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 مقدمه
 .ما در روایت معتبره سکونی بحث کردیمجع به محمد بن یحیی العطار مطرح کنیم. قبل از اینک وارد بحث شویم بحثی را

ابل این روایات روایتی در مق .روایت سکونی در ابواب مقدمات حکمت بود .شدمقدار زیادي در بحث کامل الزیارات تأمل 
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دو سه  .شوداش هم قبول نمیتوبه یمروایت سکونی داشتذیل  .ستنیهم جایز  غیر مضرگوید حتی سحر نافع و است که می

   .جهت در این روایت بود که از نظر سند و داللت بحث کردیم

 روایاتنسبت با 
إِنَّ « یعنیرا  آن فرض بگیریم که این روایت را تام دانستیم و حداقل صدر ،نکته بعدي که در داللت این روایت این است که

کَدَّرْتِ الْبِحَارَ وَ کَدَّرْتِ الطِّینَ وَ  لَکِ لِی زَوْجاً وَ بِهِ عَلَیَّ غِلْظَۀٌ وَ إِنِّی صَنَعْتُ شَیْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍ

البته ما گفتیم تا حدي روایت قابل قبول است براي اینکه  .یمستنادتمام  1»وَ الْأَرْضِ  الْمَلَائِکَۀُ الْأَخْیَارُ وَ مَلَائِکَۀُ السَّمَاوَاتِ لَعَنَتْکِ

ممکن است بگوییم این سر جاي خود محفوظ  که خالف کتاب و عقل و ضرورت است اما صدرش سؤال دیگري است آن ذیل

ست ادر مورد نافع مدلول روایت چون  .شودبسنجیم و ببینیم چه می هاآنجهت بعدي این است که نسبتش را با حال  .است

جایز  اند مطلقاًگفته هاآن. براي اینکه نسبتش با ادله مطلقات حرمت سحر روشن است ،سحر نافع جایز نیستگوید مییعنی 

أو  سواء کان نافعاً گفت سحر مطلقاًاطالقات هم می .همان اطالقات استدر سحر نافع جایز نیست مؤید گوید می کهاین .نیست

جایز نیست و مؤکد با اطالقات است و گوید یک قسمش روایت میاین  .أو فی مقام دفع السحر و سواء کان ابتدائیاً مضراً

حمل مطلق بر مقید نیست بلکه  تعارضی با اطالقات ندارد پس نسبتش با مطلقات چون مثبتین یا نافیین هستند روشن است که

 .آن مطلقات در یک قسم است و در واقع مؤکد نسبت به اطالقات در یک قسم است مؤکد

 نسبت با آیه
فرمود که سحر در مقام دفع جایز داشتیم و پذیرفتیم می ما به آن تمایل آنچهه بنا بر آی ؟اما نسبتش با آیه شریفه چیست

 طورایننجیم بسروایت اگر نسبت آیه را با این  .سحر در مقام دفع جایز استو سحر مضر جایز نیست گفت میهم آن  و است

براي  .مده با هم تعارضی ندارندآسحر در مقام دفع با سحر نافعی که اینجا  .داندآیه سحر در مقام دفع را جایز می شود کهمی

و دفع سحر جایز  مثلبهمقابلهفرماید سحر در مقام آیه میو نیست گوید جایز میو اینکه این سحر نافع سحر ابتدائی است 

گوید که سحر نافع می تایرو .این روایت مطلق است و آیه مقید است دیگرعبارتبه .این دو با هم مشکلی ندارندلذا  است

-که من سحر ابتدائی می است سؤال کرده .نیست روایتبیان اطالق در  و حداکثر این است که بگوییم مطلق است .جایز نیست

سحر در مقام دفع است ولو مورد آیه  .مورد آیه همان سحر ابتدائی است منتهی ابتدائی نافع استلِأُعَطِّفَهُ عَلَیَّ، کنم براي اینکه 
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ارضی این دو با هم تع .باید دفع کند براي خودش و دیگري بلکه دفع سحر شاید نافع هم باشد .نافع استو ر نیست اینکه مض

 .گفته سحر نافع جایز نیست مطلقاً  یتارواین است که حداکثر  .نداند یعنی دو مورد است

 خالصه
بنابراین اگر این  .گوید سحر نافع در مقام دفع مانعی نداردشود یعنی میمقیدش میآیه اطالقی دارد روایت اگر بگوییم 

 مربوط به ذیل است نه صدرست اخالف عقل  آنچهو بگوییم یریم روایت پذیرفته شود و اشکاالت را دفع کنیم یعنی سند را بپذ

در مقام سحر گوید . آیه میاست . اگر هم مطلق باشد آیه مقیداین روایت منافاتی با آیه ندارد ،و داللت بر حرمت را بپذیریم

که سحر چه مضر باشد چه غیر مضر شود بپذیریم و اگر بپذیریم نتیجه این می را این روایتبعید نیست دفع مانعی ندارد و لذا 

مضر باشد چه نافع باشد و هیچ سحري جایز نیست چه  .فقط سحر در مقام دفع به خاطر آیه شریفه جایز است و جایز نیست

بگوییم  و خصوصیت کرد الغاءگفتیم آیه در مقام دفع که بگوید جایز است شاید بشود می .خصوصیت کنیم الغاءگذارد این نمی

 .گوید جایز نیستبه صراحت می و خصوصیت کنیم الغاءگذارد نمی تایاما رونافع جایز است  مطلق سحر

 نظام تقیید و اطالق
تقدم و  .شود. بین آیه و روایت هم میشودنیز میدر قرآن  جاري است.اند نظام تقیید و اطالق بین روایات در اصول گفته

ائمه هم  .مطلق بعد باشدو ممکن است مقید اول باشد  .مقید بعد باشدو نیست که مطلق اول باشد  طوراین نیست.تأخر هم الزم 

در کالم امام  و مطلقاست  سالم اهللا علیه)( باقردر کالم امام  ند. مقیدکنیعنی روایات را حمل مطلق بر مقید می کنندهمین کار را می

هم میان قرآن و  شود هم در خود روایات وود قرآن میو مقید هم در خ مطلقع بین یادمان باشد که جم .است (سالم اهللا علیه)رضا 

تواند تواند مطلق مقدم باشد میمی .مقدم باشد و مقید مؤخر مطلقمطلق و مقید الزم نیست  که گفته شد در طورهمین .روایات

در مطلق و . ربما یکون مطلق مقدما و المقید مؤخرا و أخري بالعکس و أخري متقارنین .تواند همزمان صادر شودمی یامؤخر 

است که  طوراین در اصول غالباً آن. در آیه یا عکس و مقیددر قرآن باشد  شود مطلقست میامقید آنجایی که آیه و روایت 

نکات خاصی در طالق و  .است عکسبهولی گاهی  .دآیکند و تفاسیر در اخبار میرا ذکر می آیات شریفه کلیات و کالن مسائل

  است.بینیم مطلقی داریم که این آیه مقید آن بعد می قرآن آمده است نکاح و امثال این به صورت خاص در
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 خالصه
گفت من سحري کردم براي اینکه عواطف شوهرم را نسبت به خودم پس روایت سکونی در ابواب مقدمات نکاح که زن می

و هر دو  باشد نسبتش با روایات مطلق سحر نافیین است طورایناگر  که یا در خصوص سحر نافع ابتدائی است ،کنمتقویت 

ربطی به این و سحر مضر حرام است گفت مینسبتش با آیه هم مشکل دارد براي اینکه آیه  .شودمی مؤکّدمثل هم هستند و 

این هم در مقام دفع  که گفت سحر در مقام دفع اشکال نداردیکی هم می و گوید سحر نافع هم اشکال داردت مییکه رواندارد 

 .شودمی چه انحاللی آیه مقیدو گوییم روایت مطلق است یعنی مطلق نافع چه ابتدائی باگر هم که چیزي دیگري است  ،نیست

اگر داللتش بر اما داللت آیه بر مطلق نافع را قبول نکردیم  .گوید آنجایی که در مقام انحالل سحر باشد مانعی نداردآیه می

 .خصوصیت را قبول نکردیم الغاءخصوصیت کنیم شاید بشود ولی  الغاءمطلق نافع قبول کنیم و 

 بنديجمع
مطلق سر نافع  .جز سحر در مقام حل و دفاع که جایز است هچه نافع ب و نظر ما این شد که مطلق سحر حرام است چه مضر

و مطلق نافع جایز نیست  لذا این روایت هم مؤید این قصه است و رساندما را به اینجا میایز نیست به دلیل اینکه مطلقات ج

گفت سحر مضر جایز . یکی میجایز نیست یک نظریه این بود که سحر مطلقاً .دبومطرح فقط یک قسم جایز است. سه نظریه 

ما این و ست افقط سحر در مقام حل جایز و شد که سحر نافع و مضر حرام است . نظر سوم این مینافع جایز استو نیست 

پذیریم را ولی باالخره این نظر را میسوم نظر گاهی و دهیم را نظر دوم قرار میالبته در تنظیم بحثمان گاهی  .نظر را پذیرفتیم

 بقیه انواع سحر چه نافع چه مضر جایز نیست. .که سحر در مقام حل جایز است

 فرع دوم
وجود دارد. هایی که دهیم به خاطر تفاوت. بحث تعلیم را فرع سوم قرار میم سحر و یادگیري سحر استفرع دوم بحث تعلّ 

یاد که سحر بحثی هست است و کالسی تشکیل شده مثالً  ؟پس سؤال این است که آیا فراگیري سحر جایز است یا جایز نیست

م این تعلّ هرحالبهاست. اندازي شده هند دانشگاه جادو راه در ؟ ظاهراًرا یاد بگیردکسی سحر چه حکمی دارد که  ،دهدمی

 .خیلی رواج دارد غیررسمیسحر به صورت 
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 ادله حرمت تعلّم
م سحر برشمرد به دو دسته شود براي حرمت تعلّ اي که میادله .م سحر و محرمات در فقه التربیه بحث کردیمدر باب تعلّ 

 :شودتقسیم می

 .کند و آن قاعده عامه تعلم محرمات استاعد عامه را افاده میاي که قولهاد .1

 .اي که در باب سحر وارد شده استادله خاصه .2

را مفصل در بحث  موضوع این .گوید تعلم محرمات حرام استکند میاي که قاعده کلی را اثبات میاما به عنوان نسبت اول ادله

اي است که قاعده کلی را . بنابراین بخش اول ادلهاي به وجوه و ادله آن خواهیم داشتکه اینجا اشاره یماهفقه التربیه بحث کرد

حرام  آن گوید تعلماي که میاست. ادلهبخش دوم در خصوص سحر وارد شده  .حرام است ،کند که یادگیري حرامافاده می

 .است

 تعلم محرمات
 :شود ذکر کردوجوهی را میاست در قسمت اول که تعلم محرمات حرام 

 تالزم با حرام
خواهد حرام را یاد بگیرد باید یعنی وقتی می مشتمل بر حرام است ) خودیادگیري حرام( محرمیک وجه این است که تعلم 

رانندگی خواهد . مثالً کسی که میخواهد چیزي را یاد بگیرد باید آن کار را انجام دهدچرا که وقتی می حرام را مرتکب شود

پس تعلم سحر یا هر امر محرمی که حرام است به خاطر این  است. چنیناینسحر هم  .یاد بگیرد باید رانندگی کند تا یاد بگیرد

. این وجه دهدست یعنی آن کار حرام را انجام مییادگیري کاربردي و عملیاتی ا ، اینخواهد یاد بگیردکسی میاست که وقتی 

و گاهی همراه با آن است  .که یادگیري همیشه همراه با عمل محرم نیست . به این علتبالجملهالجمله درست است نه فی

به خاطر  طبعاً امکان یادگیري نیست.مهارتی است که بدون اینکه انسان آن کار را انجام دهد و خواهد یعنی فن می کارورزي

در باب سحر  .شود جایز استبدون عمل محرم محقق می میشود و اال اگر فرض بگیریم تعلّحرام می اینکه همراه محرم است

شود کسی قواعد سحر را یاد بگیرد بدون اینکه عمل کند عالوه بر اینکه ممکن است سحر را در مقام ممکن است بگوییم می

اگر  هرحالبه .بنابراین اشکال وجه اول این است که عمومیت ندارد .سحر در مقام حل جایز استکه حل را انجام دهد و گفتیم 

تعلمات محرمات را حرام کند این دلیل نیست که  طوراین مطلقاً و ؛جایی تعلم بدون عمل محرم مفروض شد جایز است

این از باب  .کندیخود تعلم را حرام نم وقتهیچبخصوص در باب سحر که سحر جایز داریم عالوه بر اینکه تعلم به خاطر فعل 
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 کندنمیرا حرام حرام تعلم هم شود در جایی هم که حرام میسر می .تعلمهو است نه تعلم بما عنی خود فعل حرامیمالزمه است 

 .تعلم مالزم حرام است نه اینکه خودش حرام شود .همان فعل حرام است بلکه

 مقدمه حرام
تواند در قاعده میکه به عنوان جواب وجه دوم  .حرام است ،و مقدمه حرام م مقدمه حرام استوجه دوم این است که تعلّ 

محل بحث  شرعاًولی واجب است  مقدمه واجب عقالً داند.یمحرام نرا مقدمه حرام  کسهیچکه است تعلم محرمات بیاید این 

همه مقدمات کشتن کسی  . مثالً اگرحرام نیست ،مقدمه حرام لذا حرمت عقلی هم نیستکسی قائل به است اما در مقدمه حرام 

هتک حیثیت کسی یا مانند د کار حرامی نکرده است مگر اینکه روي مقدمات حرام عناوین دیگري را آماده کند ولی نکش

اي که اگر انجام . یعنی مقدمهبلکه مقدمه تولیدي حرام حرام است و نه شرعاً حرام نیست نه عقالً تجري باشد و اال خود آن ذاتاً 

اندازد خودکشی ی میوقتی کسی خودش را از برجحال است  خودکشی حراممثل اینکه ن متوقف است آالمقدمه بر گیرد ذي

تواند ست یعنی اگر خودش را پرت کرد نمیتولیدي ا آنخورد منتهی اینجا چون مقدمه که سرش به زمین میصادق است  وقتی

حرام گویند آن مقدمه می ،مستقیمنه شود موري که با مقدمه تولیدي محقق میشود بلکه در الذا مقدمه تولیدي حرام میکاري 

 کردند. عمل نمی وقتهیچولی  دانستندیمبزرگانی سحر را  .تولیدي نیستجزء مقدمات  القاعدهعلیتعلم محرمات  .است

 مقدمات تولیدي
آخري است منتهی از باب اینکه االمتناع  یکه آیا مقدمات تولیدي در حد حرمت خود فعلاست مرحوم نائینی بحث کرده 

 البته قاعده امتناع باالختیار ال ینافی االختیار قاعده ؟شودیا اینکه حرمت منتقل به مقدمه میال ینافی االختیار  فی االختیار

از اینجا  .آید اولین دوره نمایندگان طالب که انتخاب شدند نمایندگان خدمت آقا مشرف شدندیادم می .است درست و صحیح

که آدم واردي  آقایانآقا فرمودند دیر شد یکی از  .که حرکت کرند طول کشید و حدود ده و نیم صبح خدمت ایشان رسیدند

چون  است لذا قاعده درستنبود گفت ببخشید تو ترافیک گیر کردیم ایشان فرمودند االمتناع فی االختیار ال ینافی االختیار 

ولی دلیل مطلقی  حرام نیست مگر اینکه تولیدي باشد ،مقدمه حرامپس  .شود، اختیاري میاست یدست آدموقتی مقدمات به 

 .حرام باشد ،شود که مقدمه حرامنمی

 العقولتحفروایت 
 .ممکن است از آن قاعده کلی استفاده شود واست که در اول مکاسب مفصل بحث کردیم  العقولتحفوجه سوم روایت 

 مفصل این روایتی است .وازده همان کتاب تجارت ابواب ما یکتسب به باب دو حدیث اول استدر جلد د العقولتحفروایت 

(سالم اهللا عَنِ الصَّادِقِ  العقولتحفالْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَۀَ فِی « نقل کرده است که سالم اهللا علیه)( صادقاز امام  العقولتحفکه صاحب 
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، ادبیات کتاب فقهی است تا روایتادبیات » 2.....مَعَایِشِ الْعِبَادِ فَقَالَ جَمِیعُ الْمَعَایِشِ کُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ  علیه)

از  و برداشت آوريجمعبا این ادبیات یک نوع  ايچهارصفحهاند این روایت سه به همین خاطر بعضی گفته کتاب روایی.

به عنوان روایت نقل  هرحالبهه نه اینکه یک روایت به این بیان و قلم و به این تعابیر و ادبیات باشد ولی بود مجموعه روایات

الصِّنَاعَۀُ وَ تِلْکَ الْآلَۀُ قَدْ یُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ  تِلْکَ  کَانَتْ وَ إِنْ «فرماید که می طورایناواخر این روایت  .کندمی

شود در راه خیر و شر میمثل کارهایی که  »وُجُوهِ الْمَعَاصِی وَ تَکُونُ مَعُونَۀً عَلَى الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَلَا بَأْسَ بِصِنَاعَتِهِ وَ تَعْلِیمِه

الَّتِی تُصْرَفُ إِلَى جِهَاتِ الصَّلَاحِ وَ جِهَاتِ  السِّکِّینُ وَ السَّیْفُ وَ الرُّمْحُ وَ الْقَوْسُ وَ َغیْرُ ذَلِکَ مِنْ وُجُوِه الْآلَۀِ« استفاده کرد مثل

 الْعََملِ بِهِ وَ فِیهِ لِمَنْ کَانَ لَهُ فِیهِ جِهَاتُ الْفَسَادِ وَ تَکُونُ آلَۀً وَ مَعُونَۀً عَلَیْهِمَا فَلَا بَأْسَ بِتَعْلِیمِهِ وَ تَعَلُّمِهِ وَ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ

فرماید که . بعد میشود یاد گرفت و ساخت و معامله کردو میخیر و شر در آن است  د چیزهایی که دو جهتگویمی »الصَّلَاح

إِنَّمَا الْإِثْمُ وَ  مْ وَ قِوَامِهِمْ وَ بَقَائِهِمْ وَفَلَیْسَ عَلَى الْعَالِمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ إِثْمٌ وَ لَا وِزْرٌ لِمَا فِیهِ مِنَ الرُّجْحَانِ فِی مَنَافِعِ جِهَاتِ صَلَاحِهِ«

شاهد سخن این است  »تِی هِیَ حَرَامٌ کُلُّهَاالْوِزْرُ عَلَى الْمُتَصَرِّفِ بِهَا فِی وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ الْحَرَامِ وَ ذَلِکَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الصِّنَاعَۀَ الَّ

طِ وَ الْمَزَامِیرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ کُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِنْ ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِیرَ الْبَرَابِ الَّتِی یَجِی«

 »حْضاً هُ وَ فِیهِ الْفَسَادُ مَوَ مَا یَکُونُ مِنْ«شود استفاده حرام می غالباًرام است و چیزهایی که محض ح »صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَۀِ الْحَرَام

ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ َحَرَامٌ تَعْلِیمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَیْهِ وَ لَا یَکُونُ مِنْهُ وَ لَا فِیهِ شَیْ « امور و کارها و عملیاتی که

گوید چیزهایی که محض شاهد سخن اینجاست می» کُلِّهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ صِنَاعَۀوَ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ مِنْ جَمِیعِ وُجُوهِ الْحَرَکَاتِ 

 .حرمت است هر تصرفی در آن حرام است از جمله تعلم آن

 سند روایت
قاعده کلی حرمت تعلم محرمات که از دلیل اول و دوم  طورهمان .محل خدشه استمثل دو دلیل دلیل سوم آید به نظر می

 .معتبر نیستروایت سند این  .شوددلیل هم استفاده نمیاز این اي که در این دلیل است به خاطر چند مناقشهشد استفاده نمی

داراي سند است اما  در جاهاي دیگر العقولتحفروایات البته خیلی از  .ستامقطوعه متأسفانه ولی بی سند نیست  العقولتحف

جبر (شود روایت موجب جبران سند میاند اشتهار این سند ندارد. بعضی گفته روایتجایی که بخواهید با نگاه فقهی عمل کنید 

آن پذیریم و که مگر در موارد نادر با یک قیود سنگین و سخت این قاعده را نمی بحث کردیم اًسابق ).و الشهرةالسند باالشتهار 

وارد در روایات معتبر دیگر است روایت آمده از ه گرچه بعضی از احکام متفرقه که در این سه صفح دارد.ن هم اینجا مصداق
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باید اسم کسی باشد  هم قاعده تبدیل سندبراي  .توانیم اعتماد کنیمدر این روایت به تنهایی باشد نمیچه که به هر ولیشده است 

 به طور کامل مقطوع است.سند کند نقل می سالم اهللا علیه)( صادقاز امام  العقولتحف صاحبکه 

 روایتداللت 
جایز  ر از اموري است که بعضی از اقسام آنو مصداق ندارد براي اینکه سح ستاز نظر داللی این بحث در باب سحر نی

 بشود حرام است و از این جهت هم اگر فرض بگیریم که کامالًءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ وَ لَا فِیهِ شَیْ گوید که است و این درجایی می

حرام گوید یادگیري اموري که محض حرام است و در آن کار هیچ صالحی وجود ندارد را اي کرد میدهاستفااز این روایت 

 .سحر هم بنا بر نظري که گفتیم در مواردي جایز است .یک وجه صالح و جایز در آن هست کهنه مطلق هر محرمی  داند،می

شود به حرمت مطلق در نیز در این روایت هست که نمیالبته اشکاالت دیگري  .استفاده کردروایت شود از این نمی بنابراین

 .وجه تامی نیست روایت اینجا ملتزم شد بنابراین این وجه در

تام نیست و لذا در فقه التربیه گفتیم که لکن ادله م مطلق محرمات را افاده کند تواند قاعده تعلّاین سه وجهی است که می

 .شد که تعلم محرمات حرام است اي عامعدهقاقائل به شود نمی

 ادله خاص
 .که در باب خود سحر وجود دارد نه قواعد کلیاست اي در باب حرمت تعلم سحر ادلهاما قسمت دوم بحث و مقام دوم 

این  .م استحدیث هفت وپنجبیستباب  بهیکتسبمااولین دلیل براي حرمت تعلم خصوص سحر روایت جلد دوازده ابواب 

 .خواندیم روایت را قبالً

 

 

 

 

 

 ابی البختريروایت 
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 سالم اهللا علیه)( عَلِیّاًبْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ  عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ

 3أَنْ یَتُوبَ. شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِیلًا أَوْ کَِثیراً فَقَدْ کَفَرَ وَ کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ أَنْ یُقْتَلَ إِلَّا تَعَلَّمَ قَالَ: مَنْ 

وَ کَانَ شود. میبه اینکه تعلم سحر چه کم چه زیاد در حکم کفر است که موجب حرمت است در این روایت اشاره شده 

این دلیل اول  .حدش قتل است مگر اینکه توبه کندو شود ر عهد او از خدا و والیتش قطع میو با این تعلم سحآخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ 

 استاشکال دارد براي اینکه ابوالبختري از ناحیه نجاشی تضعیف شده  گفتیم از نظر سند قبالًکه رمت تعلم سحر است حبراي 

 .سند ضعیف استلذا این روایت از نظر 

 دلیل دوم
ده شمرحوم شیخ نقل نیز از این روایت در تهذیب  .است و التعزیرات بقیۀ الحدودابواب  ،وسائل جلد هجدهدر دلیل دوم 

ارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ قَیْسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ. است

 4عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ کَانَ آخِرَ  تَعَلَّمَ مَنْ کَانَ یَقُولُ  سالم اهللا علیه)( عَلِیّاً

و  که مؤکد است یعنی مستمراً  کَانَ یَقُولُاینجا دارد عالوه بر اینکه را ندارد. فَقَدْ کَفَرَ  لیاست وروایت قبل این روایت همان 

 شَیْئاً مِنَ السِّحْرِ کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ. تَعَلَّمَ مَنْ فرمودند می سالم اهللا علیه)( امیرالمؤمنین مکرراً

 سند روایت
اند توثیق شده إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍو غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ قَیْسٍ الْبَجَِلیِّ و الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ  .سند این روایت معتبر است

ساباطی  اسحاق بن عمار یک .توانید ببینیداست که میبحثی در معجم آقاي خوئی و تنقیه المقال  إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍبته در ال

 سالم اهللا علیه)( صادقهر دو از اصحاب امام که بحثی است که اسحاق بن عمار بن حیان  .اسحاق بن عمار بن حیان و یکداریم 

ده ششیخ توثیق نفهرست در نجاشی و ساباطی  اسحاق بن عمار .یک نفر هستند یا دو نفراطی ساب و اسحاق بن عمار ندسته

 با اینکه فتحی بوده الطائفه بأخباره عملتجمله کسانی است از ساباطی  اسحاق بن عمارگوید می ةدر عد کنمیمفکر  ست.ا

اختالفی وجود دارد که  ).به اخبارش عمل کرده است( بأخبارهعملت الطائفه  کهحیه هستند فطغیر امامی و از  است. چند تن

گویند دو تا ولی عمده این است میو دیگران  ندستهگویند یکی و آقاي خوئی میاند نه. شواهدي آوردهاین دو یکی هستند یا 

معتبره است و  کامالًاي ندارد و این روایت لذا ثمره و اندتوثیق شده ر دوهساباطی  و اسحاق عمار که اسحاق بن عمار حیان

 .مشکلی ندارد
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 داللت روایت
دارد  آلوديعتابلحن کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ که چرا واضح است  یکی اینکه داللت بر حرمت .چند نکته است متنداللت در اما 

در مورد ست گاهی بگوییم ممکن او شود و اگر در آن تردیدي داشته باشیم اش با خدا قطع میمل رابطهیعنی با این ع

پس ظهور إِلَّا أَنْ یَتُوبَ. حدش قتل است و بعد هم وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ فرماید می دهیم بعد آنپاسخ میمکروهات هم این تعبیر بیاید 

 .است در حرمت ظهوري واضح و روشن
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