
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 وحديث "..المجالس خير" :الخدري سعيد أبي وحديث "..جلس من عنل  " :اليمان بن حذيفة حديث شرح( 3)
 "..ةر  خ  بأ   يقول" :زةر  ب   أبي وحديث "..مجلس في جلس من" :هريرة أبي

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

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

صمى اهلل عميو -أن رسول اهلل )) :-رضي اهلل عنو-حديث حذيفة بن اليمان  :-رحمو اهلل-أورد المصنف 
 بإسناد حسن.ود ارواه أبو د (1)((قةلعن من جمس وسط الحم   -وسمم

عمى لسان ممعون )) :-رضي اهلل عنو-فقال حذيفة  ،حمقةأن رجاًل قعد وسط  :روى الترمذي عن أبي مجمزو 
من جمس وسط  -صمى اهلل عميو وسمم-أو لعن اهلل عمى لسان محمد  ،-صمى اهلل عميو وسمم-محمد 

 .حديث حسن صحيح :قال الترمذي ،(2)((قةالحم  
ذا كان ال يصح فال مانع من الجموس وسط  ،-صمى اهلل عميو وسمم-و ال يصح عن النبي بروايتي  ىذا الحديث  وا 

 .الحمقة
 :حمموا ذلك عمى عدة محاملصححوا ىذا الحديث والذين 

 ،ثم يجمس وسط الحمقة ،أنو يتخطى الجالسين :بمعنى ،ربما يكون لألذىن ذلك إ :بعضيم يقول كالخطابي
فإنو لو قام أحد : من صحح الحديث عندالتفسير القول، وعمى ىذا وعمى ىذا  ،فمعن ليذا السبب ،فيتأذون بذلك

وأنا سأدخل  ،اجمس مكاني :فقال ،ليوسع لغيره ممن جاء بعدهأو  ،ليشرح ليم شيًئا ؛الجالسين لسبب أو آلخر
 .عمى تصحيح الحديث ،ال إشكال في ىذا :عمى ىذا التفسير عمى قول الخطابي ،وسط الحمقة مثاًل 

ىذا  ،فعمى ىذا ال يجمس مطمًقا ،ألنو يحجب وجوىيم عن النظر إلى بعضيم ؛ربما يتأذون بويقول: وبعضيم 
ذا كان الحديث ضعيفً  ،والحديث ضعيف ،عند من صححو   .فإنو ال يعمل بو اوا 

 ،حم قة قرآن :يقال ،الالم بإسكان :قة فييأما الحم  بفتحيا، َوَسط  :ويقالبسكون السين،  ((قةط الحم  وس  )) :يقول
 ،جمع حالقفيذا  ،بالفتح ،حَمقة :أما ما يقولو البعضو  ،أو نحو ىذا ،في اإلذاعة مثاًل برنامج وحم قة  ،وحم قة ذكر

 ،يذا غمطف بالفتح، ،في ىذه الحَمقة بكم نرحب :مثل يقالما ف ،جمع حالق ،ىؤالء حَمقة :ويقال ،فالن حالق رأسو
نما يقال  بالسكون. ،الحم قة :وا 

                                                           

 الضعيفة األحاديث سمسمةوضعفو األلباني في  ،(4826: )رقم الحمقة، وسط الجموس في باب األدب، كتاب ود،اد أبوو خرجأ - 1
 .(638، رقم: )(97/ 2) :األمة في السيئ وأثرىا والموضوعة

: رقم الحمقة، وسط القعود كراىية في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن األدب أبواب الترمذي، خرجوأ - 2
 .(46): ، رقم(333: ص) :الترمذي سنن ضعيف في األلباني وضعفو صحيح، حسن حديث ىذا: وقال ،(2753)



 :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-قال: سمعت رسول اهلل  -رضي اهلل تعالى عنو-وذكر حديث أبي سعيد الخدري 
 .البخاري شرط عمى صحيح بإسناد داود أبو رواه (3)((أوسعيا :خير المجالس))

كما  ،أخير :ألن خير تأتي بمعنى ؛أخير المجالسو  ،أفضل المجالس :يعني ،ىنا أفعل تفضيل ((خير))فقولو: 
 :قال ابن مالك

 منو وأشر   قوليم أخيرُ  عن* **وشر  أغناىم خيرٌ  وغالًبا
 :وىذا يصدق عمى معنيين ،األوسع: أفضل المجالس يعني 

ويؤخذ  ،اضيقً  اما يكون مجمسً  ،أن المجمس يكون واسًعا في نفسو ،((أوسعيا :خير المجالس)) :المعنى األول
 ،أو نحو ىذا ،أو يأتيو ناس كثير ،كثيرضيوف عنده إنسان ك ،إن دعت الحاجة لذلك من ىذا توسعة المجالس

 .فيوسع المجمس
المكان الذي و  ،المجمس الذي تجمس أنت فيو :بمعنى ،((أوسعيا :خير المجالس)) :ويصدق عمى معنى آخر

وىذا فيو  ،في غاية التضاغطفيو ثالثة  يذا الكنب جالٌس ف ،وىنا ،وىنا ،يوجد ىنا كنبلو  مثال ذلك: ،تجمس فيو
خير  :وتقول ،فيمكن أن تجمس في واحد بمفردك ،كن مثل ىؤالء الثالثةنل ؛اجمس معناتعال  :قالواف ،اثنان

 :أنو قال -رضي اهلل عنو-عن أبي سعيد الخدري ف ،ا الحديثذىقصة ، ويشيد ليذا المعنى المجالس أوسعيا
فوجد  ،وتأخر عنيم قمياًل  ،والناس قد اجتمعوا ،جنازة لما دخل عمى قومو فيوذلك  ،((أوسعيا :خير المجالس))

خير )) :وقال ،آخروجمس في مكان  ،فأبى ،ليجمس في مكانو ؛فمما رأوه قام بعضيم ،أخذوا مجالسيمالناس قد 
لكنو جمس في مكان  ،أو الموضع الذي اجتمعوا فيو ،أو المكان ،ىو في نفس الغرفة :الحظ ،((أوسعياالمجالس 

 .فالسعة في المجمس مطموبة ،((المجالس أوسعياخير )) :وقال ،لم يضيق فيو عمى أحد
في  ضيقٌ وقد ال يكون  ،قد يكون الضيق في النفس ،ميس عمى إطالقوف ،سالضيق في النف   :يقولو العامةما ما أو 

فالبدن  ،الو  ..وال ،وال يتحرك ،حتى ال يستطيع أن يستريح إطالًقا في جموسو ،اق عميو جد  يضي   قدلكنو و النفس 
ومن  ،والناس ما يحبون الضيق ،فإذا تأذى البدن غالًبا تتأذى النفس ،والنفس تبع لو ،يتأذى كما تتأذى النفس

فإذا  ،لكن ىذه المسافة بحسب المقام ،أنو يحب أن يكون بينو وبين اآلخرين مسافة :طبيعة اإلنسان و ،عادتيم
حسب  ،كيمو مترات من أو أكثر ،اكيمو مترً يذه المسافة بينو وبين اآلخرين قد تكون ف ،لمبرية اكان اإلنسان خارجً 

ذا كان المكان  ،سعة المكان وليذا إذا جاء اإلنسان  ؛أقصر فالمسافة تكون ،عدم السعةو  ،الضيقفيو شيء من وا 
أو  ،ومن ىنا متر ،اآلخرين من ىنا متربحث عن مكان يكون بينو وبين يلو  ،جمسيمف ،المسجد وفيو سعة إلى
ذا سمم اإلمام وقام مَ ا، متوسعً يحب أن يكون ألن اإلنسان  ،أكثر  ؛لالبتعاد عمن بجانبوبادر مباشرة  ،ن بجانبووا 

 .فالضيق يحصل في المجمس ،ال يتكمف فييا ،مسترخًيا ،مسترساًل في جمستو ،ليجمس مستريًحا
ما حفرة من حفر النار ،الجنةالقبر إما روضة من رياض ف ،الضيق في القبر :وال يقال  :بعض العامة يقولونف ،وا 

الضيق في بل  الضيق في القبر،أن بصحيح  ليس ،الضيق في القبرويقولون:  ،ولو كان ضيًقا ،جمس ىناا
نما يتبادر ليم أن ىذا القبر ضيق بيذا المحد ،وليس في القبر ،المجمس   .وما أشبو ذلك ،وا 

                                                           

 الصحيحة األحاديث سمسمةوصححو األلباني في  ،(4823: )رقم المجمس، سعة في باب األدب، كتاب داود، أبو خرجوأ - 3
 (.832، رقم: )(485/ 2) :وفوائدىا فقييا من وشيء



  .ال تحبو النفوس المعتدلةوالضيق  ت،إذا حصم وطيب ،السعة شيء جيد ،عمى كل حال
 ،من جمس في مجمس)) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال رسول اهلل  :قال -رضي اهلل عنو-وذكر حديث أبي ىريرة 

 .خمط في المجمس ،تخميطو :لغطو بمعنى ((طوغَ فكثر فيو لَ 
أستغفرك وأتوب  ،أشيد أن ال إلو إال أنت ،سبحانك الميم وبحمدك :من مجمسو ذلكقبل أن يقوم فقال )) قال:
 .(4)((إال غفر لو ما كان في مجمسو ذلك ،إليك
لكن لو  ،كالم في قضايا ال تعنيوو  ،ضحكو  ،مزاح ،الكالم الذي ال ينفعو تخميط أي: ال ،((كثر فيو لغطو)) :يقول

سبحانك )) :ألن ىذه حقوق لمخمق ما يكفرىا قولو ؛فإن ىذا ال يغفر بكفارة المجمسأنو تكمم في أعراض الناس 
 .ونحو ذلك ،قد يتوسع في الكالمالذي  ىوإنما المغو  ،..((الميم وبحمدك

قبل أن ))قولو:  ن ىذا ال ينطبق عميوفإأنو لو قام وتذكر  :بمعنى ((فقال قبل أن يقوم من مجمسو ذلك)) قال:
 .من مجمسو ذلك(( يقوم

 ،حذفت ياء النداء ،يا اهلل :يعني "الميم"و ،تنزيًيا لك يا رب :أي "سبحانك" ،ك((وبحمدسبحانك الميم ))قولو: 
تنزيًيا  :يعنيف ،"سبحانك الميم" عمى لمعطفإذا كانت الواو " وبحمدك" ،يا اهلل :الميم يعني ،وعوض عنيا بالميم

ذا كانت الواو زائدة ،بحمدكأو أثني عميك  ،لكحمًدا وأيًضا  ،لك  ،تنزيًيا لك :يصير "وبحمدكسبحانك الميم " ،وا 
 .أنزىك تنزيًيا متمبًسا بحمدك :يعني

بأنو ال يقع وىذا مقيد  ،((إال غفر لو ما كان في مجمسو ذلك ،وأتوب إليك ،أستغفرك ،شيد أن ال إلو إال أنت)أ)
 حديث :وقال ،رواه الترمذي ،ألن الكبائر تحتاج إلى توبة ؛أن ال يقع أيًضا فيو كبائربومقيد  ،في أعراض الناس

 .صحيح حسن
 "،ةٍ رَ خَ بأَ يقول  -صمى اهلل عميو وسمم-كان رسول اهلل "قال:  -رضي اهلل عنو-زة ر  حديث أبي بَ  :وفي الباب أيًضا

ويدل عميو  ،وىذا ىو األقرب ،عمرهويحتمل أن يكون في آخر  ،يكون في آخر مجمسوأن يحتمل  :ة يعنيرَ خَ بأَ 
 .في آخر حياتو :يعني ،السياق
سبحانك الميم )) :إذا أراد أن يقوم من المجمس ،ةٍ رَ خَ يقول بأَ  -صمى اهلل عميو وسمم-كان رسول اهلل  قال:

إنك لتقول قواًل ما كنت  ،يا رسول اهلل :فقال رجل ،((وأتوب لك ،أستغفرك ،إلو إال أنت أشيد أن ال ،وبحمدك
 :قال ،ما كنت تقولو فيما مضى ،أنو في آخر حياتو :رة يعنييذا يدل عمى أن المراد بأخَ ف ،تقولو فيما مضى

 عائشة رواية من المستدرك في اهلل عبد أبو الحاكم ورواه ،رواه أبو داود (5)((ذلك كفارة لما يكون في المجمس))
 وصحبو. ،وآلو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم، اإلسناد صحيح :وقال -عنيا اهلل رضي-

                                                           

 ،(3433: )رقم مجمسو، من قام إذا يقول ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الدعوات أبواب الترمذي، خرجوأ - 4
 .(6192: )رقم ،(1365/ 2: )وزيادتو الصغير الجامع صحيح في األلباني وصححو

 والتكبير، الدعاء، كتاب المستدرك، في والحاكم ،(4859: )رقم المجمس، كفارة في باب األدب، كتاب داود، أبو خرجوأ - 5
، ومن حديث (1971: )رقم األسممي، برزة أبي حديث منو  ،(1827) :رقم عائشة، حديث من والذكر، ،والتسبيح والتيميل،
 .(1517، رقم: )(216/ 2) :والترىيب الترغيب صحيح في األلباني وصححو، غيرىما


