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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
آالت معده و متعارفه، ادله قائلين به حرمت تكليفيه را  رازيغبههست اما  بردوباختبحث در مقام سوم اين بود كه 

 منع از قمار شده بود و عنوان قمار آمده بود.ي بود كه در آن اادلهكه اولين دليل  كرديمبررسي مي

بود و منع از ميسر شده بود اين دو دليل را بررسي  واردشدهها موضوع ميسر ي بود كه در آناادلهدومين دليل هم  

 كرديم.

 خالصه دليل اول و دوم
آن تفسير اين بود كه ادله  عرض كرديم تفسيري بود كه در كلمات آقايان نبود و دوم ونكته مهمي كه در دو دليل اول 

انجام  بردوباختكه بازي باشد كه با آن  داللت ادله تا جايي درست است و به عبارتي گيردقمار و ميسر جايي را مي

شود، اما اگر غير از بازي بود محل ترديد بود. احتماالً ادله قمار و ميسر غير بازي از آن اعمال و افعالي كه اعراض مي

 ها بود.تفصيلي در اين نكتهشود، اين آيد مشمول اين ادله نمينمي حساببهدر عرف بازي  عقاليي دارد و

شود بلكه غير آالت هم دخالت دارد، به غير آالت نمي بردوباختگفتند قمار و ميسر شامل ي ميطوركلبهي اعده

شود اگر مي بردوباختست، شامل مطلق كه لعب ني آنجاشود، ما گفتيم بينابين است تا گفتند شامل ميي هم مياعده

 شود. اين بحثي بود كه در اين دو دليل گفتيم.لعب نبود، ديگر شامل آن نمي

 دليل سوم
 حفصروايت 

مجموعه ادله قرآني و  همادله ميسر  و ادله قمار مجموعه رواياتي است كه در آن قمار آمده بود با اين مقدمه كه

 لَا«با اين تعبير كه الَسبق يا  .روايي كه در آن ميسر آمده است. دليل سوم اخباري است كه در سَبق و رمايه آمده است
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اين دليل سوم است كه اين تعبير السَبق يا السَبَق در آن آمده است در اين روايات  ،1»نَصْل أَوْ حَافِرٍ أَوْ ُخفٍّ فِي إِلَّا سَبَقَ

 .ميپردازيمكنيم و بعد به ادامه آن با يك بيان ديگر عرض مي را گفتيم يبعضچند جهت است كه 

 بررسي سندي و داللي روايت
كه در كتاب سبق و  »أَوْ حَافِرٍ أَْو نَصْل ُخفٍ ا فِيلَا سَبَقَ إِلَّ«اولين مطلب در سند اين روايات بود كه مضمون يا تعبير 

 است عين همين تعبير در چند روايت آمده است؟ واردشدهرمايه 

 عَنْ  يَعْقُوبَ ْبنُ مُحَمَّدُاست كه  طورنياكه خوانديم. روايت اول  يكي روايت اول باب سه از كتاب سَبق و رمايه است 
حفص مقياس توثيق ندارد و اگر  اينكهكه سند آن محل ترديد است بر اساس  عَُميْر َأبِي ابن عَنِ َأبِيهِ عَنْ ِإبْرَاِهيمَ بْنِ عَِليِّ

 :كنمراه است كه عرض مي سهبخواهد توثيق شود راهش يكي از اين 

حفص توثيق  بيترتنيابهكند و أبي عمير از او نقل مي ابنأبي عمير را كسي بپذيرد، اينجا  ابنيكي اينكه رجال  -1

أبي عمير در ميان  ابندر رجال  ميارفتهيپذأبي عمير از او باشد. ما اين راه را  ابنشود به توثيق عام كه نقل مي

تفصيل پذيرفتيم و حفص از اين طريق توثيق  صورتبهتوثيقات عامه يكي از توثيقات عامه اين است كه ما 

 شود.مي

 است كه اين محل بحث و ترديد است. هانياارات و هم ورود حفص در رجال كامل الزي راهكي -2

مرحوم آقاي تبريزي  آنچهراه سومي هم ممكن است كسي بگويد كه حفص از رجال مشهور است و از باب  -3

 آن را توثيق كند. فرمودند،مي

كند ل ميأبي عمير از او نق ابنراه دوم و سوم محل بحث است ولي راه اول به نظر تام است و حفص از باب اينكه 

 شود.توثيق مي

است و موثقه معتبره نيامده است به خاطر اين است كه حفص  شدهتيروابه  ريتعباينكه در بعضي از كلمات از اين 

 راه سهتوثيق خاص ندارد و احتماالً كسي كه تعبير به روايت كند اين توثيقات عامه را قبول ندارد. اگر كسي يكي از اين 

 شود؛مي را بپذيرد حفص تأييد
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 ؛شودأبي عمير را بگويد توثيق دارد از آن استخراج مي ابنيا نقل  -

 ؛يا رجال كامل الزيارات را بپذيرد -

 در رجال مشهور كافي است، آن را بپذيرد. قدحده رجال مشهور نيازي به توثيق ندارد عدم عيا اينكه قا -

شود كه ما قاعده اول را اجماًال پذيرفتيم و لذا حفص تصحيح مي وقتآناگر كسي يكي از اين سه قاعده را بپذيرد 

 شود اين را به معتبره تعبير كرد. اين يك روايت است كه اين تعبير آمده است.مي

 سنان ابنروايت 
 رٍ أَوْ نَصْلٍلَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِ«است و السَبَقَ آمده است  واردشدهروايت دومي كه باز همين تعبير در آن 

 ْبنِ  مُعَلَّى َعنْ مُحَمَّدٍ بْنِ اْلحُسَيْنِ عَنِكه اين روايت دوم  روايت دوم همين باب سوم سبق و رمايه است .2»يَعِْني النِّضَالَ
 است. سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ  عَْبدِ عَنْ الْوَشَّاءِ عَنِ مُحَمَّدٍ

 بررسي سندي و داللي روايت
ي همان حسين بن محمد بن عامري است كه توثيق قواحتمالبهاين روايت سندش محل بحث است. حسين بن محمد 
 كند.از مشايخ كافي باشد خودش تأييد مي كهنيهمكند و شده است و مشكلي ندارد كه مرحوم كافي از او نقل مي

هاي فراواني است و نجاشي در باب او دارد كه مضطرب محل بحث مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَلَّىاين  مُحَمَّدٍ ْبنِ مَُعلَّى َعنْاما 

ايشان را به نحوي توثيق كنند آقاي تبريزي از باب همان  اندخواستهالحديث و المذهب است و مرحوم آقاي خوئي 

اين  لهرحابهتام نيست  كدامچيهرجال مشهور و عدم قدح در رجال مشهور خواستند ايشان را توثيق كنند كه به نظر 

 شود.يممانع از تام بودن وثاقت مضطرب الحديث و المذهب 

ي است كه از سابق هم بوده است و مرحوم آقاي تبريزي در دوره متأخر اين را خيلي قبول اقاعدهرجال مشهور 

ده است قدحي در بابشان وارد نش كهنيهم شدهشناختهو  آورنامهاي و آن قاعده اين است كه ميگويند آدم اندداشته

گويند عدم ردع به معناي امضاء است، اينجا هم در سيره مي نشانه توثيق است. اگر بخواهيم مثال بزنيم چطور در

شد عدم ها بود اين مطرح ميمطرح در جامعه محدثين و اصحاب و روات اگر اشكال كوچكي هم در آن آورنامهاي آدم
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كند. اين كاشفيت عدم ها است و حكايت از وثوق ميعدم ضعف در آن دهندهنشانطرح اشكال درباره رجال مشهور 

 قدح از وثوق است، شبيه كاشفيت عدم ردع در سيره از امضاء.

گويند در مقدمات حكمت كاشف از اطالق است جاهاي مثال بزنيم شبيه عدم ورود قيد كه مي ميبخواهاگر دوباره 

ي كه اقاعدههم  نجايات كند منتها با يك مقدمات پيوست و ضميمه تواند يك امري را اثباعدم و فقدان چيزي مي

 گفتند اين است.مي

يعني يك نوع تحليل  ؛شودگويد در اين زمينه وقتي قدحي نبينيد استنباط من اين است كه توثيق ميعقاليي مي ازنظر

 و ؛مينيبيماست كه تام نيست كه  بن محمد را آقاي خوئي به شكلي توثيق كرده يعقاليي و استنتاج عقاليي است. معل

يي آن قاعده تام است كه درجاآقاي تبريزي هم از باب رجال مشهور توثيق كرده است كه اين هم درست نيست. 

طور نيايي نباشد. نجاشي گفته است كه مضطرب الحديث و المذهب است. كسي كه درجاخالفي و نكته مهمي  زيچچيه

 دانند.، آن قاعده را تام نمياست ديگر عرف و عقال شدهگفته

بن محمد در اين روايت به  لذا روايت معلي و ؛صغروي محل خدشه است ازلحاظاگر كبروياً آن قاعده را بپذيريم، 

 است، قابل توثيق نيست. شدهگفتهاين طرقي كه 

كه سه چهارتا قيد براي آن  فرمودندي با اين موافق هستيم نه با آن توسعه كه ايشان ميارانهيگسختكبروياَ با قيود 

 نكهيرازايغبن محمد  معلي ي باشد چون گاهي در افرادي مثلاجاافتادهذكر كرديم. اينكه اين اشتهار واقعًا اشتهار 

يا هزارتا  پانصدو اشتهار چنداني ندارد كسي كه مثًال  مضطرب الحديث دارد، از جهت ديگر قبل از اين هم اشكال دارد

 إال در اين حدّ به نظر كافي نيست سه چهار قيد برايش ذكر كرديم. مطرح است. و جاهمهروايت دارد اسمش 

شود به اين اعتماد كرد، بقيه بنابراين با توجه به اينكه مضطرب الحديث و المذهب آمده است در نجاشي خيلي نمي

 سند مشكلي ندارد.

 است و تصحيح آن دشوار است. شدهواردروايت دوم اين تعبير در باب آن در كه  اين هم دو روايت

 علوان ابنروايت  
 است روايت چهارم اين باب است. واردشدهسومين روايتي كه اين تعبير در آن 
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قَاَل « :قَالَ ع َأبِيهِ عَنْ  جَعْفَرٍ عَنْ  عُلْوَانَ ْبنِ الْحُسَيْنِ َعنِ ظَرِيفٍ  بْنِ الَْحسَنِ َعنِ الْإِسْنَادِ قُرْبِ فِي جَعْفَرٍ بْنُ اللَّهِ  عَبْدُ
 .3»، أَوْ خُفٍّحَافِرٍ، أَوْ نَصْلٍ  : لَا سَبَقَ إِلَّا فِيرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ َعلَيْهِ وَ آلِهِ

 بررسي سندي و داللي روايت
هم در جلد  لئوساصاحب در اين روايت سند ما به عبداهللا بن جعفر و قرب االسناد قابل تصحيح است كه مرحوم 

منتها اينجا حسن بن ظريف ظاهراً توثيق دارد. حسين بن عنوان كلبي يك مقدار  ؛اندكرده اين را بحث لئوسابيست آخر 
كند بعد راجع به برادرش كه محل بحث است علت آن اين است كه نجاشي دارد كه حسين بن عنوان كلبي را مطرح مي

 »و هو ثقةٌ«فرمايد: مي گويد و بعدحسن بن عنوان است چيزي را مي

يا به خود حسين، ما استظهار كرديم كه هو ولو اينكه  گردديبرمبه حسن برادر او » هو ثقةٌ «اين اختالف است كه 

به  گردديبرماقوي  احتمالبه، ولي در اينجا چون محور همان حسين بن عنوان است گردديبرم ضمير به اقرب مراجع

 اين و». حسين بن عنوان و أخه حسن و هو ثقةٌ«ته است، حسين بن عنوان يعني گفته خود حسين بن عنوان، يعني گف

اقرب به حسن، برادر حسين است، ولي چون طرح بحث با محوريت حسين است بعيد نيست كه هو به  اينكههو ثقٌة ولو 

 آن برگردد. اگر اين باشد روايت قابل توثيق است.

 آن آمده است.اين سه روايتي بود كه اين مضمون در 

 روايت دعائم االسالم
در  روايت چهارمي هم كه اين مضمون در بابش آمده است روايتي است كه در مستدرك است در ذيل همين باب،

 ي كه ما داريم از مستدرك است. روايت اول باب سه روايت دوم باب سه، اين هم روايت چهارم باب سه،لئوسا

ك ذيل بابي كه عنوان آن همين است در مستدرك حديث سوم است. آنجا چهارمين روايت روايتي است كه مستدر

. اين هم در آنجا است كه اين روايت 4»ثَلَاثٍ فِي إِلَّا سَبْقَ لَا«دارد كه از دعائم االسالم از اميرالمؤمنين از پيغمبر است كه 

 در دعائم االسالم است و سند ندارد.
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 أبي جمهور ابنروايت 
نقل كرده است  الآلَّلِي دُرَرِ كتاب  أبي جمهور در ابن مستدرك در همين باب روايت هشتم است كهپنجمين روايت در 

و سندي ندارد. پنج روايت حداقل ممكن است در وسائل و المستدرك در دستمان است  است هعمقطو همآن كه سند

. اين »حَافِر أَوْ خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ فِي إِلَّا سَبْقَ لَا يا َسبَقَ لَا«باشد. تا اينجا كه در پنج روايت اين تعبير آمده است  نيرازايغ

 بيان كرديم. ترجامعيك بحث سندي است كه 

 بررسي سند و داللت روايات
 نكهيا باآيد پنج روايت آمده است يكي دو روايت آن قابل تصحيح است بقيه قابل تصحيح نيست و مجموعًا اطميناني مي

نيست،  طورنيااست گاهي تعبير شده است كه معتبر نيست  موردقبولسندي  ازلحاظبنابراين  ؛دوتا از آن قابل توثيق بود

 شود به آن اعتماد كرد اين به لحاظ سندي.ي در بعضي مباني قابل توثيق است و ميشكلروايت است دو تا به  تاپنج

 :داللي چند بحث است ازنظر

گويد اصل مسابقه عمل مسابقه درست نيست، سبق و سَبَق بود و گفتيم اگر سَبق باشد مي يك بحث كه راجع به -1

كه از بعضي از اين  طورآناما اگر سَبَق باشد يعني آن مالي كه يكتسب بالمسابقه و بالسباق درست نيست. 

مالي كه دارد گفتيم قدر شود شواهدي وجود دارد كه اظهر سَبَق است اگر هم سَبَق نباشد، اجروايات استفاده مي

ن نيست بين االقلّ و ييي است كه قدر متيقن دارد. مجمل بين المتباينهامجملمتيقن را بايد بگيريم. اينجا از آن 

شود روايت باشد، اما مطلق مسابقه را از نمي بردوباختي است كه در آن امسابقهاالكثر است و قدر متيقن آن 

ندارد. با به  هايباز ريغيا  هايدربازبنابراين اين روايت السَبَق كار به نفي و نهي از مطلق مسابقه  ؛استفاده كرد

شود مطلق بازي يا مسابقات همان ظهور َسبَق است يا اگر هم مجمل باشد باز قدر متقين است، نمي اينكهخاطر 

 حرمت كنيم. را از اين روايت استفاده

آيد كه روشن باشد كه به نظر مي ؟نفي است كه مفيد چه حكمي است ،ات شريفهبحث دوم در داللت اين رواي -2

بنابراين معلوم است كه  ؛كه بگويد چنين چيزي در عالم واقع نيست نفي در اينجا معلوم است نفي حقيقي نيست

قرار نداده خواهد بگويد خداوند اين را نفي در مقام يا نفي تكويني، نيست اين نفي يا نفي در تشريع است مي
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كند مگر است. يا اينكه اظهر اين است كه نفي در مقام نهي است يعني اين مسئله درست نيست. از سبق نهي مي

 .جا چنددر 

الضرر كه الضرر وال ضرار في دهد كه در عالم تشريع اين حكم نيست مثل گوييم خبر ميي است كه ميوقتكي
ي هم هست كه السبق نفي است مستقيم وقتكم قرار داده نشده است يگويد كه در عالم تشريع چنين حكمي االسالم

 كند، اظهر دومي است.كند كه اظهر دومي است. اگر اولي باشد يك مقدار معاني متفاوتي پيدا مينهي را تشريع مي

گويد در حج، است مينفي كرده » فُسُوقَ ال وَ رَفَثَ ال«كه در قرآن است؛  )197بقره/»(فُسُوقَ ال وَ رَفَثَ فَال«مثل 

 اينها نيست يعني اين نبايد در حج باشد.

 نظر مختار
گويد السبق اين شود. وقتي ميحكم الزامي استفاده مي كيآنظاهر اين است كه اين نفي در مقام نهي است و لذا از 

نفي در مقام نهي هم داللت اين  شدهگفتهي كه در باب داللت نهي بر حرمت اادلهو اين به همان  نيست يعني نبايد باشد

 كند.بر حرمت مي

فرمايد، نبايد كند و ميباشد نفي در مقام نهي است و يك حكم الزامي را جعل مي هركدامبنابراين السَبق يا السَبَقَ 

شود اگر سَبق باشد چطور چنين چيزي باشد. بايد ديد كه اين نهي در مقام نفي و حكم الزامي كه از اين استفاده مي

 شود؟شود اگر سََبق باشد چطور مييم

ي كه تعلق به يك فعل اينفكند. معناي السَبقَ اين است كه نهي از اين عمل مي اگر سَبق باشد و به معناي عمل باشد

گويد نبايد اين كار را الفسوق است مي كند. مثل الرفث وگيرد در فضاي تشريع ظهور در نهي از آن فعل پيدا ميمي

الفسوق كه تعلق به فعل گرفته است. معناي  است و اشكال دارد. اين تعلق به فعل گرفته است مثل الرفث و بكنيد حرام

شود حرمت تكليفي قرائت سَبق يعني وقتي سَبق بخوانيم و ال هم نفي به معناي نهي بگيريم نتيجه مي بر بنااين روايت 

 نسبت به مسابقه.

 احتماالت موجود در سَبْقَ و َسبَقَ 
 سَبْقَ
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سَبق، آن فعل است يعني  كنديمكند نهي از فعلي هم اصل اين است كه در موضع تشريع و از باب مولويت نهي مي

تحريم اين فعل  جهينتضميمه كنيم  باهماينكه سَبق هم يعني فعل اين را كه  اضافهبهفعل حرام است. نفي در مقام نهي 

گويد عمل مسابقه حرام است، يعني مي ؛مگر اينكه بگوييم انصراف دارد شود. مطلق هم هست و مسابقه اشكال دارد،مي

شود. ممكن است بگوييم بالمالزمه اينكه سبَق بخوانيم حرمت تكليفي از اين استفاده مي بر بناي خاصي درجاهامگر 

ود با اين معامله شگويد عرض اين كار حرام است نميشود براي اينكه شارع كه ميحرمت وضعي هم از آن استفاده مي

ي آن اسقاط هامنفعتفرمايد: خون حرام است يعني كند، عين اينكه وقتي شارع ميكرد چون دارد از انتفاع ساقط مي

يعني  ؛توان معامله هم كرد. ممكن است بگوييم با اين مقدمه مفيد بطالن هم استها اسقاط شد ديگر نميشد وقتي منفعت

يي باشد كه ماليت داشته باشد و چيزي كه درجاگويد معامله بايد ي كه مياادلهند براي كدرست مي صغرادر حقيقت اين 

شود مالي هم شود معامله كرد. مسابقه چون نهي به آن تعلق گرفت شرعاً از ماليت ساقط شد و لذا نميماليت ندارد نمي

 شود.طور مينياروي آن معامله شود. احتمال اينكه سَبق بخوانيم  وشود  ردوبدلدر آن 

 سَبَقَ
شود، نه خود بازي. اينجا عمل نيست. شود مالي كه در قمار يا در بازي اكتساب ميالسَبََق مي اما اگر َسبَق بخوانيم

گويد آن امر مي اينكه وقتآنشود. السَبَق يعني آن شيء خارجي، آن امر خارجي نيست. شيء خارجي مي اينجا

خواهد بگويد كه خود آن در عالم تكوين كه هست اين در مقام تشريع مي درواقعگوييم يعني خارجي نيست اين را مي

شود شود، يعني اين مال كه در مسابقه قرار داده مياز آن حرمت استفاده مي بازهماين سَبَق نبايد وجود داشته باشد 

 كند بعيد نيست كه اطالق داشته باشد. دو احتمال است نگوييم بعيد نيست.نهي از چه ميكند منتها نبايد باشد. نهي مي

 سَبَقَسه احتمال موجود در 
كند از اينكه مال را بگيرد و تصرف كند. نبايد َسبَق باشد يعني اگر السَبَق باشد يك احتمال اين است كه نهي مي -1

اگر اين باشد همان بطالن است، حكم  كه ؛ايد تصرف شوداست نب شدهدادهمالي كه در اين مسابقه قرار  در

گويد اين معامله و مالي كه از تكليفي ندارد مي حكمبهگويد يعني نبايد تصرف در مال كنيم. كار وضعي را مي
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احتمال از  نيبنابرا ؛آيد مشروعيت ندارد. اين فقط مستلزم بطالن استقِبَل اين بازي يا مسابقه دارد به دست مي

 شود.سَبَق فقط بطالن استخراج ميال

گويد در اين مال نبايد تصرف شود هم احتمال دوم اين است كه اينكه اين مال نبايد باشد، شمول دارد؛ هم مي -2

شود است نبايد باشد. اينكه مال نبايد باشد يعني بازي كه منشأ مي شدهدادهاينكه بازي كه در آن، اين مال قرار 

 نبايد باشد. همآناين مال باشد 

 تفاوت دو احتمال
 گويد السَبَق يعني اين مال نبايد باشد يعني تصرف در آن حرام است. اين مستلزم بطالن است.احتمال اول مي -
كه اين مال پيدا شود و با آن  شوديمباعث  آنچهگويد نبايد در مال تصرف شود مي ديگويم اما احتمال دوم -

كند هم تكليفي. هم وضعي افاده مي وقتآننبايد باشد. اگر دومي بگيريم،  -يعني خود بازي هم-اكتساب شود 
يعني  ؛اين مال نبايد وسط باشد ولي ظهور اوليه همان احتمال اول است اطالق اين بعيد است. ظاهر السبق يعني

صيغه و  گويد خود اينجعل اين مال و تصرف در اين مال درست نيست. حداكثر هم اگر اطالق داشته باشد، مي
گذاريم كه اين مال در اينجا باشد درست عقد خواندن كه بياييد اين مال را در اينجا جعل كنيد بگوييد قرار مي

به تعبير ديگر  ن السَبَق استفاده شود كهاما اينكه خود بازي حرام است بعيد است از اي ؛نيست، مثالً حرمتي دارد
ي بود كه اين فعل در امعاملهشد و مستلزم بطالن از فعل ميعرض كنم. اگر سَبق بود اين نهي  ترجامعكه 
اما اگر سَبَق باشد دو احتمال عرض كردم كه تكميل  ؛است استفادهقابلقرار بگيرد. هر دو  قرارداد طرفآن
 كنم به سه احتمال:مي

اين است كه بگويد َسبَق فقط حرمت تكليفي تصرف در مال كه مستلزم بطالن است، همان بطالن و  سوم احتمال -3

 پس: كند.حرمت تكليفي كه بگويد اينها روي يك سكه هستند را افاده مي

 حرمت تكليفي تصرف در مال و بطالن -

بگويد آن را هم تحريم  داشته باشيم بردوباخت ميخواهيمحرمت جعل يعني اين عقد و توافق بر اينكه  -

 كند.مي

اشكال  همآن -خود مسابقه–شود سوم اينكه عالوه بر همه اينها بگويد اصل عملي كه منجر به اين مسابقه مي -

 دارد.
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 سومي بعيد است حداكثر تا آن دومي راه دارد كه گفتيم.

است ظهور اولي در حكم تكليفي است ولي  استفادهقابلعرض ما اينجا اين است كه اگر سَبق باشد هر دو حكم 

را، يعني  سومنهرا بايد بپذيريم  دوم واقوي همان احتمال اول  احتمالبهاما اگر سَبَق باشد  ؛بطالن هم الزمه آن است

اما اينكه خود آن عملي كه  ؛رساند و حداكثر اينكه اين قرارداد هم اشكال دارد و تكليفاً حرام استبطالن معامله را مي

 حرام تكليفي است اين محل ترديد است. باشد، بردوباختدر آن 

متيقن شد، از اين دليل حكم تكليفي تحريم نسبت به عمل  قدرآندانستيم و  ق را اقوابا توجه به اينكه ما احتمال َسبَ

 مسابقه بعيد است استخراج شود.

 نتيجه بحث
به اينكه گفتيم سَبَق درست است و با توجه به اينكه در سَبَق هم احتمال سوم كه  نتيجه بحث اين شد كه با توجه

كه در  بردوباختشود دليل براي بطالن آن معامله و آن تحريم عمل باشد بعيد است از آن استفاده شود. اين دليل مي

اما اينكه اصل  ؛شودمنتقل نمي ديدقرارداگويد مال است آن مالي كه شما يعني دليل دارد مي ؛هست نجايامسابقاتي كه 

 شود.عمل هم حرام است و اينها از اين استفاده نمي

گفتيم كار حرام است و هم ي هم ميقواحتمالبهدليل قمار و دليل ميسر دليل اول و دوم كه همزمان،  برخالف

. اين دليل گفت اين مال منتقل نميمي گفتيم و جلو آمديم بعيد است كه بيش از مقدماتي كه  نيبنابراشود، وضعًا و تكليفاً

اما  ؛بطالن را افاده كند. اين دليل مفيد بطالن اين معامله است و عدم انتقال اين مال و عدم جواز تصرف در مال است

 اينكه خود اين كار مسابقه حرام است بعيد است كه از دليل استفاده شود.

 گويد.مضمون پنج روايت بود چه ميبدانيم دليل بر اين روايت كه در  ميخواهيمما 

كند كه شود احتمال بدهيم كه اين ارشاد ميگذارد ميهمان اثرات مولوي است. ببينيد مجلس كه دارد قانون مي بازهم

گذارند كه اجرا شوند دارند قانون مي اندشدهها كه در مجلس جمع اين نهگويند عمل كنند، مي گونهنياخوب است مردم 

ي و مولويت گذارقانوني است همه روايات ما در اصل اين است كه در كرسي گذارقانون، مقام مولويت و يعني مقام

 و مبناي آن اين است. خواهد كه اين نيستدليل مي ارشادتفرمايند. خروج از اين اصل و حمل بر و مي اندنشسته
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گويد نه واليي، بيست سي تا اصل اينجا رديف مياصل مولويت است اصل عدم تقيه است، اصل اين است كه حكم الهي 

 هاي اصولي است و تصريح نشده است.روي اصول است و برخي در تضاعيف بحث يبعض كه ؛كرديم

كند نه تكليفي. سَبَق باشد كه اظهر اين است حكم بطالن را افاده مي بر اينكه اين هم يك بحث كه نتيجه گرفتيم بنا

كرد، نتيجه اين يك حكم كرد و هم بطالن معامله را افاده ميهم عمل را تحريم مي همزماندليل يك و دو كه  برخالف

 رساند.را مي

 نكته مهم
ي هايدربازبحث ديگري كه در اينجا هست نكته سابق ما است. ما در ادله قمار و ميسر گفتيم كه ادله قمار و ميسر 

گر چيزي بازي نباشد يك امر عقاليي داراي اغراض عقاليي باشد شود كه عرفاَ بازي باشد، اگويد شامل مواردي ميمي

را حل كنند يا كتابي  مسئلهگذارند اين گفتيم اين ادله قمار و ميسر بعيد است كه شامل آن شود بين خودشان قرار مي

 بخوانند.

گفتيم در روايت ميگذاشت قمار و ميسر شامل افعال جدي شود. ميسر هم گفتيم يك كلمه لعبي در لغت بود كه نمي
به اينجا  همآنيعني عمالً در مفهوم آن قمار آمده بود به طبع  »َفهُوَ الْمَْيسِر مَا قُومِرَ بِهِ كُلُ«گويد خالد مي معمر بن

كرد. بحث بعدي در اينجا اين است كه در روايات چطور؟ در اين روايات كه ديگر كلمه قمار و ميسر نيست سرايت مي
شود. متعلق در مسابقه گذاشته مي كهآنتا سراغ لغت برويم و بگوييم لعب در آن هست، اينجا سََبق است َسبَق يعني 

خيلي جدي كه اغراض  زيچكباشد، با غير آالت باشد، بازي باشد يا نه ي مسابقه، مورد مسابقه بازي با آالت قمار
 عقاليي دارد، باشد. ممكن است بگوييم اينجا اطالق دارد.

 كهآنبود.  اخذشدهاينجا براي اينكه در دليل مفهوم قمار نيست، مفهوم ميسري هم نيست كه به شكلي قمار در آن  
انواعي دارد. مسابقه در يك بازي باشد  ؛ وشودداخل يك مسابقه قرار داده مي كهنآدر دليل است سَبَق است سََبق يعني 

گيرد. بازي هم كه باشد با اسباب قمار باشد يا با غير ابزار يا در يك امر جدي ذات غرض عقاليي باشد، هر دو را مي
بود از پيغمبر يا امام صادق بود و  شدهلنقاز ائمه  تا چندكه اينجا بود تعبير آن از  گانهپنجقمار باشد. اين روايات 

 و كلمه قمار و ميسر نيست. ، السَبَق است»أَْو حَافِر خُفٍ لَا َسبََق إِلَّا فِي«كنند اين است كه اميرالمؤمنين هم اينجا نقل مي

كار عقاليي جدي  گفتيم شامل آنجايي كه غير بازي باشد وگفتيم و ميبنابراين تفصيلي كه در مفهوم قمار يا ميسر مي

 شود، اين اطالق دارد شايد بشود.نمي قراردادندي بردوباخت آنباشد و در 
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توانيم در بازي سرايت دهيم. اين چند مورد نمي ريغ دردر اين چند مورد غرض عقاليي تعلق دارد درست است. 

، درست نيست و باطل است. حاال غير بردوباختگويد اين چند تا چيز را كنار بگذاريد در غير اين موارد سَبَق يعني مي

گويند يي، هر عملي كه ميهرجاباشد، مثالً فوتبال باشد، سَبَق در  مسئلهي باشد، حل خوانكتابها چيست؟ مسابقه از اين

 ها نبود.قمار و ميسر كه اين اطالق در آن برخالفمسابقه، سَبَق است. پس اطالق دارد. 

كرديم  استحضار كهآنگويد يعني گويد سَبَق ميبگوييم جايز و حالل است. بازي كه نمي توانيممطلق بازي را نمي

 قمار و ميسر اطالق دارد. برخالفسَبَق است اطالق اين در اينجا  همهشود در بازي يا كار جدي، نمي ردوبدلمالي 

 
 


