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 مقدمه مترجم

اليومن  :رسول اهللاقال  .اما بعدوكفی والسالم علی عباده الذين اصطفی احلمد هللا 

 احدكم حتی اكون احب اليه من والده و ولده و الناس امجعني.

گرفته شده است » انس«انسان از كلمه  :فرمايد دوست محمد قريشي مي ع�مهاما بعد؛ 
و مودت است و انسانيت هر فرد منوط به محبت و انسانيتي به معني محبت » انس«و 

حسن و  -1 :اند چهار چيز باشد تو است كه با ديگران دارد ... و عامل محبت و دوستي مي
مال و ثروت و نكته شايان توجه  -4ا سببي پيوند نسبي ي -3نبوغ هنر و كمال  -2زيبايي 

مردم اين است كه اگر اين چهار عامل يكجا در يك شخص باشند طبعاً خواهي نخواهي 
 با وي محبت خواهند كرد و در برابر قول و عمل او مطيع خواهند شد و رسول اكرم

اسن و مودت بوده و تمامي مح اي است كه منشأ محبت و آن انسان پاك طينت و وارسته
اي از كليه  مجموعهها از چشمه وجود مبارك وي تراوش يافته است و ايشان  خوبي

كمالت و نبوغ است كه هر مسلم مخصلي را در برابر اقوال شيرين و عمل زيباي خود 
 گرداند.  مطيع و قانع مي

 سنت و اهميت اتباع از آن 
است از روش و سنت در لغت به معناي صورت و سيرت است و در اصط�ح عبارت 

در همه ابعاد زندگي براي اطاعت و عبادت خداوند و در اصط�ح دين  سيرت رسول اكرم
 شود.  سنت گفته مي به كليه اعمال، افعال و اقوال رسول اكرم :و شريعت

در تمامي ابعاد زندگي  يعني پيروي كردن از روش حسنه رسول اكرم :اتباع سنت
 :فرمايد ن را به ادراك آن دعوت نموده است و ميچانچه قرآن كريم عموم مسلمانا

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ّلَقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ﴿
ُ
ِ أ   .]٢١[األحزاب:  ﴾َّ
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اسوه و روش نيكويي است و بايد از آن  براي شما در زندگي و اخ�ق رسول خدا
را از هدف انسان  هاي آن حضرت و اعراض كردن از سنت پيروي كرد. خ�ف پيامبر

 :كند آفرينش دور مي
 خــــ�ف پيــــامبر كســــي ره گزيــــد

 

ــيد     ــد رس ــزل نخواه ــه من ــز ب ــه هرگ  ك
 

از بدو ولدت تا هنگام وفات سراپا تعليم است و هر  حيات طيبه رسول اكرم
مند شود بايد اتباع سنت  خواهد از زندگي اس�مي و قرآني بهره شخص مؤمن كه مي
اند به  علما و اوليا به ماام رفيع علم و وليت نايل گشتهرا بكند اگر  زيادي رسول اكرم

كردند كه  برايشان شاهد و هويدا بوده و هميشه سعي مي وسيله اتباع سنت رسول اكرم
زندگي خود را با قرآن و سنت محبوب و معشوق خود عجين و آغشته كنند و همين طور 

 هم شد. 
است كه مؤمن و اتباع را از بحر  دستاويزي سنت و اتباع از سنت رسول اكرمآري 

رساند و تا جايي كه  عميق سفاهت و جهالت رهانيده و به علو درجات و اعلي عليين مي
 كند.  تارب خداوندي را شامل حال خود مي

هاي زندگي را به امت آموختند حتي در مورد  ها و روش كليه راه رسول اكرم
هاي خود را دريغ نفرمودند و  اهنماييترين چيزها ارشادات و ر ارزش كوچكترين و بي

حتي عطسه و خميازه، در حالي كه هر دو امر غير دهي كردند.  طرياه برخورد با آن را نشان
طرياه مواجهه شدن با آن را براي ما بيان كردند تا از  اختياري هستند رسول اكرم

ويم و حتي اين را درامان باشيم و با عمل به سنت، مستحق اجر و پاداش شها  آن هاي ضرر
شود كه مواد  هم براي ما بيان كردند كه مواد عطسه از الطاف خداوند است و باعث مي

شود كه نيروي فهم و ادراك انسان  آيند و باعث ميزايده و مضر از مغز و دماغ آنان بيرون 
تاويت و تزكيه شود و در عبادت خشوع و خضوع به وجود آيد و همچنين اين را هم براي 

است كه از كسالت و تنبلي نشأت بر آدمي  بيان كردند كه خميازه از اثرات سوء شيطان ما
گيرد و مورد پسند شيطان است و اثرات نامطلوبي در كار روزانه و عبادت دارد. در آخر  مي
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را در تار و پود زندگي امت  از خداوند سبحان مسئلت دارم كه سنت حسنه رسول اكرم
را  هاي از ياد رفته و فراموش شده رسول اكرم توفيق احياء سنت مسلمه جاري بگرداند و

اي از قرآن و سنت است به بارگاه خود   به همگان عطا كند و اين اثر نفيس را كه مجموعه
 را شاد بگرداند.  رسول اهللاقبول كند. و روح 

 
 گلناز رخشاني مقدم                         

 هجري 1427اإلول  ربيع                                                          
 





 
 

 

  مقدمة مؤلف

نفسنا وسيئات أليه، ونعوذ باهللا من رشور إونستعينه ونستغفره ونتوب نحمده احلمد هللا 

الاهللا وحده إ لهإ ن الأ شهدأله و يهاد عاملنا من هيده اهللا فالمضل له، ومن يضلل فالأ

 ده ورسوله.ن حممداً عبأ شهدأالرشيک له و

است و بدترين امور، چيزهاي جديد در دين  بهترين روش، روش محمد :اما بعد
است و هر چيز جديد و نو پيدا در دين بدعت است و هر بدعتي گمراهي و تباهي است 

 و هر گمراهي، سرانجام در جهنم است. 
براي هاي بزرگ و كوچك آن  بدون ترديد اس�م در تمام مراحل زندگي اعم از بخش

دهي و مشخص كرده  فرد مسلمان راه و روشي گذاشته است و مسيري را براي وي نشان
است و هر مسلمان را به خلق و خوي پسنديده و نيكو فراخوانده و از خلق و خوي 

اي كه اس�م عزيز همگان را به رعايت كردن آن فراخوانده، اين است كه  پسنديده
رعايت آداب آن راهنمايي كرده است كه مسلماً در كشنده را به  و خميازهزننده   عطسه

هاي كه گريبانگير  رعايت آداب آن، مصلحت خود شخص و سايرين خواهد بود و از زيان
آوري آداب  از اين رو، بنده به جمعخود شخص و سايرين خواهد بود بازداشته است. 

دارند و چه بسا اوقات مربوط به آن اقدام نمودم زيرا كه اكثر مردم به اين آداب آشنايي ن

 »اهللا يرمحک«گويد و در پاسخش  مي »هللا احلمد«زند و  مي  آيد كه شخص عطسه پيش مي

دهنده چه بگويد و در پاسخ،  داند در جواب پاسخ زننده نمي شود اما خود عطسه گفته مي
زدن چه بگويند و   دانند كه در حين عطسه ها اص�ً نمي متشكرم، و بعضي :گويد فاط مي

 زننده را بدهند.  يا چگونه پاسخ عطسه
عمل  ي كمي از مردم بر روش و سنت رسول اكرم هاي عده و در رابطه با خميازه

كشند و دهانشان همچنان براي هميشه باز  كنند و چه بسا افرادي هستند كه خميازه مي مي
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ن كار آورند كه با اي ماند و بعضي نيز همراه خميازه صداهايي از خودشان درمي مي
دهند و تنها انگيزه بنده از  خودشان به خاطر ترك سنت، پاداش بزرگي را از دست مي

گردآوري اين اثر همين است از خداوند متعال مسئلت دارم كه اين اثر را خالصاً در كسب 
 رضامندي خويش بپذيرد. 
 و آل و اصحاب پاكش باد. و درود فراوان بر محمد



 
 

 

 داند  د ميشخص مؤمن، خميازه را ناپسن

 :فرمايد مي /امام شافعي

 لوكــــــان حبــــــک صــــــادقا الطعتــــــه«
 

ـــــــعإ  ـــــــب مطي ـــــــن حي ـــــــب مل  0F١»ن املح
 

كردي زيرا كه دوستدار و  بودي او را طاعت مي اگر تو در دوستي و محبت صادقانه مي
 عاشق هميشه فرمانبر محسوب و معشوق خود است. 

معشوقش دوست دارد بله، شخص شيفته و دوستدار، هر آن كاري را كه محبوب و 
داند. خداوند متعال نيز  پسندد بد و ناپسند باشد او نيز آن كار را بد و ناپسند مي مي

  :داند خميازه را ناپسند و مكروه مي
  :كند كه ايشان فرمودند روايت مي از رسول اكرم هريره حضرت ابي

ك مسلم  ا سطف ف هللا،هللا، ف ى ع إ، فالثاوبان اهللا �ب العطاس و��ره «
ها، ض ک  : ا قالإنهللاا هو ان الميطان فل�ده اا امهطاع فإمهللاع  ان شمهللاه  وااا الثاوب ف

  1F2.»ان  الميطان
داند و هنگامي كه  و خميازه را ناپسند و مكروه ميخداوند عطسه را دوست دارد «

زند بايد حمد و ستايش خداوند را بگويد (يعني الحمدهللا) بگويد و  شخص عطسه مي
او را شنود اين حق بر ذمإل اوست كه جواب عطسإل  مسلماني كه عطسه را ميشخص 

بدهد اما خميازه از جانب شيطان است و تا جايي كه براي شخص ممكن است و توان 
وقوع آن جلوگيري كند و هنگامي كه شخص در حين خميازه كردن صداي دارد بايد از 

 خندد.  شنود شده و ميآورد شيطان از اين عمل او خ را از خود درمي» ها«
_________________________________ 

 . 58، ص /ديوان شافعي -1

من  ةدر صحي  خود در كتاب الدب، باب من يستحب من العطاس و مايكر /امام بخاري -2

 اين حديث را تخريج كرده است.  125-7/124التشاوب، 
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 داند چون كه پروردگارش آن را ناپسند دانسته است.  از اين رو، مؤمن خميازه را ناپسند مي
 :فرمايد خداوند متعال مي

ّد ُحبّٗ ﴿ ََ
َ
ُنواْ  أ ََ ْ ََ  ََ ِن ّّ ِۗ ا َٱٱ ّ ِ   .]١٦٥البقرة: [ ﴾َّ

ق و محبت با خداوند تر هستند در رابطه با عش اند قوي كساني كه به خدا ايمان آورده«
 ». (از دوستي و محبت مشركان با معبودانشان)

كه خميازه دهد اين است  يكي ديگر از آن عواملي كه خميازه را ناپسند قرار داده و مي
زند و  از طرف شيطان است و از شيطان جز كار زشت و ناپسند چيز ديگري سر نمي

واقع شدن در خميازه منجر به گيرد و  همچنين خميازه از خوردن زياد سرچشمه مي
شود و خميازه كشيدن هميشه و در هر حال مكروه و  كسالت و تنبلي در عبادت مي

ناپسند است ولي كراهيت آن در نماز شديدتر و بيشتر است؛ زيرا هدف مهم و اساسي 
2Fشيطان، پرت كردن حواس نمازگزار است.

1  
  :فرمودند آن حضرتكند كه  روايت مي از پيامبر اكرم حضرت ابوهريره

َحُ،ُ�ْم فَلْيَْكِظْم َاا اْمهََطاعَ  الصالة فاّلثَاُؤُب «
َ
  3F2.»ِاَن الّميَْطاِن فَإَِ ا َ�ثَاَءَب أ

اش گرفت تا  خميازه كشيدن در نماز از طرف شيطان است هر گاه يكي از شما خميازه
 ي كند.آنجايي كه توان دارد آن را فروبرد و از انجام و وقوع آن جلوگير

 كشنده بايد مدنظر داشته باشد  مواردي كه خميازه
لزم است تا آنجا كه در توانش است خواهد خميازه بكشد،  هنگامي كه شخصي مي

آن را فروبرد و از وقوع آن جلوگيري كند و دهانش را كنترل نموده و آن را بسته نگه 
 دارد تا خميازه كشيده نشود. 

  :فرمود است كه رسول اكرم روايت شده از حضرت ابوهريره
_________________________________ 

 . 627-10/662الباري،   فت -1

 همراه با شرح ابن عربي.  165-2/164، ةالتثاوب في الص� ةهي، باب ماجاء في كراةسنن ترمذي، ابواب الص� -2
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َحُ،ُ�ْم فَلْيَْكِظْم َاا اْمهََطاعَ «
َ
  4F1.»اّلثَاُؤُب ِاَن الّميَْطاِن فَإَِ ا َ�ثَاَءَب أ

خميازه از طرف شيطان است، زماني كه يكي از شما خميازه كشيد اگر توانايي داشت «
ل آن را نداشت پس و اگر توانايي جلوگيري و كنتر». از وقوع و آنجام آن جلوگيري كند

كه دهانش را ببندد و دستش را بر دهانش نگه داشته و دهانش را با دستش بپوشاند زيرا 
  :فرمودند روايت شده كه رسول اكرم سعيد از حضرت ابي

َحُ،ُ�مْ  َ�ثَاوََب  إَِ ا«
َ
  5F2.»يَْ،ُخُل  الّميَْطانَ  فَإِنّ  اْمهََطاعَ  َاا فَلْيَْكِظمْ  الّصَالةِ  ِف  أ

كه يكي از شما خميازه كشيد دهانش را با دستش بگيرد چون كه شيطان گامي هن«
 ». شود داخل دهانش مي

و بهتر است كه دهانش را با دست چپش بگيرد چون از دست چپ در موارد غير 
 شود (مانند استنجاء و غيره ...).  بهداشتي و مكروه كار گرفته مي

 يز كند پرهها  آن كشنده بايد از اموري كه خميازه
 هاي رسول اكرم كننده در رابطه با خميازه به دستورها و توصيه شخص خميازهاگر 

توجه نكنند دچار مشكل شده و مسلماً با موارد زشت و ناپسند و در نهايت با گناه مواجه 
  :خواهد شد كه اين موارد عبارتند از

سنت به دست از اجر و پاداش كارهاي نيكي كه با انجام و رعايت كردن اين  ●
 گردد.  آيد، محروم مي مي

كننده به خاطر باز شدن دهان و نگرفتش با دست، زشت و بدريخت  چهره خميازه ●
 شود.  مي

_________________________________ 

 226-8/225التثاوب،  ةهدر صحي  خود در كتاب زهد، باب تشميت العاطي و كرا /امام مسلم -1

 تخريج كرده است. 
 . 2/376دب المفرد، ألاهللا الصمد، شرح ا نگاه به فضل -2
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ها منحل شده و فك  هاي عصب و شاهرگ گاهي مواقع در حين خميازه، رگ ●
 شود.  افتد يا اينكه ضعيف و شل مي مي

شيطان شده و سبب دخول آن از و در نهايت، خميازه باعث رضامندي و خشنودي 
مجراي دهان شده و به خاطر اطاعت از او و نافرماني خداوند متعال شيطان به هدف خود 

6Fرسد. مي

1  
  :فرمايد مي رسول اكرم

 ا تثاءب ض ک ان  إح،�م أن إح،�م فل�ده اا امهطاع فأ ا تثاءب إ«
7F».الميطان

2  

داشت آن را دفع كند زيرا هنگامي  هنگامي كه يكي از شما خميازه كشيد اگر توانايي
  :فرمايند خندد و در جايي مي كشد شيطان مي كه يكي از شما خميازه مي

َحُ،ُ�ْم ِف الّصَالِة فَلْيَْكِظْم َاا اْمهََطاَع فَإِّن الّميَْطاَن يَْ،ُخُل «
َ
 ». إَِ ا َ�ثَاوََب أ

رد زيرا كه شيطان زماني كه يكي از شما خميازه كشيد دستش را جلوي دهانش بگي«
 ». شود داخل دهان او مي

د يك اخ�ق و عادت آور مي در حين خميازه كشيدن از خود درصدايي را كه شخص 
خندد.  زشت و بدي است، چون كه از انجام اين عمل و صدا شيطان خوشحال شده و مي

  :فرمايند مي رسول اكرم

ها، ض ک ان  :لقا ا إع فنهللاا هو ان الميطان فل�ده اا امهطاإاا الثاءب ف�و«
  8F3.»الميطان

_________________________________ 

 . 10/198نگاه به شرح ابن العربي بر سنن ترمذي،  -1

 تخريج آن قب�ً بيان شد.  -2

، »ان الميطان ةالم،ي، ةالثاءب الم،ي، والعطس«در رابطه با خميازه شديد حديثي روايت شده كه  -3
، شماره 97در ص  ضعيف است و ع�مه آلباني آن را ضعيف قرار داده است و همچنين ابن السني
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خميازه از طرف شيطان است اگر توانايي و استطاعت داشت جلوي آن را بگيرد و «
آورد شيطان خوشحال و  را از خودش درمي» ها«هنگامي كه شخص با خميازه صداي 

 ». شود خشنود مي

 ». روعيت نداردمش »عوذ باهللا من الشيطان الرجيمأ« :هنگام خميازه كشيده تعوذ گفتن«

و آن را گويند و  مي »عوذ باهللا من الشيطان الرجيمأ«خيلي از مردم، هنگام خميازه كشيدن 

بود حتماً موارد زيادي در رابطه با  پندارند و اگر اين عمل مشروع مي يك عمل مستحب مي
 شد حتي در رابطه با اين موضوع حديث ضعيفي هم و اصحابش نال مي آن از پيامبر اكرم

دليل شرعي وجود نداشته موجود ندارد و هيچ جاي ترديد نيست كه هر آن عملي كه بر آن 
شود و هر بدعتي مردود به صاحبش باز گردانده خواهد  باشد آن عمل بدعت محسوب مي

ان « :فرمودند حضرتاهللا عنها روايت شده كه آن  شد. چنانچه از حضرت عايشه رضي
هر كس كه عملي را انجام دهد كه آن عمل از دين ما « 9F1»ردسهللال سهللاًال لیف سلي  امرنا فهو 

 ».نيست و مورد تأييد دين ما نيست آن مردود است

 كشند  پيامبران خميازه نمي
هاي نبوي موردي  از خصايص و ويژگي :نويسد الباري مي در فت  /حافظ ابن حجر

10Fاست كه ابن شبيه و بخاري در كتاب تاريخ خود از روايت مرسل

نال » بن أصميزيد« 2

و امام  هيچ وقت خميازه نكشديد يعني پيامبر اكرم »قط  اا تثاءب ايب« :اند كه كرده

اا « :اند كه گفته تخريج كرده» مسلمه بن عبدالملك بن مروان«نيز از طريق  /خطابي
                                                                                                                                                      

فليكظم ما « ضعيف قرار داده است. و همين قول رسول اكرم ةلليلدر محاق عمل اليوم وا 264

 كند و كافي است.  كفايت مي »استطاع

و رد  ةطلحكام البا، باب ناض األةقضيدر صحي  خود اين حديث را در كتاب ال /امام مسلم -1

 تخريج كرده است.  5/132محدثات المور، 
 مرسل از انواع حديث ضعيف است.  -2
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و مسلمه بسياري از صحابه كرام را دريافته و م�قات كرده است و راوي  »قط تثاءب نب

تأييدي است بر اينكه  11F1»أن الثاءب ان الميطان«استگويي است و حديث ثاه و ر

 اند.  گاه خميازه نكشيده اهللا عليهم، هيچ ةپيامبران صلوا

 مؤمن عطسه را دوست دارد 

ن اهللا �ب إ« :فرمودند روايت شده است كه رسول اكرم از حضرت ابوهريره
 :فرمايد و خداوند مي» عطسه را دوست دارد«يعني خداوند متعال  12F2»العطاس

ّد ُحبّٗ ﴿ ََ
َ
ُنواْ  أ ََ ْ ََ  ََ ِن ّّ ِۗ ا َٱٱ ّ ِ   .]١٦٥البقرة: [ ﴾َّ

تر هستند در رابطه با عشق و محبت با خداوند  اند قوي كساني كه به خدا ايمان آورده«
 ».(از دوستي و محبت مشركان با معبودانشان)

دارد  ست دارد او نيز دوست ميمؤمن خداوند را دوست دارد و آنچه را كه خداوند دو
13Fو خداوند عطسه را دوست دارد پس مؤمن نيز عطسه را دوست دارد.

3  
رود چون كه از وقوع آن بدن  اي به شمار مي پس عطسه عمل محبوب و پسنديده

ها و  ها و ريه آيد و سبب باز شدن شش شود و عطسه از سبكي بدن به وجود مي سبك مي
يانگر عدم پرخوري است و در نهايت موجب نشاط، شادابي و ساير منافذ تنفسي شده و ب

 شود.  حركت در عبادت مي

_________________________________ 

 . 2/394اهللا الصمد، شرح ادب المفرد،  و ـنگاه به فضل 10/628الباري،  نگاه به فت  -1

 . 125-7/124من التثاءب،  ةصحي  بخاري كتاب األدب، باب ما يستحب من العطاس ومايكر -2

 »والرعاف من الشيطان يض والقالصالة واحلي العطاس والنعاس والتثاءب يف«حديثي روايت شده كه  -3

و همچنين  10/208الباري،  و اين حديث ضعيف است و سند اين حديث را حافظ ابن حجر در فت 
 اند.  ضعيف قرار داده 3865، شماره 552ع�مه آلباني در ضعيف الجامع، ص 
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 پايين آوردن صدا هنگام عطسه زدن 
زدن صدايش را پايين آورد و از بلند  هنگام عطسهزننده  شايسته است كه شخص عطسه

14Fكردن و يا از بلند صدا جلوگيري كند.

1  
زدند چهره  هنگامي كه عطسه مي اكرمروايت شده كه پيامبر  ابوهريرهاز حضرت 

15Fآورد پوشانيدند و صدايش را پايين مي اي مي مبارك را با پارچه

زننده  زيرا كه عطسه. 2
كند مسلماً اين عمل باعث بروز مشك�ت و  و بلند ميهنگامي كه صداي خود را كشيده 

16Fشود. اخت�لتي در سر و مجاري تنفسي او مي

3  

 ام عطسه زدن پوشاندن دهان و صورت هنگ
اش را با دست  عطسه زدن دهان و چهرهزننده مناسب است كه در هنگام  براي عطسه

بپوشاند تا كه آب دهان و بيني بر روي لباس و يا بر روي و يا پارچه و يا چيز ديگري 
كسي كه كنار يا بغل او نشسته است نريزد زيرا هنگام عطسه زدن، كنترل خود را از دست 

شود و اطرافيان از چيزهايي كه از دهان و بيني او خارج  ختيارش خارج ميدهد و از ا مي
17Fشوند درامان نخواهند بود. مي

4  

_________________________________ 

 . 10/622الباري،  نگاه به فت  -1

هريره كه  ضعيف است و حديث ابي »شيطانالعطسة الشديدة من ال«جلوتر بيان شد كه حديث  -2

 كند.  نياز مي آيد ما را از اين حديث بي جلوتر مي

و امام ترمذي در سنن خود در كتاب ابواب األدب، باب  5029، شماره 4/307امام احمد في العطاس،  -3
 اند.  رده... و غيره اين حديث را تخريج ك 10/205ماجاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس، 

 . 10/205نگاه به شرح ابن العربي كه بر سنن ترمذي نوشته است،  -4
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 ا سطف غطى وجه  إكن   ن ايبإ«روايت شده است كه  از حضرت ابوهريره
زند چهره مبارك، را با دو دست  عطسه مي زماني كه پيامبر اكرم 18F1»بي،ه أو بثو�  بها صوت 

 آورد.  پوشانيد و به كمك آن (پارچه يا دست) صدايش را پايين مي ارچه مييا با پ

 كج كردن گردن هنگام عطسه زدن 
زند بر او لزم است كه هنگام عطسه زدن گردنش را به راست و  شخصي كه عطسه مي

چپ كج و يا خم نكند تا اينكه به او ضرري نرسد. و اگر گردنش را به خاطر مأمون بودن 
ماند و براي  ش به يك طرف كند از خميدگي و كجي آن درامان نمي كناري همنشين و

سمت آيد كه هنگام عطسه زدن سر و گردن خود را به  پيش ميبعضي از مردم اين اتفاق 
ديگري گردانيده تا كنارش از عطسه (و آب دهان و بيني) او درامان باشد اما سرش براي 

19Fهميشه كجي باقي مانده است.

2  

 بگويد اگر چه در نماز فرض باشد  »الحمد هللا«ده با صداي بلند زنن عطسه
زننده مستحب است كه بعد از عطسه  علما اتفاق نظر دارند بر اينكه براي عطسه

20Fبگويد »هللا احلمد«

گر هنگام شنيدن عطسإل شخص ديالحمد هللا «و براي شنوندگان، گفتن  3

_________________________________ 

 . 10/206نگاه به شرح ابن العربي كه بر سنن ترمذي نوشته است،  -1

، 4/307و امام ابوداود در سنن خود كتاب األدب باب في العطاس،  2/439، »المسند«امام احمد در  -2

 ةجما جاء في خفض الصوت و تخمير الوابواب األدب باب و ترمذي در سنن خويش  5029شماره 

، كتاب الستئذان، باب ةلسناند و همچنين امام بغوي در شرح ا ... تخريج كرده 1/205عند العطاس، 

، كتاب األدب، »المستدرك«و حاكم  3346، شماره 12/314وجل،  ترك تشميت من لم يحمداهللا عز
ن و صحي  دانسته و امام ابوداود بر آن سكوت كرده (و هر و امام ترمذي اين حديث را حس 4/264

آن حديثي را كه امام ابوداود بر آن سكوت كند قابل استدلل است در تردايشان (مترجم) و ع�مه 
 حاكم و ذهبي استاد اين حديث صحي  هستند.  نزدآلباني آن را حسن و صحي  دانسته است و 

 . 10/618الباري،  و نگاه به فت  10/206ن ترمذي نوشته شده است، نگاه به شرح ابن العربي كه بر سن -3
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  21F1».ستندمشروع نيست و احاديث وارد شده در اين زمينه ضعيف ه

بگويد و هنگام گفتن  »هللا احلمد«زند مناسب است كه  هنگامي كه شخصي عطسه مي

22Fكند چه داخل نماز باشد حمد صدايش را بلند كند فرق نمي

و يا خارج از نماز از پيامبر  2
انواع زيادي » حمد«نال شده و مطابق سنت » حمد«هاي مختلفي در رابطه با  روش اكرم

ه همه انواع آن گفته شود گاهي كه يك روش و گاهي به روش دارد و مناسب است ك
  :پيروي كرده باشد و از انواع آن كه عبارتند از ديگر، تا با اين كار از سنت پيامبر اكرم

روايت شده است كه  بگويد و از حضرت ابوهريره »هللا احلمد«زننده  عطسه -1

اهللا ف ى   ا سطف ف هللا،إالثاءب فاهللا �ب العطاس و��ره ن إ« :فرمودند پيامبر اكرم

  23F3.»ن شمهللاه إع ك مسلم مهللاع  
داند. هر گاه كسي عطسه زد  دارد و خميازه را ناپسند مي خداوند عطسه را دوست مي

و بر مسلماني كه آن را شنيد لزم است كه جواب  »هللا احلمد«و حمد خدا را گفت 

 اش را بدهد.  عطسه

  :بگويد »هللا رب العاملني احلمد«زننده  يا اينكه عطسه -2

  :روايت كرده است كه ايشان فرمودند از رسول اكرم حضرت ابن مسعود

_________________________________ 

 . 427نگاه به اذكار للنوي، ص  -1

و  ها است البته در مذهب احناف جواب دادن عطسه در حين خواندن نماز، باعث فاسد شدن نماز -2

يث كه راوي حد ةباب تحريم الك�م في الص� 203، ص 1حديث صحي  مسلم شريف، ج  شاندليل

چه كسي مستحق جواب دادن «حضرت معاويه بن الحكم السمي است و در همين كتاب در بحث 

 از مرحوم م�علي قاري (مترجم).  ةيشتر مراجعه شود به فت  باب العناآمده است. جهت تفصيل بي» نيست

به كشف  و نگاه 222تا  224از ع�مه شوكاني،  ةعفي األحاديث الموضو ةعائد المجمونگاه به الفو -3

 . 5496، شماره 2/252الخفا از ع�مه عجلوني، 
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 يرکک اهللا ولقل يغفر :هللا رب العا�  و�قال ل الهللا، : ا سطف أح،�م فليقلإ«
  24F1.»اهللا ل�م

دگان بگويد و ديگران يعني شنون »هللا رب العاملني احلمد«هنگامي كه يكي از شما عطسه زد 

بگويد. اما راجع  »اهللا لكم يغفر«زننده در پاسخ او  بگويند و عطسه »يرمحک اهللا«در جواب او 

، سوره فاتحه را كامل »هللا رب العاملني احلمد«به اينكه خيلي از مردم عادت دارند بعد از 

 اساس بوده و در شريعت براي آن اصل و دليلي وجود ندارد و بيها  آن خوانند اين كار مي

 »اهللا الإ لهإ ن الأ شهدأ«، »هللا احلمد«از اند و قبل يا بعد  بسياري از مردم از حد تجاوز كرده

25Fگويند در حالي كه اين كار آنان بدعت و حرام است. مي

2  

مشروعيت ندارد و احاديث وارد  »له هللا كعز جال احلمد..» هللا احلمد«همچنين گفتن 

26Fشده در اين زمينه ضعيف هستند.

3  

  :بگويد »هللا علی كل حال احلمد«زننده  اينكه عطسه يا -3

  :فرمودند روايت شده است كه پيامبر اكرم از حضرت علي

اهللا يرکک  :هللا ع ك حال ولقل ل ان سن،ه الهللا،« :ح،�م فليقلأ ا سطف إ«
  27F1.»و�رد سليهم يه،ي�م اهللا و�صلح بال�م

_________________________________ 

-7/124امام بخاري در صحي  خود كتاب األدب باب ما يستحب من العطاس و ما يكره من التثاءب،  -1

و ع�مه  224، شماره 240، ص ةلليلنسائي در عمل اليوم و ا متخريج كرده است. و اما 7/124-125

اند  تخريج كرده 259، شماره 95كيف يرد علي من شمته، ص  ، بابةلليلابن السني در عمل اليوم و ا

و همچنين ابن السني ابومحمد السلفي اين را  686، شماره 1/179و ع�مه آلباني در صحي  الجامع، 
 . 260، شماره 95اند در ص  صحي  دانسته

 . 10/616الباري،  نگاه به فت  -2

اند و همچنين ابومحمد  ضعيف قرار داده 10/616ري، البا ابن حجر در فت   اين حديث را امام حافظ -3

 اند.  اين حديث را ضعيف قرار داده 260، شماره 95وابن السني ص  ةلليلالسلفي محاق عمل اليوم وا
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و اطرافيانش در بگويد  »علی كل حال احلمد هللا«هنگامي كه يكي از شما عطسه زد بايد 

هيديكم اهللا ويصلح «زننده در پاسخ اطرافيانش  بگويند و خود عطسه »يرمحک اهللا«جواب، 

 بگويد. (يعني خداوند شما را هدايت كند و حال شما را بهبود سازد).  »بالكم

هً عليه، كام حيب ربنا محدا كثرياً طيباً مباركاً فيه مباركاحلمد هللا «زننده  يا اينكه عطسه -4

 بگويد.  »ويريض

 من پشت سر رسول خدا :گويد بن رافع روايت شده است كه مي از حضرت رفاعه

احلمد هللا «كه كنار من ايستاده بود چيزي نگفت و من زدم و قتيبه نماز خواندم و عطسه 

 كه رسول خداگفتم و هنگامي  »محداً كثرياً مباركه فيه مباركاً عليه كام حيب ربنا ويريض

. رسول اهللامن يا  :گوينده چه كسي بود. عرض كردم :نماز را به پايان رسانيد فرمود
  :فرمودند رسول خدا

  28F2.»يبه،رن  أيهم ي�هبها أوللق، رأي  بعع  و�ال�  ملك «

                                                                                                                                                      
در كتاب  ايوب و دارمي در سنن خويش از ابي 122-1/120، »المسند«اين حديث را امام احمد در  -1

و امام ترمذي در سنن خويش ابواب األدب باب  2/283ياول،  ذا عطس الرجل ماإالستئذان باب 
 اند. تخريج كرده 4/64و حاكم نيز در كتاب األدب،  201-10/200كيف تشمت العاطس، 

و النبا  2202، شماره 2/354اند،  و اين حديث را ع�مه آلباني در صحي  سنن ترمذي صحي  دانسته 
 اند.  ند حسن داشتها نوشته 17/321در شرح كه بر مسند أحمد، 

، 1/205من الدعاء،  ة، باب ما يسفت  به الص�ةاين حديث را امام ابوداود در سنن خويش در كتاب الص� -2

و بيهاي  194-2/193، ة، باب ما جاء في الرجل يعطس في الص�ةبواب الص�أو ترمذي در  773شماره 

في هي  ةو ذكر أن الص� 2/95ذا استوي قائما، إ ، باب الاول عند رفع الرأس من الركوع وةدر كتاب الص�

و همچنين حافظ ابن حجر در الفت  آن را  ةالصحاب ةفكتاب معر» المستدرك«، و حاكم در المغرب

و همه آن را  10/619تخريج كرده و طبراني تخريج كرده همين حديث را و گفته سند آن اشكالي ندارد، 
 . 700، شماره 1/147اند،  ود ع�مه آلباني آن را صحي  قرار دادهدا اند و در صحي  سنن ابي تخريج كرده
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كرد كه  هر كدام ت�ش ميشتافتند و  من سي و اندي فرشته را ديدم كه به سوي آن مي«
 ».آن را پيش او همه بنويسد

زننده از ذكر، تسبيحي كه در حديث نيامده است بايد جدا پرهيز و اجتناب كند  عطسه
 است.  چون كه بهترين روش، روش محمد

، ابوبكر و يا بن عمر يكي از پسران حضرت عبداهللا :فرمايد مي /حضرت مجاهد
 :آب چيست؟ گفت :گفت برت عبداهللا بن عمرحضآب،  :عمر، عطسه زد و گفت

29Fكه بين عطسه و حمد قرار دارد تآب اسم شيطاني است از شياطين اس

حضرت . 1
 :من همراه يك گروهي در سفر بودم، يكي عطسه زد و گفت :گويد مي بن عبيد سالم

س�م بر تو  »مکأعليک وعلی « :بن عبيد در جوابش گفت حضرت سالم »السالم عليكم«

حضرت و او اسم مادرم را گرفت) به او س�م دادم مرد ناراحت شد (كه من مادرت،  و بر
شنيده بودم روزي مردي  من چيزي نگفتم مگر آنچه را كه از رسول خدا :سالم گفت

عليک وعلی « :فرمود و رسول خدا »سالم عليكم« :و گفتعطسه زد  نزد رسول خدا

بگويد  »رب العاملنياحلمد هللا «ما عطسه زد از شهر گاه يكي  :فرمود رسول خدا »مکأ

 »اهللا لنا ولكم يغفر«زننده در پاسخ شنونده  و عطسهبگويد  »يرمحک اهللا«شنوندة حمد و 
30Fبگويد.

2  

_________________________________ 

اين حديث را تخريج كرده است و اسناد  2/390امام بخاري در كتاب األدب المفرد، باب ليال آب،  -1
 اند.  الباري صحي  دانسته اين حديث را حافظ ابن حجر در فت 

 5037، شماره 4/307ما جاء في تشميت العطاس، اين حديث را امام ابوداود در كتاب األدب، باب  -2

، شماره 241ذا شمت، ص إما ياول العطاس  ةلليلتخريج كرده است و امام نسائي در عمل اليوم وا

و  200-10/199بواب األدب باب ما جاء كيف تشمت العاطس، أو ترمذي در سنن خود در  225
و اين حديثي است كه امام ابوداود بر آن اند  تخريج كرده 4/267حاكم در مستدرك، كتاب األدب، 

 سند آن را صحي  دانسته است.  3/1341و ع�مه آلباني در مشكات،  4/307سكوت كرده است، 
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 پاسخ دادن عطسه شخص مسلمان 
گفتن شخصي را شنيد دادن جواب عطسه الحمد هللا هر كسي كه صداي عطسه زدن و 

 دهد و حمد را به ياد او نياورد. بطسه واجب ع »اهللا  يرمحک«او را با 

  :فرمودند مروي است كه رسول اكرم از حضرت ابوهريره

اهللا ف ى ع ك مسلم   ا سطف ف هللا،إان اهللا �ب العطاس و��ره الثاءب ف«
  31F1.»ن شمههللا إمهللاع  
محبوب و مورد پسند خداوند متعال است و خميازه مكروه مذموم است زماني كه  عطسه«

الحمد هللا بگويد و هر كسي صداي عطسه زدن و  »هللا احلمد«شما عطسه زد بايد  يكي از

 ». گفتن او را شنيد بر او واجب است كه پاسخ عطسه و الحمداهللا گفتن او را بدهد
عطسه زدند پيامبر  روايت شده است كه دو شخص نزد رسول اكرم از حضرت انس

 ا نداد. آن شخص كه پيامبر اكرمجواب عطسه يكي را داد و جواب ديگري ر اكرم
ف�ني عطسه زد و شما جواب  :اش را نداده بود (به عنوان گ�يه) گفت جواب عطسه

او  :فرمود داديد و من عطسه زدم و شما جواب عطسه مرا نداديد. رسول اكرماش را  عطسه

32Fنگفتي. »احلمد هللا«اش را دادم ولي تو  گفت و من جواب عطسه »احلمد هللا«

2  

_________________________________ 

زننده بر هر كسي  تخريج اين حديث جلوتر بيان شد و اين حديث دال بر اين است كه پاسخ عطسه -1
گويند پاسخ دادن عطسه فرض كفايه  كه ميكه الحمداهللا گفتن او را شنيده واجب است و آن كساني 

شود  پيش مي رسول اكرم  ها فرمود ها وجود ندارد و در جواب آن يا سنت است هيچ دليلي نزد آن

  .»ن شمههللا أ ةف ى ع ك مسلم مهللاع«فرمايند :  كه مي

 دذا لم يحمإدر صحي  خود در كتاب األدب، باب ليشمت العاطس  /اين حديث را امام بخاري -2

التثاءب،  ةهب الزهد، باب تشميت العاطس و كراو امام مسلم در صحي  خود در كتا 7/125اهللا، 

 اند.  تخريج كرده 8/225
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و هاي كوچك كلمات مخصوصي براي عطسه وجود ندارد  براي كودكان و بچهو 
ترهاست و مناسب نيست رگزهاي خردسال و كوچكترها دقيااً همانند ب حكم عطسإل بچه

 يصلحک الذأ«ها و كوچكترها كلمات و جم�تي از قبيل  كه در پاسخ عطسه بچه

يعني هميشه » عشت«يا » دكه تو را به عطسه درآورد تو را صال  كنخدايي « »عطسکأ

بود مسلماً از پيامبر  زنده باشي گفته شود اگر گفتن چنين كلمات و الفاظي درست مي
 شد.  اهللا ثابت مي و صحابه كرام رضوان اكرم

 جواب عطسه كافر 

هيديكم اهللا ويصلح «گفت بايد در جوابش  »احلمد هللا«كه كافري عطسه زد و هنگامي 

روايت شده است كه يهود نزد رسول  رت ابوموسي اشعرياز حضگفته شود.  »بالكم

ها  آن در جواب عطسه زدند و اميد داشتند كه رسول اكرم در جواب عطسه مي اكرم

جايز نيست گفت و  مي 33F1»يكم اهللا ويصلح بالكمهيد« بگويد ولي رسول خدا »يرحكم اهللا«

 :فرمايند ه ميدعاي خير شود. طبق فرمودة خداوند متعال كها  آن كه در حق

َۢ َ�عۡ ﴿ َِ ِ� قُۡرَ�ٰ  ٱ 
ُ
 لِۡلُمۡ�ِ�َِ� َٱلَۡو َ�نُوْا  أ

ن �َۡستَۡغفُِرٱْ 
َ
ُنوْا  أ ََ ْ ََ  ََ ِن ّّ ِ َٱٱ ّ ِِ ا َ�َن لِلّن ا ََ ََ ِد 
ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َِحيِم 

َ
ُهۡم أ َّ

َ
  .]١١٣التوبة: [ ﴾١بَ�َّ�َ لَُهۡم َ

_________________________________ 

، شماره 2/392ذا عطس اليهودي، إو امام بخاري در ادب الفمرد باب  4/400امام احمد در مسند،  -1
، شماره 309-4/308الذي،  و امام ابوداود در سنن خويش در كتاب األدب باب كيف يشمت 940

و امام ترمذي  244-243ذا تعاطروا، إهل الكتاب فيما ياول أل ةلليلو امام نسائي در عمل اليوم ا 5038

و ابن السني در  199-10/198بواب األدب باب ما جاء كيف تشميت العاطس، أدر سنن خويش 

و حاكم در المستدرك در  262، شماره 96هل الكتاب، ص أباب كيف تشميت  ةلليلعمل اليوم وا

اند و امام ابوداود در سنن خود در رابطه با اين حديث سكوت  تخريج كرده 4/268كتاب األدب، 
در صحي  سنن ترمذي، اند و ع�مه آلباني  اختيار كرده است و امام ترمذي حسن صحي  قرار داده

 اند.  صحي  قرار داده 2201، شماره 2/354
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اند مناسب نيست كه براي مشركين و  و آن كساني كه ايمان آورده براي پيامبر«
كنند بعد از آنكه آنان اهل دوزخ خويشاوندان مشرك خود را از خداوند طلب آمرزش 

 ».شناخته شدند

 فوايد جواب عطسه 
  :در پاسخ دادن عطسه فوايد زيادي است از جمله

 ايجاد صفا و صميميت و جو مملو از محبت و مودت ميان مسلمانان.  -1
 زننده با شكستن غرور و تكبر و واداشتن او بر تواضع و فروتني.  هتأديب عطس -2

شود كه اكثر مكلفان از آن پاك  توجه به گناهي ميالهي   چرا كه در يادآوري رحمت
 نيستند.

 لطيفه 
اي را از ساحل  صاحب سنن در يك كشتي سوار بود صداي عطسه /امام ابوداود

د، يك قايق كوچكي را به يك درهم كرايه كرد و گفته ش »احلمد هللا«دريا شنيد كه بر آن 

اش را داد و برگشت. هنگامي كه از اين كار او  رفت و جواب عطسهزننده  پيش عطسه

باشد و هنگامي كه خوابيد شنيد كه يك هافتي  ةالدعو شايد او مستجاب :سؤال شد گفت

  :گفت مي

  34F1.»ان اهللا ب،رهمداود اتی  النة  ن أباإهل السفينة أيا «
 اي اهل كشتي ابوداود بهشت را در قبال يك درهم از خداوند خريد. 

_________________________________ 

نيز آن  10/626الباري اسناد اين حديث را جيد و خوب دانسته و ابن عبدالبر،  حافظ ابن حجر در فت  -1
 را تخريج كرده است. 
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 دهنده چه بگويد  زننده در پاسخ جواب عطسه
گويد و حاضرين در جلسه و  ميالحمد هللا زند و  هنگامي كه شخصي عطسه مي

دادند بهتر آن است كه  »اهللا  يرمحک«را با او  »احلمد هللا«شنوندگان عطسه جواب 

را بدهد و روش سنت دهندگان  با يكي از دعاهاي مذكوره ذيل پاسخ جواب زننده عطسه
دهندگان را بدهد گاهي با اين الفاظ و  خواهد جواب، پاسخ كه هر دفعه كه مي :اين است

در اين مورد  گاهي با الفاظ ديگري جواب بدهد (تا اينكه به همإل احاديث رسول اكرم
  :عمل شده باشد) كه عبارتند از

 »هيديكم اهللا ويصلح بالكم«دهندگان را با  زننده پاسخ، جواب تر است كه عطسهبه -1

 بدهد. 
  :اند كه ايشان فرمودند روايت كرده اكرم  از نبي چون كه حضرت علي

يرکک اهللا  :ع ك حال ولقل ل ان سن،هالهللا، هللا  : ا سطف أح،�م فليقلإ«
 ».يه،ي�م اهللا و�صلح بال�م :و�رد سليهم

 بگويد.  »يغفر اهللا لنا ولكم«دهندگان  زننده در پاسخ جواب يا اينكه عطسه -2

من همراه يك گروهي در  :گويد بن عبيد روايت شده است كه مي از حضرت سالم

بن عبيد در جوابش  و حضرت سالم »السالم عليكم« :سفر بودم، يكي عطسه زد و گفت

مرد ناراحت شد (من به او س�م  س�م بر تو و بر مادرت و »مکأعليک وعلی « :گفت

من چيزي نگفتم به جز آنچه كه از  :حضرت سالم گفتدادم و او اسم مادرم را گرفت) 

گفت.  »السالم عليكم«عطسه زد و  شنيدم روزي مردي نزد رسول اكرم رسول خدا

هر گاه يكي از  :گفت رسول اكرم »مکأعليک وعلی «در جوابش فرمود  رسول اكرم
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بگويد و  »يرمحک اهللا«بگويد و شنونده آن  »رب العاملنياحلمد هللا «زد  شما عطسه

 بگويد.  35F1»اهللا لنا ولكم يغفر«دهنده  زننده در پاسخ، جواب عطسه

 بگويد.  »اهللا ولكم يغفر«يا اينكه  -3

  :فرمود روايت شده است كه پيامبر اكرم از حضرت ابن مسعود

 يغفر :يرکک اهللا ولقل :العا�  و�قال ل ربالهللا، هللا  : ا سطف أح،�م فليقلإ«
  36F2.»اهللا ل�م

كه بگويد و آن كساني  »رب العاملنياحلمد هللا «هنگامي كه يكي از شما عطسه زد 

اهللا  يغفر«دهنده  زننده در جواب پاسخ بگويند و عطسه »اهللا يرمحک«اند  اش را شنيده عطسه

 بگويد.  »لكم

 بگويد.  »ياكم ويغفراهللا لنا ولكمإنا اهللا ويرمح«ها  آن يا اينكه در جواب -4

هنگامي كه شخصي « :اند اهللا عنهما روايت كرده حضرت نافع از حضرت ابن عمر رضي

زننده در پاسخ به جواب او  گفته شود و خود عطسه »يرمحک اهللا«زند و براي او  عطسه مي

  37F3».بگويد »اهللا لنا ولكم ياكم ويغفرإيرمحنا اهللا و«

 گفته شود.  »ياكم من النار، يرحكم اهللاإعافانا اهللا و«ها  آن نكه در جوابيا اي -5

اهللا عنهما شنيدم كه  فرمايند من از حضرت ابن عباس رضي مي حضرت ابن جمره

  38F1.»ياكم من النار، يرمحكم اهللاإعافانا اهللا و :ذا شمت يقولإ« :گفت مي

_________________________________ 

 تخريج آن قب�ً گذشت.  -1

 تخريج آن قب�ً گذشت.  -2

تخريج  5، شماره 598امام مالك در موطأ در كتاب الستئذان، باب التشميت في العطاس، ص  -3
اسناد آن را صحي   10/624سكوت شده و حافظ در الفت ،  ثر از اين حديثاند و در اآل كرده
 اند.  دانسته
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ياكم إعافانا اهللا و«جوابش  زننده در هنگامي كه عطسه شخصي جواب داده شد، عطسه

 بگويد.  »من النار، يرمحكم اهللا

 بگويد.  »ياكمإيرمحنا اهللا و«يا اينكه  -6

  بگويد. 39F2»يرمحنا اهللا واياكم« :روايت شده كه فرمودند از حضرت ابن مسعود

 چه كسي مستحق جواب دادن نيست 

واجب  »ک اهللايرمح«گفت جواب دادن وي با  »احلمد هللا«كه عطسه زد و هر شخصي 

  :شود كه عبارتند از جواب داده نميها  آن شش نفر كه عطسهاست به جز 

شود چنانچه  اش جواب داده نمي نگفت عطسه »احلمد هللا«كسي كه عطسه زد و  -1

 قب�ً ذكر شد. 
شود،  اش جواب داده نمي زماني كه شخصي بيشتر از سه مرتبه عطسه زد، عطسه -2

 خورده است. زيرا كه اين شخص سرما 
كه شنيدم  من از رسول خدا :گويد روايت شده است كه مي از حضرت ابوهريره

اش جواب عطسه او را بدهد و اگر از  زماني كه يكي از شما عطسه زد بايد همنشين :فرمود
 شود.  سه بار بيشتر عطسه زد پس او سرما خورده است و بيشتر از سه عطسه پاسخ داده نمي

عطسه زد ديگري زد  شنيد كه مردي نزد پيامبر اكرم ز رسول خدابن اكوع ا سلمه
اند كه اگر  مرد سرما خورده است و بعضي ديگر از علما گفته :فرمودند و رسول خدا

كه قايل به جواز شود آن دسته از علما  بيشتر از سه بار عطسه زد باز هم جواب داده مي
دليل قابل اعتمادي وجود ندارد و ها  آن پاسخ دادن عطسه بعد از سه بار هستند نزد

                                                                                                                                                      
 929، شماره 2/386، ةلعطسامام بخاري اين حديث را در األدب المفرد، باب كيف تشمت من سمع ا -1

 اند.  اسناد آن را صحي  دانسته 10/624الباري،  اند و حافظ ابن حجر در فت  تخريج كرده
شيبه از  روايت كرده و ابن ابيالباري گفته اين حديث را طبري از ابن مسعود  حافظ ابن حجر در فت  -2

 اند.  ابن عمر تخريج كرده
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ضعيف است  40F1»ن تئ  فكف�ن تئ  فمهللاه  وإن زاد فإشمهللا  العاطف �ال�ا ف«حديث 
عطسه زده است وانگهي اين حديث دستور به جواب دادن عطسه كسي كه بيشتر از سه 

 مشروع نيست و از رسول خدا »شفاک اهللا و عافاک«دهد و همين طور هم گفتن  را نمي

 نيست.  ثابت
آيد و دوست ندارد كسي جواب  كسي كه از جواب دادن عطسه بدش مي -3
اش را بدهيم به ما  اش را بدهد و اگر احساس خوف بشود كه اگر ما جواب عطسه عطسه

 :فرمايند ضرري برساند خداوند متعال مي

ۡ�رِهَ َٱقَۡلبُ ﴿
ُ
َۡ أ ََ  َّ ٰنِِِٓا ِِ ََ َۢ َ�ۡعِد ِِن َِ  ِ َّ َ َ�َفَر ٱَِ ََ َ َّ  َ�ِٰ ََ َِ َٱ ٰ ََ ن ِ

ۡۡ ۢ ٱَِ َّ ِ ۡمَمن َُ م  ُِ
َح ٱَِۡلُ�ۡفرِ َصۡدرٗ  ََ ٱَ�َ ِ َّ ِ َٱلَُهۡم َعَذٌْب َعِظيمٞ � َ�َعلَۡيِهۡم َغَضٞب    .]١٠٦النحل: [ ﴾١ َّ

كسي كه كافر شد بعد از ايمان آوردنش و نه اينكه از روي اجبار كافر شود بلكه با «
خشم و غضب خداوند و عذاب ها  آن كفر گشت پس براياختيار و رغبت دلش آكنده به 

 ». جهنم است
كرد و احتمال خوف و  هيچ نوع خطري از جانب آن شخص او را تهديد نميو اگر 

اش را بدهد تا اين عمل او مخالفتي با  ضرر نبود به خاطر اتباع از سنت جواب عطسه
شد، از اين رو كه لفظ اش در جهت شكستن غرورش با شخص متكبر، بر اقدام متكبرانه

دعاي رحمت است و اين نوع دعا شايسته شخص مسلمان عطسه)   (پاسخ» تشميت«
41Fكند كه چه كسي باشد. است فرقي نمي

2  

گفت و امام در حال خواندن خطبه  »احلمد هللا«هنگامي كه شخصي عطسه زد و  -4

قرائت  شود چون كه سكوت در حين اش پاسخ داده نمي بود در اين صورت به عطسه
 است. » واجب«خطبه 

_________________________________ 

 . 6429، شماره 933اند در ضعيف جامع، ص  اين حديث را امام ترمذي و ع�مه آلباني ضعيف قرار داده -1

 . 10/622الباري،  نگاه به فت  -2
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  :روايت كرده راست كه فرمودند از رسول خدا حضرت ابوهريره

  42F1.»�طب فق، لغوتاا    لصاحبک انص  يو  الهللاعة واإل ا قلإ«
ات گفتي ساكت  خواند و تو به دوست و كناري در روز جمعه كه امام خطبه ميهر گاه 

 اي.  باش دچار لغو (كار نادرست) شده
اش داده شود مانعي  اي درنگ كند تا جواب عطسه در صورتي كه خطيب لحظهبه جز 

الحمد هللا كه در حين خواندن نماز فرض يا نفل عطسه زد و وجود ندارد و همچنين 
شود چون كه از حضرت معاويه بن حكم السلمي روايت  گفت عطسه جواب داده نمي

ه مردي عطسه زد و من خواندم ك نماز مي روزي من همراه رسول خدا :شده است

 :و من گفتمگفتم و اطرافيان شروع كردن به اشاره كردن و چشم غره دادن  »اهللا  يرمحک«

هايشان  كنيد و بعد شروع به زدن دست مادرانتان به عزايتان بنشينند چرا، اين طور نگاه مي
هنگامي كنند من هم ساكت شدم  هايشان كردند، وقتي ديم كه مرا امر به سكوت مي بر ران

نماز خواندند (پدر و مادرم فدايشان باد من معلم و آموزگاري را بهتر از  كه رسول خدا
ايشان نديدم نه قبل از او نه بعد از او، قسم به خدا نه بر سرم فرياد كشيد و مرا نزد و 

اين نماز است و در حين خواندن آن شايسته و مناسب نيست كه  :توبيخ هم نكرد) فرمود
 ر و خواندن قرآن است. يهاي مردم گفته شود چرا كه نماز نام تسبي  و تكب حرف در آن از
كسي كه عطسه زد و شخص ديگر در حالتي بود كه در آن حال ذكر خدا و تسبي   -5

گفتن در اين صورت  »هللا احلمد«برايش ممنوع است مانند توالت و غيره ... همچنان كه 

ت نيست چون كه از ذكر در اين حالت و درست نيست جواب حمد را دادن نيز درس
 صورت نهي شده است. 

 علی التامماحلمد هللا و

 و صلی اهللا علی نبينا حممد

_________________________________ 
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