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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

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

صمى -ما كان رسول اهلل قم  ))قال:  -مارضي اهلل عني-عبد اهلل بن عمر حديث  :-رحمو اهلل-أورد المصنف 
بيؤالء الدعوات: الميم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بو بيننا وبين حتى يدعو يقوم من مجمس  -اهلل عميو وسمم

 ،الميم متعنا بأسماعنا ،ما تيون بو عمينا مصائب الدنياومن اليقين  ،ومن طاعتك ما تبمغنا بو جنتك ،معاصيك
وال  ،وانصرنا عمى من عادنا ،واجعل ثأرنا عمى من ظممنا ،واجعمو الوارث منا ،ما أحييتنا ،وقوتنا ،وأبصارنا

رواه  (1)((وال تسمط عمينا من ال يرحمنا ،وال مبمغ عممنا ،وال تجعل الدنيا أكبر ىمنا ،تجعل مصيبتنا في ديننا
 .حديث حسن :وقال ،الترمذي

 :يؤخذ منو ،((يقوم من مجمس حتى يدعو بيؤالء الدعوات -صمى اهلل عميو وسمم-قمما كان رسول اهلل )) :قولو
 .ة الدعاء بيذا في المجالسيمشروع

 "من خشيتك" ،وقدر لنا ،أعطنا :يعني "اقسم لنا" ((وبين معاصيكمن خشيتك ما تحول بو بيننا الميم اقسم لنا ))
ما يحجزنا عن  :يعني "ما تحول بو بيننا وبين معاصيك" ،الخشية فيذه ىي ،المصحوب بالعمممن خوفك أي: 

-   سبًبا لجرأة العبد عمى ربو يكون فإن ذلك  إذا قل في القمب -تبارك وتعالى-فإن الخوف من اهلل  ،عصيةمال
 .تبارك وتعالى

وىذا ال يعارض  ،ما يكون سبًبا لذلك :يعني ((ما تبمغنا بو جنتك)) ،اقسم لنا من طاعتك :يعني ((ومن طاعتك))
وال أنا )) :وال أنت يا رسول اهلل؟ قال :قالوا ،((لن يدخل أحدكم الجنة بعممو)) :-صمى اهلل عميو وسمم-قول النبي 

عن دخول أىل الجنة  -تعالى-وكذا ما جاء في قولو  ،ىذا فيذا ال يعارض ،(2)((إال أن يتغمدني اهلل برحمتو
ولكنو ال  ،العمل سبب :فيقال ،ةببيفالباء لمس ،[14: األحقاف] {َيْعَمُمونَ  َكاُنوا ِبَما َجزَاء  } ،وعن نعيميم ،الجنة

ألن اإلنسان ميما عمل فإنو ال يستطيع أن يؤدي حق  ؛-تبارك وتعالى-البد  معو من رحمة اهلل  ،يستقل بمفرده
 .ولطفو بالعبد ،فالبد  من رحمة اهلل ،وال في نعمة واحدة ،عميو -تبارك وتعالى-اهلل 

                                                           

 غريب، حسن حديث ىذا: وقال ،(3552: )رقم ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الدعوات أبواب الترمذي، خرجوأ - 1
 (.1268، رقم: )(272/ 1) :وزيادتو الصغير الجامع صحيح في األلباني وحسنو

 باب والنار، والجنة القيامة صفة كتاب ومسمم، ،(5673: )رقم الموت، المريض تمني باب المرضى، كتاب ،يار البخ خرجوأ - 2
 (.2816: )رقم تعالى، اهلل برحمة بل بعممو الجنة أحد يدخل لن



المستقر في القمب الذي ال يقبل الجازم الراسخ العمم  :واليقين ىو ،اقسم لنا من اليقين :يعني ((ومن اليقين)) :قال
-عز وجل-ومع ذلك تجد اإلنسان قد يقصر في حق اهلل  ،ارً آخ   اويومً  ،اونارً  ،ىناك جنة نحن نعمم أن ،التشكيك

واهلل  ،اليقين ضعيف كيف؟ف والحساب غًدا ،خذ ما ال يحل لو من المكاسبأقد ي ،ويفرط ،قد ينام عن الصالة ،
 ،تضن بما عندىاومع ذلك النفس  ،ووعد عمييا باألضعاف المضاعفة ،أمر بالصدقة في سبيمو -عز وجل-

 .ضعف اليقين :والسبب
أن ما أصابو لم فإنو يعمم إذا كان عند اإلنسان يقين تام  ،((ومن اليقين ما تيون بو عمينا مصائب الدنيا)) :قال

ر مقادير الخمق قبل أن قد  اهلل ف ،قخم  قبل أن ي  تب وقدر وأن ىذا قد ك   ،وما أخطأه لم يكن ليصيبو ،يكن ليخطئو
 {ِكتَاب   ِفي ِإلَ  َأْنُفِسُكمْ  ِفي َوَل  اْْلَْرضِ  ِفي ُمِصيَبة   ِمنْ  َأَصابَ  َما} ،واألرض بخمسين ألف سنة يخمق السموات

ذا  ،كل ىذا مكتوب في الموح المحفوظ ،[22: الحديد] وال  ،وال يتبرم ،أيقن العبد بيذه الحقيقة فإنو ال يجزعوا 
لو أنو ما  ،لو أنو ما سافر فالن ،لو أني ما فعمت كذا :يقولوال  ،يصبربل  ،من أقدار اهلل المؤلمةيتسخط 

 .وال يموت أحد إال بأجمو ،ىذا أمر البد  أن يكون ،تفتح عمل الشيطان "لو" فإن ،حصل كذا
األثر البالغ في ألسماع واألبصار والقوة من وذلك لما ل ،((الميم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا))قال: 
 .واألخرويةومصالحو الدنيوية  ،ومزاوالت اإلنسان ،العبادة

 .حياتو أن ذلك يبقى مع اإلنسان إلى آخر :بمعنى ((واجعمو الوارث منا)) :قال
 .المعاداة في الدين :حمل ىذا بعض أىل العمم عمى، ((وانصرنا عمى من عادنا ،واجعل ثأرنا عمى من ظممنا))
قد يخسر في  ،اإلنسان قد يصاب في مالوف ،بتمى بو العبدوىذا أعظم ما ي   ،((دينناوال تجعل مصيبتنا في ))ال: ق

لكن  ،أمور أخرى من ىذا الحطام الزائل الفانيقد يصاب في  ،قد يصاب في ولده ،قد يصاب في بدنو ،تجارتو
حال من اإلقبال تجد ىذا اإلنسان في فقد  ،تحصل لمعبدأعظم بمية ورزية  فيذه ىيمصيبتو في دينو  تمن كان
يشتغل بما وصار  ،صار يترك الصمواتف ،ثم يتغير ،والمحافظة عمى الصموات ،والصالح ،واالستقامة ،عمى اهلل

 ،بل الكبائر من الفجور ،والمعاصي ،يمارس بعض أنواع المحرماتوصار لربما  ،يحرم عميو االشتغال بو
يجب عميو القيام عمييم بما أمر اهلل ومن  ،حقوق أىموأدى بو ذلك إلى كثير من التضييع في ولربما  ،والفواحش

وحصل لو  ،وأصيب في دينو ،أن زوجيا تغير :كم من النساء تشتكي ،كثيرة ،والشكوى متكررة ،-تبارك وتعالى-
جعل يال أن الواحد يدعو ربو ف ،-نسأل اهلل العافية-فيؤالء أصيبوا في دينيم  ،وانتكاسة بعد استقامة ،انحراف
 -تبارك وتعالى-   واستقامتك عمى أمر اهلل  ،في تمسكك بدينكفإذا رأيت ضعًفا وتراجًعا  ،في ديننا مصيبتنا

فيو  ،ومن لم يكن إلى زيادة ،كل شيء ييون سوى الدينو  ،في الدين :وىو ،في أمر عظيمفاعمم أنك قد أصبت 
  .رحمو اهلل-كما قال ابن القيم  ،حتًما إلى نقصان

 ،تسيطر الدنيا عمى قمبوأن اإلنسان  :بمعنى "أكبر ىمنا" ،((وال مبمغ عممنا ،الدنيا أكبر ىمناوال تجعل )) :يقول
 ،ويعادي ،ويصادق ،ويجالس ،ويبغض ،من أجميا يحبو  ،من أجميا يقعدو  ،فمن أجميا يقوم ،وتشغل فكره

 ،يبذل دينو ،مستعد أن يبذل كل شيء ،ىي أكبر ىم ىذا اإلنسان ،من أجل الدنيا ،ويبعد من الناس ،ويقرب
ويتالعب بالفواتير من أجل تحصيل شيء من  ،ويدفع الرشوة ،مستعد أن يغش ،ويضيع أمانتو من أجل الدنيا



تجده ف ،ال يشتغل قمبو إال بيافإنو وىكذا حينما تكون الدنيا أكبر ىم اإلنسان  ،من ىذا السحتو  ،حطام الدنيا
 .وفي حطاميا الفاني ،في مكاسبياو  ،فيياىو يفكر  لو كان يصميو حتى 
لكن اآلخرة  ،[7: الروم] {الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  ِمنَ  َظاِهر ا َيْعَمُمونَ } ،كما ىو الحال بالنسبة لمكفار ((وال مبمغ عممنا)) :قال

، التصنيعطرق و  ،نتاجطرق اإلو  ،طرق المكاسب ،الحياة الدنيافيكون مبمغ اإلنسان ىو  ،ال يعممون عنيا شيًئا
وكيف أنو سخر عقمو  ،تتعجب من حذقوو  ،في ىذه المطالب الدنيوية احاذقً فتجده  ،أشياء كثيرةو  ،زيادة الدخلو 

 .!وفكره ليا
أنو كل ىذا من أجل  ،من الجامعةسنة حتى يتخرج  ةسبع عشر  ،ويدخل في ىذا من يدرس فقط من أجل الدنيا

أحسن أيام  ،فسخر أيام العمر ،وأجميا ،تموت نفس حتى تستوفي رزقيامع أنو لن  ،ل شيًئا من ىذه الدنياي حص  
كل ىذا من أجل تحصيل ىذا الحطام و  ،وعقمو ،وذكاءه ،وطاقتو ،فكرهوسخر  ،وسخر أيام الشباب ،العمر

 .ىي مبمغ العمم عنده فيذا صارت الدنيا ،المضمون
 .واهلل المستعان ،العنت ما ال يخفىمن ألن ذلك يحصل فيو  ؛((وال تسمط عمينا من ال يرحمنا))

ما من قوم يقومون من ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  :-رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة  وذكر
وىو حديث ثابت  ،(3)((وكان ليم حسرة ،عن مثل جيفة حمارإال قاموا  ،فيو -تعالى-مجمس ال يذكرون اهلل 

 .والحديث الذي قبمو أيًضا صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح ،صحيح
لكن ىنا يفيم من  ،مع أن لفظ القوم ال يشمل النساء في المغة ،ويدخل فيو النساء ،((ما من قوم يقومون))

 .السياق
أو  ،أو كان في سوق ،سواء كان ىذا المجمس في المسجد ،((فيو -تعالى- يقومون من مجمس ال يذكرون اهلل))

 .في البيت ، أومدرسةفي أو  ،في مكتبأو  ،في دكان
 .وال حول وال قوة إال باهلل ،ال إلو إال اهلل :والذكر يتحقق فيما لو قال ،((فيو -تعالى-ال يذكرون اهلل ))
وىذا يدل عمى  ،وجيفة الحمار يمثل بيا عمى الشيء الذي تنفر منو النفوس ،((إال قاموا عن مثل جيفة حمار))

 .أن ىذا تقصير في واجب
 ،كما سيأتي في الحديث الذي بعده ،ةً ر  نقًصا وت  أنو يكون عمييم  :بمعنى ،يوم القيامة :يعني ((حسرة وكان ليم))

 .والتفريط ،يتحسرون عمى التضييع
-  ما جمس قوم مجمًسا لم يذكروا اهلل ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-عن النبي  :وعنو :قالا فحديثً وذكر أيًضا 

صمى اهلل عميو -والصالة عمى النبي  ،ذكر اهلل :أمران الحظ ىنا ،(4)((..فيوولم يصموا عمى نبييم  ،فيو -تعالى
 .وسمم

                                                           

 في األلباني وصححو ،(4855: )رقم اهلل، يذكر وال مجمسو من الرجل يقوم أن كراىية باب األدب، كتاب داود، أبو خرجوأ - 3
 .(77، رقم: )(158/ 1) :وفوائدىا فقييا من وشيء الصحيحة األحاديث سمسمة

: رقم اهلل، يذكرون وال يجمسون القوم في باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الدعوات أبواب الترمذي، خرجوأ - 4
، رقم: (156/ 1) :وفوائدىا فقييا من وشيء الصحيحة األحاديث سمسمة في األلباني وصححو حسن، حديث ىذا: وقال ،(3385)
(74). 



 .نقًصا :يعني ((ةر  إال كان عمييم ت  ))
ن شاء غفر ليم ،فإن شاء عذبيم))  .حديث حسن :وقال ،رواه الترمذي ،وال يعذبيم إال عمى ترك الواجب ،((وا 

-      قعد مقعًدا لم يذكر اهلل من ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  :ىريرة وذكر حديثًا أيًضا عن أبي
ومن اضطجع مضجًعا ال يذكر ، فيو -تعالى-لم يذكر اهلل في طريق ومن مشى )) :وفي رواية ،((فيو -تعالى
-    يذكر اهلللم )) ،في مكاناضطجع  ،مشى في طريق ا،جمس مجمسً : ثالثة أشياء ،(5)((فيو -تعالى-اهلل 

جًعا ال ومن اضطجع مض)) :قال ،ذكر ىنا االضطجاع وفي، نقص :يأ ،((ةر  انت عميو من اهلل ت  ، كفيو -تعالى
وآلو  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم ،رواه أبو داود ((ةر  من اهلل ت  كانت عميو  ،فيو -تعالى-يذكر اهلل 
 وصحبو.

                                                           

 وصححو األلباني في ،(4856) :رقم اهلل، يذكر وال مجمسو من الرجل يقوم أن كراىية باب األدب، كتاب داود، أبو خرجوأ - 5
 .(78، رقم: )(159/ 1) :وفوائدىا فقييا من وشيء الصحيحة األحاديث سمسمة


