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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر الحاج : تتبع ونگارش

  ٢٠١٧  اپريل٠٢

 ٣۴ -تفسير احمد
  ٤ -»الفلق«تفسير سوره  ترجمه و

  

   :حسد

يعنی  تمنای سلب نعمت است از ديگری که به صالح او باشد، حسادت، :مای اخالق اين گونه تعريف کرده اندحسد را عل

  .يا نرسد! خواه آن نعمت به حسود برسد حسود دوست دارد نعمت ھا از طرف مقابل گرفته شود،

را  یده است و بعضی را  فرموص خلق و به ھر كدام خصوصيات خاین عالم موجودات مختلفيخداوند متعال در ا

 ی از ابعاد زندگیچ بعديا ھيه و ي رشد نمو و تغذیده ولي به جمادات وجود بخشًمثال. ده استيگر آفري دیكاملتر از بعض

  .ك موجود زنده را نداده استي

ت وانات عالوه بر خصوصيات نباتاي ندارند حی كنند رشد ھم دارند اما حركت قابل توجھیه مياھان تغذي كه گیدر حال

ن موجود و اشرف ياما كاملتر.  دھندی انجام میزي را به طور غری كنند حركت دارند و امور خانه سازیاز خود دفاع م

ه ي باشد كه او را از بقی می خصوصيات منحصر به فردیر قرآن در عالم وجود انسان است كه دارايمخلوقات به تعب

 انسان یم كرد كه تمام زندگي توان تقسی می و روحانیجسمان انسان را به دو بعد ی كند كه ابعاد وجودیز ميمتما

  . شودی آنھا خالصه میازھاين دو بعد و رفع ني به ایدگيرس

 یم    خودشی است ھر چه خوب و لذت بخش است برای خود دوستیعني نفس انسان حب ذات یت ھااز خصوصي

  .او برسده گران گرفته شود و بيل است از ديخواھد لذا ما

 ، خوراك، لباس، مسكن، ھمسر، فرزند، مقام و مال، ی رفاھیزھاي رود در چیكار مه  بین حس در امور مادي اًمعموال

.  مطلوبستیاما غبطه در امور معنو.  سر و كار داردی و مادی كه با جھات نفسانیئزھايعنوان و شھرت و خالصه چ

كه بخواھد از  ني مقام را از خدا كردنست بدون ا آنیست بلكه غبطه و آرزوي نی حسد بردنی و الھی معنویجنبه ھا

گران يا ديگر يد كي خدا بر یايگر حسد برند اوليد كيغمبران بر يده نشده كه پيا شنيده يطرف گرفته شود ھرگز د

 یشتري گردد و ظھور بی تر می شود حس حسادت قویشتر كاسته ميت بيت و معنويحسادت ورزند اما ھر چه از روحان

ده و در گفتار و كردار صاحبش يشه دوانيشه كن نشود بلكه رھا گردد روز به روز ري ریمارين بياگر ا .د كنیدا ميپ

  .د از او به خدا پناه بردي شود كه بای میاري شر بسیمنشا
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  :عالج مرض حسادت 

 ديدن خير ِ قلبی است که از افراد بدطينت و شرور، ناشی می شود، ھمان کسانی که تاب تحملحسادت، مريضی مھلک

 و فقط آن را  و خوبی، شادی وخوشحالی  را برای اشخاص ديگری  ندارند و خير را برای صاحب آن نمی خواھند

  .برای خود می خواھند

 که ديگران شاد باشد اين ناراحت می برای ديگران ندارند و زمانی  بنابراين چنين کسانی چشم ديدن نعمت و خوبی را 

  . اشخاص، حسود ھستند؛ ھر چند که آرزوی زوال نعمت را نکرده باشندۀگردد، اين اشخاص از جمل

  : مريضی خطرناک ومھلک حسادت با امور ذيل معالجه می گردد

اين که شخص حسود بداند که اين نعمت، فضل و لطف و عنايت پروردگار با عظمت ما  است، پروردگار   با : اول

َّأم يحسدون الن« : عظمت ما می فرمايد َ ُ ُ ْ َ ْ ِاس علی ما آتاھم هللا من فضله َ ِ ِْ َ ْ ُ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ آيا به مردم به خاطر آنچه » « نساء ۵۴ ۀسور(» َ

  ».پروردگار با عظمت ما  از فضل خويش به آن ھا داده حسادت می ورزند

پروردگار با عظمت ما  است که انواع نعمت ھا و خوبی ھا را به افراد ارزانی فرموده است ، حسادت به معنای 

  .راضی بودن از تقدير الھی است، ھر گاه مؤمن اين را بداند از اين سرشت و خوی باز می آيدنا

مسلمان بداند استفاده ای که او از حسادت می برد فقط اين است که گناھانش بيشتر می شوند و نيکی ھايش از بين : دوم

َالحسد يأکل الحسنا« : می روند، به خاطر اين ما می گوييم َ َ َ َ َْ ُْ ُ ْ َت کما تأکل النار الحطبُ ََ َّ ُْ ُ ُ ْ َ َ َ حسادت نيکی ھا را چنان می » «ِ

  ».خورد که آتش ھيزم را از بين می برد

شخصی حسود بايد بداند که حسادت به جز اندوه و ناراحتی چيزی ديگری نمی افزايد، ھر چقدر نعمت ھای : سوم

  .می گرددپروردگار با عظمت  بر بندگانش بيشتر شود حسرت خوردن او بيشتر 

شخصی حسود بداند که حسادت، مانع رسيدن فضل خدا به کسی که با او حسادت می شود نمی گردد، پس بداند : چھارم

  .که حسادت ورزيدن او فايده ای ندارد

خود فراموش می ۀ شخص حسود بايد بداند که ھر گاه به حسادت ورزيدن مشغول شود از مصالح و منافع ويژ: پنجم

... جو و خبر گيری از احوال و اموال و فرزندان و علم و و ًت کننده را می بينيد که دائما در حال جستشما حساد. گردد

  .ديگران است و ھمواره احوال ديگران را جست و جو و پی گيری و دنبال می کند

توان به آن ست که انسان را بر دوری گزيدن از حسادت ياری می دھد که با تأمل در اين موضوع، می اامور ديگری 

 – ١٠/١١١مجموع الفتاوی ( و ) ٣۶۴ ، ٣/٣۶٣شيخ ابن عثيمين ، مجموع دروس فتاوی الحرم المکی .(دست پيدا کرد

  ).شيخ االسالم ابن تيميه رحمةهللا عليه )  ١٢٩

  

  :مبارزه درمقابل حسادت 

   و از صفات بدترين  بدی است، چون از صفات شيطان زوال نعمت از ديگران، حسادت صفتآرزوی: حسادت، يعنی

    .اعتراض به تقدير الھی به تقسيم پروردگار با عظمت: انسان ھا در گذشته و حال است، زيرا حسادت يعنی

مسلمان با راضی بودن به تقدير الھی و تقسيم پروردگار با عظمت  ما، بايد حسادت را از خود دور نمايد و آنچه برای 

َّال يؤمن أحدکم حتی يحب « :دد، چنان که پيامبر صلی هللا عليه و سلم می فرمايدخود نمی پسندد برای برادرش ھم نپسن ِ ُِ َُّ َُ َْ ُ ُ

ِألخيه ما يحب لنفسه ِ ِ ِ ِْ َ ُّ ُ َ َ «  
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ھيچ يک از شما مؤمن کامل و واقعی نمی گردد؛ مگر آن که آنچه برای خود می پسندد برای )( ۴۵ و مسلم ١٣بخاری  (

  .)برادرش نيز بپسندد

ش برای به دست آوردن اسبابی که خير را برای او فراھم می کند و شر را از او دور می نمايد، خود را از مسلمان با تال

  .متصف شدن به حسادت دور نمايد؛ مسلمان بايد به پروردگار  گمان نيک داشته باشد و به آنچه نزد اوست اميدوار  باشد

با عظمت ما    سد را از خود و خانواده اش دور کند؛ پروردگارّمسلمان با پناه بردن به پروردگار با عظمت و رب کريم ح

يکی ديگر از . فلق دستور می دھد که از شر حسادت ورزنده وقتی حسد می ورزد به خدا پناه ببردۀ به پيامبرش در سور

تی  و نيازمندان است، به خصوص وقتی که شخصی مالی و ثروءراھھای دفع حسد، صدقه دادن و کمک کردن به فقرا

ست که به او نگاه می کند، شايسته است او به آن ھا کمک کند تا ادست می آورد و در کنار او فردی از نيازمندان ه ب

  )۶٩ ، ١/۶٨ فتاوی - کتاب الدعوة–شيخ صالح فوزان  ( .چشم آنھا که به دست او خيره شده پر گردد

  

  جادو شده بود؟ًا آيا باالی پيامبراسالم واقع

 گفته می: له استأمؤيد اين مس) احاديثی وارده در صحيحين( نبوی از جمله سالمی ومطابق احاديثابق روايات امط

توانيم بلی باالی  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  جادو شده است، ولی اين سحر وجادو بر مقام نبوت ايشان وباالی مسايل 

ی پيامبر صلی هللا عليه وسلم ت ، سحر وجادو  باالورده نتوانسآلی  را برجا ثيری وخلأگونه ت شرعی ووحی آسمانی ھيچ

  .ھا را تحت شعاع خويش  قرار دھد آن قدر تأثير نداشت که مسايل مربوط به وحی وعبادت

کرد کاری کرده، در   رسول هللا صلی هللا عليه وسلم تصور میجادو مطابق روايت در حدود بود کهثير سحر وأمنتھای ت

  . حالی که نکرده بود

. نام لبيد بن اعصم يھودی عليه ايشان انجام داده  ه که در فوق متذکر شديم اين سحروجادو  را شخصی ب وطوری

  )٢١٨٩: و مسلم حديثی شماره ۶٣٩١بخاری حديث شماره (

بخاری  .دم شدند) فلق وناس(ّپروردگار با عظمت ما  ايشان را از آن نجات داد و به ايشان وحی شد تا با معوذتين 

  ).٢١٩٢(مسلم و) ۵٧٣۵(

برخی اين حقيقت را که پيامبر صلی هللا عليه وسلم جادو شده باشد، با استدالل به اين که اگر بپذيريم پيامبر صلی هللا  

ًإن تتبعون إال رجال مسحورا«:گفتند  ظالمان است که میۀاش تصديق گفت عليه وسلم سحر شده است، الزمه َُ ُ ُْ َ ِ َِ ِ َّ َ تنھا شما (  »ْ

يد ئ سحر شدن پيامبر صلی هللا عليه وسلم تأۀدر اين که الزم  »٨/ فرقان ۀسور«). کنيد می  شده پيروی از مردی سحر

ترديدی وجود ندارد، . سخن ظالمان است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم را به مردی سحر شده وصف کرده بودند، نيست

آنچه بر . شود، جادو شده است خنانی که برايشان وحی میکردند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در س ھا ادعا می چون آن

: ربط افراد جادو شده است، مگر حکم قطعی ھمين است که  ی مانند سخنان بیئھا شود تصور آنھا ھذيان ايشان وحی می

  .ھا تأثير نگذاشت سحری که پيامبر صلی هللا عليه وسلم شده بود بر ھيچ چيز از وحی و عبادت

  !ٔخواننده محترم

ْنبذ فريق من الذين أوتوا الکتاب کتاب هللا وراء ظھورھم کأنھم « :زيرا هللا تعالی می فرمايد . جادوگر و ساحر کافر است ُْ َُّ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ََّ َ َ ََ ّ َ َ َْ ْ ُ َُ َ َ ِّ ٌ َ

َال يعلمون  ُ َ ْ َ َواتبعوا ما تتلوا الشياطين علی ملک سليمان* َ ََ َْ َ َُ ُِ ِْ ْ ُْ ُ َ ََّ ُْ َ َّ از اھل کتاب قرآن را پشت سر جمعی «)١٠٢- ١٠١بقره (» َ

و آنچه را که شياطين ) که نام محمد  صلی هللا عليه وسلم در تورات و انجيل آمده است(دانند  خود افکندند، گوئی آنان نمی

  .»کردند کردند، پذيرفته و پيروی می بيان می) افتراء و دورغ( سلطنت سليمان عليه السالم ۀدر بار

ی ھمچون ئھا  به صراحت جادو را کار شياطين معرفی کرده است، ليکن چون جنتين آيپروردگار با عظمت ما  در ا
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 و در آن زمان شياطين کار جادو را  عفريت و ديگر شياطين را خداوند تحت فرمان سليمان عليه السالم قرار داده بود

 سليمان عليه السالم نسبت دادند و بردند، جادو را به سر میه دادند، اھل کتاب که در نھايت کفر و گمراھی ب انجام می

ولی چون جادو کفر است، و خداوند پيامبرش سليمان عليه السالم را از ارتکاب جادو . جادو کار سليمان است: گفتند

  :محفوظ داشته بود برائتش را اعالن فرمود

ُوما کفر سليمان «  َ َْ َ ُ َ َ َ و کفر است، و کفر از جانب انبياء محال سليمان مرتکب جادو نشد، زيرا جاد«).١٠٢:  البقرةۀسور(» َ

َولکن الشياطين کفروا يعلمون الناس السحر« :فرمايد پس اين آيت دليل است که جادوگر کافر است و می» است َ َْ ِّْ َّ َ َُ ِّ ُ ُْ َ َ ِ َِّ َّ َ سوره (»َ

  .»آموختند ھا کافر شدند که به مردم جادو می شيطان«) ١٠٢بقره 

شود که آموزش جادو نيز از  آموختند، پس دانسته می افر دانسته، زيرا به مردم جادو میدر اين جمله خداوند شياطين را ک

  .يدآحساب می ه  کفر بۀجمل

پيامبر  صلی هللا عليه وسلم  سحر را يکی از مھلکات ھفتگانه قرار داده اند، در حديثی حضرت   أبی ھريره  رضی هللا 

ْاجتنبوا السبع ال«: فرمايند عنه  می َ ْ َّْ ُ ِ َموبقات قالواَ َِ ِ ّما ھی؟ يا رسول هللا: ُ َقال! َ ُالشرک با والسحر وقتل النفس التی حرم هللا : َ َّ َّ ََّ َّ َ ِ ِِ ْ َّ ُ ُ ُْ َ َ َْ ِّْ ِ ِّ

ِإال بالحق وأکل مال اليتيم وأکل الربا والتولی يوم الزحف وقذف المحصنات الغافالت ا ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ُْ ُ َ َ َ َ َ ََّ ََّ َْ ِّ ِّ ُ ُْ َْ َِ ِ ِّ ِ َّ ِلمؤمناتِ َِ ْ ُ   )بخاری (» ْ

ای رسول خدا آن : صحابه حضور رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ، عرض کردند. از ھفت گناه مھلک پرھيز کنيد«

گرداندن با خدا و جادو و قتل نفس که خداوند آن راحرام نموده است مگر به حق و   شريک: گناھان چيست، فرمود

از (خبر  ھای پاکدامن بی در روز جنگ و افتراءکردن بر زن) فرارکردن(ن کرد خوردن مال يتيم وسودخواری و پشت

  .»و مؤمن) افتراء

 و در جاھای مختلف  کرد بودن سحر و حرمت تعليم و تعلم سحر داللت می  بقره بر کافرۀعالوه بر آياتی که در سور

نيز در اين حديث سحر را بعد از شرک پيامبر اکرم  صلی هللا عليه وسلم  . ديگری کفر ساحر را نيز ثابت کرده است

و پيامبر خدا  صلی هللا عليه وسلم  به خاطر بيم دادن مردم از ارتکاب آن انواع از جادو را معرفی . قرار داده است

  .نمودند

پيامبر صلی هللا عليه وسلم  سحر را جزو ھفت .  از کباير استءسحر عملی حرام و به اجماع علما«: گويد امام نووی می

شود اما در ھر حال  برخی از اقسام سحر، کفر است و برخی ديگر کفر محسوب نمی. اند  انسان شمردهۀگناه ھالک کنند

آميزی باشد کفر است و گرنه کفر نيست ولی يادگيری و  اگر سحر و جادو متضمن گفتار و يا کردار کفر. گناه کبيره است

  .برای معلومات بيشتر در مورد احکام ساحر به فتوا مراجعه کنيد.) ١٠/٢٢۴فتح الباری، .( »ياد دادن آن حرام است

ّکه ادعای دانستن غيب را ) کاھنان(بر مريض جايز نيست که پيش فالگيران : (که علمای اسالم اتفاق نظر دارند بر اين

. شخيص بدھد آنھا مريضی خود را تۀوسيله برود تا ب) خواند مردم را بدين صورت به سوی خود فرا می(کنند و  می

زيرا آنھا از روی شک و . دھند تصديق نمايد که برای شخص جايز نيست، آنچه را که کاھنان او را خبر می ھمچنان

خواھند استعانت   آنھا بر آن چه که میۀوسيله کنند و ب يا آنھا جن را احضار می. گويند ترديد از غيب سخن می

در کتاب )  هللاةرحم(امام مسلم. کنند ھا ادعای امور غيبی را می  اينجويند و کار اينھا کفر و ضاللت است چون که می

َمن أتی عرافا فسأله عن شئ فصدقه لم «: فرمايد صحيحش روايت کرده است که آن حضرت صلی هللا عليه وسلم  می َُ َُ َ َ ََّ َ ٍَ َ َ ََ ً َّ َ

ًتقبل له صالة أربعين يوما َ َ َ ََ ِ ٌ ُ َ ) دھد ای گم شده و مال دزدی شده را نشان میعراف کسی است که ج(ّھر کس پيش عرافی(» ُ

  ).رفته و از او در مورد چيزی بپرسد و آن را راستگو شمارد، تا چھل روز نمازی از او پذيرفته نخواھد شد

َمن أتی کاھنا فصدقه بما ي«:  ابوھريره  رضی هللا عنه  از پيامبر اکرم  صلی هللا عليه وسلم  روايت کرده است که َ ََ ََ ََّ ً َ ُقول َِ ُ

َّفقد کفر بما أنزل علی محمد صلی هللا عليه و سلم ََّ َ َ ََ ِ ََّ ََ ٍَ ُ َ َ َ َ ه کند و ب کسی است که ادعای علم غيب می(ھر کس پيش فالگيری(» َ
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ھايش صحه بگذارد، او از آنچه که بر محمد صلی هللا  برود و بر گفته) دھد  ستارگان مردم را از غيب خبر میۀوسيل

را تخريج  ابوداوود اين حديث را روايت کرده و اصحاب سنن اربعه آن. سرباز زده استعليه وسلم  نازل شده 

  . )٣٩٠۴ابو داوود .(  اند کرده

ليس منا من تطير «:  و از عمران بن حصين  رضی هللا عنه  روايت شده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمودند

ٍأو تطير له، أو تکھن أو تکھن له، أو سحر له، و من أتی کاھنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما أنزل علی محمد َّ َ َ َ َُ َُ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َُ ُ َ َّ ً ِ َ از ما (» َ

ری نيست کسی که فال بگيرد، يا برايش فال گرفته شود يا مرتکب کھانت شود يا برای او کھانت انجام داده شود يا ساح

ھايش صحه بگذارد به آنچه که بر محمد  صلی  بکند يا برايش ساحری کرده شود و ھر کس پيش کاھنی رفته و بر گفته

  ).را روايت کرده است بزاز با سند قوی آن.) ( هللا عليه وسلم  نازل شده کفر نموده است

در حالی که . کنند ی دانستن علم غيب می در اين احاديث دليل کافر بودن کاھن و ساحر وجود دارد زيرا که آنھا ادعا

شود چرا که ساحر و کاھن جز با به خدمت گرفتن جن و عبادت کردن آن به  کفر محسوب می) اعتقاد وعمل(اين 

 آن نيز دچار ۀکنند يابند در حالی که آن کفر و شرک به خداوند پاک و منزه است و ھمچنين تصديق شان دست نمی ھدف

و ھر کس که بر اين کارھا مشغول شود و از آنھا . باشد کسی که بدان معتقد باشد مانند آنان میشود و  کفر و شرک می

  .شوند ورسولش صلی هللا عليه وسلم  از او بيزار می) خدا( سحر و جادو بگيرد به تحقيق

  

  :اقسام سحر 

  !  محترم ۀخوانند

ھا و تعويذات شيطانی در جسم مسحور تأثير  و دمسحر عمل شيطانی و عبارت است از دود : قبل از ھمه بايد گفت که 

کند، و تمام تأثيرات  سازد، و يا بين زوجين و دوستان تفرقه ايجاد می گذارد، و اسباب قتل و يا مريضی را فراھم می می

  :که پروردگار با عظمت ما می فرمايد  طوری. با قضا و تقدير خداوند است

َوما ھم بضآرين به من أ « ْ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ُ َ ِحد إال بإذن هللا َ ّ ِ ِْ ِ َِّ ٍ توانند به کسی آسيب رسانند،  جادوگران نمی). (١٠٢  تآي: سوره البقرة(» َ

 ).مگر به خواست خدا

دھد که به پروردگار سپيده دم از شر جادوگر پناه ببرند، و يکی از  و خداوند پيامبر و بندگان مؤمن خود را دستور می

: فرمايد شود، ولی حقيتی ندارد، چنانچه قرآن می اھر چيزی برای بينندگان پيدا میانواع جادو سحر تخيلی است که به ظ

ِسحروا أعين الناس « َّ َ ُ ُْ َ ْ َ   ).١١۶:  األعرافۀسور(  »َ

َفإذا حبالھم وعصيھم يخيل إليه من سحرھم أنھا تسعی  «: فرمايد و می َ َْ ْ َْ ََّ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ ُِ ُ ُ َُّ ُّ َ ُ   ).۶۶:  طهۀسور( »َ

روند،  ھا و عصاھايشان را انداختند، چنان به نظر حضرت موسی رسيد که آنھا تند راه می جادوگران ريسمانھنگامی که 

  .دادند نما آن را انجام می گران صوفی ی بود که حيلهئاين ھمان روش جادو

  

  :اقسام سحر 

  :نمايند  علماء سحر را بر  دو قسم تقسيم می

  ).ضرر برسانند( ی که جادوگر به وسيلهئھا وردھا و طلسمخواندن : گره زدن و دم کردن، يعنی: اول

َواتبعوا ما تتلو الشياطين علی ملک سليمان وما کفر سليمان ولکن الشياطين کفروا يعلمون الناس « :فرمايد  هللا تعالی می َ َ َ َ ََّ ََّ َ َ َُ ُِّ ُ ُ ُ ُ َُ ََ َِ ِ ِ َِّ َّ َّْ َ َ َ ََ َ َُ َُ َ َ َْ ْ ْ ُ َ

َالسحر  ْ   »١٠٢/سوره بقره» « ِّ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

دست به سحر (سليمان ھرگز . خواندند پيروی کردند از آنچه شياطين در عصر سليمان بر مردم می)  يھود ( و   (

  ). آموختند می کافر نشد؛ ولی شياطين کفر ورزيدند، و به مردم سحر )  نيالوده

مان چيزی است که اين ھ. اردذگ ی که روی بدن، عقل، نيروی اراده و تمايالت فرد جادو شده تأثير میئبا داروھا: دوم

می گويند عطف، اين است که فردی را چنان شيفته ) ايجاد تنفر: (»صرف«و ) ايجاد دوستی: (»عطف«خودشان به آن 

گيرد و ھر طور بخواھد بر  ھمسرش يا زنی ديگر می گردانند که ھمانند حيوان در اختيار او قرار می) ی(و دل باخته 

گذارد که او را ضعيف   است و چنان روی بدن فرد جادو شده تأثير می عکس اينهو صرف ب. کند او حکمرانی می

  .کند ی که نابود می شود و ھر چيزی را خالف واقعيت آن تصور میئگرداند تا جا می

اما . شود گويند کافر نمی شود و برخی ديگر می گويند کافر می برخی می: اختالف استءکفر ساحر در ميان علماۀ دربار

کند،   شياطين سحر و جادو میۀگردد که ھر کس به وسيل سام سحر که ذکر کرديم حکم ساحر مشخص میبا توجه به اق

  .گردد شود، اما گناھکار می کند کافر نمی دارو جادو میۀ شود و ھرکس به وسيل کافر می

  

  :راه مقابله برای دفع سحـر 

باشد از قبيل قرائت قرآن و  ذکر خداوند متعال میراھھای مقابله با سحر و جادو و حسد و چشم زدن و از قبيل مسائل، 

 گناھان کبيره، زيرا ھر شخصی را دو ًاذکار شبانه روز و نماز خواندن سر وقت و ھمچنين ترک گناه، مخصوصا

کند و اگر کسی ذکر خداوند را ناديده بگيرد و مرتکب گناه شود از آنھا دفاع نخواھند کرد لذا  مالئکه محافظت می

ِله معقبات من بين يديه ومن خلفه  «:فرمايد توانند او را اذيت و آزار دھند، خداوند متعال می حر و غيره میشيطان و س ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َِ ِّ ٌ ِّ ُ ُ َ

ُيحفظونه من أمر هللا إن هللا ال يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسھم وإذا أراد هللا َّ َّ َّ َُ َ َ ََ َ ََ ِ َِ َْ ِْ ِ ِ ُِ ِ َِ َُ ُ ُ ُ ُِّ َِّ َ َٰ َّ ٍ ْ َ ََ َّْ ِ ِ بقوم سوءا فال مرد له وما لھم من دونه من ْ ِ ِ ُ ِّ ُ ُ َُ ََ ََ َّ َ َ َ ًَ ٍ ْ ِ
ٍوال  رو و از پشت سر به فرمان خدا از او ه ی از روبپ که به پيا است فرشتگانی ) انسان( او  برای ) (١١ الرعد ۀسور(» َ

  از طاعت(که آنھا خود را   مگر اين )عافيت و  از نعمت(دھد   را تغيير نمی  قومی  خداوند حال کنند، در حقيقت  می نگھبانی

   برای  برگشتی  ھيچ پس)  را  و عذابی  و نابودی  آسيب يعنی( بدی را بخواھد   قومی  خداوند برای تغيير دھند، و چون) خدا

   آورد و چون  سامان را به  کاروبارشان  که (  نيست  کار سازی جز او ھيچه  ب  آنان و برای)  ندارد  برگردانی ھيچ)( نيست آن

 ). کند  دفع  را از آنان  الھی  برند، عذاب  پناه  سويش به

   او را مطابق  شده اند که  گماشته ، فرشتگانی  حاالت ۀ از انسانھا در ھم  نشانگر اينست که بر ھر يکت اين آي بنابراين

   نگھبانی  جنيان  انسانھا را از آسيب  قولی، فرشتگان هکنند، ب  می نگھبانی  است   داده  فرمان  ايشان  خداوند به  که آنچه

   دست  قضا و قدر آمد، از وی  چون کنند ولی  می  نگھبانی  امر خدا از امر وی  ديگر، او را به  قولی کنند، به می

 و   جھات او را از ھمهآيند و   ديگر می  بعضی  از پی  بعضی اند که)   حفظه مالئکه (  نگھبان  فرشتگان اينان. دارند برمی

   به از نعمت ، در نھايت تحول   وی  معصيت  سوی  به  عزوجل  خدای  از طاعت  خود دارند، ولی تحول  در نگھبانی جوانب

 ھر کسی طاعت خداوند را ترک کند و ً و طبيعتا است  ذلت   سوی  به  و از عزت  رنج  سوی  به ، از آسايش  مصيبت سوی

از دست خواھد داد، لذا شياطين و سحر و حسد و چشم را حفاظت مالئکه به امر خداوند م آورد اين به سوی گناه روی

  .تواند بر او مؤثر باشد زدن و غيره می

 بايد برای يافتن آنھا به شياطين مراجعه کرد زيرا مراجعه به شياطين توسط ًاما در مورد سحر، صحيح نيست که حتما

نابراين برای باطل کردن سحر بايد به دعاء و اذکار شبانه روز و تالوت قرآن و نماز و ّعرافين و کھان حرام است، ب

  . يابدء شرعی روی آورد و گناه را ترک کرد تا شفاۀرقي
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  : ساحر، منجم وکاھن ،رفتن نزد جادوگر

ً  نيست چرا که اوال دانش شگرف و شيطانی است که به امور خارق العاده شباھت دارد اما خود خارق العادهًاسحر، اساس

ًآموختنی است و ثانيا شخص جادوگر و مرتکب عمل جادوئی آخرين شخصی نيست که توانسته با توجھات و تلقينات 

شيطانی در مجاری عادت تصرف کند بلکه اشخاص ديگری ھم با تعليم می توانند به مانند او انجام دھند و جادوگر 

رار گرفته و با الھامات و توجھات و اوراد طلسم ھای شيطانی اقدام به شخصی است که تحت تعليم اين علم شيطانی ق

اعتبار از معجزه و کرامت که خداوند به بندگان ۀ امور شبه خارق العاده می کند چرا که اين اعمال شيطانی از درج

  .خود عطا می کند تفاوت داردۀ صالح و برگزيد

نند ايشان جائز نيست و سؤال کردن از آنھا و تصديق کردن آنان نيز رفتن نزد جادوگران و ساحران منجم و کاھنين و ما

پيامبرصلی هللا عليه و سلم ، .  جائز نيست و ھمچنين مداوا شدن نزد آنان با روغن زيتون و ديگر دواھا نيز جائز نيست

نھا ادعا دارند که علم که آ نھی فرمودند، و ھمچنين به خاطر اين) چنين افراد (از آمدن،  سؤال کردن و تصديق کردن 

  . خوانند غيب را می دانند و برای مردم دروغ می گويند و آنھا را به سوی انحراف در عقيده فرا می

کسی که نزد جادوگری برود «: هللا عليه و سلم  وارد شده که ايشان فرمودند) اکرم صلی(از پيامبر ) صحيح (در حديث 

  . »چھل شب او قبول نمی شودو در مورد چيزی از او سئوال کند، نماز 

کسی که نزد جادوگر و يا کاھنی برود و آنچه که می گويد را تصديق «: و ھمچنين پيامبرصلی هللا عليه و سلم  فرمودند

کسی که «: ی ديگر نيز می فرمايندئو در جا» کند، به آنچه که بر محمدصلی هللا عليه و سلم  نازل شده کفر کرده است

اطر او جادو انجام بگيرد و يا بدفالی کند، يا به خاطر او بدفالی صورت گيرد، يا کھانت کند يا به جادو کند، يا به خ

  .»خاطر او کھانت شود از ما نيست

  .ودر اين مورد احاديث زيادی وارد شده است

 که در نزد افراد ی می باشدئشرعی و دواھا) تعويذ(تداوی که خداوند متعال آن را مباح قرار داده است، تداوی با رقيه  

خوش عقيده و خوش سيرت مباح و جائز است و آن ھم بايد به مقداری باشد که کفايت کند و شکر خداوند متعال صورت 

  ).شيخ عبدالعزيز بن باز(»و هللا ولی التوفيق«.   گيرد

  

   :حکم کلی جادو و سحر

ه ثبوت رسيده است و يکی از گناھان کبيره ًعمل جادو و سحر شرعا حرام می باشد که حرمت آن با نص قرآن و سنت ب

  .ھستند که باعث کفر می شوند) ای(حتی برخی از افعالی که در سحر و جادو انجام می گيرند، به گونه . می باشد

ثير می أھا به کار می رود؛ زيرا سحر و جادو زمانی ت آميز و استعانت از شياطين و جن ًدر جادو معموال کلمات شرک

ًاحب سحر و جادو، در خباثت و نجاست قوال و فعال و اعتقادا با شياطين مشابه باشندگذارند که ص ً ً. 

کسی که نزد کاھنی می رود و . به تصريح حديث نبوی، بسياری از سخنان کاھنان و جادوگران کذب محض می باشد

  .ازاو چيزی می پرسد، در حديث به عدم پذيرش نماز چھل روزش تھديد شده است

ولکن الشياطين کفروا يعلمون الناس  «ت در ذيل آي١/٢٧٩ هللا در تفسير معارف القرآنة شفيع عثمانی رحممفتی محمد

ی از افعال کفرآميز مانند استغاثه و استمداد از شياطين استفاده ئاگر در جادو: می نويسد) ١٠٢: بقرهۀسور(» السحر

ھا استمداد گرددد، حکم  يسد در آن از شياطين و جناگر تعويذی که ساحر می نو. کفر است)اجماع(شود، اين سحر با

جادو را داشته و حرام است، و اگر الفاظ مشتبھی به کار رود که معنايشان معلوم نيست و احتمال استمداد از شياطين و 
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 و اگر شخص معتقد بر اين است که ساحران در امور تصرف دارند اين اعتقاد کفر است. ھا باشد، باز ھم حرام است جن

  . ًشخص مذکور کافر است و ھمسرش از وی جدا می شود و بايد فورا توبه کرده و تجديد ايمان نمايد

   .٣۵، ٣۴فصلنامه ندای اسالم، شماره : نبعم) م۶/٣٣٧:؛ الدرالمختار٢/۵٨٠:؛ فتح الملھم۵/١٠۵ :رد المختار(

  

  :جزای ساحر در شرعيت اسالم 

و نيز جمھور علماء به کيفر ساحر اتفاق دارند که بايد کشته شود از ) وامام  شافعیامام ابوحنيفه، امام مالک (ائمه ثالثه 

  .او نخواھند که توبه کند

ھرگاه ساحربودن وی به اعتراف خودش يا به شھادت دو مسلمان ثابت شد، کشته شود و توبه اش پذيرفته نشود، زيرا 

شود، چون اعتمادی   زنديق پذيرفته نمیۀاست، و توبممکن است توبه اش ظاھری و نيرنگ باشد، ونيز ساحر زنديق 

  .اش قلبی باشد بايد کشته شود نيست که توبه

ِحد الساحر ضربة بالسيف«: فرمايد صلی هللا عليه وسلم می  زيرا پيامبر اکرم ِْ َّْ َِّ ٌ َ َ َِ  / ۵)سنن ( روايت کرده ترمذی در(» ُّ

، و بيھقی ٣۶٠ / ۴) ، و امام حاکم در مستدرک١١۴ / ٣) ن سن( ، و دارقطنی در١۶١ / ٢، و طبرانی در الکبير ١۵۶

  ).رضی هللا عنه  ، ھمه ايشان از حديث جندب١٣۶ / ٨در السنن الکبری 

اين حديث به طور مرفوع و موقوف با اسنادی صحيح روايت شده است که حد ساحرکشتن آن با شمشير است، و از توبه 

د که از ساحر توضيح بخواھند، اگر سحرش از نوع کفر نيست، از او چيزی بيان نشده است، بعضی علماء گفته ان

شود،   وصل میرکجلوگيری شود، ليکن اين فتوا درست نيست، زيرا انواع جادو با ھمکاری شياطين و از راه کفر و ش

و کفر و شرک شان به جز ھمکاری شياطين  شايد آن عده از علماء که چنين فتوا داده اند به گمان. باشد و کفر محض می

  .راه ديگری ھم برای جادو وجود دارد

رضی هللا عنه طی حکمی   رضی هللا عنه نيز بعد از حضرت ابوبکر صديق   دوم اسالم حضرت عمر بن الخطابۀخليف

 یما بنابر اجرا: گويد راوی می. دستور داد تا مرد و زن جادوگر را بکشند و دستور به توبه خواھی نداد) واليان(به تمام 

 / ٨، سنن بيھقی ١۶۵ / ٣، سنن ابی داود ١٩٠ / ١مسند امام احمد . ( مسلمين سه نفر را به قتل رسانديمۀفرمان خليف

١٣٨.(  

کس مخالفت نورزيد،  و ھيچ: رضی هللا عنه در حضور مھاجرين و انصار صادر فرمود  اين فرمان را حضرت عمر

ی هللا عنه ھمسر پيامبر اکرم کنيز خود را به خاطر ارتکاب رض  ھمچنين أم المؤمنين حفصه دختر گرامی حضرت عمر

 / ٨/١٣۶، و سنن بيھقی ١٨٠، ١٨١ / ١٠، مصنف عبدالرزاق صنعانی ٨٧١ / ٢مؤطا امام مالک . (جادو به قتل رساند

  ).به روايت عبدهللا بن عمر

را در مجلس خليفه با شمشير  کنيز جادوگری ،جندب بن عبدهللا ابوجندب بن کعب ازدی يکی از اصحاب جليل القدر

، از حديث ابی عثمان نھدی، و ١٧٧ / ٢ن بن يزيد و الطبرانی فی الکبير ا، از حديث عبدالرحم٢٢٢ / ٢بخاری . (کشت

  ).١٧٧، ١٧۶/ ٣، از حديث ابی عثمان نھدی و سير اعالم النبالء للذھبی ١٣۶ / ٨) البيھقی فی سنن 

حضرت عمر و دخترش حفصه و (قتل ساحر از سه تن از اصحاب پيامبر : يدفرما می/ بنابراين روايات، امام احمد 

اين روايات دليل بر قتل و کشتن ساحر بدون توبه است، بلکه نسبت به قتل . به روايت صحيح ثابت شده است) جندب

  .ساحر بايد ھرچه سريعتر اقدام شود، تا مسلمانان از شرش راحت گردند

  ادامه دارد

 


