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 چشم زخم در پرتو قرآن و سنت

 ،يوسرررر  يدر مرررراجرا 

-يمرر  يبه فرزندانش وقترر  يعقوب

بار دوم به مصر داخرر   يخواستند برا 

يَا بَنِيَّ ال تَدْخُلُوا مِنن ْ : شوند، گفت

 أَبْننوَا و بَننا و وَاحِنندو وَادْخُلُننوا مِنن ْ

مُتَفَرِّقَةو وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِ َ اهللِ مِنن ْ 

شَيْءو إِنِ الْحُكْمُ إِال هللِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ 

 وَعَلَيْنننهِ َْلْيَتَوَكَّنننمِ الْكُتَوَكِّلُنننونَ

ک يرر  سررران ا از  ي)ا  [67]يوسنن   

 يدا و از دربهررررايدرب وارد نشررررو
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د و من شما را يمختل  به آن وارد شو

کررن ، ح رر  ياز نمرر ينياز اهلل ب يا رهذ

اهلل است، فقط بررر او توکرر   يفقط برا 

کن  و توکرر  کننرردگان فقررط بررر او يم

 کنند(.يتوک  م

در حررافا ابررن کريررر رحمرره اهلل 

امامرران  يه از تمرراميرر ن آيرر ر ا يتفسرر 

 عقرروبي يد: وقترر يگويان مينيشي 

ن آماده نمررود، يامي سرانش را همراه بن

آنها از  يد که تمامبه آنان سفارش نمو

ک درب وارد نشوند و برره آنهررا امررر ي
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مختل  وارد شوند  ينمود که از دربها

ن، آن را از يرر ا  يفقط برا  عقوبيو 

 سرانش خواست کرره مررردم برره آنهررا 

 يرا آنهررا دارا يرر چش  زخرر  ننننررد، ز

[ ييهررا و و ]چهرررهين يئتيو ه ييبايز

 .با بودنديز

 بهالقل   يدر سورهاهلل ج َّ شأنه 

: ديفرمايم اش محمدبنده و فرستاده

 َ لِقُونَنن وَإِنْ يَكَادُ الَّذِي َ كَفَرُوا لَيُزْ

بِأَبْصَارِهِمْ لَكَّا سَكِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ 

وَمَننا هُننوَ إِال رِكْننرٌ  * إِنَّننهُ لَكَجْنُننونٌ
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ک يرر )نند [52، 51]القلم   لِلْعَالَكِي َ

دند، يقرآن را شررن يبود که کافران، وقت

-يبا چشمانشان تو را بلغناننررد و مرر 

وانه[ اسررت   يند: او جن زده ]و ديگو

ان يرر جهان يبرا  يو آن ]قرآن[ جن  ند

 ست(.ين

 يهمانطور که بعضرر  – هيآ يمعنا

ن اسررت کرره يرر ا  – انررداز مفسران گفته

مشرکان از شدت بغضشان و حسادت 

او را بررا  امبر مررا محمررديرر آنها برره  

نررد، برره ردا چشمانشان از کارش برراز ب
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و به او  کنند ين معنا که به او حسوديا 

از  يچش  زخرر  بنننررد. اگررر اهلل تعررال

کرد و او را حفا يت نميحما امبري 

ن کررار مبررادرت يرر نمود، آنان برره ا ينم

 .کردنديم

قُمْ أَعُورُ : ديفرمايم اهلل سبحانه

 * مِ ْ شننَرِّ مَننا خَلَننقَ * بِرَ ِّ الْفَلَقِ

وَمِنن ْ  * قو إِرَا وَقَننبَوَمِ ْ شَرِّ غَاسننِ

وَمِنن ْ شننَرِّ  * شَرِّ النَّفَّاثَاتِ ِْي الْعُقَدِ

)بگررو:  نرراه  ]الفلق[ حَاسِدو إِرَا حَسَدَ

برم برره  روردگررار فلرر    از شررر  يم
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 ي يده است   و از شر  تاريآنچه آفر

و از شر  دمندگان   رد يگيفرا م يوقت

کرره  يهررا   و از حسرروددر گررره

 کند(. يحسود

آخر، امر به  نرراه بررردن  يهيدر آ

[ از حسود آمررده اسررت و ي]به اهلل تعال

کرره اهلل  ياست که به کسرر  يحسود کس

به او نعمت داده است، حسررادت  يتعال

-يورزد و آرزو مرر يکند و بغض ميم

 يتين عمررومين رود و ا يکند تا آن از ب

دارد که چش  زخ  خوردن يان ميرا ب
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سررت، که به او حسادت شده ا  يبر کس

ا آن که منظور وارد شرردن يباشد و يم

 .باشديم يگريد يايبال

کند که چش  يات داللت مين آيا 

ن است کرره ين چنيزخ  ح  است و ا 

 .کندين بر آن داللت ميسنت ن

را  يآثررار ،اديرر به تعداد ز ،مردم

چشرر  زخرر   يان کننرردهياند که بدهيد

شناسررند و يآن را مرر  يا اسررت، عررده

کرره  ييهرراو تجربه شناسندينم يا عده

شتر ينند خواص و عوام وجود دارد، ب
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ان شود،  نرراه بررر اهلل ياز آن است که ب

اند که به سبب آن کشته ار بودهيچه بس

کرره برره  يار افرررادياند و چه بسرر شده

دانند که  ياند و نمض رفتهيادت مريع

خود آنهررا هسررتند و  يضيسبب آن مر

کرره از  ييار بوده است نعمتهررايچه بس

  يرر اند و دلر کردهييا تغيو  دانرفته نيب

 اآنها چش  زخ  بوده است

 ن بررارهيرر در ا  امبريرر آنچه از  

اسررت کرره  يريده اسررت، حررديرسرر 

( و مسرررررل  از يي)بخرررررارا يبخار
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 امبرياند و  ت کردهيروا  رهيابوهر

« )چش  زخرر ، »العين ح : ديفرمايم

 ح  است(.

گفترره  حافا ابن حجر رحمرره اهلل

عنا که گرفتار شدن برره ن مي»به ا : است

 .است ثابت شده و موجود« يآن امر

 يدربارهقرطبي رحمه اهلل حافا 

درست بودن اثررر چشرر  زخرر  گفترره 

امت است و  ين سخن علماياست: »ا 

گررراران آن را ان ررار از بدعت يگروه

 ياست که برررا  ين در حاليو ا  کننديم
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 يريآنرران در نصرروص آشرر ار احرراد

اد و يرر حجت آورده شده اسررت کرره ز

باشررند و در آنهررا وجررود يح مرر يصح

گررردد، چرره ي[ مشاهده مين امري]چن

هستند که چشرر  زخرر   يار مردانيبس

آنان را داخ  قبر کرررده اسررت و چرره 

اند که داخرر  بوده ييبايار شتران زيبس

د توجه داشت[ ي]با ياند، ولگ شدهيد

 يدر صورت خواست اهلل تعررال ،که آن

-يمرر گردد، همان گونه کرره يجاد ميا 

وَمَا هُننمْ بِاننَارِّي َ بِننهِ مِنن ْ : ديفرما
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]سننورا البقننرا   أَحَنندو إِال بِنننِرْنِ اهللِ

-ينمرر  يضرر ي)و آنها به کس [102

قبررو   يرسانند، مگر به اذن اهلل( و برا 

از شرع و عق  ندارنررد و  يلين ردن دل

-يمتمسک م ينيان ار آن به چ يبرا 

 .ندارد« يشوند که اصل

   رحمرره اهللابررن قرري همام عالمرر ا 

کرره  ياز کسرران ي»گروهرر : گفته اسررت

دن يمنظررور شررن –دن ياز شررن يا بهررره

و عق  ندارند، امر چش   –است  يوح

منظررور او  –داننررد يزخ  را باط  مرر 
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و  –ان اسررت يببان و سرشتيطب يبعض

 يقتيند: آن از اوهام است و حقيگويم

آن وجرررود نررردارد و آنررران  يبررررا 

و ( يدن)وحين مررردم در شررنيجاهلتر

تر آنها را نيسنگ يا و  رده عق  هستند

ن يترررباقسرروت ي وشانده است و دارا 

مررردم در  يسرشتها هستند و از همرره

هررا و تها و جانها و صفشناخت روح

هسررتند و  ر آنهررا عقبتررريفعلهررا و ترراث

ها عاقالن امت بر حسب اختالف ملت

کنند يو قومها امر چش  زخ  را رد نم
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نررد و فقررط در ينمايو آن را ان ار نمرر 

ر چش  زخ  يجود آمدن تأثوسبب به 

 «.اختالف دارند

 يدرباره خطابي رحمه اهللا حاف

د: »آن فقط يگويقت چش  زخ  ميحق

رساند که چشرر  زننررده يضرر م يوقت

نررد و يگررر را ببيد يبلش شخصادر مق

 ياست که اهلل تعررال سنتين بر اساس يا 

در  ررآ آن . کنررد«يمرر  يآن را جررار

 يد: »آن سررخنيگويمجر حافا ابن ح

 .درست است«

 *** 
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 چشم زخم يهاسبب

د كننه ياهلل شكا را حفظ كند، بدان

  دو سننبب ينن از ا يكنن يچشم زخم از 

  شوديجاد ميا

 .يشدت دشمن * أول 

تعجررب کررردن از امررر و دوم  * 

 .  کردن از آنيتعر

رست بننودن امننر چشننم د يهامياز دل

  زخم و شدت ضرر آن

ح يصح است که مسل  در يريحد

 ابن عبرراس رضرري اهلل عنهمرراخود از 
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: فرمررود آورده است کرره رسررو  اهلل

»العين ح ، ولو کان شيء ساب  القدر 

)چش  زخ  ح  است و  «لسبقته العين

گرفررت، يمرر  يشير  يبر تقد ينياگر چ

ن هشرردار يرر بررود( ا يآن چش  زخ  م

بر سرعت نفوذ چشرر   يديدادن و تأک

 .و به وجود آمدن آن است

جابر بررن عبررد  گران ازيد بنار و

اند که رسو  اهلل عنهما آورده يرض اهلل

»أكثننر مَنن  يكننوت منن   فرمود: اهلل

 «أمتي بعنند قانناء اهلل وقنندري بننالعي 
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کرره در امررت مررن برره  ين مرگيشتري)ب

د، بعد از قضا و قدر اهلل، با يآيوجود م

]حسنه الحاْظ اب  چش  زخ  است(. 

 .حجر وصححه األلباني[

-يم از آن تعجب ماز مرد يبعض

ن امر واقع ياست که ا  يکنند و در حال

ار يکنند، چرره بسرر ي  ميرا تصد يشدن

مررا   يانررد کرره اهلل تعررالبوده يانسانها

از  يبه آنها داده است و شخصرر  ياديز

مردم به آن توجه کرده است و به ما  

او آفت و خسارت وارد شده اسررت و 



 چشم زخم خوردن //18

 

ن رفته اسررت. از مررردم يآن از ب يتمام

وجررود  يکسرران –صاً زنرران مخصو –

و جمررا   ييبررايز يرريدارنررد کرره دارا 

به آنها توجه نمرروده  يهستند و شخص

 يضرر ياند و برره مرو چش  زخ  خورده

ن ياند. برره همرر ا مانند آن گرفتار شدهي

ها به حررا  ضياز آن مر ياري  بسيدل

انررد و  نشرر ان درد و خود رها شررده

شناسررند و يآنهررا نمرر  يرا برا  يدرمان

آنرران  يآنهررا برررا  يطبرر  يهررا يرر تحل

برره دنبررا  نرردارد و ماننررد آن  يسالمت
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هررا و وخودر ياست کرره برررا  ياتفاقات

 .ديآيش مي  هامانند آن

كننه  يبا مننردشريح  يماجرا  نكته* 

  زديچشم زخم م

گفترره  حافا ابن حجر رحمرره اهلل

طريرر  محمررد بررن از : طبررري اسررت

 يآورده است که گفت: »مرررد سيرين

زد، يخرر  مرر ار چشرر  زيبود کرره بسرر 

ح بود و از يشر يد که برا يرا د يقاطر

 يح از کررار ويآن تعجررب کرررد، شررر

-يد، بلند نمنياگر بنشد و گفت: يترس
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« آن مرد ش کنيشود تا آن که تو بلند

ا.. از آن سال  ماندمأُفا  …أُف گفت:

ح در سخنش: تا تو بلنررد کرررده يو شر

ن بررود کرره تررا اهلل يرر ، منظورش ا يشو

 .دارداو را بر ا  يتعال
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در حفننظ ماننندن از  امبر ينن ت پيهدا

 چشم زخم و درمان آن

از آنها  بر طرف كردن آن قبننم از * 

 وسننننننت آن يبننننننه وقننننننو  پ

  باشديم

اسررت کرره از  يو آن شام  امور

 :آنها

محافظت نمودن بررر دعاهررا و   

 1است که صبح و شام ياوراد و اذکار

 
زمان آن بعد از نماز صبح قب  از   - 1

طلوع آفتاب و بعد از نماز عصر قب  از 
= 
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وجررود دارد کرره  ي، نصرر شرروديگفته م

او را  ي: اهلل تعررالديرر که آنهررا بگو يکس

دارد و يکند و او را در امان ميحفا م

باشررند و از آنهررا: فاتحرره ياد ميآنها ز

ن يو معرروذت ية ال رسرر يرر ال ترراب، آ

= 
 
غروب آفتاب است و اگر فراموش شد،  

ن مم ن است و ي بعد از آن دو زمان ن

يد توانيآنها م يتن از تمامافياطالع  يبرا

ارات شت به کتاب  ناهگاه مسلمان چاپ ان

 د.)مترج ( ين رجوع کن ي حرم
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أعوذ ب لمررات اهلل ن »يهستند و همچن

 ي« )برره تمررامالتامات من شر ما خل 

برررم از شررر  آنچرره ي ناه م 1سخنان اهلل

 .و مانند آن ،ده است( ]سه بار[يآفر

که در احوا  مردم بنگرررد،  يکس

ند يبيابد و مييدر آن م ياخال  بنرگ

در  يشررود. حترر يکه به آن توجرره نمرر 

 يازيرر ن ،کودکان و خردساالن کوچک

 
را   ين يخواهد چيم يوقت ياهلل تعال - 1

د: بشو و آن امر يگويخل  کند، فقط م

 شود.)مترج ( يجاد ميا
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وجررود  هرران دعاها و  نرراه بررردنيبه ا 

ح ي( در صرررحيي)بخرررارا يدارد، بخار

اهلل عنهمررا  يخود از ابن عبرراس رضرر 

حسن و  يبرا  امبريآورده است که  

[ ياهلل عنهما ]به اهلل تعررال ين رضيحس

»أعيننذككا : فرمرروديبرررد و مرر ي ناه م

بكلكات اهلل التامننة، منن  كننم شنني ان 

 »، ويقررو :«وهامَّة، وم  كم عي  المَّة

كان يعوِّر بهكننا  –إبراهيم  –إن أباككا 

)شما دو نفر را به  «إسكاعيم وإسحاق

دهرر  از هررر يسخنان اهلل  ناه م يتمام



 25//چشم زخم خوردن

 

ه و از هر چشرر  ر گنندونطان و جايش

  يابراه –فرمود:  در شما يو م يزخم

  و اسحاق را ]به يتوسط آن اسماع –

 داد(.ي[  ناه مياهلل تعال

: از حفا شدن از چش  زخرر   

از چش  زخ  وجود دارد  يترس يوقت

حررافا البغرروي ، ها نگاه نشودي يبه ن

ت ي»روا : « گفته استشرح السنةدر »

 يودکشده است که عرمان بن عفان کرر 

د و گفت: بر زنخدان او خا  يبا را ديز

 . د تا چش  زخ  نخورد«ياه بگراريس
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از حفا شدن در برابر چشرر    

اگررر  :زخرر  قبرر  از واقررع شرردن آن

ب يرر د که عجيد يدر و ينيشخص چ

د و آن يرر او طلب برکررت نما يبود، برا 

بررارا اهلل د: »يرر ن گونه است که بگويا 

او برکررت  ي« )اهلل در آن برررا لک فيرره

اللهرر  بررارا » د:يرر ا بگويرر رار دهد( ق

برکت قرار بده( و  يا اهلل بر وي« )عليه

و  يدر ح مررت اهلل البررار .ماننررد آن

 ين است که به اذن او تعرراليرش ا يتقد

  آن سررخن يرر شررود و دليضرر دفع م
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»عالم يقتم : ه استکه فرمود امبري 

أحنندكم أخننايا إرا رأد أحنندكم منن  

 «ةأخيه مننا يعجبننه ْلينند  لننه بالبركنن 

از شررما برررادرش را  ي رر يچه  ي)برا 

از شما در برادرش  يکشد؟ اگر کسيم

-يد که او را برره تعجررب مرر يد ينيچ

برکررت کنررد(.  ياو دعا يانداخت، برا 

 .]رواي اإلمام مال  واب  ماجه[

 دمشقي رحمه اهللير حافا ابن کر

ان گفترره ينيشرر ياز   ي رر ي: »گفته است

ا مررا  ياز حا   ينيچ ياست: اگر کس
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ا فرزندش او را به تعجررب انررداخت، ي

 مررا شرراء اهلل ال قرروا  ال برراهللد: يرر بگو

ست ين ي)آنچه اهلل خواسته است و قوت

 .مگر از جانب اهلل(«

از امررر ن ي»ا : گفته است ابن کرير

: گرفترره شررده اسررت يگرام يهين آيا 

 وَلَوْال إِرْ دَخَلْتَ جَنَّتَنن َ قُلْننتَ مَننا

]الكهنن    بِنناهللِشَاءَ اهللُ ال قُننوَّاَ إِال 

 يوارد باغررت شررد ي)و چرا وقت [39

: آنچرره اهلل خواسررته اسررت و ينگفترر 
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. در 1ست مگر از جانررب اهلل(ين يقدرت

آمده است  امبرياز   يريدن باره حيا 

که أبو يعلي الموصلي در مسررند خررود 

 .ان داشته است«يآن را ب

  ي  رر ي ر از ي  : در آنچه ابن کر ي گو ي م 

د تأمرر   يرر سررت، با ان نق  کرده ا ي ن ي ش ي از   

از حررا     ي ن يرر نمود و هرگرراه شررخص چ 

 
ه وجود ين آيکه حو  ا ياتيدر آ - 1

که خودش را  يشخص يدارد، ماجرا

ان شده ي ، بزنديچش  زخ  م

 است.)مترج ( 
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ا فرزنرردش او را برره  ي ا مالش و ي خودش 

،  د يرر تعجررب انررداخت، آن عبررارت را بگو 

از    ي ن يرر چ   ي  آ چگونه خواهد بود وقترر 

او    ي گررر ي ا ما  و فرزنررد د ي  ي گر ي حا  د 

سررت کرره آن  ي ن  ي را به تعجب اندازد، ش  

اد  يرر   ي تر است که اهلل تعال سته ي تر و شا ي اول 

برکررت صررورت   ي او دعررا  ي برررا  شود و 

 : ما شاء اهلل.. بارا اهلل. رد ي گ 

 يکرره از خررودش برررا  يبر کسرر 

ترسررد، يگران ميچش  زخ  زدن به د

واجب است تا برره اهلل  نرراه ببرررد و از 
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شررود، يمرر  يجررار يآنچرره توسررط و

اد اهلل يرر ن صورت که ياجتناب کند، بد

مررردم  ياد کند و از او برررا يرا ز يتعال

برره آنچرره کرره اهلل  د ويطلب برکت نما

برره آنهررا داده اسررت، حسررادت  يتعال

به آنها حسادت کنررد  يرا وقتي، زن ند

ن است که به  روردگررارش يش ا يمعنا

 ييان ررارين زياعتراض کرده است و ا 

د موجررب يرر ن امر بايو ا  ،آش ار است

جاد شدن وحشت، انرردوه و غرر  در يا 

 .قلبش شود
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از آنچه باعث درمرران چشرر    

الرقيررة  آن اسررت،زخ  بعررد از وقرروع 

 يامر :باشدي( مي)قرآن درمانالشرعية

 رراا در آن وجررود  نِيد يها يکه دل

دارد و در قرآن و سنت آمررده اسررت، 

 و ، آيررة ال رسرريمر : فاتحه ال ترراب

ث ين است در حدين چنيو ا  معوذتين.

آمده اسررت و  امبريکه از   يحيصح

 امبريرر   يبرا   يجبرئ يهيآن رق

رقي ، م  كم شيء »باسم اهلل أ است:

يؤري ، م  شر كم نفس وعي  حاسد 
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)به نام  «اهلل يشفي ، باسم اهلل أرقي 

آنچه  يده ، از تمامير مياهلل تو را تعو

دهررد و از شررر  هررر يتررو را آزار مرر 

اهلل تررو را  ،يو چش  حسررود يشخص

-ير مرر يشفا دهد، به نام اهلل تو را تعو

خررود  يو مانند آن کرره در جررا ،ده (

 .ه استآش ار شد

گفترره  ابن قرري  رحمرره اهلل عالمه

ن دعاهررا و  نرراه يرر کرره ا  ي»کس: است

منفعررت  يبردنها را انجام دهد، انرردازه

از داشررتن برره آن را يرر آن را و شدت ن
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دن چش  يرا[ آنها از رسيشناسد، ]زيم

آورنررد و يزخ ، ممانعت به وجررود مرر 

فررع دآن را  اشرفتنيبعد از انجررام  ررر

مرران يدرت ا ن بر حسب قيکنند و ا يم

ن قرروت يآن اسررت و همچنرر  يندهيگو

نفآ و آماده شدنش، و قدرت توکرر  

آنها سالح هستند ، و ثابت بودن قلبش

بسته به استفاده کننده از  يو هر سالح

 «.داردآن 

ن اسررت: ياز درمان چش  زخ  ا 

گران برره آن يکه مالک و ابن ماجه و د
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أبي أُمامة بن سه  بن  اند ازاشاره کرده

عامر بررن رده است که گفت: آو حني ،

يعنرري  –سه  بن حني  از کنار ربيعة 

عبررور کرررد در   –ث يحررد ي در راو

نمررود و گفررت: يکه او غس  مرر  يحال

ام و دهيرر قس  به اهلل مانند امررروز را ند

 يمنظورش شاداب – ديچ  وست سفيه

 وسررت و صرراف بررودن آن برره ماننررد 

شود و چشررمها او يکه داماد م يجوان

د بررر آن نررور يد و خورشرر انرر دهيرر را ند

 ر دهد بوديياندخته تا حالت آن را تغين
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د کرره توسررط آن ين ش يگفت: مدت –

ن افتاد، او را يدچار صرع شد و بر زم

بردند و به او گفترره شررد:  امبرينند  

: سه  دچار صرع شده اسررت، فرمررود

را برره آن  يا کسرر يرر )آ «تتهكون بننها»

عامر بن ربيعة، گفتند: . د؟(يکنيمته  م

»عالم يقتم أحنندكم أخننايا إرا : رمودف

أخيه ما يعجبه، َْلْيد   رأد أحدكم م 

از شررما  ي رر يچرره  ي)برا  «له بالبركة

از شما  يکشد؟ اگر کسيبرادرش را م

د کرره او را برره يرر د ينيدر برادرش چ
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 ياو دعررا يانررداخت، برررا يتعجب مرر 

او  يسپآ خواست تا برا ، برکت کند(

د کرره اورند و به عامر امر فرمررويب يآب

رد و او صرررورتش و دو يررر وضرررو بگ

دسررتش را تررا دو مرفرر  شسررت و 

ن[ دو زانو و داخرر  ازارش را ي]همچن

خررت[ و ي]و آب آن را در ظرف آب ر

خترره ي)سرره ( ريامر فرمود تررا بررر و

و امر او بررر »: گفته است . زهريشود

خته ين بود که ظرف آب از  شتش ريا 

ات آمررده يرر از روا  يشررود و در بعضرر 
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 يسررتاد و مشرر ليا اسررت: او)سرره ( 

 .«نداشت

ان درمان چشرر  يث بين حديدر ا 

ن شرر   يو آن بررد زخ  آمررده اسررت

بدن  يقسمتها ياست که آب شستشو

 يباشد و قسررمتيکه مربوط به وضو م

ش که با  وستش در ارتباط ياز لباسها

که به رانش  يباشد مخصوصاً قسمتيم

شود، از چش  زننررده گرفترره يم يمنته

شررخص چشرر   شود و از  شت سريم

 .شودخته يبر او ر خورده
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ح مسررل  ي  در صررحين دليبه هم

»وإرا فرمررود:  امبريآمده است که  

)و اگررر از شررما  «استغسلتم ْاغسننلوا

د( و ييرر طلررب غسرر  شررد، غسرر  نما

 ين است کرره اگررر شخصرر يآن ا  يمعنا

از  يا آب شسررتن قسررمتيرر آب وضررو 

ش خواسته شررد، آن را انجررام يلباسها

 .نشود يآن عصبان يدهد و برا 

حافا أبو ب ر بن العربرري رحمرره 

 ينررداري»اگر شخص د: گفته است اهلل

گرفت به  ين درمان اش اليت ا يفياز ک
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اش  : بگررو: اهلل و فرسررتادهييگوياو م

برره تجربرره  هستند و اين امر را عالمتر 

ايررن  ،دنِ چش يو با د رسانداثبات مي

 ولرري گرراهيشررود. ي  مرر يتصررد امررر

البترره رد و يرر گيراد مياز آن ا  يلسوفيف

ش، رد نمررودنکرره چنررين شخصرري 

 ييرا نررند او داروهرراي؛ زتر استبديهي

وجود دارد که بررا قرردرت خررود آن را 

دهررد يدهند و آن را انجام مرر يانجام م

 .از آن ندارد« يکه درک يدر حال

گفترره  ابن قرري  رحمرره اهلل هعالم
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ن گونه ]درمرران نمررودن[ برره ي»ا  :است

 ي، سررودکنررديکه آن را ان ار م يکس

کرره آن را  ين کسرر يرساند و همچنينم

کرره  ين کسرر يکند و همچنرر يمسخره م

ا آن کرره برردون يرر در آن دارد و  يش 

 .دهد«مياعتقاد آن را انجام 

که در قب  آمررد، حديث سه  در 

اگر  :ده وجود دارد، از آنهايفا يدتعدا 

د آب يرر چش  زننررده شررناخته شررد، با

 يريخود را بدهد و آن تعو يشستشو

ن[ است و چشرر  ي]و قاب  قبو  دنافع 
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ن برره يرر   تعجررب کررردن نيزدن از طر

حسادت  يد و فقط از رويآيوجود م

کرره  يتوسررط شخصرر  يست و گرراهين

دهررد و يدوستدار انسان اسررت رم مرر 

که  يصالح و کس يتوسط شخص يگاه

آن  يد برررا يرر شررود بايدچار تعجب م

که از آن تعجررب کرررده اسررت،  ينيچ

 يريرر د و آن تعويرر برکررت نما يدعررا

 .است ي[ از طرف وي]شرع

  هشدارها

 يدن گرراهچش  زخرر  ز * أول 
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 يدهررد و گرراهيرم مرر  يتوسط انسان

است که  يري  آن حديتوسط جن و دل

( و مسررل  آن را از ام يي)بخارا يبخار

انررد: ت کردهيروا  امبريسلمه همسر  

اش در خانررهعليه الصررالا والسررالم  او

 1د که در صورتش سررفعةيرا د ينيکن

ن معنررا کرره در يرر برره ا  –داشت وجود 

 -جاد شده بود ير رنگ ا ييصورتش تغ

 
 ينه است و آن وقتيريآن ش يفارس - 1

از رنگ  وست عوض   ياست که قسمت

 شود.)مترج ( يم
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»اسررترقوا لهررا، فرر ن بهررا  فرمود: او

د کرره او يرر ه بخوانيرق يو ي)برا  «نظرا

بغرروي حررافا . چش  خررورده اسررت(

»منظررور از : گفترره اسررت رحمرره اهلل

د: يگوي« چش  زخ  است و مالنظرا»

باشد ياز طرف جن م يآن چش  زخم

ها از جن يچشمها: و گفته شده است

 .تر هستند«نه فرو روندهيسر ن

انسرران  يسررت کرره وقترر ين يش 

آورد کرره آنهررا را يش را در مرر يلباسها

حاجررت  يا هنگام قضايعوض کند و 
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-يو مانند آن، باعث چش  خوردن م

از  امبريرر    يرر ن دليشررود و برره همرر 

بر حرر داشته اسررت و آن  چش  زدن

 رد،يرر گيصورت م ياد اهلل تعاليتوسط 

کند کرره امررام يآن را روشن م يريحد

گرررران آن را يو د يرمرررراحمررد و تِ

فرمرروده  امبريرر اند کرره  ت کردهيروا 

»سررتر مررا بررين أعررين الجررن : اسررت

وعورات بنرري آدم  ذا دخرر  أحررده  

رواية:  ذا وضع أحده  وفي  –الخالء 

که  يا ) رده «أن يقو : بس  اهلل –ثوبه 
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 يهرراهررا و عررورتجن ين چشمهايب

کرره  يان آدم وجود دارد، هنگامفرزند

 يترر يو در روا  –روند يم ييبه دستشو

ن است کرره يا  –آورد يلباسش را در م

 د: به نام اهلل(.يبگو

کرره  يسته است کسرر يشا  دوم* 

مسررتعد چشرر  خرروردن اسررت، از آن 

 يبرحرر باشد، تا چشرر  زخرر  برره و

اسررت کرره  ينرسد، منظور مانند حررالت

-يمخود را آش ار  يهاييبايزنان ز

دخترانشان را به  يهاييبايا زيکنند و 



 47//چشم زخم خوردن

 

کننررد و يح آشرر ار مرر يفضرر  يشرر ل

هررا و ها و جشنمخصوصا در مناسبت

و شواهد بر آن داللررت دارد  ،مانند آن

. ده شده استيو عواقب دردناا آن د

 :ديگوين باره شاعر ميدر ا 

 مرررا کررران أحررروا ذا ال مرررا 

 

  

  لررري عيرررب يوقيررره مرررن العرررين 

جررابر بررن  از  صحيح مسل در   

آمده است کرره گفررت: رسررو   عبد اهلل

 يبه آ  حنم اجررازه داد تررا برررا  اهلل

ه بخوانند و به اسررماء يرق يش[ ماري]ن
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»مررا لرري أر  : آ فرمرروديدختر عمرر 

سام بنرري أخرري ضررارعة، تصرريبه  جأ

 سررران  يهررا)مررن جسرر « الحاجررة؟

ن  کرره يرر بينم يبرادرم را جن در الغر

معنننا كننه   يبه ا]داشته باشند(  يازين

  اسننت و يآنها الغر و ضع يهاجسم

 جعفننر بنن  أبنني طالننبآنان ْرزندان 

چش  زخرر   ياو گفت: نه، ول، [هستند

 شررتابد، فرمررود:يآنرران مرر  يبرره سررو

، ه بخرروانا(يرر آنهررا رق ي)برا  «»ارقيه 

کردم  يه( را بر آنها جاريگفت: آن )رق
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ه يرر آنهررا رق ي)برررا  «»ارقيه  و فرمود:

 .بخوان(

 يز مررردم وقترر ا  يبعضرر  سوم * 

( ي)قرآن درمررانيشرررع يهيرر رق يبرا 

روند که ينم يکنند، به نند کسياقدام م

ارد و هدف و منهجش دح ياعتقاد صح

و برره ، سال  بوده و از اه  عل  اسررت

  به نررند جررادوگران و دعررا ين دليهم

 يهرردفها يرونررد کرره دارا يسان مينو

شررتر از يکرره ب يهسررتند، کسرران يدي ل

کنند، تا ي، فساد مآنچه که اصالح کنند
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از آنها به امررور حرررام  يکه بعض ييجا

-يشرا امر مرر آميخته با ا يا بدعت ي

از اهلل درخواسررت سررالمت از  –کنند 

که  يو واجب است کس –آنها را دارم 

ه دارد از آن برحرررر يرر درخواسررت رق

 .نديباشد و امر را روشن شده بب

 يه، شرررعيرر آن کرره رق يبرررا   

ود داشررته وجرر  ييهرراد شرطيباشد، با

 :باشد

رد يآن که با قرآن صورت گ أول 

 .ا از سنت  اا آمده باشديو 
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باشررد و  يبرره زبرران عربرر  دوم 

 .آن قاب  درا باشد يمعنا

ه ياعتقاد داشته باشد که رق سننوم 

ر اهلل يندارد، بل ه تقررد ياثر ييبه تنها

و  شررودياست که باعث شفا مرر  يتعال

د از يرر ن باياست، همچن يآن فقط سبب

 يا دعاهررايرر مرره يردن انداختن تمبه گ

 .کند يريحرام جلوگ

اجب بودن توک  بررر اهلل و  چهارم

ن يرر و ا  يو سررپردن امررور برره و يتعال

د از يرر باشررد و بايه اسباب ميهمراه ته
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کرره اسرراس و  ييهاتوهمات و وسوسه

د برحرررر باشررد و در يرر ندارد با ياصل

کرره از زبرران  ين سررخن اهلل تعرراليرر ا 

د يست، باآورده ا  عقوبيامبرش ي 

وَمَا أُغْنِي عَنننْكُمْ :  يم  انجام دهتأ

مِ َ اهللِ مِ ْ شننَيْءو إِنِ الْحُكْننمُ إِال هللِ 

عَلَيْننهِ تَوَكَّلْننتُ وَعَلَيْننهِ َْلْيَتَوَكَّننمِ 

 ي)ا  [67]يوسنننن    الْكُتَوَكِّلُننننونَ

دا و يک درب وارد نشررويرر  سران ا از 

د و يمختل  به آن وارد شو ياز دربها

-ياز نمرر ينياز اهلل ب يا ذرهمن شما را 
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اهلل است، فقط بر  يکن ، ح   فقط برا 

کن  و توک  کنندگان فقررط ياو توک  م

 کنند(.يبر او توک  م

د دانسته شود آنچه کرره ي نج : با

چش  زخرر  و حفررا  يدر قب  درباره

 ، يان داشررتيشدن از آن و درمان آن ب

رساند که آنچرره يسود م يفقط به کس

و آنچرره از طرررف  يعررالاز طرف اهلل ت

  يآمده اسررت را تصررد اشفرستاده

در آن دارد و  يکه شرر  ياما کس ،کند

ا در آن مردد است، منفعررت بررردن او ي
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 .شودي  مياز درمان ضع

کن  که يدرخواست م ياز اهلل تعال

و بررال و  يما و مسلمانان را از هر بررد

ما را به آنچرره  يفتنه حفا کند و تمام

شررود، يمرر  ين راضدوست دارد و از آ

صلي اهلل علرري نبينررا  . وديت فرمايهدا 

التررابعين.  صحبه و علي آله و محمد و

 سل  تسليمًا کريرًا. و


