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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش5 :

تاریخ پرسش1394/8/16 :

آیا یاد گرفتن سحر و جادو به منظور باطل کردن و بی اثر کردن آن و یا استفاده در جهت
مشروع (مث ً
ال ضربه زدن به دشمنان اسالم) جایز است؟
 پاسخ به پرسش شماره5 :

تاریخ پاسخ به پرسش1394/8/20 :

همچنانکه آتش با آتش خاموش نمیشود ،جادو با جادو باطل نمیشود ،بلکه با دعا به
وسى ٰ َما ِج ْئ ُت ْم
درگاه خداوند و تالوت آیات او باطل میشود؛ چنانکه فرموده استَ  :قا َل ُم َ
الس ْح ُر ۖ �إِ َّن اللَّ َه َس ُي ْب ِطلُ ُه ۖ( یونس)81 /؛ «موسی گفت :چیزی که آوردید جادو است،
بِ ِه ِّ
هرآینه خداوند آن را باطل خواهد کرد» .وانگهی چیزی که به دشمنان اسالم ضربه میزند
جادو نیست ،بلکه اقامهی اسالم است و با این وصف ،جادوگری مطلق ًا جایز نیست ،هر
چند آگاهی یافتن از روشهای آن برای پیشگیری از آن یا تمییز آن از معجزه در مواقع
و َما
ضرورت ،اشکالی ندارد؛ چنانکه خداوند دربارهی هاروت و ماروت فرموده استَ :
ُي َعلِّ َم ِ
ان ِم ْن �أ َح ٍد َح َّتى ٰ َيقُو َلا �إِنَّ َما ن َْح ُن ِف ْت َن ٌة َفلَا َت ْك ُف ْر ۖ( بقره)102 /؛ «و (جادو را) به احدی
نمیآموختند مگر آن گاه که میگفتند :ما تنها آزمایشی هستیم پس کافر نشو»؛ یعنی
از چیزی که فرا میگیری استفاده نکن؛ همچنانکه ارتباط با شیاطین جز برای خلیفهی
و ِم َن
السالم فرموده استَ :
خداوند در زمین جایز نیست؛ چنانکه دربارهی سلیمان علیه ّ
الْ ِج ِّن َم ْن َي ْع َم ُل َب ْي َن َي َد ْي ِه بِ إِ� ْذ ِن َر ِّب ِه ۖ( سبأ)12 /؛ «و از جن کسانی پیش روی او به اذن
پروردگارش کار میکردند» و آشکار شدن آنان برای اولیاء خداوند ،ارتباط با آنان شمرده
نمیشود؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:

« ُذ ِک َر ِع ْن َد ٱلْ َم ْن ُصو ِر فُلانٌَ ،فقا َل :أ� ْد َر ْک ُت شَ ْیطانَ ُه بِ ُم ْل َتقَی ٱل َّطری َق ْینِ َف�أ َر ْد ُت �أ ْن �أ ْق ُت َل ُه
تاح ٱل َّر ُج ُل َک�أنَّما ن َِش َط ِم ْن ِع ٍ
قال! قُ ْل ُت� :ألَ ُه شَ ْیطا ٌن
َف َه َر َب ِم ِّني! �ألا َواللّ ِه لَو َق َت ْل ُت ُه َلٱ ْر َ
داک؟ قا َل :نَ َع ْم َو ُیقا ُل لَ ُه ٱلْ َم ْت ُکو ُن َی�أتی ِه بِ ُک ِّل ُصو َر ٍة َف ُی ْغوِی ِه �إِلّا �أنَّ ُه لا َی�أتِی ِه
ُج ِع ْل ُت ِف َ
بِ ُصو َر ِة ٱلْ َم ْه ِد ِّي»؛ «در نزد جناب منصور از فالنی (یکی از م ّدعیان دروغین) یاد شد،
پس فرمود :شیطان او را بر سر یک دوراهی یافتم ،پس خواستم که او را بکشم ،پس
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از من فرار کرد! به خدا سوگند اگر او را میکشتم ،مرد راحت میشد چنانکه گویی از
بند رها شده است! عرض کردم :آیا برای او شیطانی هست فدایت شوم؟ فرمود :آری
و نام آن متکون است ،با هر چهرهای به نزد او میآید ،پس او را میفریبد ،جز اینکه
با چهرهی مهدی به نزد او نمیآید»!

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.
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