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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه 
شده است اما خود تناسب در ذيل باب كذب مطرحباشد. هرچند اين بحث بهبحث در باب وعد و حكم وفا به وعد مي

و مطالبي در ذيل اين بحث بيان شد. يكي از مباحثي  باشد. در جلسات قبل نكاتفصلي  مشبع و داراي مباحث مهم مي
 .باشداظ لغوي وعد اعم از وعيد ميباشد كه به لحكه در جلسه قبل  مطرح شد بحث وعيد يعني وعده به شر مي

 عدم وجوب عمل به وعيد
اي و ساير ادله 1»ا َوَعدَ فَلْيَفِ إِذَ«بيان شد كه وعيد و وعده شر با تفاصيلي كه در جلسه قبل بيان شد، مشمول اطالقات 

قدر شود و علت اين عدم شمول همان دليل اشتراك لفظي و اكتفا بهكه وفا به وعد را واجب يا مستحب كرده بود، نمي
بنابراين عمل كردن به وعيد واجب نيست و مانعي ندارد بلكه  ؛باشدمتيقن يا انصراف اين ادله از وعيد و وعده به شر  مي

 عمل و وفا به آن حرمت شرعي دارد. در مواردي نيز

 حرمت وعيد از باب كذب به لحاظ مدلول التزامي خبري
بسا در نكته ديگري كه در مورد وعيد وجود دارد اين است كه هرچند وفا به وعيد به خالف وعد واجب نيست و چه

زامي خبري باشد كه غالباً هم برخي موارد تخلف از وعيد واجب باشد  اما همانند وعد  اگر عرفا داراي مدلول الت
باشد اما خالف دهد آن مدلول را قصد كند و بگويد عزمش بر وفا به وعيد ميطور است و شخصي كه وعده را ميهمين

واقع باشد و وي واقعاً قصد وفا به وعيد را نداشته باشد و قائل شويم كه مداليل التزامي مصداق  صدق  و كذب قرار 
 باشد.  ذب، اين وعيد هم حرام ميگيرند،  از باب كمي
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 الحاق وعيد به وعد در صورت خير بودن
شد ولي به لحاظ شرعي خير اي عرفا وعده به شر بود و وعيد محسوب ميمطلب ديگري كه بيان كرديم اگر وعده

در اصالح محسوب شود مانند اينكه به ديگري وعده ضرب او را بدهد و اين وعده ضرب عرفا شر باشد ولي اين وعده 
 شود.تأثير داشته باشد در اين صورت وعيد عرفي شرعًا ملحق به وعده ميموعودله 

ها واجب است يا خير بحث فقهي نيست بلكه اين ووعيدهاي خداوند در قرآن و اينكه بر خداوند عمل و وفا به آنوعده
 باشد.ووعيدها  باالتر از يك وعده صرف است و يك بحث كالمي ميوعده

 نفسهحرمت وعيد في عدم 
اي قرار بگيرد نفسه يا مباح است يا مكروه ولي حرام نيست ولي گاهي ممكن است وعيد مصداق عناوين ثانويهوعيد في

كه طبق اين عناوين ثانويه حكم وجوب يا حرمت بر آن حمل شود مانند اينكه اگر وعيد مصداق قتل نفس، ايذا، اضرار 
اينكه وعيد موجب ترس موعود و سكته او شود باشد مثلاين عناوين، قرار گيرد، حرام مييا اهانت و يا عناويني مشابه 

و يا اينكه وعيد به لحاظ مدلول التزامي خبري آن و شرايطي كه در مورد آن بيان شد، مصداق كذب واقع شود كه در اين 
حاني در حد وجوب يا استحباب پيدا بسا رجباشد و گاهي نيز وعيد  به لحاظ عناوين ثانويه چهصورت هم حرام مي

كند مانند اينكه وعيد نوعي بازدارندگي براي ارتكاب به حرام شود و در مقام تزاحم و اهم و مهم انسان ناچار شود 
كند، درجايي است كه موعود شر عرفي و شرعي وعده به شر دهد. البته بحث در اين مورد كه وعيد رجحان پيدا مي

قتل شخصي در صورت ارتكاب فالن عمل حرام كه نه عرفا و نه شرعًا حتي در صورت ارتكاب باشد مانند وعده به 
حكم اولي مصداق وعد است نه قتلش جايز نيست اما اگر موعود مصداق خير واقع شود از محل بحث خارج است و به

 وعيد.

 عناصر چهارگانه وعد
و ايقاعات هم وجود دارد،  ارائه كرد و در ضمن اين توان به شكل و مدل جديدي كه در بحث عقود بحث وعد را مي

 قالب به بيان احكام و نكاتي كه در ذيل آن وجود دارد پرداخت.
رود هرچند به وعد  سواء كان الوفاء به واجباً أو مستحباً (چون استحباب آن تأكيدي است و مقوله مهمي به شمار مي

 باشد.عي است كه متقوم به چهارعنصر  و ركن مينظر ما داراي احتياط وجوبي است) در حقيقت ايقا
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 شود.واعد يعني كسي ملتزم به عمل مي .1

 ايم.موعود يعني به آنچه ملتزم شده .2

 برسانيم. او به خيري و دهيم انجام را كاري او براي ايمشده ملتزم كسي يعنيموعودله   .3

 گيرد. وسيله آن انشا صورت مياي كه بهصيغه .4

 واعد: وجود شرايط عامه تكليفشرايط مرتبط با 
قصد  و) ها بلوغ، عقل، اختيار (قدرت نيز جزء اختيار استدر واعد شرط است كه شرايط عام تكليف  كه عمده آن

 است،  وجود داشته باشد.

 شرط موعود: خير بودن موعود
است كه بايد خير باشد. شود. شرط موعود اين ركن دوم وعده، موعود است يعني آن امري كه واعد به آن ملتزم مي

 خير باشد  در جلسات گذشته بحث كرديم.موعودله اينكه بايد به حال تفصيل و اقسام آن و برخي جهات در آن مثلبه

 شرايط موعود له
 چند نكته وجود دارد.موعودله در مورد  

 موعودله الواقع تعين في
اينكه آن مبهم و نامعين  باشد، انصراف دارد  مثلموعودله  اي كهبايد معين باشد و ظاهراً  اطالقات از وعدهموعودله 

دهم البته اين بدين معنا نيست كه حتمًا بايد يك نفر باشد بلكه تعداد افراد اي  ميبگويد فالن روزبه يك شخص هديه
الواقع است م فيتوان زياد باشد. البته توجه به اين نكته هم الزم است كه مبهم بر دو قسم است گاهي مبهميموعودله 

يك از شرايط و اوصاف او مشخص نباشد و گاهي نيز ابهام در علم دهم اما هيچاي مياينكه بگويد به شخصي هديهمثل
الواقع ابهامي ندارد مانند اينكه بگويد هركس در اين جمع نام او حسن يا فاطمه يا علي  است به او واعد است اما في

ها كه نامشان الواقع آنتعين ندارد و داراي ابهام است اما فيموعودله چند نزد واعد، دهم  در اين صورت هرهديه مي
الواقع ابهام داشته باشد جايي است كه فيباشند. ظاهرًا انصراف ادله مربوط بهفاطمه يا حسن يا علي است مشخص مي
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مشمول ادله وجوب وفا يا رجحان وفا شود و  الواقع تعين دارد،  بعيد نيست كهاما صورتي كه نزد واعد مبهم است اما في
 الواقع است.تعين فيموعودله دليلي بر خروج آن وجود ندارد پس يكي از شرايط 

 عدم اشتراط بلوغ
 بلوغ شرط نيست.موعودله در 

 به وعدهموعودله تميز و تنبه 
از ايقاعات است و قبول نياز ندارد  رسد هرچند وعدشرط است يا خير؟ به نظر ميموعودله در اينكه آيا عقل و تميز در 

موعودله الجمله عقل و تمييز در كند،  فيايجاد ميموعودله رسد ازآنجاكه واعد  نوعي طلبكاري براي اما به نظر مي
اي كه  باشد  و ادله وجوب وفا به وعده از وعدهاي كه تميز و تنبه به وعده داشته باشد و آن را بفهمد، شرط ميگونهبه

 باشد. اي كه آن را بفهمد نداشته باشد، منصرف مياندازهاي كه تميز و عقل بهمثالً به  بچه شيرخوار يا ديوانه
 
 

 
 

 


