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 قمار
 مرور گذشته

ی قرآنی را بررسی ای را نیز بر حرمت وضعی و تکلیفی آوردیم و بررسی کردیم. در بخش اول، ادلهما در حرمت قمار بود. ادلهبحث 
شود. شود. از این آیات حرمت تکلیفی و وضعی استفاده میاز این آیات گرفته می بندی نیز بیان کردیم، چندین نتیجهکردیم. در جمع

شد که قمار، گناه کبیره است. آیه ششم، داللت قوی نداشت اما پنج آیه دیگر، کامًال مرتبط با بحث ه میاز سویی از آیات استفاد

َما اْلَخْمُر َو اْلَمْیِسر« یا  ١»َیْسَئُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسر«ای مثل قدر مسلم این است که آیهبودند.  داللت بر حرمت  ٢»ِإنَّ

ْمَواَلُکم َبْیَنُکم ِباْلَباِطِل «ی کند و آیهتکلیفی می
َ
ُکُلوْا أ

ْ
کرد. البته در هر دو نوع آیات، حرمت داللت بر حرمت وضعی می ٣»َال َتأ

 دیگر نیز به قراینی قابل استخراج بود.

اختصاص بندی باشد. آیات داللت بر حرمتشان قمار دو شرط داشت، یکی اینکه بازی با آالت قمار باشد و در آن گروکشی و شرط
 و رهان وجود داشته باشد. اگر یکی از این شروط نباشد، آیات داللتی ندارند. به جایی دارد که آالت معّده

 بررسی ادله روایات
 روایات بندیتقسیم

 کنیم:روایات مربوط به قمار را به سه دسته تقسیم می

 کند.کند و قمار را منع می.روایاتی که افاده حرمت تکلیفی می١

 آید.کند. یعنی مفید بطالن قمار و مالی است که از  قمار به دست می.روایاتی که قمار را به نحو حکم وضعی نهی می٢

 کند.. روایاتی که هر دو حکم را افاده می٣

 .219سوره بقره، آیه  1

 .90سوره مائده، آیه  2

 .29سوره نساء، آیه  3
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 بندی در آیات نیز شاهد بودیم.این تقسیم

 روایات گروه اول
 ند.هست ٣٥باب  وسائل الشیعه، باب یکتسب به، این روایات در

 اولین روایت
ٍد َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم َعْن َسْیِف « ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٍة ِمْن أ ُد ْبُن َیْعُقوَب َعْن ِعدَّ َیاِد ْبِن ِعیَسی ُمَحمَّ ْبِن َعِمیَرَة َعْن ِز

ِه ع َعْن َقْوِلِه  َعزَّ َو َجلَّ َو ال َبا َعْبِد اللَّ
َ
ْلُت أ

َ
ْمواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلباِطِل  َقاَل: َسأ

َ
ُکُلوا أ

ْ
ْهِلِه َو  -َتأ

َ
ُجَل ِبأ ْیٌش ُتَقاِمُر الرَّ َفَقاَل َکاَنْت ُقَر

ُه َعزَّ َو َجلَّ َعْن َذِلَك.  ١»َماِلِه َفَنَهاُهُم اللَّ

شد را آیه چگونه حمل بر حکم تکلیفی می اینکهکرد. ها را منع می، خداوند با این آیه، آنکردندمیقریش با اهل و مال خود، قمار 
اما در روایت آمده است که خداوند آن را نهی کرده است، کند.بحث کردیم. اگر این آیه به تنهایی بود، آیه حکم وضعی را افاده می

ُه  «اگر منظور  از حرمت وضعی  ه، حمل براز آی نظرقطعشود که با منع تکلیفی بگیریم، روایت جزء روایاتی می »َفَنَهاُهُم اللَّ
 کند.می

 روایت دوم:
ِه ع ِفي«  ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِد ْبِن َعِليٍّ َعْن أ ْمواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلباِطِل  َو َعْن ُمَحمَّ

َ
ُکُلوا أ

ْ
ِذیَن آَمُنوا ال َتأ َها الَّ یُّ

َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ یا أ » ١«َقْوِل اللَّ

ُه َعْن َذِلَك.َقاَل َنَهی َعِن اْلِقَماِر َو  ْهِلِه َو َماِلِه َفَنَهاُهُم اللَّ
َ
ُجَل ِبأ ْیٌش ُتَقاِمُر الرَّ  ٢»َکاَنْت ُقَر

 روایت سوم:
 است. ١٠٢این روایت چهارم باب 

 164، ص 17وسائل الشیعه، ج  1

 167همان، ص  2
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ِخي ِهَشاِم ْبِن اْلَحَکِم َعْن ُعَمَر بْ «
َ
ِد ْبِن اْلَحَکِم أ ِبي ُعَمْیٍر َعْن ُمَحمَّ

َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
ِه ع َقاَل: َو َعْنُه َعْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
یَد َعْن أ ِن َیِز

ِه َعزَّ َو َجلَّ ِفي ُکلِّ َلْیَلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن  ْو َصاِحَب  -ِإنَّ ِللَّ
َ
ْو مشاحن [ُمَشاِحنًا] أ

َ
ْفَطَر َعَلی ُمْسِکٍر أ

َ
اِر ِإالَّ َمْن أ ُعَتَقاَء ِمَن النَّ

يُّ َشيْ 
َ
ْطَرْنُج. ٍء َصاِحُب َشاَهْیِن ُقْلُت َو أ اَهْیِن َقاَل الشِّ  ١»الشَّ

ماه مبارک رمضان، آزادشدگان زیادی از آتش جهنم هستند مگر کسانی که مبتال به مسکر،  هایشب: در فرمایندمیامام صادق(ع) 
 مشاحن یا صاحب شاهین است. منظور از صاحب شاهین نیز همان شطرنج است.

 بررسی روایت از لحاظ سند
های زیادی در مورد ایشان کردیم و قائل به توثیق ثلحاظ سند معتبر است. تنها ابراهیم بن هاشم است که سابق بحاین روایت از 

 توثیق دارند. ها نباشد،آن در موردایشان شدیم. یک قاعده برای وثوق ایشان این بود که رجالی مشهوری که قدح 

 بررسی روایت از لحاظ داللت
 شبهاتی در داللت:

 رحمت  از عوامل مانع.مکروه ١
ی این است که این کار حرام است. البته دهندهنشانشوند. این مشمول رحمت نشدن،در این روایت سه گروه مشمول رحمت نمی

چیزی که در ذهن عرف، کند. ممکن است که کراهت نیز باعث شامل نشدن رحمت باشد، اما ظاهر روایت احتمال اول را بیان می
توانیم شود، گناه است. در این روایت مسکر نیز آورده است که حرام است. در نتیجه با نگاه به سیاق میمت خداوند میمانع رح

 بگوییم که شاهین(شطرنج و قمار) حرام است.

 طورهمانکند، اما در اینجا فقط مانع رحمت است، عقًال احتمال مکروهیت وجود دارد ولی مکروه انسان را مستوجب عقاب نمی
 کند. که بیان کردیم به خاطر شرایط ماه رمضان و ظهورات عرفی روایت، داللت بر حرمت می

 حرمت افعال به خاطر ماه مبارک رمضان.٢

 319، ص 17وسائل الشیعه، ج  1
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داند، اما این به خاطر ماه مبارک رمضان است. افعالی است که در ماه ی دیگر این است که روایت این اعمال را گناه میشبهه
 غیر از آن حرام نیستند. و دررام است مبارک رمضان، ح

این است که مسکر و قمار اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد. ظاهر روایت این است که در ماه مبارک، این اعمال  جواب شبهه
 شوند فیض الهی را مانع شوند. اشتداد عقاب دارند. زیرا موجب می

 اقسام محرمات
 محرمات دو نکته وجود دارد: شود. درعواملی موجب اشتداد عقاب می

باشند.  رتبههمالبته ممکن است دو گناه  ها نیز تشکیکاتی دارند.آن و در.محرمات، ذو مراتب هستند. یعنی صغیره و کبیره دارند ١
 ولی اکثر گناهان دارای مراتب تشکیکی هستند. این نوع تشکیک در واجبات، مستحبات، مکروهات نیز وجود دارد.

ولی همان گناه است،کند. گناه،اشتداد عذاب پیدا می.یک نوع تشکیک عرضی در محرمات وجود دارد و آن هم با عوامل بیرونی، ٢
 در اینجا نیز دو اتفاق ممکن است بیفتد: کند. به دلیل عواقب بیرونی، عقاب بیشتری پیدا می

 شود.الف) گاهی عذاب همان گناه بیشتر می

 گذارد.چیز دیگری اثر میب) گاهی گناه بر 

 گیرینتیجه
ک رمضان، دارای عقاب بیشتری است، از طرفی کنیم که در روایت بیان شده است این گناه در ماه مباراز نکته منظور استفاده می

آن مترتب  گیرد.  این روایت داللت بر حرمت قمار دارد از طرفی در ماه مبارک رمضان، یک آثار بیشتری برجلوی فیض الهی را می
 است.

 .داللت بر حرمت تکلیفی٣
آید حرام است، از این روایت استفاده این روایت داللت بر حرمت تکلیفی دارد. اینکه بگوییم مالی که از قبل قمار به دست می

 شود.نمی

5 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٢٦٠٠:�ماره ثبت                                                                                                                         

 روایت چهارم:
 است. ١٠٢پنجمین روایت باب 

ْحَمَد ْبِن  «
َ
ِد ْبِن َیْحَیی َعْن أ ِه ع َو َعْن ُمَحمَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
اٍل َعْن َعِليِّ ْبِن ُعْقَبَة َعِن اْبِن ُبَکْیٍر َعْن ُزَراَرَة َعْن أ ٍد َعِن اْبِن َفضَّ ُمَحمَّ

َال  ِمیِر َو َعْن ُلْعَبِة الثَّ
َ
ِتي ُیَقاُل َلَها ُلْعَبُة اْأل ْطَرْنِج َو َعْن ُلْعَبِة َشِبیٍب الَّ ُه ُسِئَل َعِن الشِّ نَّ

َ
ُه اْلَحقَّ َو  ِث َفَقاَل أ َز اللَّ ْیَتَك ِإَذا َمیَّ

َ
 َرأ

َ
أ

ِهَما َتُکوُن َقاَل َمَع اْلَباِطِل َقاَل َفَال َخْیَر ِفیِه. یِّ
َ
 ١»اْلَباِطَل َمَع أ

اگر روزی حق و باطل از هم جدا بشود، قمارهایی که شما شمردید از حق است یا باطل؟ راوی جواب  فرماید:حضرت (ع)  می
 فرمایند در نتیجه در آن خیری نیست.میحضرت (ع) ها با باطل است.دهد که اینمی

 این روایت از لحاظ سند تام است.

 بررسی روایت از لحاظ داللت
توانیم اعم از کراهت و حرمت است. نمی»الخیر فیه«کند.  جوحیت مطلق را افاده میداللت این روایت تام نیست. این روایت، مر

 ها، حرام هستند. بگوییم که تمام باطل

 روایت پنجم:
ی محمد بن عیسی و سهل ایراد دارد. داللتش نیز روایت ششم این باب مضمون روایت چهارم را دارد. سند این  روایت از ناحیه

 همان داللتی است که در روایت گذشته صحبت کردیم.

 روایت ششم:
 است. ١٠٢روایت هفتم باب 

 همان 1
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ُه  « نَّ
َ
ِه ع أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َیاٍد َعْن أ ْطَرْنِج َفَقاَل َدُعوا َو َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن َهاُروَن ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َمْسَعَدَة ْبِن ِز  ُسِئَل َعِن الشِّ

ُه. ْهِلَها َلَعَنَها اللَّ
َ
َة ِأل  ١»اْلَمُجوِسیَّ

یاد، اختالفاتی وجود دارد. ولی می سند این روایت توانیم این روایت را نیز محل بحث است. در مورد هارون بن مسلم و مسعدة بن ز
 از لحاظ سند، تصحیح کنیم.

 این روایت، داللت تامی دارد. 

 ای از روایات دیگرخالصه
 روایت هشتم این باب، داللت تامی بر بحث ندارد.

 داللت بر حرمت نیز دارد.روایت نهم، سند معتبری دارد. 

کند. ولی تفاوتی که با دارد که داللت بر حرمت نمی »الخیر فیه«روایت دهم از لحاظ سند مشکالتی دارد. از لحاظ داللت نیز 
 کند. آمده است و داللت بر حرمت می» ٢َال َتْقَرْبه «روایت مشابه خود در باال دارد این است که در متن 

گردان است. این مؤمن از لعب رویفرماید:حاظ سندی مشکل دارد. در داللت نیز باید بگوییم که حضرت میروایت یازدهم، از ل
 رساند. این روایت دو سند دارد که یکی اشکال دارد و دیگری صحیح است.کند. بیشتر مرجوحیت را مینیز حرمت را افاده نمی

 لحاظ داللت نیز تام نیست.روایت سیزدهم، از روایات مرسوله و مقطوعه است. از 

 ٢٠نیز روایاتی وجود دارد. در نتیجه بیش از  ١٠٣هستند. در ابواب  ١٠٠بعضی  در باب غیر از این روایات نیز روایاتی وجود دارد. 
 روایت در طایفه اول وجود دارد.

 همان 1

 320همان، ص  2
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 بندی طایفه اولتقسیم
 این طایفه اول به دو گروه تقسیم شدند:

 ها روایات معتبری وجود داشت.. بین اینکنند.داللت بر حرمت می١

 کنند..داللت بر مرجوحیت می٢

 داللت بر جامع بودن مرجوحیت» الخیرفیه«

ها آمده است، اگر در عملی باشند، که دلیل بر حرمت نداریم، حمل بر در آن» الخیر فیه«ی دیگر این است که  روایاتی که نکته
مرجوحیتی حمل بر » الخیر فیه« ی دیگر حرمت عمل را اثبات کرده است، جمالتی نظیرهاما درجایی که در ادلکنیم. کراهت می
گوید حرام است و دیگری شود. زیرا دلیلی میکند. اگر دلیل داللت بر کراهت بکند، بین این روایات تعارض میجامع می

 کند.مکروهیت را بیان می

حرمت و کراهت جامعی دارند که مرجوحیت است. این مرجوحیت بر دو قسم است: کراهت و حرمت. اگر در روایات دلیل  
شود تا ای میدلیل حرمت دارد، قرینهشود، اما وقتی عمل،حمل بر کراهت می» الخیر فیه«خاصی بر حرمت فعل نداشته باشیم، 

 کنند.حرمت سازگار است و تعارضی پیدا نمیرا حمل بر جامع بکنیم. جامع با »الخیر فیه«

 

 

 

 

 

8 

 


	قمار
	مرور گذشته

	بررسی ادله روایات
	تقسیمبندی روایات
	روایات گروه اول
	اولین روایت
	روایت دوم:
	روایت سوم:


	قمار
	مرور گذشته

	بررسی ادله روایات
	تقسیمبندی روایات
	اقسام محرمات
	نتیجهگیری
	3.دلالت بر حرمت تکلیفی
	روایت چهارم:
	بررسی روایت از لحاظ دلالت

	روایت پنجم:
	روایت ششم:
	خلاصهای از روایات دیگر

	تقسیمبندی طایفه اول
	«لاخیرفیه» دلالت بر جامع بودن مرجوحیت



