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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 مقدمه
است، پنج  شدهمطرح، شودميانجام  آنتكسبي با  اينكهباب مكاسب از در مبحث قمار يكي از محرمات است و 

 شويم.كنيم و بعد وارد متن مباحث ميمي ذكر مقدمه ذكر كرديم و يكي دو نكته ديگر در مقدمات است كه

 ادامه نكات

 قمار و وضعي حكم تكليفي -1
از حكم تكليفي است  سؤالمثل ساير مباحث مكاسب محرمه، دو سؤال مطرح است، يك  ديگر همنكته مقدماتي  در

تكسب است، شرعًا جايز است و يا  آنكه منشأ  شود كه عمل قمارسؤال مي باريك .استو يك سؤال از حكم وضعي 
 بحث است كه بعدًا وارد خواهيم شد. محل همدر بعضي از فروض . اين است كه حرام است آنپاسخ  ؟حرام است

يا شود اين مال داخل در ملك او مي آورد آياميبه دست  آناست يعني مالي كه با  آن وضعي از حكمديگر هم  سؤال
 نه؟

از هم  هااينگاهي  رد.دو مسئله وجود دا مباحث مكاسب محرمه اين ههمدر در پاسخ به اين دو سؤال بايد گفت كه 
معامله حرام وضعي است و مال  آنو تكسب مال با  باطل است آنبا  هلاست كه معام چيزيشود و گاهي تفكيك مي

 شود.شود و گاهي هم اين دو تا جمع ميمواردي حرام تكليفي است ولي وضعاً مال او ميدر شود، وارد در ملك او نمي
 البته در اين دو سؤال و دو موضوع داشته باشيم. مقاماتي كه بعد بحث خواهيم كرد بايد نگاهي به آندر هر يك از  
حرمت تكليفي  جاهمانكه حرمت وضعي است  هرجاييبه تفسيري وجود ندارد يعني  كنيم قولمي كه بحثقمار  اقسام

كه بعد مطرح  يبايد در مقاماتكم وجود دارد و لذا هر دو حكم ولي امكان جدايي اين دو تا ح ،هم هست و بالعكس
 .قرار گيرد موردتوجه شودمي

 توجه شود. آناي كه بايد در مقدمه به اين هم يك نكته 
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 احتماالت موجود در تعريف قمار -2
 -بعضي از تعاريف بود، در لقمار كهل معده آالت آن-اين است كه بكنيم. اشاره آندر مقدمات به بايد كه ي ديگر هنكت

 احتماالتي كه در تعريف قمار بود چهار حالت بود.
 .»رهان برد و باخت«و  »معده آالت«دارد قيد لعبي است كه دو  اين است كه به معناي تعريف قماراحتمال اول در  -
 باشد.، مياست برد و باختكه  رهانو آن يك قيد دارد قمار  احتمال دوم اين است كه -
 .برد و باختمعده است نه  آالت ،آنقيد برعكس احتمال دوم،  ليويك قيد دارد  هم سوماحتمال -
معده باشد بدون رهان و يا با رهان  آالتبا  از اين است كه اعم التعيين بود كه قمارعلي  ي الاحد هما مچهاراحتمال -

 .و قيد كافي است كه قمار صدق بكنديكي از اين ديعني  آالتباشد بدون 
 احتماالت ثبوتي قمار

 است. است. چون دو تا قيد اينجا متصور چهارتااحتماالت ثبوتي قمار  
 آالت ،شودمياشد احتمال دوم رهان شرط ب فقط، شودميل اول احتماشرط باشد  و رهان، هردو در تعريف معده آالت 

 .شودمياحتمال چهارم  يكي ال علي التعيين باشد ،شودمياحتمال سوم  فقط قيد تعريف باشد همعد

 للقمار آالت معدهمفهوم 
 آالتللقمار است. اين  همعد آالتمحل بحث است و در مقامات بعدي هم اثرگذار است.  در تعريفيكي از دو قيدي كه 

 ؟للقمار يعني چه همعد
 :ذكر كرد شودميمعني  دو معده للقمار آالتبراي 

 هايبازاين اول براي  از» لحاظ اللعب« »صنع« و» وضع« آنچهمعده للقمار يعني  آالتاست كه يك معنا اين  -1
همان قمار  آنمحض  منفعت و ؛نيست آنكه بدون اين بازي قماري اصًال هيچ منفعتي در  است شدهساخته
عربي درست شطرنج ظاهراً شِطرَنج است ولي  اندشدهساختهشطرنج يا نرد كه براي اين بازي  آالتمثل  است.

 هااينامثال  وشطرنج يا نرد و يا ورق  تعبير شده است. به شطرنج بوده است كه شطرنگهمان  آنفارسي 
بازي يعني  ست و گاهي نيست ولي اصًال وسيلها برد و باخت داراي درست است كه گاهي .»صنع لهذا اللعب«

 معده است. آالتمعناي  يكاين است. بازياسباب
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 تدريجبه. ولي گيردميرا هم  كه ولو منافع ديگري داشته است چيزهايي هااين اعم است عالوه بر معناي ديگر -2
 داشته ولي منفعتي زماني يكدر  چيزييكراي اين بازي شده است. ب ممحض اآلن و جداشدهمنافع  آناز 
چيزهايي يعني  گيردميرا  هم اولي و هم دومي احتمال دوم .گيردهم مي را بازي شده است اين ممحض اآلن

 .شده است ممحض براي اين و فقطد آثار و منافعي داشته است ولي اآلن منفعتي نداركه زماني 

 قدرآن هبوده است ك طوراين گردو زمانييكدر  مثالًچيزهايي كه ذووجهين است.  عالوه بر اين دو،احتمال سوم  در
ي آمده است. ولمي حساببهو هم آلت قمار خوردني بود متعارف بوده است كه هم يك  آنبا  برد و باختبازي 
 گيرد.تا اين را هم مي دو آنكه عالوه بر نبوده است. اين هم سوم  ممحض
ما چيزي يا گردو در زمان  مرغتخم دارند مثل ض خارج است چيزهايي منفعت متعارفسه فر قطعًا از اين آنچه

قرار بدهد يا چيزهاي  برد و باختو همان را مبناي  بازي بكند هاآنبا  منتها ممكن است كه كسي است خوردني
 .قرارداد و باخت بردشود مبناي ديگري كه در اين عالم مي

 محل بحث باشد. تواندمي قسم چهارم نيست. همان سه قسم ،معده آالت

 حاالت مختلف بازي به شرط برد و باخت
 چهار حالت، دارد. شودمي برد و باخت آنبازي با  در آنچه ديگرعبارتبه
 .»صنع لهذا اللعب«از اول  كهآن -1
ولي  يا چوب منفعت ديگري داشتهميخ مثل اي وسيله مثالً تدريجبهولكن  »لم تصنع اول لهذا اللعب«اين است كه  -2
 در اين شده است و منفعت ديگر اآلن ندارد. ممحض تدريجبه
قماري دارد اين  هبازيگراناست. هم منافع عادي متعارف عقاليي دارد و هم يك كاركرد و كاربرد  دومنظورهآلتي كه  -3

 سه بود.
اتفاقاً گاهي هم در  و هاستنياو و شرب است  أكل مثل متعارف براي امورو كاربرد فعلي  آنكه وضع فعلي  آالتي -4

 شود اين چهار حالت است.مقام بازي به كار گرفته مي
يكي اينكه بگوييم كه فقط صورت اول را شود سه احتمال مي داراي اي كه در بعضي كتب لغت آمده بودمعده آالت 

صورت سوم را  ذووجهين است و هاآنبگوييم كه عالوه بر  يا اينكهگيرد صورت دوم را هم مييكي اينكه  و ؛گيردمي
 گيرد.را نمي شودميبازي  آنكه اتفاقي با  حالت چهارم قطعاً گيرد.هم مي
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 ن قسممثل مجمع البحرين آمده است همالغت  لقمار كه در بعضي از كتبل معده آالتظهور اين بعيد نيست كه بگوييم  
 »المعدة اللقمار« معده للقمار است. آالتگيرد و علتش هم اين است كه قسم سوم را ديگر نمي و ؛گيرداول و دوم را مي

اطالق اين كلمه تمسك كرد. به  شودمينظاهرش اين است كه منفعتش همين منفعت قماري است و اگر شك هم بكنيم 
 با اين بحث تكميل كرد. را آن شودمياين را مطرح كرده بوديم وبيش كمقمار  آالتدر 

 اقوال در مسئله -3
كنيم ولي فقط به همين حد بحث ميجداگانه  مقامات بعدي را آناست كه ما  مقدماتي ديگر اقوال در مسئله هنكت
اهل سنت، به اقوال  هايي وجود دارد و علتش اين است كهتفاوت بكنم كه بين شيعه و سني در اينجا عرض همخوامي

قائل به  هاآناماميه و خاصه است نيست. براي اينكه هم در نوع حكم مواردي است كه  در قرص و محكمي كهاين 
 .تر از اماميه هستندسهل هاآن هاايندر بحث قمار و امثال اش كراهت و يا جواز هستند و هم در دامنه

نيست يا بعضي از انواعش را فقط مكروه  آندر  دانند و اختالفيقائل به حرمت هستند جايز مي كه اكثريت اماميه مثالً
 گوييم.مي آنكه جزئياتش را در ضمن  دانندمي

 بررسي انجام بشود. خوب است ؟چطور بوده است در اديان سابق كهاينمطرح است.  اينجااين مقدماتي بود كه در  
وارد بحث خواهيم شد  آنبر اساس  ما يك تصوير اجمالي از مباحث به دست آمد، تقسيمي كهبا اين مقدماتي كه گفتيم 

 است. ترتيباينبه

 مقامات بحث قمار 

 قمار به معناي قدر متقين آن -1
برد و للقمار و با  همعد آالتاست. قمار به معناي قدر متقين يعني بازي با  ام بحث، قمار به معناي قدر متقين آنيك مق
 باشد اين مقام اول است.مجمع القيدين  كه ؛باخت

 نيست. برد و باختمعده است ولي  آالت. مقام دوم آيدمي ترتيباينبه مقام دوم و سوم و چهارم 
 .معده نيست آالتاست و  برد و باخت مقام سوم آنجايي است كه 
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هاي جديدتر امروز د كه بحثدهمسابقاتي كه پول را ديگري مي و يا هاآزماييبختدو سه مقام ديگر در مورد همين 
 بشود. مقام شش يا هفت رفتههميروشايد است و 

 است كه يبندشرطرهان با اللقمار مع معدة ل آالتبه اولين مقام لعب  شويممي شش هفت مقام مقدمات واردبعد از  
امروز هم مطرح است و  است كه از قديم مطرح بوده و وجود دارد يعني منشأ تكسب آنو اقتصادي در  مالي بنديشرط

يك ريال  برد و باختكند از نگاه فقهي فرق نمي البته اندك و كالنشبوده است  هااينهاي اندك و كالن در برد و باخت
 گيرد.را مي هااين هباشد و يا يك ميليارد باشد قسم اول هم

 ادله مقام
در  و هاي بعديبحثمجددًا در گرچه  .ميكنيم مرورهستند  در اين قسميا حداقل از باب قدر متيقن مستقيم  اي كهادله

 .كنيممراجعه مي به بخشي از ادله حداقل مقاماتهر يك از 

 ادله قرآني
 سوره بقره 219آيه  -1
رواياتي  استفاده از هم با آيهدر ارتباط با قمار است و يك  دو آيه مستقيم طوربهقرآني است در قرآن كريم  ،دليلاولين 

و يكي سوره بقره است  219 آيه ي. يكشودمي سه آيه شود و مجموعاًاست مربوط به قمار مي واردشدهكه در ذيلش 
 مائده است. 90آيه 

است و تحريم  خمر بسيار شايع و متداول بودهقمار و  جاهلي هجامعدر . اندآمده باهمقمار و خمر معموالً در چند جا  
 43ء/نسا »ُسكارى أَنْتُمْ  وَ الصَّالةَ تَقْرَبُوا ال«مخصوصًا خمر كه اول  .است شدهانجامبا نوعي احتياط و تدريجي  هر دو

اي آمد آيه بعد خمر را از نماز دور كرد، مستي خمر است كه همين آندو معنا دارد كه يك معناي  »سُكارى أَْنتُمْ «آمد 
قضاياي شايع و متداول عصر  قمار و خمر ازدو قضيه  لذا و ؛ي منع قاطع كردديگر آيهو بعد  »مَنَافِعُ...  ِفيهِمَا«كه 

 انجام شد. تدريجبهجاهليت بود و تحريمش در اسالم 
 ؛بود آنعالوه بر مسائل مالي مسائل ناموسي هم در  زياد بود تا جايي كهبسيار  قمارهاي برد و باختدر عصر جاهلي  

 دادند.در معرض قمار قرار مي رازنانشان يعني 
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 ِمنْ  أَْكبَرُ وَإِثْمُهُمَا لِلنَّاسِ  وَمَنَافِعُ كَبِيرٌ  إِثْمٌ فِيهِمَا قُلْ وَالْمَيسِرِ الْخَْمرِ عَنِ يسْأَُلونَكَ«است.  »هايسألونك«اين هم يكي از 
با بحث ما ربط  آيهذيلش كه ديگر به بحث ما ربط ندارد) صدر ( )219(بقره  » َاْلعَفْو قُلِ ينْفِقُونَ مَاذَا وَيسْأَلُونَكَ نَفْعِهِمَا
ده است بخصوص خمر كه بيشتر هم به آن تدريجاً تحريم ش هاآن دوي هرهم خمر و هم ميسر آمده است و  كهدارد 

 توجه شده است.

 بقرهمباركه سوره  219 نكات موجود در آيه 
 ميسر -1

 .است ميسر خوداولين نكته 
 طرف يراحتبه قمار لهيوسبهكه است به اين دليل  احتماالًند اهبه قمار ميسر گفتاينكه  و آيدميماده يسر ميسر از 

ميسر مخصوص قمار پس  آورده استبه دست مي ي رامالاز روي شانس و يا مهارتي كه در بازي داشته است  برنده،
 است.

 باشد، يك احتمال در ميسر همان است كه خود بازي -

 قمار باشدبازي  آالتاين است كه ميسر ديگر احتمال  -

 .بعضي از اقسام بازي است بلكه وجود دارد كه مطلق بازي نيست نيز ال ضعيفياحتم -

 كنيم.انشاء اهللا در آينده بحث ميكه است اول دو احتمال  ه در مفهوم ميسرعمد
در مفهوم ميسر سه احتمال وجود دارد يكي اينكه ميسر خود بازي باشد يكي احتمال اين است كه آالت بازي باشد 

يا بايد به شكل جامعي باشد كه مشكل است يا استعمال  انددادهو يك احتمال اين است كه هر دو باشند كه امام احتمال 
بازي خود بازي است،  ،آيه قدر متقين گفت شودمي آنچه فته است.معنا به كار ر لفظ در اكثر از معنا شده و در هر دو
بگيريم و  آالتبه معناي در لغت هم آمده است. در اينجا ميسر را  ،ميسر يعني قمارمخصوصي نيست مطلق بازي است. 

گويد كه مي آنجايعني  ،خواهد خود بازي را تحريم بكندمي آيه بگيريم قدر متقين اين است كه به معناي خود بازي يا
 آنشرب  بگويد خواهدچيزي بگويد مي خارجي نيع بهراجع  خواهدينم خمر هم يك عين خارجي است ولي ،الخمر

سؤال از اين است كه بلكه  مورد سؤال نيست آلت آنبگويد، خود را خارجي قمار  آالت اگر ميسر هماشكال دارد. 
 چطور است؟ آنتعامل با 
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قدر  باز و ؛گيرداين است كه لعب با او را مي آيهحال قدر متقين علي أي ست ولي ميسر اينجا هسه احتمال در باب  
 در اين ترديد كرد. شودمياست و ن آيهمتيقن  قدراين .سته آندر  برد و باختكه  است اين است كه جايي آيهمتيقن 

 كند.تحريم ميو گيرد را مي است آنهم در  برد و باختكند و مي يقمارباز آالتآنجايي كه با  آيه قطعاً 

 مفاد آيه -2
كه  »نَفْعِهِمَا مِنْ َأكْبَرُ وَإِْثمُهُمَا«كه  آيههم به قرينه خمر و ميسر و ظهور مفاد آيه حكم تكليفي است  دوم هم اينكه هنكت
بحث اصولي  آنبر تفاده حكم وضعي از اين، متوقف اس و ؛عمل حرام است، حكم تكليفي است يعني اين عمل، گويدمي

. ولي اگر شودمي مفيد حكم وضعي اصولي هقاعد آنبا  آيهاين  ه نهي در معامالت موجب فساد است،است اگر گفتيم ك
داللت بر  آيهاين  -كه نظر ما هم همين است كه موجب فساد نيست-گفتيم كه نهي در معامالت موجب فساد نيست 

 .كندحرمت وضعي نمي
را است  موردنظرمانبحث كه  هما نتيج و د هست يا نيست؟ يك بحث جدي و اصولي استنهي در معامله موجب فسا

 اصول است.كنيم. تفاصيل قصه در مي عرض
كه  اينهياست كه نهي در معامله موجب فساد است يا نه؟ مقصود اين است كه  شدهگفتهبحثي كه در اصول  آنالبته  

بحث آنجايي  آنو مفيد فساد و حكم وضعي است  آيدميو زجر باشد و اال گاهي نهي براي ارشاد به فساد  عواقعاً رد
 يمي مستلزم حرمت وضعي و بطالن وضعي است يا نه؟ چند قولتحريمي است. آيا اين نهي تحر نهي نهي، است كه

 .شايد حق اين باشد كه مفيد فساد نيست مختلف وجود دارد
 در معامالت را موجب فساد بداند. نهي اينكه كسيگويد نه وضعي، مگر فقط حكم تكليفي را مي آيهاين  منكته دوو لذا  

 نكات اول و دوم فقهي بود نكته سوم تفسيري است.

 احتماالت آيه در باب خمر و ميسر -3
با مسئله خمر و ميسر  اينطور قرآن كهاين .»نَفْعِِهمَا مِنْ َأكْبَرُ وَإِثْمُُهمَا ِللنَّاسِ وََمنَافِعُ كَِبيرٌ إِْثمٌ  ِفيهِمَا«آمده  آيهدر اين 

دو احتمال  تبعات منفي از منفعت آن بيشتر است،ولي دارد هم  و منافعي داردتبعات منفي گويد كه كند، ميبرخورد مي
 .در باب آن وجود دارد

ست ولي از باب اينكه منافعي ه آناين است كه قرآن در اينجا قبول ندارد كه در  اندگفتهكه بعضي  اول احتمال -1
قصه حضرت  كند، مثلهلي را بگيرد همراهي ميفرهنگ جا خواهد جلوي اين دو گناه رايج درمي تدريجبه

از باب يك اقدام تربيتي و تدريجي براي رد يك منكر و تغيير يك . »رَبِّي هذا قالَ« فرمايدميابراهيم (ع) كه 
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در حقيقت اين نوع همراهي كذب هم نيست، براي  را بگيرد. آنشود تا بعد بتواند جلوي فرهنگ همراه مي
اين حرف را و دهد فني و اصولي به لحاظ مفاد استعمالي خبر مي ازلحاظاينكه به داعي اخبار نيست. ولو آنكه 

براي بازدارندگي است نه اينكه واقعاً بخواهد  همراهي آننيست. داعي جدي  آنذيرد ولي مراد جدي پمي
گويد ولي مراد جدي او اين نيست. وقتي مراد جدي نباشد ديگر مي .»َربِّي هذا«ظاهرا  .»رَبِّي هذا«بگويد 

 شود و در قصه حضرت ابراهيم بحث شده است.حذف مي ترتيباينبهكذب نيست و اين شبهه هم 

اين تقرير خبري استعمالي  كندآن را تقرير مي ايشان همبوده است گفتند مي هاآنهمان كه هذا ربي  معناياگر بگوييم 
يك روش تربيتي است، تغيير يك و است، ولي اين تقرير خبري به داعي جد نيست، بلكه به داعي يك عمل تربيتي 

 احتمال اول است. نيا هنگ است.فر

يكي دو سال قبل به  .هستند اثمي وداراي منفعت  هااين بگويد كه خواهدميواقعًا  آيهاحتمال دوم اين است كه  -2
علوم چه علوم،  و كشفيات بحث من اين بود كه علوم انساني كردم يبحث هاي حوزهانجمندر يك مناسبتي 

ند كه گويباشد براي اينكه علم انساني و كشفيات و فرضيات همه مي سازحكمتواند انساني و علوم ديگر نمي
است منفعتي ، وجوب تابع تابع مصالح و مفاسد استاحكام،  در اين است، يمنافعي در اين است، يا مضار

وجوب  مصلحت است آن ذاتهمه ين دو نوع است و گاهي به خاطر اينكه ا حرمت هم تابع يك مضرتي است،
در ولي نوع دومي داريم كه تابع مضرت و مفسدت است، كه همه ذات آن حرمت هم به خاطر اين است و  است
 ممحضچيزي  ولي در مواردي كه را دارد هر دواست طرف حرمت هم مفسده  هم مصلحت وهم  ،موضوع آن

 ،برحسب آن درجه اينجا در مفسده است حضيا مم شودمي حكم وجوب يا استحباب استدر مصلحت 
 .شودمي حرمت و يا كراهت

است، آسان محض است، اينجا حكم  همبتني بر مصلحت و مفسد وقتييك احكام حرمت و كراهت و وجوب حرمت، 
چيزي كه خود  آنيعني  ،م واقعيمتزاحمين وجود دارد تزاح موضوع مصلحت و مفسده آننوع دوم اين است كه نه در 

و يا مصلحتي  هبيند كه مفسدمي سنجدمي كهوقتيم ظاهري كه دست ماست. موال نه تزاح و ؛را بسنجد آنموال بايد 
م با مفسده بوده ت. به خاطر ترجيح مصلحتي كه متزاحاس ارجحيكي  بيندمي بندي و كسر و انكساردر جمع است ولي

 ، شده است.راهتيا به خاطر ترجيح مفسدتي كه ارجح از مصلحت بوده است حرمت يا ك شده است وجوب يا استحباب
و چيزهاي ديگر  با چربي نيست خالي گوشت مثالً است،  و مصالحتابع مفاسد  بااينكهبسياري از مواقع قسم دوم احكام 

بيشتر است  هااين گويند، گوشت است، ولي گاهي چربي ومي و لذابوده است چربي گوشتش بيشتر از  ولي بوده مخلوط
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شايد زياد كه -خالص است  همصلحت و يا مفسد احكام گاهي به خاطر وجود گويند كه مفسده است. درمياينجا 
 .»كليهماه و المفسدمصلحت  ع وجودم« ،و گاهي به خاطر ترجيح طرف مصلحت يا مفسده است -نباشد

در مصلحت است معموًال  بگوييم همه آن نيست كهقانوني است  طوراينها بسياري از قوانين گذاريدر قانون
و غالبًا مصالح و  دار تزاحم است دار، م است،تزاح عالماين لح امعموالً مفاسد و مص هاو نصبها ذاري عزلگقانون

م اثباتي داريم آنجايي كه گويند يك تزاحمي م ثبوتياين تزاح به موال بايد اين را انتخاب كندو است  تنيدهدرهممفاسد 
تزاحم قبل از اينكه حكم قرار بدهد، اينجا ولي  .بكنم كارچهدانم كه من در مقام عمل نميشارع حكم را قرار داده است 

گوييم كه احكام بنا بر به همين دليل ما مي .م مصالح و مفاسد است كه خود شارع اين را بايد بگويداحكام نيست تزاح
زجي ممت ه، بلكه گاهي مصلحت و مفسدبمحض و نا هتابع مصالح و مفاسد است، ولي نه مصلحت و مفسد يهدلنظر ع

 بسياري از مواقع از نوع دوم است. و كه مرجح است، اين دو حالت دارد
 مثالً -يك تحقيقي كردند در حد يك نظريه و فرضيه  صرف اينكهپيشرفت كند گفتيم كه علم هم چه قدر در آن بحث 

 ديگر هنكتببيند.  ي رامصالح و مفاسد دنيو ههمتواند نمياست  نگرجزئيست؟ علم چياين  مفسده -صي داردخوا ربا
 گويد كه نهايتاً تواند بعلم نمي هم است و اخروي مين است و فقط دنيوي نيستاين است كه مصالح و مفاسد متزاح

آن را ند تواي اخروي است كه علم نميتوملك چيزيكبيند ميدنيوي را ببيند  هم را ديدم و اين مرجح است اگر چيزهمه
 .در ساختن احكام كوتاه است االصوليعلببيند و لذا دست علوم 

مگر  چند خاصيت دارد -كارشناسي بعد از حكم و چيزهاي ديگر -،در ارتباط با فقه مطلق طوربهعلوم انساني و علوم  
 دستش كوتاه است.در اين زمينه  ،در يكي دو مورد

 .اين يك بحث مفصل در مقدمه بود
د خمر حتمًا يك نگويمي كنيم، يعني واقعًا قرآن و پيغمبرشريفه را حمل بر خبر واقعي ب آيهاحتمال دوم اين است كه اين 

متعين  گاهي درمان در آندهند درمان قرار ميو  شفا هرا وسيل رمنافعي دارد و دليلش هم اين است كه همين خم
 .است آندر هم  فوايديشود شود و معلوم ميمي

 طرفآن. از كندورزيدگي ذهني پيدا مي حداقل در بعضي اقسامش شودميقمار... كه  دارد فوايديميسر هم حتماً يك  
 احكام روشني هست ولي محض نيست. هااينبا اينكه  منفعتي دارد. براي اوبرد و كسي مالي مي

 وََمنَافِعُ كَبِيرٌ إِثْمٌ فِيِهمَا« گويدمي دهد ومي خبر ايجمله كهوقتياي هم اين است كه اصل اوليه اين احتمال دوم است 
هاي خبريه، به داعي جد اين است كه جمله است. اصل ،خبريه اين است كه به داعي اخبار است هظاهر جمل »لِلنَّاسِ
 كهظاهرش اين است گويد كه ها مياصل آناز اصول لفظي متقن اصول ماست  اصالت االخبار و اصالت الجداست، 



                                                                                                                          :  ٢٥٧٢ ماره 

 
 

11

را بگيرد همراهي  هاآناز باب اينكه بخواهد جلوي  مثالً نه اينكه تعارف و  ،فرمايدكند ميواقعاً قرآن همين را قبول مي
است نه اينكه يك  تواند مؤيدي باشد. اصل اخبار عن جدٍ فرماييد ميشاهدي هم كه شما مي .كنديمنقل  واقعاً ،كندمي

 اولي، ولي معقول است براي اينكه گفتيم كهاگر اين معقول نبود مي ،ف اصل استخال آنباشد  آنغير جد در  داعينوع 
 »نَفْعِِهمَا مِنْ أَْكبَرُ وَإِثْمُُهَما« است باالتر اين م دارد ولي مفسدهمتزاح هاست مصحلت و مفسد طوراين احكام بسياري از

 .اين باالتر است و لذا حرام است همآنقر
 اين را نگفته است؟ جاهمهچرا قرآن در  دو احتمال را جمع بكنيم احتمال اصلي همين استاين نوعي  به شودمي 

تعبيري در بابش نيامده است  طورايننهي كرده است و  طورقرآن همينبسياري از محرمات ديگر هم هست كه 
 اده است.مصلحت و مفسده را ترجيح د ،مصلحت و مفسده معارض بوده است آنجامطمئناً در  كهدرحالي

احتمال دوم  همين ،شود كه احتمالمي طوراينتربيتي دارد، مطلب  هنكتواقعي است ذكر اين مسئله كه در كالم شارع 
گوييم مي نهفته است.تربيتي و تغيير فرهنگ  هفلسفيك طور تدريجي بهذكر اين در مقام بيان،  در ،حالدرعينولي است 

 نيست. آندر  ممحض احتمال اول كه
زيرا  ؟اين را فرموده است و ميسردر خمر شارع  چرا گويدمي را واقعيبا اين بياني كه گفتم احتمال دوم است، يك امر  

و براي اين تغيير  ها بسيار دشوار بودها و فرهنگجامعه از اين سنت آنو جدا كردن  رايج بود العادهفوقدو سنت 
 اثرگذار است. هم بيانشجلو آمد و  گامبهگاماي بايد به كار برود كه هم تدريج بود و هاي تربيتي ويژهشيوه ،فرهنگ

 بنابراين ؛»نَفْعِهِمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِثْمُهُمَا« يولگويم كه واقعيت اين است ميزنم. حرف نمي وكتابحساببي من گويد كهمي
 است. شدهگفتهتربيتي دارد كه در احتمال اول  هين حكم يك نكتدر ا آن احتمال دوم است ولي ذكر

 است. آيهمطلب سوم در اين اين كار سختي بوده است.  جدا كردنش و بوده است زندگي هدر هم خمر و ميسر
 الطاهرين. الهو  محمدعلي اهللاصليو  مده است به همين اندازه كافي استشريفه آ آيهاين سه مطلبي كه در اين 

 
 


