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  وذ باهللا من الشيطان الرجيمأع
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

} نَاِفِقينالْم ِإن دشْهي اللَّهو ولُهسلَر ِإنَّك لَمعي اللَّهوُل اللَِّه وسلَر ِإنَّك دقَالُوا نَشْه نَاِفقُونالْم اءكِإذَا ج  
وننَّةً فَ  *لَكَاِذبج مانَهماتَّخَذُوا َأيلُونمعا كَانُوا ياء مس مِبيِل اللَِّه ِإنَّهن سوا عدص*  نُوا ثُمآم مِبَأنَّه ذَِلك 

 ونفْقَهلَا ي مفَه لَى قُلُوِبِهمع وا فَطُِبعكَفَر *كََأنَّه ِلِهمِلقَو عمقُولُوا تَسِإن يو مهامسَأج كِجبتُع متَهَأيِإذَا رو م
ْؤفَكُونَأنَّى ي اللَّه مقَاتَلَه مهذَرفَاح ودالْع مه ِهملَيٍة عحيكُلَّ ص ونبسحةٌ ينَّدسم ٤-١:سورة المنافقون[ }خُشُب[.  

 فأما ،-صلى اهللا عليه وسلم-يقول تعالى مخبراً عن المنافقين أنهم إنما يتفوهون باإلسالم إذا جاءوا النبي 
ِإذَا جاءك الْمنَاِفقُون قَالُوا نَشْهد ِإنَّك {:  ولهذا قال تعالى، بل على الضد من ذلك، باطن األمر فليسوا كذلكفي

 ولهذا اعترض ، وليس كما يقولون، وأظهروا لك ذلك، إذا حضروا عندك واجهوك بذلك:أي }لَرسوُل اللَِّه
رة أنه رسول اهللا فقالخِببجملة م :}اللَّهوولُهسلَر ِإنَّك لَمع{:  ثم قال تعالى،} ي نَاِفِقينالْم ِإن دشْهي اللَّهو
ونفيما أخبروا به وإن كان مطابقاً للخارج؛ ألنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون وال : أي}لَكَاِذب 
  .بهم بالنسبة إلى اعتقادهم ولهذا كذّ،صدقه

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،مد هللالح

  واهللا ، وموضوعها الذي تتحدث عنه هو المنافقون،فهذه السورة من السور التي تتحدث عن موضوع واحد
كرار؛  هنا هذه الجملة تدل على الت،}ِإذَا جاءك الْمنَاِفقُون قَالُوا نَشْهد ِإنَّك لَرسوُل اللَِّه{:  يقول-عز وجل-

 فهم كلما جاءوا إلى النبي ، وكل شيء بحسبه، يعني من حيث األصل،ألن المعلق على شرط يتكرر بتكرره
صلى اهللا عليه - ولم ينقل عن أحد من أهل اإليمان من أصحاب النبي ، قالوا له ذلك-صلى اهللا عليه وسلم-

صلى اهللا -كانوا إذا جاءوا إلى النبي  وعلى رأسهم أمثال العشرة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان أنهم -وسلم
 ، وهم يعلمون أن أصابع االتهام توجه إليهم،ما في قلوبهم من الريبة ولكن هؤالء ِل، قالوا له ذلك-عليه وسلم

 المؤكدة التي تقوم "إن" و، فجاءوا بهذه المؤكدات بلفظ الشهادة،}نَشْهد ِإنَّك لَرسوُل اللَِّه{ :فكلما دخلوا قالوا
: -عز وجل-ثم قال اهللا  ،}نَشْهد ِإنَّك لَرسوُل اللَِّه{ والالم الدالة على القسم ،ة ثانيةقام إعادة الجملة مرم
}ولُهسلَر ِإنَّك لَمعي اللَّهقد يطرأ على السامع إذا طرق سمعه ما  فهذه جملة معترضة احترازاً من فهٍم،}و 

 والمحترزات في القرآن تقع في كل موضع ،} يشْهد ِإن الْمنَاِفِقين لَكَاِذبونواللَّه{:  وهو قوله تعالى،بعدها
ِإذَا جاءك الْمنَاِفقُون قَالُوا نَشْهد {: -عز وجل- فلو قال اهللا ، فهنا لدفع فهم فاسد، حسب ما يحتاج إليه،بحسبه



 لربما يفهم السامع أن ما قالوه غير صحيح من }ن الْمنَاِفِقين لَكَاِذبونواللَّه يشْهد ِإ{ : لو قال}ِإنَّك لَرسوُل اللَِّه
 ،صحيحو فهم كاذبون مع أن ما قالوه مطابق للواقع ، بين المراد غاية البيان-عز وجل- ولكن اهللا ،حيث هو
اللَّه يشْهد ِإن الْمنَاِفِقين و{ والرد الذي رد اهللا به عليهم مطابق أيضاً لما قالوه من جهة المؤكدات ،بةذَلكنهم كَ
ون{:  وقوله تعالى هنا،المؤكدات الثالثة رداً عليهم فجاء بهذه }لَكَاِذبونلَكَاِذب نَاِفِقينالْم ِإن دشْهي اللَّهمع - }و

ة الواقع  يدل على أن الكذب ليس مرتبطاً بمطابق-أن ما قالوه مطابق للواقع لكنه مخالف لما في قلوبهم
 ، هذا هو الكذب،ما ظهر في اإلنسان بلسانه أو بحاله ما في النفس وبين  بل إذا وجد فيه التخالف بين،فحسب

 ، وفي واقع األمر أن زيداً قد سافر،زيد مسافر وهو يعتقد أنه موجود: ولذلك فإن اإلنسان إذا قال بلسانه
هكذا و ، مع أنه مطابق للواقع،اًه موجود فهذا يعتبر كذبزيد مسافر وفي اعتقاده أن:  فقال،ولكنه لم يعلم بذلك

ب  الكذ،أن هذا يكون من الكذب:  فالمقصود، ووافق ذلك الواقع ولكنه يعتقد أنه مسافر،زيد مقيم: لو قال
 وقد يطلق ،أن أهل النفاق هنا صاروا كذبة:  فالمقصود، هناك كذب أيضاً في الحال والعمل أيضاً،بالمقال

 ، وهذا مستعمل في كالم العرب، على ما خالف الواقع ولو كان اعتقاد اإلنسان يوافق ما قالالكذب أيضاً
رضي - وهذا تجدونه في كالم بعض الصحابة ،ولكنه ال يقصد به الكذب المذموم الذي يؤاخذ اإلنسان عليه

 ،كذب: اقع يقولون له ما خالف الو، أحياناً يقصدون به مخالفة الواقع، يعبرون عن الخطأ بالكذب-ماهللا عنه
 أو ، سواء كان ذلك باللسان ككذب المنافقين هنا،لكن الكذب الذي فيه اإلثم ويلحقه في الذم هو النوع األول

يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر،ظهرون شيئاً ويبطنون شيئاً آخركان ذلك بالعمل والحال كحال المنافقين ي ، 
  .ظهر الصالح والتقوى وهو فاسد ي،فهم كذبة في عملهم وكذبة في حالهم

 اتقوا الناس باأليمان الكاذبة والحلفان اآلثمة : أي}اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه{: الى تعوقوله
ليفربما اقتدى بهم فيما ، فاعتقدوا أنهم مسلمون، فاغتر بهم من ال يعرف جلية أمرهم،قوا فيما يقولونصد 

 فحصل ،يفعلون وصدقهم فيما يقولون وهم من شأنهم أنهم كانوا في الباطن ال يألون اإلسالم وأهله خباالً
فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه ِإنَّهم ساء ما كَانُوا {:  ولهذا قال تعالى،بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس

لُونمعي{.  
 واأليمان ، فهذا صار ديدناً لهم وعادة وحرفة، االتخاذ يدل على عناية بهذا المتخذ}ماتَّخَذُوا َأيمانَه{: في قوله

 وقيل له يمين؛ ألنه في األصل كان الرجل يأخذ بيمين صاحبه تأكيداً بالفعل كما أكد ،جمع يمين بمعنى الحلف
} اتَّخَذُوا َأيمانَهم{ليمين  ثم صار ذلك يطلق على الحلف وإن لم يكن فيه أخذ با،له بالقول حينما حلف بلسانه
 الذي يتقي به اإلنسان نج والِم، وذلك كالترس مثالً، والجنة هي الوقاية}جنَّةً{ ،أصبح ذلك ديدناً وعادة لهم

 فيردون ، ما يقال عنهم، فهؤالء اتخذوا هذه األيمان شيئاً يدفعون به ما يوجه إليهم من التهم،ضرب السالح
 وهي تدل على ، والفاء هنا تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها}َأيمانَهم جنَّةً فَصدواذُوا اتَّخَ{ذلك بالحلف 

 يقولون ما شاءوا ، أصبحت القضية عندهم مغرية، ألنهم اتخذوا أيمانهم جنة؛صدوا عن سبيل اهللاف ،التعليل
 فهنا تحتمل ، وصد تأتي الزمة وتأتي متعدية،}فَصدوا{ ، وإذا ووجهوا بذلك أنكروا وحلفوا،ويفعلون ما شاءوا
 أي صاروا في حال من الصدود واإلعراض عن اهللا والدار اآلخرة ، صدوا أي في أنفسهم،أن تكون الزمة

 ،النفاق والكفر بهذه الصفةو استروحوا لها وصاروا على حال من السوء ،العلم الصالح بسبب هذه األيمانو



فَصدوا عن { أي أنهم مقيمون على الكفر وعلى الضالل ، في أنفسهم- وجلعز-أنهم صادون عن سبيل اهللا 
 ، وهي الصراط المستقيم، وسبيله يمكن أن يفسر بأنه طريقه التي رسمها لعباده من أجل سلوكها}سِبيِل اللَِّه

هوا حلفوا فبقوا على  صاروا على ضالل وإذا ووج، صدوا في أنفسهم}فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه{ ،يعني اإلسالم
فَصدوا { وإذا فسرت بأنها متعدية ، هذا معنى أنها الزمة، والقضية سهلة،نبقى على هذه الحال:  قالوا،ضاللهم

 صدوا المؤمنين عن ،عن اإلسالم  صدوا المسلمين،تحتاج إلى مفعولف ، صدوا غيرهم: يعني}عن سِبيِل اللَِّه
يا { ،]٨١:سورة التوبة[ }وقَالُواْ الَ تَنِفرواْ ِفي الْحر{ ،]١٨:سورة األحزاب[ }معوِقين ِمنكُمقَد يعلَم اللَّه الْ{الجهاد 

سورة آل [ }ا ما ماتُواْ وما قُِتلُواْلَّو كَانُواْ ِعندنَ{و ،]١٣:سورة األحزاب[ }َأهَل يثِْرب لَا مقَام لَكُم فَارِجعوا
 صدوا غيرهم ،ثبيط وما أشبه ذلك من التخذيل والت]١٦٨:سورة آل عمران[ }َأطَاعونَا ما قُِتلُوالَو { ،]١٥٦:عمران

 والقرآن يعبر به باأللفاظ ،عن الجهاد في سبيل اهللاو ،-صلى اهللا عليه وسلم-عن اتباع النبي و ،عن اإلسالم
 والمنافقون بهذه الصفة هم ، في اآلية وكل هذه المعاني يمكن أن تجتمع،القليلة الدالة على المعاني الكثيرة

 ال يألون ،-صلى اهللا عليه وسلم-صادون في أنفسهم وهم أيضاً يصدون غيرهم عن اإلسالم وعن اتباع النبي 
  . واهللا تعالى أعلم، وال حاجة إلى الترجيح بين هذه المعاني، فكل ذلك متحقق فيهم،جهداً في الصد

 إنما قدر عليهم النفاق : أي}آمنُوا ثُم كَفَروا فَطُِبع علَى قُلُوِبِهم فَهم لَا يفْقَهونذَِلك ِبَأنَّهم {: له تعالىوقو
 : أي}فَطُِبع علَى قُلُوِبِهم فَهم لَا يفْقَهون{ ، واستبدالهم الضاللة بالهدى،نارلرجوعهم عن اإليمان إلى الكف

  .ر فال تعي وال تهتدي وال يخلص إليها خي، إلى قلوبهم هدىلفال يص
التي ذلك يعود إلى الحالة يحتمل أن الضمير في  }روا فَطُِبع علَى قُلُوِبِهمذَِلك ِبَأنَّهم آمنُوا ثُم كَفَ{ :قوله تعالى

ا ِإنَّهم ساء ما كَانُو{فهم بما ذكر ن وص من الصد عن سبيل اهللا ِم، ومن الحلف بالباطل،كانوا عليها من النفاق
لُونمعكَفَ{ :، والذنب الذي عملوه وكان سبباً في الذم من اهللا لهم قوله سبحانه}ي نُوا ثُمآم مِبَأنَّه ذَِلك وا فَطُِبعر

لَى قُلُوِبِهمع{.  
وا أشكاالً حسنة وذوي  كان: أي}وِإذَا رَأيتَهم تُعِجبك َأجسامهم وِإن يقُولُوا تَسمع ِلقَوِلِهم{: وقوله تعالى

ر و وهم مع ذلك في غاية الضعف والخَ، وإذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبالغتهم،فصاحة وألسنة
 كلما وقع أمر أو كائنة أو : أي}يحسبون كُلَّ صيحٍة علَيِهم{:  ولهذا قال تعالى،والهلع والجزع والجبن

  ...خوف
 فيكون القلب في ، الطبع والختم بمعنى متقارب}ذَِلك ِبَأنَّهم آمنُوا ثُم كَفَروا فَطُِبع علَى قُلُوِبِهم{: قوله تعالى

صلى اهللا عليه - ولذلك يجلسون في مجلس النبي ،حال ال يدخل إليه موعظة وال تذكير وال ينتفع بآيات اهللا
 ويتساءلون فيما بينهم عن تأثير ،]١٦:سورة محمد[ }اَل آِنفًاماذَا قَ{:  وتنزل اآليات وإذا خرجوا قالوا-وسلم

 فال ،]١٢٤:سورة التوبة[ }َأيكُم زادتْه هِذِه ِإيمانًا{ ،زيادة اإليمان الحاصل بسماعهاو -عز وجل-آيات اهللا 
لَا { الفقه  ووصفهم هنا أيضاً بعدم،ينتفعون بشيء من ذلك بحال من األحوال لوجود هذا الطبع على القلوب

ونفْقَهوأن العقل المعيشي يقتضي تصليح األمور على ،وهم عند أنفسهم أن المسلمين هم الذين ال يفقهون }ي 
 ،هه أنفَ هذا إذا كان اإلنسان ال يجاوز نظر،أي وجه كان من أجل أن تبقى لإلنسان مصالحه الدنيوية العاجلة

ويسلك حاله مع ، يتلون مع من غلب، وعلى أي ملة،ذل كانا على أي وجه من الفالمهم عنده أن يبقى حي 



 وأن المسلمين يتهورون وال يفقهون ، فهذا مقتضى العقل عندهم،الناس من أجل أن يحفظ ماله وأن يحفظ دمه
 وأنهم في حال من ضعف العقل ، وإنما في نظرهم أنهم غير ناضجين،وال يحسنون التعامل مع الناس

:  يقول-عز وجل- واهللا ،ي يفهمذ هو ال، ما يفهمون،ال يزنون األمر بطريقة صحيحة ف، األمور فيوالتفكير
}ونفْقَهلَا ي مقال، وإنما يقال ذلك لما يحتاج إلى استنباط ودقة نظر بخالف نفي العلم،والفقه هو الفهم }فَه  :
}مهامسَأج كِجبتُع متَهَأيِإذَا رهم إنما ارتكبوا هذه الشنائع من النفاق والتلون وبذل  وهذا أمر ال يستغرب؛ ألن}و

 فصارت هذه األجسام بهذه ، فهذه األجسام هي غاية مطلوبهم، كل ذلك إحرازاً لدنياهم،الدين مع من غلب
 وهو ممتلئ نفاقاً من أخمص ، فإذا رأيت الواحد منهم طوالً وعافية أعجبك بهيئته وقامته،الصفة منعمة مترفة

 تسمع كالماً جميالً يدل على }وِإذَا رَأيتَهم تُعِجبك َأجسامهم وِإن يقُولُوا تَسمع ِلقَوِلِهم{ ،رق رأسهقدمه إلى مف
 كالم يستهوي ، وهم بمنأى عن ذلك كله، وما أشبه ذلك،-صلى اهللا عليه وسلم-اإليمان ونصرة النبي 

وِإن { ،}وِإذَا رَأيتَهم تُعِجبك{ ،-مرضي اهللا عنه-كر وعمر  ماذا بقي ألبي ب،ما شاء اهللا:  تقول،السامعين
:  فمن قائل، هذا التشبيه حاول جماعة من أهل العلم أن يبينوا وجهه}يقُولُوا تَسمع ِلقَوِلِهم كََأنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ

دة  أما إذا كانت مسنّ، كعمود أو سقف أو نحو ذلك في شيءشب إنما ينتفع بهاالخُ }كََأنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ{هؤالء 
نتفع إطالقاً ألنه لم يكن مقصوده  ولكنه ال ي، أعداد وأرقام وتضيق المجلس، من غير فائدةاًفهي تحجز مكان

تعتمد في  أنها }ةٌكََأنَّهم خُشُب مسنَّد{ه إليه هذا التشبيه وأيضاً مما يمكن أن يوج }خُشُب مسنَّدةٌ{ ،االنتفاع
ذا أهل النفاق هم متكئون مستندون إلى غيرهم من أهل اإليمان الذين ك وه، ال تقوم بنفسها،قيامها على غيرها

 ويمكن أن ، وهؤالء عالة عليهم مثل الطفيليات،يذبون عن حياض الدين وعن أعراض المسلمين وعن بالدهم
 وجسوم ، أنهم صور وهيئات أشباح بال أرواح:- من أحسن ما يقال فيهوهذا- }كََأنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ{: يقال

 ما شاء ، فهؤالء في الصورة إذا رأيتهم تغتر، بذلك عن البليد الذي ال ينتفع تعبر وال زالت العرب،بال فهوم
وال  فهو من الداخل منخور ال ينتفع ، وفي الواقع أنه لوح! هذه المخرجات التي تستهوي الناظرينعلىاهللا 
 المشاعر التي ، ثم ذكر صفتهم الباطنة}كََأنَّهم خُشُب مسنَّدةٌ{في غاية الدقة هذا التشبيه  ، نسأل اهللا العافية،يفقه

 وإذا سمعوا صائحاً ، كلما نزلت آيات خافوا أن تكون فيهم}يحسبون كُلَّ صيحٍة علَيِهم{ ،تعتلج في نفوسهم
 ، وهذا يدل على كثرة التوجس والترقب في داخلهم، ظنوا أنهم المقصودون بذلكيصيح للجهاد أو نحو ذلك

ما رأى شبح إنسان من بعيد ظن أنه لكو ، فهو خائف يترقب دائماً، شأن من ال يكون على حالة مستقرةاوهذ
  : كما قال جرير يهجو األخطل النصراني يقول،أحد يطارده

   ورجاال تكر عليهمخيالً***   شيء بعدهم كلَّ تحسبما زلتَ
 وكما ،لما انهزموا هزيمة منكرة صاروا يظنون كل شجرة وكل شيء من بعيد يظنون أنها خيل تكر عليهم

  :قال المتنبي أيضاً
وضاقت األرضهم حتى ظن هارب***  ظنه رجالً شيٍءإذا رأى غير   

  . يخاف من كل شيءي دائماً يتوجس،هذا حال اإلنسان الذ
 كلما وقع أمر أو كائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه : أي}يحسبون كُلَّ صيحٍة علَيِهم{ :الىولهذا قال تع

َأِشحةً علَيكُم فَِإذَا جاء الْخَوفُ رَأيتَهم ينظُرون ِإلَيك تَدور َأعينُهم كَالَِّذي يغْشَى {:  كما قال تعالى،نازل بهم



والْم ِه ِمنلَيع طَ اللَّهبْؤِمنُوا فََأحي لَم لَِئكِر ُأولَى الْخَيةً عاٍد َأِشحلَقُوكُم ِبَألِْسنٍَة ِحدفُ سالْخَو بِت فَِإذَا ذَه
:  ولهذا قال تعالى، فهم جهامات وصور بال معاٍن،]١٩ :سورة األحزاب[ }َأعمالَهم وكَان ذَِلك علَى اللَِّه يِسيرا

 وقد روى اإلمام ، كيف يصرفون عن الهدى إلى الضالل: أي}لْعدو فَاحذَرهم قَاتَلَهم اللَّه َأنَّى يْؤفَكُونهم ا{
إن للمنافقين ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن النبي -رضي اهللا تعالى عنه-أحمد عن أبي هريرة 

وال ، )١( ال يقربون المساجد إال هجراً،هم غلول وغنيمت، وطعامهم نهبة،تحيتهم لعنة: عالمات يعرفون بها
 وقال زيد بن ،))ب بالنهارخُ خشب بالليل ص،ؤلفونألفون وال يمستكبرين ال ي، )٢(يأتون الصالة إال دبراً

  .)٣())ب بالنهارخُس((: مرة
 ،آخر وضعف ، على كل حال هذا الحديث فيه ضعف لجهالة بعض رواة اإلسناد،هذه يحصل بينها التناوب

 والمراد ،ال عدو إال هم:  كأنه يقول، هم العدو هذا يشبه الحصر}هم العدو فاحذرهم{:  يقول-عز وجل-اهللا و
 وما ، وشدة خطرهم ألنهم عدو يتحرك في الداخل ويعرف عورات المسلمينمهنا التنبيه على شدة عداوته

 تجدون العدو الخارجي  ولذلك،لخارجي بخالف العدو ا، فيستطيع أن يفتك،يدور في داخل المجتمع اإلسالمي
 فيعطونه ما يحتاج إليه من ، يبدأ تحرك أهل النفاق،ال يكاد يتغلب على المسلمين إال على هذه الجسور
   . نسأل اهللا العافية، وظفره بهم،معلومات عن المسلمين وكل ما يتطلبه انتصاره عليهم

 سواء *وسهم ورَأيتَهم يصدون وهم مستَكِْبرون ءُكُم رسوُل اللَِّه لَووا روِإذَا ِقيَل لَهم تَعالَوا يستَغِْفر لَ{
 الْفَاِسِقين مِدي الْقَوهلَا ي اللَّه ِإن ملَه اللَّه غِْفرلَن ي ملَه تَغِْفرتَس لَم َأم متَ لَهتَغْفَرَأس ِهملَيالَِّذي* ع مه ن

يقُولُون لَا تُنِفقُوا علَى من ِعند رسوِل اللَِّه حتَّى ينفَضوا وِللَِّه خَزاِئن السماواِت والَْأرِض ولَِكن الْمنَاِفِقين لَا 
 ونفْقَها الَْأذَ*يِمنْه زالَْأع نخِْرجِدينَِة لَينَا ِإلَى الْمعجلَِئن ر قُولُوني  لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزلَّ و

ونلَمعلَا ي نَاِفِقين٨-٥:سورة المنافقون[ }الْم[.  
وِإذَا ِقيَل لَهم تَعالَوا يستَغِْفر لَكُم رسوُل اللَِّه { : أنهم-عليهم لعائن اهللا-قول تعالى مخبراً عن المنافقين ي

 ولهذا ، صدوا وأعرضوا عما قيل لهم استكباراً عن ذلك واحتقاراً لما قيل لهم:أي }وسهم ورَأيتَهمءُرلَووا 
سواء علَيِهم َأستَغْفَرتَ {:  ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى،}ورَأيتَهم يصدون وهم مستَكِْبرون{: قال تعالى

 كما قال في سورة براءة وقد تقدم }ِفر لَهم لَن يغِْفر اللَّه لَهم ِإن اللَّه لَا يهِدي الْقَوم الْفَاِسِقينلَهم َأم لَم تَستَغْ
أن هذا السياق كله نزل في :  وقد ذكر غير واحد من السلف،الكالم على ذلك وإيراد األحاديث المروية هنالك

وقد قال محمد بن ،قريباً إن شاء اهللا تعالى وبه الثقة وعليه التكالن بن سلول كما سنورده عبد اهللا بن أبي 
    حد وكان  المدينة يعني مرجعه من ُأ-صلى اهللا عليه وسلم-ولما قدم رسول اهللا : إسحاق في السيرة

ر شرفاً له من نكَ له مقام يقومه كل جمعة ال ي-كما حدثنا ابن شهاب الزهري-عبد اهللا بن أبي بن سلول 
                                                

 .يعني إال تركاً وإعراضا، ليسوا من عمار المساجد - ١

 .صلى اهللا عليه وسلم- يرقب الشمس كما قال النبي ، ففي آخر الوقت صالة المنافق،ي هذا إذا صلواأ - ٢

 ضعيف لضعف عبد الملك بن قدامة، وجهالة إسحاق بن إسناده: ، وقال محققوه)٧٩٢٦(مد في المسند برقم رواه اإلمام أح - ٣
ضعيف : "، وقال األلباني)٨٤٤٤(، والبزار في مسنده برقم )٢٩٦٣(بكر بن أبي الفرات، والبيهقي في شعب اإليمان برقم 

 ). ٥٨٧٢(في السلسلة الضعيفة برقم " اإلسناد



 يوم الجمعة وهو يخطب الناس -صلى اهللا عليه وسلم-ن فيهم شريفاً إذا جلس النبي ا وك،فسه ومن قومهن
 أكرمكم اهللا به وأعزكم به ، بين أظهركم-صلى اهللا عليه وسلم-أيها الناس هذا رسول اهللا : قام فقال

يعني مرجعه بثلث - ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ،فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا
اجلس أي :  فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا، قام يفعل ذلك كما كان يفعله، ورجع الناس-الجيش

واهللا لكأنما قلت :  فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول، ما صنعتَعدو اهللا لست لذلك بأهل وقد صنعتَ
قمت أشدد أمره : ويلك مالك؟ قال: لمسجد فقالوا فلقيه رجال من األنصار بباب ا،!أن قمت أشدد أمره، بجراً

ويلك :  قالوا،! لكأنما قلت بجراً أن قمت أشدد أمره،فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني
  .واهللا ما أبتغي أن يستغفر لي:  فقال-صلى اهللا عليه وسلم-ارجع يستغفر لك رسول اهللا 

 ولعل ،ا نزلت من غير هذه الروايات في عبد اهللا بن أبي لكن صح أنه، مراسيلهيبعض هذه الروايات ف
 .ا يورد بعضه-رحمه اهللا-الحافظ ابن كثير 


