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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
استحباب وفا به وعد  نكته و مطلب سوم در ذيل باب وعد اين است كه آيا اطالق ادله دال بر وجوب وفا به وعد و يا 

 شود يا خير؟مي و مكروهنظر فقها، شامل وعيد و وعده به امر شر بنا بر اختالف
 

 وجوه عدم شمول اطالق ادله وجوب وفا نسبت به وعيد
نسب به وعيد و وعده به شر،  دو وجه و دليل بر عدم شمول اطالق ادله وجوب وفا به وعده يا رجحان وفا به وعده

 وجود دارد.

 وجه اول: انصراف ادله از وعيد
اب وفا به وعده نسبت به وعيد، انصراف اين ادله نسبت به وعيد وجه اول در عدم شمول اطالق ادله وجوب يا استحب

 قبل به اين وجه پرداختيم. باشد كه در جلسهمي

 قدر متيقنوجه دوم: عدم شمول، مقتضاي اخذ به
وجه دوم در عدم شمول ادله نسبت به وعيد اين است كه وعد در لغت به دو معناي عام و خاص به نحو اشتراك لفظي 

شود و معناي دوم، وعد كه شامل وعيد هم مي باشداست معناي اول يعني مطلقِ وعد؛ خيراً كان أو شراً مي كاررفتهبه
. اين دو معنا به خاص است يعني وعده و در قرآن نيز وعد به هر دو  صراحت در كتب لغت آمده استفيما إذا كان خيراً

قدر متيقن شود و در محل معنا در شبهات مفهوميه بايد اخذ بهطبق قاعده در موارد ترديد بين دو  كاررفته است.معنا به
باشد باشد و معناي عام مشكوك ميمعناي خاص مي بحث هم كه ترديد بين معناي عام و خاص وجود دارد، قدر متيقن

يعني  پس مراد از وعد در ادله همان معناي خاص ستينو مطمئناً اين معناي عام مراد  توان به آن تمسك كردو نمي
 باشد.وعده فيما اذا كان خيرا مي
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 شرط عدم رد شارعمعناي عرفي به ،شرمراد از خير و 
در جلسه قبل اين سؤال مطرح شد كه مراد از خير و شرع در مفهوم وعده و عيد، خير و شر عرفي است يا خير و شر 

كه ماده اجتماع اين دو بسيار  باشدشرعي؟ رابطه و نسبت بين خير و شر عرفي و شرعي عموم خصوص من وجه مي
شوند شوند و هم به لحاظ شرعي خير محسوب ميزياد است يعني اموري هست كه هم به لحاظ عرفي خير محسوب مي

حال چه به نحو وجوب و چه به نحو استحباب و همچنين اموري وجود دارند كه هم به لحاظ عرفي شر محسوب 
بسا بين اموري وجود دارد كه شرعاً خير هستند اما چهشوند اما دراينشوند و هم به لحاظ شرعي شر محسوب ميمي

عرفا خير محسوب نشوند و يا بالعكس، حال سؤالي كه وجود دارد اين است كه مالك و مقصود از خير و شر در مفهوم 
رع واقع نشده باشد كه مورد رد شاشوند ماداميووعيد چيست؟ ازآنجاكه مفاهيم، حمل بر معاني عرفي و عقاليي ميوعده

در مفهوم  گفت مراد از خير و شر اين قاعده كلي بايد با توجه به با نگاه و ديد شارع نباشد متضادو معناي عرفي 
شرط اينكه شارع به خالف عرف حكم به شر بودن يا خير بودن باشد البته بهووعيد همان معناي عرفي آن ميوعده

موضوعي عرفا خير است ولي شارع سكوت كرده است اطالق ادله شامل آن مطلبي نكرده باشد پس در مواردي كه 
و چه تنزيها، اطالق  چه تحريما ها كرده استداند ولي شارع حكم به شر بودن آنكه عرف خير مي شود و مواردي رامي

محسوب  شود و قطعًا از آن خارج است. در طرف ديگر هم موضوعاتي كه عرفا شرادله وجوب وفا شامل آن نمي
 شود.ها ميباشند و اطالق ادله شامل آنها كرده است، داخل در مفهوم وعد ميشوند ولي شارع حكم به خيريت آنمي

 گانه داخل در مفهوم وعداقسام پنج
سنجيده شود هركدام پنج حالت خواهد داشت.  هاهرگاه مفهوم خير عرفي و يا شر عرفي با موضع شارع در مورد آن

 موضوع و امري عرفا خير محسوب شود،درجايي كه 
 كند.داند و حكم به وجوب آن ميخير مي يا شارع آن را نيز .1

 كند.داند و حكم به استحباب آن ميخير مي و يا اينكه شارع نيز آن را .2

 داند.و يا اينكه آن را مباح مي .3

 كند.داند و حكم به حرمت آن ميرا شر مي و يا اينكه آن .4

 كند.داند و حكم به كراهت آن ميشر ميو يا اينكه آن را  .5
 شوددر مواردي نيز كه موضوعي عرفا شر محسوب مي
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 كند.داند و حكم به حرمت مييا شارع نيز مانند عرف آن را شر مي .1

 كند.داند و حكم به كراهت آن مييا شارع نيز مانند عرف آن را شر مي .2

 داند.يا شارع آن را مباح مي .3

 كند.داند و حكم به وجوب آن ميف عرف خير مييا شارع آن را به خال .4

 كند.داند و حكم به استحباب آن مييا شارع آن را به خالف عرف خير مي .5

داند و دو قسم آخر شر عرفي از بين اقسام فوق سه قسم اول خير عرفي كه شارع آن را واجب يا مستحب يا مباح مي 
شود و ادله دال بر خيريت يا شريت داخل در مفهوم وعد ميكه شارع حكم به وجوب يا استحباب آن كرده است، 

اما  ؛باشدشرعي بر خير و شر عرفي حكومت دارد و طبق ادله، وفا به آن واجب و يا مستحب (بنا بر اختالف آرا) مي
 اين ادله از ساير اقسام انصراف دارد.

 مباني در باب حكومت ادله
اين است كه آيا دليل حاكم بايد ناظر و مفسر دليل محكوم باشد يا خير؟ در ذيل باب حكومت سؤالي وجود دارد و آن  

گونه نيست و اين حكومت وجود نخواهد اگر بگوييم دليل حاكم بايد ناظر و مفسر دليل محكوم باشد در محل بحث اين
توسعه دهد يا ضيق  كه در عمل دليل حاكم مفهوم دليل محكوم راداشت اما به نظر ما اين شرط، الزم نيست بلكه همين

 عنوان حكومت ذكر شد صحيح است.كند لذا آنچه بهكند، كفايت مي

 مراد از خير و شر، خير و شر به حال موعود له
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود اين است كه مراد از خير و شر، خير و شر مطلق است و يا اينكه مراد خير و شر 

ما هو الخير باإلضافه  عرفا آيد مراد از خير در اينجااين سؤال اين است كه به نظر مي باشد؟ جواببه حال موعود له مي
كند نمي تيكفا نه ما هو الخير في نفسه و صرف اينكه عرف آن را خير محسوب كند، باشدو بالنسبه الي الموعود له مي

خير محسوب شود چون سخن از التزام است و  نيز بلكه اوالً بايد به لحاظ اجتماعي خير باشد و ثانياً نيز براي موعود له
نفع باشد. البته قدر متيقن در اينجا جايي است طرفه نيست و آن شخص هم بايد ذيمقابلي هم دارد و يك طرف التزام،

خير محسوب شود اما اگر عرفا به حال موعود له خير نباشد  هكه هم عرفا براي موعود له خير باشد و هم نزد موعود ل
 ي خود او خير محسوب كند و يا برعكس، در شمول ادله نسبت به اين مورد، ترديد وجود دارد.ول



                                                                                                                   :  ٢٨٠٣ماره 

 
 

4

 شرط نفوذ وعد، قصد واعد
باشد و انشا نيز از امور قصديه است نكته ديگري كه در اينجا وجود دارد اين است كه ازآنجاكه وعد از مقوله انشاء مي

و اال اگر قصد وجود نداشته باشد ولو  د و در اين صورت وعد نافذ استو واعد، قصد داشته باش الزم است حتماً منشئ
 نافذ نيست. وعد اينكه عرف تلقي قصد از آن كند،

 لزوم وجود شرايط عامه تكليف در واعد
وعده سه عنصر دارد واعد، موعود و موعود له. مطلب ديگري كه در اينجا وجود دارد اين است كه شروط عامه تكليف 

باشد لذا اگر وعده به چيزي داد كه خارج از ، عقل قدرت و غيره در مورد واعد شرط وجوب وفا به وعده ميمانند بلوغ
لزوم وفا به وعده وجود ندارد و وعده نافذ نيست البته در مورد صبي  اي داد،باشد و يا اينكه غير بالغ وعدهقدرت او مي

ستحباب دارد يا خير كه دو مبنا وجود دارد و اگر قائل به مميز اين نكته وجود دارد كه آيا واجبات در حق او ا
 رجحان واجبات در حق او شديم، وفا به وعده در حق او استحباب دارد و اال حتي استحباب هم ندارد. استحباب و

 
 

 
 


