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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
. سه آیه به طور مشخص در قرآن قابل پرداختیم بعد از بحث مفهوم شناسی سحر به مبحث دوم که بحث ادّلۀ حرمت است

 اً که تقریب )77یونس/( »ال یُفْلِحُ السَّاحِرُونَ «و  )69طه/( »ال یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتى«  است. استدالل براي حرمت سحر

  .دو آیه مشترك بود این بین مااستدالل 

کِنَّ َو مَا کَفَرَ سُلَیْمَُن وَ لَ مُلِْک سُلَیْمََن  وَ اتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلىَ « سورة بقره است. 103 و 102 اتآیه سوم آی

یَقُولَا إِنَّمَا نحَُن  یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتىَ الشَّیَطِینَ کَفَرُواْ یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَا أُنزِلَ عَلىَ الْمَلَکَینِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَ مَرُوتَ  وَ مَا

هِ  وَ یَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ ونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَینَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ  وَ مَا هُم بِضَارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّفِتْنَۀٌ فَلَا تَکْفُرْ  فَیَتَعَلَّمُ

وَ َلوْ أَنَّهُمْ ) 102(قٍ  وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ  لَوْ کَانُواْ یَعْلَمُونَوَ لَا یَنفَعُهُمْ  وَ لَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْترَئهُ مَا لَهُ فىِ االْخِرَةِ مِنْ خَلَا

 .» )103(ءَامَنُواْ وَ اتَّقَوْاْ لَمَثُوبَۀٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَیرٌ  لَّوْ کاَنُواْ یَعْلَمُونَ

ترین آیه تفسیري اظ احتماالت تفسیري شاید پراحتمالهمان طور که قبالً گفتیم این آیه از آیات نسبتاً طوالنی و از لح

 فرماید: یک میلیون و دویست و شصت هزار احتمال در این آیۀ شریفه وجود دارد. قرآن باشد. مرحوم عالمه می

 سوره بقره
بعد از اشاره سوره اوایل  در ترین سوره قرار دارد.به عنوان طوالنیبقره  اي از آیات در سورهاین آیه تقریباً در پایان سلسله

تقریباً قسمت سوم  .پردازدمیو هبوط از بهشت و غیره  علیه السالمخلقت حضرت آدم  هبه قص ،مؤمن و کافر و منافق گروهبه سه 

ضمن  سوره بقره مباحث بنی اسرائیل است. شود. این آیات مربوط بهختم می 103 آیه ه و بهشروع شد 40این سوره از آیه 

بهانه  .استمرتبط بنی اسرائیل  هب آوجود دارد که دائم آنتمل بر مطالب متنوع و متعددي است، اما خط مستمري در که مشاین

چند موضوع در این آیه قابل بررسی است تا رسد. تا به این آیه می ههاي بنی اسرائیل، آمدن حضرت موسی، قصه سحرگیري

 به بحث فقهی در این آیه برسیم.
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 یهنکات مقدماتی آ

 هاروت و ماروت
کی که به عنوان هاروت و ماروت آمدند و تعلیم سحر کردند براي اینکه مردم لَمَ دومورد روایاتی در کتب اهل سنت در 

روایات متعدد کتب اهل سنت چند مورد از این  .اندکه مرحوم عالمه در بحث روایی آورده است بتوانند ابطال سحر کنند، آمده

این دو ملک است و  و جایگاه و نزول شأن نقیصتدال حاوي مطالبی است که  است که کتب شیعه آمدهبا سندهاي ضعیف در 

 که مبتال به گناه و معصیت شدند هکه این دو ملک فرستاده شد است در این روایات آمده .موافق با مقام عصمت مالئکه نیست

 ها رانآتوضیح در مرحوم عالمه هم  است لذاد وطرمروایات،  است. قطعاً این به آن اشاره شدهدر کتب روایی درّالمنصور نیز 

و بقیه روایاتی که از  گذاریمراکنار می همرفوعروایت یکی دو لکن  .»فَضَربوهُ علی الجِدار« وردآمیو  داندمیمخالف کتاب 

 .فتتوان پذیرنمی نقل شده است را نیزاهل سنت متعدد 

  شأن نزول آیه
شأن نزول و نگاه این  .نداهبحث روایی نقل کرد ذیلکه مرحوم عالمه  است دو روایات معتبره آمدهدر یکی شأن نزول آیه 

اسناد  ظاهراً شیاطین جنیبعد از وفات ایشان  .داداي انجام میآیه به این داستان است که، حضرت سلیمان کارهاي خارق العاده

لذا  است. مستند به سحر بوده ويخارق العاده  اعمالرا متهم کنند که  حضرت تا را در زیر تخت ایشان قرار دادندهایی نشانهو 

حضرت معاذاهللا باور کردند و همین منشأ شد که به نحوي  دانستندکه به مقام ایشان توجه نداشتند و مطالب را کامل نمی ايعده

 .ندماین نسبت به ایشان پیدا یین باور غلطچنو متهم به سحر کنند و  ردهسلیمان را تکفیر ک

متعدي شده است و به  عَلیدر اینجا با  تَتْلُواْ  .استمعنناظر به این  » مُلْکِ سُلَیْمَنَ وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلىَ  «عبارت 

تمال دارد چند اح علیو  الشَّیَاطِینُ، تَتْلُواْ، اتَّبَعُواْعبارات  گرچهدروغ بستند.  شیاطین بر تخت سلیمان یعنی معناي کذب است

 است.ین هممعناي فقره اول آیه  است یه وارد شدهآدر ذیل ي که در این معنا معتبر ولی با توجه به روایات

 پیروي از شیاطین
کردند حضرت سلیمان به آن مبتال تخت سلیمان را دنبال کردند یعنی سحري که فکر می ت بهبنساي دروغی شیاطین عده

که یهود  بودداشته است. در دوران متأخر همین طور فراوان  این سحر سنتی است که در یهود رواج .دادندرا ادامه است بوده 
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کند و در قل میبصیر ناي که ابواساس روایت معتبره بر است. ساري و جاري بوده یدر آنها سنت و سحرمعروف به سحر بودند 

 ست.معنا همین » عَلىَ تَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُوَا«  در بهترین احتمالذیل آیه وارد شده است المیزان 

 کفر عملی
، کُفر عملی و مقصود سحر در این فقره کَفَرَ است. معنايکرده او سحر نمییعنی  » وَ مَا کَفَرَ سُلَیْمَنُ «است آمده آیه  هادامدر 

مناسبات  .اهل سحر بود هللادادند این بود که سلیمان معاذاآن چه به ایشان نسبت می .کفر اعتقادي مقصود نیست و قطعاًاست 

 سحر است.در کند، که این کفر در اینجا به معناي کفر عملی است و مصداق آن میهمین معنا را حکم و موضوع اقتضا 

کافر و... در کفر که بیشترین استعمال کفروا و است ه معناي کفر اعتقادي با درجات و مراتب به کار رفته بدر قرآن کریم کفر 

إِنَّمَا  « باشدمیکه همان گناهان و معاصی است اما مواردي هم در قرآن داریم که کفر، در کفر عملی به کار رفته  است.عتقادي ا

  از همین نوع است.سوره بقره  102آیه  مذکور درکفر ) 37(توبه/»  ءُ زِیادَةٌ فِی الْکُفْرالنَّسی

 کفر در قرآن
به  ويبه معناي پوشاندن است. کلمه کفر در قرآن هم معناي اصل لغ اتزارع هم در آی .معناي پوشاندن استبه در لغت کفر 

کفر دیگر معناي  .باشدکفر اعتقادي می ،اصطالحی يمعنا .معناي لغوي استکه همان یعنی زراع » یُجِب الکفار« است. کار رفته

این آیه کفر به معناي سحر یعنی کفر عملی در  .گناهکاري و عصیتدر حقیقت یعنی مو همان ناسپاسی عملی  که عملی است

وَ  « فرماید:. کفر عملی نداشت و در ادامه می» ما سحر سلیمان «یعنی »  وَ مَا کَفَرَ سُلَیْمَنُ « . لذاسحر است آناست و مصداق 

 ها مبتال به سحر بودند.آنیعنی » سحروا«به معناي کفروا هم در اینجا  .» کِنَّ الشَّیَطِینَ کَفَرُواْلَ

 عمل یا تعلیم
 ؟یا تعلیم سحر است مقصود عمل سحر ،کفر عملی آیا در

-کند ولی سحر نمیتعلیم میفقط گاهی . استیکی و منطبق  آنهمراه با سحر است و با  گاهیتعلیم سحر دو حالت دارد: 

تعلیم سحر من  بین عمل وکفر  کردند.نمی هیچ وقت سحردادند ولی می یادحتی دانستند و بودند که سحر را می یبزرگان .کند

به  را حضرت سلیمان چرا که .سحر استعمل ظهور بیشتر همان  کنل وجود دارد.دو احتمال  هر »مَا کَفَرَ« در وجه است.

پس کفر اول به معناي  است. کردهنه او سحر نمی :فرمایدآیه میلذا  مُلْکِ سُلَیْمَنَ  مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلىَکردند متهم می سحر

کفر عملی به که  است شیاطین داده شدهبه که نسبت »  کِنَّ الشَّیَطِینَ کَفَرُواْوَ لَ «در فقره  کَفَرُواْاما در مورد است. سحر عمل 
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این  صلولی ا .است کفرواتوضیح » لسِّحْرَ یُعَلِّمُونَ النَّاسَ ا « رهقف ر این صورت،د ست.هنیز دادن ورزیدند احتمال یاد می سحر

 است. اسحروبه معناي  کفروا است لذاتأکید و توضیح است بلکه بگوییم این مطلب تأسیسی  مطلب است که نگوییم این

 مَا أُنزِلَ عطف 
وَ مَا أُنزِلَ عَلىَ  اتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْباشد یعنی  مَا تَتْلُواْ و احتمال است. یکی عطف برد»  وَ مَا أُنزِلَ عَلىَ الْمَلَکَینِ « عطفدر 

یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَا أُنزِلَ عَلىَ الْمَلَکَینِ بِبَابِلَ یعنی باشد  سحرالعطف بر و دیگر اینکه  .الْمَلَکَینِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَ مَرُوتَ

 سحرالن عطف بر یاظهر هم و همان سحر است لْمَلَکَینِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَ مَرُوتَوَ مَا أُنزِلَ عَلىَ ااز مقصود  لذا هَرُوتَ وَ مَرُوتَ

 دادند. به مردم یاد می را شدمیاست یعنی همانی که بر هاروت و ماروت نازل 

 آثار واقعی
گفتیم ندارد. گرچه سحر منافاتی با آنچه که در مفهوم سحر » جِهِ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَینَ الْمَرْءِ وَ زَوْ « عبارت

مثالً اگر به کسی تلقین  .تواند آثار واقعی داشته باشدهمین تخیالت و امور غیر واقعی می لکنتخییالت و امور غیر واقعی است 

است که سحر همیشه از مجراي آنچه که در مفهوم سحر است این  .کندکنید که مریض است این تلقین و تخیل او را مریض می

بیند و ممکن است آثار واقعی بر کند و او غیر واقع را واقع میتصرف می دیگريیعنی ساحر در خیال و وهم  .گذردتخیالت می

در قصه حضرت موسی  .ه باشدتاین تخیل مترتب شود. گفتیم غیر واقعی بودن سحر معنایش این نیست که آثار واقعی هم نداش

أَعْیَُن  سَحَرُوا) «69هود/»(إِنَّما صَنَعُوا کَیْدُ ساحِرٍ« .رساند که این واقعی نبودقرآن می مرتبهعون چند و سحره فر

توهمی که در  .با اصل سحر که امر غیر واقعی است منافاتی ندارد است وامر واقعی  یُفَرِّقُونَاینجا هم در ). 116اعراف/»(النَّاس

  .اردآثار واقعی د است او ایجاد شده

 ضرر سحر
این آیه ضرر رساندن سحر را پذیرفته است و اینکه این ضرر رساندن باذن اهللا » وَ مَا هُم بِضَارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ«

در عالم است که خدا  یعیطب قانونی ،یعنی همین قاعده سحر و تصرف در خیال دیگران .تکوینی است یاذن ،. این اذن اهللاداندمی

برانگیختن بهره بردن از قانون  . یعییهمینطور است سحر نیزگردد همه امور عالم به خدا برمی لذا همانگونه که .قرار داده است

 و قدرت و سلطنت تکوینی الهی نیست. خروج از دایره حکومت ،خیال و قانونی که در باب سحر است
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 مَلَک یا مَلِک
اند مقصود دو شخصیت بزرگ بوده نه و گفته اندین خواندهبعضی ملِک ؟ست که ملَکین بخوانیم یا ملِکینااین دیگر نکته 

را به صورت بشر در  آنهابودند که خدا در این قصه از عالم غیب  ايمالئکهمقصود اند ند و گفتهاهک. بعضی هم ملَکین خواندملَ

دهیم تا شما را از این ما چیزي را آموزش می»  إِنَّمَا نحَنُ فِتْنَۀٌ «گفتند ند و میدادمیرا  هامیان مردم آورد و آنها این آموزش

کی به شود و بسیار نادر است که ملَکم واقع می یاین احتمال خیل نجات دهد. ،و در مشقت یدسنت رایج که همه مبتال به سحر

از جنس ملَک  ک به معناي عادي و متعارفاظهر همان ملَسوم و لیمی را انجام دهد. احتمال او چنین تعشود صورت بشر نازل 

 شر و نشر داشته باشند.حپیدا کنند و  و تجسد توانند تمثل بشريکی میموجودات ملَاست گفته شده  .ستا

 

 

 پیام آیه
و شیوع  شدهقاعده اجتماعی و یک سنت را که چ گیرد.سنت سحر در قوم بنی اسرائیل بشدت مورد مؤاخده قرار می .1

 کند.آن را به شدت محکوم میلذا دا کرده بود و پی

 .نداده مین را ادامآکه به نحوي است رواج این سنت بر اساس اعتقاد و افتراء باطل به حضرت سلیمان بوده  .2

 .فرستدمیملک را لذا آن دو کند می خداوند در اینجا به صورت خاص و اعجاز آمیزي این درد را معالجه .3

  .دادنددر مسیر باطل قرار  راهمین معالجه الهی از این کمک مردم ضمن استفاده  .4

 مواضع حرمت سحر
 :کند چند مورد استبر حرمت سحر داللت میبه این آیه براي حرمت سحر استدالل شده است. مواضعی که در این آیه  

 تعبیر سحر به کفر
کفر عملی و  مقصوددهد که و بدون تردید قرائن داخلی نشان می است تعبیر از سحر به کفر که در دو سه جاي آیه آمده

بنابراین موضع اول استدالل به این  است.به کفر تعبیر شده که از سحر  است ذیل آیه وارد شدهنیز روایات معتبري  .سحر است

قرائن داخلی و خارجی مقصود از تعبیر به کفر است که در سه جاي این آیه است. بدون تردید با آیه شریفه براي حرمت سحر، 

کفر، کفر عملی است و مصداقش سحر است و کفر هم در جایی که بدون قرینه استعمال شود ظاهر در این است که مرتکب 

  .حرام و معصیتی شده است
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 ظهور کَفَرَ 
قام بیان است و مچون در  )37(توبه/»  ءُ زِیادَةٌ فِی الْکُفْرإِنَّمَا النَّسی «هاي عملی کفر .ظهور در حرمت دارد رفَکَتعبیر 

 او ناسپاسی کردهکه وجود داشته ولی الزامی  يامردر کنند ناسپاسی مطلق است نه محدود، ظهور پیدا می اطالق دارد و کفر و

 الشَّیَاطِینُ عَلىَ وَ اتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْموضع شاهد دوم در آیه دارد. پس حرمت  درظهور لذا استعمال کلمه کفر در باب سحر  است.

مَا تَتْلُواْ  ابعت ازتمصداق م و کردنداین است که سحر می اتبعوااست که با قرائن داخلی و خارجی مقصود از  مُلْکِ سُلَیْمَنَ

گوید در مقام مذمت و توبیخ می . لذا آیهبا قرائن داخلی و روایات همان سحري است که یهود به آن مبتال بودند الشَّیَاطِینُ

 این توبیخ تامی است که با کراهت سازگار نیست و ظهور در حرمت دارد.. مُلْکِ سُلَیْمَنَ اتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلىَ 

به معناي اتباع  اتبعواالبته این احتمال هم منتفی نیست که  .شواهد این است که آنها خودشان مبتال به این عمل بودند تذکر:

 اگر به معناي عمل سحر باشد آن هم شاهد دیگري است.  زام و قبول قلبی باشد نه عمل سحر. لکنم پذیرش التدر مقا

 ارتکاب به سحر
. اشترا به معنی ارتکاب »وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْترَئهُ مَا لَهُ فىِ االْخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ«سومین شاهد آیه بر حرمت، این جمله است 

 .هیچ راه نجاتی ندارد» مَا لَهُ فىِ االْخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ « دانند کسی که با سحر سر و کار دارداینها می این معنی که آمده است به

ب باشد. اما اگر به اعنی ارتکم به کند. البته این بنابر احتمال این است که اشترااین ظهور در حرمت پیدا میو یعنی عذاب دارد 

کند عرفاً مالزمه دارد با اینکه خود چون کسبش را تحریم می و کندر باشد فقط کسبش را حرام میب با این سحاستکامعنی 

 معناي اول است.  در اشترا عرفی البته ظهور قرار گرفته است.د مزمت مورعمل هم حرام است که 

 بِئْسَ مَا شَرَوْاْ
سحر  فروختند و با خودشان را به سحرفرماید میاست که » کَانُواْ یَعْلَمُونَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ  لَوْ  «شاهد چهارم 

  .شودآید و حرمت استفاده میمی برمذمت مطلقه است که از آن عذاب و عقاب  ،صورت مطلقه بئس ب .معامله کردند

 روح کلی آیه
توبیخ یک عملیات بسیار  که سر تا پاي آیهمهمتر این است و از همه  رساندشش شاهد در آیه است که حرمت را مییا پنج 

این شواهد یک روح کلی دارد که آیه در مقام مذمت و توبیخ شدید ارتکاب به سحر و مبتال شدن به این  . و همهناپسند است

 این مجموعه شواهدي است که در آیه داللت بر حرمت می کند. .سنت باطل اجتماعی است
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 استصحاب شرایع سابقه
کند و آیه در مورد بنی اسرائیل است و آنها را مذمت میاست که دیگر که باید از نگاه فقهی به آن توجه شود این  هنکت

 هم همینطور است؟ این سوال مطرح است که آیا در شریعت ماحال مربوط به شریعت سابقه است. 

در این  عنایت و توجه و قبول ،در قرآن کریم هاذکر آن و هبیان احکام در شرایع سابق پاسخ این است که معناو متفاهم عرفی

قرینه خاصی نباشد که فقط مربوط به آنها است ظاهرش تأیید آن  لذا اگر اي برخالف بیابیم.است مگر جایی قرینه شریعت

 است.

سابقه ت فهمیم که در شریعهاي دیگري میولی ما از راهاست احکامی که در قرآن و روایات نیامده سؤال: آیا استصحاب 

 جایز است؟ یت داشته استموضوع

و در است حاب مالحظه کردید. اگر حکمی در شریعت سابقه ثابت شده د که در تنبیهات استصاین داستان مفصلی دارپاسخ: 

ارد یا نه، حضرت موسی یا حضرت عیسی تداوم و استمرار دمثالً کنیم که حکم شریعت و ما شک میاست متون دینی ما نیامده 

ها قبول دارند و حاب شرایع سابقه محل اختالف است و بعضی. استصحاب شرایع سابقه استجاي همان بحث استصاین 

این مربوط به  دانند.میموضوع و یا قرینه عامه عوض شدن  راگویند قبول نداریم علت آنهایی که می .ها قبول نداردبعضی

به اال آنچه که از شرایع سابقه در آیات و روایات اشاره شود  ایم وبحثی است که در استصحاب شرایع سابقه در اصول خوانده

 ما نیست. هحکم مربوط بکه یم معناي این است که ما قبول داریم و این قرینه عامه است مگر اینکه بطور خاص بفهم

مورد ارتکاب سحر  را بخاطرو بنی اسرائیل است لذا این حکمی که با عطاب و خطاب در این آیه مورد مذمت قرار گرفته 

صحاب یا لذا نیازي به است زنیم ومی عدم مقبولیت آنگوید که ما هم مهر تأییدي بر علی القاعده می ،دهدمینکوهش قرار 

 ها نیست. تردید در این
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