
فضيحة الغفران
حينما توَضع النعمة تحت االختبار

فيليپ يانسي

ترمجة: د. أوسم وصفي



The Scandal of Forgiveness

Originally published in English by The Zondervan Corporation L.L.C. a subsidiary of 
HarperCollins Christian Publishing, Inc. under the title:

The Scandal of Forgiveness by Philip Yancey.

Copyright © 2021 by Philip Yancey.

Arabic Edition Copyright © 2022 by Ophir Printers & Publishers.

Published by arrangement with The Zondervan Corporation L.L.C. a subsidiary of 
HarperCollins Christian Publishing, Inc.

All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval 
system or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopy, 
recording or any other – except for brief quotations in printed reviews, without prior 
permission of the publisher.

فضيحة الغفران

الطبعة العربية األوىل 2022م
حقوق الطبع حمفوظة

أوفري للطباعة والنرش
ن 11181، األردن ص.ب. 3062، عمَّ

هاتف:  3381 463 6 962+
Email: info@ophir.com.jo

www.ophir.com.jo

ISBN 978-90-5950-287-1

مجيع احلقوق حمفوظة، ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو أي جزء منه، أو ختزينه يف نطاق استعادة 
املعلومات أو نقلها، أو استنساخه بأي شكل من األشكال، دون إذن خطي مسبق من النارش.



المحتويات

ر ...................................... 7 ل:    التحرُّ الفصل األوَّ

الفصل الثاين:         األب املريض حبًّا ........................... 19

الفصل الثالث:      النعمة وحساباهتا اجلديدة .................. 35

الفصل الرابع:       السلسلة التي ال تنقطع ..................... 53

65 الفصل اخلامس:   العمل غري الطبيعّي ........................ 

الفصل السادس:  ملاذا نغفر؟ ................................. 87

113 الفصل السابع:      تسوية احلساب ........................... 

139 الفصل الثامن:        ترسانة النعمة ............................ 

173 الفصل التاسع:      املسيحيُّ اململوء بالنعمة .................. 

179 فاته ..................................  ملحة عن الكاتب ومؤلَّ



ل الفصل األوَّ

ر التحرُّ

الطبقة  التي تسكنها  الضواحي  بيته يف إحدى  مارك يف  يعيش صديقي 
الوسطى مع زوجته وابنَيهم املراهَقني. وذات يوم، كان مارك ُيناقش مع 
زوجته ما إذا كان الوقُت قد حان لكي يرحيا قطَّهم املسنَّ وُينهيا حياته. 
ويبدو أنَّ زوجة مارك قالت شيًئا مسَّ عصًبا مكشوًفا لديه، فوجد نفسه 
احلادِّ  بسبب غضبه  بالتهديد  ولَكوهنا شعَرْت  ة.  بشدَّ يصيح يف وجهها 
ت يَدها إىل اهلاتف األريضِّ وَطَلبت النجدة عىل الرقم 911.  هذا، مدَّ
اجلدار،  من  القابس  ونزع  يدها،  من  باهلاتف  مارك  أمسك  وبرسعة 
ا أنَّ املوقف انتهى.  واندفع خارًجا من الغرفة وهو ال يزال غاضًبا، ظانًّ

لكْن مل يمِض وقٌت طويل حتَّى دقَّ جرس الباب.

فتَح مارك الباَب اخلارجيَّ وهو يرتدي رسواله الداخيلَّ ويت-
شريت خفيًفا ليجد أمامه ضابَطني باللِّباس الرسمّي. لقد استطاع 
قسم  وبلََّغ  انقطَعْت،  التي  املكاملة  مكاَن  َد  حيدِّ أن  النجدة  مرَكُز 
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الرشطة التابع هلا باحتمل وجود حالٍة طارئٍة يف ذلك املكان. حاوَل 
ما  كلَّ  وأنَّ  يرام،  ما  عىل  يشء  كلَّ  أنَّ  ابَطني  للضَّ يرشَح  أن  مارك 
الرشطَة  لكنَّ  اليشء،  بعض  ُتُه  زادت حدَّ ا  عاديًّ أن خالًفا  األمر  يف 
األرسيِّ  الُعنف  مع  التعامل  بشأن  صارًما  نظاًما  لدهيم  أنَّ  أخربته 
املحتَمل. وهكذا؛ وحتت أنظار اجلريان وفضوهلم، وضَع الضابطان 
سيَّارة  إىل  الداخليَّة  بمالبسه  واقتاداه  معصَميه،  حول  األصفاد 
طة حيث أمىض ليلته يف احلبس. ويف الصباح التايل، دفَع والده  الرشُّ

الكفالَة إلطالق رساحه.

َض لذلك املوقف املذّل،  ويف النهاية، ُحِكَم عىل صديقي، الذي تعرَّ
ويف  الغضب.  إلدارة  برنامج  يف  أسبوًعا  عرش  أربعة  ة  مدَّ باالنخراط 
رين  هذا الربنامج وجَد مارك نفَسه يف الغرفة نفسها مع معَتدين متكرِّ
بالكالم.  فقط  وليس  أيدهيم  بقبضاِت  َغَضبهم  عن  وا  عربَّ قد  كانوا 
ل واجٍب عليُكم القيام  وعندما قالت السيِّدة التي تدير الربنامج: ‘‘أوَّ
به أن تكتبوا اعتذاًرا للشخص الذي تسبَّبُتم يف إيذائه’’، أمَسَك مارك 
بقلم وورقة أخذُها من السيِّدة، وَعاَد إىل مقَعِده، ناظًرا َحوَله ليجَد 
جال اآلخرون  ا الرِّ أنَّه الوحيد الذي وافَق أن يفعل ما طلبْته السيِّدة، أمَّ

فكانوا حيمِلقون فيه ساِخطني.

وقلَّلْت  السيِّدة،  شكرْته  اعتذاره،  كتابة  من  مارك  انتهى  عندما 
جال،  ة عقوبته. وحتَّى بعد ذلك، مل حيُذ حذَوه أيٌّ من أولئك الرِّ مدَّ

حتَّى إنَّ أَحَدهم قال: ‘‘عىل ُجثَّتي’’، وأومأ اآلخرون باملوافقة.
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ثقِة  استعادِة  من  نه  متكُّ قبل  مارك  من  ة  عدَّ شهوًرا  األمُر  تطلََّب 
بني  ة التي كان يروهيا ألصدقائه امُلقرَّ زوجته. وقد حكى يل هذه القصَّ
ة حقيقَة مشكلته مع  يف إطار جمهوده للتَّغيري؛ فقد كشفت تلك القصَّ
ل ردِّ فعٍل غريزيٍّ عندي هو أن أجتاهَل ما حدث  أوَّ ‘‘كان  الغضب. 
التعبري عن خالٍف زوجيٍّ عادّي. لكنِّي اآلن  مبالغٌة سخيفٌة يف  كأنَّه 
هذه  أواجه  مل  وإذا  بالًغا.  إيذاًء  َزوجتي  ة  أذيَّ يف  تسبَّبُت  كيف  أرى 
بتاًتا-  غفراهنا  أناُل  ال  فقد  بأمانة،  َض  وأعوِّ بشأين،  القبيحة  احلقيقة 

ذلك الغفراَن الذي أحتاُج إليه كي أسرتدَّ ُأرسيت’’.

أيُّم  أعلم  ‘‘لسُت  طويل:  لوقٍت  معي  ظلَّ  ذلك  بعد  قاَله  وما 
أصعب: أن أعتذر لزوجتي، أم أن تغفر يل زوجتي’’. الِفعالن َيسريان 
عكَس كلِّ غرائزنا حلمية الذات. من ناحية، إذا فعلنا أمًرا خاطًئا، فإنَّنا 
الطرَف اآلَخر، أو  نلوُم  أو  ا مل حتُدث،  نميل إىل تعليل أخطائنا وكأهنَّ
كنَّا  إذا  ا  أمَّ َفَعلناه.  ما  ارتكاب  إىل  دفَعْتنا  نفيسٍّ  سبٍب  مئِة  عىل  د  نشدِّ
نا نميُل ألْن نحتضَن جروَحنا،  ه األذى، فإنَّ الطرَف الذي وقَع يف َحقِّ

ونختزَن استياءاتنا، وُنِصُّ عىل نوٍع من ردِّ االعتبار.

ٍة تكاُد تكون هي  إنَّ رصاًعا مثل رصاع مارك يربط الطرَفني بقوَّ
ٍة تدفُع بكلٍّ منهم بعيًدا من اآلخر. وعىل جانَبِي  ة للمحبَّة- قوَّ املضادَّ
اإلهانة  كانت  لو  وكم  النفس.  محاية  من  جداٌر  يرتفع  املواجهة، 
ى اإلساءة،  تلقَّ يغفر، والذي  الذي  فإنَّ اجلانَب  ُتضاف إىل اجلرح، 
القادر عىل تفكيك هذا اجلدار. يمكن أن يكتَب مارك اعتذاًرا  هو 
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كلَّ يوم، لكنَّ زوجَته وحَدها هي التي متلك مفتاَح اسرتداِد العالقة.

دة’’1: ‘‘اجلميع  يكتب يس. أس. لِويس يف كتاب ‘‘املسيحيَّة املجرَّ
يقولون إنَّ الغفراَن أمٌر حمبَّب، وذلك إىل أن يكوَن لدهيم ما يغفرونه’’.

بالتأكيد  البرش  ألنَّ  نغفره؛  ما  لَدينا  نا  كلُّ نحُن  احلقيقة،  يف 
تربيتنا،  يف  ُيطئون  الذين  هات  واألمَّ اآلباء  سُيحبطوننا. 
واألصدقاء الذين يبتعدون، والزوج الذي يضايُقِك، أو الزوجة 
يظلُّ  الذي  كنيستك  يف  العضو  ذلك  أو  باحلَرية،  ُتصيَبك  التي 
ُد بالكامل حاجتنا  َيدينُك- ال أحَد حُيبُّ حمبًَّة كاملة، وال أحَد يسدِّ
من  أوقاٌت  العالقات  كلَّ  تنتاُب  إليه.  نشتاُق  الذي  القبول  إىل 

اإلحباط، وأحياًنا اخليانة.

يمكن أن حُيبَِطنا اآلخرون، لكنَّ املرارَة الناجتَة هي يشٌء نحن َمن 
يه يف أنفسنا. ويمثِّل الغفراُن العالَج الوحيد. ننمِّ

سارت  الغفران  عن  قصًصا  سُتصادُف  التالية،  الصفحات  يف 
ألُناس  قصٌص  الثمن.  كلََّف  مهم  الغفراُن  واستمرَّ  َحَسنًا،  َسرًيا 
فيه.  َرسبوا  وآخرون  النعمة،  اختباَر  اجتازوا  م  إهنَّ الَقوَل  تستطيع 
الُكلفة عالية، وُيمكن أن متتدَّ األحقاُد ألجياٍل متتاليٍة ُمقيمًة عداوًة 

ما بني األرُس، بل ربَّم ما بني األُمم.

تعمل  الغفران  لعدم  السلبيَّة  الطاقة  فإنَّ  قاسية،  ُمفارقة  ويف 

دة’’ من منشورات أوفري للطباعة والنرش )النارش(. 1(   كتاب ‘‘املسيحيَّة املجرَّ



ر   |    11التحرُّ

عىل نحٍو أقوى يف اجلانب الـُمساِء إليه. ويصُف األسقف ديزموند 
ص يف الغفران، عمليَّة  (Desmond Tutu)، وهو أستاذ متخصِّ توتو 

الغفران عىل النحو اآليت:

ري،  تصوُّ يف  باإليثار.  تتمتَّع  أن  فقط  ليس  فهذا  تغفر  ‘‘أن 
ُيعدُّ الغفراُن أفضل شكٍل من أشكال َتبنِّي املصلحة الذاتيَّة. 
فهذه  والغضب؛  الكراهية  حقيقَة  الغفران  عمليَُّة  ُتنكُر  وال 
عندما  اإلنسانيَّة.  الطبيعة  من  أ  تتجزَّ ال  أجزاٌء  املشاعر 
التخيلِّ عن احلقِّ يف  القدرَة عىل  فأعني  الغفران،  أتكلَّم عن 
ر من قيود العنف والثورة التي تربط بينك  االنتقام، والتحرُّ
ر  تتحرَّ فإنَّك  تغفر،  عندما  إليك.  أساَء  الذي  اإلنسان  وبني 
الضحيَّة.  اللَّذين حيبسانك يف حالة  الكراهية والغضب  من 
فإنَّك  الغفران،  عىل  القدرة  نفسك  يف  جَتَد  أن  استطعَت  إذا 
َم إىل األمام وتواصل احلياة، بل ربَّم تساعُد  تستطيُع أن تتقدَّ

مرتِكَب اإلساءة كي يصبَح، هو أيًضا، إنساًنا أفضل’’.

يف أحد برامج هيئة اإلذاعة الربيطانيَّة )يب. يب. يس( ُأذيَع عام 2013م، 
توتو؛  األسقف  يصفها  التي  العمليَّة  لتلك  دراميٍَّة  روايٍة  إىل  استمْعُت 
فتاٌة  وهي   ،(Natascha Kampusch) كامپوش  ناتاشا  ة  قصَّ حتكي  فالرواية 
ٌة يف سنِّ العارشة، اخَتَطفها يف الطريق إىل املدرسة، َرُجٌل يف منتصف  نمساويَّ
الثالثينيَّات، وَحَبسها يف غرفٍة مظلمٍة مثل قبٍو يف العصور الُوسطى، حتت 
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من  يرجها  كان  ة  مدَّ وبعد  سنوات.  لثمين  هناك  هبا  واحتفظ  بيته،  مرأب 
هذه ‘‘الزنزانة’’ لتطبَخ له وتقوم بالواجبات املنزليَّة، وكلُّ ذلك حتت مراقبٍة 
أحياًنا يرضهبا  املحَكمة. كان  الغرفة  تلك  لياًل يف  ُيعيد حبسها  ثمَّ  لصيقة، 

َن من امليش، وكان يف أوقاٍت ُأخرى يغتصُبها. ة لئالَّ تتمكَّ بشدَّ

أَحد  بيت  إىل  وتلجَأ  هترَب  أن  أخرًيا  ناتاشا  استطاَعْت  عندما 
اجلريان، كانت يف سنِّ الثامنة عرشة، وكان وزهنا يكاد ال يتلف عن 
ذلك  ورغم  كيلوغراًما(.   47 عىل  تزيد  )ال  اخُتطَِفْت  عندما  وزهنا 
تغفر.  أن  فيها  استطاعت  حالٍة  إىل  وصلت  فقد  الرهيب،  العذاب 
وكم قاَلْت يف هذا الربنامج: ‘‘شعرُت بأنَّ عيلَّ أن أغفَر له؛ ألنَّه فقط 
هبذه الطريقة أستطيع أن أدفَع تلك السنوات بعيًدا منِّي. لو مل أستطع 
داخيل،  يف  والغضب  واألمل  اإلحباط  مشاعُر  ْت  الستمرَّ الغفران، 
وأَلَكَلني حيَّة كلَّ يوم، ولعاَشْت أيًضا هذه التجِربة املريرة يفَّ مدى 
احلياة. ولو سمحُت هلذه التجربة بأن تعيش يف داخيل، النتَص هو يف 
َم الكراهية حيايت؛ ألنَّ صدى الكراهية دائًم ما  النهاية. مل ُأِرْد أن ُتسمِّ

ُد يف صدر صاحبها’’. يرتدَّ

تقول:   ،(Anne Lamott) الموت  آن  للكاتبة  املعهودة،  وبالصاحة 
‘‘إنَّ عدم الغفران هو أشَبه بتناُول ُسمِّ الفئران وانتظار أن يموت الفأر’’. 
يَّة لك حتَّى  ‘‘يعني الغفران أنَّ األمَر يف النهاية صاَر دون أهِّ وُتضيُف: 
ورة  إنَّك ال هتتمُّ باالنتقام. لقد انتهى األمر عندك. وال يعني هذا بالرضَّ

أنَّك تريد أن تتناول الغداء مع هذا الشخص’’.
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كم  امليسء،  الطرُف  اعتذَر  إذا  حتَّى  يكفي،  بم  َصعٌب  الغفران 
ة عالمٍة  ا يف حالة ناتاشا، فإنَّ ُمتطَِفها مل ُيبِد أيَّ فعل صديقي مارك. أمَّ
عىل التوبة، بل قتَل نفَسه بالقفز أمام أحد القطارات عندما علَم أنَّ 
له، حاسبًة  تغفَر  باحلاجة ألْن  ناتاشا، فشعرت  ا  أمَّ الرشطة تطارده. 

ر هبا من ذلك املايض امُلرعب. ذلك وسيلًة تتَحرَّ

هل ُيغَفر ملَِن مل يطُلِب الغفران، وال اعرتَف باحلاجة إليه؟ إنَّ لدى 
عىل  كلمته  يف  قال  الذي  املسيح،  ليسوع  املذهل  املثال  ذلك  املسيحيِّني 
م ال يعلمون ماذا يفعلون’’. باستخدام  الصليب: ‘‘يا أبتاه، اغفْر هلم، ألهنَّ
ُقساٌة  العبارة غري معقولة. جنوٌد  ُتعدُّ هذه  للعدالة،  أيِّ مقياٍس معقوٍل 
يستهزئون بإنساٍن بريء، بل يدقُّون املسامري الطويلة يف رسَغيه وقدَميه، 
ويقرِتعون عىل ثيابه. هل ُيغفر ملثل هؤالء؟ هذا املشهد، أكثر من أيِّ يشء 

ة الدافعة للغفران. آخر، ُيعربِّ عن صعوبة قبول النعمة، التي هي القوَّ

للسلوك  املعتاَد  القانون  ًدا  ُمردِّ لتابعيه  قال  قد  يسوع  كان 
أنا  ا  أمَّ ك،  عدوَّ وُتبغُض  قريَبك  حُتبُّ  قيل،  أنَّه  ‘‘سِمعُتم  اإلنسايّن: 
إليُكم  يسيئون  الذين  أعداَءُكم...وصلُّوا ألجل  أحبُّوا  لكم،  فأقول 
ويطردونكم...’’ ال شكَّ أنَّ مثل هذه الكلمت تسبَّبْت يف تعبرياٍت 
من الصدمة واحلَرية عىل وجوه سامعيه. وهكذا أعطى يسوُع املسيح 
أبيكم  أبناَء  ‘‘لكي تكونوا  الغريبة تلك:  السبب وراء َوصيَّتِه  رسيًعا 
والصاحلني،  األرشار  عىل  شمَسه  ُيرشق  فإنَّه  السموات.  يف  الذي 

وُيمطر عىل األبرار والظاملني’’.
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ة أن نعلَن للعامل  وبوصفنا حاملني لصورة اهلل، فإنَّنا مطاَلبون بمهمَّ
عن شخصيَّة اهلل. ال أستطيع أن أختيََّل طريقًة أفضَل للقيام بذلك من 
اتِّباع نموذج يسوع. نحن الذين نستحقُّ غضَب اهلل، استقبلنا من اهلل 
حمبَّة. نحُن الذين نستِحقُّ العقوبة، نلنا املغفرة. وإذا كنَّا نعكس ذلك 

النمط نفَسه يف عالقاتنا اإلنسانيَّة، فإنَّنا نكشُف للعامل صورة اهلل.

مثريًة  مالحظًة   (N. T. Wright) رايت  يت.  أن.  الالهويتُّ  ُم  ويقدِّ
أمتَّه  الذي  املصاحلة  عمل  صنَعه  الذي  الغفران  بسبب  أنَّه  لالهتمم: 
بل  نب،  الذَّ مِحِْل  من  فقط  ليس  العامل  أطلَق  اهلل  فإنَّ  املسيح،  يسوع 
أطَلَق أيًضا نفَسه- إْن جاز التعبري- من مِحل أنَّ عليه أن يكوَن غاضًبا 

اه اخلاطئ. دائًم من عاملٍ سار يف االجتِّ

املدى  عن  القديم  العهد  ُيعربِّ  باحلياة،  تنُبُض  تشبيهات  وباستخدام 
‘‘كُبعد امَلرشق  ُيبعد عنَّا معاصينا  إنَّ اهلل  الواسع لغفران اهلل، فيقول 
12( وبُقدرة غري متاحٍة للبرش، يمحو  من املغرب’’ )مزمور 103: 
هذه املعايص ‘‘وال يعود يذكرها’’ )إشعياء 43: 25( وُيعلن اهلل: ‘‘قد 
ر  حموُت كَغيٍم ذنوبك وكسحابة خطاياك’’ )إشعياء 44: 22(. وُيصوِّ
النبيُّ ميخا اهلل وهو يدوُس بقدَميه آثاَمنا ويطرُحها يف أعمق البحر 

)ميخا 7: 19(.



ر   |    15التحرُّ

ذاكرتنا  من  نمحَو  أن  الُقدرة  لدينا  وليست  اهلل،  لسنا  نحن 
ُه مل يُكن. ربَّم كعَمٍل من أعمل اإلرادة، أستطيُع أن  أيَّ يشء كأنَّ
أغفر، لكنِّي ال أستطيُع بسهولة أن أنسى، حتَّى إذا أردُت ذلك. 
أستطيُع اآلن أن أمجَع قائمًة بأسمء أشخاٍص جرحوين وأحبطوين 
وخانوين، لكنِّي ما زلت أستطيع، حتَّى بعد أِن اجتزُت خطوات 
تبقى  القديمة.  املؤملة واجلروح  الذكريات  أستدعَي  أن  الغفران، 
الذكرى يف عقيل. وكلَّم طفْت إىل السطح، وجَب عيلَّ إحضارها 

ة. أمام اهلل طالًبا إليه قدًرا من النعمة الفائقة للطبيعة البرشيَّ

لكنَّه  املايض،  يمحو  ال  الغفراَن  أنَّ  البرش،  نحُن  عندنا،  واألمُر 
يفتُح الباَب أمام مستقبٍل جديٍد وذلك عندما يمنَُع املايض من تسميم 
املستقبل. إنَّ الغفراَن يعني قبوَل أنَّ املايض ال ُيمكن تغيريه، والوثوق 

باهلل من جهِة مستقبٍل أفضل.

زواًجا  يعيَش  لكي  أخرًيا  َر  حترَّ الذي  مارك  صديقي  ر  أتذكَّ
لنفِسها  تصنََع  أن  هلا  تتيُح  ًة  يَّ حرِّ ناَلْت  التي  ناتاشا  وكذا  حمبَّة.  أكثَر 
ُر أيًضا بطرس، تلميذ يسوع، ذلك اخلائن الذي  حياة جديدة. أتذكَّ
شاول  ُر  وأتذكَّ املسيح.  السيِّد  خراف  ‘‘يرعى’’  لكي  يسوع  اختارُه 
الطرسويّس، الذين كان يف السابق ُمطاِرًدا للمسيحيِّني املطلوبني من 
ا ليكوَن أعظَم ُمرسٍل يف  لطات الدينيَّة، والذي أصَبَح الحًقا حرًّ السُّ

تاريخ املسيحيَّة.
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ال ينبغي أن نكوَن واهني بشأن الغفران؛ ألنَّه قد يكوُن العمَل 
األصعَب يف العالقات اإلنسانيَّة، وأصعَب ما ُيمكن أن يمرَسه البرش. 
ومن جهتنا، نحن البرَش غري الكاملني يف احلياة واحلّب، فإنَّ الغفراَن 
ُم لنا البديَل لدائرٍة مفرغٍة من املرارة والكراهية واالنتقام. لذلك  يقدِّ

َرنا. فهو وحَده الذي يمكُن أن حُيرِّ


