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 حّرّ�ة اإلنسان أمام هللا
 مر�م العذراء نموذًجا

 *األب داني یونس ال�سوعيّ 

 ١٧١٢لوحة "�شارة مر�م" للّرّسام اإل�طالّي �اولو دو ماتی�س، 

، الذ�رى المئوّ�ة الخامسة إلصا�ة ٢٠٢١أّ�ار/مایو  ٢١نة اإلغناطّ�ة على ختامها. بین قار�ت السّ 
ه�انّ�ة ال�سوعّ�ة، مروًرا اخت�ار روحّي استمّر یتكّثف حّتى أّسس الرّ  إن�غو دي لو�وال اّلتي أودت �ه إلى

، حّتى عید القّد�س ٢٠٢٢آذار/مارس  ١٢ا�عة إلعالن قداسة إغناطیوس (إن�غو) في كرى المئوّ�ة الرّ �الذّ 
 ه�انّ�ة ال�سوعّ�ة سنة یو�یل �عنوان "رؤ�ة �ّل شيء جدیًدا في، أقامت الرّ ٢٠٢٢تّموز/یولیو  ٣١في 

 ،ر �هاّلذي عبَ الّروحّي صف بها إغناطیوس حالته �عد اهتدائه، وتعني أّن االخت�ار المس�ح"، وهي ع�ارة وَ 
ن�ا وأحداثها �طر�قة جدیدة، تفتحها على أفق العمل اإللهّي اّلذي ال یتوّقف مّكنه من قراءة الدّ  ،ونما ف�ه

                                                   
مان�ا. حاز شهادة الّدكتوراه في العلوم الّدینّ�ة من جامعة القّد�س مدیر عام دار المشرق. درس الفلسفة والّالهوت في فرنسا وأل  *
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�ة في تحو�ل العالم إلى ملكوت هللا، أي إلى عن خلق العالم �أن یدعو الحّرّ�ة ال�شرّ�ة إلى ملء المشار 
 الم واألخّوة. عالم متصالح �سوده السّ 

ین. ألّنه یبدو الحّرّ�ة ال�شرّ�ة قد یتضارب مع مفاه�م موروثة عن الدّ الّروحّي أن �ستدعي االخت�ار 
�حّي، تظهر العذراء مر�م قلید المساس. وفي التّ دّین في النّ لنا أّن الخضوع أكثر من الحّرّ�ة هو ما �حّفزه التّ 

اعة. ومع ذلك فإّن �لمات طّهر من �ّل مقاومة، وقّدم الحّرّ�ة ذب�حة مقبولة على مذ�ح الطّ لخضوع تَ  مثاالً 
�ائح. ألّن الحّرّ�ة هي القدرة الوحي نفسها ُتظهر أّن الحّرّ�ة ال�شرّ�ة هي مطلب هللا أكثر من المحرقات والذّ 

من  أيٍّ  وأواضع لتّ ا وأدون الحّب ال ق�مة للخضوع من أن �حّب مكرًها. و على الحّب. ال �ستط�ع المرء 
 الفضائل األخرى. 

عید إغناطیوس �تا�ة روا�ة �شارة المالك للعذراء (إنجیل لوقا، الفصل ، �ُ وحّ�ة�اضات الرّ الرّ في �تاب 
إّ�اه من ثنائّ�ة القصد اّلذي عبر في مر�م، ُمخرًجا الّروحّي األّول) �طر�قة ُتظهر معنى ذلك االخت�ار 

ا، فهو یتخّیل هللا، األب اإللهّي وخضوع اإلنسان. یبدأ إغناطیوس مشاهدة السّ  ّر من منطلق عاٍل جد�
اس على اختالف أوضاعهم �سیئون وح القدس، ینظر إلى العالم �سعته وتنّوعه. و�ذ یرى النّ واالبن والرّ 

اس. ل�س ى الهالك �قّرر أن یرسل االبن ل�كون واحًدا من النّ استخدام حّرّ�تهم و�قودون العالم اّلذي خلقه إل
ص. ولكّن اإللهّي ل�خلّ  عوزه الفعل�نفسه، و اخل، فاإلنسان ال �خّلص خالص الحّرّ�ة ال�شرّ�ة ممكًنا من الدّ 

 الفعل اإللهّي ال �مكنه أن �خّلص حّرّ�ة اإلنسان �إفنائها، ولذلك ال �أتي الخالص من الخارج تماًما، بل
 جّسد اإللهّي. �حضور هللا في ما بیننا، حّرّ�ة �شرّ�ة مثل حّرّ�تنا. هذا مفهوم التّ 

غ�ة اإللهّ�ة في الخلق. لى العالم رحمة عظ�مة ورغ�ة في الخالص تحاكي الرّ إظرة اإللهّ�ة في النّ 
ّرّ�ة ال�شرّ�ة على وخلق اإلنسان حر�ا أمام هللا هو مشروع الخلق اّلذي یتوّقف نجاحه و�خفاقه على قدرة الح

غ�ة اإللهّ�ة ذاتها اّلتي تشاء لها الخالص. هذه الحّرّ�ة ال�شرّ�ة القادرة على محاكاة أن تجد في نفسها الرّ 
غ�ة اإللهّ�ة هي حّرّ�ة ابن هللا، اّلذي �حمل الحّب اإللهّي في قلب �شرّي، ف�فتح لل�شر طر�ق اكتمالهم الرّ 

 في الحّرّ�ة. 

اصرة، �اشًفا لها عن إلى عذراء النّ  جّسد نرى المالك جبرائیل ُمرسًال ّي بتحقیق التّ نت�جة القرار اإلله
اس عن مسؤولّ�ة حّرّ�تهم، تظهر تلك القصد اإللهّي. في خضّم العالم المّتجه إلى الهالك في غفلة النّ 

هان على القدرة اإللهّ�ة اّ�ة المؤمنة اّلتي تنتظر رجاء الخالص في موقف مغایر. قدرتها على الرّ الشّ 
) اّلذي نشأ من ١٣٠ّب هو دعوة شعب هللا (راجع المزمور تجعلها ال ت�أس من حال العالم. انتظار الرّ 

عوة �أبهى هذه الدّ  صلب إبراه�م، وتمّرس �االخت�ار اإللهّي عن طر�ق اآل�اء واألنب�اء. ومر�م ُتظهر
ما انفّكت تصغي إلیها وترجوها، وها هي تصیر لها ه�كًال إشراقها. فهي ستحبل �اّلذي هو �لمة هللا اّلتي 

 وجسًدا و�یًتا. 

ل�س خضوع مر�م هو ما یؤّهلها لقبول القصد اإللهّي، بل مالقاة حّرّ�تها مع الحّرّ�ة اإللهّ�ة. فمر�م 
ة القادرة ، اّلذي �كتمل في المس�ح، أعني �ه الحّرّ�ة ال�شر�ّ لقصد اإللهيّ إلى ااألقرب هي المكان ال�شرّي 

 على الحّب اإللهّي. وتظهر حّرّ�تها في ثالث إشارات. 
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" اّلتي �ه تجیب المالك. لهذه الكلمة قّصة في الكتاب، فهي الكلمة اّلتي نقصت هاءنذاأوالها �لمة "
) ٦في آدم حین ناداه هللا في الجّنة، وهي الكلمة اّلتي أجاب بها أشع�ا هللا حین سأل: "من أرسل؟" (أشع�ا 

سالة إلى العبرانّیین) غا�ة الع�ادة حین �قول: "ذب�حة إثره الرّ  في(و  ٤٠ي الكلمة اّلتي �جعلها المزمور وه
، (...) هواي أن أعمل مشیئتك �ا هللا، شر�عتك هاءنذا آتٍ وتقدمة لم تشأ، ولكّنك فتحت أذنّي (...) فقلُت 

ر�عة ّ�ة اّلتي تتطّلب الخضوع، الشّ ر�عة الخارج). على نق�ض الشّ ٩-٧: ٤٠في صم�م أحشائي." (مزمور 
 دون إكراه. من "في صم�م األحشاء" توّلد حضوًرا: "هاءنذا" 

ثاني إشارات الحّرّ�ة هو االمتنان اّلذي مأل قلب مر�م �عد "هاءنذا". فقد مضت مسرعة إلى بیت 
األخیرة ُتنشد نشید  ّب في نها�ة اإلنجیل، وأمام تلكنسیبتها إل�صا�ات في مشهد �حّضر ألفراح ق�امة الرّ 

). االمتنان هو اخت�ار ُمسبق للمصالحة الموعودة في القصد اإللهّي، ١ّب (لوقا االمتنان: تعّظم نفسي الرّ 
 ن اإلرادة. بل االمتنان "�حصل"، و�شیر إلى انطالقة الحّرّ�ة.موهو ال ُ�فتعل وال ینتج 

اس. ّي �اختالفه الجذرّي عن مقاصد النّ ثالث إشارات الحّرّ�ة في قّصة مر�م هو فهمها القصد اإلله
في نشیدها أمام إل�صا�ات تقول: "حّط األقو�اء عن العروش ورفع المتواضعین. أش�ع الج�اع خیًرا 
واألغن�اء أرسلهم فارغین." إّن القدرة ال�اطنّ�ة على فهم العمل اإللهّي على أّنه �حّول العالم و�تحّدى 

ل�ست �ّل مناهضة لنظام قائم عالمة  أننّ�ه هنا إلى ّررة. من المهّم التّ األنظمة القائمة �أتي من نفس متح
مع �ّل صراعها ضّد  –على حّرّ�ة متحّررة، فاألنظمة تتبّدل من ط�عها، ولكن أن تكون الحّرّ�ة ال�شرّ�ة 

وحّي. ألّن ن االخت�ار الرّ مر�ًنا أساس��ا في نظام الحكم، هذا ما �جعل تحّول مجتمعاتنا ناتًجا  –أوهامها 
 ).١٧: ٣�ورنتس  ٢ّب، هناك تكون الحّرّ�ة" ("حیث روح الرّ 

الّروحّي فوس"، أي تحفیز االخت�ار ه�انّ�ة ال�سوعّ�ة �ما حّددها مؤّسسوها هي "مساعدة النّ غا�ة الرّ 
راه. ال مصالحة �اإلك ألنالي الخالص. هذا االخت�ار �ستدعي حّرّ�ة اإلنسان، اّلذي یتّمم المصالحة و�التّ 

موذجّ�ة لهذا االخت�ار �ما نقرأه في ح�اة مر�م العذراء یدعونا جم�ًعا إلى احترام الحّرّ�ة، اّلتي والمسیرة النّ 
 ال �ق�م وزًنا لق�مة الحّرّ�ة.الّروحّي لنا واّلتي لغیرنا، و�لى نبذ �ّل مفهوم لالخت�ار 


