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2018فاطيما  –التجمع العالمي لفرق السيدة   

 عيش عدالة هللا الرحيمة

يرا دي فارياس  األب اليسوعي جوزيه ياسينتو فير

 المستشار الروحي لألخوية المسؤولة الدولية

 

ي 
ي رسالة البابا القديس يوحنا بولس الثات 

ي األمثل حول الرحمة موجود ف 
التحليل الالهوت 

 ّ ي  30الرحمة" )بعنوان "هللا كلي
ين الثات  ( حيث يبير  أن الرحمة من الصفات 1980تشر

ة البابوية "وجه الرحمة"  ي النشر
ي تعير أصدق تعبير عن رس تجّسد ابن هللا. ف 

اإللهية الت 

(، ذكر البابا فرنسيس نّصير  من الرسالة البابوية المذكورة لفتا انتباهه 2015نيسان 11)

ي يب
ية المعارص الت   عنها. يقّر القديس يوحنا حول وضع البشر

ً
دو مفهوم الرحمة بالذات غريبا

ي والبابا فرنسيس أن اإلنسان المعارص معرّ 
ي غياب القلب. بولس الثات 

ض لخطر هائل يكمن ف 

ي مجتمع الرب  ح والفاعلية والمردود، تحوّ 
ل اإلنسان إىل مجرد آلة، إىل قوة إنتاجية. ولهذا فف 

ي كو  اإلنسان السبب، الخطر األكير الذي يتعرض له
نه فقد قلبه. وأن ال يجد اليوم يكمن ف 

ي يمر بها، أزمة 
ل داللة عن األزمة الت 

ّ
 لدى اإلنسان المعارص، يشك

ً
مفهوم الرحمة وقعا

ي اشتقاق كلمة "الرحمة" من "القلب" أي من 
ية بالذات. بالفعل، يأت  ي انهيار البشر

المشاركة ف 

ر. فالرحمة قريبة بالتاىلي من قابلية االنفتاح والتيقظ لمن يشعر بأنه با
َ
ئس وحت  محتق

ح األب كافاريل  ي تأمل حول االبن الضال، اقي 
التعاطف ومن القدرة عل التألم أللم اآلخر. ف 

 : 
ً
ادفير  تقريبا هما مي   للرحمة وللتعاطف فاعتير

ً
ا ي  تفسير

"التعاطف هو أن أتألم أللم اآلخر". ف 

، التعاطف والرحمة مفهومان مي    بألم هذا المعت 
ً
 وعطوفا

ً
 متعاطفا

ً
جمان اهتماما ابطان يي 

ي نقدمها حير  نرافق من يشعر 
جم الرحمة والتعاطف المواساة الت  اآلخرين. وبالتاىلي تي 

ي تصيب اإلنسان المعارص.  وال شك أن هذه الوحدة هي إحدىبالوحدة. 
أكير المآسي الت   

ي أن ندعو إىل
 لمشكلة اإلنسان المعارص وال   الرحمة ألنها ال تقدم منفردةغير أنه ال يكف 

ً
حال

تجنبه خطر تحّوله إىل شخص عديم اإلنسانية إذا ما فقد قلبه. الرحمة بحاجة إىل العدالة 

 لتدعمها. 

: إعطاء كل شخص ما يحق له. إنها طريقة   بساطة عن العدالة هو التاىلي
المفهوم األكير

جمة القاعدة الذهبية عله لك. وحينها يرتبط توازن : ال تعمل لآلخر ما ال تريد أن يفلي 
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ىل الخراب لرحمة بدون عدالة تقود إالموجودة بير  الرحمة والعدالة ألن ا المجتمع بالعالقة

ة أن ألفت انتباهكم إىل هذا  ي هذه المحارص 
وألن العدالة بدون رحمة تصبح قسوة. أود ف 

ي مثال
 من التأمل ف 

ً
 توازن، انطالقا

 
ي ل

سوف تشكل هذه اإلنجيل. و  ير  ولقائير  نجدهما ف 

. النصوص أ
ً
 وعمليا

ً
 إلدراكنا العدالة الرحيمة نظريا

ً
ساسا  

 

 

 

 مثالن ولقاءان -1

 

 مثل االبن الضال 1-1

 مثل االبن الضال الذي يشكل البنية الروحية لتجمعنا 
ً
. يكمن الهدف نحن نعرف جيدا

ي 
 إذ  إظهار حنان اآلب حير  استقبل االبن العائد إليه :"وكان لم يزلالمركزي من المثل ف 

ً
بعيدا

" )لوقا بنفسه عل عنقه وقبّ  رآه أبوه، فتحركت أحشاؤه وأرسع فألف  
ً
(.  20/ 15 له طويال

: مفهوم اإلركز انتباهي سوف أ رث ومفهوم البيت الذي يعود االبن عل النقطتير  التاليتير 

 إليه. 

ي النص األ 
. ياإلرث الذي طالب به االبن وبدده هو الجوهر كما جاء ف  ي

مكن لهذه صلي اليونات 

الكلمة أن تأخذ معت  اإلرث من وجهة نظر مادية كما يمكن ان تأخذ معت  الماهية وهو ما 

ي المثل إىل الوضع البنوي ن عليه من وجهة نظر علم الوجود )نح
األنطولوجيا(. يرمز اإلرث ف 

 عن البيت األبوي. بيد أن النتيجة
ً
  الذي يريد أن يعيشه االبن األصغر عل طريقته، بعيدا

ي الواقع أكانت تبديده ل
وة بكاملها. وف  ي النهاية إال العيش مع الخنازير هذه الير

 ،نه لم يبق له ف 

 لمفهوم "
ً
الخطيئة" الذي يشمل ضياع كيانه الحيوانات النجسة بامتياز. نجد هنا توضيحا

ي اإل 
ية ويبتعد وينىس ذاته فيغوص ف  م البشر

ّ
ي سل

ي وانحطاطه، ما يجعله ينحدر ف 
نسات 

  انحطاط
ّ
ي الموت. يذك

رنا ابتعاد االبن الذي يريد عيش "إرثه" بطريقته، حياة مفقودة، ف 

لق عل صورة هللا أراد أ
ُ
، ن يكون "ِمثل هللا"، عل طريقته أبتجربة آدم الذي بعد أن خ

ً
يضا

 ِمثل االبن الضال، فكانت النتيجة هي ذاتها: اكتشف أنه عريان! وا
ّ
ن الالبن الضال كما آدم يمث
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عي التحكم بحريته عل طريقته! وضع اإل 
ّ
، الذي يد

ً
ي يومنا أيضا

نسان عل مر العصور، وف 

 من ص
ً
ي آدم واالبن الضال،انطالقا

ما يحصل اليوم: أزمة يمكن أن نعي بصورة أفضل  ورت 

 من وضع الحيوانات،  ىل وضع أكير إنسان بالذات، تحيله القيم، وهي أزمة جوهر اإل 
ً
انحطاطا

. لقد فقد اإلنسان المعارص معت  كرامته ونىسي ذاته. محمية حت  أكنها إذ إ ير من البشر  

نسان نسان وكرامته كِابن. وكلما زاد اإل لقد طالت الخطيئة الجوهر أي أنها طالت ماهية اإل 

 عن بيت اآل 
ً
ي كلما ب،  ابتعادا

 عن ذاته. تعت 
ً
ه عودة االبن ألبي زاد ابتعاده عن ذاته وأصبح غريبا

ي هذا المثل أ
 له كرامته. هذا هو معت   ن االبنف 

ّ
تذكر كرامته كِابن وأن حنان األب هو ما رد

ي الوقت ذاته الرحمة والعدالة : الرحمة ألنها اختالج القلب الذي 
ي ف 
ي تعت 

المغفرة الت 

ده يستقبل ااِلبن بمحبة، والعدالة أل
ّ
ن المغفرة الرحيمة تعطي الولد حقه، وهو ما بد

 آلن اليه إبابتعاده، َبيد أنه أعيد 
ّ
. يقد

ً
م لنا مثل االبن الضال الصورة المثل لعدالة مجانا

 المغفرة الرحيمة. 

ي  بوي صورة عن الكنيسة ولدينا عنها تعبير البيت األ  يانوس القرطاحر جميل للقديس قير

".  أصبح قاعدة الهوتية هامة: 
ً
 إن لم يتخذ الكنيسة أما

ً
"ال أحد يستطيع أن يعتير هللا أبا

د لب حيث يمكن أن نحتفل بابيت اآل الكنيسة هي بالفعل  مغفرة وبالحنان اإللهي فنسي 

معت  رس التوبة، رس المغفرة، الذي يمكن أن  بذلك كرامتنا كأبناء محبوبير  هلل. وهذا هو 

ة الفعالة لمحبة هللا الذي يبادر إلينا. الله العدالة الرحيمة، وهي العالمنختير من خ  

 

 

لشفقةمثل السامري الصالح : أخذته ا - 2 -1  

ي الواقع، يحتوي المثل كله 
ُيظهر مثل السامري الرحيم كذلك الرحمة والعدالة كصفات هلل. ف 

ي ألن السامري الرحيم هو المسيح بالذات. يمثل الرجل
وك عل قارعة  معت  مسيحات  المي 

 منا. ويمثل الفندق الكنيسة والذين الطريق وضع اإل 
ً
نسان الساقط، اآلدم، كما أنه يمثل كال

ي الكنيسة ،تنون بالرجل هم الكهنة. وتتحقق العناية بالرجل الساقطيع
عن طريق الخدمة  ،ف 

ي تحتفل بالرحمة وهما رسا المعمودية رسار، وبخاصة تلك األ الكهنوتية بواسطة األ 
رسار الت 

 .  والتوبة. إنها العالمات الفعالة للرحمة والحنان اإللهيير 



Rassemblement International – International Gathering – Encuentro 
Internacional - Encontro Internacional – Raduno Internazionale 

Fátima 2018 
16-21 Juillet – July 16th-21th – 16-21 de Julio – 16-21 Julho – 16-21 Luglio 

 

4 
 

ي مثل السامري الرحيم 
 أوُيذكر ف 

ً
خطر الحرية أو جرأة اإلنسان الذي يريد المغامرة وحده يضا

 
ّ
ي صورة هذا الغرور الذي يد

ي طريق شديد الخطورة. ويمكن أن ُينظر إىل الخطيئة ف 
عي ف 

 
ً
ي الحرية، كما لو أن باستطاعة اإلنسان أن يجتاز طريق الحياة وحيدا

وأن يمتلك  االستقاللية ف 

هية. لإلكير قيمة وهي نعمة البنوة اعل سلبه ثروته األ  ء القادرينا عدالقوة الكافية لمواجهة األ 

ألجل ذلك، وحير  تسليم الرجل لعناية الكنيسة، يقول لنا المثل أننا نحتاج إىل الجماعة 

ي السام
ي البداية فقطلنسير بكل أمان. يعتت 

، ألنه سيوكل الجماعة ري الرحيم بالرجل ف 

ي فيما بعد  بالعناية به
  . لذلك حير  يقول الرب ف 

ً
مثل ذلك"  النهاية "اذهب فاعمل أنت أيضا

ي 37/ 10)لوقا 
ي بقريبنا وبمن حولنا وبالتاىلي علينا التغلب عل ثقافة  (، يعت 

أنه علينا أن نعتت 

.  الالمباالة. يجب أن نقتدي باهلل، السامري الرحيم، الذي يهتم بكل إنسان بدون تميير   

 

لقاءان: زكا والمرأة الزانية -3 -1  

ي البقاء عنده : ظهر الحنان واي
ي لقاء زكا العشار من خالل رغبة يسوع ف 

 لرحمة اإللهيير  ف 

ي بيتك" )لوقا 
ّ أن أقيم اليوم ف  اهتداء زكا (. ونتيجة لهذه الزيارة، سيتم 5/ 19"يجب علي

 أربعة أضعاف ما قد حيث سيقرر توزي    ع نصف أ
ّ
 إىل مواله عل الفقراء ورد

ً
أخذه ظلما

ي الواقع أن زكا قد 
ء، بحسب قول الرب:  أصحابه. ف  ي

"إذا أردت أن تكون   تخل عن كل سر

" )مت   ي
ي السماء، وتعال فاتبعت 

ع أموالك وأعطها للفقراء، فيكون لك كي   ف  ، فاذهب وب  ِ
ً
كامال

ي مع الرب حياة اإل (. يغير 21/ 19
  اللقاء الحقيف 

ً
. لقد أصبح زكا تلميذا

ً
 جذريا

ً
ا نسان تغيير

، ولكن ما أن دخل  ادة زكا كما لو أنه يقولليسوع. وتنقل الرواية اإلنجيلية شه
ً
ا  كبير

ً
: كنت لصا

 .
ً
 جذريا

ً
ي تحوال

ي حت  تحولت حيات 
 الرب إىل بيت 

يعة   لشر
ً
 عليها وفقا

ً
. كانت متهمة بالزت  ومحكوما

ً
 أيضا

ً
وحالة المرأة الزانية خاصة جدا

يسوع ليجابه  موس. كان الحكم عليها قد صدر بالفعل. وحينها، ُعرضت المرأة وقضيتها عل

يعة فتكون هناك حجة إلدانته.  ي األرض" )يوحنا  الشر
(. 6/ 8"فانحت  يسوع يخّط بإصبعه ف 

يعة الحب والمغفرة،  يعة الجديدة، رسر ان: يخط يسوع عل الرمل الشر لحركة يسوع تفسير

ألن هللا ال يريد موت الخاطئ بل عل العكس يريده أن يحيا. هذا هو التفسير األول. غير أن 

ي 
 نظره عن المرأ يسوع ينحت 

ً
ة، بعكس من يتهمونها الذين كانوا ينظرون نحو األرض، محوال

ام كرامته بصورة  إليها نظرات ازدراء. يبير  يسوع بهذا الترصف أن الخاطئ يستحق احي 

 
ّ
ام الرحيم هو الذي يؤث  ر فيه ويقدم له فرصة جديدة : مستمرة حت  لو فقدها، وهذا االحي 
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ي وال تعودي بعد اآلن إىل الخطيئة" )يوحنا "ألم يحكم عليك  أحد؟ وأنا ال أحكم عليك. اذهتر

8 /11 .)  

ّ اللقاء بيسوع حياة هذه الم ي نالتها وأغير
ي إعطاءها رأة ألن المغفرة الت 

نقذتها من الرجم تعت 

ي خطها يسوع عل 
يعة الجديدة الت  ي واإلخالص له. الشر

فرصة الرجوع إىل زوجها الحقيف 

ي ل قلوب الحجر إىل قلوب عة الروح القدس الذي يحطم قساوة القلب ويحوّ الرمل هي رسر

ي عدم إدانة يسوع أنه يجب عدم رجم
ي أمن لحم. وتعت 

يعة الت  دانت هذه المراة ها ألن الشر

يعة الروح  ي تحطيمها. أما اآلن فإن رسر
يعة موس ف  ي أخفقت رسر

أتت من قساوة القلب الت 

ي القدس الجديدة تستطيع ذلك. "اِ  وال تعودي بعد اآلن إىل الخطيئة"، هذا القول سوف  ذهتر

ي مصالحة وسالم. وسيكون لسان 
يدفعها إىل طلب المغفرة من زوجها وإىل العيش معه ف 

، َبيد أن الرب قد غفر ىلي  حال المرأة ما يلي :  ي ة وغير مخلصة لزوحر "كنت خاطئة كبير

ي وبتنا نعي
ي الذي تقّبلت  ش اليوم سوية كتلميذين للرب ألننا وأستطيع اآلن أن أكون وفية لزوحر

ي مدرسته كيف تكون مغفرة الرب ورحمته. 
  تعلمنا ف 

  

 العدالة الرحيمة -2

ي من هذه 
ي الرسالة البابوية "هللا كلي الرحمة"، يستوحي القديس يوحنا بولس الثات 

ف 

ة أخرى تتعلق بدراسته الكتابية والالهوتية  ي قمنا بدراستها )ومن نصوص كثير
النصوص الت 

َجم بالقدرة عل التعاطف، من خالل موقف  ي 
ُ
حول هذا الموضوع( ليبير  لنا ان الرحمة ت

ي اشتقاقها بعيد كل البعد عن م
ي الواقع أن الرحمة ف 

ي النصوص. ف 
وقف اإلدانة، كما رأينا ف 

 لحال البائس ولمن 
ً
ي أن يكون اإلنسان متنبها

ي تتعلق بالقدرة النابعة من القلب ف 
اللفط 

ر وغير أهل ألن يكون موضع اهتمام ومحبة. لذلك، ما نستخلصه من 
َ
يشعر بأنه محتق

ي المثالير  واللقائير  هو ات
، التأمل ف  ي هذين اللقائير 

حيث خاذ خطوات عملية كما حدث ف 

ي عالقة اإلنسان ُيعيرر عن الحنان والرحمة بأ
فعال حّسية. كان الموضوع المطروح يبحث ف 

ي المثلير  واللقائير  المذكورين مواقف فقد فيها 
شخاص معت   األ يالعدالة حيث واجهتنا ف 

ي زكا  كرامتهم، بسبب الخطيئة أو الطموح الفائق، عل مثال
الذي صّوره السياق التاريخ 

. غير أن اللقاء بالمسي
ً
را
َ
 ومحتق

ً
ة الزانية، قد غيرّ ح، سواء بالنسبة إىل زكا أو المرأمكروها

 مما سمح لهما باالنضمام إىل جماعة تالميذ يسوع. إنهما شخصان 
ً
حياتيهما ليصبحا تالميذا

ه إىل ا ي هنا الرحمة متجددان أصبحا شاهدين وأظهرا أن اإلنجيل موجر
. تلتف 

ً
لجميع وإلينا أيضا

ي وأن يرد لإلنسان كرامته 
والعدالة بالحنان والمحبة المسيحية. وحده الحب قادر أن يشف 
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المفقودة. لقد اكتشفا من خالل لقائهما بيسوع أنهما ال يزاالن محبوَبير  وجديَرين بهذا 

ي كانا الحب، وبفضل هذا االكتشاف تمكنا من التغلب عل عقدة اإلحسا
س باالحتقار الت 

 يشعران أنها تقّيد حياتيهما. 

ي إظهار 
ي رسالة "هللا كلي الرحمة" انشغال نظري يكمن ف 

أن المحبة والحنان هي من يوجد ف 

 لنا، بالنعمة، كرامتنا صفات هللا األ 
ّ
د ي يسوع المسيح لير

 ف 
ً
ساسية، هو الذي صار إنسانا

ي اإلنسانية. يتوافق ذلك مع مقاصد هللا ومع ا
ي الخلق وف 

لمخطط الذي وضعه لإلنسان ف 

ي حيث كانت الرسالة األوىل 
القيامة. كانت هذه الرسالة البابوية الثانية ضمن برنامج ثالتر

( والثالثة "الروح 1979آذار  4"قيامة اإلنسان" حول يسوع المسيح القائم من الموت )

ي حياة الكنيسة والعالم" )
، (. بحسب القدي1986أيار  18القدس ف  ي

س يوحنا بولس الثات 

ي الرحمة اإللهية أيدعو الت
  –مل ف 

ً
 وحنونا

ً
 رحيما

ً
إىل تسبيح هذه الرحمة من  -هللا يملك قلبا

ي اإلعالن بأن هللا يحب الخاطئ خالل االحتفال باأل 
اف الذي يعت  رسار وبخاصة رس االعي 

، تجب حت  حير  يعتير هذا األ  ترجمة ذلك من خير  نفسه غير جدير بهذا الحب. وبالتاىلي

أعمال رحمة ومشاعر حنان تجاه القريب.  خالل  

بهذه الصورة، تحث الرحمة عل اختيار العدالة، ليس لمجرد اإلنصاف بل كعالقة حنان  

ي خير 
م، وألن اآلخر جدير  اآلخر لما هو  كذلك، أي الرغبة ف 

ّ
عليه وليس لما يمكن أن يقد

 وألنه يمكن ترجمة المحبة بالمغفر 
ً
. بالحب دائما

ً
ي تشكل صورة الحب األكير كماال

ة الت   

ي بهذه األوجه النظرية، وهو يشدد 
استعاد البابا فرنسيس تعليم القديس يوحنا بولس الثات 

ي هذا التوج
ورة ممارسة المغفرة. وف  ىل ه، أعلن سنة مقدسة للرحمة يدفعه إبقوة عل رص 

ي هذه المرحلة ذلك شعوره بإلحاحية ممارسة المغفرة، والمغفرة األرسارية بخاص
ة، ف 

ي نعيشها. 
 التاريخية الت 

ي رسالة سيدة فاط
 –يما، الدعوات إىل التكفير عن الخطايا وإىل تعزية هللا موجودة بقوة ف 

كما الدعوات إىل الصالة وإىل ذبيحة التكفير عن الخطأة   -يقول المالك : واسوا إلهكم

ي خطيئتهم لعدم وجود 
ين منهم يغرقون ف  ي المساكير  ألن كثير

ّ
 لهم. بالفعل، أليست من يصل

؟
ً
ك الخاطئ هللا وحيدا اع هللا حيث يي  وأليست المواساة إال مرافقة من  الخطيئة إال اني  

ي هذا المجال؟ أال 
ي عرصنا؟ ماذا نفعل ف 

يشعر بالوحدة؟ وأليست الوحدة إال الشر األكير ف 

 
ّ
 ليس لتأملنا النظري وحسب، بل للتدخل الفعال تشك

ً
 واسعا

ً
ل هذه الروحانية حقال

كافاريل؟ هنا يكمن التحدي. األب  وللشفاعة كذلك مثلما طالب بذلك   
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 الخالصة

ي أن ندع الرب 
، يجب علينا أن نخوض هذا االختبار ف   ومستشارين روحيير 

ً
بصفتنا أزواجا

 
ّ
ر، مثلما يؤث ي اللقاء المحرِّ

عاش ذلك زكا والمرأة الزانية، وأن نسلم ذواتنا للكنيسة  ر فينا ف 

ي السير وحيدين عل  المادية والروحية بخاصة.  لكي تداوي جروحنا  ولخدامها 
حير  نجازف ف 

ي كل خطوة نخطوها. ولكن إذا ما 
صد لنا ف  دروب الحياة، نعّرض أنفسنا إىل أخطار عديدة تي 

ي جماعةشفينا وتعا
خوة، يمكننا أن نكون دعاة للرجاء، هذه اإل  فينا بنعمة لقاء الرب ف 

ي تظهر حير  نشعر بأننا مقبولون ومحبوبون، حت  لو ظللنا 
ية واإللهية الت  الفضيلة البشر

ي هذا المجال،
ر بتجربة اهتداء األ  نشعر بعدم استحقاقنا لهذه المحبة. وف 

ّ
ب  يحسن أن نذك

ي أدرك فيها أنه محبوب وأكافا
ِحّب. قال عن هذه اللحظة : حينها  نه مُ ريل، تلك اللحظة الت 

ء قد  ي
 كان كل سر

ّ
ح. توض  

نطلب أن تكون فرقنا أماكن استضافة ولقاء حقيقية وأن يستطيع األزواج أن يجدوا القوة 

ي عالمنا المعارص. 
 ليكونوا خفراء الرجاء ف 

 


