 ‐ 60359ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺪون آنﮐﻪ زﯾﺎﻧ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ از »ﺗﻌﻮﯾﺬ« ﺧﻼص ﺷﻮد؟
ﺳﻮال

ﯾ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺰد ﭘﺪرم ﮐﺎر ﻣﮐﺮد ،او را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻨ را ﺑﻪ او داده و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد آن را در ﺟﯿﺒﺶ ﺑﺬارد ﺗﺎ از ﭼﺸﻢ زﺧﻢ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﮔﻪای آورده ﮐﻪ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه :ا ب ع
د و زﯾﺮ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه :اﻟﻪ اﻟﺤﺎﻣ و ﺗﻌﺪادی ﮐﻠﻤﮥ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم دﯾﺮ و ﻃﻠﺴﻢ و ﺧﻄﻮط درﻫﻢ .ﻣﺎ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ از اﯾﻦ ﺗﻌﻮﯾﺬ ﺧﻼص
ﺷﻮﯾﻢ ﭼﻮن ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ اﻣﺎ روش ﺻﺤﯿﺢ دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻃﻠﺴﻢ ﺑﺪون آنﮐﻪ زﯾﺎﻧ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺷﻮد را ﻧﻤداﻧﯿﻢ .از ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ،ﺣﻖ اﺳﺖ و راه در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از آن رﻗﯿﮥ ﺷﺮﻋ و دﻋﺎﻫﺎی
ﻧﺒﻮی اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻌﻮﯾﺬﻫﺎﯾ ﮐﻪ دﺟﺎﻻن و ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزﻫﺎ ﻣﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ و راهﻫﺎی در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از
آن ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎرۀ ) (20954و ) (11359را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ:
ﺣﻤﻞ ﺳﻨ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺬ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﯾﺎ ﺟﺎدو در ﺣﻢ آوﯾﺰان ﮐﺮدن ﺗﻤﯿﻤﻪ وارد اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻧﻬ ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺟﻬﻨ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﺮوﻫ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ آﻣﺪﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ ﻧﻪ
ﺗﻦ آﻧﺎن ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﯾ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﺮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل اﻟﻪ ،ﺑﺎ ﻧﻪ ﺗﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدی و ﺑﺎ ﯾ ﺑﯿﻌﺖ ﻧﺮدی؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻤﯿﻤﻪای
ﺑﺮ او ﺑﻮد ﭘﺲ او دﺳﺘﺶ را داﺧﻞ ﮐﺮد و آن را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ،آنﮔﺎه ﺑﺎ وی ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻤﯿﻤﻪای ﺑﻪ ﺧﻮد
آوﯾﺰان ﮐﻨﺪ ﺷﺮک ورزﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ) (۱۶۷۸۱و آﻟﺒﺎﻧ) اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ (۴۹۲ :آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۱۷۴۴۰از ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻤﯿﻤﻪای آوﯾﺰان ﮐﺮد ،ﭘﺲ اﻟﻪ ]ﮐﺎرش را[ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ ودﻋﻪ آوﯾﺰان ﮐﺮد ،اﻟﻪ ﺑﺮاﯾﺶ
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ﻧﺬارد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ارﻧﺎووط در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ودﻋﻪ :ﺳﻨﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ از درﯾﺎ ﺑﺮﻣدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺪف دﻓﻊ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ آوﯾﺰان ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻄﺎﺑ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﺗﻤﯿﻤﻪ ﻣﻬﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ آن را آوﯾﺰان ﻣﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ آﻓﺎت را
ﺑﺮﻣﮔﺮداﻧﺪ.
ﺑﻐﻮی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﺎﺋﻢ ﺟﻤﻊ ﺗﻤﯿﻤﻪ اﺳﺖ و آن ﻣﻬﺮهﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮب ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد آوﯾﺰان ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن ﺧﻮد از ﭼﺸﻢزﺧﻢ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺮع آن را ﺑﺎﻃﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد )اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻻﻋﺘﻘﺎدﯾﺔ.(۱۲۱ :
ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ از ﻣﯿﺎن اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﻤﮥ اﻧﻮاع ﺗﻤﺎﺋﻢ اﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ
) .(10543اﻣﺎ آنﭼﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻣﻌﻨ اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺧﺘﻼﻓ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺗﺮس اﯾﻦ ﻣرود ﮐﻪ ﺳﺤﺮ ﯾﺎ
ﯾﺎری ﺟﺴﺘﻦ از ﺟﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
روش رﻫﺎﯾ از ﺗﻤﯿﻤﻪ و ﺳﺤﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ رﯾﺴﻤﺎن آن ـ اﮔﺮ رﯾﺴﻤﺎن دارد ـ ﺑﺎز ﺷﻮد و اﺟﺰای آن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮد و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن ﯾﺎ ﻫﺮ روش دﯾﺮی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی
از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وارد ﻣﺷﺪ و اﯾﺸﺎن او را اﻣﯿﻦ ﻣداﻧﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮای او رﯾﺴﻤﺎﻧ ﮔﺮه زد و در
ﭼﺎه ﯾ از اﻧﺼﺎرﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﭼﻨﺪ روز ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد] .در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻬﺎ ـ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد[ ﭘﺲ دو ﻣﻼﺋﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت او آﻣﺪﻧﺪ .ﯾ ﻧﺰد ﺳﺮ اﯾﺸﺎن و ﯾ ﮐﻨﺎر ﭘﺎﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺑﻮد .ﯾ ﮔﻔﺖ :ﻣداﻧ ﺑﯿﻤﺎریاش ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻓﻼﻧ ﮐﻪ ﻧﺰد وی وارد ﻣﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ]رﯾﺴﻤﺎﻧ [ﮔﺮه زده و در ﭼﺎه ﻓﻼن
اﻧﺼﺎری اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﮐﺴ را ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﮔﺮه را ﺑﺮدارد آﺑﺶ را زرد ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .آنﮔﺎه ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ
ﻣﻌﻮذﺗﯿﻦ را ﺑﺮ وی ﻧﺎزل ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﻮ را ﺟﺎدو ﮐﺮده ،و ﺟﺎدو در ﻓﻼن ﭼﺎه اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻋﻠ ـ رﺿ اﻟﻪ
ﻋﻨﻪ ـ را ﺑﻪ آنﺟﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و دﯾﺪ ﮐﻪ آﺑﺶ زرد ﺷﺪه ،ﭘﺲ آن ﮔﺮه را ﺑﺮداﺷﺖ و آورد و اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮه ﺑﺎز ﺷﻮد و آﯾﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و
او آﯾﻪ را ﻣﺧﻮاﻧﺪ و آن را ﺑﺎز ﻣﮐﺮد و ﻫﺮ ﮔﺮﻫ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﺷﺪ اﺣﺴﺎس راﺣﺘ ﻣﮐﺮد ﺗﺎ آنﮐﻪ درﻣﺎن ﺷﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را
آﻟﺒﺎﻧ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (۶۱۵ /۶آورده و آن را ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ) (۴۶۰ /۴و ﻧﺴﺎﺋ (۱۷۲ /۲) و اﺣﻤﺪ ) (۳۶۷ /۴و ﻃﺒﺮاﻧ
ارﺟﺎع داده اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎه ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﺮ ﭼﻪ ﮐﺮده ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﻣﻘﺪاری ﻣﻮ را در ﺟﺎﯾ ﻗﺮار داده
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ﯾﺎ در ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﯾ ﻗﺮار داده ﯾﺎ ﻃﻮری دﯾﺮ ،اﮔﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ آن را در ﻓﻼن ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد و آﺗﺶ ﻣزﻧﺪ و
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮش از ﺑﯿﻦ ﻣرود و آنﭼﻪ ﺳﺎﺣﺮ ﻣﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﺷﻮد )ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی وﻣﻘﺎﻻت اﻟﺸﯿﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز.(۱۴۴ /۸ :
ﺧﻼص ﺷﺪن از ﺑﺮﮔﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرﺗﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎره ﮐﺮدن و ﺳﻮزاﻧﺪن آن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از آوﯾﺰان ﮐﺮدن ﺗﻤﯿﻤﻪ
و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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