الخىف :اوىاعه وأسثاته وعالجه
الخىف أوىاع ودرجات:
منه خوف مقدس ،وخوف طبٌعى ،وخوف مرضى:
* أما الخوف المقدس فهو مخافة هللا "رأس الحكمة مخافة هللا" .ومخافة هللا تعنى مهابته،
أٌضا طاعته والعمل بوصاٌاه .والخوف من الوقوف
وعبادته بكل خشوع وتوقٌر .وتعنى ً
أمامه فً ٌوم الدٌنونة الرهٌب الذي فٌه ٌجازى الرب كل واحد بحسب أعماله .واإلنسان الذي
ال ٌخاف هللا ،هو إنسان خاطئ ٌمكنه أن ٌرتكب أٌة خطٌئة دون خشٌة وال خجل!!..
* وسوف نتكلم عن باقى أنواع الخوف بالتفصٌل...
* أما درجات الخوف ،فتشمل إلى جواره :الخشٌة ،والجبن ،والفزع ،والهلع ،والرعب .وقد
ٌوجد إنسان ٌمكن أن ٌموت من الخوف ،أو ٌمكن أن ٌفقد عقله ،أو أن تنهار أعصابه ،أو
ٌرتعش جسمه خو ًفا...
مصدر المقال :موقع ا ألنبا ت كالهٌم انوت.

أما عه الخىف الطثيعى:
* فقد قال أحد علماء النفس :إن اإلنسان ٌخاف من أحد ثالثة أسباب :الظالم والمجهول
والحركة المفاجئة..
ً
مجهوال
وفى الواقع أن هذه الثالثة أسباب تتركز فً سبب واحد هو المجهول .فالظالم ٌعنى
خلفه .والحركة المفاجئة لها سبب مجهول...
صا لهم جسارة قلب ،ال ٌخافون الظالم وال الحركة المفاجئة .وتحاول
على أن هناك أشخا ً
عقولهم أن تجد ً
حال للمجهول ،وال تخافه...
أٌضا...
* وقد ٌدخل الموت تحت عنوان الخوف الطبٌعى ً

الخىف مه المىت:

غالبٌة الناس ٌخافون خو ًفا طبٌع ًٌا من األذى ،ومن الموت ومسبباته:
أٌضا .فالموت هو شًء من المجهول،
والخوف من الموت هو نوع من الخوف من المجهول ً
ولم ٌجربه اإلنسان ،وال ٌعرف طبٌعته وكنهه .فهو ٌجهل كٌف ٌموت؟ وكٌف تخرج روحه من
أٌضا!! وكل هذه األسباب تخٌف الكثٌرٌن...
جسده؟ كما أن ما وراء الموت هو شًء مجهول ً
شاعرا أنه
أما الذي ٌضمن – باإلٌمان مصٌره بعد الموت ،فإنه ال ٌخافه مطل ًقا بل ٌشتهٌه،
ً
بالموت سٌذهب إلى النعٌم األبدى...
إنما ٌخاف الموت :القلب غٌر التائب ،أو المتعلق بحب العالم وما فٌه من الشهوات ...نعم،
ٌخاف الموت من ال ٌستعد له بالتوبة وبالعمل الصالح .وعكس هذا :ال ٌخافه من لٌست له فً
هذه الدنٌا ٌخشى أن ٌفقدها .لذلك حسنا قال القدٌس اوغسطٌنوس" :جلست على قمة العالم،
حٌنما أحسست فً نفسى أنى ال أخاف شٌ ًئا ،وال اشتهى شٌ ًئا".

وخوف الموت :إما ٌجعل اإلنسان ٌستعد له أو ٌهرب منه!
إذ أن الشٌطان قد ٌستغل خوف اإلنسان من الموت ،فٌلقى بضحٌته فً إتجاه عكسى :فٌجعله
ٌهرب من الموت ،ومن سٌرته وأخباره! وٌنهمك فً مالذ الدنٌا ،فال ٌسمع عن هذا الموضوع
المتعب!
ولألسف نجد مرضى فً حالة خطرة وعلى حافة الموتٌ ،خدعهم أحباؤهم بأكاذٌب وطمأنة
زائفة! وٌشغلونهم بأحادٌث وسمر ولهو ،لكً ٌنسوا سٌرة الموت ،حتى ٌدهمهم الموت فجأة
دون أن ٌستعدوا له!!
وأحٌا ًنا ٌحصر خوف الموت ذهن المرٌض ،فٌنشغل بالموت ولٌس باإلستعداد لألبدٌة!!
أٌضا من أسبابه ،كاألمراض ً
مثال.
إن الذي ٌخاف الموتٌ ،خاف ً
فهو ٌرتعب من األمراض الخطٌرة التً ال شفاء منها .وكذلك ٌخاف من المرض عمو ًما ،ومن
العدوى التً تسببها ،وٌحاول أن ٌتجنبها .وقد ٌحاول أن ٌتجنب المٌكروبات بطرٌقة مبالغ
فٌها! وٌنطبق علٌه المثل القائل "الناس من خوف المرض فً مرض!".

الخىف مه الىاس وأذيّتهم:
تشوه سمعته
* فٌتخٌل أن فً الناس قوة ٌمكن أن تبطن به أو تتعبه أو تض ٌّع مستقبله ،أو ّ
فٌعمل لهم ألف حساب!
وقد ٌستغل الشٌطان هذا الخوف ،فٌلقٌه فً الرٌاء والنفاق والتملق ٌكسب محبة هؤالء ،أو
ٌمنع أذٌتهم عنه ،وشعاره المثل القائل" :أرضهم مادمت فً أرضهم ،وح ٌّهم مادمت فً
حٌهم".
فٌسٌره الخوف ،ولٌس الضمٌر!!
وهكذا ٌجرفه التٌار
ّ
* ومن هذا النوع من ٌخاف كل من هو أقوى منه ،أو من ٌخاف رؤسائه فً العمل وبطشهم
* ومنهم من له أخطاء جسٌمة ،وتجاوزات ضد القانون واألخالق .وٌخاف الذٌن ٌقدرون على
كشفه وٌسب ّبون له فضٌحة!
* أو ٌخاف أن ٌفقد من هو مصدر متعته وشهواته!
"دار على شمعتك لئال تنطفئ"...
* وهناك من ٌخافون حسد الناس ،وٌسٌرون بالمثل القائل:
ِ
الع َمل"!
* أو من ٌخافون من ٌنشغلون بالسحر ،أو ما ٌسمونه " َ
ح ًقا ،ما أكثر الذٌن حطمهم الشٌطان بالخوف ،وكان إٌمانهم من الداخل ،أضعف بكثٌر من
المخاوف التً تأتى من الخارج!
إن الذي ٌخاف من الناسٌ ،قوى هم علٌه ،إذ ٌدركون أنه غٌر قادر علٌهم ،فٌقدرون هم علٌه
أو ٌستمرون فً تخوٌفهم له!
وفى خوفه منهمٌ ،خضع لهم باألكثر .وفً خضوعه لهمٌ ،زداد اٌذاؤهم له ،وتدور الدائرة
هكذا...

الخىف مه الشيطان ،ومه التجارب:

ال تخف من الشٌطان ،إذ ال قوة له على اإلنسان المؤمن ...ذلك أن نعمة هللا التً تسندك ،هً
قدرا فوق قدره ،وال تخف منه
أقوى من الشٌطان إن أراد أن ٌحاربك ...إذن ال تعطِ للشٌطان ً
فوق ما ٌنبغى ...وكل ما ٌلزمك فً محاربات الشٌاطٌن ،هو الحرص منهم ولٌس الخوف
جرب فوق ما تطٌق...
أما عن التجارب ،فاعلم أن هللا ال ٌسمح بأن ّت ّ

وىع آخر للخىف ،هى الخىف تال سثة!!
انه خوف طفولى ،وقد ٌكون لو ًنا من الخوف المرضى
كالطفل الذي ٌخاف من لصوص فً البٌت أو عفارٌت ،حٌث ال وجود للصوص أو عفارٌت!
أما الخوف المرضى ،فمثل الشخص الذي ٌتصور أن هناك من ٌعملون على إٌذائه ،بٌنما ال
ٌؤذٌه اال مرضه النفسى!
داع اذن لهذا الخوف الوهمى بال
ٌنبغى أن ٌكون عند اإلنسان أن هللا ٌحمٌه وٌرعاه .فال ٍ
سبب!
إن اإلٌمان بقوة هللا الحافظة ،هو ٌحمى اإلنسان من كل خوف.

