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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
 .که با مبحث قمار ارتباط دارد تعدادي از فروعات شدیمبعد از فراغ از شش مبحثی که گذشت وارد 

بود که بعد از اینکه گفتیم قمار امر  و اینتعالی طرح کرده بودند  اهللارضواناولین فرع موضوعی بود که مرحوم امام 

مالی که منتقل نشده است تصرف در  درنتیجه وشود نمی باطلی است و سبب مملک و ناقل نیست با قمار مالی منتقل

عمل فاسدي  وض به عقد فاسد است مال با یک قید الغیر است و به عبارت االخري مقبوبراي اینکه مال  ،جایز نیست

 .مال غیر هست و لذا شدهمنتقل

 نتیجه بطالن قمار
 در این بازي قمارف کسی که ز طراین است که تصرف در آن مال ا ،بطالن قمار و عدم مملکیت و ناقلیت آن نتیجه

، مثل همه در آن غصب است تصرف ووض به عقد فاسد است و ملک غیر است مقب کهاینجایز نیست براي  شدهبرنده

 .باشد يفاسد مواردي که عقد

 تشریح استدالل
تصرف  خواهد در آنمی که برندهکه به همین اندازه اینجا هم ما باید قائل شویم و بگوییم این مالی را  این بودبحث 

هم هست  ياژهیون عالوه بر این عنوا حرام است. براي اینکه مال غیر است منتقل نشده تصرف در آن ؛کند جایز نیست

 تمام است قصه ادله آمد گفت قمار باطل است کهنیهمهیچ دلیلی نباشد  اگر ودشمی کد این تصرفکه موجب حرمت مؤ

و روایت گفت  )188البقرة/»(بِالْباطِلِ  مْبَیْنَکُ ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ « :کرد چون دلیل گفته تصرف شودنمی  ین مالا رد و

که حرکت آکدي را بیاورد وجود  زائديعنوان  ،این است که فراتر از این سؤال .تا اینجا مسلم است .مقصود قمار است

به این  مؤکدآن حرمت  .آثار متفاوتی هم دارداحیاناً  شود ومی کده اگر دلیل دیگري باشد هم حرمت مؤک ؟دارد یا نه

کنیم که می اینکه کسی بگوید که از ادله ما استفاده امام فرمودند: .شودمی عنوان نیا برو مضاف  گرددیبرمعنوان جدید 

 .است قرارگرفته بردوباختمار شده است در معرض مالی که بر آن ق یعنی علیه مرقوما 

 مالی که وقتآن ،شودمی شود و موجب حرمت تصرف در آنمی عارض بر آن مالکه این عنوان ثانوي است 

 :تصرف نکن دو نهی دارد گوییم در آنمی
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 أَخِیهِ مَالُ  لِمُؤْمِنٍ  یَحِلُّ لَا وَ« »ال تتصرفوا فی مال الغیر« باطل است مال غیراستمعامله کی اینکه دلیل گفت ی -

 گوید حرام است؛می این یک دلیل .است نفس نیست مال غیر این طیبو  1»مِنْهُ نَفْسٍ طِیبِ عَنْ إِلَّا

رجس است و نباید تصرف کنیم  و ومر علیه حرامگوید؛ ما قمی دلیلی که ،خاص قائم شده طوربهدلیل دوم اینجا  -

 طِیبِ عَنْ إِلَّا أَخِیهِ مَالُ لِمُؤْمِنٍ یَحِلُّ لَا وَ«یکی از باب  ؛شود که مال مقامر علیه دو حرمت داردمیاین  نتیجه

 شود آثاري هممیحرمت بر این مال کد این تأ »ما قومر علیه اجتنبوا عنه« کهاینب و یکی هم از با »مِنْهُ نَفْسٍ

یعنی بنا بر  ،ممکن است بنا بر نظر دوم کهاین ازجمله. هم قائل شد ییهاتفاوتشود می وتواند داشته باشد می

مال خودش است چون قمار بر اگر ممکن است بگوییم آن مال حتی  جمع استاینکه بگوییم دو تا عنوان اینجا 

تواند تصرف کند تا این حد هم ممکن است احتمال داده شود که امام هم این را نمی همآندر آن وارد شد 

 .کردند دیتائو به نحوي هم این را احتمال دادند 

 بنديجمع
 ،بوض به عقد فاسد استاز حیث اینکه مقدو نظر است یک نظر اینکه اینجا مثل همه موارد عقد فاسد  اینجا بنابراین

 ؛نشدند مسئلهگرچه متعرض این  ،این نظر اول که شاید مشهور همین را بگویند .فقط تصرف جایز نیست

بوض به عقد فاسد و تصرف یکی مق ؛و دو تا نهی استاینجا مجمع دو عنوان فرمایند؛ می نظر دوم نظر امام است که 

را بگوییم  یدوم حرمت دارد و حتی اگر ،در مال غیر است و یکی تصرف در چیزي است که قومر علیه مضاف بر آن

 .باز اشکال داشته باشد مال خودش هم باشد احتماالً

بوده رضاي ضمن  نجایاون رضایی که گوییم تصرف در این مال جایز نیست چمی ،در همه مواردي که عقد فاسد هست

 زائديدیگر رضایت معاملی نیست مگر اینکه رضایت  ختیفرورمعامله که  ،معامله بوده و آن محدود به معامله است

 به شما بدهم.خواهم این را می گوید منمی از این بحث نظرقطعباشد که با 

 سؤال: رضایت ثانویه هم باشد؟

 ،از باب ما قومر علیه نباشد شاید ،از قمار باشد نظرقطعبا  او حتی ما قومر علیه هم اگر بگیریم اگر رضایت جواب:

است که در اینجا  ياهینظراین دو  .ولی بعید است ،گیریدمیهم  لیه حتی این عدم رااست کسی بگوید ما قومر عممکن 

 .آمده و آثاري هم دارد که عرض کردیم
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یکی هم اینکه بنا بر اعتقاد دوم که نظر حضرت امام هست حتی اگر آن مال مشترك بوده آن کد حرمت است؛ یکی تأ

اشکال  ،رسدمی مال خودش هم که به این برندهبگوییم  ،ممکن استتومان مال دیگري بوده  5 تومان مال آن بوده 50

 .رضاي غیر قماري بدهد که شاید اشکال نداشته باشد کهنیااز باب قمار باشد اشکال دارد مگر اگر  .دارد

 ره)( امامدلیل 
 :دو طایفه بود که در باب قمار داریم، ياادلهببینیم فرمایش امام مستند به چه دلیلی است 

که  فهیطایک  .گفت که مال حرام است این کار را انجام ندهیدمی ،کردمی از ادله حرمت وضعی را افادهاي یک طایفه

کند می ت وضعی یا حرمت تکلیفی را افادهمصرف این ادله که حر .که این باطل استکرد میداللت بر حرمت وضعی 

 ؛کافی نیست

و  شودینم فرماید از آن استفادهامام می کهنیا و انجام نده، عمل حرامی است ،گوید که این عملمی رخی از ادلهب

، که تصرف در آن کندینمداللت بر این  که شودینماین معامله باطل است یا مال منتقل  ؛فرمایدمی ادله هم عدهیک 

 .دارداي هو ویژ مؤکدت فراتر از اینکه عقد فاسد است حرم

 مفاد این ادله باشد،اگر . شودنمی نظر دوم و اهللارضوانعمومی و عادي استفاده نظر حضرت امام  طوربهاز این ادله 

اگر معامله باطل شد  .آیدمی این ن داللت اقتضایی دارد و به دنبال آن،گوید این معامله باطل است آمی دلیلی که

آید که می یک قاعده گوید عقد باطل است دنبال آنمی مثل همه جاهایی که در همین حد، ،کردتصرف  در مالشود نمی

مگر اینکه  ،شودنمی چیزي استفاده ییتنهابهاز این ادله  .پیدا نشد وانتقالنقلچون عقد باطل بود  ،بکنی تصرفتوانی نمی

 چیز خاصی بگوید.

 ادله روایی
 بْنُ مُحَمَّدُ است 104روایت اول باب  خالد صحیحه معمر بن اندکردهتمسک  به صحیحه محمد بن خالدمرحوم امام 

 الْأَرْبَعَۀَ وَ  الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ «: قَالَ ع الْحَسَنِ أَبِی عَنْ خَلَّادٍ بْنِ مُعَمَّرِ عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنِ  مُحَمَّدِ عَنْ یَعْقُوبَ

آن  چند بار خواندیم، در این روایت را ییروا يهایبررسکه در  2»مَیْسِرٌ فَهُوَ عَلَیْهِ قُومِرَ مَا کُلُّ  وَ وَاحِدَةٍ  بِمَنْزِلَۀٍ عَشَرَ

وَ « :فرمایدمی بعد میسرٌ، هااینشطرنج و نر و امثال : فرمایدمی شود ومی برده هااینروایت اسمی از شطرنج و نرد و 
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ه اینجا عالوه بر عنوان اولیه ک بود نظر دوم اياین روایت مورد استدالل حضرت امام بر .»فَهُوَ مَیْسِرٌ  قُومِرَ عَلَیْهِ کُلُّ مَا 

یک استدالل هم  .تصرف در مال از این باب هم هستداریم و حرمت  علیه نوان ما قومریک ع ،فاسد به امروض مقب

 »مَا قُومِرَ عَلَیْهِ «هم این است که اینجا  را بررسی کردیم وجه داللت آنسند آن  قبالً این است که روایت معتبره است 

ما قومر « ،داریم» مَا قُومِرَ عَلَیْهِ« داریم یا »ما قومر به«ار در قم .اصول کافی است منبع آن ،خه دیگري هم ندارددارد نس

که  یکس هرگوید می .شودمی شود که بر آن قمارمی مالیآن » مَا قُومِرَ عَلَیْهِ «شود می همان ادوات و ابزار و آالت »به

فَهُوَ  وَ کُلُّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ« :فرمایدمیروایت  وقتآن .شودمی» مَا قُومِرَ عَلَیْهِ« ،برنده شد مالی دارد و هر کس نجایا

 است. در این روایت آمده .مالی که بر آن قمار شده است میسر است »مَیْسِرٌ

 بَیْنَ یُخْرَجُ مَا«گوید: می آمده که چند نسخه دارد و الثَّقَلیا  تفل آن باب هم هست که 8 و 7روایت  ،ایننظیر 

 .میسر است مثالً همآندر همین باب که  3»الْمُتَرَاهِنَیْن

پس  .آن مال میسر است گویدمی» مَا قُومِرَ عَلَیْهِ «ضعیف است این مفاد را دارد که  دو روایت دیگر هم که یک یا

 آن مالی که بر آن قمار انجام» مَا قُومِرَ عَلَیْهِ «: گویدمی 104این روایت معتبره معمر بن خالد از روایت اول باب 

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ «که  :فرمایدمی قرآن ،که در قرآن کریم داریمشود می کبرابراي  صغرا این وقتآن .شود میسر استمی

 وقتآن »فَاجْتَنِبُوهُ « ،سریمشود می این مال )90/مائده(»فَاجْتَنِبُوهُ الشَّیْطانِ  عَمَلِ مِنْ رِجْسٌ وَ الْأَزْالمُ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ

 گیریم کهمی معمر بن خالد تیروا ي قاعده ازاصغر ،شودمی از این مال با این صغري و کبري درست اجتنابوجوب 

هم آیه شریفه است  ي آناگوید خود مال میسر است کبرمی بلکه گوید آالت میسر است که ما این را ترجیح دادیمنمی

تناب خود این مال است پس از این مال اجمیسر  »فَاجْتَنِبُوهُ الشَّیْطانِ  عَمَلِ مِنْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الَْمیْسِرُ رِجْسٌ« :گویدمی که

 .کنید

کتاب  مثالً کرد. شود در مال مردم تصرفنمی و فاسد است ي شد از اینکه عقدیک چیزي فراتراین خطاب و دلیل 

این مال گوید می این .شود در این کتاب تصرف کرد مال دیگري استنمی پسمعامله باطل بوده و شده  خریدوفروش

شود که می نتیجه ،گیریممی کند و کبري هم از آیهمی افادهقصه را  يصغراین معمر بن خالد » اجْتَنِبُوها«میسر است و 

فراتر از  که این یک خطاب جدیدي است .کرد اجتنابآن مال باید از یعنی  »لیهیجب االجتناب عن کل ما قومر ع«

 ؟این فرمایش حضرت امام تام است یا اینکه قابل مناقشه استآیا  .که در عقود فاسده است است خطاب عمومی
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 مناقشه در ادله
 ؛مناقشه کرد نکته به چنداین فرمایش را شاید بشود 

 نکته اول
لغوي به این آالت  ازنظراما  ،یعنی آن مالقومر علیه آید که می به ذهن ممکن است کسی بگوید که ولو ابتدائاً :اوالً

قومر به  ، درست استمانعی نداردبگوییم لیه قومر ع ،یا آن وسیلهیعنی به شطرنج  ؛منعی ندارد ،یه بگوییمهم ما مقامر عل

ادب عربی  ازنظر .لغوي غلط نیست ازنظر ،گفته شود علیه ولی به این آالت و ادوات هم قومر ،شودمی آنجا بیشتر گفته

 ،رساندمی چون علی یک استعالیی را ،مانعی ندارد ،لیهااست بگوییم یقامر ع» یقامر بها«به خود آالت و ادواتی که 

 یقامر«استعالي بر این ادوات دارند یک نوع  کنندگانيباز ،کنندیا هر چیز دیگري بازي میوقتی با این ادوات شطرنج 

 .»علیه

 ؟ؤال: س

 .اشکالی ندارد قطعاًادبی  ازنظر : کهاوالً -

 .4»مَیْسِرٌ  النَّرْدُ وَ مَیْسِرٌ الشِّطْرَنْجُ« در روایت دارد کهکند. می دیتائهمین را  سیاق روایت: اًیثان -

بعد  .»مَیْسِرٌ  فَهُوَ عَلَیْهِ قُومِرَ مَا کُلُّ  وَ وَاحِدَةٍ بِمَنْزِلَۀٍ عَشَرَ  الْأَرْبَعَۀَ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ«است  واتداینجا بحث سر آالت و ا

 بودتنها » کُلُّ مَا قُومِرَ«کل  . اگر»فَهُوَ مَیْسِرٌ«و هر چه از این قبیل باشد  »کُلُّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ« ؛خواهد تعمیم دهدمی

، ادامه یک سیاق است صحت استعمال هم داردبلکه  اینجا این تنها نیست ولی ،ظهور بیشتري داشت طرفآندر شاید 

اینکه کردیم براي می تصرف طوراینرا  هایقبل وقتآنغلط بود  ۀعلی االل، اگر استعمال قومر غلط نیست استعمال آن

خورد می المولو اگر قرینه نباشد ظهور علی بیشتر به آن  »الشطرنج علیقامر «ادبی گفت  ازنظرشود می ،غلط نیست

حاال که  پس ،توانیم نفی کنیمنمی ظهور در آن است ولی صحت استعمال را اوالً گوییم می کنیم مانمی این را خیلی نفی

لیه یعنی گوید قومر عمیو  گرداندیبرمظهور اولیه  از کهاست ک قرینه سیاقی گوییم اینجا یمی صحت استعمال دارد

 وَ وَاحِدَةٍ بِمَنْزِلَۀٍ عَشَرَ الْأَرْبَعَۀَ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ«خواندید می این روایت را ،اگر شما این بحث را نشنیده بودید ،آالت
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 خواهد چیز دیگرينمی »کل ما قومر«آن است یعنی  ادامهاین است که این  ظاهر روایت 5»مَیْسِرٌ فَهُوَ عَلَیْهِ قُومِرَ مَا کُلُّ

 .یک چیز خاصی است مثالًذهن این بوده که میسر  یعنی در ؛دهدمی بگوید همان قبلی را تعمیم

فَهُوَ  وَ کُلُّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ« است »وَاحِدَةٍ  بِمَنْزِلَۀٍ عَشَرَ الْأَرْبَعَۀَ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ«: که فرمایندمی امام در اینجا دارد

تا اینجا  ممکن است بگوییم ،گوییم احتمال دیگري در آن نیستنمی .دهدمی آن را تعمیم و یعنی ادامه آن است »مَیْسِرٌ

این  ،گویدمی يچیز جدید هم »کُلُّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ«اشکال دارد  هااینهمه  »واحده منزلۀب«گوید؛ می یک مطلبی

هم این احتمال ضعیف نیست که کسی  طرفنیاولی  است، احتمالی که امام دادهاین  .گوییم نیستنمی احتمالش هست

صحیح  کهیوقت ،صحیح استادبی  ازنظر ، بلکه استعمال آنرا بر ابزار اطالق کردن که غلط نیست »قُومِرَ عَلَیْهِ« ؛بگوید

 ،اینجا مال نیست »قُومِرَ عَلَیْهِ«مقصود از کند که می گوییم این سیاق واحدي که در اینجا هست افاده اینمی شد ما اینجا

 تاً ینهاو ادوات میسر است که ما هم  یعنی همان ابزار »کُلُّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ«؛ شودمی ادوات و ابزار است و لذا بحث عوض

 .همین را ترجیح دادیم که میسر یعنی ابزار و ادوات

 نکته دوم
اطمینانی به آن احتمال باشد آن  کهاین ،شودمی لممجاز این حیث را تقویت نکند الاقل روایت  طرفنیا اگر کسی :اًیثان

مقصود ابزار  کهاینیکی  ؛هست »کُلُّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ« . پس دو احتمال در بابیا حداقل اجمال دارد ،خیلی بعید است

کنیم که این مقصود به قرینه می ما عرض ،مقصود اموال است :فرمایندمی امام .مقصود اموال باشد کهاینیکی  ،باشد

 »و الاقل من االجمال و تردد بین االحتمالین فال یمکن التمسک بالروایت مقصودکم«سیاق ابزار و آالت است 

 نتیجه مناقشه
 ات هم همین راکه بیشتر روایهمان عادات است  »قُومِرَ عَلَیْهِ«از  روایت به قرینه سیاق مقصود ؛اوالًپس  -1

سایر  ،عالوه بر اینکه سیاق این است .با کلی روایات هم سازگار است ،گفت که میسر همان آالت استمی

 .روایات هم با این سازگارتر است

این فقه  .را ترجیح داد طرفآننیست که بشود  طورنیا ،شودمی اگر هم تردیدي باشد موجب اجمال :اًیثان -2

 .شودمی الحدیث است که با این دو وجه استدالل حضرت امام

 .323: ص ،17ج الشیعۀ، وسائل - 5
                                                           



 2648�ماره ثبت:                                                                                            

ه شما شویم یعنی بگوییم اگر تا اینجا ما همرا ؛اینجا باید خدمت حضرت امام ره عرض کنیم این است که اً:ثالث -3

جایز نیست  واردشدهتصرف در اموالی که قمار بر آن  ،گویدمیلیه یعنی اموال و این روایت شریفه هم ما قومر ع

 خودال ماین شامل  ،اگر تا اینجا همراه شویم .شودمی تگوید و موجب تأکد حرممیو عنوان جدیدي هم 

تومان گذاشتند  50که اگر دو نفر دو تا  :فرمایندمی ادامه در چون امام ،شودنمی واردشدهشخص که در معامله 

در مال  ؛دنگویمی دندهمی امام حتی احتمال ،و خود او برنده شد بود او مال ،وارد شد آنکه قمار بر  بود مالی یا

ولی عنوان  ،صرف در مال غیر اینجا نیستتولو عنوان  ،براي اینکه اینجا ،تواند تصرف کندنمی خودش هم دیگر

یعنی  ،این است اگر از مراحل قبل هم عبور کنیم دلیل از این انصراف دارد عرض ما .اینجا هستلیه مقارم ع

 اکل ما قومر علیه و هو رجس و میسر و اجتنبو«بپذیریم که  را شمامطالب  فرض بر ؛گویدمی وقتی روایت

آید نمی به ذهن عرف و ارتکاز عرفی این اصالً ،باشد مال خود او »علیه مقامر« ازآنجاکهف دارد ااین انصر »نهع

دلیل و این بعید است  تواند تصرف کند،نمیدر این مقامره برنده شد  که بخواهد بگوید که مال خودش را هم که

ي باشد که مال دیگر ايعلیهیعنی ما قومر  »عنه و اجتنبوا فَهُوَ مَیْسِرٌ وَ کُلُّ مَا قُومِرَ عَلَیْهِ« .صراف داردناز این ا

 ،گیرید و انصراف انصراف روشنی استنمی این را مال خودت باشد، قطعاً  از آنکه بخشی » مَا قُومِرَ عَلَیْهِ«نه 

 آید،نمی روي این بخش آن ز یک چیز انصراف داشته باشد عمومانصراف که مانعی ندارد هر عمومی وقتی ا

 ،مال مورد قمار تصرف کنیدتوانید در نمیگفت می فنی را نشنیده بودید و کسی يهابخشاین  اگر شما واقعاً

 .نیست طورنیا واقعاً ؟توانی تصرف کنینمی همهمدر آن  ،رفت که یعنی اگر مال خودت هم وسط بودمی ذهنتان

  ؟ سؤال:

 ضعیف است؟ همآنتهی کند منمیبه روایت ابوالجارود هم  ايایشان اشارهلجارود است روایت ابی ا ،روایت امام

ما روي ضعیفش  .ضعیف است همآنگویند که می ایشان یک روایت دیگر هم بخوانید هم 35باب  7روایت  جواب:

 ؟همان است یا یک چیز دیگري است ،به آن متعرض نشدیم ببینم

 نیست؟ علیه مال من بود ما قومر اگر سؤال:

داند که می این را خیلی بعید در ارتکازاتمنتهی  ،دارد لغويکه صدق  است اینانصراف  جواب: انصراف دارد معناي

 تصرف کنی. یتوانینمتومان خودت هم  50در بگوییم  ،تومان داده حاال خودش برنده شد 50بگوید 
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اقتضاي یک گوییم مناسبات حکم موضوع می کند منتهی مامی صدق» مَا قُومِرَ عَلَیْهِ«عنوان آن احتمال بنا بر 

از مالیت خارج شد  ؟شودمی این مال چه کسی وقتآن توانی در مال خود تصرف کنینمیبگوییم  یعنی ،کندمی انصراف

خواستم عرض می من این نکته را ؟کردمی در روایات ادامه پیدا بود اصالً چنین چیزي اگر ،شدمال حاکم شرع  ،که نشد

 را مال خود تواندینمکسی  قمار انجام گرفت،مالی  يوقتی روچنین چیز مستبعدي در کار بود که  واقعاً کنم که اگر 

تواند نمی را ماشین خودش بگوییم او استگوید هر کس برد این دو تا ماشین مال میگذارد می دو تا ماشین را ،بردارد

مال  یا شد المالکمجهول مثالًبیرون رفته  اوبگوییم از ملک  .معقول نیست ؟این از مالیت خارج شد ؟بردارد چه شد

 .شدیمسؤال یا  چیزي بود بحث چنیناگر شد؟ حکم شرع 

، کندمی یعنی در مرتکزات عرفی خطاب را از مال خودش منصرف ؛انصراف دارد از این عنوان صادق است ولی

 بگوییم بوده نجایادو تا ماشین  ،آیدمی از اول که این به ذهن آدم آید اصالًنمی این است که مال دیگري دست تو بحث

یعنی از ملکیت او دیگر خارج  ،بود چیزي نیچننیابر اینکه اگر  مضافاً  ،تصرف پیدا کند همخودش  نیماش در تواندینم

بعد  شدیم سؤالدر روایات  حتماً  امثال آنشطرنج و  یاتبا توجه به روا حتماًیک بابی بود که  خود این وقتآن، شد

 مال خودش هم با این قمار از دست او رفت. شود که بگوییمنمی ورطنیا ،شدمی راجع به این بحث

چه هم که زدند ب ییهامثالفرمایید؟ مال مشاع می یک فرض سومی هم دارد یک فرض این است که شما سؤال:

؟ خیلی واقعاًگردو باشد شیر باشد دو تا شیر بریزیم خب اینجا  مثالًوقتی؟ حاال ماشین خیلی مشخص است اما حاال 

 فرمایند؟می کردند همین روایتی که سؤالروایتی که  روشن است

شخص برنده به  شیر یا حاصل نشد آن مال وانتقالنقلاست چون  شده مال مشترك آنعیبی ندارد  کهآن جواب:

 باهمگوید باید میشرع اختالط دارد،  باهمقا با یک کیلو شیر آن آآقا  شود مثل این است یک کیلو شیر ایننمی منتقل

 .شودنمی دلیل هاآنتقسیم کنید  ،توافق کنید

 بن؟ و قال هو عبداهللا نع ؟عن السکونیمحمد بن احمد  عن روایت بعدي هم هست که؟ کی سؤال:

گوید این دو تا می ن رادر روایات معتبر هم آرا پذیرفتیم. است که ما همین به آالت آن همان تفسیر میسر  جواب:

 .گوید ال تاکل منهمی کالمال هم الکالم هااینآن کردند  به يااشارهاست امام هم یک  هم عین همان
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خود با  وقتآنیکی از آالت متعارف قمار است جوز و بیض قمار بوده  زولی جواین روایت را باید دقیق بخوانیم 

جوز  .بود علیه آالت بوده هم ما قومر هم شد.می مال اوکردند می برده یعنی با آن بازيمی کردند همانمی بازي که آن

بعد فرمایش  کنمیمفهو میسر عرض  علیه کل ما قومر که ؛بود هر دو »بهو  علیه ما قومر« است طورنیاو بیض گاهی 

 .دهمیمیک توضیح اضافه  را شما

 بندي بحثجمع
تا اینجا ما عرض کردیم استدالل دو وجه  .کنم عرض يااضافهنکته  راجع به این دو روایت .کنمیمجمع عرضم را 

 ؛بود در این روایت معمر بن خالد امام یک وجه را ترجیح دادند ما هم جواب دادیم گفتیم

 .به معناي همان ما قومر به استعلیه به قرینه سیاق،  ما قومر :اوالً

 الاقل من االجمال است.اشد نب هم اگر این :اًیثان 

توانیم نمی ،قبول کنیماین فرمایش را  ،آوردمی بپذیریم و بگوییم این یک عنوان جدید را شمااگر هم فرمایش  اً:ثالث 

چیزي بود دستگاه  نیچن اگراین خیلی بعید است  ،شامل مال خود شخص هم بشودحتی بپذیریم که  را اطالق آن

باشد  طورنیا استدالل بعید است گویم نه استدالل،می شاهد عنوانبه .بحث شود و السؤشد و کلی باید می دایپ ياتازه

 .است يمؤکدخیلی انصراف  و انصراف آن

 کل ما قومر«خواهد از حیث دامنه قمار بحث کند یعنی حتی اینجا می یعنی ،و چیزهاي دیگر شطرنجگوید نرد و می

شود در می خواهد بگوید هر مالی که بر آن قمارمی هم بگیریم یعنی ره)( امامضرت ا به معناي محتمل حر» علیه

اگر شما احتمال امام را پذیرفتید و یک  .باشد خیلی بعید است مال خود او استنه هر مالی حتی آن مالی که  ،ییهرجا

تا اینجا  .کرد استظهار است ولی خیلی بعید است شود کارينمی »کل ما قومر«و دو ما را نپذیرفتید و بعد هم گفتید 

روایتی که اینجا آمده بود که  دو یکیه شد این است ک سؤال و ایشان مطرح کردند که يانکته .استدالل امام درست است

از باب  ل منهآن این است که آن احتمال دارد ال تأک ر کسی بخواهد استدالل کند جوابرا اگ هاآن 6»مِنْه تَأْکُلْ لَا«

 .بگوید عنوان جدیدي خواهدیم ، نه اینکهبه عقد فاسد باشد بوضهمان مق

 .166: ص ،17ج الشیعۀ، وسائل - 6
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 بري بر این صغري سوارحکم میسر آیه ک وقتآنمیسر است  هااینگفت می مهم این بود که روایت معمر بن خالد

بوض همان تأکید بر مق» مِنْه تَأْکُلْ لَا«الاقل احتمال دارد  ،امام اگر نگوییم ظهور دارد» مِنْه تَأْکُلْ لَا«شد اما در اینجا می

توانیم مطمئن نمی یعنی ،است طورنیا» مِنْه تَأْکُلْ لَا« :فرمایدمی ،باطل است وقتی باطل شد هااین ،به عقد فاسد باشد

 گوید میسرمی است به خالف آنجا که وقتی کند و احتمال قوي همان بیان آنمی را انشا جدیدي شویم که یک حکم

ال تاکل «ممکن است بگوییم » مِنْه تَأْکُلْ لَا«گوید می ولی اینجا که .دارد يدیدحکم ج هیآ و شودمی مشمول آیه است

رسد اگر کسی بخواهد به می استدالل نکردند و به نظر هااینشود امام هم به نمی و لذا دلیل» وض عقد الفاسدبقمن الم

 .است که عرض کردیم ینا جواب او ،استدالل امام از ریغ ،استدالل کند هااین

 به این روایات تمسک کندبخواهد ست و اگر هم به معمر بن خالد تمسک کند یکی از سه جواب هگر کسی اپس  

 را اینجا تطبیق »وض عقد الفاسدال تاکل المقب«حتمال که همان کبري و الاقل من اال اطمیناناً  احتماالً هااینگوییم می

 .هم بشود که ما تعمیم دهیم و شامل مال خود اوشود براي ایننمی لذا اطمینانی پیدا و دهدمی

 ؟ؤال: س

تواند در آن می طرف ،از آن عقد نظرقطعبوض به عقد فاسد است اگر رضایت دهد با گفتیم آنجاهایی که مقجواب: 

بعید  ،حرام استتصرف در آن  »علیه ما قومر«لذا اگر کسی نظر امام را بپذیرد که  و مربوط به آنجا بود .تصرف کند

باید بشود که این را امام هم ادامه  هااینو  المالکمجهولمربوط به حاکم و  قاعدتاً  است حق اجازه هم داشته باشد.

 .بود قماراین فرع اول در ذیل مبحث  .خیلی بعید استچنین چیزي شود می این اشقاعده .ندادند

 فرع دوم
و اگر کسی بگوید که بازي با آالت  است بالطرفین ممتقو نبازي با آالت و ادوات قمار و رهافرع دوم این است که 

ما در این تردید کردیم ولی اگر کسی بگوید که بازي با آالت قمار ولو رهانی نباشد حرام  ،قمار بدون رهان حرام است

 .اشکال ندارد ،با این بازي کند ییتنهابهاگر کسی  ،است

الب ادله هم باب مفاعله آمده است و ظهور در طرفین دارد و حرمت قمار حتی اگر غاز باب مفاعله است و در  قمار

اما کسی  ؛هم حرام است این مربوط به جایی است که دو طرف بازي کنند با آالت بدون رهان کهاینشویم به قائل 

 این مانعی ندارد. کندمی يباز قماربا آالت  ییتنهابه

 10 



 2648�ماره ثبت:                                                                                            

ي از مال کسی به دیگري منتقل شود. ولی اگر داشته باشد که چیز مالیتی معقول نیست باید نفرهکیمالی  بردوباخت

است که دو  ییآنجاباز این مخصوص  ،حرام استروي این مبنا  ،باشدنبا آالت قمار ولو رهان  يبازگفتیم نفس عمل 

کند از حیث می بازي وتریکامپیا غیر  وتریکامپبا  ییتنهابهیک نفر باشد مصداق قمار نیست اگر کسی اگر  ،باشد نفري

 قمار اشکالی ندارد.

قمار  لیدل اینجا یک .باشد خواهدیم هر چه ،مسئول نیستیم ببینیم چیست ما .یک بازي دیگري است این قمار نیست

ظهور  .منصرف از اینجاست همآنداریم  هااینیکی هم مثل میسر و  .گیردنمی قمار متقوم به طرفین است اینجا را ،داریم

. شودمی دستبهدستچیزي  اندنشسته باهمشخص  یا دو گروهدر این است که دو  یات و جاهایی که میسر آمده،همه آ

 .، انصراف داردکندمی خودش بازي یک نفر کهییازآنجایا اینکه ، ردیگینماینجا را مثل قمار یا ظهور لفظی این ادله 

 بررسی ادله
 آالتکسی مثل روایت تحف العقول را بپذیرد که استعمال  کهاینمگر  ،شودنمی ادله قمار و میسر شامل این بحث

روایت تحف العقول که اول  اولین مثالًاشکال دارد چون در بعضی روایات  وقتآنبپذیرد  چنین دلیلی را کسیمالهی 

دارد اگر آن را کسی بپذیرد  مالهیمطلق استعمال آالت  ،یردید آنجا دارد استعمال آالت مالهمکاسب هم مالحظه ک

 ؛که این استجواب  .ممکن است بگوید اطالق دارد

دارد یک جاي  دلیلی که، دو تا دیگر مالهیتام نیست و مطلق استعمال و صرف در آالت  قسم از روایات نیا :اوالً 

 .سندي است ضعفمواجه با  معموالً که دیگر هم بحث کردیم

وقتی آن لهو باطل  این است که مالهیتعمال آالت ظاهر اس است، نجایا ازاینکه اگر هم آن را بپذیریم باز منصرف  :اًیثان

 يدونفر ،نیست در آن یبردوباختچنین در وقتی است که قمار و میسري باشد واال  همآنشود و می انجام دارد با آن

 .شودنمی این مشمول آن ادله ،وجود ندارد

 ...که مخصوصاًشطرنج  خصوصاًدر مورد  یمنته سؤال:

عنوان شطرنج منصرف از آنجایی اینجا  ،د شطرنجگویمی گوید میسر یامی دلیل قمار طرفینی است دلیلی که جواب:

 داندمی بازي را انجام آن ونشستند می است که متعارف بوده که دو نفر ییجا در هاآن همه ظهور ،است که یک نفر باشد

 ؟حرمت ندارد اشاستفادهخود نفس  سؤال:
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و ادوات  ابزار که این ییهانیامیسر و شطرنج و نرد و  لگیرد دلینمی را نجایادلیل قمار  یلفظظهور پس  جواب:

دلیل استعمال  ماندمی .است که طرفینی باشد یا اطرافی در کار باشد ییآنجامنصرف به  هااین ،آمده بحث قمار هم نیست

در مقام لهو و لعب و  آالتاستعمال آن  ،تمام شود همآنتازه  ،اًیثان وضعیف است  ؛اوالًگفتیم  که هااینو  مالهیآالت 

 نجایا از ،یک نوع استعمال است هاآننه اینکه مطلق دست زدن به  ،ناظر به آن است درواقع ،آنجایی که حرام است

فرع دوم. پس  مه نیا ،باشد هاآناطالقی در  طورنیابعید است که  ،بردارد بگذارد آنجا این هم یک نوع استعمال است

اشکال  ظاهراً  ،بازي کند که طرفینی نیست یا غیر کامپیوترآالت و ادوات در کامپیوتر  با این ییتنهابهیک نفر جایی  در

 .ندارد

 االطهار و اله محمدیعلو صلی اله 
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