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 الرحمن الرحیم اهللابسم

 شرط حرمت، التزام و توافق در قمار استفرع سوم: 
عقد ملفوظ یا  صورتبهیا  ؛است يانامهتوافقمسبوق به یک  معموالً بردوباختانجام  و شوندیمبازي قمار به د ورو

یک توافقی وجود دارد که این افراد وارد این  هرحالبه ؛که وجود دارد یمعاطاتمکتوب یا حتی یک توافق  صورتبه

ن چنی کهنیاها است که هر کس برد این مبلغ را از دیگري بگیرد و نفس عمل بدون تعهدي میان این ؛شوندمی بازي

 . ندارد یاشکال توافق و تعهد و التزامی باشد

ه توافق ک ههب ، این به شکلمبلغی را به برنده بدهد کسی که باختتعهدي نباشد ولی عالقه دارد  اگر التزام و توافق و

 باشددر کار التزامی  شود که توافق و تعهد یامی هم گفتیم وقتی آن اشکال پیدا مانعی ندارد قبالً و تعهدي در کار نباشد

 عنوان قمار رخشود و می ببیند در چنین شرایطی اشکال پیدا و او خود را طلبکار و این شخص خود را بدهکار او ببیند

 .شودمی دهد و محققمی

 ؟و التزامادله حرمت، شامل عمل قمار است یا شامل تعهد 
 گوید یا آن تعهد و التزام رامی کند فقط همان عملیات رامی که حرمت قمار را بیاناي هخواهیم بینیم که ادلمی

 ؛احتمال اینجا وجود دارد باید بگوییم سه سؤالبه عبارت االخري در تشریح  .گویدمی التزام را گوید، یا عمل بهمی

 احتمال اول
است محرم  بردوباختخود این عملی که در آن است محرم است نفس عمل به ما هو هو  که بگوییم آنچهیکی این

 ؛است

 احتمال دوم
 .اشکال دارد ،است یمعاطاتیا  مکتوب ای ملفوظ و عقد که نامهتوافقیک احتمال این است که بگوییم آن 

 احتمال سوم
 .آن حرمت استمالزم باشد با این توافق و تعهد عملی که یک احتمال هم این است که 

خواهیم بگوییم موضوع اصلی و مرکزي که می این سه احتمال اینجا وجود دارد در حقیقت ما در این فرع سوم 

 :متصور است احتمالجایی است که این سه گیرد و محور حرمت است می حرمت به آن تعلق

 ؛ما هو هو حرام استبازي که در آن رهان هست ب ،شودمی یکی اینکه بگوییم خود این عمل بازي که انجام -
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 ؛شود حرام استمی یکی اینکه بگوییم عقدي که خوانده -

 .یکی هم بگویم عملی که مالزم با آن توافق و تعهد است حرام است -

 نظر مختار
مرکز حرمت و محور حرمت و متعلق و موضوع حرمت است نفس آن عقد  آنچهظاهر همین احتمال سوم است که 

احتمال دوم هم  .نیست طوراین .حرام استکه عقد است و  ءگوییم خود این انشامی عقدي بخواند کهنیاصرف  ،نیست

اي هو اینکه الزامی در کار نباشد همراه با یک هببما هو هو ول ،شودمی ردوبدلکه بگوییم که خود عمل که در آن پولی 

 .محل حرمت نیست این هم ظاهراً ،است بدون اینکه التزام و تعهدي و عقدي در کار باشد

 .محل حرمت و موضوع و مرکز حرمت است ،که با یک نوع تعهد هست یبردوباختو اما ظاهر سومی است که عمل  

 .این مدعاي ما است

یا  ،عمل به ما هو هو ،گوییم محل حرمت و مرکز و موضوع حرمت سه تا احتمال است عقد استمی ر فرع سومدپس 

بررسی  تریلیتفضباید را  هانیاگوییم می چرا ما این را .سومی است محرم است آنچه .عمل مالزم با تعهد و التزام و عقد

 .کنیم

 گانهبررسی ادله در احتماالت سه
عنوان قمار ها آنکه در اي هآمده بود و ادل آن درها آیات شریفه بود که میسر و اینداشتیم،  حرمت قمارکه ما در اي هادل

بگیریم باید  را عنوان قماراگر  ،یک ادله بود که در روایات عنوان قمار یکی از محورهاي اصلی تلقی شده بود آمده بود،

احتمال  ،که عنوان قمار است »مع الرهان اللعب« »مع الرهان اللعب«معناي قمار در لغت چیست در لغت داشت ببینیم 

نه آن عمل - و این معامله، انشایی دادوستد واین التزام عنوان قمار بر کسی عقد بخواند  کهنیاگیرد صرف نمی اول را

اند بعد مانعی اگر کسی این عقد را خو ،گوید کسی که قامرهنمی این ،صادق نیست عقد بخواند ولی عمل نیاید -خارجی

بعد  شده استمنجز  صادرشدهعقد  ونوشتند  نامهتوافقچند گروه بین خود  .پیدا شد نتوانست که این بازي را اجرا کند

عقد قمار  صرفبهبراي اینکه این بازي اجرا شود  ،نتوانستند به موعد برسند کردخیر یک اتفاقی افتاد مثالً هواپیما تأ

 .شودنمی گفته

 ل اولبررسی احتما
اگر عقد خوانده و بعد مانعی رخ داد نتوانستند این عمل  ،امر و مقامره و قمار بودعنوان ما در روایات ق نیترمهم

شود بگوییم نمی ،ءانشا صرف بهواضح است این رسد می به نظر .کند که لم یقامرامی انجام دهند این صدق ی راخارج
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 ءلعب یک عمل خارجی است نه انشا ،لعب است متقوم به آن عمل است و در مفهوم آن شود قمارمی که قمار محقق

 .شود و موضوع اول از عنوان قمار خارج استعنوان قمار احتمال اول را شامل نمی ،اعتباري

 بررسی احتمال دوم
تعهدي در کار اما کند می هماي هبهبازنده به برنده  در آن عنوان دوم و محور دوم این بود که بازي انجام بدهند و احیاناً

کند براي می براي اینکه اینجا اللعب مع الرهان صدق ،مقداري فرق دارد آنجابا  اینجا ممکن است کسی بگوید .نیست

هدیه به برنده را  يزیچکیاتفاق بگوییم بازنده  برحسبباالخره  لیاینکه بازي کردند ولو تعهد و التزامی هم نبوده و

 هماي هولو اینکه هیچ مطالب ،چیزي به تو هبه کنم من عالقه دارم ،مهارت را داشتی تو این توانایی و کهنیا عنوانبهکرده 

با یک صورت اول نیست ممکن است کسی بگوید اللعب است و رهان هم هست اما این شبهه  وضوحبه نجایا ؛کندنمی

که تعهدي  یبردوباختیعنی  ؛دارد این ظهور در یک رهان ،الرهان عگوییم، لعب ممی قابل دفع است در اینکه وقتیدقتی 

اي هو معاهد هدهد و مالزممی کسی انجام باشد که اتفاقاً اي هاما اگر صرف هب در کار هست و التزامی در آن وجود دارد

یا به خاطر  ؛گیردنمی اللعب مع الرهان این راو کند نمی این صدق رهان ،نیست و طلبکاري و بدهکاري در کار نیست

شمول  ،نباشد هانیاوضعی و لغوي و  ازلحاظیا اگر هم  ،باشد جایی است که تعهد در آنلغوي  ازنظراینکه بگوییم رهان 

 هم که اینجا یبردوباختدر مفهوم  اصالً شک کنیم،  و تردید داشته باشیماگر هم  .انصراف دارداین رهان نسبت به آن 

بنابراین ظاهر  ؛قدر متیقن را بگیریم بایدشک هم بکنیم  کندینمصدق اگر تعهد نباشد  ،است یک نوع تعهدگوییم می

به  بردوباخت درکلمه رهان انصراف و ظهور  اصالً است  بردوباختگوید یک بازي است که همراه با می رهان که اینجا

 این را ،دهدمی به اواي ههدییا کند میاي هاتفاق هب برحسبو بدهکاري وجود دارد واال  سمت جایی است که طلبکار

 .صورت دوم هم مشمول دلیل قمار نیستبنابراین  ؛گیردنمی

 ؟سؤال: 

نکند هم  ،کنداي میههب عالقه به او برحسبگیرد می دي نیست بازي است که انجامهتع هانیافرض این است که جواب: 

که  یاگر هم لفظ شمول داشته باشد جای ،گیردنمی را هانیارهان  لفظاً لعب مع الرهان یا .تواند ادعایی داشته باشدنمی او

 ، انصراف هست.دارد هانیاو  ياهبهو حالت اتفاقی 

صرف بازي که  ،حرام است عقد نیست آنچهکه  همان احتمال سوم است ومی هم مشمول مرکز بحث نیست ظاهرد

مرکز تحریم شرعی و حرمت وضعی و تکلیفی است آن که  چیزيمشمول حرمت نیست  بازهمتعهدي در کار نباشد 

 شود.میمنتهی عملی که بر اساس یک تعهد و عقد صادر شود با این شرط و قید حرام  است، عمل
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 بر ،حرام است لعب مع الرهان است آنچهتا اینجا گفتیم  .این است و جزء حرام نیست ظاهر آن شرط است والتزام قید 

یک  اساس برلعبی است که  ،هم نیستاست هدیه  عنوان قمار لعب مع الرهان هم عقد نیست لعبی هم که در آن اساس

 که مطرح يترقیدق سؤالدنبال این  .حرمتی نیستخود آن لعب است تا لعب هم نشود،  ،است بردوباختقرارداد در آن 

است این عقد و انشا باید باشد تا این عمل  یمعاطاتده یا که لفظی بوده یا کتبی بوء شود این است که این عقد و انشامی

موضوع  قیدجزء موضوع است یا  ءبعدي این است که این عقد و انشاسؤال  .باشدتعهد در آن چون باید  ،بشودحرام 

و این عمل یعنی این عقد  ؛که حرام است این مرکب استچیزي گوییم می یوقتکی ،این هم نکته دقیقی است ؟است

 شدهلیتشکمحرماتی که از مجموعه اعمال  ،دشومیجزء حرام  مرکب که باشد عقد هم، ت این مرکب حرام استاس

 ،شودمی جزء حرام شود و عقد هممیحرام  مجموعه

فرق و  واخارج در شرط تقیدٌ جزءٌ و قیدٌ  وقتآن. شرط است ،جزء نیست هانیاکه عقد و التزام و احتمال دوم این است 

ولی در شرط آن خارج از موضوع است  ،کندمی عنوان موضوع پیدا جزء این است که در جزء خود آن عملشرط با 

تفاوت جزء و شرط  ،شود نه خود آن شی خارجیمی مشروط است تقید این به آن شرط جزء ،که موضوع است چیزي

 ؛گیردمی لیف مستقیم به آن تعلقبخشی از موضوع و داخل در موضوع است و تک ،در این است که در جزء ذات آن فعل

این تقید اگر  .آن موضوع به این شکل جزء موضوع است، بلکه تقید در شرط ذات آن شی و عمل جزء موضوع نیست

 است صلبه  مشمول امر هانیاخود  ،وقتی سجده و رکوع جزء نماز است .باید آن شرط را بیاورد ،بخواهد حاصل شود

تقید به طهارت جزء هست و لذا در شرایط  ،شودنمی صل شامل آن ؛گویدمی ولی طهارت شرط است یعنی وقتی

که وصفی در موضوع است آن جزء است این فرق جزء و شرط است که  هاآنخودشان از موضوع خارج هستند تقید به 

 ا.خارجو است تقیدٌ جزءٌ و قیدٌ دي سبزواري تعبیر قشنگیکه تعبیر مرحوم مالها شدهگفتهدر جاي خودش 

و این عقد  وضوع قمار یعنی مرکب از آن بازيعقد جزء موضوع است و ماحتمال اول این بود که بگوییم خود  -

 .است

طیت آن عقد و التزام در صدق به نحو شر ،باشد همآنمقید به اینکه  است عقد بازي احتمال دوم این است که -

 .باشد طورنیا موضوع،

حق همان دومی است ظاهر  ،شود اینجا هم واجب همان دومی استمی اول مطرحسؤال دوم که به دنبال سؤال  -

تعریف همان لعب با  ،نیست عقديدر تعریف  ،شود به لعب مع الرهانمی اللعب تعریف ؛گویدمی کالم قمار که

 .کار باشد رنی تعهدي دباشد، یع بردوباختکه است  ییجادر  آن انصرافما گفتیم ظهور است.  بردوباخت
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از  یا دخالتی در صدق دارد اما جزئیت آنکه آن تعهد شرطیت در این دارد  رساندنمی ظاهر این بیش از این

 .رودمیبیرون  از موضوع حرمتشود و نمی این فهمیده

 بندي بحثجمع
اول  هدر مرحل ،را طی کردیم همرکز و موضوع حرمت چیست دو مرحل کهنیاتشریع شد در پاسخ به  آنچه اساس بر

این احتمال سوم را پذیرفتیم و در مرحله دوم گفتیم که  ،یا عمل مقید به آن التزام ،عمل ،از میان سه احتمال عقد

شرطیت است و این همان چیزي است که  ست کهظاهر این ا گفتیم ،جزء است یا شرط استعمل با آن التزام، التزام 

ئله مراجعه کند همین که به این مس یکس هرارتکاز  عمقتشریح و تحلیل کردیم در ما  .شودمی از لغت هم استفاده

، منتهی حرام است یعنی آن عملقمار گوییم می وقتیظاهر دلیل این است که  .کمی تفسیر و تشریح داده شداست، 

عقد خواند ولی هواپیما ، قمار نیست ییتنهابه قدعشرط است و قیدیت آن التزام است و لذا آن  عملی که در آن

و صرف بازي هم که ، صرف عقد مصداق قمار نیست کنندیم يبازشطرنج که ییدرجاخیر داشت نتوانست برود تأ

 .کندنمیقمار صدق دهد این هم می در آناي هاتفاقی کسی هدی

این نکته مقید است. که به این التزام و تعهد حرام است یعنی عملی است ظاهر قمار احتمال سوم با عنوان شرطیت  

وارد  کهنیهمباشد  یمعاطاتتواند همان مییا  ،کتبی باشد یا لفظی باشد تواند انشاءمی هم روشن است التزام و تعهد

بر این است که بناست بازنده به برنده چیزي بدهد  هاآننیت هر دو و توافق ذهنی و عملی این بازي شدند ولی ذه

 .شودمی قمار این

 سؤال: ؟

 است رهان که انصراف، یعنی ظهور لفظ است اگر نباشد ،انصراف است گوید لعب مع الرهان قطعاً می وقتیجواب: 

در کار است واال اگر  یالتزامیعنی جایی که  ،یگروکشگوییم می وقتیدر آن التزام است. یعنی  ،گوید یعنی گرو گیريمی

در این است الاقل  اگر نگوییم ظهور رهان لفظاً  شود.نمی شامل ایند چیزي هم بگوید، خواهمی دلش والتزامی نیست 

 ،کند التزام اگر در کار باشد چه نحو بیعنمی فرق هم ،را بگیریم ، شک هم بکنیم باید قدر متقین آنانصراف به این دارد

 آن را باطل حرام است و هم وضعاً تکلیفاًگفت می ايهاست محور قمار هم ادل طورنیهمصلح یا هبه مشروطه باز 

 .دانستمی

 سؤال: ؟
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شود این با شرطیت هم سازگار است شک در نمی گوید قید بدون آنمی ،سازندینم این بیش از شرطیت راجواب: 

د خواهد بگویمی یعنی ،لرهاناگوید اللعب مع می یعنی کسی ،جزئیت و شرطیت هم بکنیم قدر متیقن همان شرطیت است

یک عمل خارجی است منتهی ظهور  بردوباختظهور ندارد  واقعاً  ؟شدهخواندهموضوع مرکب است از بازي و عقدي که 

عقد  ی که در لغت دارداز این تعریف ،باید قطعی باشد یعنی باید التزام و تعهدي در کار باشد بردوباختدر این دارد که 

خارجی است  بردوباختدر  گوییم ظهور اینمی خارجی است منتهی مارهان هم یک عمل آید که جزء باشد، نمی بیرون

واژگانی که . یا انصراف دارد ،کندنمی بردوباختاین صدق  ،باشد واال اگر التزام و تعهد نباشد که التزام و تعهدي در آن

اگر  ،ییم اللعب مع العقدبگو کهنیابر  افعال خارجی دارد و حمل آنهمه ظهور در  هانیادر تعریف آمده لعب و رهان و 

خیلی بعید است که رهان به معنی  ولی ،یعنی کسی بگوید رهان یعنی عقد المقامره ،بگیریم چرا عقد رهان را به معناي

 .عمل خارجی است ، ظاهر آنعقد باشد

 سؤال: ؟

از جلسه قبل گفتیم یک فروعی  .گذاشتیمکنار ما شش مقام را بحث کردیم چند تا فرض ذیل مقام سوم گفتیم جواب: 

 را پنجم و ششمگیرد در تنظیم بحث شاید مناسب بود که ما این دو مقام می کلیت قمار را ،مربوط به خود قمار است

گوییم همه مربوط به قمار است و این نکته می که ییهانیا .گفتیممی را بعد از خود قمار هابحثو این  گذاشتیم آخرمی

 همان وقت هم هرحالبهبه این توجه بود ولی  اجماالً وقتآننگفتیم  وقتآنگویم هرگز در تعریف میدقیق که االن 

دو  قمار است يهاتتمه يهابخشما  پایانی يهابخشگوییم، می است که در پایان ییهايکارزهیریل و اصگفتیم تفمی

 .مییگویماالن فرع سوم را  گفتیمکه  فرع

 نتیجه بحث
 ،تعهد و التزام در آن باشد نه جزئیتبه نحو شرطیت به این که  اً مار همان عملیات بازي است مقیدقگوییم میبنابراین 

که در اي هادلاین دلیل قمار است. ادله دیگر هم داشتیم مثالً  .شودمیموضوع حرمت این سیاقه فنیه و قالب فنی فقهی 

اي هادلادعاي ما این است  ؟چیست آن حرمت محور ،و متعارفه بوددر آالت معده  آن آن عنوان میسر آمده بود که ظهور

حرام است  هاآنگوییم می که منصرف است وقتی آمده استیا حتی شطرنج و چیزهایی از این قبیل  که در آن میسر

 جایی است که همآنباشد و قدر متقین  بردوباختدانستیم که در آن  ییجابهرا منصرف  هاآنو ما  هاآن یعنی بازي با

 .انصرافی است که آنجا عرض کردیم اساس براین هم  ،و تعهد باشدهمراه با التزام  بردوباخت
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آن نظر را اگر  .حرام است ،نباشد بردوباختولو  هانیابازي با این آالت مثل شطرنج و البته یک نظر در آنجا بود که  

حرام است ولو اینکه التزامی هم  هانیاخود عمل با  نی بگوید اصالًیع ،شودمی جدا نجایا ازکسی بپذیرد این ادله مبنایی 

آمده موضوع مسلم پس دلیلی که در آن عنوان قمار  .شدمیبراي حرمت  آن بخش یک موضوع دیگري ،در کار نباشد

دو  شده اخذگوید میسر در آن میکه اي هاما ادل ؛است همان عمل مشروط به التزامموضوع  گویدمی و کندمی را تعیین

همه  هانیایک مبنایی بود که بیشتر آن را ترجیح دادیم و آن اینکه ببینم ادله میسر بعد شطرنج و  ؛مبنا در آن بود

شود که می ییآنجامتیقن  قدر وکند می انصراف پیدا وقتآناگر این باشد  ،است یبردوباخت ومنصرف به حالت رهانی 

اما اگر کسی مبناي دوم را  ،دهدمی این یک مبنا است که باز همین نتیجه را .تعهد و التزام باشدهمین عمل مقید به 

گوییم بازي با آالت معده و می هم باشد بردوباختاز اینکه در آن  نظرقطعاطالق دارد و با  هانیاپذیرفت گفت نه 

شرطیت عقد و التزام هم ندارد چون  وقتآن ،ویداگر کسی این را بگ .مثل مرحوم آقاي تبریزي ،متعارفه اشکال دارد

دادیم که در مفهوم می ما که ترجیح .باشد هانیات است بدون اینکه بحث رهان و امثال لعب به همین آال هانیاظاهر 

در  تقیداین و اما روي مبناي اول مقید کنیم باید آن را به عقد و التزام  وقتآند است به نحوي با قمار متحها آنمیسر و 

 هانیابگوییم  ،گفت شطرنج حرام است یا میسر حرام استمی که ياادله. بنا بر شودمیعلی المبنا  این هم ،نیست آن

گوید بازي می وقتی .عنوان رهانی در اینجا نیست وقتآن ،بدون رهان هم حرام است و انصراف و ظهور در رهان ندارد

 بردوباختاصل  .نباشدیا باشد  یبردوباخت .چه التزامی باشد چه نباشداست،  رنج و لعب حرام است این مطلقبا شط

 کسیاگر  ،گویدمی طورآناین مبنا است که اگر کسی این را بپذیرد  .شودمی حرام مطلقاًشرط حرمت نیست و لذا 

 .که عرض کردیم این استآید می نپذیرد به نظر

 هاي دیگر براي حرمت قمارراه
منتهی آن عمل مقید به این  ،رمت آن عمل خارجی استحبلکه موضوع یم عقد و التزام موضوع حرمت نیست، گویمی ما

دیگر آیا احتمال حرمت در اینجا  يهاراهشود که جزء موضوع نشد ولی از میسؤال  وقتآناین قید است  و شرط

از تعریف قمار و شا جزء موضوع حرام نیست ولو اینکه این عقد و ان کهممکن است اینجا دو سه وجه گفته شود  ؟نیست

 .شود حرمت آن را اثبات کردمی اما ممکن است بگوییم از طرق دیگري ،بیرون است

 راه اول
ث بح که جواب این راهکیار حرام، حرام است این شرط ک .محرم است ،این است که بگوییم شرط محرم راهکی

از براي اینکه خود ذات هم  ؛حرام نیست ،است که شرط محرم صل جواب اینفنی و اصولی و مفصل دارد ولی حا
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 شود و باید خود آن عمل بیاید تا آن قید در ذهن مامی موجب حرمت آن عمل محدوده موضوع خارج است و تقید آن

 .استولی امر مسلمی  ،جاي بحث بیشتري دارد ، این قاعده است که در جاي خودباشد و لذا شرط حرام لیس بالحرام

، جواب ف استوتمام موضوع نبود اما شرط معر ودرست است که جزء موضوع است که کسی بگوید که  راهکیین ا

 محرم نیست. ،شویم که شرط محرمنمی بحث وارد تفصیل ،علی المبنا است این

 راه دوم
نیست مگر در مقدمات  ، حراممقدمه حرامگفتیم این است  جواب ،مقدمه حرام استاست کسی بگوید  اینراه دوم 

شود مقدمات تمهیدي و می اصول مقدمات حرام به دو قسم تقسیم ودر کفایه  .و اما مقدمات اعدادیه حرام نیست تولیدیه

اعدادي یعنی مقدماتی که مالزم با فعل ذي المقدمه نیست و مقدمات تولیدي که وقوع مقدمه همان و صدور حرام هم 

کند این کار می کند این که وقتی خودش را دارد پرتمی از باال که پرت را خودش نکهیامثل .یعنی مالزم است ،همان

گویند می ولی ،کشدمی اندازد خودش رامی طبقه خودش را 20از  مثالًبعد از دقایقی  ،خودکشی نیست حرام که نیست،

 يهابحثالبته  .شودمی ذي المقدمه صادراین مقدمه امر حرام است براي اینکه بعد از صدور این مقدمه دیگر اال و البد 

، این اديدو اع هدییت تمهامقدمات تولیدیه حرام است نه مقدم .صحبت کنیم در مورد آن دقیقی در مقدمه هست و باید

بنویسد ولی عمل نکند و لذا از این بابت معلوم است  هم که مقدمه تولیدي نیست ممکن است ده تا قرارداد عقد و انشاء

 .دو وجه مخدوش استاین  .حرام نیست هانیاپس از باب شرطیت و مقدمیت  ،است کارهچهکه 

 راه سوم
که ه سوم از باب اعانه بر اثم است از باب قاعده اعانه بر اثم که خواندن این عقد نوعی اعانه بر اثم است اما وج

اگر  ،دهدمی ند یا کس دیگري این کار را انجامخوانمی را خودشان ءاین عقد و انشاباید ببینیم این است که  جواب آن،

است که به دیگري  ییآنجااست چون اعانه در  هاآن، این مقدمه عمل خود این اعانه بر اثم نیست ،انندخومی خودشان

 مه در فعل شخص مکلف استدمق ،در همین نکته است قاعده اعانهگفتیم فرق مقدمه و اعانه و  این را قبالً .کندمی کمک

کند که او می در را باز دهدیم به دست قاتل چاقو را ،کندمی اعانه این است که مقدمات صدور حرام از غیر را آماده

ه دهد، اعانمی انجام انسان براي خود آنچهاست اما اعانه  شود،می نجامکه براي دیگري ا یداتیتمه، دزدي کندبرود 

کنم قاعده می آن مقدمه است این را در قاعده اعانه مفصل بحث کردیم فکر ،اعانه از این منصرف است مفهومنیست 

مقدمه حرام با اعانه بر حرام و اثم در همین است  یآنجا بحث مفصلی کردیم و تفاوت اساس است اعانه هم جمع شده

 .استبراي غیر فعل آوردن مقدمه  ،مقدمه در فعل شخص مکلف است اعانه
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اگر کسی از  ،را انجام دهند کارد که این نخوانمی عقد هاآندر عمل خود  ه نیست براي اینکهآن از باب اعان بنابراین

 تمهید مقدمات کند که بعید نیست نویسد اگر آن صدقمی را هانیا نامهتوافق و خواندمی عقد هانیاه و براي بیرون آمد

قاي تبریزي برخالف مرحوم آقاي خویی و آما  .بعید نیست همآنحرام است که  مطلقاًما قائل شویم که اعانه بر اثم هم 

 .کسی که از بیرون این کار را انجام دهد حرام است براي که آن قائل شدیممطلق حرمت اعانه بر اثم  طوربه

 اقوال در قاعده اعانه بر اثم
 :بودقول  ششدر قاعده اعانه بر اثم 

اشکال ندارد ما آنجا این را هم  ،اشکال دارد اما اگر با مقدمات بعیده باشد ،مستقیم باشد اعانه گفت اگرمی یکی -

 .کندنمی گفتیم فرقی و اشکال کردیم

 درواقعخواند می کنند یعنی او که این ایجاب رامی ممکن است کسی بگوید که بین خودشان به همدیگر کمک -

کمکی کرده به اینکه ایجاب او به  درواقعخواند می که قبول را همآن ،کندمی براي قبول آن فراهم رازمینه 

براي  هانیااز  هرکدامیعنی  ؛ا هم اعانه به غیر استت که اعانه به غیر باید باشد اینجدرست اس ،برسد ییکجای

 صدق ،اعانه غیر نجایااین یک شبهه است که  به آن گناه منجر شود، د که نهایتاً کنمی فراهماي همقدم رفیق خود

 .کندمی

اما دومی که تعاون  ؛کنندمی گناه اینجا تعاون در اثم است یعنی هر دویکی هم این است که ممکن است بگوییم  -

براي اینکه اصل مفهوم قمار همین است در ذات مفهوم قمار چون کار طرفینی  ،کندنمی بر اثم است اینجا صدق

این  بهو لذا خود عنوان محرمیت قمار متقوم  گفتیم متقوم به طرفین است ؛خواهدمی است بازي است که طرفین

  .امر است

بعضی  ند؛ستگناهان دو قسم ه دهیم این است کهمی جوابی که اینجا ه یکی بگویند تعاون در اثم استبه عبارت اگر ب

این را شود یک نفر می ،نیست که ده نفر بکشند طورنیاقتل آدم  ،مثل قتل یک آدم ،از گناهان متقوم به اطراف نیست

شد این یک می ،است شدهخفههمزمان فشار دادند و  او را گلوي باهم ییدوتا ،بیایند این را بکشند باهمدو نفر  یا بکشد

شود یعنی اینکه این میتعاون  نجایاکنند ذات این عمل متقوم به چند طرف نیست  خفهشد دو نفر می نفر او را خفه کند

چون اگر دلیل تعاون نداشتیم ممکن بود کسی بگوید که قتل باید از یک  ؛حرام است ،صادر شد از هر دو که عملگناه و 

 تعاون و اشتراك در عمل لیدل وقاتل است  ییتنهابهاین شود بگوییم نمی حاال که دو نفر کشتند ،نفر صادر شود

 یبردوباختبه این است که طرفین بازي  حرمت آناما در اعمالی که متقوم به طرفین است  ؛گویند این هم حرام استمی
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قوام این  نیازي به دلیل تعاون نداریم و شاید هم دلیل تعاون از این منصرف باشد چون اصالًما این در را انجام دهند 

آله و  محمدیعل اهللایصل و ؛که فردا ان شااهللا دارداي هتتم .گیردنمی طرفین است و این ادله دیگر آن را بهمحرم از اول 

 االطهار
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