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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 دليل ششم
براي اينكه رهان جايز است و موضوع آن  اندكردهاست كه بعضي به آن استدالل  محمد بن قيس صحيحه دليل ششم

اگر كسي اين اندازه چيزي را خورد مالي را برايش قرار  مثالً ؛كنندي ميبندشرطاين است كه براي خوردن چيزي، 

كند. بعضي به صحيحه محمد بن و شرط بر أكل فقط حكم وضعي را بيان مي 1دهد و امام در جواب آن سؤال مؤاكلهمي

 بينيد.ها آدرس آن را ميكه در كتاب اندكردهقيس تمسك 

 بررسي داللت صحيحه محمد بن قيس
شود بر اين مال فقط وضعًا نمي اندگفتهكه همان رهان به غير آالت است  ي أكلبندشرطامام در  هكنيا اندگفتهبعضي 

ما  آنچه برخالف. اندكردهتصرف كرد، چون در مقام بيان بوده است آن را نگفته است، از اطالق مقامي آن استفاده جواز 

نظر قطعي داشتيم و در بعضي جاها به نحو احتياط  عرض كرديم كه تحريم وضعي و تكليفي دارد، منتها در بعضي جاها

 بود.

كه تكليفاً اشكالي ندارد.  اندكردهاين روايت كه در مقام بيان بوده و فقط حكم وضعي را گفته است، از آن استفاده  

 :است، دو تا است شدهداده و پاسخي كه به آن استدالل هاي مختلفي راجع به روايت محمد بن قيس شده استبحث

ترديد است و لذا اطالق مقامي آن محرز نيست؛ اينكه از  محلامام در مقام بيان از جميع جهات است كه اين  -1

امام در مقام  كهنياو  اندكردهبندي در أكل مؤاكله سؤال شده و امام فقط بطالن وضعي را بيان  شرطبهامام راجع 

 :اندبودهبيان حكم از همه جهات 

: محل ترديد   است.اوالً

                                                            
 باشد.مي» 192: ص ،23ج الشيعة، وسائل«ظاهراً آدرس روايت  - 1
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: جوابي كه آقاي تبريزي مي كه امام در مقام بيان بوده است، اگر روايت  برفرضو جواب درستي است  فرمايندثانياً

كنند، ممكن است بگوييم كه در مقام كند؛ و امام فقط بطالن وضعي را ذكر مييي بود، راوي كه از حكم سؤال ميتنهابه

 يي مفيد جواز هست.تنهابهبيان هستند و 

 بودي كه تكليفاً و وضعاً مفيد حرمت اادلهاخبار و  بامالحظهواب دوم اين است كه اين اطالق مقامي است ج -2

 رود.اطالق كنار مي جهتنيازا

اينكه هر كه بيشتر خورد چيزي ببرد و امام فقط  شرطبهكند گوييم از مؤاكل سؤال مياين روايت اگر تنها بود، مي 

حه و اباشود كه جايز است. از عدم بيان حكم تكليفي به اطالق استفاده كند و معلوم مييحكم وضعي بطالن را بيان م

ي كه قمار را اادلهمثالً -ي كه بحث كرديم اادلهگوييم آن شود. حداكثر اين اطالق اگر تمام هم باشد ميجواز مي

 بيان داريم. زند چون اطالق به عدم بيان است و اينجاادله اطالق را كنار مي -گيردمي

 نظر مختار و پاسخ استدالل براي جواز
بنابراين روايت محمد بن قيس كه استدالل براي جواز شده است دو جواب  ؛جواب دوم هم اوضح و درست است

 :دارد

خواهد اطالق مقامي درست شود، اطالق لفظي در مقام بيان بودن آن محل ترديد است در مقام بياني كه مي  -1

 خيلي ساده است ولي اطالق مقامي كار دشوارتري است.

رواياتي كه  بامالحظهرود؛ اگر در مقام بيان هم باشد و اطالق مقامي در اين روايت باشد با اين اطالق از بين مي -2

 كرد.انديم و داللت بر حرمت تكليفي كه ميقبالً خو

گفت. در حرمت مي هانياگويد. ادله قمار و السبق و ولي اطالق آن جواز مي مثبِت است وضعي ازلحاظاين روايت 

خواهيم مقايسه كنيم بايد مثبت و منفي را يي كه ميجاهمانمثبت است.  ي،وضعدر بخش  شود وقسمت اطالق، نافيه مي

فرمايد باطل است. گيرد در مورد خاصي مي. در وضعي تعارضي ندارد در يك موردي همه موارد را نميحساب كرد

ي و رهان در بندشرطشود و اين هم مفيد اين است كه به طول كلي ممكن است بگوييم از مورد الغاء خصوصيت مي

كند، آن تعميم بيشتري پيدا مي يوضعبطالن  اموري از اين قبيل اشكال دارد. اگر الغاء خصوصيت كنيم و عام شود داللت
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ها خاص بگيريم و چه عام، با آن آنچه يوضعلذا در بطالن  و گويد بطالن وضعي داردنباشد در خصوص مورد مي

 بامالحظهگويد تكليفاً جايز است، اين اطالق مقامي مهم است اين است كه به اطالق مقامي مي آنچهاما  ؛تعارضي ندارد

 لي ارزشي ندارد.ادله قب

خاص قمار آنجا نيست.  ابزارآالتنوع بازي بوده است ولو اينكه خوردن در آن است، ولي  كيي، بندشرطالبته اين 

ي بين زيچبرد. در آن است و نفع مي شود بازي محض هم گرفت براي اينكه باألخره خوردنيك نوع بازي است نمي

چسبند به گذارد و ميخيلي حساس است گاهي در تلويزيون مسابقه مي بازي و جدي است. معادالت بازي و جدي هم

 خوردن،

 آيد؟يي كه فقط جواب اول را دادند اصل اينكه در مقام بيان باشد اين از كجا ميهاآن سؤال: 

ه اصل اين است ك» بهقرال عتقا«گويد كند، اطالق لفظي وقتي مياطالق لفظي با اطالق مقامي خيلي فرق مي پاسخ:

شود امام هم جواب ي اينكه سؤال شده و از يك مطلبي بحث ميول بگويد، خواهديمجهات را  همه ودر مقام بيان است 

 خواهد.اضافي مي مؤونهاين هر حكم مربوط به اينجا را بگويد  دهد اينكه در مقام اين است كهرا مي يوضعبطالن 

كه در مقام بيان است، چنين اصلي نيست اگر خالف آن  اطالق لفظي، اصل اين است عكسبهدر اطالق مقامي 

 .شودنباشد. اين دو جوابي است كه اينجا دادند و تمام مي

ي سابق كه راجع به مقام سوم كه مراهنه به غير آالت لعب هست، سر جاي خود محفوظ است و بندجمعبنابراين 

 روايت محمد بن قيس معارض نيست.

 مقام چهارم
 شويم؛ميوارد مقام رابع 

 مقام اول آنجايي بود كه لعب به آالت متعارف با رهان باشد هر دو قيد باشد؛ -

 مقام دوم اين بود كه لعب به آالت معده يا متعارفه است ولي رهان نيست؛ -

آن بود لعب با رهان است يعني بازي يا مغالبه با رهان است اما در غير آالت معدّه و  عكسبهمقام سوم  -

 متعارفه؛
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كه  ي نيست و آالت متعارفه و معدّه هم نيست ولي مسابقه استبردوباختچهارم مسابقاتي كه در آن صورت  -

 ها باشد.خيلي رواج دارد به يك معنا شايد رواج اين بيش از قبلي

 خالصه سه مقام اول

و قيد جمع در مقام اول قائل به حرمت تكليفي و وضعي بوديم، آنجايي كه هم به آالت است و هم رهان و هر د -

 است.

 صورت دوم گفتيم اشكال ندارد. -

صورت سوم و مقام سوم آنجايي بود كه رهان است و آالت معده و متعارفه نيست كه گفتيم اشكال دارد حتي در - 

 افعال جديه هم علي االحتياط اشكال دارد.

 تقرير مقام چهارم
شان بناي بر يك مسابقه است و نوعي حالت از اين دو قيد نيست، بين خود كيچيهمقام چهارم اين است كه 

گذاشته  درگروبازد. ولي رهان به معناي امور مالي و اموالي كه برد يكي مياعتباري در كار است كه يكي مي بردوباخت

 باشند كه به برنده بدهند نيست و امر چهارم خيلي متداول است.

شود بدون اينكه آالت قمار در آنجا به يي برگزار ميهاوهگرانواع مغالبات، مسارعات و مسابقاتي كه بين اشخاص يا 

از دو قيد قبلي اينجا نيست ولي جنسش هست. جنس همه  كيچيهمالي در كار باشد.  بردوباختكار رود و بدون اينكه 

شوند كه اين مسابقه برنده و بازنده دارد. منتها وارد يك مسابقه مي گروهاين چهار صورت اين است كه مسابقه است. دو 

صورت اول اين بود كه آالت قمار است مال هم هست. صورت دوم گفتيم كه آالت هست مال نيست. صورت سوم، مال 

. فقط در ميان است ولي آالت معده و متعارفه نيست. صورت چهارم اين است كه جنس هست بدون اينكه دو قيد باشد

 كيكدامشوند كه ببيند اعتباري و مسابقه است، مثًال در كشتي يك نوع مسابقه است دو نفر وارد كشتي مي بردوباخت

ي نيست و اينكه بردوباختيا دو فرد  گروهي در آن نيست. يا مثل فوتبال بين دو بردوباخت كه ؛زندديگري را به زمين مي

 ردوبدلمالي، مالي  ازنظرنيست  هاآني بين بردوباختكنيم. ست كه بعد بحث مياز بيرون كسي جايزه بدهد، مقام پنجم ا
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گيرد، شود. يا بازي كامپيوتري و امثال اين. اينجا همه اقسام را ميكنند و تمام ميآيند بازي مييي ميهابچهشود نمي

است يا در افعالي است كه  هانيا اعم از اينكه در يك امر بازي يا يك فعل لعبي باشد كه براي سرگرمي و تفريح و

غرض عقاليي وجود دارد يا در اينكه از كوه باال بروند پايين كوه بنا  هانيااغراض عقاليي دارد. در كشتي و امثال 

مسابقه بدهند و صرف سرگرمي نيست يك جنبه صّحي و ورزشي در آن  گذارند براي فتح قله اورست قله يا دماوندمي

گذارند كه كتاب مرحوم شهيد مطهري را بخوانند و بعد از همديگر سؤال ، مثالً دو نفر قرار ميتريجدا هاست. يا از اين

كامالً  فهمد. از امور لعب و سرگرمي محض تا اموري كهخواند و مطالبش را ميكنند كه چه كسي زودتر اين كتاب را مي

 و ؛ي است آالت قمار و شطرنج و امثال آن نيستجدي است داخل در بحث است. در مواردي كه كار جدي يا سرگرم

 مالي در آن نيست. بردوباختهيچ  رونديمشود دوستانه دنبال كار خود ي هم در كار نيست، تمام كه ميبردوباختهيچ 

مشمول  هانيا همهكند فرقي نمي ،گروهمالي است، دو نفر يا سه نفر يا دو  بردوباختاينجا نه آالت قمار است و نه 

 حث است.ب

آن همان  ترقيدقگيرد معناي عام آن مقصود است، مسابقه نيست تعبير مسابقه حتمًا معناي عامي دارد كه اين را مي 

شوند، رقابت است يعني وارد يك عمليات رقابت شدند كه جنس اين چهار صورت است. دو نفر كه وارد رقابت كه مي

گيرد. صورت اول دو قيد دارد صورت دو و سه يكي از آن قيود نيست، مسابقه هم معناي عام است و معناي رقابتي مي

مالي و بدون آالت قمار  بردوباختبدون  از اين دو قيد نيست. صرفًا يك رقابت كدامچيهصورت چهارم اين است كه 

 است.

گذارند و قرار مالي نيست خودشان قرار مي نجايا. ميكنيماينكه كه از بيرون كسي مالي تعيين كند و بدهد بحث 

 فعالً ي و غير آالت قمار. رماليغآالت قمار هم نيست. اين مقام چهارم است كه رواج زيادي دارد رقابت و مسابقه 

 شود باألخره يك نوع امتياز دارد و امتيازات اعتباري هست.نمي ردوبدلاين است كه مالي  مسئلهصورت 
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 قام چهارمنظر بزرگان در مورد م

 مشهور و غالب بزرگان
مرحوم شيخ  آنچه، به لحاظ اقوال جاهمهدر مكاسب آمده است مرحوم شيخ بحث قشنگ و مرتبي دارند مثل  آنچه

نقل كردند اين است كه مشهور و غالب بزرگان معتقد به قول اول يعني حرمت هستند كه اين كار حرام است مغالبه و 

 حرام است. بازهمنشود و آالت قماري در كار نباشد  لردوبدرقابت ولو اينكه مالي 

ها قول به حرمت نقل ي از بزرگان و آثار آنتعداددهند بعد از تذكره مرحوم عالمه و ايشان نسبت به مشهور مي

 بردهناممرحوم عالمه و بزرگاني كه در مكاسب  ازجملهاست و  شدهدادهقول است كه نسبت به مشهور  كينياكنند. مي

 شده است.

 نسبت داده است. هانيامرحوم عالمه و  ازجملهاين قول اول است كه مشهور است و مرحوم شيخ هم به مشهور 

 مرحوم شهيد و مرحوم سبزواري
اين را در مكاسب به مرحوم شهيد در مسالك نسبت داده است و مرحوم سبزواري هم در  كه ؛قول دوم بالجواز است

هم قائل به جواز شدند. اين هم دو قولي كه مرحوم شيخ قول اول و حرمت را به مشهور كفايه نسبت داده كه ايشان 

مرحوم شهيد در مسالك و مرحوم سبزواري در كفايه نسبت  ازجملهدانند و دهند و قول دوم را غير مشهور مينسبت مي

است مشهور بلكه به شهرت  عكسبه باًيتقركنم در مكاسب هم باشد در عامه غالباً قائل به جواز هستند دادند. فكر مي

در اماميه طبق نظر و نسبت مرحوم شيخ قول اول و حرمت  كهيدرحالي در بين عامه همان قول به جواز است اهميعظ

 اشهر است.

 متأخرين اماميه
- شده است مثًال حضرت امام و آقاي تبريزي، بزرگاني كه متعرض شدند عكسبهدر ميان متأخرين اماميه شهرت 

بنابراين در دوره  ؛قائل به قول دوم و جواز هستند هانياها را كه مالحظه كنيد يي اينخوآقاي  -همه متعرض نشدند
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ميانه فقهي و فقهاي ما قول اول شهرت داشته است در دوره معاصر  درواقعمرحوم عالمه و شهيدين تا دوره مرحوم شيخ 

است در عامه هم كه ظاهرًا شهرت با همان  شدهعوضشهرت تقريباً و متأخر قول دوم بين فقهاي ما شهرت دارد اين 

 قول دوم است كه جواز است.

مراجعه مختصري كه بود در بين متقدمين و اعصار متقدمه  شيوبكمو  ديآيبرمتا آنجايي كه از كالم شيخ  مسئلهاين 

و در كلمات مطرح نيست اين جرأت را  خيلي مورد تعرض واقع نشده است هانيامفيد و  واول يعني زمان شيخ طوسي 

 اما اگر هم باشد بسيار كم است. اندنشدهندارم كه بگويم اصًال متعرض 

رايج بوده است گرچه مثالً شايد در فوتبال رواج  هانيا. كشتي و اندنشدهموضوع هم بوده است اما متعرض آن 

است؛ اگر شهرت  شدهدادهعمدتاً اينكه نسبت شهرت بيشتري داشته باشد ولي چيز نادري نبود. اگر هم متعرض شدند 

. اگر اين قول اندشدهو قائل به حرمت  اندشده، درست است متعرض هانيادوره ميانه باشد يعني زمان مرحوم عالمه و 

يعني مطلقاتي راجع به رهان و قمار و مسابقات و امثال  ؛به حرمت، به متقدمين نسبت داده شود از باب اطالقات است

گيرد، اما اينكه كه اين صورت را هم مي ديآيبرمها كه چيزهايي است كه شايد بشود گفت از اطالق آن اندگفته هانيا

 متعرض خصوص فرد شده باشند خيلي واضح نيست كه بگوييم شهرتي بين متقدمين دارد.

 دوره فقها
 :ييم اگر دوره فقهاي ما را از يك منظر خيلي كالن به سه بخش تقسيم كنيمگومي درواقع

كه چهار پنج قرن اول است كه در آن دوره  هانيايك بخش متقدم كه از شيخ به قبل است مفيد و شيخ و  -1

شده ها شامل اينجا هم ميمورد تعرض واقع نشده است مگر اينكه بگوييم به اطالق آن مسئلهاين  خصوصبه

 ست.ا

 نيازاشيپتا دويست سيصد سال  دوره دوم كه از زمان مرحوم شيخ و شاگردان شيخ و بعد تا عالمه بيايد -2

 دوره در ظاهر اين است كه شهرت با حرمت است.

باشد كه يك مقدار قبل از شيخ و بعد  طرفنيادوره سوم كه مثالً از دويست سال صد و پنجاه سال قبل به  -3

شود گفت شهرت به سمت حرمت است بلكه در دوره بعد از شيخ و دوره در اين دوره نمي هانيااز شيخ و 
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 نيا متصل به عصر ما شهرت معكوس شده است و به جواز هست. عامه هم عمدتًا قائل به جواز هستند.

 نقل كرد. شوديمطرح بحث و انواع و اقسام و اقوالي كه در مسئله 

به  و سالبه ندارده اينجا بحث به حرمت بطالن وضعي و حرمت وضعي موضوعيت اين نكته را توجه داشته باشيد ك

شود كه راجع به آن بحث كنيم. فقط فعل بحث است و اين نكته روشن نمي ردوبدلانتفاع موضوع است براي اينكه مالي 

اما چيزهاي قراردادي و  مالي نيست زيچكگوييم يعني، يكه مي بردوباختاست كه اينجا قبل از اينكه وارد ادله شويم 

دهند كه آن لوح از حيث مالي دهند يا لوحي ميكنند مثالً مقام اول به او مياعتباري ممكن است باشد. وقتي رقابت مي

گويند مقام اول آورد. يك شأن و منزلت اجتماعي هيچ ارزشي ندارد يا مقصود نيست ولي ارزش اعتباري دارد، مثالً مي

 شود.كند يا رتبه و امتيازي در عالم اعتبار براي او قرار داده مييبراي برنده توليد م

ي بروند و بعد هم پايين اقلهو بيشتر براي اين بوده است كه ورزشي كنند يا  اندگرفتهكشتي  باهمگاهي اين هم نيست 

 شود.ي هم ثبت و ضبط نميزيچچيهآيند مي

 ادله مقام چهارم
شويم. اصل جواز و اباحه مُحَكَم است و بحثي در باب آن نيست عمده اين ها مقدمات بحث بود وارد بحث مياين

كردند ي كه در قدما و اعصار وسطي فقهي مشهور به آن تمسك مياادلهاست كه سراغ ادله تحريم تكليفي برويم و ببينيم 

 چيست؟ -اين سمت هستكه خود شيخ هم مايل به -و حرمت است تا زمان شيخ 

 اجماع يا شهرت -1
 ا اجماع بر حرمت بين متقدمين است.است كه شهرت ي ادعاشدهاولين دليل اجماع يا شهرت است كه 

 :ي بودااشاره هاآنبه  شيوبكماين دليل دو پاسخ دارد كه سابق 

بعيد است كه اجماع و  اول اين است كه اجماع يا شهرت در اينجا مدركي است يا محتمُل المدركيه است پاسخ  -1

شهرتي باشد كه فارغ از اين ادله به يك رأي و نظري كه متصل به امام هست مستند شود. ظاهر آن اين است كه 

كنيم. الاقل احتمال ي بوده است كه االن بحث مياادلهاست تحت تأثير همين  گرفتهشكلاجماع يا شهرتي كه 
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اينكه هم حجيت داشته باشد  برفرضد كه در اجماع و شهرت شوشود و در اصول گفته ميمدركيت داده مي

إال اگر بدانيم يا احتمال دهيم مستند به اين مدارك  يي است كه معلومُ المدركيه يا محتمُل المدركيه نباشد ودرجا

 اعتباري ندارد. جهتنيازااست ارزشي ندارد و لذا كبرويا مدركيت اين قيد معلوم بلكه معتبر است و لذا 

اسخ دوم اين است كه شهرتي ارزش دارد كه در اعصار متقدمه و اعصار عصر اول فقها باشد تا بتواند ناشي از پ  -2

ترديد است. احتمال يا اطمينان اين هست كه  محلرأي امام باشد و كاشف از رأي معصوم باشد و اينجا اين هم 

هاي اول شهرت يا اجماع مستحكمي هو اين مشكوك است كه در آن دور هاي قبلي نباشداين شهرت در دوره

شود به گيرد كه خيلي نميباشد ممكن است بگوييم كه بر اساس اطالقاتي كه اين را مي مسئلهدر خصوص اين 

اينكه كسي هم قائل به اعتبار آن باشد دو قيد دارد؛ يكي  برفرضبنابراين اين اجماع يا شهرت  ؛آن اعتماد كرد

گويد كه اينجا محتمل مدركي است. يكي اين هم كه اجماع شهرت در عصر مدركي نباشد جواب اول مي كهنيا

اينكه كسي  برفرضاول باشد اين هم مشكوك است يا شايد هم نيست. اين دو شرط تماميت اجماع و شهرت 

 شود به اين تمسك كرد. اين دليل اول.ها را بپذيرد اينجا وجود ندارد و نمياين

 قمار و رهان صدق -2
 چون در مفهوم قمار رهان آمده بود.دليل دوم اين است كه كسي بگويد قمار و رهان در اينجا صادق است 

 تقرير دليل دوم
 :اين دليل دو تقرير دارد

تقرير اول دليل اين است كه بگوييم در قمار رهان مأخوذ است و رهان اعم است از اينكه با مال باشد يا غير  -

اعم از  بردوباختي در كار باشد و مفهوم رهان و گرو و بردوباختني چيزي گرو باشد و مال. رهان يع

و اعتباري كه در كار است و شأن و  بردوباختبنابراين مفهوم رهان شامل  ؛مالي و اقتصادي است بردوباخت

مالي  بردوباخت ي و غيرراقتصاديغبنابراين اگر گفتيم رهان شامل  ؛شودمي همآنمنزلت اجتماعي و اعتباري 

 شود.آمده است شامل اينجا هم مي هانياي كه در آن قمار و امثال اادلههمه  وقتآنشود مي
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هست عموم و شمول دارد و اعم از  آن درمرحوم شيخ در مكاسب تمايلي به اين دارند كه مفهوم قمار و رهاني كه 

توانيم مشمول قمار بدانيم و ادله قمار شامل اين چهارم را ميبنابراين همه موارد مقام  ؛مالي و اقتصادي است بردوباخت

 شود.بحث هم مي

 

 پاسخ تقرير اول
يادم نيست در كالم شيخ چيزي هست يا نيست ولي حضرت امام و بزرگان ديگر به اين  انددادهمعموالً اين را جواب 

 :و جوابش اين است كه انددادهجواب 

 : منصرف به  هانياي در مفهوم قمار و رهان نيست و رماليغاينكه انصراف قمار و رهان به مال است يعني چيز  اوالً

 شود. ردوبدلآنجايي است كه مالي 

: الاقل شبهه مفهوميه است  -كرديمي عرض ميشناسلغتكه سابق در -نباشد  مسئلهاگر كسي مطمئن به اين  ثانياً

گيرد، ترديد داريم و شبهه مفهوميه است. ممكن است ي غيرمالي را هم ميهابردوباختمطمئن نيستيم كه رهان اينجا 

مالي نبوده است. ولي  بردوباختآورند درجايي كه قمار يا رهان جاهايي استعمال شده باشد، گاهي شواهدي هم مي

عامي داشته باشد كه شامل امور  معلوم نيست كه آن به نحو حقيقت باشد، احتمال مجاز دارد و اينكه قمار و رهان مفهوم

حقيقت است  همآنيي استعمال شده باشد حالت مجاز دارد اينكه بگوييم جا همي باشد اين محل ترديد است. اگر رماليغ

 بعيد است.

شود و باز بايد قدر مُتِيَقِّن گرفت مشكوك شد شبهه مفهوميه مي كهيوقتشود و احتمال هم كه باشد مشكوك مي لذا و

 يي است كه امر مالي در كار باشد.آنجاكه مقصود قمار و رهان 

:  بردوباختشود قطعاً قمار به معناي معناي حقيقي است، باز دو معنا مي همآنفوقش اين است كه كسي بگويد  ثالثاً

بايد قدر مُتِيَقِّن را گرفت به همان  بازهميك معناي عامي هم داشته باشد مالي يك معناي قمار است. ممكن است 

 كرديم.ترتيبي كه در اين لغات جاي ديگر عرض مي

 نتيجه بحث
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:  قمار و رهان اطميناناً و قطعاً انصراف به امور مالي دارد. اوالً

: د، ولي اين احتمال كافي نيست شبهه مفهوميه اگر ترديد بكنيم باز ترديد است و احتمال دارد كه معناي عام باش ثانياً

 است و بايد قدر مُتِيَقِّن را بگيريم.

: ممكن است كسي بگويد اينجا دو معنا وجود دارد؛ معناي عام و معناي خاص. اين هم اگر باشد باز ما در  ثالثاً

مُتِيَقِّن دليل است و بيش از  قدر نيا. اشتراك لفظي بين عام و خاص بايد قدر مُتِيَقِّن را بگيريم كه همان امور مالي است

 آن معناي عام باشد مشكوك است.

گيرد بايد مطمئن باشيد كه مفهوم قمار و رهاني كه در مفهوم گوييد ادله قمار و رهان غير از امور مالي را هم ميوقتي مي

 گيرد.آن است همه امور غيرمالي را هم مي

 مال است، بهاوالً معلوم است كه انصراف رهان  -

 ثانياً ابهام داريم اگر هم باشد معناي مجازي است كه باز ما معنا را بايد بگيريم. -

 مطمئن باشيم كه اين مفهوم شمول دارد. ميتوانينمبنابراين  ؛ثالثاً اگر مشترك لفظي باشد باز بايد قدر مُتِيَقِّن بگيريم - 

اعتباري هم در  بردوباختدليل اخص از مدعا است براي اينكه  وقتآن نوبتم هانيااينكه  برفرضچهارم اين كه  -

شود دهند و اعالم ميي اعتباري است يك لوحي ميهابردوباختها هميشگي نيست، گاهي است كه مغالبات و رقابت

 كنند.كنند مقام كسب مياعالم مي كهنيهم

ي و منزلتي هم نيست مگر اينكه كسي بگويد ي اعتباربردوباختگاهي هم خودشان دوستانه بازي كردند و تمام شد 

 هاآنممكن است  دهندشود رتبه مينفس آن داراي منزلتي است. ممكن است بگوييم رهان نيست آنجايي كه اعالم مي

شد ولي مهم اين است كه ما در اينجا اطمينان به  ليتفصبهشود و بايد قائل مي اخصدليل  وقتآنبگيرد كه  رهان را

 مي نداريم.شمول مفهو

 دليل اول هم شهرت و اجماع بود. اين دليل دوم كه مفهوم قمار و رهان است.

الكالم الكالم.  همآنيي رهان آمده است كه قمار نيست درجاهاچون  اندگرفتهبعضي روايات رهان را جداي از قمار 

 هان آمده است كه در باب مسابقه بود.ي است كه در آن راادلهبگوييم كه دليل سوم  توانيمميجدا كنيم  اگر بخواهيم
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كه قمار به معناي آالت هست تقرير نيست جوابي  اندگفتهآن تقرير دوم نيست تعبير من اشتباه بوده است كه بعضي -

 .است كه آن جواب هم تمام نيست

 ي كه در آن رهان استاادله  -3
مسائل مالي و مسائل غيرمالي است اين هم الجواب ي است كه در آن رهان آمده است و رهان اعم از اادلهدليل سوم 

الجواب. دليل سوم ضمن قمار بحث شده است منتها علت جداسازي آن اين است كه در بعضي ادله مفهوم قمار آمده 

 .ي كه در آن رهان آمده استاادله ٢»إنَّ اْلمَلَاِئكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ الرِّهَانِ«است و بعضي ادله رهان آمده است 

الاقل  و ؛استدالل اين است كه رهان اعم از مالي و اعتباري است جواب اين است كه ظهور رهان همان مالي است

 من الشك باز بايد قدر مُتِيَقِّن بگيريم. اين هم دليل سوم است كه چون مشابهت با دليل دوم دارد، بحث جدايي ندارد.

 روايات السَبق يا السَبَقَ  -4
 لَا«گفت سَبق يا السَبَقَ است كه در سبق و رمايه آمده است چهار يا پنج روايت بود كه ميدليل چهارم روايات ال

 .٣»ثَلَاث فِي إِلَّا سَبْقَ

است براي اينكه  قرارگرفتهچهارمين دليل مورد استشهاد  عنوانبهكه  ؛يكي از اين روايات معتبر بود و بقيه مؤيد

 .مطلق رقابت و مسابقه ولو به غير آالت و به غير رهان باشد حرام است

 تقرير استدالل
ي كه اادلهچهار پنج روايت و  وقتآناين استدالل البته مبتني است بر اينكه سبق به سكون باء خوانده و قرائت شود 

مگر در اينجاها،  -سبق به معناي مسابقه و رقابت است-ست گويد السَبق، مسابقه جايز نيدر سبق و رمايه آمده بود مي

باشد يا نباشد آالت باشد يا  بردوباختمسابقه جايز نيست اعم از اين است كه مالي گذاشته شود يا مالي گذاشته نشود 

                                                            
 .59: ص ،4ج الفقيه، يحضره ال من - 2
 .80: ص ،14ج المسائل، مستنبط و الوسائل مستدرك - 3
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سابقه و م هرحالبهمالي است و نه آالتي در كار هست. ولي  بردوباختشود كه نه نباشد، اطالق آن شامل آنجايي مي

 گويد اين هم حرام است و اشكال دارد.رقابت است اطالق آن ادله مي

 پاسخ تقرير
جواب اين هم واضح است كه اگر قرائت سَبق باشد بعيد نيست، اما اظهر سَبَق بود اظهر به فتح باء بود نه به سكون 

. سَبق نيست، سَبَق مال است ولي َسبق گويد مطلق مسابقه اشكال داردباء. سَبق اگر باشد استدالل شما درست است مي

 شود.مطلق مسابقه است مصدر سََبقَ، سَبق مي

: اگر به سكون باء باشد ممكن است استدالل شما تام باشد اما » يأخذه في السباق و المسابقه ما«يعني َسبَق  اوالً

گيرند و اين شامل آنجايي كه مالي شود كه در مسابقه ميمالي مي وقتآنجواب اين است كه اظهر به فتح باء است و 

 شود.وجود ندارد و مبادله مالي نيست نمي

: اگر تردد هم پيدا » بأنَّ السَبََق هو االظهر بفتح الباء فال اقلَّ من الشك و التردد بين السَبق و السَبَق لو لم نقل« ثانياً

مالي در يك مسابقه باشد و رقابت  كهييازآنجافراتر  لذا اين دليل و ؛كند قدر مُتِيَقِّن آنجايي است كه مالي در كار باشد

گيرد يا اگر ترديد هم باشد قدر متيقن گوييم سَبَق است و مسابقه بدون مال را نميكند. يا جزماً ميباشد افاده حرمت نمي

 .شاءاهللاناست كه فردا  ماندهيباقمطلق نيست. اين سه چهار دليل است يكي دو نكته  طوربهآن اين است و مفيد حرمت 

 و آل محمد. محمديعل اهللايصلو 


