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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
باشد  بردوباختاعم از اينكه بازي همراه با  ؛اما بدون آالت معده يا متعارفه بردوباختبحث در مقام سوم، لعب با 

كار درست و اصولي و عقاليي  شته و يكيك فلسفه واقعي دابلكه يا اينكه بازي نيست  ؛بدون آالت معده و متعارفه

 .است

تكليفاً و وضعًا حرام است، ولو  ،باشد بردوباختيي كه درجااست. مشهور اين است كه  موردبحثدر اينجا هر دو 

م كه از بود فعل آن و تصرف در مالي ه بردوباخت اينكه به غير آالت معده باشد. در غير آالت معده و متعارفه هم اگر

 آيد حرام است و معامله باطل است. اين مشهور است. مي دست بهقِبَل آن 

 :كرديم و گفتيم در مقابل قول مشهور دو قول استادله قول مشهور را بررسي مي

 اقوال غير مشهور
 حرمت وضعي بدون حرمت تكليفي -1

ممكن است كسي  و ؛فرموديكه صاحب جواهر م يك قول است كه حرمت وضعي دارد ولي حرمت تكليفي ندارد

 ي بگويد اينجا اشكالي ندارد. اين قائلي در خاصه ندارد ولي در عامه قائالني دارد.طوركلبه

كرديم، اولين دليل رواياتي بود كه در آن واژه و مفهوم قمار آمده ادله حرمت وضعي و تكليفي را به ترتيب بررسي مي

شود و به نحوي قيد گويند قمار شامل بحث ما نميبود اين را بررسي كرديم كه كساني مثل حضرت امام و بزرگاني مي

 آالت معده در مفهوم دخيل است. 

دي است. تا اينجا تردي بردوباختاست كه قيد آالت معده يا متعارفه مأخوذ نيست و قمار همان گفتيم اظهر اين 

، »راهنه فغلبه«عرض كرديم كه مفهوم اصلي قمار آن است كه  لمانيدالارات و نيست يعني حداقل بر اساس استظه

البحرين آمده بود كه كتاب لغوي متأخر اما آالت معده فقط در مجمع  ؛ي باشدبردوباختاي رهني و در يك مغالبه كهنيا
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به نظر  جهتنيازاو ناظر به فرهنگ خاص متشرعه است، به اين دليل به اين كتاب و فرمايش ايشان اعتباري نيست 

 قمار همان مراهنه كافي است. صدقآيد، براي مي

مراهنه و » راهنه فغلبه«گويد: همه كتب لغوي متقدم ميكه ي نيست اشبههي و اظهر اين است كه قواحتمالگفتيم 

 آمده است و آالت معده و متعارفه در آن نيامده است اين را استظهار كرديم.  هانيا

است ولو آالت نباشد.  بردوباختگفتند قمار مقيد به آالت است، گفتيم قمار مطلق مراهنه و در برابر كساني كه مي

باشد داخل در مفهوم قمار است يا اينكه قيد  بردوباختسؤالي اينجا مطرح شد كه مطلق افعالي كه در آن مراهنه و 

 و عرفاً بايد بازي باشد اين يك سؤالي بود كه مطرح شد. ديگري دارد كه بايد لعب باشد

ي مأخوذ باشد در بعضي از كتب متقدمين اين لعب آمده گفتيم كه بعيد نيست كه در مفهوم قمار نوعي بازدر پاسخ 

در بعضي از كتب متقدمين آمده است كافي است يكي از اين دو روش را  كهنيهماست گرچه در بعضي نيامده است و 

 ليفصتبهبرويم جلو يا مطمئنًا بگوييم كه لعب عنوان مقوِّم مفهوم است كه اگر اين را بگوييم در مفهوم قمار بايد قائل 

شود كه جنبه شود و شامل چيزهايي مياست نمي بردوباختشويم و بگوييم مفهوم قمار شامل كارهاي جدي كه در آن 

در آن قرار داده شود قمار  بردوباختگويند كه بازي است مثالً فوتبال بازي عرفًا بازي است و اگر بازي دارد و عرفاً مي

 شود.مي

گذارند و يك اما اگر يك كار جدي است، يك بحث علمي است مثالً مطالعه كتاب است كه بين چند نفر مسابقه مي

بگوييم  كهيدرصورتگيرد، ممكن است بگوييم قمار اين را نمي شوديمهر كه ببرد آن مبلغ مال او  دهنديممبلغي قرار 

 لعب قيد، مفهوم قمار است.

 شبهه مفهوميه -2
شود. اگر ترديد داريم كه قيد لعب در مفهوم قمار مأخوذ است اين است كه بگوييم شبهه مفهوميه مي وجه ديگر هم

 عقاليي جنبه بازي دارد. ازنظر شود و بايد قدر مُتِيَقِّن را گرفت آنجايي كهيا نيست، باز شبهه مفهوميه مي

 :در اينجا ما بايد يكي از اين دو راه را برويم القاعدهيعل

 ؛ييم كه لعب حتماً قيد استيا بگو -1
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 كه بايد قيد بگيريم، يعني قدر مُتِيَقِّن بگيريم.  يا اينكه بگوييم شك داريم و شبهه مفهوميه است -2

 بررسي دو احتمال
 ؛است بردوباختروي احتمال اول بگوييم معنا لعب با  -

 بازهمگوييم كه ترديد داريم كه معنا اين است يا اعم است ولي گوييم معنا اين است، ميدر احتمال دوم نمي -

 شود. شبهه مفهوميه كه شد قدر مُتِيَقِّن را اخذ كنيم و نتيجه يكي مي

عنوان مشير  كسي اين دو وجه را نپذيرد بگويد اين لعب قيد غالبي است كه در بعضي كتب لغت آمده است يا كهنيا

 اين است كه قيد لعب دخالتي دارد. ظاهرش ها يك مقداري بعيد است.است و مسائلي از اين قبيل، اين

يي كه بازي نيست و فعل جدي آنجا، اين معنا هست اما حاليايعلهر دو حالت آنجايي كه بازي باشد پرهيز دارد، 

ي است كه اينجا وجود دارد. انكتهگيرد. اين آن را نمياست خواندن كتاب يا حل يك مسئله علمي است مفهوم قمار 

گيرد. گويند كه مفهوم قمار اينجا را نمياين تفصيل در كلمات بزرگان وجود ندارد بعضي از بزرگان مثل حضرت امام مي

د، در گيررا به غير آالت مي بردوباختبعضي هم مثًال مواهب آقاي سبحاني، جاهايي آمده است كه قمار بحث مطلق 

 اين اختالف است.

 نظر مختار در باب مفهوم قمار
 بردوباختگويند قمار مقيد به آالت است و مطلق يي هستيم كه ميهاآنما در مفهوم قمار نظر سومي داريم نه همراه 

قوام  گويندگيرند و ميمطلق مي طوربهيي هستيم كه بحث ما را هاآنو نه همراه  -گيردو لذا بحث ما را نمي-نيست 

 ال غير. است و بردوباختقمار به 

 قول به تفصيل
است آالت نيست، ولي قيد ديگري  بردوباختگوييم قمار مقيد به آالت نيست، قيد آن ما  به تفصيل قائل هستيم مي

اطميناني يا با شبهه مفهوميه به اخذ قدر  صورتبهآيد، يا  حساببهدارد و آن اين است كه بايد در امري باشد كه بازي 

باشد، چه به آالت معده يا به غير  بردوباختي است كه در آن قماربازگوييم مفهوم شود كه ما ميمتيقن. نتيجه اين مي
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گيرد. اين قول هست، قمار آن را نمي بردوباختاما اگر در كارهاي جدي با غرض عقاليي  ؛آالت معده و متعارفه باشد

 تفصيل است. به 

 بررسي كتب لغت
از كتب لغت متقدم حداقل لعب آمده است ظاهر عنوان هم اين است كه موضوعيت دارد؛ بنابراين لعب  يبعضدر  -1

دهند. غير لعب از اعمال عقال مردم آن را بازي مي آنچهبراي اين قيد است، لعب هم لعب عقاليي است يعني 

قدر متيقن آن  بازهمگوييم ترديم داريد و است يا مي طورنيام يا قطعاً گوييآيد. ما ميجدي، داخل در اين نمي

 شبهه مفهوميه است. رازآنيغاين است كه لعب باشد. 

، الاقل شبهه مفهوميه نيا وي از كتب متقدم  لعب آمده است بعضدر بعضي از كتب لغت لعب نيامده است ولي در  -2

ي تسرتوانيم مفهوم قمار را ما قدر متقين را بگيريم. بيش از اين نمي كهنياكند و كافي است براي ايجاد مي

گويد، قمار مقيد دهيم. اين فرق كرده است يعني در انظار بزرگان بين دو نظر اول و دوم مردد است نظري كه مي

 به آالت است پس جايي كه آالت نباشد ديگر قمار نيست.

 اين قيد متأخر است.  كهنيان را ترجيح داديم به خاطر گويد مقيد نيست و ما بيشتر اينظري كه مي -3

گوييد آالت، قيد نيست همراه نظر دوم هستيم، ولي يك قيد ديگري گفتيم تا اينجايي كه ميو ما نظر سوم را داديم 

هم كند و آن قيد لعب است. ثمره بحث هم در اينجا اين است كه در مورد قمار است كه تفصيلي را در بحث ايجاد مي

را در غير آالت ولو در غير لعب و در جاي  بردوباختادله بر حرمت تكليفي داريم هم حرمت وضعي و اگر قمار مطلق 

 گويد. اين ادله هم حرمت تكليفي و هم حرمت وضعي را مي وقتآنجدي باشد بگيرد، 

 گيرد. در اين ترديد كرديم و گفتيم ظاهراً اين دليل بيش از اين نمي

  ما حصل بحث

 فتحصَّل مما ذكرنا:
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شود كه در بازي يي ميآنجادر دليل اول كه تمسك به ادله قمار بود، بايد قائل به تفصيل شويم بگوييم شامل  -1

به غير آالت در امور جدي و با غرض عقاليي، مشمول دليل  بردوباختبه غير آالت است اما  بردوباخت

 قمار نيست، اين دليل اول كه حاصل آن اين شد.

ي است كه در آن ميسر آمده است چه آيات شريفه چه رواياتي كه در آن ميسر آمده است. اادلهدليل دوم  -2

 شود. آالت هم مي و همان قمار است و شامل همين بازي با غير ها ميسرممكن است كسي بگويد كه اين

 ان قلت
هار احتمال داديم و احتمال اظهر اين هاي سابق در مفهوم ميسر چكه در بحث ممكن است استدالل جواب داده شود

 بود كه ميسر آالت معده يا متعارفه  قمار است، اين معناي ميسر است.

 قلت
است اين است كه بنابراين مبنايي كه قبالً اتخاذ شد كه ميسر به معناي آالت معده  شدهدادهجوابي كه به اين استدالل 

ي است كه به غير آالت معده و متعارف است بردوباخته بحث ما در شود براي اينكاست، ميسر ديگر شامل بحث ما نمي

كند و ميسر به معناي آالت معده و مي بردوباختاين بحث مقام سوم است. اينجا با غير آالت معده و متعارفه بازي و 

 شود تمسك كرد. اين جواب استدالل دوم است.فرق دارد به اين ادله نمي باهممتعارفه بود. موضوع 

 »مَيْسِر فَهُوَ عَلَيْهِ قُومِرَ مَا ُكلُّ« بابتماالت موجود در اح
اما گفتيم در  مياگرفتهاين جواب به نحوي شايد قابل مناقشه باشد براي اينكه ما ميسر را ولو به معناي آالت 

 وَ  وَاِحدَةٍ بِمَنِْزلَةٍ َعشَرَ الْأَرَْبعَةَ وَ  الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ«وچهار بود آمده بود كه؛ بن خالد كه روايت اول باب صد صحيحه معمر
 َعَلْيهِ  قُومِرَ مَا كُلُّ« :فرمايدكرديم كه در اينجا ميخيلي به اين صحيحه تمسك مي قبالً  1»َميْسِر فَهُوَ َعلَيْهِ قُومِرَ مَا كُلُّ
بدهم تا وجه مناقشه روشن شود. گفتيم دو » كل ما قومر به فهو ميسر«يك توضيح تكراري در مورد  »مَيْسِر فَهُوَ

 :است »عََليْهِ قُومِرَ مَا كُلُّ«احتمال در باب 

                                                            
 .323: ص ،17ج الشيعة، وسائل - 1
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 وقتآن، يعني آن چيزي كه شأنيت مقامره دارد، قومر به شأناً ما قومر به» قُومِرَ مَا كُلُّ «يك احتمال اين بود كه  -1

است كه  متعارف وي كه شأنيت دارد و معدّ الهيوسشود كه شطرنج و نرد ميسر است و هر اسباب و معنا اين مي

 ميسر است. همآنبا آن بازي قماري كنند 

كه همان ابزار و ادوات معده و متعارفه » ما فيه شأنيُة القمار«يعني قومر به شأناً »  ماقومر به«يك احتمال بود كه 

شود يعني وسايلي كه شأنيت عبارت اخراي ابزار و ادوات معده و متعارف مي» ماقومر به«اگر شأني بگيريم شود مي

 دارد. چيزي كه با آن بازي كنند معده است يا متعارف، اين يك احتمال بود.

امروا مايتق«عني ي» ماقومر به«ي را بگيريم و در اينجا بالفعل مقصود باشد اهياولاحتمال دوم اين بود كه ما ظاهر  -2

ي كه وقتآن. -كار به شأنيت نداريم، بالفعل-كنند، مي بردوباختي كه با آن الهيوس هريعني » و يراهنه به بالفعل

 بالفعل با آن تغامر كهيمادامشود ميسر است كه مفهوم ميسر همان ابزار و ادوات است ولي مي بردوباختبا آن 

با آن  بردوباختكند ميسر است، اگر بازي مي بردوباختبا اين بازيِ شود و لذا بحث ثابتي نيست، اگر مي

 كند ميسر نيست. نمي

 اين دو احتمالي بود كه سابق داديم كه:نتيجه دو دليل 

شد ابزار و حاالت معده و متعارف است چه بالفعل باشد و چه و نتيجه اين مي» مايتقامرا به شأناً«احتمال اول  -

 بالفعل نباشد.

اين متفاوت با معناي  وقتآنكند كه مي بردوباختهمين االن با آن » ما يتقامر به بالفعل«تمال دوم اين بود كه اح -

 .شديماول 

  نسبت بين دو احتمال
ي كه امعدهشود، براي اينكه در ابزار و آالت بين اين دو معناي شأني و فعلي هم عموم و خصوص من وجه مي

مُتِيَقِّن است شأني بگيريم اين هست، بالفعل هم بگيريم هست چون  قدرنياكند مثل شطرنج، مي بردوباختبالفعل با آن 

 كند.مي بردوباختاالن با آن 
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 ،شأنياز ناحيه بال قشود افتراي در آن نيست، ميبردوباختاما آنجايي كه با آالت و ادوات معده است و بالفعل 

حالت سوم آنجايي كه دارد با فوتبال  طرفنياشود. از ال دوم نميشود ولي مصداق احتممصداق احتمال اول مي

كند اين مصداق معناي دوم است ولي مصداق مي بردوباختبالفعل  نجاياكند مي بردوباختيا با توپ دارد  بردوباخت

 معناي اول نيست.

باشد، اصل در افعال هم اين است  اين دو احتمالي است كه بيان كرديم بعيد ندانستيم كه اظهر حمل بر قومر به بالفعل

 قبالً بالفعل است. از ظاهر همين معناي دوم است و اين چيزي بود كه  بردوباختيعني چيزي كه در آن رهان است 

 ترجيح داديم.

 و جواب از آن» ميسر«استدالل به 
اين جواب را  و ؛است استدالل شده است، جواب داده شد كه ميسر به معناي آالت »ميسر«با توضيحاتي كه دادم به 

گوييم ميسر به معناي آالت بما هي آالت نيست بلكه به معناي ابزاري است كه االن با كنيم ميمبناي خودمان نقد مي بر

با اين بيان كه صحيحه  وقتآنگيرد. شود، چه معده و متعارفه باشد چه معده و متعارفه نباشد آن را ميمي بردوباختآن 

 درواقعشود. باشد مي بردوباختخالد را ببينيم همه ادله آيات و رواياتي كه راجع ميسر است شامل آنجايي كه  معمر بن

 نيبنابرا ؛شد بردوباختشود، چون اين توپ وسيله براي همين توپ ميسر مي كنديمجايي كه با توپ دارد بازي 

 . انجام گرفت بردوباختاحتمال كتاب ميسر شد براي اينكه وسيله 

 نتيجه استدالل
خالد و تفسير دومي كه  معمر بنكه ما دليل قمار را به نحوي تام دانستيم، به بركت عنايت به صحيحه  طورهمانبنابراين 

يعني بالفعل با آن » كل ما قومر به«گوييم؛ دانيم ميكرديم، ميسر را هم دليل تام مي» مَْيسِر فَهُوَ عَلَيْهِ قُوِمرَ مَا كُلُّ«از 

 خواهد باشد، اين هم دليل دوم است.شود ميسر است. كل ما هم يعني، هر چه ميانجام مي  بردوباخت

دليل اول تام نيست ولي ما گفتيم تام است بيشتر در دليل دوم اين جمعيت اكثريت غالب است كه  اندگفتهبسياري 

 د.كنگويند دليل دوم تام نيست اين هم ما گفتيم تام است و داللت ميمي
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 يا بردوباخت مقيد؟ بردوباختمطلق 
ي است و آن اين است كه  ممكن است كسي سؤال بررسقابلي كه ذيل دليل اول گفتيم، در ذيل دليل دوم هم انكته

 دارد؟  هم قيدي يا اينكهشود مي بردوباختكند كه اين مطلق آن چيزي است كه 

 پاسخ
اگر يك كار  و إالهست بايد عرفًا بازي باشد  بردوباختدر قمار ما قائل به تفصيل شديم گفتيم چيزي كه در آن 

 گيرد. جدي عقاليي است ادله قمار آن را نمي

باز مقيد  آنجاآيا داللت اين مثل  .كندبه عمل آورديم گفتيم داللت مي »به كل ماقومر« ازميسر با اين تفصيلي كه  در

رفتيم گفت قمار  به لغت هم مياست. آنجا مي تريقواطالق آن كمي  نجايااست يا مطلق است. ممكن است كسي بگويد 

گوييم اينجا گويد ميسر است ولي اينجا الكالم الكالم، ميقيد داشت اما اينجا داريم كه مي هانياگفت لعب و در لغت مي

گرفته شد قومر بالفعل و در قمار گفتيم از » قومر«يعني در مفهوم ميسر باز » قومر به كل ما«هم قيد دارد چون به معني 

نظر لغوي شامل آنجايي كه غرض عقاليي باشد يا ابزار و ادواتي در كار نيست، خواندن كتاب يا حل يك مسئله علمي 

هم اينجا ماقومر به تفسير شد چون شود چون در مفهوم ميسر ها نمياست يا معادله پيچيده است مفهوم قمار شامل آن

 خالد حاكم بر دليل است. معمر بنروايت 

 و إالدر مفهوم ميسر قمار آورد، همان قيدي كه در قمار بود كه بايد در لعب باشد. » كل ما قومر به«؛ ديگويم

ينجا هم در مفهوم آيد چون ااينجا مي واسطهبهيي كه غرض عقاليي باشد مشمول مفهوم قمار نيست، همان قيد درجا

شود. اين هم باز هم تفصيل مي» عبلعب فاليشملُ المراهنه في غير اللقد قلنا أنَّ القمار مأخوذٌ في مفهومه ال«قومر آورد 

 ي است كه با آن متفاوت است.انكته

 »ميسر«ي بحث بندجمع 
 ي كنيم مانند بحث قمار است يعني سه نظر است:بندجمع در بحث ميسر بخواهيم

 ؛شودمطلقاً شامل اينجا نمي »ميسر« -1

 ؛شودشامل مفهوم اينجا مي -2
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 ؛شودبه غير آالت معده مي بردوباختبازي در كار باشد شامل  كهيوقتگوييم تا ميو ما قائل به تفصيل هستيم  -3

 گيرد.اما آنجايي كه جنبه عقاليي و غرض عقاليي دارد دليل آن را نمي

ي ما هم در دليل اول و طرفآني هستند يا طرفنيامعموالً در اقوال و كلمات يا  آنچه برخالفاين هم باز تفصيل شد  

شود، نه شامل بحث مي مطلقاًيي باشد نه هرجاهم در دليل دوم هم در مفهوم قمار هم در مفهوم ميسر گفتيم مراهنه در 

 يي است كه با آالت باشد.جابهشود و مقيد گفتيم اصالً شامل اينجا نمي

گيريم كه قدر متيقن آن اين گوييم كه مقيد به آالت نيست اما الزم است لعب باشد. يا اطمينانًا يا شبهه مفهوميه ميمي

است، دليل بيشتري ندارد. اين تفاوت اصولي بود كه ما در اين دو دليل با َاعالم و بزرگاني كه اينجا نظر دادند داشتيم. 

 اين هم دليل دوم عمده در بحث.

 سوم: سبق و رمايه  دليل
در رواياتي كه در باب سبق و رمايه آمده است آن روايات مفيد اين است كه  ميكنيمسبق و رمايه را بحث  دليل سوم

كه در باب سبق و  ديادهيشناست. اين را مكرر  شدهفيتعردرست نيست مگر در سه جايي كه  بردوباختمسابقه و 

 در اسالم جايز است.  بردوباختي و چند جاي مشخص، راندازيتي و وارشترسي و سواراسبدر  بردوباخترمايه 

و مسابقه  بردوباختها هست كه است و اطالقي در آن واردشدهدليل سوم ظاهر رواياتي است كه در سبق و رمايه 
مگر  2»النِّضَال يَعِْني نَصْلٍ أَوْ  حَافِرٍ أَوْ خُفٍّ فِي إِلَّا سَبَقَ لَا«: قَالَ ع اللَّهِ َعبْدِ  َأبِي عَنْ  حَفْصٍ عَنْ  در هيچ جا درست نيست

گوييم آنجا خود آن ها نداريم، ميدر سه جا  كه اگر قاعده عامه در آنجا اثبات شد نيازي به مفهوم قمار و اين حرف
بينيم خواهيم بشود ما ميگوييم اطالق آن شامل بحث ما ميدليل است گرچه ذيل آن يك مفهوم قماري آمده است، مي

 بردوباختگويد گوييم اطالقات آنجا ميي كه در غير آالت قمار هست. درست است يا درست نيست؟ ميبردوباختكه 
 هيچ جا جايز نيست مگر سه جا، در غير آن جايز نيست.

» اكرم العالم إال الفاسق«گوييم مي نكهيامثلي دارد كه اين را عوض كرده است. افلسفهي جهتكي يسواراسبدر 

گوييم درست است كه ذاتش است ولي اينجا فسق آمده است مانعش اين اشكال دارد؟ ذات عالم مقتضي اكرام است مي

                                                            
 .493: ص ،11ج الشيعة، وسائل - 2
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ي وجود داشته افلسفهحرام است ولي در مورد ُخفّ و حافر و مسابقات به اين شكل،  بردوباختشده است اينجا ذات 

 ت اين را كنار زده است. است مانع اين شده اس

شود از آن روايات بحث سبق و رمايه را بايد جاي خودش بحث كنيم. عمده اين است يعني يك قاعده كلي مي

يي استثنايي جاهااين است كه نبايد باشد، جايز نيست، وضعاً يا تكليفاً حرام است در  بردوباختاستفاده كرد كه اصل 

 شود استفاده كرد يا نه.مي هانيا اين قاعده را از اصل ببينيم دارد

وسائلي كه ما داديم كه چاپ انتشارات جامعه مدرسين جلد شانزدهم است كتاب سبق و رمايه، كتاب سبق و رمايه 

ي است اين روايات در باب سوم است. در اين باب چند وجورجمعابواب زيادي ندارد چهار باب دارد كالً كتاب خيلي 

 ؟آوريم يا نه دست بهكلي  دهعاشود قرا مرور كنيم ببينيم ميها روايت است كه اين

 روايت اول: روايت حفص
عَلِيُّ ْبنُ إِبَْراهِيمَ عَْن َأبِيِه عَنِ ابْنِ َأِبي عَُميْرٍ عَْن َحفْصٍ عَنْ أَبِي َعبْدِ اللَِّه ع قَالَ:  عَن َيعُْقوبَ مُحَمَِّد بْنِ«از روايت اول 

. خُفٍ فِيإِلَّا  لَا سَبَقَ  »أَوْ حَافِرٍ َأوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ

ي درست نيست مگر در ُخف كه امسابقهگويد همان تير و كمان است. اين روايت مي درواقعنصل است يا نَصل  

تير و  حافر هم يعني اسب و نصل هم كه همان تير و كمان است در مسابقه با شتر يا اسب يا اندكردهخف را به شتر معنا 

 كمان سبق مانعي ندارد. اين يك روايت.

 بررسي سندي و داللي روايت
 در اين روايت بايد چند نكته را بررسي كنيم؛

آيد اين سند درست است و سند قابل قبولي است. اولين نكته و بحث در اين روايت سند است كه به نظر مي -1

كنم كه توثيق ز او نقل كرده است ولي فكر ميحفص بن قياس هم توثيق دارد اگر هم نباشد إبن أبي عمر ا

 دارد خوب اين به لحاظ سند تام است.

 قرائت دارد: ي كه در داللت اين است سبق است. سبق دو نوعانكتهبه لحاظ داللت،  -2

 احتمال اول:
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آورد مي دست بهيك سَبق و يك سَبَق، سَبق كه بگوييم يعني مسابقه دادن، سَبَق يعني مالي كه برنده در مسابقه 

» سبق به سكون باء يعني المغالبه والمسارعه و مسابقه«پس » سبق بفتح الباء يعني مايأخذه سابق و يكتسبه السابق«

 كنند. خود عمل مسابقه و اقدامي كه دو نفر  در دويدن يا چيز ديگر مي

 احتمال دوم:
آورد در لغت مي دست بهسابق آن را  كهآن سَبَق به فتح باء احتمال دوم است كه به معناي ما يكتسبُ السابق،

 طور معنا شده است. نيا

 بررسي احتماالت
معنايش اين است كه مسابقه و   »أَوْ حَافِرٍ أَْو نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ ُخفٍ إِلَّا فِي لَا سَبَقَ«اگر احتمال اول باشد كه  -

ه باشد بلكه خود عمل درست نيست مگر در اين نداشت بردوباختتواند خيلي كار به عمل درست نيست و مي

ي ديگر مسابقه گذاشتن در غير اسب و شتر و تيراندازي درست نيست اصل عمل درست درجاهاچند جا، يعني 

 نيست. 

گوييم سبق داريم و سَبَق اگر َسبق گوييم، ميباشد و چه نباشد. احتمال اول را مي بردوباختمطلق باشد چه  توانديم

شود حكم هم حكم تكليفي مي وقتآنگويد مسابقه درست نيست تواند مطلق باشد يعني اينكه ميرا بگيريم اين مي

هم  بردوباختت كاري به شود مسابقه گذاشجاهاي ديگر نمي و ؛گوييم مسابقه درست نيست مگر در سه جايعني مي

كه كل مسابقات مثالً فوتبال يا  شوديمتواند مطلق هم باشد. اصل مسابقه درست نيست اگر اين باشد معنا اين ندارد مي

ي پيدا شود. اين ابرندهگذارند كه ندارد فقط مسابقه مي بردوباختكاري به  اصالً واليبال است، جاهايي كه مسابقه است 

 ر سه جا. اگر سَبق را به معناي قرائت به سكون باء باشد.درست نيست مگر د

و  بردوباختگويد؛ مي شوديمكند كار به مطلق فعل ندارد سَبَق همان رهان اما اگر سَبَق باشد مسئله خيلي فرق مي 

بر  اباحهروايت از اصل عمل ساكت است و اصل  وقتآن. نجايامالي را از قِبَل اين اكتساب كند درست نيست مگر در 

ي مالي در ميان آيد. امسابقهكند اين است كه در يك مي منع آن حاكم است خود مسابقه منعي ندارد چيزي كه روايت

 ي معين.جاهاگويد اين درست نيست مگر در ي مطرح شد ميبردوباختاگر در مسابقه مالي به ميان آمد و 
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ي بردوباختنيست، چون  ارتباطيبدهد كه با بحث ما مي شود سبق كه بگيريم يك معناييتفاوت دو احتمال زياد مي

 گيرد. منتها كمي شمول بيشتري دارد.كه در غير آالت است باالخره يك نوع مسابقه است و بحث ما را مي

 بردوباختدرست نيست و اما اگر بدون  بردوباختگويد گيرد كه مياما اگر احتمال دوم بگيريم بحث ما را مي -

. روايت شوديمباشد، روايت كاري به آن ندارد. هر يك از اين دو احتمال را بگيريم بحث ما داخل در روايت 

است. اين دو احتمال  بردوباختي است كه با امسابقهگويد كه قدر مُتِيَقِّن اين دو احتمال آنجايي است كه مي

شود كه مسابقه همراه ت قدر متيقن آن، اين ميعموم و خصوص مطلق اس هاآنسَبق و سَبَق هم كه بگيريد بين 

كند كند سَبَق هم بگيريد اين را تحريم ميمُتَِيقِّن است سَبق بگيريد اين را تحريم مي قدرنياباشد.  بردوباختبا 

را  كند، اما سَبَقاست مطلق بازي را منع مي ترعامپس اينجا قدر مُتِيَقِّن است، منتها سَبق كه بگيريد يك قاعده 

 كند. باشد منع مي بردوباختبگيريد خصوص آنجايي كه 

 »سبق«نكات موجود در مورد 
شود تعيين كرد كه سَبق است يا سَبَق، اينجا دو نكته بين اين دو احتمال چه بايد بگوييم؟ ظاهر اين است كه نمي

 وجود دارد كه بايد توجه كرد؛

 احتمالبهحتي اگر سَبق باشد احتمال اول سكون باء هم باشد ولو ظاهر آن اطالق دارد ولي  كهنيايكي  -1

البه خيلي بعيد است كسي بگويد مطلق مغ دارد علتش هم اين است كه بردوباختبسيار قوي انصراف به 

 اشكال دارد گرچه برخي قائل شدند. خيلي بعيد است كه مطلق باشد و انصراف آن قوي است.

باشد  بردوباختياً اگر هم كسي انصراف را نگويد و بگويد اگر سَبق باشد اطالق دارد، يعني مطلق مسابقه، ثان -2

كند اختالف نسخه است، يا نباشد. اگر هم كسي اين را بگويد و انصراف را نپذيرد دليل اجمال پيدا مي

ي انهيقرو راهي براي تعيين نبود،  دانيم سَبق است يا َسبَق، وقتي اختالف نسخه استاختالف قرائت است نمي

نباشد  بردوباختيي كه آنجاباشد اما  بردوباختهم نبود، بايد قدر مُتِيَقِّن را بگيريم قدر متيقن آنجا است كه 

گيرد. اختالف قرائت در اينجا مثل شبهه گيرد اگر سَبَق باشد آن را نميترديد داريم اگر سَبق باشد آن را مي

گفتيم در ي كه ما در مشترك لفظي و در شبهه مفهوميه مياقاعدهلفظي است. همان مفهوميه و مشترك 

شبهه و ترديد بين دو چيز متباين  وقتكگفتيم يآيد، قاعده اين بود كه مياختالف قرائات و اجمال هم مي
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دانيم معناي آن كدام است دو چيز متباين شود چون نميمردد مشتبه شد كل دليل ساقط مي كهيوقتاست 

معنا اقلّ و اكثر شد چه مشترك لفظي باشد يا شبهه مفهوميه باشد يا اختالف  اگرشود اما است و ساقط مي

شود م در مابقي دليل ساقط ميگيريباشد ما اقّل قدر مُتِيَقِّن را مي اكثر واقّل  كهيوقتقرائت مثل اينجا باشد 

است اين  بردوباختكنيم. اينجا هم َسبق و َسَبق يك قدر مُتِيَقِّن دارد آنجايي كه مسابقه با وجوب به اصل مي

نيست اين محل ترديد است از  بردوباختكند اما فراتر از آن، آنجايي كه گوييم دليل منع ميگيريم ميرا مي

شود كه بازي با يي ميآنجاقدر مُتِيَقِّن اين دليل  وقتآنشود و ديد ساقط ميحُجيت در اين اكثر و محل تر

 كنيم. هاي ديگري هم هست بحث ميهست و اين يك بحثي كه در داللت اين است بحث بردوباخت

 و آل محمد. محمديعلاللهم صل 

 

 

 
 


