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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 :أما بعد، والسالم عمى رسول اهلل والصالة ،الحمد هلل
 ففي آداب المجمس والجميس

قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  :-رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة  :-رحمو اهلل-أورد المصنف 
 .رواه مسمم (1)((فيو أحق بو ،ثم رجع إليو ،إذا قام أحدكم من مجمس))

ويريد  ،لحاجةأو  ،أنو قام منو لعارض :بمعنى، ((فيو أحق بو ،ثم رجع إليو ،إذا قام أحدكم من مجمس))قولو: 
أو  ،أو نحو ذلك ،لباسوأو  ،أنو ترك شيًئا من متاعوأي:  ،أو لم يترك ،سواء ترك ما يدل عمى ذلك ،الرجوع إليو

لو جمس  :بمعنى ،أحقفإنو  ،أو نحو ىذا ،ليتوضأ ؛كأن يخرج مثاًل من المسجد ،فإنو أحق بيذا المكان ،لم يترك
 .ويمزم ذلك أن يقوم ،فإنو محق بذلك ،فطالبو بالقيام ،أحد فيو

مجمس من من أو  ،فرغ من جموسو ىذا من المسجدبعد أن خرج  ،ال بنية الرجوع إليوعن المجمس أما من خرج 
 .فميس لو حق في ىذا المجمسجاء في وقت آخر ثم بعد ذلك  ،ال بنية الرجوع ،المجالس

فإن ىذا  ،دون الجموس وأ ،ويضع فيو شيًئا يحول دون اآلخرين ،من أجل أن يحجزهوأما من يعمد إلى مكان فيو 
، يأتي اإلنسان قبل الجمعة مثاًل : مثاًل  المسجدفي ف ،والتحجر لشيء ال يممكو ،والظمم ،وىو من التعدي ،ال يجوز

 :مثاًل ف ،يأتي لمجمس العمم قبل ذلك أو ،فيذا ال يجوز ،ويضع شيًئا في الصف المقدم ،بعد صالة الفجر أو
فيذا  ،أو نحو ذلك ،ثم يضع شيًئا ،أو يوصي أحًدا ،فيصمي العصر في ىذا المسجد ،بعد صالة العشاءالمجمس 
في وىذا يقع  ،وىكذا من يستأجر أحًدا ،فيو أحق بو فمن سبق إلى مجمس ،إنما يكون ذلك لمن سبق ،ال يجوز

فيأتي اإلنسان  ،ونحو ذلك في رمضان ،واالعتكاف ،لربما في المسجد النبوي في أوقات الزحامو  ،امالمسجد الحر 
واحجز  ،أو أعطيك مائة لاير ،أعطيك خمسين رياال أنا :ويقول لو ،يأتي بإنسان من ىؤالء الفقراء ،ويستأجر آخر

 ،ىذا المكان الذي لربما الناس يقصدونو ،في ىذه الزاوية ،عند ىذا العمود ،في ىذا المسجد ،ىذا المكانلي 
فيذا  ،أو نحو ىذا ،بعد يومين بعد يوم، أو حتى يأتي ذاك ،ويجمس ىذا اإلنسان فيو ،فيضع لو شيًئا يتحجره بو

 ،من المسجد ايأخذ مصحفً  ،وىكذا في أبواب من التحجر الذي ال يحل لمناس ،تحجر ما ال يحلفيذا  ،ال يجوز
ألنو ال يممك  ؛ىذا ال يجوز ،القراءة فيوويمنع الناس من  ،ةخرقة أو لفاف فيضع عميو ،مصاحف وقف :وىي
يضع عميو أو  ،قماشذلك في أن يضع فال بأس  ،جاء بو من بيتوو  ،لكن لو أحضر معو مصحًفا يممكو ،ذلك

 .اختصاصو بوشيًئا يدل عمى 
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جمس أحدنا  -صمى اهلل عميو وسمم-كنا إذا أتينا النبي "قال:  -رضي اهلل عنو-وذكر حديث جابر بن سمرة 
 .حديث حسن صحيح :وقال ،والترمذي ،داو رواه أبو د (9)"ينتييحيث 

 .ىذا من آداب المجمس ،-صمى اهلل عميو وسمم-والحديث ثابت عن النبي 
ىذا من  ،حيث ينتيي المجمس :يعني "جمس أحدنا حيث ينتيي -صمى اهلل عميو وسمم-إذا أتينا النبي "وقولو: 
ويضيق عمييم في  ،أو أن يأتي ليزاحم الناس ،ويفرق بين اثنين -كما سيأتي-ال أن يأتي اإلنسان  ،األدب

نما يجمس حيث ينتيي المجمس ،ليجمس فيو ؛أو أن يقيم أحًدا من مكانو ،فيتأذون بو ،الجموس ىذا ىو األدب  ،وا 
فيذا  ،أو نحو ذلك ،إكراًما لو ؛قام من نفسو ،ليجمس في مكانو ؛أو قام أحد ،لكن لو أن الناس تفسحوا لو ،الالئق

 ،تورًعا ؛(3)في مكان قام أحد منو لوأنو كان ال يجمس  -مارضي اهلل عني-ومضى أثر ابن عمر  ،ال إشكال فيو
  .المجمسأن يجمس اإلنسان حيث ينتيي  :فيذا من اآلداب في المجالس ،عمى كل حال ،لكن ذلك ال بأس بو

ال )) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-سممان الفارسي  ،وذكر حديث أبي عبد اهلل
 .أنو يبدأ من طموع الفجر :ويوم الجمعة األصل ،(4)((رجل يوم الجمعة يغتسل  

أن ىذا االغتسال يكون  :بمعنى ،االغتسال لمجمعةوىو:  ،ىذا تابع لمذي قبمو ،((ويتطير ما استطاع من طير))
 :الكمالمن حيث  عمى مرتبتين

 ،عن الوضوءفيجزيو ذلك  ،ويستنشق ،ويتمضمض ،بنية الطيارة أن يعمم الماء سائر الجسد :المرتبة األولى
 .غسل شرعي لصالة الجمعة :وىو ،ويكون ذلك من قبيل الغسل المجزئ

من االكتفاء بالمضمضة واالستنشاق فيذا أكمل  ،ويعمم الماء ،أن يتوضأ وضوءه لمصالة :الصورة الثانية ىي
 .الماءمع تعميم 

 ،((أو يمس من طيب بيتو ،ويدىن من دىنو ،ويتطير ما استطاع من طير)) :-عميو الصالة والسالم-قال 
أو  ،وال يختص ذلك بالدىون ،وما أشبو ذلك ،والورد ،والعنبر ،مثل دىن العود :يعني ((يدىن من دىنو)) قولو:

 .بل لو تطيب بأي نوع من الطيب فإن ذلك يتحقق بو المقصود ،بالعطور المصنعة من ىذا
أو  ،ألحد نسائوقد يكون أو  ،قد يكون ألحد أوالده ،قد ال يختص بويعني:  ،((أو يمس من طيب بيتو)): قال

 .؟ىل يدخل ذلك في التشبو أو ال ،وىنا يرد كالم في مسألة التطيب بالعطور النسائية ،نحو ذلك
أنو إذا وجد فرجة في  :وليس المقصود بذلك ،في المجمس :يعني ((فال يفرق بين اثنين ،ثم يخرج)) :يقول

 ،أنو ال يفرق بين اثنين بينيما حديث :بذلكإنما المقصود  ،حتى ال يفرق بين اثنينالمسجد أنو ال يجمس فييا 
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وال في غير  ،ال في المسجد ،فيذا ال يجوز ،وجمس ،ودخل بينيما ،اإلنسانفجاء ىذا  ،اثنان يتحدثانأي: 
 .صراحةوسيأتي ما يوضح ذلك  ،المسجد

جاء أنو فمو  ،ووقت الجمعة مفتوح لمصالة ،وىنا لم يحدد ،((ثم يصمي ما كتب لو ،ال يفرق بين اثنينف)) :قال
ولو أن  ،يصمي ما كتب لو ،فال إشكال في ىذا ،صعد الخطيبوجمس يصمي حتى  ،مثاًل في الساعة العاشرة

الجمعة التي  ساعةقال عن  -صمى اهلل عميو وسمم-ي ألن النب ؛الكان خيرً  الناس استغموا ىذا الوقت في الصالة
فقال:  ،(5)((إال أعطاه ،يسأل اهلل شيًئا ،قائم يصميوىو  مسمم، يوافقيا عبدال )) :يستجاب فييا الدعاء

إنيا بين يدي صعود  :قول من قالعمى السيما  ،فيذا يمكن أن يحمل عمى ظاىره بيذا االعتبار ،((يصمي))
 في صالتو، يمكن أن يقرأ سورة الكيفو  ،وقبل السالم ،ويدعو في سجوده ،يجمس يصميف ،الخطيب عمى المنبر

 .ما يضرك؟ ،ىا وىو يصمي في ىذا الوقتيقرؤ  ،جالس بداًل من أن يقرأىا وىو
 .رواه البخاري ((ما بينو وبين الجمعة األخرىإال غفر لو  ،ثم ينصت إذا تكمم اإلمام)) :قال

ىذه  ،ثم ينصت ،ما كتب لوثم يصمي  ،ثم يخرج ال يفرق بين اثنين ،الطيبو  ،االغتسال :بيذه الشروطيعني: 
 .األخرىخمسة أشياء إذا تحققت غفر لو ما بينو وبين الجمعة 

الكثيرين  ولكن  ، يوم الجمعة متى يأتيىذه األعمال اليسيرة لصرنا ننتظر في  المعانيولو كنا نستشعر مثل ىذه 
نسأل اهلل -ب في يوم الجمعة إنو يكتئ :بل لربما بعضيم يقول ،يشعرون لربما أن يوم الجمعة ثقيل عمى قموبيم

فيو خير أيام  ،والمعاني العظيمة ،أنيم ال يستشعرون ما في ىذا اليوم العظيم من الفضائل :والسبب ،-العافية
 .لكنيا الغفمة الغالبة ،األسبوع

رضي -عمرو بن العاص  :عن جده يعني ،عن أبيو ،عمرو بن شعيبحديث  :ىووالحديث الذي أشرت إليو 
رواه  (6)((لرجل أن يفرق بين اثنين إال بإذنيماال يحل ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  :-اهلل عنو
 .بإذنيما(( إال رجمين بين يجمس ))ال: داود ألبي رواية وفي، حديث حسن :وقال ،والترمذي ،أبو داود
رجل كل  ،الناس يتحدثونو  ،جاء في مجمس من المجالس ،((إال بإذنيما)) ،أنو يحرم :معنىب ((ال يحل))فقولو: 

وىم  ،ألنك تعرف ىذا وىذا مثاًل  ؛أو أنت تريد أن تجمس مع ىؤالء ،والمجمس مميء ،مع صاحبو يتحدث
فيذا ال شك  ،ويدخل ،ا أن يأتي ىكذاأم  أجمس ىنا؟ أن ىل تأذنون  ،إال بإذنيمافميس لك أن تجمس  ،يتحدثون

 ،واهلل أعمم ،ذلك عن كمال األدب ئنبوال ي   ،والناس يستثقمون ىذا ،محبوًبا في نفوس الناسو محبًذا ال يكون أنو 
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

                                                           

 التي الساعة في باب الجمعة، كتاب ومسمم، ،(935: )رقم الجمعة، يوم في التي الساعة باب الجمعة، كتاب اري،البخ خرجوأ - 5
 (.859: )رقم الجمعة، يوم في
  والترمذي، ،(4845)و ،(4844: )رقم إذنيما، بغير الرجمين بين يجمس الرجل في باب األدب، كتاب داود، أبو خرجوأ - 6

 ،(9759: )رقم إذنيما، بغير الرجمين بين الجموس كراىية في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن األدب أبواب
 .(7656، رقم: )(1968/ 9) :وزيادتو الصغير الجامع صحيح في األلباني وصححو


