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  ﴾3﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة مترجم

خداوند از بين تمام مخلوقاتش انسان را براي كرامـت برگزيـد و اسـتعدادهاي    
شان عقل و بصـيرت اسـت و بـدين سـبب      مختلفي را در فطرتش نهاد كه مهمترين

و بصيرتش عظمت و جالل و مشاعر ذات يكتـايش  انسان را مكلف نمود تا با عقل 
توانـد تمـام قـوانين و     را درك نمايد، اما مسلم است كه انسـان بـه عقـل تنهـا نمـي     

ــاب   ــن و كت ــذا دي ــد، ل ــات را درياب ــراي     كلي ــا ب ــود ت ــازل فرم ــماني را ن ــاي آس ه
  :فرمايد آوردن حقايق عقل را ياري كند، خداوند مي بدست
﴿î‘θœΡ 4’n?tã 9‘θ çΡ 3 “Ï‰öκu‰ ª!$# ⎯ÍνÍ‘θ ãΖÏ9 ⎯tΒ â™!$ t±o„﴾ ]۳۵: النور[.  

tΒ⎯﴿: فرمايد و مي uρ óΟ©9 È≅ yèøgs† ª!$# …çμ s9 #Y‘θçΡ $ yϑ sù …çμ s9 ⎯ÏΒ A‘θœΡ ∩⊆⊃∪﴾ ]۴۰: النور[.  
قـرآن و  (توانند از عقل استفاده نمايد كه مخالف با نقل  ليكن انسان تا جايي مي

هر عقل با نقل مخالف بود نقـل  نباشد، اگر در بعضي مسائل بظا) احاديث صحيحيه
البتـه  . ز اسـت ، زيرا عقل از درك همه مطالب عـاج شود در مقابل عقل پذيرفته مي

شان زياد اعتماد نموده تا جايي كه آيـات و روايـات صـحيحه را در     بعضي به عقل
جادو نيز يكي از آن مواردي اسـت كـه بـه ظـاهر بعضـي      . كنند مقابل عقل رها مي
كند، در حـالي كـه خداونـد آن را بـه عنـوان آزمـايش و يـا         ميعقول آن را انكار 

  .هاي قديم ثابت شده است عقوبت بعضي بندگان بوجود آورده و از زمان
و قبل از اسالم و نيز بعد از اسـالم همچنـان در بـين ملـل مختلـف جهـان بـاقي        

  .است
 مشكل اينجاست كه بعضي افراد شياد خود را به لباس روحانيت درآورده و بـا 

هـاي مختلـف مسـلمانان مخلــص را     ادعـاي طريقـت بـا مكرهـاي متفــاوت و حيلـه     
  .كنند شان را تباه مي داري شان را غارت، عقايدشان را فاسد و دين فريبند، اموال مي

بنابراين، بر هر مسلماني الزم است كه با انواع و اقسـام مختلـف جـادو آشـنايي     
  .كامل داشته باشد تا طعمه شيادان مكار نگردد

السـحر  «اي مختصـر و مفيـد بنـام     لذا الزم دانستم پيرامون اين موضوع رسـاله 
عضو هيئـة كبـار العلمـاء    «اثر دانشمند بزرگ استاد صالح بن فوزان  »والشعوذة



   

  
    

  
  

 

  ﴾4﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

را جهـت اسـتفاده بـرادران مسـلمان بـه زبـان فارسـي         »الدائمة لالفتاء ةلجنوعضو ال
  .ترجمه نمايم

  .كار حفظ فرمايد دوگران تباهخداوند همه مسلمانان را از شر جا
  
  مترجم

10  /12  /1382  



   

  
    

  
  

 

  ﴾5﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مقدمة مصنف

  :احلمد هللا رب العاملني والصلوة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وبعد
جادو و گفتگو پيرامون آن موضوع بسيار مهم است، زيرا بسـياري از مـردم بـه    

داننـد، و   ن، گاهي آن را مفيد و سودمند مـي علت عدم شناخت نسبت به حقيقت آ
هاي جني و انسي نيز براي ترويج آن بسيار حريصند، حتي گـاهي آن را بـه    شيطان

به اين خاطر بررسي و اهتمام براي شناخت اين مرض مـزمن  . نامند اسم ديگري مي
و العالج و بيمـاري خطرنـاك الزم اسـت همـانطور كـه پزشـكان بـراي شـناخت         

كوشند، علمـاء نيـز    جسمي و پيشيگري از آن براي يافتن راه عالج ميهاي  بيماري
مـاري از  يتوجـه داشـته باشـند، زيـرا چنـين ب     ) سـحر (هـا   موظفند به اينگونه بيماري

هاي جسمي در جسـم تـاثير    چرا كه بيماري. تر است هاي جسمي خطرناك بيماري
ست كـه بـر عقيـده و    هايي ا گذاشته و به زندگي دنيا محدودند، اما سحر از بيماري

گذارد و نه تنها دنياي انسان را بلكه آخرت وي را نيـز   قلب تاثير بسيار شديدي مي
  .كند فنا مي
  

از چيزي پوشـيده كـه سـببش نـامعلوم باشـد و بـه        :سحر در لغت عبارتست
بودنش آن را سحر ناميدند، زيرا سحر مـوردي اسـت كـه بسـياري از      علت پوشيده

بلكه از اعمال شيطاني و پوشيده اسـت و تنهـا   . و نديده اند شناسند مردم آن را نمي
  .توانند آن را بشناسند كه بارها آن را آزمايش كرده اند افرادي مي

  
از طلسـم و تعويـذات و دود    :سحر در اصطالح علماء شريعت عبارتست

جادوي هيچ جـادوگري  . دهند هايي كه افراد شياد و دجال با شيطان انجام مي و دم
كند، مگر اين كه از شياطين استفاده نموده و به خداوند عزوجل شرك و  نمي تاثير

ــت         ــياطين جه ــد، ش ــر ورزي ــرك و كف ــدا ش ــه خ ــه ب ــامي ك ــد، و هنگ ــر كن كف
بنابراين، هر جادوگري مشرك و . كنند ها با او همكاري مي رساندن به انسان آسيب

تند و در يا كافر است و جادو و شرك و كفـر بـه يكـديگر نزديـك و مـرتبط هسـ      



   

  
    

  
  

 

  ﴾6﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

كننـد، تـا بتواننـد بـه      مقابل همان شرك و كفري كه كرده است با او همكاري مي
  .ها آسيب برسانند انسان

جادو به عنوان يـك بيمـاري از قـديم در بـين امـت وجـود داشـت و خداونـد         
داستان جادوگران قوم فرعون را در قـرآن بيـان فرمـوده اسـت، و چـون جـادو در       

گرفت، زماني كه  ته بود، و بيشتر مورد استفاده قرار ميزمان فرعون شهرت زياد ياف
ــي   ــد   حضــرت موس ــادوگر ناميدن ــود او را ج ــالن نم ــالتش را اع ــن . رس و اي

شـان همـين بـود و فكـر      دادن مردم بود و شـايد عقيـده   نامگذاري يا به خاطر فريب
كردند، هركس مانند خودشان كارهاي خارق العاده نشان دهد جـادوگر اسـت    مي
پنداشـتند،   ن خاطر فرعون و پيروانش معجزات حضـرت موسـي را جـادو مـي    به اي

  .جادوگران را جمع كرد تا با حضرت موسي مقابله كنند
$tΑ﴿: فرمايد قرآن مجيد مي s% _| yϑ ø9$# ⎯ÏΒ ÏΘöθ s% tβ öθtã öÏù χ Î) #x‹≈ yδ íÅs≈ |¡s9 ×Λ⎧ Î= tæ 

∩⊇⊃®∪ ß‰ƒÌãƒ βr& /ä3y_Ìøƒä† ô⎯ÏiΒ öΝä3ÅÊ ö‘ r& ( #sŒ$ yϑ sù tβρâßΔ ù's? ∩⊇⊇⊃∪﴾ ]۱۱۰ – ۱۰۹: األعراف[.  
او ! جادوگر ماهري است) موسي(واقعاً اين : اي از قوم فرعون گفتند عده

انديشيد و چه نظر  بيرون كند، چه مي) مصر(تان  خواهد شما را از سرزمين مي
فرعون با قومش مشوره كرد و قوم در پاسخ به او ) بايد با او چه كرد؟(دهيد  مي

þθ#)﴿: گفتند ä9$ s% ÷μ Å_ö‘ r& çν% s{r&uρ ô]yè ö/$#uρ ’Îû È⎦É⎩!#y‰yϑ ø9$# t⎦⎪ÎÅ³≈ ym ∩⊂∉∪ š‚θè?ù'tƒ Èe≅ à6Î/ 

A‘$ −sy™ 5ΟŠÎ= tæ ∩⊂∠∪﴾ ]۳۷ - ۳۶: الشعراء[.  
را مهلت بـده و بـه تمـام شـهرها مـأموراني را بسـيج       ) هارون(موسي و برادرش 

  .كن، تا همه جادوگران ماهر و زبردست را پيش تو بياورند
فرعون به مشوره قومش عمل كرده و جادوگران را جمـع نمـود، هنگـامي كـه     

 كـداميك از مـا  : جادوگران با حضرت موسي روبرو شدند به آن حضـرت گفتنـد  
هـا و   شما شروع كنيـد، آنهـا طنـاب   : فرمود اول كار را آغاز كنيم، حضرت موسي

كه همه مـردم  ) دو همه به شكل مار درآم(عصاهايي را كه آورده بودند، انداختند 
  :فرمايد قرآن مي. را به وحشت انداخت
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﴿ρ â™!% ỳ uρ @ósÅ¡Î/ 5Ο‹Ïàtã ∩⊇⊇∉∪﴾ ]جادوئي بزرگ از خود «. ]۱۱۶: األعراف
  .»نشان دادند

حضرت موسي عصايش را . خداوند به موسي دستور داد تا عصايش را بياندازد
ادوگران كه نسـبت  در اين هنگام ج. انداخت تا تمام جادوهاي جادوگران را بلعيد

به سحر شناخت كامل داشتند، دانستند كه اين معجزه حضرت موسي سحر نيسـت  
شـهادت دادنـد كـه ايـن از جانـب      ) بـه رسـالتش  (و همگي به نفع حضرت موسـي  

  .خداست و همه ايمان آورده و براي پروردگارشان به سجده افتاده و توبه نمودند
فت و عصباني شد و به تهديد در اين هنگام بود كه فرعون از كوره در ر

خداوند داستان شكست . پرداخت، زيرا دالئلش نقش بر آب و كارش پايان يافت
و وا خوردگي و هالكت فرعون و پيروزي حضرت موسي و برادرش و مومنين را 

$!﴿: فرمايد قرآن چنين بيان مي در £ϑ n= sù (#öθ s)ø9r& tΑ$ s% 4©y›θãΒ $ tΒ ΟçG ø⁄ Å_ Ïμ Î/ ãósÅb¡9$# ( ¨βÎ) 

©!$# ÿ…ã& é#ÏÜö6 ãŠy™ ( ¨β Î) ©!$# Ÿω ßxÎ= óÁ ãƒ Ÿ≅ uΗ xå t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩∇⊇∪ ‘,Ïtä† uρ ª!$# ¨,ysø9$# ⎯Ïμ ÏG≈ yϑ Î= s3Î/ 

öθ s9uρ oνÌŸ2 tβθãΒ ÌôfãΚ ø9$# ∩∇⊄∪﴾ ]۸۲ – ۸۱ :يونس[.  

آنچـه ارائـه   : موسي گفـت ) ها و عصاهاي خود را انداختند هنگامي كه ريسمان
جـاي  (ا پـوچ و نـابود خواهـد كـرد و     قطعاً خداونـد آن ر  داديد، واقعاً جادو است،

شايسته و ) بخشد و بقاء و دوام نمي(خداوند كار تباهكاران را ) فت نيست، زيراگش
حـق را پايـدار   ) كند كه بر انبياء نازل مي(خداوند با سخنان خود . گرداند مفيد نمي

  .ندگرداند، هرچند كه گنهكاران و بزهكاران نپسند و ماندگار مي
طبــق قــانون نظــم عــالم در هــر زمــان و مكــاني باطــل در مقابــل حــق شكســت 

پـذير   امكـان  خورد، پيروزي جادوگران در مقابل معجزات حضرت موسي  مي
نبود، زيرا معجزات پيامبران از جانب خداست و جادوي جادوگران جز تردستي و 

  .فريب چيزي ديگر نيست
$﴿: فرمايد قرآن مي yϑ ¯ΡÎ) (#θ ãè oΨ |¹ ß‰ø‹x. 9Ås≈ y™ ( Ÿω uρ ßxÎ= øãƒ ãÏm$ ¡¡9$# ß]ø‹ym 4’tAr& 

  .]۶۹: طه[ ﴾∪®∌∩



   

  
    

  
  

 

  ﴾8﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

كارهايي كه جادوگران كرده اند، نيرنـگ و جـادو اسـت و جـادوگر هركجـا      
  .برود پيروز نخواهد شد

tβθä9θ﴿: فرمايد و مي à)s?r& Èd,ysù= Ï9 $ £ϑ s9 öΝà2 u™!% ỳ ( íósÅ™ r& #x‹≈ yδ Ÿω uρ ßx Î= øãƒ 

tβρ ãÅs≈   .]۷۷: ونسي[ ﴾∪∠∠∩ 9$#¡¡
آيـا ايـن   ! گوئيـد؟  كه به سوي شما آمده است، سحر مـي ) معجزاتي(آيا به حق 

  .به هرحال جادوگران پيروز نخواهند شد! معجزات جادو است؟
شان  پذير و جادو باطل است، ليكن پيامبران با معجزات بر حق جادوگر شكست

ني بـر علمـاء و مبلغـين    از جانب خداوند مؤيد و منصوراند به اين علت در هـر زمـا  
شـان   واجب است كـه بـا متانـت و جـديت در مقابـل جـادوگران بايسـتند از عمـل        

جلوگيري كنند، و حـد شـرعي را بـر آنهـا جـاري نماينـد، تـا مسـلمانان و جوامـع          
امح نسبت بـه جـادوگران هرگـز    از شرشان راحت گردند، و سكوت و تساسالمي 

  .درست نيست
جادو عبارتست از : و را چنين تعبير كرده استابن قدامه در كتاب كافي جاد

كه با كلمات غريب و الفاظي رمزي و ) غير قرآني(طلسم و تعويذات شيطاني 
خوانند و  جادوگران آن الفاظ را مي. معنا بين جادوگران و شياطين متداول است بي

فل هاي غا نويسند و با همكاري شياطين مقاصدشان را در انسان كنند و يا مي دم مي
ها و تعويذات  در حقيقت اين طلسم. كنند و جاهل و ضعيف االيمان برآورده مي

ها بذات خود هيچ تاثيري ندارند، بلكه شركيات و كفريات و  باطل و دود و دم
شود كه خداوند به صورت امتحان و آزمايش  شان با شياطين باعث مي تعلقات

به بعضي از ) قضا و قدر(اذن خدا  بعضي از اختيارات را به آنها بدهد تا بتوانند به
$﴿: فرمايد بندگانش ضررهايي را برسانند همانطور كه قرآن مي tΒ uρ Νèδ t⎦⎪Íh‘ !$ ŸÒ Î/ 

⎯Ïμ Î/ ô⎯ÏΒ >‰ymr& ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «!$#﴾ ]۱۰۲: البقرة[.  
توانند با جادوي خود به هيچس زيان برسانند، مگر اين كه بـا   جادوگران نمي«

  .»اجازه و خواست خدا باشد
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دهـد، بلكـه    خداوند جادو را مشروع نكرده است، و كسي را به آن دسـتور مـي  
هـايي از قبيـل امتحـان و آزمـايش      اين تقدير محض است كه خداوند بنابر حكمت

براي بعضي بندگان مقدر كرده است، تا بدين صورت بر بعضي ديگر تسلط يابند، 
  .و اين چنين تقديري يك نوع عقوبت است

  :سحر حقيقي و سحر تخييلي: دو نوع تقسيم كرده اند علما سحر را به
كنـد، و يـا    در ذات انسان تأثير گذار است كسي را مريض مـي  :سحر حقيقي

سـازد و يـا بـين دو دوسـت تفرقـه و يـا بـين دو دشـمن          اسباب قتلش را فراهم مـي 
گوينـد، گرچـه تأثيرگـذاري     آورد كه آن را صرف و عطف مي دوستي بوجود مي

  .اذن و اراده خداست، ليكن نتيجه افعال جادوگران استاين سحر به 
بندي و تردستي ساحر  نامند، نتيجه چشم كه آن را قمره مي :سحر تخييلي

است جادوگران با همكاري شياطين كارهاي عجيبي را به چشم مردم نمودار 
 بلغد و يا در وسط برند و يا آتش را مي كنند، مثالً كارد را به بدنشان فرو مي مي

اين كارها فقط ظاهر حال است و اصالً . كند زنند و در آنها اثر نمي آتش قدم مي
ÿρ#)﴿: فرمايد قرآن پيرامون اين موضوع چنين مي. واقعيت ندارد ãysy™ š⎥ ã⎫ôã r& 

Ä¨$ ¨Ζ9$# öΝèδθ ç7yδ÷tIó™ $#uρ ρ â™!% ỳ uρ @ósÅ¡Î/ 5Ο‹Ïàtã ∩⊇⊇∉∪﴾ ]۱۱۶: األعراف[.  
يشان را به هراس انداختنـد، و جـادوي بزرگـي    بندي كردند، و ا مردم را چشم«

  .»از خود نشان دادند
بود، زماني كه عصـاها را  ) سحر تخييلي(جادوهاي قوم فرعون نيز از همين نوع 
كرد كـه اژدهـايي اسـت كـه بـه سـوي او        انداخته بودند، حضرت موسي خيال مي

اخل عصـاها  شتابد، در حالي كه آنها عصاهاي عادي بودند، ليكن قوم فرعون د مي
را از جيوه پر كرده بودند، تا عصاها را به حركت درآورند و يا اين كـه يـك نـوع    

چنانكه بعضي جادوگران كاغذ عـادي را بـه شـكل اسـكناس     . تردستي محض بود
پنداريد، يـا تكـه آهـن يـا چـوبي را ظـاهر        كنند و شما آن را اسكناس مي ظاهر مي

كن چون از نظر شـما پنهـان شـوند بـه     و لي. كنيد كه سكه است كند و گمان مي مي
ملـخ و سوسـك را طـوري    : و يا حشـراتي ماننـد  . گردد حالت طبيعي خودش برمي

پنداريـد، لـيكن چـون از شـما      كنند كه شما آنها را گوسفند و قـوچ مـي   نمايان مي



   

  
    

  
  

 

  ﴾10﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

اين چنين جادوهايي تخييلي و . گردند پنهان شوند، به حالت طبيعي خودشان بر مي
  .هيچ حقيقتي ندارند بندي بوده و چشم

رفتن بر روي ريسمان و يا  شود، مثل راه ها كه اجرا مي و نيز مانند بعضي نمايش
دم كارد و يا خوابيدن زير ماشين و عبـور ماشـين از روي آن و بـا چكـش بـه سـر       

  .بندي و بدور از واقعيت است كه اين چنين حركاتي چشم... كسي زدن و



   

  
    

  
  

 

  ﴾11﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

  حكم جادو و جادوگر
كند، زيرا خطـر آن   سياري از آيات قرآن موضوع جادو را بيان ميخداوند در ب

هـاي اعـراف، طـه و شـعراء داسـتان       بسيار سنگين است، به همـين علـت در سـوره   
  .كند حضرت موسي و قوم فرعون را از ابتدا تا انتهاء بطور كامل بيان مي

به نيز وقتي يهود تورات را تحريف نموده و تغيير دادند، خداوند آنها را 
عقوبتي گرفتار كرد كه وحي و توراتي كه خداوند به حضرت موسي نازل فرمود، 

اين سنت الهي است كه هركس حق را بداند و به آن . آن را سحر و جادو دانستند
. كند، تا راه باطل را انتخاب كند عمل نكند، خداوند آن را به عقوبت گرفتار مي

$﴿: فرمايد قران مي £ϑ n= sù (#þθ äî#y— sø#y— r& ª!$# öΝßγ t/θ è= è% 4 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫É)Å¡≈ xø9$# 

  .]۵: الصف[ ﴾∪∋∩
هايشان را بيشتر از حـق دور   آنان چون از راه حق منصرف شدند، خداوند دل«

  .»كند داشت، خداوند قوم نافرمان را هدايت نمي
كنـد، و   و هركس به طاعت مشغول شـود، خداونـد سـبحان او را حفاظـت مـي     

افتد، و كسي كه علم نافع را ترك كنـد،   كسي كه ايمان را رها كند به دام كفر مي
  .شود به علم باطل گرفتار مي

$﴿: فرمايد و قرآن مي £ϑ s9uρ öΝèδ u™!$ y_ ×Αθ ß™ u‘ ô⎯ÏiΒ Ï‰ΨÏã «!$# ×−Ïd‰|Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝßγ yè tΒ 

x‹t6 tΡ ×,ƒ Ìsù z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# |=≈ tFÅ2 «!$# u™!#u‘ uρ öΝÏδ Í‘θßγ àß﴾ ]۱۰۱: البقرة[.  
از جانـب خـدا بـه سـراغ آنـان      ) حضرت محمد (اي  و هنگامي كه فرستاده«

بـا آنچـه بـا خـود     ) هايشان بـود و  هايي كه در كتاب اوصافش با نشانه(آمد، گرچه 
  .»داشتند، مطابق داشت جمعي از اهل كتاب، كتاب خدا را پشت سر افكندند

در  تورات و انجيل است كه چون نام حضرت محمد هاي  منظور آيه كتاب
%t⎦⎪Ï﴿: فرمايد چنانچه مي. آنها ذكر شده بود ©!$# šχθ ãèÎ7−Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢©É<̈Ζ9$# ¥_ ÍhΓW{$# 

“Ï% ©!$# …çμ tΡρ ß‰Ågs† $ ¹/θçG õ3tΒ öΝèδ y‰Ψ Ïã ’ Îû Ïπ1u‘ öθ −G9$# È≅‹ÅgΥM}$#uρ﴾ ]۱۵۷: األعراف[.  
كه ) داند كه خواندن و نوشتن را نمي(اني كنند از پيغمبر كساني كه پيروي مي«

  .»يابند وصف آن را در تورات و انجيل مي



   

  
    

  
  

 

  ﴾12﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

چون نـام پيـامبر اسـالم در تـورات و انجيـل آمـده بـود، از روي حسـد و عنـاد          
هـا شـدند،    هاي آسماني را تحريف نمـوده و منكـر نـام پيـامبر در آن كتـاب      كتاب

  .نمود خداوند آنها را به عذاب اشتغال به جادو گرفتار
x‹t6﴿: فرمايد و مي tΡ ×,ƒ Ìsù z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# |=≈ tFÅ2 «!$# u™!#u‘ uρ öΝÏδ Í‘θßγ àß 

öΝßγ ¯Ρr( x. Ÿω šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊃⊇∪ (#θ ãè t7¨?$#uρ $ tΒ (#θ è=÷G s? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’ n?tã Å7ù= ãΒ z⎯≈ yϑ ø‹n= ß™﴾ 
  .]۱۰۲ – ۱۰۱: البقرة[

داننـد   شت سر خود افكندند، گوئي آنـان نمـي  جمعي از اهل كتاب قرآن را پ«
و آنچـه را كـه شـياطين در بـاره     ) در تورات و انجيل آمده است كه نام محمد (

ــد، پذيرفتــه و پيــروي  بيــان مــي) افتــراء و دورغ(ســلطنت حضــرت ســليمان  كردن
  .»كردند مي

خداوند در اين آيه به صراحت جادو را كار شياطين معرفي كرده است، لـيكن  
هايي همچون عفريت و ديگر شياطين را خداوند تحـت فرمـان حضـرت     جنچون 

دادنـد، اهـل    سليمان قرار داده بود، و در آن زمان شياطين كار جـادو را انجـام مـي   
بردنـد، جـادو را بـه حضـرت سـليمان       كه در نهايت كفر و گمراهي بسر مي كتاب

ر اسـت، و  ولـي چـون جـادو كفـ    . جادو كـار سـليمان اسـت   : نسبت دادند و گفتند
خداوند پيامبرش سليمان را از ارتكاب جادو محفوظ داشته بـود بـرائتش را اعـالن    

  :فرمود
﴿$ tΒ uρ txŸ2 ß⎯≈ yϑ ø‹n= ß™ £⎯Å3≈ s9uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$#﴾ ]۱۰۲: البقرة[.  
سليمان مرتكب جادو نشد، زيرا جادو كفر است، و كفر از جانب انبياء محال «
≈Å3⎯£﴿: فرمايـد  ر كـافر اسـت و مـي   پس اين آيت دليل است كه جـادوگ  »است s9uρ 

š⎥⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθ ßϑ Ïk= yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9$# tósÅb¡9$#﴾ »ها كافر شدند كه بـه مـردم    شيطان
  .»آموختند جادو مي

آموختنـد،   در اين جمله خداوند شياطين را كافر دانسته، زيرا به مردم جادو مـي 
  .شود كه آموزش جادو نيز كفر است پس دانسته مي



   

  
    

  
  

 

  ﴾13﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

$!﴿: فرمايد و نيز مي tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’n?tã È⎦÷⎫x6n= yϑ ø9$# Ÿ≅ Î/$ t6Î/ |Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒuρ 

Èβ$ yϑÏk= yè ãƒ ô⎯ÏΒ >‰tnr& 4©®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ ×π oΨ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s?﴾ » و به مردم آن
و هاي هاروت  دادند كه در شهر بابل بر دو فرشته بنام تعليم ميجادوهايي را 

ختند، مگر اين وآم ماروت نازل گرديده بود، آن دو فرشته به هيچكس چيزي نمي
آموزيم به  آنچه به تو مي( ،ما وسيله آزمايش هستيم: گفتند به او مي) پيشاپيش(كه 
  .»پس تو كافر نشو ،)شود فر منتهي ميك

اي كه طريق سحركردن و آشنايي بـه طـرز ابطـال     دو فرشته(هاروت و ماروت 
قبل از اين كه به كسي جادو يـاد بدهنـد او را نصـيحت    ) داند به مردم ياد ميآن را 
كردند كه جادو كفر است، و آموزش آن درست نيست، ما مـردم را آزمـايش    مي
ورزنـد و   پذيرند، و يا اين كه بر كفـر اصـرار مـي    كه آيا نصيحت ما را مي مكني مي

  .ه آموزش جادو كفر استگيرند، اين نيز دليل بر اين است ك جادو را فرا مي
ــي ــد و مـ tβθ﴿: فرمايـ ßϑ ¯= yè tG uŠsù $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ šχθ è% Ìhxãƒ ⎯Ïμ Î/ t⎦÷⎫t/ Ï™öyϑ ø9$# ⎯Ïμ Å_÷ρ y— uρ﴾ 

چيزهايي از هاروت و ماروت آموختند كه بـا آن ميـان مـرد و همسـرش جـدايي      «
  .»افكندند مي

ين زن و انداختن بـ  اين جمله دليل بر اين است كه جادو حقيقت دارد و جدايي
شوهر به وسيله جادو اين است كه بغض و عداوت را در بـين زن و شـوهر بوجـود    

ــي ــي مـــ ــد آورد، و مـــ $﴿: فرمايـــ tΒ uρ Νèδ t⎦⎪Íh‘ !$ ŸÒ Î/ ⎯Ïμ Î/ ô⎯ÏΒ >‰ymr& ω Î) Èβ øŒÎ* Î/ «!$#﴾ 
خداونـد   »توانند ضـرر برسـانند   جادوگران به هيچ كس بدون اجازه خداوند نمي«

ايمان و كفر، مرض و صحت و همه چيز بـه اراده   ذاتي است كه تقدير خير و شر،
اوست گاهي به خاطر امتحان و يا عقوبـت ضـررهايي را ماننـد جـادو بـراي انسـان       

كند، و گاهي به عنوان رحمت و پاداش اعمـال صـالحه منـافع را بـراي او      مقدر مي
  .سازد مقدر مي

tβθ﴿: فرمايــد و ايـن كــه مـي   çΗ ©>yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝèδ ”àÒ tƒ Ÿω uρ öΝßγ ãè xΖtƒ﴾ »  چيزهـايي يــاد
برايشـان ضـرر داشـت، و نفعـي برايشـان      » از لحـاظ دنيـا و آخـرت   «گرفتند كه  مي



   

  
    

  
  

 

  ﴾14﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

دليل بر اين است كه جادو ضرر محض است، و هيچ نفعي در آن وجود . »نداشت
  .ندارد

شـان كمتـر و    ها ممكن است هم مفيد باشد و هم مضر، اما فايده بعضي از حرام
يعت چنين مواردي كه ضررشان بيشتر باشـد، قطعـاً حـرام    ضررشان بيشتر باشد، شر

جادو برايشان ضرر دارد و نفعـي  : فرمايد اما خداوند نسبت به جادو مي. كرده است
  .ندارد، يعني ضرر خالص است و حرمتش قطعي و دائمي

ô‰s)s9uρ (#θ﴿: فرمايد سپس مي ßϑ Î= tã Ç⎯yϑ s9 çμ1 utIô©$# $ tΒ …çμ s9 ’ Îû ÍοtÅzFψ$# ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz﴾ 
اي در آخـرت   دانسـتند هـركس خريـدار اينگونـه متـاع باشـد بهـره        به تحقيق مـي «

  .»نخواهد داشت
خـرد و چنـين    فروشد و در عوض جـادو مـي   يعني جادوگران ايمان خود را مي

نصـيب   هـاي آخـرت بـي    معاملـه كنـد، از نعمـت   ) كفر(كسي كه ايمان را به جادو 
  .خواهد بود

ست كه جـادو كفـر و جـادوگر كـافر اسـت، زيـرا       اين قسمت از آيه نيز دليل ا
  .شود اي ايمان داشته باشد به طور كلي حرام نمي بهشت بر كسي كه به اندازه ذره

$yŠ“#﴿ :فرمايد ديگر ميدر جايي  tΡuρ Ü=≈ ysô¹r& Í‘$ ¨Ζ9$# |=≈ ysô¹r& Ïπ ¨Ψpgø: $# ÷βr& (#θ àÒŠÏùr& 

$ uΖøŠn= tã z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9$# ÷ρ r& $£ϑ ÏΒ ãΝà6s% y— u‘ ª!$# 4 (#þθ ä9$ s% χ Î) ©!$# $ yϑ ßγ tΒ §ym ’ n?tã š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9$# 

  .]۵۰: األعراف[ ﴾∪⊂∋∩
زننـد كـه مقـداري از آب يـا از چيزهـايي كـه        دوزخيان بهشتيان را صـدا مـي  «

خداونـد آب و  : گوينـد  بهشـتيان مـي  . خداوند به شما بخشـيده اسـت بـه مـا بدهيـد     
  .»هاي بهشت را بر كافران حرام كرده است نعمت
çμ…﴿: فرمايد ر سورة مائده ميو د ¯ΡÎ) ⎯tΒ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïμ ø‹n= tã sπ ¨Ψyfø9$# 

çμ1 uρ ù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$#﴾ )72: آيه.(  
به تحقيق هركس براي خدا شريك بياورد، به تحقيق كه خدا بهشت را بـر او  «

  .»حرام ساخته و جايگاهش دوزخ خواهد بود



   

  
    

  
  

 

  ﴾15﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

جود دارد كه جادو كفر است، و جادوگران در اين آيات دالئل متعددي و
ô‰s)s9﴿: فرمايد كافر اند، و نيز مي uρ (#θßϑÎ= tã Ç⎯ yϑs9 çμ1u tIô©$# $tΒ … çμs9 ’ Îû Íο tÅz Fψ $# ï∅ ÏΒ 9,≈ n=yz 

š[ ø♥Î6s9 uρ $tΒ (# ÷ρ tx© ÿ⎯ ÏμÎ/ öΝßγ|¡àΡr& 4 öθs9 (#θçΡ$ Ÿ2 šχθßϑn= ôè tƒ ∩⊇⊃⊄∪﴾ ]۱۰۲: البقرة[.  
اي در آخـرت   ركس خريدار اينگونه متـاع باشـد بهـره   دانستند ه به تحقيق مي«

  .»دانستند ندارد، و بسيار ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته اند، كاش مي
öθ﴿: فرمايد و در ادامه مي s9uρ óΟßγ ¯Ρr& (#θãΖtΒ#u™ (#öθ s)¨?$#uρ﴾ »آوردند  نان ايمان مياگر آ

  .»كردند ميو پرهيزگاري 
و باز در سورة يونس . ترسد نه از خدا مييعني جادوگر نه مؤمن است، و

Ÿω﴿: فرمايد مي uρ ßx Î= øãƒ tβρãÅs≈ پيروز  انجادوگرو «). 77: آيه( ﴾∪∠∠∩ 9$#¡¡
  .»شود مين

Ÿω﴿: فرمايد و در سورة طه مي uρ ßxÎ= øãƒ ãÏm$ ¡¡9$# ß]ø‹ym 4’ tAr& ∩∉®∪﴾ )69: آيه (
  .»شود جادوگر هركجا برود پيروز نمي«

شود كه جادوگر كافر است، زيـرا كسـي كـه هرگـز      لوم مياز اين آيات نيز مع
امـا انسـان مـؤمن هرچنـد كـه ايمـانش       . رسد، كافر اسـت  به فالح و رستگاري نمي

  .شود ضعيف باشد بر حسب ايمانش از فالح و رستگاري محروم نمي
: فرمايد و در سوره يونس خداوند چهره ديگري از جادوگر معرفي نموده و مي

﴿tΑ$ s% 4©y›θ ãΒ $ tΒ ΟçG ø⁄ Å_ ÏμÎ/ ãósÅb¡9$# ( ¨β Î) ©!$# ÿ…ã& é#ÏÜö6 ãŠy™ ( ¨β Î) ©!$# Ÿω ßx Î= óÁãƒ Ÿ≅ uΗ xå 

t⎦⎪Ï‰Å¡øßϑ ø9$# ∩∇⊇∪﴾ ]۸۱: ونسي[.  
) هـا و عصـاهاي خـود را انداختنـد     هنگامي كه جـادوگران فرعـون ريسـمان   («

آنچه ارائه داديد، واقعاً جـادو اسـت، و قطعـاً خداونـد آن را پـوچ و       :موسي گفت
خداوند كار فسادكاران را شايسـته  ) جاي شگفت نيست، زيرا(ابود خواهد كرد و ن

در زمـين فسـاد   . شود كه جـادوگر مفسـد اسـت    پس ثابت مي »گرداند و مفيد نمي
كنــد و از راه باطــل امــوال مــردم را  كنــد اجتمــاع، شــهر و عقايــد را فاســد مــي مــي



   

  
    

  
  

 

  ﴾16﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

جـادوگر بـه تمـام معنـي     كشد، پس  شان را به تباهي مي ري نموده، زندگيآو جمع
  .مفسد است

ö≅è% èŒθ﴿: فرمايد در سوره فلق نيز پيرامون جادو بحث شده است، مي ãã r& Éb> tÎ/ 

È,n= xø9$# ∩⊇∪ ⎯ÏΒ ÎhŸ° $ tΒ t,n= y{ ∩⊄∪ ⎯ÏΒ uρ ÎhŸ° @,Å™% yñ #sŒÎ) |=s% uρ ∩⊂∪ ⎯ÏΒ uρ Ìhx© ÏM≈ sV≈¤¨Ζ9$# †Îû 

Ï‰s)ãè ø9$# ∩⊆∪﴾ ]4 -1: الفلق.[  
دم از شر هرآنچه آفريده است و  برم از خداوندگار سپيده پناه ميبه خدا : بگو«

و (دمند  ها مي از شر شب آنگاه كه كامالً تاريك شود، و از شر كساني كه در گره
ها و پيوندها را  ها، محبت ها، عقيده ها، ايمان بازي خود، اراده سازي و حقه با نيرنگ
  .»)كنند و تباهي مينمايند و فساد  سست مي

دهـان،   و نفث به معني دميدن همـراه بـا آب  . نظور از نفاثات جادوگران استم
زند و با آب دهـان مقـداري در آن ماليـده و چيـزي      زيرا جادوگر نخي را گره مي

دمد، به اين صـورت عمـل سـحر انجـام شـده و بـا همكـاري         خواند و برآن مي مي
كنـد   فـل گمـان مـي   شود، و انسان غا هاي سركش اثر جادو ظاهر مي شياطين و جن
كنـد كـه آنچـه جـادوگر      هاي آن تأثير كـرده اسـت و يـا گمـان مـي      كه نخ و گره

خوانده است از آيات قران بوده، در حالي كه جادوگران از آيـات قـرآن اسـتفاده    
شـود كـه مشـتمل بـر      كنند، بلكه جمالتي از طرف شـياطين بـه آنهـا القـاء مـي      نمي

  .طين و معبودان باطل استخواستن از شيا شركيات و كفريات و كمك
  

سحر را يكي از مهلكات  پيامبر  :جادو از ديدگاه پيامبر اكرم 
ما هي؟ َيا : قَالوا الُْموبِقَاِت السَّْبَع اْجَتنُِبوا«: فرمايند هفتگانه قرار داده اند، و مي

 َمالِ َوأَكْلُ بِالَْحقِّ إِالَّ اللَُّه َحرََّم الَِّتى النَّفْسِ َوقَْتلُ َوالسِّْحُر بِاللَِّه الشِّْرُك :قَالَ !رسول اللّه
بخاري ( »الُْمْؤِمَناِت الَْغاِفالَِت الُْمْحَصَناِت َوقَذُْف الزَّْحِف َيْوَم َوالتََّولِّى الرَِّبا َوأَكْلُ الَْيِتيمِ

  ). عن أبي هريره/ 
اي رسـول خـدا آن   : صـحابه عـرض كردنـد   . از هفت گناه مهلك پرهيز كنيد«
گرداندن با خدا و جـادو و قتـل بـه نـاحق كـه خـدا        شريك: ن چيست، فرمودگناها



   

  
    

  
  

 

  ﴾17﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

در ) فراركـردن (كـردن   حرام كرده است و سودخواري و خوردن مال يتيم و پشت
  .»و مؤمن) از افتراء(خبر  اكدامن بيهاي پ روز جنگ و افتراءكردن بر زن

و تعلـم   عالوه بر آياتي كه در سوره بقره بـر كـافربودن سـحر و حرمـت تعلـيم     
كرد، و در جاهاي مختلف ديگري كفر ساحر را نيـز ثابـت كـرده     سحر داللت مي

و . نيز در اين حديث سحر را بعـد از شـرك قـرار داده اسـت     پيامبر اكرم . است
بـه خـاطر بـيم دادن مـردم از ارتكـاب آن انـواع از جـادو را معرفـي          پيامبر خدا 

  .نمودند



   

  
    

  
  

 

  ﴾18﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

  انواع جادو
  

  تنجيم: نوع اول
 َما َزاَد ِسْحرٍ ِمْن ُشْعَبةً اقَْتَبَس فَقَْد النُُّجومِ ِمَن ِعلْماً اقَْتَبَس َمنِ« :رسول اهللا قال 

  ).ب، در حديث ابن عباس 311/  1مسند  روايت كرده امام احمد در. (»َزاَد
اي از علم نجـوم را فـرا گيـرد بـه      كسي كه يك شعبه«: فرمودند  مپيامبر اكر

ز علم جادو را فرا گرفتـه اسـت، و هرچـه بيشـتر فـرا گيـرد،       تحقيق كه يك شعبه ا
  .»بيشتر فرا گرفته است

منظور از منجمين در اينجا كساني هستند كه از علم نجوم براي حوادث ارضـي  
هرگاه فالن ستاره طلوع كند، بيماري يا مرگ فرا : گويند گيرند، و مي استدالل مي

شـود و هرگـاه فـالن سـتاره طلـوع       مـي سالي  آيد و يا خشك رسد و يا باران مي مي
شود اين چنـين ادعاهـايي كفـر اسـت، زيـرا ايـن        كند، اجناس گران و يا ارزان مي

دانستن است، و به جز خدا كسي از زندگي و مرگ و گراني و ارزاني  ادعاي غيب
سالي در زمان آينـده اطـالع نـدارد، و كسـي كـه از آينـده و        يا بارندگي و خشك
گـويي   دهد كه همان تنجيم است ادعـاي غيـب   ه جادو خبر ميحوادث آن به وسيل

  .كرده است، پس تنجيم يك نوع جادو است
اما فراگيري آن علم نجومي كه عبارتست از علـم حسـاب و درجـات فلـك و     

زيرا خداوند ستارگان را بـراي سـه   . فصول سال و اوقات نماز، مباح و جادو نيست
  .طين و عالئم راهنماهدف آفريده است، زينت آسمان، رجم شيا

uθ﴿ :فرمايد قرآن مي èδ uρ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 tΠθ àf‘Ζ9$# (#ρ ß‰tG öκtJ Ï9 $ pκÍ5 ’ Îû ÏM≈ yϑ è=àß Îhy9 ø9$# 

Ìóst7ø9$#uρ﴾ ]۹۷: األنعام[.  
هـاي   در شـب (خداوند ذاتي است كه ستارگان را براي شما آفريده است، تـا  «
  .»آنها رهنمود شويدهاي خشكي و دريا به وسيله  از تاريكي) سفر

$﴿: فرمايد و مي ¯ΡÎ) $ ¨Ζ−ƒ y— u™!$ uΚ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# >π uΖƒ Ì“ Î/ É=Ï.#uθ s3ø9$# ∩∉∪ $ZàøÏmuρ ⎯ÏiΒ Èe≅ ä. 

9⎯≈ sÜø‹x© 7ŠÍ‘$̈Β ∩∠∪﴾ ]۷ – ۶: الصافات[.  



   

  
    

  
  

 

  ﴾19﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

ما آسمان دنيا را با زينت ستارگان آراسته ايم و آن را از هر شـيطان سركشـي   «
هـايي كـه خواسـته     له ستارگان، آسمان را از شـيطان خداوند به وسي. »حفظ كرديم

از پـاي  ) شهاب(كند، و آنها را با نوعي ستاره  باشند استراق سمع كنند حفاظت مي
سوزاند و منظور از نجوم همين است، و اما اسـتدالل از سـتارگان    آورد و مي درمي

ت و شود، ايـن كـار جـادوگران و منجمـين اسـ      براي حوادثي كه در زمين پيدا مي
  .باشد مي... مصداق حديث من اقبتس 

پس تنجيم به اين معني سحر و منجم ساحر است، و هركس ساحر باشد كافر و 
و كسي كه ادعاي علم غيب داشته باشد، نيـز كـافر و   . شود از دين اسالم خارج مي

دانـد و   هاي بزرگ است، زيرا به جز خدا كسـي علـم غيـب را نمـي     بلكه از شيطان
  .را نيز اندكي از علم خود آگاه كرده باشدشايد انبياء 

≈=ãΝÎ﴿: فرمايد قرآن مجيد مي tã É=ø‹tó ø9$# Ÿξ sù ãÎγ ôàãƒ 4’n?tã ÿ⎯Ïμ Î7øŠxî #´‰tnr& ∩⊄∉∪ ω Î) Ç⎯tΒ 

4©|Ós?ö‘ $# ⎯ÏΒ 5Αθ ß™   .]۲۷ – ۲۶: اجلن[ ﴾‘§
سـازد، مگـر    داننده غيب خداسـت و هـيچكس را بـر غيـب خـود آگـاه نمـي       «

  .»خشنود باشد پيغمبري كه خدا از او
سازد، و ايـن از   خداوند بنابر مصلحت گاهي انبياء را از بعضي مغبيات مطلع مي

نـه بـه طـور    (جمله معجزات پيامبران است كه به طور وحي منزل از جانب خداوند 
  .تعليم گرفته اند) آموختن تنجيم و سحر

ا بـه  داند، مشرك است، زيرا خـود ر  اما كسي كه ادعا كند كه علم غيب را مي
بعضي از خصائص خداوند كه علم غيب است، با خدا شريك كرده است و كـافر  

  .است، زيرا بر خداوند سبحان افتراء بسته است
  

  ها ها و گره دميدن در نخ: نوع دوم
ÏΒ⎯﴿: فرمايد چنانچه در سوره فلق مي uρ Ìhx© ÏM≈sV≈ ¤¨Ζ9$# † Îû Ï‰s)ãèø9$# ∩⊆∪﴾ » بگو

  .»دمند ها مي دوگراني كه در گرهبرم از شر جا به خدا پناه مي
ها و خواندن اسـماء شـياطين و تعويـذات شـيطاني بزرگتـرين نـوع        زدن نخ گره

  .جادو و كفر آشكار است
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  علم بيان: نوع سوم
 ِمَن َوإِنَّ«: نيز فرمودند رود، و پيامبر اكرم  علم بيان از انواع جادو به شمار مي

همانـا بعضـي از شـعرها حكمـت و بعضـي از      « »لَِسْحًرا َياِنالَْب ِمَن َوإِنَّ ةَملَِحكْ الشََّعرِ
در اينجـا فصـاحت و بالغـت در خطابـت و      منظـور از بيـان  . »باشد بيانات جادو مي

سخنراني اسـت، زيـرا خطيـب و سـخنران زمـاني كـه بالغـت كـالم داشـته باشـد،           
سـازند،   تواند دالئل جذاب باطل را براي مردم آراسته نمايد، تا راه حق را رهـا  مي

داعيان ضاللت و گمراهي نيز وقتي براي مردم با كالمـي رسـا و شـيرين سـخنراني     
 الَْبَياِن ِمَنإِنَّ «: توانند راه باطل را حق جلوه دهند، و مصداق قول پيـامبر   كنند مي
تبعيضيه است، يعنـي   »الَْبَياِن ِمَنَوإِنَّ «ه لالبته حرف من در جم. همين است »لَِسْحًرا
بياني كه حـق را روشـن سـازد، و از حقـائق حمايـت كنـد،       . ني مذموم نيستهر بيا

قابل ستايش است و سخنران بليغ وقتي به قصد نصرت و ياري ديـن خـدا و ارشـاد    
  .باشد مردم به سوي اسالم سخنراني كند قابل تقدير مي

ــراه      ــه قصــد گم ــه ب ــاعري ك ــا ش ــنده ي ــا نويس ــخنران ي ــيكن آن س ــردن و  ل ك
كنـد و فكرشـان را دگرگـون     آنهـا را بـا بالغـتش متـأثر مـي      ساختن مـردم  منحرف

سازد، مرتكب يك نـوع جـادو شـده اسـت كـه گـاهي ممكـن اسـت بـه كفـر            مي
  .بيانجامد

  
  خبرچيني: نوع چهارم

رود، به او  ، زيرا انسان خبرچين نزد كسي ميخبرچيني نيز يك نوع جادو است
داد، فالني هميشه غيبت تـو را   فالني در باره تو چنين گفت، تو را دشنام: گويد مي
  ... ... .كند و في ميركند، تو را بخيل و جاهل مع مي

كند، تا اين كه بين دو دوسـت   سپس نزد ديگري رفته و همينطور خبرچيني مي
  .كند يا دو مسلمان دشمني ايجاد مي

افروزد و يا  كند، و آتش جنگ را برمي خبرچين بين مسلمانان تفرقه ايجاد مي
دايي را بين خويشاوندان پدر و فرزندان، مادر و فرزندان، برادر و برادر، اسباب ج

سازد و به سبب  عالم و طالب، طالب و دانشجو و گاهي بين عامه مسلمين فراهم مي
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 خبرچيني ممكن است يك اجتماع را تباه و نابود سازد، پس خبرچيني يك نوع
: فرمايد نقل مي تههاي گذش ، چنانكه خداوند از جادوگران امتتجادو اس

﴿tβθßϑ ¯= yè tG uŠsù $ yϑ ßγ ÷ΨÏΒ $ tΒ šχθ è% Ìhxãƒ ⎯Ïμ Î/ t⎦÷⎫t/ Ï™öyϑ ø9$# ⎯Ïμ Å_÷ρ y— uρ﴾ ]۱۰۲: البقرة[.  
گرفتند كه بين مرد  جادوهايي را تعليم مي) هاروت و ماروت(از ان دو فرشته «

  .»و همسرش تفرقه ايجاد كنند
د كنـد، در كـالم بعضـي از    توانـد تفرقـه ايجـا    خبر چين نيز مانند جـادوگر مـي  

إن النمام يفسد يف ساعة ما يفسد الساحر يف «: فرمايـد  گذشتگان نيز آمده است، مـي 
  ).180/  6ذكر كرده است ابن مفلح در الفروع ج ( »سنة

تواند به اندازه يكسال جـادوگر فسـاد ايجـاد كنـد،      خبرچين در يك ساعت مي
جماعت كوچـك محـدود و منتهـي    زيرا فساد جادوگر معموال به دو يا سه يا يك 

 كنـد، معمـوال انسـان خبـرچين     اما فساد خبرچين يك اجتماع را فاسد مي ،شود مي
فردي پركار و كوشا است كه از اين مجلس بـه آن مجلـس و از ايـن خانـه بـه آن      

  .سازد رود، و اختالف و دشمني را بين مردم منتشر مي خانه مي
/ مسـلم  ( » النَّاسِ َبْيَن الْقَالَةُ النَِّميَمةُ ِهَى الَْعْضُه َما أُْخبُِركُْم أَالَ«: فرمودنـد  پيامبر 

  ).عبداهللا ابن مسعود
چيسـت؟ عضـه خبرچينـي كـه بـين مـردم       ) جـادو (آيا شما را خبر دهم عضـه  «

  .»شود گفتگو مي
پس خبرچيني يك نوع جادو است، اگرچه خبرچين در حكم كفر مانند ساحر 

و خبرچيني از گناهان كبيره اسـت كـه بـه    . حر استنيست، ليكن در عمل مانند سا
گذارد، و اگر به  تر تأثير مي رسد، ليكن مانند جادو و شايد هم سخت حد كفر نمي

خبر چين جادوگر گفتـه شـده، بـه خـاطر همـين اسـت كـه خبرچينـي مانـد جـادو           
اثرگذار است، خبرچين فاسق است، زيرا مرتكب گناه كبيره شده است، و واجـب  

اي از انواع سـحر بـود كـه پيـامبر      اين خالصه. از اين عمل خود توبه كنداست كه 
  .آنها را براي امتش بيان فرمودند تا آنها را بشناسند و از آنها پرهيز كنند اكرم 



   

  
    

  
  

 

  ﴾22﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

  كيفر ساحر
و نيز جمهور علماء به كيفر سـاحر اتفـاق   ) ك و شافعيلابوحنيفه، ما(ائمه ثالثه 

  .نخواهند كه توبه كند دارند كه بايد كشته شود از او
هرگاه ساحربودن وي به اعتراف خودش يا به شهادت دو مسـلمان ثابـت شـد،    
كشته شود و توبه اش پذيرفته نشود، زيرا ممكن است توبـه اش ظـاهري و نيرنـگ    

شـود، چـون اعتمـادي     نمـي باشد، ونيز ساحر زنديق است، و توبـه زنـديق پذيرفتـه    
  .شته شوداش قلبي باشد بايد ك نيست كه توبه

روايـت كـرده   ( »بِالسَّـْيفِ  َضـْرَبةٌ  السَّاِحرِ َحدُّ«: فرمايد مي زيرا پيامبر اكرم 
/  3ه قطنــي در ســنن، و دار161/  2برانــي در الكبيــر ، و ط156/  5ترمــذي در ســننه 

، همه 136/  8، و بيهقي در السنن الكبري 360/  4كه ، و امام حاكم در مستدر114
  ). ايشان از حديث جندب

اين حديث به طور مرفوع و موقوف با اسنادي صحيح روايـت شـده اسـت كـه     
حد ساحركشتن آن با شمشير است، و از توبه چيزي بيان نشده است، بعضي علماء 

نـوع كفـر نيسـت، از او     گفته اند كه از سـاحر توضـيح بخواهنـد، اگـر سـحرش از     
و با همكاري شـياطين  ، ليكن اين فتوا درست نيست، زيرا انواع جادجلوگيري شود

شايد آن عده از علمـاء  . باشد شود، و كفر محض مي كفر و شكر وصل مي و از راه
شان به جـز همكـاري شـياطين و كفـر و شـرك راه       كه چنين فتوا داده اند به گمان

  .ديگري هم براي جادو وجود دارد
نيـز بعـد از حضـرت ابـوبكر      خليفه دوم اسالم حضـرت عمـر بـن الخطـاب     

طي حكمي به تمام اسـتاندارانش دسـتور داد تـا مـرد و زن جـادوگر را       صديق 
ما بنـابر اجـراء فرمـان خليفـه     : گويد راوي مي. بكشند و دستور به توبه خواهي نداد
/  3، سـنن ابـي داود   190/  1مسند امـام احمـد   . (مسلمين سه نفر را به قتل رسانديم

  ).138/  8، سنن بيهقي 165
و : در حضـور مهـاجرين و انصـار صـادر فرمـود      ر اين فرمان را حضرت عم

هيچكس مخالفت نورزيد، همچنين أم المؤمنين حفصه دختر گرامي حضرت عمر 
     مؤطـا  . (همسر پيامبر اكرم كنيز خود را به خاطر ارتكاب جـادو بـه قتـل رسـاند



   

  
    

  
  

 

  ﴾23﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

، و سـنن بيهقـي   180، 181/  10، مصـنف عبـدالرزاق صـنعاني    871/  2امام مالـك  
  ).روايت عبداهللا بن عمر به/  8/136

جندب بن عبداهللا ابوجندب بن كعب ازدي يكي از اصحاب جليل القـدر كنيـز   
، از حـديث  222/  2بخـاري  . (جادوگري را در مجلـس خليفـه بـا شمشـير كشـت     

، از حديث ابي عثمان نهـدي، و  177/  2عبدالرحمن بن يزيد و الطبراني في الكبير 
يث ابي عثمان نهدي و سير اعـالم النـبالء للـذهبي    ، از حد136/  8البيهقي في سننه 

3 /176 ،177(.  
قتـل سـاحر از سـه تـن از اصـحاب      : فرمايد مي /بنابراين روايات، امام احمد 

بـه روايـت صـحيح ثابـت شـده      ) حضرت عمر و دخترش حفصه و جنـدب (پيامبر 
تـل  ر بدون توبه است، بلكه نسبت بـه ق ين روايات دليل بر قتل و كشتن ساحا. است

  .ساحر بايد هرچه سريعتر اقدام شود، تا مسلمانان از شرش راحت گردند
مسئله خيلي مهم است و هركس بر چنين موردي اطالع يابد، الزم است سـريعا  
به مسئولين شهر خود اطالع دهد، تا حد اسالمي بر او جـاري و مسـلمانان از شـر و    

  .فسادش محفوظ بمانند
همـه مـا را در راهـي كـه صـالح اسـالم و        از خداوند بزرگ مسئلت داريم كه

گـي و يـاري حـق و نـابودي      مسلمين و صالح قلوب و وحدت كلمه و يك پارچه
  .باطل در آن باشد موفق بدارد

  .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



   

  
    

  
  

 

  ﴾24﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

  پرسش و پاسخ پيرامون جادو و جادوگران
عنـي و حكـم خـود يكسـان     آيا سحر و كهانت و تنجيم و عرافـه در م   :سئوال

  هستند؟
اي كــه  زده هــاي گــره هــا و نــخ ســحر عبارتســت از جــادو دود و دم :جــواب

دهند كه اثر آن به صـورت قتـل    بر مردم انجام مي جادوگران به قصد تأثيرگذاشتن
اين عمل كفر و ناپسند . شود يا امراض مختلف و يا تفرقه بين زن و شوهر ظاهر مي

بردنش واجـب اسـت،    كن ساختن و از بين ت كه ريشهو مرض اجتماعي شنيعي اس
  .تا مسلمانان از شر آن راحت شوند

شيخ عبـدالرحمن بـن حسـن    . ادعاكردن علم غيب با استخدام جنيات :كهانت
شود اخباري  بيشتر آنچه در بين اين امت پيدا مي: گويد مي) فتح المجيد(در كتاب 

دهنـد و   خبر مي) ها انسان(ان خود است كه از اشياء مفقود و غايب جنيات به دوست
پندارند، و بسياري از مردم به ايـن صـورت    افراد جاهل آن را كشف و كرامت مي

) دوسـت (كند، ولـي   كنند كسي كه چنين اخباري نقل مي فريب خورده و فكر مي
و رفتن نـزد چنـين افـرادي    . خداست، در حالي كه اين افراد دوستان شيطان هستند

  .ارند گناه استكه ادعاي كهانت د
كند كـه   روايت مي امام مسلم به نقل از بعضي ازواج مطهرات از پيامبر خدا 

/  4مسـلم  ( »لَْيلَـةً  أَْرَبِعـنيَ  َصـالَةٌ  لَُه ُتقَْبلْ لَْم َشْىٍء َعْن فََسأَلَُه َعرَّافًا أََتى َمْن«: فرمود
1751.(  
نه روزش بـه  كسيكه نزد عـراف بـرود و از او چيـزي بپرسـد، نمـاز چهـل شـبا       «

  .»شود درگاه خدا قبول نمي
روايـت   از پيـامبر خـدا    امام احمـد و ابـوداود و ترمـذي نيـز از ابـوهريره      

 َعلَى أُْنزِلَ بَِما كَفََر فَقَْد َيقُولُ بَِما فََصدَّقَُه َعرَّافاً أَْو كَاِهناً أََتى َمْن«: فرمايـد  كند، مـي  مي
آنچه بگويد قبول كند، بـه تحقيـق بـه ديـن و     كسي كه نزد كاهن برود، و « »ُمَحمٍَّد

، به لفظ فقد برئ بدل، و احمـد فـي   14/  4ابوداود . (»قرآن محمد كافر شده است
/  1، و ابن ماجه فـي سـننه   164/  1برئ، والترمذي في سننه  ، بلفظ قد48/  2مسند 



   

  
    

  
  

 

  ﴾25﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

و  16/  3، و البخـاري فـي التـاريخ الكبيـر     276و  275/  1، والدارمي في سننه 209
  ).، كلهم از حديث ابي هريره 17

: فرمايد كند كه مي روايت مي امام حاكم نيز از ابي هريره از پيامبر اكرم 
 َعلَْيِه اللَُّه َصلَّى ُمَحمٍَّد َعلَى أُْنزِلَ بَِما كَفََر فَقَْد َيقُولُ بَِمافََصَدقَه  كَاِهًنا أَْو َعرَّافًا أََتى َمْن«

از حديث  8/  1، والحاكم في مستدركه 429/  2احمد في مسند  رواه امام( »َوَسلََّم
  ).ابي هريره 

گويـد، تصـديق كنـد بـه      برود و آنچه مي) غيبگو(كسيكه نزد عراف يا كاهني 
  .نازل شده كافر شده است) اسالم و قرآن(تحقيق به آنچه بر حضرت محمد 

ات امور كـه  كند از مقدم عراف كسي است كه ادعا مي: گويد عالمه بغوي مي
كند، آشـنايي دارد و بعضـي گفتـه     شده داللت مي بر مال مسروق و مكان اشياء گم

  ).182/  2شرح السنه (اند عراف همان كاهن است 
اي عام است كه كاهن و منجم و  عراف كلمه: فرمايد شيخ االسالم ابن تيميه مي

  ).173/  35يه مجموع الفتوي شيخ االسالم ابن تيم. (شان را شامل است رمال همه
گرفتن از احوال تغييرات فلكيه بر حوادثي كـه در زمـين پيـدا     استدالل :تنجيم

خواهد شد، اين از اعمال دوران جاهليت و شرك اكبر است، زيـرا چنـين كسـاني    
  .گان در نظام هستي تصرف دارند عقيده دارند كه ستاره

جمين بسياري آيا درست است كه جادوگران و كاهنان و عرافان و من :سئوال
داننـد؟ چگونـه اخبارشـان را نسـبت بـه بعضـي حـوادث كـه          از اخبار غيـب را مـي  

  گويي كرده اند و سپس واقع شده است انكار كنيم؟ پيش
اين افراد دوستان شياطين هستند و شياطين بعضي اخبـار را از آسـمان    :جواب

لـذا  . نماينـد  القـاء مـي  ) شياطين انسي(شان  كنند و سپس به دوستان استراق سمع مي
چنين اخباري نسبت به شياطين غيب نيست، زيـرا آنهـا اخبـار را شـنيده و از اخبـار      

اي اسـتراق سـمع كـرده انـد چنـدين       اطالع يافته اند، ليكن شياطين اگر يك كلمـه 
  .كنند كلمه دروغ ديگر را به آن اضافه مي

، آنها گويند شود كه مردم در تمام آنچه مي و همان يك كلمه راست باعث مي
  .را تصديق كنند



   

  
    

  
  

 

  ﴾26﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

≅ö ﴿: فرمايد اما خداوند مسلمانان را در قرآنكريم آگاه نموده مي yδ öΝä3ã⁄ Îm; tΡé& 

4’ n?tã ⎯tΒ ãΑ̈”t∴s? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ̈”t∴s? 4’n?tã Èe≅ ä. >8$ ©ùr& 5ΟŠÏO r& ∩⊄⊄⊄∪ tβθà)ù= ãƒ yìôϑ ¡¡9$# 

öΝèδ çsYò2 r&uρ šχθ ç/É‹≈ x. ∩⊄⊄⊂∪﴾ ]۲۲۳ – ۲۲۱: شعراءال[.  
والقـاء وسوسـه   (شـوند؟   آيا به شما خبر بدهم شياطين بر چه كسـي نـازل مـي   «
زيرا كاهنان (گردند كه كذاب و بس گناهكار باشند  بر كساني نازل مي) كنند؟ مي

دهنـد و   گـوش فـرا مـي   ) بـه شـياطين  ) (سـاز هسـتند   و و دروغ  گويان دروغ و غيب
  .»)بيشترشان دروغگويند

وند سبحان است و جز او كسي غيب را اما علم غيب از خصائص خدا
=è% ω ÞΟn≅﴿: فرمايد مي. داند نمي ÷è tƒ ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ |=ø‹tó ø9$# ω Î) ª!$#﴾ 

  .]۶۵: النمل[
  .»دانند به جز خدا ها و زمين هستند غيب را نمي كساني كه در آسمان: بگو«

çνy‰Ψ… *﴿: فرمايد و مي Ïã uρ ßx Ï?$ xtΒ É=ø‹tó ø9$# Ÿω !$ yγ ßϑ n= ÷ètƒ ω Î) uθ èδ﴾ ]۵۹: األنعام[.  
  .»داند ها و كليدهاي غيب در نزد خداست، و كسي جز او آنها را نمي گنجينه«

كسي كه ادعاي علم بعضـي مغيبـات را   : فرمايد مي /شيخ سليمان بن عبداهللا 
كند، يا در اسم كاهن داخل اسـت و يـا در معنـايش بـا او شـريك و بـه كـاهن         مي

يافتن از بعضي مغيبات گـاهي ممكـن اسـت بـه صـورت       البته اطالع. ودش ملحق مي
هــا و  كشــف باشــد و گــاهي از جانــب شــياطين و گــاهي بــه وســيله فــال و جــدول

كنند و يا از راه تنجيم و كهانـت و جـادوگري و    هايي كه كاهنان استفاده مي روش
ت در اينجـا  باشد و منظـور از جاهليـ   هاي جاهليت مي غيره و چنين اعمالي از روش

هركسي كه از پيـروان پيـامبران نباشـد، ماننـد فالسـفه و كاهنـان و منجمـين و نيـز         
هاي آسماني و آنچه بر پيـامبران   ، زيرا آنها از كتابجاهليت قبل از بعثت پيامبر 

  .خبرند نازل شده است، بي
حقيقت سحر چيست؟ آيا بعضي جادوهـا مبـاح هسـت؟ و آيـا عمـل       :سئوال

  شدن از دين اسالم معتبر است؟ سحر براي خارج



   

  
    

  
  

 

  ﴾27﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

سحر در لغت عبارت است از كار با ظرافت كه سببش پوشيده باشـد،   :جواب
 عبارت است از جادوهـا و : و حقيق سحر بنا به تفسير عالمه موفق در كتاب الكافي

گـذارد و باعـث بيمـاري و     ها تأثير مي ها و بدن هايي كه در قلب ها و گره دود و دم
  .شود رقه بين مرد و زن ميقتل و ايجاد تف

تمام انواع جادو حرام است، و هيچ نوعي از آن مباح نيست، خداوند 
ô‰s)s9﴿: فرمايد مي uρ (#θßϑÎ= tã Ç⎯ yϑs9 çμ1u tIô©$# $tΒ … çμs9 ’ Îû Íο tÅz Fψ $# ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz﴾ ]۱۰۲: البقرة[.  

ر باشـد د ) جـادو (دانستند هركسي كه خريدار اينگونـه متـاع    به تحقيق كه مي«
امام حسـن بصـري خـالق را بـه ديـن       »برايش نيست) نصيبي(آخرت هيچ خالقي 
به هرحال، اين ايه بر تحريم سحر و كفر و مـرتكبين آن داللـت   . تفسير كرده است

گانـه شـمرده    نير جادو را از مهلكات هفـت  كند، و عالوه بر اين پيامبر اكرم  مي
  .اند

ت و از سه تـن از يـاران رسـول    قتل ساحر واجب اس: فرمايد مي /امام احمد 
  .به روايت صحيح ثابت شده است) حضرت عمر، حفصه و جندب(خدا 

بنابراين، عمل سحرخواه به صورت تعليم و تعلم باشد و يا به صـورت حرفـه و   
كند و كشتن ساحر واجب است  بيشه كفر است و انسان را از دين اسالم خارج مي

ر كـافر اسـت و شـر و فسـادش در كـل      تا مردم از شرش آسوده شوند، زيـرا سـاح  
  .كند جامعه سرايت مي

θãè#)﴿يه چيست؟ تفسير اين آ :سئوال t7¨?$#uρ $ tΒ (#θè= ÷G s? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’ n?tã Å7 ù=ãΒ 

z⎯≈ yϑ ø‹n= ß™ ( $ tΒ uρ txŸ2 ß⎯≈ yϑø‹n= ß™ £⎯Å3≈ s9uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθßϑ Ïk= yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9$# tósÅb¡9$# 

!$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’ n?tã È⎦÷⎫x6n= yϑ ø9$# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ |Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$yϑ Ïk= yè ãƒ ô⎯ÏΒ >‰tnr& 4©®L ym 

Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ ×π oΨ ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s?﴾ ]۱۲۰: البقرة[.  
 تفسير آيه زماني كه يهود خواستند تورات را كه نـام پيـامبر اكـرم     :جواب

ن را بـه عنـوان كتـاب جـادويي معرفـي      در آن ثبت شده بود، بپشت سر آندازنـد آ 
و در ايـن   دادنـد،  كردند كه در زمان حضرت سـليمان شـيطان آن را آمـوزش مـي    

دادند، در حالي كـه حضـرت سـليمان     كتاب جادو را به حضرت سليمان نسبت مي



   

  
    

  
  

 

  ﴾28﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

پيامبر خدا بود، و پيامبران الهي از ارتكاب عملي مانند سـحر كـه كفـر و گمراهـي     
هاي كافر است كه به قصد  د، بلكه جادو كار شياطين و انساناست مبرا و معصوم ان

ها و ايجاد عداوت و دشمني بين  پاشيدن خانواده افساد و تفريق بين زوجين و از هم
بـه  ) از شـهرهاي عـراق  (اي كه در سرزمين بابل  و آن دو فرشته برند، مردم بكار مي

د و كســاني را كــه دادنــد، از بــاب آزمــايش و امتحــان بــو مــردم جــادو تعلــيم مــي
كردند، پس از آن كساني  خواستند جادو از آنها تعليم گيرند، ابتدا نصيحت مي مي

كردند، سـپس   گرفتند، براي ضرررساندن به مردم استفاده مي كه جادو را تعليم مي
توانـد   فرمايد كه تأثير جادو به دست خـدا اسـت و هـيچ جـادويي نمـي      خداوند مي

بنابراين، انسان مؤمن بايد بـر  . نفع يا ضرري برساند بدون خواست خداوند به كسي
سـپس بيـان   . خدا توكل نموده و براي دفع ايـن پديـده شـوم و مفسـد اقـدام نمايـد      

دانستند كـه آمـوزش كفـر و جـادو موجـب دوري از بهشـت        كند كه يهود مي مي
  .شدند شود با اين وجود از روي كفر و سركشي مرتكب آن مي مي

چگونه مسلمانان آن را دفع كند و اگر سحر بر او واقع سحر چيست؟  :سئوال
  شود، آن را معالجه كرد؟ شد، چگونه از راه هاي مشروع مي

ها و تعويذات شـيطاني   سحر عمل شيطاني و عبارت است از دود و دم :جواب
سـازد، و   گذارد، و اسباب قتل و يا بيماري را فـراهم مـي   در جسم مسحور تأثير مي

كنـد، و تمـام تـأثيرات بـا قضـا و تقـدير        دوستان تفرقـه ايجـاد مـي   يا بين زوجين و 
  .خداوند است
tΒ$﴿: فرمايد چنانچه مي uρ Νèδ t⎦⎪ Íh‘ !$ŸÒ Î/ ⎯ ÏμÎ/ ô⎯ ÏΒ >‰ymr& ωÎ) Èβ øŒÎ* Î/ «!$#﴾ ]۱۰۲: البقرة[.  

  .»توانند به كسي آسيب رسانند، مگر به خواست خدا جادوگران نمي«
دهد كه به پروردگار سپيده  د را دستور ميو خداوند پيامبر و بندگان مؤمن خو

دم از شر جادوگر پناه ببرند، و يكي از انواع جادو سحر تخييلي است كه به ظاهر 
: فرمايد شود، ولي حقيتي ندارد، چنانچه قرآن مي چيزي براي بينندگان پيدا مي

﴿(#ÿρ ãysy™ š⎥ ã⎫ôã r& Ä¨$ ¨Ζ9$#﴾ ]۱۱۶: األعراف[.  

*sŒÎ#﴿: فرمايد و مي sù öΝçλé;$ t7Ïm öΝßγ –ŠÅÁ Ïãuρ ã≅§‹sƒä† Ïμ ø‹s9Î) ⎯ÏΒ ÷Λ¿εÌósÅ™ $ pκ̈Ξr& 4©të ó¡n@ ∩∉∉∪﴾ 
  .]۶۶: طه[



   

  
    

  
  

 

  ﴾29﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

هـا و عصاهايشـان را انداختنـد، چنـان بـه نظـر        هنگامي كه جادوگران ريسـمان 
روند، اين همـان روش جـادويي بـود كـه      حضرت موسي رسيد كه آنها تند راه مي

  .دادند نما آن را انجام مي گران صوفي حيله
 الَ ثَالَثَةٌ«: فرمايد كيفيت اين حديث از لحاظ صحت چيست؟ مي :سؤال
  .»بِالسِّْحرِ َوُمَصدٌِّق َرِحمٍ َوقَاِطُع َخْمرٍ ُمْدِمُن الَْجنَّةَ َيْدُخلُونَ

كسي كه بـه طـور مـدام شـراب     : شوند سه كس هستند كه به بهشت داخل نمي
تصديق جادو چه طـور  . ننده جادوك تصديق) خويشاوندي(كننده رحم  بنوشد، قطع

است، آيا به قدرت ساحر بستگي دارد؟ يا به تصديق سحر كه حالش از زمان قبـل  
از جادو تغيير يافته است؟ مسـئله را توضـيح دهـد؟ خداونـد بـه شـما پـاداش خيـر         

  .عنايت فرمايد
نسبت به حديثي كه در سئوال اشاره شد عالمه ذهبـي تصـريح كـرده     :جواب

روايت را امام احمد و ابن حبان روايت كرده اند و امام حـاكم آن را  است كه اين 
  .صحيح دانسته است

و اما نسبت به معاني آن اين كه ايـن حـديث كسـي را كـه هرنـوع جـادويي را       
  .تصديق كند، به شدت مورد سرزنش و تهديد قرار داده است

 ِعلًْما اقَْتَبَس نَِم«: فرمايد مي از انواع جادو يكي تنجيم است كه پيامبر اكرم 
از حديث  –مسند امام احمد ( »َزاَد َما َزاَد السِّْحرِ ِمَن ُشْعَبةً اقَْتَبَس فَقَد النُُّجومِ ِفى

  ).عبداهللا بن عباس
كسي كه يك باب از علم نجوم را فرا گيرد، به تحقيق كه به يك رشته از علم 

  .ه استجادو چنگ زده است و هرچه بيشتر بياموزد بيشتر چنگ زد
جرم بسيار بزرگ است و تكـذيب جـادوگران و منجمـان و نيـز      ،تصديق سحر

باشد، زيرا آنها بـا جادوهـاي خـود مـردم را گمـراه و       جلوگيري از آنها واجب مي
كنند، و جادو بنا به صراحت قـرآن و   آنها را تسخير نموده و عقايدشان را فاسد مي

ه جـادوگران را تصـديق   حديث كفر، و كشتن جادوگران واجب است، كسـي كـ  
كند به معني اين است كه با آنها موافق بوده و در اين عمل زشت از آنهـا حمايـت   

  .كرده است



   

  
    

  
  

 

  ﴾30﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

اسـت و انسـان بايـد از شرشـان بـه       جادو و اثراتي كه در پي دارد، حقاما تأثير 
  .خدا پناه ببرد
هـا، بـدون ايـن     گرفتن از جادوگران براي برآوردن خواسته آيا كمك :سئوال

  ه به كسي ضرري برسد جايز است يا خير؟ك
$﴿: فرمايد سحر حرام و تعليم تعلم آن كفر است، قرآن مي :جواب tΒ uρ txŸ2 

ß⎯≈ yϑ ø‹n= ß™ £⎯Å3≈ s9uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρãxx. tβθßϑ Ïk= yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9$# tósÅb¡9$# !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’n?tã 

È⎦÷⎫x6n= yϑ ø9$# Ÿ≅Î/$ t6 Î/ |Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 $ tΒ uρ Èβ$yϑ Ïk= yè ãƒ ô⎯ÏΒ >‰tnr& 4©®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ 

×π oΨ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s?﴾ ]۱۰۲: البقرة[.  
سليمان كفر نورزيده است، بلكه شيطان صفتان گناه پيشه كفر ورزيدند كه به «

) هاروت و مـاروت (آن دو فرشته : فرمايد دادند، تا اين كه مي مردم جادو تعليم مي
مـا بـراي   : گفتنـد  دادند، مگـر ايـن كـه قـبالً بـه او مـي       تعليم نميبه هيچكس جادو 

  .»آزمايش هستيم و تو كافر نشو
ها حرام و كفـر اسـت، و اسـتفاده از آن     استفاده از جادو براي برآوردن خواسته

براي مسلمانان جايز نيست، عالوه بر اين بر هر مسلمان واجب اسـت كـه جـادو را    
و ساحر را به قتل برسـاند، و مسـلمانان را از شـر آن     انكار و از انجام آن جلوگيري

ها به وسـيله امـور حـرام قطعـاً      خواستن براي برآوردن خواسته راحت كند و كمك
  .ناجايز است
ثابت شده است؟ و برخورد و عمـل پيـامبر بـا     آيا جادوشدن پيامبر  :سئوال

  جادو و جادوگران چگونه بود؟
جـادو شـده    ت است كـه پيـامبر   رواي لبلي، از حضرت عايشه  :جواب

  .كردند كه انجام دادند بودند، تا اين كه كاري كه انجام نداده بودند، گمان مي
دو فرشـته نـزد مـن    : فرمودنـد  لبـه حضـرت عايشـه     روزي پيامبر اكـرم  

: آمدند، يكي باالي سرم و ديگري پايين پاهايم نشسـت، يكـي بـه ديگـري گفـت     
چه كسـي آن  : پرسيد. سخ داد جادو شده استبيماري اين مرد چيست؟ ديگري پا



   

  
    

  
  

 

  ﴾31﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

با يك شانه و يك تار مو كـه آن  . لبيد بن اعصم. را جادو كرده است؟ جواب داد
  ).30/  7 –بخاري (را در چاه ذروان انداخته است 

: اين روايت را بعضي از علماء انكار نموده و گفته اند: فرمايد عالمه ابن قيم مي
نقـص و   رست نيست، و آنها چنين نسبتي را به پيـامبر  دادن اين نسبت به پيامبر د

دانند، در حالي كه چنين نيست، بلكه تأثير جادو يك نوع بيماري است و  عيب مي
  .كند كند جادو نيز تأثير مي مانند سم كه در جسم انسان تأثير مي

اين داستان هـيچ  : كند كه فرمود نقل مي /عالمه ابن قيم نيز از قاضي عياض 
كردنـد كـاري انجـام     كند، و اين كه گمـان مـي   پيدا نمي در نبوت پيامبر نقصي 

اطالع يافت كه جـادو   داده اند، در حالي كه انجام نداده بودند، زماني كه پيامبر 
. شده است از خداوند خواست، و خداوند پيـامبر را از مكـان سـحر آگـاه سـاخت     

ود در اين هنگام اثـرات سـحر   پيامبر دعاي سحر را بيرون آورده و آن را باطل فرم
  .از پيامبر چنان دور شد كه گويا از قيد و بند آزاد شده است

پيامبر كه نسبت به كسي كه ايشان را جادو كرده بود، هيچ اقدامي ننمودند و 
عرض كردند، اجازه بدهيد، اين جادوگر خبيث را  زماني كه صحابه به پيامبر 

 ِمْنُه النَّاسِ َعلَى أُِثَري أَنْ كَرِْهُت اللَُّه َشفَانِى فَقَْد َناأَ أَمَّا«: فرمودند بكشيم پيامبر 
  ).لاز حديث عايشه  30/  7بخاري ( »َشرا

پسندم كه آشوب و درگيري در بـين مـردم    مرا خداوند شفا داده است، و نمي«
  .»برپا شود

آيا نمازخواندن پشت سر ساحر يا كسـي كـه سـحر را تصـديق كنـد،       :سئوال
شـد،   درست است و آيا ابطال جادو به وسيله جادو، اگر راهـي ديگـري پيـدا نمـي    

  جايز است؟
با توجه به آيات و رواياتي كه نسبت به زشتي سحر آمده است  :جواب

 اْجَتنُِبوا«: فرمودند پيامبر اكرم . نمازخواندن پشت سر افراد فوق درست نيست
 َوقَْتلُ َوالسِّْحُر، بِاللَِّه، الشِّْرُك :قَالَ ؟اللَِّه َرُسولَ َيا َوَماِهي: قَالُوا ،الُْموبِقَاِت السَّْبَع
  ).از حديث ابي هريره  29/  7بخاري ( »...النَّفْسِ



   

  
    

  
  

 

  ﴾32﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

اي رسـول خـدا آنهـا    : از هفت گناه مهلك بپرهيزيـد، صـحابه عـرض كردنـد    «
  .»...شرك به خدا و جادو و كشتن كسي به ناحق: چيست؟ فرمودند

شود كه سحر از ديگر گناهان كبيره بزرگتـر اسـت، از    از اين روايت دانسته مي
شود كه جادو كفر است، زيرا يهود تورات  ي بقره دانسته مي سوره 102و  101آيه 

  .را به سحر مبدل ساختند
x‹t6﴿: فرمايد مي tΡ ×,ƒ Ìsù z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# |=≈ tFÅ2 «!$# u™!#u‘ uρ öΝÏδÍ‘θ ßγ àß 

öΝßγ ¯Ρr( x. Ÿω šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊃⊇∪ (#θ ãè t7¨?$#uρ $ tΒ (#θ è= ÷G s? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# 4’ n?tã Å7ù= ãΒ z⎯≈ yϑ ø‹n= ß™ ( $ tΒ uρ 

txŸ2 ß⎯≈ yϑ ø‹n= ß™ £⎯Å3≈ s9uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# (#ρ ãxx. tβθ ßϑÏk= yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9$# tósÅb¡9$#﴾.  
پشـت سـر انداختنـد و    ) تـورات (كتـاب خـدا را   ) يهود(اهل كتاب  اي از عده«

و پيروي كردند از آنچه شياطين در باره سلطنت حضـرت  . دانستند گويي آنان نمي
در حـالي كـه   ) كه نسبت جادو را به حضـرت سـليمان دادنـد   (خواندند  سليمان مي

ــردم جــادو       ــه م ــد كــه ب ــر كردن ــياطين كف ــود، بلكــه ش ــده ب ــر نورزي ــليمان كف س
  .»آموختند مي

$﴿: فرمايد در ادامه مي tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yèãƒ ô⎯ÏΒ >‰tnr& 4©®L ym Iωθà)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ ×π oΨ÷G Ïù Ÿξ sù 

öàõ3s?﴾ »آموختند، مگر اين كه پيش از  هاروت و ماروت هيچكس را جادو نمي
از  »گفتند كه ما سبب امتحان و آزمايش هستيم، پس تو كافر نشوي آن به او مي

  .شود كه تعليم سحر كفر است ه معلوم مياين اي
ô‰s)s9uρ (#θßϑ﴿: فرمايد و در آخر مي Î= tã Ç⎯yϑ s9 çμ1 utIô©$# $ tΒ …çμ s9 ’ Îû ÍοtÅzFψ$# ï∅ ÏΒ 

9,≈ n= yz﴾.  
به تحقيق كه آنها دانستند، كسي كه جادو را به عوض ايمـان بخـرد از آخـرت    

است، پس  نصيب است و محروميت از بهشت مخصوص كافران است بي) بهشت(
و نمازخواندن پشت سر كافر درست نيست، مگر اين كه به طور . ساحر كافر است

  .صحيح به درگاه خدا توبه كند



   

  
    

  
  

 

  ﴾33﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

سحر و حقانيـت آن داشـته   نيز كسي كه سحر را تصديق كند و عقيده به جواز 
  .كم ساحر استباشد در ح
دو كننده آن هر سحر پيش از شرك بزرگترين بوده و ساحر و تصديق: خالصه
  .كافر هستند

اما قضيه ابطال جادو و به وسيله جادو بنا به فتواي صحيح علمائ ناجـائز اسـت،   
زيرا هر بيماري بايد با داروي حالل و مباح معالجه شود، و خداوند شـما مسـلمانان   

  .را در حرام نگذاشته است
بيمار  »بَِحَرامٍ ْواَتَداَو َوالَ َتَداَوْوا«: پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله وسلم فرمودند

از حديث  – 7/  4سنن ابي داود (را داوا كنيد، اما با چيز حرام مداوا نكنيد 
  ).درداء  ابي

از پيـامبر خـدا صـلي اهللا عليـه و آلـه وسـلم روايـت         حضرت عبداهللا بن مسعود
 247/  6 –بخـاري  ( »َعلَْيكُْم ُحرَِّم ِفيَما ِشفَاَءكُْم َيْجَعلْ لَْم اللََّه إِنَّ«: كند كه فرمود مي
  ).معلق از قول ابن مسعود  248 –

خداوند شفاي شما مسلمانان را در چيزي كه بر شما حـرام كـرده قـرار نـداده     «
  .»است

شكي نيست، بلكه جادو را بايد با ادويه حالل و با آيات قرآن و دعاهاي مأثور 
  .كند عالج نمود و همين براي مسلمانان كفايت مي

كننده سحر  ه قضيه سحر كه توضيح داديد، و فرموديد تصديقنسبت ب :سئوال
مانند ساحر است چه تصديقي مراد است؟ آيا تصديق از ناحيـه وجـود حقيقـي آن    

تواند كارهايي انجام دهد كه در حدود قـدرت انسـان    يا از ناحيه اين كه ساحر مي
  نيست؟

بـاح و يـا   در اينجا تصديق به معني اين است كـه سـحر را حـق و يـا م     :جواب
عمل مشروع و درست بداند، اما تصديق بوقوع سحر و حقيقت آن و اين كه سحر 

شود، و اثراتي از قبيل قتل، بيماري، اخـتالف بـين زن و شـوهر و دوسـتان      واقع مي
يك واقعيت غير قابل انكار اسـت، و تصـديق بـه ايـن معنـي ممنـوع نيسـت، زيـرا         



   

  
    

  
  

 

  ﴾34﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

است، و كسي كه ايـن مطلـب را انكـار    خداوند از تأثير جادو و ضرر آن خبر داده 
  .خدا را تكذيب كرده است: كند گويا

شـان و   قبل از اين كه مـن هـدايت شـوم، و بـه اداي نمازهـا در وقـت       :سئوال
هاي جادوگر رفـتم، زن جـادوگر از مـن     قرائت قرآن پايبند گردم، نزد يكي از زن

شـوهرم جـدايي   خواست كه مرغي را خفه كنم تا كاري انجام دهد كه بـين مـن و   
پيدا شود، زيرا هميشه در بين ما مشكالتي وجود داشت و من هم يـك مـرغ را بـه    
دست خودم خفه كردم، آيا گناه اين كار بر گردن من است، چه بايد بكـنم، تـا از   

  اين ترس و اضطراب نجات يابم؟
هاي جادوگر حـرام قطعـي اسـت، زيـرا جـادوگر و       اوالً رفتن نزد زن :جواب

به بندگان خداست، لذا رفـتن نـزد جـادوگران جرمـي بسـيار بـزرگ       ضرررساندن 
كردن مرغ تعذيب و قتـل   كردن جرم ديگري است، زيرا خفه است و مرغي را خفه

حيوان به ناحق است، و نيز با اين عمل تقرب الي غير اهللا حاصل شده كـه شـريك   
يـن كـه   است، ليكن زماني كه به طور صحيح به درگاه خدا توبه كنـي، بـه شـرط ا   

  .بخشد دوباره اين گناه را تكرار نكني، خداوند گناهان گذشته ات را مي
شـان بگذارنـد تـا هرچـه      و درست نيست كه مسـلمانان جـادوگران را بـه حـال    

شان واجب اسـت، و بـر سـران     خواسته باشند، با مردم انجام دهند، بلكه انكاركردن
مانان را از شرشـان راحـت   مسلمانان واجب است تا آنها را بـه قتـل رسـانده و مسـل    

  .كند
ــئوال ــادو را داخــل آن     :س ــاي ج ــه دعاه ــدون آب وجــود دارد ك چــاهي ب

تـوانيم   آيا مي. اندازند و عقيده دارند كه اين چاه محل حفاظت از جنيات است مي
به داخل آن چاه برويم تا دعاهاي جادو را بيرون و به اذن خدا باطـل كنـيم؟ يـا بـه     

  م؟ يا چه كار ديگر انجام بدهيم؟مسؤلين مربوطه اطالع دهي
واجب است كه شما مسؤلين مربوطه را اطالع دهيد، تا دعاهاي جادو  :جواب

تا دعاي سـحر  : دستور فرمودند را بيرون آورده و بسوزانند، چنانچه پيامبر اكرم 
  ).لاز حديث عايشه  30/  7بخاري . (از چاه اخراج و سوزانده شود



   

  
    

  
  

 

  ﴾35﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

ن موضوعي اطالع داشتيد، مسئولين را باخبر سـازيد، و  بنابراين، اگر شما از چني
  .براي اخراج و سوزاندن با آنها همكاري نمائيد

كنند چيست؟ آيـا   نويسند و پوش مي حكم استفاده از دعاهايي كه مي :سئوال
  اين نوع دعانويسي از اعمال كهان و جادوگران است؟

باشد، به اجماع اهل دعانويسي اگر به لفظ غير عربي يا حروف مقطعه  :جواب
كردن  كردن آن به اعضاي بدن يا نصب علم شرك و كفر و ناجايز است، و آويزان

و  آن در خانه و غيره جايز نيست، ليكن اگـر از آيـات قـرآن و احاديـث پيـامبر      
دعاهاي مأثور نوشته شده باشد، در باره آن بين علماء اخـتالف اسـت، لـيكن بنـابر     

كردن تمائم نهي فرمودند  از آويزان زيرا پيامبر اكرم فتواي صحيح ناجايز است، 
از  216، 217، 219/  4مســتدرك حــاكم،  ، و155/  154/  4مســند امــام احمــد، (

  ).حديث عقبه بن عامر جحيني 
شود، خواه از قرآن باشد يـا از   عبارت است از تعويذاتي كه آويزان مي :تمائم
  .غير قرآن

ات و اگرچه از قرآن باشد جايز نيست، به هرحـال  كردن تعويذ بنابراين، آويزان
هـا كـه    براي انسان مسلمان كافي است كه قرآن تالوت كنـد و يـا بعضـي از سـوره    

شان در وقت خواب فضيلت دارد، يا آيه الكرسي را چند مرتبه تكرار كند  خواندن
از و كسي كه قرآن زيادتالوت كند و به خدا پناه ببرد، صبح و شـام خداونـد او را   

  .كند، بدون اين كه تعويذ آويزان كند و يا دعا بنويسد مشكالت حفاظت مي
گاهي بعضي افراد سحري به نام تيزدستي انجام داده كه با سـرعت يـا    :سئوال

هـاي بـازي از شـماره مخصوصـي يـا       كنند، يـا بـا ورق   سبكي حقايق را وانمود مي
  .سازند سبك دستي چيزي را نمايان مي

دسـتي و حيلـه    اع سحر تخييلي و حرام است كه آن را طـرح اين از انو :جواب
  .نامند مي

برد و يا در  يكي از جادوهاي رايج اين است كه نيزه به بدنش فرو مي :سئوال
كوبد و چنين حركاتي را در تلويزيون  رود و يا با چكش به سرش مي آتش راه مي



   

  
    

  
  

 

  ﴾36﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

دهند، چگونه با ايـن   ميها به عنوان معجزه و كارهاي خارق العاده نمايش  و يا فيلم
  عمل برخورد و از آن جلوگيري كنيم؟

توانيـد از   انكار چنين كارهايي واجب است، و اگر قدرت داريد و مي :جواب
نمايش آنها در تلويزيون و غيره جلوگيري كنيد، اما اگـر قـدرت چنـين كـاري را     

ز آنهـا  نداريد، و چنين حركـاتي ديديـد مسـئولين امـر را در جريـان بگذاريـد، و ا      
  .بخواهيد جلوگيري كنند

آميـز انجـام    گاهي بعضي افراد در بين اجتماع مردم كارهاي تحريـك  :سئوال
برنـد، بـدون ايـن كـه      شان فرو مـي  دهد، مثل اين كه شمشير يا كارد را به شكم مي
گونه تأثيري در آناي ايجاد شود حركاتي كـه در زنـدگي يـك انسـان عـادي      هيچ

  اين كارها چيست؟ نيست، حكم شريعت نسبت به
شان سحر تخييلي و  گو هستند و عمل اين چنين افرادي شياد و دروغ :جواب

: از نوع همان سحري كه خداوند از جادوگران فرعون در قرآن بيان فرموده است
﴿#sŒÎ* sù öΝçλé;$ t7Ïm öΝßγ –ŠÅÁ Ïãuρ ã≅ §‹sƒä† Ïμø‹s9Î) ⎯ÏΒ ÷Λ¿εÌósÅ™ $ pκ̈Ξr& 4©tëó¡n@ ∩∉∉∪﴾ ]۶۶: طه[.  

. »روند ها و عصاهاي آنان به نظرشان مار شده و تند راه مي گاه طنابنا«
﴿!$ £ϑ n= sù (#öθ s)ø9r& (#ÿρ ãysy™ š⎥ã⎫ôã r& Ä¨$ ¨Ζ9$# öΝèδθ ç7yδ ÷tIó™ $#uρ﴾ ]۱۱۶: األعراف[.  

بنـدي   انداختند، مردم را چشم) وسايل جادوگري خود را(هنگامي كه وسايل «
  .»كردند، و آنها را به هراس افكندند

شـان بـه مـردم نشـان      افراد بـا تردسـتي و حيلـه اشـياء را بـرخالف حقيقـت       اين
داننـد، در   برند كه مـردم كارشـان را حقيقـت مـي     هايي بكار مي دهند، و نيرنگ مي

كننـد كـه خـود را     حالي كه دروغ محض است، مثل اين كه براي مردم نمايان مـي 
گرداننـد يـا بـه مـردم      يكشند و باز به حالت اولـش برمـ   زنند يا كسي را مي نيزه مي
كنـد، در حـالي كـه     شوند، و بر آنها تأثير نمـي  دهند كه در آتش وارد مي نشان مي

نماياننـد   و تردستي به نظر مردم چنين مـي  گاين كارها خالف واقع و براساس نيرن
كند، در حالي كه اين كارها خالف  شوند و اگرچه تأثير نمي كه در آتش وارد مي
  .نمايند نگ و تردستي و به نظر مردم چنين ظاهر ميواقع و براساس نير



   

  
    

  
  

 

  ﴾37﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

ــه و         ــا حيل ــا ب ــد، ت ــازه بدهن ــرادي اج ــين اف ــراي چن ــد ب ــلمانان نباي ــيكن مس ل
  .شان عقايد مردم را فاسد كنند هاي نيرنگ

در حضور يكي از امراء بني اميه مردي با تردستي انسـاني را كشـته و سـرش را    
بيينـدگان تعجـب كـرده    . برگرداند) هزند(جدا كرد، و سپس او را به حالت اصلي 

حـاال اگـر راسـت    : آمـد، و آن مـرد را كشـت، و فرمـود     بودند، جنـدب ازدي  
، التـاريخ الكبيـر   177، 176/  3عـالم النـبالء   سير أ. (گويد، خودش را زنده كند يم

  ).222/  2امام بخاري 
ر حاضـر  گـر و كالهبـردا   انسان مسلمان نه تنها نبايد در مجالس اين افـراد حيلـه  

شود و يا آنها را تصـديق نمايـد، بلكـه انكـاركردن آن واجـب اسـت، و مسـئولين        
  .مسلمان موظف هستند از اين افراد جلوگيري و مرتكبين را مجازات كنند

بـراي مـردم معرفـي شـود،      )هنر(ممكن است اين حركات به عنوان بازي و فن 
  .سازد ميدهد و حرام را مباح ن حقائق را تغيير نمي ليكن اسمهاي
زن و شوهر محبـت پيـدا   نويسد كه بين  امامي براي مردم دعاهايي مي :سئوال
شان جدايي افتد، آيا اين عمل جـادو   ن بر مرد تسلط پيدا كند، و يا بينشود، و يا ز

  است؟
كسي كه اينچنين دعاهايي بنويسد كه بين زوجين محبت پيدا شود، و  :جواب

خداوند . ند تفرقه ايجاد شود جادوگر استبين زن و مردي همديگر را دوست دار
 :فرمايد دادند، چنين مي كه جادو تعليم مي) هاروت و ماروت(در باره دو فرشته 

﴿tβθßϑ ¯= yè tG uŠsù $ yϑ ßγ ÷ΨÏΒ $ tΒ šχθ è% Ìhxãƒ ⎯Ïμ Î/ t⎦÷⎫t/ Ï™öyϑ ø9$# ⎯Ïμ Å_÷ρ y— uρ 4 $ tΒ uρ Νèδ t⎦⎪Íh‘ !$ ŸÒ Î/ ⎯Ïμ Î/ 

ô⎯ÏΒ >‰ymr& ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!$#﴾ ]۱۰۲: لبقرةا[.  
مردم از هاروت و ماروت جادوهايي ياد گرفتند كه با آن ميان مرد و همسـرش  

توانند به كسي زيان برسانند،  حال آن كه با چنين جادويي نمي. افكندند جدايي مي
مگر اين كه با اجـازه و خواسـت خـدا باشـد، ايـن نـوع جـادو را صـرف و عطـف          

  .نامند مي
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ر كافر است، زيرا خداوند در كتاب بزرگش جادو كفر به خداست، و جادوگ
$﴿: فرمايد جادو را كفر دانسته است، مي tΒ uρ txŸ2 ß⎯≈ yϑ ø‹n= ß™ £⎯Å3≈ s9uρ š⎥⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$# 

(#ρ ãxx. tβθ ßϑÏk= yè ãƒ }̈ $ ¨Ψ9$# tósÅb¡9$# !$ tΒ uρ tΑÌ“Ρé& ’ n?tã È⎦÷⎫x6n= yϑ ø9$# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ |Nρ ã≈ yδ šVρ ã≈ tΒ uρ 4 

$ tΒ uρ Èβ$ yϑ Ïk= yèãƒ ô⎯ÏΒ >‰tnr& 4©®L ym Iωθ à)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) ß⎯øtwΥ ×π oΨ÷G Ïù Ÿξ sù öàõ3s? ( tβθßϑ ¯= yè tG uŠsù $ yϑßγ ÷Ψ ÏΒ $ tΒ 

šχθ è%Ìhxãƒ ⎯Ïμ Î/ t⎦÷⎫t/ Ï™öyϑ ø9$# ⎯Ïμ Å_÷ρ y— uρ 4 $ tΒ uρ Νèδ t⎦⎪Íh‘!$ ŸÒ Î/ ⎯Ïμ Î/ ô⎯ÏΒ >‰ymr& ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 

tβθ çΗ©>yè tG tƒ uρ $ tΒ öΝèδ ”àÒ tƒ Ÿω uρ öΝßγ ãè xΖtƒ 4 ô‰s)s9uρ (#θ ßϑ Î= tã Ç⎯yϑ s9 çμ1utIô©$# $ tΒ …çμs9 ’Îû ÍοtÅzFψ$# 

ï∅ ÏΒ 9,≈ n= yz﴾ ]۱۰۲: البقرة[.  
شود كه سحر و تعليم آن كفر بوده و  از جهات مختلف اين آيه برداشت مي

 »بِالسَّْيِف َضْرَبةٌ السَّاِحرِ َحدُّ«در حديث نيز آمده است كه . جادوگر كافر است
  .ن اسالم مرتد و بايد كشته شوديعني جادوگر از دي

بنابراين، چنين افرادي صالحيت ندارند كه امام جماعت تعيـين شـوند، زيـرا از    
  .دين مسلمين خارج اند، و اقتداء به آنها درست نيست

بر مسئولين مسلمانان واجب است دست ايـن جـادوگران را بگيرنـد، و احكـام     
ث فساد جامعه و ذلت و خواري مـردم  زيرا جادو باع. اسالم را برآنها جاري نمايند

  .گردد مي
حكم احضار ارواح چيست؟ و آيا اين عمل از انـواع سـحر بـه شـمار      :سئوال

  رود؟ مي
و ارواحي كه احضار . بدون شك احضار ارواح يك نوع جادو است :جواب

كند در حقيقت ارواح مردگان نيست، بلكه شياطين هستند كه به شكل ارواح  مي
كنند، زيرا  نمايان نموده و خود را ارواح افراد مورد نظر معرفي مي مردگان خود را

’ #$!ª﴿: فرمايد ارواح همه مردگان در قبضه و قدرت خداست كه مي ®ûuθ tG tƒ 

}§àΡF{$# t⎦⎫Ïm $ yγ Ï?öθ tΒ ©ÉL ©9$#uρ óΟs9 ôMßϑ s? ’Îû $ yγ ÏΒ$ oΨtΒ ( ÛÅ¡ôϑ çŠsù ©ÉL ©9$# 4©|Ós% $ pκö n= tæ 

|Nöθ yϑ ø9$# ã≅Å™ öãƒ uρ #“t÷zW{$# #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘‡Κ |¡•Β﴾ ]۴۲: الزمر[.  



   

  
    

  
  

 

  ﴾39﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

ــه هنگــام مــرگ انســان « ــد ارواح را ب هــا  هــا و در وقــت خــواب انســان  خداون
دارد و  كنـد نگـه مـي    ارواح كساني كه فرمان مرگ آنان را صادر مي. »گيرد برمي

گردانـد   باز مي) شان شان فرا نرسيده به تن كه هنوز اجل صاحبان(ارواح ديگران را 
  .ا وقت معيني فرا رسدت

احضار ارواح يك نوع جادو است، زيرا ارواح به تدبير و تسخير خـدا هسـتند،   
  .آزاد نيستند كه بروند و برگردند

كننـد شـياطين هسـتند كـه      و آن ارواح ظاهري كه احضاركنندگان معرفـي مـي  
  .آورند گاهي به صورت شخص مرده خود را درمي

ــاد و قابــل مالحظــهاي از مشــكالت بســي خــانواده :ســئوال اي شــكايت  ار زي
شـان انگيـزه بـروز     شـان وجـود دارد بـه گمـان     كنند، و اختالفـاتي بـين خـانواده    مي

شـان ايـن    اختالفات و مشكالت در خانواده تأثير جـادوگري اسـت و سـبب شـك    
  .شان چند عدد ناخن و مو ديده شده است است كه در كيف يكي از خدمتكاران

كردن ايـن مشـكالت و اختالفـات     ه عالج و برطرفشان اين است كه را سئوال
  چيست؟ در حالي كه آنها از مكان سحر هيچ اطالعي ندارند، چه بايد بكنند؟

آن خدمتكاري كه ناخن و مـو در كـيفش ديـده شـد، و نسـبت بـه او        :جواب
اگر اعتراف نكـرد آن را از خانـه و شـهر خـود دور     . مشكوك هستند مجبور كنند

شد كه مرتكب چنين جنايتي شده است، بايـد آن را بـه دادگـاه    كنند، و اگر ثابت 
اسالمي تحويل داده تا مطابق قانون اسالم با او برخورد شود، اما اگر چيـزي ثابـت   

  .توانند او را از خود دور كنند تا از خطرات احتمالي محفوظ بمانند نشد مي
  توان جادو را از حاالت نفساني تشخيص داد؟ چگونه مي :سئوال

در چنين حاالتي انساني بايد از اسباب مفيد براي معالجه استفاده كند،  :وابج
  .توان اثر جادو را تشخيص داد شايد بيماري خاصي باشد چون بدون دليل نمي

شخصي نزد ساحر رفتـه و از او خواسـته كـه شـخص ديگـر را جـادو        :سئوال
  چيست؟ خواهد توبه كند راهش كند، بعد از جادو پشيمان شده است و مي

اگـر جـادو سـبب قتـل آن     . اين انسان در جرم با ساحر شـريك اسـت   :جواب
شخص شده باشد، بايد از او قصاص گرفته شود، و اگر سـبب بيمـاري و يـا ضـرر     



   

  
    

  
  

 

  ﴾40﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

ديگري شده باشد، بايد طبق تشخيص قاضي مسلمان جريمه جنايتش را بپـردازد و  
نـاهش را جبـران   شـود، گ  از شخص مسحور عذرخواهي كند، و تنها بـه توبـه نمـي   

  .كند
عصاي موسي جـادو بـوده   : گويد نصيحت شما نسبت به كسي كه مي :سئوال

  است چيست؟
جادوگر نبود، و عصاي او يك معجـزه از جانـب    حضرت موسي :جواب

خدا بود، كسي كه عقيده به جادوبودن عصاي حضرت موسي دارد، بايد به درگاه 
ي اسـالم خـارج    نسـان را از دايـره  خدا توبه كند، زيـرا ايـن عقيـده كفـر اسـت و ا     

  .كند مي
ي بحمد اهللا مسلمان هستيم، به نمازهاي شـب پايبنـد و    ما يك خانواده :سئوال

به كارهاي اسالمي عالقه زيادي داشتيم، مشكل ما اين است كـه از زمـاني كـه در    
سـنگيني در نمـاز   : خانه جديدمان ساكن شديم، موارد زير براي ما پيدا شده اسـت 

اي بين زن و شـوهر، آيـا ايـن     عالقه گي نفس، بيدار خوابي، تب شديد، بيشب، تن
كنيد؟ التماس دعا و جـزاكم اهللا   موارد اثر جادو است؟ ما را به چه كاري ارشاد مي

  .خيرا
كنم، قرآن را در  ممكن است اين موارد را من به شما توصيه مي :جواب

 إِنَّ« :فرمودند كه پيامبر ي بقره  تان زياد تالوت كنيد، به خصوص سوره خانه
از حديث أبي  539/  1مسلم ( »الَْبقََرِة ُسوَرةُ ِفيِه ُتقَْرأُ الَِّذى الَْبْيِت ِمَن َيْنِفُر الشَّْيطَانَ
  ).هريره 

 :گريـزد و نيـز فرمـود    اي كه در آن سورة بقره تالوت شود، مي شيطان از خانه«
  ).از حديث ابوامامه الباهلي  553/  1مسلم ( »الَْبطَلَةُ َتْسَتِطيُعَها َوال«

اي كه سوره بقـره   يعني در خانه. »جادوگران در مقابل سوره بقره ناتوان هستند«
  .توانند داخل شوند خوانده شود، شياطين نمي

اي  البته آن خانه بايد از منكرات و تصاوير آويزان شده خالي باشد، زيرا خانه
اي كه مالئك  و خانه. شوند داخل نمي كه در آن تصوير باشد، مالئكه در آن

 ِفيِه َبْيًتا الَْمالِئكَةُ َتْدُخلُ ال«: فرمود شوند، پيامبر اكرم  نباشيد شياطين داخل مي
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اي كه سگ و  در خانه« ).از حديث أبي طلحه  64/  7بخاري ( »ُصوَرةٌ َوال كَلٌْب
  .»شوند يا تصاوير باشد، مالئكه داخل نمي

گذارد كه از چنين چيزهايي خالي باشد،  اي تأثير مي خانه پس تالوت قرآن در
  .و نيز هنگام خواب دو بار آيت الكرسي و سوره اخالص و معوذتين را بخوانيد

سحر بـه  : گويند روند، مي ها مي بعضي مردم نزد بعضي ائمه و درويش :سئوال
  شود؟ اين قول چقدر درست است؟ دست آنها باطل مي

شان جائز نيست، و حتي اگـر بـه    كردن گران و تصديقرفتن نزد جادو :جواب
مسلماني اصابت نمود، ابطال آن با جادو درست نيست، ليكن مسـلماني كـه بـه آن    
مبتال شود، بايد به خدا رجوع نموده و به ذات اقدس او پناه ببـرد، دعاهـاي شـرعي    

مـات  را بخواند و قرآنكريم را به نيت شفا تـالوت كنـد و بـا خوانـدن آيـات و كل     
كسي كه بر خدا تول كنـد، خـدا او را بـس اسـت و     . قرآن از خداوند شفا بخواهد

  .كند كسي كه به خدا پناه ببرد، خداوند او را حفاظت مي
هـا، جـادوگران، شـيادان و كالهبـرداران بـرود،       اما مسلماني كـه نـزد خرافـاتي   

بـر او   و شـياطين انـس و جـن   . كنـد  بيماري نفساني و جسماني اش افزايش پيدا مي
كننـد، پـس هـيچ     تسلط پيدا كرده زندگي اش را مكدر و عقيده اش را خراب مـي 

  .پناهگاهي براي مسلمان به جز خدا وجود ندراد
لذا انسـان مسـلمان بايـد بـه خـدا چنـگ زده و بـه خـدا اعتمـاد نمايـد و قـرآن            
بخصوص آيه الكرسي و معوذتين را تالوت كند، زيرا شفاء در كتـاب خداسـت و   

راي مسلمانان كافي است، اما ايـن علمـاء درويـش صـفت چـون بيشترشـان       قرآن ب
شان هيچ اعتمـادي نيسـت و رفـتن نزدشـان      كننده و خرافاتي هستند به عقيده گمراه

  .ناجايز است
گاهي مردم هنگام سـاختن منـزل قـوچ يـا گوسـفند ديگـري را ذبـح         :سئوال

  سازد؟ ا مستحكم ميكنند، و عقيده دارند كه اين كارشان بناء ساختمان ر مي
نيز . اين ذبح براي غيراهللا و براي شيطان و جنيات بوده، و شرك است :جواب

شـوند، و   بعضي مردم هنگام تأسيس كارخانه و يا شركت مرتكب چنين عملي مـي 
دانند، اين عمـل نيـز شـرك اسـت، زيـرا       آن را به مصلحت شركت يا كارخانه مي
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كننـد   كنند و به آنها تلقين مي را الهام ميجنيات براي دوستان خود چنين كارهايي 
  .كه چنين كارهايي مفيد است

 »اللَِّه ِلَغْيرِ ذََبَح َمْن اللَُّه لََعَن«: فرمايد روايت است كه مي از پيامبر اكرم 
  ).، از حديث علي بن ابي طالب 1567/  3مسلم، (

ز خداوند ني. »خداوند لعنت كرده است كسي را كه براي غير خدا ذبح كند«
≅ö﴿ :دهد به خليلش دستور مي è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ |¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$ u‹øtxΧuρ †ÎA$ yϑ tΒ uρ ¬! Éb>u‘ 

t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩⊇∉⊄∪﴾ ]۱۶۲: األنعام[.  
بگــو نمــاز و عبــادت و زنــدگي و مــردم مــن از آن خداســت كــه پروردگــار  «

اسـت،  اي است كه در اينجا با نماز ذكـره شـده    نسك همان ذبيحه. »جهانيان است
گذارد، ذبح هم بـراي غيـر خـدا     يعني همان طور كه انسان براي غير خدا نماز نمي

≅Èe﴿: ي كوثر كند در سوره نمي |Á sù y7 În/tÏ9 öptùΥ$#uρ ∩⊄∪﴾      عبـادت  نيـز نحـر كـه يـك
است، با نماز متصال ذكر شده است، يعنـي قربـاني فقـط بايـد بـراي خـدا صـورت        

شـيطان يـا جـن را دفـع كنـد، عقيـده باطـل و         تواند ه كه ذبح ميدگيرد، و اين عقي
از خداوند مسئلت داريـم كـه مـا را از اينگونـه     . شرك و همكاري با شياطين است

  .عقايد محفوظ بدارد
 نظر شما نسبت بـه صـحت ايـن دو حـديث چيسـت؟ پيـامبر اكـرم         :سئوال

  :فرمايند مي
سـت بگوينـد، دروغ   ار هـا هرچنـد   نجـومي « »َصَدقُوا َولَو ُمونََنجُِّملْا كَذََب« -1
  .»گويند مي

يكي از پيامبران خـدا خطـي   « »فَذَاَك َخطَُّه َوافََق فََمْن َيُخطُّ، اَألْنبَِياِء َنبِيُّ كَانَ« -2
  .»كشيد، كسي كه خطش با خط آن پيامبر موافق باشد حق است

نيز حكم شريعت در باره ضرب رمل و تنجيم چيست؟ آيا احاديثي وجود دارد 
  ين اعمال را ثابت كند؟كه حرمت ا
در باره تنجـيم حكـم شـريعت ايـن اسـت كـه اگـر منظـور از تنجـيم           :جواب

هـا بـر حـوادث آينـده باشـد، و يـا ايـن كـه مؤثردانسـتن           گـرفتن از سـتاره   استدالل
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گان در نظام كائنات و نزوالت آسماني و نزول امـراض و غيـر باشـد شـرك      ستاره
  .ن جاهليت بوده و حرمت آن قطعي استاكبر است، و اين عقيده از عقايد دورا

من هيچ آشنايي بـا حـديث    »َصَدقُوا َولَو ُمونَاملَُنجِّ كَذََب«و اما نسبت به حديث 
و ســند آن نــدارم، البتــه معنــايش درســت اســت، زيــرا منجمــين خودســرانه ســخن 

هـا بـه تـدبير آسـمان      بندند، زيرا سـتره  هايي مي گويند و نسبت به خداوند دروغ مي
خـدايي كـه سـتارگان و غيـر سـتارگان را      . تعلقي ندارند و مدبر تنها خداستهيچ 

. زينت آسمان -1: آفريده است، نيز خداوند ستارگان را به سه هدف آفريده است
ــياطين  -2 ــم ش ــايي   -3. رج ــم راهنم ــاري (عالئ ــن    74/  4بخ ــاده ب ــت قت از رواي

  ).دعامه
كـه بـه غيـر ايـن سـه مـورد        قرآن نيز اين اهداف را بيان نموده است، لذا كسي

  .بخواهد از ستارگان استفاده كند، اشتباه كرده و خود را ضايع كرده است
كه بعضي به عنوان علم غيب و اخبار غيبي ) خط و رمل و غيره(موارد ديگري 

كنند، نيز در حكم تنجيم و كهانـت و   و شفاي امراض و چيزهاي ديگر استفاده مي
لـب انسـان بايـد بـه طـور كامـل بـه خـالق و مـدبرش          باشند، زيـرا ق  امور شركيه مي

وابسته باشد، خدايي كه تنها مالك ضرر و خير و شر است و بـر هرچيـز   ) خداوند(
  .قادر و تواناست
ô⎯ÏΒ﴿: فرمايد قرآن مي uρ Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ ã≅ øŠ©9$# â‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ ß§ôϑ ¤±9$#uρ ãyϑ s)ø9$#uρ 4 Ÿω (#ρ ß‰àfó¡n@ 

Ä§ôϑ ¤±= Ï9 Ÿω uρ Ìyϑ s)ù= Ï9 (#ρ ß‰ß∨ó™ $#uρ ¬! “Ï% ©!$#  ∅ ßγ s)n= yz β Î) öΝçFΖà2 çν$ −ƒÎ) šχρ ß‰ç7÷è s? 

  .]۳۷: فصلت[ ﴾∪∠⊃∩
خدا شب و روز و خورشيد و ماه است، بـراي خورشـيد   ) قدرت(هاي  از نشانه«

است سجده كنيد، اگر واقعاً او  يد، براي خدايي كه آنها را آفريدهو ماه سجده نكن
  .»كنيد را عبادت و پرستش مي

χ﴿: فرمايد يو م Î) ãΝä3−/u‘ ª!$# “Ï%©!$# t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ’Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& 

§ΝèO 3“uθ tG ó™$# ’ n?tã Ä ó̧yêø9$# ©Å´øó ãƒ Ÿ≅ ø‹©9$# u‘$ pκ̈]9$# …çμ ç7è= ôÜtƒ $ ZW ÏWym }§ôϑ ¤±9$#uρ tyϑ s)ø9$#uρ 
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tΠθ àf‘Ζ9$#uρ ¤N≡t¤‚|¡ãΒ ÿ⎯ÍνÍöΔ r'Î/ 3 Ÿω r& ã& s! ß,ù= sƒø: $# âöΔ F{$#uρ 3 x8u‘$ t6 s? ª!$# >u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yè ø9$# ∩∈⊆∪﴾ 
  .]۵۴: األعراف[

ها و زمين را در شش دوره بيافريد،  پروردگار شما خداوندي است كه آسمان«
پوشـاند   شب، روز را مي) پروده تاريك(با . ي جهان هستي پرداخت سپس به اداره

و ستارگان را آفريـده اسـت    خورشيد و ماه. و شب شتابان به دنبال روز روان است
آفرينـد و تنهـا او فرمـان     آگـاه باشـيد كـه تنهـا او مـي     . و همگي به فرمان او هستند

بزرگـوار و جاويـدان و داراي خيـر فـراوان اسـت، خداونـدي اسـت كـه         . دهد مي
  .»پروردگار جهانيان است

دانـد، آفريـده و    تمام اين چيزها را خداوند به خاطر مصالحي كـه خـودش مـي   
نمايند، و كسـي كـه ايـن     شان در تسخير امر خدا و به فرمان او انجام وظيفه مي همه

  .چيزها را در خير و ضرر مؤثر بداند مشرك است
حديث صحيحي است  »فَذَاَك َخطَُّه َوافََق فََمْن َيُخطُّ، اَألْنبَِياِء َنبِيُّ كَانَ«اما حديث 

  .ت كرده اندكه امام مسلم و احمد و بعضي ائمه حديث آن را رواي
اين عمل به عنوان معجزه به همـان پيـامبر   : علماء در توضيح حديث فرموده اند

اختصاص داشت، و ممكن نيست كه خط كسـي ديگـر بـا خـط آن پيـامبر موافـق       
تواند شريك شود، لذا منظور اين  باشد، و در خصائص و معجزات انبياء كسي نمي

  .اس اكاذيب گذشته استها است كه براس هاي رمال حديث نفي توافق خط
ها و روزها و اوقات باران و كشت و كار  ها و ماه آيا امور حساب سال :سئوال

  از تنجيم معتبرتر است؟
و  ها از نوع تنجيم نيست، بلكه از علوم مباح است اين چنين حساب :جواب

نامند و خداوند خورشيد و ماه را براي تعيين و شناختن حساب  علم تسيير ميآن را 
uθ﴿: فرمايد فريده است، ميآ èδ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ š[ôϑ ¤±9$# [™!$ u‹ÅÊ tyϑ s)ø9$#uρ #Y‘θ çΡ 

…çνu‘ £‰s% uρ tΑÎ—$ oΨ tΒ (#θ ßϑ n= ÷ètFÏ9 yŠy‰tã t⎦⎫ÏΖÅb¡9$# z>$ |¡Åsø9$#uρ﴾ ]۵: ونسي[.  
را تابان گردانيـده اسـت، و بـراي مـاه      و ماه شيد را درخشانخداست كه خور«

  .»را بدانيم) كارها(ها و حساب  اي سال ارهمنازلي معين كرده است تا شم
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علـم نجـومي كـه از طريـق مشـاهده و خبـر حاصـل        : فرمايـد  عالمه خطابي مـي 
شود، از علوم ممنوع نيسـت،   شود، و وقت زوال و جهت قبله با آن مشخص مي مي

  ).227، 226/  4معالم السنن للخطابي (واهللا اعلم 
: فرمايد نجوم استفاده نمود، قرآن ميتوان از علم  همچنين براي تعيين جهت مي

﴿ ;M≈yϑ≈ n= tæuρ 4 ÄΝôf¨Ζ9$$ Î/uρ öΝèδ tβρß‰tG öκu‰ ∩⊇∉∪﴾ ]۱۶: النحل[.  
ها را پديد  ها و بادها و رودها و رنگ خاك ها و دره از قبيل كوه(هايي  و نشانه«

در (و ) كننـد  آورده است كـه مـردم در روز راه خـود را بـه وسـيله آنهـا پيـدا مـي        
  .»ه وسيله ستارگان رهنمون شوندب) اه شب

در نـزد جمهـور فراگيـري علـم نجـوم بـه انـدازه        : فرمايـد  عالمه ابن رجب مـي 
هـاي مسـافرت جـائز اسـت، و بيشـتر از آن باعـث تضـييع وقـت          شناختن قبله و راه

  ).22فضل علم السلف علي الخلف صفحه . (گردد مي
 َهِذِه َخلََق«: هروايت نمود امام بخاري در صحيح خود از حضرت قتاده 

 فََمْن بَِها، ُيْهَتَدى َوَعالََماٍت ِللشََّياِطنيِ، َوُرُجوًما ِللسََّماِء، زِيَنةً َجَعلََها ِلثَالٍَث، النُُّجوَم
  .»بِِه لَُه ِعلَْم الَ َما َوَتكَلََّف َنِصيَبُه، َوأََضاَع أَْخطَأَ ذَِلَك بَِغْيرِ ِفيَها َتأَوَّلَ
باري زينـت آسـمان، و   : را براي سه مقصد آفريده است خداوند اين ستارگان«

هـايي كـه راه را    كنند و براي عالمـت  رجم شياطيني كه از آسمان استراق سمع مي
پس كسي كه به نحـو ديگـري تأويـل كنـد، خطـا نمـوده و       . به وسيله آن پيدا كند

. دانـد مكلـف سـاخته اسـت     نصيب خود را ضايع كرده و خود را به چيزي كه نمي
  ).74/  4خاري ب(

اين حديث از قرآن گرفته شده كه : گويد شيخ سليمان بن عبداهللا مي
$ ô‰s)s9uρ﴿: فرمايد مي ¨Ζ−ƒ y— u™!$ yϑ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |Á yϑÎ/ $ yγ≈ oΨù= yè y_uρ $ YΒθ ã_â‘ È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±= Ïj9﴾ 

  .]۵: امللک[
≈M; ﴿: فرمايد و مي yϑ≈ n= tæuρ 4 ÄΝôf¨Ζ9$$ Î/uρ öΝèδ tβρ ß‰tG öκu‰ ∩⊇∉∪﴾.  

اما شناختن وقت باران از ستارگان چيزي غير ممكـن اسـت، زيـرا وقـت نـزول      
داند، و ارتباط دادن نزول  هايي است كه به جزء خدا كسي آن را نمي باران از غيب

باران به احوال ستارگان استسقاء باالنواء و از امور جاهليت اسـت، لـيكن شـناختن    



   

  
    

  
  

 

  ﴾46﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

. شـود  د و از علم حساب دانسته ميهاي سال بستگي دار لوقت كشت و كار به فص
  ).واهللا اعلم(

خواني و اين چنين كارها چيست؟  بيني و كف ي شانه نظر شما در باره :سئوال
باشد، يا كسي كه نزد آن  شود گهنكار مي آيا كسي كه مرتكب چنين كارهايي مي

  برود و او را تصديق كند، نيز در گناه شريك است؟
شركيه كارهاي شيطاني اوهام و اعمال  بدون شك اين خرافات و :جواب

است، و براي هيچ مسلماني كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد، درست نيست 
 أََتى َمْن«: فرمايد مي پيامبر اكرم . كه نزد اين افراد رفته و يا آنها را تصديق كند

اين را احمد در ( »ُمَحمٍَّد َعلَى ْنزِلَأُ بَِما كَفََر فَقَْد َيقُولُ بَِما فََصدَّقَُه َعرَّافاً أَْو كَاِهناً
از حديث ابي هريره و حسن رضي اهللا عنه، و نيز حاكم در  429/  2كتاب مسند 

از  135/  8ه الكبري يث ابي هريره، همچنين بيهقي در سنناز حد 8/  1مستدرك 
  ).كنند حديث ابي هريره روايت مي

ويد، تصديق نمايد به تحقيق گ كسي كه نزد كاهن يا جادوگر برود و آنچه مي«
   .»كه به آنچه بر پيامبر نازل شده كفر ورزيده است

. شان جـايز نيسـت   كردن كردن از آنان وتصديق بنابراين، رفتن نزد آنها و سئوال
انسان مؤمن بايد بر خدا توكل نموده و خود را با ذات اقدس او مـرتبط سـازد و از   

اسـالم    آورد يـا او را از راه  بوجـود مـي   لآنچه دين را فاسد نموده و در عقيده خلـ 
  .سازد، بپرهيزد منحرف مي
  بيني چيست؟ نظر شما در باره شانه :سئوال
دانســتن و كهانــت اســت و كهانــت نــوعي   بينــي ادعــاي غيــب شــانه :جــواب
  .جادوست

گرفتن از ستارگان بـر جاهـاي مخصوصـي از زمـين مثـل       آيا استدالل :سئوال
  ح است يا خير؟معادل و مخازن و غيره صحي

كنند، بلكه مسافرين  هاي مخصوص زمين داللت نمي ها بر مكان ستاره :جواب
و هدف اين آيه  اسدنبشتوانند  ي ستارگان مي راه و جهت سفرشان را به وسيله
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﴿(#ρ ß‰tG öκtJ Ï9 $ pκÍ5 ’ Îû ÏM≈ yϑ è=àß Îhy9 ø9$# Ìóst7ø9$#uρ﴾  معادن و نيز همان است، اما پيداكردن
  .هاي زير زمين به وسيله ستارگان چيزي ناممكن است هاي آب همخازن و سفر
هايي از قديم زيرزمين دفن شده است، و بعضي به خاطر  گنج :سئوال

روند كه ادعاي ارتباط  هايي زيرزمين نزد بعضي شيوخ مي پيداكردن و اخراج گنج
ها  لسمبا جنيات دراند، آنها بعضي آيات قرآن را تالوت نموده و با استفاده از ط

كنند، آيا اين عمل درست است يا  هاي مدفون راهنمايي مي مردم را به محل گنج
  خير؟

كند و  هايي كه جنيات را حاضر مي زيرا طلسم اين عمل جايز نيست، :جواب
 و شرك امري. شود از امور شركي است به وسيله آنها از جنيات كمك گرفته مي

$$!» „tΒ õ8Îô³ç⎯﴿: فرمايد خداوند مي .باشد بسيار خطرناك مي Î/ ô‰s)sù tΠ§ym ª!$# Ïμø‹n= tã 

sπ ¨Ψ yfø9$# çμ1 uρù'tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( $ tΒ uρ š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9 ô⎯ÏΒ 9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪﴾ ]۷۴: املائدة[.  
بنابراين، واجب است كه از رفتن نزد چنين كساني خودداري نموده و برادران 

دي مردم را بازيچه قرار داده و غالباً چنين افرا. مسلمان خود را نيز برحذر داريم
گويند، اگر راست  چيزي تخميني به مردم مي. گيرند شان را به ناحق مي اموال

من به . فريبند سازند و بدينوسيله مردم را مي درآمد بين مردم آن را مشهور مي
ي  از اشاعه: كنم برادران مسلمانم و كساني كه به اين امر متبال شده اند توصيه مي

شرك به خدا بپرهيزند، زيرا دنيا به زودي پايان خواهد يافت، و حساب كذب و 
ي خدا از اين عمل توبه كنيد، و اعمال  آخرت بسيار سخت است، لذا به درگاه

  .خود را درست و اموال خود را پاك بداريد
ها و  در عصر حاضر ما بيشتر صحبت مردم از التباس جنيات با انسان :سئوال

باشد، و در حالي كه بعضي منكر اين قضيه  ها مي ن انسانحلول آنها در درو
ي  كنند، آيا اين بر عقيده هستند، و بعضي نيز مطلقاً وجود جنيات را انكار مي

شخص مسلمان مؤثر است، يا خير؟ و آيا دليلي بر لزوم ايمان به جن وارد شده 
  است، يا خير؟ و بين جنيات و فرشتگان چه تفاوت وجود دارد؟
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انكار وجود جن كفر و ارتداد از اسالم است، چون وجود جنيات به  :جواب
طور متواتر در قرآن و حديث و اخباط وارد شده است، و ايمان به وجود جنيات 

كنيم، و براي اثبات  جزء ايمان به غيب است، چون ما آنها را مشاهده نمي
ابليس و  ي خداوند در باره وجودشان، بر خبر صادق اعتماد و اعتقاد داريم،

çμ…﴿: فرمايد سپاهش چنين مي ¯ΡÎ) öΝä31 ttƒ uθ èδ …çμ è=‹Î6 s% uρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω öΝåκtΞ÷ρ ts?﴾ 
  .]۲۷: األعراف[

امـا  . بينيـد  ر صورتي كه شما آنها را نميبينند، د شيطان و همدستانش شما را مي
شـود، گرچـه ايـن     سوب ميحانكار حلول جن در پيكر انسان كفر نيست، و خطا م

باشـد،   ي شرعي و واقعيـت بـه اثبـات رسـيده مـي      موجب تكذيب آنچه با ادلهكار 
ليكن چون اين مسئله پوشيده و پنهان اسـت، مخالفـت بـا آن موجـب كفـر نبـوده،       

چون براي انكار آن به هيچگونه دليـل تكيـه نـدارد و فقـط بـر      . باشد بلكه خطا مي
اي بـراي   غيبي وسـيله كند و عقل در امور  ي ادراك خويش اعتماد مي عقل و وقوه

ي شرعي چنانچه اهـل ضـاللت بـرآن     كردن نيست و نيز عقل هيچگاه بر ادله قياس
  .قائل اند، ترجيح ندارد



   

  
    

  
  

 

  ﴾49﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

  هاي مختلفي است بين مالئكه و جن تفاوت
شان كه جنيات از آتش سوزان و فرشـتگان از نـور آفريـده     در اصل خلقت -1
  .شدند
باشند،  قرب و مورد احترام خداوند ميفرشتگان بندگي مطيع، فرمانبردار، م -2

≅ö﴿: فرمايد چنانچه خداوند مي t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ tõ3•Β ∩⊄∉∪ Ÿω …çμ tΡθ à)Î7ó¡o„ ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ 

Νèδ uρ ⎯ÍνÌøΒ r'Î/ šχθ è= yϑ÷è tƒ ∩⊄∠∪﴾ ]٢٧ – ٢٦: األنبياء[.  
ــا در ســخن  « ــدگان محترمــي هســتند، آنه ــر خــدا پيشــي   فرشــتگان بن ــتن ب گف
  .»كنند به فرمان او كار ميگيرند، و تنها  نمي

ω tβθ﴿: فرمايد و نيز مي ÝÁ ÷ètƒ ©!$# !$ tΒ öΝèδ ttΒ r& tβθ è= yèøtƒ uρ $ tΒ tβρâsΔ ÷σãƒ ∩∉∪﴾ 
  .]۶: التحرمي[

كنند، و همان چيزي را انجام  از خدا در آنچه به آنها دستور دهد نافرماني نمي«
  .»دهند كه بدان مأمور شده اند مي

باشند، چنانچه خداوند  مؤمن و بعضي از كافر مي اما جنيات، بعضي از آنها
$﴿: فرمايد تبارك و تعالي از آنها در قرآن خبر داده، مي ¯Ρr&uρ $ ¨ΖÏΒ tβθßϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# $ ¨ΖÏΒ uρ 

tβθ äÜÅ¡≈ s)ø9$#﴾ ]۱۴: اجلن[.  
  .»در بين ما، فرمانبرداران و منحرفان و بيدادگرانند«

گنهكار هستند، و خداوند در اين بعضي از آنها مطيع و فرمانبردار و بعضي نيز 
$﴿: فرمايد باره مي ¯Ρr&uρ $ ¨ΖÏΒ tβθ ßsÎ=≈¢Á9$# $ ¨ΖÏΒ uρ tβρßŠ y7Ï9≡sŒ﴾ ]۱۱: اجلن[.  

يعنـي  ( ،و بعضي از ما جز ايـن  ،و بعضي از ما تسليم فرمان خدا و پرهيزگارند«
  .و بسياري ديگر از آيات قرآن كه در اين باره وارد شده است .»)دين نافرمان و بي
بعضي از مردم چون از تالوت قرآن آگاهي ندارند، از جنيـات يـاري    :سئوال

ي محـل   اين جن مسلمان من اسـت و از او در بـاره  : گويند و استعانت طلبيده و مي
كند، آيا در اين بـاره سـخن مـورد بحثـي وجـوود دارد يـا        سحر و جادو سئوال مي

  خير؟
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لمان باشـد و يـا بـه اسـالم     از جنيات نبايد ياري طلبيد، خواه جـن مسـ   :جواب
اعتراف كند، زيرا ممكن است به خـاطر ايـن كـه انسـان را فريـب دهـد بـه اسـالم         

خواستن از جن را مسدود كرده است، مدد و ياري  اعتراف كند، لذا شريعت ياري
  .بايد از كسي گرفت كه حاضر و قادر بر ياري و كمك باشد

çμ﴿: فرمايد خداوند در داستان حضرت موسي مي sW≈ tó tG ó™$$ sù “Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏG yè‹Ï© 

’ n?tã “Ï%©!$# ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÍiρ ß‰tã﴾ ]۱۵: قصصال[.  
چنين درخواستي در امـور   .در محل حاضر و قادر بر اعانت بودحضرت موسي 
  .عادي مانعي ندارد

رويـم، او   در ديار ما اگر طفلي يا حيواني مريض شود، نزد شيخي مـي  :سئوال
كنيم، يـا آن   ما آن را سوزانده و دودش را استشمام مينويسد كه  براي ما كاغذ مي

نوشيم و يا آن را به گردن مـريض يـا حيـوان آويـزان      را در آب انداخته آب را مي
  كنيم، حكم اين عمل از نظر شريعت چيست؟ مي

اين عمل از خرافاتي است كه هيچ دليلي براي آن از جانب خدا نازل  :جواب
كاغذ چه نوشته شده، گاهي بعضي كالهبرداران  دانيم كه در نشده است، و نمي

به هرحال، پرهيزكردن از چنين . نويسند شياد در كاغذ الفاظ شرك و كفر مي
β﴿: فرمايد كارهايي الزم است، و شما بايد به خدا توكل نمائيد كه مي Î)uρ 

y7 ó¡|¡ôϑ tƒ ª!$# 9hÛØÎ/ Ÿξ sù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ω Î) uθ èδ ( χ Î)uρ x8÷ŠÌãƒ 9ösƒ¿2 Ÿξ sù ¨Š!#u‘ 

⎯Ï& Î#ôÒ xÏ9﴾ ]۱۰۷: ونسي[.  

βÎ)uρ y7﴿: فرمايد و مي ó¡|¡ôϑ tƒ ª!$# 9hÛØÎ/ Ÿξ sù y#Ï©% Ÿ2 ÿ…ã& s! ω Î) uθ èδ ( β Î)uρ 

y7 ó¡|¡ôϑ tƒ 9ösƒ¿2 uθ ßγ sù 4’ n?tã Èe≅ä. &™ó©x« Öƒ Ï‰s% ∩⊇∠∪﴾ ]۱۷: األنعام[.  

sŒÎ)uρ àM#﴿: فرمايد و نيز به نقل از حضرت ابراهيم مي ôÊ ÌtΒ uθ ßγ sù É⎥⎫Ïô±o„ 

  .]۸۰: شعراءال[ ﴾∪⊂∇∩
با توجه به آيات مذكور انسان مؤمن بايد در هنگام بيماري بر خدا توكل كند 
و با دعا و عبادت و تضرع به درگاه خدا، از او شفاء بخواهد، زيرا شفا و تندرستي 



   

  
    

  
  

 

  ﴾51﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

 و رفتن به نزد خرافاتيان و شيادان و گرفتن اوراق و سوزاندن و. به دست اوست
هاي شيطان است، پس به درگاه خدا توبه  كردن دود و امثال آن از بازي استشمام

 أَْنَزلَ َما«: فرمايد مي كنيد و از داروهاي مباح استفاده نمائيد، زيرا رسول خدا 
از حديث  12/  7بخاري ( »َجهِلَُه َمْن َوَجهِلَُه َعِلَمُه َمْن َعِلَمُه َدَواًء لَُه أَْنَزلَ إِالَّ َداًء اللَُّه

 197 – 196/  4و مستدرك امام حاكم  413/  1ابي هريره و مسند امام احمد 
  ).هردو از حديث عبداهللا بن مسعود 

ماري بدون دارو نازل نشده است، بعضي داروي بيمـاري را شـناختند و   يهيچ ب«
  .»بعضي نشناختند

نمائيـد و از  پس بر شما الزم است كه از داروهاي مباح و معالجه طبي اسـتفاده  
  .خرافات اجتناب نمائيد

ي نوشتن قـرآن و بـه گـردن آويخـتن آن بـه       ديدگاه شريعت در باره :سئوال
  آوردن محبت انسان ديگر چيست؟ قصد حفاظت از مشكالت و به دست

ترين قول علماء بر اين است كه نوشتن قرآن به صورت كتاب  صحيح :جواب
يـرا هـدف نـزول قـرآن ايـن نبـوده       آويختن درست نيسـت، ز  و تعويض و به گردن

است، و هيچ دليلي براي آن وجود ندارد، عالوه بر اين ممكن اسـت از ايـن روش   
بعضي سوء استفاده نموده و به نام قرآن الفاظ شـركيه و مجهـولي را بنويسـند، لـذا     
براي سد باب علماء نوشتن قرآن را در تعويذات نهي فرموده انـد، البتـه آنچـه كـه     

هـاي   ن در اين باره وارد شده اسـت، خوانـدن آيـات قـرآن بـر انسـان      نسبت به قرآ
آويختن آن به قصـد   بنابراين، نوشتن قرآن و به گردن. ديده و مريض است مصيبت

  .حفاظت و كسب مودت نيز بدون اختالف ناجائز است
آيا براي مسلمان درست است كه آيـت الكرسـي يـا بعضـي آيـات و       :سئوال

شـود،   تبرك و به اعتقاد اين كه به سبب آن شيطان دفع مي ادعيه قرآني را به قصد
  در گردن يا خانه يا ماشين و يا محل كار خود آويزان كند؟

از تعليـق   بنا به فتواي صحيح اين كار درسـت نيسـت، زيـرا پيـامبر      :جواب
  :نهي فرمودند، و علماء گفته اند) كردن تعويذات آويزان(تمائم 
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ه براي دفع نظر چشم به گردن اطفال آويزان عبارتست از چيزي ك :تمائم
: فرمودند كند كه روايت مي و حضرت عبداهللا بن مسعود از پيامبر خدا . كنند مي

وافقه احمد و ابوداود و صححه الحاكم و رواه( »ِشْرٌك َوالتَِّولَةَ َوالتََّماِئَم الرُّقَى إِنَّ«
  .)الذهبي

آويختن آيات قرآن بـه گـردن و يـا     علماء از اين حديث استنباط نموده اند كه
عالوه بر اين ممكن است از الفاظ ديگري به نـام  . ديگر اعضاي بدن درست نيست

احترامـي بـه قـرآن     قرآن استفاده شود و يا اين عمل در نتيجه موجب اهانـت و بـي  
  .گردد

اما نسبت به آويختن آيات قرآن بـه قصـد تبـرك و يـا حفاظـت در مشـاين يـا        
محل كار مـن هيچيـك از علمـاء را نديـدم كـه بـه جـواز آن معتقـد         ديوار خانه يا 

  .دنباش
هايشـان حفـظ نمـوده و در     البته روش علمـاء ايـن اسـت كـه قـرآن را در سـينه      

آموزند و در معـانيش   كنند، احكامش را مي نويسند، و به آن عمل مي ها مي صحيفه
  .نمايند آنطور كه خدا دستور فرموده است فكر و تدبر مي

آيا در شريعت مطهر دعا خواني قرآن بر مريض ممنـوع شـده اسـت؟     :لسئوا
  تواند در مقابل عمل خود مزد يا هديه بگيرد؟ آيا دعاخوان مي

دعاخواني قرآن بر مريض به روش مشروع به اين كه قرآن بخوانـد و   :جواب
بر مريض و يا در محل درد و يا در آبي كه مريض بنوشد، دم كند درسـت اسـت،   

بخـاري در كتـاب   . (شـان مـؤثر واقـع شـد     دعاخواني نمودند و دعاي امبر زيرا پي
  ).26 – 22/  7الطب 

  :سه شرط دعاخواني درست است به: نويسد عالمه سيوطي مي
  .دعاخواني به قرآن يا اسماء و صفات خدا باشد -1
  .به زبان عربي كه معنايش فهميده شود -2
فـتح  . (نيست، بلكه بـه تقـدير خداسـت    عقيده داشته باشد كه تأثير در ذات دعا -3

  ).243/  1المجيد 
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به  گرفتن اجرت يا هديه در مقابل دعاخواني درست است، زيرا پيامبر 
اي را دعاخواني كرده بودند، اجازه داده كه اجرت  ي كه مارگزيدههاي صحابه

از  23/  7بخاري ( »اللَِّه ِكَتاُب أَْجًرا َعلَْيِه أََخذُْتْم َما أََحقَّ إِنَّ«: بگيرند و فرمودند
  .»از هرچيز قرآن سزاوارتر است كه برآن مزد بگيريد«). بحديث ابن عباس 

هـاي تشـنجي و جنـي و     شود كه بعضـي بيمـاري   در اين ايام شنيده مي :سئوال
شـان بـراي    كننـد، تعويـذات   كساني كه نظر چشم شده اند را بـا قـرآن معاجلـه مـي    

اين عمل شرعاً درست است؟ و آيا كسي كه نزد  اي مفيد واقع شده است، آيا عده
اين افراد برود گنهكار است؟ چه شـرايطي بـراي كسـاني كـه بـا اسـتفاده از قـرآن        

كنند، بايد وجود داشته باشـد؟ آيـا از علمـاء گذشـتگان در بـاره عـالج        معالجه مي
  هاي تشنجي و غيره با استفاده از قرآن ثابت است يا خير؟ مسحورين و بيماري

زدن، جادو و غيره به وسـيله آيـات    معالجه امراضي چون تشنج، چشم :ابجو
نامند، و رقيه به اين صورت است  قرآن اشكالي نداشته و اينگونه معالجه را رقيه مي

و رقيـه  . دمـد  كند، و سپس در محل بيماري مي كه قاري آياتي از قرآن تالوت مي
كه در اين رابطـه وجـود دارد    به آيات قرآن و دعاهاي مأثوره جايز است، و منعي

آميز هستند، و در اينطور دعاهـاي   هايي است كه حاوي الفاظ شرك مربوط به رقيه
استمداد از غير خدا، استعانت و ياري از جنيات و شـياطين وجـود دارد، ايـن كـار     
حرفه استمداد از غير خدا، استعانت و ياري از جنيات و شـياطين وجـود دارد، ايـن    

بـه  (هاي مجهـول   باشد كه با نام هاي كالهبردار و شياد و دجال مي انكار حرفه انس
اما رقيه به آيات قرآن و دعاهايي كـه در احاديـث   ) رسند شان مي مطلوباهداف نا

  .وارده شده مشروع و جايز است
هاي قلبي و پوسـتي   بيماري: خداوند قرآن را براي امراض حسي و معنوي مانند

دهـد، و   به اين شرط كه كسي كه عمل رقيه را انجام ميشفا قرار داده است، ليكن 
شود، خلوص نيت داشته باشد، و نيز معتقد باشـند   كسي كه برايش رقيه خوانده مي

كه شفاء از جانب خداوند بوده و رقيه كـه كـالم خداسـت سـبب از اسـباب نافعـه       
  .باشد خداوند براي درمان مي
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دي كـه بـه اسـتقامت در ايمـان و     و براي معالجه با آيات قـرآن رفـتن نـزد افـرا    
آميز نشده و از جنيـات و   سالمت در عقيده شناخته شده اند، و مرتكب رقيه شرك

  .دهند، اشكالي ندارد گيرند و فقط رقيه شرعي مي كمك نمي شياطين
و علمـاي   هـاي رسـول خـدا     تعوذي و درمان به آيات قـرآن از جملـه سـنت   

زدن، تشنج، سـحر و جـادو و غيـره را     چشم: باشد، و ايشان امراضي مانند سلف مي
كردند و معتقد بودند كـه ايـن عمـل از جملـه اسـباب نـافع و        بدينوسيله معالجه مي

كننده حقيقي و واقعي خداونـد يكتـا و يگانـه     مباح است، و شكي نيست كه درمان
است، نكته مهم اين است كه بعضي از افراد كالهبردار و شـياد و جـادوگر گـاهي    

آميـز و يـاري    شي از آيـات قـرآن يـا دعاهـاي وارده را بـا الفـاظ شـرك       اوقات بخ
طلبيدن از جنيات و شياطين مخلوط نموده و بعضي از افراد نادان آنهـا را شـنيده و   

كننــد، ايــن از جملــه  كننــد كــه ايــن گــروه بــا آيـات قــرآن درمــان مــي  گمـان مــي 
  .دوري گردد هايي است كه الزم است آن را دانسته و از آن اجتناب و نيرنگ

نظر شما در باره كسي كه از بعضي صالحين نوشته قرآني براي شـفاء   :سئوال
شده در آب محو  گيرد، سپس كاغذ را در آب انداخته تا كلمات نوشته بيماري مي

  شود و سپس سه مرتبه از آن بنوشد و باقي را بر محل درد بماند؟
ا بـر بـرادر مسـلمانش    بهتر آنست كه انسان مسلمان آيـاتي از قـرآن ر   :جواب

شـرعي  ) تعويـذ (اين عمل همـان رقيـه   . خوانده و سپس بر جسم يا محل درد بدمد
است، و اگر برايش در آب و يا هر نوشيدني ديگري آيات را بخواند، بازهم جايز 

اما اگر آيات قرآن را در ورق كاغـذ  . بوده و در احاديث نبوي نيز وارد شده است
ل آب انـداخت و شـخص مـريض نيـز آن را نوشـيد،      نوشته و سپس آن را در داخ

بعضي از علماء چنين درماني را بر ديگر معالجات قرآني قياس نموده و جايز قـرار  
دهد كه قرآن شفاء است و اگر خدا بخواهـد هـيچ    داده اند، چون خداوند خبر مي

آن  شود، ولي بهتر همان است كه از پيامبر شنيده شده و قبالً نقصاني متوجه او نمي
را بيان نموديم كه خواندن آيات قـرآن بـر شـخص مـريض بـه طـور مسـتقيم و يـا         

از حـديث قتـاده،    24، 25/  7بخـاري  (باشـد   خواندن آيات در آب و نوشيدني مي
  ).عائشه و ابي سعيد 
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نويسم، آيا نوشـتن آيـاتي از    شدن بيماري ها دعا مي من براي برطرف :سئوال
  ز است يا خير؟قرآن براي نوشاندن بيمار جاي

در اين باره وارد شده، خوانـدن آيـاتي از قـرآن بـر      آنچه از پيامبر  :جواب
مريض است به اين صورت كه مسـتقيماً آيـاتي بـر او بخوانـد، و سـپس بـر بـدنش        

/  7بخاري ( .باشد تعويذي كه از پيامبر وارد شده است، به همين صورت مي. بدمد
  ).1718، 1719، 1724/  4و مسلم  24، 26

و ديگر دعاهاي شرعي كه تعويذدادن به آنها در احاديث وارد شده اسـت، امـا   
كـردن و   نوشتن آيات قرآنكريم در ورق، كاسه، و يا ديگر ظروف و سـپس غسـل  

اي را بعضي از اهل علم جايز قرار داده و آن را در  نوشيدن از آب آنها چنين مسئله
ش سنت است كه شخصي مسـتقيماً  دانند؛ ليكن بهتر همان رو تحت رقيه داخل مي

 بر خود بيمار يا در آب بخواند، و سپس شخص مريض آن را بنوشد، و از پيامبر
اينطور وارد شده است، بنا به دالئل مختصـري كـه در ايـن بـاره آمـده اسـت ايـن        

  .واهللا اعلم. بهترين روش است
اسماء  ي نوشتن آيات قرآن و يا بعضي نظر شرع مقدس اسالم در باره :سئوال

مباركه خداوند و محوكردن متكوب در آب و سپس نوشيدن آن به قصد شـفاء از  
  بيماري يا طلب منفعت چيست؟

كند، مناسب است كـه   ي قرآن عالج مي كسي كه بيماران را به وسيله :جواب
به طور حضوري آيات قـرآن را تـالوت و بـه طـرف مـريض دم كنـد، ايـن روش        

و نيز علماي گذشـته ايـن روش    زيرا پيامبر اكرم  تر است، مفيدتر و بهتر و كامل
را انتخاب كرده بودند، روش ديگري نيز كه از بعضي از احاديث ثابت شده است، 

  .اين است كه در آب بخواند و سپس به مريض نوشانده شود
اما اين كه قرآن بر روي چيزي پاك مانند ورق كاغـذ بـا چيـزي پـاك نوشـته      

بـه مـريض نوشـانده شـود، ايـن طريقـه را بعضـي از        شود و مكتوب در آب حل و 
المسائل والرسـائل المرويـة   (علماي گذشته مانند امام احمد حنبل اجازه داده است 

  ).112، 114/  2عن االمام احمد 



   

  
    

  
  

 

  ﴾56﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

و ) 46 – 65/ ص  19/ ج (شيخ االسـالم ابـن تيميـه نيـز در مجموعـه الفتـاوي       
نويسـند، ايـن روش از    مـي ) 170 – 171/ ص  4/ ج (عالمه ابن قـيم در زادالمعـاد   

بعضي علماي گذشته معروف است، ليكن تـرك ايـن روش بهتـر اسـت، تـا از دو      
  .روش كه از احاديث ثابت شده است استفاده شود

ي بيمار به نوشتن آياتي از قرآن بر روي تكه چوب سـپس   آيا معالجه :سئوال
ر؟ و آيا اجـرت در  كردن و به مريض نوشاندن، جايز است يا خي آن را در آب حل

  قبال اين عمل درست است؟
به شرط اين كه آيات قرآن بر روي چيز پاكي نوشـته شـود، اشـكالي     :جواب

ندارد و امام احمد و بسـياري از ائمـه ماننـد شـيخ االسـالم ابـن تيميـه در مجموعـه         
اي ديگـر از علمـاء اجـازه داده انـد،      الفتاوي و عالمه ابن قـيم در زادالمعـاد و عـده   

ن بهتر است كه دعاخواني بـه صـورت حضـوري و شـفاهي باشـد كـه پـس از        ليك
ــا عضــو محــل درد، دم شــود     ــريض ي ــه طــرف م ــرآن ب ــات ق ــدن آي ــز . خوان و ني

گرفتن در قبال كتاب قـرآن بـه شـرط شـفاي مـريض اشـكالي نـدارد، زيـرا          اجرت
از صـحابه ايكـه در قبـال     گـرفتن در دعـاخواني درسـت اسـت، و پيـامبر       اجرت
از حـديث عبـداهللا ابـن     23/  7بخـاري  (ي اجرت گرفته بود، تأييد كردنـد  دعاخوان
  ).عباس

آيا بـردن زن جـادو شـده در نـزد يكـي از مشـايخ جهـت دعـاخواني          :سئوال
  درست است يا خير؟

اگر شيخ مورد نظر در دينـداري و تقـوا و عقيـده صـحيح و معـروف       :جواب
كنـد، بـا زنـان خلـوت     باشد و آداب شـرعي را از نظـر حجـاب و عفـاف رعايـت      

كنـد، و در دعـاخواني از    كند، تقاضاي كشـف اعضـاء و زينـت زنـان را نمـي      نمي
كند، اشكال ندارد، ليكن اگر به آداب و اخالق اسـالمي و   آيات قرآن استفاده مي

ي صـحيح پايبنـدي و شـهرت نـدارد و نسـبت بـه احكـام         دينداري و تقوا و عقيـده 
  .نزد چنين كسي بايد خودداري نمود كند از حضور در اسالمي كوتاهي مي

ي بــازكردن محلــي مخصــوص بــراي دعــاخواني  نظــر شــما در بــاره :ســئوال
  چيست؟



   

  
    

  
  

 

  ﴾57﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

بازكردن محل مخصوصي براي دعاخواني درسـت نيسـت، و علمـاي     :جواب
شـود، بـازار    گـران بـاز مـي    گذشته نيز چنين كاري انجام نداده، زيرا درِ حيله بـراي 

و با توجه به اين كه انسان هرچند صـالح و نيـك    شود رقابت و سودجويي گرم مي
باشد، ممكن است شياطين آن را به فتنه بيندازنـد و در نتيجـه بـه كارهـاي حـرام و      
خالف شرع دست بزند، لذا براي هيچكس اجازه نيست كه از ايـن روش اسـتفاده   

  .نمايد
كنـد، بـه پزشـكان زيـادي      هاي مختلف شكايت مي همسرم از بيماري :سئوال

اجعه نموديم كه هرنوع بيمـاري را در وجـود انكـار نمودنـد، همسـرم در شـك       مر
است كه شايد جادو شده باشد و بارها از من خواسـته اسـت كـه او را بـراي ابطـال      

دانـم، اكنـون در    سحر نزد بعضي مشايخ ببرم، در حالي كه من اين كار را حرام مي
ي  در اين بـاره چيسـت؟ راه  زندگي زناشويي هيچ استراحتي برايم نيست، نظر شما 

  حل اين مشكل را بيان فرماييد؟
توان هركس را كه بيمار شد، مسحور  ها زياد است و مي انواع بيماري :جواب
به نظر من اين فكر يك وسواس است كه بايد آن را با دعا و تضرع و . تلقي كرد

ائت قرآن بر قر(توان از دعاهاي شرعي  ي خدا دفع نمود، و نيز مي التماس به درگاه
عالوه بر اين به پزشكان نيز بايد مراجعه . و تعويذات شرعي استفاده نمود) مريض

نمود، زيرا ممكن است نوع بيماري آن را تشخيص داده و عالج نمايند، و اگر 
چنانچه ثابت شود كه بيماريش جادو بوده براي حل آن بايد از دعاهاي شرعي كه 

شود، استفاده نموده و از رفتن نزد  نده ميتوسط علماي معروف و با تقوا خوا
تواند جادو  شيادان و جادوگران براي ابطال سحر خودداري نمايد كه جادوگر نمي

 ِمْن ُهَو«: در اين باره سئوال شد، در پاسخ فرموند از پيامبر خدا . را باطل كند
، و ابوداود در 294/  3امام احمد در مسند . (»اين كار شيطان است« »الشَّْيطَاِن َعَملِ

همه شان از حديث جابر بن  351/  9، و بيهقي در سنن الكبري 625/  4سنن 
  ).102/  5مجمع الزوائد  - عبداهللا 



   

  
    

  
  

 

  ﴾58﴿  جادو از نظر اسالم و تاثير آن در جامعه

بودن و  را هنگام مشغول) قرآن(ي زني كه مصحف  نظر شما در باره :سئوال
گذارد، تا از جنيات محفوظ بماند،  يا تنهابودن در كنار طفل كوچكش مي

  چيست؟
اين عمل درست نيست، زيرا گذاشتن قرآن نزديك طفل يـا بـر روي    :جواب

بلكه مصـحف دور از  . سينه اش يا در زير پتو و امثال آن موجب اهانت قرآن است
  .اطفال بايد گذاشته شود

كـام المرجـان فـي غرائـب و احكـام الجـان چگونـه كتـابي         كتاب اح :سئوال
  است؟

حكـام و اشـكال و شـناخت جـن     كتاب مشهوري است كـه پيرامـون ا   :جواب
كند، براي خواننده بسيار مفيد است و بعضي احكام شـرعي در آن آمـده    بحث مي

  .است
  

  پايان
22  /1  /1383  


