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 الرحمن الرحيم اهللا بسم

 خالصه مباحث گذشته
 در مبحث قمار چهار مقام را بحث كرديم كه محور اين چهار مقام همان چهار صورت متصور عقلي است با دو قيد

 كه يكي آالت قمار بود و يكي هم رهان بود

 صورت اول اين بود كه هر دو باشد،-

 نباشد،صورت دوم اين بود كه باآلالت باشد ولي رهان -

 صورت سوم اين بود كه رهان باشد و باآلالت نباشد -

 باشد. بردوباختي است كه بدون آالت و امسابقهالبه و رت و مقام چهارم هم اين بود كه مغصو -

 اين دو قيد كه متصور بود و بحث كرديم. بامالحظهاين چهار صورت عقلي بود 

 نتيجه مباحث گذشته
ين شد كه نكته محوري در حرمت تكليفي و وضعي همان رهان و مالي است كه حاصل بحث در اين چهار صورت ا

در  بردوباختجايي كه  و ؛شود نقطه محوري اين شد و چيز ديگري در اين حرمت دخالت نبود ردوبدلبين متسابقين 

اشكال دارد. اين كند جز در دو سه مورد كه استثناء شده بود، كار باشد در افعال جديه و افعال لعبيه فرقي هم نمي

 كنيم.را بحث مي حاصل كل مباحث ما در چهار مقام گذشته شد. مقامات بعدي كه فروض ديگري است

 مقام پنجم
شود اما نه بين متسابقين بلكه جايزه را شخص ي داده ميازهيجاشود و ي برگزار ميامسابقهمقام پنجم اين است كه 

دهد. بين دو نفر توافق بر اين نيست كه مغلوب به د و شخص ثالثي ميدهي ميامؤسسه كي اديگري مثالً حكومت ي

كه مالحظه كرديد تفاوت بحث مقام پنجم با كل چهار مبحث قبل اين  طورهمانغالب مبلغي بدهد اين مقام پنجم است. 

سابقين توافق و است كه در هر چهار صورت مسابقه كه مقامات اربعه بود بحث روي اين بود كه بين متسابِقِين يا مت
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تباني وجود دارد مبني بر اينكه مغلوب به غالب مبلغي را بپردازد يا مالي را اعطا كند و بين خودشان هست. مقام پنجم 

دهد و چيزي از جيب ها به برنده ميها متفاوت است. اين است كه مال را شخص ديگري غير از اينكالً با اين بحث

دهد. اين بحث مطرح شخص ثالثي يا نهاد ديگري غير از دو نفر به برنده مالي را ميرود بلكه خود مغلوب بيرون نمي

 است كه اين جايز است يا نيست؟

 نكات موجود در مقام پنجم
 در اين مقام چند نكته در مقدمه عرض كنيم و بعد وارد ادله شويم.

 محل تهيه جايزه -1
نقطه محوري است اين است كه جايزه و  آنچهكند كه جايزه را چه كسي بدهد در مبحث فرقي نمي كهنيايك نكته 

جايزه  عنوانبهشود بلكه از بيرون كسي مال را چيزي تبادل نمي هاآنرسد بين خود مال از مغلوب به غالب نمي

شخص ثالثي، فردي  ربماكند ق نمياين جايزه دهنده چه كسي باشد فر كهنياكند كه متعارف هم هست. پرداخت مي

به او  هزار صدگويد شما كشتي بگيريد يا برويد اين قله را فتح كنيد هر كس برد من دو نفر به دوتا رفيق مي نيرازايغ

اي است. نهادها و مؤسساتي هستند كه دهم. شخص ثالث باشد يا اينكه شخص ثالثي نيست يك نهاد و مؤسسهمي

 .دهنديمجام كارها را ان گونهنيا

و مسابقات رسمي خود حكومت اين  هايدرباز يا اينكه خود حكومت بيايد اين كار را انجام دهد كما اينكه داريم

گذارد براي كسي كه فالن رتبه را احراز كند در فالن گذارند مثالً جشنواره ميها جايزه ميدهد. حكومتكار را انجام مي

، هاآنشود نه بين خود  ردوبدلمالك است جايزه است از بيرون به برنده  آنچهكند. ميها فرقي نمسابقه برنده شود اين

 ها نيست.كه فرقي بين آن نكته كينيا

چيز خاصي در ادله وجود ندارد كه اين با بقيه فرق كند گفتيم يا شخص است يا حكومت يا مؤسسه، فرض اين است 

 كند.ي خيلي نميتفاوت حالنيباامال خودش نيست مال پدرش است 
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آيد. هر حالتي پيدا مالي از جيب مغلوب بيرون نرود در بحث مي كهيمادامكند ها فرقي نمينكته كه بين آن كينيا

 آيد.شود و در چهار فرض سابق ميقمار مي آنجارود شود كه از جيب مغلوب چيزي بيرون مي

آن  شوديمبرنده داده  وآيد و از ناحيه بيرون به غالب فرض پنجم و مقام پنجم اين است كه مال از جيب مغلوب نمي

شخص بيروني شخص حقيقي باشد يا حقوقي، شخص حقوقي هم يك مؤسسه يا يك نهادي مثل حكومت باشد هيچ 

كند بنابراين جايزه نزديك باشد اين هم فرقي نمي كند. شخص حقيقي هم از اقوام او يا دوستانش باشد، دور يافرقي نمي

حقيقياً او حقوقياً و هر يك از اين دو فرض هم هرچه متصور باشد.  اًدهنده شخصي است غير مغلوب. سواءٌ كان شخص

آيد هرجايي كه چيزي رود در مقام پنجم ميشود و از جيب او چيزي بيرون نميتا مرزي كه از مغلوب چيزي گرفته نمي

 هركداممشتركي باشد  زيچكو اگر هم ي روديمدر يكي از آن چهار مقام سابق  وقتآنرود ز جيب مغلوب بيرون ميا

فالن  هزارپنجاهدهيم و تومان مي هزار صدحكم خود را دارد اگر گفته شود به كسي كه در اين كشتي برنده شود كه 

شود و اشكال دارد قمار و حرام مي شود، بخش مغلوبنحل ميدهد اين متومان مغلوب مي هزارپنجاهدهد و مؤسسه مي

 حكم خود را دارد. هركدامآيد. تركيب هم شود و بخش مربوط به شخص بيروني در مبحث ما مي

خواهد به غالب بدهد اشكال دارد. هر مقدار كه مربوط به مغلوب است و مي وقتآندهند، ي اين پول را ميامجموعه

غيرنافذ، در  ممكن است معامله واقع شود و در نسبت به بخشي جايز باشد و نسبت به بخشي ديگر مالك همين است.

گويند نسبت به آن نافذ است نسبت به آن شود. ميفروشد اين منحل مييك معامله يك خمره خمر را با يك يخچال مي

شود اينجا هم يك معامله است منحل ميإال معامله  باشد كه داستان ديگري است و نجايا درباطل است. ممكن خياري 

تومان از مغلوب است و  هزار نودتومان ده هزار تومان يا  هزار صداز اين  دهنديمبه او  هزار صدهر كه برنده شود 

از مغلوب است نافذ نيست. البته نسبت به  آنچهاز شخص بيرون است نافذ است و  آنچهمابقي از شخص بيرون است 

رود نافذ نيست يعني هم از جيب مغلوب مي آنچهگوييم، اگر بگوييم اشكال ندارد جايز است. ولي بيروني فرضي مي

 مقدمه در مقام پنجم بود. كينياحرمت تكليفي دارد هم حرمت وضعي دارد 

همه  نديگويمكنند ي هبه ميامؤسسهچيزي را به يك  هاگروهاينجا يك نكته است و آن اين است كه اگر اين مجموعه 

دهد، كل اين پول از بيرون و اين مؤسسه به برنده چيزي را مي ميدهيمهبه به اين مؤسسه  عنوانبهدهيم ما سهمي مي

ه يا به شخصي اينجا واسطه خورده است، پول را به نهاد يا مؤسس كهنيانيست براي  هاآنشود و از جيب خود داده مي
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دهيم بعد خود شما تدبير كنيد مسابقات را برگزار سهمي را به شما مي هركدامما  اندگفته. به او انددهيبخشدهند و كًال مي

برندگي و  عنوانبهكنيد و جايزه بدهيد، اگر از اين قبيل باشد مانعي ندارد و اينجا برنده و بازنده نيست، چون خود او 

ي بدنتيتربي به آن نهاد يا سازمان امؤسسهي به اهبهكمك يا  عنوانبهار، وارد اين ميدان نشده است بازندگي در اين ك

 كه اشكالي ندارد. دهديمبه برنده چيزي  همآنداده است 

 ؟سؤال: حق عضويت چطور 

ارند براي دهد يعني همه مسالمت در اين دحق عضويت مي عنوانبهشود اگر جواب: حق عضويت هم مثل هبه مي

 عنوانبهدهد خواهد مسابقات برگزار كند خرج دارد و كارمند دارد و تشكيالت دارد و جايزه مياين مؤسسه مي كهنيا

ها ترويج و ترغيب شوند، همه حق هستند كه اين مندعالقههم  هانياها دارد و ي از فعاليتامجموعهاين مؤسسه  كهنيا

يك عقدي است در فقه كمتر بحث شده است و جاي بحث دارد. حق  هانيادهند و حق عضويت و عضويتي مي

يا حقوق كارمندش را  دهديمبخشد يا هبه چيزي را مي هاي جمع شدهبعد او از اين حق عضويت دهديمعضويت 

 سازد.، يا ورزشگاه ميدهديم

 تواند صوري باشد؟سؤال: هبه مي

آن است آن دائي مضر نيست ولي واقعاً هبه  اشيدائبه شد ولو اينكه كند، اگر قصد انشاء هجواب: واقعاً هبه مي

 هانياديگر بدهد يا از جاي ديگر بدهد كه  جوركدهم يا يدست آن است ممكن است بگويد كه نمي بعدازآنكند و مي

 دست او است.

ها حرام باشد اين جايز ست آنها فرق دارد ممكن اخواهيم بگوييم حكم اين با آنشايد بگوييم اين هم حرام است مي

 باشد ممكن است كسي اينجا قائل به حرمت باشد هنوز بحث نكرديم.

شرط كند من اين  اگر آن غايت الداعي كه بنا است به او داده شود مضر نيست. مالك در معامالت قصد انشاء است.

باشد ممكن است اشكالي داشته باشد. كمي باز  به من بدهي. اگر چنين و اگر برنده شدم بايد اين را كنميمرا به تو هبه 

 صحبت شود. قدرنيادادم گذاشتيم براي اينكه فقه به اين واقعيات متصل شود وگرنه اجازه نمي

 اشكال ندارد؟ كهنياگذارند كشورها پول را مي كهيوقت
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هاي همين ورزشي و امثال ي يا سازمانالمللنيبهاي كشورها در سازمان اآلنحق عضويت است  همآنجواب: 

هاي دهند سازماناست هر كشوري حق عضويت مي گونهنيادهند االن هم در فوتبال و امثال آن حق عضويت مي هانيا

عضو است و مشاركت  آنجااينكه  عنوانبه درواقعدهند اين حق عضويت ديگر هم همين است همه حق عضويتي مي

 كند.ي سامان پيدا كند و اداره شود كمكي ميالمللنيبهاد و سازمان ملي يا اين ن كهنياكند در مي

 گروهشاين را  دارديبرنمدهد ولي جايزه را خود حكومت كه سؤال: حق عضويت نباشد، به نيت جايزه مي

 ؟دارديبرم

ثالث حساب  بخشند اگر هبه است يا حق عضويت است مانعي ندارد. سؤال: شخصجواب يعني واقعاً به او مي

 شود؟نمي

 شود.برد مانعي ندارد شخص سوم ميمي گروهجواب: نه آن 

و ذيل آن  شوديمكند. اين نكته دوم مقدماتي اين يك مطلب كه اگر شخص ثالث بود حقيقي باشد يا حقوقي، فرقي نمي

 .اين نكته مطرح شد

 مال شخصي يا حق عضويت؟ -2
 هانيادهد يا از حق عضويت از خود ي از خودش ميوقتكدهد يمينكته دوم هم اين است كه مالي كه شخص ثالث 

 برخالفكنند اگر بگوييم اشكال ندارد اين هم مانعي ندارد. اگر گفتيم اشكال ندارد به او هبه مي هانياگيرد يا مي

دهد حق عضويت غالب و مغلوب چيزي نمي عنوانبه هاي قبلي،شود نه مقامهاي قبلي اين، جزء اين مقام ميبحث

دهد. اين هم مقدمه ي قرار ميازهيجا خود او وقتآنكند ي مياهبهدهد و به اين فدراسيون يا تشكيالت يا سازمان مي

 گيرد مانعي ندارد. اين هم مقدمه دوم.ي حق عضويت يا هبه ميحقوق ادوم كه اگر شخص ثالث يا حقيقي ي

 رزشمند؟امور جديه يا كار ا -3
دهد اعم است از اينكه در را شخص ثالث مي اشزهيجاگوييم مقدمه سوم در بحثم اين است كه اين مسابقاتي كه مي

ما هي هي باشد مثل مسابقه در مطالعه يا كار ارزشمندي كه عقال داراي ارزش ب عقالئيه اغراضامور جديه و ذات 
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گيرد افعال لعبيه باشد، مثل اينكه در افعال جديه باشد بحث ما هر دو را مي دانند ياو ارزش را ذاتاً غير بازي مي داننديم

كنيم بايد ببينيم نسبت به ما ادله را بررسي مي كهيوقتهست  موردبحثيي كه وجود دارد هر دو، هايبازفوتبال و غيره 

 هر دو قسم شمول دارد يا يك قسم خاصي است؟

يي كه هايبازشود هم اعطاي جوايز در مسابقات و اغراض عقاليي ميپس بحث ما هم شامل افعال جديه و ذات 

 آيند، هر دو مشمول بحث ما است. اين هم مقدمه سوم.هستند و بازي و لعب به حساب مي عقالئيه

 پرداخت حقوق به برنده يا همه؟ -4
ي كه هركست يا مچهارم بحث ما اين است كه شخص ثالث يا شخص حقيقي يا حقوقي، فدراسيون يا حكو مقدمه در

 اما صورت ديگري هم است كه حكم مستقل دارد و بايد آن را مستقل بررسي كرد گاهي ؛دهدهست، به برنده جايزه مي

دهد كار به بحث دوم ي ميزيچهمهبرنده و بازنده و عوامل، به  گروهدهد يعني همه فدراسيون اصوالً به همه حقوق مي

براي برنده در اين مسابقه و در انجام اين كار قرار  فدراسيون يا شخصي از بيرون مالي راندارد، بحث ما در اين است كه 

 است. موردبحثاين  دهديم

با برنده و بازنده كار  دهد، اصالًاينكه فدراسيون يا هر شخص حقيقي يا حقوقي براي نفس بازي نه براي برنده پولي مي

 هانيارود، چيزي كه مشتركًا براي همه ندارد. ممكن است براي برنده چيز خاصي در نظر بگيرد كه آن در قسم اول مي

 هاييپشتيباندهد، يا ها فدراسيون حقوقي ميهستند به همه آن گروهيا سه تا  دو اندشده گروهعضو  هانيا. دهنديمقرار 

از اينكه برنده باشد  نظرقطعدهند با ها امكانات ميدهد و به آنپول يا حقوق مي گروهي به اين اارخانهك كه وجود دارند

دهد مي گروهيا به يك  هاگروهيا شركت يا شخصيت حقوقي، يا فدراسيون به همه  پشتيبانيا بازنده، آن وجهي كه يك 

 بحث ما ندارد.از برنده و بازنده، قصه ديگري است ربطي به  نظرقطعبا 

ي يا هر عمل خوانكتاببحث ما اين است كه فدراسيون يا شركت يا نهاد حكومت يا شخصي، در فوتبال يا مسابقه 

براي خود اين عمل و مشاركت  اما قسم بعدي كه ؛دهد اين محل بحث استجدي يا لعبي ديگر براي برنده مالي قرار مي

شود چه كسي بازنده؟ از اينكه چه كسي برنده مي نظرقطعدهد با را قرار ميدر اين عمل براي هر دو يا براي يكي مالي 

عقاليي اين  ازنظرآيد. اجير كرده است كه كار كند يا فوتبال بازي كند، اگر اين محل بحث ما نيست و در بحث اجاره مي
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اجاره  شرايطاست بايد  به حساب آيد و داراي ماليت باشد همان اجاره عمل يك عمل ذات قيمتي باشد ارزش مالي

تومان مال  هزار صدگويد رعايت شود. اجير كرده است كه بازي يا مطالعه كند. مشروط به هيچ قيدي نيست؛ مثالً مي

شما است كه اين كار را انجام دهي. اگر ارزش عقاليي داشته باشد طبق قوانين كتاب اجاره نافذ و جايز است. اين هم 

اما  ؛ي استامسابقهحائز رتبه و برنده در يك عمليات  و زيفاكالم و محل بحث جعل چيزي براي  حدمقدمه چهارم كه 

و اجرتي كه اين كار  اجر عنوانبهو برنده، بلكه  زيفا عنوانبهولي نه  شوديمشود يا به يكي داده به همه داده مي آنچه

شود و ارزش اقتصادي و مالي داشته باشد اجاره مي عقال دارد، اين محل بحث نيست اگر آن كار عمدي باشد و از نظر

 ي كه بازي كند.هركسدهد نه براي طبق شرايط باب اجاره درست است. بحث ما در اولي است كه براي برنده قرار مي

گويد دارند، مثًال فالن شركت مي پشتيبانهستند كه اين  هاگروهبسياري از  ميرادارهر دو قسم  هايدربازاالن هم 

كند براي اينكه ها شركت كنيد، البته زحمت دارد تالش ميدهم براي اينكه در اين بازيمن سالي صد ميليون به شما مي

است  كنندهتيحمااست. كسي كه  پشتيبانببرد ولي نبرد هم قصه همين است، انگيزه و دائي براي بردن در اين شركت 

است. ارقام را هم نبايد ديگر  گروهن صد ميليون در سال حق او و اين كند كه ببرد، ولي چه ببرد و چه نبرد ايتالش مي

 به پايين آوريم صد ميليون بگيريد برويد باال. ونيليم صداز 

به شما  ونيليم صدگويد مي پشتيبانبه اين شكل هست و آن شكل برنده هم هست، گاهي هر دو است يعني شركت 

، اولي از باب اجاره و وقتآندهم ديگر هم به شما مي ونيليم صديكدهم براي اينكه بازي كنيد و اگر هم برديد مي

كند براي دهد حرام است يا نه؟ فرق هم نميندارد و بايد ببينيم دومي كه براي برنده قرار مي هانياشود كار به قمار و مي

دهد كه كاري انجام دهد يا اينكه گاهي قرار داده است، اين اجاره است پولي مي گروهده يا براي  گروهيا دو  گروهيك 

دهم منتها به برنده چيز بيشتري داده ي ميزيچهمهمن به  ديگويمي سينومقالهي يا خوانكتاباست در مسابقات  گونهنيا

 .شوديم

گويند فالن موضوع است هر كه بنويسد است كه مي طورنيا هاوقتاست گاهي يا حداقل بعضي  گونهنياها در جشنواره

ي ديگر كجاو كسي كه ببرد يك عمره يا سوريه ي ميدهيمتومان  هزار صدتومان يا  هزارپنجاهدهيم ما مبلغي به او مي

 .دهنديم
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نافذ  طبق ضوابط اجاره هم هانياشود؛ اجاره و اجير و مستأجر و امثال اجاره مي قسم اول كه براي همه است

 .رديگيمدر بحث ما قرار  دهداما نوع دوم كه براي برنده چيزي قرار مي ؛شودمي

دهد مثًال اگر رتبه اول بود پنج ميليون اگر دوم بود چهار سؤال: فدراسيون بر اساس رتبه مثًال اول تا پانزدهم مبلغ مي

 ميليون؟

اي برنده است اين هم يك مطلب كه واضح شد كه اجاره غير از بحث جايزه چون بر ديآيمجواب: اين هم در بحث ما 

 دادن به برنده است.

نيست كه برنده و بازنده بين صفر و  طورنيا، هميشه دهنديمي كه براي برنده قرار ازهيجا كهيك بحث هم اين است 

يكي امتياز هشتاد و يكي امتياز شصت  شود يكي امتياز صد وي ميبندرتبهصد باشد يكي ببرد و يكي ببازد، گاهي 

هست از آغاز تا انجام همه  نجاياشود. اگر چيزي در ها چيزي قرار داده ميگيرد و طبق اين امتيازات براي اينمي

ده هزار تومان  نيرازايغگيرند منتها آيند ده هزار تومان را ميي كه در اين بازي ميكسانهمهگيرند مثالً ي را ميزيچكي

گيرد رتبه دوم هشتاد تومان، رتبه آورد صد هزار تومان ميها شده است يكي رتبه اول ميآن مشروط به رتبه از التربا

 سوم شصت تومان و ...

جايزه قرار داده شود چه در چهار بحث قبلي و چه در اينجا، گاهي  مييگويمگيرد اينكه ما قرار مي موردبحثاين  

ي بندرتبهها را شوند گاهي است اين برندهشود و بقيه هم محروم ميي است كه به برنده مطلق، داده ميازهيجاهست كه 

 رانييا اتومبيل يموتورسواراگر آنجا كفي دارد و براي همه است همان اجاره است كه حق زحمت دويدن يا  ميكنيم

و لذا الزم نيست جايزه براي رتبه يك باشد  دهندميداشتند نفس اينكه آمده است اينجا يك كفي دارد و به همه چيزي 

 دهد.ي به عنوان رتبه سوم ميازهيجاو بقيه نباشند اگر بقيه هم دارد، 

 جايزه براي برنده مطلق يا برنده نسبي
ظاهراً اين نكته در چهار مقام قبل هم محل بحث است كه بايد توجه كرد جايزه دادن بر اساس برنده شدن مطلق، يا 

 نده تشكيكي و نسبي است كه امروز خيلي رواج دارد.بر

يالتي داريم تذي بحث بحث مهمي است و رواج هم دارد و هنوز نكاتي داريم چند مقام ديگر بحث است بعد هم فروع و

 .ديكاردارهنوز  شوديميي تادههفت هشت  همآنكه 
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 توافق الزامي يا تعهد الزامي؟ -5
در صورتي است كه بخواهد توافق الزامي يا يك تعهد الزامي باشد،  نجايا دريك نكته ديگر اين است كه بحث ما 

مقاله  مثالً اندآمدهبيند و طرف هم مطالبه دارد، گويا يك نوع توافق است و همه ي الزامي براي خودش ميوقتكي
 شود بايد جايزه بدهد.و وقتي هم كسي برنده مي اندكردهي شركت رانلياتومب دريا  اندنوشته
گويد بازي كنيد ممكن است چيزي به شما بدهند، يعني حالت هبه دارد و يك هبه است كه مي عنوانبهي هم وقتكي

 الزامي در آن نيست.
ي پايين اعهمجموكند كه به اين شكل اعالم مي ممكن گاهي اوقات به نحو جعاله باشد اين هم بحثي است كه خود او

كند هر كه در فالن ساعت يا زودتر باالي قله رسيد من به نحو قله هستند و قرار است همه بروند باالي قله، اعالم مي
جُعاله اين است كه كسي اين چيز را براي من پيدا كرد يا فالن كار را انجام داد من  -.دهميمجُعاله به او چيزي 

است و جايز،  ايقاعكس اول شد در اينجا جُعاله است گاهي، جُعاله عقد نيست بگويد هر  -دهمي به او ميزيچكي
دهم به او مي هزارپنجاهگويد هر كس اين كار را كرد يا اين عمل را انجام داد اجاره كه عقد است و الزم، مي برخالف

 اشينفدهد ي كه آن شخص انجام ميباشد، الزم نيست كه كار طورنيهمآيد و بايد كه به ذهنم مي طورنيادر جُعاله هم 
دهم نفع اين به او گويد هر كس مال من را پيدا كرد، مثالً فالن مبلغ را به او مياست كه مي طورنيابه جاعل برسد گاهي 

كاري است كه جُعاله در آن  عقالرسد ولي از نظر رسد ولي ممكن است يك كاري را بگويد و نفع آن هم به او نميمي
 ت.درست اس

شود آيد بين دو طرف توافق مياست ولي اجاره عقد است، اجاره مي ايقاعفرق جُعاله با اجاره اين است كه جُعاله 

گويد هر كس اين را كرد اين مبلغ به است مي ايقاعدهم ولي در جُعاله پول مي قدرنياكه اين كار را انجام دهد و من هم 

 شود.او داده مي

 تواند آن فسخ كند، مگر اينكه آن عمل را انجام داده باشداست و به طبَع جايز هست مي ايقاعپس جُعاله عقد نيست 

آيد كه فسخ يا برگشتن به نظر مي نيست و حتي در حين عمل هم فسخقابلعمل محقق شد ديگر  نكهيبعدازامعلوم است 

 از آن جايز است. شايد اين محل اختالف باشد

: جُعاله    ت.اس ايقاعپس اوالً
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: جايز است كه حق فسخ دارد و نفع آن عملي كه جُعل برايش قرار   است الزم نيست به خود جاعل برسد.  شدهدادهثانياً

 هانياممكن است عملي باشد كه نفع آن به ديگري برسد. هدف ديگري دارد كه براي او نفع ندارد، آن كار ارزشي دارد. 

 خصوصيات جُعاله است.

 اشكال جايزه
 :تواند داشته باشدچند شكل مي دهديماينجا كه جايزه قرار 

 به باشد؛اين است كه به نحو ه شكل كي -

هر كس اين كار را انجام داد زودتر به هدف رسيد يا  ديگويميك شكل اين است كه به نحو جُعاله باشد،  -

زودتر به قله رسيد يا زودتر اين كتاب را مطالعه كرد يا بهترين مقاله را نوشت، هر كه بهتر انجام داد، من به نحو 

 دهم؛جُعاله اين مبلغ را به او مي

براي اينكه من اين  گروهدو  يك فرض آن اين است كه حالت اجاره يا عقد فرض كنيم يعني توافقي شود بين -

شود حالت اجاره است يعني اجير من مي كه ؛دهم تا شما كاري را انجام دهيد و زودتر ببريدپول را به شما مي

 تا اين كار را انجام دهد.

 حداقل اين سه حالت را دارد:، ديگرعبارتبه

 ،گويد من سَبَقَ في هذا السابق فله كذايا به نحو جُعاله است مي -

 كنند كه او ببرد و مبلغي بدهد اين هم اجاره است.ي امضا ميانامهتوافقكند يا به نحو اجاره است عقدي منعقد مي يا -

 دهند به نحو هبه است.ي به او ميازهيجادانند اگر كسي اينجا ببرد حالت هبه است و تعهدي وجود ندارد فقط مي يا -

. اين هم يك مقدمه است كه ميكنيممتصور است كه ما هر يك از اين فروض را در اينجا بحث  نجايا دراين فروض  

 .ميكنيمبعد بحث 

 جواز يا حرمت؟ -6
در اينجا خيلي تعدد قولي نيست و غالباً  مسئلهنكته ديگري كه اينجا در مقدمه بايد عرض كنم اين است كه اقوال در 

احتمال تحريم هم اينجا وجود  حالنيدرعگويند اين جايز است اما سراغ دارد مييي كه آدم هانيادر اينجا بلكه قاطبه 
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گويند جايز است. احتمال سومي هم وجود دارد كه كسي معموًال مي و ؛دارد من قائلي پيدا نكردم اگر پيدا كرديد بفرمائيد

ر لعبيه مانع دارد. اين هم سه احتمال جديه مانعي ندارد ولي د بين افعال جديه و افعال لعبيه تفصيل دهد و بگويد در

 است كه غالباً در اينجا و شايد قاطبه فقها همان جواز را قائل هستند.

 گويند اگر چنين چيزي باشد بايد قائل به قول دوم شد.اين سه تا احتمال است كه اينجا غالباً همان قول اول را مي

ي است كه در امؤاكلهگيرد مثل هما كنيم ببينيم كجا قرار ميمينان بربري صبحانه، آن را هم بايد ديد فكر  تاپنج 

 شد.فرمود اين كار باطل است ولي حرمتش از اين استفاده نميصحيحه محمد بن قيس بود كه مي

جُعل بر  وقتآناز رهان  نظرقطعهاي قبلي است اگر كسي گفت بازي با آالت حرام است با از بحث نظرقطعبحث ما با 

 حرام است. يك كار

ي كه سابق اادلهادله تحريم كه ادله قمار و ميسر و رهان و مسابقه اين  شاءاهللانها مقدمات بحث بود كه مهم بود اين

 شود.شود يا نميها حرمت استفاده ميبايد اينجا تطبيق داده شود كه از آن كيبهكداشتيم ي

 و آل محمد محمديعل اهللايصلو 

 

 
 


