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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 فروعات باب سحر

 فرع اول
اولین فرعی که در ذیل بحث حرمت سحر مطرح است این است که آیا سحر بطور مطلق حرام است؟ چه مضر باشد چه 

اما سحري که  .ابتدایی باشد چه در مقام رفع سحر باشد؟ یا اینکه حرمت سحر مقید است به جایی که مضر باشدنباشد؟ چه 

اطالق حرمت را بپذیریم یا باید مضر نیست و بخصوص سحري که در مقام حل است و براي رفع سحر است مانعی ندارد؟ 

اشد و در مقام رفع سحر باشد یا سحري است که ضرري به اینکه حرمت مقید است به جایی که مضر باشد و اما اگر مضر نب

 رساند مانعی ندارد؟ کسی نمی

در اینجا بین فقهاي معاصر و قدیم اختالف نظر است که سحر مضر حرام است و اگر مضر نباشد یا در مقام رفع سحر باشد 

فرمودند و در دوره ما هم نیز چنین می تقدم. بعضی دیگر از فقهاي مفرمودندمانعی ندارد مثالً مرحوم شهیدین این طور می

از فقهاي متقدم و معاصرین مثالً حضرت آیت اهللا تبریزي و در نقطه مقابل  .همین است اً کالم آقاي مکارم اواخر بحثظاهر

 .مطلقاً حرام است سحر گویندمی

  رجوع به ادله
م مراجعه کنیم و ببینیم که مقیداتی براي آن مطلقاتی که گفتی به آیات و روایات و ادله اساس این بحث این است که باید

و  ۀداللالاي که در بحث مستندات حرمت سحر بحث کردیم بی تردید بعضی از روایاتی که تام وجود دارد یا نه؟ در میان ادله

به نحوي » ، الیفلح الساحرونال یفلح الساحر«در آیات قرآن هم آیه  .مطلق سحر را منع کرده بود .اطالق داشت بوده وسند ال

 ادله مقید و مخصصی در کتاب و سنت وجود دارد یا نه؟  ،مهم این است که ببینیم در برابر این اطالقات . حالاطالق دارد

اي که در باب حرمت سحر آمده و بسیاري از آنها مطلق است و هیچ قیدي در آن نیست و قطعاً علی القاعده براساس ادله

اما اگر بگوییم که سحر مضر حرام است و  .»حرامٌ سحر سحر بما هو«در مقام بیان است باید قائل به حرمت مطلق سحر شویم 

 نیاز به دلیل دارد.حل سحر باشد حرام نیست سحري که در مقام و یا غیر مضر حرام نیست 
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 قائلین به عدم اطالق
 :نظر است سهعدم اطالق به  ینقائلدر البته اینجا توجه داریم که 

که مضر نبود ولو ابتدایی هم باشد حرام نیست چون چیزي  يسحر . لذاحرام نیستسحر آنهایی که قاعلند مطلق  .1
 که مضر نیست حرام نیست.

 .ستادر مقام حل سحر که  يسحرمگر سحر حرام است آنهایی که قاعلند  .2
 آنهایی که قاعلند سحر غیر مضر و در مقام حل حرام نیست. .3

او نافعاً  اًسواءٌ کان مضر«یکی حرمت مطلق سحر  :که در واقع باید بگوییم سه قول یا سه احتمال اینجا وجود داردنتیجه این

این دو احتمال و قول اول است. احتمال و » اءٌ کان فی مقام حل سحر و دفع السحر ام لم یکنسو«و » مضر وال نافع او غیرَ

چه در مقام دفع و رفع باشد  .قول دوم این است که بگوییم سحر مضر حرام است و غیر مضر حرام نیست، چه نافع باشد یا نه

ول سوم این است که سحر حرام است چه مضر باشد احتمال و ق باشد که به کسی ضرر نرساند. چه ابتدایی باشد ولی سحري

تی دالّ بر سابق مطلقاتی و اطالقا هدر هر حال در ادل در مقام حل سحر باشد مانعی ندارد.فقط سحري که  .چه مضر نباشد

ید نه باید ببینیم که دلیلی هست که بگو وجود داشت.، با قطع نظر از اینکه مضر است یا مضر نیست حرمت سحر، بما هو سحر

 مُحَکَّم است.اطالقات اگر مقیِّدي نباشد که  چراخواهد مقیِّدي می ذال ی حرام است و مطلق سحر حرام نیست.سحر خاص

 مقیّدات
 مُحَمَّدُ ْبنُ یَْعقُوبَ  روایت

 .به طور مطلق حرام نیست و بعضی اقسام آن نافذ و جایز است این روایت استکه سحر اولین دلیل براي اینکه این

لَى : دَخَلَ عِیسَى بْنُ شَفَقِیٍّ عَینَ قَالمُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنِی شَیْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنَ الْکُوفِیِّ«

السِّحْرَ وَ کُنْتُ  صِنَاعَتِیَ کَانَتْ کَ الْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا رَجُلٌوَ کَانَ سَاحِراً یَأْتِیهِ النَّاسُ وَ یَأْخُذُ عَلَى ذَلِ  أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

ءٍ مِنْ ی فِی شَیْاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهَلْ لِآخُذُ عَلَیْهِ الْأَجْرَ وَ کَانَ مَعَاِشی وَ قَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ وَ مَنَّ اللَّهُ عَلَیَّ بِلِقَائِکَ وَ قَدْ تُبْتُ إِلَى 

 »1ذَلِکَ مَخْرَجٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ.

 مدلول روایت

 ۱٤٦، ص ۱۷وسائل الشیعة، ج . ۱
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که  هاین شخص ساحري بود ه است.شد (علیه السالم)موسی بن شقفی وارد بر حضرت امام صادق .برده نشده است یشیخ نام از

و براي آن صنعت و اشتغال من سحر بود کند: عرض می (علیه السالم)ه است. به امامفتگرو مزد هم می کردندمردم به او مراجعه می

و حاال موفق شدم به محضر  با همین پولی که از سحر درآوردم حج انجام دادم و و زندگی من از طریق سحر بود گرفتممزد می

راه قبول توبه و برون رفت از این وضع اسفبار گذشته براي من وجود  .خواهم به عمل سحر ادامه دهمو نمی شما مشرف شوم

و سحرها  در مقام حل سحر، یعنی راه را نشان بدهد براي اینکه حل سحر بشود .حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْدارد یا نه؟ حضرت فرمود: 

ایجاد بکنی و مشکلی براي افراد  سحر نکن که کسی را ببندي .عقد در سحر همان سحر کردن است ابطال بشود ولی عقد نکن.

گویا سوال او هم این بوده که راه برون رفت از این معاصی و گناه را دارم یا ندارم؟ حضرت فرمود که ولی حلّش مانعی ندارد. 

 هارشود در مقام حل سحر برآمد و براي حل سحر اقدام کرد، بلکه این نوعی کفکند که میبله، این نه تنها داللت بر جواز می

 است.گناهان بشمار آمده 

 سند روایت
تا اینجا از ابراهیم هاشم تصحیح کردیم و مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ از  از جهت سندي این روایت

کند از شیوخی که از بن هاشم قمی نقل می، ابراهیم صْحَابِنَا مِنَ الْکُوفِیِّینَشَیْخٌ مِنْ أَمشکلی ندارد. یک مشکل این است که 

شیخ چه کسی است. ممکن است کسی  شود. معلوم نیست ایناصحاب امامیه و اهل کوفه است. علی القائده روایت مرسله می

در مقام پاسخ برآید و بگوید این تعبیر که شیخ است و اصحاب ما است نشان دهنده این است که این شخص یک فرد معمولی 

کند و به این طریق و فرد ممتازي از محدثین مشهور بوده است و جایگاهی داشته که ابراهیم بن هاشم قمی از او نقل مینبوده 

شیخٍ من اصحابنَ الکوفیّین، ولو نام برده نشده است اما عنوانی که اینجا آمده است حاکی از جاللت  بخواهیم بگوییم که این

ت که در میان همین کسانی که مشهور بودند و مورد تجلیل هم قرار گرفتند، گاهی کند. ولی جواب این اسشأن آن شخص می

نکته دیگر در این  توان احراز عدم معارض کرد.شاهد این هستیم که کسی آنها را تضعیف کرده است و لذا از جمله ایشان نمی

ارد و این مضر به سند روایت است. نه این مضر توثیق ند عِیسَى بْنُ شَفَقِیٍّ سند این است که ممکن است کسی تصور کند که 

-شیخٍ من اصحابِنَ الکوفیّین می کند. یعنیاینجا راوي نیست بلکه قصۀ او را راوي نقل میعِیسَى بْنُ شَفَقِیٍّ نیست براي اینکه 

ر سلسله روات نیست. بازیگر د عِیسَى بْنُ شَفَقِیٍّگوید من دیدم که آقایی آمد این جور عمل کرد و آقا هم این جور جواب داد. 

 کند و اال راوي نیست که بگوییم مجهول است و توثیق نشده است.این صحنه است که راوي دارد نقل می

 گناهکفاره 
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 .شودمیکفاره گناه بلکه گویا مطلوبیتی هم دارد که  داند.میجایز  را سحر در مقام حلاست، به آن تمسک شده  ی کهروایت 

یعنی در مقام حل برآمدن نه تنها جایز است بلکه نوعی  .جایز است به معناي عام و خاصه است ز اباههامري باالتر ا پس

 همباح کفار ینیست که عمل خیلی معهود .مطلوبیتی داشته باشدخواهد کفاره گناهان بشود باید رجحان دارد، چون عملی که می

کند بر جواز حل سحر، بلکه بر شود. و لذا این داللت میراجح یا مستحب یا واجب کفاره گناهان می یمعموالً عمل و گناه شود

 آن.رجحان 

 مراحل توثیق
 لهدو مرحکنید باید از که، شما براي اینکه کسی را توثیق است گفتیم این نیز نکته مهمی که در بحث مرسالت ابن ابی عمیر 

 .عبور کنید

 مرحله اول
وثاقت دو رکن دارد، یک  .کندهم نمی اطگوید و خست که دروغ نمیاین اوثاقت معناي  .دلیلی داشته باشید براي وثاقت

 و دانددلیل بر وثاقت چیست؟ یا اینکه خود شخص می .نیست يو یکی هم آدم خطاکار گویدت که عمداً دروغ نمیرکن این اس

د اعتماد ، یا اینکه از فردي که مورما نسبت به روایات این طور نیستکه معموالً در اذهان  سروکار داردبا او مطمئن است و 

مثًال از طریق نجاشی و شیخ و یا بزرگانی از این قبیل که خبر  کند بر اینکه این آقا مُوثَّق استشنود و گواهی پیدا میمی است

باید با نیا قریب به حس باشد یعنی کسی خود این اخبار به وثوق هم باید اخبار حسی  دهند ثابت شود.به وثوق آن شخص می

 گویدگوید که این آدم خطاکار نیست و دروغ نمیبدر اثر ممارست و معاشرت با او  بلکهاجتهاد خود بگوید که فالنی ثقه است 

در هاي معاصر و متأخر مرحوم ممقانی و خوئی و بروجردي در دورهکه  تهادي ارزشی ندارد و لذا بحث هاییو اال اخبار اج

آن شهادتی ارزش دارد که شهادت عن حسٍ باشد که به مرحوم  .و هیچ ارزشی ندارد استد نظر اجتهادي نکنتنقیح المقال می

  .گرددبرمی غیره نجاشی و

 دوم همرحل
رده را تضعیف ک اوببینیم کسی  .از معارض کنیم فحصاست  اي ایشان را توثیق کردهثقه شخصبعد از اینکه ثابت شد که 

کنیم  حصیعنی باید ف .شود فحصیا نه؟ تمامیت اخبار وثوق متوقف بر عدم وجود معارض است و وجود معارض باید  است

 .گوییم اصل عدم معارض استآن وقت میاست اگر نگفته  ه وببینیم کسی خالف این را گفته یا ن

دو کار را باید  .که شعبده حرام است است وسائل گفته ی درروایتمثالً  شود.طی می نیز جیت روایاتاین دو مرحله در ح

اجتهاد هم براي این الزم  باشد. و یکی این که خبر دیگري معارض این نیامدهاست این روایت معتبر ببینیم  یکی اینکه رد ک
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ا چه که مربوط به این بحث است دیده شود ت شود گفت نظر اسالم این است و لذا باید هراست یعنی به یک آیه دیدن نمی

که نجاشی و شیخ که اساطین و ارکان اصلی امروز توثیق و  از موارددر خیلی تعارض نیز بسیار است  تمام شود.حجت 

 .کذّابٌ گویدنجاشی میو گوید ثقۀٌ هستند، شیخ میتضعیف حسی 

 عمیرابیمرسالت ابن
 کنیم که ابندند ما این جمله را قبول میفرمورا پذیرفتیم که می فرمایش مرحوم آقاي تبریزيما در مرسالت ابن ابی عمیر 

عمیر و ابیاست و معنایش هم این است که آقاي ابن خیلی درستجمله شیخ در مورد آنها  .کندعمیر از غیر ثقه نقل نمیابی

این  ولیست است فرض بگیریم این هم در .گویند هذا ثقۀٌپس از هر کس نقل کنند در واقع می .کنندصفار از غیر ثقه نقل نمی

دهیم که کس احتمال میمثل نجاشی و شیخ اما اینکه مرسل است  است عمیر اینجا شدهابیست یعنی آقاي ابنایک مرحله 

 را بدانیم واسم شخص  اگر راهی وجود ندارد که ببینیم تضعیفی در مورد او وجود دارد یا ندارد.لذا  .دیگري تضعیف کرده باشد

اما وقتی نامش  یم این ثقه است.گویمی یم وکنعقال به همین بسنده می باشد نیامده یعیفدر رجال نجاشی و شیخ هیچی تض

یعقوب است. اینجا ابراهیم بن هاشم  عین همین قصه در روایت محمد بن باشد. که معارض نداشتهمعلوم است نیست از کجا 

این نام معلوم  اگر ات و اصحاب کوفی ما بوده است ولیکند که از روشیخٍ من اصحابِنَ الکوفیّین. از آدمی نقل می گوید عنمی

 آییم.دیدیم که دیگري او را تضعیف کرده است یا نه؟ حتی در خود زراره تضعیف داریم منتها در مقام جمع بر میبود، شاید می

کنیم اصل عدم شود. اصل استصحاب اصلی عقالیی است. اگر بخواهیم به استصحاب تمسک البته اصل استصحاب مطرح نمی

کند. لذا احتمال وجود معارض ضعیف نیست و اگر یک احتمال بسیار ضعیفی بود وثوق در مقابل هست که با هم تعارض می

کردند. اصل عقالیی اصل عدم معارض بعد از فحص است و اینجا فحصی نشده است و ممکن هم عقال به آن اعتنایی نمی

و شیخ و صدوق که متصل به اصحابند عن حسٍ است یا قریب به حس است. اگر این ایم که گواهی نجاشی نیست. ما پذیرفته

شیخٍ من اصحابِنَ الکوفیّین داللت ضمنی بر  شود. بنایراین حتی اگر بگوییمرا نپذیریم که اصالً بنیاد شهادت و رجال جمع می

 شود.توثیق تام نمی چون احراز عدم معارض میسر نیست ، اماکند که این شاید بعید نباشدتوثیق می

 حل سحر
چون کفاره اند دانستهجایز بلکه راجح سحر را امام  حلِّ و ال تَعقِددر این است که دیگر و اما از حیث داللت نکته مهم 

اینکه حلُّ السحر به سایر امور مثًال دیگر ، یکی اینکه حلُّ السِحر به سحر باشد، وجود داردتی احتماال حل سحر باب در .است

حضرت  توسطراه حل سحر  ییکو  مایدو آن را باطل ن باشدسحر مقابله با تواند میچون حل سحر  .باشد غیرهبه دعا و 

که سحر را  استکه فصل مفصلی در بحار و کتب ادعیه است دعاهایی آمده  نیزدر روایات  .سحر را باز و باطل کرد کهموسی 
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 در روایات .براي ابطال سحر بود که نازل شد وتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمانو  معوَّذَتِینشأن نزول  .کندیباطل م

وان یکاد مثالً براي چشم زخم، است در قرآن آمده براي ابطال سحر آیاتی  .در مقام حل سحر بخوانید را که اینهااست آمده 

 .وارد شده است الذین کفروا لیزلقونک

 :داردوجود حل سحر در اینجا سه احتمال براي در حقیقت 

 .اینکه بگوییم منظور از حل سحر، حل سحر به سحر است .1

 .اینکه منظور از حل سحر، حل سحر به ادعیه و امور و وسایل غیر سحري است .2

 یا غیر سحر.احتمال سوم هم اینکه اطالق دارد و هر دو را می گیرد. می توانیم سحر را حل کنیم یا به سحر  .3

 ظهور حل
أَقُولُ: خَصَّهُ « :صاحب وسائل در ذیل این روایت آورده است حل سحر مقصود کدام است؟ مرحومدر سوال این است که 

فرمایند می ».صْرِیحَ بِجَوَازِ الْحَلِّ بِالسِّحْرلَا تَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِالْحَلِّ بِغَیْرِ السِّحْرِ کَالْقُرْآنِ وَ الذِّکْرِ وَ التَّعْوِیذِ وَ نَحْوِهَا وَ هُوَ حَسَنٌ إِذْ 

ذکر و قرآن و... نه و دعاء ه بیعنی یعنی حل سحر به غیر سحر  .را حمل بر همان احتمال اول کردند حل ءبعضی از علما که

معنا این است که باطل کردن سحر  .سحر جایز بلکه راجح استبه حل . لذا روایت اطالق حل است ظاهر .حل سحر به سحر

مدعاء این است که این  بر شاهدبیشتر است. نسبت به سحر مقدار آن بلکه شمول  جایز است چه با غیر سحر چه با سحر

آن وقت کار بکنم و سوالش این است که این سحرش چه حکمی دارد؟ ه گوید که چساحري که مبتالي به سحر است می

 دلیلی نیست. است ولیکمی مؤید  این مطلب .مانعی ندارد یعنی اگر در مقام حل باشد مانعی ندارد فرماید که حلّشحضرت می

ظاهرش این است  ،عقدي که با سحر است ؛ال تعقد یعنی با سحر عقد نکن ولی حل کن. فضاي سوال راوي، و تقابل حل و عقد

ممکن است کسی در نقطه مقابل  نه اینکه دلیلیتی دارد. این در حد تأیید است و مؤید آن شمول و اطالق .با سحر است حل که

و مقابل هم هستند  دوباز بکن. اینبا روشهاي درست ، سحر را شويآزاد  از این امر خواهیطور تقدیر کند که اگر میاین

، صیه استشخ هظاهر این است که هر حلی اطالق دارد. البته ممکن است کسی بگوید این قضیلذا  ارد.دهیچکدام داللتی ن

اصل این است که امام جوابی به نحو  .نوع قضایا بر قضایاي شخصیه خالف اصل است نجواب این است که اصوالً حمل ای

 .ظاهر اطالق دارد . پسعقد نکن لیحل کنی وتوانی مید که ندهحضرت قائده کلی میلذا دهد. حقیقیه و قائده کلی می هقضی

 جمع روایات
 . حال باید دیدهسواءٌ بالسحر أو بغیربأيِّ وسیلۀٍ عنی حل سحر جایز است ی روایت اطالق دارداین  یمممکن است بگوی 

 هماد ،را بسنجیم. حل سحر به غیر سحر ایندو باید نسبت داند چیست؟میحرام  باطالقنسبت این روایت با روایاتی که سحر 
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گوید ز است و مشکلی ندارد. از این طرف دلیلی هم میگوید حل سحر به غیر سحر جایافتراق این دلیل است چون روایت می

است. اما سحري که به حل باشد ماده دیگر افتراق طرف  هاین هم ماد .سحري که در مقام عقد باشدیعنی سحر حرام است 

له سحر، اما نسبت این با اد .غیر سحر واجتماع این دو دلیل است. یعنی ممکن است بگوییم حل در اینجا مطلق است به سحر 

حل سحر به غیر سحر مخصص نیست اما این روایت مطلق  .مخصص آن است روایت نسبت مطلق و مقید نیست که بگوییم این

شود، جایز است و مقید روایات سحر میآید که حل سحر به سحر به ذهن می .شوداست یعنی شامل حل سحر به سحر هم می

این مطلق است سواءُ بالسحر أو که گوید حل سحر جایز است کنیم. یک روایت میولی جواب این است که نسبت را باید دقت 

اطالق این طرف هم این است. بین ایندو  .گوید سحر حرام است، سواءٌ فی مقام العقد أو فی مقام الحلمیدیگر روایت  .بدعاء

 م العلماء التکرم العالم الفاسقرأکه بگوییم این مقید آن است. مطلق کعموم و خصوص  است نهمن وجه  عموم و خصوص

گوید حل این می من وجه است. عموم و خصوصالتکرم الفساق است که بین اینها  ،نیست، این طور است که این أکرم العلماء

سحر چه به سحر چه به غیر سحر جایز است، آن می گوید سحر جایز نیست چه سحر حلی چه سحر عقدي. در روایتی که 

گوید سحر حرام است، سحر عقدي روایتی هم که میاختصاصی است،  هجایز است، حل سحر به دعا منطقگوید حل سحر می

کنند. این شوند و تعارض مینه حلی، منطقۀ اختصاصی است. اما در سحر حلی روایات محرمه و روایات مجوزه مجتمع می

اجتماع  هاین معارض در ماد .مقید روایات سحر شوداین نیست که  .گیردو حل به سحر آن را میباشد روایت حتی اگر مطلقه 

 کند.می طاقست هدر ماداجتماع تعارض  کند.می

 رجوع به مرجحات
اجتماع تعارض و تساقط رجحان نیست. تعارض که کرد ما باید رجوع به مرجحات کنیم که در مرجحات، ما  هدر ماد

اي هم اینجا گویند که شهرت ثابت شدهاگر کسی شهرت را قبول کند باید ببیند که مشهور را چه می .شهرت را قبول نداریم

ا آیه سوره بقره ییه آبعد ببینیم  .آن وقت باید بگوییم آنکه موافق با کتاب است .نیست یا بحث موافقت و مخالفت با کتاب است

خیلی واضح نیست. از این جمع، جمع داللی وجود ندارد که  ند وکمی یخود محل بحث است که چه داللت ال یفلح الساحرون

باید ببینیم کتاب چه . اگر چیزي نباشد جواز است کند.ه اجتماع تعارض میدر ماد لذاکنیم جمع میرا  مطلق و مقیدبگوییم 

-حلی که حضرت می آییم.روي فرض جلو میو گوید. سحر هم یا به حل یا عقد است. ما فرض گرفتیم که اطالق باشد می

یم حل غیر سحري است غیر اگر بگوی .شوداگر بگوییم حل سحري است مقید می .ستاگفتیم سه احتمال در آیه  فرمایند

شود. در مرحله قبل می قسم من وجها ،ما همین را پذیرفتیمکه گیرد اما اگر گفتیم اطالق دارد و هر دو را می .شودمرتبط می

أکرم العلماء التکرم الفساق، من وجه  گویدمی .گوید حل کنید حل به سحر یا به دعااینجا روایت می .گفتیم که اطالق ندارد
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ور نیست که .اینطکنندیجوز حل السحر ال یجوز السحر، در سحر حلی اینها با هم تعارض می ،اینجا هم حلِّ سحر است .شودمی

 مقید او شود.

 بنديجمع
 بین این روایت و روایات. ردادبه سحر براي سحر ر تام است براي اینکه اطالق داللت ظاه .روایت ضعیف استسند 

که  شودبحث می اًباید رجوع به کتاب کنیم که آن هم بعدکه کند اجتماع تعارض می حرمت سحر اقسم من وجه است و ماده

 د.نآیات قرآن در این بحث چه داللتی دار
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