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 الرحمن الرحيم اهللا بسم

 خالصه مباحث گذشته
تقسيماتي كه  بند چهارهست. ابتدا در سه  موضوعي كه متداول و رايج بود ييآزمابخت تيبلبحث در مقام ششم در 

 وارد بحث شديم. بعدازآن ميقرارداد مورداشارهدر مسئله بود 

 حرمت تكليفي يا وضعي ادله
مورد استدالل قرار بگيرد براي حرمت تكليفي يا وضعي  تواننديمكه  ياادلهكه  ميدهيمسامان  بيترتنيابهبحث را 

 ر حرمت تكليفي يا وضعي وجود دارد؟ب ياادلهچه  ييآزمابخت بليتاست در  چگونه

 نظر مرحوم آقاي تبريزيدليل اول: 
باطل  يطوركلبهاين معامله كه عليه آمده بود  اهللارحمهاولين دليل مطلبي بود كه در فرمايشات مرحوم آقاي تبريزي 

 .مجهول استمبيع در اينجا است و  يرغراست به خاطر اينكه بيع 

 شوديم معامله بر آن واقع آنچهدر حقيقت مبيع واقعي و  خرديمرا  هاتيبلاين  علت آن اين است كه كسي كه

او  عايدطي قرعه ثمن است كه معلوم است اما مثمن واقعي در حقيقت مالي است كه احتماًال به او برسد و  طرفكي

بيع غرري كامالً معلوم باشد اما چون مشخص نيست به دست او برسد يا نرسد آن مال بشود ولو اينكه مبلغ و يا جنس 

 د كه در فرمايشات مرحوم شيخ عن استاد تبريزي آمده است.و معامله باطل است. اين دليل اولي بو شوديم

 مرحوم آقاي تبريزي مناقشه در فرمايش
اين دليل را مورد مناقشه  شوديمدر بررسي اين فرمايش براي اينكه ببينيم تام است يا نيست گفتيم از چند نظر 

 .قرارداد
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 مبيع چيست؟
كه  پولي است ثمن چيست؟اين استدالل كرد اين است كه ببينيم مبيع در اينجا متوجه  شوديماولين اشكالي كه 

 ما مثمن در اينجا سه احتمال داشت؛ا ؛ميپردازيم بليتخريد  عنوانبه

 ؛خود كاغذ باشد ،اينكه مثمن -

روي آن  بردوباختو  كنديماست كه آن رقم در قرعه شركت  شدهثبت كاغذباشد كه روي  يرقم و اعتبار كهاين -

 ؛ديآيمرقم 

 بيرون بيايد.مالي باشد كه احتماالً در قرعه  اينكه احتمال سوم -

 با باب مبيع و مثمن موردبحثشباهت 
مبيع و مثمن يكي از اين سه حالت متصور است. اگر مبيع حالت سوم باشد يعني مالي باشد كه احتماالً در در باب 

در اين قرعه او برنده بشود يا نه؟ اگر آن رقم مجهولي است معلوم نيست كه قرعه خارج بشود اشكال دارد چون امر 

 .ارزشي ندارد نديفرمايمباشد ارزشي ندارد و اگر كاغذ و اوراق باشد ايشان 

 نظر مختار
احتمال اقوي اين است كه مبيع همان رقم است بين اين سه احتمال كه عرض ما اين است كه بين اين سه احتمال، 

اقوي اين است كه آن رقم مورد معامله  .اين سه احتمال وجود دارد ،ل بعدي باشد يا رقم باشد يا ورق باشدمثمن ما

از اشكاالت فني  نظرقطعبا  ديآيمبه نظر  ،هاورقبيايد و نه اين بيرون در قرعه بعد قرار بگيرد نه مالي كه احتماالً 

 توانديمو اين امور احتمالي آينده داراي ارزش است قاليي ع ازنظرديگري كه ممكن است در مسئله باشد اين رقم 

 يارزشكم زيچكياحتمال دارد كه  خرديمگاهي كسي چيزي را تأثير بگذارد.  يزيچكاهش يا افزايش قيمت روي 

 زيچكي ارزشرو همين احتمال  ،يا چيزي در آن پيدا بشود ،هست ولي چون احتمال دارد بيفتد كنار خيابان

كه وارد قرعه بشود و احتمال دارد كه در قرعه  شوديماجازه داده  آن رقمبه  كهنيهم ديآيم. به نظر شوديم اديوزكم

به مسابقه راه پيدا كند. همين حق ورود  توانديمبا اين  نديبيمعرف  كهنيهم .عقاليي ارزش دارد ازنظربرنده بشود 
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عقاليي و عرفي است كه ارزش و اعتبار از حق ورود در مسابقه و  كنديمدر اين مسابقه براي اين اعتبار درست 

اگر اشكاالت فني ديگر نباشد اين تا حد زيادي قابل دفاع است كه اين رقم مورد معامله است و  ديآيمدارد. به نظر 

به دست او برسد احتماالً البته امري كه  .عقاليي اعتبار دارد ازنظررقم كه مورد معامله باشد ديگر مجهول نيست بلكه 

امر  كي ديآيمولي حق ورود در محدوده اين مسابقه به نظر  ،ممكن است نرسد ،مجهول است ممكن است برسد

بنابراين اولين اشكال ما در اين فرمايش اين . اين اوالً؛ دهديماست و اعتبار و ارزشي به اين  قبولقابلعقاليي و 

عقاليي اعتبار و ارزشي دارد. اين پاسخ  ازنظرآن رقم است و مانعي ندارد و  رديگيماست كه آنچه مورد معامله قرار 

 .اين عموميت ندارد بود. اول به اين اشكال

باشد كه  ييهاورقممكن است كه يك نوع  ياكم است  بخرد ولو قيمت آن گاهي ممكن است خود آن ورق را كسي

كاغذي باشد كه ارزشي  ياولي ممكن است ورقي  .شودينم هانيامثل تمبر و  ،در آن ماليتي باشد ولو ماليت محدود

 .قابل اين است كه حفظ بشود اين هم گاهي است هميشگي نيست و ؛هم دارد

ارزشي دارد و به خاطر حق مسابقه عقاليي بعيد نيست كه بگوييم  ازنظربنابراين معامله روي آن رقم است رقم هم 

كن است بگوييم آن ورق هم در مواردي ارزشي داشته باشد كه معامله احيانًا مم .مجهول هم نيست و درست است

به خاطر و  در مسابقه برود توانديمبه اين است كه  . ارزش آناين خيلي اصراري نداريمما روي البته بيايد روي آن 

بخرد احتمال اين است كه اينجا طرح مهمي اجرا  زميني را خواهديماينكه مثالً . كنديمآن احتمال ارزش فعلي پيدا 

بشود اصالً هم معلوم نيست اين طرح اجرا بشود يا نشود كامالً مجهول و مردد است ولي به خاطر همين احتمال كه 

را باال  يا ارزش آن دهديمبه چيزي ارزش  گاهي يك احتمال است باالآمدهو نامعيني است ارزش اين امر مجهول 

 دوفروشيخرداشته باشد و ديگري  ارزشگاهي هم ممكن است خود كاغذ اين چيز متعارفي است.  برديميا پايين 

 باشد. ورطنياچون ممكن است گاهي  ميدهينمبشود كه عنوان جدا هم 

 به صورت صلح يا هبه معامله
 خريد اين رقم هست يكي اين بود كه وسه طريق وجود دارد يكي بيع اينجا گفتيم  ،فقط بيع نيستراه در اينجا  اينكه

. جواب دوم اين است كه ميدهيماگر بيع باشد كه جواب اول  ي هم اين بود كه به نحو هبه باشد.يكمصالحه كند، 
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آن رقم را با مبلغ هزار تومان يا ده يا  بليتآن  دهديمرا  مبلغبشود يعني  دادوستدممكن است بگوييم به نحو صلح 

مصالحه باشد ايجاب قبول دارد منتهي سختگيري كه در شرايط بيع هست در اين . كننديمه مصالحهزار تومان 

امر در باب صلح  »تفر في البيعفي الصلح ما ال يغ تفريغ«نيست. در بيع بايد مورد معامله معلوم باشد ولي در صلح 

حقي  ديگويم. مصالحه كند نيستليه خيلي اسهل است و ممكن است چيزي كه اصًال معلوم صالح عَآن مال مُ  ازنظر

 ،و اين مصالحه كه باشد ديگر بر امر محتمل و غير معين كه احتماالً بر عهده من داري اين را مصالح كردم به كذا

است كه طريق  ترآسانصلح جايز است. پس چون اينجا راهي غير از بيع وجود دارد كه صلح باشد مسئله خيلي 

. اين باشد هانياسختگيري نيست چه هبه مشروطه باشد معوضه باشد يا غير از آن شكل به هم در هبه  .دوم است

 .هم جواب دوم

 نتيجه بررسي مناقشات
 ،از حيث بيع اشكال دارد و جواب اول را نپذيريم ييآزمابخت بليتبر  دادوستد كه يبنابراين فرض بگيريم از حيث

صلح شد هر سه هم مشكل كمتر است.  جهتنيازا و ؛شوديم ا هبهبه نحو صلح ي جواب دوم اين است كه اين معامله

بر  توانديمچون صلح بر مجهول مانعي ندارد هم  كندصلح امر مجهول آينده  يرو شوديمجايز است هم  قسم آن

كه صلح بدون  مييگويم بازهممصالحه كند و هم بر خود اين كاغذ. اگر بگوييم اين رقم يا كاغذ اعتبار ندارد آن رقم 

عرض كرديم؛ نظري كه ما  بر بنابنابراين اگر بيع باشد  ؛جايز است طورنيهمعوض هم جايز است. اگر هبه باشد باز 

درست  هاآناز  كدامچيهيك نظر هم  بر بنادرست نباشد.  شايد دو قسم آن حالت معامله بر رقم آن درست است

همراه  در جواب دومولي  ،بيع بر يكي از اين سه قسم درست است چون ارزش دارد ميگفتيمدر جواب اول  .نيست

از صور ثالثه درست نيست چون مجهول است و ارزشي ندارد. در جواب دوم  كيچيهبيع بر  مييگويم ميشويمشما 

قائل  نسبت به همه سه فرض درست است چه صلح وقتآن درست نيست اما صلح درست است. كه بيع مييگويم

يا  ندارد.مانعي  در صلح مجهول بودن آن .مثل مال بعدي كه مجهول است ،بشويم كه ارزش دارد و مجهول است

فوقش اين است  بازهم ا بگوييم و بگوييم كه ارزش ندارد،اينكه قسم اول و دوم را بگوييم يعني خود ورق يا رقم ر

سفهي و  است. آمدهدر باب صلح جايز است اين  صلح بدون عوض هم و ؛كه صلح بر چيزي است كه ارزش ندارد
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لذا  و ؛هر چه بود قبول دارم ديگويمصلح اين است كه با ترديد و شناخت و اقدام خودش معناي بيع است  در هانيا

ولي اگر حالتي باشد كه عقال بگويند چند ميليارد با  ،صلح جايز نيست ،در صلح بحث سفهي مطرح نيست السفيه

عقاليي است اقدام  . امردارد و اين مانعي ندارد ياهبهيك قوطي كبريت مصالحه كرده است بنايش بر اين بود حالت 

 .به اين بحث داد شوديمكه  است جواب دومي همكرده به اينكه حق خود را بگذارد صلح براي اين است. اين 

 بنديجمع 
به خاطر اينكه بيع  خريد توانينمرا  ييآزمابخت بليتفرمودند  كهنيا پس ؛اين دو جوابي است كه در مسئله هست

 :دو جواب داده شد كه رري است اين دليل اول بودمجهول است و غ

 رقم است و رقم ارزش عقاليي دارد؛ بيع مجهول نيست چون مبيع آن -1

بگيريم  را بيع راه صلح و هبه اينجا باز است و در صلح و هبه هر يك از سه فرض از ريغنپذيريم  هم اين امر را -2

چه بگوييم مبيع مبلغي است  ،چه بگوييم مبيع آن رقم است ،چه بگوييم مبيع خود اين ورق است ؛درست است

مثل  هر سه .نيست ،رقم باشد يا ورق باشد يا مبلغ باشد موهوب، مصالح عليه يا .شودمي عايدكه احتماًال به او 

چون ارزش نداشته باشد  ا ندارد،دارد ي را صلح بر آن جايز است و فرقي نيست كه بگوييم آن ارزش هم است و

. بگوييم قيمت دارد ولي مجهول شودميمع العوض داشته باشد ارزش هبه بالعوض است  ياصلح بالعوض 

 .شودميه به آن داده است باز مجهوليت آن در صلح مانعي ندارد. اين دو جوابي ك

 نه حكم تكليفي وضعي بر حكمدليل  داللت
برد چيز جديدي نيست و آن اين است كه  وجواب سومي كه اينجا وجود دارد كه خود ايشان هم متوجه اين است 

 اين است كه كنديمحداكثر چيزي كه اين دليل بر آن داللت  ،اين دليل حداكثر در حد حكم وضعي است نه حكم تكليفي

طرفين ضمان دارند و نبايد در آن چيز تصرف بكنند.  ،شودينممنتقل  هامالمعامله كه باطل شد  ؛اين معامله باطل است

كسي و براي شود مترتب مي كنديمرا جمع  هاپولكه  ياموسسهپول براي حرمت تصرف در اين معامله باطل است و 

اما  ؛چون بر اين معامله نشده است و طبق يك معامله صحيح منتقل نشده است ديآيمبيرون احيانًا  ياقرعهمال و  كه
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عمليات اعالم و دليل اين از  ،بخرد كردنداعالم  نكهيبعدازاداشته باشد يعني اينكه  را حرمت تكليفي نفس اين عمل

اين چون امر مجهولي است معامله بر  ديگويم چون دليل شودينماستفاده  هانيا ي وحرمت تكليف ،خريد و قرعه زدن

اين معامله باطل است و اما اينكه اين عمليات  ديگويمبگذاريم حداكثر كنار اگر همه اشكاالت را  .آن جايز نيست

حرمت تكليف تصرف در اموال حرمت متوقف و مترتب بر بطالن  .ديآينمدليل بيرون از حرمت تكليفي داشته باشد 

كه آن از اين دليل  هانياو  دوفروشيخريعني حرمت خود عمل بيع و  مييگويمكه اينجا  است اما حرمت تكليفي

 .اين دليل تام نيست ديآيمآورد كه به نظر  شودميكه در ذيل دليل اول  يانكته. اين سه شودينماستخراج 

اين حكم  شودميحرام اگر گفتيم باطل است تصرفات  شودميجايز تصرفات تكليفاً  معامله صحيح است،اگر گفتيم 

 يامعاملهاما حرمت تكليفي عمل قبل از اينكه  ؛حكم وضعي هست تبعبه نجاياتكليفي مترتب بر معامله است كه 

به  شودمي. اين دليل اول و سه جوابي كه شودينمخود اين عمل معامله و ورود در اين معامله از دليل استفاده  ،بشود

در نكته اول را  شودمي ديآيمتبريزي هم هست اما به نظر  آقاي ن داد. البته نكته سوم در فرمايشات خود مرحومآ

 برابر استدالل اول اقامه كرد و طرح كرد.

 عنوان قمار: دومدليل 
را در ذيل  بحث مانع و اشكال دارد عنوان قمار است. ما اين ييآزمابخت يهاتيبل دوفروشيخردليل دوم بر اينكه 

 بليتو دادوستد  دوفروشيخر. ممكن است كسي در دليل دوم بگويد عنوان قمار بر ميكنيمبحث قمار بررسي 

بين  بردوباختاين است كه اين  ،است كه مفروض يبردوباختدقيقاً اين هم رهان است يعني  ،صادق است ييآزمابخت

و ادله حرمت قمار از آيات و روايات  شودميعنوان قمار باشد مشمول  بردوباختاست و چيزي كه در آن  هاآنخود 

و  ييآزمابخت بليت. روايات متعددي داشتيم. اين دليل دوم كه شمول عنوان و مفهوم قمار نسبت به رديگيماين را 

 نديفرمايمايشان است  قرارگرفتهمورد مناقشه از ناحيه كساني مثل مرحوم آقاي تبريزي باشد،  بليتاين  دوفروشيخر

براي اينكه در مفهوم قمار  ،اين قمار نيست نديفرمايم اما در ذيل آن» هذا اشبه شيء بالقمار«فرمودند  در ابتداگرچه  ؛نه

بين خود  بردوباختبود كه  اين در آن باشد يكي هم بردوباخت سه قيد وجود داشت؛ يكي اين بود كه رهان باشد و

اين  .قمار نيست دندهيماز بيرون  كه يازهيجا گفتيم ،بشوند ردوبدل كنندگانكتشرقين و باشد اموال خود متساب هاآن
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بين  و كننديمجمع  هاآنرا خود فرض اين است كه مصداق اصلي بحث ما اين است كه اين پول  ،اينجا هم هستتا دو 

لعب بود. قيد سوم كه جنس تعريف  ،اما قيد سومي كه جنس تعريف بود د؛يآيدرمو به نام يكي  زننديمخودشان قرعه 

اللعب مع « ميگفتيم ميكردينمقمار اخذ ما آالت را در مفهوم ». اللعب مع الرهان«بود لعب بود و لذا قمار اين است كه 

اين قيد  ،كنديمكه از بيرون كسي تعيين  يبردوباختقين است نه بين مستاب بردوباختاين رهان هم  ميگفتيمبعد  »الرهان

 ،بازي .. اين سه قيدي كه در مفهوم قمار بودديآيماز مفهوم بيرون  اًارتكاز ميگفتيمهم تصريح نشده بود ولي 

باشد قيد دو و سه كه اينجا  هم نيبيا  بردوباخت، قين باشد اين سه مفهوم بازيفراد متساببين خود اين ا ،بردوباخت

متعارفي است كه  يهايبازغير از مثل شطرنج و  ،نيست و لعب بازي و خرديم ي رابليت ديگويمروشن است اما ايشان 

هذا «است كه  قرارگرفته. اين دليل دوم كه صدق قمار باشد با اين عنوان و شكل مورد مناقشه شودميدر باب قمار گفته 

. اين اشكالي است كه مرحوم آقاي تبريزي به اين دليل رديگيمبلكه يك معامله جدي است كه انجام  »لعب بهليس 

چيز  و دانديممعامله است ولي عرف اين را بازي كه اين اشكال وارد نيست درست است ممكن است بگوييم دارند. 

زده بشود و  ياقرعهبراي ورود در يك بازي است براي اينكه و  ييآزمابختاصل اين قصه بر اساس ، داندينمجدي 

بازي است يعني در عالم  كي نياعقاليي  ازنظربعيد نيست بگوييم  است كه احتمال موهوم عقاليي ان را بيازمايندبختش

و  ييآزماشانس و يك احتمال منافع و فوايدي داردمثًال شطرنج يا چيزهايي كه  ،خارج جديت اين بيشتر از قمار نيست

كه در  نيست شودميدر شطرنج  يادهيچيپاينكه وارد يك بازي فكري خيلي  ازباالتر جدي بودن  ازنظراست و  هانيا

فوايدي است يك نوع ورزش فكري و از  منافع و هاآناست يا در چيزهاي ديگري كه در  شدهدادهقرار  بردوباختآن 

يعني قطعاً در ارتكاز  ؛كندينم هاآناين لعب است و اگر هم لعب نباشد واقعاً فرقي با  ديآيمبه نظر اين قبيل است. 

شايد دارند كه  ياجملهكينيست. به اين شكل در كالم انوار الفقاهه نيامده است ولي  هاآن و نيابين  فرقي عرفي

 ديآيمولي به نظر  ،نديگوينممقصودشان اين باشد كه كلمه قمار ممكن است اينجا صدق نكند چون عقال مثالً عرفاً لعب 

 و روي احتمال موهومي بيايد بردوباختاين  كندينمهيچ فرقي و كه لعب هست و اگر نباشد مالك آن در اينجا هست 

 .قبول نيست به نظر مالذا اين اشكال بر دليل دوم  و ؛زده بشود ياقرعه
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 در دليل دوم نتيجه بحث
يا اينكه اگر هم در اين ترديدي  ،عب صادق استلعرفاً يا قمار در اينجا صادق است به خاطر اينكه  كه نتيجه اين است

 ياقرعهاست  ييآزماشانس و در اينجا وجود ندارد. يك احتمال يارزشمند باچيز  و بكنيم تنقيح مناط آن روشن است

مال درستي  يوقتكيبيشتر تفنن و تفرجي است. اين اندازه كه اين مسئله  ديايدربكه اسم يكي صد هزار نفر  بين در

يك احتمال يك  بر بناصرف اينكه  ،آورديممالي را به دست  برديماست وقتي  ورطنيادر همه قمارها  ديآيمدستش 

واال اگر اين  بردينماين مسئله را از موهون بودن و عدم غرض عقاليي و لعب بيرون  ديآيممال واقعي به چنگ او 

كافي باشد براي اينكه لعب نباشد مصاديق قمار هم لعب نيست. براي اينكه آنجا هم بر اساس يك احتمال ممكن است 

 كه ديايب به ذهن كسي كه بگوييم لعب نيست. چون ممكن است شودينمبيايد اين موجب دست او يك ميليارد پول 

در قمار هم هست اگر كسي بگويد  ،آن ديگر بازي نيست جدي است مييگويم ديآيمو چيزي به دست  زننديم ياقرعه

 ،كه اشكال داشته باشد استاينجا بر اساس قرعه است باز اينجا اولي  رسديمآنجا بر اساس اقدامي است كه به نتيجه 

يك شانس اين رقم بيرون بيايد يا  اساس بر ،دهدينماينجا كه كار هم انجام  اما دهديمكاري انجام  ،چون آنجا باز

بر اساس  .اين حكم در اينجا هست ياولقيطربهنباشد مالكاً مثل قمار است بلكه قمار  هم مفهوماًاگر  مييگويملذا  .نيايد

هيچ منفعتي اينجا نبرده است كه بگوييم فكرش  و واال كاري نكرده ،بند نيست ييجابهكه پايش  ياقرعه و يك شانس

اما لصدق مفهوم القمار علي المسئله اول تنقيح المناط بل «كه اين دليل دوم تام است  ديآيمبه نظر . هانياو ه قوي شد

و  شودميجمع  هانياالبته اين دليل دوم آنجايي است كه اين پول از خود يكي از اين سه حالت اينجا هست. » لالولويه

مفهوم و  روديمدر بحث قبلي  از بيرون بدهد را كسي ما اگر اين پولا شودميقرعه زده  يا بردوباختدر بين خودشان 

جمع  هانيافقط اين نكته است كه دليل دوم مربوط به آنجايي است كه اين پول از خود  .قمار بر آن صادق نيست

از ميان  كهنيهماما  ؛يا كامالً از خودشان است يا مشترك است بخشي از بيرون است بخشي از خودشان است ،شودمي

كه مفهوم  شودميهمين موجب  دهندينمبه يكي و  دهنديمو بعد بر اساس قرعه به يكي  شودميخودشان پول جمع 

 شودميبين خودشان يك مقدار پول آمده و تقسيم از چون  .مفهوماً يا مالكاً يا به نحو فحوا در اينجا صدق بكند قمار

چون در قمار اين قيد  روديمو در بحث قبلي  كندينماين دليل آن را اشكال  از بيرون است اگر .كنديماشكال پيدا 
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 كنديمصرف  در كار خيري و كنديمجمع  هاآنپولي از  فروشديمرا  بليت، دهديمآنجا كه پول را ديگري  .مأخوذ بود

 .ديآينماشكال بيرون آن است از اين دليل  از منابع خود او دهديم هانياكه به  چيزياما 

ر قمار اينكه بگويد د .اجبار كند قطعاً اشكال داردكسي  وفرض اين است كه همه راضي هستند اگر رضايت نباشد 

 .اشكال داردو  رديگيمرا  هاآنقمار  اندشدهباالخره بر اساس يك عقدي ملتزم به اين  ميكنيميا صلح  ميكنيممعامله 

 برديمبر اساس قرعه كسي  شودميجمع بين خودشان و پولي  خرديمرا  بليتاست يعني  ييآزمابخت بليتدر بحث 

در ده ميليارد را  كنديمدر مدرسه خيريه خرج  كنديمپول جمع كه اشكال دارد ولي مصداق واضح آن اين است  اين

جايزه بدهد اين دليل آن را منع  هانيابه گذاشته براي اينكه از جاي ديگر ده ميليون  همآن برديممدرسه خيريه 

عنوان قمار يا  ديآيمجمع بشود و بر اساس قرعه به چند نفر ده ميليون بدهند به نظر  هانياولي اينكه پول  .كندينم

دخيل  كنديماو در كجا خرج . قرار گذاشتند پول جمع كنند و به يكي بدهند كندينمدر اين صادق است فرقي  آن مالك

با  كنديمبازي لعب مع الرهان است. در قمار هم ممكن است بگويد با اين مالك  .اشكال دارداين  يستدر اين بحث ن

 برديمدر بازي شطرنج  در قمار قطعي و يقيني هم ممكن است بگوييم اين آقايي كه دهديمكار خيري انجام  پول آن

يعني  كننديمگاهي قماربازان بزرگ دنيا اين كار را ، سازميميا مسجد  فرستادم بم زدگانزلزلهبراي پولم را من  ديگويم

 كنديميعني پول جمع  كنديم بردوباختاين  مييگويم يوقتكي د.فرستيم به مكهده نفر را  آورديمپولي كه به دست 

اين  ميدهيم قدرنيا هركدامبه  ميزنيمبه او يا به سه نفر قرعه  ميدهيمبه هر كس رسيد كل اين را  ميزنيمبعد هم قرعه 

دو نفر  نديگويمبعد همه با رضايت  ميكنيماحراز  ميگذاريم وسطهمه  ميكنيماست پولي جمع  وقتكي .اشكال دارد

 ميدهيمصلح كند بگويد ما همه پول  .ملك كسي بشود ياقرعهدر اين باشد كه  يبردوباختاينكه حالت نه  .برود كربال

ملك او بشود اين قمار و  ميدهيمبا قرعه انجام كسي كه بخواهد برود كربال، اگر  اين مانعي ندارد تعيين ،شما برو كربال

كسي  كننديمپولي جمع  اگر .اين قمار است شودميسه نفر  يايا ملك دو ملك كسي  ميزنيميعني بگوييم قرعه  ؛است

بشود و بر اساس يك احتمال بخواهد به دست بيايد  ياقرعهخانه بخرد عيبي ندارد ولي اينكه وارد  يابرود كربال مانعي 

 بازهم ،تفاوتي بكندآن فروض اين شكلي است ممكن است  ييآزمابخت بليتدر  بحث مااشكال دارد.  ديآيمبه نظر 

 پولي نفربه چند قرعه  برحسب زننديم ياهقرعبعد  شودميجمع  بليتيعني پول از خريداران  ميكنيم روي آن تأملي

 .صدق هم نكند مناطش هست كنديمدر آن صادق است و لعب هم صدق  قمار مفهوم يا مناط ديآيمبه نظر  دهنديم
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رهان در كار است يعني اين ارزش به خاطر آن احتمال است آن اينجا اين حالت رهاني پيدا كند  شودميآن امر موجب 

حالت گروكشي داشته  كينياكه  شودميوجود آن احتمال موجب  ،كه آن صدق رهان بكند شودمياحتمال موجب 

اين دو  .ديكنتأمل كنديمدر فروضي كه كمي تفاوت پيدا  بازهمبه نحوي درست است  ديآيمدليل دوم به نظر  باشد.

هم  و دوم تام باشد طبعاً هم حرمت تكليفيدليل اگر  .دليل اول تام نيست دليل دوم تام است ديآيمدليل كه به نظر 

 باطل است.اقدام به اين عمل اشكال دارد و وضعاً  و يعني اصل اين عمل كنديمرا افاده حرمت وضعي 

 الطاهرين. واله محمديعل اهللايصلو  


