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 ��م ا� ا����ن ا����م

 سخني با خوانندگان

كتابي كه پيش رو داريد، در مورد يكي از موضوعات مهمي است كه امروز در دنيا 
بويژه در جامعة ما، بگونه اي چشم گير شايع است. در اين كتاب انواع سحر و جادو و 

 ي عالج شرعي آنها بيان گرديده است.ها راهبيماريهاي ناشي از آن شناسائي شده و 
االيمان، بلكه فاقد ايمان و كساني كه  هاي ضعيفتأسفانه بسياري از انسانامروز م 

اني دارند، ولي بوئي از توحيد خدا در دلهايشان ريشه ندوانيده است با آنكه ادعاي مسلم
با روي آوردن به افسون و جادو، جنايتهاي هولناكي نسبت به برادران و اند،  آن نبرده

را بر كام آنان تلخ ند و لحظات خوش زندگي شو ميخواهران مسلمان خود مرتكب 
 مد. انجا ميند كه چه بسا به ديوانگي و حتي قتل انسانها كن مي

رسند ولي آخرت  چندصباحي در دنيا به هدف خود مي اينها با اين كار خود، براي
اي كه در اثر جادوي  بارتر اينكه مسلمان بيچاره اسف يند. ونما ميخود را يكسره ويران 

د و اين كاسبان كافر، همانطور رو ميراي عالج خود نيز آنان ساحران، بيمار گشته است، ب
اند، اكنون با دريافت مبالغ هنگفتي  كه قبالً در مقابل مبلغ هنگفتي عليه او جادو كرده

يند! و بدينصورت سرماية جامعه به جيب نما ميند كه جادوي او را باطل كن ميوانمود 
و داعيان الي اهللا بسيج شده و در امر تبيين  طلبد كه علما د. پس ميشو ميساحران، سرازير 

 عقيده و تثبيت توحيد، با بيان و قلم خود، اقدام نمايند.
كتاب حاضر كه توسط خواهرمان، مالزاده ترجمه شده است قدمي است در همين 
راستا و انصافاً انتخابي است حساب شده چون هم متناسب با نياز جامعه بوده و هم كتابي 

هايش بر پايه علمي استوار بوده و ساير دعاها و اوراد  معتبر كه تمام بحث است مستند و
 و اذكار وارده، بر اساس آيات قرآن و احاديث صحيح بيان شده است.



 شمشير بران بر گردن ساحران اشرار  10

 

به اميد اينكه خداوند، امت اسالم و جوامع اسالمي را از لوث شرك و بدعت و  
 ».اهللا العزيز ما ذلك علىو « جادو، پاك و مبرّا سازد.

 رشنا

4/6/83 



 
 

 مقدمه مؤلف

سون هينعتسنو هدمحن لَّهل دمإِنَّ الْحهتوذُ بِاللَّ يهدعنو هرفغتسنوا  وفُِسنورِ أَنرش نم هين سئَم ات
 الَ دهاللَّه وح وأَشهد أَنْ ال إِلَه إِالَّومن يضللْ فَال هادي لَه،  ،ا من يهده اللَّه فَال مضلَّ لَهنلامعأَ

 :بعدو .حمدا عبده ورسولُهوأَشهد أَنَّ م لَه كيشرِ

ين و بدتر صرسول اهللاكتاب اهللا و بهترين راه، راه  ،رين سخنت پس براستي كه راست
بدعتي گمراهي و  آوري در دين بدعت و هر آوري در دين است و هر نوع كارها نوع

 سرانجام هرگمراهي به دوزخ است. 
باشد كه الزم است علماء و  كه مساله سحر از موضوعات مهمي ميبايد دانست 

بوسيلة بيان و قلم همت گمارند. يقيناً سحر از   انديشمندان اسالمي جهت مقابله با آن،
گذارد، زيرا استادان  آثار بسيار بدي از خود بر جا مي ،امور خطرناكي است كه در جوامع

ريالي چند كه از انسانهاي ضعيف  دريافت اين فن، شب و روز در تالشند تا در مقابل
ورزند و با ديدن آنان در  به برادران مسلمان خود حسادت مي النفس و پست كه نسبت

جامعه را به فساد  گردند، شوند، شاد مي ميبدان مبتال  يشان رنج و مصيبتي كه بر اثر جادو
 و تباهي بكشانند.

طلبد كه علماي دلسوز، خطرات سحر و جادو را براي مردم بيان نمايند.و  پس مي
تالش وجديت بيشتري به  ،عالج شرعي سحر يها راهاينكه براي نشان دادن  ،مهمتر از آن

 نزد ساحران فاسق نروند. ،خرج دهند تا مردم براي عالج سحر
 »الصارم البتار يف التصدي للسحرة األشرار«ب ، بنده دست به كار شدم و كتااز اينرو

نسان وقاية اإل«را كه چند سال قبل در پايان كتابم   ،»ساحران اشرارگردن شمشير بران بر «
حاصل ، خوانندگان محترم وعده داده بودم، نوشتم. كتاب حاضر به »الشيطانمن اجلن و

هاي شرعي  راه ،خواندن آنخواهم جوانان مسلمان با  تالش و مهارتي ناچيز است كه مي
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ازي را بياموزند تا نيزخم ابطال سحر و عالج مسحورين و همچنين عالج حسد و چشم 
 يشان را باطلكه عقيدة مردم را فاسد و عبادتهابازاني  به مراجعه نزدساحران و شعبده

 فصل تقسيم شده است: 8 بهكنند نداشته باشند. و اين كتاب  مي
 فصل اول: تعريف سحر

 اين فصل:در 
 معناي لغوي سحر. -1

 معناي اصطالحي. -2

 رفاقت با شيطان نوشته شده است.و و بعضي، وسائل ساحران در تقرب  -3

 سحر از ديدگاه قرآن وسنت فصل دوم:
 در اين فصل:

 دالئل كتاب و سنت بر وجود جن. -1

 دالئلي از كتاب و سنت بر وجود سحر. -2

 اقوال علماء در مورد سحر نوشته شده است.و  -3

 م: اقسام سحرفصل سو
 در اين فصل:

 اقسام سحر نزد رازي. -1

 أقسام سحر نزد راغب. -2

 تحقيق و تفحص در مورد اقسام سحر نوشته شده است.و  -3

 كند. ار ميضجن را اح ،فصل چهارم: چگونه ساحر
كنند،  جن استفاده ميآنها براي احضار از  ، طريقه كه ساحران فاسق 8و در اين فصل 

دام از اين هشت روش را بطور كامل ذكر نكردم تا كسي سوء بيان شده است، اما هيچ ك
 استفاده نكند.
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 در اين فصل:

 حكم ياد دادن سحر در اسالم. -1

 حكم ساحر در اسالم. -2

 حكم ساحر اهل كتاب. -3

 .آيا باطل كردن سحر با سحر جايز است؟ -4
 ست.فرق بين سحر و معجزه و كرامت، بيان شده او  -5

 فصل ششم: باطل كردن سحر
 در اين فصل:

و چگونگي باطل  عاليمشود:  كه سبب جدائي ميان زن و شوهر مي سحري -1
 هاي عملي در عالجش. كردنش، و نمونه

 عالج آن. هائي عملي مونهايجاد محبت: عاليم، چگونگي ابطال، و ن سحر -2

 آن.عالج هايي عملي  ، وكيفيت ابطال و نمونهعاليمسحر تخييل:  -3

 سحر ديوانگي: عالئم و راه عالج آن. -4

 هايي عملي آن. ماري: عاليم و راه عالج، و نمونهسحر بي -5

 هاي عملي آن. ر خونريزي: عاليم و عالج و نمونهسح -6

 هاي عملي آن. نمونه و سحر ترك ازدواج: عالئم و عالج -7

 ه استفصل هفتم: عالج شوهري كه از مقاربت با همسرش بسته  شد
 در اين فصل:

 ع بستن.انوا -1

 از قرآن و سنت و اذكار شرعي. ن،عالج بسته شد -2

 جنسي.ناتواني فرق ميان بستن و  -3

 .نازائيعالج بعضي انواع  -4
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 حفاظت عروس خانمها از سحر. -5

 .گان شدههاي عملي عالج بسته  نمونه -6
 فصل هشتم: عالج چشم زخم

 در اين فصل:
 دالئلي از قرآن و سنت بر تأثير چشم زخم. -1

 حقيقت چشم زخم. -2

 ج چشم زخم.عال -3

 چشم زخم.عالج هاي عملي  نمونه -4
خواهم كه اين كتاب را براي نويسنده، خواننده، و ناشر مفيد قرار  مي اهللا در پايان از

 باشد. مانا او كار ساز و قادر بر آن ميدهد. هب
 و از خوانندگان محترم التماس دعاي خير دارم.

د كه با كتاب اهللا و سنت پيامبر همچنين اگر در اين كتاب با موردي بر خورد نمودي
داشت، آنرا به ديوار بكوبيد و فقط به مطالبي عمل نماييد كه در كتاب اهللا و سنت تضاد 

 پيامبرش ثابت شده باشد.
خدايا بر آن بنده اي كه مرا به اشتباهم در قيد حيات آگاه سازد و يا پس از مرگم آنرا 

 اصالح نمايد، رحم بفرما.
 »نيبأإليه عليه توكَّلت و  إال باهللا،وفيقي ما تستطَعت وااالصالح ما  إن اُريد إالَّ«

  خدا؛ترين خلق  نيازمند
 وحيد بن عبد السالم بالي

 پايان
 روضة شريف مسجد نبوي

 هجري 1400رمضان 



 
 

 تعريف سحر فصل اول:

 سحر در لغت
 گويد: سحر نوعي تقرّب به شيطان و كمك گرفتن از اوست. ازهري مي

از حقيقت اصلي آن به چيزي ديگر  انتقال چيزيدر واقع  ،گويد: سحر مچنين ميه
، پس آن چيز را از صورتش بيند ميباطل را در صورت حق  ،ساحر وقتياست. گويا 

(يعني تبديل كرد كند ميسحر 
0F

 هكند كه گفت: عربها ب شمراز فرزند ابو عايشه روايت مي .)1
(كند ت و سالمتي رابه بيماري تبديل مياين دليل سحر را سحر ناميدند كه صح

1F

ابن  .)2
(حقبصورت گويد: سحر يعني نمودار ساختن باطل  فارس مي

2F

در معجم وسيط  .)3
(كه مأخذ آن دقيق و لطيف باشد گويد مي: سحر به چيزي گويد مي

3F

 گويد: حيط ميمدر  .)4
(مردم ب دادنجلوه دادن چيزي به زيباترين شكل ممكن جهت فريسحر يعني 

4F

5(. 

 سحر در اصطالح شرع
كه سببش  شود مي: سحر در اصطالح شرع: به كاري گفته گويد ميفخرالدين رازي 

(شود هدر آوردجهت فريب دادن مردم مخفي باشد. و به صورت غير حقيقي خود 
5F

6(. 
شود  كه گفته يا نوشته مياست زدن گره يا سخني  ،گويد: سحر ابن قدامه مقدسي مي
. گذارد ميمسحور يا قلب يا عقلش بدون اقدام و خواستة او اثر يا كاري است كه در بدن 

                                           
 صادرـ بيروت. چاپ:) 348/ 4( لسان العرب -1

 .منبع قبلي -2

 وت.ـ بير ةالعلمي تبةالمك چاپ:) 267( المنير مصباح -3

 دار الفكر. )1/419المعجم الوسيط ( -4

 بيروت. ،)399المحيط ( -5

 ) بيروت.268المصباح المنير ( -6
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رساند، ويا مريض  و سحر داراي حقيقت است، نوعي از سحر، شخص را به قتل مي
و قسمتي از آن ميان شخص و  گردد سبب ضعف قواي جنسي مي ،كند، و برخي از آن مي

(نمايد ميايجاد محبت  ،اندازد و همچنين بخشي از آن همسرش جدايي مي
6F

1(. 
  و روند قوا را مختل  گيرد ميگويد: سحر از تأثيرات ارواح خبيثه شكل  ابن قيم مي

(سازد مي
7F

2(. 

 تعريف سحر
در واقع توافقي است ميان ساحر و شيطان بر اينكه ساحر بعضي از امور حرام و  ،سحر

تن  هايش هخواستشرك آميز را انجام دهد تا در مقابل، شيطان او را مساعدت نمايد و به 
 دهد.

 هاي دست يافتن به شيطان راه
  !روند پوشند و با آن به توالت مي قرآن كريم را بصورت كفش مي ،بعضي از ساحران

يات را بر كف پا و ها آ بعضي !نويسند اي، آيات قرآن را با نجاست و خون حيض مي عده
عده اي نيز بدون  !نويسند ها سوره فاتحه را معكوس مي نويسند و بعضي قدمها يشان مي
مانند. برخي به نام شيطان  نا پاك و بدون غسل مي ها يعضيو  !خوانند وضو نماز مي

(آورند را هنگام ذبح بر زبان نمي يعني اسم اهللا !كنند گوسفند ذبح مي
8F

3(. 
ها به مادر و  و بعضي !كنند زنند و آنها را سجده مي ها ستارگان را صدا مي و بعضي

و بعضيها طلسمهايي با الفاظ غير عربي كه داراي معاني كفر  !!كنند ميدخترشان تجاوز 
پس روشن شد كه جن و شيطان به هيچ وجه با ساحر همكاري  نويسند مي باشند ميآميز 

 ، مگر بعد از اينكه ساحر.آيند مياو در نتسخير به و  كنند مين

                                           
 ).10/104المغني ( -1

 ).4/126زاد المعاد ( -2

 .)4( نساناإلوقاية  نگا: -3
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شود، بميز مرتكب كند. و هر چند كه ساحر بيشتر اعمال كفر آبنيز با آنها همكاري 
 .كنند ميجنها و شياطين؛ بيشتر از او اطاعت 

، كوتاهي نمايد، دهد ميواگر ساحر در اجراي امور كفر آميزي كه شيطان به او دستور 
.پس در واقع ساحر و شيطان دو رفيق كنند ميآنها نيز در پيروي و اطاعت از او كوتاهي 

ن شده اند. وقتي به صورت ساحر بنگري هم پيما ،اند كه بر معصيت و نا فرماني اهللا
برايت صحت گفته هايم آشكار خواهد شد، زيرا چهرة اورا تاريكي كفر چنان فرا گرفته 

 اش انداخته است. بر چهره يكه گويي ابر سياه
اگر بتواني ساحر را از نزديك ببيني و از زندگي او اطالع يابي خواهي ديد كه با زن و 

كند. خودش نيز آسوده خاطر نيست. خواب  ميو ضعيتي زندگي فرزندان خود در بدترين 
بيند. با  ميو آرامش از او سلب شده است. و جدانش نا آرام است. در خواب كابوس 

پرد. عالوه بر اين، جنها و شياطين، زن و فرزندانش را نيز  س و دلهره از خواب ميتر
كنند. خداوند چه  اختالف ايجاد مي دهند. و در ميانشان تفرقه و ميمورد اذيت و آزار قرار 

 خوب فرموده است:

﴿              ﴾ :124 [طه[. 

 .») خواهد داشت اي و گرفته و هر كه از ياد من روي بگرداند، زندگي تنگ (« ترجمه:





 
 

 فصل دوم:
 ن و سنت سحر از ديدگاه قرآ

(اطيندالئلي بر وجود جن و شي
9F

1( 

در سحر به  يساساشياطين در واقع عامل  وبسيار قوي است. جنها  ،رابطة جن با سحر
سحر را نيز  ،بر همين اساس و بعضي از مردم وجود جن را قبول ندارند .روند ميشمار 
 ختصار بيان خواهم كرد:ه اكنند، از اين جهت بنده دالئلي را بر وجود جن ب مي   انكار

  رآننخست دالئلي از ق

  + فرمايد: مي اهللاـ 1              _ :االحقاف] 

اي پيامبر! بخاطر بياري زماني را كه گروهي از جنيان را به سوي تو روانه « ترجمه:  ]29
 .»كرديم تا قرآن را بشنوند

+ ـ2                      

   _ ]اي جنيان واي انسانها! آيا پيغمبراني از خودتان به « ترجمه: ]130 :األنعام

بيم  زين رو سوي شما نيامدند و آيات مرات برايتان بازگو نكردند و شما را از رسيدن بد
 .»ندادند

+ ـ3                         

       _ ]33 رحمن:ال[. 

مانها و زمين بگذريد، توانيد از نواحي آس مياي گروه جنيان و انسانها! اگر « ترجمه:
 .»توانيد بگذريد با قدرت عظيم ميبگذريد. و ليكن ن

                                           
 .)15( نسانوقاية اإل گا:ن -1
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  + ـ4                           _ 1جن: [ال[ .

من گوش فرا داده  بگو: به من وحي شده است كه گروهي از جنيان به (تالوت)« ترجمه:
 .»ايم : ما قرآن زيبا و شگفتن را شنيدهاند. و گفته اند

﴿ ـ5                      ﴾ 

 آورند و بدينوسيله بر ميوكساني از انسانها به كساني از جنها پناه « ترجمه: ]6جن: ال[
 . »افزودند ميكشي ايشان  گمراهي و سر

﴿ـ 6                                

                     ﴾ ]٩١: املائدة[. 

خوارگي و قمار بازي در ميان شما دشمنانگي  ميخواهد از طريق  ميريمن اه« ترجمه:
دن نماز باز دارد. پس آيا دست و كينه توزي ايجاد كند و شما را از ياد خدا و خوان

 .»كنيد؟! كشيد و پس مي مي

﴿ ـ7                           

              ﴾ ]اي مؤمنان! به گام شيطان، راه « ترجمه: .]21نور: ال

نرويد و بدنبال او راه نيفتيد چون هر كس گام به گام شيطان راه برود و دنبال او راه بيفتد 
 .»دهد رمان ميچرا كه شيطان تنها به زشتيها و معاصي ف

خالصه اينكه، آيات زيادي در قرآن بر وجود جن و شياطين دارد. و شايد همين قدر 
دارد و عالوه از آن كلمة جن بيست و  وكافي باشد كه در قرآن، سوره اي به نام جن وج

 كلمة شيطان  شش بار و كلمة شياطين هفده بار در قرآن مجيد ذكر شده است.و دو بار 

 شياطينو ز سنت بر و جود جن دوم: دالئلي ا
ذَات لَيلَة فَفَقَدناه فَالْتمسناه في الْأَودية   كُنا مع رسولِ اللَّه«قال: عن ابن مسعود«ـ 1

ريطتا اسابِ فَقُلْنعالشيلَ قَالَ أَو واغْت: فَلَم ما قَوبِه اتب لَةلَي را بِشنفَبِتحبلِا أَصبق ناٍء مج وا إِذَا هن 
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فَقَدناك فَطَلَبناك فَلَم نجِدك فَبِتنا بِشر لَيلَة بات بِها قَوم فَقَالَ أَتانِي  !فَقُلْنا يا رسولَ اللَّه :حراٍء قَالَ
 هِملَيع أْتفَقَر هعم تبفَذَه ي الْجِناعآنَ قَالَالْقُدر:  أَلُوهسو انِهِمنِري آثَارو مها آثَارانا فَأَربِن طَلَقفَان

 بعرة علَف الزاد فَقَالَ لَكُم كُلُّ عظْمٍ ذُكر اسم اللَّه علَيه يقَع في أَيديكُم أَوفَر ما يكُونُ لَحما وكُلُّ
فَقَالَ ر كُمابودللَّمسو هلَيع لَّي اللَّهص ولُ اللَّهس: انِكُموإِخ اما طَعمها فَإِنوا بِهِمجنتس10(»فَلَا تF1(. 

گم كرديم. پس در را بوديم كه ناگاه ايشان  صرسول اهللاما شبي با « ترجمه:
 . خالصهگرديدربوده شد يا ترور  :ها بدنبال ايشان گشتيم و با خود گفتيم ها ودره رودخانه

م كه ايشان از يوقتي صبح كرديم ناگهان ديدبسربرديم. ي بسر برد، مبا بدترين شبي كه قو
ما شما را گم كرديم و بدنبالت گشتيم اما شما  صآيد گفتيم: اي رسول اهللا جانب سرا مي

فرمود: جنها كسي را فرستاده بود، من رفتم. و براي آنان قرآن  صرسول اهللا ؟را نيافتيم
 الوت نمودم.ت

با استخوان و پس افكنده، استنجاه نگيريد زيرا غذاي  :به ما فرمود صآنگاه رسول اهللا
 رادران جن شما است.ب

د و به ما آثار جنها و آثار رجنها بمالقات با ما را به جايگاه  صپيامبر :گويد راوي مي
 ،غذا سوال كردنددر مورد  صآتش هايي را كه افروخته بودند نشان داد. جنها از پيامبر

گيرد  بر آن گرفته شده براي شما مجدداً گوشت مي هر استخواني كه اسم اهللا :فرمود
قبالً داشته و غذاي شما است و هر پس افكنده حيوانات علف كه حتي بيش از آنچه 

 .»چهار پايان شما است
ني أَراك تحب الْغنم والْباديةَ إِ« :صاهللا ي رسولُقَالَ: قال ل وعن أَبي سعيد الْخدرِي«ـ 2

دبِالن كتوص فَعفَار الةبِالص تفَأَذَّن كتيادب أَو كمي غَنف تفَإِذَا كُنتوص عمسال ي هاِء فَإِن  ذِّنؤالْم
اميالْق موي لَه هِدٌء إِلَّا شيال شو سال إِنو جِن11(»ةF2(. 

                                           
 .نووي) 4/170مسلم ( -1
 .)1/239) ابن ماجه (2/12) نسائي (6/343) بخاري (1/68( مالك موطأ -2
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به به من فرمود:  صروايت است كه گفت: رسول اهللا ترجمه: از ابو سعيد خدري
ان گوسفندانت در گوسفند و صحرا را دوست داري. و قتي در ميتو كه رسد  نظر مي

ان بگويي. صدايت را بلند كن. زيرا صداي مؤذن ذآخواستي براي نماز  صحراء بودي و مي
 .دهند ميمگر اينكه روز قيامت براي او گواهي شنود  را انساني و يا جني نمي

اللَّه علَيه وسلَّم في طَائفَة من  يانطَلَق النبِي صلَّ« عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ:ـ 3
ن خبرِ السماِء وأُرسلَت علَيهِم الشهب سوقِ عكَاظ وقَد حيلَ بين الشياطنيِ وبي يأَصحابِه عامدين إِلَ

ت علَينا فَرجعت الشياطني إِلَي قَومهِم فَقَالُوا ما لَكُم فَقَالُوا حيلَ بيننا وبين خبرِ السماِء وأُرسلَ
اِء إِال شيٌء حدثَ فَاضرِبوا مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها السم الشهب قَالُوا ما حالَ بينكُم وبين خبرِ

 وحوا نهجوت ينالَّذ كأُولَئ فرصاِء فَانمرِ السبخ نيبو كُمنيالَ بي حذَا الَّذا هوا مظُرةَ إِلَي فَانامهت
 لَّمسو هلَيع لَّي اللَّهص بِيالنإِو ينداملَةَ عخبِن ورِ  لَىهالةَ الْفَجص ابِهحلِّي بِأَصصي وهو كَاظوقِ عس

هنالك حني فَلَما سمعوا الْقُرآنَ استمعوا لَه فَقَالُوا هذَا واللَّه الَّذي حالَ بينكُم وبين خبرِ السماِء فَ

+ مهِم وفقَالُوا يا قَومناقَو يرجعوا إِلَ                          

       _  :2-1[الجن[. 

 لَ اللَّهزلَىفَأَنع هبِيصن :+               _  :ا . ]1[الجنمإِنو

لُ الْجِنقَو هإِلَي يأُوح)
12F

1(«. 
با گروهي از  صرسول اهللاروايت است كه گفت:  بترجمه: از ابن عباس

اصحابش در حاليكه قصد داشتند به سوي بازار عكاظ بروند در حركت بودند. و در آن 
 شان شهاب باريده يجاد شده بود و به سو(جنها) و خبر آسمان مانع اي ميان شياطين ،زمان

ميان ما و  : شد. شياطين نزد قومشان برگشتند. آنها پرسيدند: چه شده است؟ گفتند يم
شود. گفتند: شايد اتفاقي  خبر آسمان مانعي پيش آمده است و بسوي ما شهاب پرتاب مي

ميان شما و  افتاده است، پس به مشرق و مغرب زمين سفر كنيد و بررسي كنيد چه چيزي

                                           
 .نووي) 4/168فتح) و مسلم ( 2/253بخاري ( -1
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 صكه به جانب تهامه عازم شدند، پيامبراز آنها خبر آسمان حائل گشته است. گروهي 
ر حال برگزاري نماز فجر با تعدادي از دكه در نخله بود و قصد بازار عكاظ را داشت و 

 اصحاب بود، دريافتند.
است شنيدند به آن گوش دادند و گفتند: به خدا سوگند، همين را وقتي صداي قرآن 

آنچيزي كه ميان شما و خبرهاي آسماني حائل شده است. آنگاه وقتي نزد قومشان بر 
پس به آن   كرد، شنيديم كه به هدايت راهنمائي مي گشتند گفتند: اي قوم! ما قرآني شگفت

 كسي را شريك نخواهيم كرد. ايمان آورديم و هرگز با پروردگار خويش،

 + :نازل فرمود صرسول اهللاين آيات را بر  اينجا بود كه اهللا       

        _  :1[الجن[. 

 4- ولُ اللَّهسقَالَ: ر :ةَ قَالَتشائع نارِجٍ «: صعم نانُّ مالْج قلخورٍ ون نكَةُ ملَائالْم قَتلخ
 .)13F1(»سلَام مما وصف لَكُممن نارٍ وخلق آدم علَيه ال

فرشتگان از نور «فرمود:  صرسول اهللاروايت است كه فرمود:  لترجمه: از عائشه
آفريده شده اند. و جان (پدر جنها) از دود سياه آتش آفريده شده است. و آدم از چيزي 

 .»كه برايتان تعريف شده است
 ىبن آدم جمرامن  يرِجي إنَّ الشيطانَ«ال: ق صأنَّ النيب ل ة بِنت حييو عن صفيـ 5
 .)14F2(»الدم
همانا شيطان در «فرمود:  صروايت است كه پيامبر لبنت حيي هترجمه: از صفي 

 .»وجود بني آدم مانند خون جريان دارد
إذا ، ونِهييمبِلْ كُأحدكم فَليأَ أَكَلَإذا « قال: ص أن رسول اهللا باهللا بِن عمر عن عبدـ 6

فَلْش رِبشيرب مبِينِيإِ، فَ هيأكلُانَ طَنَّ الشي شرماله ويبِشماله ب15(»بِشF1(. 

                                           
 .نووي) 4/168فتح) مسلم ( 2/253خاري (ب -1
 .نووي) 18/123) مسلم (168، 6/153احمد ( مسند -2
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وقتي يكي از «فرمود:  صروايت است كه رسول اهللا باز عبد اهللا بن عمر ترجمه:
نوشد با دست راست بنوشد.  آب ميبا دست راست بخورد. و وقتي  خورد ميشما غذا 

 .»نوشد خورد و مي با دست چپ مي را شيطانزي
ما من مولُود يولَد إِلَّا نخسه الشيطَانُ فَيستهِلُّ «:  رسولُ اللَّه قَالَ :قَالَ  عن أَبِي هريرةَ ـ7

هأُمو ميرم نإِلَّا اب طَانيالش ةسخن نا مارِخ16(»صF2( . 
كند كه بر  ست كه بدنيا بيايد مگر اينكه شيطان او را قلقلك ميهيچ نوزادي ني«ترجمه: 

 . »دهد مگر پسر مريم و مادرش اثر آن داد و فرياد سر مي
أصبح قالَ:  حىتيلَة نام لَ رجلٌ  اِهللا قال: ذُكر عند رسولِ  اهللا بن مسعود و عن عبدـ 8

 .)17F3(»يهذنه أو يف أُيف اُذن ذاك رجل بالَ الشيطانُ«
 صمردي نز د رسول اهللا«روايت است كه گفت:  ترجمه: از عبد اهللا بن مسعود

فرمود: او مردي است كه شيطان  صذكر شد كه تمام شب را تا صبح خوابيده،آنحضرت
 .»است نمودهبول در گوشهايش 

 ىأَن اللَّه والْحلْم من الشيطَان فَمن رالرؤيا الصالحةُ م: » النبِي ن أَبِي قَتادةَ قَالَ: قَالَعـ 9
  .)18F4(»ثْ عن شماله ثَلَاثًا ولْيتعوذْ من الشيطَان فَإِنها لَا تضرهشيئًا يكْرهه فَلْينفُ

خواب نيك از جانب «فرمود:  صروايت است كه رسول اهللا قتاده ترجمه: از ابو
، سه بار، سمت ديد خواب بديكسي اب بد از جانب شيطان است پس اگر اهللا، و خو

چپ خويش تف نمايد و از شر شيطان به اهللا پناه بخواهد. يقيناً آن خواب به او ضرر 
 .»نخواهد داد

 ىلَعبِيده  ِسكمفَلي مكُدحأَ باَءإذا تثَ« قال: صأن رسول اهللا وعن أيب سعيد اخلُدريـ 10

                                                                                                             
 .)13/191رواه مسلم ( -1
 .نووي) 121/ 15فتح) مسلم ( 212/ 8بخاري ( -2
 .نووي) 64/ 6فتح) مسلم ( 28/ 3بخاري ( -3
 .نووي) 16/ 15فتح) مسلم ( 12/283بخاري ( -4
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يففَإنَّ ه يانَطَالش دي19(»لخF1(. 
وقتي يكي از «فرمود:  صروايت است كه رسول اهللا ترجمه: از ابو سعيد خدري

 .»شما خميازه كرد بايد دستش را روي دهانش بگذرد تا شيطان داخل نشود
كه براي طالب حق و دارد احاديث زيادي وجود وجود جن و شيطان، در مورد پس 

 ي است.حقيقت همين مقدار كاف
ي است تيابيم كه وجود جن و شياطين حقيق در مي ،در پرتو داليل فوق كتاب و سنت

مگر براي كسيكه با دستور حياتبخش  غير قابل انكار و بدور از هر گونه شك و ترديد.
اسالم عداوت داشته و از خواهشات و هواهاي نفساني خويش پيروي كند و از هدايت 

 بهره اي نداشته باشد.

 وجود سحر داليل

  اوالً: دالئلي از قرآن كريم

1- +                                  

                                 

                                     

                                 

                                       

    _ ]١٠٢: ةبقرال[. 

تان درباره سلطنت سليمان،    و(گروهي از احبار يهود) به آنچه شيطان صف« ترجمه:
پنداشتند) و  نمودند (و سليمان را جادو گر ميخواندند باور داشتند و از آن پيروي  مي 

حال آنكه سليمان هرگز كفر نورزيده است. و بلكه شياطين صفتان كفر ورزيده اند. به 

                                           
 .)1/321نووي) دارمي ( 18/122مسلم ( -1
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آموزند. و  ميو آنچه در بابل بر دو فرشته، هاروت و ماروت نازل گرديده بود  مردم جادو
گفتند: ما وسيلة آزمايش هستيم. كافر  ختند مگر اينكه ميآمو به هيچ كس چيزي نمي

نشويد. (مردم سوء استفاده كرده و) از ايشان چيزهائي آموختند كه با آن ميان مرد و 
توانند به كسي زيان برسانند  نكه جادوي خود نميافكندند. و حال آ ميهمسرش جدائي 

گرفتند كه براي شان  مگر اينكه اجازه و خواست خدا باشد. و آن قسمتهائي را فرد مي
دانستند كه هر كس خريدار اينگونه  ميزيان داشت و سودي بحالشان نداشت. و بخوبي 

خود را  د است آنچهمتاع باشد. بهره اي در آخرت نيز نخواهد داشت و چه زشت و ناپسن
 .»دانستند بدان فروخته اند. اگر مي

+ـ 2                           _ ] :يونس

گوئيد. مگر اين  حق كه نزد شما آمده است چنين مي موسي گفت: آيا به«ترجمه:  .]77
 .»شوند حالي كه ساحران هرگز رستگار نمي سحر است؟ در

3- ﴿                                  

                   ﴾ :81-82 [يونس[. 

گفت:  آنچه ارائه  هنگامي كه (ريسمانها و عصاهاي خود را) انداختند، موسي« ترجمه:
داديد واقعاً جادو است. قطعاً خداوند آنرا پوچ و نابود خواهد كرد. همانا خداوند كار تبه 

چند كه گرداند، هر  ميگرداند. خداوند با سخنان خود، حق را پايدار  ميكاران را سودمند ن
 .»گنا هكاران، نپسندند

4- ﴿                            

                                ﴾ :69 [طه-

67[. 
در اين هنگام موسي در درون خود، احساس اندكي هراس كرد. گفتيم: « ترجمه:
تماً تو بر تري. و  چيزي را كه در دست راست داري بيفكن تا همة ساخته هاي مترس: ح
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آنها را بسرعت ببلعد. چرا كارهائي كه كرده اند، نيرنگ جادوگر است و جادوگر هر كجا 
 .»ودش برود پيروز نمي

5- +                                

                                        

                _ :122-117[األعراف[. 

فرستاديم كه عصايت را بينداز. ناگهان به سرعت آنچه را  ميبه موسي وحي «ترجمه: 
پس  كردند، باطل شد. يبهم بافتند بلعيد. پس حق ثابت و ظاهر گرديد و آنچه آنان م

گفتند: به  و جادوگران به سجده افتادند. شكست خوردند. و خوار و رسوا بر گشتند
 .».به پروردگار موسي و هارون.  پروردگار جهانيان ايمان آورديم.

6- +                                  

              _ ]1-5فلق: ال[.  

برم به خداوندگار سپيده دم. از شر هر آنچه خداوند آفريده  بگو: پناه مي« ترجمه:
دمند. و  ها مي رسد. و از شر كساني كه در گره شر شب بدانگاه كه كامالً فرا مي است. و از

 .»شر حسود بدانگاه كه حسد ورزداز 

 ﴿قرطبي گفته است:         ﴾ عني همان زنان ساحري، كه ي

آنرا دم و زنند  ميبخواهند كسي را  مسحور كنند. در نخ گره  اگركنند و  در گره دم مي
(كنند مي

20F

1(. 

 ﴿ اند: و ضحاك گفتهعكرمه و حسن و قتاده حافظ ابن كثير و مجاهد و   

     ﴾ يعني ساحر. 

                                           
 .)20/275تفسير قرطبي ( -1
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و  دمند مياست كه در گره نخها  يگويد: منظور آيه از شر ساحران ابن جرير طبري مي 
 اند. نيز همين را گفتهاهل تفسير ديگر قاسمي و 

آشنايي با دين اسالم و آيات كالم اهللا در مورد سحر و ساحران نزد كساني كه كمترين 
 باشند. مشهور ميو زياد  را دارند 

 ثانياً: دالئلي از سنت
لَبِيد بن الْأَعصمِ  رجلٌ من بنِي زريقٍ يقَالُ لَه  سحر رسولَ اللَّه«قَالَت:  لعن عائشةَ -1
إِذَا كَانَ ذَات يومٍ أَو ذَات  حتىيفْعلُ الشيَء وما فَعلَه  يخيلُ إِلَيه أَنه كَانَ  كَانَ رسولُ اللَّه حتى

أَتانِي  ،أَشعرت أَنَّ اللَّه أَفْتانِي فيما استفْتيته فيه !يا عائشةُ :لَيلَة وهو عندي لَكنه دعا ودعا ثُم قَالَ
هدأَح دفَقَع لَانجربِهاحصا لمهدفَقَالَ أَح لَيرِج دنع رالْآخي وأْسر دنا علِ :مجالر عجا وفَقَالَ ؟م: 

وبطْبم. هطَب نمِ :قَالَ ؟قَالَ: مصالْأَع نب ٍء :قَالَ .لَبِيديش ي أَيقَالَ ؟ف:  فجو اطَةشمو طشي مف
 لَةخقَالَ .ذَكَرٍطَلْعِ ن: وه نأَي؟و ولُ اللَّهسا راهانَ فَأَتوي بِئْرِ ذَرقَالَ: ف   اَءفَج ابِهحأَص ناسٍ مي نف

لَ يا رسو :قُلْت ،كَأَنَّ ماَءها نقَاعةُ الْحناِء أَو كَأَنَّ رُءوس نخلها رُءوس الشياطنيِ !فَقَالَ: يا عائشةُ
قَالَ !اللَّه هتجرختأَفَلَا اس: ع رأَنْ أُثَو تفَكَرِه افَانِي اللَّهع لَىقَد تنفا فَدبِه را فَأَمرش يهاسِ ف21(»النF1(. 

را  صرسول اهللا ،لبيد بن أعصم كه مردي به نام «روايت است  لترجمه: از عائشه
كرد فالن كار را انجام داده در حالي كه  فكر مي صسحر كرد، طوري كه  آنحضرت
نزد من بود دعا كرد و دعا كرد. سپس كه يا شبي، و انجام نداده بود. تا اينكه روزي 

هم اكنون دو فرشته نزد  .جواب دعايم را داد فرمود: اي عايشه! احساس كردي كه اهللا
او بيماري  من يكي نزد سرم، و ديگري نزد پاهايم نشست. سپس يكي به ديگري گفت:

چه كسي او را سحر كرده است؟ گفت:  :ديگري گفتاست چيست؟ گفت: سحر شده، 
در چه چيز؟ گفت: در شانه و موهايي كه از شانه افتاده و در پوست  :لبيد بن اعصم گفت

شكوفة درخت خرما قرار داده است. گفت: در كجا است؟ گفت در چاه ذروان. پس 

                                           
 .باب السحر ،كتاب السالم ،مسلمفتح)  10/222بخاري ( -1
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بر گشت فرمود: اي عايشه وقتي به آنجا رفت و با گروهي از اصحابش  صرسول اهللا
 :مانند سرهاي شيطان بود. گفتم شو گويا سرهاي نخلهاي  آب آن چاه گويا آب حنا بود،

 ممرا شفا داد و دوست نداشتخداوند، چرا آنرا بيرون نياوردي فرمود:   صاي رسول اهللا
بار  كه چاه راداد  دستور صبخاطر آن در ميان مردم شري بپا كنم. آنگاه رسول اهللا

 ».دهند
 بور:زمعني حديث م

يهود كه لعنت خدا بر آنها باد با لبيد بن اعصم كه از همه يهوديان در فن سحر و 
را در مقابل سه دينار سحر نمايد. او نيز  صكه پيامبر د توافق نمودندبوبيشتر وارد جادو 

 صبه خانة رسول اهللا كهرا از طريق دختر كوچكي  صچند تار مو از موهاي رسول اهللا
 را سحر كرد و داخل چاه ذروان قرار داد. صرفت بدست آورد و با آنها  آنحضرت مي

هاي بود كه  گيريم كه اين نوع سحر از سحر و از مجموعة طرق حديث چنين نتيجه مي
كرد كه  گمان مي صرسول اهللاچنانكه  بست. مرد را از نزديك شدن به همسرش مي

قادر به چنين كاري نبود. ولي  همسرانش نزديكي كند، اما عمالً تواند با يكي از مي
 ايشان اثري نكرد. ،در عقل و رفتار و كردار  ،خوشبختانه اين سحر

تا  :اند ها گفته بعضينظر وجود دارد  در مورد اينكه اين سحر چقدر طول كشيد اختالف
. آنگاه رسول ددان مي كه خدا از همه بهتركمتر از آن،  :اند ها گفته چهل روز و بعضي

آن دو فر شته را  و اجابت نمود تا اينكه اهللا به خدا، متوسل شد و دعا كرد صاهللا
اطالع بدهند كه مسحور شده است و مواد سحر در  صبه آن آنحضرتتا  فرستاد

 قرار دارد.اي  زير صخرهذروان، شكوفة درخت خرما و داخل چاه 
رسيم كه يهود خطرناك ترين انواع سحر را در  يو از مجموعه روايات به اين نتيجه م 

بود. ولي  صانجام دادند و هدف پليد شان به قتل رساندن  آنحضرت صحق پيامبر
به خفيفترين و كمترين نوع آنرا را از توطئة آنان حفاظت نمود و  صپيامبر خداوند، 

 سحر كه همان عدم توانايي جنسي است كاهش داد.
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 شبهه
ديث مزبور را گروهي انكار كرده اند زيرا به گمان آنان به گفته است: ح /مارزي

ن است در دوران ممككند. بدينصورت  شود و در آن شك ايجاد مي مقام نبوت توهين مي
كه جبرئيل نزد وي آمده و وحي نازل كرده در  كرد گمان مي صسحر،  آنحضرت

 يا بالعكس.است و حاليكه چنين نبوده 

 پاسخ
آوردند قطعاً باطل است زيرا دليل  دليل مي گويد و ه آنان ميآنچ گويد: مي /مارزي

كند  تبليغ مي صداقت ايشان در مورد آنچه از جانب اهللا روي كه قرآن است. ب رسالت
(اساس است بي و باطل گواهي داده است بنا براين آنچه خالف اين بگويد،

22F

1(. 
هيچ  صاي پيامبربرسحر اما وقوع بيماري بسبب  گويد: مي /ابوالجكني يوسفي

كند. زيرا هر نوع بيماري كه عيبي تلقي نشود،  خللي در منصب واالي نبوت وارد نمي
 در آخرت خواهد بود. انشود و موجب افزايش درجاتش دامنگير انبياء نيز مي

و  صكنند تأثير سحر بر  آنحضرت گويد: من از سخن كساني كه فكر مي يوسفي مي
شود، سخت در  خلل و عيبي در مقام نبوت محسوب ميبيمار شدن ايشان بوسيله آن، 

در قصة موسي و ساحران فرعون آمده است كه موسي  ، بصراحت، زيرا در قرآنشگفتم
 فرمايد: مي دود چنانكه اهللا هايشان ميصاكرد كه ع (بر اثر سحر ساحران) فكر مي

+                                    

                              

  _. 70-68: [طه[. 

                                           
 .)4/221زاد المسلم ( -1
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چيزي را كه در دست راست داري بيفكن   گفتيم: مترس: حتماً تو بر تري. و« رجمه:ت
تا همة ساخته هاي آنها را بسرعت ببلعد. چرا كارهائي كه كرده اند، نيرنگ جادوگر است 

شود. به دنبال آن جادوگران همگي به سجده افتادند و  و جادوگر هر كجا برود پيروز نمي
 .»گفتند: ما به پرودگار موسي و هارون ايمان داريم

 خيال كردنكه : اند اهل علم و انديشمندان اسالمي نگفته و هيچ كسي از
دويدند،  ميكه هاي كوچك را تبديل به مار كردند  سحر ساحران را كه عصا   موسي

  † بلكه چنين اتفاقاتي براي انبياء ه است.عيبي به مقام شامخ رسالت ايشان وارد ساخت
 شود. ميقوت ايمانشان باعث 

گرداند و  پيروز ميو كافران بوسيلة معجزات، بر ساحران  راخدا، آنها انجام  سرچون 
 عاقبت از آن پرهيزگاران است.

وما  !يا رسولَ اللَّه :قَالُوا ،اجتنِبوا السبع الْموبِقَات«قَالَ:   عنِ النبِي  عن أَبِي هريرةَ -2
نقَالَ ؟ه: و رحالسو بِاللَّه كريمِ الشتالِ الْيأَكْلُ ما وبأَكْلُ الرو قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حفْسِ الَّتلُ النقَت

لَاتافالْغ اتنمؤالْم اتنصحالْم قَذْفو فحالز مولِّي يوالت23(»وF1(. 
ننده پرهيز از هفت گناه هالك ك«فرمود:  صگويد: رسول اهللا مي ترجمه: ابوهريره

، آنها كدامند؟ فرمود: شرك نمودن به اهللا، قتل نفس مگر صكنيد. پرسيدند: اي رسول اهللا
بحق، ربا خواري، خوردن مال يتيم، پشت كردن به دشمن در ميدان جهاد، و اتهام زنان 

 .»مؤمن و پاكدامن به زنا
 
 
 

                                           
) 2/305ماجه ( صحيح ابن و در) 793( سلسلة األحاديث الصحيحة . آلباني درابوداود و ابن ماجه -1

 .گفته استاين حديث را حسن  )3002(ح
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 محل استدالل:
و آنرا از جمله گناهان  دستور دادسحر ما را به اجتناب و دوري از  صرسول اهللا

كبيره و هالك كننده دانسته و اين خود بيانگر اينست كه سحر حقيقت دارد و خرافات 
 نيست.

منِ اقْتبس علْما من النجومِ اقْتبس شعبةً من  « صعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ: قَالَ: رسولُ اللَّهـ 3
ادا زم ادرِ زحالس«. 

هر كه علمي از نجوم را فرا گيرد شعبه اي از سحر را فرا گرفته است. هر « ه:ترجم
 .»سحر بيشتري ياد گرفته است ،چه بيشتر علم نجوم را فرا گيرد

 :محل استدالل
شود در حديث فوق،  يكي از راههايي را كه منجر به تعليم سحر مي صرسول اهللا

فرا  دارد وعلمي  ،. پس معلوم شد كه سحربيان فرمودند تا مسلمانان  از آن پرهيز نمايند
 .شود گرفته مي

 + كند: چنانكه اين آية سورة بقره نيز بر همين مطلب داللت مي          

           _  :آموختند ولي آنها از آن دو مطالبي مي« .]١٠٢[البقرة

 .»ي آن، ميان مرد و همسرش جدايي بيندازندوسيلهكه بتوانند به 
كند كه قوانين و اصول خاص خود را  در آية سحر را بعنوان علمي معرفي ميخداوند، 

 اند. مذموم دانسته ودارد. و قرآن و سنت، فرا گرفتن علم سحر را نا جايز 
و أ ، ير لَهطير أو تطت من انليس م: » قال: قال رسول اهللا  و عن عمران بن حصني -4
نكهت كأو تهن أبه، أ نله، و م رحأو س رحقَّ تىو سدناً فَصكاهقُول فَقَد كَفَر بِما اُنزِلَ  هلَىبِما يع 
دمح24(»مF1(. 

                                           
است، و رجال آن صحيح  حديث را بزار روايت كردهاين  :گويد مي )5/20( الزوائد مجمع در هيثمي -1

و  جيد شسنادإ :گفته )4/32( و الترهيب منذري الترغيبو . ه استثق كهإسحاق بن الربيع  است بجز
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فرمود: از ما نيست كسي كه  صگويد: رسول اهللا مي عمران بن حصين«ترجمه: 
جادو  غيبگوئي بكند يا برايش غيبگوئي گفته شود.ل گرفته شود. يا فال بگيرد، يا برايش فا

د. و افزود: هر كسي نزد كاهني برود و سخنانش را تصديق نجادو كنبه نفعش كند يا 
 .»نازل شده است كفر ورزيده است صنمايد، به آنچه كه بر محمد

»ره مسافرت بروندخواستند ب قتي عربها مي در زمان جاهليت و :(فال و شگون) »تطي،  
رفتند، و اگر به طرف  كرد به سفر مي كردند اگر جانب راست پرواز مي پرنده اي را آزاد مي

 رفتند. گرفتند و به سفر نمي كرد فال بد مي چپ پرواز مي
 .: ادعاي دانستن امور غيب»تكهن«
 كند.بسؤال ة خود در مورد آيند از او تا او برود : يعني به نزد كاهني »تكهن له«

 محل استدالل:
از  صساحر نهي فرمود. وقطعاً پيامبرمراجعه به ، از صرسول اهللامالحظه كرديد كه 

 كند كه حقيقت داشته باشد. چيزي نهي مي
يدخلُ الْجنةَ مدمن خمرٍ وال مؤمن   ال «قال:   اللَّه أن رسولَ عن أَبِي موسي األشعري -5

  .)25F1(»اطع رحمٍبِِسحرٍ وال قَ
شراب خوار و  «فرمود:  صروايت است كه رسول اهللا ترجمه: از ابو موسي اشعري

 .»يابند و قطع كنندة پيوند خويشاوندي به بهشت راه نميباشد كسيكه به سحر معتقد 
 مفهوم حديث:

يابد مگر بعد از اينكه در دوزخ به سزاي اعمال خويش  سه كس به بهشت راه نمي
 د:نبرس

                                                                                                             
شواهدش به اين حديث با  :گويد مي )289الحالل والحرام ( كتاب تخريج درلباني آ ، وخوب است

 .رسد ي حسن مي درجه
اين حديث :  گفته )291تخريج الحالل والحرام ( در آلباني روايت كرده است. ابن حباناين حديث را  -1

 رسد. ي حسن مي شاهدي از حديث ابوسعيد خدري دارد كه با آن به درجه



 شمشير بران بر گردن ساحران اشرار  34

 

 مدمن خمر: يعني كسيكه معتاد به نوشيدن شراب باشد. -1

 (و بدان روي آورد). مؤمن بسحر: كسي كه معتقد به سحر و جادوگري باشد -2

 قاطع رحم: كسيكه صلة رحم و پيوند خويشاوندي را قطع نمايد. -3
 محل استدالل:

 ،از اعتقاد داشتن به اينكه سحر صفوق اين است كه رسول اهللاز حديث استدالل 
مسلمان الزم است كه اعتقاد به اين داشته باشد كه .از اينرو برگذارد نهي فرمود تاً اثر ميذا

+ د:مايفر گذارد چنانچه مي اثر مي سحر و هر چيز ديگر فقط به اراده و خواست اهللا  

           _ ]به كسي ضرر  دنتوا يعني آنان نمي« .]١٠٢: ةقرالب

 .»برساند مگر به حكم و فيصله اهللا
ا اُنزِلَ بِم رفَقَه بِما يقُول فَقَد كَفاً أو ساحراً أو كاهناً فَصدعرا تىمن أ«: قال ابن مسعودـ 6
 .)26F1(»محمد على

و قيافة شناس يا ساحر هر كس نزد «روايت است كه فرمود:  ترجمه: از ابن مسعود
نازل شده  صرا تصديق نمايد، در حقيقت به آنچه بر محمد انو سخنانشكاهن برود 

 .»كافر گرديده است

 سوم: اقوال علماء
كرده، و حقيقت  بعضي از اهل هوا و هوس سحر را انكار گويد: مي /طابيخـ 1

در حاليكه بسياري از عربها و اهل فارس و هند و بعضي از روميان   اند، آنرا باطل دانسته
  وجود سحر اتفاق نظر دارند، و اينان از تمام اهل زمين از نظر علم و دانش مقدم بر اثبات

+ فرمايد: و خداوند نيز مي باشند. مي       _  ّو ما را به پناه خواستن از شر

  + :آن، امر كرده و فرموده است       _ نين در مورد و همچ

                                           
 .بإسناد جيد ى): رواه البزار وأبو يعل٤/٣٦ترغيب ( اليف /قال احلافظ املنذري -1
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علماي باشند. و  ميانكار احاديثي روايت شده است كه غير قابل  صاز رسول اهللا ،سحر
 اند. ه دادهرائانيز در مورد عقوبت و سزاي ساحر فقه 

 .؟رسد ي نداشته باشد به اين درجه شهرت ميتل و حقيقصچيزي كه اپس چگونه 
(بيش نيست يا بنا براين نفي سحر و انكار حقيقت آن جهل و ناداني

27F

1(. 
ده اند كه سحر وجود داشته و داراي ياهل سنت بر اين عق گويد: مي /ـ قرطبي2

كه  شافعي عموم معتزله و أبو إسحاق إسترا بادي از اصحاببجز باشد. و  حقيقت مي
پردازي و توهم خيال سحر نوعي گويد:   و مي كه سحر حقيت نداردبر اينكه عقيده دارند 

در داستان  :گويند بيند. آنها مي مي يشرا در غير صورت اصلاست كه انسان چيزي 
يعني در خيال او چنين بود كه » يخيل اليه«و ساحران فرعون آمده است كه  موسي

+ فرموده است: اهللاكنند و همچنين  آنها حركت مي    _   :األعراف]

شود كه سحر در واقع، حقيقت  رو معلوم مي. از اين»يعني مردم را چشم بند كردند« .]116
 شد. دهد بلكه در انظار مردم چنين معلوم مي چيزي را تغيير نمي

كنيم كه تخييل و غيره  ست. زيرا ما نيز انكار نميا ئيگويد: اين استدالل بيجا قرطبي مي
اشيا  در ،ثابت شده كه سحر نقالًهم و  عقالً هم باشند ولي موارد زيادي از اقسام سحر مي

دادند. پس اگر  آمده كه سحر را تعليم مي. از جمله در آيه قرآن گذاشته استحقيقتا تأثير
 بود.تعليم چگونه قابل داشت،  حقيقت نمي

 + همچنين در داستان ساحران فرعون آمده است كه   _  :األعراف]

 »لقف«با تفاق مفسرين سبب نزول سورة . همچنين »مدندجادويي بزرگ آبا « :يعني. ]116
كرده بود چنانكه در بخاري و  صبخاطر سحري بود كه لبيد بن اعصم براي رسول اهللا

فردي از يهود به نام «گويد:  مي لمسلم و ديگر كتب حديث آمده است كه عايشه
 .»را سحر كرد صكردند، پيامبر يد بن اعصم صدا ميبزريق كه او را ل

                                           
 .)١٢/١٨٨شرح السنة ( -1
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باطل شد فرمود: مرا  شبعد از اينكه سحر صه است كه رسول اهللادر اين حديث آمد
 شود. فع علت و زوال بيماري حاصل ميدشفا داد. بديهي است كه شفاء با 

راتي بر جا  يپس روشن كه تأثير سحر فقط تخييلي و وهمي نيست بلكه حقيقتاً نيز تاث
 وجود دارد.، شو رسول خداگذارد. و در اين مورد اخباري قطعي از جانب  مي

گيرد بر همين  و انديشمندان و علماي اسالم كه اجماع امت بوسيله آنها صورت مي
سخن معتزله و ديگران  ،عقيده هستندكه سحر داراي حقيقت است، و در مقابل اين اجماع

 ندارد. يارزش
گويد: سحر از زمانهاي قبل در ميان مردم بوده ومردم در مورد آن  قرطبي مي

اند، و ما روايتي را نداريم كه در زمان صحابه و تابعين كسي اصل سحر  صحبتهايي كرده
(را انكار كرده باشد

28F

1(. 
باشد و  مري ثابت و مانند سائر اشياء داراي حقيقت مياسحر  گويد: مي /ـ مارزي3

كند چيزي كه بو سيلة سحر  گذارد. بر خالف گمان كسي كه فكر مي در مسحور اثر مي
 .ستبدور از حقيقت ا باطل و ،تيافتد خياال اتفاق مي

در قرآن سخن گفته است و  ،در مورد سحر اهللاباطل است بدليل اينكه  يواين گمان
 افكند.  گيرند و از اعمال كفر آميز است و در ميان زن و شوهر جدايي مي اينكه آنرا فرا مي

 .دآمده است كه چيزهائي دفن شده بو صهمچنين در مورد سحري كه در حق پيامبر
 كند كه حقيقتي داشته باشند. كه همة  در مورد اموري صدق پيدا مي

و فعل و  بيافريند عملي خارق العاده خدارسد كه  مينعقلي نيز بعيد به نظر از نظر و 
 بتوانند از آن استفاده كنند. )ساحرانگروهي از مردم (انفعاالتي صورت گيرد كه فقط 

                                           
 .)2/46تفسير القرطبي ( -1



 37   سحر از ديدگاه قرآن و سنت

 

لك و داروهاي بيماري زا و همچنين هاي مه هر كس به ابزارهاي كشنده و سم
داروهاي شفا بخش تامل كند در خواهد يافت كه عقالً ممكن است ساحر نيز داراي علم 

 باشد. يانداز هو سخن كشنده و يا تفرق
راجح همين است كه سحر را حقيقتي است. و جمهور قول  گويد: مي /ـ نووي4

داللت عقيده نيز بر همين  صسول اهللاگويد. و كتاب اهللا و سنت ر علماء نيز همين را مي
 دارند.
شخص مسحور   سحر داراي حقيقت است. بخشي از آن، گويد: مي /ـ ابن قدامه5

دارد و  د را از نزديكي با همسرش باز ميركند و نوعي، م كشد بخشي مريض مي را مي
 افكند. ميقسمتي ديگر ميان زن وشهر جدائي 

گيرد خيلي رايج و  قدرت همبستري را مي گويد: اين بخش از سحر كه از مرد مي
كند. و اين قبيل از اخبار  شناخته شده و به حد تواتر رسيده است كه كسي آنرا انكار نمي

 ا را دروغ پنداشتن كار دشواري است.هآن ةساحران بحدي زياد است كه هم
گويد: سحر عبارت است از تعويذ و گره  در  (الكافي) مي /ـ ابو محمد مقدسي6

كشد و يا  گذارد و در نتيجه يا شخص را مي يي و دم هايي كه در قلب و جسم اثر ميها
 افكند. كند و يا ميان زن و شوهر جدائي مي بيمار مي

 + فرمايد: ميخداوند،                      _ و همچنين  

   + فرمايد: مي       _ زنند در  ساحراني كه گره ميشرّ از «: يعني

 . »كنند سحرشان و در گره ها دم مي
(داد به پناه خواستن از آن دستور نمي خدا ،و اگر سحر داراي حقيقت نبود

29F

1(. 

  + فرمايد: كه ميخدا گويد: اين قول  در بدائع الفوائد مي /ـ عالمه ابن قيم7  

     _. 

                                           
 .)314( نقال عن فتح ايد -1
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(به تأثير سحر و حقيقت آن داللت دارند ،كه قبالً گذشت لو حديث عائشه
30F

1(. 
با هم  ،انواع آن وحقيقت سحر  علماء در مورد :گويد مي /ـ أبوالعز الحنفي8

 ، بدوننمودنشكه سحر در مرگ مسحور و بيماراختالف نظر دارند و اكثر بر اين باورند 
(مؤثرتر است كندباينكه ظاهراً چيزي به اواصابت 

31F

2(. 

                                           
 .) تعليق األرناووط٣١٥( عن هامش فتح ايد :نقال -1
 .)٥٠٥( ةالطحاوي ةشرح العقيد -2



 
 

 :فصل سوم
 اقسام سحر

 اقسام سحر نزد رازي
 باشد: ي هشت قسم مياگويد: سحر دار اهللا رازي مي أبو عبد

 سحر سيارات هفتگانه اول:
كنند. و آنها را مدبر عالم و عامل خير  كه سيارات هفتگانه را عبادت ميكساني سحر  

 را نزد آنان فرستاد. ابراهيم خدا،دانند. اينها در واقع كساني هستند، كه  ميو شر 

 قوي هايدوم: سحر اصحاب تلقين و نفس
است، كه براي انسان  يوهم و تلقين داراي تأثيرآنها بدينصورت است كه، استدالل 

وي اگر آن تنة درخت بر ردر حالي كه باال برود سازد كه بر تنة درخت خرما  ممكن مي
 تواند بر روي آن برود. نهر نصب شده باشد، در حالت عادي نمي

صرع است به اشياء خيلي درخشان يا  هرمز سرخ هر كسي كه چهربه چيزهاي ق
شخصي كه دچار خون دماغ كه نبايد   ينكه، پزشكان اتفاق نظر دارند،اشيائي كه مثل ا

شود، نبايد  گيجه مي دچار سرشود نبايد به چيزهاي قرمز، خيره شود و همچنين كسيكه  مي
 نگاه كند. هبه چيزهاي پر زرق و برق و چرخند

 مطيع تلقين و اوهام است. اين منع بدليل آنست كه، طبيعت و سر شت آدمي

 سوم: كمك خواستن از ارواح زميني
 باشند. اند و يا كافر كه نوع دوم همان شياطين مي كه آنان يا مسلمانيعني از جنها 

دانند كه رسيدن به  زمينه مياين صاحبان اين حرفه و افراد با تجربه در  گويد: سپس مي
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شود، كه  ي حاصل ميدجنها و دوست شدن با آنان كاري است ساده كه با اندك دم و دو
 نامند. آنرا عمل تسخير مي

 چهارم: تخيالت و چشم بندي و شعبه بازي
مثالً به چيزي خيره شود.  و آن بر اين اساس است كه گاهي چشم دچار خطا مي

 شود. گردد و به اطراف آن متوجه نمي مي
كند و آنان را كامالً  مگر نديده ايد كه شعبده باز ماهر، چگونه انظار مردم را جلب مي

دهد، كه ناظران  انجام ميي نمايد، آنگاه در يك چشم بهم زدن، كار ديگر متوجه كاري مي
زد و توجه  نمي حرف زياد كند. كه اگر  زده مي فكر آنرا هم نكرده بودند، و همه را شگفت

شدند و  دزديد، يقيناً آنان متوجه كارش مي ناظران بوسيلة سخنان و حركات خويش نمي
 گشتند. زده  نمي شگفت

 پنجم: استعانت و كمك گرفتن از خواص ادويه جات غذايي و روغني
اشياء خاصيت كه ور همانط  توان انكار كرد، كه خاصيت و تأثير اين اشياء را نمي 

 باشد. مغناطيسي غير قابل انكار مي

 ايجاب رعب و تعلق خاطر ششم:
جنها را تسخير نموده و پيرو  كند كه بوسيلة اسم اعظم اهللا مثالً ساحر وانمود مي

است. آنگاه انسان ضعيف النفس با شنيدن اين ادعاي ساحر، مرعوب  هخويش كرد
شود و براي  ند. كه در نتيجه حواس او ضعيف ميك شود و بدو تعلق قلبي پيدا مي مي

 سازد كه با او هر گونه كه بخواهد رفتار نمايد. مي   ساحر ممكن 
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گويد: رازي، بسياري از اينگونه موارد را بخاطر دقت و لطافت آنها، از  ابن كثير مي
ه شود ك ته است. زيرا سحر در لغت به هر چيز لطيف و دقيق اطالق مينساقسام سحر دا

(ن نيز مخفي و پوشيده باشدآمأخذ 
32F

1(. 

 تقسيم راغب
 گويد: سحر يعني:  راغب مي

يعني در چه  »سحر الصيب «گويند  ـ عملي كه دقيق و با لطافت باشد. چنانكه مي1
كنند،  تمايل پيدا كرد و او را شيفته ساخت. يا اينكه شعرا، چشم را به سحر توصيف مي

 كند. بخود جلب ميتي دارد كه نظرها را ييعني جذاب 
 فرمايد: مي آنچه خداوند،و از همين قبيل است  آميز گويند طبيعت سحر يا اينكه مي

+      _ ايم بلكه ما جادو شده« .]15حجر: [ال« . 

بعضي سخنها « »ن من البيان لِسحراإ«فرمايد:  كه مي صو همچنين حديث پيامبر
 .»گذارد ثير ميگونه تأ سحر
ـ سحري كه محض فريب و تخيل است و عاري از حقيقت است مانند آنچه كه 2

 دهد. شعبده باز انجام مي
گيرد. و به همين  ـ آنچه به كمك شياطين و پس از تقرب و رفاقت با آنان انجام مي3

+ فرمايد: آنجا كه مي كند، اشاره مي خدانوع سحر،            

 _  :بلكه شياطين كفر ورزيدند وقتي كه مردم را   سليمان كفر نكرد،«. ]۱۰۲[البقرة

 .»سحر آموزش دادند
شوند و بگمان ساحران روحانيت آنان  ـ سحري كه در آن ستاره ها، خوانده مي4

(گردد ار ميضاح
33F

2(. 

                                           
 .)1/147تفسير ابن كثير ( -1
 .)10/222فتح الباري (  -2
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 پيرامون انواع سحر يتوضيح و تحقيق
يابيم كه  اند در مي يمي كه رازي و راغب و ديگر علماء براي انواع سحر داشتهاز تقس

اند. زيرا آنان  آنان برخي از اموري را كه در واقع از انواع سحر نيستند در آن داخل نموده
گول معني لغوي كلمة سحر را خورده اند. و هر آنچيزي را كه بمعني لطافت باشد و 

كرده اند. حاالنكه هيچ يك از آنان در اينجا مقصود  سببش مخفي باشد در آن شامل
نيست بلكه فقط آن نوع سحري مقصود است كه در آن، ساحر به كمك جن و شياطين، 

 زند. دست به عمل سحر مي
وجود دارد. «  روحانيت ستارگان «الزم بذكر است در ميان ساحران چيزي به نام 

واقعيت اينست كه ستارگان مخلوقات  چنانكه رازي و راغب به آن اشاره نمودند ولي
 د.نگذار باشند، و هيچگونه روحانيت و تأثيري بر كسي بجا نمي مي  خدا،

و يا آنها  يديده ايم كه ساحر، با خواندن ستارگان بوسيلة نامها ما، :شايد كسي بگويد
 شود. رموز مخصوص، موفق به انجام سحر مي

جام سحر توسط همان جِنات و شياطين كه اگر چنين است پس در واقع ان :بايد گفت
است ولي انجام گرفتن آن توسط صدا زدن ستارگان بخاطر گمراهي آنان است. چنانكه 

   كردند آنگاه جنها و شياطين به او پاسخ بت پرستان قديم، بتها و سنگهاي خود را صدا مي
و اينگونه دهد.  كرد كه بت صدايش را شنيده و پاسخ مي بيچاره گمان مي  دادند، مي

 هاي گمراه نمودن زياد است. راه 



 
 

 فصل چهارم:
 كند؟ ار ميضچگونه ساحر جن را اح

 توافق بين ساحر و شيطان
گذارند، بر اينكه ساحر برخي امور شركي يا كفر  غالباً شيطان و ساحر با هم قرار مي

  انجام صريح را مخفيانه يا آشكار انجام دهد، آنگاه شيطان و جن، براي او نيز خدمتي
 آيند. ميدهند يا در تسخير او در  مي

بندد، آنگاه او يكي از زير دستان  پيمان مي هامعموالً ساحر با يكي از سر كرده هاي جن
گذارد تا از او پيروي نمايد و او را در جريان برخي  نادان خود را در اختيار ساحر مي

دو نفر را با هم دوست بگرداند يا رويداد ها بگذارد يا در ميان دو نفر جدايي بيندازد يا 
و ديگر اموري كه بعدا به تفصيل در مورد آنها  از داردشوهر را از نزديكي با همسرش ب

 سخن خواهيم گفت.
دهد، و احياناً  بوسيلة جن هر عمل شري را كه بخواهد انجام مي ، بدينصورت ساحر
كند كه او يا  جنها مي سر پيچي كند، ساحر شكايت او را با بزرگ واگر جن از اطاعت 
 كند. مي شنمايد يا تعويض اين جن را تنبيه مي

بخاطر همين تسليم اجباري است كه گاهي جن، به خود ساحر و فرزندانش نيز 
 بي خوابي، ترس و اضطراب در خواب و ... سر درد،  رساند از قبيل، زيانهائي مي

هايشان را در رحم مادر از  زيرا جن بچه  شوند، حتي بسياري از ساحران بچه دار نمي
ه دار شدن دست از ساحري بر برد. چنانكه برخي از ساحران فقط بخاطر بچ بين مي

 اند. داشته
كردم. وقتي بر او قرآن  آورم كه زن بيماري را كه سحر شده بود، معالجه مي بياد مي

ترسم  يتوانم او را بگذارم. گفتم چرا؟ گفت م خواندم، جن به سخن در آمد و گفت نمي



 شمشير بران بر گردن ساحران اشرار  44

 

از اينجا نقل مكان كن و به جايي برو كه ساحر تو را  :. گفتمبرساندكه ساحر مرا به قتل 
 نبيند. گفت: جنهاي ديگري را به دنبالم خواهد فرستاد. 

دهم كه با  يم ميلگفتم: اگر مسلمان شوي و توبه كني، من آياتي از قرآن را به تو تع
 اشي. در امان ب ،خواندن آن از شر جنهاي كافر

شوم.  شوم و بر دين نصرانيت خواهم ماند و بيرون نمي گفت: خير من مسلمان نمي
 سوزانم. خوانم و تو را مي آياتي از قرآن را بر تو مي اهللا وكمك گفتم: من اكنون به اميد

شوم.  آنگاه او را به شدت كتك زدم. شروع كرد به گريه كردن و گفت: بيرون مي
 رون شد و براي هميشه رفت.شوم. آنگاه بي بيرون مي

شوند.  كند، جنها نيز بيشتر و بهتر مطيع او مي تهر چند ساحر بيشتر كفر و خباث  ،طبعاً
 ي خواهند داشت.اشنو آنها نيز كمتر از او حرف و اگر عكس قضيه باشد،

 كند؟  چگونه ساحر جن را احضار مي
ر و شرك خالي نيست. در ي زيادي وجود دارد كه هيچكدام از كفها راهبراي اين امر 

اينجا بنده به ذكر هشت نوع از آنها خواهم  پرداخت و اشاره اي به نوع شرك و كفر هر 
(سحر)  ييك نيز خواهم داشت. تا براي خوانندگان، فرق بين عالج قرآني و عالج شيطان

الم اهللا بينند، ساحر در ابتدا آياتي از ك آشكار گردد. زيرا برخي از مسلمانان ساده وقتي مي
نمايد در حالي كه چنين نيست  كنند كه او با قرآن عالج مي آورد، فكر مي مجيد بر زبان مي

 آورد. و ساحر آيات را فقط براي فريب دادن آنها بر زيان مي

 روش نخست: سوگند ياد كردن
گذارد  افروزد و روي آن نوعي بخور مي شود و آتشي مي ساحر وارد اتاقي تاريك مي 

هر جدائي بيندازد يا ايجاد دشمني و امثال آن ويل كه اگر بخواهد ميان زن و شبدين تفص
مرد    گذارد و اگر بخواهد، محبت ايجاد كند، مواد بدبو و تندي روي آتش مي  بكند،
 گذارد. مواد خوشبو كننده اي روي آتش مي  را باز كند و سحري را باطل نمايد، اي بسته 
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       آميز   كند، جنها را سوگند شرك اي مخصوص ميآنگاه شروع به خواندن طلسمه
كند. اينها همه در حالي  شود و آنها را تعظيم مي دهد، و خود به بزرگان جن متوسل مي مي

 .ردپاك بر تن دا و نا ثاست كه خودش نيز احتالم و ناپاك است و يا لباس ملو
يا صدايي    ييز ديگرشود، بصورت سگ يا مار يا چ ي ظاهر ميهآنگاه در جلوي او شب

 كند. شنود و خواستة خود را مطرح مي مي
 كهافتد بلكه ساحر پيراهن يا چند تار موي كسي را  قات نمياگاهي هيچ يك از اين اتف

د و به جني كه در مد دارد و سحر خود را بر آن مي خواهد برايش سحر بكند، بر مي مي
 وش فوق براي ما آشكار گرديد كه:از ر كند. تسخير اوست دستورات الزم را صادر مي

 پسندند. ـ جنها جاهاي تاريك را بهتر مي1
 شود. بر آن گرفته نشده است تغذيه مي ـ جن از بوي بخوري كه اسم اهللا2
 و كمك خواستن از آنها. ـ سوگند خوردن به غير اهللا3
 ـ جن و شياطين نجاست و نا پاكي را دوست دارند.4

 روش دوم: ذبح كردن
پرنده  يا حيوان يا مرغ و كبوتري را با أوصاف معيني حسب خواسته جن ساحر 
كند زيرا جنها رنگ سياه را از سائر رنگها  و غالباً رنگ سياه را انتخاب مينمايد  حاضر  مي

(بيشتر دوست دارند
34F

كند. و احياناً مقداري از خون  ذبح مي  اهللاو آنرا بدون ذكر نام  .)1
الند سپس حيوان مذبوح را به خرابه يا چاه يا خانة متروكه اي كه م جسم بيمار مي هآنرا ب

 اندازد. مي  باشند، غالباً جاي سكونت جنها مي
خواند و مقصود خود را از جن   گردد و طلسم و افسون مي و ساحر به خانه اش بر مي

 طلبد. مي
 در اين روش دو نوع شرك وجود دارد:، توضيح در مورد اين روش

                                           
 .)١٠٤انظر وقاية اإلنسان ( .صحيح مسلم مرفوعاً (الكلب األسود شيطان) ولقد اعترف يل بعض اجلن بذلك -1
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  اتفاق علماء سلف و خلف حرام بلكه نوعي شركبه دن براي جن و اين : ذبح كراول
غير اهللا شرك است و جايز نيست كه از گوشت چنين حيواني براي باشد، زيرا ذبح  مي

خورده شود. تا چه رسد كه كسي مرتكب چنين عملي بشود. ولي متأسفانه در هر زمان و 
شوند. از يحي بن يحي نقل  مي ياعمالمكان هستند انسانهاي بد طينتي كه مرتكب چنين 

اي را كشف كردند و خواستند آبش را  چشمه  بعضي از خلفا، :است كه وهب گفته است
جاري سازند آنگاه براي جنها حيوان ذبح نمودند تا آب چشمه را خراب نكنند و گوشتها 

زي را كه تقسيم كردند وقتي اين خبر به ابن شهاب زهري رسيد گفت: او چيمردم را ميان 
ن حالل نبوده داده است سپس آبرايش جايز نبوده ذبح كرده و به مردم خو راكي را كه 

 .»از ذبح كردن براي جنها منع كرده است صرسول اهللا«فرمود: 
 صروايت است كه رسول اهللا همچنين در صحيح مسلم از علي بن ابي طالب

 فرمود:
 .»ذبح كند سي باد كه به نام غير اهللالعنت خدا بر ك« » لعن اهللا من ذبح لغري اهللا«

خواند، مملو از كلمات شرك آميز  اُوراد و طلسمهائي كه براي احضار جن مي ثانياً:
(چنانكه شيخ اإلسالم ابن تيميه در كتابهاي خود آورده است :اند

35F

1(. 

 روش سوم: سفليه
گروهي از  مشهور است. در  اين روش«  يهلسف «روش به و اين طريقه ميان ساحران 

گيرند و او سر پرستي آنها را بعهده خواهد  جنها و شياطين در خدمت ساحر قرار مي
 داشت.

صورت كامل اين روش چنين است كه ساحر قرآن مجيد را بصورت كفش در 
آميز خود  رود و در آنجا طلسمهاي كفر پوشد و با آن داخل بيت الخالء مي آورد و مي مي

                                           
 .اإلبانة يف عموم الرسالة) راجع مثالً رسالة ( -1



 47  نمايد چگونه ساحر جن را احضار مي

 

شود، در حالي كه گروهي از جن و شياطين گوش به  بيرون مي خواند. و از آنجا مي  را 
 شوند. فرمان وي مي

  گردد. شود و سر كردة شياطين مي بدينصورت دچار خسارت و كفري سنگين مي
 ».لعنت خدا بر او باد«

و از ديگر شرايط در اين نوع سحر اينست كه ساحر مجموعه اي از گناهان كبيره را 
لواطت، بدگويي و طعنه در دين و غيره، تا شيطان   زنا با محارم،شود از قبيل  مرتكب مي

 كامالً از او راضي بشود.

 روش چهارم: نجاست
هاي قرآن كريم را با خون حيض يا ديگر  در اين روش ساحر ملعون سوره اي از سوره

گرداند و  خواند و جن را حاضر مي نويسد سپس طلسمهايي شركي را مي نجاست مي
مرتكب كفر آشكاري  گذارد. بديهي است كه با اين روش، را با او در ميان ميخواستة خود 

زيرا توهين نمودن به آيه اي از قرآن كريم، كفر است تا چه رسد به سوره اي از شود  مي
 آن.

خداوند قلبهاي ما را بر ايمان، ثابت و استوار بدار و ما را با بهترين بندگانت محشور 
 بگردان.

 ون نمودن آياتروش پنجم: واژگ
سپس   نويسد، ساحر سوره اي از سوره هاي قرآن كريم را بر عكس مي  در اين روش،

اين روش نيز قطعاً   دهد، كند و به او دستوراتي مي خواند و جن را احضار مي شركي را مي
 حرام است.
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 روش ششم: كمك گرفتن از ستارگان
ن نامگذاري كرده اند زيرا براي يعني كمين كرد» رصد « و اين روش را  ستاره پرستي:

ي سحري، روبروي آن ئكند سپس با خواندن طلسمها كمين مي ،طلوع ستاره اي معين
قواي معنوي ستاره را تسخير   كند، دهد كه گمان مي و از خود حركاتي انجام مي  ايستد، مي
 اين نوعي پرستش و تعظيم ستاره است كه شايد خود ساحر ،نمايد. ولي در واقع مي

شود، بيچاره  خيزند و در كارش موفق مي متوجه آن نباشد. آنگاه شياطين به كمك او بر مي
كند كه ستاره با او همكاري نموده است غافل از اينكه شيطان بخاطر گمراه  فكر مي

 كردنش به كمك او برخواسته است.
لوع مانند كه فقط در سال يكمرتبه ط ها منتظر برخي از ستارگان مي بعضي    حتي

 كنند. مي  

 روش هفتم: كف زدن
كودكي را كه هنوز بالغ نشده و مشروط به اينكه وضو نداشته  ،در اين روش، ساحر

 كند:  آورد و بر كف دست او چنين خط مربعي ترسيم مي باشد مي
نويسد، سپس در  باشد مي هايي كه شامل شرك مي مهر، طلسمو در چهار طرف آن  

و يا روغن وجوهر آبي قرار   ل آبي رنگي،دك روغن و گُوسط آن مربع در كف دست كو
 نويسد. مي  گانه بر كاغذي مستطيل شكل، دهد. آنگاه طلسم ديگري با حروف جدا مي

گذارد  اندازد و باالي آن كالهي مي سپس اين كاغذ را مانند چتري بر چهره كودك مي
و كودك را   اندازد، يتا برگ كاغذ ثابت بماند آنگاه پارچه اي سنگين بر سر كودك م

كند، كودك  وراد كفري مياو خود شروع به خواندن   كند به كف خويش بنگرد، موظف مي
بيند. ساحر از  درخشد و چيزهائي را در آن مي كند، نوري بر كف دستش مي احساس مي

او  : بهگويد مي   بينم. ساحر گويد: چهرة مردي را مي بيني؟ كود ك مي پرسد چه مي او مي
 چنين و چنان بكند. :وبگ
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 روش هشتم: نشان و اثر شخص
عمامه يا پيراهن يا هر چيزي يا دستمال  ،ساحر، بعضي از آثار مريض،و در اين روش 

زند سپس  ره ميطلبد سپس گوشة اين دستمال را گ كه بوي عرق مريض را داشته باشد مي
و سوره   گيرد، محكم مي راگيرد و آن به اندازة چهار انگشت از اين دستمال را اندازه مي

و  راداو آنكند، سپس بر  خواند و صدايش را بلند مي تكاثر يا سوره كوچك ديگري مي
آنگاه جنها را  كند، خواند و با خواندن آن صدايش را آهسته مي ي شركي را ميئطلسمها
گويد: اگر علت بيماري اين شخص جن زدگي است، اين پارچه را  زند و مي صدا مي
يد و اگر نياز به ئنما تربنمائيد و اگر به علت چشم زخم، بيمار است، آنرا دراز كوچكتر

 پارچه را به حال خود بگذاريد.   دارد، يمداواي پزشك
 كند. آنگاه بار ديگر، آن پارچه را اندازه گيري نموده و نتيجه را به بيمار منعكس مي

 در اين روش:
قرآن، معالجه   با را كند كه او وانمود مياندازد و چنين  ـ بيمار را در مغالطه مي1

 خواند. كند در حالي كه مخفيانه اوراد و طلسمهاي خود را مي مي
 كه نوعي شرك با خداوند است.وجود داردـ استعانت و كمك خواستن از جنها 2
 :چه معلوم كه بيماري واقعي را نگفته  ـ از آنجا كه جنها به دروغگويي معروف اند،3

كه ساحر، بيماري ما  :اند بسياري از بيماران گفته  چنانكه  ديگري وانمود كنند. بلكه بيماري
 چيزي ديگر بوده است.ما ايم كه بيماري  را چيزي ديگر عنوان كرده و بعداً متوجه شده

 هائي براي شناسائي ساحران نشانه
 است: هر گاه يكي از اين عاليم را در فردي، مشاهده نمودي، يقين بدان كه او ساحر

 ام و نام مادرش را.ن  ـ پرسيدن از بيمار،1
 روسري و زير پيراهن و ...  كاله،  ـ گرفتن آثاري از بيمار از قبيل: لباس،2
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ـ طلب كردن حيواني مخصوص، براي ذبح نمودن و خون آلود كردن قسمتي از بدن 3
 ها. اي از خرابه اني مذبوح، در خرابهبيمار و يا انداختن حيو

 ها. طلسمـ نوشتن 4
 مفهوم.ـ خواندن اوراد و دعاهاي نا5
ـ كشيدن چادري روي بيمار كه داراي اشكال مربعي است كه در آنها حروف الفبا و 6

 اعداد نوشته شده است.
 براي مدتي. ،ـ ممنوع ساختن بيمار از مالقات با مردم و از آفتاب7
 ـ ممنوع ساختن بيمار از استفادة آب براي مدتي.8
 براي دفن كردن.  زهائي به بيمار،ـ دادن چي9

 دود كردن.و ـ دادن كاغذهائي جهت سوزاندن 10
 مفهوم.ـ زمزمه كردن سخنان نا11
 ـ خبر داشتن از نام و نامهاي محل سكونت بيمار و از بيماريش.12
نوشتن حروف جداگانه، در ظرفي سفالين و دستور دادن به بيمار كه آنرا بشويد و  ـ 13
 بنوشد.

ن كه پس از اينكه ساحر را شناسائي نمودي از آن بگريزي اماست اي مسلمپس بر ش
نشوي  صرسول اهللارفتن نزد او براي معالجه پرهيز نمائي تا مشمول اين فرمايش از و 

 .)36F1(»صمحمد علَىقَد كَفَر بِما أُنزِلَ كَاهنا فَصدقَه بِما يقُولُ فَ تىمن أَ« كه فرمود:
كفر  صگويد، تصديق نمايد، به محمد ه نزد كاهني برود و او را در آنچه ميكسي ك«

 .»ورزيده است

                                           
 .حديث حسن بشواهده ووه ررواه البزا -1



 
 

 فصل پنجم:
 سحر و ساحر در اسالم حكم

كند و كسي غير از او تا  عمل مي شفرمايد: ساحري كه بر سحر مي /امام مالك -1
 كتابشدر مورد وي در  ه است مانند كسي است كه اهللادبحال آن سحر را انجام ندا

 + فرمايد: مي                    _  :و قطعاً «. ]۱۰۲[البقرة

اي در آخرت نخواهد دانستند كه هر كس، خريدار چنين متاعي باشد، هيچ بهرهمي
مل است كه اگر خودش شخصاً براين سحر ع يساحرچنين أي من درمورد ر. »داشت

(كرده بايد كشته شود
37F

1(. 
عمر و عثمان بن عفان، رأي فرمايد: حد ساحر قتل است، و اين  مي /ـ ابن قدامه2
قيس بن سعد و عمر بن   و جندب بن كعبو جندب بن عبد اهللا  و  حفصةعمرو ابن 
(است العزيز و همچنين نظرية ابو حنيفه و مالكعبد

38F

2(. 
م ساحر مسلمان و ذمي (كافري كه گويد: فقهاء در مورد حك مي /ـ قرطبي3

با   گويد: وقتي مسلماني كند) اختالف كرده اند، امام مالك مي اسالم زندگي مي سرزميندر
داده شود، بايد قتل گردد و  آميز، سحر كرد، بدون اينكه به او مهلت توبه كلماتي كفر

يا خير. چنين  اشدبشود، زيرا معلوم نيست كه قلباً توبه كرده  اش نيز پذيرفته نمي توبه
خداوند   شود و جزايش قتل است. چنانكه در اين آيه، شخصي مرتد و كافر محسوب مي

+ سحر را كفر ناميده است:                       _ ]ةبقرال: 

كافر پس  ،د: ما سبب آزمايش هستمگوي دهند مگر اينگه مي و به كسي تعليم نمي« .]١٠٢

                                           
 .)628الموطأ ( -1
 .)10/115المغني ( -2
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(همين است نظر امام احمد و ابو ثور و اسحاق و شافعي .»مشو
39F

 .)40F2(و ابوحنيفه) 1
گويد: اگر ساحر خود اعتراف نمود و يا بوسيلة گواهان معلوم شد  مي /ـ ابن منذر4

شود. و اما اگر  كه با كلمات كفر آميز، مرتكب عمل سحر شده است، قتلش واجب مي
 .بشودكفر آميز نبود، نبايد قتل  ،شاتكلم

شد، از او قصاص گرفته نشود.  اتفاقي افتاد كه موجب قصاص مي و اگر براي مسحور، 
 . بپردازدديه   شد، و اگر طوري بود كه در آن ديه الزم مي

كنند از اين قول خداوند  گويد: كساني كه ساحر را تكفير مي مي /ـ حافظ ابن كثير5

+يند: نما استدالل مي                            

_  :چنانكه از احمد بن حنبل و گروهي از سلف روايت شده است. .]١٠٣[البقرة 

نكه شود ولي بعنوان حد، بايد گردنش زده شود. چنا ساحر كافر نمي :برخي گفته اند
از بجله بن عبدة روايت  ،امام شافعي و احمد از سفيان بن عيينه و او از عمرو بن دينار

نامه اي نوشت و در آن به قتل ساحران دستور داد و ما  كرده است كه عمر بن خطاب
 ساحر را به قتل رسانديم.  پس از اين دستور،

كنيز خود داد كه او  ، ثابت است كه دستور به قتل لهمچنين از ام المؤمنين حفصه
 را سحر كرده بود.

مورد قتل در  فتواي سه نفر از اصحاب ،گويد: با سند صحيح مي /امام احمد
(ساحر نقل شده است

41F

3(. 

                                           
بخـاطر   سـاحر  از امام شافعي اين است كه ايشان باين نظر اند كـه است، اما مشهور  قرطبي چنين گفته -1

مگر اينكه اعتراف كند كه بوسيلة سحرش كسي را بقتل رسانيده است كـه در   شود يكشته نم سحرش
 اند.  نقل كرده اين را از ايشان چنانچه ابن المنذر و ديگران .بايد كشته شود قصاصا آنصورت، او

 ).2/48تفسير القرطبي ( -2
  ).1/144تفسير ابن كثير ( -3
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 گويد: ساحر زنديق است. و مي /امام مالك  گويد: مي /ـ حافظ ابن حجر6
 د نيز همين است.و اگر ثابت شد بايد بقتل برسد و رأي احم شد اش پذيرفته نخواهد توبه 

شود مگر اينكه اعتراف كند كه بوسيلة سحرش  گويد: ساحر كشته نمي مي /و شافعي
(كسي را بقتل رسانيده است كه در آنصورت، او بايد كشته شود

42F

1(. 
  كه جمهور علماء، گشت خالصه اينكه با توضيحاتي كه بيان شد، براي ما آشكار 

مگر   شود، گويد: ساحر كشته نمي كه مي /باشند بجز شافعي معتقد به قتل ساحر مي
 شود. اينكه بوسيله سحرش كسي را كشته باشد، آنگاه بعنوان قصاص كشته مي

 حكم ساحر أهل كتاب
شود،  گويد: در روشني احاديث و اخبار، ساحر اهل كتاب كشته مي مي /حنيفه أبو

ساحر ذمي، مانند گردد. پس قتل  زيرا سحر جنايتي است كه بوسيله آن انساني نابود مي
 .واجب است و داند كه خود را مسلمان مياست ساحري 

شود مگر زماني كه بوسيله سحرش  گويد: ساحر اهل كتاب كشته نمي مي /امام مالك
گويد: اگر بوسيله سحرش به  كسي را بقتل برساند در اينصورت كشته شود. همچنين مي

بوده، پس  انه بين او و مسلمانمسلماني ضرر وارد كرد، اين خود شكستن عهدي است ك
لبيد بن اعصم را قتل  صو بايد كشته شود. و اينكه  آنحضرتباشد  ميواجب القتل 

 گرفت. ، بخاطر خود انتقام نمي صكه رسول اهللا بخاطر اين بودنكرد، 
و شايد اين خطر نيز وجود داشت كه بين ديگر مسلمانان و آن دسته از انصار كه هم 

 ر گيري رخ دهد.بودند، د  شپيمان
شود مگر زماني كه بوسيله سحرش  گويد: ساحر اهل كتاب كشته نمي مي /شافعي
(بقتل برساندكسي را 

43F

2(. 

                                           
 ).10/236فتح الباري ( -1
 .)10/236فتح الباري ( -2
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 شود مگر اينكه بوسيله سحرش گويد: اما ساحر اهل كتاب كشته نمي مي /ابن قدامه
 صروايت شده كه لبيد بن اعصم آنحضرت صرا بقتل برساند، زيرا از رسول اهللا كسي
 بقتل نرسانيد. ،حر كرده بودرا س

شود،  كشته نمي بزرگتر نيست، پس وقتي كه مشرك،خدا ثانياً: گناه سحر از شرك به 
 شود. چگونه ساحر، كشته مي

افزايد كه اخبار و احاديثي كه در مورد قتل ساحر روايت شده اند، مصداق  ايشان مي
، و ساحر اهل كتاب، از شود آنها ساحر مسلمان است، زيرا او بوسيله سحرش كافر مي

 قبل كافر است.

 با سحر جايز است؟ آيا باطل كردن سحر
از هم خوابي و گويد: به سعيد بن مسيب گفتم: مردي جادو شده است  مي ـ قتاده1

 .با همسرش بسته شده، آيا سحرش باطل كرده شود؟
   ل سحر)دست به اين كار (ابطا گفت: باطل كردن سحر، اشكالي ندارد، زيرا كساني كه

(ارادة اصالح دارند، و چيزي كه  براي مسلمان مفيد باشد، ممنوعيتي ندارد زنند مي
44F

1(. 
(گويد مي /ـ قرطبي2

45F

: در اين مورد كه آيا شخص مسحور، براي باطل نمودن )2
 سحرش نزد ساحر برود يا خير؟ علماء در اين مورد اختالف نظر دارند.

گويد: باطل  مزني نيز همين است. شعبي مي سعيد بن مسيب آنرا جايز دانسته، و رأي
 داند. و حسن بصري اين كار را ناجايز مي  اشكالي ندارد،بطرز معروف عربها كردن سحر 

رود  باشد كه بوسيله آن كسي كه گمان مي گفتم: ابطال سحر نوعي از عالج مي
 شود. سحرشده يا جن دارد معالجه مي

                                           
 فتح).  232/ 10( است معلق روايت كرده آن را بصورت بخاري -1
 ).2/49تفسير قرطبي ( -2
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كند اگر بوسيله آياتي از قرآن،  ا باطل ميگويد: شخصي كه سحر ر مي /ـ ابن قدامه3
شكال شرعي نباشد، ممنوعيتي ندارد، و اگر بوسيلة يا با اذكار و ... يا كلمه اي كه داراي ا

(كلماتي سحر آميز باشد، احمد بن حنبل در مورد آن سكوت اختيار كرده است
46F

1(. 
النشرة  «كه فرمود:  صگويد: هدف اين سخن رسول اهللا مي /ـ حافظ ابن حجر4

) اشاره به اصل اين كار است اما  ابطال سحر از عمل شيطان است . ( )47F2(»من عمل الشيطان
گويد: احتمال دارد كه ابطال  ميو  اگر كسي به نيت خير آنرا انجام دهد، اشكالي ندارد.

درست باشد. زيرا ابن حجر همين سخن،  مسحر بر دو نوع (خوب و بد) باشد. به نظر
 وع است:نشرة بر دو ن

 ابطال جايز كه بوسيلة قرآن و دعا ها و اذكار مشروع، سحر را باطل كنند. -1

ابطال حرام كه بوسيلة سحر باطل نمايند. كه در آن از شياطين كمك خواسته شود  -2
و شايد به همين نوع، در حديث فوق اشاره شده است. و چگونه اين نوع ابطال 

ن حديث از رفتن نزد ساحران و در چندي صجايز باشد در حالي كه رسول اهللا
هر كس آنان را تصديق نمايد به رسول «منجمان، منع ساخته و فرموده است: 

 .)48F3(»كفر ورزيده است صاهللا
 گويد: ابطال سحر از مسحور، بر دو نوع است: مي /ـ ابن قيم5
باشد و قول حسن  ـ باطل كردن سحر بوسيلة سحر كه قطعاً اين از عمل شيطان مي1

آيد. زيرا هم ابطال كننده و هم مسحور، به شيطان متوسل  همين نوع صادق مي بصري بر
 كند.  شوند كه در نتيجه، شيطان سحر را نابود مي مي

 معوذات و دعاهاي جايز، و اين نوع، اشكالي ندارد.ـ ابطال بوسيلة دم و 2

                                           
 .)10/114المغني ( -1
 ). 10/233اري (فتح الب .است فظ ابن حجر در فتح الباري اسناد آن را حسن گفته، حااحمد و ابوداود -2
 .)10/225فتح الباري ( -3
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 سحر، جايز است؟ رفتنآيا فرا گ

 + فرمايد: كه مي خداگويد: اين قول  مي /حافظ ابن حجر -1           

      _  :باشد. اين است كه ياد گرفتن سحر، كفر مي بهاشاره  .]١٠٢[البقرة 

يان اهل علم، مگويد: ياد گرفتن و ياد دادن سحر حرام است و در  مي /ابن قدامه -2
 در اين باره اختالفي وجود ندارد.

(يدگو اصحاب ما مي
49F

شود، فرق   ساحر با ياد گرفتن سحر و عمل بر آن كافر مي :)1
(كند كه او خود به مباح بودن سحر معتقد باشد يا خير نمي

50F

2(. 
گويد: به اتفاق محققان، علم سحر چيز زشت و ممنوعي  ابو عبد اهللا رازي مي -3

  + فرمايد: كه مي سخن كلي خداوند. واز هيچ علم و دانشي بد نيستنيست. زيرا 

                  _ ] :دانند و آنان كه  آيا آنان كه مي« .]9الزمر

نشود، فرق  هشود. و اگر سحر ياد گرفت علوم ميمنيز چنين   .»دانند، يكسان و برابرند؟ نمي
معجزه، چيزي خارق العاده و  شود. و علم به اينكه بدانيم كه حقا آن با معجزه دانسته نمي

توان معجزه را تشخيص داد، پس  ستن سحر مينو با دا است.واجب   خدا است بدستور
واجب نيز چيزي كه واجب بر آن متوقف است واجب است. يعني فرا گرفتن علم سحر 

(است
51F

3(. 
 رازي از چندين جهت اشكال وارد است. به سخنان گويد: مي /حافظ ابن كثير -4
. اگر معتقد نيست گويد دانش علم سحر،  زشت و ناجايز سخن وي كه ميـ اين 1

است كه عقالً بد نيست پس مخالفان او از معتزله اين را قبول ندارند، و اگر منظورش اين 

                                           
 .ظورش علماي مذهب حنبلي استمن -1
 .)10/106المغني ( -2
 .)1/145ابن كثير ( -3



 57  حكم سحر و ساحر در اسالم

 

  ﴿فرمايد:  است كه شرعاً زشت نيست، سخنش با آيه مخالف است كه مي         

            ﴾  :دانسته است. ياد گرفتن سحر را كار زشتيكه  .]١٠٢[البقرة 

عرافًا   تىمن أَ«فرموده است:  روايت شده كه صآنحضرتو در حديث صحيح از 

 برود غيب گويي و يعني كسي كه نزد منجم «. )«)52F1محمد لَىع أَو كَاهنا فَقَد كَفَر بِما أُنزِلَ
 .»نازل شده، كفر ورزيده است صستيكه به آنچه بر محمدبدر

گره زدن و فوت   «. »من عقَد عقْدةً ثُم نفَثَ فيها فَقَد سحر«و در سنن روايتي است كه: 
 .»كردن در آن، سحر است

ت و تمام محققان ياد گرفتن علم سحر، ممنوع نيس«گويد:  وقتي سخن ايشان كه مي
 .»اند قبر اين قول متف

قابل قبول نيست، زيرا آيه و احاديثي كه بيان شد داللت بر ممنوعيت آن دارند. و كجا 
 .است اتفاق محققان و اجماع آنان بر جايز بودن اين امر؟

  +فرمايد:  كه ميخداوند   مشمول اين سخنو اما اينكه ايشان علم سحر را  

                  _ ] :دانند و آنان كه  آيا آنان كه مي« .]9الزمر

داند، اشتباهي است آشكار زيرا در آيه از علم شرعي  مي  ».دانند، يكسان و برابرند؟ نمي
 علوم ديگر.از سخن به ميان آمده است نه 

داند در  موقوف ميسحر تعجب اينجاست كه ايشان شناخت معجزه را بر شناخت 
و ائمه و ديگر بزرگان دين بدون  صكه اصالً چنين نيست زيرا اصحاب پيامبر حالي

را فهميدند و تصديق نمودند. كه  صاينكه علم سحر را بلد باشند، معجز ات رسول اهللا
اي كه  ، قرآن بزرگترين معجزة ايشان بود. معجزه صاز ميان ساير معجزات آنحضرت

(نداشته و نداردرويا رويي با آن را  راي هرگز باطل يا 
53F

2(. 

                                           
 .»فصدقه مل يقبل له صالة أربعني يوماً« :نيد حسنة بلفظ (فصدقه) و رواه مسلم بلفظابأس ررواه األربعة و البزا -1
 .)145/ 1تفسير ابن كثير ( -2
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گويد: اما اگر سحر، از آن نوعي باشد كه در آن غير اهللا  ـ أبو حيان در بحر محيط مي5
 كفر است. ،به اتفاقآن، شوند،  ياد گرفتن  از قبيل ستارگان و شياطين تعظيم مي

همچنين اگر هدف از ياد گيري علم سحر، ريختن خون كسي و يا جدائي انداختن 
 باشد، نا جايز و حرام است. ميان زن و شوهر

 ،شد و اگر در علم سحر چيزي از موارد باال، وجود نداشت و فقط احتمال آن داده مي
 باز هم ياد گرفتن و عمل كردن به آن درست نيست.

 است. ييبنظر بنده (صاحب كتاب) اين سخن درست و زيبا

 فرق بين سحر و كرامت و معجزه
عجزه و كرامت اين است كه سحر توسط خود ي گفته است: فرق بين سحر و مزرما

 به صورت اتفاقيگيرد و كرامت چنين نيست بلكه  فرد و با گفتار و كردار صورت مي
(پيوندد. و فرق معجزه با كرامت اين است كه در معجزه مبارزه طلبي هست بوجود مي

54F

1(. 
وسيلة گويد: به اجماع اهل علم، سحر ب گويد: امام الحرمين مي حافظ ابن حجر مي
 گيرد. گيرد و لي كرامت بدست شخص فاسق صورت نمي انسان فاسق صورت مي

گويد: بايد ديد كه عمل خارق العاده توسط چه كسي  همچنين حافظ ابن حجر مي
گيرد اگر فردي است متمسك به دين و شريعت و از گناهان كبيره اجتناب   صورت مي

(است ورزد، عملش كرامت است و اگر نه، سحر و جادو مي
55F

2(. 

 تنبيه:
شناسد، اما عامل به شريعت  گاهي شخصي، ساحر نيست بلكه اصالً سحر را نمي

دهد با وجود آن  شوند انجام مي نيست و چه بسا كارهاي گناه كه سبب نابودي انسان مي

                                           
 .)10/223( باريفتح ال -1
 .)10/223( فتح الباري -2
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 انشود، و گاهي هم از اهل بدعت و قبر پرست به دست او كارهاي خارق العاده انجام مي
 زند. ميچنين اعمالي سر 

بايد گفت: كه شيطان براي فريب دادن مردم و تأييد بدعت آن شخص، چنين كرده 
 است.





 
 

 :فصل ششم
 ابطال سحر

 اول: سحر تفريق
 عالمات سحر تفريق. .1
 عالج سحر تفريق. .2
 هاي عملي سحر تفريق. نمونه .3
 جني كه اسمش شقوان است. .4
 گذارد. سحر را در بالش مي ،جن .5
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 آثار بر عكس سحر محبت. .2
 سحر حالل.  .3
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 باطل نمودن سحر
ز جهت تأثير آن بر مسحور و در إن شاءاهللا بزودي در اين فصل در مورد انواع سحر ا

 مورد عالج آن، از قرآن و سنت و ادعيه و أذكار بحث خواهيم كرد. 
شايد خواندن آيات مخصوص براي عالج نوعي مخصوص از سحر، در احاديث ثابت 

 شوند كه اهللا نشده باشد ولي از آنجا كه ساير عالجهاي قرآني مشمول اين آيه مي

 +: فرمايد مي                            

_ ]إن . »كنيم و قرآن را كه شفا و رحمتي براي مومنان است، نازل مي« .]82 سراء:اإل

 شاء اهللا اشكالي نخواهد داشت.
فاء در آيه ، شفاي معنوي است يعني قرآن از كه مراد از ش :برخي از علماء گفته اند
 دهد. شرك و فسق و گناه شفا مي

آنرا  لو برخي ديگر معتقد اند كه هر دو نوع شفاء مراد است. در حديثي كه عايشه
  ، زني را دمويبر ايشان وارد شد در حالي كه  صرسول اهللاروايت كرده آمده است كه 

(كتاب اهللا معالجه كن او را با«فرمود:  صآنحضرت خواند، مي
56F

1(«. 
او را با قرآن معالجه كن   «فرمود:  اًمطلق صهمانطور كه مالحظه نموديد، رسول اهللا

 بدون اينكه سوره اي معين بكند.
قرآن نه تنها عالج بيماريهاي معنوي و غير در شود كه  همچنين از حديث استنباط مي

توان  را نيز مي ااريهمكه ديگر بيبلوجود دارد  حسي مانند چشم زخم، جن زدگي و سحر 
 ن عالج نمود.آبا قر

                                           
 .است صحيح گفته )1931( ةالسلسلة الصحيحاين حديث را در  بانيلآ -1
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با گروهي «گويد:  مي ابو سعيد خدري ،در حديثي ديگر كه بخاري آنرا روايت كرده
در سفر بوديم براي استراحت در رودخانه اي از رود خانه هاي  صاز اصحاب پيامبر

 عرب فرود آمديم، و از اهل آن ناحيه غذا خواستيم، ندادند.
شما دم بلد هستيد.  :قضا، رئيس قبيله را ماري گزيد. آنها نزد ما آمدند و گفتنداز 

او دم بر ابوسعيد گفت: بلي من دم بلد هستم ولي بشرطيكه مزد مرا بدهيد. آنگاه رفتم و 
، فورا شفا يافت. آنگاه آنها تعدادي گوسفند به ما دادند. وقتي به مدينه بر گشتيم، خواندم

؟ گفتم: سوره بر او چه خوانديفرمود:  صگفتيم. آنحضرت صسول اهللاجريان را به ر
 .»اين كار مفيد!دانستي كه اين سوره براي  فرمود: از كجا مي را فاتحه

توان با هر  يك قاعده كلي ثابت شد و آن اينكه مي صبدينصورت با تأييد رسول اهللا
 خواند.ها و آيات قرآن دم  يك از سوره

، گفتند:  صم روايتي موجود است كه عده اي به رسول اهللاهمچنين در صحيح مسل
  چه چيز دم«فرمود:  صآنحضرت .خوانديم ما در زمان جاهليت دم مي صاي رسول اهللا

(تا اينكه شرك آميز نباشد، اشكالي ندارددم خواندن فرمود: خوانديد؟ سپس  مي
57F

1(«. 
و حتي دمهاي جاهلي قرآن و دعاهاي ماثوره خواندن پس بدينصورت روشن شد كه 

 بشرطيكه شرك آميز نباشد، اشكالي ندارد.

 اندازد) سحري كه ميان زن و شوهر جداي مي نوع اول: سحر تفريق (

 + فرمايد: مي اهللا                             

                            

                                     

                                    

                                           
 .)64( مسلم كتاب السالم -1
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               _ ]١٠٢ :ةبقرال[. 

(گروهي از احبار يهود) به آنچه شيطان صفتان درباره سلطنت سليمان،  و« ترجمه:
پنداشتند) و حال  گر مي و سليمان را جادو خواندند باور داشتند و از آن پيروي نمودند ( مي 

اند. به مردم  فتان كفر ورزيدهو بلكه شياطين ص آنكه سليمان هرگز كفر نورزيده است.
 آموزند. جادو و آنچه در بابل بر دو فرشته، هاروت و ماروت نازل گرديده بود مي

وسيلة آزمايش هستيم. كافر  گفتند: ما  ختند مگر اينكه مي آمو و به هيچ كس چيزي نمي
مرد و ) از ايشان چيزهائي آموختند كه با آن ميان  مردم سوء استفاده كرده و نشويد. (

توانند به كسي زيان برسانند  افكندند. و حال آنكه جادوي خود نمي همسرش جدائي مي
شان زيان  گرفتند كه براي مگر اينكه اجازه و خواست خدا باشد. و آن قسمتهائي را فرد مي

دانستند كه هر كس خريدار اينگونه متاع  داشت و سودي بحالشان نداشت. و بخوبي مي
آخرت نيز نخواهد داشت و چه زشت و ناپسند است آنچه خود را بدان باشد. بهره اي در 

 .»دانستند اند. اگر مي فروخته
إِنَّ إِبليس يضع عرشه علَي الْماِء ثُم « فرمود: صروايت است كه رسول اهللا و از جابر

نتف مهظَمزِلَةً أَعنم هنم ماهنفَأَد اهايرثُ سعبا يقُولُ: مكَذَا فَيكَذَا و لْتقُولُ: فَعفَي مهدجِيُء أَحةً ي
ته قَالَ: فَيدنِيه منه إصنعت شيئًا قَالَ: مث يجِيُء أَحدهم فَيقُولُ: ما تركْته حتي فَرقْت بينه وبين إمر

 (رواه مسلم) .قال: (فيلتزمه)  ويقُولُ: نِعم أَنت قَالَ األعمش: أراه
فرستد، و  افرادش را ميو گستراند  ميهمانا ابليس تختش را بر روي آب «ترجمه: 

 مقرب ترين آنها به ابليس كسي است كه فتنة بزرگتري ايجاد كند.
اي، تا ه گويد: هيچ نكرد گويد: فالن كار را انجام دادم. ابليس مي د و مييآ يكي مي

گويد: او را نگذاشتم تا ميان ا و و زنش جدائي افكندم. ابليس او  مي آيد و اينكه يكي مي
تو كار بزرگي انجام  ،يد: آريگو چسپاند و مي خواند و به سينه مي را نزد خود فرا مي

 .»اي داده
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 سحر تفريق:
دو رفيق، كينه و  شود كه ميان زن و شوهر يا دو شريك و يا به سحري گفته مي

 كند. نهايتاً آنها را از هم جدا مي كند و دشمني ايجاد مي

 انواع سحر تفريق
 جدائي انداختن ميان فرزند و مادر. .1
 جدائي انداختن ميان فرزند و پدر.  .2
 جدائي انداختن ميان دو دوست. .3
 .دو شريكجدائي انداختن ميان   .4
      آن  شايع ترين، نوع و اين خطرناكترين و زن و شوهر جدائي انداختن ميان   .5

 باشد. مي

 عالمات سحر تفريق
 تغيير فوري احوال شخصي از محبت به كينه.  .1
 ايجاد شك ميان آن دو.   .2
 عذرها.پذيرش عدم   .3
 بزرگ دانستن اسباب اختالف اگر چه كوچك و حقير باشد.   .4
 تغيير چهره و قيافه طرفين در انظار همديگر. .5
 .دهد مينا پسند دانستن هر كاري كه طرف ديگر انجام   .6
نشيند، مثال شوهر بيرون از خانه،  تن جايي كه طرف ديگر در آن مينا پسند دانس  .7
 .گردد شود، مضطرب و ناراحت مي و با نشاط است. همينكه وارد خانه ميشاد 
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 افتد؟ سحر تفريق چگونه، اتفاق مي
خواهد كه ميان فالني و همسرش جدائي  رود و از او مي مردي به نزد ساحر مي

هد كه اسم آن شخص و اسم مادرش بگويد، سپس اثري از خوا بيندازد، ساحر از او مي
طلبد. اگر نتوانست آثاري از او را بدست  مو،  لباس، كاله و غيره مي مانند ،شخصآن آثار 

آن  بر سركه  آب را  :گويد دهد و به شخص مزبور مي بياورد، سحر را با آب انجام مي
عبور نمايد دچار سحر آب آن و از روي  او قدمش را آنجا بگذاردوقتي  ،شخص بريزد

(شود، يا اينكه سحر را داخل غذا يا آب نوشيدني او قرار دهد مي
58F

1(. 

 عالج
 شود: عالج در سه مرحله انجام مي

  مرحلة قبل از عالجمرحلة اول: 
 مرحلة قبل از عالج كه عبارت است از:

ن مريض كه معالج ابتدا عكسها را از خانه اي كه در آ ايجاد فضاي ايماني صحيح، .1
 كند بيرون بياورد تا زمينه براي ورود فرشتگان فراهم گردد. مسحور را معالجه مي

 بيرون كردن تعويذاتي كه همراه بيمار است و سوزاندن آنها.   .2
 خالي كردن مكان معالجه از موسيقي و سرود.  .3
پوشد يا زن   خالي نمودن مكان از امور مخالف شرع مانند مردي كه طال مي  .4

 .مبتال به نوشيدن دخان استيا مردي كه حجاب  بي
درسهائي از عقيده و ايمان به بيمار و خانواده اش تدريس شود، تا هر گونه ترس  .5

 و هيبت غير اهللا از دلهايشان بيرون شود.                    

                                           
 .)٧٩( الشيطاناإلنسان من اجلن و يةقاوراجع  -1
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تا اينكه اسباب بيماري شود  معلوم ميبيمار  ازتشخيص دادن حالت كه با سؤال   .6
 .دهدتشخيص برا بهتر 

 بيند. مثالً از شوهر سوال شود كه همسرش را احياناً زشت مي  .7
 افتد. ، امور پيش پا افتاده اختالف مياثرآيا ميان شما بر  .8
هستيد و داخل خانه احساس ناراحتي        شادابآيا خارج از منزل خوشحال و   .9

 كنيد. مي
 .كند؟ تنگي مينفس آيا يكي از زوجين به هنگام جماع و نزديكي احساس  .10
شود. و سؤاالتي  مي به علت خوابهاي آشفته ناراحت و بي قرار آنهاآيا يكي از   .11

را ادامه بايد داد پس اگر عوارض باال يا بيشتر آن شناخته شد به معالجه از اين قبيل 
 بدهيد.ادامه 
قبل از شروع در معالجه وضو بگيريد و كساني را كه همراه مريض هستند امر به   .12

 نيد.وضو گرفتن بك
دهيد كه به مريض  اگر مريض زن باشد قبل از شروع در معالجه دستور مي  .13

  شبدن ،ه اي روي او كشيده شود. تا در اثناي معالجهفحلو م پو شدبلباسهاي با حجاب 
 .شودظاهر ن
زن را در صورتي كه لباسهاي غير شرعي پوشيده باشد معالجه نكنيد، يا خوش   .14

مشابهت با  چونن هايش الك يا رنگ ناخن زده باشد بوئي استعمال كرده، يا بر ناخ
 ار دارد....فّك

 همچنين هنگام معالجة زن، بايد يكي از محارم او حضور داشته باشد. .15
 .شودغير از محارمش كسي ديگر در اتاق داخل ن  .16
 و استمداد از او آغاز كند. خدامعالجه كننده با توكل بر   .17

 مرحلة دوم: عالج
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با ترتيل در گوش بيمار  آيات راگذارد و اين  ي بيمار ميمعالج دستش را بر رو
 :كند تالوت مي

هفْثنو هفْخو ن زِهمه نيم مجالر طَانيالش نم وذُ بِاللَّهأَع 

۱- +                             

                         

                              

_  :تمامي .رسد ياست و به همه م كران يرحمتش بنام اهللا كه  به« .]٧ـ  ١[الفاحتة 

كه رحمتش  يذات .باشد مي انبمخصوص اهللا است كه پروردگار جهان شيشكر و ستا
(پروردگارا!) تنها تو را  و مالك روز جزاست. رسد. ياست و به همه م كران يب
 فرما. تيرا به راه راست، هدا ما .مييجو يم ارييو تنها از تو  ميپرست يم
و نـه راه   يا كه بـر آنـان خشـم گرفتـه     ينه راه كسان ي؛ا كه به آنان نعمت داده يسانك راه

 .»گمراهان

2-            +                              

                                             

                                             

    _ ]ـ « .]٥ ـ١ة: بقرال ـ ا  .ميالف، الم، م اسـت كـه راهنمـا و     يكتـاب  ن،ي

 وجود ندارد. يديشك و ترد چياست و در آن، ه زكارانيپره تگريهدا
 شـان يو از آنچه بـه ا  گزارند يدارند و نماز م مانيا بيكه به غ يكسان ياست برا يتيهدا 

 .كنند يانفاق م م،يا داده
  دارند. نيقيآورده و به آخرت  مانيازل شده، ااز تو ن شيكه به آنچه بر تو و پ يكسان آن 

 .»پروردگارشان قرار دارند و حتماً رستگار خواهند شد تيهدا ريدر مس ،يكسان نيچن



 شمشير بران بر گردن ساحران اشرار  70

 

﴿ أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجيم -3                         

                             

                                      

                                

                                     

                    ﴾ ]و از آنچه «. ]١٠٢ :ةبقرال

خواندند، پيروي بافتند و براي مردم) ميي پادشاهي سليمان (به هم ميشياطين، درباره
كردند؛ در حالي كه سليمان هيچگاه كفر نورزيد (و چنين نبود كه با نيروي سحر، 

دادند ). بلكه اين شياطين بودند كه كفر ورزيدند و به مردم، سحر تعليم ميحكمراني كند
هاي) هاروت و ماروت نازل شد. (آن دو ي بابل (به نامو نيز آنچه را كه بر دو فرشته

-دادند) وبه هيچ كس چيزي ياد نميفرشته، طرز باطل كردن سحر را به مردم آموزش مي

ي آزمايشيم؛ مبادا كافر شوي. ولي آنها از گفتند: ما وسيلهيدادند مگر اينكه (ابتدا) به او م
ي آن، ميان مرد و همسرش جدايي بيندازند. آموختند كه بتوانند به وسيلهآن دو مطالبي مي

-توانند به كسي زياني برسانند. آنها، چيزهايي ميولي جز به اجازه و خواست اهللا نمي

دانستند كه هر كس، خريدار چنين ؛ و قطعاً ميآموختند كه برايشان ضررداشت، نه فايده
اي در آخرت نخواهد داشت. آنچه خود را به آن فروختند، خيلي متاعي باشد، هيچ بهره

 .»دانستندزشت و ناپسند است؛ اگر مي

+ أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجيم -4                    

                             

                                     

                   _ ]:١٦٤-١٦٣ البقرة[. 
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معبود برحقشان، يگانه خدايي است كه هيچ معبود برحقي جز او وجود ندارد و او، « 
ها و زمين، و گردش در آفرينش آسمان رسد.بسيار مهربان است و رحمتش، به همه مي

هايي كه در دريا به نفع مردم در حركتند و نيز در آبي كه اهللا از شب و روز، و كشتي
كند و انواع جانوران را در آن پراكنده سازد و  فرستد تا زمين را با آن زنده مي آسمان فرو

هايي است همچنين در تغيير مسير بادها و ابرهايي كه بين زمين و آسمان مسخرند، نشانه
 .»انديشندبراي كساني كه مي

  ﴿أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجيم ـ 5                  

                                 

                                 

                 ﴾  :٢٥٥[البقرة[. 

اي است كه اهللا؛ آن ذاتي  كه هيچ معبود برحقي جز او وجود ندارد؛ هميشه زنده«
گيرد و نه خواب. اداره و تدبير تمام هستي را در دست دارد و او را هرگز نه چرت مي

ها و زمين است، از تواند نزدش شفاعت كند مگر به اذنش؛ آنچه در آسمانهيچكس نمي
داند و به هيچ چيزي از علم الهي (اعم از ي آنان را مي. گذشته، حال و آيندهآنِ اوست

ها و زمين را در برگرفته يابند. كُرسي پروردگار، آسمانعلم ذات و صفاتش) آگاهي نمي
 .»است و حفظ و نگهداريشان براي اهللا دشوار نيست؛ و او بلندمرتبه و بزرگ است

6- الش نم وذُ بِاللَّهجيمأَعالر طَاني +                      

                                        

                                           

                                             



 شمشير بران بر گردن ساحران اشرار  72

 

                                          

     _. ]٢٨٦ـ٢٨٥ :ةبقرال[. 

پيامبر به آنچه از جانب پروردگارش به او نازل شده، ايمان دارد و نيز مؤمنان؛ همگي به «
گويند:) ميان هيچيك از ها و پيامبرانش ايمان داشته، (مياهللا و فرشتگانش، و به كتاب

و  گذاريم (و به همه ايمان داريم)؛ فرمان پروردگار را شنيديمفرستادگانش فرق نمي
اهللا،  اطاعت كرديم. پروردگارا! ما خواهان آمرزشت هستيم و بازگشت به سوي توست.

دهد. هر عمل نيكي كه انسان انجام دهد، ي توانش تكليف نميهيچكس را جز به اندازه
باشد. پروردگارا! اگر به نفع اوست و هر عمل بدي كه مرتكب شود، به ضررش مي

ما را مؤاخذه مكن. پروردگارا! بر ما آنچنان تكاليف فراموش كرديم يا به خطا رفتيم، 
هاي پيش از ما نهادي. پروردگارا! تكاليف و مصائبي كه دشواري قرار نده كه بر امت

طاقتش را نداريم، بر دوشمان قرار مده و از ما در گذر و ما را ببخش و بر ما رحم بفرما. 
 .»بگردان تو يار و ياورمان هستي؛ پس ما را بر كافران پيروز

  ﴿ أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجيم -7                  

                                

                               

      ﴾. :اهللا كه همواره امور هستي را به « .]19-18 [آل عمران

دهد كه هيچ معبود برحقي جز او وجود ندارد؛ و گواهي ميكند، عدالت تدبير مي
دهند. هيچ معبود برحقي جز اهللا كه فرشتگان و صاحبان دانش نيز همينگونه گواهي مي

گمان دين حق نزد اهللا اسالم است و اهل كتاب تنها بي  عزيز و حكيم است، وجود ندارد.
ه با وجود آگاهي از حق، از روي پس از آن، (در قبول اسالم) با هم اختالف نمودند ك

حسادت به بغاوت و سركشي بر يكديگر پرداختند. و هر كس به آيات اهللا كفر بورزد، 
 .»كندبداند كه اهللا خيلي زود به حساب بندگانش رسيدگي مي
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 ﴿: أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجيم -8                  

                               

                                     

                                

           ﴾ ]56ـ 54 عراف:األ[. 

گاه بر ها و زمين را در شش روز آفريد و آنپروردگارتان، آن ذاتي است كه آسمان«
رساند و آيند، به هم ميعرش استقرار يافت. روز و شب را كه با شتاب در پي هم مي

خورشيد و ماه و ستارگان را آفريد كه به فرمانش هستند. آگاه باشيد كه آفرينش و فرمان، 
پروردگارتان   ز آنِ پروردگار است. اهللا، پروردگار جهانيان، بزرگ و برتر و واالمقام است.ا

  گذرند، دوست ندارد.را با زاري و در نهان بخوانيد؛ به راستي او كساني را كه از حد مي
ها) اصالح نموديد، در آن به فساد و تبهكاري نپردازيد و پس از آنكه زمين را (با نيكي

رتان را با بيم و اميد بخوانيد. به راستي رحمت پروردگار به نيكوكاران نزديك پروردگا
 .»است

﴿ أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجيم -9                  

                             

                           ﴾ 

ز؛ ناگهان عصاي موسي به موسي وحي كرديم: عصايت را بيندا« .]122-117: عرافاأل[
ترتيب حق بدين  شروع به بلعيدن چيزهايي كرد كه با (جادو و جنبر) سر هم كرده بودند.

آنجا بود كه (فرعونيان)   دادند، باطل گرديد.ثابت شد و سحري كه جادوگران انجام مي
گفتند: به پروردگار  و جادوگران به سجده افتادند.  شكست خوردند و خوار شدند.

 .»به پروردگار موسي و هارون  يان ايمان آورديم.جهان
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﴿        ﴾  مرتبه تكرار كند. 30اين آيه را 

﴿أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجيم  -10                    

                               

   ﴾ :و چون (بساط جادوي خويش را) انداختند، موسي  .]82-81 [يونس

كند به راستي  زودي باطل مي گمان پروردگار آن را به ايد، جادوست؛ بي گفت: آنچه آورده
بخشد. و پروردگار به فرمان خويش حق را تحقق  پروردگار كردار تبهكاران را سامان نمي

اين آيات رابسيار تكرار كند بخشد؛ هر چند براي گنهكاران ناخوشايند باشد  مي

  ﴿مخصوص آيه ذيل را:    ﴾. 

 + يمأَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجـ 11                       

             _:اين آيه بسيار تكرار شود. ]69 [طه 

اند،  آنچه را كه در دست راست توست، بينداز تا آنچه را ساخته و پرداخته«ترجمه: 
اند، افسون و نيرنگ جادوگر است. و جادوگر هر جا  اين نيست كه آنچه ساختهببلعد؛ جز 

 .»شود برود، رستگار نمي

 + أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجيم ـ12                      

                                   

                                         

     _ ]آيا گمان برديد كه ما شما را بيهوده « .]118-115 مؤمنون:ال

شويد. اهللا فرمانرواي حق و راستين، بس برتر و  سوي ما بازگردانده نمي آفريديم و شما به
فراتر است؛ هيچ معبود راستيني جز او كه پروردگار عرش گرانقدر است، وجود ندارد.  و 

دليل و برهاني ندارد و جز اين نيست كه هر كس معبود ديگري با اهللا بخواند، هيچ 



 75  ابطال سحر

 

شوند.  و بگو: پروردگارا!  گمان كافران رستگار نمي حسابش نزد پروردگار اوست. بي
 . »اي بيامرز و ببخشاي كه تو بهترين بخشاينده

 ﴿أَعوذُ بِاِهللا من الشيطَان الرجيم. بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم ـ 13       

                               

                                  

                            

                ﴾ ]سوگند به «. ]10-1 صافات:ال

فرشتگان صف بسته (كه در خدمت پروردگارشان) صف بسته اند. سوگند به فرشتگاني 
رانند.  و سوگند به فرشتگاني كه (كالم الهي را)  كه (ابرها و امثال آن را) چنانكه بايد، مي

ها و  آسمانگمان معبود شما يكي است.  پروردگار  كنند.  بي را چنانكه بايد تالوت مي
ها.  ما، آسمان دنيا را به زيوري (همچون)  زمين و آنچه ميان آنهاست؛ و پروردگار مشرق

توانند به  ستارگان آراستيم.  و آن را از هر شيطان سركشي به خوبي حفظ كرديم.  نمي
گيرند... ...  هاي آسماني) قرار مي (اخبار) مأل اعلي گوش دهند و از هر سو هدف (سنگ

ه شوند و عذابي هميشگي دارند.  مگر كسي كه خبري (از آسمان) بربايد؛ پس تا راند
 .»افتد اي سوزان به دنبالش مي شعله

﴿أَعوذُ بِاِهللا من الشيطَان الرجيم ـ 14                 

                                        

                                  

                           

                               

 ﴾ ]ها را به سوي تو  و زماني (را ياد كن) كه گروهي از جن« .]32-29 حقاف:األ
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شنيدند. و چون نزدش حضور يافتند، گفتند: سكوت نماييد. و  متوجه كرديم كه قرآن مي
چون (تالوت قرآن) پايان يافت، در حالي كه هشداردهنده بودند، به سوي قومشان 

ي ما كتابي شنيديم كه پس از موسي نازل شده و بازگشتند. گفتند: اي قوم ما! به راست
كند.  اي  سوي حق و به راه راست هدايت مي هاي پيشين است؛ به كننده ي كتاب تصديق

قوم ما! دعوتگر الهي را اجابت كنيد و به او ايمان بياوريد تا اهللا گناهانتان را بيامرزد و از 
تواند  پروردگار را نپذيرد، نمي عذاب دردناك پناهتان دهد. و هر كس فراخوان دعوتگر

مانع عذاب الهي در زمين شود و در برابر اهللا هيچ دوست و ياوري ندارد. چنين كساني 
 .»در گمراهي آشكاري هستند

﴿أَعوذُ بِاِهللا من الشيطَان الرجيم ـ 15              

                           

                         ﴾ 

آسمانها و زمين (و از  مرزهاي توانيد از اى گروه جنّ و انس، اگر مى« .]36-33 حمن:رال[
) بيرون شويد، بيرون شويد (ولى اين خيال محالى است وقضا وقدر او قبضه قدرت الهى

پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان  زيرا) هرگز خارج از ملك و سلطنت خدا نتوانيد شد
توانيد از  دود، و دودهايى متراكم؛ و شما نمى يى از آتش بىها شعله كنيد؟! را انكار مى

 .»كنيد؟! پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى يكديگر يارى بطلبيد!

+ أَعوذُ بِاِهللا من الشيطَان الرجيم ـ16                       
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  _ ]ديدي كه در  كرديم مي اگر اين قرآن را بر كوهي نازل مي« ]24 ـ21 حشر:ال

شكافد، و اينها مثالهائي است كه براي مردم  شود، و از خوف خدا مي برابر آن خاشع مي
بحق جز او نيست، داناي  او خدائي است كه معبودي   زنيم تا شايد در آن بينديشند. مي

او خدائي است كه معبودي به حق جز او  نهان و آشكار است، و او رحمان و رحيم است.
كند،  نيست، حاكم و مالك اصلي اوست، از هر عيب پاك و منزه است، به كسي ستم نمي

ناپذير است كه با  بخش است، و مراقب (همه چيز) است، او قدرتمندي شكست امنيت 
كند، و شايستة عظمت است، خداوند منزه است از  ذ خود هر امري را اصالح ميارادة ناف

اي نو ساز، و  او خداوندي است خالق، آفريننده دهند. آنچه شريك براي او قرار مي
نظير، براي او نامهاي نيك است، و آنچه در آسمانها و زمين است تسبيح او  صورتگري بي

 .»گويند، و او عزيز و حكيم است مي

  + أَعوذُ بِاِهللا من الشيطَان الرجيمـ 17                        

                                            

                                   

                          

                                   

                                      

  _ ]بگو: به من وحي شده. جمعي از جنّ به سخنانم گوش فرا « .]9-1 جن:ال

كه (اين قرآن همگان را) به راه راست  ايم. دادند، سپس گفتند، ما قرآن عجيبي شنيده
ا شريك پروردگارمان قرار ايم و هرگز كسي ر كند، و لذا ما به آن ايمان آورده هدايت مي

بلند است مقام با عظمت پروردگار ما, و او هرگز براي خود همسر و فرزندي   دهيم. نمي
و ما گمان   گفت. كه سفيه ما (ابليس) دربارة خدا سخنان ناروا مي  انتخاب نكرده است.

اني از جن مرداني از بشر به مرد   بندند. كرديم كه انس و جنّ هرگز، بر خدا دروغ نمي مي
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و اين كه آنها گمان  شدند. بردند، و آنها سبب افزايش گمراهي و طغيانشان مي پناه مي
كردند ـ همانگونه كه شما گمان كرديد ـ كه خداوند هرگز كسي را (به نبوت) مبعوث 

ما آسمان را جستجو كرديم و همه را پر از محافظان قوي و تيرهاي شهاب  كند. نمي
نشستيم (و اخباري از آن دريافت  اين به استراق سمع در آسمانها ميما پيش از  يافتيم.

رسانديم) اما اكنون هر كس بخواهد استراق سمع كند،  داشتيم و به اطالع دوستان خود مي مي
 .»يابد شهابي را در كمين خود مي

 + أَعوذُ بِاِهللا من الشيطَان الرجيم:ـ 18                       

        _  ]خداونـدي    بگو اهللا يكتا و يگانه اسـت. « .]4-1 خالص:اإل
و براي او هيچگاه شبيه  (هرگز) نزاد و زاده نشد. كنند. است كه همة نيازمندان قصد او مي

 .»و مانندي نبوده است

 +وذُ بِاِهللا من الشيطَان الرجيم: أَعـ 19                     

                  _ ]5-1 فلق:ال[. 
و از شرّ شب   از شر تمام آنچه آفريده است. پروردگار سپيدة صبح. برم به بگو: پناه مي«

تاريك انواع  شبكه در زيرا [  .اش همه چيز را] فرو پوشاند تاريك چون [تاريكى
و از   .اند] هاى فاسق و فاجر براى ضربه زدن به انسان در كمين حيوانات موذى و انسان

و از شرّ هر حسودي  دمند. ها مي گره در  كه با افسونكه  [زنان جادوگر] شرّ آنها
 .»ورزد كه حسد مي هنگامي

 + :و اين آيه       _ را بسيار تكرار كند. 

 +أَعوذُ بِاِهللا من الشيطَان الرجيم:  -20                 

                              

_  :به (خدا  به مالك و حاكم مردم. برم به پروردگار مردم. بگو: پناه مي«. ]6-1[الناس
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خواه از  كند. انسانها وسوسه مي كه درون سينة ر پنهانكار.گ از شرّ وسوسه و) معبود مردم.
 .»جن باشد يا از انسان

 :صداي بلند در گوش بيمار، يكي از اين حاالت سه گانه براي بيمار پيش خواهد آمد
شود، و جني كه مأموريت دارد به سخن در  مريضي دچار بيهوشي مي حالت اول:

 شود. زده رفتار مي  مار جناي با او رفتار كند كه با يك بي آيد و معالج بايد بگونه مي    
 مفصالً بيان شده است و در اينجا از تكرار آن معذوريم.           ...»الوقاية «كه در كتابم 

 ولي نخست بايد معالج، از جن بپرسد:
كه اسمش كيست و دينش چيست؟ آنگاه بر حسب حال او با وي بر خورد كند. اگر 

اما اگر مسلمان بود به او بفهماند كه سحر و  غير مسلمان بود بر او اسالم را عرضه كند.
 حرف شنوي از ساحر، در اسالم كار بسيار زشت و گناه سنگيني است.

سپس او را از محل گذاشتن سحر بپرسد. اگر نشاني محل را گفت. كسي را براي 
اخراج آن بفرستد و اگر نيافت بداند كه دروغ گفته است و جنها در دروغ گفتن مهارت 

 دارند.
همچنين از او سئوال كند بكند كه تنها  است يا افراد ديگري نيز با او در اين مأموريت 

آنها را نيز بطلبد و با آنها  شريك اند. اگر افراد ديگري نيز با او شريك بوده اند، معالج،
(سخن بگويد

59F

1(: 
 بايد توجه داشت كه جنها گاهي بخاطر ايجاد اختالف و دشمني، اسم انسانهائي را بر

گويد فالني نزد ساحر رفته و تقاضاي سحر كرده است. و اصالً نبايد  آورد و مي زبان مي
به اعترافات او ارج نهاد و باور كرد، زيرا او بعلت انجام مأموريت و خدمت ساحر، فاسق 

 + فرمايد: مي اهللاچنانكه  .شده است و گواهي فاسق اعتباري ندارد           

                                           
 .)٨٥الشيطان (وقاية اإلنسان من اجلن و -1
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                                 _ 

 .]6 حجرات:ال[
اي مؤمنان اگر فاسق نزد شما خبري آورد، پس تحقيق كنيد كه مبادا نادانسته « ترجمه:

 .»ر كرده خود پشيمان بشويدآسيبي برسانيد، سپس ب به قومي
و اگر جن به مكاني سحر خبر داد و شما آنرا استخراج نموديد، پس اين آيات را بر 

 مقداري آب بخوانيد: 

 ﴿ ـ1                               

                                

            _. ]به موسي وحي كرديم: « .]122-117 عراف:اال

ناگهان عصاي موسي شروع به بلعيدن چيزهايي كرد كه با (جادو و  عصايت را بينداز؛
-ترتيب حق ثابت شد و سحري كه جادوگران انجام ميبدين  جنبر) سر هم كرده بودند.

و   آنجا بود كه (فرعونيان) شكست خوردند و خوار شدند.  دادند، باطل گرديد.
به پروردگار  ن ايمان آورديم.گفتند: به پروردگار جهانيا جادوگران به سجده افتادند.

 .»موسي و هارون

+ ـ2                                  

                      _ :و « .]82-81 [يونس

و ». خواهيد، بيندازيد آنچه را كه مي«هنگامي كه جادوگران آمدند، موسي به آنان گفت: 
ايد، جادوست؛  چون (بساط جادوي خويش را) انداختند، موسي گفت: آنچه آورده

كند به راستي پروردگار كردار تبهكاران را  زودي باطل مي گمان پروردگار آن را به بي
بخشد؛ هر چند براي  بخشد. و پروردگار به فرمان خويش حق را تحقق مي مان نميسا

 .»گنهكاران ناخوشايند باشد
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 + ـ3                                   

_ :در دست راست توست، بينداز تا آنچه را ساخته و آنچه را كه « .]69 [طه

اند، افسون و نيرنگ جادوگر است. و  اند، ببلعد؛ جز اين نيست كه آنچه ساخته پرداخته
 .»شود جادوگر هر جا برود، رستگار نمي

يات فوق را بر ظرفي از آب خوانده و در آن بدمد سپس سحر كشف شده را داخل آ
 در جايي دور از محل رفت و آمد مردم، بريزد.آبها قرار داده بعد آنها را 

كه بيمار سحر را نوشيده است. بايد از بيمار سؤال كرد كه آيا در معده  :اگر جن گفت
اش احساس درد شديد دارد. اگر داشت جن راست گفته است و اگر نه، دروغ گفته 

 است.
بيمار بر دارد توافق كن كه دست از سر او گويد با  اگر متوجه شدي كه جن راست مي

: بقره]  هفت بار بر مقداري 102و دوباره بر نگردد. سپس آيات فوق را به اضافه آيه [
صبح و شام  آب، بخوان و به بيمار بگو: آنها را تا هفت روز ( و در صورت نياز بيشتر)

 بنوشد.
 سحر، مكتوب بوده يعني نوشته شده است و يا بر اثري از آثار بيمار، مانند مو،و اگر

لباس، و غيره خوانده شده است، معالج، آيات فوق را بخواند و در مقداري آب بدمد تا 
تواند تا  و مي بيرون بريزد غسل كند و آب غسل را. )خارج از حمام(بيمار بنوشد و هم 

  شفا يابد.هفت روز بر اين آب بيفزايد تا اينكه بيمار كامالً 
 بشود و از او عهد و پيمان گرفته شود.كه براي هميشه خارج نيز بخواهد جن  و از

، اگر بخوانداو دم بر بعد از يك هفته دوباره بيمار را نزد معالج بياورند تا مجددا 
چيزي احساس نمود، پس بحمد اهللا اثر جادو زدوده شده است. اما اگر بيهوش شد پس 

بردار  بايد دانست كه جن دروغ گفته و پيمان خود را نقص نموده است. و اگر دست
 نشد، از روشهاي كتك و تأديب استفاده شود.
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رد، آنگاه معالج كاما اگر بيمار، بيهوش نشد و لي دچار دردسر يا سر گيجه و ارتعاش 
باشد بدهد تا به شده به او نوار تالوتي كه فقط آية الكرسي در آن بصورت تكرار ضبط 

معالج بر گردد و ايشان براي  مدت يكماه، روزانه سه بار آنرا گوش كند. سپس دوباره نزد
 بار سوم همان آيات سابق را بر او تالوت كند، ان شاء اهللا كامالً شفا خواهد يافت.

صافات، دخان،  «اما اگر باز هم احساس شد كه كامالً شفا نيافته است نوار سوره هاي 
. در را به مدت سه هفته، روزانه سه بار گوش كند، ان شاء اهللا شفا خواهد يافت »جن

 صورت نياز، بيشتر از مدت ياد شده گوش كند.
احساس سر گيجه يا   ،در اثناء دمدچار بيهوشي نشود ولي اينكه مريض   حالت دوم:

، پس اگر بار سوم نمايددم را سه مرتبه تكرار معالج، بايد  ،لرزش يا سر درد شديد بكند
وشي نشد ولي به لرزش دچار بيهوشي شد مانند حالت اول عمل كنيد و اگر دچار بيه

روز او را  9يا  7يا  3اندام يا دردسر مبتالء شد كه اين بار خفيف تر از بار اول بود پس 
 دم كنيد بإذن اهللا شفا خواهد يافت.مرتب 

 كارهاي زير را انجام بدهيد:  نيافتو اگر كامالً شفا 
نواري  ـ  سوره صافات بطور كامل يك مرتبه و آية الكرسي بصورت تكراري بر1

 مرتبه به آن گوش بدهد. 9ضبط كرده شود و روزانه 
 ـ اگر بيمار، مرد است پايبند نماز جماعت باشد.2
ال إِلَه إِال اللَّه وحده ال شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه «ـ  بعد از نماز فجر اين دعا را بخواند: 3

يرٍء قَديلَي كُلِّ شع وهو دمالْح«. 
 اين عمل را تا يكماه ادامه دهد. و

بيشتر خواهد كرد درد روز اول، بيمار احساس  15در ده روز و  اين روش،احتماالً با 
رود وسحر باطل    از بين مي  شود و سر انجام، كه بعداً به تدريج در آخر ماه كم مي

 گردد. مي
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كند، در  مي البته گاهي، بيمار در طول ماه احساس درد شديد وخصوصاً درد سينه
بشود آنگاه  يتا دچار بيهوش خواني همان بيست مورد آيات را سه بار بر او مياينصورت 

 پردازي. ميطبق روش سابق به معالجة او 
و نه دچار  شدبيمار بيهوش  پس از اين كه شما آيات را بر او خوانديد، حالت سوم:

يمار شما، مسحور نيست. البته پس بايد بدانيد كه بگرديد دردسر و ديگر عاليم ياد شده، 
سه بار او را دم كنيد. باز هم اگر عالئم سحر در او يافت نشد، به بهتر جهت اطمينان، 
 پيشنهاد بكنيد: را  ايشان امور زير

 را، روزانه سه بار گوش كند. »يس، دخان و جن«هاي  ـ نوار سوره1
 ـ روزانه حدود صدبار و يابيشتر، استغفار بگويد.2
را تا يكماه، روزانه صد بار بخواند. و بعد از آن نزد  »هللاال باإال قوة ال حول و«ة ـ جمل3

 .بخوانيداو  دم بر شما بيايد تا دوباره 

 مرحلة سوم: مرحلة بعد از عالج
 بيمار مسحور را بدست شما شفا داد، الزم است كه شما حمد و سپاس اهللا خدااگر 

بدانيد. تا همواره  اهللانيازمند در گاه بي نياز  را بجا آوريد. و بيش از پيش خود را
 اهللاعجب و خود پسندي نكنيد زيرا توفيقاتش شامل حال شما باشد. و هرگز احساس 

+فرمايد:  مي                  _  :6[ابراهيم[. 

دهم و اگر ناسپاسي كنيد، پس  شيد، نعمتها را افزايش مياگر شما شكرگزار با«ترجمه: 
 .»همانا  عذاب من سخت خواهد بود

البته نبايد فراموش كرد كه بيمار همچنان در معرض سحر مجدد قرار دارد زيرا كسي 
باشد و همينكه متوجه بشود  كه قبالً او را سحر كرده است، همواره مواظب احوال او مي

. از اينرو بهتر است كه بيمار، خواهد كردمجدداً او را سحر   است، كه بيمار معالجه شده
 نمايد:خبر بهبودي خود را منتشر نكند. و در ضمن، امور زير را رعايت 
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 پايبندي به نماز جماعت.  .1
 گوش نكردن به ترانه و موسيقي.  .2
 وضو گرفتن و خواندن آية الكرسي قبل از خواب.  .3
 .بسم اهللا گفتن در آغاز هر كار   .4
ال إِلَه إِلَّا اللَّه وحده ال شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَي كُلِّ شيٍء «خواندن  .5
يرهر روز بعد از نماز فجر (صد مرتبه).. »قَد 
 روزانه  تالوت يا شنيدن آياتي از قرآن مجيد. .6
 همنشيني با انسانهاي صالح و نيك. .7
 بح و شام.پايبندي به اذكار ص .8

 چند داستان واقعي در معالجة بيماران سحر تفريق

 داستان اول:
از ديدن بصورتي كه آشكار بود. او  اوزني شديداً از شوهرش متنفر بود. آثار سحر بر 

 نمود. شوهرش احساس ترس و وحشت و  نفس تنگي مي
نمود كه  او را نزديكي از معالجان قرآن بردند. سر انجام، جن به سخن آمد و اظهار

 و شوهرش جدائي بيفكند. اوبوسيلة سحر بر او مسلط شده است تا ميان 
گيرد، اما جن دست از سرش بر  اين زن به مدت يكماه زير نظر معالج قرار مي

كند كه  اگر او زنش را يك طالق  دارد. تا اينكه جن به شوهر آن زن، پيشنهاد مي نمي
دهد. بعد از آن،  پذيرد و يك طالق مي هر ميبدهد، جن براي هميشه برود. متأسفانه شو

شود. اينبار او را  شود و بعد از آن دوباره مريض مي همسرش تا يك هفته كامالً خوب مي
يات قرآن، آنگاه بيمار، نزد من (صاحب كتاب) آوردند. من شروع كردم به خواندن آ

 آمد. و اينك گفتگوي من با آن جن:جن به سخن  ،بيهوش شد
 شقوان. فت:گ ؟نامت چيست

 داراي چه دين و ملتي هستي؟ مسيحي هستم.
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 چرا بر اين زن، مسلط شده اي؟ براي اينكه ميان او و شوهرش جدائي بيندازم.
من براي تو پيشنهادي دارم، اگر پذيرفتي كه الحمد اهللا و اگر نه، هر طور كه دوست 

 داري.
ل از تو فالني نيز سعي و شوم، قب گفت: خودت را خسته نكن من هرگز از او جدا نمي

 تالش كرد كه نتوانست.
 .از تو خواستم كه از او جدا بشوي؟ يگفتم: من ك

 خواهي. گفت: پس چه مي
هم اسالم را به تو عرضه كنم اگر بپذيري كه بسيار خوب و اگر نه در اخو گفتم: مي

 دين اجباري نيست.
و جدل فراوان،  پس از بحث آنگاه اسالم را بصورت مدلل بر او عرضه كردم و

 هللا مسلمان شد.الحمد
  .دهي؟ اي يا ما را فريب مي به او گفتم: حقيقتاً مسلمان شده آنگاه

 و ايماناً، اسالم را پذيرفتم.با ًتواني دين مرا عوض كني ولي من قل گفت: بزور كه نمي
 نمايند. مسيحي اينجا حضور دارند و مرا تهديد به قتل مي يو اكنون گروهي از جنها

اي، سالحي بس قوي، به تو خواهم داد كه  م: اگر مطمئن باشم كه مسلمان شدهگفت
 هرگز نتوانند به تو آسيبي برسانند.

 گفت: سالحت را اكنون به من بده.
 گفتم: هنوز كه جلسة ما تمام نشده است.

 خواهي. چه مي  گفت: ديگر،
و بيمار را آزاد كني تا داري بايد دست از ظلم بر  ي،يا شده گفتم: اگر واقعاً مسلمان

 ات پذيرفته شود. توبه 
 .ام، ولي چگونه از شر ساحر خالص شوم؟ گفت: من كه مسلمان شده

 سان است ولي بشرطيكه هر چه من گفتم بپذيري.آگفتم: اين كار، بسيار 
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 گفت: باشد، بگو.
 گفتم: محل سحر را به ما نشان بده.

 ، قرار دارد.گفت: در حياط خانة اين زن
توانم با شما بيشتر، همكاري كنم زيرا در محل سحر جني گماشته شده  ته من نميالب

 دهد. است و اگر بداند كه محل، شناسائي شده، فوراً سحر را به محل ديگري انتقال مي
 .كني؟ چند سال با اين ساحر كار مي :گفتم

 گفت: ده سال است يا بيست سال (البته من شك دارم).
گفتم: سالحي را كه بتو وعده داده بودم  ،گويد كردم كه راست ميبعد از اينكه يقين  

 گويم. مي 

 الكرسي را بخوان، فوراً فرار خواهند كرد. آيةآنگاه گفتم: هر گاه با جنها روبرو شدي، 
 .گفت: از شر ساحر چگونه خالص شوم؟

امن  گفتم: همين حاال از اين زن، جدا شو و راه مكه مكرمه را در پيش گير و در حرم
 الهي، در ميان جنهاي مؤمن زندگي كن.

 پذيرد؟ مرا با وجود اينهمه ظلم و ستم، ميآيا خدا، توبه گفت: 

  +: خود فرموده است نوچ پذيرد، مي ،گفتم: بلي            

                             _ 53 :[الزمر[ .

اند، از رحمت خدا، نا اميد  كه بر خويش بيش از حد ظلم نموده بگو: اي بندگانم« ترجمه:
 .»مشويد، همانا خداوند همه گناهان را خواهد بخشيد. چه كه او بخشنده و مهربان است

چون خيلي او را شكنجه  مرا حالل بكند بگوئيداين زن  به آنگاه گريه كرد و گفت:
 ام. اينرا گفت و خارج شد. داده

 ددر حياط منزل خو آنها راو به شوهر آن زن، دادم كه خواندم دم  ،مقداري آببر بنده 
 كسي را فرستادند و گفتند: كه بيمار كامالً شفا يافته است. من بپاشد. پس از مدتي نزد 
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 ستان دوم:دا
من و همسرم دائماً در  من آمد و گفت: از روزي كه ازدواج كرده ام، ينزدي مرد 

بريم. او اصالً مرا دوست ندارد و از من متنفر است. حتي تحمل  اختالف شديد بسر مي
شوم،  كند از من جدا بشود. وقتي من وارد خانه مي شنيدن سخنان مرا ندارد. آرزو مي

 كند. م احساس خوشحالي ميشود و اگر نباش سخت ناراحت مي
ن را بر او تالوت كردم. با شنيدن صداي آو ... وقتي زنش را نزد من آوردند، آيات قر

 كرد و سرش گيج رفت اما بيهوش نشد.تنگي قرآن، احساس نفس 
روز  45تا مدت  :به او دادم و گفتم ،سوره اي از قرآن را بر روي نواري ضبط شده بود

 آن دوباره نزد من بياييد.نرا گوش كند و بعد از آ
چنانكه پس از مدت مقرر، شوهرش آمد و گفت: اتفاق عجيبي افتاده است. گفتم: چه 

 .اتفاقي؟
خواستيم نزد شما بيائيم،  همسرم بيهوش شد و  گفت: پس از مدت مقرر، همينكه مي
 اكنون بخاطر اينكه شما اين مدت قرآن گوش :جن شروع كرد به حرف زدن و گفت

گويم و نيازي نيست كه نزد شيخ برويد. من  ، من همه چيز را به شما ميايده كرديد
گويم، داخل  خواهيد بدانيد كه راست مي بوسيلة سحر بر زن شما مسلط شده ام. اگر مي

ه هاي درخت بود گفالن بالش نگاه كنيد. و قتي ما بالش را باز كرديم ديديم كه در آن بر
شود و  اينها را بسوازانيد، سحر باطل مي :. او به ما گفتكه بر آنها حروفي نوشته شده بود

روم. البته همسر شما بعد از اينكه به هوش آمد دستش را دراز كند تا  من براي هميشه مي
 من با او خداحافظي كنم ما نيز همين كار را كرديم.
ايد  همرتكب گناه شده ايد، چرا گذاشت وقتي داستان را براي من تعريف كرد. گفتم: شما

از مصافحه با نامحرم نهي  صكه رسول اهللاو با زن شما مصافحه بكند مگر نشنيده ايد
 كرده است.
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شوهرش او را نزد  شود. هفته از اين ماجرا، زن دوباره مريض مي بعد از گذشت يك
فوراً  »مِأَعوذُ بِا هللا من الشيطَان الرجِي«من آورد. من شروع كردم به خواندن و همينكه گفتم: 

 بيمار،  بيهوش شد و جن به سخن آمد و اينك گفتگوي من با او:
 گفتم: دروغگو مگر قرار نبود كه بر نگردي.

 گويم ولي مرا اذيت نكنيد. گفت: همه چيز را به شما مي
 گفتم: باشد بگو.

ها را خودم داخل بالش گذاشته  ت كه من به آنها دروغ گفتم. برگهگفت: حقيقت اينس
 بودم.
 دهي. فتم: پس تو با حيله هايت آنها را فريب ميگ

 ام. ن در بدن او بوسيلة سحر بسته شدهگفت: چه كار كنم م
 گفتم: مسلمان هستي؟

 گفت: بله مسلمان هستم.
حرام و ناجايز و از گناهان كبيره است، مگر  ،داني كه همكاري با ساحر گفتم: مگر نمي

 خواهي به بهشت بروي؟ نمي
 خواهم. گفت: البته مي

را عبادت  خدابرو و  گفتم: همكاري با ساحر را رها كن و نزد بندگان مؤمن اهللا
بختي و  را دچار شقاوت و بد كن. زيرا راهي كه ساحر در پيش گرفته است، در دنيا تو

 .كند ، ميدر آخرت دچار عذاب دوزخ
 حالي كه بر من تسلط دارد.گفت: چگونه او را رها كنم در

هانت او بر تو مسلط شده است ولي اگر خالصانه توبه كني و به سوي اگفتم: بخاطر گن

   + فرمايد: مي خداوندتسلط يابد، زيرا تو  تواند بر نمي  برگردي،  ،اهللا

          _  :هرگز، خداوند، كافران را بر «ترجمه:  .]141[النساء

 .»ان مسلط نخواهد كردمؤمن
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شوم.  گردم و از بدن بيمار خارج مي بر مي خدا كنم و به سوي گفت: باشد، توبه مي
 »احلمد اهللا« :آنگاه تعهد داد و بيرون شد. بعد از مدتي شوهر آن زن، نزد من آمد و گفت

 حالش كامالً خوب شده است.

 داستان سوم:
ق افتاد، جريان زني بود، كه شوهرش آخرين موردي كه قبل از نوشتن اين كتاب اتفا

نزد من آمد و گفت: زنم از من متنفر است. در حالي كه من خيلي او را دوست دارم.  
خواهد با من زندگي كند. و او ناگهان دچار چنين حالتي شده است. آن مرد، زنش را  نمي

وش شد. و نزد من آورد. من برايش قرآن تالوت كردم. همينكه صداي قرآن را شنيد، بيه
 جن به سخن در آمد. اينك گفتگوي ما:

 .گفتم: مسلمان هستي؟
ام. فالني براي او سحر كرده  م. و بوسيلة سحر، بر او مسلط شدهگفت: بلي، مسلمان

است و داخل شيشة عطر گذاشته است. من مدتي مراقب اين زن، بودم تا اينكه فرصت 
 يافتم و به درون او رفتم.

يابند كه  كه جنها پس از اينكه از طرف ساحران، مأموريت ميالزم به يادآوري است 
شوند تا اينكه فرصت ورود به  وارد جسم كسي بشوند، همواره مراقب آن شخص مي

جسم او پيدا كنند. چنانكه خود جن، چهار حالت زير را براي داخل شدن به جسم افراد 
 :بيان كرد

 ـ در حالت ترس شديد.1
 ت.ـ در حالت خشم و عصباني2
 .ـ در حالت غفلت از اهللا3
 ـ در حال ارتكاب مسائل شهواني.4
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، عادت داد، تا جنها نتوانند در پس بايد هميشه با وضو بود و زبان را به ذكر اهللا
 جسم نفوذ كنند.

 ، دست از سر اين زن بردار و بيرون شو.گفتم: بخاطر اهللا
 گفت: بشرطيكه شوهرش زن ديگر خود را طالق بدهد.

 كنم. مي تشوي و يا اذيت : شرطت پذيرفته نيست. يا بيرون ميگفتم
 شوم. گفت: باشد، بيرون مي

 ، بيرون شد و رفت.اهللاآنگاه به فضل 
بنده به شوهر آن زن، گفتم: اين سخن جن را كه گفت فالني سحر كرده است باور 

 يرند.گ و اختالف اسم افراد را به دروغ ميدرگيري نكن. زيرا جنها بخاطر ايجاد 
 

 داستان چهارم:
مردي زنش را نزد من آورد و گفت: او از من بيزار است و زماني داخل خانه احساس 

 كند كه من نباشم. خوشبختي مي
كنند. شروع بايش داز عاليم بيماري فهميدم كه او را سحر كرده اند تا از شوهرش ج
ي زير بين من و او كردم به خواندن قرآن، فوراً بيهوش شد و جن به سخن آمد و گفتگو

 شروع شد:
 .گفتم: اسمت چيست؟

 اسم خود را به تو نخواهم گفت. :گفت
 .گفتم: دينت چيست؟

 .گفت: اسالم
 .؟گفتم: به نظر شما جايز است كه مسلمان، مسلماني را بيازارد
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خواهم شوهرش از او جدا  دهم فقط مي گفت: من او را دوست دارم و آزارش نمي
 بشود.

 دست از سر او بردار. اهللاداختن ميان آنان، ناجايز است. پس بخاطر دائي انجگفتم: 
 گفت: ممكن نيست، زيرا من او را دوست دارم.

 گفتم: ولي او تو را دوست ندارد.
 مرا دوست دارد.نيز گفت: خير، او 
 گوئي. او اكنون پيش من آمده تا تو را از بدنش خارج كنم. گفتم دروغ مي

 شوم. ج نميگفت: ولي، من هرگز خار
 ، خواهم سوخت.گفتم: من تو را با قرآن و به قدرت اهللا

 زند.  آنگاه شروع كردم به خواندن آياتي از قرآن. ديدم فرياد مي
 شوي؟ گفتم: بيرون مي

 گفت: بلي يك شرط دارم.
 گفتم: شرطت چيست.

 روم. گفت: او را رها كنم و داخل جسم تو مي
 و اگر توانستي وارد جسم من شو. گفتم: اشكالي ندارد او را رها كن 

 به گريه كردن.كرد كمي مكث كرد آنگاه شروع 
 .گفتم: چه چيزي تو را بگريه انداخت؟ 

 تواند داخل جسم تو نفوذ كند. گفت: امروز هيچ يك از جنها نمي
الْملْك ولَه  اللَّه وحده ال شرِيك لَه لَه ال إِلَه إِالَّ« اول صبح، كلمهزيرا گفتم: چرا؟ گفت: 

 وهو دملَىالْحٍء  عيكُلِّ شيرراست گفته  صرسول اهللا :اي. گفتم مرتبه خوانده 100را  .»قَد

اللَّه وحده ال شرِيك لَه لَه الْملْك ولَه  ال إِلَه إِالَّ« است كه هر كس، روزي صد بار بگويد:
الْح وهو دلَىمٍء عيكُلِّ ش يرگويا ده غالم آزاد كرده است و برايش صد نيكي منظور  .»قَد
شد و آنروز تا شام از شر شياطين در امان  شود و صد گناه از گناهانش بخشيده خواهد مي
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گيرد، مگر كسيكه بيشتر از  بود. و هيچكس در آنروز با هيچ عملي از او پيشي نمي دخواه
(باشداو گفته 

60F

1(. 
و  .يمان گرفتم كه او را رها كند، چنانكه از او بيرون شد و رفتآنگاه از او عهد و پ

 از آن خداست. سپاسحمد 

 نوع دوم: سحر محبت
دمهاي جاهلي و آويز و « .)61F2(»ركولة شالتوالتمائم و ىقإنَّ الر«فرمايد:  مي صپيامبر

 .»جادوي محبت شرك است
نزد را گويد كه زن  ي را ميبكسر تاء و فتح واو سحر »التولة«گويد:  ابن اثير مي

 شوهرش محبوب كند.
دوست دارم خواننده بداند كه دمي كه در حديث مزبور شرك گفته شده همان دمي 

 كه در آن از جن و شياطين كمك گرفته شود و شرك آميز باشد.است 
اما دم كردن با آيات قرآني و اذكار شرعي، با تفاق فقيهان، اشكالي ندارد. چنانكه در 

م د62F3(. (»ما لَم تكُن  شركاً ىبأْس بِالرقَ ال« ، فرمود:صيح مسلم آمده است كه رسول اهللاصح
 بشرطيكه در آن كلمات شرك آميز نباشد اشكالي ندارد.خواندن 

 عالمات سحر محبت
 عشق و عالقه فوق العاده نسبت به همسر.  )1
 عالقة وافر به همبستري.  )2
 عدم تحمل دوري زن.  )3
 كوركورانه از وي. حرف شنوي  )4

                                           
 صحيحين (بخاري و مسلم). -1
 بن ماجه، مسند أحمد.سنن ابوداود، ا -2

 .)64كتاب السالم ( ،مسلم -3
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 انگيزة و روش سحر محبت
 دهد كه بصورت عادي حل  معموالً بين زن و شوهر جدلهاي لفظي و اختالف رخ مي

روند تا بوسيلة سحر  اي مي گران حرفه صبرانه نزد جادو شود. ولي بعضي از زنان بي مي
يقيناً نادان و  كنند محبت، نزد شوهر انشان محبوب بشوند. بايد گفت: زناني كه چنين مي

 جايز و حرام است. دانند كه سحر نا ضعيف االيمان هستند و نمي
يا  خواند افسون ميطلبد و بر آن  لباس مستعمل شوهرانشان را مي ،ساحر از اين زنان

گويد: اينرا جايي دفن كند. و يا اينكه در  كند و به او مي طلبد و آنرا دم مي مي اينكه نخي
تر اينكه بوسيله نجاست و  بدهد واز همه زشت ششوهر وبه خوردآب و غذا تا زن به 

آنرا در غذا و يا مواد خوشبوئي استعمال، مخلوط  :گويد كند و مي خون حيض سحر مي
 نمايد.

 اثر معكوس سحر محبت
 شود. گاهي اين نوع سحر، سبب بيماري و كسالت شوهر مي )1
 .شود متنفر مي ، بيشترگاهي هم شوهر بجاي محبت از زنش )2
گاهي نيز در اثر سحر مخلوط كه بخاطر ايجاد محبت نسبت به همسر و ايجاد  )3

شوهر نسبت به ساير همسران و حتي محارم  ،شود تنفر از ديگر همسرانش انجام مي
 كند. خويش تنفر پيدا مي

 توان موارد زيرا را نام برد: هاي سحر محبت مي از ديگر انگيزه
 چشم دوختن زن به مال و ثروت شوهر. )1
 احساس خطر از اينكه شوهر، ازدواج مجدد بكند. )2

در حالي كه ازدواج مجدد، شرعاً قانوناً براي شوهر جايز است. وعلتش هميشه 
هاي ديگري مانند حس پاكدامني، و عدم اكتفا  بلكه انگيزهنيست رغبتي از همسر اول  بي

 تواند باشد. به يك همسر و ... نيز مي
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 روش سحر آميز محبت
كنم به زن مؤمن و مسلماني كه دوست دارد  با ارزش را تقديم مياين نصيحت 
عبارتي، سحر بكند. به هاي حالل و جايز به سوي خود جلب كند و يا  شوهرش را از راه

زن مسلمان بايد سعي داشته باشد كه همواره با آرايش و زيبائي و بوي خوش و تبسمي 
را شوهر را به خود جلب نمايد و او  زيبا و سخن شيرين و دلپذير و معاشرتي نيكو توجه

 سازد. دشيفتة خو
اموال شوهر را نگهداري كند، فرزندان را خوب تربيت نمايد و از شوهر ( بجز در 

 ) حرف شنوي داشته باشد.معصيت اهللا
بينيم متأسفانه كامالً بر عكس عمل  اما اگر نظري به زنان جامعة خويش بيندازيم، مي

دهند  ند از خانه بيرون بروند خود را كامالً بطرز غليظي آرايش ميخواه كنند. وقتي مي مي
كني عروس  ببيني، فكر مياو را  در كوچه و بازار  بگونه اي كه اگرپوشند  آالت مي و زيور

 براي شب زفاف آماده كرده شده است.خانمي است 
            ون  هاي قشنگ را از تنش بير گردد، زيور آالت و لباس اش بر مي وقتي به خانه 
 شود. گويا شوهر بيچاره كه آن عادي و ساده جلوي شوهرش ظاهر مية در قيافو آورد  مي

آالت و لباسهاي فاخر را براي او تهيه نموده است، حق هيچگونه استفاده و  همه زيور
بايد هميشه محروم بماند و فقط از زنش بوي تند پخت و پز و پياز و  و  را ندارد ذاستلذا
 .نمايد!را استشمام  عرق

دهد نه براي  زن عاقل و فهميده، زني است كه فقط براي شوهرش خود را آرايش مي
او به انجام وظايف داخل خانه برد  بسر ميبيرون از خانه  ،شوهرو هنگامي كه بيگانگان. 

با شويد و  سر و صورت خود را مي  گردد داند شوهرش بر مي شتابد و همينكه مي مي
 ماند. ميمنتظر قدوم همسر ي مطبوع، يخوش منظر و بواي  قيافه
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شود و با  اي تميز مي گردد وارد خانه خسته از سركار بر مي   در نتيجه وقتي شوهر،
گردد. يقيناً چنين شوهري احساس خوشبختي  زيبا و غذايي آماده روبرو مي يهمسر

 شود. نموده و شيفته و دلباختة همسرش مي
در نظر داشته و شوهرانشان را در عفت و پاكدامني و حيا  راخدا پس خانمها بايد 

 كمك بكنند تا آنها احساس كمبود ننموده و خود را به گناه ملوث ننمايند.
 را فراموش نكنيد. اين جادوي واقعي اميدوارم اين نصايح سودمند و 

 عالج سحر محبت
رد سوم كه بجاي آن بخواند، بجز مو .را كه قبالً ذكر كردم همن بيست مورد آيات ـ 1

 +آيات زير را بخواند:                     

                               

                                    

                _    :16-14[التغابن[. 

شود، بلكه  دچار بيهوشي نمي ،دمخواندن در اين نوع سحر، مسحور پس از ـ غالباً 2
اين   كند، و مي ،احساس درد يا سردرد يا تنگي سينه يا درد شديد مخصوصاً در معده

 كند. و گاهي نيز استفراغ ميباشد زماني است كه سحر از نوع نوشيدني، 
ات زير را در آب خوانده پس اگر احساس درد معده يا احساس استفراغ نمود پس آي

و بنوشانند، بعد از آن اگر چيزهائي زرد رنگ يا سرخ و يا سياه استفراغ كرد پس اثر سحر 
 بحمد اهللا باطل شده است و اگر نه همان آبهاي را به مدت سه هفته همه روزه بنوشد.

+ـ 1                                  

                 _ ] :82-81يونس[. 
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+ ـ2                               

                                      

              _ ]122ـ117عراف: األ[. 

 +ـ 3                      _ :جز اين نيست « .]69 [طه

اند، افسون و نيرنگ جادوگر است. و جادوگر هر جا برود، رستگار  كه آنچه ساخته
 .»شود نمي
 
 
 
 
 

 نمونه عالج سحر محبت
اگر سر كار  كنم. حتي گفت: يك لحظه هم، جدائي همسرم را تحمل نمي مردي مي

روم. و اگر مهمان  گردم فوراً نزد او مي كنم. وقتي از سر كار بر مي باشم به او فكر مي
 برم. گذارم و بيشتر نزد همسرم بسر مي داشته باشم باز هم مهمانان را تنها مي

ه اي داشت كشاند. هرخواسته اي وجود دارد كه مرا بدنبالش مي گويا در او قوة جاذبه
 دهم. اش تن مي ن و چرا به خواستهباشد بدون چو

بنده آياتي از كالم اهللا را در مقداري آب تالوت نمودم و به او گفتم: كه به مدت سه 
ام ولي كامالً  بهتر شده :هفته از آن بنوشد و هم غسل كند. پس از مدت مقرر آمد وگفت

 خوب شد.ام بنده، عالج فوق را دوباره تكرار كردم تا اينكه بحمداهللا  خوب نشده

 سوم: سحر تخييل
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 +فرمايد:  خداوند مي                            

                               

                                         

                                 

   _  :122-115[األعراف.[ 

اندازي يا ما بيندازيم؟ موسي  جادوگران گفتند: اي موسي، نخست تو مي«ترجمه: 
گفت: شما بيندازيد. وقتي انداختند، ديدگاه مردم را سحر كردند و آنان را به وحشت 

تند و سحري بزرگ به نمايش گذاشتند. و ما به موسي وحي كرديم كه عصايت را انداخ
بينداز. ناگهان همة آنچه را آنها بافته بودند بلعيد. و حق آشكار و آنچه آنها كرده بودند، 
نابود گشت. پس شكست خوردند و خوار و ذليل برگشتند. و ساحران همگي به سجده 

 .»جهانيان كه پروردگار موسي و هارون است، ايمان آورديمافتادند. گفتند ما به پروردگار 

+ فرمايد: همچنين مي                          

                        _  :66-65[طه[. 

اندازي يا ما بيندازيم؟  عصايت را) مي گفتند: اي موسي! آيا تو نخست («ترجمه: 
يشان به خيال موسي در اثر سحر،  گفت: شما بيندازيد. ناگهان ريسمانها و عصاها

 .»دويدند مي

 عوارض سحر تخييل
 بيند. ـ چيزي متحرك را ثابت و ثابت را متحرك مي1
 بيند. زي بزرگ را كوچك و كوچك را بزرگ ميـ چي2
و  نانكه مردم حاضر در صحنة موسيچ بيند، ـ اشياء را بر خالف واقع مي3

 جادوگران، ريسمانها وعصاها را به شكل مار ديدند.
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 آيد سحر تخييل چگونه بوجود مي
خواند و به كمك  كند، آنگاه طلسمهاي شركي خود را مي ساحر چيزي را احضار مي

 نماياند. ها و شياطين، آنرا به شكل ديگري ميجن
چنانكه بعضي ديده اند كه ساحر، تخم مرغي را به حركت در آورده و نيز دو تا سنگ 

 را مانند دو قوچ، به جان هم انداخته است و غيره.
لعكس.  بيند يا با قيافه مي و از همين قبيل است سحر تفريق كه شوهر، همسرش را بد

 كند. نيد كه سحر تخييل با شعبده بازي فرق ميالبته فراموش نك

 چگونگي ابطال سحر تخييل
 ذان گفتن.اـ 1
 ـ خواندن آية الكرسي.2
 اند. اي كه در مورد طرد كردن جن و شيطان روايت شده ـ خواندن اذكار مسنونه3
 ـ خواندن بسم اهللا.4
 البته همة اين موارد بايد با وضو، انجام داده شوند. 

 باز است نه ساحر. سحرش باطل نشد و به كارش ادامه داد، پس او شعبدهاگر باز هم 

 نمونة عملي ابطال سحر تخييل
كرد، آنگاه با  بست و آويزان مي در يكي از روستاها ساحري بود كه قرآن را با نخي مي 

آورد. و بدينصورت مردم را  آنرا به راست و چپ به حركت در مي  خواندن طلسمهائي،
 داد. قرار ميتحت تأثير 

 دانستند نه از تأثير سحر. چون مردم اين عمل او را از قدرت قرآن مي
من كه نوجواني بيش نبودم با يكي از دوستانم به آنجا رفتيم و او را در جلوي مردم 

گويد، اين كار را انجام دهد. او نيز شروع كرد به  تهديد كرديم كه اگر واقعاًً راست مي
مردم مشتاقانه منتظر و ما شروع كرديم به خواندن آية الكرسي. خواندن طلسمهاي خود، 
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قرآن از  ،افتد. بعد از اينكه خواندن طلسمهايش را تمام كرد د چه اتفاقي ميبودند، ببينن
جايش تكان نخورد، و بدينصورت خدا، او را در انظار مردم، رسوا كرد. و ما را نصرت 

 + داد.              _  :طور قطع  به «.  ]40[الحج

 .»رساند اهللا به كسي كه دين اهللا را ياري نمايد، ياري مي

 چهارم: سحر ديوانگي
رفت و اسالم را  صروايت است كه عمويش نزد پيامبر از خارجه بن صلت

ديوانه را با آهن بسته  گشت از كنار قومي گذشت. ديد كه آنها مردي پذيرفت. در باز
ايم كه پيامبر  شما حامل خير و خوبي است آيا  اش گفتند:  ما اطالع يافته بودند. خانواده

نزد شما چيزي هست كه او را مداوا كنيد؟ سوره فاتحه را بر او خواندم، فوراً شفا يافت. 
يان را گفتم. رفتم و جر صبعنوان پاداش دادند. نزد رسول اهللا آنها به من صد گوسفند، 

ها را برگير. بخدا  فرمود: آيا چيزي غير از فاتحه گفته اي؟ گفتم: خير. فرمود: گوسفند
 خورد. سوگند كه شخصي پاداش دم باطل خورده بود، اكنون پاداش دم حق مي

طبق روايتي آمده است كه تا مدت سه روز،صبح و شام بر او با سوره فاتحه را 

 خواند. مي

(كرد كرد با اندكي آب دهن بر او فوت مي تمام مي هر بار كه آنرا 
63F

1(. 

 هاي سحر ديوانگي نشانه
 نا آرامي و سستي و فراموشي شديد. )1

 سخنان پراكنده. )2

 خيره شدن به جائي. )3

 عدم آرامش در يكجا. )4

                                           
 .)٨٧) و صححه النووي يف األذكار(١٩رواه أبوداود يف الطب ( -1
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 عدم توانائي ثبات بر يك كار. )5

 اهميت بودن نسبت به قيافة ظاهري خود. بي )6

رود و  رود، پيش مي دون اينكه بداند به كجا مييابد ب و وقتي بيماري بر او شدت مي )7
 خوابد. گاهي در جاهاي دور و متروكه مي

 چگونگي انجام سحر ديوانگي
گردد و  شود و بر مغز و قوة تفكر او مسلط مي  وارد جسم بيمار مي جن بدستور ساحر، 

 شود. به تدريج عالمات آن در شخص مورد نظر ظاهر مي

 عالج سحر ديوانگي
 فاتحه را به ترتيبي كه بيان شد بر او بخواند. ـ سوره1

ـ  اگر حالت بيهوشي به او دست داد، همانطور كه قبالً بيان شد با او رفتار شود. 2
 زدگي مراجعه كنيد. بحث عالج جن »الوقاية«همچنين در اين مورد به كتابم 

وره هاي زير ـ  و اگر بيهوش نشد، دم را سه مرتبه تكرار بكند باز هم اگر نشد به س3
صافات، ق، رمحن، ملك،  بقره، هود، حجر، «تايك ماه روزانه دو يا سه بار گوش فرا دهد: 

 .»، زلزله، مهزه، كافرون، فلق و ناسجن، األعلى
هنگام شنيدن اين سوره ها احساس نفس تنگي شديد  ،جه داشت كه بيماربايد تو

ر بيهوشي بشود و جن بزبان او كند و گاهي امكان دارد با شنيدن اين سوره ها دچا مي
روز اول احساس درد شديد بكند كه به تدريج  15سخن بگويد. و گاهي هم امكان دارد 

گردد و در آن وقت دم را بر او دو مرتبه بخاطر  تا پايان ماه كمتر و به حالت طبيعي بر مي
 اطمينان بيشتر بايد تكرار كرد.

 كند. ستفاده نكند زيرا  عالج را فاسد ميـ مريض در اثناء عالج داروي آرامبخش ا 4

است اشكالي ندارد زيرا چراغاني در فرار   ـ  رفتن بيمار به جلساتي كه چراغنمائي5
 كند. كردن جن كمك مي
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 ـ  امكان دارد كه مدت عالج از يك ماه كمتر و از سه ماه بيشتر طول بكشد.6

زرگ مانند: شنيدن موسيقي، ـ هنگام عالج الزم است كه بيمار از گناهان كوچك و ب7
 حجابي پرهيز بكند. انگاري در نماز و بي استعمال دخانيات، سهل

ـ اگر بيمار احساس درد معده كرد، دليل اين امر است كه سحر از نوع خوردني و يا 8
نوشيدني بوده است. بنابر اين، آيات را بر مقداري آب بخواند و مريض در مدت معالجه 

 سحري كه داخل شكمش رفته باطل شود و استفراغ بكند.از آن آب بنوشد تا 

 نمونه عملي عالج سحر ديوانگي
گروهي از مردان كه با خودشان جواني را كه با زنجير بسته شده بود نزد من آوردند. 

هايش باز شد همراهانش بر او پريدند او يروقتي جوان مرا ديد پايش را به زمين زد. زنج
خواندم و او به صورتم تُف  شروع كردم به خواندن قرآن. من ميرا به زمين افكندند. من 

روز، گوش بكند.  45انداخت. در پايان جلسه به آنها نوار قرآني دادم و گفتم: اينرا تا  مي
پس از اتمام مدت مقرر، نزد من آمدند. ديدم كه آن جوان، كامالً شاداب و طبيعي است. 

گونه آثاري از ديوانگي مشاهده نشد و متوجه  وقتي آياتي از قرآن بر او خواندم، هيچ

+ شدم كه كامالً شفا يافته است.       _. 

 داستاني ديگر
ام. و از كارهائي كه  كنم عقلم را از دست داده جواني نزد من آمد و گفت: احساس مي

بكنم. وقتي آياتي از كالم كنم راضي نيستم و گفت: همين زوديها قرار است ازدواج  مي
اهللا مجيد، بر او خواندم آثاري از سحر ديوانگي در او ظاهر شد. نواري از آيات كالم اهللا 
به او دادم تا به آن گوش بدهد و آياتي ديگر بر مقداري آب خواند كه آنها را بنوشد. پس 

 ا به من داد.از گذشت بيست روز، يكي از خويشاوندانش نزد من آمد و مژدة بهبود او ر
  بر لَّهل دمالْح نيالَمولَ و ال الْعقُوةَ إال باهللا و الح. 
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 پنجم: سحر سستي

  عالمات سحر سستي
 دوست داشتن دوري و انزوا. )1

 گوشه گيري كامل. )2

 سكوت دائم. )3

 بيزار شدن از اجتماعات. )4

 عدم آرامش خاطر.  )5

 سردرد هميشگي. )6

 آرام بودن و سستي هميشگي. )7

 آيد؟ چگونه بوجود مي سحر سستي
شود. و او را  رود. بر اعصاب او مسلط مي جن بدستور ساحر نزد شخص مورد نظر مي

 كند. به گوشه گيري تحريك مي

 عالج سحر سستي
 ـ همان بيست مورد آيات كه قبالً بيان شد خوانده شود. 1
 ـ اگر بيمار دچار بيهوشي شد، با جن سخن گفته شود.2
هاي زير را بر سه نوار ضبط بكنند تا بيمار به آنها  ي نشد، سورهـ و اگر دچار بيهوش3

، آل عمران، يس، صافات، دخان، ذاريات، حشر، معارج، غاشية، ةفاحته، بقر« :گوش بسپارد
 .»زلزلة، قارعة، معوذات (اخالص، فلق و ناس)

نوار اول راصبح و نوار دوم را عصر و نوار سوم را هنگام خواب گوش كند و اين 
 روز ادامه دهد. 45عمل را تا 

 إنشاء اهللا بيمار قبل از اتمام مدت فوق، شفا خواهد يافت.
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 ـ  هنگام معالجه از خوردن داروهاي آرامبخش جلوگيري شود.1

ـ اگر بيمار احساس درد معده كرد، همان بيست مورد آيات بر آب خوانده شود و در 2
 مدت عالج بنوشد.

رد آيات مذكور در مقداري آب خوانده شود و هر سه ـ  اگر بيمار احساس دردسر ك3
روز با آن غسل بكند. البته بر آبهاي بيفزايند و آنها را روي آتش گرم  45روز يكبار تا 

 نكنند و در مكاني پاك غسل بكند.

 ششم: سحر شنيدن صداهاي عجيب و غريب

 عالمات سحر صداها
 خوابهاي آشفته )1

 زنند. بيند كه او را صدا مي در خواب مي )2

 شود. كند اما ديده نمي شنود كه كسي او را صدا مي همچنين در بيداري مي )3

 وسواس زياد. )4

 شك و ترديد زياد در مورد دوستان و رفقا. )5

 كند. بيند كه از مكان بلندي سقوط مي در خواب مي )6

 كنند. بيند كه درندگان او را دنبال مي در خواب مي )7

 روش انجام اين سحر
كند تا در خواب و بيداري او را آشفته  مورد نظر مسلط ميساحر، جني را بر شخص 

 ترساند. حال سازد. جن در خواب به صورتهاي مختلف او را مي
 آورد. زند و در او شك و ترديد و اضطراب بوجود مي در بيداري نيز او را صدا مي

شوند كه انسان را به جنون  البته عوارض اينگونه سحر، گاهي به قدري قوي مي
 رسانند. سانند و گاهي در حد اضطراب و وسواس مير مي
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  عالج اين سحر
 همان بيست مورد آيات، بر بيمار خوانده شود. )1

 اگر دچار بيهوشي گشت طبق روشهاي سابق، معالجه شود. )2

 اگر دچار بيهوشي نشد، اينگونه راهنمائي بشود: )3

(هميشه با وضو بخوابد )4
64F

(الكرسي را بخواند آية و) 1
65F

2(. 
ص فلق و ناس) را قبل از خواب چند مرتبه بخواند و دو كف معوذات (اخال )5

 دستانش بدمد و را بر تمام بدن خويش بمالد.

سوره صافات را صبح اول وقت، و سوره دخان را  هنگام خواب تالوت بكند و يا    )6
 گوش بكند.

 هر سه روز، يكبار سورة بقره را بخواند يا گوش كند. )7

 ح و شام بخواند:اين دعا را روزانه هفت مرتبه صب )8

9( »اترم عبيمِ، سظشِ الْعرالْع بر وهو كَّلْتوت هلَيع ،وإِلَّا ه لَا إِلَه اللَّه بِيسح«. 
(خواندن  دو آيه آخر سوره بقره قبل از خواب  )10

66F

3(. 
فر لي ذَنبِي، بِسمِ اللَّه وضعت جنبِي اللَّهم اغْ«هنگام خواب، اين دعا را بخواند:   )11

 .)67F4(»وأَخِسئْ شيطَانِي، وفُك رِهانِي، واجعلْنِي في الندي الْأَعلَى
هاي ذيل بر روي نوار ضبط كرده و روزانه سه مرتبه آنها را گوش بكند:   سوره  )12

 ».فصلت، فتح، جن«

 .اين موارد را تا يكماه، انجام بدهد، إن شاء اهللا شفا خواهد يافت

                                           
 .نووي) 17/32فتح) و مسلم (  357/ 1بخاري ( -1
 :است، از آنجمله اين حديث را بصورت معلق در جاهاي مختلف صحيحش روايت كردهامام بخاري  -2

)4/478(. 
 .نووي) 2/920فتح) و مسلم ( 318 /7بخاري ( -3
 است. گويد كه ابوداود اين حديث را با سند صحيح روايت كرده نووي مي -4
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 هفتم: سحر بيماري زا

 عالمات
 درد دائم در عضوي از اعضاء. )1

 تشنجات عصبي ناشي از اعصاب. )2

 سستي و شل شدن عضوي از اعضاي بدن. )3

 احساس درد در تمام اعضاي بدن. )4

 عدم كارائي حواس پنچگانه. )5

همانطور كه مالحظه كرديد، برخي از عاليم اين نوع سحر، با عوارض و بيماريهاي 
شود. بدينصورت كه  رد كه البته پس از بيماري، فرق آنها مشخص ميطبيعي مشابهت دا

اگر بيمار احساس سر درد يا لرزش اندام و... كرد. بايد دانست كه دچار سحر بيمار زاي 
 شده است. و اگر نه پس بيماريش نياز به مراجعه نزد پزشك دارد.

 آيد؟ اين سحر چگونه بوجود مي
ت به ساير اعضاء، سر نوشت ساز، تصميم گيرنده دانيم كه مغز انسان نسب همه مي

است. مثالً اگر شما بخواهيد انگشت خود را روي آتش بگذاريد، فوراً از مركز تصميم 

+رسد كه اين كار، خطرناك است.  گيري يعني مغز، هشدار مي         

                   _.  :اين، آفرينش الهي «. ]11[لقمان

خوانيد، چه چيزي  است؛ پس به من نشان دهيد كه ديگر معبوداني كه جز او مي
 .»اند؟ بلكه ستمكاران در گمراهي آشكاري هستند آفريده

دهد كه بر مغز تسلط يابد و جلوي هر گونه اخطار را از  ساحر، به جن دستور مي
گيرد و باعث از بين رفتن برخي  ركز به ديگراعضاء بگيرد. كه گاهي كامالً جلوي آنرا ميم

كند كه اعضاي بدن، لحظه اي طبيعي و سالم  شود و گاهي هم طوري عمل مي اعضاء مي
 شوند. و لحظه اي ديگر ضعيف مي
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 + فرمايد: البته خداوند در مورد تأثير در  مورد سحر، مي          

   _ ] :رسانند مگر به  آنها به وسيلة سحر، به كسي ضرري نمي « .]١٠٢البقرة

 .»خواست اهللا
در اين آيه، تصريح شده است كه سحر، بدون خواست و مشيئت خدا، عمل نخواهد 

حاالتي را بر بيماران  كرد. برخي از پزشكان تأثير سحر را قبول ندارند. البته از اينكه خود
پذيرند. چنانكه يكمرتبه پزشكي نزد من آمد و گفت:  شوند و مي مشاهده بكنند. تسليم مي

 .من واقعاً حيرت زده شده ام. گفتم چرا؟
توانست  گفت: مردي  پسرش را نزد من آورد كه كامالً بدنش لمس شده بود و نمي

هره هاي كمرش دچار آسيب  شده حركت بكند. من پس از تالش فراوان، پي بردم كه م
اند و قابل عالج نيستند. ولي بعد از گذشت چند هفته، با پدر پسر برخورد كردم حال 

تواند راه برود. با تعجب پرسيدم:  هللا بهتر است و ميگفت: الحمد   فرزندش را جويا شدم،
رده است. چه كسي او را معالجه نمود. اسم شما را گرفت و گفت: فالني او را معالجه ك

اكنون نزد شما آمده ام تا بپرسم كه او را چگونه معالجه نموده اي؟! گفتم: بر او آياتي از 
كالم اهللا مجيد خواندم و عالوه بر آن، مقداري روغن زيتون و سياه دانه را دم كردم و 

 گفتم: تا به اعضاي ناتوان و از كار افتاده خود را بمالد. 
» بر لَّهل دمالْحنيالَمولَ و الْعوالحباهللا ةَ إالَّال قُو«. 
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 زا عالج سحر بيماري
ـ همان بيست مورد آيات ياده شده را سه مرتبه بر او بايد خواند. و اگر دچار 1

 بيهوشي گرديد، معالجه بشود.
 ـ اگر دچار بيهوشي نشد اما حاالت ديگري بر او رخ داد، اينگونه معالجه شود:2
68Fهاي قصار هاي فاتحه و دخان و جن و سوره رهوآية الكرسي و س 

و معوذات ، )1(
 (اخالص، فلق و ناس) را بر نواري ضبط كرده و روزانه سه مرتبه به آنها گوش دهد.

همچنين دم زير بر روغن سياه دانه خوانده شود تا بيمار، هر صبح و شام مقداري از 
 :كند بمالد آنرا به پيشاني و جاهائي كه احساس درد مي

 ـ سوره فاتحه.1
 اخالص، فلق و ناس).ـ معوذات (2

 +ـ آية: 3                    _  :و قرآن را كه « .]82[اإلسراء

 (هفت بار) خوانده شود.. »ميكن شفا و رحمتي براي مومنان است، نازل مي
عينٍ  وأَمن شر كُلِّ نفْسٍ  يؤذيك، داٍءاللَّه يشفيك من كُلِّ  أَرقيك، بِسمِ اللَّه«ـ و دعاي 4

يكفشي اللَّه ،ةداسح«. 
أَنت الشافي، الَ شفَاَء إِلَّا شفَاؤك، شفَاًء الَ  ناسِ أَذْهبِ الباس، اشفاللَّهم رب ال«ـ  و دعاي 5
رادغا يقَمس«. 
اهللا شفا خواهد يافت و اگر نه آنرا تكرار  شاء روز ادامه بدهد إن 40ونه تا مدت ـ اينگ6

 كند تا كامالً شفا يابد.

 زا هاي عملي عالج سحر بيماري نمونه
 گفت: پدر و برادرش او را نزد من آوردند. دختر جواني كه از مدت يك ماه سخن نمي

                                           
 هاي إذا الشمس كورت و در حد آن. )  مانند سوره1(
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كردند و به او  غذا بخورد. آنها دهانش را باز مي توانست دختر ساكت بود. حتي نمي
 دادند. وقتي آيات را بر او خواندم، شروع كرد به سخن گفتن. آبميوه و شير مي

توانست راه  كند. گفتم: شايد روماتيسم دارد. به سختي مي و گفت: پايم شديداً درد مي
ندم، دچار بيهوشي شد و برود. دوباره شروع كردم به خواندن آيات، همينكه فاتحه را خوا

 ام. د و گفت: من پاي او را نگه داشتهجن به سخن آم
 گفتم: پاي او را بخاطر خدا، بگذار و خارج شو. جن بيرون شد و دختر شفا يافت.

 اش متمايل به راست شده بود شخصي كه چهره
اش كامالً به سمت راست مايل شده بود شروع  مردي نزد من آمد در حاليكه چهره

م به خواندن آيات كالم اهللا مجيد، جن به سخن آمد و گفت: او مرا آزار داده است. كرد
او را امر به معروف و نهي از منكر كردم و خاطر نشان ساختم كه اين عمل وي  ،بنده

 يافت. شد و او را رها ساخت و بيمار شفاباشد تا بآلخره قانع  حرام مي شرعاً

 مانده بودند و دردختر جواني كه پزشكان از معالجة ا
گهان بيهوش شد و تا كنون در  مردي نزد من آمد و گفت: مدت دو ماه پيش دخترم نا

 برد. همان حال بسر مي
تواند سخن بگويد. و تمام اعضاي بدنش از كار افتاده و  شنود ولي نمي سخنان ما را مي

 برد. اكنون در بيمارستان بسر مي
اند و جواب آزمايشات انجام شده، سالم  دهپزشكان از تشخيص بيماري او عاجز مان

 شود. اش تغذيه مي اكنون بوسيلة سوراخ نمودن حنجره دهد. و نشان مي
آيند. ولي اينبار اينها از طرف  روم بلكه آنها نزد من مي بنده، معموالً نزد بيماران نمي

ودند كه ناچار اي آورده ب م شيخ سعيد بن مسفر قحطاني، نامهيكي از داعيان الي اهللا به نا
بنده جهت معالجه آن بيمار، به بيمارستان رفتم. چنانكه با هماهنگي مسؤالن بيمارستان و 
در غير وقت مالقات، وارد اطاق بيمار شدم. ديدم دختر ضعيف و رنجوري آرام روي 
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تخت دراز كشيده است. برخي عوارض بيماري را نام گرفتم سرش را به سختي به 
دانست. وقت نماز مغرب رسيد. بنده پس از اداي  آنها را منتفي مي آورد و مي  حركت در

نماز، براي شفاي او دعا كردم. دوباره نزد او آمدم. و دستم را بر روي سرش گذاشته، 
سِ، اشف أَنت الشافي، الَ شافي إِلَّا أَنت، أْرب الناسِ، مذْهب الب اللَّهم «سورة، فلق و دعاي: 

 را خواندم. »شفَاًء الَ يغادر سقَما
ناگهان، دختر لب به سخن گشود و به فضل پروردگار، شفا يافت. پدر و برادرانش از 

خواستند، پيشاني مرا ببوسند كه بنده نگذاشتم و گفتم:  خوشحالي گريه كردند و مي
بكند، او را  را اراده شخص پرست نباشيد بلكه اهللا پرست باشيد كه هر گاه شفاي كسي

 دهد. اي از بندگانش شفا مي بدست بنده

 كند جن به مكان سحر، راهنمائي مي
جوان بيماري نزد من آمد. آيات سحر را بر او خواندم جن به سخن آمد و گفت: فالن 

باشند. به  ساحر براي او جادو نوشته است و كه اكنون در چار چوب درب، مدفون مي
ود. چنانكه او نيز خارج شد. بعداً آنها در كنار چار چوب جن گفتم: از وجود او خارج ش

اي را ديدند، آنها را با آب شستند و  كردند، برگهاي كهنه و نوشته شده درب، جستجو
 بدينصورت سحر، باطل گرديد.

 هشتم: سحر خونريزي
شود و  گيرد. جن وارد بدن زن مي طبعاً اين نوع سحر، فقط براي زنان انجام مي

. )69F1(»الدمِ ىرجم مآد نِابمن  يرِيج انُطَيالش«فرموده است:  صه رسول اهللاهمانطور ك
 آيد. . در رگهاي او بحركت در مي»گردد يعني جن مانند خون در بدن انسان مي «

افتد چنانكه  زند كه بر اثر آن، خونريزي اتفاق مي شود و لگد مي و وارد رحم زن مي
إِنما هذه ركْضةٌ من ««جحش، گفت:  بنت حاضه، به حمنهدر مورد است صرسول اهللا

                                           
 .نووي) 14/155فتح)  و مسلم ( 4/282( بخاري -1
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. و در روايتي فرمود: »آيد يعني اين بر اثر لگد شيطان بوجود مي« .)70F1(»ركَضات الشيطَان
 باشد و خون حيض نيست. اين بر اثر (پارگي) رگ مي

 عالج سحر خونريزي
خواند شود و مسحور از آن آب  ـ همان بيست مورد آيات فوق الذكر بر مقداري آب1

 شاء اهللا، خون قطع خواهد شد. به مدت سه روز بنوشد و نيز غسل نمايد، ان

  +ـ  اگر باز هم خونريزي قطع نشد، آيه: 2             _ 

  .»دانست هر خبري، زمان و موعد مشخصي دارد. و به زودي خواهيد« .]67[األنعام: 
نوشته و سپس در آب شسته و بمدت دو يا سه هفته نوشانيده شود، إنشاء اهللا، خون قطع 

 خواهد شد.

 نمونه عملي عالج سحر خونريزي
زني كه دچار خونريزي شديد بود، نزد من آمد. آيات قرآن را بر او خواندم و نيز 

به او دادم، بعد از چند  نواري كه در آن سوره هائي از كالم اهللا مجيد، ضبط شده بود،
 روز، خونش قطع شد.

الزم به ذكر است كه شيخ اإلسالم ابن تيميه به جواز نوشتن آيات و شستن  آنها در 
آب، فتوا داده و گفته است: جايز است كه آياتي از كالم اهللا مجيد، براي مسحور و ديگر 

واي امام احمد و بيماران نوشته شود  تا در آب بشويند و بنوشند و همين است فت
(ديگران

71F

2(. 
 

                                           
گويد: محمد بن  ميگويد: حسن و صحيح است. و همچنان  مذي اين حديث را روايت نموده ميتر -1

 اسماعيل بخاري را در مورد اين حديث پرسيدم گفت: حديث حسن است.
 .)٦٤/ ١٩( ىجمموع الفتاو -2
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 (بخت بند) نهم: سحر ترك ازدواج

 چگونگي اين سحر
بند بكند. و  گويد: فالن دختر را بخت رود و مي شخصي حسود و مغرض نزد ساحر مي

   دهد، او نيز، جني را بر آن دختر مسلط نام و نشان دختر و اثري از آثار او را به ساحر مي
 آورد. اين حاالت را بوجود ميكند كه آن جن در دختر،  مي

 ـ ترس زياد.1
 نيت شديد.ـ غفلت و عصبا2
 ـ غفلت زياد.3
 ـ پيروي از خواهشات نفساني.4

شود يا او را نسبت به هر مردي كه  به  جن يا اينكه در جسم دختر وارد مي
 سازد. خواستگاريش برود، متنفر مي

او را در انظار خواستگارانش  و اگر نتواند در او نفوذ بكند، پس بوسيله سحر تخييل
آيد مگر اينكه پشيمان  دهد طوري كه هيچ مردي به خواستگاري او نمي زشت جلوه مي

 كند. شود و او را ترك مي مي
افتد كه خواستگار، پس از ورود در منزل آنان، احساس نفس  گاهي چنين اتفاق مي

 نمايد. تنگي و يا سر درد مي

 عالمات اين سحر
 و عدم بهبودي با دارو.احساس سر درد  )1
 هاي شب. تنگي بويژه بعد از عصر تا نيمه هاحساس سين )2
 باشند. احساس اينكه خواستگارانش، بسيار زشت مي )3
 فكر كردن و خياالتي شدن. )4
 آشفتگي در خواب. )5
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 احساس درد معده دائمي. )6
 هاي پشت. احساس درد در مهره )7

 جاعالج سحر ترك ازدو
ر دچار بيهوشي شد، طبق روش سابق، معالجه آيات سابق، بر او خوانده شود، اگ

بشود. واگر دچار بيهوشي نشد بلكه حاالت ديگري برايش پيش آمد، به موارد زير، 
 توصيه بشود:

 محافظت بر نماز ها در وقتهايشان. )1
 گوش ندادن به ترانه و موسيقي. )2
 الكرسي قبل از خواب. آيةوضو گرفتن و خواندن  )3

ناس) و فوت كردن در دو كف و ماليدن بر اخالص، فلق و خواندن معوذات ( )4
 بدن سه مرتبه قبل از خواب.

ضبط كردن آية الكرسي بصورت تكراري بر نوار يك ساعته و روزانه يك مرتبه  )5
 به آن گوش دادن.

آيات سحر بر مقداري آب خوانده شود و مسحور در هر سه روز يك مرتبه از  )6
 آن بنوشد و غسل بكند.

الَ إِلَه إِلَّا اللَّه وحده الَ شرِيك لَه، لَه املُلْك، ولَه احلَمد، «ا را بعد از نماز فجر اين دع )7
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهرا صد مرتبه بخواند.»و . 

موارد فوق الذكر را تا يك ماه انجام بدهد، آنگاه بيمار إنشاءاهللا دچار يكي از حالتهاي 
 زير خواهد شد:

 شود. كند و بحمد اهللا سحر، باطل مي رود و شفا حاصل مي از بين ميـ يا عوارض 1
نمايد كه در اين صورت، دوباره بر او آيات  ـ يا اينكه بيمار احساس درد بيشتر مي2

 خوانده شود تا دچار بيهوشي بشود و معالجه گردد.
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 بند نمونه عملي عالج سحر بخت
نمايد.  است كه كارش عجيب مي جواني نزد من آمد و گفت: در خانوادة ما دختري

پذيرد. و همينكه شب  شود ومي آيد، خوشحال مي وقتي كسي به خواستگاريش مي
 كند. گردد و بدون هيچ دليلي مخالفت مي خوابد، فردا صبح، پشيمان مي مي

وقتي او را ديدم، آيات ابطال سحر (همان بيست مورد سابق) را بر او خواندم. فوراً 
 جن به سخن آمد. دچار بيهوشي شد و
 گفتم: تو كيستي؟

 ام). گفت: فالني (اسمش را فراموش كرده
 اي. گفتم: چرا در وجود اين دختر نفوذ كرده

 گفت: بخاطر اينكه او را دوست دارم.
 گفتم: ولي او تو را دوست ندارد.

 خواهم او ازدواج بكند. گفت: نمي
 گردد. كني كه او پس از موافقت، پشيمان مي گفتم: چه كار مي

 كنم. كند، من در خواب او را تهديد مي گفت: وقتي او موافقت مي
 گفتم: داراي چه دين و آئيني هستي.

 گفت: مسلمانم.
 الَو ررض الَ«يد: فرما مي صگفتم: اين عمل تو، شرعاً جايز نيست چون رسول اهللا

ضخالصه »ضرر رساندن به ديگران و ضرر رساندن به خود حرام است« :يعني .»ارر .

 .واحلمد هللاينكه او قانع شد و از بدن بيمار خارج گرديد. 

 اطالعات مهم در مورد سحر
 ـ ممكن است عوارض سحر با عوارض جن زدگي مشابه باشد.1
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ـ احساس درد دائمي در معده دليل بر اين است كه سحر از نوع خوردني يا 2
 نوشيدني بوده است.

 مگر با دو شرط. ـ عالج توسط آيات قرآن ممكن نيست3

 ألف ـ  اينكه معالج پايبند دستورات اهللا باشد.

 ب ـ   اعتماد بيمار به عالج قرآني.

 ـ  در بيشتر انواع سحر، احساس نفستنگي وجود دارد باألخص در شبها.4

 شناسائي مكان سحر با اين دوامر ممكن است:
 ألف ـ  توسط خود جن.

شب دو ركعت نماز بخواند و عاجزانه و ب ـ و اينكه بيمار يا شخص معالج در دل 
بيند  مخلصانه از خدا بخواهد كه او را به مكان سحر راهنمائي بكند، آنگاه يا در خواب مي

را  گردد و در آنصورت بايد اهللا يا بگونه اي ديگر، مكان سحر برايش منكشف مي
 شاكر باشد.

شام به جاهائي كه ـ خواندن آيات بر روغن سياه دانه و ماليدن آن هر صبح و 1
 كند، براي انواع مختلف سحر، مفيد است. احساس درد مي

احلبة السوداء شفاء من «فرمود:  صچنانكه در صحيح بخاري آمده است كه رسول اهللا
 .»سياه دانه براي هر دردي جز مرگ شفاء است« :. يعني»السام إالَّ كل داء

 دزن مسحوري كه خداوند، مكان سحر را به او نشان دا
زن جواني نزد من آمد و قتي بر او آيات را خواندم  فهميدم كه سحري بسيار قوي بر 

ديد، به خانواده اش  او تأثير گذاشته است. چون او در بيداري و خواب اشباحي را مي
گفتم: عالج ذيل را بكار ببريد بزودي إن شاء اهللا سحر، باطل خواهد شد گفتند: آيا راهي 

 چيست؟. :ود دارد؟ گفتم: بلي، گفتندحر وجبراي شناسائي مكان س
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باألخص دو ثلث آخر شب كه و قت استجابت دعا  گفتم: دعاء و تضرع بسوي اهللا
بيند كه  و نزول پروردگار به آسمان دنياست چنانكه آن  زن چنين كرده بود. در خواب مي

 شخصي آمده و دست او را گرفت و به مكان سحر برد.
روند و  شود، به اتفاق اهل خانواده اش به آنجا مي ب بيدار ميصبح روز بعد كه از خوا

 نمايند. كنند و باطل مي سحر را كشف مي





 
 

 فصل هفتم:
 اند عالج مردي كه او را از هم خوابي با همسرش بسته

عاليم آن عبارت است از اينكه مرد از نظر جسمي كامالً سالم باشد و در عين  بستن:
 حال از همبستري عاجز باشد.

 عمل جنسي در مرد
چنانچه معلوم است آلة تناسلي فيزيولوژي مرد، قطعه گوشتي است قابل جمع شدن 

شود و اين عمليات سه  شود و با بر گشت خون، جمع مي كه با جريان خون راست مي
 مرحله دارد:

ها، هورمونهائي به  شود، از ناحية بيضه ـ وقتي كه احساسات جنسي مرد تحريك مي1
 آيند و در تمام بدن جريان الكتريسيته بوجود  اعصاب به حركت در ميسوي مغز و 

 آيد. مي
مركز مخصوص تحريكات جنسي در مغز، پيامي سريع به مركز اعصاب تناسلي مستقر 

فرستد. اعصاب تناسلي در ستون و جريان خون در رگها و سلولهاي  در ستون فقرات مي
 گردد. ودن آن ميآيد كه منجر به راست ب عضو تناسلي پديد مي

 چگونگي بستن مرد
گذارد كه  يابد و نمي جني كه مأموريت دارد، بر مركز تحريكات در مغز تسلط مي

 پيامي به مركز اعصاب تناسلي برسد.

 بستن زن
شود همچنين زن نيز از مردش بسته  چنانچه مرد از نزديكي با همسرش بسته مي

 باشد: شود، و بستن زن بر پنج نوع مي مي
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شوند، طوري كه  نوعي از آن عبارت است از اينكه، رانهاي زن، ناخواسته قفل ميـ  1
 باشد. باشد. و اين از ارادةاش نيز خارج مي براي شوهرش نزديكي مقدور نمي

كند كه همسرش  يكي از جوانان كه همسرش دچار اين نوع سحر شده بود، گمان مي 
شود تا اينكه به  بندد باز هم موفق نمي ر ميكند، آنگاه پاهاي او را با زنجي عمداً چنين مي

 شود. دهد و با او همبستر مي همسرش داروي بيهوشي مي
زن در مغز، ـ نوعي ديگر عبارت است از اينكه، جن بر مركز تحريكات جنسي 2

 كند. يابد و احساسات جنسي را از او سلب مي مي تسلط
كند با همسرش نزديكي  ده ميـ خونريزي: و آن عبارت است از اينكه وقتي مرد ارا3

 شود. بكند، فوراً زنش دچار خونريزي شديد مي
ـ نوعي ديگر عبارت است از بر خورد با مانع: بدينصورت كه هنگام همبستري، مرد 4

 اي محكم از گوشت كه غير قابل پاره شدن است، مانع گشته است. كند پرده احساس مي
كند، ولي هنگام  تر باكره ازدواج ميـ نوعي ديگر از بستن اينست كه مرد با دخ5

ر صورت معالجه، شود. كه د گردد و به او بدبين مي مباشرت متوجه بكارت او نمي
 شود. گردد و احساس مي مي بكارتش دوباره بر

 معالجه و باز كردن بسته شده

  روش نخست
نخست همان بيست مورد آيات را كه در فصل ششم ذكر كرديم، بر او بخوانند. اگر 
جن به سخن آمد، با او گفتگو كنند تا قانع گردد و بيرون شود. و اگر به سخن نيامد، از 

 روشهاي زير استفاده شود:

 روش دوم
آيات زير، هفت مرتبه بر مقداري آب خوانده شود و بيمار تا هفت روز از آن بنوشد و 

 هم غسل بكند، ان شاء اهللا شفا خواهد يافت: 
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  +ـ 1                                

                 _  :موسي گفت: آنچه « .]82-81[يونس

كند به راستي پروردگار  ودي باطل ميز گمان پروردگار آن را به ايد، جادوست؛ بي آورده
بخشد؛  بخشد. و پروردگار به فرمان خويش حق را تحقق مي كردار تبهكاران را سامان نمي

 .»هر چند براي گنهكاران ناخوشايند باشد

2- +                                

                                   

           _ ] :وحي كرديم:  به موسي«. ]122-117األعراف

عصايت را بينداز؛ ناگهان عصاي موسي شروع به بلعيدن چيزهايي كرد كه با (جادو و 
-ترتيب حق ثابت شد و سحري كه جادوگران انجام ميبدين جنبر) سر هم كرده بودند.

و جادوگران  آنجا بود كه (فرعونيان) شكست خوردند و خوار شدند. دادند، باطل گرديد.
به پروردگار موسي و  گفتند: به پروردگار جهانيان ايمان آورديم. به سجده افتادند.

 .»هارون

3- +                     _. :جز اين نيست « .]69 [طه

اند، افسون و نيرنگ جادوگر است. و جادوگر هر جا برود، رستگار  كه آنچه ساخته
 .»شود نمي

 روش سوم
هفت برگ سدر سبز را در ميان دو سنگ قرار داده و بكوبند سپس آنها را در ظرفي 

هاي معوذات را  پر از آب قرار داده و آنها را قاطي بكنند و هفت بار آية الكرسي و سوره
بخوانند. تا بيمار بمدت هفت روز از آنها بنوشد و هم غسل بكند. البته بر مقدار آبها 
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بر روي آتش گرم كرده نشوند و در محلي پاكيزه آنها را بريزند. ان شاء اهللا،  نيفزايند و
 مشكل حل خواهد شد و بيمار شفا خواهد يافت.

 روش چهارم
همان بيست مورد) را در گوش بيمار بخوانيد و در آخر، اين آيه را  آيات ابطال سحر (

 +نيز بيفزائيد:                        ﴾  :و « .]23[الفرقان

 .»گردانيم پردازيم، پس آن را غبارى پراكنده مى به (بررسى) اعمالشان مى
آيه فوق صد مرتبه و در صورت نياز بيشتر خوانده شود تا اينكه بيمار احساس بكند، 

دهيد، تا اينكه بيمار  ز ادامه ميشود. همين روش را تا چند رو حس مي اعضاي بدنش بي
 إن شاء اهللا كامالً شفا يابد.

 روش پنجم
كند كه ابطال  گويد: عبد الرزاق از شعبي روايت مي حافظ ابن حجر در فتح الباري مي

سحر به روش عربها اشكالي ندارد. بدينصورت كه در كنار درخت بزرگ برود و از 
بكوبد و بر آنها بخواند و سپس با آن آب  اطراف آن برگهايش را جمع بكند و آنها را

(غسل بكند
72F
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 گويم: آية الكرسي و معوذات  (اخالص، فلق و ناس) را بر آنها بخواند. بنده مي

 روش ششم
گويد: سپس در مورد باز كردن بسته شده در كتاب طب نبوي از جعفر  حافظ مي

احمد بخاري ديدم كه با خط مستغفري يافتم كه نوشته بود: بر پشت جلد تفسير قتيبه ابن 

                                           
 .)١٠/٢٣٣( فتح الباري -1
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نوشته بود كه قتاده از سعيد بن مسيب پرسيد: اگر كسي مردي را كه از  ،نصوح بن واصل
 شده است باز بكند اشكالي ندارد؟. همبستري با همسرش بسته

 گفت: خير. آنچه كه براي مردم مفيد واقع بشود، اشكالي ندارد.
شود،  بستن چيست و چطور باز مي گويد: حماد بن شاكر از من پرسيد كه نصوح مي
 دانستم. من آن را نمي

گفت: بستن يعني اينكه شخص توانائي همبستري با همسرش را داشته نباشد. كسيكه 
آتش بزند سپس تبري دو لبه بر آتش  باشد، بايد دسته اي هيزم  مبتالء به اين بيماري مي

ورد و بر آن، ادرار بكند، إن شاء اهللا بگذارد. پس از اينكه تبر داغ شد آنرا از آتش بيرون بيا
(شفا خواهد يافت

73F

البته نبايد به تبر اعتقاد پيدا كرد بلكه آنرا سببي از اسباب بداند. زيرا  .)1
رسد، و  خيزد و به عضو تناسلي او مي وقتي او بر آن ادرار بكند، بخاري كه از آن بر مي

 پردازد. مي شود كه در آنجا به انجام مأموريت باعث فرار جني مي

 روش هفتم
تواند از گلهاي بياباني و گلهاي اهلي در ظرفي پاك،  بيمار در فصل بهار، هر چه مي

جمع آوري بكند و مقداري آب شيرين  بر آن بيفزايد و جوش بدهد. بعد از اينكه آبها 
فلق و ناس) را بر آنها بخواند و بر روي جسم خود بريزد،  اخالص، سرد شدند معوذات (

(يابد شاء اهللا شفا ميإن 
74F

2(. 

 روش هشتم
 ها را بخواند: ظرفي پر از آب را در مقابل خود قرار ده و بر آن، معوذات  و اين دعا

                                           
 .)233/ 10فتح الباري ( -1
 .)10/234فتح الباري ( -2
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1- »بِ الباسِ أَذْهالن بر مأْاللَّه ،سو رادغفَاًء الَ يش ،كفَاؤفَاَء إِلَّا شي، الَ شافالش تأَن فاش
 .»سقَما

عينٍ حاسدة، اللَّه  وأَمن شر كُلِّ نفْسٍ  يؤذيك، داٍءاللَّه يشفيك من كُلِّ  للَّه أَرقيك،بِسمِ ا« -2
يكفشي«.  

3- »الت اللَّه اتموذُ بِكَلأَعلَقا خم رش نم اتام«. 
4- »ٌء، فيش هماس عم رضي لَا يالَّذ مِ اللَّهبِسيملالْع يعمالس وهاِء، ومي السلَا فضِ، وي الْأَر«. 
5- »اللَّهاَ ملْبط ذَهحا السر بِقُدي كترمالس ارباا جوو أَالْاتضِر«. 

اين دعاها را هفت بار بر آب بخوانند و مريض بمدت سه روز از آن بنوشد و غسل 
 شود. ل ميبكند، إن شاء اهللا، سحر باط

 روش نهم
 در گوش شخص بسته شده آيات زير را بخوانيد:

 سوره فاتحه هفت بار و در صورت نياز، بيشتر. -1
 آيت الكرسي هفت بار يا بيشتر. -2
 روز. 7بار يا بيشتر بمدت سه روز يا  70معوذات  -3

 اهللا، سحر، باطل خواهد شد.  إن شاء

 روش دهم
 خدا را در آن بنويس:ظرف تميزي بردار و با جوهري پاك اين قول 

+                                     

              _ ] :موسي گفت: آنچه « .]81-82يونس

كند به راستي پروردگار  زودي باطل مي گمان پروردگار آن را به د، جادوست؛ بياي آورده
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بخشد؛  بخشد و پروردگار به فرمان خويش حق را تحقق مي كردار تبهكاران را سامان نمي
 .»هر چند براي گنهكاران ناخوشايند باشد

وز، از آن و بعد از آن در آن روغن سياه دانه بريز و بمال و به بيمار بگو: تا سه ر
 بخورد و به سينه و پيشاني خود، بمالد. إن شاء اهللا سحر، باطل خواهد شد.

و شستن و  ي(رحمه اهللا) نوشتن آيات قرآن را بر چيز ضمناً شيخ اإلسالم ابن تيميه
(نوشيدن آنرا، جايز دانسته است

75F
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 تواني جنسي و ضعف جنسي فرق بستن با  نا
شود، وقتي از  داشته ميهمبستري باز دو ازكه بوسيلة سحر و جا ـ بستن: كسي1

همسرش جدا است، شاداب و با نشاط بوده و عضو تناسلي اش بصورت طبيعي كار 
 دهد. كند. فقط هنگام همبستري، قدرتش را از دست مي مي

ه ودر همه ـ ناتواني جنسي: عبارت است از اينكه شخص، اصالً فاقد توان جنسي بود2
 ركت باشد.ح حال، عضو تناسلي اش بي

شود، آنهم براي چند  از گاهي قادر به همبستري مي ـ ضعف جنسي: اينست كه، هر3
 افتد. لحظه و بعد از آن عضوش تا چند روز از كار مي

 عالج ضعف جنسي
باشد به پزشكان مراجعه بكند. اما كسيكه ضعف  كسيكه اصالً فاقد توانائي جنسي مي

 ند:جنسي دارد، بدينصورت خود را معالجه بك
(گرم غذاي ملكه 200در يك كيلو عسل خالص و 

76F

، سورة فاتحه و الم نشرح و )2
معوذات را هفت مرتبه بخواند و روزي سه قاشق (صبح، ظهر، و شب) قبل از غذا بخورد 

                                           
 .)19/64مجموع الفتاوي ( -1
. واهللا شود ميمخصوص براي ملكه تهيه هاي زنبور عسل، شهدي  معروف است كه در قسمتي از النه -2

 .(مترجم) اعلم.
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بر طرف  اش و تا يكماه و در صورت نياز بيشتر ادامه بدهد، إن شاء اهللا ضعف جنسي
 خواهد شد.

 عالج نازائي
 دان:نازائي مر

 نازائي بر دو نوع است: 
آيد كه براي معالجه اين نوع، بايد  يكي طبيعي است و در اثر مشكل جسمي بوجود مي

 به پزشكان مراجعه شود.
دوم: نازائي در اثر سحر و جن زدگي كه معالجة اين نوع با آيات قرآن و ادعيه و اذكار 

 .ميسر است
برد و مانع از رشد  ت منوي را از بين مييابد و حيوانا جن بر بيضه هاي مرد، تسلط مي

 گردد. ا ميآنه

 زدگي زائي در اثر جن شناسائي نازائي جسمي و نا
 احساس سينه تنگي بخصوص بعد از عصر ها تا نيمه هاي شب. -1
 آشفتگي خاطر. -2

 احساس درد معده پائين ستون فقرات. -3
 آشفتگي در خواب. -4
 ديدن خوابهاي ترسناك. -5

 نازائي زنان
ي زنان نيز يا در اثر مشكل جسمي بوده كه نياز به معالجه پزشكي دارد يا طبعاً نازائ 

 .باشد در اثر سحر و جن زدگي مي
گردد. گاهي با  گيرد و مانع  رشد و ادامة حيات تخمها مي جن در رحم زن قرار مي

 شود. گردد و پس از چند ماه با ايجاد خونريزي باعث سقط جنين مي رور مي
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جن) مثل خون در رگهاي انسان نفوذ   (و بخاري آمده كه شيطان و چنانكه در صحيح
(كند مي 

77F

1(. 

 عالج سحر نازائي
) بر روي عالج سحر نازائي ضبط شود و  دم ابطال سحر ( همان بيست مورد آيات -1

 مرتبه به آن گوش دهد. 3مريض روزانه
 سورة صافات را هر روز بوقت صبح، بخواند يا به آن گوش دهد. -2
 را به هنگام خواب بخواند يا به آن گوش دهد. سورة معارج -3
آيات زير را بر روي روغن سياه دانه بخواند و هر روز قبل از خواب، به پيشاني،  -4

 ستون فقرات و سينة خود بمالد:
الفاتحه، آيه الكرسي ـ آخر سورة بقره ـ و آخر سورة آل عمران ـ و معوذات (هفت 

ص خوانده شود وهر روز صبح قبل از ـ همچنين آيات فوق بر عسل خال5مرتبه) 
 صبحانه، يك قاشق بخورد.

باشد  اين معالجه را تا سه ماه ادامه بدهد. و بيمار سعي بكند كه پايبند دستورات اهللا

 +فرمايد:  تا از مؤمنان صادق بوده و مشمول شفاء قرآن گردد. چنانكه مي     

               _  :و قرآن را كه شفا و رحمتي براي « .]82[اإلسراء

 اند. با اين روش، بسياري ازبيماران شفا يافته. »ميكن مومنان است، نازل مي

 عالج انزال زود هنگام
 باشدكه نياز به مراجعه به پزشك  گاهي سرعت انزال مردان در اثر ضعف جنسي مي

گويند: بوقت مباشرت به  كنند يا مي بخش تجويز مي ي آرامروئباشد و آنها يا دا مي
 چيزهاي ديگري غير از مسايل جنسي فكر بكند.

                                           
 .نووي) 14/155فتح) و مسلم ( 4/228بخاري ( -1



 شمشير بران بر گردن ساحران اشرار  126

 

آيد. و آن  اما سخن ما از انزال زود هنگامي است كه در اثر سحر و جن پديد مي
نمايد و  گيرد و آنرا تحريك مي بدينصورت است كه جن در جاي پرستات مرد، قرار مي

 شود. بل از وقت ميباعث انزال ق
 اين بيماري بدينصورت معالجه بشود:

الَ إِلَه إِالَّ اللَّه وحده ال « ـ هر روز بعد از نماز فجر اين كلمه را  صد مرتبه بخواند:1
يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه رِيكش«. 

 را تالوت كند يا به آن گوش بدهد. و شب قبل از خواب، سورة ملك ـ2
 ـ هر روز آية الكرسي را هفتاد بار و يا بيشتر بخواند.3
 ـ دعاهاي زير را هر صبح و شام، سه مرتبه بخواند:4
»الت اللَّه اتموذُ بِكَلأَعلَقا خم رش نم اتام«. 
اينها  .»في الْأَرضِ، ولَا في السماِء، وهو السميع الْعليم بِسمِ اللَّه الَّذي لَا يضر مع اسمه شيٌء،«

 را بمدت سه ماه ادامه بدهد.

 حفاظت عروس و داماد از سحر
كنند و آنها را  طبعاً در وقت ازدواج و در شب زفاف براي زوج جوان، جادو مي

در مقابل سحر حفاظت  بندند. پس آيا براي زوجين اين امكان وجود دارد كه خود را مي
 .بكنند؟

بيان خواهم كرد ولي قبل از آن، داستاني را  و من آن پناهگاهها را به توفيق اهللا ،آري
 كنم كه با بحث ما مناسبت دارد.  ذكر مي

حيد خالص و عقيدة صحيح دعوت انان مؤمن و داعي، مردم را به تويكي از جو
گفت: سحر عملي است  كرد و مي هنان منع ميداد. و آنها را از رفتن نزد ساحران و كا مي

باشد. در محل زندگي اين جوان صالح،  كفر آميز و ساحر، دشمن خدا و رسولش مي
كرد، البد نزد ساحر  كرد. و هر گاه در آن ناحيه جواني ازدواج مي مردي ساحر، زندگي مي
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بوسيله سحر  داد و در غير اينصورت ساحر، آن جوان را آمد و به او مبلغي پول مي مي
 بست تا در شب زفاف قادر به همبستري نباشد. مي

برد  هاي خود از او نام مي اين جوان مؤمن علناً با آن ساحر در گير شد و در سخنراني
 داشت. و مردم را از رفتن نزد او باز مي

دانستند ساحر او را خواهد  تا اينكه جوان تصميم گرفت كه ازدواج بكند. مردم كه مي
افتد. آن جوان نزد من آمد و گفت:  شتاقانه منتظر بودند ببينند كه چه اتفاقي ميبست، م

اهللا خدا شما  شاء ترسد كه ساحر او را ببندد. بنده گفتم: ان تصميم دارد ازدواج بكند و مي
كنيد و  را حفاظت خواهد كرد. ولي شما به ساحر اعالم كن كه در فالن شب، زفاف مي

ببندد. جوان گفت: تو مطمئن هستي؟ گفتم: بلي من مطمئنم. اگر جرأت دارد شما را 
هائي را كه  جوان فوراً كسي را نزد ساحر فرستاد و او را به مبارزه طلبيد. بنده پناهگاه

بزودي بيان خواهم كرد به آن جوان آموزش دادم. او آنها را خواند و زفاف كرد و هيچ 
و از ساحر دل كندند و به اين جوان زده شدند  مشكلي برايش پيش نيامد. مردم شگفت

نصرتي بود براي توحيد و عقيدة صحيح و  يقيناً اين از طرف اهللا مؤحد روي آوردند.
 اهل آن و شكستي بود براي باطل و پيروان آن. 

 .ما النصر إال من عند اهللاهللا أكرب وهللا احلمد و

 پناهگاه اول
ا خورده شود. اگر ممكن بود اگر خرماي عجوه در دسترس باشد هفت دانه ناشت

 خرماي عجوه مدينه باشد و اگر نه از هر كجا باشد اشكالي ندارد.
منِ اصطَبح بِسبعِ تمرات عجوة، لَم يضره ذَلك اليوم سم، والَ « فرمايد: مي صرسول اهللا

رح78(»سF1(. 

                                           
 .). عجوه نوعي از خرماست10/247( بخاري -1
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گذارد  بكند نه سمي بر او اثر ميهر كه روزانه با هفت دانه خرما عجوه صبح «ترجمه: 
 .»رساند و نه سحري به او ضرر مي

 پناهگاه دوم: با وضو بودن
گذارد، زيرا مسلمان با وضو، از  سحر در مسلماني كه هميشه با وضو باشد اثر نمي

روايت است كه رسول  شود. از ابن عباس جانب خدا بوسيلة فرشتگان حفاظت مي
لَّا بات ملَك , فَإِنه لَيس من عبد يبِيت طَاهرا إِلْأَجساد طَهركُم اللَّهذه اطَهروا ه« فرمود: صاهللا

ارِهعي شلِ إِلَّا قَالَفاللَّي نةً ماعس بقَلنلَا ي ,كدبعل راغْف ما: اللَّهرطَاه اتب ه79(», فَإِنF1(. 
اي نيست  كيزه نگه داريد، شما را پاك نگهدارد. زيرا هيچ بندهاين بدنها را پا«ترجمه: 

اي از شب  گذارند. در هيچ لحظه كه با وضو بخوابد مگر اينكه فرشته اي با او شب مي
گويد: خدايا او را بيامرز زيرا او شب را پاك گذارنده  كند مگر اينكه فرشته مي حركتي نمي

 .»است

 اعتپناهگاه سوم: پايبندي به نماز جم
دارد، و با سستي در  محافظت نماز جماعت، انسان را از شر شيطان در امان نگه مي

شود. آنگاه انسان به انواع بيماريها به ويژه  نماز جماعت، شيطان بر انسان غالب مي
 گردد. زدگي و سحر، مبتالء مي جن

لَاثَة نفَرٍ في ما من ثَ «شنيدم كه فرمود:  صروايت است كه از رسول اهللا از ابو درداء
إِنما يأْكُلُ الذِّئْب قَرية ولَا بدوٍ لَا تقَام فيهِم الصلَاةُ إِلَّا استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ، فَعلَيك بِالْجماعة، فَ

 .)80F2(»من الْغنمِ الْقَاصيةَ

                                           
 .است گويد: اين حديث را طبراني در المعجم األوسط با اسناد خوب و جيد روايت نموده منذري مي -1

 .)2/13( والترهيب الترغيب
 .است حسن اسناد آن) 1/150اود (أبو د -2
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ز جماعت اقامه نشود، شيطان بر اگر سه نفر در روستائي باشند و در آنجا نما«ترجمه: 
خورد كه تنها  شود. پس جماعت را الزم بگير. زيرا گرگ، گوسفندي را مي آنان مسلط مي

 .»باشد

 پناهگاه چهارم: قيام الليل
، خواهيد از تأثير سحر در امان بمانيد بايد بخشي از شب را با عبادت اهللا اگر مي

 شود. عبادات غافل اند، شيطان مسلط ميزنده نگه داريد. بر كساني كه از اين نوع 
ذُكر عند النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم رجلٌ، فَقيلَ: [ روايت است كه گفت: از ابن مسعود

 .)81F1(]»بالَ الشيطَانُ في أُذُنِه«ما زالَ نائما حتى أَصبح، ما قَام إِلَى الصالَة، فَقَالَ: 
از مردي نام برده شد، و گفتند: كه شب تا صبح  صرجمه: در محضر پيامبر اكرمت

شيطان در گوشهايش «فرمود:  صخوابيده و براي نماز تهجد بلند نشده است. آنحضرت
 .»ادرار كرده است

من أَصبح علَى غَيرِ وِترٍ أَصبح علَى «كند:  روايت مي بوسعيد بن منصور از ابن عمر

أْساراعرذ نيعبس رقَد رِيرج 82(»هF2( . 
به طول هفتاد ذراع قرار  كند بر سرش داميكه بدون خواندن وتر صبح هر «ترجمه: 

 .»گيرد مي

 پناهگاه پنجم: خواندن دعاي توالت
زيرا شيطان در كمين است تا فرصت دخول در وجود انسان در اين اينگونه مكانها كه 

 بيابد.جاي و مسكن شيطان است، 

                                           
 .نووي) 6/63فتح) و مسلم ( 6/335بخاري ( -1
 .سندش جيد و خوب است :گويد مي )3/25(در فتح الباري حافظ ابن حجر  -2
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چنانكه يكبار جني كه بر شخصي مسلط شده بود، به من گفت: او بدون خواندن دعا، 
 داخل دستشوئي رفت، ومن همانجا بر او مسلط شدم.

يكي ديگر از جنها كه بر انساني مسلط شده بود گفت: شما سالحهاي خوبي داريد 
اورادي كه رسول  كنيد. گفتم: منظورت چيست؟ گفت اذكار و ولي از آنها استفاده نمي

 به شما ياد داده است. صاهللا
  بوقت قضاي حاجت اين دعا را صبلي، در احاديث صحيح وارد شده كه رسول اهللا

به نام خدا، بار الها! از شرّ «. )83F1(»اللَّهم إِني أَعوذُ بِك من اخلُبث واخلَبائث .مِ اهللابِس  «خواند:  مي
 . »برم ناه ميجنهاي نر و ماده به تو پ

 پناهگاه ششم:استعاذه هنگام دخول در نماز
را در حال نماز ديده كه گفته است:  صروايت است كه پيامبر از جبير بن مطعم

وذُ بِاللَّه من ا، أَعاللَّه أَكْبر كَبِريا، والْحمد للَّه كَثريا، والْحمد للَّه كَثريا، وسبحانَ اللَّه بكْرةً وأَصيلً«
زِهمهو هفْثنو هفْخن نم طَاني84(»الشF2(. 

 پناهگاه هفتم:
بعد از اينكه براي اولين بار با همسرت خلوت نمودي دست راست خود را بر پيشاني 

علَيه، وأَعوذُ بِك من اللَّهم إِني أَسأَلُك خيرها وخير ما جبلْتها «او بگذار و اين دعا را بخوان: 

هلَيا عهلْتبا جم رش نما وهر85(»شF3(. 
خواهم و از  از تو خير اين زن و خير آن چيزي را كه در او آفريده اي  مي ،خدايا«

 .»خواهم شرش و شرّ آنچيزي كه در ا و آفريده اي، پناه مي

                                           
 .نووي) 4/70فتح) و مسلم ( 1/242بخاري ( -1
 .ستگفته اصحيح  )55تخريج الكلم الطيب (آلباني اين حديث را در  ) و1/203أبو داود ( -2
 .است حسن سنادش: إگويد مي )151تخريج الكلم ( آلباني در أبوداود و -3
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، ا حسدذَاسد إِا شر حهقا وهفي يل ارِكب ماللَّه«و اگر خواستي اين دعا را نيز بخوان: 
ورٍ سذَإِ اححا سرو ،مكَذَرٍ إِاكا مر«. 

بار الها! او را براي من مبارك گردان و از شر حاسد و ساحر و مكار، نجاتش «جمه: تر
 .»بده

 پناهگاه هشتم: شروع زندگي زناشوئي با نماز
فرمايد: در اولين مالقات پس از ازدواج، يا در شب زفاف،  يم اهللا بن مسعود عبد 

با همسرت دو ركعت نماز بخوان و بگو: بار الها! مرا براي او و او را براي من، مبارك 
بگردان و ما را يكجا كن اگر در جمع ما خيري است و جدا كن اگر در جدائي ما خيري 

(است
86F

1(. 

 پناهگاه نهم:محافظت در وقت جماع
لَو أَنَّ أَحدكُم إِذَا أَتى أَهلَه : «اُهللا علَيه وسلَّم، قَالَبنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما، عنِ النبِي صلَّى عنِ ا

مهنيب يا، فَقُضنقْتزا رطَانَ ميبِ الشنجطَانَ ويا الشنبنج ماللَّه ،مِ اللَّهقَالَ بِاس لَدطَانٌ ا ويش هرضي لَم
 .)87F2(»أَبدا

اگر يكي از شما «فرمود:  صروايت است كه رسول خدا باز ابن عباس«ترجمه: 
بوقت هم خوابي با همسرش بگويد: بسم اهللا (يعني به نام خدا، بار الها!ما را از شيطان و 

ي نصيب آنها بشود، شيطان را از آنچه به ما مي دهي دور كن) در آن صورت اگر بچه ا
 .»رسانند هيچگاه جن و شيطان به او آسيبي نمي

به من گفت: اين مرد، چون به هنگام هم  يكبار جنّي كه بعداً توبه كرد و مسلمان شد
 شدم!. خواند، من با او شريك مي بستري با خانمش دعا نمي

                                           
 .است و آلباني صحيح گفتهطبراني اين حديث را روايت نموده  -1
 .فتح) و مسلم 1/242بخاري ( -2
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ز آنها استفاده هاي بزرگي در اختيار داريم ولي ا سبحان اهللا! واقعاً ما چقدر گنجينه
 كنيم. نمي

 :پناهگاه دهم
قبل از خواب بايد وضو گرفت و آية الكرسي را خواند و مشغول ذكر و تسبيح شد 
تا خواب برود. چنانكه شيطان به ابوهريره گفت: هر كه آية الكرسي را بخواند و بخوابد، 

ته است اگر به ابوهريره، گفت: او راست گف صشود. رسول اهللا شيطان به او نزديك نمي
(چه دروغگو است

88F

1(. 

 :پناهگاه يازدهم
 آيات ذيل را هر روز بعد از نماز مغرب بخوان:

 ).5) تا آية (1ـ سورة بقره از آية(1
 ـ آية الكرسي با دو آية بعدي.2
 سه آيه از آخر سوره بقره.ـ  3

جنها وهمچنين از سحر در امان خواهي از با خواندن آيات فوق، در آن شبانه روز 
 اند.م

 پناهگاه دوازدهم:
ك لَه الْملْ ،شرِيك لَه اللَّه وحده الَ إِلَه إِالَّ الَ«عد از نماز فجر اين دعا را صد مرتبه بخوان: ب

 وهو دمالْح لَهلَىوع يرٍء قَديكُلِّ ش«. 

                                           
 .است نموده روايتبصورت معلق  الفتح) 4/478بخاري ( -1
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لَه  كَانت« روايت شده است هر كه اين دعا را روزي صد بار بخواند: صز پيامبرا
الش نا مزرح لَه تكَانو ،ئَةيائَةُ سم هنع تيحمو ،ةنسائَةُ حم لَه بكُترِ رِقَابٍ، وشلَ عدع ،طَاني

هنم لَ أَكْثَرملٌ عجاَء إِلَّا را جملَ مبِأَفْض دأَح أْتي لَمو ،ِسيمى يتح كذَل همو89(»يF1(. 
 رسد. و برايش صد نيكي، منظور و صد به او ثواب آزاد كردن ده غالم مي«ترجمه: 

ماند. و هيچ كس عملي باالتر از او  شود. و آنروز از شيطان محفوظ مي معاف مي بدي
 .»نخواهد داشت مگر كسيكه اين ذكر را بيشتر خوانده باشد

 پناهگاه سيزدهم:
أَعوذُ بِاللَّه الْعظيمِ، وبِوجهِه الْكَرِميِ، وسلْطَانِه «وان بوقت داخل شدن مسجد، اين دعا را بخ

 .»الْقَدميِ، من الشيطَان الرجِيمِ
قَالَ الشيطَانُ: حفظَ مني  ،ذَلك فَإِذَا قَالَ«روايت شده است كه فرمود:  صاز رسول اهللا

گويد: اين شخص تمام روز از  واند، شيطان ميبخ كسي را كه اين وقتي« .)90F2(»سائر الْيوم
 .»دست من نجات كرد

 پناهگاه چهاردهم:
 اين دعا را، صبح و شام سه بار بخوان: 

»يملالْع يعمالس وهاِء، ومي السلَا فضِ، وي الْأَرٌء، فيش هماس عم رضي لَا يالَّذ مِ اللَّه91(»بِسF3(. 
رساند، و او  نمي ياتي كه با نام وي در زمين و آسمان هيچ چيزي گزندبه نام اهللا، ذ«

 .»شنوا و توانا است

                                           
 .نووي) 17/17فتح) ومسلم ( 6/338بخاري ( -1
صحيح  )47تخريج الكلم الطيب ( آلباني درو  حسن گفته )26) و نووي األذكار (1/127اود (أبود -2

 .است گفته
 .حسن غريب صحيح :فرمايد مي) و 5/123ترمذي ( -3



 شمشير بران بر گردن ساحران اشرار  134

 

 پناهگاه پانزدهم:
بِسمِ اللَّه توكَّلْت علَى اللَّه، لَا حولَ «  شوي، اين دعا را بخوان: وقتي از منزلت بيرون مي

ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُوشود: هدايت و حفاظت شدي و  ند، به او گفته ميهر كه اين دعا را بخوا  .»و
گويد: چگونه بر كسيكه هدايت و  ميبا خود از شر شيطان نجات پيدا كردي. آنگاه شيطان 

 .)92F1(»؟!، مسلط خواهي گرديده استحفاظت شد

 :انزدهمپناهگاه ش
لَّتي لَا يجاوِزهن بر ولَا أَعوذُ بِكَلمات اللَّه التامات ا «بعد از نماز مغرب اين دعا را بخوان 

من شر ما ينزِلُ من السماِء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما  ،فَاجِر،من شر ما خلَق وبرأَ وذَرأَ
لِ والنهارِ، ومن شر طَوارِقِ اللَّيلِ والنهارِ إِلَّا ومن فتنِ اللَّي ذَرأَ في الْأَرضِ، ومن شر ما يخرج منها،

 .)93F٢(»طَارِقًا يطْرق بِخيرٍ يا رحمانُ
تواند از آن تجاوز بكند، از شرّ  مات كامل اهللا كه هيچ نيك و بدي نميكلبه « ترجمه:

روند و از شر  مي آيند و آنچه باال مخلوقاتش و از شر بالهائي كه از آسمان فرو مي
آيد و از شر فتنه هاي شب و روز واز شر حوادث  موجودات زمين و آنچه از آن برون مي

 .»برم، مگر حوادثي كه خيري به همراه داشته باشد شب و روز، پناه مي

 پناهگاه هفدهم:
 من ادهشر عب منو ابِهعقَو هبِغَض ات منالتام ت اِهللاالمأعوذُ بِكَ«هر روز اين دعا را بخوان: 

هزمالش اتياطين نْأَو حيضونَر«. 
بدي بندگانش، و   ازو شطلبم از خشم و مجازات به وسيله كلمات كامل الهي پناه مي«

 .»برم به اهللا از اينكه شياطين نزد من بيايند از وسواس شيطانها و پناه مي

                                           
 .است حسن صحيح :گفته )5/145ترمذي () و 4/325بوداود (أ -1
 .950موطأ مالك ص  -2
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 پناهگاه هيجدهم:
اللَّهم إِني أَعوذُ بِوجهِك الْكَرِميِ وبِكَلماتك «يز هر روز و صبح و شام بخوان: اين دعا را ن

هتياصذٌ بِنآخ تا أَنم رش نم ةامالت، مرغالْمو أْثَمالْم فكْشت تأَن مالَ ،اللَّهو كدنج مزهلَا ي ماللَّه 
دعو لَفخيكدمبِحو كانحبس دالْج كنم دذَا الْج فَعنال يو ك«. 

و به سخنان كامل تو، از شر  وبرم به ذات گرامي ت بار الها! همانا من پناه مي«ترجمه: 
 (يعني: تمام مخلوقات). بار الها! تو گناه واي  گرفتههر چه كه تو پيشاني آن را 

شود. و وعدة تو  شكر تو شكست داده نميلر الها! همانا كني، با را دور مي ورشكستگي
 .». پاك و منزه  و قابل ستايش هستيگردد  خالف نمي

 پناهگاه نوزدهم:
أَعوذُ بِوجه اللَّه الْعظيمِ، الَّذي لَيس شيٌء أَعظَم « اين دعا را نيز هر روز صبح و شام بخوان:

الت اللَّه اتمبِكَلو ،هنم تملا عا مى كُلِّهنسالْح اِء اللَّهمبِأَسو ،لَا فَاجِرو رب نهاوِزجي لَا يالَّت اتام
 لِّشر كُ من، وهشر قيطأُ الَ شر ذي شر كُلِّ منو برأَو منها وما لَم أَعلَم، من شر ما خلَق وبرأَ وذَرأَ

ذي رأَ شن آتذٌخ بِنتياصنَّإِ ،ه ريب ىلَع رصم اطسقتمٍي«. 
به ذات بزرگي كه چيزي بزرگتر از او نيست و كلمات كاملش كه هيچ نيك « مه:ترج

دانم و آنهايي  تواند از آن تجاوز بكند و به تمام نامهاي نيك اهللا آنهائي كه مي و بدي نمي
و از بدي هر بد كاري  ه استو آفريد و بوجود آورد هاز بدي آنچه خلق كرد دانم، كه نمي

كه توانائي دفع آن در من نيست و از بدي هر صاحب شري كه موي پيشاني او بدست تو 
 .»يقيناً پروردگار من صاحب صراط مستقيم است .برم پناه مي اهللاست به (خدا)

 پناهگاه بيستم:
 لِّه كُلَإِو يهِلَإِ ،وه ه إالَّلَإِ الَ يالَّذ بِاِهللا تنصتح«و شام بخوان  اين دعا را نيز هر روز صبح

شٍءيو ،اعتصمت بِركُلِّ ب شيولْكٍَّء، و ت لَىتاحلَ عي الَّذالَ ي ميو وتاسدفَتعت الشالَبِ ر ولَح 
قُ الَوبِاِهللا إالَّ ةَوسبِ، حاُهللا ي نِوعم كالولُيسح ،بيب الر مالْ نبعادن املَخلوق،  ، حسيب اخلالقم
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ال يجار عليه، حسيب شيء وهو يجري و لِّكُ ، حسيب الَّذي بِيده ملَكوتقِومن املَرز اقزوحسيب الر
 .»مِيعظَشِ الْرالع بر هوو تلْتوكَّ هيعلَ ،وه إالَّ هإلَ الَ اُهللا

بحق، جز او وجود ندارد.او كه هيچ معبودي  پناه گرفتمژ محكم نام اهللا، د به«ترجمه: 
نگ زدم به پروردگارم، و پرودگار هر چيز، تو كل چهر چيز است و  معبودمن و  معبود

 إالَّ ةَوال قُولَ وح الَ«ميرد، و شر را از خود دور كردم به كلمه  كه نمياي  كردم بر ذات زنده
 .»لُيم الوكنِعو اُهللا يبِحس ِهللابا

مرا از كساني  ،مرا از مخلوقاتش و رازقم ،رجمه: پروردگارم مرا از بندگانش و خالقمت
دهد، كفايت خواهد كرد. كسيكه ملكوت همه چيز در دست او است  كه به آنها روزي مي

كند. بر او توكل  دهد، مرا بسنده مي نميدهد و كسي ديگر از مؤاخذه او پناه  و او پناه مي
 . »نمودم كه او صاحب عرش بزرگ است

از سحر و جن زدگي  را ، دژهاي محكمي هستند كه انسانددعاهائي كه ارائه گردي
 نمايند بشرطيكه اخالص و اعتقاد باشد. حفاظت مي

 نمونه عملي ابطال سحر بستن
يك مورد از آنها اكتفا  بيان هينجا فقط بورد نموده ام كه در ابنده با موارد زيادي برخ

 كنيم. مي
مرد جواني نزد من آمد و اظهار داشت كه يك هفته پيش ازدواج كرده است ولي 

نزد ساحران و منجمان جهت عالج  نتوانسته با همسرش همبستري بكند. ضمنا گفت:
خوشبختانه رفته است. بنده به ايشان گفتم: توبه بكند و ساحران را تكذيب نمايد. كه 

او  بهخود او قبل از اينكه من بگويم، به اين نتيجه رسيده بود. آنگاه آيات ابطال سحر را
خواندم. سپس از او خواستم كه هفت برگ سدر بياورد كه، برايش مقدور نبود. آنگاه 
بنده، هفت برگ كافور را در ظرفي كوبيدم و گذاشتم، سپس آية الكرسي و معوذات را 

مقداري بنوشد و با بقيه غسل نمايد. او چنين كرد و  ،و گفتم: از آن آبخواندم و به ا
 بحمداهللا فورا مشكلش حل شد.



 
 

 فصل هشتم:
 عالج چشم زخم

 داليلي از قرآن كريم بر تأثير چشم زخم

 + ـ قال تعالي:1                               

                                          

                              

                             _ :يوسف] 

67-68[.  
و گفت: اي فرزندانم! همگي از يك در وارد نشويد و از درهاي مختلف وارد شويد. «

را از شما دور كنم، فرمانروايي تنها از آنِ پروردگار توانم چيزي از تقدير الهي  و نمي
كنندگان بايد بر او توكل كنند. و هرچند هنگام ورود  است. بر او توكل نمودم و توكل

مطابق دستور پدرشان عمل كردند، ولي اين عمل چيزي از تقدير الهي را از آنان دور 
ردگار به انجام رسيد. و يعقوب كرد و تنها نياز دروني يعقوب بود كه به خواست پرو نمي

 .»دانند دانشي داشت كه ما به او آموخته بوديم؛ ولي بيشتر مردم نمي
 در تفسير اين دو آية نويسد:  /حافظ ابن كثير

گويد: او وقتي فرزندانش را و از جمله بنيامين را به  اين آيات از يعقوب سخن مي
شهر وارد بشوند. و علتش نيز آنطور مصر فرستاد، توصيه كرد كه از دروازه هاي مختلف 

ترسيد به آنها  اين بود كه مي :و ديگران گفته اند كه ابن عباس  و مجاهد و ضحاك
كه گاهي انسان سوار بر اسب را است چشم زخم  ودنچشم نخورد. و اين بيانگر حق ب

 اندازد. پائين مي
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 ﴿ و در ادامه فرمود:           ﴾ » ،يعني من با اين پيشنهاد

دهد  هر كاري كه اراده بكند انجام مي زيرا اهللا . »كنم را دفع نمي چيزي از تقدير اهللا
 و كسي قادر نخواهد بود جلوي آنرا بگيرد.

 ﴿ فرمايد: مي ـ اهللا2                          

     ﴾ :51 [قلم[. 

و نزديك بود كه كافران بعد از اينكه قرآن را شنيدند، تو را با چشمهايشان «ترجمه: 
 .»گويد: او ديوانه شده است زخم بزنند و مي

+اند:  ابن عباس و مجاهد و ديگران گفته   _  لة چشم زخم تو را بوسي« :يعني

 ، از بين ببرند. ولي خدا تو را حفاظت كرد.»گيرد كه از حسد و كينه سر چشمه مي
(باشد و اين آيه به صراحت بيانگر حقيقت داشتن، تأثير چشم زخم، بدستور خدا مي

94F

1(. 

 در مورد تأثير چشم زخم صداليلي از سنت پيامبر
 .)95F2(»حق نيالع«: صرسول اهللاقال «قال:  عن ايب هريرة -1

فرمود: چشم زخم  صرسول خدا«روايت است كه گفت:  از ابوهريره«ترجمه: 
 .»حقيقت دارد

 .)96F3(»حق ، فإنَّ العيننِيعمن الْ وا بِاِهللاستعيذُ«قال:  صأن النيب لعن عائشة -2
به خداوند از چشم زخم   «فرمود:  صمرويست كه رسول خدا لترجمه: از عائشه

 .»چشم زخم حق استپناه ببريد زيرا 
القَدر  حق ولو كان شيئ سابِق نيالع» : اهللا رسولُقال: قال  بو عن ابن عباس -3

 .)97F1(»واتِسلُفَاغْ تملْستغا اسإذَ، ونعيالْ هسبقَتلَ

                                           
 .)4/410تفسير ابن كثير ( -1
 .باب الطب ،سالمكتاب اإل و مسلم في) 10/203بخاري ( -2
 .گفته: صحيح است )951صحيح الجامع ( آلباني در) و 3508ابن ماجه ( -3
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چشم زخم «فرمود:  صروايت است كه گفت: رسول خدا بن عباسترجمه: از اب
گرفت. و افزود كه اگر  بگيرد، چشم زخم سبقت مي حق است اگر چيزي از تقدير سبقت

از شما خواسته شد كه به برادر مسلمانش غسل بكند، پس بايد غسل بكند (جهت مداواي 
 .»چشم زخم

 يقرتسأَفَأَ هم العني! إن بين جعفر تصيباهللا رسولَيا «قالت:  لو عن أمساء بنت عميس -4
 .)98F2(»نيالْع هتقَبسلَ اَءالقَض ابِقٌء سيش انَو كَفَلَ : نعمالَ؟ فَقَمهلَ

پرسيد: فرزندان جعفر  صرسول اهللاروايت است كه از  لاسماء بنت عميس از«
بلي. و اگر چيزي از «شوند، آيا براي آنها رقيه بخوانم؟ فرمود:  دچار چشم زخم مي
 .»گرفت، چِشم بود قضاي الهي سبقت مي

 دعيص ىحت اِهللا نإذْبِ لِالرجبِ علَوتلَ نيعنَّ الْإِ: « اِهللا رسولُقال: قال  و عن أيب ذرـ 5
حالقاً فَيترىد نم99(»هF3(. 

برد  همانا چشم زخم به خواست اهللا انسان را به تراشة كوه مي«فرمود:  صرسول اهللا
 .»اندازد و از آنجا به زمين مي

 .)100F4(»قالحالْ لُزِنتتس قح نيالع«قال:  صاهللا رسولَأن  بوعن ابن عباسـ  6
چشم زخم حق «فرمود:  صرسول اهللاروايت است كه  بابن عباس جمه: ازتر

 .»اندازد است و  به ارادة خدا مردي را كه به بلندائي رفته است به پائين مي
 .)101F1(», والْجملَ الْقدرالْقَبرن تدخلُ الرجلَ الْعي» : اِهللا رسولُقال: قال   و عن جابرـ 7

                                                                                                             
 .باب الطب والرقى ،كتاب السالم درمسلم  -1
صحيح الجامع  و آلباني نيز در : حسن صحيحفرمايد مي ) و2059ترمذي () و 6/438أحمد ( مسند -2

 .صحيح گفته است )5662(
 .صحيح گفته است )1677( صحيح الجامع و آلباني در احمد و ابويعلي،مسند  -3

حسن  )1250( السلسلة الصحيحة درلباني آ حاكم ومستدرك  طبراني ومعجم أحمد و  مسند -4
 .است گفته
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چشم زخم مرد را در قبر و شتر «فرمود:  صروايت است كه رسول خدا جابر از
 .»را در ديگ داخل خواهد كرد

 كند. هدف ايسنت  كه آنها را نابود مي
 هقَدروت من أميت بعد قَضاء اهللا وأكثر من يم: «صرسول اهللاقال: قال  و عن جابر ـ8

 .)102F2(»العنيبِ
بيشترين افراد امت من بعد از «فرمود:  صست كه رسول خداروايت ا از جابر

 .»ميرند قضاء و قدر الهي، در اثر چشم زخم مي
 .)103F3(»نييأمر أن أسترقي من الع  اِهللا سولُركانَ «قالت:  لو عن عائشةـ 9
جه چشم دستور داد كه براي معال صكه رسول خدا«روايت است:  لز عائشها

 .»زخم رقيه بخوانم
 .)104F4(»يف الرقية من العني واحلمة والنملة  اهللا سولُر رخص «قال:  و عن أنس بن مالكـ 10

رقيه خواندن براي  صرسول خدا«گويد:  روايت است كه مي ز انس بن مالكا
 .»اجازه دادندكهير را چشم زخم و نيش زهر آگين و بيماري 

سلَمةَ، رضي اللَّه عنها: أَنَّ النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم رأَى في بيتها جارِيةً في عن أُم ـ 11
 .»استرقُوا لَها، فَإِنَّ بِها النظْرةَ«وجهِها سفْعةٌ، فَقَالَ: 

يشان در مورد كنيزي كه در خانه ا صروايت است كه رسول خدا لاز ام سلمه«
 .»بود و در صورتش نشاني وجود داشت، فرمود: بر او رقيه بخوانيد

                                                                                                             
 .است حسن  گفته: )4023صحيح الجامع ( در ، و آلبانياست روايت نموده در حلية األولياءابونعيم   -1
 .است آن را حسن گفته )217(صحيح الجامع  در آلباني و  روايت نموده التاريخ الكبير بخاري در -2
 ).2195مسلم ( ) و10/170بخاري ( -3
 .)2196مسلم ( -4
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آللِ حزمٍ في رقْية الْحية وقَال: َألسماَء بِنت   اهللا سولُر صخر«قال:  و عن جابرـ 12
ال ولَكنِ الْعين تسرِع إِلَيهِم  أَجسام بنِي أَخي ضارِعةً تصيبهم الْحاجةُ قَالَتْ: : ما لي أَرىعميسٍ

يهِمقفَقَال: ار هلَيع تضرفَع قَالَت يهِمق105(»قَالَ: ارF1(. 
به آل حزم اجازه داد كه در مورد نيش مار رقيه بخوانند، و  صآنحضرت«رجمه: ت 

ر شده، بينم اجسام برادرزادگانم الغ فرمود: چه شده مرا كه مي لبه اسماء بنت عميس
 صآنحضرت نيازمند شده اند؟ اسماء گفت: خير. چشم زخم به آنان سرايت كرده است،

 .»فرمود: بر آنان رقيه بخوان

 اقوال علماء در مورد حقيقت چشم زخم
ميگويد: چشم زخم و تأثير آن، مشروط به خواست خدا، حقيقت  /حافظ ابن كثير

(دارد
106F

2(. 
، نگاهي عميق همراه با نوعي حسد گويد: حقيقت چشم زخم مي /ن حجرحافظ اب

(از يك فرد خبيث الطبع است
107F

3(. 
گويد: فالني چشم خورده است. و اين زماني است كه  گويد: مي مي /ثيركابن 

دشمن يا فرد حسودي، او را نگاه بكند، و اين نگاه در آن شخص تأثير بگذارد كه به 
(سبب آن، بيمار بشود

108F

4(. 
ه، تأثير چشم زخم را انكار خرد ندارند كسيكگويد: عقل و  مي /حافظ ابن قيم

ه اينان اصالً از عقل و خرد كنند! بايد گفت: ك اند. و آنرا وهمي بيش تصور نمي نموده
اي نبرده اند و در مورد روح و نفس و صفات و ويژگهاي آنها اطالعي ندارند. و اگر  بهره

                                           
 .)2198كتاب السالم ( ،مسلم -1
 .)4/410تفسير ابن كثير ( -2
 .)10/200فتح الباري ( -3
 .)3/332( النهاية -4
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دارند،  اگر چه در علت  نه همه ملتها و مذاهب، به حقيقت داشتن چشم زخم اتفاق نظر
 وقوع آن اختالف نظر وجود دارد. 

افزايد: كه بي ترديد، خداوند در هر روح و جسم، توان و ويژگيهاي مختلفي  آنگاه مي
تواند آنها را انكار بكند. چگونه ممكن است كه انساني عاقل،  گذاشته كه هيچكس نمي

هرة انساني در مقابل كسيكه از او بيند كه چ تأثير روح بر جسم را منكر بشود. مگر نمي
شود. بهمين صورت مشاهده شده است كه  شود و گاهي هم زرد مي كند، قرمز مي شرم مي

 برخي در اثر چشم زخم، خفيف شده اند و اين همان تأثير روح است.
يابد، آنرا به چشم، نسبت  و چون در اينجا تأثير روح از كانال چشم، انتقال مي

 واقع همان روح مؤثر است نه چشم.دهند، ولي در  مي
و تأثير ارواح بستگي به ويژگيهاي آنها دارد. مثالً روح انسان حاسد، بوسيلة چشم، آثار 

دستور داد كه از شر حاسد،  صرسول اهللاگذارد. از اينرو، خداوند به  ويرانگري بجا مي
م آنرا بر انگيزد، ماند كه وقتي كسي خش به خدا پناه ببرد. چشم انسان حاسد، به افعي مي

گردد و دشمنش را از  شود و بوسيلة نيشش تزريق مي سموم داخل جسمش بر انگيخته مي
ربايند  برخي از مارها، نور ديدگان را مي«فرموده است:  صرسول اهللابرد. چنانكه  بين مي

 (بخاري).». گردانند و برخي جنين را ساقط مي

افتد. و  هم با شنيدن اوصاف، اتفاق ميچشم زخم گاهي با ديدن و روبر شدن و گاهي 
الزم نيست كه حتماً بايد چيزي با چشم ديده شود تا مورد چشم زخم واقع بشود. از 
اينرو ممكن است انسان نابينا با شنيدن اوصاف كسي يا چيزي، او را چشم بزند. چون 

 گذارد نه چشم. تأثير واقعي را روح بجا مي
ز درون چشم كننده به هدف چشم شونده شليك چشم زخم در واقع تيري است كه ا

شود. اگر آن شخص ، در سنگرِ دعاها و ذكر و تسبيح، پناه گرفته باشد، به او اصابت  مي
كند و در غير اينصورت، به احتمال قوي اين تير به او اصابت خواهد كرد وچه بسا  نمي
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ه خود چشم كننده بر كند يعني ب رود و گاهي هم بر عكس عمل مي كه تير به خطا نيز مي
 گردد. مي

ضمناً قابل يادآوري است كه چشم زخم، گاهي به اراده شخص و گاهي بدون اراده 
(افتد اش اتفاق مي

109F

1(. 

 فرق چشم زخم و حسادت
شود هم شامل انواع ديگر حسد. از اينرو  ـ حسد عام است هم شامل چشم زخم مي1

 +خوانيم:  در سورة فلق مي           _  :كه ضمناً از شر ]5[الفلق .

(خواهيم. و اين بيانگر اعجاز و بالغت قرآن است مي چشم زخم نيز، پناه 
110F

2(. 
گيرد و حسود، آرزوي زوال نعمت از كسي  ـ حسادت از بغض و كينه سر چشمه مي2

شتن ورزد. اما چشم زخم از پسنديدن و نيك و بزرگ پندا كند كه به او حسادت مي مي
كنند،  گيرد. پس حسد و چشم زخم، از نظر منبع و سر چشمه فرق مي چيزي صورت مي

 گر چه ضرر و زيان هر دو يكي است.
ـ حسد ممكن است قبل از حصول نعمت اتفاق بيفتد ولي چشم زخم چنين نيست 3

 افتد. و هميشه بعد از حصول نعمت اتفاق مي
كند اما چشم زخم ممكن است  ميـ حاسد نسبت به خود و اموال خويش، حسادت ن4

 خود شخص و اموالش را نيز در برگيرد.
افتد اما چشم زخم، ممكن است از انسانهاي  ـ حسد فقط از انسانهاي ناباب اتفاق مي5

صالح ونيك، اتفاق بيفتد. چنانكه سهل بن حنيف توسط عامر بن ربيعه رضي اهللا عنهما 
 كه از اهل بدر بود چشم زخم خورد.

                                           
 .)4/165زاد المعاد (  -1
 .)28لعين حق (ا -2
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است كه هر گاه انسان مسلمان چيزي را ديد كه تحسين بر انگيز بود، براي آن شايسته 
به عامر،گفت: چرا براي او دعاي بركت  صرسول اهللادعاي بركت بكند. چنانكه 

 .ننمودي؟

 چشم زخم جنها
عوذُ كَانَ رسولُ اللَّه صلَّي اللَّه علَيه وسلَّم يت« روايت است كه، ـ از ابو سعيد خدري1

انذَتوعالْم لَتزا نسِ فَلَمنِ اِإلنيأَع انِّ ثُمنِ الْجيع نى موا سم كرتا ومذَهأَخ ك111(»ذَلF1(. 
برد، و پس از  ، از چشم زخم جنها و انسانها به خدا پناه ميصرسول خدا«ترجمه: 

 .»ترك نمود خواند و دعاهاي ديگر را نزول معوذتين، همينها را مي
سوداء فقال:   يف بيتها جارة يف وجهها سفعة أىر  لنيبأن ا للمةم سأو عن أمنا ـ 2

 .»استرقوا هلا فَإن بِها النظرة«
انه اش در خ صروايت است كه رسول خدا لمادرمان ام سلمةاز «ترجمه: 

، زيرا به او اش نشان سياهي بود، فرمود: بر او رقيه بخوانيد كنيزكي را ديد كه در چهره
 .»چشم زخم جنها خورده است

پس در پرتو اين دو حديث به اين نتيجه رسيديم كه انسانها گاهي در اثر چشم زخم 
شوند. از اينرو الزم است كه هنگام بيرون آوردن لباس و نگاه كردن  جنها، دچار مشكل مي

 بسم اهللا گفته شود. زيرا نام اهللا پناهگاه بزرگي است. به آئينه، 
 
 
 
 

                                           
را  آن )2830صحيح ابن ماجه ( آلباني در) و 3511، و ابن ماجه (حسن استو گفته: ) 2059ترمذي ( -1

 .است صحيح گفته
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 عالج چشم زخم
 براي عالج چشم زخم چند روش وجود دارد:

  ـ غسل كردن:1
چشم كننده، در ظرفي غسل بكند، سپس آن آبها را بر روي كسيكه چشم زخم خورده 

اهللا شفا خواهد يافت. چنانكه از امامه فرزند سهل روايت است شاء است، بريزند، ان
كرد. نظر عامر بن ربيعه  خرار غسل ميگويد: پدرم جامة خود را در آورده و در وادي  مي

بر او افتاد و چون سرخ و سفيد بود، عامر گفت: تا كنون كسي را به زيبائي او نديده بودم 
 ام! ره و پرده نشيني هم مثل او نديدهحتي دختر باك

خبر  صرسول اهللابالفاصله سهل در جا تب گرفت، و تبش شدت پيدا كرد، و به 
 صآنحضرتتواند بلند كند.  ان تب دارد كه سرش را نميدادند و گفته شد: كه چن

كنيد و به او بد گمان هستيد؟ گفتند: عامر بن ربيعه.  فرمود: شما كسي را متهم مي
او را فرا خواند و بر او خشم گرفت. و فرمود: چرا شما برادرتان را  صآنحضرت

و غسل كن. عامر صورت كُشيد، چرا به او تبريك نگفتي، و ما شاء اهللا نكردي، براي ا مي
و دست و آرنجها و زانوها و سر پاها و قسمت داخل شلوار خود را در ظرفي شست، 

 سپس آنها را از پشت بر سهل پاشيد همان لحظه سهل بهبود يافت.
از پاها است گويد: ظاهرا مراد حصه هائي  ابن العربي در مورد قسمتهاي داخل ازار، مي

(اند كه  ازار پوشيده شده
112F

1(.  

 كيفيت غسل مورد نظر
اند: كه ظرفي پر  گويد: اين غسل را علماء اينطور تعريف كرده مي /ابن شهاب زهري

از آب پيش روي كسي كه چشم كرده است قرار بدهند. با كف دستش آب بردارد و 
دهانش را در آن بشويد. سپس آب، بردارد و چهره اش را در آن بشويد. سپس با دست 

                                           
 .)8/217عارضة األحوذي ( -1
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وي دست راست بريزد. بعد از آن با دست راست بردارد و روي چپ، آب بردارد و ر
دست چپ بريزد. سپس بهمين ترتيب آرنج دست راست و چپ را داخل آن بشويد. 
سپس با دست چپ آب بردارد و روي پاي راست بريزد وسپس با دست راست بردارد و 

ر آن روي قدم پاي چپ بريزد. سپس به همين ترتيب زانوي پاي راست و چپ را د
بشويد. سپس از قسمتي از درون ازارش را در آن بشويد. آنگاه آبها را از پشت يكباره بر 

 روي بيمار بپاشد.

 مشروعيت اين نوع غسل
ل أحدكم ته الْعين وإِذَا استغسلْعين حق ولَو كَانَ شيٌء سابق الْقَدر سبقَاَ : « صقال النيبـ 1

 . )113F1(»ِسلتفَليغ
 چشم زخم حق است و اگر چيزي از تقدير سبقت                                        «فرمود:  صه: رسول خداترجم

 .»خواسته شد كه غسل بكنيد بپذيرد  گرفت چشم بود. هر گاه از شما مي
 .)114F2(»تِسلُ منه املَعنير العائن فَيتوضأ ثُم يغكان يؤم«ت: قال لعائشةو عن ـ 2

، به كسيكه صرسول اهللادر زمان «گويد:  روايت است مي لعايشهتر جمه: از 
شد كه وضو بگيرد، آنگاه كسيكه چشم زخم خورده بود،  چشم كرده بود، دستور داده مي

 .»كرد آن غسل مي  با

 روش دوم
 دست را بر سر كسي كه چشم زخم خورده است بگذار و اين دعا را بخوان:

»أَر مِ اللَّهبِس،يككُلِّ  ق نم يكفشي اٍءاللَّهد ،يكذؤفْسٍ  يكُلِّ ن رش نأَمو  اللَّه ،ةداسنٍ حيع
يكفشي«. 

                                           
 .)5/32مسلم ( -1
 .سناد صحيحبا ا) 3880أبوداود ( -2
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خوانم. خدا  تو را از هر دردي كه موجب آزارت  به نام اهللا بر تو رقيه مي«جمه: تر
 .»باشد شفا دهد. و از هر حاسد وچشم زخم نجاتت دهد مي 

 روش سوم
 را برسر كسي كه در اثر  چشم زخم مريض است بگذار و اين دعا را بخوان:  دستت

 .»بِسمِ اللَّه يبرِيك ومن كُلِّ داٍء يشفيك ومن شر حاسد إِذَا حسد وشر كُلِّ ذي عينٍ«
شر حاسد بخشد، و از  دهد و از هر دردي شفايت مي بنام اهللا كه نجاتت مي«مه: ترج

 .»دهد وقتي كه حسد بورزد، و از شر چشم، نيز نجاتت مي

 روش چهارم
أَذْهبِ الْباس  ب الناسِر مهلَّال« دستت را بر سر بيمار بگذار و دعاي ذيل را بخوان:

 .)115F1(»يغادر سقَما شفَاؤك شفَاًء الَ واشف أَنت الشافي ال شفَاَء إِالَّ

 مروش پنج
هاي: اخالص و فلق و ناس را  كند بگذار و سوره جائي كه درد ميدستت را بر 

(بخوان
116F

2(. 

 روش ششم
ظرفي پر از آب  را حاضر كن و معوذات را بر آن بخوان سپس دعاي ذيل را سه مرتبه 

شفَاؤك شفَاًء ال يغادر س واشف أَنت الشافي ال شفَاَء إِال الَّلهم رب الناس أَذْهبِ الْباْ«تكرار كن: 
 .»سقَماُ

                                           
 .كتاب السالم ،مسلمصحيح  كتاب الطب، و ،بخاريال صحيح -1
 .باب المعوذات ،كتاب فضائل القرآن ،البخاري صحيح -2
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 يؤذيك، داٍءاللَّه يشفيك من كُلِّ و بِسمِ اللَّه أَرقيك،« چنين اين دعا را سه مرتبه بخوانوهم
 .»عينٍ حاسدة، اللَّه يشفيك وأَمن شر كُلِّ نفْسٍ 
شت سرش طوري بريز كه به همه ف را بر سر مسحور، يكباره از پبعد آب ظر

 جسدش برسد. بحكم اهللا شفا خواهد يافت.

 نمونه عملي عالج چشم زخم

 نمونه اول
من به ديدن بعضي از دوستان رفته بودم. آنها به من گفتند: چند روزي است كه 

گيرد درحالي كه قبالً بطور طبيعي از شير مادر  كودكي شير خوار پستان مادرش را نمي
اي از دعاهاي مسنون را  شده است. كودك را نزد من آوردند. من معوذات و پاره يم  تغذيه

بر او خواندم. و او را نزد مادرش فرستادم. لحظه اي بعد به من خوشخبري دادند كه بچه 

 .ال قوة إال باهللاواحلمد اهللا وال حول و خورد. مكد و شير مي پستان مادرش را مي

 نمونه دوم
گويد: وقتي شب  يغ واهل سخن در يكي از مناسبات سخناني مينوجواني فصيح و بل

برند.  شود. او را نزد پزشكان مي شود. پدرش خيلي نگران مي گردد گنگ مي به خانه بر مي
شناختم از نوجوانان مسلمان و  گيرند. بعد او را نزد من آوردند. من او را مي نتيجه اي نمي

كرد. متوجه شدم كه چشم خورده است. بر او فعال بود. پدرش برايم جريان را تعريف 
معوذات را خواندم سپس بر مقداري آب آيات و دعاهاي چشم زخم را خواندم، گفتم: 

 هفت روز از اين آبها، هم بنوشد و هم غسل بكند. 
يار خوشحال بود. پس از گذشت يك هفته او را نزد من آوردند، خوب شده بود بس

  كه صبح و شام بخواند تا از چشم زخم درامان باشد. هائي ياد دادمآنگاه به او دعا

 .واحلمد هللا وال قوة إال باهللا
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 نمونه سوم

 واقعة عجيب
اين واقعه در خانة خود ما اتفاق افتاد مردي با مادرش نزد من آمد و گفت: مادرم،  

د و رائي با من مانبيمار است. من آياتي از كالم خدا را بر او خواندم . مرد در اطاق پذي
هايم رفت. بعد از اينكه از منزل ما بيرون شدند، كرمهاي كوچك سفيد  مادرش نزد بچه

زده  شدند. همة شگفت كرديم، كم نمي ميرنگ بر خانة ما هجوم آوردند. هر چه جارو 
داند. ولي  شديم. بعد من از همسرم پرسيدم كه چه اتفاقي افتاده است؟ گفت: خدا بهتر مي

   ها خيرهكرد. و به  بعضي چيز را نگاه مي وي، اطراف و داخل خانههمين پيرزن با كنجكا
 شد. مي

چنانكه مقداري آب   آنگاه من متوجه شدم كه اين، در اثر چشم زخم رخ داده است،
هاي مختلف منزل، پاشيدم،  ز كالم خدا تالوت كردم و به گوشهطلبيدم و در آنها آياتي ا

 هللا الواحد الديان.احلمد  الت اول برگشت.فوراً كرمها از بين رفت و خانه به ح
 أَنت أَستغفرك وأَتوب إِلَيك. إِلَه إِالَّ سبحانك اللَّهم وبِحمدك أَشهد أَنْ الَّ
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