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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مبحث هجدهم: كذب بودن خلف وعده
؟ بعضي از مقوله كذب است يا خيرهجدهمين بحث در ذيل مباحث كذب اين است كه آيا خلف وعده به كذب 

از  مطلقاًخلف وعده كه  گويندميو لذا حرام است. بعضي هم  بودهاز مقوله كذب  مطلقاًكه خلف وعده  گويندمي
، آن كذب است؛ عمل نكندكه قرار دارد  دادن،وعده  موقعكه اگر در  دهندميهم تفصيل  هابعضي .مقوله كذب نيست

 كذب نيست. باشد،اما اگر قرارش بر اين ن
 .سه نظر بين فقها وجود دارد گردد،برنميا ي گرددبرميپس اينكه خلف وعده مشمول بحث كذب است و به كذب 

بحث را در اينجا مطرح شده است؛ لذا  اين نمايه اجمالي و اوليه بحث است. بحث خلف وعده و وفاي به عهد
 كنيم.را با دامنه بيشتري مطرح ميما بحث  گيرند ومي تروسيع

اين بحث را  ،م است يا حرام نيستخلف وعده حرا و اينكهمستحب يا اصل اينكه وفاي به وعده واجب است 
يك بحث مستقل مطرح  عنوانبهآن را و  تا حدي كه مجال هست همه ادله را بخوانيم و بررسي كنيم گيريمميعام 
بنابراين  ؛روشن خواهد شد ،كذب است يا كذب نيست وعده كه خلفاين موضوع  هم ذيل بحثدر  كنيم.مي
 خلف وعده حرام است يا مكروه است؟ ديگرعبارتبهواجب است يا مستحب است  هببينيم وفاي به وعد خواهيممي

 مباحث اخالقي، مقدمه مباحث فقهيمقدمه اول: 
پايه و مقدمه قي در افعال و رفتارهاي اختياري، است. هر بحث اخال بحث اخالقي هميشه مبنا براي بحث فقهي

 جاهمان در ياري از منظر حسن و قبح اخالقي بحث كنيمهر جا كه پيرامون يك رفتار اخت .براي بحث فقهي است
بالفاصله يك بحث فقهي مطرح است.  جاهمان گويدميكه عقل اخالقاً حسن و قبحي را  . هر جاحضور داردهم فقه 

اگر نباشد از زاويه ادله غير عقلي بايد شود و مي براي حكم فقهي ايمقدمهخود آن  ،اگر داوري قطعي عقل باشد
 بررسي شود. آنحكم 

و برچسب  يك حكميعني  ؛معناي اعم استدر اينجا فقه مراد از  .اباحه حضور داردو لو با حكم به فقه بنابراين 
اباحه هم فقه است و يا اباحه.  اين برچسب تكليف يا الزام است يا ترجيح زند؛ حاليف به اين فعل اختياري ميتكل

 كند.ميمشخص  شرعي ازنظر خص راشتكليف آن را عدم حكم بگيريم؛ چون ولو 
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 حكم عقل و اخالق در حسن و قبح افعال
 است و يا حسنيا كه اين  گويدمياخالق  شود،بحث ميحسن و قبح عقلي  و در اخالق كه از فعل اختياري

مستقالت  عقل است. اگر حكم عقلي قطعي باشد،يا حكم عقلي قطعي است يا از احكام ظني اين حسن و قبح  .قبيح
يكي عقل  دارد كه چهار ادله ،احكام شرعي شود.مييعني اين حكم عقل يكي از ادله حكم شرعي  شود؛ميعقليه 
 عقل قطعي مستقل است. و مراد از آن، است

و دليل براي اثبات يك حكم شرعي  شده مقدمه براي قاعده كبراي مالزمه ،عقلي قطعي باشد اين حكم، اگر
مبدأ تحولي  ،خوب تحليل كنيمرا قطعي اخالق  هايداوري همه اقتضائات اگرلذا  است. مه فقهمقد شود كه همانمي
كه احكام اخالقي قطعي در  فهميمميدقت كنيم  يد ابواب جديدي فقهي را تأسيس كنيم. اگر خوبكه با شودمي

اما  كنيم؛مينفي ن آن راش را دارد و ما علم اخالق هم هويت خاص خود قوياحتمالبهو  شودمياخالق بررسي 
 شود.مي مقدمه براي فايده مالزمه و ورود آن بحث در حوزه فقه هاهمين

 مالزمه حكم عقل و شرع
شرع  .مالزمه با قاعدهحكم عقلي  شودمياين  ،حرام يا قبيح استگويد كه كذب طور قطعي ميعقل به وقتي

احكام ظني و  ،اگر اخالق آيد.ميدر دايره فقه  و ارتكاب آن حرام است و اينجا اجتناب واجب است گويد كهمي
ارزش اخالقي  گويند،مي هاو امثال اين حقوق بشر ودر حقوق زن  هكه امروزمسائلي مثل  ؛استحسانات را بگويد

 شوند.نميبراي فقه  مقدمهد و نارزشي ندار ،براي اينكه استحسانات عقلي ؛دندارن

 اخالق محدوده
طور همان. لذا شودمياز آن حكم شرعي هم استفاده الق با يك روايت و حكم شرعي باشد، ر هم داوري اخاگ

 يم اخالق دو محدوده و قلمرو دارد:ديگر هم گفت كه درجاهاي
 .كار نداريمبا اين  اآلن كه ما رذايلفضائل و  ،اوصاف نفساني : قلمرو1
 .افعال و رفتارهاي اختياري: قلمرو 2
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 اخالق و فقهرابطه 
 چهاربه يكي از اين  اشرابطهاما  ، حسن و قبح است؛محمول اخالق .اخالق با فقه فرق دارددوم در قلمرو 

 است:حالت 
اگر اين  .حكم قطعي عقلي است كه متوقع از اخالق هم اين است ،حكم عقل در باب يك رفتار اختياري: 1
گويد ميفقه  ،حكمي كه اخالق بگويدهر يعني  شود؛ميمقدمه و پايه و زمينه براي فقه  ،مالزمه اخالق باقاعده باشد،
 كند.گويد و فقه از آن استفاده ميمياين را اصول  البته». الشرعه العقل حكم ببه حكم ما كل « كه

باشد  گونهايناگر  پسندم.مي گونهگويد: من اينكه عقل ميظن و استحسان عقل است  ،حكم عقلي :2
 شود.ميبراي شرع ن ايمقدمه و بعد اخالقي آن مهم نيست و استحسانات ارزشي ندارد

دليل شرعي بر آن داريم. اگر  و آمده است هم در خود روايات ،اين حكم حسن و قبحي كه آنجا آمده است: 3
مالزم با آن حكم  كه كنديك حكمي را بيان ميهمزمان  گويد،را ميهمان دليل شرعي كه حسن و قبح  ،اين باشد

 است.
 : اينجا هم داوري قطعي است؟س
 انجام بده يا انجام نده است كههمان داوري شرعي،  اين معناي و داوري قطعي شرعي وجود دارددر اينجا  ج:

 مالزمه دارد. قطعاً با حكم شرعي ،اين نباشدهم اگر  .حكم شرعي فقهي است
 ؟گيردميمح در ادله صورت س: چرا در اينجا تسا

 آيد.نمياگر نباشد  آيد وميج: اگر در حد استحباب و كراهت باشد روي قاعده تسامح 
 اگر شرايط .سيره عقال است ؛ بلكهقبلي بود گانهسه هايحالت در كهنه حكم شرعي  و ستنه حكم عقلي ا :4

را حكم شرعي  تواننمي ،اگر شرايط تمام نباشد شود وميحكم شرعي  ،دحجيت سيره عقال در آنجا تمام باش
تي است كه در اينجا پيدا اين حاال .بايد در بحث شرعي به ادله ديگر مراجعه كنيم و ارزش ندارد استخراج كرد.

 شود.مي
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 قرار دادن افعال اختياري اخالق در فقه
از افعال  هر چه در اخالقو گفتيم:  قرارداديمكرديم و همين را مبنا  بيانمختلفي  درجاهاياين بحث را ما 
كه بسياري از  گوييمميبر اساس اين بندي فقه جا پيدا كند. در اين طبقهبايد  هاآنهمه  ،اختياري مطرح است

خيلي از آداب  .كندباب فقهي ويژه پيدا بايد  ،ستها هانسانروابط ميان  و رفتارهايي كه در حوزه روابط ميان فردي
 .كرد ريزيپايهيا ابواب جديدي را  وجا داد  هاآناخالقي بايد در يك جاي فقه به  مسائلو 

لذا در اين قلمرو  .مالزمه داوري كند باقاعدهولي فقه بايد بالفاصله  ؛قبيح يا حسن است و يا گويد:مياخالق 
هم مرزش  ت اگر اين نباشد ارزشي هم ندارد البتهحكم عقلي قطعي پايه فقه اسكنيم. اخالق را حذف نمي ،دوم

است  آن پايه فقه گوييم:م مي دهيمبا فقه در دو رتبه قرار مياخالق در حوزه رفتارهاي اختياري را  .تمحفوظ اس
. كنيمميتقسيم  شرعي را به توصيفي و تجويزي هايگزاره ،لذا در افعال اختياري نه اينكه در عرض فقه باشد؛

خود شرع مستقيم  و عقل داوري ندارد ي همو گاه گيردميفقه حكمش را از عقل  كه گاهيتجويزي همان فقه است 
 .كندميحكم 

ارائه  حلراه و غيره . گاهي شرع و فقه در سياست اقتصاد تعليم تربيت و مشاورهدهدنمي حلراهفقه هميشه 
 ،داده حلراهاگر خودش  كند.ميولي در همه موارد حكم را معين  دهد؛نمينشان  حلراهگاهي هم و  دهدمي

شارع و فقه و داوري دارد  اند،فهميده حل راراه عقال و علم است و نداده حلراهاگر  است و حكمش را گفته جاهمان
 به اينكه جايز است يا جايز نيست.

 مقدمه دوم: احكام خمسه عقل
صد  در كه اين صد فهمدميداراي احكام خمسه است. گاهي عقل  ،شرع مانندعقل در افعال اختياري  هايداوري

 .قبح تام يا قبح ترجيحي طور است؛هميندر طرف قبح هم  گويد.ميترجيحي  صورتبه را گاهي خوبي. وب استخ
 دارد قبح تام و قبح نسبي ،بنابراين عقل هم مثل شرع حسن تام و حسن نسبيگويد؛ را نمي گاهي هم حسن و قبحي

 كند كه در آن حسن و قبحي نيست.هم حكم ميافعالي به و 
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 اص بحثمقدمات خ
قبالً هم بيان شده كه  از كليات است و ط نداردابترا مستقيماً  بحث لب كلي است كه با اينامطمقدمه از اين دو 

و مقدماتي براي ورود در اين  شويمحسن وعد و خلف وعد مي. از اين دو مطلب كه بگذريم وارد خود بحث است
كلي  مقدمه،آن دو  و مقدمات خاص بحث است ،مقدمات اين كنيم.مي بيان نه يااست بحث كه وفاي به وعد واجب 

 بود.

 معناي وعد
؟ ظاهر كلمات اين چيستوعده دادن معني مقدمات خاص بحث يكي اين است كه حقيقت وعد چيست؟ ازجمله 

را اين كه غالباً  ديگر نظريه .كه وعد از مقوله اخبار است است يك نظريه اين :اينجا دو نظريه وجود دارد كه در است
آيا اين  ،بدهد ايوعدهيك موضوعي  دركسي به ديگري  كهوقتيكه وعد از مقوله انشاءات است.  است اين گويندمي

 ؟انشاء شوداين ميكه  سپاردمي هم تعهد ؛ بلكه يكفقط خبر نيستفقط خبر است يا اينكه 

 هاي اخبارحالت
 :وجود داردسه حالت در اينجا در مصباح الفقاهه و بعضي كلمات آمده كه 

خبر از عزم و اين  .من اراده دارم در آينده اين كار را بكنم :بگويد و دهدخبر عزم و اراده خودش  ازكسي : 1
را حالت خبر  ،اين .اين است كه فردا مسافرت بروم نم و طرح هكه اراده و نقشگويد و مي دهدمياراده خودش 

 .از امر باطني است و از عزم و دارد؛ اما اخبار از درون
دهد و انجام مي در غير افعال خودش هايي كهدهد؛ مانند پيشگوييمياز امر واقعي در آينده خبر  : گاهي2
فالن  دهد كهميخبر . يا مثالً خبر از عزم نيست و اين خبر از امر مستقبل است شود.گويد: فالن روز خسوف ميمي

 دهد.ميخبر از خود سفر در آينده  .ودش نداردبه عزم خ يكار و روز بنا است سفر بروم
مستقبل است و صورت دوم اخبار از امر اراده باطنيه بار از عزم و صورت اول اخ ؛اين دو حالت اخبار است

 از تحقق يك امري در ارتباط با خود اوهم گاهي و  دهدخبر ميديگران مربوط به از امر مستقبل  كه گاهياست 
 دهد.خبر مي
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اول يا دوم  حالتبه  در فالن جا او را ببيند. آيا اين حالت سومكه فردا  دهدميبه شخصي وعده  : گاهي3
 انجام دهد. اين خبرست فالن كار را دهد كه بنا اخبر مي دهد،ميوقتي وعده  درواقعيعني  گردد يا خير؟برمي

دهم كه خبر شما به من  اگر .است نفعيذو آن اين است كه ارتباط با شخصي دارد و او هم در اين  دارد خصوصياتي
اين با  ،چهارشنبه قرار است منزل شما بيايم بگويم كه ، اما اگربه شما ندارد ارتباطي ،چهارشنبه قرار است سفر بروم

 .شخص ديگر ارتباط دارد

 اقوال در حقيقت وعد
 ارتباطي هم با ديگري ؛ امامستقبليا عزم است يا خبر از امر هم خبر  و وعد همان خبر است گويند:بعضي مي

وعد چيزي فراتر از كه  آيدميد و تعهد و انشاء است. به نظر اي از باب عهمقوله ،وعد گويند كهبعضي هم مي دارد.
 .يك تعهد است و درواقع انشاء اخبار است

خبر  كند،مي ي نذراگر كسنذر كه  مانند باب ؛سپاردمي يبه او تعهد ،فردا آنجا خواهم آمد گويد:وقتي مي
البته آنجا دهد. مييعني تعهدي به خداوند متعال  ، چنان خواهم كرد؛چنان بشود كهدرصورتي گويد:مي دهد؛ بلكهنمي

 تعهداتي است. هااينامثال  قسم و است ولي حقيقت نذر يا ايمقيد به فعل يا خواسته

 ديدگاه ما در عهد
 كه عقود و ايقاعات استو از قبيل معامالت  اين و كنمميبدهكار طرف  خودم را در عهد، ارتكاز ما اين است كه

خودش را بدهكار ديگري  شخص دادن، صرف خبربا  .در آن نوعي تعهد دادن و خود را بدهكار ديگري كردن است
آيم، گويد: ميآيي؟ و او هم ميكند كه ميوقتي سؤال مي شود.ميبدهكار  شخص وعده دهنده ،ولي در وعد كند؛مين

ولي در مقام انشاء  بودهجمله خبريه ظاهر  كهيا طلقت موكلتي گويد: بعتك هذا الدار اينكه مياين خبر نيست. مثل
 .است

 جنس و فصل تعريف عهد
هم تعهد اين  شود.مي در آينده تعهد به انجام عملي ،اگر وعده را انشاء بگيريموعده استقبال است؛ يعني  مفهوم
 جنس لذا .دهدآن را تعهد  دتواننمي ،او نباشد در اختيارچيزي كه  ؛ اماكه در اختيار او باشد رودبه كار مي درجايي
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اي كه گونهبه است نسبت به انجام فعل اختياري در آينده كه قيود تعريف هم اين استاست. انشاء تعريف تعهد، 
اين  دادنمياگر بوي خبر  دهد وميبوي خبر  . اين تعريف از وعد،دخالتي دارد او نفع وشخص ديگري هم در 

 شد.نمياختالفات 

 نكات تعريف
 هست:دو نكته  ذيل اين تعريف از عهد،

 نكته اول: معناي عام و خاص وعد
وعد به و هم  اي عام آن هم شامل وعد به امور خيرخاص. معن ديگري واست عام  دو معنا دارد كه يكيوعد 
وعيد به آن كه  مجازات سختي براي كسي قرار بگذارد يا و تعهد كند كسي يعني عمل نيكي را براي شود؛ميامور شر 

 گويند.مي
آينده به تو جايزه  در دهدكه تعهد ميوقتي. گيردميمقابل وعيد قرار  درگاهي معناي خاص وعد اين است كه 

. در اينجا وعد به گويندميوعد ن شود ومي اين وعيد كنم،ميتنبيه  تو را :گويداما اگر ب شود وعد؛اين مي بدهد،
 .است موردبحثو  بودهمعناي دوم بيشتر مقصود 

بحثي راجع به وعيد هم خواهيم داشت و لذا بهتر  كنيم و در ذيل آنميما در مورد وعد به معناي خاص بحث 
بعداً بحث را  قسم ديگرش كنيم وميابتدا يك قسمش را بحث  كهگوييم را در اينجا به معناي عام ب است كه وعد
 وم را در جلسه بعد، مطرح خواهيم كرد.نكته د خواهيم كرد.


