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 قمار
 مرور گذشته

 ٦٠را در این مورد بررسی کردیم. حدود  حرمت و بطالن قمار را عرض کردیم. آیات و روایاتیادله بحث ما در مورد قمار بود. 
 شوند:طایفه تقسیم می ٤روایت در باب میسر و قمار وجود دارد. این روایات به 

 کردند..روایاتی که داللت بر مرجوحیت قمار می١

 جامعگرفتیم که مرجوحیت طایفه اولی یک مرجوحیت ات نتیجه میکردند. از این روای.روایاتی که داللت بر حرمت تکلیفی می٢
 شود. در نتیجه این دو طایفه با هم تعارضی نداشتند.است که شامل کراهت و حرمت می

 کند.آید را بیان می.روایاتی که مفید بطالن قمار هستند. در نتیجه حرمت تصرف مالی که از قمار به دست می٣

 کنیم.در این مورد دو روایت را عرض کردیم. روایات دیگری را نیز بیان میشود. حرمت وضعی و بطالن از آیات نیز استفاده می

 روایت سوم:
 روایت هفتم این باب است.

یَد « ْهِديِّ َعْن َیْعُقوَب ْبِن َیِز ْحَمَد النَّ
َ
ِد ْبِن أ ٍد َعْن ُمَحمَّ اٍر َقاَل: َو َعِن اْلُحَسْیِن ْبِن ُمَحمَّ ِه ْبِن َجَبَلَة َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ َعْن َعْبِد اللَّ

ُکْل ِمْنهُ 
ْ
ْبَیاُن َیْلَعُبوَن ِباْلَجْوِز َو اْلَبْیِض َو ُیَقاِمُروَن َفَقاَل َال َتأ ِه ع الصِّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ُه َحَراٌم. ُقْلُت ِأل  ١»َفِإنَّ

 دهد.خواهند از این مال استفاده کنند، دستور ترک میدیگرانی که می این روایت در مورد خود قمار نیست بلکه به

آورد را مطرح کرده پرسد بلکه مالی که از آن به دست مینمی در این روایت کاری به حرمت فعل ندارد. در اینجا سائل از بازی
  فرمایند: این مال درست نیست.است؟حضرت می

 کند. ن معامله میاین روایت داللت بر حرمت وضعی و بطال

 166، ص 17وسائل الشیعه، ج  1
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 روایت چهارم:
 روایت چهاردهم همین باب است.این حدیث،

ِه َعزَّ «  ِه ع ِفي َقْوِل اللَّ ُبو َعْبِد اللَّ
َ
ِبیِه َقاَل: َقاَل أ

َ
ِد ْبِن ِعیَسی ِفي َنَواِدِرِه َعْن أ ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َ
ْمواَلُکم أ

َ
ُکُلوا أ

ْ
َبْیَنُکْم  َو َجلَّ َو ال َتأ

 ٢»َقاَل َذِلَك اْلِقَماُر. -١ِل ِباْلباِط 

 جمع بندی
 ی معتبری داشتند. هر سه طایفه، روایات و ادله

 ی چهارمطایفه
ی چهارم روایاتی وجود دارد. یکی از این روایات، روایت طایفه چهارم، حاوی هر دو حکم وضعی و تکلیفی است. در این طایفه

 ایم.زیادی در آن کردههای های سابق بحثتحف العقول است که در بحث

 روایت تحف العقول
ِتي َیِجي « َها الَّ ِتي ِهيَ َحَراٌم ُکلُّ َناَعَة الَّ ُه الصِّ َم اللَّ َما َحرَّ ْطَرْنِج َو َو َذِلَك ِإنَّ ُء ِمْنَها اْلَفَساُد َمْحضًا َنِظیَر اْلَبَراِبِط َو اْلَمَزاِمیِر َو الشِّ

ْشِرَبِة اْلَحَراِم َو َما َیُکوُن ِمْنُه َو ِفیِه اُکلِّ َمْلُهوٍّ ِبِه َو 
َ
ْشَبَه َذِلَك ِمْن ِصَناَعاِت اْأل

َ
ْصَناِم َو َما أ

َ
ْلَباِن َو اْأل ْلَفَساُد َمْحضًا َو َال الصُّ

ُمُه َو اْلَعَم َیُکوُن ِمْنُه َو َال ِفیِه َشيْ  َالِح َفَحَراٌم َتْعِلیُمُه َو َتَعلُّ ِب ِفیِه ِمْن ٌء ِمْن ُوُجوِه الصَّ َقلُّ ْجِر َعَلْیِه َو َجِمیُع التَّ
َ
ْخُذ اْأل

َ
ُل ِبِه َو أ

َها  ٣»َجِمیِع ُوُجوِه اْلَحَرَکاِت ُکلِّ

 188سوره بقره، آیه  1

  168، ص 17وسائل الشیعه، ج  2

 85، ص 17ج وسائل الشیعه، 3
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حرام است.  قمارفرمایند اخذ اجرت از زند. مثًال میهای صریحی میکند. در این روایت مثالدر این حدیث قواعد کلی را بیان می
ها جایز بلکه فساد و تباهی دارند،  هر نوع تصرفی در این ها نیست وای در آنی که جهت محللهموراست که ا قاعده کلی این

داند آید را حرام میکند، همچنین مالی را که از این  اعمال به دست مینیست. این روایت تحف العقول هم حرمت تصرف را بیان می
 و در نتیجه معامله نیز باطل است.

 ظ سندبررسی روایت از لحا
به  جهتازاینکه بیان کردیم، کتاب تحف العقول، مقطوع السند است.  طورهمانقبًال مفصًال در مورد سند این روایت بحث کردیم. 

ضامین در است ولی اکثرًا سند ندارد. البته بیش از نصف این م پر مضمونیدر این کتاب، روایات اعتمادی نیست. روایات آن،
روایات معتبر دیگر آمده است. اما این روایت در جاهای دیگر به صورت مکرر نیامده است. تنها راه سندی این بود که شهرت 

 قاعده را قبول داریم ولی در اینجا نیز قائل به تفصیل هستیم.  الجملهفیهای فراوانی کردیم. ما فتوایی بود  که در این مورد بحث

 بندیجمع
اصل دو گیریم این است که حکم وضعی و تکلیفی قمار،در روایات و آیات آمده است. ای که از آیات و روایات مینتیجه نتاکنو

ی دوم، ی طایفهرساند به قرینههستند. طایفه اول که مرجوحیت را می جمعقابلحکم، با هم تعارض و تنافی ندارند. هر دو 
 ه بین دو طایفه اول و دوم نیز تعارضی وجود نداشت. کرد. در نتیجمرجوحیت جامع را مطرح می

ها، مقام اول تمام شد. یعنی حکم وضعی و تکلیفی قمار در قدر متیقن آن ثابت است. قدر متیقن قمار در جایی با بررسی این بحث
 هر دو با هم باشند.  بردوباختاست که آالت و 

 مقام دوم
نیست.  بردوباخت. بازی با آالت در اینجا وجود دارد ولی با شوندنمیو آالت با هم جمع  بردوباختمقام دوم این است که بازی با 

 ندارند.  بردوباختشود ولی بنا بر مثًال با آالتی مثل شطرنج، بازی می

 در این مقام، دو نظریه وجود دارد. نظر اول حرمت است. نظر دوم عدم حرمت است. 
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جا و با آن مالی جابه ای پیدا کندندارد. حکم وضعی در جایی است که قمار حالت معاملهدر اینجا موضوع حکم وضعی مصداق 
ای وجود ندارد. در نتیجه اینجا حکم وضعی شود، قطعًا تصرفی نیز وجود ندارد و معاملهنمی جاجابهمالی  کهدرصورتیشد. می

  مالی وجود ندارد. بردوباختاعتباری است و  وباختبرد اینجادر وجود ندارد و فقط باید حکم تکلیفی را بررسی کنیم. 

 اقوال در مقام دوم
 ، دارای حکم تکلیفی است؟بردوباختسؤالی وجود دارد که آیا صرف بازی بدون  اینجادر 

 در این بحث دو قول وجود دارد:

 .حرمت تکلیفی١

 .جواز٢

 در آن نباشد. بردوباختیاین بازی حرام است حتی اگر اکثر قدما، قائل به حرمت هستند. 

 مکارم قائل به جواز هستند. اللهآیتالبته کسانی در بین معاصرین، مثل 

 در نتیجه در این مقام اختالف زیادی وجود دارد. در عامه نیز این اختالف وجود دارد. 

 ی بیان حرمت مقام دومادله
 کنیم.اند را بررسی میای که برای حرمت بیان کردهادله

قمار در بعضی کتب لغت، بازی با  همچنینممکن است کسی تمسک به این روایات بکند. یک دسته از روایات تعبیر قمار دارند. 
 ی قمار آمده است. ی قمار نداریم. اما در روایات واژهشده است. در قرآن ما واژه معنا، آالت قمار 

 اشکال ادله
آمده است. فصل ممیز این بازی،  بردوباختاما در بسیاری از کتب لغت، مراهنه و ی قمار دو نوع تفسیر  شده است،واژه.١

 تواند در مقابل قول اکثر، مقاومت کند. در نتیجه مقصود از قمار همان همراه مراهنه است. قول اقل، نمیمال است.  بردوباخت
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داشته باشیم یعنی بگوییم که منظور از قمار، بازی با آالت است و ارتباطی به راهنه ندارد، باید  مدنظرحتی اگر معنای اول را .٢
معنی اول، قرینه شویم. در این صورت، حمل بر بگوییم باید قائل به دو معنا بشویم. معنای اقل و اکثر را برای قمار، قائل می

 خواهد که در روایات وجود ندارد. می

اند و یک عده به آالت معده تأکید کنیم. یک عده معنا را با راهنه بیان کردهبگوید بین دو معنا، جمع می .ممکن است کسی٣
 توانیم به این شکل تفسیر کنیم که قمار دو قید دارد یکی رهان و دیگری آالت معده است.میاند. کرده

 بندیجمع
 مطرح است. بردوباختر با آالت معّده بدون توانیم بگوییم قماهر کدام از سه قول را فرض بگیریم، نمی
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