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 األرثوذكس لألقباط أمر��ا جنو�ي إيبارشية

 م ٢٠٢٢ و يليو                               للرهبان والراهبات                                           الشهر�ة الرسالة

 مخافة هللا 
إ��  �هللا �  مخافة    الفضيلة، و�قال  الرجل  وليدة    ابداية  القلب عندما ��حب   �� تزرع  إ��ا  اإليمان. 

 ٥.الدهر اآل�يإ�� التفك�� ��  و�م��ي من التشتت من عوامل ا�جذب �� العالم �جمع أف�اره،   ذهنھ

وا�حزن  ،  حزن هللا. ا�خوف يولد ا�  مخافة إذا أراد اإل�سان أن يصل إ�� محبة هللا، فال بد أن ي�ون لديھ     

ال�جاعة. عندما ين�ج �ل هذا �� الروح، يبدأ �� أن يؤ�ي ثماره �� �ل ��يء. وعندما يرى هللا    يقود إ��

، و�فرح ��ا مع مالئكتھ إ�� األبد، البخور ا�ختارهذه الثمار ا�جميلة �� النفس، يجذ��ا إ�� نفسھ، مثل 

دو  راح��ا  م�ان  إ��  بالوصول  لها  ليسمح  طرقها،  ب�ل  و�حم��ا  بالفرح،  ضرر.و�مألها  عندما    ن  ثم، 

�� الواقع يخ��ى أن يق��ب م��ا �سبب هذه  إنھ  ��اجمها.    ال �عودفإنھ  ،  حوطهاي  الشيطان ا�حارس األع��

   ح�ىهذه القوة    فلتقت�يالقوة العظ�ى.  
ً
   تخشاك الشياط�ن، وت�ون أعمالك نورا

ً
  واألشياء اإللهية فرحا

 
ً
العديد من الرهبان والعذارى، الذين �عيشون    . أح�� بكث�� من العسل  تلك ��  . حالوة ا�حب اإلل�يحلوا

تلقوا القوة اإللهية، اعتقدوا أ��م حصلوا    هذه ا�حالوة اإللهية واليتذوقوا  لم  إذ  ،  جماعات رهبانية��  

من �س��   عل��ا بالفعل. ولكن، بما أ��م لم يبذلوا أي جهد ل�حصول عل��ا، فإن هللا لم �عطهم إياها.

 
ً
األ�خاص. عندما  ب   عتديكتس��ا بالتأكيد من خالل رحمة هللا. ألن هللا ال �  ل�حصول عل��ا سوف   جاهدا

 
ً
كال يتجاهل  و�التا��  وقوتھ،  هللا  نور  نفسھ   �� ي�ون  أن   �� اإل�سان  إساءاتيرغب  من  العالم      هذا 

  يقدم عندما  فإنھ  ا�جسد، و�طهر قلبھ من �ل األف�ار السيئة،    راحةوشرفھ، و�كره �ل ��يء �� العالم و 

  � 
ً
   الصوم والدموع ليال

ً
��ذه القوة. اج��د   غنيھ،  وكذلك الصلوات النقية، فإن هللا �بال توقف  و��ارا

وسوف تقوم ب�ل أعمالك ��دوء وسهولة، وسوف تتلقى جرأة كب��ة تجاه    -ل�حصول ع�� هذه القوة  

  ٦�ل ما تطلبھ.  كهللا وسوف يمنح

. إن مخافة الرب �� بداية ا�حكمة. �عالوا يا  امل�ن�� املبتدئ�ن و�� ال�  :شق�ن  اتهللا ذ  مخافة

سأعلمكم  ي أوالد اسمعو�ي:  ب،  الرب.  وحيث    مخافة مخافة  الشر،  عن  الناس  يبتعد  وجد  تالرب 

ال يمكن    �اهللا: ولك�  مخافة، هناك يتم حفظ الوصايا. بداية ا�حياة ا�حقيقية �� اإل�سان ��  �خافةا

 
 ۱۱۳، ص  ۱ر التجلي المقدس)، عظة  (دی نسكیةعظات الال، ریانيالقدیس إسحاق الس ٥
 القدیس أنطونیوس الكبیر  ٦
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النفس  تأن    �� البقاء  �جعل  مع  تحمل  اج��د  مشتتة.  و��    مخافةأف�ار  تقدمك،  أساس  بمثابة  هللا 

أما بالنسبة �خافة هللا  نفسك ع�� أبواب اململكة، دون التجول �� الطر�ق.    غضون أيام قليلة  ستجد

   الثانية ال�املة فإنھ مكتوب:
ً
 ٧بوصاياه. طو�ى للرجل الذي يخاف الرب، والذي يفرح كث��ا

 �� ، �مراحل يمكننا من خاللها إرضاء هللا. األو� ة هناك، كما يقول القد�س باسيليوس، ثالث   

، حالة العبيد الذين �عملون ةب. هذا يجعلنا جدير�ن ونحن �� م�ان العبيد. والثانيا�خوف من العقا

  ةوالثالث  .األجر الذي �عطيھ لهممن أجل املال، و�نفذون األوامر لتحقيق م�اسب لنا، و�ذلك يكسبون  

   جاهدحالة األبناء، حيث ن  ��
ً
يفعل إرادة ، ال  من أجل ا�خ�� األس�ى. ألن االبن، عندما يصبح نا�جا

والده �سبب ا�خوف من التعرض للضرب، وال ل�حصول ع�� م�افأة منھ، بل ألنھ �عرف أنھ محبوب.  

إنھ يحب والده و�كرمھ، وهو متأكد من أن جميع خ��ات والده �� ملكھ. مثل هذا ال�خص �ستحق أن  

 فوارث � باملسيح �سمع، "
ً
 و�ن كنت ابنا

ً
 بل ابنا

ً
 أنت لست �عد عبدا

ً
وكما قلنا من قبل، فإنھ    ".إذا

 
ً
، وهكذا �علن القد�س أنطونيوس: "لم يتوقف عن ا�خوف من هللا ��ذا ا�خوف األو��، ولكنھ يحبھ حقا

أنك تخاف هللا". هذه عالمة ع�� أن    عرفتأعد أخاف هللا". فقال الرب إلبراهيم �عد تقدمة ابنھ: "اآلن  

 لقد  ؟"  عرفتقولھ: "اآلن    ا�خوف ال�امل ينتج من ا�حب. ما الذي �ش�� إليھ ��
ً
، وفعل  �ان إبراهيم كر�ما

من م�ان إ�� آخر ��    تقللقد ان  ابنھ الوحيد.ع��    �شفقأطاع هللا ولم  لقد  أشياء كث��ة، بأمر من هللا.  

 
ً
، وقبل �ل ��يء تحمل االختبار ا�خيف  مخافة هللاكن هناك  ت، حيث لم  أرض غر�بة ب�ن شعب �ان وثنيا

أنك تخاف هللا". من الوا�ح أنھ �ان    عرفت�عد هذه األشياء، قال لھ هللا: "اآلن  لتقديم ابنھ الوحيد.  

الذي   ال�امل  ا�خوف  ذلك  ايقصد  يفعلون مشيئة هللا   ن.و لقد�ساقتناه  �عودوا  لم  من  لذلك   
ً
  خوفا

ا�حصول ع�� م�افأة، بل بمحبة يخشون أن يفعلوا أي ��يء منفصل عن إرادة    رغبة ��العقاب وال  

 منطلق  كذا يقول: "ا�حبة تطرد ا�خوف". لم �عودوا يتصرفون من  ا�حبيب، وه
ً
من    ا�خوف، لك��م بدال

ا�حب. هذا، إذن هو ا�خوف ال�امل، لكن ا�خوف ال�امل ال يمكن أن يتحقق  ذلك يخافون من منطلق  

رة  ا�حكمة مخافة الرب". وم  ء إذا لم يكن لدى الرجل هذا ا�خوف األو��. ألن الكتاب املقدس يقول: "بد

هللا". إنھ �س�ي البداية ذلك ا�خوف األو�� الذي هو ا�خوف ال�امل   مخافةأخرى، "البداية وال��اية �� 

هذا يحافظ ع�� الروح، مثل   .حالتنا ا�خاصةا�خوف األو�� من يأ�ي  ال��ائي، الذي ينت�ي إ�� القد�س�ن.  

تحول جميع الناس عن الشر  الطالء. كما هو مكتوب، "بخوف الرب، يبتعد �ل إ�سان عن الشر". إذا  

عن    تر�� م�افأة �سبب ا�خوف من العقاب، كعبد يخاف من ر�ھ ، فإنھ يفعل �عض ا�خ��، و�بدأ ��  

 
ً
 كخادم مستأجر.  أعمالھ الصا�حة تماما

 
 كتابات من الفیلوكالیا عن صالة القلب.  ۷
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الهروب من الشر، كما نقول، �سبب ا�خوف كعبد، وفعل ا�خ�� من    �� أجل  عندما �ستمر 

   و�ق��ي  ،ر الرجاء مثل العبد املستأج
ً
ا�، فإنھ �� ال��اية يتذوق و�أ�ي  ب  يلتصق   الوقت مع هللا، وأيضا

 و �ع  الإ�� تجر�ة معينة من ا�خ�� و 
ً
عن    سيفصلناع��ا. يقول الرسول: "ألن من    د يرغب �� أن ي�ون �عيدا

هذا هو ا�خوف   ألنھ يحب.   خافثم يحقق حالة االبن، و�حب ا�خ�� من أجلھ و�من  محبة املسيح؟"  

معوا  تاس  بنون أ��ا ال  واهلم والنا�ج. لهذا السبب �علمنا الن�ي عن الفرق �� هذا ا�خوف و�قول: "   الكب��

  يقول   إنھ   كيف أن �ل �لمة لها قو��ا.  وا. انظر �ي هذانقول ال��  عقولكم  ثبتوا  أعلمكم مخافة الرب".  ف��  

 
ً
 ". بنون يضيف، "الثم يدعونا إ�� أن نأ�ي إ�� الفضيلة. ل"، هلموا ، " أوال

". وكما يقول  بنون "ال  القد�س أولئك الذين يتحولون ب�لما��م من الطرق الشر�رة إ�� الفضيلة   س�ي�   

 إ�� أن يتصور املسيح فيكمالرسول: "أوالدي  
ً
". ثم �عد أن دعانا إليھ ودفعنا  الذين أتمخض بكم أيضا

   فأعلمكميقول: "  تحول إ�� هذا ال
ً
عندما نرغب �� قول  إننا  �� جرأة القد�س.    مخافة الرب". فكر جيدا

   ��يء عن ا�حياة الروحية
ً
ب  :�علن دائما �� مناقشة وكشف ��يء يتعلق  أي مخافة  "هل ترغب  أو    ةهللا 

أعلمكم فمعوا ��،  ت، اسبنون أ��ا ال  هلملكنھ يتصرف �ش�ل مختلف و�قول بجرأة: "  فضيلة أخرى؟"

 ك��ة  ا�حياة و�حب    �وى الذي �  إل�سانمخافة الرب. من هو ا
ً
؟" ثم كما لو أن أحدهم  األيام ل��ى خ��ا

 
ً
 ف".  صا�حة  أجاب: "أنا أفعل، علم�ي كيف أعيش وأرى أياما

ً
لسانك عن    صن: "يشرع �� �عليمھ قائال

 كيف  ". انظر�لم بالغشالشر وشفتيك عن الت
ً
ع�� لسانك    ا�حفاظ  يقطع مصدر الشر بخوف هللا.  إذا

وال تتحدث بالشر أو ت�ون سريع االنفعال. "وشفتيك  هو ال ���يء إ�� ضم�� جارك بأي ��يء    من الشر 

��  يتحدث  إنھ  عن الشر".    ِحدثم يأمر، "  " أي ال تتحدث من أجل خداع جارك.ت�لم بالغش. ال�ي ال ت

  ِحد . "بوجھ عام  وا�خداع. ثم يم��ي �� ا�حديثعن جميع ا�خطايا   النميمةالبداية عن �عض ا�خطايا و 

 ع�ل الشر والتحول عن الشر". وهذا �ع�ي، الهروب من 
ً
كما   ن �ل األشياء ال�ي تؤدي إ�� الرذيلة. �عيدا

فعل ا�خ��". ألنھ يمكن أن يحدث أنھ ع�� �"و   :أنھ ال يقول ذلك مرة أخرى ثم يل��م الصمت، لكنھ يأمر

 
ً
أنھ ال يفعل أي خ��. عندما ال يؤذي الرجل أحدا ، إال  ، فإنھ ال يظهر  الرغم من أن الرجل ال يخطئ 

يحب. ألنھ ال  يكره،  "  الرحمة عندما ال  الن�ي:  يقول  وافع  ِحد عنثم  الشر  انظر كيف    لعن  ا�خ��". 

  ةيكشف عن نتائج ا�حاالت الثالث
ً
. كيف يقودنا ا�خوف من هللا إ�� رفض الشر  ال�ي تحدثنا ع��ا سابقا

 
ً
منھ �ش�ل طبي��، برفض الشر والهروب    وهكذا نصبح مرتبط�ن با�خ��.  ألنھ إذا �ان اإل�سان جديرا

جيدة   أشياء  �عمل  أن  مثتفيمكنھ  الطر�ق  ع��  إ��    ل قوده  يقود  فإنھ  هذا،  قال  أن  �عد  القد�س�ن. 

 
ً
   عواقبھ ، قائال

ً
  : يضيفلكنھ  "،  أطلب "  :عن القول فقط    ". غ�� راٍض أطلب السالمة و�سَع وراءها"  :أيضا

 ". ا�سرعة، ح�ى تتمكن من اإلمساك ��  ا"اركض وراءه 

ا�خوف ما اآلن سمعنا  لقد     حالتنا إ�� ينت�ي الذي  األو�� ا�خوف هو وما للقد�س�ن ال�امل هو 

 .  هللا بخوف نأ�ي أين و��� ، اع�� االبتعاد يمكننا وكيف ،املتواضعة
ً
 كيف فهم إ�� نتوق  نحن ،أخ��ا
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  يدفعنا الذي  ما نقول  أن يجب  بذلك وللقيام ،هللا  مخافة  حدثت
ً
يخ��نا اآلباء أن    .هللا  مخافة  عن  �عيدا

�ل    بال��ار  فعلھ  ما   فحصاملرء يقت�ي مخافة هللا بإبقاء فكرة املوت �� ذهنھ، و�تذكر العقاب األبدي، و�

بالليل �ل صباح، و�مساء،   العنان للسانھ، والتقرب من  عدم الس وما فعلھ  ماح لنفسھ قط بإطالق 

ذات مرة، قال أخ ألحد الشيوخ: "يا أ�ي ماذا أفعل أل�علم    �خص لديھ مخافة هللا لي�ون مرشده الرو��.

هللا؟" �خ  مخافة  يد  ع��  وتتلمذ  "إذهب  هللافقال:  مخافة  لديھ  كيف ص  ىعلم   � مخافتھ  ومن   ،

تخافھ". إننا نبتعد عن مخافة هللا عندما نفعل العكس. أي عندما ال نتذكر موتنا، وعذاباتنا، وعندما  

نلتفت   كث�� إ�ال  بأشياء  نبقى غ�� مك��ث�ن ومنشغل�ن  بل  أو نفحص كيف نق��ي وقتنا،  ة،  � حالتنا، 

يء  ألن هذا هو الهالك التام. ألن أي ��  ميعهمجمس�ن �� امللذات وهذا أسوأهم  ، ومنغمشبع�ن حر�تنا

 مثل إشباع أهوائنا؟ بالتا��، عندما ُس 
ً
�� امللذات  غاثون عن اال�غماس  ئل األنبا أيدفع مخافة الهھ �عيدا

 ثمار األ�جار ا�حيطة ��ا.  قال إنھ �شبھ النار العظيمة ال�ي عندما �شتعل  
ً
��رب الناس وتتدمر تماما

 
ً
ال:  ق ؟" أ��ا الرب الصا�ح، أنت �عرف قوة هذا الهوى ودماره. وعندما ُسئل ثانية: "هل األمر خط�� حقا

مخافة هللا عن  ال يوجد ما هو أخطر من اال�غماس �� امللذات. إنھ ي�يء ال��بة ل�ل الرذائل ألنھ يبعد  "

 ٨.النفس"

منح تلك ا�خافة كعطية لل�خص الذي ي�جأ إ�� هللا بإيمان. إ��ا نو     
ُ
ع من اإلستنارة و��ع�اس لإليمان.  ت

  هللا بخشوععظمة  إ��ا ناتجة عن النعمة اإللهية. ال�خص الذي اقت�ى مخافة هللا �� قلبھ يقف أمام  

هو الذي يحفز النفس لتكريس �ل    ابة العميقة (مخافة هللا)هذا ا�خشوع وامله  إنو�درك فقره الرو��.  

ا�جميع. خالق   � ذرات    كيا��ا  أدق  ح�ى  وتظهر  املن�ل  فتن��  شق  خالل  الشمس  شعاع  عبور  ومثل 

قلب اإل�سان فإ��ا تكشف �ل خطاياه. دعونا نرنم مع املرتل  رب  خل مخافة الالغبار، هكذا عندما تد

 و ك�� عظمة  ء أنھ أي ��ي�ي أل �� �حقائل�ن: سمر خوفك  
ً
لقد قال  ال ��يء بالطبع.  من مخافة هللا؟   كماال

حفظ الوصايا،  
ُ
القد�س غريغور�وس الالهو�ي: "بدء ا�حكمة مخافة هللا. ألنھ حيث توجد ا�خافة، ت

حفظ الوصايا يتنقى ا�جسد
ُ
�شراق النور �شبع  ، و ، وحيث يتنقى ا�جسد، ُ�شرق هناك النور وحيث ت

 مخافتھ اإللهية. ي تفوق �ل شهوة. ليمنحنا هللا جمشهوة ال�ال
ً
 يعا

 

 

 

 
 روثیئوس أسقف غزة. دو ۸


