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8. "طوبى لِلسَّاعينَ إِلى السَّالم فإِنَّهم أَبناءَ اللهِ يُدعَون" (متى 5، 9)

 

أيّها اإلخوة واألخوات األعزّاء، صباح الخير!

إنّ التعليم المسيحي اليوم مخصّص للتطويبة السابعة، أي "لِلسَّاعينَ إِلى السَّالم"، الذين يُدعَون أبناء الله. يسرني أن
تقع هذه التطويبة السابعة مباشرةً بعد عيد الفصح، ألنّ سالم المسيح هو ثمرة موته وقيامته، كما سمعنا في قراءة

القديس بولس. كي نفهم هذه التطويبة، يجب أن نشرح معنى كلمة "سالم"، التي يمكن أن يُساء فهمها أو أحيانًا يمكن
أن تُفرَّغ من معناها.

نحن أمام فكرتين عن السالم: األولى وفقًا للكتاب المقدس، حيث تظهر الكلمة الجميلة "شالوم"، والتي تعبّر عن
الوفرة واالزدهار والرفاهية. عندما نتمنّى السالم في اللغة العبرية، نتمنّى حياة جميلة وكاملة ومزدهرة، ولكن أيضًا

وفقًا للحقيقة والعدالة، اللتان تتحقّقان في المسيح، أمير السالم (را. أش 9، 6؛ مي 5، 4- 5).

ثم هناك المعنى اآلخر األكثر انتشارًا حيث تُفهم كلمة "سالم" على أنها نوع من االطمئنان الداخلي. أنا مطمئن، أنا في
سالم. هذه فكرة حديثة ونفسية وأكثر نسبية. يُعتقد بصورة عامة أنّ السالم هو اطمئنان هدوء وانسجام وتوازن
داخلي. هذا التفسير لكلمة "سالم" غير كامل وال يمكن اعتباره مُطْلَقًا، ألن القلق أيضًا في الحياة يمكن أن يكون

مرحلة نموّ مهمّة. في كثير من األحيان الربّ يسوع نفسه يزرع فينا القلق من أجل الذهاب إليه للقائه واكتشافه. بهذا
المعنى فهي مرحلة نمو مهمة. فيما أن االطمئنان الداخلي قد يعكس أحيانا ضميرًا روضّته المصالح وليس خَالصًا

روحيًّا حقًّا. في كثير من األحيان يجب أن يكون الربّ يسوع "آيَةً مُعَرَّضةً لِلرَّفْض" (را. لو 2، 34- 35)، يهزّ ضماناتنا
الزائفة، كي يقودنا إلى الخالص.وفي تلك اللحظة يبدو أننا ال نعيش في سالم، ولكن الربّ يسوع هو الذي يضعنا على

هذا الطريق للوصول إلى السالم الذي سيعطينا إياه هو نفسه.
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عند هذا الحد يجب أن نذكّر أنّ مفهوم الربّ يسوع لسالمه يختلف عن السالم البشري، عن سالم العالم عندما قال:
"السَّالمَ أَستَودِعُكُم وسَالمي أُعْطيكم. ال أُعْطي أَنا كما يُعْطي العالَم" (يو 14، 27).إنّ سالم يسوع هو سالم آخر،

يختلف عن سالم العالم.

لنسأل أنفسنا: كيف يعطي العالم السالم؟ إذا فكرنا في الصراعات الحربية، وجدنا أن الحروب تنتهي عادة على
شكلين: إما بهزيمة أحد الطرفين، أو بمعاهدات سالم. ال يسعنا إال أن نأمل ونصلي من أجل أن تتم دائمًا بحسب

الطريقة الثانية. ومع ذلك، فإننا نرى أنّ التاريخ هو سلسلة ال نهاية لها من معاهدات سالم نقضتها حروب متتالية، أو
اتّخذت أشكالًا أخرى أو انتقلت إلى أماكن أخرى. حتى في عصرنا، تحدث حروب "على أجزاء" في سيناريوهات متعدّدة
وبطرق مختلفة[1]. يجب علينا على األقل أن نعرف أن "سالم" البعض، في سياق العولمة التي تتكون قبل كل شيء

من المصالح االقتصادية أو المالية، يعني "حرب" اآلخرين. وهذا ليس سالم المسيح!

إذًا، كيف يعطي الربّ يسوع سالمه؟ سمعنا القديس بولس يقول إنّ سالم المسيح هو أن "يعمل من االثنين واحدًا"
(را. أف 2، 14)، وأن يلغي العداوة بينهما ويصالحهما. والطريقة إلنجاز عمل السالم هذا هو جسده. في الواقع، هو

يصالح بين كل األشياء ويمنح السالم بدم صليبه، كما يقول الرسول نفسه في مكان آخر (را. قول 1، 20).

وهنا أتساءل، يمكننا جميعًا أن نسأل أنفسنا: من هم بالتالي "صانعو السالم"؟ التطويبة السابعة هي األكثر نشاطًا
وفعاليةً واضحة. التعبير اللفظي مشابه للتعبير المستخدم في اآلية األولى من الكتاب المقدس لعملية الخلق والذي

يشير إلى المبادرة واالجتهاد. الحب من طبيعته خلَّاق –الحب هو دائمًا خالق- ويسعى للمصالحة بأي ثمن. يُدعون أبناء
الله الذين تعلّموا فنّ السالم ويمارسونه، ويَعلَمون أنه ال توجد مصالحة بدون بذل الحياة، وأنه يجب السعي إلى السالم

مهما تطلّب األمر، مهما تطلّب األمر: ال تنسوا هذا! هكذا يجب السعي إليه. هذا ليس عمالً مستقالً ثمرة لقدرات ذاتية،
بل هو تعبير عن النعمة التي نلناها من المسيح، الذي هو سالمنا، والتي جعلتنا أبناء الله.

يتدفق السالم الحقيقي والتوازن الداخلي الحقيقي من سالم المسيح. وسالم المسيح أتى من الصليب، وولَدَ إنسانية
جديدة، تجسّدت في مجموعة ال نهاية لها من القديسين والقديسات، المبدعين والخالقين، الذين ابتكروا دائمًا طرقًا

جديدة للحب. القديسين والقديسات هم الذين يبنون السالم. إن حياة أبناء الله هذه: هم الذين، من أجل دم المسيح،
يبحثون عن إخوتهم ويجدونهم. هذه هي السعادة الحقيقية.طوبى لمن يسلك هذا الطريق.

ومن جديد أتمنى لكم جميعًا فصحًا مجيدًا في سالم المسيح. شكرًا!

 

 

* * * * * *

قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس (أف 2، 16-14).

"يسوع المسيح هو سَالمُنا، فقَد جَعَلَ مِنَ الجَماعتَينِ جَماعةً واحِدة وهَدَمَ في جَسَدِه الحاجِزَ الَّذي يَفصِلُ بَينَهما، أَيِ
العَداوة، وأَلغى شَريعةَ الوَصايا وما فيها مِن أَحكام لِيَخلُقَ في شَخْصِه مِن هاتَينِ الجَماعتَين، بَعدَما أَحَلَّ السَّالمَ بَينَهما،

إِنسانًا جَديدًا واحِدًا ويُصلِحَ بَينَهما وبَينَ الله فجَعَلَهما جَسَدًا واحِدًا بِالصَّليب وبِه قَضى على العَداوة".

كالمُ الرّب

* * * * * * *

Speaker:
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توَقَّفَ قداسةُ البابا اليَومَ في إطارِ تعاليمِهِ حول التطويبات، عندَ التطويبةِ السابعة: "طوبى لِلسَّاعينَ إِلى السَّالم فإِنَّهم
أَبناءَ اللهِ يُدعَون". وأوضح قداسته أن سالم المسيح يعني المصالحة وإلغاء العداوة، وهو سالم ال يقوم على التمني

وإنما على قبول الصليب واآلالم والمعاناة. ولذا "فصانعوا السالم" هم األشخاص الذين يسعون دائمًا إلى تحقيق
السالم، عبر التضحية والمثابرة، وبذل الذات إن لزم األمر. وأكد قداسة البابا أن المسيح قد وهبنا السالم الحقيقي عبر

سر الصليب والقيامة. فمن فصحه ولَدَت الكنيسة، ومن أحشاء الكنيسة خرج عدد هائل من القديسين والقديسات،
والمبدعين والخالقين، الذين ابتكروا دائمًا طرقًا جديدة للحب. فألهم هكذا نور قبر المسيح الكثيرين وحثهم على

اإليمان بأن السعادة الحقيقية هي ثمرة البحث عن اإلخوة والسعي لتحقيق السالم، مهما كان الثمن.

 

* * * * * *

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba che seguono questa Udienza attraverso i mezzi di comunicazione
sociale! La pace è un dono di Dio ed è il frutto di una lotta spirituale incessante nel portare la
croce ogni giorno dietro Cristo, perché chi crede in Dio deve tradurre la sua fede in amore verso
tutte le Sue creature. Deve trasformarsi in uno strumento di pace con tutti i fratelli. Il Signore vi
benedica e Buona Pasqua!

 

* * * * * *

Speaker:

أُحيِّي المؤمنينَ الناطقينَ باللغةِ العربية، المتابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل االجتماعي! إن السالم هو هبة
من الله، وهو ثمرة الجهاد الروحي المستمر لحمل الصليب كل يوم خلف المسيح، ألن من يؤمن بالله يجب أن يترجم

إيمانه بمحبة جميع خالئقه. يجب أن يتحول إلى أداة سالم لجميع اإلخوة. الرب يبارككم وأتمنى لكم فصحًا مجيدًا.

 

***********

© جميع الحقوق محفوظة – حاضرة الفاتيكان 2020

 

  
[1]را. عظة عند الضريح العسكري في ري دي بوليا، 13 أيلول/ سبتمبر 2014؛ عظة في سراييفو، 6 حزيران/يونيو

2015؛ خطاب للمجلس البابوي للنصوص التشريعية، 21 شباط/فبراير 2020.
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