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 الرحمن الرحیم اهللابسم

 مقدمه
  ؟باب قمار چیست درمطرح شد که مرکزیت و موضوع اصلی حرمت  مبحث این سومدر فرع 

باب قمار همان لعب است  دررفتیم این بود که موضوع حرمت گکه اي هکه بود و نتیج احتماالتیدیم رک روجوهی را ذک

 .آن رهان وجود دارد این موضوع حرمت است ،یک عقد و التزامی اساس برآن رهان است و  درکه 

در کار است وجهی و رهانی  ايهمعاوض کهنیاباب قمار هست به دو چیز وابسته است یکی  دربنابراین حرمت لعبی که 

ولی شرط حرمت  ،جزء حرمت نیست عقد و و التزامی است این امر محرمی استیک عقد  اساس بر همآنهست و 

 بود که گرفتیم  ايهاین نتیج .است

 نکات ذیل فرع سوم
 :در ذیل همین فرع چند مطلب را باید مالحظه کنیم ،اساس این بر

  .رط استش ،جزء نیست که اشاره شد عقد طورهمان کهنیایک مطلب  -

 .این است که عقد در اینجا اعم استمطلب دیگر  -

عقد اعم از بیع یا ر مفهوم قمار د که مآوریمی که در بحث دیگري عرض کردیم اینجا هم همان نکته را طورنیهم

آن وجه و ما یقامر به وجود  بر یالتزامو  ايهاین است که معاهد میکنیم دیتأکآن بر  آنچه استصلح یا هبه مشروطه 

بیع باشد ممکن  یا التزام به شکل عقد این ممکن است ؛چگونه این التزام وجود دارد این دیگر قیدي ندارد کهنیادارد اما 

تعهد طرفینی در اینجا وجود دارد بر اینکه  کالحه باشد شکل در اینجا مهم نیست مهم این است که یصل مکاست به ش

 .قید به بیع یا عقد خاصی در اینجا نیست جهتنیازااین تعهد طرفینی است و  .لغ را از دیگري بگیردباین م ،دبر سهر ک

باشد اینجا  شود هر چهنمی از عناوین کیچیهد مستقل است و داخل در یق کی نیاحتی ممکن است کسی بگوید خود 

  .مهم نیست که این معاهده و التزام طرفینی چه شکلی باشد التزام طرفینی اگر بود این تمام است
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و باشد همین است منتهی هبه مشروطه و معوضه  کند و هبه همنمی این هم یک مطلب که دیگر در این جهت فرقی

 دیگر هم يهابحث درکه  طورهمان .مانعی ندارد طرفهکییک اقدام  طورنیهمواال هبه بدون تعهد طرفینی و  ،هااین

 بود. گفتیم اینجا هم مانعی ندارد این هم یک مطلب دیگر در ذیل این بحثمی

این معاهده و التزام جانبینی و طرفینی الزم نیست که با که کالم عرض کردیم  ضمن دریک مطلب دیگر هم  -

 معاطاتتواند مییا  ،تواند مکتوب باشدمی ،تواند با لفظ انشا شودمی انشا شود ظبا صیغه و لف یاعقد لفظی 

  مبرز کان أيبهو  ننحو کا أيبهطرفینی  این است که در مفهوم قمار همان التزام آن، ظاهرند کنمی باشد فرقی

 .کافی استبراي صدق قمار 

د پیش شبا این التزام طرف کی ازاگر  .طرفینی است این التزام کهمطلب بعید هم این است  و سابق نکته -

 .شود باید طرفینی باشدنمی هد این قماردب به دیگري يزیچکی ،باخت اگرخودش ملتزم به این شده که 

باشد  در اختیار او فرزند مال کند ولو اینکهمی کفایت همینباشد  تواند مالکمی کهنیهمهم مالک است  زندفر

او طرف عقد  يجابهتواند می خودش همآننتواند که طرف عقد قرار بگیرد  کهنیاتواند تصرف کند مگر می والیت دارد

 .کندمی صدق ظاهراً ق است و عنوان دصا قمار بازهم دقرار بگیر

 بندي نکاتجمع
کزیت و محوریت حرمت و لوازم و تبعات آن روشن شد مطلب دیگر هم در ربود که م سومفرع این چند تا نکته ذیل 

اما از باب  ،اینجا این است که عقد ولو اینکه خود آن بما هو هو حرام نبود و فقط شرطیت در قمار داشت نه جزئیت

 شود این فرع سوممی حرمت مشمول وي اعانهانثاز باب معناي گفتیم که  ،بدانیم حرام اعانه بر اثم را نکهیا براعانه بنا 

 بود.

 قصدي است یا نه؟ قمار عنوانچهارم: فرع 
ن قصدي است یا عنوان قصدي در ذیل مباحث قمار این است که قمار با این اوصافی که گفته شد عنوا چهارمفرع 

  ؟نیست
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 انواع عناوین
همه  هااینو ود قع و قیام ،أکل ،ضرب ،است طورنیهمعناوینی داریم که قصدي نیست که بسیاري از عناوین  -1

 ؛متقوم نیست بسیاري از عناوین غیر قصدي است قصد بهاین مفهوم  یه هست صدقدعناوین غیر قص

 ائیاتشنی که در معامالت و انیعناو است مثل قصدبه هاآنم انوع دومی از عناوین داریم که قو هاایندر قبال  -2

اگر کسی در  کندنمی ن قصدیه است اگر کسی قاصد نباشد صدقیعناو هااینبیع و اجاره و امثال  ،آیدمی

خورد به  ي کسیپانداشت با  یتوجه اصالًاب بود و وگویم ضرب ولو اینکه خمیزد  گوش دیگري دراب وخ

 بیع کرد دیگوینم کسی ،مالی تعگفت ب خواب درکسی اما اگر  ،شکستلیوان را  ندیگویمچیزي شکست 

 ،المادله مال به ببیع به معناي م اما ؛قصدي نیست این واقع شد ،دي شربر زبان او جاکه  این کلمه .فروخت

 ،گرفت نهیس به دست دیگري جلوياب و بدون توجه ودر خاگر کسی  مثالً ،محقق نشد یا تعظیم ندیگویم

  .دارد قصدبهنیاز  گویند تعظیم کرد ایننمی

فاظ و المفاهیم و دوم عناوین قصدیه که مصداق الغالب فی ال هوشود به عناوین غیر قصدیه کما می عناوین منقسمپس 

قصد مقوم صدق عنوان و  هاآنست که در هااینو بخشی از عبادات و امثال  هانیاو  ایقاعاتدر همین عقود و  آن بارز

 .موضوع است

 طرح فرع چهارم
وید گممکن است کسی ب ابتدائاً ؟ت که قمار قصدي است یا قصدي نیستشود این هسمی مطلبی که در این فرع مطرح

 شطرنج را در خواباب یا با غفلت کامل ولعب است اگر کسی در خ همان آن یاصلحور مقصدي نیست براي اینکه 

  .کسی بیاید که عنوان قصدي نیست ذهنبه  ابتدائاًن است کو مم شده است بازي محقق باالخره این بازي کرد

 :این عنوان قصدي است از دو سه جهت ممکن است بگوییم ماما اگر دقت کنی

شرط مفهوم  عنوانبهعقد و التزام  -بحث سابق و قبلی مالحظه کردید درکه  طورهمان-قمار  فدر تعری کهنیایکی 

عقد و التزام هم که  و ؛و تعهد جانبین بود موردتوافقو  و مقصود از رهان هم رهان ملتزم »الرهان لعب«بود یعنی  مأخوذ
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 لعب با اینبر وقتی  .رهان بر لعب تمام نیستدر کار باشد صدق  نم و تعهد جانبیالتزا کهنیابدون  ،یه استداز امور قص

 ؛است ي استداللامعاهده باشد این صغر عنوان قمار صادق است که در آن التزام و آالت ابزار

عناوین  هااینعنوان قصدي است و معاهدات و التزام عقود و دید ردون تبمعاهده و التزام هم که هم این است  يکبر

 ؛قصدیه است

 رم مفهوم قمار به این است که معاهده و التزام داچون قوشود میعنوان قصدي  نتیجه این دو مقدمه این است قمار هم

عنوان قصدي  حتماً ،تواند محقق شودنمی ل غیر قصديکبه ش و التزام چیزي نیست و لذا قمارباشد و بدون معاهده  آن

ست که هااینائات و امثال شق و انبلکه مثل بیع و ازدواج و طال نیستو شرب و قیام و قعود  ضرب و أکلمثل  ،است

  .م به قصد استومتق

 است که از باب ایقاع عقود هست و مأخوذي در آن داما قی ؛نیست يطورنیابراي اینکه ولو جنس این تعریف لعب 

آن بود و قصدي بود نتیجه در  هم که التزام دیک جزء و قی .تابع اخص مقدمات است چون نتیجه ،شودمیعنوان قصدي 

که نکته  اوالًشود این نمی اینباشد  مقصد نسبت به آن التزا کهنیاو لذا بدون شود میعنوان قصدي  هم که کل این است

 ؛درست و تمامی است

عنوان قصدي  لعبخود ه شود و آن خود لعب است ممکن است بگوییم دومی هم گفت کن است وجهمعالوه بر این م

 ؛است براي اینکه دو احتمال در عنوان لعب است

ي رکاشود که می یک احتمال این است که لعب قصدي نیست براي اینکه لعب یعنی عملیاتی که در خارج واقع -

 ؛نیست مأخوذ آن در دشود لعب است و قصمی توپ انجامیا  يبازاسباب با که

بود که ال لغرض  یعمل است براي اینکه تعریف لعب يدلعب عنوان قصکه  مییبگو یدوم احتمالممکن است  -

 ؛کندمی آن غرض اگر غرض غیر جدي بود صدق لعب ،هست آن یعنی غرض غیر جدي درعقالیی است ال

 و کالً شود می خود عنوان لعب هم قصدي ،باشد است که اگر این مأخوذپس به نحوي قصد و غرض در مفهوم این 

 .شودمی قصدي قمار عنوان

گوییم ال می که براي اینکه تعریفی قابل مناقشه است تمنتهی این وجه دوم که بگوییم لعب هم عنوان قصدي اس

بدون مر ف این اردر نوع و ع که د این استومقص ،کند نیستمی عقالیی مقصود غرض شخصی که با این بازيال غرضل
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 که انجام لعب یعنی آن کاري نه ،اینجا غرض باشد یا نباشد مالك لعب است شخصاًشود نه اینکه می غرض تلقی

 .آیدنمی حساببهداراي غرض عقالیی  عقال امر جدي و غالبنوع و  ازنظر االصولیعلشود و می

بلکه  ،شودمی یم این عنوان قصديیبگوقوام به قصد موردي نیست که  دیگرد شبا باشد اگر این طورنیابعید نیست 

 شد قائل بشود ارزشی بر آنکه  بدانند ايهالب عقال این را یک امر مفید فایدغ ،بیرونی صود این است از نگاهقم درواقع

  .بعید نیست که این درست باشد ،ودبش تعریف يطورنیایا 

است نه به  آن به قصدیت شرط حقیقت درقصدیت قمار  وقتآنیگر تام نیست دوجه دوم  ،اگر این درست باشد

این . شودمیمتقوم به قصد  همان عقد باشد این کهآن يدیقوصفی و  عنوانبهبلکه  ،جنسی مفهوم قصدیت خود عنوان

ین عملی که بدون قصد از دو ا گفتیمبراي اینکه  کندمی در فروعات مختلف ظهور پیدا آن شد آثار عنوان قصدي که

 یدا نکرده پس تکلیف درپمنتهی چون توجه ندارد تنجس  ،کندمی صدق اینبر  قمار ،شودانجام می طرفکییا  طرف

هستند و  لکه غاف نفراست دو  قصدمتقوم به  اما اگر گفتیم ؛شودمی وجود تکلیف مترتب آثاري بر وقتآن .ینجا هستا

اینجا وجود ندارد ولو  حرمتیدیگر مفهوم صادق نیست و  هااینتعهد و التزام و  ،هی به این ندارندجکنند و تومی بازي

  .شودیممترتب  رري دارد که بر این امامختلف آث يزهایچ و مقام تزاحم و تعارض و ترجیحات در همآن ،غیر منجز

 .قصدي است که عقد باشد آن شرط کهنیاپس قمار متقوم به قصد است به خاطر 

 : قصد طرفینینکته
یعنی باید طرفینی  ،گویید قصد طرفینی استمی این است که این قصد هم که چهارذیل بحث  درمهم دیگر  نکته

رویم می گفت که یکی است، توجهیبکه عرض کردیم اگر یک طرف توجه دارند ولی دیگري  طورهمانقاصد این باشند 

 با یک ابزاردیگري  بازي یک نباشدآنجا  نظرالفاخت بحث شطرنج و ریم کهیبگ آالت غیر متعارفه همبا -کنیم می بازي

توجهی به این  اصالً بدون توجه گفت باشد  او بدهد قدرنیا مثالًو هر که باخت  -متعارف و معمول نیست که يدیگر

 صدق قمار نجایا ،کندمی تحقق پیدامفهوم توانند انشایی کنند میطرفین شد و  کهنیهمکند نمی فرق ،تعهد و التزام نداشت

قصدي که باید طرفینی باشد اگر یکی توجه به این انشا و بیع و معامله و تعهد  همآنکند چون متقوم به قصد است نمی
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اشکالی ندارد و آن عمل مانعی ندارد و البته کسی هم  ،گفت قبول است توجهیب وروي غفلت  از گريیاما ددارد 

 .س متقوم به قصد استپساس وجهی براي چیزي ندارد این هم ابه نحو  اصالًچون  باشد طلبکار تواندینم

 : ؟سؤال

دم که ید فهمیگومی روي این توافق دارد ی است کهیاج ،ثانوي است رام هاحرفدر مقام دعوا و اختالف و این  جواب:

ولی کرده اشکال دارد  راقدام به این ام کهنیهم ،سی حرام بداندکمگر از باب تجري  .جه نداشتی این دیگر مانعی نداردتو

 شک وقتی ،گویند در اصل در افعال این است که مقصود استمی اگر اختالف شود .مانعی ندارد نباشد وقتی چیزي

است که کارها روي عمد و  نیا برل صی است که ایعقال رگویند این ظهومی ،هدا غافل بویکنیم ایشان متوجه بوده می

 .شودمی آن هااینالف و تم شک و اخدر مقا ،شودمی و توجه انجام دقص

 این توي ذهنش این است که من؟ یول سؤال:

 ايهیا عد مبناي مشهور ،که در ذهن شماست آن . چیزيشودینمگوید قمار متقوم به این عنوان می عرف کهجواب: 

دیگر  ر را بگیریمظآن ن اگر .نداشت یبردوباختاشکال دارد ولو  هااینو  طبزار شرااین  اصل عمل با ،گویندمی است که

ما  وهور هم آن بود شم کهبود  و آقاي تبریزي که مبناي آقاي خویی رهان نباشد طرنجش بهلعب اگر  .آنجا قصدي نیست

 در ،متعارف معمول بها اگر کسی بگوید حرام است تاللعب به این آ ،کنیم تتمیمتکمیل و  خوبتیم آن را سنتوان

نا را پذیرفت که عالوه باگر کسی آن م .است که آن البته قصدي نیست مفهوم قمار نیست یک عنوان دیگري چارچوب

در کار  یرهان کهنیاگري داریم که همان لعب به آالت معده للقمار باشد ولو ییک حرام د ،بر لعب با رهان که قمار است

اشکال دارد منتهی ما در این  ،نگوینداینکه قمار هم  وول .قصدي نیست و اشکال دارد عنواندیگر ، اگر آن باشد ،نباشد

 .شودمی دیگري موضوعردیم واال کدید رت

در  که قوي است طرفنیاولی  گذارندیمرا وسط  شانیهاخانه باهم یعنی شودیمچطور  اشیاجتماع بعد سؤال:

 ؟کنندمی گاهنهمه هم دارند  اندنشستهولی دارند  دهمینمبه او گوید که میدلش 

 .ثانوي است يهاعنوانآن  قصد جدي ندارند واقعاًاگر  جواب:

 ؟ندارد یکیدارد  قصد جدي یکی سؤال:
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اگر نگوییم لعب به آالت خودش  .اشکال ندارد يطورآنیا لعب  قمارد به لحاظ عنوان راشکال ندا بازهم جواب:

کند می دیگران را ترویج ضاللشکلی است که  آن شکل کند چونمی یداپ ثانوياشکال ندارد منتهی عنوان  ،حرام است

 .صادق نیست آن گوییم برمی عنوان نیست ولی عنوانی که مااین است  دیگري و عناوین

 قصد واقعی یا شوخینکته: 
یم صادق یگومی کند ولی قصد جدي نیست اینمی اقروي شوخی الاز واقعی ندارد  داینجاست اگر قص دو سه تا نکته

اند التزام و معاهده محقق وتنمی یعنی ،یم صادق نیستیگومی بازهمندارد  گريییا اینکه یکی قصد دارد ولی دنیست 

 .شود

 : ؟سؤال

انصراف دارد به  تاًذا هااینهمین آیات و  گفتیم دیگویمکه لعب به آلت را  ناییبم روي رویدمی شما باز جواب:

 با آن است که همراه ییدرجا هااین انصاب و ازالم وشود میمیسر  آن داردراف به صاگر ان ،دارد بردوباختآن  کهنیا

 .خواهدمی تعهد و التزام بردوباخت چراکهد شبا بردوباخت

 : ؟سؤال

 تاست که ممکن اس طورنیا سؤالامل این کتقریر  ،نباشد کهنیانه  ،و مطلبی است که له وجهً سؤالاین  جواب:

با  دآیید سراغ این ادله ولو بگوییمی کهیوقتولی  .این است آن در مفهوم ،گرفتید هکسی بگوید که شما عنوان قمار ک

 سؤالاین است که  سؤالقریر ت .اطالق دارد مثالًنیست و لذا  آن کلمه و واژه قمار در یول ،انصراف مربوط به قمار است

 بامالحظهیعنی  »المیسر ما قومر به«گفتیم ها میاینتوجه به روایات و این است که ما با  آن بی است اما جوابخو

اگر آن  .شودنمی تمام اطالقاین دیگر بیاوریم  وقتی آن مفهوم را ،دانستیممی خوذأمیسر م درروایات و مفهوم قمار را 

 ،باشد بردوباختهم دارد که  ییآنجا به حتی بگوییم انصراف ،بگوییم که این ادله اطالق دارد ممکن بود، روایات نبود

  .باشد شاید بگوییم انصراف نباشد در آن تعهد هم هولی اینک

این است که  آن یاصلواب جنباشد  این هم .انصراف در این حد هم هست این ادعا وجود دارد که این است جواب

گذارد اینجا نمی کند ومی نقشی بازيآید اینجا می هوم قمارفم وقتآنگرفتیم طبق روایات  »ما قومر به«سر را یما م
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 دمبحث قمار بای درکه  است شود جواب داد که این هم یک بحث مهم دیگريب طورنیاآید می به نظر .منعقد شود اطالق

  .توجه کرد آن به

  طرفهیک بردوباخت: پنجم فرع
 .هست طرفهکیولی  ؛هست بردوباخت که قرارداد رويو آن اینمطرح کنیم  پنجم فرع عنوانبه هم بعديفرع 

 توافق دو طرف، بر دو نوع است: 

 ؛طرفینی بردوباختتوافق بر  -1

  .طرفهکی بردوباختتوافق بر  -2

 اگر زید برد خانه امر را ،این بازي را انجام دهند کهنیاکنند بر می حالت اول این است که دو نفر زید و امر توافق

گذارند میوسط  یا ماشینشان یا صد میلیون پول را خانه نفر شود دومی گیرد اگر امر برد خانه زید به او دادهمی

این یک حالت است که صورت اولی است که رهان  .بالعکس ي،برد شمااگر  او استبرد خانه شما مال  او اگر ،گویدمی

 .طرفینی است و مصداق واضح قمار است

هم هست  قصدهم هست  بردوباختهم هست و  تالبا آ اناًیاح است است لعب طرفهکی بردوباختنوع دوم 

کنیم اگر می گوید بازيمی که طوراستنیا هاآن معاهدهو معاهده وجود دارد اما  هستندر اینجا دگفتیم  که ییزهایچهمه

 طرف ضعیف مثالً هست طرفهکییعنی برد  ،شودینم اگر شما بردي خانه من مال شما ،من بردم خانه شما براي من

 ،دهممی امخانهتو بردي من  اگرخواهم ولی نمی دم چیزي از تورب گوید اگر منمی کندمی اشمالحظه یکم هم واست ا

کند و در آن نمی فرقی بودنشت آن تمام است یعنی لعب است و با آالت یا غیر آال درفتیم گ حالتابهکه  چیزي همهنیا

اما  ،شده در اینجا جمع است برشمردهطرفینی است قصد هم هست همه عناصر  .قصد و عقد و التزام هم هست

  ؛است طرفهکی بردوباخت

یک طرف اگر کنند و اما می بازي باهم ،التزام هم هست ،قصد هم دارند اندکردهتوافق  باهمدو طرف قد طرفینی عدر 

از اول توافق و التزامی که وجود دارد  .گیردنمی از این چیزي دولی طرف دیگر اگر بر ،گیردمی برد چیزي از دیگري

که  است يطورنیاگوییم تعهد می .شودمی هم طرفهیکشود ولی می این التزام حساب است. آمدهروي این حالت 

 منتهی ،اندشدهآید التزام و طرفین به این ملتزم نمی ولی بالعکسش .گیردمی این را دکنیم اگر او برمی گوید بازيمی
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ت اگر ر لعب به آالت یا غیر آالداین صورت دوم این است که التزام  .روي یک طرف قصه است نه دو طرف هاآن التزام

 هرحالبههم نباشد باالخره این هست  متداولباشد حاال  هم متداولشاید هم -،بود نه دو طرف جانبهکی بردوباختبر 

 -شودمی فرضش

 احتماالت موجود در فرع پنجم

 احتمال اول
 قمار که ايهادل کهنیاحرام است براي  ،است که بگویم که این هم مثل آن قسم اول که طرفینی است یک احتمال این

 ،هان هم هستر ،لعب است ردیگیملعب مع الرهان اینجا را هم  کهنیا اساس برشود می کند شامل اینجامی تحریم را

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَْیسِرُ وَ الْأَنْصابُ َو «که  دهم دار ايهمفهوم عام است و ادل واین اطالق دارد  ؟يچطور .گرو هم هست

شود و می قمار منصرف نهم اطالق دارد و به همان عنوا آن )90(مائده/»الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّْیطانِ فَاجْتَنِبُوه

بازي باشد و  الزم داریم این است که مفهوم درما که  چیزي بگوییم است که حریم آنت هاین وج .ردیگمی را نجاهایا

نیست  قرارهم  یکس اگرباشد و به نحوي  دوطرفهیا  شدبا طرفهیک بردوباخت باشد حاال یبردوباختبا التزام به  همواره

این است و  حداقل دهدینمخود را از دست  خانه اویک معنا  هب در صورت برنده شدن طرف مقابل، دچیزي بگیر

 .شودمیحرمت  این یک وجه است که احتمال اول .ردیگمی م اینجا راواین مفه ،باالخره یک نوعی اطالق دارد

 احتمال دوم
طرفینی است و شاید هم این کلمه رهان که همان  »اللعب مع الرهان«مفهوم  بگوییمکه  دوجود دار یاحتمال دوم

 .بنابراین حرام نیست ؛مراهنه است یعنی گرو گذاشتن طرفینی است ،مصدر باب مفاعله هم هست

 احتمال سوم
ممکن است کسی بگوید رهان  .ولی ما یقامر به طرفینی نیست ،احتمال سوم هم این است که التزام طرفینی است

 هاآن براي هر دو بردوباختیعنی براي طرفین متصور باشد  یبردوباختکه دارد  به آن جایییا انصراف  دظهور دار وضعاً

 اً انصرافیا  وضعاًبرد محتمل نیست و این  طرف هم یکبراي  ،ت محتمل نیستخیک طرف بابراي  نجایامحتمل باشد و 
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 احتمالکه یک طرف  جایی نه ،د هم باختهم برد باشیعنی ض احتمال است رکه هر دو در مع ظهور دارد به آن جایی

 .دیگر نیست آن دارد و بالعکسک طرف احتمال باخت برد دارد ی

 احتمال چهارم
اما طرفی  واین حرام است که احتمال برد دارد  یکسآنبگوید براي  وکسی تفضیل دهد  احتمال دیگر این است که

 عنواناگر این  کهنیااین هم یک تفسیري است که وجهی ندارد براي  .حرام نیست او دیگر براي که این احتمال را ندارد

 قصد اگر هم .رندیگمی اررت قمحر مخاطبعنوان قمار متقوم از باب مفاعله به طرفین است و هر دو  نیا ،کند صدق

  .لی بعید استیاین خ .حرام نیست که بگوییم براي یکی حرام است براي دیگر حرام نیست کدامچیهنکند 

 که متصور است. احتمالی است چهاراین 

 : احتمال اولنظر مختار
 :کهنیاآید که همان احتمال اول را باید گفت براي می به نظر

 چیزي پیش دیگري هم گرو بگذاردکسی  ییجا اگر در ،نیست مأخوذبه آن معنا  هااینباب مفاعله و ، در رهان :اوالً

 که اوالً این  ،ورندابی دست بهباید چیزي از دست بدهند یا  حتماً خواهد ولی نه اینکهمی یعنی طرفین ،»راهنه«وید گمی

 بیش از این .است قصاد ،کنندمی و توافق گفتگو باهم طرفین اش همان اندازه کهفاعلهم ،باب مفاعله در اینجا

 ؛اوالًهم طرفینی باشد این  آن بردوباخت که ؛خواهدنمی

 .میکنیمبحث  بعداًاست که  یدارد و این هم از آن نکات هااینگفتیم که رهان انصراف به امور مالی و 

 ؛احتمال اول را تقویت کنیم وحرمت  کهنیااین وجه اول است براي 

 ؛ان صادق استواول این است که این عن دلیل 

دو  عرفی ازنظرکند نمی لی فرقیییعنی خ ،خصوصیت اینجا تام است ءاغال يقواحتمالبهنباشد  قصاد اگر هم :اًیثان 

که  هااینبالخصوص مثل الخمر و المیسر و  .دیک طرف احتمال باخت داشته باش یا ال باخت داشته باشندمطرف احت

 .گیردمی این را

 ؛ردیگمی این رااالزالم  و االنصابخمر و المیسر و لاگوییم که قمار و می :اوالً
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 ازنظربعید است این فرض  ،نیست دبعیاگر هم لفظ این را نگیرد تنقیح مناط و شمول مالك حکم نسبت به اینجا  :اًیثان 

د یک ریعنی در ارتکاز عقال این است که وا ،شاره کردندابه همان وجهی که ایشان هم  ،باشد عرفی با آن فرقی داشته

ارتکاز عقالیی و این مالك  ،مبلغ کالنی را ببرد خواهدمی غیر عقالیی ریک ام برحسب جهتیببازي شدند که کسی 

من االحتیاط  الاقل«آید همان احتمال اول درست است و می و لذا به نظر خصوصیت کرد ءاغبشود ال شود کهمی موجب

 .که از این حالت هم پرهیز شود »وجوبیال

یل قائل ضتفدر آنجا  شودینمتمام  ییتنهابهگفتیم خودش  )188(البقرة/»بِالْباطِلِ َبیْنَکُمْ ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ« بله آن

 دیبگواگر کسی  .ردیگمی تمسک کند باز همین را همآنبه  ییتنهابهاگر کسی  ولی ،شدمی روایت این تمامشدیم و با 

 ،کند درست استمی موارد داللت بر حرمت این عمل بعضی در یا قمطل طوربه» بِالْباطِلِ بَْینَکُمْ ال تَأْکُلُوا أَمْوالَُکمْ«

 .شوداینجا را شامل می

 و آله االطهار محمدیعل اهللایصلو 
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