
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

   

 : َناَفَق َحنَْظَلةُ ُقْلُت ))َلِقَينِي َأُبو َبْكٍر َفَقاَل : َكْيَف َأْنَت َيا َحنَْظَلُة؟   : َعْن َحنَْظَلَة األَُسيِِّديِّ َقاَل 

ُرَنا بِالنّاِر َواْْلَنِّة َحّتى َكَأّنا : َنُكوُن ِعنَْد َرُسوِل اهللِّ صىل اهلل عليه وسلم  ُقْلُت ، َما َتُقوُل؟  َقاَل: ُسْبَحاَن اهللِّ  ُيَذكِّ

َعاَفْسنَا األَْزَواَج َواألَْوالََد َوالّضْيَعاِت َفنَِسينَا    َرْأَى َعْْيٍ َفإَِذا َخَرْجنَا ِمْن ِعنِْد َرُسوِل اهللِّ صىل اهلل عليه وسلم

َبْكرٍ َكثرًِيا َأُبو  َقاَل  مِ .  َلنَْلَقى  إِّنا  َفَواهللِّ  َهَذا:  َبْكٍر  َفا  !ْثَل  َوَأُبو  َأَنا  َرُسوِل اهللِّ صىل اهلل  ْنَطَلْقُت  َعىَل  َدَخْلنَا  َحّتى 

وسلم ُقْلُت عليه  وسلم ،  عليه  اهلل  صىل  َفَقاَل  اهللِّ.  َرُسوَل  َيا  َحنَْظَلُة  َناَفَق  َذاكَ :  :  اهللِّ  ؟َوَما  َرُسوَل  َيا  :  ُقْلُت 

بِا ُرَنا  ُتَذكِّ ِعنَْدَك  َعْْيٍ َنُكوُن  َرْأَى  َكَأّنا  َحّتى  َواْْلَنِّة  َواألَْوالََد ،  لنّاِر  األَْزَواَج  َعاَفْسنَا  ِعنِْدَك  ِمْن  َخَرْجنَا  َفإَِذا 

الّرُجل ِمْن  )   َوالّضْيَعاِت  َمَعاُش  َفَقاَل صىل  ف   (َأْو ِصنَاَعة   ِحْرَفة،َأْو    َمال،ََجْع َضْيَعة، َوِهَي:  اهلل  نَِسينَا َكثرًِيا. 

اْلاََْلئَِكُة عَ :  عليه وسلم َلَصاَفَحْتُكُم  ْكِر  الذِّ َوِِف  َتُكوُنوَن ِعنِْدي  َما  َعىَل  َتُدوُموَن  َلْو  إِْن  بَِيِدِه  َنْفِسى  ىَل َواّلِذى 

 . ُفُرِشُكْم َوِِف ُطُرِقُكْم َوَلكِْن َيا َحنَْظَلُة َساَعًة َوَساَعًة َثاَلَث َمّراٍت((

صىل اهلل عليه  بْي لنا فيه  هم عىل السؤال، ويخوف الصحابة من النفاق، وحرَص نستشف منه    نبويحديث  

   وسلم أحوال القلوب، وطبيعة النفوس.

أصحاب النبي    قد كانو،  أحد اْلنافقْي  كاتب الوحي  يكونحاشا هلل أن  الوحي، و  وحنظلة هو أحد كتاب

النفاق يتخوفون  فاروق اإلسالم   أنفسهم،عىل    ملسو هيلع هللا ىلص َجيعهم  بن اخلطاب  يعرف كم سأل عمر  منا ال  ومن 

وهلذا    سمه ضمن أسامء اْلنافقْي الذين سامهم الرسول الكريم صىل اهلل عليه وسلم!احذيفة بن اليامن هل  

 .  ((ما خافه إال مؤمن وما أمنه إال منافق: ))قوله جاء عن بعض السلف 

بالنفاقالصحايب    لنا   ثم بْي لنفسه  اهتامه  وسلم:    يقولف،  سبب  عليه  اهلل  يا للنبي صىل  كنا يف جملسك  إذا 

اهلل قمة اإلرشاق  رسول  الذكر، أصبحنا يف  اْلنة    ،الروحي  جملس  نرى  وكأننا  اإليامن،  أعىل درجات  ويف 

أعيننا   أمام  اإليامن -والنار  درجات  أعظم  من  بيوتنا  ،-وهذا  إىل  رجعنا  الزوجات  ،  فإذا  والعبنا  خالطنا 

   .القلبف ذلك االتقاد اإليامين يف حينها ي ، نا شأمور معا  نا يف، وعملواألوالد



 

 

 

ُرَنا بِالنّاِر َواْْلَنِّة َحّتى َكَأّنا َرْأَى َعْْيٍ )) :ريض اهلل عنه مقولتهوتأمل معي   ((. ُتَذكِّ

ا صىل  النبي  حديث  يسمعون  حْي  أهنم  النار يرب  أو  اْلنة  عن  وسلم  عليه  بأرواحهم   كأهنم  ،هلل  حيلقون 

لنفهم بعدها رس   والنار وعذاهبا،   إذا كان  استهانتهم بأي يشء من حطافيشاهدوا اْلنة ونعيمها،  الدنيا  م 

 . ، والنجاة من النارالثمن هو اْلنة

الصحابة   استشعر  اهلل  لقد  عليهم)ريض  اْلعروضة  السلعة  غلو  النفوس   ،عنهم(  سبيلها  يف    ،فبذلوا 

 .عىل كل يشءها والراحة، وآثرو ، واألوقات ،واألموال

، وهذا هو اْلسلك الذي فلة عنها التذكري باْلنة ونعيمهاوهلذا فإن من أهم أدوية القلوب وأسباب إزالة الغ

 . سلكه النبي صىل اهلل عليه وسلم يف دعوته

له  ثم    وسلميقول  عليه  اهلل  ْكِر    َواّلِذى)):صىل  الذِّ َوِِف  ِعنِْدي  َتُكوُنوَن  َما  َعىَل  َتُدوُموَن  َلْو  إِْن  بَِيِدِه  َنْفِسى 

ُطُرِقُكمْ  َوِِف  ُفُرِشُكْم  َعىَل  اْلاََْلئَِكُة  ودرجة ((، َلَصاَفَحْتُكُم  اليقْي  شدة  من  عليها   أي  تكونون  التي  اإليامن 

اإليامن، س  عندي، الرفيع من  اْلستوى  استمر هذا  لكم  تصافحكمفلو  وتثبيتا  لكم،  إكراما  كلام ف،  اْلالئكة 

 . ه ويقويه، فإن اهلل سبحانه وتعاىل يثبتزاد يقْي العبد وإيامنه

َحنَْظَلُة َساَعًة َوَساَعةً :  فقال  ،صىل اهلل عليه وسلم أحوال القلوب، وما جيب أن ننتبه إليهثم يبْي   َيا    َوَلكِْن 

 .َثاَلَث َمّراٍت 

أي   وساعة:  ساعة  الذكساعومعنى  جملس  حترضون  تعاىلة  هلل  فيها  تتعبدون  وساعة  أخرى  . ر،  :  وساعة 

وهذا يتوافق   ، رة وحرفة وصناعة ، من جتاوالد، وبام يصلح معايشكمتقومون فيها بحقوق الزوجات واأل

َعَلْيِه   اهللُ  النّبِيُّ َصىّل  آَخى  َقاَل:  ُجَحْيَفَة  َأيِب  فَعْن  الدرداء  الفاريس وأيب  َسْلاَمَن،  مع قصة سلامن   َبْْيَ  َوَسّلَم 

َشأْ  َما  هَلَا:  َفَقاَل  َلًة،  ُمَتَبذِّ  
ِ
الّدْرَداء ُأّم  َفَرَأى   ،

ِ
الّدْرَداء َأَبا  َسْلاَمُن  َفَزاَر   ،

ِ
الّدْرَداء َأُبو َوَأيِب  َأُخوَك  َقاَلْت:  ُنِك؟ 

 
ِ
ْنَيا، َفَجاَء َأُبو الّدْرَداء  َلْيَس َلُه َحاَجٌة يِف الدُّ

ِ
 َفَصنََع َلُه َطَعاًما، َفَقاَل: ُكْل؟ َقاَل: َفإِينِّ َصائٌِم، َقاَل: َما َأَنا الّدْرَداء

َفنَاَم، ثُ  َنْم،  َيُقوُم، َقاَل:   
ِ
َأُبو الّدْرَداء َفَلاّم َكاَن الّلْيُل َذَهَب  َفَأَكَل،  َتْأُكَل، َقاَل:  َفَقاَل: بِآكٍِل َحّتى  َيُقوُم  ّم َذَهَب 

َكانَ  َفَلاّم  َولِنَ َنْم،  ا،  َحقًّ َعَلْيَك  لَِربَِّك  إِّن  َسْلاَمُن:  َلُه  َفَقاَل  َفَصّلَيا  اآلَن،  ُقِم  َسْلاَمُن  َقاَل:  الّلْيِل  آِخِر  ِمْن  ْفِسَك  

ا، َفَأْعِط ُكّل ِذي َحقٍّ َحّقُه، َفَأَتى النّبِّي َصىّل اهللُ َعَلْيِه وَ  ا، َوأِلَْهلَِك َعَلْيَك َحقًّ َسّلَم، َفَذَكَر َذلَِك َلُه،  َعَلْيَك َحقًّ

  .َفَقاَل النّبِيُّ َصىّل اهللُ َعَلْيِه َوَسّلَم: َصَدَق َسْلاَمنُ 



 

 

 

، هي الصالة والصيام وغري ذلك من األعامل، وأن بعض الناس أن الساعة التي هي هللأن يفهم    اخلطأومن  

 ! عن الرصاط اْلستقيم  فيها العبد وينحرف الربب هي: الساعة التي يعيص فيها الساعة التي هي للقل

: روحوا القلوب؛ ألن القلوب متل،  هد، وإنام قص َساَعًة َوَساَعةً  فليس هذا مقصود قوله صىل اهلل عليه وسلم

فلو أن عبدًا يقرأ القرآن يف كل حلظة، فإنه ال بد أن يمل، و لو انتقل من القرآن إىل السنة، أو من السنة إىل 

إىل الصيام، أو من الصيام إىل الزكاة، أو من الزكاة إىل احلج، أو من احلج إىل قضاء الصالة، أو من الصالة  

مصالح اْلسلمْي، فينتقل من طاعة إىل طاعة، فإنه ال يمل، وأما من يقوم عىل طاعة واحدة دائاًم وأبدًا فإنه  

وع يف طاعة اهلل عز سوف يمل منها؛ ألن القلوب برشية فطرت عىل اْللل، ولذلك ينبغي عىل اْلسلم أن ين

تنفر من   فالنفس  وجل،  عز  اهلل  مرضات  أعىل يف  إىل عمل  عمل  ومن  إىل طاعة،  طاعة  فينتقل من  وجل، 

 .الدوام عىل العمل الواحد

األوالد، وطلب اْلعاش وغري   مع الزوجة، ومالعبةأيضا    كون، وهذا الرتويح ي لبك ق  نفال بد أن تروح ع

أحواهلا. فعمل الدنيا وطلب اْلعاش ال يمنع اْلرء أن  وتذكر اآلخرة  وإن شعرت أنك قد نسيت  ذلك، حتى  

أو  زرعه  إىل  انطلق  إذا  فاْلرء  وعقيدته،  وفكره  وبعمله  بقلبه  وإنام  بلسانه،  فقط  ليس  هلل،  ذاكرًا  يكون 

فإن)بستانه(حائطه جتارته،  أو  صناعته،  أو  و،  واحلرام،  احلالل  فيها  ويراعي  اهلل،  حق  فيها  يراعي  مل هبام  ذا 

بلسانه،   يذكره  مل  وإن  اهلل،  ذكر  عن  عن فيرج  استبعده  اهلل،  كرهه  أو  اهلل،  حرمه  شيئًا  جتارته  يف  رأى  لو 

 .جتارته، وهذا نوع من ذكر اهلل عز وجل

كان عبداهلل بن رواحة يأخذ بيد النفر   دفق فينبغي للمسلم أن يكون حريًصا عىل تقوية إيامنه وحماسبة نفسه؛  

تعاَلْوا نؤمن ساعة، تعاَلْوا فلنذكِر اهلل ونزَدْد إيامًنا، تعاَلْوا نذكره بطاعته؛ لعله يذُكرنا   من أصحابه فيقول: 

   .بمغفرته

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاْلْي 

 

 

 


