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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدئولوژيکمسائل 

 
  )سعيدافغانی(الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٨ فبروری ٢٧
  

  ؟)Yawn(فاژه چيست 
دن دھن  است که فاژه کننده با باز کریويند عبارت از حالتگ می) يآن(را  ليسی آنگکه در ان) خميازه ( فاژه کشيدن

ه  ھای سياسی عدم عالقلسهجًفاژه معموال از نشانه ھای خواب است اما در .  گيرد وتنفس عميق شکل غير ارادی را می

اين حالت در اکثر حيوانات به شمول  . باشد ۀ  خسته شدن از بحث وعالمت بی ميلی به بحث  میمندی به بحث و افاد

 .شود انسان ديده می

ستی و ميل به کسالت ُسو طلب ) از غذا و نوشيدنی( در اثر سنگينی بدن و انباشتن آن ًکشيدن معموال) خميازه (فاژه 

  .را کمتر کندوکار زياد  نوشيدن ، غذاشخص آنچه که برای رفع فاژه مشخص شده است، اين است که . شود ايجاد می

واھم اين ھدايات اينست که در دين مقدس اسالم در مورد فاژه آداب خاصی را برای پيروان خويش ھدايت فرموده است، 

 بازکردن دھان بنابر حديث پيامبر صلی هللا عليه وسلم از اعمال اوقت فاژه مستحب است که دھن را بازنکند، زير

کشيدن از شيطان است، پس ھرگاه يکی از شما فاژه  کشيد، دھانش را ببندد، چون بازکردن دھان  فاژه « : شيطان است

   ).٣٢٨٩(بخاری  .»شيطان را خندانيده است) دھانش را باز بکند(ھاه: ر يکی از شما بگويداز اعمال شيطان است و اگ

چون پيامبر صلی هللا عليه .  اگر در وقت فاژه انسان نتواند دھن خويش را ببندد، پس با لباسش يا دستش آن را بپوشاند-

 دھانش قرار بدھد، چون شيطان ھمراه فاژه وقتی يکی از شما در نماز فاژه کشيد، دستش را روی«: وسلم فرموده است

  ).٢٩٩۵(مسلم  .»شود داخل  بدن او می

البته اين امر يعنی گذاشتن دست بر دھان فقط مخصوص وقت نماز نيست بلکه در ھر حالتی اگر فرد نتوانست جلو   

  .خود را بگيرد، دست خود را بر دھانش قرار دھد ۀفاژ

 دھن بايد بسته باشد تا از ًگردد بناء ن حد اکثر ھوا و اکسيجن داخل سيستم تنفسی میاز نگاه طبی ھم ھنگام فاژه کشيد

باشد از طريق بينی تصفيه  که شامل ھوا می یطريق مجرای بينی داخل گرديده تا ھم مرطوب گردد و ھم گرد و خاک

 .گردد

  بيجا شدن استخوان عالشه نيز میو به تجربه ھم ديده شده است که بعضی اوقات بازکردن دھن ھنگام فاژه کشيدن سبب

  .گردد

برخی را عقيده برآن است که گويا در شرع اسالم برمنع فاژه در وقت نماز حديثی وجود دارد خدمت اين تعداد از افراد 

  .بلکه در مورد فاژه در وقت نماز احاديثی وارد گرديده است ،در منع فاژه دروقت نماز حديثی وارد نشدهبايد گفت که 
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  .را از کشيدن فاژه منع فرموده استن أشرع اسالمی قاری قرآن عظيم الش:يک نقطه را نبايد فراموش کرد که ولی 

 خصوصيات  پيامبر صلی هللا عليه وسلم اين بود ۀ از جمل نقل کرده است کهء هللا از بعضی از علماةبن حجر رحمحافظ 

 .ھان از اعمال شيطان استکشيدن و بازکردن د کشيد، چون فاژه  که ھرگز فاژه  نمی

در حالی که اين عمل توسط . گويند می» أعوذ با من الشيطان الرجيم«کشيدن   بسياری از مردم به اشتباه ھنگام فاژه -

  .پيامبر صلی هللا عليه وسلم انجام نشده و مشروع نيست

تواند، دھانش را  ی که میئد، پس تا جاوقتی يکی از شما فاژه کشي«شود،  کشد، می  شيطان وارد بدن کسی که فاژه  می-

  ).)۴٢۶(امام احمد، صحيح الجامع  .(شود چون شيطان وارد دھانش می. ببندد

تواند، دھانش را باز نکند و  ی که میئھرگاه يکی از شما فاژه ه کشيد تا جا«.  به ھنگام فاژه  صدای خود را بلند نکند-

  ).)٢٧۴٧(سنن ترمذی  .(»خنداند چون به اين کار شيطان را می. ھاه نگويد ھاه

خواھد فاژه  بکشد، الزم است تا آنجا که در توانش است آن را فروبرد و از وقوع آن جلوگيری  که  شخصی می  زمانی-

در اين مورد حديثی داريم از حضرت ابو .کند و دھانش را کنترل نموده و آن را بسته نگه دارد تا فاژه  کشيده نشود

  :ل هللا صلی  عليه وسلم  فرموده است که رسو) رض(ھريره 

َالتثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع« ََ ََ َ ُْ َْ ْ ِْ ِْ َ َ َ َْ َ َ َ َُ ُ َ َ ِ ِ َّ ُ در صحيح خود در کتاب زھد، باب تشميت  /امام مسلم.( »َّ

   . تخريج کرده است٢٢۶-٨/٢٢۵العاطی و کراھة التثاوب، 

. »نجام آن جلوگيری کندای داشت از وقوع و ئکه يکی از شما فاژه کشيد اگر توانافاژه از طرف شيطان است، زمانی «

ل آن را نداشت پس دھانش را ببندد و دستش را بر دھانش نگه داشته و دھانش را با وی جلوگيری و کنترئو اگر توانا

َإذا تثاوب «:فرمودند لمصلی هللا عليه وس  روايت شده که رسول اکرم سعيدس دستش بپوشاند زيرا که از حضرت ابی َ َ َ َ ِ

ُأحدكم فى الصالة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل ُ ْ َ َ ََ ََ َْ َّْ َّ ِ َ ََ َ ْ ِْ ِ ِْ ْ َ َّ ُ ُ هللا الصمد، شرح األدب المفرد،  يد  به فضلئمراجعه فرما. (»َ

 ). شود یھنگامی که يکی از شما فاژه  کشيد دھانش را با دستش بگيرد چون که شيطان داخل دھانش م.) (٢/٣٧۶

  !خوانندۀ محترم

حی  و رد چون از دست چپ در موارد غير صبھتر است که دھانش را با دست چپش محکم بگي: علماء می فرمايند

  ...).مانند استنجاء و غيره (شود  مکروه کار گرفته می

  

 :عدم رعايت دساتير شرعی در وقت فاژه

د دچار مشکل توجه نکن  صلی هللا عليه وسلم ھای رسول هللا توصيهبه ھدايت و )  خميازه(در رابطه با فاژه  شخصیاگر 

  :ًشده و مسلما با موارد زشت و ناپسند و در نھايت با گناه مواجه خواھد شد که اين موارد عبارتند از

 .گردد آيد، محروم می   از اجر و پاداش کارھای نيکی که با انجام و رعايت کردن اين سنت به دست می-

 .شود کننده به خاطر باز شدن دھان و نگرفتش با دست، زشت و بدريخت می اژه فۀ چھر-

 .شود که ضعيف و شل می افتد يا اين ھا منحل شده و فک می ھای عصب و شاھرگ  گاھی مواقع در حين فاژه ، رگ-

اطر اطاعت از باعث رضامندی و خشنودی شيطان شده و سبب دخول آن از مجرای دھان شده و به خو در نھايت، فاژه 

يد به  شرح ابن العربی بر سنن ترمذی، ئمراجعه فرما( .رسد او و نافرمانی خداوند متعال شيطان به ھدف خود می

١٠/١٩٨. .( 
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إذا تثاءب أحدکم فليرده ما استطاع فإن أحدکم إذا تثاءب ضحک منه «:فرمايد می صلی هللا عليه وسلم  رسول اکرم

ی داشت آن را دفع کند زيرا ھنگامی که يکی از شما فاژه  ئا فاژه  کشيد اگر توانا ھنگامی که يکی از شم .»الشيطان

 .خندد کشد شيطان می می

ُإذا تثاوب أحدكم فى الصالة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل«: فرمايند ی ديگر ی  می و در جا ُ ْ َ َ َ ََ ََ َْ َّْ َّ ِ َِ َ ََ ََ ْ ِْ ِ ِْ ْ َ َّ ُ ُ َ َ زمانی که يکی «. »َ

  .»شود ازه کشيد دستش را جلوی دھانش بگيرد زيرا که شيطان داخل دھان او میاز شما خمي

آورد يک اخالق و عادت زشت و بدی است، چون که از انجام  می ی را که شخص در حين فاژه کشيدن از خود درئصدا

يط مذکور و ھمچنان يک احساس و فضای خسته کننده نيز در مح .خندد اين عمل و صدا شيطان خوشحال شده و می

  .حکمفرما می گردد

ھا، : وإما التثاءب فإنما ھو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قال«:فرمايند می صلی هللا عليه وسلم   رسول اکرم

ی و استطاعت داشت جلوی آن را بگيرد و ھنگامی که ئفاژه از طرف شيطان است اگر توانا( .»ضحک من الشيطان

 شديد ۀدر رابطه با خمياز).(شود آورد شيطان خوشحال و خشنود می ز خودش درمیرا ا» ھا«شخص با فاژه  صدای 

لبانی آن را ضعيف ا، ضعيف است و عالمه »التثاءب الشديد والعطسة الشديدة من الشيطان«حديثی روايت شده که 

و .  قرار داده است در محقق عمل اليوم والليلة ضعيف٢۶۴، شماره ٩٧قرار داده است و ھمچنين ابن السنی در صفحه  

  .)کند و کافی است کفايت می» فليکظم ما استطاع«ھمين قول رسول هللا صلی هللا عليه وسلم   

  

  :گفتن» تعوذ«ھنگام فاژه  کشيده «

  .»مشروعيت ندارد »أعوذ با من الشيطان الرجيم«در ھنگام فاژه کشيدن گفتن 

پندارند و  گويند و آن را يک عمل مستحب می می »لشيطان الرجيمأعوذ با من ا« خيلی از مردم، ھنگام فاژه  کشيدن

شد  ًبود حتما موارد زيادی در رابطه با آن از پيامبر صلی هللا عليه وسلم و اصحابش نقل می اگر اين عمل مشروع می

 آن دليل وجود ندارد و ھيچ جای ترديد نيست که ھر آن عملی که برحتی در رابطه با اين موضوع حديث ضعيفی ھم 

  . شود و ھر بدعتی مردود به صاحبش باز گردانده خواھد شد شرعی وجود نداشته باشد آن عمل بدعت محسوب می

ًمن عمل عمال ليس عليه « :فرمودند صلی هللا عليه وسلم  روايت شده که آن حضرت)رض(چه از حضرت عايشه  چنان

يد دين ما نيست آن مردود ئل از دين ما نيست و مورد تأھر کس که عملی را انجام دھد که آن عم«   »امرنا فھو رد

در صحيح خود اين حديث را در کتاب االقضية، باب نقض األحکام الباطلة و رد محدثات االمور،  /امام مسلم.(»است

 .)  تخريج کرده است١٣٢/۵

  

  !کشيدند پيامبران فاژه نمی

ھای نبوی موردی است که ابن شبيه و بخاری در کتاب  یاز خصايص و ويژگ: نويسد الباری می در فتح /بن حجرحافظ 

ما تثاءب « اند که نقل کرده» يزيدبن أصم« )مرسل از انواع حديث ضعيف است( تاريخ خود از روايت مرسل

مسلمه بن «نيز از طريق  ھيچ وقت فاژه  نکشديد و امام خطابی صلی هللا عليه وسلم يعنی پيامبر اکرم »قط  النبي

و مسلمه بسياری از صحابه کرام را دريافته و  »ما تثاءب نبي قط« :اند که گفته تخريج کرده» بن مروانعبدالملک 

که پيامبران  يدی است بر اينئتأ »أن التثاءب من الشيطان« ی است و حديثئمالقات کرده است و راوی ثقه و راستگو

هللا الصمد،  به فضل:ومراجعه شود١٠/۶٢٨الباری،   فتحمراجعه شود به . (اند گاه فاژه  نکشيده  صلواة هللا عليھم، ھيچـ

  )٢/٣٩۴شرح ادب المفرد، 
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  :جلوگيری از فاژه کشيدن

که از فاژه ھای زياد نجات يابيم ، اطبا ء پيشنھاد می نمايند که از طريق  بينی خود نفس بکشيد و ھوارا از  برای اين

اريد، چندين نفس عميق کشيده و می توانيد قبل از شروع آن بنابراين، ھنگامی که احساس فاژه  د. دھانتان خارج کنيد

  .را متوقف کنيد

اين کار اجازه می دھد اکسيژن را وارد کرده و ھوا . و از دھان خارج کنيدبھتر است از طريق بينی خود، ھوا را داخل 

  .را به ديافراگم خود منتقل کنيد 

  

  :نوشيدن اب سرد 

نيز برای  خوردن غذاھای سردوحتی  ثر باشدؤمی تواند در از بين بردن فاژه مگويند خنک شدن بدن  ء میاطبا

سبک زندگی سالم را دنبال کنيد زيرا به طور کلی، سالم بودن می تواند احساس . ثر استؤجلوگيری از فاژه  زياد م

  .خستگی را کاھش دھد

  


