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 کذب
 خلف وعده

 آیه چهارم
َها « یُّ

َ
ذیَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن ما ال َتْفَعُلونیا أ ْن َتُقوُلوا ما ال َتْفَعُلوَن الَّ

َ
 ١»َکُبَر َمْقتًا عندالله أ

 شود.از این آیه برای حرمت خلف وعده استفاده می

 نکات آیه:
 ت موجود در آیه به شرح زیر است:نکات و جها

 آیه در حرمت ظهور .١
یاد استفاده  شود. سؤال حقیقی نیست. سؤال به داعی توبیخ است.میاین آیه با یک سؤال توبیخی شروع  در قرآن سؤاالت توبیخی ز

در روایات نیز چنین سؤاالت توبیخی وجود دارد. این سؤاالت توبیخی، ظهور در حرمت دارد. توبیخ علی االطالق، شده است. 
این کار،  گوید عذابمیی دیگری آمده است که آیه جمله به خصوص در ذیل کند.ظهور در حرمت دارد و حکم الزامی را افاده می

 باال است. اگر نگوییم معصیت کبیره است، قطعًا ظهور در معصیت دارد.

 توبیخ آیه محدوده .٢
 نکته دوم این است که آیا آیه اختصاص به احکام و معارف الزامی دارد؟

خودش این کار را  کهدرحالی، به امری وادار کند که خودش هم مخاطب آن است. معروفامربهممکن است شخصی را به خاطر 
حکم الزامی منجز مبتال به منجز است که مشترک خواند. این خودش نماز نمی کهدرحالیگوید نماز بخوان،دهد، مثًال میانجام نمی

شود یا می که مورد ابتالی او نیست را شامل میبین قائل و مستمع است. این یک مصداق است. و سؤال این است که آیه احکا
 ی خطاب آیه چقدر است؟خواهیم ببینیم محدودهشود؟ در نتیجه میحتی احکام استحباب و کراهت را شامل می

 .3و  2سوره صف، آیات 1 
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ای وجود دارد که این آیه مربوط به جایی است که تکلیفی مشترک و الزامی است و در این سؤال نباید تردید کنیم. زیرا قراین لبیه
که مورد ابتالی خودش نیست،  کنداست. وگرنه اگر امری را می مدنظرتکالیفی که شخص مبتالی آن است،منجر برای اوست. این 

ش ارشاد اگیرد. مثًال یک روحانی تاجری را برای رفتارهای اقتصادیکم و موضوع این موارد را نمیمد نظر آیه نیست. مناسبات ح
 کند.می

 کند که خود شخص مبتال به آن است و تکلیف برای آن تنجز دارد.احکامی را آیه بیان می دهد کهمناسبات حکم و موضوع نشان می

 ن قائل و مخاطب است.بی مشترکدر نتیجه آیه مربوط به احکام است که 

 استحباب آیه در محدوده .٣
 شود؟نکته سوم این است که آیا آیه احکام استحبابی را نیز شامل می

توانیم در کند که الزامی در غیر الزامیات نیست. در نهایت تنها کراهت را میمناسبات حکم و موضوع و عقل داللت بر این امر می
 احکام استحبابی استخراج کنیم.

 و متعلق حرمت موضوع .٤
 موضوع و متعلق حرمت در آیه چیست؟

 وجوهی دارد: اینجادر 

کنید، حرام است. موضوع و متعلق این حرمت، کند. چیزی که عمل نمیآیه را بگیریم. قول به غیر از علم را تحریم می ظاهر .١
 قول به غیر عمل است. البته با قیودی که در باال ذکر کردیم.

 دوم این است که منظور آیه چیز دیگری است. احتمال .٢

داند که باید به حج برود. بر ما واجب است که او را ارشاد کنیم. مثًال شخص مستطیع است ولی نمی داند،وقتی کسی حکم را نمی
ارد نیز در آیه وجود دارد. در این مو مسلماً  کنیم. معروفامربهبداند و عمدًا ترک کند، ما باید  قطعًا ما او را باید ارشاد کنیم. اگر

و امثال این،  معروفامربهدر این صورت، ارشاد،  کنید.چون خودتان عمل نمیاینجا منظور آیه این نیست که ارشاد یا امر نکنید،
 واجبات مشروطه هستند. مشروط به این هستند که خودت عمل کنی.
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کند، تأکد و نهی از منکر می معروفامربهاست. این آیه کنایه از این است که در جایی که کسی  قبولغیرقابلدر نتیجه احتمال اول، 
کند، بسیار قبیح است. می معروفامربهحرام است ولی از کسی که خودش نهی از ترک و یا  جاهمه دارد که عمل کند. ترک عمل،

تر و زشتکند، از انسان معمولی،د که ترک انسانی که خودش موعظه میگویداند. این آیه میاین آیه قول به غیر عمل را حرام نمی
 تر است.قبیح

شود و نهی از منکر نیز عمل کردن خود شخص نیست. درست است که به خاطر عمل نکردن، شخص توبیخ می معروفامربهشرط 
 نیست. معروفامربهولی شرط 

 دهد، چند برابر است.کند اما خودش انجام نمیب در جایی که شخص امر میدقت به بیان باال، متوجه شدیم که مسئولیت و عقابا 

 عوامل تشدید عقاب و مسئولیت
 علم .١

 که آمر بشود، ترک عقابش بسیار شدید است. کسی .٢

 بندیجمع
آوردیم. کسانی که دیگری نیز  قطعًا منظور از آیه، همین کنایه است و توجهی به تشدد عقاب برای شخص آمر دارد. این را در بحث

عمل  کهاکنونگوید که در آنجا نیز نمی توبیخ شدند. در آن آیات نیز همین مطالب را اشاره کردیم.کنند،به علمشان عمل نمی
 کنی، به دنبال علم نرو!نمی

 آیه از قول منظور .٥
 .شوندهای اشاره، شفاهی، کتبی مشمول این آیه میقطعًا قول
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