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 اهللا الرحمن الرحيمبسم

 مقدمه
اولين قسم از اقسام مبحث قمار لعب با آالت معده للقمار مع الرهان بود كه قدر متيقن فتاواي عامه و خاصه 

 اي هست.حرمت قمار است كه در اين صورت داراي ادله
 90سوره بقره بود كه بررسي شد. دومين آيه، آيه شريفه  219ابتدا از آيات شروع كرديم، اولين آيه، آيه  

كه  هاي بعد دخالت داردسوره مائده بود. در اين آيه شريفه، جهاتي وجود دارد كه اين جهات به نحوي در بحث
 كنيم.عمده مباحث را ذيل خود آيه عرض مي

 سوره مائده 90 نكات موجود در آيه
 سه نكته را راجع به آيه بيان كرديم.

 تدريجيت تحريم خمر -1
 مفهوم كلمه انصاب -2
 مفهوم كلمه ازالم -3

 اند از:عبارتمانده نكات باقي

 حصر -4
 وَ الْأَْنصابُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْخَمْرُ إِنَّمَا« استنكته چهارم در آيه شريفه حصر است، إنمايي كه در آيه آمده 

كند. اين آيه ) آيه شريفه اين موارد را در رجسّيت حصر مي90مائده/»(فَاجْتَِنبُوه الشَّْيطانِ َعمَلِ مِنْ رِجْسٌ الْأَزْالمُ
مفيد حصر است و يكي از جهات تأكيدي هم كه در آيه هست همين نكته است حدود پانزده وجه تأكيدي در 

شده است، در  شده و در انوار الفقاهه به اين نكات اشارهاين سه آيه در مورد حرمت قمار و خمر برشمرده 
 تفاسير ديگر هم هست.

گويد همه قمار پليدي است اين نكته حصري يكي از جهات تأكيدي، إنمايي است كه مفيد حصر است مي 
 شود اينمفيد تأكيد در حرمت و پليدي و اشكالي كه در قمار وجود دارد است. سؤالي كه مطرح مياست كه 
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شده بقره چيست و آيا نوعي اعراض از چيزي است كه در آيه قبلي گفته 219آيه  است كه نسبت اين آيه با
 است؟

تدريج آمده و به اين آيه است رسيده است. در نكته چهارم در نكته اول گفته شد اين حكم تدريجي است به
 خواهيم حصر را با آن آيه بسنجيم.مي

 مِنْ أَْكَبرُ إِثْمُهُما وَ لِلنَّاسِ مَنافِعُ وَ كَِبيرٌ إِثْمٌ فِيهِما قُلْ الْمَيِْسرِ وَ اْلخَمْرِ عَنِ يَسْئَُلونَكَ«در آيه 
كه واقعاً منافعي است يك ) ذكرشده كه منافع هست دو احتمال وجود داشت يك احتمال اين219(بقره/»نَفْعِهِما

 ه منافعي وجود دارد كه مفصل شرح داده شد.گفت كاحتمال هم اين بود كه از باب همراهي با مخاطب مي
كند ممكن است ها را در رجسيت و پليدي حصر ميفرمايد كه وجود و ماهيت و هويت ايندر اين آيه مي

است كه  السالمقصه حضرت ابراهيم عليه كند اولين احتمال،كسي بگويد كه آيه احتمال اول در آنجا را تقويت مي
ها فقط پليدي است شاهد بر گويد اين). چون آيه مي76(انعام/ »رَبِّي هذا«فرمايد حضرت از باب همراهي مي

و همراهي با مخاطب و اعتقادات  »رَبِّي هذا«فرمايد در آن منافعي هست، از باب كه آيه مي شود كه آنجااين مي
و مفسده در آن ارجح است كه  و مفسده در آن وجود داردفرمايد نه اينكه واقعاً دو نوع مصلحت اين را مي

 احتمال دوم بود.
در مورد  شود به آن پاسخ داد كه حصري كه آيهطور مياين سؤال ممكن است اينجا مطرح بشود و اين 

كند با آن احتمال هم سازگار است براي اينكه اين حصر درواقع حصر تأكيدي و اضافي است و ها ميپليدي اين
فرمايد فقط از اين فساد واقع براي تأكيد ارجحيت مفسده بر مصلحت، حصر را آورده و در مقام تزاحم ميدر

 شود.صادر مي
كه ممكن است بدي هم گوييم چيزي جز خوبي در اين نيست درحاليخيلي جاها كه براي مبالغه و تأكيد مي

عالم ممكن است هر چيزي خوبي هم داشته در آن باشد، يا جز بدي در چيزي آن نيست در حالي اصوالً در 
 معناي حقيقي، در آن باشد. تمامكند نه اينكه حصر به باشد از باب تغليب و تأكيد حصر مي

 احتماالت حصر
 :إنماي در اين آيه شريفه كه مفيد حصر است داراي دو احتمال است كهنكته چهارم اين است 

آن احتمال در آيه  شود كهشاهدي مي كه اگر اين باشد يكي اينكه حصر، حصر حقيقي كامل و تام باشد -1
 است.-هاهمراهي با آن -» رَبِّي هذا« باباين از  -»ِللنَّاسِ  مَنافِعُ«-گفت، را ترجيح بدهيم كه مي
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 مَناِفعُ «فرمايد كه آيه مياست در آيه قبلي گفته شد، اين احتمال اول سازگار با احتمال اول در بحث قبلي
از باب همراهي است، إنماي اينجا هم بايد بگوييم حصر حقيقي است حصر حقيقي كه باشد با احتمال  »لِلنَّاسِ

 اول آنجا سازگار است.

اينجا إنما از باب تأكيد و تغليب و يك نوع حصر اضافي و تغليبي باشد، اين  كهاحتمال دوم اين است  -2
از باب همراهي و » لِلنَّاسِ مَنافِعُ«گويد: احتمال دوم با احتمال دوم آنجا سازگار است كه آنجا كه مي

 ها نيست بلكه واقعي است.تعارف و تدريجت و امثال اين

 مَناِفعُ «ظاهر ديگر اگر بهعبارتدر دو آيه هست كه بين آن نوعي تعارض است بهبه بيان سوم دو تا ظهور 
گوييم قبول داريم، اينكه از باب همراهي با شما مي ها منافع است نهأخذ بكنيم بايد بگوييم واقعًا در اين». لِلنَّاسِ

 از باب تسلم نيست از باب واقع گويي است.
واقعي است ظاهر إنما هم حصر حقيقي است، اصل در ادات حصر افاده حصر حقيقي » ِللنَّاسِ مَنافِعُ«ظاهر 

ظاهرش حصر حقيقي است نه اي است نه تسلم، اينجا هم است به عقيده ما ظهورهاي اوليه در آنجا واقع گوي
 اضافي و تغليبي.

 ). است از باب تسلم با خصم يا مخاطب76انعام/»(رَبِّي هذا« مثل آنجا،» ِللنَّاسِ  مَنافِعُ«يا بايد بگوييم 
گويد در گويد إنما، از باب تغليب است و ميولي اينجا كه مي» لِلنَّاسِ مَنافِعُ«كه واقعاً فيه گويد يا اينطور مياين

كند. يكي از اين دو تا را بايد كنار ها را نفي مياين خمر يا ميسر جز پليدي نيست جهات منفعتي و خوبي آن
 گذاشت.

 اين هم بحثي است كه در إنما هست.
 جا هم هست فرقي ندارد.آنجا هم كه قمار نبود همان ميسري كه آنجا بود همين

 روشني براي ترجيح خيلي نيست.امكان 
 هاي فقهي تأثيري ندارد اين نكته بيشتر تفسيري بود تا نكته فقهي.در بحث بحث چهارم كه

 »رجس«مفهوم و كاربرد  -5
نكته پنجم در آيه شريفه، رجس است در بعضي جاها تصور شده است كه رجس به معناي نجاست در مقابل 

ز نجاست است ممكن است اند كه مفهوم عرفي رجس به معناي پليدي است كه اعم ادادهطهارت است اما جواب 
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چيزي نجس هم نباشد ولي به آن پليد گفته شود بنابراين مفهوم رجس پليدي است يعني چيزي كه طبع از آن 
 تنفر طباع عقالء و ناس است. تنفر دارد و مورد

در بعضي آيات قرآن -از حيث كاربرد و كاربست هم رجس دو حالت دارد هم بر اعمال اطالق شده است 
 ِمنَ  الرِّْجسَ فَاجَْتنِبُوا«هم بر اعياني كه متعلق افعال است اطالق شده است.  -پليدي است، عمل رجس،
گويد رجس همان بت يا اوثان است و در بعضي آيات ديگر هم اينجا، من اگر بيانيه باشد مي )30حج/»(الْأَوْثان

بنابراين رجس در اينجا به معناي نجاست نيست بلكه معناي پليدي است  ؛شده استرجس بر اعمال تطبيق داده
شده است هرچند اطالق و  رجس هم بر اشياء هم بر افعال، تطبيق دادهدر قرآن،  ».ما يتنفر عنه طباع الناس«

 استعمال رجس در اعيان و اشياء بيش از افعال باشد.
 ؟تنفري نيست »الْأَْوثان« درسؤال: 

گويد كه درواقع فهمند ولي گاهي دين ميطور ميضي چيزها تنفري است كه خود عقال هم ايندر بعجواب:  
دهد كه خود عقال يعني در آن پليدي توسعه مي ؛وقت جاي تنفر استاگر شما به همه جهات توجه بكنيد، آن

معروف  در شرع طور است بعضي از چيزهايي كهفهمند مثل خيلي جاهاي ديگر مثل معروف، منكر هم همينمي
چيزهاي جديدي تعميم و توسعه داده است. رجس هم يا منكر است شارع معروف و منكر عقاليي را به يك

اين هم يك مطلب در رجس است گرچه كاربرد رجس در اعيان و اشياء بيشتر از افعال و  و ؛طور استهمين
 رود.كار نميولي در اين حدي نيست كه بگوييم در اعمال اصًال رجس باعمال است 

 در آينده با اين نكته كارداريم. 

 قيد توضيحي يا قيد احترازي؟ »الشَّيْطانِ عَمَلِ مِنْ« -6
ها پليدي هستند كه از فرمايد كه ايناست. در ادامه رجس، آيه شريفه مي »الشَّيْطانِ عَمَلِ ِمنْ«نكته ششم 
 حقيقت يك قيد توضيحي در ادامه مفهوم رجس است بعيد استدر  »الشَّْيطانِ َعمَلِ مِنْ «اند و اين عمل شيطان

ها پليدي هست چه ها شيطان نوعي دخالت دارد چه در اعمالي كه در آنقيد احترازي باشد چون در همه پليدي
اشيائي كه در آن مضار و جهات ناصحيحي وجود دارد، آن چيزي كه پديدآورنده اين عمل است و نقشي در 

برد يا كند و انسان را به سمت اين گناهان ميشيطان است از اين باب كه شيطان وسوسه ميپديداري آن دارد 
شود. عمل شيطان مي ».الشَّْيطانِ عَمَلِ ِمنْ«جهت كند ازاينكند كه ابزار و ادوات اين گناه را توليد ميوسوسه مي

ها از عمل شيطان دهد. همه پليديدر حقيقت وسوسه شيطان است و اين قيدي است كه آن رجس را توضيح مي
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 براي ارتكاب معاصي اي است كه براي ارتكاب افعال يا ايجاد آالت و ادواتهم وسوسه است، عمل شيطان
 كند.مي

 است. ».الشَّيْطانِ َعمَلِ مِنْ«پس نكته ششم 
گردد، اگر خود اعيان و اشياء را در نظر بگيريم كه سؤال: آن دومي هم كه گفتيد همان افعال، به افعال برمي

 مثالً شراب عمل شيطان است؟ وسوسه شيطان است؟ خود شود؟عمل شيطان نمي
 درست است. يولخورد اي مييك واسطهاز عمل شيطان است  ،دشبله بايد بگوييم تولي

 »اجْتَنِبُوهفَ«احتماالت  -7
سابق هم بحث شد و گفته شد كه دو احتمال در آن  »َفاجْتَنِبُوه« است راجع به »فَاجْتَنُِبوه«نكته هفتم هم 

 0هست

 است كه وجوب، دور شدن هست. »فَاجْتَِنبُوه« همين ظاهر اوليهاحتمال اول  -1

گويد اجتناب واجب است. روح آن حرمت عمل حرمت عمل است و براي تأكيد مي هم حتمال دوما -2
گوييم وقتي ميفقهيه آثار اين متفاوت است، يك سياقنظر  است نه وجوب دور شدن از عمل، زيرا از

گوييم اين كار حرام است كه وجوب اجتناب از باب نهي از شيء، وقتي ميدور شدن واجب است يك
را بگيريم كه همان  »فَاجْتَِنبُوه« است. اين دو احتمالي است ممكن است ظاهر اوليهامر به ضد شيء 

بگوييم اينجا روح و واقع حكم  وجوب اجتناب است و بگوييم حكم، حكم ايجابي است. ممكن است
 ، منتهي گاهي براي تأكيد و تفنن براي عدم ارتكاب عمل در تعبير»ال ترتكبوا هذا العمل«نهي است يعني 

» اجتنب العمل«گويد ، ظاهر اين امر است ولي واقع آن نهي است وقتي مي»اجتنبوا العمل«گويند مي
خواهد بگويد گويد اجتنب يعني درواقع مييعني ال تفعله. بعيد نيست كه عرفا همين احتمال دوم باشد مي

ر را نكن التفعل و ال جاي اينكه بگويد اين كااين كار را نكن منتهي يك نوع تأكيدي در آن هست به
 ».اجتنب عنه«گويد تعمل مي

 ظاهر و واقع آن چيست؟

 دو احتمال دارد.
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كه حكم اوليه كه اينجا آمده است  آن همين امر باشد يعني وجوب اجتناب ظاهر اوليهاجتنبوا به -1
 آوريم.وجوب و نهي تبعي است كه ما از فعل درمي

امر نيست نهي است يعني حكم اصلي كه در مفاد آيه احتمال دوم اين است كه روح و واقع اين  -2
است كه براي تأكيد تفنن در تعبير شده و » ال تعملوا و ال ترتكبوا«به آن توجه شده است، 

جاي اينكه بگوييم  شده است اجتنبوا، عرفيت هم دارد خيلي جاها واقعاً نهي است ولي بهگفته
 كه تاكيداً  هاي خبريدر آن تأكيد است مثل جمله گوييم خودت را از اين كار دور بدار.نكن مي

 شود.گفته مي» اجْتَنِبُوا«نهي در قالب  تاكيداًهم  شود اينجاجاي امرونهي، جمله خبري گفته ميبه

 اش تأكيد است،ثمره 
 ايم و لذا اين آيه مفيد نهي است.، اقرب و اظهر دانستهدر نكته هفتم احتمال دوم را عرفاً

 حكم الزامياستفاده  -8
اين صيغه امر به خاطر آيد، اوًال نكته هشتم اين است كه امر باشد يا نهي باشد حكم الزامي از آيه بيرون مي

ها در حرمت و الزام است. عالوه بر اي كه روح اين امر است ظهور اينيا اگر اشاره به نهي بگيريم به خاطر نهي
گويد اين مفيد حرمت تكليفي و حكم الزامي تكليفي است كه مي، امر باشد يا نهي، حرمت آن اين نكته حرمتي

 كار را نكنيد قطعاً يك حكم تكليفي و تحريم در آيه هست.

 يُوقِعَ أَنْ  الشَّيْطانُ يُرِيدُ إِنَّما« ».الشَّْيطانِ عَمَلِ مِنْ رِجْسٌ«عالوه بر ظهور صيغه قرائن ديگري در آيه هست  
بيش از ده نكته در آيه وجود دارد كه همه حكم  ».الْعَداوَة بَيْنَكُمُ يُوقِعَ أَنْ الشَّْيطانُ يُرِيدُ إِنَّما الْعَداوَة بَيْنَكُمُ

الزامي مؤكد در آيه است ازجمله خود ظهور صيغه، ولي غير از ظهور صيغه در حكم الزامي، قرائن متعدد ديگري 
 دهد،حكم الزامي قرار ميوجود دارد كه كامالً آيه را در حد صراحت در حرمت و 

 ؟چه »تُفْلِحُون لَعَلَّكُمْ« سؤال:
شود گفت قرينت دارد اما با اين حكم الزامي سازگار است ولي نمي» تُفِْلحُون لَعَلَّكُمْ«گر چه جواب: 

كه نهي  است يا واقع آن »اجتنبوا«كه  ، امر»الشَّْيطانِ عَمَلِ مِنْ «،  »رِجْسٌ«چيزهاي ديگري در اين آيه هست، 
 است،

 ؟عقاب نگفته سؤال: 
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شود ولي قرينه بر قرينه بر الزام نمي الزم نيست عقاب بگويد، ترك گناه داراي درجه است كه اينجواب: 
 شود.خالفش هم نمي

اين نكاتي در قرآن در همه موارد فعل مستحب فعل واجب ترك حرام آمده است عالوه بر  »تُفْلِحُون لَعَلَُّكمْ«
 )91(سوره مائده  .»الَْعداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ بَيْنَكُمُ يُوقِعَ أَنْ إِنَّما يُرِيُد الشَّْيطانُ«اينجا هست نكته مؤكد چهارم  كه

(سوره  »فََهلْ أَنْتُْم ُمنْتَهُون«بعد  »َو َعنِ الصَّالةِ«طور همين و» وَ يَصُدَُّكمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ«است تأكيد ديگر 
فَهَلْ أَنُْتْم «كه نوعي توبيخ است.  آمده است »مُْنتَهُون«شويد، تعبير شما از اين نهي منتهي مي اي) آ91مائده آيه
 »وَ احْذَرُوا وَ َأطِيعُوا الرَّسُولَ وَ َأطِيعُوا اللَّهَ« آمده است. استفهام توبيخي و استنكاري و است كه در آيه »مُنْتَهُون
 )92سوره مائده آيه ( .»اْلُمبِين رَسُولِنَا الَْبالغُ فَاْعَلمُوا أَنَّما عَلى تَوَلَّيُْتمْ فَإِنْ«آيه،  در ادامه
 شود.ها تأكيداتي است كه در اين آيه شريفه آمده است بنابراين حكم الزامي مؤكدي از اين آيه استفاده مياين

 در لغت و روايات »ميسر« -9
شناسي است خود ميسر است كه خيلي لغت نكته اساسي و مهم است كه در تكميل بحث نكته نهم كه بسيار
 در لغت به دو معنا آمده است. نكته مهمي است، ميسر

هاست ولي غالب لغت شناسان يكي ميسر به معناي فعل قمار هست كه گاهي خصوص ازالم و اين -1
يك معناي ميسر است كه در قاموس و ناند مطلق قمار است و بر فعل قمار اطالق شده است. ايگفته

پردازيم اين مطلب آمده است كه همان رهان است و لسان و كتب لغت كه در حدود هشت مورد آن مي
 خود آن عمل است. در حقيقت

گيرد و در احتمال دوم اين است كه ميسر به معناي آالت قمار باشد كه با آن مراهنه و مغالبه انجام مي -2
 شده است اين در حدي كه ما در لغت داريم. به اين هم اشارهبعضي از كتب لغت 

كه از مكلف صادر  اند كه ميسر يعني عمل قمار، آن كاريدر كتب لغت معموالً اشاره به معناي اول كرده
آالت و ابزاري است كه با آن  شود در بعضي از كتب اشاره به معناي دوم هم شده است كه ميسر به معنايمي

 گيرد.انجام ميبازي قمار 
 هر دو در لغت است كلمه ميسر كه هم بر فعل هم بر ابزار اطالق شده است در لغت آمده است.

 »ميسر«در مورد  سبحانينظر آقاي 
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اند كه در روايات ميسر به سه معنا آمده است و سه كاربرد دارد در لغت هم آورده آقاي سبحاني در مواهب
ميسر به معناي عمل القمار آمده كه كم نيست در روايات در همان باب  دو معنا آمده است در روايات گاهي

؟ امام »ما الميسر«فرمايد: ت آمده است مياند ميسر به معناي ادواهم در كتابشان آورده كه ايشان 103و  102
كند اين دو ، ميسر را به نرد و شطرنج كه همان ابزار و ادوات است اطالق مي»النرد و الشطرنج« دهد:جواب مي

كاربرد مطابق با دو كاربرد در لغت گاهي به معناي فعل است گاهي به معناي ابزار، در روايات هم گاهي به 
در يك روايتي در  به معناي ابزار و ادوات قمار بكار رفته است معناي فعل بكار رفته است در خيلي از روايات

آورد بكار برده است وقتي قمار انسان به دست مي فرمايد، ميسر را در آن مالي كهكه حضرت مي 102باب 
شود يكي هم آن مالي است كه برنده كنند يكي عمل قمار است يكي آن ابزاري است كه با آن قمار انجام ميمي

 گيرد، گاهي هم ميسر به آن مال اطالق شده است.از بازنده مي
كنيم. در بحث نهم در اين آيه تكميل مي بااين هم اطالقات ميسر در روايات است كه بحث لغوي سابق را  

آمده است كه در يك روايت واردشده اضافه يك معناي سوميلغت دو معنا آمده است در روايات همان دو تا به
 است و در لغت هم نام و نشاني از آن نيست.

 و في الروايات بود. وضع كاربرد ميسر لغوياً اين

يك معناي مجازي است هيچ نامي و نشاني از اين معنا در كتب معناي سوم، مسلم معناي حقيقي نيست  -3
مجازي است مجازش، خيلي  يك كاربردبرد پس اينلغت نيامده است كه ميسر يعني آن مالي كه آدم مي

كه ميسري كه به معناي عمل يا آن ابزار است، به مالي گفته شود كه از آن طريق به  مجاز قشنگي است
لفظ بر نتيجه كار و ميسر به معناي كار است نتيجه آن، مالي است كه ردوبدل  آيد، اين اطالقدست مي

آيد انتقال پيدا اي كه از آن عمل به دست مياي از معناي خودش مجازاً به نتيجهكه كلمهشود. اينمي
بكند، اطالق مجازي معتبري است. از عالقات مجاز است كه در ادبيات و معاني بيان آمده اينجا هم 

يك از كتب لغت نامي كار رفته است اينجا هم مجاز است و معناي جديدي نيست براي اينكه در هيچب
 و نشاني از آن نيست.

چيزي در ندارد ممكن است يكدر روايات متعدد بكار نرفته است، حتي يك روايت معتبر هم نيست انحصار 
قيقي است، ولي اين قطعاً مجاز است حقيقت و معناي ح لغت نيامده باشد و ما از راه ديگري بفهميم و بگوييم

هاي متعدد نامي از آن نيست در روايات هم يكجا آمده است كه معناي جديدي نيست، براي اينكه هم در لغت
 معتبر است يا نيست پس اين احتمال در آيه نيست. ديد بايد
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 »ميسر«نتيجه بررسي لغت 

ماند كه ميسر به معناي عمل قمار است يا به معناي دوم ميرود معناي اول و بنابراين معناي سوم كنار مي
ابزار، مطلب ديگري كه در بين اين دو بايد گفته بشود اين است كه اگر ما بخواهيم به كتب لغت اعتماد بكنيم 
معناي پايه واصلي همان معناي خود آن عمل و فعل است اين چيزي است كه اوالً، در همه كتب لغت آمده است 

گويند. پس معناي اول معناي حقيقي است ميسر به معناي طور ميشده است كه ربما، ايندامه گاهي گفتهو در ا
شود بگوييم معناي حقيقي نيست و از آن عمل، معناي حقيقي است هم در تبادرات وجود دارد هم در لغت، نمي

شده است در ظاهر معناي د منتقلآوراي كه به دست ميشده است بعد به آن نتيجهعمل، لفظ به ابزار منتقل
شده است به خاطر اينكه متعلق عمل است. خالفش حقيقي اوليه آن عمل بوده است و بعد به آن ابزار منتقل

اند. اگر بگوييم مطابق با همين است ميسر به معناي خيلي بعيد است كه بگوييم ميسر آالت بوده بعد به عمل گفته
بين كاربرد اول و دوم هم  رود.ظاهراً مجاز است كنار مي دارد، كاربرد سوم آيد پس ميسر سه كاربردعمل مي

گويند اين اولي اصل و حقيقت است. سؤال اين است كه معناي دوم حقيقي است يا مجازي؟ گرچه غالبًا مي
در  رواياتي كه معناي مجازي است ولي احتمال اينكه مبدل به يك معناي حقيقي هم شده باشد وجود دارد. در
ميسر مشترك  معناي آالت و ادوات داريم متعدد بكار رفته است در كتب لغت هم آمده است بعيد نيست بگوييم

پس  -رودرود گاهي به معناي ابزار و ادوات بكار مييعني گاهي به معناي عمل قمار بكار مي-لفظي است 
سومي حتمًا مجاز است دومي، ممكن ميسر سه كاربرد دارد يكي ظاهراً مجاز است، اولي حتمًا حقيقت است 

 است مجاز باشد ممكن است بگوييم مشترك لفظي است و معناي دوم است.
احتمال مجازيت دارد ولي احتمال حقيقت آن با توجه به اينكه در لغت آمده است در روايات هم بكار رفته  
ت براي اينكه تبدل آن معنا به بعيد نيست. معناي اول كه اصل است، معناي دوم بايد بگوييم مجازي اس است

شود، ولو اينكه اين نوع گويد كه تا احراز حقيقت نكند مجاز ميخواهد، بدون آن، عرفَا ميحقيقت احراز مي
 رغم ال يبعدي كه گفتيم يك اطميناني به اينكهحال علياشتراكات لفظي در لغت زياد هست اما اينجا درعين

 شود.قيقي است حاصل نمييك معناي حعنوان معناي جديد به
سه نوع تحليل ارائه شد كه سومي حتمًا مجاز است و اولي حتماً حقيقت است در دومي هم دو احتمال بود  

آمد كه شايد به معناي حقيقي، مشترك لفظي شده باشد ولي با تأمل مجدد ديديم كه گرچه ابتدا به ذهنمان مي
 ان مجازيت سازگار است.و بيشتر با هم معناي حقيقي ثانوي احراز نشد
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 إِنَّمَا« -گرديم به آيهبرمي-اگر ما اين تحليل را در لغت ميسر بپذيريم در ميسري كه در اين آيه آمده است  
اي قرينه خواهد كه چنينميسر حتماً احتمال سوم نيست چون معناي مجازي است و قرينه مي »الْمَيِْسرُ وَ الْخَمْرُ

هر دو احتمال هست ممكن است بگوييم ميسر معناي فعل و عمل دارد كه  و دوم،نيست اما بين احتمال اول 
 معناي اول است يا بگوييم معناي ابزار و ادوات دارد كه معناي دوم است ممكن هم است كسي بگويد كه هر دو

اكثر از معني است اند كه بگوييم ميسر استعمال لفظ در هم  در بحثشان احتمال اين را داده عليهاهللارحمةكه امام 
استعمال لفظ هم در اكثر از معني، ازنظر عقلي و عرفي و  در دو معناي حقيقي يا يك حقيقي يا يك مجازي است

فرمايند جايز است ما هم نظرمان اين است كه جايز است منتهي يك قرينه قاطع ها جايز است هم ايشان مياين
 خواهد.و روشني مي

ادوات و  براي ميسر هست يكي اينكه مقصود، عمل قمار باشد دو اينكه مقصودپس در اين آيه سه احتمال  
 ها باشد.ابزار قمار باشد سه اينكه مقصود هردوي آن

 بار معناي خودش را دارد؟ هركدامسؤال: 
 هركدام بار معنايي خودش را دارد و نتايج فقهي مهم دارد.جواب: 

 شاءاهللا فردا.ان سه احتمال هركدام چه شواهد و قرائني دارد
 ببخشيد آن مسائل ديگر چيست؟ سؤال:

همان سياق است بايد ببينيم حاال، هركدام از اين سه احتمال شواهدي دارد هايم آنيكي از بحثجواب: 
و ميسر به معناي جامع و شامل هر  شواهد سه احتمال ميسر به معني القمار يك، ميسر به معني ادوات القمار دو

 شاءاهللا در جلسه آينده.ها را بررسي كنيم، انيك شواهدي دارد كه بايد آندو معنا سه، هر 
 محمد و اله الطاهرين.اهللا عليو صلي

 


