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 العطاس والتثاؤبآداب  -20

 :تشميت العاطس إذا حمد هللا 

ِ َعِن الن   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ  -1 ِحبُّ ـإِن  هللاَ يُ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

ُكل ِ  لَـىدَ هللاَ، َكاَن َحق اً عَ َحـمِ عَُطاَس َويَْكَرهُ الت ثَاُؤَب، فَإِذَا َعَطَس أَحدُُكْم وَ ال

ا الت ثَاُؤُب: فَإِن َما ُهَو ِمَن َحـمُ يَـرْ : لَـهُ َسِمعَهُ أْن يَقُوَل  م  ِلـُمسْ  َك هللاُ، َوأم 

اد هُ َما اْستََطاَع، فَإِن  أَحدَُكْم إِذَا تَثَاَءَب ْلـيَـرُ الش ْيَطاِن، فَإِذَا تَثَاَءَب أَحدُُكْم فَ 

 .(1)أخرجه البخاري .«الش ْيَطانُ  ْنـهُ َضِحَك مِ 

 ِلـمِ ُمسْ الَحق  »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬اأَن  َرُسوَل  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيْن أَ عَ وَ  -2

فََسل ْم  تَـهُ إِذَا لَِقي»قَاَل:  ٬يَل: َما ُهن  يَا َرُسوَل ا، قِ «ِست   ِلـمِ ُمسْ ال لَـىَ عَ 

، َوإِذَا َعَطَس لَـهُ ، َوإِذَا اْستَْنَصَحَك فَاْنَصْح ْبـهُ ، َوإِذَا ادََعاَك فَأَجِ لَـْيـهِ عَ 

 .(2) أخرجه مسلم .«، َوإِذَا َمِرَض فَعُْدهُ، َوإِذَا َماَت فَات بِْعهُ تْـهُ م  شَ فَ  هللاَ  دَحـمِ فَ 

 :ما يفعل عند العطاس 

إِذا َعَطَس َوَضَع  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكاَن َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ َعْن أَبي ُهرَ 

أخرجه أبو اداواد . تَـهُ ِه َوَخفََض أَْو َغض  بَها َصوْ فِـي لَـىعَ  بَـهُ يَدَهُ أَْو ثوْ 

 .(3)والترمذي

 :متى يشمت العاطس 

ِ قال: َعَطَس َرُجالِن ِعْندَ الن   ْنـهُ َي هللاُ عَ َرِض َعْن أنَِس ْبِن َماِلك   ، ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

                                                 

 (.6226برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.2162برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.2745برقم ) وهذا لفظه، والترمذي(, 5029برقم )أبو اداواد أخرجه  حسن صحيح/( 3)
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َت أَحدَ  ِت اآلَخَر، فَِقيَل  لَـمْ ا وَ ُهـمَ فََشم  دَ هللاَ، َوَهذَا َحـمِ َهذَا »، فَقَاَل: لَـهُ يَُشم ِ

 .(1)متفق عليه .«ِد هللاَ يَـْحـمَ  لَـمْ 

 :ت العاطس  كيف يَُشمَّ

ِ َعِن الن   َرضَي هللاُ َعنهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ إِذَا َعَطَس أَحدُُكْم »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

: لَـهُ فَإِذَا قال  ُمَك هللاُ،ـحَ يَـرْ : بُـهُ أُخوهُ أْو َصاحِ  لَـهُ قُْل ْلـيَ ، وَ ٬دُ الَحـمْ قُِل: ْلـيَ فَ 

 .(2) أخرجه البخاري  .«بَالَُكمْ  ِلـحُ يُكُم هللاُ َويُصْ يَـْهـدِ قُْل: ْلـيَ ُمَك هللاُ، فَ ـحَ يَـرْ 

 :كم مرة يشمت العاطس 

هُ أَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ لَـمَ سَ َعْن  -1 ، َوَعَطَس َرُجٌل ِعْندَهُ فَقَاَل ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  َسِمَع الن   نـ 

ُجُل ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا لَـهُ ، ثُم  َعَطَس أُْخَرى فَقَاَل «َك هللاُ َحـمُ يَـرْ : »لَـهُ  الر 

 .(3)أخرجه مسلم «.َمْزُكومٌ 

ُت »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ لَـمَ سَ  َوَعنْ  -2 عَاِطُس اليَُشم 

 .(4) أخرجه ابن ماجه .«َو َمْزُكومٌ فَـهُ ثالَثاً فََما َزاادَ 

  يقال للكافر إذا عطس:ما 

ِ اليَـهُ َكانَِت  :قَالَ ُموَسى َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبي  ملسو هيلع هللا ىلصوادُ تَعَاَطُس ِعْندَ الن بي 

 ِلـحُ َويُصْ  يُكُم هللاُ يَـْهـدِ » :فََكاَن يَقُولُ ، ُكُم هللاُ َحـمُ يَـرْ ا لَـهَ َرَجاَء أَْن يَقُوَل 

 .(5)أخرجه أبو اداواد والترمذي .«بَالَُكمْ 

                                                 

 (.2991ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6221أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.6224برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 (.2993برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.3714برقم )بن ماجه أخرجه ا صحيح/( 4)

 (.2739برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 5038برقم )أبو اداواد أخرجه  صحيح/( 5)
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 ا يفعله عند التثاؤب:م 

الت ثَاُؤُب ِمَن »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَن  َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أَبِـي ُهَرْيـَرةَ  -1

 .(1)متفق عليه «.ْكِظْم َما اْستََطاعَ ْلـيَ الش ْيَطاِن فَإِذَا تَثَاَءَب أََحدُُكْم فَ 

إِذَا تَثَاَوَب أََحدُُكْم »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬وَل اأَن  َرسُ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  أَبِـي َسِعيد   َوَعنْ  -2

 .(2) أخرجه مسلم .«ِدِه، فَإِن  الش ْيَطاَن يَْدُخلُ بِـيَ ِسْك ْلـيُـمْ فَ 

 

                                                 

 .واللفظ له(, 2994(, ومسلم برقم )6223أخرجه البخاري برقم ) ،همتفق علي( 1)

 (.2995برقم )أخرجه مسلم ( 2)
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