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وخامتة:

مستخلص البحث

اما التمهيد :فكان لبيان ماهية التش��ميت والحكمة

تشميت العاطس وأحكامه

املبحث االول  :حكم قول العاطس (الحمد لله).

منه.

املبحث الثاين  :حكم تشميت العاطس.

حق امل ُْس��لِ ُم عىل أخيه امل ُْسلِ ُم من أعظم وأجل املبحث الثال��ث :حكم قول العاط��س يف الصالة
إن ّ
الحق��وق التي دعا إليها الدين اإلس�لامي الحنيف( .الحمد لله) و حكم تشميت ُه.

وحقوق املس��لم عىل املسلم كثرية  ،وأمر بحفظها املبحث الرابع :حكم رد العاطس عىل من ش ّمته.

و صيانته��ا .ونهى ع��ن انتهاكها .س��واء كانت هذه املبحث الخامس :آداب العطاس.

الحقوق خاصة باملسلم نفسه ،أو يف عالقة املسلم ام��ا الخامت��ة :فكانت ألهم النتائ��ج التي خرج بها
بأخيه .فمنها ما هو واجب عيني ،فلو تركه املس��لم البحث.

أث��م ،ومنها ما هو واجب كف��ايئ ،اذا قام به البعض
س��قط االثم ع��ن الباقني ،ومنها مس��تحب ،ال يأثم
املسلم برتكه.

Abstract:

Greet A Sneezer And Its Rules

واملس��لم من طبعه انه اجتامعي .لذا أكد اإلس�لام The right of a Muslim upon his brother

ع�لى رابط��ة األخ��وة واعتربه��ا أق��وى رابط��ة بني in Islam his is one of the greatest and the
املس��لمني  ،عنها تصدر املحبة و الرحمة والسالم most lasting rights called for by the Hanafi

والتعاون ووح��دة الصف .فرشع ل��ه حقوقا فرديةIslamic religion. The rights of a Muslim ،

وأخرى اجتامعية.

upon his brother in Islam are too many

ولقد ب ّين��ت الس��نة النبوية هذه الحق��وق باحاديث and must be preserved and adhere, whereas
صحيح��ة رصيحة  ،ومن هذه الحقوق :رد الس�لام these rights about himself or his relation
وعي��ادة املريض واتب��اع الجن��ازة واجاب��ة الدعوة with him. There are two kings of rights,

وتش��ميت العاطس واس��داء النصح وغريها ،ولقد notifiable and exigible. Notifiable means
اخ�ترت احد هذه الحقوق وهو (تش��ميت العاطس you shouldn’t leave it away or you will get

واحكامه).

sins, and exigible means you have the right

اقتىض البحث ان يكون عىل متهيد وخمسة مباحث to do it or leave it away and there is no sins
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answer to the greeter.

Section Five: The decency of sneezing.
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with that.

Muslim is sociable; therefore, Islam focused

The conclusion was for the research’s on the brotherhood relation (whole blood)
results.

and considered it the greatest thing between

Muslims. it can give love, mercy, peace,

❊

❊

❊

cooperation and the unit among them.

Islam legislates for each Muslim singular

rights and social rights. Al-Suna Al-Naboia
clarifies these rights with honest and trusted

Hadiths. some of these rights are: re-greet,
visit the patients, walk behind obsequies,
accept invitation, greet a sneezer, give an
advise and others. I have chosen one of

these rights that is (greet a sneezer and its
rules).

The research consists of the preface, five

sections and conclusion.

The preface clarified what is greet a

sneezer and its rules.

Section One: The opinion about the sneezer
when he is saying, “all praise be to Allah”

Section Two: The opinion of greet a sneezer
Section Three: The opinion about the

sneezer when he is saying, “all praise be to
Allah” during prayer and its greeting rules.

Section Four: The opinion about sneezer’s
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فمعن��اه الدع��اء ل��ه بص�لاح الح��ال و الغف��ران

التمهيد

والرحم��ة ( ،)4و صيغ��ة التس��ميت ك�ما وردت يف

ماهية التشميت والحكمة منه

النب��ي ﷺ «إذا عطس أحدك��م فليقل الحمد لله ،و

أحادي��ث كثرية ،اذك��ر منها حدي��ث أيب هريرة عن

ليقل ل��ه أخوه او صاحب ُه  :يرحم��ك الله  ،فإذا قال

اوال :معنى التشميت

ل��ه يرحم��ك الله  ،فليق��ل  :يهديكم الل��ه و يصلح

والشني :

ثانيا  :الحكمة من تشميت العاطس.

 -1معن��ى التش��ميت يف اللغة .وفيه لُغتان بالس�ين بالكم)) (.)5
يسمت  -بالضم
أما  :الس��مت  ،الطريق  ،و سمت
ُ

إن اإلس�لام ال ي�شرع ش��يئاً اال لحكم��ة قد تظهر

– أي القصد  ،و السمت هيئة أهل الخري  ،يقال  :ما لبع��ض الناس  ،وقد تخفى عىل آخرين و قد تخفى

أحسن س ْمتُ ُه أي هيئة أهل الخري

عىل الجميع  ،امتحاناً من الله لعباده.

و التس��ميت  :ذكر اسم الله عىل اليشء  ،و تسميت فالل��ه حكيم فيام رشع وأم��ر  ،كام أنه حكيم يف ما

العاط��س  :ان نق��ول ل��ه  :يرحمك الله بالس�ين و خل��ق وق ّدر  ،فهو ال يرشع ش��يئاً عبثاً  ،و ال يخلق
ٗ
َ َّ َ َ َ َ ۡ َ َ َ
الشني جميعاً  ،فبعضهم أختاره بالسني  ،ألنه مأخوذ شيئاً باطال  ،قال تعاىل ﵟربنا ما خلق
ت هٰذا َب ٰ ِطلا
ُ ۡ ََٰ َ
ك فَقِ َنا َع َذ َ
اب َّ
ٱلنارِ ١٩١ﵞ ﵝآل ع ِۡم َران الآية ﵑﵙﵑﵜ .
من الس��مت وهو القصد والحجة  ،و البعض اآلخر سبحن
حكَام
اختاره بالشني  ،ألنه أعىل يف كالمهم و أظهر (َ « ،)1والْ ُق ْرآن َوسنة َر ُسول الله مملوآن من ت َ ْعلِيل الأْ َ ْ
اما التشميت  :فمعناه الدعاء  ،يقال ش ّمت العاطس ،بالحك��م واملصالح وتعلي��ل الْخلق به�ما والتنبيه

جوه الحكم الَّ ِتي ألَجل َها رشع تِل َْك اإلحكام
وش ّمت علي ِه  ،دعا له أن ال يكون يف حال يشمت به ع�لى ُو ُ
فيها  ،وفيه حديث زواج السيدة فاطمة (عليها السالم) وألجلها خلق تِل َْك الأْ َ ْع َيان»(.)7
من االمام عيل (ريض الله عنه) قال «ال تحدثا ش��يئا « َوإِذا تَأَ َّملت الشرَّ ِ ي َعة الَّ ِتي بعث الله ب َها َر ُس��وله حق
حتى آتيكام  ،فأتاهام  ،فدعا لهام ،وش�� ّمت عليهام التَّأَ ُّم��ل َوجدت َها من أَول َها إِلىَ آخر َها ش��اهدة بذلك
ثم خرج) ( ،)2و كالهام – اي التشميت و التسميت – ناطق��ة بِ�� ِه َووج��دت ال ِْح ْك َمة واملصلح��ة َوالْع ْدل

ح َم��ة باديا ع�لى صفحاتها منادي��ا َعلَ ْي َها يَ ْد ُعو
مبعنى الدعاء بالخري و الربكة  ،إال انه بالش�ين اعىل َوال َّر ْ
الْ ُعقُ��ول واأللب��اب إِلَيْ َها َوأَنه لاَ يج��وز عىل أحكم
و افىش يف كالم العرب(.)3
حاكِم�ين َولاَ يَلِيق ِب ِه أَن يرشع لِ ِعبَ��ا ِد ِه َما يضادها
 -2معنى التشميت يف االصطالح:
الْ َ
اما يف االصطالح.

��ك لأِ َن ال ِ
َو َذلِ َ
َّ��ذي رشعه��ا علم َم��ا فيِ خلاَ ف َها من
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الْ َمف ِ
َاس��د والقبائح َوالظُّلم والسفه ال َِّذي يتعاىل َعن فلعلك تش��هد يل ِب ِه ِع ْند الْملك فَق َ
َال نعم ،أَنا أشهد
ض َم َعه َوق َ
َال يَا أَي َها الْملك أَنا أشهد أَن َهذَا
أَ َرا َدتْ�� ُه ورشعه َوأَن��ه لاَ يصلح الْعب��اد إِلاَّ َعلَيْ َها َولاَ لَك فَ َن َه َ
ضاس��ه فَق َ
َال
َس َعا َدة لَ ُهم ِب ُدونِ َها الْ َبتَّةَ»(. )8
الرج��ل عطس يَ ْو ًما فطار رضس من أَ رْ َ
جا َء الله
فمن وجوه حكمة تشميت العاطس :
ح ِديثك ومجلس��ك فَلَماَّ َ
لَ ُه الْملك عد ِإلىَ َ
جا ِه ِل َّية
حانَ ُه بِالإْ ِ ْسلاَ ِم وأبطل ِب َر ُسولِ ِه َما كَا َن َعلَ ْي ِه الْ َ
 -1ربط املس��لم بالل��ه يف كل احيانه  ،و عىل كافة ُس ْب َ
احواله  ،ومن ذلك املناس��بات العادية التي تحدث م��ن الضَّ لاَ لَة نهى أمته َعن التش��اؤم والتطري َورشع
ج َعلُوا َمكَان ال ُّد َعاء عىل الْ َع ِ
اطس باملكروه
وتتكرر كل يوم مر ًة او مرات  ،ليذكر املس��لم ّربه  ،لَ ُهم أَن ي ْ
ح َم ِة كَماَ أَمر العائن أَن يَ ْد ُعو بالتربيك
و يصله بحبله فيذكر الله تعاىل مس��بحاً أو مهلالً او ال ُّد َعاء لَ ُه بِال َّر ْ
حامدا ً او داعياً.

ي��م فَضْ لِ اللَّ�� ِه َعلىَ َع ْب ِ
��د ِه فَ ِإنَّ ُه
« -2إشَ ��ا َر ٌة ِإلىَ َع ِظ ِ
الضر ِب ِن ْع َم ِة الْ ُعط ِ
ح ْم َد
َاس ث ُ َّم شرَ َ َع لَ ُه الْ َ
أَ ْذ َه َ
ب َعن ُه رَّ َ

للمع�ين َومل��ا كَا َن ال ُّد َعاء ع�لى الْ َع ِ
اطس نوعا من
ح َمة الْم َنافيِ
الظُّلم َوالْ َبغي جعل ال ُّد َعاء لَ ُه ِبلَفْظ ال َّر ْ
للظلم َوأمر الْ َع ِ
اطس عم َران يَ ْد ُعو لس��امعه ويشمته

صلاَ ح الب��ال فَيَقُول يغْفر الله
َاب َعلَيْ ِه ث ُ َّم ال ُّد َعا ُء بِالْ َ
خيرْ ِ بَ ْع َد ال ُّد َعا ِء بِالْ َ
خيرْ ِ باملغف��رة َوالْ ِه َدايَة َوإِ ْ
ال َِّذي يُث ُ
َوشرَ َ َع َه ِ
��ذ ِه ال ِّن َع َم الْ ُمتَ َوالِيَ ِ
يصلح بالكم فاما ال ُّد َعاء
ات فيِ َز َمنٍ يَ ِس�يرٍ فَضْ لاً لن��ا َولكم أَو يهديكم الله َو ْ
ْب لَ ُه بَ ِ
ري ٌة ِزيَا َد ُة بالهداي��ة فَلَماَّ أَن ا ْهتَ َدى إِلىَ طَا َعة ال َّر ُس��ول َورغب
ح َسانًا َوفيِ َهذَا لِ َم ْن َرآ ُه ِب َقل ٍ
ِم ْن ُه َوإِ ْ
ص َ
جا ِهلِيَّة فَ َد َعا لَ�� ُه أَن يُثبت ُه الله
ح ُ
ح ُ
ص ُل َع�َّم�اَّ كَا َن َعلَيْ�� ِه أهل الْ َ
ص َل لَ ُه ِم ْن َذلِ َك َما لاَ يَ ْ
حتَّى يَ ْ
قُ َّو ٍة فيِ إِميَانِ ِه َ
َعلَ ْي َه��ا ويهدي��ه ِإلَ ْي َها َوكَ َذلِ َك ال ُّد َع��اء بإصالح البال
ِب ِع َبا َد ِة أَيَّ ٍام َع ِدي َد ٍة»(.)9
جا ِم َعة لصالح شَ أْنه كُله َو ِهي من بَاب
 -3إبط��ال معتق��دات الجاهلي��ة الت��ي مل تقم عىل َو ِهي ِح ْك َمة َ
ب أَن يجازيه
ح َم ِة فَ َن َ
ج َزاء عىل ُد َعائِ ِه لأِ َ ِخي ِه بِال َّر ْ
اساس من عقل او نقل و ما نشأ من عادات مستقبحة الْ َ
اس َ
جاء
يف الفطرة ،ضارة بالحياة« ،وكَا َن تشاؤمهم بالعطسة بِال ُّد َعا ِء لَ ُه بإصالح البال َوأما ال ُّد َعاء باملغفرة ف َ
الشَّ ِدي َدة أَشد كَماَ حىك َعن بعض الْ ُملُوك أَن سامرا ِبلَفْظ يَشْ �� َمل الْ َع ِ
اطس واملش��مت كَ َق ْولِه يغْفر الله

ج ُموع َد ْع�� َوى الْ َع ِ
لَ ُه عطس عطس��ة شَ ِدي َدة راعته فَغَضب الْملك فَق َ
اطس
َال لنا َولكم ليس��تحصل من َم ْ
سمريه َوالله َما تَ َع ّمدت َذلِك َولَ ِكن َهذَا عطايس فَق َ
ح َمة لَهام َم ًعا فصلوات
َال واملش��مت لَ ُه الْ َم ْغ ِف َرة َوال َّر ْ

َوالله ل نَِئ مل تأتني بمِ ن يشْ ��هد لَ��ك بذلك ألَقْتُلَنك الله َو َس�َل�اَ مه عىل الْ َم ْب ُعوث بص�لاح ال ُّدنْ َيا َوالآْ ِخ َرة
فَق َ
َ��ال أخرجني إِلىَ ال َّناس لعىل أجد من يشْ ��هد يل َوألَج��ل َهذَا َوالل��ه أعلم مل يُؤمر بتش��ميت من مل

ح َم ِة ن ْع َمة فَلاَ يَ ْستَ ِ
خرج�� ُه َوقد وكل ِب ِه األعوان فَوج�� َد رجال فَق َ
حق َها
فَأ ْ
َال يَا يحمد الله فَ ِإن ال ُّد َعاء لَ ُه بِال َّر ْ
َس��يِّدي نشدتك بِاللَّه إِن كنت َس ِمعت عطايس يَ ْو ًما من مل يحمد الله ويش��كره عىل َه ِذه ال ِّن ْع َمة ويتأىس
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بابي��ه آدم فَ ِإنَّ�� ُه ملا نفخت ِفي ِه ال ّروح إِلىَ الخياش��يم
ح ْم ِد ِه
عطس فألهم��ه ربه تبَ��ارك َوت َ َعالىَ أَن نط��ق ِب َ

المبحث االول

َصا َرت تِل َْك سنة العطاس فَمن مل يحمد الله
يَا آدم ف َ

حكم قول العاطس «الحمد لله»

حم��د لله فَق َ
فَق َ
حمك الله
حانَ ُه يَ ْر َ
َال الل��ه ُس��بْ َ
َ��ال الْ َ

يستَحق َه ِذه الد ْع َوة»(.)10
مل ْ
ج الأْ َبْ ِ
ت
ُ « -4
حتَ ِق َن ِة فيِ ِد َما ِغ ِه الَّ ِتي لَ ْو بَ ِق َي ْ
خ ُرو ِ
خ َر ِة الْ ُم ْ
ح ْم ُد اللَّ ِه َعلىَ
ح َدث ْ
سةً ،شرُ ِ َع لَ ُه َ
ِفي ِه أَ ْ
َت لَ�� ُه أَ ْد َوا ًء َع رِ َ
َه ِذ ِه ال ِّن ْع َم ِة َم َع بَقَا ِء أَ ْعضَ ائِ ِه َعلىَ الْ ِتئَا ِم َها َو َه ْيئَ ِت َها بَ ْع َد
َه ِذ ِه ال َّزلْ َزلَ ِة الَّ ِتي ِه َي لِلْ َب َدنِ كَ َزلْ َزلَ ِة الأْ َ ْر ِ
ض لَ َها»(.)11

أتفق الفقهاء عىل مرشوعي��ة قول (الحمد لله) فلو

عطس االنسان و حمد الله تعاىل فهو أفضل وأكمل
وإن مل يحم��د الل��ه مل يك��ن آمث��اً بذل��ك اذ ليس

بواجب عليه ،واستدلوا:

ح ْم ِد اللَّ ِه َعلىَ نِ ْع َم ِة الْ ُعط ِ
َاس -1 ،حدي��ث ايب هريرة ان النبي ﷺ قال «اذا عطس
« -5إغاظة الشيطان ِب َ
��اب اللَّ ِه ،فَ�� ِإ َّن اللَّ َه يُ ِ
ص َ
ح َ
ح ُّب ُه ،احدكم فليقل الحمد لله عىل كل حال»(.)13
��ل لَ ُه ِب ِه ِم ْن َم َ
َو َما َ
ح ِّ
فَ ِإذَا َذكَ َر الْ َع ْب ُد اللَّ َه َو َ
ح ِمدَهُ َ ،س��ا َء َذلِ َك الشَّ ْيطَا َن ِم ْن  -2حديث س��امل بن عبدالل��ه  ،ان النبي ﷺ قال :
َاس ال َِّذي يُ ِ
ْس الْ ُعط ِ
ح ُّب ُه اللَّ ُهَ ،و َ
ُو ُ
جو ٍهِ :م ْن َها :نَف ُ
ح ْم ُد «اذا عطس احدك��م فليقل الحمد لله عىل كل حال

اللَّ ِه َعلَ ْي ِهَ ،و ُد َعا ُء الْ ُم ْسلِ ِم َ
ني لَ ُه بِال َّر ْ
ح َم ِةَ ،و ُد َعاؤُهُ لَ ُه ْم او الحمد لله رب العاملني »(.)14
صلاَ ُح الْ َبا ِلَ ،و َذلِ َك كُلُّ ُه غَائِ ٌ
بِالْ ِه َدايَ ِةَ ،وإِ ْ
ظ لِلشَّ ْيطَانِ  -3 ،حديث نافع «ان رجالً عطس اىل جنب ابن عمر
ح�� ِز ٌن لَ ُه ،فَتَشْ �� ِم ُ
يت الْ ُم ْؤ ِم��نِ ِب َغ ْي ِظ َع�� ُد ِّو ِه َو ُ
ُم ْ
ح ْزنِ ِه فقال الحمد لله و الس�لام عىل رس��ول الله و ليس
َوكَآبَ ِت ِه ،ف َُس ِّم َي ال ُّد َعا ُء لَ ُه بِال َّر ْ
ح َم ِة ت َشْ ِميتًا لَ ُه ،لِماَ فيِ هكذا علمنا رس��ول الله ﷺ علمن��ا ان نقول الحمد
ِ
ض ْم ِن ِه ِم ْن شَ ماَ تَ ِت ِه ِب َع ُد ِّو ِهَ ،و َهذَا َم ْع ًنى ل َِط ٌ
يف ِإذَا تَ َن َّب َه لله عىل كل حال) (.)15
لَ ُه الْ َع ِ
ت انْتَ َف َعا بِ�� ِه َو َعظُ َم ْ
س َوالْ ُمشَ �� ِّم ُ
ت ِع ْن َد ُهماَ
اط ُ
َم ْن َف َع ُة نِ ْع َم ِة الْ ُعط ِ
ْب»(.)12
َاس فيِ الْ َب َدنِ َوالْ َقل ِ

❊

❊

❊

 -4حديث أيب هريرة (ريض الله عنه) عن النبي ﷺ
ق��ال «إذا عطس أحدكم فليق��ل الحمد لله وليقل له
أخ��وه أو صاحبه يرحمك الله ف��إذا قال له يرحمك
الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم»(.)16

اما اذا نيس فلم يحمد الله ؟ فهل يجب تذكري ُه ؟

الق��ول األول  :ي ّذكّ��ره حتى يحمد الله  ،ثم يش��مت ُه

فيفوز بالدعوة  ،و ال سيام وان ذلك من باب التعاون
عىل ال�بر و التقوى و األمر باملع��روف و النصيحة
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وهو قول النووي(.)17

الق��ول الثاين  :ال ي ّذكّره  ،وهو قول ابن العريب (،)18

وأب��ن القيم (رحمهام الله) مل��ا رواه أنس بن مالك

(ريض الل��ه عن��ه)  ،ق��ال عطس رجالن عن��د النبي
ح َد ُهماَ َولَ ْم يُشَ ِّم ِ
خ َر ،فَق َ
َال ال َِّذي
ت الآْ َ
ﷺ ،فَشَ َّم َ
ت أَ َ

المبحث الثاني
حكم تشميت العاطس

َس فُلاَ ٌن فَشَ �� َّمتَّ ُهَ ،و َعط َْس ُ
��ت أَنَا فَلَ ْم اختل��ف الفقه��اء يف حكم تش��ميت العاطس عىل
لَ ْم يُشَ �� ِّمتْ ُهَ :عط َ
تُشَ �� ِّمتْ ِني ،ق َ
ح َم ِد ثالثة أقوال:
ح ِم َد الل َهَ ،وإِن ََّك لَ ْم ت َ ْ
َال« :إِ َّن َهذَا َ
الل َه))(.)19

الق��ول األول :أن تش��ميت العاط��س ف��رض ع�لى

وجه االستدالل  :إن النبي ﷺ مل يذّكر ذلك الرجل الكفاي��ة ،اذا قام به البعض س��قط عن الباقني ،وهو
بالحم��د  ،تعزي��زا ً له  ،وحرمان لربك��ة الدعاء  ،ألنه قول الحنفية( ، )20وابن رشد ( ،)21وابن العريب ( )22من
حرم نفس��ه بركة الحمد و لو كان تذكريه س َّنة  ،لكان املالكية ،وجمهور الحنابلة ( ، )23واستدلوا:
النبي ﷺ أوىل تفعيلها و تعليمها و اإلعانة عليها – 2 .حدي��ث ايب م��وىس ع��ن النبي ﷺ ق��ال«:اذا
عطس احدكم فحمد الله ،فش��متوه ،فاذا مل يحمد

❊

❊

❊

فال تشمتوه))(.)24

 – 3ع��ن الرباء ريض الله عنه ،قال(:أمرنا رس��ول
الل��ه ﷺ ب َِس�� ْبعٍ َونَ َهانَ��ا َع ْن َس�� ْبعٍ ،أَ َم َرنَ��اِ :ب ِع َيا َد ِة
يت الْ َع ِ
ج َنائِ��زَِ ،وت َشْ �� ِم ِ
الْ َمر ِ
اط ِ
س،
ِي��ضَ ،واتِّ َبا ِع الْ َ

ُوم،
جابَ�� ِة ال َّدا ِعيَ ،ونَ� رْ ِ
ْص� الْ َمظْل ِ
َو َر ِّد َّ
الس�َل�اَ ِمَ ،و إِ َ
��م) (.)25
َو إِ بْ َرا ِر الْ ُمق ِْس ِ

 – 4ع��ن ايب هري��رة ريض الل��ه عنه قال :س��معت

ت,
ح ُّق الْ ُم ْسلِ ِم َعلىَ الْ ُم ْسلِ ِم ِس ٌّ
رس��ول الله ،يقول ( َ
��ول اللَّ ِهَ ،ما ُه َّن؟ ق َ
يل :يَا َر ُس َ
َالِ « :إذَا لَ ِقيتَ ُه ف ََس��لِّ ْم
ِق َ
َعلَ ْي ِهَ ،وإِذَا َد َع َ
ح ُه،
ح َك فَان َ
اس��تَ ْن َ
اك فَأَ ِج ْب ُهَ ،وإِذَا ْ
ْص ْ
ص َ
ِض فَ ُعدْهُ ،
ح ِم�� َد اللَّ َه فَشَ �� ِّمتْ ُهَ ،وإِذَا َمر َ
َ��س فَ َ
َوإِذَا َعط َ

َوإِذَا َماتَ فَاتْبَ ْع ُه)(.)26

 – 5حديث انس بن مالك ريض الله عنه قال عطس
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ح َد ُهماَ َولَ ْم يُشَ ِّم ِ
ت املالكية ،وجمهور الحنابلة ،بان تش��ميت العاطس
رجالن عند النبي ﷺ  ،فَشَ َّم َ
ت أَ َ
خ َر ،فَق َ
َس فُلاَ ٌن فَشَ �� َّمتَّ ُه ،واجب ع�لى الكفاي��ة اذا قام به البعض س��قط عن
الآْ َ
َال ال َِّذي لَ ْم يُشَ �� ِّمتْ ُهَ :عط َ
ح ِم َد الل َه ،الباق�ين ،كام ذكره اب��ن حجر بقول��ه (واالحاديث
ت أَنَا فَلَ ْم تُشَ ِّمتْ ِني ،ق َ
َو َعط َْس ُ
َال« :إِ َّن َهذَا َ
ح َم ِد الل َه))(.)27
َوإِن ََّك لَ ْم تَ ْ

الدال��ة عىل الوج��وب ال تنايف كونه ع�لى الكفاية،

 - 6عن ايب هريرة ريض الله عنه ،قال :قال رس��ول ف��ان األم��ر بتش��ميت العاط��س وان ورد يف عموم
الله ﷺ «خمس تجب للمس��لم عىل اخيه املسلم ،املكلفني ففرض الكفاي��ة يخاطب به الجميع عىل

رد السالم ،وتشميت العاطس))...

(.)28

وج��ه االس��تدالل :دالل��ة االحاديث ظاه��رة يف ان
تش��ميت العاطس من الواجب عىل املسلم إال أنه

يحمل ع�لى الكفاية اذا قام به البعض س��قط اإلثم
عن الباقني

(.)29

الق��ول الثاين :ان تش��ميت العاطس مس��تحب ،وبه

قال بعض املالكية ( ، )30وهو مذهب الشافعية (،)31
واالمامية ( ، )32واستدلوا :بأدلة القول األول.

وجه االستدالل :يحمل األمر يف االحاديث السابقة
عىل االستحباب.

القول الثالث :أن تش��ميت العاطس واجب ،قال به
بع��ض املالكي��ة ( ، )33وهو مذه��ب الظاهرية (،)34
والزيدية ( )35ورجحه ابن القيم ( ، )36واستدلوا :بأدلة

القول األول.

وج��ه االس��تدالل :ق��د ثب��ت األم��ر يف االحاديث

الس��ابقة ،بقوله (أمرنا ،وبلفظ الح��ق) وظاهر األمر

الوجوب

(.)37

الرتجيح:

ال��ذي يرتج��ح – والل��ه أعلم – الق��ول األول ،وهو

م��ا قال ب��ه الحنفي��ة وابن رش��د ،واب��ن العريب من

االصح)(.)38

❊

❊

❊
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(الحمد لله) و اقرار الرسول ﷺ له.

المبحث الثالث

ويرد عىل االستدالل  :ان هذه الصالة كانت سنة.

حكم قول العاطس في الصالة
تشميته
(الحمد لله) و حكم
ُ

ويجاب  :ظاهر الحديث أنه كان يصيل خلف النبي

ﷺ والنبي يُصىل خلفه الفرائض.

القول الثاين  :ال يس�� ّن له قول الحمد لله يف الصالة
و ه��و قول ايب حنيف��ة ( .)41ورواية عن��د احمد(.)42

اوالً  :حكم قول العاطس يف الصالة (الحمد لله).

وقول عند املالكية (.)43

(الحمد لله) عىل أقوال :

بحديث عدي بن ثابت عن ابيه عن جده مرفوعاً قال

أختلف الفقهاء يف حك��م قول العاطس يف الصالة واستدلوا :

ض
ح ْي ُ
ب فيِ َّ
الصالَ ِة َوال َ
��اس َوالتَّثَا ُؤ ُ
َاس َوال ُّن َع ُ
الق��ول االول :ان املصيل اذا عطس يف صالت ِه فإن ُه «ال ُعط ُ
يحمد الله يف نفس��ه  ،س��واء كانت الصالة فرضاً او َوالق َْي ُء َوال ُّر َع ُ
اف ِم َن الشَّ ْيطَانِ »(.)44

نفالً فأن رفع بها صوت��ه بطلت صالته .و هو القول ويرد عىل االستدالل :
املعتمد يف جميع املذاهب األربعة

(.)39

 -1ان الل��ه يح��ب العط��اس لقول رس��ول اللهﷺ

واس��تدلوا  :بحديث رفاعة (ريض الل��ه عنه) ،قال« :إن الله يحب العط��اس ويكره التثاؤب فإذا عطس
صليت خلف رسول الله ﷺ فعطست فقلت الحمد أحدكم وحمد الله كان حقا عىل كل مس��لم سمعه

لل��ه حمدا كث�يرا طيبا مب��اركا عليه ك�ما يحب ربنا أن يقول له يرحم��ك الله وأما التثاؤب فإمنا هو من
ويرىض فلام صىل رسول الله ﷺ انرصف فقال من الش��يطان فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما اس��تطاع فإن
املتكلم يف الصالة فل��م يتكلم أحد ثم قالها الثانية أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان)) (.)45

م��ن املتكلم يف الصالة ؟ فل��م يتكلم أحد ثم قالها  -2ان معن��ى الحديث ان هذه االمور منافية للصالة
الثالثة من املتكلم يف الصالة ؟ فقال رفاعة بن رافع ومبناه��ا  ،فأن النبي ﷺ قد فعل اش��ياء يف الصالة
اب��ن عفراء أنا يا رس��ول الله قال كي��ف قلت ؟ قال بياناً لل�شرع ،كالبكاء خوفاً من الل��ه  ،و قتل الحية

قل��ت الحمد لله حمدا كثريا طيب��ا مباركا فيه مباركا والعق��رب  ،و واللح��ظ ميين��اً وش�ماالً من غري يل
علي��ه كام يحب ربنا ويرىض فقال النبي ﷺ والذي العنق ال يفسد الصالة (.)46

نف�سي بيده لق��د ابتدرها بضعة وثالث��ون ملكا أيهم ثانياً :حكم تشميت العاطس يف الصالة
يصعد بها) (.)40

اتف��ق الفقهاء ع�لى ان الصالة تبطل بال��كالم وهو

وج��ه االس��تدالل  :دل الحديث ع�لى التلفظ يقول ما انتظم منه حرفان فصاعدا ً  ،و زاد بعضهم الحرف
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ح�� َّد  ،كلفظ (آ) او (قِ ) او (عِ) و س��واء الق��ول األول :يح��رم تش��ميت العاط��س يف خطبة
الواح��د اذا ُ
صدر هذا الصوت باالختيار ام باإلكراه.

الجمع��ة ،وه��و ق��ول الجمه��ور وه��و ق��ول اكرث

كثريا ً( ،)47واستدلوا :

عند الشافعية( .)53ورواية عند الحنابلة ( ،)54و رجحه

واستثنوا من ذلك الكالم إلصالح الصالة إال اذا كان الحنفي��ة( ، )51وبه ق��ال املالكي��ة ( .)52و الصحيح

 -1حدي��ث معاوي��ة بن الحكم الس��لّمي ق��ال (بَ ْي َنا النووي من الشافعية
َ��س َر ُج ٌل ِم َن واستدلوا :
أَنَ��ا أُ َ
صليِّ َم َع َر ُس��و ِل الل ِه ﷺ ،إِ ْذ َعط َ
َ َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ْ َُ
صا ِر ِه ْم -1 ،قوله تع��اىل ﵟوِإذا ق ِرئ ٱلقرءان فٱس��ت ِمعوا لهۥ
الْ َق ْو ِم ،فَ ُقل ُ
ح ُم َك الل ُه فَ َر َمانيِ الْ َق ْو ُم ِبأَبْ َ
ْت :يَ ْر َ
َ
َ
ْ َ َّ ُ ُ َ ُ َ
نص ُتوا ل َعلك ۡم ت ۡرحمون ٢٠٤ﵞ ﵝالأ ۡع َراف الآية ﵔﵐﵒﵜ .
فَ ُقل ُ
ْ��تَ :واث ُ��ك َْل أُ ِّم َي��ا ْهَ ،ما شَ ��أْنُ ُك ْم؟ تَ ْنظُ�� ُرو َن إِليَ ََّ ،وأ ِ
خا ِذ ِه�� ْم ،فَلَماَّ وجه االس��تدالل قي��ل ان اآلية نزلت يف (اس��تامع
ج َعلُ��وا يَ رْ ِ
ضبُ��و َن ِبأَيْ ِدي ِه ْم َع�َل�ىَ أَفْ َ
فَ َ
صلىَّ َر ُس ُ
ول الخطبة)(.)57
ص ِّمتُونَ ِني لَ ِك ِّني َس��ك ُّ
َت ،فَلَماَّ َ
َرأَيْتُ ُه ْم يُ َ
(.)55

ت ُم َعلِّ�ًم�اً قَ ْبلَ ُه  - -2حدي��ث ايب هري��رة « اذا قل��ت لصاحبك يوم
الل�� ِه ﷺ  ،فَ ِبأَبيِ ُه�� َو َوأُ ِّميَ ،م��ا َرأَيْ ُ
(.)58
ح َس�� َن تَ ْعلِيماً ِم ْن�� ُه ،فَ َوالل ِهَ ،ما كَ َه َرنيِ َولاَ الجمعة أنصت و اإلمام يخطب فقد لغوت))
َولاَ بَ ْعدَهُ أَ ْ

صل ُُح  -3حدي��ث أيب بن كعب ان رس��ول الل��ه ﷺ «قَ َرأَ
ضبَ ِني َولاَ شَ تَ َم ِني ،ق َ
الصلاَ َة لاَ يَ ْ
َال« :إِ َّن َه ِذ ِه َّ
رَ َ
ش ٌء ِم ْن كَلاَ ِم ال َّن ِ
ج ُم َع�� ِة تَبَا َر َكَ ،و ُه َو قَائِ ٌم ،فَ َذكَّ َرنَ��ا ِبأَيَّ ِام اللَّ ِه، ،
اس ،إِنمَّ َا ُه َو التَّ ْسب ُ
ري يَ ْو َم الْ ُ
ِيح َوالتَّ ْك ِب ُ
ِفي َها يَ ْ
َوأَبُو ال�� َّد ْر َدا ِء أَ ْو أَبُو َذ ٍّر يَ ْغ ِم ُزنيِ  ،فَق َ
َو ِق َرا َء ُة الْ ُق ْرآنِ ) (.)48
َت
َ��الَ :متَى أُنْ ِزل ْ
الس��و َرةُ؟ إِنيِّ لَ ْم أَ ْس�� َم ْع َها إِلاَّ الآْ نَ ،فَأَشَ ا َر إِلَ ْي ِه،
 -2حديث زيد بن ارقم ق��ال (كُ َّنا نَتَ َكلَّ ُم فيِ َّ
الصلاَ ِة َه ِذ ِه ُّ
ص ِ
ُت ،فَلَماَّ انْصرَ َفُوا ،ق َ
َت
َالَ :سأَلْتُ َك َمتَى أُنْ ِزل ْ
اس��ك ْ
ج ْن ِب ِه فيِ َّ
ج ُل َ
الصلاَ ِة َ
اح َب ُه َو ُه َو إِلىَ َ
يُ َكلِّ ُم ال َّر ُ
حتَّى أَنِ ْ
ْ
وموا للِهَّ ِ َقٰنِت َ
ﵟوقُ ُ
َ��ت َ
ََ
خبرِ ْنيِ ؟ فَق َ
ين ٢٣٨ﵞ
س ل ََك ِم ْن
الس��و َر ُة فَلَ ْم تُ ْ
ِ
نَ َزل ْ
ﵝالبق� َ�رة ِ الآية ﵘﵓﵒﵜ فَأُ ِم ْرنَا َه ِذ ِه ُّ
َ��ال أُبيَ ٌّ :لَ ْي َ

ِالسك ِ
ُوتَ ،ونُهِي َنا َعنِ الْكَلاَ ِم» (.)49
ب ِإلىَ َر ُس��و ِل اللَّ ِه
َ
ب ُّ
صلاَ تِ َك الْ َي ْو َم إِلاَّ َما لَ َغ ْوتَ  ،فَ َذ َه َ
َ��ال أُبيَ ٌّ ،فَق َ
خ�َب�رَ َهُ بِال َِّذي ق َ
َال
وجه االستدالل  :دل الحديثان عىل ان الصالة تبطل ﷺ فَ َذكَ�� َر َذلِ َك لَ ُهَ ،وأَ ْ
بالكالم و منه (تش��ميت العاطس يف الصالة  ،و أنه َر ُس ُ
«ص َد َق أُبيَ ّ» (.)59
ول اللَّ ِه ﷺ َ :
من كالم الناس الذي يحرم يف الصالة  ،وتفس��د به  -4و اس��تدلوا بالعق��ل  :ان االنص��ات واالس��تامع
اذا اىت به عاملاً عامدا ً)

(.)50

للقرآن فرض و تش��ميت العاطس ليس بفرض  ،فال

ثالثاً :حكم تشميت العاطس يف خطبة الجمعة

يجوز ترك الفرض ألجله (.)60

الجمعة عىل ثالثة أقوال :

الجمع��ة  ،و ب��ه ق��ال ابو يوس��ف من الحنفي��ة

اختلف الفقهاء يف حكم تشميت العاطس يف خطبة الق��ول الثاين  :يجوز تش��ميت العاط��س يف خطبة
()61
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و الصحيح عند الحنابلة

( .)63و ب��ه ق��ال ابن ح��زم الظاه��ري ( )64و هو قول
الشعبي و سعيد بن جبري و إبراهيم النخعي(.)65

واستدلوا :
َ َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ْ َُ
 -1بقول��ه تعاىل ﵟوِإذا ق ِرئ ٱلقرءان فٱس��ت ِمعوا لهۥ
َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
َۡ
َ
نصتوا لعلكم ترحمون ٢٠٤ﵞ ﵝالأعراف الآية ﵔﵐﵒﵜ ..
وأ ِ

المبحث الرابع
حكم رد العاطس
المشمت وألفاظه
على
ّ

ت ان يقول يهديكم و
وجه االس��تدالل  :دليل الخط��اب ان ما عدا القران يستحب للعاطس بعد ان يش ّم ُ
يصلح بالكم  ،او يغفر الله لنا ولكم(.)72

الكريم فليس يجب له االنصات(.)67

 -2حديث أن��س قال (بينام النب��ي ﷺ يخطب يوم وهناك عدّ ة الفاظ ثابته عن النبي ﷺ اذكر منها:
الجمع��ة إذا ق��ام رج��ل فقال ي��ا رس��ول الله هلك  -1قوله ﷺ «يهديكم ويصلح بالكم»(.)73

الكراع وهلك الش��اء فادع الله أن يس��قينا فمد يديه  -2قوله ﷺ «يغفر الله لنا ولكم» (.)74

 -3ق��ول عبد العزيز ب��ن عمر (ريض الل��ه عنه) اذا

ودعا) (.)68

القول الثالث  :يحرم عىل من يسمع الخطبة و يجوز عطس فقيل ل��ه (يرحمك الله) قال (يرحمنا وإياكم
ملن ال يس��معها .وه��ي رواية عن��د الحنابلة ( .)69و و يغفر لنا و لكم) (.)75

 -4قول عبدالله بن مسعود (اذا عطس احدكم فليقل

عطاء(.)70

وحجته��م (ان االنصات واجب  ،فل��م يج ِز الكالم الحم��د لله رب العامل�ين  ،وليقل من يرد (يرحمك
منه من غري رضورة بخالف من ال يسمع)

(.)71

الرتجيح

الله) و ليقل هو (يغفر الله يل ولكم) (.)76

(وكل هذا س��نة لي��س بواج��ب) ( ، )77لكن األفضل

الذي يرتجح  -و الله اعلم – القول االول و هو قول ان يق��ول كل واحد منهم  ،لظاهر حديث أيب هريرة

الجمهور من تحريم تش��ميت العاطس وقت خطبة قال :ﷺ «إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا
الجمع��ة  ،ألن وجوب االنصات ش��امل للجميع  ،عطس أحدكم وحمد الله كان حقا عىل كل مس��لم
فيك��ون املنع من تش��ميت العاطس ثابت��اً يف حقه س��معه أن يقول له يرحمك الل��ه وأما التثاؤب فإمنا
كبقية الحارضين.

❊

هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع

❊

❊

فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان»(.)78
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وحديث ابن عمر قال (اجتمع املس��لمون واليهود

عند رس��ول الله ﷺ فش��مته الفريقان جميعا فقال:
للمس��لمني يغفر الله لك��م و يرحمنا الل��ه و إياكم

وقال  :لليهود يهديكم الله و يصلح بالكم» (.)86

 -4ال يش��مت العاطس اذا مل يحمد الله  ،لحديث
َس بْنِ َمالِ ٍ
 -1يس��ن للعاط��س وض��ع يشء عىل وجه�� ِه و ان ُس��لَ ْيماَ َن التَّ ْي ِم ِّيَ ،ع ْن أَن ِ
��ك ،ق َ
َس
َالَ :عط َ
ح َد ُهماَ َولَ ْم يُشَ ِّم ِ
ت
جلاَ نِ  ،فَشَ َّم َ
ت أَ َ
يخف��ض بالعط��س صوت��ه  ،و يرفع�� ُه بالحم��د  ،و ِع ْن َد ال َّنب ِِّي ﷺ َر ُ

خ َر ،فَق َ
َس فُلاَ ٌن فَشَ �� َّمتَّ ُه،
الحكمة من ذل��ك ان ال يؤذي بقية االعضاء وان ال الآْ َ
َال ال َِّذي لَ ْم يُشَ �� ِّمتْ ُهَ :عط َ
ت أَنَا فَلَ ْم تُشَ ِّمتْ ِني ،ق َ
ح ِم َد الل َه،
يؤذي جليس�� ُه لو بدر من��ه يشء ( ،)79بدليل حديث َو َعط َْس ُ
َال« :إِ َّن َهذَا َ
ايب هريرة (ريض الله عنه) قال (كان رسول الله ﷺ َو ِإن َ
ح َم ِد الل�� َه» ( ،)87والنه��ي يف الحديث
َّ��ك لَ�� ْم تَ ْ

َض أَ ْو للتنزيه وهو ما عليه الجمهور(.)88
خف َ
َ��س َوضَ َع يَدَهُ أَ ْو ث َ ْوبَ ُه َع�َل�ىَ ِفي ِه َو َ
«إِذَا َعط َ
 -5يك��ره مل��ن كان يف الخ�لاء لقض��اء حاجته ان
ص ْوتَ ُه»(.)80
غ َّ
َض ِب َها َ
 -2م��ن تكرر عطاس��ه ف��زاد عىل الث�لاث  ،فأنه ال يش��مت عاطساً سمع عطسته  ،كام كرهوا ان يحمد
يشّ مت فيام زاد عنها(.)81

الله بلس��انه  ،و املرشوع ان يكون الحمد لله نفسه

بدليل حديث إياس بن سلمة عن ابية قال  :كنا عند دون ان يحرك لس��انه( )89لحدي��ث املهاجر بن منقذ
النب��ي ﷺ فعطس رجل ثم عطس الثانية فقال « انه (ريض الل��ه عنه) ق��ال (اتيت النب��ي ﷺ َو ُه َو يَ ُب ُ
ول
حتَّ��ى تَ َوضَّ أَ ث ُ َّم ا ْعتَ َذ َر إِلَ ْي ِه
ف ََس��لَّ َم َعلَ ْي ِه فَلَ ْم يَ ُر َّد َعلَ ْي ِه َ
مزكوم»(.)82

وحديث أيب هريرة قال «ش�� ّمت أخاك ثالثاً فام زاد فَق َ
ج َّل إِالَّ َعلىَ
َ��ال «إِ ىِّ
ن كَ ِر ْه ُ
��ت أَ ْن أَ ْذكُ َر اللَّ َه َع�� َّز َو َ
طُ ْهرٍ» .أَ ْو ق َ
َال « َعلىَ طَ َها َر ٍة»(.)90
فهو زكام»(.)83

 -3اذا عطس كافر فحم��د الله  ،فقل له (يهديكم و  -6يكره تش��ميت املرأة الش��ابة اذا خ�شي االفتنان
يصلح بالكم) وال يجوز الدع��اء بالرحمة واملغفرة بها ،و كذلك يكره لها ان تش�� ّمت الرجل اذا عطس،
ألنهم ليس��وا لها بأهل ل��ذا قال العل�ماء ان الكافر كام يكره ان ترد عىل مش��مت لها لو عطس��ت هي،
يدعى له بالهداية دون الرحمة (.)84

بخ�لاف العج��وز اذ ال متيل اليها النف��وس  ،فأنها

َت الْيَ ُهو ُد تُشَّ ّمت و تُش ّمت .وهو متفق عليه بني الفقهاء (.)91
بدليل حدي��ث ايب برده عن ابيه ق��ال (كَان ِ
ج��ا َء أَ ْن يَق َ
ح ُم ُك ُم
ُول لَ َها يَ ْر َ
َس ِع ْن َد ال َّنب ِِّى ﷺ َر َ
ت َ َعاط ُ

اللَّ ُه فَكَا َن يَق ُ
صلِ ُح بَالَ ُك ْم»(.)85
ُول «يَ ْه ِدي ُك ُم اللَّ ُه َويُ ْ

❊

❊

❊
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الخاتمة
بع��د هذ ِه الس��ياحة الجميلة يف موضوع (تش��ميت
العاطس واحكامه) نزعم أَنَّنا توصلنا إِىل ما يأيت:
 -1أ ّن حق��وق املس��لم ع�لى اخيه املس��لم كثرية،
منه��ا ما هو فرض عني ،ومنها م��ا هو فرض كفاية ،
ومنها مس��تحب ،وتش��ميت العاطس ،هو احد هذه

الحقوق ،وحكمه واج��ب كفايئ عىل رأي جمهور

العلامء.

 -2معنى تش��ميت العاطس الدعاء بصالح الحال،
والغفران والرحمة.

 -3من وجوه حكمة تشميت العاطس ،ربط املسلم

بأخيه املسلم  ،وخروج األبخرة املحتقنة  ،وإغاظة
الشيطان.

 -4اتفاق العلامء عىل مرشوعي��ة قول (الحمد لله)
عند العطاس.

 -5إذا عطس املصليّ يف صالته فإنه يحمد الله يف
نفسه ،وهو القول املعتمد يف جميع املذاهب.

 -6اتف��اق العلامء عىل بطالن الصالة بالكالم ،ومن

تشميت العاطس.

 -7تحري��م تش��ميت العاطس يف خطب��ة الجمعة ،
واإلمام يخطب ،وهو مذهب جمهور العلامء.

 -8اس��تحباب رد العاطس عىل املش ّمت بالدعاء ،
ومنه (يهديكم ويصلح بالكم).

 -9م��ن آداب العط��اس  :أن يضع يشء عىل وجهه

عند العطاس ،وأن ال يش�� ّمت العاطس إذا مل يحمد

الل��ه ،وكراه��ة تش��ميته اذا كان يف الخ�لاء لقضاء
حاجته.

❊

❊

❊
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تشميت العاطس  83 / 5برقم (.)2741

 .14ا خرجه احمد  273 / 39برقم (.)23853

 .15أخرج��ه الرتم��ذي ب��اب ما يق��ول العاطس اذا

 .1ينظر :الصحاح ت��اج اللغة وصحاح العربية /1 ،عطس  81 / 5برقم ( )2738و قال حديث غريب.

 254مادة (س��مت) و لسان العرب 46 / 2 ،فصل  .16أخرجه البخاري  ،باب اذا عطس كيف يش ّمت
السني املهملة.

 2298 / 5برقم (.)5870

الحديث .184 / 2

 .18ينظر :كشاف القناع  ، 158 / 2ومطالب أوىل

 .2خرج��ه اب��و عبيد القاس��م بن س�لام يف غريب  .17ينظر :املجموع .628/4
 .3ينظر :املخصص 395 / 3 ،و لسان العرب  / 4النهى .954 / 1

 429فصل الشني املهملة و تاج العروس  .19 582 / 4أخرجه مسلم  ،باب تشميت العاطس و كراهة

مادة (شمت).

التثاوب  2292 / 4برقم (.)2991

املوطأ.191 / 1 ،

.329

 .4ينظ��ر :التمهي��د  334 / 17و املنتق��ى رشح  .20ينظر :البدائع  ،264 /1واملحيط الربهاين /5
 .5اخرج��ه البخ��اري  ،باب تش��ميت العاطس اذا  .21ينظ��ر :البي��ان والتحصي��ل  ،141 /17وبداية
حمد الله  2298 / 5برقم ( )5870ومعنى بالكم :املجته��د  ،172/1وفت��ح الب��اري ،الب��ن حج��ر

اي حالكم و شأنكم.

.360/10

 .7مفتاح دار السعادة .23 / 2

 .23ينظر :املغني  ، 240 / 2ومطالب اوىل النهى

 .9فتح الباري ،ألبن حجر .610 / 10

 .24اخرج ُه مس��لم ،باب تشميت العاطس ،وكراهة

 .6آل عمران .191/

 .8مفتاح دار السعادة .23 / 2

 .10مفتاح دار السعادة.262/2 ،

 .22ينظر :االستذكار .483 / 8
.944/ 1

التثاؤب  2292 /4برقم (.)2992

 .11زاد املع��اد  ،401 / 2و ينظر فتح الباري  .25 10اخرج�� ُه البخاري ،باب األمر باتباع الجنائز /1
.607 /

 .12زاد املعاد .401 / 2

 417برقم (.)1182

 .26اخرج�� ُه البخاري ،باب األمر باتباع الجنائز /1

 .13أخرجه أبو داود  ،باب كيفية تش��ميت العاطس  418برقم (.)1183

 467 / 4برق��م ( )5035و الرتم��ذي ب��اب كي��ف  .27اخرج�� ُه البخ��اري ،باب الحم��د للعاطس /5
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 2297برقم (.)5867

قال حديث رفاعة حديث حسن.

املسلم  1704 / 4برقم (.)2162

.5/2

 2297برقم (.)5867

 .43ينظر :االستذكار  ،23/2واملجموع .360/4

املمهدات .445 /3

م��ن الش��يطان  87/5برق��م ( )2748وقال حديث

املذهب ،15/7 ،واملجموع .553/4

.315 / 1

 .33ينظر :فتح الباري البن حجر .166/1

و ما يكره  2297 / 5برقم (.)5869

 .28اخرج�� ُه مس��لم ،ب��اب من حق املس��لم عىل  .41ينظر  :بدائع الصنائ��ع  ،237/1والبحر الرائق
 .29اخرج�� ُه البخ��اري ،باب الحم��د للعاطس  .42 /5ينظر  :الرشح الكبري .619 /1

 .30ينظر :البيان والتحصيل  ،140 /17واملقدمات  .44اخرجه الرتمذي  ،باب ان العطاس يف الصالة
 .31ينظر :نهاية املطلب  ،549 / 2والوس��يط يف غريب وقد ضعفه االلباين  ،ينظر مشكاة املصابيح
 .32ينظر :وسائل الشيعة .248 /6
 .34ينظر :املحىل .273 /3

 .45اخرجه البخاري باب ما يستحب من العطاس
 .46ينظر  :حجة الله البالغة 22/ 2

 .35ينظر :س��بل الس�لام  ،612 /2ونيل األوطار .47 ،ينظ��ر :تبيني الحقائ��ق  ،155 / 1ورشح فتح
.22 / 4

 .36ينظر :زاد املعاد .399/2

 .37ينظر :فتح الباري البن حجر .603 /10
 .38فتح الباري البن حجر .360 /10

القدي��ر  ،396/ 1والذخ�يرة  ،145 / 2والبي��ان

والتحصي��ل  ، 482/1وبداي��ة املجته��د ،126/1
واملجم��وع  ،86 /4وكفاي��ة االخي��ار ،119 / 1

والكايف  ،276 / 1واملغني .35/2

 .39ينظ��ر  :للحنفي��ة  :تب�ين الحقائ��ق  223 /1و  .48اخرجه مس��لم  ،باب تحريم الكالم يف الصالة
اللباب  114 / 1و للاملكية  :الذخرية  381 / 1 ، 301 /13برقم (.)537

والقوانني الفقهية  ، 52 / 1والحنابلة  :مسائل االمام  .49اخرجه البخاري  ،باب سورة البقرة1684/4 ،

محم��د م��ن رواية ابن��ه صال��ح  ،388 / 1والرشح برق��م ( )4260ومس��لم  ،باب تحري��م الكالم يف
الكبري  ، 619 / 1والشافعية  :خبايا الزويا  ، 93 / 1الصالة  383 / 1برقم (.)539

ونهاية املحتاج  ،483 / 1واعانة الطالبني  .50 .256/1رشح النوري عىل مسلم .21 / 5

 .40اخرجه ابو داود باب ما يس��تفتح به الصالة من  .51ينظ��ر :البدائع  ،264 / 1واملحيط الربهاين 4

الدع��اء  281 /1برق��م ( ، )773والرتم��ذي  ،باب . 83 /

الرج��ل يعطس يف الصالة  252 / 2برقم ( )404و  .52ينظر :البيان و التحصيل .386/ 1
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 .53ينظ��ر :األم  233 /1و امله��ذب  217 / 1و ألبن قدامة 220 / 2
نهاية املطلب  549 / 2و املجموع 524./ 4

 .71الرشح الكبري ألبن قدامة 220 / 2

الرشح الكبري .220/ 2

612/2

 .54ينظ��ر :الكايف  337 / 1و املغني  240 / 2و  .72ينظ��ر :االذكار للنووي  7 / 1وس��بل الس�لام
 .55يُنظر :املجموع .523 / 4

 .73أخرجه البخاري  ،باب اذا عطس كيف يش ّمت

 .57اللباب .303 /1

 .74أخرجه ابو داود  ،باب كيف تش��ميت العاطس

 .56االعراف .204 /

 2298 / 5برقم (.)5870

 .58أخرجه البخاري باب االنصات يوم الجمعة و  466 / 4برقم (.)5033
اإلمام  316 / 1برقم (.)892

 .75اخرج ُه البخاري يف االدب املفرد .508 / 1

للخطبة  353 /1برقم (.)1111

يبدأ العاطس .509 / 1

 .59اخرج��ه اب��ن ماجه باب ما جاء يف االس��تامع  .76اخرج ُه البخاري يف االدب املفرد  ،باب كيف
 .60ينظر :البدائع . 264 / 1

 .77األذكار . 271 / 1

 .61ينظ��ر :املبس��وط  28 / 2و البدائع  .78 264 / 1أخرج��ه البخاري باب اذا تث��اوب فليضع يده
واملحيط الربهاين .83 / 2

عىل فمه  2298 / 5برقم (.)5872

524 /

.221 /

 .62ينظ��ر :نهاية املطلب  549 / 2و املجموع  .79 4ينظ��ر :املجموع  ،631 / 4وإعانة الطالبني 4
 .63ينظر :املغني .240 / 2

 .64ينظر :املحىل .272 / 3

 .65ينظر :بداية املجتهد .172 / 1
 .66االعراف .240 /

 .67ينظر :بداية املجتهد .172 / 1

 .80أخرجه ابو داود  ،باب كيف يش�� ّمت الذمي 4

 468 /برق��م ( ،)5040والرتمذي  ،باب يف خفض

الص��وت وتخمري الوجه  86/5برقم ( )2745وقال

ص ِ
يح).
ح َس ٌن َ
ح ِديثٌ َ
( َهذَا َ
ح ٌ
 .81ينظ��ر :التمهيد  328 / 17و فتح الباري / 10

 .68اخرج��ه البخاري باب رف��ع اليدين يف الخطبة .606
 315 /1برقم (.)890

 .82اخرج��ه النس��ايئ يف الك�برى ،ب��اب كم مرة

240 / 2

 .83أخرجه ابو داود  ،باب كم مرة يش ّمت العاطس

 .69ينظر :مسائل االمام احمد  ،124 / 1واملغني يشّ مت 94/9 ،برقم (.)9980
 .70ينظر بداية املجتهد  ،172 / 1والرشح الكبري  467 / 4برقم (. )5036
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 .84ينظ��ر :ال�شرح املمت��ع  ، 309 / 14وع��ون

المصادر

املعبود .257 / 13

 .85اخرجه مسلم  ،باب تشميت العاطس و كراهة
التثاوب .229 / 4

 -القرآن الكريم

 .86اخرجه البيهقي باب فصل يف تشميت الذمي

•اآلداب الرشعي��ة ،عب��د الل��ه محم��د ب��ن مفلح

 .87اخرجه مس��لم ،باب تشميت العاطس وكراهة

القي��ام ،مؤسس��ة الرس��الة – ب�يروت ،ط،3

 .88ينظر :رشح الن��ووي  ،121 /18وفتح الباري

•االس��تذكار ،أب��و عمر يوس��ف بن عب��د الله بن

 .89ينظر  :نيل االوطار 99 / 1

(ت463 :هـ) تحقيق :سامل محمد عطا ،محمد

.9352( 31 / 7

التثاوب 2292 /4 ،برقم (.)2991

البن حجر  ،610 /10نيل االوطار .23 /4

املق��ديس ،تحقيق :ش��عيب األرن��اؤوط وعمر
1419هـ1999 ،م.

محم��د بن عبد الرب بن عاص��م النمري القرطبي

 .90أخرجه ابو داود  ،باب أيرد الس�لام و هو يبول

عيل مع��وض ،دار الكت��ب العلمي��ة – بريوت،

الطه��ارة  167/1برقم ( )592وقال حديث صحيح

•إعان��ة الطالبني ع�لى حل ألفاظ فت��ح املعني ،

 8 / 1برقم ( .)17و الحاكم يف املس��تدرك  ،كتاب

عىل رشط الشيخني و مل يخرجاه.

 .91ينظ��ر  :للحنفي��ة  :املحي��ط الربهاين 330/5

ط2000 – 1421 ،1م.

أبو بك��ر (املش��هور بالبكري) بن محمد ش��طا

الدمياط��ي (ت :بعد 1302هـ) دار الفكر ،ط،1

و الجوه��رة  284 / 2و درر الح��كام ، 314/1

 1418هـ  1997 -م.

اآلداب الرشعي��ة ألبن مفل��ح  ، 341/ 2والحنابلة :

عثامن بن ش��افع بن عبد املطلب بن عبد مناف

واملالكية  :حاش��ية العدوي  ،499/2و الشافعية :

•األم ،أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن

الفروع  .404/ 3واإلنصاف .564/2

املطلبي القريش امليك الشافعي (ت204 :هـ)

❊

•اإلنص��اف يف معرفة الراجح من الخالف ،عالء

❊

❊

دار املعرفة – بريوت1410 ،هـ1990/م.

الدي��ن أبو الحس��ن عيل بن س��ليامن املرداوي
الدمشقي الصالحي الحنبيل (ت885 :هـ) دار

إحياء الرتاث العريب ،ط.2

•البح��ر الرائق رشح كنز الدقائ��ق ،زين الدين بن
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إبراهيم بن محمد ،املعروف بابن نجيم املرصي

امللقّ��ب مبرت�ضى ،ال َّزبي��دي (ت1205 :هـ)

الثانية  -بدون تاريخ.

•تبيني الحقائق رشح كنز الدقائق ،عثامن بن عيل

(ت970 :ه��ـ) دار الكتاب اإلس�لامي،الطبعة:

تحقيق :مجموعة من املحققني

•البح��ر الزخار الجامع ملذاهب علامء االمصار،

بن محجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي الحنفي

(ت )840:دار الحكمة اليامنية ،صنعاء.

بوالق ،القاهرة ،ط 1313 ،1هـ.

املهدي لدين الله ،احمد بن يحيى بن املرتىض

(ت 743 :ه��ـ ،املطبع��ة الك�برى األمريي��ة -

•بداي��ة املجته��د ونهاي��ة املقتص��د ،أب��و الوليد

•تحفة الفقهاء ،محمد بن أحمد بن أيب أحمد ،أبو

القرطبي الشهري بابن رشد الحفيد (ت595 :هـ)

الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط 1414 ،2هـ

محم��د بن أحم��د بن محمد بن أحمد بن رش��د
دار الحديث – القاهرة.

بكر عالء الدين الس��مرقندي (ت540 :هـ) دار

1994 -م ،تحقي��ق :عبد القادر األرنؤوط رحمه

•بدائع الصنائع يف ترتي��ب الرشائع ،عالء الدين،

الله ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت

(ت587 :ه��ـ) دار الكت��ب العلمي��ة ،ط،2

•التلق�ين  ،أبو محم��د عبد الوه��اب بن عيل بن

أبو بكر بن مس��عود بن أحمد الكاساين الحنفي

1406هـ 1986 -م.

– لبنان 1414 ،هـ  1994 -م.

نرص الثعلبي البغ��دادي املاليك (ت422 :هـ)

•البيان يف مذهب اإلمام الش��افعي ،أبو الحسني

تحقي��ق :اب��و أويس محم��د بو خبزة الحس��ني

الش��افعي (ت558 :هـ) تحقيق :قاس��م محمد

•التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألس��انيد،

يحيى ب��ن أيب الخري بن س��امل العمراين اليمني

النوري ،دار املنه��اج – جدة ،ط 1421 ،1هـ-
 2000م.

التطواين ،دار الكتب العلمية ،ط1425 ،2هـ.

أبو عمر يوس��ف بن عبد الل��ه بن محمد بن عبد

ال�بر بن عاصم النمري القرطب��ي (ت463 :هـ)

•البي��ان والتحصي��ل والرشح والتوجي��ه والتعليل

تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي  ,ومحمد عبد

بن رشد القرطبي (ت520 :هـ) تحقيق :د محمد

اإلسالمية – املغرب.

ملسائل املستخرجة ،أبو الوليد محمد بن أحمد
حجي وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت –

لبنان ،ط 1408 ،2هـ  1988 -م.

•تاج الع��روس من جواهر القام��وس ،مح ّمد بن
مح ّم��د بن عبد ال��رزّاق الحس��يني ،أبو الفيض،

الكبري البكري ،وزارة عموم األوقاف والش��ؤون

•الجامع الصحيح املخترص ،محمد بن إسامعيل
أبو عبدالله البخاري الجعفي (256هــ) تحقيق:

د .مصطفى ديب البغ��ا ،دار ابن كثري ،الياممة –
بريوت ،ط1987 – 1407 ،3م.
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•الجامع الصحيح سنن الرتمذي ،محمد بن عيىس

•دار الهداية.

عيىس (ت279 :هـ) تحقيق :أحمد محمد شاكر

فرامرز بن عيل الشهري مبال  -أو منال أو املوىل -

بن َس�� ْورة بن موىس بن الضحاك ،الرتمذي ،أبو
وآخرون ،دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت

•درر الح��كام رشح غ��رر األح��كام ،محمد بن
خ�سرو (ت885 :هـ) دار إحياء الكتب العربية/

•الجوه��رة الن�يرة ،أب��و بك��ر بن عيل ب��ن محمد

بدون طبعة وبدون تاريخ.

800هـ) املطبعة الخريية ،ط1322 ،1هـ.

بن إدري��س بن عب��د الرحمن املاليك الش��هري

الحدادي العبادي ال َّزب ِ
ي اليمني الحنفي (ت:
ِيد ّ

•الذخ�يرة ،أب��و العب��اس ش��هاب الدي��ن أحمد

•حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين،

بالقرايف (ت684 :هـ) تحقيق  :س��عيد أعراب،

العدوي (ت1189 :هـ) تحقيق  :يوسف الشيخ

•زاد املعاد يف ه��دي خري العباد ،محمد بن أيب

أبو الحس��ن ,عيل بن أحم��د بن مكرم الصعيدي
محمد البقاع��ي ،دار الفكر – بريوت1414 ،هـ

1994 -م.

دار الغرب اإلسالمي -بريوت،ط 1994 ،1م.

بكر بن أيوب بن س��عد ش��مس الدي��ن ابن قيم

الجوزية (ت751:هـ) مؤسس��ة الرسالة ،بريوت

•حج��ة الل��ه البالغة ،أحم��د بن عب��د الرحيم بن

– ط27،1415هـ 1994/م .

املع��روف بـ «الش��اه ويل الل��ه الدهلوي» (ت:

محمد الحس��ني ،الكحالين ثم الصنعاين( ،ت:

الش��هيد وجي��ه الدي��ن ب��ن معظ��م ب��ن منصور
1176ه��ـ) تحقيق :الس��يد س��ابق ،دار الجيل،
بريوت – لبنان ،ط 1426 ،1هـ 2005 -م.

•سبل الس�لام ،محمد بن إسامعيل بن صالح بن
1182ه��ـ) دار الحدي��ث ،بدون طبع��ة وبدون

تاريخ.

•الحجة عىل أهل املدينة ،أبو عبد الله محمد بن

•سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن

مهدي حس��ن الكيالين ،عامل الكتب – بريوت،

ف��ؤاد عب��د الباق��ي ،دار إحياء الكت��ب العربية -

الحسن بن فرقد الشيباين (ت189 :هـ) تحقيق:

ط1403 ،3ه.

يزيد القزوين��ي( ،ت273 :هـ) .تحقيق :محمد
فيصل عيىس البايب.

•خباي��ا الزواي��ا ،أبو عب��د الله ب��در الدين محمد

•س��نن أيب داود ،أبو داود س��ليامن بن األش��عث

794هـ) تحقي��ق :عبد القادر عب��د الله العاين،

السج ِْستاين (ت275 :هـ) دار الكتاب العريب ـ
ِّ

بن عب��د الله بن بهادر الزركيش الش��افعي (ت:
وزارة األوقاف والش��ئون اإلس�لامية – الكويت،

ط1402 ،1هـ.

بن إسحاق بن بش�ير بن شداد بن عمرو األزدي

بريوت .

•الس��نن الكربى ،أحمد بن الحس�ين بن عيل بن
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س ْوجِ��ردي الخراس��اين ،أب��و بكر
م��وىس ال ُ
خ رْ َ

الجامعي�لي املق��ديس ثم الدمش��قي الحنبيل،

عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنات ،ط،3

الكتب العلمية ،ط 1414 ،1هـ  1994 -م.

البيهقي (ت458 :هـ) تحقيق :محمد عبد القادر

 1424هـ .

الش��هري بابن قدامة املقديس (ت620 :هـ) دار
•كت��اب الف��روع ،محمد بن مفلح ب��ن محمد بن

•الرشح الكبري عىل منت املقنع ،عبد الرحمن بن

مف��رج ،أبو عبد الله ،ش��مس الدي��ن املقديس

الحنبيل ،أبو الفرج ،شمس الدين (ت682 :هـ)

تحقي��ق :عب��د الله ب��ن عبد املحس��ن الرتيك،

محمد بن أحمد بن قدامة املقديس الجامعييل

دار الكتاب العريب .

الرامينى ث��م الصالحي الحنب�لي (ت763 :هـ)
مؤسسة الرسالة ،ط 1424 ،1هـ  2003 -م.

•الصح��اح تاج اللغة وصح��اح العربية ،أبو نرص

•كشاف القناع عن منت اإلقناع ،منصور بن يونس

393هـ) تحقي��ق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار

الحنبىل (ت1051 :هـ) دار الكتب العلمية.

إس�ماعيل بن ح�ماد الجوهري الف��ارايب (ت:
العل��م للمالي�ين – ب�يروت ،ط 1407 ،4هـ -
 1987م.

ب��ن صالح الدين ابن حس��ن بن إدريس البهوىت

•كفاي��ة األخيار يف حل غاي��ة اإلختصار ،أبو بكر
ب��ن محمد بن عب��د املؤمن بن حري��ز بن معىل

•غريب الحديث ،القاس��م بن س�لام الهروي أبو

الحس��يني الحصني ،تقي الدين الش��افعي (ت:

الكتاب العريب  -بريوت1396 ،م.

ومحم��د وهبي س��ليامن ،دار الخري – دمش��ق،

عبي��د ،تحقيق  :د .محمد عبد املعيد خان  ،دار

829ه��ـ) تحقي��ق :ع�لي عبد الحمي��د بلطجي

•فتح الب��اري رشح صحيح البخ��اري ،أحمد بن

ط.1994 ،1

محمد فؤاد عب��د الباق��ي دار املعرفة  -بريوت،

الدي��ن أبو محم��د عيل بن أيب يحي��ى زكريا بن

عيل بن حجر أبو الفضل العس��قالين ،تحقيق:
1379هــ.

•اللب��اب يف الجمع بني الس��نة والكتاب ،جامل
مس��عود األنص��اري الخزرج��ي (ت686 :هـ)

•فتح الب��اري رشح صحيح البخ��اري ،أحمد بن

تحقيق :محمد فضل عبد العزيز املراد ،دار القلم

تحقي��ق :محمد فؤاد عبد الباق��ي ،دار املعرفة -

1994 -م.

عيل بن حجر أبو الفضل العس��قالين الشافعي،
بريوت.1379 ،

•الكايف يف فق��ه اإلمام أحمد ،أب��و محمد موفق
الدي��ن عبد الله ب��ن أحمد بن محم��د بن قدامة

 -الدار الشامية  -سوريا  /دمشق  ،ط2،1414هـ

•لس��ان الع��رب ،محمد ب��ن مكرم بن ع�لى ،أبو
الفض��ل ،ج�مال الدين اب��ن منظ��ور األنصاري
اإلفريق��ى (ت711 :هـ) دار ص��ادر – بريوت،
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ط 1414 ،3هـ.

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم

•املبسوط ،محمد بن أحمد بن أيب سهل شمس

ب��ن الحكم الضبي الطهامين النيس��ابوري (ت:

بريوت ،بدون طبعة.

الكتب العلمية – بريوت ،ط1990 - 1411 ،1

األمئة الرسخ�سي (ت483 :هـ) دار املعرفة –

405ه��ـ) تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار

•املجم��وع رشح امله��ذب  ،أب��و زكري��ا محيي

•مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،أبو عبد الله أحمد

الفكر.

(ت241 :ه��ـ) تحقي��ق :ش��عيب األرن��ؤوط ،

الدين يحيى بن رشف النووي (ت676 :هـ) دار

بن محمد بن حنبل بن هالل بن أس��د الش��يباين

•املح�لى باآلث��ار ،أبو محمد عيل ب��ن أحمد بن

وعادل مرشد ،وآخرون

456هـ) دار الفكر – بريوت ،بدون طبعة وبدون

العدل إىل رس��ول الله ﷺ ،مس��لم بن الحجاج

سعيد بن حزم األندليس القرطبي الظاهري (ت:
تاريخ.

•املس��ند الصحيح املخت�صر بنق��ل العدل عن
أبو الحس��ن القشريي النيسابوري (ت261 :هـ)

•املحي��ط الربه��اين يف الفق��ه النع�ماين  ،أب��و

تحقي��ق :محمد ف��ؤاد عب��د الباق��ي ،دار إحياء

العزي��ز بن عمر بن َما َز َة البخ��اري الحنفي (ت:

•مشكاة املصابيح ،محمد بن عبد الله الخطيب

املعايل برهان الدين محم��ود بن أحمد بن عبد

616ه��ـ) تحقيق :عبد الكريم س��امي الجندي،
دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط1424 ،1

هـ  2004 -م.

الرتاث العريب – بريوت.

العم��ري ،أبو عبد الل��ه ،ويل الدي��ن ،التربيزي

(ت741:ه��ـ) تحقي��ق :محم��د ن��ارص الدي��ن

األلب��اين ،املكتب اإلس�لامي – ب�يروت ،ط،3

•املخصص ،أبو الحس��ن عيل بن إسامعيل بن

1985م.

إبراهم جفال ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت،

مصطفى بن س��عد بن عبده الس��يوطي ش��هرة،

س��يده امل��ريس (ت458 :هـ) تحقي��ق :خليل
ط1417 ،1هـ 1996م .

•مطال��ب أويل النه��ى يف رشح غاي��ة املنته��ى،
الرحيب��اىن مول��دا ث��م الدمش��قي الحنبيل (ت:

•مس��ائل اإلم��ام أحمد ب��ن حنبل رواي��ة ابن أيب

1243هـ) املكتب اإلسالمي

بن محمد بن حنبل بن هالل بن أس��د الش��يباين

أحمد بن محمد بن قدامة الجامعييل املقديس

الفض��ل صالح [ت266 :هـ] أبو عبد الله أحمد
(ت241 :هـ) الدار العلمية  -الهند

•املستدرك عىل الصحيحني ،أبو عبد الله الحاكم

•املغن��ي  ،أبو محم��د موفق الدين عب��د الله بن
ث��م الدمش��قي الحنب�لي ،الش��هري باب��ن قدامة
املقديس (ت620 :هـ) مكتبة القاهر.
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•مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة،

عصام الدي��ن الصبابط��ي ،دار الحديث ،مرص،

الدي��ن ابن قي��م الجوزي��ة (ت751 :ه��ـ) ،دار

•الوسيط يف املذهب ،أبو حامد محمد بن محمد

محم��د بن أيب بكر بن أيوب بن س��عد ش��مس

الكتب العلمية – بريوت.

•املقدم��ات املمه��دات ،أبو الولي��د محمد بن
أحمد بن رشد القرطبي (ت520:هـ) دار الغرب
اإلسالمي ،ط 1408 ،1هـ  1988 -م.

ط1413 ،1هـ 1993 -م.

الغزايل الطويس (ت505 :ه��ـ) تحقيق :أحمد

محمود إبراهيم  ,محمد محمد تامر ،دار السالم
– القاهرة ،ط1417 ،1م.

وسائل الش��يعة اىل تحقيق مسائل الرشيعة ،محمد

•املنتق��ى رشح املوط��إ ،أبو الوليد س��ليامن بن بن الحس��ن (الحر العاميل) (1104هــ) دار احياء
خل��ف بن س��عد بن أي��وب ب��ن وارث التجيبي الرتاث العريب  ،بريوت  -لبنا

القرطب��ي الباج��ي األندل�سي (ت474 :ه��ـ)،
مطبع��ة الس��عادة  -بجوار محافظ��ة مرص ،ط،1

 1332هـ.

•املهذب يف فقة اإلمام الش��افعي ،أبو اس��حاق
إبراهي��م بن ع�لي بن يوس��ف الش�يرازي (ت:
476هـ) دار الكتب العلمية.

•نهاية املحتاج إىل رشح املنهاج ،ش��مس الدين
محمد ب��ن أيب العباس أحمد بن حمزة ش��هاب
الدين الرميل (ت1004 :هـ) دار الفكر ،بريوت،

ط أخرية 1404 -هـ1984/م.

•نهاي��ة املطلب يف دراية املذه��ب ،عبد امللك
بن عبد الله بن يوس��ف بن محمد الجويني ،أبو
املع��ايل ،رك��ن الدين ،امللقب بإم��ام الحرمني

(ت478 :ه��ـ) تحقي��ق :عب��د العظي��م محمود
ال ّديب ،دار املنهاج ،ط1428 ،1هـ2007-م.

•نيل األوطار ،محم��د بن عيل بن محمد بن عبد
الله الش��وكاين اليمني (ت1250 :هـ) تحقيق:

❊

❊

❊

