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 ةض للكراهيَّ اتلعرُّ اخلوف من 
 بقلم ج�� بي� 

. والرغبة يف أن  مرغو�� من قِبل اآلخر�ن �ون  نن  أهو    �بو���ون  نن  أ و  . �بو��ا  �ن �ب أن ن�ون دائمً 
ي�ون  ألن  هذا اجلوع    اكت القلب البرشي. لقد رأيُت � واحدة من أقوى �رِّ ن�ون مرغو�� من قِبل اآلخر�ن  

فون  ا املرء مرغو�ً  ا إذا  عمَّ   أن� �ساءلت، دلرجة  �شلك أمحقحىت  و،  �شلك يا�س  فيه �عل األشخاص العقالء يترصَّ
 . كذلكأنت و –مثل هذا األمحق ايلا�س  نا أقد كنت لاكن قد تم استبدال رؤوسهم.  

أسوأ اإلدانات املمكنة يف ثقافة مثل    أحدمام  أو غ� جدير باالهت  ،أو غ� مرغوب فيك  ،ابإن اعتبارك غ� جذَّ 
  ن عربَّ اكن أول مَ   ملجرَّد أنهمر مع رجل مشكوك فيه  مقامها رفيع ينت� بها األ ثقافتنا. أ�رث من مرة، رأيت سيدة

يف   األمر اذلي نراهة،  هو عملة عالقاتنا االجتماعيَّ   �بو�ًا �ون  تأن    .والعكس صحيح  منذ فرتة.  فيها   رغبتهعن  
يشء الُمعلَنمن    بدًءا  لك  غ�  شخص    اال�ذاب  اآلخر  �و  حفلةدون  يف    ما،  يف  الرقميَّ ثم  وعالمات  الرموز  ة 

، ونر�د احلصول ىلع عالمات  �بو��نر�د أن ن�ون �ن عجاب اليت نتبادهلا ىلع وسائل اتلواصل االجتمايع. اإل
 عجاب. اإل

فهم   يفس ملساعدتنا قدَّ من الكتاب المُ  املوضواعتنا �مع بعض كتايب؟ دعو  �شلٍك كيف يمكننا فهم هذه اتلجر�ة 
 ذلك. 

 .�بو��. اهللا خلقنا يك ن�ون ١

د يف جنة عدن قبل السقوط. من    لم ت�ن موجودة  ب� انلاسالكراهيَّة الشخصيَّة   ا  أننا ال �ستطيع أن نرى أبدً   املؤ�َّ
ون�تمع بأ�مله من انلاس    يم�ن أن ي�ون عليه  اكنما   حتت تلك األشجار اجلميلة. ول�ن إذا اكنت    يتمشُّ

مع   يلتواصلوا الزواج، فهو أن اهللا قد خلق انلاس    خارج نطاقمنا أي يشء عن العالقات  العالقة ب� آدم وحواء تعلِّ 
، وَ   بعيًدا عنبعضهم ابلعض   . ل�ن  )٢٥:  ٢ت�و�ن  ُهَما َال َ�َْجالَِن (اخلوف من العار والرفض. اَكنَا الِكَُهَما ُعْر�َانَْ�ِ

ما بهم من خطأ يف أنفسهم   ونيدر�  هم، وجلبت اخلوف والعار، ما جعلم عن بعضهما ابلعض ة فصلتهلعنة اخلطيَّ 
قنا لِ خُ ألننا    �بو��قنا نلكون  لِ عن بعضهما ابلعض و�ذلك عن خالقهم. لقد خُ   وا انفصل  لقد).  ٧:  ٣ومع اآلخر�ن (

 لتواصل.  ل
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 . االنتماءمن  جزء  ا فيك هو �ون مرغو�ً ت ن أفيك. و ا�ون مرغو�ً ت يع� أن   �بوً�ا. أن ت�ون ٢

ة ب� الزوج والزوجة،  سرتدَّ العالقة احلميمة المُ   شلك  األ�شاد�شيد  سفر  ًما. يصف  ينجذب انلاس إىل ما �دونه قيِّ 
اإل�سانيَّ و�علِّ  العالقات  مبدأ عن مجيع  يتلخَّ صلة  ال ة:  منا  واالنتماء.  الرغبة  املوضوع جيدً ب�  هذا  �شيد  ص  ا يف 

َّ اْشتِيَاقُُه". بعبارة أخرى،  ١٠:  ٧�شاد  األ نَا حِلَِبييِب، َو�ِيلَ
َ
 هلا بوضوح يف عالقتها بزوجها ألنه يعربِّ   باألمانالزوجة    �شعر : "أ

داخل يف اتلواصل    أسايسهو عنرص    بو�ًا �  ت�ونن  أة:  العالقات اإل�سانيَّ   ىلعهذا املبدأ  ينطبق  فيها.    رغبتهعن  
 من أجلها. لقنا خُ  يت ال  العالقات

 �ون غ� مرغوب فيك. تيع� أن  مكروًهات�ون  أن. ٣

اليت ال اليت نلا و  أي اخلصائص رنا بصفاتنا غ� املرغوب فيها،  يذكِّ   ذلك  هو أن  مكروه�   ن�ون  أنأسوأ يشء يف  
 القياس املطلوب. إنه شلك من أشاكل الرفض. �ن �ىش الرفض ألننا ُخلقنا يك ننت� إىل مجاعة.   إىل ترتيق

اخلوف من الرفض. حقيقة    األساسأن اخلوف من أن ن�ون مكروه� هو يف    فإننا نرى ،  عكسنا هذا األمر  نذلا، إ
ن الرب قد خلقنا نلتواصل مع بعضنا ابلعض. ل�ن اهللا قد قام بتصميمنا من  أل، أةأننا �ىش الرفض ليست مفاج

 كراهية �و حل قوي للخوف من    دفعنا وهذا ما يبدأ يف    .ة. لقد ُخلقنا نلنت� إىل اهللاأجل عالقة محيمة أ�رث أهميَّ 
 انلاس.

  نت�نل. لقد ُخلقنا ٤
ً

 . إىل الرب أوال

 نلالرب خلقنا 
ً

. و�يلك  الرتتيبد هذا  انلاس يم�ن أن يهدِّ كراهية إىل بعضنا ابلعض. اخلوف من ثم  نت� إيله أوال
ل من قيمة �بة اهللا قلِّ فإننا اغبًلا ما نيف نظر انلاس،  مرغو��  ون  ن�رغبتنا يف أن  من خالل  ث هذا:  دكيف �

  كراهيةاخلوف من  قد �ش�  ا رفض انلاس، بل رفض اهللا نلا.  ة لم ت�ن أبدً مشلكتنا الرئيسيَّ . ننىس أن  �ونا   فائقةال 
ن اآلب �ب شعبه بنفس  إ   دلرجة أن املسيح قال  عمٍق ب اهللا    قبول  يفالُمتمثِّل  انلاس إىل أننا �سينا االمتياز الرائع  

 من هذا يف الكون.مق ال توجد �بة أع ).٢٦: ١٧للمسيح نفسه (يوحنا  اليت ي�نَّها   حبةامل

 �بك ومعجب بك. نه إيمكننا القول ب —رك للغاية . الرب يقدِّ ٥

ث عنهنا، أنا ال   أ�رث من القدر  فيك  أنك مرغوب  بد �اوتله لطمأنتك  �رَّ   ته ليستبإن �د إ�يل للتعايف.  �رَّ   أحتدَّ
من أي صفات    رك ألسباب أعمق ب�ث�ٍ أنه يقدِّ   تع�  ف�  .ه أفضل ب�ث� من هذاتحبفم نت نلفسك.  أاذلي تعطيه  

تك  . وىلع الرغم من أن خطيَّ طبيعتهفر�د عن    رك ألنه صنعك كتعب�ٍ إنه يقدِّ تمتلكها أو ال تمتلكها.  ة قد  شخصيَّ 
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اتلعب�،    �شوِّه  �صِّ   قصد   يظلهذا  أن  (رومية  اهللا  املسيح  صورة  فيك  يري  فهو  انلهاية.  يف  ذلاته   ١  ؛٢٩:  ٨صك 
 ). ٤٩: ١٥كورنثوس 

اليت اكنت دلى سليمان لزوجته  احلب  أي أن مشاعر   .معجب بك  ، بل هو أيًضا يع� أن اهللا ال �بك فقط لك هذا
قيمة  هلم    رهم ألنه جعل. فهو يقدِّ مو�بته هليف شعبه  لرغبة اهللا    باهت وضعيفأو آدم حلواء ليست سوى انعاكس  

 �سكب �بته عليهم يف املسيح.

انلاس   ةكراهيَّ اخلوف من    فإن،  الاكملة  ه املحبةيف هذ   عندما تثقمن اهللا هو نتيجة �بته. و  إعجاب �ل  أن ت�ون  
 قبضته عليك. سيفقد 

 

  بمدينة ة  ة اجلنو�يَّ الالهوت املعمدانيَّ   لكيَّةة يف  لمشورة الكتابيَّ لادلكتور ج�� بي� هو عميد الطالب وأستاذ مساعد  
وشارك يف تأيلف ،  )Clifton Baptist Church(املعمدانية  لكيفتون  والية كنتايك. وهو قس يف كنيسة  يف  لو�فيل،  
 . )The Pastor and Counseling" (رايع واملشورةالكتاب "

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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