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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
                                 وبعد            احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده    

وهو مصدر عزتنا وقوتنا ومتيزان وجناتنا    ،اإلسالمنحن أمة مسلمة ننتمي إىل  ف
 . ومهما ابتغينا العزة بغريه أذلنا للا  األمم،وفالحنا وتقدمنا بني جناحنا 

والوحي انطق بكل ذلك ، وال ينكر    واألمم،وهي حقيقة اترخيية عرب القرون   
 احملسوس إال مكابر أو ممسوس ، فتدبروا القرآن اي أمة القرآن . 

ُهَو  )  :  به ومساان به    - تبارك وتعاىل  -و الذي شرفنا للا  وهذا االنتماء ه 
اْلُمْسِلِمنيَ  ورسولنا  مَسَّاُكُم  واألسوة    ملسو هيلع هللا ىلص  (.  القدوة  وهو  الدعاة،  إمام  هو 

والداعية املعلم الذي أمر للا تبارك وتعاىل ابقتفاء هنجه، وأن نقتدي به يف  
 .  عبادتنا ودعوتنا وخلقنا ومعامالتنا ومجيع أمور حياتنا

وللا   واآلخرة،وسعادته يف الدنيا  املؤمن،طريق لفالح   ملسو هيلع هللا ىلصإن التأسي ابلنيب 
ُأْسَوٌة   -وجلعز  – اَّللَِّ  َرُسوِل  يف  َلُكْم  }َلَقْد َكاَن  الكرمي:  يقول يف كتابه 

 .َحَسَنٌة لِ َمن َكاَن يَ ْرُجو اَّللََّ َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اَّللََّ َكِثريًا{
وهذه اآلية الكرمية أصل كبري يف التأسي برسول  قال ابن حجر رمحه للا : ) 

 .   يف أقواله وأفعاله وأحواله( ملسو هيلع هللا ىلصللا 
وأن تسري    ملسو هيلع هللا ىلصوما أحوج األمة يف هذه األزمنة املتأخرة أن تتأسى برسول للا  

 وهتتدي هبديه صلى للا عليه وسلم،  وتسلك دربه    ،   تقتفي أثره  ،على سنته  
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إلمام مالك بن أنس حيث قال يف كلمته املشهورة: )لن يصلح  ورحم للا ا
 مبا صلح به أوهلا(.  آخر هذه األمة إال

حىت    ملسو هيلع هللا ىلص وإن من صالح أوهلا ما حدثنا به التاريخ من أتسيهم برسول للا  
 يف األمور اجلبلية فضالً عن غريها.

)كان رسول    قال:،    رضي للا عنه  ،  جاء عن أنس بن مالك    ومن ذلك ما
يتتبع الدابء    ملسو هيلع هللا ىلص)كان رسول للا  :  وقال  ،  أمحد  رواه    حيب الدابء(  ملسو هيلع هللا ىلص   للا

وعنه  ،  البخاريرواه فلم أزل أحب الدابء بعد يومئذ(  ،من حوايل القصعة 
رواه  ُصنع(    )فما صنع يل طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دابء إال قال :  
 مسلم.

حىت يف    ملسو هيلع هللا ىلصالنيب    قال ابن حجر : )وفيه فضيلة ظاهرة ألنس القتفائه أثر
 . األشياء اجلبلية(

  وسلم، وهكذا ينبغي آلخر هذه األمة أن تكون متأسية به صلى للا عليه  
   .األوائلكما كان أولئك 

الثمر    )جين  رسالة:وأحكامها يف    ملسو هيلع هللا ىلصوقد حتدثت عن أقسام أفعال الرسول  
 الفجر(. يف أحكام سنة 
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رمحكم   تصلح  أن    هللا:واعلموا  النبوية  السرية  وهتذ ب    األرواح،تعلم 
وتسمو   النفس عزة ومتسكاً    ابلنفوس،األخالق،  وتزداد    بدينها، وتكسب 

 واألمة.وأتسياً به على مستوى الفرد واجلماعة  ،ملسو هيلع هللا ىلصحباً للرسول 
إال    أبواب األخالق يف اآلداب والسري واألحكاممل يرتك العلماء ابابً من  و 

ووضعوا فيه حديثاً أو حديثني، أو واقعة أو أكثر تدل على خلق رسول للا 
وجدت رسول للا للو أردت أن تتأسى أبي صفة ختطر لك على ابل  و   ،ملسو هيلع هللا ىلص
النور املبني    ملسو هيلع هللا ىلصيمم وجهك وقلبك وروحك حنو رسول للا  إماماً فيها، ف  ملسو هيلع هللا ىلص

املستقيم يف خمربك   ، حال  ومظهرك،والصراط  الوفاق    يف سر ك وعالنيتك 
 واخلالف ، مع الصديق والعدو ، ويف السلم واحلرب .

العلم   لنجعل من قراءتنا وتعليمنا لطالبنا وأسران والناس    والدعوة: سفراء 
لنغرس يف قلوهبم  النفس،عموماً دروساً من السري واآلداب واألخالق وتربية 

وعقيدة   للعقل    وسلوكاً،ودمائهم اإلسالم ديناً  املوافق  الدين   والفطرة، وأنه 
ويعرفوا قيمة اإلسالم وعظمته   والعقلي،حىت يعرفوا وحيذروا الشذوذ الفطري 

ويعرفوا حجم الصراع املراد ابإلسالم وأهله بل الفطرة   وتعاليمه، يف أحكامه  
 واإلنسانية. 
خترج أصوات يف األمة بني كل فرتة وأخرى تتنكر وتتنصل    املقابل:ولكن يف  

ابهلزمية   وتصاب  ونبيها  أقواهلا    النفسية،لدينها  وتقدم   وأفعاهلا،وترتدى يف 
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وتتعلق وتنبهر  العقل على النص والفكر على الشرع والذوق على الوحي ،  
والروم   فارس  بسبب  حبضارة  هو  املسلمني  أصاب  الذي  التخل ف  وأن   ،

م ولدى  وللا املستعان ، ونسيت أن أصل احلضارة كانت يف اإلسالإسالمهم  
من املسلمني   ونزع  منها  واستفاد  احلضارة  تلك  بسرقة  قام  الذي  ومن   ،

 . املسلمني قوهتم وحضارهتم وتراهبم 
ذا كان ال  ومع  هبذا  اخللق  عيناً نأسعد  به  وأعالهم  به،  الناس  وأحق  ،  ور، 

له : أهل السنة واجلماعة؛ النطواء ضمائرهم على   واتباعاً   وأشدهم تعظيماً 
 :وهيضرورات شرعية  ربعأيقني كلي بصدق 

قيام التالزم بني نور الوحي وبصر العقل، وتعذر االنتفاع   الضرورة األوىل: 
أبحدمها دون اآلخر؛ فنور الوحي بال بصر العقل ال تتحصل االستفادة منه،  
إذ ابلعقل علم صدق الوحي، وأنه من لدن حكيم عليم؛ وبصر العقل بال 

 ارب العماية. س يف منادح األهواء، وم نور الوحي قضاء على العقل ابلضياع
يه تعاىل املشمول ابإلرادة  حامتناع جراين التناقض بني و   الضرورة الثانية : 

التكوينية؛   اخللقية  الرب  إرادة  تنتظمه  الذي  العقل  وبني  الشرعية،  األمرية 
أمره،  وجمل   فاألول:  والعقل من عند للا،  الوحي  أن كال   : االمتناع  ي هذا 

تبارك للا    مرأال له اخللق واأل )    ه؛ وال تعارض بني خلقه وأمره،قخل   والثاين :
 (. رب العاملني 
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أن هذا الوحي هبذه الصفة اهلادية، حمفوظ من الرب تبارك    الضرورة الثالثة:
الس اعة، حفظاً  قيام  إىل  هو حفظ حلروفه    وتعاىل  ومعانيه، كما  ألحكامه 

فقال: )وأنزلنا    ملسو هيلع هللا ىلصن وتفصيله لنبيه  ومبانيه؛ وقد أوكل للا مهم ة تبيني القرآ
؛ فإذا صح املنقول (    رونإليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفك

سنته   لزاماً   ملسو هيلع هللا ىلصمن  الذكر  حبفظ  الوعد  انتظمه  شرعه،  محلة  لسبق عند  ؛ 
 .القضاء الكوين حبفظ األمة من تفوق اخلطأ عليها

واإلذعان لشرع للا من ترسيخ مبدأ وجوب االستسالم    :رابعة  الضرورة ال
 . أكد ما ينبغي تربية النفس واألهل واجملتمع عليه والصرب واملصابرة على ذلك 

مناقضة الرباهني، ومدافعة   ار ضرورايت برهانيات، ينقشع هبن عث  أربعفهذه   
يتوىل    وعقليها ؛  قليهاة بني الدالئل الشرعية نخصومة ملد    ءالدالئل ابفرتا

القدمي   يف  طوائف  املشاقة:  هذه  جراثيم  ويتقحم  اخلصومة،  هذه  كرب 
واحلديث، اجتوت املنهل الرسايل الصايف ابدعاء التعارض بينها، وسوق أوقار  

 سوق النكاية ابلنصوص الشرعية .  الشبهات يف
، ختتزهلا يف  غري انضجة  نظرت كل فرقة منها إىل تلك الدالئل نظرة مبتسرة

تقضي به على ما    سالحاً ة تتسق مع أصلها البدعي الذي نصبته  رؤية واحد 
الكالمية   املدارس  من  الفجة  عداه، كحال كثري  اليت العقالنية  املتأخرة 

  أصوالً   عقالنيةب نزعاهتا الصاستولدت هذا النزاع، حىت انتهى األمر هبا إىل ن
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طلباً  النقل،  على  هبا  العقل    يقضى  مناقضة  عن  النقل  ،  -زعمت-لتنزيه 
كانت هذه    ئنآخر! ول  يف ركن  صدعاً   يف بيته، لريم    فكانوا كمن ينقض ركناً 

املدارس قد قنعت أبولية العقل عند التعارض، فإن طوائف أخرى من أبناء  
أقصى درجاهتا؛    عصران قد ألقت هذا القيد على عواهنه، لتبلغ هبم اخلصومة

 ليعود حسرياً   ،ادتهجركه، ومتيل عن  دفقد أطلقوا العقل يف مسارح تنبو عن م
ضالالت ابألدلة النقلية ودالالهتا يف    زجوامث  ،     حائراً حزيناً مضطرابً  مسلوابً 

التنكري، والتحريف، والتفريغ من مضامينها احلقة اليت رامها املتكلم أول مرة؛ 
عاملت مع نصوصه حبسباهنا ظاهرة اترخيية  ت  مسلطة عليها مناهج استشراقية

متعامي خالصة؛  إليه  مادية  يتطرق  ال  الذي  اإلهلي  مصدرها  حقيقة  عن  ة 
 ابطل. 

التعام  إن مرده    يهذا  احلقة،  ملخابرها  واإلذعان  الشرع  دالئل  يف  -عن 
إىل عمى قلب الناظر؛ ذلك أن النفوس إذا استقرت على حكم    -الغالب

دليالً  له  تكلفت  أخبار،    هتواه،  من  يناقضه  ما  لدفع  النقل  أو  العقل  من 
 .تعلق مبا يسنده من متشاهبات الو  حمكمات،من  وأتويل ما يضاده 

عبثية فكرية ممزقة، ال خالص منها إالَّ  إىل    لنفوسلذا آلت بعض العقول وا
الدالئل النقلية والعقلية، بني  اخلصومة، ويكشف عن االتساق    ىبمبنهج : أي

 . املعصومين  س وال يتحقق ذلك إال بلزوم سابلة املنهج ال
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لسيل طاغ    -لقد تعرض أبناء هذا اجليل وال يزالون  والدعاة:أيها العلماء  
 .هم وأايمهمتراثالتشكيك يف دينهم و  وموجات متالحقة من

عالياً   اجليليسمع   أمدوايً   هذا كله  من  املرتحنة  أصداؤه  تتجاوب  الس  ح، 
اهي، وصفحات التواصل االجتماعي، إىل أروقة الثقافة، وقاعات الدرس قامل

؛    وال رداً   ، وال يستطيعون لذلك دفعاً وإثخاهنم بتلك الضالالت   اجلامعي
وألن كل هذه السموم إمنا تساق يف ثياب ،  رارهتم، وجهلهم، وقلة حيلتهم  غل

مزركشة، من مصطلحات )املنهجية(، و)املوضوعية(، و)التنوير(، و)التفكري 
، و)البحث العلمي(، مصبوغ ذلك و) النقد املوضوعي والتجديد (    العقلي(

ها، تلي بشر  اعة إال من اباذ؛ فال يعرف أثر هذه الزخارف اخلد  خبطاب أخ  
 واستمع ملعاانة املبتلني وأهواء املكابرين واجلاهلني.  رهتامج وصلى

الشباب،    وأوائل  الصبا  طراوة  يف  إذا كانوا  هذه توالناس  مثل  ستهويهم 
   صبوة.   ذيجارية حسناء ب عبتالعب هبم تالتاألضاليل، و 

  اجليل حسب ما أمسع من املطلعني على واقع من أبناء    ب أن كثرياً س وأح
، قد وقعوا يف هذا اجليل واملنتدايت وما يرد من االستفسارات واملناقشات 

ة ، فكان لزاماً على أهل العلم أن حيصنوا اجليل ويعرفوا واجب  السحيق وةاهل
الوقت وتنفر فرقة ليتصدوا لذلك كله ويقفوا على الثغور واحلذر من تركها ،  

اخلري إىل قيام الساعة والدين فال تربحوا أماكنكم ، والفأل خري ، واألمة فيها  
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حمفوظ ، واحلذر من اليأس ، واملتاح من سيل القلم كثري ، وهذه البالد منذ 
قيامها ، وهي قائمة على التوحيد والدين ونشره يف العاملني ، ثبتها وثبت  
الشرك   ونبذ  الشرع  وحتكيم  والسنة  التوحيد  على  ووالهتا  املسلمني  بالد 

 .1والبدعة
وقد اتفق أهل العلم  مية عوار أصحاب أهل الضالل : )  ويكشف ابن تي 

ابألحوال؛ أن أعظم السيوف اليت سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها  
وأعظم الفساد الذي جرى على املسلمني ممن ينتسب إىل أهل القبلة: إمنا 

على الدين وأهله وأبعد عن   هو من الطوائف املنتسبة إليهم. فهم أشد ضرراً 
إلسالم من اخلوارج احلرورية وهلذا كانوا أكذب فرق األمة. فليس يف شرائع ا

 الطوائف املنتسبة إىل القبلة أكثر كذاب وال أكثر تصديقا للكذب وتكذيباً 
الناس؛ أظهر منه يف سائر  فيهم  النفاق  يوالون    للصدق منهم وسيما  وهم 
وليس هلم  ،    اليهود والنصارى واملشركني على املسلمني وهذه شيم املنافقني

 ..(. عقل وال نقل وال دين صحيح 
 عادوا خبيبتهم واألرض تلفظهم     والريح والصخر واألشجار والغاب 

ــــ ــــان ي  ـــتــ ك وهبـــل إف ــــفك  طب ـو من العــج ـة ال ينــقــقيــو احلــه     حمــ راد بــ
 ب ـلب ابخلش ـ صـالع ــ ة قطـالهــا     من البــــــرة يوماً ليوهنهــخ ـح صـكناط

 
 المعارضات الفكرية المعاصرة ألحاديث الصحيحين لمحمد فريد. 1
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من تها  ، مناكفني لنقل سننشبابنا بنابذي الومن احملزن أن يلتحق فئام من  
، وكثرة  قد تعالوا بضخامة األلقاب، مع فراغ الوطاب و   الفضل،و العلم  أهل  

العلم   العلماء األُ اجلماهري مع قلة  البرتاء،  صالء  ، جيهلون  ، آبرائهم اهلشة 
م وفهمهم، ويناهضون القواعد مهلتجانسها مع عل وينصرون األقوال الشاذة،  

 . املستقرة، واألصول الراسخة املتوارثة 
، الدين أعدوا أبمراض عقوهلم اجلاهلنيفالداء كل الداء من هؤالء املتعاملني  

يتمدد يف األفكار كتمدد العلل يف األبدان،    عد  ى مُ و ما يالمسون من آراء؛ هب
لط الطريقة، كثري التناقض فيما يقرر؛  يصري به صاحبه مضطرب املنهج، خمت

أودية   يف  جهاالته  به  وترمي  الردى،  مهاوي  يف  هذا  اضطرابه  يوبقه  حىت 
 الباطل . 

مل يقعدوا مقاعد العلم والعلماء، ومل يتذوقوا بصارة التحصيل عند القدماء،  
، ورفعوا    فكرينم من مجلة امللظنهم أهنقني،  بولكنهم عند الفهم أعلم من السا

هتم حبثاً عن الشهرة بنقدهم الشرع وردهم السنن ورفع رأسهم ابألقوال عقري 
املنحرفة ظناً منهم أهنم يف سالمة من أمرهم ، حاهلم حال من ابل يف بئر  

 زمزم .
لقد جهل املساكني أبن الثقافة والفكر اجملرد ال خيرج اإلنسان من األمية  و 

 . ال علم؟! ا اليوم إال من مفكر بتن؛ وهل رزيالشرعية أبداً 
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ش  ل قراءة مقارن، يدرك أن كل ضاللة هو  حإن من يقرأ اتريخ املذاهب والن
)املفكرون هؤالء  السابقني؛  واملتكلمون    هبا  يف  مثلها كانت  أو  أصلها   )

 . األرض ابلعجلة، مث تطويه بسريها ذىتعلقت ابإلسالم كما يتعلق ق
ُ احلَْقَّ َوالْ )  للا: وصدق   َباِطَل فََأمَّا الزَّبَُد فَ َيْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّا  َكَذِلَك َيْضِرُب اَّللَّ

 ُ َفُع النَّاَس فَ َيْمُكُث يف اأْلَْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب اَّللَّ  . اأْلَْمثَاَل(َما يَ ن ْ
 تعلو احلقيقة واألوهام تندحر  وسنة هللا يف التاريخ اثبتة          

والفقهية    يف  اجليل:أيها   واألخالقية  والفكرية  العقدية  الصراعات  خضم 
حيتاج املرء   اآلخر،وكل حزب يدعي احلق ويقذف ابلباطل على    واملنهجية،

 ألمرين:حينها 
يستمد به الثبات والعون والرشاد من للا يف مواجهة    إميانياً   إعداداً   األول: 

 .الشهوات والقيام مبا أمر للا
ومحاية    ومتنحه درعاً   الشبهات،مقارعة  من  يتمكن به    علمياً   إعداداً   الثاين:  

 حنوها.وحصانة من االجنراف واالنزالق 
وال يكفي أحدمها ملن كان يعرض نفسه ويقلب   لآلخر،وكل منهما لزمي   

من خالل الشاشات حبجة الثقافة    ومساءً   ه يف كل شهوة وشبهة صباحاً انظري
فما حال    املعاصرة،واملعرفة وفقه الواقع والتسلية ويطلبها من خالل العوملة  
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 ، ؟!  ابلقذائف  املنهك  املسكني  القلب  ذلك  والواقع خري    ومآل  والتاريخ 
 . شاهد لكل ما تقدم ، اللهم ثبتنا على هداك ورضاك وسنة نبيك ومصطفاك

بعض الناس يقرأ أو يستمع إىل بدعة أو شبهة أو قول شاذ، يف قناة أو  إن 
فيتكلم هبا عند جلسائه وينشرها بني   عرب شبكات التواصلجملس أو رسالة 

لفتنة بعضهم يف دينه أو   لة سبباً عوام الناس، ولرمبا كان نشر هذه املقو 
 ذريعة له يف ارتكاب ما حرم للا. 

من مسع ببدعة فال حيكها جللسائه، ال يلقها يف قلوهبم )    قال سفيان الثوري:
 (. وذلك ألن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة

إن محاية الثغور العقدية والفكرية من أوجب الواجبات اليوم وأهم مما عليه  
اليوم بعض طالب العلم والدعاة من استنزاف الطاقات يف ردود ومعارك يف 
قضااي ال تنتهي أو ألجل وفاق فالن أو خمالفته أو يف ابب الرتف العلمي  

وأمارة على صائب   أو ما يسوغ فيه االجتهاد ، واختيار املرء دليل على عقله
 نظره وحكمته. 

فلقد رأيت من الالزم واملناسب أن أقدم هبذه املقدمة توطئة ملوضوع    وبعد :
هذه الرسالة ألسباب ال ختفى على كل ذي لب ، فحصنوا األجيال واغرسوا 
فيها اليقني واكشفوا عنها حجب الشبهات واطمسوها بنور العلم والوحي 

 تدبر القرآن.والسكينة واحلكمة واإلميان و 
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اليت قررها واآلداب املرعية  من األحكام الشرعية    أن  : رمحكم هللا  واعلموا  
يف سنة خري األانم عليه الصالة والسالم ) أحكام التثاؤب والعطاس( اإلسالم  

لريتقي ابلنفس املسلمة ألعلى وأمسى اآلداب والفضائل واملكرمات واألخالق 
واآلخر   النفس  الفقهاء  مع  منثورة يف كتب  أحكام  وهلا  ،      رمحهم للا  ، 

ا والسؤال وتشكل يف عدد من مسائلها على كثري من الناس ، ويقع اجلهل فيه
 عنها .  

وقد مجعت يف هذا الرسالة عدًدا من مسائلها وأحكامها، وذكرت بعض     
امللول يف زمن اخلالصة  ميل ها  قراءهتا، وال  لتسهل  واألقوال خمتصرة،  األدلة 

 والسرعة واالختصار، وعددها :  
، مذك رًا هبا نفسي وإخواين، وهي امتداد لسلسلة   مسألة (مثانون    ف وني    )

 الصات الفقهية، وأصلها رسائل عرب برانمج التواصل )الواتس(. اخل
وأحكامها مبثوثة يف كتب العلماء على خمتلف مذاهبهم الفقهية ، ومن أراد  

 االستزادة فيمكنه الرجوع إليها. 
والعيش مع العلم من أعظم    والعلم حييا ابملذاكرة والفكرة والدرس واملناقشة ،

العيش وألذ ه وأمتعه وأمساه وأسناه ملن حسنت نيته وصفت روحه ، ونسأل  
 للا ذلك . 
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وما أهدى املرء ألخيه املسلم هدية أفضل من حكمة يزيده للا هبا هدى أو  
 يرده هبا عن ردى. 

م التالقي          فهما صلٌة أبحسنه من كتاب          إذا اإلخوان  فاَته
 وقد مسيته :   
 (  عطاسوال ثاؤبيف أحكام الت  لنرباس ) ا                

تقبله للا قبواًل حسًنا، ونفع به العباد والبالد، واحلاضر والباد، وجعله عمالً  
صاحلًا، دائًما، مبارًكا على مر السنوات واألزمان ، صدقة لوالدي  وأهل بييت، 

العلم النافع والعمل الصاحل، وأن  ومشاخيي وطاليب ، وأن حييينا مجيًعا على  
وأكرم  مسؤول  هو خري  املؤمنني،  عباده  ينصر  وأن  الصاحلني،  متاع  ميت عنا 

 ثالثة مباحث وهي : وقد قسمته إلى مأمول  ، 
 أحكام التثاؤب .  املبحث األول :
 أحكام العطاس .  املبحث الثاين : 

 . أحكام اجلشاء املبحث الثالث : 
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 متهيد 
للا تعاىل، وهو يُفيد اجلسم، ويطرد الداء، خبالف التثاؤب  العطاس نعمة من  

 . الذي هو دليل على امتالء البدن والكسل؛ لذا فإنَّ للا تعاىل حُيب العطاس
ومن أبرز الفوائد الطبية للعطاس: دعم صحة اجلهاز املناعي، وتنشيط الدورة  

ابت، ومحاية  الدموية، وتعزيز القدرة على التنفس، ومحاية اجلسم من امليكرو 
ابطن األنف من البكترياي، أو اجلراثيم، أو الغبار، أو أيِ  أجسام  غريبة حمبوسة  

 يف األنف.
وسبب ذلك: أن العطاس يكون مع النشاط، وخفة البدن، وذلك انتج عن  
ختفيِف الغذاء، واإلقالِل من الطعام، خبالف التثاؤب الذي ينتج عن ثَِقل 

ئه للنوم، وَميِله للكسل، فصار العطاُس حمموداً؛  البدن وامتالئه، وعند اسرتخا
ألنه يُعني على الطاعات، والتثاؤُب مذموماً؛ ألنه يُثبِ ط عن اخلريات، وقضاء 

 الواجبات.
إن للا حيب العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا عطس )  صلى للا عليه وسلم:   قال

فإمنا هو  فحمد للا، فحق على كل مسلم مسعه أن يشمته، وأما التثاؤب:  
رواه  (من الشيطان، فلريده ما استطاع، فإذا قال: ها، ضحك منه الشيطان

: )إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه وال    هالبخاري، وعند ابن ماج 
 . يعوي فإن الشيطان يضحك منه( 
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أن الشيطان حيب   يومعىن إضافة التثاؤب إىل الشيطان إضافة رضى وإرادة أ
ألهنا حال املثلة وتغيري لصورته فيضحك من جوفه،   نسان؛أن يرى تثاؤب اإل

نسان ألنه ال خالق للخري والشر غري  اإل  يف ال أن الشيطان يفعل التثاؤب 
وكذلك كل ما جاء من األفعال املنسوبة إىل الشيطان فإهنا على معنيني  للا،

 الصدر والتزيني .  إما إضافة رضى وإرادة أو إضافة مبعىن الوسوسة يف
إذ يكون  ،  وقيل : أضيف التثاؤب إىل الشيطان ألنه يدعو إىل الشهوات  

واملراد التحذير من السبب الذي يتولد  ،  عن ثقل البدن واسرتخائه وامتالئه  
 .وهو التوسع يف املأكل؛ منه ذلك 

أي أيخذ يف أسباب  (  فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع  : )    ملسو هيلع هللا ىلصقوله  
 لك دفعه ألن الذي وقع ال يرد حقيقة. وليس املراد به أنه مي، رده 

 .فأضيف للشيطان على سبيل األدب قال القرايف: 
فإن الكلب يرفع رأسه ويفتح فاه  ،  ه ابلكلب تنفرياً عنه واستقباحاً له وشبه  

 واملتثائب إذا أفرط يف التثاؤب شاهبه . ، ويعوي 
بتشويه  ،  ه ملعبة له  ألنه صري  ،  ومن هنا تظهر النكتة يف كونه يضحك منه  

 قه يف تلك احلالة.لْ خَ 
قوله    الشيطان يدخل : )  ملسو هيلع هللا ىلصوأما  الدخول  :  فيحتمل  (    فإن  به  يراد  أن 

وهو وإن كان جيري من اإلنسان جمرى الدم لكنه ال يتمكن منه ما    ،  حقيقة
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تلك احلالة غري ذاكر فيتمكن الشيطان واملتثائب يف  ،  للا تعاىل    دام ذاكراً 
 . من الدخول فيه حقيقة 

ألن من شأن من  ،  أن يكون أطلق الدخول وأراد التمكن منه    :    وحيتمل 
 منه.  دخل يف شيء أن يكون متمكناً 

إذا مد النفس فقد فغر فاه مل يؤمن أن ميتد معه شيء  : )    وقال احلليمي
، فسمي ما كان من ذلك شيطاانً   ،يكون يف اهلواء فيدخل فيه فيتأذى بذلك 

ألنه مؤذي يدخل على اإلنسان منه ما يكره كالشيطان، كما يقال للرجل  
 .( احلسن الكرمي ملك 

من اخلرافات يف العطاس : أنه إذا عطس يتوقف القلب حلظة ، وإذا عطس  و 
منع   وأن   ، وحنوه  مكاهنا  من  تقفل خرجت  مل  فإذا  العني  إقفال  من  البد 

،  طر على اجلسم ، وهذه كلها ال تصح من الناحية الطبية  العطاس له خما
 والعطاس يكون يف اإلنسان واحليوان . 

 والعطاس يكون انجتاً عن سببني :  ��
 .  اً هذا يعترب مرضو فريوس دخل اجلسم  -1
التحسس بسبب خارجي كالروائح والرتاب والفطرايت يف اجلو وحبوب    -٢

  مرضاً . وهذا ال يعترب، اللقاح ومن ريش القطط 
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   إشكال واجلواب عنه :  ��
أبن اجلسم حُيدث التثاؤب ذكرت بعض الدراسات أن للتثاؤب فائدة وهي  

ليتمكن من جلب املزيد من األكسجني، أو طرد ما يرتاكم من اثين أكسيد  
 فكيف اجلواب ؟  الكربون

 اجلواب :  
أبداً مع قطعي قد أمجع العلماء على أن قطعي الوحي ال يتعارض    أوالً : 

العقل، وابلتايل فال ميكن أن حيدث تعارض بني حقيقة علمية اثبتة وبني  
والفرضية   النظرية  لتخرج  العلمية  ابحلقيقة  عربان  وإمنا  قطعي،  شرعي  خرب 
تقبل   فال  العلمية:  احلقيقة  أما  واخلطأ،  الصواب  تقبل  فهي  العلمية، 

التعارض بني  نصوص الوحي،  التشكيك، ولذلك كان من اخلطأ أن نقيم 
 .  وبني فرضيات ونظرايت ما زالت حمل دراسة

: أثناء  أن    اثنياً  نتثاءب  أننا  يتوافق مع مالحظة  الفرضية ال  صواب هذه 
روبرت  النفسي،  العامل  من  الفرضية  هذه  اختربت  وقد  الرايضية،  التمارين 

ب، ووجد أن إعطاء مزيد من  ؤ بروفني   من جامعة مرييالند وأحد خرباء التثا
األكسجني جملموعة من الناس ال ينقص التثاؤب، كما أن إنقاص كمية اثين  
أكسيد الكربون يف بيئة تنفس هؤالء الناس مل مينع حدوث التثاؤب، كما أن  
هذا األمر ال ينطبق على األجنة، فقد كشف التصوير السمعي أن األجنة  
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ة خيال فيها املرء أن فك ها سينتزع من بدًءا من الشهر الثالث تتثاءب لدرج
من   جزئية  أدىن  يسحب  ال  اجلنني  فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  مكانه! 
األوكسجني! هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فمن غرائب التثاؤب: تلك 
تسري   يتثاءب شخص ما يف جملس، حىت  أن  فما  فيه!  املوجودة  العدوى 

مما يَُذم به التثاؤب ويكره من    العدوى التثاؤبية إىل معظم احلاضرين، وهذا
يف كتاب احلقائق الطبية يف اإلسالم بقوله:    جاء أجله، ومن أضراره أيضا ما  

التثاؤب هو شهيق عميق جيري عن طريق الفم، وليس الفم ابلطريق الطبيعي )
للشهيق ألنه ليس جمهزاً جبهاز لتصفية اهلواء، كما هو يف األنف، فإذا بقي  

التثاؤب تسرَّب مع هواء الشهيق إىل داخل اجلسم خمتلف    الفم مفتوحاً أثناء
برد   الكرمي  النبوي  اهلَدي  جاء  لذلك  واهلَوام،  واهلََباء  والغبار  اجلراثيم  أنواع 
بظهر   أو  اليمىن  اليد  براحة  الفم  سد  أو  االستطاعة،  قدر  على  التثاؤب 

 اليسرى. اه .
 

🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 
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 أحكام التثاؤب ث األول :  المبح 

 تعريفه :  سألة األوىل :امل
 .  التثاؤب: )ابملد( : فرتة تعرتي الشخص فيفتح عندها فمه

 حكم التثاؤب حمل خالف بني العلماء رمحهم للا :   : ثانية املسألة ال
األول: ،   القول  الصالة وخارجها  يف  املالكية    مكروه مطلقاً  وهو مذهب 

 والشافعية واحلنابلة ، وحكي اإلمجاع . 
 حمر م يف الصالة مكروه خارجها، وهو مذهب احلنفية. القول الثاين:

األول ، ألنه من الشيطان ومدعاة للكسل ، وملا جاء يف صحيح    الراجح :
:    ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري من حديث أيب هريرة رضي للا عنه قال : قال رسول للا  

التثاؤب مذموماً  صار  (، قال اخلطايب:التثاؤب ويكره ب العطاس إن للا حي)
 .ألنه يثبطه عن اخلريات وقضاء الواجبات ، 

 فإن قيل: كيف ُيكره وهو غري داخل حتت الكسب؟  فرع :
املقصود من هني التثاؤب هو النهي عن أسبابه  قال أبو سعيد اخلادمي: )

 (.ككثرة األكل والشرب   االختيارية مطلقاً 
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 ما يصنع إذا تثاءب؟ املسألة الثالثة :
يكظم التثاؤب ، ملا جاء يف احلديث يف رواية مسلم : )فليكظم ما استطاع( 

ويف رواية ملسلم )فلُيمسك بيده على   وعند البخاري )فلريد ه ما استطاع( .
 . فيه(

أمر   هالكظم إمساك على ما يف النفس، فكأن  وأصل )  قال ابن اجلوزي:   
 . ( عن العادة اً جيوجب فتح الفم خار  هبرده مهما أمكن، ألن

 هل هناك فرق بني الكظم والرد ؟ : رابعةاملسألة ال
التثاؤب وابلرد  ملن    وقيل:مها مبعىن واحد،    قيل:  األمر ابلكظم ملن غلبه 

   نخعي .أحس  مببادئه، وهو مذهب احلنابلة وُروي عن ال
 صفة الكظم ؟ : امسةاملسألة اخل

 ( املالكي:  النفراوي  شرطاً قال  ليست  الفم    اليد  سد  املقصود  ألن ،  بل 
(، ويكون ذلك إم ا إبطباق الشفتني أو بغريه كما روي  الشيطان يدخل فيه

 عن النخعي أنه كان يتنحنح لدفع التثاؤب. 
قال:و  يزيد  بن  الرمحن  عبد  ذلك  )  عن  وجد  من  شفتيه  فيؤمر  يضم  أن 

 ( رواه عبدالرزاق. ومنخريه
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أبي  يد يرد التثاؤب؟ حمل خالف بني العلماء رمحهم    :السادسة  املسألة  
 للا :  

 بظاهر اليمىن، وهو مذهب احلنفية.  القول األول:
أبي  شاء دون ابطن اليسرى، وهو مذهب املالكية ألهنا تباشر    القول الثاين:
 النجاسات.

 ابليسرى، وهو مذهب الشافعية، ألنه يُ ت قى هبا األذى.   القول الثالث:
على التخيري بني ابطن اليمىن أو ظاهر اليسرى، وهو مذهب    القول الرابع: 

 احلنابلة. 
ألن املقصود رد    ليس فيها توقيف ، فبأي طريقة حصل أجزأ ،   الراجح : 
 التثاؤب . 

ذكر بعض احلنفية من طرق دفعه: استحضار عصمة األنبياء    فائدة:  ��
عابدين ابن  وقال  أيضاً ):  منه،  جربته  إذا  فوجدته كذلك   وقد  وحنوه   ،)

ِإنَّ  استحضر أن  الشيطان يرصد تغري  حاله ليضحك منه مع قوله تعاىل }
َعدُ  َلُكْم  َعُدوًّاالشَّْيطَاَن  ُذوُه  فَاختَِّ َأْصَحاِب   وٌّ  ِمْن  لَِيُكونُوا  ِحْزبَُه  يَْدُعو  َا  ِإمنَّ

 {. السَِّعريِ 
 .رد التثاؤب أن يستحضر هذا احلديثومن أقوى طرق 
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: أمر الشارع مع وضع اليد خبفض الصوت ففي احلديث : لسابعةاملسألة ا
( رواه البيهقي .فأمر ابلكظم  فإن أحدكم إذا قال: ها، ضحك الشيطان)

 اتقاء ذلك، وللا أعلم. 
وهو من أجل ضحك الشيطان منه فواجب إخزاؤه ودحره  وقال ابن بطال: )

 ( . عليه السالم أبن يضع يده على فيه ؤب كما أمر النيببرد التثا
إذا عطس   : )  ملسو هيلع هللا ىلصقال : كان رسول للا  رضي للا عنه ،  عن أيب هريرة  وورد  

 ( رواه أمحد .  وضع ثوبه أو يده على جبهته وخفض أو غض من صوته  
استحب املالكية النفث عن يساره بعد الكظم بال تفل،   :  امنةاملسألة الث

فيه، أو    لطرح ما عسى أن يكون ألقاه الشيطان يفقال القاضي عياض: )
عدم الفعل ، لعدم الدليل    واألقرب :(. ،  ملا مسه من ريقه إن كان دخل

 الصحيح الصريح والقياس الصحيح .
املراد به وضعها عليه إذا  األمر بوضع يده على فمه هل    :التاسعة    املسألة

له عن االنفتاح بسبب   انفتح ابلتثاؤب أو وضعها على الفم املنطبق حفظاً 
 ؟  ذلك 

فإن الشيطان يدخل  : )قوله يف احلديث  ، و كل حمتمل  قال احلافظ العراقي :   
أما لو رده  ، و الثاين؛ ألنه أبلغ يف منعه من الدخول    :واألقرب ،  األول  (  

 . أي: التثاؤب فارتد فال حاجة لالستعانة ابليد مع انتهائه بدون ذلك 
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 حكم الكظم ؟ :لعاشرةاملسألة ا
، ألن األمر من قبيل اآلداب ذهب مجهور الفقهاء  هو مو ،    االستحباب 

هكذا ، ومل أقف على قول حيمل على االستحباب ، والقاعدة عند الفقهاء  
 ابلوجوب فمن وقف على ذلك ، فالعلم رحم بني أهله . 

هل ُتشرع االستعاذة من التثاؤب ؟  حمل خالف   :احلادية عشرة  املسألة  
 بني العلماء : 

»التثاؤب يف الصالة  يتعوذ ، ُروي عن ابن مسعود أنه قال:  القول األول :
رواه ابن أيب شيبة ، فظاهره أن    والعطاس من الشيطان، فتعوذوا ابهلل منه«

 خارج الصالة من ابب أوىل . 
أن    املراد  ولعل  البخاري،  رواه  الشيطان(  من  :)التثاؤب  حديث  ويؤي ده 

يستعيذ من األسباب املفضية للتثاؤب كاعتياد الكسل واالمتالء بعد األكل  
ه وليس من ذات الشيطان، ألن ه إذا وقع له التثاؤب دل  ذلك على متك ن هذ

األمور منه فلم تنفعه االستعاذة من الشيطان حينئذ إذ أن  التثاؤب ال يكون  
نتيجة للوسوسة، بل ملا سرى للبدن من العادات السيئة، ولذا كان من هديه  
صلى للا عليه وسلم أن أمر ابلكظم دفعاً ألثر ما حل  به، ونب ه على أن ه من 

شارع جاء بعموم االستعاذة من  عمل الشيطان لتُ ت قى أسبابه ُمستقبالً ، وال
 الشيطان عند الوساوس وحبائله . 
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ال يستعاذ عند التثاؤب ، لعدم الدليل ، واألصل يف األذكار   :   القول الثاين   
 التوقيف ، وهو اختيار اللجنة الدائمة وابن عثيمني . 

 التثاؤب حال القراءة:   :الثانية عشرة املسألة 
ذا تثاءب أمسك عن القراءة حىت ينقضي قال النووي يف آداب التالوة: ) إ

 ، وُروي ذلك عن جماهد وعكرمة( .  التثاؤب مث يقرأ
فإن قرأ حال تثاؤبه فإن كان يفهم ما يقول فمكروه )    اإلمام مالك:  قال

فإن مل يعد فإن كان يف الفاحتة مل جيزه وإال    ،وإن مل يفهم فليعد ما قرأ  ،وجيزيه
 (.  أجزأه

 هل النهي عن التثاؤب واألمر بكظمه مقي د ابلصالة؟   :عشرة  املسألة الثالثة  
 حمل خالف بني العلماء رمحهم للا :   

حلديث : )إذا تثاءب أحدكم يف    أن  ذلك مقي د ابلصالة ،   القول األول:
األحاديث   إطالق  ومحلوا  والرتمذي،  داود  وأبود  مسلم  رواه   ).. الصالة 

 األخرى عليه، وهو اختيار ابن حبان وغريه. 
الثاين:  الصالة أشد، وهو مذهب   القول  أن ه منهي عنه يف كل  حال ويف 

وي العطاس  حيب  للا  )إن    : حبديث  هلم  وُيستدل   ، الفقهاء  كره مجهور 
 التثاؤب( فلم يستثن.
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الصالة الصالة ويف غريها، وهو يف  التثاؤب يف  بلغنا أنه يكره  )  :قال عطاء
 (. أشد

ملا فيه من  ،  وإمنا خص الصالة ألهنا أوىل األحوال بدفعه  قال ابن حجر : )  
 (. اخلروج عن اعتدال اهليئة واعوجاج اخللقة

حال التثاؤب كقول "ها" أثناء  إذا صدر منه صوت    :رابعة عشرة  املسألة ال
 الصالة، فهل تبطل؟

 حمل خالف بني العلماء رمحهم للا :  
إن صدرت معه حروف بطلت الصالة وإال فال، وهو مذهب   القول األول: 

 احلنفية واحلنابلة. 
 إن كان مغلوابً عليه فال تبطل وإال بطلت، وهو لبعض احلنابلة.  القول الثاين:

أيب ين و إبراهيم النخعي وابن سري ، وهو مذهب    ال تبطل  القول الثالث :
 .   يوسف وإسحاق  ويف رواية ملالك وأمحد

ال تدخل يف مسمى الكالم،  عدم البطالن ، ألنه ليس بكالم ، و  الراجح :
وإن كان ابلقياس مل يصح ذلك، فإن يف الكالم يقصد املتكلم معاين يعرب 

 .  عنها بلفظه
(  كيفية اجلمع بني حديث : ) إن للا حيب العطاس  :  خلامسة عشرة  املسألة ا

 وحديث : ) العطاس يف الصالة من الشيطان ( رواه الطرباين ؟  
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قال ابن حجر: وهذا يعارضه هذا احلديث ويف سنده ضعيف وهو موقوف  
 :وأجاب املؤلف يف فتاويه أبن املقام مقامان مقام إطالق ومقام نسيب 

التثو   فإن  اإلطالق  مقام  عمل أما  من  الصالة كالمها  يف  والعطاس  اؤب 
 .الشيطان وعليه حيمل حديث الرتمذي هذا

وأما املقام النسيب فإذا وقعا يف الصالة مع كوهنما من الشيطان فالعطاس يف  
الصالة أحب إىل للا من التثاؤب فيها والتثاؤب فيها أكره إليه من العطاس 

إىل تفاوت رتب بعض املكروه   فيها وعليه حيمل أثر ابن أيب شيبة فهو راجع
 . على بعض
إن للا حيب العطاس ويكره "ال يعارض هذا حديث أيب هريرة:  )  :قال العراقي

حبال    "التثاؤب  مقيداً  حصول  لكونه  يف  الشيطان  يتسبب  فقد  الصالة، 
(، يريد بذلك العطاس الذي أيتيه بسبب  العطاس للمصلي ليشغله عن صالته 

 كغبار وغريه، وللا أعلم.
ومن اخلصائص النبوية ما أخرجه بن أيب  )    قال احلافظ ابن حجر يف الفتح :

التاريخ من مرسل يزيد بن األ صم قال ما تثاءب النيب  شيبة والبخاري يف 
صلى للا عليه وسلم قط وأخرج اخلطايب من طريق مسلمة بن عبد امللك بن 
مروان قال ما تثاءب نيب قط ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو صدوق  
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ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان ووقع يف الشفاء البن سبع أنه  
 . (  الشيطان وللا أعلمألنه من ، صلى للا عليه وسلم كان ال يتمطى 

 .السيوطي يف اخلصائص الكربىوبنحوه ذكره 
األنبياء ال يتثاءبون كما يتثاءب وذكر ابن كثري يف البداية عن احلسن : )  

 (. الناس، ما تثاءب نيب قط 
هل يضع الصيب يده على فمه عند التثاؤب ؟    :  لسادسة عشرة  املسألة ا

 له حالتان :  
 إن كان يقبل التعليم فيعلم . األوىل:
إن كان ال يقبل التعليم فإن وضع أحد يده على فمه؛ كأمه وحنوها   الثانية :

 فال حرج .   
 :  فوائد لألمر النبوي الكرمي برد التثاؤب قدر املستطاعفائدة : 

أنه دليل بال شك على ذوق مجايل رفيع، إذ إن املتثائب حني يفغر    أوهلا: 
فاه كاماًل، مظهراً كل ما فيه مع ظهور رائحة الفم، يثري االمشئزاز يف نفس  

 الناظر. 
فائدة وقائية، إذ يفيد يف منع اهلوام واحلشرات من الدخول إىل الفم   اثنياً:

 أثناء فعله.
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يمات الرائعة تقي من حدوث خلع يف املفصل  وقائي أيضاً، فهذه التعل   واثلثاً:
أثناء   السفلي  للفك  الواسعة  املفاجئة  احلركة  أن  ذلك  الصدغي،  الفكي 

 التثاؤب قد يؤدي حلدوث مثل هذا اخللع. 
وأوامر هذا الباب من ابب اإلرشاد إىل    : ) يقول القرطيب احملدث يف مفهمه 

 .(  حماسن األحوال، ومكارم اآلداب 
🔸 🔸 🔸 🔸 🔸 
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 أحكام العطاس   :  بحث الثاينالم 

 تعريف العطاس :  : لسابعة عشرة املسألة ا

عني والطاء والسني كلمة واحدة مث تستعار، وهي العطاس، يقال: ال  لغة :  
كمجلس   عطس يعطس. ويقال لألنف معطس، ابلكسر والفتح يف الطاء

: عطس    وفالن  ويستعار ذلك فيقال: عطس الصبح، إذا انفلق.،    ومقعد
  .قاً لْ وخَ  قاً لُ عطسة فالن، أي: يشبهه خُ ، وقال فالن  مات 

 . زفري مفاجئ قوي خيرج عن طريق قصبة األنف اصطالحاً :
 وقد تقدمت أسبابه . 

 له حاالت : ماذا يقول العاطس ؟ : لثامنة عشرة املسألة ا
  ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب    عن أيب هريرة رضي للا عنه،احلمد هلل ، ملا ورد    األوىل :   ��

له أخوه أو صاحبه:  إذا  )  قال:   عطس أحدكم فليقل: احلمد هلل، وليقل 
(  يرمحك للا، فإذا قال له: يرمحك للا، فليقل: يهديكم للا ويصلح ابلكم  

 .  البخاري رواه
عن أيب هريرة،  ، ملا ورد  احلمد هلل رب العاملني على كل حال    الثانية :  ��

، قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: احلمد هلل على كل حال،    ملسو هيلع هللا ىلص  عن النيب
وليقل أخوه أو صاحبه: يرمحك للا، ويقول هو: يهديكم للا، ويصلح ابلكم"  

رواه أبو يعلى هبذا  و   أبوداود والرتمذي وقال غريب وشذذه ابن حجررواه  
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قال من قال   رضي للا عنه:   عن علياللفظ، واملوقوف أصح ، وهو ما ورد  
حال ما كان مل جيد وجع  كل  على  العاملني  رب  عطسة مسعها احلمد هلل  عند  

وهذا موقوف رجاله  "  ، رواه الطرباين، وقال احلافظ: الضرس وال األذن أبدا 
 ".ثقات ومثله ال يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع

عن عبد للا بن مسعود، رضي احلمد هلل رب العاملني ، ملا ورد    الثالثة :  ��
قال:   عنه  "    ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول للا  )  للا  فليقل:  أحدكم  عطس  إذا  يعلمنا: 

العاملني فإذا قال ذلك فليقل من عنده يرمحك للا فإذا قالوا رب  هلل  احلمد  
واختلف يف رفعه    الطرباين يف الدعاءرواه   (ذلك فليقل: يغفر للا يل ولكم "

 .  ووقفه
عليه، كما حيب   فيه مباركاً   مباركاً   طيباً   كثرياً   احلمد هلل محداً   الرابعة :  ��

صليت خلف النيب )  فاعة بن رافع، عن أبيه قال:  ، ملا ورد عن ر ربنا ويرضى  
عليه، كما    فيه مباركاً   مباركاً   طيباً   كثرياً   فعطست فقلت: احلمد هلل محداً   ملسو هيلع هللا ىلص

انصرف فقال: »من املتكلم يف    ملسو هيلع هللا ىلصحيب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول  
الصالة؟« فلم يكلمه أحد، مث قاهلا الثانية: »من املتكلم يف الصالة؟« فقال 
رفاعة بن رافع ابن عفراء: أان اي رسول للا. قال: »كيف قلت؟« قال: قلت  

عليه كما حيب ربنا ويرضى، فقال   فيه مباركاً   مباركاً   طيباً   كثرياً   احلمد هلل محداً 
أيهم يصعد    : »والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثالثون ملكاً ملسو هيلع هللا ىلص  النيب
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رواه الرتمذي وحسنه وصححه النووي ، وترجم هلذا الذكر حني العطاس   هبا«
 الرتمذي والنسائي وذكره ابن حجر وغريهم .

حب للعاطس أن يقول قال النووي يف األذكار : ) اتفق العلماء على أنه يست
عقب عطاسه احلمد هلل ، ولوقال احلمدهلل رب العاملني لكان أحسن ، فلو  

 قال احلمد هلل على كل حال كان أفضل (.
)  أن العاطس يتخري بني أن يقول احلمد هلل   ونقل ابن بطال عن الطرباين : 

أو يزيد رب العاملني أو على كل حال والذي يتحرر من األدلة أن كل ذلك 
 جمزئ لكن ما كان أكثر ثناء أفضل بشرط أن يكون مأثوراً(. 

ال    اعرتاف له ابخللق والتدبري وإضافة ما يقدر منه إليه، فيه  )  قال احلليمي:  
 . (فكان مما حتق احملافظة عليه هذا املعىن ،يقوله امللحدونإىل الطباع كما 

 هل جيمع بينها يف وقت واحد ؟ : لتاسعة عشرة املسألة ا
؛كالتشهدات   واحد  سببها  ألن   ، واحد  وقت  يف  بينها  جيمع  ال 

 واالستفتاحات يف الصالة. 
 حكم قول العاطس احلمد هلل سنة اتفاقاً .  : ملتممة للعشريناملسألة ا

وظاهر احلديث يقتضي وجوبه لثبوت األمر الصريح به    ابن حجر : )  قال  
 (. ولكن نقل النووي االتفاق على استحبابه

   هل يضاف ذكر غري احلمد ؟ : لواحدة والعشروناملسألة ا
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ورد عن اإلمام مالك واحلليمي جبواز الصالة على الرسول مع احلمد، وفص ل  
بذلك   أراد  إن  فقالوا:  املالكية  السنة  بعض  هذه  تعل م  يف  الفضل  له  أن  

 فيستحب، وإمل تكن نية فُيكره.
ال يصح ذلك ، كالصالة على الرسول أو االستعاذة أو الثناء    واألقرب : 

أن  )  روى الرتمذي عن انفع:  ، ملا على للا ، واألذكار توقيفية عند أسباهبا 
والسالم    رجالً عطس إىل جنب ابن عمر  رضي للا عنهما  فقال: احلمد هلل

على رسول للا. قال ابن عمر   رضي للا عنهما : وأان أقول احلمد هلل والسالم 
على رسول للا ,وليس هكذا علمنا رسول للا   صلى للا عليه وسلم  . علمنا  

 أن نقول: احلمد هلل على كل حال(. 
 هل يشرع تشميت من قال غري احلمدلة ؟ :  ثانية والعشروناملسألة ال
بعضه   ومبين  ، وصرح به ، النووي وابن القيم ، ألنه ذكر مركبال يشرع  

 .، والعبادات توقيفيةببعض وله سببه 
 هل إذا كان وحده حيمد للا ؟  :  لثالثة والعشرون املسألة ا

ألنه موضع محد هلل على ما أمت    نعم حيمد للا وإن مل يكن عنده من يشمته ، 
 وأنعم .

النخعي:   العاملني، مث   )قال  احلمد هلل رب  فليقل:  إذا عطس وهو وحده 
 (. يقول: يرمحنا للا وإايكم، فإنه يشمته من مسعه من خلق للا 
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؟ حمل خالف  هل حيمد للا العاطس يف احلمام والعشرون :رابعة املسألة ال
 :  بني العلماء 

ال يشرع له ذلك ، وهو مذهب املالكية والشافعية، ألن      :القول األول  
الثاين  ذكر للا منزه فيها ،   القلب    :  القول  ، وهو مذهب  يذكر للا يف 

 . واختاره ابن قدامة احلنابلة 
 واختاره ابن عقيل احلنبلي وابن القاسم املالكي . ، بلسانه  : القول الثالث 

 : و   الراجح   ، األقوال  بني  مجعاً   ، املناسب  ،  بقلبه  للا  حيمد  الثاين  وهو 
 . لتشريف مثل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه

 هل حيمد للا املؤذن إذا عطس أثناء أذانه ؟  والعشرون :امسة املسألة اخل
حيمد للا ويكمل ، ألنه قطع يسري ، وال يشمت عاطساً ، وإمنا بعد األذان 

 . مكروه ، ونص عليه الشافعية ، وإن مشته فيه فغري
حمل خالف بني    هل حيمد للا يف الصالة ؟  :سادسة والعشروناملسألة ال
 العلماء :  

يشرع أن حيمد للا يف نفسه وال جيهر حىت ال يشوش، وهو    القول األول :
 مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة . 

ال يشرع ، وتبطل به الصالة ، وهو مذهب احلنفية ورواية    القول الثاين :
 عند احلنابلة . 
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 ال يشرع ، وهو لسحنون املالكي ، وظاهره عدم البطالن .  القول الثالث :
، قال:  رضي للا عنه    ديث معاوية بن احلكم السلمياألول ، حل  الراجح ،

أان أصلي مع رسول للا  )   القوم، فقلت:   ملسو هيلع هللا ىلص بينا  إذ عطس رجل من   ،
يرمحك للا فرماين القوم أببصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم؟ تنظرون  
إيل، فجعلوا يضربون أبيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونين لكين 

قبله    ، فبأيب هو وأمي، ما رأيت معلماً   ملسو هيلع هللا ىلصى رسول للا  سكت، فلما صل 
منه، فوللا، ما كهرين وال ضربين وال شتمين، قال:    وال بعده أحسن تعليماً 

التسبيح   إمنا هو  الناس،  فيها شيء من كالم  الصالة ال يصلح  »إن هذه 
مل ينكر    ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول. ووجهه : أن  رواه مسلم    (  والتكبري وقراءة القرآن«

  جاء عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي للا عنه ملا  و   ،  على العاطس ملا محد للا
فعطست، فقلت احلمد هلل محداً كثرياً    ملسو هيلع هللا ىلصقال: )صليت خلف رسول للا  

فيه مباركاً عليه، كما حيب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول   للا  طيباً مباركاً 
كلم أحد، مث قاهلا الثانية:  انصرف فقال: من املتكلم يف الصالة؟ فلم يت ملسو هيلع هللا ىلص

يف   املتكلم  من  الثالثة:  قاهلا  مث  أحد،  يتكلم  فلم  الصالة؟  يف  املتكلم  من 
أان اي رسول للا،    -رضي للا عنه    –الصالة؟ فقال رفاعة بن رافع أيب عفراء  

فيه مباركاً  طيباً  مباركاً    ، قال: كيف قلت؟ قال: قلت احلمد هلل محداً كثرياً 
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: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها   ملسو هيلع هللا ىلصيب  نا ويرضى، فقال النعليه كما حيب رب
 .  الرتمذي( رواه  بضعة وثالثون ملكاً أيهم يصعد هبا

ال :   سابعةاملسألة  من    والعشرون  الرفع  احلمد للا حني  فقال  إذا عطس 
 الركوع له حاالت : 

🔸  : ابن    إذااألوىل  فيه خالف رجح  الرفع  العطسة وحتميد  بذلك  نوى 
 جيزئه وال  مل  وقيل : قدامة الشارح وشيخه اإلجزاء وشيخه صاحب املغين  

تبطل ، وهو    وقيل : ،    لعدم خلوصه للرفع    مذهب احلنابلة،، وهو    تبطل به
 . رواية عند احلنابلة 

رج عن ذكر  ، ألنه أتى ابلذكر حقيقة ، وهو ذكر ليس خبااألول  الراجح :
 الصالة ، وحصلت التبعية فيه . 

   إذا نوى العطسة فقط ال جيزئ . الثانية : ��
ومثلها يف الفاحتة كذلك لو عطس مث قرأ الفاحتة فيه خالف يف    فرع :   ��

 اإلجزاء . 
 ومثلها يف احلمد يف أول خطبة اجلمعة ، ونص عليه احلنفية .  فرع : ��

العطاس فبان منه   إذا صدر منه صوت حال  والعشرون :  ثامنةاملسألة ال
 حرف وحنوه فحكمه حكم ما تقدم يف التثاؤب.  

 احلكمة من احلمد يف هذا املوضع :  والعشرون : تاسعةاملسألة ال
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احلكمة يف مشروعية احلمد للعاطسني ,أن العطاس : )  يف املنهاج  قال احلليمي
يدفع األذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر، ومنه منشأ األعصاب اليت هي 
جليلة،   نعمة  أهنا  هبذا  فيظهر  األعضاء,  تسلم  ,وبسالمته  احلس  معدن 
فناسب أن تقابل ابحلمد له ملا فيه من اإلفراد هلل ابخللق والقدرة، وإضافة  

  إىل الطبائع(.اخللق إليه ال
 غض الصوت وخفضه  تغطية الفم حال العطاس  :  تممة للثالثنياملسألة امل

 ، وتقدم دليلها يف التثاؤب .
احلكمة يف خفض الصوت ابلعطاس أن يف رفعه    ) :  قال ابن العريب رمحه للا  

إزعاجاً لألعضاء، ويف تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه، ولو  
 ة جلليسه , مل أيمن من االلتواء، وقد شاهدان من وقع له ذلك(.لوا عنقه صيان

 ويف تغطية الفم واألنف منع ما خيرج منهما مما تتأذى وتستقبحه النفوس. 
قال ابن مفلح يف آدابه : ) وُيسن أن يغطي العاطس وجهه، وخيفض صوته  

لب  إال بقدر ما يسمع جليسه ليشمته. وهذا معىن كالم أمحد يف رواية أيب طا
، قال ابن عقيل: ويبعد من الناس، قال الشيخ تقي الدين البغدادي: غريب،  

 قال الشيخ عبدالقادر: وال يلتفت مييناً وال مشاالً (. 
وإذا كان البساً الكمامة فإنه ال حيتاج إىل أن   :واحدة والثالثون املسألة ال

 يضع يده على فمه إذا كانت حمكمة للتثاؤب والعطاس . 
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 عدم املبالغة يف إخراج العطسة:  :  نية والثالثونثااملسألة ال
قال ابن حجر :)ومما يستحب للعاطس أال يبالغ يف إخراج العطسة، فقد 
الشيطان فذكر منها   ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: سبع من 

 (. شدة العطاس 
ورفع    ن كان يف رأسه ثقل وشدة فعطس فشدد عطاسهوقال احلليمي: "م

وإن أراد برفع    ، ليعني بذلك عن انتفاخ شدقه مل يكن يف ذلك ما يكرهصوته  
 ".الصوت التلعب وإرعاب بعض السامعني كره ذلك 

ال  وينبغي رفع الصوت ابحلمد ، ملا يف املنهاج ق  : ثالثة والثالثوناملسألة ال
ونص عليه احلنفية    النخعي: "إذا عطس أحدكم فليسمعنا احلمد حىت نشمته"

   .حلنابلةواملالكية وا
 حكم تشميت العاطس ؟  : رابعة و الثالثون املسألة ال

بتشديد امليم إذا دعوت له خبري   يقال مشته ومسته، الدعاء : معىن التشميت 
 ت. ت ومسم  وكل داع ابخلري فهو مشم  ، 

 وتشميت العاطس أي الدعاء له إبزالة الشماتة عنه. 
ومشت عليه إذا ،  والعرب تقول مشته إذا دعا له ابلربكة  ،  والتشميت التربيك  

 برك عليه.
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فكأنه دعا له أن  ،  وهو فرح الشخص مبا يسوء عدوه  :  وقيل من الشماتة  
 ال يكون يف حال من يشمت به. 

أن العاطس ينحل كل عضو يف رأسه وما يتصل به من العنق وحنوه   وقيل :
أعطاه للا رمحة يرجع هبا بذلك  فكأنه إذا قيل له رمحك للا كان معناه  ،  

 العضو إىل حاله قبل العطاس ويقيم على حاله من غري تغيري.
فأما التسميت ابملهملة فهو تفعيل من السمت الذي يراد به حسن اهليئة,  

العاطس لفالن مست حسن فمعىن مست  فيقال:  رته وأكرمته  وق    ،  والوقار 
ال أبخالق أهل اجلاهلية من     ،  وأتدبت معه أبدب للا ورسوله يف الدعاء له

 .الدعاء عليه والتطري به والتشاؤم منه
السكون,    :وقيل    من  العطاس  قبل  إىل مسته  يعيده للا  أن  له  دعا  مسته 

والوقار, وطمأنينة األعضاء فإن يف العطاس من انزعاج األعضاء واضطراهبا 
 ما خيرج العاطس عن مسته  . 

كان أنواع البالء    :كان دعاء التشميت ما ذكروا  إمنا)  قال احلليمي:   فائدة:
تعاىل هبا عباده  ات خذاواآلفات كلها مؤ  املؤاخذة    ، يؤاخذ للا  تكون  وإمنا 

وأدركت العبد رمحة للا تعاىل، مل تقع املؤاخذة    ابلذنوب فإذا حطت مغفورة
أي جعل ذلك لك لقدوم ،  فلهذا قيل للعاطس: يرمحك للا، أو يغفر للا لك 

 .( مة والصحة لك السال
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 :  فوائد التشميت ��
ابن حجر : )   التشميت  قال  املودة  :  ومن فوائد  والتأليف بني  ،  حتصيل 

بكسر النفس عن الكرب واحلمل على التواضع  ؛  وأتديب العاطس  ،  املسلمني  
 .(شعار ابلذنب الذي ال يعرى عنه أكثر املكلفنيملا يف ذكر الرمحة من اإل،  

اخل :امسة  املسألة  عند    والثالثون  الدعاء  نية  استحضار  يشرتط  هل 
 التشميت؟

قصد الدعاء    اً قيقتضي االكتفاء به مطل    اللفظاهرُ )ظ  قال ابن دقيق العيد:
 (أو مل يقِصدْ 
ال حمل خالف بني  حكم التشميت للعاطس    والثالثون :سادسة  املسألة 

 : العلماء رمحهم للا 
 فرض كفاية ، وهو مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة .  القول األول : 
  قال النووي، و سنة يف حق كل أحد، وهو مذهب الشافعية   القول الثاين :

 . " واألفضل أن يشمته كل واحد  وابن عابدين : " 
واجب ، وهو قول بعض املالكية والظاهرية وابن دقيق العيد    القول الثالث :

 م.وابن العريب وقواه ابن القي
 سنة كفاية، وهو قول عند املالكية.  القول الرابع:



 

 

42 

بسبع وهناان عن سبع: أمران    ملسو هيلع هللا ىلص حبديث : )أمران رسول للا    ل املوجبون واستد
البخاري ومسلم رواه  بعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وتشميت العاطس ..(  

وتشميت ،   السالم،  رد  أخيه:  على  للمسلم  جتب  )مخس   : وحديث 
  مسلم.رواه العاطس( 

على كل مسلم مسعه   وحديث : ) فإذا عطس أحدكم ومحد للا، كان حقاً 
 البخاري . رواه أن يقول له: يرمحك للا ( 

الرب ابن عبد  ، أخرج  التشميت  أال يرتك  )    وحري ابملسلم  داود  :  أاب  أن 
بدرهم    على الشط فاكرتى قارابً    سفينة فسمع عاطساً صاحب السنن كان يف

يكون   لعله  فقال  العاطس فشمته مث رجع فسئل عن ذلك  إىل  حىت جاء 
يقول ألهل السفينة إن أاب داود اشرتى   جماب الدعوة فلما رقدوا مسعوا قائالً 

 . وجود سنده ابن حجر   اجلنة من للا بدرهم(
  أخوه املسلم فلم يشمته كان ديناً عطس عنده  من  )  سعيد بن جبري:    وقال

 وهو ضعيف . ، (.رواه ابن السين  له عليه أيخذه منه يوم القيامة
  وال يشرتط احتاد املكان للتشميت أو مباشرة ،   : والثالثونالسابعة  املسألة  

فيصح التشميت من خالل وسائل التواصل املسموعة أو بينهما حاجز ،  
 وإىل هذا املعىن أشار احلنفية . 
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واحلمد   :والثالثونالثامنة  املسألة   التشميت  بني  االتصال  يشرتط  وال 
والعطاس واحلمد فلو فصل بينهما بفاصل يسري من كالم وقيام وحنوه فال 

 مينع كالسالم .  
قال محيد بن زجنويه: "إذا عطس الرجل لسنة للبغوي  ويف شرح ا  فرع :  ��

يف جملس كبري، أو سلم على مجاعة، فشمته بعضهم، أو رد عليهم بعضهم، 
 أجزأ عن كلهم، وكان الفضل للذين مشتوا وردوا". 

 هل يشرع له أن يسأله التشميت إذا تركه؟   والثالثون :التاسعة املسألة 
لظاهر   )      ملسو هيلع هللا ىلص قوله  نعم،  السالم،  مخس جتب  :  رد  أخيه:  على  للمسلم 

اجلنائز واتباع  املريض،  وعيادة  الدعوة،  وإجابة  العاطس،  رواه    وتشميت   )
 .رواه البخاري يف األدب  )عطسُت عندك فلم ُتشم تين(: وحلديث  مسلم ، 

وينبغي إذا عطَس )  :  املنهاج يف شعب اإلميان احلليمي يف  قال    فائدة :   ��
 . (تَيْسُكَن ما به، مث يشم توه، وال يُ َعاِجُلوه ابلتشميالعاطُس، أن يتأىن  حىت  

 وهل يكون التشميت على الفور أو الرتاخي ؟  : املتممة لألربعنياملسألة 
 ظاهر السنة على الفور وإن تراخى قليالً فال مينع من احلمد والتشميت . 

 وهل يقضي كل منهما ؟ : الواحدة واألربعون املسألة 
 فاألصل أنه سنة فات حملها فال يقضى. إذا طال الوقت ،
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التشميت سببه احلمد ، واحلمد سببه العطاس  أن    :   الثانية واألربعون املسألة  
 حيمد للا فال يشمت .، فإن مل 

 
أن يسمع التحميد فإن مل يسمع التحميد وإمنا    :  الثالثة واألربعون املسألة 

 حمل خالف بني العلماء رمحهم للا :  مسع من يشمته ؟
يشمته ، ألنه عرف أنه محد للا بتشميت من مسع احلمد،   القول األول :

 وهو مذهب مالك واختاره ابن العريب .
 ال يشمته ، ألن احلكم معلق بسماع احلمد واختاره النووي.  القول الثاين : 

 .وينبغي تقييده مبن يعلم شرط التشميت، يشمته ، ملا تقدم  الراجح : 
م ا إذا كانوا من أهِل اجلهل الذين )أ  :يف شرح اإلملام    قال ابن دقيق العيد 

يَُظنُّ هبم عدُم العلم بذلك، فالدَّاللُة ليست ابلقويَّة، فيحتمل أن يكوَن مالك 
رمحه للا اعترَب األعمَّ األغلَب، وميكن أن ال يكوَن حكُمُه فيمن هو من أهل 

 ل(.اجله
واألربعاملسألة   إن    : ونالرابعة  للا  يرمحك  يقول  أبن  التعليق  يصح  هل 

 محدت للا ؟  
كنت إىل جنب ابن عمر  )عن مكحول األزدي قال:  نعم ، يصح ، ملا ورد  

محدت كنت  إن  فعطس رجل من انحية املسجد فقال ابن عمر: يرمحك للا  
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رواه البخاري يف األدب، وهو مذهب احلنفية والشافعية، وزاد الشافعية:    للا(
 ن شك  قال: "يرحُم للا من محده". إ

 وهل إذا محد للا بعد ذلك يعيد التشميت ؟ :اخلامسة واألربعون املسألة 
ألنه التشميت سبق احلمد ، وظاهر النصوص الرتتيب ،    الظاهر أنه يعيد ،

 وشرط التشميت أن يكون بعد التحميد ، ونص عليه املالكية . 
 يدعو لنفسه ابلرمحة إذا مش ت غريه؟ هل :ألربعونوا السادسةاملسألة 

أنه كان إذا مشت عليه يف  )عن ابن عمر:  ملا روي البيهقي يف الشعب    نعم،
وإايكمللا  يرمحنا  قال:    العطاس، قال:  أو  سامل:  (،  وإايك  تدع  )وقال  ال 

قيل: يرمحنا    إلنسان بدعوة إال بدأت بنفسك، فإذا محد للا عند العطاس
 ك(، وُروي حنوه عن النخعي وابن مسعود.وإاي
العيد  فائدة:   �� دقيق  ابن  اإلملام  قال  فيه  )  :  يف  يكون    ه تنبي   أيضاً قد 

للعاطس وتعريض لطلبه الرمحة من للا تعاىل ابلتوبة من الذنوب، فينبغي أن 
للتذكري، وأتمل ما دل عليه احلديث    يستحضر ذلك، وجيعل التشميت سبباً 

هلذا   ت بقوله: "يغفر للا لنا ولكم" جتده مؤكداً من رد العاطس على املشم  
 . (   على حماسن وضع الشريعة ولطائف مقاصدها املعىن، داالً 

العيد:    فائدة: دقيق  ابن  منه )  قال  الظاهر  للا"  "يرمحك  املشمت:  قول 
والسابق إىل الفهم: أنه دعاء ابلرمحة، وحيتمل أن يكون إخبارا على طريقة  
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البشارة املبنية على حسن الظن، كقوله صلى للا عليه وسلم للمحموم: "ال  
 . (  شاء للا"، أي: هي طهور لك إن شاء للا أبس، طهور إن

واألربعون املسألة   فال   :  السابعة  يشمته  يسمع من  ومل  العطاس  إن مسع 
 ، ملا تقدم ، وله أن يعلقه " يرمحك للا إن محدت للا " كما تقدم . يشمته 
  ر من مل حيمد للا ؟هل يذك    : الثامنة واألربعوناملسألة 

 حمل خالف بني العلماء رمحهم للا : 
يستحب ملن حضر من عطس فلم حيمد أن يذكره ابحلمد    القول األول :

وهو من واإلمام أمحد  ليحمد فيشمته وقد ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي  
النووي   واختاره  ابملعروف  واألمر  النصيحة  احلنفية ابب  مذهب  وهو   ،

 .   واملالكية
 .  كيف تقول إذا عطست؟للا ؟ أو   والتذكري كأن يقال هل محدت 

، وهو ظاهر اختيار ابن القيم  غري مشروع واختاره ابن العريب    القول الثاين :
، ألنه إذا نبهه ألزم نفسه ما مل يلزمها قال فلو مجع بينهما فقال احلمد هلل  

، يرمحك للا مجع جهالتني ، وألن الذي يرتك احلمد ال يستحق التشميت  
دخلت على أيب موسى وهو يف بيت بنت الفضل  )  دة، قال:  وورد عن أيب بر 

أمي  إىل  فرجعت  فشمتها،  وعطست  يشمتين،  فلم  فعطست  عباس،  بن 
وعطست  تشمته،  فلم  ابين  عندك  عطس  قالت:  جاءها  فلما  فأخربهتا، 



 

 

47 

وعطست،  أمشته،  فلم  للا،  حيمد  فلم  عطس،  ابنك  إن  فقال:  فشمتها، 
صلى للا عليه وسلم يقول: »إذا   فحمدت للا فشمتها، مسعت رسول للا 

(رواه    عطس أحدكم فحمد للا، فشمتوه، فإن مل حيمد للا، فال تشمتوه« 
 مسلم .

 ال يسن تذكريه ، وإن ذك ره جاز، وهو مذهب احلنابلة .  القول الثالث : 
، وألنه من التعاون على الرب والتقوى ،  أنه يشرع ، لعدم املانع    الراجح :

تدل على كل هذا   الشرع  والتذكري ونصوص  أن رجالً والنصيحة  وذكر   ،  
عطس عند اإلمام األوزاعي فلم حيمد فقال له كيف يقول من عطس قال  

ليس فيه ما    أبنه عن احلديث السابق :  احلمد هلل قال يرمحك للا ، وجياب  
الرجل  ، وألنه ورد أن    ه سبب وهو التحميد مينع التذكري ، ألن التشميت ل

ودعاء غريه من    ملسو هيلع هللا ىلصلتذكري ما يستدعي دعاءه له    فلم يكن أهالً   كان كافراً 
 . املؤمنني ابلرمحة

عطس رجل ل:  احممد بن محيد، ق  وعنويف اتريخ دمشق والسري للذهيب : )  
عطس؟ قال: عند ابن املبارك، فقال له ابن املبارك: أيش يَ ُقول الرجل إذا  

، ق : فعجبنا كلنا من اليَ ُقول: احلمد هلل، فقال له ابن املبارك: يرمحك اَّللَّ
يقول ألصحاب احلديث: أنتم   ابن املبارك العامل : )    و كان( ،    حسن أدبه

 (. إىل قليل من األدب أحوج منكم إىل كثري من العلم
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القاسم:    عطس رجل عند القاسم، فقال لهو ويف مصنف ابن أيب شيبة : )  
 . (  " قل: احلمد هلل "، فلما قال مشته

األربعوناملسألة    و  هو     : التاسعة  هل  حيمد  مل  ملن  التشميت  من  املنع 
 للتحرمي أو التنزيه ؟ 

 واجلمهور على التنزيه ، ألن هذا من ابب اآلداب. ، فيه قوالن 
له ابلرمحة نعمة فال يستحقها من   )الدعاء  األلباب:قال السفاريين يف غذاء  

 . ( النعمةمل حيمد للا ومل يشكره على هذه 
 ذلك؟ يشم ت من ال يرغب  هل للخمسني: املتممة املسألة 

علم من رجل يكره أن يشمت، ويرفع نفسه    )وإذا  املنهاج:يف    قال احلليمي 
أن يتأسف، بذلك مل يشمت ال إجالاًل له بل إجالاًل للتشميت عن أن  

 . (  يرهل له من يكرهه
: إذا كان التشميت سنة، فلم ترتك ال قائلفإن ق عنه:استشكال واجلواب  

 السنة بكراهية من يكرهها؟
،    أحبها، وليس بسنة ملن كرههاهي سنة ملن  قال احلليمي : )    فاجلواب:

وإن كره رجل أن يسلم عليه عند   ،   ألن من يرغب عن اخلري رغب اخلري عنه
 . (   كما أنه إذا مرض فكره أن يعاد مل يعد،   اللقاء مل يسلم عليه ملا وصفنا
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واخلمسوناملسألة   الكافر    :  الواحدة  تشميت  بني  حكم  خالف  حمل 
وقيل  يكره ،  وقيل :  مباح ،    قيل :و وهو مذهب أمحد    يستحب،ال  العلماء:

 حيرم. :
 احلديث.يف  سيأيتملا ، اإلابحة  واألقرب:

 املسلم:صفة تشميت غري  : الثانية واخلمسوناملسألة 
يهديكم للا ويصلح  : "  وهو أن يقال للا  ،  الكافر له تشميت خاص به    

 . ألهنا ليست حمالً هلم ، وهذا ابإلمجاع  ، وال يدعى هلم ابلرمحة  " ابلكم
ويف   وأما الصوت الشاذ يف هذا الزمن فهو من النشاز والغلط والتناقض ،  

  -صلى للا عليه وسلم- احلديث : ) كان اليهود يتعاطسون عند رسول للا  
يرجون أن يقول هلم: يرمحكم للا فيقول: يهديكم للا ويصلح ابلكم( قال 

 . "حديث حسن صحيح"الرتمذي: 
وفيه أهنم يدخلون يف مطلق األمر ابلتشميت، )  :    يف الفتح  قال ابن حجر

  وإصالح البال وهو،  دعاء هلم ابهلداية  لكن هلم تشميت خمصوص وهو ال
فإن هم أهل الدعاء    ،  مانع من ذلك خبالف تشميت املسلمني    وال  ،الشأن

خبث اليهود حىت يف طلب الرمحة أرادوا  :  وفيه  ،     ابلرمحة خبالف الكفار
 (. أهنم يعرفون صدقه ولكنهم يكابرون : وفيه ، حصوهلا ال عن انقياد. 

 كيف يرد املسلم على الكافر إذا مشته ؟    :  نالثالثة واخلمسو املسألة 
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قال  ويف شرح السنة للبغوي  إذا مش َتُه الكافر فريد عليه ابلدعاء له ابهلداية ،    
 ، وهو مذهب احلنابلة . الشعيب: )إذا مش تك املشرك فقل: "هداك للا"( 

حمل خالف تشميت املرأة األجنبية والعكس    :  الرابعة واخلمسوناملسألة  
 : بني العلماء 

مذهب املالكية وبه  قول يف  ال يشمت أحدمها اآلخر ، وهو    القول األول : 
 قال بعض احلنابلة . 

 يشمتها وال تشمته ، وبه قال بعض احلنابلة.  القول الثاين : 
  متها، إن أراد أن يستنطقها ويسمع صوهتا فال تشمته وال يش   القول الثالث :

 خشية الفتنة ، وإن مل يقصد جاز،  وهو مذهب أمحد.  
 . واملالكية يشمت العجوز ال الشابة ، وهو مذهب احلنابلة  القول الرابع :

 واختاره البخاري يف األدب.، الثالث ، لعموم األمر ابلتشميت  الراجح : 
 تشميت الصيب له حالتان :   :اخلامسة و اخلمسون املسألة 

 إن كان ميكن يعلم فيعلم يف احلمد والتشميت .  األوىل : ��
حيمد وليه أو من حضر كالتسمية   فقيل :إن كان ال ميكن    الثانية :  ��

يدعى له كبورك    وقيل :عنه يف األكل والشرب، واختاره بعض احلنابلة ،  
 وهو مذهب الشافعية واحلنابلة . ، فيك وجربك للا ، واختاره احلسن 
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فال يشمت والنيابة حتتاج دليالً ، واألصل يف العبادات   إذا مل حيمد  واألقرب :
الدعاء   التوقيف  التوقيف ، وما ورد من  ، وإن دعا  فال يصح  على سبيل 

 . دعاًء عاماً فيجوز
 اجملنون: قال بعض احلنابلة ال حكم لعطاسه.  : خلمسون  وا  السادسةاملسألة  
  يفعل ؟إذا تكرر العطاس فماذا   :السابعة واخلمسون املسألة 

 حيمد للا كلما عطس إذا كان متوالياً .  العاطس :   أوالً : ��
 كانت اجلاهلية تتطري ابلعطاس إىل ثالث مرات وجتعلها شؤماً   )  قال القرايف: 

   .( فأعلم صاحب الشرع أهنا رمحة من للا تعاىل
 كيف يشمته ؟ حمل خالف بني العلماء رمحهم للا : ت  املشم   اثنياً :  ��

، وبه قال بعض الفقهاء يشمته إىل الثانية وبعدها ال يشمته    القول األول :
     ( . إال أنه قال له يف الثالثة: أنت مزكوم: )   لرواية الرتمذي، 
 واحلسن واختاره النخعي  ،  إىل الثالثة وبعدها ال يشمته يشمته    :القول الثاين   

 . ومالك والنووي وهو مذهب احلنفية
، وهو مذهب بعض املالكية  مرة واحدة فقط األوىل  يشمته    :القول الثالث  

،    ملسو هيلع هللا ىلصأنه مسع النيب  قال : )    سلمة بن األكوع،ا ورد عن  واختاره جماهد مل،  
وعطس رجل عنده، فقال له: »يرمحك للا« مث عطس أخرى، فقال له رسول  

 ( . رواه مسلم .: »الرجل مزكوم« ملسو هيلع هللا ىلص للا
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الرابع   لبعض   :القول  وهو  يشمته  فال  مريض  أنه  عرف  إذا  إال  يشمته 
 .الشافعية

ه من  تمش    كنشمته إذا مل يفإنه يُ   لو عطس أكثر من ثالث   القول اخلامس:
 قبل، وهو مذهب احلنابلة.

وحديث )مشت  ،  تشمته بعد ثالث (    الثاين ، حلديث : )وال  والراجح :
وورد ذلك عن علي ،  زاد فهو زكام( روامها أبوداود    فما      أخاك ثالاثً ,  

 وجماهد.وعمرو بن العاص وابن الزبري 
اخلمسون  املسألة   و  ؟   :الثامنة  الثالثة  بعد  يقال  بني    ماذا  حمل خالف 

 العلماء رمحهم للا : 
شفاك للا وحنوه ، وهو مذهب الشافعية واحلنابلة وظاهر   القول األول :

 اختيار ابن تيمية . 
الثاين : ابن عبدالرب،  أنت مزكوم    القول  املالكية واختاره  ،    وهو مذهب 

املوطأ ) مث إن عطس فقل إنك مضنوك( أي    مسلم املتقدمة ، ولرواية  لرواية
 مزكوم وهو مرسل وجوده ابن حجر 

: الثالث  ي  القول  ، وقوله  ال  الصريح  الصحيح  الدليل  لعدم   ، قال شيء 
 .، وهو مذهب احلنفية مزكوم من ابب اإلخبار 
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، وهل هو من قبيل أنه تشميت أو الدعاء العام ؟ حمل  الدعاء له    الراجح : 
 .الثاين  واألقرب :احتمال ، 

 ومثرته هل جيب أو ال ؟ الظاهر أنه ال جيب . فرع : ��
القيم : ابن  له  )  قال  الدعاء  تنبيه على  وقوله يف احلديث: )الرجل مزكوم( 

وفيه  ، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثالث  ، ألن الزكمة علة   ،ابلعافية  
  ملسو هيلع هللا ىلص فكالمه ، فيصعب أمرها ، تنبيه له على هذه العلة ليتداركها واليهملها 

 وهدى(.  كله حكمة ورمحة وعلم
عطاس، يعين الذي ال ينشأ عن  : )إن للا حيب اليف الفتحوقال ابن حجر  

 زكام، ألنه املأمور فيه ابلتحميد والتشميت(. 
: )فإن قيل فإذا كان مرضاً فينبغي أن يشمت  كما يف الفتحقال ابن العريب  

بطريق األوىل ألنه أحوج إىل الدعاء من غريه، قلنا: نعم لكن يدعى له بدعاء  
دعا  ه،يالئم بل من جنس  للعاطس  املشروع  ابلدعاء  للمسلم ال  املسلم  ء 

 .  ابلعافية(
قيل: فلم ال كان املزكوم ابلدعاء له أوىل؟ قيل له: هو   )فإنقال احلليمي:  

وعافاك للا املرضى شفاك للا  دعاء  أن  إال  أوىل،  تشميت  ،  ابلدعاء  وأما 
فلذلك مل يكن املزكوم   ،ال دعاء لدفع املرض  العاطس فهو دعاء لدوام الصحة

 . (  فيه نصيب وللا أعلم
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طبيعته التكرار يف العطاس    هل يفرق بني من   :التاسعة و اخلمسون  املسألة  
 أو املرض ؟ 

 له حاالت : اجلواب : نعم ، و 
🔸  : القاضي   من كان  األوىل  قال  ُيشم ت،  فال  وعطس  ابتداء  مريضاً 

 . (رف أن عطاسه من زكام فال يرد عليهَمْن عُ : ) يف إكمال املعلم  عياض
يشمت  من طبيعته تكرار العطاس وليس انشئاً عن مرض فإنه    الثانية :   ��

 ولو تكرر منه ، لظاهر النص ، املتقدم . 
، ألن احلديث  من أصابه مرض كزكام وحنوه فحكمه ما تقدم    الثالثة :  ��

  .بني العلة ، واحلكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً 
إذا كرر العطاس مث جعل يف األخري احلمد له    :  املتممة للستني  املسألة  
 حالتان : 

   إن مل يكرر احلمد فيشمت مرة واحدة . -1
مذهب  -٢ وهو   ، قدره  على  فيشمت  احلمد  و إن كرر  الشافعية  احلنفية 

 واحلنابلة ومال إليه ابن حجر . 
 يف أثناء خطبة اجلمعة؟  هل حيمد للا العاطس   :   الواحدة والستون  املسألة  

 نعم حيمد للا يف نفسه وال جيهر . 
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حمل خالف    وهل يشمت أثناء خطبة اجلمعة ؟   : الثانية والستون  املسألة  
 بني العلماء : 

ال جيوز ، وهو مذهب قتادة وابن املسيب وطاووس وهو    القول األول :
 والوجه الصحيح عند الشافعية ورواية عند احلنابلة   واملالكيةمذهب احلنفية 
: الثاين  عند    القول  والشعيب ومحاد ووجه  النخعي  ، وهو مذهب  يشمته 

 الشافعية والصحيح عند أمحد وأصحابه . 
إن كان يسمع اخلطبة فال يشمته وإن مل يسمع مشته ، وهو    القول الثالث :

 . رواية عند احلنابلة 
 املنع ، لعموم وجوب اإلنصات . الراجح : 
اخلطبتني    :   الثالثة والستون املسألة   حمل خالف بني     ؟هل يشمته بني 

 العلماء رمحهم للا: 
جيوز الكالم ، وبه قال أبو يوسف صاحب أيب حنيفة  وهو   القول األول :

 قول للشافعية والوجه الصحيح عند احلنابلة . 
وهو مذهب احلنفية واملالكية وهو قول للشافعية ووجه   حيرم ، القول الثاين:
 عند احلنابلة . 

 األول ، ألن املنع من الكالم حال اخلطبة .  الراجح : 
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 ؟ذا عطس هل يشمت اخلطيب إ   :الرابعة والستون املسألة 
ألن االستماع للخطبة أوىل ،  إذا عطس اخلطيب، واستمر فإنه ال يشمت  

ليشمت فال ميتنع أن يشرع تشميتهوإن محد فوقف قل   ،من تشميته     ، يالً 
   ألنه يف حالة سكوت .

والستون  املسألة   وهو حمل   : اخلامسة   ، الصالة  العاطس يف  يشمت  ال 
 اتفاق ، ملا تقدم يف قصة معاوية . 

إذا عطس إن كان    :السادسة والستون  املسألة   ويشم ت من يف احلمام 
يغلب على ظنه أنه محد للا أو مسعه على اخلالف املتقدم يف ذكر احلمد يف  

 احلمام . 
حكم إذا عطس املصلي ومحد للا جهراً فشمته    :السابعة والستون  املسألة  

 حمل خالف بني العلماء رمحهم للا :  مصل آخر معه
ألنه  ،    واحلنابلة  ت ، وهو مذهب احلنفيةتبطل صالة املشم    القول األول: 

 خطاب.
ألنه  ،  وأيب يوسف احلنفي    ال تبطل ، وهو مذهب املالكية  القول الثاين:

 .داخل يف عموم الذكر والدعاء
تبطل إن كان متعمداً عاملاً ابملنع ، وإن كان جاهالً أو انسياً فال   الراجح :

 والنسيان . تبطل ، لعموم رفع احلرج ابجلهل 
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إن املصلي إذا عطس وقال لنفسه يرمحك للا    : الثامنة والستون  املسألة  
يتكلم مع  يعين ال تفسد صالته؛ ألن هذا ليس بكالم؛ ألن اإلنسان ال 

 . ، ونص عليه احلنفية   نفسه فصار كأنه قال: يرمحين للا أو قال احلمد هلل
الصالة فقال له رجل يف  ولو عطس رجل يف    :التاسعة والستون  املسألة  

، ونص    الصالة يرمحك للا، فقال العاطس آمني فسدت صالته؛ ألنه إجابة
 عليه احلنفية . 

للسبعني  املسألة   ال  :  املتممة  من  يشمته  فهل  الصالة  يف  رجل  عطس 
 يصلي؟ 

فإن    ،وإذا عطس رجل يف الصالة فقال: احلمد هلل جاز )  :    قال احلليمي
ألن هذا    ،مسعه من ليس يف صالة قال: اللهم ارمحه، وال يقول: يرمحك للا

 . ( خطاب، فإذا فرغ أجابه 
والسبعون  املسألة   عليه    :   الواحدة  يرد  فال  الصالة،  يف  وهو  مش ته  إذا 
 . ابإلشارة

 ما الفرق بني السالم والتشميت؟   :  فإن قال قائلاستشكال واجلواب عنه :  
أن جواب :  والفرق بني رد السالم وجواب التشميت  )قال القرايف:فاجلواب: 

التشميت دعاء وهو ما ال يتأتى ابإلشارة ورد السالم حتية وهو حيسن يف 
 . (العادة ابإلشارة ابلرأس وغريه
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 ؟ له حاالت : ت ماذا يقول العاطس للمشم   : الثانية والسبعون  املسألة 
عن أيب هريرة رضي للا عنه، عن ، ملا ورد    للا ويصلح ابلكميهديكم  -1

ذا عطس أحدكم فليقل: احلمد هلل، وليقل له أخوه أو  : )إ  قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  
للا ويصلح  يهديكم  صاحبه: يرمحك للا، فإذا قال له: يرمحك للا، فليقل:  

 ( رواه البخاري. ابلكم
عن هالل بن يساف، قال: كنا مع سامل بن  ، ملا ورد  ولكملنا للا يغفر -٢

فقال سامل: وعليك   السالم عليكم،  فقال:  القوم،  عبيد فعطس رجل من 
وعلى أمك، مث قال بعد: لعلك وجدت مما قلت لك، قال: لوددت أنك مل 
تذكر أمي خبري وال بشر، قال: إمنا قلت لك كما قال رسول للا صلى للا 

بينا حنن عند رسول للا صلى للا عليه وسلم إذ عطس رجل   عليه وسلم، إان 
وسلم  عليه  للا  صلى  للا  رسول  فقال  عليكم،  السالم  فقال:  القوم  من 
»وعليك وعلى أمك« مث قال »إذا عطس أحدكم فليحمد للا« قال: فذكر 

يغفر   -يعين عليهم    -بعض احملامد، »وليقل له من عنده يرمحك للا ولريد  
ولكم«لللا   وظاهر  نا  النووي  والنسائي وصححه  أبوداود  ابن حجر    رواه 

 ومتكلم يف بعض رجاله . 
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عن عبد للا بن عمر رضي للا  ، ملا ورد    يرمحنا وإايكم ويغفر لنا ولكم  -3
يرمحنا وإايكم ويغفر )  :فقال  ،أنه كان إذا عطس فقيل له يرمحك للا  :عنهما

 .من فعله يف املوطأ  وورد عن ابن عمر  ،البخاري يف األدب  (. رواه  لنا ولكم
عن أيب مجرة قال: ، ملا ورد  عافاان للا وإايكم من النار، يرمحكم للا    -4

يقول إذا مشت: )عافاان للا وإايكم   -رضي للا عنه    –مسعت ابن عباس  
وصححه ابن حجر يف    من النار، يرمحكم للا( رواه البخاري يف األدب املفرد

 الفتح . 
والتخيري بينها بدون مفاضلة ، هو مذهب احلنفية واملالكية والشافعي    فرع :

 واختاره النووي. 
   هل جيمع بينها أو ال جيمع ؟ :  الثالثة والسبعون  املسألة 

 حمل خالف بني العلماء رمحهم للا: 
: األول  مالك    القول  مذهب  وهو   ، منها  واحد  يقال  وإما   ، جيمع  ال 

 واختاره النووي . ،  والشافعي
وابن دقيق العيد وابن ،  جيمع بينها ، واختاره ابن أيب مجرة    القول الثاين :

 . رشد ، ألن املكلف حيتاج إىل طلب املغفرة واجلمع بينهما أحسن
 األول ، ملا تقدم . الراجح : 
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حكم الرد من العاطس مستحب ، ونص عليه    :ون الرابعة والسبعاملسألة  
 الشافعية ، وهو مقتضى اجلمهور . 

حياء من    أو يرتكه أصالً   بعض الناس إذا عطس حيمد للا سراً   تنبيه :  ��
وال ينبغي للعاطس إذا عطس )    بعض الناس وذلك ال ينبغي، قال احلليمي:

حبضرة قوم أن خيفي محد للا عز وجل، ألن نعمة للا تعاىل عليه ظهرت هلم،  
فال حيس أن خيفي عنهم شكره، وألنه حيرم بذلك نفسه دعاءهم له. فإن  
كان إمنا خيفي احلمد لئال يشمت، فذلك أسوأ وهو نظري من يدخل على 

 . ( ال يسمع فريد عليهقوم فلم يسلم عليهم أو خيفي السالم لئ
ومثل ذلك من يتعم د دفع العطاس حياء من جلساءه كأنه عيب، وقد علم  

 أن  للا حُيبُّ العطاس مع ما يف حبسه من الضرر الالحق ابلبدن. 
 :  حاديث ضعيفة يف العطاسأ ��

قال امللك : رب العاملني , فإذا    )إذا عطس أحدكم فقال احلمدهلل ,  -1
 د .قال : رب العاملني , قال امللك : يرمحك للا ( األدب املفر 

على كل حال   -٢ العاملني  احلمدهلل رب   : عند عطسة مسعها  قال  )من 
 ماكان , مل جيد وجع الضرس , وال األذن أبداً( . 

كنت إىل جنب ابن عمر , فعطس رجل )  عن مكحول األزدي قال :  –  3
 .  من انحية املسجد فقال ابن عمر :) يرمحك للا إن كنت محدت للا (
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 ) من حدث حديثاً فعطس عنده فهو حق( .  -4
,والعلوص-5 واللوص   , الشوص  من  أمن  العاطس ابحلمد  سبق  من   (  )

 . موضوع
 ) العطاس, والنعاس, والتثاؤب, يف الصالة من الشيطان(. -6
 . يدة من الشيطان ()إن التثاؤب الشديد , والعطسة الشد-7
   .)إن للا يكره رفع الصوت ابلتثاؤب ,والعطاس (  -8

 . )إذا عطس الرجل واإلمام خيطب يوم اجلمعة فشمته (-10
 . )استهالل الصيب العطاس ( -11
 . )إن مما يستجاب به الدعاء عند العطاس ( -1٢
 . ) شيئان ال أذكر فيهما : الذبيحة, و العطاس مها خملصان هلل ( – 13
 . العطاس عند الدعاء شاهد صدق ()  – 13
 . ) التذكروين عند ثالث تسمية الطعام, وعند الذبح ,وعند العطاس(-14
 ) ِمَن السعادِة : العطاُس عند الدعاء (. -15
  ) من عطس أو جتشأ فقال : احلمدهلل على كل حال , من احلال   16

 . صرف للا عنه سبعني داء أهوهنا اجلذام ( 
 . ر العاطس إىل حمامد للا عويف من وجع الداء والدبيلة (من بد)   17

🔸 🔸 🔸 🔸  
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 : أحكام الجشاء   الثالث: المبحث   

 تعريفه :  :اخلامسة والسبعون املسألة 
تنفست  :  التجشؤ   املعدة وجتشأت  االمتالء، وجشأت  املعدة عند  تنفس 

 .واالسم اجلشاء
 .العطاساجلشاء على فعال كأنه من ابب و 

 أسبابه :  :السادسة والسبعوناملسألة 
 .اجتماع الرايح يف املعدة-3للطعام . سوء اهلضم -٢الشبع . -1

 هل يتوضأ املتجشئ ؟   :السابعة والسبعون املسألة 
 ال يتوضأ بال خالف ، وحكاه ابن عبدالرب إمجاعاً . 

 هل يبطل الصالة ؟ : الثامنة والسبعون املسألة 
 . ، ونص عليه املالكية  اجلشاء والتنخم كالتنحنح يف أحكامه

ذكر خمصوص ، لعدم الدليل    يس يف اجلشاءول  :التاسعة والسبعون  املسألة  
 الصحيح ، وإن محد للا فال حرج ، ألنه نتيجة الشبع . 

  ، أو هنأك للا وأمراك مريئاً   فإن محد للا قال له سامعه هنيئاً قال احلنابلة :  
ذكره يف الرعاية الكربى وابن متيم، وكذا ابن عقيل وقال: وال يعرف فيه سنة  

 . بل هو عادة موضوعة 
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ينبغي أن يرفع وجهه إىل فوق،  فإذا جتشأ الرجل و  :املتممة للثماننياملسألة 
، فإنه مل يرفع رأسه آذى من حوله    ،  يؤذي هبا الناس ئال  لحىت يذهب الريح  

لة ، وهو عام سواء كان يف الصالة أو غريها ،  ، ونص عليه احلناب  من رحيه
 . واملراد كتمه ورده ، فبأي طريقة حصل أجزأ 

 وهل ينصح املتجشئ بصوت عال ؟  :الواحدة والثمانون املسألة 
،  لكن بضوابط  واملعتاد  الطبيعي  احلد  إذا خرج عن   ، السنة  هذا ظاهر 

عند النيب صلى للا عليه جتشأ رجل  )  عن ابن عمر، قال:  النصيحة ، ملا ورد  
  يف الدنيا أطوهلم جوعاً   وسلم، فقال: كف عنا جشاءك فإن أكثرهم شبعاً 

"  هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه( رواه الرتمذي وقال :"يوم القيامة
 . وصححه احلاكم واأللباين ، وفيه كالم وحيسن بشواهده 

ىل تقليل األكل، ويدل لعله أراد بكفه اجلشاء: إرشاده إقال ابن عبدالرب : )  
يوم   "جوعاً  أكثرهم.  أطوهلم"  الدنيا  يف  شبعاً  الناس  أكثر  "فإن  قوله:  له 

 . (القيامة"
،  وهو الشبع، عن سببه  يوالنهي عن اجلشاء هنقال املناوي يف التيسري : ) 

قال املناوي: ) وذلك الرجل هو أبو جحيفة كما  و  (وطباً   وهو مذموم شرعاً 
ت وكان مل يبلغ احللم قال يف املعارف: ومل أيكل بعد صرح به يف عدة روااي

 . ذلك ملء بطنه حىت فارق الدنيا ( 
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وروي:    اإليذاء،ملا يف ذلك من    يكتمه، وينبغي أن    : الثانية والثمانوناملسألة  
إذا جتشأ أحدكم أو عطس فال يرفع هبما الصوت؛ فإن الشيطان حيب أن  )

 ( ضعيف.يرفع هبما الصوت 
وينبغي وضع اليد على الفم قياساً على املتثائب   : الثالثة والثمانوناملسألة  

 ونص عليه الشافعية . والعاطس،
وعلم من عادته أنه    كثرياً إذا أكل أو شرب ليال ً   :الرابعة والثمانون املسألة  

إذا أصبح حصل له جشأ خيرج بسببه ما يف جوفه هل ميتنع عليه كثرة ما  
 ؟  خالف وخرج منه يفطر أم ال فيهذكر أم ال وهل إذا 

وإذا أصبح وحصل له اجلشاء املذكور   أنه ال مينع من كثرة ذلك ليالً اجلواب :  
 كمن ذرعه القيء  وإن تكرر ذلك منه مراراً ،  يلفظه ويغسل فاه وال يفطر  

 ،ونص عليه الشافعية.
 ونص عليه الشافعية . ،  ريح اجلشاء طاهرة :اخلامسة والثمانون املسألة 
والثمانوناملسألة   يقطع    :السادسة  ال  فإنه  ابجلشاء  السكوت  إذا كان 

 .  ٢احلنفية ، ونص عليهاالتصال املطلوب لالستثناء يف الطالق واليمني  

 
مواهب الجليل ، شرح الخرشي ، المجموع ، كشاف القناع ، غاية المنتهى ، حاشية   حاشية ابن عابدين ،  2

 الخلوتي ، فتح الباري ، األذكار للنووي ، الفتوحات الربانية شرح األذكار ، شرح السنة للبغوي ،
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  وثبتنا عليه ، ملسو هيلع هللا ىلص املرسلني  سيد سنة  وفق الدين  يف فقهنا اللهم��
لقلوبنا   وثبااتً  وصالحاً  رضاك  اللهم   ، وأنصاره  دعاته  من  واجعلنا 
وبالدان   واملسلمني  لإلسالم  وعزاً  ونصراً   ، وذرايتنا  لنفوسنا  وطهارة 

ومجعاً للمسلمني على هداك ،    ،على رضاكوبالد املسلمني ووالهتا  
 للظاملني املعتدين . وهالكاً 

 ريق العلم واهلدى  . لقاء آخر يسره للا مبنه وكرمه على ط وإىل
 إان  على الِبعاِد والتفرِق              لَنلتقي ابلذكِر إن مل نَلتق      

  
 كتبه / فهد بن حييى العماري

 هـ4/4/1444البلد احلرام 

famary1@gmail. com 
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