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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 بیان چند نکته و مطالب گذشته مقدمه: خالصه
 ، ابتدا بحث اصنام مطرح شد و بعد هم آالت»ال یقصد به اال الحرام«عادتاً در قسم اول از نوع، یعنی چیزهایی که 

به آالت  بعد به عنوان مستقل بعد از آن، رموز و نمادهاي شرك را هم مطرح کردیم و ای، ما ضمن بحث اصنام ؛ وقمار

و  : ادلهاول ؛ مقامقرار شد در دو مقام بحث کنیم ،از اینکه مقدماتی ذکر کردیم ، بعدبحث آالت قمار . درقمار رسیدیم

وم فروعات و اقسام و انواع این مستندات و مدارك حرمت و بطالن تکسب به آالت قمار بود که تمام شد و مقام د

در این مقام دوم، تقریباً مباحث منطبق با تقسیمات و فروعی است که در ذیل اصنام  .هستتکسب و موارد استثناي آن 

شانزده  ،ذکر کردیم و مبناي آن تقسیم هم این بود که ما هشت قسم را که بیشتر مطرح بود، مطرح کردیم که به یک معنا

هر یک از اموري که بیع و  و نیز این بود که هنگام فروش اصنام یا رموز یا آالت قمار آنعمده مطالب  ؛شودقسم می

گیرد؛ هر یک معامله قرار می ، متعلقگیرد یا هیئتمتعلق معامله قرار می هاآنیا ماده  ،الجمله حرام استفی هاآنتکسب 

اینکه ماده به تنهایی قیمت ندارد و آن هم تقسیماتی داشت که به ماده به تنهایی قیمت دارد، یا  ایهم از آن دو صورت 

اینجا هم متصور است که ما، بیشتر هشت قسم  ، درشد. همان فروعشد و فروعی استخراج میهمین ترتیب تنظیم می

عرض بکنیم؛  شود و ما الزم نیست آن تفصیالت را اینجارایج متداولش را مطرح کردیم و آن فروع عیناً اینجا تکرار می

کند و در پرتو این چند تکلیف فروع و اقسام و شقوق را مشخص می که اساسی و مهمی است ، نکتهمهم است آنچه

 شود.نکته، آن مطالب روشن می

 هاي (منفعت محلله/زمان /مکان) در حکممؤلفه گاهی: جانکته اول
آن مربوط به جایی است که منفعت  ادله .مطلبی است که ما در باب بطالن تکسب به آالت قمار مطرح کردیم 

وجود نداشته باشد و متمحض در همان منافع محرمه باشد. این مبناي حکم به بطالن است. حکم به بطالن اي همحلل

اصه ابو و دیگري روایت خ 188بقره/ »بِالْباطِل بَیْنَکُمْ أَمْوالَکُمْ تَأْکُلُوا ال«عمدتاً مستند به دو دلیل است؛ یکی آیه شریفه 

 1».سُحْت ثَمَنِهِ أَکْلُ«گفت بصیر بود که می

 .323ص ، 17جلد  الشیعۀ، لوسائ -1
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در جایی بود که منفعت شیء، فقط محرمه باشد و لذا اگر آلت قمار مثل اصنام، منافع  أکل مال به باطل،آیه شریفه  

انصراف به هم » ثمنه سحت«جمله شود. از شمول آیه خارج می ،پیدا کرد و منافعی غیر از امر محرمه داشتاي همحلل

گیرد ابزار و ادوات گناه باشد و منفعت دیگري براي او آنجایی دارد که این عمل و آن امري که مورد معامله قرار می

شود که روایت انصراف به جایی پیدا تعابیر غالظ و شدادي که در روایت ابو بصیر آمده همه موجب می و متصور نباشد

لذا حکمی که در مورد  .در آن وجود نداشته باشداي هو منفعت محلله عقالئیمحرمه است  ، منفعتبکند که منفعت آن

وجود نداشته  آنبراي اي هبه جایی است که منفعت محلله عقالئی ، منصرفشودبطالن تکسب به آالت قمار مطرح می

اي محسوب بشود ارفهمتع ، منفعتباشد که عقالئیااي هو آالت قمار داراي منفعت محلل عیمب اگر حتی هیئت ؛ پسباشد

. رودیمبیرون  ،و شرع هم از آن منع نکرده باشد، این از شمول ادله حرمت تکسب -نه یک منفعت نادره کالعدمه -

 ،ی از اقسامش مثل شطرنجبعض دهد مانند آالت قمار کهاینجا تبدل و تحول موضوعات است که احکام آن را تغییر می

خارج شوند و یک منفعت عقالئیه دیگري بر آن مترتب باشد، مثل تقویت ذهن و فکر  ،به برد و باخت انحصار زمانی از

بلکه دلیل اختصاص -مطلق این بازي حرام است  که از نظر فقهی هم بگوییم دلیل مطلقی وجود ندارد و و سرعت انتقال

در آن صورت حکم آن نیز -به برد و باخت دارد یعنی جایی حرام است که آالت معد براي قمار و برد و باخت باشد

خارج شد و منفعتی پیدا کرد که از نظر  للمراهنه ةآالت معدزمانی از  ، اگراین صورت بنا به یک نظر در کند.تغییر می

واضح و روشنش آنجایی است  . فردشودو تکسب به آن جایز می رودیمشرعی محرمه نیست طبعاً از شمول ادله بیرون 

کند فرض دیگرش هم این است که یک شکلی از کراهت را تقویت می ذهن ئیه دارد؛ مثالً منفعت عقال کامالً که فرد

زیرا یک لهو مطلق هست و  ،هستوقت مکروه  عییتض داشته باشد مانند سرگرمی که براي پر کردن اوقات فراغت بوده و

 ستین مانع از منفعت محلله ی چون منفعت محلله دارد و شرع حرمتی روي آن نگذاشته و چون کراهت. ولکراهت دارد

 نیع ، موضوع عوض شد و چیزي که منفعت عقالئیه محلله نداشت، اآلن منفعت عقالئیه محلله پیدا کرده استدرهرحال

داستانی که ما در اعیان نجسه داشتیم. در اعیان نجسه مثل دم و میته و امثال آن گفتیم که همه ادله، انصراف به آنجایی 

این  ،طول زمان در گفتیم چونو لذا می -جز در یکی مورد که فرق داشت  -له عقالئیه در آن نباشد دارد که منفعت محل

اش این بود که در منفعت محلله ،شود. مثالً در بتجایز و نافذ می آن بیع ،منافع از محرمه به سمت محلله آمده است

که آن شیء منفعت محلله عقالئیه نداشته باشد و اگر بنابراین حکم به بطالن، موقوف به این است ؛ موزه نگهداري بشود

شود؛ البته اگر قصد االصول جایز میاین علی ،در ضمن اینکه منفعت محرمه دارد، منفعت محلله عقالئیه نیز داشته باشد

منفعت االصول هایی است که علی، آننوع دوم در کنیم چون قسم اولدر نوع ثانی بحث می که ی دارد، بحثحرام بکند

دوم این است که منفعت محلله و محرمه دارد که قصد به حرام در این  قسم کنیم وآن محرمه است که اینجا بحث می
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آالت قمار هم مثل بت و مثل هر ابزار دیگري که براي گناه است، مادامی که منفعت  .گیردقسم مورد بررسی قرار می

و منفعت حالل هم  ی اگر ذو منفعتین شد؛ ولشودمی »بِالْباطِل بَیْنَکُمْ مْوالَکُمْأَ تَأْکُلُوا ال«غالبه عقالئیه آن گناه باشد 

شود ولی اگر درست می آن االصول بیععلی و رودیمپیدا کرد و شرع هم آن را منع نکرد، از این قسم بیرون  تیعقالن

 .دگیرقرار می بحث قسم بعدي مورد در شود کهمطالبی می ، شاملقصد حرام بکند

بایستی بگوییم حکم به بطالن در اقسامی است  ،شوداي که اینجا هم تصویر میگانه یا هشتگانهدر این شقوق شانزده

یک مطلبی  نیا شود واقسام نمی ، از آنمحرمه است و اگر منفعت عقالئیه محلله پیدا کرد ، منفعتهاآنکه منفعت غالبه 

 است وع آناست که مبناي تعیین احکام این اقسام و فر

 ؟شودمحسوب می منفعت یککداممالك است یا بالفعل بودن و  تیّمعد شود این است کهحال سؤالی که مطرح می

یی است که زمان و مکان در اجتهاد تأثیر دارد. یکی از موارد تأثیر زمان و مکان در ، جاها و منافعاین نوع تبدل ارزش

تفاوت پیدا بکند و هم ممکن  هاآنموضوعات است و در تبدل موضوعات هم ممکن است زمانا در  ، تبدالتاجتهاد

آالت معد للمراهنه باشد و براي غیر از این استفاده  ،هاآنممکن است که در یک کشوري  . مثالًاست امکنه متفاوت باشد

 کند.کشور به کشور فرق می ؛ پسل هم هستندشود که داراي بهره حالها آالتی میی در یک کشور دیگري این؛ ولنشود

هایی در آن دارند ، تفاوتمحرمه مطرح خواهد شد که آقاي خوئی و دیگران مکاسب بحثی در قسم سوم از نوع سوم

که در تعابیر  ؟آیا منفعت محلله و محرمه شخصی است یا نوعی ؟هم کافی است یا نه نادره این است که آیا منفعت

باشد که نوعاً براي آن ارزش قائل بشوند نه فردا و شخصاً اما بعضی این را قبول اي هه باید منافع غالبمشهور این است ک

یی که ، درجاهااین مانند یا غالب و ، نادرهاي شخصی یا نوعیشویم و جنبهعلی المبنا وارد این مباحث می ما ندارند و

 کنند.فرق می ،منفعت محلله متصور باشد

 مت تکلیفیحر :نکته دوم
کنیم که حرمت ها گفتیم و اینجا هم عرض میحرمت تکلیفی است. ما در مبحث اصنام و بت ، بحثمطلب دوم 

گیرد و اگر امر در مجراي محرمی قرار می نی، ااز ادله مستفاد است در جایی است که با فروش او آنچهتکلیفی بنا بر 

 ،شودگیرد و بهره حرام از آن برده نمیف، در مجراي حرام قرار نمیطور نباشد و اطمینان دارد که این شکل متعاراین

حرام نیست. عقاب تکلیفی ندارد و حکم تکلیفی و عقاب و مؤاخذه، مترتب بر این نوع تکسب نیست؛ یعنی انشاء 

ما در این بحث  اي کهشود. ادلهدادوستد در جایی حرام است که با این عمل و فعل او، زمینه براي گناه دیگري فراهم می
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در  که که انصراف به جایی داشت بود ریابو بصروایت  ای هایی بود که اطالق نداشتها و تنقیح مناطیداشتیم یا اولویت

فرقی که اینجا با بحث اصنام دارد این است  -کندحکم تکلیفی را افاده می ،اگر بگوییم این روایت-مسیر گناه قرار بگیرد

گفتیم اطالق نیست و قدر متیقن ادله لبیه به خاطر اهمیتی که این موضوع نداشتیم و راحت میکه آنجا ما دلیل لفظی 

ادله لبی  ،طور نیستاین که اگر اطمینان پیدا کند اما شودآنجایی است که بداند براي پرستش بت از آن استفاده می ،دارد

گیریم و تفاوتش در همین روایت ابو بصیر است که را می اشقنیمت ، قدرادله لبی در هم نجای. اکنداز آن انصراف پیدا می

ولو اینکه مطمئن هست که این در  2»حَرَام الشِّطْرَنْجِ  بَیْعُ« که گویدممکن است کسی بگوید این اطالق دارد چون دلیل می

ق دارد و حرام است. ولی به که این اطال مییبگو ی باز هم باید؛ ولشودادامه به عنوان یک آلت مراهنه و گناه استفاده نمی

توجه به تأکیداتی و  ، باآید اینجا اطالق وجود ندارد و بعید نیست بگوییم عرف، وقتی این کالم را از شارع بشنودنظر می

ي ، براشود که آالتمی منصرف ذهنش به این امر ،در خود روایت هم وجود دارد که گناهانی که براي این امر ذکرشده

گیرد، ال یبعد شود و در مسیر گناه قرار نمیمجراي گناه استفاده نمی ، درت اما اگر اطمینان دارد که از اینگناه، حرام اس

داند که از آن در جهت گناه استفاده حتی اگر منفعت محلله پیدا نکرد، ولی می .به اینکه بگوییم این انصراف دارد

داند که این در اینجا منفعت عقالئیه پیدا نکرده ولی می که کندیگیرد و در یک زمینی آن را مخفی مشود، مثالً مینمی

شود گفت حرام است و آید نمیتوانیم بگوییم این حرام است؟ به نظر میآیا می .کندشخص از در جهت گناه استفاده نمی

است که باید قدر متیقن را  ، روشنجنبه لبی و اولویت را داشت که لذاست در آن ادله دیگر ؛ وادله از اینجا انصراف دارد

دهد داند و اطمینانی دارد و یا احتمال عقالئی میبه جایی دارد که می هم انصرافدلیل  نی، اتوانیم ادعا بکنیممی .گرفت

گیریم و اطالق ندارد و این دلیل لفظی هم از در ادله غیر لفظی، قدر متیقن را می نی؛ بنابراگیردکه در مسیر گناه قرار می

نباشد و منافع محلله پیدا کرده باشد و  معد للمعصیۀ ،ی از آنجایی که شطرنج و آالت قمارکی؛ دو جهت انصراف دارد

آن استفاده بشود که حرمت تکلیفی داند که بنا نیست جهت گناه از طور نشده ولی مییکی هم آنجایی است که ولو این

طور گفتیم که بطالن وضعی موضوعش آن است که منفعت محرمه بنابراین در مطلب اول این؛ در این دو جا وجود ندارد

موضوع حرمت تکلیفی جایی است که  همشود. در بحث دوم می حی، صحمحض دارد و اگر از محض بودن بیرون رفت

اال اگر یکی از  و مئن باشد یا احتمال عقالئی بدهد که از آن در جهت گناه استفاده بشودمنفعت محرمه داشته باشد و مط

ی ، ولرساند یعنی اگر منفعت محلله پیدا بکند یا اگر منفعت محلله پیدا نکردنمی را این دو منتفی بشود، ادله، حرمت آن

 دارد.تکلیفی ن ، حرمتشوددر مسیر گناه از آن استفاده نمی که مطمئن باشد

 همان. - 2
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شود، همیشه می ، معلومشود و با توجه به دو مطلبی که گفته شداقسام معلوم می ،با ترکیب این دو نکته در شقوق 

 شوند.باشد و گاهی از هم جدا می گریکدی طور نیست که حرمت تکلیفی و وضعی مالزماین

 حکم ) درهاي (هیئت و مادهجایگاه مؤلفه :نکته سوم
ی ماده آالت محرمه، مثل اصنام و آالت قمار داراي . گاهشودماده و هیئت مبیع می حثب مطلب سوم هم مربوط

منفعت است و گاهی داراي منفعت نیست و اگر ماده داراي منفعت باشد و معامله بر ماده تعلق بگیرد و اطمینان داشته 

قیمت دارد یا ندارد؛ اگر ماده این شیء در واقع ماده یا  ؛شودگیرد حالل و نافذ میباشد که در مجراي گناه قرار نمی

شود، جایز صورتی که بداند که در مجراي گناه از آن استفاده نمی ، دربه آن تعلق گیرد معامله داراي قیمت باشد و

روي هیئت برود، دیگر معامله به ماده و هیئت انحالل پیدا  ، معاملهشود؛ اما اگر در همین صورتی که ماده قیمت داردمی

 ايبنابراین در جایی که ماده و هیئت، داراي ارزش جداگانه؛ کند که یک بخشش درست باشد و یک بخشش درستنمی

، ی اگر معامله به هیئت تعلق بگیرد؛ ول، اگر معامله به ماده تعلق بگیرد، با شرایطی ممکن است معامله درست باشدهستند

این است که اگر معامله روي هیئت برود، انحالل پیدا  است مسلم آنچه ؛ واست و جاي انحالل نیست معامله باطل

اند این فرضی که آقاي خوئی و بزرگان فرموده .معامله باطل است ،نداشته باشداي هکند و اگر هیئت منفعت محللنمی

اتحادي  ، بلکهکدام حساب جدایی دارد؛ ولی هیئت و ماده انضمامی نیست ؛ هراست که ضمایم دو امر ترکیبی است

بیند آن داراي ی می، وقتممکن است بگوییم عرفا .است برگرفتهاست؛ زیرا هیئت در واقع سراسر وجودش ماده را در 

دادیم که حیثیت روي هیئت است ولی آن هم تأثیر داشته است. ما آنجا جواب می معامله که هرچندارزش است و 

 شی، فرماآن هم بخشی از معامله است و لذا آنجا هرحالبهه است؟ ولی چه کسی گفته تعلیلی ؛هیدیی، نه تقتعلیلیه است

ی اگر روي عرف برویم، ؛ ولاین یک استدالل عقلی است که رسدآقاي خوئی و مشهور را تقریر کردیم اما به ذهن می

 .شودی میبعید نیست بگوید که معامله، روي هیئت این ماشین آمده است و در حقیقت تقسیم به ماده و آن شکل ترکیب

این هم مطلب سوم است که اینجا به آن اشاره شد. بر اساس این سه کلید اصلی، در واقع حکم فروع و شقوق 

، پیدا کرد -نه نادره-نکته اول اینکه، اگر منفعت محلله متعارفه  .توانید استخراج بکنیدگانه یا هشت گاه را میشانزده

گیرد، حرمت تکلیفی نیست. نکته سوم این است اند در مجراي حرام قرار نمیشود. نکته دوم این بود که اگر بدمی نافذ

داند که در مجراي گناه گیرد یا به هیئت؛ اگر به ماده تعلق گرفت و ماده داراي قیمت بود و میکه بیع یا به ماده تعلق می

هیئت تعلق گرفت، باطل است و انحالل تواند درست و جایز بشود؛ اما اگر معامله به معامله می وقتآنگیرد، قرار نمی
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گوید: قمار حرام است ولو مراهنه نباشد و براي از لحاظ شرع دو مبنا وجود داد؛ یک مبنا می .در اینجا وجود ندارد

ی لی، خآالت قمار مختص ،لذا اگر ما این مبنا را بپذیریم ؛ واست ، حرامپس منفعت آن ؛بازي و سرگرمی استفاده بشود

پذیرد) ولی اگر مبناي دیگر را بپذیریم که مراهنه در آن قید این همان مبنایی است که حضرت امام میشود (کم پیدا می

 کند و در تعیین موضوع اینجا خیلی تأثیر دارد.خیلی مصداق پیدا می وقتآننیست، 

هاي ، بحثاستاین هم بحث آالت قمار بود که تکلیفش روشن شد. البته اینکه کجا حرام است و کجا حالل  

 شود.موضوعی دارد که در بحث قمار معلوم می

 بحث جدید: تکسب آالت لهو
از آالت لهو و  . مقصودمطلق آالت لهو است -شودبه ترتیب بحث ما چهارم می -بحث سوم، بنا بر ترتیب مکاسب 

 بر اياینکه کراهت مطلقه ولو؛ هاي محرمی است که غنا باشد؛ چون مطلق لهو یا مطلق بازي حرام نیستو لعب ، لهولعب

 مطلق ملهیات یا العاب حرمتی ندارد ولو کراهت داشته باشد. باید بعداً  ؛ اماروي لعب براي غیر بچه وجود داشته باشد

لهو و لعب  ،تفرج و تفریح : مطلقلهو و لعب چیست؟ آیا هر تفریحی، لهو یا لعب است؟ که باید گفت که بحث کنیم مفصل

که باید براي آن _کند ی چیزي که جنبه بازي پیدا می؛ ولاین را قبول دارند همنیاز انسان است و روایات  ؛ بلکهنیست

 ؛لهوهاي حرام چند نوع است؛ یکی همین غنا است که قسم از لهو، حرام است کی. کراهت دارد_تعریفی ارائه شود  ،نیز

این زمینه وجود دارد که با آن، افراد  در هایی کهؤمن و بازيمثل هجو م همآید. یکی آن تعریفی که از آن به عمل می با

 گردد.حرام می ،شودکنند و آن نیز با عناوینی که به آن ضمیمه میرا مسخره می

چیست، مباحثی هستند که در مکاسب  ودیق مطلق موسیقی است یا موسیقی همراه با قیودي است و آن ،اینکه غنا 

 .محرمه به آن خواهیم پرداخت

بیشتر فقه االخالقی است که ضمن مکاسب محرمه  ،این مباحث رای؛ زاستطرادا اینجا مطرح شد ،هاالبته این بحث 

 کنیمکنیم و بحث میها را تفکیک میسال آینده این انشاء اهللاآمده. 

به لهو و لعب حرام ها داراي آالت و ابزار و ادواتی هستند که مختص است و این ، حرامبعضی از اقسام لهو، مثل غنا 

 مطلق یا اینکه اگر مختص به موسیقی مطرب نیست، چون کسی ؛ واست یعنی مختص به غنا و موسیقی مطرب است

ما بگوییم مطلق موسیقی  اگر در اینجا هم تفاوت مبنایی وجود دارد. ؛ کههستاز آن باب حرام  ،داندموسیقی را غنا می

را تولید کنند، لذا منفعت محرمه  هاییآهنگنغماتی و  که اندشدهاین ابزار و ادوات براي موسیقی وضع ، چونغنا است
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خیلی از آالت و ابزار  ،اما اگر گفتیم موسیقی مطرب ؛شود و از این باب اشکال دارداش خیلی کم میو چون محللهدارد 

موکول به جاي خودش  که هستحث آینده در تعیین موضوع تأثیر ب نی؛ اشودو ادوات، مشترك بین محلله و محرمه می

 شود؛می

حکم آالت  ، همانکنندمی ادی لهو و یا مالهی آالت از آن با عنوان که آالت غنا و مانند آن )حکم (خرید و فروش

جا هم هایی که در قمار مطرح کردیم اینبحث تمام .باطل هم ي مشهور این است که هم حرام است و. فتاواهستقمار 

ی مثل اتی، روانجایا یول است آمده روایاتی العقولتحفشود غیر از اینکه اینجا ما دلیل خاصی نداریم. البته در مطرح می

که بگوییم بیع آالت غنا باطل است. غنا مذمت شده است؛ ولی  میندار آمده بود را شطرنج روایات ابو بصیر که در مورد

 خاص، دلیلی نداریم. طوربه

 ناًیع توانیداینجا ضرورتی ندارد شما می ،کنیم. در خود قمار هم یک مقدار تکرار شد وبیان آنادله را تکرار نمی بقیه 

 از آن کپی بگیرید و با این بحث تطبیق بدهید

به همین شکلی که عرض شد، با همین ادله، غیر از دلیل خاص، هم حرمت و هم  ،غنا آالت ، حکم معاملهدرمجموع

مادامی که  تا :است و آن سه تا مطلبی را که در مقام دوم گفتیم هم در اینجا جاري است یعنی الف استفادهقابلبطالنش 

علم نداشته باشد که این، در گناه استفاده  که مادامی است هم تکلیفی آن حرام :منفعت محلله ندارد باطل است ب

 .میگفت ی کهماتیتقس و با گیرد یا به هیئتبیع هم یا به ماده تعلق می :شود جنمی

آید؛ به جز اینکه ما اینجا، می نجای، ابنابراین عین دستگاهی که در بحث آالت قمار طراحی و اجرا شد، عین آن 

 اي نداریم.دلیل خاص و روایت ویژه

اشد که زمانی ممکن است رادیو در جایی ب کی؛ توجه داشته باشیم که زمان و مکان در این امر تأثیر دارد. مثالً

اینجا  ؛ البتهشودنباشد، حالل و جایز می طورآنی اگر ؛ ولشودمی ) حراممنفعت غالبی آن حرام است که طبعاً (معامله آن

رسد اند را بیان کنم که به نظر میکردهاشاره به آن مثل رادیو و تلویزیون ) هم دراي که آقاي خویی (رهنکته باید به

بحث ما  فعالً اند وگاه از این قسم نبودههیچ و این قسم به حساب بیایند از دی، نبامثل آن وقت رادیو و تلویزیون وهیچ

طوري وقت اینی آن، حرام است. معموالً تلویزیون و رادیو هیچاساس در آالت و ادواتی است که حداقل منفعت غالبی و

بلکه در کنارش همیشه چیزهاي حالل و جایزي  طور نبودهاین حالتابهباشد؛ در هیچ عرفی  گناه، مختص به که نبوده

 لی، وساکه در یک زمانی میاوریب هایی به حسابها را نباید جزء آنهم وجود داشته است و لذا رادیو و تلویزیون این

ی . گاههستبوده و داراي منفعت حالل و منفعت حرام  دوبعديها همیشه ي اینکه اینبرا مختص گناه بوده است

در مثل رادیو  ،میو تحر است خوردهیمیا عنوان ثانوي به آن  و شد جنبه والیی و حکمی داشتهکه انجام میهایی تحریم
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 منافع حالل و منافع ها آالت مختصه نیستند وو تلویزیون، غالباً حکم اولی نیست؛ چون حکم اولی این است که این

بینید ی می؛ اگر زمانشودالبته با یک قیودي حرام می اش مطلقاً حرام است.گوید معاملهحرام دارند و کسی هم نمی

دستگاه  و شد به خاطر آن بود که یا عنوان ثانوي داشت که مثالً موجب تقویت ظلممطلق تحریم می طوربه هاآنمعامله 

که  چندهر؛ شده استها و یا اینکه روي احکام حکومتی، این احکام مطرح میشد یا ترویج ضالل و امثال اینظلم می

یک برنامه  و مثالًهم بر خودش مسلط است  و کامالًبیند ی که ماهواره را می. کسداراي منافع محلله نیز بوده است

به عنوان اولی مانعی ندارد و تحت تأثیر گمراهی  نی، اکندی باشد خاموش میحرام کند و هر جایی کهمناظره را نگاه می

ارد ولی به دلیل اینکه ممکن است افراد، ضعیف باشند و نتوانند خودشان را کنترل گیرد این مانعی ندها قرار نمیو این

ها عناوین ثانوي است نی، اشخص به آن طرف، متمایل شود که شودبکنند یا اینکه اصوالً رفتن به سمت آن، موجب می

 شود.تحریمش می موجب که

 آخرین مطلب
 تريکلیامر  کی که همه این مباحث مصداقی بوده و بحث اصلی آخرین مطلبی که باید اینجا عرض بکنیم این است

دو قسم است؛ یا  -شودکه رادیو و تلویزیون هم از این قبیل می -است و آن قاعده کلی این است که ابزار و ادوات گناه

 الغاءبا  -ر شداي که ذکو معصیت است که طبق ادله ، گناهاالصول و منفعت غالبه این ابزار و ادواتاین است که علی

از بین بردنش  -شود خصوصیت می الغاءها همه خصوصیت که عرف هم با این تناسب دارد یعنی شطرنج و لهو و این

به آن هم حرام است. این یک  ، تکسبگیردندارد و در مجراي گناه قرار میاي هواجب است و طبعاً چون منفعت محلل

 قاعده کلی است که اینجا مطرح است

توان خصوصیت و تنقیح مناط در اینجا هم می الغاءکلیه و  قاعده توان براي دلیلیم شدهمیان بعضی از ادله بیاناز 

 که کامًال ذهن با آن مساعد است. استفاده نمود

أکل  ،اي گناه استاین وضعش بر : اگرگویدکه می »بِالْباطِل بَیْنَکُمْ أَمْوالَکُمْ تَأْکُلُوا ال« میدارنسبت به بطالن که دلیل  

 ، شارعگناه و معصیت باشد ،ی که منفعت غالبی آن، مادامشود و لذا همه آالت و ادواتِ گناه و معاصیمال به باطل می

 هم تابع این مسئله اشتکلیفی . حرمتباطل است ، معاملهگوید: شرعاً جایز نیستمنعت عرفی آن را الغاء کرده و می

 تکلیفی هم دارد ، حرمتگیردقالئی بدهد که در مسیر گناه قرار میکه اگر بداند و احتمال ع است
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شده قبلی نیز در این قاعده کلی آید و آن نکات و شقوق و فروع بیانلذا اینجا یک قاعده کلی فقهی به دست می 

 .وجود دارد

یت و ادوات گناه باطل اینجا داریم؛ اول این است که هر نوع تکسبی با آالت معص در و لذا ما دو قاعده کلی فقهی

 را هاآناي هم وجود داشت که خیلی از سایر ادله و اي که ذکر شد که آیه اطالق داشتاست لآلیۀ الشریفه و سایر ادله

وقتی  ،هاآناینکه معامله با ادوات مربوط حرام و دادوستد  داد. دوم خصوصیت کرد و به همه گناهان تسري الغاءشد می

گیرد، حرمت تکلیفی دارد و در غیر این صورت حرمت تکلیفی که احتمال عقالئی بدهد یا بداند در مجراي گناه قرار می

لفظی  لی، دلها مستنداتش معلوم شد. البته در بعضی از اقسام مثل شطرنجندارد. این دو قاعده کلی بود که ضمن بحث

توانیم تمسک بکنیم. اگر به تحریر حضرت امام ات یا به تنقیح مناط میروشن داریم و در بعضی از اقسام، به اطالق

تقریباً چنین تعبیري - ۀاند یعنی بیع آالت المعصیایشان به همین شکل وارد بحث شده ،مراجعه بکنید اهللا تعالی علیهرضوان

ر نگاه کلی و دو قاعده کلی فقهی اند. این مبتنی بآورده را ی از آالت قمار و غیرهبحث را آغاز و در ضمن آن -دارند

ممکن است  و فقط صرف مثال است ،بیان شد که هااست و لذا بحث قمار و صنم و امثال این استفادهقابلاست که از ادله 

 که اندشدهي گناهان درستبرا و ادوات جدیدي کشف بشود، کما اینکه اآلن هم وجود دارد که ، ابزاردر طول زمان

که ما گفتیم این  ما ال یقصد من وجوده اال الحرامی عنی؛ شود. این قسم اول از نوع دوم شده کلیه میمشمول همین قاعد

ی که منفعت محلله ، مادامباطل است ؛التکسب بکل ما ال یقصد من وجوده اال الحرام، باطل و حرامقاعده کلی است و 

 رویم.دوم از نوع دوم می قسم گیرد. بعد بهه قرار نمیی که علم نداشته باشد که در مجراي گنامادام ندارد و حرام است
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