
 ارض مبا قسم هللا لك 

 حسان مشسي ابشا الدكتور

يقول علماء النفس إن كثريا من اهلموم والضغوط النفسية سببه عدم الرضا ، فقد ال حنصل على ما نريد ، وحىت لو 
ليت كنا نتخيلها قبل اإلجناز كانت حصلنا على ما نريد فقد ال يعطينا ذلك الرضا التام الذي كنا أنمله ، فالصورة ا

 أهبى من الواقع . 

وحىت بعد حصولنا على ما نريد فإننا نظل نعاين من قلق وشدة خوفا من زوال النعم . ومن هنا كان الدعاء املأثور " 
 اللهم عرفنا نعمك بدوامها ال بزواهلا " . 

 وقد خلق اإلنسان .. وخلق معه القلق .. أو خلق القلق مث خلق له اإلنسان ليكابده . 

 بيعي والقلق املرضي . وهناك نوعان من القلق : القلق الط

والقلق الطبيعي هو الذي ميكن أن نطلق عليه القلق الصحي ، أو القلق الذي ال حياة بدونه ، أو الذي ال معىن 
 للحياة بدونه . وإذا اختفى أصبح اإلنسان مريضا متبلد الوجدان . 

اكمة أو خالفات عائلية، امتحاانت أو ومهوم احلياة كثرية : مهوم العمل واملنزل ، مرض اآلابء أو األبناء ، ديون مت 
مقابالت . وكلها حاالت تبعث يف النفس القلق ، وقد جتعلنا نفقد شهيتنا للطعام ، أو رمبا نفقد السيطرة على 

أعصابنا ألتفه األسباب . وقد حنرم لذة النوم اهلانئ ، نتعذب ابالنتظار واحلرية ، ونذوق مرارة احلياة . ومتر األايم ، 
تلك املشاكل واهلموم ، ونرضى ابألمر الواقع ، ويزول القلق ، وننعم ابلسكينة واهلدوء ، مث أتيت مشكلة   وتنقشع 

 جديدة ومنر بتجربة أخرى ، وهكذا هي احلياة .. 

أما القلق غري الطبيعي فهو _ كما يقول الدكتور عادل صادق _ إحساس غامض غري سار يالزم اإلنسان . وأساس 
 خلوف . اخلوف من ال شيء ، اخلوف من شيء مبهم . هذا اإلحساس هو ا

ويف حاالت القلق يزداد إفراز مادة يف الدم تدعى األدرينالني ، فريتفع ضغط الدم ، ويتسرع القلب ، ويشكو اإلنسان 
 من اخلفقان ، أو يشعر وكأن شيئا ينسحب إىل األسفل داخل صدره . 

وما به من علة يف قلبه ، وال مرض يف جسده إال أنه يظل يشكو   ويظن بقلبه الظنون ، ويهرع من طبيب إىل طبيب ، 
  من أمل يف معدته واضطراب يف هضمه ، أو انتفاخ يف بطنه ، و اضطراب يف بوله أو صداع يف رأسه .

يقول ديل كارجني : " عشت يف نيويورك أكثر من سبع وثالثني سنة ، فلم حيدث أن طرق أحد ابيب ليحذرين من 
القلق ( ، هذا املرض الذي سبب يف األعوام السبعة والثالثني املاضية من اخلسائر أكثر مما سببه مرض يدعى )  

اجلدري بعشرة آالف ضعف . نعم مل يطرق أحد ابيب ليحذرين أن شخصا من كل عشرة أشخاص من سكان أمريكا 
 معرض لإلصابة ابهنيار عصيب مرجعه يف أغلب األحوال إىل القلق ! 



القول : " لو أن أحدا ملك الدنيا كلها ما استطاع أن ينام إال على سرير واحد ، وما وسعه أن أيكل   ويتابع كارجني 
 أكثر من ثالث وجبات يف اليوم ، فما الفرق بينه وبني الفالح الذي حيفر 

 " .   األرض ؟ لعل الفالح أشد استغراقا يف النوم ، وأوسع استمتاعا بطعامه من رجل األعمال ذي اجلاه والسطوة

ويقول الدكتور الفاريز : لقد اتضح أن أربعة من كل مخسة مرضى ليس لعلتهم أساس عضوي البتة ، بل مرضهم انشئ 
 .  من اخلوف ، والقلق ، والبغضاء واألثرة املستحكمة ، وعجز الشخص عن املالءمة بني نفسه واحلياة "

 قال املنصور : 

 البد يف الدنيا من الغم                               كن موسرا إن شئت أو معسرا

 زاد الذي زادك يف اهلم                                      وكلما زادك من نعـــمة

 واهلموم تفتك ابجلسم وهترمه . قال املتنيب : 

 ويشيب انصية الصيب ويهرم                               واهلم خيرتم اجلسيم حنافــة

ن بكاء يعقوب على ابنه أفقده بصره ، وكيف أن الغم بلغ مداه ابلسيدة عائشة عندما تطاول عليها وقد قرأان كيف أ
 فظلت تبكي حىت قالت : " ظننت أن احلزن فالق كبدي " .   -األفاكون 

 وترى املهموم حزينا مكتئبا . قال أمحد بن يوسف : 

 حرام  عليه سرور العاملني                                      كثري مهوم القلب حىت كأمنــا

 فأخرب ما يلقى وليس كالم                                   إذا قيل : ما أضناك ؟ أسبل دمعه

 ومن الناس من يستطيع كتمان مهومه ، ويبدي هلل نفسا راضية . قال أسامة بن منقذ : 

 للرائني نورا وفيه النار تستعر                          انظر إىل حسن صرب الشمع يظهر        

 وقلبه بدخيل اهلم منفطــر                          كذا الكرمي تراه ضاحكا جـذال

 ولرمبا ضحك املهموم وأخفى مهومه ، ويف أحشائه النريان تضطرم . قال الشاعر : 

السن                          رمبا ضحك املهموم من عـجبو                                                                                         
 تضحك واألحشاء تضطرم 

 وقد ذم الرسول صلى هللا عليه وسلم التكالب على دنيا اهلموم فقال : 

 اهلموم مل يبال هللا يف أي أودية الدنيا هلك " رواه احلاكم . " من جعل اهلم واحدا كفاه هللا هم دنياه ، ومن تشعبته  

ويهدف هذا التوجيه النبوي إىل بث السكينة يف األفئدة ، واستئصال شأفة الطمع والتكالب على الدنيا . ويف ذلك 
 يقول عليه الصالة والسالم : 



لدنيا وهي راغمة . ومن كانت الدنيا مهه جعل " من كانت اآلخرة مهه جعل هللا غناه يف قلبه ، ومجع له مشله ، وأتته ا
 هللا فقره بني عينيه ، وفرق عليه مشله ، ومل أيته من الدنيا إال ما قدر له ".رواه التمذي . 

وقال أيضا : " تفرغوا من مهوم الدنيا ما استطعتم ، فإنه من كانت الدنيا أكرب مهه أفشى هللا ضيعته وجعل فقره بني 
اآلخرة أكرب مهه مجع هللا له أموره ، وجعل غناه يف قلبه ، وما أقبل عبد بقلبه على هللا عز وجل إال عينيه . ومن كانت  

 جعل هللا قلوب املؤمنني تفد إليه ابلود والرمحة ، وكان هللا إليه بكل خري أسرع " . رواه البيهقي . 

 فقال :   ومسع النيب عليه الصالة والسالم رجال يقول : اللهم إين أسألك الصرب . 

 " سألت هللا البالء فسله العافية " . رواه التمذي . 

 وال شك أن عالج اهلموم ميكن يف الرضا مبا قدر هللا ، والصرب على االبتالء واحتساب ذلك عند

 هللا ، فإن الفرج ال بد آت . قال الشاعر : 

  روح وطيب ترجع إىل                                              روح فؤادك ابلرضا

 الدهر من فرج قريب                                             ال تيأسن وإن ألـح

 وتذكر قصة موسى عليه السالم كما يصفها الشاعر : 

 منك يوما ملا له أنت راج                              كن ملا ال ترجو من األمر أرجى

 من ضياء رآه والليل داج                                     إن موسى مضى ليطلب انرا

     ـه وانجاه وهو خري مناج                                 فأتى أهله وقد كلم اللــ    

 س أتى هللا فيه ساعة ابنفراج                                  وكذا األمر كلما ضاق ابلنا 

 ذكر قول اإلمام الشافعي رمحه هللا يف قصيدة من أمجل قصائده : وت

 فما حلوادث الدنيا بقـــاء                                          وال جتزع حلادثة الليايل

 وال عسر عليك وال رخــاء                                  فال حزن يدوم وال سرور

 ويقول أبو العالء املعري : 

 فتم ، وضاعت حكمة احلكماء                                 ضى هللا فينا ابلذي هو كائنق

 فيخرج من أرض له ومســاء                           وهل أيبق اإلنسان من ملك ربه

 فما من شدة إال وبعدها فرج قريب كما يقول أبو متام : 

 من بعد شدهتا رخــــاء                                          وما من شدة إال سيأيت

 وقال آخر : 

 وال تبينت إال خايل البــال                                    دع املقادير جتري يف أعنتها



 يغري هللا من حال إىل حـال                                           ما بني غفوة عني وانتباهتها

 والساخطون والشاكون ال يذوقون للسرور طعما . فحياهتم كلها سواد دامس ، وليل حالك .

 أما الرضا فهو نعمة روحية عظيمة ال يصل إليها إال من قوي ابهلل إميانه ، وحسن به اتصاله .

 ن بعدله ورمحته . واملؤمن راض عن نفسه ، وراض عن ربه ألنه آمن بكماله ومجاله ، وأيق

 ويعلم أن ما أصابته من مصيبة فبإذن هللا . وحسبه أن يتلو قول هللا تعاىل : 

 .   41} وما أصاب من مصيبة إال إبذن هللا ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه وهللا بكل شيء عليم { التغابن  

" بيدك اخلري إنك على كل شيء قدير   واملؤمن يؤمن متام اليقني أن تدبري هللا له أفضل من تدبريه لنفسه ، فيناجي ربه
 .   26" آل عمران  

 قال صفي الدين احللي : 

 وكل األمور إىل القضا                                          كن عن مهومك معرضا

 تنسى به ما قد مـضى                                                  أبشر خبري عاجل

 لك يف عواقبه رضـا                                               فلرب أمر مسخط

 ورمبا ضاق الفضـا                                               ولرمبا اتسع املضيق 

 فال تكن متـعرضا                                                هللا يفعل ما يشاء

 فقس على ما قد مضى                                                 هللا عودك اجلميل

 وتذكر قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : 

 " ارض مبا قسم هللا لك تكن أغىن الناس " رواه أمحد . 

  

 


