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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
حدود بيست جلسه در باب غيبت بحث كرديم دو سه نكته باقي مانده كه نيازي به بيان آن نيست. وارد بحث قمار 

در باب قمار ذكر  شويم. بحث قمار از مباحث مهم بوده و انواع و اقسامي دارد. ابتدائًا از باب تيمن و تبرك، دو آيهمي
 .شويمكنيم و بعد وارد تقسيمات و مباحث آن ميمي

 پيشينه قمار
 شود.اي انجام ميقمار از قديم هم در زندگي بشر بوده و اجماالّ به معناي برد و باختي است كه با ابزار و آالت ويژه

ها قمار به عنوان آالتي كه براي برد و طوركلي مسئله برد و باخت، مسابقه و امثال آن تاريخ كهني دارد و در بين آنبه
 اي دو عنصر بود:دار شدباخت انتخاب مي

 ؛ابزار و وسايل ويژه -1

 وجود برد و باخت. -2

 شوند.طبق تقسيماتي كه خواهيم گفت اين دو عنصر از هم جدا مي

 احتماالت موجود در مفهوم قمار

 احتمال اول
قدر متقين قمار اين است كه قمار، ابزار معد براي برد و باخت است و در آن برد و باخت هم هست، ممكن است 

 تري هم داشته باشد كه بحث خواهيم كرد.عاممعناي 
اجمالي،  فيتعر طوركلي قمار يك نوع بازي با آالت خاصي است كه در آن برد و باخت هست؛ بنابراين طبقبه

 آيد.به شمار مي» لعب«جنس آن 
 كه:بازي انواع و اقسامي دارد كه در باب قمار، سه قيد وجود دارد سه قيدي كه قدر متقين آن اين است 

 است؛» لعب«جنس قمار 
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 آيد اين است كه با آالت معده يعني آالت خاصه است؛فصل در مي صورتبه كهآنقيد دوم 

 قيد سوم هم اين است كه در آن برد و باخت مالي و اقتصادي وجود دارد.

» جود الرهانو باآلالت المعدة مع«بوده و فصل آن » لعب«ي كه عرض كرديم قدر متيقن قمار است. جنس آن فيتعر
 باشد.مي

 احتمال دوم
شود ولو اختالف در اين قيد سوم است، يعني ممكن است كسي بگويد كه لعب با آالت معده للقمار، همان قمار مي

 در آن برد و باخت نباشد.

 نسبت معناي اول و دوم
 شود گفت كه دو معناي خاص و عام براي قمار پيدا شد.مي بيترتنيابهو  معناي دوم اعم از معناي اول است

در معناي اول قمار كه لعب بĤالت معده مع وجود الرهان است، دو قيد وجود دارد و لذا اگر لعب بدون اين دو قيد 
 دهند.ها انجام ميهايي كه بچهيعني آالت معده و الرهان باشد، خارج از قمار خواهد بود مثل بازي

 ؛شوديملعب به آالت معده باشد، ولي بالفعل برد و باختي در آن نباشد، اين هم خارج از مفهوم  يا اينكه
اي خارج از برد و باخت قرار داده شده باشد البته نه با آالت معده للقمار؛ بلكه وسيله يا اينكه رهان هم به همراه

 جايزه قرار دهند. عنوانبهآالت قمار در آن 
 از معناي اول هستند.اين سه قسم بيرون 

ي تفصيلي، معناي خاص است، معنا ي تفصيلي بايد گفت كه معناي اولمعنامعناي اجمالي را بحث كرديم. در مورد 
و همه آن سه چهار قسم خارج از قمار  شوديمبالفعل » مع وجود الرهان«و قيد دوم  قيد اول لعب باآلالة المعدة

اين دو قيد نيست، يا اولي است و دومي نيست و بالعكس، اين معناي خاص قمار از  كدامچيهيا  كه ؛نديآيم حساببه
 است.
. برد و باخت فعلي شوديمشود لعب باالالة المعدة للقمار وجود رهان برداشته مي ديق قماري دوم و عام معنا در 

 باشد يا نباشد.
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 احتمال سوم
اين است كه بگوييم احد القيدين كافي است تا قمار انجام  ،كه ممكن است از دومي اعم باشد -احتمال سوم هم 

بگوييم قمار لعبي است كه يا با آالت معده  كهاين، شوديمبا آالت معده و يا با رهان باشد قمار  چهشود، لعب 
در اين صورت، معناي قمار اعم بوده و سه قسم را  چراكهاحتمال بعيدي است.  باشد و يا با رهان بدون آالت،

 .روديمو فقط يك قسم از آن بيرون  شوديمشامل 

 احتمال چهارم
و آن اينكه فقط رهان قيد است و  -را قيد دانستيم، فقط آالت معده كه -احتمال چهارم، عكس احتمال دوم است 

 الت، قمار است.بازي كه در آن برد و باخت باشد، چه با آالت و چه بدون آ

 .بود قماراحتمال در مفهوم و تعريف  چهاراين 
 .مييگويمها، بعد تعيينش را با مراجعه به لغات و بحث 

 بندي مفهوم قمارجمع
 است.» لعب«معاني،  نيا همه چهار معنا براي مفهوم قمار متصور است. جنس قمار در

 اما اينكه قيد قمار و لعب چيست؟ بايد گفت: 

، هم با »مع وجود الرهان و برد و باخت» «آالت معدة للقمار«ي اول، قيد قمار دو چيز است: در معنا -1
 آن آالت خاصه و هم با برد و باخت بالفعل است. اين معناي اول است؛ كه همان معناي خاص است.

الرهان  گويد: لعب باالالة معدة سواء كان معكند و ميمعناي دوم، عام است و فقط قيد اول را اخذ مي -2
 أو بدون الرهان.

در احتمال سوم نيز كه عام است، قيد، به آالت معده نيست. بلكه قيد، لعب با برد و باخت است. چه با  -3
 ر نيست پس معناي سوم عكس معناي دوم است.باشد و يا اصًال آالت معده للقماآن آالت 

 بيان كرد اين است كه احد القيدين كافي است، شوديماحتمال چهارمي كه  -4

 پس:
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كه اين معناي اعم است و سه صورت از آن  آيد كه يا با آالت يا با رهان باشدمي حساب بهلعبي قمار  -
 هست، هاآنيكي از  كهيوقتگيرد هم آنجايي كه هر دو هست و هم چهار صورت را مي

ها هايي كه بچهعده است و نه برد و باخت دارد. مثل بازيكه نه با آالت م ديآينم حساببهلعبي قمار  -
 نيز براي برد و باخت نيست. كه برد و باختي در آن نيست و آالت معده دهنديمانجام  بازيبا اسباب

را شامل  »مع وجود الرهان و برد و باخت«و » آالت معدة للقمار«از بين چهار احتمال، فقط احتمال اول كه دو قيد 
 كه قمار است. ديگويمشود مي

با آالت بدون رهن است سوم با رهن  دوم اين چهار صورتي را كه مفروض به لعب است اول با آالت همراه با رهن،
از اين چهار صورت، اين چهار احتمال را با مفهوم قمار، تطبيق بدهيد  كدامچيهبدون آالت خاص و چهارم لعب بدون 

آالت با رهن، احتمال دوم در تعريف قمار فقط آالت، احتمال سوم فقط رهن و  ، احتمال اولشوديم اين بحث اشجهينت
شود كه احتمال اول در تعريف، فقط است اين چهار احتمال موجب مي هاآنو احتمال چهارم هم يكي از  برد و باخت

گيرد اين گيرد و احتمال چهارم سه قسم از آن چهار قسم را مييك قسم را بگيرد احتمال دو و سه دو قسم را مي
 تصويري از تعاريفي كه اينجا وجود دارد.

 قمار در كتب لغت 
و امثال  قاموس دربعضي دارد كه غالبه فراهنه يا راهنه فغلبه، مثالً  ودشيمدو نوع تعريف هم از كتب لغت استفاده 

و غالب شد.  قرارداداست، راهنهوا فغلبه يعني برد و باخت  طورايني از كلمات ليخ درآمده كه راهنه فغلبه  طوراينآن 
 ه با رهن تأكيد دارد.رهن و برد و باخت مغالبهمان  اين تعريف بيشتر روي

 كنيم كاري به لغت نداريم در لغت دو نكته گفتيم.واقعي ميثبوتي و ا فقط بحث تا اينجا م
در بحث قمار، لعب چهار فرض دارد، اين چهار صورت ثبوتي مفروض است معناي قمار هم چهار احتمال ثبوتي  

 دارد و يكي از اين چهار احتمال بايد باشد. احتمال پنجمي وجود ندارد.
 را پذيرفت. هانيادر عالم ثبوت بايد يكي از  معنا هم ثبوتاً متصور است، چهارچهار صورت دارد  ثبوتاً
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 مباحث مربوط به قمار 

 صور ثبوتي لعب -1
نوع است احتماالت متصوره در  چهاربحث اول ما در قمار اين است كه صور ثبوتي لعب به آالت مع الرهن 

كه عرض كرديم،  شوديماست، وقتي با احتماالت ثبوتي تطبيق بدهيم نتيجه همان  نوع چهارتعريف قمار هم 
 اين بحث با تكراري كه كرديم واضح شد.

 مفهوم شناسي لغت قمار -2
بينيم يك نوع مبحث دوم اين است كه به لغت هم كه مراجعه بكنيم، دو يا سه نوع كلمه در مفهوم شناسي لغت مي

بر مفهوم  ي از كتب لغتادستهكه تأكيد  ها آمده است كه راهنهوا فغلبهاينآن چيزي است كه در قاموس و 
، شوديمكند و احتمال سوم برد و باخت است و بيشتر قيد رهن را تأكيد مي آن درمراهنه است يعني لعبي كه 

 دهما.معناي چهارم هم اح چون معناي اول دو تا قيد بود و معناي دوم، آالت بود و معناي سوم رهن بود،

 غالبهي، كتب لغتي است كه در مفهوم راهنهوا و رهن و برد و باخت همراه با ماولظاهر تعدادي از كتب لغت طايفه  
 سوم در مفهوم شناسي قمار نزديك است. احتمال بهكند كه بيشتر تأكيد مي

اده است كه به اين شكلي دارد، مرحوم شيخ به لغات ديگري نسبت د دومي از كتب لغت مثًال مجمع البحرين هدست 
است، ولي در مجمع البحرين وجود دارد اين دسته دوم  هاآنكه ايشان نسبت داده نيست اين برداشت مرحوم شيخ از 

 همين پنج شش تا را ديدم. من باشداست ممكن است لغت ديگري هم وجود داشته 
مفهوم دوم تأكيد شده است يعني آالت معده را  اين بر قيد». اللعب باآلت المعدة اللقمار« شده فيتعر طوراين 
 گويد.مي

كرده كه  زاين هم دو نوع تعريفي كه ما در كتب لغت داريم بعضي بر قيد رهان و بعضي هم بر قيد آالت معده تركي 
 لقمار.د منتهي ظاهر مجمع اآلالة معدة لشوهمان احتمال دو و سه مي

و لغوي اين  شناسلغت؛ مفروض كنديمقسم اول فقط بر رهن تأكيد نيست كه بگوييم  طوراين گويندبسياري مي
ها هاي لغت هم داريم كه بعضي از آننوع سوم از كتاب درواقعاست كه آالت معده آنجا است، ولي تصريح نشده است 

هر دو قيد  گيرد، نوع سوم هم داريم كه ظاهر بعضي از آن كتب لغت اين است كههم كه تصريح كردند نوع سوم قرار مي
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است،  شدهگفتهاز كلمات لغوي هم كه  . بعضي هم گفتند در نوع اولشوديماحتمال اول  شود كهاستفاده مي آن از
 قمار است نه بدون آن يا كالم لغوي منصرف به اين صورت است نه بدون آن. آالت بهراهنهوا فغلبه مقصودش همان 

كنم ظهور اين كلمات فكر مي ارتكازاتمفضاي  نيا درويد كه من گاست مي قرارگرفته ارتكازاتدر فضاي  كسي كه
خواهد آالت را نفي بكند آن آالت مفروض است و برقيد دومش كمتر اين است كه تأكيد بر رهني كه شده است نمي

 .كندتأكيد مي

 بنديجمع
 يك بحث احتماالت صور و احتماالت ثبوتي در مفهوم قمار بود. -
بود اين دومين بحثي است  واردشدهبحث دوم ما مفهوم شناسي لغوي بود و سه نوع تعابيري كه در لغت  -

 كه سه نوع كلمات لغوي داشت.

 واژگان مشابه -3
قمار واژگان ديگري هم در قرآن  هكنيم اين است كه در بحث قمار، غير از واژبحث سوم مقدماتي كه اينجا عرض مي

 بايد توجه كنيم. همنآآمده است كه به  اتيروا

 »شطرنج«و » ازالم«، »ميسر« 
قمار نداريم، قمار  هقرآني است در قرآن ما كلم هواژ كه ؛ها ميسر استاست. يكي از آن بيترتنيابهواژگان ديگر هم 

است  از باب مفاعله كه ؛سنتي و حديثي است در احاديث قمار و قمره و قمروا و مشتقاتش آمده است هبيشتر يك واژ
 شود درست آن قِمار است.درستش هم ِقمار است. در فارسي ُقمار گفته مي قمار مقامره،

در روايات، مفهوم قمار بيشتر آمده است در كتب فقهي و اصطالح فقهي و در لسان متشرعه قمار آمده است كه  
 .ميكنيممفهوم شناسي كرديم ولي اتخاذ مبنا را بعد عرض  اجماالً

ها ميسر است كه در دو سه آيه آمده است و يكي هم واژه سه واژه ديگري آمده است كه يكي از آندر قرآن دو  
قرآن بيشتر آمده است. ميسر در دو جا حداقل آمده است كه آياتش را  دراي است كه ازالم است. اين دو واژه

اي كه مائده آمده است. اين هم دو واژه 90مائده است. واژه ازالم هم در  90بقره است يكي هم آيه  219خوانيم آيه مي
 در قرآن آمده است.
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نوع خاصي از قمار است. نرد يا جوز هم  كه ؛واژگان ديگري هم آمده است شطرنج آمده است نيرازايغدر روايات  
 ها انواع خاصي از قمار است.آمده است كه اين

شطرنج زياد آمده است  هدر قرآن دو واژه ميسر و ازالم آمده است و در روايات عالوه بر قمار و ميسر و ازالم، واژ 
توضيحي بدهيم واژه ميسر  هانيادر مورد هر يك از  اختصار به .ديگر هم آمده است نرد و جوز هم آمده است چيزهاي

ي يا مفت و آسانبهاست كه مالي را  شدهگفتهم به خاطر اين به قمار كه از ماده يسر، به معناي آساني است كه ميسر ه
آورد. اين ي مالي را به دست ميآسانبهآورد اصل انتقال از اين معنا به آنجا به مناسبت اين است كه مجاني به دست مي

 ميسر يعني همان قماراست حداقل، يك معناي آن اين است كه  ذكرشدهابي آن است دو تا معنا براي ميسر هوجه ريش
ها است و يك معنا هم اين است كه ميسر همان آالت قمار است كه سابقاً بحث كرديم، كه همان عمل برد و باخت و اين

است. كما  به يك معنا آالت به يك معنا فعل است و شود نه خود فعل،ميسر يعني آن ابزار و وسايلي كه با آن قمار مي
شود ولي آنجا كه بر آالت اطالق بر آالت اطالق مي قمار گاهي هم كه ؛دارند هانياحاني و اينكه در قمار هم آقاي سب

 شود حتماً مجاز است.مي

 مفهوم ميسر
گفتند كه مثل مشترك  هانيا. مثل حضرت امام و نديگويمگويند خود فعل است و بعضي آالت در ميسر بعضي مي

قمار همين ميسر  هواژبه  نيتركينزدمعناي اول  بر بنان هم ميسر است كه را بتواند بگيرد. اي هانياي هردولفظي كه 
آيد كه بگوييم مفهومش همان لعب به آالت در باب قمار اينجا هم مي طبعًا وقتي معناي قمار شد همان احتماالت است،

 است يا لعب بالرهان است و يا لعب باحدهما است. الةمع الرهان لعب باآل
عام همين قمار و ميسر است واژگان ديگر  هايانواع خاص است واژه از بقيه آن واژگاني كه در قرآن آمده است. 

است كه يك بازي خاصي بوده است كه گروه  آمدهگويد يكي ازالم است كه در قرآن ها را ميانواع خاصي از اين بازي
 .ميكنيمه بعد بحث دادند اين نوع خاصي از قمار بوده است كخاصي ترتيب مي

كه ممكن است  تاپنج حدوداًشطرنج و كعاب هم در روايات آمده است  و ؛كردندجوز هم كه با گردو بازي مي نرد و 
ها هم چيزي باشد، اين معاني، واژگاني است كه شامل نوع خاصي از قمار است و مفهوم كلي برد و باخت عالوه بر اين

 با اين موضوع بود. هخانوادهمبحث كه واژگان نزديك يا  است. اين هم بحث سوم در مقدمات
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 بازي قمار در منظومه -4
هاي فقهي كه ما روي سازيكه مبحث قمار در آن منظومه اين است ميكنيمبحث چهارم كه در مقدمات به آن اشاره 

 التربية بحث كرديم. و سابقاً در اينجا يا در فقه بردها ميو ما را به سمت آن نظام سازي ميدار ديتأكآن 
كه  در هر يك از اين دو منظومه قرار گيرد يكي بحث لعب توانديمما در حقيقت دو تا مبحث عام داريم كه قمار  
 ي برايش درست شود.امنظومهفقهي يك مبحثي است و قابليت دارد كه يك  ازنظر
قمار مثل سبق و رمايه و مباحث  كرديمميهاي مختلفي كه داشتيم، تقسيماتي براي انواع بازي ذكر ما سابق بحث 

باب اللعب، كتاب  عنوانبهيك مبحث كلي به نام بازي جمع كرد.  در را هاآنهمه  شوديممتعدد ديگري در فقه است كه 
ا ب هانيا ههمتواند در آنجا قرار بگيرد و كتاب فقهي تدوين بشود كه طبعاً خيلي از مسائل جديد هم مي عنوانبهبازي و 

 گيرد.اين نگاه در اين منظومه قرار مي
در باب تكسبات  توانديمباب اينكه در قمار برد و باخت و نوعي كسب و معامله است جهت ديگر بحث قمار از از 

 قرار بگيرد.
 قرارگرفتهمباحث مكاسب  همنظوم در وآمده است  در اينجا بحث قمار از حيث برد و تكسب و به دست آوردن مال 
عاب لتواند در كتاب االكه مي هانيا و نباشداما يك حيث ديگري دارد كه اعم از اين است كه برد و باخت باشد و  ؛است

 قرار بگيرد. بحث مورد وتنظيم بشود 
لعاب به عنوان واند در كتاب اللعب و يا كتاب االتمبحث داشتيم كه همه مي نيهم ودر سبق و رمايه  قبالً مباحثي  

تواند در اين كتاب جا بگيرد جديد فقهي تنظيم بشود. خيلي از مباحث جديدي در باب بازي هست كه ميكتاب منظم 
ها بحث راجع به بازي كودك و بازي احثي كه در فقه التربية،بشود در آنجا قرار داد. مالبته مباحث جديد ديگري هم مي

 اللعب آورد. كتاب در شوديمكرديم 
هاي بعدي نزديك در سلب موضوع است و ديد تر بود. بحثگفتيم مناسبه اگر اول مياين هم مبحث چهارم است ك

كنيم از حيث اين است را كه در مكاسب محرمه بحث مي قمار ماكلي در بحث قمار است، از همين بحث معلوم شد كه 
كه اين تكسب و اكتساب مال،  ديآيماين بحث پيش  وآوريم كه در بسياري از مواقع ما با اين كار مالي را به دست مي

 شود.حالل است يا حرام؟ تكليفاً و وضعًا بحث مي
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 تفاوت قمار با مباحث ديگر مكاسب محرمه -5
غيبت يا غنا از حيث ارتباطش با مكاسب المحرمه دارد  با قمارپنجمي كه اينجا هست اين است كه تفاوتي كه  نكته

 چيست؟
شود غنا، غيبت، تهمت، يك كاري است كه كه منشأ تصميم مي ياهمحرمل آوريم يعني اعماهاي كه ميكل اين بحث 

همين  ديآيمكند اما در بحث زا نيست، چيزي را كسب نمياز مكاسب المحرمه حرام است و ذاتش هم مال نظرقطعبا 
 كند.با آن معامله مي گاهيكند ولي غيبتي كه ذاتاً كسي با آن معامله نمي

 شود.در مكاسب بحث مي جهتنيازااي كه قد يكتسب به، اين نوع چهارم است يعني اعمال محرمه

 جايگاه قمار در مكاسب محرمه 
مكاسب محرمه پنج قسم است نوع اول و دوم و سومش را بحث كرديم، نوع چهارم االعمال محرمة ذاتي كه قد 

تفاوت ظريفي دارد كه در  است اما اين نكته قرارگرفتهاينجا  بود. قمار هم در و غيبتي هم غنا بود كيكتسب بها و ي
كه مثل غنا و  گفتينم كسچيهقمار حداقل بنا بر بعضي از معاني خود آن تكسب برد و باخت در مفهوم آن است. 

ديگري كه در  يا تعريف 1»يَكْرَه بِمَا أَخَاكَ ِذكْرُكَ «غيبت كه تكسب در مفهومش است. با يك تعريفي عمل حرامي است 
بعضي از اين تعاريفي كه  بر بناشود، اما در مفهوم قمار حداقل عرضي درآمدزا مي صورتبهقمار است اما گاهي غيبت 

است اينجا اين تفاوت را دارد. اگر كسي بگويد فقط لعب باآلالة است  درآمدزاييزايي و گفتيم اكتساب است يعني مال
ها ديگر امر ارضي بود و خيلي وقت هدر اعمال محرم درآمدزايياست و لذا  آن درو در ذاتش اين نيست گرچه غالباً له

ديگر امر غالبي آن است يعني  فيتعار بريي هست، بنا درآمدزا ذاتاًغالبي هم نبود اما در قمار بنا بر بعضي از تعاريف 
 برد و باخت است. آن در اورديدربكارش اين است كه از اين طريق پول 

كنيد. اين هم مبحث پنجمي است كه در اينجا مالحظه مي تفاوت ظريفي است كه اگر با آن مقايسه بكنيد كينيا 
 و آله طاهرين. محمديعل اهللايصل و ؛است
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