حر ّية من قيد عدم الغفران
ِ
ﺘﺘﺤرري ﻤن آﻻم اﻝﻤﺎﻀﻲ
ﺒﺈﻤﻜﺎﻨك أن ّ

اﻝﺘّﻐﻴﻴر ﻤﻤﻜن .ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﺴﺎﻋدك ﻝﺘَ ِﺠدي اﻻﻨطﻼق واﻝﺤرّﻴﺔ
ِ
اﻝرﺤﻠﺔ
ﻝو ﻜﻨت ﺘرﻴدﻴن أن ﺘﺒدأي ّ

اﻀﻐطﻲ ﻫﻨﺎ
أﺘﻐﻴر
أرﻴد أن ّ

كيف نبدأ
أن اﻝﻐﻔران ﻝﻤن أﺴﺎء إﻝﻴﻨﺎ ﻫو أن ُﻨطﻠِﻘﻪ ُﺤّاًر ،ﻝﻜن ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻨﺤن ُﻨطﻠِق أﻨﻔﺴﻨﺎ
ﻤن ﻤﺼﻠﺤﺘﻨﺎ اﻷوﻝﻰ أن ﻨﻐﻔر ﻝﻶﺨرﻴن ،ﻓﻘد ّ
ﻨﺘﺨﻴل ّ
ار ﻤن ﺴﻴطرﺘﻬم ﻝﻸﺒد.
أﺤر اً

 .1يجب أن نعرف أنّ الغفران ليس:

•

•

اﻝﺼﻌوﺒﺔ.
اﻝﻐﻔران ﻝﻴس ﻀﻌﻔﺎًّ .إﻨﻪ ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ ﻴﺘطﻠّب ﺸﺠﺎﻋﺔً ،وﻫو أﻤر ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ّ
اﻝﻨﺴﻴﺎن ،ﻓﻨﺤن ﻻ ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﺘﺨﻠّص ﻤن اﻝﺠرح ﺒﺄن ﻨﺤﺎول أن ﻨﻨﺴﻰ ﻤﺎ ﺤدث .ﺒل اﻝﻐﻔران ﻫو أن ﻨﻌرف
اﻝﻐﻔران ﻝﻴس ﻫو ّ
ﻜﻴف ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫذا اﻷﻝم.

•

•

أي ظرف .اﻝﻐﻔران ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻝﻐﻔران ﻝﻴس ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺘّﻐﺎﻀﻲ ﻋن
ّ
اﻝﺨطﻴﺔ ،وﻝﻴس أن ﻨﻘول ّ
أن ﻤﺎ ﺤدث ﻝﻨﺎ ُﻤَﺒرر ﺘﺤت ّ
ﻴﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻹﺴﺎءة إﻝﻴﻨﺎ.
اﻝﻤَﺒرر ﻷﺤد أن
ّ
اﻹطﻼق ّأﻨﻪ ﻤن ُ
اﻝﻐﻔران ﻝﻴس اﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ ،ﻓﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻨﻐﻔر ﻝﻤن أﺴﺎء إﻝﻴﻨﺎ )ﻻ َﻨ ِ
ﺤﺴب ﻝﻬم إﺴﺎءﺘﻬم ﻓﻲ ﺤﻘّﻨﺎ( ﺒدون أن ﻨﺜق ﻓﻴﻬم أو ﻴﻜون
ﻝﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻗرﻴﺒﺔ ﻤﻨﻬم.

•

ِ
ب ﻓﻲ ﺤﻘّﻨﺎ ،ﻓﻬو ﻻ
اﻝﻐﻔران ﻝﻴس ﻫو اﻷﺨذ ﺒﺎﻝﺜّﺄر أو أن ﻨرى اﻝ ّﺸﺨص ﻴﻨﺎل اﻝﻌﻘﺎب .ﻓﺎﻻﻨﺘﻘﺎم ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﺠرم اﻝذي ارﺘُﻜ َ
اﻝﻨﺎس
ﻤﻤﺎ ﺤدث ،ﻜ ّل ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﻫو أن ﻴزﻴد ﻤن اﻝﺠرح داﺨﻠﻨﺎ .ﻓﺎﻝﻌدﻴد ﻤن ّ
ُﻴ ّ
ﻐﻴر ﻤن ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺤدث وﻻ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺘﺨﻠّص ﺤﺘّﻰ ّ
ﻴؤدي ﻓﻘط ﻝﺘزاﻴد ﻓﻲ
ﻤﻤن أﺴﺎؤوا إﻝﻴﻬم ﻴﻘوﻝون" :ﻝﻤﺎذا ﻻ أﺸﻌر
اﻝدول واﻝ ّﺸﻌوب ّ
إن ﻋدم اﻝﻐﻔران ﺒﻴن ّ
ﺒﺘﺤﺴن؟"ّ .
ّ
اﻝذﻴن ﻴﻨﺘﻘﻤون ّ
اﻝﻌﻨف واﻝﻤواﺠﻬﺔ.

•

ﻤﻘﻴدﻴن ﺒﺘوﻗﻴت اﻝ ّﺸﺨص
اﻝﻐﻔران ﻝﻴس ﻫو أن ﻨﺠﻌل اﻝطّرف اﻝﻤﺴﻲء ﻴﺸﻌر ﺒﺎﻷﺴف ،ﻓﺎﻨﺘظﺎرﻨﺎ ﻝﻬذا اﻷﻤر أن ﻴﺤدث ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ّ
أن ﻫذا اﻝ ّﺸﺨص ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أﻻّ ُﻴ ِ
ﻴﻬﺘم .ﻓﻴﺠب
اﻝﻤﺴﻲء .ﻨﺤﺘﺎج أن ﻨﺼل ﻝﻠﻘﻨﺎﻋﺔ واﻹدراك ّ
درك وﻴﻌﺘرف ﺒﻤﺎ ﻓﻌل ،أو ﺤﺘّﻰ ّ

ﻨﺘﻘدم ﻝﻸﻤﺎم ،ﺒل ﺴﻨﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺒﺸﻜل طﺒﻴﻌﻲ.
أن ﻨﺘوﻝّﻰ زﻤﺎم اﻷﻤر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻗف .ﻝن ﻨﻨﺘظر ّأﻴﺎً ﻜﺎن ﻝﻴﺴﻤﺢ ﻝﻨﺎ أن ّ
ﻨﺘﺤرر.
ﻓﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﻝن ﺘﺘوﻗف وﺴﻨﻨطﻠق ﺒﺄﻨﻔﺴﻨﺎ .ﺒﻬذﻩ اﻝطّرﻴﻘﺔ ﻓﻘط ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ّ

أريد أن أعرف ما ھو الغفران

 .2ﻓﻬم ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻐﻔران:

إﻤﺎ أن ﻨﻌﻴش ﻓﻲ ﻗﻴود اﻝﻤ اررة أو ﻓﻲ
ﻨﻌﻴش ﺠﻤﻴﻌﺎً وﻨﺤن ﻨﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻨﺘﺎﺌﺞ أﺨطﺎء وﺨطﺎﻴﺎ اﻵﺨرﻴن ﺘﺠﺎﻫﻨﺎ ،وﻝﻜن َﺨﻴﺎرﻨﺎ اﻝوﺤﻴد ﻫو ّ
ﺤرّﻴﺔ اﻝﻐﻔران.

اﻝﻐﻔران ﻫو إطﻼق اﻷﺴﻴر ُﺤّاًر ،وﺒﻌدﻫﺎ ﺘدرك ّأﻨك ﻜﻨت ﻫذا اﻷﺴﻴر!

وﻨﺘﻤرد ﻋﻠﻴﻪ.
أن اﷲ ﻏﻔر ﻝﻨﺎ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ زﻝﻨﺎ ﻨﺨطﻰء ﻓﻲ ﺤﻘّﻪ
اﻝﻘوة ﻝﻠﻐﻔران ﻫو ّ
ّ
ﻤﺎ ﻴﻌطﻴﻨﺎ ّ

"ولكنّ  ب ّين مح ّبته لنا أل ّنه ونحن بعد خطاة مات المسيح ألجلنا"رسالة رومية 8 :5

ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻗﺼﺔ ﻏﻔران
ّ
ّ
”“The Railway Man
اﻝﺤدﻴدﻴﺔ
اﻝﺴ ّﻜﺔ
ّ
َر ُﺠل ّ
رﺴﻤﻴﺔ
ﻤﻘدﻤﺔ
ّ
ّ
https://www.youtube.com/watch?v=QgkZA_7k5JY

الغفران ھو:
•

اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر اﻝﻤﺎﻀﻲ.
أن ﻨﺘوﻗف ﻋن ّ

•

أن ﻨﻤﺘﻠك ﻗﻠوﺒﻨﺎ ،وﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻷذى واﻷﻝم اﻝذي أﺼﺎﺒﻨﺎ.

•

اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﻘﺎم.
أن ﻨﺘرك ّ

•

ﻨﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ وﻻ ﻨﺘوﻗّف.
اﻻﺨﺘﻴﺎر أن
ّ

أريد أن أتع ّلم كيف أغفر

 .3ﺨطوات اﻝﻐﻔران

•

أَدرﻜﻲ اﻷﻝم اﻝذي ﺘﻌﺎﻨﻴﻨﻪ ،وﻜوﻨﻲ واﻀﺤﺔ وﻤﺤ ددة .اﺒﺤﺜﻲ ﻋن ﺼدﻴﻘﺔ ﺘﺴﺘطﻴﻌﻴن أن ﺘﺸﺎرﻜﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺎ ﺤدث ﻤﻌك ،أو
ﺘواﺼﻠﻲ ﻤﻌﻨﺎ .اذﻜري ﺒﺼوت واﻀﺢ ﻤن أﺴﺎء إﻝﻴك ،وﻤﺎذا ﻓﻌﻠوا ﺒك وﻜﻴف ﺸﻌرت.

•

ﻓﺒﺎﻝرﻏم ﻤن ّأﻨﻪ أﻤر ﺼﻌب إﻻّ أّﻨﻪ اﻝطّرﻴق اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﺤرّﻴﺔ.
ﻗرري أن ﺘﻐﻔريّ .
ّ

•

ِ
ﻗررﺘﻲ أن ﺘﻐﻔري:
أَﻋﻠﻨﻲ ﺒﺼوت ﻤرﺘﻔﻊ ّأﻨك ّ

"ﺘﺤرﻜﻲ ﻝﻸﻤﺎم وﻋﻴﺸﻲ ﺤﻴﺎﺘك
اﻝﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻲ .اﻝطّرﻴﻘﺔ اﻝوﺤﻴدة
"ﺴوف آﺨذ زﻤﺎم ّ
ﻤﻤﺎ ﺤدث ﻝﻲ ﻫو أن أﻗول ّ
ّ
ﻷﺘﺤرر ّ
رب إ ْن
أﻗرر وأﻗول :ﻴﺎ ّ
ﺒﺸﻜل طﺒﻴﻌﻲ .ﻓﺎﻻﻨﺘﻘﺎم ﻝن ﻴﻔﻴدﻨﻲ ﻓﻲ ﺸﻲء ،واﻝﺘّﻔﻜﻴر ﻓﻴﻤﺎ ﺤدث طوال اﻝوﻗت ﻝن ﻴﺴﺎﻋدﻨﻲ ،أﻨﺎ ّ
ﻜﻨت ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﻐﻔر ﻝﻲ ﻓﺈ ّﻨك ﺘﺴﺘطﻴﻊ أن ﺘﺠﻌﻠﻨﻲ أﻏﻔر ﻝــــــ."......
•

ﺘﺘﻐﻴر ،ﻓﺎﻝﺠروح ﺘُﺸﻔﻰ وﻝﻜن ﻋﻼﻤﺔ اﻝﺠرح
ب ﻝﻴﺴﺎﻋدك
ﻤﻤﺎ ﺤدث .اﻝ ّ
ظروف ﻝم ّ
اﻝر ّ
ﻝﺘﺴﺘﻤري ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘك ّ
ّ
اطﻠُﺒﻲ ﻤن ّ
ﺒﺎﻝرﻏم ّ
ﻨﺴﺘﻤر ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ وﻨﺘطﻠّﻊ ﻝﻸﻤﺎم.
ﺒﺎﻗﻴﺔ .وﻝﻜن ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻤﺎت ﻻ ﺘؤﻝم ،ﻓﻨﺤن ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن
ّ

•

•

ِ
ﻤرة أُﺨرى ،وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺤدث ذﻝك ذ ّﻜري ﻨﻔﺴك
ذ ّﻜري ﻨﻔﺴك ّأﻨك ﻏﻔرت ،ﻓﺎﻝﻐﻔران ﻫو اﺨﺘﻴﺎر .وﻝﻜن ﻗد ﻴﺄﺘﻲ اﻷﻝم إﻝﻰ ّ
اﻝﺴطﺢ ّ
ِ
ِ
ِ
ب أن ﻴﺴﺎﻋدك ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻫذا اﻷﻤر.
اﻝر ّ
وﻗررت أن ﺘﻐﻔري وأن ﺘﺘطﻠّﻌﻲ ﻝﻸﻤﺎم ،اطﻠُﺒﻲ ﻤن ّ
ّأﻨك اﺨﺘرت ّ

ﻝﻜﻨﻬﺎ
أَﻋﻠﻨﻲ ﻫذا
ﻓﻬوﻴﺘﻲ ﻻ ّ
ّ
ﻗﺼﺘﻲّ ،
اﻝﺤق ﻝﻨﻔﺴك :أﻨﺎ إﻨﺴﺎﻨﺔ ﺠدﻴدةّ ،
ﺘﺘﺤدد ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺘﻲ اﺤﺘﻤﻠﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﻝﻤﻌﺎﻨﺎة ﻫﻲ ﺠزء ﻤن ّ
ﺤرة.
ﻻ ﺘُﺤ دد ﻤن أﻨﺎ .ﻓﺎﻝطّرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ أﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻊ اﻷﻝم وﻤﻨﻬﺎ ّأﻨﻲ ﻏﻔرت ﺘُظ ِﻬر ّأﻨﻲ إﻨﺴﺎﻨﺔ ّ

ﻏﻔرت
ﻝﻘد
ُ

ِ
وﺘﺘﺤرﻜﻲ ﻝﻸﻤﺎم
أﺨذت ﺨطوة راﺌﻌﺔ ﻨﺤو اﻝﺤرّﻴﺔ .ﻓﺎﻵن ﺘﺴﺘطﻴﻌﻴن أن ﺘﺘطﻠّﻌﻲ
ﻤﻤﺘﺎز! ﻝﻘد
ّ
ﻤرة
ﺒدون ّ
أي ﻗﻴد ﻤن أﻝم اﻝﻤﺎﻀﻲ ،ﺘذ ّﻜري أن ﺘﺴﺘﻤري ﻓﻲ إﻋﻼن اﻝﻐﻔران ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘذﻜري اﻷﻝم ّ
ﺤرك ﻝﻸﻤﺎم.
اﻝر ّ
ب ﻓﻲ اﻝﺘّ ّ
أُﺨرى ،ﺼﻠّﻲ أن ﻴﺴﺎﻋدك ّ

ِ
اﻝﻤرات اﻝﺘﻲ أﻫﻨﺘِﻪ ﻓﻴﻬﺎ
اﻝر ّ
ﻫل ﺘﻌرﻓﻴن ّ
وﺘﻤردك ﻋﻠﻴﻪ ،وﻜ ّل ّ
ب ﻗد ﻏﻔر ﻝك ﻜ ّل ﻋﺼﻴﺎﻨك ّ
أن ّ
وﻜﺴرت ﻋﻼﻗﺘك ﻤﻌﻪ؟ ﻨرﻴدك أن ﺘﺘﺼﺎﻝﺤﻲ ﻤﻌﻪ وأن ﺘﺜﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺒﺸﻜل ﻤطﻠق ،ﻝو ِ
ِ
أردت أن
اﻝراﺌﻌﺔ اﺘّﺼﻠﻲ ﺒﻨﺎ.
ﺘﻌرﻓﻲ أﻜﺜر ﻋن ﻫذﻩ ّ
اﻝدﻋوة ّ

أريد أن أتصالح مع 

اﺘﺼل ﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ:
ﻫﺎﺘف رﻗم ﻓﻲ ﻤﺼر+20 128 5586 214 :
ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن:

+961 313 4822

أو ﻋن طرﻴق اﻝﺒرﻴد اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻓﻲ أي ﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝمhayatinfo@maarifa.org :

