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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
 بحث در قسم دوم بود كه لعب به آالت هست اما رهان و بردوباختي وجود ندارد.

 گفتيم دو نظريه وجود دارد: 

 نظريه تحريم كه مشهور همين است. -

 قائل به جواز شدند. نظريه جِواز كه كساني هم -

شده بود، ها واقعاي بود كه ميسر در آنكرديم، يك بحث در ادله قمار بود، يك بحث در ادلهادله تحريم را بررسي مي

ترين دليلي كه داشت همين شطرنج و آالت خاصه اي بود كه شطرنج و آالت خاصه آمده بود و مهميك بحث هم در ادله

 بود.

 ها را گفتيم و احتماالً آن مناقشه وارد باشد.ي از مناقشهچند مناقشه بود كه يك

 استدالل به روايات
است كه ديروز هم به آن اشاره تحف العقول رواياتي هم كه در اين بحث به آن تمسك شده است يكي همان روايت 

اگر سند  -آن وارد نيستآيد آن اشكال داللي بر به نظر مي –اند شد كه مرحوم آقاي خويي بر داللت آن اشكال گرفته

آن تام بود داللت آن مشكلي نداشت بر اينكه بازي با آالت معدّه للقمار حرام است و شايد در آن اطالقي هم باشد اما 

 محل كالم و تأمل است.تحف العقول آن روايت سند ندارد سند روايت 

همين كي روايت أبي جارود است كه در يكنم. ها را عرض ميشده است كه چند تا از آنبه روايات ديگري اشاره

را عرض كرديم اخبار و تحف العقول دو حديث دوازده است. درواقع ما تا اينجا روايت باب صدو» مايكتسب به«ابواب 

اي كه قمار هست را عرض كرديم سوم، ميسر، چهارم، اخباري كه شطرنج آالت خاصه است. پنجم هم رجس است، ادله

 كنم.ايت است كه عرض ميششم و هفتم چند تا رو



 ٢٦١٠:ماره                                                                                                                          

 
 

2

 روايت ششم: روايت أبي جارود
 الْجَارُودِ َأبِي عَنْ تَفْسِيرِهِ فِي إِبَْراهِيمَ بْنُ عَِليُّكه باب صد و دو حديث دوازده هست.  ششم، روايت أبي جارود است

 لََعلَّكُمْ فَاجَْتنِبُوهُ الشَّيْطانِ َعمَلِ ِمنْ رِجْسٌ الَْأزْالمُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْمَْيسِرُ وَ الْخَْمرُ إِنَّمَا« تَعَالَى قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ
 ُكلُّ «فرمايد كه و بعد در ادامه مي» مَيْسِرٌ قِمَارٍ كُلُّ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ فَالنَّرْدُ الْمَْيِسرُ أَمَّا وَ«حضرت فرمودند كه  »تُفْلِحُونَ

 حَرَامٌ  َهذَا مِنْ  ءٍ بَِشيْ الِانْتِفَاعُ  وَ شِرَاُؤهُ وَ َبيْعُهُ «نرد و شطرنج است چه انصاب و چه ازالم يعني چه ميسر كه همان » َهذَا
 »الشَّْيطَان َعمَلِ مِنْ رِجْسٌ هُوَ وَ مُحَرَّمٌ اللَّهِ مِنَ

فرمايد ميسر نرد و مي بعدازاينكهشود اينجا در اين روايت برخالف ساير روايات كه منع اطالقي از آن استفاده مي

گفت كه و إال اگر تا صدرش بود مي -اين را جدا آورديم به خاطر ذيلي است كه اين روايت دارد-شطرنج است 

اما بار اضافي اين دليل كه موجب شده است جدا  ؛گنجيداين در اخبار و طوايف قبلي مي» الشِّطْرَنْجُ وَ فَالنَّرْدُ  الْمَْيسِرُ«

 وَ َهذَا َبيْعُهُ كُلُّ«فرمايد: ميسر است مي هااينگويد نرد و شطرنج و مي بعدازاينكهقرار گيرد ذيل آن است  موردتوجه
، اينجا بحث »ُمحَرَّم اللَّهِ مِنَ حَرَامٌ«ها و فروش آن هااينگويد: هر نوع انتفاعي از ، مي»َهذَا مِنْ ءٍبِشَيْ الِانْتِفَاعُ وَ شِرَاؤُهُ

البته ممكن است كه  -مطلق است هااين-، »مُحَرَّم اللَّهِ مِنَ حَرَامٌ« هاايناست و تصريح به اينكه انتفاع به  خود آالت

بگوييم مقصود از انتفاع در اينجا انتفاعي باشد كه در آن بردوباخت باشد، ممكن است كه مقيد مقصود باشد ولي قيدي 

 ».ُمحَرَّمٌ اللَّهِ  مِنَ  حَرَامٌ َهذَا مِنْ ءٍبِشَيْ الِانْتِفَاعُ وَ«ندارد اطالق دارد 

 بررسي سندي و داللي روايت
 كه اين هم پاسخي كه دارد اين است شده استطور خاص براي اين مطلب اقامهششمين دليل روايتي است كه به

 :سند اين روايت اعتبار ندارد

ده است مرفوعه و الجارود است چند واسطه اينجا افتا يباز رواياتي است كه علي بن ابراهيم در تفسير عن أ :اوالً

 له است.مرس

شده است از اين نظر روايت از حيث سند با دو اشكال اساسي مواجهه است لذا أبي الجارود هم خودش تضعيف :ثانياً

 شود به آن اعتماد كرد اين من حيُث السَّند.نمي
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 شود گفت:تيم اينجا هم ميگفاما من حيثُ الدّاللة، اشكاالتي كه قبًال مي

كه كسي ادعا كند كه اين انصراف و آن اينكه در كلمات مرحوم شيخ هم آمده است است ها اشكاالتي يكي از آن -1

 وَ  َهذَا َبيْعُهُ كُلُّ«ظاهر اطالق دارد كه آيد ولو اينكه لفظ در اينجا بهشده بود اينجا هم مي دارد، انصرافي كه ادعا
اين لفظ انتفاع مطلق است ولي ممكن است كسي بگويد اين به انتفاعي » مُحَرَّمٌ َهذَا مِنْ ءٍبِشَيْ الِانْتِفَاعُ وَ شِرَاؤُهُ

 كرديم.يك وجهي است كه ما صرف انصراف را قبول نميانصراف دارد كه در آن بردوباخت باشد. اين

فَالنَّرُد و الشَّطرنج «كه در باال داشت كه  وجه ديگري كه ممكن است بر اين داللت روايت اشكال بكند، اين است -2
» و كُلُّ ِقمارٍ ميسر«اين رديف كرده است نرد و شطرنج بعد هم ذكر عام بعد از خاص است. » و كلُّ قِمارٍ ميسر

شود كه نرد و شطرنجي است كه در مقام قمار به كار برود. و با توجه به اينكه در آنجا قمار آمده است معلوم مي

باشد انتفاع هم ناظر به همان باال است كه  طورنياست چنين ظهوري اينجا وجود داشته باشد و اگر ممكن ا

 شود.انتفاع قماري مي گفتيم انتفاع آن حرام است كه

كلُّ «ممكن است كسي بگويد نرد و شطرنج را جدا آورده است و قمار هم جدا است، ولي اظهر اين است كه  -3
كل «گويد: گويد بعد هم مييعني درواقع دو تا مصداق مي ؛بعد از خاص آمده استعامي است كه » قمارٍ ميسر

آيد برخالف جاهاي ديگر آن انصراف در اينجا قوي شود. صدر روايت شريف اين است و لذا به نظر مي» قمار

از خاص است و  خيلي به ذهن نزديك است كه در حقيقت ذكر عام بعد» النَّردُ و الشطرنج و كُلُّ قمارٍ ميسر«كه 

 نرد و شطرنجي كه جنبه قماري داشته باشد ميسر است نه مطلق نرد و شطرنج، اين احتمال در اين قوي است.

نه انصرافي كه ادعا شود در خارج كه با قمار بوده است و -اگر اين را بگيريم بعيد نيست بامالحظه اين نكته دوم، 

كند، نرد و شطرنج و ُكلُّ قماٍر ميسر، ظاهر آن اين صدر آنكه رديف مي انصرافي است كه شاهدي در كالم دارد، -هااين

 است كه نرد و شطرنج قماري است نه مطلق نرد و شطرنج.

 كه قمار هستند و كل قمار كه در اين رديف باشند؟ هااينسؤال:  

 شد اگر اين عام بعدجواب: عام بعد از خاص آمده است منتهي، قمار است، قمار آن است كه بردوباخت در آن با

ها از حيث قماريت ميسر است نه اينكه شود كه قبليالخاص باشد كه بعيد نيست و ظهور نسبي در اين دارد. معلوم مي

باشد، ولو بردوباختي در آن نباشد. حيث قماريت در آن مأخوذ است. اين اشكال و شبهه در اين » بما هو هو ميسر«
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گوييم طور عام در هر روايت دارد شطرنج نميدر اين حديث، ولو اينكه به» النصرافاليبعدُ ا«جهت قوي است و ازاين

 آورديم ولي اينجا آورده است.انصراف وجه ديگري مي

كل «دهد، اينجا نكته سوم است همان بحث عالوه بر اينكه در اينجا داريم كه ميسر، ميسري را كه اينجا تطبيق مي

يك نوع حاكم است بر ادله يعني، درواقع ميسريت وجه است و در ميسريت اين گفتيممي» ماقومر به فهو ميسرٌ

است شامل نرد و شطرنج هم  بعد الخاصبردوباخت مأخوذ بود و لذا اينكه قمار در اينجا آمده است احتماًال عام 

كل ما «ميسر، باز  هااينگفت هم اينكه اگر قمار هم نبود مي و ؛بردشود و اين را درجايي كه بردوباخت باشد ميمي

برد كه در آن بردوباخت باشد. اينجا دو واژه در صدر به آن سمتي مي شد اين رابر اين حاكم مي »قومر به ميسر

از اطالق بيفتد به سمت شطرنج و نردي كه در آن  هااينشود كه ظهور شطرنج و كاررفته است دو واژه موجب ميبه

 قمارٌ، براي اينكه اين ذكر عام بعد از خاص باشد. بردوباخت است برود اينكه گفته شد

گويد الشطرنج و النرد ميسرٌ، آنكه ديگر قطعًا ميسر همه است يعني مي هااينگويد همه هرحال مياگر اين هم نبود به 

خالد كه  بنمعمر دهد طبق صحيحه و موثقه تطبيق مي هااينميسر است. ميسر را كه بر  هااينگويد همه و كل قمارٍ، مي

بار بردوباختي در آن وجود دارد. شطرنج و نردي كه در مقام بردوباخت هست صدر كه شد ذيل هم تابع آن گفتيم يك

آنچه گفته شد بازي است كه در آن بردوباخت وجود  حرام است. هااينچيزهايي كه گفتيم انتفاع گويد: همهاست. مي

 ي كه داده شد قابل پاسخ است عالوه بر اينكه روايت معتبر نبود.جهت اين روايت هم با توضيحاتدارد. ازاين

 الشَّامِي الرَّبِيعِ أَبِيروايت هفتم: روايت 
گنجد بار سوم مي طايفهأبي الربيع شامي است كه در همان  ،روايت دهم باب طايفهتي كه در همان رواي هفتم،روايت 

 ايم چيز خاصي در آن نيست.اي ندارد چند تا روايت ديگر كه نوشتهاضافه

در  هااينروايت ُفضيل در مكاسب گفته شده است كه در باب صد و چهار، حديث سوم است كه همان بحث باطل و 

ايات نيست كه بخواهيم متعرض به هايي كه انجام شد نكته جديدي در اين روها ديگر با توجه به بحثآن آمده است آن

 آن شويم.
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 بندي استدالل به رواياتجمع
شد براي استدالل براي قول به تحريم اقامه كرد. پس قائلين به تحريم كه اكثريت با اين شش هفت دليلي بود كه مي

بود كه آقاي  هااينرد و ترين اين ادله همان اخبار خاصه شطرنج و نتوانند به اين ادله تمسك كنند. مهمها است ميآن

فَالتَحصََّل مِمّا «هم به نظر ما داراي جواب بود و اطالقش كامالً محل تأمل بود. تأكيد داشتند و آن هااينخويي هم روي 

ي كه در اطالق هااين» ذكرنا إلي هُنا أنَّ االدلةَ القاِئمة علي التحريم كلها ضعيفةٌ أّما مِن حيُث السَّند أو من حيث الداللة

گيرد و در آن زد و بست و بردوباختي كه بردوباختي نيست، بازي است كه انجام ميحرمت قمار با آالت را درصورتي

 شود از آن استفاده كرد.كند. ظاهراً نمينيست افاده نمي

 نكات تكميلي بحث دوم:
 .نكته در تكميل اين بحث عرض كنم چند 

 ادله تام -1
و مشخصًا اگر كسي مثل مرحوم آقاي  ه اين شود كه بعضي از اين ادله تام استيك نكته اينكه اگر كسي قائل ب

اگر بگويند بعدازاينكه ادله را نقد و مناقشه  -اندتبع استادشان از اين همين مجرا واردشدهكه به-خويي يا آقاي تبريزي 

كرديم و دالالت آن را تضعيف كرديم، دو سه مالحظه و تبصره ذيل اين است، اول همين نكته است كه اگر كسي نظر 

شود استدالل به اخبار شطرنج انجام داد و استدالل تام خويي يا مرحوم آقاي تبريزي را و بگويد مثالً مي مرحوم آقاي

است يعني كسي انصراف يا وجهي را كه ذكر كرديم را نپذيرد بگويد در نزديك پانزده روايت كه در آن شطرنج آمده 

از اين آالت و بازي با آن آالت، مطلق است كند و منع منع مي است بحث بردوباخت نيست، خود اين آالت را

 خواهد نباشد.خواهد بردوباخت باشد ميمي

اگر كسي اين را هم بپذيرد سؤالي كه اينجا وجود دارد اين است كه حرمت لعب به آالت دو نوع است و سؤال 

 گيرد يا يك نوع را؟شود كه هر دو نوع را ميمي
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 شود سه قسم است:ها بازي ميبه تعبير ادقّ آالت و ابزاري كه با آنشود يا آالتي كه با آن قمار انجام مي

يك قسم آالتي است كه اصالً ساخت و پرداخت آن صُنع و صناعت آن براي بازي بردوباخت است وسيله  -1

بازي است، منتها همان بردوباخت قمار است. در حقيقت اسباببازي است كه جهت غالب يا جهت مهم آن

اي كه جهت بردوباختي در آن خيلي ملحوظ است. فقط آن نيست ولي جهت برجسته بازي استاسباب

بازي است و در آن جهت بردوباخت كامالً ملحوظ اسباب هاايناست مثل همين شطرنج و نرد و پاسور كه 

ده شگويند. براي قمار ساختهآالت مُعده للقمار، آالت مصنوعه للقمار مي يك قسم است كه به آناست. اين

شود ولي اين مصنوعه للقمار است، يك است ولو اينكه در غير حالت بردوباخت هم با آن بازي مي

 بازي است كه اين جهت در آن كامًال برجسته است.اسباب

ها متعارف است ولي آن آالت مصنوعه للقمار نيستند مثل همين قسم دوم آالتي است كه بازي قمار با آن -2

شود و گاهي شود و بردوباخت هم ميمرغ و امثال اينكه با آن بازي انجام ميجوز و بيض كه گردو و تخم

چيزي نيست كه براي قمار مصنوع باشد، نه يك مخلوق الهي است يا  هااينهم بردوباخت نيست ولي 

كردند يا اموري است كه تكويناً پديد آمده است يا بشر در صنع همان ازالمي كه بود يا شتري كه ذبح مي

ماشين كه براي قمار نيست، ولي  اندساختهدخالت دارد ولي صنع آن براي چيز ديگري است. ماشين آن 

ممكن است همين ماشين را وسيله بردوباخت قرار دهند. اين نوع دوم است كه آالتي است كه قمار با 

 ها متعارف است ولي مُعده للقمار نيست.آن

ها براي بازي است و غالبًا و جهت عمده آن بازي كه ساخت آن بين قسم اول و دوم خيلي فرق است آالتي است

بردوباخت است نوع دوم اين است كه ساخت و بافتش براي آن نيست ولي قمار با آن متعارف است. جوز و بيض و 

 چيزهايي از اين قبيل كه يك نوع ديگري است.

و  -مُعده كه قسم اول بود -لقمار است نوع سوم آالت يا اشيائي است كه نه مُعده للقمار است نه مصنوعه ل -3

ها متعارف است ولي گاهي ممكن است كسي بخواهد كه مثًال با ماشين قمار كند يا با نه اينكه قمار با آن

كه اين امور نه مصنوع و نه مخلوق براي قمار است نه قمار با آن متعارف است  چيز ديگري مثل كتاب

ها با آن كه بچه بازي استچيزهاي جدي است و گاهي اسباب گاهي شود.ولي گاهي قمار با آن انجام مي
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ها است اگر كسي با آن قماري ها كه براي بچهبازيبازي كنند همين عروسك و ماشين و ... همين اسباب

قسم سوم اين است كه نه معده است و نه متعارف. ولي پس شود كه خيلي كم با آن قمار مي انجام دهد

 اين هم نوع سوم كه سه قسم است و قبالً هم گفته شد. شود.قمار انجام مي گاهي با آن بازي

 شود:اين سه نوع ابزار و ادواتي است كه با آن قمار انجام مي

 ابزار و ادوات مصنوع و معده للقمار،اول  -

 ابزار و ادواتي كه قمار با آن متعارف و رايج است، مثل سكه، جوز و بيض، ولي مُعدّ نيست،دوم  -

.ابزار و ادواتي سوم   -  كه ال معَّدةٌ و المتعارفٌ

كنيم اين است كه اگر كسي بعضي از اين ادله را بپذيرد، آيا اي كه در ذيل ادله داله بر تحريم عرض مياولين مالحظه

 گيرد؟اقسام را مي كه بردوباخت در آن نيست، آيا همه ايندرصورتي هااينيكسان است بازي با  هااينهمه 

يعني اگر ما همراه مرحوم آقاي خويي يا آقاي تبريزي يا بزرگاني از اين قبيل كه مثالً دليل اخبار شطرنج را تام 

حرام است ولو  هااينگفتند مفيد حرمت است حتي آنجايي كه بردوباخت نيست، مطلق است، بازي با دانستند و ميمي

 بردوباخت نباشد.

گوييم آنچه مثل كنيم ميگيرد، درست كه ما از شطرنج يا نرد القاء خصوصيت مييآيد كه همه اقسام را نمبه نظر مي

شطرنج و نرد هست مشمول همين حكم است و اطالق دارد ولو بردوباخت هم نباشد، حرام است. ولي شطرنج و نرد 

شامل اسباب و  و يا شودآالت معدّه و قسم اول هستند و القاء خصوصيت كنيم و بگوييم شامل آن متعارف هم مي

شود بازي كرد ولو قمار در آن نباشد، به كند حاال بگوييم با اين نميادواتي كه گاهي اتفاقاً كسي با آن بازي قماري مي

يعني حكم  آيد از شطرنج و نرد به همه آن چيزهايي كه آالت معده است القاء خصوصيت است يعني قسم اول،نظر مي

خصوص نج يا نرد است اما اينكه شامل آالت متعارفي شود كه معده نيست، يا بههمه آالت معده للقمار، حكم شطر

 گويد.ها را نميشامل آالتي شود كه معدّه هم نيست ولي قد يلعب بها، ظاهراً آن

در بعضي از روايات جوز و بيضي هم آمده است يكي دو جا آمده است كه معتبر نيست و در حدي نيست كه بتواند 

آيد اگر هم كسي دليل اخبار شطرنج و جهت است كه به نظر ميوصيت را تكميل كند و تقويت كند. ازايناين القاء خص
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شود حداكثر شود، بلكه فقط ميامثال آن را تام بداند آن شامل قسم دوم و سوم از آالت يعني متعارف و غيرمتعارف نمي

 به آالت معده للقمار تعميم داد.

 همين است ظاهرش آالتي است كه معدّه است.هم باشد تحف العقول روايت 

گويد در اين روايات اسم ابزار خاصي آورده شده است اطالق ندارد كه شطرنج همه ابزار را بگيرد گفتيم عرف مي

ها هم است اگر هم شطرنج اطالق كند هر حكمي كه براي شطرنج بود براي آنشطرنج با نرد يا آالت ديگر فرقي نمي

اخت نيست بازي بدون بردوباخت است اطالقش آن را گرفت بقيه آالت هم مثل آن است. حداكثر القاء داشت ولو بردوب

شود، چون اطالقي كه همه ابزار گيرد اما فراتر از اين، القاء خصوصيت كنيم نميخصوصيت قسم اول (آالت معده) را مي

هيم ابزار و ادوات ديگر غير از شطرنج را بگوييم كه خواو ادوات را بگيرد در اين ادله نبود بلكه با القاء خصوصيت مي

گوييم اين القاء خصوصيت حداكثر در محدوده قسم اول است. قسم دوم و سوم را ديگر مشمول اين است پس مي

 گيرد.نمي

لبته ا ادله ديگر هم همين حالت را دارد غير از ادله ميسر يا قمار كه اگر تمام شود هم همين استتحف العقول روايت 

اگر كسي مثل آقاي خويي هم باشد، نبايد قائل بشود  -اي استها هم شبههدر آن-گيرد را مي هاايناطالق دارد و همه 

به اينكه حرام است بازي بدون بردوباخت با هر سه نوع ابزار و آالتي كه گفته شد، در مقام نظر فقط بايد قسم اول را 

يعني بازي با ابزاري كه متعارف است ولي ابزار ويژه قمار  ؛حريم كند، بعيد استتحريم كند و فراتر از آن را بخواهد ت

 نيست.

دانيم در اند نمياند و از نظرشان عبور كردهمتعرض نشده گيرد. ايشاناالن هم بردوباخت ندارد و اين را نمي

 اند بايد ديد.اند يا ندادهگونه استفتائي شده است يا نه و جواب دادهاستفتائات ايشان اين

طور باشد بايد تفصيل بدهند. نه اينكه مطلق آيد اگر اين قول را بگيريم يك مالحظه است كه بايد اينبه نظر مي

 بگيرند.

 اي كه در ذيل اين روايات است و اين روايات اطالق ندارد.يك مالحظهاين
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 به حرمت يا كراهت؟ قائل -2
كه نكته مهمي است اين است كه ما اگر قائل به حرمت نشديم  عنوان يك تبصرهاين ادله به مطلب دوم در ذيل

گفتيم داللت بر دليل كه ادله عامه يا روايات خاصه است همه مناقشه شد  شود قائل به كراهت شويم؟ اين هشتمي

 حرمت ندارد.

روي نظر آقاي خويي بود. مثًال است كه اين، اين هااينيك مالحظه و بحث ديگري ذيل  -مالحظه اول تمام شد-

داللت بر  -حتي در آالت معده هم-يك از اين صور، گوييم اين ادله در هيچرويم و ميروي نظر تخيل خودمان مي

 حرمت ندارد، حتي در قسم اول.

زي كه بدون گوييم حرام نيست ولي مكروه است. باشود قائل به كراهت شد؟ ميسؤال اين است كه حرمت نيست مي

شود قائل شد؟ ممكن است اينجا نشود قائل به كراهت بردوباخت باشد با اين ابزار معده حرام نيست، آيا كراهت را مي

اي براي حرمت آن اقامه شد كه موضوعي مطرح شد و ادلهچون وقتي -كنممگر يك احتمالي كه بعداً عرض مي-شد 

تام است داللت آن بر مرجوحيت هم تام است فقط بحث اين است كه درجه وقتي سند ادله كنيم. يكادله را بررسي مي

 مرجوحيتش در حد حرمت است يا كراهت؟

ها نهيي آمده، منتها نتوانستيم اثبات كنيم كه اين نهي، نهي تحريمي است ولي دليل همسندها درست، اصل مرجوحيت 

ما «شود، اما در وقتي ثابت نشد دليل بر كراهت مي معتبر است. اصل آن مرجوحيت در ادله آمده است در آنجا طبعاً

 و سند بسياري اي كه براي حرمت اقامه شد داللت اين ادله بر حرمت تام بودگونه نيست، براي اينكه ادلهاين» نحن فيه

كال ما اين بود كند و سند و داللتش معتبر بود. اشگويد، تحريم ميشطرنج مي اي قماراي كه ميسر يا هم معتبر بود، ادله

طوركلي مشمول اين ادله نيست، كه اطالق ندارد شامل آن بازي، بدون بردوباخت شود، يعني بازي بدون بردوباخت به

زني ندارد كه بگوييم كه شما قائل به حرمت نيستيد حداقل كراهتش را قائل شويد، اگر مشمول ادله نبودن جاي چانه

و اما آنجايي كه بردوباخت  جايي است كه بردوباخت باشداين ادله مربوط بهگويد كل كسي عرايض ما را بپذيرد مي

 نباشد ميگوييم ادله اطالقي نسبت به اين صورت دوم و بدون بردوباخت ندارد.
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در اين ادله نيست. وقتي نيست دليلي  وقتي ادله اطالق ندارد بازي با آالت معده يا متعارف بدون بردوباخت است، 

گونه نيست كه دليل اينجا را گرفته اينجا از اين قبيل است اين» ال دليل علي الكراهة و«خواهد دليل مي نداريم، كراهت

بگوييم پس حداقل  باشد فقط در نوع داللتش بر حرمت و كراهت ترديد داشته باشيم نتوانيم حرمت را اثبات كنيم

گيرد، اگر بگيرد گيرد يا نميدون بردوباخت را مينيست. بحث اين است كه اين ادله ب طورنياكراهتش را قبول كن. 

شود. اين حرام است چون حرمت ادله و سند و داللت بر تحريم آن تمام است. اگر هم نگيرد كراهتي از اين استفاده نمي

شود پس كراهت هم نمي» علي الكراهة ال دليل«ديگر » عدم التحريم«وجهي براي اينكه بگوييم اگر آن نظر را پذيرفتيم 

 گفت.

كه سندش  هااينترتيب وجهي براي كراهت بياوريم و بگوييم آن ادله مثل قمار و ميسر و شطرنج و اينممكن است به

تحف العقول شود، اما روايت ها هم تمام بود، درست است گفتيم شامل بردوباخت نميمعتبر بود و داللتش بر حرمت آن

يات بود كه ممكن بود كسي قائل به اين شود كه داللت آن درست بود و سند و روايت أبي جارود دو سه تا از اين روا

ممكن است ما در حد تسامح  هاايندرست بود ولي سند تام نيست با جمع  هااينبگويد چون داللت  مشكل داشت. يا

 را هم بگويد. كنند، ممكن است كسي اينحداقل يك كراهتي را افاده مي هاايندر ادله سنن را بگيريم و بگوييم 

ماند اين وجه تمام نيست براي اينكه اين ادله زياد نيست، داللت يك روايت أبي جارود را كه را خدشه كرديم مي

توانيم حرمت را بگوييم ولي حداقل كه چند روايت در اينجا است كه نمي و فوقش يك روايت ديگرتحف العقول روايت 

الً بر اساس تسامح در ادله سنن، اين هم به نظر من تام نيست براي اينكه در حد كراهت و مرجوحيت بايد بپذيريم مث

 چنين تعددي در اين بحث نيست.

همه روايتي كه در مورد شطرنج و امثال تحريم درآوريم ولي اين هاايننكته اصلي قصه ما همين است نتوانستيم از 

 گوييم كراهت دارد.آن آمده است حداقل مي
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 نظر مختار 
گيرد، اگر گرفت حرمت يا نمي رديگيمبين اين است كه يا شمول قسم را بدون بردوباخت  دايرگوييم اينجا امر مي

گوييم، يك نوع استحصال كه در ذهن ميهمه مربوط به آنجا است كه بردوباخت باشد. اين شود اگر نگرفت كه هيچ،مي

 شود.حداقل كراهت دارد اين نمي

ها رغم همه اين جواباست، يا احتياط مستحب يا احتياط واجب، علي اطياحتبنابراين كراهت اينجا وجهي ندارد 

گيرد توانم بگويم اخبار شطرنج جاي بدون بردوباخت را نمينشود ولي من خيلي راحت نمي چسبدلاگر براي كسي 

كند كه از بدون بردوباخت د، اگرنه احتياط مستحب ميكندر مقام فتوا اگر خيلي بخواهد رعايت كند احتياط واجب مي

 اجتناب شود.

بنابراين ما قائل به كراهت نيستيم بلكه قائل به احتياط در ترك بازي با آالت حتي آالت متعارفه، احتياط كه هست، 

 جبي نيست.آيد همان احتياط مستحب است در ترك آن احتياط وايا احتياط واجب يا احتياط مستحب كه به نظر مي

نكته ديگري كه اينجا هست اين است كه مطلق بازي البته كراهتي دارد آن كراهت هم كراهت عامه است، نه كراهت 

در يك  1»الْمَْيسِر مِنَ فَهُوَ اللَّهِ  ذِكْرِ عَنْ  أَلَْهى مَا ُكلُّ«خاص روي اين موضوع، مطلق بازي عرض شود كه كراهتي دارد 

مطلق بازي كراهت دارد مخصوصًا » الَْميْسِر ِمنَ فَهُوَ  اللَّهِ ِذكْرِ عَنْ أَلْهَى مَا كُلُّ «روايت غير معتبري اين هم آمده است: 

 براي غير بچه و در غير تكليف كسي كه بازي كند كراهت دارد كراهت عامه اينجا است.

 نتيجه بحث
 :نتايجي كه تا اينجا گرفتيم اين است كه

 آيد حق با قول دوم است و عدم تحريم بازي با آالت قمار بدون بردوباخت.اوًال به نظر مي -

 خاصه ندارد. كراهتدوم اينكه اين بازي با آالت بدون بردوباخت  -

 سوم اينكه كراهت عامه دارد. -
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كه رعايت آن خيلي  نتيجه چهارم هم اين است كه احتياط استحبابي يا وجوبي در ترك اين است احتياطي است -

شود بر حرمت در گونه باشد، نميمستحصن است ممكن است كسي بگويد حتي رعايت احتياط لزوم هم دارد، شايد اين

 اينجا دليلي اقامه كرد.

طور خاص دليل بر كراهت آن ها كراهت دارد اين هم يك بازي است نه اينكه بهكراهت عامه يعني، مطلق بازي

 واردشده باشد.

 آيد.درنمي هااينرحال بيش از اين از فرمايش آقاي خويي و هبه

 محمد و آل محمد.اهللا عليو صلي

 

 

 

 

 
 


