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 ما هو القلق؟ 

 ويليام بارلك بقلم  

اضطرابات القلق يه  يبدو أن القلق هو يف تزايُد رسيع يف اعملنا يف هذه األيام. تقول إحدى منظمات الصحة إن "
املاضية، اكن  العديدة  السنوات  الواليات املتحدة". أثبتت ادلراسات أنه ىلع مدار  العقيل األكرث شيواعا يف  املرض 
القلق يف تزايُد مستمر حىت بني املراهقني. وفقط منذ اعمني، أعلنت مؤسسة بارنز آند نوبل، ويه واحدة من أكرب  

باملئة. ولكُّ هذا    25ن مبيعات الكتب اليت تتناول موضوع القلق ارتفعت بنسبة  مؤسسات بيع الكتب يف العالم، أ
ا يف السنة املاضية.   اكن قبل انتشار اجلاحئة األخرية. فال شك أن القلق ازداد أكرث من ذلك أيضا

ر يف طفوليت أنَّ أحدهم قال عن أيب: "يا هل من رجل قلق!" قيلت هذه املالحظة بأسلوب مرح وف  شبه مزاح،    أتذكَّ
ا. فبعدما باع جدي املرشوع اخلاص بالعائلة، رشع أيب يف بناء مرشوعه  لكنها اكنت صحيحة. اكن أيب رجالا قلقا
اخلاص من الصفر. اكن األمر صعباا، وتطلَّب الكثري من اجلهد والعمل اذلي استزنف وقته وتركزيه. وقد الىق مرشوعه  

ا، لكن تلك السنوات اكنت مل ا كبريا ا ىلع أبنائه الستة.  جناحا ا أيضا ا باتلوتر. فعىل رأس هذه القائمة، اكن قلقا يئة أيضا
أ مع القلق   ا، فإنين أسري ىلع خطى وادلي، أي إنين أصارع أيضا ىلع   -وبصفيت رايع كنيسة دليه ستة أبناء أيضا

 ؤويلايت.أوالدي، وىلع شعب كنيسيت؛ بل ويساورين القلق يف كثرٍي من األحيان فقط بسبب أعباء مس

َيَاتحُكْم" )مىت   وا ]تقلقوا[ ِلح : "اَل َتْهتَمُّ (.  25: 6حبسب الكتاب املقدس، القلق أمر خطري. أوىص يسوع تالميذه قائالا
ٍء"   حََشْ وا ]تقلقوا[ ب (. ليس الغرض من هذه اآليات هو تطييب اخلاطر،  6:  4)فيليب  وباملثل، كتب بولس يقول: "اَل َتْهتَمُّ

 ىلع شالكة "لكُّ يشء سيكون ىلع ما يرام"، لكن هذه وصايا كتابية، وذللك، فإن كرسها ُيَعد خطية. 

لكن، ال يقول الكتاب املقدس إن لكَّ قلق هو خطية. فالرسول بولس، يف عمله الرعوي، اعىن نواعا معيَّناا من القلق  
َاُكُم  الال  "الَّتَّ يوجد  واجهها،  اليت  األخرى  املشقات  إىل  باإلضافة  إنه  يقول  كورنثوس  أهل  إىل  كتب  فقد  ئق. 

( " حسح يعح الَْكنَائ َمح َّ لُكَّ يَْوٍم، االْهتحَماُم ]القلق[ ِبح (. واللكمة ايلونانية املَّتمجة هنا إىل  28: 11كورنثوس  2]الضغوط[( لََعَ
، اذلي اقتبسناه أعاله. ومع  6:  4م من الفعل "يهتم" )يقلق( اذلي استخدمه بولس يف فيليب  "االْهتحَماُم" يه صيغة االس 

ا   ا حبسب مشيئة اهلل، وقلقا ذلك، كما قال بولس ألهل كورنثوس، لم يكن ما اعىن منه هو قلق خاطئ، لكنه اكن قلقا
 ُُمحبًّا. 

الئق وسليم، وقلق آخر خمالف ملشيئة اهلل. وف   قلق –وعرب الكتاب املقدس، نرى بالفعل أنوااعا متضادة من القلق 
الفعل   بولس  القلق. واستخدم  نويع  نفسها لوصف الك  ايلونانية  اللكمات  اجلديد  العهد  يستخدم  األمر،  حقيقة 
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ا يف مىت   6: 4ايلوناين نفسه اذلي جاء يف فيليب   ( عندما كتب أن أعضاء جسد املسيح جيب أن "تهتم"  25:  6)وأيضا
َْعٍض )هْ ٱ]"تقلق"[   ا َبْعُضَها ِلح دا ا َواحح (. وىلع هذا املنوال نفسه، امتدح بولس تيموثاوس دلى  25:  12كورنثوس    1تحَماما

ْحَوالحُكْم بحإحْخاَلٍص" )فيليب  
َ
(، أكرث من أي شخص آخر من العاملني مع  20:  2كنيسة فيليب ألنه "َيْهتَمُّ ]يقلق[ بحأ

 بولس.

اهتمامات مرشوعة. فمن الالئق أن تبيل حسناا يف عملك، وأن تعول اعئلتك،  معظم قلقنا اذلي هو خطية متعلِّق ب
وأن تعتين بأوالدك، وأن تؤدِّي الواجبات اليت داعك اهلل إيلها. فإننا جيب أن نهتم بكلِّ هذه األمور. لكن السؤال 

مشيئة اهلل إىل قلق    هو: مىت تتحول هذه االهتمامات املرشوعة إىل قلق خاطئ؟ ومىت تتحول العناية اليت حبسب
 ليس حبسب مشيئته؟

، يمكن أن نقول عن القلق تلك اللكمات الشهرية اليت قاهلا أحد القضاة عن اإلباحية. فإذ لم   ىلع صعيد معنيَّ
ا شلك القلق اذلي هو خطية ألننا اختربناه.   فها، قال: "لكنين أعرفها عندما أراها". حنن نعلم جيدا يستطع أن يُعرِّ

ق الكفني، وتسارع رضبات القلب، وعدم القدرة ىلع اهلدوء أو االسَّتخاء، والشعور فإننا نعرف   عالماته، مثل تعرُّ
بوجود ثقل كبري جيثم ىلع الصدر، واألرق، والكثري من األعراض األخرى. لكن، ما اذلي جيعل هذا انلوع من  

 القلق خطية؟ 

. اكن  42-38:  10ومريم ومرثا، اليت نقرأ عنها يف لوقا  نقطة اِلداية اجليدة لإلجابة عن هذا السؤال يه قصة يسوع  
يسوع يف بيت مريم ومرثا، واكنت مرثا منشغلة خبدمة الضيوف، وىلع األرجح اكنت تعد الطعام. أما مريم، فجلست  
عند قديم يسوع تستمع إىل تعايلمه. وحينئذ، غضبت مرثا بشدة، وقالت ليسوع أن يطلب من مريم أن تعينها؛  

نَّ اِْلَاَجةَ   لكن يسوع  َكثحرَيةٍ، َولكح ُموٍر 
ُ
أ ْجلح 

َ
بحنَي أل َوتَْضَطرح نَي ]تقلقني[  َتْهتَمِّ نْتح 

َ
أ َمْرثَا،  "َمْرثَا،   : إحىَل   أجابها قائالا

)اآليتان   نَْها"  مح َع  يزُْنَ لَْن  حي  اذلَّ الحَح  الصَّ يَب  انلَّصح َمْريَُم  فَاْختَارَْت  ٍد.  يف أمور    (. فقد اكنت مرثا مستزَنفة 42-41َواحح
جيدة، ففاتتها األمور األفضل ىلع اإلطالق. وقد اكنت تعمل اكدحة يف خدمة يسوع، لكنها رفعت عينيها عن يسوع  

 نفسه. 

هذا، باختصار، هو القلق اذلي هو خطية. فهو أن تُستزنَف يف اهتمامات مرشوعة، بينما ترفع عينيك عن يسوع.  
امات واملسئويلات ادلنيوية فوق املسيح، حبيث حتتل املاكنة األوىل،  بتعبري آخر، القلق اذلي هو خطية يضع االهتم

 وحيتل املسيح املاكنة اثلانية. 
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كتب تشارلز سربجن عن مرثا يقول: "لم يَكُمن خطؤها يف أنها اكنت ختدم. فلكُّ مؤمن هو بالطبيعة خادم. بل تمثَّل  
ْدَمٍة َكثحريَ ‘خطؤها يف أنها   ، حىت أنها نسيت يسوع ولم تعد تتذكر سوى اخلدمة". الفعل ايلوناين  ’ةٍ اَكنَْت ُمْرتَبحَكةا يفح خح

ا انتباهك إىل يشء آخر.    40يف اآلية    "ُمْرتَبحَكةا "اذلي تُرجم هنا إىل   ا عن شخص أو يشء، موجها معناه أن تنجذب بعيدا
ا، كما هو مذكور يف أحد القواميس ايلونانية،   ل، ومثقالا باألعباء أكرث من ن تصبح ... شديد االنشغا "أومعناه أيضا

 الالزم". 

ا عن املسيح، األمر اذلي يؤدي إىل محل أعباء غري رضورية. وهلذا   فالقلق اذلي هو خطية ناتج عن االجنذاب بعيدا
، ْكرح اَعءح َمَع الشُّ اَلةح َوادلُّ ٍء بحالصَّ ٍء، بَْل يفح لُكِّ يَشْ حََشْ وا ب : "اَل َتْهتَمُّ ى    حث بولس أهل فيليب قائالا لْبَاتُُكْم دَلَ ُْعلَْم طح تلح
يحح يَُسوَع" )فيليب   فاَْكَرُكْم يفح الَْمسح

َ
حي َيُفوُق لُكَّ َعْقل، حَيَْفُظ قُلُوبَُكْم َوأ (. فعندما تزداد  7-6:  4اهللح. وََساَلُم اهللح اذلَّ

ا، حىت تتغلَّ  ب ىلع القلق، وختترب السالم  أعباؤك من هموم العالم، تطلَّع إىل اهلل بالصالة وادلاعء، مع الشكر أيضا
 اذلي من اهلل. 

كذلك، القلق اذلي هو خطية ناتٌج عن إنزال أعيننا عن املسيح، بالسيع وراء األمور اخلاطئة أو خدمتها. يوصينا 
، واهلل بدوره سيعطينا لكَّ ما حنتاجه  يسوع يف املقطع الكتايب الشهري عن القلق بأن نطلب ملكوت اهلل وبرَّه أوالا

(. تَكُمن املشلكة يف أننا يف كثري من األحيان نهتم ببناء ملكوتنا الصغري أكرث من اهتمامنا ببناء ملكوت  33:  6  )مىت
(.  24اهلل. لكن من املستحيل، كما قال يسوع، أن خندم اهلل واملال، أو أن خندم اهلل وأيَّ هدف أريض آخر )اآلية  

ي هو خطية. ال عجب إذن، يف هذا الزمان العلماين اذلي نعيش  وُماولة فعل ذلك ستؤدِّي ال ُمالة إىل القلق اذل 
ا عن اهلل، أن يكون القلق يف تزايد مستمر.   فيه، اذلي صار بعيدا

  " يَمانح ا عن عدم االتكال ىلع اهلل كما ينبيغ. وصف يسوع القلقني بأنهم "قَلحييلح اإلح والقلق اذلي هو خطية ناتج أيضا
باإل30:  6)مىت   فإننا خلصنا  باألحرى ىلع (.  بل  إيماننا،  قوة  يعتمد ىلع  باإليمان. فخالصنا ال  ا  أيضا وحنيا  يمان، 

ا أن ننمو يف إيماننا. يوصينا يسوع بأن ننظر إىل طيور السماء، وكيف يعتين   موضوع إيماننا. ومع ذلك، نستطيع دائما
ا إيانا بأننا أفضل من عصافري كثرية )اآلية  را  (. 26بها اهلل، مذكِّ

د اهلل حاجاتنا. فالطيور ال جتلس فاغرةا أفواهها منتظرة أن   ال يعين ذلك أال حنرِّك ساكناا، منتظرين فقط أن يسدِّ
نْ 

َ
يُد أ َحٌد اَل يُرح

َ
نَُّه إحْن اَكَن أ

َ
ا: "أ   يُسقط اهلل الطعام يف داخلها. لكننا مدعوون إىل العمل يف هذه اِلياة، بل ونقرأ أيضا

 
َ
ُكْل أ

ْ
َل فَاَل يَأ ا" )يَْشتَغح (. فقد خلق اهلل اإلنسان يلعمل وجيتهد، حىت أن القلق قد ينبع يف كثري  10:  3تسالونييك   2يْضا

 من األحيان من اتلقصري يف العمل واالجتهاد كما ينبيغ. 
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ز باألحرى ىلع   ط للغد. فقد أوصانا يسوع أال نهتم بالغد، بل نركِّ كذلك، ال يعين السلوك والعيش باإليمان أال خنطِّ
ا خيططون، وباألخص أن خنطط ملستقبلنا. مهام   ايلوم. لكن ال يعين ذلك أال خنطط للغد. يريدنا اهلل أن نكون أناسا

باا للمجاعة اآلتية )تكوين   ها يوسف تأهُّ ا أمثال  41نرى مثاالا ذللك يف اتلجهزيات اليت أعدَّ :  16؛  8- 6:  6؛ انظر أيضا
 دعوة إىل أن نكون أمناء فيما داعنا اهلل إىل أن نفعله ايلوم، اعملني  (. فإن وصية أال نهتم بالغد يه32-28:  14؛ لوقا  9

 أنه حيمل الغد بني يديه الضابطتني والكريمتني. 

ٍد" )لوقا   (. هذه تذكرة جيدة نلا يف هذا العالم املرتبك وامليلء باالنشغاالت. فاهلل يدعو شعبه  42:  10"اِْلَاَجَة إحىَل َواحح
َوإحيَّاَها  دعوات خمتلفة، ومع ذلك،   الرَّبِّ  َن  لُْت مح

َ
َدةا َسأ فاِلاجة إىل واحد. يصيغ اكتب املزمور األمر اكتلايل: "َواحح

َتَفرََّس  
َ
َوأ  ، الرَّبِّ مَجَالح  إحىَل  ْنُظَر 

َ
أ لحيَكْ   ، َحيَايتح يَّامح 

َ
أ لُكَّ  الرَّبِّ  َبيْتح  ْسُكَن يفح 

َ
أ ْن 

َ
أ ُس:  تْلَمح

َ
" )مزمور  أ َهيلَْكحهح (.  4:  27يفح 

ْمتَدُّ إحىَل َما هُ ووص
َ
نََْس َما ُهَو َوَراُء َوأ

َ
نَا أ

َ
ا: إحْذ أ دا ْفَعُل َشيْئاا َواحح

َ
ينِّ أ ا اكتلايل: "َولكح ْسََع  ف بولس األمر أيضا

َ
اُم، أ َو قُدَّ

يحح يَُسوَع" )فيليب   ْجلح َجَعالَةح َدْعَوةح اهللح الُْعلْيَا يفح الَْمسح
َ
م انشغاالت اِلياة ايلومية،  (. فيف خض 14-13:  3حَنَْو الَْغَرضح أل

ا.  دعونا نثبِّت أعيننا ىلع املسيح، ونطلبه، ونطلب ملكوته، وهو سيعطينا سالما

 

بارلك  ويليام  اجلديد بكلية   د.  العهد  ر  ملقرَّ املساعد  املشيخية، واألستاذ  هو كبري راعة كنيسة سوفرين جريس 
اكروال نورث  والية  شارلوت،  مدينة  يف  الُمصلَحة  بعنوان  الالهوت  الكتاب  مؤلف  وهو   The Secret ofينا. 

Contentment "(االكتفاء رس)"،  بعنوان الكتاب وكذلك Gospel Clarity  .)"وضوح اإلجنيل"( 

 

 .تيبوتلوك  تم نرش هذه املقالة يف األصل يف جملة
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