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  من الرحيم بسم هللا الرح

  دمة                         ـــــــالمق

نا ومن سيئات إن الحمدهلل نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفس
دي له ، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هاأعمالنا ، من يهده 

  ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم .مداً عبده ال شريك له وأشهد أن مح

  " يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون " 

" يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً 
   كان عليكم رقيباً "كثيراً ونساًء واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إن هللا

" ياأيها الذين آمنوا اتقوهللا وقولوا قوالً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع 
  هللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً " 

  و بعــــد ......

فإن اصدق الحديث كتاب هللا وخبر الهدي هدي محمد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ، وشر 
  ثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النار .األمور محد

  أمــــا بعــــد .....

يقول المولى جّل وعال في كتابه الكريم " لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة لمن كان 
  هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيراً " ويرج

تنا في كل شيء من أمر الدين و وعلى آله وسلم أسوتنا وقدوفإن رسول هللا صلى هللا عليه 
  مة هللا وهو الصراط المستقيم . سي به سالك الطريق الموصل إلى كرا، فإن المتأأحكامه 

فليحذر المسلم من مخالفة أمر النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ومن اإلعراض عن سنته 
، ولقد حذرنا هللا تعالى من ذلك وأخبر أن من خالفه ــ صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ــ 

يصيبه وظاهراً فإنه يصيبه فتنة في قلبه من كفر ونفاق أو بدعة أو وخالف شريعته باطنا 
" فليحذر الذين يخالفون قال تعالى :   ١ أو نحو ذلكو حد أو حبس في الدنيا بقتل أعذاب أليم 
  ن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم "عن أمره أ

  عتصام بالسنة نجاة " . وكما قال بعض السلف : " اإل

مر فالمرء المسلم ال بد عليه أن يقتدي بالنبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بكل ما جاء به وأ
  ن أعمل بها وهذه سنة و... وهكذا .أبه ، فال يستسهلّن العبد الُسنن فيقول هذه سنة ال داعي 

                                                            
  انظر تفسير بن كثير آخر سور النور . ١
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فيا أيها المرء المسلم إلزم طريقة النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم واتبع سنته وإياك 
تبتدعوا  واإلبتداع في دين هللا تعالى فلقد قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه : " اتبعوا وال

  فقد كفيتم " .

فلهذا فقد قمت بعد عون هللا تعالى بجمع ما تيسر من أحكام تختص باليد أو الرجل اليمنى " 
التيمن " بما ورد ذلك عن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم سواء كان في الوضوء أو 

  العلماء . الغسل أو الصالة أو الحج أو في اآلداب أو نحو ذلك مستعيناً بشيء من أقول

ً المسائل التي تختص باليمين سواء كان ذلك باليد أو بالرجل كلبس الساعة  وذكرت أيضا
  ودخول الخالء والخروج منه وغير ذلك . 

  )  نـــيل المـــنى بأحكــام اليمـــــنى (وسميت هذا البحث 

البرعي ـ ضال الداعية المحنك أبي ذر عبد العزيز بن يحيى فوفي األخير أشكر لشيخي الم
حفظه هللا تعالى ـ الذي قام بجهد كبير في تعليمنا الكتاب والسنة على فهم سلف األمة ، 

أٌب حنون ذو أخالق فاضلة  وأشكره كثيراً على نصائحه الغالية وتوجيهاته السديدة ، فهو
  وصدٍر واسع مع الصغير والكبير ، وهذا كله بفضٍل من هللا فله الحمد والشكر . 

ً ، وأن ينفع برسالتي هذه  فاهلل أسأل ً لوجهه وال يجل ألحٍد منه شيئا أن يجعل عملي خالصا
  وغيرها من الرسائل اإلسالم والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه.

  على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .   وصلى هللا

  

   كتبه /                                                                            

  أبوإسحاق إبراهيم بن عبدهللا بن حزام الفضلي                                       

  اليمن ــ إب ــ مفرق حبيش                                         

  دار الحديث الخيرية للعلوم الشرعية                                       

  ١٤٢٩/ ربيع ثاني /  ١٩                                        
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  بسم هللا الرحمن الرحيم 

  رب يسر وأعن يا كريم          

باليمين ــ ما كان من باب التكريم والتشريف هو من خلق  اعلموا إخواني أن التيمن ــ البدء
به ذلك ، كما روى البخاري ومسلم النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وسنته بل كان يعج

من حديث عائشة رضي هللا عنها قالت : كان النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يعجبه 
   ٢التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله .

  قال اإلمام النووي في شرحه لصحيح مسلم عند هذا الحديث :

باب التكريم والتشريف كلبس الثوب " هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي: أن ما كان من 
عر والسراويل والخف ودخول المسجد واإلكتحال وتقليم األظفار وقص الشارب وترجيل الش

س والسالم من الصالة وغسل أعضاء الطهارة والخروج وهو مشطه ونتف اإلبط وحلق الرأ
في معناه  من الخالء واألكل والشرب والمصافحة واستالم الحجر األسود وغير ذلك مما هو

يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده كدخول الخالء والخروج من المسجد واإلمتخاط 
شبه ذلك فيستحب التياسر فيه ، وذلك كله وخلع الثوب والسراويل والخف وما أواإلستنجاء 

  بكرامة اليمين وشرفها وهللا أعلم " إ.هـ

ن بما ورد عن النبي صلى هللا عليه وسأذكر إن شاء هللا المواضع التي يستحب فيها التيام
  وعلى آله وسلم في سنته فأقول وباهلل التوفيق :ــ

   

  التيمن في الوضوء والغسل

لحديث عائشة رضي هللا عنها المتقدم " كان صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في 
صلى هللا عليه تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله "  وفي لفظ لمسلم " كان رسول هللا 

وعلى آله وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر ، وفي ترجله إذا ترجل ، وفي انتعاله إذا 
   ٣انتعل " 

ثم يتمضمض  ٤فالوضوء يبدأ أوالً بغسل الكفين ، وهكذا يدخل يده اليمنى في الَوضوء 
جليه يبدأ برجله ويستنشق ويستنثر وهكذا يغسل يديه يبدأ باليد اليمنى إلى المرفقين وهكذا ر

  اليمنى إلى فوق الكعبين . 

   قال اإلمام النووي :ــ

" ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما ال يستحب فيه التيامن وهو األذنان والكفان والخدان بل 
   ٥يطهران دفعة واحدة ، فإن تعذر ذلك كما في حق األقطع ونحوه قدم اليمين وهللا أعلم " 

                                                            
 ) ٢٦٨)  ومسلم ( ١٦٨البخاري( ٢
 ) ٢٦٨مسلم (  ٣
 أي اإلناء الذي فيه الماء .  ٤
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هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا  من حديث أبيوروى أبوداود وابن ماجة 
  .  ٦عليه وعلى آله وسلم " إذا لبستم ، وإذا توضأتم ، فابدءوا بأيامنكم " وهذا لفظ أبي داود 

   ــ: في "سبل السالم"قال اإلمام الصنعاني رحمه هللا 

يدين والرجلين ، وأما غيرهما " والحديث دليل على البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل ال
ً شمولهما إالّ أنه لم يقل أحد به فيهما ، وال ورد في أحاديث  كالوجه والرأس فظاهر أيضا
التعليم بخالف اليدين والرجلين ، فأحاديث التعليم وردت بتقديم اليمنى فيهما على اليسرى في 

  حديث عثمان الذي مضى وغيره ... " 

هو ما رواه البخاري ومسلم عن حمران مولى عثمان أن  قال أبوإسحاق : حديث عثمان
عثمان بن عفان رضي هللا عنه دعا بَوضوء ، فتوضأ فغسل كفيه ثالث مرات ، ثم مضمض 

ل واستنثر ، ثم غسل وجهه ثالث مرات ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثالث مرات ، ثم غس
يمنى إلى الكعبين ثالث مرات ، ثم سه ، ثم غسل رجله اليده اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح رأ

غسل اليسرى مثل ذلك ، ثم قال : رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو 
وضوئي هذا . ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : " من توضأ نحو وضوئي 

   ٧به " وهذا لفظ مسلم . هذا ثم قام فركع ركعتين ال يحدث فيهما نفسه ُغفر له ما تقدم من ذن

  يبدأ بالجانب األيمن . وهكذا غسل الجنابة أو غسل الميت يبدأ بالوضوء ثم يشرع باإلغتسال 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها قالت : كان رسول هللا صلى هللا عليه وعلى 
فأخذ بكفه فبدأ بشق األيمن ثم  ٨آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الِحالب 

    ٩األيسر فقال بهما على رأسه " هذا لفظ البخاري 

      : ــقال العالّمة ابن عثيمين 

" قوله : " ويتيامن " : أي يبدأ بالجانب األيمن ، أما في الوضوء فظاهر ، وكذلك في الغسل 
له وسلم يعجبه  عليه وعلى آلحديث عائشة رضي هللا عنها : " كان رسول هللا صلى هللا

    ١٠ا. هـ من في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله "  التي

ً عن أم عطية رضي هللا عنها قالت: قال النبي صلى هللا عليه  وروى البخاري ومسلم أيضا
  نها ومواضع الُوضوء منها "موعلى آله وسلم في غسل ابنته " ابدأن بميا

  

  

                                                                                                                                                                          
  )  ٢٦٨شرح صحيح مسلم عند رقم (   ٥
) وشيخنا الوادعي في "  ٧٨٧) ، والحديث صححه األلباني في"صحيح الجامع " (  ٤٠٢) ، ابن ماجة (  ٤١٤١أبوداود (   ٦

 ) ١٣٠٣الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين " ( 
 ) . ٢٢٦) ، مسلم (  ١٥٩البخاري (  ٧
  " النهاية " : الحالب والمحلب : اإلناء الذي يُحلب فيه اللبن .في   ٨
 ) . ٣١٨) ، مسلم (  ٢٥٨البخاري (  ٩

 ـ ط مكتبة األنصار . ١٩٣" الشرح الممتع " ـ باب الغسل ـ ص  ١٠
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  ١١قال اإلمام النووي : ــ 

  ات ، ويلحق بها أنواع الفضائل " تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهار" فيه استحباب 

  وقال العالمة العثيمين : ــ 

فيه اإلنسان باليمين ، يبتدئ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى ، وبالرجل  فالوضوء يبتدئ" 
  اليمنى قبل الرجل اليسرى ، هذا إذا كان عضوين متميزين .

بدأ بيمين الوجه قبل يساره ، بل يغسل إاً كالوجه مثالً ، فإننا ال نقول دحأما إذا كان عضواً وا
  الوجه مرة واحدة كما جاءت به السنة .

نعم لو فرض أن اإلنسان ال يستطيع أن يغسل وجهه إالّ بيد واحدة فهنا يبدأ باليمين ، ربما 
ذنين ال تمسح األذن يقال : يبدأ من اليمين وربما يقال : يبدأ من األعلى ، وكذلك مسح األ

ً ، إالّ إذا كان اإلنسان ال يستطيع أن يمسح بيديه  اليمنى قبل اليسرى ، بل يمسحان جميعا
  جميعاً فيبدأ باليمنى قبل اليسرى .

وكذلك في الغسل إذا أراد اإلنسان أن يغتسل من الجنابة فإنه يتوضأ وضوءه للصالة ، ثم 
سائر جسده ، ويبدأ بالشق األيمن منه قبل  يفيض الماء على رأسه ثالث مرات ثم يغسل

األيسر ، لقول النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم للنساء الالتي كن يغسلن ابنته : " ابدأن 
  بميامنها ومواضع الوضوء منها " .

نت تريد أن تغتسل فإذا غسلت رأسك ا كنت تحت الصنبور وهو يصب على رأسك وأفإذ

   . ١٢األيمن من الجسد قبل األيسر ، هذا هو السنة "  وأرويته فابدأ بغسل الجانب

  في حكم تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين في الوضوء :ــ مسألــــة

  قال اإلمام الصنعاني : ـــ

 ١٣ه األولى ، فعند الهادوية يجب لحديث الكتاب " واختلف في وجوب ذلك ،وال كالم في أن
وهو بلفظ األمر وهو للوجوب في أصله وباستمرار فعله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم له ، 
فإنه روى أنه توضأ مرة واحدة بخالفه إال ما يأتي من حديث ابن عباس وألنه فعله بياناً 
للوجوب فيجب ، ولحديث ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة " أنه صلى هللا عليه وعلى آله 

هذا وضوء ال يقبل هللا الصالة إالّ به " وله طرق يشد بعضها على الوالء ثم قال :  وسلم توضأ
ً ، وقالت الحنفية وجماعة : ال يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء ، وال بين اليمنى  بعضا

ال تقتضي الترتيب ، وبأنه قد روي  ١٤واليسرى من اليدين والرجلين قالوا : الواو في اآلية 
عن علي رضي هللا عنه أنه بدأ بمياسره وبأنه قال : " ال أبالي بشمالي بدأت أم بيميني إذا 
أتممت الوضوء " ، وأجيب عنه بأنهما أثران غير ثابتين فال تقوم بهما حجة ، وال يقاومان ما 

                                                            
 شرح صحيح مسلم حديث أم عطية السابق ذكره .  ١١
 ) ط ـ دار العقيدة . ٤٥،  ٤٤/ ٣شرح رياض الصالحين (   ١٢
 يعني حديث " إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم " .  ١٣
 ) . ٦يشير إلى اآلية التي في سورة المائدة رقم (   ١٤
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وأخرجه من طرق بألفاظ ولكنها سلف ، وإن كان الدار قطني قد أخرج حديث علي ولم يضعفه 
    ١٥أ. هــ   موقوفة كلها "

  : ــ في التـــيمممســـألــة 

باب التكريم ذكر النووي في رياض الصالحين باب " استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من 
 ٣ولكن ال دليل على ذلك ، فلذلك قال ابن عثيمين عند شرحه لهذا الباب ( " وذكر فيه التيمم ،

) ط ـ دار العقيدة : " كذلك التيمم ولكن التيمم جاءت السنة أن اإلنسان يمسح وجهه  ٤٥/ 
بيديه جميعاً ، ثم يمسح كل واحدة باألخرى ، فال يظهر فيها التيامن ، ألن التيمم في عضوين 
فقط في الوجه والكفين ، وإذا كان في الوجه والكفين فالوجه يمسح مرة واحدة ، والكفان 

  إ . هـ المراد  ببعض " يمسح بعضها

  مســالــة : ــ

إذا دخل المرء الحمام ـ الخالء ـ هل يبدأ عند دخوله بتقديم الرجل 
  اليسرى، وإذا خرج يقدم الرجل اليمنى ؟

  :١٦هذه المسألة ال دليل عليها ، ولكن كما قال ابن عثيمين في " الشرح الممتع " 

المسجد كما جاءت السنة بذلك ، واليسرى  يمنى تقدم عند دخول" وهذه مسألة قياسية ، فال
هللا صلى هللا عليه  ثبت عن رسول ج منه ، وهذا عكس المسجد ، وكذلك النعلعند الخرو

وعلى آله وسلم أنه أمر البس النعل أن يبدأ باليمين عند اللبس ، وباليسرى عند الخلع ، وهذا 
فيه الوقاية ، يبدأ بها باللبس الذي  في "الصحيحين" قالوا : فدل هذا على تكريم اليمنى ، ألنه

لع الذي فيه إزالة الوقاية ، وال شك أن الوقاية تكريم . فإذا كانت اليمنى ويبدأ باليسرى بالخ
تقدم في باب التكريم ، واليسرى تقدم في عكسه ، فإنه ينبغي أن تقدم عند دخول الخالء 

  فضل " .اليسرى ، وعند الخروج اليمنى ؛ ألنه خروج إلى أكمل وأ

حال الخروج من الخالء تحت قال أبوإسحاق : وأيضاً تدخل مسألة تقديم اليمنى على اليسرى 
   عموم حديث عائشة رضي هللا عنها المتقدم وهللا أعلم .

  مسألة في اإلستنجاء واإلستجمار باليمين : ــ

أبي قتادة نهى النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عن ذلك لما في الصحيحين من حديث 
إذا شرب أحدكم فال  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : " رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا

   ١٧يتنفس في اإلناء وإذا أتى الخالء فال يمّس ذكره بيمينه ، وال يتمّسح بيمينه " 

  

                                                            
 ) ط ــ دار الحديث . ٧١،  ٧٠ص  ١" سبل السالم " ( ج   ١٥
 ) ط ـ جنة األفكار . ٥٦ص  ١( ج   ١٦
 ) . ٢٦٧) ، مسلم (  ١٥٣البخاري (   ١٧



  

١٠ 
 

  

  قال العالمة ابن عثيمين رحمه هللا : ــ

والفرق بينهما : أن اإلستنجاء بالماء ، واإلستجمار بالحجر ونحوه ، لقول النبي صلى هللا  "
  عليه وعلى آله وسلم : " ال يتمسح من الخالء بيمينه " . وأما التعليل فهو إكرام اليمين . 

 ما إذا احتاج إلى اإلستنجاء أو اإلستجمار بيمينه كما لو كانت اليسرى مشلولة فإن الكراهةأ
تزول ، وكذا إن احتاج إلى اإلستجمار باليمين ، مثل أن ال يجد إالّ حجراً صغيراً ، فقال 

: إن أمكن أن يجعله بين رجليه ويتمسح فعل ، وإن لم يمكنه أخذه باليمين ومسح العلماء
   ١٨بالشمال " 

  

  التيمن عند دخول المسجد

من السنة إذا دخلت المسجد أن ورد في ذلك أثراً عن أنس رضي هللا عنه أنه كان يقول : " 
  تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت تبدأ برجلك اليسرى " 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، فقد احتج بشداد  أخرجه الحاكم في " المستدرك " وقال :
    ١٩ابن سعد أبي طلحة الراسبي ولم يخرجاه . 

  مصطلح الحديث وهللا أعلم .فقوله " من السنة " له حكم الرفع كما هو مقرر في علم 

وقد بوب اإلمام البخاري في صحيحه " بلب التيمن في دخول المسجد وغيره " وقال : وكان 
  ٢٠ برجله اليمنى ، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى . أابن عمر يبد

واستدل للباب بحديث عائشة المتقدم ، كان صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في 
  .." الحديث .تنعله ...

  

  

  

  

  

  
                                                            

  جنة األفكار) طـ ـ  ٦٣ص  ١"الشرح الممتع " ( ج   ١٨
) : " وقال الحافظ بعد قول المزي في " تهذيب الكمال " إنه  ١/٤٢٦قال شيخنا الوادعي رحمه هللا في تعليقه على " المستدرك " (   ١٩

 روى له مسلم فقال الحافظ في " التهذيب " لكنه في الشواهد " إ . هـ والظاهر أن حديثه ال ينزل عن الحسن " .
 ) . ٤٢٦البخاري (   ٢٠



  

١١ 
 

  

  تيمن في الصالةال

شيئ يبدأ به باليمين داخل الصالة إال السالم فإنه يبدأ يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يرد  لم
يساره ، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه قال : كنت أرى رسول هللا صلى هللا عليه 

   خده .وعلى آله وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض 

و لحديث عمار بن ياسر رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يُرى بياض خده : " السالم عليكم ورحمة هللا ، السالم 

  عليكم ورحمة هللا "

) : ٩٨٢حين"(قال شيخنا الوادعي رحمه هللا في كتابه " الصحيح المسند مما ليس في الصحي
   هذا حديث صحيح .

  

  التيـــمن في الســـواك

  الدليل عموم حديث عائشة المتقدم . و

  قال العالمة ابن عثيمين رحمه هللا : ــ

  واختلف العلماء هل يستاك باليد اليمنى أو اليسرى ؟" 

باليسرى ، فقال بعضهم : باليمنى ألن السواك سنة والسنة طاعة وقربة هلل تعالى ، فال يكون 
  ألن اليسرى تُقدم لألذى ، بناًء على قاعدة وهي : أن اليسرى تقدم لألذى ، واليمنى لما عداه .

  وإذا كان عبادة فاألفضل أن يكون باليمين .

لة األذى ، وإزالة األذى ازضل وهو المشهور من المذهب ألنه إلوقال آخرون : باليسار أف
  .واإلستجمار  يكون باليسرى كاإلستنجاء

وقال بعض المالكية : بالتفصيل وهو إن تسوك لتطهير الفم كما لو استيقظ من نومه ، أو 
إلزالة أثر األكل والشرب فيكون باليسار ، ألنه إلزالة األذى ، وإن تسوك لتحصيل السنة 
فباليمين ، ألنه مجرد قربة ، كما لو توضأ واستاك عند الوضوء ثم حضر إلى الصالة قريباً 

  ك لتحصيل السنة .فإنه يستا

  ٢١واألمر في هذا واسع لعدم ثبوت نٍص واضح " . 

  

                                                            
  ) ط ـ جنة األفكار . ٩٣/ ١" الشرح الممتع " (   ٢١
 



  

١٢ 
 

  

  التيمن في عقد التسبيح

  الدليل عموم حديث عائشة رضي هللا عنها المتقدم . و

  ُسئلت اللجنة الدائمة : أيهما أفضل : التسبيح باليد اليمنى أم الشمال ؟

فأجابوا : األفضل أن يكمن ذلك باليمين ألنه ثبت عن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه 
ولعموم حديث عائشة رضي هللا عنها " كان النبي صلى هللا عليه  ٢٢كان يعقد التسبيح بيمينه 

وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " ، ويجوز ذلك 
  جميعاً ألحاديث وردت في ذلك .باليدين 

   ٢٣وباهلل التوفيق ، وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .               

  

  التيمن في صالة الرجل وحده مع اإلمام

  ) : ــ ٥٢٨/ ١وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة " ( صاحب كتاب " صحيح فقه السنة قال 

يقف عن يمينه محاذياً له ــ غير متأخر قليالً كما يقوله إذا صلى الرجل وحده مع اإلمام فإنه " 
الشافعية ــ لما في قصة ابن عباس في صالته مع النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : " 
... ثم قام يصلي [ أي النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ] فقمت فصنعت مثل ما صنع ، ثم 

   ٢٤ى رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها ، فصلى ... "ذهب فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى عل

وفي رواية : " ... فلما أقبل رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم على صالته خنست ، 
فصلى رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله و سلم فلما انصرف قال لي : " ما شأني أجعلك 

  . ٢٥حذائي فتخنس ...." الحديث 

معه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : " ... فجاء فتوضأ ثم قام فصلى  وفي قصة صالة جابر
  . ٢٦في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ، فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه " 

وفي قصة صالة النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ــ في مرض موته ــ بجانب أبي بكر ، 
فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم حذاء قالت عائشة رضي هللا عنها : ــ " ... 

أبي بكر إلى جنبه ، فكان أبو بكر يصلي بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
   ٢٧والناس يصلون بصالة أبي بكر " 

                                                            
 ) وهـــي شــاذة . ١٥٠٢لفظة " يمينه " رواها أبو داود في سننه (   ٢٢
 ) . ١٠٧/ ٧الفتاوى (   ٢٣
 ) .  ٧٦٣) ، ومسلم (  ١٨٣أخرجه البخاري (   ٢٤
 ) بسند صحيح لكن الظاهر أنها شاذة . قاله صاحب الكتاب المشار إليه . ٣٣٠/ ١أخرجه أحمد (   ٢٥
 ) .  ٣٥١/ ٣) ، وأحمد (  ٧٦٦أخرجه مسلم (   ٢٦
 ) . ٤١٨) ، ومسلم (  ٦٨٣أخرجه البخاري (   ٢٧



  

١٣ 
 

  

  التيمن في انصراف اإلمام بعد انتهائه من الصالة إلى المأمومين

البخاري ومسلم من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قال : ال يجعل أحدكم  ىرو
ً من صالته ً عليه أن ال للشيطان شيئا ينصرف إالّ عن يمينه ، لقد رأيت النبي  يرى أن حقا

   ٢٨صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كثيراً ينصرف عن يساره " وهذا لفظ البخاري . 

سألت أنساً رضي هللا عنه كيف أنصرف إذا صليُت ؟ عن يميني روى مسلم عن الُسدي قال : و
  أو عن يساري ؟ 

   ٢٩قال : أما أنا فأكثر ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ينصرف عن يمينه . 

  قال اإلمام النووي في شرحه لهذا الحديث : ــ 

كان يفعل تارة هذا وتارة هذا ، " وجه الجمع بينهما أن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
  فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه األكثر فيما يعلمه فدل على جوازهما وال كراهة في واحد منهما ، 

وأما الكراهة التي اقتضاها كالم ابن مسعود فليست بسبب أصل لإلنصراف عن اليمين أو 
تقد وجوب واحد من أن ذلك ال بد منه ، فإن من اعالشمال ، وإنما هي في حق من يرى 

يرى أن حقاً عليه ، فإنما ذم من رآه حقاً عليه ، ومذهبنا أنه ال  األمرين مخطئ ولهذا قال :
كراهة في واحد من األمرين ، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه 
أو شماله ، فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها فاليمين أفضل لعموم األحاديث المصرحة 

وها . هذا صواب الكالم في هذين الحديثين وقد يقال ونح ٣٠ بفضل اليمين في باب المكارم 
  فيهما خالف الصواب وهللا أعلم " .

  

مسألة : في دخول المنزل والخروج منه ، هل يبدأ بتقديم الرجل اليمنى 
  حال الدخول واليسرى حال الخروج ؟ 

ث عائشة يرد في ذلك دليل عن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ، اللهم إال عموم حدي لم
المتقدم أن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله  رضي هللا عنها

  وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله . وهللا أعلم .

  

  

  
                                                            

 ) .  ٧٠٧) ، ومسلم (  ٨٥٢البخاري (   ٢٨
 ) .  ٧٠٨مسلم (   ٢٩
 كحديث عائشة رضي هللا عنها المتقدم .  ٣٠



  

١٤ 
 

  

  التيمن فـــي إعطــاء الصـــدقة

رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم  البخاري ومسلم عن أبي هريرة روى
قال : " سبعة يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة هللا ، 
ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجالن تحابا في هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته 

أخاف هللا ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني 
  .  ٣١شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه " 

  بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه "" ورجل تصدق والشاهد من الحديث قوله:

  وبوب عليه البخاري في صحيحه " باب الصدقة باليمين " . 

  وف في النفقة أو الصدقة فعلها باليمين . وألن المعر

  قال النووي عند شرحه لهذا الحديث : ــ

" قال العلماء : وذكر اليمين والشمال مبالغة في اإلخفاء واإلستتار بالصدقة ، وضرب المثل 
بهما لقرب اليمين من الشمال ومالزمتها لها ، ومعناه لو قدرت الشمال رجالً متيقظاً لما علم 

يمين لمبالغته في اإلخفاء . ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد من عن يمينه وشماله صدقة ال
   من الناس و الصواب األول " إ . هــ

  

التيمن في استالم الحجر األسود والركن اليماني ، ورمي الجمرات في 
  الحج

البخاري ومسلم من حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه قال : " لم أر النبي  روى
ن " هذا لفظ البخاري ، يصلى هللا عليه وعلى آله وسلم يستلم من البيت إال الركنين اليماني

   ٣٢ولفظ مسلم " يمسح " بدل  " يستلم " . 

ً من حديث عبدهللا بن عمر رضي هللاو  عنهما قال : " ما تركت روى البخاري ومسلم أيضا
استالم هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 

   ٣٣يستلمهما في شدة و ال رخاء " وهذا لفظ مسلم . 

 روى البخاري في صحيحه عن الزبير بن عربي قال : سأل رجل ابن عمر رضي هللا عنهماو
يستلمه ويقبله . قال  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عن استالم الحجر فقال : رأيت

                                                            
 ) . ١٠٣١) ، ومسلم (  ١٤٢٣البخاري (   ٣١
 ) .  ١٢٦٧) ، مسلم (  ١٦٠٩البخاري (   ٣٢
 ) . ١٢٦٨) ، مسلم (  ١٦٠٥البخاري (   ٣٣



  

١٥ 
 

قلت : أرأيت إن ُزِحمُت ، أرأيت إن ُغِلبُت ؟ قال : اجعل " أرأيت " باليمن ، رأيت رسول هللا 
   ٣٤صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يستلمه ويقبله . 

  فاستالم الحجر األسود والركن اليماني يكون باليد اليمنى وهللا أعلم . 

روى البخاري ومسلم من حديث عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما قال : طاف النبي صلى و
   ٣٥هللا عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع على بعيٍر يستلم الركن بمحجن . 

هللا عنهما قال : طاف رسول هللا صلى هللا عليه  روى اإلمام مسلم عن جابر بن عبدهللا رضيو
وعلى آله وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه . ألن يراه الناس و 

   ٣٦ليُشرف و ليسألوه ، فإن الناس غشوه . 

   قال العالمة ابن عثيمين رحمه هللا تعالى : ــ 

لك إذا لم يستطع اإلنسان مسحه فإنه يشير إليه و كذلك استالم الحجر األسود باليمين ، وكذ " 
  يكون ذلك باليد اليمنى ، وكذلك استالم الركن اليماني يكون باليمين . 

ونحن نرى اآلن بعض الطائفين يمسح الحجر األسود باليسرى أو يشير إليه باليسرى ، أو 
ً أما الركن اليماني فإن استطعت أن تستلمه  ــ يعني تمسحه ــ باليد يشير إليه باليدين جميعا

  فافعل وإالّ فال تشير إليه ألنه لم يرد عن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه أشار إليه .

والغالب أن هذا جهل منهم فإذا رأيت أحداً يمسح الركن اليماني أو الحجر األسود باليد اليسرى 
 أن تمسح الركن اليماني أو الحجر م ، فليس من إكرام بيت هللاكرليس من اإل أن هذا فَنبِههُ 

   ٣٧األسود باليد اليسرى ، بل امسحهما باليد اليمنى " إ . هــ المراد 

وأما رمي الجمرات فالشك أنها تكون باليمين ، فيرمى الجمرة األولى ثم الوسطى ثم جمرة 
  العقبة بسبع حصيات ، كما هو مبين في مناسك الحج  وهللا أعلم .

  

  

  

  

  

  

                                                            
 ) . ١٦١١البخاري (   ٣٤
ط له ويحرك بطرفها بعيره للمشي . ) ، والمحجن : عصا معقفة يتناول بها الراكب ما سق ١٢٧٢) ، مسلم (  ١٦٠٧البخاري (   ٣٥

 قاله النووي .
 ) . ١٢٧٣مسلم (   ٣٦
 ) ط ـ دار العقيدة . ٤٦/ ٣" شرح رياض الصالحين " (   ٣٧
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   األكل والشرب ، وإعطاء الشراب من هو على يمين المبتدئتيمن في ال

ً في حجر  روى البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي هللا عنهما قال : كنت غالما
، فقال لي رسول  رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ، وكانت يدي تطيش في الصحفة

هللا وكل بيمينك وكل مما يليك " فما زالت  هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : " يا غالم سم
   ٣٨تلك طعمتي بعد . وهذا لفظ البخاري 

  قال العالمة ابن عثيمين عليه رحمة هللا : ــ 

"( كل بيمينك )واألكل باليمين واجب، ومن أكل بشماله فهو آثم عاٍص للرسول صلى هللا عليه 
  وعلى آله وسلم ،ومن عصى الرسول فقد عصى هللا ،ومن يطع الرسول فقد أطاع هللا " إ . هـ 

و روى اإلمام مسلم من حديث سلمة بن األكوع رضي هللا عنه قال : أن رجالً أكل عند رسول 
ى هللا عليه وعلى آله وسلم بشماله ، فقال : " كــل بيــمينك " قال : ال أستطيع . قال : هللا صل

  ٣٩ " ال استطعت " ما منعه إالّ الكبر . قال : فما رفعها إلى فيه .

و روى مسلم أيضاً من حديث عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه 
ن نه ، وإذا شرب فليشرب بيمينه ، فإكل أحدكم فليأكل بيميقال : " إذا أوعلى آله وسلم 

   ٤٠الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله " . 

  قال العالمة ابن عثيمين رحمه هللا : ــ 

كل بشماله ويشرب بشماله ، بي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان يأ" وقد أخبر الن
وعلى آله وسلم وهدي الشيطان ، فهل تأخذ بهدي فأنت اآلن أمامك هدي النبي صلى هللا عليه 

الرسول أو بهدي الشيطان ؟ وكل مؤمن يقول آخذ بهدي الرسول صلى هللا عليه وعلى آله 
، والرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يأكل بيمينه وأمر باألكل باليمين ، ويشرب  وسلم

شرب بشماله ، فاختر أي الطريقين بيمينه وأمر بالشرب باليمين ، والشيطان يأكل بشماله وي
  شئت . 

من اليهود والنصارى والمشركين ال يعرفون األكل إالّ بالشمال وال  ولهذا كان أولياء الشيطان
الشرب إالّ بالشمال ، ألنهم أولياء الشيطان ، توالهم الشيطان ــ والعياذ باهلل ــ واستحوذ 

   عليهم ، فإياك أن تكون مثلهم .

ا كان يأكل وأراد أن يشرب يمسك الكأس باليسار ويشرب ، وهذا ال يجوز ، وبعض الناس إذ
س من أسفله ليس ضرورة ، يستطيع أن يمسك الكأ ألن الحرام ال يباح إالّ للضرورة ، وهذا

باليد اليمنى ، فغالب كئوس الناس اليوم إما من البالستيك يشرب بها ثم ترمى وال تغسل ، أو 
  مكن غسلها حتى لو تلطخت .من الحديد أو الزجاج في

                                                            
 ) . ٢٠٢٢) ، مسلم (  ٥٣٧٦البخاري (   ٣٨
 ) . ٢٠٢١مسلم (   ٣٩
 ) . ٢٠٢٠مسلم (   ٤٠
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ولكن ال يجوز لإلنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله ، فإن فعل فهو عاٍص هلل ورسوله ، 
عاٍص للرسول ألنه نهى عن ذلك ، وعاٍص هلل ألن معصية الرسول معصية هلل ، قال هللا تعالى 

ل فقد ضل ضالالً وقال : " ومن يعص هللا والرسو ٤١: " من يطع الرسول فقد أطاع هللا " 
 " ً ، والرسول ما يتكلم من عند نفسه ، بل يتكلم ألنه رسول رب العالمين سبحانه  ٤٢مبينا

   ٤٣وتعالى " إ . هـ 

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال : أتانا رسول هللا صلى هللا عليه 
ء بئرنا هذه اُشبتُه من م وعلى آله وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شاة لنا ، ثم

فأعطيته ، وأبوبكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه ، فلما فرغ قال : هذا أبوبكر 
  ، فأعطى األعرابي فَْضلهُ ثم قال : " األيمنون األيمنون ، أال فيُمِ◌ِ◌نُوا " 

   ٤٤قال أنس رضي هللا عنه : فهي ُسنة ، فهي ُسنة ، ثالث مرات . وهذا لفظ البخاري 

  قال اإلمام النووي رحمه هللا : ــ 

أنواع من العلم منها : أن البداءة باليمين في الشراب ونحوه ُسنة ، وهذا  وفي هذه األحاديث "
ن مالك تخصيص ذلك بالشراب ، قال ابن عبد البر وغيره : ال قل عمما ال خالف فيه ، ونُ 

قول مالك رحمه هللا إّن الُسنة يصح هذا عن مالك ، قال القاضي عياض : يشبه أن يكون 
وإنما يقدم األيمن فاأليمن في غيره بالقياس ال بُسنة منصوصة  وردت في الشراب خاصة ،

  فيه ، وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب وأشباهه ... " إ . هـ

ليه وعلى آله وسلم روى ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عو
قال : " ليأكل أحدكم بيمينه ، وليشرب بيمينه ، وليأخذ بيمينه ، وليُعِط بيمينه  فإن الشيطان 

  ٤٥يأكل بشماله ، ويشرب بشماله ، ويُعط بشماله ، ويأخذ بشماله " . 

  مســـألة :

   ؟ إذا دخل الرجل المجلس وبيده شراب هل يبد باليمين أم باألكبر

  قال العالمة ابن عثيمين رحمه هللا : ــ 

" ... أما ما يفعله الناس اليوم يأتي الرجل باإلبريق ويدخل المجلس ، فهنا يبدأ باألكبر ألن 
الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كانوا يبدءون به فيعطونه أوالً ، وألنه لما أراد أن 

وقد  ٤٦قيل له : " كبر كبر " ، اللذين وقفا  سواك أحد الرجلينيناول عليه الصالة والسالم ال

                                                            
 ) ٨٠النساء (   ٤١
 ) ٣٦األحزاب (   ٤٢
 ) ط ــ دار العقيدة . ٣/٦٦" شرح رياض الصالحين " (   ٤٣
 ) . ٢٠٢٩) ، مسلم (  ٢٥٧١البخاري (   ٤٤
) ،  ٣٢٦٦) ، وصحيح الجامع ( ابن ماجة (  ١٣٣٦) ، والحديث صححه األلباني في " الصحيحة " (  ٣٢٦٦ابن ماجة (   ٤٥

 ) . ٣٥٤٨) ، وصحيح الجامع (  ١٣٣٦والحديث صححه األلباني في " الصحيحة " ( 
) من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال : أن النبي صلى هللا  ٢٤٦) والبخاري تعليقاً (  ٢٢٧١يشير إلى حديث أخرجه مسلم (   ٤٦

عليه وعلى آله وسلم قال " أُراني أتسوك فجاءني رجالن أحدهما أكبر من اآلخر ، فناولت السواك األصغر منهما ، فقيل لي : كـبــر ، 
 منهما " . فدفعته إلى األكبــر
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أنك إذا دخلت المجلس تبدأ  ورد في ذلك أيضاً أحديث عن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
  ٤٧  باألكبر ال بمن على اليمين " إ . هـ

  

   التيمن فـــي األخـــذ و العـــطاء

لحديث أبي هريرة المتقدم الذي رواه ابن ماجة أن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال : 
  " ليأكل أحدكم بيمينه ، وليشرب بيمينه ، وليأخذ بيمينه ، وليُعِط بيمينه ... " الحديث 

  ــ قال العالمة ابن عثيمين عليه رحمة هللا :

األخذ واإلعطاء يعني إذا أردت أن تناول صاحبك شيئاً  كذلك األخذ و اإلعطاء وغير ذلك ، "
  فناوله باليمين ، وإذا أردت أن تأخذ شيئاً يناولك إياه فخذه باليمين .

ً منه أن هذا  هذه أخالق اإلسالم ، لكن بعض الناس يناولك باليسار ويأخذ منك باليسار ، ظنا
، سبحان هللا العظيم أصحاب الشمال  هو التقدم ، ألن الكفرة يأخذون باليسار ويعطون باليسار

لهم أصحاب الشمال ، ألن الكفرة أصحاب الشمال ، والمؤمنون هم أصحاب اليمين ، ولهذا 
نجد الكافر دائماً يفّضل اليسار ، ألنه أهل اليسار وأهل الشمال ، فهو من أهل اليسار في الدنيا 

   ٤٨وفي اآلخرة ، والعياذ باهلل " إ . هـ 

  

  ط شــعر الرأس وحلــقهالتيمن في مش

لحديث عائشة ــ رضي هللا عنها ــ المتقدم " أن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان 
  يعجبه التيمن في تنعله وتــرجله وطهوره وفي شأنه كله " .

  و " الترجل " : هو تسريح الشعر ومشطه ودهنه .

 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أتى و روى اإلمام مسلم عن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا
منى ، فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحالق : " خذ " وأشار إلى 

  جانبه األيمن ، ثم األيسر ، ثم جعل يعطيه الناس .

: لما رمى رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم الجمرة ، ونحر نسكه وحلق  و في رواية
   ٤٩ل الحالق شقّه األيمن فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة . فقال : " اقسمه بين الناس " . ، ناو

  

  
                                                            

 ) ط ـ دار العقيدة . ٨١/ ٣" شرح رياض الصالحين " (   ٤٧
 ) . ٤٧،  ٤٦/ ٣المصدر السابق (   ٤٨
 ) . ١٣٠٥مسلم (   ٤٩
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  قال اإلمام النووي في أثناء ذكره لفوائد هذا الحديث في " شرح مسلم " : ــ

" ومنها أن الحلق نسك وأنه أفضل من التقصير وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب األيمن من  
  ،وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ،و قال أبو حنيفة : يبدأ بجانبه األيسر " إ . هـ رأس المحلوق

   قال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا تعالى : ــو

أشار إلى الحالق أن يبدأ والشاهد من حديث أنس أن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم " 
بالجانب األيمن ، فإذا حججت وأرد أن تحلق أو تقصر فابدأ بالجانب األيمن ، وكذلك لو حلقت 

   ٥٠حلقاً عادياً فابدأ بالجانب األيمن " 

  

  : ـ  مسألة في قــص الشارب ونتف اإلبــط

  لم يأِت ما يدل على ذلك إال عموم حديث عائشة رضي هللا عنها . 

  مة ابن عثيمين رحمه هللا : ــقال العال

" كذلك في قص الشارب إبدأ بالجانب األيمن منه قبل األيسر ، كذلك نتف اإلبط وحلق الرأس ، 
نتف اإلبط ُسنة فإذا أردت أن تنتف اآلباط يعني تنتف الشعر فابدأ باإلبط األيمن قبل األيسر ، 

   ٥١أليسر" إ . هـ كذلك في حلق الرأس ابدأ بالجانب األيمن من الرأس قبل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 ) ط ــ دار العقيدة . ٥٢/ ٣" شرح رياض الصالحين " (   ٥٠
 ) ز ٤٥/ ٣المصدر السابق (   ٥١
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  التيمن فــي لبس الثوب والنــعل والخــف والسراويــل

ً في " التيمن في الوضوء  والدليل حديث عائشة المتقدم . وحديث أبي هريرة المتقدم أيضا
والغسل " أن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال : " إذا لبستم و إذا توضأتم فابدؤوا 

  بأيامنكم ". 

و في الصحيحين عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال : 
" إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال ، لتكن اليمنى أولهما تنعل 

  ٥٢وهذا لفظ البخاري .  وآخرهما تنزع "

  قال العالمة ابن عثيمين رحمه هللا : ــ 

كذلك لبس الثوب والنعل والخف والسراويل ، كل هذه يبدأ فيها باليمين ، إذا أردت أن تلبس  "
في كمها  الثوب فأدخل اليد اليمنى في كمها قبل اليسرى ، في السراويل أدخل الرجل اليمنى

قبل أن تدخل الرجل اليسرى ، في النعل إذا أردت أن تلبس النعل ابدأ بالرجل اليمنى أدخلها في 
النعل قبل اليسرى ، كذلك في الخف والجوارب ابدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى ، هذه هـي 

  ٥٣الُسنة كما جاءت عن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم " . 

  

   الخـــاتـــمالتيمن فــي لــبس 

روى اإلمام مسلم  عن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم لبس 
   ٥٤خاتم فضة في يمينه ، فيه فصٌّ حبشي ، كان يجعل فصه مما يلي كفّـه . 

)  ٣٢٧،  ٣٢٦/ ١٠( قلت ) : لقد أطال الحافظ ابن حجر العسقالني في " فتح الباري " ( 
ــ يعني التختم باليمين وباليسار ــ وذكر روايات كثيرة حولها إلى أن قال  ألةحول هذه المس

  رحمه هللا : ــ

" ويظهر لي أن ذلك يختلف باختالف القصد ، فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل ، وإن 
يها ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه ف كان للتختم به فاليسار أولى ألنه كالمودع فيها ،

، ويترجح التختم في اليمين مطلقاً ألن اليسار آلة االستنجاء فيُصان الخاتم إذا كان في اليمين 
  عن أن تصيبه النجاسة ، ويترجح التختم في اليسار بما أشرت إليه من التناول .

ستواء األمرين و جمعوا بذلك بين مختلف األحاديث ، وإلى ذلك أشار أبو وجنحت طائفة إلى ا
ثم أورد األحاديث مع اختالفها في ذلك داود حيث ترجم " باب التختم في اليمين واليسار " 

بغير ترجيح ، ونقل النووي و غيره اإلجماع على الجواز ثم قال : و ال كراهة فيه ــ يعني عند 
  إلختالف في األفضل ، وقال البغوي : كان آخر األمرين التختم في اليسار.و إنما االشافعية ــ 

                                                            
 ) . ٢٠٩٧) ، مسلم (  ٥٨٥٦البخاري (   ٥٢
 ) . ط ــ دار العقيدة . ٤٥/ ٣لحين " ( " شرح رياض الصا  ٥٣
 ) . ٢٠٩٤مسلم (   ٥٤
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وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ ، وليس ذلك مراده بل اإلخبار بالواقع اتفاقاً ، والذي يظهر 
   أن الحكمة فيه ما تقدم ، وهللا أعلم " إ . هـ

  

   ار ؟مسألة : في لبس السـاعة هل األفضل لبسها باليمين أم باليس

   قال العالمة ابن عثيمين عليه رحمة هللا : ــ

و اعلم أن الناس حينما ظهرت الساعات التي تتعلق باليد ، صاروا يلبسونها باليد اليسار " 
من أجل أن تبقى اليد اليمنى طليقة ليس فيها ساعة يتأذى بها اإلنسان عند الحركة ، ألن 

اإلنسان لحركة اليمنى أكثر ، فكانوا يجعلونها  حركة اليمنى أكثر من حركة اليسرى ، ويحتاج
ً ، فربما  في اليد اليسرى ، ألن ذلك أسهل و ألن اليد اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالبا

  تتعرض الساعة لشيء يضرها ، و لذلك جعلوها باليسار .

لكن هذا ظن وقد ظن بعض الناس أن األفضل جعلها في اليمين بناًء على تقديم اليد اليمنى ، و
ً على صواب ، ألنه ثبت عن  النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتختم ليس مبنيا

ً بيساره ، و ربما كان تختمه بيساره أفضل ليسهل أخذ الخاتم باليد  بيمينه ، ويتختم أحيانا
رى على والساعة أقرب ما تكون للخاتم فال تفضل فيها اليمنى على اليسرى و ال اليس اليمنى ،

اليمنى ، األمر في هذا واسع و إن شئت جعلتها باليمين و إن شئت جعلتها باليسار ، كل هذا ال 
   ٥٥حرج فيه " إ . هـ 

  وهللا أعلم  ( قلت ) : ويدخل في ذلك أيضاً : لُبس الُحلــي للنساء .

  

   مسألة : فـي تقـليم األظـفار من أين يبدأ تقـليمها ؟

هللا في ذلك ، فقال بعضهم : يستحب البداءة بمسبحة اليمنى ثم اختلف العلماء رحمهم 
بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم اإلبهام ، و في اليسرى بالبداءة بخنصرها ثم بالبنصر إلى 

اإلبهام ، ويبدأ في الرجلين بخنصر اليمنى إلى اإلبهام وفي اليسرى بإبهامها إلى الخنصر ، 
  وهو قول النووي .

قيق العيد : يحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد في القص على الرجل إلى دليل ، و قال ابن د
  فإن اإلطالق يأبى ذلك .

وقال الحافظ ابن حجر : يمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء والجامع التنظيف ، وتوجيه 
له الذي مر في الطهارة " كان يعجبه التيمن في طهوره وترج البداءة باليمنى لحديث  عائشة

  و في شأنه كله " .

                                                            
 ) . ط ــ دار العقيدة . ٤٨،  ٤٧/  ٣" شرح رياض الصالحين "  (    ٥٥
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أ بإبهام دومنهم من قال : يبدأ بخنصره اليمنى ثم الوسطى ثم اإلبهام ثم البنصر ثم السبابة ويب
  ) . ٣٤٥/ ١٠اليسرى على العكس من اليمنى ... " انتهى بتصرف من فتح الباري ( 

  و قال العالمة ابن عثيمين رحمه هللا : ــ

" كذلك تقليم األظفار يبدأ باأليمن قبل األيسر ، فيبدأ مثالً في اليمنى بالخنصر ثم البنصر ثم 
م ثم السبابة ثم الوسطى ثم ثم السبابة ثم اإلبهام ، و في اليد اليسرى يبدأ بتقليم اإلبهاالوسطى 

   ٥٦. في تقليم أظافرها قبل القدم اليسرى "  ثم الخنصر ، و يبدأ أيضاً بالقدم اليمنى البنصر

  

   التيمن فــي المصـــافحـــة

البخاري في صحيحه عن قتادة قال : قلت ألنس : أكانت المصافحة في أصحاب رسول  روى
   ٥٧؟ قال : نـــعم .  هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

ال : قال رسول هللا صلى ـقعن البراء بن عازب رضي هللا عنه  روى أبو داود في " سننه " و
 هللا عليه وعلى آله وسلم : " ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إالّ ُغـفر لهما قبل أن يفترقا

 "٥٨  

  وال شك أن المصافحة تكون باليد اليمنى .

ال من وراء حائل و ال  واعلم أن مصافحة المرأة األجنبية ال يجوز ، ال الكبيرة و ال الصغيرة ، 
   ٥٩مباشرة ، ألن الفتنة قائمة ، أما المـْحَرم فيجوز . وهللا أعلم ( قاله ابن عثيمين ) 

  و أيضاً إذا صافح المرء على أُناس فليبدأ بمن على يمينه . 

  

  :ــمسألة : فـي رد السـالم باإلشـارة أو باليـد

  قال العالمة ابن عثيمين رحمه هللا تعالى : ــ

" ثم ذكر المؤلف حديث أسماء بمرور النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم على نساٍء في 
وقال ــ رحمه هللا ــ : إن هذا محمول على أنه جمع  ٦٠المسجد ، فألوى بيده إليهن بالتسليم 

بين التسليم باليد ــ باإلشارة ــ وكذلك باللسان ، ألن التسليم باليد فـقط منهي عنه ، نهى عنه 
النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ، وأما الجمع بينهما فال بأس ، خصوصاً إذا كان اإلنسان 
بعيــداً يحتاج إلى أن ينظر لليد التي يشير بها المسلم ، أو كان أصمَّّ◌ ال يسمع وما أشبه ذلك ، 

                                                            
  ) . ٤٥/ ٣" شرح رياض الصالحين " (   ٥٦
 ) . ٦٢٦٣البخاري (   ٥٧
 ) . ٥٢٥) ، وهو صحيح صححه األلباني في الصحيحة (  ٢٨٩/ ٤) ، وأخرجه أحمد (  ٥٢١٢أبوداود (    ٥٨
 ) ط ــ دار العقيدة . ١٦٨/ ٣انظر " شرح رياض الصالحين " (   ٥٩
عالّمة ) ، قال ال ١٠٤٧) ، والبخاري في " األدب المفرد " (  ٢٦٩٨) ، والترمذي (  ٥٢٠٤هذا الحديث أخرجه أبو داود (   ٦٠

 األلباني في تحقيقه لألدب المفرد : صحيـــح دون ذكـر " اليد " .
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 سيارتهفإنه يجمع بين السالم و بين اإلشارة ، وأما ما يفعله بعض الناس إذا مر وهو يركب 
البـوق ، فإن هذا ال يكون سالماً ، وليس من الُسنة اللهم إالّ أن بعض الناس يقول  فإنه يضرب

و أما  : أنا ال أريد به السالم ، لكن أريد أن ينتبه ثم أُسلم عليه ، هذا أرجو أالّ يكون به بأس ،
أن يسلم اإلنسان بلســانه  أن يجعله بدالً عـن السالم فإن هذا ــ ال شك ــ خالف الُسنة ، فالُسنة

   ٦١ــ و إذا كان الصوت ال يســمع ــ فإنه يشير بيده حتى ينتبه البعيد أو األصم " إ . هــ 

  

  التـيمن فـي وضع اليـد عـلى مـوضـع األلـم مــن أجــل اإلستـشـفــاء

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه 
على آله وسلم كان يـعّوذ بعـض أهله يمسح بيده اليمـنى ويقول : " اللـهم رب الناس ، أذهب و

  البأس ، واشفه و أنت الشافي ، ال شفاء إالّ شفاؤك ، شفاًء ال يغادر سقماً " هذا لفظ البخاري 

إذا اشتكى منـّا إنسـان ، و لفظ مسلم : " كان رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
   ٦٢مسـحه بيمينه ، ثـم قال ..." وذكر الحديث . 

  قال اإلما م النووي في شرح " صحيح مسلم " عند هذا الحديث : ــ 

  فيــه إستحبــاب مسـح المريــض باليـميـن والدعــاء لــه " . "

مسح الراقــي الوجــع ) [ بـاب  ٥٧٥٠و بوب عليه اإلمام البخاري في كتابه " الصحيح " ( 
  بيــده اليــمنى ] .

و روى اإلمام مسلم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي هللا عنه ، أنه شكـا إلى رسول هللا 
صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وجعاً يجده في جسده مـنذ أسلم ، فقال له رسول هللا صلى هللا 

سبع من جسدك وقل : باسم هللا ثالثاً ، وقل عليه وعلى آله وسلم : " ضع يدك على الذي يألم 
   ٦٣مرات : أعوذ باهلل وقدرته من شر ما أجد و أُحاذر " .

  

  

  

  

  

  

                                                            
 ) . ط ــ دار العقيدة . ١٦٨، ١٦٧/  ٣" شرح رياض الصالحين " (   ٦١
  ) . ٢١٩١) ، مسلم (  ٥٧٤٣البخاري (   ٦٢
 ) . ٢٢٠٢مسلم (   ٦٣
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   التـيمن عنـد النــوم و اإلضطجــــاع

روى البخاري و مسلم عن البراء بن عازب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وعلى 
‘ آله وسلم قال : " إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة ، ثم اضطجع على شقك األيمن 

ثم قل : اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة 
وال منجا إالّ إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت. واجعلهن من إليك ، ال ملجأ 

  آخر كالمك ، فإن مّت من ليلتك مّت و أنت على الفطرة " 

قال : فرددتهن ألستذكرهن فقلت : آمنت برسولك الذي أرسلت . قال : " قل : آمنت بنبيك 
   ٦٤وهذا لفظ مسلم .  الذي أرسلت "

  ووي رحمه هللا :ــ قال اإلمـام النـ

  " و في هذا الحديث ثالث ُسنـن مهمة مستحبة ليست بواجبة : ـ 

إحداها : الوضوء عند إرادة النوم ، فإن كان متوضأً كفاه ذلك الوضوء ، ألن المقصود النوم 
على طهارة مخافة أن يموت في ليلته وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في 

  إياه .منامه وترويعه 

‘ الثانية : النوم على الشق األيمن ألن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان يحب التيامن 
  وألنه أسرع إلى اإلنتباه .

   ٦٥الثالثة : ذكـرهللا تعالى ليكون خاتمة عمله " . إ . هـ 

روى البخاري في " صحيحه " عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قال : كان النبي صلى و
هللا عليه وعلى آله وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول : " اللـهم 
باسمك أموت و أحيــا " و إذا استيقظ  قال : " الحمد هلل الذي أحيانـا بعد ما أماتنا وإليه 

  و بوب له البخاري بقولـه " بـاب وضـع الـيد تحت الخـد اليـمنى " .       .  ٦٦النشور " 

  ) : ــ١١/١١٥قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 

" وفي الباب عن البراء أخرجه النسائي من طريق أبي خيثمة والثوري عن أبي إسحاق عنه 
إلى فراشه وضع يده تحت خده األيمن كان إذا آوى  " أن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم

، وقال : " اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك " وسنده صحيح . وأخرجه بسند صحيح عن 
  حفصة وزاد " يقول ذلك ثالثاً " إ . هـ

  وقال العالمة ابن عثيمين رحمه هللا تعالى : ــ

                                                            
 ) . ٢٧١٠) ، مسلم (  ٦٣١٥البخاري (   ٦٤
 انظر " شرح صحيح مسلم " .  ٦٥
 ) . ٦٣١٤البخاري (   ٦٦
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وفي حديث حذيفة رضي هللا عنه :أنه ينبغي أن يضع اإلنسان يده تحت خده ، ومعلوم أنها  "
اليد اليمنى تكون تحت الخد األيمن ، وهذا ليس على سبيل الوجوب ، ولكن على سبيل 

   ٦٧األفضلية فإن تيّسر لك هذا وإالّ فاألمر واسع وهلل الحمد " . 

الت : كان النبي صلى هللا عليه وعلى آله سلم إذا روى البخاري عن عائشة رضي هللا عنها قو
   ٦٨صلّى ركعتي الفجر ، اضطجع على شقه األيمن " 

  

  مســألة :

  إذا تثاءب المرء فهل يضع يده اليمنى على فيه أم اليد اليسرى ؟

لم يرد في ذلك قول عن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بوضع اليد اليمنى أو 
اليسرى على الفم حال التثاؤب ، وإنما أطلق فقال صلى هللا عليه وعلى آله وسلم : " إذا 

   ٦٩تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فمه ، فإن الشيطان يدخل " 

وله : " إذا تثاءب فليضع يده على فيه " ، وذكر فيه وبوب اإلمام البخاري في " صحيحه " بق
حديث أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال : " ... و أما 
التثاؤب فإنما هو من الشيطان ، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ، فإن أحدكم إذا تثاءب 

   ٧٠ضحك منه الشيطان " 

  لحديث أيضع يده اليمنى أم اليسرى بل جعلوه مطلقاً  وهللا أعــلم .و لم يذكر شّراح ا

  

  

  مسـألة : فــي كحـــل العينيــن : ــ

هل يبدأ بكحل العينين بيده اليمنى أو اليسرى ؟ وهل يبدأ بعينه اليمنى 
   قبل اليسرى أم العكس ؟

اليمنى بكحل عينيه ، ولم لم يرد عن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقدم يده 
يأمر بذلك بل ورد أن النبي صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان إذا اكتحل اكتحل وتراً ــ أي في 

   ٧١العين اليمنى ــ وأما اليسرى فمرتين .

                                                            
 ) " ــ دار العقيدة ،٣/١٣٢" شرح رياض الصالحين " (   ٦٧
 ) . ١١٦٠البخاري (   ٦٨
 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه . ٢٩٩٥أخرجه مسلم (   ٦٩
 ) ز ٦٢٢٦البخاري (   ٧٠
 ) . ٦٣٣راجع " السلسلة الصيحة " (   ٧١
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كان  و لكن األفضل أن يبدأ بيده اليمنى بكحل عينيه ، لعموم حديث عائشة رضي هللا عنها
  ى آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله .النبي صلى هللا عليه وعل

   ٧٢اً إذا أراد أن يكتحل يبدأ بالعين اليمنى قبل اليسرى " قاله ابن عثيمين . " و كذلك أيض

  

هلل رب العالمين وصلى هللا على  هذا آخر ما تيّسر لي جمعه من أحــكام الـيـــمنى ، والحمد
  صحبه وسلم . نبينا محمد وعلى آله و

  

  

  

  

  

                                                                        

  كتــبه /                                                                            

  أبو إسحاق إبراهيم بن عبدهللا بن حزام الفضلي                                                     

  اليــمن ـــ إب ـــ مفرق حبيش                                                               

  الحديث الخيرية للعلوم الشرعيةدار                                                               

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 ) ط . دار العقيدة . ٣/٤٥"انظر " شرح رياض الصالحين " (   ٧٢
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