
 احکام قمار

ویــژه ھــا، بــهھــای شــرعی در زمينــٔه ســرگرمیســازی مبتنــی بــر احکــام و آمــوزهلـزوم فرھنــگ
ھای فقھـی مـورد نيـاز جامعـٔه مـا، در زمـان حاکميـت و/یـی ترین بحثمسابقات، یکی از مھم

  . است

کـه در شـمار جز گروھـی انـدک و انگشـتھا را ـ بهھا به صورت تقریبی، تمام انسانسرگرمی
بشر از ابتـدای ورود بـر کـرٔه خـاکی و بـا فراغـت . گيردپی بازی و سرگرمی نيستند ـ در بر می

ای گونـهیافتن از تأمين نيازھای اساسی خویش، بر آن بـوده اسـت تـا وقـت فراغـت خـود را بـه
ای اسـت کـه نمـیگونهداند که ساختار نفس آدمی بهاو به نيکی می. سرگرم و مشغول دارد

در جایی آرام بگيـرد و بـدون آن کـه کسـی یـا چيـزی را پـيش خـود احضـار نمایـد و بـه آن  تواند
شـناختی کـه در مباحـث معرفـت نفـس ایـن بحـِث روان. تواند بيکار بنشيندمشغول گردد، نمی
تـوان بـه ھای مھم و بسيار کاربردی اجتماعی اسـت کـه مـیباشد، از بحثفلسفه مطرح می

  .و وقـــت بشـــر امــروز را بـــه خــود اختصـــاص داده اســـت تـــرین ســرمایهجــرأت گفـــت بــيش
پذیر آدمی که از دیگر اصول مھـم در پـرداختن ھای خTّقی با توجه به طبع تنوعفکرھا و اندیشه

کنند و با آن، بـه ھا را طراحی میھا و سرگرمیھاست، انواع و اقسام بازیبه بحث سرگرمی
ــاه ســوداگری مــی ــدســودجویی و گ ــد توجــ. پردازن ھــا صــفات و ه داشــت برخــی از انســانبای

توانند خطر  نکنند، آنان که سـاختار مغـزی متفـاوتی بـا دیگـران خصوصيات روانی دارند که نمی
یکی از . آوردروند که خطر را بر آنان ھجوم میھایی میدارند، به گاه سرگرمی، به سراغ بازی

از قماربـازان بـا بـه ميـدان  برخی. است» قمار«شود، ھایی که گاه خطرساز میاین سرگرمی
دارد ای که آنان را به خطر کردن وا مـیآوردن ھمٔه موجودی و گاه ھمسر و دختر خویش، از قوه

ای طو/نی است که تاریخ آن را در جای خـود خـواھيم آورد قمار دارای پيشينه. کنندپيروی می
  . و شاید بتوان گفت این بازی، ھمزاد فرزنداِن نخستيِن آدم است

برخی از قماربازان، شکل مـدرن آن را . شوداینک به دو شکل سنتی و مدرن دیده میقمار ھم
تـوان از مصـادیق قمـار ای را مـیھـای رایانـهبخشـند و برخـی از بـازیبا کمک رایانه شکل می

آن قماربـازان بـدون . شـودھـا عرضـه مـیھا در کشورھای دیگـر در قمارخانـهاین بازی. دانست
رعایـت نظـم، قراردادھـا و قواعـد بـازی در . کننـدرانی از حکم شرعی آن، قمار مـیواھمه و نگ

ھـای دورٔه نظـام سـتمگيـر را در قمارخانـهھا زیر نظر داوری ماھر است که حکم تلکـهقمارخانه
آنان قدرت برخورد با ھر فردی را دارند که از مقررات و قراردادھایی که انجام . شاھی ایران دارد

ھـای دولتـی و خصوصـی ھا و شـرکتشکل مدرن قمار توسط بانک. نه خالی کندشود شامی
  .گيردنيز انجام می

ھـای دولتـی، ھـای فقھـی، انـواع قمارھـا توسـط بانـکشود گفت بر اساس برخی از نظاممی
این در حالی است که در زمينـٔه . گرددھا و نيز سازمان صدا و سيما تبليغ و اجرایی میشرکت

ھـای متنـوعی کـه در کشـورھای خـارجی ھا، مـردم بـا سـرگرمیگرمی و بازیمسابقات، سر
جـوان بـودن و نوپـایی جامعـٔه . ھایی در این زمينـه دارنـدوجود دارد، مواجه نيستند و محدودیت

پردازانی جامع در حوزٔه امـور دینـی کـه ایران که در شکل مدرن آن عمری ندارد و نيز نبود نظریه
داشته باشند و موضوع آن را با تمامی ابعادی که دارد بشناسند، از  ھا نيز تخصصبر سرگرمی

در  بـا ایـن وجـود، مـردم جامعـٔه مـا. ھا و تنوع در جامعٔه ایران اسـتعلل کمبود انواع سرگرمی
از طرفـی، سـرگرمی. ھای محدودی که دارنـد نيـز دچـار تنـاقض ھسـتندپرداختن به سرگرمی

مایت دارد و از سـوی دیگـر، بسـياری از افـراد، در حکـم شود که دولت از آن حھایی عرضه می
پـذیری، دغدغـٔه شـرعی ھایی سرگردان ھستند و روحئه تعبـد و دیـنشرعی چنين سرگرمی

گـذارد کـه از ایـن کنـد و نمـیھایی را در ذھن آنان ایجاد مینبودن چنين مسابقات و سرگرمی
بسـياری . طبعی خود را با آن آرام سـازندھا رشد و اقتداری یابند یا لذت ببرند و شور سرگرمی

آیـا . داننـد قمـار بـه صـورت روشـن و شـفاف چيسـت و چـه مصـادیقی دارداز افراد جامعه نمی
ای مصداق قمار است یا نه؟ مـا در ایـن ھای رایانهویژه بازیھای نوپدید و بهبرخی از سرگرمی

م و چيستی قمار و انواع آن را در کتاب بر آن ھستيم تا به صورت مستقل به این مسأله بپردازی
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بـدیھی . جامعٔه کنونی که نظام اسTمی بر آن حاکميت دارد، به صورت مصداقی روشن نمایيم
است فقيه برای دستيابی به چنين مھم و رسيدن به این امر، باید موضوع و مصداق قمار را بـا 

حرمت آن را از منابع اسـتنباط خوبی بشناسد تا بتواند حکم حليت یا ھمٔه گوناگونی که دارد به
البته شناخت صفات و خصوصيات قمار برای شناخت موضـوع آن کـافی اسـت و . به دست آورد

توان مصادیق قمار و نيز حکم حTل یا حرام بودن آن بدون آشنایی به مبادی و مقدمات آن، نمی
  . را شناخت

پردازیم و خواھيم گفت تنيـدگی و ما در این کتاب، به بررسی مTک و معيار حرمت قمار نيز می
جـویی بـر ویژه حس مغالبه، برتریاسترس حاصل از قمار و نيز بغض و کينه به طرف مقابل و به

چنين گرویی کـه بـه ميـان آورده مـیھم. دیگری و استکبار نفس، در این بازی، تند و تيز است
گيرد که باید تمـامی آن می شود، گاه تمامی اموال شخص و نيز ھمسر و دختر قمارباز را در بر

اميـد اسـت ایـن . ایـن امـور از معيارھـای حرمـت قمـار اسـت. کننـد» تِـخ«را به گفتٔه قماربازان 
مباحث، راھنمایی برای جامعٔه علمی و جوان ما در دسـتيابی بـه حکـم شـرعی قمـار و انـواع 

  .ھا باشدآزماییھا و بختھا، گروگذاریبندیمسابقات، شرط

  ارمعناشناسی قم

بـه معنـای » قمر«مادٔه قمار . باشدفاءالفعل آن به کسر می. قِمار مصدر دوم باب مفاعله است
بيست و ھشت بار در قرآن کریم آمده است کـه بـه تعـداد » قمر«واژٔه . روشنایی و ضياء است

در تمـامی مـوارد » قمـر«مراد از . کنددور زمين طی میھایی است که یک دور کامل را بهشب
  .د آن در قرآن کریم ماه آسمان است که انعکاس دھندٔه نور و روشنایی استکاربر

تلفظ فاء الفعل قمار با ضم، غلط مشھور و رایج است؛ ھمانند مسِجد که درسـت آن مسـَجد و 
است، بر این اساس بـر روشـنایی، » یقمر» «قمر«قمار از . َسکينه که صحيح آن ُسکينه است

و از آن جا که دین مطابق فطرت و طبيعت است حکم حرمـت در شکوفایی و تازگی د/لت دارد 
مورد آن باید موجب شگفتی باشد مگر آن کـه گفتـه شـود قماربازھـا ایـن واژه را وارسـتٔه خـود 

اند و آن را برای خود وضع کرده باشند و در این صـورت، حکایـت آنـان ماننـد گفتـٔه بـوش دانسته
  !دھندجایزٔه صلح جھانی را به شارون نمیکنم چرا تعجب می: گویدپسر است که می

ھای لغت را بررسيد تا ارتباط قمار بـا روشـنایی و نـور برای پاسخ گفتن به این شبھه باید کتاب
  .به دست آید

  صحاح اللغة

وقد قمر الرجل یقمر قمـرا، إذا لـم یبصـر . تحير البصر من الثلج: والقمر أیضا. قمير، وھو تصغيره«
وتقمـر . وتقمر ا/سد، إذا خرج فـی القمـراء یطلـب الصـيد. أتيته فی القمراء: وتقمرته. فی الثلج

وقمـرت . لعبـوا القمـار: وتقـامروا. المقـامرة: والقمـار: قـال ابـن دریـد. فTن، أی غلب من یقامره
وقامرته فقمرته أقمره بالضم قمـرا، إذا فاخرتـه  .الرجل أقمره بالکسر قمرا، إذا /عبته فيه فغلبته

  .»بتهفيه فغل

گفتـه مـی. قمر به معنـای سرگشـتگی چشـم از سـپيدی بـرف اسـت. قمير مصغر قمر است
تقمـر  .در صورتی که در برف دیدی نداشته باشد و چشـم وی خيـره گـردد» قمر الرجل«: شود

تقمر ا/سد؛ یعنی در شبی مھتابی در پی شـکار . به معنای وارد شدن در شب مھتابی است
کـرد به این معناست که بر کسی که با او قمار مـی» تقمر الفTن«: شودوقتی گفته می. رفت

تقـامروا؛ یعنـی . قمار مصدر دوم باب مفاعله به معنای مقـامره اسـت: ابن درید گوید. پيروز شد
در » أقمـر«چنين قمر الرجـل، بـه کسـر عـين الفعـل و نيـز بـاب افعـال آن ھم.  قمار بازی کردند

قمـر بـه . ری قمار بازی کند و در قمار بر دیگری پيـروز شـودشود که با دیگصورتی استفاده می
  .ضم به معنای فخرفروشی بر دیگری و چيره شدن در آن است
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  لسان العرب

آبتنـی : اختدعھا کمـا یختـدع الطيـر، وقيـل: معناه بصر بھا فی القمراء، وقيل: وقيل... تقمرھا،«
تقمرھـا طلـب : لقمراء، وقال ا|صـمعیتقمرھا أتاھا فی ا: عليھا فی ضوء القمر، وقال أبو عمرو

غرّتھا وخدعھا، وأصله تقمر الصياد الظباء والطير بالليل إذا صادھا فی ضوء القمر فتقّمر أبصـارھا 
وراح علـی آثـارھم یتقمـر؛ أی یتعاھـد غـرّتھم، وکـأّن القمـار : فتصاد، وقال أبوزبيد یصـف ا|سـد

  . قامره بالخداع فقمره: مأخوذ من الخداع، یقال

گونـه کـه فریفت او را ھمان. به معنای این است که در روشنایی مھتاب به آن نگاه کرد» تقمر«
یعنی آن را در زیر نور ماه » تقمر«: ابوعمرو گوید. بر آن در زیر نور ماه بنا نھاد. فریبندپرنده را می

: نـين اسـتاصـل ایـن واژه چ. یعنی خواست او را بفریبد و بـه او حيلـه زنـد: اصمعی گوید. آورد
؛ شــکارچی آھــو را فریفــت و نيــز پرنــده را در شــب فریفــت؛ چــون آن را در زیــر »تقمــر الصــياد«

ابوزبيـد در حـالی کـه . روشنایی ماه به فراچنگ آورد؛ زیرا چشم وی در زیـر نـور مـاه دیـد نـدارد
شبانگاه در پی آنان رفـت پيمـان بسـته بـود کـه آنـان را : کرده است گویدشيری را توصيف می

  .فریبــــــــد، گویــــــــا قمــــــــار بــــــــه معنــــــــای خدعــــــــه و نيرنــــــــگ زدن اســــــــتب
تأّخر عشاؤھا أو طال فـی : وقمرت ا�بل. شود به حيله با او قمار کرد و بر او پيروز شدگفته می

 . حـار بصـره فـی الـثلج فلـم یبصـر: وقمر الرجل یقمر قمرا. تحير البصر من الثلج: القمر، والقمر
وقعـت فـی کـ� : وأقمرت ا�بـل. کثر: وقمر الک� والماء وغيره .رویت من الماء: وقمرت ا�بل أیضا

  .وأقمر الثمر إذا تأّخر إیناعه ولم ینضج حتّی یدرکه البرد، فتذھب حTوته وطعمه. کثير

؛ یعنی شتر شب را آھسته گذراند یا در زیر نور ماه بسـيار »قمرت ا/بل«: شودوقتی گفته می
به این معناست که چشـم » قمر الرجل«. برف خيرگی یافتقمر یعنی چشم از سفيدی . ماند

به معنای سيراب شدن نيز » قمرت ا/بل«. وی در برف سرگشته شد و چيزی را مشاھده نکرد
؛ چراگاه، آب و غير آن به معنای فراوانـی اسـت و بـه »کTء«: کاربرد این واژه دربارهٔ . آمده است

؛ یعنـی شـتر »قمـرت ا/بـل«ایـن معناسـت کـه  بـر. این معناست که چراگاه یا آب بسـيار شـد
وری از آن بـه تـأخير و دوری شـود کـه چيـدن و بھـرهوقتی گفته مـی» اقمر الثمر«. بسيار چرید

افتاده باشد و به رشد و کمال نرسد تا آن که فصل سرما سر رسد و شيرینی و مـزٔه خـود را از 
  . دست دھد

. لعبـوا القمـار: وتقـامروا. المقـامرة: والقمـار. قـامرراھنـه، وھـو الت: وقامر الرجـل مقـامرة وقمـارا
  .»الذی یقامرک، عن ابن جنّی، وجمعه أقمار، عنه أیضا، وھو شاذّ کنصير وأنصار: وقميرک

از باب مفاعلة که مصـدر دوم آن قِمـار اسـت بـه معنـای آن اسـت کـه فTنـی بـا » قامر الرجل«
از باب تفاعل نيـز بـه ھمـين معناسـت و . ددیگری گرو بست و بر سر گرو با ھم قمار بازی کردن

کنـد و طـرف دیگـر بـازی اسـت به کسی که با تو بازی قمار می. تقامروا یعنی قمار بازی کردند
این سخن نيـز از . است» اقمار«جمع قمير . جنی استاین گفته از ابن. شودگفته می» قمير«

  .است» انصار«آن چنين کاربردی در جمع شاذ است، ھمانند نصير که جمع . اوست

  شب) قمر(رابطٔه قِمار با ماه 

گویند کـه سـفيد شناسان یاد شده گفتند ماه آسمان را از آن جھت قمر میگونه که لغتھمان
با بروز شب است » قمر«نام . دھدخوبی نشان میو روشن است و خود را در تاریکی شب به

ای از روز نيـز زد؛ در حالی کـه در پـارهسایابد و در شب است که خود را نمایان میکه معنا می
بـا ليـل و شـب اسـت کـه » تقّمـر«. پس قمر، تاریکی را با خـود دارد. مانعی از دیدن آن نيست

ھـای مھتـابی کـه چشـم بـرد و در شـبشکارچی نيـز از نـور مـاه بھـره مـی. کندمعنا پيدا می
  .پردازدآنان می حيوانات با نور ماه خيرگی یافته و دید کافی ندارد، بھتر به صيد

بایـد . اسـت» خدعـه«و » حيلـه«انـد و آن ذکر کـرده» قمر«برخی از لغویان معنای دیگری برای 
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گفت حيله و خدعه از لوازم وجود شب است و ذکـر ایـن معنـا از بـاب ذکـر /زم معناسـت و نـه 
ه و خدعـه گرفتـه نشـد» خـداع«بر این اسـاس، قمـار از . د/لت معنای مطابقی یا مصداقی آن

  . است، بلکه قمار از قمر است، ولی به اعتبار شب، دارای حيله، خدعه، نيرنگ و فریب است

سـازد، قماربـازان نيـز قمـار را در تـاریکی شـب خود را در شب نمایان مـی» قمر«طور که ھمان
 ميان قمر و. اند و چنين نبوده است که در روز و به صورت آشکارا به قمار بپردازنددادهانجام می

تاریکی رابطٔه عام و خاص مطلق است؛ زیرا ھرگاه قمـر باشـد تـاریکی نيـز ھسـت، ولـی مـی
  .شود تاریکی باشد اما ماه نباشد

پرداختند؛ زیرا قماربازان گذشته عاری از ھرگونه حجـب و حيـایی قماربازھا در شب به قمار می
ھـای عفـاف را کـه پـرده چون قماربازان کنونی دنيای غرب و دیگـر کشـورھا نبودنـدنبودند و ھم

دریده و حجب و حيا را به کناری گذاشته باشند و از این که به آنـان قماربـاز گفتـه شـود ابـایی 
دانستند و برای آن که در دید مـردم بـه آنان کار خود را ناھنجاری اجتماعی می. نداشته باشند

یی دور از چشم دیگران میھا و یا جاھا به صورت پنھانی به بيابانبدی از آنان یاد نشود، شب
کردنـد، و چـون زیـر نـور مـاه بـه ایـن بـازی مـینشستند و قمـار مـیرفتند و در زیر نور ماه می

وصـف بـه » قمـار«آید که با این توضيح به دست می. گفته شد» قِمار«پرداختند، به بازی آنان، 
، بلکه چون در شـب حال متعلق موصوف است، از این رو مراد از قمار، بياض و روشنایی نيست

نام گرفته است؛ ھمانند برخی از فلسـفيان کـه آنـان را بـه خـاطر راه » قمار«پذیرفته انجام می
گوینــد وگرنـه فلســفه را بــا مشــی و راه رفــتن رفـتن بــه ھنگــام بحــث از فلسـفه مشــایی مــی

عرفـان و گفتند و نه بـه اھـل پوشان میچنين است صوفی که به پشمينهھم. ارتباطی نيست
دانش عرفان را به نرمی . ھای امروزی یا بحث عرفان ندارداین معنا ارتباطی با صوفی و درویش
گذاری قمار نيز با اصل این بـازی و بـرد و باخـت آن ارتبـاطی یا درشتی لباس چه کار است؟ نام

در . تو انجام آن در زیر نور ماه اس) شب(ندارد بلکه به خاطر وصف این فعل در ظرف مخصوص 
که برخTف ظاھر و شروع این جمله که بـه ذھـن مـی» زید ضارب ابوه«: شودادبيات گفته می

سازد و چنين تعبيری وصف به حـال آید زید ضارب باشد، این پدر زید است که ضرب را واقع می
باشد و نه خـود می) ابوه(به حال متعلق موصوف ) ضارب(شود؛ یعنی وصف متعلق خوانده می

شود چون در شب و در زیـر نـور مـاه انجـام مـیقمار ھم قمار گفته می. ه زید باشدموصوف ک
  .شده است

  »قمارباز«واژٔه 

گيـر یـا داور یکی برنده، دیگـری بازنـده و نفـر سـوم نيـز تلکـه: در بازی قمار سه نفر حضور دارند
و طـرف ایـن با این وجود بـه ھـر د. است که مانع از تخلف بازنده در عمل به تعھد خویش است

قمارباز ھمان کسی است که بازی را باخته است اما بر ھـر دو . شودگفته می» قمارباز«بازی 
نيز عنوان فعلی است کـه » قمار بازی«. شودزند اطTق میطرف یعنی به کسی که قمار می

در حال انجام است؛ یعنی بازی با آ/ت قمار که در ایـن جـا از مراھنـه و گـرو گذاشـتن منصـرف 
بــه ھــر دو طــرف ایــن بــازی . کــه گروگــذاری از ارکــان آن اســت» قماربــاز«ســت؛ بــرخTف واژٔه ا

» بگيـرتلکـه«گویند، از آن رو که در حقيقت برنـدٔه اصـلی ایـن بـازی نفـر سـوم یـا می» قمارباز«
گيـرد و در واقـع، او برنـدٔه واقعـی قمـار است که درصدی از گرو را برای ھر بار بازی از آنـان مـی

ه در کمال آرامش و به مدد قدرتی که دارد، فارغ از دغدغٔه برد و باخت، درصد خود را از است ک
  .بگير حکم انتظامات قمارخانه را داردتلکه. گيردگرو می

  مقامره

از ھمين باب است، بـا ایـن تفـاوت کـه » قامر به«. به معنای بازی با آ/ت قمار است» مقامره«
به معنای قمار بـا آ/ت قمـار اسـت و در » قامر به«تفاوت است  »قامر عليه«با » قامر به«ميان 

آمده است که قمـار بـا آ/ت » قامر عليه«روایات نيز از ھمين تعبير استفاده شده و تنھا یک بار 
  .گيردبرای گرفتن پول و رھان است و قمار برای آن صورت می
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  پسندتاریکی قمار و فطرت روشنایی

آید که نبایـد اشـکال کـرد کـه چـرا قمـار کـه اسـTم آن را به دست می با دقت در مادٔه این واژه
ھای طبيعی و فطری و نيـز بـا داند از نور و ضياء است؛ در حالی که دین اسTم با واژهحرام می

انجام قمار در زیر نور ماه و یا در شب، با روشنایی ـ کـه فطـرت . روشنایی و نور مخالفتی ندارد
تـوان قمـار را بـه اعتبـار مـادٔه آن امـری مثبـت و ارتبـاطی نـدارد و نمـیبشر خواھان آن است ـ 

ھماھنگ با فطرت بشر خواند، بلکه مصداق آن به لحاظ ظرف حدوثی با قمر ھمراه بوده اسـت 
  .باشد، نه وصف خود موصوفو وصف به حال متعلق موصوف می

کنـد، دیگـری بـازی مـیبنـدد و بـر سـر گـرو بـا برای کسی که گـرو مـی» قمار«استعمال واژٔه 
شود؛ چرا که به خاطر ظرف وقوع کـار، وی بـه ایـن نـام خوانـده امتيازی برای وی شناخته نمی

شود، نه به سبب اصل کار وی و ھمانند استفاده از واژٔه مشایی برای نوعی فکر فلسفی می
دیشـيدن یـا مشائيان به سبب راه رفتن و ان. باشداست که ھيچ اعتبار و امتيازی برای آن نمی

چـه مھـم اسـت فکـر و اندیشـه بـا ایـن وصـف، آن. شـوندبحث کردن به این عنوان خوانده مـی
چه اعتبار دارد منش صوفيانه است، نـه لبـاس که در ميان صوفيان، آناست، نه راه رفتن؛ چنان

  .پشمينه پوشيدن

  لوازم قمار

مغالبه و (و سبقت گرفتن بر دیگری، چيرگی )مTعبه(بازی دو نفره : قمار دارای سه /زم است
  ).بندیگروگذاری و شرط(و رھن) مسابقه

آورند تا بر آن بـازی شـود و ھـر رھن، وثيقه و گرویی است که در قمار به عنوان شرط ميان می
گردند در صورت باخت، آن را بـه طـرف دیگـر انتقـال دھنـد و بـه ملکيـت وی دو طرف متعھد می

  .ط، مفرد و مصدر استای بسيرھان واژه. درآورند

  »رھان«معنای 

. گویـدمـی» رھـن«یـا » گرو«معنا شده که عرف آن را » اخذ وثيقه«ھای لغت به رھان در کتاب
شود یا در برابر حق و  ِدینی کـه گرفتـه مـیای است در مقابل تعھدی که داده میرھن وثيقه

ن /زم معنای آن اسـت و نـه ثبات داشتن آ. این وثيقه نوعی پشتوانه و دارای ثبات است. شود
گذارند و بانـک نيـز از آن اسـتفاده ای که در گرو یا رھن بانک میمانند خانه. معنای مطابقی آن

تـوان رھن دادن خانه به لحاظ فقھی درست نيسـت؛ چـرا کـه در عـين مرھونـه نمـی. کندنمی
ط /زم بـرای دھنـد تـا رھـن شـرالحسـنه مـیتصرف نمود، به ھمين خاطر پولی به عنوان قرض

عقد اجاره باشد و معامله از لحاظ شرعی درست باشد، وگرنه بایـد بـا بـه رھـن دادن آن ھـيچ 
توانـد چنين اگر کسی بخواھـد پـولی را از دیگـری قـرض نمایـد نمـیھم. ای از آن نبرداستفاده

دھـم و در مقابـل، پـولی قـرض مـیاین مقدار سيب را شش ماھه به شما رھن مـی«: بگوید
البته سـيب را مـی. ؛ چرا که سيب از ثبات برخوردار نبوده و در معرض از بين رفتن است»گيرم

شـود بـه رھـن گـذارد و اگـر توان برای مدت کوتاھی که به طور نوعی در آن زمـان فاسـد نمـی
کسی آن را ساعتی به رھن گذارد و پـس از روز یـا روزھـایی بـاز گـردد و مـال مرھونـه را تلـف 

البتـه رھـن و گروگـذاری در  .رھن وثيقه است و نه قمار و ميسر. مدعی باشدتواند ببيند، نمی
  .گونه که در تعھد، ِدین، حق و جاھای دیگری نيز وجود داردقمار و ميسر وجود دارد؛ ھمان

قـرآن کـریم مـی. کـاویمبرای دریافت معنای دقيق رھن، موارد کاربرد آن در قرآن کریم را وا مـی
  :فرماید

  .»بَِما کَسَبْت َرِھيَنةٌ  کلُّ نَْفسٍ «
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  .ھر نفسی در گرو و رھن عمل خویش است

  .»َوإِْن کْنُتْم َعلَی َسَفٍر َولَْم تَِجُدوا کاتِبا َفِرَھاٌن َمْقُبوَضةٌ «

  . ای بگيریداگر در سفر ھستيد و کسی را نيافتيد که بنویسيد، پس وثيقه

ان پشـتوانه قـرار گرفتـه اسـت و چنـين در این آیات، رھن، وثيقه و گرو در قبال چيزی و بـه عنـو
، ذھن تنھا بـه قمـار »رھان«نيست که رھان و گروگذاری مخصوص قمار باشد و با شنيدن واژٔه 

  .منصرف گردد

چه صاحب قـاموس اللغـة در ایـن چنين بر اساس این آیات، رھان، مفرد است، نه جمع و آنھم
  .باشدزمينه گفته و رھان را جمع گرفته، پنداری بيش نمی

جمـع » جبال«طور که است ھمان» رھن«بر این عقيده است که رھان جمع » قاموس«صاحب 
اصل آن اسـت . جمع، نوعی ترکيب است و برای اثبات، به قرینه و دليل نياز دارد. است» جبل«

گذشـته از ایـن، اسـتعمال رھـان، . ای مفرد باشد؛ مگر آن که خـTف آن ثابـت شـودکه ھر واژه
قرآن کریم سندی . مشاھده شد، در قرآن کریم به صورت معنای مفرد آمده است طور کهھمان

درست است که در اشتقاق و ھيأت، گاھی تشابه . شناسی استھای لغتمستقل در بحث
اصل، در واژگان بسيط بودن است و اگر کسی . وجود دارد، ولی اثبات یکی نيازمند قرینه است

. ترکيب است ادعا نمایـد، بایـد بـرای اثبـات آن قرینـه آورد خواھد جمع بودن آن را که نوعیمی
  .شودای در گفتار قاموس دیده نمیچنين دليل و قرینه

الرھـان؛ «: اندهللا رھان را این گونه معنا کردهبرخی از فقيھان مانند جناب فيض کاشانی  رحمه
گفتـيم کتـاب. اسـترھان؛ مسابقه بر اسب سواری و غير آن » المسابقة علی الخيل و غيرھا

ھای لغت، موارد استعمال عرب را آورده و گاه /زم را به جای ملزوم و سبب را به جای مسبب 
استعمال اعم از حقيقـت و . توان نشانٔه حقيقت دانستاند و حال آن که استعمال را نمیآورده

. قيقت برابـر گرفـتتابد و نباید آن را با حمجاز است و معنای /زمی، مTزمی و کنایی را بر می
با توجه به این مقدمه، اشکالی بر مرحوم فيض در معنای رھـان و مراھنـه وارد اسـت و آن ایـن 

در قـرآن . گونه که گفتيم، به معنای وثيقه استکه رھان به معنای مسابقه نيست، بلکه ھمان
د/لت مـی» ْت َرِھيَنةٌ کلُّ نَْفسٍ بَِما کَسَب «: آیهٔ . کریم نيز رھان به ھمين معنا به کار رفته است

کند که ھر فردی، خود در روز قيامت و در محضر خداوند، در گرو عمل خویش اسـت و جلـوی او 
گویيم به مسـابقه از آن رو مراھنـه گفتـه مـیبا توجه به این معناست که می. شودگرفته می

  .آینددرمیدیگر شود که دو طرف، با ادعایی که برای غلبه بر دیگری دارند، به رھن یک

وقتی صدای مؤذن ھنگام ظھر به گـوش : توان چنين بيان نمودرھان را در قالب مثالی دیگر می
شود و تـا تکليـف نمـاز خـود را بـا گـزاردن آن، اسـقاط نکنـد، رھـان کار میرسد، انسان بدهمی

طـور ت، نماز بـهحال یا باید نماز را در وقت بخواند و از رھن درآید یا با پایان یافتن وق. پابرجاست
: فرمایدآید و میگاه است که دليل دیگری میقھری و با انتفای موضوع، از رھن خارج گردد، آن

  .»اقض ما فات کما فات«

رونـد و تـا بـا گویند که به صرف ادعا، دو طرف در رھـن مـیمسابقه را به این اعتبار مراھنه می
شوند؛ مگر این که یکـی سـر رھن خارج نمی دیگر را بر زمين نزنند، ازھم مسابقه ندھند و یک

بـه . چه در این ميان، مھم است مغالبه و زورآزمایی اسـتفرود آورد و تسليم دیگری شود و آن
در این ميان، اگـر عوضـی در کـار باشـد، /زِم . گوینداین اعتبار است که به مسابقه مراھنه می

ای ان وثيقـه اسـت و رھـان واژهرھـن ھمـ. این معناست و در حقيقِت مسـابقه، دخيـل نيسـت
تTزم مسابقه با مراھنـه نيـز بـه جھـت گفتـه شـده اسـت؛ یعنـی . بسيط، مفرد و مصدر است

گذارند و تـا ایـن تر است، گرو میدیگر را نسبت به فعلی که ھمان ادعای قدرت بيشدونفر یک
شـوند و آزاد نمیدیگر فعل انجام نشود و پشت یکی بر خاک نياید یا تسليم نشود، از رھن یک
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  . ای برای آنان تعيين شود، /زم غير بين استچه جایزهچنان

گفتيم که رھان امر /زم غير بَين قمار است؛ به عکـس مTعبـه و مغالبـه کـه /زم بـين اعـم آن 
شود قماری باشد که بازی یا زورآزمایی و غلبه در آن نباشد، ولی ایـن دو، منحصـر نمی. است

رھان در قمار موضوعيت نـدارد . شودھا و مسابقات دیگر نيز یافت مینيست و در بازیبه قمار 
  .دھند که کسی با آنان قمار بازی کندو حتی برخی پول می

گونـه کـه تواند باشد، ولی ـ ھمـانمی» عوض«و » مTعبه«، »مغالبه«در قمار، اگرچه سه امر 
باشـد، امـا عـوض، /زم ار از این دو خالی نمیگفته شد ـ مغالبه و مTعبه /زم بين است و قم

ولـی در مسـابقه بایـد گفـت رھـان . شود قمار بدون عوض نيز شکل پذیردغير بين است و می
تواند مTعبه نداشته باشد؛ چرا که گـاه حریـف در برخـورد بسـيار /زم بين اعم است، ولی می

عوض، تا روشن شود چه کسـی  گيری است، نهجدی است و مراھنٔه ميان آنان، ھمان گریبان
  .تری برخوردار است و عوض در مسابقه، /زم غير بين استاز قدرت بيش

یکـی گروگـذاری مـالی و : با توجه به این مطلـب بایـد گفـت مراھنـه دارای دو اسـتعمال اسـت
قسم دوم در قمار وجود دارد و /زم بين آن است، ولـی . گيریدیگری گروگذاری فعلی یا گریبان

رھـان در مسـابقه بـه . ، ممکن است در قمـار موجـود نباشـد)عوض و گروگيری(نخست قسم 
توانـد در آن گيری، /زم بين به معنای اخص اسـت و رھـان بـه معنـای عـوض مـیمعنای گریبان

نباشد و /زم غير بين آن است؛ مانند ضحک و نطق، با این تفـاوت کـه نطـق ذاتـی بـاب کليـات 
خمـس اسـت، امـا ھـر دو، ذاتـی بـاب برھـان و از انسـان  خمس است و ضحک عرضی کليات

  . جداناپذیر ھستند

شود؛ مانند بندی میدر رھان، ھميشه مال، مورد نظر نيست و چه بسا بر سر امور دیگر شرط
کننـد و آن را رھـن مـیھای کودکانه که گاه سواری گرفتن از دیگری را بـا ھـم شـرط مـیبازی

گيری در آن وجـود دارد، ولـی دیگر نيست و گریبانتفکيک از یک مسابقه و مراھنه قابل . گذارند
توانـد این امر، به طور لزوم تنھا در مسابقه نيست و در چيزھـای دیگـر؛ ماننـد مقـامره نيـز مـی

  . وجود داشته باشد

اســتعمال گروگــذاری فعلــی رھــان، در قمــار وجــود دارد و /زم بــين آن اســت، ولــی اســتعمال 
در مسـابقه . تواند با آن ھمراه نباشد/زم غير بين آن است و می) مالیگروگذاری (نخست آن 

گونه است و رھان به معنای گروگذاری فعلی و عملی به معنای زورآزمایی و به تعبير نيز ھمين
شـود گيری در آن وجود دارد و /زم غير بين و اعم آن است و در امور دیگـر نيـز مـیدیگر، گریبان

رھـان . توانـد در آن باشـددیگر، رھان به معنای گروگـذاری مـالی نيـز مـی دیده شود و از سوی
  .ناپذیر آن و عرضی باب کليات خمس استبرای مسابقه ذاتی باب برھان و جزو جدایی

رونـد و کسـی کـه گذارند و سپس برای زورآزمایی روی تشک مـیدر مسابقه نخست قرار می
این امر در مسابقات رزمی . سازداز رھن خارج می دھد و خود راقدرت مبارزه ندارد انصراف می

در . گـرددشود، از تشـک یـا رینـگ خـارج مـیشود و فردی که سير کتک میبه وضوح دیده می
گـردد و یخـٔه دیگـری را شود و سپس به خود غـرّه مـیمسابقه، نخست در فرد غلبه ایجاد می

با ایـن وصـف، مسـابقه ملـزوم و مراھنـه /زم آید، جاست که پدید میگيرد و مراھنه در اینمی
کنـد کـه رھـان اسـت، نـه نيز اشاره به /زم مـی» إّن المTئکة لتنفر عند الرھان«: روایت. است

  .ملزوم که مسابقه باشد

  .بندی جداستآید بحث قمار از بحث رھان و شرطبا توضيحی که داده شد به دست می

  تفاوت مراھنه با مسابقه

شود و مال اسـت مراھنه با مسابقه در این است که در رھن، مالی به گرو گذاشته میتفاوت 
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آید، اما در مسابقه، قدرت و توان؛ اعم از نيروی فکری و قدرت جسمانی اسـت که به ميان می
در . شـود و بـر ایـن اسـاس اسـت کـه مسـابقه بـا مراھنـه تـTزم داردکه بـه ميـدان آورده مـی

تـر اند و آن ھمانا ادعای قدرت بـيشیگر را نسبت به فعلی گرو گذاشتهدمسابقه، دو طرف، یک
است و تا این فعل انجام نشود و یکی دیگری را بر زمـين نزنـد یـا او را تسـليم نسـازد، از رھـن 

ای نيز باشد، ھـدف اولـی نيسـت و جـایزه از لـوازم اگر در مسابقه جایزه. شوددیگری آزاد نمی
  .غير بين مسابقه است

  باط مسابقه و مراھنه با قمارارت

بازی و چيرگـی . ارتباط مسابقه و مراھنه با قمار در این است که رھان /زم غير بين قمار است
مغالبـه (شود قماری باشد که بازی یا چيره شـدن بر دیگری از لوازم بين اعم قمار است و نمی

و در امور دیگر نيز یافـت مـی ولی این دو /زم، منحصر به قمار نيست. در آن نباشد) و مسابقه
آیـد کـه رھـان در قمـار تـر یـادآور شـدیم بـه دسـت مـیای کـه پـيشبا این توضيح، نکتـه. شود

در قمار، بـازی . دھند تا با آنان قمار بازی کنندموضوعيت ندارد و حتی برخی به دیگران پول می
توانـد در آن رو مـیو چيرگی به صورت حتمی وجـود دارد و /زم بـين آن اسـت، ولـی رھـن و گـ

امـا در مسـابقه، رھـان، /زم بـين اسـت؛ ھرچنـد . نباشد و رھن و گرو /زم غيـر بـين آن اسـت
شود، یا عوض مالی است یا بدون عوض است و قدرت فکری یا رھنی که به ميان گذاشته می

شود، اما بـازی و لعـب، /زِم غيـر بـين و عرضـی باشد، و این امر گرو گذاشته میجسمی می
مراھنـٔه . انجامـدشود که به زد و خورد میعام آن است و گاه از بازی درآمده و چنان جدی می

  .تری برخوردار استگيری است تا روشن شود چه کسی از قدرت بيشمسابقه نوعی گریبان

  مغالبٔه قمار

البـٔه بـا ای نيست؛ زیرا قمار و مقامره مغاند که تسمئه پسندیدهناميده» مغالبه«برخی قمار را 
قمار؛ بازی با آ/ت قمار اسـت و . بخشدشاکلٔه قمار و ميسر را وجود آلت شکل می. آلت است

  .وجود رھن، علت تامٔه تحقق آن نيست

  قرآن کریم و قمار

در قـرآن کـریم از قمـار بـه عنـوان . گونه که گذشت، واژٔه قمـار در قـرآن کـریم وجـود نـداردھمان
را حرام دانسته و آن را با محرماتی ھـم» ميسر«آسمانی  این کتاب. یاد شده است» ميسر«

حکم حرمت ميسر به صورت دفعی . پرستی و شراب یکسان و ھمردیف شمرده استچون بت
جعل شده، اما بيان و ابTغ این حکم، مرحله به مرحله ـ و بـه گفتـٔه مفسـران در چھـار مقـام ـ 

  .بوده است

  مراتب اب;غ حکم ميسر 

سـوره : دارند، به ترتيب عبـارت اسـت ازمراتب چھارگانٔه ابTغ حکم ميسر را بيان میآیاتی که 
بعد از بيان حـرام . ٣٣و سورٔه اعراف آیٔه  ٩١، سورٔه مائده آیٔه ٩٠، سورٔه مائده آیٔه ٢١٩بقره آیٔه 

. اسـتبيان داشـته » از/م«بودن قمار، آیٔه سوم سورٔه مائده، یکی از مصادیق قمار را با عنوان 
  :فرمایدآیات چھارگانه چنين می

یْسأَلُونَک َعِن اْلَخْمِر َواْلَميِسِر، ُقْل فِيِھَما إِْثٌم کبِيٌر، َوَمَنـافُِع لِلنَّـاسِ، َوإِْثُمُھَمـا «: ٢١٩/ بقره ) الف
هُ  لَکـُم ا/َْ◌یـاتِ، لََعلَّکـْم  أَکَبُر ِمْن نَْفِعِھَمـا، َویْسـأَلُونَک َمـاَذا یْنِفُقـوَن، ُقـِل اْلَعْفـَو، کـَذلِک یَبـيُن اللـَّ

  .»تََتفکُرونَ 

ھـایی فایـده. پرسند، بگو در این دو گناه بزرگی استای پيامبر، از تو حکم شراب و قمار را می
پرسـند کـه و نيز از تـو مـی. ھای آن استتر از بھرهبرای مردم دارد ولی گناه و وزر این دو بيش
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. چه بر ضروری زنـدگی آنـان افـزوده و زایـد اسـتآن چه چيزی در راه خدا انفاق کنند، پاسخ ده
  .دارد باشد که خردورزی نمایيدمی خداوند آیات خود را به این روشنی برای شما بيان

یا أَیَھا الَِّذیَن آََمُنـوا، إِنََّمـا اْلَخْمـُر َواْلَميِسـُر َواْ|َْنَصـاُب َواْ|َْز/َُم ِرْجـٌس ِمـْن َعَمـِل «: ٩٠/ مائده ) ب
  .»يطَاِن، َفاْجَتنُِبوُه، لََعلَّکْم تُْفِلُحونَ الشَّ 

بنـدی رجـس پرستی و استفاده از تيرھای گروهاید شراب، قمار، بتای کسانی که ایمان آورده
  .و پليدی و از کردٔه شيطان است، باید از آن دوری کنيد شاید رستگار شوید

ــيطَاُن أَْن یوقِــعَ «: ٩١/ مائــده ) ج بَيــَنکُم اْلَعــَداَوَة َواْلبَْغَضــاَء فِــی اْلَخْمــِر َواْلَميِســِر،  إِنََّمــا یِریــُد الشَّ
کْم َعْن ِذکِر اللَِّه، َوَعِن الصTََِّة، َفَھْل أَْنُتْم ُمْنَتُھونَ    .»َویُصدَّ

توزی قرار دھد و شما را از خواھد با شراب و قمار ميان شما دشمنی و کينهھمانا شيطان می
  .داریدیا شما از آن دست بر میذکر حق و نماز باز دارد، آ

إِنََّما َحرََّم َربِّـی اْلَفـَواِحَش َمـا ظََھـَر ِمْنَھـا َوَمـا بَطَـَن، َوا/ِْءْثـَم َواْلبَْغـی بَِغيـِر : ُقلْ «: ٣٣/ أعراف ) د
  .»ما / تعلمونَ اْلَحّقِ، َوأَْن ُتْشِرکوا بِاللَِّه َما لَْم یَنزِّْل بِِه ُسْلطَانا، َوأَْن تَُقولُوا َعلَی اللَِّه 

ھا را حرام نمود؛ خواه ظـاھر و آشـکار باشـد یـا ای پيامبر، بگو ھمانا پروردگار فواحش و زشتی
  .کاری و ظلم به ناحق را حرام گردانيدباطن، و نيز گناه

السTم أّن أوّل ما نـزل وعنھم عليه«: فرمایدمرحوم فيض کاشانی در ذیل آیات سورٔه مائده می
یْسـأَلُونَک َعـِن اْلَخْمـِر َواْلَميِسـِر، ُقـْل فِيِھَمـا إِْثـٌم کبِيـٌر، َوَمَنـافُِع «:قولـه تعـالی فی تحریم الخمر

فلّما نزلت ھذه ا�یة أحّس القـوم بتحریمھـا، وعلمـوا أّن ا�ثـم »لِلنَّاسِ، َوإِْثُمُھَما أَکَبُر ِمْن نَْفِعِھَما
، ثـّم »َوَمَنافُِع لِلنَّـاسِ «: طریق؛ |نّه قال مّما ینبغی اجتنابه، و/ یحمل اللّه تعالی عليھم من کلّ 

يطَاِن، َفاْجَتنُِبوُه، «:أنزل اللّه آیًة أخری إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَميِسُر َواْ|َْنَصاُب َواْ|َْز/َُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
ثلّـث بآیـة أخـری  ، فکانت ھذه ا�یة أشّد مـن ا|ولـی وأغلـظ فـی التحـریم، ثـمّ »لََعلَّکْم تُْفِلُحونَ 

يطَاُن أَْن یوقِـَع بَيـَنکُم اْلَعـَداَوَة «: فکانت أغلظ من ا�یة ا|ولی والثّانية، وأشّد، فقال إِنََّما یِریُد الشَّ
ِه، َوَعـِن الصَّـTَِة، َفَھـْل أَْنـُتْم ُمْنَتُھـونَ  کْم َعْن ِذکِر اللـَّ أمر ، فـ»َواْلبَْغَضاَء فِی اْلَخْمِر َواْلَميِسِر، َویُصدَّ

ھا وکشفه ھا آلتی لھا ومن أجلھا حرّمھا، ثّم بين اللّه تعالی تحریمتعالی باجتنابھا، وفّسر علل
إِنََّما َحـرََّم  : ُقلْ «: فی ا�یة الرابعة مع ما دّل عليه فی ھذه ا�یة المذکورة المتقّدمة بقوله تعالی

، وقـال عـزّ وجـّل فـی ا�یـة »ِءْثـَم َواْلبَْغـی بَِغيـِر اْلَحـّقِ َربِّی اْلَفَواِحَش َما ظََھَر ِمْنَھا َوَما بَطََن، َوا/ْ 
، ثّم قـال فـی ا�یـة »یْسأَلُونَک َعِن اْلَخْمِر َواْلَميِسِر، ُقْل فِيِھَما إِْثٌم کبِيٌر، َوَمَنافُِع لِلنَّاسِ «: ا|ولی
، فخبر عـزّ وجـّل أّن ا�ثـم »ا بَطََن، َوا/ِْءْثمَ إِنََّما َحرََّم َربِّی اْلَفَواِحَش َما ظََھَر ِمْنَھا َومَ : ُقلْ «: الرابعة

  .»فی الخمر وغيرھا

و از تـو در مـورد «: فرمایـدای که در تحریم شراب نازل شد این آیـه اسـت کـه مـینخستين آیه
پرسند، بگو در آن دو گناھی بزرگ است و منافعی برای مـردم در آن اسـت و شراب و قمار می

چون این آیه نازل شد، مردم احساس کردند امور یاد شده . آن دوست تر از نفعگناه آن دو بزرگ
سپس خداوند آیٔه نود سوره مائـده را نـازل نمـود و ایـن آیـه شـدیدتر از آیـٔه . حرام خواھد گردید

  .نخســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
خداونـد در . سپس آیٔه نود و یکم سوره مائده را نازل نمود و سپس آیٔه آخر و چھارم را نازل کرد

پرسـند، بگـو در آن دو گنـاه بـزرگ و از تو در مـورد خمـر و ميسـر مـی«: فرمایدين میآیٔه نخست
ای پيامبر، بگو ھمانا پروردگار فـواحش «: سپس در آیٔه چھارم فرمود» منافعی برای مردم است

، بنـابراین خداونـد عـز »را حرام نمود؛ خواه ظاھر و آشکار باشد یا ناپيدا و نيز اثم را حـرام نمـود
  .در خمر و غير آن است» اثم«دھد که ر میوجل خب

هللا این است که خداوند شراب و قمار را به صـورت دفعـی حـرام نکـرده گمان جناب فيض رحمه
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است؛ در حالی که تحریم ھر چيزی و به صورت کلی وضع ھر حکمی به صورت دفعی اسـت و 
  .گيرداین بيان و ابTغ آن حکم است که در چند مرحله صورت می

  ن کریم و اط;ق ميسر بر قمارقرآ

باشد، از این رو، استعمالی کنایی دارد و وصف به حال متعلق  موصوف می» قمار«گفتيم واژٔه 
ميسر وصف حـال متعلـق . یاد شده است» َميسر«جای آن، از در قرآن کریم کاربردی ندارد و به

  .داردباشد و خود موصوف را بيان میموصوف نمی

  »َميسر«

چنـين شـتر بـه قمـار و نيـز بـه تيرھـای قمـار و ھـم. از یسر به معنـای آسـانی اسـت» ميسر«
شـود به قمار از آن رو ميسر گفتـه مـی. شودباختند ميسر گفته میکشتنی که با آن قمار می

. آوردراحتی و بدون تحمـل زحمـت و رنجـی، درآمـدی ھنگفـت را بـه فراچنـگ مـیکه انسان به
یسـر بـه معنـای گشـایش، راحتـی و بـاز و گسـترده بـودن . نی را داردميسر لحاظ یسر و آسـا

  .کندگویند؛ زیرا درآمدی را مفت، از آِن خود میمی» یاسر«قمارباز را . است

شود که بار تحمل زحمت و سـختی بـرای آن بـرده نشـده به ھر کار راحتی گفته می» ميسر«
  .کند، مصداق ميسر استود میکسی که با یک بازی، درآمد ھنگفتی را از آِن خ. باشد

رساند دنيا آميخته با عسر و سختی اسـت بـه در قرآن کریم یسر با عسر ھمراه است که می
منحصـر بـه قمـار نيسـت و » یسـر«. باشـداست و باز و گسـترده مـی» یسر«عکس آخرت که 

فـراخ و  دار نيز یاسر است و زندگی وییاسر به طور لزوم قمارباز نيست؛ چرا که فردی سرمایه
گویند زیرا وی دسـت و چشـمی بـاز دارد و نيـز او را بـه به قمارباز یاسر می. دست او باز است

طـور کلـی، ھـر دسـتی را کـه بـه. خواننـدخاطر ممنوعيت نداشتن در بازی، به این عنـوان مـی
زنـد و ھـم بنابراین، در عربی، ھم به کسی که قمار می. گویندمی» یاسر«گشاده و باز باشد 

  .گویندمی» یاسر«کسی که زندگی فراخی دارد  به

در نھـی . داند و قرآن کریم به صراحت از آن نھی کرده استاسTم کسب با ميسر را حرام می
صورت کامل صریح باشد و ترین واژه استفاده شده است تا حکم، بهو بازداشت از ميسر، صریح

قرآن کریم از قمـار، تعریـف بـه مصـداق و تعيـين فـرد تعریف . ای در آن پيش نيایدترین شبھهکم
  .است، نه تعریفی مفھومی و مفھوم آن را باید از تحليل مصداق به دست آورد

  رابطٔه قمار و ميسر

رابطٔه قمار و ميسر در این اسـت کـه از لحـاظ مصـداقی ھـر قمـاری ميسـر اسـت ماننـد افـراد 
ی مفھوم این دو در برخی از حيثيات با ھـم انسان و بشر که رابطٔه آن با ھم تساوی است، ول

برای نمونه در مفھوم انسان و بشر دو حيثيت مختلف وجود دارد که ایـن دو واژه . متفاوت است
انسان به انس و حالتی درونی و روانی توجه دارد و بشر مTحظٔه بشـره و . را پدید آورده است
قمار اعـم از آن اسـت کـه در آن گـرو و . سترابطٔه قمار و ميسر نيز چنين ا. ظاھر آدمی را دارد

شود که در آن گرو وجود داشته رھنی وجود داشته باشد یا نه، اما ميسر بر موردی اطTق می
  .باشدباشد و متعلق آن بدون رھان نمی

. وصف به حال موصوف است، ولی قمار وصف به حال متعلق موصوف است» ميسر«چنين ھم
ختی است و کاری کـه بـدون زحمـت باشـد، یسـر ناميـده مـیو س» عسر«در برابر » ميسر«

. کنـداندازد و با یک انداختن، گـاه پـول ھنگفتـی را از آن خـود مـیدر قمار فردی قاپ می. شود
جایی و انتقال مال از یکی به دیگری را به گونٔه یاد شده و با قاپی کـه بـا/ و پـایين اسTم جابه
  . دانداست و آن را مشروع نمیشود، ممنوع کرده انداخته می
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باعث شـده از ایـن واژه ) وصف به حال موصوف بودن(گفتيم امتيازی که در مفھوم ميسر است 
البته برخTف فرھنگ قرآن کریم، این واژٔه قمـار اسـت کـه در . در قرآن کریم یاد شود، نه از قمار

  . م گفتفقه اصطTح شده و ما از اصطTح فقھی آن در جای خود سخن خواھي

گيرد، ولی بـرد و باخـت وجود آ/ت اعتبار دارد و قمار بدون آ/ت آن شکل نمی» قمار«گفتيم در 
شود، اما در ميسر لحاظ بـرد و باخـت و مراھنـه وجـود دارد و آ/ت و گروگذاری در آن لحاظ نمی

قماری ميسر ھر . قمار /زمٔه ميسر است، اما در ھر یک از این دو عنوان، دیگری نيز حضور دارد
و ھر ميسری به لحاظ مصداق قمار است؛ گرچه به لحـاظ عنـوان و مفھـوم بـا دیگـری متفـاوت 

  .است

تـر، بـا آن کـه ميـان قمـار و ميسـر مTزمـه وجـود دارد، امـا ایـن تـTزم ھميشـگی در نگاه دقيق
بشر و انسان نيز چنين است و گاه افرادی ھستند که نـه ظـاھر بشـری دارنـد و نـه از . نيست

ھا بـرای انسـان ایجـاد مشـکل مـیَبَشَر و بشارت چيزی در آنان است و دیدن برخی از صورت
ھمٔه افراد نيز به صورت قطعی انسـان نيسـتند و از انـس، چيـزی در برخـی از آنـان یافـت . کند

در قمار نيز چنين نيست که رھان در ھمـٔه مصـادیق . باشندتر از حيوانات میشود و پستنمی
مـا ميـان ھـيچ یـک از مفـاھيم . ته باشد و در ھر رھانی نيز آلت قمار وجـود نـداردآن وجود داش

ای باید حکمی ویژه داشت و حکم قمار یا ميسـر قائل به ترادف نيستيم، از این رو برای ھر واژه
را به دیگری سرایت نداد و باید تTش نمـود تـا حکـم ھـر کـدام را بـه صـورت جداگانـه از مبـانی 

ورد و نباید حکم این دو را با ھم درآميخت و حکم یکی را به دیگـری سـرایت شریعت به دست آ
  .داد

  اتحاد مصداقی و تفاوت مفھومی ميسر و قمار

شود به معنای بازی بـا آ/ت قمـار اسـت؛ داند که با آن قمار میروایاتی که ميسر را چيزی می
اظ مصـداقی یکـی مـیزیرا گرچه قمار و ميسر به لحاظ مفھومی جـدای از ھـم اسـت، بـه لحـ

باشـد و بـه ایـن حيثيـت اسـت کـه از آن بـه باشد و به این اعتبار، ھر دو بازی با آلت قمار مـی
  . شــــــــــــــــــــــودعنـــــــــــــــــــــوان ميســـــــــــــــــــــر یـــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــی

اند؛ در حالی فقيھان از قمار و ميسر به صورت یکسان بحث کرده و حکم یکی را به دیگری داده
اگانه بحث شده و بازی بـا آ/ت قمـار بـدون که در روایات این بحث از ميسر و قمار به صورت جد

  . رھان ھمانند رھان بدون بازی با آ/ت قمار حرام شده است

تـوان دو واژه در زبان، ترادف معنا ندارد و نمی. قمار و ميسر با ھم مترادف و به یک معنا نيست
واضـع نيـز . دارد را یافت که به یک معنا باشد، بلکه واژگان با ھم تغایر مفھومی، تخالف و تباعد

ای را ھای متفاوت را در نظر داشته که برای ھر معنایی با حيثيتی کـه دارد، واژهجھت و حيثيت
ویژه آن که محدودٔه الفاظ، بسيار اندک و معنا بسيار فراوان مـیبرگزیده و وضع نموده است؛ به

ممکـن اسـت در طـول  باشد، تا چه رسد به آن که بتوان برای یک معنا چندین واژه آورد؛ گرچـه
تاریخ، به سبب مسامحٔه عرف در استعمال ـ و نه در وضع لغت ـ خصوصـيات یـک واژه در مقـام 

شود؛ مانند سيف و صارم که سيف به مطلق شمشير گفته می. استعمال، نادیده گرفته شود
قمـار و . گـرددخواه کند باشد یا تيز و برنده، ولی صارم تنھا بر شمشير تيز و برنـده اطـTق مـی

  .ميسر این چنين است و ھر کدام بار معنایی خاصی را با خود دارد

شـود؛ ھرچنـد بـه صـورت قمار لحاظ بازی با آلت قمار را دارد و در ميسر وجود رھان اعتبـار مـی
دھـد قمـار ھمـراه بـا رھـان و گروگـذاری تر رخ میچه در سطح جامعه بيشنوعی و غالبی، آن

  . است

که بازی بـا آ/ت » مقامره«شود، نه به بر گروگذاری اطTق می» ميسر«مٔه جا گفتيم کلتا بدین
گيـرد، و پيـرو آن، نبایـد تمـامی بر این اساس، ميسر ھمٔه انواع قمار را در بـر نمـی. قمار است

قمارھا حرام باشد، بلکه به صورت موجبٔه جزئيه، تنھا برخـی از قمارھـا کـه دارای گروگـذاری و 
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: گردد؛ در حالی که باید با توجه به مقام اثبات و خارج و مصداق آن گفـترھن است، حرام می
بنـدی بـه تنھـایی و در ميسر، مراھنه با آ/ت قمار است، نه صـرف مراھنـه، گروگـذاری و شـرط

کند؛ از این رو حرمـت، بـر آ/ت قمـار صورتی که آ/ت قمار در آن نباشد، ميسر بر آن صدق نمی
  .گذاریرفته است، نه بر صرف گرو

پـردازیم کـه ادعـا شـده بـر حرمـت قمـار د/لـت دارد و ای مـیاینک به بيان تمامی آیات شریفه
  . رسيمچگونگی د/لت آن بر حرمت قمار را بر می

  :٢١٩/ بقره : آیٔه یکم

لِلنَّـاسِ، َوإِْثُمُھَمـا أَکَبـُر ِمـْن نَْفِعِھَمـا، یْسأَلُونَک َعِن اْلَخْمِر َواْلَميِسِر، ُقْل فِيِھَما إِْثٌم کبِيٌر، َوَمَنافُِع «
  .»َویْسأَلُونَک َماَذا یْنِفُقوَن، ُقِل اْلَعْفَو، کَذلِک یبَيُن اللَُّه لَکُم ا/َْ◌یاتِ، لََعلَّکْم تََتفکُرونَ 

  قمار؛ فاسد فسادانگيز

نيز از گناھـانی  آیٔه شریفه شراب و قمار را از مسائل اجتماعی که مورد سؤال و مراجعه بوده و
در » معصيت«با » اثم«تفاوت . آوردتعبير می» إِْثٌم کبِيرٌ «داند و از آن به که فسادانگيز است می

چيـزی اسـت کـه فاسـد اسـت و » اثـم«تواند تکليفـی باشـد، ولـی این است که معصيت می
ز آن، دھد که در برابـر فسـاد حاصـل اچنين منافعی برای آن قرار میھم. شودسبب فساد می

  .ناچيز است

  :٩٠/ مائده : آیٔه دوم

يطَاِن، َفـ« اْجَتنُِبوُه، یا أَیَھا الَِّذیَن آََمُنوا، إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَميِسُر َواْ|َْنَصاُب َواْ|َْز/َُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
  .»لََعلَّکْم تُْفِلُحونَ 

بنـدی و اسـتفاده از تيرھـای گـروهپرسـتی ایـد شـراب، قمـار، بـتـ ای کسانی که ایمـان آورده
رجس و پليدی و از کردٔه شيطان است، باید از آن دوری کنيد شاید رستگار ) نوعی قمار خاص(

  .شوید

  محل بحث

. باشـدکه امری صریح بر دوری است، محل اصلی بحث در این آیه مـی» َفاْجَتنُِبوهُ «فراز شریف 
و بعضـی بـه » ميسـر«برخـی آن را بـه . در این که مرجع ضمير آن چيست، اختTف شده است

ما این بحـث را در فصـل آینـده . اندو بعضی نيز به عمل ھر سه امر یاد شده باز گردانده» خمر«
  .پی خواھيم گرفت

؛ اگر از چھار امـر یـاد شـده دوری کنيـد، »لََعلَّکْم تُْفِلُحونَ «: فرمایدخداوند متعال در پایان آیه می
در این صورت است که راه برای سعادت و فTح شـما ھمـوار مـی ممکن است رستگار گردید و

  .توانيد در مسير سTمت و سعادت گام بر داریدگردد و می

  صفازدایی از نفس: خطرناکی مضاعف ميسر

خطاب آیٔه شریفه به اھل ایمان است، اما حکمی که در آن آمده است به واسطٔه عنـوانی کـه 
پرسـتی قـرار ميان شراب و بـت» ميسر«در این آیه شریفه، . ردگيدارد تمامی افراد را در بر می

از/م نيز نوعی قمار با تيرھای چـوبی بـوده کـه در ميـان عـرب جـاھلی و پيشـين . گرفته است
رسـاند؛ زیـرا را مـی» ميسـر«چينش و ترتيب یاد شده خطرناکی مضـاعف . وجود داشته است

رستی نيز ایمان بـه خداونـد متعـال را از پشود و انصاب و بتخمر و شراب سبب زوال عقل می
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  .باشـدچـون دو ھمسـایٔه خـویش مـیبرد و ھمزداید و ميسر نيز صفا را از ميان میانسان می
پرداز قدسی و ماورایی بدون حکمت و دليل نيست و باید به آن توجـه ویـژه چينش کلمات گفته

  .داشت

  پليدی قمار

و خروج » إنّما«قمار نيست و ورود برای بيان حکم با  در این آیٔه شریفه، سخن از منافع شراب و
آیـٔه . شـودو پليدی بـودن ایـن دو ھسـت کـه تعبيـری شـدید دانسـته مـی» رجس«آن با تعبير 

داند و به ایـن معناسـت کـه جـز پليـدی، شریفه این امور را به صورت انحصاری، فقط رجس می
  .چيزی در آن نيست

اند؛ در حالی که چنين نيست و بت و آ/ت قمار نجـس برخی رجس را به معنای نجاست گرفته
آید، بلکه این آیه پليدی، زشـتی نجاست خمر و شراب نيز از این آیه به دست نمی. باشدنمی

  .داردپرستی و قمار را بيان میو منکر بودن شراب، بت

  قمار؛ پرداختٔه شيطان

ھـای وی بـه ھـا و تحفـهو از آمـوزهقرآن کریم سـه منکـر یـاد شـده را سـاخته و کـردٔه شـيطان 
يطَانِ «: فرمایدداند و میفرزندان آدم می شراب را ساخت تا نيـروی اندیشـه را . »ِمْن َعَمِل الشَّ

از انسان بگيرد و بت را برای او پرداخت تا آن را جایگزینی برای خداوند یکتا قـرار دھـد و قمـار را 
  .را ميان فرزندان آدم به وجود آورد برای آنان طراحی کرد تا بغض، قساوت و عداوت

شيطان برای ھر حقی باطلی ایجاد کرد و جای آن دارد که عالمان دینی در فکـر طراحـی امـور 
ھـای مـردم باشـند و از آنـان انتظـار نداشـته باشـند کـه ھمـه از مباح و حTلی برای سرگرمی

ت و زشـتی بـاز داشـت کـه توان از عمل منافی عفجوان را در صورتی می. ربانيان مقرب گردند
ھای فقر را از بين بـرد و در ایـن شرایط دسترسی وی به حTل را برای او آماده ساخت یا زمينه

  .صورت است که عصيان و تجاوز، شایستٔه مؤاخذه و اجرای حد است

يطَانِ «: اندبرخی گمان کرده به این معناست کـه ابلـيس خـود بـه قمـار پرداختـه »ِمْن َعَمِل الشَّ
افراد عادی توان مقابله با ابليس را ندارند و انبيای الھـی کـه . ؛ در حالی که چنين نيستاست

شوند؛ بنـابراین شـيطان توان مقابله و مواجھه با ابليس را داشتند، ھيچ گاه به قمار آلوده نمی
وی ھماننـد . تـر اسـتیابـد و او در ایـن زمينـه از آدميـان بـزرگحریفی برای قمـار بـا خـود نمـی

مانـد کـه خـود ھـيچ گـاه از ایـن مـواد چاقچيان و توزیع کنندگان بزرگ و عمدٔه مواد مخـدر مـیقا
  .کننداستفاده نمی

  :٩١/ مائده : آیٔه سوم

کْم َعْن ِذک« يطَاُن أَْن یوقَِع بَيَنکُم اْلَعَداَوَة َواْلبَْغَضاَء فِی اْلَخْمِر َواْلَميِسِر، َویُصدَّ ِه، ِر اللـَّإِنََّما یِریُد الشَّ
  .»َوَعِن الصTََِّة، َفَھْل أَْنُتْم ُمْنَتُھونَ 

  ورزی در قماردشمنی و کينه

کنـد خداوند متعال در این آیٔه شـریفه، نيـرو و اقتـدار شـيطان و ھـدف پليـدی را کـه دنبـال مـی
دھـد و چنـين جناب حـق تعـالی مـرام خـویش را در ایـن آیـه نشـان مـی. سازدخاطرنشان می

آیـاتی . برای دشمن خود بياورد؛ چرا که این کـار نشـانٔه ضـعف اسـت نيست که تعابيری زشت
که در مورد ابليس و شيطان آمده فراوان است و با آیات بسياری که احوال انبيا و اوليای حق را 

افراد و نيز کشورھای ضعيف ھستند که بر اثر ترسـی کـه از . دارد قابل مقایسه استبيان می
دھنـد، قلدری و به استضعاف کشاندن آنان را ھدف خود قرار مـی زیردستان و مردم خود دارند،
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در . دھنـداما کسانی کـه احسـاس امنيـت دارنـد، بـه زیردسـتان خـود نيـز آزادی فراوانـی مـی
آورد و آنان را در تنگنا خانواده نيز این پدر بزدل و ضعيف است که بر زن و فرزندان خود فشار می

بينـد و بـر آن افتخـار مـیکه خود را خادم عيال خویش مـیدھد؛ به عکسِ مردی قوی قرار می
  .کند

خواھد ميان شما بـه وسـيلٔه شـراب و شيطان می: فرمایدخداوند متعال در این آیٔه شریفه می
ای از آن را که در کـودکی بـه چشـم خـود قمار، دشمنی و کينه بيندازد و ما پيش از این، نمونه

پرسـتی ذکـری بـه و بـت» انصـاب«یه، برخTف آیٔه پيشـين از در این آ. دیده بودیم بيان داشتيم
شـود کـافر بـود و بغـض و دشـمنی بـا کسـی نداشـت، امـا اثـر ميان نيامده است؛ چرا که می

  .این است که دشمنی و بغض را با خود دارد» ميسر«و » خمر«

  :٣٣/ أعراف : آیٔه چھارم

َما ظََھَر ِمْنَھا َوَما بَطََن، َوا/ِْءْثَم، َواْلبَْغـی بَِغيـِر اْلَحـّقِ، َوأَْن ُتْشـِرکوا إِنََّما َحرََّم َربِّی اْلَفَواِحَش : ُقلْ «
  .»بِاللَِّه َما لَْم یَنزِّْل بِِه ُسْلطَانا، َوأَْن تَُقولُوا َعلَی اللَِّه ما / تعلَُمونَ 

  حرمت اثم

اسـت » اثم«چه  ه حرمت آناین آیه با صراحت کامل و با از ميان بردن ھر گونه تردیدی، حکم ب
، قمـار »اثـم«است، از این رو با حرمت صریح » اثم«در آیٔه نخستين گذشت که قمار . نمایدمی

  .گرددنيز که از افراد آن است، حرام می

  :٣/ مائده : آیٔه پنجم

  معرفی به مصداق

ُم َولَْحـُم اْلِخْنِزیـِر، َوَمـا ُأِھـ« ِه بِـِه، َواْلُمْنَخنَِقـُة، َواْلَمْوُقـوَذُة، ُحرَِّمْت َعلَـيکُم اْلَميَتـُة َوالـدَّ لَّ لَِغيـِر اللـَّ
ــُبُع إِ/َّ َمــا َذکيــُتْم، َوَمــا ُذبِــَح َعلَــی النُُّصــِب َوأَْن تَْسَتْقِســمُ  یــُة َوالنَِّطيَحــُة، َوَمــا أَکــَل السَّ وا َواْلُمَتَردِّ

خوک و ھر حيوانی که بـه غيـر  برای شما گوشت مردار، خون و گوشت. »بِاْ|َْز/َِم، َذلِکْم فِْسقٌ 
نام خدا و به خفه شدن و به چوب زدن و از بلندی افکندن و شاخ زدن به ھم کشته شده حرام 
ـــــــــــــدگان ـ جـــــــــــــز آن ـــــــــــــيم خـــــــــــــوردٔه درن ـــــــــــــز ن   شـــــــــــــد و ني

کشيد و آن را کـه بـه تيرھـای قرعـه را که قبTً تزکيه کرده باشيد ـ و نيز آن را که برای بتان می
از/م که در این آیٔه شریفه آمده، نوعی قمار با تير بـوده . فسق است کنيد، این کارقسمت می

از/م، قمار بر سر گوشـت شـتر بـا ده تيـر مختلـف . گرفته استکه در زمان جاھليت انجام می
  : در تفسير آیٔه شریفه، روایت زیر گویاست. بوده است

، عـن أبيـه، عـن ا|زدی عن الھمدانی والمکتب والورّاق وحمـزة العلـوی جميعـاً، عـن علـی»  ١
السTم أنّه قـال فـی والبزنطی معا، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن أبی جعفر  عليه

ِه بِـهِ «: قوله تعالی ُم َولَْحُم اْلِخْنِزیِر، َوَما ُأِھلَّ لَِغيِر اللـَّ ؛ یعنـی مـا ذبـح »ُحرَِّمْت َعلَيکُم اْلَميَتُة َوالدَّ
فاّن المجوس کانوا / یأکلون الـذبائح ویـأکلون الميتـة، وکـانوا یخنقـون » المنخنقة«وأّما . ل�صنام

کــانوا یشــّدون أعينھــا ویلقونھــا مــن » والمتردیــة«. البقــر والغــنم، فــإذا اختنقــت وماتــت أکلوھــا
. کانوا ینـاطحون بالکبـاش، فـإذا ماتـت إحـداھما أکلوھـا» النطيحة«و. السطح، فإذا ماتت أکلوھا

وما ذبـح «. فکانوا یأکلون ما یقتله الذئب وا|سد، فحرّم اللّه ذلک» ما ذکيتموما أکل السبع إ/ «
. ؛ کانوا یذبحون لبيوت النيران، وقریش کانوا یعبدون الشجر والصخر فيذبحون لھمـا»علی النصب

کانوا یعمدون إلی الجـزور فيجزؤنـه عشـرة أجـزاء، : ، قال»وأن تستقسموا با|ز/م ذلکم فسق«
سـبعة لھـا أنصـباء، : يه، فيخرجون السھام فيدفعونھا إلی رجل والسھام عشرةثّم یجتمعون عل

والتـوأم، والمسـبل، والنـافس، والحلـس، والرقيـب، . الفـذّ : وثTثة / أنصباء لھا، فالتی لھا أنصباء
فالفّذ له سھم، والتوأم له سـھمان، والمسـبل لـه ثTثـة أسـھم، والنـافس لـه أربعـة . والمعلی
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خمسه أسھم، والرقيب له ستّة أسھم، والمعلی له سبعة أسھم، والتـی   أسھم، والحلس له
ء، السفيح والمنيح والوغد، وثمن الجزور علی من لم یخرج لـه مـن ا|نصـباء شـی: / أنصباء لھا

  .وھو القمار، فحرّمه اللّه عزّ وجلّ 

ُم َولَْحـُم اْلِخْنِزیـِر، َوَمـا ُحرَِّمْت َعلَيکُم اْلمَ «:السTم در تفسير آیٔه  شریفهٔ ـ امام باقر  عليه يَتُة َوالدَّ
ُبُع إِ  یُة َوالنَِّطيَحُة، َوَما أَکَل السَّ /َّ َما َذکيـُتْم، َوَمـا ُأِھلَّ لَِغيِر اللَِّه بِِه، َواْلُمْنَخنَِقُة، َواْلَمْوُقوَذُة، َواْلُمَتَردِّ

َوَمـا ُأِھـلَّ لَِغيـِر «منظـور از : فرمایدمی» َذلِکْم فِْسقٌ  ُذبَِح َعلَی النُُّصِب، َوأَْن تَْسَتْقِسُموا بِاْ|َْز/َِم،
، ھمانـا اھـل فـارس از »َواْلُمْنَخنَِقةُ «اما . شده استچه برای بتان قربانی و ذبح میآن» اللَِّه بِهِ 

خوار بودنـد و گـاو و گوسـفندان را خفـه خوردند، بلکه آنان ميتهحيوانی که ذبح شده است نمی
، )زدن و کشــتن حيــوان بــه چــوب اســت: »َواْلَمْوُقــوَذةُ «. (خوردنــدٔه آن را مــیکردنــد و ميتــمــی

یةُ « مرد از افکندند و چون میبستند و آن را از بلندی میآنان چشمان حيوانات را می: »َواْلُمَتَردِّ
و گذاشتند تا به دیگری شـاخ زنـد چنين آنان حيوان نری را میھم: »َوالنَِّطيَحةُ «. خوردندآن می

ـُبُع إِ/َّ َمـا َذکيـُتمْ «کردنـد، مرد، از آن اسـتفاده مـیھر کدام که می ؛ و آنـان نـيم »َوَمـا أَکـَل السَّ
: »َوَما ُذبَِح َعلَی النُُّصبِ «. خوردند، پس خداوند آن را بر شما حرام کردخوردٔه گرگ و شير را می

ھـا را ه درختـان و سـنگکشتند، و قریش کـھای خود میاھل فارس حيواناتی را برای آتشکده
ــاْ|َْز/َِم، َذلِکــْم «کردنــد، پرســيدند، حيوانــاتی را بــرای آنــان قربــانی مــیمــی َوأَْن تَْسَتْقِســُموا بِ

کردنـد و بـرای ھـر بخـش کشتند و آن را بـه ده بخـش تقسـيم مـیآنان شتری را می: »فِْسقٌ 
گونـٔه دیگـر بـوده و َپـر تير آن بـه ھفت تير آن ھمانند بوده و َپر داشته و سه. دادندتيری قرار می
فّذ، توأم، مسـبل، نـافس، : ھا بوده استھفت تيری که پر داشته دارای این نام. نداشته است

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب، معل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس، رقي   .حل
یـک سـھم، ) صـاحب فـذ(آمده، نفـر اولکرده تيری از ھفت تير میاگر برای کسی که قمار می

چھـار سـھم و نفـر ) نافس(سه سھم و نفر چھارم) مسبل(دو سھم، و نفر سوم) تؤام(نفر دوم
ھفت سھم مـی) معلی(شش سھم و نفر ھفتم) رقيب(پنج سھم و نفر ششم) حلس(پنجم

آمـده، سـھمی چه تيری از سه تير که سفيح، منيح و وغد نـام داشـته بيـرون مـیبرده و چنان
داده اسـت و ایـن باخته و باید پول آن حيوان را به طـور کامـل مـیشده و وی مینصيب او نمی
  .باشد که خداوند آن را حرام کرده استکار قمار می

  :۵٢/ انبياء : آیٔه ششم

  . »إِْذ َقاَل ِ|َبِيِه َوَقْوِمِه َما َھِذِه التََّماثِيُل الَِّتی أَْنُتْم لََھا َعاکُفونَ «

آمـدهھا چيست که در خدمت آنـان بـه بنـد این مجسمه: ـ ھنگامی که به پدر و قوم خود گفت
  .اید

  : تفسير این آیٔه شریفه، در روایات زیر آمده است

وآله مـرّ بقـوم یلعبـون عليههللاأّن رسول اللّه  صلی: روی عبد اللّه بن مسعود: جامع ا|خبار»  ١
  .»ما ھذه التماثيل آلتی أنتم لھا عاکفون؟«: بالشطرنج، قال

وآله بر گروھـی گذشـتند کـه بـا  شـطرنج عليههللارسول خدا  صلی: ـ عبد هللا بن مسعود گوید
کنيـد دیگـر ھـایی کـه بـا آن بـازی مـیایـن مجسـمه: کردند، آن حضرت به آنان فرمـودبازی می
  چيست؟ 

  : این روایت با تعبير زیر نيز آمده است

السـTم، أنّـه مـرّ بقـوم یلعبـون عـن أميـر المـؤمنين  عليـه: الشيخ أبو الفتوح فـی تفسـيره»  ٢
  .وأخذ قدرا من التراب وطرحه فيه» ما ھذه التماثيل آلتی أنتم لھا عاکفون؟«: لبالشطرنج، فقا
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کردند، آن حضرت السTم بر گروھی گذشتند که با شطرنج بازی میـ حضرت اميرمؤمنان  عليه
کنيد چيست؟ سپس قدری خاک برگرفتنـد ھایی که با آن بازی میاین مجسمه: به آنان فرمود
  . پاشيدندو آن را در آن 
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