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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 و غیرحضوريفرع دوازدهم: قمار به شکل مجازي 
و اینترنتی یا از  غیرحضوريو به شکل مجازي امروز  اصطالحبه بردوباختاین است که اگر قمار و  دوازدهفرع 

حضور  یکجانفر در  دارد که دو تداول یارواج  وبیشکماین فرض  ؟چیست انجام شود، حکم آن وسائلطریق این نوع 

خیلی مسئله  شود ظاهراًمی برگزار غیرواقعیمجازي و  فضايو  هارسانهاز طریق  وتوافقی دارند  باهمندارند بلکه 

 اي نیست.پیچیده

 حکم مسئله
شرط  هااینحضور در مجلس واحد یا مواجه و امثال  در قمار مثالً کهایناین است که اشکال دارد و احتمال  جواب

  .نیست وجهی براي آناحتمالی است که  ،باشد

در دو  ،که در مجلس واحد باشد است اعم از این وموضوع قمار همان لعب من الرهان است  کهاینبنابراین به دلیل 

 ثیري ندارد ودر آن تأ هااین .ن واسطه و ابزار باشدایا بد ،در ارتباط قرار بگیرد باهمو ابزار  باواسطه ،مجلس باشند

طرف مقابل فردا  دهد ومی امروز این بازي را انجام یکیممکن است که  ؛ثیر نداردهمزمانی هم خیلی تأ دیگرنبیابه

 .گیردمی بر اساس توافق انجام و یک بازي است هااینمجموعه  هرحالبه ،کندمی بازي

 نکته
من الرهان نه مجلس واحد بودن  خواهیم عرض کنیم این است که در صدق قمار و لعبمیدوازده در فرع اي که نکته

الزم  ؛کردم نکته است که من در یک فرع جمعاین دو سه  .شرط است و نه در زمان واحد و متصل بودن شرط است

 و امثالو از طریق اینترنت  غیرحضوريشود می و لذا باشدبین این دو به صورت حضوري ست که مواجه واقعی نی

ولی دو مجلس  ،ولو حضوري .بنشینند مجلسس واحدي باشد ممکن است در دو و نه الزم است که مجلباشد  هااین

شرط نیست و  کدامچیه هااین .کند و فردا یکی دیگر و نه در زمان واحد بودن شرط استمی است امروز یکی بازي

دلیلی نیست  ،وجهی ندارد بگوییم باید در مجلس واحد باشد .شودمی فروض را شامل واطالق ادله همه این قیود 

اتفاق بیفتد ولی معلوم است یک بازي و یک توافق است  هااینحتی فاصله زیادي بین  .بگوییم باید در زمان واحد باشد

است و  طورنیهمباز  .کندمی یکی یک ماه دیگر بازي ،کندمی یکی امروز بازي ،شودمی ی بین این دو انجامبردوباختو 
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این فروض هیچ  ،تفاوتی نیست در آن افتد ومی اتفاق زیادي بین آن هايفاصلهو که گاهی هست  هابازينظیر این 

 .کندنمی فرقی

 ینترنتیا و يمجاز آالتفرع سیزدهم: قمار با 
بنابراین است که بگوییم قمار لعب مع الرهان است و همه مشمول این هست اما اگر بگوییم بازي با آالت ولو  هااین

شود می سیزدهمشود این هم فرع می دو نوع -فرع جدا بگذاریم بهتر استاگر - ،نباشد تابع این است بردوباخترهان 

و اینترنت وجود دارد  کامپیوتراست که در آالت گاهی آالت واقعی و آالت حقیقی است و گاهی هم از طریق چیزهایی 

  ؟این چطور استحکم  ،است هااین تی وآي  هیک نوع آالت مجازي و اینترنتی و از مقول بلکه آالت واقعی نیست که

بگوییم مالك  کهآنبنا بر  ،حرمت است يهامالكبگوییم آالت معده یا متعارفه یکی از . اگر است آناین هم تابع 

هم آالت معده یا  و بردوباختهم مالك حرمت  موضوعیتی ندارد اما اگر گفتیم این ،است بردوباختحرمت فقط همان 

 ؟چیست، گیردمی انجام مجازيبه شکل  و شودنمی آالت و ابزاري که به شکل حقیقی انجام حکم وقتآنمتعارفه است 

 حکم مسئله
و آالت قمار را بر همان چیزي که در اینترنت و  ادواتتابع صدق عرفی است اگر عرف عنوان آالت قمار و  هااین

آالت  به آن است شدهسازيشبیهکند و بعید نیست در مواردي که می صدقصادق بداند، ید آمی هاایندر کامپیوتر و 

 .کندمی جنبه آالت معده یا متعارفه پیدا آید،می نوع بازي که مواردي در اگر هم شک کند اشکالی ندارد و .قمار بگویند

لعب مع الرهان  در ،قمار هم یعنی لعب مع الرهان ،قمار اشکال داردگوید می دلیلی کهاست  دلیل اطالق فرع قبلیدلیل 

آالت و ادواتی باشد که و از طریق آالت و ادوات معمولی باشد یا از طریق  غیرحضورياین دو نفر حضوري باشند یا 

لعب هست چون صدق عرفی است.  بردوباختهمه  هااین ،لس متعددادر مج یا هست در یک زمان باشد در کامپیوتر

صدق عرفی مالك  .بله ؟هست یا نیست بردوباخت .بله ؟لعب است یا نیست ؛نتهی دو عنوان بیشتر نیستمالك است م

 .بله ؟است

 سؤال: ؟

کسی مطلع اگر نبیند که اطالع ندارد ولی  .روز 50یکی باخت ولو در  ،دو نفر بازي کردند و یکی برد اگر: جواب

کند و یک ماه دیگر کسی امروز در اینجا از طریق اینترنت یک اقدامی میباشد که این دو نفر توافقی دارند به اینکه او 

کند اطالق دارد وجهی براي انصراف می صدق ،بازدمی برد یکیمی یکی کند و نهایتاًمی در تبریز در پاسخ این اقدام

 .چیزي اینجا وجود ندارد
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 سؤال: ؟

ایشان  ،-ل استجن آقایان ااز شأ معاذ اهللا-است  طورنایمصداق بارز آن باشد  کهاینبراي چرا صدق نکند  جواب:

 برد یکیمی کنید یکیمی شما یک ماه بعد چه ،کنممی گوید من امروز چهمی نوشتند نامهتوافقیا  قرارداد باهمدر تبریز 

 کهاینبعید است براي  همآناین بازي واحدي نیست  اگر چنان فاصله بیفتد که عرف دیگر بگوید .کندمی صدق ،بازدمی

 .گوید لعب مع الرهان استمی تا وقتی این باشد .گیرندمی دهند ومی يفرض این است که توافق است و یک چیز

 سؤال: ؟

فاصله هم افتاده باالخره این  .: بله بازي است چون مفروض این است که یک تعهد طرفینی اینجا وجود داردجواب

 .یرد ولو در مجلس واحد نیست ولو در زمان واحد نیست ولو به شکل حضوري نیستگمی عهد انجامتبر مبناي یک 

 سؤال: ؟

 تمامیتش به آن قبول است. ندیگویمکه  عقد : تمام شدن این چیز به آن امر استجواب

 سؤال: ؟

است آالتی که باید عرف بگوید که چون فرع بعید بحث آالت بود گفتیم اگر عرف بگوید  مؤثر: اگر آن باشد جواب

یا  ، معدهرودمی براي این بکار یعنی غالباً ؛تلقی عرف از این بازي کامپیوتر باید این باشد که این آالت قمار هست

 آنجا به اگر شک کنیم ،د برسدبگوید این وسیله قمار است اگر به این ح و عرف صدق کند در متعارف است باید

 به این شکل است. بعضی از چیزهایی که هست ظاهراً .رسدنمی

 سؤال: ؟

دیگر مالك نیست و ولو  بردوباختو آالت این مالك باشد و  وسائلمبنایی است که بازي با  فرع بعدي رو: جواب

شود مطرح کرد و به نظرم مطلب می این خصوص درکه  سیزدهو  دوازدهاین هم فرع  .ی نباشدبردوباختاینکه در آن 

 .روشن است

 فرع چهاردهم: حضور در مجلس قمار و مجالست با اهل قمار
بگوییم ولی من  شود این دو را جدامی با اهل قمار است ع حضور در مجلس قمار و مجالستموضو چهاردهمفرع 

یکی حضور در  ،دو موضوعی که عرض شد .مکنی خواهم خیلی مبسوط بحثنمی ورم چونآمی همه را در یک فرع

که  دو عنوانی است که در مطلق معاصی مطرح است دو تا عنوان هستو  استیکی مصاحبت با اهل قمار ،مجلس قمار

 :تفاوت است هابین آن
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  ؛یکی حضور در مجلس معصیت -

 .ل معصیت و مجالست و مصاحبت با فاسق و فاجر استهي مصاحبت با ادیگر و -

به آید که یک کار جامع فقهی انجام شده باشد ولی نمی چه یادم عنوان در ابوابی از فقه مطرح شده است گراین دو 

کنیم بعد در باب قمار اي میهاشار به صورت کلیبه بحث قمار برسیم  کهاینقبل از  .مطرح استصورت پراکنده در فقه 

حضور  کهاینیکی  ،مبسوط بحث شود طوربه ید در جاي خودقاعده باله به عنوان دو . هر دو مسئکنیممی این را بحث

 ؟ در مجالس گناه چه حکمی دارد

آیا در اینجا  کهایناما  ،شکی نیست در مرجوحیت آن حضور پیدا کند ،گیردمی در مجلسی که گناه انجامکسی  اگر

کنم می کلیهمه بحث را ندارم فقط طرح ادعاي تتبع  من اینجا .این محل بحث است ،قاعده کلی حرمت داریم یا نداریم

 .روایت دارد مطرح کنیم که را تا بحث خودمان

و بحث دوم هم مصاحبت و  ؟است که حضور در مجلس گناه و مجالس معصیت چه حکمی دارد سؤالاین یک  

در  مجالست با اهل معاصی است که این اعم از قبلی است چون ممکن است مجالست با اهل معصیت شود ولی نه

دارد که این هم  ینینشهم و است و با او مصاحبت و مجالست يکارگناه انسان فاسد و بلکه شودمی معصیتمجلسی که 

ال خیلی سؤ این دو سه .که رفاقت و دوستی باشد آنجایییک آدم عادي و معمولی تا  نشینیهمدرجات متفاوتی دارد از 

 .جدي است که در مطلق معاصی مطرح است

 ده در مورد بحثادله وار
شود در می آنچهو اجمال  اختصاربهد یا ندارد و ببینیم دلیل خاصی وجود دار برسیم اینجابه بحث  کهاینقبل از 

کنم معتقد می عرض به آنچهمال و اج اختصاربهشاید بشود کامل نیست ولی  ابعقاعده گفت گر چه باز استی اینکلیت 

و مجالست با اهل  مصاحبتاجمال مدعایم را بگویم روایاتی که با بحث حضور در مجلس گناه  کهاینقبل از  .بود

 ،یکی در ابواب امر معروف و نهی از منکر است ؛است وسائلدر دو کتاب از کتب فقهی و  معصیت وارد شده است عمدتاً 

 وسائل گوییم.نمی یک جلد ،لفی دارندجلدهاي مخت وسائلچون این  .و نهی از منکر معروفامربهابواب  الشیعهوسائل

این دو سه باب  روایات .38 و 7و نهی از منکر باب  معروفامربهاینجا  است. خوردههمبه هاترتیبقبلی یازده بود 

باب  11ي دیگر که در ضمن کتاب حج آمده ابواب احکام عشرت است در آنجا هم باب یکجامربوط به بحث است و 

از روایات است که حضور در مجلس گناه اي همجموع قرآن همدارد و در ارتباط  و سه موضوعد با همین 27باب  17

کتاب  ؛ین دو موضع استا رروایات بحث د عمدتاً .و رفاقت با اهل معاصی وارد شده است مجالست ویا مصاحبت 

 
 

4 



 2658�ماره ثبت:                                                                                                  

در ذیل کتاب حج است کتاب جدایی  وسائلکتاب العشرت در  .و نهی از منکر و کتاب معاشرت و عشرت معروفامربه

این ابواب به عنوان یک کتاب مستقل مطرح شود. که دارد اي هنیست که البته شایسته بود که کتب العشرت با این دامن

را  هاآدرسبعد -و نهی از منکر  معروفامربهمرتبط با بحث است که در این دو جا یعنی در ابواب عشرت و ابواب 

در خیلی  جداگانهالبته  است. ر همین دو کتاب روایاتی که مربوط به کلیت بحث است مطرح شدهد -عرض خواهیم کرد

 رب خمرحضور در مجلس ش از ابواب مسائل و کتب روایی فقهی در خصوص هر یک از گناهان روایات داریم مثالً 

 بنابراین -بینیدمی جانیهم هک ؛در مورد قمار ازجملهروایتی وارد شده  جداگانهدر خیلی از گناهان  ،روایت دارد

 تا 7هی از منکر ابواب و ن معروفامربهرداخته در کتاب سه موضوع پ له در این دوروایاتی که به کل بحث و کالن مسئ

متفرق در ضمن ابواب دیگر احکام عشرت آمده است.  27-17- 11ه و روایاتی که در باب و چند باب قرار گرفت 38

 .به عنوان مقدمه عرض کردم را این .هستیم مواجه خاص در گناهان دیگر هم با روایاتی طوربهو  تناسببه

 قاعده کلی
شود گفت این است که در حضور در مجلس گناه بعید نیست که اطالقاتی وجود می به عنوان قاعده کلی آنچه اجماالً

پیدا کرد که همه گناهان اطالقاتی گناه  موضوع حضور در مجلسبشود در احتمال و ظن قوي این است که  ،داشته باشد

شود الاقل می انجام در مجلسی حضور پیدا کند که گناهکسی  کهاین ؛ردیبگ برو الاقل گناهان کبیره را در  ردیبگ بررا در 

این مسئله هم در  .مطلق معاصی را هم بگیرد ، بعید نیست که اطالق آنشود گفت اطالق داردمی با اطمینان رئکبادر 

» عَنْهُمْ  فَأَعْرِضْ -آیاتِنا فِی یَخُوضُونَ الَّذِینَ رَأَیْتَ إِذا وَ «سوره انعام است  67که آیه  آیه شریفه دارد بعضی از مصادیق

است  »آیاتِنا فِی یَخُوضُونَ الَّذِینَ رَأَیْتَ إِذا وَ«آن البته  )68انعام/(»الظَّالِمِین الْقَوْمِ مَعَ الذِّکْرى بَعْدَ تَقْعُدْ فَال«دارد  بعد

است. مورد و تعمیم داده  مان را در موارد دیگر هم تطبیقهتی دارد که اکه یک گناه خاصی را ذکر کرده است ولی روای

که جلوس در داریم مستقل از آیه در همین ابوابی که عرض کردم  این آیه شریفه خاص است ولی روایتی در ذیل آیه و

که در اینه بر وعال .آید در مورد اول اطالقاتی وجود داردمی را تحریم کرده است به نظر »فیه یعص اهللا«مجلسی که 

روایات متعدد دارد که  »هللاء اب ائمه و اولیاس«یا  مجلس شرب خمر وارد شده در گناهان خاص هم مکرر و متعدد مثالً

این یک مطلبی است که بعید نیست قاعده کلی باشد که حرمت حضور در مجلس  .داریمهم روایات مطلق  ،کندمی منع

 .گناه باشد

 سؤال: ؟
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مجموع از ولی  یا حرمت؟ آیا کراهت است که را بحث کنیم »یال ینبغ« وقتآن: بله اگر بنایی بر بحث داشتیم جواب

چه وارد  به سه چهار جلسه بحث داشت گرخواهیم وارد این شویم واال نیاز نمی ما- .شودمی روایات استفاده حرمت

شود از آن قاعده کلی استفاده کرد و حضور در مجلس گناه را منع می روایاتی داریم که -شدیم مانعی هم نداشتمی هم

خیلی » هللا باب اولیاءعند الس« کیدات خاصی وارد شده است مثالًین قاعده کلی در معاصی ویژه تأالبته عالوه بر ا ،کرد

 .کید شده استتأ

 سؤال: ؟

در گناهان متعددي  وداشته باشیم را  دلیل این اً مطلقبعید نیست پس بحث خیلی خوبی بود  آن جنبه فقهی: جواب

برود  امرونهیبراي نخواهد یکی این است که این  ؛البته این مشروط به یک حدود و شرایطی هست .دلیل خاص دارد

شواهدي هم و از این منصرف است.  گیردنمی هی از منکر کند این اطالقات آن راو ن معروفامربهواال اگر کسی بخواهد 

 .گیردنمی برود این ادله آن را امرونهیبراي  بخواهد اگر هم نباشد انصرافی دارد واال ،در الفاظ روایات هست

 حکم مسئله
در خصوص  .شود قائل به این شدمی هم نباشد حرمت دارد مطلقاً امرونهیبنابراین حضور در مجلس گناه اگر براي 

 دلیلی هااین حرمتمگر در موارد خاص  ،که تتبع و تفحص شداي هتا انداز هارفاقت با آنیا  مصاحبت با اهل معصیت،

در روایات معتبري هم آمده  کهها هاي خاصی باشد؛ مثالً مصاحبت اهل بدع و مجالست با آنگروهممکن است  ندارد.

ل بدعت است در مجلس گناه نیست ولی اه مجلس، ،کندمی را ابراز بدعت خود اینکهنشوید  نینشهمگوید که می

وجود داشته ها بر حرمت مجالست و مصاحبت با آنبعید نیست که ادله تامی  ،اولیا الهی هستند ساببدعت یا کسانی که 

ت مصاحبت و مجالست هست ولو آن عناوین هم دلیل بر حرمهاي ثانوي است. در مواردي بدون اما عنوان باشد

اي همجموع »ال تفید الفایده« مثالًضعیف است  کهدارد روایاتی  .لی باشدگناهی نکنند اما بعید است قاعده ک المجلسیف

بت و مجالست و رفاقت با درجاتی که دارد اقدام کرد که این هم حرام حاشود براي قاعده مصاز روایاتی هست که می

و  3قاعده اثبات و لذا  »ضعیف«بعضی  »ال تفید الفایده«خیلی خالصه نوشتم  را ایاتواز راي همنتهی من مجموع .است

 .مل استبه عنوان یک قاعده کلی محل تأ 2

 ؟اشيثانواست نه عنوان  آن شرسؤال: 

الست با اهل معاصی آمده جنوي ندارد مصاحبت و ماث يهاعنوانکار به  مطلقاًکه  ياادله ،قواعد : ما هستیم وجواب

 اگر تمامتام نیست.  مسئلهیا ضعیف است یا داللت بر این  بینیممی کنیممی که بررسی این روایات را ،روایت هست 7-8
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ییدشان باشد یا اینکه موجب تأ است که ییجابهال بود که ممکن بود کسی بگوید اینجا منصرف سؤجاي  وقتآنشد می

 .شدمی آن بحث بعدي است البته اگر تمام بود اطالق .اردنیست و اطالق د انصراف

به  وقتآناین روایات که تمام نشود  .اطالق است ظاهر آن تمام بشودروایات است که اگر این به لحاظ خود  

و  اعانه بر اثم است که سته یید و تقویت اوتأ و رفاقت و دوستی منشأ نشینیهماین  گاهیعام کلیت ندارد  يهاعنوان

او اهل  کهیدرحالدم خور باشند  جاهمهشوند  نینشهمدو نفر  مثالً کهاینطور نباشد دلیل ندارد اگر اینحرام است.  قطعاً

این اجمالی از داستان  .ولی دلیل عنوان اولی ندارد ،مترتب شود است عناوین ثانوي بر این فالن معصیت است ممکن

 بود. کلی و قاعده کلی

 نتیجه قاعده کلی
 و اضطرار؛ امرونهیحرام است مگر در  مطلقاًقائل شد که حضور در مجلس گناه  طوراینبعید نیست  -1

 ؛ولی حرمت ندارد مگر در موارد خاص ،شودمی مجالست با اصحاب گناه و اهل معصیت ثابت کراهت  -2

 ر در وارد خاصدلیل مطلقی وجود ندارد مگ همآن .نشینیهمبحث رفاقت است نه صرف   -3

که مثل اهل بدعت باشد که موجب حرمت عمل شود یا موارد خاصی باشد اي هدوم و سوم عناوین ثانویدر  -4

 در مورد دوم و سوم بعید نیست. البته کراهت آندلیل داریم یا عناوین دیگري باشد که آن را تحریم کند 

 سؤال: ؟

 هت است.آن کرا ادله همان مرجوحیت است منتهی نتیجه ،: نه همان کراهت استجواب

 وبحث خوبی است  -بر ورود نبود گرچه کار کردم و روایات و ادله را نوشتم  نم قرار-این اجمالی از آن بحث که 

 گذریم.می

 بندي فرع سیزدهم و چهاردهمجمع
یعنی  ؛قضیه از چه قرار استدر موضوع خود ما خواستیم عرض کنیم این است که ببینیم می 14و  13آنچه در فرع 

 شخصی که اهل قمار است چه حکمیحضور در مجلس قمار و مصاحبت و رفاقت با  .کسی که اهل قمار محرم است

مورد دو و سه حرام  ،حرام است مورد اول ؛لی مشخص بودک قاعده وص نداشتیم تکلیف روشن بود اگر دلیل خا دارد؟

 ،آیدنمی بیرون قواعد عامه هست و چیز خاصی از آن انهم آندر اینجا دلیل خاص هم داریم که نتیجه نهایی  .نیست

  .ولی مرور کنیم
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 ادله روایی فروع سیزدهم و چهاردهم

 روایت اول: روایت حماد بن عیسی
سب به محور بحث ما در تدر ابواب ما یک 103روایاتی که مربوط به این دو سه موضوع در باب قمار است در باب 

لحضور عند تحریم ا«این است  103باب عنوان ابواب مربوط به قمار است  104تا  101 باب مکاسب محرمه است از

  »تقلیده و اکل ثمنه و اتخاذه و نظر الیه و شراعهلیه و بیعه و العب بالشطرنج و السالم ع

 مِنَ  رَجُلٌ  دَخَلَ : قَالَ عِیسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ  أَبِیهِ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ -اولین روایت باب این است 

 لَکِنْ وَ بِهَا أَلْعَبُ لَسْتُ وَ بِالشِّطْرَنْجِ یَلْعَبُونَ قَوْمٍ مَعَ أَقْعُدُ إِنِّی فِدَاك جُعِلْتُ: «لَهُ فَقَالَ  ع الْأَوَّلِ الْحَسَنِ أَبِی عَلَى الْبَصْرِیِّینَ

 یعنی در بسیار از موارد دو نفر بازي ؛کنم که این هم خیلی مصداق داردنمی خودم بازيکنم می نشینم نگاهمی »أَنْظُر

تو چه کار داري به مجلسی که خدا  1»أَهْلِه إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ  لَا لِمَجْلِسٍ وَ  لَکَ مَا فَقَالَ« هستنددیگران تماشاچی  کنندمی

  .کندنمی به اهل آن نگاه

 ایتبررسی سندي و داللی رو
این روایتی است که در باب قمار و حضور در مجلس لعب به شطرنج وارد شده است این روایت از نظر سند معتبر است 

شود آن را تصحیح می بن هاشم که بارها بحث کردیم و گفتیم از سه چهار طریقدر آن نیست جز ابراهیم یعنی ابهامی 

 و قدحی... در باب اوکنار گذاشت  ایشان را با آن جاللت شأنشود نمی از مشاهیر است و اینکه طریق درست کرد و

موضوع همین موضوع ما است بحثی  کهایناما از نظر داللت در  ؛کافی استوارد نشده و همین براي وثوق در مشاهیر 

 در است نه گناه ولی هاآنخود  مجالست با »بِالشِّطْرَنْجِ یَلْعَبُونَ قَوْمٍ مَعَ أَقْعُدُ«ابتدا ممکن است که به ذهن بیاید  ،نیست

و لذا موضوع همین  شودمیاین معلوم است در همان مجلس گناه  »َأنْظُر لَکِنْ وَ بِهَا أَلْعَبُ لَسْتُ وَ«گوید می ادامه

 .لس شطرنج استو مجموضوع حضور در مجلس قمار 

 دو احتمال است: »أَهْلِه إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ لَا لِمَجْلِسٍ وَ لَکَ مَا«در که این است است  مهمروایت  چه در بحث داللی اینآن

 ؛حرمت کند احتمال این است که داللت بر یک -1

 بهتر است. ،یعنی ارتباط نداشته باشی »اللَّهُ یَنْظُرُ لَا لِمَجْلِسٍ وَ لَکَ مَا«ید کراهت باشد این مف کهایناحتمال دوم  -2

 .322: ص ،17ج الشیعۀ، وسائل  - 1
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اما اظهر همان  -ایستاد است نه اینکه خیلی بشود کامل روي آنچه اظهر  گر-این دو احتمال در اینجا هست 

خطاب و  یعنی نوعی توبیخ و ،خطاب تو را با این چه کار توبیخ و ،احتمال حرمت است یعنی یک نوع توبیخ هست

 نهی است که وقتی مطلق باشد با قرائن حکمت و وعتاب هم مثل زجر  کند و این توبیخ ومی عتاب را متوجه او

 .شودمی مقدمات حکمت حمل بر حرمت

 سؤال: ؟

 مِنَ رَجُلٌ دَخَلَ«کند که می حماد بن عیسی نقل »الْبَصْرِیِّینَ مِنَ  رَجُلٌ دَخَلَ«گوید می : نه از اصحاب ویژه نبودهجواب

 توبیخیعنی  »لِمَجْلِسٍ وَ لَکَ مَا«طور سؤال کرد حضرت گفت از بصره آمد و این »ع الْأَوَّلِ الْحَسَنِ أَبِی عَلَى الْبَصْرِیِّینَ

گوییم که بین این دو احتمال می وجه دو یعنی ما بهدارد این داللت التزامی بر نهی  .کنیمی این چه کاري استکه  کندمی

 ؛که نسبت یک امر محرمی است این عتاب و خطاب با مقدمات حکمت این استظهور یکی اینکه  :اظهر حرمت است

 ،کنایه باشد .این است که یعنی این کار را نکن کنایه از »أَهْلِه إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ  لَا لِمَجْلِسٍ وَ لَکَ امَ«وجه دوم این است که 

ت که کند و الیبعد که بگوییم کنایه از یک نوع نهی اسمی داللت بر حرمت باشد خودشو اگر نهی نباشد  ،نهی است

هم  سند آن درست است داللتروایتی که در حضور در مجلس داریم این روایت است که . شودمی مفید حرمت همآن

س در باب قمار عالوه بر قاعده کلی پ .لس گناه استقاعده کلی است که حرمت حضور در مجمطابق با  نیست وبعید 

اشکال دارد و  ،شودمی لسی که قمارکه حضور در مجگیرد دلیل خاص هم دارد می اینجا را ،که بعید نیست تام باشد

 .شودمی کد و اطمینان بیشترگرفت منتهی این موجب تأمی البته این هم نبود قاعده عام این را

 سؤال: ؟

ین ا گوییم یکیمی یکی دو نکته ذیل حضورحضور دارم  هم من ،و تماشاچی هستمانظر یعنی حضور دارم  جواب:

 شاءاهللان .کنیممی بحثی ،اگر حضور فیزیکی دارد ولی تماس ندارد که است

 االطهار. و آله محمدیعل اهللایصلو 
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