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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
جممة من األحاديث  -رحمو اهلل-أورد المصنف  "استحباب تقديم اليمين في كل ما ىو من باب التكريم"ففي باب 

كان رسول ": قالت -رضي اهلل تعالى عنيا-عائشة  ومن ىذه األحاديث ما جاء عن ،بعضيامضى الكالم عمى 
 .(1)"وترجمو وتنعمو ،في طيورهيعجبو التيمن في شأنو كمو  -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل 

من وكانت اليسرى لخالئو وما كان  ،اليمنى لطيوره وطعامو -صمى اهلل عميو وسمم-كانت يد رسول اهلل " :وعنيا
 .(2)"أذى
قال لين في غسل ابنتو زينب  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  -رضي اهلل عنيا-ذكرنا حديث أم عطية  اً وأيض

 .(3)((ابدأن بميامنيا ومواضع الوضوء منيا)) :-رضي اهلل عنيا-
انتعل أحدكم إذا ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة  اً وذكر أيض

ذا نزع فميبدأ بالشمال ،فميبدأ باليمنى  متفق عميو. ،(4)((نزعوآخرىما ت   ،نعللتكن اليمنى أوليما ت   ،وا 
عند عامة أىل وىو محمول  -صمى اهلل عميو وسمم-ىذا أمر من النبي  ،((إذا انتعل أحدكم فميبدأ باليمنى))

ولكن كما سبق في  ،يصرفو من الوجوب إلى االستحبابمع أنو ال يظير ىنا صارف  ،العمم عمى االستحباب
  .ليا استثناءات "األمر لموجوب" :وأن قاعدة ،أن القواعد أغمبيةبعض المناسبات 

فحينما يبدأ  ،ىو إكرام ليا -أكرمكم اهلل-االنتعال بمعنى أن  ((نزعوآخرىما ت   ،نعلأوليما ت  لتكن اليمنى )) :وقال
 .باليساروأما النزع فإنو بخالف ذلك فيبدأ  ،حينما يبدأ بإدخاليا في النعلبيمينو فذلك تكرمة ليا 
كان يجعل يمينو لطعامو  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل " ،-رضي اهلل عنيا-وذكر حديث حفصة 

 رواه أبو داود والترمذي وغيره. ،(5)"لما سوى ذلكويجعل يساره  ،-يعني المباس-وثيابو وشرابو 

                                                           

 (.426) برقم وغيره، المسجد دخول في التيمن باب الصالة، كتاب البخاري، أخرجو (1)

 برقم المسند، في وأحمد ،(33) برقم االستبراء، في باليمين الذكر مس كراىية باب الطيارة، كتاب داود، أبو أخرجو (2)
 (.26) برقم داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،"ضعيف إسناد وىذا وشاىده، بطرقو حسن حديث: "محققوه وقال ،(26283)

 الميت، غسل في باب الجنائز، كتاب ومسمم، ،(167) برقم والغسل، الوضوء في التيمن باب الوضوء، كتاب البخاري، أخرجو (3)
 (.939) برقم

 فميبدأ انتعل إذا باب والزينة، المباس كتاب ومسمم،، (5855) برقم اليسرى، نعمو ينزع باب المباس، كتاب البخاري، أخرجو (4)
ذا باليمين  .(2997) برقم بالشمال، فميبدأ خمع وا 

 برقم صحيحو، في حبان وابن ،(32) برقم االستبراء، في باليمين الذكر مس كراىية باب الطيارة، كتاب داود، أبو أخرجو (5)
 صحيح في األلباني وصححو ،"يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث ىذا: "وقال ،(7991) برقم المستدرك، في والحاكم ،(5227)

 (.25) برقم داود، أبي



ذا توضأتم فابد ،إذا لبستم))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-وعن أبي ىريرة   واءوا 
ومضى بعض األحاديث التي تدل عمى أن ذلك من ىديو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-فيذا أمر منو  ،(6)((بأيمانكم

 .وسنتو العممية -صمى اهلل عميو وسمم-
ثم أتى منزلو  ،فأتى الجمرة فرماىاى، نً م   أتى -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل " -رضي اهلل عنو-وعن أنس 

ثم جعل يعطيو  ،ثم األيسر ،-األيمنرأسو -األيمن وأشار إلى جانبو  ،((خذ)) :ثم قال لمحالق ،ونحربمنى 
 متفق عميو. ،(7)"الناس

وىذا الذي عميو  ،بالجانب أو الشق األيمن لممحموقيكون البدء ىذا يدل عمى أن  ،"وأشار إلى جانبو األيمن ،خذ"
ومن أىل العمم كأبي حنيفة  ،رأس المحموق ،ىذا قول الجميور أن العبرة بالمحموق يمين الرأسو  ،عامة أىل العمم
وىذا غير  ،يبدأ بيمينو ،ن يمينو عن يمين الذي يحمقفيكون ع -قالحاّل -ذلك يعتبر فيو الحالق من قال بأن 

وىذا ىل يختص بالنسك أو ال؟  ،أشار إلى جانبو األيمن ثم األيسر -صمى اهلل عميو وسمم-ألن النبي  ؛صحيح
فإذا حمق اإلنسان رأسو بدأ بو لمتكريم ي  وأن اإلنسان طالما أن اليمين  ،اإلشارة إلى أن ذلك قد ال يختص بو تسبق

 .وما إلى ذلك ،وىكذا في قص األظفار ،بدأ بيمينو
أعطى الشق األيمن لما حمق رأسو  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  ،متفق عميو "،يعطيو الناس ثم جعل" :قال

ىو و  ،-رضي اهلل عن الجميع-وأبو طمحة ىو زوج أم أنس بن مالك  ،وأمره أن يفرقو عمى الناس ،ألبي طمحة
 ،-ى اهلل عميو وسممصم-بر رسول اهلل وىو الذي لحد ق ،القبر -صمى اهلل عميو وسمم-الذي أدخل بنت النبي 

 :وقيل ،يعني زوجتو ،فأعطاه أم سميم :ولما حمق األيسر دفعو إليو قيل ،عمى الناسفالحاصل أنو أعطاه ليفرقو 
   .إنو فرقو عمى الناس

فكان  ،-صمى اهلل عميو وسمم-ل من فضة فيو من شعرات رسول اهلل مج  ج  كان عندىم  -رضي اهلل عنو-أنس و 
 -صمى اهلل عميو وسمم-فالتبرك بآثار رسول اهلل  ،مس في ماء ثم شربغ   ،في ماء ضع ذلكإذا مرض أحد و  

ولكن  ،من الذوات المباركة -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،صحيحىذا تبرك  -صمى اهلل عميو وسمم-كشعره 
حتى يستريح اإلنسان من العناء والبحث في ىذا الباب فيما ال طائل تحتو من الناحية العممية ال يوجد شيء من 

 ،ال من شعره وال من ثيابو وال من متاعو وأثاثوأو المنفصمة  ،المتصمة -صمى اهلل عميو وسمم-آثار رسول اهلل 
عرض في بعض المتاحف ال يثبت منو وما ي   ،اً طالقإال يوجد شيء  ،في يومنا ىذاأو سالحو أو غير ذلك 

 :من أشير ذلك المصحف الذي يقولونو  ،قد ال يثبت منيا شيء -رضي اهلل عنيم-حتى آثار الصحابة  ،شيء
وما يعرض  ،ذلك ال وجود لوولكن  ،في أزمان غابرةرآه بعض العمماء  ،وعميو أثر الدم ال وجود لو ،لعثمانإنو 
ىل يجوز عن البحث  مّ ومن ث   ،ال يثبت منو شيء ،وفي غير تركيا كل ىذا الكالم غير صحيح ،ن في تركيااآل

                                                           

 إسناده: "محققوه وقال ،(8652) برقم المسند، في وأحمد ،(4141) برقم االنتعال، في باب المباس، كتاب داود، أبو أخرجو (6)
 ابن ىو: زىير. البخاري رجال فمن األشيب، موسى بن حسن متابع الممك عبد بن أحمد غير الشيخين رجال ثقات رجالو صحيح،
 (.787) برقم الجامع، صحيح في األلباني وصححو ،"الكوفي حديج بن معاوية

 من األيمن بالجانب الحمق في واالبتداء يحمق ثم ينحر، ثم يرمي، أن النحر يوم السنة أن بيان باب الحج، كتاب مسمم، أخرجو (7)
 (.1395) برقم المحموق، رأس



صمى اهلل عميو -نعل النبي  هوما يذكر أن ىذ ،التبرك بيذا أو ال يجوز التبرك بيذا؟ ال يوجد من ىذا شيء
فالبحث في ىذه  مّ ومن ث   ،كل ىذا غير صحيح -رضي اهلل عنيا-أو ثياب فاطمة  ،ثيابو هأو أن ىذ ،-وسمم

ال فال شك أن ذاتو  ،المسألة من الناحية العممية ال يترتب عميو شيء أشرف الذوات  -صمى اهلل عميو وسمم-وا 
العمماء ضبطوا حتى  ،فيرع   :حماره الذي يقال لو ،-صمى اهلل عميو وسمم-بل انظروا حتى ما يالبسو  ،المخموقة

كان لو ذلك ف ،كان يركبو -صمى اهلل عميو وسمم-ألن النبي ؛ (8)"إنو توفي حجة الوداع" :النووي قال ،وفاتو
 ،واشتغل بالعمم الشريف ،-صمى اهلل عميو وسمم-فكيف بمن اشتغل بسنة رسول اهلل  !حمار ،االىتمام والمنزلة

 -عز وجل-واهلل  ،وتتفاوت منازليم ،وفي اآلخرة ،أما ترون الناس يشرفون في ىذا في الدنيا ،؟!وأقبل عميو
ينَ  المَّه   َيْرَفع  } :يقول ْنك مْ  آَمن وا الَّذ  ينَ  م  ْممَ  أ وت وا َوالَّذ  ألىل  -عز وجل-وما يجعمو اهلل  ،[11:المجادلة] {َدَرَجات   اْلع 

وما إلى ذلك مما ىو  ،والبركة والنفع والمحبة في قموب الخمقالعاممين من القبول العمم المخمصين الصادقين 
ن في ىذه ، لو اآلويذكره العمماء في مصنفاتيم ،حفظ لو ىذا ومتى توفيفإذا كان حمار ي   ،شرىعاجل الب  

وأناس من  ،انظر كم من النتائج ستخرج لك "عفير" الموسوعات اإللكترونية الموسوعة الشاممة مثاًل لو وضعت
      ستعان.واهلل الم ،اً ، وال جيد يذكر إطالقبني آدم من المسممين لربما ال يكون لو أي أثر

قدم مائة من  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  أن معموم، (9)"..لما رمى الجمرة ونحر نسكو" :وفي رواية :يقول
 ،-صمى اهلل عميو وسمم-بمقدار عمر النبي  ،وستين اثالثً  -عميو الصالة والسالم-ونحر بيده الشريفة  ،اإلبل
 -اهلل عميو وسمم صمى-الضمير يرجع إلى النبي و  ،ىذا صريح "،ناول الحالق شقو األيمن فحمقو ،وحمق" :يقول

 ،ثم ناولو الشق األيسرفأعطاه إياه  -رضي اهلل عنو-فحمقو ثم دعا أبا طمحة األنصاري  ،ما ىو شق الحالق
 ،الذي قصده بذلك ىو الشق األيمن :قيل ،اقسمو بين الناس :فقال ،فحمقو فأعطاه أبا طمحة ،((احمق)) :فقال

كمو يدل عمى  ، وىذاىذاو قسم ىذا  :قيل ،وقيل غير ذلك ،-رضي اهلل عنيا-سميم وأن الشق األيسر أعطاه ألم 
أمر التكريم من قص وكذلك فيما كان من  ،وفي حال لبس الثوب ونحوه والنعل ،ليمين تقدم في الدخولاأن 

تضع النقش تبدأ باليمين أو باليسار؟ تبدأ أو حينما تضع المرأة الحناء ىل تبدأ باليمين أو اليسار؟  ،أظفارىا
ىو  الحالق ،وحتى في حمق الرأس حتى في النسك نحن نغفل عن ىذا ،اً كثير الناس يغفمون عن ىذا و  ،باليمين

وفي كثير من األحيان قد يستحضر اإلنسان بعض  ،ابدأ باأليمن :فإنما ينبغي أن يقال لو ،اً الذي يتصرف غالب
وتجده في  ،اوتجد ىذا في المناسك كثيرً  ،وىذا كثير ،ىلا فإذا جاء عند التطبيق ذ  يعرفيا نظري  ، األمور العممية
ذا جاء لمتطبيق مات لو أحد أو نحو ذلك لربما ي   ،عرف ويفيم مسائل ومدركأحوال الجنائز ي   ذىل عن كثير من وا 

ر حتى ذك  لربما يغفل في   ،يرتبك ،ربوقل مثل ىذا عند الذبح لربما يضط ،ال يدري كيف يتعامل معيا ،األشياء
واهلل  ،يغفل يزاول بعض األمور فقدحينما يمبس اإلنسان أو وقل مثل ذلك  ،وذىل عنيا ،لربما نسييا ،في التسمية

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،أعمم

                                                           

 (.232/ 1) مسمم عمى النووي شرح (8)

 من األيمن بالجانب الحمق في واالبتداء يحمق ثم ينحر، ثم يرمي، أن النحر يوم السنة أن بيان باب الحج، كتاب مسمم، أخرجو (9)
 (.1395) برقم المحموق، رأس


