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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن الحاج داکتر :تتبع ونگـارش 
  ٢٠١٨ فبروری ٢٣
  

  آن آداب و عـطسه

١ 
  چيست؟ عطسه

لمانی ادر زبان . گويند) پرنجی(و درزبان پشتو (Sneeze) را سنيز گليسی آنعطسه که از اصل عربی است، درزبان ان

  . ويند گمی) Nießen(عطسه را 

به مواد ) رفلکس( از واکنش دفاعی بدن است از نوعی نويسند کھعطسه عبارت ين در تعريف عطسه میعلماء و محقق

سيم عطسه خروج سريع ھوای باز يمکان.  محرک تنفسی يا التھاب مجاری تنفسی يا برای دفع ترشحات در وقت مريضی

  . دمی بر آثر انقباض عضالت تنفسی است

 داخلی بينی است، تحريک شده و ۀ ديوارۀ سلولی پوشانندۀپوششی تنفسی که يک اليافتد که بافت  عطسه زمانی اتفاق می

  . عطسه  در بين انسان ھا و ساير حيوانات وجود دارد .دھد  کردن را نشان می مغز نيز واکنش عطسه

  

  : عوامل عطسه

ل زيست محيطی، زيکی، عوامھای ف ، محرک )آلرژی(عوامل عطسه در اکثر موارد سرماخوردگی ساده، حساسيت 

عالوه عطسه برخی از سيستم دفاعی بدن بوده که مانند سرفه سيستم ه ب . آفتاب معرفی شده اندۀگرمی  ھوا و حتی اشع

 تنفسی را تميز نموده که سرفه حصه پائين سيستم نمايد با تفاوت اين تنفسی را از مواد غيرضروری و اضافی پاک می

  .نمايد و خاک و مواد اضافی تصفيه می را از گرد  اطراف آن باالتر يعنی قسمت روی وو عطسه برخ

 کردن از احساس خارش در پشت بينی آغاز می يابد و سپس نفس حبس شده و در نھايت نيز جريان ھوا  ًمعموال عطسه

تواند و  رفته میگدر عطسه خروج بزاق ومخاط  نيز صورت . شود با شدت و به صورت عطسه کردن خارج می

  . يرد گیرت م صوًااکثر

  

  :ايجاد نظم خاص جسمانی در وقت عطسه

گردد ، پوشش درونی بينی به مرکز مخصوص که   که مجبور به عطسه زدن می یکه انسان بنابر به ھر عامل زمانی

 از عضالت ینمايد ، مغز به تعداد در مغز قرار دارد ، تدابير و احضارات خاصی در مورد  ساير ارگانھا ايجاد می
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 به گرفتن سھم معين مجبور تعدادی از عضالت ًءابن. عطسه را صادر می نمايد ۀشتراک واکتيف بودن در عملي اۀوظيف

  :اين عضالت عبارتند از.گردند   عطسه میۀدر پروس

 ھای صوتی، عضالت پشت گلو و   طنابۀکنند لو سينه، ديافراگم، عضالت کنترۀعضالت شکمی، عضالت قفس

  .عضالت پلک 

د ، غير ممکن است چشم ھای خويش را بازنگه دارد، نه تنھا چشم شو که انسان مجبور به عطسه زدن می  زمانیًءبنا

 ۀنده که در مغز قرار دارد بايد در اين عمليه با روي عطسه بنابر ھدايت  محل قومۀبلکه  ساير عضالت دخيل در پروس

يلومتر در ساعت، از بينی شما خارج شود،  ک١۵٠  الی ١٠٠کننده با سرعتی   تحريک ۀدرستی عمل کنند ، تا ذر

  .بيندصيب نآ

  

  کنند؟ می عطسه سرھم پشت ھا بعضی چرا

 پزشکان اين افراد اغلب مبتال ۀکنند که به گفت  پشت سرھم و چند بار متوالی در يک نوبت عطسه میًبرخی افراد معموال

ھمچنين . کنند ه ھمين روال عطسه می شايع نيست ب که آلرژی وماھای سال به آلرژی ھستند و حتی در فصولی

  . عصبی يا تالش بدن برای خارج ساختن ذرات گردوغبار باشد توانند ناشی از تيک ھای متوالی می عطسه

  

  کنند؟ می عطسه بلند صدای با افراد برخی چرا

رد و آناتومی لی فوھا در خودکنتر شدت و شکل عطسه کردن در افراد مختلف، متفاوت است که اين اختالف از تفاوت

ھای خصوصی و عمومی متفاوت از ھم   درصد افراد در مکان٤٥دھد  نتايج يک مطالعه نشان می. گيرد ت میأبدن نش

  .کنند عطسه می

  

  :مؤمن عطسه را دوست دارد

 »العطاس يحب هللا إن« :فرمودند وسلم عليه هللا صلی اکرم رسول که است شده روايت )رض( ابوھريره حضرت از

 متعال خداوند يعنی ( )  .١٢۴-٧/١٢۵ التثاءب، من ومايکرة العطاس من يستحب ما باب األدب، کتاب خاریب صحيح(

َوٱلذين« :فرمايد می خداوند و »دارد دوست را عطسه« ِ َّ ْءامنوا َ ٓ َُ ُّأشد َ َ ّٗحبا َ ُ ِۗ َّ  خدا به که کسانی( ).١۶۵ :البقرة ۀسور( » ِّ

  .)معبودانشان با مشرکان محبت و دوستی از( خداوند با محبت و عشق با ابطهر در ھستند تر قوی اند آورده ايمان

 دارد دوست را عطسه خداوند و دارد می دوست نيز او دارد دوست خداوند که را آنچه و دارد دوست را خداوند مؤمن

   .دارد دوست را عطسه نيز مؤمن پس

 به بدن سبکی از عطسه و شود می سبک بدن آن وقوع از که چون رود می شمار به ای پسنديده و محبوب عمل عطسه پس

 ضمن در و گردد می )سينوزھا( آن اطراف و روی يعنی بدن یئباال قسمت تنفسی منافذ  شدن باز سبب و آيد می وجود

 تعدادی  که کرد بايد توجه .شود می عبادت در حرکت و شادابی نشاط، موجب نھايت در و است ھم پرخوری عدم بيانگر

 عیيطب روال در خلل و بوده مضر طبی نگاه از کار اين که شوند می آن وقوع مانع نموده بند را خود ۀعطس افراد از

  .شود می محسوب وجود

 

  :يادداشت

 والحيض الصالة في والتثاءب والنعاس العطاس«: که نمايند می روايت محدثين برخی را حديثی است وریآ ياد قابل
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 حجر ابن حافظ را حديث اين وسند بوده ضعيفه احاديثی ۀجمل از حديث اين که گفت بايد( »الشيطان من والرعاف والقي

  .)اند داده قرار ضعيف ٣٨۶۵ شماره ،۵۵٢  صفحه الجامع، ضعيف در لبانیا عالمه ھمچنين و ١٠/٢٠٨ الباری، فتح در

  

  :عطسه ھای پی در پی

طور مسلسل ه کنند، وب را  رھا نمی سه آغاز کنند، ديگر آنبار به عط  يک وقتی زيادی از انسانھا ديده شده کهتعداد

  .دندھـ يکی پی ديگر به عطسه زدن، ادامه می

در جواب و يا در صورت شنيدن صدای عطسه، در : لمانی ھا عادت دارند  و اصل اخالقی و ادب نيز ھم است که ا

برايت «:   که معنی(Gesundheit)» يټاندھوزگي«: گويند شنود، می که عطسه را می  اول کسیۀجواب عطس

  .  کند شکر می عنیي» dankeschön«در  مقابل جواب عطسه کننده ازآن.  باشد ، می» خواھم  صحت می

ردد ، گ يک شخص از سه بار اضافه ۀخواھند، ولی اگر عطس  برای سه بار  صحتمندی برای عطسه کننده میًمعموال

توجه  خواھم وبايد در مورد صحت خويش احتياط و برايت صحت میگويند  می گويد اين عالمت مريضی  است و می

  . کنيد

شود، زيرا که اين  اش جواب داده نمی زمانی که شخصی بيشتر از سه مرتبه عطسه بزند، عطسهدر شرعيت اسالمی  

 .شخص سرما خورده است

شنيدم که  لی هللا عليه وسلم من از رسول هللا ص: گويد روايت شده است که می )رض (در حديثی از حضرت ابوھرير 

 او را بدھد و اگر از سه بار بيشتر عطسه زد پس ۀش جواب عطسيکی از شما عطسه زد بايد ھمنشينزمانی که : فرمود

  .شود او سرما خورده است و بيشتر از سه عطسه جواب داده نمی

 

ِمراعات تـن صدا   :پوشانيدن دھـن در وقت عطسه ُ

  توجه بايد کرد که در وقت عطسه زدن دھن خويش وحتی روی  خويش را با دست وزند، که عطسه می برای شخصی

 .ش قرار دارد نريزديا ھم لباس اشخاصی که در جنب لعاب دھن وبينی اش بر روی و ھم دستمال بپوشاند تا که يا

جھه بيده أو کان إذا عطس غطی و  إن النبي«:روايت شده ) رض(در اين مورد حديثی داريم که از حضرت ابوھرير

ی ازد چھره مبارک، را با دو دست يا با تکه  عطسه می صلی هللا عليه وسلم  زمانی که پيامبر اکرم( »بثوبه بھا صوته

  .آورد ين میئصدايش را پا) تکه يا دست(پوشانيد و به کمک آن  می

وخدا ناخواسته وضع چنين . ددھ  نبايد انسان فراموش کند، که انسان در وقت عطسه زدن کنترول خويش را از دست می

 .ن ازلعاب دھن وبينی اش متضرر شونداپيش نيايد که حاضر

ھمچنان  به شرح ] ١٩[ .١٠/٢٠۵توان در شرح ابن العربی که بر سنن ترمذی نوشته است،  تفصيل موضوع را می(

  .)يدئمراجعه فرما. ١٠/٢٠۶ابن العربی که بر سنن ترمذی نوشته است، 

رھنمود وھدايت اسالمی ھمين است که بايد دروقت عطسه، بر تن صدای خويش توجه نمايد ، زيرا ھمچنان عطسه کننده 

ردد ، واز صدای گحين عطسه زدن درصورت ممکن خفيف ) صدا ملودی  يا Glosbe(يد تا تن صدای آعمل ه کوشش ب

  )١٠ / ۶٢٢فتح الباری .( ورده شود آعمل ه بلند تا حد ممکن بايد جلوگيری ب

 استدالل می» العطسة الشديدة من الشيطان« که گويا صدای خويش را تخفيف ببخشيد به حديثی اءدادی از علمحتی تع

  .باشد خدمت اين تعداد از علماء بايد گفت که حديث از قوت بيشتر برخوردار نبوده وحديث ضعيف می نمايند،
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ًد مسلما اين عمل باعث بروز نکن  بلند میکه در وقت عطسه صدای خويش را کشيده و از جانب ديگر بايد گفت کسانی

 ۵٠٢٩، شماره ۴/٣٠٧امام احمد فی العطاس، .( گردد برخی از مشاکل جسمی  و اختالالتی در سر و مجاری تنفسی می

 ١٠/٢٠۵و امام ترمذی در سنن خود در کتاب ابواب األدب، باب ماجاء فی خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس، 

  ).اند ديث را تخريج کردهو غيره اين ح... 

  

 :کج کردن دھـن در وقت عطسه

 عضالت شکمی، عضالت قفس سينه، ديافراگم، عضالت که درفوق متذکر شديم که در وقت عطسه، ھمانطوری

مور به أ عطسه از جانب مغز مۀ ھای صوتی، عضالت پشت گلو و عضالت پلک چشم در عملي  طنابۀکنند کنترل

رد که نبايد گردن خويش را آعمل ه زند کوشش ب  شخصی که عطسه میًءگردد، بنا  میھمکاری ، ھشدار واحضارات

تجارب نشان داده است، خدا ناخواسته بنابر بر به طرف  راست ويا ھم چپ کج ويا خم  نمايد زيرا  در وقت عطسه زدن،

آن وجود ياری از حاالت خطريد ، ودر بسآوجود ه فشار بزرگ ، نوعی از درد ، خميدگی ويا ھم کجی در جسم انسان ب

 و امام ابوداود در سنن خود کتاب ٢/۴٣٩، »المسند«امام احمد در  .(ماندب کج باقی هدارد که سر انسانھا برای ھميش

 و ترمذی در سنن خويش ابواب األدب باب ما جاء فی خفض الصوت و ۵٠٢٩، شماره ۴/٣٠٧األدب باب فی العطاس، 

اند و ھمچنين امام بغوی در شرح السنة، کتاب االستئذان، باب ترک  تخريج کرده ... ١/٢٠۵تخمير الوجة عند العطاس، 

 و امام ترمذی ۴/٢۶۴، کتاب األدب، »المستدرک« و حاکم ٣٣۴۶، شماره ١٢/٣١۴تشميت من لم يحمدهللا عز وجل، 

آن را حسن و صحيح دانسته لبانی ااين حديث را حسن و صحيح دانسته و امام ابوداود بر آن سکوت کرده است ، وشيخ  

  .)است و نزد حاکم و ذھبی استاد اين حديث صحيح ھستند

 

  :با صدای بلند» الحمد هللا «گفتن 

الحمد « در اين مورد متفق الری اند که بر عطسه کننده  مستحب است تا در وقت عطسه آنھم با صدای بلند بايد اءعلم

شرح ابن العربی که بر سنن ترمذی نوشته شده است، : جعه نمايد به مرا.( بگويد اگر چه در نماز فرض ھم باشد» 

  ). .١٠/۶١٨الباری،   وھمچنان مراجعه نمايد به فتح١٠/٢٠۶

الحمد  ھنگام شنيدن عطسۀ شخص ديگر مشروع نيست و احاديث وارد شده در اين زمينه «که البته برشنوندگان گفتن 

 ) .۴٢٧لنوی، صفحه مراجعه فرمايد به اذکار ل( »ضعيف ھستند

که متذکر شديم  ميگويد ، بھتر است کمی صدای خويش را بلند نمايد ، وطوری» الحمد هللا «که عطسه زننده   زمانی-

  .کند اگر چه در داخل نماز باشد فرق نمی

صحيح البته در مذھب احناف جواب دادن عطسه در حين خواندن نماز، باعث فاسد شدن نمازھا است و دليلشان حديث (

 باب تحريم الکالم فی الصالة که راوی حديث حضرت معاويه بن الحکم السمی است ٢٠٣، صفحه اولمسلم شريف، جلد 

مراجعه شودبه بھنر است جھت تفصيل ب.(آمده است» چه کسی مستحق جواب دادن نيست«و در ھمين کتاب در بحث 

  ) فتح باب العناية ازمرحوم مالعلی قاری

  

  :سهدرعط» حمد «انواع 
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از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روش ھای مختلفی در رابطه به حمد روايت گرديده است ، ولی بھتر است که گاھی که 

اين روايت  .پيروی کرده باشيم يک روش و گاھی به روش ديگر، تا با اين کار از سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

  :عبارت است

  

  :گويدب »الحمد «بايد  زننده عطسه: اول

إن هللا يحب العطاس ويکره «:روايت شده است که پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرموده اند  ) رض(از حضرت ابوھريره 

  .»التثاءب فإذا عطس فحمد هللا فحق علی کل مسلم سمعه إن يشمته

،  گفت »الحمد « ھر گاه کسی عطسه زد و حمد خدا را. داند دارد و خميازه را ناپسند می خداوند عطسه را دوست می

 .اش را بدھد بر مسلمانی که آن را شنيد الزم است که جواب عطسه

ھکذا مراجعه شود  به  ٢٢٢ تا ٢٢۴به الفوائد المجموعة فی األحاديث الموضوعة از عالمه شوکانی، :مراجعه شود ( 

  . )۵۴٩۶، شماره ٢/٢۵٢کشف الخفا از عالمه عجلونی، 

  

 :بگويد » رب العالمينالحمد « زننده عطسه: دوم

الحمد  رب : إذا عطس أحدکم فليقل«:از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم روايت کرده است) رض(حضرت ابن مسعود

الحمد  رب « ھنگامی که يکی از شما عطسه زد ( .»يرحمك هللا وليقل يغفر هللا لکم: العالمين ويقال له

يغفر هللا « زننده در پاسخ او بگويند و عطسه»يرحمك هللا« ن در جواب اوبگويد و ديگران يعنی شنوندگا »العالمين

  .بگويد »لکم

 تخريج کرده ١٢۵-٧/١٢۴امام بخاری در صحيح خود کتاب األدب باب ما يستحب من العطاس و ما يکره من التثاءب، (

نی در عمل اليوم و الليلة، باب  و عالمه ابن الس٢٢۴، شماره ٢۴٠و امام نسائی در عمل اليوم و الليلة، صفحه . است

، شماره ١/١٧٩لبانی در صحيح الجامع، ااند و عالمه   تخريج کرده٢۵٩، شماره ٩۵کيف يرد علی من شمته، صفحه 

  .)٢۶٠، شماره ٩۵اند در صفحه   و ھمچنين ابن السنی ابومحمد السلفی اين را صحيح دانسته۶٨۶

  ! محترمۀخوانند

دارند، بايد  صورت کامل قرائت میه ، سوره فاتحه را ب»الحمد  رب العالمين« بعد از از مردم عادت دارند تعدادی 

  . نداردیگونه اصل واساس که اين روش در شريعت اسالمی ھيچ: برای اين عده افراد گفت

که اين کار آنان گويند در حالی  می »أشھد أن ال إله إال هللا«،»الحمد هللا«يا ھم بعد از  که قبل و اشخاصیھمچنان ھستند 

   ) .١٠/۶١۶الباری،  مراجعه شود  به فتح ( .بدعت و حرام است

اين ( .مشروعيت ندارد و احاديث وارد شده در اين زمينه ضعيف ھستند »الحمد  جال له..» الحمد « وھمچنان گفتن

 ابومحمد السلفی محقق عمل اليوم اند و ھمچنين  ضعيف قرار داده١٠/۶١۶الباری،   ابن حجر در فتح حديث را امام حافظ

  ) .اند  اين حديث را ضعيف قرار داده٢۶٠، شماره ٩۵والليلة وابن السنی صفحه 

  

  :بگويد »الحمد  علی کل حال«عطسه زننده  : سوم

إذا عطس «:در اين مورد حديثی داريم که از حضرت علی کرم هللا وجھه روايت است که پيامبر اسالم فرموده است 

ھنگامی . (»يرحمك هللا ويرد عليھم يھديکم هللا ويصلح بالکم: الحمد  علی کل حال وليقل له من عنده«:  فليقلأحدکم

بگويند و خود  »يرحمك هللا« بگويد و اطرافيانش در جواب، »الحمد  علی کل حال« که يکی از شما عطسه زد بايد
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يعنی خداوند شما را ھدايت کند و حال شما را . (بگويد »بالکمويصلح  يھديکم هللا«  زننده در پاسخ اطرافيانش عطسه

  ).بھبود سازد

در کتاب االستئذان باب إذا  ايوب  و دارمی در سنن خويش از ابی١٢٢-١/١٢٠، »المسند«اين حديث را امام احمد در (

 و ٢٠١-١٠/٢٠٠  و امام ترمذی در سنن خويش ابواب األدب باب کيف تشمت العاطس،٢/٢٨٣عطس الرجل ما يقول، 

اند،  لبانی در صحيح سنن ترمذی صحيح دانستهاو اين حديث را عالمه . اند  تخريج کرده۴/۶۴حاکم نيز در کتاب األدب، 

  .)اند اند حسن داشته  نوشته١٧/٣٢١ و النبا در شرح که بر مسند أحمد، ٢٢٠٢، شماره ٢/٣۵۴

 

  :بگويد زننده که عطسه  يا اين:چھارم

ًکثيرا طيبا مبارکا فيه مبارکه عليه، کما يحب ربنا ويرضيالحمد  حمدا « ً ً بن رافع روايت شده  از حضرت رفاعه ( »ً

نماز خواندم و عطسه زدم و قتيبه که کنار من ايستاده بود چيزی نگفت و  ج من پشت سر رسول خدا: گويد است که می

ًالحمد  حمدا کثيرا مبارکه فيه مبارکا عليه کما يحب ر« من ً صلی هللا عليه  گفتم و ھنگامی که رسول »بنا ويرضیً

رسول . صلی هللا عليه وسلم  من يا رسول هللا: عرض کردم. گوينده چه کسی بود: نماز را به پايان رسانيد فرمود وسلم

شته را من سی و اندی فر« .»لقد رأيت بضعه وثالثين ملکا يبتدرنه أيھم يکتبھا أول«:فرمودند صلی هللا عليه وسلم  خدا

 .» ھمه بنويسدزکرد که آن را پيش ا شتافتند و ھر کدام تالش می ديدم که به سوی آن می

 ٧٧٣، شماره ١/٢٠۵اين حديث را امام ابوداود در سنن خويش در کتاب الصالة، باب ما يسفتح به الصالة من الدعاء، ( 

 و بيھقی در کتاب الصالة، باب ١٩۴-٢/١٩٣و ترمذی در أبواب الصالة، باب ما جاء فی الرجل يعطس فی الصالة، 

» المستدرک« و ذکر أن الصالة فی ھی المغرب، و حاکم در ٢/٩۵القول عند رفع الرأس من الرکوع و إذا استوی قائما، 

کتاب معرفة الصحابة و ھمچنين حافظ ابن حجر در الفتح آن را تخريج کرده و طبرانی تخريج کرده ھمين حديث را و 

داود عالمه آلبانی آن را صحيح  اند و در صحيح سنن ابی  و ھمه آن را تخريج کرده١٠/۶١٩شکالی ندارد، گفته سند آن ا

  ) .٧٠٠، شماره ١/١۴٧اند،  قرار داده

  

  :يادداشت ضروری

زننده از ذکر، تسبيحی که در احاديث وارد نشده ، بايد  عطسه:ھدايت ورھنمود شريعت دين مقدس اسالم ھمين است که 

  .زيرا بھترين روش در ذکر وتسبيحات ھمانا روش محمد صلی هللا عليه وسلم است گيری کند،جدآ جلو

  : فرمايد حضرت مجاھد می

آب، حضرت عبدهللا بن : ، ابوبکر و يا عمر، عطسه زد و گفت)رض(يکی از پسران حضرت عبدهللا بن عمر

امام  . ( که بين عطسه و حمد قرار داردآب اسم شيطانی است از شياطين : آب چيست؟ گفت: گفت برايش ) رض(عمر

 اين حديث را تخريج کرده است و اسناد اين حديث را حافظ ابن ٢/٣٩٠بخاری در کتاب األدب المفرد، باب اليقل آب، 

    .اند الباری صحيح دانسته حجر در فتح

 »السالم عليکم« : گفتمن ھمراه يک گروھی در سفر بودم، يکی عطسه زد و:می فرمايد )رض(بن عبيد   حضرت سالم

که من به او (سالم بر تو و بر مادرت، مرد ناراحت شد  »عليک وعلی أمک« :بن عبيد در جوابش گفت حضرت سالم

من چيزی نگفتم مگر آنچه را که از رسول هللا صلی هللا عليه : حضرت سالم گفت) سالم دادم و او اسم مادرم را گرفت

و رسول هللا صلی  »سالم عليکم« :سول هللا صلی هللا عليه وسلم عطسه زد و گفتشنيده بودم روزی مردی نزد ر وسلم 
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الحمد « ھر گاه يکی از شما عطسه زد: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود »عليك وعلی أمك« :فرمود هللا عليه وسلم 

  .بگويد»يغفر هللا لنا ولکم« شنوندهزننده در پاسخ  بگويد و عطسه »يرحمك هللا« بگويد و شنوندۀ حمد » رب العالمين

 تخريج کرده است و ۵٠٣٧، شماره ۴/٣٠٧اين حديث را امام ابوداود در کتاب األدب، باب ما جاء فی تشميت العطاس، (

 و ترمذی در سنن خود در أبواب ٢٢۵، شماره ٢۴١امام نسائی در عمل اليوم والليلة ما يقول العطاس إذا شمت، صفحه 

اند و   تخريج کرده۴/٢۶٧ و حاکم در مستدرک، کتاب األدب، ٢٠٠-١٠/١٩٩اء کيف تشمت العاطس، األدب باب ما ج

 سند آن را ٣/١٣۴١لبانی در مشکات، ا و عالمه ۴/٣٠٧اين حديثی است که امام ابوداود بر آن سکوت کرده است، 

  .)صحيح دانسته است

  

 :جواب شخص عطسه کننده

گفت ، برشخص شنونده واجب است، که جواب عطسه کننده » الحمد  « بلند به صدای ای  عطسه کننده ھر گاه شخص

  . بدھد »يرحمك هللا«را با 

ان « :روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند) رض(ه در اين مورد حديثی داريم که از حضرت ابوھرير

  .» مسلم سمعه إن يشتمههللا يحب العطاس ويکره التثاءب فإذا عطس فحمد هللا فحق علی کل

زننده بر ھر کسی که الحمدهللا گفتن او را  تخريج اين حديث جلوتر بيان شد و اين حديث دال بر اين است که پاسخ عطسه

ھا وجود ندارد  گويند پاسخ دادن عطسه فرض کفايه يا سنت است ھيچ دليلی نزد آن شنيده واجب است و آن کسانی که می

فحق علی کل مسلم سمعة أن «: فرمايند شود که می  پيش می صلی هللا عليه وسلم  رسول اکرم ھا فرمود و در جواب آن

  »يشتمه

و مذموم است زمانی که يکی از شما عطسه زد  عطسه محبوب و مورد پسند خداوند متعال است و فاژه  مکروه«

يد بر او واجب است که جواب عطسه و بگويد و ھر کسی صدای عطسه زدن و الحمد  گفتن او را شن» الحمد « بايد

 .»الحمدهللا گفتن او را بدھد

، عطسه زدند صلی هللا عليه وسلم  مروايت شده است که دو شخص نزد رسول اکر )رض(ھمچنان از حضرت انس 

 آن شخص که پيامبر صلی هللا عليه.  يکی را داد و جواب ديگری را ندادۀرسول هللا صلی هللا عليه وسلم جواب عطس

اش را داديد و من عطسه  فالنی عطسه زد و شما جواب عطسه: گفت) هبه عنوان گل(اش را نداده بود  هجواب عطس وسلم 

اش  گفت و من جواب عطسه »الحمد « او: فرمود رسول هللا صلی هللا عليه وسلم .  مرا نداديدۀزدم و شما جواب عطس

در صحيح خود در کتاب األدب، باب اليشمت العاطس إذا  / امام بخاریاين حديث را.(نگفتی »الحمد « را دادم ولی تو

 تخريج ٨/٢٢۵ و امام مسلم در صحيح خود در کتاب الزھد، باب تشميت العاطس و کراھة التثاءب، ٧/١٢۵لم يحمد هللا، 

  .)اند کرده

  

  :يادداشت

ًل  خردسال دقيقا ھمانند بزرگ برای کودکان واطفال کلمات مخصوصی برای عطسه وجود ندارد و حکم عطسۀ اطفا

ی که تو را ئخدا« »أصلحك الذي أعطسك«  اطفال  کلمات و جمالتی از قبيلۀسالھا و مناسب نيست که در جواب  عطس

يعنی ھميشه زنده باشی گفته شود اگر گفتن چنين کلمات و الفاظی » عشت«يا » به عطسه درآورد تو را صالح کند

  .شد هللا ثابت می و صحابه کرام رضوان ر صلی هللا عليه وسلم ًبود مسلما از پيامب درست می
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 :)کافـر(  ۀ غير مسلمانجواب عطس

يا خير ؟   و »يھديکم هللا ويصلح بالکم« يم ئجوابش بگودر بايد گفت  »الحمد « اگر شخصی کافر  عطسه زد وبا آنھم 

که می فرمايد در يکی از روز ھا يکنفر ) رض(در مورد حکم شرعی آن حديثی داريم  از حضرت ابوموسی اشعری . 

 صلی هللا عليه وسلم در جواب  زدند و اميد داشتند که رسول اکرم يھودی نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم عطسه می

ه گفت و جايز نيست ک » يھديکم هللا ويصلح بالکم« بگويد ولی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  »يرحکم هللا« ھا  آنۀعطس

ْما كان للنبي وٱلذين ءامنوا أن يستغفروا «: فرمايند طبق فرمودۀ خداوند متعال که می. ھا دعای خير شود در حق آن ُْ ِ ِ ِۡ َ ۡ ََّ ََ ٓ َ َُ َ ََّ َ ِّ ِ َ

ِللمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لھۡم أنھۡم أصحب ٱلجحيم ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َۡ ُۡ ُ ُٰ ۡ َّ ۡ َۡ َ َ ََ ََّ َ َ ٓۢ ٰ ُ ْ ُ ْ ُ َ ۡ َ ِ   )١١٣:  التوبةسوره(   »ُۡ

اند مناسب نيست که برای مشرکين و خويشاوندان مشرک  برای پيامبر صلی هللا عليه وسلم   و آن کسانی که ايمان آورده(

 ).که آنان اھل دوزخ شناخته شدند خود از خداوند طلب آمرزش کنند بعد از آن

ام بخاری در ادب الفمرد باب إذا عطس  و ام۴/۴٠٠امام احمد در مسند،  :مزيد مراجعه شود  برای   معلومات(

، ٣٠٩-۴/٣٠٨ و امام ابوداود در سنن خويش در کتاب األدب باب کيف يشمت الذی، ٩۴٠، شماره ٢/٣٩٢اليھودی، 

 و امام ترمذی در سنن ٢۴۴-٢۴٣ و امام نسائی در عمل اليوم الليلة فيما يقول ألھل الکتاب إذا تعاطروا، ۵٠٣٨شماره 

 و ابن السنی در عمل اليوم والليلة باب کيف ١٩٩-١٠/١٩٨باب ما جاء کيف تشميت العاطس، خويش أبواب األدب 

اند و امام   تخريج کرده۴/٢۶٨ و حاکم در المستدرک در کتاب األدب، ٢۶٢، شماره ٩۶تشميت أھل الکتاب، صفحه 

اند و عالمه  ن صحيح قرار دادهابوداود در سنن خود در رابطه با اين حديث سکوت اختيار کرده است و امام ترمذی حس

  .)اند  صحيح قرار داده٢٢٠١، شماره ٢/٣۵۴آلبانی در صحيح سنن ترمذی، 

  دادامه دار

  


