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  أما بعد:  ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 ،ولبس الثوب والنعل ،كالوضوء والغسل والتيمم ،استحباب تقديم اليمين في كل ما ىو من باب التكريم"فيذا باب 
وحمق  ،ونتف اإلبط ،وقص الشارب ،وتقميم األظفار ،والسواك واالكتحال ،ودخول المسجد ،والسراويلوالخف 
واألخذ  ،والخروج من الخالء ،واستالم الحجر األسود ،والمصافحة ،واألكل والشرب ،والسالم من الصالةالرأس 
  وغير ذلك مما ىو في معناه. ،والعطاء

 ،والخروج من المسجد ،ودخول الخالء ،والبصاق عن اليسار ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كاالمتخاط
 ."وأشباه ذلك ،وفعل المستقذرات ،واالستنجاء ،والنعل والسراويل والثوبوخمع الخف 

استحباب تقديم اليمين في كل  ،في ترجمة ىذا الباب -رحمو اهلل-ىذا تفصيل ليذه الجممة التي ذكرىا المصنف 
  ما ىو من باب التكريم.

أو فيو  ،يعني ما كان لو تكريم ،من ىذه البابة قدم في كل ما كانفت   ،أشرف من الشمال كما ىو معمومفاليمين 
 ،كالوضوء، قال: ىي من باب التمثيل -رحمو اهلل-وىذه األشياء التي ذكرىا المصنف  ،بخالف الشمال ،تكريم

ألنو غسل  ؛فغسل اليسرى قبل اليمنى صح وأجزأولو أنو قمب  ،يبدأ بميامنو فيغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى
سل فإن اإلنسان الغ   اً وىكذا أيض ،لكنو يكون قد أساء وخالف السنة ،بغسميا -عز وجل-التي أمر اهلل األعضاء 

ثم ، ويتمضمض ويستنشق ،ويتوضأ وضوءه لمصالة ،وما أصابو ،يغسل فرجوكما ىو معموم في غسل الجنابة 
 :يقول ،ثم بعد ذلك يفيض الماء عمى رأسو ثالثًا ،ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشق األيسر ،ميامنويبدأ بميامنو يغسل 

واهلل تعالى -لكن المقصود بذلك  ،عمى األرض ثم يمسح بيما وجيو -بكفيو-التيمم ىو يضرب بيديو  "،والتيمم"
ال فإن ال ،ىذا ىو المراد ،اليسرى قبل اليمنىأنو يبدأ بمسح ظاىر  -أعمم والمسح  ،ضرب يكون في وقت واحدوا 

 .عمى الوجو يكون في وقت واحد
ذا كان اإلنسان يزاول عمالً يبدأ بمعنى أنو ينتعل  "والنعل" :يقول ، بمعنى عند يحتاج فيو إلى ىذا وىذا باليمنى، وا 

إذا كانت  يبدأ باليمين، فماذا يصنع ،وىو يريد أن ينتعل فيمبس اليمين ،من المسجد يقدم اليسار الخروج مثالً 
 ؟نعمو عند باب المسجد

ولو كان البّد لو من وضعيا عمى النعل فإنو يضعيا  ،ثم يخرج اليمنى ينتعل ،خرج اليسرىي   ،يضع قدمو اليسرى
وىكذا إذا كان اإلنسان يريد دخول  ،اليسرىثم بعد ذلك يدخل رجمو اليمنى قبل  ،دون أن يمبسياعمى ظيرىا 

وضعيا عمى ظاىر  ،ابدأ بالشمال أدخميا :نقولفماذا يصنع؟  -أعزكم اهلل-الخالء والنعل في داخل دورة المياه 
لبس النعال  ،السنةفيكون بذلك قد وافق  ،ثم ابدأ بمبس اليمنى من النعل ثم اليسرى ،ثم أدخل اليمنى ،النعل



رجمو اليمنى والسراويل بمعنى أنو يدخل  ،يبدأ باليمين -الشراب-في لبس الجوارب  اً والخف وىكذا يقال أيض
 .ودخول المسجد ،قبل  
ىذا  ؟،بيمينوولكن ىل معنى ذلك أنو يأخذ السواك  ،السواك ىنا بمعنى أنو يستاك يبدأ بشقو األيمن ،"والسواك"

وأنو من الفطرة من نظر إلى  ،وأنو سنة ،إلى أن االستياك ىو عبادة وأمر يحبو اهلل ليس محل اتفاق، ومن نظر
 :وما أشبو ذلك قال ،ومن نظر إلى أن ذلك من باب التنزه والتنظف ،إنو يأخذ السواك بيمينو :ىذه المعاني قال

ا استعممو من باب االتباع إنمإذا كان السواك  :ومن أىل العمم من فصل في ىذا فقال ،السواك بشمالوفإنو يأخذ 
ذا كان لمتنظيف فبيد ،فإنو يكون بيده اليمنىفقط  يأتي لمصالة وقد استاك  اً بمعنى أن اإلنسان أحيان ،ه اليسرىوا 

إنما  ،ال يتطمب االستياكأو وقد يكون فمو ال يحتاج  ،مأمور باالستياك عند الصالة اً ، وىو أيضعند الوضوء
 ،وىي مسألة يسيرة ،بشمالوة ما ينظف بو فإنو يكون ثمّ كان يأخذه بيمينو لكن إن  :قالوا ،يفعل ذلك اقتداء فقط

 ،نغتابومع ذلك  ،وىي من الكبائر ،الغيبة حرام ،ونترك األشياء الواضحة ،في مثل ىذا اً ونحن ندقق أحيان
   ؟ىل يأخذ السواك بيده اليمنى أو بيده اليسرى ،من الجدلولربما ينقضي وقت طويل 

يقص  لكن ىل ،تقميم األظفار يبدأ باليمنى ،"وتقميم األظفار" ،بمعنى أنو يبدأ بالعين اليمنى "واالكتحال" :يقول
ويترك  ،ثم بالوسطى بالخنصر، :يبدأ كما يقول بعضيم ؟،أو أنو يبدأ باليمنى ،اليمنى كاممة ثم يقص اليسرى

والواو يعني  ،الخاء يعني الخنصر (خوابس)في اليمنى  :كما يقولون اأصبعً  ثم بعد ذلك باإلبيام يترك ،البنصر
أنو يبدأ باإلبيام من  يعني جمعوا الحروف بمعنى (اوخسب) :يقولون ،ثم في اليد اليسرى ،واإلبيام ،الوسطى

ىذه جمع  ،والباء ىذه لمبنصر ،(اوخسب)ىذه السين  ،ثم بالصغرى ثم يرجع إلى السبابة ،بالوسطى اليسرى ثم
 ،والسين لممسبحة السبابة ،والباء لمبنصر ،األلف ىذه لإلبيام (خوابس)وىكذا  ،يعني ليست كممة معبرة ،حروف

ن ذكره بعضيم كأبي حامد الغزالي في كتاب  ،عميو ىذا ال دليلو  ،المسبحة :واألحسن أن يقال نما  ،"اإلحياء"وا  وا 
  واهلل تعالى أعمم. ،ثم يأخذ إلى ناحية الشمال ،األصبع األيمن ،يبدأ من األيمن فييا :يقص أظفاره اليد اليمنى

وحمق "كذلك  ،أو حمق اإلبط "ونتف اإلبط" ،بالطرف األيمنبمعنى أنو يبدأ  ،"تقميم األظفار وقص الشارب"يقول: 
يبدأ بشقو  ،وىذه يغفل عنيا كثير من الناس ،يبدأ بشقو األيمنأما في النسك فيذا من السنة بال شك  ،"الرأس

، فيبدأ باليمين إن ذلك ال يختص بالنسك :من قالومن أىل العمم  ،ثم الشق األيسر ،األيمن فيحمق أو يقصر
  .وىذا لو وجو ،ثم ينتقل إلى اليسار ،يبدأ باليمين اً دائم ،لو إذا حمق رأسو أو قصره اً تكريم
   .وىذا واضح "واألكل والشرب ،والسالم من الصالة" :يقول

 .وكذلك لو أنو أراد إشارة يشير بيمينو ،بمعنى بيمينو "،والمصافحة واستالم الحجر األسود"
ويأكل بشمالو  ،ويعطي بشمالو ،ألن الشيطان يأخذ بشمالو ؛"واألخذ والعطاء" ،خرج اليمنىي   "والخروج من الخالء"

 .ويشرب بشمالو
 ، يعني لو أن اإلنسان مثالً تذكرأن ما شئت  وغير ذلك مما ىو في معناه ،"وغير ذلك مما ىو في معناه" :قال

فكذلك يبدأ  ،أو دواء في أنفو لو أراد أن يضع سعوطاً  ،يبدأ باليمين ،يضع دواء في عينيو ،أراد أن يتداوى
أمور كثيرة  ،في اليمين واليسار يبدأ باليمين جري إصالحات في أسنانو مثالً د أن ي  لو أن ىذا اإلنسان أرا ،باليمين

 .ونحن في الغالب نغفل عن مثل ذلك ،اجد  



ذلك يعني يعني يستعمل يده اليسرى وما شابو  ،"والبصاقويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كاالمتخاط " :يقول
 اليسرى؟  و يضعو فيأإذا وضع النوى حينما يخرجو من فمو يضعو في اليمنى  ،وضع النوى مثالً 

ولربما يكون ىو الذي يباشر إكرام الضيوف  ،في اليمنى يضعوومن الناس من  ،الصحيح أنو يضعو في اليسرى
 .وال الئق ،مناسبوىذا غير  ،يأكل معيم ويضع النوى في اليمنى ،ويصب ليم وما أشبو ذلك ،ونحو ذلك

وفعل  ،واالستنجاء ،والثوب ،والسراويل ،والنعل ،وخمع الخف ،ودخول الخالء والخروج من المسجد" :يقول
من الناس من يجري ىذا في أمور قد لكن  ،لو أنو كان أقطع اليمنى فعندئذ يسقط ما اتصل بيا ،"المستقذرات

عمى سبيل المثال كثير من الناس إذا أراد أن يدخل المسجد ومعو غيره  ،ومناقشة ،تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر
 ؟ مم وصحيحس  فيل ىذا م   ،اتفضل قبل   :يقول ،فإنو يقدم األيمن

قبل غيره السيما يوم وال شك أن دخول المسجد ابتداء  ،بر  وىي قضية اإليثار بالق   ،ىنا يدخل في مسألة أخرى
في مسألة وىكذا  ،ذلك عن يمينوولو كان  ،فيو عميوم غيره قد  وال ي   ،رؤث  والممك يكتب أن ىذا ال ي   ،الجمعة

 ،من المسجدألنو أخرجو قبمو  ؛والواقع أنو لم يكرمو بيذا ،ألنو عن يمينو ؛تقدم :يقال اً أحيانالخروج من المسجد 
نما بقاء اإلنسان في المسجد مدة أطول خير لو ن كان  لك من التكريم،فإذا قدمو عميو في الخروج لم يكن ذ ،وا  وا 

 .فييا الناسمن األشياء الشائعة التي يقع فيذا  ،-صيغة التكريم-في ثوب التكريم 
من  ،الناجينىذا من  [91:الحاقة] {ِكتَاِبَيه   اق َرُءوا َهاُؤمُ  َفَيُقولُ  ِبَيِميِنهِ  ِكتَاَبهُ  ُأوِتيَ  َمن   َفَأمَّا} :قال اهلل تعالى :يقول

 .ىذا وجو الشاىد ،فدل عمى شرف اليمين ،ى الكتاب بيمينوعط  ي   ،المفمحين
  .بمعنى خذوا {ِكتَاِبَيه   اق َرُءوا َهاُؤمُ } :ويقول

َحابُ } َحابُ  َما ال َمي َمَنةِ  َفَأص  َحابُ  * ال َمي َمَنةِ  َأص  َأَمةِ  َوَأص  َحابُ  َما ال َمش  َأَمةِ  َأص   :بعضيم يقول ،[1-8:الواقعة] {ال َمش 
 ،ىم عن يمين عرش الرحمن :وبعضيم يقول ،من صمبوىم الذين كانوا عن يمين آدم حينما استخرج اهلل ذريتو 

واهلل  ،وىذا ىو األقرب ،ىم أصحاب اليمين :وبعضيم يقول ،ىم الذين يأخذون كتابيم بأيمانيم :وبعضيم يقول
 .تعالى أعمم

َحابُ  ُهم   ِبآَياِتَنا َكَفُروا َوالَِّذينَ } َأَمةِ  َأص  وىذا يدل عمى شرف  ،أىل الخسار والبوار واليالك [91:البمد] {ال َمش 
 .وفضل اليمين ،اليمين
يعجبو التيمن في شأنو  -صمى اهلل عميو وسمم-كان رسول اهلل "قالت:  -رضي اهلل عنيا-وعن عائشة  :يقول
 ، متفق عميو.(9)ي طيوره وترجمو، وتنعمو"ف ،كمو
ا يقدم بو اليمين ميعني م ،شأنو كمو محمول عمى ما سبقو  ،يعني البداءة باليمين في شأنو كمو "يعجبو التيمن"

أو  ،يعني في الطيارة سواء كان الغسل ،في طيوره :عمى ذلك بيذه األمثمة الثالثة ومثمت   ،من األمور الشريفة
يبدأ بالجانب  ،في مشط المحية اً وقل مثل ذلك أيض ،يبدأ بالجانب األيمنوىو تمشيط الشعر والترجل  ،الوضوء
  .والتنعل ،األيمن

                                                           

 (.424) برقم وغيره، المسجد دخول في التيمن باب الصالة، كتاب البخاري، أخرجو (9)



وكانت " ،بمعنى يأكل بيمينو "،اليمنى لطيوره وطعامو -صمى اهلل عميو وسمم-يد رسول اهلل  تكان"وعنيا قالت: 
 .وغيره بإسناد صحيح ،رواه أبو داود ،(2)"وما كان من أذى ،اليسرى لخالئو

يعنممي النسمماء الالتممي  ،قممال ليممنّ  -صمممى اهلل عميممو وسمممم-أن النبممي  -رضممي اهلل عنيمما-ثممم ذكممر حممديث أم عطيممة 
يقمول  ،سل ابنتو لما ماتمتقال لين في غ   ،-رضي اهلل عنين أجمعين-أم كمثوم  :وقيل ،زينب :قيل ،يغسمن ابنتو

  .متفق عميو ،(3)((منيا الوضوء ومواضع ،ابدأن بميامنيا)) :في ىذه الرواية -رضي اهلل عنيا-زينب  :ىنا
ع بدأ بمواضوي   ،ثم بعد ذلك بالشق األيسر ،الشق األيمن -غسل الجنازة- سلابدأن بميامنيا يعني في الغ  

 .وآلو وصحبو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم ،الوضوء قبل غيرىا

                                                           

 برقم المسند، في وأحمد ،(33) برقم االستبراء، في باليمين الذكر مس كراىية باب الطيارة، كتاب داود، أبو أخرجو (2)
 (.24) برقم داود، أبي صحيح في األلباني وصححو ،"ضعيف إسناد وىذا وشاىده، بطرقو حسن حديث: "محققوه وقال ،(24283)

 الميت، غسل في باب الجنائز، كتاب ومسمم، ،(941) برقم والغسل، الوضوء في التيمن باب الوضوء، كتاب البخاري، أخرجو (3)
 (.131) برقم


