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 الرحمن الرحيم اهللا بسم

 خالصه مباحث گذشته
 .ميقرارداد موردبحثدر مبحث قمار تاكنون پنج مقام را گذرانديم و 

 ؛بردوباخترهان و  باوجوديك مقام در لعب به آالت معده و متعارفه بوده  -

 مقام دوم اين بود كه لعب به آالت باشد اما رهان نباشد؛  -

 مقام سوم اين بود كه لعب به با رهان باشد اما آالت معده و متعارفه نباشد؛ -

 برحسباز اين دو ويژگي را نداشته باشد. اين چهار مقام  كيچيهمقام چهارم اين بود كه هيچ لعبي باشد كه   -

 ؛شديملي بروز عقلي بود كه مقامات اربعه او

قرار گرفت كه  موردبحثبود از ناحيه شخص ثالث در مسابقات كه اين هم مفصل  زيجوامقام پنجم بحث جعل   -

 در عصر ما بود؛ خصوصبهامر خيلي متداول و رايجي 

يي است كه در تعابير عربي به آن يا نصيب گفته آزمابختي هاتيبلمقام ششم كه شروع بحث خواهد بود بحث  -
 يي.آزمابخت تيبل مييگويمو در فارسي  شوديم

 ييآزمابخت: مراه شش
امر ششم و مقام ششم مثل مقام پنجم باز از موضوعات بسيار رايج و متداول است و به نحوي شايد در ادوار قديم و 

يي به اين شكل است كه آزمابختاعصار قبل هم بوده است اما در اصول متأخر رواج و تداول زيادي دارد و اجمال 
و آن را در معرض فروش قرار  -شوديمگفته  تيبلي معيني كه هاقالبكاغذهايي در -، كننديميي را تهيه هاتيبل
 دهديمدر معرض فروش قرار و  كنديمرا تهيه  هاتيبلي كه كارگردان اين قصه است اين اموسسه. شخص يا دهنديم

رمزي دارد كه  هاتيبل. معموالً اين زننديمقرعه  را خريدند هاتيبلو بعد بين كساني كه اين  خرنديمرا  هاتيبلافراد 
يا  هزار صدتا  شوديممثالً از يك شروع است غالبًا عدد است يا چيز ديگري و يا عدد  است مربوط به شخص

و با  زنديميي است قرعه آزماتبخي هاتيبلموسسه يا شخصي كه كارگزار فروش  هاتيبلبعد از فروش  ،ونيليمكي
يعني  ،است معاملهنوع  كي نيا. دهنديمي ازهيجاقيد قرعه به جمعي از كساني كه نامشان از قرعه بيرون بيايد 

نوع بازي است و با آن  كي و تفنني امر است و بيشتر هم يك راه هميناز  ي در دنيا هست كه درآمد موسسهمؤسسات
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اين كار توسط  .آزمايش شانس استبخت خود را بيازمايند،  خواهنديماغراض موهومي كه وجود دارد اشخاص 
ند و بخشي تشكيالت معظمي دار مؤسساتو درآمدهاي كالني وجود دارد خود آن  شوديمي اندازراهبزرگي  مؤسسات

هم  ركت كردند و بخشييي شآزمابختكه در اين  گردديبرمبه كساني  با قيد قرعه ديآيم هاآناز اموالي كه به دست 
غرض خاصي در اين نيست مگر اينكه افراد  كه كنند؛يمكارمندانشان را اداره  و خود يزندگ شوديمهزينه خودشان 

كه مقداري  رديگيمقرار  هانيادر خدمت بعضي از اهداف خيريه و  آن درآمدالبته گاهي  ،بخت خودشان را بيازمايند
 خواهيم كرد. عرضدر فروض بعد  و كنديمتفاوت پيدا 

قديم - فروشنديمكااليي را  به اين شكل هم گاهي وجود دارد كه است. ييآزمابختاصل قصه در مقام ششم همين 

ي بود چيزي بود كه به تور كسي اسكه هاآنكه گاهي داخل  -برف بود فروختنديمقبل از انقالب در همين قم تايد را 

. كردنديمچيزي را دريافت  از شركت آن رفتيمگاهي هم بليتي بود كه بر اساس آن  شديمو وضعش خوب  خورديم

ي است منتها در اين كار براي تشويق و گذارسپردهاست يا  دوفروشيخرنظير همين است يعني كار جدي است  هابانك

شايد سكه اينكه  احتمالبه خرديماين تايد را كه ي هركسكه  دهنديما براي افراد قرار ي رزيچ تصادفبرحسبترغيب 

 هابانكيا ، شوديمترغيب اين كاال  به خريدن ،در آن بسته باشد. يا بليتي كه در آن منافعي وجود دارد در بسته او باشد

 هانيا دهنديمي قرار ازهيجا -عمل مشروعي است وي خود يك عقدي گذارسپردهكه - گذارانسپردهبراي  نديآيم

 كننديمخريد ي بزرگ هافروشگاهاز ي خارج كساني كه هامسافرتدر نحو قرعه و احتمالي است گاهي نه  گاهي به

چيزهايي از اين قبيل كه دو  .كمتر گرفته بشود هاآنكه ماليات  شوديمموجب  درواقعكه  دهنديم هاآني به زيچكي

از فالن فروشگاه گاهي بدون قرعه هم كسي كه  ديآيم هانياشد گاهي است كه در حقيقت به نحو قرعه چيزي گير نوع 

بحث بليت كه قسم اول است  ميشويممبحثي كه وارد  شوديمكم  ماليات او تخفيف دارد يا قدرنياخريد كند  قدرنيا

 هاتيبلو اين  كرديمصداي رسايي داشت روزنامه را پخش  كه آقايي بوددر همين قم قبل از انقالب  ،يي استآزمابخت

انجام و اينجا محرم است خالف است در دنيا رايج است  دراالن  ،دنديخريم هم هرروزفروخت يمدر مدرسه فيضيه  را

اين آنچه در بخش دوم مطرح شد بايد جدا بحث كرد و آن اينترنتي رواج دارد.  صورتبهولي خيلي جاها  شودينم

قرعه به  برحسبولي براي تشويق خريداران و مشتريان  خرديمكااليي را  شوديمي انجام امعاملهاست كه واقعًا دارد 

حدي برسد  به مبلغ آني وقت همهبدون قرعه براي  اينكه كه قرعه است و اتفاق هم هست يا شوديمچيزي داده  هاآن
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روي داراي كاالي  دوفروشيخردر قسم اول است يعني آنجايي كه  بحث ماكار نداريم قسم دوم  با. دهنديمي اهيهد

 شوديماتفاق هم چيزي نصيب او  برحسبروي كاغذ است  ، بلكهداراي قيمت و معامله داراي ارزش و صحيح نيست

است كه اين  احتمالبهمعامله  ،پول بدهد و ارزشي ندارد كسي براي آن خواهدينماين كاغذ را كه كسي معلوم است 

اين بحث به به اميد اينكه در قرعه برنده بشود.  خرنديمرا  هاتيبلاين كاغذها و  ،چيزي در آن قرعه به نام او دربيايد

مرحوم  مرحوم شيخ واين طرح مسئله به نحو اجمال است. در بين بزرگاني كه بحث كردند  نديگويم ييآزمابخت بليت

ذيل قمار اين را خيلي بحث نكردند در بزرگان  ياستداللبحث  در اين شكل ندارند،هم به ظاهرًا امام  وآقاي خويي هم 

راجع به اين  صفحه كيعليه  اهللارضوانمرحوم آقاي تبريزي در كتاب هفت هشت منابع اصلي ما فقط  در حدي كه

كه دست من هست در دو جا ي بحث شده است. كل پانزده كتابي اصفحهمينبحث كردند و در انوار الفقاهه در مورد اين 

و تا حدي كه  ترجامعبزرگان فرمودند بحث را  آنچه برحسب ما اين بحث شده است. صفحهميندر حد يك صفحه و 

 .ميدهيممورد تعرض قرار  ترمبسوط كمي مجالي باشد

 مقدمات راه ششم
اقسام بحث را  قرار بدهيم تا بر اساس اين تقسيمات موردتوجهوجود دارد اين نوع معامله  دردر مقدمه تقسيماتي كه 

 مشخص بكنيم و استدالالت براي حرمت و جواز را معين بكنيم.

 خريد و فروش -1
و  شوديميي كه فروخته هاتيبلدريافت  ،يك مطلب اين است كه خريد اين يعني -كه در اينجا هست  يماتيتقس در

 خرنديماين بليت را  شوديم دوفروشيخراين يك نوع است كه  ،ع هستگاهي به نحو بيع الشرا شوديمبعد قرعه زده 

پنج تومان  ياافراد هم اين بليت را ده  فروختنديمرا  هاتيبلبود اين  طورنيهم هم خيلي هم رايج است قبل از انقالب

يي در هاشركت .نداشت كاري هاحرف. اين يك قسم است يعني شركتي بود به كار خير و اين دنديخريمدو تومان يا 

كسي  دهنديمرا در معرض فروش قرار  هاتيبلاين كه  ؛يي استآزمابخت ومردم براي يك نوع سرگرمي  كهدنيا هست 

 است. اين حالت بيع الشراع شوديمچيزي داده  ديايدربقرعه از و به نام كساني كه  شوديمو بعد هم قرعه زده  خرديم
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 صلح و مصالحه -2
صلح و مصالحه باشد يعني بيع نباشد حالت عقد مصالحه باشد.  صورتبهاست كه همين مسئله  صورت دوم اين

يغتفر بالصلح ما «براي اينكه  ميكنيم. صلح هم جدا كنميممصالحه  ده تومان يا بامن اين كاغذ را با يك تومان  ديگويم

 ترآسان شرايط آنو باب صلح خيلي اسهل است اين قاعده فقهي است. در شرايط مبيع و بيع و بايع  »في البيع ال يغتفر

 به نحو مصالحه باشد. شوديماست گاهي هم 

 هبه -3
و چيزي را به او هبه  رديگيمهبه معوضه باشد حالت هبه دارد اين بليت را  صورتبهحالت سوم هم اين است كه 

 حالت سوم باشد. توانديمم. هبه را گفت معوضه هبه .كنديم

 تقسيم اول هبه
 ؛قسم تصوير بشود سه توانديماين هبه  وقتآن

و  دهميم دهديميي را انجام آزمابخترا به شركتي كه  مبلغمن اين  ديگويميك قسم اينكه معوضه باشد يعني  -

نصيب شريك در آن قرعه كنيد كه احتماالً چيزي از آن قرعه  هم من را كهنيامشروط به  رميگيماين كاغذ را 

مشروط به آن  به اين شكل شخص واهب در قرعه بعدي. هبهمال قرار دادن  شرطبههبه است  من شود. اين

 است

ارزشي دارد اگر  وممكن است بگوييم اين معوضه است يعني خود ورود در آن دايره قرعه يك اعتباري  عرفاً يا  -

 .داد حالت معوضه هم شوديم باشد ورطنيا

 اينكه عوضي باشد احتمالبهيعني  شوديم مشروطه يا معوضه محتمله حالت اگر بگوييم آنچه ندارد در حقيقت -

 .ميكنيمدر استدالالت بحث كه تفاوتي دارد  باهماين دو سه حالت 
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 طورنياهبه مشروطه يا معوضه باشد يا هبه غير معوضه هم فرض كرد. گاهي  شوديماست كه اين پس حالت سوم 

 ،قرار نداده است همآندر مقابل و شرط نكرده  ،شما خواستي من را قرعه ببر يا نبر دهميممن اين مال را كه  ديگويم

 .و مشروط به آن نبوده استاگر او را وارد در دايره قرعه نكند مشكلي داشته باشد نيست كه  طورنيااست  ميل خودش

به اميد اينكه در  شوديميي آزمابختي كه روي اين بليت و پول دادوستد وپس تعامل و تعاطي اين بليت و پول 

 ؛سه حالت دارد ،قرعه چيزي نصيب او بشود

 ؛به نحو بيع الشراع است -

 ؛به نحو صلح باشد -

 كه همين سه حالت دارد: به نحو هبه باشد -

 هبه معوضه يا هبه غير معوضه. ،مشروطههبه 

 تقسيم دوم هبه
 سه حالت دارد. شوديمتوزيع بين برندگان تقسيم دومي كه اينجا وجود دارد اين است كه مالي كه به نحو قرعه 

ي كه به هزار نفر هزارتومانيعني پول  ؛نيست رنديگيم هانيااز خود  كههمانيكي اينكه اين مال چيزي جز  -

صد ميليون يك ميليارد  ونيليمكي شدهنفر فروختند اين پول جمع  ونيليمكيا به صد هزار نفر يا يفروختند 

چيز ديگري وجود ندارد. اين پول و همين پول كه از خود مشاركين و مشتريان اين بليت هست همين پول است 

ردارند ممكن است حتي ب براي خود و كاركنانشانهم  ممكن است درصدي البته شوديمقرعه توزيع  برحسب

 گرفتهيمماليات حكومت به حكومت بدهند چون ماليات  عنوانبهرا  هم نكنند. ممكن است درصد اين كار را

مالي كه با قرعه بين  .ممكن است ندهندو بدهند  هاآنمتداول است درصدي هم به  ويي كه مرسوم درجاها

 و از اندكردهجمع  هاآنخود  از است همين پولي است كه هاآناز خود  شوديمتقسيم مشاركين و مشتريان 

 ت.جاي ديگري نيست. اين يك صورت اس

يي درجا روديمنيست اين پول مثًال  هانيايعني از پول خود  ؛يك صورت هم اين است منابع آن از غير باشد -

است كه  دوم حالتهم  اين شوديمداده  هانياي به ازهيجاقرعه  برحسباز منبع ديگري و  شوديممصرف 
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در اين كار مشاركت بكنند. تقريباً از بحث ما  هانيابراي اينكه  دهديمكه جايزه  شوديم خيلي شبيه مقام پنجم

 .باشد توجه به اقسام آن هرحالبهولي  رديگيمفاصله 

ي است كه اموسسهمشترك است يعني  شوديممنابع مالي اين قرعه و مالي كه توزيع  حالت سوم اين است كه -

به از منابع ديگري كه دارد  را و بخشي كنديمتأمين  هانياي از اين قرعه را از خود بخشكدرآمدهايي دارد ي

 .باز سه حالت داردكه  جهتنيازا. اين هم كنديماين اضافه 

 تقسيم سوم هبه
 ؛سه صورت دارد دهنديمو پولي كه  كننديم كنندگانشركتتقسيم سوم هم اين است كه خريد اوليه كه 

و  كنندگانشركتكار  ،او برنده بشودكه  شوديمپرداخت فقط به اميد اين يك صورتش اين است كه اين مال  -1

 ما سه گردانديبرمها آنبه بعد هم با قرعه  كنديميي همين است كه اين پول را جمع آزمابختموسسه مجري 

 نحو بهالصلح  نحو بهالبيع او  نحو بهاما  هاتيبلاين  دادوستداولين تقسيم . ميدهيمهم انجام  در عرضتقسيم 

 تمام شد.كه الهبه 

يي هاپولبدهيم اين يا از خود منابع همين  هانيابه  ميخواهيمتقسيم دوم اين است كه مالي كه بعد از خريد  -2

 .گرفتند يا از بيرون است يا مشترك هانيااست كه از 

است كه فقط هدف او اين است  باركي خرديمو بليت را  دهديمتقسيم سوم اين است كه اين مالي كه خريدار  -3

به در اين قرعه  دفعهكبه اميدي كه ي دهديمكه در قرعه شركت كند و چيزي را به دست بياورد هزار تومان 

اگر يك ماشين بنز  دفعهكنيست ولي ي سنگين دادن هزار تومان خيلي براي او كه ؛يك ماشين دربيايداسم او 

اين است كه هدف كمك به كارهاي خير است همان  ديگر صورتبه اسم او دربيايد خيلي خوب است. الگانس 

پولي كه  نديگويمهمه  كننديمي برگزار امسابقهگاهي يا  فروشنديمي را زيچ، يعني هانياارمغان بهزيستي و 

ي بشود يا اندازراهي اخانهميتساخته بشود يا ي ساالنكهنبراي اين است كه فالن خانه مثًال  شوديماينجا جمع 

و فلسفه  شوديمميلياردها جمع  كه هنگفتي است پول ،كمك كنند زدگانزلزلهبه معلوالن رسيدگي كنند و يا به 

ضمن  و ؛برود ي و امثال ايناهيريخكار فرهنگي علمي  مثل و هدف كار اين است كه به سمت يك كار خيري
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يك  ،دهنديم يازهيجابه چند نفر اتفاق  برحسبو  دقرعهيقبهو  زننديمقرعه  مبلغي از همينآن براي تشويق 

 براي تشويق ديآيماز همين منابعي كه به دست  منتها ،تشويقي است يعني فلسفه و غرض اصلي كار خير است

ي هاتيبلاين  ؛نديفرمايمحضرت امام در اواخر تحرير  كه افراد وارد اين ميدان بشوند دهنديم يازهيجا

 چنين نديفرمايمايشان  كننديمكه اين را در امور خير مصرف  ادعاشدهيي حرام است گاهي در مسئله آزمابخت

 ورطنياي وقتكاگر ي زننديمكه است ي احقه كلك و هانيا نديگويمچيزي نيست. اين مال آن زمان است 

. اين هم تقسيم ميكنيماشكال ندارد كه بعد بحث  نديگويمشرايطي و باشد در آن شرايط بوده است با قيدي 

اتفاق  برحسباست و اينكه  بردوباختاست كه هدف و فلسفه اصلي و غرض اصلي همين  باركسوم است كه ي

ن كار خير است كه مثًال براي تشويق اين كار انجام هم اين است كه هدف آ باركچيزي به چنگ بياورد و ي

 .شوديم

آن روشن  كننديمرا در امور باطل و حرامي هزينه  و پول آن دهنديمهم هست كه كارهايي انجام  وقتكي

 ، بياوريد هم اشكال ندارد.مدقسم سوم نياور عنوانبه واست 

 تقسيم چهارم هبه
يي است گاهي هم آزمابختي هاتيبلي اين شكلي گاهي به نحو هامسابقهتقسيم چهارم اين است كه ورود در اين 

پول از افراد و  كننديمي برگزار امسابقهاست. از مباحث قرآني حديثي فرهنگي علمي  مسابقهمشاركت در يك 

بيست سي  كننديمكسي شركت  هاآزموندر  نكهيالمث. رنديگيم اووارد اين مسابقه بشود پولي از  كسهر رنديگيم

 آن پولبا و  كننديمو پول جمع  شونديماينجا هم وارد در اين مسابقه  .كننديمو بعد آن را هزينه  رنديگيمتومان پول 

نيست كه بخرند و بعد هم قرعه ي وخالخشكفقط يك بليت  و ؛دهنديمي ازهيجاي اول آوردند ارتبهكه  كسانيبراي 

 مثالً ،شونديم است خوب كه ذات آنواقعاً وارد در يك عمليات جدي و يك كار اساسي  ديايدرن يا ديايدرب هاآنبنام 

از  كننديمكه برگزار يي هاكنسرت هايغربيا  زنديمتست  هانياراجع به يك بحث قرآني يا بحث فرهنگي و امثال 

 يازهيجابه كساني كه برتر باشند  زننديمي اقرعه جاهمانگاهي  كننديمبراي كارهاي خير پول جمع طريق آن 

ي اعده و براي دهنديمهمه پول  و ولي مشاركت در اين برنامه كه حرام نيست ميريگينممحرمي مقصود  . ما امردهنديم
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. اين تقسيم دهنديم هانيابه خود  يازهيجايود ديگري قرعه و يا با ق برحسبيي داشته باشند هايژگيوكه مثالً يك 

فقط قسم اول  -ميكنيمبحث  جداگانهآن را - ما نيست، چهارمي است كه وجود دارد كه قسم دوم تقسيم چهارم مقصود

 تعيين تكليف بشود،بايد صور همه و تقسيم اول  .اين چهار تقسيمي است كه در اينجا متصور است ما است. موردبحث

 را در هم جمع و تقسيم و ضرب كنيم صور زيادي متصور است كه مشخص است. هانياوقتي 

كساني كه زكات بدهند به همان ميزان  نديگويمو  كنديمدر روستاها طرحي است كه جهاد كشاورزي اجرا -

كه  دهديمپول بشود  خواهديمبراي آبادي آن مزرعه يا كاري كه آنجا  دو برابر آن يا به همان ميزان دولت

در قسم دوم اين است كه معلوم است جاي خودش اشكال دارد.  داكردهيپخيلي جاها حالت صوري و شكلي 

 .آن را بحث كنيم ميخواهينمكه اينجا  رديگيمقرار 

به اميد اين است كه وارد قرعه ارزشي ندارد ذاتًا يي است كه هاتيبلبيشتر قسم اول اينجا مقصود است كه خريد 

اين است كه  هدف اويي است يا اينكه آزمابختفقط يك سرگرمي و  كه يا براي اين است بشوند و چيزي ببرند.

 كار خيري انجام بدهد. ببرد و را در پروژه خيري هاپول

 بحث و فصول بنديجمع
 در چهار تقسيماين دورنمايي از تقسيمات بحث بود براي اينكه تمام جوانب قصه را روشن بكنيم اين تقسيمات را 

در خصوص  كه ميبريم. ما بحث را به اين شكل پيش شوديمهمديگر اقسام خيلي متعدد  درضرببا  هانيا آورديم كه

پس در چند بخش  ؟آيا اشكالي در آن هست يا نيست .است مشخص كنيم موردبحثهر يك از اين اقسام آن جهتي كه 

 ؛ميكنيمو فصل بحث 

 معاملهفصل اول: شكل و حكم 
مال را در مقابل اين بليت  اي خرديمفصل اول ما ناظر به همان تقسيم اول است و آن اين است كه اين بليت را كه 

البيع او الصلح او الهبه از اين اشكالي در  نحو بهاما  شوديماز حيثي كه روي اين كاغذ معامله  كنديميا هبه  مصالحه

ببينيم سه عنوان معامله بيع و شراع و معامله به  كه ؛اينجا هست يا نيست؟ فصل اول بحث ما راجع به تقسيم اول است
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ز اين حيث ببينيم معامله ا كه ديآيم روي كاغذ يا غير كاغذ معامله چه حكمي دارد؟نحو صلح و معامله به نحو الهبه 

چه بايد ببينيم كه  خرديمو اين بليت را  دهديماگر به نحو بيع باشد يعني دارد پول  رست است يا درست نيست؟د

 .ديگر خيلي ادامه ندادند هايبخشدر روي اين نقطه است مرحوم آقاي تبريزي  ثتركيز بحبيشتر  ،خرديمچيزي 

ثمن  چيست؟است. بايد ببينيم ثمن و مثمن  دوفروشيخرصورت اول آن در فصل اول اين است كه اين به نحو  -

اما مثمن  ؛مشكلي ندارد كه دهنديمدر اين امر  كنندگانشركتي كه هزارتوماندهمعلوم است هزار تومان و 

هزار  ،معلوم است هانياپول  شوديمع هم انجام و بيع و شرا رنديگيمرا  هاتيبلكه اين  يللهاخلقاين  ؟چيست

آنچه در برابر و و معوض در اين معامله  دنبال چه مثمني هستند مثمن هانيااما  ،ده هزار تومان است ياتومان 

 :ست؟ دو حالت متصور استاست چي قرارگرفته هاآنپول 

 احتمال.اين يك  خرنديميكي اين است كه بگوييم مثمن كاغذي است كه  -1

قرعه  برحسبيخچالي كه  ياماشين  ،ديآيمبيرون مثمن مالي است كه در قرعه كه هم اين است  دوم احتمال -2

 . اينجا مثمن اول است يا دوم؟خرديمبناست به اين بدهند را 

 تقرير نظر مرحوم آقاي تبريزي
اين كاغذ فقط ارزش عالي دارد  شودينم دوفروشيخرمثمن اولي نيست يعني كاغذ  نديفرمايم مرحوم آقاي تبريزي

تعبير آقاي تبريزي اين است كه اگر اين كاغذ سوخت ولي  و ؛ارزش دارد جهتنيازا ،استي نوشته اشماره آنچون در 

االن هم در قرعه  ،دست اين آقا بوده است اين جايز است وپنجستيبديگري اين موسسه احراز كرد شماره  راهكاز ي

 .است ولو كاغذ نباشد وپنجستيبيخچال مال اوست احراز شد كه ايشان شماره  ديگويمبيرون آمد  وپنجستيبشماره 

است.  شدهمشخصآنچه مورد معامله است همان يخچالي است كه در قرعه  .كاغذ مورد معامله نيست دهديماين نشان 

كه  است صورت دوم است پس معوض آن يخچاليكه  ديكنيم تأييدخودش ارزشي ندارد پس شما  ديگويمايشان 

 .ديايدرباحتماالً در قرعه به نام او 

اين صورت باشد حتمًا اگر  ،اين يك فرض است كه بگوييم معوض و مثمن در اين معامله يخچال احتمالي است

 زيچكباطل است براي اينكه در بيع شرط است كه معوض معلوم باشد و در آن احتمال و غرض نباشد. اينجا قطعًا ي
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يخچال را به او بدهند. شايد آن يخچال باشد آن  در مقابل ده هزار تومان بناستكه غرري است چون حتمي نيست 

قطعًا اين حد از جهالت مضر به بيع است و  ،يا نيايد ديايدربامر مجهولي است معلوم نيست به اسم او  دوفروشيخر

در خود كتاب بيع هم اين بحث شده است. جهالت در مبيع و احتمالي بودن مبيع و معوض و مثمن  .صحت بيع است

يك  خرديمكه دارد  چيزيكرده است اما  دوفروشيخر. اين بيع است شوديم باطلاست و لذا عقد مخل به صحت عقد 

است كه بعد بيرون  چيزيمعوض  نديفرمايمايشان  .رر و جهل است و معامله باطل استغ امر احتمالي فرضي است.

ه ارزشي ندارد رمزي است و آن معوض مجهول است و ولو في حد نفس ،اين كاغذ فقط يك رمزي است براي آن ديآيم

 .است آن نديفرمايمبگوييم معوض آن است كه ايشان  . اين در صورتي است كهشوديم غرريبيع 

خود  ،معوض واقعاً همين كاغذ است به خاطر احتمال قرعه بودن در اين كاغذكه  ديبگو را اما اگر كسي حالت دوم

خود  االناما  ؛ن است در عرف عقاليي اين كاغذ ذاتاً ارزش پيدا كند ولو به خاطر آن باشدممك .كنديمكاغذ ارزش پيدا 

اگر كسي اين را بگويد كه اين هم  ،نه ارزش مقدمي دهديماين ارزش عقاليي دارد يعني آن احتمال به اين ارزش بالفعل 

اين است  شودينمكه كاغذ معامله  آورنديمشاهدي كه ايشان  .نيست طورنيا ؛نديفرمايمايشان خيلي قاطع  .بعيد نيست

است معلوم بود و در قرعه بيرون آمد باز مال را  وپنجستيباگر اين كاغذ سوخت ولي شماره اين آقا كه  نديگويمكه 

 حيث كاغذ، نه از شوديم دوفروشيخركاغذ  مييگويم. ما كه شوديم دوفروشيخراعتبار آن شماره به اينجا  ،دهنديم

آن اعتبار همان دارد  ي كه اعتبار عقاليياندهينمااست از حيث كاغذ كه ارزش ندارد ن از حيث  ورطنياپول هم 

 شدهنوشتهكه روي كاغذ  ديآيمدر اين مسابقه  ي كهاشمارهخود اين  ،شوديميي است كه در اين مسابقه وارد هاشماره

 .است ارزش دارد

 بررسي احتماالت
اين است كه معوض ما آن رتبه اعتباري است كه اين كاغذ آن را نشان  ميكنيماحتمالي كه ما اينجا عرض  -1

خاطر آن احتمال باشد  عقال ولو به دهديمرتبه اعتباري است كه كاغذ آن را نشان  ،نه خود كاغذ دهديم
عتبار عدد فالن كه وارد اين مسابقه آن ا ارزديمبه ده هزار تومان  نديگويم هستندارزشي قائل  ولي براي آن

رري هم نيست براي غ جهتنيازا و ؛ارزشي قائل است عرف براي آن ديگويم شوديميي آزمابختاين  و
خيلي  االننيهماعتباري كه اينجا هست يك ارزش بالفعل دارد  وعقاليي و عرفي اين رتبه  ازنظراينكه اين 
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احتمالي است.  نيا درقطعي است  جهينتالبته در پول  ،نظير ارزشي كه در پول هست شوديممعامله راحت 
ولي به خاطر آن احتمال براي اين  .شوديمچيزي است كه بعد محقق  ديآينمدر خود مبيع  ولي اين احتمالي

عرف براي آن و  ي است مال استمتيقيذآن رقم كه وجود خارجي ندارد امر  مييگويم. ما اندقائلارزشي 
آن رقم و آن اعتبار ارزش قائل است بيع هم معامله مال به عرف براي بگوييم . ممكن است قائل است ارزش

به خاطر آن  دهنديمبه خاطر آن احتمال ارزش بالفعل به اين  مال است يعني چيزي كه ارزش داشته باشد.
يعني رغبت عقاليي نسبت به اين يك  ،شدبا طورنيااين ارزش دارد بعيد نيست  ديگويماحتمال بالفعل 

 دوفروشيخراين ارزش دارد و لذا همين را  ديگويمبه عنايت آن احتمال بالفعل  .رغبت بالفعل است
درست است كه آن  دنخريماو ده هزار تومان را داد و برد همين را به بيست هزار تومان  نكهيبعدازا .كننديم

بنابراين  ؛اين بعيد نيست ،يك ارزش بالفعل در اين امر شده است احتمال است ولي همين احتمال موجب
آن يخچال قطعي كه واضح است  آن اشكال ديآيدرميخچالي است كه در قرعه  معوض ؛نديفرمايمايشان 
 .احتمالي است جهالت و ورقهبلكه نيست 

آن اعتبار و رقم ولو  .كنديماحتمال دوم اين است كه معوض اعتباري باشد كه اين كاغذ آن را نمايندگي  -2
اگر اين باشد جهالتي در آن كه اين هم احتمال دوم ارزش دارد.  ديگويمبالفعل عرف هم باشد  احتمالبه

. در جهالت و ارزديمده تومان  دهديماندازه اين رقم و اعتباري كه اين كاغذها نشان  نديگويمعقال  .نيست
 .نداريم كه حتي اين رقم هم چيزي را بگيردرر ما دليل اطالقي خيلي در بيع غ

 تكهكي كه اين خيلي بعيد است كه بيعِ  كنديماحتمال سوم اين است كه بگوييم خود اين كاغذ را معامله  -3
 .مال به باطل باشد أكلارزشي قائل نيست  كه عرف براي آنكاغذ 

 نظر نهايي
 ؛ردبيع باشد معوض سه احتمال دا مييگويم كهبحث اول  بر بنا

 .اگر اين باشد باطل است ديآيمبيرون يكي اينكه مالي باشد كه در قرعه  -

 .دوم اينكه اعتباري باشد كه وجود دارد در اينجا اين بعيد نيست درست باشد -

سوم اينكه خود اين كاغذ باشد كه اگر اين هم باشد احتماًال درست نيست براي اينكه ارزش عقاليي عرفي ندارد  -

 .بگوييم بيع بكندكه بخواهيم 
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 .درست باشداحتمال دوم  شايد بيع جهتنيازا ميدانينمبنابراين بعيد 


