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 الرحمن الرحيم اهللا بسم

 مقدمه
ي مختلف ورزشي، فرهنگي، علمي، از طرف شخص ثالث به هاتيفعالبراي  زيجواپنجمين مبحث در باب اعطاي 

و  مقدماتي را عرض كرديم اندكردهكساني است كه در يك مسابقه علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي و امثال آن شركت 

بعد وارد بحث شديم و گفتيم كه اين موضوع و مقام پنجم از مباحث مهمي است كه امروز جزء زندگي اجتماعي بشر 

هاي غير حكومتي براي ترويج يك عمل يا و نهاد مؤسساتها و هم رايج است و هم حكومت العادهفوقو شده است 

براي  كننديماستفاده  العادهفوقيك فرهنگ يا دانش يا يك هنر و براي مقاصد مختلفي كه دارند از اين ابزار و شيوه 

هنري توسعه پيدا كند و چيزهايي از اين قبيل و گاهي اينكه علمي توسعه پيدا كند، فرهنگي رواج پيدا كند، يك كاري 

ي و درآمدزايي دارد براي برگزاري مسابقات و گذارهيسرماكنند كه آيند موقوفاتي يا بنيادهايي درست ميهم مي

است و لذا  شدهيتخصصاين مسئله  العادهفوقي مختلف و هارشته، براي همين مسابقات در زيجواالمپيادها و اعطاي 

 هميت بااليي برخوردار است اين مسئله پنجم.ا

 جهتنيازاي در اينجا وجود دارد كه ممكن است قمار باشد اشبههما به مناسبت بحث قمار اين را مطرح كرديم چون 

 گيرد.پنجمين مبحث اينجا مطرح شد، گفتيم كه بعد از بيان مقدمات، بحث ما در دو فصل قرار مي عنوانبه

 مبحث اول
گيرد ساختار فقهي اين ي و چه ساختاري قرار ميامقولهفني و فقهي اين اقدام در چه  ازنظربحث اول اين بود كه 

، هانياكند، در مسائل علمي فرهنگي، هنري و امثال براي يك عمل و يك اقدام چيزي را اعالم مي مسئله چيست؟ كه

 مبحث است. كينياساختار فقهي اين موضوع چيست؟  گريدعبارتبهگيرد، اين در چه جايگاه فقهي قرار مي

 بحث دوم
را پيدا كرديم و در حقيقت مبناي جواز و مقتضي جوازش  اشيفقهكه ساختار  نيبعدازابحث دوم اين است كه 

وجود دارد يا ندارد و دليلي براي حرمت قائم هست يا نيست؟  زيجوامشخص شد ببينيم مانعي براي صحت اين اعطاي 
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مبحث است وارد مبحث اول شديم كه بيان مقتضي جواز اين كار بود، چه ساختار فقهي و چه دليل فقهي براي  اين دو

 صحت و جواز اين كار وجود دارد.

 جعالهراه اول: 
شود پيدا براي تصحيح عمل چند ساختار مي زيجوادر اينجا گفتيم كه براي ساختار فقهي براي اين عمل و اعطاي 

يي هاآنبراي فائزين و  زيجواما بگوييم اعطاي  كهنياي جاافتاده و رايج و متعارف بود همان جعاله بود كرد اولي كه خيل

اعطاي جايزه از باب جعل و جعاله است و يكي از مصاديق جعاله  -يامرتبهي يا چند ارتبهيا تك  -اندآوردهكه رتبه 

 نيا درشود. يا ها پديد آورد ده تا سكه داده ميكند هر كس اين اثر هنري با اين ويژگياست، اعالم مي زيجوااعطاي 

ي نوشت يا تابلويي ترسيم كرد و امثال امقالهيك نظريه علمي را توليد كرد و يا  زمينه اثري توليد كرد يا در فالن مبحث

 عاله است.شود. اين همان جها، ده تا سكه به او داده مياين

و گفتيم كه يكي از مصاديق جعاله همين است و در كتاب جعاله بايد اين نوع  راه بود كه مفصل بحث كرديم كينيا

 نكردهعملآن شخص  كهيمادامراه بود كه گذشت و البته گفتيم  كينياقرار گيرد.  موردتوجهمصاديق كه رواج دارد 

 ال ما ... الجعالة في يغتفر «ا بدهد و در جعاله گفتيم كه است جعاله جايز است در غير اين صورت ملزم است كه آن ر

در  شرايطاست كه احراز  ايقاعييعني الزم نيست طرف معلوم باشد خيلي چيزهاي آن آسان است  1»اإلجارة في يغتفر

بود  آن، دشوار نيست و اين طريق اول و ساختار اول فقهي بود كه همان ورود اين بحث و گنجاندن بحث در باب جعاله

 كه درست هم هست.

 اجارهراه دوم: 
كه  طورهمانشود به آن اشاره كرد بحث اجاره است راه دوم و طريق دومي كه اينجا براي تصحيح و تجويز اين عمل مي

جعاله عقد الزم است بر اساس  برخالفجعاله، عقد است و به همين دليل باز  برخالف شاره كرديم اجارهدر بحث قبل ا

شود توافقي الزمي است و شود و يا مستأجر و يا اجير ميبالعقود توافق و تعاهدي كه بين موجر و مستأجر مي اوفوا

 :پس گيرد و عقد، عقد الزم است.بالعقود مي اوفوا
                                                            

 .4: ص ،2ج ؛)للگلبايگاني( العباد هداية - 1
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 ؛عقد است اجاره :اوالً

 : الزم است؛ثانياً

 .ها مشخص باشندبايد در موجر و مستأجر در آن اموال يا مستأجر و اجير در اشخاص بايد طرف :ثالثاً

 اجاره است. يهايژگيواز  هااين

 اقسام اجاره
دهد به ديگري موجر خانه را مي كهآنگويند موجر و مستأجر اجاره گاهي در اموال و امالك است آنجا مي -1

 گويند كه اين به بحث ما قسم اول اجاره ربطي ندارد.كند به آن مستأجر ميپذيرد و اجاره مياست و آنكه مي

 كند.ه فردي را براي كاري اجير ميقسم دوم اجاره در اشخاص است ك -2

شود. شود اجير ميو كسي كه اجير ميگويند مستأجر كند مياصطالح اينجا با آنجا فرق دارد كسي كه اجير مي

 .مستأجر و اجير است

كند آنجا گويند اما در اشخاص كه اعمالشان را اجاره مياعيان و اموال موجب و قابل را موجر و مستأجر مي در

 تعبير موجب و قابل همان مستأجر و اجير است.

 مدنظرتعريف اجاره 
شود به اين طرفين مشخص باشند. با اين مقدماتي كه عرض كردم ميدر اجاره بايد  .ما است موردبحثاين قسم دوم 

ي يا بنيادي نهادي شخصي، يا حقوقي قرارداد اكارخانهيا  گروهبا فالن  شكل اجاره را تصحيح و تصوير كرد كه شخصي

اره است در اينجا، در كند براي اينكه اين مسابقه را ببرد اين كار را انجام دهد، اين تصوير اجبندد و آن را اجير ميمي

كرد هر كس ماشين من را بحث قبلي و تصوير اول تصوير جعاله اي بود كه الزم نبود طرف معيني داشته باشد اعالم مي

 ياهينظر اكند هر كس بهترين مقاله را در اين موضوع نوشت يدهم يا در مسابقات اعالم ميي به او مياسكهپيدا كرد 

 خواست.معيني نمي طرفنيادهيم. ي ميازهيجابه او  آورد
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 خصوصيات اجاره
ي به اين ااجارهطرف هم بايد مشخص باشند با اين قيود، تصوير  دو واما اجاره عقد است و متقوم طرفين است 

دهم، اگر آن كار را پول به تو مي قدرنيابندد كه تو اين كار را بكن من معيني قرارداد مي گروهشود كه با يك شكل مي

را در دولت  گروهدو يا سه  كه ؛بردشود. اين براي كسي است كه ميانجام داد بر اساس اين عقد او مستحق اين مال مي

ي در اين نيست و قطعًا اشبههبندد كه بازي كنند، شك و بندد مثالً فدراسيون قرارداد ميها قرارداد ميبا آن كنديماجير 

كه از باب جعاله و از باب اجاره  درست است چون دو بحث داشتيم يكي اينكه كسي مبلغي به همه بدهد اشجارها

 درست است.

 انواع جعاله
يك مبحث اين است كه به برنده در مسابقه يا صاحبان رتبه در مسابقه يا بازي بخواهد چيزي را بدهد، گفتيم  -1

ي يا هر تيمي هركستواند چنين جعلي قرار دهد ندارد، هم ميجعاله در هر دو متصور است شبهه شرعي هم 

ي نوشت امقالهي كه در اين باب هركسشود، يا در اين بازي وارد شد و بازي كرد مثًال ده سكه داده مي

 نوع بود. كينياشود ي به او داده ميازهيجا

رتبه بياورد گفتيم هر دو نوع جعاله درست است  كهآندهد براي نوع دوم جعاله اين بود كه وجهي را قرار مي -2

 يي كه وارد اين مسابقه بشوند و كاري بكنند، ولو برنده نشوند.هاگروههم جعل مالي براي كل افراد يا 

دهند، گاهي حكومت آورند جايزه اضافي ميمي دست بهيي كه رتبه باالتري را هاآندهند بعد به ي ميازهيجابه همه 

 خواهد ببرد.دهيم، هر كس ميها پول مييي كه بازي كنند به آنهاگروهگويد تمام زي انجام شود، ميخواهد بامي

 دهيم،ها ميكند هر كس راجع به اين مقاله بنويسد بيست تومان به آنيا موضوعي را اعالم مي

 اقسام اجاره
 در بحث اجاره همين دو قسم متصور است؛

ي در آن شك وي ندارد مانعاجير كند براي اينكه بازي كنند، اين، درست است  قسم اول اين است كه گروهي را -

 نيست،
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اجاره است،  شرايط هانيامشخص است، اجير معين و عمل معين است چون  گروهبندد قرار مي گروهبا اين  -

ي بحثبه خاطر اين، وارد ميدان شود و بازي كند، در اين شك و  توانديماجير  ؛خواهد بدهد معين استوجهي هم كه مي

 نيست.

 برنده شود كهنيارا اجير كند براي  گروهشود تصوير اوليه از آن ارائه داد اين است كه يك محل بحث بود و مي كهآن

ها قبل ي و امثال اينرانلياتومبي، سوارنيماشي، سواردوچرخهو قبل از ديگران به خط پايان برسد. در موتورسواري، 

 از ديگران به خط پايان برسد يا بهترين مقاله را بنويسد اين تصوير اجاره در اينجا است.

 نتيجه اوليه
دهند كه ي را براي همه قرار ميزيچپس اجاره دومين راه تصحيح امر هست و مثل جعاله دو مورد دارد، آنجايي كه 

ي كه امسابقهاما در بحث  ؛هم است زيچهمهت وجه معلوم است كار معلوم است كاري را انجام دهد آنجا طرف معين اس

 خواهد به برنده چيزي بدهد چطور؟مي

 شرايط اجاره
كه عقد الزم است هم  ممكن است كسي اين تصوير را بگويد، ولي ممكن است كه اشكال شود به اينكه در باب اجاره

و هم اينكه عمل بايد  بايد مشخص باشد االجارهمالو هم اينكه  اشدموجر بايد معين باشد، هم اجير بايد مشخص ب

، صحت اجاره و ديادهيدشرط در باب اجاره است كه در كتاب اجاره حتمًا  تاپنجها چهار معين و مقدور باشد. اين

 تماميت اجاره متقوم به اين است؛

 بگويد هر كس اين كار را كرد. جورنيهممستأجر معين و معلوم باشد مثل جعاله نيست كه  -1

 بايد طرف معلوم باشد. -2

دهم نبايد باشد، ولي در ي به او ميزيچ ورطنيهمبايد معلوم باشد يك سكه يا دو سكه،  االجارهمالاينكه  -3

 جعاله حتي اين هم در بعضي حدودش درست بود.

كلي كه معلوم نيست چقدر ارزش بايد معين باشد، عمل مبهم  همآنخواهد انجام شود آن عملي كه مياينكه  -4

 دارد و چه طور است.
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 اينكه آن عملي كه اجير انجام دهد بايد مقدور او باشد يعني توانايي بر انجام آن را داشته باشد. -5

ي و دشواريِ باب سختبهبعدي  شرايطاين چهار پنج شرط باب اجاره است كه در جعاله جاعل بايد معلوم باشد ولي  

شوند هم جعل خاص براي يي كه وارد بازي ميهاآناجاره نيست و لذا ما جعاله را قبول داشتيم هم براي جعل و كل 

در  شرايطبود و فقط جايز بود واال اين  ايقاعيكه قرار است چه كسي برنده باشد.  برد ولو اينكه معلوم نيستمي كهآن

 آن نبود.

 اشكاالت اجاره
 .كندمواجه ميبا مشكل را  مسئله مطلب، دشوار و سنگين است كه همين شرايطاما در اجاره اين 

 برنده شدن مقدور اجير هست يا نه؟ -1
شود گفت اين است كه بردن در اين مسابقه از ناحيه اجير معلوم نيست كه مقدور است يا اشكاالتي كه مي ازجمله

 حتماً شود. از طرف ديگر در اينجا دليل ممكن است كسي بگويد اجاره نمينيست، يعني شدني هست يا نيست و به اين 

اجير كردم، بايد تعيين كند كه چه كسي را  شماراطور بگويد من يكي از نيهمتواند طرف اجاره بايد معين باشد، نمي

 اجير كرده است.

 نيبعدازا اماكند، ، طرف را معين ميميكنينماعالم كلي  ممكن است تا اينجا درست كنيم بگوييم، اينجا مثل جعاله

ماند اين است كه اين عمل معلوم نيست مقدور باشد يا نباشد، بردن در مسابقه معلوم مرحله باز اشكالي كه باقي مي

 مسابقه امري مجهول است. نهنيست از عهده آن برآيد يا 

 مجهول بودن عامل -2
آن در اينجا معين بودن  نيترمهماجاره است كه  شرايط هانياقرار است اين عمل از چه كسي صادر شود،  ميدانينم

كلي  صورتبهشود تصوير و حل كرد به اينكه طرف أجير است و يكي هم مقدور بودن عمل است. معين بودن آن را مي

 است. حلبلقابندد اين بندد يا جداجدا قرارداد ميمي قراردادخاصي  گروه، با يك بنددينم قرارداد هانيابا يكي از 
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معلوم  كهنيهماما اشكالي كه مقدور است يا مقدور نيست، ممكن است بگويم معلوم نيست كه مقدور است يا نيست، 

ي درست است كه ااجارهگويد شود به عمومات تمسك كرد براي اينكه عمومات ميشود، نمينيست، شبهه مصداقيه مي

 تواند آن را بگيرد.ر است يا نيست، اطالقات نميو اگر شك داريم كه مقدو عمل در آن مقدور باشد

 جعاله)( اولنتيجه بحث راه 
، ستين امعلوم بودن طرف و معلوم بودن عمل كه اين مقدور هست ي شرايطبودن و  ايقاعبنابراين بحث جعاله دليل 

توانست چيزي را جُعل كند در آن شرط نبود و لذا هيچ مشكلي نداشت هر دو نوع درست بودند هم براي كل مي هانيا

 ها و صاحبان رتبه.هم براي برنده

 اجاره)( دومنتيجه بحث راه 
اما در اجاره چون معلوم بودن طرف و مقدور بودن عمل شرط است طرف بايد معلوم و عمل هم بايد مقدور باشد، 

شود، طرف محدود مي ازنظر -شودگوييم كالً نمينمي-شود، اين جهت باب اجاره نسبت به جعاله خيلي محدودتر ميبه 

 اجير كردم، بايد قرارداد معين با هر شخص يا تيمي ببندد. شماراتواند بگويد كه من يكي از ي نميطورنيهمبراي اينكه 

 يا آن فرد. گروه، بايد بگويد، شما يا اين برديكهر  تواند بگويدي نميطوركلبهخيلي محدود شد،  نيا

شود، قدرت و معلوم نيست شبهه مصداقيه مي كهيوقتها مقدوريت معلوم نيست مقدوريت هم خيلي وقت ثيح از

برازنده قوي است كه عرف  گروهگويد يك شود آنجايي كه عرف ميولي گاهي مي رديگينمآن را  اطالقات واجاره 

گويد عرف مي االصوليعلتواند اينجا ببرد حاال اگر هم نبرد خوب عمل نكرد، ولي ين مقدورش است ميگويد امي

توانايي اين كار را دارد حاال ممكن است اينجا اتفاقي بيفتد كه نشود، نشد كه ديگر عمل را انجام نداده است و مستحق 

شود كه اجاره اينجا مانع مي مطلقاًوييم كه اين دو شرط گگويد مقدور است بنابراين ما نمياجرت نيست ولي عرفًا مي

معلوميت طرف  ازنظركند منتها مصداق آن محدود است گوييم هر دو گاهي مصداق پيدا ميمصداق پيدا كند، بلكه مي

معين بسته ي هاگروهيا  گروهكند اجاره بايد بين شما و اين بنياد و يك فرد يا در اينجا عقد اجاره را محدود مي حتماً 

 شود. دايره اين از جعاله خيلي محدودتر است.
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كه اين عمل براي اين مقدور است خيلي جاها شك  ديگوينم جاهمهاز حيث شرط دوم كه مقدوريت عمل باشد عرف  

 دارند رااين توانايي  االصوليعل هاآني هردوقوي است و وضعيت مشخصي دارد و حتي  گروهدارند، ولي جاهايي كه 

يك شانسي است كه نتواند انجام دهد. اين حد از مقدوريت شايد كافي باشد و در يك مواردي اجاره هم  برحسبو 

 صحيح است.

 باب فقهي جعل جوايز مسابقات، عقد يا ايقاع؟)( اولبندي بحث جمع
 ي دايرهول ار دهيم،شود اين بحث را در باب اجاره قرمي الجملهيفبنابراين حاصل عرض ما در باب اجاره اين است كه 

است كه متفاوت  نكته دوتفاوتي كه اجاره با آنجا دارد در  و ؛تر از جعاله در مبحث اول استاجاره در اينجا خيلي اضيق

 :از جعاله است

 .ها بايد معين باشندتواند براي كسي كلي قرار دهد طرفاينجا نمي  -1

عرف بايد بگويد اين عمل مقدور او است يعني اين حد از توانايي ذاتي در  االصوليعلفرق دوم اين است كه  -2

او باشد، اما اينكه آيا اين توانايي حتماً بايد به فعليت برسد شايد در اين حد از مقدوريت در باب اجاره دليل 

ر اينكه مقدوريت بيشت ليتفص آيد كافي است. البتهامكانش هست به نظر مي االصوليعل كهنيهمنداشته باشيم. 

تواند در اين كار موفق شود كافي است يا كافي نيست، در اجاره مي االصوليعلبه چه معنا شرط است و اينكه 

كنيم كه همين اندازه كافي است اگر كافي باشد كه ديگر مواردي از همين مسابقات در اين قسم قرار فكر مي

 گيرد. اين هم راه دوم.مي

 صل مسابقه است؟سؤال: اجاره براي ا 

بيايند بازي كنند مشكلي نيست اما اينكه براي  هانياهمه  كهنيادرست است و مشكلي ندارد، اصل  قطعاًجواب: گفتيم 

برنده در اينجا بگذاريم، چيزي كه معلوم نيست اين برنده شود يا نشود امكانش باشد يا نباشد، اين مجهوليت وعدم 

عدم معلوميت اينكه قدرت بر او هست يا نيست و نوعي مجهوليتي كه در آن است ممكن است كسي بگويد  مقدوريت يا

بعضي جاها  وقتآنامكانش هست براي باب اجاره كافي است.  االصوليعل كهنيهمگوييم اين مانع است، ما مي
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كسي در باب اجاره بگويد عمل بايد  اگر -است المبنياين ديگر علي-شود ولي بعضي جاها در اين حد هم نيست. مي

 شود.دقيق و ريز كامالً معلوم و مقدور و متيقن باشد به اين شكل اينجا نمي طوربه

 مشروط بيان كنند؟ صورتبهشود سؤال: مي

شود اين همان شود ولي براي برندگي نميشود همان مجهول است براي اصل عمل ميجواب: در عقد شرط نمي

 شود.ست كه نميتعليق در عقد ا

 گروهشوند روي آن حرفي نداريم قطعاً درست است. به اين ده تا ي وارد اصل بازي ميكسانروي آن بحثي كه 

اين  اجارهكنند، هم جعاله و هم بازي مي ها همدهم كه بازي كنيد، عيبي ندارد آنمي هزار صدگويد من به همه شما مي

است و  ايقاعد به برنده چيزي بدهد گفتيم جعاله درست است چون جعاله خواهدرست است، اما در قسم دوم كه مي

 الزم نيست طرفش معلوم و مقدور باشد و لذا درست است.

حل  جهتنيازاكافي است و  االصوليعلگوييم اگر كسي بگويد مقدوريت اما در اجاره دشواري دارد منتها اينجا مي

كلي با تيمي كه بنا است برنده شود اجاره ببندد كافي نيست،  صورتبهتواند شود طرف آن حتمًا بايد معين باشد نميمي

 هنوز معلوم نيست. ببندد كه قراردادبرنده  ميت باتواند بايد معلوم باشد كه چه كسي طرف است. نمي

اين مقدار كند اگر برنده هم شود تواند باشد؟ يعني براي اصل مسابقه كه اجاره كرديم شرط ميسؤال: شرط ضمني مي

 را بدهد؟

 طورنياكنند ، تصوير ديگري كه ايشان در بحث اجاره ميديآيمدر شرط مجهول  بازي است كه انكتهجواب: اين 

كند كه اگر برنده شد و رتبه اول بندد كه اگر اين بازي را انجام دهد دو سكه بدهد و شرط ميعقد مي گروهبا اين  است

هما الكالم الكالم يعني گفته  بازهمشود اين شرط ضمن عقد شرط ضمن عقد مي كه ؛آورد، يك سكه اضافه هم بدهد

ي باشد كه مقدور و معلوم باشد چيزي كه معلوم نيست بشود يا نشود همان بحث، راجع زيچشود شرط هم بايد مي

 هم هست. شرطبه

 ؛چه عقد مانعي ندارد ايقاع چهعرض ما اين است كه در اصل بازي هم تصوير جعاله درست است وهم تصوير اجاره، 

نيست، اما در اجاره  -است ايقاع-در جعاله كه  ريپاگ ودست  شرايطاالطالق جعاله درست بود چون اما براي برنده علي

و مبنايمان اين باشد كه مقدوريت  مقدور باشد االصوليعلشود بايد طرف معلوم باشد و صحت آن محدود مي
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يد كافي باشد، حاال بحث فني فقهي بايد در باب اجاره انجام بگيرد. اين تفاوت اين دو راه كافي است كه شا االصوليعل

 :بود

را ندارد هم اصل  دوبندهايقاست و آن  ايقاعآن باال است براي اينكه  حيتصح وتجويز  رهيداراه اول موَسع است و  -

 گيرد.گيرد و هم برنده را ميعمل را مي

ي نه به شكل عام و موَسع. اين هم راه دوم اژهيوي هاتيمحدودشود اما برنده با قيود و راه دوم اصل عمل مي -

 .فقهي قصه است

 هبه راه سوم:
دهد كه هر كس كند وعده مييك قولي بدهد و وَعد داشته باشد، وَعد مي كهنياراه سوم هبه و قول هبه دادن است 

كنم. اين وعده جعل هم نيست كه چيزي را قرار دهد براي اينكه هر كس كاري را ه او مي، من كمكي ببرد كاردر اين 

به او بدهم  -نه اينكه اجري -كار وارد شد من نيا درانجام دهد نوعي وعده به هبه و وعده به بخشش است اگر كسي 

 دهم، وعده به هبه است.ي به او مياهيهد

كنند اين جايز است و مانعي ندارد، بنابراين راه سوم د و به او بخشش ميبرخود هبه مانعي ندارد، كسي چيزي مي

كرديم مانعي نداشت، بگوييم راه سوم خود هبه است يكي بحث خود هبه است، يكي وعده بر هبه است، اگر جدا مي

 نسپرده اوچ تعهدي به دهد. هيي يا پولي به او ميزيچمانعي ندارد منتها هيچ تعهدي در آن نيست اگر كسي برد،  كهنيا

ي به اين شخص بدهد. اين جايز است. منتها در اين راه ديگر ازهيجااست و دوست دارد  شدهانجاماست بلكه عمل 

تواند فسخ كند ولي وقتي عمل مي نكردهعمل تاگفتيم تعهد بود، منتها در تعهد مي آن درجعاله كه  برخالفتعهدي نيست 

ي ملزم است، حتي در جعاله بعدالعمل ملزم به پرداخت است چون يك تعهدي سپرده حقوق ازنظرشد بايد بدهد، يعني 

 بود ولي تعهد داده بود. ايقاعبود ولو 

تواند فسخ توانست فسخ كند قبل از عمل هم نميدر اجاره كه باالتر از اين يعني عقد بود، ملزم به پرداخت بود و نمي

بود ولي  ترمحكمتواند فسخ كند، پاي اجاره كند ولي در اجاره اين را نمي توانست فسخكند. جعاله قبل از عمل مي

 بعد از عمل متعهد بود. مستأجرچه جاعل چه  درهرحال
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در هبه بعد از عمل كه راه سوم در وعد است، هبه را جدا كردم هيچ تعهدي و مانعي در آن نيست، عالقه دارد يا 

خاصي هم نداشته باشد، يا وجه خاصي دارد ولي وقتي ديد  وجهچيه، ممكن است بدهدخوشش ميايد به كسي چيزي 

. اين هبه هم مانعي ندارد منتها اين هبه دهديماينجا خوب بازي كرد يا خوب جواب مسئله را داد بيست تومان به او 

دهد خواهد ميي مياهيهد الزامي در آن نيست، عمل ازنيست. حتي بعد  آورالزامبعد از عمل، بدون هيچ تعهد قبلي 

الزم  وقتآنباشد يا معوض باشد  رحم يزدر آن تصرف كند يا  كهيدرصورت، اگر هديه را داد، دهدينمنخواست هم 

تعهدي در  چون نداردشود، واال بدهد يا ندهد هبه جايز است. اين هم راه سوم است كه مانعي ندارد ولي ارزشي هم مي

 شود.انجام نمي گونهنياآن نيست، معمول مسابقات 

 وعد بر هبه :راه چهارم
و الزم نيست معلوم باشد كه چه  كنمدهد كه من يك بخششي به شما ميراه چهارم وعد بر هبه است. وعده مي

ي كه در وعده است كه انكتهخواهد بدهد چگونه باشد، اين هم مانعي ندارد وعده دادن امر جايزي است، فقط چيزي مي

عمل به  گريدعبارتبهيا  الزام محل بحث است كه آيا خلف وعده حرام است يا نيست؟ ازلحاظيك بحث فقهي است و 

ي كرد كه در فالن وقت جايي برويم و حرف بزنيم يا وعده كرد كه چيزي به شما خواهم داد، اوعدهوعده واجب است؟ 

 تعهدي است كه بايد عمل بشود يا نه؟ آيا در وعده تنجيز و الزامي است و

اما اينكه الزام  ؛شديد در خلف وعده، شكي نيست ...ت و منقصتحضاض شكي در رجحان عمل به وعد نيست و در

به عمل به وعد يا تحريم خلف وعده است يا نيست محل اختالف است، يك نظر فقهي اين است كه خلف وعده 

هستند، يك نظر ديگري هم كه هست نظر  االطالقعليكه معتقد به اين نظر  اندبودهي حرام است، كساني طوركلبه

دهد اگر حين وعده قرارش اين هو حرام نيست وعده كه مي مرحوم استاد آقاي تبريزي (ره) بود كه خلف وعده بما هو

گويد گويد، ميغ ميدهد ولي در نظر دارد كه انجام ندهد اين درواست كه عمل نكند از باب كذب حرام است، وعده مي

يعني وقتي  ؛دهم ولي تصميم دارد كه ندهد، اين حرام است و حرمتش هم از حيث كذب استتومان به تو مي هزار صد

دهد بنا دارد كه در وقت خود پول را ندهد يا در موقعيتي كه قرار گذاشتند همديگر را ببينند نرود اين حرام وعده مي
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را  يينهافرمايند في حد نفسه حرام نيست. در آنجا هم دو نظر است من نظر اين از حيث كذب است اما مي است.

 به چه نتيجه رسيدم. وقتآنتوانم عرض كنم يادم نيست نمي

حرام است  مطلقاًفقهي است. نظر اول اين است كه عمل به وعده واجب است و خلف وعده  ازنظراين دو نظر است 

داند كه حرام است كه حين وعده مي يصورت در وم اين است كه عمل به وعده واجب است، عمل خلف وعدهاما نظر د

 خواهد انجام دهد. اين هم نه از باب خلف وعده بلكه از باب كذب حرام است ولي خلف وعده كراهت دارد.نمي

انشائي است ولي انشاء مستلزم يك دهد چون وعده دادن يك نوع خبر از آينده است ولو اينكه وعده مي كهيوقت

ندهد، مدلول خبري  موقعبهبنا دارد سر وعده نرود يا پول را  كهيوقت آن است. يالتزامخبر هم هست، از حيث داللت 

ي به شخص اهيهدشود و از حيث كذب حرام است. اين هم راه چهارم است كه وعده به اعطاي اين، كذب مي يالتزام

 وعمل به وعده واجب  مطلقاًهمين نظر است اگر كسي گفت  تابعاست يا نيست،  آورالزام، اما اينكه برنده مانعي ندارد

جاهايي از موارد  در اما اگر اين نظر را نداديم، الزامي در آن نيست مگر ؛است آورالزاماز آن حرام است اين  تخلف

 خاص باب كذب.

؟ چون اين خلف وعده حرام حقوقي چطور ازنظرشرعي شايد ولي  ازنظركند، يعني حقوقي باز فرق مي ازنظرسؤال: 

 دانند؟ي بين جرم و تساوي نميارابطهاست 

 دهم، نكته درستي است.ي است كه توضيح ميانكتهجواب: اين 

حكم وضعي يا تكليفي است كه  ازلحاظپس عمل به وعده واجب است يا نيست محل بحث است تفاوت ديگر هم  

 فردا. شاءاهللان

 

 

 
 


