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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
حرمت سحر، بررسی مفهوم سحر به فروعات و تزییالت ذیل بحث رسیدیم. که اولین فرع این بود  بعد از پایان بررسی ادله

 که آیا سحر به طور مطلق حرام است، یا سحر مضر حرام است، یا سحري که در غیر مقام حل سحر باشد حرام است؟ 

اول همان  هنظری درواقع .دیگر وجود داردفقهی  ه حرمت سحر به نحو مطلق، دو نظریهمقابل قول ب گفتیم در اینجا در نقطه

دوم و سوم بود. یک نظریه این بود که سحر در مقام حل سحر  نظریه در مقابل این بود که نظریه دو .اطالق حرمت سحر بود

 حرام نیست.سحر غیر مضر و سحر مضر حرام است فقط و یک نظریه دیگر هم این بود که اصوالً  مانعی ندارد و جایز است

  یات این بابنظر
مطلق است، یعنی ممکن است  و خاصعام  تفاوت این دو نظر این بود که بین سحر در مقام حل سحر با سحر غیر مضر،

حرمت سحر،  هفقط از دایراگر گوید می ،دوم که در مقابل اطالق است نظریه مقام حل نباشد ولی مضر هم نباشد. سحر در

باشد و بلکه نافع هم بوده د، ولی اگر در مقام حل نباشد ممکن است سحر مضر نمانعی ندار است همان حل سحر خارج شده

گوید سحري که مضر نیست، چه در مقام حل یا غیر حل، جایز است. بین عنوان سحر گوید جایز نیست. نظر سوم میباز می

ر مضر گاهی در مقام حل سحر غیم اخص مطلق است. عغیر مضر و سحر در مقام حل که در این دو نظریه وجود داشت، ا

یم که باید به ادله مراجعه گاهی در غیر مقام حل است ولی مضر نیست. این نظریاتی بود که در ابتدا مطرح کردیم و گفت است و

  کنیم

 ادله
آن شد به بقره. دلیل پنجمی که اول می ه شریفه سورهاي اینجا مورد بحث قرار گرفت، که سه روایت بود و آیه چهارگانهادل

شد این را جزء اولین دلیل هم قرار داد این دیم و عبور کردیم این است، که میاشاره کنیم که وضوح داشت و به آن اشاره نکر

مفهوم سحر یعنی امري که یضرُّ بلکه زند که دلیل قید میدر مفهوم سحر اضرار نهفته است. نه این است که کسی بگوید که

در مفهوم شناسی گفتیم که اضرار جزء مقوِّمات سحر نیست، بلکه سحر  .که قبالً دادیمهمان است  جوابمنتهی  .باآلخرین

باطل به صورت حق است به شکل و اسباب غیر اعتیادي و  لِ حقاً بسبب الخفیّۀ و غیر عادي است. ارائههمان ارائۀُ الباط
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هوم نیست و لذا مضر باشد یا نباشد مقوِّم مف .اً استمقوِّم سحر ارائۀُ الباطلِ حق .غیرطبیعیاسباب خفیه غیر عادي و متعارف و 

آیه شریفه بعید نیست  دلهاز میان ا نیست.سحر مضر حرام است و بقیه مشمول این دلیل فقط شود بگوییم از راه مفهوم نمی

ممکن . ته بودیه بحث گذشاین نتیجه حس .ر مقام حل جایز استاینکه سحر د تلقی مرحوم آقاي تبریزي داللت کند بر برخالف

است یکی از روایات ضعیف هم مفهوم این آیه را برساند، نه به دلیل اینکه آیه اختصاص به سحر مضر دارد بلکه به دلیل اینکه 

شود منطبق میبر همان مقام حل هم  اشالجملهفی .یک داللت مفهومی و اقتضایی دارد براي اینکه سحر فی الجمله جایز است

  .آیه استکه مناسب شأن نزول 

 حل سحر
این مادامی است که آن عملیاتی که انجام  . یکی به سحر است وکه گفته شد، به دو طریق میسر است طورهمانحل سحر 

در و مثالً او آمده  .دهد چون مفهوم سحر ارائۀُ الباطلِ حقاً است، در خود این عملیات هم یک کار ارائۀُ الباطلِ حقاً باشدمی

یخته است که مریض شود، در او خیاالتی ایجاد کند که با آن خیاالت به آن حال طبیعی برگردد، ولی با یک وي خیاالتی برانگ

با اسباب خفیه غیرعادي هم ممکن  آنکه انجام است عملیاتی  طریق دیگراما  ؛نوع ارائۀُ الباطلِ حقاً آن باطل را ابطال کند

 .کندلکه فقط ابطال آن غیر حق را دهد برا حق نشان نمی غیر حقیاست ولی در کار او 

 طرق ابطال
یعنی یک  آن دقیقمعناي یکی ابطال سحر به سحر است که  امکان دارد. روشابطال سحر حداقل به سه  درواقع

 گوییم جایز است. دوم ابطال سحر باسحر چون براي مقابله با اوست میولی این  .و ارائۀُ الباطلِ حقاً مقابل آن کار انگیزيخیال

کند و باطلی را است و دیگر حقی را باطل نمی کنندهابطالعادي و غیرطبیعی فقط روش غیرعادي و غیرطبیعی که روش غیر

هاي دینی و دعایی و ذکري و آن چه که در شریعت آمده است و شرع به خصوص به . سوم اینکه آن را با روشکندحق نمی

 .یعنی سحر کند و با سحر، سحري را باطل کند .م است قسم اول استآنچه محل کال .کندآن اشاره کرده است ابطال می

 ظهور آیه
قسم دوم و سوم هم به طریق اولی  جایز است لذامبطل سحر  گویدمی از آیه استفاده کردیم این است که آیه سحرآنچه 

که به طریق م دفع سحر جایز است، ما تاکنون دلیل داشتیم و از آیه استفاده کردیم این بود که سحر در مقا آنچه .جایز است
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آیا شود که در فرع اول یک سؤال مطرح می .یعنی با هر سه قسم دفع سحر جایز است .گیردرا میو آن دو قسم قسم اول  اولی

 استفاده شود از آیهمی چه به طور مسلمآنکه مطلق غیر مضر هم جایز است؟ توانیم بگوییم میفقط در مقام دفع سحر است و 

شود این را سؤال این است که آیا می داند.میجایز را قدر متیقن آیه سحر در مقام دفع سحر و ابطال سحر کرد این است که 

. شودسحر غیر مضر چند نوع می سحر غیر مضر در مقام ابطال نیست؟بگوییم سحر غیر مضر جایز است ولو  و داد تعمیمکمی 

 و یک نوع سحر غیر مضري است که در مقام دفع سحر نیست .دفع سحر استیک نوع سحر غیر مضري است که در مقام 

نوع سوم این  ساند ولی نفعی هم براي کسی ندارد.رکند که به کسی هم ضرري نمی. سحري میخواهد سحري را دفع کندنمی

تقویت عالیق  و یا او شودبه  مندعالقهعاشق و  مثالً کسی کند کهاست که سحر غیر مضري است که نافع است یعنی کاري می

اگر روشی علمی باشد  .کنیمها را در فروعات جدا بحث میدرمانیتلقینات و روان .بین خواهر و برادر یا بین زن و شوهر

 کهدرصورتیدهد را نشان می آنهایی که علم درمانی و شیوههاي روانکاوي و روانخواهیم گفت روش .داخل در سحر نیست

 .آیدسحر به حساب نمی ،ارائه حق به باطل نباشد

 احتماالت
 سحرهاي غیر مضر مطلقاً است و ترعیوسسحر جایز است یا کمی  شود بگوییم فقط سحر در مقام دفعسؤال این است که می

 گفت مطلقاً می سوم و نظر گفت فقط در مقام دفع جایز استنظر دوم میدوم و سوم بود، که  نظراختالفجایز است؟ این همان 

قسم براي این  .غیر مضر جایز است. یعنی بگوییم جواز سحر اختصاص به مقام دفع ندارد بلکه هر سحر غیر مضري جایز است

 .شود چند وجه ذکر کردهم می

این را جواب دادیم که  شود.نمی املشرا غیر مضر  است و یک وجه اینکه کسی بگوید در مفهوم سحر مضر خوابیده .1

 مفهوم سحر این معنا وجود ندارد. در

سوره  102آیه شریفه داللت مالزمه عرفی وجه دوم براي اینکه بگوییم مطلق غیر مضر جایز است این است که بگوییم  .2

نَ کَفَُرواْ یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَا کِنَّ الشَّیَطِیَو مَا کََفرَ سُلَیْمَُن وَ لَ مُلْکِ سَُلیْمَنَ  وَ اتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلىَ«بقره 

این درست است که  »یَقُولَا ِإنَّمَا نحَنُ فِتْنَۀٌ فَلَا تَکْفُرْ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَ مَرُوَت  وَ مَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتىَ أُنزِلَ عَلىَ الْمَلَکَینْ

وجه و سحر در مقام دفع جایز است . ي خصوصیت کردالغاشود یالجمله و در مقام دفع جایز است ولی مسحر فی

 ینشود اضرار است و لذا میاطمینان داریم که مالك آن عدم اال .این است که مضر به دیگري نیستو مالکش اصلی 

شد، که از این در مرحله اول استفاده نمیاین وجهی است ولو از آیه بیش  .ي خصوصیت کردالغابه سایر موارد را مورد 
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اما عرف بین دفع سحر به سحر با سحرهاي  ؛و دفع سحر جایز است به خاطر تعلیم مالئکه مثلبهمقابلهسحر در مقام 

 کند.ي خصوصیت میالغالذا  گوید مالك یکی استمیو گذارد دیگري که مضر نیست هیچ فرقی نمی

 وجه ضعف
رد اطمینانی پیدا ک تواننمی مناط نه به اولویت نه به تنقیح است که علت این .وجه دوم هم مثل وجه اول وجه ضعیفی است

دفاع از  و مثلبهمقابلهبراي اینکه دفع سحر به سحر در مقام  .همه موارد غیر مضر مثل دفع سحر به سحر است و بگوییم

مقامی است که حتی گاهی با  مثلبهمقابلهمقام دفاع و مقام  است. که دیگري انجام داده است در برابر عملیات سحري خویش

سحري که در مقام دفاع نیست ولی مضر هم نیست شود گفت واقعاً نمیخیلی وضوح دارد که  .شودهاي ثانوي جایز میعنوان

 دفع سحر به سحر با سایر اقسام سحر غیر مضر از نظر عرفی هیچ فرقی ندارد .ستندنیقطعاً مثل هم  هانیاکه چرا  جایز است

عنایتی وجود دارد که  مثلبهمقابلهالاقل احتمالش قوي است که در مقام دفاع و  .کنیم که فرق داردواقعاً حس می اما این را

ممکن  .گوید جایز نیسترساند میکند ولی ضرر هم نمی خواهد دفاعی از خوداما مطلق غیر مضر که نمی گوید جایز استمی

مالك  و به اینکه این خصوصیت هیچ دخالتی در حکم ندارد استان عرفی اطمین مناط الغاي خصوصیت و تنقیحاست بگوید 

گوییم این اطمینان را نداریم براي اینکه ویژگی در دفاع است میشود. یست که سایر اقسام را هم شامل میاین است که مضر ن

 شود که بگوییم که مالك همان مطلق عدم اضرار است.که مانع می

 موضوعیت سحر مضر
داللت بر این کند که سحر مضر  استبقره و روایاتی که در این بحث وارد شده  102نکته بعدي این است که این آیه شریفه 

وَ مَا هُم بِضَارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  وَ  در شاهد این است که  .مالك حرمت است و غیر مضر از مدلول آیه خارج است

شود اگر غیر شده است که معلوم می آورده مَا یَضُرُّهُمْ وَ لَا یَنفَعُهُمروي همه بار سنگینی حرمت  نَ مَا یَضُرُّهُمْ وَ لَا یَنفَعُهُمیَتَعَلَّمُو

ما این را ین است که نیست. جواب استدالل سوم ا زيمضر موضوعیت دارد و غیر مضر چی لذا مضر یا نافع باشد مانعی ندارد.

 شود.است اما این مقید مطلقات نمی طورهمینو بعضی روایات هم  داندمیسحر مضر را حرام  درمجموعآیه  قبول داریم که

شود ت مقید نمینیسنافیین  بیشتر این آیه به دلیل این که مثبتین است و تا این حد .گوید سحر حرام استمطلقاتی داریم که می

-آن جمله .شودبه اطالقات نمیاین مقید باز هم گیرد اما غیر مضر را نمیولو اینکه بگوییم آیه مخصوص به سحر مضر است و 

آن هم بیش از سحر در مقام است که داللت  یَقُولَا إِنَّمَا نحَنُ فِتْنَۀٌ فَلَا تَکْفُرْ وَ مَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتىَشود مقید میاز آیه که اي 
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 هانیااست ولی  طورهمینگوید سحر مضر حرام است کما اینکه بعضی روایات دیگر هم . پس قبول داریم که آیه میدفع نیست

 گیرد.که آن جمله بیش از مقام دفاع را نمی یَقُولَا إِنَّمَا نحَنُ فِتْنَۀٌ فَلَا تَکْفُرْ حَتىَتواند مقید باشد مگر همان جمله نمی

 بنديجمع
به انواع  دیّمؤدو سه روایت  .را قبول داشتیمو اطالق  که سند و داللتم از چهارده روایت را اینجا خواندی چند روایت

. بنابراین آنچه شود گفت که تام نیستکه براي این مسئله میاین دو سه وجهی  .تام نیست انروایات دیگري است که سندش

نظریه دوم این  .حرام است مطلقاً سحر ود کهنظر اول این ب .نظریه دوم است نه سوم و اولتا اینجا از آیه استفاده کنیم توانیم می

سه دلیل آوردیم براي  و غیر مضر حرام نیست.حرام است فقط مضر سحر نظر سوم  و بود که حرام است مگر در مقام دفاع

فقط سحر در مقام دفاع از آیه استفاده  و ها تام نیستو گفتیم این دلیلرا جواب دادیم  هانیا و اینکه سحر غیر مضر جایز است

 جایز است. غیر مضر و... مطلقاً و یاشد نافع شود دیگر دلیلی نیست که بگوید سحر غیر مضر که می

 حرمت سحر نافع
 بابوسائل ابواب مقدمات نکاح  15این دلیل در جلد  .حتی اگر نافع باشد گوید سحر حرام است مطلقاًدلیلی داریم که می

-که می است ییهاآن. این باب یک حدیث بیشتر ندارد که یمکن عن یقال به اینکه در مقابل وارد شده است 184حه صف 144

 اطالق به گوید جایز نیست نهپس دلیلی داریم که به صراحت می .سحر در مقام دفع دفاع یا سحر غیر مضر جایز است گویند

که سحر  است تصریح کردهروایت کردیم اما این تمسک می به اطالقات حالتابه .کند که سحر نافع جایز نیستتصریح می بلکه

 .هاستآناین دلیل در مقابل  و نافع جایز نیست

 روایت إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِم
ص  اهللارسولمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَ«

کَدَّرْتِ الْبِحَارَ وَ  لَکِ  ص أُفٍ  اهللارسولهَا لِامْرَأَةٍ سَأَلَتْهُ إِنَّ لِی زَوْجاً وَ بِهِ عَلَیَّ غِلْظَۀٌ وَ إِنِّی صَنَعْتُ شَیْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَ 

رَأْسَهَا  وَ الْأَرْضِ قَالَ فَصَامَتِ الْمَرْأَةُ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَیْلَهَا وَ حَلَقَتْ وَ لَعَنَتْکِ الْمَلَائِکَۀُ الْأَخْیَارُ وَ مَلَائِکَۀُ السَّمَاوَاتِکَدَّرْتِ الطِّینَ 

 »1 نْهَافَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَا یُقْبَلُ مِ وَ لَبِسَتِ الْمُسُوحَ 
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عَنْ  ،اعیل بن ابی زیاد سکونی استمهمان اسإِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ این  ،إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍناداً تاسمُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ 

به  الیحضر من ، این را مرحوم صدوق درلِامْرَأَةٍ: )و سلم(صلی اهللا علیه و آله  اهللارسولجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ 

لِامْرَأَةٍ که فرمود:  )صلی اهللا علیه و آله و سلم( اکرمآید تا پیغمبر سلسله سند می )سالم اهللا علیه( صادقکند که از امام سندش از سکونی نقل می

. دارم و من اقدامی کردم تندخوییگوید شوهر بداخالق ، میإِنِّی صَنَعْتُ شَیْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَیَّسَأَلَتْهُ إِنَّ لِی زَوْجاً وَ بِهِ عَلَیَّ غِلْظَۀٌ وَ 

سحر تقویت  درواقعاین سحر  .را به خودم جلب کنم توجهشتا اینکه  لِأُعَطِّفَهُ عَلَیَّکاري کردم که  .است ظاهرش همان سحر

گوید زمین و آسمان و دریا را مکدر کردي ، میکَدَّرْتِ الْبِحَارَ وَ کَدَّرْتِ الطِّینَ: )آله و سلم صلی اهللا علیه و( اهللارسولفقال  .روابط است

قَاَل  .قرار گرفتی هو مورد لعن مالئک وَ الْأَرْضِ وَ لَعََنتْکِ الْمَلَائِکَُۀ الْأَخْیَارُ وَ مَلَائِکَۀُ السَّمَاوَاتِ. یعنی این قدر کارت بد است

و دنیا را کنار رفت ، شب و روزش را دنبال عبادت وَ لَبِسَتِ الْمُسُوحَ هارأس وَ حَلَقَتْ  هالیلفَصَامَتِ الْمَرْأَةُ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ 

 هانیا، همه لَ إِنَّ ذَلِکَ لَا یُقْبَلُ مِنْهَافَقَا، این خبر به پیغمبر رسید )(صلی اهللا علیه و آله و سلمفَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ گذاشت براي اینکه توبه کند، 

حتی اگر دهد براي اینکه سحري که انجام میاست این روایت استدالل شده  .شوداش قبول نمیشود یعنی توبهاز او قبول نمی

 .م استاهم حر بازیعنی عالقه طرف را زیاد کند یا اخالقش را خوب کند،  باشدنافع هم 

 سند روایت
نوفلی محل بحث است که به سکونی است و  )(همان نوفلیجهت سندي، سند مرحوم صدوق به اسماعیل ابن ابی زیاد از 

به رغم  مشکل قصه نوفلی این است که .کسانی که نوفلی را قبول ندارند و کسانی که قبول دارند .ایم دو نظریه استبارها گفته

شاید در سند هزار روایت واقع شده ولی با همه کثرت روایتی که دارد توثیق  .توثیق خاص ندارددارد  این که این همه روایت

شود خیلی از فقها و علما تالش دارند که یک جوري نوفلی را درست پس چگونه می ندارد، البته تضعیف و قطعی هم ندارد.

ها این تالش است. دش واقع شدهبگذاریم به خاطر این که نوفلی در سنرا کنار این همه روایت خیلی سخت است چون  .کنند

آقاي  .این را قبول نداریمما یکی اینکه نوفلی از رجال کامل الزیاره است و  :ایم چند وجه استکه بارها عرض کرده طورهمان

این هم باز محل بحث است  .از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم استنوفلی دوم این که  ند.خوئی هم که قبول داشتند اواخر برگشت

جهی است وجه چهارم هم که همان و .سوم این است که یکی از اصحاب نقل دارد که آن هم محل بحث است .و ما قبول نداریم

رجال مشهور عدم ورود قدح قاعده رجالی هم این است که  .فرمودند که همان قاعده رجالی استکه مرحوم آقاي تبریزي می

 متوجهشانو منظر هستند و همه مردم  مشهوري که در مرئی يهاآدم .شان استر بزرگ به منزله توثیقمشتهو کثیرالروایه 

عدم ورود قدح در رجال مشهور  کنند.که توثیق  استاین نشانگر این است که معتبرند و نیازي نبوده ،اندنشدهو قدح  هستند

توانیم نکاتی که در جواب این گفتیم نمی به خاطربحث کردیم و ما راجع به این هم تفصیلی قائل بودیم که  .موجب توثیق است
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روایت به خاطر نوفلی محل سند این  و لذا .به اطالق این قاعده تن دهیم و معلوم نیست که نوفلی را بتوان با آن توثیق کرد

 بحث است، البته در سکونی هم اختالف وجود دارد و محل بحث است.

 داللت
 :نکته است دو، تحیث داللاز 

براي  ما، یعنی چه؟ تلقی مشهور و ظاهر قالبی این است که یعنی سحر کردهإِنِّی صَنَعْتُ شَیْئاً ِلأُعَطِّفَهُ عَلَیَّیکی اینکه  .1

ولی  وجود دارد.متداول بوده است و در این زمان هم احیاناً  هازمانکه در آن  اینکه میل او را به سمت خودم جلب کنم

دیگري هم وجود داشته باشد که میل  هايراهممکن است إِنِّی صَنَعْتُ شَیْئًا لِأُعَطِّفَهُ عَلَیَّ اند که بعضی هم احتمال داده

 .کندمثل دادن دارو که سحر نیست و خاصیت دارو است که طرف را سرمست او می .طرف را به خودش جلب کند

کند که معلوم نیست که در مفهوم سحر وارد افراد را خیاالتی می درواقع ی کهیشراب اینجا بحث نیست ولی داروها

سازگار نیز ست با دعا و ذکر اساخت هم با دارو و ممکن ، هم با سحر میإِنِّی صَنَعْتُ شَیْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَیَّگرچه  .باشد

است. دیگر هم متداول نبوده  يهاروش .ستاست قطعاً مشمول آیه نی ...اما با توجه به ذیل روایت که لعنت و باشد،

. بنابراین ظاهر همان سحر کندیمو ذیلش هم همین را تأیید  است روشی که بیشتر متداول و رایج بوده سحر بوده

 است.

. این را باید نیست قبولقابلفرمودند این است که مضمون این روایت  اینجانکته دومی که وجود دارد که بزرگان هم در  .2

گوید ذیلش که می ت و آیات قرآن و روایات دیگر است.کنیم براي این که این مخالف با روح شریع علی الجدارضرب 

 ...هالیلفَصَامَتِ الْمَرْأَةُ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ گوید مند به خودش کند بعد میکه این بنده خدا سحر کرد که شوهرش را عالقه

در روایت  .قبول نیست اشتوبهنه  اند:دهوفرم )صلی اهللا علیه و آله و سلم( اکرمپیامبر  ولی ستا این کارها را انجام داده هیعنی هم

خدا پس این با روح شریعت سازگار نیست.  یعنی حل سحر کند. توبۀ الساحر اَن یَحلِّ و  یقتل اال ان یتوبمعتبر داریم 

 بخشد. را هم می پرستبتمشرك و 

 پذیرش صدر روایت
کنیم؟  رکل روایت را ضرب علی الجداآیا باید روح شریعت سازگار نیست  روایت با ظریف این است که ذیلمنتها سؤال 

تا اینجا خالف قواعد  .کنندهم مادامی که توبه نکردي لعنت می مالئکه خداو ، خیلی کار بدي کردي لَکِ أُفٍحضرت فرمود که 

 وَ لَبِسَتِ الْمُسُوحَ  رأسها وَ حَلَقَتْ هالیلفَصَامَتِ الْمَرْأَةُ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ ند کنقل می ولی بعد .اولیه و عقلی و شرعی ثابتی نیست
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اینجا دو  .دین است اتیقطعمخالف شریعت و  روایت ذیل. فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَا یُقْبَلُ مِنْهَا )(صلی اهللا علیه و آله و سلمفَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ 

 :احتمال وجود دارد

اند که معموالً فرموده .کنیممی ر، یا اینکه نه ذیل را ضرب بر جدارممکن است بگوییم که کل روایت نضربها علی الجدا .1

-ذیلش را نمی ،رسد که نهبه ذهنمان می .گذاریمشود پذیرفت پس روایت را کنار میچیزي در این روایت است که نمی

توانیم آن نمی و لذافهمیم است که به هر دلیلی ما نمیاي در کار بوده فهمیم، ممکن است نکتهیعنی ما نمی ذیرفت.پشود 

فهمیم، ولی این که ما نمی است گوییم چیزي بودهکنیم و مینفی نمی ،تر سخن بگوییم. خیلی بخواهیم سنجیدهرا بپذیریم

لذا گرچه این نکته  .کند نفهمیم و بگذاریم کنارو حکمی را ذکر می که بند دیگري استرا شود که صدر روایت دلیل نمی

امر مستلزم این نیست این را قبول داریم اما  مري است که الیقبله العقل السلیماند مشتمل بر ادومی که بزرگان فرموده

 ر شود.که همه این روایت من صدر الی الذیل ضرب علی الجدا

 .ال را آوردهاشتباه کرده است و  راوي اضافه شده است و إِنَّ ذَلِکَ لَا یُقْبَلُ مِنْهَا عبارت در لَا این است که دیگراحتمال  .2

اش ظاهر همه هانیا که مثالً  اندکه حضرت فرمودهاست ست ولی جهتی در این شخص بوده ا لَا یُقْبَلُ مِنْهَا یا اینکه واقعاً

 دارد و در ظاهر کاريداند که ساحري است که دست از کارهایش برنمیو پیامبر می است کاري بوده و واقعاً برنگشته

کنار شود که صدر روایت را دلیل نمی لذا .شخصیه بوده است قضیهدانیم و شاید یعنی ذیل این را ما نمی کرده است.

 قبول نداریم.بگذاریم و بگوییم 

 بیان حکم
توانیم ذیلی دارد که ما نمی .محفوظ است خود سر جاياست و  بیان شده حقیقیه قضیهبه صورت حکمی در صدر روایت 

وَ لَقَدْ «سحر از کبائر است  توانیم بفهمیم یعنی صدر را هم کنار بگذاریم؟بفهمیم و قواعد جور نیست ولی این که ذیل را نمی

کَدَّرْتِ و  لَکِ أُفٍ «است. این توبه جداي از آن  »وْاْ بِهِ أَنفُسَهُمعَلِمُواْ لَمَنِ اشْترَئهُ مَا لَهُ فىِ االَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَ

نیست یعنی روایت  قبولقابلقبل از توبه است یعنی حکمش این. هیچ وجهی ندارد که یک چیزي ذیل روایت است و  »الْبِحَارَ

-ما می لَا یُقْبَلُ.اش هم فرماید که توبهیکی حرمت مؤکد سحر و دوم هم در فراز جداي بعدي میاست. دو چیز را بیان کرده 

 ست.ا اهنگبا ادله قطعی است ولی صدرش نه تنها معارض نیست بلکه با حرمت سحر هملَا یُقْبَلُ گوییم 
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