د .غنية النحالوي

اخلوف واحلزن بليّتان ينجو منهما ادلؤمن

اخلىف واحلزن
بليّتان ينجى منهما ادلؤمه
وفحات قرآوية:
ف َعلَْي ِه ْم َولَ
من أكثر اآليات تأثًناً يف النفس قولو تعاىل يف وصف أوليائو أهنم { :لَ َخ ْو ٌ
ُى ْم ََْيَزنُو َن } ..وىي آية تتكرر يف القرآن .ولكنين لسبب ل أدريو ،حٌن قرأهتا يف سورة يونس
جعلتين يف عامل بعيد .وأنا أختيل كيف يتخلص ادلرء من اخلوف واحلزن ..ومها واهلل بليتان ..إذا
فمم خياف؟ ..ل أحد ..ومل َيزن؟ ..ل شيء
ختلص اإلنسان منهما ،امتلك قوة عجيبةّ ..
َيزنو ..حرية مطلقة ..وتشعر وكأن لك أجنحة تطًن هبا..
ثم ..مه هم أولياء اهلل؟
ِ
{أَل إِن أ َْولِيَاء اللّ ِو لَ َخو ٌ ِ
ين َآمنُواْ َوَكانُواْ يَت ُقو َن} يف
ْ
ف َعلَْيه ْم َولَ ُى ْم ََْيَزنُو َن ( )26الذ َ
بالغة وإجياز معجزينَ ،يتوي ىذا ادلعىن العام جداً ،الواسع جداً ،أولياء اهلل.
مث أنين يف قراءة تالية لسورة البقرة ،تذكرت تلك السبحات القرآنية وىذا النعتاق ألولياء اهلل،
وخاصة يف اجلزء األخًن من السورة ،حيث برز طريق آخر أكثر ختصصاً للخالص من اخلوف..
واحلزن.
{مثل ال ِذ ِ
ٍ
ِ
ت َسْب َع َسنَابِ َل ِيف ُكل ُسنبُلَ ٍة مئَةُ
ين يُنف ُقو َن أ َْم َوا َذلُ ْم ِيف َسبِ ِيل اللّو َك َمثَ ِل َحبة أَنبَتَ ْ
َُ َ
ِ ِ
اع ِ
حب ٍة واللّو ي ِ
يم} البقرة 621
َ َ َُُ
ض ُ
ف ل َمن يَ َشاءُ َواللّوُ َواس ٌع َعل ٌ
{ال ِذ ِ
ِ
ِ
ف َعلَْي ِه ْم
ند َرهبِ ْم َولَ َخ ْو ٌ
َج ُرُى ْم ِع َ
ين يُنف ُقو َن أ َْم َوا َذلُم بِاللْي ِل َوالن َها ِر سّراً َو َعالَنيَةً فَلَ ُه ْم أ ْ
َ
َولَ ُى ْم ََْيَزنُو َن} البقرة 672
وإذن ىنا أيضاً حرية مطلقة متنحها عبادة اإلنفاق :زكاة أو صدقة.
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وما جعل اإلنفاق يف سبيل اهلل على خصوصيتو ،يستحق ىذا الفضل الذي استحقتو ولية
ف َعلَْي ِه ْم َولَ
اهلل مبا اشتملتو من معاين التقوى واإلميان الواسعة ،من وصف أىلها بأهنم { لَ َخ ْو ٌ
ُى ْم ََْيَزنُو َن }
من أو أذى..
ىو أن النفقة يف سبيل اهلل ،بالليل والنهار ،سراً وعالنية ،دون ٍّ
النفقة اليت َيبها اهلل ويريدىا بصفاهتا ادلذكورة ..تضمن احلرية ادلطلقة لإلنسان..
عندما يؤديها هبذا الشكل ،وىذا الندفاع ،فإنو ينعتق من العبودية للمادة( ..وىي بالء
عصرنا ..وىي فتنة أمتنا كما تنبأ بو نبينا يف الصحيح) فإذا ىان ادلال يف عينيو .وصار بذلو
فمم خياف؟ وعالم َيزن؟.
عبادة ..ورخص يف نظره ،وأصبح إنفاقو يف سبيل اهلل غاية وأمنيةّ ..
للهم واخلوف واحلزن ..وحىت لو أن
وإذن ،ىا ىي اآليات ادلذكورة تقدم لك دواء ناجعاً ّ
اإلنسان -للوىلة األوىل -مل يفهم دلاذا ،فإنو إن كان باحثاً عن الشفاء من مهوم الدنيا وعلى
رأسها اخلوف واحلزن ،فعليو أن جيرب ىذا الدواء ،اإلنفاق يف سبيل اهلل بصفاتو احملددة آنفاً..
اإلميان ..التقوى..
وكما يف أمراض اجلسم وأسقامو ،ليس كل مريض بعارف آلية تأثًن كل دواء يتناولو ،بل ىو

يطمئن لطبيبو ويتناول الدواء دون أن يناقش عملو ،وسًنه يف اجلسم ،ودقائق فعلو يف الداء..
ولكن من رمحة اهلل بنا أن يكشف لنا عن بعض خفايا األدوية اليت يصفها لنا يف كتابو
الكرمي.
وىنا ،يتضح لنا مدى ارتباط قول نبينا ورسولنا صلى اهلل عليو وسلم "داووا مرضاكم
بالصدقة" مبدلول آي الذكر احلكيم ،فأمراض اجلسم وأسقامو كثًناً ما تتفاقم بسبب :اخلوف،
واحلزن؛ الناجتٌن عنها نفسها ،أو عن أسباب أخرى ( كما ثبت علمياً) وعندما يزول اخلوف

واحلزن باإلنفاق يف سبيل اهلل ،والصدقة يف احلديث الشريف ،فإن ىذا يسرع كثًناً يف شفاء
ادلرض العضوي الذي أمل باجلسم ،وينعتق اجلسم من آلمو وأسقامو ،كما انعتقت الروح قبلو.
ِ
ِ ِ
احل ِ
ِ
ات َوأَقَ ُامواْ الصالَةَ
ين َآمنُواْ َو َعملُواْ الص َ
وأخًناً خنتم بوقفة سريعة مع قولو تعاىل{ :إن الذ َ
ف َعلَْي ِه ْم َولَ ُى ْم ََْيَزنُو َن} البقرة 677
ند َرهبِ ْم َولَ َخ ْو ٌ
َج ُرُى ْم ِع َ
َوآتَ ُواْ الزَكا َة َذلُ ْم أ ْ
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وىي آية شاملة ،تذكرنا بأولياء اهلل الذين آمنوا واتقوا يف سورة يونس ،ومع ذلك ،جندىا
ختص الزكاة بالذكر من بٌن "الصاحلات" فتفردىا ىي والصالة كشرط لالنعتاق من عبودية
اخلوف واحلزن.
فاإلميان ،والعمل الصاحل ،وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ،كلها ىا أجرىا عند اهلل ،ومع ىذا
األجر ..حرية تامة من اخلوف ،ومن احلزن..
فما أجزل كرمك علينا ورمحتك بنا يا اهلل..
وما أشد شحنا بالفضل وعلى أنفسنا ..غفر اهلل لنا..
عن رللة النور بيت التمويل الكوييت.
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