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 الرحمن الرحيم اهللا بسم

 مقدمه
در بازي بدون آالت متعارف و معهود بود. ادله حرمت تكليفي و وضعي را به  بردوباخترهان و  بحث در مقام سوم

 ترتيب بيان كرديم؛

 ي كه از عنوان قمار منع كرده بوداادله -1

 ي كه از عنوان ميسر منع كرده بوداادله -2

 ».السَبَقَ إال في ثالث«رواياتي كه در آن آمده بود  -3

 روايت سوم باب سوم سبق و رمايه. -4

 روايت سوم: روايت عالء بن سيابه
الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ وَ مَا سَِوى وَ  الْخُفِ فِي الْمَلَاِئكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ إِنَ«فرموده بود:  طوراينبن سيابه كه  روايت عالء

.  1»ذَلِكَ قِمَارٌ حَرَامٌ

 بررسي سندي و داللي روايت
از رجال إبن أبي عمير هست  كهنيا خاطر بهاين روايت از نظر سند خالي از ضعف و اشكال نبود گرچه عالء را 

 شد پذيرفت و لذا خالي از ضعف نبود.تصحيح كرديم اما محمد بن موسي را نمي

هم حرمت تكليفي » و ما سوي ذلك فهو قمارٌ«اين در اينكه حرام است واضح است  الجملهيفاز نظر داللت، داللت 

است  شدهاشارهي كه در روايت به آن اگانهسهدر اين موارد  بردوباختاست و هم حرمت وضعي. غير از  نيا در

 فرمايد: اين قمار و حرام است.مي

                                                            
 .284: ص ،6ج ،)خرسان تحقيق( األحكام تهذيب - 1
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 اعمال لعبيه يا افعال جديهنكته: اختصاص روايت به 
ي كه باقي ماند اين بود كه آيا اين حديث مثل احاديث قمار و احاديث ميسر اختصاص به اعمال لعبيه دارد يا انكته

 ؟شوداينكه شامل افعال جديه هم مي

حل تأمل دليل سوم م دليل قبل گفتيم كه دليل يك و دو يعني قمار و ميسر اختصاص به اعمال لعبيه داشت. دو در

در آن هست نسبت به آن  بردوباختي كه اهيجدبود ولي بعيد نبود كه اطالق داشته باشد و فقط در اعمال لعبيه يا اعمال 

 افاده حرمت كند.

 »حَرَامٌ قِمَارٌ فَهُوَ ذَلِكَ  ِسوَى مَا وَ«دو وجه است يك وجه اين است كه فرموده است: چهارم دليل  در

قمار است و قمار كه شد همان حكمي كه در باب مفهوم با عنوان قمار گفتيم اينجا هم جاري  هااينرهان در غير از 

 شود.مي

است اما غير از بازي عنوان قمار  بردوباختيك احتمال اين است كه قمار اختصاص به بازي دارد كه در آن  -1

 گيرد.و ميسر نمي

 درگويد رهان و مي دهدمار را تعميم مييك احتمال هم اين است كه در حقيقت بگوييم روايت مفهوم ق -2

جايي اشكال ندارد و در غير اين، رهان هر نوع بازي و هر چه باشد قمار است كه اگر اين باشد  نيچن

گويد كند. احتمال دوم اين است كه روايت يك لسان حكومت دارد، ميروايت يك لسان حكومت پيدا مي

باشد اين تحضر المالئكه عند، » ر و ريشفخف و حا«نوع عمل  در عملي اگر اين سه بردوباخترهان، يعني 

 شود قمارٌ حرام.مي نجايازادر هر عملي غير  بردوباختيعني  نيرازايغ

كرديد فقط العاب و اعمال لعبيه و دهم اگر به لغت شما مراجعه مي: من مفهوم قمار را توسعه ميديفرمايم درواقع

باشد، قمار است و احتمال  بردوباختگويم در هر عملي اگر دهم ميلهويه مشمول عنوان قمار بود، ولي من تعميم مي

 :دو نتيجه دارد وقتآنجديدي است كه در اين روايت ممكن است كسي بگويد. اگر اين گفته شود 

كه در اعمال جدي كه در آن  گيردكند و حتي غير لعب را هم مييكي اينكه خود روايت اطالق پيدا مي -

 است و چون لسان حكومت دارد بردوباخت
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ي كه در مفهوم قمار اجهينت درواقعشود عام مي احتمال دوم مفهوم همه رواياتي كه در ادله قمار گفتيم بر بنا -

با اطالق » ما سوي ذلك«قمار است  هااينگويد؛ كه همه كند چون اين ميبا اين روايت تغيير پيدا مي گرفتيم

خود  تنهانهي هر چه در آن رهان باشد اگر اطالق داشته باشد، غير لعب هم قمار است. اگر اين شد عني آن،

هم  هااينگويد غير از است قمار است. خود اين روايت مي بردوباختاي كه در آن اعمال لعبيه گويد؛روايت مي

گويد همه ادله قمار اين شمول را دارد. اگر اين را بگوييم يك جنبه حكومتي از اعمال جدي قمار است بلكه مي

 شود كه در آن قمار است.يي ميهاآنحاكم بر همه  در اين هست. اين دليل

گفتيم با اين احتمال دوم تغيير پيدا  آنچهاست يعني كل  طورنيامده است يي كه ميسر هم در آن آهاآنبع و بالت

ما سوي «شود. اين دو احتمالي است كه اينجا است. پس در كند و هم نسبت به العاب و هم به اعمال جدي عام ميمي
 هاي دقيقي است كهبحث هااين-دو تا ظهور در اينجا هست  گريد انيب بهبه عبارت ادق و » ذلك فهو قمارٌ حرام

هرچه باشد، اطالق  نيرازايغگويد مي» ما سوي ذلك«تعارض دارند  باهمصدر و ذيل  -شود در اين مطرح كردمي

مثًال در  بردوباختباشد، چه  بردوباختباشد و چه افعال جدي كه در آن  بردوباختيي كه در آن هايبازدارد چه 

ي يا در امسئلهي يا حل خوانكتابدر  بردوباختشود چه فوتبال و واليبال و مسائلي از اين قبيل كه عرفاً بازي تلقي مي

 گيرد.همه را مي» ما سوي ذلك«يك عمل جدي، 

اي آن اين گيرد. اگر اين ظهور باشد مقتضاگر نگوييم انصراف دارد و اطالقش را بپذيريم بعيد نيست كه همه را مي

قمار است اگر اين  هااينگويد همه گيرد بعد ميهمه اعمال را مي» ما سوي ذلك«است كه قمار تعميم پيدا كند چون 

ظهور ذيل قمار است گفتيم از نظر لغوي ظهور مفهوم قمار در  طرفآنشود. از دليل حاكم مي وقتآنظهور را بگيريم 

.اعمال لعبيهد از قمار العاب است، در بحث وضع و كتب لغت مقصو  اي است كه فيها رهانٌ

اينجا محدود » ما سوي ذلك«اين دو ظهور مقابل هم هستند اگر قمار را به همان معناي لغوي بگيريم بايد بگوييم؛ 

شود. منتها اين منسجم مي وقتآندر بازي باشد.  كهيدرصورتيعني رهان در غير اين سه چيز، » ما سوي ذلك«شد، 

ها دو گروه هستند. گيرد، رهانها را نميرا بگيريم، بگوييم ما سوي ذلك همه رهان» ما سوي ذلك«ور اطالق بايد ظه

شود كه اين اطالق ندارد. مقصود از ماسوي ذلك ي ميانهيقرگرفت، گوييم قمار چون فقط بازي را ميبازي و جدي. مي

 ي است كه در آن رهان باشد.باز هم
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براي اينكه  ميبرداردسترا بگيريم اطالق دارد. اگر اطالق اين را بگيريم از مفهوم قمار بايد  »ما سوي ذلك«اگر 

شارع در مفهوم تصرف كرده است و  جهيدرنتگيرد. گويد كه قمار غير لعب را هم ميقمار فقط لعب بود. اطالق مي

 اينجا به نحو تعميم است نه به نحو تصرف تعبدي در موضوعشود. البته تصرف تعبدي در موضوع است كه حكومت مي

 تضييق.

را » ما سوي ذلك«كنند و آن دو احتمال در اثر اين است كه اگر ظهور تقابل پيدا مي باهماين دو ظهوري است كه 

كند، حتي ادله ديگر قمار را هم شود و حكومت پيدا ميكند و قمار مفهوم عام ميمقدم بداريم، اين دليل اطالق پيدا مي

 كند.مي عوض

شود يي مقيد ميجابهخورد و فقط شود و اطالق ماسوي تخصيص مياگر ظهور قمار را اخذ كنيم، روايت مختص مي

اي كه كدام را مقدم  جهيدرنتتعارض دارد.  باهمگيرد. اين دو ظهور است كه اينجا كه بازي باشد و غير بازي را نمي

 شود.بداريم دو احتمال پيدا مي

توانيم بگوييم كدام مقدم است تقدم يكي بر اجمال دارد، نمي هاايناحتمال سوم هم اين است كه بگوييم  -3

بايد قدر متيقن را گرفت. نتيجه مثل يكي از احتماالتي  وقتآنشود، ديگري معلوم نيست و اجمال مي

 شود كه قدر متيقن را بگيريد.مي

 مقدم است؟در اين روايت كدام از اين دو ظهور نكته: 
بر اطالق مقدم است. اينكه معناي قمار در وضع  القاعدهيعليك نكته است آن وضع يا اطالق است. داللت وضعي 

گيرد، داللت گوييم همه را ميگيرد با مقدمات حكمت ميهمه را مي ماسوي ذلك كه مييگويمهمان العاب است، وقتي 

 وضعي بر ظهور اطالقي مقدم است.

جد است يعني از اين  زيچكي هرحالبهالم را قمار بدانيم اين تعبد نباشد اگر استقسام به ازنيازي شايد به  سؤال:

جدي بوده است شامل  زيچكمثل ميسر استقسام را كه ي كردند بازي نبوده است بعد خود آياتروزي كسب مي

 شود؟مي
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وجه كرد ولي امروز در دستور بحث من نيست. ولي بعيد ي است كه بايد جدا به آن تاادلهاستقسام يكي از  جواب: 

تعارضي ايجاد شود،  هااينآيد اينجا ظهور قمار اقدم است. فوقش اگر بين است بتواند مفهوم را توسعه بدهد. به نظر مي

اينكه  يريم.بعد بحث خواهيم كرد. تعارض هم پيدا كرد باز بايد قدر متيقن را بگ كه شودبيشتر يك بازي تلقي مي همآن

شود، مقداري بعيد است. اين هم اين روايت كه در دهد و شامل حتي غير العاب هم ميبگوييم اين روايت تعميم مي

 حقيقت دليل چهارم بود.

 حاصل سخن در دليل چهارم
في اما تحريم وضعي و تكلي حاصل سخن اين شد كه دليل چهارم هم مثل ادله قمار و ميسر اختصاص به العاب دارد 

 اختصاص دارد. هايبازدر اين دليل به 

 دليل پنجم
إنَّ اْلمَلَاِئكَةَ لََتنْفِرُ عِْنَد «آمده است كه  گونهنيادليل پنجم روايت ششم باب اول سبق و رمايه است در اين روايت 

النَّصْلَ وَ َقْد سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُسَامََة بْنَ زَْيدٍ وَ أَْجرَى وَ  وَ الرِّيشَ الرِّهَانِ وَ َتلْعَُن صَاحِبَهُ مَا خََلا الْحَافِرَ وَ الْخُفَ
 .2»الْخَيْلَ

فرستند، و به كسي كه مرتكب آن شود لعنت مي فرمايد: كه مالئكه متنفر هستند از حضور در رهاناين روايت مي

امة بن زيد در اينجا جاري رهان را با اس) هم اين عمل مگر در موارد خاص كه اشكالي ندارد و خود پيغمبر اكرم (ص

 كرده است. اين هم روايت و دليل پنجم است.

 روايت سنديبررسي 
 بار چندفرمايند قال الصادق، فرمايد: كه مرحوم صدوق مياين روايت از نظر سندي محمد بن علي بن الحسين مي

 :عرض كرديم كه در مرسالت صدوق سه نظريه وجود دارد

                                                            
 .59: ص ،4ج الفقيه، يحضره ال من - 2
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ي و مطلق اعتبار دارد كه كساني مثل آقاي بروجردي قائل به طوركلبهيك نظر اين است كه مرسالت صدوق  -1

 اين بودند.

 ي و بزرگاني از اين قبيل كه به نظر دوم معتقدند.خودو نظر دوم اين است كه مطلقاً اعتبار ندارد مثل آقاي  -2

 جازم.و اسناد غير  جازمنظر سوم تفصيل در صالة صدوق است ميان اسناد  -3

 صورتبهبه اين معنا كه اگر جايي مرحوم صدوق بفرمايد: كه قال الصادق، قال الرسول اهللا، قال تعبير كند، يعني 

اما اگر  ؛صدوق حتماً يك پشتوانه محكم سندي دارد جازممعتبر است براي اينكه اسناد  هاايندهد.  جازمغالب نسبت 

است اين معتبر نيست.  شدهتيرواگويد روي، گويد قال، ميگويد. نميمي طورنياهم  باشد خيلي جاها جازماسناد غير

نباشد و به  جازم صورتبهبا تعبير قال الصادق، قال المعصوم نسبت بدهد، معتبر است اگر نسبت آن  طور جازمبهاگر 

 قائل بودند. طورنيهم هااينشكل روي باشد معتبر نيست. مثالً مرحوم آقاي فاضل و 

 نتيجه معتبر بودن مرسالت صدوق 
شود. يا قائل شود كه اسناد اگر كسي قائل به اين باشد كه مرسالت صدوق مطلقاً معتبر است، شامل اينجا مي -

فرمايد: قال الصادق، يحضر مي شود چون در من الاينجا شامل مي بازهمو وثوق است  قبولقابلآن  جازم

 نديگويميي كه هاآنگويند مطلقاً و يي كه ميهاآنق، اين روي دو مبنا حجت است. گويد روي عن الصادنمي

 شود و معتبر است.است قدر متيقن مي جازم. چون اينجا جازمخاص 

اما اگر كسي اين دو معنا را نپذيرفت و گفت كه مرسالت ايشان اعتبار ندارد، طبعًا اين اعتبار ندارد. ما هم همين  -

سندي داراي  ازلحاظ جهتنيازاوجهي براي اعتبار و توثيق مرسالت مرحوم صدوق نيست.  كه مييگويمرا 

 مشكل است.

مرحوم صدوق آورده است مرحوم آقاي تبريزي در آنجا  هاايندر روايت بعدي عين اين تعبير و بيان در كتاب حدود و 

عين همين روايت را با يك سند معتبري مرحوم صدوق  كه ؛توانيد ببينيدآدرس آن در كتاب ايشان است مي اندنوشته

مطلق  طوربهگوييم مرسالت مرحوم صدوق اين سندي كه اينجا آمده است مرسله است و ما مي لذا ونقل كرده است 

... وَ تَلْعَنُ«ما است  موردبحثاعتبار ندارد اما همين روايت با متني كه االن  ي با مرحوم صدوق در جاي ديگر» لََتنْفِرُ
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 اند؛دادهاست. در كتاب مرحوم آقاي تبريزي آدرس اين را  شدهنقلسند معتبر آورده است كه در وسائل، در كتاب حدود 

معتبر شد  كهنيابنابراين اين روايت و مضمون در اينجا مشكل دارد. ولي همين، سند ديگري دارد كه سند معتبري است. 

 كند. اين به لحاظ سندي بود.ق ميشود و مسائل خيلي فرداستان كمي عوض مي

 ي است؟ادامنهسند ديگري دارد كه معتبر است. از نظر داللت اين در بحث ما تا چه محدوده و 

 ْبنِ  عَلِيِّ بْنُ مُحَمَّدُ باب پنجم است.  413صفحه  27از ابواب حدود است. وسائل الشيعه جلد  وچهارپنجاهباب 
 .سَيَابَة بْنِ عَلَاءِالْ  عَنِ بِِإسْنَاِدهِ الْحُسَيْنِ

قابل تصحيح است كه سند ايشان به عالء بن سيابه درست است. عالء بن سيابه را چون ما قبول كرديم،  جهتنيازا

در ابواب شهادات است. سند آن  وچهارپنجاهشود. اين باب كند سند درست مياز باب اينكه إبن أبي عمير از آن نقل مي

شود. اگر كسي رجال إبن أبي عمير و صفوان را نپذيرد اين اشكال اين است و بر مبنايي كه ما داريم روايت معتبر مي

 عالء را دارد.

گويد ما يحضر مي گويد عن العالء بعد آخر من الاين در مشيخه است و معتبر است و مشكلي ندارد متن روايت مي

 هستند كه آنجا سند درست است. هااينهنا عن العالء مثالً رويته 

معتبره و با  صورتبهاينجا هست سند مرسله است ولي آنجا  كهنيادو روايت شد  درواقعاين روايت با اين متن 

. ششم است همآنشد بگوييم اين پنجم است و سندي كه قابل تصحيح است آمده است. ما آن را جدا نياورديم واال مي

آورديم. مهم اين است كه از نظر داللي  باهمبحث كنيم چون يكي است،  ميخواهيمدو روايت است منتها متني كه ما 

 عبارتي كه اينجا آمده است را بررسي كنيم.
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 بررسي داللي روايت 

 بحث داللي اول
اين روايت كه نهي نيست، از نظر داللي يك بحث اين است كه آيا روايت مفيد حرمت و حكم تكليفي است يا نه؟ در 

گويد مالئكه متنفر در اين روايت شريف است يكي تنفر و يكي لعن است. مي آنچهنيست،  هااينيا تعبير حرامٌ و امثال 

 كنند.مالئكه لعن مي كهنياكند به شوند و يكي هم تعبير ميمي بردوباختهستند از كسي كه وارد رهان و 

... وَ تَلْعَنُ«اين  اندگفتهبعضي  است  كاررفتهبهمفيد حرمت نيست و شاهد اين است كه همين تعابير در مواردي » لََتنْفِرُ

 .كه حرمت نيست، در بعضي از مكروهات هم اين تعابير به كار رفته است اين هم شاهد آن

شود در اي ميبا قرينه و ؛اما جواب اين واضح است ظهور اطالقيه و ابتدائيه تنفر و مخصوصاً لعن، در حرمت است

-كند امري كه خيلي مكروه است به كار برود و مبالغه در كراهت را افاده كند اما بدون قرينه وقتي كسي را لعن مي

 همه امور محرمه است. -كنم در قرآن چهل مورد لعن آمده است از ايشان نقل مي اندفرمودهحضرت امام رضوان اهللا 

 عناحتماالت موجود در مورد ل
و  شود در مكروه هم به كار رودي ميانهيقرظاهر لعن دوري از رحمت الهي و مستوجب عذاب بودن است. با  -1

لذا ظهور در حرمت دارد. البته ظهور در حرمت دو وجه دارد يك وجه اين است كه بگوييم از نظر وضعي در 

جاهايي كه همين، در امر  وقتآنكند. و بخصوص لعن، عذاب قرار دارد و بالوضع داللت بر حرمت مي تنفر

 احتمال است. كينياشود مجاز مي است كاررفتهبهمكروه 

يك احتمال هم اين است كه نگوييم كه لغوياً و وضعاً مفيد حرمت است، بلكه لغوياً و وضعاً يعني دور بودن از  -2

عذاب ننهفته  هااينهم كه به معناي انزجار است در مفهوم  و تنفررحمت خدا است، نه مستوجب عذاب بودن، 

گوييم از رحمت خدا دور است يعني است وقتي مي طورنياالطالق است تا مفهوماً حرمت شود. ولي با

ي باشد مطلق باشد. طوركلبه كهيوقتخدا دور است و اين مستلزم عذاب است.  رحمت وي از رضوان طوركلبه

 .مياگرفتهآيد و در مكروه به كار رود مجاز نيست بلكه اطالق را از آن واال اگر هم قيدي 
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 نظر مختار
حرمت «واژه لعن ظهور در حرمت دارد و  خصوصبهواژه تنفر و  درهرحالباشد  هركدامشايد دومي اولي باشد. 

ترديد كرد ظاهر روايت اين نبايد در اين ». تكليفي و بالوضع او باالطالق ظاهرٌ في الحرمة إما بالوضع او باالطالق

 است. اين يك بحث كه روايت مفيد حرمت است.

شود و مشترك معنوي است. معناي چيزي است كه هم با حرمت سازگار است هم با كراهت، منتها مقدمات اين مجاز مي

 گويد حرمت است.حكمت مي

 بحث داللي دوم
هم جواز  مستثنيم، اين است كه اين روايت در طرف كنبحث داللي دوم هم كه ضمن اين روشن شد و جدا تأكيد مي

، در هااينفرمايد مگر در حافر و خف، اسب و شتر و امثال كند. جايي كه ميتكليفي و هم جواز وضعي را افاده مي

، جواز شوداينكه آنجا هم مي» َقدْ سَابََق رَسُولُ اللَّهِ ص«فرمايد: و بعد هم مي شترسواريو  سوارياسبتيراندازي و 

 جايز است. همآنشود و لذا تصرف عمل در آنجا عرفاً مالزم و مستلزم جواز وضعي است يعني مال هم منتقل مي

» َقْد سَاَبقَ رَسُولُ اللَِّه ص« همآنذيل  خصوصبهظهور دليل هم در جواز تكليفي و هم وضعي است.  مستثنيدر 
جايز بود و  بردوباختبا  تيراندازيو  بردوباختي با دواناسبعمل  شود اين هم جايز بوده است و همدارد كه معلوم مي

گويد كند يا بالمطابقة ميهم اينكه مالي را در اين ميان قرار دهند، جايز بوده است. اين يا بالمطابقة هر دو را افاده مي

ست و تصرف در آن مال جايز گويد باطل نيست و نافذ هم هست. اين معامله نافذ ااين عمل جايز است و بااللتزام مي

 است.

منه چيزي كه دارد اين است كه مالئكه از كسي كه در آن اعمال  مستثنيمنه چطور؟ در طرف  مستثنيولي در طرف 

مطلق هم هست. اين بالذات مفيد حكم تكليفي است كه عمل را  كه ؛كنندآيد و لعنت ميوارد رهان شود بدشان مي

شود ظاهر آن اين است كه اين عمل، عمل محرمي  بردوباختكنند به كسي كه وارد لعنت ميكند. اينكه مالئكه تحريم مي

است منتها عمل كه محرم شد به طبع آن، معامله بر يك امر محرم هم ظاهر اين است كه شارع از ماليت اسقاط كرده 

آيد باطل است. اين روايت از شود و مالي كه به دست ميي كه انجام ميامعاملهو لذا  گويد اين ارزش ندارداست و مي
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ممكن است  مستثنيكند، منتها در طرف منه از هر دو جهت حكم تكليفي و وضعي را افاده مي مستثني و مستثنيحيث 

 مستثني منه بالمطابقه كند، ممكن است بالمطابقه و التزام باشد. در طرفبگوييم هر دو را خود دليل، بالمطابقه افاده مي

قبًال هم  كهآنكند. اين هم واضح است شبيه آن هم تحريم تكليفي است ولي بالمالزمه حكم وضعي را هم افاده مي

 گفتيم. اين هم مطلب دوم در داللت.مي

 بحث داللي سوم
د يا اينكه دار هايبازدر  بردوباختآيا روايت اختصاص به العاب و  مطلب سوم همان سؤال قبلي است كه

كرديم، اينجا باز شود؟ اين عين سؤالي است كه در همه ادله را بررسي ميدر ساير اعمال را هم شامل مي بردوباخت

 :همان دو احتمال وجود دارد

 ؛ها استمنصرف به بازي هااينيك احتمال اين است كه كسي بگويد رهان و  -1

ندان قوي نيست، قرينه خاصي هم بر انصراف در اينجا ولي ما احتمال دوم را قبول داريم كه اين انصراف چ -2

كنند كسي را كه وارد مالئكه حضور ندارند و لعن مي در بردوباختگويد، وجود ندارد و روايت مطلق است مي

 لََتنْفِرُ عِْندَ «اين اطالق دارد. » لعبيه او في االفعال الجديهلسواءً كان الرهان في االعمال ا«شود.  بردوباختعمل 
شود ديگر بحثي كه ديروز بر  تام اگراين روايت » وَ تَْلعَنُ صَاحَِبهُ«يي كه باشد و هرجا بردوباختاين » الرِّهَانِ

ها گويد حكم تكليفي و وضعي هر دو مطلق است و همه رهانرود يعني ميگفتيم كنار مياساس دليل سابق مي

قائل به اين هستيم كه اين  درمجموعدله قبلي هم بود، ا مجموعه وگيرد. ما چون آن سند را پذيرفتيم را مي

تحريم رهان مطلق است در اعمال جدي هم هست. اين هم دليل پنجم كه دو روايت بود كه ما در روايت پنجم 

 با غير آالت قمار بود. بردوباختشد شش تا كرد. اين پنج شش تا دليل در بازي كه رهان و آورديم كه مي باهم

 در دليل پنجم نتيجه بحث
با ديگري تفاوت  هركدامگيريم اين است كه اين ادله من حيثُ المجموع ي كه تا اينجا مياجهينت» فتحصلَّ مما ذكرنا«

كند. ادله قسم اول را، يعني واضح و روشن منع مي طوربهدر اعمال لعبيه را  بردوباختداشت. اين ادله تكليفاً و وضعاً 
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و وضعًا  فاًيتكلو اعمال لعبيه چه اسبابي داشته باشد يا بدون اسباب و آالت باشد  هايبازاسبابو  هايدرباز بردوباخت

ها به اما در غير بازي ؛، بدون آالت هم عيناً، همان حكم وضعي و تكليفي را داردبوداگر با آالت  نكهيامثلحرام است 

اين را  درمجموعاز نظر ظهوري ما  هرحالبهبود. اين درجه از وضوح نبود، چون يك احتمال انصرافي در اينجا 

يي جابهدهد نسبت پذيرفتيم كه حداقل بعضي از اين ادله اطالق دارد و حكم تكليفي و وضعي را به اطالق آن تسري مي

رد گيها را ميي و كار با اغراض عقاليي آنامسئلهكند. به اطالق در مسابقه يا حل مي بردوباختكه در يك كار جدي 

دست از حرمت وضعي و  شودينمقوي باشد باز اينجا بايد احتياط واجب كند،  هاايناگر در ذهن كسي انصراف و 

 تكليفي برداشت.

شود كه حرمت آن را قبول داريم، چهار اگر كل دو سه مقام گذشته را بررسي كنيم چند رده پيدا مي گريدعبارتبه

 :گيرم تا بياييم به درجه پاييني دارد از درجه باال ميتريقوحرمت  كهآنو ها شود كه به لحاظ قدر متيقنم ميقس

متيقن و اوضح  قدرنياباشد.  بردوباختدرجه آنجايي است كه سه قيد، بازي با آالت قمار و  نيتريعال -1

دهيم مصاديق حرمت وضعي و تكليفي است. اين مجموع همه عناوين است. هر سه قيدي كه احتمال مي

در آن  بردوباختهم آالت معده و هم  دخالت داشته باشد اينجا هست، هم بازي، هم آالت متعارف يا معده،

 كه اوضح مصاديق است. است. اين قسم اول

شود ترديد كرد ولي طبعاً در زي است و در آن رهان وجود دارد اين هم نميقسم بعدي آنجايي است كه با -2

 گيرد حرمت اين هم واضح است منتها در درجه بعد.درجه بعد قرار مي

در يك كار  بردوباختدرجه سوم آنجايي است كه رهان هست، ولي دو قيد بازي و آالت معده نيست.  -3

ق بعيد نيست بگوييم كه اين هم هست. الاقل اينجا احتياط بود ولي به اطال ترفيضعجدي است. اين كمي 

بدهد ولي اگر  تواند حالت فتواييواجب است، يعني در قسم اول و دوم حتماً ترديدي نيست و كسي مي

نگوييم قسم سوم با آن اطالق وعدم انصراف ظهور دارد و قابل افتاء است، الاقل بايد احتياط واجب كرد و 

 ؛از آن پرهيز كرد

 نيست. بردوباختاما قسم چهارم كه ما آن را نپذيرفتيم آنجايي بود كه بازي با آالت هست ولي  -4
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 نتيجه بحث در چهار قسم
در نظر شارع يك  بردوباختاست. اين  بردوباختشود كه مالك حرمت نتيجه بحث در مالحظه اين چهار قسم مي 

جور است، اينكه در عملي كه بر اساس شانس است بخواهد امر محرم به ذات، اشكال دارد و تا حدي با ارتكازات هم 

ي اين هابردوباختو  هايبندشرطقرار دهد. شارع نخواسته است كه مردم اموال خود را در يك اعمال  بردوباخت

 شكلي بياورند.

 گفتيم كه جايز است و تكليفاً و وضعًا مانعي ندارد.ما دليل را قبول نكرديم مي

 تا اينجا شد. اين مجموعه بحث ما

 و آل محمد محمديعل اهللايصلو 

 

 
 


