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 نور اإليمان
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 البابا فرنسيس
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: أشار تقميد الكنيسة، بيذا التعبير، نور اإليماف. 1
إلى العطية الكبرى التي جاء بيا يسوع والذي، في 

، قد قدَّـ نفسو ىكذا: "ِجئُت َأنا ِإلى حناإنجيؿ يو 
يو فُكؿُّ َمف آَمَف بي ال َيْبَقى في الظَّبلـ" )ا العاَلـِ نورً 

بيذه الكممات:  أيًضا(. ويعبر القديس بولس 46، 12
ىو « ِلُيشِرْؽ ِمَف الظُّمَمِة ُنور»"فِإفَّ الّمَو الَّذي قاؿ: 

في العالـ (. 6، 4كو  2الَّذي َأشَرَؽ في ُقموِبنا" )
الوثني، الجائع لمنور، قد تطوَّرت عبادة إلو الشمس، 

(، والذي كانوا يبتيموف Sol Invictusسوؿ إنفكتوس )
ف كانت الشمس تخرج مف خدرىا  لو عند شروقو. وا 
، فقد ُفِيـ جيدا أنيا لـ تكف قادرة عمى أف  كؿ يـو
تنشر نورىا عمى كؿ وجود اإلنساف. فالشمس، في 

يء كؿ الواقع، فشعاعيا غير قادر الحقيقة، ال تض
عمى الوصوؿ إلى ظبلؿ الموت، حيث ُتغمؽ العيف 
البشري أماـ نورىا. "لـ ُيرى قط أحد مستعدا 

مف أجؿ  –أكد القديس يوستينوس الشييد –لمموت
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. لقد دعا المسيحيوف المسيَح، 1اإليماف بالشمس"
مدركيف لؤلفؽ العظيـ الذي فتحو أماميـ اإليماف، 

. يقوؿ 2لحقيقي، "والذي تمنح أشعتو الحياة"الشمس ا
يسوع إلى مرتا، والتي كانت تبكي أخاىا لعازر: "َأَلـ 

(. 40، 11يو َأُقْؿ َلِؾ ِإنَِّؾ ِإف آَمنِت َتريَف َمجَد اهلل؟" )
فمف يؤمف، يرى؛ يرى بنور يضيء كؿ مسيرة 
الطريؽ، ألنو يأتي إلينا مف المسيح القائـ مف بيف 

 لفجر الذي ال يعرؼ الغروب.األموات، نجـ ا
 نور وهمي؟

. لكف، في التكمَّـ عف نور اإليماف ىذا، يمكننا أف 2
نسمع اعتراضات الكثيريف مف معاصرينا. فُيظف في 
العصر الحديث أف ذاؾ النور قد كاف كافيا 
لممجتمعات القديمة، ولكنو قد ال يفيد لؤلوقات 
ا الحديثة، ولئلنساف الذي قد أضحى ناضجا، فخور 

                                                 
، 6: مجموعة آباء الكنيسة اليونانية )آ ؾ ي( 2، 121 ،حوار مع تريفوف 1

758. 
الجزء الحادي ( Protrepticus) دات لميونانييفإرشااكميمنضس اإلسكندري،  2

 .195، 8مجموعة آباء الكنيسة اليونانية )آ ؾ ي( : عشر
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بفكره، وراغبا في سبر أغوار المستقبؿ بطريقة 
جديدة. بيذا المعنى يظير اإليماف وكأنو نور 
وىمي، يمنع اإلنساف مف استثمار جسارة المعرفة. 

( يدعو األخت Nietzscheكاف الشاب نيتشو )
( لممغامرة، بالسير فوؽ "دروب Elisabeth) إليزابيث

تقبللية". جديدة...، حتى في ريب السير لؤلماـ باس
مضيفا: "عند ىذه النقطة تنفصؿ الدروب البشرية: 
فإف شئِت الوصوؿ إلى سبلـ النفس والسعادة، 
فمتحتفظي حتى باإليماف، ولكف إف أردِت أف تكوني 

. وكأف اإليماف 3تمميذة لمحقيقة، فعندئذ َحِققي"
إنطبلقا مف وقد طوَّر نيتشو، يتناقض مع التحقيؽ. 
لكونيا حجَّمت نطاؽ الوجود  ىذا، انتقاده لممسيحية

ألنيا حرمت الحياة مف الحداثة والمغامرة. و البشري، 
وبيذا يضحى اإليماف وكأنو توىَّـ مف النور يمنع 

 مسيرتنا كبشر أحرار مف التقدـ نحو المستقبؿ.
                                                 

(، في: ثبلثة مجمدات، 1965يونيو/حزيراف  11) رسالة نيتشو إلليزابيت 3
 .953، 1954ميونيخ 
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. في ىذه العممية يضحى اإليماف مقترنا بالظبلـ. 3
يجاد  اءإبقوقد ُفكّْر في إمكانية  مساحة لو اإليماف، وا 

 ىي حتى يتعايش مع العقؿ. وبدت مساحة اإليماف
تمؾ التي ال يستطع العقؿ أف ينيرىا، وحيث اإلنساف 
َـّ قد ُفيـ  ال يستطيع الوصوؿ إلى اليقيف. ومف ث

نقـو بو عند الذي اإليماف عمى أنو القفز لممجيوؿ 
غياب النور، مدفوعيف مف عاطفة عمياء؛ أو كأنو 

بما تدفئة القمب، وجمب تعزية نور ذاتي، بإمكانو ر 
خاصة، ولكف ال يمكنو تقديـ نفسو لآلخريف كأنو 
النور الموضوعي والقادر عمى إضاءة الطريؽ. 
لكف، رويدا رويدا، قد ُلوحظ أف نور العقؿ المستقؿ 
ال يستطيع إضاءة المستقبؿ بما يكفي؛ وفي النياية، 
يبقى في عتمتو تاركا اإلنساف فريسة لمخوؼ مف 

يوؿ. وىكذا تخمى اإلنساف عف البحث عف نور المج
عظيـ، عف حقيقة كبرى، لُيرضي نفسو بأنوار 
صغيرة تضيء الثواني الصغيرة، ولكنيا غير قادرة 
عمى فتح الطريؽ. فعندما يغيب النور، يبيت كؿ 
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، ويصبح مف المستحيؿ التمييز بيف اشيء مشوشً 
الخير والشر، بيف الطريؽ الذي يقودنا نحو اليدؼ 
والطريؽ الذي يجعمنا ندور في حمقات مفرغة، ببل 

 إتجاه.
 نور لالكتشاف

. مف الضروري إذا استعادة خاصية نور اإليماف، 4
ألنو عندما تنطفئ شعمتو تفقد معيا كؿ األنوار 
األخرى حيويتيا. فنور اإليماف يمتمؾ، في الحقيقة، 

وجود  كؿخاصية فريدة، لكونو قادر عمى إضاءة 
كي يكوف ىكذا قادرا، ال يمكف لو النور إف اإلنساف. 

يجب أف يأتي مف بؿ أف يكوف منحدرا مف أنفِسنا، 
مصدر أكثر أصالة، يجب أف يأتي، بالنياية، مف 

اإليماف يولد مف أحشاء المقاء مع اهلل الحّي، فاهلل. 
والذي يدعونا ويكشؼ لنا محبة يسوع، محبة تسبقنا 

ف في تشييد فوقيا لنكوف راسخيأف نستند ويمكننا 
لنا ىذا الحب فإننا نحصؿ عمى  الحياة. عندما يحوّْ
أعيف جديدة، ونختبر فيو وجود وعد كبير لبلكتماؿ، 
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وتنفتح أمامنا شاكمة المستقبؿ. إف اإليماف الذي 
نحصؿ عميو مف اهلل كعطية فائقة لمطبيعة، يظير 
و مسيرتنا في الزمف. فمف  كنور لمطريؽ الذي يوجّْ

يو نور ذاكرة فينبثؽ مف الماضي، ناحية، اإليماف 
تأسيسية، تمؾ الخاصة بحياة يسوع، حيث أظير 
محبتو التامة والموثوؽ بيا، والقادرة عمى ىزيمة 

لكوف المسيح و الموت. بيد أف، في ذات الوقت، 
القائـ مف بيف األموات يجذبنا لما يتخطى الموت، 

اإليماف ىو نور يأتي مف المستقبؿ، ويفتح أمامنا ف
فاؽ الشاسعة، ويحممنا لما يتخطى حدود "األنا" اآل

َـّ، ندرؾ أف  المنعزؿ نحو رحابة الَشِركة. ومف ث
اإليماف ال يقطف الظبلـ؛ بؿ أنو ىو نور لظمماتنا. 
دانتي، في الكوميديا اإلليية، بعد أف اعترؼ بإيمانو 
أماـ القديس بطرس، قد وصؼ اإليماف وكأنو 

ة/ كنجـ في أعالي "شرارة،/ تتسع فتتحوؿ لشعمة حي
. في الحقيقة عف ىذا 4السماء في باطني يتؤلأل"

                                                 
 .XXIV ،145- 147 قصيدة الفردوس 4
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النور، نور اإليماف، أودُّ التحدُّث، حتى ينمو 
ضيء الحاضر، وكي يتحوؿ إلى نجـ يكشؼ ويُ 

آفاؽ مسيرتنا، في وقت يحتاج فيو اإلنساف بشكؿ 
 خاص إلى نور.

، قبؿ آالمو: "لِكنَّي َدَعوُت لبطرس لقد أكَّد الرب .5
(. ثـ طمب منو أف 32، 22لو َؾ َأالَّ َتفِقَد ِإيماَنَؾ" )لَ 

"ُيثبّْت اإلخوة" في ذاؾ اإليماف ذاتو. مدركا لمواجب 
الذي ائتمف عميو الرب خميفة بطرس، أراد بيندكُتس 

ىذه، وقت  لسنة اإليمافالسادس عشر الدعوة 
النعمة الذي يساعدنا عمى الشعور بفرحة اإليماف 

اش مفيـو رحابة اآلفاؽ الذي العظيمة، وعمى إنع
يفتحيا اإليماف أمامنا، كي نعترؼ بو في وحدتو 
وشموليتو، أمناء لذكرى الرب، ويؤازرنا حضور 

القناعة بإيماف يجعؿ  ياالروح القدس وعممو. إن
تمركز حوؿ المسيح وحوؿ تالحياة عظيمة وممتمئة، 

كانت تحرؾ رسالة المسيحييف كتمؾ التي قوة نعمتو، 
. نقرأ في كتاب "أعماؿ الشيداء" ىذا الحوار األوائؿ



9 

 

( والمسيحي Rusticoالروماني روستيؾ ) الحاكـبيف 
(: "أيف والديؾ؟"، سأؿ القاضي Geraceجيراتش )

الشييَد، فجاوبو: "أبانا الحقيقي ىو المسيح، وأُمنا 
. فاإليماف، بمقدار كونو لقاء مع 5ىي اإليماف بو"

ح، كاف بالنسبة اهلل الحي والذي ظير في المسي
"، ألنو كاف يمدىـ لمنور، اليؤالء المسيحييف، "أمِّ 

خالقا فييـ الحياة اإلليية، خبرة جديدة، رؤية منيرة 
لموجود وليذا فيـ كانوا مستعديف لمشيادة العبلنية 

 عنو حتى النياية.
في الذكرى الخمسيف عمى  سنة اإليماف. لقد بدأت 6

. إف ىذا التزامف افتتاح المجمع الفاتيكاني الثاني
يسمح لنا بأف نرى أف الفاتيكاني الثاني كاف مجمعا 

، بمقدار دعوتو لنا بأف نضع في مركز 6عف اإليماف

                                                 
 .21األوؿ، الجزء اف، حزير  يونيو/(، Acta Sanctorum) أعماؿ القديسيف 5
يدرس صراحة اإليماف، فإنو يتكمـ عنو في كؿ صفحة،  لـ"إف كاف المجمع  6

ويقر بطابعو الحيوي والفائؽ لمطبيعة، ويعتبره متكامبل وقويا، ويبني فوقو 
إلدراؾ األىمية الجوىرية التي ]...[ عقائده. يكفي تذكُّر التأكيدات المجمعية 

التقميد العقائدي لمكنيسة، لئليماف الحقيقي، والذي  أعطيا المجمع، متوافقا مع
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حياتنا الكنسية والشخصية أولوية اهلل في المسيح. 
إف الكنيسة، في الحقيقة، ال تفترض أبدا أف اإليماف 

 التيعطية اهلل  وىو أمر ُمسّمـ بو، ولكنيا تعرؼ أن
يجب أف تتغذى وتتقوى، كي تستمر في قيادة مسيرة 
الكنيسة. لقد ساعد المجمع الفاتيكاني الثاني عمى 
تؤلأل اإليماف داخؿ الخبرة البشرية، سالكا ىكذا 

 قد أظيرَ دروب اإلنساف المعاصر. وبيذه الطريقة 
كيؼ أف اإليماف يثري الوجود اإلنساني في كؿ 

 أبعاده.
في  –حوؿ اإليماف . تعتـز ىذه الموضوعات 7

استمرارية مع كؿ ما نطقت بو السمطة الكنسية حوؿ 
أف تنضـ لما كتبو بيندكتس  -7الفضائؿ البلىوتية

                                                                                            

المقابمة مصدره ىو المسيح وقناتو ىي تعميـ الكنيسة" )بولس السادس، 
 (.705، 1967، جزء خامس، تعاليـ 1967مارس/آذار  8، العامة

المجمع الفاتيكاني األوؿ، الدستور العقائدي في اإليماف عمى سبيؿ المثاؿ: را.  7
 –(، الفصؿ الثالث، )د( دنتسنغر Dei Filius) "ابف اهلل"، الكاثوليكيّ 
؛ والمجمع الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في 3020-3008شونمتسر 

؛ التعميـ المسيحي لمكنيسة 5(، Dei Verbum) "كممة اهلل"الوحي اإلليي، 
 .165-153الكاثوليكية، 
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السادس عشر في الرسالتيف العامتيف حوؿ المحبة 
وحوؿ الرجاء. وقد كاف قد أوشؾ عمى إنياء 
المسودة األولى لمرسالة العامة حوؿ اإليماف. وأنا 

إخوة المسيح، أتولى عممو  شاكر لو بعمؽ، وفي
الثميف ىذا، مضيفا لمنص بعض المساىمات 
 ، اإلضافية. فخميفة القديس بطرس، باإلمس، واليـو
وغدا، ىو دائما مدعو "لتثبيت اإلخوة" في كنز 
اإليماف الذي ال حد لو، والذي أعطاه اهلل كنور 

 درب كؿ إنساف.ل
والذي ىو عطية مف اهلل،  -نقرُّ في اإليماف 

بأف محبة  -يمة فائقة لمطبيعة تنسكب منووفض
عظيمة قد ُقدّْمت لنا، وبأف "كممة" صالحة قد وجيت 
لنا، وأنو، بقبوؿ تمؾ الكممة، والتي ىي يسوع 
المسيح، الكممة المتجسد، فإف الروح القدس يبّدلنا، 
وينير مسيرتنا لممستقبؿ، وينمي فينا أجنحة الرجاء 

والرجاء والمحبة، كي نسيرىا بفرحة. يمثؿ اإليماف 
متحديف في ضفيرة بديعة، ديناميَة الوجود المسيحي 
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نحو الشركة الكاممة مع اهلل. ما ىو ىذا الطريؽ 
الذي يفتحو اإليماف أمامنا؟ مف أيف يأتي نوره القدير 
والذي يسمح بإضاءة مسيرة حياة ناجحة وخصبة 

 وممتمئة بالثمار؟ 
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 الفصل األول
 لقد آمّنا بالمحبة

 (16، 4يو  1)را. 
 إبراهيم، أبونا في اإليمان

. إف اإليماف يفتح لنا الدرب ويصطحب خطواتنا 8
في التاريخ. ليذا السبب، إف أردنا فيـ ماىية 

مسيرة اإليماف، وسيرة  سردَّ اإليماف، وجب عمينا 
األناس المؤمنيف، المذكورة قبؿ كؿ شيء في العيد 

مكانة  ،أبونا في اإليماف ،إبراىيـ القديـ. يمتمؾ
و لو اهلل فريدة . فقد حدث في حياتو أمر مربؾ: َتوجَّ

بالكممة، وكشؼ لو عف ذاتو كإلو يتكمـ ويدعوه 
باسمو. إف اإليماف مرتبط بالسماع. إبراىيـ لـ يرى 
اهلل، ولكنو سمع صوتو. وبيذه الطريقة يحظى 
اإليماف بسمة شخصية. ويظير اهلل ىكذا ليس إليا 

و المرتبط بييكؿ مقدس لمكاف ما، وال حتى اإلل
إلو شخص بعينو، وبالتحديد إلو  ومعيف، ولكن

سحؽ ويعقوب، قادر عمى الدخوؿ في  إبراىيـ، وا 
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عيد معو. إف  وعمى إقامةتواصؿ مع اإلنساف 
اإليماف ىو الجواب عمى كممة تستجوبنا شخصيا، 

 إنو جواب عمى "أنت" يدعونا باسمنا.
اىيـ في دعوة ما تقولو ىذه الكممة إلبر يتمثَّؿ . 9

وفي وعد. إنو قبؿ كؿ شيء دعوة لمخروج مف 
أرضو، دعوة لبلنفتاح عمى حياة جديدة، بداية خروج 
يحممو نحو مستقبؿ غيَر متوقع. فالرؤية التي 
يعطييا اإليماف إلبراىيـ ستكوف دائما مرتبطة بتمؾ 
الخطوة لؤلماـ التي يجب إنجازىا: اإليماف "يرى" 

يسير، وبو يدخؿ في بنفس المقدار الذي بو 
ىذه الكممة تشتمؿ المساحة التي فتحتيا كممة اهلل. 

عمى وعد: سأكثر نسمؾ، وستكوف أبا لشعب  أيًضا
(. فصحيح أف 7، 22؛ 5، 15؛ 16، 13را. تؾ عظيـ )

إيماف إبراىيـ، لكونو جواب عمى كممة تسبقو، 
سيكوف دائما فعؿ ذاكرة. بيد أف تمؾ الذاكرة ال تقـو 

قادرة  فييولكف، لكونيا ذاكرة وعد،  عمى الماضي
نارة الخطوات طيمة  عمى سبر أغوار المستقبؿ، وا 
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الطريؽ. نرى ىكذا كيؼ أف اإليماف، لكونو ذاكرة 
(، فيو مرتبط بشكؿ memoria futuriلممستقبؿ، )
 وثيؽ بالرجاء.

. إف ما ُيطمب مف إبراىيـ ىو أف يثؽ في تمؾ 10
والتي ىي واقع  – الكممة. فاإليماف يدرؾ أف الكممة

عندما تخرج  -سريع الزواؿ والتبلشا يبدو ظاىريِّ 
ؿ لما ىو أكثر أمانً  وأكثر ا مف فـ اهلل األميف تتحوَّ

في الوجود، ِلما يجعؿ استمرارية مسيرتنا في ا رسوخً 
التاريخ ممكنة. فاإليماف يستقبؿ ىذه "الكممة" 
كصخرة ثابتة يستطيع عمييا أف ُيشيّْد كفوؽ أساسات 

اسخة. مف أجؿ ىذا في الكتاب المقدس ُيشار إلى ر 
(، والتي emûnah’اإليماف بالكممة العبرية ُامونا )

(، والذي يعني في amàn’تنحدر مف الفعؿ آمف )
( قد تعني emûnah’أصمو "العوف". فالكممة ُامونا )

إيماف اإلنساف. فاإلنساف  أيًضاسواء أمانة اهلل، و 
يـ ذاتو بيف يدي األميف يحصؿ عمى قوتو مف تسم

اهلل األميف. سيشيد القديس كيرلس األورشميمي، عف 
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والحاضريف – طريؽ المعب بمعنيي الكممة ىذيف
( والمغة االتينية pistòsفي المغة اليونانية ) أيًضا

(fidelis)- بكرامة المسيحي، الذي يقبؿ ذات اسـ ،
. ىكذا سيشرحو القديس 8"ااهلل: فكبلىما يدعى "أمينً 

س: "اإلنساف األميف ىو مف يؤمف باهلل أغسطينو 
الذي يِعد؛ واإللو األميف ىو مف ييب االنساف ما قد 

 . 9وعده بو"
. َمْظَير أخير ميـ لقصة إبراىيـ لفيـ إيمانو. 11

ف كانت تحمؿ معيا جديدا ومفاجأة،  كممة اهلل، وا 
فيي ال تبدو غريبة البتة عف خبرة البطريرؾ. فقد 

ا الذي توجو لو، نداءً  عرؼ إبراىيـ، في الصوت
عميقا، كاف محفورا دائما في قمب وجوده. إف اهلل 
يربط بيف وعده وبيف ذاؾ "المكاف" حيث وجود 

: األبوة، إنجاب حياة ااإلنساف يبدو دائما واعدً 

                                                 
 أ.505، 33نية )آ ؾ ي( مجموعة آباء الكنيسة اليونا: V ،1 التعميـ المسيحي 8
مجموعة آباء الكنيسة البلتينية )آ ؾ ؿ(  :I ،9الجزء الثاني،  ،23 المزمور 9

36 ،284. 
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وَسمِّْو ِإسحؽ" ا "سارُة َامَرَأُتَؾ َسَتِمُد َلَؾ ابنً  -جديدة
راىيـ أف (. فذاؾ اإللو الذي يطمب مف إب19، 17تؾ )

منو كؿ  ؽتتدف نبع، يكشؼ عف نفسو كايثؽ فيو كميِّ 
حياة. وبيذه الطريقة يرتبط اإليماف بأبوة اهلل والتي 
منيا تنبعث الخميقة: فاإللو الذي يدعو إبراىيـ ىو 
اإللو الخالؽ، َمْف "َيدعو ِإلى الُوجوِد َغيَر الَموجود" 

العاَلـ... (، َمْف "اختاَرنا فيو َقبَؿ ِإنشاِء 17، 4رو )
وَقدََّر َلنا ُمنُذ الِقَدـ َأف َيتَبنَّانا ِبَيسوَع المسيح عمى ما 

يضيء اإليماف (. 5 -4، 1أؼ ارَتَضتو َمشيَئتُو" )
وجوده، ويسمح لو  أعماؽَ  ،بالنسبة إلبراىيـ ،باهلل

بأف يتعرَّؼ عمى نبع الصبلح، أصؿ كؿ األشياء، 
ليدة أف حياتو ليست حصيمة صدفٍة أو و يقيف بوال

الفوضى، بؿ ىي ثمرة دعوة ومحبة شخصية. فاإللو 
، بؿ َمْف ىو أصؿ اغريبً ا السري الذي دعاه ليس إليً 

كؿ شيء، وىو الذي يعضد الكؿ. ستظير تجربة 
اإليماف العظمى بالنسبة إلبراىيـ، ذبيحة االبف 
إسحؽ، إلى أي مدى ىذا الحب األصمي ىو قادر 
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الموت. الكممة عمى ضماف الحياة حتى فيما يتجاوز 
التي كانت قادرة عمى إقامة ابنا في "جسده المائت" 

(، 19، 4را. رو وفي "األحشاء المائتة" لسارة العاقر )
عمى ضماف الوعد بمستقبؿ  أيًضا ةكوف قادر تس

، 4؛ رو 19، 11را. عب يتجاوز أي تيديد أو خطر )
21.) 

 إيمان إسرائيل
 يؿتستمر قصة شعب إسرائفي سفر الخروج، . 12

اإليماف مف جديد يولد ف عمى درب إيماف إبراىيـ.
مف عطية أصمية: يفيؽ إسرائيؿ عمى عمؿ اهلل الذي 
ره مف معاناتو. اإليماف مدعو لقطع  يريد أف يحرّْ
مسيرة طويمة حتى يتمكف مف عبادة الرب عمى جبؿ 

المحبة اإلليية ليا فسيناء ويرث أرض الموعد. 
 .راي كؿّْ الطَّريؽ )سمات األب الذي يحمؿ َوَلَده ف

(. إف اعتراؼ إيماف إسرائيؿ يتطور مثؿ 31، 1تث 
ر ويقود الشعب )  .راسرد لعطايا اهلل، ولتدخمو ليحرّْ

(، سرد ينقمو الشعب مف جيؿ إلى 11 -5، 26تث 
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جيؿ. فنور اهلل قد أشرؽ إلسرائيؿ عبر تذكُّر 
األحداث التي صنعيا الرب، والمسرودة والمعترؼ 

ادة، والمنقولة مف اآلباء لؤلبناء. لنتعمـ بيا في العب
ىكذا أف النور الذي يحممو اإليماف مرتبط بالسرد 
الواقعي لمحياة، وبالتذكُّر الممتف لعجائب اهلل 
ولتحقيقو التدريجي لوعوده. لقد عبر عف ىذا جيدا 
فف العمارة القوطي: ففي الكاتدرائيات الكبرى يصؿ 

لمزخرفة بالتاريخ النوُر مف السماء عبر النوافذ ا
المقدس. فنور اهلل يأتينا عبر السرد لوحيّْو، فيكوف 

عمى إنارة دربنا في الزمف، بالتذكير ا ىكذا قادرً 
 بالعطايا اإلليية، وبإظيار كيؼ أف وعوده تتحقؽ.

تجربة النكراف  أيًضا. ُيظير لنا تاريخ إسرائيؿ 13
 إليماف يتماثؿانقيض . فاالتي سقط فييا الشعب مرارً 

ىنا بعبادة األصناـ. فبينما كاف موسى يتكمـ مع اهلل 
عمى جبؿ سيناء، لـ َيِطؽ الشعب أف يتحمَّؿ سر 
الوجو اإلليي المحجوب، ولـ َيِطؽ وقت االنتظار. 
يتطمَّب اإليماف، مف ذات طبيعتو، التنازَؿ عف 
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االمتبلؾ المباشر لما قد يبدو أف النظر يقدّْمو، إنو 
در النور، عبر احتراـ السر دعوة لبلنفتاح عمى مص

الخاص بالوجو، والذي يرغب الكشؼ عف نفسو 
بطريقة شخصية وفي الوقت المناسب. كاف مرتف 

( يستشيد بتعريؼ عبادة Martin Buberبوبر )
(: تكوف Kockاألوثاف ىذا، المقدـ مف حاخاـ كوؾ )

ىناؾ عبادة أوثاف "وقتما ُيكشؼ وجٌو وقوٌر لوجٍو 
 مف اإليماف باهلل ُيفضؿ التعبد . فبدال10ليس بوجيو"

لوثف، والذي يمكف النظر إلى وجيو، ومعروفة 
أصمو ألنو مف ُصنِعنا. فأماـ الصنـ ال توجد خطورة 
إمكانية سماع دعوة، دعوة تخرجنا مما يعطينا 

، 115مز األماف، ألف األصناـ "ليا أفواه وال تتكمـ" )
ات (. نفيـ مف ىذا أف الصنـ ىو ذريعة لوضع الذ5

كمحور لمواقع، في التعبد لما صنعتو أيادينا. 
والذي  ،فاإلنساف، الذي أضاع التوجو األساسي

يعطي الوحدة لوجوده، يتوه بيف تعددية رغباتو؛ 
                                                 

 . 793، 1949، زيوريخ حكايات اليازيديةبوبر، مارتف  10
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يتشتت  برفض انتظار وقت تحقيؽ الوعد،االنساف ف
بيف لحظات تاريخو الكثيرة. ليذا السبب فإف عبادة 

ببل ىدؼ مف األصناـ ىي دائما تعدد آلية، حركة 
سيد لسيد أخر. إف عبادة األصناـ ال تقدّْـ طريقا، 

تشبو و بؿ مسارات متعددة، ال تقود إلى غاية أكيدة، 
باألكثر المتاىة. فمف ال يريد أف يثؽ باهلل يجد نفسو 
مجبرا لسماع أصوات األصناـ العديدة والتي 

 ."! بمقدار ارتباطو  ،اإليماف أماتصيحو: "ِثْؽ فيَّ
يو نقيض عبادة األصناـ؛ إنو انفصاؿ عف ف ،بالتوبة

األصناـ لمرجوع إلى اهلل الحي، عبر لقاء شخصي. 
فاإليماف يعني الوثوؽ في محبة رحومة، دائما تقبؿ، 
وتغفر، وتعضد وتوجو الوجود، محبة ُتظير اقتدارىا 
في قدرتيا عمى تصويب الُبنى الخاصة بتاريخنا. إف 

رؾ الذات كي ُتغّيرىا اإليماف يتكوَّف مف االستعداد لت
دعوة اهلل دائما ومجددا. وىنا تكُمُف المفارقة: أي إف 
و المستمر نحو الرب، يجد  اإلنساف، في التوجُّ
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الطريَؽ الثابت الذي ُيحِرَرُه مف التنقؿ المتشتت، 
 الذي ُتخِضعو لو عبادة األوثاف. 

شخصية موسى،  أيًضا. َيِطؿُّ في إيماف إسرائيؿ 14
عب ال يستطيع أف يرى وجو اهلل؛ فكاف الوسيط. فالش

موسى ىو مف يتكمَّـ مع ييوه عمى الجبؿ ويبمّْغ 
لمجميع إرادة الرب. تعمَّـ إسرائيؿ، عبر حضور 
الوسيط ىذا، أف يسير متحدا. إف فعؿ االيماف 
الفردي يندرج في جماعة، في "النحف" الجماعي 
لمشعب الذي، في اإليماف، ىو كرجؿ واحد، "ابني 

إف (. 22، 4را. خر ر"، كما دعا اهلل كؿ إسرائيؿ )البك
ؿ إلى عائؽ، بؿ إلى انفتاح: الوساطة ىنا  ال تتحوَّ

ففي المقاء مع اآلخريف تنفتح الرؤية نحو حقيقة أكبر 
 Jeanمف أنفسنا. فقد اشتكى ج. ج. روسو )

Jacques Rousseauرؤية اهلل  عمى ( مف عدـ قدرتو
؛ 11"بيف اهلل!شخصيا: "كـ مف األشخاص بيني و 

أف يكوف اهلل قد ذىب لموسى  ىكذا بسيطا وطبيعياأ"
                                                 

 .387، 1966، باريس إميؿ 11
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. فباإلنطبلؽ 12"حتى يكمّْمو عف جاف جاؾ روسو؟
مف مفيـو فردي ومحدود لممعرفة يصبح صعبا فيـ 
معنى الوساطة، أي تمؾ المقدرة عمى المشاركة في 
الكشؼ الخاصة باآلخر، المعرفة المشتركة والتي 

اإليماف ىو عطية مجانية  ىي معرفة الحب بالذات.
الثقة والوثوؽ، و مف اهلل تتطمب التواضع والشجاعة 

كي نرى المسيرة المنيرة لمقاء بيف اهلل والبشر، أي 
 قصة الخبلص. 

 كمال اإليمان المسيحي
َأف َيرى َيومي ورآُه ا . "ِإبراىيـ ]...[ ِإبَتيَج راِجيً 15

كممات (. إف إيماف إبراىيـ، بحسب 56، 8يو َفَفِرح" )
يسوع ىذه، كاف متوجيا نحو يسوع، كاف، إف جاز 
التعبير، رؤيًة ُمسبقة لسره المسياني. ىكذا فِيمو 
القديس أغسطينوس، عندما أكد أف البطاركة قد 
حصموا عمى الخبلص باإليماف، ال باإليماف 
بالمسيح الذي قد أتى، بؿ باإليماف بالمسيح الذي 

                                                 
 .110، 1993، لوزاف رسالة إلى كريستوؼ دي بوموف 12
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تقبمي سيأتي، إيماف يطوؽ إلى الحدث المس
. إف اإليماف المسيحي يتمحوَّر حوؿ 13ليسوع

المسيح، إنو االعتراؼ بأف يسوع ىو الرب وبأف اهلل 
(. فجميع 9، 10را. رو أقامو مف بيف األموات )

خطوط العيد القديـ تمتقي في المسيح، إنو يمثؿ 
"النعـ" النيائي لكؿ الوعود، أساس "األميف" األخير 

قصة يسوع ىي ف(. 20، 1كو  2 .راالذي سنقولو هلل )
الظيور الكامؿ لصدؽ اهلل. إف كاف إسرائيؿ يتذكَّر 
أعماؿ محبة اهلل العظيمة، والتي ُتشكّْؿ محور 
اعترافو وتفتح أفؽ إيمانو، فحياة يسوع قد ظيرت 
اآلف لو كمكاف التدخؿ النيائي هلل، الظيور األعظـ 
لمحبتو مف أجمنا. فما يقولو لنا اهلل في يسوع ليس 

مة إضافية بيف كممات أخرى كثيرة، ولكنو "كممتو كم
ضماف أعظـ ل(. ال وجود 2 -1، 1را. عب األبدية" )

يمكف هلل أف يعطيو لنا حتى يؤكّْد لنا محبتو، كما 
                                                 

، 35 موعة آباء الكنيسة البلتينية )آ ؾ ؿ(مج: 9، 45 ي إنجيؿ يوحنافرا.  13
1722 – 1723. 
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(. لذا 39 -31، 8را. رو يذكّْرنا القديس بولس )
فاإليماف المسيحي ىو اإليماف بالمحبة الكاممة، وفي 

درتيا عمى تغيير العالـ قدرتيا الفّعالة، وفي مق
ضاءة الزماف. "وَنحُف َعَرْفنا المحبََّة الَّتي ُيظِيُرىا  وا 

(. فاإليماف يستقبؿ، 16، 4يو  1اهلُل َبيَننا وآمنَّا ِبيا" )
مف خبلؿ محبة المحبة المتجمية في المسيح، 

 األساس الذي فوقو يستند الواقع وغايتو األخيرة.
محبة المسيح  . نجد الدليؿ األكبر عمى صدؽ16

في موتو مف أجؿ اإلنساف. فإف كاف بذؿ الحياة مف 
، 15يو  .راأجؿ األصدقاء ىو الدليؿ األقوى لممحبة )

يسوع حياتو مف أجؿ الجميع، وكذلؾ قد قدَّـ ف(، 13
مف أجؿ َمْف كانوا أعداًء، كي يغيّْر القمب. ليذا 

اإلنجيميوف ساعة الصميب كمحظة  وضعالسبب 
إليماف، ألف في تمؾ المحظة تتؤلأل الذروة لنظرة ا

المحبة اإلليية. وقد قاـ ىنا القديس  ورحابةعظمة 
مع أـ ا يوحنا بوضع شيادتو العبلنية عندما، سويً 

يسوع، تأمؿ َمف َطَعنوه: "والَّذي رَأى َشِيد، وَشياَدتُو 
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ـُ َأنَّو َيقوُؿ الَحؽَّ ِلُتؤِمنوا َأنتـُ  َصحيحة، وذاؾ َيعَم
(. جعؿ ؼ.ـ. دوستويفسكي 35، 19و را. ي) "أيًضا

(F.M.Dostoevskij" في رواية ،)األبمو( "L’Idiota ،)
، عندنا رأى لوحة (Myskin)البطؿ األمير ميسكيف 

المسيح المائت في القبر، المرسومة مف الشاب 
"إف ىذه  يقوؿ: (Hans Holbein)ىانس ىولبيف 

. 14ا يفقد اإليماف"الموحة بإمكانيا أف تجعؿ أحدً 
لموحة، في الحقيقة، ترسـ بطريقة قاسية، آثار فا

الموت المدمرة عمى جسد المسيح. بيد أف، اإليماف 
ا يتقوَّى خاصة في تأمؿ موت يسوع ويستقبؿ نورً 

، حيث يكشؼ الموت عف نفسو كإيماف بمحبتو اباىرً 
ألجمنا، واستعداده الحتضاف الموت كي  ةالراسخ

تيرب مف الموت  ُيَخمَّْصنا. في ىذه المحبة، التي لـ
كي تظير لي كـ تحبني، يصبح مف الممكف أف 
نؤمف؛ فشموليتو تيـز أي شؾ وتسمح لنا بأف نثؽ 

 في المسيح.ا كميً 
                                                 

 رابعا.الجزء الثاني،  14
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. واآلف، يكشؼ موت يسوع عف الصدؽ الكامؿ 17
لمحبة اهلل، عمى ضوء القيامة مف بيف األموات. فإف 
المسيح، فبمقدار أنو قاـ مف بيف األموات، فيو 

، 2؛ عب 5، 1را. رؤ ف، يستحؽ التصديؽ )شاىد أمي
(، أساس راسخ إليماننا. يؤكّْد القديس بولس: "ِإذا 17

، 15كو  1لـ َيُكِف المسيُح قد قاـ، فِإيماُنكـ باِطؿ" )
(. فمحبة اآلب إف لـ تكف قد أقامت يسوع مف 17

ف لـ تكف قد استطاعت أف تعطي  بيف األموات، وا 
، قادرة اقة تمامً حياة لجسده، لما كانت محبة صد

القديس عندما يتكمَّـ عمى إضاءة ظممات الموت. 
بولس عف حياتو الجديدة في المسيح، فإنو يشير إلى 

جمي" َأحبَّني وجاَد ِبَنْفِسو ِمف أ "اإِليماِف ِبابِف اهلِل الَّذي
(. إف ىذا "اإليماف ِبابِف اهلِل" ىو بكؿ 20، 2غؿ )

 أيًضاو يفترض يقيف إيماف رسوؿ األمـ بيسوع، ولكن
ُيؤسس عمى محبتو حتى  بالفعؿصدؽ يسوع، والذي 

عمى كونو ابف اهلل. فؤلف يسوع  أيًضاالموت، ولكف 
في اآلب، فإنو ا تمامً ا ىو "االبف"، ولكونو متجذرً 
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استطاع أف ييـز الموت وأف يجعؿ الحياة تشرؽ 
. إف ثقافتنا قد فقدت مفيـو حضور اهلل اكميِّ 

عممو في العالـ. نعتقد أف اهلل الممموس ىذا، وكذلؾ 
يوجد فقط في األخرويات، في مستوى أخر مف 
الواقع، منفصؿ عف عبلقتنا المحسوسة. ولكف إف 
ف كاف اهلل غير قادر عمى  كاف األمر ىكذا، وا 

، فعبلً التحرؾ في العالـ، فإف محبتو لف تكوف قادرة 
، ولف تكوف بالحصيمة محبة حقيقية، احقً واقعية 

إتماـ تمؾ السعادة التي َتِعد بيا. أف نؤمف  قادرة عمى
أو أال نؤمف بو سيكوف بالحصيمة سياف. إف 
المسيحييف، عمى عكس ىذا، يعترفوف بمحبة اهلل 
األكيدة والقادرة، والتي تعمؿ حقا في التاريخ وتحدد 
مصيره النيائي، محبة جعمت مف نفسيا ممكنة 

وت المقاء، وكشفت عف نفسيا بالتماـ في آالـ وم
 وقيامة المسيح مف بيف األموات.

اإليماف، الذي ُيحقّْقو يسوع، لو  كماؿ. إف 18
. فالمسيح، في اإليماف، ليس  عنصٌر أخٌر أساسيّّ
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مجرد َمْف نؤمف بو، الظيور األكبر لمحبة اهلل، 
ىو َمْف نتحد بو كي يمكننا أف نؤمف.  أيًضاولكنو 

رؤية فاإليماف، ال يتعمؽ فقط بيسوع، ولكف يتعمؽ ب
الحياة مف وجية نظر يسوع، النظر بأعيف يسوع: 
إنو المشاركة في الطريقة التي مف خبلليا ينظر 
ىو. ففي مجاالت عديدة مف مجاالت الحياة نحف 
نثؽ في رؤية اآلخريف الذيف يعرفوف األشياء أفضؿ 
مّنا. نثؽ في الميندس المعماري الذي يبني بيتنا، 

وية لمشفاء، في في الصيدلي الذي يقدـ لنا األد
المحامي الذي يدافع عّنا في المحكمة. ونحتاج 

إلى شخص موثوؽ بو وعارؼ باألشياء التي  أيًضا
تتعمؽ باهلل. يسوع، ابنو، يقدّْـ نفسو كَمْف بإمكانو أف 

 -(. إف حياة المسيح 18، 1را. يو يفسّْر لنا اهلل )
وطريقة معرفتو لآلب، وعيشو التاـ في عبلقة معو 

مسافة جديدة في الخبرة البشرية، يمكننا أف تفتح  -
نشترؾ فييا. لدى القديس يوحنا تعبير ىاـ حوؿ 
العبلقة الشخصية مع يسوع مف أجؿ إيماننا عبر 
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. فمع "النؤمف أف" أؤمفاالستخدامات المتعددة لمفعؿ 
(، 31، 20؛ 10، 14را. يو ما قالو يسوع ىو حقيقي )

يسوع و"أؤمف في" يستخدـ يوحنا التعبيرات "أؤمف بػ" 
يسوع. "نؤمف بػ" يسوع، عندما نقبؿ كممتو، وشيادتو، 

(. "نؤمف في" يسوع، 30، 6را. يو ألنو صادؽ )
في حياتنا، ونثؽ فيو، منضّميف ا عندما نقبمو شخصيً 

را. لو في المحبة وسائريف خمفو عمى طوؿ الطريؽ )
 (. 44، 12؛ 47، 6؛ 11، 2يو 

رفتو وبقبولو وباتباعو، إف ابف اهلل، كي يسمح لنا بمع
 أيًضاقد تجسَّد، وبيذا قد أصبحت رؤيتو لآلب تتـ 

بطريقة بشرية، عبر مسيرة ومف خبلؿ السير في 
التاريخ. فاإليماف المسيحي ىو إيماف بتجسد الكممة 
وبقيامتو مف بيف األموات في الجسد؛ إنو إيماف باهلل 

لدرجة الدخوؿ في ا جدً ا الذي جعؿ مف نفسو قريبً 
اريخنا. إف اإليماف بابف اهلل الذي تجسد في يسوع ت

الناصري ال يفصمنا عف الواقع، ولكنو يسمح لنا 
باحتضاف معناه العميؽ، وباكتشاؼ مقدار محبة اهلل 
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المستمر لمعالـ نحو ذاتو؛ وىذا لمعالـ وبتوجييو 
حّمؿ المسيحي عمى االلتزاـ، وعمى عيش المسيرة يَ 

 فوؽ األرض بطريقة أعمؽ.
 الص بواسطة اإليمانالخ
ا إنطبلقً قد ترؾ لنا الرسوؿ بولس، في كتاباتو، . 19

ا مف ىذه المشاركة في طريقة نظر يسوع، تعريفً 
لموجود المؤمف. َمْف يؤمف، في قبوؿ عطية اإليماف، 
قد تحّوؿ إلى خميقة جديدة، وقد حصؿ عمى كينونة 
ؿ إلى ابف في االبف. إف  جديدة، كينونة البنوة، يتحوَّ

ممة "أبا، أييا اآلب" ىي الكممة التي تصؼ أكثر ك
لت إلى محور الخبرة  خبرة يسوع، والتي قد تحوَّ

الحياة في اإليماف، ف(. 15، 8را. رو المسيحية )
بمقدار كونيا وجود بنوي، ىي التعّرؼ عمى العطية 
األصمية واألساسية ألصؿ وجود اإلنساف، والتي 

إلى كنيسة  يمكف تمخيصيا في عبارة القديس بولس
كورنثوس: "َأيُّ َشيٍء َلَؾ لـ َتَنْمو؟ فِإف ُكنَت قد ِنْمَتو، 

ـَ َتفَتِخُر كَأنََّؾ لـ َتَنْمو؟" ) (. وىنا 7، 4كو  1فِم
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بولس القديس بالحقيقة يكمف جوىر الخبلؼ بيف 
والفريسييف، والجدؿ حوؿ الخبلص بواسطة اإليماف 

ىو أـ بواسطة أعماؿ الشريعة. فما يرفضو بولس 
ر نفسو أماـ اهلل بواسطة  تصرُّؼ َمْف يريد أف يبرّْ

حتى عندما يطيع  -أعمالو. فيذا الشخص 
فيو  -الوصايا، حتى عندما يقـو بأعماؿ صالحة 

يضع نفسو في المركز، وال يعترؼ بأف أصؿ 
الصبلح ىو اهلل. َمْف يتصرَّؼ ىكذا، َمف يريد أف 
يكوف مصدر صبلحو الشخصي، فيو سرعاف ما 

اه يتبخر ويكتشؼ عدـ مقدرتو حتى عمى البقاء سير 
عمى ذاتو، منعزاًل عف ا لمشريعة. ينحبس ُمنغمقً ا أمينً 

، ااهلل وعف اآلخريف، وليذا َتضحى حياتو عبثً 
وأعمالو عقيمة، كشجرة بعيدة عف مجاري المياه. 
يعبر القديس أغسطينوس ىكذا بمغتو البميغة 

 Ab eo qui fecit te noli»والواضحة: 
deficere nec ad te»  ،ال تبتعد عمَّْف خمقؾ" ،
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. فعندما يظف 15حتى ولو كاف لمذىاب نحو نفسؾ"
اإلنساف أف بابتعاده عف اهلل سيجد نفسو، عندئذ 

(. إف بداية 24 -11: 15را. لو يصاب جوده بالفشؿ )
الخبلص ىي االنفتاح عمى شيء َيسِبُقنا، عمى 

جود. فقط عطية أصمية تؤكد الحياة وتحمي في الو 
في انفتاحنا عمى ىذا األصؿ وفي االعتراؼ بو 

أف نتبدَّؿ، َسمحيف لمخبلص أف يعمؿ ا يكوف ممكنً 
فينا ويجعؿ حياتنا خصبة، وممتمئة بثمار صالحة. 
إف الخبلص عبر اإليماف يكمف في االعتراؼ بأوليّْة 
عطية اهلل، كما يمخّْص القديس بولس: "فِبالنّْعَمِة 

ـُ الَخبلَص  ِبَفضِؿ اإِليماف. فَميَس ذِلؾ ِمنُكـ، بؿ  ِنمُت
 (.8، 2أؼ ىو ِىَبٌة ِمَف اهلل" )

المنطؽ الجديد لئليماف ىو حوؿ يتمحور . 20
اإليماف بالمسيح يخمّْصنا ألنو في المسيح فالمسيح. 

عمى "محبة" تسبقنا وتحّولنا مف ا تنفتح الحياة جذريً 
                                                 

 مجموعة آباء الكنيسة البلتينية )آ ؾ ؿ(: 4(، De continentia) العفة 15
40 ،356. 
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في ا الداخؿ، وتتحرؾ فينا ومعنا. إف ىذا َيظير جميً 
التفسير الذي يقـو بو رسوؿ األمـ لنص سفر 

العيد القديـ  لتثنية، تفسير يتطابؽ مع ديناميةا
العميقة. يقوؿ موسى لمشعب أف وصية اهلل ليست 

بل فأو منخفضة لمغاية عف اإلنساف. ا عالية جدً 
ؿ: "َمف َيصَعُد َلنا ِإلى السَّماء فَيتَناَوُليا اقيجب أف يُ 

يَّاىا فَنعَمَؿ ِبيا؟" أو "َمف َيعُبُر َلنا َلنا وُيسِمُعنا إِ 
را. الَبحَر فَيتََناَوُليا َلنا وُيسِمُعنا ِإيَّاىا فَنعَمَؿ ِبيا؟" )

(. إف قرب كممة اهلل ىذا قد فسَّره 14 -11، 30تث 
القديس بولس كانعكاس لحضور المسيح في 
المسيحي: "ال تقؿ في قمبؾ: َمف َيصَعُد ِإلى السَّماء؟ 

 -َأو: َمف َينِزُؿ ِإلى الياِوَية؟  -ُينِزَؿ المسيحَأي لِ -
 -6، 10رو َأي لُيصِعَد المسيَح ِمف َبيِف اأَلموات" )

(. المسيح الذي نزؿ فوؽ األرض وقاـ مف بيف 7
األموات؛ ابف اهلل، مف خبلؿ تجسده وقيامتو مف بيف 
األموات، قد احتضف كؿ مسيرة اإلنساف ويسكف في 

لقدس. فاإليماف يعرؼ أف اهلل قد القموب عبر الروح ا
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منا، وأف المسيح قد أعطيَّ لنا كيبة ا جدً ا صار قريبً 
، وبأنو يسكف فينا، وىكذا اعظيمة تحّولنا باطنيً 

يعطينا النور الذي ينير أصؿ ونياية الحياة، وكؿ 
 المسيرة اإلنسانية.  درب
. يمكننا ىكذا إدراؾ الحداثة الذي ُيدخمنا فيو 21

لمؤمف قد تبّدؿ مف المحبة، التي انفتح اإليماف. فا
عمييا باإليماف، وفي انفتاحو عمى ىذه المحبة التي 
ُقدّْمت لو، فإف وجوده يتسع ِلما ىو أبعد مف ذاتو. 
فاستطاع القديس بولس أف يؤكد: "فما َأنا َأْحيا َبعَد 

( " (، وأف يناشد: 20، 2غؿ ذِلؾ، بِؿ المسيُح َيْحيا ِفيَّ
ـَ الم (. 17، 3أؼ سيُح في ُقموِبكـ باإِليماف" )"َأف ُيقي

ففي اإليماف يتسع الػ "أنا" المؤمف حتى يسكنو 
اآلخر، ليحّيا في اآلخر، وىكذا تتسع حياتو في 
المحبة. في ىذا يكمف حقا عمؿ الروح القدس. 
يمكف لممسيحي الحصوؿ عمى أعيف يسوع، 
ومشاعره، وقامتو البنوية، ألنو يشارؾ في محبتو، 

ىي الروح القدس. وفي ىذه المحبة نحصؿ والتي 
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عف ىذا  فبعيًدابطريقة ما عمى نظرة يسوع الخاصة. 
عف حضور الروح ا التماثؿ في المحبة، وخارجً 

(، يصبح 5 ،5را. رو القدس، الذي يسكبو في قموبنا )
 (.3، 12كو  1االعتراؼ بيسوع كالرب مستحيبًل )

 الشكل الكنسي لإليمان
ؿ . بيذه الطريقة يت22 وجود إلى  الوجود المؤمفحوَّ

. عندما كاف القديس بولس ُيكمّْـ مسيحّي كنسي
عف ذاؾ الجسد الواحد لكؿ المؤمنيف  ةكنيسة روم

بالمسيح، كاف يدعوىـ أال يفتخروا؛ بؿ أف يقيس كؿ 
ـَ اهلُل َلو ِمَف اإِليماف"  واحد نفسو "عمى ِمْقداِر ما َقَس

مف ا يّْـ نفَسو منطمقً (. فيتعمَّـ المؤمف أف ُيق3، 12رو )
اإليماف الذي يعترؼ بو. إف وجو المسيح ىو المرآة 

. وكما أف التامة التحقيؽ التي فييا يكتشؼ صورتو
المسيح يحتضف في ذاتو جميع المؤمنيف، الذيف 
يشكمُّوف جسده، يدرؾ المسيحي نفسو في ىذا 
الجسد، في العبلقة األصمية مع المسيح ومع األخوة 

إف صورة الجسد ال تعني اختزاؿ في اإليماف. 
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المؤمف في مجرد خمية مف مجموع مجيوؿ، إلى 
نما باألحرى توضيح  مجرد ترس في آلة كبيرة، وا 
االتحاد الُمحّي لممسيح بالمؤمنيف، ولكؿ المؤمنيف 

(. فالمسيحيوف ىـ 5 -4، 12را. رو فيما بينيـ )
(، بدوف أف يفقدوا فرادتيـ، وفي 28، 3را. غؿ "واحٌد" )

خدمة اآلخريف يربح كؿ واحد وبعمؽ كينونتو 
الشخصية. عندئذ ُيفيـ لماذا خارج ىذا الجسد، 
وخارج ىذه الوحدة الشخصية لمكنيسة في المسيح، 

بحسب كممات رومانو  –وخارج ىذه الكنيسة والتي 
ىي "الحاممة  -( Romano Guardiniجوارديني )

 ، فإف16التاريخية لرؤية المسيح الثاقبة لمعالـ"
المساحة و اإليماف يفقد مقياسو، وال يجد بعد توازنو، 

. فاإليماف ىو شكؿ االضرورية لمبقاء صامدً 
، ُيعترؼ بو داخؿ جسد المسيح،  بالضرورة كنسيّّ
كشركة حقيقية لممؤمنيف. ومف ىذا المكاف الكنسي 

                                                 
(، في مجموعة الدراسات المسيحية مف سنة 1923) الرؤية الكاثوليكية لمعالـ 16

 .1963 ،24( Mainz، ماينز )1963 -1923
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يفتح اإليماف الفرد المسيحي تجاه جميع البشر. 
ت طبيعتيا كممة المسيح، ومف ذاعندما ُتسمع ف
ديناميَة، تتحوؿ داخؿ المسيحي إلى إجابة، وتتبدؿ ال

ىي ذاتيا إلى كممة منطوقة، إلى اعتراؼ إيماف. 
يؤكد القديس بولس: "اإِليماُف ِبالَقمِب ]...[، والشَّيادُة 

(. إف اإليماف ليس 10، 10رو ِبالفـِ باإليماف..." )
نو ، أو تصوُّر فردّي، أو رأي ذاتي، ولكاعمبًل خاصً 

يولد مف السماع وتيدؼ إلى اإلعبلف إلى أف تتحوَّؿ 
إلى بشرى. في الحقيقة، "َكيَؼ َيْدعوَف َمف لـ ُيؤِمنوا 
ِبو؟ وَكيَؼ ُيؤِمنوَف ِبَمف لـ َيسَمعوه؟ وَكيَؼ َيْسَمعوَنو 

(. إف اإليماف إذا 14، 10رو ِمف َغير ُمَبشّْر؟" )
ا يتحّوؿ إلى عنصر فعَّاؿ داخؿ المسيحي، إنطبلق

مف اليبة المعطاة، ومف المحبة التي تجذب نحو 
(، وتجعمنا مشتركيف في مسيرة 6 ،5را. غؿ المسيح )

الكنيسة، التي تحج في التاريخ نحو المؿء. لَمْف قد 
ؿ بيذه الطريقة، تَنفِتُح لو طريقة جديدة لمنظر،  تحوَّ

 ويتحّوؿ اإليماف إلى نور لعيناه.
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 الفصل الثاني
 لن تفهمواِإن لم ُتؤِمنوا، 
 (9، 7)را. أش 

 يمان والحقيقةاإل
(. إف 9، 7را. أش إف لـ تؤمنوا، لف تفيموا ) .23

النسخة اليونانية مف الكتاب المقدس العبري، 
الترجمة السبعينية التي قاـ بو السبعوف في 
اإلسكندرية بمصر، قد ترجمت ىكذا كممات النبي 

ضع إشعياء إلى الممؾ آحاز. بيذه الطريقة قد تـ و 
مسألة معرفة الحقيقة في قمب اإليماف. بيد أف، في 
النص العبري نقرأىا مختمفة. ففي ذاؾ النص يقوؿ 
النبي لمممؾ: "ِإف لـ ُتؤِمنوا، فَمف تأَمنوا". ويوجد ىنا 

تؤمف" "، (amàn’)تبلعب بالكممات باستخداـ الفعؿ 
(ta’aminu) "والفعؿ "تأمف ،(te’amenu)."  ،فالممؾ

ة أعداءه، يبحث عف األمف الذي الخائؼ مف قو 
يمكف أف يحصؿ عميو مف العيد مع إمبراطورية 
أشور العظيمة. عندئذ، يدعوه النبي لمثقة فقط في 
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الصخرة الحقيقية والتي ال تنيار، في إلو اسرائيؿ. 
ف المعقوؿ اإليماف بو، ألف اهلل ىو جدير بالثقة، فمِ 

وتشييد األماف الشخصي عمى كممتو. إف ىذا ىو 
اإللو الذي سيدعوه أشعياء فيما بعد، لمرتيف، 

(، أساس راسخ لؤلمانة 16، 65را. أش أميف" )-"اإللو
لمعيد. قد ُيظف أف الترجمة اليونانية لمكتاب المقدس، 
ا عند ترجمة كممة "تأمنوا" بػ"تفيموا"، قد أدخمت تغيرً 

في النص، باالنتقاؿ مف مفيـو الكتاب ا جذريً 
 إلى المفيـو اليوناني عف المقدس بالثقة في اهلل

التي قبمت الدخوؿ و الفيـ. ومع ذلؾ، ىذه الترجمة، 
بعيدة عف ليست في حوار مع الثقافة الييمينية، 

الدينامية العميقة لمنص العبري. فالثبات الذي يعد 
مر، حقا، عبر الفيـ العميؽ يبو أشعياء الممؾ 

ريخ لتحرؾ اهلل ولموحدة التي ييبيا لحياة اإلنساف ولتا
الشعب. فالنبي يحفز عمى فيـ دروب الرب، بإيجاد، 
في األمانة هلل، التدبير الحكيـ الذي يسوس 
العصور. لقد عبَّر القديس أغسطينوس عف الموجز 
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، عندما تكمـ عف اعترافاتوبيف "الفيـ" و"الثبات" في 
الحقيقة، التي يمكننا الثقة فييا حتى نتمكف مف 

ا، وراسخا فيؾ ]...[ في البقاء ثابتيف: "سأكوف ثابت
. مف السياؽ يتضح أف القديس 17حقيقتؾ"

أغسطينوس أراد إظيار الطريقة التي مف خبلليا 
كما يتضح في الكتاب  - حقيقة اهلل الموثوؽ بيا ىذه

ىي حضوره األميف طيمة التاريخ،  - المقدس
ظيار قدرتو في احتضاف العصور معً   اعً مِ ، جَ اوا 

  .18شتات أياـ اإلنساف
نص أشعياء، عندما ُيقرأ تحت ىذا يقودنا  .24

الخبلصة: اإلنساف بحاجة إلى ىذه الضوء، إلى 
معرفة، بحاجة لحقيقة، ألنو بدوف الحقيقة ال يقوى 

. إف اإليماف، بدوف اعمى البقاء، أو المضي ُقدمً 
حقيقة، ال ُيخمّْص، وال يجعؿ خطواتنا ثابتة. إنو 

باتنا في لرغا يبقى مجرد خرافة جميمة، انعكاسً 
                                                 

 .825، 32 : مجموعة آباء الكنيسة البلتينية )آ ؾ ؿ(30،40الجزء التاسع،  17
 .826 – 825را. نفس المرجع،  18
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يفرحنا بمقدار حاجتنا في أف نخدع ا السعادة، أمرً 
مجرد شعور طيب، يعزي في أنفسنا أو ينحصر 

لتذبذبات أمزجتنا، ا ويدفئ، ولكنو يبقى موضوعً 
عف دعـ مسيرة ا ولتقمبات التاريخ، ومف ثـ عاجزً 

دائمة في الحياة. إذا كاف اإليماف ىكذا، لكاف مف 
حياتو، وبأمف مممكتو حؽ الممؾ آحاز أال يغامر ب

عمى مجرد عاطفة. لكف اإليماف لكونو ا معتمدً 
بالحقيقة، فيو قادر عمى تقديـ نور ا مرتبط جوىريً 

جديد، يفوؽ حسابات الممؾ، ألف اإليماف يرى ما 
ميف عمى اإللو األىو أبعد، وألنو يدرؾ تحرؾ اهلل، 

 .عيده وعمى وعوده
يقة ىو . إف استدعاء الصمة بيف اإليماف والحق25

اليـو ميـ أكثر مف أي وقت سابؽ، خاصة بسبب 
أزمة الحقيقة التي نحياىا. فنحف في الثقافة 
المعاصرة نجنح إلى أف نقبؿ كحقيقة فقط تمؾ التي 

التقنية: فالحقيقي ىو فقط ما يستطيع بتتعمؽ 
اإلنساف بنائو وقياسو بِعمِمِو، حقيقي ألنو يعمؿ، 
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يبدو اليـو أف ىذه  ويجعؿ الحياة أكثر راحة وسيولة.
ىي الحقيقة الوحيدة األكيدة، والوحيدة المتفؽ عمييا 
مع اآلخريف، الوحيدة التي يمكف مناقشتيا وااللتزاـ 

الحقائؽ  أيًضابيا معا. مف ناحية أخرى ىنالؾ 
المرتبطة بالفرد، والتي تتمثؿ في إخبلص الفرد لما 
يشعر بو في داخمو، وىي صالحة فقط لمفرد، وال 

ّدعاء أنيا في خدمة  يمكف اقتراحيا عمى اآلخريف وا 
الخير العاـ. وفي المقابؿ ُينظر بعيف االرتياب إلى 
الحقيقة الكبرى، تمؾ التي تفسر حياة الفرد 

 أيًضاوالمجتمع. ويتسأؿ البعض: ألـ يكف ىكذا 
بالنسبة لمحقيقة التي إّدعت األنظمة الشمولية في 

تفرض  ، حقيقة كانتتقديميا القرف المنصـر
تصورىا الشمولي لسحؽ التاريخ الواقعي لمفرد؟ ليذا 

حيث التساؤؿ عف حقيقة  ،يتبقى فحسب نظرة نسبية
 -بالتساؤؿ عف اهلل أيًضاتمؾ المرتبطة  -كؿ األشياء

ثير االىتماـ بعد. مف المنطقي، مف ىذا يعد يلـ 
المنظور، الرغبة في فصؿ صمة الديف مع الحقيقة، 
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أساس التطرُّؼ، الذي يريد  ألف ىذه الصمة ستكوف
سحؽ َمْف ال يشارؾ في ذات معتقده. ويمكننا 
التحدث، في ىذا الصدد، عف الشيء الميمؿ أكثر 
في وقتنا المعاصر. السؤاؿ عف الحقيقة ىو، في 
الواقع، مسألة ذاكرة، ذاكرة سحيقة، ألنو يتعمؽ 
بشيء يسبقنا، وبذات الطريقة، يمكف أف يوحدنا أبعد 

الخاص بنا، الصغير والمحدود. إنو  مف "األنا"
السؤاؿ عف أصؿ كؿ األشياء، والذي عمى ضوئو 

 .يمكننا رؤية الغاية وكذلؾ معنى المسيرة العامة
 معرفة الحقيقة والمحبة

. في ىذه الحالة، ىؿ يمكف لئليماف المسيحي 26
أف يقدـ خدمة لمخير العاـ بخصوص الطريقة 

روري كي نجيب الُمثمى لفيـ الحقيقة؟ إنو مف الض
أف نتأمؿ في نوعية المعرفة الخاصة باإليماف. 
يمكف أف يساعدنا في ىذا الصدد تعبير القديس 

، 10رو بولس، عندما يؤكد: أننا "نؤمف بالقمب" )
(. القمب، في الكتاب المقدس، ىو مركز 10
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حيث تتشابؾ كؿ أبعاده األخرى: الجسد و اإلنساف، 
ى العالـ وعمى والروح؛ باطف الشخص وانفتاحو عم

اآلخريف؛ الذكاء، واإلرادة، والوجداف. حسٌف، إف كاف 
ا كؿ ىذه األبعاد، فيذا عمى أف يجمع معً ا القمب قادرً 

ألنو ىو المكاف الذي ننفتح فيو عمى الحقيقة وعمى 
المحبة ونسمح ليما بأف يممسانا ويحوّْالنا في العمؽ. 

ص ، ألنو يفتح الشخافاإليماف يبدّْؿ الشخص كميً 
عمى المحبة. يمكف مف خبلؿ ىذا التشابؾ بيف 
اإليماف والمحبة فيـ شكؿ المعرفة الخاصة 
باإليماف، وقوتيا في اإلقناع، وقدرتيا في إضاءة 
خطواتنا. إف اإليماف يعرؼ بمقدار ارتباطو بالمحبة، 

. إف فيـ اعمى نحو أف المحبة نفسيا تمنح نورً 
حب اهلل ب نحظىاإليماف ىو ذاؾ الذي يولد عندما 

العظيـ، والذي يبدّْلنا في الباطف، وييبنا أعيف جديدة 
  .لرؤية الواقع

 . شييرة ىي طريقة الفيمسوؼ لودفيغ فيتغنشتايف27
(Ludwig Wittgenstein)  في تفسير الصمة بيف
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اإليماف واليقيف. ففعؿ اإليماف، بالنسبة لو، ىو 
مماثؿ لخبرة العشؽ، والتي تُفيـ عمى أنيا خبرة 

تية، ال يمكف تقديميا عمى أنيا حقيقة صالحة ذا
. يبدو لئلنساف المعاصر، في الواقع، أف 19لمجميع

مسألة المحبة ال عبلقة ليا بما ىو حقيقي. فالحب 
يبدو اليـو مجرد خبرة مرتبطة بعالـ المشاعر 

 .بعد المتقمب، وليس بالحقيقة
تعريؼ كاؼ لممحبة؟ في  الواقعىؿ ىذا ىو في 

حبة ال يمكف اختزاليا في مجرد عاطفة الحقيقة، الم
تأتي وتذىب. فصحيح أنيا تمس وجداننا، لكف 
بيدؼ فتح وجداننا لمشخص المحبوب، والبدء ىكذا 

الخروج مف األنا المنغمؽ لمسير نحو  افي مسيرة، إني
المحبة ترمي فالشخص اآلخر، لتشييد عبلقة دائمة؛ 

لبلتحاد مع الشخص المحبوب. وىكذا ُيكشؼ عف 
عنى حاجة المحبة إلى الحقيقة. فقط عندما تتأسس م

                                                 
، ج. ىػ فوف رايت )المحرر(، أوكسفورد تصريحات متضاربة / الثقافة والقيمة 19

 .64-61؛ 32-33، 1991
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المحبة فوؽ الحقيقة، فإنيا تستمر في الوقت، 
وتتجاوز المحظة سريعة الزواؿ والصمود راسخة 
لدعـ المسيرة المشتركة. فإف لـ يكف لممحبة عبلقة 
َـّ  مع الحقيقة، فيي موضوع تأرجح لممشاعر، ومف ث

المحبة  ال تستطيع اجتياز تجربة الزماف، ألف
أما الكاذبة ال يمكف ليا أف تتخطى تجربة الزماف. 

د كؿ أبعاد  المحبة الحقيقية فيي، عمى العكس، توحّْ
ؿ إلى نور جديد نحو حياة عظيمة  شخصيتنا وتتحوَّ
وتامة. ال تستطيع المحبة، بدوف الحقيقة، تقديـ 
رباط راسخ، وال تقدر عمى حمؿ "األنا" لتخطي 

المحظة العابرة ألجؿ تشييد عزلتو، أو لتحريره مف 
 .الحياة وحمؿ ثمار

إف كانت المحبة تحتاج لمحقيقة، فإف الحقيقة تحتاج 
لممحبة. فالمحبة والحقيقة ال يمكف فصميما الواحدة 
عف األخرى. فالحقيقة، بدوف محبة، تكوف باردة، 
وغير شخصية وقمعية بالنسبة لحياة الشخص 

يا، تمؾ التي الواقعية. أما الحقيقة التي نبحث عن
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تعطي معنًى لخطواتنا، فيي تنيرنا عندما يممسنا 
الحب. َمْف يحب يعرؼ أف المحبة ىي خبرة حقيقة، 
وأنيا ىي ذاتيا تفتح أعيننا لنرى كؿ الواقع بطريقة 
جديدة، وباتحاد مع الشخص المحبوب. بيذا المعنى 

إف الحبَّ ذاتو "قد كتب القديس غريغوريوس الكبير: 
، فيو يجمب «amor ipse notitia est»، ىو معرفة"

. إف األمر يتعمؽ بطريقة 20مع نفسو منطؽ جديد
عبلئقية في النظر لمعالـ، تتحوؿ إلى معرفة 
مشتركة، إلى رؤية في رؤية اآلخر، إلى رؤية شاممة 

 Guglielmo)لكؿ األشياء. جوليمـ دي سانت تييري 
di Saint Thierry) في العصور الوسطى، يتبع ىذه ،

لترجمة عند تفسيره إلحدى آيات سفر نشيد ا
األناشيد، حيث يقوؿ المحبوب لمحبوبتو: َعيناِؾ 

                                                 
تينية مجموعة آباء الكنيسة البل :4 ،27، الجزء الثاني، عظات عف اإلنجيؿ 20

 .1207، 76 )آ ؾ ؿ(
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. ىاتاف العيناف، 21(15، 1را. نش كعينيف َحماَمتيف )
بحسب تفسير جوليمـ، ىما العقؿ المؤمف والمحبة، 
المذاف يتحوالف إلى عيف واحدة كي يتمكنا مف تأمؿ 

 .22كاء محبة ُمنيرة"اهلل، عندما يتحّوؿ الذكاء "إلى ذ
اكتشاؼ المحبة ىذا، كمصدر لممعرفة، يجد . 28

والذي ينتمي إلى الخبرة األصمية لكؿ إنساف، تعبيرا 
قويا في مفيـو الكتاب المقدس عف اإليماف. يصؿ 
ىكذا شعب إسرائيؿ، بتذوقو لمحبة اهلل التي بو 
اختاره وأنجبو كإبف، إلدراؾ وحدة التدبير اإلليي، 

حتى االكتماؿ. إف معرفة اإليماف، مف األصؿ و 
لكونيا تولد مف محبة اهلل التي تقيـ العيد، فيي 

الحقيقة معرفة تنير طريقا في التاريخ. مف أجؿ ىذا، 
، فاإللو افي الكتاب المقدس، يسيراف سويً  ،واألمانة

                                                 
: مجموعة المسيحييف 88، الجزء الثامف عشر، نشيد األناشيدعرض سفر را.  21

 Continuatio(، استمرارية القروف والوسطى )ـ ـ ؿ(السمسمة البلتينية 
Mediaevalis ،)87 ،67. 

السمسمة البلتينية : مجموعة المسيحييف 90، الحزء التاسع عشر، نفس المرجع 22
 .69، 87(: استمرارية القروف الوسطى، ؿـ ـ (
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الحقيقي ىو اإللو األميف، َمْف يحافظ عمى وعوده 
قد استشعر فويتعيد، في الوقت، بإدراؾ تدبيره. 

مف خبلؿ خبرة األنبياء، أثناء مخاض  - إسرائيؿ
أف  - السبي وخبرة العودة النيائية لممدينة المقدسة

حقيقة اهلل ىذه تمتد حتى تصؿ لما ىو أبعد مف 
تاريخو الخاص، لتحتضف تاريخ العالـ بأسره، بداية 

معرفة اإليماف ال فقط المسيرة تضيء مف الخميقة. 
ؿ كؿ مسيرة العالـ المخموؽ، الخاصة بشعب ما، ب
 .مف بدايتو وحتى زوالو

 اإليمان كإصغاء ورؤية
معرفة فيو مرتبط بالعيد  و. إف اإليماف لكون29

عبلقة محبة مع  ُيقيـالخاص باإللو األميف، والذي 
"كممتو"، فالكتاب المقدس اإلنساف ويكشؼ لئلنساف 

كإصغاء، أي مرتبط بحاسة السمع.  يقدّْمو
قديس بولس صيغة قد أصبحت وسيستخدـ ال

إف اإليماف يأتي مف "، (fides ex auditu)تقميدية: 
المعرفة المرتبطة بالكممة، ف(. 17، 10رو السماع" )
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ىي دائما معرفة شخصية، تتعّرؼ عمى الصوت، 
ليذا السبب قد  .وتنفتح لو بحرية وتتبعو في طاعة

؛ 1،5را. رو تكمـ القديس بولس عف "طاعة اإليماف" )
. إف اإليماف، إلى جانب ىذا، ىو معرفة 23(26، 16

مرتبطة بتعاقب الوقت، ذاؾ الوقت الذي تحتاجو 
الكممة لمنطؽ بيا: إنيا معرفة يمكف تعمُّميا فقط مف 
خبلؿ مسيرة اتباع. فالسماع يساعد عمى التجسيد 

 .األمثؿ لمصمة بيف المعرفة والمحبة
ة السماع، فيما يتعمؽ بمعرف قد تـ أحياًنا وضع

، والتي ىي مرتبطة عمى وجو الرؤيةالحقيقة، مقابؿ 

                                                 
 2؛ 5 ،1رو  .؛ را26، 16"إفَّ طاعَة اإليماف أمٌر واجٌب هلل الموحي )رو  23

ُض اإلنساف أمَره إلى تدبيِر اهلل بكاِمِؿ 6-5، 10كو  (، وبيذه الطاعِة ُيفوّْ
رادَتو، وَيقَبُؿ، عف رضى، الحقائَؽ  يِتِو، فُيخِضُع لُو تمامًا عقَمو وا  التي حرّْ

َيكشُفيا لو. إنَّما لكي يؤمَف ىكذا، فيو بحاجٍة إلى ِنعمِة اهلل السابقِة والُمساِندة، 
ُؾ القمَب ويردُّه إلى اهلل، ويفتُح  لى معرفة الروح القدس الداخمّية، الذي ُيحرّْ وا 
بصيرَة العقِؿ وُيعطي الجميَع العذوبَة في قبوِؿ الحقيقِة واإليماف بيا. وىذا 

ـُ الوحي يومًا بعد الروُح بالذّ  ات ال يفتأ ُيكمُّْؿ اإليماف بمواىِبِو، لكي َيَتعمََّؽ َتَفيُّ
" )المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الوحي اإلليي  يـو

 .(5"، كممة اهلل"
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ف الخصوص بالثقافة اليونانية. فالنور، إف كاف مِ 
ناحية يقدـ إمكانية تأمؿ الكؿ، وىو ما يطمح لو 
اإلنساف دائما، فيو مف ناحية أخرى يبدو أنو ال 
يترؾ مساحة لمحرية، لكونو ينزؿ مف السماء ويصؿ 

جواب العيف. النور،  مباشرة لمعيف، بدوف أف يطمب
باإلضافة لذلؾ، يبدو أنو يدعو لتأمؿ جامد، تأمؿ 
منفصؿ عف الوقت الواقعي حيث اإلنساف ينعـ 
، فإف الدعـ الكتابي  ويتألـ. بحسب ىذا المفيـو
الخاص بالمعرفة قد يتناقض مع المفيـو اليوناني، 
والذي، في سعيو لموصوؿ لمفيـ الكامؿ لمواقع، قد 

 ة والرؤية.ربط بيف المعرف
مف الواضح، عمى خبلؼ ذلؾ، أف ىذا االعتراض 
غير مطابؽ لمحقيقة الكتابية. فالعيد القديـ قد جمع 
بيف ِكبل النوعيف مف المعرفة، حيث أف الرغبة في 
سماع كممة اهلل تتحد مع الرغبة في رؤية وجيو. 
وبيذه الطريقة قد أمكف تطوير حوار مع الثقافة 

ذوره في قمب الكتاب المقدس. الييمينية، حوار يجد ج
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السماع يؤكد الدعوة الشخصية والطاعة، وكذلؾ عف 
مع الوقت؛ النظر ُيقدّْـ ا كوف الحقيقة ُتكَتَشؼ تدريجيً 

الرؤية الكاممة لكؿ المسيرة ويسمح بوضع نفسيا 
داخؿ تدبير اهلل العظيـ؛ بدوف ىذه الرؤية نكوف مثؿ 

 .جيوؿَمف يضع سويا جزيئات منعزلة لشكؿ كمي م
. إف ىذه الصمة بيف النظر والسماع، كعضويف 30

لمعرفة اإليماف، تظير بجبلء في إنجيؿ يوحنا. 
فبالنسبة لئلنجيؿ الرابع، اإليماف ىو السماع وىو، 
في ذات الوقت، النظر. فسماع اإليماف يتحقؽ 
بحسب شكؿ المعرفة الخاص بالمحبة: إنو سماع 

صوت الراعي شخصي، ُيميّْز الصوت وَيعِرُؼ جيدا 
(؛ إنو سماع يتطمب 5-3، 10يو  .راالصالح )

االتباع، كما حدث مع التمميذيف األوليف الذيف، 
(. مف ناحية 37، 1يو "َسِمَع َكبلَمو فتَِبعا يسوع" )
، ابالرؤية. فأحيانً  أيًضاأخرى، فإف اإليماف مرتبط 

كانت رؤية معجزات يسوع تسبؽ االيماف، كما حدث 
بعد أف رأوا إقامة لعازر مف بيف  مع الييود الذيف،
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األموات، "فآَمَف ِبو كثيٌر ِمَف الَييوِد الذيَف جاؤوا ِإلى 
أخرى، فإف ا (. أحيانً 45، 11يو َمرَيـ وَرَأوا ما َصَنع" )

اإليماف ىو الذي يجمب رؤية عميقة: "ِإنَِّؾ ِإف آَمنِت 
(. وبالنياية، فإف 40، 11يو َتريَف َمجَد اهلل؟" )

والنظر يتضافرا: "فَمف آَمَف بي ]...[ يؤمف اإليماف 
يو بالَّذي َأرَسَمني؛ وَمف رآني رَأى الَّذي َأرَسَمني" )

(. وبفضؿ ىذا االتحاد بالسمع، فإف 44-45، 12
ؿ التباع لممسيح، واإليماف يظير  النظر يتحوَّ
كأسموب لمنظر، حيث تتعود األعيف عمى النظر 

تحوؿ نظر بعمؽ. وىكذا، صباح فجر القيامة، ي
، أماـ القبر الفارغ، ايوحنا، حيث الظبلـ مازاؿ قائمً 

مريـ إلى وتأتي (؛ 8، 20يو إلى "رَأى وآَمَف" )
، 20را. يو والتي كانت قد رأت يسوع ) - المجدلية

الدعوة لمتأمؿ في مسيرة  - ( وأرادت أف تممسو14
إلى االعتراؼ  تصؿآلب؛ حتى ة يسوع إلى اعود

 (.18، 20يو ذ: "قد رأيُت الرَّّب!" )الكامؿ أماـ التبلمي
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كيؼ يمكف الوصوؿ لتمخيص ىذه العبلقة بيف 
مف شخص ا إنطبلقً ا السماع والنظر؟ يصبح ممكنً 

يسوع الحقيقي، والذي يمكف رؤيتو وسماعو. فيو 
(. 14، 1را. يو الكممة المتجسد، الذي تأممنا مجده )

ي المرتبط بالوجو الذ النور إف نور اإليماف ىو ذاؾ
فيو نرى اآلب. في الواقع، إف الحقيقة التي 

ظيور ىي يحتضنيا اإليماف، في األناجيؿ األربعة، 
اآلب في االبف، في جسده وفي أعمالو األرضية، 

. مما 24كالحياة المنيرة" ليسوع"حقيقة يمكف تعريفيا 
يعني أف معرفة اإليماف ال تدعونا لمنظر إلى حقيقة 

فتحيا اإليماف أمامنا الحقيقة التي يفمحض باطنية. 
ىي حقيقة تتمحور حوؿ المقاء مع المسيح، حوؿ 

يتكمـ القديس توما تأمؿ حياتو، حوؿ إدراؾ حضوره. 
 - (oculata fides)بيذا المعنى، عف  ،اإلكويني

                                                 
تأمبلت في : "، فيتأمبلت في المفيـو اليوحناوي عف الحقيقةرا. ىػ. شيمير، " 24

، فرايبورغ، بازؿ، فيينا، 2 لمقاالت التفسيرية والمحاضراتالعيد الجديد. ا
1959 ،272. 
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الخاص بالرسؿ، أماـ الرؤية  -اإليماف الذي يرى
. فقد رأوا يسوع 25الجسدية لمقائـ مف بيف األموات

يـ وأمنوا، بمعنى أنيـ استطاعوا الولوج القائـ بأعين
عمؽ ما رأوه كي يعترفوا بابف اهلل، الجالس عف  إلى

 .يميف اآلب
. فقط ىكذا، عبر التجسد، ومف خبلؿ المشاركة 31

الوصوؿ الكامؿ إلى معرفة يمكف في بشريتنا، 
الخاصة بالمحبة. فنور المحبة، في الواقع، ينبعث 

 رؾ حضورَ دِ عندما ُنممس في القمب، حيث نُ 
يسمح لنا بمعرفة  مماالشخص المحبوب باطنيا، 

نفيـ لماذا اإليماف، بالنسبة لمقديس  ه. ومف ثَـّ سرّ 
السماع والرؤية، ىو لمس، كما يؤكد  بجانبيوحنا، 

في رسالتو األولى: "ذاؾ الَّذي َسِمعناه، ذاؾ الَّذي 
الَحياة..."  َرَأيناُه ِبَعيَنينا ]...[ وَلَمَسْتو َيدانا ِمف َكِمَمةِ 

(. إف يسوع بتجسده، وبحضوره في 1، 1يو  1)
وسطنا، قد لَمَسنا، ومف خبلؿ أسراره المقدسة ىو 

                                                 
 .1، في 2، أ. 55، المجمد الثالث، سؤاؿ الُخبَلَصة البلىوتيّةرا.  25
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اليـو يممسنا؛ بيذه الطريقة، وبتبديؿ قمبنا، فقد سمح 
لنا، ويسمح لنا، بأف نعرفو ونعترؼ بأنو ابف اهلل. 

بإمكاننا أف نممسو، ونحصؿ عمى قدرة  باإليماف
قديس أغسطينوس، في تعميقو عمى اليؤكد نعمتو. 

را. نص المرأة النازفة التي لمست يسوع كي ُتشفى )
. 26(، أف: "الممس بالقمب، ىو اإليماف"46-45، 8لو 

فقد أحاطت بو الجموع، ولكنيا لـ تصؿ إليو بممسة 
اإليماف الشخصية، تمؾ الممسة القادرة عمى فيـ 

دارؾ سره، و  . اآلبكونو االبف الذي يكشؼ عف ا 
قط عندما َنَتَشبَّو بيسوع، فإننا نحصؿ عمى أعيف ف

 .مبلئمة، تستطيع رؤيتو
 الحوار بين اإليمان والعقل

. إف اإليماف المسيحي، لكونو يبشّْر بحقيقة 32
محبة اهلل الكاممة ويفتح عمى قدرة ىذه المحبة، فيو 
يصؿ لقمب الخبرة األكثر عمقا لكؿ إنساف، والذي 

                                                 
 -487، 1، )متفرقات ألوغسطينوس، رقـ (Guelf. 14) 229ؿ/ العظة 26

488 :)“Tangere autem corde, hoc est credere” 
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المدعو ألف يحب حتى يرى النور بفضؿ المحبة و 
مدفوعيف  -يبقى في النور. إف المسيحييف األوائؿ 
مف محبة ا مف الرغبة في إضاءة كؿ الواقع إنطبلقً 

اهلل التي ظيرت في يسوع، ومحاوليف أف يحبوا 
قد وجدوا في العالـ اليوناني،  –بنفس تمؾ المحبة 

قد و بالحوار. ا جديرً  شريًكافي عطشو لمحقيقة، و 
الفكر الفمسفي و بيف الرسالة اإلنجيمية أسس المقاء 

حتى تصؿ بشارة ا ضروريً ا لمعالـ القديـ جسرً 
اإلنجيؿ لكؿ الشعوب، وعزز عبلقة خصبة بيف 
اإليماف والعقؿ فيما بينيما، عبلقة تطورت دائما 
عمى مر العصور وحتى وقتنا ىذا. وقد أظير 
الطوباوي يوحنا بولس الثاني، في رسالتو العامة 

، كيؼ أف اإليماف والعقؿ يقوي كؿ والعقؿ اإليماف
. فعندما نجد نور محبة يسوع 27منيما األخر

الكامؿ، نكتشؼ أف في كؿ حب لنا ىناؾ بصيص 
                                                 

سبتمبر /ايموؿ  14، (Fides et ratio) يماف والعقؿاإلالرسالة العامة  27
 .62-61(، 1999؛ أعماؿ الكرسي الرسولي )73، 1998
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مف ذاؾ النور، فندرؾ ماذا كانت غايتو األخيرة. 
وفي نفس الوقت، فحقيقة أف محبتنا تحمؿ معيا 

، فيي تساعدنا عمى رؤية مسيرة المحبة نحو انورً 
 ،إف نور اإليمافة الكاممة البف اهلل مف أجمنا. التقدم

في ىذه الحركة الدائرية، ينير كؿ عبلقاتنا 
عيشيا باتحاد مع محبة  ويمّكنا مفاإلنسانية، 

 .ولطفوالمسيح 
. نجد في حياة القديس أغسطينوس مثااًل ذي 33

بحثو عف العقؿ، اندمج مغزى ليذه المسيرة، حيث 
الوضوح، مع ُأفؽ برغبتو في الحقيقة و ا متحدً 

حصؿ عمى إدراؾ جديد. قد اإليماف، والذي منو 
مف ناحية، يتبنى الفمسفة اليونانية حوؿ النور ، فيو

وكذلؾ إصرارىا عمى الرؤية. فمقائو مع األفبلطونية 
، النازؿ مف فوؽ النور ةأمثولالحديثة جعمو يعرؼ 

أدرؾ وقد لينير األشياء، والذي ىو ىكذا إشارة هلل. 
بيذه الطريقة "التعالي اإلليي" أغسطينوس  القديس

مف ا واكتشؼ أف كؿ األشياء بيا شفافية تعكس شيئً 
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المتعالي، أي أف بإمكانيا أف تعكس صبلح اهلل، 
ر ىكذا مف  الذي كاف  مذىب المانويةالخير. فتحرَّ

، والذي كاف يرغمو عمى التفكير في ايحيا فيو سابقً 
ر فيما بينيما، في صراع مستمىما والخير  أف الشرّ 

دوف معالـ واضحة. وقد يختمطاف ويتشاكبلف، ب
أغسطينوس مقديس فيـ أف اهلل ىو نور لأعطى 

في الوجود، ومقدرة عمى التعرؼ عمى ا جديدً ا توجيً 
َـّ التوجو نحو ا الشر الذي كاف فيو مذنبً  ومف ث

 .الخير
ولكف، مف الناحية األخرى، فإف المحظة الفاصمة في 

 مسيرة إيمافوفي  سطينوس الواقعيةخبرة القديس أغ
لـ تكف  - اعترافاتووالتي يصفيا ىو نفسو في  -

أي الخاصة برؤية اهلل، و الفاصمة  البرىةىي تمؾ 
باألحرى تمؾ الخاصة كانت بعد ىذا العالـ، بؿ 

بالسماع، عندما سمع صوتا في الحديقة يقوؿ لو: 
ا "خذ، واقرأ"؛ فأخذ سفر رسائؿ القديس بولس متوقفً 

عند الفصؿ الثالث عشر مف الرسالة لكنيسة 
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. فظير ىكذا لو اإللو الشخصي لمكتاب 28ةروم
المقدس، والقادر عمى التكمـ مع إنساف، والنزوؿ 

عف ا لمعيش معو ومرافقة مسيرتو في التاريخ، كاشفً 
 .نفسو في وقت اإلصغاء وفي وقت الجواب

ومع ذلؾ، فالمقاء مع إلو الكممة ىذا لـ يحمؿ 
أغسطينوس لرفض النور والرؤية. فقد دمج  القديس

بيف كبل النيجيف، تحت اإلرشاد الدائـ لوحي محبة 
اهلل في يسوع. وىكذا نجح في وضع فمسفة لمنور 

مسافة ا جدلية الكممة، فاتحً عمى تشتمؿ في ذاتيا 
عمى نجيب  نالحرية النظر نحو النور. فكما أن

 فيا الكممة بجواب حر، ىكذا النور يجد جوابً 
َـّ فقد استطاع الصورة التي يعكسيا.  القديس ومف ث

أغسطينوس اإلشارة، عبر إشراؾ السماع والرؤية، 

                                                 
: مجموعة آباء الكنيسة البلتينية )آ ؾ 29، 12، الجزء الثامف، االعترافاترا.  28

 .762، 32 ؿ(
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. بيذه 29إلى "الكممة التي تشرؽ في أعماؽ اإلنساف"
الطريقة فإف النور يتحوؿ، إذا جاز التعبير، إلى نور 
كممة، ألنو نور وجو شخصي، نور، بإضاءتو لنا، 

عمى وجينا، ليشرؽ  يدعونا ويرغب في أف ينعكس
الرغبة في رؤية تبقى مف داخمنا. عمى صعيد أخر، 

الكؿ، وليس فقط الجزيئات مف التاريخ، قائمة 
وستكتمؿ في المنتيى، عندما اإلنساف، كما يقوؿ 

. وىذا، لف 30القديس أغسطينوس، سيرى وسيحب
عمى امتبلؾ كؿ ا يحدث ألف اإلنساف سيكوف قادرً 

، ولكف ألف اإلنساف االنور، والذي ال ينضب أبدً 
 .، في النوراسيدخؿ، كميِّ 

. يمكف لنور المحبة، الخاص باإليماف، أف ينير 34
تساؤالت عصرنا حوؿ الحقيقة. فالحقيقة اليـو 

                                                 
: مجموعة آباء الكنيسة البلتينية 20، 11الخامس عشر،  الجزء، عف الثالوث 29

الكممة التي  - ”verbum quod intuslucet“: 1071، 42 ()آ ؾ ؿ
 نورا. أحشائياتحمؿ في 

: مجموعة آباء الكنيسة 5، 30، الكتاب الثاني والعشروف، مدينة اهللرا.  30
 .804، 41البلتينية )آ ؾ ؿ(
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فيما يعتبره الفرد حقيقة أصيمة وذاتية، ا تنحصر غالبً 
صالحة فقط لمحياة الفردية. فالحقيقة الجامعة 

يف إكراه األنظمة تخيفنا، ألننا نماثؿ بينيا وب
حقيقة الشمولية المتطرفة. لكف إف كانت الحقيقة ىي 

، اي إف كانت حقيقة َتكشؼ عف نفسيا في المحبة
المقاء الشخصي مع "اآلخر" ومع اآلخريف، فإنيا إذا 
تبقى متحررة مف انغبلؽ الفرد، ويمكنيا أف تكوف 

لكونيا حقيقة محبة، وىي مف الخير العاـ. ا جزءً 
ال تفرض نفسيا بالعنؼ، وليست حقيقة فيي حقيقة 

 ىي قادرة عمى الوصوؿ إلى القمب،و تسحؽ الفرد. 
ألنيا تولد مف  ،المركز الشخصي لكؿ إنساف

، اىكذا أف اإليماف ليس تشددً ا المحبة. يظير جميً 
ينمو في التعايش الذي يحتـر اآلخر. فالمؤمف  وولكن

؛ عمى العكس، فإف الحقيقة تجعمو اليس متغطرسً 
أننا لسنا نحف َمف نمتمكيا، بؿ ىي ا ، عارفً اتواضعً م

عف التحجر، فإف ا التي تحتضننا وتمتمكنا. بعيدً 
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يقيف اإليماف يضعنا في مسيرة، ويجعؿ الشيادة 
 .اوالحوار مع الجميع ممكنً 

إف نور اإليماف، مف ناحية أخرى، بمقدار كونو 
عف العالـ ا بحقيقة المحبة، فيو ليس غريبً ا متحدً 
في جسد ونفس؛ ا ادي، ألف المحبة تعيش دائمً الم

إف نور اإليماف ىو نور متجسد، يشع مف حياة 
المادة، ويثؽ في  أيًضاينير نور يسوع المنيرة. ىو 

باستمرار مسيرة  نظاميا، ويعرؼ أف في المادة تنفتح
نظرة الِعمـ عمى فائدة تحصؿ ىكذا فانسجاـ أوسع. 

ـ لمبقاء منفتحا مف اإليماف: فاإليماف يدعو الَعالِ 
عمى الواقع، في كؿ غناه الذي ال ينضب. إف 
اإليماف يوقظ الحس النقدي ألنو يمنع البحث العممي 
مف أف يرضى بصيغو، ويساعده عمى إدراؾ أف 

إياه لمتعجب أماـ سر ا أكبر. داعيِّ ا الطبيعة ىي دائمً 
الخميقة، فإف اإليماف يوسع أفاؽ العقؿ لينير بشكؿ 

 .الذي ينفتح أماـ الدراسات العممية أفضؿ العاِلـ
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 اإليمان والبحث عن اهلل 
مسيرة الذيف  أيًضا. يضيء نور اإليماف بيسوع 35

يبحثوف عف اهلل، ويقدـ المساىمة الخاصة 
بالمسيحية في الحوار مع اتباع الديانات المختمفة. 

عف شيادة الصالحيف تخبرنا الرسالة إلى العبرانييف ف
مع إبراىيـ، كانوا يبحثوف عف اهلل  الذيف، قبؿ العيد

قد "ُشِيَد َلو ِبَأفَّ اهلَل قد  ف إخنوخإُيقاؿ فبإيماف. 
(، وىو أمر مستحيؿ بدوف 5، 11عب َرِضَي َعنو" )

اإليماف، "أَلنَّو َيِجُب عمى الَّذي َيَتَقرَُّب إلى اهلِل َأف 
عب ) ُيؤِمَف ِبَأنَّو َموجود وَأنَّو ُيجازي الَّذيَف َيبَتغوَنو"

أف مسيرة اإلنساف ىكذا (. يمكننا أف نفيـ 6، 11
المَتدّيف، تمر عبر اإلقرار باإللو الذي يعتني بو، 

المكافأة فيؿ مف إيجاده. مف المستحيؿ والذي ليس 
هلل لمذيف يبحثوف عنو، إف لـ اأف يقدميا أخرى يمكف 

تكف لقائو؟ فحتى َقْبَؿ ىذا، نجد شخصية ىابيؿ، 
ؿ بِ بسبب إيمانو قد قَ ، حيث أف ووالذي ُيمدح إيمان

(. 4، 11را. عب اهلل عطاياه، وتقدمتو ألبكار ماشيتو )
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ؼ عمى عبلمات اهلل رّ عَ فاإلنساف المَتدّيف يسعى لمتَ 
في الخبرات اليومية لحياتو، في تعاقب فصوؿ 
العاـ، في خصوبة األرض وفي كؿ حركة الكوف. 

بقمب مذيف يبحثوف عنو ل، ويمكف نيرٌ إف اهلل ىو مُ 
  أف يجدوه.مخمص 

ىـ  ،الذيف قادىـ النجـ حتى بيت لحـ، المجوسإف 
قد ظير ف(. 12 -1، 2را. مت )صورة ليذا البحث 

نور اهلل بالنسبة ليـ كمسيرة، كنجـ يرشدىـ طيمة 
ىكذا عف صبر  أخبر. إف النجـ قد درب االكتشاؼ

اهلل مع عيوننا، التي يجب أف تتعّود عمى بيائو. 
َتدّيف ىو في مسيرة ويجب أف يكوف اإلنساف المف

. امستعدا لترؾ نفسو ليقوده اهلل، الذي ُيذىؿ دائمً 
احتراـ اهلل ىذا اِلْعُيف اإلنساف أف اإلنساف ُيظير 

النور البشري في ال يذوب عندما يقترب مف اهلل 
ع مف مِ قد ابتُ ا عظمة اهلل المنيرة، كما لو كاف نجمً 
مما اقترب مف الشروؽ، ولكنو يصبح أكثر إنارة ك

ياء. يؤكد النار األصمية، كما المرآة التي تعكس الب
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، المخمص األوحد، أف كؿ اإلقرار المسيحي بيسوع
، وفي "حياتو المنيرة"، يسوع نور اهلل قد تمركز في

. ال وجود 31حيث ُيكشؼ عف أصؿ التاريخ وزوالو
ألي خبرة بشرية، وال وجود ألي توجو مف اإلنساف 

نارتو وتطييره مف ىذا نحو اهلل، ال يم كف قبولو، وا 
النور. فكمما ترؾ المسيحي نفسو ليغمر في الدائرة 

يـ عمى فَ ا المفتوحة لنور المسيح، كمما أصبح قادرً 
 .وعمى مرافقة طريؽ كؿ إنساف نحو اهلل

حياة  أيًضاولئف االيماف ىو مسيرة، فيو يخص 
ف لـ يؤمنوا، فيـ يتوقوف لئليماف وال  البشر الذيف، وا 
 ،َيكّفوف البحث عنو. فبمعيار انفتاحيـ عمى المحبة

ينطمقوف في السير عمى ضوء النور و بقمب مخمص، 
الذي يستطيعوف قبولو، فيـ يعيشوف بالفعؿ، وبدوف 
أف يعرفوا، في طريؽ اإليماف. إنيـ يسعوف لمعيش 

ألنيـ يعرفوف أىميتو في ا وكأف اهلل موجوٌد، أحيانً 
                                                 

: 15(، 2000أغسطس / آب  6، )الرب يسوعرا. مجمع العقيدة واإليماف،  31
 .756(، 2000) 92أعماؿ الكرسي الرسولي 
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حياة العامة أو ألنيـ إيجاد توجيات راسخة في ال
 أيًضايختبروف وسط الظبلـ التوَؽ لمنور، ولكف 

ألنيـ، في استيعابيـ لعظمة وجماؿ الحياة، 
يستشعروف أف حضور اهلل سيجعميا أكثر عظمة. 
يحكي القديس إيريناوس مف ليوف أف إبراىيـ، قبؿ 
أف يسمع صوت اهلل، كاف يبحث عنو بالفعؿ "في 

اف "يجوؿ في العالـ كمو، رغبة قمبو المشتعمة"، وك
َمْف كاف يبحث  ـ اهللُ حَ "، حتى "رَ ؟متسائبل أيف اهلل
. فمف يضع نفسو في مسيرة 32عنو في صمت"

ينو عِ ليفعؿ الخير فيو قريب بالفعؿ مف اهلل، الذي يُ 
بالفعؿ، ألف مف طبيعة ديناميَة النور اإلليي أف 

 .ينير األعيف عندما نسير نحو المحبة التامة
 ن والالهوتإليماا 

. ألف اإليماف ىو نور، فيو يدعونا إلى التوغؿ 36
لى استكشاؼ المزيد دائمً  مف األفاؽ التي ا فيو، وا 

ُينيرىا ىو، كي نتعرؼ أفضؿ عمى ما نحبو. مف 
                                                 

 .117، 406، المصادر المسيحية )ـ ـ(، 24 ،برىاف الكرازة الرسولية 32
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مف الواضح إذا فىذا التوؽ يولد البلىوت المسيحي. 
يصبح مستحيبًل ألف بدوف اإليماف أف البلىوت 

ات حراؾ اإليماف، والذي البلىوت نفسو ينتمي لذ
يبحث عف فيـٍ عقميٍّ أعمؽ لسر هلل الذي وصؿ 
لقمتو في سر المسيح. النتيجة األولى ىي أف في 

لجيد العقؿ في التدقيؽ ا مكانً  ىالبلىوت ال يعط
كما ىو الحاؿ في العموـ  - والمعرفة فحسب

اهلل . فموضوعالتجريبية. فاهلل ال يمكف تحجيمو في 
عبلقة  عبرظير نفسو ذاتو، ويُ  يكشؼ عف َمفْ ىو 

بيف شخص وشخص. فاإليماف المستقيـ يوجو العقؿ 
لينفتح عمى النور القادـ مف اهلل، حتى يتمكف، تحت 

قد أشار و إرشاد اهلل، مف معرفة اهلل بطريقة أعمؽ. 
المعمموف والبلىوتيوف العظماء في القروف الوسطى 

، ىو مـ إيمانيّ إلى أف موضوع البلىوت، كعِ 
، امشاركة في معرفة اهلل لذاتو. إف البلىوت، إذً ال

ليس فقط كممة عف اهلل، ولكنو قبؿ كؿ شيء 
استقباؿ وبحث لمعرفة أعمؽ لتمؾ الكممة التي 
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ينطقيا اهلل عف  التي الكممة أي يتوجو بيا اهلل إلينا،
كة، وىو يسمح رِ نفسو، ألنو ىو حوار أبدي لمشَ 
َـّ، وم .33لئلنساف أف يدخؿ في ىذا الحوار يمثؿ ف ث

التواضع جزءا مف البلىوت، أي ترؾ الذات حتى 
"يممسيا" اهلل، والتعرؼ عمى الحدود الشخصية أماـ 

 ، وفقا لممنيج الخاص بالعقؿ،"السر" الذي يدفعنا
 الكتشاؼ غنى السر الذي ال ينتيي.

إلى جانب ىذا، يقتسـ البلىوت الصيغة الكنسية 
ت المؤمنة لئليماف؛ فنور البلىوت ىو نور الذا

، مف والتي ىي الكنيسة. إف ىذا يعني أف البلىوت
ىو في خدمة إيماف المسيحييف، فيو يضع  ناحية،

نفسو بتواضع لحماية وتعميؽ إيماف الجميع، ال 
لكونو و ، أف البلىوت، أيًضايعني ما البسطاء. و سيّْ 

يحيا باإليماف، فيو ال يعتبر السمطة الكنسية لمبابا 
                                                 

، مدينة كورؾ الخامساألعماؿ الكاممة، المجمد  ،الموجز را. بونافنتورا، 33
(Quaracchi )1891 ،201 الُحكـ األوؿ، السؤاؿ األوؿ، األحكاـ؛ في ،

، الجزء لُخبَلَصة البلىوتيةا؛ توما اإلكويني، 7، 1891كورؾ  ،اإلجابة األولى
 .1األوؿ، السؤاؿ 
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ف معو، كشيء دخيؿ، أو كحد ولؤلساقفة المتحدي
ف مف مكوناتو  لحريتو، بؿ، عمى العكس، كمكوّْ
الباطنية التأسيسية، ألف السمطة الكنيسة تضمف 

 تقدـ يقيفَ وبالتالي التواصؿ مع المصدر األصمي، 
 .النيؿ مف كممة المسيح في شموليتيا
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 الفصل الثالث
 أنقل لكم ما قد تسممته

 (3، 15كو  1)را. 
 إيماننا مُ الكنيسة، أُ 

سمع و َمف انفتح عمى محبة اهلل، ال يستطيع . 37
صوتو وَقِبَؿ نوره، االحتفاظ بيذه العطية لذاتو. وألف 

ككممة  أيًضااإليماف ىو سماع ورؤية، فيو ينتقؿ 
الرسوؿ بولس، في كبلمو قد استخدـ و وكنور. 

لكنيسة كورونثوس، بالضبط ىاتيف الصورتيف. فمف 
اَف َلنا ِمف ُروِح اإِليماِف ما ُكِتَب جية، يقوؿ: "وَلمَّا ك

ُنؤِمُف  أيًضا، فَنحُف «آَمنُت وِلذلَؾ َتَكمَّْمت»فيو: 
بمة قَ ستَ الكممة المَ (. ف13، 4كو  2وِلذِلَؾ َنَتكمَّـ" )

تتحوؿ إلى إجابة، إلى اعتراؼ، وبيذه الطريقة، 
يشير و يتردد صداىا لآلخريف، بدعوتيـ لئليماف. 

مف ناحية أخرى، إلى النور ، القديس بولس أيًضا
َنعِكُس صورَة َمْجِد الرَّبّْ ِبُوجوٍه ا "وَنحُف َجميعً 

ُؿ ِإلى ِتمَؾ الصُّورة" )  2َمكشوفٍة كما في ِمرآة، فَنَتحوَّ
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(. إنو نور ينعكس مف وجو لوجو، كموسى 18، 3كو 
الذي كاف يحمؿ في ذاتو انعكاس مجد اهلل بعد أف 

[ ىو الَّذي َأشَرَؽ في كاف قد تكمـ معو: فِإفَّ "]اهلل
ُقموِبنا، ِلَيُشعَّ نوُر َمعِرَفِة َمْجِد الّمو، ذِلَؾ الَمْجِد الَّذي 

(. إف نور المسيح 6 ،4كو  2عمى َوْجِو المسيح" )
يتؤلأل، كما في مرآة، عمى وجو المسيحييف وىكذا 

 أيًضاينتشر، وىكذا يصؿ حتى إلينا، لنتمكف نحف 
كس نورىا ة وفي عَ مف المشاركة في ىذه الرؤي

 لآلخريف، كما، في ليتورجيا عيد الفصح، يشعؿ نورُ 
اإليماف ينتقؿ، إف جاز فاألخرى.  الشموعَ  الشمعةِ 

التعبير، في صيغة التواصؿ، مف شخص إلى 
شخص، كالشعمة التي تشتعؿ مف شعمة أخرى. إف 
المسيحييف، في فقرىـ، يزرعوف بذرة ىكذا مثمرة 

ادرة عمى أف تمؤل العالـ تتحوؿ إلى شجرة عظيمة، ق
 .بالثمار

نقؿ اإليماف، الذي يسطع لجميع البشر يمر . 38
مف خبلؿ محور الوقت، مف  أيًضافي كؿ مكاف، 
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جيؿ إلى جيؿ. فؤلف اإليماف يولد مف لقاء يتـ في 
التاريخ، وينير مسيرتنا في الزماف، فيو يجب أف 

يصؿ إلينا، عبر سمسمة و ينتقؿ عمى مر العصور. 
نقطعة مف الشيادات، ِلَوجِو يسوع. كيؼ غير م

يكوف ىذا ممكنا؟ وكيؼ يمكننا التيقف مف النيؿ مف 
"يسوع الحقيقي" عبر األجياؿ؟ إف كاف اإلنساف 
ف أردنا اإلنطبلؽ فقط مف  مجرد فرد منعزؿ، وا 
"األنا" الفردي، والذي يرغب في أف يجد في ذاتو 
يقيف معرفتو، فإف الوصوؿ ليذا اليقيف سيكوف 
مستحيبًل. فأنا ال استطيع أف أرى بنفسي ما قد 

ىكذا عني. بيد أف ىذا ا حدث في حقبة بعيدة جدً 
ليس الطريقة الوحيدة لممعرفة بالنسبة لئلنساف. 
فالشخص يعيش دائما في عبلقة. يأتي مف آخريف، 
وينتمي آلخريف، وتنمو حياتو في المقاء مع آخريف. 

الذاتي، ىما  ضميرهوحتى المعرفة الشخصية، ونفس 
ذو صيغة عبلئقية، مرتبطة باآلخريف الذيف سبقونا: 

منحونا الحياة واالسـ. والمغة قد أوال والدينا، الذيف 
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ذاتيا، الكممات التي مف خبلليا نؤوؿ حياتنا وواقعنا، 
قد وصمتنا مف خبلؿ آخريف، وُحِفظت في الذاكرة 

معرفة أنفسنا ىي ممكنة فقط عندما فالحيّْة آلخريف. 
شترؾ في ذاكرة أكبر. وىذا ذاتو ما يحدث في ن

اإليماف، الذي يقود طريقتنا البشرية في الفيـ نحو 
ذاؾ  أي - ماضي اإليمافيصؿ إلينا فالتماـ. 

، والذي قد انجب الخاص بعمؿ محبة يسوع العظيـ
عبر ذاكرة اآلخريف،  - في العالـ حياة جديدة

ة ة في صيغة الذاكر ظت حيّ فِ والشيود، والتي حُ 
ـٌ تعممنا فالوحيدة والتي ىي الكنيسة.  الكنيسة ىي ُأ

أف نتكمـ لغة اإليماف. لقد أَلحَّ القديس يوحنا في 
ذاكرة اليماف و اإلا إنجيمو عمى ىذا الجانب، دامجً 

بينيما وبيف عمؿ الروح القدس ا ، وجامعً اسويً 
يو والذي، كما يقوؿ يسوع، "سيذكركـ بكؿ شيء" )

لتي ىي الروح القدس، التي (. إف المحبة وا26، 14
تسكف في الكنيسة، ىي التي تحافظ عمى اتحادىما 
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معا عبر كؿ األجياؿ وتجعمنا معاصريف ليسوع، 
 متحولة ىكذا لمرشٍد لنا في مسيرة ايماننا.

. إنو مف المستحيؿ أف نؤمف بمفردنا. فاإليماف 39
يار فردي يتـ في باطف المؤمف، وليس ليس مجرد خِ 

عزلة بيف "األنا" الخاص بالمؤمف مجرد عبلقة من
ستقؿ واهلل. فاإليماف و"األنت" اإلليي، بيف الفرد المُ 

ينفتح، مف ذات طبيعتو، عمى "النحف"، ويتحقؽ 
الصيغة تذكرنا بيذا كة الكنيسة. رِ في أحشاء شَ ا دائمً 

في الميتورجيا الحوارية لقانوف اإليماف، والمستخدمة 
عبر عنو كجواب . فاإليماف يُ الخاصة بالمعمودية

عمى دعوة، عمى كممة يجب سماعيا، وىي كممة ال 
تنبثؽ مني، وليذا فيو ينخرط داخؿ حوار، وال يمكف 
أف يكوف مجرد إقرار يخرج مف الفرد. مف الممكف 

"، فقط ألنيا تنتمي أؤمفالرد بالصيغة الفردية "
". يتحقؽ نؤمف" أيًضالَشِركة أكبر، فقط ألننا نقوؿ 

لبلنفتاح ا حو "النحف" الكنسي وفقً ىذا االنفتاح ن
مجرد عبلقة ليس خاصة عمى محبة اهلل، والذي ىو 
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بيف اآلب واالبف، بيف "األنا" و"األنت"، ولكنو في 
كة أشخاص. رِ "نحف"، ىو شَ  أيًضاالروح القدس ىو 

البتة، ألف ا ليذا السبب فإف َمف يؤمف ليس وحيدً 
ف لفرحتو. اإليماف يميؿ إلى االنتشار، ولدعوة األخري

فمف يستقبؿ االيماف يكتشؼ أف مساحات "األنا" 
د فيو عبلقات جديدة تثري الحياة. لقد مِ تتوسع، وتَ 

بطريقة فعالة في  (Tertulliano) عبر عنيا تيرتولياف
حديثو عف الموعوظ، والذي "بعد غسيؿ الميبلد 
الجديد" يتـ استقبالو في بيت األـ كي يرفع يداه 

مع اإلخوة، وكأنو عضو في ا لصبلة األبانا، سويً 
 .34أسرة جديدة

 األسرار الكنسية ونقل اإليمان
كؿ عائمة، تنقؿ ألبنائيا مثؿ . إف الكنيسة، 40

محتوى ذاكرتيا. كيؼ تقـو بيذا، بحيث أف ال شيء 
ُيفقد بؿ، وعمى العكس، أف كؿ شيء يتعمؽ أكثر 

                                                 
(، ـ ـ ؿ(السمسمة البلتينية مجموعة المسيحييف : 5، 20 ،المعمودية عفرا.  34

 .295الجزء األوؿ، 
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 الذيفي إرث اإليماف؟ إنو عبر التقميد الرسولي 
كنيسة، بمعونة الروح القدس، لدينا ُحفظ في ال

مو قَ اتصاؿ حي بالذاكرة التأسيسية. فكؿ ما قد نَ 
 -كما يؤكد المجمع الفاتيكاني الثاني –الرسؿ 

"يشمُؿ كؿَّ ما ُيساعد شعَب اهلل عمى أف يعيَش حياَة 
قداسٍة، وعمى أف ينمَو في اإليماف. وىكذا فإف 

مُّْد وتنقؿ الكنيسة، بتعميميا وحياتيا وطقوسيا، ُتخَ 
لؤلجياِؿ بأسرىا كؿَّ ما ىي عميو وكؿَّ ما تؤمف 

 .35بو"
إف اإليماف ىو بحاجة لبيئة يستطيع فييا الشيادة 

مع ما الوسيمة يجب أف تتوافؽ وتتناسب و والتواصؿ. 
لنقؿ محتوى عقائدي يكفي كتاب قد ُينقؿ. فربما 

فكرة، أو التكرار لرسالة شفوية. ولكف ما أو صرؼ، 
في الكنيسة، عبر تقميدىا الحّي، ىو النور  يتـ نقمو

الجديد الذي يولد مف المقاء مع اإللو الحي، نور 
فكره، ا يممس الشخص في مركزه، في القمب، ُمشركً 

                                                 
 .8رقـ  "،كممة اهللدستور عقائدي في الوحي اإلليي " 35
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رادتو ووجدانو، وفاتحً  إياه عمى عبلقة حية في ا وا 
لنقؿ ىذا  ثمة حاجة إلى وسيمة خاصةالشركة. 

اإلنساف،  يمكنيا أف تشرؾ كؿ أبعاد ، وسيمةالمؿء
الجسد والروح، الباطف والعبلقات. ىذه البيئة، وىذه 
الوسيمة، حيث يمكف نقؿ اإليماف بدوف أف يفقد 

، والتي األسرار المقدسةحيويتو أو صيغتو، ىي 
 نحتفؿ بيا في ليتورجيا الكنيسة. ففي األسرار

نحصؿ عمى ذاكرة متجسدة، مرتبطة بأماكف  الكنسية
بكؿ الحواس: ففي األسرار وأوقات الحياة، ومقترنة 

، بمقدار كونو عضوا في او ُمشَتِركً يجد الشخص نفسَّ 
، في نسيج مف العبلقات الجماعية. ليذا  جسد حيٍّ
السبب، إذا كانت األسرار الكنسية ىي أسرار 

القوؿ أف لئليماف بنية  أيًضا، فإنو يجب 36اإليماف
أسرارية. فاستيقاظ اإليماف يمر عبر استيقاظ "حس 

ري" جديد لحياة اإلنساف ولموجود المسيحي، أسرا
                                                 

را. المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور في الميتورجيا المقدسة  36
 .59"، رقـ مجمع المقدسال"
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عبر إظيار كيؼ أف المرئي والمادي ينفتحاف نحو 
 .السر األبدي

. إف نقؿ اإليماف يتحقؽ في المرتبة األولى عبر 41
سر المعمودية. وقد يبدو أف المعمودية ليست إال 

لَمف ا طريقة ترمز العتراؼ اإليماف، عمبًل تعميميً 
يماءا يحتاج لصورٍ  ، والتي يمكف، بالنياية، تٍ وا 

غض النظر عنيا. ثمة كممة لمقديس بولس، حوؿ 
المعمودية، ُتذكرنا بأف األمر ليس ىكذا. فيو يؤكد 
أننا إف كّنا قد "ُدِفنَّا َمَعو في َموِتو ِبالَمعُموِديَِّة ِلَنْحيا 

ـَ الَمسيُح ِمف َبيِف  أيًضاَنحُف  َحياًة َجديدة كما ُأقي
(. ففي المعمودية 4، 6رو ِد اآلب" )اأَلمواِت ِبَمجْ 

نصبح خميقة جديدة، وأبناء هلل بالتبني. ويؤكد 
الرسوؿ بعد ذلؾ أف المسيحي قد أؤتمف عمى 

، والتي يطيعيا (typos didachés)" ُأصوؿ التَّعميـِ "
(. ففي المعمودية يحصؿ 17، 6را. رو بقمبو )

عمى عقيدة لبلعتراؼ بيا، وعمى  أيًضااإلنساف 
ممموسة لمحياة تتطمب أف ُيشرؾ كؿ شخصو صيغة 
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وتدفعو لمسير نحو الخير. فيو ينتقؿ لبيئة جديدة، 
يسمـ لوسط جديد، لطريقة جديدة لمسموؾ العاـ، في 
الكنيسة. تذكّْرنا المعمودية ىكذا بأف اإليماف ليس 

يمكف لئلنساف أف  منعزاًل، ليس فعبلا عمبًل فرديً 
تية، بؿ يجب قبولو، فقط عمى قواه الذاا يتمو معتمدً 

تنقؿ عطية اهلل: التي كة الكنسية رِ بالدخوؿ في الشَ 
مد ذاتو لموجود. فبل أحد ُيعمّْد ذاتو، كما أف ال أحد يَ 

  .بمنا المعموديةفنحف قد قَ 
. ما ىي العناصر المرتبطة بالمعمودية والتي 42

في المعمودية " الجديدة ىذه؟ ُأصوؿ التَّعميـِ تقدّْـ لنا "
ؿ كؿ شيء، استدعاء اسـ الثالوث القدوس يتـ، قب

فوؽ الموعوظ: اآلب، واالبف، والروح القدس. وىكذا 
ا لكؿ مسيرة اإليماف. فاإللو ُيمنح لو منذ البداية موجزً 

الذي دعا إبراىيـ وأرد أف يدعو نفسو إلو إبراىيـ؛ 
واإللو الذي كشؼ عف اسمو لموسى؛ واإللو الذي 

ىو عف سر اسمو، ا يً عندما سممنا ابنو كشؼ لنا كم
َيِيب لمُمَعمد ىوية بنوية جديدة. يظير بيذه َمْف 
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الطريقة معنى العمؿ الذي يتـ في المعمودية، 
التغطيس في الماء: فالماء ىو، في ذات الوقت، 
عبلمة لمموت، تدعونا لمعبور عبر التوبة مف 
"األنا"، بالنظر لذاؾ االنفتاح نحو "األنا األعظـ"؛ 

بلمة لحياة، لؤلحشاء الذي نولد فييا ع أيًضاولكنو 
ُمتََّبعيَف المسيح في وجوده الجديد. بيذه ا مجددً 

الطريقة، مف خبلؿ التغطيس في الماء، فإف 
المعمودية تخبرنا عف بنية اإليماف المتجسدة. فعمؿ 
، االمسيح يممسنا في واقعنا الشخصي، ويبّدلنا جذريً 

الطبيعة  جاعبًل منا أبناء هلل بالتبني، مشاركيف
ىكذا كؿ عبلقاتنا، ووضعنا الحقيقي ا اإلليية؛ مغيرً 

كة رِ إياىـ عمى حياة شَ ا فاتحً و في العالـ وفي الكوف، 
ىذا التحّوؿ الخاصة  اهلل ذاتيا. تساعدنا ديناميةَ 

بالمعمودية عمى استيعاب أىمية مرحمة الموعوظيف، 
حتى في المجتمعات ذات  - اليـوتكتسب والتي 

حية القديمة، والتي بيا يقترب عدد الجذور المسي
أىمية  - متزايد مف البالغيف عمى سر المعمودية
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. إنيا مسيرة اإلعداد لمتبشير المتجددفريدة 
 لممعمودية، لمتحّوؿ الداخمي لموجود في المسيح.

يمكف أف يساعدنا، تذكر نص النبي أشعياء، إف 
ىو نص لفيـ ىذه الصمة بيف المعمودية واإليماف، و 

رتبط بالمعمودية في األدب المسيحي القديـ: قد ا
"فيو َيسُكُف في اأَلعالي، وِحماه َمعاِقُؿ الصُّخور ... 

ا . المعمد، لكونو َمفِديِّ 37(16، 33أش وماُؤه َمْكفوؿ" )
فوؽ ا بإمكانو البقاء ثابتً  بواسطة ماء الموت،

"الصخرة القوية"، ألنو وجد الثبات الذي يمكنو أف 
قد تبدؿ ماء الموت إلى ماء حياة. يثؽ بو. وىكذا، 

، أي  (pistós) إف النص اليوناني يصفيا بأنيا ماء
يمكننا  وألن ،ماء "أميف". فماء المعمودية ىو أميف

محبة  ديناميةَ في  ناألف جريانو ُيدخمو بو، أف نثؽ 
 .يسوع، "النبع األكيد" لمسيرتنا في الحياة

بلد ووصفيا بمي -. تساعدنا ُبنية المعمودية 43
 - جديد، حيث نحصؿ عمى اسـ جديد وحياة جديدة

                                                 
 .162، 172( ـ ـ: المصادر المسيحية )5، 11 ،رسالة برنابارا.  37
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عمى فيـ معنى وأىمية معمودية األطفاؿ. فالطفؿ 
غير قادر عمى القياـ بفعؿ حر الستقباؿ اإليماف، 
وال يستطيع بعد االعتراؼ باإليماف بمفرده، وليذا 

مف باسمو السبب عينو فإف اإليماف يعترؼ بو 
اف داخؿ جماعة اإليمُيعاش والديو ومف األشابيف. 

الكنيسة، ويدخؿ في "النحف" الجماعي. ىكذا، يمكف 
لمطفؿ أف يحصؿ عمى عوف اآلخريف، مف والديو 
ومف األشابيف، ويمكف قبوؿ الطفؿ في إيمانيـ، 
والذي ىو إيماف الكنيسة، والذي يرمز لو بنور 
الشمعة التي يقـو األب بإنارتيا أثناء طقس 

أىمية توضح ة ىذه نية المعموديبُ  إف المعمودية.
التآزر بيف الكنيسة والعائمة في نقؿ اإليماف. 
فالوالداف ىما مدعواف، بحسب كممة لمقديس 
أغسطينوس، ال فقط إلى إنجاب األبناء لمحياة، بؿ 
إلى إحضارىـ هلل حتى، مف خبلؿ المعمودية، يولدوا 
مف جديد كأبناء هلل، ويحصموا عمى عطية 
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مع الحياة، التوجو . وىكذا يعطى ليـ، 38اإليماف
األساسي لموجود والثقة في مستقبؿ صالح، توجو 

 .سيتقوى في سر التثبيت بختـ الروح القدس
. تجد طبيعة اإليماف األسرارية ذروة التعبير 44

عنيا في سر اإلفخارستيا. والتي ىي غذاء نفيس 
لقاء مع المسيح الحاضر بشكؿ واقعي ىي لئليماف، 

تقدمة الذات التي تمد في عبر فعؿ المحبة األسمى، 
حياة. ففي اإلفخارستيا نجد التشابؾ بيف المحوريف 
المذيف فوقيما يقطع اإليماف مسيرتو. فمف ناحية، 
محور التاريخ: فاإلفخارستيا ىي عمؿ ذكرى، تأويف 

الماضي، كحدث لمموت والقيامة ُيظير لمسر، حيث 
و عمى فتح المستقبؿ، أي مف بيف األموات، مقدرتَ 

                                                 
: 5، 4( الجزء األوؿ، De nuptiis et concupiscentia) العُرس والفجور 38

 Habent quippe“: 413، 44 مجموعة آباء الكنيسة البلتينية )آ ؾ ؿ(
intentionem generandi regenerandos, ut qui ex eis saeculi 

filii nascuntur in Dei filios renascantur” -  ىـ يرغبوف في إنجاب"
ف الوالديف ُيولد في العالـ الذيف سيولدوف مجددا )في المعمودية(، حتى أف مِ 

 أبناء سيولدوف مجددا كأبناء هلل".
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اؽ الكماؿ النيائي. إف الميتورجيا تذكرنا بيذا استب
" ، المرتبط بأسرار (hodie)الػ ،مف خبلؿ كممة "اليـو

المحور  أيًضاالخبلص. ومف ناحية أخرى، نجد ىنا 
الذي يقود مف العالـ المنظور إلى غير المنظور. 
إننا في اإلفخارستيا نتعمـ رؤية أعماؽ الواقع. 

إلى جسد ودـ  فالخبز وعصير الكرمة يتحوالف
ة في مسير ا المسيح، الذي يجعؿ مف نفسو حاضرً 

الكنيسة الفصحية نحو اآلب: ىذه الحركة ُتدخمنا، 
، في حركة كؿ الخميقة نحو كماليا في اسً ونفا جسدً 
 .اهلل
. في االحتفاؿ باألسرار، تنقؿ الكنيسة ذاكرتيا، 45

وبصفة خاصة، في اإلقرار باإليماف. والذي فيو، ال 
ألمر بمجرد الموافقة عمى مجموعة حقائؽ يتعمؽ ا

تدخؿ كؿ  إقرار اإليمافمجردة. عمى العكس، في 
. كة التامة مع اإللو الحيّ رِ الحياة في مسيرة نحو الشَ 

يكوف  قانوف اإليمافيمكننا القوؿ أف المؤمف في 
لمدخوؿ في أعماؽ السر الذي يعترؼ بو كي ا مدعوً 
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معنى ىذا  ولفيـيترؾ نفسو ليصير ما يؤمف بو. 
التأكيد، ينبغي التفكير قبؿ كؿ شيء في محتوى 

. فيو يقـو عمى ُبنية ثالوثية: اآلب قانوف اإليماف
المؤمف ىكذا يؤكد و واالبف يتحداف في روح المحبة. 

أف مركز الكينونة، السر األعمؽ لكؿ األشياء، ىو 
كة اإلليية. باإلضافة ليذا، يحتوي قانوف رِ الشَ 

اعتراؼ مسيحاني: فيو يسرد عمى  أيًضااإليماف 
أسرار حياة يسوع، حتى موتو وقيامتو مف بيف 

لمجيئو النيائي ا األموات وصعوده لمسماء، انتظارً 
 - كةرِ بالمجد. لذا ُيقاؿ أف ىذا اإللو الشَ ا محاطً 

 - تبادؿ لممحبة بيف اآلب واالبف في الروح القدس
دخاؿ  فيو قادر عمى احتضاف تاريخ اإلنساف، وا 

كتو، التي تجد في اآلب رِ ف في ديناميَة شَ اإلنسا
أصميا وغايتيا النيائية. فمف يعترؼ باإليماف، يرى 

في الحقيقة التي يعترؼ بيا. ال يمكف ا ركً نفسو ُمشتَ 
، قانوف اإليمافبكممات ا لمشخص أف ينطؽ حقً 

بدوف أف يضع نفسو و بدوف أف يكوف قد تبدؿ قببًل، 
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 ُيوسّْع كياف في تاريخ المحبة الذي يحتضنو، حب
كة عظيمة، لمموضوع رِ مف شَ ا ويجعمو جزءً  المؤمف

، والذي ىو قانوف اإليمافاألخير الذي يذكره 
خبر بسر الكنيسة. إف كؿ الحقائؽ التي نؤمف بيا تُ 

  .مسيرة شركة مع اإللو الحيكحياة اإليماف الجديدة 
 اإليمان والصالة والوصايا العشر

النقؿ اإلميف . عنصراف أخراف أساسياف في 46
، الصبلة الربية، صبلة األبانا. أواللمذكرى الكنسية. 

فالمسيحي يتعمـ فييا مقاسمة خبرة المسيح الروحية 
نحف نعرؼ فذاتيا ويشرع في النظر بأعيف المسيح. 

ِمف الذي ىو "نور مف نور، االبف ا انطبلقً ، أيًضا
في األخريف  ـأف نضطر ويمكننا  الوحيد لآلب"، اهللَ 

 ة في االقتراب منو.الرغب
، الصمة بيف اإليماف أيًضامف ذات األىمية، 

، كما ذكرنا، يظير والوصايا العشر. فاإليماف
كمسيرة، كدرب عمينا قطعو، درب قد افتتحو المقاء 

عمى ضوء اإليماف، و مع اإللو الحي. ليذا السبب، 
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والتسميـ الكامؿ هلل الذي ُيخمص، تجد الوصايا 
قة، الواردة في الكممات التي العشر حقيقتيا العمي

تسبقيا: "َأنا الرَّبُّ ِإلُيَؾ الَّذي َأَخرَجَؾ ِمف َأرِض 
(. ليست الوصايا العشر مجرد 2، 20خر ِمصَر" )

مجموعة مف التعاليـ السمبية، ولكنيا إشارات 
ممموسة لمخروج مف صحراء "األنا" الذاتي، والمنغمؽ 

ؾ الذات عمى نفسو، لمدخوؿ في حوار مع اهلل، لتر 
تحتضنيا رحمة اهلل فتحمؿ رحمتو. يعترؼ  كي

اإليماف ىكذا بمحبة اهلل، أصؿ ودعـ كؿ شيء، 
َكوُ  ليسير نحو تماـ الشركة  وَترِؾ ىذه المحبة ُتحرّْ

مع اهلل. فالوصايا العشر تبدو مثؿ طريؽ المجانية، 
ألننا، في اإليماف، قد انفتحنا ا ممكنً جواب محبة، 

لة ألجمنا. وىذا الطريؽ عمى خبرة محبة اهلل  الُمحوّْ
را. مت في خطبة يسوع عمى الجبؿ )ا جديدً ا نورً يناؿ 

5- 7.) 
لقد تعرضُت ىكذا لمعناصر األربعة التي تمخص 
وديعة الذكرى التي تنقميا الكنيسة: إقرار اإليماف، 
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االحتفاؿ باألسرار الكنسية، طريؽ الوصايا العشر، 
التعميـ ـ والصبلة. حوؿ ىذه العناصر قد ُنظ

كتاب التعميـ المسيحي  والموجودة فيالمسيحي، 
، والذي ىو أداة أساسية لذاؾ لمكنيسة الكاثوليكية

ؿ الكنيسُة العمؿ التوحيدي" " والذي مف خبللو توصّْ
كؿَّ محتوى اإليماف، "كؿَّ ما ىي عميو وكؿَّ ما تؤمف 

 .39بو"
 وحدة اإليمان وشموليته 

اف وفي المكاف، ىي . إف وحدة الكنيسة، في الزم47
]...[  مرتبطة بوحدة اإليماف: "َجَسٌد واِحٌد وُروٌح واِحدٌ 

يماٌف واِحٌد" ) (. يبدو اليـو ممكنا 5 -4، 4أؼ واِ 
تحقيؽ وحدة لمبشر مف خبلؿ التزاـ عاـ، في المحبة 
المتبادلة، في المشاركة في ذات المصير، وفي 

ا لمغاية إدراؾ ىدؼ مشترؾ. ولكف يبدو لنا صعبً 
وحدة في ذات الحقيقة. ويبدو لنا أف وحدة مف ىذا 

                                                 
كممة المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الوحي اإلليي " 39

 .8"، رقـ هللا



91 

 

النوع تتعارض مع حرية الفكر ومع استقبلؿ الفرد. 
تخبرنا خبرة المحبة بخبلؼ ذلؾ، بأنو مف الممكف 
في المحبة الوصوؿ لرؤية عامة، ألننا في خبرة 
المحبة نتعمـ أف نرى الواقع بعيوف اآلخر، وأف ىذا 

. إف المحبة الحقيقية، عمى غني رؤيتنا، بؿ يُ رنافقِ يُ ال 
قياس المحبة اإلليية، تتطمب الحقيقة، وفي النظرة 
العامة لمحقيقة، والتي ىي يسوع المسيح، تصبح 

فرح اإليماف، وحدة  أيًضاراسخة وعميقة. ىذا ىو 
الرؤية في جسد واحد وفي روح واحد. لقد استطاع 
القديس ليوف الكبير، بيذا المعنى، أف يؤكد: "إف لـ 

 . 40ف اإليماف واحًدا، فميس بإيماف"يك
إف اإليماف ىو "واحد"، قبؿ  ما ىو سر ىذه الوحدة؟

كؿ شيء، لوحدة اهلل المعمومة والمعترؼ بيا. فكؿ 
تيا، وىي اموضوعات اإليماف تأخذ مف اهلل إسناد

دروب لمعرفة كينونتو وعممو، وليذا فيي متحدة 
ده ا يفوؽ وحدة أي أمر أخر يمكننا أف نشيّْ اتحادً 

                                                 
 .110، 22 : المصادر المسيحية )ـ ـ(6، رقـ 4، عظة في ميبلد الرب 40
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بفكرنا، وتمتمؾ الوحدة التي ُتغنينا، ألنيا تصؿ إلينا 
 ا". وتجعمنا "واحدً 

واحد ألنو يتوجو إلى الرب  أيًضاإف اإليماف ىو 
الواحد، إلي حياة يسوع، إلى تاريخو الحقيقي الذي 
يتقاسمو معنا. لقد أوضحو القديس أيريناوس دي 
ليوف في اعتراضو عمى ىراطقة الغنوصية: ىؤالء 

ذيف كانوا يعتقدوف بوجود نوعيف مف اإليماف: ال
اإليماف البدائي، والمرتبط بالبسطاء، وىو إيماف غير 
كامؿ، ويبقى عمى مستوى جسد المسيح والتأمؿ في 
ا أسراره؛ ونوع أخر مف اإليماف ىو أكثر عمقً 

وكماال، اإليماف الحقيقي المقتصر عمى فريؽ 
ؿ لما صغير مف المبتدئيف الذيف يرتفعوف بالعق

يتخطى جسد يسوع، أي نحو األسرار اإلليية 
أماـ ىذا  -الغامضة. يؤكد القديس إيريناوس 

االدعاء، والذي مازاؿ يحتفظ بجاذبيتو وباتباعو حتى 
أف اإليماف ىو واحد فقط، ألنو يعبر  -أيامنا ىذه 

دائما مف خبلؿ الحقيقة األكيدة لمتجسد، بدوف أف 
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ح، بمقدار أف اهلل ا جسد وتاريخ المسييتخطى أبدً 
أراد أف يكشؼ في التجسد عف نفسو كميِّا. وليذا 
السبب ال يوجد في اإليماف اختبلؼ بيف "َمف 
يستطيع أف يتكمـ عف اإليماف طويبل" وبيف "َمف 

درة: فبل يتكمـ عنو قميبل"، بيف المتفوؽ وبيف األقؿ قُ 
األوؿ يستطيع أف يضيؼ لئليماف، وال الثاني 

 .41منو يستطيع أف ُينقص
وفي النياية، اإليماف ىو واحد ألنو مشترؾ لكؿ 
الكنيسة، والتي ىي جسد واحد وروح واحد. ففي 
شركتنا في كياف الكنيسة الواحد، نحصؿ عمى رؤية 
مشتركة. وبإقرار اإليماف عينو نحف نستند عمى 
الصخرة ذاتيا، وقد تحّولنا بفعؿ روح المحبة ذاتو، 

 رة واحدة إلدراؾ الواقع.ونعكس نورا واحدا، ولدينا نظ
. وبما أف اإليماف ىو واحد، فيجب إقراره في 48

مجمؿ صفائو وشموليتو. فبسبب أف كؿ موضوعات 
                                                 

: المصادر المسيحية 2، 10الجزء األوؿ،  ،"ضد اليرطقاترا. إيريناوس، " 41
 .160، 264)ـ ـ( 
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اإليماف ىي مرتبطة في وحدة، فإف إنكار أحدىا، 
حتى تمؾ التي قد تبدو أقؿ أىمية، يساوي اإلضرار 

ا. يمكف في كؿ حقبة إيجاد نقاط سيمة بيا جميعً 
صعبة في اإليماف: ليذا يجب السير القبوؿ وأخرى 

(، لكي 20، 6تي  1را. عمى نقؿ كؿ وديعة اإليماف )
يتـ التأكيد بالطريقة المناسبة عمى كؿ الموضوعات 

وحدة  َكّوفالخاصة بإقرار اإليماف. ففي الواقع، بقدر 
استقطاع أي شيء  اإليماف ىي وحدة الكنيسة، فإفَ 

قد لكة. رِ مف اإليماف ىو استقطاع مف حقيقة الشَ 
، "جسد الحقيقة"وصؼ اآلباء اإليماف بأنو كالجسد، 

مكّوف مف أعضاء مختمفة، بمماثمة مع جسد 
سبلمة قد ارتبطت ف. 42المسيح، وامتداده في الكنيسة

بصورة الكنيسة العذراء، وبأمانتيا في  أيًضااإليماف 
المحبة الزوجية لممسيح، فاإلضرار باإليماف يعني 

                                                 
، 294: المصادر المسيحية )ـ ـ( 1، 27را. نفس المرجع، الجزء الثاني،  42

264. 
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َـّ، فإف وحدة 43مع الرب كةرِ اإلضرار بالشَ  . ومف ث
، كما أوضح بجدارة اإليماف ىي بالتالي كائف حيّ 

 John Henryالطوباوي جوف ىنري نيوماف )
Newman ،عندما كاف يسرد، بيف المذكرات المميزة )

استمرارية العقيدة في التاريخ، وقدرتيا في أف 
جد، في البيئات المختمفة تستوعب في ذاتيا كؿ ما تَ 

صؿ ليا، وفي الثقافات المتعددة التي تمتقي التي ت
، فكؿ شيء يساعدىا عمى التطير والوصوؿ 44بيا

لمتعبير بطريقة أفضؿ. إف اإليماف يظير ىكذا 
ا، ألف نوره ينمو حتى ينير كؿ الكوف عالميا، وجامعً 
 وكؿ التاريخ.

                                                 
مجموعة آباء الكنيسة البلتينية : 48، 48، ة المقدسةالبتوليرا. أوغسطينوس،  43

أنو، في اإليماف، قد تـ حفظ الطيارة  أيًضالُنقّر ": 425-424، 40)آ ؾ ؿ( 
بدوف أي تعدي عمى البتولية العذروية، والتي معيا الكنيسة متحدة، كعذراء 

 Servatur et in fide inviolata quaedam“ :"طاىرة، لعريس وحيد
castitas virginalis, qua Ecclesia uni viro virgo casta 

cooptatur”. 
  ونغمنس، موحدةالالطبعة ، مقاؿ في تطور العقيدة المسيحيةرا.  44

(Longmans :)1868-1881 ،185- 189. 
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. قد وىب الرب لمكنيسة، لخدمة وحدة اإليماف 49
الرسولية. فالخبلفة  بلفةونقمو كامبل، عطية الخِ 

الرسولية ىي الضامف الستمرارية الذكرى الكنسية، 
فمف خبلليا كذلؾ يصبح ممكنا النيؿ بثقة مف 
المصدر النقي لنبع اإليماف. إف ضمانة الصمة مع 

في األشخاص  أيًضاا قائمة المصدر ىي إذً 
األحياء، وىو ما يتوافؽ مع اإليماف الحي الذي تنقمو 

ة ترتكز عمى أمانة الشيود الذيف الكنيسة. فالكنيس
اختارىـ الرب مف أجؿ ىذا الواجب. ليذا السبب فإف 

ا مف خبلؿ الطاعة لمكممة السمطة الكنسية تتكمـ دائمً 
األصمية والتي عمييا يتأسس اإليماف، وىي موثوؽ 
بيا ألنيا تثؽ في الكممة التي تسمعيا، وتحفظيا، 

لوداع في خطبة ا ،يشيد القديس بولس. 45وتقدميا
لشيوخ أفسس وميميتس، والتي ذكرىا القديس لوقا في 

َـّ الواجب الذي أؤتمف  وسفر أعماؿ الرسؿ، بأن أت
                                                 

المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الوحي اإلليي را.  45
 .10"، كممة اهلل"
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، 20أع عميو مف الرب في ِإببلغ "َتدبيَر اهلِل ُكمَّو" )
(. فبفضؿ السمطة التعميمية الكنسية يمكف أف 27

يصؿ إلينا تدبير اهلل ىذا، ومعو يصمنا فرحة إمكانية 
 لكماؿ.إتمامو با
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 الفصل الرابع
 اهلل ُيعد لهم مدينة

 (16، 11)را. عب 
 اإليمان والخير العام

سمط الرسالة إلى العبرانييف، في تقديـ تاريخ . تُ 50
البطاركة والصالحيف في العيد القديـ، الضوء عمى 
عنصر جوىري إليمانيـ. فإيمانيـ ال ُيفسر فقط 

اإلعداد مثؿ التشييد، و  أيًضاعمى كونو مسيرة، بؿ و 
خريف لمكاف يمكف فيو لئلنساف أف يسكف فيو مع اآل

ا. البنَّاء األوؿ ىو نوح الذي استطاع، في سويِّ 
(. ثـ يظير 7، 11را. عب الفمؾ، أف ينجي عائمتو )

إبراىيـ، والذي ِقيؿ عنو أنو، بسبب اإليماف، كاف 
يسكف خيمة، منتظرا المدينة ذات األساسات الثابتة 

(. يطؿ، إذا، في العبلقة 10 -9، 11را. عب )
باإليماف، ثقٌة جديدٌة، ثباٌت جديٌد، يستطيع اهلل فقط 
أف يعطييما. إذا كاف رجؿ اإليماف يرتكز عمى "ِإلو 

(، يمكف 16، 65را. أش آميف"، عمى اإللو األميف )
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ىكذا أف يتحوؿ ىو ذاتو إلى شخص راسخ، ويمكننا 
اهلل التي لمدينة  أيًضاالقوؿ بأف ثبات اإليماف يشير 

ُيعّْدىا لئلنساف. فاإليماف يكشؼ كـ يمكف لمروابط 
، عندما يكوف اهلل بيف البشر أف تصبح راسخةً 

ا في وسطيا. إف اإليماف ال يعني ىنا مجرد حاضرً 
الثبات الباطني، مجرد اقتناع مستقر لممؤمف؛ بؿ أنو 

العبلقات بيف البشر، ألنو ُيولد مف رحـ  أيًضاينير 
دينامية محبة اهلل. فاإللو الموثوؽ بو المحبة ويتبع 

 ييب البشر مدينة موثوؽ بيا. 
. يظير نوُر اإليماف، بفضؿ صمتو مع المحبة 51
(، كخدمة حقيقية لمعدالة ولمقانوف 6، 5را. غؿ )

ولمسبلـ. إف اإليماف ُيولد مف المقاء مع المحبة 
األصمية هلل والتي فييا يتجمى معنى وصبلح حياتنا؛ 

التي تي تستنير بمقدار دخوليا في الدينامية حياتنا ال
ذاؾ الحب، أي بمقدار تحوليا لمسيرة ولعمؿ  دشنيا

نحو المحبة التامة. إف نور اإليماف يمكنو أف يعطي 
قيمة لغنى العبلقات اإلنسانية، ومقدرة عمى 
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االستمرارية، وصدؽ، إنو ُيغني الحياة العامة. إف 
بدو دخيبل عمى اإليماف ال ُيبعد عف العالـ وال ي

االلتزاـ الحقيقي لمعاصرينا. فبدوف محبة صادقة 
فإف ال شيء يمكنو أف يوحد البشر. ستفيـ الوحدة 
بينيـ فقط عمى أساس المنفعة، وعمى منظومة 
األرباح، وعمى الخوؼ، ال عمى صبلح الحياة معا، 

عمى الفرحة التي قد يثيرىا مجرد حضور وليس 
ىندسة العبلقات فيـ األخر. إف اإليماف يجعمنا ن

ألنو يمتقط غايتيا األخيرة ومصيرىا  ،اإلنسانية
النيائي في اهلل، وفي محبتو، وىو ىكذا يضيء فف 
البناء، متحوال إلى منفعة لمخير العاـ. نعـ، اإليماف 
ىو خير لمجميع، إنو خير عاـ، ونوره ال يضيء 
فقط داخؿ الكنيسة وال يفيد فقط في تشييد المدينة 

في األخرة؛ إنو يساعدنا عمى بناء  األبدية
مف مجتمعاتنا، حتى يمكنيا السير نحو مستقبؿ 

الرجاء. تقدـ الرسالة إلى العبرانييف مثاال في ىذا 
اإليماف،  ترجاال ، مف بيفالصدد عندما تذكر
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أف  ح ليما اإليمافُ مَ صموائيؿ وداود، المذيف سَ  يّ اسم
ر إلى عدليما (. وىنا يشي33، 11عب "ُيِقيَما الَعْدؿ" )

في الحكـ، إلى تمؾ الحكمة التي تحمؿ السبلـ 
(. إف 15، 8صـ  2؛ 5 -3، 12صـ  1را. لمشعب )

أيادي اإليماف ترتفع نحو السماء، ولكنيا تفعؿ ىذا 
د، في المحبة، مدينة مبنية عمى العبلقات، بينما تشيّْ 

 حيث محبة اهلل ىي أساسيا.
 اإليمان والعائمة

يـ نحو المدينة المستقبمية، . في مسيرة إبراى52
تشير الرسالة إلى العبرانييف لمبركة التي يتـ نقميا 

توجد في (. 21 -20، 11را. عب مف اآلباء لؤلبناء )
البيئة األولى التي ينير فيو اإليماف مدينة العائمة 

البشر. أفكر قبؿ كؿ شيء في الوحدة الثابتة لمرجؿ 
وىي  - بتيماولممرأة في الزواج. والتي تولد مف مح

ومف التعارؼ  -ه وحضور  عبلمة لمحبة اهللأيضا 
وقبوؿ صبلح الفروؽ الجنسية، والتي تضمف 

(، 24، 2را. تؾ لمزوجيف االتحاد كجسد واحد )
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فيكوناف قادريف عمى إنجاب حياة جديدة، إظيارا 
يتمكف فلصبلح الخالؽ، ولحكمتو ولتدبير محبتو. 

ىذه المحبة، مف خبلؿ الرسوخ في ، الرجؿ والمرأة
خر بالحب المتبادؿ بمبادرة تشمؿ د أحدىـ االعِ مف يَ 

كؿ حياتيما وتُذكر بالعديد مف خصائص اإليماف. 
التعيد بمحبة تستمر لؤلبد ممكًنا عند اكتشاؼ يكوف 

مخطط أكبر مف مخططاتيما، مخطط يعينيما 
ويسمح ليا بإىداء كؿ المستقبؿ لمشخص المحبوب. 

عمى احتضاف  أيًضا ىماثـ إف اإليماف يساعد
إنجاب األبناء بكؿ ما يحمؿ ىذا مف عمؽ ومف 

لنا  يعطىالحب الخالؽ الذي  فيو ايدرك يماغنى، ألن
ا عمى السر الخاص بشخص جديد. ىكذا ويأتِمنن

ًما، واثقة في أمانة اهلل صارت ساره، بسبب إيمانيا، أُ 
 (. 11، 11را. عب لوعده )

ؿَّ مراحؿ . يصطحب اإليماف، في العائمة، ك53
الحياة، بداية مف الطفولة: فاألطفاؿ يتعمموف الوثوؽ 

ف افي محبة والدييـ. ليذا فمف الميـ أف يزرع الوالد
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في األسرة التقويات اإليمانية الشائعة، والتي ترافؽ 
قبؿ كؿ شيء الشباب، و نضج األبناء اإليماني. 
في الحياة، وغنية، ُمَركبة الذيف يمروف بمرحمة 

يجب أف يشعروا بقرب  :سبة لئليمافوميمة بالن
وبعناية العائمة والجماعة الكنسية في مسيرة نموىـ 
في اإليماف. لقد رأينا جميعا، في لقاءات األياـ 

، كيؼ أف الشباب يظيروف فرحة لمشبيبةالعالمية 
راسخة عيش اإليماف دائما بطريقة باإليماف، وااللتزاـ 

ظيمة. إف كريمة. لدى الشباب الرغبة في حياة عو 
المقاء مع المسيح، وترؾ النفس لتممسيا وتقودىا 
محبتو، يوسع آفاؽ الوجود، وييب رجاء راسخا ال 
يخيب. فاإليماف ليس مبلًذا لقـو خائفيف، بؿ ىو 

النداء العظيـ،  نكتشؼإثراء لمحياة. إنو يجعمنا 
والدعوة لممحبة، ويؤكد أف ىذه المحبة ىي صادقة، 

ألف أساسيا يقـو عمى  وتستحؽ أف نستسمـ ليا،
 أمانة اهلل، األقوى مف كؿ ضعفنا.
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 نور من أجل الحياة في المجتمع
. إف اإليماف، عندما يتـ استيعابو والتعمؽ فيو 54

يتحّوؿ إلى نور يضيء كؿ و في العائمة، فإن
ة اهلل، ولرحمة العبلقات االجتماعية. وكاختبار ألبوّ 
ة. قد حاولوا، اهلل، فإنو ُيترجـ الحقا في مسيرة إخو 

في "الحداثة"، بناء اإلخوة العالمية بيف البشر، عمى 
ا، فيمنا أف ىذه ا رويدً أساس المساواة. ولكننا، رويدً 

ع كأساس أخير امِ اإلخوة، المجردة مف سند اآلب الجَ 
ا العودة ليا، غير قادرة عمى االستمرار. ينبغي إذً 

 تاريخ اإليماف، منذفإلى األصؿ الحقيقي لئلخوة. 
ف لـ يخمو بدايتو، كاف دائمً  ا تاريًخا لئلخوة، حتى وا 

مف صراعات. فاهلل يدعو إبراىيـ لترؾ أرضو ويعده 
، تحؿ فوقو ابأف يصير أمة عظيمة، شعبا عظيم

في تقدـ تاريخ و (. 3-1، 12را. تؾ بركة اهلل )
الخبلص، يكتشؼ اإلنساف أف اهلل يريد أف ُيشرؾ 

ة، والتي ستجد الجميع، كإخوة، في بركتو الوحيد
كماليا في يسوع، حتى يصبح الجميع واحدا. فمحبة 
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تصمنا، في يسوع، وكذلؾ مف التي ال تنضب اآلب 
خبلؿ حضور األخ. ليذا فاإليماف يعممنا أف نرى أف 
في كؿ إنساف توجد بركة مف أجمي، وأف نور وجو 

 اهلل سُينيرني مف خبلؿ وجو األخ. 
إليماف المسيحي كـ مف الفوائد قد جمبتيا نظرة ا 

لمدينة البشر مف أجؿ حياتيـ العامة! فبفضؿ 
اإليماف قد فيمنا الكرامة الفريدة لمشخص، والتي لـ 
تكف ىكذا واضحة في العالـ القديـ. ففي القرف 

( الوثني يمـو المسيحييف Celsoالثاني، كاف شيمسو )
عمى ما كاف يظنو ىو وىمِّا وخداًعا: االعتقاد بأف 

العالـ مف أجؿ اإلنساف، واضعا إياه اهلل قد خمؽ 
عمى قمة الكوف. وكاف يتسأؿ: "لماذا االدعاء بأف 
]العشب[ ينمو مف أجؿ البشر، أليس مف األفضؿ 
القوؿ بأنو مف أجؿ الحيوانات البرية التي ببل 

، إننا "إذا نظرنا لؤلرض مف أعالي السماء، 46عقؿ؟"
                                                 

: المصادر المسيحية )ـ ـ( 75، الجزء الرابع، تشيمسوضد اأوريجينوس،  46
136 ،372. 
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ف تمؾ فما الفرؽ بيف األنشطة التي نقـو نحف بيا وبي
اإليماف قمب . إف 47التي يقـو بيا النمؿ أو النحؿ؟"

الكتابي ىو عمى عكس ىذا، حيث توجد محبة اهلل، 
وعنايتو الحقيقية بكؿ شخص، وتدبيره الخبلصي 
الذي يحتضف كؿ البشرية والذي يصؿ لذروتو في 

امة يسوع المسيح مف بيف يتجسد، وموت وق
عيا يغيب األموات. فعند إىماؿ ىذا الواقع، فإف م

يز، ويختفي ما يعطي قيمة لحياة مقياس التميّْ 
اإلنساف. ويفقد االنساف مكانتو في الكوف، ويضؿ 
في الطبيعة، متخميا عف مسؤوليتو األخبلقية، أو 

ا لنفسو سمطة تبلعب يظف أنو الحكـ الُمطمؽ، مانحً 
 ببل حدود. 

. إف اإليماف، بجانب ذلؾ، في كشفو لنا عف 55
لؽ، يجعمنا نحتـر الخميقة أكثر، محبة اهلل الخا

ويجعمنا نتعرؼ فييا عمى قاعدة قد كتبيا ىو، 
ا عمييا كي ننمييا ونحافظ عمييا؛ ويساعدنا واستأمنّ 

                                                 
 .394، 136: المصادر المسيحية )ـ ـ( 85نفس المرجع،  47
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عمى أف إيجاد نماذج لبلرتقاء ال تقـو فقط عمى 
الخميقة كعطية،  تعتبرالمنفعة وعمى الربح، ولكنيا 

ا نحف جميعا ليا مدينوف؛ ويعممنا أف نحدد ِصيغً 
عادلة لمحكـ، عارفيف أف السمطة تأتي مف اهلل مف 

 أيًضاأجؿ خدمة الخير العاـ. إف اإليماف يؤكد 
إمكانية المغفرة، والتي تحتاج لكثير مف الوقت، 
والجيد، والصبر؛ فالمغفرة ممكنة إذا ما تـ اكتشاؼ 

ا أقوى وأكثر أصالة مف الشر، أف الخير ىو دائمً 
يؤكد اهلل حياتنا ىي  وأف الكممة التي مف خبلليا

أعمؽ مف كؿ إنكاراتنا. إف الوحدة، بالنياية، ىي 
، مف وجية نظر فقط أنثروبولوجيا، أسمى مف أيًضا

مسؤولية الصراع،  أيًضايجب أف نتحمؿ فالصراع؛ 
حتى يدفعنا عيشو إلى إيجاد حموؿ لو، وتحويمو إلى 

 حمقة مف سمسمة، إلى دافع نحو الوحدة. 
ماف، تطؿ خطورة غياب األساسات فعندما يغيب اإلي

البشرية، كما كاف يحذر الشاعر ت. س. إليوت 
(T.S. Eliot ربما تحتاجوف إلى أف ُيقاؿ لكـ أف" :)
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تمؾ النجاحات المتواضعة / والتي تسمح لكـ حتى 
باالفتخار بمجتمع متعمـ / سيصعب عمييا 
االستمرار في الحياة إذا تجاوز اإليماف، ألنيا 

 مفاإليماف باهلل  أسقطنا. فإف 48لمعنى"مديونة لو با
ستنيار، وسنستمر فإف الثقة فيما بيننا مدننا، 

متحديف فقط مف خوفنا، وسيصاب االستقرار 
: "ال َيسَتحِيي الرسالة إلى العبرانييفبالتيديد. تؤكد 

، 11عب اهلُل َأف ُيْدعى ِإلَيُيـ، فَقد َأَعدَّ َليـ َمديَنة" )
سَتحِيي" ىو مرتبط باعتراؼ (. إف التعبير "ال يَ 16

عمني. إنو يعني أف اهلل ال َيسَتحِيي مف أف يعترؼ 
عمنيا، عبر تحركو الممموس، وحضوره في وسطنا، 
ا. برغبتو في جعؿ العبلقات بيف البشر أكثر ثباتً 

ربما سنكوف نحف مف سيستحي مف تسمية اهلل، 
إلينا؟ سنكوف نحف مف ال يعترؼ بو كإلو في حياتنا 

ية، وال ُنقدّْـ عظمة الحياة العامة التي يجعميا العبلن
                                                 

، 1950 -1909 ،مجموعة القصائد والمسرحيات :في "جوقات مف الصخرة" 48
 .106، 1980نيويورؾ 
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ىو ممكنة؟ إف اإليماف ينير الحياة في المجتمع؛ 
ا لكؿ دقيقة جديدة لمتاريخ، ا خبلقً ألنو يمتمؾ نورً 

وألنو يضع كؿ األحداث في عبلقة مع أصؿ 
 ومصير كؿ شيء في اآلب الذي يحبنا.

 قوُة تعزيٍة في األلم
كتابتو لمسيحييف  . يربط القديس بولس، في56

قورنتس عف صعوباتو وآالمو، بيف إيمانو وكرازتو 
باإلنجيؿ. يقوؿ حقا أف فيو يتحقؽ ما قد ُذكر في 

(. 13، 4كو  2الكتاب: "آَمنُت وِلذلَؾ َتَكمَّْمت" )
، 116فالرسوؿ ىنا يشير إلى تعبير في المزمور 

حيث ييتؼ صاحب المزمور: "آمنُت حتى حيَف 
(. إف الحديث عف 10آية شديد" )قمت: ِإف ُبؤسي ل

عف تجارب  أيًضااإليماف يعني غالبا الحديث 
مؤلمة، ولكف القديس بولس في واقع األمر يرى فييا 
البشرى الدامغة لئلنجيؿ، ألنو في الُضعؼ وفي 
األلـ تطؿ وُتكتشؼ قدرة اهلل التي تتجاوز ضعفنا 
وآالمنا. فالرسوؿ نفسو كاف حالة موت، ستتحوؿ 
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إف (. 12 -7، 4كو  2را. النسبة لممسيحييف )لحياة ب
في وقت التجربة، وأنو بالذات في اإليماف ينيرنا 

َلْسنا : "أننا األلـ وفي الضعؼ يصبح واضحا كيؼ
َنْدعو ِإلى َأْنُفِسنا، بؿ ِإلى يسوَع المسيِح  نحف ]...[
مف  11(. ُيختتـ اإلصحاح 5، 4كو  2الرَّّب" )

إلشارة إلى الذيف تألموا مف با الرسالة إلى العبرانييف
(، ومف بينيـ 38 -35، 11را. عب أجؿ اإليماف )

ا، والذي حمؿ عمى ذاتو ا خاصً يحتؿ موسى مكانً 
(. يعرؼ المسيحي أف األلـ 26را. آية عار المسيح )

ال يمكف إلغاؤه، ولكف يمكف إعطاؤه معنى، يمكف 
تحويمو إلى فعؿ محبة، ثقة بيف يدي اهلل الذي ال 

فرصة  نفسووبيذه الطريقة، يصبح األلـ  ،ييممنا
 ،يتعمـ المسيحيفلمنمو في اإليماف وفي المحبة. 

عف طريؽ تأمؿ وحدة المسيح مع اآلب، حتى في 
(، 34، 15را. مر وقت األلـ األعظـ فوؽ الصميب )

المشاركة في نظرة يسوع ذاتيا. فحتى الموت يستنير 
"اخرج ويمكف عيشو كالدعوة األخيرة لئليماف، أخر 
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مف أرضؾ"، أخر "تعاؿ" ينطقيا اآلب، والتي بيا 
نسمـ أنفسنا واثقيف مف أنو سيجعمنا مطمئنيف حتى 

 في تمؾ الخطوة النيائية. 
. إف نور اإليماف ال يجعمنا ننسى آالـ العالـ. 57

فكـ مف رجاؿ ونساء اإليماف كاف المتألموف بالنسبة 
مقديس ليـ وسطاء نور! ىكذا كاف األبرص بالنسبة ل

النسبة لمطوباوية بفرنسيس األسيزي، وكذلؾ الفقراء 
األـ تريزا دي كالوتا. فقد أدراكا السر الموجود فييـ. 
وباالقتراب منيـ لـ يمسحا بالطبع كؿ آالميـ، ولـ 
ا يستطيعا حتى تفسير أي شر. فاإليماف ليس نورً 

يرشد في الميؿ  ايبدد كؿ ظمماتنا، ولكنو مصباح
كفي لمطريؽ. اهلل ال ييب، لئلنساف خطواتنا، وىذا ي

المتألـ، منطؽ لتفسير كؿ شيء، ولكف يقدـ إجابتو 
في شكؿ حضور يرافؽ، كتاريخ مف الخير يتحد 

نور. لقد أراد  ةبكؿ قصة ألـ كي يفتح فييا انفراج
اهلل نفسو، في المسيح، أف يشاركنا ىذا الطريؽ، 
ويقدـ لنا نظرتو حتى نرى في األلـ النوَر. إف 
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لمسيح، لكونو تحمؿ األلـ، فيو َمف ىو "ُمبِدئ ا
 (.2، 12عب ِإيماِننا وُمَتمِّْمو" )

يذكرنا األلـ أف خدمة اإليماف لمخير العاـ ىي دائما 
اهلل  خدمة رجاء، ىي دائما تطمع لؤلماـ، عارفيف أف

 – مف المستقبؿ اآلتي مف المسيح القائـ - فقط
ا. ومستمرً ا ا راسخً مجتمعنا اساسً و أف يمنح يمكن

يكوف اإليماف، بيذا المعنى، مرتبطا بالرجاء ألنو، 
ف كاف بيتنا في األرض يسير نحو الدمار، فإف لنا  وا 
بيت أبدي قد افتتاحو اهلل فعبل في المسيح، في 

(. إف دينامية اإليماف، 5، 5؛ 16، 4كو  2را. جسده )
 ،(13، 13كو  1؛ 3، 1تي  1را. والرجاء والمحبة )

ف مخاوؼ كؿ البشر، في طريقنا نحو تجمعنا نحتض
تمؾ المدينة، "ذاَت اأُلُسس واهلُل ُمَينِدُسيا وباِنييا" 

رو (، ألف "الرَّجاَء ال ُيَخيُّْب صاِحَبو" )10، 11عب )
5 ،5.) 

نخطو ، يجعمنا اإليماف والمحبةا بإف الرجاء، متحدً 
نحو "مستقبؿ أكيد"، موجود في تطمع مختمؼ مقارنة 
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ىمية التي تقدميا أصناـ العالـ، ولكنو بالتطمعات الو 
بل فيعطي دفعة وقوة جديدة لعيش الحياة اليومية. 

ا الرجاء، أو أف يجب عمينا أف نسمح بأف ُيسرؽ منّ 
حبط بسبب الحموؿ واالقتراحات الوقتية التي تعرقؿ يُ 

مسرتنا، والتي "تفتت" الوقت، محولة إياه إلى مكاف. 
كاف. فالمكاف يمثؿ إف الوقت يتفوؽ دائما عمى الم

نماالجمود، و  نحو المستقبؿ، يدفعنا  ىو تطمعالوقت  ا 
 لمسير بصحبة الرجاء. 
 (45، 1طوبى ِلَمن آَمَنت )لو 

. يذكر القديس لوقا، في مثؿ الزارع، الكممات 58
التي شرح بيا يسوع معنى "األرض الطيبة": فيـ 
"الَّذيَف َيسَمعوَف الَكِمَمَة ِبقمٍب صالح َكريـ 

إف ذكر (. 15، 8لو حَفظوَنيا، َفُيثِمروَف ِبثَباِتيـ" )ويَ 
القمب الصالح والجيد في اإلشارة إلى "الكممة" 

ىو  - في سياؽ إنجيؿ لوقا - المسموعة والمحفوظة
 نفسو نجيمياإلصورة ضمنية إليماف العذراء مريـ. ف

يكممنا عف ذاكرة مريـ، وكيؼ كانت تحفظ في القمب 
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، بحيث يمكف لمكممة أف تثمر ما كانت تسمعو وتراه
األيقونة الكاممة كظير والدة الرب ىكذا في حياتيا. تَ 

لئليماف، كما ستقوؿ القديس َأليصابات: "طوبى ِلَمف 
 (.45، 1لو آَمَنت" )

حقؽ التاريخ تفي مريـ العذراء، ابنة صييوف، ي
الطويؿ إليماف العيد القديـ، والوارد في قصص 

ات، بداية مف سارة، نسوة العديد مف النسوة المؤمن
، بجانب البطاركة، المكاف الذي تحقؽ فيو  كفَّ
الوعد، وبزغت منو الحياة. فقد توجيت كممة اهلل، 
في مؿء الزماف، إلى مريـ، وقبمتيا بكؿ كيانيا، في 
قمبيا، كي تتجسد في أحشائيا وتولد كنور لمبشر. 
لدى القديس يوستينوس الشييد، في حواره مع 

بير جميؿ يقوؿ فيو أف مريـ، في قبوليا تريفوف، تع
. 49"إيمانا وفرحةلرسالة المبلؾ، قد حبمت "

فبالحقيقة، في والدة يسوع قد ظير اإليماف ممتمًئا 
                                                 

، 6ي(  : مجموعة آباء الكنيسة اليونانية )آ ؾ5، 100، حوار مع تريفوفرا.  49
710. 
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بالثمار، وعندما تعطي حياتنا الروحية ثمارا، فإنيا 
تمؤلنا بالفرحة، والتي ىي العبلمة الواضحة لعظمة 

مسيرة حج  اإليماف. فقد اتممت مريـ، في حياتيا،
. 50اإليماف الخاصة بالعيد القديـ في اتباع ابنيا

ىكذا، في مريـ، تتمخص مسيرة اإليماف الخاصة 
بالعيد القديـ نحو اتباع يسوع، تاركة نفسيا كي 
يحّوليا ىو، بالدخوؿ في ذات نظرة ابف اهلل 

 المتجسد.
. يمكننا القوؿ أنو في الطوباوية مريـ العذراء 59

المؤمف  كوفبؽ وذكرتو، أي يتحقؽ كؿ ما قد س
تماما في إقرار إيمانيا. فمريـ ىي متصمة،  مشموؿ

باستحقاقات عبلقتو الفريدة مع يسوع، بكؿ ما نؤمف 
بو. وفي حبؿ مريـ البتوؿ لدينا عبلمة واضحة عمى 
بنوة المسيح اإلليية. فأصؿ يسوع األبدي ىو في 
د اآلب، فيو االبف بالمعنى الكامؿ والوحيد؛ وليذا ول

                                                 
نور المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، دستور عقائدي في الكنيسة "را.  50

 .58"، رقـ األمـ
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في الزماف بدوف تدخؿ رجؿ. ولكونو االبف، فإف 
يسوع يمكنو أف يجمب لمعالـ بداية جديدة ونورا 
جديدا، كماؿ محبة اهلل األمينة التي سممت نفسيا 

، قد ضمنت األمومة الحقيقية لمريـ البف اهلللمبشر. 
ا ا حقيقيِّ ا، وجسدً مف ناحية أخرى، تاريخا بشريا حقيقيِّ 

يب وسيقـو مف بيف األموات. فيو سيموت فوؽ الصم
، وىناؾ (25، 19را. يو سترافقو مريـ حتى الصميب )

-26، 19يو را. امومتيا فوؽ كؿ تمميذ البنيا ) ستمدد
في الُعمّْيَِّة، بعد القيامة  أيًضا(. وستكوف حاضرة 27

وصعود يسوع إلى السموات، مف بيف األموات، 
، 1را. أع لتطمب مع الرسؿ عطية الروح القدس )

(. إف حراؾ المحبة بيف اآلب واالبف في الروح 14
القدس يصطحب تاريخنا؛ فالمسيح يجذبنا لنفسو كي 

(. يوجد في قمب اإليماف 32، 12را. يو يخمصنا )
االعتراؼ بيسوع، ابف اهلل، المولود مف امرأة، والذي 

را. غؿ يدخمنا، بيبة الروح القدس، في البنوة بالتبني )
4 ،4- 6.) 
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إلى مريـ، أـ الكنيسة وأـ بالصبلة جو نتو ل. 60
  :إيماننا

  إيماننا! ساعديأيتيا األـ، 
افتحي إصغاءنا لمكممة، كي نتعرؼ عمى صوت اهلل 

 وعمى دعوتو.
ايقظي فينا الرغبة في اتباع خطواتو، خارجيف مف 

 ه.أرضنا ومحتضنيف وعدَ 
تممسنا محبتو، وكي لساعدينا في أف نسمـ أنفسنا 

 مسو باإليماف.نتمكف مف أف نم
ا، وفي اإليماف بمحبتو، ساعدينا في أف نثؽ فيو كميِّ 

ال سيما في أوقات الشقاء والصميب، عندما يكوف 
 إيماننا مدعو لمنضج.

 أبذري في إيماننا فرحة القائـ مف بيف األموات.
 ف يؤمف ليس وحيدا البتة.رينا بأف مَ ذكّْ 

عممينا أف ننظر بأعيف يسوع، حتى يكوف ىو نور 
ريقنا. حتى ينمو نور اإليماف ىذا فينا دائما، إلى ط



 

أف يأتي ذاؾ اليـو الذي ال يعرؼ غروبا، والذي ىو 
 المسيح ذاتو، ابنؾ، وربنا!

  
 

ُأعطيَّ في روما، عند القديس بطرس، في التاسع 
والعشريف مف يونيو / حزيراف، عيد القديسيّْف بطرس 

 يتي.، في الّسنة األولى مف حبر 2013وبولس، سنة 
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 الفهرس
 [1نور اإليماف ]
 [3-2نور وىمي؟ ]

 [7-4] نور لبلكتشاؼ
 

 الفصل األول
 (16، 4يو  1)را.  لقد أمنا بالمحبة

 [11-8إبراىيـ، أبونا في اإليماف ]
 [ 14-12إيماف إسرائيؿ ]

 [18-15كماؿ اإليماف المسيحي ]
 [21-19الخبلص بواسطة اإليماف ]
 [22الشكؿ الكنسي لئليماف ]

 
 فصل الثاني ال

 (9، 7ِإن لم ُتؤِمنوا، لن تفهموا )را. أش 
 [25-23]يماف والحقيقة اإل
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  [28-26]معرفة الحقيقة والمحبة 
 [31-29]اإليماف كإصغاء ورؤية 

 [34-32]الحوار بيف اإليماف والعقؿ 
 [35]اإليماف والبحث عف اهلل 

 [36]اإليماف والبلىوت 
 

 الفصل الثالث
 (3، 15كو  1ه )را. أنقل لكم ما قد تسممت

 [39-37]الكنيسة، أـ إيماننا 
  [45-40]األسرار الكنسية ونقؿ اإليماف 

 [46اإليماف والصبلة والوصايا العشر ]
 [49-47وحدة اإليماف وشموليتو ]

 
 الفصل الرابع

 (16، 11اهلل ُيعد لهم مدينة )را. عب 
 [51-50اإليماف والخير العاـ ]



 

 [53-52اإليماف والعائمة ]
 [55-54ور مف أجؿ الحياة في المجتمع ]ن

 [ 57-56قوُة تعزيٍة في األلـ ]
  [60-58( ]45، 1طوبى ِلَمف آَمَنت )لو 
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