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آفة العيف وطرؽ الوقاية والعالج
ممخص الخطبة

ٔ -أدلة حقيقة العيف مف الكتاب والسنة -ٕ .موضوع اإلصابة بالعيف بيف اإلفراط والتفريط-ٖ .

الفرؽ بيف العيف والحسد -ٗ .ذكر اهلل والقرآف الكريـ حصناف حصيناف مف العيف -٘ .التبريؾ يبعد

المرء عف حسد إخوانو -ٙ .اغتساؿ العائف وعالج العيف -ٚ .التطير والتشاؤـ -ٛ .المصائب
سببيا الذنوب والمعاصي.

-------------------------

الخطبة األولى

َِّ
آم ُنوا
فأما بعد :فأوصي نفسي واياكـ ػ معاشر المسمميف ػ بتقوى اهلل امتثاال لقولو تعالىَ :يا أَيُّيَا الذ َ
يف َ
َِّ
َّ
َّ
اتَّقُوا المَّو وْلتَْنظُر َن ْفس ما قَ َّدم ْ ِ ٍ
يف
وف [الحشرَ ،]ٔٛ :يا أَيُّيَا الذ َ
ير بِ َما تَ ْع َممُ َ
ت ل َغد َواتَّقُوا الم َو ِإ َّف الم َو َخبِ ٌ
ََ ْ ٌ َ َ
ِ
وب ُك ْـ َو َم ْف ُي ِط ْع المَّ َو َوَر ُسوَلوُ َف َق ْد َف َاز
آم ُنوا اتَّقُوا المَّ َو َوقُولُوا َق ْو ً
ال َسِد ً
صِم ْح لَ ُك ْـ أ ْ
َع َمالَ ُك ْـ َوَي ْغف ْر َل ُك ْـ ُذنُ َ
يدا ُي ْ
َ
ِ
يما [األحزاب.]ٚٔ-ٚٓ :
َف ْوًاز َعظ ً
أييا المسمموف ،وحديث اليوـ امتداد لمحديث السابؽ عف اآلفات والعمؿ التي تصيب بعض بني
اإلنساف ،وكيؼ يحفظ اهلل منيا.

حديث اليوـ عف آفة تستنزؿ الفارس عف فرسو ،وكما قاؿ النبي (( :تورد الرجؿ القبر ،وتدخؿ الجمؿ

القدر)) رواه أبو نعيـ في الحمية وحسنو األلباني في صحيح الجامع (ٖٕٓٗ) .إنيا العيف ،والنبي

حؽ ،ولو كاف شيء سابؽ القدر لسبقتو العيف ،واذا استغسمتـ فاغتسموا)) رواه مسمـ
يقوؿ(( :العيف ّ
في صحيحو.

جاءت اإلشارة إلى العيف في القرآف الكريـ عمى لساف يعقوب عميو السالـ حيف خاؼ عمى أبنائو
ٍ ِ
ِ
ِ
احٍد و ْاد ُخمُوا ِم ْف أ َْبو ٍ
ُغنِي َعن ُك ْـ ِم ْف المَّ ِو ِم ْف َش ْي ٍء ِإ ْف
اب ُمتَفَ ِّرقَ ٍة َو َما أ ْ
َ
فقاؿَ :يا َبني ال تَ ْد ُخمُوا م ْف َباب َو َ
َّ
ِ
وف [يوسؼ.]ٙٚ :
اْل ُح ْك ُـ ِإال ِلمَّ ِو َعَم ْي ِو تَ َو َّكْم ُ
ت َو َعَم ْيو َفْم َيتََو َّك ْؿ اْل ُمتََو ِّكمُ َ
وىكذا يفعؿ المؤمنوف باألسباب ،ويبقى التو ّكؿ عمى اهلل مالذا آمنا ومعتقدا صادقا ،يأخذوف بالحيطة
ُغنِي َعن ُك ْـ ِم ْف المَّ ِو ِم ْف َش ْي ٍء.
والحذر ،ويؤمنوف بالقضاء والقدر ،ويثقوف بقدرة الواحد األحدَ ،و َما أ ْ
وجاء في القرآف أيضا إخبار مف اهلل إلى رسولو عف حسد الكافريف لو ومحاولة إنفاذه بأبصارىـَ :وِا ْف
ِ
ي َك ُ َِّ
ِّ
وف [القمـ .]٘ٔ :قاؿ ابف
يف َكفَ ُروا لَ ُي ْزلِقُ َ
وف ِإَّنوُ لَ َم ْج ُن ٌ
َ
ص ِارِى ْـ لَ َّما َسم ُعوا الذ ْك َر َوَيقُولُ َ
اد الذ َ
ون َؾ بِأ َْب َ

ؾ أي :يعينونؾ بأبصارىـ ،بمعنى يحسدونؾ .قاؿ ابف كثير في
ون َ
عباس ومجاىد وغيرىماَ :ل ُي ْزِلقُ َ
تفسيره (" :)ٕٕٚ/ٛوفي ىذه اآلية دليؿ عمى أف العيف إصابتيا وتأثيرىا حؽ بأمر اهلل عز وجؿ كما
وردت بذلؾ األحاديث المروية مف طرؽ متعددة كثيرة".
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الجف كما تصيب مف
إخوة اإليماف ،وينبغي أف يعمـ أف العيف ّ
إنسية وجنية ،بمعنى أنيا تصيب مف ّ
اإلنس ،فعف أـ سممة رضي اهلل عنيا أف رسوؿ اهلل قاؿ لجارية في بيتيا رأى في وجييا سفعة(( :بيا
نظرة ،استرؽ ليا)) رواه البخاري ومسمـ .والسفعة عالمة مف الشيطاف ،وقيؿ :ضربة واحدة منو.
أسنة
والمعنى كما جاء في شرح السنة (ٕٔ :)ٖٔٙ/بيا عيف أصابتيا نظرة مف الجف أنفذ مف ّ

الرماح؛ وليذا كاف يتعوذ مف الجاف ومف عيف اإلنساف ،حتى إذا نزلت المعوذتاف أخذ بيما وترؾ ما
سوى ذلؾ .أخرجو الترمذي وحسنو.

عباد اهلل ،ومع ثبوت العيف وأثرىا بإذف اهلل حتى قاؿ عميو الصالة والسالـ(( :أكثر مف يموت مف
أمتي بعد قضاء اهلل وقدره بالعيف)) رواه البخاري في التاريخ وحسنو األلباني في صحيح الجامع

( )ٕٔٔٚفال ينبغي اإلفراط وال التفريط بشأنيا ،وكما ال يسوغ إنكارىا فال يسوغ اإلسراؼ بشأنيا
ونسبة كؿ شيء إلييا.

يرد ابف القيـ رحمو اهلل عمى المنكريف ألثر العيف بقولو في زاد المعاد
وفوؽ ما مضى مف األدلة ّ
(ٗ" :)ٔٙ٘/فأبطمت طائفة ممف ق ّؿ نصيبيـ مف السمع والعقؿ أمر العيف وقالوا :إنما ذلؾ أوىاـ ال
حقيقة ليا ،وىؤالء مف أجيؿ الناس بالسمع والعقؿ ،ومف أغمظيـ حجابا ،وأكثفيـ طباعا ،وأبعدىـ

معرفة عف األرواح والنفوس وصفاتيا وأفعاليا وتأثيراتيا ،وعقالء األمـ عمى اختالؼ ممميـ ونحميـ ال

تدفع أمر العيف وال تنكره ،واف اختمفوا في سببو وجية تأثير العيف".

أما المسرفوف بأمر العيف فتطاردىـ األوىاـ ويحاصرىـ القمؽ ويضعؼ عندىـ اليقيف ويختؿ ميزاف

التوكؿ ،أولئؾ يعظموف البسيط ،وينسبوف ك ّؿ إخفاؽ أو فشؿ إلى العيف واف لـ يكف بيـ عيف ،وربما
ألف نسبة
فأمرضيـ وما بيـ مرض ،وأقعدىـ عف العمؿ وما بيـ عمّة ،ذلكـ ّ
استدرجيـ الشيطاف َ
وتحمؿ لوـ اآلخريف.
العجز والكسؿ إلى اآلخريف أسيؿ مف االعتراؼ بو
ّ
وبيف ىؤالء الجفاة والغالة تقؼ طائفة مف الناس موقفا وسطا ،تؤمف بالعيف وتصدؽ بآثارىا نقال

وعقال ،وال تغالي فتنسب كؿ شيء إلييا ،تتقي العيف قبؿ وقوعيا ،وتفعؿ األسباب المأذوف بيا شرعا

بعد وقوعيا.

أييا المسمموف ،واذا كاف ىذا كمو يقاؿ لممعي ،فيقاؿ لمعائف :ات ِ
تضر أحدا مف إخوانؾ
ؽ اهلل ،وال ّ
المسمميف ،واّياؾ والحسد فإنو منفذ لمعيف ،فكؿ عائف حاسد ،وليس ك ّؿ حاسد عائنا ،ولما كاف الحاسد
أعـ مف العائف كما في قولو تعالى :و ِمف َش ِّر ح ِ
اسٍد ِإ َذا َح َس َد [الفمؽ ،]٘ :والعائف ربما فاتتو نفسو
َ
َ ْ
ّ
أحيانا فوقعت منو العيف واف لـ يردىا ،وقد يكوف العائف صالحا ،وربما أصاب أقرب الناس إليو واف
لـ يقصد مف والد أو ولد ،ولذا يوصى المسمـ عموما والعائف خصوصا بذكر اهلل والتبريؾ حينما

يعجبو شيء ،وتمؾ وصية مف وصايا الحبيب المصطفى يأمرنا بيا حيف يقوؿ(( :إذا رأى أحدكـ مف

نفسو أو مالو أو مف أخيو ما يعجبو فميدع لو بالبركة ،فإف العيف حؽ)) رواه أبو يعمى والطبراني في
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الكبير والحاكـ في مستدركو وىو في صحيح الجامع (ٔ.)ٕٕٔ/

إف النفوس المؤمنة ال يفارقيا الذكر ،وال ترضى لآلخريف بالضر ،ويصاحبيا الدعاء والتبريؾ
اء المَّوُ ال قُ َّوةَ ِإالَّ بِالمَّ ِو [الكيؼ.]ٖٜ :
ت َجَّنتَ َ
ؾ ُقْم َ
والشكرَ ،وَل ْوال ِإ ْذ َد َخْم َ
ت َما َش َ
عمى أف المسمـ نفسو ينبغي أف يحتاط لنفسو ،ويدفع غوائؿ الشر عنو ما استطاع ،واذا كانت العيف

سيما تخرج مف نفس الحاسد أو العائف نحو المحسود والمعيف فيي تصيب تارة وتخطئ تارة ،فإف

شاكي السالح ال منفذ فيو لمسياـ
صادفتو مكشوفا ال وقاية عميو أثرت فيو وال بد ،واف صادفتو حذ ار
َ
لـ تؤثر فيو ،كذا قاؿ العارفوف.

فإف قمت :وكيؼ أتقي العيف؟ وما أعظـ سالح ألوذ بو؟

أجبت بأف األذكار واألوراد الشرعية أعظـ ما يحفظ اهلل بيا اإلنساف ،فاسـ اهلل األعمى ال يضر معو
الن ِ
ب اْل َفمَ ِ
ب َّ
َعوُذ ِب َر ِّ
َعوُذ بِ َر ِّ
اس [سورة الناس] ما تعوذ متعوذ
ؽ [سورة الفمؽ] وُق ْؿ أ ُ
شيء ،وُق ْؿ أ ُ
بمثميما ،وقراءة آية الكرسي واآليتيف األخيرتيف مف سورة البقرة يحفظ اهلل بيما عباده المؤمنيف ،وقد
سبؽ لؾ البياف ،إلى غير ذلؾ مف أوراد الصباح والمساء التي بسطيا العمماء في كتب األذكار.

قاؿ ابف القيـ" :ومما يدفع بو إصابة العيف قوؿ :ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل ،روى ىشاـ بف عروة عف
أبيو أنو كاف إذا رأى شيئا يعجبو أو دخؿ حائطا مف حيطانو قاؿ :ما شاء اهلل وال قوة إال باهلل .ومنيا

رقية جبريؿ عميو السالـ لمنبي التي رواىا مسمـ في صحيحو (٘(( :)ٕٔٛبسـ اهلل أرقيؾ ،مف كؿ
شيء يؤذيؾ ،مف شر كؿ نفس أو عيف حاسد اهلل يشفيؾ ،باسـ اهلل أرقيؾ)).

ولقد رخص النبي بالرقية ،وقاؿ ألسماء بنت عميس رضي اهلل عنيا(( :ما لي أرى أجساـ بني أخي

ضارعة؟!)) أي :نحيفة ،قالت :ال ،ولكف العيف تسرع إلييـ ،فقاؿ(( :ارقييـ)) ،فعرضت عميو فقاؿ:

((ارقييـ)) رواه مسمـ (.)ٕٜٔٛ

ب اْل َفَم ِ
َعوُذ بِ َر ِّ
ؽ َو ِم ْف
ؽ ِم ْف َش ِّر َما َخَم َ
الرحيـُ ،ق ْؿ أ ُ
و ِمف َش ِّر ح ِ
اسٍد ِإ َذا َح َس َد [سورة الفمؽ].
َ
َ ْ

أعوذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ ،بسـ اهلل الرحمف
النفَّاثَ ِ
َش ِّر َغ ِ
اس ٍ
ب َو ِم ْف َش ِّر َّ
ات ِفي اْل ُع َقِد
ؽ ِإ َذا َوَق َ
نفعني اهلل واياكـ بيدي الكتاب ،وسنة المصطفى عميو السالـ ،أقوؿ ما تسمعوف ،وأستغفر اهلل لي

ولكـ.

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالميف ،أحمده تعالى وأشكره ،وأثني عميو الخير كمو ،وىو أىؿ الثناء والحمد ،وأشيد

أف ال إلو إال اهلل وحده الشريؾ لو ،وأشيد أف محمدا عبده ورسولو ،الميـ صؿ وسمـ عميو وعمى سائر

األنبياء والمرسميف.

أييا المسمموف ،ومف وسائؿ اتقاء العيف أيضا التبريؾ ،وىو قولؾ" :الميـ بارؾ عميو" لمشيء تراه أو
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يذكر لؾ فيعجبؾ ،إذ قد تقع منؾ العيف واف لـ ِ
تردىا ،فعف أبي إمامة بف سيؿ بف حنيؼ قاؿ:

جبة كانت عميو وعامر بف
اغتسؿ أبي :سيؿ بف حنيؼ بالخرار ػ وىو مف أودية المدينة ػ ،فنزع ّ

ربيعة ينظر إليو ،وكاف سيؿ شديد البياض حسف الجمد ،فقاؿ عامر :ما رأيت كاليوـ وال جمد مخبأة

اشتد وعكو ،فأخبر رسوؿ اهلل بوعكو فقيؿ لو :ما يرفع رأسو ،فقاؿ(( :ىؿ
عذراء ،فوعؾ سيؿ مكانو و ّ
تتيموف لو أحدا؟)) قالوا :عامر بف ربيعة ،فدعاه رسوؿ اهلل فتغيظ عميو فقاؿ(( :عالـ يقتؿ أحدكـ

أخاه؟! أال بركت ،اغتسؿ لو)) ،فغسؿ عامر وجيو ويديو ومرفقيو وركبتيو وأطراؼ رجميو ودخمة إ ازره
في قدح ،ثـ صب عميو مف ورائو ،فب أر سيؿ مف ساعتو .رواه مالؾ وأحمد والنسائي وابف ماجو وىو

في صحيح الجامع (.)ٖٜٓٛ

عباد اهلل ،واذا كاف التبريؾ سببا واقيا بإذف اهلل مف وقوع العيف فإف اغتساؿ العائف ووضوءه بماء

يصب عمى المعيف شفاء لو بإذف اهلل كما سمعتـ في قصة سيؿ بف حنيؼ وعامر بف ربيعة رضي

اهلل عنيما ،وىو مفسر لقولو (( :واذا استغسمتـ فاغتسموا)) رواه مسمـ .ولذا فينبغي لممسمـ أف ال

أحس ىو مف نفسو أنو عاف أحدا مف المسمميف.
يمتنع عف االغتساؿ إذا اتيمو أىؿ المعيف ،أو ّ
أييا المسمموف ،وثمة وقاية مف العيف بإذف اهلل يغفؿ عنيا كثير مف الناس ،أال وىي ستر محاسف مف
يخاؼ عميو العيف بما يردىا عنو ،فقد ذكر البغوي في شرح السنة أف عثماف رضي اهلل عنو رأى

صبيا مميحا ،فقاؿ( :دسموا نونتو كيال تصيبو العيف) .ثـ شرحو بقولو" :ومعنى (دسموا) أي :سودوا،

والنونة :الثقبة أو النقرة التي تكوف في ذقف الصبي الصغير".

إخوة اإليماف ،ويبقى بعد ذلؾ أمراف ميماف يحسف التنبية إلييما حيف الحديث عف العيف:

األوؿ منيما :أف ال تكثر مف التطير والتشاؤـ ،وأف تحسف الظف باهلل ،وتقوي جانب التوكؿ عميو،
وأف يالزمنا الفأؿ الحسف ،فقد كاف عميو الصالة والسالـ يعجبو الفأؿ ،ونيى عف الطيرة فقاؿ:

((الطيرة شرؾ ،الطيرة شرؾ ،الطيرة شرؾ)) رواه أبو داود والترمذي وقاؿ" :حديث حسف صحيح".

ثانيا :أف ال ننسى حظوظ النفس وآثار المعاصي في وقوع المصائب والكوارث لبني اإلنساف ،فكثير

مف الناس إذا وقع ليـ مرض أو أتتو مصيبة عزاه لمعيف مباشرة دوف أف يتّيـ نفسو أو يفتش في
أحوالو وعالقتو بربو.

صحيح أف العيف حؽ وقد سبؽ البياف ،وال يماري في ذلؾ مسمـ يؤمف بنصوص الكتاب والسنة ،وال

عاقؿ يرى أثر العيف رأي العيف ،ولكف الذي ينبغي أف ال ينسى أف لمذنوب أث ار في وقوع المصائب،
كيؼ ال والحؽ تبارؾ وتعالى يقوؿ :وما أَصاب ُكـ ِمف م ِ
ت أ َْيِدي ُك ْـ َوَي ْعفُو َع ْف َكثِ ٍ
ير
ص َيب ٍة فَبِ َما َك َس َب ْ
ََ َ َ ْ ْ ُ
[الشورى]ٖٓ :؟! قاؿ الحسف :لما نزلت ىذه اآلية قاؿ النبي (( :وما مف اختالج عرؽ وال خدش
عود وال نكبة حجر إال بذنب ،ولما يعفو اهلل عنو أكثر)) .وقاؿ عكرمة" :ما مف نكبة أصابت عبدا

فما فوقيا إال بذنب لـ يكف اهلل ليغفره لو إال بيا ،أو ليناؿ درجة لـ يكف ليوصمو إلييا إال بيا" تفسير
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وءا ُي ْج َز بِ ِو [النساء .]ٕٖٔ :روى اإلماـ مسمـ عف أبي ىريرة رضي اهلل
ويقوؿ تعالىَ :م ْف َي ْع َم ْؿ ُس ً
وسددوا،
عنو قاؿ :لما نزلت ىذه اآلية بمغت مف المسمميف مبمغا شديدا ،فقاؿ رسوؿ اهلل (( :قاربوا ّ

ففي كؿ ما يصاب بو اإلنساف كفارة ،حتى النكبة ينكبيا أو الشوكة يشوكيا)) رواه مسمـ (ٗ.)ٕ٘ٚ

قاؿ ابف عبد البر رحمو اهلل في التمييد (ٖٕ" :)ٕٙ/الذنوب تكفرىا المصائب واآلالـ واألمراض
واألسقاـ ،وىذا أمر مجتمع عميو".

أييا المسمموف ،وال يقؼ األمر في المصائب التي يبتمي اهلل بيا عباده عند حدود تكفير السيئات ،بؿ

فييا زيادة حسنات ورفعة درجات ،فعف أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا قالت :سمعت رسوؿ اهلل

يقوؿ(( :ما ضرب عمى مؤمف عرؽ قط إال حط اهلل بو عف خطيئتو ،وكتب لو حسنة ،ورفع لو

درجة)) أخرجو الطبراني في األوسط والحاكـ وصححو وأقره الذىبي وحسف سنده المنذري وغيره.

أال فاحتسبوا ما يقدر اهلل عميكـ مف المصائب واألسقاـ ،واستغفروا رّبكـ واشكروه ،وال تحيموا كؿ شيء
لمعيف واف كانت العيف حقا.
عصمني اهلل واياكـ مف الذنوب واآلثاـ ،وعافانا والمسمميف مف كيد الفجار وحسد الحساد...

