كّل �سيء، عن حمّبة الآب لكّل خليقة، ويعطي مثل 
فما منها واحد  ذلك  بفل�سني، ومع  يباع خم�سة ع�سافري  "اأما 
ين�ساه اهلل" )لوقا 12: 6(. وي�سوع نف�سه عا�س يف توا�سل م�ستمّر 
من  تطويرها  يف  اأي�سا  وامل�ساهمة  بها،  والعناية  الطبيعة  مع 
خالل عمله كنّجار )راجع مرق�س 6: 3(. ميّكننا القول اإّنه يحاور 
الطبيعة، ويوليها اهتمامه، ومنها ي�ستمّد عنا�رش كثرية يف اأمثاله 
جاهزة  تكون  عندما  باندها�س  احلقول  اإىل  ينظر  فهو  الرائعة. 
�سورة  اخلردل  حّبة  من  وياأخذ   ،)35  :4 يوحنا  )راجع  للح�ساد 
الكرمة  ويذكر   ،)32-31  :13 متى  )راجع  الكني�سة  منّو  لي�سف 
يوحنا 15: 8-1(،  )راجع  تالميذه  لي�سف وحدته مع  والأغ�سان 
وعند اال�رشورة ياأمر الرياح والبحر )راجع متى 8: 27(، وي�ستلهم 
الرعاة وقطعانهم لي�سف جمال احلياة معه اأو خماطر البتعاد عنه 
)راجع يوحنا 10: 1-17؛ لوقا 15: 4-7(... بكلمة، يعي�س ي�سوع 
ط اهلل هو "اأن ي�سالح به ومن اأجله  يف تناغم مع اخلليقة. اإّن خمطَّ

كّل موجود" )قول�سي 1: 20(.

ر�ضالة حياتهم" الرحمة  "قّدي�ضون جعلوا 

جميع  اإّن   .)24 )رقم  البابا  براءة  يف  الكلمة  هذه  وردت   
القّدي�سني والقّدي�سات، على مّر تاريخ الكني�سة الطويل، عا�سوا 
بعمق رحمة اهلل وب�رّشوا بها من خالل حياتهم. ولكّن بع�سهم 
ندعوهم  اأن  ميكن  بحيث  خا�ّس،  ب�سكل  بالرحمة  متّيزوا 
فئتني  بني  منّيز  اأن  ميكن  وهنا  الرحمة".  وقّدي�سات  "قّدي�سي 
من هوؤلء القّدي�سني: اأولئك الذين عا�سوا يف اخلفاء وال�سالة، 
واأولئك الذين عا�سوا يف املجتمع بني النا�س. وكّلهم، يف نظر 
نوع   اأّي  من  الفقراء  جتاه  ورحمته  حلّبه  �سهوًدا  كانوا  الرّب، 
موؤمنني،  وغري  موؤمنون  النا�س،  وكّل  كانوا.  و�سع  اأّي  يف  اأو 
وم�سيحيون وغري م�سيحيني، اآجال اأم عاجال، ب�سكل علنّي اأو 

ب�سمت، يعرتفون باأّن عملهم ترك اإرث خري يف الب�رشية.
نلقي نظرة، قبل كّل �سيء، على الذين عا�سوا يف املجتمع،   
رحمتهم  عن  عرّبوا  الذي  الرحمة  قدي�سي  اأّي  النا�س،  بني 
باأعمال ملمو�سة، وجعلوا رحمة اهلل مرئية من خالل اأعمالهم 
وحياتهم. لي�س بالمكان ذكرهم جميًعا لأّن عددهم اأكرب من 
اأن ُيح�سى. ولكّننا، على الأقّل، نذكر بع�س ال�سخ�سّيات التي 
اأول  نفّكر  الذاكرة اجلماعية.  يعرفها اجلميع وهي حا�رشة يف 
بالقّدي�س فرن�سي�س ال�سيزي )1181-1226(، قّدي�س الطيبة 
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واحلنان واملحّبة ال�ساملة. يف ر�سالته "كن ُم�سبَّحا"، ي�سفه البابا 
ا  بخليقة  اهتماًما خا�سً اأظهر  "لقد  الكلمات:  بهذه  فرن�سي�س 
ـُمهَملني اأكرث، وبالأكرث فقًرا، كان يحّب وكان حمبوًبا  اهلل وبال
مت�سّوفا  كان  قلبه.  وعاملّية  ال�سخّي،  وتفانيه  فرحه،  ب�سبب 
ومع  اهلل،  مع  رائع  ان�سجام  ويف  بب�ساطة  يعي�س  ومتجوًل 
الآخرين، ومع الطبيعة، ومع ذاته. فيه ن�سعر اإىل اأّي حّد ي�سعب 
الف�سل بني الهتمام بالطبيعة، والعدالة جتاه الفقراء، واللتزام 
اأي�سا نقول  الداخلي" )رقم 10(. ونذكر  يف املجتمع، وال�سالم 
دي فلو )1417-1487(، الذي عرف كيف ي�سالح خمتلف 
�سعوب �سوي�رشا  ليجعل منهم �سعبا واحًدا. ب�سالته، وح�سوره 
ا�ست�سالمه هلل،  ي�ستقيه من  الذي كان  الداخلي  املوؤّثر، و�سالمه 
جعل اجلماعات املتناف�سة واملنق�سمة ب�سبب امل�سالح القت�سادية 
وقد  مت�سامنني.  ويعي�سوا  ا  بع�سً بع�سهم  يقبل  اأن  وال�سيا�سية 
ال�سخ�سّية  هذه  ا  اي�سً ونذكر  كالو�س".  "الأخ  اجلميع  دعاه 
الكبرية، القّدي�س من�سور دي بول )1581-1660(، املدعّو 
اأمام  املتوا�سعني  با�سم حقوق  الناطق  كان  لقد  الفقراء".  "اأب 
الأيتام،  املر�سى، املرتوكني،  العون للجميع:  يد  الأقوياء، ومّد 
نذكر  ل  وكيف  البوؤ�س.  اأنواع  ب�ستى  ـُم�سابني  وال ـُم�سّنني،  ال
مر�َسلة   ،)1997-1910( كالكوتا  من  تريزا  الأم  الطوباوية 
الب�رش،  التي ل تكّل، والتي حّركت م�ساعر املاليني من  املحّبة 
م�سيحيني وغري م�سيحيني، لعملها الرائع وا�ستقبالها ورحمتها 

الطوباوي او�سكار  للجميع. وملاذا ل ننهي هذه الأمثلة بذكر 
يحتفل  كان  بينما  ُقتل  الذي   ،)1980-1917( رومريو 
بذبيحة القّدا�س، وذلك لأّنه كان يدافع عن الفقراء واملظلومني 
ال�سكان  جتاه  الأقوياء  ميار�سه  كان  الذي  العنف  يدين  وكان 

الفقراء؟
والآن، نلقي نظرة خاطفة على قّدي�سي وقّدي�سات الرحمة   
الذين عا�سوا يف اخلفاء، والذين، مع ذلك، كان لهم اأهمّية يف 
ة،  تاريخ الكني�سة، لأّن اهلل الرحيم كّلفهم، يف مكا�سفات خا�سّ
لبع�س  ظهوراته  خالل  من  ي�سوع،  اأراد  قد  معّينة.  بر�سالة 
ُر�سل رحمة  ليكونوا  يختار هوؤلء  اأن  والقّدي�سات،  القّدي�سني 
اهلل و�سهوًدا لها. ولقد اعرتفت الكني�سة ببع�س هذه املكا�سفات 
الوحي  باأّن هذا  التذكري  اخل�سو�س، يجب  اخلا�سة. ويف هذا 
ة "لي�س من �ساأنه اأن "يح�ّسن" اأو  اخلا�س اأو املكا�سفات اخلا�سّ
فيه  ي�ساعد على احلياة  اأن  بل  النهائي،  امل�سيح  وحي  "يكّمل" 
�سلطة  وبقيادة  التاريخ.  مراحل  من  مرحلة  يف  اأوفى  بطريقة 
الكني�سة التعليمية يعرف ح�ّس املوؤمنني اأن ميّيز ويقبل ما يكّون 
يف حالت الوحي هذه دعوة �سحيحة للكني�سة من امل�سيح اأو 
املجال،  هذا  ويف   .)67 رقم  الكاثوليكّية،  الكني�سة  )تعليم  قّدي�سيه" 
ني يف القرون الأخرية، قبلهما ح�ّس  نتوقف عند وحيني خا�سّ

املوؤمنني وانت�رشا يف العامل كّله.
للقدي�سة مرغريت ماري  يتعّلق بظهورات ي�سوع  الأول   
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الكوك )1647-1690(، التي دخلت يف رهبنة الزيارة يف 
باري�س، والتي حباها ي�سوع بظهورات عّدة ومكا�سفات: فقد 
اأظهر لها يوًما قلبه الأقد�س وقال لها: "هذا هو القلب الذي طاملا 
اأحّب الب�رش وغمرهم بكّل اأنواع النعم ومقابَل حّبه الالحمدود مل 
يجد عرفان اجلميل، ل بل، بالعك�س، وجد الن�سيان والالمبالة 
والإهانات". ويف الظهورات الالحقة، وبغية دفع املوؤمنني على 
ع�رش  اأثني  ي�سوع  عّدد  فقد  مماثل،  بحّب  ومقابلته  حّبه  قبول 
وعدا، يت�سّمن كلٌّ منها منافع حُمّددة، مينحها قلبه الإلهي جلميع 
الذين �سيتوجهون اإليه ويكرمون �سورة قلبه الأقد�س. من هذه 
الوعد  يف  يقول  "الرحمة".  كلمة  بو�سوح  يت�سمن  ما  املنافع 
الرحمة  وبحر  منبع  قلبي  يف  اخلطاأة  يجد  "�سوف  ال�ساد�س: 
الالحمدود". ويف الثاين ع�رش: "اإنني اأعد، واأنِت اإعلنيه للنا�س، 
�سيمنح كّل  القادر على كّل �سيء  قلبي وحّبي  في�س رحمة  اأّن 
ال�سهر  اأول يوم جمعة من  القربان الأقد�س يف  يتناولون  الذين 
ملدة ت�سعة �سهور متتابعة، نعمة الثبات الأخري. فلن ميوتوا بدون 
النعمة وبدون اأن يقبلوا الأ�رشار املقّد�سة، اإذ �سيكون قلبي ملجاأ 
اأكيًدا لهم يف هذه ال�ساعة الأخرية". اإّن هذا الوعد الأخري ُيدعى 
ا "الوعد الكبري"، لأّنه يك�سف ب�سكل خا�ّس عن رحمة اهلل  اأي�سً

غري املحدودة جتاه الب�رشية.
بعد التحّفظات الأولّية حول مثل هذه املكا�سفات والتي   
الكن�سية،  وال�سلطات  امل�سوؤولني  جانب  من  تفّهمها،  ميكن 

ووعودها،  ومتطّلباتها،  وم�سمونها،  م�سداقّيتها،  بخ�سو�س 
ِقَبل  من  اأول  ر�سمّي،  ب�سكل  ف�سيًئا  �سيًئا  بها  العرتاف  جاء 
الروؤ�ساء الكن�سّيني املحلّيني، ومن ثّم من ِقَبل ال�سلطة العليا يف 

الكني�سة، اأي احلرب الأعظم.
الإلهية  بالرحمة  الـُمتعّلقة  الثانية  اخلا�سة  املكا�سفات  اأّما   
فو�ستينا  البولونّية  بالقدي�سة  فرتتبط  عندها،  نتوقف  والتي 
فرن�سي�س  البابا  يذكرها  والتي  كوفال�سكا )1938-1905(، 
والظهورات  حياتها  معلومات  من  الكثري  اإّن  براءته.  يف 
يف  نف�سها  هي  ذكرتها  بها،  حظيت  التي  واملكا�سفات 
نف�سي".  يف  الإلهية  "الرحمة  عنوان  حتمل  التي  "يومياتها"، 
كما  الإلهّية،  الرحمة  ر�سولة  لتكون  ي�سوع  اختارها  لقد 
يف  الإلهية".  الرحمة  "�سكرترية  ويدعوها  يومياتها،  يف  نقراأ 
راأت  املوؤقتة،  الأوىل  نذورها  يوم  وذلك  الظهورات،  اإحدى 
"يف امل�ساء، بينما كنُت  ي�سوع، ف�سّجلت يف يومياتها ما يلي: 
يبارك  بيد  بي�ساء،  ثياًبا  يرتدي  وهو  ي�سوع  راأيت  غرفتي،  يف 
�سعاعان،  انبثق  الثوب على �سدره، حيث  وبالأخرى يالم�س 
ار�سمي  ي�سوع:  يل  فقال  �ساحب...  والآخر  اأحمر  الواحد 
حتتها:  الكتابة  مع  ترين  الذي  النموذج  بح�سب  ال�سورة  هذه 
اأول  م هذه ال�سورة  اأن ُتكرَّ اإين اثق بك! اأرغب يف  يا ي�سوع، 
يف م�سّلى ديرك، ومن ثّم يف العامل باأ�رشه. اأِعُد َمن يكّرم هذه 

ال�سورة اأّنه لن يهلك".
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وبعد ظهور اآخر، وقع يف الرابع والع�رشين من اأيلول عام   
1936، ت�سّجل هذه الرائية ال�سوفّية يف يومّياتها هذا الطلب 
التي ل  باأ�رشه عن رحمتي  العامل  بنّيتي، كّلمي  "يا  ي�سوع:  من 
ميكن �سرْبُ غورها. اأرغب يف اأن يكون عيد الرحمة يوَم تكفري 
اأن  وبعد  امل�ساكني".  اخلطاأة  ا  خ�سو�سً الأنف�س،  لكّل  وملجاأ 
ظهر مرات اأخرى للراهبة القدي�سة، اأ�سار ي�سوع نف�سه اإىل اليوم 
الليتورجي للعيد )اأي الأحد الذي يلي عيد الف�سح(، والدافع 
النعم  به، وكذلك  له والحتفال  الإعداد  اإليه وهدفه، وطريقة 
املرتبطة به. لختيار الأحد الذي يلي عيد الف�سح معنى لهوتّي 
وعيد  الف�سحي  ال�رّش  بني  الوثيق  الرتباط  اإىل  ي�سري  اإذ  عميق، 
اأّن  اأرى  "الآن  يومياتها:  يف  فو�ستينا  القّدي�سة  تقول  الرحمة. 

عمل الفداء مرتبط بعمل الرحمة التي يطلبها الرّب".
اأرادت العناية الإلهّية، يف تدبريها ال�رّشي، اأن يكون البابا   
البولويّن الأول يف تاريخ الكني�سة، القدي�س يوحنا بول�س الثاين 
فو�ستينا  الأخت  قدا�سة  اأعلن  الذي  هو   ،  )2005-1920(
كوفال�سكا، يف ال�سنة املقّد�سة لعام 2000. ويف هذه املنا�سبة، 
قّرر اأن يكون الأحد الثاين من الزمن الف�سحي )"الأحد اجلديد"( 
عيد الرحمة الإلهية، بناًء على طلب العديد من املوؤمنني يف العامل 

كّله.

مرمي اأّم الرحمة

فريدة  عالقة  العذراء  ملرمي  اخلال�سّي،  اهلل  خمّطط  يف   
بالرحمة الإلهّية. فهي، يف الوقت عينه، اأ�سمى خليقة عرّب اهلل 
ا  اأي�سً وهي  فيها،  واأودعها  الالمتناهّية  من خاللها عن رحمته 
اأ�سمى خليقة عا�ست الرحمة الإلهية وعرّبت عنها يف حياتها. 
�سّلم  عندما  الب�سارة.  م�سهد  يف  لنا  يـتجّلي  الأول  اجلانب  اإّن 
عليها مالك اهلل ودعاها "املمتلئة نعمة" )لوقا 1: 28(، واأ�ساف: 
عند اهلل" )لوقا 1: 30(، فقد عّرفها على اأنّها  نلت حظوة  "لقد 
التي و�سع اهلل فيها كّل ر�ساه وحّبه واي�سا كّل رحمته،  املراأة 
لأّنه اختارها منذ الأزل لتكون اأّم ي�سوع، كلمة اهلل املتج�ّسد، 
الثاين،  اجلانب  اأّما  املنظورة.  غري  اهلل  لرحمة  املنظور  الوجه 
واعتماًدا على اإ�سارات الأناجيل القليلة، ولكن الّداّلة، ن�ستطيع 
خليقة  عا�سته  للرحمة  ب�رشّي  منوذج  اأ�سمى  كانت  اإّنها  القول 
ب�رشّية، لأّنها كانت تلميذة ابنها الأكرث اأمانًة له والأكرث �سبًها به.

بجوابها ال�سامي على ب�رشى املالك: "فليكن يل بح�سب   
قولك" )لوقا 1: 38(، و�سعت مرمي نف�سها حتت ت�رّشف التدبري 
اخلال�سّي، الذي �سّممه حّب اهلل الرحيم. ها هي جتّدد �رشاحة 
تقول:  حيث  "تعّظم"  ن�سيدها  يف  وتظهره،  ال�ستعداد  هذا 



53الرحمة الإلهّية52 من اهلل الرحيم اإىل الب�رش الرحماء

لقد  يّتقونه" )لوقا 1: 50(.  للذين  جيل  اإىل  جيل  من  "ورحمته 
العهد  يف  ة  خا�سّ الإلهية،  الرحمة  لهذه  قبَلها  اأجياٌل  �سهدت 
وَمن  اأي�سا  نحن  بينهم  ومن  بعَدها،  كثرية  واأجيال  القدمي، 
ومنحها  اهلل  اأحّبها  التي  اخلليقة  فهي  وبالتايل،  بعَدنا.  �سياأتون 
"�سوف  لذلك  الرحيم.  اهلل  حلّب  بامتياز  ت�سهد  والتي  نعمته، 
التنويه  من  بّد  ل  وهنا   .)48  :1 )لوقا  الأجيال"  جميع  تهّنئني 
"املتكربين"  اأّن الرحمة الإلهّية قلبت املوازين: فاهلل ي�سّتت  اإىل 
وي�سبع  "الو�سعاء"،  ويرفع  العرو�س"  عن  "الأقوياء  ويحّط 
هي  الكلمات  وهذه   .)53-52  :2 )لوقا  اخلريات"  من  "اجلياع 
عينها التي �سيعلنها ي�سوع على اجلبل يف التطويبات الإجنيلية، 

حيث يقول اإّن الرحماء ُيرحمون )راجع متى 5: 7(.
يف  العمق  �سديدَة  الثاين  بول�س  يوحنا  كلمات  كانت   
عميقة  معرفة  عرفت  التي  تلك  اإذن  هي  "مرمي  املجال:  هذا 
واأدركت  ثمن  من  له  ما  ا  اأي�سً وعرفت  الإلهّية،  الرحمة  �رّش 
و�سّيدة  الرحمة  اأّم  ندعوها  املعنى،  بهذا  واإّننا،  كم هو عظيم. 
الرحمة الإلهية. ويت�سّمن كلٌّ من هذه الألقاب  اأّم  اأو  الرحمة 
معنى لهوتيًّا عميًقا، لأّنها ُتعرب عن ا�ستعداد نف�سها وذهنها 
 – الرحمة  ا لكت�ساف هذه  ا�ستعداًدا خا�سًّ بكامله  و�سخ�سها 
من  ثّم  دة  ُمعقَّ اأحداث  من  ل�رشائيل  جرى  ما  خالل  من  اأوًل 
خالل الأحداث التي تتاأّتى لكّل من النا�س ولكّل النا�س - التي 

�سار ال�سرتاك فيها من "جيل اإىل جيل"، وفقا لق�سد الثالوث 
القد�س منذ الأزل" )يف الرحمة الإلهّية، رقم 9(. وبطريقة م�سابهة، 
ُطبع  قد  حياتها  يف  �سيء  "كّل  اإّن  قائاًل  فرن�سي�س  البابا  ي�سّدد 
بح�سور الرحمة التي �سارت ب�رًشا. اإّن اأّم امل�سلوب القائم من 
املوت قد دخلت معبد الرحمة الإلهية لأّنها �ساركت بعمق يف 
�رّش حمّبته... لقد حفظت يف قلبها الرحمة الإلهية بتناغم كامل 

مع ابنها ي�سوع" )رقم 24(.
هي  تعي�س  الإلهية،  والرحمة  النعمة  من  املمتلئة  ومرمي،   
نف�سها هذه الرحمة، ومن ثّم تفي�سها على جميع اخلالئق. َمن 
ل يرى يف ذهابها "م�رشعة" اإىل بيت قريبتها امل�سّنة الي�سابات، 
 :1 لوقا  )راجع  والرحمة؟  والراأفة  اجلمال  غاية  يف  حّب  بادرة 
قانا  عر�س  يف  ح�سورها  يبنّي  م�سابهة،  وبطريقة   .)45-39
بل  فح�سب،  العرو�سني  فرح  يف  لي�س  م�ساركتها،  كّل  اجلليل 
فيها  ما  وبكّل  اخلمرة.  لنق�س  وانزعاجها  اهتمامها  يف  اأي�سا 
ابنها  اإىل  وتتو�ّسل  تتدّخل  ورحمة،  اأمومّي  واإح�سا�س  راأفة  ما 
حياة  ويف   .)11-1  :2 يوحنا  )راجع  ـُحتفلني  امل اأجل  من  ي�سوع 
ي�سوع العلنّية، مع اأّن ح�سورها فيها خفيف الظّل، فاإّنها ت�سعى 
اإىل اأن تكون قريبة من ابنها بقلب اأمومّي )راجع مرق�س 3: 31(. 
اأّما اللحظة الأ�سمى لهذه امل�ساركة والراأفة والرحمة، فتعي�سها 
امل�سهد  هذا  يف  اجللجلة.  على  امل�سلوب  ابنها  بجانب  مرمي 
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اأّم  احلياة،  اأّم  تكون  باأن  الر�سالة  اإليها  يوكل  ي�سوع  بالذات، 
يوحنا، ومن خالله، اأّم جميع املوؤمنني، ل بل اأّم جميع الب�رش. 
�سوك  اإكليل  تقبل  وكاأّنها  الرحمة"،  "�سلطانة  ُتكلَّل  هنا، 
ال�سليب،  على  ي�سوع  قلب  اخرتق  الذي  ال�سيف  اإّن  ي�سوع. 
�سينفذ  "واأنت  ال�سيخ:  �سمعان  نبوءة  وفق  قلبها،  اأي�سا  اخرتق 
�سيف يف نف�سك" )لوقا 2: 35(. لذلك، فاإّنها تبقى الآن وبعد 
اأن ُنقلت اإىل ال�سماء وُكلِّلت باملجد، "�سلطانة الرحمة" واحلّب 
املجمع  يف  ت�سهد،  فالكني�سة  اإليها.  يلجاأون  الذين  جلميع 
ابنها،  بجانب  ال�سماء  اإىل  ُنقِلت  وقد  اأّنها،  الثاين،  الفاتيكاين 
الذين  ابنها  اإخوة  "عيًنا �ساهرة على  الأمومّي  اأ�سبحت بحّبها 
مل ينتِه �سوطهم بعد، واإمّنا يعانون وطاأة امل�ساّق واملحن اإىل اأن 

يبلغوا الوطن ال�سماوي" )الكني�سة، رقم 62(.
من اأجل كّل ذلك، يطيب لل�سعب امل�سيحي اأن يدعوها،   
من بني جميع األقابها، "اأّم الرحمة". والبابا يوحنا بول�س الثاين 
ا، يف  واأي�سً عام 1983.  العذراء  مرمي  بطلبة  اللقب  اأحَلَق هذا 
مرمي  بقدادي�س  اخلا�ّس  الكتاب  يجمع  املجّددة،  الليتورجيا 
ا  اأي�سً ومنها  املرميية،  التكرميّية  للقدادي�س  �سيغة   46 العذراء 
جعل  ما  وهذا  الرحمة".  واأّم  �سلطانة  العذراء،  "مرمي  ُقّدا�س 
القدي�س  �سفتي  على  ي�سع  اأن  الكبري،  الأيطايل  ال�ساعر  دانتي، 
برنارد�س، حمّب العذراء، هذه الكلمات: "مرمي، فيِك الرحمة، 

وفيِك التقوى، وفيِك العظمة، فيِك يجتمع كّل ما يف اخلليقة 
من �سالح" )الفردو�س، ن�سيد 13: 19(.

وقد تكون قّمة التقوى ال�سعبّية وح�ّس املوؤمنني بخ�سو�س   
امل�سيحّي،  التقليد الثيوبّي  ياأتينا من  ما  الرحيم هي  قلب مرمي 
بالعهد  القناعة  امل�سيحّيني  الثيوبيني  قلب  يف  بعمق  تر�سخ  اإذ 
اخلا�ّس بني مرمي العذراء واخلطاأة، وهو املدعّو "عهد الرحمة". 
يف العقلّية الثيوبية، ي�سّكل هذا العهد نوًعا من "العهد الثالث" 
وعد  عن  عبارة  وهو  الب�رشّي،  للجن�س  اخلال�سّي  التدبري  يف 
اّمه على اجللجلة )حيث كانت ترتّدد  ي�سوع مع  خا�ّس قطعه 
"باخلال�س  امل�سيح  يتعّهد  ي�سوع(، ومبوجبه  بعد موت  لت�سّلي 
ويحتفلون  مرمي(  )ا�سم  با�سمها  يتو�ّسلون  الذين  لكّل  الدائم 
اإّن  "تعظم"  ن�سيد  يف  مرمي  تقول  ال�سبب،  ولهذا  بذكراها". 
ال�سعوب.  وجلميع   )50  :1 )لوقا  جيل"  اإىل  جيل  من  "رحمته 
اإّنها رحمة لمتناهية ل تغيب. ولن تكون ال�سماء �سوى التغّني 

مبراحم الرّب: "مبراحم الرّب لالأبد اأتغّنى" )مزمور 89: 2(.
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