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 الحمد هلل، والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل، أما بعد: 
وحضػػػػور ممع ػػػػـ  ،فضػػػػؿ اطخػػػػاالط بال ػػػػاس"أعقبػػػػ  ببػػػػا   "العزلػػػػ "بػػػػا   -رحمػػػػ  اهلل-فبعػػػػد أف أورد المصػػػػ ؼ 

 ،ضػػػ ـ، وحضػػػور م ػػػاازاـ، ومواسػػػاة محاػػػام ـيلس الػػػ مر مع ػػػـ، وعيػػػادة مر وممػػػا ،ومشػػػااد الخيػػػر ،ومماعػػػاا ـ
رشػاد مػػاال ـ و يػػر  لػؾ مػػف مصػػالح ـ لمػف رػػدر علػػى المػػر بػالمعروؼ وال  ػػس عػػف الم مػر، ورمػػ    سػػ  عػػف  وا 

وا  مػا ي ػزؿ علػى أحػواؿ  ،ما ورد مف ال صوص فس فضؿ العزل  ليس علػى إطالرػ و  ،"وصبر على ال ى ،اإلي اء
 .بيف  لؾاعلؽ بالحواؿ والشخاص، وا ا البا  ي  معي   ا

يع ػس: ب ػ ا القيػد،  "اعلـ أف اطخاالط بال اس على الوم  الػ ي  مراػ  اػو المخاػار": -رحم  اهلل-يقوؿ المص ؼ 
 ،ورمػ  الػ  س عػف اإليػ اء ،إ ا ماف يحصؿ ب  ا ه المصالح مػ  رػدرة علػى المػر بػالمعروؼ وال  ػس عػف الم مػر

يع ػس: اػو  "علػى الومػ  الػ ي  مراػ  اػو المخاػار" : ى، إ ا حصػؿ اػ ا فػاطخاالط بال ػاس يقػوؿوالصبر علػى ال
، -صػػلوات اهلل وسػػالم  علػػي ـ-وسػػاار ال بيػػاء  -صػػلى اهلل عليػػ  وسػػلـ- الػػ ي مػػاف عليػػ  رسػػوؿ اهلل"الرمػػح، 

واػو  ،وأخيػاراـ ،سػلميفوم لؾ الخل ػاء الراشػدوف ومػف بعػداـ مػف الصػحاب  والاػابعيف، ومػف بعػداـ مػف علمػاء الم
، رػاؿ اهلل -رضػس اهلل عػ  ـ أممعػيف-وأمثػر ال ق ػاء  ،م ا  أمثر الاابعيف ومف بعداـ، وبػ  رػاؿ الشػافعس وأحمػد

وط شػؾ أف اػ ا  ،(1)"واآليػات فػس مع ػى مػا  مراػ  مثيػرة معلومػ ، [2:]المااػدة اْلِبرِّ َوالتَّْقوَو{ }َوَتَعاَوُنوا َعَمى اعالى: 
ط لما وصؿ ا ا الديف إلي ا أصاًل، ال بياء وأ ،او المخاار  -علي ـ الصالة والسالـ-   او المادة واو الصؿ وا 

والم مر ويصػبروف علػى  ،وي  و  ـ عف الشرؾ ،ويأمرو  ـ بالاوحيد ،فيدعو  ـ إلى اهلل ،ما وا يبعثوف إلى أروام ـ
ا َوَقواَل }َوَموْن ََْحَ ويقػوؿ:  -عز ومػؿ-واهلل  ،وام ا أاباع الرسؿ ، ااـأ ُن َقوْوا  ِممَّوْن َدَعوا ََِلوى المَّوِع َوَعِموَل َصواِلح 

}َوْلَتُكْن ِمْنُكْم َُمٌَّة َيْدُعوَن ََِلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهوْوَن َعوِن ورػاؿ: ، [33]فصلت: َِنَِّني ِمَن اْلُمْ ِمِميَن 
}ُكْنُتْم َخْيَر َُمٍَّة َُْخِرَجْت ِلمنَّاِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن وراؿ: ، [404]آؿ عمراف:  اْلُمْنَكِر َوَُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِمُحونَ 
ـ  لػؾ علػى اإليمػاف بػاهلل ا ػا  ل ػ  مػف أخػص خصػااص اػ ه ورػد  ، [440:]آؿ عمػراف َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالمَّوِع 

ف مػاف مومػودًا فػس الم ، فاإليماف باهلل اشارؾ في   ا ه الم  م   يراا، والمر بالمعروؼ وال  س عف الم مر وا 
وٌة َقاِئَموٌة َيْتمُووَن  َيواِت المَّوِع  َنوا: -ابػارؾ واعػالى-المـ الاس ربل ػا ممػا رػاؿ اهلل  َء المَّْيوِل َوُهوْم }ِموْن ََْهوِل اْلِكتَواِب َُمَّ

فمعػؿ ، [444-443]آؿ عمراف: اْْلِخِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر  ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّع َواْلَيْومِ *  َيْ ُجُدونَ 
ويػػأمروف بػػالمعروؼ وي  ػػوف عػػف الم مػػر، وفػػس اػػ ه  ، لػػؾ بعػػد اإليمػػاف بال سػػب  إلػػي ـ، يؤم ػػوف بػػاهلل واليػػـو اآلخػػر

، [440:]آؿ عمػراف  وَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالمَّوعِ }ُكْنُتْم َخْيَر َُمٍَّة َُْخِرَجْت ِلمنَّاِس تَْأُمرُ المػ : 
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 ،ؿ العلـ أف ا ه الم  ااميز فس با  المر بالمعروؼ وال  س عف الم مػرفأخ  مف  لؾ بعض أا ،فأخر اإليماف
إل سػاف معاػزًط ط يخػالط ال ػاس فمػف يػأمر في ػا، فػا ا مػاف ا ف ػو سػم  بػارزة ،اميزًا ط اضااي ا فيػ  أمػ  مػف المػـ

 -ابػػارؾ واعػػالى-واهلل  ؟بػػؿ ميػػؼ اقػػـو سػػوؽ الم ػػاد ،؟-عػػز ومػػؿ-، وميػػؼ امػػوف الػػدعوة إلػػى اهلل ؟ومػػف ي  ػػى
ووا ويقػػوؿ: ، [44]الاوبػػ :}اْنِفووُروا ِخَفاا ووا َوِاَقوواا   يقػوؿ:  }َقوواِتُموُهْم يقػوؿ: و ، [33]الاوبػػ : }َِاَّ َتْنِفووُروا ُيَعووكِّْبُكْم َعووَكاب ا ََِليم 

َِِهْم َوَيْنُصووْرُكْم َعَمووْيِهْم َوَيْشووِف ُصووُدوَر َقووْوٍم ُمووْؤِمِنيَن  إلػػى  يػػر  لػػؾ مػػف ، [44]الاوبػػ : ُيَعووكِّْبُهُم المَّووُع ِبَأْيووِديُكْم َوُيْخوو
 ،فػػال يقػػـو أمػػر بمعػػروؼ وط   ػػس عػػف م مػػر وط م ػػاد فػػس سػػبيؿ اهلل إ ا مػػاف ال ػػاس رػػد آثػػروا العزلػػ  ،صػػوصال 

ويصػػبر علػػى ))المػػؤمف الػػ ي يخػػالط ال ػػاس ا الحػػديث الػػ ي أخرمػػ  اإلمػػاـ أحمػػد وبعػػض أصػػحا  السػػ ف: وامػػ 
ورػد  مراػ  فػس  ،(2) ااـ((أال ي ط يخالط ال اس وط يصبر على  -أو أفضؿ مف المؤمف- ااـ خير مف المؤمف أ

  .البا  ال ي ربل 
والمقصػػود ، [2]المااػػدة: }َوَتَعوواَوُنوا َعَمووى اْلِبوورِّ َوالتَّْقووَو{ : -ابػػارؾ واعػػالى-رولػػ   -رحمػػ  اهلل-ف  ػػا  مػػر المصػػ ؼ 

ػ ،ب لؾ أ   ط يحصؿ الاعاوف على البر والاقوى إ ا آثر ال اس العزل  عا  يعبػد ع  مػف الش ػوبقػس مػؿ واحػد فػس ش 
لػ ي  مراػ  سػابقًا، فػاف مػاف ، لمف إ ا ماف ا ا اإل ساف فس ورت فا   ف ػ ا حسػ  الا صػيؿ ا-ابارؾ واعالى-اهلل 

اـ وط يسػػاميبوف ءورػد رمػػ  في ػػا ال ػػاس أاػػوا ،لػـ ياميػػز لػػ  الحػػؽ فيمػػ  عليػ  أف يعاػػزؿ، وا  ا ما ػػت ال ا ػػ  عامػػ 
فالعزل  أفضؿ  لف ال اف  اس ال اس ط يؤثر اأثيرًا إيمابي  إلي  وط يقبلوف م   ووموده في ا ط يؤثر، يع س: وموده ف

رؼ إلي ا فا  ا اساشػرف ، وأمػا إ ا مػاف اػ ا اإل سػاف يسػاطي  أف يخػالط ال ػاس فػس فا ػ  ع ػخطاف ، ومف اساشرؼ 
ويعلم ػػـ  ،أو مػػاف فػػس  يػػر ورػػت فا ػػ  فيػػدعواـ إلػػى اهلل ،ويسػػمعوف ويسػػاميبوف لػػ  في  ػػااـ عػػف  لػػؾ ،في ػا الحػػؽ

وي ا ػػ   ،ى ال ىممػػا اػػو فػػس ورا ػػا اآلف، فالخلطػػ  لمػػف يصػػبر علػػ ،الخيػػر أو  حػػو اػػ ا فػػال شػػؾ أف اػػ ا أفضػػؿ
 ،إ ا ماف يساطي  أف يمؼ شره ع  ـ فاف الخلط  أفضؿ ،بؿ حاى لو ماف ال اس ط ي ا عوف ب  ،ال اس ب  أفضؿ

م  والمماعات - ول ػ ا   ػى ال بػس، (3)((..))مػا امامػ  رػـو فػس بيػت مػف بيػوت اهلل ،وممالس ال مر ،يحضر الم 
}اْْلَْعورَاُب َََشود  : -ابارؾ واعػالى-   لسب  فس  لؾ مما راؿ اهللوا ،بعد ال مرة  عف الاعر   -صلى اهلل علي  وسلـ

َل المَُّع َعَمى َرُ وِلِع  }َوِموَن اْْلَْعورَاِب َموْن م  أ ػ  رػاؿ بعػده: ، [37]الاوب : ُكْفر ا َوِنَفاق ا َوََْجَدُر ََاَّ َيْعَمُموا ُحُدوَد َما ََْنََ
ُُ ُقُرَبوواٍت ِعْنووَد المَّووِع َوَصووَمَواِت الرَُّ وووِل ُيووْؤِمُن ِبالمَّووِع َواْلَيووْوِم اْْلِخووِر وَ  فالمقصػػود أف   ػػاؽ ، [33]الاوبػػ : َيتَِّخووُك َمووا ُيْنِفوو

مػد معػ  م ػؿ و  ػاؽ أو فػا ا و   ،والرعو   ، ظاظوال  ،لما يومد في ـ مف الغلظ   العرا  وم ر العرا  ماف أشد
}اْْلَْعورَاُب َََشود  ُكْفور ا ول ػ ا رػاؿ:  ،أاػؿ الحواضػر والق ػرى ا مػفو  ارًػ اد م ػرً يمػوف أشػ ،م ر فاف  لؾ يمػوف مضػاع اً 

َل المَُّع  }َوِممَّوْن َحوْوَلُكْم ِموَن اْْلَْعورَاِب ُمَنواِاُقوَن َوِموْن م  أ ػ  رػاؿ بعػد  لػؾ: ، َوِنَفاق ا َوََْجَدُر ََاَّ َيْعَمُموا ُحُدوَد َما ََْنََ
ورعو ػ  وم ػاء فػاف  ،وم ػؿ ،مد م  ال  اؽ صلؼولمف إ ا و   ،ف اؤطء واؤطءفيومد م، [404]الاوب : ََْهِل اْلَمِديَنِة 

 :-صػلى اهلل عليػ  وسػلـ- ول ػ ا رػاؿ ال بػس  ومظ ػ  للم ػاء ،  مظ ػ  للم ػؿ لؾ يمػوف أشػد، والمقصػود أف الاعػر  
                                                 

(، وابف مام ، 2507، بررـ )-صلى اهلل علي  وسلـ-م  الارم ي، فس أبوا  ص   القيام  والررااؽ والورع عف رسوؿ اهلل أخر  - 2
(، وراؿ محققوه: "إس اده صحيح، رمال  5022(، وأحمد فس المس د، بررـ )4032أبوا  ال اف، با  الصبر على البالء، بررـ )
 (.6654المام ، بررـ ) رماؿ الشيخيف"، وصحح  اللبا س فس صحيح

 (.2633أخرم  مسلـ، ماا  ال مر والدعاء والاوب  واطساغ ار، با  فضؿ اطماماع على االوة القرآف وعلى ال مر، بررـ ) - 3



ػػال ا م ـ ط ا غلبػػ ممـ)) ػػـ  ص  ف ػػ ا فػػػس  ،بالعامػػ يع ػػس: علػػى اسػػم ا، صػػالة العشػػاء يسػػمو  ا  ،(4)((ال عػػرا   علػػى اسص
 .ضم   ال  س عف الاشب  ب ـ  لما فس  لؾ مف الم اء وما شاب  

ول ػ ا يقػاؿ ل ػؤطء الشػبا  الػ يف لربمػا  ،فا   ي ا ػ  بػ لؾ ،لط  أفضؿ لمف يساطي  أف يمؼ شرهفالمقصود أف الخ  
وأمػر بمعػروؼ ودعػوة  و  ػ  ،وأعمػاؿ طيبػ  ،وأف يارؾ ما اػو فيػ  مػف خيػر ،الواحد م  ـ ازيف ل    س  أف يعازؿ

ويشػاغؿ بالعبػادة و حػو  لػؾ، الوارػ  المشػااد أف  لػؾ  ،بزعـ أ   يريد أف ي  رد فيطل  العلػـ ،-عز ومؿ-إلى اهلل 
أف  لػؾ  ،وط يطلػ  إط اهلل ،بمػا ط يعلمػ  إط اهلل ،ومثرة ال ػاف فػس داخػؿ البيػوت فػس اػ ا العصػر ،م  حداث  السف

والغرااػػز ومػػا  ،فػػالقوة المام ػػ  فػػس   ػػوس الشػػبا  مػػف الشػػ وات ،والضػػعؼ والاالشػػس ،يمػػوف  البػػًا سػػببًا لال اماسػػ 
 ػػرغ اػػ ه فا   ،طبػػد لػػ  مػػف صػػحب لطػػ ، مػػف خوخلطػػ ، طبػػد لإل سػػاف  ،رغ فػػس أعمػػاؿشػػاب  اػػ ه احاػػاج إلػػى أف ا ػػ

د اقػدمت ي ، بخالؼ رمؿ رػصوا  ما يأمؿ ال ا  مف الغ ـ القا ،ويبقى ا اؾ شسء مف الاواصؿ والاواصس ،الطار 
وط يسػاطي  أف يعبػد ربػ   ، اه عػف ال ػاسأفاف رأى أ   ط يساطي  أف يمػؼ شػره و  ،و ضج ،ب  السف واساقر عقل 

 وط ،الخلطػ  أفضػؿ بػاطالؽ :مما ي بغس إط بالعزل  فاف العزل  فس حق  اموف أفضؿ، فالمقصػود ب ػ ا أ ػ  ط يقػاؿ
وممػػا اػػو فػػس آخػػر  ،فع ػػد  لػػؾ ، ػػت ال ا ػػ  فا ػػ  عامػػ  عميػػاءوا  مػػا  لػػؾ يا ػػاوت إط إ ا ما ،العزلػػ  أفضػػؿ بػػاطالؽ

 واهلل أعلـ. ،-صلى اهلل علي  وسلـ-  مراا ال بس الزماف ال اف الاس
  مف د يا ا. امباال ا، وامعؿ آخرا ا خيرً  مرضا ا، وعاؼ   الل ـ ارحـ مواا ا، واشؼ  

                                                 

(، ومسلـ، ماا  المسامد ومواض  563أخرم  البخاري، ماا  مواريت الصالة، با  مف مره أف يقاؿ للمغر : العشاء، بررـ ) - 4
 (.644با  ورت العشاء واأخيراا، بررـ ) الصالة،


