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 اهللا الرحمن الرحيم بسم

 احتماالت موجود در متعلق اجتناب
سوره مائده، اين بود كه دو احتمال در باب متعلق اجتناب هست براي  90مبحث دهم در ذيل آيه شريفه 

 :اينكه در ميسر دو احتمال بود

گيرد و معناي را در آيه به معناي عمل و فعل قمار بگيريم اجتناب هم تعلق به فعل قمار مياگر ميسر  -
 كند.مي شود كه نبايد مرتكب قمار شد يك نهي و يك تكليف است كه منع از عمل قمارآيه اين مي

ت قمار احتمال دوم اين بود كه ميسر به معناي آالت قمار باشد در اين صورت، اجتناب هم تعلق به آال -
گيرد و چون نهي از عين، مستقيم، معقول نيست حتماً مقصود عملي است كه متعلق به آن فعل و به آن مي

شود بنا بر احتمال دوم در اين صورت آن عمل اطالق دارد فقط شامل بازي با آالت قمار عين مي
كم است ولي در گرفته است يك حگويد كه اجتناب، به خود عمل تعلقشود در احتمال اول ميمي

عين، در عين گرفته است و اجتناب از عين يعني اجتناب از اعمال متعلق بهاحتمال دوم اجتناب تعلق به
گويد از اين عين، آيه يك عمل اسم برده نشده است، بلكه حذف متعلق دليل بر اطالق و عموم است مي

 بكن. كني تركاجتناب بكن يعني هر عملي كه با آن ارتباطي برقرار مي

 گردد؟گردد يا به رجس برميها برميتك اينسؤال: اين اجتناب ضميرش به تك
نظر ادبي ضمير اجتنبوا، به  اال از و ؛ها استتك آنگردد و مصداق رجس تكباواسطه به رجس برميپاسخ: 

 گردد، در اين صورت يكي از مصاديق آن ميسر است.رجس برمي

 نتيجه احتماالت
مال در بحث قبل، در اينجا خيلي اثر دارد براي اينكه اگر ميسر به معناي خاص باشد و فقط نتيجه، دو احت در

كند كه از اين كار اجتناب بكنيد يعني بازي كند خيلي صريح بيان ميفعل باشد اجتنب هم يك حكم را بيان مي
كه آالت  اين عين و شيء خارجيگويد كه از قمار انجام نشود بردوباخت انجام ندهيد اما بنا بر احتمال دوم، مي

يكي اين است  ؛يكي اين است كه بازي بردوباخت با عين خارجي نشود قمار باشد اجتناب بكنيد. مصاديق آن
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ها همه يكي اين است كه در خانه آن را حفظ نكند اين ؛يكي اين است كه خريدوفروش نكند ،كه آن را نسازد
گويد از اين افعالي است كه متعلق به اين عين است، اجتنبوا هم كه نگفته است كه اين عمل را انجام ندهيد مي

اجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مَِن « رينظ ،كندعين اجتناب بكنيد اجتناب از عين هم يعني همه منافع آن را تحريم مي
معنايش اين نيست كه ، »اجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثان«گويد طور است وقتي ميشود، آنجا هم اينمي »أَوْثانالْ

گويد از اين اعيان اجتناب بكنيد اجتناب از اين اعيان، پرستي اجتناب بكنيد، ال تشركوا باهللا كه نيست، مياز بت
اين تفاوت مهمي است كه آن دو معنا در اجتنبوا خودش را نشان يعني نپرستيد، نسازيد، نخريد، نفروشيد، 

 دهد.مي
القمار يا استعمال در هر دو معنا باشد و  آالت بين چهار احتمال در مفهوم ميسر كه به معناي عمل القمار،از 

يا به معناي ما يتراهن به و مالي كه مأخوذ است، ـالبته احتماالت بيش از اين چهارتا است ـ احتمال دوم را 
از هر عمل متعلق  شود كه اجتنبوا، است در اين صورت نتيجه ظاهر ميآلة القمارپذيرفتيم گفتيم ميسر در اينجا 

استفاده است اين كند چند حكم ديگر هم از اين قابلكند ضمن اينكه حكم قماربازي را منع ميعين منع مي به
 شود.كند، براي اينكه احكامي از اين استفاده ميجمله بيشتر، حالت يك قاعده مانند پيدا مي

بوا الرجس اي وجود دارد كه درست است طبق روال ظهوري كه جلو بياييد مفهوم اجتنگفتيم اينجا يك شبهه
شود، يعني هر نوع ارتباط با من االوثان، يا اجتنبوا آالت القمار، مفهومي است كه حكم عام از آن استخراج مي

شود كه همه اعمال مرتبط و متعلق به اين عين منع كند، منتهي اين اطالق است از آيه استفاده ميآن را منع مي
گفتيم هم مي، »اجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثان«ق، مستلزم بشويم، در توانيم به اين شمول و اطالشود قطعاً نميمي

هم گويد با بت هيچ ارتباطي برقرار نكنيد يعني حتي نگاه انداختن به آنشود به اطالق اين عمل كرد ميقطعاً نمي
گويد نگاه هم كه مي قدر شديد استتر است، ممكن بود بگوييم در بت آناشكال دارد، اينجا آن اشكال واضح

طور نيست كه بگوييم به چيزهايي است كه آن اشكال را ندارد. اينگويد) ولي قطعًا نكن، (البته كسي آن را نمي
ها حتي نگاه نكن اين اطمينان براي ما وجود دارد كه اين اطالق مقصود و مراد نيست بلكه آالت قمار و اين

 شبهه بود.
 :يك، بحث اصولي كرديم كه اطالقاتي كه ما داريم دو نوع استدر پاسخ به آن 



                                                                                                           :  ٢٥٨٢ ماره 

 

اي از اطالقات داريم كه همان حالت طبيعي دارد و به اطالق آن عمل كردن مواجه با مشكلي و پاره -
ضرورت خالفي نيست، ظهور دارد كه اكرم الزيد، جاهايي هم با دليل لفظي يا لبي مقيدي دارد اين كم له 

 نظير، من
گويد كه ضرورت قاطعي نوع دوم اطالق جاهايي است كه ما مطلقي داريم كه دست هركس بدهي مي -

، اطمينان داريم كه اجتناب از نعلم بعدم اطالقه لجميع االفرادتواند شمول داشته باشد، وجود دارد كه نمي
قطعاً نگاه كردن به آن، يا دست زدن تواند حفظ بشود، براي اينكه اين آالت قمار به معناي مطلق آن، نمي

به آن، مقصود نيست و داخل در اطالق نيست، بلكه اطالق در اينجا از نوع دوم است از مطلقاتي است 
كه نعلم به خروج مصاديق و افرادي از آن، هيچ لفظي يا دليلي، نيامده است ولي يك فضاي فقهي وجود 

 ن مطلق نيست. مواردي از اين قبيل داريم.دارد كه مطمئن هستيم اين مصاديق داخل در اي

 نظريات اصولي
فصل اصولي ذكر نشده، ولي در مباحث اصولي در يك األسفمعنظر اصول دو نظريه وجود دارد كه  از

فصل و يك عنواناند. (اگر خدا توفيقي بدهد به بحث اطالق و تقييد كه برسيم اين بحث را بهمتعرض شده
 بحث قرار خواهيم داد).موضوع مستقل مورد

كه مطلق ديديد، يقين داريد كه مواردي از آن گويد كه در اين نوع موارد هميناز آن دو نظريه، يك نظر مي
گويد اينجا شود، ميكه هيچ دليل لفظي در كار باشد مقدمات حكمت اينجا جاري نميبيرون رفته است بدون اين

شك داريد هم  گيرد جاهايي كهشده است معلوم است كه نميخارج اطالقي نيست. جايي كه يقين داري
ها عبارت توانيد به اين اطالق تمسك كنيد، براي اينكه اطالق، مبتني بر مقدمات حكمت است كه يكي از آننمي

يم، شوبينيم قطعًا مواردي در اين وارد نيست مطمئن ميكه مياست از اينكه مولي در مقام بيان است، ولي وقتي
 ؛شك داريم كه مولي در اينجا در مقام بيان از حيث جميع قيود است يا نيست ـالزم نيست مطمئن هم بشويم ـ

گويد مولي در مقام بيان است و بايد احراز بكنيم كه مولي در مقام اي كه ميلذا مقدمات حكمت يعني مقدمه و
 بيان است.
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 مقدمات حكمت

 حكمت در اصول اتمقدم
ه احراز بكنيم مولي در مقام بيان است، مواردي داريم كه يقين از آن خارج است اينجا، يكي اين بود ك -1

شود الزم هم نيست كه يقين داشته باشيم كه در مقام بيان نيست، در مقام بيان بودن مقدمه، سست مي
اين  شود بهريزد و نميفرومي هاي اطالقكه شك كرديم در مقام بيان است يا نيست ديگر پايههمين

شود به اين گويد مقدمات حكمت اينجا تام نيست و در موارد شك، ديگر نميتمسك كرد. اين نظريه مي
مطلق تمسك كرد فقط بايد قدر متيقنش را بگيريم كه همان بازي است، در اين صورت نتيجه اين 

 كهرا بپذيرد  شود. اگر كسي اين قولگويند ميسر به معناي فعل قمار است يكي مياحتمال باآنكه مي
فرمودند، اجتنبوا، حتي اگر به ميسر و آالت قمار هم تعلق طور مياين عليهاهللارحمةمرحوم استاد تبريزي 

بگيرد مثل ميسر به معناي فعل قمار است براي اينكه آنجا بنا بر احتمال دوم از اول مخصوص فعل قمار 
ين اطالق محكم نيست و بايد قدر متيقن بگيريم، آيد ولي پاي ابود ولو اينكه ابتدا اطالقي به ذهن مي

شود، اين نظريه اول كه مبتني بر آن ديدگاه شود و هر دو احتمال يكي ميقدر متيقن همان بازي قمار مي
 اصولي است كه عرض كردم.

نظريه دوم اصولي در اين نوع موارد (مطلقاتي داريم كه بدون هيچ دليل لفظي يقين داريم كه اين شمول  -2
 باوقتي خروج مواردي شده است جاي خودش، يكدارد) اين است كه آنجاهايي كه يقين داريد خارجن

شده است، اين ها از آن خارجوقتي هم با ارتكازات است و ما يقين داريم كه اينمقيد لفظي است يك
شود كه مقدمات حكمت سست بشود، بلكه مقدمات حكمت بر جاي خودش باقي است و موجب نمي

و خروج يقيني بعضي از موارد با اين علم خارجي مثل خروج مواردي است  شود به آن تمسك كردمي
ال تكرم العالم  بعد دليلي آمده است گفته: ،»العلماء أكرم«از مطلق با دليل لفظي، اگر گفته است: 

گوييم فقط در اين حد در مقام بيان نبوده يا اگر بوده در زند مي، اين به مقدمات حكمت ضرر نميالفاسق
 مقام اراده جدي بيرون برده است، اما در غير آن باقي است.

بااينكه  ال تكرم العالم الفاسق،گويد: بعد مي ،»العلماء أكرم«ي، مقيدات لفظي، اگر گفته است: مثل خروج لفظ
كنيم در ساير مواردي كه شك يك قسمي از علماء اينجا رفت بيرون، باز ما به عموم و اطالق آن تمسك مي
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طور شود اينجا هم همينت نميداريم و خروج يكي از مصاديق و مواردي از اطالق، مانع از انعقاد مقدمات حكم
 است. اين هم نظريه دوم بود.
گذاري، كنيم يعني مقدمات حكمت كه تمام است فقط آنجايي كه يقين داري كنار ميبه اين تمسك اطالق مي

طور است آنچه يقين داريم اين است كه ماند، در بحث ما هم ايناما در چيزهاي ديگر به حال خودش باقي مي
گيرد يا كه بسازد، بخرد، بفروشد شك داريم كه اين اطالق ميار دست بزند يا نگاه بكند، اما اينبه آالت قم

گيرد. اجتنبوا از اين آالت، هم عمل گوييم بنا بر احتمال دوم در مقام بيان است و آن را ميگيرد؟ مينمي
گوييم اطالق دارد، يم و ميگيرد هم مثل خريدوفروش و چيزهاي ديگر كه شك داربردوباخت و بازي را مي

گيرد و خروج مواردي از اطالق قطعًا مضر به انعقاد مقدمات حكمت و مقدمات حكمت درست است و اين را مي
 نظر دوم است.شود. اين هماطالق نمي

نظر سومي است كه تفصيل در مسئله است و آن تفصيل اين است كه در دو حالت مقدمات  عرض ما -3
تفصيل هستيم نه نظرية نشده يا شايد كسي گفته است، ما قائل بهر اصول گفته حكمت به اين شكل، د

گويد اطالق، اينجا وجود دارد فقط االولي كه معتقد است به عدم وجود االطالق رأساً، نظريه دوم كه مي
شود عرض ما اين است كه نظر سوم درست است كه گذاريد، بقيه را شامل ميجاهاي يقيني را كنار مي

وقتي آثار حاالت مواردي كه اطالقي وجود دارد و يقين داريم مواردي از آن خارج است فرق دارد، يك
گيرد مثًال امر به اجتناب از اي كه يقين داريم اطالق، آن را نميكثيره صورتهم بهواضحه و بين، آن

طور مثال با اين فقط بهاجتناب از ساعت، در اين نيست،  كند كه يقين داريم كه آثار بارزهساعت مي
وقتي تعيين بكند و اكثر آثار يا كثيري از آثار واضح اين شيء كه بارز ساعت بخواهد براي يك معصيتي 

يك شق است. در اين شق اول، است يقين داشته باشيم. اين نوع موارد از اين اطالق خارج است. اين
بينم كه چقدر كارهاي واضح ته است ولي مياطالق و مقدمات حكمت تمام نيست يعني از اول مطلقي گف

و آثار متعدد بارزي در اين مورد است و يقين داريم كه شرع آن را منع نكرده است اينجا از اول اطالق 
خواهد اين را بگيرد بيش از آن معلوم است. اين جمله اشاره به بحث خاص و قدر متيقني دارد و مي

اي از آثار و مصاديقي دارد كه اما در مواردي كه اطالق مجموعه ؛اطالقي تمام نيست، اين قسم اول است
اطالق تمام است. براي اينكه  از آثار واضح هم نيست، يقين داريم كه اينجا داخل در اطالق نيست، بقيه

تواند اينجا تمام بشود مولي مطلقي گفته است دو تا سه مورد هم از آثار غيرواضح مقدمات حكمت مي
اين خارج است، (نگفته كه خارج است)، اتكاي به آشكار بودن قصه كرده است، طوري است چون از 
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گويد اين مطلق مستهجن شده ها استهجاني در اطالق درست بكند، عرفًا نميهم نيست كه خروج اين
ها، موجب نوعي شده است ولي خروج آناست، مستهجن نيست، درست است دو سه تا مورد خارج

ها از يقيناً اين تواند مطلق بگويد در عين اينكهگويد ميشود يعني عرف مياطالق نمياستهجان در اين 
 شود.آيد اطالق تمام ميآن خارج است، اين باشد، به نظر مي

 نظر مختار
گوييم، البته تفصيل مسئله دقائق و ظرايفي دارد كه بيشتر بايد در اصول گفت. پس در اين ما نظر سوم را مي

 :نوع موارد
 ؛نيست 30/19يك نظر اين است كه اطالق مطلقاً، قابل

 ؛قبول استيك نظر اين است كه در موارد مشكوك مطلقاً قابل
كه خروج قطعي مصاديق طوري است كه موجب استهجاني در اطالق و نظر سوم اين است كه در جايي 

 بعدازاينكهگويد پسندد ميشود به اطالق تمسك كرد ولي اگر طوري است كه عرف خيلي نميشود، مينمي
شود به اطالق تمسك كرد، نيست اينجا ديگر نمي ها از مطلق بيرون رفت ديگر مطلق گفتن خيلي مستحسناين

 ،»اجْتَِنبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثان«ر اين را بپذيريم كه اجماًال گفته بوديم در اين صورت هم در در اين صورت اگ
گوييم كه اينجا استهجاني در كار نيست براي اينكه وقتي سوره مائده مي 90امروز، آيه شريفه  هم در اجتنبوا

كه بپرستد بخرد، بفروشد بسازد، تواند در آيه باشد، اينآن ميواضحات ، »اجْتَِنُبوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثان«گويد مي
ها واضحات آن است اما اينكه نگاهي بيندازد، دستي به آن بزند اين چيزي نيست كه اطالق را، مستهجن يا اين

تواند اطالق آن را بگيرد اين است كه وقتي طور است، آثار بارز اينجا كه ميسست بكند در اينجا هم همين
گويد از آالت قمار اجتناب بكن يعني با اين وسايل براي بردوباخت بازي نكن، خريدوفروش نكن، معامله يم

گيرد، نگاه كردن، دست زدن بيرون برود، به نظر نكن، چيزهايي كه اعمال خيلي دوري است و به آن تعلق مي
 كند.آيد، مقدمات حكمت را خيلي سست نميمي

 ها نيست چگونه است؟ا خارج است كدامهسؤال: تشخيص اينكه كدام
كني مثل همه اين قاعده دارد، آنجايي كه يقين داري خارج است هيچ، در بقيه به اطالق تمسك ميپاسخ: 

 يك بحث مشترك است.شود كه به اطالق تمسك مي موارد
 شود به اطالق تمسك كرد؟(سؤال: خروج قطعي بعضي موارد، اينجا مي
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 نتيجه بحث دهم
 :ل مما ذكرنا في االمر العاشرفتحص

گرفته است و إجتنبوا هم به آن تعلق ، درست بود؛-آالت قمار است-كه  بنا بر احتمال دوم در ميسر -
 اوسع از إجتنبوا در قول اول است، حكم إجتنبوا اينجا يك مقدار

تري دارد، دايره وسيعگويد ارتكاب قمار گناه هست، اما اجتنبوا دوم، بنا بر احتمال اول، فقط مي اجتنبوا -
 گيرد اين تفاوتي است كه اينجا بود.وساز و خريدوفروش آن را هم ميآالت قمار، ساخت

و كمي فقط مالك نيست عمده اين است كه عرف به حدي برسد كه بگويد كه اين  ي و كمتريبحث بيشتر
يا نرسد تابع موردي است و بايد  ها همه بيرون باشد، به اين حد برسدمثالً مطلق بگويد ولي اين مستهجن است

شود عدد ورقمي را اينجا بيان كرد. دهد خيلي نميدهد يا نميبيند و تشخيص ميببينيم عرف به اين حد مي
 گذارد ولو اينكه كم است يا زياد است به تفاوت كمي و كيفيگاهي است كه كيفيت يك مصداق روي اين اثر مي

 بايد موردي توجه كرد.
 شود جواب داد؟بحث اقرب المجازات ميبا  سؤال:

اي هم دارد كه ورود در آن ما را به بيراهه اقرب المجازات هم يك مالك شبيه اين دارد ولي وجوه مميزه
 برد.مي

 نظر مختار
اين هم بحث دهم در آيه شريفه است بنا بر نظر ما اين آيه مقداري فراتر از حكم است و عمل قمار به 

 كند.هاي بعدي كم ميها دشواري ما را در بحثتوجه دارد. اين بحثچيزهاي ديگري هم 

 يا نه؟ شودبازي با غير آالت قمار هم ميشامل : آيه بحث يازدهم 
دهيم. جا، ارجاع ميگوييم بعد به همينگفتيم)، ولي ذيل آيه ميبحث يازدهم در آيه، (كه آينده بايد اين را مي

گيرد، بردوباختي كه با آالت معده گيرد يا نميزي با غير آالت قمار را هم ميبحث يازدهم اين است اين آيه با
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آالت قمار نيست، اتفاقي با اين كتاب يا با هر چيز ديگري  كهاينللقمار نيست مثالً كتابي، فرشي، تسبيح و امثال 
 ند باشد يا نه؟تواتواند مشمول آيه شريفه ميغير از آالت قمار بردوباختي داشته باشند اين هم مي

 احتماالت موجود در بحث يازدهم
 بيان كه:گذارد به اين مي اينجا هم ممكن است بگوييم دو احتمال ميسر كه عمل يا آالت باشد روي اين اثر

إِنَّمَا «شود. اگر ما ميسر را به معناي آالت قمار گرفتيم، در اين صورت آيه شامل غير آالت قمار نمي -1
گويد از آالت قمار مقصود از ميسر مثل خمر، يك عين خارجي است. اجتنبوا هم مي »الْمَْيِسرُالْخَمْرُ وَ 

 بكند از آيه بيرون است. بخواهد بردوباختيها اجتناب بكن اما اگر با غير اين

 سؤال: ممكن است ميسر عنوان مشير باشد؟
ها را بگويد، ولي اينجا و اين طتنقيح مناعنوان مشير باشد، ممكن است كسي بعد شود بهآالت قمار كه نمي

اين تفاوت وجود دارد كه اگر ميسر را به معناي آالت قمار بگيريم در اين صورت شامل بازي با غير آالت قمار 
اي كه متعلق به آالت قمار نباشد از مفاد آيه خارج است شود، بازيكه بردوباخت هم احيانًا در آن هست نمي

 يا نباشد. چه بردوباخت باشد،
اي وجود ها رجس است، فاجتنبوا، اما در اين رجس، نكتهفرمايد اين است كه اينآن چيزي كه آيه اينجا مي
اين در صورتي است كه به معناي  شود از آيه استفاده كرد؟ اين را تمام بكنم ببينيم.دارد بايد ببينيم كه چقدر مي

 آالت بگيريم.

 :ميسر را به معناي همان عمل قمار بگيريم اما اگر به معناي آالت نگيريم، -2

 .گيردادعايي بشود كه اين شمول دارد و بردوباختي كه با آالت نيست را هم در برمي ممكن است -

ساز است چطور آن دو و ممكن است كه كسي قائل بشود به اينكه آن دو احتمال، اينجا هم سرنوشت -
وييم آن دو احتمال در بحث بازي با غير آالت قمار ساز بود اينجا هم بگاحتمال در بحث دهم سرنوشت

 :كهبه اين بيان . ساز استكه بردوباخت در آن هست، سرنوشت

اگر احتمال شمول ميسر به معناي آالت قمار بگيريم اينجا ربطي به آن ندارد اگر به معناي عمل قمار بگيريم، 
كسي در اينجا بزند اما هريك از دو طرف قضيه قابل تواند شامل اينجا بشود، اين حرفي است كه ممكن است مي
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شود چون آالت و بررسي مجددي هست. اگر ميسر را به معناي عمل القمار بگيريم، شامل اينجا هم مي مناقشه
 در آن مأخوذ نيست.

ار شود چون اين بازي بردوباخت با آالت قماگر ميسر را به معناي آالت القمار بگيريم، شامل اين بحث نمي
طرف اول كه كسي است  نيست. اين ادعايي است كه اينجا شده است اما هر يك از اين دو طرف قابل مناقشه

بگويد مسير به معناي عمل القمار است، عمل القمار كه هست در اين صورت شامل بردوباختي كه با آالت قمار 
به معناي عمل القمار است اما عمل  شود. ممكن است كسي اين را مناقشه بكند بگويد كه ميسرهم نيست مي

گويد عمل، عمل با آالت قمار را القمار با آالت قمار، مفهوم ميسر اين است كه حتي آن احتمال اول هم كه مي
رغم اينكه ميسر به معناي عمل و فعل طور بگويد و عليگويد نه مطلق عمل القمار، ممكن است كسي اينمي

، فعلي است كه با آالت و ادوات خاصي است و اين احتمال هم امر مستبعدي حال منظورقمار است ولي درعين
آمده است اطميناني نيست كه ميسر در مطلق  لغوييننيست. چون اين آالت القمار در روايات در اقوال 

اي طرف مقابل يك مناقشه نيا اي نباشد، اين احتمال در آن هست.رود ولو آالت خاصهبردوباخت بكار مي
گفتند كه دليل اينجا را ها خيلي روشن مي. احتمال بعدي كه بگوييم ميسر به معناي آالت قمار است، ايناست

طرف بردوباخت هست، درست شود ممكن است كسي بگويد بااينكه، آالت قمار نيست ولي از اينشامل نمي
بردوباخت بشود براي اينكه وقتي آيه شود آيه شامل مي طگيرد اما با نوعي تنقيح منااست كه لفظ آيه اين را نمي

كند، آن چيزي كه ازنظر عرفي مالك هست همان بردوباخت همراه با بردوباخت را منع مي بازي با آالت قمار
گويد خودش اي كه ايشان ميمسئله است و اال اگر آن نباشد ابزار و ادوات، موضوعيتي ندارد. عالوه بر اين نكته

إِنََّما «فرمايد كه آيه شريفه، اينجا صغرا و كبرا درست كرده است، مي كهبگويد مطلبي است ممكن است كسي 
ها رجس گويد اينمي . درواقع»فَاجْتَنِبُوه الشَّيْطانِ عَمَلِ مِنْ رِجْسٌ وَ الْأَزْالمُ الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ 
طور است پس بايد از اين اجتناب بكنيد، آيه اين ،يجب االجتناب عن كل رجساست قاعده هم اين است كه 

اند، فاجتنبوه، اينجا رجس هاگويد اينصغرا و كبراي شكل اول است منتهي كبراي آن محذوف است يعني مي
در اين  ،»هذه من الرجس و كل رجس يجب عن يجنب عنه فاجتنبوه«يك كبرايي را محذوف داريم يعني 

گيرد و آن رجسيت است كه در اين ها را مياعده كلي در آيه هست كه اينگوييم در حقيقت يك قصورت مي
هم به عمل، هم به فعل ارتباط داد يكي هم خود قمار است ولو با آالت قمار نباشد  شود صورت رجسيت رامي

اين  »بِالْباطِل نَكُمْبَيْ  ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ«شاءاهللا در آيه شود گفت. انشود بگوييم رجس است اين را ميكه مي
 كه باطل هم نوعي پليدي است. كنيممي بحث را بررسي
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كنيم، انشاء اهللا در مقام كه االن مقام اول را بحث مي اينجا گفتيم اما تكميل اين بحث مقامات در دو احتمال
چون ممكن است  هاي آينده است به آن خواهيم پرداخت و لذا اين در حد طرح مبحث بوددوم و سوم كه بحث

 طرح است.بدانيم كه ذيل آيه، يك چنين بحثي هم قابل ،آيه را جدا بحث بكنيم
هايي است كه در آيه مطرح بود. البته ما اگر بحث تفسيري در آيه داشتيم، نكات ديگر هم مطرح اين بحث

 مالحظه كرديد.كرديم، ولي چون اينجا نگاه فقهي داريم حدود دوازده بحث در ذيل آيه بود كه مي

با ، »اجْتَنُِبوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثان«است يكي هم  »بِالْباطِل بَيَْنكُمْ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ«آيات بعدي يكي  
 توجه به رواياتي كه ذيلش آمده است، دو آيه بحث كرديم دو آيه ديگر هم در آينده آن را بحث خواهيم كرد.

 محمد و اله الطاهرين))علياهللا ((و صلي 

 


