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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
سحري که مضر شامل ال مطرح شد که آیا حرمت سحر مطلق است یا ؤاین س .بحث در اولین فرع از فروعات سحر بود

عمده این  .د؟ گفتیم سه احتمال متصور بود و توضیح دادیمشونفعی هم در او باشد نمیو سحري که در مقام حل باشد یا نباشد 

ببینیم آیا از  و روش بحث این است که در این مورد به سراغ روایات خاصه برویم .حرمت سحر تام بود هبود که اطالقات و ادل

احتمال دوم  قائل به ؟ در اینجا گفتیم کسانی کههست یا نامقیدي و مخصصی نسبت به اطالقات عمومات قابل استخراج  هاآن

اي به اینکه بعضی از انواع سحر جایز است، به ادله اندقائلیا سوم شدند یعنی به نوعی حرمت مطلق سحر را قبول ندارند و 

یم که اظهر این سند و داللت بحث کردیم و گفتاز حیث بود که  وپنجبیست کنند که اولین دلیل آن روایت اول از بابمیتمسک 

من وجه عام و خاص شود، بلکه روایت مقید این  کهخاص مطلق نیست  و مااست که بین این روایت و ادله حرمت سحر ع

 روایت اینبین  .دعیه و االذکارالکافرماید که حل سحر جایز است بالسحر أو بسائر الطرق . از یک طرف این روایت میاست

از نتوانستیم بنابراین  .شود و تبعاً در ماده اجتماع تعارض دارندمی عام و خاص من وجهکند با روایاتی که سحر را تحریم می

شود که آن مفهوم با مفهومی از این روایت استخراج می ،مقیدي به دست بیاوریم بلکه نهایتاً اگر سند درست باشد تاین روای

  .اندوجهن من ادله حرمت سحر مقید عام و خاص یا مقید مطلق نیست بلکه عامی

 سحر براي معاش
اي که ممکن است کسی به آن توجه کند این است که شاید مقصود عیسی بن شقفی که ساحر بوده و بعد توبه کرده این نکته

-است در حقیقت از حضرت می گذشته است و گذران زندگی من از طریق سحر بودهبوده است که زندگی من با این امر می

ممکن است کسی بگوید روایت ناظر به  .اش ادامه پیدا کند و درآمد او قطع نشودا کند براي اینکه زندگیخواهد راهی را پید

 مِنْ ءٍشَیْ فِی لِی فَهَلْ«  همنو اآل »مِنْهُ  حَجَجْتُ قَدْ وَ مَعَاشِی کَانَ وَ الْأَجْرَ عَلَیْهِ آخُذُ کُنْتُ«فرماید: می طوراین که این است

کند آن وقت ممکن است ین احتمال را کسی تأیید و تقویت اگر ا .1»تَعْقِد لَا وَ حُلَّ«، آن وقت حضرت فرمود: »مَخْرَجٌ ذَلِکَ

اش ادامه پیدا کند و راه به او نشان خواهد زندگیاست یعنی از این طریق می آن بگوییم این حلِّ یعنی حل به سحر مصداق بارز

 .ادامه دهی منتها براي حل سحر نه خود سحر. این احتمال منتفی نیستشود به زندگی . با همان سحر میدهدمی
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 بررسی احتماالت
 :به این احتمال وجود دارد ه نسبتتکاما دو ن

و دیگر  م، من توبه کردو قد تبت الی اهللا عزوجلگوید: خود او می کهکند این است روایت را تضعیف میی که این مطلب .1

که بعد از توبه  »مَخْرَجٌ ذَلِکَ مِنْ  ءٍشَیْ  فِی لِی فَهَلْ« بعد از این توبه این احتمال که .دهمخواهم این کار را انجام نمی

راهی براي خالصی دارم یعنی خالصی از تبعات این گناه یا آیا حاال  .کنمیعنی دیگر این کار را نمی قرار گرفته

-یعنی مخرج و راه نجات را، براي آن امر دنیوي یا اخروي می .است خالصی از این مشکلی که در زندگی پیدا شده

به  »مَخْرَجٌ ذَلِکَ  مِنْ ءٍشَیْ  فِی لِی فَهَلْ« دهم اینگوید توبه کردم و دیگر سحر انجام نمیکه می. با توجه به اینداهوخ

شود گفت آن احتمال تعیّن دارد یعنی این احتمال هم هست که راه خروج همان راه خروج از نمی است. دنبال آن آمده

 :دو احتمال است ،»مَخْرَجٌ ذَلِکَ مِنْ ءٍشَیْ  فِی لِی هَلْ« مورددرپس  .کندال میؤاین گناه را دارد سعواقب و تبعات 

 .تبعات هذا الذنبمخرجٌ من یعنی  »مَخْرَجٌ ذَلِکَ مِنْ ءٍشَیْ  فِی لِی فَهَلْ« •

 .ندارد يدرآمد است ویعنی مضیغه دنیوي و کاري که پیدا کرده  ۀمخرجٌ من هذا المضیغ المعیش •

وَ این است که  شتآن را کنار گذا توانینمکند و اول را تقویت میاحتمال ه هم باشد اما آنچ دوم حتمالممکن است ا

این احتمال هم  . لذااست توبهبه دنبال  »مَخْرَجٌ ذَلِکَ مِنْ ءٍشَیْ  فِی لِی هَلْ«عبارت  دارد وقَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 

 است. احتمالدر کدام شود گفت متعیِّن هست نمی

 فِی لِی هَلْ«شود که این شاهد بیرونی می .»2تَوْبَۀَ السَّاحِرِ أَنْ یَحُلَّ وَ لَا یَعْقِدَ«اینکه در روایت دیگري دارد که  نکته دوم .2

 .ن آن احتمال دشوار استن روایت، تعیّبنابراین در درون ای .ممکن است ناظر به توبه باشد، »مَخْرَجٌ  ذَلِکَ مِنْ ءٍشَیْ

 فرض احتمال دوم
لذا الزم نیست کنم؟  هشود چمختل میگوید زندگی من سائل می ،گیریم که حتی اگر این احتمال هم باشداما فرض می

ممکن است جواب حضرت ناظر به این باشد که برو از  د بلکهبه سحر باشد یعنی جایز است سحر کن حضرت معطوفجواب 

و آن احتمال در صورتی در اینجا نقشی داشت ابطال سحر کن. هاي غیر سحر از راهیعنی  ...هاي دیگر یعنی ذکر و دعا وراه

 رد روایت و مقیِّد مطلقاًامو یکی از، چون حل به سحر شدمیمقیِّد آن وقت  .سحرحل که بگوییم حل یعنی به بود تعیین کننده 
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کنم ه کار من چ ،شودمختل میید که زندگی من وگراوي می .است اماماز مشورت ال راوي ؤ. ولی ممکن است بگوییم سشدمی

چه چیز؟ هم به  حل سحر به . حالکند به این که به دنبال حل سحر برو و از آن طریق زندگی کناش میحضرت راهنمایی و

 ؛این خیلی خوب بود که شودمقیِّد میآن  استد که حل به سحر جواب امام شواگر این احتمال متعیّن  .هم به غیر سحرو سحر 

کند که راهی را نشان بدهد از امام درخواست میت بلکه حتی اگر بگوییم او اما این احتمال معیّن این معنا براي حل سحر نیس

 یعنی باز .حل با چه چیز؟ هم با سحر هم با غیر سحر .باز هم امام فرموده است که دنبال حل برو هدبتواند ادامه دکه زندگی را 

اند کسانی بوده .و غیرهو دنبال این که با ذکر و دعا یعنی بر .به غیر سحر هم مصداق داردو به اطالق این تمسک کرد  شودمی

 جایز است و مانعی ندارد. همبر آنمزد گرفتن و سحر شخص را باطل کند که  نددادکه ذکر و دعا و راه نشان می

 فضاي روایت
اینکه حل سحر در متون آیات و روایات ما با طرق دیگري غیر از سحر مثل دعا و ذکر هم متصور است منافات با مطلق 

ظهوري اختصاصی نیست. اگر احتمال  و غیره فرمایند برو حل سحر کن به دعا به ذکرمی السالمعلیهبودن آن ندارد. اینکه امام 

. فضاي مخاطب و 3»تَوْبَۀَ السَّاحِرِ أَنْ یَحُلَّ وَ لَا یَعْقِدَ «از تبعات این گناه بیرون بیاید؟ در روایات دارد که  طورچهتوبه بدهیم 

دادند. ما تفسیر انواع طرق را براي حل سحر یاد می علیهم السالمگفتگو این چنین فضایی است، یعنی فضایی است که خود ائمه 

اي دهیم. این روایت را باید در آن فضاي محاورهکنیم. اجتهاد یعنی تفسیر موضوعی یعنی یک جمله نظر نمیموضوعی می

ضایی است در فضاي جواب است. ف السالمعلیهدرنظر گرفت. در فضاي آقایی که توبه کرده و جزء اصحاب شده است و خود امام

 گوید که براي هر سحري چه دعایی را بخوان و چه ذکري را بگو.ها روایت میکه ده

 بنديجمع
دهد به او مییعنی حکمی  .اینجا وجود دارد منتهی این راهنمایی همراه با بیان یک حکم استدر راهنمایی و ارشاد نوعی 

ظ است ولی بیان این حکم جواز یا... محفو اعم ازدر آن حکم شود. اصل مولویت که مشکل دنیوي و یا اخروي او هم حل می

 زندگی دنیوي یا اخروي او است. راهگشاییبراي 

یکی اینکه او راه نجات و خروج از تبعات  .، دو احتمال دارد»مَخْرَجٌ ذَلِکَ مِنْ ءٍشَیْ  فِی لِی هَلْ«ال کرد ؤپس اینکه سائل س

این است که راه خروج از هم یک احتمال  .مخرج اخروي براي خروج از ذنب .شوداخروي می يکند که امرال میؤذنب را س

 هانیاهر یک از کند. را طلب میتواند گذران زندگی کند ي ندارد و نمیکه درآمداست اش پیدا شده این مشکلی که در زندگی

 .147: ص ،17ج الشیعۀ، وسائل - 3
                                                           



 ٢١٧٥�مارۀ ثبت:   

 حلِّ احتمال  ا بر هر دونباین است که  کته مهماما ن ؛کنیمما درصدد این نیستیم که یکی از این دو را تعیین و هم شاهدي دارد 

گوید اي که میبا آن ادله التعقدو  حلنسبت بین  .هم با سحر هم با غیر سحر سازگار است و لذا اطالقش هیچ مشکلی ندارد

اضافه بر این  کند.و در ماده اجتماع تعارض میتوانیم بگوییم این مقیِّد است نمی ر این صورتشود دسحر نکن من وجه می

کنند هاي حل سحر به همان فرمولی که سحر میکند این است که ظاهراً در کتب سحر راهنکته مهمی که این قضیه را عوض می

کند که به واقعیت برگردد. معلوم نیست که دیگر آن سحر باشد یعنی ارائۀ غیر الواقع و الباطل حقاً نیست. یعنی اقدامی می

د که آن کار باطل یعنی ارائۀ غیر الواقع و الباطل حقاً را از بین ببرد. یعنی اقداماتی غیر از فضاي شرع و کننیست. اقدامی می

کند ولی خود او مشمول سحر نیست بلکه فقط نقشش این است که باطل کننده است. اگر این ذکر و ورد که سحر را باطل می

هاي ابطال سحر است که ال یصدق علیه السحر است یعنی یکی از راهنوع هم متعارف باشد آن وقت حلّ خیلی با آن سازگار 

گوییم هر کند. ما گفتیم حلّ به سحر است یا حلّ به غیر سحر یا حلِّ مطلقاً. میلکن اطالق دارد منتها گفتیم در سحر تعارض می

غیر سحر است نیست بلکه مطلق است و  احتمالی در این روایت بدهید نهایتاً این حل دلیلی بر اینکه حتماً سحر است یا حتماً

این هر یک از   مخرجٌ من هذا المضیقهیا بگوییم  مخرجٌ من تبعات الذنبگیرد. چه بگوییم ظهورش اطالق دارد، هر دو را می

لوفه نزد خود ساحران یا طرق شرعی که در طرق مأ همآنرا بگویید این حّل اطالق دارد به حل به سحر یا به غیر سحر  دو

گیرد. بنابراین این روایت اطالق دارد و از موارد دیگر، سحر و غیر سحر را می نظرقطعاینجا آمده است. ظاهراً شمول دارد و با 

 شود به عنوان یک مقیّد به حساب بیاید چرا که عموم و خصوص من وجه است. نمی

 قاسمروایت محمدبن
 .باب استاین به آن استشهاد کرد روایت چهارم شود براي اثبات حرمت سحر مضر میروایات دیگري که 

نِ مُحَمَّدِ بْنِ سَیَّارٍ عَنْ أَبَوَیْهِمَا عَنِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْ «

قَالَ  -وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَکَیْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ  الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِيِّ

ذَِلکَ الزَّمَانِ بِذِکْرِ مَا یَسْحَرُ بِهِ السَّحَرَةُ وَ  قَدْ کَثُرَتِ السَّحَرَةُ الْمُمَوِّهُونَ فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَکَیْنِ إِلَى نَبِیِّ -کَانَ بَعْدَ نُوحٍ ع

فُوا بِهِ بَادِ اللَّهِ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَقِ ذِکْرِ مَا یُبْطِلُ بِهِ سِحْرَهُمْ وَ یَرُدُّ بِهِ کَیْدَهُمْ فَتَلَقَّاهُ النَّبِیُّ عَنِ الْمَلَکَیْنِ وَ أَدَّاهُ إِلَى عِ

وَ عَلَى مَا یُدْفَعُ بِهِ غَائِلَۀُ السَّمِّ إِلَى َأْن  عَلَى السِّحْرِ وَ أَنْ یُبْطِلُوهُ وَ نَهَاهُمْ أَنْ یَسْحَرُوا بِهِ النَّاسَ وَ هَذَا کَمَا یُدَلُّ عَلَى السَّمِّ مَا هُوَ

مُونَ مِنْ طَالَهُ حَتَّى یَقُولَا لِلْمُتَعَلِّمِ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَۀٌ وَ امْتِحَانٌ لِلْعِبَادِ لِیُطِیعُوا اللَّهَ فِیمَا یَتَعَلَّقَالَ وَ مَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ذَلِکَ السِّحْرَ وَ إِبْ 

بِ الْإِضْرَارِ بِهِ وَ دُعَاءِ النَّاسِ إِلَى أَنْ یَعْتَقِدُوا هَذَا وَ یُبْطِلُوا بِهِ کَیْدَ السَّحَرَةِ وَ لَا یَسْحَرُوهُمْ فَلَا تَکْفُرْ بِاسْتِعْمَالِ هَذَا السِّحْرِ وَ طَلَ
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 ى أَنْ قَالَ وَ یَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَ لَا یَنْفَعُهُمْ أَنَّکَ بِهِ تُحْیِی وَ تُمِیتُ وَ تَفَْعلُ مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ ذَلِکَ کُفْرٌ إِلَ

 ».4نِهِمْ وَ لَا یَنْفَعُهُمْ فِیهِ الْحَدِیثَ لِأَنَّهُمْ إِذَا تَعَلَّمُوا ذَلِکَ السِّحْرَ لِیَسْحَرُوا بِهِ وَ یَضُرُّوا بِهِ فَقَدْ تَعَلَّمُوا مَا یَضُرُّهُمْ فِی دِی

  روایت ضمونم
بعد از  .است یمفصلروایت چهارم این باب  روایت .است سوره بقره 102 ذیل آیه شریفه السالمعلیهروایت از امام عسگري

لَا  :گفتند ملک آن دو کند کهمعنا می طوراینآیه را  .و خدا آن دو ملک را فرستاد و سحره زیاد شدسحر  السالمعلیهحضرت نوح

به استناد خود روایات گوییم ، میاست نگفته تسحرالرا  تکفرالچون اینجا  .تسْتِعْمل هَذَا السِّحْرِ وَ طَلَبِ الْإِضْرَارِ بِهِالیعنی  تَکْفُرْ

علی  تسحرالگوید به نحو مطلق بلکه می تسحرالگوید کند نمیرا معنا می التکفردر روایت وقتی  .مقصود از این کفر سحر است

در اینجا سحر مضر است اما  و نیست مقصود سحر مطلقپس  است. کلمه مضر آمده مدر چند جمله دیگر ه .نحو المضر

وَ «با توجه به ممکن است بگوییم شود. را شامل نمینافع سحر یا حتی و در مقام حل سحر است و سحري که مضر نیست 

در اینجا یعنی سحر مضر و  رالتکفمقصود از  »دُعَاءِ النَّاسِ إِلَى أَنْ یَعْتَقِدُوا أَنَّکَ بِهِ تُحْیِی وَ تُمِیتُ وَ تَفْعَُل مَا لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ

 کند.صدق میباشد  هانیایکی از اگر این دو مقصود نیست یعنی جمع  اما ؛ش باشدیسحري که همراه با دعوت مردم به خو

 سند روایت
اینکه از مشایخ توثیق ندارد جز الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ مُحَمَّدِ بْنِ  از نظر سندي جایگاهی ندارد و کامالً ضعیف است.این روایت 

ند مشایخ صدوق توثیق اهبعضی گفت .این دو موضوع جاي بحث است .است ی کردهضّصدوق است و صدوق نسبت به او تر

مرحوم صدوق و بزرگان ترضّی این  )علیهاهللارضوان( عنهاهللاگوید رضیو میکند می ترضّیدارند و بعضی گفتند آن جاهایی که 

آقاي خوئی این مبنا را قبول ندارند و ما هم تمایلی به آن نداریم لذا تردیدهایی هست که مرحوم بعضی مثل  .نوعی توثیق است

روات اما از ایشان که بگذریم در بقیه  ؛شودشخص موثق میاگر کسی یکی از این دو مبنا را بپذیرد این  کنیم.آن را نهایی نمی

 .لذا سند، سند معتبري نیست توثیقی نداریم.
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 روایت مدلول 
یعنی  التکفرشود این است که این روایت حتی اگر داللت کند که به آن پاسخ میاي که نکته نیترمهمو اما از حیث داللت، 

را انجام ندهید یعنی یعنی سحري که همراه با نوعی ادعاي نبوت باشد  خودسحر مضر یا سحر با دعوت مردم به اعتقاد به 

و یعنی لسانشان لسان واحد است  .بتین استثم نسبتش با ادله مطلق سحر نسبتق نیست، مطل التکفرکه بر این داللت کند

تا با هم تعارضی ندارند که  این دو .گوید سحر مضر انجام ندهمی التکفر گوید سحر نکن.نافعین هستند. ادله مطلق سحر می

مقیِّد تا سحر غیر مضر حرام نیست گوید نمیما حداکثر داللت این است که سحر مضر حرام است ا .حمل مطلق بر مقیَّد کنیم

روایت هم دلیل این  .گوید سحر مطلقاً جایز نیستکه می یجوزُالسحرالو  الساحریفلحالاز جمله مطلقاتی داریم  .مطلقات شود

گوید در میروایت مقیَّد کنیم منتها این  هبحمل  یت راارومعنا ندارد که  حالگوید سحر مضر جایز نیست خاصی است که می

مثل روایت قبلی نیست که  .سحر غیر مضر جایز استنگفته است اما  ؛سحر مضر تبعاً حرمت مؤکّد است چون دلیل خاص دارد

  یست.شود و حمل مطلق و مقید ننافیین می ،ندارد تسحرواالچون بیان اثباتی مقابل نفی . حلِّبگوید 

 تَمِیِم بِْن عَْبدِ اللَّهِروایت 
 :استدر این باب به آن تمسک کرد روایت پنجم شود میروایت سومی که 

جَهْمِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ وَ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْ«

بِهِ سِحْرَ السَّحَرَةِ وَ یُبْطِلُوا بِهِ کَیْدَهُمْ وَ مَا عَلَّمَا أَحَداً مِنْ ذَلِکَ  فَکَانَا مَلَکَیْنِ عَلَّمَا النَّاسَ السِّحْرَ لِیَحْتَرِزُوا -ارُوتُ أَمَّا هَارُوتُ وَ مَ

لِمَا أُمِرُوا بِاالحْتِرَازِ مِنْهُ وَ جَعَلُوا یُفَرِّقُونَ بِمَا تَعَلَّمُوهُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ  قَاال إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَۀٌ فَلَا تَکْفُرْ فَکَفَرَ قَوْمٌ بِاسْتِعْمَالِهِمْ شَیْئاً حَتَّى

 »5یَعْنِی یُعَلِّمُهُ وَ ما هُمْ بِضارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ زَوْجِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

 مدلول روایت
، این فَکَفَرَ قَوْمٌدارد  لَا تَکْفُرْ، بعد از قَاال إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَۀٌ فَلَا تَکْفُرْدهد تا اینجا که را توضیح می روایت هاروت و ماروتاین 

وَ د به کار بردند، نبودند از آن دوري گزین مأمور، یعنی سحري که فَکَفَرَ قَوْمٌ بِاسْتِعْمَالِهِمْ لِمَا أُمِرُوا بِاالحْتِرَازِ مِنْهُست؟ یکفر چ

-روایت آیه تفسیر میاست. وقتی این سحر مضر  .تفرقه قرار دادند و آن را وسیله جَعَلُوا یُفَرِّقُونَ بِمَا تَعَلَّمُوهُ بَیَْن الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ

جهت  ازاین روایت  شود بر اینکه سحر مضر حرام است.رار به غیر است و لذا دلیلی میو اضکفر در مقام تفرقه استعمال کند 
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از ایشان که بگذریم پدرشان و احمد  .داردرا ی صدوق ضّو تراست تمیم بن عبداهللا قرشی از مشایخ صدوق  .سند ضعیف است

 مقید نیست که بگوید که غیر از این جایز است روایت بن علی انصاري توثیقی ندارند و لذا روایت ضعیف است. از نظر داللت

اند، نه نافی مثل روایت قبلی، نافیینو مطلقات سحر  الیفلح الساحربا ادله نسبت بین این روایت  .یز نیستگوید این جامی بلکه

 .ت که حمل مطلق بر مقید شودو مثبِ 

 نکته مهم
دانیم به خود که خیلی این را بعید نمی التکفرغیر از تفسیر که است سوره بقره  102 شریفه چه مهم است خود آیهو اما آن

تر است چون . این مهمدلیل چهارم خود آیه است .اي داشته باشیم با این نگاه در این فرع و بحثی که داریمهم باید مراجعهآیه 

این دو روایت با ادله نسبت  .داشت در حدي که بتواند مقیِّد باشد نشد يسندي نداشت و اگر هم سند کدامهیچاین روایات 

احتمال قوي نسبتشان من وجه  بنا برروایت اول حل و التعقد که  .ی که حمل مطلق شودمثبت و ناف نه مطلق سحر نافیین بود

که نسبت بین به خاطر این تواند مقید مطلقات باشد،نمی کدامهیچپس این سه روایت  .توانست مقیِّد باشدشد که باز هم نمیمی

، نه نافی و مثبت که حمل مطلق بر مقید شود و لذا روایاتی که ستنافیین ا باشدو ادله سحر ولو مطلق و مقید روایات این 

 بتواند مقید باشد نداریم. 

 بقره 102: آیه دلیل چهارم
نه به خاطر این که  ؛و اما دلیل چهارم خود آیه است که ممکن است کسی به آن استشهاد کند که سحر غیر مضر حرام نیست

 .کندگوییم آیه سحر مضر را حرام میکه ب یعنی سحر مضر شْترَئهُ مَا لَهُ فىِ االْخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍعَلِمُواْ لَمَنِ ا و یا التکفر، ان کفروا

دهیم را احتمال می هانیابراي حرمت سحر همه  .ي که قبالً در بحث تفسیري آیه گفتیم استدالل کردمواردهمه این شود به می

 به عبارت دیگر براي این که دسته بندي مرتب باشد ممکن است به این آیه .داتواند آیه را مقید قرار دمنتهی این طریق نمی

 .استدالل کنیم براي حرمت خصوص مضر و جواز غیر مضر به دو بیان

 بیان اول
 بِهِ شَرَوْا ما لَبِئْسَ وَ �ٍ، عَلِمُواْ لَمَنِ اشْترَئهُ مَا لَهُ فىِ االْخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، التکفر، ان کفروا، وتبعوااین است که بگوییم فضاي 

 وَ مَا هُم مثلاي در اینجا وجود دارد یعنی قرائن خاصه .سحر مضر است ،کند و مصداقش سحر استکه همه مذمت می أَنْفُسَهُم

انی است که هم نااین بی .گویدگوییم آیه مطلق سحر را نمیو با این قرائن داخلی می الْمَرْءِ وَ زَوْجِه یُفَرِّقُونَ بِهِ بَینْو  بِضَارِّین
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که  این مواردگوییم که مقید مطلقات شود چرا؟ براي اینکه می دتوانجواب این است که با این بیان آیه نمی .در روایات هم بود

گوید ادله مطلق هم می سحر مضر حرام است، کهنافی این است  هاآنلحن کند ولی می سحر مذمتگوید سحر نکن، آیه می

مقید باشد، در این حیث اگر کسی به آیه استدالل کند نظیر استدالل به دو روایت است  دتواننمیلذا  .نباید انجام دادمطلق سحر 

 .شودگفتیم حمل مطلق برمقید نمی که

 دوم بیان
بِبَابِلَ هَرُوتَ وَ مَرُوتَ  وَ مَا یُعَلِّمَانِ  الْمَلَکَینْیُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَا أُنزِلَ عَلىَ است ه تقریر دوم این است که در اینجا آمد

ظاهر گوییم مقصود نمی. یَقُولَا ِإنَّمَا نحَنُ فِتْنَۀٌ فَلَا تَکْفُر وَ مَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتىَخواهیم بگوییم مفهومی وجود دارد می مِنْ أَحَدٍ

ملک از ناحیه خدا آمدند و سحر را به مردم یاد دادند منتها سحري که در مقام حل  گوییم اینجا این دومی ،آیه سحر مضر است

مقدمه اول این است که دو ملک آمدند و سحر آموختند  .تقریر دوم در اینجا مبتنی بر این دو مقدمه است .غیر مضر و باشد

 عرفاً  دوم این است که کاري که مالئکه انجام دادند مقدمه .کار ببرید نه در مقام اضراره منتها توصیه کردند که سحر را در حل ب

آن نوع چیست؟ نوعی است که براي  حال .آمدند و یاد دادند هاآنکه  است مالزم با این است که نوعی از سحر جایز بوده

د سحر مضر ی داشته باشد و بگوی. نه اینکه آیه مطابق آن مطلقات فقط لحن نفبراي حل سحر استبلکه اضرار و تفرقه نیست 

گوییم این یک می .نافی هم هستند هانیا .گوید سحر مضر را انجام ندهیدگفتیم که این آیه میگفت، میاگر این را می .نکنید

گوید حرام است و این . آن میگوید سحر غیر مضر جایز استیک مدلول دیگر و تقریر دیگر داریم که می .قدم جلوتر است

کنیم که یک نوع سحر جایز است؟ استفاده می چگونه از آیه .نافی و مقیدو شود مثبت می .جایز است آن گوید یک قسممی

از  .عرفاً مالزم است که نوعی از سحر جایز است یاد دادند و تعلیم سحر مالئکهبراي اینکه مالئکه آمدند و سحر را به مردم 

 معناي آیه که مالئکه آمدند و سحر را به مردم یاد دادند این بوده پس .ن عرفی داردشود که لزوم بَیِّاستفاده می یخوببه آیه 

شود آمدند و یاد دادند که در همان مورد استفاده کنند که موردش هم می هانیاکه داشته وجود  که سحر صحیح و جایزي  است

 حل سحر یعنی سحر غیر مضر. 

 مالزمه عرفی
باالتر از این مالزمه عرفی  .شودمضر می يسحر هراین است که است هایی که در آیه نسبت به سحر آمده نهیظاهر پس 

کجاست؟  اشالجملهفیکه آمدند و یاد دادند.  است الجمله جایز بودهئکه نسبت به سحر و اینکه سحر فیاست بین تعلیم مال

در مقام  .رساندقدر متیقن بگیریم که در مقام حل است و ضرر نمی ما اینجا باید .حل سحر است قدر متیقن این استقاعدتاً 
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و به مردم سحر  است فرستاده را شود بگوییم که خدا دو ملککنیم. نمیحساب میرا لحن با مالزمه  قدر متیقن حل است چون

د نیاد بده کهاند ست آمدهممکن ا ،نه اینکه عقالً نشود .این عرف نیست .ولی هیچ نوع سحري هم جایز نیسته است یاد داد

ولی  است گوییم ممکن است که خدا خیلی کارها را یاد دادهد. دقت داشته باشید که مالزمه عقلی نمینولی هیچ سحري هم نکن

ولی اینجا مالزمه عرفی وجود  گویند بدانید ولی انجام ندهید.کن است که مالئکه یاد دادند و میمم. انجام نده دیگویم مطلقاً

در یک شبکه عنکبوتی این ساحران گرفتار آمده بودند و خدا براي این که را که دارد یعنی فضاي آیه فضایی است که مردم 

سحر  با اینکهیاد بدهند براي این که خوشان را نجات بدهند. این مالزم است  هاآنرا نجات بدهد مالئکه را فرستاد که به  هاآن

شود، براي این که ادله که گفته شد این مقید می گونهاین ر مقام حل سحر جایز است، مالزمه عرفی است مالزمه عقلی نیست.د

گوید سحر ند ولی مطلقات دیگري داریم که میک. این آیه سحر مطلق را نفی نمیالبته این آیه مطلقی ندارد .مطلقات است

 مقید.و نافی و شود مثبت با مالزمه عرفی، می و حل جایز استگوید سحر در مقام نکنید، این آیه می

 نتیجه
این تقریر دوم است بنابراین ما دو تقریر در اینجا براي اختصاص حرمت سحر به سحر مضر عرض کردیم. تقریر اول چیزي 

ین دیگر همراه باشد که که مقصود از آیه سحر مضر است سحري است که با عناو دیگویمدر روایات بود نیست  آنچه بیش از

آیه ظهور در  از سحر وجود دارد نه مالزمه عقلی.اما تقریر دوم مالزمه عرفی بین تعلیم مالئکه و جو ؛این بعید نیست گوییممی

 ،شود که مطلقات دیگر را منع کنیم. ما گفتیم قرائنی در آیه است که نهی حرمت سحرو این دلیل نمی حرمت سحر مضر دارد

اي در آیه است که مالزمه دارد جمله نهگوییم تقریر دوم میدر اما  ؛سحر با یک عنوان دیگري است .حرمت مطلق سحر نیست

گوید سحر در می و ؛گوید سحر مضر حرام استآیه می .تشود نسبت به مطلقاجایز که شد مقید می .گوییم جایز استو می

کنیم بیان چون مالزمه عرفی که درست می ساکت است.ر مقام حل هم نباشد آیه مقام حل جایز است اما اگر مضر نباشد و د

 شود مگر اینکه یک چیزي جایز باشدیگوییم تعلیم سحر مالئکه در این فضا نممی ظی نیست که مطلق غیر مضر جایز باشد.لف

 قدر متیقن  همان سحر در مقام حل است. که 
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 اشکال به تقریر دوم

 ملزمه عقلی
براي اینکه ممکن است یاد دادند ولی نباید این کار  .بگوید مالزمه اینجا نیست و تقریر دوم ممکن است کسی اشکال کنددر 

الئکه این است میاد دادن  معناي کنیم کهرا انجام دهیم. جواب همان است که در ضمن تقریر گفتیم ما ادعاي مالزمه عقلی نمی

و افراد بزرگ خیلی از  )السالمعلیه(هوشمند مثل حضرت علی  يهاآدمد. ننباید استفاده کند ولی اصالً هم نکه ممکن است یاد ده

مالزمه  لیگوییم این را قبول داریم واین هم ممکن است از این قبیل باشد، می .دهندو مکاید را بلدند ولی انجام نمی دسایس

گوییم که شأن نزول را ببینیم که در روایات هم هست می یعنی اگر سیاق آیات و فضا و .مالزمه عرفی است بلکهعقلی نیست 

حل سحر است جایز  ن که جایی از سحر که حداقلشود مگر اییاد دهند و این نمی هاآنآمدند که راه نجاتی به  هاین مالئک

 باشد. این مالزمه عقلی را قبول نداریم ولی مالزمه عرفی است.

 شرایع سابقه
نسخ  کهاند مربوط به شرایع سابقه است مرحوم آقاي تبریزي هم این را گفته وممکن است کسی داشته باشد که مناقشه دوم 

ایم که ما بارها گفته .تأیید است به معنايجواب این است که نقل این قصه بدون این که هیچ تعلیقی به آن داده شود است. شده 

شود این است که در این امت هم این حکم و قاعده باقی است یعنی قل میدر قرآن از امم سابقه ن وقایع و حوادثی کهظهور 

شرایع سابقه  ربوط بهروایتی هم نداریم که بگوید این م .ذکر آن بدون اینکه نفی شود یا تغییري در آن ایجاد شود یعنی تأیید آن

شود یعنی جز شریعت قتی جز قرآن میانبیاء گذشته در قرآن کریم و يهاداستاناست و نسخ شده است. نقل قصص پیشین و 

  .ه استسالم شدا

 نسخ آیه
به مطلقاتی که در  است گوید این آیه نسخ شدهمناقشه سوم تعبیر عجیبی است که در کالم مرحوم آقاي تبریزي است که می

که این مقید این. خیلی عجیب است براي سحر جایز نیست یا دست از این ظهور برداریم به خاطر مطلقات پس .روایات است

اینکه بگوییم با آن  .مطلقاتی دارد قرآن همخود  .جمعش این است که بگوییم جایز نیست اال در اینجاپس  .مطلق هاآنو است 

اختصاص به این ندارد که  است مطلق و مقید هم که بارها گفته شده ؟داریم، چه وجهی داردمطلقات از مفهوم آیه دست برمی

مطلق و مقید ممکن است با  .ما گاهی مطلقات در روایت داریم که مقیدش در قرآن است .یدش روایاتمطلقش قرآن باشد مق
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وید ال یفلح الساحر گقرآن می .مطلقات داریم قرآن همدر خود  .رسانندهیچ ضرري نمی هانیا .یند یا قبل یا بعد بیاینداهم بی

توانیم جواز سحر در آید که ما از روایات نمین وارد نیست. به نظر مین دو سه مناقشه به ایبنابراین ای .شود مقیداین هم می

 مقام حل را استفاده کنیم.

 بنديجمع
این آیه شریفه را جزء ادله حرمت سحر به  ،اي که امروز داشتیمبندي بحث این آیه را داشته باشیم با این مالحظهاگر جمع

و در خود آیه هست نفی  است در روایات آمده آنچه گوییم سحر خاصی را با توجه به. چون مینحو مطلق به حساب نیاوردیم

گوید سحر در مقام حل، در جایی که نیازي باشد جایز ي است که میاکه در آیه مالزمهدوم این و ؛را کند نه مطلق سحرمی

 مقام ضرورت جایز است. گوییم سحر براي حل درشود. بنابراین تا اینجا میاست و این مقید مطلقات می
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