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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
بحث در مقام دوم لعب به آالت، بدون بردوباخت بود فرضي كه بسيار متداول و رايج است، اين شكل از بازي براي 

نادري نيست،  و فرضسرگرمي كه در آن بردوباخت نيست رايج است كه در اين زمان و اعصار قبلي رواج داشته است  
 در اينجا، دو قول وجود دارد؛

ندارد و المتأخرين  قائل به حرمت تكليفي هستند حرمت وضعي اينجا موضوعيتي اكثريت فقها، من المتقدمين  -1
 تا مصداقي براي آن باشد. عمدتاً قائل به حرمت تكليفي هستند. كننداينكه دو طرف مالي را تبادل نمي براي

مذاهب و شده است در الطور كه نقليك قول، اقليتي وجود دارد كه جواز است، در بين فقهاي عامه هم اين -2
ها و بعضي ، مثل ما با اين وسعت و كثرت نيست، مالكيهاآنهايي كه وجود دارد، قائل به حرمت در بين كتاب

 ، قائل به كراهت هستند. هاشافعياز اتباع او قائل به حرمت هستند، اما اكثريت مذاهب ديگر از حنفي و 

كساني قائل به جواز هستند كه همان اباحه  كهاست  كرد اينپيدا  و كراهتبين دو قول حرمت  شوديمكه  تفاوتي
 شود؛ها را متفاوت بگيريم در نتيجه سه قول مياست كساني قائل به كراهت هستند اگر اين

 قول به حرمت، -1
 قول به كراهت،  -2

 قول به اباحه،  -3

 سؤال: ادله حرمت و تحريم بازي با آالت قمار
 كه بردوباخت در آن نيست، چيست؟  آالت قمارعمده اين است كه ادله حرمت و تحريم بازي با 

 به ترتيبي كه تنظيم كرديم در مكاسب و كتب ديگر آقايان مالحظه كرديد.  ادله

 دليل اول:
اي كه حرمت را بر عنوان قمار مترتب كردند، بر حرمت لعب بدون يك دليل اين بود كه كسي بگويد اخبار و ادله

يك دليل بود جواب اين است كه بردوباختي باشد يا نباشد. اين اغماض ادعا كه قماركند، با اين بردوباخت داللت مي
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توانيم شمول اين بردوباخت مأخوذ است، شك هم بكنيم نمي در قمارداديم كه با يكي از احتماالتي كه عرض كرديم، 
باشد. حداكثر يك شبهه مفهوميه تواند شامل لعب بدون بردوباخت شود و نميمفهوم را احراز بكنيم، شمول مفهوميه مي

گيرد خيلي بعيد است بلكه اظهر اين است كه كه قمار حتي آنجايي كه بردوباخت هم نباشد مياست. احراز اين
 بردوباخت در آن شرط است. 

 نكات مربوط به كتب لغت
 :اهي مطرح كرديمها گما براي مراجعه به كتب لغت يك قواعد و ضوابطي داريم كه جست و گريخته در همين بحث

  اعتبار كتب لغت -1
خصوص كتب يكي از نكاتي كه راجع به كتب لغت است اين است كه كتب لغتي كه متأخرتر است كمتر اعتبار دارد، به

لغتي كه تحت تأثير روايات لغات را معنا كرده است قول لغوي كه بحث شده است معموالً به لحاظ تشخيص مجاز و 
ها، هر چه متأخرتر باشد اي كه در قول لغوي داريم اين است كه  اين لغتت نيست، اما نكتهگويند كه حجحقيقت آن مي

 شود.اعتبارش كمتر مي

 ناظر به عرف خاص -2
ها هر چه بيشتر ناظر به عرف خاصي باشد، مثالً ناظر به لغاتي باشد كه در قرآن و يك قاعده هم اين است كه لغت

كه ناظر به روايات است اين هم در تشخيص معناي اصلي لغوي كمتر نتيجه  هاييآنخصوص روايات آمده است، به
كه بسيار كتاب خوب و ارزشمندي است اما درجاهايي كه شبهه رغم ايندهد، مجمع البحرين كتابي است كه بهمي

به دست بياوريم خواهيم مفهومي را به لحاظ لغتي تطبيق بكنيم و هسته اصلي و حدود آن معنا را مفهوميه داريم و مي
خواهد لغت عام مي خصوص درجايي كه با كتب ديگر كه عدد و اقدم است و بهشود به آن اعتماد كرد، بهخيلي نمي

  .مطلبي را افاده بكند. در اين تقابل و تعارض بايد آن را مقدم دانست

 مناقشه در تعريف قمار
در كتب مثل مصباح و قاموس و كتبي كه هم اقدم است و  گفتيم كه آنچه در تعريف قمار آمده استبه همين دليل مي

 .كنديمكامالً ناظر به روايات نيست بلكه لغت را تعريف 
تعريف قمار كه لعب باالالت المعده است در مجمع البحرين آمده است، اما در ساير كتب عمدتاً دارد راهنهوا فغلبه، 

كنيم و جهت است كه ما در مفهوم قمار مراهنه اخذ ميازاينالمراهنه، يعني بردوباخت در مفهوم آن مأخوذ است 
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شود اين شمول را در اي باشد باز نميتوانيم مفهوم عام آالت اخذ بكنيم و بگوييم مراهنه قيد نيست. اگر هم شبههنمي
رواياتي كه  شود تمسك به چيزي كرد و اطالقي كرد. در نتيجه تمسك بهاينجا فهميد، چون شبهه مفهوميه است و  نمي
گفت: القمار منهي عن، يا نهي عن القمار، نهي اهللا عن شود به رواياتي كه ميدر آن واژه قمار آمده است تام نيست، نمي

 و امثال اين در رواياتي كه مفهوم و واژه قمار آمده است تمسك كرد.  القمار

 دليل دوم:
و واژه ميسر آمده است، چه در قرآن كريم كه دو سه مورد  اي است كه در آن مفهومآيات و روايات و ادله دليل دوم،

ِإنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ ِرْجٌس «و يا  )219(بقره/»الْمَْيسِر وَ الْخَمْرِ عَنِ يَسْئَلُونَكَ«بود كلمه ميسر آمده 
و  ، چه در روايات بسياري كه ميسر آمده است»رِجْسٌ مِْن عََملِ الشَّيْطانِ« )90(مائده/»مِنْ عَمَلِ الشَّْيطانِ فَاْجتَنِبُوه

 حرمت مترتب بر عنوان ميسر شده است. 

و طايفه دوم از ادله، ميسر  در رواياتي كه حرمت متوقف بر قمار شده است، داللتي تام وجود نداشت اما در دليل دوم
م با عنوان ميسر است. ممكن است به طايفه دوم استدالل بشود كه ميسر اول با عنوان قمار، طايفه دو طايفهآمده است، 

وقت اجتناب از آالت كه در آيه شريفه بود، يا در روايات كه ميسر را در اينجا به معناي آالت المعد اللقمار است، آن
عني لعب به اين آالت، كند يكه نهي از ميسر ميو وقتي موضوع حكم حرمت قمار قرار داده است، به معناي آالت است

 استدالل دوم است.  نيا اينجا مفهوم مراهنه و بردوباخت در مفهوم ميسر وجود ندارد چون ميسر به معناي آالت شد.

 مناقشه در داليل دوگانه
شود، با اين تقريبي در استدالل دوم به طايفه ديگر از ادله كه محور و موضوع آن ميسراست استشهاد و استدالل مي

 گويد با اين آالت بازي نكن، روح اين ادلهكه ميسر به معناي آالت است و مفهوم اجتناب از آالت بردوباخت نيست مي
 ُقلْ -الْخَْمرِ وَ الْمَيْسِرِ  َيسْئَُلونَكَ عَنِ«شده ميسر است، يا فاجتنبوه، كه گفته »وْثاناجْتَنِبُوا الرِّْجسَ مِنَ الْأَ«گويد: كه مي

گيرد اينجا كند از حيث اينكه بازي به او تعلق مياين عمل آن عين خارجي را نهي مي »كَِبيٌر وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ فِيهِما إِثْمٌ
اي است كه در آن ميسر است و در ميسر قيد بردوباخت وجود دوم تمسك به ادلهنام ونشاني از بردوباخت نيست. دليل 

 ندارد و آالت است.

 مناقشه اول



                                                                                                                     :  ٢٦٠٦ماره 

 
 

4

؛ مناقشه اول اين است كه كسي در اصل اين مفهوم شناسي ترديد بكند، رديگيماين دليل از جهاتي مورد مناقشه قرار 
 :بگويد كه چند احتمال در باب ميسر بود

 اين بود كه معناي آالت معده باشد. يكي از احتماالت -

 احتمال ديگري داشت كه معناي خود همان عمل و فعل باشد، يعني همان معناي قمار را داشته باشد،  -

يك مناقشه كه كسي بگويد براي من محرز نيست كه ميسر به معناي در مورد چهار احتمالي كه بحث كرديم، اين
آيد. در قمار وقتي معناي قمار شد، حرفي كه در باب قمار زديم، در ميسر هم ميآالت است بلكه به معناي قمار است و 

توانيم احراز توانيم آن را از بردوباخت منصرف بكنيم، حتماً در مفهوم آن قيد بردوباخت هست. الاقل نميگفتيم كه نمي
وان قمار شد جواب قبلي اينجا هم عنكه ميسر هم بهبكنيم كه نسبت به آنجايي كه بردوباخت نيست شمول دارد. وقتي

آيد اين مناقشه به نظر تام نيست و جواب آن را در بررسي مفهوم ميسر گفتيم كه با توجه به رواياتي كه در باب،  مي
 هاآنبراي اينكه  حدود هشت روايتي كه بين  و ؛تفسير اين آيه شريفه آمده است مقصود از ميسر همان آالت است

و  101در باب  »مَا قُومِرَ بِهِ ُكلُ «ميسر را به معناي شطرنج يا اعيان و اشياء و آالت گرفته است  روايات معتبر است،
مايكتسب به حدود ده روايت ميسر را به آالت تعريف كرده است و لذا در اين جهت ما مناقشه نداريم،  104و  102

شده ت آمده است، ولي در روايات ديگر تكليف روشنمعتقد هستيم كه ميسر، عالوه بر اينكه در لغت هم به معناي آال
ماند ولي خود روايات مسئله را مشخص كرده است كه ميسر گفتيم اگر به لغت باشد يك ترديدي باقي مياست البته  مي

اين  آيد كه استدالل مستدل به اينكه مبتني برشود قبول كرد و به نظر ميبه معناي آالت قمار است. اين مناقشه را نمي
اي هم كه جهت درست است، ميسر، به معناي آالت است. روايات و ادلهاست كه ميسر به معناي آالت باشد، ازاين

گويد از ميسر اجتناب بكنيد، يعني از لعب به ميسر، مفهوم بردوباخت در آن نيست، اين مناقشه و اشكال اول كه وارد مي
 نيست.

عنوان آالت قمار است. مفهوم شناسي است گويد كه ميسر بهيم روايات ميگوياينجا ديگر كاري به لغت نداريم مي
ولي درجايي است كه روايات معتبر نگويد كه معناي اين كلمه در قرآن اين است، ولي اگر روايت باشد بر همه اقوال 

رويم. اين اشكال، گويند كه آالت است.  جايي كه در روايات معنا نشده باشد سراغ لغت ميمقدم است و روايات مي
 (ميسر به معناي آالت)، خيلي وارد نيست. اين اشكال اول بود.

 : انصرافمناقشه دوم
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اشكال دوم، اين است كه كسي ادعاي انصراف بكند، بگويد كه درست است كه آيه شريفه از بازي به آالت منع 
يقن بازي است و اطالق دارد. ميسر  شمول دارد، گويد، اجتنبوا از اين آالت يعني بازي نكنيد، قدر متكه ميكند وقتيمي

گويد ميسر و مي گيرد چه بردوباخت باشد و يا نباشد و رواياتي هم كه دارد از ميسر اجتناب بكنيدهر نوع بازي را مي
 اطالق است.اش نوعي هم اطالق وجود دارد ميسر به معناي آالت است و ظاهر اوليههمان آالت است. در آن

 افوجوه انصر
كه مرحوم شيخ اين انصراف را بعيد  بامالحظه نكات و قراين و شواهدي بايد اينجا قائل به انصراف بشويم -1

و اين انصراف به  داندندانسته ايشان از راه ديگري قائل به حرمت هستند و اين دليل را به اين شكل تام نمي
و تنها كسي است كه در بين اين مشاهير قائل به جواز است، بيشتر  نحوي در كالم انوار الفقاهه هم آمده است

زمان صدور اين روايات، رواج  درروي انصراف تكيه كرده است و مقصود از اين انصراف اين است كه آنچه 
اي هم كه منع از لعب به ادله و اين آيات و روايات و داشته و متداول بوده است بازي بردوباختي بوده است

 است كه متداول بوده است،  كند، منصرف به چيزيميميسر 

ناظر منافع  »كَبِيرٌ وَ َمنافِعُ لِلنَّاسِ فِيهِما إِثْمٌ«گويد: وجه ديگر انصراف اين است كه در خود آيه شريفه كه مي -2
 للناس، اين مال جايي است كه بردوباختي باشد، واال بردوباخت نباشد مقصود نيست. مصباح الفقاهه آقاي

 خويي است و انوار الفقاهه آقاي مكارم. 

 نتيجه مناقشات
 ؛پس
آنچه رايج و متداول بود بازي با آالتي بوده است كه در آن بردوباخت باشد كه غالبًا كار مرفهين و سالطين و  :اوالً

 ها است، اين
 ، منافع ناظر به آنجايي است كه بردوباختي باشد.)219(بقره/»لِلنَّاسِ مَنافِعُ وَ َكبِيرٌ إِثْمٌ فِيهِما«فرمايد: كه ميآن :ثانياً 

اين  )91(مائده/»اْلعَداوَةَ وَ الْبَغْضاء َبيْنَُكمُ يُوِقعَ َأنْ إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ« ديفرمادر آيات سوره مائده كه مي :ثالثاً 
و اال اگر  درجايي است كه مالي ببازد يا به دست بياوردشود عداوت و بغضاء و كينه و تنفري كه از ناحيه قمار ايجاد مي

 ي در كار نيست، بازي كرده و تمام شده است. ئبغضا بردوباخت مالي نيست عداوت و



                                                                                                                     :  ٢٦٠٦ماره 

 
 

6

 إِثْمُهُما وَ لِلنَّاسِ َمنافِعُ «و رايج در آن بردوباخت بوده است  بنابراين تداول آن بازي با آالت اين بوده است 
فرمايد، يكرهم بينكم عداوت و البغضاء باز در بردوباخت م ناظر بردوباخت است و آنجا هم كه ميه) 219(بقره/»َأكْبَر

جايي، ها است اين مجموعه شواهد، موجب شده است كه كساني بگويند اين دليل انصراف دارد بهمالي و امثال اين
خواهد هم اطالق دارد مي ظاهر در ،شوددرست است كه ميسر يعني آالت و منع بازي از آالت از اين استفاده مي

گيرد، با قرايني كه گفتيم يك انصراف اينجا شكل مي امابردوباخت باشد و نباشد، چون كلمه، قيد  در مفهوم ميسر نبود، 
اضافه اينكه و آيه عداوت و بغضاء، به قراين هم عرض كردم، رواج بازي با آالت همراه با بردوباخت آيه منافع للناس

آساني مالي را به شود اصل واژه ميسر، يسر است و اينجا هم چون بهدرهرحال در ميسر استشمامي از بردوباخت مي
اي از آن در خود بهبه معناي آالت شد ولي يك شائ مطلقاً. درست است كه ميسر شوديمآورد ميسر گفته دست مي

در آن وجود دارد،  شائبهاست، ولي اين  بردوباختچه در حدي نيست كه بگوييم مفهوم آن مفهوم وجود دارد گر
شود كه در مقام اضافه عداوت و بغضاء و منافع للناس و رواج اين چهار شاهد يا شواهد ديگر مجموعاً موجب ميبه

منظور از ميسر  ديگويمتناب كنيد و فرمايد از ميسر اجفرمايد: اجتنبوا الميسر، يا روايت ميكه آيه ميتخاطف وقتي
شود اما با قيدي كه از است، متفاهم اين خطاب در مقام تفاهم و تخاطف همان بازي با آالت مي هااينشطرنج و 

اشكال دومي است كه به اين استدالل شده است. پس اشكال قبلي  همبردوباخت باشد. اين  در آنانصراف فهميديم كه 
يسر يعني آالت، ظاهر لفظي اين هم اطالق دارد اما قراين و شواهدي ناظر به اين كالم است كه دانيم مرا وارد نمي

 برد كه بازي با آالت همراه با بردوباخت باشد.اء و تخاطف ذهن را  به سمتي ميد اين جمله در مقام الغگويمي

 اول اشكال
شده اين معنا در اين همچنان وجود دارد، ولي در مفهوم شناسي به لحاظ مفهومي آن تمام شائبهممكن است بگوييم 

كنند تعين آرام معنا در آالتي كه با آن بازي مياست، ممكن است كه اول به خاطر اين به اين ميسر گفتند، ولي آرام
اين اطالق دارد بنابراين كه بگوييم، ميسر  وقت بازي به اين آالت، براي بردوباخت يا بدون بردوباخت، ظاهركردند، آن

 معناي عام است كه بعيد نيست. 
گويند كه اين ادله كنند و ميها دارند كه با اين مجموعه شواهد اشكال مياين هم دليلي است كه آقاي مكارم و اين

 انصرافي در آن است.  اماولو اطالق دارد 
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 پاسخ
 د، براي اينكه:جواب دا شود به اين اشكالبه نحوي مي

لعدم باشد، اين اول الكالم اطوري بوده است، تداولي كه طرف ديگر آن، كگويد متداول در آن عصر اينكه ميآن :اوالً
 است.
چنين بازي كه سر سرگرمي باشد با همين آالت، بدون اينكه بردوباخت  زمان همبعيد نيست كه بگوييم كه آن  :ثانياً 

رواج دارد. رواج خارجي يك عمل و كثرت يك عمل كه در اصول هم  زمان هما اينكه اين باشد رواج داشته است، كم
 شود بايد در مقام تخاطف ذهن را به آن سمت ببرد. شده است، موجب انصراف نميگفته

كه هيچ بردوباختي در آن افتد درحاليهاي اعتباري گاهي جنگ و نزاع در آن راه ميعداوت و بغضاء، مثل گروكشي
نيست، همين  در آنوبكوب، بردوباخت مالي ها و بزنافتند و كينهها كه به جان هم ميهاي گروهنيست، طرفدار

پسندد. منافع للناس، كسي نگفته است د و شارع آن را نميكنبغضاء ايجاد مي ها هم شايد به نحوي عداوت وبردوباخت
گويند تيم ما برد، افتخاري دارد و كه ميكه منافع مالي است، منافع اعتباري گاهي باالتر از منافع مالي است، همين

اينجا براي ميليون پول به او بدهند. شواهدي كه تا كند كه خيلي باالتر از اين است كه يكمنفعتي در آن احساس مي
گيرند و حتي مرحوم اين انصراف را جدي مي بزرگان همكه بعضي رغم اينشده است تام نيست و لذا بهانصراف گفته

رسد انصرافي نيست كه بشود به آن اطمينان . به نظر مياندندانستهشيخ هم اين انصراف را در روايات و ادله ميسر بعيد 
گويد چه بردوباخت باشد و چه نباشد از اين آالت ت است ادله اطالق دارد و ميكرد، اگر گفتيم ميسر به معناي آال

 اجتناب بكنيد.

 دومشكال ا 
خواهيم آن را بشكنيم فرض اين است كه بگوييم ميسر يعني آالت، قيد را كنار گذاشتيم، نگفتيم اطالقي داريم و مي

شود كدام دليل بر اين نميها هيچم كثرت و بغضاء و اينبردوباخت است. بعد ه در آنكه ميسر به معناي آالتي است كه 
كه اين اطالق را كنار بگذاريم. در عالم واقع هم شايد مالك اصلي  همان بردوباخت باشد ولي شارع براي اينكه حريمي 

م نيست. للقمار است از آن دوري كنيد ولو اينكه بردوباخت بالفعل ه گويد كه اين آالت معدبراي آن درست بكند مي
مرتكب آن نشود.  و كسيكند كه مفسده اصلي محفوظ بماند يك مرزي درست مي ،ها در عالم واقعگاهي بعضي تحريم

 . شوديماين هم وجه دوم كه انصراف تمام 
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 :پاسخ
 إِثْمُُهما وَ لِلنَّاسِ مَنافِعُ«فرمايد: ظاهر آيه اين است كه منافع صحيحي در اين است، اين نكته درستي است، آيه كه مي

برد  كه شارع  هم قبول كند، يا آن مالي كه ميخواهد بگويد كه حالت تشفي كه شخص پيدا مي، اين منافع نمي»َأكْبَر
شود، منافع خوبي هم هست ندارد منافع آن اين است كه باالخره اين سرگرمي آثاري دارد كه از لحاظ رواني تخليه مي

پيدا كرده اين را منع كرده است. منافع تخيلي نه بلكه منافع واقعي وجود دارد كه ولي چون اين با يك مضاري تزاحم 
بنابراين اين هم اشكال دومي كه به  ؛اگر اين باشد كه ربطي به اين ندارد و ؛منافع نبود شارع آن را قبول داشت اگر آن

 آيد كه تام نيست.دليل وارد شد و به نظر مي
گويم اظهر اين است كه به معناي آالت است كه هم در به معناي آالت نيست، ميپس اگر كسي بگويد كه ميسر  -

 لغت و هم در روايات است. 
اگر كسي بگويد كه انصراف به آنجايي دارد كه با آالت است ولي همراه با بردوباخت است گفتيم كه وجوه انصراف -

 وجوه تام نيست.

 سوم اشكال
و بعضي  كندچند روايت داريم كه ميسر را به اين شكل معنا مي كه رد اين استشود اينجا وارد كاشكال سومي كه مي

كه  هم معتبر است. اين اشكال سوم است كه تفسير ميسر به آالت گرچه درست است اما در روايات با  قيدي آمده است
 آن انصراف را ما قبول نداريم.

 استدالل به روايات در جواب اشكال سوم
ينيم  بعيد نيست كه بگوييم در ميسر آالت هست ولي همراه با بار بردوباختي. چند روايت است كه بوايات را كه مير

 يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ َعنْ  يَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُروايت اول،  به، ابواب مايكتسب 104بايد آن قيد را اضافه كرد. روايت اول باب 
 مَا كُلُّ وَ وَاحِدَةٍ بِمَنْزِلَةٍ  عَشَرَ الْأَْرَبعَةَ وَ الشِّطْرَْنجُ وَ النَّرْدُ«: َقالَ ع الْحَسَنِ َأبِي عَنْ َخلَّادٍ بْنِ مُعَمَّرِ  عَنْ ُمحَمَّدٍ بْنِ  أَحَْمدَ عَنْ
 1»مَيْسِر فَهُوَ  عََليْهِ قُومِرَ

 بررسي سندي و داللي روايت
                                                            

 .323: ص ،17ج الشيعة، وسائل - 1
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، اين به لحاظ سند، تعبير شده است صحيح معمر بن خالد و در حد صحيحه هم معتبر استاين روايت از نظر سند 
وَ الْأَرَْبعَةَ َعَشَر  النَّرْدُ َو الشِّطْرَْنجُ«فرمايد: به آن استشهاد بكنيم اين است كه مي ميخواهيمما  آنچهبه لحاظ داللت 

گويد شود و رواياتي كه ميخصوصيت مي ءاخود دليل بر الغكه اين  »بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَ كُلُّ مَا قُومَِر عََليْهِ فَهَُو َمْيسِرٌ
اء خصوصيت ذهني بكنيم، دليلي دارد  كه نيازي نداريم الغگويد كه اين روايات مثل هم هستند و شطرنج، اين روايت مي

اء ه الغر هم نه بآيد، بقيه آالت قماپس هر جايي كه شطرنج مي ،واحدة گويد نرد و شطرنج و اربعه عشر بمنزلةمي
شود. اين اوالً، قسمتي  از خصوصيت ذهني و ارتكازي بلكه با تصريحي كه در اين روايت آمده است به آن ملحق مي

شده ، درست است كه در خيلي از روايت گفته»ما قومر عليه فهو ميسر«روايت كه ما با آن كار داريم اين است كه و كل 
اسمي از بردوباخت نيست، اما در اين روايت كه حالت تعريفي دارد و بر و اين  آالت است و  است ميسر شطرنج و جوز

 ،شودگويد آالت و ابزاري كه با آن مقامره ميفرمايد: كل ما قومر عليه فهو ميسر، ميدارد ميحكومت هم  ،همه نوعي
 هاآنيعني آالتي كه با  ،»فَهَُو مَيْسِرٌ عََليْهِكُلُّ مَا قُومِرَ «گويد كه گفتيم قيد بردوباخت حتماً در مفهوم مقامره بود، پس مي

كنند، ممكن است كسي اين احتمال بدهد كه اينجا معناي بردوباختي در قومر مأخوذ نيست و مقامره (بردوباخت) مي
 (قمار، مصدر باب مفاعله است و قومر مجهول فاعلش است) قومر اينجا همان قمار ديگويمهمان بازي را با آالت را 

كه لعب نيست، بلكه  است، گفتيم در قمار كه حتماً قيد بردوباخت وجود دارد يك معنا اين بود كه ميسر يعني خود لعب
گفت در قومر مفهوم بردوباخت نيست  شودينمآالت است ولي آالتي كه قومر بهي است، يعني بردوباخت در آن است. 

 ديگر نظير اين روايت داريم كه معتبر نيست، ولي چون اينظاهر اين است كه در آن بردوباخت است. دو سه روايت 
كه روايت عياشي است و معتبر نيست. حضرت جواب نوشته  104همين باب  11شود. روايت مؤيد مي هاآنمعتبر است 

دارد  102ازده باب روايت دو ؛ وتقومر بهي هم در يك روايت ديگري آمده است ،»فَهُوَ مَيْسِرٌ كُلُّ مَا ُقومِرَ عَلَيْهِ«است 
كنم روايت ديگري دارد در سه چهار روايت كه يكي فكر مي ،»فأما اْلمَيِْسرُ فالنّرد و الشطرنج و كل قمار ميسر«كه 

درست است كه ميسر به معناي آالت  ».فَهَُو الْمَيْسِر مَا قُومِرَ بِهِ كُلُ«گويد: معتبر است و صحيح معمر الخالد است مي
هم نداريم كه بگوييم قومر حتمًا به معناي اين است احتمال  شود. نيازيي كه بردوباخت هم در آن انجام مياست اما آالت

دهيم كه قيد بردوباخت در يعني كافي است كه بگوييم ميسر به معناي عام مراد است، احتمال مي؛ هم بدهيم، كافي است
شده است و مطلق، شطرنج و آالت گفته طوربهات آن مأخوذ باشد. ممكن است كسي بگويد كه در بعضي از رواي

گوييم اين دو سه روايت نوعي حاكم و مفسري است طور است، مينيامده است خيلي از روايات اين هاآنبردوباخت در 
همه زير پر  هاآنگويد كه اين، معناي كلي مي بهگوييم كه الميسر ما قومر عليه، يا ما تقومر كه بر همه حكومت دارد. مي

 دهد اين اشكال سوم است.رنگ مي هاآنو اين به همه  نديآيماين 
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آمده كه از كافي  4حديث  35 در باباشعري هم هست،  اينجا هم  ابوعليمعمر الخالد هم در كافي است، روايت 
 وَ  الْكِعَابُ  حَتّى ِبهِ تُقُومِرَ مَا كُلُّ«: فَقَالَاست. البته سند آن روايت در عمر بن شمر و جابر بحث است، ولي آنجا هم دارد 

آورد. كه يكي حتماً معتبر است با اينكه ذيل مفهوم ميسره قومر مي كل ما قومر به ديگويمپس چهار روايت » الْجَوْزُ
گويند ميسر يعني آالت منتها آالتي كه همراه آن، قومره است، بردوباخت  در آن درست است كه همه اين روايات مي

أن يتقامر بل  نه  ما من شأنه وجود دارد. نه اينكه شأنيت مقامره دارد. ولي اصل در عناوين فعليت است، يعني ما قومر
بلكه ما يقامر بهي بالفعل، اين هم ظهور دارد، بايد بگوييم اين دو احتمال، احتمال فعليت است نه شأنيت. چهار و پنج 

 ، اما آالت و بازي با آالتي كه همراه با بردوباخت است. اين اشكال سوم استگويد آالتكه در ميسر ميروايت، ولو اين
 آيد اشكال معتبري است و به اين استدالل، اشكال وارد است. كه به نظر مي

 نتيجه بحث
گفت كه بازي با آالت بدون بردوباخت حرام است و قمار آمده بود، نمي در آنكه  ايادلهشود كه نتيجه بحث اين مي

گوييم كه انصراف دارد و يا ميسر به معناي آالت اي هم كه در آن، ميسر آمده است ولو اينكه نميكرد. ادلهتحريم نمي
احتمال دارد كه داللت بر  گويد در ضمن آن بايد بردوباخت هم باشد يا الاقلگوييم رواياتي دارد كه مينيست ولي مي

گويد ميسر هم جايي كه بردوباخت در آن نباشد، (آن بازي با آالتي كه در آن مي و ؛لذا ديگر اطالقي ندارد و ؛اين بكند
اين شكل سوم و مناقشه سومي كه گفتم به اين شكل در  و ؛بردوباخت ندارد) اين ادله هم ظاهراً شمول نداشته باشد

شود پس نه  يا آمده است من توجه نكردم. اين نكته مهم است كه مانع از اطالق ادله ميسر مي كلمات نيامده است و
اي كه عنوان قمار يا عنوان ميسر در آن آمده است اطالق ندارد و شامل مواردي كه بردوباخت در آن بازي نيست ادله
 شود و اطالق ندارد. نمي

 (صلي اهللا عليه واله و سلم)
 


