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 اهللا الرحمن الرحيم بسم

 نكته سوم در داللت آيه
كنيم. در مبحث يازدهم ذيل آيه اين سؤال مطرح شد مانده كه عرض ميچند نكته در ادامه بحث آيه سوره مائده باقي

 شود يا نه؟غير معده قمار باشد ميكه آيه شامل بردوباختي كه با آالت 
پاسخ به اين سؤال مبتني بر اين است كه ميسر را به معناي اول بگيريم يا به معناي دوم، اگر ميسر را به معناي اول 
يعني به معني بازي بگيريم كه در آن بردوباخت است نه آالت، ممكن است كسي قائل به اين شود كه ميسر، به معني 

شد و  با رهانشود ولو اينكه آالت معده نباشد، چون ميسر به معني لعب خت شامل اين بحث ما هم ميبازي با بردوبا
اما اگر نظر دوم را  ؛شود، چه با آالت معده باشد چه با غير آالت معده باشد مطلق است و شامل اينجا ميبا رهانلعب 

شود. اين را بازي كه با غير آالت معده للقمار باشد نمي كه مفهوم ميسر آالت معده للقمار است طبعًا آيه شامل پذيرفتيم
شود از آالت معده به غير آالت معده القا خصوصيت و تنقيح مناط كرد اين هم اول عرض كرديم. اگر كسي بگويد كه مي

 توان مطمئن به چنين تنقيح مناطي بود.كالم است و نمي
 ؛بيندكند و مفسده را در آن ميويژه و خاصه هست، منع مي شايد شارع در حكم خود، جايي كه بردوباخت با آالت

دهد، اين شايد كند و بردوباختي قرار ميبندي ميشكل ديگري است كه شرطاما اگر با آالت معده للقمار نيست به 
شد  صورت آالت معدهبه كه چيزياي كه در نظر شارع است مثالً وقتييعني ممكن است مفسده ؛مانعي نداشته باشد

 اي، بردوباخت كردند و لذا تنقيح مناطي هم مشخص نيست.بردوباخت بشود، اشكال دارد. ولي از باب اتفاق با وسيله

 نظر مختار در داللت آيه
ايم كه ميسر به معني آالت معده للقمار است و نه معناي اول، با توجه به اينكه ما مبناي دوم را در تفسير آيه پذيرفته

 هاي غير آالت قمار بشود.تواند شامل بردوباختقوي آيه نمي حتمالا بنابراين به
دهد كه آيات قمار موضوعيت ندارد هر جا كه بتوانند سؤال: با توجه به اينكه اقوال مختلف وجود دارد اين نشان مي

 شود؟شود. بعد از مدتي آلة قمار ميعمل قمار را انجام بدهند بسته به سنت و شرايط مدل قمار عوض مي
اي باشد كه بردوباختي كه ممحض با آالت قمار نشده مانعي ندارد شايد نكته جواب: تابع عرف منطقه است تا وقتي

آيد كه مالك بردوباخت باشد ولي اقربيتي كه اطمينان بياورد كه بگوييم در اين امر شده اشكال دارد. تا حدي به ذهن مي
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گويد بازي با آالت رجس من رديد است. رجس من عمل الشيطان مياين قياس نيست تنقيح مناط است اين محل ت
گيرد هم عمل الشيطان است اگر محرز بشود كه خود بردوباخت رجس است ادله ديگري هم داريم كه هم رجس را مي

 گويد.باطلي كه آيه بعد مي

 مبحث دوازدهم: صورت معكوس

ل بكنيم و سراغ آيه بعد برويم. نكته دوازدهم ذيل آيه صورت ماند كه آن را هم تكميدو نكته ذيل اين آيه باقي مي 
 ؟كندمعكوس مسئله است كه بايد ببينيم آيه چطور در مورد آن قضاوت مي

آيد طور واضحي به ذهن ميصورت معكوس اين است كه بازي با آالت است ولي بدون بردوباخت، در اينجا ابتدا به
باشد، اگر معناي اول بود اين  با رهانكه آيه را به معناي اول نگرفتيم كه بازي كه اين ديگر، مشمول آيه هست براي اين

گيرد گرفت چون اگر ميسر به معناي اول باشد بازي با آالت است ولي بردوباخت در آن نيست پس آن را نميرا نمي
گيرد. از طبعاً اينجا را نمي براي اينكه در معناي اول ميسر يعني خود همان بازي رهان بود و كار با آالت نداشت پس

كه ما  اما اگر معناي دوم بگيريم ؛گيردكند نه اينكه بردوباختي باشد. اين معناي اول را نميروي تفريح بازي با آالت مي
وقت ميسر به معناي آالت قمار كه باشد ممكن است كسي بگويد اين اطالق دارد، چون گفتيم به معناي دوم است، آن

گويد از آالت قمار اجتناب بكنيد. ممكن است كسي بگويد چه بردوباخت در آن باشد و الميسر، يعني ميگويد خمر مي
 و چه نباشد اين اطالق دارد.

بندي بنا بر احتمال اول كه ميسر به معناي بازي ديگر بازي با آالت بدون بردوباخت و پول و شرطعبارتبه
گويد شود چون آيه ميا بر احتمال دوم ممكن است بگوييم آيه شامل آن ميشود و بنبردوباختي باشد آيه شامل آن نمي

 كه بردوباختي در آن باشد و چه نباشد، اطالق دارد.از اين آالت اجتناب بكنيد. چه وقتي
شد شامل وقت مقتضاي اينكه ميسر به معناي آالت و معناي دوم باشد كه از روايات، استفاده ميطور باشد آناگر اين

شود كه بردوباختي در كار نباشد نتيجه شود ولي همين احتمال در اينجا بنا بر اطالق آن شامل آنجا ميفرض قبلي نمي
شود كه جايي كه هر دو باشد، يعني بردوباخت با آالت قمار كه قدر متيقن آيه است. دو صورت ديگر كه يكي از اين مي

اما گفتيم آيه شامل بازي با  ؛با آالت است ولي بردوباخت نيست گيرد كه بازياين دو حالت هست آيه جايي را مي
چنين اقتضايي دارد ولي اين اطالق شايد شامل يك شود، ممكن است بگوييم اينجا بردوباخت بدون آالت آن نمي

عني آيه آيد اطالق دارد ياي باشد يعني حتي اگر بگوييم ميسر به معناي آالت قمار است ابتدا گرچه به ذهن ميخدشه
كند، ولي شايد با يك دقت بتوان گفت ميسري كه ما بازي با اين آالت را چه بردوباخت در آن باشد و چه نباشد منع مي
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جايي است كه بردوباخت هم باشد. درست است كه ميسر به معناي آالت بر آالت قمار حمل كرديم در آيه منصرف به
قمار، ميسر است محل ترديد است براي اينكه هرچند ميسر را بر آالت  قمار تفسير شده ولي اينكه بگوييم مطلق آالت

كه ميسر در معناي دوم قوي وقتياحتمالبه و ؛كنند اما اصل معناي ميسر اين بود كه مالي را به چنگ بياوردنيز اطالق مي
كه در روايات آمده كه ميسر به معناي آالت تفسير شده)، بيشتر كه در لغت گاهي آمده و يا آنرود (چه آنهم به كار مي
رود اما اگر آالت در يك بازي تفريحي بكار آيد كه مقصود آالتي است كه در بازي بردوباخت بكار ميبه ذهن مي

لذا ممكن است كسي اطالق را نپذيرد و بگويد كه  و ؛گويد اين، محل ترديد استود و بازهم به آن ميسر ميرمي
طرف هم نباشد، در بعضي كتب لغات و در روايات ميسر به آالت قمار تفسير شده تبادرات ذهني يا حداقل تبادر به اين

 ميسر گفته شود.و ترديد داريم كه حتي آنجايي كه بردوباخت هم در آن نيست 

 ره)( ينيخمنظر حضرت امام 
 زماني آالت معده للقمار بوده و ممحض در بازي قمار بوده وفرمودند كه شطرنج يكحضرت امام بحثي داشتند و مي

صورت بردوباخت باشد، طور نيست كه هميشه بهصورت يك بازي فكري درآمده است اينهاي متأخر بيشتر بهدر زمان
 شده است. آن، موضوع عوض

آن، اين است  گوييم موضوع عوض نشده فرض اين است كه اين آالت واقعاً معده للقمار است و عمده فلسفهما مي
 دهند. اين مشمول آيه هست يا نه؟ گفتيم دو وجه دارد:كه با آن بردوباخت انجام مي

شود حتي بازي با آالت مييك وجه اين است كه بگوييم در آيه، ميسر به معناي آالت معده است پس شامل  -1
 اند).طور جواب دادهاگر براي بردوباخت نباشد، (در تحرير فتواي امام اين بود بعدها اين

جايي دارد كه براي وجه دوم اين است كه بگوييم ميسر ولو به معناي آالت معده للقمار است ولي انصراف به -2
گيرد (ولي ممكن است بگوييم مفهوم مفهوم اينجا را نمي شود، اين از باب اينكه بگوييمبردوباخت با آن بازي مي

شود ولي اگر در غير گيرد). ازنظر لغوي انصراف بر آنجايي دارد كه در بردوباخت با اين آالت بازي ميرا مي
 بردوباخت هست ممكن است بگوييم اين مفهوم از آن انصراف دارد بعيد نيست چنين انصرافي قائل بشويم.
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 زدهم و دوازدهمنتيجه بحث يا
شود كه آنچه مسلم است؛ آيه از بازي با آالت قمار براي قمار و بردوباخت نتيجه بحث يازدهم و دوازدهم اين مي

يعني هم وسيله بازي او آالت قمار است و هم اينكه در مقام  ؛كند، يعني جايي كه هر دو قيد جمع استمنع مي
كني و يا كند و تفريحي بازي ميبا آالت قمار است ولي بردوباخت نمي كه بازيكند اما درصورتيبردوباخت بازي مي

گذارد كه با اينكه، بازي بردوباختي است ولي نه با آالت قمار، با كتاب يا چيزي كه آالت قمار نيست، يك شرطي مي
روايات را بايد بحث  شود، البته وآن بشود بردوباختي داشته باشد بعيد نيست كه بگوييم آيه شامل اين دو صورت نمي

شود تمسك كرد و اطمينان داشت كه شامل اين دو حالت هم ظاهر آيه نميگوييم قطعاً، بهكنيم ترديدي وجود دارد، نمي
 شود.مي

گفتيم با چهار احتمال مفهوم ميسر، آالت است قيد بازي بردوباختي هم در آن مأخوذ است يا اگر ازنظر مفهومي 
هاي قمار را به كار ببريم. اين دو بحث يازدهم و آن هست. قمار در اينجا نيست كه بتوانيم بحث مأخوذ نباشد انصراف به

قدر متيقن آيه شريفه است و دوازدهم مربوط به حالتي است كه يكي هست و ديگري نيست و اگر هر دو قيد باشد اين
 كند.از آن منع مي طور قاطعمطمئناً آيه به

 يا وضعي؟ مبحث سيزدهم: حكم تكليفي
كند يا اينكه هم اينكه آيه فقط حكم تكليفي را بيان ميبحث سيزدهمي هم هست كه بسيار سؤال مهمي است و آن

گويد؟ در بحث بازي قماري دوتا سؤال وجود دارد كه يك سؤال از حكم تكليفي است كه بازي حكم وضعي را هم مي
ت؟ يك بحث هم اين است كه برفرض حركت، اگر با آن تكسب با آالت قمار با رهان تكليفاً جايز است يا حرام اس

كرد، كار حرامي كرد كه وارد اين بازي شد، آيا تصرف در اين مال براي او حرام است يا حالل است يا اينكه اين بحث 
 از حرمت وضعي است؟

ا عالوه بر آن حكم كند يسوره مائده، فقط حكم تكليفي را بيان مي 90آنچه مسلم است اين است كه آيه شريفه 
 كند؟وضعي را هم افاده مي

گويد رجس من عمل الشيطان گويد، ميدر پاسخ به اين، بعد از فراغ از اينكه بدون ترديد، آيه حكم تكليفي را مي 
فأجتنبوه، از اين كار يا از آالت قمار دوري بگزينند يعني مرتكب اين عمل نشويد. اين حرمت تكليفي و اينكه اين عمل 

شود. چون يك نهي مؤكد در آيه است و نهي مؤكد در قالب يك امر و الزام در وضوح از آيه استفاده ميعصيت است بهم
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لذا آيه بدون ترديد افاده حكم تكليفي و حرمت و اينكه اين عمل معصيت  و ؛اجتنبوه هست، بايد از اين اجتناب بكنيد
 كند.است مي

 ؟كند يا نهعي را هم افاده ميم وضسؤال: آيه عالوه بر حكم تكليفي، حك 
 كند؟كند يا نميآيا وضعي را هم افاده مي ،در پاسخ به اين سؤال كه عالوه بر اين

اين هم مبتني بر اين است كه ميسر را به چه معناي بگيريم. اينكه ميسر را به چه معنايي بگيريم در بسياري از فروع 
 :آيه اثر دارد

تفسير كنيم و بگوييم ميسر يعني همان لعب مع الرهان است، خود بازي را منع  اگر ميسر را بر معني االول -
گويد اين كار اشكال دارد و از انجام آن اجتناب كنيد. (غالب كند و ميكند، آيه قطعاً افاده حكم وضعي نميمي

به دست من آمد آن مال اند) ولي اگر من اين كار را انجام دادم و در بازي بردم و مالي آقايان همين را فرموده
شود يا نه؟ ملكيت آن مال يا عدم ملكيت آن مال حليت آن مال براي من يا شود و ملك من ميواقعاً منتقل مي

 گويد مرتكب اين كار نشويد چون حرام است.عدم حليت، آيه از آن ساكت... است و آيه فقط مي

گيرد جايز وسيله آن ميداريم كه تكليفاً حرام است، اما مالي كه بههاي محرم و يا اعمال محرمي داريم، حتي بيعي ما بيع
كه نماز جمعه واجب تعييني باشد دادوستد عند اذان يوم الجمعه تكليفاً حرام است اما مالي كه است، بيع عند االذان، وقتي

است اما ما يكتسب به حالل  گويند حالل است. جاهايي داريم كه خود عمل و معامله حرامآقايان مي كند همهكسب مي
 است.

گويد از اين بازي اجتناب كنيد (ميسر به معناي بازي شد) ولي اينكه آنچه كند. اينجا مياينجا بيش از اين افاده نمي
فرماييد؟ به دليل اينكه اين بازي يك سرگرمي است در مفسده دخيل آيد از آن اجتناب بكنيد از كجا ميبه دست مي

طور نيست، سرگرمي آن، مؤثر در اين است، يعني مفسده در آن هست بگوييم مالش هم حرام است اين است ولي اينكه
ممكن است بگوييم مال اشكالي ندارد. چون سرگرمي در مال است اين  و ؛اين است كه اين سرگرمي نبايد ايجاد بشود

شود واضح نيست. و وارد ملك او نميكند حرام است مي دخالت در آن حكم دارد ولي اينكه بگوييم مالي كه كسب
كند اين خيلي سرگرمي كه با اكتساب مال باشد و موجب شود فعل حرام باشد. ولي اينكه اين مال هم اكتساب پيدا نمي

اند. بعضي هم كه احتمال واضح نيست. اين در صورتي است كه معناي اول بگيريم كه غالب آقايان هم همين را گرفته
 اند.د توجه به نكته بعدي نكردهاندوم را گرفته
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است اما اگر اين » اما علي المبني اآلخر و اذا قل ال بان الميسر به معني آالت قمار«عرض مهم ما اين است كه  -
فرمايد: از اين آالت قمار شود كه آيه شريفه ميكند و فرقش هم در اينجا ظاهر ميرا بگوييم مقداري فرق مي

ميسر به معناي آالت قمار است گفتيم اجتناب مطلق است، گوييم مياول كه  اين نكتهاجتناب بكنيد. عالوه بر 
شود، اجتناب از اين آالت خروج دو تا سه تا مورد از اطالق اجتناب مانع از تمسك به اطالق اجتناب نمي

كه به دست  ها و مصاديق اجتناب از بازي با آالت قمار اين است كه در اين ماليبكنيد كه يكي از نمونه
 آورد تصرف نكند.مي

 مقدمات حكم وضعي
 تواند حكم وضعي را افاده بكند:با سه مقدمه آيه مي اگر مبناي دوم را بگوييم

 يكي اينكه ميسر به معناي آالت قمار باشد چون اگر به معناي عمل باشد آيه ربطي به اينجا ندارد. -1

 طور كه اين را نهايتاً پذيرفتيم.ر داراي اطالق است هماندوم اين است كه بگوييم اجتناب از آالت قما مقدمه -2

گويد اجتناب بكن يعني از هر چيزي كه مربوط به اين است اجتناب بكن و يكي از در بحث قبل وقتي مي -3
به دست بياورد. يك مصداق اجتناب از اين آالت  خواهد با اين آالتمصاديق اين، تصرف در مالي است كه مي

در مالي كه از اين طريق به دست آوردي تصرف  گويد بازي نكن و يك مصداق هم اين است كهاين است كه مي
 نكن.

 گانهبندي مقدمات سهجمع
، ميسر به معناي دوم باشد دوم اينكه اجتناب اوالً شود.پس سه مقدمه كه اينجا جمع بشود حرمت وضعي استفاده مي

اطالق داشته باشد و سوم اينكه نهي تكليفي به تصرف در آن مال مستلزم حرمت وضعي و بطالن است و اگر تصرف در 
طور است، آيه مسلم، منع از شرب خمر مال را منع بكند عرفاً مالزم با بطالن معامله است. نسبت به خمر هم همين

چون اگر اجتناب را مطلق گرفتيم  بلهگوييم ميكند؟ آيا منع از تكسب خمر و بطالن تكسب از خمر هم مي كند وليمي
شود كرد وقت تصرف در ثمن خمر كه نميشود، آنهم ميگفتيم نهي از هرگونه ارتباط با او شامل تصرف در ثمن آن

 كند.شريفه داللت بر حكم وضعي هم مييعني معامله باطل است و با اين سه مقدمه ممكن است بگوييم آيه 
 شود؟سؤال: نهي از عمل موجب بطالن معامله مي
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شود كار حرام باشد ولي مالي كه اي ندارد. ميولي عمل حرام است و مالزمه نهجواب: اگر چيزي به دست آوردي 
مله كرد، منع حكومتي موجب اينكه از فالن معامله منع حكومتي دارد ولي اگر معاآورد حالل باشد. مثلبه دست مي

بطالن نيست. گناه كرده كه خالف دستور والئي و حكومت عمل كرده و يا هنگام اذان يوم جمعه اگر واجب تعييني باشد 
شود. مكتسبه. اينجا هم ممكن آن ملك او مي اي كه كرده، درست استگناه كرده كه از نماز دور شده است ولي معامله

معناي دوم گرفتيم و گفتيم و اگر هم تواند افاده كندبنا بر معناي اول آيه بيش از اين نميوييم گميطور باشد است اين
شود كه به اين ربط دارد. اگر تا اينجا اطالق آن را پذيرفتيم، اجتنبوا مطلق است اطالق آن شامل تصرف در مالي مي

 گويد اين بالمالزمه باطل است.وقت ميآن
 4/31...ازي باشد اما قمار نباشد اطالق اجتنبوا سؤال: زماني كه فقط ب

گويد از اين بازي پرهيز كنيد، معناي اول آالت نبود. اين اطالق يك بحث ديگري است. جواب: اطالقي ندارد و مي
ترديدي كه اينجا هست ممكن است كسي بگويد واضح نيست ولي ممكن است بگوييم واضح است. اطالقي كه ما 

رود بقيه اطالق دارد. نهي در معامله موجب فساد نيست، يم آنكه يقين داريم خارج است بيرون ميگفتگفتيم، ميمي
گويد، اين نهي از معامله نيست نهي از حاصل معامله است. اجتناب از يكتسب به را هم مي اجتناب از اين شمول دارد و

ر به تصرف در عوض آن نهي تكليفي بكند، يك بحث مفصلي گفتيم كه نهي در خود معامله موجب فساد نيست ولي اگ
، اگر تا شودمياين حتمًا مستلزم فساد است اينجا بايد بگوييم اجتنبوا اطالق دارد شامل تصرف ما به ازاي اين عمل هم 

گيرد منتهي اطالق را هم بپذيريم و اين اندازه شمول داشته باشد فيه وقت حكم وضعي اين را مياين اندازه بگوييم آن
 أمل و ترددٌ هست.ت

 سؤال: بنا بر مبناي اول بازي با آالت قمار و بردوباخت و بنا بر مبناي دوم ما حكمي استخراج نكرديم؟
هم آنجا كه همراه شود اگر معناي دوم باشد كه قدر متيقن آنجواب: اگر به معناي اول باشد اين حكم استخراج مي

آيد كه به ذهن انسان نمي هم از آيه استفاده كرد، گرچه در ظهور ابتداييبازي باشد، بعيد نيست كه بشود حكم وضعي را 
ها غير از بحث رجسٌ من عمل الشيطان است كه ممكن است رجس يك آيه ربطي به معامله داشته باشد. البته همه اين

 تعليلي باشد كه شمول داشته باشد.

 مبحث چهاردهم: افاده يك قاعده كلي
اي فراتر از اين چيزهايي كه در خود آيه آمده است يك قاعده كه ممكن است آيه افاده مبحث چهاردهم اين است

..  وَ الْأَزْالمُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَْيسِرُ وَ الْأَنْصابُ«بكند، در آيه آمده  رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّْيطانِ فَاْجتَنِبُوهُ



                                                                                                                      :  ٢٥٨٤ماره 

 
 

8

و تحليل كه » رِجْسٌ مِنْ َعمَلِ الشَّْيطانِ «ها ها اجتناب بكنيد به خاطر اينكه اينفرمايد از اينآيه مي »فْلِحُونلَعَلَُّكمْ تُ
شود به يك صغرا و يك كبرا و در نتيجه، صغراي آيه چهار صغرا دارد كه الخمر رجسٌ، الميسر بشود آيه مركب مي

شده است. قياس كبرايي هم در آيه وجود دارد كه تصريح مله بيانرجس، االنصاب رجس و االزالم رجس كه در يك ج
كنيم اين نشده است. ولي نتيجه بدون اين كبرا معقول نيست كبراي غير مصرح كه به داللت التزامي ما از آيه استفاده مي

ها رجس ها اجتناب بكنيد براي اينكه اين. نتيجه اين است كه فاجتنبوه، از اينكل رجس يجب االجتناب عنهاست كه 
شود و آن عنوان، رجس بودن است است. اين آيه شريفه وجوب اجتناب را منوط به عنواني كرده كه آن كبراي قياس مي

تيم نوعي قيد توضيحي هم كه گف و چون اجتناب از رجس واجب است پس بايد از آن اجتناب كرد. من عمل الشيطان
البته آنجا رجز دارد و اينجا رجس  جرو الرجز فاهالرجس يجب االجتناب عنه مثل است كه در اينجا آمده است يعني 

شود. ممكن است با طور ميشود كه اجتناب از رجس واجب است. تحليل آيه شريفه ايناست يعني از آيه استفاده مي
رجس اينجا البته به معناي پليدي است، از هر يجب االجتناب عن الرجس، شود، فاده اين تحليل از آيه قاعده فقهي است

دانند بايد اجتناب كرد و آيه اطالق پليدي بايد اجتناب كرد حاال اگر پليدي در خوراكي است كه عرفاً آن را پليد مي
هم  بيند بايد از آن اجتناب كرد.ميدارد كه ديگر اختصاص به خمر و ميسر ندارد يعني هر چيزي كه عرف در آن پليدي 

ها الزم است، اعمالي هم گيرد، اعياني كه داراي رجسيت و پليدي است اجتناب از آنگيرد و هم افعال را مياعيان را مي
طور كه قبالً در آيات شريفه گفتيم هم بر وقت رجس هم همانهم بايد اجتناب كرد آنداند از آنكه عرف آن را پليد مي

 ان اطالق شده است و هم بر افعال.اعي

از آيه يك  اگر اين را بگوييم گويد از رجس پرهيز بكن،و مي گيرد و هم به اعياناين رجسيت هم به افعال تعلق مي
گويد اگر چيزي دهد و ميوقت علت، تعميم و تخصيص ميشود آنآيد و تعليل، يك قاعده عامه ميتعليل به دست مي

گويد مبناي وجوب توان استفاده كرد كه بايد از آن اجتناب كرد چون آيه ميغيرازاين چهارتا رجس بود از همين آيه مي
شود و آن كبرا اين است كه پنهان است كه از مدلول التزامي آيه استفاده مي اجتناب، عنوان رجس است و كبراي در آيه

اين  يجب االجتناب عنه، غير هذا االمور المذكور في اآلية جتناب عن الرجس و كل ما هو رجس ولو منيجب اال
گويد ر با آالت قمار ميگويد ثمره ديگر آن اين است كه اگر بگوييم ميسر فقط بازي قماكلي مي ثمراتي دارد آيه قاعده

ولي ممكن است بگوييم اين  گيردميهم  بردوباخت با آالت باشد كهيعني آيه ناظر به آن صورت جمع است و آنجايي 
شود. اگر بگوييم بازي رجس و پليدي است يا قاعده كلي فراتر از اين است حتي اگر بازي تنهايي باشد مشمول آيه مي

بردوباخت نيست بازهم ممكن است بگوييم اين پليدي و زشت است، بايد از آن اجتناب اينكه بگوييم بازي با آالت 
كرد. اين تقريري است كه در بيان امر چهاردهم ذيل آيه است كه ممكن است كسي بگويد كه آيه مقيد به اين عناوين 
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و صورتي را بگيرد كه احد گيرد ازجمله ممكن است آن دگويد كه خيلي از جاها را مينيست چون آيه قاعده كلي مي
هم القيدين است، يا بردوباخت بدون آالت است و يا با آالت و بدون بردوباخت است و ممكن است كه بگوييم آن

شود نه محور حكم، رجس مي پليدي است. چون اينجا ديگر مقيد به الفاظ ميسر نيستيم كه چطور معنا بكنيم، اينجا
تنها اين قت الزم باشد. رجس است و ممكن است بگوييم رجس هم اطالق دارد، نهها پيدا بشود و دكه آن بحث ميسر

 گيرد كه اصالً در آيه اسمي از آن نيست.گيرد خيلي چيزهاي ديگر را هم ميدو صورت را مي
 محمد و آله الطاهريناهللا عليو صلي

 
 
 


