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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 خير بودن موعود مالك در خيريت حين الوفا
طور كه بيان شد موعود بايد خير نكته ديگري كه در شرايط و نكات مربوط به موعود وجود دارد اين است كه همان

كه عمل و وفا صورت شود تا وقتيباشد يعني از حيني كه وعده صادر ميچيزي مستمر مي باشد حال گاهي خير بودن
مشمول ادله و اطالقات  باشد وباشد. اين صورت قدر متيقن در بحث ميبه حال موعود له خير مي موعود گيرد،مي
باشد ولي وقت وفا خيريتي ر ميشود به اين معنا كه حين الوعد خيباشد اما گاهي خيريت چيزي متحول و متغير ميمي

هم اين وعده به حال خرد و در آن زمĤندهد كه خودرو يا خانه او را ميدر آن نيست مثالً حين الوعد به او وعده مي
رود و يا بالعكس در ابتدا و باشد اما به علت وقوع حوادثي حين الوفا خيريت اين وعده از بين ميموعود له خير مي
باشد، حال سؤالي كه در اينجا وجود تي در آن نيست اما حين الوفا موعود به حال موعود له خير ميحين الوعد خيري

دارد اين است كه مالك در خير بودن چه زماني است آيا خيريت حين الوعد شرط است يا خيريت حين الوفا؟ ظاهر 
لوفا خير باشد، شرط نيست بلكه خيريت اين است كه استمرار در خيريت يعني اينكه هم حين الوعد و هم حين اادله

 شود.حين الوفا شرط است و اگر چيزي حين الوفا خير بود، ادله شامل آن مي

 شمول لفظي ادله در صورت استمرار خيريت
 شود.كه خيريت در آن استمرار داشته باشد قطعاً مشمول ادله و اطالقات ميپس درصورتي 

 حين الوفا انصراف حكمي ادله در صورت عدم خيريت
خيريت داشته باشد اما حين الوفا خيريتي در آن نباشد هرچند ممكن است ادله لفظًا موعود  كه حين الوعد،و درصورتي

 شوند.شامل اين صورت بشوند اما به لحاظ حكمي از اين صورت انصراف دارند و شامل اين صورت نمي

 وجود مالك وجوب وفا در صورت خيريت حين الوفا فقط
نباشد اما حين الوفا در موعود خيريت وجود داشته باشد لفظ ادله مشمول اين  ورتي هم كه حين الوعد خيريتيدر ص

شامل اين  شوند و حتي اگر گفته شود شمول لفظي وجود ندارد اما ادله به لحاظ وحدت مناط و مالك،صورت مي
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ي اگر حين آر ود كه وقت عمل مفيد باشد.شوعد اين است كه ملتزم به چيزي مي شود براي اينكه ظاهرمي صورت
شر باشد نه اينكه فقط خيريتي در او نباشد و بعد مبدل به خير شود در شمولش ترديد  الوعد موعود به حال موعود له

 وجود دارد و ظاهراً مشمول ادله نشود.

 شرايط موعود له
  

باشد. شرايط موعود و موعود، موعود له و واعد ميطور كه در جلسه قبل گفته شد، وعد ايقاعي است كه متقوم به همان
 واعد در جلسه قبل مطرح شد و در مورد موعود له بيان شد كه بلوغ در موعود له شرط نيست.

 اشتراط تعين و تنبه به التزام در موعود له 
باشد يعني  زام واعدالجمله تعين داشته باشد و متنبه به اين وعد و التآنچه در موعود له شرط است اين است كه في

 نوعي دل به اين التزام ببندد و طلبكار باشد.به

 عدم اشتراط تميز به معناي خاص فقهي در موعود له
موعود له بايد مطلب را بفهمد و  شود در موعود له شرط نيست بلكهمميز بودن به آن معناي خاصي كه در فقه گفته مي 

اندازه عقل و شعور و درك در موعود له كافي است چون  ببندد. وجود همينخود را مطالبه كننده بداند و به وعده دل 
. حال اين شخص حتي  آنچه وجود دارد اين است كه دليل لفظي در اشتراط عقل وجود ندارد بلكه ان يعد شخصاً بخيرٍ

و فقط آنجايي كه  كندبسته است، كفايت مي فهمد و دل به وعدهمي اگر مجنون باشد و صبي باشد ولي همين اندازه كه
خارج است و اال  از بحث و شمول ادله فهمد و مشاعر او دركي از وعده و دل بستن به آن ندارد،شخصي وعده را نمي

 باب تكليف اي هم كه دررا مقيد بكند. ادله چون دليلي نداريم كه اين شخص باشدمي در غير اين، مشمول ادله لفظي
 گيرد امامربوط به تكليفي است كه بر عهده كسي قرار مي غيره را مطرح كرده استشرط بلوغ، عقل، قصد و اختيار و 

خواهيم ببينيم به خاطر قولي كه به او داده در اينجا فرض اين است كه تكليفي به عهده كسي قرار نگرفته است. فقط مي
ل متعلق تكليف و طرف تكليف ذلك شامشود و اطالقات اشتراط بلوغ و عقل و امثالشود يا نمياست، او مكلف مي

 شود.نمي
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 قوام وعد به وجود مبرز
باشد و اين سؤال وجود دارد كه آيا صيغه در وعد شرط يكي ديگر از عناصري كه در وعد وجود دارد بحث صيغه مي

و انشائات  باشدباشد زيرا وعد انشا ميباشد يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت ظاهرًا صيغه در وعد شرط ميمي
متقوم به مبرز هستند يعني عالوه بر اينكه در انشا قصد و التزام دروني الزم است وجود مبرز هم الزم است و صرف 

شود و اگر هم كند و مفهوم وعد شامل التزامي كه بدون مبرز باشد، نميدر تحقق وعد كفايت نمي تعهد و التزام دروني
قطعاً انصراف دارد. البته الزم نيست اين مبرز به صيغه و يا حتي لفظ خاصي  كسي بگويد شمول لفظي دارد، بايد گفت

به ديگري نشان دهد كه ملتزم به وعده شده است حتي با كتابت و اشاره  واعد به هر شكلي كهصورت بگيرد بلكه همين
 كند.كفايت مي

 عدم اشتراط قبول در وعد
به انجام عملي  باشد آري اگر وعد مشروطبول در آن شرط نميو از عقود نيست پس ق وعد از مقوله ايقاعات است

باشد چون توسط موعود له باشد در اين صورت وعد از مقوله شروط ابتدايي است و مشروط به پذيرش طرف مقابل مي
 وعد او درواقع وعد معلق است و وجوب وفاي آن در صورت پذيرش طرف

 باشد.مقابل و انجام شرط مي 

 اقسام وعد
دهد مانند اينكه بگويد من فالن خيري را به شما اي ميگاهي مطلق است و بدون هيچ شرطي واعد، وعده دوع 

هم مطلق است و گاهي نيز كه در اين صورت وجوب وفا به آن رسانم بدون اينكه معلق و مشروط به چيزي شودمي
باشد به اينكه مثالً واعد وي موعود له ميكه در اين صورت نيز گاهي وعده مشروط به التزامي از س باشدمشروط مي

شوم خيري به او برسانم. در اين صورت وعد نيز مشروط به بگويد اگر موعود له فالن عملي را انجام دهد، ملتزم مي
باشد. گاهي نيز وعد مشروط به اتفاقي است كه مربوط به موعود له پذيرش و انجام شرط از سوي موعود له مي

التزام مشروط، مانعي  آيد اينن صورت نيز بعيد نيست كه مشمول اطالقات وجوب وفا شود. به نظر ميباشد. در اينمي
 مگر اينكه در مباحث اصولي شخصي قائل شود كه التزام مشروط، معقول نيست. نداشته باشد
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 عدم اشتراط اسالم و ايمان در موعود له 
از  باشند. برخي. ادله وجوب وفا به وعد به جهتي دو قسم ميوجهي براي اشتراط ايمان و اسالم در وعد وجود ندارد

اند در ذيل بحث المومن اخ المومن آمده اند و خاص طرف مؤمن استاين ادله وفا به وعد را از حقوق ايماني قرار داده
ان وجود نداشته باشد هم اطالق دارند و شامل صورتي كه اسالم و ايم »فَْليَفِ إِذَا َوعَدَ «اما برخي ديگر از ادله مانند 

 شود.مي
 پردازيم.البته در اينجا مباحث دقيق ديگري هم مانند وعد فضولي و مباحث ديگري هم وجود دارد كه به آن نمي

  
 
 


