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 أما بعد: ،والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،الحمد هلل

حراـ وشبيات في ع و ووق ،أو الخوؼ مف فتنة في الديف ،استحباب العزلة عند فساد الناس والزماف"فيذا باب 
  . "ونحوىا

 بمحاوالتبيا عف الناس وعف االجتماع بيـ حتى فيما يتصؿ  وينأىعمى نفسو  ينكفئني أف اإلنساف زلة تعالعُ 
يعتزؿ يشتغؿ بنفسو، إما  ،ا معنى العزلةفيترؾ خمطتيـ مطمقًا، ىذ ،-تبارؾ وتعالى-اإلصالح والدعوة إلى اهلل 

ما أف يذىب في مكاف بعيد في جبؿ ،أف يبقى في بيتو ، كما أو إبالً  اً في غابة، يتخذ غنم أو ،أو في صحراء ،وا 
، (1)((أف يكوف خير ماؿ المسمـ في آخر الزماف غنـ يتبع بيا شعؼ الجباؿ وشؾُ يُ )) :جاء في بعض األحاديث

لذي يخالط المؤمف ا)): -صمى اهلل عميو وسمـ-ميا كقولو واألحاديث الواردة في ىذا معروفة، ويوجد ما يقاب
وينزؿ كؿ  ،جمع، فيذه األحاديث تُ (2)((ممف ال يخالطيـ وال يصبر عمى أذاىـخير  الناس ويصبر عمى أذاىـ

زلة عند فساد الناس والزماف نو يفيـ مقصود الشارع مف ىذه األحاديث، فالعُ إحديث عمى ما يصمح ويميؽ بحيث 
واألمر السائد  ،، والفساد ىو الحكـ العاـيكوف ىو المستحكـ ف الشر  بحيث إ ،المقصود بو الفساد العاـ المطمؽ

، الكالـ عمى فساد الناس والزماف فمثؿ ىذه الحالة لـ توجد بعدُ  ،ا شاذًّا منبوًذافيبقى المؤمف غريبً  ،في المجتمع
 .ذلؾ ولـ يحصؿ بعدُ  ،ىذا يكوف في آخر الزماف

إلو إال  إال كممة ال أخبر أنو في آخر الزماف يوجد مف ال يعرؼ مف اإلسالـ -صمى اهلل عميو وسمـ- والنبي
 ،بؿ أخبر أف الساعة تقوـ عمى شرار الناس ،ال يعرفوف صيامًا وال صالة ،ناءبا، يقولوف: أدركنا عمييا آ(3)اهلل

 .(4)وأنيـ يتسافدوف في الطرقات كما تتسافد الحمر

                                                 

 (.19أخرجو البخاري، كتاب اإليماف، باب مف الديف الفرار مف الفتف، برقـ ) -1
(، وابػف ماجػو، أبػواب الفػتف، بػاب الصػبر 2557، بػرقـ )-صػمى اهلل عميػو وسػمـ-الترمػذي، أبػواب الزىػد عػف رسػوؿ اهلل  أخرجو -2

(، وقاؿ محققوه: "إسػناده صػحيح، رجالػو ثقػات رجػاؿ الشػيخيف، والشػؾ 5522(، وأحمد في المسند، برقـ )4532عمى البالء، برقـ )
حجػػػاج: ىػػػو ابػػف محمػػػد المصيصػػي األعػػػور، وسػػػميماف  ،ضػػػر، فػػعنيـ عػػػدوؿ كميػػـفػػيمف روي عنػػػو ىػػذا الحػػػديث مػػف الصػػػحابة ال ي

األعمػػػش قػػػد صػػػرح بالسػػػماع مػػػف يحيػػػى بػػػف وثػػػاب عنػػػد بعػػػض مػػػف خػػػرج الحػػػديث"، وصػػػححو األلبػػػاني فػػػي صػػػحيح الجػػػامع، بػػػرقـ 
(6651.) 
ثقات رجاؿ الشيخيف غير (، وقاؿ محققو شعيب األرنؤوط: "إسناده صحيح، رجالو 6848أخرجو ابف حباف في صحيحو، برقـ ) -3

 نوح بف حبيب، فقد روى لو أبو داود والنسائي، وىو ثقة".
وصػػححو األلبػػاني فػػي ، -رضػػي اهلل عنيمػػا-مػػف حػػديث عبػػد اهلل بػػف عمػػر (، 6767أخرجػػو ابػػف حبػػاف فػػي صػػحيحو، بػػرقـ ) -4

 (.481السمسمة الصحيحة، برقـ )



 الخيرُ  ، وفساد الزماف، وفي عصرنا ىذايعني يقع الرجؿ عمى المرأة في الطريؽ، فيذا المقصود بفساد الناس
ؽ كثير في أقطار الدنيا، حتى إذا شر   -وجؿعز -والذيف يبتغوف ما عند اهلل  ،كثير، ورواد المساجد كثير

اإلسالـ أصاًل مما يسمى باألقميات يجد طوائؼ مف المسمميف إذا عاش بتديف اإلنساف وغرب في البالد التي ال 
وىذا شيء  ،وبذؿ ،-عز وجؿ-إلى اهلل ودعوة  ،وحرص في الخير في أكنافيـ فكأنما ىو بيف أىمو، رغبةٌ 

 .مشاىد
يقاؿ: إف مخالطة الناس والصبر عمى أذاىـ خير مف فىناؾ مف يقبؿ الخير والمعروؼ  فأقوؿ: طالما أف

 ، وما إلىوالفتف ،الغالب عميو الشيوات في مجتمعٍ  كاف فخاؼ اإلنساف عمى نفسو عندئذ، كأإال إذا  ،االعتزاؿ
جيمو، لضعؼ نفسو ال يستطيع أف يقاوـ الشيوات و لضعفو  ؛تطيع أف يقدميا ليؤالءوليس عنده بضاعة يس ،ذلؾ

العزلة  :قاؿي فال ،عـفقد يكوف الحكـ بالنسبة ليذا المعيف أف العزلة في حقو أفضؿ، لكف ذلؾ ال يُ  ،والمغريات
  .أفضؿ بعطالؽ

تنة في الديف ىذا متى؟ ىذا ووقوع في حراـ وشبيات ونحوىا، الخوؼ مف ف ،أو الخوؼ مف فتنة في الديف
ومف  لما وقعت الفتنة بيف الصحابة عمي ومعاوية ،قد يكوف في بمد معيف، في وقت معيف ،يحصؿ في فترات

 -رضي اهلل عنو-اعتزؿ جماعة مف الصحابة الكبار، فسعد بف أبي وقاص  -رضي اهلل عنيـ جميعاً - ـمعي
المقداد و وؿ مف رمى سيمًا في سبيؿ اهلل، ومف السابقيف األوليف، وأ ،وقائد القادسية ،وىو فاتح كبير ،بقي في إبمو

بف األكوع ذىب إلى خارج المدينة إلى الربذة، وأبو ذر أقاـ في الربذة قبؿ ، وىكذا سممة كذلؾ -رضي اهلل عنو-
 رضي-بف الخطاب مف اعتزؿ الفتنة وبقي في بيتو كعبد اهلل بف عمر  -رضي اهلل عنيـ-ومف الصحابة  ،ذلؾ

ليسوا عمى مرتبة واحدة،  ،زاء ذلؾ عمى أقساـفتنة في وقت أو في مكاف فالناس إ وجماعة، فقد توجد -اهلل عنو
لى  لى تعميمو وا  مف الناس مف يكوف لو أثر إيجابي ولو قبوؿ، ويستطيع أف يقمع الفتنة، الناس بحاجة إليو وا 

طة خير لو، ومف الناس مف ال أثر لو وال قبوؿ، ال وما إلى ذلؾ ولو تأثير، فينا الخم -عز وجؿ-معرفة ديف اهلل 
 .أثر وال قبوؿ ويتخوؼ عمى نفسو فالعزلة خير لو

قد  ،حمؿ عمى الدخوؿ في الفتنة خاصة الحروب التي تقع ونحو ذلؾومف الناس مف يكوف لو أثر ولكنو قد يُ  
يد الصحابة في بعض ما وقع كانت توجد ضغوطات، في أواخر ع -رضي اهلل عنيـ-وفي عيد الصحابة  ،ـمزَ يُ 

ذا كاف يخشى أف يُ  ،لممشاركة ال يخشى لواجبة عميو، لكف مف واقحـ في الفتنة فعف العزلة قد تكوف ىي المتعينة وا 
 نفٌع والناس بحاجة إليو فالخمطة أفضؿ في حقو.  أف تنزلؽ قدمو ولو

- الرياحي بعض التابعيف، أبو العالية كما حصؿ ىذا مف ،وىكذا مف لـ يميز الحؽ في الفتنة التبس عميو األمر
يقوؿ: فنظرت  ،-ـرضي اهلل عني-خرج في القتاؿ الذي بيف عمي ومعاوية  ،مف خيار التابعيف -رضي اهلل عنو

يقوؿ: ونظرت إلى الصؼ الثاني  ،رى مف طوؿ الصؼ، جيوش ضخمةبطرؼ الصؼ ال يُ  إلى الصفيف فعذا
ذا بطرؼ الصؼ ال يُ  ذا ىمؿ ىؤالء ىمؿ ىؤال ،يقوؿ: فعذا كبر ىؤالء كبر أولئؾرى، الجيش المقابؿ وا  ، يقوؿ: ءوا 

ومف  ؟فأييما عمى الحؽ ،وىؤالء ييمموف وىؤالء ييمموف ،فنظرت إلى الصفيف فقمت: ىؤالء يكبروف وىؤالء يكبروف
 رضي اهلل-لـ يشارؾ، وبعض مف طمب منيـ عمي  ،عتيايقوؿ: فرجعت مف س ،، يريد أف يقاتؿ الكفار؟الكافر
صمى اهلل عميو - يولكف ىذا أمر عيد فيو النب ،في فؾ األسد لدخمت معؾ لو كنتَ "المشاركة قاؿ:  -عنو



ستكوف فتف القاعد فييا خير مف القائـ، والقائـ فييا خير مف ))قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ- ، والنبي"إلي   -وسمـ
وعيد إلى  ،(5)((، مف تشرؼ ليا تستشرفو، ومف وجد فييا ممجأ فميعذ بوالماشي، والماشي فييا خير مف الساعي

فعذا كاف اإلنساف لـ يتبيف لو المحؽ مف المبطؿ في  ،أف يتخذ سيفًا مف خشب -رضي اهلل عنيـ-الصحابة 
نما لفتنة وقعت  ،الفتنة فعنو يجب عميو أف يعتزؿ أو  ،بمكاف معيفوىذه عزلة مؤقتة يعني ليست لفساد الزماف وا 

لكف الذيف يكونوف بعيديف عنيا ال شأف ليـ، فعذا كاف اإلنساف ال يميز األمور فعند ذلؾ يجب  ،في وقت معيف
نما ىي عزلة عف الفتنة فقط، فعذا كاف  ،ة عف المجتمع بكامموللكف ىذه العزلة قد ال تكوف عز  ،أف يعتزؿ الفتنة وا 

-وىذا بحسب الشخص، ابف عمر  ،يعتزؿ المجتمع ئذٍ فعندال يمكف االعتزاؿ عف الفتنة إال باعتزاؿ المجتمع 
قاؿ: قاتمنا  [193]البقرة: {...}َوَقاِتُموُهْم َحتَّى ََل َتُكوَن ِفْتَنة  كاف أناس يأتوف إليو يقولوف: اهلل قاؿ:  -رضي اهلل عنو

ب عمى يذا كاف يجوىك ،(6)، وتقاتموف حتى تكوف فتنة-صمى اهلل عميو وسمـ-حتى ال تكوف فتنة مع رسوؿ اهلل 
 أولئؾ الذيف كانوا يأتوف ويؤنبونو ويعنفونو بسبب قعوده عف المشاركة. 

 -عمييـ الصالة والسالـ-وىو عمؿ الرسؿ  ،الناس الخير ىو المطمب الشرعيوتعميـ  ،والدعوة ،مخالطة الناسف
ود تبذؿ مف قبؿ الخيريف أو في أي زماف إال بجي ،وال يمكف أف تزوؿ الغربة في أي مكاف ،وعمؿ أتباع الرسؿ

 ،ثـ بعد ذلؾ يكوف إلى حاؿ الظييرة ،كبزوغ الفجر ،يبدأ بواحد ثـ ينتشر ،فيكثر الخير ويتنامى ،والصالحيف
بيا عمى أنفسيـ فمتى  انكفئواأو  ،وا مشاعميـئرج إذا أطفأصحاب الس   ،النور أصحاب ،ولكف أصحاب المشاعؿ

ف كاف  ،خيرمف البد  ،البد مف دعوة ،ينا البد مف مخالطة الناسف ؟،يرى الناس الصبح، متى يروف الضياء وا 
ىذا أمر  ،يصادؼ اإلنساف شيء مف ذلؾ المنكر مما البد مف المرور عميو أو رؤيتو أو نحو ذلؾ في الطريؽ

 البد منو.
وفي  ،ائراتوفي الط ،يسافر سيجد في المطاراتو إلى اهلل  أف يدعواإلنساف إذا أراد في كثير مف البالد اآلف و 

ىؿ يقاؿ يرى أشياء ال تسره، و سيسمع  ،نساء متعريات، سيسمع في طريقو المعازؼ ،تمؾ البالد نساء متبرجات
أو  ،ىنا لكنو في بالد أخرى بمجرد ما تخرج مف باب ىذا المسجدقد ال نستشعر ىذا الشيء  ،اجمسوا؟ :لمناس

فيؿ يقوؿ  ،والصبايا خارج السور ،ذلؾ تجد العرايا مف باب ىذا المعيد أو باب المدرسة الشرعية ىذه أو نحو
 ،: أنا ضعيؼيقوؿ ،ضعيؼ ،فعاًل أف يفتف ىذا لمف كاف يخاؼ عمى نفسو :اإلنساف: أنا أجمس في بيتي؟ نقوؿ

ىذا شخص يعمؿ في ىيئة األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر يقوؿ: إف بقيت في  ،ابتعد :نقوؿ ، أستطيعال
 نقوؿ لو: يجب عميؾ أف تنأى ،المنقبات ؤالءال أحتمؿ رؤية ى ،أرى النساءأف ا ال أحتمؿ أن ،السوؽ أنا أفتف

آخر ال تواجو فيو ىذه الفتنة، لكف ليس معنى ذلؾ أف  اوأف تطمب مكانً  ،بنفسؾ وأف تبتعد عف ىذا المكاف
 ،وفييا منكرات ،ريفييا عُ ويتطمب أماكف الفتنة كالذي يسافر لمسياحة أو لمنزىة إلى أماكف  ،يعرض نفسو لمفتنة

 . امنيا آخرً  فعنو مف عرض نفسو لمفتنة أواًل لـ ينجُ 
                                                 

(، ومسػمـ، كتػاب الفػتف وأشػراط السػاعة، 3651فييا خير مف القائـ، بػرقـ )أخرجو البخاري، كتاب الفتف، باب تكوف فتنة القاعد  -5
 (.2886باب نزوؿ الفتف كمواقع القطر، برقـ )

اَن ِإَلَّ َعَمى }َوَقاِتُموُهْم َحتَّى ََل َتُكوَن ِفْتَنة  َوَيُكوَن الدِّيُن ِلمَِّه َفِإِن اْنَتَهْوا َفاَل ُعْدوَ أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآف، باب قولو:  -6
 (.96(، ومسمـ، كتاب اإليماف، باب تحريـ قتؿ الكافر بعد أف قاؿ: ال إلو إال اهلل، برقـ )4513، برقـ )[193]البقرة: الظَّاِلِميَن{



وليذا فعف الباب الذي بعده ىو باب فضؿ االختالط بالناس  ،-إف شاء اهلل تعالى-واألحاديث يأتي الكالـ عمييا 
ؾ كاف ليذا السبب ولذل ،وعي فيو ىذا الجانبرُ وىذا مف أحسف ما يكوف في التصنيؼ، ىذا الكتاب المبارؾ 

وأف يشممنا بعفوه ورحمتو  و،أف يرحـ مؤلف -عز وجؿ-ولغيره مف أنفع ما صنؼ في اإلسالـ، فأسأؿ اهلل 
          .وعمى آلو وصحبو ،وصمى اهلل وسمـ عمى نبينا محمد ،وألطافو


