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มารยาทในการจาม 
 

การขอดุอาอใหแกผูจาม  
มีรายงานจากอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา : 

ِإنَّ اللَّه يِحب الْعطَاس، ويكْره التثَاؤب، فَِإذَا عطَس فَحِمد اللَّه ، فَحق علَى كُلِّ مسِلٍم                               «   
   مشأَنْ ي هِمعا                               سفَِإذَا قَالَ ه ،طَاعتا اسم هدرطَاِن، فَلْييالش ِمن وا همفَِإن بثَاوا التأَمو ، هْء ت

  »ضِحك ِمنه الشيطَانُ 
ความวา : “แทจริงแลว อัลลอฮฺนั้นทรงรักการจามและทรงเกลียดการหาว ดังนั้น เมื่อเขาจาม
แลวกลาวสรรเสริญอัลลอฮฺ จึงเปนหนาที่ของมุสลิมทุกคนที่ไดยินเสียงเขาที่จะตองขอดุอาอที่
ดีใหแกเขา สวนการหาวนั้น อันที่จริงแลวมันมาจากชัยฏอน ฉะนั้นเขาจงระงับเทาที่จะทําได 
ซึ่งเมื่อใดที่เขาออกเสียง “ฮาอฺ” ชัยฏอนก็จะหัวเราะเยาะตอเขา”   (บันทึกโดยอัลบุคอรีย 
หมายเลข 6223) 

 
สิ่งที่ควรทําในขณะหาว  

1.มีรายงานจากอบีฮุร็อยยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาววา : 

 » طَاعتا اسم كِْظمفَلْي كُمدأَح ثَاَءبطَاِن فَِإذَا تيالش ِمن بثَاؤالت«.  
ความวา : “การหาวนั้นมาจากชัยฏอน ดังนั้น เมื่อคนหนึ่งคนใดจากพวกทานหาวกจ็งพยายาม
ระงับเทาที่จะทําได” (มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 6223  และมุสลิม
ตามสํานวนนี้ หมายเลข 2994) 
 

2.มีรายงานจากอบีสะอีด อัลคุดรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาววา : 

  .»ِإذَا تثَاوب أَحدكُم فَلْيمِسك ِبيِدِه علَى ِفيِه فَِإنَّ الشيطَانَ يدخلُ « 
ความวา : “เมื่อพวกทานคนใดหาวก็จงใชมือปดปากไวเพราะชัยฏอนจะเขาไป”   (บันทึกโดย
มุสลิม หมายเลข 2995) 

 
การขอดุอาอใหแกผูจามมีวิธีทําอยางไร ?  

1.มีรายงานจากอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาววา : 

فَِإذَا قَالَ لَه       .   ولْيقُلْ لَه أَخوه أَو صاِحبه يرحمك اللَّه              .   ِإذَا عطَس أَحدكُم فَلْيقُِل الْحمد ِللَِّه            «   
ي اللَّه كمحر . الَكُمب ِلحصيو اللَّه ِديكُمهقُلْ يفَلْي «       
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ความวา : “เมื่อพวกทานคนใดจามเขาก็จงกลาววา “อัลหัมดุลิลลาฮฺ” (แปลวา ขอขอบคุณ
อัลลอฮฺ) และพี่นองเขาหรือเพื่อนเขาจงกลาวแกเขาวา “ยัรฺหะมุกัลลอฮฺ” (แปลวา ขอใหอัลลอฮฺ
ทรงโปรดปรานีตอทาน) และเมื่อเขาตอบกลับแกเขาวา “ยัรหะมุกัลลอฮฺ” ก็จงกลาวตอบอีกวา 
“ยะฮดีกุมุลลอฮฺ วะยุศลิหุบาละกุม” (แปลวา ขออัลลอฮฺโปรดชี้ทางนําใหแกทานและปรับปรุง
สภาพของทาน”    (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 6224) 
 

2.จากนาฟอฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา :  
قَالَ ابن     .   أَنَّ رجالً عطَس ِإلَى جنِب ابِن عمر فَقَالَ الْحمد ِللَِّه والسالَم علَى رسوِل اللَّهِ                            « 

صلى -عمر وأَنا أَقُولُ الْحمد ِللَِّه والسالَم علَى رسوِل اللَِّه ولَيس هكَذَا علَّمنا رسولُ اللَِّه                              
   . »  علَّمنا أَنْ نقُولَ الْحمد ِللَِّه علَى كُلِّ حاٍل-عليه وسلماهللا 

ความวา : "มีชายคนหนึ่งไดจามขาง ๆ ตัวอิบนุอุมัรแลวเขากลาววา “อัลหัมดุลิลลาฮฺ วัสสะ
ลามอะลาเราะสูลิลลาฮฺ” (แปลวา มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ และความศานติจงมีแด
ทานเราะสูลุลลอฮฺ) อิบนุอุมัรเลยกลาววา “ฉันเองก็อยากจะกลาววา “อัลหัมดุลิลลาฮฺ วัสสะ
ลามอะลาเราะสูลิลลาฮฺ” เหมือนกัน แตอยางนั้นมันไมใชอยางที่ทานเราะสูลุลลอฮฺสอนพวก
เรา ทานสอนพวกเราใหกลาววา “อัลหัมดุลิลลาฮฺ อะลากุลลิหาล“ (แปลวา มวลการสรรเสริญ
เปนของอัลลอฮฺในทุกสภาวการณ)"   (เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัตติรมิซีย หมายเลข 2738  เศาะฮี
หฺสุนันอัตติรมิซีย หมายเลข 2200 ดู อัลอิรวาอฺ หมายเลข 780) 

 
คําที่ควรกลาวแกคนกาเฟรเมื่อเขาจามแลวกลาววา “อัลหัมดุลิลลาฮฺ” 

จากอบีมูซา อัลอัชอะรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา : 
 »           ِبىالن دِعن اطَسعت ودهِت الْيصلى اهللا عليه وسلم    -كَان-             اللَّه كُممحرا يقُولَ لَهاَء أَنْ يجر 

    .  »يهِديكُم اللَّه ويصِلح بالَكُم « فَكَانَ يقُولُ 
ความวา :  มีคนยิวจามใกลทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อหวังที่จะใหทานกลาว
แกเขาวา “ยัรหัมกุมุลลอฮฺ” และแลวทานนบีก็ไดกลาววา “ยะฮดีกุมุลลอฮฺ วะยุศลิหบาละกุม” 
(เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอบูดาวูดตามสํานวนนี้ หมายเลข 5038  เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด 
หมายเลข 4213  และบันทึกโดยอัตติรมิซีย หมายเลข 2739  เศาะฮีหฺสุนันอัตติรมิซีย 
หมายเลข 2201) 
 

สิ่งที่ควรทําในขณะจาม  
จากอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา: 

 أَو   ِإذَا عطَس وضع يده أَو ثَوبه علَى ِفيِه وخفَض               -صلى اهللا عليه وسلم    -كَانَ رسولُ اللَِّه       « 
هتوا صِبه غَض«  .      
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ความวา : ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานจามทานจะเอามือ
หรือผามาปดปากและใชมันเพื่อลดเสียงจามใหเบาลง (หะสัน เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอบูดาวูด
ตามสํานวนนี้ หมายเลข 5029  เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 4207  และบันทึกโดยอัลติร
มิซีย หมายเลข 2745  เศาะฮีหฺสุนันอัตติรมิซีย หมายเลข 2205) 

 
ใหกลาวขอดุอาอแกผูจามเมื่อไร ?  

จากอนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา: 
        ِبىلن ِن ِعند ا لَم يشم       - صلى اهللا عليه وسلم     -عطَس رجالَ ا ومهدأَح تمفَش     ،رِت اآلخ

   . » هذَا حِمد اللَّه،وهذَا لَم يحمِد اللَّه «فَِقيلَ لَه فَقَالَ 
ความวา : มีชายสองคนจามใกลทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แลวทานก็กลาวขอดุ
อาอใหแกคนหนึ่งและไมไดกลาวใหแกอีกคน ทานเลยถูกถาม (ถึงเหตุผลดังกลาว)  แลวทานก็
ไดตอบวา “คนนี้เขาไดกลาวขอบคุณอัลลอฮฺ สวนอีกคนเขาไมกลาวขอบคุณอัลลอฮฺ” (มุตตะ
ฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 6221  และมุสลิม หมายเลข 2991) 

 
ตองขอดุอาอใหแกผูจากกี่ครั้ง ?  

1.มีรายงานจากสะละมะฮฺ บินอัลอักวะอฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา : 

  .»يشمت الْعاِطس ثَالَثًا فَما زاد فَهو مزكُوٌم « 
ความวา : “ผูจามจะถูกขอดุอาอใหสามครั้ง สวนที่เกินจากนั้นแสดงวาเขาเปนหวัด” (เศาะฮีหฺ 
บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3714 เศาะฮีหฺสุนันอิบนิมาญะฮฺ หมายเลข 2993) 

 
2.มีรายงานจากสะละมะฮฺ บินอัลอักวะอฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา : 

     ِبىالن ِمعس هصلى اهللا عليه وسلم    -أَن-          فَقَالَ لَه هدلٌ ِعنجر طَسعو    »     اللَّه كمحري «   .  ثُم
    .  »الرجلُ مزكُوٌم  « -صلى اهللا عليه وسلم- اللَِّه عطَس أُخرى فَقَالَ لَه رسولُ

ความวา : เขาไดยินทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และชายคนหนึ่งไดจามใกล ๆ กับ
ทานแลวทานก็ไดกลาวแกเขาวา “ยัรหะมุกัลลอฮฺ” ตอมาเขาคนนั้นก็จามอีกครั้ง ทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงกลาววา “ชายคนนี้เปนหวัด” (บันทึกโดยมุสลิม 
หมายเลข 2993) 

 
 

 
 


