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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه بحث گذشته
كه ممكن بود اي هدر مقدمه اقسامي را ذكر كرديم ادل بعدازآنكهمحور بحث بود  ييآزمابختهاي بليتدر مقام ششم 

كه اموال از خود  ييدرجااين بود كه  اي آن،هبحث شد و نتيجها استدالل بشود، به آنبراي حرمت تكليفي يا وضعي 
حرمت در آن  »شبههالال يخلو من اشكال و «بشود و بر اساس قرعه بين خودشان توزيع بشود اين  يآورجمعاشخاص 

آن بحث هست در ذيل  بر اساس همان استدالالت و مباحث چند مطلب كه جزء فروع از اتمام بحثقوي است. بعد 
 كنيم.مي عرض

 نكته اول
و خريد آن  ييآزمابخت بليتدر اين  كنندگانشركتگاهي اموالي كه از اين است كه اولين مطلب كه در مقدمه گفتيم 

. هزار نفر ده هزار نفر گردديبرم شركت كردند ييآزمابختقرعه به كساني كه در اين  برحسب هاآنشود همه مي جمع
به اين اشخاص ميليارد در قرعه  كينيانفر در آن شركت كردند و مثالً يك ميليارد جمع شده است و همه  ونيليمكي

 قسم است. كينيا. گردديبرم
 كه داده؟ يااندازهسؤال: به همان 

زنند مي قرعه گرداننديبرنم هابه خود آن يك ميليارد راهمه يك ميليارد جمع شده ولي  مثالً  .داده ازآنچهنه بيشتر 
بر دهند ولي كل اموالي كه جمع شده مي بيست ميليون يگريد و دهند به كسي ده ميليونمي ماشين بنز به كسيمثالً 

كه جمع  يارديليمكيبر اساس قرعه  بلكه هاآن تكتكنه به  گردديبرماست به بعضي از اين اشخاص اساس قرعه 
 دهند.مي ده تا صد ميليونبه ده نفر مثالً دهند مي به چند نفر شده

كرديم  گفتيم حرام است. بر اساس آنچه عرضمي اين يك حالت است كه قدر متيقن آن چيزي است كه تا حاال
 .هست. اين يك حالت بود نجاياكه حرمت تكليفي و وضعي هر دو در مصداق قمار و ازالم هست  نجايا

 نكته دوم
 متيقن بحث گذشته بود. كسي كه قائل شد به اينكه قدرنياخواهيم بررسي كنيم ميديگري هم هست كه  يهاحالت

شود مي دادهبه سه چهار نفر قرعه  برحسبآنجاست كه اين اموال جمع شده  ،حرمتي وجود دارد قدر مسلم اين نجايا
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است و اشكال دارد. مصداق قمار  اين اشكال دارد. چه بيع باشد چه صلح باشد چه هبه مشروطه يا معوضه باشد همه
يعني تعهدي در برابر اينكه اگر در  گيرد،مي را الم آنجاگفتيم دليل قمار يا از ،هبه غير معوضه يا غير مشروطه باشد كهآن

ست مشمول بحث نيست چه بيع هاآناما اگر هبه بدون عوض و  ؛قرعه بردم بايد به من بدهي اين تعهد قطعي بايد باشد
ست اما اين مشمول قمار است و قدر متيقن آن اين صورت است. اين صورت واضح ا ،مشروطهباشد چه صلح چه هبه 

 ييآزمابختمجريان اين را مبلغي از آن  است شدهيآورجمع ييآزمابختكه در اين  يارديليمكيديگر  يهاصورت
كه  ايهيا موسسطور است يعني شركت همين هاوقتخيلي گردانند. برمي هااينيك مبلغ هم به  دارنديبرم براي خود

ميليون را  صدنهآن  دارديبرمرا اجرا كرده است تشكيالتي دارد براي اداره تشكيالت خودش صد ميليون  ييآزمابخت
 د اين هم يك حالت است.دهمي زند و به چند نفرمي قرعه

 نكته سوم
شود مثالً پانصد مي كار ديگري با آن انجامود و رميدر امور خيري  اين است كه بخشي از اين اموال حالت ديگر

كند براي نمي صور هم فرقي .شودمي تقسيم هااينبين  بخشي كننديمصرف  يا غير خيري ميليون از آن را در كار خير
تعهد شود، ميمصداق تعهد قماري ، برگردد هااينبنا است بخشي به  الجملهيف كهنيهم آمدهدستبهاينكه اموالي كه 

وارد يك معامله با  هااينبرگردد و  هابخشي از آن به خود اينقرار است كه كل يا  كهنيهمقمار است.  حكمبهمحكوم 
 بردوباختو شود ميحرام  شود و اين عملميباطل  برگردد معاملهقرعه به خودشان  برحسبي تعهدي شدند كه مقدار

شود. وقتي منتقل نشد اين كار نمي ديگر اين اموال منتقلو شود ميمت مشمول حر است شدهانجام نجاياكه  يدادوستد و
ماند مي نجايا كه باقي ايهنكت .گيرد اشكال دارد و جايز نيستمي چيزي كهو درآمده او كه به نام  ايهحرام است قرع

به قرعه  برحسب يا بخشي قرار باشد كل آن مال كه كندنمي فرقي اندكردهشركت  ييآزمابختيي كه در اين هاآنبراي 
مالي كه  حكمقضيه است  طرفآنكه كه مطرح است  يسؤالدو و سه  يهاصورت فقط دربرگردد.  هااينبعضي از 

 دادوستداين  چه حكمي دارد؟شود مي به موسسه خيريه داده آنچهست يا چي دارنديبرم ييآزمابختعاملين و مجريان 
. و هم حرمت وضعي داردهم حرمت تكليفي دارد الم است بر اساس آنچه ما پذيرفتيم حكم قمار دارد از و بده و بستان

 حرام است. چه كل اين مال همآنتصرف در شود مي عايد هاآنقرعه  برحسب مالي كهحرام است و هم لذا هم كارشان 
به  هانياورود . بدهند خود موسسه بردارد يا به كار خير ديگري يا بخشي رابرگردد ها به اينبا قرعه  يا بخشي از آن

 ييآزمابختبر اساس يك  گردديبرم هااينبه  آنچه .از اين مال تكليفاً وضعاً اشكال دارد و دريافت ييآزمابختاين 
 ييآزمابخت اصل اين بخشي آنچهچه كل است كه اين مصداق قمار است و يا مناط قمار در آن هست و اشكال دارد. 
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ايز نيست براي اينكه قرعه به نام او تصرف در آن مال براي او جحرام است و هم وضعاً  و اشكال دارد و هم تكليفاً
كه  دهنديمقرعه  برحسبهم  يوقتكيبر اساس حروف الفبا است  يوقتكي دهنديموقتي پولي را قرض -.افتاد

كه خود موسسه  بعض باشد اشكال دارد. آن قسمتي چه جميع باشد چه گردديبرم هااينمالي كه به  -اشكالي ندارد.
قماري  باهماست. اگر دو نفر  طورنيهم؟ در قمار متعارف مسلم هم دهد چه حكمي داردمييا براي كار خير  دارديبرم

برد، مي برندهطرف اين صد ميليون را  گاهي همهگذارند هر كس باخت صد ميليون بدهد مي كنند و قرارمي را بازي
در كار يا  هااين امثال وكند مي باشگاه خرجهمپنجاه ميليون  دارديبرمخود او پنجاه ميليون كه اين است  گاهي قرار بر
كه دو  ييهابردوباختو  در شطرنج ييآزمابخت فقط در نه مار متعارف هم هست،كند عين اين در قمي ديگري صرف

به  بخشي رايا اينكه  داردهمه يك صورت بدهد، مقابل  طرفبهكه بازنده صد ميليون  اندهو قرار گذاشتكنند مي نفر بازي
 كهاين در قمار هم متصور است  عين بدهند هم به كار خيري بخشياحياناً و  دارديبرمهم باشگاه دهد مبلغي مي او

دربيايد اين  هاكه قرعه به نام آن گردديبرم ييهاآنكه انجام شد كل اين پول به  ييآزمابختاين  كه ؛كنيممي بحث
. گفتيم شوديمصرف  براي برگزاركنندگان يا كار خير ديگري قسمتي هم گردديبرمبه خود او  قسمتي روشن است يا

 چه حكمي دارد؟ دارديبرم برگزاركنندهاين موسسه  كه برند اشكال دارد ولي قسمتي از پولمي كه كسانيبراي اين 
قطعاً اين پول اين اصل اين قرار و معامله حرام و باطل بود. هر چه از اين به  دارديبرمبرگزاركننده كه موسسه  چيزي
ها به خود اينچه  در آن مالمال صاحبان خودش است. لذا تصرف  بلكه شودنمي آيد جايز نيست. مال كسيمي دست

 كند كار حرام انجاممي كه اين كار را اجرا ايهعالوه بر اينكه موسس .اشكال دارد ،برگردد چه اينكه اين موسسه بردارد
كه كار  ييآزمابختفرض اين است تواند چيزي در مقابل آن بردارد. چون نمي ماليت ندارد و دهد و اين كار حرام اومي

 اين رد بنابراين اينكه بعضي ازتواند چيزي مقابل آن بردانميو  اين كار حرام شد ديگر ارزش ندارد كهنيهمحرامي است 
ي ندارند براي اينكه عمل قطعاً حق .دارنديبرم العملشانحق حق كار و عنوانبه هااينبعضي هم  گردديبرم هابه خود آن

 .شودنمي شوند و چيزي منتقلنمي مستحق اجرت و ماليدر مقابل اين عمل غير مشروع بود و  هاآن
. رويم واال حرمت وضعي قائل باشيم آن عمل باطل استميجلو گفتيم  يوضعو ي مبنايي كه حرمت تكليف يرو

 براي خود آنچهحالت قماري دارد ولي  گردديبرم هااينكه به  چيزيبگويد  و در ذهن كسي بيايد ايشبهه ممكن است
شوند. نمي مستحق اجرت و اجري هاآنگوييم واضح است كه اين كار از اساس درست نبود مي ،اشكال ندارد دارنديبرم

برنده و بازنده ندارد همه اشكال  كهكند مثل قمار نمي يي كه وارد اين موضوع شدند كارشان اشكال دارد فرقيهاآنهمه 
 را يبخشكيوقتي اما  ؛است اين معامله محقق نشدهبنابراين معطوف مبنايي است كه اتخاذ كرديم  بيشتر نگاه ما دارد.

درصدي  دادند و امثال اين، هاميتيبراي  مثالً ده درصد از آن را هاايننه براي اجرت و  دارديبرمخير ديگري براي كار 
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به كار خيري  اين دو تا اشكال داشت اما درصدي كه دارنديبرنمهم كه مجري هستند  هاآنگردد نميها به اين كه بر
اين اموال مال صاحبان اصلي آن است چون همه كنند چون معامله باطل بود مي كساني كه در اين اموال تصرف رودمي

كنند و درصدش را براي خودشان مي هااينبود هم اموال منتقل نشد. تصرفي كه  حرام كاراست هم  نشدهانجاممعامله 
ي به موسسه ديگرهم كه  بخشيمنتقل نشده است. ها كه ارزشي نداشت و مالي معنا ندارد براي اينكه كار آن دارنديبرم
باز صاحبان اينكه اين امر باطل است  رغميعل است مال صاحبان اصلي آن است. منتقل نشدههم آن اموال  دهديم

آن مانعي ندارد عين اين است كه مال منتقل نشده است كه به يتيمي چيزي داده بشود  هستند كه اين مال راضياصلي 
شايد يك كاري به كسي داده  يا براي يك بخششي عنوانبهاينكه امر باطل است  رغميعلداند كه او راضي است مي ولي

معلوم است چون يك صاحبان آن  نجايابشود بايد اذن حاكم ولي  المالكمجهولاشكال نداشته باشد. اگر به اين شكل 
بايد با اذن حاكم در آن تصرف بكند. از معامله محرم  وقتآن شود ومي المالكمجهولاگر معلوم نباشد  ،اسامي دارند

باشد  هم بگويد باطل صاحبان آن اينكه معامله باطل است باز رغميعلبيرون آمده است منتقل هم نشده است ولي اگر 
ر اما اگ ؛شد اشكال نداردبرداشتند اگر اين حد از رضايت با هاآنيا كسي برداشت حتي خود  دهميم اين را به كسي

 .اين هم درست نيست وقتآندر محدوده اين بوده كه معامله انجام بشود  رضايت

 نكته چهارم
داده يا به امور خير  دارنديبرمگوييم اين است كه اين بخشي از مال كه اين آقايان مي نجاياكه در  ايهآخرين نكت

 :اين بخش از مال دو حالت داردشود مي

 مطلب اول
منتقل  نجايا ،دارند در چارچوب معامله استناو بردارد يا بر كهنيااين پول به  كنندگانپرداخترضايت  كهيمادام

اما اگر يك  ؛هااينشود نه خود مي هم جايز نيست و كه اشكال دارد نه به آن خيريه منتقل هاآندر نشده است تصرف 
بردارد. اين اشكال ندارد. هبه  عنوانبهاين درصد را آن آقا  ،يدرصدكياز اين  نظرقطعنوع رضايتي باشد كه حتي با 

هبه قبول دارم  عنوانبهگويد من مي ماند كه معامله باطلي كرده است ولي با فرض اينكه باطل هم هست آخرمي مثل اين
را  ترقيدق .ستمتصور اهر دو حالت شود ميغير فضولي  شود اگر بداندميفضولي  اگر نداند .براي او باشداين پول 

خودشان مال را  لذا ويك معامله است اين مال منتقل نشده است  نجاياگوييم وقتي معامله باطل شد مي عرض كنم اينكه
بداند  اگر ولي خارج از روال معامله .است ، اموال منتقل نشده و از آن صاحبانبردارند يا به ديگران بدهند جايز نيست
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يا احراز رضايت بكند اشكالي ندارد.  باشد هبه معاطاتي كهباشد  نجايا ايههبه به او بدهد اگر هب عنوانبهاو راضي است 
در چارچوب  هاتيرضادر چارچوب اين معامله است غالباً اين  به نحوي از محل نزاع خارج است اگر رضايت او

 و اگر اين بحث نباشد ،هااينيالت و گويد وارد اين موضوع شدم براي اينكه قرعه برگزار بشود و تشكمي معامله
يا  گوييم ما اين در صورت اولي كه كل اموالمي است. لذا عرض ما همين است طوراينگويد من رضايتي ندارم غالباً مي

دهند. مي افراد ثالثي يا خيري كاررا به  قسمتييا  دارنديبرم هاآنخود  و بخشي راشود مي تقسيمبالقرعه بخشي 
معامله قماري يا  ،باطل است و اشكال دارد و تصرف در اموال اشكال دارد چون اصل اين معامله هااينهمه م گوييمي

 .به ديگري بدهد يا خودش بردارديا برگرداند  هااينلذا در اين معامله اموال منتقل نشده است كه به  .بحكم القمار بود
بشود  ايهاز اينكه قرع نظرقطعگوييم اين مالحظه هم استثنا است اگر احراز بكند كه با مي داريم كه ايهفقط مالحظ

 قرار است كه ايهمعامل .نيست طوراينبدهند اين مانعي ندارد ولي غالباً  به ديگري د يانچيزي بردار اوراضي است كه 
باطل است. و اين معامله قماري است  ،طهو تعهد به نحو بيع يا صلح يا هبه مشرو برگردد درصدي از آن به خودشان

اشكال  هاآنهر تصرفي در  و شودنمي و باطل كه شد ديگر اموال منتقل شوديم آمد باطل به ميان اين بحث كهنيهم
 .در چارچوب معامله است هاتيرضامعموالً  .هاآنبه  گردديبرمدارد چه براي خودشان چه ديگران چه مقداري كه 

و  بردوباختاز  نظرقطعگويد با مي است قمار اين است كه طورنياخود قمار هم  . دردارديبرمه طرف حتي آنجايي ك
اين پنجاه  هاآناز  نظرقطعبا  ولي داند باطل است اشكال هم داردمي كنيم هيچ تعهدي نباشد ومي ياهبه به اين تعهدات
 اين يك مطلب كه نكات دقيقي در آن بود. .اين آقا بردارد برود را تومان

 مطلب دوم
رد اين معامله شد و ده كرديد من هم نوشتم كه اگر كسي وا سؤالاين را  -مطلب دوم در ذيل اين بحث اين است كه

و  اصل اين معامله ،به او بدهند ونيليمكيو بنا شد كه قرعه زده شد  را خريد و ييآزمابخت هزار تومان داد اين بليت
 نجاياالي كه سؤ .آيد جايز نيستمي مالي كه به دستشتصرف در و  هتكليفاً و وضعاً حرام بود ييآزمابختدادوستد 

كه ده هزار  به او دادند ونيليمكيمثالً  ؟هست همآنكه خودش داده بود ضمن  يهزارتوماندهوجود دارد اين است كه 
الي كه وجود دارد . سؤآيدمي دست او از جاهاي ديگر و كسان ديگر ونيليمكيمابقي آن تا و  ما خود او بود تومان آن

كل قطعًا اشكال دارد آن مقدار ده هزار تومان چطور؟  ،آيد نه كلمي اين است كه به مقدار ده هزار تومان كه به چنگ او
 تومان هزارپنجاهيكي دو طرف مالي را بگذارند نيست  ايهقرع واست  بردوباختاين مثل اين است كه در قماري كه 

تومان آن  هزارپنجاه گردديبرم. كل كه دارديبرمكس برد كل اين را گويد هرمي بعد ؛شود صد هزار تومانمي گذارندمي
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قرعه  ، ووقتي برد نجاياال آنجا هم هست . اين سؤآيدمي به دست او است كهتومان ديگري  هزارپنجاهاست  مال خود او
 ونيليمكيدرآمد و مثالً  كسي كه قرعه به نام اوقرعه است  برحسبكاري نيست  برحسب بردن نجايا ،به نامش درآمد

 چون قطعًا حرام است سهم خود اوآن غير از  حكم آن چيست؟ كلسهم خودش بود  كه دهند ده هزار تومانمي به او
  و درست نبود. همعامله واقع نشد

كه ممكن  ايهشبه ده است اين احتماًال اشكال ندارد؛مشاركت كر در مبلغي كه خود او جواب اين است كه تصرف
مشاع  خواهدمي وارد بشود اين است كه مال او با اموال ديگر همه مخلوط شد چيزي كه مشترك شد وقتي نجايااست 

م احراز نكردي رضايتيچنين و صاحبان همه رضايت بدهند. خوب ممكن است كسي بگويد  نيمشتركتقسيم بشود بايد 
مال  او در اين مجموعه گم است و اينكه اين ده هزار تومان ده هزار تومان جمع شده و است يك ميليارد مشتركيمال 
زمين است يك جايي كه معلوم نيست سهم  يامشكل است مثالً يخچال  راضشيا اينكه گاهي پول نيست در اق ،بشود او

كه به دست او آمده  چيزيآيد اشكال ندارد اگر مي به نظر نجايادر  ،خودش هست يا نيست يا چيزهايي از اين قبيل
و معامله باطل بوده است  كه بردهاي در معاملهعين مالش را  .هست اشكال ندارد مال خود اواست معلوم است عين 

در از باب تقاص مانعي ندارد چون او  نجايانيست  اشكال ندارد اما اگر عين مال گردانديبرمرا به خودش عين او 
را استيفا كند همين است  عه است و راهي براي اينكه حق خودو حق او در اين مجمومالي داده كه باطل بوده  ايهمعامل

بنابراين  ؛خواهمنمي را بايد برگرداند. بگويد من اشهيبقكه وقتي قرعه به نامش آمد ده هزار تومان خودش را بردارد 
مقداري كه زائد بر پول خودش بوده يا جنس خودش بوده معامله باطل بوده و كسي كه قرعه به نام او درآمده است آن 

 عين مالش را است، داده باشد كه مالياما مقداري كه مال خودش بوده اگر عين  ؛تصرف او در آن زائد جايز نيست
توانيد آن مال ميگويد اگر مالت در يك جايي هست مي نجايانباشد و مشترك است  تواند تصرف كند اگر عين مالمي
مال  توانديم اگر هم نباشد، توافق كنند و اموال را تعيين كنند باهمكني اگر راهي براي اين هست كه بيايند  ذرا انقا خود
كه حالت شركت  ييدرجاولو مانعي ندارد مال  ذو انقا ند راهي جز اين ندارد از باب تقاصبك ذانقادر شركتي را  خود

 بنابراين اينكه ما ؛مال مانعي ندارد ذممكن نيست و از باب انقا نجايانياز به توافق دارد ولي دارد و تعيين سهم هم 
هست اما به ميزان سهم خودش بعيد  ت و تصرف آن اموال جايز نيست زائد بر سهم خود اوگوييم معامله باطل اسمي

 دريافت تصرف در آن جايز است.نيست بگوييم اشكال ندارد و 
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 ومنتيجه مطلب د
هزار تومان اشتراع كرده كه ده هزار تومان پنج در اين اوراق گوييم آن مقداري كه خود او مي بنابراين در فرع دوم
هم فرض  نجاياندارد جز اين اين است كه راهي شرايط استنقاض  درآمد با آن مبلغ مانعي ندارد. باشد اگر قرعه به نام او

كه ده نفر پنجاه نفر هستند ظاهرًا اذن  نجايااين است كه راهي جز اين ندارد. بعضي جاها هم اذن فحوايي وجود دارد 
گويد آن بخشي كه به نام خودت درآمده ما قبول مي داند مال درست نيستمي خواهدمي فحوا است كه كسي كه برده

فهمند معامله مي كند. البته اذن فحوا خيلي جاها هست وقتيمي استنقاضيا اذن فحوا است يا چون راهي نيست  .داريم
 ده هزار تومان خود را بردارد. توانديمدرست نيست 

 مطلب سوم
 امر سوم اين است كه موارد زيادي وجود دارد كسي تا تكليف شما معلوم بشود. اين امر سوم است كه اين را بگوييم

همه  هااينشوند تو يعني حالت هبه غير معوضه و غير مشروطه دارند مي ر خيري سهيمهمه در يك كا خردينمرا  بليت
كنند كه در اين هديه دادن مي چيزي را هديه زدگانزلزلهبراي فالن  يا براي كار خيري سهيم شدند براي بهزيستي

 ايهبرگ هاآنبدون اينكه او دنبال اين باشد دهد و پول مييا چيزي را بخرد واقعاً براي فالن كار  بليتنيست كه  طورنيا
قراري باشد نه بيع است نه مصالحه است نه هبه مشروطه و  بدون اينكه هيچ شرط يا زنندمي ايهدهند و بعد قرعمي

نه اينكه  يك قبضي كنندكمك مي كندمي بهزيستي يا كميته كه امور خير را جمع يا همه به كار خيري ؛معوضه است
را  هاقبضقرعه يا چيز ديگري اين  برحسب دهد و بعدمي يقبض او به دجله انداخته هبه است همآن بكندمعامله 

 اين در صورتي با اين قيود اشكالي ندارد. دهد،مي چيزي هااينزند و به مي ايهقرع

روي  ايهاشد معاملصلح كند يا بيع كند يا هبه مشروطه بها روي اين بليتيا  بليت بخرديك اينكه كسي نرفته  -
 ؛دادند براي كار خير دادند هااينپولي كه  ،از منبع ديگري است گردديبرماين نيامده است و چيزي كه به اين 

 كهخرد نمي رقم را دارد كند.مي شود و اشكال پيدامي اگر پول بدهند براي اينكه قرعه بخورد آن مشروطه واال
 هاايني به بليتكند مي را جمعپول كه كند كسي كمك مي زدگانزلزلهصلح كند يا هبه كند او به يتيمان به 

ممكن بدون  ،دهد حاال يا با قرعه يا بدون قرعهمي ايهجايز -هاايننه از پول -از منبع ديگري  دهد و بعدمي
مگر اينكه بگوييم براي خصوص كار  ،ي كار خيراين داده برا .فرستدمي قرعه هم باشد ولو يك لوح برايشان

 يزيچكيخواهد مي بكند حاال كار خيري االصوليعله براي اينكه دهيم به اين موسسمي گفتند ماندادند  خير
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ي داده باشند اين هم مانعي طوراينخواهد بكند يك اختيار مي كارهاي ديگريا بدهد  به عامل يا به مستخدم
 عنوانبهقرعه بزنند پول را  نام اوبه  شرط نكردهگذارد مي كه الحسنهقرضاست  طورنيهمخيلي جاها  ندارد.

به  واز يك منبع ديگري يا از همين منبع كه شرط نشده است  هاآنگذاشته قرض در اين بانك يا امور خير 
شد اشكال ندارد چون نيامده با اگر اين .دهندمي هااينچيزي به  ،كه تصرفي در آن بكنند شدهدادهاختيار  هاآن
براي اينكه  هاآنكمكي كرده است  طورنيهمها را بخرد يا مصالحه كند يا هبه مشروطه باشد بلكه بليت اين

يعني حالت قرارداد و تعهدي در كار  ؛ريزندقرار و مداري مي بدون شرط يا صلح يا هبه معوضه، تشويق كنند
مشروط  ،باشد و از منبع ديگر يا از اين منبع يبدون اينكه شرط .هم انجام ندهد هيچ طلبكاري ندارد اگرنيست 

هيچ  وداند بناست اين بشود نمي؛ داعي است كيآنصرف  به اينكه اختيار كامل به آن داده باشد مانعي ندارد.
كه  چيزيكند نمي يز معاملي ايجادداعي بودن تعهد و چ .رساندنمي آن ضرر ،تعهد و قراري در كار نيست

است. اگر واقعًا قول و قراري  طورنيهمو شطرنج هم  بردوباختدر  .كرد تعهد معاملي بودمي اشكال توليد
به اين شكل آيد اگر به نظر مينكند طلبكاري ندارد. و اگر هم  كندمي به او ياهبهاگر ببرد داند مي ندارند ولي

 .هست نجايام مطلب سومي كه در باشد مانع ندارد اين ه

 و اله االطهار محمديعل اهللايصلو 
 
 


