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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 شده بر وجوب وفاي به وعدهبررسي ادله اقامه
 شده بر وجوب وفاي به وعد و حرمت تخلف از وعدمبحث هجدهم در باب كذب بحث خلف وعده و بررسي ادله اقامه

 َأيُّهَا يَا« هيآدر اين مورد مطرح شد كه بيان شد از بين آن آيات داللت  چند آيه و روايتباشد. در جلسات قبل مي
باشد. همچنين و همچنين برخي روايات تام مي وفاي به وعد وجوببر  )2/صف(»َتفْعَلُونَ الَ مَا تَقُولُونَ ِلمَ  آَمنُوا الَّذِينَ

 المومنون عند الشروطهم بر وجوب وفاي به وعد تام نيست. شده و قاعده عامهبيان شد كه داللت حكم عقلي اقامه

 دليل آخر: داللت حرمت كذب بر وجوب وفاي به وعد
شده است و دليل بر دليل ديگري كه از باب يك قاعده عام و كلي بر وجوب وفاي به وعد و حرمت تخلف از آن اقامه

حرمت كذب بر حرمت تخلف از وعده و وجوب  اين است كه شده استاينكه اين بحث هم در ذيل باب كذب مطرح
تقرير اول اين است كه تخلف از وعده مصداق كذب  كند. البته دو تقرير از اين دليل وجود دارد،وفاي به آن داللت مي

 باشد.است و تقرير دوم اين است كه تخلف از وعده به داللت التزاميه مستلزم كذب مي

 داق كذبتقرير اول از دليل: تخلف از وعده مص
تخلف از وعده مصداق كذب است و وقتي تخلف از وعده مصداق كذب باشد پس حرام  تقرير اول از اين دليل اين است

حرمت كذب به داللت مطابقي بر حرمت تخلف از وعده و  باشد. طبق اين دليل،باشد و وفاي به آن واجب ميهم مي
 وجوب وفاي به آن داللت دارد.

 در جمالت خبري نه انشايياشكال اول: تحقق كذب 
كند كه اين تقرير تام نيست چون كذب در جمالت خبرييه تحقق پيدا مي اشكالي كه به اين تقرير شده است اين است

باشد و ولي وعده و تخلف از آن از مقوله جمالت خبري نيست بلكه از مقوله جمالت انشائيه و ايجاد التزام و تعهد مي
شود آري گاهي كلمه صادق الوعد در برخي روايات و صدق در اين مقوالت مطرح نمي طور كه بيان شد كذبهمان

وجود دارد ولي كلمه  )23/احزاب(»مِنَ الْمُْؤِمنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاَهدُوا اللَّهَ َعلَيْهِ«واردشده است و يا آياتي مانند 
مراد از معناي صدق  باشد، ولي در بحث حرمت كذبيكه مطابقت قول و عمل مصدق در اين جمالت به معناي عام آن

 باشد.به معناي مطابقت و عدم مطابقت با واقع است، مي كه و كذب در جمالت خبرييه
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 حرمت خلف وعده در برخي موارد طبق اين تقرير اشكال دوم: عدم
مصداق كذب است در اين كه بپذيريم خلف وعده اشكال دومي كه بر اين تقرير وارد است اين است كه برفرض اين

صورت اين ادعا مستلزم اين است كه هميشه و در همه موارد خلف وعده حرام نباشد بلكه در برخي موارد خلف وعده 
و با قصد كذب است يعني خلف وعده در مواردي كه شخص  حرام باشد به خاطر اينكه آنچه حرام است كذب مخبري

باشد، خلف وعده حرام است اما اگر در موردي شخصي وعده آن وعده ميدهد و قصد او هم عدم عمل به اي ميوعده
انجام  هم هنگام وعده دادن داشته باشد ولي بعد به هر دليلي بدا براي او حاصل شود و از بدهد و قصد عمل به آن را

كذب  و تخلف از آن نيز حرام نيست چون مصداق ستينوعده منصرف شود، در اين صورت، وفاي به وعده واجب 
 .ستينمخبري با نيت و قصد 

 رد اشكال اول: تطبيق كذب بر خلف وعده در برخي روايات
شده است و ممكن است گفته شود در برخي روايات معتبر، كذب بر تخلف از وعده تطبيق داده در پاسخ به اين اشكاالت

كذب  ن وعده جمله خبري نيست پساند، بنابراين اين اشكال كه خلف وعده چوخلف وعده را مصداقي از كذب دانسته
 تواند صحيح باشد.هم نيست، نمي

 پاسخ: عدم اجراي اصاله الحقيقه در كيفيت مراد
در پاسخ به ردي كه بر اشكال اول شده است ابتدا بايد به اين سؤال پاسخ داد كه اگر شك كرديم كه مفهوم كذب بر 

به تطبيق كذب بر خلف وعده در برخي روايات و با تمسك به توان با توجه آيا مي نهكند يا تخلف از وعده صدق مي
اصاله الحقيقه گفت كه اصل اين است كه اين تطبيق از باب حقيقت است نه مجاز؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت خير 

نه تعيين كيفيت اند شدهطور كه در كفايه نيز آمده است اصاله الحقيقه و ديگر اصول لفظي براي تعيين مراد وضعزيرا همان
إنما وضعت لتعيين المراد ال لكيفيّت اإلراده  فرمايد اين اصولاراده، صاحب كفايه در كفايه جمله دقيقي دارند ايشان مي

دانيم مقصود او شير است (معناي حقيقي) يا رجل شجاع (مجاز)، در اينجا اصاله مثالً اگر شخصي گفت جائني اسد؛ نمي
ندانيم كيفيت استعمال،  اگر بدانيم مراد او رجل شجاع است ولي ينده حيوان مفترس است اماگويد مراد گوالحقيقه مي

شود و اصاله الحقيقه هيچ كاربردي علي نحو الحقيقه است يا علي نحو المجاز، در اين صورت اصول لفظيه جاري نمي
توان با تمسك به اصاله الحقيقه گفت كه خلف نمي كذب را بر خلف وعده تطبيق داده، ندارد. در محل بحث هم كه امام
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توان احكام كذب از جهت ديگر هم با توجه بااينكه لحن روايات حكومت نيست نمي و ؛وعده حقيقتاً مصداق كذب است
 را بر خلف وعده حمل كرد.

 تقرير دوم: وجود مداليل التزامي خبري در وعد 
ت كذب اين است كه قبول داريم كه وعده دادن از مقوله انشا است و به تقرير دوم از حرمت تخلف از وعده از باب حرم

ي دارا باشد اما وعده دادن،اين معنا صدق و كذب در آن راه ندارد و تطبيق صدق و كذب بر آن از باب مجاز مي
. وقتي شخصي مصداق صدق و كذب قرار بگيرند توانندخبري هستند و از اين باب مي هاي التزامي و يا اقتضاييمدلول
يكي اينكه اراده و تصميم من (شخص وعده  عنوان مدلول التزامي وعده تصور كردتوان بهدهد، دو چيز را مياي ميوعده

از اين باب خلف وعده مصداق كذب واقع  و ؛شوددهد در آينده اين واقع ميدهنده) اين است و ديگري اينكه خبر مي
 شود.مي

 رير دومبررسي اشكاالت وارده بر تق
 اشكال اول: عدم جريان كذب در مداليل التزامي

شوند. ظاهر هاي التزامي مصداق صدق و كذب واقع نمياشكال اولي كه به تقرير دوم واردشده است اين است مدلول
 باشد.كالم مرحوم امام نيز پذيرش همين مبنا مي

 پاسخ: مبنايي بودن اين اشكال
در جاي خود بحث شود ولي به نظر ما مداليل التزامي مانند مداليل مطابقي مصداق  باشد و بايداين اشكال مبنايي مي
 شوند.صدق و كذب واقع مي

 اشكال دوم: اشكال صغروي و پاسخ آن
مداليل  عنوانباشد و مضمون آن اين است كه آنچه بهاشكال دومي كه به تقرير دوم واردشده است، اشكال صغروي مي

ها داللتي ندارد. در پاسخ به اين اشكال بايد گفت شده است، وجود ندارد و وعده دادن بر آنبيانالتزامي در اين تقرير 
شود، نباشد و هرچند ممكن است كه وعده دادن مستلزم اين داللت التزامي كه حتماً اين فعل و قول در آينده انجام مي

يان شد يعني اينكه وعده دادن بدين معنا است كه اراده و عرف چنين برداشتي را نداشته باشد اما مدلول التزامي اولي كه ب
 را دارد. چنين برداشت و تلقيهم نيت من اين است، وجود دارد و عرف
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 اشكال سوم: عدم داللت بر حرمت علي االطالق خلف وعده
ر شد وجود دارند و ذك اي كه براي وعدهاشكال سومي كه بر اين تقرير واردشده است اين است كه هرچند مداليل التزاميه

باشد بلكه طور مطلق حرام ميگيرند اما اين دليل مستلزم اين نيست كه تخلف از وعده بهمصداق صدق و كذب قرار مي
كه شخص حين الوعد عزم بر تخلف و عدم وفا به وعد را داشته باشد و عرف نيز اين برداشت را داشته باشد درصورتي

اما اگر حين الوعد نيت و اراده وعده  شودو وفا به وعد است، مصداق كذب واقع مي نجامكه اراده و نيت وعده دهنده بر ا
دهنده بر وفا به وعده باشد و عزم بر آن داشته باشد ولي بعد به هر دليل منصرف شود در اين صورت تخلف از وعده 

جهت بلكه ازاين تخلف حرام است داللتي بر اين ندارد كه تخلف بماهو مصداق كذب نخواهد بود پس درواقع اين دليل
باشد و آنچه موضوعيت دارد و بايد مالحظه شود عزم است شده است، حرام ميكه مدلول التزامي آن مصداق كذب واقع

 اند.باشد. اين اشكال را آقاي خويي. تبريزي بيان كردهو آنچه حرام است عدم عزم است. پس دليل اخص از مدعا مي

 وعده، عزم بر وفا و بقا آن تا زمان عمل التزامي مدلول پاسخ:
اند در صورتي صحيح است كه مدلول التزامي وعده را عزم بر وفا به اشكالي را كه آقاي خويي و تبريزي مطرح كرده

بدانيم اما اگر مدلول التزامي وعده را عزم بر وفا و بقا عزم الي حين العمل بدانيم نه عزم حين الوعد در  وعده حين الوعد
 اين صورت در صورت تخلف از وعده كذب صادق خواهد بود و دليل مطابق مدعا خواهد بود.

 
 

 


