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 الرحمن الرحیم اهللابسم

 نکته در مقام ششم
 ته و فرع دیگري در ذیل این مبحثیک نکبه  ،طرح شد که مالحظه کردید یدر ذیل مقام ششم نکاتی و فروع

آنجا این با بحث سابق ربط دارد و  ،کند براي اینکه در مسابقاتی شرکت کندمی مالی را پرداخت کسی پردازیم اینکهمی

 به اینجا دادیم. ايهم احاله

د دهمی پولی را ؛دارد و کارهاي جدي است و االن هم متعارف است يدیفوا مسابقاتی شرکت کند کهدر ممکن است 

یعنی برگزاري مسابقات  ،یا حل فالن مسئله و مسائلی از این قبیل شرکت کند یخوانکتاببراي اینکه بتواند در مسابقه 

 شود.می برگزار دیخرشیپقبل بود اینجا با یک نوع پول دادن و  يهابحثکه در 

با یک مبلغی  ،هر کس مایل استاي بدهیم جایزهخواهیم براي خواندن فالن کتاب یا حل فالن مسئله می گویندمی

در  بلکه ،برگزار بشودشرکت کنند نه اینکه قرعه  ايهگیرند براي اینکه بتوانند در مسابقمی مبلغی از همه مشارکت بکند.

جمع شده  هاآن دهند از پولی است که ازمیبه برندگان  که ايهکار جدي است و ارزش دارد. منتها جایز که ايهمسابق

قرعه نیست بلکه کسانی که رتبه بهتري آوردند به  برحسبدهند که می سوم چیزي به او و دوم ،برحسب رتبه اول ،است

 .شودمی داده ايجایزه هاآن

 تفاوت نکته با نکات قبل
 را ايجایزه همآنخرد براي اینکه بتواند در آن شرکت بکند و به دنبال می جایگاه را یارقم و  این سهم او حقیقت در

 :هاي قبلی در دو نکته استمتفاوت با بحث قبل است. تفاوت این با بحث ياین مقدار و بردمی

منفعت  و است مشروعه وشرکت در یک کار داراي منفعت عقالئیه ، این حق شرکتی که خریده است کهنیا -1

و شود می ارزیابی ،زندمی تست خواند،می کتاب ،دارد يشود که آثارمی یعنی وارد کاري ؛عقالئیه دارد

 چیزهایی از این قبیل.

یا توانایی و مهارتی  بر اساس بلکه س نیستبردن در اینجا بر اساس قرعه یا شان که این است فرق دوم -2

در اشکال ندارد براي اینکه حد منشأ اشکال  . این امرآیدمی دهد به نظرمی نشان که از خود است دانشی

است  ارزشیبامر  یا این بود که معامله باطل است به خاطر اینکه مبیع هااین و ییآزمابختهاي بحث بلیت
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مشکل نداریم که اولین استداللی بود که مرحوم  اولیطریقبهاینجا  .این را ما قبول نداشتیم .یا مجهول است

 اینجا جاري نیست. ،فرمودند پس اینمی آقاي تبریزي

 احتمال قمار بودن
. در بحث چون لعب نیست ،کردندمی این بود که قمار در اینجا صادق است که مرحوم تبریزي اشکال استدالل دیگر

خواهند می قرعه برحسبلعب آنجایی بود که  .لعب نیست براي اینکه عقالً مییگوینمولی اینجا  گفتیم لعب استمی قبلی

سرگرمی بود ولی اینجا چیزي فراتر از آن هست و الاقل ما  و این بازي .پولی جمع کنند و قرعه بزنند و یکی بیشتر ببرد

 را نگیرد. است ادله قمار اینهمین کافی  ،شک داریم

 استدالالت محتمل
 یک نوع سرگرمی بوده است و نتیجه بر اساس قرعه معلوماینجا جاري نیست چون ازالم  الم بود کهاز دلیل سوم

 .شدندو اشخاص بر اساس قرعه برنده یا بازنده می شدمی

 :آید استدالالت اصلی که در آنجا بود کهمی به نظر

 ؛عدم ارزش آنبطالن بیع لجهالته یا به خاطر  -1

 ؛صدق قمار -2

 ازالم.صدق  -3

 پاسخ استدالالت
از این نظر این نوع مشارکت در مسابقات که حق شرکت را بخرد پولی بدهد و بعد وارد یک  و تام نیست کدامچیه قطعاً

آید می به او داده بشود به نظر يازهیجاشود بر اساس رتبه علمی یا مهارتی میمشخص که مسابقه جدي بشود و نتایج 

رجوع به  وقتآن ،اجمال دارد و تردید داریم اینجا را بگیرد هااین مفهوم قمار و ازالم و نباید مانعی داشته باشد الاقل

 جایز است. هااینگوید می کنیم کهمی مطلقاتی

 ؟سؤال:

یم کمی با این تفاوت جدي است یعنی اگر آنجا چیزي گفت وواقعی  ویک کار علمی بلکه این دیگر لعب نیست  جواب:

انداختیم می از موضوعیتدر خود مفهوم یکی لعب را  آنجا .باشد نداشته موضوعیتی دادیم که لعبمی آنجا احتمال .دارد

 .آیدمی به ذهنم طوراین کنیم االنمی مجدديبحث رهان باشد اگر  که گفتیممیسبق و رمایه را  و یکی هم ادله باب
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 سؤال:؟

مقید به لعب هم نیست  بردوباخت وقتآن گفته باشیماگر آن حرف را  ،دارد یبردوباختقرعه اگر بیاید حالت جواب: 

 ،جایی که واقعاً دانشی دارد .بیش از این نگیرد اطالق آنشاید  ،باشد یوکتابحسابیب بردوباختیک  بردوباختولی 

بر  شاید ،بود بردوباختگوید میکه قمار دلیل خاص داریم ولی رهان  در در قمار هم این هست ولی که درست است

 کنیم.می دقتی بازهمجواب داد  شودیم طوراین احتماالً ،نه بر اساس یک واقعیاتیاساس یک شانس و اتفاقات باشد 

د کسی بخواهد با گویمیاین مخصص آن است  و اشکال دارد.است  یبردوباختبه میان بیاید حالت قرعه  پاي ییهرجا

تمسک  به آن شودینم با قرعه نسبت مخصص است هااین وازالم  نسبت این ادله ،برود اشکال دارد اینجاهابه قرعه 

 .کرد

 اشکال دارد. ،خواهد چیزي را ببردمی بر اساس یک اتفاق و شانس کهنیهمگفتیم 

 سؤال:؟

همین کافی است که بگوییم  ،است روح و اساسش آن است بردوباختبه خرد می که ايهرتب ارزش آن رقم یاجواب: 

 .شد یبردوباخت کاریک وارد 

بپذیریم که قبالً پذیرفتیم در این نوع موارد که به  اگر ما اطالقات را در رهان اشکال ندارد و آیدمی بنابراین به نظر 

منصرف  حتی اگر اطالقی هم داشته باشیم احتماالً از این موارد ،شاید صدق نکند ،و یک واقعیتی باشد برنگرددشانس 

آید اشکال شما می به نظریکی است.  م آنحک ،چیزي که مالیت دارد طرف ثمن یا مثمن قرار بگیرد کندینم فرق باشد.

 بود باز عرض ايهقبلی نکت يهابحث مالحظه باکنم اگر می دقتی حالنیدرع ،گفتم قابل جواب است که يانکتهبا این 

 کنم.می

 فروض دیگر بحث
فاصله شد از مباحث اصلی خودمان  سؤالچون -کنیم. میهم اشاره  هاآندر ادامه فروض دیگري هست که به 

دهد براي اینکه در آزمونی مشارکت کند چیزي هم به او می است که کسی پولی را ییجاها همیک فرض  -گیریممی

یا مالی به او را به او بدهند  يازهیجایا شرکت در یک چیزي که بنا نیست  خردمی حق شرکت در آزمون را ،گرددبرنمی

است  ییهاآزمونشود یا می برگزار ییهاآزمون .وجه اشکالی در این نیست و اشکالی ندارد القاعدهیعل هااین برگردد
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خواهد وضعیت میکه براي سنجش و ارزشیابی طرف است که  ییهاآزمونراه بیابند یا  ییهادورهکه براي اینکه به 

افراد  اینکه یا برايکند آزمون برگزار میبراي استخدام  یا شرکتی ،راه پیدا کند ايهعلمی خودش را بسنجد یا به دور

خرد می او حق شرکت در آزمون را .نیست هااین ،جایزه به او بدهد عنوانبهچیزي  با قرعه که بعد سنجش علمی بشوند

 یابیراهگوید من حق می ،ست که کسی را راه بدهند یا ندهندهاآن کنند و حقمی ییهاخرج هاآنارزش هم دارد چون 

خرد و می دهد و آن حق رامی عقالیی ارزش دارد. کسی پولی ازنظراین  ،فروشممیرا به این مبلغ  شما به این آزمون

اشکال ندارد براي  این هم آیدمی به نظر ،کندراه پیدا می یا به آن دورهسنجد خود را میوضع علمی شود، می دانوارد می

او  بر اساس رتبه ممکن است شودمی وارد این میدان کهآنکسی بیاید که  به ذهن ممکن است .اینکه یک خریدي است

 این را لعب عقالاست که این  جواب .شودمی پس چیزي مترتب بر این ،دهند کنند یا به این دوره راهرا استخدام 

رهان هم اگر مطلقی قائل بشویم باز از این چیزها منصرف است. چیزهایی که کار جدي اساسی است و این  ،داندینم

 صواقعیات است که مشخ برحسبست براي اینکه برحسب شانس و اتفاق نیست ا امور خارج از منصرف آن چیزها

 آید اشکالی ندارد.می شود. این هم به نظرمی

 الحسنهنکته: قرض
دهند این می جایزهکسانی که حساب باز کردند،  به گذارد بعدمی پولدر بانک آنجا که  است هاالحسنهقرضدیگر نکته 

کند می گذارد و شرطمی آنجایی که پول ،به بحث ما کار ندارد ولی جنبه ربوي دارد یک صورت ؛داردهم دو صورت 

 ادهیز قرض مع اشتراطجایزه به او بدهند اگر مشروط به این باشد این قرض ربوي است  ،دنبده که در مسابقه شرکت

جایزه  تا گذارممی ات این است که من پول راتوب یا ملفوظ یا قرار به نحو معاطمک و قرار گذاردمی پولاست در بانک 

در آن حساب مشروط به این باشد اشکال  گذاشتن اگر قرض و پول دهندمی جایزه بیشتري باشد بیشتر چههر بگیریم،

معامله غیر قرضی  و پول را گذاشته . اینجااز باب مضاربه و مشارکت است مانعی ندارد ،اگر به نحو قرض نیستدارد. 

 .این مانعی ندارد ،به او بدهد ايهاست و شرط کرده که جایز

 ي سپردههاحساب موردحاالت متصور در 
 :شود سه حالت داردمی که گذاشته ايهسپرد يهاحساببنابراین 
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جایزه قطعی یا احتمالی این یک  ،شرط جایزه است باگذارد قرض می است پولی که به این حساب یوقتکی -1

 ؛ربوي استکه  صورت است

روالی که  باولی بانک  داندینم را طلبکار این بانک خود ،ط نیست او توقعی نداردقرض است ولی شر وقتکی -2

این  ،ولی اگر این مسابقه را نگذارد یا جایزه را ندهد او طلبکار نیست ،دهدمی ايهجایز و گذاردمی ايهدارد مسابق

ی به کسمستحب است انسان  .ممکن است داعی او این باشد ولی داعی بودن مضر به این امر نیست .مانعی ندارد

 ولیخواهد قرض را برگرداند چیزي اضافه به او بدهد می مستحب است کسی که که قرض بدهد و جالب این است

او است که شرطی نیست و بدهکاري و طلبکاري در آن زیاده نیست ولی مستحب است  ییجا دراین استحباب 

به  ايهاضافه به این بنده خدایی که قرض داده بدهد. این دلیل دارد اگر شما قرض گرفتید مستحب است هب چیز

 دهدمی رضقگذارد می اگر حساب سپرده که .شودمیربا روایات معتبر است اما اگر شرط بکنید  ؛بدهید طرفآن

قرض ربوي  و همین اشتراط زیاده استجایزه د به او بدهو احتمالی  ايهبا اشتراط اینکه به نحو منجز یا قرع

ولی  دهد،می ايهجایزاین بانک  که این حساب سپرده مانعی ندارد ولو داعی او این است ،اگر شرط نکند .شودمی

این صورت دوم که بال اشتراط  .داعی غیر از قرض معاملی و احساس طلبکاري و بدهکاري است این مانعی ندارد

 ؛مانع ندارد

گذارند همیشه می در بانک کهیی هاسپردهاست  طورنیامضاربه است که االن  ،قرض نیست ؛صورت سوم اینکه -3

کنند جنبه می که امضاي قیود هابانکدر  هاوقتخیلی  ،نیست که سپرده حالت قرض داشته باشد طورنیا

باشد شرط اینکه در مضاربه این هم اگر  ،دهدمی کند و سودي را به اومی دارد بانک با آن معامله ايهمضارب

قرض نیست که ربوي بشود و رباي معاملی هم نیست که در آن اجناس خاص باشد.  1»شُرُوطِهِمْ عِنْدَ الْمُؤْمِنُونَ«

 .اگر جایز باشد شرط نافذ است ،الزم است ،الزم باشد ضمن عقد است و اگر عقد آن »شُرُوطِهِمْ  عِنْدَ الْمُؤْمِنُونَ«

 .اشکال دارد ،اگر قرض باشد و شرط هم باشد

. رباي قرضی و قرض ، اشکال داردکه قرض باشد و شرط باشد ییجا دراین کار  که شودیمپس جواب سؤال این 

البته  .یا قرض نبود ،دهدمی ايهشرط نبود ولی جایز ؛اما اگر یکی از این دو قید نبود ؛شود و اشکال داردمی ربوي

 .276: ص ،21ج الشیعۀ، وسائل - 1
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این سود دارد  ،مدتکوتاهکنند سپرده بلندمدت می قرض که نیست رسماً اعالم ،مضاربه باشد قرض است، باید هاسپرده

چون به مناسبت اینجا  .کردندینم واال به این وضوح و صراحت که چیز خالف شرع رودمی از باب اینکه در مضاربه

 .این است حکم آن ،مطرح شد

 نکته
مضاربه یا  عنوانبهدهند یا می امانتاو بحث دیگر این است که اگر کسانی که وارد این مسابقه شدند این مال را به 

ها به آن اودر همه مواردي که گفتیم که پولی که  .جایز است ،کندمی يگذارهیسرمادهند و او روي این می قرض

آوردند و از آن می کنند و سودي به دستمی روي آن معامله هاآن گذارد ومی قرض است یا امانت عنوانبهیا  ،دهدمی

را  هاتیفعالکه این اقدامات و  ايهسسباشد که مؤقبلی به این شکل  يهابحثاگر در  .دهندها میاینبه  ايهسود جایز

 ،دهدها میاینسودي به  و آوردمی دست چیزي به ،گیردمی گیرد یا قرضمی امانت عنوانبهاین مال را  و دهدمی انجام

 گوید به من قرضی بدهید یا من پولتان را جمعمی فروشدینمچیزي را  بهزیستیمثالً  ؛کندمی قبلی فرق معادالت با نیا

- ،بتواند با آن معامله کند تا گیردمی مضاربه بدهید یا قرض بدهید یا امانت پیش من بگذارید و اجازه هم ،کنممی

 پیش من گوید امانت یا قرضمی -آن مهم نیست گرداندیبرم را که سود آیدمی مضاربه که باشد روي قواعد مضاربه

او  قرض مال ،است مال خود اوآن سود چون قرض گرفته  ،آیدمی کنم و سودي به دستمی باشد و من روي آن معامله

این سود را  مقداري از بعد ،برم براي خودم باشدمی گوید سودي کهمی گیردمی یا امانتی .است او سود مال ولی نیست

 دهد این مانعی ندارد.میبه خود افراد  و زندمی قرعه

ست اگر فرمول فقهی آن به این شکل ا هااین و امثال ییآزمابختهاي فرع جدیدي است مواردي که بلیتاین 

گوید قرضی بدهید یا پولی به میبه شما  فروشدمی ها راه دیگري که بلیتسسیا هر مؤدربیاید که این ارمغان بهزیستی 

در  یا دهدها میاین به ايهکنم و بعد از سود آن جایز يگذارهیسرماامانت به من بدهید و اجازه بدهید من براي خودم 

 ؛شودمی اشکال دارد چون قرض ربوي ،اینجا اگر قرض باشد و شرط باشد ؟این چطور است ،کندمی امور خیر مصرف

عملیات بعدي او درست است. این  وقتآننباشد  هااین احیهاحساس طلبکاري از نو اما اگر قرض باشد و شرط نباشد 

باشد جنبه برگرداند. اینجا باز اگر قرض  هااین سودي به قرعه یا بدون قرعه برحسب تواندمی شود ومیمال او  هامال

این نوع صور هم در این  .شرط نباشد اشکال ندارد ،اگر هم شرط باشد اشکال دارد ،ثر استعدم اشتراط مؤ اشتراط و
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 گیرد و کار را انجاممی پول را طورنیهمگاهی  ،هستندخیریه به این شکل  مؤسساتچیزها متصور است. بعضی 

ها اینچیزي به قرعه یا بدون قرعه  برحسبمد آورد و از آن درآمی گیرد و درآمدي به دستمی گاهی قرض ،دهدمی

ربوي  ،کندمی دهد شرطمی که قرض کسیاگر  ؟این چه صورتی دارد ،کندیمدر امور خیر صرف  رامقداري دهد و می

 .کندیمصرف خیریه  امور در را يمقدار وشود میمثل بانک  دهدمی ايهجایزولی او  کندینم شود اما اگر شرطمی

 سؤال:؟

 ايهرض چیز اضافتقمستحب است که م مشروطه باشد مانعی ندارد که کسی اینجا طلبکار نیست. جواب: اگر هبه غیر

 آن مانعی ندارد. ،به این بدهد ولی واقعاً شرط نیست نداد هم نداد ايهاو وعد اگربه مقرض بدهد 

 بنديجمع
یک مقدار  میداد قرار موردمطالعهمقام را بحث کردیم و در هر مقامی ادله را  بحث تمام شد تا اینجا شش بیترتنیابه

 بحث را آوردیم و مطرح کردیم. يهاچارچوبفروعات و حدود و 

که شاید  قمار است يهابحثمربوط به  ،ششم نیست در پایان بحث چند مسئله است که بیشتر مربوط به مقام پنجم و

که مباحث مهمی  کشیده شدیم به بحث پنجم و ششم هرحالبهبیاوریم. ولی تفریعات این را  ،هاآن مناسب هم بود بعد از

 .بود و یک مقدار طوالنی شد و درست هم بود

ندارد  هااینربطی به مسابقات و و که مربوط به بحث قمار است  ماندهیباقچند فرع  ،از این شش مقام بعد از فراغ

کنند می این فروع مربوط به بحث قمار است لذا دوستانی که کار ،نداشته باشد ای ممکن است بعضی ربطی داشته باشد

 .تغییري بدهیم. در اینجا چند مبحث تمام شد پرونده مقام پنجم و ششم هم بسته شد بحث یک مقدار باید در تنظیم

 چند فرع و تبصره و تذییل داریم که به مباحث قمار متعلق است.
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 فروع بحث قمار

 فرع اول
 مطرحدیگر کمتر  يجاها درمطرح کردند در مکاسب محرمه  )علیه اهللارضوان(کنم حضرت امام می اولین بحثی که طرح

 ایشان این را مطرح کردند.و  شده

ما قدر متیقن را  .باشدمع الرهان ب به آالت قمار عکه ل بود ییآنجاقدر متیقن  و باطل است میگفتیمقمار بود  ییهرجا

 هم در آن هست. بردوباختشود و می انجام يقماربازالت نرد است و با آ یاشطرنج یا مار بگیریم جایی که ق

 نظر استاد
که قرار یا هر بازي دیگر قماري یعنی وقتی شطرنج  ؛وضعاً و تکلیفاً حرام و باطل است ادله گوییم قمار طبقمی ما

 نیست،. این آقا که برنده شد ده میلیون مال او شودینم مالی در اینجا منتقل وحرام است تکلیفاً گذاشتند این عملیات 

تا اینجا روشن  شد تصرف این برنده در این مال جایز نیست که هم باطل بود. باطل و چون قرارداد اینجا هم حرام بود

در  تواندینم مالک این مال نشده است وبرد سابقه معناي بطالن وضعی این است که آقایی که در این شطرنج یا م .است

 .تا اینجا قطعی است این مال تصرف بکند

 طرح سؤال
 حرمت تکلیفی که ییک داریم دو حرمتگفتیم به همین اندازه است چون این حرمت ناشی از بطالن این است که  سؤال

در آن پول تصرف  یتوانینم این عمل باطل استچون گوید میکه  گوید این عمل حرام است. یک حرمت هم داریممی

 .در آن تصرف کنی یتوانینم و است ریغلذا این پول مال  و حاصل نشده است یکنی چون نقل و انتقال

این  سؤالمسلم است.  است، باطل بود و این پس حرمت تصرف در این مال به خاطر اینکه نقل و انتقالی حاصل نشده

این حرمت تصرف به همین اندازه است  ،است شده برندهدر این عمل است که حرمت تصرف در این مال از کسی که 

تصرف در مال  و معامله باطل که شد آن مال منتقل به آن نشده ،یعنی فقط از باب این است که این معامله باطل است

 عنوان دیگري هم وجود دارد؟ و است مؤکددر اینجا  که دارد ايهغیر است. همین اندازه است یا این حرمت چیز اضاف
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رسد این معامله چون باطل می وقتی من این کاغذ را در یک معامله باطل به دیگري فروختم ده تومان به دست من

تصرف من در این مال تصرف غاصبانه است چون مال به  ،ده تومان مال ایشان است هنوز به من منتقل نشده است ،است

حرمت  امله مستلزم یک تکلیف تحریمی است،نباید تصرف بکنم. همیشه بطالن مع و ستا من منتقل نشده مال او

در مثمن  تواندینم و روي آن تصرف بکند تواندینم و داند معامله باطل استمی کهیدرصورت .تصرف در آن مال است

منتقل نشده است مال غیر است رضایت شخص به اینکه شما تصرف کنید در  هامالند. براي اینکه این تصرف بک

 ،گوید باشدمی اینکه معامله باطل است رغمیعلاگر طرف  .چارچوب معامله بود و فرض این است که معامله نیست

جا که این متیقن حرمتی است قدرنیا .ل ندارداشکا ،خواهی بکنمی معامله باطل است ولی این ده تومان را شما هر کار

 هست.

ال یجوز «مال شخص اول است و  که استاین  قاعده »یقبض بالعقد الفاسد و الباطل« آنچهاز باب قاعده کلی 

از نگاه من مانعی ندارد تصرف  ،اینکه معامله باطل است رغمیعلمگر اینکه آن رضاي زائد بر معامله بدهد  »تصرف فیه

 .کند

بخشد. این حرمت هم مادامی است که احراز رضایت زائده بر معامله نشود می به کسی چیزي يطورنیهم نکهیا مثل

 شود.می آن جایز ،واال اگر احراز کردیم که زائده بر معامله رضایت دارد تصرف در این بشود

اینکه یک چیزي عالوه بر این هست و  مسلم است. یا این اندازه ،در باب قمار این است که همین اندازه است سؤال

این مال چون در یک حرمتی دارد  بهقومر علیه یا ما قومر  عنوانبه ،شودمی مالی که با قمار مبادلهکه آن این است 

 آن چیزي که قمار بر بهما قومر علیه یا ما قومر  حرمت تصرف دارد. عنوانحرمت اولی  زائد برمقامره آمده است 

گوید که حرام است می با این عنوان ،جاري شده است یا عنوان اینکه با مالی که با قمار به دست دیگري رسیده است

ها فایده این در رضا وممکن است  آن تأکد حرمت است نتیجه .عنوان ثانوي دیگري داردغصب است،  غیرازاینکهیعنی 

 باشد.داشته هم 

 سؤال:؟

 .شودمی خارج طرفنیااز دست  هامالنظر این است این یک  کنیممیجواب: بعد بحث 

 نظر استاد
این غصب است و تصرف در مال غیر است از حیث اینکه قمار  نکهیرازایغ ،خواهیم بگوییم قمار حرمت دوم داردمی

اضافه است  ویر آنتص ،است این عنوان دوم است که از این حیث هم حرام است. دو عنوان است شدهواقعاین  يرو
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صد  اینکه مثل عنوان است. یکی ولی در عالم انتزاع دو ،کار استمعامله باطل بود در عالم خارج یک  غیرازاینکهیعنی 

ولی اینجا عالوه بر عنوان کلی و جنسی  .جایز نیست »ما یقبض بالعقد الفاسد« جاي دیگر معامله باطل است تصرف در

دو عنوان دارد  .باطل قمار بوده است و از حیث قمار اشکال دارد دادوستدل و خاصی دارد که این معامله باط زیچکی

 وري است که عنوان اولی عنوان عامی است کهولی ط ؛جمع شده است کجایر عنوان د ترکیب اتحادي است یعنی دو این

 دراین نوع عنوان ثانوي گاهی نظیر این است که  ،چند ثمره دارد بحث مهمی است .تواند جاي دیگر هم باشدمی

تصرف  تواندینم از مال خودش هم دیگر یحتی ممکن است بگوییم بخش ،آید اگر این را بگوییممیدیگر هم  يجاها

هم را این  ،تصرف بکند تواندینم واقع شد دیگر مال خودش چون قمار روي ،گفتیممی در بحث قبلی آنچه برخالفکند 

 .بعضی احتمال دادند

فقط از  ،در این مال القمار تصرف بکند تواندینم گوییممی خواهیم ببینیم اینکهمی کنیممی تصویر و مییگوینم یلفعالً دل

یا اینکه عالوه بر اینکه یک  ،تصرف کرد شودینم ما یقبض بالعقد الباطلدر که این عقد باطل بود و  باب این است

 در بخشیو در رضایت  آن ثمره وقتآناشکال دارد تصرف در آن هست  ما قومر علیه عنوان عامه است از حیث اینکه

ولی اگر  ،اشکال ندارد تصرف بکند خود او مال ازبخشی اگر عنوان اولی باشد  .است که مال خود او شودظاهر می

در آن مشروبات که  ايهگوید بر سر سفرمی مثال امام را زدمی از مال خود او هم اشکال دارد. عنوان دوم باشد بخش

 مال خود ،بخورد. چون عنوان ثانوي آمده است تواندینم را هم ی مال خودحت ؛حرام است چیزي شود خوردنمی سرو

بحث این  .کندمی شود اینجا هم چنین حالتی پیدامی است که مشروب سرو ايهبراي اینکه سر سفر ؛بخورد تواندینم را

است  »ال یصح التصرف فی ما یقبض بالعقد الباطل« است آیا حرمت تصرف در مال از سوي برنده در قمار فقط از باب

و با آثار و نتایجی که با آن ما قومر علیه مزید بر آن  عنوان ،خود این ضوابط محدودي دارد یا اینکه عالوه بر این که

 .و آله االطهار محمدیعل اهللایصل و ؛فرمایش امام را مالحظه کنید ؟شود، موجب حرمت تصرف میمتفاوت است
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