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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
است که آن را اي قواعد عامهتکسب به سحر یا به اعمال دیگري که مشمول  حکم در تنبیه و فرع نهم بحث این بود که

اي که . در اینجا تنها نکتهمال به باطل است أکلطبق قواعد گفتیم تکسب به فعل محرم درست نیست و  ؟چیستکند تحریم می

ست این است که عالوه بر قواعد عامه که أکل مال به باطل ممکن است کسی به آیه اتتمه بحث تکسب به سحر مطرح  در

 دارد.وجود بحث مختصري راجع به این نکته در آیه  .شریفه تمسک کند

 تمسک به آیه
ولَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِی «که است سوره بقره آمده  102ست که در ذیل آیه شریفه اتمسک به این آیه به این بیان 

 وقتآنگردد به سحر بر میعلی القاعده این ضمیر  اشْتَرَاهُ در .»الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا َشرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ کَانُوا یعْلَمُونَ

آخرت  کسی که سحر را اشترا کند نصیبی در لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ در تصور کند که  طوراینممکن است کسی 

سحر  واسطهبهن است که حر ایاشترا س ممکن است کسی بگوید که مقصود از ندارد و از رضوان خدا دور است. با این بیان

کرد ممکن است بگوییم اي که تکسب به سحر را تحریم مییم در حقیقت عالوه بر قواعد عامهکند. اگر این را بگویمعامله می

این و قواعد عامه روشن است آن بر اساس  مسئلهاگر آیه نبود قواعد عامه و حکم  .شود تمسک کردمیبخصوص این آیه هم 

عالوه بر  و دوشمیقاعده سحر به عنوان عمل محرم تلقی طبق و اال  ر آن ندارد مگر در جزئیات تأثیر گذاردد آیه تأثیري

گوید خواهیم بگوییم آیه این را می. قاعده عامه روشن است منتهی میاست اش هم معامله باطلکند معاملهر حرامی میاینکه کا

داللت کند. اگر این ت بر بطالن و حرمت این معامله میکردم بگوید آیه داللممکن است کسی با همین بیانی که عرض  ؟یا نه

 قاعده کلی است.آیه تمام شود مؤکد 

 ماده شرا
ذکر شده ماده شرا و اشترا در مقاییس سه اصل براي باید توضیحی راجع به ماده شرا و اشترا بدهیم. در بررسی این استدالل 

 است.
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 تماثل
به است همین مماثله و تماثل از اصل لغوي منتقل شده  تناسببهبعد  .تماثل و مماثله و همانندي استی از معانی شرا یک

منتهی بیشتر این ماده در کسی است که دافع ثمن و آخذ مثمن است. این معناي متعارف و معمول شرا  مبادلۀ المال بمالمعناي 

گویند به خاطر اینکه میو مبادله به مال  دادوستدگاهی به شرا  .دا معناي اصلی لغت داربمناسبتی  درواقعو اشترا است که 

است شرا و آن مماثله  بین ثمن و مثمن است. از این جهت به مبادله مال به مال به مناسبتی که در ترازيهمنوعی همانندي و 

با ریشه اولیه لغت  لذا نسبتاست. از طرف کسی که دافع ثمن و آخذ مثمن  دادوستداین ماده در این  گویند. غالباًاشترا می

 .تفاوتی دارد ر حالت ثالثی مجرد با ثالثی مزیدمعناي اول دکه همان مماثله است 

 تفاوت در مزید و مجرد
قابل هم استفاده در طرف م ثالثی مجرد در هاوقتخیلی  .آیدمی دفع الثمن و أخذ المثمنشرو به معناي  در ثالثی مجرد

است  گویند. این در ثالثی مجردروشنده، به فروشنده و فروش هم مییعنی ف یدفع المثمن و یأخذ الثمنشود یعنی کسی که می

 ثالثی مزید اما در ؛رودطرف یعنی هم در طرف خریدار و هم در طرف فروشنده مبادله مال به مال به کار میکه در هر دو 

 .یدفع الثمن و یأخذ المثمند یعنی کسی که رور میمه جا به معناي خریدار به کاو ه بلکه عمدتاً اشترا غالباً

 مبادله مال به مال
معناي دوم آن به معناي مبادله مال  .که ریشه نخست لغوي آن باشد معناي مماثله است معناي اول :پس اشترا چند معنا دارد

در معناي دافع  ممحض ثالثی مزید آن . ماده صیغه اشترا ودر مورد خریدار و دافع ثمن و آخذ مثمن است ست که غالباًابه مال 

دانیم که دافع الثمن و آخذ المثمن در آنجایی که ثمن از نقود باشد مرزش از بایع آخذ المثمن است. منتهی این را میالثمن و 

فرقی  درواقعاال  و ل هم هستند مگر در حد اجراي صیغهبایع و مشتري مث ،شودکاال به کاال مبادله می آنچهجدا است ولی 

که نقدي و پولی باشد بایع و  . ولی آنجاعکسبهو  شودیمشود بگوییم بایع و مشتري گیرد. میدهد و کتاب میندارد کتاب می

 مشتري از هم جدا هستند. 

 علت اشتراك
است  بوده این است که در قدیم معامالت کاال به کاال بایع رود و هم درهم در مشتري به کار میاینکه گاهی این ماده علت 

معامالت بایع و مشتري به در کاالها نشست و  جايبهنقود  آرامآرامبعدها است. اصل معامالت بشر کاال به کاال بوده  درواقع

است منتهی فرق بیع و شراع  طوراینرود. در بیع هم هی این دو واژه جاي هم به کار میاین شکل شد. از این جهت است که گا
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باع یعنی فروش و شرا هم گاهی به معناي فروش است گاهی به  .به معناي هم هستند جرد این دو غالباًاین است که ثالثی م

رود شرا هم به معناي فروش به کار می رود امادر فروش به کار می یعنی ثالثی مجردش این است که باع عمدتاً ؛معناي خرید

اع و اشترا، همان خریدن است. این دو خیلی به هم یاما ابت ؛است هم به معناي خرید ولی در بسیاري از مواقع به معناي فروش

اشترا به معناي خریدن است و دفع ثمن و أخذ مثمن است. مبادله مال به مال از طرف دافع ثمن و آخذ  هرحالبهنزدیک است. 

ی است. منتهی این معناي دوم در اموال است در جای دفع الثمن و أخذ الثمنمثمن است. این معناي دوم که همان خریدن و 

 گوییم.ا میی که مخریدوفروشهمین یعنی شود است که مالیت دارد و مبادله می

 توسعه در معنا
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْري  عد اقتصادي نداردتوسعه این مبادله از اموال به معناي اقتصادي به امور دیگري که بُ معناي سوم

دهد و مثمنی که میفروشد ، خودش را میکندگوید با خدا معامله مییعنی آنجایی که می ؛)207بقره/( اللَّههُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ نَفْسَ

ست اما مبادله مال به مال به معناي اقتصادي ااست. اینجا هم مبادله  ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهگیرد و ثمنی که میجان خودش است 

بود اما  شرا است. بیع و شرا به معناي دوم همان مبادله مال به مال به معناي اقتصاديو متعلق بیع  م توسعه درمعناي سو .نیست

نقل و انتقال کند یعنی مبادله چیزي که داراي ارزش است جاي چیزي که ارزش دیگري دارد. مبادله گاهی این تعمیم پیدا می

در مال ارزش اقتصادي ولی در معناي سوم که توسعه در متعلق بیع و شرا  است که امر واجد ارزش با یک امر ارزشمند دیگر

. در اینجا واقعی و حقیقی يهاارزشست ولی نه قیمت اقتصادي بلکه قیمت معنوي و ا ذات القیمهست امر داراي ارزش ا

بازار دیگري  دربلکه قتصاد نیست در بازار او فروشد اما این فروش اقتصادي جان خودش را می درواقعکند معامله که می

و  دادوستدآیات دیگري متعدد و مکرر داریم که واژه  .آوردرا به دست می مرضات اهللافروشد و است که جان خودش را می

 آنچهمال یعنی  .اینجا به معناي عین نیست بیع و شرا را از مفهوم اقتصادي در مفاهیم اخالقی و معنوي برده است. مال در

 قتصادي دارد ولو منافع باشد.ارزش ا

 ارتکاب عمل
یک نوع معامله و تبادل در آن و معناي چهارمی براي این اشترا متصور است و به کار رفته که مناسبتی با معناي قبلی دارد 

ر نرفته است که زیاد به کا ییعنی عملی را مرتکب شد و کاري را انجام داد. این مفهوم اشترا عمالً .ست معناي ارتکاب استا

مِنَ النَّاسِ مَنْ یشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ  و ؛که مفصل راجع به آن صحبت کردیم لهو الحدیثاز جمله آیه شریفه  ولی مصداق دارد

ها نی یک مبادله است ولی خیلیبه معناي دوم و سوم است یعدر اینجا گفتند اشترا . بعضی می)6لقمان/( اللَّهلِیضِلَّ عَنْ سَبِیلِ 

دنبال منافعی در این به شود منتهی چون این ارتکابی مستمر و می لهو الحدیثیعنی مرتکب مَنْ یشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ گفتند می
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که در آن ارتکاب است وجه اطالق اشترا بر ارتکاب عمل این بوده  .اندعمل اشترا گفتهبه آن ارتکاب  جهتازآنارتکاب است 

مناسبتی با بحث قبل دارد ولی بحث این نیست که چیزي  . گرچهخواهد چیزي به دست بیاوردیو مدنبال چیزي است  ،عمل

آن مناسبت از معناي سوم به معناي چهارم منتقل شده ولی آن مناسب براي  ابکه ست گیرد. مناسبتی ادر مقابل چیز دیگر قرار 

توانست . میدهدیعنی کار لهو انجام میتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ یشْاي وجود ندارد. است و در خود معنا مبادلهانتقال معنایی بوده 

مَنْ یشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ است براي یک نوع تأکید و اعمال بعضی مناسبات خاص معانی بیانی گفته  ولی یعمل اللهوبگوید 

مَنْ  مثالً هیئت در معناي دوم و سوم هم بودو اال این است شده  تصرفی در معنايشود. دهد و مرتکب مییعنی کار را انجام می

 ).77عمران/آل (�َ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه و یَشْري نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّه

 انتقال معنا
ام. خیلی وجه هیئتی ندارد این مفهوم را ندیدهدر معناي چهارم شرا است ولی اول و دوم و سوم آمده  در معناي اشتراو  شرا

اگر هم دخالت داشته باشد باالخره در خود  .کند البته در این هیئت به این معنا به کار رفته استق پیدا میبا قبل افترا يمقدار

شود. گفتم یک قصود این است که عمل را مرتکب میم .ي در مفهوم نیستدادوستدمفهوم تصرفی شده است که حالت مبادله و 

آورد. ولی در خود این مبادله و چیزي در مقابلش به دست میکند ه میباالخره چیزي را هزینمناسبتی اینجا وجود دارد یعنی 

کسی به ذهنش یشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ است. جایی که مبادله در معنا محفوظ است باید ثمن و مثمن در آن بیاید ولی در مأخوذ 

 ولی در مقام استعمالاست انتقال معنایی آن نکته ملحوظ بوده گیرد ولو در حاق این دهد و ثمنی میآید که مثمنی مینمی

یشْتَرِي لَهْوَ در شود. آنجا آن معناي سوم است که مبادله مأخوذ است ولی اي متروك میمبادله ملحوظ نیست. حالت مبادله

لی آن مبادله مهجور و متروك و ستهش این است که نوعی مبادله اینجاوج درواقعآید. کسی آن مبادله در ذهنش نمی الْحَدِیثِ 

بینیم در میهم این است که در روایات  کنند. شاهدمعنا می طوراینمفسرین آیه  در آنبراي اینکه  شودمعناي ارتکاب می بهو 

ه در آن رود که مبادلچیزي میفروشد منتهی ما چون دیدیم که در روایت روي خرد و مییعنی کتاب را می یشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ

یشْتَرِي لَهْوَ اي در آن مطرح نیست لذا گفتیم دهد که مبادلهاین آیه را با چیزهایی تطبیق می روایات معتبرو مطرح نیست 

 دهد.د یعنی کار لهو انجام میکار به معامله کتب ضاله ندار الْحَدِیثِ 

 وجوه محتمل
 :احتمال وجود داردچند آنچه گفتیم  بنا بر اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍولَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ فرمود در آیه شریفه که 

  .کند که معناي دوم استیعنی با سحر تکسب می ؛یعنی همان اشترا به معناي مبادله و معاملهاشْتَرَاهُ گوییم . وقتی می1
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گوید منتهی مبادله اقتصادي مینوعی مبادله  درواقع .یا معناي سوم است یا معناي چهارمپس کار به تکسب ندارد  .2

 نیست که به معناي بحث ماست. مقصود

 کند.ت. معناي شرا یعنی کسی که سحر میاینکه اشترا به معناي چهارم است که به معناي ارتکاب عمل اس .3

شود که بحث ما در فرع نهم این حر میکند یعنی تکسب به سین آیه با بحث ما ارتباط پیدا میا وقتآناگر معناي دوم باشد 

اشترا به معناي دوم مَنِ اشْتَرَاهُ گیرد. اگر در است که در مقابل عمل سحر پول می بود که کسی سحر کند و پول بگیرد. ساحري

 درواقعاما اگر به معناي سوم باشد یعنی اشترا  ؛شودآیه دلیل براي حرمت این اشترا می وقتآنیعنی مبادله اقتصادي باشد 

معناي چهارم اشترا یعنی ارتکاب عمل اگر  .کند یا اینکه حتی بگوییم مبادله هم مأخوذ نیستخودش را با امر سحر معامله می

احتمال وجود سه مَنِ اشْتَرَاهُ در این پس  کند.نمی و اجیر شدن براي سحر و اجرت گرفتن پیدا خریدوفروشباشد ربطی به 

بحث ما  این درکه کند سحر را با پولی معاوضه می درواقعیکی به معناي معامله اقتصادي و مبادله مال به مال است که  :دارد

از نظر ادبی و لغوي تفاوت که اما به معناي سوم و چهارم  ؛شودراي سحر و پول گرفتن براي سحر میآید و اجیر شدن بمی

ناه با این سحري خریدن عذاب الهی و گ نیست بلکه فروختن وباشد تکسب سحر در برابر پول که ما دارد ولی در بحث فقهی 

 شود.که از بحث ما خارج می دهد یا به معناي ارتکاب استاست که انجام می

 قول مختار
گردد. به سحر برمیاشْتَرَاهُ  مَنِآید معناي دوم که مبناي استدالل به آیه شریفه اینجا وجهی ندارد براي اینکه ضمیر به نظر می

این ضمیر و بافت . پول بگیرد وسحر کند در این است که بحث ما  .سحر را خریده است لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

گیرد. این پول میو دهد کنیم این است که کسی عملش را می. آنچه ما بحث میو ترکیب با بحث معامله به سحر سازگار نیست

به این شکل که در و کند خرد بلکه با سحر اشترا می. سحر را نمیلسحرا آن اشترا به سحر است نه اشتراچرا که نیست اشْتَرَاهُ با 

رود سحر کسی است که پیش ساحر می کند. مشترينیست. کسی سحر را اشترا نمییشتري السحر است مقصود آیه شریفه آمده 

اهر آیه و روایتی که ظبحث ساحر است  لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍنجا بحث مربوط به ساحران است. ای کهدرحالی

. اگر مربوط به آن باشد تا حدي کننداحر میکه مراجعه به س ییهاآنکند نه این است که در مورد ساحر بحث می آمده ذیل در

رود معنا باشد آیه روي مشتري سحر می اگر به آناست. عنی اشتري السحر، این عمل را خریده کرد اشتراه یتطبیق شود می

این آیه راجع به  يهابحثاین است که همه  وجود دارد. ظاهر به ساحر که ظاهرش این نیست البته احتمالش کنندهمراجعهیعنی 

خرد. یشتري السحر توانیم بگوییم سحر را میدر مورد ساحر نمی آید.آید. یشري مین است. اشترا به معناي بایع نمیساحرا

ولی اشترا  .گاهی به معناي فروش استو گفتیم گاهی به معناي خرید است  در ثالثی مجردنیست. یشتري در معناي شرا 

 سازگار نیست. یهخریدار است این با آ
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 ظهور آیه
 قبولقابلمعناي دوم هم  وقتآنبه سحر است  کنندهمراجعهمربوط به  معلوم شد که اگر ما بگوییم که این آیه جاهمیناز 

شود ولی چون ظاهر این است که این مربوط به ساحر است و آیه با بحث مراجعه کاري ندارد و در روایات هم شاهدي بر می

 و ؛است ین غیر از اشترا به سحرباشد چون اشترا السحر است و اتواند مربوط به ساحر آید که نمین میهبه ذ یستن مسئلهاین 

شود که اینجا مقصود نیست. به معناي سوم یا میاطالق  کنندهمراجعهبه مشتري و و اطالق شود تواند به ساحر اشترا السحر نمی

فروشد. سیاق میکند و خودش را به عذاب مبادله معنوي باطلی می درواقعساحر  .شودکه باشد از بحث ما خارج میچهارم 

شما در تمام تفاسیر که ببینید  .کنمنفی نمیاند. احتمال را که دنبال عملیات سحر رفتهمربوط به ساحران است  آیه از اول تا آخر

بنابراین اگر بگوییم مقصود از من اشتراه ساحر است کما  ؛شود نفی کرداست ولی احتمال را نمیاحدي از مفسرین این را نگفته 

تواند با معناي مبادله و تکسب اشتراه نمی وقتآنگیرند و همه مفسرین هم همان معنا را میل این است اینکه ظاهر اولیه حداق

 کند.ارم بیاید که در بحث ما فرقی نمیباید در معناي سوم و چه حتماً  و به سحر باشد

 استعمال لفظ اکثر از معنا
مال لفظ گوییم مانعی دارد ما استع، نمیاشتري خرید است لذا ظهورگیرد معنا را میاگر کسی بگوید که من اشتراه هر دو 

-در اینجا ساحر من و  اشتريل فاعظاهر اشترا یعنی خریدن، اگر  .خواهددانیم ولی قرینه قاطعی میاکثر از معنا را جایز می

اما اگر من  ؛روداز بحث ما بیرون می معناي سوم یا چهارمو تواند معناي دوم باشد اشتري نمی وقتآنباشد  -کما هو الظاهر

خرد و سحر را می درواقعست یعنی مراجعه به ساحر ابا معناي سوم و دوم هم سازگار  وقتآناست  بگوییم مراجعه به ساحر

معلوم است ولی عبارت چه  درواقعرود. مطلب ولی اشترا در اجاره هم به کار میست ادهد ولو اینکه نوعی اجاره پولی می

واقعیت خارجی اینجا  .خردرد و او هم عملش را براي خودش میگیکند او پول را می: وقتی کسی به ساحر مراجعه میگویدمی

ن اشترا به معناي خریدن صادق ای، اگر مقصود ساحر باشد که فروشنده است ؟گویدسب را میست ولی آیه این تکاتکسب 

اینجا به  مناما اگر  ؛اشترا به معناي خریدن است و این با آن سازگار نیست شود براي اینکه ساحر اینجا فروشنده است ونمی

گیرند و شاید ظاهر سیاق هم این باشد که ساحر یم طوراین معناي مشتري مراجعه به ساحر باشد آیه جور است. چون ظاهراً

 تواند باشد.اشترا به معناي دوم نمی وقتآن مقصود است
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 بنديجمع
شود بگوییم ساحر خریدار سحر سحر است نمیفاعل مشتري ساحر است وقتی مقصود این شد چون متعلقش  منمقصود از 

یا خریدار معنوي  شود یعنیسحر است پس معناي سوم و چهارم می است و لذا باید بگوییم اینجا خریدار نیست یعنی مرتکب

که معامله و شده معانی یشتري حمل بر تَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ و مِنَ النَّاسِ مَنْ یشْدر لذا  و ؛است یا همان مرتکب سحر است

باشد. در  تواندمعناي اشترا دوم نمیرا ساحر گرفتیم  من اشتريقرینه این است که اگر ما مقصود از  .ي در کار نیستدادوستد

مهجور شده است.  هارم تقریباًشود. بحث چه اقتصادي نیست و از بحث خارج میآید که معناي معاملمعناي سوم یا چهارم می

هم به معناي مبادله  در اینجاخواهید بگوییم یشتري یعنی شما می ؛خواهدجایز است ولی دلیل میمعنا از اکثر در استعمال لفظ 

ار یگوید. این خطاي بساب العمل است ولی آن لغت این را نمیاست و هم به معناي ارتک غیراقتصادياقتصادي و هم مبادله 

گوید و میاست قرار داده وجه مشابهتی بین معانی آن را گرفته است که مهمی است که سراسر این کتاب التحقیق فی کلمات قر

مشترك لفظی  شود. نه این مشترك معنوي نیست که بگوییم یک معناي کلی است واقعاً ل معنا این است و مشترك معنوي میاص

مشترك معنوي کند که آن هم خیلی معلوم نیست ولی معناي چهارم با معناي دوم معناي دوم و سوم را ممکن است کسی  .است

مَنْ یشْتَرِي لَهْوَ  در آیهبنابراین  ؛دانیمباکثر از معنا را جایز  دراستعمال لفظ تا خواهد اي میقرینهمشترك لفظی است و لذا 

 .ارتکاب سحر .3مبادله معنوي  .2 مبادله اقتصادي .1 :تواند سه معنا داشته باشداشترا میالْحَدِیثِ 

 معناي یشتري
خرد یعنی آن شود یعنی آن مبیع چیزي را میمتعدي میبه معناي اینکه بدون باء اینجا چون یشتري السحر است اشترا 

است شود. اینجا یشتري سحر مبیع می اشبال واسطهگوییم یشتري هذا به هذا مفعول ري است و بایع طرف مقابل است. میمشت

مقصود از  وقتآن. شداببه سحر  کنندهمراجعهخرد اینجا قتصادي باشد باید آنکه سحر میاگر خرید به معناي واقعی تکسب ا

به سحر است این با بحث مبادله اقتصادي سازگار است ولی اگر گفتیم مربوط به ساحر است نه  کنندهمراجعهمن اشتري گفتیم 

خود من اظهریتی ن معنا جور نیست باید در معناي سوم یا به احتمال قوي معناي چهارم ببریم. یشتري با آ وقتآن کنندهمراجعه

مقصود خود این است که گویند می من یشري من اشتراه ما له فی االخرة من خالقهمه مفسرین در  آنچه .الجمله قبول دارمفی

 تواندتواند باشد ظاهر یشتري را میمی کنندهمراجعهد سی گفت که مقصواگر ک حالدرعین، ولی کنندهمراجعهساحر است نه 

 .اخذ کند
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 تعارض در دو ظهور
 کنندسیاق و کسانی که اینجا بحث مییکی اینکه ظاهر  .است ی تعارضتر اینجا بین دو ظهور نوعو اصولی دیگرعبارتبه

یک ظهور  .این است که ساحران و عمل سحر محل بحث است. این یک ظاهر است که مقصود از من اشتري هم یعنی ساحر

یا باید بگویید شما  .تواند جمع شودیات مبادله است منتهی این دو نمیاش اشترا در عملهم ظهور اشترا است که ظهور اولیه

توانیم به معناي تکسب معنا کنیم یا باید ظاهر اشتري را می وقتآناست  کنندهمراجعهاینجا مقصود از من مشتري سحر و 

کند و به معناي معناي اشتري را عوض میمن اشتري مقصود ساحر است که این یعنی در  مقدم بر آن بداریمو اشتري را بگیریم 

 .بردمیچهارم 

 داللت بر حکم تکلیفی
تکسب به عمل محرم گناهی غیر از گناه عمل محرم ندارد  .طل استتکسب به عمل محرم فقط حکم وضعی دارد یعنی با

آورد. تفاوت این است که رام است یعنی حرمت تکلیفی هم میخود تکسب هم حگوید می وقتآنولی اگر این آیه داللت کند 

هم بگویم اگر خواآورد. مقصود سحر است میوضعی حرمت تکلیفی هم روي تکسب میاگر آیه داللت کند عالوه بر حرمت 

در این آیه  .حرمت تکلیفیآیه دال بر این بود و حرمت وضعی دال بر قاعده کلیه  .یم یک بار اضافه داردناین آیه را تمام بدا

دي در خود آیه حداقل ده پانزده بحث جولی اند مطلب راجع به آن گفتهکتب آیات االحکام مراجعه کنید  دو سه به شریفه اگر 

در مباحث  مجموعاً دهد ظرفیت فقهی در آیات ظرفیت باالیی است که خیلی کم به آن پرداخته شده است.میبود و این نشان 

 ها خیلی باال است.داد ظرفیتنگاه فقهی بحث کردیم که نشان می ازرا سه چهار سال اخیر ما حدود سی چهل آیه 
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