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من القلب
الخوف :انواعه وأسبابه وعالجه
الخوف أنواع ودرجات:
منه خوف مقدس ،وخوف طبيعي ،وخوف مرضى:

أما الخوف المقدس فھو مخافة ﷲ "رأس الحكمة مخافة ﷲ" .ومخافة ﷲ تعنى
ضا طاعته والعمل بوصاياه .والخوف
مھابته ،وعبادته بكل خشوع وتوقير .وتعنى أي ً
من الوقوف أمامه في يوم الدينونة الرھيب الذي فيه يجازى الرب كل واحد بحسب
أعماله .واإلنسان الذي ال يخاف ﷲ ،ھو إنسان خاطئ يمكنه أن يرتكب أية خطيئة دون
خشية وال خجل!!..
وسوف نتكلم عن باقي أنواع الخوف بالتفصيل...
أما درجات الخوف ،فتشمل إلى جواره :الخشية ،والجبن ،والفزع ،والھلع ،والرعب .وقد يوجد إنسان يمكن
أن يموت من الخوف ،أو يمكن أن يفقد عقله ،أو أن تنھار أعصابه ،أو يرتعش جسمه خوفًا ...مصدر المقال:
موقع األنبا تكالھيمانوت.
أما عن الخوف الطبيعي:
* فقد قال أحد علماء النفس :إن اإلنسان يخاف من أحد ثالثة أسباب :الظالم والمجھول والحركة المفاجئة..
ً
مجھوال خلفه .والحركة
وفى الواقع أن ھذه الثالثة أسباب تتركز في سبب واحد ھو المجھول .فالظالم يعنى
المفاجئة لھا سبب مجھول...
على أن ھناك أشخاصًا لھم جسارة قلب ،ال يخافون الظالم وال الحركة المفاجئة .وتحاول عقولھم أن تجد ً
حال
للمجھول ،وال تخافه...
* وقد يدخل الموت تحت عنوان الخوف الطبيعي أيضًا...
الخوف من الموت:
غالبية الناس يخافون خوفًا طبيعيًا من األذى ،ومن الموت ومسبباته:
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ضا .فالموت ھو شيء من
والخوف من الموت ھو نوع من الخوف من المجھول أي ً
المجھول ،ولم يجربه اإلنسان ،وال يعرف طبيعته وكنھه .فھو يجھل كيف يموت؟
ضا!! وكل
وكيف تخرج روحه من جسده؟ كما أن ما وراء الموت ھو شيء مجھول أي ً
ھذه األسباب تخيف الكثيرين...
أما الذي يضمن – باإليمان مصيره بعد الموت ،فإنه ال يخافه مطلقًا بل يشتھيه ،شاع ًرا
أنه بالموت سيذھب إلى النعيم األبدي...
إنما يخاف الموت :القلب غير التائب ،أو المتعلق بحب العالم وما فيه من الشھوات ...نعم ،يخاف الموت من
ال يستعد له بالتوبة وبالعمل الصالح .وعكس ھذا :ال يخافه من ليست له في ھذه الدنيا يخشى أن يفقدھا .لذلك
حسنا قال القديس اوغسطينوس" :جلست على قمة العالم ،حينما أحسست في نفسي أنى ال أخاف شيئًا ،وال
اشتھى شيئًا".
وخوف الموت :إما يجعل اإلنسان يستعد له أو يھرب منه!
إذ أن الشيطان قد يستغل خوف اإلنسان من الموت ،فيلقى بضحيته في اتجاه عكسي :فيجعله يھرب من
الموت ،ومن سيرته وأخباره! وينھمك في مالذ الدنيا ،فال يسمع عن ھذا الموضوع المتعب!
ولألسف نجد مرضى في حالة خطرة وعلى حافة الموت ،يخدعھم أحباؤھم بأكاذيب وطمأنة زائفة!
ويشغلونھم بأحاديث وسمر ولھو ،لكي ينسوا سيرة الموت ،حتى يدھمھم الموت فجأة دون أن يستعدوا له!!
وأحيانًا يحصر خوف الموت ذھن المريض ،فينشغل بالموت وليس باالستعداد لألبدية!!
إن الذي يخاف الموت ،يخاف أيضًا من أسبابه ،كاألمراض ً
مثال.
فھو يرتعب من األمراض الخطيرة التي ال شفاء منھا .وكذلك يخاف من المرض عمو ًما ،ومن العدوى التي
تسببھا ،ويحاول أن يتجنبھا .وقد يحاول أن يتجنب الميكروبات بطريقة مبالغ فيھا! وينطبق عليه المثل القائل
"الناس من خوف المرض في مرض!".
الخوف من الناس وأذيّتھم:
* فيتخيل أن في الناس قوة يمكن أن تبطن به أو تتعبه أو تضيّع مستقبله ،أو تش ّوه سمعته فيعمل لھم ألف
حساب!
وقد يستغل الشيطان ھذا الخوف ،فيلقيه في الرياء والنفاق والتملق يكسب محبة ھؤالء ،أو يمنع أذيتھم عنه،
وشعاره المثل القائل" :أرضھم مادمت في أرضھم ،وحيّھم مادمت في حيھم".
المزيد في الصفحة التالية
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وھكذا يجرفه التيار فيسيرّه الخوف ،وليس الضمير!!
* ومن ھذا النوع من يخاف كل من ھو أقوى منه ،أو من يخاف رؤسائه في العمل وبطشھم
* ومنھم من له أخطاء جسيمة ،وتجاوزات ضد القانون واألخالق .ويخاف الذين يقدرون على كشفه ويسببّون
له فضيحة!
* أو يخاف أن يفقد من ھو مصدر متعته وشھواته!
دار على شمعتك لئال تنطفئ"...
* وھناك من يخافون حسد الناس ،ويسيرون بالمثل القائلِ " :
* أو من يخافون من ينشغلون بالسحر ،أو ما يسمونه "ال َع َمل"!
حقًا ،ما أكثر الذين حطمھم الشيطان بالخوف ،وكان إيمانھم من الداخل ،أضعف بكثير من المخاوف التي تأتى
من الخارج!
إن الذي يخاف من الناس ،يقوى ھم عليه ،إذ يدركون أنه غير قادر عليھم ،فيقدرون ھم عليه أو يستمرون في
تخويفھم له!
وفى خوفه منھم ،يخضع لھم باألكثر .وفي خضوعه لھم ،يزداد إيذاؤھم له ،وتدور الدائرة ھكذا...
الخوف من الشيطان ،ومن التجارب:
ال تخف من الشيطان ،إذ ال قوة له على اإلنسان المؤمن ...ذلك أن نعمة ﷲ التي تسندك ،ھي أقوى من
تعط للشيطان قدرًا فوق قدره ،وال تخف منه فوق ما ينبغي ...وكل ما
الشيطان إن أراد أن يحاربك ...إذن ال ِ
يلزمك في محاربات الشياطين ،ھو الحرص منھم وليس الخوف
أما عن التجارب ،فاعلم أن ﷲ ال يسمح بأن تّجرّب فوق ما تطيق...

داع إذن لھذا الخوف الوھمي بال
ينبغي أن يكون عند اإلنسان أن ﷲ يحميه ويرعاه .فال ٍ
سبب!
إن اإليمان بقوة ﷲ الحافظة ،ھو يحمى اإلنسان من كل خوف.

إعداد نادر عبد االمير
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كلمات من ذھب
اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻮف اﻟﺬل ﰲ ذل.
اﻟﺨﻮف أﺑﻮ اﻷﺧﻼق.
ﻣﻦ ﻳﺨﺎف ﷲ ﻓﻼ ﺗﺨﺎف ﻣﻨﻪ.
أﺣﻘﺮ اﻻﺣﱰام ﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﲆ ﺧﻮف.
اﻟﺨﻮف ﻳﺘﺒﻊ اﻟﺠﺮميﺔ ،وﻫﺬا ﻫﻮ ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ.
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﺎف ﻻ ﻳﺨﺎﻓﻪ اﻟﻨﺎس.
ﻟﻠﺨﻮف ﻇﻞ ﻛﺒري ﻟﻜﻨﻪ ﺻﻐري اﻟﺤﺠﻢ.
اﻟﺨﻮف ﻫﻮ ﻓﻜﺮ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ.
دامئﺎً ﻗﻢ مبﺎ ﺗﺨﴙ أن ﺗﻔﻌﻠـﻪ.
ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺘﻐﻴري ﻫﻮ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف.
ﻻ ﳾء ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺨﻮف وإمنﺎ ﺗﻔﻬﻤﻪ.
ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻌامل ﻟﻠﺨﻮف ﻟﻜﻦ ﻻ اﺳﺘﻌامل ﻟﻠﺠنب.

علي بن أبي طالب

فريدريش نيتشه

مثل عربي

البير كامو

فولتير

مثل عربي

روث جندلر

ألبرت ھوبارد

رالف والدو إيمرسون

روسان كاش

مدام كوري

مھاتما غاندي
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أﻛﱪ ﻋﺎﺋﻖ ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻫﻮ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ.

سفين غوران إريكسون

اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻔﺸﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.

فردريك سميث

ﻧﻌﺮف ﰲ أﻋامﻗﻨﺎ أن اﻟﻮﺟﻪ اﻷﺧﺮ ﻟﻠﺨﻮف ﻫﻮ اﻟﺤﺮﻳﺔ.

مارلين فيرغسون

اﻟﺨﻮف ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻏﺮﺑﺎء رﻏﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﺻﺪﻗﺎء.

شيرلي مكلين

ﺌﻤﺖ اﻟﺨﻠﻮ ْد.
ﺧﻮف اﻟﻔﻨﺎ ِء  ...وﻟﻮ ُد ْﻣ َﺖ ﺣ ﱠﻴﺎ َﺳ َ
ِ
ﺗ َ ﱠَﱪ ْﻣ َﺖ
ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ َ
أﻧﺖ ﺗﻘﺘﻞ ﺣﻠﻤﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺨﻮﻓﻚ ﺑﺄن ﻳﺘﻔﻮق ﻋﲆ إميﺎﻧﻚ.

أبو القاسم الشابي

ماري مانين موريسي

ﻳﺠﺐ ﻟيك ﺗﻨﺠﺢ أن ﺗﻜﻮن رﻏﺒﺘﻚ ﰲ اﻟﻨﺠﺎح أﻛﱪ ﻣﻦ ﺧﻮﻓﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﺸـﻞ.

بيل كوسبي

اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺤﺐ ﺧﻮف ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﳌﻮت.
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻬﺰم ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﺧﻮﻓﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم مل ﻳﻌﺮف ﻃﻌﻢ اﻟﺤﻴﺎة.

براتراند راسل

رالف والدو إيمرسون

ﻣﻦ ﻳﺘﴫف ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺨﻮف ﻳﻈﻞ ﺧﺎﺋﻔﺎً و ﻣﻦ ﻳﺘﴫف ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻳﺘﻄﻮر.
ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺨﻮف  ،وإمنﺎ اﻟﺤﻜﻢ أن ﻫﻨﺎك ﳾء أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف.
ﻛﺜريون ﻗﺴﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ إﱃ ﻗﺴﻤني ؛ ﻗﺴﻢ ﻳﻨﺪم ﻋﲆ اﳌﺎﴈ وﻗﺴﻢ ﻳﺨﺎف ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

روجر فريتس

أمبروسي ريدمون

فولتون أورسلر

اﻟﺨﻮف ﻫﻮ اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎﳼ ﻟﻠﺨﺮاﻓﺎت ،وأﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺴﻮة ،ﻟﺬا ﻓﺎﻻﻧﺘﺼﺎر ﻋﲆ اﻟﺨﻮق ﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺤﻜﻤﺔ.

برتراند راسل
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مقالة العدد
الخوف في الكتاب المقدس
يشير الكتاب المقدس إلى نوعين معينين من الخوف .النوع األول مفيد ويجدر بنا
تشجيعه .أما النوع الثاني فھو مؤ ٍذ ويجب التغلب عليه .النوع األول ھو مخافة الرب .
ھذا النوع من الخوف ال يعني بالضرورة الشعور بالرعب من شيء ما .بل ھو نوع من
التبجيل ومھابة <؛ أي إحترام سلطانه ومجده .وھو أيضا ً اإلحترام الواجب لغضبه
أيضا ً .بكلمات أخرى فإن مخافة < تعني اإلدراك الكامل لمن ھو < وھذا يأتي عن
طريقة معرفة < ومعرفة صفاته.
إن مخافة الرب تجلب معھا الكثير من البركات والفوائد .إنھا رأس الحكمة وتقود إلى الفھم الصحيح )مزمور
 ( 10 :111األغبياء فقط يكرھون الحكمة والتأديب )أمثال  .(7 :1وأكثر من ھذا فإن مخافة الرب تقود إلى
الحياة والراحة والسالم والرضى )أمثال ). 23 :19ھي النبع والحياة )أمثال ) 27 :14وھي توفر لنا األمن
واألمان )أمثال ).26 :14
ھكذا نرى كيف يجب أن نشجع مخافة الرب .ولكن النوع الثاني من الخوف المذكور في الكتاب المقدس ھو
غير مفيد على اإلطالق .ھذا ھو "روح الخوف" المذكور في  2تيموثاوس " 7 :1فإن ﷲ لم يعطنا روح الجبن،
بل روح القوة والمحبة والبصيرة".
ولكن أحيانا ً نشعر بالخوف ،أحيانا ً يغلبنا "روح الخوف" ھذا ،ولكي نتغلب عليه عينا أن نثق في ﷲ ونحبه
بالكامل" .ليس في المحبة أي خوف .بل المحبة الكاملة تطرد الخوف خارجا ً .فإن الخوف يأتي من العقاب .
والخائف ال تكون محبة ﷲ قد إكتملت فيه 1) ".يوحنا ). 18 :4ل يوجد أحد كامل ،ﷲ يعرف ھذا األمر .لھذا
ق ﱠدم لنا الكثير من التشجيع ضد الخوف في كل الكتاب المقدس .بداية من سفر التكوين وحتى سفر الرؤيا يذكرنا
ﷲ بأال نخاف.
مثال يشجعنا اشعياء " 10 :41ال تخف ألني معك .ال تتلفت حولك جزعا ً ألني إلھك ،أشددك وأعينك وأعضدك
بيمين بري ".أحيانا ما نخاف المستقبل وما قد يحمله لنا .ولكن يسوع يذكرنا أن ﷲ يھتم بطيور السماء فكم
بالحري يھتم بإحتياجات أوالده؟ "فال تخافوا إذن! أنتم أعز من عصافير كثيرة) ".متى : 31) 10إن ھذه اآليات
البسيطة تغطي أنواع متعددة من الخوف .ﷲ يقول لنا أال نخاف من الوحدة ،أو من الضعف ،أو من عدم
سماعنا ،أو من نقص الضروريات المادية .ھذا التوجيه يستمر في كل الكتاب المقدس ويغطي جوانب "روح
الخوف "المتعددة.
المزيد في الصفحة التالية
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يكتب كاتب المزامير في مزمور  11 :56قائالً" :على < توكلت فال أخاف .ماذا
يستطيع أن يصنعه بي اإلنسان؟ "ھذه شھادة رائعة عن قوة اإلتكال على < .فمھما
حدث ،سيظل كاتب المزمور واثق في < ألنه يعرف ويفھم مقدار قوة < .إن مفتاح
التغلب على الخوف إذاً ھو الثقة الكاملة والتامة في < .اإلتكال على < يعني رفض
اإلستسالم للخوف .فھو يعني اللجوء إلى < حتى في أحلك األوقات مع الثقة بأنه
يستطيع أن يصلح كل اآلمور .ھذه الثقة تأتي من معرفة أن < صالح .كما قال أيوب
في وسط أصعب التجارب المسجلة في الكتاب المقدس" :ھوذا يقتلني ،ال أنتظر شيئا ً".
)أي حتى إن قتلني ،ستظل ثقتي فيه( )أيوب (15 :13

عندما نتعلم كيف نثق في ﷲ لن نعود خائفين مما يقف أمامنا .سنكون مثل كاتب المزامير الذي قال:
"يبتھج جميع المتكلين عليك .إلى األبد يترنمون ،ألنك تظللھم بحمايتك ،فيفرح بك الذين يحبون إسمك"
)مزمور (11 :5

عالي محسن
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رحلة حياة
نبي ﷲ يونس

ھو يونس بن متى بن ماثان بن رجيم بن ايناشاه بن سليمان ،وجل ما أثبتوه أنه :يونس
بن متى ،ويسمى في الكتاب المقدس :يونان بن أمتاي .عاش حوالي القرن الثامن قبل
الميالد .وقد كتب يونس أو يونان النبي سفره بإرشاد من روح ﷲ .وقد دعاه ﷲ ليحمل
رسالة التوبة إلى مملكة أشور التي كانت عاصمتھا نينوى ،وھي المملكة التي قامت
بتدمير مملكة إسرائيل في سنة  722ق.م .عندما تسلم يونان الرسالة من ﷲ أبت عليه
روحه الوطنية أن يبشر بالخالص أُمة وثنية ،فحاول الھرب من ﷲ على ظھر سفينة،
ولكن بعد سلسلة أحداث طُ ِر َح يونان إلى أعماق البحر فابتلعه حوت .ثم ما لبث الحوت أن
لفظه عند شاطيء البحر .وأخيرا أذعن يونان إلى أمر الرب فانطلق إلى نينوى ليبشر
أھلھا بالخالص .بيد أن نجاحه ھناك وإقبال الناس على التوبة أثارا غضبه ،فلقنه ﷲ
درسا عمليا مستخدما مثال النبتة .لقد أشار العھد الجديد إلى قصة يونان واختباره في
بطن الحوت )متى  (4138 :12واستشھد بھا كرمز لدفن يسوع.
نجد خالصة موضوع ھذا الكتاب في ) (11 :4حيث عبر ﷲ عن محبته لكل الجنس البشري سواء كانوا من
بني إسرائيل أو من األمم .لم يكن في وسع يونان أن ي ُْخلِص الحب لشعب أشور ،غير أن ﷲ لم يشأْ لھم سوى
كل خير وخالص  ،لھذا أرسل لھم نبيا ليعرض عليھم التوبة فيحيون .كذلك ،يجسد ھذا الكتاب قوة ﷲ وتحكمه
بقوى الطبيعة
رحلة يونان النبي.
وصار قول الرب الى يونان بن أمتّاي قائال قم اذھب الى نينوى المدينة العظيمة وناد عليھا النه قد صعد شرّھم
امامي
فقام يونان ليھرب الى ترشيش من وجه الرب فنزل الى يافا ووجد سفينة ذاھبة الى ترشيش فدفع اجرتھا ونزل
فيھا ليذھب معھم الى ترشيش من وجه الرب
فارسل الرب ريحا شديدة الى البحر فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر .فخاف المالحون
وصرخوا كل واحد الى الھه وطرحوا االمتعة التي في السفينة الى البحر ليخفّفوا عنھم .واما يونان فكان قد نزل
الى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيال .فجاء اليه رئيس النوتية وقال له ما لك نائما .قم اصرخ الى الھك
عسى ان يفتكر االله فينا فال نھلك .وقال بعضھم لبعض ھلم نلقي قرعا لنعرف بسبب من ھذه البلية .فالقوا قرعا
فوقعت القرعة على يونان
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فقالوا له اخبرنا بسبب من ھذه المصيبة علينا .ما ھو عملك ومن اين اتيت .ما ھي ارضك ومن اي شعب انت.
فقال لھم انا عبراني وانا خائف من الرب اله السماء الذي صنع البحر والبر .فخاف الرجال خوفا عظيما
وقالوا له لماذا فعلت ھذا .فان الرجال عرفوا انه ھارب من وجه الرب النه اخبرھم .فقالوا له ماذا نصنع بك
ليسكن البحر عنا .الن البحر كان يزداد اضطرابا .فقال لھم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم
النني عالم انه بسببي ھذا النوء العظيم عليكم ولكن الرجال جذفوا ليرجّعوا السفينة الى البر فلم يستطيعوا الن
البحر كان يزداد اضطرابا عليھم .فصرخوا الى الرب وقالوا آه يا رب ال نھلك من اجل نفس ھذا الرجل وال
تجعل علينا دما بريئا النك يا رب فعلت كما شئت .ثم اخذوا يونان وطرحوه في البحر فوقف البحر عن
ھيجانه .فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا .واما الرب فاع ّد حوتا
عظيما ليبتلع يونان .فكان يونان في جوف الحوت ثالثة ايام وثالث ليال

فصلى يونان الى الرب الھه من جوف الحوت وقال .دعوت من ضيقي الرب فاستجابني.
صرخت من جوف الھاوية فسمعت صوتي .النك طرحتني في العمق في قلب البحار.
فاحاط بي نھر .جازت فوقي جميع تيّاراتك ولججك .فقلت قد طردت من امام عينيك.
ولكنني اعود انظر الى ھيكل قدسك .قد اكتنفتني مياه الى النفس .احاط بي غمر .التفّ
عشب البحر براسي .نزلت الى اسافل الجبال .مغاليق االرض عل ّي الى االبد .ثم اصعدت
من الوھدة حياتي ايھا الرب الھي .حين اعيت ف ّي نفسي ذكرت الرب فجاءت اليك صالتي
الى ھيكل قدسك .الذين يراعون اباطيل كاذبة يتركون نعمتھم .اما انا فبصوت الحمد اذبح
لك واوفي بما نذرته .للرب الخالص.
وأمر الرب الحوت فقذف يونان الى البر.
ثم صار قول الرب الى يونان ثانية قائال قم اذھب الى نينوى المدينة العظيمة وناد لھا المناداة التي انا مكلّمك
بھا.
فقام يونان وذھب الى نينوى بحسب قول الرب .اما نينوى فكانت مدينة عظيمة ّ مسيرة ثالثة ايام .فابتدأ
يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد اربعين يوما تنقلب نينوى.
فآمن اھل نينوى با ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرھم الى صغيرھم .وبلغ األمر ملك نينوى فقام عن
كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد ونودي وقيل في نينوى عن امر الملك وعظمائه
قائال ال تذق الناس وال البھائم وال البقر وال الغنم شيئا .ال ترع وال تشرب ماء .وليتغط بمسوح الناس والبھائم
ويصرخوا الى ﷲ بشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في ايديھم .لعل ﷲ يعود ويندم
ويرجع عن حمو غضبه فال نھلك.
فلما رأى ﷲ اعمالھم انھم رجعوا عن طريقھم الرديئة ندم ﷲ على الشر الذي تكلم ان يصنعه بھم فلم يصنعه.
فغ ّم ذلك يونان غ ّما شديدا فاغتاظ وصلى الى الرب وقال آه يا رب أليس ھذا كالمي اذ كنت بعد في ارضي.
لذلك بادرت الى الھرب الى ترشيش الني علمت انك اله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم
على الشر .فاآلن يا رب خذ نفسي مني الن موتي خير من حياتي .فقال الرب ھل اغتظت بالصواب.
المزيد في الصفحة التالية
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وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه ھناك مظلّة وجلس تحتھا في الظل حتى يرى ماذا
يحدث في المدينة .فاع ّد الرب االله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظال على راسه لكي يخلّصه من غ ّمه.
ففرح يونان من اجل اليقطينة فرحا عظيما.
ثم اع ّد ﷲ دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست .وحدث عند طلوع الشمس ان ﷲ اع ّد
ريحا شرقية حارّة فضربت الشمس على راس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال موتي خير من حياتي.

فقال ﷲ ليونان ھل اغتظت بالصواب من اجل اليقطينة .فقال اغتظت بالصواب حتى
الموت .فقال الرب انت أشفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيھا وال ربّيتھا التي بنت ليلة
كانت وبنت ليلة ھلكت .أفال اشفق انا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيھا اكثر
من اثنتي عشرة ربوة من الناس الذين ال يعرفون يمينھم من شمالھم وبھائم كثيرة.
يونان 11 :4-1 :1
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شعر
ثالث قصائد عن الخوف
شكوى
أبو الصلت الداني
إنﱠي دعوتُكَ حينَ أجحفَ بي الردى
ْ
َ
الكلكل
تحت
فأغث فإني منهُ
ِ
ك َمـف َز ُ
خائف
ع كلﱢ عـا ٍن
فإلي َ
ٍ
قفل
ولدي َ
ك فُرجةُ ك ﱢل با ٍ
ب ُم ِ
قد طالت الشكوى وأقص ُر وقـ ِتھا
ـل
ُمو ٍد بك ﱢل تصب ٍﱡر وتجـ ﱡم ِ
ُعم ٌر يـمرﱡ وكربةٌ ما تنقضي
أب َد الزما ِن و ُغـ ّمةٌ ال تنجلي
آخـر
سخط ما لـه ُ ِمن
وزمان
ٍ
ٍ
ورجا ُء عف ٍو ما لـه ِمن أولﱢ
كم ذا التغاف ُل عن ولـيﱢ َ
ك وحدهُ
واألم ُر يخر ُج دون ك ﱢل مؤ ﱠم ِل
صيحة خوف من قلب السجن
ھاشم بن عبد العزيز
أزورك ُمطبـ ٌ
ق
وإني عداني أن
ِ
وبابٌ منيـ ٌع بالحديد ُمضـبﱠبُ
ْ
فإن تعجبي يا "عاج" مما أصابني
ففي ريب ھذا
الدھر ما يُتعجﱠبُ
ِ
ُ
أبـيت ِبغ ﱢمھا
وفي النفس أشيا ٌء
كأنﱢي على جـمر الغضا أتقلﱠبُ
المزيد في الصفحة التالية
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كنت قادراً
األمر ْإذ ُ
ُ
تركت رشا َد
ِ
فالقيت الذي ُ
ُ
علي ِه
كنت أرھبُ
خوف ورجاء
اإلمام السھيلي
يا من يرى ما في الضمير ويسم ُع
أنت ال ُم َع ﱡد لكل ما يُتوق ُع
يا من يُرجﱠى للشدائد كلھا
يا من إليه المشتكى والمفز ُع
يا من خزائن ملكه في قول كن
امنن فإن الخير عندك أجم ُع
ما لي سوى فقري إليك وسيلة
فباالفتقار إليك فقري أدف ُع
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة
فلئن ر ُ
ُددت فأي باب أقر ُ
ع
ومن الذي أدعو وأھتف باسمه
إن كان فضلك عن فقيرك يُمن ُع
حاشا لجودك أن تقنط عاصيا
الفضل أجزل والمواھب أوس ُع
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قصة من الواقع
اإليمان دواء الخوف
حدث إن كان رجالن في طريقھما إلى أقاصي غرب أوربا .وكان أحدھما غير مؤمن
واآلخر مسيحيًا مؤمنًا .وإذ استدعى سفرھما وقتًا متأخ ًرا من الليل وجدا نفسيھما في
برية موحشة .وبعد عناء كبير رأيا بيتًا حقي ًرا وحيدًا فقصداه .وحين وصاله استأذنا من
صاحبه فسمح لھما بالدخول .وكان يقطن ھذا البيت رجل مسنّ  ،حنكته التجارب ،مع
زوجته وابنيه ،وقد لفحتھم الشمس وظھرت عليھم مالمح الخشونة.
أظھر صاحب ھذا البيت المتواضع من كرم الضيافة والترحيب بالضيوف اكثر مما ينتظر ،مما دعى الى
تسرب الشك إلى قلب الضيفين والخوف من مكيدة تُدبّر ،خصوصًا وان ھذا المكان ال يصلح إال لقطّاع
الطرق.
اغتنم الرجالن فرصة غياب صاحب البيت لبرھة قصيرة ،فح ّدث ك ٌل منھما رفيقه عما ينتابه من الخوف،
واتفقا على إحكام غلق الباب المؤدي إلى مكان نومھما الذي خصص لھما بينما يتناوبان الحراسة حتى
الصباح .وقبل أن يستأذنا للنوم قال صاحب البيت :لقد تعودت منذ شبابي أن استودع نفسي وعائلتي بين يدي
ﷲ قبل الذھاب إلى الفراش ،واني ما زلت أقوم بھذا العمل ،وإذا لم يكن لدى ضيوفنا ما يمنع فلنبدأ اآلن".
ابتھج المؤمن المسيحي فرحًا ألنه وجد في مثل ھذا المكان النائي من يحب كلمة ﷲ ويقرؤھا وحتى الغير
مؤمن لم يستطع أن يخفي رضاه بھذا االقتراح.

ً
فصال من فصوله ثم صلى معترفًا بصالح ﷲ
فأخذ الرجل العجوز كتابه المقدس وقرأ
ً
سائال غفرانه وإرشاده ونعمته وخالصه باستحقاق كفارة دم المسيح،
وطلب حمايته
وصلى من اجل ضيفيه حتى ينجح الرب طريقھما ويجدا خالصھما باإليمان في المسيح
يسوع لتكون نھاية حياتھما في السماء.
ذھب الضيفان إلى حجرتھما وحسب اتفاقھما كان من نصيب الغير مؤمن أن يسھر أوال بينما ينام المسيحي
نو ًما خفيفًا خوفًا من ھجوم مفاجئ ،ولكن األخير تمدد بارتياح ولف نفسه بغطائه الكبير واستعد للنوم كأنه ال
يشعر بأي خطر .إال إن صديقه ذ ّكره بما اتفقا عليه وسأله كيف أضاع خوفه .فأجابه بكل صراحة معترفًا بأنه
لم يشعر باطمئنان في الجانب الشرقي من أوربا حيث المدينة والعمران مثلما شعر في ھذا المكان من الغابة
حيث قرئ اإلنجيل بمثل ما قرأه الرجل وحيث قُ ًد َمت الصالة بمثل ما قَ ّد َمھا.
عزيزي القارئ .لقد قرأت كم كان إيمان صاحب البيت بمخلصه الرب يسوع المسيح معطيًا راحة تامة لھذين
الرجلين حتى انه نزع خوفھما وأعطاھما نو ًما ھادئًا في تلك الليلة وسط الغابة .فكم يكون إذا تأثير اإليمان
وفعله بالنسبة لإلنسان المؤمن نفسه! ؟
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أخي :كن صريحًا مع نفسك .أال يوجد في حياتك خوف من ھول األبدية التي تنتظرك؟ أال ينتابك الھلع أمام
خطر الموت الذي يھدد حياتك وقد يأتيك في أية لحظة؟ فما ھو موقفك من ھذا العدو المخيف؟ لك حق ان
تخاف كثيرًا جدًا ألن ﷲ يقول "وأما غير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة وعبدة االوثان وجميع الكذبة
فنصيبھم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي ھو الموت الثاني" ،ألنه مكتوب ايضًا في الكتاب المقدس:
ضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة" .لكن ان أردت ان تنجو من مخاوف دينونة ﷲ التي
" ُو ِ
تنتظرك بعد الموت إن لم تأخذ خالص المسيح فما عليك إال أن تعرف نفسك أنك خاطئ أثيم أمام قداسة ﷲ
المطلقة ،وأن خطاياك ھي التي تسبب لك الخوف من الموت ومواجھة ﷲ القدوس العادل .وھذا ما حصل
الول إنسان ،الذي ھو آدم ،عندما تعدى وصية ﷲ اختبأ من وجه الرب اإلله في وسط شجر الجنة .ثم تتوب
عن خطاياك وتؤمن أن يسوع المسيح ابن ﷲ الوحيد قد أخذ مكانك على الصليب وحمل عنك قصاص
خطاياك أمام عدالة ﷲ وذلك بموته وقيامته في اليوم الثالث حسب كتاب ﷲ المقدس.

يسوع وحده يستطيع ان يخلصك من الخطية وينزع الخوف من قلبك ويعطيك الحياة
األبدية وذلك حسب وعده الصادق" :الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كالمي ويؤمن
بالذي أرسلني فله حياة أبدية وال يأتي الى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة".

آ خر صفحة قصة من الواقع
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نفحات صوفية
بيان حقيقة الخوف
من كتاب "إحياء علوم الدين" لإلمام أبي حامد الغزالي
اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب وإحتراقه بسبب توقع مكروه في اإلستقبال وقد ظھر ھذا في بيان حقيقة
الرجاء ومن أنس با وملك الحق قلبه وصار ابن وقته مشاھدا لجمال الحق على الدوام لم يبق له التفات إلى
المستقبل فلم يكن له خوف وال رجاء بل صار حاله أعلى من الخوف والرجاء فإنھما زمانان يمنعان النفس
عن الخروج إلى رعوناتھا وإلى ھذا أشار الواسطي حيث قال الخوف حجاب بين ﷲ تعالى وبين العبد وقال
أيضا إذا ظھر الحق على السرائر ال يبقى فيھا فضلة لرجاء وال لخوف وبالجملة فالمحب إذا شغل قلبه في
مشاھدة المحبوب بخوف الفراق كان ذلك نقصا في الشھود وإنما دوام الشھود غاية المقامات ولكنا اآلن إنما
نتكلم في أوائل المقامات فنقول حال الخوف ينتظم أيضا من علم وحال وعمل أما العلم فھو العلم بالسبب
المفضى إلى المكروه وذلك كمن جنى على ملك ثم وقع في يده فيخاف القتل مثال ويجوز العفو واإلفالت ولكن
يكون تألم قلبه بالخوف بحسب قوة عليه باألسباب المفضية إلى قتله وھو تفاحش جنايته وكون الملك في نفسه
حقودا غضوبا منتقما وكونه محفوفا بمن يحثه على اإلنتقام خاليا عمن يتشفع إليھم في حقه وكان ھذا الخائف
عاطال عن كل وسيلة وحسنة تمحو أثر جنايته عند الملك فالعلم بتظاھر ھذه األسباب سبب لقوة الخوف وشدة
تألم القلب وبحسب ضعف ھذه األسباب يضعف الخوف وقد يكون الخوف ال عن سبب جناية قارفھا الخائف
بل عن صفة المخوف كالذي وقع في مخالب سبع فإنه يخاف السبع لصفة ذات السبع وھي حرصه وسطوته
على اإلفتراس غالبا وإن كان إفتراسه باإلختيار وقد يكون من صفة جبلية للمخوف منه كخوف من وقع في
مجرى سيل أو جوار حريق فإن الماء يخاف ألنه بطبعه مجبول علٮالسيالن واإلعراق وكذا النار على
اإلحراق فالعلم بأسباب المكروه ھو السبب الباعث المثير إلحراق القلب وتألمه وذلك اإلحراق ھو الخوف
فكذلك الخوف من ﷲ تعالى تارة يكون لمعرفة ﷲ تعالى ومعرفة صفاته وأنه لو أھلك العالمين لم يبال ولم
يمنعه مانع وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي وتارة يكون بھما جميعا وبحسب معرفته
بعيوب نفسه ومعرفته بجالل ﷲ تعالى واستغنائه وأنه ال يسئل عما يفعل وھم يسئلون فتكون قوة خوفه
فأخوف الناس لربه أعرفھم بنفسه وبربه ولذلك قال صلى ﷲ عليه وسلم أنا أخوفكم  حديث أنا أخوفكم 
أخرجه البخاري من حديث أنس وﷲ إني ألخشاكم  وأتقاكم له وللشيخين من حديث عائشة وﷲ إني ألعلمھم
با وأشدھم له خشية وكذلك قال ﷲ تعالى إنما يخشى ﷲ من عباده العلماء ثم إذا كملت المعرفة أورثت جالل
الخوف وإحتراق القلب ثم يفيض أثر الحرقة من القلب على البدن وعلى الجوارج وعلى الصفات أما في البدن
فبالنحول والصفار والغشية والزعقة والبكاء وقد تنشق به المرارة فيفضى إلى الموت أو يصعد إلى الدماغ
فيفسد العقل أو يقوى فيورث القنوط واليأس وأما في الجوارح فبكفھا عن المعاصي وتقييدھا بالطاعات تالفيا
لما فرط وإستعدادا للمستقبل ولذلك قيل ليس الخائف من يبكى ويمسح عينيه بل من يترك ما يخاف أن يعاقب
عليه وقال أبو القاسم الحكيم من خاف شيئا ھرب منه ومن خاف ﷲ ھرب إليه وقيل لذي النون متى يكون
العبد خائفا قال إذا نزل نفسه منزلة السقيم الذي يحتمى مخافة طول السقام وأما في الصفات فبأن يقمع
الشھوات ويكدر اللذات فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروھة كما يصير العسل مكروھا عند من يشتھيه
إذا عرف أن فيه سما فتحترق الشھوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويحصل في القلب الذبول والخشوع والذلة
واإلستكانة ويفارقه الكبر والحقد والحسد بل يصير مستوعب الھم بخوفه والنظر في خطر عاقبته
المزيد في الصفحة التالية
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فال يتفرغ لغيره وال يكون له شغل إال المراقبة والمحاسبة والمجاھدة والضنة باألنفاس واللحظات مؤاخذة
النفس بالخطرات والخطوات والكلمات ويكون حاله حال من وقع في مخالب سبع ضار ال يدري أنه يغفل عنه
فيفلت أو يھجم عليه فيھلك فيكون ظاھره وباطنه مشغوال بما ھو خائف منه ال متسع فيه لغيره ھذا حال من
غلبه الخوف واستولى عليه وھكذا كان حال جماعة من الصحابة والتابعين وقوة المراقبة والمحاسبة
والمجاھدة بحسب قوة الخوف الذي ھو تألم القلب وإحتراقه وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجالل ﷲ
وصفاته وأفعاله وبعيوب النفس وما بين يديھا من األخطار واألھوال وأقل درجات الخوف مما يظھر أثره في
األعمال أن يمنع عن المحظورات ويسمى الكف الحاصل عن المحظورات ورعا فإن زادت قوته كف عما
يتطرق إليه إمكان التحريم فيكف أيضا عما ال يتيقن تحريمه ويسمى ذلك تقوى إذ التقوى أن يترك ما يريبه
إلى ما ال يريبه وقد يحمله على أن يترك ما ال بأس به مخافة ما به باس وھو الصدق في التقوى فإذا انضم
إليه التجرد للخدمة فصار ال يبنى ماال يسكنه وال يجمع ما ال يأكله وال يلتفت إلى دنيا يعلم أنھا تفارقه وال
يصرف إلى غير ﷲ تعالى نفسا من أنفاسه فھو الصدق وصاحبه جدير بأن يسمى صديقا ويدخل في الصدق
التقوى ويدخل في التقوى الورع ويدخل في الورع العفة فإنھا عبارة عن اإلمتناع عن مقتضى الشھوات
خاصة فإذن الخوف يؤثر في الجوارح بالكف واإلقدام ويتجدد له بسبب الكف اسم العفة وھو كف عن مقتضى
الشھوة وأعلى منه الورع فإنه أعم ألنه كف عن كل محظور وأعلى منه التقوى فإنه اسم للكف عن المحظور
والشبھة جميعا ووراءه اسم الصديق والمقرب وتجرى الرتبة اآلخرة مما قبلھا مجرى األخص من األعم فإذا
ذكرت األخص فقد ذكرت الكل كما أنك تقول اإلنسان إما عربي وإما عجمي والعربي إما قرشي أو غيره
والقرشي إما ھاشمي أو غيره والھاشمي إما علوي أو غيره والعلوي إما حسنى أو حسيني فإذا ذكرت أنه
حسنى مثال فقد وصفته بالجميع وإن وصفته بأنه علوي وصفته بما ھو فوقه مما ھو أعم منه فكذلك إذا قلت
صديق فقد قلت إنه تقي وورع وعفيف فال ينبغي أن تظن أن كثرة ھذه األسامي تدل على معان كثيرة متباينة
فيختلط عليك كما اختلط على من طلب المعاني من األلفاظ ولم يتبع األلفاظ المعاني فھذه إشارة إلى مجامع
معاني الخوف وما يكتنفه من جانب العلو كالمعرفة الموجبة له ومن جانب السفل كاألعمال الصادرة منه كفا
وإقداما.

آ خر صفحة نفحات صوفية
للمزيد من الكتابات الصوفية زورا صفحة نفحات صوفية بموقع "عشاق ﷲ"
www.ushaaqallah.com

www.ushaaqallah.com

صفحة الختام
المزمور 27
الرب نوري و خالصي ممن اخاف الرب حصن حياتي ممن ارتعب
عندما اقترب الي االشرار ليأكلوا لحمي مضايقي و اعدائي عثروا و سقطوا
ان نزل علي جيش ال يخاف قلبي ان قامت علي حرب ففي ذلك انا مطمئن
واحدة سألت من الرب و اياھا التمس ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي لكي انظر الى جمال الرب و اتفرس
في ھيكله
ألنه يخبئني في مظلته في يوم الشر يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني
و االن يرتفع راسي على اعدائي حولي فاذبح في خيمته ذبائح الھتاف اغني وأرنم للرب
استمع يا رب بصوتي ادعو فارحمني و استجب لي
لك قال قلبي قلت اطلبوا وجھي وجھك يا رب اطلب
ال تحجب وجھك عني ال تخيب بسخط عبدك قد كنت عوني فال ترفضني و ال تتركني يا اله خالصي
ان ابي و امي قد تركاني و الرب يضمني
علمني يا رب طريقك و اھدني في سبيل مستقيم بسبب اعدائي
ال تسلمني الى مرام مضايقي ألنه قد قام علي شھود زور و نافث ظلم
لوال انني امنت بان ارى جود الرب في ارض االحياء
انتظر الرب ليتشدد و ليتشجع قلبك و انتظر الرب
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