
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 1 والزمان الناس فساد عند العزلة استحباب باب في السمف عن جاء ما بعض
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
   الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل، أما بعد:

حرام وشبيات في قوع و و  ،أو الخوف من فتنة في الدين ،استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان"باب ففي 
وما كان  ،واألفعال إزاء ذلك ،والمواقف ،األقوالمن  -رضي اهلل تعالى عنيم-ما جاء عن السمف نورد  "ونحوىا

 ،بعد ذلك وقعت فتنو  ،-رضي اهلل عنيم-فقد وقعت فتن في أواخر عيد الصحابة  ،عند وقوع الفتنعميو حاليم 
من الفتنة بما  الميم ِقني"لما طعنوا عمى عثمان صمى أبي في الميل ودعا فقال:  :بن عامر قالفيذا عبد اهلل 

 .(1)"صبح إال بجنازتوخرج وال أ  وقيت بو الصالحين من عبادك، فما أ  
يقول:  ،تنفقد قال مقالة توضح الموقف الصحيح إزاء الف -وىو ممن اعتزل الفتنة كما ىو معموم-وأما ابن عمر 

كمثل قوم يسيرون عمى  -رضي اهلل عن الجميع-ومعاوية يعني التي وقعت بين عمي -إنما مثمنا في ىذه الفتنة "
وأقمنا  ،فأخطأ الطريق ،فأخذ بعضيم يميًنا وشمااًل  ،فبينا ىم كذلك إذا غشيتيم سحابة وظممة ،جادة يعرفونيا

فأبصرنا  ،اهلل ذلك عنا ىحتى جم   ،-حتى انجمتلما جاءت وىم في الطريق وقفوا في أماكنيم -حيث أدركنا ذلك 
ما أبالي أن  ،وعمى ىذه الدنيا ،إنما ىؤالء فتيان قريش يقتتمون عمى السمطان ،فأخذنا فيو ،طريقنا األول فعرفناه

مك الذي يقول: ىذا الم   ،نعل ليس ليا شعر ،(2)"داوينر  بنعمي ىاتين الج   اً ما يقتل عميو بعضيم بعضال يكون لي 
 داوين .ر  يقتتمون عميو ال يساوي عندي نعمين ج  

يعني لماذا لم تنصره؟!  ،وعن مشاىده ،أبطأت عن عمي   :وكان مسروق بن األجدع من التابعين إذا قيل لو
 ِبك مْ  َكانَ  الم هَ  ِإن   َأْنف َسك مْ  م واَتْقت   َوَل }فقال: ممك بعضكم لبعض فنزل بينكم  ف  أرأيتم لو أنو حين ص  "فيقول: 

نيا  ،عمى لسان نبيكم ،أكان ذلك حاجًزا لكم؟ قالوا: نعم، قال: فواهلل لقد نزل بيا ممك كريم ،[99:النساء] {َرِحيًما وا 
 .(3)"لمحكمة ما نسخيا شيء

مكة  الحجاز   ك  مم   ،-عنو رضي اهلل-ابن الزبير  ،ولبث شريح في فتنة ابن الزبير وكان السمف يسمونيا بذلك
 ،ولم يبق إال الشام ،وممك المشرق خرسان وما واالىا ،نذاكولم توجد بغداد آ ،الكوفة والبصرة والعراقين ،والمدينة

فتنة ابن الزبير وبقي تسع في ىذه الفتنة،  شريحفأبطأ  ،فوقعت بينو وبين عبد الممك بن مروان حروب معروفة
،ال يتكمم عنيا أصاًل، فقيل لو:  ،ال يخبر ،سنين ال يحدث قال: كيف باليوى؟! يعني ىو اآلن ال  قد سممت 
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فيخاف  ،ميل النفس ،فيقول: كيف باليوى؟ الميل ،منيا ما اشتركت فييا ويقولون لو: أنت سممت   ،يتحدث عنيا
 .(1)من ذلك، وال يتحدث

تمك دماء طير "فقال:  ؟-ضي اهلل عنيمر -لما سئل عما وقع بين الصحابة  -رحمو اهلل-وعمر بن عبد العزيز 
 .(2)"هلل منيا أيدينا، فمنطير ألسنتناا

، قال: يمزم قعر ؟، إذا حصمت فتنة؟مطرف بن عبد اهلل يصنع إذا ىاج الناسما كان "وقيل ليزيد بن الشخير: 
إلي   القعود أحب  خذ بالثقة في ، وكان مطرف يقول: "ألن  آ(3)"بيتو وال يقرب ليم جمعة وال جماعة حتى تنجمي

  .(4)"من أن ألتمس فضل الجياد بالتغرير
إلي  من أن ألتمس  أو نحو ذلك أحب   ،اقعد أو لم ينصر فالنً نو إ :ويقال ،بالثقة في القعود: أجمسخذ ألن  آ 

 .غرر بنفسو في أمر لم تتضح معالموالتغرير يعني أن ي ،فضل الجياد بالتغرير
وكان في ذلك  ،الخوارج مثاًل أن ينصرىم وأن يخرج معيمإذا دعاه  -اهلل عنيمرضي -ولذلك كان بعض السمف 

 اً ، ثم أنظر ما يقع ىل لقيت نعيم، فتخرج واحدة: لو كان لي نفسانفكان يقول ،خرج الرجل بالقوةالوقت لربما أ  
أمر  ال يقدم عمىاإلنسان  وليذا فإن ،(5)إذا فاتت فاتت ،إنما ىي نفس واحدة ،ستدرك بالثانيةأثم  ،اً وفوز  اً وحضور 

 ة، فأبواب الجنة كثير ، أو عامة أىل العممالسيما إذا كان يخالفو عميو جميع أىل العمم ،لم يتضح لو تماًما وينجمي
أو  ،أو باب الصدقات ،أو باب التطوع في الصيام ،يستطيع اإلنسان أن يمج من باب التطوع في الصموات

يصال المنافع ،والبر والمعروف ،األعمال الخيرية وال  ،وما إلى ذلك ،والحاجات ألىميا من الفقراء والمعوزين ،وا 
 فال يقدم اإلنسان إال عمى مثل الشمس. ،فيي نفس واحدة ،كب بسببو عمى  وجيو في الناريدخل في أمر قد ي  

ني لشاب  ومعاوية لما كان زمان عمي  " :يقول أبو العاليةو  فتجيزت  ،إلي  من الطعام الطيب أحب   القتال   ، وا 
ذا ىمل ىؤالء ،رى طرفاىمافإذا صفان ما ي   ،بجياز حسن حتى أتيتيم  ،ىمل ىؤالء ،إذا كبر ىؤالء كبر ىؤالء، وا 

، (6)"ومن أكرىني عمى ىذا؟ قال: فما أمسيت حتى رجعت وتركتيمنزلو كافًرا؟ فراجعت نفسي فقمت: أي الفريقين أ  
لما كان ىذا ولكن  ،وىو أحب إليو من الطعام الطيب ،و كانت تميل إلى القتال وتحبوفنفس ،لم يتبع ىوى النفس

ويبتعد  ،س بيتوم  وأن يكون حِ  ،وينأى بنفسو ،متعين عمى اإلنسان أن يتبعداألمر لم يتضح لو وجيو فإن الواجب 
 يا.عن الفتن ومواطن

في كل  ،ليم فتنة تصمح لمثميمفماذا يقول فيمن بعدىم؟ وكل زمان  -رضي اهلل تعالى عنيم-ىذه بين الصحابة 
ىذا  ،يخالفك فيو أىل العممال تدخل في طريق  ،أن يبتعد اإلنسان عنيا ، ومنيج في الفتنلكن ىذا طريق ،زمان

 َوَل } :-عز وجل-الشعبي يقول: ما اختمفت أمة بعد نبييا إال ظير أىل باطميا عمى أىل حقيا، وليذا يقول اهلل 
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ك مْ  َوَتْذَهبَ  َفَتْفَشم وا َتَناَزع وا  ،التفرق واالختالف ،وانظر إلى حالنا اليوم ،فيحصل الضعف [46:األنفال] {ِريح 
ولم يسمم من ذلك  ،وصاروا إلى حال من التناحر والتشرذم ،وصارت األمة عمى طوائف يضمل بعضيا بعًضا

وخذ مثااًل من ظيور الييود  ،وبيذه الحال يظير أىل الباطل ،-وجلعز -حتى الدعاة إلى اهلل  ،حتى طمبة العمم
من فيذه أمة واسعة ممتدة من المحيط إلى حدود الصين يظير عمييم حفنة  ،عمى المسممين في ىذا الوقت

 ،وأحط الناس ،وأخس الناس ،وأذل الناس ،ماليين أجبن الناس ،خمسة يتجاوزون إخوان القردة والخنازير ال
فيذا أمر  ،وتنازعاتيم ،واختالفاتيم ،يظيرون عمييم ويمعبون بمصالحيم ومقدراتيم ويضحكون عمى تناقضاتيم

ك مْ  َوَتْذَهبَ  َفَتْفَشم وا َتَناَزع وا َوَل }، لكنو مصداق لما أخبر اهلل بو: في غاية العجب وقل مثل ذلك حينما  {ِريح 
يظير عمييم أىل الباطل من الميبراليين  ،وما إلى ذلك ،يمويتبادلون الت ،أىل اإليمانيحصل الخالف بين 

ونوادييم،  ،وفي أعمدتيم ،ويقولون عنيم كل قبيح في الصحف ،يقعون في أعراضيمويشتمون بيم و  ،والعممانيين
ال لم يجر  ،كل ذلك بسبب تفرقنا وتناحرنا واحدة قبل نحو عشرين سنة  اً وا عمى ىذا، وحينما كان الناس يدءوا 
ولم يكن ليم اشتغال تمك األيام إال أنيم لربما  لك،ومن أدرك تمك األيام يعرف ذ ،خنسوا حتى صاروا كالذباب

تمخضت بعد ذلك في سنة  ،بعثوا واحًدا منيم إلى ما كان يجري من ثورات فيما يسمى باالتحاد السوفيتي
فاشتغموا  ىنا،  متعددة، فمم يكن ليم شيء يستطيعون عممودواًل وصارت  ،عن التقسيم الذي حصل ىـ1419

عنو، والتحوالت وما تتمخض  ،واالنقالبات ،والثورات ،ىناك ينظرون ويرقبون األحداث وكيف تجري المظاىرات
  وكتاباتيم سموم تتقرح منيا األكباد . ،واآلن قد رفعوا عقيرتيم ،أما ىنا فخنسوا

 -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،المختار ىذا الثقفي ،لما ظير المختار الكذاب بالكوفة :يقول خالد بن س ميرو 
والكذاب المختار، المختار ىذا كان من قادة ابن  ،ير ىذا الحجاجبِ الم   ،(1)ير وكذاببِ أخبر أنو يخرج من ثقيف م  

قبحو -    ثم بعد ذلك ادعى أنو يوحى إليو  ،ثم ادعى التشيع ،ثم بعد ذلك انقمب عمييم ،اً كبير  اً قائدكان  ،الزبير
وليذا إذا  هلل،بدا  ،يعني أن اهلل غير رأيو ،(2)"قد بدا هلل"فإذا ما وقعت قال:  ،، وكان يخبر عن أمور غيبية-اهلل

 ،المختار والرافضة :وىؤالء ،الييود :يقولون بو نالذي ،لقول بالبداء في النسخامسألة ذكر في أصول الفقو 
 ،موسى بن طمحة   فكان منيم  ،أن الرجل ىذا الكذاب لما ظير بالكوفة ىرب منو ناس فقدموا البصرة فالشاىد

ىذا -شديد الكآبة والحزن  ،ل السكوتيفإذا ىو رجل طو  ،يقول: فغشيناه ،وكان في زمانو يرون أنو الميدي
فقال  ،إلي  من كذا وكذا انقضاء أحب   ليافقال: واهلل، لو أعمم أنيا فتنة  اً إلى أن رفع رأسو يوم -وسى بن طمحةم

 كان"ج؟ قال: ر  ج، قالوا: وما الي  ر  رجل: يا أبا محمد، وما الذي ترىب أن يكون أعظم من الفتنة؟ قال: الي  
 .(3)"القتل القتل حتى تقوم الساعة وىم عمى ذلك :يحدثونا -صمى اهلل عميو وسمم-أصحاب رسول اهلل 
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 -قال أحمد بن عبد اهلل العجميكما -كر في ترجمتو أنو رجل ذ   ،وأئمتيم ،لتابعينمن كبار اوىذا عروة بن الزبير 
 .، ىذه منقبة ومزية(1)صالح لم يدخل في شيء من الفتن

 .(2)في بيتو أنو كان صموًتا معتزالً  -رحمو اهلل-حيريز وذكر في ترجمة ابن م  
 :يقول ،ولم أضرب فييا بسيف ،بسيم: إني أحمد اهلل إليك أني لم أرِم ويقول أبو قالبة: قال لي مسمم بن يسار

ة: فقال لو أبو قالب ،الفتنة التي وقعت بين الصحابة بين عمي وبين معاوية ال رميت بسيم وال ضربت بسيف
 فقال أبو قالبة: كيف ،لكن يقول: أنا لم أشارك -شيد-حضر مسمم بن يسار فكيف بمن رآك بين الصفين؟ ألن 

: ىذا مسمم بن يسار لن يقاتل إال عمى حق، يعني رآك وما عمم أنك ما ضربت ، فقال؟بمن رآك بين الصفين
ت أن األرض دودحتى "يقول أبو قالبة:  ،فاقتدى بك فقاتل حتى قتل، فبكى مسمم بن يسار ،لكن غررت بو

 يقاتل .من شدة البكاء الذي بكاه مسمم بن يسار مع أنو لم  ،(3)"انشقت فدخمت فييا
كان يدخل  -والشيرة والمعرفةومن أبعدىم عن الظيور  ،وىو من أجالء التابعين-أيوب السختياني أن ذكر وي  

مر بقوم فسمم فردوا إذا وكان  ؟كيف يعرفيا ؟يتعجبون كيف ييتدي ليا ،-كما قال بعض من رآه-في أزقة 
ذا سئل عن ىذا قال:جميعًا كان يحزن وينقبض ويسترجع  :يقول "،ردوا ىذا الرد إال أنيم قد عرفونيما " ، وا 

 .ولم يكن يسمح ألحد أن يمشى معو ،ىذه مصيبة اآلن اصرت معروفً 
ابن األشعث و  ،العمماء الذين خرجوا مع ابن األشعث ،اء يعني طمبة العممر  الق   ،اءر  وفي الق  " :يقول أيوب السختياني

انتصروا بعض  ،الحجاجوخرجوا بقيادتو عمى  ،العمماءاجتمع حولو مجموعة كبيرة من القراء من ىذا رجل 
 ،ومن غيرىم ،وقتل مجموعة من القراء ،وقتل ابن األشعث ،ثم بعد ذلك ىزموا ،االنتصارات في أول األمر

اء الذين ر  وفي الق  " :فيقول أيوب السختياني ،وبدأ الحجاج يطمبيم ويبحث عنيم في كل مكان ،من اختفىواختفى 
يعني يقول: الذين قتموا من ىؤالء  ،(4)"ب لو عن مصرعوغِ تل إال ر  منيم ق   اً األشعث ال أعمم أحدخرجوا مع ابن 

ليتو ما مات في  :قيل ،ب لو عن مصرعوغِ ما من أحد من ىؤالء القراء قتل إال ر  القراء الذين بقوا من أىل العمم 
يعني من نجا وسمم تأسف وندم عمى  "،كان منوإال ندم عمى ما أو نجا " ،ليتو سمم من ىذه المشكمة والفتنة ،ىذا

الحجاج دخل في ىذا، مع أنيم خرجوا عمى ا كان يقول: ليتو ما ، والذين ماتوا من بقي حي  ما جرى ومشاركتو
 :-رحمو اهلل-واألمر كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،ومع ذلك ندموا ،وال ذمةإال  الذي كان ال يرقب في مؤمن 

وأما  ،من لو بصيرة يعرفون الفتن إذا لوحت وأقبمتو أىل العمم و  ،(5)إال إذا أدبرتن الفتن ال يعرف ما فييا إ
يرددىا ومتمسك  ،ويوجد من خمق اهلل من ال يعرفيا ال إذا أقبمت وال إذا أدبرت ،غيرىم فإنيم يعرفونيا إذا أدبرت

 .واهلل المستعان ،كما ىو مشاىد ،بيا لربما قروًنا
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