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 مقدمه مترجم
 ρهللا اما بعد قال رسولالحمد و کفی والسالم علی عباده الذين اصطفی 

  .ليه من والده و ولده و الناس اجمعيناليومن احدکم حتی اکون احب ا
 :فرمايد عالمه دوست محمد قريشی میاما بعد؛ 

» انس«گرفته شده است و » انس«انسان از کلمه 
و مودت است و انسانيت هر فرد به معنی محبت 

منوط به محبت و انسانيتی است که با ديگران 
اند چهار  تو و عامل محبت و دوستی می... دارد 

نبوغ هنر و کمال  - 2حسن و زيبايی  - 1 :چيز باشد
مال و ثروت و نکته  - 4پيوند نسبی يا سببی  - 3

شايان توجه اين است که اگر اين چهار عامل 
مردم يکجا در يک شخص باشند طبعًا خواهی نخواهی 

با وی محبت خواهند کرد و در برابر قول و عمل 
آن انسان پاک  ρاو مطيع خواهند شد و رسول اکرم

مودت  ای است که منشأ محبت و وارسته طينت و
ها از چشمه وجود  بوده و تمامی محاسن و خوبی

ای  مجموعهمبارک وی تراوش يافته است و ايشان 
از کليه کماالت و نبوغ است که هر مسلم مخصلی 
را در برابر اقوال شيرين و عمل زيبای خود 

  . گرداند مطيع و قانع می
  

 سنت و اهميت اتباع از آن 
در لغت به معنای صورت و سيرت است و در  سنت

در  ρاصطالح عبارت است از روش و سيرت رسول اکرم
همه ابعاد زندگی برای اطاعت و عبادت خداوند و 
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به کليه اعمال، افعال و  :در اصطالح دين و شريعت
  . شود سنت گفته می ρاقوال رسول اکرم

يعنی پيروی کردن از روش حسنه  :اتباع سنت
در تمامی ابعاد زندگی چانچه قرآن  ρرسول اکرم

کريم عموم مسلمانان را به ادراک آن دعوت 
   :فرمايد نموده است و می

                         ]لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ [        
   }21:األحزاب{
 

اسوه و  ρبرای شما در زندگی و اخالق رسول خدا
خالف . است و بايد از آن پيروی کرد روش نيکويی

 ρهای آن حضرت و اعراض کردن از سنت ρپيامبر
   :کند انسان را از هدف آفرينش دور می

خالف پيامبر کسی ره
  گزيد

  

که هرگز به منزل 
نخواهد رسيد

  

از بدو والدت تا هنگام  ρحيات طيبه رسول اکرم
وفات سراپا تعليم است و هر شخص مؤمن که 

مند شود  از زندگی اسالمی و قرآنی بهره خواهد می
را بکند اگر  ρبايد اتباع سنت زيادی رسول اکرم

علما و اوليا به مقام رفيع علم و واليت نايل 
 ρاند به وسيله اتباع سنت رسول اکرم گشته

برايشان شاهد و هويدا بوده و هميشه سعی 
کردند که زندگی خود را با قرآن و سنت محبوب  می

ود عجين و آغشته کنند و همين طور هم و معشوق خ
  . شد

دستاويزی  ρسنت و اتباع از سنت رسول اکرمآری 
است که مؤمن و اتباع را از بحر عميق سفاهت و 
جهالت رهانيده و به علو درجات و اعلی عليين 

رساند و تا جايی که تقرب خداوندی را شامل  می
  . کند حال خود می
های زندگی را به  ها و روش کليه راه ρرسول اکرم

امت آموختند حتی در مورد کوچکترين و 
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های خود  ترين چيزها ارشادات و راهنمايی ارزش بی
را دريغ نفرمودند و طريقه برخورد با آن را 

حتی عطسه و خميازه، در حالی که . دهی کردند نشان
طريقه  ρهر دو امر غير اختياری هستند رسول اکرم

ا بيان کردند تا از مواجهه شدن با آن را برای م
های آنها درامان باشيم و با عمل به سنت،  ضرر

مستحق اجر و پاداش شويم و حتی اين را هم برای 
ما بيان کردند که مواد عطسه از الطاف خداوند 

شود که مواد زايده و مضر از مغز  است و باعث می
شود که نيروی  آيند و باعث میو دماغ آنان بيرون 
ن تقويت و تزکيه شود و در فهم و ادراک انسا

عبادت خشوع و خضوع به وجود آيد و همچنين اين 
را هم برای ما بيان کردند که خميازه از اثرات 

است که از کسالت و تنبلی بر آدمی  سوء شيطان
گيرد و مورد پسند شيطان است و اثرات  نشأت می

در آخر . نامطلوبی در کار روزانه و عبادت دارد
مسئلت دارم که سنت حسنه رسول  از خداوند سبحان

را در تار و پود زندگی امت مسلمه جاری  ρاکرم
های از ياد رفته و  بگرداند و توفيق احياء سنت

را به همگان عطا کند و  ρفراموش شده رسول اکرم
ای از قرآن و سنت   اين اثر نفيس را که مجموعه
را  ρهللا و روح رسول. است به بارگاه خود قبول کند

  . بگرداندشاد 
  

                         
  گلناز رخشانی مقدم  

                                   
  هجری 1427االول  ربيع
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 مقدمة مؤلف 
و نستعينه و نستغفره و نتوب اليه، و نعوذ با من شرور الحمد نحمده 

ل له، و من يضلل فالھادی له و انفسنا و سيئات اعمالنا من يھده هللا فالمض
  .االهللا وحده الشريک له و اشھدان محمداً عبده و رسوله اشھدان الاله

است و  ρبهترين روش، روش محمد :اما بعد
بدترين امور، چيزهای جديد در دين است و هر 
چيز جديد و نو پيدا در دين بدعت است و هر 
بدعتی گمراهی و تباهی است و هر گمراهی، 

  . ام در جهنم استسرانج
بدون ترديد اسالم در تمام مراحل زندگی اعم از 

های بزرگ و کوچک آن برای فرد مسلمان راه و  بخش
دهی  روشی گذاشته است و مسيری را برای وی نشان

و مشخص کرده است و هر مسلمان را به خلق و خوی 
پسنديده و نيکو فراخوانده و از خلق و خوی 

يز همگان را به رعايت ای که اسالم عز پسنديده
و زننده   کردن آن فراخوانده، اين است که عطسه

کشنده را به رعايت آداب آن راهنمايی  خميازه
کرده است که مسلمًا در رعايت آداب آن، مصلحت 

های که  خود شخص و سايرين خواهد بود و از زيان
خود شخص و سايرين خواهد بود گريبانگير 

آوری  بنده به جمعاز اين رو، . بازداشته است
آداب مربوط به آن اقدام نمودم زيرا که اکثر 
مردم به اين آداب آشنايی ندارند و چه بسا 

 »الحمد«زند و  می  آيد که شخص عطسه اوقات پيش می
شود اما  گفته می »هللا يرحمک«گويد و در پاسخش  می

دهنده چه  داند در جواب پاسخ زننده نمی خود عطسه
متشکرم، و  :گويد سخ، فقط میبگويد و در پا

زدن چه   دانند که در حين عطسه ها اصًال نمی بعضی
  . زننده را بدهند بگويند و يا چگونه پاسخ عطسه

ی کمی از مردم  های عده و در رابطه با خميازه
کنند و چه بسا  عمل می ρبر روش و سنت رسول اکرم

کشند و دهانشان  افرادی هستند که خميازه می
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ماند و بعضی نيز  رای هميشه باز میهمچنان ب
آورند که  همراه خميازه صداهايی از خودشان درمی

با اين کار خودشان به خاطر ترک سنت، پاداش 
دهند و تنها انگيزه بنده  بزرگی را از دست می

از گردآوری اين اثر همين است از خداوند متعال 
مسئلت دارم که اين اثر را خالصًا در کسب 

  . ش بپذيردرضامندی خوي
و آل و اصحاب پاکش  ρو درود فراوان بر محمد

  . باد
  

 داند  شخص مؤمن، خميازه را ناپسند می
   :فرمايد می) رح(امام شافعی 

  1»ان المحب لمن يحب مطيع  لوکان حبک صادقا الطعته«
بودی او  اگر تو در دوستی و محبت صادقانه می

يشه کردی زيرا که دوستدار و عاشق هم را طاعت می
  . فرمانبر محسوب و معشوق خود است

بله، شخص شيفته و دوستدار، هر آن کاری را که 
پسندد بد و  محبوب و معشوقش دوست دارد می

ناپسند باشد او نيز آن کار را بد و ناپسند 
خداوند متعال نيز خميازه را ناپسند و . داند می

   :داند مکروه می
کند  میروايت  ρاز رسول اکرم τهريره حضرت ابی

   :که ايشان فرمودند
، فحق علی کل التثاوبان هللا يحب العطاس و يکره « ، فاذا عطس فحمد

مسلم سمعه ان يشمته و اما التثاوب فانما ھو من الشيطان فليرده ما استطاع 
   2.»ھا، ضحک منه الشيطان :فاذا قال
و خميازه را خداوند عطسه را دوست دارد «

و هنگامی که شخص عطسه داند  ناپسند و مکروه می

_________________________________________________________________________ 
 . 58، ص )رح(ديوان شافعی  -1
در صحيح خود در کتاب االدب، باب من ) رح(امام بخاری  -2

 125-7/124يستحب من العطاس و مايکره من التشاوب، 
 . اين حديث را تخريج کرده است
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زند بايد حمد و ستايش خداوند را بگويد  می
بگويد و شخص مسلمانی که عطسه ) يعنی الحمدهللا(

شنود اين حق بر ذمة اوست که جواب عطسة  را می
او را بدهد اما خميازه از جانب شيطان است و 
تا جايی که برای شخص ممکن است و توان دارد 

ند و هنگامی که شخص وقوع آن جلوگيری کبايد از 
را از خود » ها«در حين خميازه کردن صدای 

آورد شيطان از اين عمل او خشنود شده و  درمی
  . خندد می

داند چون  از اين رو، مؤمن خميازه را ناپسند می
  . که پروردگارش آن را ناپسند دانسته است

   :فرمايد خداوند متعال می
)   

  )165 / بقره(  )   ⌧
تر  اند قوی کسانی که به خدا ايمان آورده«

هستند در رابطه با عشق و محبت با خداوند 
مشرکان با از دوستی و محبت (

  . »)معبودانشان
يکی ديگر از آن عواملی که خميازه را ناپسند 

که خميازه از طرف دهد اين است  قرار داده و می
شت و ناپسند شيطان است و از شيطان جز کار ز

زند و همچنين خميازه از  چيز ديگری سر نمی
گيرد و واقع شدن در  خوردن زياد سرچشمه می

شود  خميازه منجر به کسالت و تنبلی در عبادت می
و خميازه کشيدن هميشه و در هر حال مکروه و 
ناپسند است ولی کراهيت آن در نماز شديدتر و 

ن، پرت بيشتر است؛ زيرا هدف مهم و اساسی شيطا
   1.کردن حواس نمازگزار است

کند  روايت می ρاز پيامبر اکرم τحضرت ابوهريره
   :فرمودند ρکه آن حضرت

_________________________________________________________________________ 
 . 627-10/662الباری،  فتح -1
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يْطَاِن فَإَِذا تََثاَءَب أََحُدُكْم َفْليَْكِظْم َما فی الصالة التََّثاُؤُب « ِمَن الشَّ
   1.» اْستَطَاعَ 

خميازه کشيدن در نماز از طرف شيطان است هر 
اش گرفت تا آنجايی که  ما خميازهگاه يکی از ش

توان دارد آن را فروبرد و از انجام و وقوع آن 
  . جلوگيری کند

  
کشنده بايد مدنظر داشته  مواردی که خميازه

 باشد 
الزم خواهد خميازه بکشد،  هنگامی که شخصی می

است تا آنجا که در توانش است آن را فروبرد و 
نترل از وقوع آن جلوگيری کند و دهانش را ک

نموده و آن را بسته نگه دارد تا خميازه کشيده 
  . نشود

روايت شده است که رسول  τاز حضرت ابوهريره
   :فرمود ρاکرم

ْيطَاِن فَإَِذا َتثَاَءَب أََحُدُكْم َفْليَْكِظْم َما اْستَطَاعَ «    2.»التََّثاُؤُب ِمَن الشَّ
خميازه از طرف شيطان است، زمانی که يکی از «

کشيد اگر توانايی داشت از وقوع و شما خميازه 
و اگر توانايی . »آنجام آن جلوگيری کند

جلوگيری و کنترل آن را نداشت پس دهانش را 
ببندد و دستش را بر دهانش نگه داشته و دهانش 

 τسعيد که از حضرت ابیرا با دستش بپوشاند زيرا 
   :فرمودند ρروايت شده که رسول اکرم

ْيطَانَ  َفإِنَّ  اْستَطَاعَ  َما َفْليَْكِظمْ  الصَّالَةِ  فِى مْ أََحُدكُ  َتَثاَوبَ  إَِذا«    3.»يَْدُخلُ  الشَّ

_________________________________________________________________________ 
سنن ترمذی، ابواب الصالة، باب ماجاء فی کراهيه  -1

 . همراه با شرح ابن عربی 165- 2/164التثاوب فی الصالة، 
هللا عليه در صحيح خود در کتاب زهد،  امام مسلم رحمه -2

تخريج  226-8/225باب تشميت العاطی و کراهه التثاوب، 
 . کرده است

 . 2/376هللا الصمد، شرح االدب المفرد،  نگاه به فضل -3
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که يکی از شما خميازه کشيد دهانش را هنگامی «
با دستش بگيرد چون که شيطان داخل دهانش 

  . »شود می
و بهتر است که دهانش را با دست چپش بگيرد 
چون از دست چپ در موارد غير بهداشتی و مکروه 

  ...). مانند استنجاء و غيره (شود  ر گرفته میکا
کشنده بايد از آنها پرهيز  اموری که خميازه

 کند 
کننده در رابطه با خميازه به  شخص خميازهاگر 

توجه نکنند  ρهای رسول اکرم دستورها و توصيه
دچار مشکل شده و مسلمًا با موارد زشت و ناپسند 

اين  و در نهايت با گناه مواجه خواهد شد که
   :موارد عبارتند از

از اجر و پاداش کارهای نيکی که با انجام و  ●
آيد، محروم  رعايت کردن اين سنت به دست می

  . گردد می
کننده به خاطر باز شدن دهان و  چهره خميازه ●

  . شود نگرفتش با دست، زشت و بدريخت می
های عصب و  گاهی مواقع در حين خميازه، رگ ●

افتد يا اينکه ضعيف  و فک میها منحل شده  شاهرگ
  . شود و شل می

و در نهايت، خميازه باعث رضامندی و خشنودی 
شيطان شده و سبب دخول آن از مجرای دهان شده و 
به خاطر اطاعت از او و نافرمانی خداوند متعال 

   1.رسد شيطان به هدف خود می
   :فرمايد می ρرسول اکرم

ن احدکم اذا تثاءب ضحک منه اذا تثاءب احدکم فليرده ما استطاع فا«
   2.»الشيطان

هنگامی که يکی از شما خميازه کشيد اگر 
توانايی داشت آن را دفع کند زيرا هنگامی که 

_________________________________________________________________________ 
 . 10/198نگاه به شرح ابن العربی بر سنن ترمذی،  -1
 . تخريج آن قبالً بيان شد -2



  آداب عطسه و خميازه

 

خندد و در  کشد شيطان می يکی از شما خميازه می
   :فرمايند جايی می

ْيطَاَن يَْدُخُل  إَِذا َتَثاَوَب أََحُدُكْم فِى الصَّالَِة َفْليَْكِظْم َما اْستَطَاَع َفإِنَّ «   . »الشَّ
زمانی که يکی از شما خميازه کشيد دستش را «

جلوی دهانش بگيرد زيرا که شيطان داخل دهان او 
  . »شود می

در حين خميازه کشيدن از خود صدايی را که شخص 
د يک اخالق و عادت زشت و بدی است، چون آور می در

که از انجام اين عمل و صدا شيطان خوشحال شده 
   :فرمايند می ρرسول اکرم. خندد می و

ھا،  :لقاو اما التثاءب فانما ھو من الشيطان فليرده ما استطاع فاذا «
   1.»ضحک من الشيطان

خميازه از طرف شيطان است اگر توانايی و «
استطاعت داشت جلوی آن را بگيرد و هنگامی که 

آورد  را از خودش درمی» ها«شخص با خميازه صدای 
  . »شود ل و خشنود میشيطان خوشحا

اعوذ با من  :گفتن(هنگام خميازه کشيده تعوذ «
  . »مشروعيت ندارد )الشيطان الرجيم

اعوذ با من «خيلی از مردم، هنگام خميازه کشيدن 
و آن را يک عمل مستحب گويند و  می »الشيطان الرجيم

بود حتمًا  پندارند و اگر اين عمل مشروع می می
و  ρبطه با آن از پيامبر اکرمموارد زيادی در را

شد حتی در رابطه با اين موضوع  اصحابش نقل می
حديث ضعيفی هم موجود ندارد و هيچ جای ترديد 

دليل شرعی وجود نيست که هر آن عملی که بر آن 

_________________________________________________________________________ 
در رابطه با خميازه شديد حديثی روايت شده که  -1

، »التثاءب الشديد و العطسه الشديده من الشيطان«
و ضعيف است و عالمه آلبانی آن را ضعيف قرار داده است 

در محقق عمل  264، شماره 97همچنين ابن السنی در ص 
و همين قول . اليوم و الليله ضعيف قرار داده است

کند و کافی  کفايت می »فليکظم ما استطاع« ρرسول اکرم
 . است



  آداب عطسه و خميازه

 

شود و هر  نداشته باشد آن عمل بدعت محسوب می
. بدعتی مردود به صاحبش باز گردانده خواهد شد

هللا عنها روايت شده که  عايشه رضیچنانچه از حضرت 
 1»من عمل عمالً ليس عليه امرنا فھو رد« :فرمودند ρحضرتآن 

هر کس که عملی را انجام دهد که آن عمل از دين «
ما نيست و مورد تأييد دين ما نيست آن مردود 

  . »است
  

 کشند  پيامبران خميازه نمی
از  :نويسد الباری می در فتح) رح(حافظ ابن حجر 

های نبوی موردی است که ابن شبيه  صايص و ويژگیخ
 2و بخاری در کتاب تاريخ خود از روايت مرسل

 »قط ρما تثاءب النبی« :اند که نقل کرده» يزيدبن أصم«
و  هيچ وقت خميازه نکشديد ρيعنی پيامبر اکرم

مسلمه بن «نيز از طريق ) رح(امام خطابی 
 :هاند که گفت تخريج کرده» عبدالملک بن مروان

و مسلمه بسياری از صحابه کرام را  »ما تثاءب نبی قط«
دريافته و مالقات کرده است و راوی ثقه و 

تأييدی  3»أن التثاءب من الشيطان«راستگويی است و حديث 
گاه  است بر اينکه پيامبران صلواه هللا عليهم، هيچ

  . اند خميازه نکشيده
  

_________________________________________________________________________ 
در صحيح خود اين حديث را در کتاب ) رح(امام مسلم  -1

االقضيه، باب نقض االحکام الباطله و رد محدثات االمور، 
 . تخريج کرده است 5/132
 . مرسل از انواع حديث ضعيف است -2
هللا  و ـ نگاه به فضل 10/628الباری،  نگاه به فتح -3

 . 2/394الصمد، شرح ادب المفرد، 



  آداب عطسه و خميازه

 

 مؤمن عطسه را دوست دارد 
وايت شده است که رسول ر τاز حضرت ابوهريره

يعنی  1»ان هللا يحب العطاس« :فرمودند ρاکرم
و خداوند » عطسه را دوست دارد«خداوند متعال 

   :فرمايد می
)   

  )165 /بقره (  )   ⌧
تر  اند قوی کسانی که به خدا ايمان آورده«

هستند در رابطه با عشق و محبت با خداوند 
مشرکان با دوستی و محبت  از(

 .»)معبودانشان
مؤمن خداوند را دوست دارد و آنچه را که 

دارد و  خداوند دوست دارد او نيز دوست می
خداوند عطسه را دوست دارد پس مؤمن نيز عطسه 

   2.را دوست دارد
ای به شمار  پس عطسه عمل محبوب و پسنديده

شود و  رود چون که از وقوع آن بدن سبک می می
آيد و سبب باز  سه از سبکی بدن به وجود میعط

ها و ساير منافذ تنفسی شده و  ها و ريه شدن شش
بيانگر عدم پرخوری است و در نهايت موجب نشاط، 

  . شود شادابی و حرکت در عبادت می
  

_________________________________________________________________________ 
صحيح بخاری کتاب األدب، باب ما يستحب من العطاس و  -1

 . 125-7/124مايکره من التثاءب، 
س و التثاءب فی الصالة و الحيض والقی و العطاس و النعا«حديثی روايت شده که  -2

و اين حديث ضعيف است و سند اين حديث را  »الرعاف من الشيطان
و همچنين عالمه  10/208الباری،  حافظ ابن حجر در فتح

ضعيف  3865، شماره 552آلبانی در ضعيف الجامع، ص 
 . اند قرار داده



  آداب عطسه و خميازه

 

 پايين آوردن صدا هنگام عطسه زدن 
زدن  هنگام عطسهزننده  شايسته است که شخص عطسه

و از بلند کردن و يا از  صدايش را پايين آورد
   1.بلند صدا جلوگيری کند

روايت شده که پيامبر  τابوهريرهاز حضرت 
زدند چهره مبارک را  هنگامی که عطسه می ρاکرم

پوشانيدند و صدايش را پايين  ای می با پارچه
زننده هنگامی که صدای  زيرا که عطسه. 2آورد می

 کند مسلمًا اين عمل و بلند میخود را کشيده 
باعث بروز مشکالت و اختالالتی در سر و مجاری 

   3.شود تنفسی او می
  

 پوشاندن دهان و صورت هنگام عطسه زدن 
عطسه زننده مناسب است که در هنگام  برای عطسه

اش را با دست و يا پارچه و يا  زدن دهان و چهره
بپوشاند تا که آب دهان و بينی بر چيز ديگری 

ه کنار يا بغل او روی لباس و يا بر روی کسی ک
نشسته است نريزد زيرا هنگام عطسه زدن، کنترل 

شود  دهد و از اختيارش خارج می خود را از دست می
و اطرافيان از چيزهايی که از دهان و بينی او 

   4.شوند درامان نخواهند بود خارج می

_________________________________________________________________________ 
 . 10/622الباری،  نگاه به فتح -1
ضعيف است  »العطسة الشديدة من الشيطان«که حديث جلوتر بيان شد  -2

آيد ما را از اين حديث  هريره که جلوتر می و حديث ابی
 . کند نياز می بی

و امام  5029، شماره 4/307امام احمد فی العطاس،  -3
ترمذی در سنن خود در کتاب ابواب األدب، باب ماجاء فی 

و ...  10/205خفض الصوت و تخمير الوجه عند العطاس، 
 . اند غيره اين حديث را تخريج کرده

نگاه به شرح ابن العربی که بر سنن ترمذی نوشته  -4
 . 10/205است، 
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 ρان النبی«روايت شده است که  τاز حضرت ابوهريره
زمانی که  1»أو بثوبه بھا صوتهکان اذا عطس غطی وجھه بيده 

زند چهره مبارک، را با دو  عطسه می ρپيامبر اکرم
پارچه (پوشانيد و به کمک آن  دست يا با پارچه می

  . آورد صدايش را پايين می) يا دست
  

 کج کردن گردن هنگام عطسه زدن 
زند بر او الزم است که هنگام  شخصی که عطسه می

چپ کج و يا خم عطسه زدن گردنش را به راست و 
و اگر گردنش . نکند تا اينکه به او ضرری نرسد

ش به يک  را به خاطر مأمون بودن همنشين و کناری
ماند و  طرف کند از خميدگی و کجی آن درامان نمی

آيد که  پيش میبرای بعضی از مردم اين اتفاق 
سمت هنگام عطسه زدن سر و گردن خود را به 

و آب دهان (طسه ديگری گردانيده تا کنارش از ع
او درامان باشد اما سرش برای هميشه ) و بينی

   2.کجی باقی مانده است
  

_________________________________________________________________________ 
نگاه به شرح ابن العربی که بر سنن ترمذی نوشته  -1

 . 10/206است، 
و امام ابوداود در  2/439، »المسند«امام احمد در  -2

ماره ، ش4/307سنن خود کتاب األدب باب فی العطاس، 
و ترمذی در سنن خويش ابواب األدب باب ما جاء فی  5029

...  1/205خفض الصوت و تخمير الوجه عند العطاس، 
اند و همچنين امام بغوی در شرح السنة،  تخريج کرده

کتاب االستئذان، باب ترک تشميت من لم يحمدهللا عزوجل، 
، کتاب األدب، »المستدرک«و حاکم  3346، شماره 12/314
و امام ترمذی اين حديث را حسن و صحيح دانسته  4/264

و هر آن حديثی را (و امام ابوداود بر آن سکوت کرده 
که امام ابوداود بر آن سکوت کند قابل استدالل است در 

و عالمه آلبانی آن را حسن و صحيح ) مترجم(تردايشان 
حاکم و ذهبی استاد اين حديث صحيح  نزددانسته است و 

 . هستند
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بگويد » الحمدهللا«زننده با صدای بلند  عطسه
 اگر چه در نماز فرض باشد 

علما اتفاق نظر دارند بر اينکه برای 
زننده مستحب است که بعد از عطسه  عطسه

 و برای شنوندگان، گفتن 1بگويد »الحمدهللا«
گر مشروع الحمدهللا هنگام شنيدن عطسة شخص دي«

نيست و احاديث وارد شده در اين زمينه ضعيف 
   2.»هستند

زند مناسب است که  هنگامی که شخصی عطسه می
بگويد و هنگام گفتن حمد صدايش را بلند  »الحمد«

و يا خارج  3کند چه داخل نماز باشد کند فرق نمی
ای مختلفی در ه روش ρاز نماز از پيامبر اکرم

» حمد«نقل شده و مطابق سنت » حمد«رابطه با 
انواع زيادی دارد و مناسب است که همه انواع 
آن گفته شود گاهی که يک روش و گاهی به روش 
 ρديگر، تا با اين کار از سنت پيامبر اکرم

پيروی کرده باشد و از انواع آن که عبارتند 
   :از

از حضرت بگويد و  »الحمد«زننده  عطسه - 1
 ρروايت شده است که پيامبر اکرم τابوهريره

_________________________________________________________________________ 
اه به شرح ابن العربی که بر سنن ترمذی نوشته شده نگ -1

 . 10/618الباری،  و نگاه به فتح 10/206است، 
 . 427نگاه به اذکار للنوی، ص  -2
البته در مذهب احناف جواب دادن عطسه در حين خواندن  -3

حديث صحيح  شانو دليل ها است نماز، باعث فاسد شدن نماز
م الکالم فی الصالة که باب تحري 203، ص 1مسلم شريف، ج 

راوی حديث حضرت معاويه بن الحکم السمی است و در همين 
. آمده است» چه کسی مستحق جواب دادن نيست«کتاب در بحث 

جهت تفصيل بيشتر مراجعه شود به فتح باب العنايه از 
 ). مترجم(مرحوم مالعلی قاری 
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هللا يحب العطاس و يکره التثاءب فاذا عطس فحمدهللا ان « :فرمودند
   1.»فحق علی کل مسلم سمعه ان يشمته

دارد و خميازه را  خداوند عطسه را دوست می
هر گاه کسی عطسه زد و حمد خدا . داند ناپسند می

انی که آن را شنيد الزم و بر مسلم )الحمد(را گفت 
  . اش را بدهد است که جواب عطسه

 »الحمد رب العالمين«زننده  يا اينکه عطسه - 2
   :بگويد

روايت کرده  ρاز رسول اکرم τحضرت ابن مسعود
   :است که ايشان فرمودند

يرحمک هللا و  :الحمد رب العالمين و يقال له :اذا عطس أحدکم فليقل«
   2.»ليقل يغفرهللا لکم

 »الحمد رب العالمين«هنگامی که يکی از شما عطسه زد 
يرحمک «بگويد و ديگران يعنی شنوندگان در جواب او 

 »يغفرهللا لکم«زننده در پاسخ او  بگويند و عطسه» هللا
اما راجع به اينکه خيلی از مردم عادت . بگويد

، سوره فاتحه را »الحمد رب العالمين«دارند بعد از 
اساس بوده و در  خوانند اين کار آنها بی کامل می

شريعت برای آن اصل و دليلی وجود ندارد و بسياری 
از اند و قبل يا بعد  از مردم از حد تجاوز کرده

_________________________________________________________________________ 
نگاه به الفوائد المجموعة فی األحاديث الموضوعة از  -1

و نگاه به کشف الخفا از  222تا  224مه شوکانی، عال
 . 5496، شماره 2/252عالمه عجلونی، 

امام بخاری در صحيح خود کتاب األدب باب ما يستحب من  -2
تخريج کرده  125-7/124العطاس و ما يکره من التثاءب، 

، 240نسائی در عمل اليوم و الليلة ، ص  مو اما. است
سنی در عمل اليوم و الليلة، و عالمه ابن ال 224شماره 

تخريج  259، شماره 95باب کيف يرد علی من شمته، ص 
، 1/179اند و عالمه آلبانی در صحيح الجامع،  کرده

و همچنين ابن السنی ابومحمد السلفی اين  686شماره 
 . 260، شماره 95اند در ص  را صحيح دانسته
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گويند در حالی که اين  می »هللا اله اشھدان الاله«، »الحمد«
   1.کار آنان بدعت و حرام است

مشروعيت  »جاللهالحمد کعز ..» الحمد«همچنين گفتن 
ندارد و احاديث وارد شده در اين زمينه ضعيف 

   2.هستند
   :بگويد »الحمد علی کل حال«زننده  يا اينکه عطسه - 3

 ρروايت شده است که پيامبر اکرم τاز حضرت علی
  :فرمودند

يرحمک  :الحمد علی کل حال و ليقل له من عنده« :اذا عطس احدکم فليقل«
   3.»يھديکم هللا و يصلح بالکم هللا و يرد عليھم

الحمد علی «هنگامی که يکی از شما عطسه زد بايد 
 »يرحمک هللا«و اطرافيانش در جواب، بگويد  »کل حال

زننده در پاسخ اطرافيانش  بگويند و خود عطسه
يعنی خداوند شما را . (بگويد »يھديکم هللا و يصلح بالکم«

  . )هدايت کند و حال شما را بهبود سازد
ً فيه «زننده  يا اينکه عطسه - 4 الحمد حمدا کثيراً طيباً مبارکا

  . بگويد »مبارکهً عليه، کما يحب ربنا و يرضی
بن رافع روايت شده است که  از حضرت رفاعه

نماز خواندم و  ρمن پشت سر رسول خدا :گويد می

_________________________________________________________________________ 
 . 10/616الباری،  نگاه به فتح -1
الباری،  ابن حجر در فتح  امام حافظاين حديث را  -2

اند و همچنين ابومحمد السلفی  ضعيف قرار داده 10/616
، شماره 95محقق عمل اليوم و الليلة و ابن السنی ص 

 . اند اين حديث را ضعيف قرار داده 260
و  122-1/120، »المسند«اين حديث را امام احمد در  -3

ب االستئذان در کتا τايوب دارمی در سنن خويش از ابی
و امام ترمذی در  2/283باب اذا عطس الرجل ما يقول، 

- 10/200سنن خويش ابواب األدب باب کيف تشمت العاطس، 
 . اند تخريج کرده 4/64و حاکم نيز در کتاب األدب،  201

و اين حديث را عالمه آلبانی در صحيح سنن ترمذی صحيح 
که بر  و النبا در شرح 2202، شماره 2/354اند،  دانسته

 . اند اند حسن داشته نوشته 17/321مسند أحمد، 



  آداب عطسه و خميازه

 

که کنار من ايستاده بود زدم و قتيبه عطسه 
حمداً کثيراً مبارکه فيه مبارکاً عليه کما يحب الحمد «چيزی نگفت و من 

نماز را  ρگفتم و هنگامی که رسول خدا »ربنا و يرضی
. گوينده چه کسی بود :به پايان رسانيد فرمود

   :فرمودند ρرسول خدا. ρهللا من يا رسول :عرض کردم
   1.»يبتدرنه أيھم يکتبھا أوللقد رأيت بضعه و ثالثين ملکا «
شته را ديدم که به سوی آن من سی و اندی فر«
کرد که آن را پيش  شتافتند و هر کدام تالش می می

  .»او همه بنويسد
زننده از ذکر، تسبيحی که در حديث نيامده  عطسه

است بايد جدا پرهيز و اجتناب کند چون که 
  . است ρبهترين روش، روش محمد

يکی از پسران  :فرمايد می) رح(حضرت مجاهد 
، ابوبکر و يا عمر، عطسه زد و τبن عمر حضرت عبدهللا

 :هللا عنهما گفت حضرت عبدهللا بن عمر رضیآب،  :گفت
آب اسم شيطانی است از شياطين  :آب چيست؟ گفت

حضرت . 2که بين عطسه و حمد قرار دارد تاس
من همراه يک گروهی در  :گويد می τبن عبيد سالم

_________________________________________________________________________ 
اين حديث را امام ابوداود در سنن خويش در کتاب  -1

، 1/205الصالة، باب ما يسفتح به الصالة من الدعاء، 
و ترمذی در ابواب الصالة، باب ما جاء فی  773شماره 

و بيهقی در کتاب  194- 2/193الرجل يعطس فی الصالة، 
القول عند رفع الرأس من الرکوع و اذا  الصالة، باب

و ذکر أن الصالة فی هی المغرب، و  2/95استوی قائما، 
کتاب معرفة الصحابة و همچنين حافظ » المستدرک«حاکم در 

ابن حجر در الفتح آن را تخريج کرده و طبرانی تخريج 
کرده همين حديث را و گفته سند آن اشکالی ندارد، 

اند و در صحيح سنن  يج کردهو همه آن را تخر 10/619
، 1/147اند،  داود عالمه آلبانی آن را صحيح قرار داده ابی

 . 700شماره 
امام بخاری در کتاب األدب المفرد، باب اليقل آب،  -2

اين حديث را تخريج کرده است و اسناد اين حديث  2/390
 . اند الباری صحيح دانسته را حافظ ابن حجر در فتح



  آداب عطسه و خميازه

 

حضرت » السالم عليکم« :زد و گفتسفر بودم، يکی عطسه 
سالم  »عليک و علی امک« :بن عبيد در جوابش گفت سالم

به که من (مرد ناراحت شد بر تو و بر مادرت، 
حضرت ) و او اسم مادرم را گرفتاو سالم دادم 

من چيزی نگفتم مگر آنچه را که از  :سالم گفت
 ρشنيده بودم روزی مردی نزد رسول خدا ρرسول خدا
 :فرمود ρو رسول خدا »سالم عليکم« :و گفتد عطسه ز

از هر گاه يکی  :فرمود ρرسول خدا »عليک و علی امک«
شنوندة حمد بگويد و  »الحمد رب العالمين«شما عطسه زد 

زننده در پاسخ شنونده  و عطسهبگويد  »يرحمک هللا«
   1.بگويد »يغفرهللا لنا و لکم«

  
 پاسخ دادن عطسه شخص مسلمان 

ه صدای عطسه زدن و الحمدهللا گفتن شخصی هر کسی ک
 »هللا  يرحمک«را شنيد دادن جواب عطسه او را با 

  . دهد و حمد را به ياد او نياوردبواجب عطسه 
 ρمروی است که رسول اکرم τاز حضرت ابوهريره

   :فرمودند
ان هللا يحب العطاس و يکره التثاءب فاذا عطس فحمدهللا فحق علی کل «

   2.»تمهمسلم سمعه ان يش

_________________________________________________________________________ 
امام ابوداود در کتاب األدب، باب ما اين حديث را  -1

تخريج کرده  5037، شماره 4/307جاء فی تشميت العطاس، 
است و امام نسائی در عمل اليوم و الليلة ما يقول 

و ترمذی در سنن  225، شماره 241العطاس اذا شمت، ص 
خود در ابواب األدب باب ما جاء کيف تشمت العاطس، 

 4/267کتاب األدب، و حاکم در مستدرک،  10/199-200
اند و اين حديثی است که امام ابوداود بر  تخريج کرده

و عالمه آلبانی در مشکات،  4/307آن سکوت کرده است، 
 . سند آن را صحيح دانسته است 3/1341
تخريج اين حديث جلوتر بيان شد و اين حديث دال بر  -2

زننده بر هر کسی که الحمدهللا  اين است که پاسخ عطسه
گويند  او را شنيده واجب است و آن کسانی که می گفتن



  آداب عطسه و خميازه

 

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

بگويد و هر کسی صدای عطسه  »الحمد«عطسه زد بايد 
زدن و الحمدهللا گفتن او را شنيد بر او واجب است 

  . »که پاسخ عطسه و الحمدهللا گفتن او را بدهد
است که دو شخص نزد روايت شده  τاز حضرت انس

جواب عطسه  ρعطسه زدند پيامبر اکرم ρرسول اکرم
آن شخص که . يکی را داد و جواب ديگری را نداد

به (اش را نداده بود  جواب عطسه ρپيامبر اکرم
فالنی عطسه زد و شما جواب  :گفت) عنوان گاليه

داديد و من عطسه زدم و شما جواب اش را  عطسه
او  :فرمود ρکرمرسول ا. عطسه مرا نداديد

اش را دادم ولی  گفت و من جواب عطسه »الحمدهللا«
   1.نگفتی »الحمدهللا«تو 

های کوچک کلمات مخصوصی  و برای کودکان و بچه
های  و حکم عطسة بچهبرای عطسه وجود ندارد 

ترهاست و رگزخردسال و کوچکترها دقيقًا همانند ب
ها و کوچکترها  مناسب نيست که در پاسخ عطسه بچه

خدايی « »اصلحک الذی اعطسک«لمات و جمالتی از قبيل ک
يا » که تو را به عطسه درآورد تو را صالح کند

يعنی هميشه زنده باشی گفته شود اگر » عشت«
بود مسلمًا  گفتن چنين کلمات و الفاظی درست می

هللا ثابت  و صحابه کرام رضوان ρاز پيامبر اکرم
  . شد می
  

                                                                                                                                                       
پاسخ دادن عطسه فرض کفايه يا سنت است هيچ دليلی نزد 

 ρرسول اکرم  آنها وجود ندارد و در جواب آنها فرمود
  .»فحق علی کل مسلم سمعه ان يشتمه«: فرمايند  شود که می پيش می

در صحيح خود در کتاب ) رح(اين حديث را امام بخاری  -1
و امام  7/125األدب، باب اليشمت العاطس اذا لم يحمدهللا، 

مسلم در صحيح خود در کتاب الزهد، باب تشميت العاطس 
 . اند تخريج کرده 8/225و کراهة التثاءب، 



  آداب عطسه و خميازه

 

 جواب عطسه کافر 
گفت بايد  »الحمد«افری عطسه زد و که کهنگامی 
از حضرت . گفته شود »يھديکم هللا و يصلح بالکم«در جوابش 

روايت شده است که يهود نزد رسول  τابوموسی اشعری
زدند و اميد داشتند که  در جواب عطسه می ρاکرم

بگويد  »يرحکم هللا«در جواب عطسه آنها  ρرسول اکرم
جايز گفت و  می 1»يصلح بالکميکم هللا و يھد« ρولی رسول خدا

طبق فرمودة . نيست که در حق آنها دعای خير شود
   :فرمايند خداوند متعال که می

)  ⌧  
  

  
☺  

   
    

   
 (    

  )113 / توبه(  

_________________________________________________________________________ 
و امام بخاری در ادب  4/400امام احمد در مسند،  -1

و  940، شماره 2/392الفمرد باب اذا عطس اليهودی، 
نن خويش در کتاب األدب باب کيف امام ابوداود در س

و امام نسائی در  5038، شماره 309-4/308يشمت الذی، 
عمل اليوم الليلة فيما يقول الهل الکتاب اذا 

و امام ترمذی در سنن خويش ابواب  244-243تعاطروا، 
و  199-10/198األدب باب ما جاء کيف تشميت العاطس، 

ف تشميت اهل ابن السنی در عمل اليوم و الليلة باب کي
و حاکم در المستدرک در  262، شماره 96الکتاب، ص 
اند و امام ابوداود در  تخريج کرده 4/268کتاب األدب، 

سنن خود در رابطه با اين حديث سکوت اختيار کرده است 
اند و عالمه آلبانی  و امام ترمذی حسن صحيح قرار داده

 صحيح قرار 2201، شماره 2/354در صحيح سنن ترمذی، 
 . اند داده



  آداب عطسه و خميازه

 

و آن کسانی که ايمان  ρبرای پيامبر«
اند مناسب نيست که برای مشرکين و  آورده

خويشاوندان مشرک خود را از خداوند طلب 
کنند بعد از آنکه آنان اهل دوزخ آمرزش 

 .»شناخته شدند
  

 فوايد جواب عطسه 
   :جملهدر پاسخ دادن عطسه فوايد زيادی است از 

ايجاد صفا و صميميت و جو مملو از محبت و  - 1
  . مودت ميان مسلمانان

زننده با شکستن غرور و تکبر و  تأديب عطسه - 2
  . واداشتن او بر تواضع و فروتنی

توجه به گناهی الهی   چرا که در يادآوری رحمت
  . شود که اکثر مکلفان از آن پاک نيستند می
  

 لطيفه 
 عليه، صاحب سنن در يک هللا رحمهامام ابوداود 

ای را از ساحل دريا  کشتی سوار بود صدای عطسه
گفته شد، يک قايق کوچکی  »الحمد«شنيد که بر آن 

رفت زننده  را به يک درهم کرايه کرد و پيش عطسه
هنگامی که از . اش را داد و برگشت و جواب عطسه

شايد او  :اين کار او سؤال شد گفت
هنگامی که خوابيد شنيد  الدعوه باشد و مستجاب

   :گفت که يک هافتی می
   1.»من هللا بدرھميا اھل السفينة ان أباداود اشتری الجنة «

ای اهل کشتی ابوداود بهشت را در قبال يک 
  . درهم از خداوند خريد

  

_________________________________________________________________________ 
الباری اسناد اين حديث را جيد  حافظ ابن حجر در فتح -1

نيز آن را  10/626و خوب دانسته و ابن عبدالبر، 
 . تخريج کرده است



  آداب عطسه و خميازه

 

 دهنده چه بگويد  زننده در پاسخ جواب عطسه
گويد  زند و الحمدهللا می هنگامی که شخصی عطسه می

ن در جلسه و شنوندگان عطسه جواب و حاضري
دادند بهتر آن است  »هللا  يرحمک«را با او  »الحمد«

زننده با يکی از دعاهای مذکوره ذيل  که عطسه
 :را بدهد و روش سنت اين استدهندگان  پاسخ جواب

دهندگان را  خواهد جواب، پاسخ که هر دفعه که می
بدهد گاهی با اين الفاظ و گاهی با الفاظ 

تا اينکه به همة احاديث (گری جواب بدهد دي
که ) در اين مورد عمل شده باشد ρرسول اکرم
   :عبارتند از

دهندگان  زننده پاسخ، جواب بهتر است که عطسه - 1
  . بدهد »يھديکم هللا و يصلح بالکم«را با 

روايت  ρاکرم  از نبی τچون که حضرت علی
   :اند که ايشان فرمودند کرده

 :الحمد علی کل حال و ليقل له من عنده :فليقلاذا عطس أحدکم «
  .»يھديکم هللا و يصلح بالکم :يرحمک هللا و يرد عليھم

دهندگان  زننده در پاسخ جواب يا اينکه عطسه - 2
  . بگويد »يغفر هللا لنا و لکم«

بن عبيد روايت شده است که  از حضرت سالم
من همراه يک گروهی در سفر بودم، يکی  :گويد می

بن عبيد  و حضرت سالم »السالم عليکم« :ه زد و گفتعطس
سالم بر تو و بر  »عليک و علی امک« :در جوابش گفت

من به او سالم دادم و (مادرت و مرد ناراحت شد 
من  :حضرت سالم گفت) او اسم مادرم را گرفت

شنيدم  ρچيزی نگفتم به جز آنچه که از رسول خدا
السالم « عطسه زد و ρروزی مردی نزد رسول اکرم

عليک و «در جوابش فرمود  ρرسول اکرم. گفت »عليکم
هر گاه يکی از شما  :گفت ρرسول اکرم »علی امک

بگويد و شنونده آن  »الحمد رب العالمين«عطسه زد 



  آداب عطسه و خميازه

 

زننده در پاسخ،  بگويد و عطسه »يرحمک هللا«
  . بگويد 1»يغفرهللا لنا و لکم«دهنده  جواب

  . بگويد »يغفرهللا و لکم«يا اينکه  - 3
روايت شده است که پيامبر  τاز حضرت ابن مسعود

   :فرمود ρاکرم
يرحمک هللا و  :الحمد رب العالمين و يقال له :اذا عطس أحدکم فليقل«
   2.»يغفرهللا لکم :ليقل

الحمد رب «هنگامی که يکی از شما عطسه زد 
اش را  که عطسهبگويد و آن کسانی  »العالمين
زننده در جواب  بگويند و عطسه »هللا يرحمک«اند  شنيده
  . بگويد »يغفرهللا لکم«دهنده  پاسخ

يرحمنا هللا و اياکم و يغفرهللا «يا اينکه در جواب آنها  - 4
  . بگويد »لنا و لکم

هللا عنهما روايت  حضرت نافع از حضرت ابن عمر رضی
زند و برای  هنگامی که شخصی عطسه می« :اند کرده
زننده در  ه شود و خود عطسهگفت »يرحمک هللا«او 

 »يرحمنا هللا و اياکم و يغفرهللا لنا و لکم«پاسخ به جواب او 
   3.»بگويد

عافانا هللا و اياکم من النار، «يا اينکه در جواب آنها  - 5
  . گفته شود »يرحکم هللا

_________________________________________________________________________ 
 . تخريج آن قبالً گذشت -1
 . تخريج آن قبالً گذشت -2
امام مالک در موطأ در کتاب االستئذان، باب التشميت  -3

اند و در االثر  ريج کردهتخ 5، شماره 598فی العطاس، ص 
 10/624از اين حديث سکوت شده و حافظ در الفتح، 

 . اند اسناد آن را صحيح دانسته



  آداب عطسه و خميازه

 

فرمايند من از حضرت ابن  می τحضرت ابن جمره
 :شمت يقول اذا« :گفت هللا عنهما شنيدم که می عباس رضی

   1.»عافانا هللا و اياکم من النار، يرحمکم هللا
هنگامی که عطسه شخصی جواب داده شد، 

 »عافانا هللا و اياکم من النار، يرحمکم هللا«زننده در جوابش  عطسه
  . بگويد

  . بگويد »يرحمنا هللا و اياکم«يا اينکه  - 6
 :روايت شده که فرمودند τاز حضرت ابن مسعود

   .بگويد 2» و اياکميرحمنا هللا«
  

 چه کسی مستحق جواب دادن نيست 
گفت جواب دادن  »الحمد«که عطسه زد و هر شخصی 

شش نفر که واجب است به جز  »يرحمک هللا«وی با 
   :شود که عبارتند از عطسه آنها جواب داده نمی

اش  نگفت عطسه »الحمد«کسی که عطسه زد و  - 1
  . الً ذکر شدشود چنانچه قب جواب داده نمی

زمانی که شخصی بيشتر از سه مرتبه عطسه  - 2
شود، زيرا که اين  اش جواب داده نمی زد، عطسه

  . شخص سرما خورده است
 :گويد روايت شده است که می τاز حضرت ابوهريره

زمانی که يکی  :که فرمودشنيدم  ρمن از رسول خدا
اش جواب عطسه او را  از شما عطسه زد بايد همنشين

و اگر از سه بار بيشتر عطسه زد پس او  بدهد

_________________________________________________________________________ 
امام بخاری اين حديث را در األدب المفرد، باب کيف  -1

تخريج  929، شماره 2/386تشمت من سمع العطسة، 
اسناد  10/624الباری،  اند و حافظ ابن حجر در فتح کرده

 . اند دانستهآن را صحيح 
حافظ ابن حجر در فتح الباری گفته اين حديث را طبری  -2

شيبه از ابن عمر  روايت کرده و ابن ابیاز ابن مسعود 
 . اند تخريج کرده



  آداب عطسه و خميازه

 

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

شنيد که مردی نزد  ρبن اکوع از رسول خدا سلمه
 ρعطسه زد ديگری زد و رسول خدا ρپيامبر اکرم

مرد سرما خورده است و بعضی ديگر از  :فرمودند
عطسه زد اند که اگر بيشتر از سه بار  علما گفته

که شود آن دسته از علما  باز هم جواب داده می
قايل به جواز پاسخ دادن عطسه بعد از سه بار 
هستند نزد آنها دليل قابل اعتمادی وجود ندارد 

يشمت العاطس ثالثا فان زاد فان شئت فشمته و ان شئت «و حديث 
ضعيف است وانگهی اين حديث دستور به جواب  1»فکف

عطسه زده است بيشتر از سه دادن عطسه کسی که 
 »شفاک هللا و عافاک«دهد و همين طور هم گفتن  را نمی

  . ثابت نيست ρمشروع نيست و از رسول خدا
آيد و  کسی که از جواب دادن عطسه بدش می - 3

اش را بدهد و اگر  دوست ندارد کسی جواب عطسه
اش را  احساس خوف بشود که اگر ما جواب عطسه

ساند خداوند متعال بدهيم به ما ضرری بر
   :فرمايند می
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د بعد از ايمان آوردنش و کسی که کافر ش«
نه اينکه از روی اجبار کافر شود بلکه با 
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  آداب عطسه و خميازه

 

اختيار و رغبت دلش آکنده به کفر گشت پس 
برای آنها خشم و غضب خداوند و عذاب جهنم 

 . »است
هيچ نوع خطری از جانب آن شخص او را و اگر 

کرد و احتمال خوف و ضرر نبود به  تهديد نمی
اش را بدهد تا  خاطر اتباع از سنت جواب عطسه

اين عمل او مخالفتی با شخص متکبر، بر اقدام 
اش در جهت شکستن غرورش باشد، از اين  متکبرانه

دعای رحمت است ) عطسه  پاسخ(» تشميت«رو که لفظ 
و اين نوع دعا شايسته شخص مسلمان است فرقی 

   1.کند که چه کسی باشد نمی
 گفت و »الحمد«هنگامی که شخصی عطسه زد و  - 4

امام در حال خواندن خطبه بود در اين صورت به 
شود چون که سکوت در حين  اش پاسخ داده نمی عطسه

  . است» واجب«قرائت خطبه 
روايت کرده  ρاز رسول خدا τحضرت ابوهريره
   :راست که فرمودند

   2.»يخطب فقد لغوتاذا قلبت لصاحبک انصت يوم الجمعة و االمام «
خواند و  خطبه می در روز جمعه که امامهر گاه 

ات گفتی ساکت باش دچار لغو  تو به دوست و کناری
  . ای شده) کار نادرست(

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

که در حين خواندن نماز فرض يا نفل همچنين 
شود  عطسه زد و الحمدهللا گفت عطسه جواب داده نمی

ن که از حضرت معاويه بن حکم السلمی روايت چو
نماز  ρروزی من همراه رسول خدا :شده است

گفتم  »هللا  يرحمک«خواندم که مردی عطسه زد و من  می
و اطرافيان شروع کردن به اشاره کردن و چشم 
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  آداب عطسه و خميازه

 

مادرانتان به عزايتان  :و من گفتمغره دادن 
کنيد و بعد شروع  بنشينند چرا، اين طور نگاه می

هايشان کردند، وقتی  هايشان بر ران ه زدن دستب
کنند من هم ساکت  ديم که مرا امر به سکوت می

پدر و (نماز خواندند  ρهنگامی که رسول خداشدم 
مادرم فدايشان باد من معلم و آموزگاری را 
بهتر از ايشان نديدم نه قبل از او نه بعد از 
او، قسم به خدا نه بر سرم فرياد کشيد و مرا 

اين نماز است و  :فرمود) د و توبيخ هم نکردنز
در حين خواندن آن شايسته و مناسب نيست که در 

های مردم گفته شود چرا که نماز نام  آن از حرف
  . ر و خواندن قرآن استيتسبيح و تکب

کسی که عطسه زد و شخص ديگر در حالتی بود  - 5
که در آن حال ذکر خدا و تسبيح برايش ممنوع 

 »الحمد«همچنان که ... والت و غيره است مانند ت
گفتن در اين صورت درست نيست جواب حمد را دادن 
نيز درست نيست چون که از ذکر در اين حالت و 

  . صورت نهی شده است
والحمد علی                                                                                   

  التمام
و صلی هللا علی                                                                                  

   نبينا محمد


