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 اهللا الرحمن الرحيم بسم

 مقدمه
اي كه همراه با بردوباخت نيست ازلحاظ تكليفي چه حكمي دارد؟ بحث در مقام دوم اين بود كه لعب به آالت معده

تر است بين اماميه غالبًا حرمت هستند البته در عامه اختالف قويگفتيم دو نظريه وجود دارد كه در خاصه غالباً قائل به 
 قائل به حرمت هستند.

 ادله حرمت قمار
 شد براي حرمت اقامه كرد عبارت بود از:اي كه ميادله

 عنوان قمار 
دارد و لعب  كاررفته بود، با ادعاي اينكه قمار معناي اعمي از بردوباختاي كه در آن قمار بهخود عنوان قمار و ادله

 شده است. اين پاسخ داده شد.به آالت است كه در بعضي از كتب لغت گفته

 آيات و روايات
كاررفته شده بود و با اين استدالل كه مِيسر همان آالت اي بود كه در آن ميسر بهدليل دوم آيات و روايات و ادله

كه آالت تعريف ميسر به آالت قمار اولي است وقتي قمار است، از بين چهار احتمالي كه در تفسير ميسر بررسي كرديم
شود. شامل بحث ما هم كه لعب به آالت بدون برد است مي و ؛مطلق است اعم از اينكه در آن نهان باشد يا نباشد ،شد

 :شده بود اين دليل دوم بود كه براي آن چند مناقشه شده بود و جواب داده
نيست اين را جواب داديم كه ظاهر روايات اين موضوع اين است  كه كسي بگويد معناي ميسر اينيكي اين -1

 كه ميسر همان آالت است.
دوم كه در كلمات بعضي از آقايان آمده بود اين بود كه با شواهدي كه عرض كرديم ادعاي انصرافي شود اين  -2

 هم جواب داده شد.
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كُلَّ ما قومرَ عليه فَُهَو «خالد آمده بود كه  معمر بنجواب و مناقشه سوم آن بود كه در معتبره و موثقه  -3
خالد بود كه روايت اول باب صد و چهار  معمر بندر پنج روايت اين تعبير آمده بود ازجمله روايت  .1»مِيسِرٌ

درست است كه هم اين روايت و هم روايات متعدد ديگر ميسر را به » كُلَّ ما قومِرَ عليه َفهُوَ مِيسِر«آمده بود 
 شود.كه با آن قمار ميوقتي» ُكلَّ ماقومِرَ عليه«هم خود آالت است اما كند، ظاهر آنتعريف ميآالت 

 »كُلَّ ماقومِرَ عليه«احتماالت 
 هست؛» كُلَّ ماقوِمرَ عليه«دو احتمال درباره  

 آن است كه شأنيت مقامره دارد.» ماقومِرَ عليه«يك احتمال اين است كه  -
 فعلياً باشد.» ماقومِر«مقصود احتمال دوم اين است كه  -

 بررسي احتماالت
آن آالت و ادواتي كه خود، » كُلَّ ماقومر عليه«گويد كند براي اينكه مياگر احتمال اول باشد اطالقي را نفي نمي -1

اين باشد ولي بالفعل در آن بردوباخت نيست. اگر  -كه بردوباخت نيستحتي درصورتي-شأنيت قمار دارد 
 شود.براي ما دليلي نمي

شود براي اينكه شود دليل سوم ميگونه معنا كنيم كه بالفعل با آن قمار ميرا اين» كُلَّ ماقومِر عَليه فَُهَو مِيسر« اگر
اين  الظاهرشود چنين نيست. علياما اگر مقامره با آن نمي ؛است» يُتغامِرُ بها«كه ميسر ولو آالت هست ولي آالت مادامي

رود ظهور در است كه احتمال دوم اولي است ولو اينكه احتمال اول ممكن است به ذهن آيد. ولي اوصافي كه به كار مي
شود. نه اينكه شأنيت مقامره دارد چنين كه بالفعل با آن مقامره ميگويد كه قُومِر عليه يعني آنفعليت دارد وقتي مي

گوييم خواهد اصل، ظهور در فعليت دارد وقتي ميدن قرينه و دليل خاص ميعناوين و موضوعاتي را حمل بر شأنيت كر
رود اين ويژگي و وصف در آن فعليت دارد و بنابراين همه افعالي كه به كار مي» ضربه، يضربه يا يُضرِبَ ما يضرب به«

 اظهر احتمال دوم است.

ه با اين آالت است، ولو آالتي است كه معد كه ظهور قومره در فعليت مقامر اگر هم كسي بگويد احتمال دوم بود -2
 گيرد.للقمار است ولي بالفعل، در معرض بردوباخت نيست، اين را نمي
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، »يتغامر به«يا فعلياً » يتغامر به«يعني شأناً » قومرَ عليه«اگر هم احتمال دوم را نپذيريم شك داشته باشيم كه 
قدر متيقن را بگيريم. شمول اينكه حتي مفهوميه ما بايد  شود و در شبههشك هم داشته باشيم شبهه مفهوميه مي

طور خواهد در شبهات مفهوميه اينشود و فقط شأنيت دارد را هم بگيرد دليل ميدر آن حالتي كه قمار نمي
 هست مثل مشترك لفظي است.

 انواع مشترك لفظي
 :سه نوع هستمشترك لفظي 

 -ثل عين كه مشترك بين معاني متباينه استم-وقت لفظي مشترك بين معاني متباينه است يك -1
اين است كه لفظ مشترك بين معاني اخصّ و اعم است يعني عموم و خصوص مطلق بين معاني است  حالت دوم -2

. دو تا اصطالح است  مثل علم كه مشترك است بين علم به معني مطلق علوم و علم به معناي علم تجربي مثالً
 .يك نوع هم عموم و خصوص من وجه است عنا عموم و خصوص مطلق است.منتها بين اين دو اصطالح و دو م

گاهي هم ممكن است بين دو معنايي كه من وجهه است مشترك لفظي باشد كه خيلي كم است. بيشتر مشتركات  -3
 لفظي مشترك بين معاني متباينه است يا معاني عام و خاص است.

 تفاوت سه صورت مشترك لفظي
براي تعيين معنا وجود نداشته باشد بين اين سه صورت فرق است، در صورت اول قرينه ندارد كه اي معينه اگر قرينه

 ؛رودشود به اين تمسك كرد، دليل كنار ميشود و نميعين به معناي چشم است يا چشمه، لفظ علي االطالق مجمل مي
وجهه هستند آنجا علي االطالق مجمل اما در صورت دو و سه يعني آنجايي كه معاني مشترك عام و خاص مطلق يا من 

دانيم كه گويد عالم و نميحال بايد به دليل تمسك شود مثالً ميايقدر متيقّن عليشود بلكه قدر متيقّن دارد كه در آننمي
به معناي مطلق داريم وهم  مقصود از عالم، عالم ديني است يا مطلق عالم است كه هر دو اصطالح وجود دارد. هم عالم

 لم به معناي عالم ديني داريم.عا
اي نكرد، در قدر شود بگوييم اين مجمل علي الطالق، هيچ افادهنه نبود، نميياينجا كه مشترك لفظي بود و قرينه مع

شود به آن تمسك كرد. اگر من وجهه هم باشد شود و نميمتيقن دليل تمام است كه عالم ديني باشد در مازاد مجمل مي
 كه ؛شود. اين مسئله از قواعد مهم استشود مبين در دو ماده افتراق اين، مجمل ميو ماده اجتماع ميقدر مشترك در آن

مشترك لفظي علي اقسام، ثالثه است معاني مشترك لفظي يا متباين است يا عموم و خصوص مطلق است يا عموم و 
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در صورت دو و سه يعني مطلق يا من كه مطلق متباين باشند اجمال مطلق است، اما خصوص من وجهه است درصورتي
قدر متيقن كه اخص است يا قدر مشترك و ماده اجتماع است مبين وجهه بودن معاني، اجمال نسبي است. نسبت به

 شود.شود اما نسبت به آن عام در صورت دوم و نسبت به دو ماده افتراق در صورت سوم دليل مجمل ميمي
تفاوت قسم اول با قسم دو و سه است اين قاعده در مقام استنباط و مراجعه اين قاعده مشترك لفظي و سه قسم و  

 به روايات امر مهمي است چون در عناوين واردشده در روايات و آيات و ادله لفظي، مشترك كم نيست.
هاي مفهوميه اين درجايي بود كه لفظ دو يا سه معنا در معاني مشترك لفظي دارد. ولي گاهي از اول در شبهه

 -شده استتوضيح داديم كه لفظ معاني مشترك دارد اين ثابت-دانيم، نه اينكه معنا دارد ولي اينجا قرينه نداريم نمي
كه قرينه نباشد خواهد و وقتيدانيم اين است يا آن است و قرينه ميمنتها در مقام استعمال اينجا و اراده اينجا نمي

 .مشترك بود تا اينجاي بحث .شود مجمل منتها مجمل كلي يا مجمل نسبيمي
حالت ديگر كه به بحث ما ربط دارد لفظ مشتبه است نه اينكه معاني مشترك و متعدد دارد ولي قرينه نداريم بلكه 

دانيم. عين آن حالت در اينجا هم هست يعني لفظي كه شبهه دانيم اصالً معنا چگونه است. معناي حقيقي لفظ را نمينمي
دانيم. و ابهام در معناداريم اصل اينكه معناي آن هست يا نيست نمي ست و معناي آن مشخص نيستمفهوميه درباره آن ا

بار است كه شبهه مفهوميه است شبهه مفهوميه دارد يعني اي كه شبهه مفهوميه دارد يككلمهاين هم سه حالت دارد؛ 
دانيم معناي اين چيست كه نميقرينه نداريم. وقتيدانيم و مشترك است و دانيم كه معناي آن، كدام است نه اينكه مينمي

 سه حالت وجود دارد؛
دانيم كه چهار وقت اصًال معناي آن را نميوقتي اين لفظ مشتبه از حيث معنا و داراي شبهه مفهوميه يكيك -1

اين شبهه مفهوميه خيلي  -كه البته اين كم است-دانيم حالت دارد؛ مثالً اين كلمه در روايت آمده است كه معنايش را نمي
 دانيم. مجهول مطلق است.مطلق است كه معناي آن اصًال واضح نيست و نمي

چيزي از حالت دوم اين است كه معناي كلمه مردد است بين دو يا سه معناي متباين. در اين دو حالت ما به هيچ -2
معنايش  فهميمه كه مجهول مطلق است اصًال نميتوانيم تمسك كنيم گاهي كلماتي كه در روايات آمداين دليل و كلمه نمي

اي آمده و معنا بين اموري كه بينشان هم ربطي نيست يا اينكه كلمه-شود تمسك كردالبته اين كم است و مي-چيست. 
 شود تعيين معنا كرد.مردد و متباين است و اين را نمي

دانيم و معناي آن بين اقلّ و اكثر يا بين را نمي اي آمده است و معناحالت سوم و چهارم اين است كه كلمه -4 و 3
هاي قبلي كه عام و خاص مطلق در مشترك لفظي يا من وجهه عموم و خصوص من وجهه مردد است. اينجا مثل حالت
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شود به اين تمسك گيريم در مابقي نميني دارد آن را ميمتيقگوييم قدر گوييم كه علي الطالق مجمل است ميبود نمي
 اي است كه اينجا آمده است.اين قاعدهكرد. 

 حاصل بحث
 كليدهاي كار هست و از قواعد عقاليي واضح هم هست عرض كرديم:دو تا بحث مهم كه از شاه

يكي اينكه مشترك لفظي سه قسم است در قسم اول كه مردد است بين امور متباينه است اگر قرينه معينه نباشد،  -1
و خاص باشند يا  عام در حالتي كه عامين مطلق باشد، مطلق و مؤيد باشد، شود، اما بدون قرينهمجمل كلي مي

 شود.گيرد مابقي مجمل مياينكه عام و خاص من وجهه باشند آنجا قدر متيقن مي

قرينه نداريم  -نه اينكه دو تا مفهوم يا دو تا معنا دارد-اي و لفظي شبهه مفهوميه دارد يك قاعده آنجايي كه كلمه -2
 ها چهار صورت دارد،دانيم ايننايش را نميو اصالً مع

 صورت اول اين است كه مجهول مطلق است -
 اين دو صورت مجمل كلي است. صورت دوم اين است كه مردد بين متباينات است- 

صورت سه و چهار اين است كه بين دو معناي مطلق و مقيد يا بين دو تا معناي من وجهه شبهه مفهوميه است.  -
 شود غير حجت.شود. در قدر متيقن حجت است در مابقي ميكلي نمي اينجا مجمل

كه يك بحث لغوي اصولي است و  بود هاآنو احوال و اقسام  اين دو قاعده لفظ مشترك المعنا و لفظ مشتبه المعنا 
 هم خيلي است مستحضر باشيد.جريان آن

 دو معنا دارد:» كُلَّ ما قومِر عليه«
يكي شأنيت مقامره دارد ولو در اين بازي بردوباختي نيست، اما اين  .»قومِر عليه شأناً« معناي عام يعني يكي -1

 يك معنا است كه اين معناي عام است.آالت شأنيت مقامره را دارد. اين
معناي  كه ؛روديعني آالتي كه در بازي بردوباخت به كار مي» ماقومِر عليه«معناي دوم معناي خاص است  -2

كه همين آالت در غير كه در بازي بردوباخت است، اما وقتيآالت است منتها وقتي خاص است و همان
 كند.بردوباخت باشد قومر عليه بر آن صدق نمي



                                                                                                                           :  2608ماره 

 
 

6

 بررسي معاني
گويد آالت فقط كافي نيست بلكه بايد در حال كند. مياينجا اگر احتمال دوم را تأييد كرديم بحث ما را اثبات مي

 .مقامره باشد
توانيم آنجا تشخيص دهيم كدام اي وجود دارد نميگفتيم بين معناي شأني و فعلي ترددي، اشتباهي و شبههاما اگر 
 .گيريمقدر متيقن آن را ميدر اين صورت  شود.مشتبه از قسم عام و خاص مي است، اينجا

شود به آن تمسك است، در مابقي، دليل نمي گويد آنجايي كه آالت قمار در حال بردوباخت است ميسردليل مي -
 ها. اين وجهي بود كه عرض كرديم.كنيم كه اصل برائت و امثال اينكرد و طبعاً رجوع به اصول عمليه مي

پذيريم ولي اين روايت به اين صورت انصراف دارد را نمي هاانصرافي كه بعضي فرمودند كه ادله ميسر و اين -
ظاهر اين است؛ چيزي كه با آن بردوباخت » عليه فهو ميسركلَّ ماقومر «گويد معتبر و چند روايت ديگر كه مي

شود اگر هم شبهه مفهوميه باشد باز قدر فقط شأنيت بردوباخت دارد، بلكه بالفعل با آن بردوباخت ميشود نهمي
 بگيرد و شمول داشته باشد. تواند مابقي رامتيقن آن اينجا است اين دليل نمي

 سؤال: شأنيت بعيده است؟
كند شأنيت قريبه است قطعاً وقت بازي نميكند يكوقت بازي ميشده است منتها يكنيت كه نيست، ساختهجواب شأ
 گونه دارد.چيزي كه شأنيت مقامره دارد هر چيزي در عالم شأنيت آن بعيده نيست آن

 سؤال: اگر شأنيت قريبه باشد مشمول روايت نيست؟
منتها احتياط بايد دليل داشته باشد هميشه احتياط خوب است. شبهه حداقل شبهه مفهوميه. احتياط هست  نهجواب: 

 مفهوميه هر جا باشد برائتي است احتياطي نيست.
 آيد اين وجهه، از وجوه انصراف اولي است اين هم دليل دوم كه ميسر است.به نظر مي

ميسر هم بعيد است كه بتواند تواند اطالق را درست كند و شامل جايي شود كه بردوباخت نيست، پس قمار كه نمي 
 شامل آن بشود.

دليل سوم براي اطالق و شمول حرمت نسبت به آنجايي كه بردوباخت نيست. چون داريم ادله تحريم را  -
دليل سوم روايات متعددي است كه بحث ميسر نيامده  -آقاي خويي روي اين خيلي تأكيد دارد -گوييم. مي

مستقيم روي شطرنج رفته است. حدوداً پانزده روايت داريم كه مستقيم است يا مستقيم نيامده است. روايات 
گويند شطرنج يعني ادوات خارجي. رواياتي كه مي» التقربواها«يا » إنّه المجوسيه«يا » شطرنج باطلٌ«گويند: مي
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از شطرنج اجتناب كنيد را خوانديم. در باب صد و دو و صد و سه و صد و چهار، چندين روايت است كه 
لُعبَة «گويد از شطرنج اجتناب كنيد يا نَرد آمده است كه اجتناب كنيد يا در روايت شاه، يا شاهين بود، يا مي

عنوان بود از اين قبيل مواردي كه در روايات آمده است از خود آالت مشخص و نهي كرده است، كار به» االمير
 ميسر نداريم آالت مشخص نهي كرده است.

 استدالل آقاي خويي
اي است كه نهي را روي خود اين آالت برده اند تمسك به ادلهعمده استدالل آقاي خويي كه قائل به تحريم شده

 است.

 دليل اول: نهي
 قدر متيقن است.در دليل اول نهي روي قمار آمده بود، گفتيم در مفهوم قمار بردوباخت مأخوذ است اگر شك كنيم 

 دليل سوم: ميسر، آالت بازي
گفتيم به آالتي كه در وقت خالد  معمر بندر دليل دوم هم بحث اين بود كه ميسر همان آالت بازي است و با روايت 

اما آقاي خويي  ؛بردوباخت، معلوم نيست كه به آن ميسر بگويند غير حالتگويند در بازي، بردوباخت است، ميسر مي
» اجتنبوا النرد«، »اجتنبوا لعبة األمير«، »اجتنبوا الشاهين» «الشطرنجاجتنبوا «فرمايند: اينجا راهي نداريد چون گفته: مي

 هاي ويژه قمار در روايات اسم برده شده است.ها كه پنج شش تا از بازيو امثال اين
، »التلعب بالشطرنج«گويد، اجتناب كن و بازي نكن. اين نهي متعلق به خود آالت شد، اطالق دارد مي وقتي

چه در حال بردوباخت باشد يا نباشد و براي سرگرمي » سواءٌ كان في حال القمار» «التلعب بالنرد«، »بالكعابالتلعب «
 .-كه همه اين را قبول دارند-كنند. با اين آالت بازي مي

 دليل سوم: الغاء خصوصيت
نام برده شده است از شطرنج به ها، نكته مهم اين است كه تمام مواردي كه در آن شطرنج يا لعبة االمير يا يكي از اين

شود، خصوصيتي روي شطرنج بما هو هو نيست. ولو يكي از مصاديق خصوصيت مي الغاءهمه آالتي كه معد للقمار است 
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شود و همه اين روايات را دليل حرمت مطلق قمار يا بطالن مطلق خصوصيت مي الغاءالقاعده مهم تأكيد را دارد اما علي
خصوصيت يك امر قوي است البته در بين عامه بين شطرنج و  الغاءچون در اينجا  صوص اين بازي،گيرند نه خقمار مي

 اي است.خصوصيت امر بسيار جاافتاده الغاءاقوال تفصيل و امثال آن وجود دارد ولي در بين خاصه اين  غير شطرنج
 كهشود اند همه يك قاعده كلي ميشود يعني همه روايات كه شطرنج گفتهطور ميخصوصيت اين الغاءواقع با  در
كه قيدي نزده است. اين دليل سومي كه آقاي  مطلق شود با آالت قماربازي نكنيد، نه مطلق،كه بردوباخت ميوقتي

 .آيدروي همه آالت مُعدّه للقمار مي خصوصيت درواقع الغاءفرمايند و با خويي مي

 دليل آقاي خويي)( سوممناقشه در دليل 
 كرد؛ شود به اين دليل مناقشهبه دو شكل مي ،قبلنظير دليل 

 انصراف -1
اي كه در آن عنوان ميسر آمده بود كه ادله طورهمانيكي همان انصراف است كه در انوار الفقاهه آمده است يعني 

شود در ادله شطرنج و لعبة االمير و نرد و آالت قمار ادعا كرد. با توجه به نكات و انصراف داشت، همان انصراف را مي
يك وجه است در اينجا ضعيف است در آنجايي ها همه درجايي است كه در آن بردوباخت باشد. اينشواهدي اين نهي

شده بود و را به دست بياورد وضع امثال آن راحتي پول وه ميسر آمده بود به خاطر اينكه اصل واژه ميسر يعني بهكه كلم
جايي كه انصراف داشت. رابطه اين انصراف به در معنا مأخوذ بود و شواهد و قرائني وجود داشت كه در آنجا بيشتر

در اينجا شواهد كمتر است و انصراف امري است كه ادعا و بردوباخت است بامعناي ميسر يك رابطه نزديك بود اما 
تر گويد از اين اجتناب كن. اين جواب و مناقشه نسبت به آنجا ضعيفپذيرش آن واقعاً مشكل است. دليل دارد كه مي

 است.
 عدم اطالق -2

 .ردها آورد براي اينكه بگوييم اطالق نداشود در استدالل به اطالق اينجواب و مناقشه دومي مي

 بررسي مناقشات
ممكن است كسي  -ايم ولي خيلي تفسير نگفتيماي كردهها اشارهها نكاتي است كه قبالً به آناصًال در همه اين -1

ها است را دارد در همه اين هاآنها كه شطرنج و لعبة االمير و چيزهايي از اين قبيل كه اسم بگويد تمام اين
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ديگر مقدر عبارتبه-چيز مقدر است ها است، يعني يكن بازي با آنمقصود خود آالت نيست بلكه مقصود هما
 -شود خيلي زود جواب دادبودن را مي

كاررفته است خود اين يعني بازي شطرنج، معناي شطرنج يا گونه است كه شطرنج كه اينجا بهديگر اينبيانبه -2
الت است. اين استعمال را در لغت فارسي اگر كاررفته است خود آالت نيست، بلكه بازي با اين آهايي كه بهواژه

گويد نَرد يعني نَرد باختن، يا وقتي مي يعني بازي با آن آالت. گويد شطرنجبه كتب لغت مراجعه كنيم هست، مي
بازي، نه اينكه خود آالت و ادوات، چنين استعمالي وجود دارد كه مفهوم شطرنج و نرد و شطرنج يعني شطرنج

اشد بلكه بازي با آالت باشد نه اينكه چيزي مقدر بگيريم، بگوييم معناي خود لفظ اين است امثال آن آالت نب
چنين كاربردي در اين الفاظ است كه خود اين به معني بازي است. اين هم يك مناقشه ديگري است گاهي هم
 .تواند اينجا كسي بكندكه مي

شود خود آالت است و شطرنج يا نرد كه گفته مي شود ولي ظهور اوليهجوابش اين است كه گاهي استعمال مي
گويد شطرنج يعني اين آالت، نرد إال بدون قرينه وقتي مي آيد واي باشد به معناي بازي ميدرجايي كه قرينه

يعني آالت، جوز يا بيض يعني آن اشياء خارجي، اگر بگوييم كلمه را گفته است و مقصود بازي با آن شيء است 
گونه نيست و ظاهراً اين مناقشه هم شده است كه اينها دادهاين هم احتمالي است كه در اين خالف ظاهر است.

 وارد نباشد.

 شود اين است كهمناقشه سوم و جواب سومي كه براي اطالق اين ادله داده مي -3

شده است شطرنج ميسر است يا باطل است؟ كسي بگويد كه در بسياري از اين روايات كه شطرنج گفته -1
سألت عن » «الشطرنج الميسر و«يا  »الشطرنج ُميسر«شده ميسر است اكثر روايات دارد آنجايي كه گفته

يك عنوان مصاديق ميسر به شمار آمده است اينها شطرنج و نرد بهدر اكثر اين» الميسر قال الشطرنج
 مقدمه،

گويد ميسر است يا آيد يعني اين را كه مينكته بحث قبلي اينجا مي مقدمه دوم اين است كه وقتي ميسر شد -2
چيزي است » الميسر ما قومر به«خالد آن كبرا بود كه  معمر بنگويد ميسر است در صحيحه نرد را كه مي

 بهگويد الميسر ما قومر خالد يك نوع حكومتي دارد براي اينكه مي معمر بنشود. دليل كه با آن قمار مي
گويند. طور ميكنند. شطرنج ميسر است، نرد ميسر است، روايات متعددي اينا همه، صغرا را تبيين ميهاين

شود يا الاقل قدر متيقن آن اين است مابقي را آن است كه بالفعل قمار مي» ميسر قومر به«گفتيم معناي 
 تواند بگيرد.نمي
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 حاصل بحث
ها تي كه داشتيم به همه اين رواياتي كه شطرنج و نرد و امثال اينخالد و بعضي از روايا معمر بندر حقيقت روايت 

گويد ميسر هم ميگويند شطرنج و نرد ميسر است و آندهد. حلقه وصلش اين است كه همه روايات ميدارد رنگي مي
طور به هايي كه روي شطرنج آمده است از حيث ميسريت است، ميسر همشود كه اين نهياين قرينه مي» ماقومر به«

، آنجايي بود كه در آن بردوباختي وجود دارد. -شد شمول آن را اثبات كرديا الاقل به شكلي كه نمي-قطعي و اطميناني
تقريب ديگر اصل در عناوين كه بردوباخت فعلي است مشكوك بود كه ميسر اين را بگيرد. يا بهفراتر ازآنجايي

اين موضوع است مگر اينكه دليلي داشته باشيم، اينجا اگر دليلي آيد موضوعيت است يعني عنواني كه در دليل مي
دليل آمد  بازي نكن خود شطرنج و نرد موضوعيت دارد. ولي وقتيگويند شطرنجگفتيم اين را كه ميخاصي نبود مي

كه اينهو هو موضوع نيست. مثل ماحيث ميسريت موضوعيت دارد خودش بشود اين از گفت اين ميسر است معلوم مي
وقتي » الخمر حرامٌ إلنّه مسكر«يا » الخمر مُسكرٌ«يا » كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ«گويد: يكجا مي الخمر فالن گويد:يكجايي مي
تر كه در تعليل آمده است اصل شود عنوان عامدهد معلوم ميكند اين عنوان را به يك عنوان ديگري ارجاع ميتعليل مي

ق به آن يمصاد 34؟؟است ميسر است شطرنج و امثال آن را از باب مصاديق يا است، آن عنواني كه در قرآن آمده 
آيد تقريب دوم كمي كه موضوعيت با ميسر شد بحث قبلي اينجا ميكه موضوعيت دارد ميسر است وقتياند آنكردهاشاره

كه موضوعيت خاص ندارد آنكدام ها هيچگوييم اين كلمه شطرنج و نرد و اينادّق از قبلي است، در حقيقت ما مي
شود بحث مهمي مي ،شود. اين بحثموضوعيت دارد ميسر است. ميسر كه شد بحث قبلي راجع به شطرنج جاري مي

شود. اين در رواياتي كه آمده است شطرنج را به ميسر طور مييعني ما اين را به بحث ميسر ارجاع داديم و ميسر هم آن
 مرتبط كرده است.

شود گفت حرام ها را به باطل تعبير كرده است باطل هم اگر باشد مطلق باطل نميم آمده است اينبعضي روايات ه
باطل خاص باشد كه آن باطل خاص  كرد اگر هممعامله حرام است بنابراين مطلق كه آن روايت داللت نمي است، يا

گفت حرام است كه آن بردوباخت در آن شود قدر متيقن باطلي است كه ميدرجايي است كه بردوباخت در كار باشد آن
 هست اين هم دليل سوم.

 بررسي ادله حرمت قمار از آيات و روايات
 جواب داديم.كه ي كه در آن قمار است دليل اول آيات و روايات -
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 .كه در آن ميسر است اين هم جواب سوم، جوابي بود كه ما داديم است روايات و آياتيدليل دوم  -

انصراف را قبول  در مورد اين دليل گفتيم كهاست كه در آن شطرنج و آالت خاصه است كه اي دليل سوم هم ادله -
وقت، وجهي كه در ميسر ميسر است و آن ها همه موضوعيت ندارد، موضوعيت آن باگوييم كه ايننداريم ولي مي
 ها حاكم است. اين سه دليل براي قائلين به حرمت كه جواب داديم.است بر اين

 90 آيه مثلاي است كه در آن رجس آمده است. ادله شودرم كه طايفه ديگري از ادله تحريم قمار ميدليل چها -
ها گويد اينميكه » إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالَْميْسِرُ وَاألَنصَابُ وَاألَزْالَمُ رِجْسٌ مِّنْ َعمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجَْتنِبُوهُ«سوره مائده 

كه ) 30حج/»(الْأَوْثان مِنَ الرِّْجسَ فَاْجتَنُِبوا«گويد رجس است يا همان اي وجود دارد كه ميرجس است و ادله
عنوان چهارمين دليل ممكن است كسي رجس هم شود بهاينجا را شامل مي گفتيم عنوان رجس است كهمي

گويد اجتنبوا، از رجس اجتناب ن آالت هم مطلق است ميتمسك به اطالق كند كه رجس يعني همين آالت و اي
كنيد، پاسخ آن اين است كه رجسيتي كه يقيني است آنجايي است كه بردوباختي در كار باشد اما اگر بردوباخت 

همه بازي در عالم است بازهم رجس كند و بردوباختي در آن نيست ايننباشد بازهم رجس است؟ يك بازي مي
 طالق اين واضح و ثابت نيست. اين هم دليل چهارم كه پاسخ داديم.است؟ رجسيت و ا

 العقول بود كه من از قلم انداختم. روايت تحفدليل پنجم هم  -
 العقول دليل اول، روايات تحف -1
 اي كه در آن قمار آمده استروايات و ادله -2
 اي كه در آن ميسر آمده است،روايات و ادله -3
 ها،ت خاص آمده است شطرنج و نرد و امثال اينرواياتي كه در آن آال -4
 رواياتي كه در آن رجس آمده است.-5

 بود؟چه العقول دليلش  روايت تحفسؤال: 
 ها اجتناب كنيد كه سندش را هم بحث كرديم.آالت را اسم برده بود كه از اين جواب: آنجا

روايت كنم، قائلين به حرمت بازي با آالت بدون بردوباخت پنج دليلش را ذكر كرديم، يك بار ديگر تكرار مييك
كه  گويد، سهقمار آن را نمي كه ؛اي كه در آن عنوان قمار آمده بود جواب داديمالعقول كه جواب داديم. دو، ادله تحف

داديم. چهار، انواع و ادله متعددي كه در آن شطرنج و نرد و آالت  خالد جواب معمر بندر آن ميسر آمده بود با روايت 
خاص آمده بود كه آقاي خويي به اين تمسك كرده بود اين هم را با يك وجه دقيقي جواب داديم، پنجم هم آيات و 

 اي كه در آن رجس آمده است كه اين هم جواب داده شد.ادله
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 سؤال: ازلحاظ مفهوم است؟
يقن آن است بيش از آن مشكوك است. يا حتماً معناي آن آنجايي است كه بردوباخت باشد يا اگر قدر مت بلهجواب: 

 هم شك داشته باشيد شبهه مفهوميه است و قدر متيقن بايد بگيريم.
شود اين حال براي حرمت بازي با آالت بدون بردوباخت، بازي براي سرگرمي انجام ميبنابراين پنج دليلي كه تابه 

 شاءاهللا.ل را تا اينجا مناقشه كرديم، البته يكي دو تا دليل هست بعضي نكات تكميلي كه عرض خواهم كردم انپنج دلي
 محمد و آل محمد.اهللا عليو صلي

 


