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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 : خارج شدن از آالت قماربودنازدهمی فرع
متعارف  هاآنآالت قمار که معد براي قمار بود یا قمار با  کهدرصورتی ،رسیدیمدر ذیل بحث قمار به فرع یازدهم 

دو نظر  ؟چیست آن حکم ،وسیله و ابزار خاص قمار نباشد عرفاً  یا یا مکانی از این وضع خارج بشود زمانی دربود 

 :وجود دارد

 ؛یک نظر این است که اشکال دارد

شود از موضوع حرمت می که با تبدلی که در موضوع و شرایط این ابزار پیدا ؛ چرایک نظر این است که اشکال ندارد

  .شودمی خارج

 لهئبررسی مس
مستقل  طوربهقمار  بر آالتاین بحث بر مبنایی که  له باید در ابتدا به این مطلب توجه کنیم که اصوالً ئبررسی مس در

  .معنا دارد ،موضوع حرمت قائل باشد

 بازي با آالت بدون بردوباختنظریات در باب 
 :دو نظریه بود و محل بحث بود بردوباختبازي با آالت بدون 

 و آن رهان درنظر مشهور این بود که بازي با مثل شطرنج و آالت معده و متعارفه حرمت موضوعی دارد ولو  -1

 .این نظر مشهور است. حرام است بازي با شطرنج و آالتی از قبیل شطرنج ذاتاً ،ی نباشدبردوباخت

 . این دو نظر بود .ارداست و آالت موضوعیتی ند بردوباختهمان  ،محور اصلی حرمت که این بود هم یک نظر -2

 :دو چیز موضوعیت داردبراي حرمت مشهور این بود که  رنظ ،به تعبیر دیگر

 د؛است ولو در غیر آالت باش بردوباختیکی  -

  .نباشد بردوباخت یکی هم آالت هست ولو -

 بردوباختند ولی کبازي  هممکن است با آالت معده و متعارف .خصوص من وجه است عنوان عموم و بین این دو

 ماده .هست هاآن این ماده افتراق باشد، دو طرف باشد ولی به غیر آلت معده بینی بردوباختدر یک بازي  یا ،نباشد

 .هم وجود دارد بردوباختبا همین آالت معده  گوید،می اجتماع

 ؛در این مبحث دو نظریه بود
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یا  ،ی در کار نباشدبردوباختبا آالت باشد ولو  کهاینچه  ،یک نظر این بود که هر دو عنوان موضوعیت دارد  -

در  همآنشود می عنوانبهاگر هم هر دو جمع شد که مصداق  .آالت خاصه نباشد کهاینباشد ولو  بردوباخت

براي نظر مشهور  نیبنابرا .نظر مشهور است تقریباً  که این یک نظر بود .کندمی دو حرمت پیداماده اجتماع 

 :وان داریمدو عنحرمت تکلیفی 

 ؛به غیر آالت یا یکی بازي با رهان است چه با آالت -

 .شودهر سه حالت حرام می و ؛عنوان دوم بازي با آالت معده است چه با رهان چه بدون رهان -

 نتیجه نظر اول
 نتیجه اول

دو  براي حرمت تکلیفی این نظر اول است که در این نظر .حالت مورد اجتماع هم دو عنوان حرمت وجود دارد در

حرمت  ،که آالت است ولی رهان نیستی اما جای ،عی استضو حرمتکه رهان است  ییجا درموضوع است البته 

 است. نشده ردوبدلوضعی مصداق ندارد چون مالی 

که مال  جایی؛ وضعی در دو صورت است حرمت ،حالت است سه هر نتیجه قول اول این است و حرمت تکلیفی در

 شودمی ردوبدل

 نتیجه دوم
 یگروکشیعنی ، ترهان هسهم در ماده اجتماع دو عنوان است هم عنوان قمار است و که هم این است  دیگرنتیجه 

خوذ أرهان م آن که در هانیاال ثو اممیسر یا شطرنج  هم عنوان مثالً است و دکه به گرو گذاشته ش و مبادله امري

 .این نظر اول است .نیست

 نتیجه نظر دوم
 بردوباخت نظر دوم این بود که موضوع حرمت همان رهان است مرکز اصلی حرمت تکلیفی و وضعی جایی است که

ی بازي قرار دهد ول درشد و جایی که آالت را مومی حرامآن دو صورت  وقتآنآالت موضوعیت ندارد  و باشد

این شرح چیزي است  .ایل به نظر دوم داشتیمکه ما بیشتر تم شد که حرمت نباشدمی نباشد احتمال این داده بردوباخت

 .بحث کردیم اربعهدر مقامات که 
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 نتیجه بحث
که حرام  چیزيبگوید  و -که غیر مشهور است-بحث و دو نظر این است که اگر کسی نظر دوم را بپذیرد نتیجه این 

 .ضوعیتی نداردواما آالت م ،غیر آالت به هت چالکنند چه با آ يبندشرطبر سر مالی دو نفر  است فقط جایی است که

و آن رهان و  ؛نه دو عنوان و وضعی یک عنوان است که مرکز و محور حرمت تکلیفی در دوم را بپذیرظنکسی اگر  

 .معده موضوعیتی ندارد آالت وبر سر مال است  يبندشرط

طرنج شود شمی گفته کهاینبراي  ،داردکنیم موضوعیتی نمی حبحثی که مطر اگر کسی این را این نظریه را بپذیرد این

این  ،شودببعد عوض  و معد و متعارف باشد هاآنبازي قمار با ت معده و متعارفه یک زمانی اگر الآیا هر یک از این 

 ؟مال هست یا نیست بر بنديشرط که موضوعیت دارد این است کهچیزي  ،موضوعیتی ندارد

 ،هست االنوده بیک وقتی ن ؟دشخواهد آلت معده و متعارفه باشد یا نبامی این آالت ،بر مال هست بنديشرطاگر 

موضوع ولو اینکه  ،در کار نیست بنديشرط و بردوباخت اگر هم .دخالتی در بحث ندارد ،نیستاالن بوده  وقتییک 

عنوان  برچون حرمت و اشکال مترتب  ؛باشد باز هم اشکال ندارد همچنان آالت معده و متعارفهو باشد  دهشعوض ن

 .آالت معده و متعارفه نشده بود

 و شودمی ضوچیزها ع خیلی ،عوض شده و االنبوده  طوراینک وقت یکه بگویید  حکم نیست این موضوع

 .داقیت نداردصم وموضوعیت  ثبح بپذیریم این را نظر دوم اگر .ثیري در حکم نداردأت و ی نیستصموضوع حکم خا

 .موضوعنه متعلق است نه روي این نظر 

  فرع یازدهممبناي 
 نظر اول ،کنیم بر مبناي مشهور یعنی نظر اول است نه نظر دوممی صحبتآن باره رکه د یروشن شد فرع اینجا تا

حرام  ،ی نباشدبردوباختولو  ؛ت تکلیفی استمموضوع حر بنديشرطاز  نظرقطعگوید که آالت معده و متعارفه با می

 با .شود واال اگر کسی قائل به نظر دوم باشد این بحث موضوعیتی نداردمی مطرح سؤال ایننظر اول را که بپذیریم  .است

 نباشد بردوباختاگر . ستیی نبردوباختدر آن  اشکال ندارد چون ،باشد نشده یا عوضباشد  عوض شدهشرایط زمانی 

بازي با آالت  موضوع حکم است کههم  چیز دیگري بردوباختگوید غیر از می اول که نظر براما بنا  ؛اشکال ندارد

اما اگر  ؛شودمی موضوع حکم ،آالت و ابزار معده یا متعارفه باشد عرفاً هتا وقتی ک »رهانٌهناك ولو «معده است 

 شود که حکممی مطرح سؤال این وید آنمی حساببه بردوباختو  قمار هابزار ویژ ،این ابزار »الوضع ان هذعخرجت «
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 مشهور است ببینیم این مطلب که گفته مبنايروي مبناي اول که . نا استبآن م هپس این طرح بحث ب ؟چیست آن

 .چه وضعیتی دارد ،هست یا نیست آیا این حکم ،خارج شدع ضاز آن وشود اگر می

 بازي با آالت دالیل حرمت
شود می نجایادر  .شدبحث ما  ،استهمان مبناي اول که مبناي مشهور  روي آید که این نظري که گفته شدهمی به نظر

  ؟بازي با آالت داشتیم براي حرمت ناي اول چند دلیلبکند که روي مبکسی اشکال 

 دالیل روایی
 :دارد جودودو دلیل عمده حرمت بازي با آالت  دلیل ذکر کردیم ولی در هفت یا هشت

 دلیل اول
 مَا کُلُّ«گوید میسر همان می و در روایات هم و رجس استمیسر حرام  فرمایدمی و روایات آیاتدر  دلیلی که

  .است 1»بِهِ قُومِرَ

این بود که بگوییم میسر یعنی  دره در روایات بود ترجیح با شواهدي ک ولیذکر کرد  میسر شد برايمی معنا چهار

اشکال  هااین به اینکهمثل حضرت امام فتوا دادند اخیراً فرمایش کسانی که  ،اگر این دلیل باشد »یقامر بها«آالتی که 

 لیل حرمت آالت قمار بنا بر همان نظر اول که طبق آن بحثد کهایناست براي  یل درستلد اساس این بر حتماً ندارد 

 چیزيهم یعنی  »ما قومر به«نظر  نیبنابرا .هست »بِهِ قُومِرَ مَا کُلُّ« سریم ؛گویدمی یه و روایاتی است کهآاین  ،کنیممی

 . است »ن یقامر بهعنه أمن ش ما« آن در مفهوم. متعارف است اًیا احیانمعده قمار با آن  ؛دارد نیت قمارأکه ش

یعنی به » مران یقعمن شانه « ».ن یقامرعنه أمن ش ما«بنا بر نظر مشهور یعنی  »بِهِ قُومِرَ مَا کُلُّ«گوید که می روایت

 ،ممکن است کسی با این رهان انجام دهد ولی معد نیست یانیست  »ما یقامر به« ی شأنوقت کی اگر ،ب عرف عامسح

 .اشکال ندارد و موضوع عوض شده گیردنمی دلیل این را

 ؟ؤال: س
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آیات و روایاتی  .روایت است نای ،کنیممی بحثو اول است  نظر که نظر مشهوردلیل حرمت آالت قمار طبق جواب: 

 .ه با آن قمار شودک شأنیت این را دارد »عن یقامرنه أش من ما«هم یعنی  »بِهِ قُومِرَ مَا« .»بِهِ  قُومِرَ مَا کُلُّ«گوید می که

 .نیت خارج شده استأش داشته االن از اینقمار یت نأزمانی در عرف شاین ابزار 

 خواهدمی االن که فرض این است که .کنیممی از این وضع خارج شده یا نشده استصحاب داریم کشزمانی که تا 

 متعارف وآید نمی به حساب بازي قمار کیعنی به عنوان ی ؛نیت قمار نداردأاین ش ،کند مطمئن است از نظر عرفیبازي 

 ؛بگیریم این فرمایش درست است را اولین دلیل این دلیل را اگر .باشد بردوباخت انجام دهند و قماربا این  که نیست

 »بِهِ قُومِرَ مَا کُلُّ«

 سؤال: ؟

 .مالك است اینجات در یغالب .براي این است یعنی معد، شودمی مقامرهآن  اب که عرفاًچیزي یعنی  »بهما قومر «جواب: 

براي تقویت سرعت  بلکه نیست بردوباختبراي  غالباً این و ودشمی بردوباختبا آن  که غالباً چیزيیعنی  »ما قومر به«

 فَهُوَ بِهِ قُومِرَ مَا کُلُّ« :گویدمی باشد که این روایت ر دلیلگا .این درست است. استاز این قبیل  مسائلی وانتقال 

بنا بر نظر  چوننیست  »قامر بهما ی« عرفاشود این دیگر می معنا طوراین ،گویدمی میسر کهاي هادل آن تبعبهو  »الْمَیْسِر

ناي این بحث باگر دلیل براي نظر مشهور و نظر اول که م ،گرفتیم نه قومر به فعلیمی یعرفی غالب را قومر به اول قومر به

 .عوض شد آنجاکه موضوع  هست قبولقابلکل ما قومر به باشد این نظر  ،است

 .مهم بود هاآناز  زیادي بود که دو تا ادله 

  دلیل دوم
 .این روایات آمده بود خاص در هايعنوان بازي ونرد حرام است  یا گفت شطرنجمی بود کهاي هدلیل دوم روایات خاص

عنوان  هاآن ردر روایاتی که د ؟چه وقتآنتمسک کنیم  هاآنبگیریم و به  قمار دلیل براي حرمت آالت را اگر دلیل دوم

آورده  این قسم چیزها ، ازعشر اربعه، نرد ،شطرنج ،عنوان آمده بود بلکه »بِهِ  قُومِرَ  مَا کُلُّ«نگفته بود  و ی آمده بودصخا

 .بود

 در روایاتاحتماالت موجود 
 ؛در این روایات چند احتمال وجود دارد

بود این بود که این روایات را  آمده و ابزار خاصی هاي خاصی که عنوان شطرنج و بازيیک احتمال در روایات -1

 تیمسدانمی قوي بتاًساین یک احتمال بود که ما این احتمال را ن ،باشد بردوباختکه در آن ر حالتی حمل کنیم د
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لت این روایات دالساس ااز  باشد این احتمالاگر  .ی باشدبردوباخت آن دررف به حالتی است که صفتیم منگمی

 .گرددبرمیبه مبناي دوم  و شودمی بردوباخت همان آن کند چون مالكنمی بر بحث

آالتی است که  کهاینها از حیث بگوییم این ،آمده است هااین در روایاتی که عناوین خاصه به عنوان شطرنج و -2

 به لحاظ اینکه متعارففته شده است گ هااین شطرنج و اینکه .گیردمی مورد حرمت قرار ،است ف و معدرمتعا

مثل  این وقتآناگر این احتمال باشد  .متعارف باشد هاآنبه  بردوباخت که التی استآیعنی منصرف به  است

ه کاست  یشطرنج آمده و مطلق است ولی منصرف به جای ماس هرچندچون شود می »بِهِ  قُومِرَ مَا کُلُّ« لدلی

 الت متعارفآهمین شطرنج اگر یک زمانی  وقتآن ،قید انصرافی در این وجود دارد کی .آالت متعارفه باشد

 .گیردنمی این دلیل آن را ،ودنب

 سؤال: غالبیت چطور است؟

 یعنی ؛شودنمی گفتیم معده مالك است در اینجا شامل متعارفه ،کردیم بحثاست  هیا متعارف معده است اینکه جواب:

غالبیتی در این نباشد  اگردهند اما می همین کار را انجام ان هم غالباًمآن ز درساخته شده و  کاربراي این  چیزي که

 قُومِرَ  مَا کُلُّ«مثل یعنی  ؛شودمی لمثل دلیل قب هاین هم بنا بر احتمال دوم در این روایات است که نتیج .اشکال ندارد

عناوین  و اینجا هم گفته شطرنج و مصادیق .ال نداردکاش ،متعارف نیست االن و متعارف باشد عرفاً چیزي که »بِهِ

 ن دیگر معد براي این مسئلهاال .معد براي این باشد و است که متعارف باشد اییجمنصرف به  یلاز این قب دیگري

 .بود اینجااین هم احتمال دوم در  .نیست

 سؤال: ؟

یعنی  شود و مشیر به آالتی است که معده است و البته ما چیزي باالترمی خصوصیت ءاغال هااین همه گفتیمجواب: 

اگر  ،شودمی است که رهان انجام این به خاطر آن مترح ه اصالًکمسلم است بل کهاینگفتیم می .گفتیممی ل راواحتمال ا

 احتمالآن این را بگوییم. الزم نیست  ،رهان نباشد

 نه ؛موضوعیت دارد هااین وصصخ در که در روایات آمده عناوینیبگوییم شطرنج و  کهاینسوم احتمال  -3

 .این عنوان است بلکه، است که آالت معده باشد د نه منصرف به اینشبا است که برد باخت جاییمنصرف به 

 بخواهیم بدون اینکهموضوعیت دارد هم خود شطرنج  .موضوعیت دارد که حرام است رخم گوییممی کهاینمثل 

 آالت متعارفهچه  ،باید جمود بر لفظ داشته باشیم و بگوییم همین شطرنج حمل بر این کنیم چیزي را بیرون از

چنین اگر  یا نشود، شود بنديشرط ،نشود گیريبهره یا شود گیريبهره آن از ردر هنگام قما ،نباشد د یاباش

 ،نباشد از معده للقمار هم خارج شده لو آالت متعارفه همو کهشود می عکسبهنتیجه  وقتآنبگوییم چیزي را 
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 از این خارج شده تعارفی هم االن ندارد کامالً چموضوعیت دارد ولو هی اربعه عشرنرد و  ،ه شطرنجکلم خود باز

 است.

 بنديجمع
بیشتر  البته ما ،این هم مقتضاي دلیل دوم .موضعیت دارد هااین شطرنج و مشهور این است یعنیم یبتوانیم بگوی دشای

معدیت چیزي اگر که شود میاین  باز نتیجه الاقل دومی هست و ،اول را نگوییم انصراف اگردادیم می احتمال اول را

این دو عمده  .اشکال دارد درهرحالباشد که  بنديشرط ورهان اگر  .به لحاظ تکلیفی اشکالی ندارد شدللقمار خارج 

 .شود که عرض کردممی دلیل این حث بود و نتیجه آنبآن م دردلیل بود که 

 سؤال: ؟

 مثل کراوات است .زنندمیآنجا  هانامسلم ،نیست ولی در لندن اشکالی ندارد شبههبیکراوات زدن در ایران جواب: 

 .نباشد تشبه ییک جایتشبه باشد ولی این  جاییممکن است یک 

 آالت معده باشد یا نباشد. ؛دد اشکال داردرباشد بدون بر و برگ هر جا بنديشرط

 نتیجه بحث
که مثل  ی استجواب همین اولیمعنا دارد سؤال این  وقتآنحاصل کالم این شد که اگر مبناي مشهور را بپذیریم 

آن باشد که آن  در بردوباخت کهاینمگر  ،خارج شد مانعی ندارد »معده للقمارال کونه آلت«دادند که اگر از  محضرت اما

 .اشکال دارد درهرحال

 : قماربازي گناه کبیره است یا نه؟فرع دوازدهم
شدیم  قمار هر جا ما قائل به حرمتکه است  این -کردیم آن بهاي هاشار قبالً و -هست  حمطر اینجاکه  فرع بعدي

  ؟ناهان کبیره نیستگآیا از گناهان کبیره است یا از 

 إِثْمٌ  فِیهِما« :فرمایدمی قرآن آیهسه  دو دراست که هم  هم آن علت ،گفته شده که قمار از معاصی کبیره است غالباً

 مِنْ  رِجْسٌ« :دیگري که وعده عذاب داده شده بودآیه هم در  )219(بقره/ »نَفْعِهِما مِنْ أَکْبَرُ إِثْمُهُما«: دیفرمامی یا »کَبِیر

در همان آیات و بعضی از روایات هم قمار را عذاب آمده  يهاوعدهدر آیات قرآن  )90مائده/( »فَاجْتَنِبُوهُ الشَّیْطانِ عَمَلِ

یی که آنجااید تردیدي کرد که قمار در ببنابراین در این ن ،در عداد محرمات کبیره و معاصی کبیره به شمار آورده است

از  حتماًآنجا  .روکشی باشدگیی است که رهان یعنی آنجا معاصی کبیره است و قدر متیقناز قائل به حرمت آن بشویم 
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اي هاشار نیست یا بااي هن آیآقر درنسبت به بعضی از معاصی دیگر که  ،اید تردیدي کردبمعاصی کبیره است و در این ن

شود گفت که قمار می با اطمینان بیشتري اینجا ،ه مقایسه شوددعبور ش آن خیلی سریع از آمده است و یا در روایات هم

 .از معاصی کبیره است

 قدر متیقن بحث
قائل به  رمشهو که باشد با آالت بدون رهان باشد اما اگر جایی است که با رهان و آالت معدهنبحث آ اینقدر متیقن 

 مطلق اآیه ر ،هست همآنآیه  مقصود ،گویدمی چون روي این نظر مشهور .ردیگمی آن را هم ،هستند حرمت این

کبیره بودن این گناه را از آیه  تما حرمت کبیره و معصی »الْمَیْسِر فَهُوَ بِهِ قُومِرَ مَا کُلُّ« ؛گویدمی چون روایت ،داندمی

 بعاًطتفسیر شد  »بما هو معد للقمار«وقتی که  یه هستآ درمیسري که  ،آیه است آن داقل دلیل عمدهح ؛استفاده کردیم

ول آیه مشد غیر از شبا بردوباختکه  اما در مورد جایی ؛د میسر استرکند و این در مومی ه بودن به آن هم سرایتبیرک

 کلمه قمار کندیمرا شمارش  کبیره درس دادیم که وقتی گناهانآ که در همان ابوابی است ه قمار آمدهمکلدر روایات هم 

مسلم هم مشمول آیه است و هم در روایات عنوان قمار آمده که فقط این  قدر ،باشد بردوباختکه  را آورده و لذا جایی

 ،آیه گفته شده میسر آالت معده است تفسیر در کهاینشود به خاطر میکبیره  اما آالت بنا بر نظر مشهور باز ،ردیگمی را

 .کندمی سريبودن به آن ت هباز هم کبیر

 سؤال: ؟

 ولی این صغیره نیست قبل از این بحث از کبائر است. ،شدیماگر از صغایر بود با تکرار کبیره جواب: 

 سؤال: ؟

 آن ضروري بودن ،ممکن است موجب کفر شود وقتآنباشد  آن ررا ضروري بداند و منک امرکسی این  اگرجواب: 

 ؛است آن متیقنبگوییم قدر ضروري  بخواهیم اگر. دانمنمی را آن ،ضروري دین باشد یهم ضروري فقه که هست ول

در این حد بعید نیست که از  واز همه ادله است  قنیمت قدر باشد و با آالت باشد این بردوباختکه  نی جاییعی

 رکند چون انکامی اشکال پیدا برگردد مبادي و مبانیبه انکار  کهينحوبهند کسی انکار ضروري کاگر  .ضروریات باشد

 .کفر و ارتداد نباشد منشأ ظاهراً هوهوضروري بما 

 سؤال: ؟
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است  او نظر خود به حسب ،دانیمی ناهگرا  که تو آن چیزيشرکت نکن یعنی  گناه لسجم در گویدمی کهجواب: این

که  ياین هم یک فرع دیگر. حرام نیست و اشکال ندارد او رظاز ن، باشد برعکس و این ندارند توجهی به هاآن و اینکهول

 .هست اینجادر 

ت مفصل یاآمده چند رو رو نهی از منک معروفامربهابواب جهاد و  دراندم وخ روایاتی که در باب جهاد آمده قبالً

حث دیگر هم داریم که بهست هنوز چند م هابحث ازاي هموعجآمده این م قمار همآنجا عنوان  .شماردمی است که

 .االطهار و آله محمد  علی یکشنبه و صلی اهللاهللاءشانإ
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