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 اهللا الرحمن الرحيم بسم

 خالصه مباحث گذشته
) 90مائده/»(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسُِر وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ« فهيشرنهمين مطلب در ذيل آيه 

 متصور است: معناي ميسر چيست؟ سه معنا براي ميسر كهاين بود 

 ميسر به معناي عمل القمار؛ -1
 ميسر به معناي آالت و ابزار قمار؛ -2
 سوم هم جمع بين اين دو بود. -3

 گانهبررسي معاني سه 
معناي بود و چون احتمال دارد كه معناي دوم هم  اصالة الحقيقةدليل اينكه به معناي عمل القمار باشد  -

 حقيقي باشد، در اين ترديد است.
 در احتمال دوم كه ميسر به معناي آالت قمار باشد، دو نكته بود كه: -

 يكي سياق بود؛ -
كه آن را تأييد و تقويت  يكي هم حدود ده روايتي كه ميسر را به معناي آالت به شمار آورده بود -

 كرديم.

آورد كه ميسر در اينجا به معناي آالت گانه به انضمام سياق اطمينان نسبي ميگفتيم كه مجموعه روايات ده
آورد كه معناي دوم كه اين دو دليل به انضمام يكديگر اطميناني ميقمار و ابزار و ادوات بردوباخت است و وقتي

برداريم. اين دو دليل بنابراين كه از معناي اول دست  توانيماست اگر معناي اول هم حقيقت باشد، با اين قرينه مي
شود كه علقه آن هم معلوم است، بنابراين بگوييم معناي اول حقيقت است و دومي مجاز است، يا قرينه مجاز مي

شود. قابليت و ظرفيت قرينيت در اين دو قرينه وجود كه بگوييم مشترك لفظي به دو معنا است قرينه معينه مي
إما به نحو قرينه صارفه يا به نحو قرينه قبولي براي تعيين مراد است، اضافه روايات، قرينه قابلسياق بهدارد. 
 گيرد.تا اينجا معناي دوم موردقبول قرار مي معينه
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شده است اين است كه ميسر هم در معناي سوم كه در فرمايشات حضرت امام احتمالي نسبت به اين داده -
 بر اينگيرد و دليلش را است هر دو معنا را مي آلة القماراست هم به معناي  به معناي عمل القمار

قبول است، دومي هم در گيريم كه اولي يك معناي حقيقي است كه در متن خود لغت آمده و قابلمي
 روايات آمده است كه سياق و روايات است.

 بندي احتمال دومجمع
هرحال مجموعه اينجا مراد است، به همود بگوييم كه آنشصرف اينكه آن معناي حقيقي است دليل نمي

اي فراتر از كه بگوييم همزمان آن معناي اول هم مراد است قرينهگويد معنا دومي است و اينروايات و سياق مي
تواند لفظ را به سمت استعمال در اكثر از معنا سوق بدهد. (در خواهد، تفصيل اين مبحث كه قرائني ميها مياين

هاي هايي راجع به آن مطرح كرد كه در بحثشود بحثاصول جايي بحث نشده است ولي قرائني دارد كه مي
گرفت اين است كه معناي مجازي يا  شودميعنوان نمونه يكي از قرائني كه به )تفصيلي ممكن است گفته باشم

ود آن را از مفاد آيه خارج شيك معنا در روايات تفصيل شده است ولي معناي ديگر هم طوري است كه نمي
شود استعمال لفظ در اكثر از شود آيه را از شأن نزول بيرون برد، اينجا ميو نمي شأن نزول آيه است مثالًكرد 

معنا درست كرد به اين شكل كه آيه يك شأن نزولي دارد كه حتمًا منطبق بر آن هست، يا در روايات ديگر، 
گويد ولو قرينه بر شود براي اينكه آيه هر دو معنا را مياست اين قرينه ميمعناي ديگري براي آيه ذكر كرده 

 شود كه اينجا نيست.استعمال لفظ در اكثر از معنا مي

بنا بر يك احتمال، قطعي  مثالًاين قرينه از جمله قرائني است كه در تفسير، با موارد متعدد آن مواجه هستيم 
) مصداق قطعي آيه 24(عبس/»طَعامِه إِلى َفلَْيْنظُرِ الْإِنْسانُ«فرمايد كه مياي نيست ولي بنا بر يك احتمال، آيه

به خداوند  و پيخوريد ببينيد و از آن آيات الهي را كشف بكنيد گويد چيزهايي كه ميهمان طعام است كه مي
يعني  »طعامكم«ست كه از اين آمده ا شود تغيير داد. در روايات غيرببريد. اين شأن نزول مورد آيه است نمي

گيريد اينجا طعام، بر علم اطالق شده است كه ، علمتان را از چه كسي مي»فانظروا ممن تاخذونه« ،»علمكم«
گيرد و در اينجا نظر آيويت نيست كه بخواهد از يك اطالق مجازي است و حتماً آيه طعام به معناي علم را مي

طرف، مورد آيه اين است كه طعام يعني يد علمتان چگونه است از آنآن به خداوند پي ببرد نظر اين است كه ببين
. نظر هم يعني، تأمل در آن براي پي بردن به اينكه اين نشانه قدرت ما يطعم ماديااي كه همين امور محسوسه
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يد كه فرماشود اين معنا را از آيه بيرون برد، ولي عالوه بر اين، روايات معتبري آمده است كه ميخداست. نمي
ِعلْمُُه الَّذِي يَأْخُذُهُ َعمَّْن «يعني  »طَعامِهِ فَْليَْنظُرِ الْإِنْسانُ إِلى«زَيْدٍ الشَّحَّامِ َعنْ َأِبي َجعْفَرٍ ع فِي قَوِْل اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 

شود دست از هم شأن نزول و مورد اصلي آيه است كه نمي گويد اين معنا مراد است، آناين روايت مي ،1»يَأْخُذُه
 در هر دو استعمال شده است. گوييمميتوانستيم اين را بگوييم، پس آن برداشت اگر دليل نداشتيم نمي

جامع هم بگيريم در اين صورت بايد معنا را از آن چيزي كه در لغت آمده است عوض بكنيم، طعام را به 
شود براي شود بر استعمال لفظ در اكثر از معنا، يا اينكه قرينه ميبگيريم، يا قرينه ميتري چيز عاممعناي يك

 تر مشتركي دارد كه البته مجازي است.اينكه طعام يك معناي عام

 »طَعامِه إِلى فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ«احتماالت موجود در آيه 
 ه:اند از اينكسه نظريه در اين آيه وجود دارد كه عبارت

، مصداق استعمال لفظ در اكثر از معنا است پس طعام در اينجا، »طَعامِه إِلى فَلْيَْنظُرِ الْإِنْسانُ«طعام در  -
 هم در مادي و هم در علم معنوي استعمال شده است.

اي وجود دارد بر اينكه طعام در اينجا يعني معناي مجازي عامي كه هر دو احتمال دوم اين است كه قرينه -
دهد كه هم مصداق مادي را بگيرد و هم مصاديق غير محسوس يرد، يك معناي جديدي به آن ميرا بگ

 را بگيرد.

احتمال سوم اين است كه از لحاظ استعمال لفظي، لفظ در معناي همان طعام مادي كه حقيقي است،  -
 استعمال شده منتهي جزء دالالت لفظيه نيست بلكه جزء تأويالت و بطون آيه است.

 ه احتمال مهم در اين آيه هست.اين س 

 گانهبررسي احتماالت سه
است كه استعمال لفظ در اكثر از معنا شده است به خاطر اينكه  از جاهايييكي بنا بر احتمال اول، اين  -

اراده  شودميگوييم پس در هر دو شود نفي كرد، روايت معناي ديگر هم دارد، ميمعناي اصلي را كه نمي
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بايد برگزيد، اين نياز  كه اينجا دو راه ديگر هم دارد. كدام راه را شودميكسي بگويد نكرد ممكن است 
 به يك بحث تفصيلي در جاي ديگري دارد ولي اجمال بحث در آنجا اين است.

اي بر باشد گفتيم شاهد و قرينه عمل القمار و آلة القماردر مورد احتمال سوم كه استعمال ميسر در  -
رود، احتمال اول هم با آن بياني كه كثر از معنا وجود ندارد پس احتمال سوم كنار مياستعمال لفظ در ا

 عرض كرديم كنار رفت.

 نتيجه بحث
پس ميسر در آيه به » فتحصل مما ذكرنا الي هنا في االمر التاسع أن الميسر في اآليه بمعني آالت القمار«

بمعني العمل القمار و ال بصورت استعمال  كند، المي معناي آالت قمار است كه سياق و روايات همين را افاده
 لفظ في اكثر من معني واحد.

 بحث اصولي
است يعني  اصالة الحقيقةگويد معناي اول، ولي شاهد معناي دوم، حاكم بر مي اصالة الحقيقةاگر بگوييم 

گويد آن است، ولي اين دو تا مي اصالة الحقيقةگويد كه درست است گويد اينجا من قرينه هستم. قرينه ميمي
. قرينه صارفه يا شودميگويد كه قرينه مجاز است. يا اگر هم بگوييم هر دو حقيقت است قرينه معينه شاهد مي

 قرينه معينه، حاكم بر اصل اولي است.
اصالة است و لكن اين  الحقيقةديگر، اصل اولي در آنجايي كه امر داير بين حقيقت و مجاز باشد عبارتبه
اصول لفظيه ، »و هنا قد قامت القرينه علي خالفه«اي برخالف آن قائم نشود. مادامي است كه قرينه الحقيقة

گويد دو تا قرينه داريم: سياق، آيات، اگر هم مشروط به مادام عدم القرينه علي خالفه است، اينجا دليل دوم مي
شود به هيچ معنايي و نمي ي حقيقي باشد اجمال استدو تا معنا را حقيقي بگيريم اصل در جايي كه دو معنا

تمسك كرد. اجمال هم مادامي است كه قرينه معينه نباشد. بازهم اينجا قرينه معينه داريم كه مقصود ميسر بمعني 
در آنجايي كه معناها مشترك باشد هر دو  اصالة االجمالو چه  اصالة الحقيقةآالت القمار است. پس چه اصل 

 ؛شودو تكليف معلوم مي گويد يا صارفه است يا معينهاي نباشد. دليل دوم قرينه مياست كه قرينه اصل مادامي
 يعني قرينه حاكم بر آن اصول است.

گويد اصالً كه ميشود يعني وقتيكند نهي آكدي است كه شامل فعل هم ميسؤال: وقتي از آالت نهي مي 
 گيرد؟ها را در برميسراغ اين نرويد هر نوع تعامل با اين
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شود كه معنا هم در اينجا مراد است نهي از آالت و امور خارجي معنا ندارد مگر جواب: اين قرينه دليل نمي
شود اثبات استعمال لفظ در آن گيرد، از آن حيث است كه از آيه استفاده ميكه فعل به آن تعلق مياز حيث اين

 شود كرد حتماً فعل است.اي وجود دارد كه نهي از امر خارجي كه نميگويد يك قرينهكند ولي مينمي

 »المال المكتسب«، به معناي »ميسر«  -4
بگويد كه مقصود از ميسر در اينجا همان مالي است كه در احتمال چهارمي هم اينجا وجود دارد كه كسي 

 بازند يكي مبلغي مالي راكنند يا نرد ميبازي ميكه اين دو نفر شطرنج، وقتيآوردميمقام بردوباخت به دست 
برد، ممكن است كسي بگويد كه آن مال ميسر است اين هم يك احتمال است كه در حقيقت احتمال چهارم مي
 شود.مي

نامي از اين  ها اصالً آيد اين معنا هم شاهدي ندارد چون در لغت و اينواسطه ميسر به دست ميلي كه بهما
 معنا برده نشده است كه ميسر، يعني، المال المكتسب في القمار،

 استدالل بر احتمال چهارم از روايات

 روايت ياسر خادم
، 103، 102و  35ما يكتسب به است. گفتيم (باب ابواب  104اين وجود دارد روايت باب تنها دليلي كه بر 

وَ عَْن يَاِسرٍ الْخَادِمِ است، روايت نهم،  104با بحث قمار ارتباط دارد) اين در باب  بهاز ابواب ما يكتسب  104
: (ياسر همان خادم امام رضا عليه السالم است كه از حضرت امام رضا عليه السالم نقل كرده  عَنِ الرِّضَا ع َقالَ

گويد كه مقصود از ثقل آني است بعد مي »ءٍالثَّقَلُ مِْن كُلِّ شَيْ«، حضرت فرمود: »سََألْتُهُ عَنِ الْمَيْسِرِ « كه:» است
 برد.كه برنده آن را مي آيداز قمار بيرون مي دراهمي كه. 2»الدَّرَاهِمِ مِنَ اْلمُتََراِهَنيْنِ بَيْنَ مَا يُخْرَجُ« كه

 داللي روايتبررسي سندي و 
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و تفسير عياشي مشكلي كه دارد اين است كه  اين روايت سند معتبري ندارد همان روايت عياشي است -1
از عصر عياشي تا روات  كند بقيه رواتش نيست و مسلممقطوعه است يكي دو تا راوي آخر را ذكر مي

جهت اين روايت ست ازاينغالبًا فاصله وجود دارد شايد مواردي باشد كه واسطه نباشد كه خيلي نادر ا
 كند.طور معنا ميمثل همه روايات تفسير عياشي مقطوعه است، البته ازنظر داللت ميسر را آن

ها مختلف شده است، ثقل، در نقلنكته ديگر هم در روايت اين است كه تعبير ثقل، سه چهار نوع نقل -2
خورد كه به فرمايند كه بيشتر به نَفَل ميم ميكه اما آمده است ثقل آمده، تفل آمده، نَفل يا نَفَل آمده است

كه به لغت مراجعه ها است، فرمايش بدي هم نيست چون ثقل يا تفل وقتيمعناي زيادي و مال و اين
گوييد يعني چيزهاي شود با بحث اينجا خيلي سازگار نيست شايد نَفَل باشد كه همان انفال هم مي

 ند تا است و نَفَل شايد اولي باشد.اضافي و عمومي. اين هم نكته دوم كه چ

فرمايند پس نكته اول سند بود نكته دوم نفل يا ثفل يا ثقل يا تفل است كه يكي را بايد ترجيح داد، امام مي
 بيشتر نفل است.

، ».الدَّرَاِهمِ مِنَ اْلمُتَرَاِهَنيْنِ بَيْنَ  يُخَرَّجُ مَا التَّفَلُ وَ «قال: در جمله نكته سوم در اين روايت اين است كه  -3
 دو احتمال است: حرف كيست؟ »قال«

سَأَلْتُهُ گويد ، نقل فرمايش امام صلوات اهللا و سالمه عليه باشد يعني ياسر خادم مي»قال«كه يكي اين -
فاعل قال دوم هم امام است ياسر آن  ؛»قال« كهفرمايد بعد هم مي» الثقل«حضرت فرمود:  ،عَنِ الْمَيْسِرِ
 يك احتمال است. كند، اينرا نقل مي

از خود راوي باشد يا راوي اول كه ياسر خادم است يا روات  »قال«احتمال ديگر هم اين است كه اين  -
 كنند.بعدي كه اين را نقل مي

چيز لغوي آيد ولي حكم نيست بلكه يكآخر روايت مي »قال«ابقاً در چند جا داشتيم كه نظير اين بحث را س
كند چون نوع لفظي از اين قبيل است و احتمال دارد كه از امام باشد و احتمال دارد كه راوي لفظي را معنا مي

شود كه از باب اي، درباره جمله قبلي گفته ميشود يك نكتهدوم هم رايج است در آنجايي كه لفظي معنا مي
 ها است اين احتمال در اينجا وجود دارد.امثال اين بحث لغوي و

 احتمال اولي
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بين اين دو احتمال كدام اولي است؟ راجع به اين مفصل سابق بحث كرديم اصل اين است كه وقتي راوي اين 
كند كل... آن مال، امام عليه السالم است، ولي در جاهايي مثل اينجا يك مقدار پاي اين اصل سست را نقل مي

آيد كه امام خودش اين اي در آن بكار برد، (خيلي به ذهن مياي فرموده، كلمهجملهشود، براي اينكه امام يكمي
كند فهميده است را ذكر ميرا معنا نكرده باشد)، راوي ديده است كه اين كلمه كمي مشكل است، معنايي كه از آن 

يم بگوييم اين از امام است احتمال اينكه از راوي هم توانچون در اين امر اين رايج و متداول است. راحت نمي
 باشد اينجا احتمال ضعيفي نيست.

 تفاوت دو احتمال
فرق اين دو احتمال هم اين است كه اگر احتمال اول باشد اينجا حتماً چه ثقل باشد چه نفل باشد چه تفل 

واع قرائاتي كه در اين واژه هست مهم خواهيد بگوييد انواع نسخي كه براي اين وجود دارد و انباشد هر چي مي
اما اگر احتمال دوم باشد، ممكن است  ؛كند كه مقصود من اين استنيست امام عليه السالم خودش معنا مي

َنفَل يا ثقل است  مثالًبينيم كنيم ميطور برداشت كرده است و اال ما كه حساب ميبگوييم كه او از اين جمله اين
 منطبق باشد. اين دو احتمالي است كه اينجا وجود دارد. ة القمارآلو ثقل، ممكن است بر 

 بررسي احتمال چهارم
 براي احتمال چهارم داد اين است كه: شودميجوابي كه 

 احتمال چهارم كه ميسر به معناي ما يخرج من المتراهنين باشد در هيچ لغتي نيامده است.  -1
ف آن بحث قبلي كه هفت هشت ده تا اين روايت هم ضعيف است و هم يك روايت است برخال  -2

ها وجود داشت اين يك روايت است در روايت بود كه بعضي هم احتماالً قابل تصحيح بود بين آن
 لغت هم از آن نام و نشاني نيست.

راوي باشد ممكن است ثقل يا تفل را حمل بر » قال«راوي باشد و اگر » قال«ممكن است » قال«اين  -3
 وجه واضحي ندارد. بكنيم خيليآلة القمار 

 اي راجع به اين هست.اين هم دو سه نكته 
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 نتيجه بررسي احتماالت چهارگانه
 بنابراين چهار احتمال اينجا ذكر شد كه:

هم احتمال چهارم خيلي ضعيف است و با بياني كه گفتم مستند لغوي ندارد يك مستند روايي دارد كه آن -
 با سه اشكال مواجه است.

خواهد كه استعمال لفظ در اكثر از معنا بود گفتيم قرينه قاطعه روشن و واضحي ميمعناي سوم هم كه  -
 مفقود است.

كه گفتيم حتي اگر بگوييم احتمال اول معناي حقيقي است و دوم  شودامر بين احتمال اول و دوم مردد مي -
در لغت دارد  اي وجود دارد كه ميسر يعني آالت القمار، هم شواهديمجازي است اينجا قرائن واضحه

رود، همه اين نكات هم سياق وجود دارد هم روايات كه ميسر گاهي به معناي آالت قمار بكار مي
سوره مائده مقصود از ميسر آالت  90 در آيه كند كهكند و اطميناني ايجاد ميهمديگر را تكميل مي

 القمار است.

 شود.ثمره اين دو در مبحث دهم و يازدهم روشن مي

 اره بحث دهمبررسي دوب
را ما دريكي از مباحث قبلي از حيث اينكه اجتنبوا، امر يا نهي است بحث » فاجتنبوه« كهبحث دهم اين است 

يك نهي است منتهي يك تأكيدي در نهي است. كرديم، گفتيم ظاهر اين صيغه و واژه يك امر است ولي واقع آن
هم ربط دارد و آن اين است كه متعلق اجتناب،  بحث دهم يك مطلب ديگري در اجتنبوا هست كه با بحث قبلي

گردد (درواقع اين بحث در متعلق اجتناب است) اجتنبوا، اجتنابي كه تعلق به ضمير گرفته است به رجس برمي
كه مرجع ضمير نيست و اال نبايد مفرد مذكر باشد ضمير اجتنبوا به رجس  هاچون اجتنبوه، رجس است. همه آن

پس اجتناب از رجس » فَاجَْتنِبُوه الشَّْيطانِ َعمَلِ مِنْ ا الْخَمُْر وَ اْلمَْيسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌإِنَّمَ« گردد،برمي
هايي كه در معناي اول و دوم گفته شد رجس در ارتباط با شود، ازنظر ادبي، رجس چيست؟ با توجه به بحثمي

اشد يا عين باشد، بنابراين اگر گفتيم ميسر به معناي عمل القمار است ميسر امرش داير است بين اينكه فعل ب
گيرد كه رجس همان عمل القمار است نتيجه شود، اجتنبوا هم تعلق به رجس ميرجس هم مصداق رجس مي

اول  شود كه اجتنبوا تعلق به يك عمل گرفته است، اجتنبوا يعني اجتنبوا، فعل القمار، اين بنا بر آن احتمالاين مي
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گويد ال تشرب شود، اگر اين باشد يعني قماربازي نكنيد مثل اين است كه مياست، متعلق اجتناب عمل قمار مي
گويد گيرد و اينجا هم تعلق به فعل انسان گرفته است و اجتناب ميالخمر، يعني امرونهي، به فعل انسان تعلق مي

گيرد كه در اينجا آالت القمار جتنبوا تعلق به رجسي مياين كار را نكن. اگر احتمال دوم باشد در اين صورت ا
خواهيم بگوييم كه تعلق است، در اين صورت تعلق خطاب و حكم به يك عين خارجي، معقول نيست. مي

اجتناب يا نهي از ارتكاب به يك عين، در آنجا نياز به اين دارد كه يك عمل مرتبط با عين را در نظر بگيريم، 
گوييم از آن دور شو، يعني، فاصله داشته باش يا نخور يا نياشام شود. وقتي ميملي باشد نميبدون اينكه هيچ ع

 يا نساز يا معامله نكن، يك عملي بايد اينجا تصوير بكنيم.
 خواهد؟سؤال: عمل يك آالتي مي

خواهد. را هم مي ممكن است اعمال كامالً نفسي دروني باشد كه هيچ آالت و ابزاري نخواهد، اينجا آن
گوييم ها خيلي واضح است وقتي ميخواهد، اينباخت نكن، بردوباخت حتمًا يك وسايلي ميبردو گويدمي

گويد آن كار را نسبت به اين نداشته كند ميمي اجتناب از اين امر بكن يعني درواقع يك فعلي را اينجا تصوير
 باش.

 اي در اينجا است كه واضح است.يك نكتهاين
عين، در معجم هر دو، فاجتنبوا الكبائر من االثم،  گرفته است هم بهدر قرآن كريم اجتناب هم به فعل تعلق

اجتناب از عين است، در قرآن اجتناب  ،»الْأَوْثان مِنَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ «كبائر همان اعمال است، گناه است يا 
گرفته است اگر گرفته است هم به فعل، اينجا هم اگر ميسر احتمال اول باشد اجتناب به فعل تعلقعين تعلقهم به

عين حتمًا به مالحظه يك فعل است، حتماً فعلي اينجا عين گرفته است ولي تعلق اجتناب بهدومي باشد تعلق به
 تواند مورد امرونهي قرار بگيرد.ختياري مكلف است و ميمقصود است كه فعل ا
ها مقدمه براي فرق اين دو بود، اگر مقصود از ميسر احتمال اول باشد اجتنبوا يعني اين كار در بحث دهم، اين

ب كند، اجتنرا انجام ندهيد. الميسر هو فعل القمار و اآلية نهت عن ارتكاب هذا الفعل، آيه انجام فعل را نهي مي
گويد اين كار، كار مي شودميعن هذا العمل، از اين كار، خودت را دور بدارد. اين، يك حكم راجع به عمل قمار 

شود براي اينكه حكم و داللت آيه خيلي اوسع مي دايرهاما اگر ميسر به معناي آلة القمار باشد  ؛ناصحيحي است
گيرد كن) به مالحظه يك عملي است كه به آن تعلق ميگويد از اين عين اجتناب بكن، (از اين عين اجتناب بمي

 مثالً اينجا فقط عمل قمار نگفته، كارهاي مختلفي متصور است يكي اين است كه با آن آلة خارجي قمار، 
 آالت قمار را بسازد، يا اينكه آالت قمار را معامله بكند. مثالًبازي بكند و بردوباخت بكند، يكي اينكه شطرنج
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گويد اجتنب عن هذه العين الخارجيه، تعيين نكرده است گيرد، وقتي ميمي همه را شودميي نفقط شامل يك
ايد يكي اين حذف متعلق، دليل بر عموم است اطالق دارد هر نوع فعلي كه با اين سروكار دارد از آن منع شده

گويد اجتنب ت وقتي ميطور اسخمر هم اين مثالًاست كه با آن بازي بكنيد يكي اينكه خريدوفروش بكنيد 
 گيرد اين فرق دو معناست.الخمر هم معامله با آن، هم تكسب وهم خوردن و آشاميدن را مي

 سؤال: در خانه آدم هم نباشد؟
 ، اين را در خانه نگه دارد اين هم يكي است.اقتناع هذه اآللة في البيتهم فعل است، آن

 بكني؟ سؤال: حتي بدون قصد بردوباخت هم از آن استفاده
 .كنيمميتواند بگيرد كه جدا بحث آن را هم مي

آيد كه بازي بردوباختي پس ممكن است كه كسي بگويد اگر معناي اول را بگيريد يك حكم از آيه بيرون مي
كند يك اجتنبوه چند تا حكم را افاده مي با اين آالت نكنيد. (بقيه مسائل ديگر در آيه نيست) بنا بر احتمال دوم

 داري نشود و چيزهاي ديگر،گويد با آن بازي نشود ساخته نشود خريدوفروش نشود نگهميقاعده 
 شده است.اين حرفي است كه اينجا زده

اشكالي كه به اين وجه، ذكرشده است اين است كه يك مشكل فني در اينجا وجود دارد كه كار را دشوار  
گيرد براي اينكه تنبوه اطالق ندارد همه احكام را نميكند اين مشكل فني اين است كه ما يقين داريم كه اجمي

با اين آالت متصور است ارتباط مكلف با اين عين خارجيه، يك نوع آن  در ارتباطيكي از افعالي كه در اينجا 
اما يك نوعش هم ؛ قبول است). يك نوع آن اين است كه خريدوفروش بكند، بسازدبردوباخت است، (كه قابل

كند؟ نظير اين ها را هم تحريم ميتواند بگويد كه اجتنبوا اينآن دست بزند، نگاه بكند، فقيهي مي اين است كه به
إجَْتنِبُوا «فرمايد گفتيم كه آيه شريفه ميعرض كرده بوديم، آنجا مي »الْأَوْثان مِنَ ْجتَنِبُوا الرِّجْسَإ«در آن آيه 

كه اگر ما به يك بتي نگاه بكنيم، دست بزنيم اين هم حرام  ها پرهيز بكنيدگويد از بتمي» الَْأوْثان مِنَ الرِّجْسَ 
كه اين آيه اطالق دارد همه افعال مرتبط با اين عين  گويدنمياست؟ هرگز، يعني هيچ ذوق فقهي و شم فقهي، 

پس  چنين چيزي متصور نيست.كند، هرگز ايناش را دربست دارد تحريم ميگيرد و همهخارجي را در برمي
 اطالق اجتنبوا نسبت به هر عمل متعلق به عين خارجي، شكسته شد ال يمكن أن يلتزم به فقيه بل عاقل،
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 بحث اصولي
كنم تا يك بحث اصولي در اطالق وجود دارد كه نظير اقرب المجازات است، نظير آن را در مقدمه عرض مي

دانيم كه معناي حقيقي مراد شود، ما ميبه بحث خودمان برسيم. يك بحثي در اقرب المجازات داريم، گفته مي
اسد حيوان مفترس است ولي اينجا  يمعناي حقيق مثالًنيست ولي امر داير بين سه چهارتا معناي مجازي است، 

و معاني از اين  پرمو است مثالً تواند رجلي باشد كه تواند رجل شجاع باشد ميدانيم آن مراد نيست منتهي ميمي
معناي حقيقي نيست، بايد  دانيمميقبيل يعني چند تا معناي مجازي است، آنجا بحثي شده است كه اگر حتمًا 

چيزي در شود، داند مردد مييا اينكه چون چند تا معناي مجازي است انسان نمي اقرب المجازات را بگيريم
شود كه محل اختالف است دو نظر در مورد آن هست. حاال در بحث اطالق هم هست كه اگر آنجا گفته مي

تمسك به جايي شما كالمي داريد كه اطالق لفظي دارد و هيچ موردي كه يقيناً از آن خارج باشد نداريد، اينجا 
رويد، اما اگر يك مطلقي داريد كه يقين داريد كه بعضي از مصاديق مشمول اين نيست كنيد جلو مياطالق مي

توانيد يعني يقين داريد اطالق كلي آن شكسته شده است، ديگر اصالة االطالق باقي است و نسبت به بقيه مي
نجا اختالف جدي بين فقهاست، به گمانم مرحوم استاد بگوييد اطالق، يا اينكه اينجا بايد قدر متيقن بگيريد. اي

اگر اطالق شكسته شد ديگر  گفتندميتبريزي رحمة اهللا و رضوان اهللا تعالي عليه، ايشان قائل به دوم بودند، 
گويند آن چيزي كه اال و ال بد در معناي اين قدر متيقن بكنيد. ميشما بايد تمسك به فروريختمقدمات حكمت 

 گويد به همان اندازه. در مقابلش نظر ديگري است كه ميشودميرا بگيريد اما شامل مطلق مصاديق نكلمه هست 
 كنيد.اش تمسك ميداريد نسبت به بقيهكه اطالق شكسته شد شما دست برمي

 محمد و اله الطاهرين))اهللا عليو صلي((

 


