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چشم زخم در پرتو قرآن و سنت
در مرررراجراي يوسرررر ،
يعقوب به فرزندانش وقتر ي مر ي-
خواستند براي بار دوم به مصر داخر
شوند ،گفت  :يَا بَنِيَّ ال تَدْخُلُوا مِ ن ْ
بَننا و وَاحِ ندو وَادْخُلُننوا مِ ن ْ أَبْ نوَا و
مُتَفَرِّقَةو وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِ َ اهللِ مِ ن ْ
شَيْءو إِنِ الْحُكْمُ إِال هللِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَعَلَيْنننهِ َْلْيَتَوَكَّنننمِ الْكُتَوَكِّلُنننونَ
[يوسنن

( ]67اي سررران ا از يرر ک

درب وارد نشررررويدا و از دربهرررراي
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مختل

به آن وارد شويد و من شما را

ذرهاي از اهلل بينياز نمر يکررن  ،ح ر
فقط براي اهلل است ،فقط بررر او توکر
ميکن و توکر کننرردگان فقررط بررر او
توک ميکنند).
حررافا ابررن کريررر رحمرره اهلل در
تفسرر ير ايرر ن آيرر ه از تمررامي امامرران
يشينيان ميگويد :وقتر ي يعقرروب
سرانش را همراه بنيامين آماده نمررود،
به آنان سفارش نمود که تمامي آنها از
يک درب وارد نشوند و برره آنهررا امررر
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نمود که از دربهاي مختل

وارد شوند

و يعقوب فقط براي اير ن ،آن را از
سرانش خواست کرره مررردم برره آنهررا
چش زخر ننننررد ،زير را آنهررا داراي
زيبايي و هيئتي ني و و [چهرررههررايي]
زيبا بودند.
اهلل ج َّ شأنه در سورهي القل به
بنده و فرستادهاش محمد ميفرمايد:
 وَإِنْ يَكَادُ الَّذِي َ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ ن َ
بِأَبْصَارِهِمْ لَكَّا سَكِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ
إِنَّ نهُ لَكَجْنُننونٌ * وَمَننا هُ نوَ إِال رِكْ نرٌ
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لِلْعَالَكِي َ[ القلم ( ]52 ،51نندير ک
بود که کافران ،وقتي قرآن را شررنيدند،
با چشمانشان تو را بلغناننررد و مر ي-
گويند :او جن زده [و ديوانه] اسررت
و آن [قرآن] جن ندي براي جهانير ان
نيست).
معناي آيه – همانطور که بعضر ي
از مفسران گفتهانررد – اير ن اسررت کرره
مشرکان از شدت بغضشان و حسادت
آنها برره ير امبر مررا محمررد او را بررا
چشمانشان از کارش برراز بدارنررد ،برره
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اين معنا که به او حسودي کنند و به او
چش زخر بنننررد .اگررر اهلل تعررالي از
يامبر حمايت نميکرد و او را حفا
نمينمود ،آنان برره اير ن کررار مبررادرت
ميکردند.
اهلل سبحانه ميفرمايد  :قُمْ أَعُو رُ
بِرَ ِّ الْفَلَقِ * مِ ْ ش نَرِّ مَننا خَلَ نقَ *
وَمِ ْ شَرِّ غَاس نِ قو إِرَا وَقَ نبَ * وَمِ ن ْ
شَرِّ النَّفَّاثَاتِ ِْي الْعُقَدِ * وَمِ ن ْ ش نَرِّ
حَاسِدو إِرَا حَسَدَ[ الفلق] (بگررو :نرراه
ميبرم برره روردگررار فلر

از شررر
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آنچه آفريده است

و از شر تاري ي

وقتي فرا ميگيرد

و از شر دمندگان

در گرررههررا

و از حسررودي کرره

حسودي کند).
در آيهي آخر ،امر به نرراه بررردن
[به اهلل تعالي] از حسود آمررده اسررت و
حسود کسي است که به کسر ي کرره اهلل
تعالي به او نعمت داده است ،حسررادت
ميکند و بغض ميورزد و آرزو مر ي-
کند تا آن از بين رود و اين عمرروميتي
را بيان ميدارد که چش زخ خوردن

 //8چشم زخم خوردن

بر کسي که به او حسادت شده اسررت،
ميباشد و يا آن که منظور وارد شرردن
بالياي ديگري ميباشد.
اين آيات داللت ميکند که چش
زخ ح است و اين چنين است کرره
سنت نين بر آن داللت ميکند.
مردم ،به تعداد زير اد ،آثرراري را
ديدهاند که بيان کننرردهي چشر زخر
اسررت ،عرردهاي آن را مر يشناسررند و
عدهاي نميشناسند و تجربههررايي کرره
نند خواص و عوام وجود دارد ،بيشتر
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از آن است که بيان شود ،نرراه بررر اهلل
چه بسيار بودهاند که به سبب آن کشته
شدهاند و چه بسر يار افرررادي کرره برره
عيادت مريض رفتهاند و نمي دانند که
سبب آن مريضي خود آنهررا هسررتند و
چه بسيار بوده است نعمتهررايي کرره از
بين رفتهاند و يا تغيير کردهاند و دلير
آنها چش زخ بوده استا
آنچه از ير امبر در اير ن برراره
رسرر يده اسررت ،حررديري اسررت کرره
بخاري(بخرررررارايي) و مسرررررل از

 //10چشم زخم خوردن

ابوهريره روايت کردهاند و يامبر
ميفرمايد« :العين ح » (چش زخر ،
ح است).
حافا ابن حجر رحمرره اهلل گفترره
است« :به اين معنا که گرفتار شدن برره
آن امري است ثابت شده و موجود».
حافا قرطبي رحمه اهلل دربارهي
درست بودن اثررر چشر زخر گفترره
است« :اين سخن علماي امت است و
گروهي از بدعتگررراران آن را ان ررار
ميکنند و اين در حالي است که بررراي
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آنرران در نصرروص آشرر ار احرراديري
حجت آورده شده اسررت کرره زير اد و
صحيح مر يباشررند و در آنهررا وجررود
[چنين امري] مشاهده ميگررردد ،چرره
بسيار مرداني هستند که چشر زخر
آنان را داخ قبر کرررده اسررت و چرره
بسيار شتران زيبايي بودهاند که داخر
ديگ شدهاند ،ولي [بايد توجه داشت]
که آن ،در صورت خواست اهلل تعررالي
ايجاد ميگردد ،همان گونه کرره مر ي-
فرمايد  :وَمَا هُ نمْ بِا نَارِّي َ بِ نهِ مِ ن ْ

 //12چشم زخم خوردن

أَحَ ندو إِال بِ ننِرْنِ اهللِ[ سننورا البقننرا
( ]102و آنها به کسي ضرري نمر ي-
رسانند ،مگر به اذن اهلل) و براي قبررو
ن ردن دليلي از شرع و عق ندارنررد و
براي ان ار آن به چيني متمسک مي-
شوند که اصلي ندارد».
امام عالمر ه ابررن قرري رحمرره اهلل
گفته اسررت« :گروهر ي از کسرراني کرره
بهرررهاي از شررنيدن – منظررور شررنيدن
وحي است – و عق ندارند ،امر چش
زخ را باط مر يداننررد – منظررور او

چشم زخم خوردن13//

بعضي طبيببان و سرشتيان اسررت – و
ميگويند :آن از اوهام است و حقيقتي
برررراي آن وجرررود نررردارد و آنررران
جاهلترين مررردم در شررنيدن(وحي) و
عق هستند و ردهاي سنگينتر آنها را
وشانده است و داراي باقسرروتترررين
سرشتها هستند و از همررهي مررردم در
شناخت روحها و جانها و صفتهررا و
فعلهررا و ترراثير آنهررا عقبتررر هسررتند و
عاقالن امت بر حسب اختالف ملتها
و قومها امر چش زخ را رد نميکنند
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و آن را ان ار نمر ينماينررد و فقررط در
سبب به وجود آمدن تأثير چش زخ
اختالف دارند».
حافا خطابي رحمه اهلل دربارهي
حقيقت چش زخ ميگويد« :آن فقط
وقتي ضرر ميرساند که چشر زننررده
در مقابلش شخصي ديگررر را ببينررد و
اين بر اساس سنتي است که اهلل تعررالي
آن را جرراري مر يکنررد» .در ررآ آن
حافا ابن حجر ميگويد« :آن سررخني
درست است».

***
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سببهاي چشم زخم
اهلل شكا را حفظ كند ،بدانيد كننه
چشم زخم از يكن ي از اين

دو سننبب

ايجاد ميشود
* أول شدت دشمني.
* دوم تعجررب کررردن از امررر و
تعري

کردن از آن.

از دليمهاي درست بننودن امننر چشننم
زخم و شدت ضرر آن
حديري است که مسل در صحيح
خود از ابن عبرراس رضرري اهلل عنهمررا

 //16چشم زخم خوردن

آورده است کرره رسررو اهلل فرمررود:
«العين ح  ،ولو کان شيء ساب القدر
لسبقته العين» (چش زخ ح است و
اگر چيني بر تقدير يشي مر يگرفررت،
آن چش زخ ميبررود) اير ن هشرردار
دادن و تأکيدي بر سرعت نفوذ چشر
و به وجود آمدن آن است.
بنار و ديگران از جابر بررن عبررد
اهلل رضي اهلل عنهما آوردهاند که رسو
اهلل فرمود« :أكثننر مَن يكننوت من
أمتي بعنند قانناء اهلل وقنندري بننالعي »

چشم زخم خوردن17//

(بيشترين مرگي کرره در امررت مررن برره
وجود ميآيد ،بعد از قضا و قدر اهلل ،با
چش زخ است)[ .حسنه الحاْظ اب
حجر وصححه األلباني].
بعضي از مردم از آن تعجب مي-
کنند و در حالي است که اين امر واقع
شدني را تصدي ميکنند ،چرره بسر يار
انسانهاي بودهانررد کرره اهلل تعررالي مررا
زيادي به آنها داده است و شخصر ي از
مردم به آن توجه کرده است و به ما
او آفت و خسارت وارد شده اسررت و
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تمامي آن از بين رفته اسررت .از مررردم
– مخصوصاً زنرران – کسرراني وجررود
دارنررد کرره دارايرري زيبررايي و جمررا
هستند و شخصي به آنها توجه نمرروده
و چش زخ خوردهاند و برره مريضر ي
يا مانند آن گرفتار شدهاند .برره همر ين
دلي بسياري از آن مريضها به حررا
خود رها شرردهانررد و نشر ان درد و
درماني را براي آنهررا نمر يشناسررند و
تحلير هرراي طبر ي آنهررا بررراي آنرران
سالمتي برره دنبررا نرردارد و ماننررد آن
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اتفاقاتي است کرره بررراي خودروهررا و
مانند آنها يش ميآيد.
* نكته ماجراي شريح با مننردي كننه
چشم زخم ميزد
حافا ابن حجر رحمرره اهلل گفترره
اسررت :طبررري از طري ر محمررد بررن
سيرين آورده است که گفت« :مررردي
بود کرره بسر يار چشر زخر مر يزد،
قاطري را ديد که براي شريح بود و از
آن تعجررب کرررد ،شررريح از کررار وي
ترسيد و گفت :اگر بنشيند ،بلند نمي-
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شود تا آن که تو بلندش کني» آن مرد
گفت :أُف… أُفا از آن سال ماندما..
و شريح در سخنش :تا تو بلنررد کرررده
شوي ،منظورش اير ن بررود کرره تررا اهلل
تعالي او را بر ا دارد.
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هدايت پين امبر در حفننظ ماننندن از
چشم زخم و درمان آن
* از آنها بر طرف كردن آن قبننم از
بننننننه وقننننننو پيوسننننننت آن
ميباشد
و آن شام اموري اسررت کرره از
آنها:
محافظت نمودن بررر دعاهررا و
اوراد و اذکاري است که صبح و شام
1

1

 -زمان آن بعد از نماز صبح قب از

طلوع آفتاب و بعد از نماز عصر قب از

=
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گفته ميشررود ،نصر ي وجررود دارد کرره
کسي که آنهررا بگوير د :اهلل تعررالي او را
حفا ميکند و او را در امان ميدارد و
آنها زياد ميباشررند و از آنهررا :فاتحرره
ال ترراب ،آيرر ة ال رسرر ي و معرروذتين

=
غروب آفتاب است و اگر فراموش شد،
بعد از آن دو زمان نين مم ن است و
براي اطالع يافتن از تمامي آنها ميتوانيد
به کتاب ناهگاه مسلمان چاپ انتشارات
حرمين رجوع کنيد(.مترج )
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هستند و همچنين «أعوذ ب لمررات اهلل
التامات من شر ما خل » (برره تمررامي
سخنان اهلل 1ناه ميبرررم از شررر آنچرره
آفريده است) [سه بار] ،و مانند آن.
کسي که در احوا مردم بنگرررد،
اخال بنرگي در آن مييابد و ميبيند
که به آن توجرره نمر يشررود .حتر ي در
کودکان و خردساالن کوچک ،نير ازي
1

 -اهلل تعالي وقتي ميخواهد چيني را

خل کند ،فقط ميگويد :بشو و آن امر
ايجاد ميشود(.مترج )

 //24چشم زخم خوردن

به اين دعاها و نرراه بررردنهررا وجررود
دارد ،بخاري(بخرررارايي) در صرررحيح
خود از ابن عبرراس رضر ي اهلل عنهمررا
آورده است که يامبر براي حسن و
حسين رضي اهلل عنهما [به اهلل تعررالي]
ناه ميبرررد و مر يفرمررود« :أعيننذككا
بكلكات اهلل التامننة ،من كننم شنني ان
وهامَّة ،وم كم عي المَّة» ،ويقررو «:
إن أباككا – إبراهيم – كان يعوِّر بهكننا
إسكاعيم وإسحاق» (شما دو نفر را به
تمامي سخنان اهلل ناه ميدهر از هررر
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شيطان و جانور گننده و از هر چشر
زخمي و ميفرمود :در شما – ابراهي
– توسط آن اسماعي و اسحاق را [به
اهلل تعالي] ناه ميداد).
از حفا شدن از چش زخر :
وقتي ترسي از چش زخ وجود دارد
به ني يها نگاه نشود ،حررافا البغرروي
در «شرح السنة» گفته است« :روايت
شده است که عرمان بن عفان کر ودکي
زيبا را ديد و گفت :بر زنخدان او خا
سياه بگراريد تا چش زخ نخورد».
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از حفا شدن در برابر چشر
زخرر قبرر از واقررع شرردن آن :اگررر
شخص چيني در وي ديد که عجير ب
بود ،براي او طلب برکررت نماير د و آن
اين گونه است که بگوير د« :بررارا اهلل
لک فيرره» (اهلل در آن بررراي او برکررت
قرار دهد) ير ا بگوير د« :اللهر بررارا
عليه» (يا اهلل بر وي برکت قرار بده) و
ماننررد آن .در ح مررت اهلل البرراري و
تقديرش اين است که به اذن او تعررالي
ضرر دفع ميشررود و دلير

آن سررخن
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يامبر که فرموده است« :عالم يقتم
أحنندكم أخننايا إرا رأد أحنندكم م ن
أخيه مننا يعجبننه ْلينند لننه بالبركن ة»
(براي چه ي ر ي از شررما برررادرش را
ميکشد؟ اگر کسي از شما در برادرش
چيني ديد که او را برره تعجررب مر ي-
انداخت ،براي او دعاي برکررت کنررد).
[رواي اإلمام مال

واب ماجه].

حافا ابن کرير دمشقي رحمه اهلل
گفته است« :ي ر ي از يشر ينيان گفترره
است :اگر کسي چيني از حا يا مررا
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يا فرزندش او را به تعجررب انررداخت،
بگوير د :مررا شرراء اهلل ال قرروا ال برراهلل
(آنچه اهلل خواسته است و قوتي نيست
مگر از جانب اهلل)».
ابن کرير گفته است« :اين امررر از
اين آيهي گرامي گرفترره شررده اسررت:
 وَلَوْال إِرْ دَخَلْتَ جَنَّتَ ن َ قُلْ نتَ مَننا
شَاءَ اهللُ ال قُ نوَّاَ إِال بِنناهللِ[ الكهن
( ]39و چرا وقتي وارد باغررت شرردي
نگفترر ي :آنچرره اهلل خواسررته اسررت و
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قدرتي نيست مگر از جانررب اهلل) .1در
اين باره حديري از يامبر آمده است
که أبو يعلي الموصلي در مسررند خررود
آن را بيان داشته است».
ميگوي  :در آنچه ابن کرير از ي ر ي
از يشينيان نق کرده اسررت ،باري د تأمر
نمود و هرگرراه شررخص چري ني از حررا
1

 -در آياتي که حو اين آيه وجود

دارد ،ماجراي شخصي که خودش را
چش

زخ

است(.مترج )

ميزند،

بيان

شده
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خودش يا مالش و يا فرزنرردش او را برره
تعجررب انررداخت ،آن عبررارت را بگوري د،
آ چگونه خواهد بود وقرت ي چري ني از
حا ديگري يا ما و فرزنررد ديگررري او
را به تعجب اندازد ،ش ي نيسررت کرره آن
اوليتر و شايستهتر است که اهلل تعاليري اد
شود و بررراي او دعرراي برکررت صررورت
گيرد :ما شاء اهلل ..بارا اهلل.
بر کسر ي کرره از خررودش بررراي
چش زخ زدن به ديگران ميترسررد،
واجب است تا برره اهلل نرراه ببرررد و از
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آنچرره توسررط وي جرراري مر يشررود،
اجتناب کند ،بدين صورت که ير اد اهلل
تعالي را زياد کند و از او بررراي مررردم
طلب برکت نمايد و برره آنچرره کرره اهلل
تعالي برره آنهررا داده اسررت ،حسررادت
ن ند ،زيرا وقتي به آنها حسادت کنررد
معنايش اين است که به روردگررارش
اعتراض کرده است و اين زيان رراريي
آش ار است ،و اين امر باير د موجررب
ايجاد شدن وحشت ،انرردوه و غر در
قلبش شود.
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از آنچه باعث درمرران چشر
زخ بعررد از وقرروع آن اسررت ،الرقيررة
الشرعية(قرآن درماني) ميباشد :امري
که دلي هاي دينِ رراا در آن وجررود
دارد و در قرآن و سنت آمررده اسررت،
مر  :فاتحه ال ترراب ،آيررة ال رسرري و
معوذتين .و اين چنين است در حديث
صحيحي که از يامبر آمده اسررت و
آن رقيهي جبرئي  براي ير امبر
است« :باسم اهلل أرقي  ،م كم شيء
يؤري  ،م شر كم نفس وعي حاسد
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اهلل يشفي  ،باسم اهلل أرقي » (به نام
اهلل تو را تعوير ميده  ،از تمامي آنچه
تررو را آزار مرر يدهررد و از شررر هررر
شخصي و چش حسررودي ،اهلل تررو را
شفا دهد ،به نام اهلل تو را تعوير مر ي-
ده ) ،و مانند آن کرره در جرراي خررود
آش ار شده است.
عالمه ابن قرري رحمرره اهلل گفترره
است« :کسي کرره اير ن دعاهررا و نرراه
بردنها را انجام دهد ،انرردازهي منفعررت
آن را و شدت نير از داشررتن برره آن را
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ميشناسد[ ،زيرا] آنها از رسيدن چش
زخ  ،ممانعت به وجررود مر يآورنررد و
بعد از انجررام ررريرفتناش آن را دفررع
ميکنند و اين بر حسب قدرت ايمرران
گويندهي آن اسررت و همچنر ين قرروت
نفآ و آماده شدنش ،و قدرت توکر
و ثابت بودن قلبش ،آنها سالح هستند
و هر سالحي بسته به استفاده کننده از
آن دارد».
از درمان چش زخ اين اسررت:
که مالک و ابن ماجه و ديگران برره آن
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اشاره کردهاند از أبي أُمامة بن سه بن
حني  ،آورده است که گفت :عامر بررن
ربيعة از کنار سه بن حني

– يعنرري

در راوي حررديث – عبررور کرررد در
حالي که او غس مر ينمررود و گفررت:
قس به اهلل مانند امررروز را ندير دهام و
هيچ وست سفيد – منظورش شادابي
وسررت و صرراف بررودن آن برره ماننررد
جواني که داماد ميشود و چشررمها او
را ندير دهانر د و خورشر يد بررر آن نررور
نياندخته تا حالت آن را تغيير دهد بود
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– گفت :مدتي ن شيد کرره توسررط آن
دچار صرع شد و بر زمين افتاد ،او را
نند يامبر بردند و به او گفترره شررد:
سه دچار صرع شده اسررت ،فرمررود:
«تتهكون بننها» (آير ا کسر ي را برره آن
مته ميکنيد؟) .گفتند :عامر بن ربيعة،
فرمود« :عالم يقتم أحنندكم أخننايا إرا
رأد أحدكم م أخيه ما يعجبهَْ ،لْيد
له بالبركة» (براي چرره ي ر ي از شررما
برادرش را ميکشد؟ اگر کسي از شما
در برادرش چيني دير د کرره او را برره
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تعجب مر يانررداخت ،بررراي او دعرراي
برکت کند) ،سپآ خواست تا براي او
آبي بياورند و به عامر امر فرمررود کرره
وضرررو بگيرر رد و او صرررورتش و دو
دسررتش را تررا دو مرفرر شسررت و
[همچنين] دو زانو و داخر ازارش را
[و آب آن را در ظرف آب ريخررت] و
امر فرمود تررا بررر وي(سرره ) ريخترره
شود .زهري گفته است« :و امر او بررر
اين بود که ظرف آب از شتش ريخته
شررود و در بعضر ي از رواير ات آمررده
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اسررت :او(سرره ) ايسررتاد و مشرر لي
نداشت».
در اين حديث بيان درمان چشر
زخ آمررده اسررت و آن برردين شر
است که آب شستشوي قسمتهاي بدن
که مربوط به وضو ميباشد و قسررمتي
از لباسهايش که با وستش در ارتباط
ميباشد مخصوصاً قسمتي که به رانش
منتهي ميشود ،از چش زننررده گرفترره
ميشود و از شت سر شررخص چشر
خورده بر او ريخته شود.
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به همين دلي در صررحيح مسررل
آمده است که يامبر فرمررود« :وإرا
استغسلتم ْاغسننلوا» (و اگررر از شررما
طلررب غس ر شررد ،غس ر نمايير د) و
معناي آن اين است کرره اگررر شخصر ي
آب وضررو ير ا آب شسررتن قسررمتي از
لباسهايش خواسته شررد ،آن را انجررام
دهد و براي آن عصباني نشود.
حافا أبو ب ر بن العربرري رحمرره
اهلل گفته است« :اگر شخص دينررداري
از کيفيت اين درمان اش الي گرفت به
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او ميگويي  :بگررو :اهلل و فرسررتادهاش
عالمتر هستند و اين امر را تجربرره برره
اثبات ميرساند و با ديدنِ چش  ،ايررن
امررر تصرردي مر يشررود .ولرري گرراهي
فيلسوفي از آن ايراد ميگير رد و البترره
کرره چنررين شخصرري رد نمررودنش،
بديهيتر است؛ زيرا نررند او داروهررايي
وجود دارد که بررا قرردرت خررود آن را
انجام ميدهند و آن را انجام مر يدهررد
در حالي که درکي از آن ندارد».
عالمه ابن قرري رحمرره اهلل گفترره
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است« :اين گونه [درمرران نمررودن] برره
کسي که آن را ان ار ميکنررد ،سررودي
نميرساند و همچنين کسر ي کرره آن را
مسخره ميکند و همچنر ين کسر ي کرره
ش ي در آن دارد و ير ا آن کرره برردون
اعتقاد آن را انجام ميدهد».
در حديث سه که در قب آمررد،
تعدادي فايده وجود دارد ،از آنها :اگر
چش زننررده شررناخته شررد ،باير د آب
شستشوي خود را بدهد و آن تعويري
نافع [و قاب قبو دين] است و چشر
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زدن از طري تعجررب کررردن نير ن برره
وجود ميآيد و فقط از روي حسادت
نيست و گرراهي توسررط شخصر ي کرره
دوستدار انسان اسررت رم مر يدهررد و
گاهي توسط شخصي صالح و کسي که
دچار تعجب ميشررود باير د بررراي آن
چيني که از آن تعجررب کرررده اسررت،
دعرراي برکررت نمايرر د و آن تعويرر ري
[شرعي] از طرف وي است.
هشدارها
* أول چش زخر زدن گرراهي
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توسط انساني رم مر يدهررد و گرراهي
توسط جن و دلي آن حديري است که
بخاري(بخارايي) و مسررل آن را از ام
سلمه همسر يامبر روايت کردهانررد:
او عليه الصررالا والسررالم در خانررهاش
کنيني را ديد که در صورتش سررفعة

1

وجود داشت – برره اير ن معنررا کرره در
صورتش تغيير رنگ ايجاد شده بود -
1

 -فارسي آن شيرينه است و آن وقتي

است که قسمتي از رنگ وست عوض
ميشود(.مترج )
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او فرمود« :اسررترقوا لهررا ،فر ن بهررا
نظرا» (براي وي رقيه بخوانير د کرره او
چش خررورده اسررت) .حررافا بغرروي
رحمرره اهلل گفترره اسررت« :منظررور از
«النظرا» چش زخ است و ميگويد:
آن چش زخمي از طرف جن ميباشد
و گفته شده است :چشمهاي جنها از
سر نينه فرو روندهتر هستند».
ش ي نيسررت کرره وقتر ي انسرران
لباسهايش را در مر يآورد کرره آنهررا را
عوض کند و يا هنگام قضاي حاجررت
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و مانند آن ،باعث چش خوردن مي-
شررود و برره همر ين دلير

ير امبر از

چش زدن بر حرر داشته اسررت و آن
توسط ياد اهلل تعالي صورت ميگير رد،
حديري آن را روشن ميکند کرره امررام
احمررد و تِرمرررري و ديگرررران آن را
روايت کردهاند کرره ير امبر فرمرروده
اسررت« :سررتر مررا بررين أعررين الجررن
وعورات بنرري آدم ذا دخر أحررده
الخالء – وفي رواية :ذا وضع أحده
ثوبه – أن يقو  :بس اهلل» ( ردهاي که
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بين چشمهاي جنهررا و عررورتهرراي
فرزندان آدم وجود دارد ،هنگامي کرره
به دستشويي ميروند – و در روايتر ي
لباسش را در ميآورد – اين است کرره
بگويد :به نام اهلل).
* دوم شايسته است کسر ي کرره
مسررتعد چش ر خرروردن اسررت ،از آن
برحرر باشد ،تا چشر زخر برره وي
نرسد ،منظور مانند حررالتي اسررت کرره
زنان زيباييهاي خود را آش ار مي-
کنند و يا زيباييهاي دخترانشان را به
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ضر يح آشرر ار مرر يکننررد و
شرر لي ف ر
مخصوصا در مناسبتها و جشنهررا و
مانند آن ،و شواهد بر آن داللررت دارد
و عواقب دردناا آن ديده شده است.
در اين باره شاعر ميگويد:

را کررران أحررروا ذا ال مرررا

لررري عيرررب يوقيررره مرررن العرررين
در صحيح مسل از جررابر بررن
عبد اهلل آمده است کرره گفررت :رسررو
اهلل به آ حنم اجررازه داد تررا بررراي
[نيش] ماري رقيه بخوانند و به اسررماء
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دختر عمر يآ فرمررود« :مررا لرري أر
أجسام بنرري أخرري ضررارعة ،تصرريبه
الحاجررة؟» (مررن جس ر هرراي سررران
برادرم را جن در الغري نميبير ن کرره
نيازي داشته باشند) [به اي معنننا كننه
جسمهاي آنها الغر و ضعي

اسننت و

آنان ْرزندان جعفننر بن أبنني طالننب
هستند] ،او گفت :نه ،ولي چش زخر
برره سرروي آنرران مر يشررتابد ،فرمررود:
«ارقيه » (براي آنهررا رقير ه بخرروانا)،
گفت :آن (رقيه) را بر آنها جاري کردم
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و فرمود« :ارقيه » (بررراي آنهررا رقير ه
بخوان).
* سوم بعضر ي از مررردم وقتر ي
براي رقير هي شرررعي(قرآن درمرراني)
اقدام ميکنند ،به نند کسي نميروند که
اعتقاد صحيح دارد و هدف و منهجش
سال بوده و از اه عل اسررت ،و برره
همين دلي به نررند جررادوگران و دعررا
نويسان ميرونررد کرره داراي هرردفهاي
ليدي هسررتند ،کسرراني کرره بيشررتر از
آنچه که اصالح کنند ،فساد ميکنند ،تا

 //50چشم زخم خوردن

جايي که بعضي از آنها به امررور حرررام
يا بدعت يا آميخته با شرا امر مر ي-
کنند – از اهلل درخواسررت سررالمت از
آنها را دارم – و واجب است کسي که
درخواسررت رقير ه دارد از آن برحرررر
باشد و امر را روشن شده ببيند.
بررراي آن کرره رقير ه ،شرررعي
باشد ،بايد شرطهررايي وجر ود داشررته
باشد:
أول آن که با قرآن صورت گيرد
و يا از سنت اا آمده باشد.
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دوم برره زبرران عربرر ي باشررد و
معناي آن قاب درا باشد.
سننوم اعتقاد داشته باشد که رقيه
به تنهايي اثري ندارد ،بل ه تقرردير اهلل
تعالي است که باعث شفا مر يشررود و
آن فقط سببي است ،همچنين باير د از
به گردن انداختن تميمرره ير ا دعاهرراي
حرام جلوگيري کند.
چهارم واجب بودن توک بررر اهلل
تعالي و سررپردن امررور برره وي و اير ن
همراه تهيه اسباب ميباشررد و باير د از
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توهمات و وسوسههايي کرره اسرراس و
اصلي ندارد باير د برحرررر باشررد و در
ايرر ن سررخن اهلل تعررالي کرره از زبرران
يامبرش يعقوب آورده است ،بايد
تأم انجام دهي   :وَمَا أُغْنِي عَ ننْكُمْ
مِ َ اهللِ مِ ْ ش نَيْءو إِنِ الْحُكْ نمُ إِال هللِ
عَلَيْننهِ تَوَكَّلْننتُ وَعَلَيْننهِ َْلْيَتَوَكَّننمِ
الْكُتَوَكِّلُننننونَ[ يوسنن ن

( ]67اي

سران ا از ير ک درب وارد نشررويدا و
از دربهاي مختل

به آن وارد شويد و

من شما را ذرهاي از اهلل بينياز نمر ي-
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کن  ،ح

فقط براي اهلل است ،فقط بر

او توک ميکن و توک کنندگان فقررط
بر او توک ميکنند).
نج  :بايد دانسته شود آنچه کرره
در قب دربارهي چش زخر و حفررا
شدن از آن و درمان آن بيان داشررتي ،
فقط به کسي سود ميرساند که آنچرره
از طرف اهلل تعررالي و آنچرره از طرررف
فرستادهاش آمده اسررت را تصرردي
کند ،اما کسي که شر ي در آن دارد و
يا در آن مردد است ،منفعررت بررردن او
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از درمان ضعي

ميشود.

از اهلل تعالي درخواست ميکن که
ما و مسلمانان را از هر برردي و بررال و
فتنه حفا کند و تمامي ما را به آنچرره
دوست دارد و از آن راضي مر يشررود،
هدايت فرمايد .و صلي اهلل علرري نبينررا
محمد و علي آله و صحبه و التررابعين.
و سل تسليمًا کريرًا.

