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 ملاذا نغفر؟ 
 أر. يس. سربول بقلم 

عندما يأمرنا أحد ما بفعل يشء ما، أو يفرض الزتاًما، من الطبييع بالنسبة نلا أن �سأل سؤال�. السؤال األول هو:  
أمران "ملاذا �ب يلعَّ القيام بذلك؟" واثلا� هو: "من طلب ذلك؟" إن السؤال عن السبب والسلطة وراء اتللكيف 

 .هامان يف مسألة الغفران

سؤال ملاذا �ب أن نغفر لألخر�ن، نلنظر رس�عاً إىل تعليم املسيح يف العهد اجلديد. يف إ�يل مىت،  عنلإلجابة 
 وما تتبعها، نقرأ اآليت:  ٢١، واآلية ١٨األصحاح 

ًة ُ�ْ  ، َ�ْم َمرَّ َم إيَِلِْه ُ�ْطُرُس َوقَاَل: «يَا رَبُّ ُ �َُسوُع:  "ِحينَئٍِذ َ�َقدَّ
َ

اٍت؟» قَاَل هل  َسبِْع َمرَّ
َ

ُ؟ َهْل إِىل ْغِفُر هلَ
َ
نَا أ

َ
يِخ َوأ

َ
َّ أ ِطُئ إيِلَ

َماوَ  لَِك �ُْشِبُه َملَُكوُت السَّ اٍت. ذِلَ ًة َسبَْع َمرَّ  َسبِْعَ� َمرَّ
َ

اٍت، بَْل إِىل  َسبِْع َمرَّ
َ

قُوُل لََك إِىل
َ
ْن «َال أ

َ
َراَد أ

َ
 أ

ً
اِت إِ�َْساناً َمِلاك

ةِ آَالِف َوْزنٍَة. َو�ِ ُ�َ  َم إيَِلِْه َواِحٌد َمْديُوٌن بَِعرْشَ  يِف الُْمَحاَسبَِة قُدِّ
َ
ا اْ�تََدأ َمَر َسيُِّدهُ  اِسَب َعِبيَدُه. فَلَمَّ

َ
ُ َما يُوِ� أ

َ
ْذ لَْم يَُ�ْن هل

ْ�ُن.  ُ، َو�ُوَ� ادلَّ
َ

ْوالَُدُه َوُ�ُّ َما هل
َ
تُُه َوأ

َ
ْن ُ�بَاَع ُهَو َواْمَرأ

َ
َِميَع.   أ

ْ
وِ�يََك اجل

ُ
َّ فَأ ْل يلَعَ ُ قَائًِال: يَا َسيُِّد، َ�َمهَّ

َ
َعبُْد وََسَجَد هل

ْ
فََخرَّ ال

ْ�َن.   ُ ادلَّ
َ

ْطلََقُه، َوتََرَك هل
َ
َعبِْد َوأ

ْ
َ َسيُِّد َذلَِك ال  َ�تََحنَّ

َعِبيِد ُرَ�َقائِِه اَكنَ 
ْ
َعبُْد وََجَد َواِحداً ِمَن ال

ْ
ا َخَرَج َذلَِك ال ْوفِِ� َولَمَّ

َ
َخَذ بُِعنُِقِه قَائًِال: أ

َ
ْمَسَكُه َوأ

َ
ُ بِِمئَِة ِدينَاٍر، فَأ

َ
 َمْديُوناً هل

 َ
ْ
وِ�يََك اجل

ُ
َّ فَأ ْل يلَعَ َعبُْد َرِ�يُقُه ىلَعَ قََدَميِْه َوَطلََب إيَِلِْه قَائًِال: َ�َمهَّ

ْ
قَ َما يِل َعلَيَْك. فََخرَّ ال

ْ
ل
َ
اُه يِف  ِميَع. فَلَْم يُرِْد بَْل َمىَض َوأ

وا ىلَعَ  تَْوا َوقَصُّ
َ
َعِبيُد ُرَ�َقاُؤُه َما اَكَن، َحِزنُوا ِجّداً. َوأ

ْ
ى ال

َ
ا َرأ ْ�َن. فَلَمَّ َسيِِّدِهْم لُكَّ َما َجَرى. فََداَعُه  ِسْجٍن َحىتَّ يُوِ�َ ادلَّ

�ُر، لُكُّ َذلَِك ادلَّ  ِّ َعبُْد الرشِّ
ْ
َها ال ُّ�

َ
ُ: أ

َ
يْضاً  ِحينَئٍِذ َسيُِّدُه َوقَاَل هل

َ
نَْت أ

َ
نََّك أ

َ
َ�َما اَكَن يَنْبيَِغ أ

َ
. أ َّ نََّك َطلَبَْت إِيلَ

َ
تُُه لََك أل

ْ
يِْن تََر�

بَِ� َحىتَّ يُوِ�َ لُكَّ 
 الُْمَعذِّ

َ
نَا؟ وََغِضَب َسيُِّدُه وََسلََّمُه إىِل

َ
َعبَْد َرِ�يَقَك َكَما رمَِحْتَُك أ

ْ
ُ َعلَيِْه. تَرَْحُم ال

َ
  َما اَكَن هل

تِِه»".  َ�َهَكَذا
َّ

ِخيِه َزال
َ
ُكوا ِمْن قُلُو�ُِ�ْم لُكُّ َواِحٍد أل َماوِيُّ َ�ْفَعُل بُِ�ْم إِْن لَْم ترَْتُ يِب السَّ

َ
 أ

يف هذا املثل، إن الفكرة اليت �ُش� هلا تعليم املسيح واضحة، و� أن ملاذا نغفر لآلخر�ن متأّصل يف حقيقة أننا نلنا 
ملديونون الغ� قادر�ن ىلع �سديد دينهم هللا. ل�ن اهللا اكن رحيًما بالقدر الاكيف رمحة و�حسان فائق�. فنحن مجيًعا ا

يلمنحنا الغفران يف �سوع املسيح. ال عجب أنه يف الصالة الر�انيّة أوىص املسيح تالميذه أن يقولوا "َواْغِفْر نَلَا ُذنُو�َنَا 
يْضاً لِلُْمْذنِِبَ� إيَِلْنَا."  

َ
ُْن أ

َ
هناك توازي، حر�ة مفصلية للرمحة، اليت تم استقباهلا من اهللا ثم بدورنا نمارس  َكَما َ�ْغِفُر �

 من االستعداد  
ً

نفس الرمحة مع اآلخر�ن. يعلن اهللا بوضوح أنه إن لم نقدم هذه الرمحة وراعينا انتقاًما يف قلو�نا، بدال
عطَي نلا 

ُ
 .للغفران مرة تلو األخرى، سنفقد أي غفران أ
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ْيا. بانلعمة ُغفر نلا. إذا، السبب  هكذا، فإن أساس الرو
َ

ح الغافرة هو اختبار انلعمة اإلهلية. بانلعمة خلُْصنا. بانلعمة �
وراء الغفران هو إعالن امتنانُنا للنعمة اليت نلناها. مرة أخرى، �ُش� املثل اذلي قاهل الرب �سوع إىل الشخص اذلي  

ليت تعكس وتنقل لطف اهللا. ملاذا �ب أن نغفر؟ ببساطة،  أخذ انلعمة اليت ُمنَحت هل ورفض اتلرّصف بالطر�قة ا 
ِمرنا من � انلعمة أن نقدم انلعمة بدورنا 

ُ
 .ألن اهللا َ�َفر نلا. كذلك من املهم أن نضيف إىل السبب أننا أ

ل�ن عندما ننظر إىل مسألة الغفران �ب أن نطرح السؤال اثلا�: "من طلب ذلك، وحتت أي رشوط �ب أن 
 :)٤- ١(اآليات من  ١٧الطلب؟" إن وجهنا انتباهنا إىل إ�يل لوقا نتمم هذا  

يِت بَِواِسَطِتِه! َخْ�ٌ "
ْ
ي تَأ ِ

َعرَثَاُت، َولَِ�ْن َو�ٌْل لِ�َّ
ْ
يِتَ ال

ْ
ْن تَأ

َ
َق ُ�نُُقُه حِبََجِر َرىًح  َوقَاَل تِلَالَِميِذهِ: «َال ُ�ْمِ�ُن إِالَّ أ ُ لَْو ُطوِّ

َ
 هل

َْحِر، ُْه، َو�ِ   َوُطِرَح يِف ابلْ ُخوَك فََوخبِّ
َ
 إيَِلَْك أ

َ
ْخَطأ

َ
ْ�ُفِسُ�ْم. َو�ِْن أ

َ
َغاِر. ِاْحرَتُِزوا أل َحَد َهُؤالَِء الصِّ

َ
ْن ُ�ْعرِثَ أ

َ
ْن تَاَب فَاْغِفْر  ِمْن أ

َْوِم  اٍت يِف ايلْ َْوِم، َورََجَع إيَِلَْك َسبَْع َمرَّ اٍت يِف ايلْ  إيَِلَْك َسبَْع َمرَّ
َ
ْخَطأ

َ
ُ. َو�ِْن أ

َ
ُ»." هل

َ
نَا تَائٌِب، فَاْغِفْر هل

َ
 قَائًِال: أ

من اهلام أن ننظر عن كثب إىل هذا اتلوجيه من الرب �سوع �شأن الغفران. اغبًلا ما يتم اتلعليم يف املجتمع املسييح  
أن املؤمن� مدعو�ن إىل تقديم الغفران من جانب واحد ألوئلك اذلين أخطأوا ضدهم �شلك اعم. نرى مثال املسيح 

الصليب، طابًلا من اهللا أن يغفر ألوئلك اذلين صلبوه، بالرغم من أنهم لم يقدموا أي إشارة واضحة للتو�ة. من ىلع 
مثال املسيح هذا، تم استنتاج أن املؤمن� �ب أن يغفروا لك اإلساءات املوجهة ضدهم دائماً، حىت عندما ال ت�ون  

 صحيح ما عمله املسيح يف هذه احلادثة هو أنه دلينا اتلو�ة ُمقدَمة. مع ذلك، أقىص ما يم�ن استخالصه �شلك
احلق يف أن نغفر للناس من جانب واحد. رغم أن هذا ر�ما ي�ون يشء رائع باتلأ�يد، إال أنه ليس وصية. إذا نظرنا  

ُْه". الحظ أ٣: ١٧للوصية اليت أعطاها املسيح يف لوقا  ُخوَك فََوخبِّ
َ
 إيَِلَْك أ

َ
ْخَطأ

َ
ن الرد األول لإلساءة ليس  ، يقول: "َو�ِْن أ

هو الغفران ل�ن باحلري اتلو�يخ. ف�ى املؤمن احلق يف تو�يخ َمن يرت�بون خطأ موجه ضده. هذا أساس عملية  
اتلأديب الكنيس بُرمتها يف العهد اجلديد. فإن اكنت هناك وصية بمنح الغفران من جانب واحد للجميع، يف لك 

تلصحيح اخلطأ بأ�ملها ت�ون يف حد ذاتها خطأ. ل�ن املسيح يقول: "َو�ِْن  األحوال، إذا عملية اتلأديب الكنيس 
ُْه، َو�ِْن تَاَب..."  ُخوَك فََوخبِّ

َ
 إيَِلَْك أ

َ
ْخَطأ

َ
 ىلع لزاماً  يُصبح عندئذ الُميسء، تاب إن — إلزاماً  الوصية تصبح هنا  —أ

اتلو�ة ُمعلنة، عندئذ نُعّرض أنفسنا  ت�ون  عندما  الغفران رفضنا  إن. إيله أساء اذلي للشخص  يغفر أن املسييح 
نلفس مص� العبد اذلي لم يغفر. فنحن �عل أنفسنا ُعرَضة لغضب اهللا. ب�ل تأ�يد إن أهنُت أحدهم ثم تو�ُت  
وعرّبُت عن آسيف هل، لكنه رفض أن يغفر يل، عندئذ فاجلمر ي�ون موضوع ىلع رأسِه. و�املثل، إن فشلنا يف تقديم  

ب اذلي أساء إيلنا عن إساءته، نُعّرض أنفسنا جلمر انلار، ون�ون يف وضع أسوأ من اذلي أساء الغفران، عندما يتو
إيلنا. ب�لمات أخرى، إنها خطية ضد اهللا عندما نرفض أن نغفر ألوئلك اذلين تابوا عن إساءتهم نلا. هذا هو 
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ن نُظهر هذا االحتاد بتقديم نفس  ت�ليف املسيح. بما أننا متحدين مع املسيح، �ب أوتعليم املسيح. إنها وصية 
 انلعمة اليت قدمها هو نلا لألخر�ن. 

 

 St. Andrews(س هيئة خدمات يلجون�، و�ن أحد راعة كنيسة القد�س أندرو سربول هو مؤسِّ ادلكتور أر. يس. 

Chapel ( َّس لإلصالحة الكتاب املقدَّ يف مدينة سانفورد بوالية فلور�دا، كما اكن أول رئيس للكي )Reformation 

Bible College( ِّبما يف ذلك "ف أ�رث من مائة كتاب، بما يف ذلك . وهو مؤل 
ُّ
 Everyone’s A(" نا الهوتيُّونلك

Theologian(. 

 

 .تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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