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 2018فاطيما  –التجمع العالمي لفرق السيدة 

 التأمل الرابع

 "فتحنن "رآه أبوه

يدفعنا نص المثل إلى أن ننظر إلى وجه األب. لننظر إليه ال بعينينا فقط بل بقلبنا أيضاً فلسوف 

نكتشف بأن هذا األب هو التمثيل الحقيقي للرحمة. كان له ولدان وتبين له أنه يجب أن يميّز في 

ميراث. إنه معاملتهما ناظراً إلى كل منهما بطريقة فريدة. جاء االبن األصغر يطالب بحصته من ال

طلب مفاجئ ألن اإليراث يفترض موت األهل في حين أنه جاء يطالب بحصته ووالده على قيد 

الحياة. على الرغم من ذلك، أعطاه أبوه ما يطلبه دون أن يقول شيئاً. لقد قبل األب أن يعطي ابنه 

ن يحبه وحسب. الفضاء الذي كان يحتاجه، وتقبل األب المجازفة التي تتطلبها حرية ابنه فلقد كا

نأخذ ما يهبنا وأن نذهب بعيداً، وهو يقبل أن ن ويقبل أ حريتنا، بل المجازفة التي تتطلبهاهللا يتق

ويقبل ضعفنا. واالبن األصغر، حتى في عودته، يتصرف بمنطق األناني  ،نرتكب األخطاء

ومحب الذات. لقد ذهب ليعيش حياته، وحين عاد لم يفكر إال في إنقاذ نفسه. وما يحركه إنما هي 

غريزة البقاء وليس الحب. قال االبن الضال في نفسه : "كم أجير ألبي يفضل عنه الخبز وأنا 

-17/ 15أمضي إلى أبي فأقول له : ]...[ اجعلني كأحد أجرائك" )لوقا أهلك هنا جوعاً! أقوم و

دته (. لم يدرك أن ذلك مستحيل. فأبوه الذي رآه عن بعد، بادر وأسرع للقائه، واعتبر أن عو19

ن الرجوع أهم من االنفصال. كان االبن اليزال بعيداً فانطلق األب اآلن أكثر أهمية من ذهابه، وأ

القديس لوقا : "وكان لم يزل بعيداً إذ رآه أبوه، فتحنن وأسرع فألقى بنفسه على للقائه. يقول لنا 

له الحياة المبتذلة التي مرت بأن جعلها محبوبة (. لقد بّرر 20/ 15عنقه وقبّله طويالً" )لوقا 

بكاملها. كان هذا االبن في عيني أبيه أكثر من ابن، كان ابنه بالذات. وكان قادراً، هو الممتلئ 

ن يعيده إلى حميمية العائلة في البيت. ولقد فعل ذلك بطريقة لم يكن حتى له طويالً وأمة، أن يقبّ رح

 االبن ليأملها.

قول : "لقد ذهب هذا األب بعيداً جداً. إن حبه يفوق الحدود. لم يكن عليه أن يعامل ابنه بهذه قد ن

ن أن عه، وأن يقول له : "عليك اآلفي وضه اختباره وجعله يفكر الطريقة. كان عليه معاقبته او أقل

يحمل في ذاته  ،تعاني وأن تتأمل في ما فعلت". مع ذلك فإن إفراط األب، هذا اإلفراط في الرحمة

معنى. يوجد في داخلنا صراع بين عدة نماذج وطرق للتصرف. ولكن هللا يقول لنا : "الرحمة هي 

ً تعلم فن التصرف الضروري إلنقاذ الحياة، والرحمة هي الطريق  التي يجب علينا جميعا

ً بأن أحد الدروس الجوهرية للمثل  سلوكها". وال وجود للرحمة من دون إفراط. أنا أعتقد جازما

 إنما يكمن في هذه النقطة.

ن الرحمة ال تدخل في أي تعريف الرحمة. الجواب هو أ نحن نتساءل في أحيان كثيرة ما هو

ا. الرحمة هي الرأفة، والرحمة هي الصالح، تعريف. يجب تجسيد الرحمة لنتمكن من لمسه

والرحمة هي المغفرة، والرحمة هي الوقوف مكان اآلخر، والرحمة هي حمل اآلخر على 

الكتفين، والرحمة هي المصالحة العميقة. إنها ذلك كله. بيد أنها كذلك مطابفة لنموذج معين هو 

لضال كان هذا االبن ا ن هبة.ب في مثل يسوع. ما من رحمة من دون عطاء ومن دونموذج األ

 وكان بحاجة ألن يشفى بواسطة بلسم الرحمة. خفية،يحمل جروحاً كثيرة، واضحة و

، بفعل انعكاس أخالقي، بأن ال تكون الرحمة في إعطاء اآلخر ما يستحقه. نستطيع أن نقول

اوز الواقع، الرحمة هي إعطاء اآلخر ما ال يستحقه بالفعل، وهي العطاء من األعلى، والعطاء بتج

هو معقول. إنها إعادة إدخال االبن في االحتفال وتثبيت مكانته بواسطة  اوالذهاب إلى أبعد مم
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جمل ووليمة العجل المسّمن. هذا الحلّة األم في اإلصبع والحذاء في للرجلين ورموز الفرح : الخات

 اإلفراط في المحبة هو الذي يعكس الرحمة.

هذا،  من يحكمون على اآلخرين : "فعلت ذلك إذن؟ فانت تستحقنفسنا بسهولة في وضعية نضع أ

ن األب الرحوم ال يقع في فخ الحكم على اآلخر. إنه يرى في واستحققت ما حصل لك". غير أ

ن عاد من الحرب، محطماً ومهاناً وجريحاً. فإن لم يتواجد اإلفراط في الحب الذي االبن العائد م  

ً جديداً والذي ي ،ساعد على شفاء الجروحي ً  ،هب أفقا لن يكون هناك  ،ومحفّزاً  والذي يصبح دافعا

االبن الدخول إلى البيت بوسائله الخاصة. إنه يحتاج إلى حب والده ليحمله. هذه  حل. ال يستطيع

مر انتظار اآلخر ليقوم بعبور الطريق بل يجب المبادرة إليه وحمله هي الرحمة. ال يقتضي األ

(، ويكون ذلك بقبول إساءاته 7-4/ 15مثل الراعي الصالح )لوقا على الكتفين مثلما علّمنا 

 وضعفه وبإعادة إدخاله في مجال الرجاء وهو مرادف للعيد.

ً متزنين  نحن نجتاز هذه الخبرة في العائلة في مناسبات عديدة. إذا ما أردنا أن نكون أناسا

حين ولكننا لن نعرف إنجيل وإذا لم نطلب إال ان نكون عادلين، سنكون أشخاصاً صال وحياديين،

ً الرحمة في الحب : يطلب أن نكون قادرين على معانقة الحياة  . فإنجيل الرحمة يطلب منا إفراطا

كان األب  كثير.قول ال المجروحة، وقادرين على فهم كل شيء من دون الشعور بالحاجة إلى

قة. كان يعرف كل شيء. ومع عالماً بالحقيقة. كان يعرف بأن هذا االبن قد بدد كل ماله بأبشع طري

ل كل شيء وكسا كل شيء بمحبته. إن اختبار الرحمة هو أحد األمور األكثر تطلباً ذلك، قب  

هذا االبن الذي كان ضائعاً أصبح كائناً جديداً حّوله في الحياة. غير أنه في النهاية،  كثر سحراً واأل

 ر فيها بأننا نسير على خطى يسوع.الحب. لنصّل  اليوم لكي تصبح عائلتنا مدرسة للرحمة فنشع

 


