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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خالصه جلسه قبل
خلف وعده به كذب آيا در اين بحث اين بود كه  سؤال بود. موضوع وعده ،هجدهمين مبحث در ذيل بحث كذب

 بحث شود. مفصل و مستقل مبسوط و قابليت اين را دارد كه اين بحث گردد يا خير؟برمي

وعد چيزي  طور كه گفتيم،؟ همانيك بحث اين بود كه آيا وعد از مقوله اخبار است يا از مقوله انشاء ،در مقدمه

وعد  صرف خبر دادن نيست. همچنين گفتيم كهپيمان است و  ونوعي عهد  .از مقوله انشاء است بوده وفراتر از اخبار 

رود و به كار ميمقابل شر در يك معناي خاص كه  و رودميشر به كار  كه در خير ويك معناي عام  :دو معنا دارد

 مقابل وعيد است.

 آيا وعد، مستلزم اخبار هم است؟
اء باشد آيا مستلزم اخبار ه انشآن اشاره شود اين است كه وعد بنا بر اينكنكته ديگري كه در مقدمه الزم است به 

؟ در اينجا بعيد نيست كه هم دارد يا نه مدلول التزامي خبري ،مدلول مطابقي وعد ديگر آياعبارتبه؟ هم است يا نه

 اري آن چيست اين جاي سؤال است.مدلول اخباينكه اما  ؛دارد هم مدلول اخباري :بگوييم

خبر  ؛ مثالًو امر باطني است اراده ويكي اخبار از عزم دو حالت دارد: كه وعد است  كه خبر درجاهاييگفتيم 

 و بگويد كهيكي هم خبر از ذات امر مستقبل است انجام دهم.  اين است آن كار را در مستقبل امارادهبدهد كه من 

عزم خبر از  ،زامي اين جمله انشائيتمدلول الكه است اين  سؤالو در عالم خارج فالن اتفاق خواهد افتاد.  درواقع

 ؟استقباليخبر از امر است يا 

 دمدلول التزامي وع
معنايش اين  دهد،ميوقتي تعهد  .ستهميشه مالزم اين انشاء اعزم و تصميم و اراده ظاهر اين است كه خبر از 

ولي مدلول التزامي هم  ؛اين انشاء است ،بعتك هذا الكتاب گويد:ميوقتي  كهبيع  مانند ؛است كه من اين اراده را دارم
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وجود در همه انشاءات مدلول التزامي  .است طورهمينهم عهد در دارد كه تصميم معاملي من بر اين انتقال است. 

 دارد ازجمله در همين عقود.

يك مدلول  صادر شود، حتماًست و در مقام جد هم اغافل نيست  كه انشاء از يك انسان حكيميك  كهوقتي

عزم  ،در باطن منكه  دهدميهم خبر  كند،ميانشاء  كهوقتياست. پس بااللتزام  آنالتزامي دارد كه اراده جدي همراه 

فرض گرفتيم كه داعي  بعدازاينكه دهد،مييا طالق  دهدميدر ايقاعات هم وقتي عقد انجام  .و اراده معاملي هست

 .مدلول التزامي آن اين است كه من اراده دارم ،نيست و نائم و غافل نيست هزل

 س:؟؟؟

اين انشاءات چه از قبيل انشاء در معامالت باشد و چه  خواهيم بگوييم:ج: ما به آن جهتش كار نداريم بلكه مي

انشاء در ايقاعات باشد و چه انشاء در وعد وعيد و مواعيد باشد، همه اين انشاءات مستلزم خبري از عالم درون ما 

 و عزم و اراده ما است ولو اينكه انشاء است.

 مطلق نبودن اخبار از مستقبل
واقع  مطلق نيست؛ يعني اخبارش از آينده به اين صورت نيست كه حتماً صورتبهاخبار از وقوع امر مستقبل 

و يا ممكن است او از دنيا برود  .دست او نيست ،الزم است آنبراي اينكه همه آنچه براي اتفاق افتادن  ؛خواهد شد

خبر مطلق  طوربه اشارادهمعنايش اين نيست كه از عزم و  دهدميلذا وقتي وعده  ؛مانع از انجام اين بشودعواملي 

 دهد.مي

از عزم اين خبر  حتماً ،شودصادر  ايو وعده عقدي ،مريدي كه در مقام شوخي نيستو انسان عاقل  از اگر

براي اينكه وقوع اين فعل في المستقبل  ؛شودار حتماً بايد انجام از اينكه اين ك دهدنمياما خبر  دهد؛خودش مي

جهت ازايناراده اوست و همه علل و اسباب دست او نيست.  از علل و اسبابسبابي است كه يكي منوط به علل و ا

 ،عزم فعلي واراده حاليه  ازاينكه اخبار مطلق  به خالف وجود ندارد،به وقوع اين امر في المستقبل  اخبار مطلق

 كاشفيت دارد.
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 س:؟؟؟

بگوييم يك مدلول خبري معلق و شود؛ اما ممكن است ج: بله اصوالً در همه اخبارات از مستقبل، مطلق نمي

دهد، اگر اراده جدي داشته باشد و در مقام هزل نباشد، نوعي خبر در اين هست كه اين مشروط دارد. وقتي وعده مي

شود؛ البته مشروط به اينكه ساير علل و عوامل هم محقق شود؛ يعني آنچه از ناحيه من است، امر در آينده محقق مي

 اهد گرفت.براي تحقق آن انجام خو

از  ايسلسلهاين وقوع فعل در فردا مشروط به  دهم،ميكه فردا صد هزار تومان پول به تو  دهدميوعده  وقتي

هست و تحقق آن مشروط به اين  اآلناراده اوست كه اين اراده  مل است كه يكي از آن علل و عواملعلل و عوا

 دهد.مير از اراده فعليه علي االطالق اينجا خب .است كه اين اراده باشد و استمرار پيدا كند

يعني اگر ساير عوامل باشد اين محقق خواهد  ؛مطلق است اما خبر دوم مشروط و معلق است ،خبر التزامي اول

ممكن است يك  ؛ مثالًاز ناحيه من است مانعي در آن نيست اما ساير علل و عوامل دست من نيست آنچهشد. 

 .نشود اين صد هزار تومان را داد فاق بيفتد وات بانكي هايحسابخرابكاري در 

 س:؟؟؟

گويد: بعتك، معنايش اين اي ديگر بايد بحث كرد؛ مثالً وقتي ميگونهج: اين در وعده است. در انشاءات ديگر، به

دهد كه اين مالم را در عالم خارج هم به تو خواهم داد. نوعي وعده به او است كه در جاي است كه طوري خبر مي

 شود.دش بحث ميخو

 خبرهاي مالزم با انشاء
در ذات اين  كنم.مديون ميرا  و خودم اين تعهد است .صد هزار تومان بدهمكه  دهمميتعهد  است.تعهد  انشاء،

 :مستلزم دو خبر است ،انشاء اين ولي خبري نيست

 شود.عزم نمين اين تعهد بدون اين چو ؛خبر از اراده حاليه و فعليه كه عزم من بر اين است: 1
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و ارتباطش با اين اراده محقق خواهد  واهد بود و آن فعل از حيث انتسابخبر از اينكه اين اراده مستمر خ: 2

 شود.محقق نمي ، در اين صورتدارد كه ممكن است نباشدهم آن فعل علل و عوامل ديگري اگرچه شد. 

 س:؟؟؟

شود. ممكن است علل  واقعبهن مستلزم اين نيست كه مخبر دهد. خبر داددهد يا نميخواهيم ببينيم خبر ميج: مي

اش بر اين است كه واقع نشود. متفاهم ديگر نگذارد اين واقع بشود و ممكن هم است كه او دروغ بگويد؛ يعني اراده

 دهد، مستلزم اين نيست كه مخبر به محقق شود.عرفي اين است كه وقتي اين خبر مي

 س:؟؟؟

دهد يا خواهيم ببينيم اين خبر را ميمخبر به نيست. نه در ماضي و نه در مستقبل. مي اخبار من مستلزم تحقق

 دهد و خبرش مشروط و معلق است.دهد. اين خبر دارد را مينمي

 بندي مقدماتجمع
 سه مقدمه اين شد:بنابراين مجموع اين 

 است و نه اخبار.وعد انشاء : 1

علي اراده باطنيه  و يك خبر از عزم :انشاءهاي ديگر مستلزم دو خبر استاين مقوله انشائي مثل خيلي از : 2

اين  .است در آيندهوقوع شود خبر از راج ميكه به نحو مدلول التزامي از اين انشاء استخ و خبر دومست االطالق ا

 .دو خبر مدلول التزامي است

 فرق خبرهاي مالزم با انشاء
وجود  اآلنكه  دهدميو از امري خبر  و فعلي است اولي علي االطالقفرق اين دو خبر التزامي اين است كه 

 شرط مربوط به من تمام استاگر ساير شرايط جمع شود.  از وقوع اين امر در مستقبل دهدميولي دومي خبر  ؛دارد

 اگر بقيه شرايط و علل هم تمام بشود اين واقع خواهد شد. يك خبر تعليقي و مشروط است. و
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 س:؟؟؟

 نايش اين است كه اگر من زنده باشم و مانعي نباشد، اراده من مستمر خواهد بود.ج: مع

 س:؟؟؟

 ج: وقوع آن در امتداد اين اراده جديه است.

 آيم مدرسه بيايم يا نيايم؟؟؟س: فردا مي

شود؟ عمق و روح قصه دو چيز كند كه اراده هست و اين عمل هم محقق ميج: آيا عرف از اين برداشت نمي

وقت. وقوع امر دهد از استمرار اين اراده تا آندهد از اراده حاليه و فعليه و يكي هم خبر مي: يكي خبر مياست

كند كه اآلن سپارد، عرف از آن اين برداشت را ميدهد و تعهد ميمشروط يعني استمرار اين اراده. وقتي وعده مي

 د كرد.اراده دارد و اين اراده تا حين عمل، استمرار پيدا خواه

 س:؟؟؟

دهد كه فالن اتفاق رخ خواهد داد. السالم) كه بر همه علل و عوامل محيط است خبر ميج: گاهي مثالً امام (عليه

ها حالت تعليق دارد ولي اگر السالم) از راه كربال عبور كردند فرمودند:؟؟؟. خيلي وقتوقتي امير المومنين (عليه

 كامل داشته باشد مطلق است.اي باشد كه اطمينان گونهمحيط به

 س:؟؟؟

 گويد.ج: يعني درواقع مدلول التزامي دارد. اگر بنا نيست كه اين اراده استمرار پيدا كند، دروغ مي

 نتيجه اجمالي بحث

مداليل التزاميه جريان  آيا صدق و كذب در كه كبروي هم بحث سابق است است. ازنظرصغروي  بحث ازنظراين 

 .كه ظاهراً صدق و كذب در مداليل التزاميه جريان دارد گفتيمما  ند كه جريان ندارد.امام فرمود مرحوم؟ دارد يا خير

و ديگري كبري كه مستلزم دو اخبار است  گويد: وعد(يكي صغري كه مي مقدمه را پذيرفت اگر كسي اين دو

صدق  وقتآن )مي جاري استمداليل التزا وصدق و كذب ولو در انشاءات جاري نيست ولي در اخبارات گويد: مي
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اين نتيجه  شود.ميموضع و مورد كذب پيدا  ،وعد باشد اين دو خبر همراهاگر  كند.ميو كذب به وعد هم سرايت 

مجدداً  در ادامه به آن كندمياما تفصيل مسئله كه چگونه كذب به اينجا راه پيدا  گيريم؛مياجمالي است كه اينجا 

 خواهيم پرداخت.

 س:؟؟؟

ن كه بيّ ه معناي اخص. مخصوصاً خبر اولمعناي اعم يا به الزم بين ب ؛گفتيم كه مدلول التزامي بايد باشد ج: ما

. اگرچه در دومي ممكن است معنايش اين است كه اراده هم همراهش است دهد،مييعني وقتي وعده جدي  ؛است

 كسي ترديد كند ولي در اولي واضح است.

 س:؟؟؟

اين است كه اين . ظاهر اين جمله ولي واقعاً اراده و عزمي در او نيست دهدميتعهد را  اين دهد،ميج: اگر وعد 

 او اراده و عزم ندارد. كهدرحالييعني مدلول التزامي آن اراده و عزم است  ؛اراده و عزم است

 س:؟؟؟

 خواهد بداند.: تكليف خودش را ميج

 وجود دو طرف ايجاب و سلب در وعد
طرف سلبي داريم. و يكايجابي  طرفيك ،اين است كه در بحث وعد د به آن توجه كنيمگري كه بايمقدمه دي

 ،تحقق پيدا كرد ايوعده بعدازاينكه. اين دو مسئله است. و يك بحث خلف وعده بحث وفاي به وعد داريم يك

بينشان فاصله و  شود.نميو يا وفا  شودمي به آن وفاانشاء شد يا  ومحقق  ايوعدهاگر  .وجود ندارد ايواسطه

 .نيست ايواسطه
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 وجود يك يا دو حكم الزامي در وعد
كه بايد به آن  سؤالي ،چه مكروه باشد وخلف وعده چه حرام و چه مستحب  باشد وواجب  چه وفاي به وعد

 وجود دارد:سه احتمال  تا؟ توجه داشت اين است كه اين حكم الزامي يا ترجيحي يكي است يا دو

كند خلف اگر امر به شيء نهي از ضد  .يك حكم الزامي يا ترجيحي داريم ،اينجا روي وفاي به وعد : ما در1

وفاي به وعد ر آن باشد و متعلق حكم باشد. متعلق حكم، وعده از باب مالزمه مكروه يا حرام است نه اينكه مالكي د

 .بايد انجام بگيرداو نقداً وفا  شد بايد الزاماً يا ترجيحاً وجوباًاست. وعد كه صادر 

وقتي شما وفا را واجب يا  گويد:مي . عقلآن فهم عقل است ،حرام يا مكروه است وعده اگر خلفبنابراين 

مستقل تشريعي  نهي و تضاد دارند باهم هااينچون  ؛ديمعنايش اين است كه نبايد خلف داشته باش يدمستحب كرد

ثانياً و و نهي وفا است  ،حكممحط اوًال و بالذات محور و  پس .آن تبعي است بلكه نهي نداريم در اينجا مولوي

 .بالعرض است

 .خلف وعده حرام يا مكروه است؛ يعني آنچه اينجا هست، اين است كه اين است كه بالعكس باشد دوم احتمال :2

واجب  طرفشآن كند ومينهي از شرب خمر  اينكههست. مثليك نهي از خلف وعده  بلكه نيست يامردر اينجا 

 الذات مولي است.حكم اولي و ب ،نهي .آيدميتبعي ها وجود دارد كه در طرف مقابلش، وجوب بعضي از نهي شود.مي

يك حكم  دو حكم داشته باشد:وجود دارد ممكن است شارع  مواردي كه اهميتاحتمال سوم اين است كه در  :3

خود اين  ،كه اگر چيز ديگر نبود ايگونهبه د داردوجو شود به خاطر مصالحي كه در وفاي به وعدهصادر از موال 

همزمان يك  آورد.مييعني يك وجوب و استحباب استقاللي روي وفا  شت؛مصلحت اقتضاي وجوب يا استحباب دا

 كه خلف وعده است. روي ضد آنهم حرمت يا كراهت استقاللي 

 س:؟؟؟

يعني اينجا دو حكم وجود دارد. مصاديقي هم در فقه و روايات هست  ؛هم نهي مستقلو ج: هم امر مستقل دارد 

 روي عدم آن.و يك حكم  آيدمي وجودش ييك حكم رو وجود دارد وكه دو حكم 
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 س:؟؟؟

فرض . نيستبحث ظهور كالم فعالً احتمال سوم ارشادي نيست.  شود؛ اماارشادي مياحتمال اول و دوم  بنا برج: 

 .شودميبحث  آن بعداً و ظهورات  مصداق وجود دارد وحكم از ناحيه شارع  دو مالك و دو شود كهمي

 س:؟؟؟

است كه هر دو  هم ارشاد است. ممكن كه بگوييم بعداًدر وعد صراحتاً گفته است ولي ممكن است  اينكهمثلج: 

كه دو عقاب  اگر دو حكم مولوي مستقل باشد معنايش اين است داشته باشند.و مستقالً يك حكمي  باشندمولوي 

 ، تخلف كرده است.ال تخلف الوعدو هم از تخلف از اوفوا بالعهد كرده  هم ،يعني كسي كه وفاي به وعد نكرد ؛دارد

 س:؟؟؟

داريم كه مستحبات و مكروهات در بعضي از  است. ج: يعني به خاطر اهميت قصه دو حكم از مولي صادر شده

اما ترك اين معلوم  فعل اين مستحب است گويد كهميگاهي  اما ؛مكروه است طرفشبوده و آن مستحب اين طرف

بعضي جاها اينطور است  وه باشد.مكر آنترك  كهمستحب است اما معلوم نيست قنوت،  مثالً نيست كه مكروه باشد؛

 ند.دو مالك داركه اينگونه افعال،  شودميمعلوم و تركش مكروه است. كه فعلش مستحب 

 حكم الزامي يا ترجيحي در وعدالمقدمه بحث: وجود ذي
 وارد جزئياتخيلي شويم. البته ات كه عبور كنيم وارد اصل موضوع مياز اين مقدماين مقدمات مسئله وعد بود. 

آيا در اينجا  كه اين استموضوع بحث . اصل كنيمميرا بحث شويم و بعداً آن نميوجوب وفا يا حرمت خلف آن 

 ؟يا كراهتباشد استحباب  ؛يك حكم ترجيحي استاينكه فقط  وجود دارد ياوعد حكم الزامي در 

كه از آيات و روايات و قواعد عامه براي وجود يك حكم الزامي مورد استشهاد قرار بگيرد  ايادلهممكن است 

 كنيم.مياز آيات شروع  فعالً كه قرآني و روايي داريم ،دليل عقلياين ادله را بايد بحث كنيم. چند 
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 ر حكم الزام در وعددليل قرآني ب
اين درباره . اين آيه )54(مريم/» الْوَعْد إِنَّهُ كانَ صاِدقَ« اين است:استشهاد كرد  توان به آنيكي از آيات كه مي

كه شده در اين آيه گفته ؟نبي ديگريفرزند ابراهيم است يا حضرت فرزند  اختالف است كه آيا اسماعيل بن ابراهيم،

تا  و كرده ايوعدهكه با كسي  استاين طور كه در روايات آمده آن علت صادق الوعد بودناست و صادق الوعد او 

 ه است.يك سال آنجا بر سر وعده صبر كرد

 جواب بر اين دليل قرآني
 هم سابقطور كه همانعلتش  .فقط مفيد رجحان است و نيست . اين دليل مفيد الزامجواب اين دليل روشن است

اين اوصاف  شود،ميمتقين در قرآن بيان و منين ء و مؤاوليا ء وفي كه به اين شكل براي انبيااوصا :گفتيم اين است

ه بين وجوب و استحباب البته رجحان بالمعني الجامع ك ،رجحان است دهندهنشان ؛ بلكهوجوب نيست دهندهنشان

 مشترك است.

 استفاده رجحان از سيره انبياء و بزرگان
و ن نيدر سنت و سيره متدي .محدود به واجبات و ترك محرمات نيست ءن و انبياسنت و سيره نيكان و خوبا

او اين كار را  گويد:ميلذا وقتي  به مستحبات و ترك مكروهات هست؛عمل ترك محرمات،  ،عمل به واجبات ،متقين

و كه اين كار مباح نيست  شودمي. بله از آن استفاده شودنمياستفاده  معناي الزاماز اين  كرد،مييا اين كار را ن كردمي

 .راجح بوده است

ممكن است كاري  چراكه؛ رجحان آن با عنوان اولي است :در قرآن آمده ممكن است بگوييم اين با توجه به اينكه

بنابراين نسبت يك فعل به  ؛رجحانش از حيث عنوان ثانوي باشدولي  داده شود؛مقام مدح نسبت  كسي حتي دربه 

 شود.استفاده نمي اما وجوب ه اين فعل از او رجحان داشته است؛اين است ك دهندهنشان ،يك انسان وارسته
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تأكيدي كه در اين آيه قرآن و ولي با توجه به  ؛اولي اين رجحان دارد عنوانبه شود گفت كهنمي االصولعلي

ي است كه از ي. اين همان چيزظهورش با عنوان اولي راجح است نه با عنوان ثانو :عنوان آمده بعيد نيست كه بگوييم

اولي را  عنوانبهرجحان  كند، حداكثرمؤمن را تصوير مي اوصاف آيات يا روايات ديگري كهشود. آيه استفاده مي

 وجهي ندارد. هاايناز  زامال استفاده اما كندمياثبات 

 س:؟؟؟

اينجا هم در همين  .ن را افاده كندد ايتوانميشود ولي في حد نفسه نباشد كه مفيد وجوب ج: ممكن است قرائني 

 .حد است

 


