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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
بعید  هکلی هبه عنوان قاعد ؟در مجلس قمار و مجالست چیست ورضح حکم بود که این 14و  13بحث در فرع 

 .شدي کلی پذیرفته اتمام باشد و اگر این کبرور در مجلس معصیت ضدر حرمت حاي همطلق ادل طوربهنیست که 

لیه کاما اگر این قاعده  ؛شودمی حضور در مجلس قمار به عنوان مجلس معصیت حرامي کلی اهم طبق کبر اینجا

 باشد این دلیل کلی مقبول يااشته باشد که اگر دلیل کبرددلیل خاص وجود بعید نیست که  ،مورد اشکال قرار بگیرد

  .لس قمار بشویمجحضور در متوانیم قائل به حرمت میاساس آن  و بر شودمی سسؤم ،هم نباشد شود و اگرمیکد ؤم

 دلیل روایی
در روایت  1»أَهْلِه إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ لَا لِمَجْلِسٍ وَ لَکَ مَا«له همان روایت اول بود که بعید ندانستیم که ئدلیل این مس

فرماید می اما در جواب »أَنْظُر لَکِنْ وَ  بِهَا أَلْعَبُ لَسْتُ«ولو گفته که . ظهور در حرمت داشته باشد یحماد بن عیس همعتبر

 یَنْظُرُ  لَا لِمَجْلِسٍ  وَ لَکَ مَا«ست که ا این ،ابطکه محور و مالك عتاب و خ »أَهْلِه إِلَى اللَّهُ یَنْظُرُ لَا لِمَجْلِسٍ  وَ لَکَ مَا«که 

 .ور دارد و نگاه موضوعیتی نداردضحکه ظهور در  »أَهْلِه إِلَى اللَّهُ

 نتیجه بررسی دلیل
 ءاغبا الدر حقیقت کند و می لس قمارجداللت بر حرمت حضور در م این که به ظاهر داشتیم بر راین دلیل معتبرببنا

شود اگر هم میکد ؤم ،را پذیرفتیم این کبرااگر  ،کندمی سري پیداتبه همه موارد قمار صوصیت از شطرنج حکم خ

بر دلیل خاص مورد  8-7 دائمه و یا خمر دلیل خاص دار بسه مثل غیبت و چند مورد دیگر مثل این گنا ،نپذیرفتیم

این  رظهو يقواحتمالبهي تردید کرد اربککسی در  شود اگر هممی که یکی اینجاداریم حرمت حضور در مجلس گناه 

 .این یک روایت بود .در حرمت است

 روایت دوم: روایت سلیمان الجعفري 
 أَبِی عَنْ الْجَعْفَرِيِّ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ عَلِیِّ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ  عِدَّةٍ عَنْ وَ استروایت دوم این باب این 

  ،شود به آن تمسک کردمی مین روایتی است کهواین د 2»النَّار فِی کَالْمُطَّلِعِ الشِّطْرَنْجِ فِی الْمُطَّلِعُ«: قَالَ  )ع( الرِّضَا الْحَسَنِ
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 بررسی سندي و داللی روایت
ل بحث حسهل بن زیاد که م هست. و هم سلیمان جعفري زیادهم سهل بن  ،هستیم در بحث سندي مواجه با ضعف

سند  ازنظربنابراین  ؛هم محل بحث است هايبعدوار است و شد مقداري ح آنفراوان و اختالف آراء هست و تصحی

 .خالی از ضعف نیست

ال سائل ؤولو در س ،حضور در مجلس موضوعیت داشت آنجادر  »الشِّطْرَنْجِ فِی الْمُطَّلِعُ«دارد  اینجاداللت  ازنظر

 بود که آنجاآن را محور و موضوع حرمت قرار دادند در روایت معتبره حماد بن عیسی چه امام ولی آن ،آمده بود انظر

 فِی الْمُطَّلِعُ « ظهور .»الشِّطْرَنْجِ فِی الْمُطَّلِعُ« دارد اینجاحضور در مجلس را مالك قرار داده بود اما  »لِمَجْلِسٍ وَ  لَکَ مَا«

 .کردمی و اطلع علیه یعنی اشراف بر آن داشت و نگاه »الشِّطْرَنْجِ  فِی لْمُطَّلِعُا«در همان نگاه و نظر هست  »الشِّطْرَنْجِ

 نکته اول
در همان نگاه و نظر هست و این  »الشِّطْرَنْجِ  فِی الْمُطَّلِعُ« فته شود ظهورگممکن است هست که  اینجایک نکته در 

 الْمُطَّلِعُ « :اینجا دارد »لِمَجْلِسٍ وَ لَکَ مَا«آنجا در کالم امام بود  در کالم امام هم هست بلکه در کالم سائل نیست فقط

 .»النَّار فِی کَالْمُطَّلِعِ الشِّطْرَنْجِ فِی

 ؛بعضی از روایات دیگر هم این نظر آمده است دراحتمال دارد بگوییم مطلع همان نظر کردن است که  -

صرف یک  ویعنی حضور در جلسه  ،صرف نظر نیست ،دارد که گفته شود که مطلع وجود هم احتمال دیگري -

این  درواقعکه با این توضیح  ناظر و حاضر در جلسه هست بعید نیست ،له داردئاشراف بر مس بلکهنگاه نیست 

 ؛هم مثل بحث قبلی شود

 نکته دوم
 ؛د نیستیبعاز شطرنج به سایر موارد  صوصیتخ الغاءنکته دیگر اینکه 

 نکته سوم
رف بر شمثل کسی است که م» النَّار فِی کَالْمُطَّلِعِ« :گویدمی ظاهر است چوندر  سوم اینکه داللت بر حرمتنکته 

و  راب ناقهمان ع ،ایناب قعخواهد بگوید می درواقع .اینجا آتش عذاب و جهنم باشدمقصود  قاعدتاًآتش است و 

ضعیف است اما بعید نیست که از چند جهت  چهابراین روایت دوم گرنب ؛کندمی جهنم است که ظهور در حرمت پیدا

 .باشد و ناظر به حضور هم هستداللت بر حرمت داشته 
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 فِی الْمُطَّلِعُ «در روایت دوم داشتیم  ،یعنی حضور در مجلس آن که ظهور »لِمَجْلِسٍ وَ کَلَ  مَا«در روایت اول داشتیم 

این حضور تماشاگرانه و با  ،که حضور تماشاگرانه است نه صرف حضور که ممکن است کسی توجه ندارد »الشِّطْرَنْجِ

ه ندارد یا جلسی باشد که توجسی در مک اگر .در همین دارد ردومی هست ولی اولی هم ظهو دربار اضافی  ،عنایت است

این دو  .مشمول این ادله نباشد دشای است، يکار دیگر مشغول و دانندنمی تماشاگر ءرا جز اواست ولی ي لس واحدجم

 است. ا آمدهجعنوان که در این

 روایت سوم: روایت ابی بصیر

 السَّرَائِرِ  آخِرِ  فِی إِدْرِیسَ بْنُ مُحَمَّدُ ،همین بابروایت محمد بن ادریس در  4روایت  -را خواندیم 2و  1روایت -

 اتِّخَاذُهَا وَ سُحْتٌ ثَمَنِهِ أَکْلُ وَ حَرَامٌ الشِّطْرَنْجِ بَیْعُ«: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ الْبَزَنْطِیِّ جَامِعِ کِتَابِ مِنْ نَقْلًا

از حیث بازي شود که می گوید اما از جمله بعدي وارد روابطیمی تا اینجا بازي با شطرنج را »رْكٌ شِ بِهَا اللَّعِبُ وَ کُفْرٌ

 جَلَسَ مَنْ«دو عنوان هست یکی دارد که  »یَدَه فِیهَا الْخَائِضُ وَ مُوبِقَۀٌ کَبِیرَةٌ وَ مَعْصِیَۀٌ بِهَا اللَّاهِی عَلَى السَّلَامُ وَ«ست نی

 3.»الْقِیَامَۀ فِی عَلَیْهِ حَسْرَةً ذَلِکَ عَیْشُهُ کَانَ وَ« »النَّار مِنَ مَقْعَدَهُ تَبَوَّأَ فَقَدْ بِهَا اللَّعِبِ عَلَى

 بررسی داللی روایت
 ؛دو احتمال دارد در اینجا آمده که »بِهَا اللَّعِب عَلَى جَلَسَ«

 ؛کندمی بازي خود اواین بازي نشست یعنی  بر ،کندمی بازي خود او -1 

 .لس حاضر شدجدر این م و اوکنند می گران بازيییعنی د »بِهَا اللَّعِبِ عَلَى جَلَسَ« -2

 کَانَ  وَ النَّار مِنَ مَقْعَدَهُ تَبَوَّأَ فَقَدْ « ی داردنون قرائچتر باشد شاید احتمال اول قوي ا هست کهجاین دو احتمال در این 

یعنی  »اللَّعِبِ عَلَى جَلَسَ« در ظاهر .تقیامت اس درحسرت  او ی و معیشتگزند ».الْقِیَامَۀ فِی عَلَیْهِ حَسْرَةً ذَلِکَ عَیْشُهُ

 اللَّاهِی مُجَالَسَۀَ وَ إِیَّاكَ« ؛ه به بحث ما ربطی ندارد ولی بعد با صراحت آمدهناین جمله با یک قری .کندمی بازي او خود

ابتدا ممکن است  4»مَعَهُمْ فَیَعُمُّکَ سَاعَۀٍ کُلِّ فِی یَتَوَقَّعُونَهُ اللَّهِ مِنَ بِسَخَطٍ أَهْلُهَا بَاءَ الَّتِی الْمَجَالِسِ  مِنَ بِلَعِبِهَا الْمَغْرُورِ وَ

 مِنَ  فَإِنَّهَا«لس است ولی بعد دارد که جآن م دربگوید که غیر از حضور  با الهی را نشینیهمخواهد می این، بگوییم

الست جگویند مطلق ممی د مجالستی کهیشا گرداند کهمی ظهور این را بر یو آن کم »بِسَخَطٍ أَهْلُهَا بَاءَ الَّتِی الْمَجَالِسِ

 شاید »اللَّهِ مِنَ بِسَخَطٍ أَهْلُهَا بَاءَ«السی است که مجگوید این از می حضور در جلسه گناه مقصود است چون بلکه باشدن
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ود نفی شنمی و وجود دارد هم ه آن احتمالچ گر ،شدلسه داشته باجباشد و بلکه حضور در  جالست نداشتهم درظهور 

 .کرد

 نتیجه بررسی
ظهر این ا و دو احتمال دارد »بِهَا اللَّعِبِ عَلَى جَلَسَ مَنْ«روایت آمده است یکی  نیاکه در آخر  يادوجمله بنابراین

الست جصرف م یالسه باشد جصود حضور در قاحتمال دارد م که »یاللَّاهِ  مُجَالَسَۀَ  وَ «آید می باشد بعد او خود است که

حدي نیست که مطمئن  در حالنیدرعکند می تقویتلسه ج درحضور  لاحتمای مک چهگر ،باشد قماربازبا الهی و 

 کدامچیه در این دو عنوانی که اینجا آمده که .ممکن است مجالست باشد ؛لسه استجد حضور در وکه مقص مشوی

 .در جلسه است حضورشود مطمئن شد که مقصود نمی

حضور بنابراین این از لحاظ داللت  ؛ندککه نگاه به شطرنج  کسی »و الناظر الیها«آمده که  دیگرغیر از این عنوان  

 ،نگاه کندبه آن  که نگاه دارد کسی در مورد داللت واضحی ندارد ولی ،شود استخراج کردنمیاین روایت  از لسه راجدر 

انصراف به این دارد کما اینکه در یکی دو  قاعدتاً، صرف نگاه نهحمل کنیم  تیه در حال معصبر نگاباید  را نگاه کردن

 .له کنیمئاین مس باید حمل بر کهمستدرك هم عنوان نظر آمده  درروایت دیگر 

 ؟ؤال: س

است نه نگاه  که حضور دارد یعنی تماشاچیدارد راف به حضور دارد انصراف به نگاهی ص: یعنی انجواب

. نگاه کردن در هیچ روایت معتبري انصراف داردگوییم به نگاه تماشاگرانه می ،کند ابزارنگاه به یک  که يطورنیهم

 نیامده است.

 بررسی سندي روایت

 ابن ادریسبحث رجالی: 
 امع بزنطیجاست سند هم بحث ابن ادریس از کتاب  ماینجا چهار وسند روایت سوم یا روایتی که در بحث ما سوم 

که شخصیت  رمرحوم ابن ادریس صاحب سرائ -بعد خودتان دنبال کنید-به بحث رجالی بکنم اي هاشار االًماج. است

مرحوم شیخ طوسی و عظمت  یعلم تفقهو  غلبهاز مرحوم شیخ طوسی  دست و بعا ثري در فقه ماؤسیار بزرگ و مب

 .نبود نوآوري هاسالو  علمی او بودند شعاعثیر و أطوري بود که همه تحت ت اوجامعیت و  فکري

بسیار  کتاب سرائر ایشان هم کتاب؛ بعد از مرحوم شیخ طوسی بود عیس از نوآوران و مجتهدان مبدمرحوم ابن ادر

 .مهمی است که مستحضر هستید

 4 



 ٢٦٦٠�ماره ثبت: 

 بررسی کتاب سرائر
 خاتمهصورت یک  فاتی دارند که بهطرمست کائر هست این است که ایشان آخر کتاب یرکه در کتاب ساي هنکت

که از عهد اصحاب ائمه  یاصول بعضی از کتب وار اصول صبه آن اعایشان هنوز هم  اندکردهتعداد زیادي روایات را نقل 

کنند می روایاتی نقلبعضی از کتب  ازرفات سرائر هست طبه مست مشهوردر آخر سرائر که  .بود نزدیک ،است ماندهیباق

 .ی استمروایات مهز نظر فقهی ای ضبع است و زیاد و روایات هم نسبتاً

از فالن کتاب این را نقل کرده  ائر مثالًرگویند ابن ادریس یا حلی صاحب سرائر در مستدرکات یا آخر سمی گاهی

کند که آن کتب می رسیده بود نقل هاآن تکه به دس یو اصول بتعدادي از این کت ،ستهی طنزکتاب ب .کم نیست ،است

 .االن دست ما نیست

 ؟مال قرن چندم است یس مطرح است این است که ایشان دقیقاً ردامرحوم ابن  يهانقلالی که راجع به این نوع ؤس

 هااینتاب را نوشته است و کایشان در نیمه دوم قرن ششم این  کهیوقت. قرن ششم است راواخ .خرتر باشدأشاید مت یکم

 در ونمانده  و منظم حل منقکش به هاکتاباین . فاصله هستاین اصول و کتب بوده  کند تا قرن دوم و سوم کهمی را نقل

 .دسترس ما نیست

باشد به اینکه این کتاب شایع  ومنتشر شود  هاکتابر قدیم که چاپ انبوه نبوده است که داست که  مطلب دوم این

 اشتهدباید سند  شدهچاپ کهیوقتتا  گریدعبارتبه ؛نیاز به سند داشت بلکه است و تصرفی نشده است آن مال صاحب

نیست با  نیازيدر این اعصار و شایع و منتشري است ر ام ،چاپ آمد وقتی یول ،تاب مال فالنی استکباشیم که این 

 دستبهدستو شده استنساخ میمحدود  يهانسخهنبوده کتاب با  طورنیا ار قبلیصسلسله سند به کتاب برسیم اما اع

این شکل مال آن نویسنده است که شاید گاهی چندین قرن  هبراي این که ثابت شود که این کتاب ب وگشته می

اعصار  آن ست که درا قاآل مال این کزیاد شده باشد که همه بگویند این کتاب با آن ش قدرآنمانده یا می يطورنیهم

 نیازيشیاع نرسد  اما در صورتی که به حد ،هست طوراین ماندهیباق که مثل اصول کافی بعضی جاهایی ،شدهمی گاهی

 ،کنممی نقل مؤلفرا از  فت که من این کتابگقا آم که آن یبگو یعنی من ،باشد داشته سندينقل سلسله  به این داشته که

بعد  ،دهیید کرأهم ت نویسندهکسی که استنساخ کرده و  یا گرفتهکه کتاب را از استاد برسد تا به شاگردي  طورنیهم همآن

 .کندمی نقل اوقل کرده نروایاتی هم که و است  بگردند تا بگویم این کتاب معتبر دستبهدستهم 

 دو مطلب
 لهصنقل شده است با یک فااز چند کتاب و اصل ات رفطتسم دریکی این که آنچه  ؛نظر بگیرید درمطلب را  این دو

 .سترس ما نیستد در هاکتابی از آن صاست که چند قرن تا زمان اصحاب فاصله افتاده و سند خا زیادي
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 ٢٦٦٠�ماره ثبت: 

دانیم که چطور این کتاب نمی د و بدون سند مانسند داشته باش این کتب به این هست که نیاز القاعدهیعلدوم این که  

  .دیاین دو نکته را توجه کن است. براي مرحوم ابن ادریس نقل شده

 عتبار از باب شیاعا
 ؟اعتماد بکنیم یا نه -سند از خودش تا آن کتاب معلوم نیست سلسله- کتاببه این  متوانیمی ال این است که ماؤس

 :است که راهی که وجود دارد این هااینبراي اعتبار بخشیدن به 

طول چند  درکند می نقل آن که ازاي ههمان نسخ ،بگوییم این کتاب در زمان مرحوم ابن ادریس شیاع داشته است

 .در فضاي شیعه نقل شده و شیاع داشته است متداولقرن به صورت خیلی رایج و 

 ،متعدد داشته و کامل يهانسخهده که ویک کتابی باست زنطی با همین شکل بگوییم این کتاب می بنابراین وقتی

مال  کتاب کهبود  نبه ای رنیازي به سند هم نداریم در عرف شیعه و در جامعه شیعی مشهو وقتآن. بوده متداولشایع و 

خصوص با توجه به اختالف نسخ و سختی ب ؛حرز نیستماست که خیلی واضح و  هست این یک راه بزنطیمرحوم 

 .اي دیگري سندي به آن کتاب وجود نداردجکه و ایناعصار بوده  آنحفظ کتاب و مسائلی که 

 اینکسی شود و اگر میمعتبر  این کتاب و گفته را درست کرد صشود آن قمی است که راهی یننابراین شیاع بهترب

 قل کردندنگر ید يهاکتابن ادریس از این کتاب یا بهر روایتی که ا وقتآن ،دید هسترذیرد که محل تپشیاع را ن

به از روات و محدثین اي هبا چه سندي و با چه سلسلمعلوم نیست که این کتاب و یعنی مقطوع است  ،شودمیمرسله 

 .کندمی و از این جهت اشکال پیدا شودمی ملجاین مبهم و م .شودمی نسبت دادهبزنطی 

  اشکال مشترك
و اصولی نقل شده که االن در دسترس  رف از کتبطروایات که در مست ترکی است که در بسیاري ازشاین اشکال م

 است. هدبعضی ایشان سند را کامل آوردر نیست  طورنیائر ارفات سرطایات مستورالبته همه  .ما نیست

آن بخش از روایات  االصولیعلکرد ولی  تصحیح نکاتی وجود دارد که ممکن است هاکتابو  اصولاز  در بعضی

دسترس ما  که آن کتب و اصول در-ن ادریس آن را از کتب و اصولی نقل کرده است بحوم اررفات سرائر که مطمست

 .بعید است یا احراز نشده است هاایننداریم و شیاع هم در  هاکتاببه آن  یگرد يسندي در نجاشی یا در جاها -نیست

 .شودمیالسند و مرسالت  ۀمقطوع مدر حک این روایات وقتآن مد را بپذیریواگر این قی

 از بزنطی  ابن ادریس نقل
 در مقدار ود قبول کرد یکشنمی یسادگ کند محل بحث است به اینمی از بزنطی نقل آنجادر  ابن ادریساینکه 

آن را چاپ  راًیالمصطفی اخ ۀامعجت کتاب آقاي محسنی افغانستان که خوبی هس بتاًسه کتاب ندالی آمجر يهاکتاب
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 قلقاي خویی نآهم از اي هقص -اسم کتاب را هم خودمان چاپ کردیم -ع به این داردجرا یکرد یک بحث کوتاه

کتاب تا حدي این قصه را  ،دش طورنیاي بوده بعد هم طوراینم ترفمی ایشان درس من زمانی که در که گویدمی کندمی

  است.باز کرده 

 نتیجه بررسی سندي و داللی
الیخلو سند من «از این جهت است که  ؛ود داردجیک شبهه این شکلی در سند این روایت و روایاتی از این قبیل و

 .»ضعف

الناظر «ولی محل تردید بود نسبت به بحث ما  آن هاي دوم اواخرجمله ،ور کنیمبسند ع از هم اگر روایتداللت 

 . انصراف داردیم به حضور تماشاگرانه ینیست که بگو بعید »الیها

 بندي فرع چهاردهم (حضور در مجلس قمار)جمع
 :ع به حضور در مجلس قمارجا راجتا این پس

 ؛کندمی منع را ترا قبول داریم که حضور در مطلق مجلس معصی یایما کبر :اوالً

ري را کسی باللت بر حرمت کند ولو کدبعید نیست  هست و در اینجا سه چهار روایت هست که یکی معتبر :ثانیاً 

 .ذیردپن

 .محل قمار اشکال دارد درلذا حضور  

 نکته: نوع حضور در مجلس
حضور تماشاگرانه است واال  بهر ذیل این باید توجه کرد این است که این حضور در مجلس منصرف دکه اي هنکت

 یاشود می امجاین ان کهه ندارد جلس باشد ولی توجممکن است در م ،لفظ داشت مود برجنباید  بودن صرف مجلس

است بگوییم از این انصراف دارد ن کمم ،گري ندارداحالت تماش وهم ندارد  به ربطی یگویند ولمی ه یک مجلسچگر

 .گیردمی هم احتی این صورت ر است و گرچه ممکن هست کسی بگوید مطلق

 ؟است : عبارت اول را خودتان فرمودید که ملکسؤال

شرط است  آن رد ع تماشاگريوخصوصیت ندارد یعنی یک ن بما هو مجلس : بله ممکن است بگوییم مجلسجواب

رف است صاست بگوییم از این من نممک ،دهندمی را انجام راین کا ايگوشه وندارد  يتماشاگر یاو اال اگر همدلی 

بعید  آن اطالق ،این انصراف را مطمئن نشودکسی این یک نکته است که اگر  .گرچه احتمال اطالق هم وجود دارد

 .نیست
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 سؤال؟

مجلسی گرفتند بعید نیست  است که یک وسیرگوید این یک عمی لس واحد صدق کند عرفجم: بعید نیست جواب

 . صدق کند را هم آن

 حاالت مختلف حضور در مجلس
و نهی از  رر این حضور براي منع از منکگلبته اا .گفتیم آن را زئیاتجمجلس بعید نیست و  در حضور حرمتپس 

است یا تماشاگرانه دالنه ماین به جایی است که یا هانصراف منصرف است  آن از هاایننیست  هااینمشمول باشد، منکر 

 :این است چون سه حال دارد آن، است حداکثر اطالق تفاوتیب یا

 ؛متیقن ادله است قدر نیااهانه و همدالنه است راگرانه و همشکند یک وقتی تمامی پیداحضور لس مج درکه  کسی -1

ال این که بنیست ولی دن یرتیغیب و یحالیبو  یحسیب و یتفاوتیبروي  او ازم این است که حضور وحالت د  -2

رد ممکن است بگوییم انصراف به یگمی ممکن است بگوییم اطالق این را ؛ختالف استا در ایننگاه کند هم نیست 

 .این اشکال نداردو اولی دارد 

 .اعتراض کند یا رخورد کندب ورود که مقابله می که سوم آنجایی -3

 گانهبررسی حاالت سه 
صورت  دررد و یگنمیصورت سوم را  و ردیگمیاز دلیل خارج است بنابراین ادله صورت اول را  مئناًطحالت سوم م

 .اطالق دارد بگوییم هست است و ممکن میانه محل تردید است که دو احتمال

 قماربازمجالست با نکته: 
منظر ز ا باید -است که موضوع بعدي -شودمی این گناه بکه مرتک است کسی قماربازمجالست با بحث دیگر 

یم مجالست با مطلق ینیست که بگو شدهثابت آني کلی اربفتیم کگکه  ؟چیستاین مجالست  ببینیم حکم میعمو

  .مجالستی که در حد رفاقت باشد حرام است؛ گناهکار

چون بحث - .نیست شدهثابتق آن حرمت مطل ،حرام باشد کارگناهکه مطلق مجالست و مصاحبت و رفاقت با این

 .کد آن مستدل استؤکراهت مالبته  -هستها درسآبه مستندها و اي هانجام شود اشار در جاي دیگر باید آن مفصل

 کراهت دارد مجالست و مصاحبت و رفاقت با و رفاقت قطعاً  نشینیهمیکی از جاهایی که مجالست و مصاحبت و 

 .است مؤکدهاما کراهت  ؛ت نیستمحر ،قاعده مطلق این ؛است کارگناه
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قاعده کلی و  ظاین به لحا .هم اشکال دارد حتی این که باشیم خاص دلیل داشته طوربه تدي ممکن اسرالبته در موا

اما در  ،اینجا هم دلیل معتبر داشتیم و دوهم دلیل ب آن ه حضور در جلسه گناه بود که مطلقفرع قبل ک برخالفلذا 

بلکه در حد کراهت  ،نیست شدهثابتت مدر حد حرآن  ياکبر وفرع قبل است  عکسبه مجالست و مصاحبت دقیقاً

که  4کند روایت می قامه کرد روایت سرائر است بزنطی از ابی بصیر نقلابراي این شود میدلیلی که  و ؛است شدهثابت

 دو هم در داللت آنضعیف بود  آن سندولی  ،احتمال ممکن است تام باشد یکبنا بر  اللتده از نظر ک ؛بحث کردیم

 .گفتیماحتمال 

کراهت  وکند نمی هم حرمت را اثبات عام ،رفاقت دلیل خاص معتبر نداریماحبت و صالست و مجدر باب م بنابراین 

الست و جدر فرع بعدي محرام است لیه هم با دلیل معتبر خاص کاست و لذا حضور در مجلس قمار هم با قاعده 

 بلکه ل خاص در مورد قمار تام استیدل است نه حرمت تام ی برگوییم که نه قاعده کبروي کلمی مصاحبت و رفاقت

 .گیردبرمیکراهت مطلقه است که اینجا را هم در  فقط

 رنظ فرع پانزدهم:
 کهمده آبعضی روایات هم در  ربحث نظ گفتیمکه  ییهاناعنو ه بروتوجه کنیم این است که عالکه باید  فرع دیگري

هاي لئدر وسا اندآوردهرك ذیل همین باب دکه در مست آمده در چند روایت غیر معتبرا جنظري که در این ؛توضیح دادیم

نه کنیم حمل میدلیل معتبر ندارد و اگر هم معتبر بود باز این را به نظر  ،مده بودآابن ادریس  یات بزنطیاجدید هم در رو

 .حال بازي باشد که دراي هبلکه نگاه تماشاگران تصرف نگاه به این آال

 دست زدن به آالت قمار فرع شانزدهم:
که دست زدن به آالت قمار اشکال دارد که در دو سه روایت آمده که  مطلب دیگر این که در یکی دو روایت دارد

ارتکاز  منتهی مطلقاًکند می هتشبیي بعد هم به بحث خنزیر وستت را بشد ،گوید اگر دست زديمی ؛روایات ضعیف است

گرچه  .یدوتش را بشسباید د که زد نجس است و دست هااینبگوییم  وبگیریم  را هاایندهد که ظاهر نمی شرعی اجازه

 .دهیمنمی ادامه را ر نیست بحثبمعت چون روایت یهم کرد ول گريید يهابحثد شمی

 کهچیزهایی از این  .بر اهل قمار آمده است و معصیتاهل  برسالم گر هم یروایات د بعضی بزنطی و روایات در 

بحث  چون - .نیست در باب سالم باید دید چون به نظر من منقح را آن رويبک يهابحثمعتبر نیست و  آن روایات

سالم بر اهل  ،یم اشکال داردیبگو یست کهنوص قمار دلیل خاصی تام صر خد -توانم بگویمنمی را کار نکردم کبروي

 .وجود دارد اینجاچند بحث دیگري است که در  آنو امثال  رقما
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 ؟ؤال: س

 طوربهروایت  درقبول نیست این  او تدفاسق است و شها و کارگناهیعنی قبول شهادت  : آن اشکال داردجواب

هست شاید هم یکی باشد ولی طبق قاعده  ،ثابت نشد که روایت خاص معتبري باشد معتبر بودن آنخاص آمده و البته 

 .صی نیستچیز خاو 

 ار قمبا بازي  یهمراه و کمک دهم:هففرع 
 است متداولشود که می ار انجامقماست که با بازي  ییهایهمراه و هاکمکسلسله شود می 17فرع دیگر که شماره 

کند می درست آن یا بازار بورسی براي ،دهدمی قرار قماربازهاباشگاه را در اختیار  کند ومی تساه درگفضا و باش مثالً

 يفحشا چیزهایی است که در بعضی از کشورها درآمدها اهللا معاذبحث قمار و  دهد چونمی را سامان آن یا معامالت

 قماربازهاعوامل متعددي غیر از خود  ،کندمی یداپ بازار ،کندمی یداپ ییدرآمدزااین  وقتآن ،از این طریق دارند باالیی

کنند یک می اجرااي هعد وکنند می يزیربرنامه و طراحی ايهعد مثالعنوانبهشوند می یا روسپی گرها دخیل در این امر

 بسترسازسام کارهایی است که قانواع و ا هااینشود می ستراین د يراب خانهقهوهکنند یا می درستبازار و بورس عده 

مفروض  .و مسابقات حرام قماري است هايبازمقدمات براي اجراي این  و تمهید رساندنياری یاست و نوع این بازي

 .رام استح با آالت همکردن  بازيهم نباشد  بردوباخت ،است بردوباختیا  ؛این است که این بازي حرام است

  بندي فرعجمع
براي این که بازار  کنندمی متعدد کار يهاگروه وحرمت است  قادصدهند ممی امجان هااینکه  اصل بازي بنابراین

 ،اجاره دادن باشگاه ،يزیربرنامه ،مین فضاأتحکم  .هست هاآنآمدي ریکی از منابع د ،سامان پیدا کند و دوبرقمار پیش 

  ؟ائلی از این قبیل چیستسم

 فقهی حکم
 ؟و تمهید براي تحقق این راه و ورود مردم در این راه چیست يسازنهیزم و همراهی وفقهی کمک  و حکم مالك

منتهی  ؛نظر تکلیفی حرام استپس از این ترویج ضالل هم هست  اعانه بر اثم است عالوه براز نظر تکلیفی حکم آن 

  :دو قید داشت طتیم فقسدانمی حرام اعانه بر اثم را مطلقاًما که  طبق نظر

و یکی هم این بود که بعد آن گناه  شودنمی زجمن کمک به آن یکی اینکه متوجه باشد چون اگر متوجه نباشد -

 ؛واقع شود

 ؛یکی شرط تنجز بود -
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 اهللارحمتتبریزي  تادسو مرحوم ا خویی آقايرحوم م برخالف ،حرام است واال مطلقاً ؛یکی شرط قیدیت -

  .حرام است مطلقاًگفتیم می

ساخت  ،طراحی ،يزیربرنامهناه از گمقدمات این  يهامساعدتو  هامشارکتاعانه همه  دد روي قیشبا اگر این

 نگوییم عناوین دیگري ماگر این را ه .اشکال دارد همه مشارکت و معاونت است و ،ردیگمیول پکه بانک  هشعب ،باشگاه

از آن باب باز اشکال و اشاعه منکر است یا گاهی ترویج گناه یا اشاعه فحشا  کند مثالًمی صدق ل گاهیاست که حداق

 .میکنیمبعد بحث عی اشکال دارد از نظر وض همه از نظر تکلیفی هااینکند و لذا می یداپ

 ،کنیمشاره میافقط  کردیم اینجا ثسابق بح ر هست که چونگدو فرع دی

 ؛از نظر تکلیفی اشکال دارد گفتیم کهاست  ارک این آالتی که ویژه ،یکی ساخت آالت قمار هست 

دومی هم تکلیفی و وضعی  ،تکلیفی است یاشکال دارد که اولدو آالت قمار است که  دوفروشیخریک بحث هم 

 .است

 و عجل فرجهم. و صلی اهللا علی محمد و آله االطهاراللهم صل علی محمد و آل محمد 
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