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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 مقدمه
متأخره است. بعد از  صوردر ع خصوصبهمسابقات بود كه يك امر بسيار رايج و متداول  زيجوامقام پنجم بحث در 

و مانع يا ادله تحريم  بيان مقدماتي در ابتدا گفتيم كه مقتضي جواز و صحت اين عقود چيست؟ كه بحث اول است

 چيست؟ كه بحث دوم است.

 خالصه بحث اول

ي كه وارد يك عمل و كسانهمهشود اين نوع جايزه قرار دادن را چه براي در بحث اول گفتيم كه از چند باب مي

شوند چه براي فائزين و صاحبان رتبه، تصحيح و تصوير كرد، تصويرات ثبوتي و فقهي مسئله از چند طريق قدامي ميا

 ميسر است.

شود براي كل كساني راه بود. جعاله را هم مي نيترآسانو  نيترسهلاولين تصوير و طريق راه باب جعاله بود كه  -

 وهم براي فائزين و صاحبان رتبه قرارداددهند ي را انجام ميعمل وكه اقدامي 

ي كه وارد يك فعاليت علمي و هنري و ورزشي كسانهمهراه دوم اجاره بود كه در هر دو صورت هم براي  -

 آورند از باب استيجار شخص و اجير گرفتن اجاره معقول است.شوند وهم براي كساني كه رتبه ميمي

ي را به اهيهدي بكند و اهبهي يا به تفاوت تساوبهها، يا به بعضي، راه سوم هبه بود كه بعد از عمل، يا به همه آن -

 ها بدهد.آن

راه -ي را بدهد اهبهي يا اهيهدقول بدهد كه  و راه چهارم وعد بود كه براي همه يا براي فائزين و صاحبان رتبه -

ي كه قبل از آن وعده اهبه منتهاراه چهارم همان هبه است  -سوم هبه است، از قبل قراري و تعهدي وجود ندارد

 تعهدي داده كه من اين كار را انجام خواهم داد. طرفبهاست و  شدهگذاشتهيا قراري  شدهداده
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 امر به عمل و تسبيب به عمل راه پنجم:
و آن امر به عمل و تسبيب به  دارد كه ممكن است آن را غير از جعاله يا همان جعاله بدانيمراه پنجمي هم وجود 

به كسي بگويد شما اين كار را انجام بده حتي اجري هم براي او نگذارد بگويد برو در اين مسابقه  كهنياعمل است، 

كه آن كار  كنداو را امر به كاري مي هد،شركت كن، امر به عمل كند بدون اينكه حتي تعهد به اجر يا چيزي انجام بد

داد، در كرد انجام نمياقتصادي دارد و اگر او امر نمي ارزش مالي و عقاليي امري داراي اجر و اجرت است و ازنظر

بود. جعل كلي به آن شكلي كه در جعاله بود كه هر كس اين كار  است كه راه دوم نشده انشاءاجاره  عنوانبهاينجا عقدي 

 همآنكند كه راه اول بود، ي را با اجري مقرر ميكار وشود را انجام دهد اين مزد براي او است كه تعيين اجري مي

از طرق  امكدچيهكه عمل شد بخواهد هبه بدهد، وعده به هبه هم نيست،  بعدازآننيست. هبه به آن شكل هم نيست كه 

قبلي نيست بلكه امر به عمل است. خود اين داستاني است در كتب فقهي هم آمده است و در كتاب اجاره اين بحث شده 

كه اگر امر كرد كسي را به كاري و كار هم داراي ارزش مالي و  رادارنداست فكرمي كنم در تحرير هم حضرت امام اين 

 است. راهكبودند، اين هم ياقتصادي بود و عقال براي آن اجرتي قائل 

است اين از باب تسبيب است يعني به خاطر حرف او و فرمان او اين ماشين را تعمير كرد يا مقاله  شدهگفتهدر اينجا 

بازي را ببر كه براي  نيامطلق برو اين كار را انجام بده، يا  طوربهكند كه به او امر مي را نوشت يا در مسابقه شركت كرد.

است ظاهراً همين درست باشد كه اين تسبيب است و  شدهگفته جورنياشود. در اين قسم مي -قسم دوم آن -فائزين

وعده نيست، ولي باالخره به  صورتبهكنيم عقدي نيست و عهدي هم است چون فرض مي المثلاجرتتسبيب در اينجا 

ست اين از باب تسبيب است يا از باب اجاره يا او امر كرده است اين كار را بكن و اجرتي براي او قرار داده نشده ا

ي آن معلوم نيست باطل است و تام نيست. يكي از اين دو وجهه اينجا گفته هاطرفجعاله اي است كه چون اجر و 

 شود.مي

است ولو اجري تعيين نكرده است و عقدي نخوانده  المثلاجرتاست اگر امر به عمل انجام شد عامل مستحق  شدهگفته

يي قرائني باشد كه درجااست، مگر اينكه  المثلاجرتامر و فرمان او انجام داد گفتند مستحق  واسطهبهت اما چون اس
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ندارد. اگر تصريح به خالف شود يا قرائن واضحي بشود  هانياانجام بده تعهدي در برابر اجر و مزد و  ديگويماينكه 

 از آن خارج است.گفتن او هيچ ربطي به اجرت ندارد، فقط اين صورت 

ي هم باشد، باطل است چون اجرتي تعيين نكرده معاطاتي دارد ولي اجاره معاطاتدر بعضي جاها نوعي حالت اجاره 

امر به عمل كه كرده  كهنيهماجاره باطل است ولي  نديگويبازماست و تماميت عقد و اجاره به آن است ولي 

 را بايد بدهد. المثلاجرت

 در مشاغل دولتي و حكومتي است؟ هانياسؤال: اگر بخواهيم بگوييم بحث عقد و 

ش ورامر او اين كار را انجام داد ماشين او آنجا بود گفت اين را تعمير كن راديات واسطهبهجواب: اطاعت الزم نبود ولي 

ده است بايد اجر را بدهد. يا و چون سببش او بو ي است ولي باطل استااجارهخراب است يا جوش بزن اين يا اجرت 

يعني او  ؛گيرنداينكه اجاره نيست اين دووجهي است كه از جنبه فقهي بايد آن را بحث كرد. خيلي اين را جزء اجاره نمي

 گويد ماشين من را تعمير كن اجرت اصطالحي نبايد باشد.را براي اين كار اجير نكرده است مي

و نيست اگر جايي باشد كه پدر امر كرد، اگر بگوييم واجب است يا اگر انجام اين بحث متقوم به وجوب عمل به امر ا

دهد. آنجا قدر متيقن قصه است. اين از آن باب نيست كه امر كرده است و شود، پس واجب است انجام ندهد ناراحت مي

ينكه بر او الزم نبود كه انجام دهد امر مولوي است بايد اطاعت كرد، ولي او متأثر از اين امر به هر دليلي انجام داد ولو ا

اين انجام داد دليل خاصي هم  خاطر بهگويد اين كار را بكن، انجام بدهد. ولي اگر او مي كهيوقتقطعاً واجب نيست 

گويند اين امر به مي بازهم -يا اگر هم باشد اجاره باطله باشد-داشته باشد ولو اينكه مفهوم اجاره اينجا صادق نباشد، 

 شود.مي المثلاجرتتسبيبي است كه مستحق اجر يا عمل، 

كنم اين در تحرير هم آمده است و يك طريقي است كه در اينجا آمده است شايد نكات دقيقي در جاي خود فكر مي

 داشته باشد ولي اجمال آن در اينجا اين است.

ها را گويند برو اينگيرند جمع ميميكشتي  هانياگويد اين بازي را انجام دهيد يا افرادي هستند مي گروهچند -

كه مثالً اطالعيه بدهد. جعاله مثل اطالعيه است  اندنداده قراري جعاله اي فن ازنظر كدامچيهزمين بزن. خيلي مصداق دارد 

ها جعاله است، عقد اجاره هم كه با يك شخص كنيم. خيلي از اين اطالعيهچنين شد ما چنان مي نجايا دركه هر كس 

 .كندها هم نيست اصالً اجرتي تعيين نميي توافق بكنند موافقتي كه تو اين كار را بكن كار معلوم، اجرت معلوم، اينخاص
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 ها؟نيا وقتآنرا صحيح بداند  معاطاتسؤال: اگر 

شود چون اجري براي آن تعيين شود، ولي اين صحيح نميبداند كه صحيح هم مي حيصح را معاطاتجواب: اگر 

 شود.گفته است برو كاري بكن، اجرت كه معلوم نباشد باطل مي ورطنيهم، اندنكرده

تعيين اجر بايد انشاء شود. انشاء فعلي است بايد در انشاء فعلي باشد يا مبنيات عليه العقد باشد يعني از قبل مذاكره كرده 

ا اگر باشد يك نوع اجاره باطل است ولي ها نيست ياز آن كيچيهباشند، صرف اينكه در ذهن طرف است كافي نيست. 

بر ضمه آن شخص  المثلاجرتآن كار را انجام داد  كهيوقترا بدهد،  المثلاجرتگويند منشأ اثر است و بايد طرف مي

 است، إال اذا صرحَ بخالفه، اين هم طريق پنجم است.

 بنديجمع
هاي فقهي يزي داده شود. اين پنج طريق كه همه راهبراي اينكه جوا دارد وجوداين چهار پنج طريقي است كه اينجا 

ها قابل تصحيح است كه برشمرديم و اجماًال نتايج و است و بحث مسابقاتي كه امروز بسيار رايج و متداول است با اين

بعدي نشان داد كه اين نوع مسابقات جايگاه و ساختار فقهي مقبولي دارد، در بحث  هانيا وآن را هم ذكر كرديم  آثار

 بايد ببينيم كه مانعي وجود دارد يا ندارد.

 گانهنسبت احكام پنج
حكم در اينجا است  پنجكنم، به اين شكل كه چهار ي، با يك زاويه ديد ديگر اين بحث را تكميل ميبندجمعمن در 

 ي دارد؟جينتااين طرق در باب احكام چه 

اينكه اقتضاي اين پنج طريق، نسبت به چهار پنج حكمي كه اينجا وجود دارد، مثل هم است يا متفاوت است، ضمن 

هاي فقهي در اين اين مسالك و طرق و روش جينتاعرض كرديم و بد نيست با يك بيان و تقرير ديگري  هابحث

 احكامي كه خواهم گفت مالحظه كنيم.

 است: بيترتنيابهاين احكام 

 جواز تكليفي اول: حكم
 :يكي حكم جواز تكليفي است سه قسم داشتيم
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 قرار بدهد؛ اندشدهي يا چيز ديگري سينومقالهيي كه وارد اين فوتبال يا هاآنچه اينكه مالي را براي همه  -1

 دهد؛مبلغي را براي فائزين و حائزان رتبه قرار مي چه آنجايي كه -2

و براي صاحبان رتبه جايزه بيشتري قرار  دهديمي را براي همه قرار اهيپالغ كند مبيا آنجايي كه جمع مي -3

 دهد.مي

 :هر يك از اين سه حالت باشد؛ يعني 
 دهند،حالت جعل اجر و مالي براي كل افرادي كه آن عمل را انجام مي -

 ،اندرتبهيا جعل اجر و مالي كه براي كساني كه حائز  -

افزون و  زيچكدهد و براي حائزين رتبه يي را براي همه قرار ميزيچكيا حالت تركيبي حالت سوم كه ي -

 دهد؛قرار مي يااضافه

يا براي فائزين، يا براي همه و براي فائزين هم يك مبلغ اضافه،  هر يك از اين سه حالت كه جعل مال براي همه،

عمل جايز باشد  كهنياكليفي يعني شود كه اقتضاي ادله از حيث جواز تاولين حكمي كه در اين سه تا مطرح مي

 چيست؟

اجير گرفتن يا اينكه كسي را عامل بگيرد به  كهنياگويد اين كار جايز است، براي مي هانياآيد كه همه به نظر مي

اطالقات  االصوليعل نحو جعاله جايز است، كسي هبه يا وعده به كسي بدهد جايز است و يا اينكه به عملي امر كند

گويد كه مي هانيااطالقات  گويد اجير گرفتن جايز است جعاله جايز است،ي كه مياادلهگويد جايز است. يم هانيا

يي هاآدمشود اجير گرفت جعاله داد هبه كرد وعده داد، يكي از اين سه حالت است كه براي همه جاهايي كه مي ازجمله

چيزي را بدهد يا تركيبي براي  اندرتبهخواهند اين كار را انجام دهند مالي را بدهد، يا اينكه براي كساني كه حائز كه مي

 قرار دهد. ترافزونهمه مبلغي قرار دهد و براي حائزين 

 در حكم اول استثناء
و گفتيم جواز است، إال يك استثناء كه اين استثناء را در وعد مي هانياي همه اقتضاحكم اول است و  آنچه گفته شد،

گذارد و مالي كند يا قراري كه ميجعلي كه مي-امروز آن را تعميم خواهيم داد و آن اين است كه مگر اينكه اين اعمال، 

دهد ولي فتيم اگر وعده ميگمستلزم كذب باشد، در وعد مي -خواهد انجام دهدخواهد بدهد يا اقدامي را كه ميرا كه مي
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 درواقعولي قرار دارد كه در موقع خود عمل نكند اين  دهديمبناي او بر اين است كه در موقع خود عمل نكند، قول 

دهد كه نسبت به آن خبر كاذب است و لذا دهد ولو انشاء است يك خبري در اينجا ميگويد چون وعده ميدروغ مي

گذارد بناي او بر اين است كه اگر كار را انجام قرار مي كهيوقتاجاره و جعاله هم هست  كند. عين اين قصه درگناه مي

 دهم چه جعاله چه اجاره، چه وعد چه امر. يك نوع قراري دارد غير از هبه كه از قبل نيست.دادي پول را مي

 نتيجه استثناء
عد باشد اگر از حين عمل بنا دارد كه ولو عمل و چهارم كه و لذا در آن چهار طريق مخصوصًا طريق اول و دوم و سوم

نفس اين جعل اشكالي ندارد. اين  و إالكند گناهي دارد از باب كذب مي كينيارا هم انجام داد پول و اجر او را ندهد 

 از حيث جواز تكليفي.

 خورد؟سؤال: آيا اگر كذب باشد كل اين عقد به هم مي 

درست  ايقاعشفته است او مستحق اجر است و معامله هم درست بوده است يا شود، دروغي گجواب: نه عقد باطل نمي

كسي آن وعده را بگويد واجب است و  مطلقاًبوده است فقط گناهي كرده است. اين مال مرحوم آقاي تبريزي است اگر 

مقتضي  هانياه هم كه ؛مطلب است يعني اقتضاي اين طرق نسبت به جواز تكليفي است كينياكند، داستان آن فرق مي

 جواز تكليفي است.

 حكم دوم: جواز وضعي يا صحت وضعي
ها نسبت به آن حكم چيست، اينجا جواز وضعي يا دومين حكمي كه اينجا متصور است و بايد ببينيم اقتضاي آن

دهد اين نافذ است بايد پاي آن ي را قرار ميزيچها چيست؟ يعني اينكه صحت وضعي است بايد ببينيم كه اقتضاي اين

 ايقاعگويد شود. آن راه اول كه جعاله باشد اطالقات ميمعلوم مي اآلن هانيااجر و آن وجه بايستد و عمل كند. اقتضاي 

 صحيح است و در آن بحثي نيست. ايقاعكنيم. جعاله يك عمل درست و صحيح است لزوم آن را بعد بحث مي

صحيح بود بدون هيچ شرطي كه  مطلقاًد باز اينجا با قيودي صحيح بود، جعاله با بعضي قيود خود اجاره هم باش

اينكه باز طرف اجير معلوم باشد مثل جعاله نيست،  ازجملهبود  ترتنگاش كمي رهيدانيست، اجاره باز صحيح بود، منتها 

 اين هم در يك دايره محدودتري باز صحيح است.
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و وعد هم كه وعده دادن امر صحيحي است منتها اينكه وعده  دهد و مانعي نداردكه بعد مي هبه هم كه چيزي است

به  هم نيادهد بايد عمل كند يا نه؟ اين هم محل اختالف بود كه گفتيم. همان بحث آقاي تبريزي را عرض كرديم. مي

 متفاوت است. طيشرااظ به لح هانياصحت  رهيدادرست است منتها  همه ظاهراًصحت وضعي است كه  لحاظ

 حكم سوم: لزوم عمل به قرار 
را نسبت به لزوم ببينيم يعني الزم است اين كار را بكند؟ اين كار او كه صحيح  هانياحكم سوم اين است كه اقتضاي 

متفاوت، سومين حكم اين است كه آيا الزم است اين  طيشرااست، اوالً؛ تكليفاً جايز بود، ثانياً؛ وضعاً نافذ بود. منتها با 

 كند.هم فرق مي هانياقراري كه گذاشته است بايد حتماً اين پول را بدهد يا 

تواند و هر وقت هم بخواهد مي آيداگر راه جعاله برويم گفتيم كه الزم نيست، با جعاله چيزي به ضمه او نمي

كرده باشد، يا بر روي بعضي مباني شروع به عمل كرده باشد، در اين  فسخ كند، إال اينكه آن شخص عمل طرفهكي

عمل كرد بايد آن را انجام دهد،  كهيوقتتمام عمل است و لذا  شيقنمتاختالف است شروع به عمل يا تمام عمل، قدر 

 است. هداكرديپمال هم بر ضمه او ثبات  و ؛شده است ديگر برگشت ندارد الزم ايقاع، يك ايقاعاين  وقتآن

 هرلحظهجايزي است كه هم چيزي به عهده او و ضمه او قرار نداده است و  جانبهكي ايقاعاما قبل از عمل اين 

 اين در جعاله است. تواند بگويد فسختُ،مي

جعاله، طرف بايد مشخص باشد، كار معلوم باشد، اما  برخالفبود براي اينكه  ترتنگمورد  ازنظر اشرهيدادر اجاره 

نويسند چه كند قرارداد ميخواند از اولي كه عقد جاري ميعقد مي گروهزوم آن الزم است، از اولي كه با اين حكم ل

، عقد شوديمبسته شد اين امر الزم  هاآنكه قرار بين  قدرنيهمكند، ي اين فرق نميمعاطاتملفوظ يا مكتوب يا حالت 

از اشكاالت ديگر را داشته باشد. لزوم دارد و البته حق مطالبه اجر شود فسخ شود، مگر اينكه توافقي باشد يا يكي نمي

آن مال از حين  و -توانست فسخ كندبه خالف جعاله كه مي-تواند فسخ بكند در باب اجاره مال بعد از عمل است، نمي

كه كار كرده باشد.  را بدهتواند بگويد آقا پول شود وقتي ميگيرد. مطالبه اجر مثل بحث جعاله ميعقد بر ضمه او قرار مي

اما  ؛آورد و حق فسخ دارد، مادام لم يعمل، اما عمل كه كرد ديگر تمام استپس جعاله جايز است و چيزي بر ضمه نمي
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است و بر ضمه طرفين است كه پول را بپردازد و آن كار را براي او انجام  فسخرقابليغدر اجاره از اول الزم است و 

 هم در باب جعاله. نيا شود مال بعد از عمل است.مثل باب جعاله مي بدهد منتها حق مطالبه

بدهد يا  طرفبهتواند چيزي را دهد بدون اينكه قراري از قبل باشد امر جايزي است مياي كه بعد انجام ميهبه در

كه اين هم  هانياو امثال الزامي در هبه بيايد، مثًال هبه معوضه باشد يا زي رحم باشد  طيشراندهد مگر اينكه يكي از آن 

 دست خودش است.

 لزوم عمل به وعده حكم چهارم:
الزم الوفا است اين كار را بايد انجام بدهد. اگر گفتيم نه الزم الوفاء  مطلقاًچهارم هم وعد است كه اگر گفتيم كسي 

ي كه انكتهاما  ؛شودميكارش حرام  وقتآنمگر اينكه بناي بر عدم داشته باشد كه  ستين اونيست وجوبي بر عهده 

عمل به وعده الزم است چه  مطلقاًكنم اين است كه؛ در وعد چه بگوييم ديروز مطرح شد و گفتم امروز عرض مي

شود تخلف كرد اين فقط يك حكم تكليفي است اينجا ديگر حكم وضعي به بگوييم در بعضي موارد واجب است و نمي

ي است زيچمالي در مال او يا در ضمه او  ازنظرشود بگوييم يعني نمي ؛تمعناي اينكه چيزي بر ضمه او بيايد، نيس

و چيزي بر ضمه او است چنين چيزي نيست آنكه بر ضمه او  اندخوانده، بيع اندخوانده، عقد اندخواندهاجاره  نكهيامثل

 هم بعدگفت او طلبكار اين است طلبكاري اينجا نيست كه  شودينماست فقط اين است كه اين كار را انجام دهد، اما 

گفتيم لزوم حكم تكليفي است و لذا در وعد اگر لزوم هم مي كينياشود از مال او برداشت و به او داد. كسي بگويد مي

اينكه بگوييم و  يعني اينكه مالي بر ضمه او است احتماالً چنين چيزي نباشد فقط بايد اين كار را عمل كند ؛وضعي نيست

 وعد چيزي در اموال او، براي او هست شايد نباشد. مجردبه

 است چيزي بر عهده او نيست اين كار را انجام داده است وقت گذاشته است. كردهتلفسؤال: باالخره وقتش را 

ال اينجا است نيست مگر اينكه بگوييم وعد در اين امور، نظير همان امر به عمل است. إال م ورطنياجواب: ظاهراً 

مگر اينكه بگوييم اين وعد، حكم امر به عمل دارد، يعني يك نوع تصويب به اين كار است و چون تصويب است 

بر عهده او  المثلاجرت، فقط بدهد اوعين چيزي كه داده است به  حتماً الزم است. الزم نيست كه  المثلاجرت وقتآن

 دارد، اين راجع به وعد است. است چون مسبب اين كار بوده است. إال اين را
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 شود؟نمي المثلاجرتسؤال: اگر از اين بابت نباشد شامل 

 جواب: فقط از اين باب است.

 اين هم حكم سوم كه لزوم است.

 تواند داشته باشد؟الزم است اين حقوق ديگري نمي مطلقاًوعد وقتي  ازلحاظسؤال: 

وارد  اآلنكنيم شايد خودمان گوييم اين دو مبنا است و طبق آن بحث ميمي المبنيعليفعًال ما بحث آن را نداريم ما 

 است. طورنياآن بحث شويم اين مال پانزده سال قبل است كه من ديدم، ممكن است فرق كند ولي فعالً كه 

الزم نيست  نكردهعمل كهيوقتتسبيب به خالف آن كند، چون تسبيب است تا  كهنياامر به عمل هم الزم است مگر 

گويد من گفتم اين كار را بكن تواند برگردد، ميمي هرلحظهشود مثل جعاله است، قبل از عمل عمل منجز مي از بعدولي 

لذا  و ؛اجاره كه بايد توافقي به هم بزنند برخالفگويم كه ديگر دست به ماشين من نزن، مثل جعاله است مي اآلنولي 

تواند فسخ كند تا عمل هم نكرده چيزي به ضمه او نيست، در هر دو مي هرلحظهاست هر دو جايز  و جعالهامر به عمل 

 آورد. اين هم از اين مسئله كه از حيث اين سه حكم است.مي المثلاجرتشود و بعد از عمل منجز مي

نج روش و شكل ، پهانياو  زيجوابحث اول كه تمام شد بنابراين در مبحث اول ما گفتيم كه اين مسابقات و جعل اين 

ي كاري شده است انامهانيپاي ارسالههاي جديد مثًال دانم در دورهفقهي دارد، در فقه قديم چنين چيزي بحث نشده نمي

ي و ساختار فقهي پنج روش متصور بود و البته بيشتر هم همان روش اول هفق سياق هرحالبهجايي نديدم. ولي  نهيا 

دهيم، اين معموًال ها ميكند كه كساني كه چنين كنند ما سكه به آندهد و اعالم ميمي متداول و رايج است وقتي اطالعيه

 همين جعاله است.

و إال در جعاله و اجاره بايد كار كاري باشد كه مقصود عقاليي و ارزش عقاليي داشته باشد ارزش مالي داشته باشد 

 بر بناي دارد و نه وعد آن چيزي دارد. در وعد اجهينتمر آن . نه ااشاجارهاش درست است نه اگر نداشته باشد نه جعاله

كند ولي عمدتاً فرق مي هاآناينكه بگوييم مطلق است ولو ارزش عقاليي هم نداشته باشد بايد عمل كند. البته بعضي از 

را  يبعضي زيادي داشت هاتفاوت هانيا طيشرامتفاوت است. اينكه چيزهايي نوشته بودم براي اينكه  هانيا طيشرا

 ي فقهي است.بعضولي  گفتيم
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از اين بحث كه اشكال ندارد،  نظرقطعآن را داشته باشد يعني بايد ارزش عقاليي داشته باشد، با  طيشراگوييم مي كهنيا

شود حرام ها نميكه اين نباشد مسابقه زيباترين دختر بگذارد، اين در دنيا خيلي رايج است يا بهترين شراب حرام امر

تا بايد ارزش عقاليي داشته باشد، ولي چهارها درست نيست. سه از اين كدامچيهنباشد و ارزش عقاليي داشته باشد، 

تواند چيزي بدهد يا وعده بدهد، ولي سه مورد ديگر بايستي ارزش مالي هبه يا وعد ارزش مالي هم نداشته باشد باز مي

 و اقتصادي داشته باشد.

 من ارمغان بهزيستي است؟سؤال: منظور 

بگوييد دو سه تا بحث  ديخواهيمدانم چه گيرد، ارمغان بهزيستي نميجواب: گفتيم اطالق دارد همه كارها را مي

و پول  دهنديمو كارت است كه  يا نصيبديگر داريم. كارت را بگذاريد اين، يا نصيب است، مقام ششم است بحث 

گيرد ها نميبقاتي كه در بحث پنجم گفتيم اين است كه كسي چيزي از خود آنگيرند. يك بحث ديگر است كه مسامي

كند حوزه دانشگاه، نهاد، مسابقه اعالم مي نكهيامثلدهد، چيزي را به ديگران مي جانبهكاين مؤسسه يا دولت يا نهاد ي

دهيم كه چيزي از متسابقين سال ميي فالن جشنواره شود، ما اين رامي دهيم، كتاب سينومقالهگويد هر كس وارد اين مي

رود. آن يك داستان متفاوتي دارد كه بعد عرض خواهيم ها بگيرد در بحث ششم ميگيرد، اما اگر چيزي از خود آننمي

 كرد.

 ؟طورسؤال: حق عضويت چ

خواهد از اين مالي كه مي امگفتهجواب: فعالً حق عضويت از اين بحث بيرون است كه احتماالً در ضمن بحث 

مال جايي است كه مال از يك منبعي غير  هانياگوييم. خودشان بگيرد. يك وجه ديگري دارد كه در بحث ششم مي

در هر چه كه باشد قمار است،  ميگفتيمكه ما - شود قمار،شود كه ميها مالي تبادل ميها است، نه بين خود آنخود آن

گيريم اين در قمار كه ها جاها احتياطي بود نه اينكه از خودشان ميقطعي داشت و بعضي منتها بعضي از جاها حالت

از خودشان بگيرد و به فائزين بدهد اين در بحث ششم است كه بعد خواهيم گفت. اينجا مالي  كهنيا -قبالً بحث كرديم

انجام  را كارآيد اين شخص خيري ميدهد از بيرون و از منبع ثالثي است كه حكومت يا نهاد، يا مؤسسه يا كه مي

 گذشت ويكي خواهد آمد. دوهاي ما اينجا است يكي از آن دهد. همه بحثمي
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ي وقتكشود كه قمار است، يتبادل مي هاآني بين خود وقتكشد سه حالت دارد، يجايزه از كجا داده مي كهنياپس 

هم  وقتكبعدي است كه بايد ببينيم قمار هست يا نيست، ي كنند كه اين بحثگيرند و بعد توزيع ميمي هاآناز خود 

شود كه اين ها داده ميها ندارد به اينهست كه اين مال از شخص ثالث يا حكومت يا نهادي است كه ربطي به اين

 آيد در بحث ما كه از اول تا حاال بحث ما اين بوده است. اين مبحث اول بود.مي

 جايزه بحث دوم: صحت يا حرمت اعطاي 
دهد با اين قيد مبحث اول مقتضاي را ديگري مي زيجواكنيم، مبحث دوم در مسابقاتي كه مبحث دوم را هم طرح مي

چه وجهي در اينجا دارد كه عرض كرديم، مبحث دوم اين است  ديگويمقواعد فقهي شكل و ساختار فقهي اين بود كه 

ي است كه اين اادلهآيا  گريدعبارتبهها باشد، يا اين جوازنع از نفوذ وجهي هست كه ما ها دليل يااين قابل دركه ببينيم 

يي كه در باب قمار هابحثاست كه بايد برگرديم به همه  نجاياعمل را تكليفاً و وضعاً تحريم كند، يا دليلي نيست، 

شود تا مانع شود از اينجا جاري ميكه  مينيببها را بايد اين كيبهكگفتيم از آيات و روايات و ادله قمار و ميسر، يمي

 شود.گوييم يا مانع نميصحت اجاره، جعاله و هر چيزي كه مي

 قمار و رهان و ميسر ادلهشمول دليل اول بر تحريم: 
شود؟ در اينجا ممكن است استدالل كنيم كه ي كه تحريم را افاده كند ببينيم چه مياادله گريدعبارتبهدر بحث موانع يا 

تواند مانع باشد. اولين وجهي كه در اينجا ممكن طرق اوليه و مناسب شرعي داشت ولي وجوهي مي كهنيا مرغيعل

شود. قمار ي كه در آن قمار و رهان و ميسر بود اينجا را هم شامل مياادلهاست كسي ادعا كند و بگويد، اين است كه؛ 

، آنجايي كه بازي و ورزش است اللعابدر  حداقلن هم ي رهاني لعب بكند اياقهيوثاين بود كه با يك گرو با يك 

وثيقه و گرو و رهاني وجود دارد منتها اين رهان از بازنده نيست رهان از شخص بيروني  همآنكنند در بازي مي كهيوقت

 دهم خود اين قمار است.شد من به شما چيزي مي ورطنيااست يا تماشاچي است يعني قرار گذاشته است كه اگر 

ي داشتيم كه الرهان است، ال في كذا و سوم اادله ي بود كه كلمه قمار در آن بود،اادلهسه دسته دليل اينجا داشتيم يكي 

يا گروي است و آن وثيقه و گرو موجب اين  قهيوثي داشتيم كه ميسر است. قوام هر سه دليل به رهان است يعني اادله

ايد؛ قمار حرام است يا ميسر است يا رهان إال في ثالث است، معناي آن اين فرممي كهنياشد كه ادله تحريم كند، مي
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و گروي در اينجا هست. مقيد  دهديمآورد و كسي از دست مي دست بهباشد يعني كسي چيزي را  بردوباختاست كه 

ن سه دليل است، باشند شخص بيروني هم باشد همين است و لذا رهان كه هسته مركزي آ هاآننشده است به اينكه خود 

است كه  شدهگفتهشود، چه در مفهوم قمار، چه در ميسر و چه در رهان اين هسته اصلي است. يعني اينكه مالي داده مي

دهد، اين هم رهان است و مشمول ادله شخص ثالث از بيرون مي اين اطالقات شامل مسابقاتي كه جايزه و مالي را

 شود. اين اطالق دليل است.مي

 يل اولپاسخ دل
و شايد هم جواب درستي باشد اين است كه درست است كه در مفهوم قمار رهان آمده  انددادهجوابي كه در اينجا 

هم در دليل آمده است، ولو اينكه رهان در مفهوم قمار رهان است در مفهوم ميسر هم رهان است، در  است و مستقالً 

خود مفهوم قمار آمده بود اين درست است  -ه اينكه ضمني آمده باشدن-بعضي از ادله هم كه اصًال خود رهان آمده بود، 

 گروهبين دو  اي نفربين دو  بردوباختاما ظاهر اين و متبادر از مفهوم رهان،  ؛رهان هم يعني اينكه وثيقه و گروي است

ي بدهد و يكي بگيرد، اما بين خودشان يك كهنيايي كه دو نفر بين خودشان دارند، هاتيفعالو  يا بين خود بازيكنان است

 در مفهوم رهان نيست. درواقعاينكه از بيرون كسي چيزي را بدهد اين در مفهوم قمار يا رهان يا ميسر نيست، يعني 

يا به » تبادر و الوضعلغيُر شاملٍ لما يجعله الشخص الثالث للفائز في عمل و ل«است  شدهگفتهاين چيزي است كه 

است، ما  شدهدادهانصراف دارد. اين جوابي است كه  نياخاطر وضع است مثالً در وضع مفهوم اين است، يا حداقل به 

 اگر هم شك كنيم شبهه مفهوميه است.گوييم هم اين جواب را به اين شكل قبول داريم، مي

باشد  بردوباختمال آنجايي است كه  گيرداينجا را نمي ممكن است كسي اطميناني پيدا كند كه مفهوم رهان :اوالً

فارسي است،  بردوباختگوييم رهان مثل رود ميبه آنجا مي كنيم فوري ذهنهم كه در فارسي مي بردوباختتعبير 

است  شدهوضع هانيابين متسابقين. قمار و رهان و ميسر و  بردوباختكند به همان فوري ذهن را منصرف مي بردوباخت

 .براي اين، يا انصراف به اين دارد. اين اوالً

اگر هم كسي اين را قبول نكند شبهه مفهوميه است، اطمينان به شمول ما اينجا نداريم شك داريم كه مفهوم  :ثانياً

اين دو نفر ولو به پول شخص  بردوباختاست كه  ترعامبين متسابقين همان رهان و قمار و ميسر است. يا  بردوباخت
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و اكثر است و  اقلبين  ريداشود كه مشمول مفهوم رهان و قمار و ميسر است، اين شبهه مفهوميه مي همآني، بيرون

گويد بين خود باشد حرام است اما باالتر از آن شك داريم كه برائت جاري آن قطعي است كه ادله مي اقل وقتآن

 شود و مانعي ندارد. اين دليل اول تا دليل بعدي.مي

 وآله الطاهرين محمديعل وصلي اهللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


