 ‐ 20954ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ و راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﺮی و درﻣﺎن آن
ﺳﻮال

ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را زﯾﺎد ﻣﺑﯿﻨﻢ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧ از ﺳﻮﻻت و ﻓﺘﺎوای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ را ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﯿﺪاورﯾﻢ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.
از ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ اﻓﺘﺎء ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :وﻣﻦ ﺷﺮ ﺣﺎﺳﺪ إذا ﺣﺴﺪ .و
آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻧﻘﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﯾ ﺳﻮم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺷ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﺴﺎدت ﮐﺴ ﻗﺮار ﮐﺮده ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟ آﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ آب ﺷﺴﺘﺸﻮی
ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ زده ﺑﺮای ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺎ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ آب را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ آن ﺧﻮد را
ﺑﺸﻮﯾﺪ؟
ﻋﻠﻤﺎ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺘﻮا ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
 ...اﺻﻞ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ از ﺧﻮش آﻣﺪن ﺷﺨﺼ از ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﮐﺴ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﮔﯿﺮد ﺳﭙﺲ ﺧﺎﺻﯿﺘ ﺧﺒﯿﺚ از درون ﺷﺨﺺ آن
را دﻧﺒﺎل ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻧﺎه ﻣﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﺤﻤﺪ ﷺ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ از
ﺣﺴﻮد ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :وﻣﻦ ﺷﺮ ﺣﺎﺳﺪ إذا ﺣﺴﺪ )و از ﺷﺮ ﺣﺴﺪورز ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺣﺴﺪ ﻣورزد ]ﺑﻪ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه
ﺑﺒﺮ[( .ﻫﺮ ﭼﺸﻢ زﻧﻨﺪهای ﺣﺴﻮد اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﺣﺴﻮدی ﭼﺸﻢ ﻧﻤزﻧﺪ ،و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﺴﻮد اﻋﻢ از ﭼﺸﻢ زﻧﻨﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻨﺎه
ﺑﺮدن از او ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن از ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﻣزﻧﺪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از درون ﺷﺨﺺ
ﺣﺴﺪورز ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ او اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑدﻓﺎع ﺑﺎﺷﺪ
در وی اﺻﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﺪ و زﺧﻤاش ﻣﺳﺎزد و اﮔﺮ ﺑﻪ وی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ و راﻫ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ ﺗﯿﺮ
ﻧﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در وی اﺛﺮ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﺮﮔﺮدد) .از زاد اﻟﻤﻌﺎد ﺑﺎ ﺗﺼﺮف اﻧﺪک(
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از رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ اﺣﺎدﯾﺜ درﺑﺎرهی ﭼﺸﻢ زﺧﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ
رواﯾﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻣداد ﺗﺎ ]ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن[ از ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ،ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﯿﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ و اﺣﻤﺪ و ﺗﺮﻣﺬی از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺸﻢ ﺣﻖ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭼﯿﺰی از ﻗﺪر ﭘﯿﺸ ﺑﯿﺮد ،ﭼﺸﻢ از آن ﭘﯿﺸ ﻣﮔﺮﻓﺖ ،و اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ]ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪی ﺷﺨﺼ
ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ از ﺷﻤﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرده[ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ]و آب آن را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ[ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ آﻟﺒﺎﻧ در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ
) (۱۲۵۱آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۰۵۹از اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺟﻌﻔﺮ
دﭼﺎر ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﻣﺷﻮﻧﺪ؛ آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن رﻗﯿﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آری؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭼﯿﺰی از ﻗﺪر ﭘﯿﺸ ﮔﯿﺮد ،ﭼﺸﻢ از آن
ﭘﯿﺸ ﻣﮔﺮﻓﺖ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺑﻮداود از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ زده دﺳﺘﻮر ﻣدادﻧﺪ ﺗﺎ وﺿﻮ ﺑﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
آب وﺿﻮﯾﺶ ﮐﺴ را ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﻣﺷﺴﺘﻨﺪ .آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑداود آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۱۵۵۵۰و ﻣﺎﻟ (۱۸۱۱) و ﻧﺴﺎﺋ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ]از ﻣﺪﯾﻨﻪ[
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و او ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاﻫﺶ رﻓﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ اﻟﺨﺮار در ﺟﺤﻔﺔ رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ ﺳﻬﻞ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﺳﻔﯿﺪ و ﺧﻮش
ﻫﯿﻞ ﺑﻮد ،ﺣﻤﺎم ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﮐﻪ از ﺑﻨ ﻋﺪی ﺑﻦ ﮐﻌﺐ ﺑﻮد او را در ﺣﺎل ﺣﻤﺎم دﯾﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﭘﻮﺳﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﺪﯾﺪهام ﺣﺘ از دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه! ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﻬﻞ ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .او را ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﺑﺮدﻧﺪ.
ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﮐﺴ را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ ﺑﻪ او ﻧﺮﯾﺴﺖ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻋﺎﻣﺮ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮ وی ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ
و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮادرش را ﻣﮐﺸﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﺷﻮد وﻗﺘ از ﭼﯿﺰی ﺧﻮﺷﺖ ﻣآﯾﺪ دﻋﺎی ﺑﺮﮐﺖ ﮐﻨ؟ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮد را ﺑﺸﻮی ﭘﺲ ﺻﻮرت و دﺳﺘﺎن و آرﻧﺞﻫﺎ و ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﭘﺎﻫﺎ و داﺧﻞ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ و آﺑﺶ را در ﻇﺮﻓ
رﯾﺨﺖ و آن آب را ﺑﺮ ﺳﺮ و ﮐﻤﺮ و ﭘﺸﺖ او رﯾﺨﺘﻨﺪ ...ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺳﻬﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﮔﻮﯾ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﻠ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﻣﺸﺎة ) (۴۵۶۲ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ و اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣداﻧﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﻋﻤﻼ ﻣﻮﺟﻮد
و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﯾ ﺳﻮم ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﻣﺮدهاﻧﺪ درﺑﺎرهی ﺻﺤﺖ
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آن اﻃﻼع ﻧﺪارﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﻞ اﻷوﻃﺎر از ﺑﺰار ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺪﯾﺜ را از ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺖ ﻣﻦ ﭘﺲ از ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر اﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﻣﻣﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد را از ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ـ ﭼﻪ ﺟﻦ و ﭼﻪ اﻧﺲ ـ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ اﻟﻪ و
ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺳﻮی او و دﻋﺎﻫﺎی ﻧﺒﻮی و ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮرهﻫﺎی ﻓﻠﻖ و ﻧﺎس و ﻓﺎﺗﺤﻪ و آﯾﺖ اﻟﺮﺳ در اﻣﺎن ﺑﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
دﻋﺎﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻮذُ ﺑِﻠﻤﺎتِ اﻟﻪ اﻟﺘﱠﺎﻣﺎتِ ﻣﻦ ﺷَﺮ ِﻣﺎ ﺧَﻠَﻖ و اﻋﻮذُ ﺑِﻠﻤﺎتِ اﻟﻪ اﻟﺘﱠﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻏَﻀﺒِﻪ وﻋﻘَﺎﺑِﻪ وﻣﻦ ﺷَﺮ ِﻋﺒﺎدِه وﻣﻦ
ﻫﻤﺰاتِ اﻟﺸﱠﻴﺎﻃﻴﻦ وانْ ﻳﺤﻀﺮونِ )ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮم از ﺧﺸﻢ و ﻣﺠﺎزات او و از ﺷﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و از وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی
ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ و از اﯾﻨﻪ ﻧﺰدم ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ( و ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل :ﺣﺴﺒ اﻟﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ وﻫﻮ رب اﻟﻌﺮش اﻟﻌﻈﻴﻢ و
دﯾﺮ دﻋﺎﻫﺎی ﺷﺮﻋ.
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴ ﺷ ﮐﺮد ،ﺑﻪ او )ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ زده اﺳﺖ( دﺳﺘﻮر
ﻣدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺮادرش ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻇﺮﻓ از آب ﺑﺮاﯾﺶ ﻣآورﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ دو دﺳﺖ ﺧﻮد را در آن
ﻣﮐﻨﺪ و آب در دﻫﺎن ﻣزﻧﺪ و در ﻇﺮف ﻣرﯾﺰد ،ﺳﭙﺲ ﺻﻮرت ﺧﻮد را در ﻇﺮف ﻣﺷﻮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را در
ﻇﺮف ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮ زاﻧﻮی راﺳﺖ ﺧﻮد آب ﻣرﯾﺰد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آب در ﻇﺮف ﺑﺮﯾﺰد ،ﺳﭙﺲ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻇﺮف
ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮ زاﻧﻮی ﭼﭗ ﺧﻮد آب ﻣرﯾﺰد و ﺳﭙﺲ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ )ﻣﺜﻼ ازار ﯾﺎ ﺷﻠﻮار( ﺧﻮد را ﻣﺷﻮﯾﺪ و ]آب آن را در ﻇﺮف
ﻣرﯾﺰد[ آﻧﺎه آب آن را ﯾ ﺑﺎره از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺮ روی ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرده ﻣرﯾﺰﻧﺪ و ﺑﻪ اذن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻔﺎ ﻣﯾﺎﺑﺪ.
ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤ و ﻓﺘﻮا ).(۱۸۶ /۱
از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
آﯾﺎ اﻧﺴﺎن دﭼﺎر ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﻣﺷﻮد؟ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﺗﺮس از ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺗﻮﮐﻞ ﻧﯿﺴﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ درﺑﺎرهی ﭼﺸﻢ زﺧﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد و از ﻧﻈﺮ ﺷﺮع و ﺣﺲ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وان ﻳﺎد
اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻛﻔَﺮوا ﻟَﻴﺰﻟﻘُﻮﻧَﻚَ ﺑِﺎﺑﺼﺎرِﻫﻢ] ﻗﻠﻢ) [۵۱ /و آﻧﺎن ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮ را ﭼﺸﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ( اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و دﯾﺮان
در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﯾﻌﻨ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻧﺎهﻫﺎﯾﺸﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﭼﺸﻢ ﺣﻖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﭼﯿﺰی از ﻗﺪر ﺳﺒﻘﺖ ﺑﯿﺮد ،ﭼﺸﻢ از آن ﭘﯿﺸ ﻣﮔﺮﻓﺖ ،و اﮔﺮ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ]ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ
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ﺧﻮرده[ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آﻧﭽﻪ ﻧﺴﺎﺋ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ درﺑﺎرهی داﺳﺘﺎن ﭼﺸﻢ ﺧﻮردن ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﯿﻒ
از ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ...
در واﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ را ﻣﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد و ﻧﻤﺗﻮان اﻧﺎرش ﻧﻤﻮد.
در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ،ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روشﻫﺎی ﺷﺮﻋ ﻣﺪاوا ﻧﻤﻮد:
 ‐۱ﺧﻮاﻧﺪن ]ﻗﺮآن ﯾﺎ دﻋﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد[ رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :رﻗﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ ﺑﺮای ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﯾﺎ ﺗﺐ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۰۵۷و اﺑﻮداود ) (۳۸۸۴و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ،ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﭼﻨﯿﻦ رﻗﯿﻪ ﻣﺧﻮاﻧﺪ :ﺑِﺴﻢ اﻟﻪ ارﻗﻴﻚَ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷَء ﻳﻮذِﻳﻚَ ،ﻣﻦ ﺷَﺮِ
ﻛﻞ ﻧَﻔْﺲٍ او ﻋﻴﻦ او ﺣﺎﺳﺪٍ ،اﻟﻪ ﻳﺸْﻔﻴﻚَ ﺑِﺴﻢ اﻟﻪ ارﻗﻴﻚَ )ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻪ ﺗﻮ را ﻣﺪاوا ﻣﮐﻨﻢ ]و ﻣﺼﻮن ﻣدارم[ از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮ را آزار
ﻣدﻫﺪ ،و از ﻫﺮ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﺣﺴﻮد ،اﻟﻪ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﻟﻪ ﺗﻮ را ﻣﺪاوا ﻣﮐﻨﻢ(.
 ‐۲ﺷﺴﺘﻦ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ زده و رﯾﺨﺘﻦ آب ﺷﺴﺘﺸﻮی او ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎر ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ در ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﯿﻌﻪ
دﺳﺘﻮر داد.
اﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪﻓﻮع ﯾﺎ ادرار ﺷﺨﺺ ﻫﯿﭻ اﺻﻠ در ﺷﺮع ﻧﺪارد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺛﺎر او ،ﺑﻠﻪ آﻧﭽﻪ وارد ﺷﺪه ﺷﺴﺘﻦ اﻋﻀﺎی
ﺑﺪن و داﺧﻞ ﻟﺒﺎس اوﺳﺖ .واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
اﻣﺎ در اﻣﺎن داﺷﺘﻦ ﺧﻮد از ﭼﺸﻢ و ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮدن ﻫﯿﭻ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و ﻣﻨﺎﻓﺎﺗ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﺪارد ﺑﻠﻪ ﻋﯿﻦ ﺗﻮﮐﻞ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻮﮐﻞ
ﯾﻌﻨ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻟﻪ ـ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ـ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺒﺎﺑ ﮐﻪ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ،و رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ
ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺎ اﯾﻦ دﻋﺎ در ﭘﻨﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣداد :اﻋﻴﺬُﻛﻤﺎ ﺑِﻠﻤﺎتِ اﻟﻪ اﻟﺘﱠﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷَﻴﻄَﺎنٍ وﻫﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﻦ
ﻣﺔ) ﺷﻤﺎ را از ﻫﺮ ﺷﯿﻄﺎن و ﺣﯿﻮان ﻣﻮذی و از ﻫﺮ ﭼﺸﻢ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﮐﺎﻣﻞ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه ﻣدﻫﻢ( ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۰۶۰و
اﺑﻮداود ) (۴۷۳۷و ﻣﻓﺮﻣﻮد :اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را اﯾﻨﻮﻧﻪ در ﭘﻨﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣداد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۳۳۷۱
ﻓﺘﺎوای ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ).(۱۱۸‐۱۱۷ /۲
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎره ) (۷۱۹۰و ).(۱۱۳۵۹
و اﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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