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 الرحمن الرحیمبسم اهللا 

 مقدمه
 بود »تکسب به اصنام«بود اقسامی را ذکر کردم که قسم اول » تحریم ما یقصد به« کهدر نوع ثانی از مکاسب محرمه 

با اضافه کردن این قسم و انواع و فرو ع  ؛ وبود »تکسب به رموز و نمادها« کهو ما بعد یک قسم را هم اضافه کردیم 

، بعدي که طبق ترتیب مکاسب، قسم دوم و طبق ترتیب ما . قسما داراي دو قسم گردیددر حقیقت بحث ما تا اینج آن،

 .هست »بیع و تکسب به آالت قمار«شود، میسوم  قسم

 بیان اجمالی اقوال مربوط به حکم قمار
 شطرنج کهاین جمله بحث از . ازآیددر جاي خود می ،و میسر قمار اصل بحث حرمت ،این را عرض بکنیم مقدمتاً

دارد که نظر  وجود این خصوص دو قول ؛ که درمطلق حرام است یا در جایی که برد و باختی در کار باشد طوربه

حرام است و اگر برد و باخت نباشد  ،و باخت برد صورت وجود که دراست  نی نآاي از فقها و عده (ره)حضرت امام 

و  ابزار یعنی؛ کنیم، آالت شطرنج و قمار استما اینجا بحث می آنچه .آیدحرمتی وجود ندارد؛ که در جاي خودش می

 .شودمی ، استفادهوسایل و تجهیزاتی که در شطرنج و قمار

 آنتأثیر حکم قمار در حکم تکسب آالت  و ارتباط
و چه برد -و لعب به آالت قمار، مطلقاً حرام است  ، شطرنجآن، این است که اگر کسی گفت ، بامنتهی ربط این بحث

، حکم آن رای؛ زشودداراي منفعت محرمه می طورکلیبه، آن ابزار و وسایل وقتآن -باختی در کار باشد یا نباشد

گذارد که بگوییم آالت قمار حتی آنجایی هم که برد و باختی کند و در اینجا تأثیر مییی براي این کبراي ایجاد میصغرا

 شودمشمول بحث اینجا می و ؛فعت محرمه داردهم آالت قمار است و فقط من ، بازدر کار نیست

در جایی  و اما اگر در آنجا بگوییم که حرمت قمار و شطرنج، اختصاص به جایی دارد که برد و باخت مطرح است

شود گاهی در آالت قماري که گاهی در مقام برد و باخت استفاده می وقتآنمانعی ندارد؛  ،که برد و باختی وجود ندارد

چیزي داراي منفعت محلله و  که شودهاي آینده میشود؛ بلکه وارد بحثینم اینجا ، مشمولشودام استفاده میغیر آن مق

 محرمه است.

2 



 ١١٧٢�ماره ثبت:                         قمار)( محرمه مکاسب –اقتصاد  فقه                                            

3 

. یا آالت و ادواتی است میدار نوع آالت و ابزار و ادوات ، دوما در تکسب به آالت و ابزارها و ادوات دیگرعبارتبه

هایی که منفعت محلله و محرمه دارد. آالت آن ای؛ آن، منفعت محرمه است که فقط منفعت محرمه دارد یا منفعت غالبه

شود؛ مصداق براي بحث اول می -حرام است چه برد و باخت باشد چه نباشد  مطلقاً که شطرنج -قمار بنا بر رأي اول

است؛ چه برد و باخت گوید این شطرنج و بازي حرام مطلقاً می چون؛ »ال یقصد به اال المنفعۀ المحرمه« یعنی مصداق

منافعش حرام  همه یا ؛ ومنفعت حاللی ندارد ؛ پسادوات شطرنج و قمار نیز مطلقاً حرام است ؛ پسباشد چه نباشد

 .هستمنفعت محرمه  آنشود و یا منفعت غالبه می

از ادواتی  ،جادوات شطرن وقتآنغیر مقام برد و باخت مانعی ندارد؛  ، دراما اگر تفصیل داده شد و گفتیم، شطرنج 

 هاآنی در مقام برد و باخت از گاه باشند کههستند که هم داراي منفعت محلله است و هم داراي منفعت محرمه می

شود؛ که حرام است و گاهی به عنوان بازي فکري و تقویت فکر و سرعت انتقال و بدون برد و باختی استفاده می استفاده

بعضی  ،است محرمه چیزي که هم داراي منفعت محلله وهم ،در این صورت ؛هستمحلله  منفعت شوند که دارايمی

 ؛باطل است؛ چون قید دارد. ولی بنا بر فرض اول قید ندارد ، معاملهکه اگر براي منفعت محرمه معامله بشوند اندگفته

، یم یا ندانیمناً حرام بدابا بحث دیگري که قمار را ما مطلق ،به آالت قمار و ادله آن تکسب بنابراین بحث حرمت و بطالن

اگر کسی  .چگونگی حکم ایشان در این مقام مؤثر است ، درمبناي فقیه در بحث قمار که نوع صورتبدیندارد؛  ربط

 آالت در این صورت-چه برد و باخت باشد چه نباشد-مطلقاً حرام است  شطرنجی يهايبازگفت قمار و شطرنج و 

اگر قائل به این شدیم که اگر براي برد و باخت باشد حرام است و اگر براي  ؛ امافقط داراي منفعت محرمه است ،هاآن

آالت قمار دو  وقتآن، )هم محرمه و نیز هم داراي منفعت محلله است هاآنپس آالت ( ستینبرد و باخت نباشد حرام 

ی که ؛ و بعضشودستفاده میهایی که فقط در برد و باخت ا؛ یعنی آنهستدر منفعت محرمه  ضممح ی؛ بعضشودنوع می

شود که وقتی حالل شد، قسمی می و داندیمآن را حالل  هیفق که هستداراي منافع دیگري غیر از برد و باخت نیز 

 1حالل و حرام، هر دو، در آن متصور است.

 را حمل بر امکان هاآنقمار و تغییر و عدم تغییر عنوان و کارایی آن در حکم که استاد تمامی  عنوان بقاء وشود در مورد تأثیر تسمیه پرسیده می یسؤال -1

شود و پاسخ: یعنی در غیر مقام برد و باخت استفاده می/کنیمکنند و چون با توضیحات قبلی ایشان فرقی ندارد آن را در پاورقی ذکر میمنفعت محلله می ریتصو

پرسد که اگر برد و ادامه سؤال می( استاصالً بحث این نیست که یک شب ده میلیون ببرد یا ببازد و فقط براي تقویت ذهن  و شودبراي اینکه تقویت ذهن استفاده می

 چه، قمار دو نوع است؛ اگر گفتیم چه برد و باخت باشد . کلمهشود /پاسخ: کلمه قمار را برداریدحرام می ، بازصدق کند آنباخت هم نباشد ولی آالت قمار بودن بر 

باید ببینیم این ابزار و آالت  وقتآن؛ نباشد، این وسیله مطلقاً حرام است؛ اما اگر فتواي کسی این شد که اگر برد و باخت باشد حرام است اگر نباشد حرام نیست

ها در مقام برد و وقتخت دارد ولی خیلی . ولی اگر آالتی است که گاهی برد و باهستحکم اینجا  ؛ مشمولشودفقط براي برد و باخت استفاده می اگر چطور است؟
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 جریان کشف حکم در »نیتأش«اه قید به جایگ اياشاره

ی عنی؛ شوندیمی که هیچ خاصیت جزئی ندارد و فقط براي برد و باخت استفاده ؛ بعضآالت قمار دو نوع هستند 

برد و باخت فعلی را  ما قیدشأنش، فقط شأن برد و باختی است؛ این حرام است ولو اینکه در مقام برد و باخت نباشد. 

، مانند تقویت ذهن همص دیگري خوا ،مقام برد و باخت در بر استفادهی آالتی وجود دارند که عالوه ؛ ولدانیممالك نمی

همه این  وقتآن. این قسم دوم محل بحث است که اگر کسی به این قائل شد که آالت قمار مطلقاً حرام است دارند

قسم آن معد به برد و باخت است  کی؛ شود آالت قمار دو قسم استگفته می ،؛ اما بنا بر نظر دومندیآیم اقسام در بحث

که داراي  آنگاه، هستداراي منافع محلله و استفاده غیر برد و باختی نیز  کهآن؛ یک قسم دیگر آیدکه در بحث ما می

برد و باخت خودش حرام است ولو از وسیله  چون ی ندارد و اال حرام است، مانعشودمنفعت محلله و محرمه می

 شود که هماست و قسمی می ، حرامندمقام برد و باخت استفاده ک ، دری اگر کسی از گردو یا بادامعنی؛ مشترك باشد

 2آید.دارد و تفاصیلی دارد که بعد می محرمه محلله وهم منفعت

 حرام است، تقریباً مورد عامه و خاصه ،با آالت قماري که براي قمار محرمه و منفعت غالبه آن که معاملهاین حکم 

 کنید.مالحظه می بعداً  ؛ اقوال عامه و ارجاعات مرحوم آقاي خوئی راهست

 ادله حرمت تکسب به آالت قمار
اي که براي این مطلب اقامه شده و ادله هاچه بیع چه اجاره و امثال این ؛هستمقصود  ،تکسب ، مطلقدر این ادله

 .هستاست به قرار زیر 

: مطلق لهو و لعب حرام نیست؛ مطلق بازي را پاسخ تکرار سؤال قبلی/ و شود.)(سؤال آیا شطرنج خصوصیتی دارد؟شود از بحث ما خارج میاستفاده نمیباخت از آن 

شود دو نوع است بعضی از ابزارها ها استفاده میابزارهایی که در این بازي شد/گوید حرام است/ قمار هم یک بازي است که براي برد و باخت انجام میکسی نمی

 آن معد براي همان برد و باخت است) ،هست که هیچ خاصیت ذهنی و ارزشی که کسی با آن کار بکند و ذهنش قوي بشود ندارد
 
تنی است و معموالً مبتنی بر نظریه مطلق است یعنی همه چیزهایی که در شود این با آن بحث مبگاهی ظهور کالم این است که مطلقاً بحث از آالت قمار می -2

 یم.کنآید اصل موضوع را بحث میشود مقصود است این بحث به آنجا ربط دارد که تفاصیلش در جاي خودش میمقام قمار از آن استفاده می
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 ره)( امامدلیل اول و نظر حضرت 
کسی ادعا بکند، در فضاي شرع،  نکهیآن ا و شده استها بیانهمان حکم مستقل عقلی است در باب اصنام و بت

شود؛ که حضرت از آن براي حرام استفاده می که کندی میآالت خریدوفروش مستقل حکم به حرمت و بطالن طوربهعقل 

ها بود اما فرمایند: این توهم درست نیست؛ آن حکم مستقل عقل فقط در مثل بت و امثال اینمی تعالی علیه اهللارضوانامام 

حکم مستقل عقلی وجود ندارد؛ براي اینکه داوري عقل  ،در سایر آالت لهو و لعب و موارد که داراي منافع محرمه است

باز کرد و  پرستیبتبه هیچ نحوي نباید راه را براي شرك و  که است آندر بحث شرك و توحید به خاطر شدت اهمیت 

اما در سایر  ؛بشود، حرام و باطل است و نباید در آن دخالت کرد پرستیبتاي که موجب رواج شرك و هر نوع معامله

این یک  .حکم به فساد و بطالن بکند ،مستقل طوربهتواند امور که در این حد نیست حکم عقل وجود ندارد و عقل نمی

 توهم است و چنین حکم مستقل عقلی قابل ادعا نیست

 رت امام (ره)نظر جناب استاد در مورد دلیل اول و فرمایشات حض
از  نشود شاید به این سرعت هم ؛ اماالبته یک مقدار دشوار است که بگوییم حکم قطعی و مستقل عقلی وجود دارد 

حکم مستقلی وجود ندارد. براي اینکه عقل وقتی که در فضاي شرع قرار بگیرد، بعید  عقل آن عبور کرد و گفته شود

قبح و فساد این عمل از شرع گرفته شده است و معلوم نیست عند  حرمت و ؛ اصلی داشته باشدحکم نیست که چنین

مذمت قرارگرفته و کل منافع و  مورد این اندازه ، بهالشرع ، عندگونه باشد؛ ولی بعد از اینکه دیده شد یک امرالعرف این

ه هم این است که مسئل شاهد کند.حکمی می چنینهماست بگوییم عقل  ، ممکنهستمنافع محرمه  آن،یا منفعت غالبی 

 فهمد و الزم نیست شرع آنجا داوري بکندمستقل عقل می طوربهاگر در چیزهایی برویم که حرمت آن را 

 با احکام عقلیه آنانواع احکام شرعیه و ارتباط 
 ما دو قسم محرمات داریم

کند؛ مثل شود و شرع نیز، آن را تأیید میصد در صد فهمیده می طوربه، عقل توسط آنقبح  که عقلیه محرمات 1

اي فرض بگیرید بازي ای؛ قبیح مسلم است نی، افهمدنباشد؛ عقل صد درصد می آن مترتبجایی که منفعتی بر  ؛ دردروغ

 شود؛ که در این صورت الزمی به ورود شرعو یا موجب نقص دائمی شخصی می که موجب زوال عقل وجود دارد

 بردپی می آنمستقل به قباحت  طوربهعقل  ؛ وستین
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است آیا » کلما حکم به العقل حکم به الشرع« محل؛ فهمد، به تنهایی قبح صد در صد آن را میعقل در چیزهایی که

است این را  ممکن شود، اشکال دارد و درست نیست؟ابزار و آالتی که موجب رواج این امر می ، دادوستدگویدعقل نمی

شود یا فهمد که بازي یا ابزار و آالتی که براي کاري که با آن، عقل شخصی زایل میمستقل می طوربهگوید؛ یعنی عقل ب

اموري که فقط داراي  در شاید بتوان گفت: . پسدرست نیست ،شودکند یا موجب مردن او مینقص دائمی پیدا می

 برد.ر عقلی پی مینظ آن، ازکامل  قبح عقل مستقالً به ،منفعت محرمه است

کند، احکام عقلی به واجب و حرام و مستحب و مکروه تقسیم وقتی که عقل به حسن یا قبح چیزي حکم می

 شود؛ (در پاورقی ذکر شود:/این را در فقه التربیه بحث کردیم)می

ت هفتاد ی درجه یا شصس ی و یا، معمولی حسن امري را؛ گاهمراتب است، ذوداوري عقل نسبت به حسن و قبح 

از شرع  نظرقطعطور است؛ و لذا عقل هم با قبح هم این ؛دهدمی صی، تشخرا صد در صد آندرجه و گاهی حسن 

 گانه دارد.احکام پنج

گوید: کند. کلما حکم به العقل حکم به الشرع، میشرعاً اثبات می ،درجه از حکم عقل را همان قاعده مالزمه نیز

مالزمه،  باقاعده متوسط است و آنگاهی قبح  .داندشرع هم آن را حرام می ،داندچون عقل آن را قبیح صد در صد می

 .کندشرع به کراهت آن حکم می

به تنهایی قبح و حسن اشیاء را  ،یاد نیستهم ز هاآن رهیدا این نظریه عدلیه است که عقل در موارد معینی که 

نظر با توجه به قبول  نی. اتواند آن را به شرع نسبت بدهد و حکم شرعی درست بکندی، مفهمد و باقاعده مالزمهمی

دوم  ؛فهمدبعضی موارد، به تنهایی می ، دراول اینکه فرض کنیم عقل، حسن و قبح اشیاء را ؛شده استانی، بچند مبنا

شرعی به دست آورد منتهی دایره  ، حکمتوان از عقلمی درنتیجه ؛حکم عقلی قطعی بدانیم کی، اعده مالزمه رااینکه ق

 .است آن، محدود

بر فرض اینکه  ،کردنیامده بود و کتابی نازل نشده بود و انسان بر پایه خودش رشد پیدا می اينبیاهللا، پس اگر معاذ 

توانست یک ی، ماز شرع نظرقطعاراده تشریعی موال را نیز به اثبات برساند، با کند و را اثبات می خدا خودش بتواند

 .آورد احکام معدود عقلی که نهایتاً شرعی هم هست، به دست

و  صغرا مقدمه و نی. اشودی می، شرعباقاعده مالزمه آن، احکام مستقلی دارد و احکام مستقل عقل خالصه اینکه 

 ،شرع هم آن را طبعاً  ،فهمد چیزي، قبیح صد در صد استجایی که عقل مستقالً می همان. در اصول، مفروض است ،کبرا

 و آالتی که فقط در فعل صد در صد قبیح، ابزار معامله که کندعقل چنین داوري می و ؛کندمی دیی، تأطبق قاعده مالزمه

، فهمدحداقل چیزي که عقل می ؛ پسیردگچون در مجراي امر فسادي قرار می ؛است حی، قبگیرداستفاده قرار می مورد
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قمار و در سایر چیزهایی که  آالت ي این امر در. ادعابردبطالنش کمی زور بیشتري می که هرچند ؛است آن قبح

 است. ، ممکنطور باشنداین

عی بعید نیست چنین چیزي را ادعا بکند که ممکن است در چیزهایی که محرم شر ،اگر کسی این را در آنجا پذیرفت

فهمیدم گوید: من حرمتش را نمیی. مرا برداشت کرد آنتوان قبح عقلی یم فهمید،را نمی آنو قبح  عقل حرمت است و

گوید حرام است و چون او واقف به اسرار است، پس این هم جزء ی حاال که شارع می؛ ولو واقف به اسرار نیستم

فهمم ولی چون به شارع گوید من آن را نمیمی . عقلرودیمشمار  به 3واجبات الشرعیه، الطاف فی الواجبات العقلیه

و تکسبش حرام و قبیح  خریدوفروشگوید حرام است و مالك حرمت تام در آن هست پس یم اعتماد دارم و چون او

 آیداست اینجا هم می

 مکاسب یلی است که دری ممکن است چیز بعیدي نباشد. این دل؛ ولگویماین را کسی نگفته و من هم صد درصد نمی

کنند که اینجا جاي توهم حکم از آن عبور می و بسرعۀ الخافظهکنند اي میآن اشارهفقط به  همنیامده و حضرت امام 

 تواند این را بفهمد.ی ال یبعد که عقل می؛ ولعقلی مستقل نیست

 کنم.مسئله داشته باشد از این وجه اول عبور می به بدون اینکه من جزمی درهرحال 

 دلیل دوم
باب بت بود. یکی از آن آیات در باب قمار هم مصداق دارد و  در که هستمدثر  ، مائده،سه آیه شریفه سوره حج 

 الشَّیْطانِ عَمَلِ مِنْ رِجْسٌ الْأَزْالمُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْخَمْرُ إِنَّمَا« فرماید کهآن آیه نود سوره مائده است که می

 وَ «سوره مدثر هم  5 هیآ بود که اختصاص به بت داشت و »الْأَوْثان مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا«حج سوره  30 هیآ ».فَاجْتَنِبُوهُ

و امثال آن را شامل  گفتند بتشود ولی بیشتر میبود که ممکن است بگوییم رجز شامل قمار هم می »فَاهْجُر الرُّجْزَ

آن میسر همان قمار است که در روایت هم به  ،»المزوالمیسر واالنصاب و اال«اما در آیه نود سوره مائده  ؛شودمی

این  .اشاره شده است آندر تفاصیل به  که شودانواع قمار هم تعمیم داده می ، بهی روایاتبعض شده است که در اشاره

 شود براي اینکه بیع آالت قمار و تکسب به آالت قمار حرام و باطل بودآیه هم دلیل دیگري می

 ...43/26اي است در کالم که در شرح تجرید نیز آمده است قاعده -3
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 نکته اول
و اجتناب مطلق، شامل  هستمطلق از میسر و سایر اموري که در آیه آمده است  ، اجتناب»فاجتنبوه« مقصود از 

 گیرد.می آن تعلقبه  که سب به آالتشو تک آناي چه معامله و شود؛ چه پرهیز از خود فعلتکسب هم می

 نکته دوم
یعنی واجب است » اجتنبوا«. آید و هم حکم وضعیحکم تکلیفی به دست می ، هم»اجتنبوه« ، ازبگوییم کهاین

 اجتناب بکنید و تکسب به آن هم باطل است.

 شدهنظر جناب استاد در مورد دو نکته بیان 
و  پرستیبتمیسر و قمار و  عمل پرداختیم که آنمفصل به  قبالً ه بود کهاین دو مقدمه و دو نکته هر دو محل خدش

بود که مراد  نیا کرد و یک احتمال دیگرمطلق ارتباط و تماس را منع می است که یک احتمال در قضیه ،یا خوردن خمر

 دادندتبریزي احتمال میی مرحوم آقاي ، حتاند مطلق استاي فرموده. عدههستظاهر و بارز،  و اثر منع از تماس بارز

 ؛آید اشکال وارد استها به این مطلب اشکال کرده بودند و به نظر میخیلی ؛ امامطلق باشد آن،به بت و امثال  نسبت که

این است که خمر را نباید  آنظاهرش  4»فاجتنبوه الشیطان عمل من رجس الخمر أن«گوید شریفه می هیآ یعنی وقتی

؛ اما اینکه به آن دست بزنی است) خوردن(کند که تداوم دارد که عمل نصراف به همانی پیدا میخورد؛ چون اثر بارزش ا

ي هم بازی پرستش آن. در میسر عنی؛ گونه استاین همبت  . درشودها را شامل نمییا معامله بکنی و سایر این تماس

ها ندارد. شاهدش ها و امثال اینآیه شریفه اطالقی نسبت به همه تماس نی. ابازي قماري، حرام است صورتبهکردن 

دارد، معنایش این است که هر نوع  اطالق تواند به اطالقش فتوا بدهد؛ چون اگر کسی بگویدهم این است که کسی نمی

. ه بکند، حرام استهم اگرچه بخواهد تبدیل به سرک اشنگهداريزدن و  ، دستدر خمر ؛ مثالً تماسی با این حرام است

ایشان در فقه خیلی به  .کنمتعجب می علیهاهللارحمۀی از مرحوم آقاي تبریزي لی. خآیه قطعاً این اطالق را ندارد کهدرحالی

ما مطمئن  فرمودندیم. انداختندیماین نکته توجه داشتند و در بسیاري از جاها اطالق را با همین استدالل، از کار 

است و ما مطمئن  طورهمانطلق، مقصود نیست و به همین خاطر باید قدر متیقن بگیریم. اینجا هم هستیم که اینجا م

نیست؛ براي اینکه یک قسم اجتناب مطلق این است که به آن دست  ، مقصودمطلق طوربه، هااز این اجتناب هستیم که

 .94 ص ،77ج ،)بیروت - ط( األنوار بحار - 4
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گوید پس مطلق اجتناب، قطعاً در این را نمیکسی  کهدرحالی؛ آن را نگهداري نکن ،نزن و یا براي تبدیل خمر به سرکه

این کالم،  اصوالً ،نبود باید قدر متیقن را بگیریم و از جهت دیگر ، مقصودآیه شریفه مقصود نیست و وقتی اطالق اجتناب

 »اجتنبوا الخمر«گوید دارد. وقتی می ،در اثر بارز و تماس اصلی که ذهن به آن منصرف است ، ظهوردر مقام تحاور

عمل پرستش،  و نکن پرستیبتی عنی ،»نصاباالالم و اجتنبوا االز. «ها، مقصود نیستتماس هیبق یعنی خمر نخور و

 یعنی قماربازي نکن و لذا اطمینان به »اجتنبوا المیسر و القمار«گوید عمل درستی نیست. نسبت به میسر هم وقتی می

آورد و لذا انصراف به  توان به دستی، نمخمر چه در باب میسر، در این آیه شریفه چه در باب بت چه در باب اطالق

دارد و شامل هر نوع تماسی (مثالً نگهداري و  پرستیبتخمر و قماربازي و  ، خوردنبودندارسمت اشکال

 را از جاي دیگري به دست آورد. ما دو قرینه ذکر کردیم؛ یکی اینکه، اطالق، هاآنشود و باید حکم ) نمیخریدوفروش

قطعاً  که از آن، در همه جهات اجتناب میسر یعنی ای» اجتنبوا الخمر« قطعًا مقصود نیست؛ براي اینکه در این صورت

اطالق  ، درهااز این نظرقطع ، بادوم اینکه .دانیم مقصود از اطالق این نیستدهد پس میاحدي از فقها به این فتوا نمی

گوید اجتنب الخمر، همه ذهنشان به این جمله، وقتی می نی. در ایان آن باشدباید مقدمات حکمت تمام بشود و در مقام ب

ظهور عرفی این کالم،  .»اجتنبوا الخمر«گوید می »ال تشرب الخمر«که خمر نخور؛ یعنی به جاي اینکه بگوید  رودیم

، »خمر نخور«»نکن پرستیبت« دیبفرمابه جاي اینکه  هی؛ آاست »ال تشرب الخمر«مقام  که دررساند بیش از این را نمی

ال گفت ها پرهیز بکن و اال باید میگوید از اینبرده می کار است و کلمه اجتناب را به آورده در یک جمله را همه

 بکن. ، اجتنابها، یعنی از امور بارز این»پرهیز بکن« .تشرب الخمر و ال تلعبوا بالمیسر

 قاي در باب تفاوت عام و مطلنکته

شود از عموم نمی سادگیبههم این را گفتیم که بین عام و مطلق خیلی تفاوت است چون عام، دال لفظی دارد قبالً  

دهیم و به آن ی را به این دلیل نسبت میشمول قرائن مقدمات حکمت، با لفظی ندارد و ما ، دالدست برداشت؛ ولی مطلق

 این، یک استحکام بیشتري الزم دارد. ؛ پسچسبانیممی

یافت؛ پس ما براي از کار انداختن اطالق این آیه نسبت به  دست شود به اطالقشاي که گفتیم، نمیاینجا با دو قرینه 

اطالق کلی، قطعاً مقصود نیست و همین موجب  ،دو نکته توجه کردیم: یکی اینکه ، بهها، از جمله تکسبهمه تماس

ظاهر تعلق اجتناب به هر چیزي، انصراف به عملی دارد که بارز و بشود و دوم اینکه،  سست هاي اطالقشود که پایهمی

 نبود. تام ظاهر است. این هم دلیل دوم که آیه سوره مائده بود که

9 
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کنیم و ، بحث لفظی میهیآ ما در وکتاب خودشان را دارند.از بحث داللت عقلی است. هر کدام حساب ری، غبحث آیه

 عقلی بود. ، بحثکه آنی. درحالآید یا نهرون میگوییم که از این لفظ، این حرف بیمی

 العقولتحف تیروا دلیل سوم: 
إِنَّمَا حَرَّمَ  کوَ ذَلِ«...روایت مفصلی است  که هست ،2 ، باب»ما یکتسب به«در ابواب  العقولتحفدلیل سوم روایت  

لِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ کرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ یرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِیمِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِ ءُیجِی یلُّهَا الَّتِک یحَرَامٌ هِ یاللَّهُ الصِّنَاعَۀَ الَّتِ

هِ وَ لَا یونُ فِیکهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا یونُ مِنْهُ وَ فِیکمِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَۀِ الْحَرَامِ وَ مَا  کالصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِ

عِ وُجُوهِ یهِ مِنْ جَمِیعُ التَّقَلُّبِ فِیهِ وَ جَمِیمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَیمِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِ ءٌیشَمِنْهُ 

تَنَاوَلُ بِهَا وَجْهٌ مِنْ یتَصَرَّفُ بِهَا وَ یانَ قَدْ کجِهَاتِ الصَّنَائِعِ وَ آن  یلَ ونَ صِنَاعَۀً قَدْ تَنْصَرِفُ إِکلِّهَا إِلَّا آن تَکاتِ کالْحَرَ

قِّ وَ رِ وَجْهِ الْحَیغَ یمَنْ صَرَفَهُ إِلَ یحْرُمُ عَلَیُمهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ یهِ مِنَ الصَّلَاحِ حَلَّ تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِیفَلَعَلَّهُ لِمَا فِ یوُجُوهِ الْمَعَاصِ

 5»تِسَابِهِمْکعِ وُجُوهِ ایجَمِ یمِهِمْ فِیتِسَابِ مَعَاشِ الْعِبَادِ وَ تَعْلِکانِ وَجْهِ ایرُ بَیالصَّلَاحِ فَهَذَا تَفْسِ

 خصوص، به از ، بهاین روایت یک قاعده کلی داشت که مربوط است به هر چیزي منافع محرمه دارد و عالوه بر آن

 مزامیر و برابط و شطرنج و... اشاره دارد. ،قمار آالت

 و دلیل سوم العقولتحفنظر استاد درباره روایت 
بحث کردیم و راجع به آن سخن گفتیم و اشکال شد که سند معتبري ندارد و در داللتش هم  مکرر ما روایت تحف را

 روایت تحف داشتیم در این بحث دوبارهاي سابق که در هاي یک هفتههاي متعددي بود که الکالم الکالم همه بحثبحث

 تیباشد، روا بحث وجود داشته نیا شود به روایت تحف استدالل کرد؛ البته اگر روایاتی درآید و بر اساس آن نمییم

ی مستقالً ؛ ولتواند مؤید باشدادله خاصه داریم، می ، چوندر بحث آالت قمار ،و اینجا آن باشدتواند مؤید تحف می

 استدالل کرد. آنبه توان نمی

 335، النص، ص: العقولتحف -5
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 آن دربارهدلیل چهارم و نظر استاد 
که  هرچند بحث شده است آناین روایت که قبالً در مورد  .هست 6»ثَمَنَهُ حَرَّمَ شَیْئاً اللَّهُ حَرَّمَ إِذَا« مشهورنبوي 

 .هاي سابق اشکال داشتبود ولی سندش طبق بحث بهتر داللتش نسبت دلیل قبلی

 دلیل پنجم
اي است که در باب بیع مسکرات یا در بداند، فحواي ادله ،نظیر بحث اصنام آن رای کس دلیل پنجمی که ممکن است 

مسکرات را حرام  خریدوفروشاست که بگوییم وقتی  نیآن ا و آمده »بیع الخشب ممن یعمله صلیبا أو صنما«باب 

مطلق  ؛ پسکندگیرد، حرام میدر مسیر حرام قرار می که مسکراتی را ،گوییمشود و میخصوصیت می الغاء، ما کندمی

گوید خشب را، به کسی که آن را صلیب یا صنم گیرید اشکال دارد. یا آنجایی که میاموري که در مجراي حرام قرار می

گیرد. ها براي اینکه در مجراي حرامی قرار بشود، یعنی فروش اینخصوصیت می الغاء اینجا در میی؛ بگوکند، نفروشمی

بیع « ای» الخشب ممن یعمله صلیبا« اي در باب مسکرات و در باب بیعاین هم دلیل دیگري است که ما بگوییم از ادله

خصوصیت کرد و به اینجا هم تسري داد. این هم دلیل دیگري است که در واقع  الغاءشود می »العنب ممن یعمله خمرا

 هستخصوصیت و تنقیح مناط از چند مورد دیگر، به اینجا  الغاء

 نظر استاد درباره دلیل پنجم
و  عنب باب شارع به دی. شاخصوصیت نداریم الغاءما اطمینان به  که اي داده شده استشکل اولیه هم بهجواب این  

خاطر  ، بهبکنید یدوفروشخرگوید نباید مسکر را شود عنایت خاصی دارد یا آنجایی که مییا خشبی که بت می

خصوصیت کرد پس اینجا  الغاء هاآنشود از شده است و لذا نمی انجام گیري بیشتري است که در باب مسکراتسخت

 الغاءشود نمی و هستخواهد و اال در حکم قیاس خصوصیت هم یک اطمینانی می الغاءجاي فحوا و اولویت نیست. 

 خصوصیت کرد.

اشاره  آنها به ن هم درست و واضح است. اال به یک وجهی که من، بعداً در پایان این بحثآید جواب ایبه نظر می 

 کنم.می
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 دلیل ششم و نظر استاد درباره تام بودن این دلیل
 أَمْوالَکُمْ  تَأْکُلُوا ال« آیه شریفه ،شداشاره می آن به اتیآ در بخش و دلیل بعدي هم که مناسب بود قبل از روایات

 .است 29نساء/ »بِالْباطِلِ بَیْنَکُمْ

را نسبتاً مفصل سابق و اخیراً بحث کردیم و گفتیم این آیه شریفه  »بِالْباطِلِ بَیْنَکُمْ أَمْوالَکُمْ تَأْکُلُوا ال«آیه شریفه 

ل به باطل فرماید در آنجایی که مبیع یا ثمن از اموري است که منفعت محلله اي ندارد، أکل مال در آنجا، أکل مامی

 است.

ما آن را  ،دانستندرا منحصر در اسباب عقود می آن شانیا فرمودند که تعالی علیه اهللارضوانآقاي خوئی  آنچه برخالف

 ، منفعتشود که شیءلذا این آیه بنا بر مبنایی که سابق بحث کردیم، شامل هر جایی می و دانیمشامل ثمن و مثمن می

ی ندارد و یا ارزش عقالئی ندارد یا ارزش به باطل است؛ که آن یا ، أکلمحرمه دارد و از نظر عرفی أکل مال در مقابل آن

عقالئیا أو « آنچهارزش است و لذا گوید این بیاگر هم عقال ارزشی براي آن قائل هستند، شارع الغاء قیمت کرده و می

گفتیم این آیه حکم وضعی را افاده  . البتهدر مقابل آن أکل مال به باطل است أکل مال »ال منفعت فیه محلله عند الشرع

 آنرساند. یکی از مصادیق فقط حکم بطالن را معامله را می و نیست حرام یعنی اصل انشاء معامله ؛کند نه تکلیفی رامی

یا بنا بر آن نظر که معد براي برد و بگوییم و  ؛ چه مطلقاًشارع منفعت حاللی براي آن قائل نیست که قمار است هم آالت

مال به  ، کلشارع منفعت محلله اي براي او قبول ندارد أکل مال در مقابل آن أ آنچه. پس مبنا و پایه ؛ طبقباخت است

 .دلیل تام است نی، ادالیل دیگر برخالفباطل است. 

رساند. هر جا معامله باطل شد حرمت یکند بلکه بطالن معامله را متکلیفی را افاده نمی ، حرمتالبته این دلیل

 گرید شود این هم دلیل پنجم و ششم بود. چند نکتهنمی نفس انشاء، استفاده حرمتی از ، امادارد ، وجودتکلیفی متأخر

 کنیم.هم هست که بعد عرض می
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