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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
 جایز است یاآن بود که حکم تعلیم سحر چیست و اینکه تعلیم سحر و آموزش دادن ذیل مباحث سحر بحث در فرع سوم 

-اي که مییم. ادلهختبحث سحر پردا خصوصیم و بعد به ردبررسی ککند را اي که بر مطلق تعلیم محرمات داللت میادله. نه

 :داللت کند و اینکه تعلیم هر محرمی حرام است عبارت بود ازبر یک قاعده عامه فقهی توانست 

 .تعلیم مشتمل بر خود عمل محرم است پس حرام است .1

 .تعلیم از باب اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم حرام است .2

 .کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِه ضَلَالٍ بَابَ عَلَّمَ  مَنْ که  روایاتی داریم .3

مشتمل بر عمل  کهدرصورتیاز این سه دلیل استفاده کردیم این است که تعلیم امر محرم و تعلیم محرمات  آنچه حالتابه 

در مسیر حرام از آن  گیردفرامیشود که شخصی که ن میکه مطمئن باشد که منجر به ایحرام باشد و تعلیم عملی باشد و یا این

کل محرم إذا اشتملت تعلیم علی  یحرم تعلیمشود که می طوراینلت ندارد. قاعده بیش از این دال و استفاده کند حرام است

 .العمل الحرام أو إطمئن المعلم بأن المتعلم یستعمله بالحرام

 دلیل چهارم
 است.مقدمات مکاسب در جلد دوازده در باب دوم  اوایلکه  العقولتحفاست روایت  العقولتحفدلیل دیگر روایت 

تا آخر. هر نوع تعامل با آن امر و تعلمه و شراعه  کذا و کذا  یحرمه تعلیمهصناعات و اعمالی که ممحض در امر حرام است 

 جا مطرح است.ین روایت داشتیم اینعین استداللی که در بحث تعلم به ا .محرم حرام شمرده شده بود از جمله تعلیم

گفتیم که این حدیث سند معتبري ندارد و جبر ضعف سند به شهرت  دادیم. اوالً  جوابی است که قبالً  انجواب این استدالل هم

جواب دوم این بود که بر فرض اینکه روایت سند معتبر هم داشته باشد مربوط به صناعاتی است که محض  .را هم قبول نداشتیم

سند تامی داشت مدلولش  العقولتحفحرام است و استعمال آن در حرام منحصر است و استعمال حاللی ندارد. البته اگر روایت 

 يت که باید امر ممحض در حرام باشد و اال در سحر نوع جایزمنتهی از این طرف خاص اس از مدلول سه دلیل قبیل اعم بود

پس براي قاعده حرمت تعلیم کل محرم به عنوان قاعده کلی نه خصوص یک  .شودتوانیم بگوییم شامل این میکه نمیاست 

این چهار دلیل را  .العقولتحفروایت  .4تعلیم باب ضالل  .3اعانه بر اثم  .2اشتمال آن بر امر محرم  .1: باب چهار دلیل بود
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و مشتمل بر حرام باشد یا اینکه یقین  کهدرصورتیمحرمات حرام نیست مگر  این بود که اول تعلیم و حاصلبررسی کردیم 

حرام  در غیر این صورت طبعاً  .شود که کسی در مسیر حرام از آن استفاده کندموجب میداشته باشد که این تعلیم اطمینان 

 نیست.

 خاصه ادله
-است. در خصوص باب سحر یک دلیل میبخش دوم در خصوص باب سحر و بخش اول در قاعده کلیه بود که بحث شد 

البختري که ابیاسحاق بن عمار و از روایاتی داشتیم  .شود براي حرمت تعلیم اقامه کرد و آن دلیل تالزم بین تعلم و تعلیم است

وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ قَیْسٍ الْبَجَلِیِّ شد که میو از امیرالمؤمنین نقل دو هر معتبر نبود 

شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ  تَعَلَّمَ مَنْ کَانَ یَقُولُ  سالم اهللا علیه)( عَلِیّاًأَنَّ «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ 

کرد به همان شکلی که بحث دیگري معتبر نبود دالل بر حرمت تعلم میاین دو روایت که یکی معتبر بود و  1»إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.

. این تعبیر صلی اهللا علیه وآله وسلّم)( غمبریپو دیگري از  سالم اهللا علیه)( نیرالمؤمنیاماند یکی از قل کردهناهل سنت را کردیم. عین این متن 

ر دو روایت این بخش چیزي است که د .»شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ تَعَلَّمَ  مَنْ کَانَ یَقُولُ «

کرد که تعلم سحر حرام است و مقدمه دوم هم این است که کسی . این روایات داللت میبحث کردیم خاصه آمده بود که قبالً 

هر جا پس  شود.میحرام است تعلیمش هم حرام  لذا اگر گفتیم تعلم یک علم .بگوید که بین حرمت تعلم و تعلیم مالزمه است

 .جمله در باب سحر بالمالزمه تعلیم آن هم حرام استتعلم را حرام دانستیم از 

 وجه حرمت
آموزش دادن هر  ؟چیست یحرم تعلیم کل امر یحرم تعلمهگویید کند که وجه این مقدمه که میممکن است کسی سؤال 

 ؟هر جا که تعلم حرام بود تعلیمش هم حرام است وجهش چیست شود،میچیزي که تعلمش حرام است حرام 

مالزمه و داللت  گیرد طبعاًبیاد نباید کسی را گوید وقتی چیزي عرف می ست.یم یک مالزمه عرفی اینجااینکه بگوی .1

التزامی دارد که نباید آن را یاد داد. وقتی خطاب متوجه شود که فالن علم یا فالن موضوع یا فالن عمل را یاد نگیرید 

این یک وجه است که ادعاي مالزمه عرفی است و اینکه  .هیدگوید که یاد ندالزم عرفی و به داللت التزامی میاین به ت

 .یحرم تعلیمهگوید که همین به داللت التزامی می التعلمیحرم به داللت التزامی همین دلیلی که بگوید 
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و کمک  ینعدهد ی. اینکه او یاد میاز باب اعانه بر اثم است و دلیل خاص داریم که همان اعانه بر اثم است وجه دوم .2

 شود.پس از باب اعانه بر اثم حرام می کند که یک حرامی را یاد بگیریدتمهید مقدماتی می

 خالصه
تر است و در خصوص مواردي است که دلیل بر حرمت تعلم داریم این از چهار دلیل کمی تنگ اشدایرهپس دلیل پنجم که 

 . یکی از مواردهم حرام است گوید تعلیمب قاعده اعانه میمالزم یا از با است که هر جا دلیل بگوید که این تعلم حرام است به

شود. میدلیل معتبر داشتیم که تعلمش حرام است پس بالمالزمه یا به خاطر قاعده حرمت اعانه تعلیم هم حرام  که سحر است

. وقتی مالزمه عرفی بود . وجه اولهم نپذیریم اعانه اینجا صادق استرا اگر مالزمه  .یدآاین دلیل هم به نظر دلیل تامی می

الزمی نیست ممکن است بگوییم اگر کسی در این خدشه کند و بگوید ت .فهمد که یاد ندهمی گوید یاد نگیر عرف التزاماًکسی می

بنا بر نظري که حرمت اعانه بر اثم را به عنوان یک  .وجود دارد حرام نیست منتهی وجه دوم قطعاًتعلم حرام است ولی تعلیم 

 شود. تعلیم هم حرام می وقتآنه ما هم قبول داشتیم قبول داشته باشد کقاعده 

 حد داللت
داشته باشیم این است که حد داللت دلیل این است که به همان اندازه توجه اي که باید لکن تنها مالحظهاین دلیل تام است 

ه در مسیر ست. ما گفتیم تعلم آنجایی حرام است کتعلیم حرام ا ،دایرهنطاق و  اناست به همان اندازه و در همحرام که تعلم 

و یعنی حرمت طریقی دارد  ؛نداریم بماهو هود و اال دلیلی بر حرمت خود تعلم مر حرام باگیري از احرام باشد و براي بهره

حرمت تعلم در حد و میزان این تالزم و مالزمه در حدي است که خود تعلم حرام است  .حرمت نفسی براي تعلم قائل نشدیم

حرمت تعلیم هم همین اندازه است  طبعاً .هم حرمت طریقی است شود حرمتطریقی است یعنی آنجایی است که منجر به حرام 

 .اي است که تعلم استمحدود است و مقید به همان محدودهولی  داردتام  داللتیو بیش از این نیست و لذا این دلیل هم 

ت از محرشد و اال به صورت نفسی و ذاتی آنجایی که منجر به امر حرامی می ریقی بود درمحدوده حرمت تعلم هم حرمت ط

 شود.آن استفاده نمی

 نتیجه بحث
روایت  .4 ضَلَالٍ بَابَ عَلَّمَ مَنْ روایات  .3دوم اعانه بر اثم . 2تعلیم مشتمل بر حرام  .1. آوردیم پنج دلیلدر حرمت تعلیم 

بود  هانیادلیل پنجم اخص از  دایرهزمه بین حرمت تعلم و تعلیم. این پنج دلیل اینجا بررسی شد که قاعده مال .5 العقولتحف
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این شد که ما دو سه قاعده فقهی از  حالتابهکند. نتیجه کل این بحث را افاده میبه نحوي قواعد کلی  هانیاهمه  ولی عمدتاً

 :به دست آوردیم هانیا

 حرام است.  حرام شودمرتکب  اشد یعنی تعلیم عملی باشد که خوداینکه تعلیم هر جا که مشتمل بر خود حرام ب .1

  شود حرام است.آن میو ارتکاب  تی که بداند تعلیم منجر به یک امر حرامقاعده دوم اینکه وق. 2

 حرام است.  ن حرمت تعلم، تعلیمان درجه و میزاقاعده سوم این است که هر جایی که تعلم حرام بود به هم. 3

حرام نیست.  طورکلیبهتعلیم محرم از این قیود نباشد  کدامهیچاگر  وسه قاعده قید داشت هر این سه قاعده کلی شد منتهی 

 .شود که تعلیم سحر یا غنا یا هر امر محرم دیگري اگر این سه وضعیت را نداشته باشد حرام نیستمعلوم می ترتیباینبه

 این است که حرمت تعلیم سحر به طور مطلق نیست بلکه با یکی از این قیود است. حاصل

 ادله جواز

 داللت آیه
اینکه نکته خاصی نه؟ و کند یا باب تعلیم سحر داللتی بر جواز میاما در پایان این بحث مناسب است ببینیم آیه شریفه در 

 .بررسی کردیم و حدودش را در پنج دلیل مشخص کردیمرا تا حاال ادله حرمت  ؟در آیه شریفه در باب تعلیم هست یا نیست

کند. این استدالل را هم تقریر و حدودش را مشخص آیه داللت بر جواز تعلیم سحر مینکته مقابل ادعا شود که  ممکن است در

 کنیم.می

الشَّیاطِینُ عَلَى مُلْکِ سُلَیمَانَ وَمَا کَفََر سُلَیمَاُن وََلکِنَّ  اوَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو« ایدفرممی طوراینسوره بقره  102آیه شریفه 

 . »الشَّیاطِینَ کَفَرُوا یعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَکَینِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ 

. شیاطین مانیما تتلوا الشاطین علی ملک سلکردند است یعنی یهود متابعت  ما تتلواعطف بر و ما أنزل این است که  ظاهر

یعنی منشأ اینکه سحر  ؛بودنازل شده  بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَدادند و آنکه بر دو ملک مسیر سحر را باز کردند و سحر را یاد می

همان مسیر  هانیارا دنبال کردند یکی اینکه شیاطین را آوردند و یک بخش هم این بود که دو ملک آمدند و سحر را یاد دادند. 

م و استدالل اینجاست کال شاهدوَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَکَینِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ  ندیفرمایمرا گرفتند و ادامه دادند. بعد از اینکه 

بگویند ما براي  هاآندادند تا اینکه به . یاد نمیمَا یعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَۀٌ فَلَا تَکْفُرْ َشود استدالل کردیعنی می

 مُونَ مِنْهُمَا مَا یفَرِّقُونَ بِهِ بَینَ الْمَرِْء وَزَوْجِهِ فَیتَعَلَّ هاآناما  ؛سحر نکنید و سحر مضر را انجام ندهید .آزمون و آزمایش شما آمدیم

 در مسیر باطل و حرام استفاده کردند. 

5 



 ٢١٨٥�مارۀ ثبت:      

 استدالل
جایز است چون دو ملک از ناحیه خدا  به این آیه شریفه استدالل کرد براي اینکه تعلیم سحر جایز است یا مطلقاًشود می

بدهد باید عهد ببندد که در مسیر  یاد خواهدیمهم داللت نکند حداقل در جایی که  لقاًآمدند تعلیم سحر کردند یا اینکه اگر مط

بلکه در اینجا کند میداللت بر جواز کند دهد و او در مسیر حرام استفاده نمیدر جایی که یاد میحرام استفاده نکند. آیه نه تنها 

اي بیایند از این استفاده کنند. ممکن است کسی براي جواز تعلیم به طور مطلق الجمله بناست عدهدانستند که فیخود ملکین می

 .به این استدالل کند شوده در امر حرام از آن استفاده نمیاقل براي جایی کیا الو 

 نسبت با سایر ادله
ادله جواز کند نسبتش با اگر این دلیل داللت بر  .گوید جایز نیستی است که میآن پنج دلیل قطه مقابلدر ن استداللاین 

پس اگر این  .من علم باب ضاللمثل روایت تحف یا  بود و مطلقات و عموماتادله قواعد همه شود چون مخصص و مقید می

و مخصص نسبت  و مقید است فقط در باب سحرکه یا در محدوده خاصی  کند مطلقاًداللت بر جواز میآیه داللتش تمام شود 

د که از آن پنج دلیل استفاده کردیم. مطلقه یعنی از حیثی که سحر در مسیر حرام باشد یا نباشد ولی شوبه آن قواعد کلی می

سحر است و موضوع آن پنج دلیل دلیل موضوع این  .شودنافی بود و اخص می این مثبت و .موضوع سحر است درهرحال

اي در جامعه کنیم. عدهن تعلیم را بحث میمنتهی االشود ود. در باب سحر که باشد تعارض میشلذا این مقید میمطلق است و 

براي حل  و سحر دادندیاد می هاآنلذا مالئکه به گرفتند ند و در معرض ضرر و زیان قرار میها بلد نبودو خیلیکردند سحر می

 .است دادهیاد ولی استفاده حرام کنند سحر اي از همین عدهبناست  دداندهد میاست منتهی وقتی یاد می بوده

 خصوصیت الغاء
خصوصیت  الغاءدهید تسري به همه خواهید آید و شما میبه مکلف خاصی یا شخص خاصی می وقتی یک حکمی راجع

خصوصیت  الغاءو گویید این مکلف و آن مکلف فرقی ندارد است ولی شما میراره یا فرد خاصی سؤال کرده ز کنید. مثالًمی

این  و خصوصیت شود تا این حکم بتواند عام باشد الغاءدر این آیه دو سه مرحله باید  .است شود و احکام مشترك بین همهمی

 .خصوصیت شود الغاءباید  هدادکه تعلیم می . از آن فرد خاص2خصوصیت شود  الغاءاز شریعت سابقه . 1باید لکن عمل جایز 

یا حرام بقیه است جایز او  آن گفت این کار برايین شخص که قرگوییم براي ا. میراحت است هاانسان خصوصیت در الغاء

وقتی قضیه حقیقیه است یک مشکل اینجا این است که ملک هستند. یک  .هم مثل هم هستند و تکالیف مال همه است هاانسان

این درباره یک شخص است  .یقیموا الصلوة کان علیٌّگوید ولی یک وقتی می یا أیها الذین آمنوا أقیموا الصلوةگوید وقتی می

 الغاءاست و شرایط بعضی در گوییم احکام مشترك است. اشتراك احکام یمو کنیم خصوصیت می الغاءولی همان را 
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که  آنجاییاما   ؛همه ربوط بهبعضی از خطابات است و اال اصل خطابات این است که قضایاي حقیقیه است و مدر خصوصیت 

خواهیم و ما میشود که براي او جایز بوده یا واجب یا حرام ت و از آن دلیل هم معلوم میده اسفرد خاصی کاري انجام دا

این بود و سیره  صلی اهللا علیه وآله وسلّم)( اکرمدر سیره بحث کردیم که سیره پیغمبر  بگوییم سایر افراد هم مشترك هستند مثالً

 است: کردند دو احتمال ا میاین بود و حضرت این کار ر سالم اهللا علیه)( نیرالمؤمنیام

  ؛اینکه بگوییم این امر ویژه خود این شخص بوده .1

 .همه در آن حکم با هم شریک هستندو ست امن حیث هو مکلف است اینکه بگوییم این حکمی که براي او ذکر شده یا . 2

 الغاءعرف مساعد است با اینکه ذهن اصل این است که در مورد یک امام یا معصوم یا شخص یا فردي اگر خطابی آمد 

بگوید این مال مکلف است و عمر و بکر بودن در این خطاب دخالتی ندارد مگر اینکه قرینه خاصی باشد. و خصوصیت کند 

شود اصلش این است که مشترك است مگر اینکه دلیلی بیاید است احکامی که براي ائمه ذکر می طورایندر خود ائمه هم  مثالً

 بنابراین وقتی ؛عمومی است هانیاخواهد و اال و دلیل می بابی استین از اختصاصات النبی است که خود این که بگوید ا

 .این است که عمومیت دارد رساند ظاهرکه جواز را می اینجا شود مخصوصاًحکمی براي شخص یا افرادي ذکر می

 اشکال به استدالل
و  آدمبنیخصوصیت به همه مکلفین در میان  الغاءاین ذهن اشکالی که در استدالل به این آیه وجود دارد این است که  

 .بدهیم تسري هاانسانرا به خواهیم حکمی که براي ملکین بود آن مساعد است اما در اینجا ما میپذیرد و اعتبار با می هاانسان

براي است بوده  هاانسانتصرف غیبی از غیر  مان من أحد حتی یقوال له إنما نحن فتنهما یعل وممکن است کسی بگوید که 

فوق امر تکلیف هستند و  هاآن .ملک در عالم تکلیف نیستو ما متفاوت است تکلیف اینکه خدا آزمایشی در آنجا بر پا کند و 

حله را باید عبور کنیم یکی اینکه بگوییم این حکم از در این آیه ما دو مر .خصوصیت را انجام داد الغاءاین معلوم نیست بشود 

اما اشکال دومی که در آیه این  ؛این را حل کردیم و گفتیم درست استو کند ابقه به شریعت الحقه هم سرایت میشریعت س

 الغاءشود که نمیربوط به ملک است شیاطین است که براي ما اعتبار ندارد یا م ربوط بهدر اینجا یا م ما یعلمان قسمتاست که 

-گوییم نمیکنیم. نمی هاانسانمستقیم استفاده حکمی براي  ما یعلمانتوانیم از و نمیشود لیم نمیاین تعپس خصوصیت کرد. 

 داشت. فعالً خصوصیت و تسري الغاءاطمینان به  شودداد ولی بدون دلیل ظاهر این است که نمی شود ممکن است بشود تسري

-نشان می کانا یعلمان الناس السحر. این کانا یعلمان الناس السحرکند که داللت می ا یعلمان حتی یقوال لهمخواهیم بگوییم می

تسري از ملک به انسان  ولی هاانسانشود بگوییم این همه براي همه جایز است حتی است. میجایز بوده  هاآندهد که براي 

خصوصیت کنیم.  الغاءما باید اطمینان پیدا کنیم تا  .ینان اینجا وجود نداردخصوصیت دارد و این اطم الغاءنیاز به اطمینان به 

ز تعلیم مالئکه جایبحث ما این است که  فعالً یعلمان الناسدارد. اینجا دارد نمثل ما اختیاري و ملک مخاطب تکالیف نیست 
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شود . مینهمن الشک  الاقلگوییم میبراي همه اثبات کنیم را شود جواز تکلیفی اند میبود حال اینکه مالئکه تعلیم داده

وجود  شود اطمینانی به این کرد.نمیولی  اندمکلف بودهظاهر در اند و در صورت انسان آمده هانیاکرد که وجوهی درست 

شود از دو که می یعنی باید اطمینان باشد ؛است خصوصیت در مرز بین قیاس و امر جایز الغاء. اینجا مشکوك است االماره

به دیگران خواهیم از این دو ملک کند ولی میز شریعتی به شریعت دیگر سرایت میا .سرایت داد هاانسانملک این را به همه 

تواند . اگر کسی میاز ملک به انسان سرایت دادشود میتوانیم مطمئن شویم که آیه نمیسرایت دهیم. اگر ما باشیم و فقط این 

نه است این کار را کرده و خواست آزمایشی کند گوییم خدا به خاطر جریان خاص میبر عهده خودش است. میشود مطمئن 

اي مایش ویژهآز هخواستملک را فرستاده چون می واست اینکه دیگران هم اجازه دارند این کار را بکنند. چرا انسان نیامده 

فاده کرد شود از این وجه در آیه استبنابراین نمی ؛آور نیستاطمینان  کنیدوجوهی که اینجا ذکر میاست.  یبدهد و قضیه خاص

 کار مالئکه را قیاس کرد. و

  مالزمه عرفی
الجمله تعلم جایز است و گفتیم بین تعلم و ت که از آیه استفاده کردیم که فیشود براي جواز آورد این اسوجه دیگري که می

 :جه ذکر کردیمو وبراي این مالزمه دو تعلیم مالزمه است 

 ؛یکی اعانه بر اثمو یکی مالزمه عرفی بود  -

کند که براي مردم یعنی کسی بگوید آیه داللت می ؛اینجا نیست ولی مالزمه عرفی ممکن است باشددر وجه دوم  -

 .جایز استالجمله فیهم الجمله یادگیري جایز است تعلیم قتی فیوالجمله جایز بود یادگیري سحر فی

شود امري جایز شد تعلیم هم جایز میبر اساس قاعده مالزمه بین تعلم و تعلیم، اگر تعلم . تام باشداین استدالل بعید نیست 

 آید درست است.. این وجه به نظر میتعلمی که براي انجام معصیت نباشد البته اي است که تعلم جایز استالبته این در محدوده

مالزمه  .شود هم تعلمش حرام است هم تعلیمشکه تعلیم اگر براي امري باشد که به گناه منجر می شودیمجمع بحث این 

ولی  .شود هم تعلمش جایز است هم تعلیمشنیست و در مسیر گناه استفاده نمیاما اگر تعلمی است که براي گناه  ؛هم دارد

 ش حرام است.یک قسمو ن قید یک قسمش حالل تعلیم حرام است بلکه با همییا توانیم بگوییم تعلم مین مطلقاً
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 فرع چهارم
این تنبیه چهارم در ذیل این بحث این است که در سحر عنوان و قید مضر مأخوذ نیست و بدون اینکه قید مضر باشد فرع و 

 یی باشد مستقالً هم اگر در جا هاآناما عناوین ثانویه و قواعد کلی داریم که  ؛، حرام استغیرواقعیعملیات خیال برانگیز و 

حرمتی از آن اگر در غیر سحر باشد و شود شود حرمت سحر مؤکد میموضوع حرمت هستند. آن عناوین اگر با سحر جمع 

به  معتنابهکند که ضرري به دیگران برسد یک ضرر عقالئی یعنی کاري می است ارضرعناوین ااز همین یکی  آورد.باب می

رساند و اگر با یک کار غیر سحري ضرر میدهد گر با سحر باشد دو گناه انجام میاو خود سحر نیست  قید مضر در .دیگران

ین عناوینی مثل اضرار یا توهین و ایجاد ابنابر ؛دارداضرار رساند که سحر نیست حرمت با علم حروف یا اعداد ضرر می مثالً

 موضوع حرمت هستند. مستقالًو اختالل نظام حرام است 

 با سحر عناوین نسبت
شود هم جمع مییکی از این عناوین با یعنی گاهی سحر هست و  ستاین نوع عناوین با سحر عموم و خصوص من وجه ا

همه موضوع حرمت است.  هانیا .نیست هانیایا مخل نظام یا موجب وهن و توهین به مؤمن و گاهی سحر است ولی مضر و 

هم سحر حرام  هانیابدون و ولی سحر متقوم به یکی از این عناوین نیست  .حرام بماهو هوو مضر حرام است  بماهو هوسحر 

است مگر اینکه در مقام حل باشد چون گفتیم حتی نافع سحر هم حرام است و فقط یک استثنا داشت. ربما یجتمعان و اخري 

معتقد به این است  دات باطلی دارد مثالًاعتقا وکند د و آن این است که کسی که سحر مییتفارقان. گاهی نوع دیگري وجود دار

ه هستند که این گذارد یا این اجناین افالك است که این اثر را می گوید. میاین عالم منهاي خداوند مؤثر است که این عمل در

و اگر با سحر باشد  اعتقاد حرام است گذارد. اینخدا این تأثیر را می گوید این کار مستقل منهايگذارند. یا میآثار را بر جا می

هم و کند و اعتقاد دارد که این عمل او در عالم منهاي اراده خدا معاذ اهللا مؤثر است هم سحرش حرام است یعنی سحر می

آن هم  د کهکنعمل می این اعتقاد مستقل حرام است ممکن است اعتقاد داشته باشد که خورشید مستقالً .اعتقادش حرام است

اعتقاد به اینکه  .هم مستقل موضوعیت دارند هاآنملزم به عمل سحر است و باطل حرام است. در بعضی از روایات اعتقادات 

که به حضرت سلیمان در این قصه کردند سحر است همان تهمتی تقاد به اینکه کاري که انبیاء میمنهاي خدا مؤثرند یا اع هانیا

 هانیا .یکی عناوین عملی محرم یکی هم اعتقادات محرم .دو نوع عناوین محرم داریم .دیگري استزنند این هم خود حرام می

اعتقاد به کذب  معاذ اهللایا یر منهاي خدا اعتقاد به تأث .موجب تأکد حرمتو شوند . گاهی با سحر جمع میحرام هستند گانهجدا
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عناوین محرمی است که در جاي  خود هانیا .ر باشد یا بدون سحرخواهد با سحر بودن اعجاز انبیاء حرام است میانبیاء و سح

 خود باید بحث شود.

 اجتماع حکم
در واقع دو تا و شود . گناهش مؤکد میتوانیم بگوییم دو تا استشود نمی. چون اجتماع مثلین نمیإذاجتمعا تأکد الحکم

یک فعل بیاید و این موجب  تواند دراست دو تا حرمت نمیاجتماع مثلین کنند. شوند تأکد پیدا میجمع  که است ولی یک جا

 موارد تفصیلی دارد ولی در بعضیاین  ؟تواند یک جا جمع شود یا نهتفصیلی داریم که دو حرمت میشود. البته به این تأکد می

 تريدقیق يهابحثمی و ماود. آن ترکیب اتحادي و انضششود و اجتماع مثلین نمیو هر جا که نشود تأکد میشود نمی قطعاً

 دارد که در وقت دیگري عرض خواهم کرد.
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