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في هذه الحلقة سوف . في الحلقة السابقة( خرفهم اآل)تكلمنا عن المبدأ األول  وقد

 (.رد المسلوب)والثالث  (الغفران)نتكلم عن المبدأين الثاني 

 

 الغفران

من ... بحباء واألعداءمن األ... نتعرض لإلساءة في جميع دوائر عالقتنا اإلنسانية

 خرين؟كيف نتعامل مع إساءات اآل: السؤالو. نيدين والبعبييالقر

 :ربع أمور،وذلك عن أ"شفاء النفس"بق أن تكلمنا عن الغفران ونحن نعالج موضوع س 

 غفران هللا لي 

 فراني لنفسيغ 

 غفراني لآلخرين 

 هللا من التهم التي وجهتها إليه تبرئة 

بالطبع، . من جراح الماضيوكان التركيز على أن ممارسة الغفران تشفي نفسي 

في جميع العالقات اإلنسانية، تحدث أخطاء متبادلة بين اإلنسان واآلخرين؛ سواء 

 الخ...بين العائالت أوالعالقات الزوجية أو عالقات العمل

. إلينا اآلخرين عاماً، يجب أن نستخدمه عندما يسيءوقد وضع الرب يسوع مبدأً 

اَن غ ِفُرَنَ ل ََِفرَ غَ اوَ : "، ونصه(15، 14، 12: 16متى )وهو ما جاء في  نَُن اَُذُنوب ن اَك م  َنَِِلل ُمذَ َأ ي ضاَ َح  ِبين 
َِللنَّاِسَز الِتِهممَ َِإنَّهَُفَ 41َ......ل ي ن اإَِ ُتم  ف ر  َغ  َأ ي ضماَ َِإن  َل ُكمم  ِفمر  الوُكُمَاُبمأ ََي غ  َل موَ 41َ،ِويَ سَّمم  ن  َال َاِ  ِفمُرواَِللنَّماِسَز الِتِهمم  َت غ  م 



2 
 

َل كَُ َأ ي ضا َز الِتُكمَ ي غ ِفر  َأ ُبوُكم  ن أخطفاء القفريبين هذا،و سوف نكتشفف ففي ربحلتنفا هفذه، أ". م 

البعيدين، ألنها غير اء أصعب من أخط( بناء وغيرهممثل األب واألم والزوج والزوجة واأل)

غففر أيضفاً، إن لفم أ. ائر النفا  يخطوفونن منفا بشفر مثفل سفبييمتوقعة، مفع أن القفر

لآلخرين، فلن أستطيع التمتع بغفران هللا، والسبب أن ذلك يعوق عالقتي باهلل ويدمر 

".. فاصفلعفدم الغففران جفدار . "عالقتي باآلخرين ويصنع بحائطاً أو بحاجزاً بيني وبينهم

، وفي بحالة استمرار في األ ول يكون جداراً ججاجياً أر  خالله الشخ  المسيء إلى،

عدم الغفران يصير الجدار معتماً بصورة مطلقة، تمنعني مفن رييفة هفذا الشفخ  أ  

 .تنتهي عالقتي به

، ألن عفدم "غيفر قابفل للفصفال"لذا، فمبدأ الغفران الذ  وضعه المسفي  مبفدأ عفام 

وبين هللا وبيني وبين اآلخرين وكذلك يضعني في مشفكلة الغفران يصنع بحاجزاً بيني 

وعليفه، . والنتيجة تدمير سفالمي وفربحتفي وإنسفانيتي(. الكراهيةوالغضب والمرارة )

المبفدأ )يطلب هللا منفي أن أغففر، كمفا يطلفب مفن المسفيء لفي أن يفرد المسفلوب 

 (.الثالث

 (األلم)دائرة عدم الغفران 

 الظلم                                        

 إساءة           جرح           ألم           غضب

                                                 

 إنتقام          رغبة في       كراهية       مرارة

 اإلنتقام                 

 :لشرح اآلتينعاً بقيمة الغفران، ويمكن تبسيطها باتهذه الدائرة تجعلني مق

مشفاعر ،  إلى، ويجربحني سواء بصورة فعليفة ماديفة أو يجفرح أبحدهم عندما يسيء

عندئذ أشعر بالظلم بسبب األلم، فيتولد غضب، والغضب المكبفوت . يتولد داخلي ألم

وهكذا أدور ففي ... إلى كراهية، فرغبة في اإلنتقام، فإساءة يولد مرارة داخلية تتحول

 .دائرة اإلساءة هذه

، يمكفن للجفرح أن ينفدمل (مثالً بعد الشفعور بفاأللم)، عندما أمار  الغفران مبكراً لذا

إستعادة العالقة بسرعة، والنتيجفة إسفتعادة رابحتفي وسفالمي سريعاً، كما يمكنني 

 .الداخلي بسرعة أيضاً 
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مر أسهل في بحالة أخطاء من يمكن وصففهم باألعفداء الفذين و يوجفد بينفي ولكن األ

فقط أسام  والنتيجة الشعور بالرابحة أو التمتع بالسالم والشفاء  -الً وبينهم عالقة أص

 "شفاء النفس"رجاء الرجوع إلى موضوع . الداخلي

وتجعل كل .. إنها تُصير الحياة جحيم... أكبر مأساة في عدم الغفران هي فكرة المرارة

إلفى  "المفرارة"وتتحفول . ه الداخليفةيسفسوليس فقط أبحا" ُمر"يصدر عن اإلنسان ما 

فففي " قاتففل نفففس"، ومعنففى وجففود الكراهيففة بففداخلي أننففي فففي نظففر هللا "كراهيففة"

وففي  ،بعض النا  يقولون إن الكراهية عبفارة عفن قفوة هائلفة لقتفل األعفداء. داخلي

ولكن يقفول السفيد المسفي  إن ! المالعب؛ كراهية الفريق المنافس قوة إلبحراج النصر

 .الكراهية تجعلك قاتل نفس أو مجرم

. حب قوة هائلة للبناء والكراهية قوة هائلة للتدمير، وأول من يصيبه التفدمير هفو أنفاال

والغريفب أننفا نفاجفأ كثيفراً بفأن  -و يمكن الجدال فيفه( الغفران)ألجل هذا، هذا المبدأ 

غفرب تو : "الكثير من األجواج و يغفرون لبعضهم البعض أول بأول، رغم أن الكتاب يقول

و يجفب أن يسفتمر الغضفب كفي و يتحفول إلفى كراهيفة أو . "الشمس على غيظكم

  "العالقات الزوجية" سوف نناقش هذا الموضوع بإستفاضة في موضوع. مرارة

 كيف أغفر؟:  

نَُحففَو بَُعففضَ، َشففُفوقُيَن ُمَتَسففاُمُحيَن َكَمففا َوُكونُففوا لُطََفففاَء بَُعُضففُكُم : "يقففول الكتففاب: ج

ُمُحَتُملُيَن بَُعُضفُكُم بَُعضفاً، َوُمَسفاُمُحيَن "، (32: 4أف" )َساَمَحُكُم هللُا أَُيضاً فُي اُلَمُسي ُ 

" .أَُيضاً  َكَما َغَفَر لَُكُم اُلَمُسيُ  َهَكَذا أَُنُتمُ . بَُعُضُكُم بَُعضاً إُُن َكاَن ألبََحَد َعلَى أبََحَد َشُكَو 

 (.13: 3كو)

 ( قبل إعتذار الشخ  المسيء إلى، أم بعده؟)متى أغفر؟ :  

. للمسفي  لقد غفر هللا خطايا  قبل إتخاذ  قرار التوبة، أيضاً تم الفداء قبل قبولنا: ج

 .إذاً، غفراني لآلخرين و يعتمد على إعتذارهم

وهففذه . أن يغفففروا -الففذين لففم يختبففروا غفففران هللا -مفن الصففعب علففى غيففر المففؤمنين

سفأل  2111ينفاير  25بعد ثورة . الصعوبة نجدها أثناء المشورة األسرية لغير المؤمنين

كيف يمكن للشعب أن يغفر ألفراد الشرطة ما فعلوه مفن : عمر خالد/ البعض األستاذ

قتل وقن ؟ كيف يمكن ألسر الشهداء أن يغفروا لمن قتلفوا أبنفائهم؟ أجفابهم بعبفارة 

وبالفعفل، و يوجفد غففران بعيفداً عفن . نحن نحتاج إلى أخفالق المسفي : جميلة قائال

" .َكَما َغَفَر لَُكُم اُلَمُسيُ  َهَكَذا أَُنفُتُم أَُيضفاً  ".... :وهذا ما قاله بولس الرسول. المسي 

 . ، الذ  قبل غفران المسي  يستطيع أن يغفر لآلخرين(13: 3كو)
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 رد المسلوب

 

، ولكفن مفن جهفة عالقتفي "نقفاء القلفب"تكلم عن موضوع ناقشنا هذا المبدأ ونحن ن

عيننفا التحففة الرائعفة ام أونضع أمف. اآلن نناقشه من وجة نظر عالقتي باآلخرين. باهلل

وَ : َقفُد َسفُمُعُتُم أَنُفُه قُيفَل لُُلُقفَدَماءُ (: "24 -21: 5متى)التي تفوه بها الرب يسوع في 

إُُن ُكفُل َمفُن يَُغَضفُب : َوأَُمفا أَنَفا َففأَُقوُل لَُكفمُ 22. ُوُجَب اُلُحُكمُ تَُقُتُل، َوَمُن َقَتَل يَُكوُن ُمُستَ 

َرَقفا يَُكفوُن ُمُسفَتُوُجَب : َعلَى أَُخيفُه بَفاُطالً يَُكفوُن ُمُسفَتُوُجَب اُلُحُكفُم، َوَمفُن َقفاَل ألَُخيفهُ 

َففإُُن َقفُدُمَ  ُقُربَانَفَك إُلَفى 23. ُنمَ يَا أبَُحَمُق يَُكوُن ُمُسَتُوُجَب نَفاُر َجَهف: اُلَمُجَمعُ، َوَمُن َقالَ 

َففاُتُرُك ُهَنفاَك ُقُربَانَفَك ُقفُداَم اُلَمفُذبَ ُ، 24اُلَمُذبَ ُ َوُهَناَك تََذُكُرَت أَُن ألَُخيَك َشفُيواً َعلَُيفَك، 

ُم ُقُربَانَكَ  َواُذَهُب أَُووً اُصطَلُُ  َمَع أَُخيَك، َوبُحيَنوُذَ   ".تََعاَل َوَقد،ُ

 : بهذا المعنىا هذا الن  درسن

قبل دخولي إلى محضر هللا، تذكرت أنني أخطأت في بحق أخي؛ أخي ففي البيف  أو 

يقفول السفيد المسفي  إنفه يجفب علفى، أووً الفذهاب لكفي . الخ... العمل أو الكنيسة

 .أصطل  مع أخي وبعدها يمكنني الوجود في محضر هللا

نحفن نفتكلم عفن كفل المبفادئ التفي ن نتفذكره وهناك أمر في غاية األهمية، يجفب أ

لفذا، عنفدما . قفاتهللا طرف أصيل في جميع العالتحكم عالقتي باآلخرين، أو وهو أن 

َوُكفل  َمفا  :"خرين، يجب أن نعملفه كمفا للفرب، كمفا يقفول الكتفاب نعمل أ  شيء لآل

ُ لَُيَس لُلُنفا ُ  وبحفين تنصفل  عالقفة (. 23: 3كفو" )َفَعُلُتُم َفاُعَملُوا ُمَن اُلَقُلُب، َكَما لُلُرب،

   .الفرد باآلخرين، بالضرورة تنصل  العالقة بينه وبين هللا

... سفامحني: هل يكفي اوعتذار؟ هل يكفي أن أقفول" أذهب أووً اصطل  مع أخيك"

وبد أن يرجع ألخي بحقفه، ... أنا غلط ؟ و بالطبع، فالبد من رد المسلوب... أنا أسف

 :وهنا بعض األمثلة. رة أو غير مباشرةسواء كان  إساءتي له مباش

 طريقة إصالحها                         اإلساءة 

 اإلهانة                           إعتذار

 الكذب                            تصحي  المعلومة وقول الحقيقة

 السرقة                          رد المسلوب وتعويض الخسائر

   ت أمامهممن أخطأ -بعضوليس  -تصحي  األمر أمام جميع                النميمة      
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 تشوية صورته                تصحي  القول أمام جميع 

 أو الشكاية علية                من تكلم  معهم

عندما أسام  . منهما اآلخرأقول أخيراً إن مبدا الغفران ومبدأ رد المسلوب، يكمل كل 

، هفذا يشفعرني بالرابحفة ويجعفل ثقفة  في بحقي من يخطيء أو أعتذر لمن أساء إلي،

ولنطبق هذا على عالقة الفزوجين بعضفهما بفبعض؛ أن يتفقفا علفى . النا  في، تزداد

لكن . هذا يجعلهما يتمتعان بعالقة جميلة ومستقرة -الغفران أو اإلعتذار الوابحد لآلخر

دعونفا . عظيمفة لكن نتيجتفهبينهما، وهو أمر صعب، و "التواضع"هذا يتطلب أن يسود 

 .نمار  مبدأ  الغفران ورد المسلوب بكل تواضع

 


