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وخغئ ا�غعم: تثغ� ح�غش:  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ
.« ِ َعزَّ َوَجلَّ ِ، َخْيٌر ِمْن َمَطِر َأْرَبِعيَن َلْيَلًة ِفي ِبَالِد اهللاَّ  «ِإَقاَمُة َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللاَّ

ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ
.« ِ َعزَّ َوَجلَّ ِ، َخْيٌر ِمْن َمَطِر َأْرَبِعيَن َلْيَلًة ِفي ِبَالِد اهللاَّ  «ِإَقاَمُة َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللاَّ

ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: فرحــة العالم دائمــة، ومجــده خالد، وذكــره باٍق، وفرحــة المال َعِن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ
منصرمة، ومجده إلى زوال، وذكره إلى نهاية .

أق غع�ث �غ� 
ا�حغعخ؟!

ظعر رغ�ض سغث

ال يقتصــر عمل الخير في مجال اإلرشــاد والتوجيه علــى تعليم الناس أحكام 
التالوة والفقه، بل يشمل كل علم فيه الفائدة والخير، وقد قال (عليه الصالة 
َدَقــِة َأْن َيَتَعلََّم اْلَمْرُء اْلُمْســِلُم ِعْلًما ُثــمَّ ُيَعلَِّمُه َأَخاُه  والســالم): "َأْفَضُل الصَّ
التالوة والفقه، بل يشمل كل علم فيه الفائدة والخير، وقد قال (عليه الصالة 
َدَقــِة َأْن َيَتَعلََّم اْلَمْرُء اْلُمْســِلُم ِعْلًما ُثــمَّ ُيَعلَِّمُه َأَخاُه  والســالم): "َأْفَضُل الصَّ
التالوة والفقه، بل يشمل كل علم فيه الفائدة والخير، وقد قال (عليه الصالة 

اْلُمْسِلَم" [رواه ابن ماجه وضعفه األلباني].  
يحتاج الناس إلى توعية وإرشاد في جوانب متعددة من حياتهم، ويخطئ من 
يظن أن دروس الوعظ التي تلقى في المســاجد هــي ما يفيد الناس فقط؛ 
فهم بحاجة إلى توجيه في الحياة األســرية، وتربيــة األبناء، والتعامل داخل 
البيت بطريقة تفصيلية عميقة ال سطحية، خاصة في ظل مجتمع تتزايد فيه 
نسب الطالق والمشكالت األسرية. وهم يحتاجون كذلك إلى إرشادات صحية 
تجنبهم ممارسة سلوكيات خطأ قد تســبب لهم أمراًضا وآالًما، وهم بحاجة 
أيًضا إلى إرشــادات نفسية تساهم في دمجهم في مجتمعاتهم، وتعمل على 

التخفيف من توترهم وغضبهم، وتقيهم شرور انفعاالتهم.
إن الجهــل بهذه األمور وأمثالها يورث األمم والشــعوب كــوارث ومصائب؛ 
فعلى ســبيل المثال: تعد مصر أكثر دول العالم إصابة بمرض التهاب الكبد 
الوبائي، وفي كل سنة هناك مائة ألف إصابة جديدة بهذا المرض في مصر، 
ويقدر عدد المصابين به بـ 25% من الشــعب المصري، وهناك أسباب تقف 
وراء ذلك، من أهمها الســلوكيات الخطأ المتعلقة بالنظافة والتعقيم، خاصة 

في المستشفيات وعيادات األسنان.
إن عــدًدا كبيًرا من خريجي الجامعات من أصحاب التخصصات غير الشــرعية 
أثرهم في بناء مجتمعاتهم قليل ومحدود؛ نظًرا إلى الفكرة الخطأ الســائدة 

أنه ال يقف أمام الناس موجًها ومعلًما إال الشيخ أو الواعظ.
 لقد جاء اإلســالم ليســعد الناس في حياتهم وآخرتهم، ورتب األجر على كل 
عمل يساهم في ذلك، لذلك قال (عليه الصالة والسالم): "َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشي 
 لقد جاء اإلســالم ليســعد الناس في حياتهم وآخرتهم، ورتب األجر على كل 
عمل يساهم في ذلك، لذلك قال (عليه الصالة والسالم): "َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشي 
 لقد جاء اإلســالم ليســعد الناس في حياتهم وآخرتهم، ورتب األجر على كل 

ُ َلُه َفَغَفَر َلُه"، وقال  َرُه، َفَشــَكَر اهللاَّ ِريِق َفَأخَّ ِبَطِريٍق َوَجَد ُغْصَن َشــْوٍك َعَلى الطَّ
عمل يساهم في ذلك، لذلك قال (عليه الصالة والسالم): "َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشي 
ُ َلُه َفَغَفَر َلُه"، وقال  َرُه، َفَشــَكَر اهللاَّ ِريِق َفَأخَّ ِبَطِريٍق َوَجَد ُغْصَن َشــْوٍك َعَلى الطَّ
عمل يساهم في ذلك، لذلك قال (عليه الصالة والسالم): "َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشي 

ِ َأْنَفُعُهْم ِللنَّاِس, َوَأَحبُّ  النبي (عليه الصالة والســالم): "َأَحبُّ النَّاِس ِإَلــى اهللاَّ
ُ َلُه َفَغَفَر َلُه"، وقال  َرُه، َفَشــَكَر اهللاَّ ِريِق َفَأخَّ ِبَطِريٍق َوَجَد ُغْصَن َشــْوٍك َعَلى الطَّ
ِ َأْنَفُعُهْم ِللنَّاِس, َوَأَحبُّ  النبي (عليه الصالة والســالم): "َأَحبُّ النَّاِس ِإَلــى اهللاَّ
ُ َلُه َفَغَفَر َلُه"، وقال  َرُه، َفَشــَكَر اهللاَّ ِريِق َفَأخَّ ِبَطِريٍق َوَجَد ُغْصَن َشــْوٍك َعَلى الطَّ

ِ ُسُروٌر ُتْدِخُلُه َعَلى ُمْسِلٍم". اْألَْعَماِل ِإَلى اهللاَّ
ِ َأْنَفُعُهْم ِللنَّاِس, َوَأَحبُّ  النبي (عليه الصالة والســالم): "َأَحبُّ النَّاِس ِإَلــى اهللاَّ

ِ ُسُروٌر ُتْدِخُلُه َعَلى ُمْسِلٍم". اْألَْعَماِل ِإَلى اهللاَّ
ِ َأْنَفُعُهْم ِللنَّاِس, َوَأَحبُّ  النبي (عليه الصالة والســالم): "َأَحبُّ النَّاِس ِإَلــى اهللاَّ

إن مــن ســوء الفهم لهــذا الدين أن يظن الشــباب أنه ال يمكــن لهم نيل 
ِ ُسُروٌر ُتْدِخُلُه َعَلى ُمْسِلٍم". اْألَْعَماِل ِإَلى اهللاَّ

إن مــن ســوء الفهم لهــذا الدين أن يظن الشــباب أنه ال يمكــن لهم نيل 
ِ ُسُروٌر ُتْدِخُلُه َعَلى ُمْسِلٍم". اْألَْعَماِل ِإَلى اهللاَّ

األجــر والثواب، إال إذا تكلموا للناس في علم الفقه أو العقيدة أو غيرهما من 
أقســام العلوم الشرعية، إن الفكرة الصحيحة التي يجب أن تسود هي أن أي 
علم يســاهم في منفعة النــاس يثيب رب العالمين صاحبــه، وكلما زاد عدد 

المنتفعين ازداد أجر فاعل الخير  وتضاعف؛ فاألجر على قدر المنفعة.
لقــد عاب اإلمام أبو حامد الغزالي على مســلمي زمانه انشــغالهم بدراســة 
الفقــه، وتركهم بقية العلوم األخرى كالطب، وذلك للمكاســب المادية التي 
كان ينالهــا أهل الفقه من األمراء، حتى أمســت بعض البلدات المســلمة ال 
يوجد فيها طبيب مسلم واحد، فيذهب الناس إلى العالج عند غير المسلمين، 
"ثم ال نرى أحدًا يشــتغل به _أي الطب_ ويتهاترون على علم الفقه، الســيما 
الخالفيــات والجدليات، والبلد مشــحون من الفقهاء بمن يشــتغل بالفتوى 

والجواب عن الوقائع" يقول الغزالي.
وعلى خطى الغزالي نمضــي قائلين: يرى الناس عدًدا ال بأس به من الذين 
يلقــون أمامهم دروس الوعــظ في المجاالت الشــرعية المختلفــة، لكنهم 
يحتاجون إلى من يحسن تقريب العلوم النافعة األخرى لهم، من علم نفس، 
وتربيــة، وإدارة، وتنمية بشــرية، وقانون، وغيرهــا، وإن أجر من يفعل ذلك 
قد يفــوق الوعاظ المعروفين نظًرا إلى الفائدة األكبــر التي من المتوقع أن 

يحققها.
ال يشــكل إضافة كبيرة ذلك الطبيب أو الممرض أو المختص النفسي، الذي 
يقــف أمــام الناس ملقًيا درًســا وعظيًّا كبقية الوعاظ، بل قــد ال يوفق كونه 
يتحدث في غير تخصصه، لكننا نريد منه ومن أمثاله أن يخدم الناس بتقديم 

نصائح وإرشادات علمية تتسم بالتبسيط والدقة في مجال تخصصه.
مالحظــة: أرجو أال يفهم أحد من كالمــي أنني أقلل من أهمية تفقيه الناس 

في أمور دينهم، وحاجتهم إلى الدعاة المميزين.

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على 
أشــرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى 
اهللا عليــه وســلم وعلى آله وصحبــه ومن تبع 

هداهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: 
فهذه سلسلة مهمة جدًا من المقاالت المفيدة 
اقتطفتهــا مــن رســالة دكتوراة فــي الحديث 
الشــريف بعنوان "مضاعفة األجور في الســنة 
النبويــة دراســة موضوعية"  للباحــث محمد 
كالب حيث شــرفت باإلشــراف عليها فأحببت 
أن أفيد وأنشــر هذا العلــم النافع المفيد الذي 
فيــه بيــان لمكانة األمــة اإلســالمية عند اهللا 
تعالــى وفضلها على األمــم ، حيث عوض اهللا 
تعالــى قلة أعمــار أمة محمد صلــى اهللا عليه 
وســلم بالنسبة لألمم الســابقة بأعمال قليلة 
وأجور عظيمة تجعل من قام بها يســبق األمم 
الســابقة كلها، وهذا الموضــوع من األهمية 
بمكان حيث يحيي في المسلمين روح التنافس 
فــي اإلقبال على اهللا تعالى مــن خالل االلتزام 

بأوامره .
ذكرنا في المقال الســابق ســببين لمضاعفة 
األجور وســنزيد أســبابا أخرى مهمة أدت إلى 
مضاعفة األجور منها: مشقة الحسنة الحاصلة 
بأدائهــا، قــال ابن دقيــق العيــد: "األجور قد 
تتفاوت بحســب زيــادة المشــقات، ال ســّيما 
مــا كان أجــره بحســب مشــّقته، إذ لمشــّقته 
َدْخــٌل في األجر". ومما يدل علــى ذلك ما رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
هريرة رضي اهللا عنه قال: َجــاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
هريرة رضي اهللا عنه قال: َجــاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 

ِ، َأيُّ  َم َفَقاَل: َيا َرُســوَل اهللاَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
هريرة رضي اهللا عنه قال: َجــاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ 
ِ، َأيُّ  َم َفَقاَل: َيا َرُســوَل اهللاَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ
هريرة رضي اهللا عنه قال: َجــاَء َرُجٌل ِإَلى النَِّبيِّ 

أجئ�ب طد�س�ئ
أ�عر افطئ ا�جقطغئ
َق َوَأْنَت  َدَقــِة َأْعَظــُم َأْجًرا؟ َقاَل: "َأْن َتَصــدَّ الصَّ
َصِحيٌح َشِحيٌح َتْخَشــى الَفْقَر، َوَتْأُمُل الِغَنى، َوَال 
َق َوَأْنَت  َدَقــِة َأْعَظــُم َأْجًرا؟ َقاَل: "َأْن َتَصــدَّ الصَّ
َصِحيٌح َشِحيٌح َتْخَشــى الَفْقَر، َوَتْأُمُل الِغَنى، َوَال 
َق َوَأْنَت  َدَقــِة َأْعَظــُم َأْجًرا؟ َقاَل: "َأْن َتَصــدَّ الصَّ

ُتْمِهــُل َحتَّى ِإَذا َبَلَغــِت الُحْلُقوَم، ُقْلــَت ِلُفَالٍن 
َكــَذا، َوِلُفَالٍن َكــَذا َوَقْد َكاَن ِلُفــَالٍن". قال ابن 
ُتْمِهــُل َحتَّى ِإَذا َبَلَغــِت الُحْلُقوَم، ُقْلــَت ِلُفَالٍن 
َكــَذا، َوِلُفَالٍن َكــَذا َوَقْد َكاَن ِلُفــَالٍن". قال ابن 
ُتْمِهــُل َحتَّى ِإَذا َبَلَغــِت الُحْلُقوَم، ُقْلــَت ِلُفَالٍن 

بطال: "فيــه أّن أعمال البّر كّلمــا َصُعَبت كان 
َكــَذا، َوِلُفَالٍن َكــَذا َوَقْد َكاَن ِلُفــَالٍن". قال ابن 
بطال: "فيــه أّن أعمال البّر كّلمــا َصُعَبت كان 
َكــَذا، َوِلُفَالٍن َكــَذا َوَقْد َكاَن ِلُفــَالٍن". قال ابن 

أجرها أعظم؛ ألّن الصحيح الشــحيح إذا خشــي 
الفقر وأّمل الغنى َصُعبت عليه النفقة، وســّول 
له الشيطان طول العمر وحلول الفقر به؛ فمن 
تصّدق في هــذه الحال فهو مؤثــٌر لثواب اهللا 

على هوى نفسه".
وقال النــووي: "هذا ظاهٌر فــي أّن الثواب والفضل 
فــي العبادة يكثر بكثرة النصــب والنفقة، والمراد: 

النصب الذي ال يذمه الشرع، وكذا النفقة".
ومن أســباب مضاعفة األجور: التحويل وتعّدي 
الّنْفع، قال ابن دقيق العيد: "من ذلك أيًضا: أّن 
ومن أســباب مضاعفة األجور: التحويل وتعّدي 
الّنْفع، قال ابن دقيق العيد: "من ذلك أيًضا: أّن 
ومن أســباب مضاعفة األجور: التحويل وتعّدي 

َفْضل اهللا تعالــى َيَتَضاعف بالتحويل، في مثل 
أن يتصّدق اإلنســان على فقيٍر بدرهٍم، فُيْؤِثر 
َفْضل اهللا تعالــى َيَتَضاعف بالتحويل، في مثل 
أن يتصّدق اإلنســان على فقيٍر بدرهٍم، فُيْؤِثر 
َفْضل اهللا تعالــى َيَتَضاعف بالتحويل، في مثل 

الفقير بذلــك الدرهم فقيًرا آخر هو أشــّد منه 
أن يتصّدق اإلنســان على فقيٍر بدرهٍم، فُيْؤِثر 
الفقير بذلــك الدرهم فقيًرا آخر هو أشــّد منه 
أن يتصّدق اإلنســان على فقيٍر بدرهٍم، فُيْؤِثر 

فقًرا، فيْؤثر بــه الثالث رابًعا، والرابع خامًســا، 
وهكــذا فيما طــال، فــإن اهللا تعالى يحســب 
للمتصّدق األول بالدرهم عشرة، فإذا تحّول إلى 
الثاني انتقل ذلك الذي كان لألول إلى الثاني، 
فصار للثاني عشــرة دراهم، ولألول عن عشــر 
مئــات، فإذا تصّدق بهــا الثاني صارت له مائة 
وللثاني ألف ولــألول ألف ألف، وإذا تصّدق بها 
صارت له مائة وللثاني عشــرة آالف؛ فيضاعف 

إلى ما ال يعرف مقداره إال اهللا تعالى".
وذكر ابن حجر من أســباب المضاعفة، "تعّدي 
الّنْفع كالصدقة الجارية، والعلم النافع، والسنة 
وذكر ابن حجر من أســباب المضاعفة، "تعّدي 
الّنْفع كالصدقة الجارية، والعلم النافع، والسنة 
وذكر ابن حجر من أســباب المضاعفة، "تعّدي 

الحسنة"، وقال الّســْعدّي : "ومثل العمل الذي 
يثمر أعماًال ُأَخر، ويقتدي به غيره، أو يشــاركه 
الحسنة"، وقال الّســْعدّي : "ومثل العمل الذي 
يثمر أعماًال ُأَخر، ويقتدي به غيره، أو يشــاركه 
الحسنة"، وقال الّســْعدّي : "ومثل العمل الذي 

فيه مشارٌك".
يثمر أعماًال ُأَخر، ويقتدي به غيره، أو يشــاركه 

فيه مشارٌك".
يثمر أعماًال ُأَخر، ويقتدي به غيره، أو يشــاركه 

ومن أسباب مضاعفة األجر: شرف الزمان:
مثل: العمرة في رمضان، وقيام ليلة القدر التي 
قــال اهللا فيها: "ليلة القدر خير من ألف شــهر" 
قــال الســعدي في تفســيره: "أي: تعــادل من 
فضلها ألف شــهٍر، فالعمل الذي يقع فيها، خيٌر 
من العمل في ألف شهٍر خالية منها، وهذا مما 
فضلها ألف شــهٍر، فالعمل الذي يقع فيها، خيٌر 
من العمل في ألف شهٍر خالية منها، وهذا مما 
فضلها ألف شــهٍر، فالعمل الذي يقع فيها، خيٌر 

تتحيــر فيه األلباب، وتندهش له العقول؛ حيث 
من العمل في ألف شهٍر خالية منها، وهذا مما 
تتحيــر فيه األلباب، وتندهش له العقول؛ حيث 
من العمل في ألف شهٍر خالية منها، وهذا مما 

منَّ تبــارك وتعالى على هذه األمــة الضعيفة 
القــّوة والُقَوى بليلٍة يكــون العمل فيها يقابل 
ر عمًرا  ويزيــد على ألف شــهٍر؛ عمر رجــل معمَّ
طويــًال نّيًفا وثمانين ســنة". ومن األســباب: 
ر عمًرا  ويزيــد على ألف شــهٍر؛ عمر رجــل معمَّ
طويــًال نّيًفا وثمانين ســنة". ومن األســباب: 
ر عمًرا  ويزيــد على ألف شــهٍر؛ عمر رجــل معمَّ

شــرف المكان؛ كالصالة في المســجد الحرام، 
والمســجد النبــوي، والمســجد األقصى. ومن 
األســباب: شــرف العمل؛ حيث روى مسلم في 
صحيحــه من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه، 
َعْن َرُســوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: "ِإنَّ 
صحيحــه من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه، 
َعْن َرُســوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: "ِإنَّ 
صحيحــه من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه، 

ْيُتُه ِبِذَراٍع،  اِني َعْبِدي ِبِشْبٍر، َتَلقَّ اَهللا َقاَل: ِإَذا َتَلقَّ
َعْن َرُســوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: "ِإنَّ 
ْيُتُه ِبِذَراٍع،  اِني َعْبِدي ِبِشْبٍر، َتَلقَّ اَهللا َقاَل: ِإَذا َتَلقَّ
َعْن َرُســوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: "ِإنَّ 

اِني  ْيُتُه ِبَبــاٍع، َوِإَذا َتَلقَّ اِنــي ِبِذَراٍع، َتَلقَّ َوِإَذا َتَلقَّ
ْيُتُه ِبِذَراٍع،  اِني َعْبِدي ِبِشْبٍر، َتَلقَّ اَهللا َقاَل: ِإَذا َتَلقَّ
اِني  ْيُتُه ِبَبــاٍع، َوِإَذا َتَلقَّ اِنــي ِبِذَراٍع، َتَلقَّ َوِإَذا َتَلقَّ
ْيُتُه ِبِذَراٍع،  اِني َعْبِدي ِبِشْبٍر، َتَلقَّ اَهللا َقاَل: ِإَذا َتَلقَّ

ِبَباٍع َأَتْيُتُه ِبَأْسَرَع".
اِني  ْيُتُه ِبَبــاٍع، َوِإَذا َتَلقَّ اِنــي ِبِذَراٍع، َتَلقَّ َوِإَذا َتَلقَّ

ِبَباٍع َأَتْيُتُه ِبَأْسَرَع".
اِني  ْيُتُه ِبَبــاٍع، َوِإَذا َتَلقَّ اِنــي ِبِذَراٍع، َتَلقَّ َوِإَذا َتَلقَّ

قال الخطابي: "هذا َمَثٌل، ومعناه ُحْسن الَقبول، 
ِبَباٍع َأَتْيُتُه ِبَأْسَرَع".

قال الخطابي: "هذا َمَثٌل، ومعناه ُحْسن الَقبول، 
ِبَباٍع َأَتْيُتُه ِبَأْسَرَع".

ومضاعفة الثواب على قدر العمل الذي يتقرب 
به العبد إلى ربه، حتى يكون ذلك ممثًال بفْعل 
ومضاعفة الثواب على قدر العمل الذي يتقرب 
به العبد إلى ربه، حتى يكون ذلك ممثًال بفْعل 
ومضاعفة الثواب على قدر العمل الذي يتقرب 

مــن أقبل نحــو صاحبه َقْدر شــبٍر، فاســتقبله 
صاحبــه ذراًعا، وكمن مشــى إليه، فهرول إليه 
مــن أقبل نحــو صاحبه َقْدر شــبٍر، فاســتقبله 
صاحبــه ذراًعا، وكمن مشــى إليه، فهرول إليه 
مــن أقبل نحــو صاحبه َقْدر شــبٍر، فاســتقبله 

صاحبه قبوًال له وزيادًة في إكرامه".
للموضوع تتمة، والحمد هللا رب العالمين.

َحْنَظَلُة ْبُن الرَِّبيِع بن صيفي بن رباح التميمي، يكنى أبا ربعي، ويقال له: 
، ويقال له: َحْنَظَلَة الكاتب، ألّنه كان يكتب للنبي َصلَّى  َحْنَظَلَة اْألَُســيِِّديِّ
َحْنَظَلُة ْبُن الرَِّبيِع بن صيفي بن رباح التميمي، يكنى أبا ربعي، ويقال له: 
، ويقال له: َحْنَظَلَة الكاتب، ألّنه كان يكتب للنبي َصلَّى  َحْنَظَلَة اْألَُســيِِّديِّ
َحْنَظَلُة ْبُن الرَِّبيِع بن صيفي بن رباح التميمي، يكنى أبا ربعي، ويقال له: 

اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، وهو ابن أخي أكثم بن صيفي حكيم العرب.
، ويقال له: َحْنَظَلَة الكاتب، ألّنه كان يكتب للنبي َصلَّى  َحْنَظَلَة اْألَُســيِِّديِّ

اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، وهو ابن أخي أكثم بن صيفي حكيم العرب.
، ويقال له: َحْنَظَلَة الكاتب، ألّنه كان يكتب للنبي َصلَّى  َحْنَظَلَة اْألَُســيِِّديِّ

يقــول َحْنَظَلُة َرِضَي اهللا َعْنُه: َلِقَيِنــي َأُبو َبْكٍر َفَقاَل: َكْيَف َأْنَت َيا َحْنَظَلُة؟، 
اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، وهو ابن أخي أكثم بن صيفي حكيم العرب.

يقــول َحْنَظَلُة َرِضَي اهللا َعْنُه: َلِقَيِنــي َأُبو َبْكٍر َفَقاَل: َكْيَف َأْنَت َيا َحْنَظَلُة؟، 
اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، وهو ابن أخي أكثم بن صيفي حكيم العرب.

ِ َما َتُقوُل، َقاَل: ُقْلُت َنُكوُن ِعْنَد  َقاَل: ُقْلُت َناَفَق َحْنَظَلُة، َقاَل: ُســْبَحاَن اهللاَّ
يقــول َحْنَظَلُة َرِضَي اهللا َعْنُه: َلِقَيِنــي َأُبو َبْكٍر َفَقاَل: َكْيَف َأْنَت َيا َحْنَظَلُة؟، 
ِ َما َتُقوُل، َقاَل: ُقْلُت َنُكوُن ِعْنَد  َقاَل: ُقْلُت َناَفَق َحْنَظَلُة، َقاَل: ُســْبَحاَن اهللاَّ
يقــول َحْنَظَلُة َرِضَي اهللا َعْنُه: َلِقَيِنــي َأُبو َبْكٍر َفَقاَل: َكْيَف َأْنَت َيا َحْنَظَلُة؟، 

ُرَنا ِبالنَّاِر َواْلَجنَِّة َحتَّى َكَأنَّا َرْأُي َعْيٍن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَذكِّ ِ َصلَّى اهللاَّ َرُســوِل اهللاَّ
ِ َما َتُقوُل، َقاَل: ُقْلُت َنُكوُن ِعْنَد  َقاَل: ُقْلُت َناَفَق َحْنَظَلُة، َقاَل: ُســْبَحاَن اهللاَّ
ُرَنا ِبالنَّاِر َواْلَجنَِّة َحتَّى َكَأنَّا َرْأُي َعْيٍن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَذكِّ ِ َصلَّى اهللاَّ َرُســوِل اهللاَّ
ِ َما َتُقوُل، َقاَل: ُقْلُت َنُكوُن ِعْنَد  َقاَل: ُقْلُت َناَفَق َحْنَظَلُة، َقاَل: ُســْبَحاَن اهللاَّ

ا اْألَْزَواَج  َم َعاَفْســنَ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َفــِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد َرُســوِل اهللاَّ
ُرَنا ِبالنَّاِر َواْلَجنَِّة َحتَّى َكَأنَّا َرْأُي َعْيٍن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَذكِّ ِ َصلَّى اهللاَّ َرُســوِل اهللاَّ
ا اْألَْزَواَج  َم َعاَفْســنَ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َفــِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد َرُســوِل اهللاَّ
ُرَنا ِبالنَّاِر َواْلَجنَِّة َحتَّى َكَأنَّا َرْأُي َعْيٍن  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَذكِّ ِ َصلَّى اهللاَّ َرُســوِل اهللاَّ

ِ ِإنَّا َلَنْلَقى ِمْثَل َهَذا،  ْيَعاِت َفَنِسيَنا َكِثيًرا، َقاَل َأُبو َبْكٍر: َفَواهللاَّ َواْألَْوَالَد َوالضَّ
ا اْألَْزَواَج  َم َعاَفْســنَ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َفــِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد َرُســوِل اهللاَّ
ِ ِإنَّا َلَنْلَقى ِمْثَل َهَذا،  ْيَعاِت َفَنِسيَنا َكِثيًرا، َقاَل َأُبو َبْكٍر: َفَواهللاَّ َواْألَْوَالَد َوالضَّ
ا اْألَْزَواَج  َم َعاَفْســنَ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِ َصلَّى اهللاَّ َفــِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِد َرُســوِل اهللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ِ َصلَّى اهللاَّ َفاْنَطَلْقُت َأَنا َوَأُبو َبْكٍر َحتَّى َدَخْلَنا َعَلى َرُســوِل اهللاَّ
ِ ِإنَّا َلَنْلَقى ِمْثَل َهَذا،  ْيَعاِت َفَنِسيَنا َكِثيًرا، َقاَل َأُبو َبْكٍر: َفَواهللاَّ َواْألَْوَالَد َوالضَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ِ َصلَّى اهللاَّ َفاْنَطَلْقُت َأَنا َوَأُبو َبْكٍر َحتَّى َدَخْلَنا َعَلى َرُســوِل اهللاَّ
ِ ِإنَّا َلَنْلَقى ِمْثَل َهَذا،  ْيَعاِت َفَنِسيَنا َكِثيًرا، َقاَل َأُبو َبْكٍر: َفَواهللاَّ َواْألَْوَالَد َوالضَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِ َصلَّى اهللاَّ ِ، َفَقاَل َرُســوُل اهللاَّ ُقْلُت َناَفَق َحْنَظَلُة َيا َرُســوَل اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ِ َصلَّى اهللاَّ َفاْنَطَلْقُت َأَنا َوَأُبو َبْكٍر َحتَّى َدَخْلَنا َعَلى َرُســوِل اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِ َصلَّى اهللاَّ ِ، َفَقاَل َرُســوُل اهللاَّ ُقْلُت َناَفَق َحْنَظَلُة َيا َرُســوَل اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،  ِ َصلَّى اهللاَّ َفاْنَطَلْقُت َأَنا َوَأُبو َبْكٍر َحتَّى َدَخْلَنا َعَلى َرُســوِل اهللاَّ

ُرَنا ِبالنَّــاِر َواْلَجنَِّة َحتَّى  ِ َنُكــوُن ِعْنَدَك ُتَذكِّ َوَما َذاَك؟!، ُقْلُت َيا َرُســوَل اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِ َصلَّى اهللاَّ ِ، َفَقاَل َرُســوُل اهللاَّ ُقْلُت َناَفَق َحْنَظَلُة َيا َرُســوَل اهللاَّ
ُرَنا ِبالنَّــاِر َواْلَجنَِّة َحتَّى  ِ َنُكــوُن ِعْنَدَك ُتَذكِّ َوَما َذاَك؟!، ُقْلُت َيا َرُســوَل اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِ َصلَّى اهللاَّ ِ، َفَقاَل َرُســوُل اهللاَّ ُقْلُت َناَفَق َحْنَظَلُة َيا َرُســوَل اهللاَّ

ْيَعاِت  َكَأنَّــا َرْأُي َعْيٍن، َفِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدَك َعاَفْســَنا اْألَْزَواَج َواْألَْوَالَد َوالضَّ
ُرَنا ِبالنَّــاِر َواْلَجنَِّة َحتَّى  ِ َنُكــوُن ِعْنَدَك ُتَذكِّ َوَما َذاَك؟!، ُقْلُت َيا َرُســوَل اهللاَّ
ْيَعاِت  َكَأنَّــا َرْأُي َعْيٍن، َفِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدَك َعاَفْســَنا اْألَْزَواَج َواْألَْوَالَد َوالضَّ
ُرَنا ِبالنَّــاِر َواْلَجنَِّة َحتَّى  ِ َنُكــوُن ِعْنَدَك ُتَذكِّ َوَما َذاَك؟!، ُقْلُت َيا َرُســوَل اهللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: (َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه  ِ َصلَّى اهللاَّ َنِســيَنا َكِثيًرا، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ
ْيَعاِت  َكَأنَّــا َرْأُي َعْيٍن، َفِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدَك َعاَفْســَنا اْألَْزَواَج َواْألَْوَالَد َوالضَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: (َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه  ِ َصلَّى اهللاَّ َنِســيَنا َكِثيًرا، َفَقاَل َرُسوُل اهللاَّ
ْيَعاِت  َكَأنَّــا َرْأُي َعْيٍن، َفِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدَك َعاَفْســَنا اْألَْزَواَج َواْألَْوَالَد َوالضَّ

ْكِر َلَصاَفَحْتُكْم اْلَمَالِئَكُة  ِإْن َلــْو َتُدوُموَن َعَلى َما َتُكوُنوَن ِعْنِدي َوِفــي الذِّ
َعَلى ُفُرِشــُكْم َوِفي ُطُرِقُكْم، َوَلِكْن َيا َحْنَظَلُة َســاَعًة َوَســاَعًة َثَالَث َمرَّاٍت) 
ْكِر َلَصاَفَحْتُكْم اْلَمَالِئَكُة  ِإْن َلــْو َتُدوُموَن َعَلى َما َتُكوُنوَن ِعْنِدي َوِفــي الذِّ
َعَلى ُفُرِشــُكْم َوِفي ُطُرِقُكْم، َوَلِكْن َيا َحْنَظَلُة َســاَعًة َوَســاَعًة َثَالَث َمرَّاٍت) 
ْكِر َلَصاَفَحْتُكْم اْلَمَالِئَكُة  ِإْن َلــْو َتُدوُموَن َعَلى َما َتُكوُنوَن ِعْنِدي َوِفــي الذِّ

"رواه مسلم".
شــهد َرِضَي اهللا َعْنُه القادسية، ونزل الكوفة، وكان ممن تخلف عن علي 
بــن أبي طالب َرِضــَي اهللا َعْنُه في قتال أهل البصرة يــوم الجمل، ونزل 
شــهد َرِضَي اهللا َعْنُه القادسية، ونزل الكوفة، وكان ممن تخلف عن علي 
بــن أبي طالب َرِضــَي اهللا َعْنُه في قتال أهل البصرة يــوم الجمل، ونزل 
شــهد َرِضَي اهللا َعْنُه القادسية، ونزل الكوفة، وكان ممن تخلف عن علي 

قرقيسياء حتى مات في خالفة معاوية بن أبي سفيان َرِضَي اهللا َعْنُه. 
بــن أبي طالب َرِضــَي اهللا َعْنُه في قتال أهل البصرة يــوم الجمل، ونزل 

قرقيسياء حتى مات في خالفة معاوية بن أبي سفيان َرِضَي اهللا َعْنُه. 
بــن أبي طالب َرِضــَي اهللا َعْنُه في قتال أهل البصرة يــوم الجمل، ونزل 

ولّمــا توفي رحمه اهللا جزعت عليه امرأته فنهتها جاراتها، وقلن: إن هذا 
يحبط أجرك، فقالت:

تعجبت دعد لمحزونة ... تبكي على ذي شيبة شاحب
إن تسأليني اليوم ما شفني ... أخبرك قوًال ليس بالكاذب

تعجبت دعد لمحزونة ... تبكي على ذي شيبة شاحب
إن تسأليني اليوم ما شفني ... أخبرك قوًال ليس بالكاذب

تعجبت دعد لمحزونة ... تبكي على ذي شيبة شاحب

إن سواد العين أودى به ... حزن على حنظلة الكاتب
َم  َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عــن َحْنَظَلة وعن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

والتَّابعين.
َم  َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عــن َحْنَظَلة وعن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

والتَّابعين.
َم  َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عــن َحْنَظَلة وعن َصَحاِبة النَِّبّي َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَســلَّ

د. أت�ث إدرغج سعدة
أجا�ذ ا�تثغ� ا�ح�غش وسطعط� ا����سث ئ أَطَظُئ اُفطَّ

َت�ِ�غُّ َتْظَزَطُئ ْ�ُظ  ا�خَّ
ا��َّ�غِ� َرِ�َغ ا� َسْظُ�
َت�ِ�غُّ َتْظَزَطُئ ْ�ُظ  ا�خَّ
ا��َّ�غِ� َرِ�َغ ا� َسْظُ�
َت�ِ�غُّ َتْظَزَطُئ ْ�ُظ  ا�خَّ

�صطط/ افجا�ذ ا�ثضاعر 
ظسغط أجسث ا�خ�ثي


