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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 تواند باشد؟مال چه چیزي می» ما یقامر به«فرع ششم: 
چه قمار با آن تقوم دارد مالی است که مورد این است که آن -مقام اول چهار -فرع ششم در ذیل مباحث قمار

باید مال باشد یا غیر  این است که ما یقامر به الزاماًسؤال  وگویند می قامر بهی ال مامگیرد که به آن می قرار بردوباخت

 ؟تواند موجب صدق قمار شودمی مال هم

مستقل هم مطرح  وبه صورت کوتاه  ؛یکی دو بار به این سؤال پاسخی دادیمو گفتگوهایی که بود  هابحثدر ذیل 

ارزش اقتصادي داشته  کهنیانی بدون شأگاهی هم امور اعتباري و  ؛گیردمی قرار بردوباختد مور مال غالباً .کنیممی

کنند که هر می شرط گاهی .شودمی گوییم آن مورد شرط واقعمی اگر قمار صدق کند .گیردمی باشد محل قمار قرار

مالی در کار نیست ولی چیزهاي  هم گاهی به دیگري بدهد هااینخانه و امثال  ،ماشین ،پول از قبیل کس برد مالی

اموري که  ؛تقدیري به دیگري بدهد یا از او تعریف کند هر کس باخت یک لوح کندمی شرطاعتباري در کار است 

 .ارزش مالی ندارد اما ارزش اعتباري و اجتماعی دارد

اما اعتبارات که از او  هااینال امث وبا آن کاالیی بدهند  مثالً ،قرار بگیرد امر ماديمال ارزشی است که در برابر 

ولی به لحاظ  ؛یا مثالً یک پستی یا سمتی بدهد که ارزش اقتصادي نداردبدهد  یا لوحی به اوکند  تمجید وتعریف 

 :کنیممی دو مطلب عرضدر جواب  ؟شود یا نهمی آیا شامل نوع دوم هم .اعتباري براي آن ارزش قائل هستند

 ششممطالبی در پاسخ سؤال فرع 

 »ما یتمول«مطلب اول: 
و رهانی که در تعریف آن آمده است ظهور و ظاهر تعریف قمار  ؛شودنمی مطلب اول این است که شامل قسم دوم

ظهور را تردید کنیم الاقل شبهه  هااینکلمه رهان و  اگر دربه ما یتمول است که له قیمتا اقتصادیه است  انصراف آن

تردید است و همین شبهه  محل ،است يراقتصادیغو شود ولمی چیزي که شرط بت بهشود و شمول آن نسمی مفهومیه

 .قمار آن موارد را نگیرد که افی استمفهومیه ک

 و قیمت اقتصادي داشته باشدکه هر چیزي  است، بنابراین روشن است که ظهور قمار و لعب مع الرهان در ما یتمول 

اثبات  ؛شودمی منتفیشمول آن  بازهمشود و می من الشک و التردید شبهه مفهومیه الاقلگیرد یا جزما و نمی غیر آن را
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اعتباري و منزلتی را هم بگیرد اطمینان به اینکه چنین اطالقی  يهابردوباختولو  ،کلمه رهان و قمار اطالق دارد کهنیا

 .محل تردید است ،در اینجا هست

وله است می امور اعتباري غیرمتهگاهی مال است گا ،است بردوباختکه آنچه محل سؤال  بنابراین در پاسخ به این

مشمول مفهوم و بحث  یگیرد و دوممی اولی را فقط جواب این است که گیرد؟می را گیرد یا فقط اولیمی آیا هر دو را

 .شودمی باز هم منتفی که یا به نحو شبه مفهومیه است ، یا جزماًشودنمی قمار

 تمولمطلب دوم: شمول 
تواند شمول داشته باشد می تمول عرض عریضی دارد وباید توجه داشت که مطلب دوم در فرع ششم این است که 

 کنندمی بازي که ؛ مثالًگیردمی قرار بردوباختمنافعی مورد  گاهی و دهدمی قرار بردوباختعینی را مورد  گاهی مثالً

چه  ،دهدمی اورا به  بنشیند منافع خود اوخانه  برنده در سال کی ای دهد و برندهرا به  اشخانهگوید هر کس باخت می

تواند موجب صدق قمار و می عرفی مالیت داشته باشد ازنظر چیزيو هر کند نمی فرقیمال عین باشد چه منافع باشد 

تنابهی عیا مالیت غیرمهی باشد باعتنعین باشد یا منافع باشد و اعم از اینکه مالیت آن مالیت م کهنیارهان شود اعم از 

آن  بودن ادیوزکمیمتی ندارد، بدهد که ق تسبیحی را به اودهم یا اینکه می ماشینم را به تواگر باختم بگوید  ، مثالًباشد

 در شودمی داده ی کهلوح مثالً ؛خفیف باشد که عقال بگویند مالیتی ندارند قدرآن کهنیاله ندارد مگر دخالتی در مسئ

 است ارزش دارايشود گاهی می ولی قابی که داده ،قائل نیست براي آنارزش مالی  و عرفنوشته شده  چیزي کاغذ آن

بنابراین  ؛کندمی نیست باز مشکل پیدا معتنابهخیلی  ر بگیرد که مالیت دارد ولو مالیت آنقرا بردوباختو لذا اگر مورد 

از اینکه عین باشد یا منفعت باشد و عالوه بر این اعم است از  است است اعم گوییم موجب صدق قمارمی مالی که

باید توجه  و ؛به حدي برسد که گفته شود ارزشی ندارد معتنابهغیر  کهنیامگر  معتنابهباشد یا غیر  ...معتنابهمالیت  کهنیا

 ،رف به عتبات یا مکه و مدینهامتیاز تش ،سبقتیا حق تقدم، گیرد می قرار بردوباخت موردداشت که اعتبار و منزلتی که 

 طورنیاهمیشه  گوییممی کهاعتباراتی  .شودمی مالیت دارد چون مبادله اقتصادي واین امتیازت هم مثل منافع است 

شود بگوییم ارزش اقتصادي ندارد گاهی ارزش اقتصادي دارد مثل حق امتیاز می نیست که صرف یک اعتباري که داده

ارزش قائل هستند  آن کاري در یک شرایطی چیزي باشد که براي ، امتیاز کسبموقعیتی یا داشتن یک پستی مثالًیا 

 ییجابهاگر  بلکهخواهد تقلبی پیدا کند می و فقط ندارد یمالیت کهنیا شود نه از بابمی ردوبدل به خاطر آن پولیعنی 

م گوید اگر من باختمی شعري بسراید اگر کسی مثالً ؛شودمی مبادله و با آن دارد را گوید این اعتبارمی که عرفرسید 

دهد می پول ،این ارزش را دارد ذاتاً وشود می پول داده وامر مالی است  گاهی کهگویم می برایت يادهیقص یایک شعر 
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گفتیم مال باید مورد  کهاینشود و لذا می اگر به این حد برسد مشمول بحث قمار ،دبگوی ايقصیدهکند یا  او را تعریفکه 

 یاامتیاز  ،منافع باشد یاعین  ،زیاد باشد یاکم  کهایناین مال اعم است از بشود، قرار بگیرد تا رهان و قمار  بردوباخت

ارزش اقتصادي گیرد و امور اعتباري و قراردادي و منزلتی هم اگر به یک حدي برسد که عرف می همه را ،حق باشد

ارزش  هااین ،هورایی بکشند یاکفی بزنند  البته در حدي که مثالً .شودمی مشمول همین بحث همآنقائل باشد  براي آن

 ولی ممکن است یک وقتی همین ارزش مالی پیدا کند ارزشی ندارد همآنصرف اینکه لوحی داده شود  ندارند، اقتصادي

 مشکل پیدا ،لذا اگر لوح یک امر داراي ارزشی باشد که مقصود شود و ؛کندمی اگر ارزش مالی پیدا کرد اشکال پیدا که

به حدي برسد که د نباش قائل ارزش عقالیی اقتصادي که حدي رسیده باشد بهکند یا اینکه تعریف و تمجید کردن می

نیست ولی باید تعیین مصداق و موضوع کار فقهی  واما تشخیص موارد  ،کندمی اشکال پیدا وقتآن »المال بإزائهل یبذ«

 و تردیدي باشد احتمال جاي استصحابشبهه و البته اگر در جایی  ،این دقت را کرد که اگر به این حد برسد اشکال دارد

کنیم که به مرتبه ارزش می االن شک وتعریف یا تمجید یا لوح دادن ارزش اقتصادي نداشته  .اگر هم نباشد برائت هست

 يهابحثیم اگر این استصحاب هم یک اشکال فنی داشته باشد به حسب موضوع که کنمی استصحاب و رسیده اقتصادي

 .اشکال ندارد و شودمی برائت جاري ،دیگر دارد

 »ما یقامر به«مالیت  فرع هفتم:
به نظر  و ارزش اقتصادي و مالی داشته باشدمالیت داشته باشد گوییم ما یقامر به می کهایناین است که  هفتمفرع 

 ؛تواند متفاوت باشدمی که به نظر العرف امري است که به حسب ازمنه و امکنه اشتاست اما باید توجه دالعرف 

 :قرار بگیرد موردتوجهدو نکته باید  نجایا

 نکته اول
گویند این یک ارزش اقتصادي دارد اما عرف عام می عرف عام ،استعرف عام مالیت متقوم به نظر  کهاینیک نکته 

 دارايو امکنه متفاوت است ممکن است چیزي در یک زمانی ارزشی نداشته باشد در زمان دیگري  به حسب ازمنه

شود می مبادله و خون در یک زمانی ارزش اقتصادي نداشته ولی االن ارزش اقتصادي دارد ؛ مثالًارزش اقتصادي شود

ارزش  هااینتم بازیابی و امثال در فاضالب هست ارزش اقتصادي نداشته ولی در این زمان به دلیل سیس آنچهیا 

 .کنندمی اقتصادي پیدا کرده یعنی مبادله

شود اشکال  هاآناي با اگر مقامره وقتآنصادي پیدا کرد آشغال ارزش اقتو خون و فضوالت  وزمانی که فاضالب 

 این به حسب ازمنه بود. ،کندمی کند و عنوان قمار و رهان پیدامی پیدا
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البته ارزش . بالعکس یابه حسب امکنه هم ممکن است چیزي در ایران ارزش اقتصادي ندارد ولی در اروپا دارد 

نه ارزش اقتصادي قائل باشد براي آن در آن شرایطی که قرار دارد  عرف عام گوییم بایدمی مالی و اقتصادي که اینجا

 .در این مکان یا در همه امکنه ،همه ازمنهیا  در این زمانی ،جاآنعرف  بلکهاي که دارند انگیزه برحسبیک نفر و دو نفر 

 نکته دوم
یید شرع تأباید مورد  ،استمتفاوت به حسب ازمنه و امکنه  ارزش اقتصادي که گفتیم عرف عام کهایننکته دیگر 

نوع حکومت دلیل آن یک  ،کندمی کند و آن را از ارزش اسقاطمی دخالت درواقعباشد اگر شرع چیزي را تحریم کرد 

که در بحث قبل بود و به  گوییم باید مال باشدمی اینکهشرع است بر این قضاوت و نگاه عرفی که وجود دارد و لذا 

 د مورد تأیید شرع هم قرار بگیرد.بای درهرحالحسب عرف این مالیت ثابت شود که االن گفتیم 

 سؤال:؟

اگر  هرعمتشاست، که شارع این را پذیرفته یا نپذیرفته  استیید شرع مالك جواب: عرف متشرعه مالك نیست تأ

شرع که  ردععدم  است یایید شرع یا تأاینجا عقال  درواقعبه بحث شرعی باشد واال مستقل موضوعیتی ندارد  یقطر

 شودمی ییدنوعی تأ

 سؤال:؟

به این اعتبار و به  وکردند می يامبادله با آنارزشی قائل بودند و  چیز جاهلی بوده که براي آن احتماالً جواب:

قمار  مفهوم کهاینشود استدالل کرد براي نمی اجازه داده نشده شرعاً گفته واال اگر چیزي باشد که می هاآنمالحظه حال 

در  هم اآلنقائل بودند و  خودشان بوده که نوعی مالیت براي آن به حسب نظر کهایندر غیر مال هم صادق است براي 

 عرف وقتی القا کرده ولی به لحاظ اینکه ،کرده الغاءشارع آن را  مالیت قائل هستند يگریروسپ غیر عرف شرعی براي

حسب نظر عرف است چون شارع مالیت  این به .عرفی اثبات شده است ازنظرگوید، می قمارمالیت قائل است براي آن 

اگر از طریق شرعی  هانیا و تمتعاتالبته از جهت دیگري است. ، حرمت قمار نیست عنوانبهرا اثبات کرده است  آن

کند عنوان قمار هم از حیث همراهی با نمی شرعی که نباشد صدق ،اینجا شرعی نیست ولیمالیت دارد  ،قرار بگیرد

 و حالت مجازي است. ست که این تعبیر بکار رفتهه هاآنفضاي 

 نجایاکرده و اشکال قمار هم در  ارزش آن را اسقاطشارع  مفهوم صادق است منتهیممکن است کسی بگوید که 

 الغاءشرع مالیت آن را مالیت دارد اما  کنم ممکن است بگوییم امري که عرفاً قریر...را من ت احتمال هر دو تاباقی است 
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دو شرعی  ازنظران مالیت عرفیه مالك است منتهی مدر مفهوم قمار ه کهاینمفهوم قمار صادق است به لحاظ  نجایاکرده 

 است. قرار داده بردوباختهمان را در یک بازي مورد  کهاینیکی تصرف غیر مشروع است و کی گناه یکنید می گناهتا 

 مفهوم قمار
 :احتمال است سهدر مفهوم قمار 

کرده  الغاءآن را  مالیتشود قمار ولو شرع می این »المال العرفی ما یحسب ماال عندالعرف«یکی اینکه بگویم  -

 .باشد

گوید که می درواقعکند می مالیت الغاءر اینجا هست وقتی شارع مالی که د کهگفتیم می داتاب همیک احتمال  -

دلیل شرعی حاکم  اینجااینجا مطرح شود یعنی بگوییم  يبعید نیست احتمال دیگرقمار هم اینجا صادق نیست. 

 .این دلیل و مفهوم را عوض کند کهایننیست بر 

 ؟ولی اگر کسی بگوید مالیت دارد براي آن داراي ارزش است براي این داراي ارزش نیست :سؤال

شود می ايادلهکرد این دلیل حاکم بر همه اسقاط مالیت را وقتی شارع  محل اختالف است ولی غالباً همآن: جواب

حکومت به نحو شود، می حاکمکه مستفاد از ادله است بر همه ادله  گفتیم هذا لیس بمال کهاینذ است خکه مال در آن مأ

أوفوا  ،مال گیرد چون بیع مبادلۀنمی گوییم این رامی »بیعالحل اهللا ا«گوید که می گوییم مال نیستمی وقتی ؛تضییق

همین  ما هماولیه  تصور .گوییم این نیستمی خوذ باشدهر چه در موضوع آن مال مأ طورهمین ؛گیردنمی بالعقود را

مفهوم  شرعی ازنظر مالیت کرد به این معنا است که الغاء هااینو امثال  يگریروسپاز شراب یا است که وقتی شارع 

 اینجا صادق نیست؛ قمار

 گوید ومی قاعده همانی است که حکومت ،حکومتی وجود ندارد چنیناست که بگوییم  این یک احتمال -

کانت «یا  »کانوا یقامرون علی االهل و المال«که اشاره شد ماند می باقیگوید مال نیست فقط مورد نقضی می

 .به اهل هم صدق کرده استمقامره  آنجاکه  »القریش تقامر علی اهله باهله و ماله

از  ،از باب همراهی هست ،گویندمی چه بابیاز  کهاینآن را باید حمل کنیم بر  ،مالیت شرعی ندارد کهایناین و حال 

یک تعبیر مجازي نیست از لحاظ فهمیم می دقت بیشتربا  ؛کندمی تعبیر قمار هاآنبه حسب  کهاینجاز است و باب م

 شده است الغاءشرع در مقام حکم  ازنظرقائل بود، یک نوع مالیتی  هاآنبراي عرف این یک چیز حقیقی است چون 

دلیل حاکم  کهیوقت .کند حقیقت مجاز باشداستعمال می اینکه اگر عرف به نظر خودیست نه گوییم موضوع اینجا نمی

است که  يترقیدقاین نکته هم نکته  ،کندنمی رون رفته مجازکند آن مفهوم را در جاي چیزي که بیمی مفهوم را مضیق
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به این معنا  »الفاسق لیس بعالم« گفت کهدلیلی  ،ااکرم العلمدلیل گفت  اگر که جواب اصلی این است کرد وتوجه  یدبا

کانت القریش تقامر «گوید می گیرد وقتینمی را اینجابه لحاظ شرعی این دلیل  ،بشودمجاز که عالم در فاسق  نیست

مالیت شد دیگر عنوان  الغاءشده وقتی که می بر آن اطالقحقیقت  ل بوده قمار هم به نحوچون مالیت قائ» باهله و ماله

 .قمار صادق نیست

 فرع هشتم: عرف و عقال و شرع
چه عند العقال ارزش اقتصادي گوییم آنمی مطرح کنیم هشتمفرع  عنوانبهرا و شرع آید بحث عرف و عقال می به نظر

و گفت منافع  آمد دلیلشرعی وقتی  ازنظرتمول دارد مالك صدق مفهوم قمار است اما  و شودمی به مال تعبیردارد که 

لغوي صدق کلمه قمار در جایی که با  ازنظرگیرد اما نمی را نجایا ادلهو آن شود می حاکم بر ادله قمار ،محرمه استاین 

 آورد این صدقمی لغوي حقیقت است ولی به لحاظ دلیل دلیلی که حرمت را در جایی ازنظردلیل حاکم خارج شد 

 را مضیق کرد.در مقام جعل حکم آن کند چون نمی

 سؤال:

گویم می تعبداً و گوید حکم من اینجا نیستمی کند شارع فقطنمی مجاز نیست دلیل حاکم آن را مجاز جواب:

کند که بگوید این کلمه اینجا مجاز است تصرف در فضاي جعل نمی تصرف لغويشارع  ،کندنمی موضوع اینجا صدق

 او هست.حکم و وضع و اعتبارات 

 ؟این قائلی نیست براي طرفین این براي مالیت شارع هم القا مالیت نکرده: براي سؤال

این را مال بگیرند اما اگر عرف آن  یعرف عام در جای آن است کهشود ظاهر مال می : مالیتی که اینجا گفتهجواب

 است که عرف آن را اینمالك . است شامل این شود بعیدپیدا کرده ارزشی اتفاق براي دو نفر  برحسبگیرد نمی را مال

 .مال تلقی کند

 شود بگوییم شرع آمد؟نمی عوض نشده باشد کهدرصورتی: سؤال

 یعنی حکم اکرم العلما شامل فاسق »الفاسق لیس بعالم« دلیل دیگر گفت: چرا االن اگر دلیل گفت اکرم العلما جواب

وقتی خود شارع هم در جاهاي دیگر  ،گیردنمی فاسق رابگوید عالم  و شود ولی شاعر نیامده تصرف لغوي کندنمی

این  ،گیردنمی گوید که اینجا رامی علجبرد منتهی در مقام می همین کلمه را به معناي مطلق بکاربحث حکمی نباشد 

 دهد واال لغت سر جاي خودمی قرارشارع حکمی  کهمادامیتصرف لغوي نیست یک تصرف تعبدي در موضوع است 

 .هست و حقیقت است
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 »کانت القرش تقامر باهله و ماله«گوید می آنجایی که .کنیممی در پاسخ ایشان عرض ن نکته ظریف است کهای

عرفی است عرف هم چون  براي معناي حقیقی همکند می بیان یک واقعیبه همان معناي حقیقی  ،گوییم مجاز استنمی

باید خواهد حکم قرار دهد مالیت شرعی می که شارعکرده اما وقتی می قائل بوده در آن زمان صدقاهل  براي مالیتی

نه فضایی که لغت و معناي لغوي را است یید کرده باشد یعنی تصرف در موضوع در فضاي تعبدي مالیتی باشد که تأ

 شد.له در پاسخ به این مسئ این هم نکته دقیقی .عوض کند

 »الفاسق لیس بعالم«گوید می کهبعضی جاها  رخالفبمالیت ندارد  ووقتی منافع را تحریم کرد مالزمه عقالیی دارد 

که منافع را  ايادلهاین تعبیر به تصریح نیامده است اما به داللت التزامی  »افع محرمه فلیس بمالما فیه من«یا بگوید 

 ه استعاوبه مطدلیل حاکم گاهی شود می با آن داللت التزامی حکومت درست و گوید مال نیستمی کند،می تحریم

 .به داللت التزامی است اینجا معموالً  ؛گاهی به داللت التزام است

 سؤال:؟

یعنی گفتیم باطل  »باطلال تاکلوا اموالکم بینکم بال« مثل ؛گیردمی : در جاهاي دیگري صحبت کردیم ظاهراً جواب

دلیل  که آنجا ،باطل استگوید بباطل نباشد ولی شارع  عرفاً يداند ممکن است چیزمی شرع آن را باطل یاعرف  آنچه

موضوع  وضوعاتی که در ادله آمده که ظهور آنحکومت به نحو توسعه دارد و لذا نسبت به م ،گوید باطل استمی شارع

 ياتوسعهگاهی به نحو حکومت و  ...قییتضی تتصرفات شارع را باید توجه کنیم گاهی به نحو حکوم ،عرفی است

 که در ذیل بحث قمار مطرح شد. 8یا  7داریم و باید به آن ترتیب اثر دهیم این هم موضوع  کند هر دو نوع رامی تصرف

 سؤال:؟

ارزش قائل  این که براي هاآنست یعنی ه همین عرف کشتی گیران آنجا در عرف عام یک منطقه مالك: جواب

عرف خاص این مالیت را بپذیرد،  ه ولو تحت تأثیرباید به حدي برسد که عرف عام همان منطق ؛باشند عرف قبول دارد

 ،عرف خاص مالك نیست ،است که مال صدق کند و احکامی داشته باشد بعیدولی اگر به حد عمومی نرسد تردید داریم 

 شد. 8جدا کردم و لذا این هم موضوع هشتم من بحث شرع و عرف را از بحث قبلی  .عرف عام مالك است

 حرمت قمارفرع نهم: خروج شطرنج از موضوع ادله و 
هم مطرح شد و آن خروج شطرنج و چیزهایی  ره)( امامحضرت زمان  اخیراً و در بحثی است کهموضوع مهم دیگر 

 .استاز این قبیل از موضوع ادله و حرمت قمار و ادله تحریم 
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 در آن بردوباختیا  جنبه لعب داشته و که در یک زمانیه که شطرنج یا چیزهایی از این قبیل دیک مبحثی مطرح ش

کارکرد یک عملی در یک زمانی کارکرد  ؛تغییر پیدا کند فلسفه و هدف و کارکرد آنبوده ممکن است در یک زمان دیگر 

 چه حکمی دارد؟این  ،زمان دیگري از آن کارکرد فاصله بگیرد قماري باشد و درلعبی و 

و قمار و آالت  بردوباختر ما جنبه که براي این مطرح شده است شطرنج است گفته شده که شطرنج در عص يانمونه

للقمار خارج شده است این تبدل در  ۀکونه آل رةصواز  آید ومی به حساب یک نوع ورزش ذهنی عنوانبهقمار ندارد و 

 میسراً«یا چیزهاي دیگري غیر از آن گفتیم میسر حرام است  .داریم ماشاءاهللایالموضوع است که تبدل در موضوع هم 

گفتیم و االن یک می دو وجهی که سابق »یتعارف به القمار«یا  »للقمار د آلۀیع«زمانی ممکن است  »قمارلل لۀد آما یع

کل دنیا نیست یا در یک  در اینیست باشد، حتی متعارف با قمار  که معد للقمار یایک بازي  یا ذهن شحیذ...وسیله ت

عنوانی که  ؛از عنوانی که حرمت به آن تعلق گرفته بود خارج شد کهایناشکالی ندارد براي این فته شده که گ ،يامنطقه

وارد شود و ادله آن را در بر  بشود و اشکاالت بر آنباشد تا میسر  »آلتا للقمار«حرمت به آن تعلق گرفته این است که 

کسی با آن قماري  ارکنگوشهخارج شد ولو  لب الغاءبه حسب بالعرف و به حسب » کونه آلتا لقمار«ا وقتی از ام ؛بگیرد

عوض شد و اشکالی  آن موضوع ونیست  بردوباختابزار  وولی تلقی عرف این است که دیگر آلت قمار  ،دهدمی انجام

 .ندارد

معامله با آن جایز مالیت ندارد  وخون گفتند چون منفعت محرمه  مثالً که زدیم ییهامثالنظیر تحول در موضوع 

یک که خون داراي ارزش اقتصادي است یا فاضالب یا زباله  هموضوع عوض شد امروزنافذ نیست ولی وقتی که نیست، 

گفت معامله باطل است چون مالیت و ارزش عقالیی عرفی می یا نه؟اشکال دارد  که کردندمی سؤال زمانی از فقیهی

االن  ،اشکال داشت زمانی منافع محلله اي دارد و لذا همانی کهو ارزش اقتصادي  در این زمان هااینولی همه ندارد 

منتهی اگر وضوع است واال حکم اهللا ثابت است. حکم عوض شود بلکه تحول حکم به تبدل م کهاینجایز شد ولی نه 

 .موضوع عوض شد

 : داشتیمحکم اهللادو تا 

 .کردمی صدق وقتآن ،عقد باطل است ،محلله نباشد ولی باشد منافع محرمه در آنیک حکم داریم که  -

 .این مصداق پیدا کرد االن »به ز تکسبله و یجولما فیه منفعت المح«یک حکم دیگر هم داریم که  -

 طوريواقع ما دو حکم داریم منتهی واقعیتی که به ظاهر یکی است در یک زمان  ازنظراینجا احکام تغییر پیدا نکرد 

 »کملم یتبدل ح«کم اینجا عوض نشد ح .شودمی همین چون عوض شده االن موضوع این ،شودمی است که موضوع آن
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یک زمانی شود، می حکم باالي سر داریم یک زمانی این مصداق آن حکم تبدل در موضوع بود منتهی چون دوبلکه 

 .شودمی این حکم شامل آن یکی

 ؛این نکنید ازشد نظر دادند بعد هم فرمودند استیحاش سؤال  وقتی از ایشاناین همانی است که حضرت امام هم 

در  که تقوي در آن تردیدي نیست که مرحوم سید احمد خوانساري باشدانس و شخصیت فقیه متقی بارز که از لحاظ 

ع نهم یا هشتم راست که در ف يامسئلهاین  .همین را فرمودند هم ناایش تردیدي نیست شان شک وای ياتقوو فضل 

علی  اهللایصلو  ؟آیا تام است یا نه جدي آن يهافرمول این قضیه چیست و ببینم که ابعاد بایدکردم  طرح است و طرحم

 االطهار و آله محمد
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