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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
روایات سحر  .یمپرداختروایت  بهبحث در ادله حرمت سحر بود که در ابتدا به ادله مربوط به قرآن کریم اشاره کردیم و بعد 

روایات تام  رخیب موارد بین این در .زیاد نیست ،متعدد است البته روایاتی که معتبر باشد و داللت تام مطابقی داشته باشد

 که مؤید بعضی از روایات معتبر هست ودارد وجود روایت کثري غیر از این موارد معتبر،  نیز وجود دارد.سند معتبرالو  ۀداللال

از  که بود مباب بیست و چهار حدیث هفت ب بهکتسَ ما یُجلد دوازدهم ابواب  ازاولین روایت  .کنار گذاشت را هاشود آننمی

 .معتبر بودنا آن سند داللت معتبر ولیحیث 

 روایت دوم

قال و  فرمایدمیمرحوم صدوق  است. صدوق نقل شدهمرحوم ست که از خصال اروایت بعدي روایت هشتم همین باب 

که » 1افِرِ وَ الْکَافِرُ فِی النَّاروَ الْکَاهِنُ کَالسَّاحِرِ وَ السَّاحِرُ کَالْکَ کَالَْکاهِنِ الْمُنَجِّمُ « :فرمودند السالمعلیه یعنی امام صادق السالمعلیه

از نظر  . این روایتدر حکم ساحر و ساحر مثل کافر است و کافر در آتش است رااند و کاهن منجم را در حکم کاهن قرار داده

 مرحوم صدوق است.به اسناد جازم سندي جزء مرسالت 

 مرسالت مرحوم صدوق

 :روایات مرسل دو نوع استاین  .استکرده مرسل  را روایات یحضرالمنو  خصالمرحوم صدوق در گاهی 

 اسناد غیر جازم است. که به صورت صیغه مجهول السالمعلیهروي عن الصادقفرماید گاهی می .1

 .السالمعلیه قال الصادقفرماید میدهد و یعنی به صیغه معلومی که نسبت میگاهی اسناد جازم است  .2

 اقوال در مرسالت صدوق 

 :صدوق سه نظریه استمرحوم مرسالت پذیرش در 
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نقل کتاب  فرماید ما هر چه در اینداده است که می یحضرالمنگروهی بر اساس شهادتی که مرحوم صدوق در آغاز  .1

 .دانندمیبه طور مطلق معتبر را مرسالت مرحوم صدوق  ،کنیم از ثقات استمی

مرسالت کنند لذا تفسیر به وثاقت رجال نمی یحضرالمنشهادت ایشان را در ابتداي  کسانی که مربوط به است قول دوم .2

 به نظر ما همین قول مقبول است. دانند.میمرحوم صدوق معتبر ن

اعتبار ندارد ولی اگر  السالمعلیهروي عن الصادقلذا اگر بفرماید قول سوم تفصیل بین اسناد جازم و اسناد غیر جازم است  .3

مرحوم آقاي بروجردي به این . کرداعتماد  انوتدهد، میچون به صورت جذمی نسبت می السالمعلیه قال الصادقبفرماید 

 .مرحوم آقاي فاضل هم تمایلی به این قول داشتند و معتقد بودندقول 

یا قائل و اعتبار مطلق مرسالت ایشان باشد یعنی لذا اگر کسی قائل به قول اول  .روایت شریفه از نوع اسناد جازم است این

ن آبه حیث سند  ازشود المبنا است و به گمان ما نمیبنابراین سند این علی .شودمعتبر میروایت به اسناد جازم باشد این 

 .اعتماد کرد

 داللت روایت

تشبیه به عمل  سحر را ظهور اولیه این است که .که ساحر را به منزله کافر شمرده است اچراین روایت است داللت معتبر 

چون اگر  الْکَافِرُ فِی النَّاردارد که  بخصوص این .کنداین داللت بر حرمت می و که در حد کفر است کندمی مذموم و محرمی

-البته می کند.میسد راه را براي هر توجیهی عبارت  کفرهاي شرك خفی است ولی این مقصوداینطور نبود ممکن بود بگوییم 

  .داللتش تام استحرمت و شود این جمله را با قرائن خاصی حمل بر کراهت شدیده کرد ولی ظهورش 

 طبقات محرمات

بندي و سلسله مراتب دارد که از اکبر کبائر شروع شده است که محرمات طبقه به داللت مطابقی و ظاهري در روایات اشاره

الَّذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ آیه  درکبائر و صغائر در قرآن  یعنی وجودطبقات محرمات  شده و تا صغائر ادامه دارد. به

را روایات هفت گناه اشاره شده است. در برخی اد نفس و ابواب کبائر کتاب جه ذیلو در روایات ) 32نجم/(الْفَواحِشَ إِالَّ اللَّمَم

در کبائر و صغائر نیز درجاتی وجود دارد که در روایات تصریح شده است و کمتر به طور مستقل  ه است لذاستناد اکبر کبائر از

وَ لَقَدْ عَلِمُوا «وعده عذاب داده شده است.در بعضی روایت اشاره است به آنچه از کبائر است در قرآن  مثالً .انده آن پرداختهب

 »لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَالقٍ وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُم

4 



 2172�مارۀ ثبت:   

5 

هایی ها چنین عبارتمالكاین یکی از شود. براي تشخیص حکم هرگناه حاصل میهایی مالكبا شناخت این درجات، 

به احتمال قوي ایندو روایت  .نیستندیکدیگر در یک عرض دو دهد ایننشان میکه  ر حکم آن استاین دگوید است که می

یک نوعی از تنجیم حرام تنها البته  .استتنجیم و کهانت ز تر اکه سحر مذمومشود مین استفاده آاز  ظاهراً و چنین داللتی دارد

ین ابنابر .کندتأیید میمطلب را روایات دیگر هم این را  .استقرار گرفته مرز با کفر باالتر است که هم اياست و سحر رتبه

 .روشن است ،حد کبائر است داللت این روایت بر حرمت سحر و اینکه در

 روایت سوم

عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع  مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ «از نوفلی است  ،روایت سوم

وَ سَاحِرُ الْکُفَّارِ لَا یُقْتَلُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لِمَ لَا یُقْتَلُ سَاحِرُ الْکُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ  یُقْتَلُ  سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 »2نَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْكَ مَقْرُونَانِ.الْکُفْرَ أَعْظَمُ مِ

 سند روایت

نیز اگر کسی روایت سکونی و نوفلی را تصحیح کرد این روایت  .استعَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ بحث سندي اینجا بحث  

گرچه  ند.خالی از ضعف نیستهایی که قبالً داشتیم، مداقهبا همه هاي توثیق نوفلی و سکونی را بحث کردیم و راه .شودمی معتبر

بر اساس اینکه نوفلی از اجالست و در اجال اگر قدحی ثابت نشد مساوي با وثاقت است  علیهتعالیاهللارضوانمرحوم آیت اهللا تبریزي 

 .ایشان اعتماد داشتند به

 بحث داللی

 :مسک کردت تواناز این روایت می فقرهدو به به لحاظ داللت  

در کنار هم هستند البته شرك کمی  وسحر و شرك مقرون  .لِأَنَّ الْکُفْرَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْكَ مَقْرُونَانِ .1

 .براي حرمت داللت خوب استمطلب این شکی نیست. هستند  همهمراه  ومعصیت ایندو اما در اینکه  .باالتر است
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مانند قتل در جایی چون حد و بخصوص حدي  .کندمیبرحرمت به داللت التزامی داللت که   یُقْتَلُ مُسْلِمِینَسَاحِرُ الْ .2

مؤید مالزمه و داللت التزامی بر حرمت دارد که بعضی از روایات دیگر در این زمینه  . فلذام باشداحراست که آن عمل 

 .ستا

 روایت چهارم

وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ «  خصال است در یچهارمین دلیل روایی روایت

ی بُرْدَةَ عَنْ أَبِی مُوسَى یرٍ عَنْ أَبِبْنِ صَاعِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ جَمِیلٍ عَنِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنْ أَبِی جَرِ

که سه گروه وارد  »3.مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ مُدْمِنُ سِحْرٍ َو قَاطِعُ رَحِمٍ الْحَدِیثَ -الْجَنَّۀَ ثَلَاثَۀٌ لَا یَدْخُلُونَ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 روات آناز  را که تعداديندارد چ ياعتبار روایت از نظر سند . اینمعتاد به خمر و معتاد به سحر و قاطع رحم :شوندبهشت نمی

 ند.توثیق ندارند و مجهول

 بحث داللی

 الْجَنَّۀَ لَا یَدْخُلُونَ

اگر جایی بگوید کسی مستحق عذاب است یا داخل در نار  .کندداللت بر حرمت می الْجَنَّۀَ لَا یَدْخُلُونَبعید نیست که بگوییم 

، داللت التزامی بهیکی اینکه  .ستاشود دو احتمال در باب این فرماید وارد بهشت نمیاما اینکه می .استشود یعنی حرام می

اگر احتمال  .مابین جهنم و النار جایی داریمبنا بر بعضی از اقوال اینکه بگوییم  گرید و رودشود یعنی جهنم میوارد بهشت نمی

؛ با ورود در نار نیست ويال دوم باشد که عدم ورود در جنت است و این مسااما اگر احتم .اول باشد داللت بر حرمت دارد

شایسته یعنی  الْجَنَّۀَ  لَا یَدْخُلُونَ ولی ممکن است بگوییم که  .کندکند که داللت بر حرمت نمیآنوقت شاید کسی بتواند اشکال 

ورود در از  چیزي نهیگناه چرا که غیر از بهشت را نفی کند گناه است به آنچه که شایستگی ورود  لذا نیست وارد بهشت شود

این یعنی استحقاق وارد شدن در بهشت را ندارد و  .شودوارد بهشت نمی مطلق است یعنی اصالً الْجَنَّۀَ لَا یَدْخُلُونَ  .کندبهشت نمی

  .است ن ممنوع است و این مالزم با نوعی حرمت است که این احتمال هم اقربآاز 

 148، ص 17وسائل الشیعۀ، ج . 3
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 بنديجمع

که عدم دخول جنت  و اما إذا قلنا ۀ واضحۀورود فی النار فالداللمالزمه دارد با  الْجَنَّۀَ لَا یَدْخُلُونَبنابراین اگر بگوییم 

آنوقت داللتش بر حرمت ممکن است محل مناقشه باشد ولی آن هم با توجیهی که کردیم بعید  ،مساوي با دخول در نار نیست

 .ظهور در نوعی حرمت دارد ،شودبه خاطر این کار وارد بهشت نمی حتی اینکه بگوییم کسی مطلقاً .نیست داللت بر حرمت کند

-با فرض تفضل می و استحقاق ذاتی نیست .الهی است از وعده استحقاق بعد .ولو عدم دخول فی الجنۀ باشد نه ورود فی النار

 باشد.م است ولو اینکه ورود فی النار ناد مطلق این است که امر حروعدم ور ممکن است بگوییم معناي .گوییم استحقاق دارد

خواهد بگوید وارد جهنم در واقع می ۀَالْجَنَّ لَا یَدْخُلُونَ اینکه  شود برخود قرینه میکه مده آ مُدْمِنُ خَمْرٍهایی مثل البته اینجا مثال

یعنی جایی که نه نعیم جنت یا نه؟ بین جنت و نار جایی داریم که آیا ماست اکالمی  یبحث بحث کبروي این مقام لکن .شودمی

 .در کتب کالمی و تفسیري بحث شده است الًااست نه نار جهنم است که احتم

 استمرار سحر

صادق وقوع یک بار  باقطع رحم  .قَاطِعُ رَحِمٍسوم  به کار برده و در فراز مُدْمِنُ نکته دوم این که روایت در فراز اول و دوم 

ممکن است کسی بگوید  .استمد نظر ادمان بر این عمل یعنی استمرار بر این کار اما دو مورد اول نسبت به خمر و سحر  .است

 روایتظاهر  در ولی .الجملهان است یعنی اعتیاد و استمرار است نه اصل عمل به صورت فیحرمت ادمروایت در ظهور این 

اگر حال  .شودمیال یدخلون الجنۀ موجب  آنم است که ادمان بر ابه داللت التزامی این عمل یک عمل حر کهمفروض است 

و اعتیاد و استمرار بر شرب خمر و عمل  کسی چنین استظهاري کند بعید نیست که بگوید داللت مطابقی روایت روي ادمان

داللت  مطلباین  رد.ادمضاعف  تکند که اصل عمل حرام است و کثرت و تکررش حرمداللت می سحر آمده است اما عرفاً

خواستیم به همین و میالبته اگر ما هیچ روایتی در باب خمر و سحر نداشتیم  پذیرفته است.عقلی ندارد ولی در فضاي عرفی 

داللت التزامی ناشی از ارتکازات و انبوه روایات  .شدیمنمی داللت التزامیبه  قائل الًاتردید بود و احتم ،تکیه کنیم روایت

 .اي در ذهن انسان تام شودشود چنین مالزمهکه موجب میدیگري است که در باب خمر و سحر وجود دارد 

7 
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 روایت پنجم

اً ع قَالَ: مَنْ ْلإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ُمحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ ا«

 »4نْ یُقْتَلَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.أَ تَعَلَّمَ شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً فَقَدْ کَفَرَ وَ کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ

فراگیري سحر همان و قطع  .ستاخداي خود  اکسی که کمترین مقدار از سحر را بیاموزد کافر شده است و آخرین عهد او ب 

 راچاین روایت از نظر سند ضعیف است  .حدش این است که کشته شود مگر اینکه توبه کند .عهد الهی و ارتباط با خدا همان

 .استتضعیف کرده  ضعیف کذاب با تعبیر ابی البختري را نجاشی که

 

 

 بحث داللی

و حد این شخص این است که کشته شود مگر  فرماید:روایت میذیل  دراما  .م سحر استداللت این روایت راجع به تعلّ 

 برايبلکه این حد است نداده  هیچ کس به این فتوي و م سحر نیستمتعلّ  ربوط بهماین حد دانیم توبه کند در حالیکه ما می

آنچه که  یست.م در اینجا طریقیت دارد یعنی خودش موضوع نشود براي اینکه تعلّ قرینه می از این جهت .ساحر است

 .موضوعیت دارد عمل سحر است

 ،مقصود روایت با این قرینه من تعلم فقد کفر و کان آخذ عهده بربهبا این بیان ممکن است بگوییم این روایت هم که گفته 

داللت التزامی و داللت فحوي خود سحر  بهدر حکم کفر است  سحرم احتمال دوم این است که اگر تعلّ .خود عمل سحر است

  .تام است بالمطابقۀ یا بالفحويیا بر حرمت بنابراین داللت روایت  .است به طریق اولی کفر و حرامهم 

 روایت ششم

هِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَاهِیمَ الْکُوفِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِیمِیِّ مُعَنْعَناً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّفُرَاتُ بْنُ إِبْ«

ءٌ مِنْ هَذِهِ فَمَنْ کَانَ فِیهِ شَیْ  بِینَ أَوْ سَاحِرِینَ أَوْ زَنَّاءِینَحَدِیثٍ قَالَ: نَحْنُ أَهْلُ بَیْتٍ عَصَمَنَا اللَّهُ مِنْ أَنْ نَکُونَ فَتَّانِینَ أَوْ کَذَّا

 »5مِنَّا وَ لَا نَحْنُ مِْنهُ. الْخِصَالِ فَلَیْس

 . همان4

 . همان 5
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این روایت از نظر سند ضعیف است براي اینکه این از تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی است که از عبدالرحمن بن حسن تمیمی 

 است. ه سندش ساقط شدهلیعنی سلس .است علیه السالم ابی عبداهللا ازمرسله معنعن  .توثیق ندارد است کهنقل کرده 

 بحث داللی

از فتنه و کذب و سحر و زنا پاك و منزه  تفرمایند ما اهل بی. حضرت میکندبر حرمت از حیث داللت بعید نیست داللت 

اینکه از ما نیست و ما از او نیستیم قطع  .و ما هم از او نیستیم هستیم و کسی که در او یکی از این امور باشد از ما نیست

 .ن تام استآلذا داللت  .کندارتباط و قطع رحمت الهی است و داللت التزامی بر حرمت می

 که پاسخش گذشت. سحر کندکه ساحر یعنی آنکه زیاد  مطرح است نیز مدمن سحر اینجادر شبهه 

  مانعی ندارد. الجمله یعنی جایی که براي ابطال باشدفی .نه باالطالق استسحر الجمله فیبر حرمت مجموعه روایات داللت 

 

 روایت هفتم

السَّاحُِر بِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَ«

 »6ضَرْبَۀً وَاحِدَةً عَلَى رَأْسِهِ. بِالسَّیْفِ  یُضْرَبُ 

 از .معتبر است این روایت از نظر سندي ظاهراً .زنند که کشته شودکشند و یک ضربت به سرش میفرماید که ساحر را میمی

این مالزمه عرفی  ظاهراً .حرام استمبتنی بر این است که بگوییم حد بر عملی مالزم با این است که آن عمل  تحیث دالل

 .کندشوند داللت بر حرمت میبراي عملی حدي یا تعزیري قائل میوقتی  .است و درست است

 داللت کفاره

 ؟آن کار حرام است یعنی يکفاره براي امرقرار دادن کفاره اختالف است که آیا  رد

 .استگویند وقتی براي عملی کفاره گذاشته شد یعنی حرام مشهور می .1

 366، ص 28. وسائل الشیعۀ، ج 6
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اولین سفر حلق شعر  که در کسیفرماید حج می شعراي ندارد و لذا در حلق فرمایند مالزمهآقاي خوئی میمرحوم  .2

یعنی اینطور نیست که واجب است که حلق کند ولی اگر حلق  .داللت بر حرمت ندارداما کفاره دارد نکند با اینکه 

 .اي بدهدنکند باید کفاره

تعزیر دارد ظاهر اولیه این  یاشود حد عملی که گفته می .اختالفی نیست راًها در حد و تعزیر ظادر کفاره این بحث است ام

اگر این کبري و قاعده کلی مالزمه بین حد و تعزیر و سحر و . است که این عمل حرام است مگر اینکه دلیل خاصی باشد

  .م استال حرعم حرکند که سداللت می یضرب بالسیفمعصیت بودن را بپذیریم آنوقت 

 حد سحر

کند با اعتقاد به اند حد سحر مال ساحري است که مستحل سحر است و سحر میبعضی گفته .در حد سحر اختالف است

کسی که سحر کند  .فرمودند که این حد مال اصل سحر استمی علیهاهللارحمۀاینکه حالل است ولی بعضی مثل مرحوم آقاي تبریزي 

این ساحر را  اگر .آوردحد را روي ساحر می ه این مبتنی بر نظر دوم است چون این استدالل ب. این حد برایش جاري می شود

بگوییم حد براي ساحر است ولو مستحل و ولی اگر ساحر مطلق بگیریم  .مطلق ساحر نیست ،کنیمحمل بر ساحر مستحل 

کند براي اینکه فرض ه بعید نیست بگوییم حتی اگر براي ساحر مستحل است باز هم داللت میکند بلکنباشد آنوقت داللت می

بنابراین  .داندحرام است و آن حالل میسحر که است  مفروض گرفته ،در خود نظریه گوییم ساحر مستحلاین است که می

کند ولی وقتی اللت بر حرمت مطلق سحر نمیبگوییم که اگر این روایت را حمل بر ساحر مستحل کنیم د ممکن است ابتدائاً

شود که و معلوم میگوییم مطلق ساحر این حد را دارد کند براي اینکه یا میدقت کنیم این روایت داللت بر حرمت سحر می

 باز هم مستحل سحر فرض گرفته شدهکه ساحر مستحل للسحر مستحق این قتل است گوییم میمطلق سحر حرام است یا 

  .شود که حد قتل برایش جاري شودحرام است که استحاللش موجب میکه  است

 روایت هشتم

 عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ«

 »7.دَمُهُ  هِدَا بِذَلِکَ فَقَدْ حَلَ یٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَشَبْنِ عَلِ

  .قبلی استروایت از مقوله و درست باشد  این روایت احتماالًسند  

 367، ص 28. وسائل الشیعۀ، ج 7
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 روایت نهم

رٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَِلیًّا الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ قَیْسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَوَ عَنْهُ عَنِ «

 »8قَتْلُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ الْحَدِیثَ.مَنْ تَعَلَّمَ شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ الْ ع کَانَ یَقُولُ 

 .بود ولی اینجا سند معتبر است نوفلی عن السکونی آن سند در این مضمون را در روایتی داشتیم که .ظاهراً سند معتبر است 

مسأله را تقویت   کَانَ یَقُولُ اي که اضافه دارد این است که فقط نکته .کنیمتکرار نمیو همان استداللی است که گفتیم  داللت

  .است و حدش قتل است نهوگسحر اینکه فرمودند می امیرالمؤمنین مکرر یعنی .کندمی

 روایت دهم ویازدهم

 گناه کبیره

شمارش کبائر است  مربوط بهاین باب داریم. باب چهل و شش  ،ابواب جهاد نفس ،در جلد یازده وسائلدیگر دو روایت 

نکته  .استسوره بقره کرده  102آن را مستند به آیه  ومرده برشاز جمله سحر ه کبائر را مفصل است ک واولین روایت معتبر 

در همین  دیگرروایت  .داده شده است وعده عذاب به آنرا از کبائر شمرده است که در قرآن است که سحر این وایت اضافه ر

وارد کتاب روایی نیست  که فقهی کراجکی استدر کتاب مرفوعه است و آن  است ولی سند یحدیث خوب ،داللتاز حیث باب 

 .گناه کبیره استسحر د بر اینکه نداللت دار روایت هر دوبا این حال  .معتبر نیستشده است لذا 

 سیزدهم و چهاردهم روایت

ابواب جهاد  یعنی میکی جلد یازدهآن مهم  باباست که دو  باب عنوان شدهگفتیم روایات اخالقی وسائل در سه چهار  قبالً

وارد شده ست ولی چند جاي دیگر هم باباین دو در ابواب احکام عشرت  .جلد هشت ضمن کتاب حج است گريیدنفس 

جلد هشت ابواب احکام عشرت باب صد و شصت و چهار حدیث  .انبوهی از روایات اخالقی آمده است باباین دو  در است.

ذکر شده  دیگر ابواب آداب سفر دو حدیث ،مکام عشرت باب چهاردهاشاره به بحث سحر شده است. در ابواب اح میازده

 است.

 . همان 8
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 بنديجمع

ما در میان اینها چهارده روایت  وجود دارد کهدر مستدرك و جاهاي دیگر  نیز این مجموعه روایات روایات دیگريغیر از 

کند براي اینکه حدش سحر است داللت می گویددیم که یا به داللت مطابقی یا به داللت التزامی یعنی آنجایی که میرا برگزی

یک در هر حال ضعف سندي داشت اما  روایات غالباً لبتها .االطالق امر محرمی است و حد براي آن ثابت استسحر علی

این مجموعه روایات  لذا .شودبقیه هم ضعیف است که مؤید می واز نظر رجالی اختالفی  روایتدو سه  و روایت معتبر بود

 .کندداللت بر حرمت می مۀ یا بالفحويبالمالز

12 
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