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 مصدر القلق 

 مات رايمان بقلم  

منذ حنو اعمني، اقرتب مين أحدهم وقال يل: "أعتقد أنك تعاين من الكثري من القلق وأنت ال تعلم ذلك". فابتسمُت  
أوىح إيل من  حينئذ وقلُت نلفيس يف كربياء: "ما اذلي يقوهل هذا الرجل؟ لسُت أاعين من القلق". لم يكن أحٌد قد 

قبل بهذه الفكرة. وقررُت أن أفحص هذا اتلعليق بالصالة. وبعد ذلك بنحو شهر، منحين شيوخ كنيسيت إجازة  
ا يف الك األمرين: فقد كنُت أاعين بالفعل من الكثري من القلق، وكذلك لم أكن   عرضية. فقد اكن هذا الرجل حمقًّ

 أعلم.

حدي، بل أيًضا يف الطريقة اليت أتعامل بها مع اآلخرين. فقد أثَّر سلبًا واكتشفُت أن قليق هذا لم يكن يؤثر يفَّ و
بدرجات متفاوتة ىلع بعض األعضاء من فريق العمل بالكنيسة. فقد كنت أقيض الكثري من الوقت يف االعتذار  

ا وعند  حييُت.  ما  هذا  أنىس  ولن  متساحمني ميع،  اجلميع  منهم. اكن  الغفران  العمل وطلب  فريق  نتهاء ألعضاء 
إجازيت، لم أعد أتساءل ما إذا كنُت أاعين من القلق أم ال، بل بدأُت أطرح سؤااًل شديد األهمية، وهو: "ما مصدر  

 قليق هذا؟" 

د أنين كنُت فيما سبق أجتاُهل هذا السؤال. فيف أعمايق، كنُت أعلم جيًدا أن الرب يسوع هو احلل انلهايئ  من املؤكَّ
 أن حيطم القلق اذلي حيطمين، وأردُت أن يبدأ ذلك ىلع الفور. لكن، إالَم سيوجه اهلل  لقليق، وكنُت أؤمن أنه قادرٌ 

أدواته؟ أما ايلوم، فقد صارت األحوال خمتلفة كثرًيا. فال زلُت أصارع مع القلق من آن آلخر، لكنين ايلوم رصُت  
ذللك، أقول ألي شخص يأمل يف ىلع ويع به عندما يأيت، وتعلمُت كيف أجد الراحة بواسطة اإليمان باملسيح. و

ا من املعادلة.   مواجهة القلق إن إدراك مصدر هذا القلق يشِّكل جزًءا مهمًّ

يعاين   اهلم، واالضطراب، واتلوتر، واخلوف. ويف بعض األحيان، قد  القلق. فهو يشمل عنارص من  يَصُعب تعريف 
لق مرتبًطا بتوقُّع خطر، أو بلية، أو فقدان.  أحدهم من القلق دون سبٍب واضٍح. فيف كثرٍي من األحيان، يكون الق

(،  2:  10صموئيل  1ونرى القلق كثرًيا يف الكتاب املقدس. فقد شعر وادل شاول بالقلق عندما لم يعرف ماكن ابنه )
)مزمور   القِلق["  ]الكدح  تزَعاِب 

َ
األ  َ ُخْبز "آِكِلنَي  أناٍس  عن  جمازيًّا  املزمور  اكتب  إشعياء  2:  127وحتدث  ونطق   ،)

(،  15:  7(، كما قال دانيال إن روحه اكنت قلقة ]حزينة[ يف داخله )دانيال  4:  35لمات "خِلَائيِِف الزُقلُوِب" )إشعياء  بك
)لوقا   َكِثرَيةٍ"  ُموٍر 

ُ
أ ِل  جز

َ
وتضطرب أل "تهتم  مرثا  )41:  10واكنت  القلق  من  نفسه  بولس  الرسول  وقد اعىن  وبل    2(؛ 
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أن أربعني مليون أمريكيًّا يصارعون مع القلق بصفة مستمرة. فاجلميع   (. ينبيغ إذن أال يفاجئنا 28: 11كورنثوس 
 يصارعون من آن آلخر مع قدٍر من القلق. وهذا األمر حتيم.

مة، وأغرقا العالم  يف املقام األول، مصدر القلق هو سقوط اجلنس البرشي. فعندما أكل آدم وحواء من اثلمرة املحرَّ
(. واخلوف هو، باتلأكيد،  10:  3معهما يف اخلطية والشقاء، اكن الشعور اتلايل مبارشة اذلي اختربوه هو اخلوف )تكوين  

ني اهلل واإلنسان، اليت اكنت قباًل مثايلة، تالىش شعور آدم وحواء  واحد من عنارص القلق. فما أن فسدت العالقة ب
فقد   ردًّا ىلع خطيتهما.  اهلل  ما سيفعله  يعرفا  ولم  هلما،  املستقبل خيبئه  ما اكن  يعرفا  لم  فإنهما  والسالم.  باألمان 

بالاكمل ما اكن يعنيه ذلك، (. ربما لم يعلما  17:  2أنذرهما اهلل بأنهما سيموتان إذا أكال من اثلمرة املحرمة )تكوين  
 ومع ذلك، وللمرة األوىل، انتابهما اخلوف، وساورهما القلق. فالسقوط هو املصدر الرئييس للقلق.

كما تنشأ تموُّجات عندما تليق حبجٍر يف بركة مياه، هكذا أيًضا تفيض من السقوط تموجات أو توابع متنوعة ختتص  
صادر اثلانوية للقلق. يتأثر البرش الساقطون بهذه املصادر اثلانوية بطرق  بالقلق. نستطيع أن نسيم هذه اتلوابع بامل

  % 18ودرجات متفاوتة. أحد املصادر اثلانوية للقلق هو تأثري السقوط ىلع الكيمياء احليوية لإلنسان. فما يقرب من  
ص  من األمريكيني يصارعون مع القلق بسبب خلل كيميايئ يف املخ. فهم يعانون من اضطراب الق لق املريض املشخَّ

 من قبل طبيب. ويف الكثري من األحيان، يتطلَّب األمر جلسات عالجية وتناول أدوية. 

لألسف، حُيَث الكثري من املؤمنني العالقني يف هذه الورطة يف كثري من األحيان بأن "يصلُّوا أكرث" أو "يقرأوا الكتاب  
وكأنهم مواطنون من ادلرجة اثلانية بسبب تعليقات )حسنة    املقدس أكرث". وقد حنُت مع أعضاٍء من كنيستنا شعروا 

انلية( نظري هذه. وباتلايل، ثمة أهمية كبرية أن ندرك التشابه بني اضطرابات القلق املريض واحلاالت الطبية املزمنة  
عن    األخرى. فاملشلكة ال تكمن يف أن الشخص ال يفعل ما يكيف، ألنه يف بعض األحيان، تكون املشلكة خارجةً 

نطاق سيطرته. وإذا اكن من غري املمكن أن نقول لشخص يستخدم الكريس املتحرك أن "يصِّلل أكرث"، فعلينا أيًضا 
أال نقول هذا الالكم لشخص يعاين من اضطراب القلق املريض اذلي جرى تشخيصه. فمثل هؤالء األشخاص األعزاء 

 املبتذل.حيتاجون إىل تعاطفنا، وإىل تدخل طيب، وليس إىل الالكم  

من بني املصادر اثلانوية األخرى اليت تسهم يف القلق هو طبيعة الشخصية، واخلربات احلياتية، واملواقف الصعبة 
اليت تشِّكل ضغًطا ىلع اإلنسان. ربما اكنت هناك جوانب من شخصيتك اليت أعطاك اهلل إياها جتعلك أكرث ُعرضة 

سبب يشء مررت به يف طفوتلك. فإذا اكن أحد وادليك قد خرس  للقلق من اآلخرين. أو ربما تعاين من بالقلق ب
ث معك.   وظيفته وأنت طفٌل، فلن يكون من املفائج أن يساورك القلق الشديد لكما أراد رئيسك يف العمل اتلحدُّ

 فاملصادر اثلانوية للقلق متنولعة ومعقدة. 
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فعندما خنطئ، خنترب الشعور باذلنب واخلزي،   دون شك، واحد من أشد املصادر اثلانوية للقلق تأثرًيا هو اخلطية.
ر ميع يف اخلوف والضيق الذلين شعر بهما يعقوب عندما   ر يف العواقب املحتملة. فكل ويساورنا القلق عندما نفكل

ث داود امللك  7:  32اكتشف أن عيسو أخاه، اذلي اكن قد خدعه )مرتني(، اكن آتيًا ملالقاته )تكوين   (. كذلك، حتدَّ
فُوا  اتلس (. ويقول يعقوب يف ر3:  32اره رصااًع داخليًّا عميًقا نابًعا من خطية غري معرتَف بها )مزمور  عن اختب رَتِ ه: "ِاعز

)يعقوب   َفوزا"  تُشز ِلََكز  َبعزٍض،  ِل  جز
َ
َبعزُضُكمز أل وََصلُّوا  اَلِت،  بِالزَّ ِِلَعزٍض  أن جزًءا من  16:  5َبعزُضُكمز  د  املؤكَّ (. ومن 

ا دائًما أن يغفر نلا شفائنا يتمثَّل يف   ر من القلق املتصل باخلطية. واخلرب السار هو أننا نعبد هلإَ نعمٍة مستعدًّ اتلحرُّ
دنا يف املسيح.   وجيدل

ر ميع فيما قاهل يسوع يف مىت   . فهو  34-25:  6من بني املصادر اثلانوية املهمة األخرى للقلق هو ضعف اإليمان. فكل
ياجاتنا األساسية )املأكل وامللبس(. الحظ جيًدا كيف قارن يسوع بني قيمتنا  يوصينا أال نقلق بشأن تسديد احت

(. فإذا لم نؤمن بقيمتنا الكبرية دلى اهلل، سنقلق حيال تسديده الحتياجاتنا. قال يسوع  26وقيمة العصافري )اآلية  
سيحدث نلا عند موتنا، لن  (. وإذا كنا غري متيقنني مما  27أيًضا إن القلق ال يمكن أن يطيل من أعمارنا )اآلية  

ن من جتنُّب الشعور بالقلق حيال موتنا املحتوم. ثم أشار يسوع أيًضا إىل املالبس )اآلية   (. فمن الواضح  28نتمكَّ
أن القلق حيال مظهرنا ليس باألمر اجلديد. وأخرًيا، ربط يسوع لكَّ أشاكل القلق اثلالثة هذه بسبٍب واحٍد، قائاًل:  

 (. 30يَماِن" )اآلية "يَا قَِليِِّل اإلِ 

ربما اكن لكُّ ما حيتاج إيله شخٌص يعاين من القلق هو فقط أن يتقوَّى يف إيمانه بسلطان اهلل، وصالحه، وأمانته.  
وربما اكن حباجة إىل قضاء املزيد من الوقت يف اتلفكري يف الكيفية اليت يكشف بها الصليب عن قيمتنا الكبرية  

ثمة صلة واضحة بني قوة اإليمان وتناقص الشعور بالقلق )غري العضوي أو املريض(.    دلى اهلل. يعللمنا يسوع بأنه
إال أنه لم يعللم بأنه من املمكن أن نتمتع بقدر من اإليمان اكٍف للقضاء ىلع القلق تماًما. فينبيغ أن حنرتس من  

إيمان أقوى من أيل إنسان آخر يف  املساواة بني قوة اإليمان وغياب القلق. فقد اكن دلى الرسول بولس ىلع األرجح  
اتلاريخ، ومع ذلك، فقد اعىن من القلق، كما هو مذكور أعاله. لكن، علينا أال نفرتض أنه ال يوجد ما يمكن أن  
ا يمكن   ن من حتديد املصادر اثلانوية لقلقنا، ينبيغ أن نسأل أنفسنا واآلخرين عمَّ نفعله حيال قلقنا. فما أن نتمكَّ

ليه إذا اكن إيماننا أقوى. يف حاليت، اكن قليق نابًعا إىل حدٍّ كبري من مزيج خطري من الكربياء  أن يكون احلال ع
وضغوط عمل خارجة عن السيطرة. فقد كنُت أحاول فعل لك يشء، دون طلب مساعدة من أحد، وكنت مسحوقًا 

 األمر أن أكون ىلع استعداد  حتت عبء مسؤويلات تفوق قدرة احتمايل. ويك أتقوى يف إيماين باملسيح، تطلَّب مين
 تلوِّلل مسؤويلات أقل يف العمل.
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الرئييس للقلق، وحتديد مصادره اثلانوية، هو خطوة حيوية للغاية يف طريق احلرية. فالويع بهذه   إن فهم املصدر 
من القلق.    األمور يساعدنا من ناحيتني. أواًل، يساعدنا أن نكون لطفاء، وشفوقني، وطويِّل األناة مع اذلين يعانون

اذلين   ننا من مساعدة  اقرتاح حلول سطحية، وتمكل تمنعنا من  دة من األسباب  للقلق جمموعة معقَّ بأن  فمعرفتنا 
يعانون من القلق بداًل من التسبُّب هلم، دون قصد، يف املزيد من القلق أو اخلوف. ثانيًا، إن فهم املصدر الرئييس  

 ب ىلع ممارسة الرجاء.للقلق، وحتديد مصادره اثلانوية، هو تدري

ءٍ   لُكُّ   هللِ ٱ(، و"ِعنزَد  14:  18ال يشء يستحيل ىلع الرب )تكون   تََطاعٌ   يَشز   يشء   لكَّ   نستطيع  وإننا (.  26:  19  مىت" )ُمسز
  قبل   ذي  من  قناعةً   أكرث  صاروا (  أيًضا   منهم  وأنا )  املسيحني  من  جًدا  كثريون(. 13:  4  فيليب) يقوينا   اذلي املسيح  يف

بسبب إاعنة الرب هلم بنعمته وقوته ىلع اتلعامل مع القلق، بل واتلغلُّب عليه أيًضا. إذا كنَت تصارع    احلقائق  بتلك
مع القلق، هناك أمران ينطبقان عليك: أواًل، أنت حباجة إىل املساعدة؛ وثانيًا، معونتك يه من عند الرب )مزمور  

121 :2 .) 

 

س، والية مينيسوتا. وقد توىلَّ سابًقا منصب كبري راعة كنيسة  هو زارع كنائس بمدينة مينيابولي  مات رايمان القس  
 يونيفرسييت املشيخية بمدينة أورالندو، والية فلوريدا. 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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