
الرساِشـالة العةر 
 

  رروخَوفُ البشَوخَوفُ البشَ.. ..  اهللا اهللاوفُوفُــخَخَ
 

(Arabic - The fear of God and the fear of man) 
 

 "وخَوفُ البشروخَوفُ البشر.. ..  اهللا اهللاوفُوفُــخَخَ": هوعوضم موا اليحديثنَ.. أحباِئى
 

 .د األولدأ العقرابع نَاح الرحى األصلوك الثاِن سفر المنوِم
 

"وصوصرإإ  ::نبياء قائلةنبياء قائلة األ األىىيشع امرأة من نساء بنيشع امرأة من نساء بنللأألى لى إإ  تْتْخَخَرن عبدىىك زوجك زوجن عبدقد م نت تَنت تَأأ و و....!!اتَاتَ قد معلمأأ  علمنن  
عبدك كان يخافُك كان يخافُعبدالرب الرب ....فأتى الم ليأخذ ولد ليأخذ ولدىىرابراب فأتى الم ىىله ع له ع ببددي١""..!!نني   

 
 نا من األخطار خلقها اهللا فين.. الخوفَ غريزة من غرائز اإلنسانإنبها أنفس التى تصادفنا فى ا لنحمى 

 لنحيا ..نفسية وروحية نستخدم ما وهبنا اهللا من قدراٍت عقلية وجسدية و.. والخوفُ يجعلنا حذرين..لحياةرة امسي
 كغريزة حب االستطالع وغريزة البحِث ..خوف شأنها شأن سائر الغرائز فينا وغريزة ال..سالمين آمنين من األذى

 ..نافع إذا أحسنّا استخدامه.. والغريزة سالح ذو حدين. .عن الطعام وغريزة الدفاع عن النفس والغريزة الجنسية
 كى تسير أى  الزمان..للقرار الحكيم واإلرادة المنفذة مدبر الإن العقَل و..استخدامه ويعود علينا بالضرر إذا أسأنا

أصبح السلوك شاذاً .. ى مسارها الطبيع الموجودة فيناحدى هذه الغرائز فإن غيرتْ إ..غريزٍة فى مسارها القويم
 . وعلى مجتمِعنا بأسرِه بل على كياِننا األسرىليست على حياتنا كأفراٍد وحسب. . والعواقب وخيمةوخطيراً

 

 ففى سفر .. ال بد أن نرجع إلى كلمِة اهللا..الذى هو بمثابة حماية ووقاية لناولكى نعرفَ معنى الخوف  
"افة الربافة الربأن رأس الحكمِة مخأن رأس الحكمِة مخ": المزامير نقرأ

 والتقوى هى حرص العبِد على .. وخوفُ اهللا معناه تقوى اهللا..٢
دعى لقائِد مائة ي  صفات طيبة نقرأ عن..وفى سفر األعمال األصحاح العاشر. .طاعِة اهللا وعمل ما يرضيه

"وهو تقى وخائفُ اهللا مع جميع بيتهوهو تقى وخائفُ اهللا مع جميع بيته": إذ مكتوب ..كرنيليوس
 ففى سفر ..الشرإن خوفَ اهللا معناه كراهية  ..٣

األمثال األصحاح الثامن مكتوب :"الشر غْضب مخافة الربالشر غْضب مخافة الرب"
 فرجُل اهللا بالتالى يرى الشر  وألن اَهللا يبغض الشر..٤

  معطٌل بل ألنه..يتحاشاه خائف اهللا يبغض الشر ويحيد عنه بل وكّل تقى. .الشر  اهللالعين التى بها يرىبنفس 
لعمل اهللام روبا.. دمإإ": ارخةلعودِة إلى قصِة المرأةَ التى جاءت إلى أليشع صن عبدأأ و و.. قد مات قد ماتىىك زوجك زوجن عبدنت تعلمنت تعلم  
لم  من شكوى المرأة أن زوجها يتضح لنا.. "ننييددبب له ع له عىى ليأخذ ولد ليأخذ ولدىىرابراب فأتى الم فأتى الم.... الرب الرب كان يخافُ كان يخافُكك عبد عبدننأأ

:  فهى تخاطب رجَل اهللا أليشع قائلة!يها شيئاً عظيماًدولول  أن زوجها ترك لهاأيضاً يتضح ويترك ماالً لتسديِد الدين
"وأنت تعلمزوجها؟.. "وأنت تعلم ها تقول.. ماذا يعلم رجُل اهللا أليشع عنعأأوو": لنسمنت تعلمأأ  ....نت تعلمننعبد ك كان يخافُك كان يخافُ عبد  الربالرب". 
 

انت مخافة كلقد  و.. اهللا يخافُكان  زوجهاترك سيرة عِطرة وهى أن..  أعظم حقاً ترك زوجها ما هو 
ليس ليس " : فقالت."؟ البيت البيتىى ماذا لك ِف ماذا لك ِفىىخبرينخبرينأأ. . صنع لكصنع لكأأماذا ماذا " :ليشعأقال لها لقد ف. اهللا مفتاحاً لكنز زاخر بالبركة

 جميع  جميع  عنِد عنِدنن خارج ِم خارج ِمننوعية ِموعية ِمأأ لنفسك  لنفسك ىى استعير استعيرىىاذهباذهب" : فقال.."ال دهنة زيتال دهنة زيتإإ البيت  البيت ىىء ِفء ِفىىلجاريتك شلجاريتك ش
 في جميع هذه  في جميع هذه ىىبب وص وص....ك وعلى بنيكك وعلى بنيك الباب على نفِس الباب على نفِسىى واغلق واغلقىى ثم ادخل ثم ادخل....ىى ال تقلل ال تقلل....وعية فارغةوعية فارغةأأ  ....ككجيراِنجيراِن

وعية وعية مون لها األمون لها األ فكانوا هم يقد فكانوا هم يقد....ها وعلى بنيهاها وعلى بنيها على نفِس على نفِسغلقت البابغلقت البابأأ فذهبت من عنده و فذهبت من عنده و.... وما امتأل انقليه وما امتأل انقليه....وعيةوعيةاألاأل
وهي تصوهي تصبب"..وعية قالت البنهاا امتألت األ ولم: "قدأأ  ىىم لم لقديضا وعاءال يوجد ال يوجد " : فقال لها.."يضا وعاءبعدفوقف  فوقف .... وعاء وعاءبعد 

 ٥."!!ىى وبنوك بما بق وبنوك بما بقنِتنِتأأ  ىى وعيش وعيش.... دينك دينكىى واوف واوف الزيتَ الزيتَىى بيع بيعىىاذهباذهب" : اهللا فقال رجَل واخبرتْتتْأ ف.."!الزيتالزيت
                                                

   جيلجيلإلى اإلنإلى اإلن  استمعاستمع                  ،           ١: ٤ سفر الملوك الثانى ١
  ١٠: ١١١ سفر المزامير ٢
      ٢: ١٠ل  سفر األعما٣
                               ١٣: ٨ سفر األمثال ٤
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فمالك فمالك " نيدب له عيها ليأخذ ولدىرابأتى الميا خافت تلك اآلرملة أن مف . من يخاف اهللا ال يخاف الناسنإ 
ل ومن المرض ومن  من المستقباس بروح الخوف إن إبليس يمأل قلوب الن.."الرب حاٌل حوَل خائفيه وينجيهمالرب حاٌل حوَل خائفيه وينجيهم

 الصعبة وال إذا تعذر الحصول على االحتياجات المادية مفاجئاتمن يخاف اهللا ال يخاف الولكن  .الفقر ومن الموت
"ليس ألنّهليس ألنّهزوع زواإب و.." لمتقيه لمتقيه ع د المسيح لتالنجيل متى األصحاح العاشر تحذيرفهم لسيميِذه حتى ال يخافوا إذا صاد

   الذين يقتلون الجسد الذين يقتلون الجسدننوال تخافوا ِموال تخافوا ِم":  فلقد قاَل الرب.. أو إذا تربصوا لهم ليقتلوهم..ضيقٌ أو اضطهاد ِمن أعدائهم
ولكنولكنالنفس بل خافوا بالحربل خافوا بالحر  ....ن يقتلوهان يقتلوهاأأ ال يقدرون  ال يقدرون  النفسىأأ يقدر  يقدر ىى من الذ من الذىن يهلك النفسن يهلك النفسوالجسد ١." جهنم جهنمىى كليهما ِف كليهما ِف والجسد  

 

 عنه وال ذرية  عنه وال ذرية ىىديقا تخلديقا تخل ِص ِصررأأ   ولم ولم.... فتى وقد شختُ فتى وقد شختُكنتُكنتُ":  السابع والثالثينقال داود النبى فى مزموره 
له تلتمسةٌ!. !. ؟؟ المسيح المسيحمن سيفصلنا عن محبِةمن سيفصلنا عن محبِة":  إلى مؤمنى روميةالرسول وكتب بولس .." خبزاً خبزاًله تلتمسةٌأشدأأ  أشدمأأ   ضيقٌ ضيقٌممم  
اضطهادأأ  اضطهادممجوع أأ   جوعمعر عرم ىأأ  ىممخطر أأ   خطرمسيفٌ سيفٌم ....  كما هو مكتوبنا ِمنا ِمنّنّإإ  كما هو مكتوبنالنهار النهار كّل كّلجلك نماتُجلك نماتُأأ  ن ....  قد حغنم  غنم سبنا مثَلسبنا مثَلقد ح 

 وال مالئكة وال  وال مالئكة وال ....ه ال موت وال حياةه ال موت وال حياةنّنّأأ   متيقن متيقنىىنّنّإإفف  ....ناناحبحبأأنا بالذي نا بالذي  انتصار انتصار هذه جميعها يعظم هذه جميعها يعظمىىنا ِفنا ِفللذبح ولكنّللذبح ولكنّ
ن تفصلنا عن محبة ن تفصلنا عن محبة أأتقدر تقدر خرى خرى أأوال علو وال عمق وال خليقة وال علو وال عمق وال خليقة   ....مور حاضرة وال مستقبلةمور حاضرة وال مستقبلةأأ وال  وال ....رؤساء وال قواترؤساء وال قوات

 فقد جاء بإنجيل يوحنا األصحاح ..من يخاف اهللا ال يخاف من الهالك األبدىو .." فى المسيح يسوع ربنا فى المسيح يسوع ربناىىاهللا التاهللا الت
حد حد أأ وال يخطفها  وال يخطفها ....بدبدلى األلى األإإ تهلك  تهلك بدية ولنبدية ولنأأعطيها حياة عطيها حياة أأنا نا أأوو  ....ىىعرفها فتتبعنعرفها فتتبعنأأنا نا أأ و وىى تسمع صوت تسمع صوتىىخرافخراف": العاشر
٢."نا واآلب واحدنا واآلب واحد أ أ....ىىببأأن يخطف من يد ن يخطف من يد أأحد حد أأ وال يقدر  وال يقدر ....عظم من الكلعظم من الكلأأياها هو ياها هو إإ  ىىعطانعطانأأ  ىى الذ الذىىببأأ  ....ىىمن يدمن يد

   

 

 وهل من . وكيف يِصل إلى قلِب اإلنسان؟.ما ِعلة الخوف الذى هو ليس خوف اهللا؟: قد يسأل سائل 
غرياِت العالم الشرير  وإبليس مستغالً شهواِت الجسد وم..الخطية هى الِعلة:   باختصار أقول.وسيلٍة للتخلص منه؟

فمحبة اهللا إذا ..  فى قلِب الخاطئاإلحالُل وإلبداُلا والوسيلة للتخلص ِمن ذلك الخوف هى ..يخدع بها قلب اإلنسان
"وتطرح الخوفَ إلى خارجوتطرح الخوفَ إلى خارج" ..وصلت إلى القلِب تطهره وتنقيه

وخوفُ اهللا . .ألن النور والظلمة ال يجتمعان.. ٣
لقد صلب مع المسيح لصان واحد .. لتبدد ظالمه إذا رجع إلى اهللا لى قلب اإلنسان الخاطىهو أوُل شعاعٍة تصُل إ

:  قائالً فانتهره الثانى.."إن كنتَ أنتَ المسيح فخلّص نفسك وإياناإن كنتَ أنتَ المسيح فخلّص نفسك وإيانا": منهما كان يجدفُ على المسيح المصلوب قائال
تال هذه الشعاعة .. لك اللص دون اآلخر هى خوفُ اهللاأوُل شعاعٍة تصُل إلى قلِب ذ كانت ."!!؟؟ أنتَ تخاف اهللا أنتَ تخاف اهللاأوالأوال"

: المصلوبفقال ليسوع  ..فعرف أن المسيح رب..  وسطع النور فى بهائه أمام عينيه..فيض من النور مأل قلبه
 ."الحقّ أقوُل لك إنّك اليوم تكون معى فى الفردوسالحقّ أقوُل لك إنّك اليوم تكون معى فى الفردوس":  يسوع الربأجابه. " متى جئتَ فى ملكوتك متى جئتَ فى ملكوتكربرب  اذكرنى يااذكرنى يا"
 

 وتتمتع ..بك بخوِف اهللا وحدهليمتلئ قس  أمامك يسطع حين المسيح معرفة نورإن.. القارئى عزيز 
إنّك إذا قبلت الرب يسوع اآلن وتوجته ملكاً على  .. الخوف وعدم الشعور بالطمأنينةبغفران خطاياك التى هى علة

 ٤.وتضمن الحياة األبدية فى ملكوِتِه تحيا فى أمانسو  الذى يفوق كّل عقل"سالم اهللا العجيبسالم اهللا العجيب"ستختبر  عرش قلبك
 

.. يا من لك وحدك السيادة والسلطان.. أبانا السماوى: أدعوك أخى كى تشترك معى فى تلك الصالة 
سعدنى .. العجيب بسالِمكألتمتع  وآثامىخطاياىل اناأسألك غفرىيرب   على قلبى وحياتىأن أشتاقُ أن أحيا  ..تسود

 ..موتمن ال فقر ومن ال مرض ومن ال المستقبل و وال ِمن  بال خوف ال من الظروف التى تحيط بىفى سالم
 ه أطلب..ه أطلبوكل ما.. وأنت كل رجائى فى الحياة األبدية ى وبك أغتِن وأنت طبيبى الشافىفأنت ضامن مستقبلى

 ....همهم أجِل أجِلننى ِمى ِم أصِل أصِلنن م معع وم وم" معى معىتَتَ أنْ أنْ ألنك ألنكراًراً شَ شَال أخافُال أخافُ" .. الدم الثمين المسفوك عنّى على الصليبفى حقِّ
 . ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: كتَ بقوِلد ألنك وعك لعبِد واثقاً أنك تستجيب..فى اسم يسوع البار أرفع صالتى

  
 :إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد ذلك فى.. أخى القارئ العزيز
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   ٢٨: ١٠إنجيل متى     ،                          ٩  &٧ :٣٤ سفر المزامير ١
                             ٣٠ – ٢٧: ١٠إنجيل يوحنا      ،      ٣٩ – ٣٥: ٨ سول إلى مؤمنى روميةالر بولس     ،      رسالة ٢٥: ٣٧سفر المزامير  ٢
  ٤٣ – ٣٩: ٢٣لوقا إنجيل       ،              ١٨: ٤ رسالة يوحنا الرسول األولى ٣
  ٤: ٢٣سفر المزامير      ،     ٧: ٤ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى  فيلبى ٤
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