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 :ملخص البحث
التيـامن فـي كـل مـا كـان مـن بـاب التكـريم والتـزيين           " يتناول هذا البحث قاعـدة فقهيـة نافعـة، أال وهـي             

 ".مستحب

 :سة مباحثوذلك في خم

" قاعـدة : "وبيَّن فيه الباحث معنى القاعدة اإلفرادي مـن خـالل بيـان معنـى األلفـاظ التاليـة                : المبحث األول 

 .، ثم بيَّن معنى القاعدة اإلجمالي"االستحباب"و " التزيين"و " التكريم"و " التيامن"و

 .بعد ذلك عرض ألفاظ القاعدة عند من تعرَّض لها من فقهاء ومحدثين

 .وفيه بيَّن الباحث موقف الفقهاء من القاعدة، وأدلة ثبوتها: والمبحث الثاني

 .بيَّن الباحث فيه شروط القاعدة: والمبحث الثالث

 .أورد فيه الباحث جملة من الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة التيامن: والمبحث الرابع

 .ت القاعدةفقد كان في ما يُظن أنه من مستثنيا: وأما المبحث الخامس



 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  واألربعون شوال 
 

 المقدمة
إن الحمــد هللا، نحمــده ونــستعينه ونــستغفره، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور أنفــسنا ومــن         

سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يـضلل فـال هـادي لـه، وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا                         

وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى اهللا عليـه وعلـى آلـه وصـحبه، أمـا                    

 :بعد

 يمتري أحدٌ في أن هذه الشريعة المباركـة إنمـا شُـرعت لتحقيـق مقاصـد مـرادة             فإنه ال 

 حكــيمٌ، ال - ســبحانه وتعــالى -لمــشرِّعها الحكــيم، ثبــت ذلــك باألدلــة القطعيــة، فــإن اهللا 

 .يفعل شيئاً عبثاً، ال في خلقه وال في أمره ونهيه

 .د أوالً وآخراً واستقراء أدلة الشريعة وأحكامها يوجب اليقين بذلك، فلله الحم

ومن مقاصد هذه الشريعة المباركة رعايـة أحـسن المنـاهج، وسـلوك أفـضل الـسبل،               

واألخــذ بمكـــارم األمـــور وتجنــب نقائـــصها، وهـــو مــا اصـــطلح األصـــوليون علــى تـــسميته بــــــ     

  .)١("المقاصد التحسينية"

نـب  األخذ بما يليق من محاسـن العـادات، وتج        :" بأنها) ـه٧٩٠ت(وقد عرفها الشاطبي    

 .)٢("األحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم األخالق

وفي هذا السياق ندبت الشريعة إلى التيامن في األعمال التي تـدخل فـي بـاب التكـريم                  

 .والتشريف، وبالمقابل ندبت التياسر في ضد ذلك

 فقهيــة متنوعــة، وهــذا الحكــم الكلــي ينــدرج تحتــه أحكــام جزئيــة كثيــرة مــن أبــواب 

فكان من المناسب بيان القاعدة الفقهية الحاكمة لهذه الجزئيات، ودراسـتها علـى ضـوء               

                                     
، ٥/٢١١، والبحــر المحــيط ٤/٢٣٩٣ لآلمــدي ، واإلحكــام٢/٥٣٨، وروضــة النــاظر ٢/٤٨١المستــصفى : انظــر)  ١(

  .٤/١٦٦وشرح الكوكب المنير 

  .٢/١١الموافقات )  ٢(
  .٣٩١: ، وشرح تنقيح الفصول ص٢/٤٨٥، والمستصفى ٢/٦١٠البرهان : وراجع تعريفها في 



 

 
١٦٦

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداهللا بن سعد آل مغيرة

سمت بحث المعاصرين للقواعد الفقهية، وال سيما أني لم أقف على دراسة علمية تتنـاول        

 .هذه القاعدة

التيـامن فـي كـل ماكـان مـن بـاب         "  جـاءت هـذه الدراسـة الموسـومة بـــــ            - هنـا    -ومن  

 ."التكريم والتزيين مستحب، دراسة نظرية تطبيقية

 .والتي تتكون من مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة
 وفيها االستهالل، وبيان موضوع البحث، وسبب اختيـاره، ومخطـط البحـث،             :المقدمة

 .ومنهجه

 .معنى القاعدة، وألفاظها: المبحث األول

 :وفيه مطلبان

 .معنى القاعدة: المطلب األول

 :لتانوفيه مسأ

 .المعنى اإلفرادي: المسألة األولى

 .المعنى اإلجمالي: المسألة الثانية

 .ألفاظ القاعدة: المطلب الثاني

 .موقف الفقهاء من القاعدة، وأدلتها: المبحث الثاني

 :وفيه مطلبان

 .موقف الفقهاء من القاعدة: المطلب األول

 .أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 .اعدةشروط الق: المبحث الثالث

 .تطبيقات القاعدة: المبحث الرابع

 .ما يظن استثناؤه من القاعدة: المبحث الخامس



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  واألربعون شوال 
 

  .الخاتمة

وقد سرت في دراسة هذا المخطط على المنهج المعتمد لـدى البـاحثين، ومـن أبـرز                 
 :عناصره
 . استقراء مصادر المسألة ومراجعها-١

 . االعتماد على المصادر األصيلة-٢

 . وآرائهم لكتبهم مباشرة إال إذا تعذر ذلك عزو نصوص العلماء-٣

 . عزو اآليات القرآنية، ببيان اسم السورة ورقم اآلية-٤

 تخــريج األحاديــث واآلثــار الــواردة فــي صــلب البحــث، فــإن كــان الحــديث أو األثــر فــي -٥

الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، وإال خرجته من مصادر معتمدة، مـع ذكـر               

 . الحديث فيهما قاله أهل

 . بيان معاني األلفاظ الغريبة من مصادرها المعتبرة-٦

 الترجمة لألعالم غير المشهورين، وأما ما ظهر للباحث شهرته فقد تم االكتفاء             -٧

 . ببيان تاريخ وفاته

 االكتفاء بذكر المعلومـات المتعلقـة بالمـصادر فـي القائمـة الخاصـة بهـا فـي نهايـة                     -٨

 .الدراسة

ــه       هــذا، وأســأل ا  ــا مــن أصــحاب اليمــين، إن ــا، وأن يجعلن ــا بمــا علمن هللا الكــريم أن ينفعن

 .سميع مجيب، وصلى وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين

 

@      @      @ 

 

 



 

 
١٦٨

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداهللا بن سعد آل مغيرة

 المبحث األول
 معنى القاعدة، وألفاظها 

 :وفيه مطلبان

 .معنى القاعدة: المطلب األول
 :وفيه مسألتان

 .المعنى اإلفرادي: ألولى     المسألة ا
ــى خمــسة ألفــاظ    ــامن"، و"قاعــدة:"تــشتمل القاعــدة عل ــزيين"، و"التكــريم"، و"التي ، "الت

 ".االستحباب"و

 :معنى القاعدة
اسم فاعل من قعد، من باب دخل، وجمعهـا قواعـد، ومـادة القـاف            : القاعدة في اللغة  

: أصـل األسِّ، والقواعـد    : دهوالعين والدال تدل على جملة من المعاني، أقربها لما نحـن بـصد            

خــشبات أربــع معترضــة فــي أســفله   : إساســه، وقواعــد الهــودج : اإلســاس، وقواعــد البيــت 

 .)١(تركب عيدان الهودج فيها

قضية كلية يتعرف   "أنها  : وأما في االصطالح، فقد عُرفت بعدة تعريفات، من أحسنها        

 .)٢("منها أحكام جزئياتها

ــى أن الم   ــام، وال يخفـ ــذا تعريـــفٌ عـ ــصود وهـ ــا -قـ ــد   - هنـ ــزاد قيـ ــة، فيـ ــدة الفقهيـ  القاعـ

قضية فقهيـة كليـة يتعـرف منهـا أحكـام      : "ليخرج ما عداها من القواعد، فيقال " الفقهية"

 ".جزئياتها

                                     
  .١٩٤:، والمصباح المنير ص٣/٣٦١، ولسان العرب ٢٥٧: ، ومختار الصحاح ص٥/١٠٩مقاييس اللغة : انظر)  ١(

التوضـيح لمـتن التنقـيح    :  ، وراجـع أيـضا  ٣٢، ١/٣١شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار       )  ٢(
ــى التوضــيح   ١٩٥: ، والمــصباح المنيــر ص ١/٣٤ ، ١/١١، واألشــباه والنظــائر البــن الــسبكي    ١/٣٥، والتلــويح عل

  .١/١٥حه التيسير ، والتحرير لكمال الدين بن الهمام بشر١٨٥: والتعريفات للجرجاني ص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  واألربعون شوال 
 

 :معنى التيامن
من يامن، ومادة اليـاء والمـيم والنـون تـستعمل فـي معـانٍ ترجـع إلـى                   : التيامن في اللغة  

 .)١()ـه٣٩٥ت( ابن فارس أصل واحد، وهو اليد اليمنى، كما ذكره

ــن    : فــاليمين ــامَن وأيْمَ ــامَن فــالنٌ وتي ــره، وي إذا أخــذ جهــة اليمــين،   : يمــين اإلنــسان وغي

الحلِف، ألنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينـه علـى يمـين صـاحبه،                 : واليمين

، ألنـه يلـي يمـين     البلـد المعـروف   : الموت، ألنه يوسَّد يمينه إذا مات في قبـره، والـيَمَن          : والتيمّن

القوة، والبركة، ألن اليد اليمنى أقوى مـن اليـسرى،          : يمين الشمس، واليمين  : الكعبة، وقيل 

 .)٢(ولتفاؤلهم بها

البـداءة بـاليمين مـن      : وأما في االصطالح فمعناه قريب من المعنى اللغـوي، فيريـدون بـه            

عمال اليمـين فـي    بدن اإلنسان كيده اليمنـى فـي الوضـوء، وشـقه األيمـن فـي الغـسل، واسـت                  

األشياء التي يليق أن تزاول بـاليمين، واألخـذ بجهـة اليمـين، كمـا فـي االنـصراف فـي الـصالة،               

 .)٣(وإيثار اليمين على الشمال ولو بتأخير البداءة بها، كما في تأخير نزعها من الخف

 :معنى التكريم

لــراء والمــيم   ، ومــادة الكــاف وا  )٤(مــصدر كرَّمــه يكرِّمــه تكريمــاً    : التكــريم فــي اللغــة   

شـرفٌ فـي الـشيء نفـسه، أو شـرفٌ فـي خلـق              : أشـهرهما : تستعمل في معنيـين رئيـسين     

                                     
  .٦/١٥٨مقاييس اللغة : انظر)  ١(

  .٢٦١:، والمصباح المنير ص٤٦٤ -١٣/٤٥٩، ولسان العرب ١٥٩، ٦/١٥٨مقاييس اللغة : انظر)  ٢(

، وشــرح ٩٣: ، وإحكــام األحكــام شــرح عمــدة األحكــام ص٣/١٦٠شــرح صــحيح مــسلم للنــووي : انظــر)  ٣(
ــاري  ٣١ ،٣/٣٠، وعمــدة القــاري  ٣٤٢، ٤/٣٤١اإللمــام  ، والمطلــع علــى ألفــاظ المقنــع   ٦٢٣، ١/٣٢٤، وفــتح الب

، ٨/١٣٣، وحاشــية الــسندي علــى ســنن النــسائي  ١/٤٢٩، وإرشــاد الــساري ٣٨/٣٠، وذخيــرة العقبــى ١/٣١
  .١/١٠٥وسبل السالم 

  .٢٠٣: المصباح المنير ص: انظر)  ٤(



 

 
١٧٠

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداهللا بن سعد آل مغيرة

الجــامع ألنــواع الخيــر والــشرف والفــضائل، وعلــى رأســها الجــود    : ، فــالكريم)١(مــن األخــالق

أعظمتــه ونزهتــه، وتكــرَّم الرجــل : نفائــسها، وأكرمــتُ الرجــل: والــصفح، وكــرائم األمــوال

 .)٢(تنزَّه عنه: عن الشيء

وأما في االصطالح، أي معناه في القاعدة، فهو أعـم مـن المعنـى اللغـوي، حيـث يـراد بـه                      

كــل مــا فيــه تنزيــهٌ وتعظــيم، أو نفــعٌ أخــروي أو دنيــوي، كمــا فــي األعمــال الــصالحة، واآلداب،  

 .)٣(والتوقي من اآلفات واألقذار

 :معنى التزيين
ومـادة الـزاء واليـاء والنـون تـدل علـى حـسن          مصدر زيَّنـه يزيِّنـه تزيينـاً،        : التزيين في اللغة  

ــة  : الــشيء وتحــسينه، فــالزَّيْن   ــشَّيْن، والزين ــه،     : خــالف ال ــزيَّن ب اســمٌ جــامع لكــل شــيء يُت

العيــد، وفــي : مقــذَّذ الــشعر، ويــوم الزينــة: حــسنت وبهجــت، ورجــل مــزيَّن: وتزينــت األرض

 .)٥(آن بحسن الصوتزيِّنوا قراءتكم القر:  أي)٤("زيِّنوا القرآن بأصواتكم" الحديث

                                     
  .١٧٢، ٥/١٧١مقاييس اللغة : انظر)  ١(

   .٥١٤ -١٢/٥١٠، ولسان العرب ١٧٢، ٥/١٧١مقاييس اللغة : انظر) ٢(

،وشــرح اإللمــام  ٣/١٦٠، وشــرح صــحيح مــسلم للنــووي   ٣/٥٠٦المــسالك فــي شــرح موطــأ مالــك   : انظــر)  ٣(
،  ٦/٦١٦، وإكمـال المعلـم بفوائـد مـسلم     ٣٢٥، ١/٣٢٤، وفـتح البـاري    ٨/١٣٣، وطرح التثريـب     ٣٥٠،  ٤/٣٤٩

 . ١٧٨، ١٠/١٧٧والبدر التمام 

والبخـاري فــي  ) ١٨٤٩٤( أخرجـه أحمـد فــي مـسنده بــرقم    - رضـي اهللا عنــه  -اء بـن عــازب  مـن حـديث البــر  )  ٤(
) ٨٧٣٧(وابـن أبـي شـيبة فـي مـصنفه بـرقم         ) ١٤٦٨(وأبـو داوود فـي سـننه بـرقم          ) ١/٦٨(خلق أفعال العباد    

وابــن حبــان فــي صــحيحه بــرقم  ) ١٠٨٩(والنــسائي فــي الكبــرى بــرقم  ) ١٣٤٢(وابــن ماجــه فــي ســننه بــرقم  
والحاكم فـي المـستدرك   ) ٣٨٣٠(والدارمي في سننه برقم    ) ١٥٥١(بن خزيمة في صحيحه برقم      وا) ٧٤٩(

 ) .٢٠٩٨(برقم 
 .صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم واأللباني، وحسنه ابن حجر : والحديث

  .٢/١٧٥، وصحيح الترغيب والترهيب ٥/٣٧٧تغليق التعليق : انظر

  .٢٠٢، ١٣/٢٠١، ولسان العرب ١٠٠: لمصباح المنير ص، وا٤٢، ٣/٤١مقاييس اللغة : انظر)  ٥(
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أنــه اســتعمل فــي : وأمــا معنــاه فــي االصــطالح، أي معنــاه فــي القاعــدة، فكــذلك، بمعنــى 

 .معناه اللغوي، فهو اسم لكل ما يعمله المرء لتحسين ظاهره وتجميله

 :معنى االستحباب
نقــيض : اســتفعالٌ مــن أحَــبَّ، فهــو محــبٌ، واســتحبه كأحبــه، والحُــبُّ      : االســتحباب

 .)١(البغض

 .)٢("طلب الفعل ال مع الجزم: "في االصطالح فهووأما 

 .)٣("ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم: "والمستحب هو

 .المعنى اإلجمالي: المسألة الثانية
اسـتحباب البـداءة بـاليمين فـي كـل األعمـال التـي تـدخل فـي           : أن قاعدة الـشريعة هـي     

س، والوضــــوء، ودخــــول بـــاب التكــــريم والتــــشريف والتــــزيين، كاألكـــل، والــــشرب، واللــــب  

 .المسجد، والمصافحة

ومفهــوم ذلــك عــدم اســتحباب البــداءة بــاليمين فــي كــل مــا هــو ضــد الــسابق، كخلــع  

 .النعل، ودخول الخالء، واالستنجاء

 .وعدم استحباب ذلك قد يستلزم استحباب البداءة بالشمال 

 .ألفاظ القاعدة: المطلب الثاني
ــة،    هــذه القاعــدة ليــست مــن القواعــد المعهــود      بحثهــا فــي مــصنفات القواعــد الفقهي

 .ولكن مضمونها بألفاظٍ مختلفة مشهورٌ في المصنفات الحديثية والفقهية

                                     
  .١/٢٨٩، ولسان العرب ٤٥: المصباح المنير ص: انظر)  ١(

  .٢/٨٦بيان المختصر )  ٢(

، ونهايـة   ١/١٦٢العـدة   : ، وانظـر تعريفـات أخـرى فـي          ٢٩٩: الوجيز في أصول الفقـه لعبـد الكـريم زيـدان ص           )  ٣(
، وشـرح الكوكـب     ٣٧٨،  ١/٣٧٧، والبحـر المحـيط      ٣٥٤،  ١/٣٥٣، وشرح مختصر الروضـة      ٢/٦٣٥الوصول  

  .١/١٢٦،  وحاشية العطار على شرح المحلي ١/٤٠٢المنير 
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 :ومن أشهر هذه األلفاظ

التيامن من مندوب اهللا في الـشرع وسـائر وجـوه           ) :"ـه٤٢٢ت(قول القاضي عبدالوهاب    

 .)١("القرب

ــال   ــامن فـــي األكـــل والـــشرب وجم ) :"ـهـــ٤٤٩ت(وقـــول ابـــن بطـ ــياء مـــن  التيـ يـــع األشـ

 .)٢("السنن

 . )٣("التيامن مستحب في كثير من األشياء) :"ـه٤٥٨ت(وقول القاضي أبي يعلى 

 .)٤("التيامن مشروع) :"ـه٤٧٤ت(وقال الباجي 

 .)٥(أن من أصول الشرع استحباب التيامن): ـه٥٣٦ت(وذكر المازري 

ع فــي أبــواب التيــامن، وهــو مــشرو :"بلفــظ) ـهــ٥٤٣ت(     وذكرهــا أبــو بكــر بــن العربــي   

 .)٦("الشريعة كلها

 .)٧(بسنية التيامن في األمور الشرعية: القول) ـه٥٤٤ت(وأطلق القاضي عياض 

هـذه قاعـدة مـستمرة فـي الـشرع، وهـي أن مـا كـان مـن بـاب             ) :"ـهـ ٦٣١ت(وقال النووي   

وغيــر ذلــك ممــا هــو فــي معنــاه   ...التكــريم والتــشريف، كلــبس الثــوب والــسروايل والخــف  

ومـا أشـبه   ..ه، وأما ما كان بضده كدخول الخالء والخروج من المـسجد يستحب التيامن في  

  .)٨("ذلك فيستحب التياسر فيه

                                     
  .١/٢٨٠المعونة )  ١(

  .٦/٧٤شرح صحيح البخاري )  ٢(

  .٢/٥٣٣التعليقة الكبيرة في مسائل الخالف )  ٣(

  .١/٢٤٢المنتقى شرح الموطأ )  ٤(

  .٣/١١٥المعلم بفوائد مسلم " ول الشرع من استحباب التيامنهذا مطابق ألص:" ..ولفظه)  ٥(

  .٣/٥٠٦المسالك في شرح موطأ مالك )  ٦(

  .٦/٦١٦إكمال المعلم " على ما تقدم من سنة التيامن في األمور الشرعية واالعتيادية:"...ولفظه)  ٧(

  .٣/١٦٠شرح صحيح مسلم )  ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  واألربعون شوال 
 

يـستحب تقـديم اليمـين فـي كـل مـا هـو مـن بـاب                :"- رحمه اهللا فـي المجمـوع        -وقال  

 .)١(.."ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كاالمتخاط واالستنجاء..التكريم كالوضوء 

 .)٢( قاعدةوسمى هذا الحكم الكلي

 .)٣(واشتهرت مقالة النووي هذه عند من أتى بعده، فحكوها عنه على وجه التسليم

اســـتقرت قواعـــد الـــشريعة علـــى أن  ) :"..ـهـــ٧٢٨ت(وقـــال شـــيخ اإلســـالم بـــن تيميـــة  

األفعــال التــي تــشترك فيهــا اليمنــى واليــسرى تقــدم اليمنــى إذا كانــت مــن بــاب الكرامــة،        

: والذي يختص بأحدهما  ..ي ضد ذلك، كدخول الخالء    وتقدم اليسرى ف  ..كالوضوء والغسل 

وإن كــان ضــد ذلــك كــان    ..إن كــان مــن بــاب الكرامــة كــان بــاليمين، كاألكــل والــشرب       

 .)٤(.."باليسرى كاالستجمار

، وقــول  )٥("اســتحباب التيــامن فــي كــل شــيء):"ـهــ٨٥٥ت(قــول العينــي : ومــن ألفاظهــا

 .)٦("ءالتيامن سنة في جميع األشيا) : "ـه١٢٥٥ت(الشوكاني 

ــاظ، كــــــ      ــأخرين بألفـ ــن المتـ ــة مـ ــد جماعـ ــدها عنـ ــضاً نجـ ــداءة   : " وأيـ ــشرع البـ ــرف الـ عـ

ومـا  ..أن ما كان من باب التشريف والتكـريم ينـدب التيـامن بـه         : قاعدة الشرع " و )٧("باليمين

                                     
  .١/٢١٣المجموع شرح المهذب )  ١(

 .المصدر السابق، الصحيفة نفسها : انظر)  ٢(

، وشـرح الطيبـي علـى مـشكاة     ٣٢، ٣/٣١، وعمدة القـاري  ١/٣٢٥، وفتح الباري  ٤/٣٥٠شرح اإللمام   : انظر)  ٣(
، وكوثر المعـاني الـدراري فـي كـشف خبايـا            ١/٢٢٦، والبدر التمام    ١/٣٠٤، وفيض القدير    ٣/٧٩٧المصابيح  

  ٤/٣٨٠صحيح البخاري 

  .١٠٩، ٢١/١٠٨ مجموع الفتاوى)  ٤(

  .٣/٢٩عمدة القاري )  ٥(

  .١/١٧١نيل األوطار )  ٦(

 .١/١١٢رد المحتار على الدر المختار)  ٧(
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 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب
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أن الـشريف ينـدب التيـامن فيـه والخـسيس           : القاعـدة "..  و )١("كان بـضده ينـدب فيـه التياسـر        

يستحب االبتداء باليمين في كل     "، و )٣("التيامن يطلب فيما له شرف    " و )٢("يندب التياسر فيه  

 .)٤("أفعال الخير

 يحـب التيـامن فـي شـأنه كلـه      - صـلى اهللا عليـه وسـلم    -وأما تعليل الحكم بـأن النبـي        

 .)٥(فكثير جداً

وكما هو ظاهر يوجد اختالفٌ بيِّن في هذه األلفـاظ، والمـؤثر منهـا فـي التقعيـد الفقهـي            

 : ألفاظ أو ثالثة مواضعثالثة

، ومعلـــوم أن لفـــظ "االســـتحباب"و" النـــدب"، ويقابلـــه لفـــظ "المـــشروعية"لفـــظ : األول

 .يشمل الواجب والمستحب، وقد يراد به معنى االستحباب خاصة" المشروع"

، ألنـــه أبعـــد عـــن "االســـتحباب"أو " النـــدب" اســـتعمال لفـــظ - فـــي نظـــري -واألحـــسن 

ى مقاصـد الفقهـاء مـن التقعيـد الفقهـي، وإلـى سـمتهم فـي                 االشتراك واإلجمال، وأقـرب إلـ     

 .صياغة األحكام الشرعية من حيث تعيين المراد بألفاظ محكمة وغير متشابهة

ــر تطبيقــات القاعــدة فــي كتــب الفقهــاء، وكــذلك هــو األشــبه          ــه المطــابق ألكث ثــم إن

تـيمن، وفـي    كـان صـلى اهللا عليـه وسـلم يحـب ال           :" بالرواية التي هي أصل هذه القاعـدة، وهـي        

                                     
  .١/١٤١شرح الزرقاني على مختصر خليل )  ١(

  .١/١٠١منح الجليل )  ٢(

  .١/٢٦٩حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح )  ٣(

  .١/٣٩٨مواهب الجليل )  ٤(

،   ١/٣٥، والهدايـة شـرح البدايـة    ٢/٧٥، وبحـر المـذهب للرويـاني    ١٩٣، ٢/١٤٩الحـاوي الكبيـر   : - مثالً -انظر  )  ٥(
، والالمــع الــصحيح بــشرح  ١/٢٤٨ ، وكفايــة النبيــه فــي شــرح التنبيــه البــن الرفعــة   ٥/٣٠٣، ١/١٣٦والمغنــي 

ــاع  ١/٣٥، وفــتح القــدير البــن الهمــام    ٢/٣٦٤الجــامع الــصحيح للبرمــاوي    ، ٣٢٦، ١/٧٣،١٢٧، وكــشاف القن
 .١/٥٨٥ودقائق أولي النهى لشرح منتهى اإلرادات 
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، فــإن داللــة المحبــة واإلعجــاب علــى النــدب أظهــر منهــا علــى الوجــوب، أو     )١(.."لفــظٍ  يعجبــه

 .هما يستلزمان الندب دون الوجوب: بمعنى آخر

مجال التيامن، فنجد من يستعمل الصياغة العامة، أي أنه في كل شـيء، ونجـد              : الثاني

 .تشريفمن يقصره على باب األعمال التي من جنس التكريم وال

والمـــسلك الثـــاني أحـــسن، ألنـــه المطـــابق للتفريـــع الفقهـــي للقاعـــدة، فلـــيس التيـــامن 

مــشروعاً فــي كــل شــيء، وعليــه ســتندر الفــروع المــستثناة أو تقــل، بخــالف مــا لــو اتخــذنا      

 .المسلك األول

التــصريح بمفهــوم القاعــدة، وأعنــي مفهــوم المخالفــة، وهــو عــدم مــشروعية   : الثالــث

المستقذرة، أو استحباب التياسر فيها، فنجد مَـن يـصرح بـه، ونجـد مَـن      التيامن في األعمال   

ال يــصنع ذلــك، وتركــه أولــى، ألنــه أدعــى إلــى اإليجــاز فــي األلفــاظ، وهــو محمــود فــي التقعيــد،      

 .وأشبه بظاهر الروايات التي هي أصل القاعدة، فإنها لم تصرح بالمفهوم

 . العلموعلى كل حالٍ، فمفهوم المخالفة حجة عند أكثر أهل

ثم إن التياسر في محله ليس مقصوداً لذاته، وإنمـا ألجـل كرامـة اليمـين، فهـو مقـصود                    

 .تبعاً، ال باألصالة

@      @      @ 

                                        

 

 

                                     
 .سيأتي تخريجه في أدلة القاعدة )  ١(



 

 
١٧٦
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 المبحث الثاني
 موقف الفقهاء من القاعدة، وأدلتها

 :وفيه مطلبان

 .اعدةموقف الفقهاء من الق: المطلب األول
 وهــو اســتحباب التيــامن فــي كــل مــا كــان مــن بــاب التكــريم  -إن هــذا الحكــم الكلــي 

إنهــا مــن القواعــد :  مــن األحكــام المتفــق عليهــا، فهــذه القاعــدة يمكــن القــول  -والتــزيين 

 .االتفاقية

 :ومستند هذا اإلطالق أمور
 مشروع فـي  التيامن، وهو:"..حكى االتفاق على ذلك أبو بكر بن العربي في قوله  : أولها

اتفـق العلمـاء أنـه      :" ، وكـذلك بـدر الـدين العينـي حيـث يقـول            )١("آداب الشريعة كلها باتفـاق    

ويـستحب تقـديم اليـسار فـي ضـد      ..يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من بـاب التكـريم     

وأجمعـوا علـى أن رسـول اهللا صـلى اهللا          :"..، ويفهم من كالم ابن عبـد البـر فـي قولـه            )٢("ذلك

كذلك كان يتوضأ، وكان عليه السالم يحب التيـامن فـي أمـره كلـه، كمـا فـي          عليه وسلم     

 .)٣("طهوره وغسله وغير ذلك من أموره

وصَفَ جماعةٌ مـن أهـل العلـم هـذا الحكـم بمـا ينبـئ إلـى أنـه أمـر مـسلَّم ال تـردد               : الثاني

 . )٦("من أصولها"، أو بأنه )٥("عرفها"، أو)٤("قاعدة الشريعة"بأنه : فيه، كقولهم

                                     
  .٣/٥٠٦المسالك في شرح موطأ مالك )  ١(

  .١/٢٤٨البناية شرح الهداية )  ٢(

  .١/١٢٨االستذكار البن عبد البر )  ٣(

ــاوى  ٣/١٦٠شــرح صــحيح مــسلم للنــووي   : انظــر)  ٤( ، وشــرح الزرقــاني علــى مختــصر            ٢١/١٠٨ ، ومجمــوع الفت
  . ١/١٠١، ومنح الجليل ١/١٤١خليل 

  .١/١١٢رد المحتار على الدر المختار : انظر)  ٥(

  .٣/١١٥المعلم بفوائد مسلم : انظر)  ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  واألربعون شوال 
 

حيث ورد فيـه جملـة مـن النـصوص التـي      " ألفاظ القاعدة"ما تقدم لنا في مطلب      : الثالث

أُطلق فيها القول بمشروعية التيـامن فـي الـشريعة، وهـي نقـوالت متنوعـة تمثـل المـذاهب                    

 .الفقهية األربعة، وأهل الحديث

هـاء  عدم نقل خالف في هذا الحكم، فإنه بتتبـع أهـم مـوارد القاعـدة عنـد الفق              : الرابع

 .وشرَّاح الحديث ال نجد شيئاً من ذلك

 . إنه ال يعلم في القاعدة خالفاً: إذا تقرر ذلك ساغ لقائل أن يقول

 .أدلة القاعدة: المطلب الثاني
 :يدل على هذه القاعدة األدلة التالية

ــدليل األول كــان صــلى اهللا عليــه وســلم   : " قالــت- رضــي اهللا عنهــا  - عــن عائــشة  :ال

) ه٢٥٦ت(أخرجـــه البخـــاري " تنعلـــه وترجلـــه وطهـــوره فـــي شـــأنه كلـــهيعجبـــه التـــيمن فـــي 

 .)٣(واألكثر على إسقاطها" وشأنه كله" بإثبات الواو، أي )٢(، وفي رواية أبي الوقت)١(وغيره

طهـوره وترجلـه   : كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله     :"وفي لفظٍ عند البخاري   

 .)٤("وتنعله

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يحب التـيمن فـي           كان رس :"بلفظ) ـه٢٦١ت(وعند مسلم   

 .)٥("شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره

                                     
) ٥٨٥٤) (٥٣٨٠) (٤٢٦) (١٦٨( أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه بـرقم      - رضي اهللا عنهـا    -من حديث عائشة    )  ١(

)٥٩٢٦. ( 
عبد األول بن عيـسى بـن شـعيب الـسجزي الهـروي، أبـو الوقـت، المـسند، أحـد رواة صـحيح البخـاري،                    : هو)  ٢(

 .ه ٥٥٣ سنة - رحمه اهللا -كان شيخاً صالحاً، كثير العبادة والذكر، صبوراً على القراءة، توفي 
البدايـــة والنهايـــة ، و٣/٢٠ ، والعبـــر فـــي خبـــر مـــن غبـــر ١٢٧، ١/٢٥المنـــتظم فـــي تـــاريخ الملـــوك واألمـــم  : انظـــر
١٦/٣٨٦. 

  .١/٣٢٤فتح الباري : انظر)  ٣(
 ) .٤٢٦( برقم - رضي اهللا عنها -من حديث عائشة )  ٤(
 ) .٢٦٨( أخرجه مسلم في صحيحه برقم - رضي اهللا عنها -من حديث عائشة )  ٥(



 

 
١٧٨

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداهللا بن سعد آل مغيرة

كــان يحــب التــيمن مــا اســتطاع فــي شــأنه كلــه فــي  :"بلفــظ) ـهــ٢٧٥ت (وعنــد أبــي داود 

 .)١("طهوره وترجله ونعله

كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يحـب التـيمن،             :"بلفظ) ـه٣٠٣ت(وعند النسائي   

 .)٢("ويعطي بيمينه، ويحب التيمن في جميع أمورهيأخذ بيمينه، 

كان يحب التيامن في كل شـيء حتـى فـي الترجـل           :"بلفظ) ـه٣٥٤ت(وعند ابن حبان    

 .)٣("واالنتعال

أن الحــديث يــدل علــى اســتحباب التيــامن فــي شــأن المــسلم كلــه، فــإن  : ووجــه الداللــة

ب يـدل علـى االسـتحباب،       يدل على التعميم، والمحبـة واإلعجـا      " في شأنه كله  :"قول الراوي 

والراوي وهو عائشة علمت بحبه صلى اهللا عليه وسـلم للتيـامن إمـا بإخبـاره لهـا ذلـك، وإمـا                      

 .)٤(بالقرائن

 :وهذا االستدالل يمكن مناقشته من وجوه
ــه األول ــريم        : الوجـ ــاب التكـ ــن بـ ــان مـ ــا كـ ــل مـ ــي كـ ــامن فـ ــشروعية التيـ ــسلم بمـ ال يـ

في الحديث من التنعل والترجل والطهور، وذلـك  والتشريف، وإنما هو مقصورٌ على ما ذُكر        

ألن المعــوَّل عليــه فــي هــذا البــاب ألفــاظ الــصحيحين، ولــيس فيهــا مــا يقتــضي العمــوم، فــإن    

ــ  " في شأنه كله  "قوله ال بالتيمن، أي يعجبه في شأنه كله التيمن        " يحب"و  " يعجبه" متعلق  بــ

 حــضراً، وال فــي فراغــه وال شــغله، فــي تنعلــه وترجلــه وطهــوره، أي فــال يتــرك ذلــك ســفراً وال

 .)٥(ونحو ذلك

                                     
 ).٤١٤٠( أخرجه في سننه برقم - رضي اهللا عنها -من حديث عائشة )  ١(

 ) .٥٠٥٩( أخرجه النسائي في سننه الصغرى برقم - رضي اهللا عنها -ة من حديث عائش)  ٢(

 ) .٥٤٥٦( أخرجه في صحيحه برقم - رضي اهللا عنها -من حديث عائشة )  ٣(

  . ١/٣٢٤فتح الباري : انظر)  ٤(

  .١/٣٢٤فتح الباري : انظر)  ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  واألربعون شوال 
 

 :وهذا االعتراض يجاب عنه من وجهين
" وفــي شــأنه كلــه  :"  أن العمــوم اللفظــي فــي الحــديث ثابــت، ففــي روايــة أبــي الوقــت   -١

ــواو، وهــي التــي اعتمــدها صــاحب عمــدة األحكــام     ــالتيمن، أي  )١(بإثبــات ال ، فيكــون التعلــق ب

 . )٢(يعجبه التيمن في     شأنه كله

 .وأيضا هو ثابت كما تقدم في لفظ النسائي، وابن حبان

 يسلَّم عـدم العمـوم اللفظـي، لكـن العمـوم ثابـت عـن طريـق المعنـى، فـإن األمـور                        -٢

العادية في معنى التنعل، وفي معنى الترجل سائر ضروب التزيِّن، والطهور تنبيهٌ على أبواب              

كــالتعميم بطريــق القيــاس، وأنــسب  العبــادة، ونحــو ذلــك مــن مــسالك العمــوم المعنــوي،   

، ويكــون الوصــف الــشبهي موضــوع القاعــدة، وهــو      )٣(أنواعــه لهــذا الموضــع قيــاس الــشبه    

 . األعمال من باب التكريم والتشريف

وعلى كل حالٍ، فإن إثبات العموم في الحديث هو ما عليه عامـة أهـل العلـم، حتـى إن                    

:   فهـم العمـوم، فبـوَّب علـى الحـديث          قـد    - وهو مـن فقهـاء أهـل الحـديث           -اإلمام البخاري   

 . )٥("التيمن في دخول المسجد وغيره" وباب )٤("باب التيمن في األكل وغيره"

                                     
  .٩٣: ام األحكام صعمدة األحكام بشرحه إحك: انظر) ه٦٠٠ت(الحافظ عبد الغني المقدسي )  ١(

  .١/٣٢٤فتح الباري : انظر)  ٢(

هـو الوصـف الـذي ال يظهـر         : والوصف الشبهي " الجمع بين األصل والفرع بوصف شبهي     : "قياس الشبه هو  )  ٣(
اهــ هـذا تعريـف     .فيه مناسبة بعـد البحـث التـام ولكـن ألـف مـن الـشارع االلتفـات إليـه فـي بعـض األحكـام                         

 .أنه الوصف الذي يوهم االشتمال على المعنى المناسب وإن لم نطلع على عينهب: اآلمدي، وعرَّفه الغزالي
، ومختـــصر ابـــن الحاجـــب بـــشرحه رفـــع الحاجـــب ٤/٢٤٣٨، واإلحكـــام لآلمـــدي ٣/٦٤٢المستـــصفى : انظـــر
: ، ومفتـاح الوصـول ص     ٣/٤٢٧، وشـرح مختـصر الروضـة        ٣٩٦،  ٦/٣٩٥، والكاشف عن المحصول     ٣/٣٢٥
 .٣٤٢٦ -٧/٣٤٢٠، والتحبير شرح التحرير ٢٣٢ -٥/٢٣٠، والبحر المحيط ١٥١

 ) .٥(باب ) ٧٠(كتاب األطعمة )  ٤(

 ).٤٧(باب ) ٨(كتاب الصالة )  ٥(



 

 
١٨٠

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداهللا بن سعد آل مغيرة

 يـسلَّم داللـة الحـديث علـى مـشروعية التيـامن، لكـن داللتـه عامـة لكـل                      :الوجه الثاني 

شــيء، والقاعــدة قــصرت المــشروعية علــى نــوع معــين، وهــو مــا كــان مــن بــاب التكــريم         

 .والتزيين

 :وهذا االعتراض يجاب من وجهين
 أنــه عــام مخــصوص، خــرج منــه مــا لــيس مــن بــاب التكــريم بــدليل، كمــا فــي دخــول   -١

 .)١(الخالء، والخروج من المسجد

ما كان مقصوداً، وما يستحب فيـه التياسـر         " شأنه كله :" أن حقيقة الشأن في قوله     -٢

 .)٢(ودةليس من األفعال المقصودة، بل هي إما تروك، وإما غير مقص

أتانا رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم    :  قال- رضي اهللا عنه - عن أنس  :الدليل الثاني 

في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنـا لـه شـاة لنـا، ثـم شـبته مـن مـاء بئرنـا هـذه، فأعطيتـه، وأبـو                            

هذا أبو بكر، فـأعطى  : بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر      

. فهــي ســنة فهــي ســنة: األيمنــون األيمنــون، أال فيمِّنــوا، قــال أنــس: فــضله، ثــم قــالاألعرابــي 

 .)٣("ثالث مرات

 أنه صلى اهللا عليه وسلم بيَّن أن األيمن يقدَّم ثم أكده بإعادته، ثـم أمـر    :ووجه الداللة 

 .)٤(بحذف المفعول للداللة على التعميم في جميع األشياء" أال فيمِّنوا" بالتيامن في قوله

بما أورد على الحديث السابق، أي بمنع العموم فـي  : وهذا االستدالل يمكن أن يناقش    

الحديث، ألنه محمول على سببه، وهو تقديم األيمن في مناولـة الـشراب، ثـم إن الـدعوى أن          

 .الحديث عام، وحكم القاعدة خاص بنوع معين من األعمال

                                     
  .١/٣٢٤، وفتح الباري ٩٣:إحكام األحكام شرح عمدة األحكام ص: انظر)  ١(

 .١/٣٢٤فتح الباري : انظر)  ٢(

 ) .٢٠٢٩(لم في صحيحه برقم ومس) ٢٥٧١(أخرجه البخاري في صحيحه برقم : متفق عليه)  ٣(

  .٥/٢٣٩فتح الباري : انظر)  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٨١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  واألربعون شوال 
 

، ثم إن ذكر النبـي صـلى اهللا         بأن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب      : ويجاب عنه 

 .عليه وسلم للعموم بعد ذكره الخاص أمارة على إرادة العموم

 .وأما الثاني فيجاب عنه بما تقدم، وهو أن العموم في الحديث مخصوص بدليل

 : مجموعة من األحاديث تأمر بالتيامن في مواضع معينة، منها:الدليل الثالث     

إذا : قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم:"  قــال-ه  رضــي اهللا عنــ- عــن أبــي هريــرة .أ

 .)١("لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم

قال النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم لهـن فـي      :"  قالت- رضي اهللا عنها - عن أم عطية    .ب

 .)٢("ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها: غسل ابنته

سول اهللا يحب التيامن، يأخـذ بيمينـه        كان ر :"  قالت - رضي اهللا عنها     - عن عائشة    .ج

 .)٣(الحديث.."ويعطي بيمينه

كانـت يـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم              :"  قالت - رضي اهللا عنها     - عن عائشة    .د

 . )٤("اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخالئه، وما كان من أذى

                                     
والترمــذي فــي ســننه ) ٨٦٥٣( أخرجــه أحمــد فــي مــسنده بــرقم  - رضــي اهللا عنــه -مــن حــديث أبــي هريــرة )  ١(

وابـن حبـان فـي صـحيحه     ) ٤٠٢(وابـن ماجـه فـي سـننه بـرقم      ) ٤١٤١(وأبو داود في سننه برقم  ) ١٧٦٦(برقم  
 ) .١٧٨(ة في صحيحه برقم وابن خزيم) ١٠٩٠(برقم 
: انظــر. ابــن حبــان وابــن خزيمــة وابــن حجــر والــسيوطي وأحمــد شــاكر واأللبــاني ومحققــو المــسند   : صــححه

ــة     ــد المــسانيد الثماني ــة بزوائ ــصغير ص ١١/٥٠٢المطالــب العالي ــصغير   ٥٨:، والجــامع ال ، وصــحيح الجــامع ال
  .١/١٩٨وزيادته 

، ومـسلم   ) ١٢٥٦) (١٢٥٥) (١٢٥٤) (١٢٥٣) (١٦٧: (في مواضع، منها  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه       )  ٢(
 ) .٩٣٩(في صحيحه برقم 

 .سبق تخريجه )  ٣(

، وأحمـد فـي     )١٦٣٩( أخرجه إسحاق بن راهويه فـي مـسنده بـرقم            - رضي اهللا عنها     -من حديث عائشة    )  ٤(
 ).٥٤٨(الكبرى برقم ، والبيهقي في السنن )٣٣(،  وأبو داود في سننه برقم )٢٦٢٨٣(مسنده برقم 



 

 
١٨٢

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب
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ه وسلم يجعل يمينـه  أن رسول اهللا صلى اهللا علي     :" - رضي اهللا عنها     - عن حفصة    .ـه

 .)١("لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك

مـن الـسنة إذا دخلـت المـسجد أن تبـدأ برجلـك       :"  قـال - رضـي اهللا عنـه    - عن أنـس     .و

 .)٢("اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى

، أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أتــى منــى:"  قــال- رضــي اهللا عنــه - عــن أنــس .ى

خذ، وأشار إلى جانبه األيمن : فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحالق    

 .)٣("ثم األيسر، ثم جعل يعطيه الناس

إذا :"  أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال- رضــي اهللا عنــه - عــن أبــي هريــرة .ك

اليمنى أولهما تنعل، وآخرهـا  انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن      

 .)٤("تنزع

                                                                                   
المجمـوع  : انظـر . النووي واأللبـاني، وحـسنه الـسيوطي ومحققـو المـسند بمجمـوع طرقـه        : والحديث صححه =

  .١/٣٠، وتحفة األبرار بنكت األذكار ١/٢١٢للنووي 

، وأبو داود في سننه برقم )٢٦٤٦٤( أخرجه أحمد في مسنده برقم    - رضي اهللا عنها     -من حديث حفصة    )  ١(
، والبيهقي في السنن  )٧٠٩١(، والحاكم في المستدرك برقم      )٥٢٢٧(بن حبان في صحيحه برقم      ، وا )٣٢(

  .١/٢١٢بسند جيد انظر المجموع ). ٥٤٧(الكيرى برقم 
المجمـوع  : انظـر . سـنده جيـد     : صححه ابن حبان الحاكم واأللباني ومحققو المسند، وقال النـووي         : والحديث

  .٢/٥إلى زوائد ابن حبان ، وصحيح موارد الظمآن ١/٢١٢للنووي 

، والبيهقـي فـي الــسنن   )٧٩١( أخرجـه الحـاكم فـي مـستدركه بـرقم      - رضـي اهللا عنـه   -مـن حـديث أنـس    )  ٢(
: انظـر . صحيح على شـرط مـسلم، ووافقـه الـذهبي، وصـححه األلبـاني             : قال الحاكم ). ٤٣٢٢(الكبرى برقم   

  .١/١٣١وإرواء الغليل ) ٢٤٧٨(السلسلة      الصحيحة رقم 

 ) .١٣٠٥( أخرجه مسلم في صحيحه برقم - رضي اهللا عنه -من حديث أنس )  ٣(

ومـسلم  ) ٥٨٥٦( أخرجه البخاري في صحيحه بـرقم       - رضي اهللا عنه     -متفق عليه من حديث أبي هريرة       )  ٤(
 ) .٢٠٩٧(في صحيحه برقم 
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أتانـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فـي دارنـا        :"  قـال - رضـي اهللا عنـه      - عن أنـس     .ز

هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنـا، ثـم شـبته مـن مـاء بئرنـا هـذه، فأعطيتـه، وأبـو بكـر عـن                 

ر، فأعطى األعرابـي    هذا أبو بك  : يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر         

  .)١(الحديث.."األيمنون األيمنون: فضله، ثم قال

أن هــذه األخبــار تــدل علــى مــشروعية التيــامن فــي األعمــال المــذكورة،    : ووجــه الداللــة

 .ويلحق بها ما في معناها

:  إجمــاع أهــل العلــم علــى القــول بهــذه القاعــدة، وهــو إجمــاع محقــق   :الــدليل الرابــع

ق القول بهـا جمهـرة كبيـرة مـن أهـل العلـم مـن مـذاهب مختلفـة             حكاه من يُعتدّ به، وأطل    

 .، ومستند اإلجماع ظاهرٌ ومشهور)٢(وفنون متعددة وأزمنة متفاوتة، وال يُعلم فيها مخالف

 

@      @      @ 

 

                          

                                     
 .سبق تخريجه )  ١(

 ) .بحث الثاني المطلب األول من الم..( موقف الفقهاء من القاعدة: راجع)  ٢(
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 المبحث الثالث
 شروط القاعدة

خرى ال تكـون صـادقة مـن دون قيـد           إن القواعد الفقهية شأن القواعد االستقرائية األ      " 

 .)١("وال شرط، بل ال بد من شروط وقيود معينة

وبيـان تلــك الــشروط أمــرٌ ال بــد منــه لتطبيـق القاعــدة علــى أســدِّ وجــه وأحــسنه، ولــدفع   

 .هي مستثناة منها: الطعن في كليتها، أو على األقل تقليل الصور التي يقال

ل العلـم يتعلـق بـشروط هـذه القاعـدة،           وبعد تتبع واسـتقراء لـم أقـف علـى كـالمٍ ألهـ             

 شــروطاً، بعــضها ممــا يُطلــب فــي كــل قاعــدة فقهيــة،    - هنــا -ولــذا ســأحاول أن أضــع لهــا  

 .وبعضها خاص بها، مستفادٌ من تصرفات الفقهاء عند تطبيق القاعدة

 :إنه ال بد من الشروط التالية: إذا تبين ذلك يمكن القول

 .الفعل تحقق معنى اإلكرام في : الشرط األول
، فمنـاط  "التيامن في كل ماكان من بـاب التكـريم والتـزيين مـستحب    " :تقول القاعدة 

استحباب التيامن هو الفعل المـشتمل معنـى اإلكـرام والتـزيين والتـشريف، فـال بـد إذاً مـن                     

تحقق هذا المناط في الفعل، الذي هو موضوع القاعدة، فـإذا لـم يتحقـق لـم يـشرع التيـامن               

 .حينئذ

 :كرام قد يكون ظاهراً بجالء ال تردد فيه، كما في األحوال التاليةومعنى اإل

 . أن يكون الفعل من العبادات-١

 . ما فيه نفعٌ للبدن-٢

 . ما كان من اآلداب ومحاسن األخالق والعادات-٣

 .  ما كان فيه توقياً عن اآلفات واألضرار-٤

                                     
   .١٧٦: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص) ١(
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 .وأمثلة ذلك ستأتي في المبحث التالي

تحقق معنى اإلكرام في الفعل لظهور معنى ضده، فـال يـشرع            وقد يظهر بجالء عدم     

حينئذ التيامن، بل قد يشرع ضده وهو التياسر، كما فيمـا يـستقذر منـه، وسـتأتي أمثلتـه فـي        

 .المبحث التالي

وقد يقع التـردد واالشـتباه فـي تحقـق معنـى اإلكـرام، بـسبب اجتمـاع معنـى اإلكـرام                      

 : في الحكم باستحباب التيامن، ومن أمثلتهوضده في محل واحد، وحينئذ سيقع التردد

 .هل يكون باليد اليمنى أو اليسرى؟..  االستياك-١

فهناك مـن يـرى أنـه بـاليمنى ألن الـسواك عبـادة، وإكـرامٌ للفـم، وهنـاك مـن             : اختلفوا

إن كــان المقــصود إزالــة : يــرى أنــه باليــد اليــسرى، ألنــه إزالــة مــستقذر، وفــصَّل آخــرون فقــالوا 

 . )٢(اليسار وإن كان المقصود به العبادة فباليمين فب)١(القلح

 .هل يكون باليد اليمنى أو اليسرى؟..  االستنشاق-٢

ذهب الجمهور إلى إنه باليمنى، وذهب الباقون إلى أنه باليـسرى، ألن المقـصود منـه إزالـة       

 .)٣(القذر في األنف

                                     
هو أن تكثر الصفرة علـى األسـنان وتغلـظ    : صفرة تعلو األسنان في الناس وغيرهم، وقيل     : القلح أو القالح  )  ١(

  .٢/٥٦٥لسان العرب : انظر. ثم تسود أو تخضر

 ٢١/١٠٨، ومجمـوع الفتـاوى    ٢٢٥،  ١/٢٢٤م بـن تيميـة       كتـاب الطهـارة لـشيخ اإلسـال        -شرح العمـدة    : انظر)  ٢(
، ١/٤٠٩، ومواهب الجليـل  ١/٢٧٣، واإلنصاف للمرداوي ١/٢٠٦، والبناية شرح الهداية ٦/١٨١وعمدة القاري   

  .١/١١٤، ورد المحتار على الدر المختار ١/٥٩وحاشية قليوبي وعميرة 

ــر  : انظــر)  ٣( ــدين بــن أبــي عمــر     ، والــش١/١٩٨، والمجمــوع ١/١٠٦الحــاوي الكبي ، ١/٣٢٣رح الكبيــر لــشمس ال
  .١/٣٢٣، واإلنصاف للمرداوي ١/٢١١، والبناية شرح الهداية ١/٤٦، والمحيط البرهاني ٢/٥٥وطرح التثريب 
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مهـا بمـا يخـالف    أن ال يوجد في الصورة أو الواقعة مـا يـدل علـى حك            : الشرط الثاني 
 .حكم القاعدة

يــشترط أال يوجــد فــي الفــرع مــا يــدل علــى حكمــه بمــا يخــالف مقتــضى القاعــدة، وهــو      

اســتحباب التيــامن، كــنص خــاص، أو إجمــاع، أو قاعــدة فقهيــة أخــرى، أو غيرهــا ممــا يعــده  

 .المجتهد معارضاً راجحاً

 راجحـاً فيكـون     وهذا المعارض إما أن يكون مساوياً فيـصار إلـى التـرجيح، وإمـا يكـون               

 .مقدماً على القاعدة وأدلتها

 :ومن أمثلة ما تخلف فيه هذا الشرط

 : مسح الرأس واألذنين-١
 ال يشرع فيهما التيامن، ألن صـفة وضـوءهما الـواردة فـي األخبـار كانـت المـسح دفعـة                 

 .)١(واحدة، ال تيامن فيها وال تياسر

 بـين يمينهـا وشـمالها فــي    وهـو أن هـذه األعـضاء ال تفـاوت    : وذكـر بعـضهم معنـى آخـر    

المنفعــة، بخــالف اليــدين والــرجلين ففــي يمناهمــا مــن القــوة والــصالحية لألعمــال مــا لــيس     

 .)٢(لليسرى

، وما شُرع فيـه التيـامن مـع االسـتواء فـي تلـك               )٣(وهو فرق ضعيف، إذ يرد عليه األعسر      

 .المنفعة

 .فالمعوَّل عليه هو األول

 

                                     
، وشـرح الزرقـاني علـى مختـصر خليـل      ٣٥٢، ٤/٣٤٨، وشرح اإللمـام  ١/٢١٢المجموع شرح المهذب   : انظر)  ١(

  .٢٢/١٣٠، ٣/٤ والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ،١/٣٩٨، ومواهب الجليل ٢٨، ١/٢٧

  .١/٣٩٨، ومواهب الجليل ١/٢٧شرح الزرقاني على مختصر خليل : انظر)  ٢(

  .١/٣٩٨مواهب الجليل : انظر)  ٣(
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 : البصق في المسجد النبوي-٢
عــض المتــأخرين أن يكــون جهــة اليمــين، وكرهــه علــى جهــة اليــسار، ألن النبــي   يــرى ب

 .)١(صلى اهللا عليه وسلم على يسار المصلي في مسجده

 : األكل والشرب-٣
ــل         ــي األكـ ــد فـ ــورود الوعيـ ــبٌ، لـ ــا واجـ ــامن فيهمـ ــل العلـــم أن التيـ ــة مـــن أهـ ــرى طائفـ  يـ

 .)٢(بالشمال

 . في الفرعأال يمنع مانع من تطبيق القاعدة: الشرط الثالث
أن الــصورة أو الواقعــة مــن جــنس أعمــال التكــريم والتــزيين، وال يوجــد دليــلٌ : والمعنــى

 .يبيِّن حكمها بما يخالف مقتضى القاعدة، ولكن طرأ ما يمنع من طرد القاعدة فيها

 :ومن أضرب هذه الموانع

 . انتفاء محل التيامن، كما في أقطع اليمنى من اليدين والرجلين-١

 فيمـا لـو أخـذ بالقاعـدة، كمـا فـي             )٣(لمكلف في مـشقة خارجـة عـن المعتـاد          وقوع ا  -٢

االستنزاه من البول، فإنه قد يحتاج إلى يمينـه إمـا فـي مـسك الـذكر وإمـا فـي تنـاول المـاء أو                          

 .)٤(الحجر

                                     
، وحاشــية الرشــيدي علــى نهايــة المحتــاج ٢/١٦٤حاشــية ابــن قاســم العبــادي علــى تحفــة المحتــاج  : انظــر)  ١(

٢/٦٠.  

  .٦/٣٣٤، وشرح المصابيح البن ملك ٤٣٣، ١٠/٤٣٢، وفتح الباري ١١/١١٣التمهيد البن عبدالبر : ظران)  ٢(

كــون العمــل : مــشقة مقــدور عليهــا إال أنهــا خارجــة عــن المعتــاد فــي األعمــال العاديــة، وضــابطها     : وهــي)  ٣(
 صـاحبه فـي نفـسه، أو    المكلف به يؤدي الدوام عليه إلى االنقطاع عنه، أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلـل فـي     

  .٢/١٢٣الموافقات : انظر. ماله أو حال من حاله
، ورفـع الحـرج   ١٣٦، ٢/١٢١أدلة ذلك، وأدلة نفي الحرج في الموافقـات  : انظر.. والتكليف بها منفي في الشريعة    

 . وما بعدها ٦١: في الشريعة اإلسالمية للدكتور يعقوب الباحسين ص

  .١/٤٣١، ومنحة الباري بشرح صحيح البخاري ١/١٨٣ الترمذي النفح الشذي شرح جامع: انظر)  ٤(
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إذا أراد الرجـل أن يـستنجي   :" ومن لم يراع هذا المعنى وقع في التكلّف، يقول أحدهم   

 يمكنه إال بارتكاب أحـدهما، ألنـه إن أخـذ الحجـر بـشماله يحتـاج               من البول كيف يعمل، وال    

الـصواب فـي   : أن يمس الذكر بيمينه، وإن أخذ الحجـر بيمينـه كـان مـستنجياً بـاليمين، قيـل                

هذا أن يأخذ الذكر بشماله فيمرّه على جدار أو موضع ناتئ من األرض أو على حجـر ضـخم                    

ســـتنجاء بحجـــر صـــغير قعـــد علـــى األرض ال يـــزول عـــن مكانـــه، فـــإن أدتـــه الـــضرورة إلـــى اال

فأمــسك الحجــر بــين عقبيــه فــأمرَّ العــضو عليــه بــشماله، وإن تعــذر عليــه ذلــك أخــذ الحجــر  

 .)١("بيمينه وأمرَّ العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه

 وجـود مفــسدة شــرعية مــن الحكــم بالتيـامن، كاعتقــاد بعــض النــاس وجوبــه فــي   -٣

نكـار بعـض الـصحابة علـى مَـن ينـصرف عـن يمينـه بعـد الفـراغ                  صورة معينة، وعليه يحمل إ    

 .)٢(من الصالة، وذلك خشية اعتقاد المواظب عليه وجوبه

وال يخفــى أن هــذا أمــر طــارئ، ولــيس دائمــاً أو غالبــاً، فيعــالج بحــسب مقتــضيات الزمــان  

 .والمكان

 .وأيضاً محله حيث ال يتحقق دفع هذه المفسدة إال به 

 بــن تيميــة والــشاطبي تعــيّن تــرك المنــدوب أو تــرجح تركــه،    وقــد قــرر شــيخ اإلســالم 

 .)٣(لتحصيل مصالح شرعية، أو دفع مفاسد واقعة أو متوقعة

@      @      @ 

                                     
  .١/١٨٣النفح الشذي شرح جامع الترمذي :  ، وانظر٣٦٩، ١/٣٦٨شرح السنة للبغوي )  ١(

، والتوضـيح لـشرح     ٥/٢٢٠، وشـرح صـحيح مـسلم للنـووي          ٢/٤٦٤شرح صحيح البخاري البـن بطـال        : انظر)  ٢(
  .٣٣٢، ٧/٣٣١الجامع الصحيح 

  .٣٢٩ -٣/٣٢١، والموافقات ٢٠٥، ١٩٨ -٢٤/١٩٤، ٢٢/٣٤٥مجموع الفتاوى : ظران)  ٣(
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 المبحث الرابع
   تطبيقات القاعدة

 : التنعل-١
 .لبس النعل : التنعل

 إذ هـو وقايـة      إذا انتعل بدأ باليمنى ندباً، وإذا خلع نعله بـدأ باليـسرى، ألن اللـبس كرامـة،                

ــع لتكــون            ــبس، وأُخــرت عنــد الخل ــاإلكرام فبــدئ بهــا فــي الل مــن اآلفــات، واليمنــى أحــق ب

 .)١(الكرامة لها أدوم، وحظها منها أكثر

 : الترّجل-٢
 .تسريح شعر الرأس واللحية، ودهنه: أو الترجيل، وهو

رام للـشعر  إذا رجَّل شعره نُـدب أن يبـدأ بالجانـب األيمـن، وأن يفعلـه بـاليمنى، ألنـه إكـ                  

 .)٢(فشُرع التيامن فيه

 : حلق الرأس-٣
يستحب البداءة بالشق األيمـن مـن رأس المحلـوق، ثـم األيـسر، ألنـه مـن بـاب التـزيين                      

 .)٣(والتجميل فشُرع فيه التيامن

                                     
، والمفـاتيح شـرح     ٢١/١٠٩، ومجمـوع الفتـاوى      ٤/٣٥٠، وشـرح اإللمـام      ٧/٢٢٧المنتقى شرح الموطأ    : انظر)  ١(

، وطــرح التثريــب ١/١٤٩، والفــروع البــن مفلــح ٤/٢٢٢، والتوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح ١/٣٩٨المــصابيح 
  .١/٣٠٤، وفيض القدير ١٠/٣٢٤، وفتح الباري ٣/٣٠، وعمدة القاري ٨/١٣٣

ــر)  ٢( ــاوى ٤/٣٥٠شـــرح اإللمـــام : انظـ ، وطـــرح التثريـــب ١/١٤٩، والفـــروع البـــن مفلـــح  ٢١/١٠٩، ومجمـــوع الفتـ
  .١٠/٣٨١، وفتح الباري ٤/٢٢٢، والتوضيح لشرح الصحيح ٣/٣٢، وعمدة القاري ٨/١٣٣

، والشرح الكبير لشمس الـدين عبـدالرحمن بـن        ٨/١١٦جموع شرح المهذب    ، والم ٥/٣٠٣المغني  : انظر)  ٣(
، ١/٣٢٩، وفـتح البـاري   ٤/٣٨٦، وإكمال المعلم بفوائد مسلم ٤/٣٥٠، وشرح اإللمام    ٢٠٧/ ٩أبي عمر             

  .١/١٠٥، وسبل السالم ١/٥٠٢، ومغني المحتاج ٣٨، ٣/٣٢وعمدة القاري 



 

 
١٩٠

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداهللا بن سعد آل مغيرة

 : قص الشارب-٤
يستحب االبتداء بقص الجهة اليمنى من الشارب، ألن قـص الـشارب زينـة، وتحـسين        

فـــة ممـــا لعلـــه يتعلَّـــق بـــه، ومخالفـــةٌ لـــشعار األعـــاجم فـــشرع فيـــه للهيئـــة، وتحـــصيل للنظا

 .)١(التيامن

 : تقليم األظفار-٥
 .قطعها: تقليمها

يستحب عند تقليم األظفـار البـداءة بأصـابع اليمنـى ثـم اليـسرى، سـواء مـن اليـدين أو                       

 .)٢(الرجلين

 : نتف اإلبط-٦
 .)٣(يستحب فيه البداءة بإبط اليد اليمنى

 : السواك-٧
حب أن يبدأ في سواكه بالجانب األيمن من فيه، ألنه مطهرة للفـم ومرضـاة للـرب                 بست

 .)٤(فاستحب فيه التيامن

                                     
، ٣٥٠، ٤/٣٠٨، وشـــرح اإللمـــام ١/١٥٩وع شـــرح المهـــذب ، والمجمـــ٣/١٤٩شـــرح صـــحيح مـــسلم : انظـــر)  ١(

  .٤٥، ٢٢/٤٣، وعمدة القاري ١/١٦٢، وشرح سنن أبي داود للعيني ٢/٧٧،٧٨وطرح التثريب 

، والمجموع  ٣/١٤٩ح صحيح مسلم للنووي     ر، وش ١/٢٥٤الشرح الكبير لشمس الدين بن أبي عمر        : انظر)  ٢(
 كتـاب الطهـارة   -، وشـرح العمـد   ٣/٣٤١وشرح اإللمـام   ،  ٣/٢٣٤ ، وروضة الطالبين     ١/١٥٨شرح المهذب   

، واإلنـصاف  ٢٢/٤٥، وعمـدة القـاري   ١/٢٦٧، وشـرح المـصابيح البـن ملـك     ١/٢٤٠لشيخ اإلسالم ابن تيميـة    
، وحاشــية الطحطــاوي ٦/٤٠٦، ورد المحتــار علــى الــدر المختــار  ٦/٧٥، وكــشاف القنــاع ١/٢٥١للمــرداوي 

  .١/٥٢٥على مراقي الفالح 

، ١/١٥٩، والمجمـوع شـرح المهـذب        ٣/٢٣٤، وروضـة الطـالبين      ٣/١٤٩شرح صـحيح مـسلم للنـووي        : انظر)  ٣(
  .١/٥٣، وعون المعبود ١/٣٠٤، وفيض القدير ١/٢٤٨، والبناية شرح الهداية ٢١/١٠٩ومجموع الفتاوى 

 صـحيح  ،وشرح١/١٥٦، والمجموع شرح المهذب ١/٥٧، وروضة الطالبين ١/٢٧٢المقنع البن قدامة  : انظر)  ٤(
 = كتــاب الطهــارة لــشيخ اإلســالم بــن  -، وشــرح العمــدة  ٤/٣٥٠، وشــرح اإللمــام  ٣/١٤٣مــسلم للنــووي  
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 : تناول الماء للوضوء-٨
إذا أراد الوضوء استحب له التيامن عند صب الماء على األعضاء، وهذا يختلف بحـسب          

لـى يمينـه، وإن لـم       حاله، فإذا كان يتوضأ من إناء يمكنه االغتراف منه استحب أن يجعلـه ع             
 .)١(يمكنه االغتراف منه كاإلبريق جعله على يساره، ليسكب الماء بيساره في يمينه

 : المضمضة واالستنشاق-٩
 .)٢(يستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه

 : غسل اليدين-١٠
 .)٣(يسن تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الوضوء

 : غسل الرجلين-١١
 .)٤(يمنى قبل اليسرى في الوضوءيسن أن يبدأ برجله ال

 : الغسل-١٢
يستحب البداءة بالشق األيمن من البدن في الغسل الواجب أو المسنون، وذلك بعـد              

 .)٥(غسل ما شُرع تقديمه، كغسل اليدين، وإزالة األذى، والوضوء

                                                                                   
، وطـرح  ١/٢٧٢، واإلنـصاف للمـرداوي   ١/١٤٩، والفـروع البـن مفلـح    ٢١/١٠٩، ومجمـوع الفتـاوى    ١/٢٣٣تيمية=

 ورد المحتار على ،١/٣٣٦، والنجم الوهاج في شرح المنهاج       ٤١٠،  ١/٤٠٩، ومواهب الجليل    ٨/١٣٣التثريب  
  .١/٢٤١، وذخيرة العقبى ١/١١٤الدر المختار 

  .١/٤٤٧فتح الباري : وراجع . ١/٣٩٨، ومواهب الجليل ١/١٨٩المجموع شرح المهذب : انظر)  ١(
، والــشرح الكبيــر لــشمس الــدين بــن أبــي  ١/١٩٨، والمجمــوع شــرح المهــذب ١/١٠٦الحــاوي الكبيــر : انظــر)  ٢(

، والالمع الصبيح بـشرح  ١/٣٢٣، واإلنصاف ٢١/١١٢، ومجموع الفتاوى  ١/٤٦برهاني  ، والمحيط ال  ١/٣٢٣عمر  
  .٢/١٩١الجامع الصحيح 

، ٣٦، ١/٣٥، وفــتح القــدير البــن الهمــام ١/٢١١، والمجمــوع شــرح المهــذب ١/٦٣الكــافي البــن قدامــة : انظــر)  ٣(
  .١/٣٩٧ومواهب الجليل 

، وفـتح  ١/٢٣٥، والمهـذب للـشيرازي بـشرحه المجمـوع     ١/٦٣، والكـافي البـن قدامـة    ١/١٥٣المغنـي   : انظر)  ٤(
  .١/٣٩٧، ومواهب الجليل ٣٦، ١/٣٥القدير البن الهمام 

، والفروع البـن   ٤/٣٤٧، وشرح اإللمام    ١/١٥٨، والمجموع شرح المهذب   ١/١٣٣الكافي البن قدامة    : انظر)  ٥(
 -١/٤٨٤، ومواهــب الجليــل  ٥٨ ،١/٥٧، وفــتح القــدير البــن الهمــام    ٨/١٣٣، وطــرح التثريــب  ١/٢٠٤مفلــح 
٤٨٦. 
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 : هيئة المحتضر-١٣
 .)١(إذا احتضر المرء نُدب توجيهه إلى القبلة على جنبه األيمن

 :ئة الميت في قبره هي-١٤
 .)٢(يستحب وضع الميت في لحده على شقه األيمن

 : غسل الميت-١٥
 .)٣(يستحب في غسل الميت البداءة بميامنه ومواضع الوضوء منه

 : الخروج من الخالء-١٦
إذا أراد الخــروج مــن الخــالء اســتحب لــه تقــديم رجلــه اليمنــى، ألنهــا أولــى بــالخروج مــن   

 .)٤(مواضع األذى

 :المسجد دخول -١٧
يستحب إذا دخل المسجد والبيت ونحوهمـا أن يقـدم رجلـه اليمنـى، ألن اليمنـى أحـق                   

 .)٥(بالتقديم إلى األماكن الطيبة

                                     
، والـشرح الكبيـر لـشمس الـدين بـن        ٢/١٠٣، والهداية شرح البدايـة      ٥/٧٧المجموع شرح المهذب    : انظر)  ١(

  .١/٥٠١، ومنح الجليل ٦/١٦، واإلنصاف للمرداوي ٢/١٠٤، وفتح القدير البن الهمام ٦/١٦أبي عمر 
، ٢/١٠٣، والهدايــة شــرح البدايــة   ٥/٧٧ شــرح المهــذب  ، والمجمــوع ٢/٢١المنتقــى شــرح الموطــأ   : انظــر)  ٢(

، ٤/٣٥١، وشـرح اإللمـام      ٦٠٨،  ١/٦٠٧، والتوضيح شرح مختـصر ابـن الحاجـب          ٦/٢٢٣والمقنع البن قدامة    
 .١/٤٩١، ومنح الجليل ٢/١٠٤وفتح القدير البن الهمام 

رح الكبيـر لـشمس الـدين    ، والـش ٢/١٠٩، والهداية شـرح البدايـة   ٥/٩٦، والمجموع   ٣/٣٧٥المغني  : انظر)  ٣(
، ٢/١٠٩، وفــتح القــدير البــن الهمــام  ٣/١٥٦، وفــتح البــاري ٤/٣٥١، وشــرح اإللمــام ٧٠، ٦/٦٩بــن أبــي عمــر  
  .١/١٠٥، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ١/٤٩٤ومنح الجليل 

ح الهدايــة ، والبنايــة شــر٨/١٣٣، وطــرح التثريــب ٢١/١٠٩، ومجمــوع الفتــاوى ٤/٣٥٠شــرح اإللمــام : انظــر)  ٤(
  .١/٣٠٤، وفيض القدير ١/٢٤٨

 كتـاب الطهـارة     -، وشـرح العمـدة      ٤/٣٥٠، وشرح اإللمام    ٣/١٩٣المسالك في شرح موطأ مالك      : انظر)  ٥(
، ٤/١٧١، وعمـدة القـاري   ٨/١٣٣، وطرح التثريب ٢١/١٠٩، ومجموع الفتاوى ١/١٣٩لشيخ اإلسالم بن تيمية     

  .١/٤٢٩، وإرشاد الساري ١/١٣٠ شرح المنهاج ، ونهاية المحتاج إلى١/٦٢٣وفتح الباري 
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 : االنصراف من الصالة-١٨
إذا فرغ من صالته استحب له أن ينـصرف عـن يمينـه، ذكـره كثيـر مـن أهـل العلـم، ألن               

 .)١(التيامن مشروع في القرب

 :ء االستسقاء االنصراف من دعا-١٩
يستحب لإلمام إذا فرغ من دعائه في االستسقاء أن ينـصرف للنـاس جهـة يمينـه، ألن           

 .)٢(التيامن مشروع في القرب، ذكره بعض شراح صحيح البخاري

 : العاجز عن القعود-٢٠
إذا لــم يــستطع أن يــصلي قاعــدا صــلى علــى جنبــه، واســتحب علــى األيمــن، ألن التيــامن    

 .)٣(مشروع

 :الحجر األسود استالم -٢١
 .)٤(إذا أراد استالم الحجر األسود استحب أن يكون بيمينه، ذكره كثيرون

                                     
، وشـرح  ٣/١٩٣، والمسالك في شرح موطـأ مالـك     ٢/٣٤٣، واالستذكار   ١٩٣،  ٢/١٣٩الحاوي الكبير   : انظر)  ١(

ــووي    ــصحيح    ٢/٣٨، وشــرح المــصابيح البــن ملــك    ٥/٢٢٠صــحيح مــسلم للن ، والتوضــيح لــشرح الجــامع ال
، وشـرح الزرقـاني   ٤٢٣، ١/٤٢٢ ، والمبدع شرح المقنـع  ٢/٣٩٤، وفتح الباري ٦/١٤٣، وعمدة القاري   ٧/٣٣١

 .١/٥٨٣على الموطأ 

  .٢/٢٣٩، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٧/٤٩، وعمدة القاري ٢/٨٩٧فتح الباري : انظر)  ٢(

، ١/٢٣٦، وروضة الطالبين    ٢/٥٧٤، والمغني   ١/٢٤٢، والمنتقى   ٢/١٩٧، والحاوي   ١/٨٦١شرح التلقين   : انظر)  ٣(
  .١/٢٧٥، ومنح الجليل ٢/١٠٧، والمبدع شرح المقنع ٢/٦٥٨، وفتح الباري ٧/١٦١وعمدة القاري 

، ٤/٣٥٠، وشـرح اإللمـام   ٣/١٦٠، وشـرح صـحيح مـسلم    ٤/٢٨٥شرح صـحيح البخـاري البـن بطـال        : انظر)  ٤(
  .١/٣٠٤ ، وفيض القدير٣/١٩٤، والمبدع شرح المقنع ١/٢٤٨، والبناية شرح الهداية ٣/٣٢وعمدة القاري 

، ٣/٨٥، وروضــة الطــالبين ٤٩، ٤/٩المبــسوط : انظــر. وأطلــق كثيــرون القــول باالســتالم دون تقييــده بــاليمين
ــذخيرة  ــاري  ٣/٢٣٦وال ، والــدر ٣/١٨٧، وشــرح الزركــشي علــى مختــصر الخرقــي     ٥٥٣، ٣/٥٥٢، وفــتح الب

  .١/١٥٦المختار شرح تنوير األبصار 
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 : إشعار البدن-٢٢
أن يكـشط جلـد البدنـة حتـى يـسيل دم، ثـم           : بضم الباء جمع بدنـة، وإشـعارها      : البدن

 .يسلته فيكون عالمة على كونها هدياً

 مـن الـسنام، ألن التيـامن    وقد استحب الجمهور أن يكون اإلشعار في الجانـب األيمـن      

 .)١(مشروع

 : مناولة الطعام والشراب-٢٣
يستحب تقـديم مَـن علـى اليمـين فـي مناولـة الطعـام والـشراب، وذلـك لفـضل اليمـين                       

 .)٢(على اليسار

 : األكل والشرب-٢٤
يستحب أن يأكل ويشرب بيمينه، ذهب إليه جماعة كبيـرة مـن أهـل العلـم، ألنـه مـن                     

 .)٣(فشرع فيه التيامنباب التشريف واإلكرام 

ونص بعض متأخري الفقهاء على أن يبدأ في وضع أول لقمـة بناحيـة اليمـين مـن فمـه،                  

 .)٤(ثم بعد ذلك كيف شاء، ألن األكل من باب اإلكرام فشرع فيه التيامن

                                     
، والهدايـة علـى مـذهب    ٤/٣٧٣، والحـاوي الكبيـر   ٢٣٢، ٢/٢٣١الخـالف  التعليقة الكبيرة في مـسائل     : انظر)  ١(

، ٢٣١، ١٧/٢٣٠، والتمهيــد البــن عبــد البــر  ٤/٣٠٣، وشــرح صــحيح البخــاري البــن بطــال  ١/٢٠٢اإلمــام أحمــد 
، ١٩٨، ٨/١٩٧، والمجمـــوع شـــرح المهـــذب ٤١٠ -٩/٤٠٧والـــشرح الكبيـــر لـــشمس الـــدين بـــن أبـــي عمـــر 

 .٣/١٨، وكشاف القناع ٦/٦٢ثار ومطالع األنوار على صحاح اآل

، وفـتح البـاري     ٢٧/٢٠٥، والتوضـيح لـشرح الجـامع الـصحيح          ٦/٧٤شرح صحيح البخاري البـن بطـال        : انظر)  ٢(
  .١٠/١٧١، والكواكب الدراري ٧٩، ١٠/٧٨، ٥/٢٣٩

 عمـر  ، والـشرح الكبيـر لـشمس الـدين بـن أبـي      ٤/٣٥٠، وشـرح اإللمـام   ١١/١١٣التمهيد البن عبـدالبر     : انظر)  ٣(
، ١٠/٤٣٢، وفــتح البــاري  ٢٩، ٢١/٢٨، وعمــدة القــاري  ٢٦/٧٦، والتوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح   ٢٧/٢٧٣
  .١/٢٢٦، والبدر التمام ١/٣٠٤، وفيض القدير ٦/٣٣٤، وشرح المصابيح البن ملك ٤٣٣

  .٤/١١٨الفتاوى الكبرى البن حجر الهيتمي : انظر)  ٤(
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 : األخذ والعطاء-٢٥
 .)١(استحب بعضهم التيامن في كل أخذ وعطاء، وهو أعم من سابقه

 : المصافحة-٢٦
 .األخذ باليد: وهي

 .)٢(ويستحب أن تكون المصافحة في السالم وغيره باليد اليمنى

 : النوم-٢٧
  .)٣(يستحب النوم على الشق األيمن، لشرفه

 : التختم في حق الرجل-٢٨
 .لبس الخاتم: التختم

وقد اسـتحبه الـشافعية وجماعـة مـن أهـل العلـم بـاليمين، ألنـه زينـة، واليمـين أشـرف                       

 .)٤(راموأحق بالزينة واإلك

 : التذكية-٢٩
الـــسبب الـــذي يتوصـــل بـــه إلـــى إباحـــة مـــا يؤكـــل لحمـــه مـــن : "، وهـــي)٥(الـــذبح: التذكيـــة

 .)٦("الحيوان

                                     
  .١/٣٠٤، وفيض القدير ١/٢٤٨، والبناية شرح الهداية ٥/٥٣٣ الباري ، وفتح٢١/١٠٩مجموع الفتاوى : انظر)  ١(
، والالمــع الــصبيح بــشرح الجــامع الــصحيح  ١/٢٤٨، والبنايــة شــرح الهدايــة ٢١/١٠٩مجمــوع الفتــاوى : انظــر)  ٢(

  .٥/١٨٣، وتحفة األحوذي ١٥/٣٠٣
ــووي    : انظــر)  ٣( ــد مــسلم    ٦/٢٠شــرح صــحيح مــسلم للن ــشرح  ٨/٢٠٧، وإكمــال المعلــم بفوائ ، والتوضــيح ل

 ، وشـرح المـصابيح البـن    ١١٤، ١١/١١٣، وفـتح البـاري   ٢٨٦، ٢٢/٢٨٥، وعمدة القاري   ٢٩/٢٠٧الجامع الصحيح   
  .٣/١٦٧ملك 

، وشرح صحيح مسلم    ١/٥٣٤، واإلرشاد إلى سبيل الرشاد      ٣/٢٨نهاية المطلب في دراية المذهب      : انظر)  ٤(
 .١٥٣ -٤/١٥١، والفروع البن مفلح ١٠/٣٤٠باري ، وفتح ال٢٢/٣٦، وعمدة القاري ١٤/٧١للنووي 

  .٨/٢١، والمبدع شرح المقنع ٢/٤٦٤شرح اإللمام : انظر)  ٥(
  .٤/١مواهب الجليل )  ٦(



 

 
١٩٦
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ــذلك          ــره، صــرَّح ب ــه، فــإن كــان أعــسر اســتحب أن ينيــب غي يــستحب أن يــذكي بيمين

 .)١(المالكية والشافعية

 : نزع النعل والخف-٣٠
النعـل أو الخـف، ألن اللـبس كرامـة،     يستحب البـداءة بالرجـل اليـسرى عنـد النـزع مـن              

ألنه وقاية للبدن، فلما كانـت اليمنـى أكـرم مـن اليـسرى أخـرت فـي النـزع، لتكـون الكرامـة                   

 .)٢(لها أدوم وحظها منها أكثر

 : خلع اللباس-٣١
يستحب التياسر عند خلـع الثـوب والـسراويل، ألن اللبـاس كرامـة، فـأخر يمـين البـدن                     

 .)٣(كثرفي الخلع لتكون الكرامة له أ

 : دخول الخالء-٣٢
 .موضع قضاء الحاجة: الخالء

ــأخير عــن األذى        ــه تقــديم الرجــل اليــسرى، ألن اليمنــى أحــق بالت ويــستحب عنــد دخول

 .)٤(ومحل األذى

                                     
، ٤/٢٧٢، ومغنــي المحتــاج  ٨/١١٨، ونهايــة المحتــاج  ٢/٦٥٥التوضــيح شــرح محتــصر ابــن الحاجــب   : انظــر)  ١(

  .٣/١٦، والخرشي على مختصر خليل ٤/١٥ومواهب الجليل 

، وطـرح  ٤/٢٢٢، والتوضـيح لـشرح الجـامع الـصحيح       ٢١/١٠٩، ومجموع الفتاوى    ٤/٣٥٠شرح اإللمام   : انظر)  ٢(
  .١/٢٤٨، والبناية شرح الهداية ١٠/٣٢٤، وفتح الباري ٨/١٣٣التثريب 

 ، والبناية شـرح الهدايـة  ٨/١٣٣، وطرح التثريب ٤/٣٥٠، وشرح اإللمام ٣/١٦٠شرح صحيح مسلم   : انظر)  ٣(
  .٢/٤٦٠، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ١/٢٤٨

، وشـــرح اإللمـــام ٤/٧٠، وشـــرح صـــحيح مـــسلم للنـــووي ١/٢٠٤البيـــان فـــي فقـــه اإلمـــام الـــشافعي : انظـــر)  ٤(
، ٢١/١٠٩، ومجمــوع الفتــاوى  ١/١٣٩ كتــاب الطهــارة لــشيخ اإلســالم بــن تيميــة    -، وشــرح العمــدة ٤/٣٥٠

، والمبــدع ١/٢٥٥، والبحــر الرائــق ٢/٢٠٩شرح الجــامع الــصحيح ، والالمــع الــصبيح بــ٨/١٣٣وطــرح التثريــب 
  .٢/٤٦٠، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ١/٥٩شرح المقنع 
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 : االستنجاء-٣٣
إذا فرغ من حاجته استنجى بيده اليسرى نـدباً، ألنـه االسـتنجاء مباشـرة لـألذى ومحلـه                 

 .)١(فنزهت اليمنى عنه

 :الذكر مس -٣٤
يكـــره لــــه أن يمــــس ذكــــره بيمينــــه إكرامــــاً لليمـــين، وهــــل هــــو مطلقــــاً أو فــــي حــــال   

 .)٢(قوالن: االستنجاء؟

 : االمتخاط-٣٥      
 .)٣(إخراج المخاط من األنف: هو

 .، ألن المخاط أذى فأكرمت اليمين عنه)٤(يستحب االمتخاط باليد اليسرى

 : البصاق-٣٦
صق جهــة يــساره، إن لــم يكــن فيهــا أحــد، وإال    إذا احتــاج إلــى البــصاق فــي المــسجد بــ   

ــه، وبعــضهم يقــول     عــن يــساره أو تحــت قدمــه اليــسرى،    : فتحــت قدمــه اليــسرى، ثــم يمين

 .)٥(وبعضهم يجعل هذا التصرف بهذا الترتيب خارج المسجد، وال يجيزه فيه

                                     
، ٣/١٦٠، وشــرح صــحيح مــسلم للنــووي  ١/١٦٤، والحــاوي الكبيــر ١/٢٤، والمبــسوط ١/١٧٢المعونــة : انظــر)  ١(

ــذخيرة  ــة     كتــاب-، وشــرح العمــدة  ٤/٣٥٠، وشــرح اإللمــام  ١/٢١٠وال  الطهــارة لــشيخ اإلســالم بــن تيمي
، وحاشـية العـدوي علـى       ١/٣٠٥، وفـتح البـاري      ٨/١٣٣، وطـرح التثريـب      ١/٦٦، والمبدع شـرح المقنـع       ١/١٥٢

  .٢/٤٦٠كفاية الطالب 
، وشـرح اإللمـام     ١/١٥٠، والـشرح الكبيـر للرافعـي        ١/٢٩، وبحر المذهب للروياني     ١/٢٣معالم السنن   : انظر)  ٢(

، والتوضــيح ٢/٦٨، وإكمــال المعلــم بفوائــد مــسلم ١/١٥٢ كتــاب الطهــارة -العمــدة ، وشــرح ٥٦٢، ٣/١١٤
  .١/٦١، وكشاف القناع ١/٧٦٠، والبناية شرح الهداية ١/٣٠٦، وفتح الباري ٤/١٤٧لشرح الجامع الصحيح 

  .٧/٣٩٨لسان العرب : ، وراجع٢١٦: المصباح المنير ص: انظر)  ٣(
ــاوى  ٤/٣٥٠شــرح اإللمــام  ، و٣/١٦٠شــرح صــحيح مــسلم   : انظــر)  ٤( ــة شــرح  ٢١/١٠٩، ومجمــوع الفت ، والبناي

  .٢/٤٦٠، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ١/٢٤٨الهداية 
، وعمــدة القــاري ٢/٣٨١، وطــرح التثريــب ٢/٣٤، والــذخيرة ١/٩٠الهدايــة علــى مــذهب اإلمــام أحمــد : انظــر)  ٥(

، وشـرح الزرقـاني علـى    ١/٤٥٠بهجـة الورديـة     ، والغرر البهية شرح ال    ١/٤٣٥، والمبدع شرح المقنع     ٤/١٥٣
  .٢/٣٤١، ونيل األوطار ١/٣٧٢، ومنح الجليل ٣٣، ٢/٣٢مختصر خليل 
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والمقـــصود هـــو أن جهـــة اليـــسار، والقـــدم اليـــسرى مقدمـــة علـــى اليمـــين، ألن البـــصاق  

 .هت اليمين عنهمستقذر فنز

 : االستنثار في الوضوء-٣٧
 .)١(دفع الماء الحاصل في األنف بالنفَس: االستنثار

 .وهو أخص من االمتخاط

، لمــا فيــه مــن مباشــرة األذى فأكرمــت )٢(يــستحب االســتنثار فــي الوضــوء باليــد اليــسرى

 .اليمين عنه

 : الخروج من المسجد-٣٨
 اليـسرى، ألن فيـه إبقـاء لليمـين فـي            يستحب عند خروجه من المسجد أن يقدم رجله       

 .)٣(الموضع األشرف تلك السويعة

@      @      @ 

 

                                     
  .٣/٦، وعمدة القاري ٣/١٦٨، وشرح اإللمام ١/٢٥١شرح صحيح البخاري البن بطال : انظر)  ١(

ــدين بــن أبــي عمــر     : انظــر)  ٢( ، ٤/٣٥٠ اإللمــام ، وشــرح١/١٩٨، والمجمــوع ١/٣٢٣الــشرح الكبيــر لــشمس ال
، وطــرح ٤/١٧٨، والتوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح   ١/٤٦، والمحــيط البرهــاني  ٢١/١٠٩ومجمــوع الفتــاوى  

  .١/٣٨٠، ومواهب الجليل ٨/١٣٣، ٢/٥٤التثريب 

، والتوضــيح ٨/١٣٣، وطــرح التثريــب  ٤/٣٥٠، وشــرح اإللمــام  ٣/١٦٠شــرح صــحيح مــسلم للنــووي   : انظــر)  ٣(
، ١/٤٠٨، ومرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح ١/٦٢٣، وفــتح البــاري ٤/٢٢٢لــشرح الجــامع الــصحيح 

  .٥/٢٠٧، وفيض القدير ١/١٣٠ونهاية المحتاج 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  واألربعون شوال 
 

 المبحث الخامس
 فروع قد يظن استثناؤها من القاعدة

إخــراج مــسألة فقهيــة يظهــر دخولهــا فــي      :" معنــى االســتثناء مــن القواعــد الفقهيــة    

 .)١(.."القاعدة الفقهية من حكم القاعدة

ات عقـــب بحـــث بعـــض القواعـــد الفقهيـــة أمـــر شـــائع   وعـــرض جملـــة مـــن المـــستثني 

 .)٢(ومشهور عند المصنفين فيها

ليــشمل المــسائل الداخلــة فــي " قــد يظــن " وقــد اســتعلمت فــي ترجمــة المبحــث لفــظ  

القاعدة حقيقة، والداخلة فيها من حيث الشبه الصوري، وما قـد يظهـر اسـتثناؤه فـي بـادئ                 

 .الرأي، وما جرى الخالف فيها بين العلماء

وسأعرض جملة من الفروع التي قد يظن استثناؤها، متبعة بوجـه االسـتثناء عنـد مـن                 

 .يذهب إليه

والوقوف على هذه المـستثنيات وأسـبابها يعـين علـى معرفـة رتبـة القاعـدة، ومنزلتهـا                

 .من االعتبار، ومدى إحكامها واطرادها

 :ومن أشهر هذه الفروع

 : التختم في اليد اليسرى-١
 والحنابلـة وآخـرون أن التخـتم يكـون فـي اليـد اليـسرى، مـع أنـه زينـة،                      يرى اإلمام مالك  

 .فكان حقه التيامن فيه

                                     
االستثناء من القواعد الفقهية للـدكتور  : انظر. جزء من تعريف الدكتور عبد الرحمن الشعالن لالستثناء )  ١(

  .٤١: عبد الرحمن الشعالن ص

ــر)  ٢( ــي ال : انظـ ــور فـ ــد المنثـ ــسيوطي ص  ٣٤٤، ١٤٧، ١/١٣٥قواعـ ــائر للـ ــباه والنظـ ــرح ٧٢، ٤٦، ٣٢: ، واألشـ ، وشـ
  .٢٢٦، ٢٠٨، ١٦٩، ١١٩: المنهج المنتخب ص
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أن تناول األشياء باليمين، فـإذا أراد التخـتم تنـاول الخـاتم             : وقد ذكروا لهذا معنى، وهو    

بيمينه فجعله في شماله، وإذا أراد أن يطبع به تناوله بيمينه من شماله فطبع به ثـم رده فـي      

، ومن تختم في اليمين تناوله في شـماله وطبـع بـه ال بيمينـه، فلهـذا كـان التخـتم فـي             شماله

 .)١(الشمال أولى

 : التيامن في حلق الرأس-٢      
تقدم لنا أن حلق الـرأس يُتيـامن فيـه، وقـد يُتـوهم أنـه علـى خـالف القاعـدة، ألن الحلـق                       

هـذا الـوهم، ثـم دفعـوه ببيـان أنـه       من باب اإلزالة فكان األولى التياسر فيـه، وقـد أشـاروا إلـى               

 .)٢(من باب العبادة والتزيين فجُري فيه على مقتضى القاعدة

 : استعمال الشمال في الصب على اليمين-٣
قــد يُظــن أن اســتعمال الــشمال فــي الــصبِّ علــى اليمــين فــي الطهــارة ممــا خــرج عــن        

لقاعـدة اسـتعمال   ال يخرج عـن ا    ) :" ه٧٠٢ت(القاعدة، وليس كذلك، يقول ابن دقيق العيد        

الشمال في الصب على اليمين، ألن المقصود التطهر والتنظف، وتقديم األشرف أولـى بهـذا           

 .)٣("المقصود، والشمال خادمة فيه

 : الطواف-٤
إذا أراد الطــواف أخــذ عــن يمينــه وجعــل البيــت عــن يــساره، وقــد يُظــن أنــه علــى خــالف  

قـد يُتـوهم أن الطـواف علـى اليـسار            :" -  دافعاً هـذا الـوهم     -القاعدة، فقال ابن دقيق العيد      

                                     
، ١٣/٢٦١، والــذخيرة ١/٥٣٤، واإلرشــاد إلــى ســبيل الرشــاد ٧/٤٢٩المــسالك فــي شــرح موطــأ مالــك : انظــر)  ١(

  .١/٣١٣، والبيان والتحصيل ٢٢/٣٧وعمدة القاري 

  .٤/٣٨٠، وكوثر المعاني في كشف خبايا البخاري ٣/٣٢لقاري عمدة ا)  ٢(

  .٤/٣٤٥شرح اإللمام )  ٣(
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مخالف لهذه القاعدة وليس كذلك، ألن مَن استقبلك فيمينه قبالة يسارك ويساره قبالة             

 .)١("يمينك، فاعتبرت اليمين ها هنا بالنسبة إلى البيت، ال بالنسبة إلى الطائف

 : تقديم األكبر في السن-٥
الـسواك ومـا فـي معناهمـا، وقـد يُظـن            من السنة تقديم األكبر في الطعام والشراب و       

أن ذلــك مخــالف للقاعــدة، ولــيس كــذلك، ألن تقــديم األســن لــيس مطلقــاً، وإنمــا فيمــا لــم     

 .)٢(يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم اليمين

ومــا تقــدم لنــا فــي شــروط القاعــدة مــن فــروع لــم تطــرد فيهــا القاعــدة لفــوات أحــد             

 .كون من أمثلة ما يظن استثناؤه الشروط يمكن أن ي

 

@      @      @ 

 

                                     
  .٤/٣٥٢شرح اإللمام )  ١(

  .١/٤٢٥فتح الباري : انظر)  ٢(
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 الخاتمة
 :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسوله وآله، وبعد

 :ففي ختام هذا البحث أذكر أهم النتائج

التيامن في كل ما كـان مـن بـاب التكـريم       : " أن من القواعد الفقهية النافعة قاعدة      -١

 ".والتزيين مستحب

 .ن من القواعد اإلجماعية  أن قاعدة التيام-٢

أدلة من السنة النبوية، إما تأمر بالتيامن : أحدهما:  أن أدلة القاعدة ترجع إلى أصلين     -٣

 .عموماً، وإما في أعمال معينة

 .دليل اإلجماع : واألصل الثاني

 : يشترط في هذه القاعدة ثالثة أمور-٤

 .تحقق معنى اإلكرام في الفعل :األول

ــاني ــى حكمهــا بمــا يخــالف حكــم        أن ال يوجــ: الث ــدل عل ــصورة أو الواقعــة مــا ي د فــي ال

 .القاعدة

 .أال يمنع مانع من تطبيق القاعدة في الفرع : الثالث

 أن للقاعدة فروعاً كثيرة من أبـوابٍ مختلفـة، كـأبواب الطهـارة، والـصالة، والحـج،                  -٥

 .والذبائح، واآلداب 

 .يُظن استثناؤه فلدليل  أن القاعدة محكمة ومحفوظة في الجملة، وما قد -٦

 . أن مجال جريان القاعدة هو رتبة األحكام التحسينية في الشريعة -٧

هـــذا وأســـال اهللا لـــي ولمـــشايخي وإخـــواني العفـــو والقبـــول، وأن يجعلنـــا مـــن أصـــحاب 

 .اليمين، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين 

@      @      @ 
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 عثبت المصادر والمراج 
إحكام األحكام شرح عمدة األحكام، البن دقيق العيد، تحقيـق أحمـد شـاكر، مكتبـة الـسنة،        -١

  .هـ١٤١٤الطبعة األولى، 

اإلحكام في أصول األحكام، لسيف الدين اآلمدي، تحقيق مجموعة من الباحثين، نـشر جامعـة         -٢

  .هـ١٤٣٣اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

:  أحمد بن أبـي موسـى الـشريف البغـدادي الحنبلـي، تحقيـق              اإلرشاد إلى سبيل الرشاد، لمحمد بن      -٣

  .هـ١٤١٩عبداهللا التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، .د

إرشــاد الــساري لــشرح صــحيح البخــاري، ألحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر القــسطالني، المطبعــة          -٤

  .هـ١٣٢٣األميرية، مصر، الطبعة السابعة، 

لــسبيل، لمحمــد ناصــر الــدين األلبــاني، المكتــب اإلســالمي، إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار ا -٥

  .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، 

ــدالرحمن الــشعالن، نــشر عمــادة          -٦ ــدكتور عب ــاره، لل ــة، أســبابه وآث االســتثناء مــن القواعــد الفقهي

  .هـ١٤٢٦البحث العلمي في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

حمد عطـا، ومحمـد علـي معـوض، دار الكتـب العلميـة،              سالم م : االستذكار، البن عبدالبر، تحقيق    -٧

  .هـ١٤٢١بيروت، 

عــادل عبــدالموجود وعلــي معــوض، دار الكتــب :  األشــباه والنظــائر، لتــاج الــدين الــسبكي، تحقيــق -٨

  .هـ١٤١١العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 .هـ١٤٠٣لى، األشباه والنظائر، لجالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األو -٩

يحيـى إسـماعيل، دار الوفـاء،       .د: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضـي عيـاض اليحـصبي، تحقيـق            -١٠

  . ـه١٤١٩مصر، الطبعة األولى، 



 

 
٢٠٤
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اإلنصاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـالف، لعـالء الـدين المـرداوي، ومعـه الـشرح الكبيـر، والمقنـع،                     -١١

 .هـ١٤٠٥ولى، عبداهللا التركي، دار هجر، مصر، الطبعة األ. د: تحقيق

ــز الــدقائق، البــن نجــيم، ومعــه حاشــية منحــة الخــالق البــن عابــدين، دار            -١٢ البحــر الرائــق شــرح كن

 .الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية

عبـد القـادر عبـد اهللا العـاني،     :  البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين الزركـشي، قـام بتحريـره         -١٣

قــاف والــشؤون اإلســالمية فــي الكويــت، الطبعــة      عمــر بــن ســليمان األشــقر، وزارة األو   :راجعــه

 .هـ١٤١٣الثانية 

طارق فتحـي الـسيد، دار   : بحر المذهب، ألبي المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني، تحقيق     -١٤

 .م ٢٠٠٩الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

بـداهللا  علـي بـن ع  .د: البدر التمام شرح بلوغ المرام، للقاضي الحسين بن محمـد المغربـي، تحقيـق             -١٥

 .الزبن، دار هجر، الطبعة األولى

الـدكتور عبـد اهللا التركـي، دار هجـر، الطبعـة األولـى       : البداية والنهايـة، للحـافظ ابـن كثيـر، تحقيـق       -١٦

 .هـ١٤٠٩

عبــد العظــيم محمــود الــديب، دار الوفــاء، : البرهــان فــي أصــول الفقــه ألبــي المعــالي الجــويني، حققــه -١٧

 .هـ١٤١٢الطبعة الثالثة، 

  .هـ١٤٢٠ح الهداية، لبدر الدين العيني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، البناية شر -١٨

قاسـم محمـد النـوري،    : البيان في مذهب اإلمام الشافعي، ألبي الحسين يحيـى العمرانـي، تحقيـق            -١٩

  .هـ١٤٢١دار المنهاج، جدة، الطبعة األولى، 

 .، مكةيسير التحرير، توزيع دار البازالتحرير في أصول الفقه، لكمال الدين بن الهمام، بشرحه ت -٢٠

عبـد الـرحمن الجبـرين، والـدكتور       الـدكتور : التحبير شرح التحرير، لعالء الدين المـرداوي، تحقيـق         -٢١

 .هـ١٤٢١أحمد السراح، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة األولى  عوض القرني، والدكتور
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حيي الدين الـسيوطي، دار التـراث،       م: تحفة األبرار بنكت األذكار، لجالل الدين السيوطي، تحقيق        -٢٢

  .هـ١٤٠٧المدينة المنورة، الطبعة األولى، 

محمــد بــن عبــد الحكــيم القاضــي، دار   : التعريفــات لعلــي بــن محمــد الجرجــاني، ضــبطه وفهرســه     -٢٣

 .هـ١٤١١الكتاب المصري بالقاهرة، ودار الكتاب اللبناني بيروت، الطبعة األولى، 

لجنــة مختــصة بإشــراف نــور : التعليقــة الكبيــرة فــي مــسائل الخــالف علــى مــذهب أحمــد، تحقيــق  -٢٤

  .هـ١٤٣١الدين طالب، دار النوادر، الطبعة األولى، 

سعيد عبـدالرحمن القزقـي،     : تغليق التعليق على صحيح البخاري، البن حجر العسقالني، تحقيق         -٢٥

  .هـ١٤٠٥المكتب اإلسالمي، الطبعة األولى، 

 .هـ١٤١٩لحبير، البن حجر العسقالني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، التلخيص ا -٢٦

الـــشيخ زكريـــا عميـــرات، دار الكتـــب  : التلـــويح علـــى التوضـــيح، لـــسعد الـــدين التفتـــازاني، تحقيـــق  -٢٧

  .هـ١٤١٩العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

مـصطفى بـن أحمـد      : ر، تحقيـق  التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسـانيد، للحـافظ ابـن عبـدالب              -٢٨

 .هـ١٣٨٧العلوي، ومحمد عبدالكبير البكري، نشر وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

أبـو الفـضل    : التوضيح شـرح مختـصر ابـن الحاجـب، لخليـل بـن إسـحاق الجنـدي المـالكي، تحقيـق                     -٢٩

 .هـ١٤٣٣ة األولى، الدمياطي، مركز التراث الثقافي المغربي بالدار البيضاء، ودار ابن حزم، الطبع

التوضيح على التنقيح، لصدر الشريعة الحنفي، ضبطه زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت،              -٣٠

  .هـ١٤١٦الطبعة األولى، 

دار الفــالح للبحــث العلمــي : التوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح، لــسراج الــدين ابــن الملقــن، تحقيــق  -٣١

 .ن اإلسالمية في دولة قطروتحقيق التراث، من إصدارات وزارة األوقاف والشؤو

الجامع الـصغير فـي أحاديـث البـشير النـذير، لجـالل الـدين الـسيوطي، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة              -٣٢

  .هـ١٤١٠األولى، 



 

 
٢٠٦

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداهللا بن سعد آل مغيرة

  .هـ١٣٥٧حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج، المكتبة التجارية الكبرى بمصر،  -٣٣

  .هـ١٤٠٤، حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج، دار الفكر ، بيروت -٣٤

حاشـــية الـــسندي علـــى ســـنن النـــسائي، لمحمـــد بـــن عبـــدالهادي الـــسندي، مكتبـــة المطبوعـــات     -٣٥

  .هـ١٤٠٦اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية، 

محمـد بـن   : حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح، ألحمد بن محمد الطحطاوي الحنفـي، تحقيـق           -٣٦

  .هـ١٤١٨عبدالعزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

يوســف : حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب، ألبــي الحــسن علــي أحمــد العــدوي، تحقيــق   -٣٧

 .الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر ، بيروت 

 .حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت  -٣٨

 عميــرة، دار الفكــر، بيــروت،  حاشــية قليــوبي وعميــرة، ألحمــد ســالمة القليــوبي وأحمــد البرلــسي    -٣٩

  .هـ١٤١٥

علــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــدالموجود، دار الكتــب  : الحــاوي الكبيــر، للمــاوردي، تحقيــق -٤٠

  .هـ١٤٢٩العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 .الخرشي على مختصر خليل، وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي، دار الفكر  -٤١

 .الرحمن عميرة، دار المعارف، بيروت عبد: خلق أفعال العباد، للبخاري، تحقيق -٤٢

  .هـ١٤١٤دقائق أولي النهى لشرح منتهى اإلرادات، للبهوتي، عالم الكتب، الطبعة األولى،  -٤٣

ــروت،           -٤٤ ــدين، دار الفكــر، بي ــصار للحــصفكي، ومعــه حاشــية ابــن عاب ــوير األب ــار شــرح تن ــدر المخت ال

  .هـ١٤١٢الطبعة الثانية، 

محمـد حجـي وآخـرون، دار الغـرب اإلسـالمي، بيـروت،             : قالذخيرة، لشهاب الـدين القرافـي، تحقيـ        -٤٥

 .م ١٩٩٤الطبعة األولى، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  واألربعون شوال 
 

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، لمحمـد بـن علـي بـن آدم األثيـوبي، دار المعـراج الدوليـة، الطبعـة            -٤٦

  .هـ١٤١٦األولى، 

 .هـ١٤١٢دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ) حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار  -٤٧

ــدولي، الطبعــة           -٤٨ ــدكتور يعقــوب الباحــسين، دار النــشر ال ــشريعة اإلســالمية، لل رفــع الحــرج فــي ال

  .هـ١٤١٦الثانية، 

روضــة الطــالبين، للنــووي، إشــراف زهيــر الــشاويش، المكتــب اإلســالمي، بيــروت، الطبعــة الثالثــة،       -٤٩

 .هـ١٤١٢

لنملــة، مكتبــة الرشــد،  روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر البــن قدامــة، تحقيــق الــدكتور عبــد الكــريم ا     -٥٠

 .١٤١٣الرياض، الطبعة األولى 

فــواز زمزلــي وإبــراهيم : ســبل الــسالم شــرح بلــوغ المــرام، لألميــر الــصنعاني، صــححه وعلــق عليــه  -٥١

  .هـ١٤٠٧الجمل، دار الريان، الطبعة الرابعة، 

 .السلسة الصحيحة، لمحمد ناصر الدين األلباني، دار المعارف، الرياض، الطبعة األولى -٥٢

  بـن عبـدالعزيز  بي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني، إشراف الـشيخ صـالح         سنن أ  -٥٣

 .هـ١٤٢١ ،آل الشيخ توزيع جهاز اإلرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، الطبعة الثانية

لمحمد بن عيسى الترمذي، إشراف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل " جامع الترمذي"سنن الترمذي  -٥٤

  .هـ١٤٢١رشاد والتوجيه بالحرس الوطني، الطبعة الثانية، الشيخ، توزيع جهاز اإل

 .هـ١٣١٢حسين سليم الداراني، دار المغني، السعودية، الطبعة األولى، : سنن الدارمي، تحقيق -٥٥

عبـدالفتاح أبـو غـدة، مكتبـة المطبوعـات اإلسـالمية،            : تحقيـق ) المجتبـى (سنن النـسائي الـصغرى       -٥٦

  .هـ١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية، 

عبد الغفار سـليمان البنـداري وسـيد كـردي حـسن، دار الكتـب            : لنسائي الكبرى، تحقيق  السنن ا  -٥٧

  .هـ١٤١١العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 



 

 
٢٠٨

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداهللا بن سعد آل مغيرة

 .هـ١٤١٤محمد عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز بمكة، : السنن الكبرى، للبيهقي، تحقيق -٥٨

زيز آل الـشيخ، توزيـع    سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد بن ماجه، إشراف الـشيخ صـالح بـن عبـدالع                 -٥٩

  .هـ١٤٢١جهاز اإلرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، الطبعة الثانية، 

محمـد خلـوف عبـداهللا، دار النـوادر،     : شرح اإللمـام بأحاديـث األحكـام، البـن دقيـق العيـد، تحقيـق         -٦٠

  .هـ١٤٣٠سوريا، الطبعة الثانية، 

ــار الــسال  : شــرح التلقــين، ألبــي عبــداهللا المــازري، تحقيــق     -٦١ مي، دار الغــرب اإلســالمي،  محمــد المخت

 .م ٢٠٠٨الطبعة األولى، 

طه عبد الرؤوف سـعد، دار الفكـر للطباعـة         : شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي، تحقيق       -٦٢

 .هـ١٩٩٣والنشر، القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، 

 .بيروتشرح الجالل المحلي على جمع الجوامع، بحاشية العطار، دار الكتب العلمية، -٦٣

عبدالــسالم : شــرح الزرقــاني علــى مختــصر خليــل، لعبــدالباقي يوســف الزرقــاني، ضــبطه وصــححه    -٦٤

  .هـ١٤٢٢محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

طــه عبــدالرءوف : شــرح الزرقــاني علــى موطــأ اإلمــام مالــك، لمحمــد بــن يوســف الزرقــاني، تحقيــق -٦٥

  .هـ١٤٢٤رة، الطبعة األولى، سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاه

ــشي، دار         -٦٦ ــداهللا الزركـ ــن عبـ ــد بـ ــدين محمـ ــي، لـــشمس الـ ــصر الخرقـ ــى مختـ ــشي علـ ــرح الزركـ شـ

  .هـ١٤١٣العبيكان، الطبعة األولى، 

شــعيب األرنــؤوط  : شــرح الــسنة، ألبــي محمــد الحــسين بــن مــسعود البغــوي الــشافعي، تحقيــق     -٦٧

  .هـ١٤٠٣طبعة الثانية، ومحمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، دمشق، بيروت، ال

أبي المنذر خالد إبراهيم المصري، مكتبة الرشـد،        : شرح سنن أبي داود، لبدر الدين العيني، تحقيق        -٦٨

  .هـ١٤٢٠الرياض، الطبعة األولى، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  واألربعون شوال 
 

أبــي تمــيم ياســر بــن إبــراهيم، دار الرشــد، الريــاض،    : شــرح صــحيح البخــاري، البــن بطــال، تحقيــق    -٦٩

 .هـ١٤٢٣الطبعة الثانية، 

 .سلم، للنووي، مؤسسة الكتب الثقافيةشرح صحيح م -٧٠

. د: شــرح الطيبــي علــى مــشكاة المــصابيح، لــشرف الــدين الحــسين بــن عبــداهللا الطيبــي، تحقيــق    -٧١

  .هـ١٤١٧عبدالحميد هنداوي، مكتبة مصطفى الباز، مكة، الطبعة األولى، 

ان، د سعود بن صالح العطيش:  كتاب الطهارة، لشيخ اإلسالم بن تيمية، تحقيق     -شرح العمدة    -٧٢

  .هـ١٤١٢مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة األولى، 

 .لعبدالكريم بن محمد الرافعي، دار الفكر ) فتح العزيز بشرح الوجيز(الشرح الكبير  -٧٣

ــدالرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة، ومعــه           -٧٤ ــدين أبــي الفــرج عب ــر، لــشمس ال الــشرح الكبي

 .هـ١٤١٥األولى، عبداهللا التركي، دار هجر، الطبعة . د: اإلنصاف، تحقيق

محمـد الزحيلـي ونزيـه حمـاد، مركـز          : شرح الكوكب المنيـر لمحمـد بـن أحمـد الفتـوحي، تحقيـق              -٧٥

 .هـ١٤٠٠البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي بجامعة الملك عبد العزيز، 

ــدين الطــوفي، تحقيــق      -٧٦ ــنجم ال ــداهللا التركــي، مؤســسة الرســالة،    . د: شــرح مختــصر الروضــة، ل عب

  .هـ١٤١٠ولى، بيروت، الطبعة األ

لجنـة مختـصة مـن المحققـين بإشـراف نـور الـدين        : شرح المـصابيح، البـن ملـك، تحقيـق ودراسـة       -٧٧

  .هـ١٤٣٣طالب، الطبعة األولى، 

محمــد : شــرح المــنهج المنتخــب إلــى قواعــد المــذهب، للمنجــور أحمــد بــن علــي المنجــور، تحقيــق   -٧٨

 .الشيخ محمد األمين، دار عبداهللا الشنقيطي

مام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق وتعليق محمود النواوي ومحمـد أبـو              صحيح البخاري لإل   -٧٩

الفـــضل إبـــراهيم ومحمـــد خفـــاجي، مكتبـــة الريـــاض الحديثـــة ومكتبـــة النهـــضة الحديثـــة بمكـــة   

 .هـ١٤٠٤المكرمة، الطبعة الثانية 



 

 
٢١٠

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداهللا بن سعد آل مغيرة

ولـى،  صحيح الترغيب والترهيب، لمحمد ناصر الدين األلبـاني، مكتبـة المعـارف، الريـاض، الطبعـة األ       -٨٠

  .هـ١٤٢١

صــحيح الجــامع الــصغير وزيادتــه لمحمــد ناصــر الــدين األلبــاني، المكتــب اإلســالمي، الطبعــة الثالثــة،     -٨١

  .هـ١٤٠٨

ــان، تحقيــق      -٨٢ ــان بترتيــب ابــن بلب ــروت،    :  صــحيح ابــن حب ــؤوط، مؤســسة الرســالة، بي شــعيب األرن

 هـ١٤١٤الطبعة الثانية، 

د محمد مـصطفى األعظمـي،   :  تحقيقصحيح ابن خزيمة، ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة،     -٨٣

 .المكتب اإلسالمي، بيروت 

محمــد فــؤاد : صــحيح مــسلم، لإلمــام أبــي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج القــشيري، حققــه ورقمــه   -٨٤

  .هـ١٤١٢عبدالباقي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة األولى، 

صميعي، الريــاض، صــحيح مــوارد الظمــآن إلــى زوائــد ابــن حبــان، لمحمــد ناصــر الــدين األلبــاني، دار الــ     -٨٥

  .هـ١٤٢٢الطبعة األولى، 

طرح التثريب فـي شـرح التقريـب، لـزين الـدين العراقـي، وأكملـه ابنـه ولـي الـدين، الطبعـة المـصرية                           -٨٦

 .القديمة 

أبــي هــاجر محمــد الــسعيد، دار الكتــب  : العبــر فــي خبــر مــن غبــر، لــشمس الــدين الــذهبي، تحقيــق   -٨٧

 .العلمية، بيروت 

لمقدسي، بشرحه إحكام األحكام، مكتبة السنة، الطبعـة األولـى،     عمدة األحكام، لعبد الغني ا     -٨٨

  .هـ١٤١٤

الـدكتور أحمـد بـن    : العدة في أصول الفقه، ألبي يعلى محمد بن الحـسين الفـراء الحنبلـي، تحقيـق         -٨٩

 .هـ١٤١٠علي بن سير مباركي، الطبعة الثانية 

 .ث العربي، بيروتعمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، دار إحياء الترا -٩٠
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عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي، ومعـه حاشـية ابـن القـيم، دار الكتـب العلميـة،                 -٩١

  .هـ١٤١٥بيروت، الطبعة الثانية، 

 .الغرر البهية شرح البهجة الوردية، لزكريا األنصاري، المطبعة الميمنية  -٩٢

 .المية الفتاوى الفقهية الكبرى، البن حجر الهيتمي، المكتبة اإلس -٩٣

الـشيخ عبــد  : فـتح البـاري بـشرح صــحيح اإلمـام البخـاري، للحــافظ ابـن حجـر العــسقالني، تحقيـق         -٩٤

 .هـ١٤٠٧ ،العزيز بن عبد اهللا بن باز، المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة

 .فتح القدير، لكمال الدين بن الهمام، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة الثانية -٩٥

د عبـــداهللا التركـــي، مؤســـسة :  ومعـــه تـــصحيح الفـــروع للمـــرداوي، تحقيـــق الفـــروع، البـــن مفلـــح، -٩٦

  .هـ١٤٢٤الرسالة، الطبعة األولى، 

  .هـ١٣٥٦فيض القدير شرح الجامع الصغير، لزين الدين المناوي، الطبعة األولى،  -٩٧

القواعد الفقهية ، للـدكتور يعقـوب بـن عبـدالوهاب الباحـسين، مكتبـة الرشـد، الريـاض، الطبعـة                      -٩٨

 .هـ١٤٢٠ الثانية،

عــادل عبــدالموجود : الكاشــف عــن المحــصول، لمحمــد بــن محمــود العجلــي األصــفهاني، تحقيــق  -٩٩

 .هـ١٤١٩وعلي معوض، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

عبــداهللا التركــي، دار هجــر،   . د:  الكــافي فــي فقــه اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ، البــن قدامــة، تحقيــق        -١٠٠

 .هـ١٤١٧ األولى، الطبعة

 .كشاف القناع عن متن اإلقناع، لمنصور البهوتي، دار الكتب العلمية  -١٠١

مجــدي محمــد ســرور باســلوم، دار الكتــب : كفايــة النبيــه فــي شــرح التنبيــه، البــن الرفعــة، تحقيــق -١٠٢

 .م ٢٠٠٩العلمية، الطبعة األولى، 

إحيـاء التـراث العربـي،      الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، لشمس الدين الكرمـاني، دار             -١٠٣

 .بيروت 
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كـــوثر المعـــاني الـــدراري فـــي كـــشف خبايـــا صـــحيح البخـــاري، لمحمـــد الخـــضر بـــن ســـيد عبـــداهللا   -١٠٤

  .هـ١٤١٥الشنقيطي، الطبعة األولى، 

لجنـة مختـصة بإشـراف      : الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، لشمس الدين البرمـاوي، تحقيـق           -١٠٥

  .هـ١٤٢٣بعة األولى، نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، الط

 .هـ١٤١٠ ،لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار الفكر، الطبعة األولى -١٠٦

 .هـ١٤٠٩المبسوط، لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت،  -١٠٧

المبــدع فــي شــرح المقنــع، لبرهــان الــدين بــن مفلــح، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة األولــى،        -١٠٨

 .هـ١٤١٨

 .هـ١٤٢٣محمد نجيب المطيعي، دار عالم الكتب، :  شرح المهذب، للنووي تحقيقالمجموع -١٠٩

مجمــوع فتــاوى شــيخ اإلســالم بــن تيميــة، جمــع وترتيــب عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، دار   -١١٠

 .هـ١٤١٢عالم الكتب، الرياض، 

: يـق المحيط البرهاني فـي الفقـه النعمـاني، ألبـي المعـالي محمـود بـن أحمـد بـن مـازة البخـاري، تحق               -١١١

  .هـ١٤٢٤عبدالكريم الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 .هـ١٤١٦مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة األولى،  -١١٢

علـي  : رفـع الحاجـب لتـاج الـدين الـسبكي، تحقيـق      مختصر ابن الحاجـب، البـن الحاجـب بـشرحه       -١١٣

 .هـ١٤١٩ ،، عالم الكتب، بيروت، الطبعة األولىمعوض، وعادل عبد الموجود

 .هـ١٤٢٢مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لمال علي قاري، دار الفكر، الطبعة األولى،  -١١٤

محمــد بــن الحــسين : المــسالك فــي شــرح موطــأ مالــك، البــن العربــي المــالكي، قــرأه وعلــق عليــه   -١١٥

 .هـ١٤٢٨سالمي، الطبعة األولى، السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني، دار الغرب اإل

مـــصطفى عبـــدالقادر عطـــا، دار : المـــستدرك علـــى الـــصحيحين، ألبـــي عبـــداهللا الحـــاكم، تحقيـــق  -١١٦

  .هـ١٤١١الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 
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 .حمزة بن زهير حافظ: المستصفى من علم األصول، ألبي حامد الغزالي، تحقيق -١١٧

ب األرنــؤوط، وعــادل مرشــد وآخــرون، مؤســسة   شــعي: مــسند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق   -١١٨

  .هـ١٣٢١الرسالة، الطبعة األولى، 

 . م ١٩٨٧المصباح المنير، للفيومي، مكتبة لبنان، بيروت،  -١١٩

 .هـ١٤٠٩كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الطبعة األولى، : المصنف، البن أبي شيبة، تحقيق -١٢٠

ــر      -١٢١ ــة، البـــن حجـ ــد المـــسانيد الثمانيـ ــة بزوائـ ــن  : العـــسقالني، تحقيـــق المطالـــب العاليـ ــة مـ مجموعـ

 .الباحثين، دار العاصمة، الطبعة األولى 

مطالع األنوار على صـحاح اآلثـار، البـن قرقـول، دار الفـالح، وزارة األوقـاف والـشئون اإلسـالمية فـي               -١٢٢

  .هـ١٤٣٣قطر، الطبعة األولى، 

ين الخطيـب،  محمـود األرنـاؤوط وياسـ   : المطلع على ألفاظ المقنع، لشمس الدين البعلي، تحقيـق    -١٢٣

  .هـ١٤٢٣مكتبة السوادي، الطبعة األولى، 

 .هـ١٣٥١معالم السنن، ألبي سليمان الخطابي، المطبعة العلمية بحلب، الطبعة األولى،  -١٢٤

حمــيش عبــدالحق، : المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة، للقاضــي عبــدالوهاب البغــدادي، تحقيــق  -١٢٥

 . الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة

عبــداهللا التركــي وعبــدالفتاح الحلــو، دار هجــر، الطبعــة الثــاني،        . د: ي، البــن قدامــة، تحقيــق   المغنــ  -١٢٦

 .هـ١٤١٠

مغني المحتـاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، لمحمـد الـشربيني الخطيـب، مؤسـسة التـاريخ                        -١٢٧

 .هـ١٣٧٧العربي، ودار إحياء التراث، بيروت، 

:  عبـداهللا محمـد بـن أحمـد التلمـساني، تحقيـق            مفتاح الوصول إلى بنـاء الفـروع علـى األصـول، ألبـي             -١٢٨

 .هـ١٤٠٣عبدالوهاب عبداللطيف، دار الكتب العلمية، بيروت، 



 

 
٢١٤
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عبد الـسالم هـارون، دار الجيـل بيـروت، الطبعـة األولـى         : مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس، تحقيق      -١٢٩

  .هـ١٤١١

ركـي، دار هجـر، الطبعـة    عبداهللا الت. د: المقنع البن قدامة، ومعه الشرح الكبير واإلنصاف، تحقيق   -١٣٠

 .هـ١٤١٥األولى، 

ــاريخ األمــم والملــوك، البــن الجــوزي، تحقيــق      -١٣١ ــدالقادر عطــا ومــصطفى   : المنــتظم فــي ت محمــد عب

 .ه١٤١٢عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى، 

 .هـ١٣٢٢المنتقى شرح الموطأ، ألبي الوليد الباجي، مطبعة السعادة، الطبعة األولى،  -١٣٢

تيــسير فــائق أحمــد محمــود، نــشر وزارة  . د: منثــور فــي القواعــد، لبــدر الــدين الزركــشي، تحقيــق ال -١٣٣

 .هـ١٤٠٥األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت، الطبعة الثانية، 

 . منح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ محمد عليش، دار الفكر، بيروت -١٣٤

 سـليمان العـازمي، مكتبـة الرشـد،        :منحة الباري بشرح صحيح البخاري، لزكريا األنصاري، تحقيـق         -١٣٥

 .هـ١٤٢٦الطبعة األولى، 

ــب،   : المهـــذب للـــشيرازي، بـــشرحه المجموع،تحقيـــق   -١٣٦ ــالم الكتـ ــي، دار عـ ــد نجيـــب المطيعـ محمـ

 .هـ١٤٢٣

 .الموافقات، ألبي إسحاق الشاطبي، علق عليه الشيخ عبد اهللا دراز، دار المعرفة بيروت -١٣٧

الشيخ محمد سالم بن محمد : ، تحقيقمواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، للحطاب    -١٣٨

ــوان،          ــر دار الرضـ ــشنقيطي، الناشـ ــوبي الـ ــاج اليعقـ ــن الحـ ــدالي بـ ــشيخ اليـ ــدالودود والـ ــن عبـ ــي بـ علـ

 .هـ١٤٣١نواكشوط، الطبعة األولى، 

الــنجم الوهــاج فــي شــرح المنهــاج، لكمــال الــدين محمــد بــن موســى الــدميري، دار المنهــاج، جــدة،     -١٣٩

 .هـ١٤٢٥الطبعة األولى، 
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ــنفح الــش  -١٤٠ ــصاري   : ذي شــرح جــامع الترمــذي، البــن ســيد النــاس اليعمــري، تحقيــق      ال أبــي جــابر األن

 .هـ١٤٢٨وآخرون، دار الصميعي، الرياض، الطبعة األولى، 

 .هـ١٤٠٤نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشهاب الدين الرملي، دار الفكر،  -١٤١

لعظيم الــديب، دار  عبــدا . د: نهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب، ألبــي المعــالي الجــويني، تحقيــق         -١٤٢

 .هـ١٤٢٨المنهاج، الطبعة األولى، 

ســـعد . صـــالح اليوســـف، ود. د: نهايـــة الوصـــول فـــي درايـــة األصـــول لـــصفي الـــدين الهنـــدي، تحقيـــق  -١٤٣

 .السويح، المكتبة التجارية، بمكة المكرمة

 .نيل الوطار، لمحمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت -١٤٤

ــة علــى مــذهب اإلمــام أحمــد، ألبــي     -١٤٥ ــداللطيف همــيم ومــاهر ياســين    :  الخطــاب، تحقيــق الهداي عب

  .هـ١٤٢٥الفحل، مؤسسة غراس، الطبعة األولى، 

طــالل يوســف، دار إحيــاء التــراث   : الهدايــة فــي شــرح البدايــة، لبرهــان الــدين المرغينــاني، تحقيــق     -١٤٦

 .العربي، بيروت
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The Rule "Al-Tayaamun (right orientation)1 in all Matters of 

 Honoring and Adorning is Desirable" A Theoretical Applied Study 

Abdullah ibn Sa‘ad Al-Mughira 

Department of Usoul Al-Fiqh  College of Shari‘a 

Al-Imam Muhammad ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

This research discusses a useful fiqh rule which is that “Al-Tayaamun in 

matters of honoring and adorning is desirable”, in five sections: 

In the first section the researcher explains the meaning of the rule in terms of 

the lexical meaning of the following words: (“rule”, “al-Tayaamun”, “honoring”, 

“adorning”, and “desirability”), then he explains the general meaning of the rule.  

After that, he presents the words of the rule that were discussed by scholars 

of Fiqh and Hadith. 

In the second section, the researcher shows the attitude of Fiqh scholars 

towards the rule and its evidence. 

In the third section, the researcher states the conditions governing the rule. 

In the fourth section, the researcher provides a set of fiqh branches included 

in al-Tayaamun rule. 

The fifth section deals with what is assumed to be the exceptions to the rule.  

1 Starting with the right side before the left. 
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