
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

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

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

ما بقي من اآلثار المنقولة عن السمف  وردُ أُ  "العزلة عند فساد الناس أو خوف الفتنة في الدين استحباب"ففي باب 
مسمم بن   لما وقعت الفتنة زمن ابن األشعث خف  ":قال ابن عون ،في ىذا الباب -رضي اهلل تعالى عنيم-

فقد  ،عتبر ذلك في اآلخرةإنما يُ " :يقول الذىبي ،(1)"ع مسممضَ وات   ،فارتفع الحسن ،وأبطأ الحسن ،يسار فييا
 .(2)"يرتفعان مًعا

فجاء رجل فقال: يا أبا عمران، إن الحسن البصري يقول:  ،كنت عند إبراىيم النخعي" :ماليويقول أبو حمزة الث  
فقال رجل: ىذا من قاتل عمى الدنيا، فأما قتال من بغى  ،يما فالقاتل والمقتول في النارين بسيفاإذا تواجو المسمم

قال في بيتي،  ،: أين كنت يوم الزاوية؟لو سعود، فقالواقال أصحابنا عن ابن مفقال إبراىيم: ىكذا  ،فال بأس
من لنا  ،بخٍ  ،بخٍ  :فقال ،قالوا: فأين كنت يوم الجماجم؟ قال: في بيتي، قالوا: فإن عمقمة شيد صفين مع عمي  

يعني األيام التي وقعت فييا  ،؟ويوم الجماجم ،يعني أين كنت يوم الزاوية ،(3)"؟مثل عمي بن أبي طالب ورجالو
 الحرب بين ابن األشعث والحجاج.

صمى اهلل - يعني أىل بيت النبي ،وكان منصور بن المعتمر يأتي زبيد بن الحارث فكان يذكر لو أىل البيت
: ، يقوليعني يتكمف البكاء ،ويعصر عينيو ،يحرك عواطفو من أجل أن يدخل في بعض الحروب؛ ل-عميو وسمم

: ما أنا فقال زبيد ،-رضي اهلل تعالى عنو- يريده عمى الخروج مع عمي بن أبي طالب ا أشبو ذلك،وم ،ممواظُ 
 .(4)وما أنا بواجده ،بخارج إال مع نبي

-  فقال: إن ىؤالء  ،من بني أمية دخمت عمى أبي حصين األسدي وىو مختفٍ "وعن أبي بكر بن عياش قال: 
فيم يريدون منو أن  ،يعني اعتزل واستخفى ،(5)"ال أعطييم إياه أبداً واهلل  ،يريدوني عمى ديني -يعني بني أمية

 .يدخل معيم في بعض أمرىم
 ،(6)"بخرسان اً كنت أيام المختار؟ قال: كنت غائبسألت أبا إسحاق السبيعي: أين " :ويقول أبو بكر بن عياش

 من خبر المختار. اً وذكرت لكم طرف

                                                           

 (.ٖٔ٘/ ٗ) النبالء أعالم سير - ٔ

 .المصدر السابق - ٕ

 (.ٕٙ٘/ ٗ) السابق المصدر - ٖ

 (.ٜٕٚ/ ٘) النبالء أعالم وسير ،(ٖٚٗ/ ٜٔ) عساكر البن دمشق تاريخ: انظر - ٗ

 (.ٖٛٔ/ ٙ) النبالء أعالم وسير ،(ٙٓٗ/ٜٔ) الرجال أسماء في الكمال تيذيب: انظر - ٘

 (.ٜٖٚ/ ٘) النبالء أعالم سير - ٙ



 ،في أواخر القرن الثاني اليجري -حركة النفس الزكية في المدينة يعني-ولما خرج محمد بن عبد اهلل بن حسن 
يعني محمد بن عبد اهلل بن حسن خرج عمى أبي  ،تل محمدأو بداية القرن الثالث لزم ابن أبي ذئب بيتو إلى أن قُ 

جيش من أجل أن ال يدخميا  ؛وحفروا خندًقا ،وحوصرت المدينة ،فوقعت أمور ،جعفر المنصور الخميفة العباسي
صمى اهلل عميو - ا حفروا وجدوا بعض اآلثار من حفر الخندق الذي كان في زمن النبيحتى إنيم لمّ  ،أبي جعفر

 .تل كثير من أىل المدينة، وقُ ثم وقع ما وقع ،فاستبشروا وتفاءلوا، -وسمم
وكان  ،بنفسو عن الفتن يعني ينأى ،(7)"من أن يدخل جحًرا اً "ما رأيت لإلنسان خير وعن سفيان الثوري قال: 

 .(8)"ل لسكنت بين قوم ال يعرفوننيستذَ لوال أن أُ " :يقول
وآثر  ،ولزم الصمت ،ثم أقبل عمى شأنو ،برع في العمم بأبي حنيفة ،وكان داود الطائي من كبار أئمة الفقو والرأي

وكان  ،نفسي بادر خروجَ سألو رجل عن حديث فقال: دعني أ ،آثر الخمول يعني ترك الشيرة ،وفر بدينو ،الخمول
 ،وسألو زائدة عن تفسير آية فقال: يا فالن ،ق كتبوإنو غرّ  :حتى قيل ،هأمرَ  الثوري يعظمو ويقول: أبصر داودُ 

 .(9)"حتى قوي عمى العزلة ابيب نفسو ودرّ حر  "انقطع الجواب، قال الذىبي: 
 :وقيل ،وىؤالء أئمة ابن عيينة ،(10)"مرة فال تعودا يفقال: قد جئتمان ،جئت أنا وابن عيينة إليو" :يقول أبو أسامة

لكن من الناس من يكون فيو نفع لمناس  ،ىو اختار ىذا لنفسو ،(11)"كان إذا سمم من الفريضة أسرع إلى منزلو
  .وسيأتي في الباب الذي بعده ما يدل عمى ىذا ،ويحتاجون إليو فالخمطة خير لو

إذا  ش  بو الحُ ولكني شِ  ،تمر وال تسمم، قال: واهلل ما ذاك لفضل أراه عنديك أنك قد شكوْ "اص: وقيل لسميمان الخوّ 
ذا جمستُ  ،و ثاررتَ و  ث  وقد ال ،لو يعتزل خيرٌ  :في ىذه الحالة يقال ،(12)"مع الناس جاء مني ما أريد وما ال أريد وا 

  .اً يكون كذلك لكنو قد يقولو تواضع
 ،واألذى الذي فيو ،سكنت رائحتو وثار يعني إن تركتَ  ورتَ و  ثإذا  ،ىو موضع قضاء الحاجة -أعزكم اهلل- ش  والحُ 

ذا جمستُ "يقول:  ،و ظير األذىفإذا حركتَ  ال أمسك لساني وال يقول:  "،ما ال أريدو مع الناس جاء مني ما أريد  وا 
  .فتقع مني أشياء ال أريد أن تقع ،عمى نفسي أسيطر

كان من  غداً  -يعني فضيحةً -كان فإن  ،فإنك ال تدري ما يكون ،من معرفة الناس لّ أقِ "ويقول بشر بن منصور: 
 (13) "يعرفك قمياًل 

قيل: وما العبادة؟ قال: أداء  ،: وما الورع؟ قال: اجتناب المحارم"ما الزىد؟ قال: القنوع، قيلوقيل لمفضيل: 
 .(14)"وقال: أشد الورع في المسان ،قيل: وما التواضع؟ قال: أن تخضع لمحق ،الفرائض

                                                           

 (.ٓٗٙ/ ٙ) السابق المصدر - ٚ

  (ٜٗٙ/ ٙ) المصدر السابق - ٛ

 .(ٕٜ/ ٚ) المصدر السابق - ٜ

 المصدر السابق. - ٓٔ

 (.ٖٜ/ ٚ) المصدر السابق - ٔٔ

 (.ٖٕٓ/ ٚ) النبالء أعالم وسير ،(ٕٔ٘/ ٕٚ) عساكر البن دمشق تاريخ: انظر - ٕٔ

 (.ٖٖ٘/ ٚ) النبالء أعالم وسير ،(ٕٓٔ/ ٔ) حاتم أبي البن والتعديل الجرح: انظر - ٖٔ



ذا تحدث يَ  ،ومعامالتو ،وممبسو ،في مأكمو اً فقد ترى الرجل ورع ،ىو ىكذا" :يقول الذىبي دخل عميو الداخل من وا 
ما أن يصدُ  ،مل الصدقُ كْ فإما أن يتحرى الصدق فال يَ  ،حديثو ليمدحو الناس عمى الفصاحة  ؛ق فينمق حديثووا 

ما أن يُ  ما أن يسكت في مو  ،معظ  ظير أحسن ما عنده ليُ وا  ودواء ذلك كمو االنقطاع  ،ثنى عميوضع الكالم ليُ وا 
 .(15)"عن الناس إال من الجماعة

ومن كان ال يستطيع أن يتخمص من  ،وأن يخالط الناس وينفعيم ،حسن اإلنسان نيتو وعممووأحسن من ىذا أن يُ 
 من شره. ويكف الناَس  ،يصمي مع الجماعة ،ذاه ليم إال باعتزاليم فيعتزليمأأو من  ،ذاىم لوأ

 بمعنى أن ،(16)"لي ما جمست إلى أحد فتفرقنا إال عممت أني لو لم أقعد معو لكان خيراً "يقول بشر بن منصور: 
وبتفكيره ونظره  ،قد يأتي بأفضل ما عنده فيعجب الناس بو ،قد يتزين في مجمسو ،اإلنسان قد يتزين في حديثو

يريد أن يمقاك، قال: وما يفعل  اً : "إن فالنم أحمد قيل لووليذا اإلما ؛أو ما شابو ذلك ،وحسن نظره في األمور
 .يعني يتزين لي وأتزين لو ،(17)"تي بأحسن ما عنديآبالمقاء؟! يأتي بأحسن ما عنده و 

من كان  ،ىم خاصة الخاصة :الدائرة األولى ،الناس ثالث دوائرو  ،اإلنسان البّد لو من مخالطة ومن مصاحبةف
تربطك بيم رابطة، زمالء في العمل، ىم من  :والدائرة الثانية ،وعقل ،ودين ،وخمق ،وعبادة ،فيو كمال مروءة

فتؤدي معيم ىذا العمل، والبقية عموم  ،إلى آخره ،طالب معك في الفصل ،في مدرسة ،برنامج زمالء في
 .في أمان اهلل ،إن شاء اهلل أنك بخير ،كيف الحال؟ طيب ،وعميكم السالم ،المعارف السالم عميكم

فتبعده لمدرجة التي  ،قد تكتشف أن واحًدا ممن جعمتو في الدائرة األولى أنو ال يصمح بعد المخالطة والمعاشرةف
وال تسيء  فْ الطِ  ،لكن ليس ألحد أن يفرض عميك صحبة بالقوة ،قد يغضب ،رقم اثنين أو رقم ثالثة ،يستحقيا

، قد يتغير الناس، تنحيو لممرتبة التي يستحقياح لك وال يصدر منك إساءة وال جرح لمشاعر أحد لكن من ال يصم
ر، فممكن أن يكون في عموم المعارف أو فيمن تربطك تغيّ  ،قد تصحب طالب عمم فيو صفات جيدة إلى آخره

فمن  ،والعاقل ينوع في ىذه الخمطة بحسب حاجتو ،لكن البّد لإلنسان من خمطة ،أو نحو ذلك ،بيم صمة عمل
وما تورثو ضغوط  ،من السآمة والممل ذىب عنو شيءٌ فيَ  ،الناس من يخالطيم فيكونون مثل الممح في الطعام

يد معو دائًما لعممو ومن الناس من تستف ،في بعض األحيان ما يحتاج إليو ،فييم دعابة لطيفة مع أدب ،الحياة
 ،فيختار اإلنسان لنفسو ،ى الروحوحمّ  ،القمبفيم جذام  ،، ومن الناس من إذا رأيتو أظمم قمبكوخمقو ودينو

 ،وحالو ،وينظر بعممو ،ن يكون لو أوقات يخمو بيا بنفسوولكن يحتاج أ ،ويحاول أن ينفع الناس قدر المستطاع
     .ورضا الناس غاية ال تدرك ،ويزداد من العمم

ن غضبوا شيدوا عميك ،بما ليس فيك وكحفإنيم إن أحبوك مد ،اءرّ من القُ  دْ باعَ تَ " :الفضيليقول  بل وقُ  ،وا 
 ،(18)"منيم

                                                                                                                                                                                                 

 (.ٓٓٗ/ ٚ) النبالء أعالم سير - ٗٔ

 (.ٔٓٗ/ ٚ) المصدر السابق - ٘ٔ

 (.ٖٖ٘/ ٚ) المصدر السابق - ٙٔ

 لم أجد لو مصدرًا. - ٚٔ

 (.٘ٓٗ/ ٚ) النبالء أعالم سير - ٛٔ



ليس ىكذا كل الناس، لكن الشوكاني نقل عن بعض شيوخ اليمن في ترجمتو أنو كان يقول:  ،اً ىذا ليس دائم
ما عوام فيم تبع ألىل العمم ،، فيؤالء يتأدبون بآداب الخالف"الناس إما عمماء أىل رسوخ والمشكمة أين؟ في  ،وا 
فقد يختمفون عمى  ،وليسوا بعمماء ليسوا عوام   ،يطيرون نين ىؤالء الذ، مِ وسط ،بوا بعدُ الوسط ىؤالء الذين لم يتزبّ 

 ،عمى المسائل االجتيادية ويطيرون بيا ويجعمون من ىذه القضايا محل والء وبراء وخصومة ،أدنى األشياء
أو نحو ذلك  ،أو في ثناء عمى أحد من الناس ،نو في مسألة اجتياديةفإذا خالفيم أحد ممن يحبو  ،ضوحب وبغ

ذا أحبوه جعموه العاّل  ،مي بكل آفة وبمية من زندقة وضاللولربما رُ  ،لربما جعموه أسوأ من الشيطان الرجيم  ،مةوا 
في يبالغ فومن بالغ في مدحك فال تأمن أن ينقمب  ،وغير ذلك من األوصاف التي ال يستحقيا ،الفيامة ،الحبر

       .ذمك، واالعتدال في األمور مطموب
 ،(19)"سمعت عبد اهلل بن داود يقول: من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا بدينو ودنياه": يقول زيد بن أخرم
 .(20)مكاًنا ال يكون فيو أحد من الناس"أشتيي  ،أشتيي ما ال يكون"يقول:  -رحمو اهلل-وكان اإلمام أحمد 

 .(21): رأيت الخموة أروح لقمبي"قال أحمد"الميموني: ويقول 
أنت تعطييم "وقال لو: كيف التخمص من الناس؟ قال:  ،اإلمام أحمد خرج إلى حاتم األصم ورحب بو وُذكر أن

وال - ،يعني تتحمل المكروه-وتحمل مكروىيم  ،وال تستقضي أحًدا حقك ،وتقضي حقوقيم ،وال تأخذ ماليم ،مالك
  .(22)"ولن تسمم ،وليتك تسمم ،تكرىم عمى شيء

ال أرى  ،أتمنى أن أكون في الصحارى والبراري كما كنت في األول" :جاء عن عبد القادر الجيالني أنو قالو 
وتاب عمى يدي  ،ثم قال: أراد اهلل مني منفعة الخمق، فقد أسمم عمى يدي أكثر من خمسمائة ،الخمق وال يروني

 -يعني المصائب واليموم-األثقال  د عميّ ، وىذا خير كثير، وترِ -مبالغةقد يكون في ىذا -أكثر من مائة ألف 
 اْلُعْسرِ  َمعَ  ِإن  *  ُيْسرًا اْلُعْسرِ  َمعَ  َفِإن  } :فأضع جنبي عمى األرض وأقول ،التي لو وضعت عمى الجبال تفسخت

 . (23)"رفع رأسي وقد انفرجت عنيأثم  ،[ٙ-٘:الشرح] {ُيْسرًا
فإذا مات لم يؤثر عندي موتو  ،خرجو من قمبيفأُ  ،وأقول: ىذا ميت ،لي ولد أخذتو عمى يديّ  إذا ُولد"وقال: 
  .(24)"شيًئا

 وآلو وصحبو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم

  

                                                           

 (.ٕٜ/ٛ) النبالء أعالم وسير ،(ٖٔ/ٕٛ) دمشق تاريخ - ٜٔ

 (.ٕٕٙ/ ٔٔ) النبالء أعالم سير - ٕٓ

 .السابق المصدر - ٕٔ

 (.ٚٛٗ/ٔٔ) النبالء أعالم وسير ،(ٕٚ/ٕ) األعيان ووفيات ،(ٖٕٚ/ٛ) وذيولو بغداد تاريخ: انظر - ٕٕ

 (.ٗٛٔ/ ٘ٔ) النبالء أعالم سير - ٖٕ

 .المصدر السابق - ٕٗ


