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ماكرم ا ألخالق للطرباين  :اَبب  :فاضْ ل تا ْوس اعة الْ ام اجالس للْعلا اماء  :رمق احلديث :
 : 151حديث مرفوع ثنا ا ْب اراهي ْبن د اح ْ مي الد ام ْشقي  ،ثنا َأب  ،ثنا ا ْبن َأب
ِ
فدا يْ مك  ،اعن الضَّ َّحاك  ،اع ْن عثْ ام اان  ،اع ْن اسعي مد الْ ام ْقرب دي  ،اع ْن َأب ه ارْي ار اة  ،قا اال
 :قاا ال ارسول َّاّلل : 

{ ال ت او َّسع الْ ام اجالس اال لثاالثا مة ِ :لي الْع ْل ل ْعلمه ،
ِ
اوِلي ال دس دن لس نده  ،اوِلي السلْ اطان لسلْ اطانه } 0
عن ابن عباس أأن رسول هللا  قال  :اخلري مع أأاكبرمك  ،رواه الزبار والطرباين
يف ا ألوسط اال أأنه قال  :الربكة مع أأاكبرمك  ،ويف اس ناد الزبار نعي بن حامد وثقه
جامعة وفيه ضعف  ،وبقية رجاهل رجال الصحيح 0
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ِض هللا اع ْنه قاا ال  :نا از ال َأهْل ق اريْ اظ اة عا اَل ح ْْك اس ْعد ا ْبن
اع ْن أأب اسعي مد اخل ْدر دي ار ا
م اعا مذ  ،فاأَ ْر اس ال ارسول هللا  ا اَل اس ْع مد  ،فاأََتا ه عا اَل اِحا مر  ،فالا دما ادَنا قاريب ًا م ان
امل ا ْسجد  ،قاا ال ارسول هللا  ل َألن اْصار  :قوموا ا اَل اس ديد ْمك َ ،أ ْو خ ْاري ْمك  0متفق
ِ
عليه 0
ِض هللا اع ْْناا َأَّنَّ اا قاال ا ْت  :اما ار َأيْت َأ احد ًا ااك ان َأ ْش اب اه ا َْست ًا
او اع ْن ُأ دم امل ْؤمن اني عاائشا اة ار ا
ِض هللا اع ْْناا ااكن ْات اذا اد اخلا ْت عالا ْيه قاا ام ال ا ْْياا
او اه ْد ًاي او ادالًّ ابرسول م ْن فااط ام اة ار ا
ِ
ِ
فاأَخاذ ب ايد اها اوقابَّلاهاا او َأ ْجلا اسهاا يف ام ْجلسه او ااك ان اذا اد اخ ال عالا ْْياا قاا ام ْت ال ا ْيه فاأَخ ْ
اذت
ِ
ِ
ب ايده فا اقبَّلا ْته او َأ ْجلا اس ْته يف ام ْجلسهاا  0أأخرجه أأبو داود والرتمذي  ،قال الش يخ ِحد
بن صاحل العثميني يف اللقاء الشهري  : 13القيام لدلاخل خالف معل الصحابة مع
رسول هللا  ، فان الصحابة اكنوا ال يقومون اذا دخل النيب  ؛ ألَّنم يعلمون
أأنه يكره ذكل  ،لكن اذا اعتاد الناس القيام وصار يف ترك القيام مفسدة  ،وِحل
قلب الاخل عَل من يف اجمللس  ،فال بأأس أأن يقوم االنسان  ،وقد وفد وفد
ثقيف اَل رسول هللا  فقام هلم  ،وقد قال العلامء رِحهم هللا  :هناك قيام اَل
الشخص وقيام للشخص  ،وقيام عَل الشخص  ،فهيي ختتلف َبختالف حرف
اجلر :
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ا ألول  :قيام اليه 0
الثاين  :قيام هل 0
الثالث  :قيام عليه 0
ا ألول  :أأما القيام اليه  :فانه س نة  ،اذا اكن اِلي مقت اليه أأه ًال ِلكل  ،مثل أأن
يدخل رجل فتقوم وتقابهل وتصاحفه وتسل عليه  ،فهذا س نة ملن اكن أأه ًال  ،ودليل
ذكل قصة سعد بن معاذ  حني قدم من املدينة اَل بين قريظة فلام أأقبل قال
النيب  ( : قوموا اَل صاحبْك ) 0
الثاين  :أأما القيام هل  :فهو اِلي َسعمت أأن ا ألوَل عدم اعتياد الناس هل  ،و أأن
االنسان اذا دخل فانه جيلس حيث ينهتيي اجمللس  ،لكن اذا اعتاده الناس واكن
يف تركه يشء من املفسدة أأو ِحل القلوب عَل الاخل فليقم وال بأأس 0
الثالث  :القيام عليه  :فهذا مْنيي عنه َّني عنه النيب  ؛ حىت انه ملا صَل ذات
يوم جالس ًا  ،وقام الناس وراءه يصلون قيام ًا أأشار الْيم أأن اجلسوا  ،وقال  ( :ال
تفعلوا كام تفعل ا ألعامج عَل ملوكها ) أأي  :ال تقوموا عَل انسان اال اذا اكن يف
ذكل مصلحة للمسلمني  ،واغاظة للمرشكني  ،فان هذا ال بأأس به كام حصل من
املغرية بن شعبة يف غزوة احلديبية  ،حني اكن قامئ ًا عَل ر أأس النيب  ومعه
الس يف  ،والنيب  يفاوض رسل املرشكني  ،فهذا ال شك أأنه خري ؛ ألن فيه
اعزاز ًا للمسلمني واذال ًال للمرشكني  ،ومثل ذكل اذا قي عَل الرجل خوف ًا عليه
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فيكون يف هذا حراسة  ،فهذا أأيض ًا ال بأأس به  ،أأما اذا قي عَل ر أأسه تعظميً هل ،
فان هذا ال جيوز 0

ِض هللا اع ْنه قال ْ :اش ات اَك ارسول هللا  ، فا اصل َّ ْيناا او ار ااءه  ،اوه او
اع ْن اجاب مر ار ا
قااعد  ،او أأبو با ْك مر ي ْسمع النَّ ااس تا ْكب اريه  ،فاال ات اف ات ال ا ْيناا فا ارأَنا ق ايام ًا  ،فاأأ اش اار ال ا ْيناا
ِ
ِ
ون ف ْع ال فاار اس
فا اق اع ْدَنا  ،فا اصل َّ ْيناا ب اصالته قعود ًا  ،فالا َّما اس َّ ال قال  :ا ْن ك ْد ُْت أنف ًا ل ا ات ْف اعل ا
ِ
ون عا اَل ملوكه ْم او ُْه قعود  ،فاال تا ْف اعلوا  0أأخرجه مسل 0
اوالروم  ،ياقوم ا

اع ْن م اعاوياة  قاا ال  :اَس ْعت ارسو ال هللا  ياقول  :ام ْن َأ اح َّب َأ ْن ي ا ْمث ال اهل
دالر اجال ق ايام ًا فالْ ايت ا اب َّو ْأ ام ْق اعدا ه م ْن النَّار  0أأخرجه أأبو داود والرتمذي 0

اع ْن َأناس ْبن ام م
اكل  قاا ال  :قاا ال ارجل  :ااي ارسو ال هللا َّالرجل منَّا يالْ اق َأخااه َأ ْو
اصدي اقه َأي ا ْن احين اهل ؟ قاا ال  :اال  ،قاا ال َ :أفا ايلْ اَتمه اوي اقبهل؟ قاا ال  :اال  ،قاا ال َ :أفا ايأْخذ
ب ايده اوي اصافحه ؟ قاا ال  :ن ا اع ْم  0أأخرجه الرتمذي وابن ماجه 0
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قال الش يخ ِحد بن صاحل العثميني يف اللقاء الشهري  : 13املعانقة معناها يف
ا ألصل  :التقاء العنقني ؛ فهيي مأأخوذة من العنق  ،وهو أأن خيتلف عنق هذا
وهذا  ،ويه من ا ألمور اليت يتبع فْيا العرف  ،اذا اكن فْيا جلب مودة فلتفعل
واال فال  ،وقد اعتاد الناس اليوم أأَّنم يتعانقون عند اللقاء بعد ا ألسفار ،
ويتعانقون أأيض ًا عند الوداع يف ا ألسفار  ،فهيي من ا ألمور اليت تكون حسب
العادة 0

اع ْن اسهْل ْبن اس ْع مد  قال  :أأ ات النَّيب  ب اقدا حم فا ارش اب منْه  ،او اع ْن يامينه غالم
أأ ْصغار ال اق ْوم  ،اوا أل ْش اياخ اع ْن ي ا اساره  ،فاقال  :ااي غالم  ،أأتاأْ اذن ل أأ ْن أأعْط ايه
ا أل ْش اياخا  ،قال  :اما ك ْنت ألوث ار ب افضْ ل م ْن اك أأ احد ًا ااي ارسو ال هللا  ،فاأأع اْطاه ا َّايه ،
ِ
متفق عليه 0
او اع ْن أأن ا مس  قاا ال  :أأَتا َنا ارسول يف داارَنا اهذه  ،فاا ْست ا ْس اق  ،فا احلا ْبناا اهل اشا ًة لاناا ،
َّث شبْته م ْن اماء ب ْْئَنا اهذه  ،فاأأع اْط ْيته  ،او أأبو با ْك مر اع ْن ي ا اساره  ،او امعر اُتا اهه ،
اب فاضْ اهل ،
اب اع ْن يامينه  ،فالا َّما فا ار اغ قال امعر  :اه اذا أأبو با ْك مر  ،فاأأع اْط ا َلع اْر َّ
او أأع اْر ي
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ون  ،أأال فا اي دمنوا  ،قال أأناس  :فاه ايي س نَّة  ،فاه ايي س نَّة ،
ون ا َليْ امن ا
َّث قال  :ا َليْ امن ا
ثا ا
الث ام َّر مات  0متفق عليه 0
قال الش يخ محمد العثميني رِحه هللا  :اذا اكن اِلي يصب القهوة أأو الشاي قد
دخل اجمللس فليبد أأ َبلأكرب ال َبِلي عَل ميينه  ،فاذا أأعط الأكرب  ،أأعط
اِلي عن ميينه أأي ميني الصاب وهو عن يسار اِلي أأعطي أأوال  ،ث يس متر عَل
الميني  ،أأما ان اكن يصب الشاي أأو القهوة وهو جالسا فيعطي اِلي عن ميينه ،
وما تومهه بعض الناس من أأنه يبد أأ َبلميني عَل لك حال فانه ال أأصل هل  ،بعض
الناس اذا دخل اجمللس ومعه القهوة أأو الشاي بد أأ َبِلي يل الباب ولو اكن
أأصغر القوم  ،وليس هذا صواَب بل اذا دخلت اجمللس فأأبد أأ أأوال َبلكبري ث َبِلي
عَل ميينك أأنت  ،واس متر عَل الميني حىت تنهتيي من الصف ا ألمين ث تبد أأ
َبلصف ا أليرس ألن النيب قال كرب كرب  ( 0انهتي بترصف ) 0
https://www.youtube.com/watch?v=bgRH1IdUu4Q
وقال الش يخ ِحد بن صاحل العثميني يف اللقاء الشهري  : 13هذه املسأأةل ختف
عَل بعض الناس  ،اذا لقيت أأحد ًا أأو دخلت ماك ًَن  ،فابد أأ َبلأكرب  ،سواء
َبملصاحفة أأو بتقدمي الشاي أأو القهوة  ،أأو ما أأش به ذكل  ،وبعض الناس يبد أأ
َبلميني ولو اكن أأصغر  ،وهذا خالف الس نة ؛ ألن النيب  اكن بيده سواك ،
واكن أأمامه رجالن فأأراد أأن يناوهل ا ألصغر فقال هل  :دكرب دكرب  ،وهذا خبالف ما
اذا اكن عَل ميينه صغري وعَل يساره كبري  ،وهو جالس بيْنام فانه يقدم الميني ولو
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اكن صغري ًا  ،وعَل هذا فاذا دخل اجمللس بد أأ َبلكبري  ،ث اذا أأعطاه فانه يبد أأ مبن
عَل ميينه ( ميني املعطي ) ال من عَل ميني الكبري  ،مث ًال  :دخل االنسان َبلشاي
عَل هذا اجمللس فأأعط الكبري  ،من يعطي بعده؟ يبد أأ بميينه هو حىت يمت ا ألمين
ث يأأت عَل اليسار  ،وعَل لك حال فالناس يوقر بعضهم بعضاً  ،فاذا ر أأوا الكبري
ال يس تحق أأن يعط ا ألول لكونه عَل اليسار فاَّنم دامئ ًا يقدمونه عَل أأنفسهم ،
وقال الش يخ العالمة محمد بن صاحل العثميني رِحه هللا يف رشحه لكتاب بلوغ املرام
{ الرشح اخملترص} يف الرشيط  3الوجه ا ألول  :عندما تريد أأن تكرم أأحدا هل
تبد أأ َب ألمين أأم َب أليرس أأم مبن ؟ ان اكن أأحدهام عن ميينك وا ألخر عن يسارك
فابد أأ َبلميني سواء اكن أأرشف أأو دونه مفثال اذا اكن عند انسان صيب عَل ميينه
ورجل وقور حمرتم عَل يساره و أأراد أأن يعطْيام شيئا  ،يبد أأ َبلصيب  ،أأما اذا اكن
أأمامك فابد أأ َبلكبري  ،ال تبد أأ َبلميني  ،ابد أأ َبلكبري  :مثال انسان دخل ماكن أأراد
أأن يسل يبد أأ َبلكبري  ،ما يبد أأ َبلميني ولهذا ملا أأراد النيب  واكن بيده سواك
أأَته اثنان فأأراد أأن يعطيه ا ألمين فقيل هل كرب كرب  ،فيجب أأن نعرف الفرق بني
أأن يقابل الانسان أأحدا وبني أأن يكون أأحد جالس عَل ميينه والثاين عن اليسار
 ،ففي ا ألوَل يبد أأ َبلأكرب ويف الثانية يبد أأ َبلميني ودليل هذا أأن ابن عباس 
اكن عَل ميني الرسول  واكن ا ألش ياخ والكرباء عَل يسار الرسول  ففرغ
من االَنء فأأراد أأن يعطيه ابن عباس  أأو اس تأأذن من ابن عباس  فقال ال
أأوثر سؤرك اي رسول هللا أأحدا  ،فأأعطاه ابن عباس  وا ألش ياخ عَل يساره
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ألنه يبد أأ َبلميني يف مثل هذه ا ألمور  ،وقال أأيضا يف رشحه لكتاب رايض
الصاحلني َبب أأدب الرشب  :رجل دخل ومعه رشاب شاي أأو قهوة مبن يبد أأ
نقول  :اذا اكن أأحد من الناس قد طلب الرشاب فقال هات املاء مثال فانه يبدأأ
به هو ا ألول  ،واذا مل يكن أأحد طلبه فانه يبد أأ َبلأكرب ث الأكرب يناوهل من عَل
ميينه واذا اكن للك واحد اَنء اكلكؤوس مثال فليبد أأ َبلأكرب ث يعطي اِلي عن
يساره  ،ألن اِلي عن يساره هو اِلي عن ميني الصاب والصاب هو اِلي
سيناول فيبد أأ مبن عَل ميينه واِلي عَل ميني الصاب هو اِلي عَل يسار الشارب
ألن الصاب مس تقبل للشارب فيكون من عَل يسار الشارب هو اِلي عَل ميني
الصاب مثال ذكل مثال  :انسان طلب املاء جفيء اليه َبملاء فرشب منه و أأراد أأن
يناوهل أأحدا بعده ان اكن اِلي جاء َبلرشاب واقفا عَل ر أأسه يقول  :أأعطين االَنء
اذا فرغت فيعطيه اايه وان مل يكن فانه اذا انهتي يعطيه لذلي عَل ميينه سواء اكن
صغريا أأو كبريا رشيفا أأو وضيعا والليل عَل هذا أأن النيب  أأىت بلنب قد شيب
مباء فرشب وعَل ميينه رجل من ا ألعراب وعَل يساره أأبو بكر ومعر  فلام فرغ
النيب َ نوهل ا ألعراب فقال معر  ل أألعراب هذا أأبو بكر  يريد من
ا ألعراب أأن يكرم أأَب بكر  ويقول خذه اي أأَب بكر ألن أأَب بكر  مشهور
معروف بني الصحابة أأنه أأخص أأحصاب النيب َ بلنيب ولكن ا ألعراب أأخذ
االَنء فرشب  ،فهنا جند أأن النيب  فضل املفضول عَل الفاضل ألن أأَب بكر
 أأفضل من ا ألعراب لكن فضهل عليه ألنه عن ميينه وقال  :ا ألمين فا ألمين
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والقصة الثانية  :أأت النيب  برشاب فرشب منه وعَل ميينه غالم وعَل يساره
ا ألش ياخ الكبار فلام رشب قال لذلي عَل ميينه وهو الغالم أأتأأذن ل أأن أأعطي
هؤالء يعين ا ألش ياخ فقال وهللا اي رسول هللا ما أأَن َبِلي أأوثر بنصييب عليك
أأحدا يعين ما أأوثرُه عَل أأَن أأحب أأن أأرشب فضلتك فتهل رسول هللا  يف يده
يعين أأعطاه االَنء يف يده فهذا دليل عَل أأنه اذا اكن اِلي عَل الميني أأصغر س نا
فانه يفضل عَل اِلي عَل اليسار ولو اكن أأكرب س نا وا ألول يدل عَل أأنه اكن
اِلي عَل الميني أأقل قدرا فانه يعطي ويقدم عَل اِلي هو أأعظم قدرا اذا اكن عَل
اليسار لقول الرسول  : ا ألمينون ا ألمينون ا ألمينون أأال فمينوا أأال فمينوا أأال فمينوا
هكذا جاء احلديث لكن هذا مفن اذا رشب يريد أأن يناول من عَل ميينه أأو عَل
يساره أأما ما يفعهل الناس اليوم يأأت الرجل َبالبريق ويدخل اجمللس فهنا يبد أأ
َبلأكرب  ،ألن الرسول  اكنوا يبدؤون به فيعطونه أأوال و ألنه ملا أأراد أأن يناول
 املسواك أأحد الرجلني الذلين وقفا قيل هل  :كرب كرب وقد ورد يف ذكل أأيضا
أأحاديث عن النيب  أأنك اذا دخلت اجمللس تبد أأ َبلأكرب ال مبن عَل ميني ،
وقال الش يخ عبدالعزيز الراحجي  :يقدم الكبري أأو العامل أأو ا ألمري العادل يف
اجمللس عند صب القهوة أأو تقدمي الطعام أأو تقدمي البخور ث بعد أأن يأأخذه يعطيه
ملن هو عَل ميينه 0
https://www.youtube.com/watch?v=td7_DL8MiP8
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ووردت فتوى يف موقع الهيئة العامة للشؤون الاسالمية والاوقاف الاماراتية :
اعل أأ َّن تقدمي من هو عَل الميني يف الخول ليس واجب ًا  ،بل فضيةل وتواضع يف
حمهل  ،وال س مي اذا اكن املقدم أأعَل شأأ ًَن أأو أأكرب س ن ًا  ،وقد جاء يف احلديث
الصحيح  :ااك ان ارسول هللا ُ يب التَّ ايم ان يف اشأْنه كده  ،يف ن ا ْعلا ْيه  ،اوتا ارجهل ،
اوطهوره  ،و أأرصح منه ما أأخرجه البخاري عن اسهْل ْبن اس ْع مد  ، قا اال ُ :أ ات
النَّيب  ب اقدا حم  ،فا ارش اب منْه  ،او اع ْن يامينه غ االم َأ ْصغار ال اق ْوم  ،اوا َل ْش اياخ اع ْن
ي ا اساره  ،فا اقا ال  :ااي غ االم َأتاأْ اذن ل َأ ْن ُأعْط ايه ا َل ْش اياخا  ،قاا ال  :اما ك ْنت ُلوث ار
ب افضْ ل منْ اك َأ احدً ا ااي ارس ا
ول َّاّلل  ،فاأَع اْطاه ا َّايه  ،واستئذانه  للغالم مؤذن بأأنه
ِ
أأحق  ،ال أأن تقدميه أأفضل  ،واال ملا اس تأأذن يف ا ألفضل  ،ومما يدل عَل خضوع
التقدمي العتبارات أأخرى غري التيامن  ،ما قاهل العالمة ابن بطال  :وقال املهلب :
امنا اس تأأذن النيب  الغالم يف حديث سهل  ،ومل يس تأأذن ا ألعراب يف حديث
أأنس  ،أل َّن ا ألعراب اِلي اكن عن ميني النيب  اكن من السادة واملش يخة واكن
طري الهجرة ال عل هل َبلرشائع  ،فأأعطاه النيب  ومل يس تأأذن أأَب بكر 
استئالفًا منه ل أألعراب  ،وتطييب ًا لنفسه  ،وترشيف ًا هل  ،ومل جيعل للغالم تكل
املزنةل  ،ألنه اكن من قرابته  ،وس نه دون سن ا ألش ياخ اِلين اكنوا عَل يساره
فاس تأأذنه يف أأن يعطْيم َبدئ ًا علْيم  ،ولئال يوحشهم َبعطاء ابن معه وهو صيب
ويقدمه علْيم حىت أأعلمهم أأن ذكل جيب هل َبلتيامن يف اجللوس  ،وقد جاء يف
البيان والتحصيل البن رشد  :اس تحب ماكل ار اِحه َّاّلل ومل يوجبه يف حمض الين
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والفقه والعل  ،اذ قد يكون يف غري الميني من يكون أأحق أأن يبد أأ به لعلمه وخريه
وس نه  ،فاذا اس توت أأحوال اجملمتعني أأو تقاربت اكنت البداية َبلميني مما يس تحب
يف ماكرم ا ألخالق  ،ملا يف ذكل من ترك اظهار ترفيع بعضهم عَل بعض َبلتبدئة
به  ،و أأما اذا اكن فْيم العامل وذو الفضل والسن فالس نة يف ذكل أأن يبد أأ به حيامث
اكن من اجمللس  ،ث يناول هو من اكن عَل ميينه كام فعل رسول هللا 0 

واخلالصـــــة
تقدمي من هو عَل الميني يف الخول ليس واجبا ،بل فضيةل وتواضع يف
حمهل ،وال س مي اذا اكن املقدم أأعَل شأأَن أأو أأكرب س ن ًا ،وهللا تعاَل أأعل0
http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=54750
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