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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن الحاج داکتر :تتبع ونگـارش 
  ٢٠١٨ فبروری ۵٢
  

  آن آداب و عـطسه

٢ 
 :فوايد جواب عطسه کننده

دارد ولی   مستقل ضرورت به يک تحليلھا آنۀفوايد متعددی نھفته است که ذکر ھمکننده درجواب دادن به شخص عطسه 

 :ره خواھم نمود من در اينجا   فقط به دونقطه اشا

 ايجاد صفا و صميميت و جو مملو از محبت و مودت بين  برادر مسلمان ، ھمانا ۀ جواب دادن به عطسۀاولين فايد: اول 

 .دو مسلمان برادر وترويج فرھنگ سنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم است 

 .و فروتنیزننده با شکستن غرور و تکبر و واداشتن او بر تواضع   تأديب عطسه:دوم 

 .شود که اکثر مکلفان از آن پاک نيستند  الھی توجه به گناھی می زيرا يادآوری رحمت

  

 :داستان زيبا وآموزنده

) ری  ھج٢٧۵ھجری وفات ٢٠٢متولد سال ( امام أبوداؤود رحمت هللا عليه که يکی از علمای  مشھورقرن سوم ھجری 

ود شھرت دارد ، روزی در يک ؤنام سنن ابوداه می باشد که ب) سنن(نام ه ب حديث بوصاحب يکی از معتبر ترين کت

 گفته شد، می »الحمد « ای را از ساحل دريا شنيد که بر آن که ناگھان صدای عطسه کشتی سوار وعازم مسافرت بود

اد اش را د  کننده  رفت و جواب عطسه رفت  و پيش عطسهگود يک کشتی خورد به  يک درھم به کرايه ؤگويند امام أبودا

الدعوة باشد و ھنگامی که خوابيد شنيد که  شايد او مستجاب: ھنگامی که از اين کار او سؤال شد گفت. ودوباره  برگشت

ود بھشت را در ؤای اھل کشتی ابودا.(»يا أھل السفينة إن أبا داود اشتری الجنة من هللا بدرھم« :گفت يک ھاتفي می

الباری اسناد اين حديث را جيد و خوب دانسته و ابن عبدالبر،  جر در فتححافظ ابن ح (.)مقابل  يک درھم از خداوند خريد

  .). نيز آن را تخريج کرده است۶٢۶/١٠

  

  دھنده چه بگويد؟ زننده در پاسخ جواب عطسه
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الحمد « ن در جلسه و شنوندگان عطسه جواباگويد و حاضر می»  الحمد «زند و  ھنگامی که شخصی عطسه می

دھندگان را   ذيل پاسخ جوابۀزننده با يکی از دعاھای مذکور دادند بھتر آن است که عطسه  »مك هللايرح«  او را با »

  .بدھد

اين  روش ھا درسنت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم تذکر يافته که که برای شنونده امکان چند جواب در سنت رسول هللا 

د ، ولی بھتر آنست که در ھربار جواب ھا متعدد باشد تا بر  را ارائه کنھاتواند ھريک از از جواب پيشبين گرديده ، می

  :فحوای  ساير احاديث عمل  صورت گيرد

  .بدھد »يھديکم هللا ويصلح بالکم«  دھندگان را با زننده پاسخ، جواب بھتر است که عطسه: اول

: إذا عطس أحدکم فليقل« :چون که حضرت علی کرم هللا وجھه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم چنين روايت فرموده است

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

از حضرت : در مورد حديثی داريم که.بگويد »يغفر هللا لنا ولکم« دھندگان زننده در پاسخ جواب که عطسه   يا اين:دوم

السالم « : من ھمراه يک گروھی در سفر بودم، يکی عطسه زد و گفت:گويد بن عبيد روايت شده است که می سالم

من (سالم بر تو و بر مادرت و مرد ناراحت شد  » عليك وعلی أمك« :بن عبيد در جوابش گفت و حضرت سالم »عليکم

لی هللا من چيزی نگفتم به جز آنچه که از رسول هللا ص: حضرت سالم گفت) به او سالم دادم و او اسم مادرم را گرفت

رسول . گفت »السالم عليکم« عطسه زد و شنيدم روزی مردی نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  عليه وسلم 

ھر گاه يکی از : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم گفت » عليك وعلی أمك« صلی هللا عليه وسلم در جوابش فرمود اکرم

 دھنده زننده در پاسخ، جواب  بگويد و عطسه »يرحمك هللا« ه آنبگويد و شنوند »الحمد  رب العالمين« شما عطسه زد

 .بگويد  »يغفر هللا لنا ولکم«

روايت شده است که  )رض(از حضرت ابن مسعود :در مورد حديثی داريم که .بگويد »يغفر هللا لکم« که  يا اين:سوم

يغفر هللا : يرحمك هللا وليقل: لمين ويقال لهالحمد  رب العا: إذا عطس أحدکم فليقل« :فرمود پيامبر صلی هللا عليه وسلم

اش را  بگويد و آن کسانی که عطسه »الحمد  رب العالمين« ھنگامی که يکی از شما عطسه زد .»لکم

 .بگويد »يغفر هللا لکم« دھنده زننده در جواب پاسخ بگويند و عطسه »يرحمك هللا« اند شنيده

 .بگويد »يرحمنا هللا وإياکم ويغفرهللا لنا ولکم« ھا که در جواب آن  يا اين:چھارم 

زند  ھنگامی که شخصی عطسه می«: اند روايت کرده )رض(در مورد حديثی داريم از حضرت نافع از حضرت ابن عمر

يرحمنا هللا وإياکم ويغفر هللا لنا « زننده در پاسخ به جواب او گفته شود و خود عطسه »يرحمك هللا« و برای او

 ۵، شماره ۵٩٨امام مالک در موطأ در کتاب االستئذان، باب التشميت فی العطاس، ص :اين حديث را . ( »دبگوي »ولکم

 )اند   اسناد آن را صحيح دانسته١٠/۶٢۴اند و در اآلثر از اين حديث سکوت شده و حافظ در الفتح،  تخريج کرده

حضرت  :در مورد حديثی داريم از .گفته شود »رحکم هللاعافانا هللا وإياکم من النار، ي« ھا که در جواب آن  يا اين:پنجم 

عافانا هللا وإياکم : إذا شمت يقول« :گفت شنيدم که می) رض(فرمايند من از حضرت ابن عباس  که می) رض(ابن جمره 

ة، امام بخاری اين حديث را در األدب المفرد، باب کيف تشمت من سمع العطس:اين حديث را .( »من النار، يرحمکم هللا

ھنگامی ) اند  اسناد آن را صحيح دانسته١٠/۶٢۴الباری،  اند و حافظ ابن حجر در فتح  تخريج کرده٩٢٩، شماره ٢/٣٨۶

  .بگويد »عافانا هللا وإياکم من النار، يرحمکم هللا« زننده در جوابش  شخصی جواب داده شد، عطسهۀکه عطس

روايت شده که ) رض(حضرت ابن مسعود :  حديثی داريم  از در مورد.بگويد »يرحمنا هللا وإياکم« که  يا اين:ششم 

حافظ ابن حجر در فتح الباری گفته اين حديث را طبری از ابن  اين حديث را .(بگويد  »يرحمنا هللا واياکم« :فرمودند

 .اند شيبه از ابن عمر تخريج کرده مسعود روايت کرده و ابن ابی
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 چه کسی مستحق جواب دادن نيست؟

 ۀشش نفر که عطسواجب است به جز  »يرحمك هللا« گفت جواب دادن وی با »الحمد « ه عطسه زد وھر شخصی ک

  :شود که عبارتند از ھا جواب داده نمی آن

که دليل شرعی آن در فوق  اش بايد بی جواب باقی بماند ، طوری نگفت عطسه »الحمد «  عطسه زد وکه  کسی :اول

 .گذشت

شود، زيرا که اين شخص سرما  اش جواب داده نمی ر از سه مرتبه عطسه زد، عطسه زمانی که شخصی بيشت:دوم

من از رسول صلی هللا : گويد روايت شده است که می)رض(از حضرت ابوھرير که در حديثی که  طوری .خورده است

 و اگر از سه بار ش جواب عطسه او را بدھديکی از شما عطسه زد بايد ھمنشينزمانی که : شنيدم که فرمود عليه وسلم

 .شود بيشتر عطسه زد پس او سرما خورده است و بيشتر از سه عطسه پاسخ داده نمی

عطسه زد  صلی هللا عليه وسلم  شنيد که مردی نزد پيامبر اکرم بن اکوع از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ھمچنان سلمه

  .ما خورده استمرد سر: فرمودند ديگری زد و رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

شود آن دسته از  اگر شخصی بيشتر از سه بار عطسه زد باز ھم جواب داده میاگرچه برخی از علماء بدين عقيده اند که 

ھا دليل قابل اعتمادی وجود ندارد و حديث   که قايل به جواز جواب  دادن عطسه بعد از سه بار ھستند نزد آنءعلما

باشد  از جمله احاديثی ضعيفه می»  فإن زاد فإن شئت فشمته وإن شئت فکفيشمت العاطس ثالثا«استداللی شان 

  ۶۴٢٩، شماره ٩٣٣دانسته در ضعيف جامع، صفحه  که ھمين حديث را امام ترمذی و عالمه آلبانی ضعيف  طوری.(

  .)قيد نموده است 

دھد و ھمين طور ھم  را نمی کسی که بيشتر از سه عطسه زده است ۀوانگھی اين حديث دستور به جواب دادن عطس

 . ثابت نيست مشروع نيست و از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  »شفاك هللا و عافاك« گفتن

اش را بدھد و اگر احساس خوف  آيد و دوست ندارد کسی جواب عطسه  کسی که از جواب دادن عطسه بدش می :سوم

ِٓمن كفر بٱ من بعد إيمنهۦ «:  فرمايند ند خداوند متعال میاش را بدھيم به ما ضرری برسا بشود که اگر ما جواب عطسه ِ ِ ِ َِٰ َِ ۡ َ َۢ َّ ِ َ َ

ٞإال من أكره وقلبهۥ مطمئن بٱإليمن ولكن من شرح بٱلكفر صدرا فعليھۡم غضب من ٱ ولھۡم عذاب عظيم ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ ُ ُ َُ َ ََ َ ََّ ِّ َّٞ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ِۡ َ ٗ ۡ ۡۡ ُ ۡ َۡ ٰ َٰ َ َِ ۡ
ُّۢ ۡ َ ۡ ُ َّ : سوره النحل(» ِ

که از روی اجبار کافر شود بلکه با اختيار و رغبت دلش آکنده  کسی که کافر شد بعد از ايمان آوردنش و نه اين().١٠۶

 ).ھا خشم و غضب خداوند و عذاب جھنم است به کفر گشت پس برای آن

سنت کرد و احتمال خوف و ضرر نبود به خاطر اتباع از  و اگر ھيچ نوع خطری از جانب آن شخص او را تھديد نمی

اش در جھت شکستن غرورش باشد،  اش را بدھد تا اين عمل او مخالفتی با شخص متکبر، بر اقدام متکبرانه جواب عطسه

 شخص مسلمان است فرقی ۀدعای رحمت است و اين نوع دعا شايست)  عطسه پاسخ(» تشميت«از اين رو که لفظ 

 .).مطالعه فرمايد .١٠/۶٢٢لباری، ا فتح: توان در  تفصيل موضوع را می.(کند که چه کسی باشد نمی

اش  گفت و امام در حال خواندن خطبه بود در اين صورت به عطسه »الحمد «  ھنگامی که شخصی عطسه زد و:چھام

  .است» واجب«شود چون که سکوت در حين قرائت خطبه  پاسخ داده نمی

إذا قلت لصاحبک انصت «:ست که فرمودنداز رسول هللا صلی هللا عليه وسلم روايت کرده را) رض(حضرت ابوھريره 

بخاری، کتاب الصالة، باب تحريم الکالم فی الصالة و نسخ ماکان من أباحته، .(»يوم الجمعة واإلمام يخطب فقد لغوت

٧١-٢/٧٠(.. 
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کار (ات گفتی ساکت باش دچار لغو  خواند و تو به دوست و کناری ھر گاه در روز جمعه که امام خطبه می:ترجمه (

 .ای شده) ستنادر

اش داده شود مانعی وجود ندارد و ھمچنين که در حين  ای درنگ کند تا جواب عطسه به جز در صورتی که خطيب لحظه

شود چون که از حضرت معاويه بن حکم  خواندن نماز فرض يا نفل عطسه زد و الحمد  گفت عطسه جواب داده نمی

خواندم که مردی عطسه زد و  نماز می  صلی هللا عليه وسلم روزی من ھمراه رسول هللا: السلمی روايت شده است

مادرانتان به عزايتان : گفتم و اطرافيان شروع کردن به اشاره کردن و چشم غره دادن و من گفتم »هللا يرحمك« من

مرا امر به ھايشان کردند، وقتی  ديم که  ھايشان بر ران کنيد و بعد شروع به زدن دست بنشينند چرا، اين طور نگاه می

پدر و مادرم فدايشان باد من (نماز خواندند  کنند من ھم ساکت شدم ھنگامی که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  سکوت می

معلم و آموزگاری را بھتر از ايشان نديدم نه قبل از او نه بعد از او، قسم به خدا نه بر سرم فرياد کشيد و مرا نزد و توبيخ 

ھای مردم گفته شود  نماز است و در حين خواندن آن شايسته و مناسب نيست که در آن از حرفاين : فرمود) ھم نکرد

 .چرا که نماز نام تسبيح و تکبير و خواندن قرآن است

 کسی که عطسه زد و شخص ديگر در حالتی بود که در آن حال ذکر خدا و تسبيح برايش ممنوع است مانند توالت  :پنجم

گفتن در اين صورت درست نيست جواب حمد را دادن نيز درست نيست چون که از  »الحمد « ھمچنان که... و غيره 

   )پايان.(ذکر در اين حالت و صورت نھی شده است

  

  


