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مقدمه

اسـت. ھـیچ یـک از فقھـای پیشـین و      » واجب نبودن وفا به وعده«از احکام فقھی مشھور، 
اند.پسین، این موضوع را به طور مستقل ـ ھرچند در حد یک مقاله ـ بررسی نکرده

توان در اھمیت آن تردید نمود زیرا از یک سـو، پـذیرش ایـن حکـم، بـرای      با این که نمی
داننـد، مشـکل   ا دین اخالق و کرامت و در تنافی با تجویز خلف وعـده مـی  کسانی که اسالم ر

شـود کـه بـر    است و از سوی دیگر، آثار و پیامدھایی در ابواب گوناگون فقه بر آن مترتب مـی 
کسی پوشیده نیست.

انـد و گـاه بـه    فقھا، گاه در خالل برخی مباحث و به طور موردی به این حکم اشـاره کـرده  
اند.تصریح نمودهمشھور بودن آن 

أنتِ طالق یـا  «ق) در پاسخ این مسأله که اگر مردی، به زن خود بگوید: ٤١٣شیخ مفید (م 
یـک طـالق واقـع    » انـت طـالق  «گوید: به موجب جملـة  حکمش چیست؟ می» مطلقه ألطلقنّک

ای است از ناحیة شوھر، ممکن است بدان وفا کنـد، ممکـن   وعده» ألطلقنّک«شود اما جمله می
)٦١ـ ٦٢وفا نکند. (مفید، است

مقصود وی آن است که چون جملة مزبـور در قالـب وعـده اسـت، و وعـده واجـب الوفـا        
شود.نیست، به عنوان طالق دوم محسوب نمی

ام بـرده «نویسد: اگر فروشنده بگوید: ق) ضمن یکی از مباحث بیع می٤٦٠شیخ طوسی (م 
ات را بفروشـی بـه مـن بـه پانصـد      که تو، بـرده فروشم به تو ھزار [درھم] بر این اساس را می

ای است از طرف مالک برده وعده» بر این اساس که«این معامله باطل است زیرا جملة » [درھم]
)٢١١/ ٣و او در وفا کردن و وفا نکردن بدان مخیر است و ... (طوسی، المبسوط، 

نی و لـک علـی کـذا، لـم     اشتر«لو قال [عبد] للمشتری: «نویسد: ق) می٦٧٦محقق حلّی (م 
ای] به شخص خریدار بگوید: مرا خریـداری کـن و بـرای تـو، بـر      یلزمه و ان اشتراه. اگر [برده

عھدة من فالن چیز باشد، انجام آن تعھـد بـر او الزم نخواھـد شـد ھرچنـد آن شـخص، او را       
)٢١٤/ ٢(محقق حلّی، » بخرد.

النه وعد و ال یجـب الوفـاء   «است: یکی از محققان معاصر، در حاشیه بر این عبارت نوشته
به علی المشھور، چون این سخنِ برده، نوعی وعده دادن است و وفا به وعده از نظـر مشـھور،   

(ھمان)» واجب نیست.
ق) نیز در مبحث بیع سخنی دارد مشابه سخنی که از شیخ نقل نمـودیم  ٧٢٦علّامه حلّی (م 
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جایی دیگر از مبحث بیع، بـه ایـن نکتـه اشـاره     ) وی، در ١٩٦/ ٦(علّامه حلّی، مختلف الشیعه، 

کند که چنان چه وقت پرداخت ثمن فرا رسد ولی فروشنده وقت آن را تمدید کند، این کـار  می
آور اذ الوعد غیر موجب، وعده، الزام«نویسد: برای او الزم العمل نخواھد بود و در تعلیل آن می

)٢٥٨/ ١٠(علّامه حلّی، تذکرة الفقھاء، » نیست.
و لو قال «گوید: ق) در مبحث قرض، پس از این عبارت عالمه که می٩٤٠محقق کرکی (م 

نویسـد: ایـن مسـأله در گذشـته     مـی » أقرضتک بشرط أن أقرضک غیره صح، و ال یجب الوعـد 
مطرح شد و شاید عالمه، آن را به این منظور تکرار کرده باشد که بگوید عمل به شرط واجـب  

)٢٣/ ٥محقق کرکی، نیست چون وعده است. (
قرض دھنده، طلب «ق) نیز در ھمین مبحث پس از طرح این فرض که ٩٦٦شھید ثانی (م 

گوید: این کار بـر  می» گیرمخود را در وقت مقرر دریافت نکند و بگوید آن را وقت دیگری می
و ھو وعد یستحبّ الوفاء بـه، ایـن سـخن، وعـده     «نویسد: او الزم نیست و در بیان علت آن می

)٤٥٦/ ٣(شھید ثانی، » وفای به آن مستحب است.
وعـد  «نویسـد:  ق) پس از اشاره به فرض مزبور در کتاب دیـن، مـی  ٩٩٣محقق اردبیلی (م 

ال کـالم فـی ذلـک    «) که عبارت ٨٠/ ٩(اردبیلی، » .یستحبّ الوفاء به و ال کالم فی ذلک عندھم
فاق فقھـا اسـت. وی ھمـین نکتـه را در     الوفاء نبودن وعده، مورد اتدھد، الزمنشان می» عندھم

لم یقل االصحاب بوجوب االیفاء بالوعـد علـی مـا یظھـر،     «دارد: گونه ابراز میمبحث اقرار، این
» گردد، آنان، قائل به وجوب وفـا بـه وعـده نیسـتند.    ھای] فقھا آشکار میگونه که از [عبارتآن

)٤٠٧(ھمان، 
کشف اللثام، صـاحب ریـاض و صـاحب    ھای صاحب ھمین مضمون و رویکرد، در عبارت

/ ٢٥؛ نجفـی،  ٤٨٦/ ٨؛ طباطبـایی،  ٥٩٠/ ٧خورد. (ر.ک: فاضل ھنـدی،  جواھر نیز به چشم می
یـابی خاسـتگاه   ). امر مھم در این باب، پیش از ھر چیز، ریشه٢٢٣؛ نیز ر.ک: فیض کاشانی، ٢٤

مایة این قول باشد.تواند دستقول مشھور و بررسی اموری است که می
رسد پیش از ورود در این بحث، بیان دو نکته، ضروری است.لی به نظر میو

نزدیـک بـه   » میثـاق «و » عھـد «با دو واژه دیگر یعنی » وعده«نکتة نخست: واژه و اصطالح 
رسد، از این رو جھت تنقیح محل بحث، توضیح این دو واژه نیز الزم است.نظر می

عھـد  » عھد حفظ الشئ و مراعاته حاالً بعـد حـال.  ال«نویسد: می» عھد«راغب، در بیان معنی 
، مـادة عھـد) وی،   ٥٩١عبارت است از نگھداری شـئ و مراعـات کـردن پـی در پـی آن (ص      
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به پیمانی که الزم المراعات است، عھد گفتـه  » سُمّی المَوْثِق الذی یلزم مراعاته عھدا.«افزاید: می
ه، فرمان، ذمّه، قسـم و نـذر نیـز بـه عنـوان      شود. (ھمان) دیگر واژه شناسان، از پیمان، توصیمی

؛ طریحـی،  ١/٦٠٩؛ فیروزآبـادی،  ٩/٤٤٨اند. (ر.ک: ابن منظور، معانی عھد، سخن به میان آورده
)٥٩/ ٥؛ قرشی، ١١٤/ ٣

» حفظ و مراعات نمـودن پیوسـته یـک شـئ    «رسد، معنای اصلی عھد ھمان ولی به نظر می
ر، از مصادیق عھـد اسـت و چنـان کـه برخـی از      است که از راغب نقل نمودیم و ھمة این امو

انـد کـه نگھـداری و    اند امور مزبور بدین سبب به این عنوان نامیده شـده ایشان نیز یادآور شده
ھا، الزم و ضروری است.رعایت آن

ـ «در آیة شریفة » عھدنا«برای نمونه، مقصود از  رَا وَعَھِدْنَا إِلَی إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ أَنْ طَھِّ
است ولی چون ایـن دسـتور، اکیـد و    » امر کردیم و دستور دادیم) «١٢٥(بقره: » بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ...

أَلَمْ «در آیة شریفة » عھد«الزم الرعایه است، از آن به عھدنا تعبیر شده. نیز برای نمونه، منظور از 
ـ  اسـت و بـه علـت الزم    » توصـیه «)، ١٩(نحـل:  » یْطَانَ...أَعْھَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّ

الرعایه بودن آن، این گونه تعبیر شده.
(نحـل:  » وَأَوْفُواْ بِعَھْدِ اهللاِ إِذَا عَاھَـدتُّمْ... «در آیة » عھد اهللا«توان گفت مقصود از چنان که می

سوگند خدا کند و چون یک طرف این پیمان و ) سوگندی است که شخص بر خود الزم می٩١
کند ذیل ھمین آیه اسـت  چه این برداشت را تأیید میاست از آن، به عھد اهللا تعبیر گردیده و آن

سـوگندھایی را کـه محکـم و اسـتوار     » «وَالَ تَنقُضُـواْ األَیْمَـانَ بَعْـدَ تَوْکِیـدِھَا...    «...فرماید: که می
»اید مشکنید!نموده

یز با عنایت بـه تعبیـرات و تاکیـداتی کـه در قـرآن      به ھر حال، با توجه به آن چه گفتیم و ن
پیرامون عھد و پیمان به کار رفته، تردیدی در وجوب وفا به آن نیست، ھیچ یک از عالمان نیـز  

وَأَوْفُواْ بِالْعَھْدِ «...اند. از جمله این تاکیدات است آیة شریفة سخن از استحباب آن به میان نیاورده
به عھد وفا نمایید زیرا [عمل و وفای به] عھد مـورد سـؤال   )«٣٤اسراء: (» ؤُولًاإِنَّ الْعَھْدَ کَانَ مَسْ

) کـه البتـه در مـورد عھـد و     ٩١(نحـل:  » وَأَوْفُواْ بِعَھْدِ اهللاِ إِذَا عَاھَدتُّمْ...«و نیز آیة شریفة » است.
پیمان با خداست.

بـه معنـای   » ثِقَـه «د چنان کـه  باشمی» اعتماد نمود«به معنای » وَثِق«در اصل از » میثاق«و اما 
پیمـان  «شخص مورد وثـوق و قابـل اطمینـان اسـت و بسـیاری از واژه شناسـان، میثـاق را بـه         

)٢٤٣/ ٥؛ طریحی، ٤١٦/ ٣اند. (ر.ک: راغب، فیروزآبادی، معنا کرده» مستحکم و مؤکد
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کننـدة  ھای ھم ریشه این کلمه و شماری از آیات قرآنی، نیز تاییـد باید گفت برخی از واژه

ریسمان یا ھر چیزی که «به معنای » وَثاق» «شئ محکم«به معنای » وثیق«ھمین معنا است. کلمة 
یاد کـرد  » موثق«توان از واژه ھا است و نیز میاز جمله این واژه» بندند.با آن چیز دیگری را می

/ ١٥بـن منظـور،   انـد. (ر.ک: ا گرفتـه » پیمان محکم«و » پیمان«که آن را ھمانند میثاق، به معنای 
لَـنْ أُرْسِـلَهُ   «خوانیم که به فرزندان خود گفت: ) و در قرآن کریم به نقل از یعقوب (ع) می٢١٢

فرستم مگر این کـه  یوسف را [ھمراه شما] نمی) «٦٦(یوسف: » مَعَکُمْ حَتَّی تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ
»پیمان محکمی از خدا بدھید.

) طریحـی در ذیـل ایـن آیـه     ٨٣(بقـره:  » دْ أَخَذْنا میثاقَ بَني إِسْـرائیلَ... لَقَ«خوانیم: و نیز می
، مقصود از میثاق بنی اسرائیل، عھد مؤکد ھمراه با قسـم  »ای عھدھم المؤکد بالیمین«نویسد: می

ایشان است.
شود میثاق و موثق از مصادیق عھد و نوعی خاص از پیمان، یعنـی  با این توضیح روشن می

تـر بـر   ھای وجوب وفا به عھـد، بـه گونـة روشـن    باشد بنابراین تمامی دلیلحکم میپیمان مست
و معـادل  » میثـاق «وجوب وفا و عمل نمودن به پیمان نیز داللـت دارنـد و بنـابراین، اصـطالح     

از محل بحث این مقاله بیرون است. و بر این اساس، تمرکز این مقالـه تنھـا   » پیمان«فارسی آن 
حکم آن خواھد بود.و تبیین » وعده«بر 

، آیا حکـم تکلیفـی آن مـورد    »وفای به وعده«نکتة دوم: ممکن است پرسیده شود در مسالة 
بحث است یا حکم وضعی آن و یا ھر دو و آیا بھتر نیست به تفکیک در این مورد بحث شود؟

ھای عالمان فقه و اصول در تعریف حکم تکلیفی و وضعی، تـا حـدودی   باید گفت عبارت
رسد بھترین بیان در این زمینه، سخن محقق نـائینی اسـت کـه ضـمن     است. به نظر میمختلف 

المراد من االحکام التکلیفیـة ھـی المجعـوالت الشـرعیة     «گوید: یکی از مباحث اصولی خود می
التی تتعلّق بافعال العباد اوّالً و بالذات بالواسطه و ھـی تنحصـر بالخمسـة، اربعـة منھـا تقتضـی       

ھی الوجوب والحرمه و االستحباب والکراھة، و واحده منھا تقتضـی التخییـر و   البعث والزجر و
ھی االباحة. و اما االحکام الوضعیة، فھی المجعوالت الشرعیة التی ال تتضمّن البعث و الزجر وال 
تتعلق باالفعال ابتداء اوّال و بالذات و ان کان لھا نحو تعلّـق بھـا ولـو باعتبـار مـا یسـتتبعھا مـن        

احکام تکلیفی، آن دسته از مجعوالت شرعی است که اوالً و بالذات و بدون » .ام التکلیفیةاالحک
گیرد و این احکام، منحصر در پنج حکـم اسـت کـه چھارتـای     واسطه به افعال بندگان تعلق می

اند از: وجوب، حرمـت، اسـتحباب و   ھا عبارتھا، اقتضای برانگیختن و بازداشتن دارند و آنآن
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ھـا [اباحـه]، اقتضـای تخییـر دارد. ولـی احکـام وضـعی بـه آن دسـته از          یکی از آنکراھت، و 

شوند که متضمن برانگیختن و بازداشتن نیستند و اوال و بالذات، به مجعوالت شرعی اطالق می
گیرند، گرچه به اعتبار ایـن کـه ایـن احکـام، بـه دنبـال احکـام تکلیفـی         افعال بندگان تعلّق نمی

)٣٨٤/ ٤گیرند. (نائینی، به افعال بندگان تعلق میآیند، به نحوی می
توان با توجه به این عبارت، برای حکم وضعی آورد، شـرطیت طھـارت بـرای    مثالی که می

چه به طور مستقیم به آن نماز است که در وھلة نخست و بالذات، تعلق به کار مکلف ندارد، آن
نجـام نمـاز اسـت کـه از آن، شـرطیت      تعلق دارد حکم تکلیفی شارع به تحصیل طھارت برای ا

شود.انتزاع می
ھای فقھا در پیوند با حکم وفای به باید گفت براساس این ضابطه و نیز با عنایت به عبارت

ماند که مقصود ایشان از این حکـم، نـوع تکلیفـی آن اسـت چـرا کـه       وعده، تردیدی باقی نمی
در عبارت محقق کرکـی  » الیجب«) و ٩/٨٠در عبارت محقق اردبیلی (» یستحبّ«تعبیری مانند 

/ ٨) صـاحب ریـاض (طباطبـایی،    ٥٩٠/ ٧) و تعبیرھای مشابه در کلمات فاضل ھندی (٢٣/ ٥(
) صریح در این معنا است.٢٥/٢٤) و صاحب جواھر (نجفی، ٤٨٦

قرینة دیگر بر این برداشت روایتی است از امام صـادق (ع) کـه بـه زودی از آن بـه عنـوان      
ائلنان به عدم وجوب وفا به وعده یاد خواھیم نمود.ترین دلیل قمھم

در این روایت، از گناه نبودن وعدة دروغین مرد به ھمسرش و این کـه مـرد، از ایـن بابـت     
گیرد. (چنان که بابت دروغ در میدان جنـگ و نیـز دروغ بـه منظـور     مورد بازخواست قرار نمی

ه و چنان که روشن اسـت ایـن گونـه    شود) سخن به میان آمداصالح ذات بین، بازخواست نمی
تعبیرھا، جز در حکم تکلیفی ظھور ندارد.

بنابراین طبیعی است محور این مقاله و سمت و سوی آن تبیـین حکـم تکلیفـی وفـای بـه      
ھا، از این حکم، حکم وضعی نیز انتزاع نمود.وعده باشد ھر چند بتوان در برخی فرض

تواند دست مایـة قـول مشـھور    پردازیم که میمیپس از بیان این دو نکته به بررسی اموری
باشد.

هاي قول مشهورمایهدست
مایة تواند سند و دستدھد آن چه میھای فقھا در مباحث گوناگون نشان میبررسی عبارت

ایشان در این حکم باشد، امور ذیل است:
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ـ اجماع١

خرق االجماع لکان القول لو ال خوف«بنا بر نقل صاحب حدائق، محقق اردبیلی گفته است: 
بوجوب االیفاء متوجھا. اگر ترس از شکستن اجماع نبود، قول به وجوب وفاء به وعده درسـت  

)٣٣٢/ ٢٠(بحرانی، » رسید.به نظر می
تمایل به مخالفت با قول مشـھور نبـوده، ولـی    دھد، مرحوم اردبیلی، بیاین عبارت نشان می
دیده است.اجماع را مانع خود می

نویسـد:  رسـد، وی مـی  بارت صاحب جواھر نیز به نحـوی بـوی وفـاق بـه مشـام مـی      از ع
ھـای] فقھـای   گونه کـه از [عبـارت  االصحاب لم یقولوا بوجوب الوفاء بالوعد علی ما یظھر، آن«

)٦/ ٣٥(نجفی، » شود، ایشان قائل به وجوب وفا به وعده نیستند.شیعه ظاھر می
اجماع را سید مرتضی دانست، زیرا به گفتة صاحب شاید بتوان ریشه و اصل در این ادعای

ـ  النّعلی انعقادِکافّةًلماءُجمع العُأ«مرام، وی در باب نذر گفته است: نھایة ال رط ... و ذر مـع الشَّ
نـه  إعنهُاهللاضیید المرتضی رَالسَّرط، فقالَع، و ھو الخالی عن الشَّالتبرُّنذرِقادِفی انعِنما الکالمُإ

/ ٢(عاملی، .»عند العرب وعدٌعلبان النذرُو بما نقل عن ثَالطائفةِاجماعِعلیه بِو احتجَّدٍمنعقغیرُ
٣٤٩(

مفاد سخن فوق آن است که نذر، بر دو قسم است، نذر مشروط به ایـن صـورت کـه مـثالً     
.» ام بھبودی یابد، فالن روز، روزه بگیرمبرای خدا بر من است که اگر بیماری«نذرکننده بگوید: 

این نذر صحیح است و باید بدان عمل کرد. قسم دوم، نذر غیرمشروط [تبرعی] به این صورت 
»برای خدا بر من است که فالن روز، روزه بگیرم.«که مثالً نذرکننده بگوید: 

شود و بنا بر اجماع شیعه، عمل بدان واجب نیست.به گفتة سید، قسم دوم نذر، منعقد نمی
ارتباط با مسأله وعده است ولی با توجـه  رد نذر و در وھلة نخست، بیالبته این گفتار در مو

گیری از مطلب منقول از ثعلب، نذر [یا دسـت کـم نـذر    به این که سید، در پایان سخن، با بھره
تـوان ادعـای اجمـاع او را شـامل وعـده نیـز       داند، مـی تبرعی] را از نظر عرب، ھمان وعده می

دانست.
آید از نگاه وی، وعده صاحب جواھر در مبحث اقرار به دست میھایـ از برخی عبارت٢

ھایی مانند اوقوا بـالعقود نخواھـد بـود. (ر.ک:    نوعی اِخبار است نه انشاء؛ بنابراین مشمول دلیل
)٦/ ٣٥نجفی، 

رسد عبارت زیر از وحید بھبھانی در تعلیل عدم وجوب وفا به وعده نیز اشاره به به نظر می
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النّ کل شرط و وعد یتحقق من المسلم ال یجب علیه الوفاء و ال یتسـلط  «ست: ھمین استدالل ا

ای کـه از شـخص   زیرا ھـر شـرط و وعـده   .علی االخذ منه آخذ ما لم یقع فی ضمن عقد الزم
گاه که در ضمن عقدی الزم واقع نشود، وفا نمـودن بـه آن بـر او    مسلمان به وقوع پیوندد، تا آن

)١٨٧(وحید بھبھانی، » ی بر گرفتن آن، مسلط نخواھد بود.اواجب نیست و ھیچ گیرنده
نیز عبارت زیر از صاحب ریاض در استدالل بر واجـب نبـودن وفـا بـه وعـده در یکـی از       

زیرا وعده، عقدی نیسـت کـه وفـای بـه آن     ،اذ لیس ذلک بعقد یجب الوفاء به«مباحث قرض: 
)٤٨٦/ ٨(طباطبایی، » واجب باشد.

بـه میـان آمـده اسـت. (ر.ک: فـیض کاشـانی،       » اصل«ھا، سخن از تـ گاه در برخی عبار٣
رسد تنھا اصل عملی که در این جا متصور است، اصل برائـت یعنـی برائـت    ) و به نظر می٢٢٣

دھنده از وجوب وفا است.ذمة وعده
اذا وعـد الرجـل   «ـ و گاه به این سخن از پیامبر اکرم (ص) استناد شده است که فرمـود:  ٤

)٢٢٣(ر.ک: فیض کاشانی، .»نیته أن یفی فلم یجد فال اثم علیهأخاه و فی
ترین دلیل این قول، روایتی است کـه آن را مرحـوم کلینـی از امـام     رسد، مھمـ به نظر می٥

ابراھیم عن ابیه عن صـفوان  بنعن علی«کند، سند و متن روایت چنین است: صادق (ع) نقل می
عنـه  مسؤولٌکذبٍحسّان قال: سمعت اباعبداهللا (ع) یقول: کلُّبنمَخلَد السّراج عن عیسیعن ابی

ـ عنهُوعُه فھو موضُفی حربِکائدٌرجلٌفی ثالثةٍاال کذِباًه یوماًصاحبُ ـ  أصـلحَ لٌأو رجُ ین بـین اثنَ
ـ  لٌما أو رجُما بینھُاالصالحُبذلکَلقی به ھذا یریدُلقی ھذا بغیر ما یَیَ ـ ه شـیئاً وَعَـدَ أھلَ و ال و ھُ
)٢٥٣/ ١٢(حرّ عاملی، » أن یتمّ لھم.ریدُیُ

گوی آن باشد، فرمود: ھر دروغی، باید گویندة آن، روزی پاسخاز امام صادق (ع) شنیدم می«
کاری کند، گناه این کار از او برداشـته شـده، یـا    مگر در سه مورد: مردی که ھنگام جنگ فریب

اش داری دوگانه دارد یا مردی که به خـانواده مردی که به انگیزة اصالح بین دو نفر، با آن دو دی
»وعدة چیزی دھد ولی در پی انجام آن نباشد.

نیــز در ھمــین زمینــه روایــت ذیــل بــا ســند و نقــل شــیخ صــدوق، قابــل توجــه اســت:   
محمـد عـن ابیـه جمیعـا عـن      بـن عمـرو و انـس  الحسین باسناده عن حمـادبن بنعلیمحمدبن«

ـ الکـذبَ نبی (ص) لعی (ع) قال: یا علـی! انّ اهللا أحـبَّ  محمد عن آبائه فی وصیة الجعفربن ی فِ
فی الحـرب  : المکیدةُیحسُنُ فیھنّ الکذبُ... یا علی! ثالثٌسادِالفَدق فیِالصِّالح و أبغضَالصَّ

)٢٥٢/ ١٢(حرّ عاملی، .»اسالنّبینَک و االصالحُو عِدَتُک زوجتَ
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ود: ای علی! خداوند، دروغ گفتن در راه ھای خود به علی (ع) فرمپیامبر (ص) در سفارش«

دارد ... ای علـی! در سـه مـورد،    صالح را دوست و راستگویی در مسیر فساد را مبغـوض مـی  
»گری در جنگ، وعده دادن به ھمسرت و اصالح میان مردم.دروغ گفتن نیکو است: حیله

نقد و بررسی
تـوان بـه ھـیچ    ه است و نمـی چه گذشت، با اشکاالت جدّی مواجرسد تمامی آنبه نظر می

ھا به عنوان دلیل، تکیه کرد. و اما نخستین دلیل که چیزی جز اجمـاع منقـول نیسـت،    یک از آن
که حجت بودن آن از نگاه بسیاری مورد قبول نیست، اصل تحقق آن نیز مـورد  نظر از اینصرف

یـک از متقـدمان   ھای ھـیچ ای که انجام شد، در عبارترغم تتبع گستردهدرنگ است زیرا علی
جز سید مرتضی یافت نشد آن ھم چنان که دیدیم در ارتباط با مسأله نذر و با ارتباط انـدک بـا   

مسأله وعده.
عدم وجود مفـت  «نویسد:داند و میصاحب ریاض، اصل تحقق این اجماع را مخدوش می

ن چـه سـید   کسی، به آ.زھره، فکیف یکون دعوی مثل ھذا االجماع مسموعهبما ذکره سوی ابن
» زھره فتوا نداده، پس چگونه ادعای چنـین اجمـاعی، پـذیرفتنی اسـت؟!    مرتضی گفته، جز ابن

) باید گفت این اجماع، حتی بر فرض تحقق نیز غیرقابل استناد است، چون ٤٨٤/ ٨(طباطبایی، 
گفته است کـه در جـای خـود بررسـی خواھنـد شـد و       به احتمال قوی، منشأ آن، روایات پیش

دانیم، اجماع محتمل المدرک، به عنوان دلیل مستقل، قابل استناد نیست.میکه چنان
که وعده دادن، نوعی اِخبار است نـه انشـاء، بـا ایـن ابھـام و      و اما استدالل دوم مبنی بر این

بـا  » وَعَـدتُک بکـذا  «دھنده که به کسـی بگویـد:   پرسش روبرو است که تفاوت این جملة وعده
بعتـک  «گویـد:  برد و مـی انشاء بیع، ھبه، نکاح و مانند آن به کار میجمالت دیگری که در مقام

چیست؟» ...أنکحتک«، »وھبتک کذا«، »کذا
اگر خبری بودن ظاھر آن جمله، در تنـافی بـا انشـائی بـودن آن اسـت، ھمـین اشـکال بـه         

کال ھای بیع، ھبه و نکاح و مانند آن نیز وارد است و حال آن که کسی در ایـن مـوارد اشـ   صیغه
گـردد، چیـزی   چه موجب انشائی یا اخباری شدن تعبیرات مـی رسد آنننموده است. به نظر می

جز قصد متکلم نیست و نباید از این جھت میان صیغة وعده و غیر آن فرق نھاد.
گاه صحیح است که دست ما از دلیل اجتھـادی بـر وجـوب    و اما تمسک به اصل برائت، آن

ھایی روشن در این زمینه اشاره خواھیم نمود.وفا خالی باشد و ما در جای خود به دلیل
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رغـم تتبعـی   علی» لیهإال إثمَجد فَفی فلم یَه أن یَتِفی نیَّوَأخاهُعد الرجلُوَذا إ«و اما حدیث 

که این حـدیث در  منابع معتبر روایی صورت گرفت، اثری از آن یافت نشد، افزون بر اینکه در 
ای دھد، سـپس تـوان انجـام آن را در    مورد شخصی است که با نیت وفا نمودن، به کسی وعده

کـه موضـوع بحـث،    خود نیابد که به طور طبیعی، در خلف وعده، معذور خواھد بود و حال آن
عمل کردن به وعده خود را دارد.شخصی است که توانایی 

حسّان است که شاید بنچه در این میان از اھمیت بیشتری برخوردار است، روایت عیسیآن
ترین مستند مشھور نیز ھمین باشد. ولی این روایت دچار ضعف سندی است زیرا دو تن عمده

ی عالمـان رجـال،   حسّـان، از سـو  بـن از رجال مذکور در سند آن، یعنی ابومخلد سرّاج و عیسی
؛ ٢٧٨شـوند. (ر.ک: طوسـی، الفھرسـت،    اند و از این جھت، مجھول محسـوب مـی  توثیق نشده

)٣٤/ ٣و ٣٥٨/ ٢؛ مامقانی، ١٧٤شھرآشوب، ابن
کـه بـر   افزون بر ضعف سندی، توجّه به چند نکتة داللی نیز حائز اھمیت اسـت. یکـی ایـن   

چه برای شخص، مجاز دانسته آن» یتمّ لھمرجل وعد اھله شیئا و ھو ال یرید أن «حسب عبارت 
ای بدھد ولی قصد انجام آن را نداشته باشـد. بـه دیگـر    شده آن است که به خانوادة خود وعده

سخن، تمام عنایت امام (ع) در این فراز، به مرحلة قصد و اراده است و مرحلة تحقـق و عمـل،   
ن در فتـوای مشـھور، مرحلـة    که به طور کلی موضوع و فضای سـخ مورد نظر نیست و حال آن

ای بدھـد و سـپس بـه آن عمـل     عمل است زیرا بر حسب این فتوا، شخص، مجاز است وعـده 
شود، نسبت به حکمی کـه بـا   نکند، بدیھی است حکمی که برای مرحلة قصد و اراده صادر می

تـری بـر آن مترتـب    تـر اسـت و پیامـدھای کـم    گردد، کـم مؤنـه  عنایت به مرحلة اجرا ارائه می
چه مورد توجّه امام است، با مفاد مورد نظـر مشـھور،   که به حسب ظاھر، آنگردد. حاصل آنمی

رسد.متفاوت به نظر می
که موضوع روایت، یک مورد جزئی یعنی تنھا وعده دادن مرد خانه به اعضای نکتة دوم این

رد وعـده از  که موضوع فتوای مشھور، بسیار گسترده و شامل ھمـة مـوا  خانواده است و حال آن
قبیل وعدة زن به ھمسر، فرزند به پدر، برادر به برادر و خواھر، بالعکس، اجنبی به اجنبـی و ...  

که روایت مورد بحـث، افـزون بـر    گردد و بنابراین دلیل، اخصّ از مدعا است. نکتة سوم اینمی
گ و دیگری به گویی را مجاز دانسته؛ یکی در میدان جنمورد وعده، در دو مورد دیگر نیز دروغ

دانیم سبب مجاز شمرده شدن دروغ در این دو مـورد، در  که میمنظور اصالح ذات بین و چنان
توان از وحدت سیاق و فضای حاکم بـر حـدیث اسـتفاده    تر است. میمیان بودن مصلحت مھم
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تر کرد و گفت وعدة بی اساس دادن مرد به اعضای خانواده نیز در صورت وجود مصلحت مھم

گویی و حرمت مؤکد این کار بر کسی پوشیده نیست.ر است وگرنه قبح دروغمدّنظ
ـ ثالثٌ«در نقد عبارت  ـ وَالحـربِ فـیِ المکیـدةُ الکـذبُ فـیھنَّ نُیحسُ ـ کَتُدَعِ و کَزوجتَ

در روایت شیخ صدوق که از آن به عنوان تأییدکننده فتوای مشـھور، بھـره   » اسبین النّاالصالحُ
که به لحاظ حضور سـه  شتر نکات یاد شده، قابل طرح است، افزون بر اینگرفتیم نیز، ھمه یا بی

محمد و پدر وی در سند این روایـت، دچـار ضـعف    بنعمرو، انسراوی مجھول یعنی حمادبن
سندی است.

هاي وجوب وفا به وعدهدلیل
وفـا  توان بر وجوب تنھا فتوای مشھور و مستندات احتمالی آن قابل دفاع نیست، بلکه مینه

به وعده به طور فراگیر، تأکید ورزید و به منظور تثبیت آن به روایات ذیل تمسک نمود:
ـ صحیحة شعیب عَقَرقُومی از امام صادق (ع) که سند و متن آن بـر اسـاس نقـل کلینـی     ١

چنین است:
ل عبداهللا (ع) قال قـا عمیر عن شعیب العقرقومی عن ابیابیابراھیم] عن ابیه عن ابنعلی [بن«

؛ نیـز، ر.ک:  ٣٦٤/ ٢(کلینـی،  » .دَعَذا وَإف لیَاالخر فَومِالیَباهللا وَؤمنُیُن کانَرسول اهللا (ص): مَ
) پیامبر خدا (ص) فرمود: ھر کس بـه خـدا و آخـرت ایمـان     ١٦٥/ ١٢؛ حرّ عاملی، ٤٥حرّانی، 

دھد به آن وفا کند.دارد، باید ھرگاه وعده می
ر این روایت و لحن مؤکد آن، تردیدی در ظاھر بودن آن در با توجّه به استعمال صیغة امر د

ماند.وجوب باقی نمی
سالمبنـ صحیحة ھشام٢

سند و متن این روایت نیز بنا بر نقل کلینی چنین است:
باعبـداهللا (ع) یقـول:   سالم قال: سمعت ابنعمیر عن ھشامابیابراھیم عن ابیه عن ابنبنعلی«

ـ لمقته تعرّضَوَاهللا بدأَخلفِال کفّارة له، فمن أخلف فبِذرٌنخاهُأالمؤمنِةُدَعِ ه: یـا  و ذلک قولُ
/ ٢(کلینـی،  » ن.لـوُ ولـوا مـا ال تفعَ  تقُد اهللا أنْعنْر مقتاًبُکَلونَعَفْما ال تَونَولُم تقُا لِذین آمنوُالَّھایُّأ

ری اسـت کـه کفّـاره    فرمود: وعده دادن مؤمن به برادرش، نـذ ). شنیدم امام صادق (ع) می٣٦٣
ندارد، پس ھر کس، خلف وعده نماید، با خلف وعده با خدا آغاز نموده و متعرض خشم خدا 

ایـد چـرا چیـزی را    فرماید: ای کسـانی کـه ایمـان آورده   شده و این ھمان است که خداوند می
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کنید، موجب خشم شدید خـدا  کنید، این که چیزی بگویید که عمل نمیگویید که عمل نمیمی
شود.می

یکی از دو معنا، محتمل است:» نذر ال کفّارة له«برای عبارت 
ـ وعده دادن، مشابه نذر کردن است منتھا بر خالف نذر، مخالفت با آن، کفاره ندارد، ھـر  ١

چند گناه بودن آن محفوظ است.
توانـد کفـاره و   ـ وعده دادن و بدان عمل نکـردن، گنـاه بزرگـی اسـت کـه چیـزی نمـی       ٢
که شخص وعده داده شده، راضی گردد.]نندة آن باشد [مگر اینکجبران

شاید بتوان عبارت مؤکد در ذیل حـدیث و اسـتناد حضـرت بـه آیـة مزبـور را تأییدکننـدة        
احتمال دوم دانست. به ھر حال در داللت این حدیث بر وجوب نیز تردیدی نیست.

ـ صحیحة منصور بُزُرج٣
شیخ طوسی، چنین است:سند و متن این حدیث، بنا بر نقل 

نصور بزرج عن عبـد صـالح   یحیی عن مبننوح عن صفوانبنالحسن عن ایوببنعن علی«
بـت علیـه أن   ھا فأَراجعَطلّقھا فبانت منه فأراد أن یُمَّثُمن موالیک تزوّج امرأةًرجالًنَّإ(ع) قلت: 

؟ قال: بـئسَ صنعُیَفکیفَذلکَزویج بعدَلتَه فی الَبدامَّثُا فأعطاھا ذلکَعلیھَجُقھا و الیتزوَّالیطلِّ
ـ رأة بشرطِللمَفِلیَفَ، قل لهُھارِو النَّلیلِبالَّفی قلبهِه ما یقعُیدرما صنع، و ما کان یُ سـولَ رَنَّإھا، فَ
) به عبـد صـالح (ع)   ٣٧١/ ٧(طوسی، تھذیب االحکام، » ھموطِرُشُعندَونَؤمنُاهللا (ص) قال: المُ
عیانت با زنی ازدواج نمود، سپس او را طالق داده، از او جدا شد ولی پس از گفتم: مردی از شی

که دیگر او را طالق ندھـد و  آن، تصمیم به رجوع گرفت ولی زن، نپذیرفت [مگر به شرط] این
ھمسر دیگری اختیار ننماید، مرد ھم این خواسته را پذیرفت ولی پس از آن تصمیم بـه ازدواج  

دانـد شـب و روز در دلـش چـه     مود: کار بدی کـرده، او چـه مـی   گرفت، چه کند؟ حضرت فر
گذرد [اما حال که چنین است] به او بگو: به شرطی که در مورد ھمسرش بـر عھـده گرفتـه،    می

»وفا کند، زیرا پیامبر خدا (ص) فرمود: باید مؤمنان، به شروط خود، ملتزم باشند.
در مورد دو ھمسر و در پیوند با موضوع پرسش و پاسخ در این روایت، پیشامدی است که 

که حضرت در پایـان سـخن، بـه حـدیث     امر ازدواج و طالق آنان رخ داده ولی با توجه به این
کند، تعمیم دادن آن به دیگر مـوارد وعـده، خـالی از ھرگونـه     معروف و فراگیر نبوی استناد می

اشکال است.
ھم به سبب برخورد با روایتـی  بله، شیخ طوسی، این روایت را حمل بر استحباب کرده، آن
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دیگر که از نظر او جمع بین مفاد آن دو، مستلزم چنین حملی است.

گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم:بر اساس این روایت، زراره می
گاه نـه در دوران حیـات و   ضُریس که دختر حُمران را به ھمسری گرفته به او قول داده ھیچ

زدواج نکند. ھمسرش نیز قول داده پس از مـرگ شـوھر، ازدواج   نه پس از آن، با کس دیگری ا
اند که ھر یک به قول خود وفا نکند، باید حج و عمـره انجـام   دیگر قرار گذاشتهننماید و با یک

دستان دھد و تمامی دھد و قربانی نماید و نذرھایی بر گردن گیرد و ھمة دارایی خود را به تھی
خود به حضور امام رسیده، این پیشامد را با ایشان در میان غالمانش آزاد گردد. سپس ضریس،
گذاشت، حضرت در پاسخ فرمود:

ذلـکَ فانَّتسرِّج وَزوَّب فتَاذھَالحقَّلکَولَأن ال نقُنا ذلکَحملُالیَوَقاًا حُمران حَبیھَألنَّإ«
ر ما] حق [بـرادری] دارد  پدرش حمران [ب«(ھمان) ...»لیھاال عَوَشئٌعلیکَلیسَوَیئٍبشلیسَ

خـواھی]  شود حق را به تو نگوییم، برو و با زن آزاد و کنیز [ھر کـدام مـی  ولی این موجب نمی
»آید.ازدواج کن، این کار، ھیچ اشکال ندارد و با این کار، چیزی بر گردن تو و ھمسرت نمی

ارد، جـایی  ای که در شأن صدور این دو روایـت وجـود د  ھای عمدهولی باید گفت تفاوت
که بر حسب روایت اخیـر، ضـریس و ھمسـرش،    گذارد؛ چه اینبرای این حمل شیخ باقی نمی

ھایی که بایـد در صـورت   ھم در اصل قراری که بدان ملتزم شده بودند و ھم در تحمل جریمه
ای ملتزم شده بودند که بسیار نامتعارف بود و بـه  کنندهپرداختند، به امور شاق و فلجتخلف، می

توانست مورد تأیید کرد، نمیلّت تباھی و اختاللی که در زندگی ضریس و ھمسرش ایجاد میع
شـد، بسـیار   که پیامدھایی که به حسب حدیث نخست، متوجه شوھر مـی شارع باشد و حال آن

ناچیز و به راحتی قابل تحمل بود و از ھمین رو، نیازی به حمل نمودن آن بر استحباب نیست، 
کـه ظھـور   » المؤمنون عنـد شـروطھم  «ه به تمسک حضرت به حدیث نبوی خصوص با توجّبه

داشتن آن در التزام و وجوب، جای تردید نیست.

هاي وجوبتأییدکننده
ھـا را دلیـل بـر    خوریم که اگر نتـوان آن در پیوند با موضوع بحث، به روایات فراوانی برمی

تـرین  ھا نگریسـت. مھـم  حکم، به آنتوان به عنوان تأییدکنندة این کم میوجوب دانست، دست
بندی است:این روایات، در چھار دسته قابل تقسیم

ھا نھی از خُلْف وعده و نکوھش آن است.ـ روایاتی که مفاد آن١دستة 



102شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی164
ی علَالمنَّوَاکَیّإ«ھای خود به مالک اشتر فرمود: شبرای نمونه، امام علی (ع) ضمن سفار

ـ بخُلفکَھم فَتُتبع مَوعدکَدَعِأو أن تَکَعلِن فِمِزید فیما کانَأو التَکَحسانِإبِتکَیَّعِرَ نّ المـنَّ إ، فَ
، قـال اهللا  الناسِنـدَ عِنداهللا وَعِالمقتَوجبُیُو الخلفَالحقِّبنورِبُیذھِو التزیدَحسانَاإلبطلُیُ

؛ مجلسـی،  ١٤٦؛ حرّانـی،  ٤٤٦تضـی،  (سید مر» ونَلُفعَا تَا لَولوا مَقُأن تَاهللاِندَعِقتاًمَرَبُسبحانه: کَ
کنی بر آنان منت نھی یا کـاری را  که به سبب احسانی که بر مردمت میبپرھیز از این) «٩٦/ ٧٢

دھـی، وفـا   ای که به آنان مـی چه ھست در نظر بیاوری، یا به وعدهدھی، بیش از آنکه انجام می
چه ھسـت پنداشـتن، نـور    ا بیش از آنبرد و کار رگذاری، احسان را از بین میننمایی؛ زیرا منت
گـردد،  برد و عمل نکردن به وعده، موجـب خشـم خـدا و خشـم مـردم مـی      حق را از میان می

که چیزی بگویید و آن شود از اینشدت خشمگین میکه خدای سبحان فرمود: خداوند، بهچنان
»را انجام ندھید.

گونـه کـه بـه    بگیـریم، ھمـان  گونه مضامین را دلیل بر حرمت خلف وعـده بعید نیست این
حسب ظاھر مرحوم محقق اردبیلـی چنـین برداشـت نمـوده اسـت، زیـرا وی، از جملـه امـور         

دانـد و در تثبیـت ایـن نظـر بـه روایـاتی تمسـک        را خلف وعـده مـی  » عدالت«کننده به اخالل
)٣٥٢/ ١٢جوید. (ر.ک: اردبیلی، می

ا بـه گونـة غیرمسـتقیم، دلیـل بـر      توان، روایات یاد شـده ر بدیھی است در این صورت می
وجوب وفا به وعده دانست.

داند.ـ روایاتی است که خلف وعده را نشانة نفاق می٢دستة 
مـن  ثـالثٌ «برای نمونه، در روایتی بنا بر سند و نقل کلینی از پیامبر اکرم (ص) آمده است: 

ـ إوَخانَنَمَذا ائتَإن : مَلمٌسمُهُنَّأمَعَزَلّی وَصَوَن صامَإوَنافقاًمُکانَفیهِناک ـ ثَدَّذا حَ ذَب وَکَ
ھـرکس، سـه   ) «١٦٣طـاوس،  ؛ سـیدبن ٣٣٩/ ١٥؛ حرّ عاملی، ٢٩٢/ ٢(کلینی، » فَأخلَدَعَذا وَإ

صفت در او باشد، منافق است؛ گرچه روزه بگیرد و نماز بگزارد و گمان کنـد مسـلمان اسـت:    
گـاه کـه   گاه خبـر آورد، دروغ گویـد، و آن  شخصی که امین شناخته شود ولی خیانت کند، و ھر

»وعده دھد، خلف وعده نماید.
ھای خود بـه علـی (ع) فرمـود:    نیز بنا بر نقل شیخ صدوق، پیامبر اکرم (ص)، ضمن توصیه

(صـدوق، مـن ال   » للمنافق ثالث عالمات: اذا حدّث کذب و اذا وعد أخلف و اذا اثتمن خـان. «
)٨٥/ ٩؛ نوری، ١٠؛ حرّانی، ١٥میری قمی، ، نیز، ر.ک: ح٣٥٨/ ٤یحضره الفقیه، 

داند.ـ روایاتی که خلف وعده را در تنافی با مسلمانی می٣دستة 
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ذا إن ئالخـا بِسـلمُ المُلیسَ«برای نمونه در بسیاری منابع، به نقل از امام علی (ع) آمده است: 

ـ وَذا وَعَـدَ إال بـالمُخلفِ وَنَتمَئا ـ ذا نَإذوبِال بالکَ ؛ طوسـی،  ٢٣٣: مفیـد، االمـالی،   (ر.ک» قَطَ
مسلمان، ھرگاه امـین شـمرده   ) «١٢/ ١٤؛ نوری، ٤٦٢/ ٣٢؛ مجلسی، ٢٠٣؛ حرّانی، ١٠االمالی، 

گـو  کننده نیست، و ھرگاه سخن گویـد، دروغ ورزد و ھرگاه وعده دھد خُلفشود، خیانت نمی
»نیست.

ـ وَلیـهِ إما عھدَله بِفی لِن یَمَسلمُالمُ«نیز بنا بر نقل و سند کلینی، امام رضا (ع) فرمود:  یسَلَ
؛ نیـز، ر.ک: طوسـی، تھـذیب    ٥٤٨/ ٢(کلینـی،  ...» لـبِ القَبِخالفَوَسانِاللِّبِن أجابَمَسلمُالمُ

کند، مسلمان کسی نیست چه با خدا عھد بسته وفا می) شخص مسلمان، با آن١٣٩/ ٤االحکام، 
»ید.که با زبان، جواب گوید ولی با قلب مخالفت نما

کند.ـ روایاتی که خلف وعده را نزدیک به کفر قلمداد می٤دستة 
عبـداهللا  قلت البـی «کند که وی گفت: برای نمونه، کلینی، با سند خود از یزید صائغ نقل می

ـ نزلِ، مـا مَ خـانَ نَمَتَئن اإوَفَخلَإن وَعَدَ أَث کذَبَ وَ... إن حدَّ(ع) رجلٌ ـ ؟ قـالَ هُتُ أدنـی  یَ: ھِ
) بـه امـام   ٣٤٠/ ١٥؛ نیـز، ر.ک: حـرّ عـاملی،    ٢٩٠/ ٢(کلینـی،  » رٍکافِبِیسَلَوَفرِن الکُمِلِنازالمَ

گاه که وعده دھـد، وفـا   گوید و آنصادق (ع) عرض کردم: مردی که ھرگاه خبر دھد، دروغ می
تـرین  کند، و اگر امین شمرده شود، خیانت نماید، جایگاه او چگونه است؟ فرمـود: نزدیـک  نمی

اه به کفر ولی این شخص، کافر نیست.جایگ
ھـا  توان ھمـة آن خوریم که میگفتنی است در این باب، به روایات پراکندة دیگری نیز برمی

ای، تأییدکنندة وجوب دانست؛ برای نمونه:گونهرا به
» ال ایمان لمن ال امانة له و ال دین لمـن ال عھـد لـه   «به نقل از پیامبر اکرم (ص) آمده است: 

دار نیست، ایمان ندارد و کسی که عھد خود ) شخصی که امانت٩٦/ ٧٢؛ مجلسی، ٥ندی، (راو
دارد، دین ندارد.را نگه نمی

اللھم انی استغفرک لکل نذر نذرته و لکل «و در یکی از دعاھای امام سجاد (ع) آمده است: 
ر نذری که کرده ) بارخدایا! برای ھ١١٦(کفعمی، » وعد وعدته و لکل عھد عاھدته ثم لم اف به

کنم.ام، طلب مغفرت میھا وفا ننمودهام ولی به آنای که داده و ھر پیمان که بستهو ھر وعده
فی الًرجُدَعَوَنهُعد ألالوَصادقَاسماعیلُمّیَما سُنَّإ«خوانیم: ل از امام صادق (ع) میو به نق

ذلـکَ عـدَ بَأتاهُجلَنّ الرَّإثمَّعدِالوَصادقَجلَّوَزَّاهللا عفسمّاهُسنةًکانِالمَفی ذلکَهُرَظَفانتَکانِمَ
ـ منتظراًلتُما زِه اسماعیلُلَفقالَ ؛ ٧٧/ ١؛ صـدوق، علـل الشـرائع،    ١٠٥/ ٢(ر.ک: کلینـی،  » کَلَ
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). اسـماعیل، بـدان   ٣٨٨/ ١٣؛ مجلسـی،  ١٦٤/ ١٢؛ حـرّ عـاملی،   ٧٩/ ٢عیون اخبار الرضا (ع)، 

سـال در آن  رو، یـک با مردی در مکانی وعده گذاشت، از ایـن سبب صادق الوعد نامیده شد که 
که آمد، اسـماعیل بـه او گفـت در ایـن مـدت دائـم       مکان، به انتظار او بود، آن مرد، پس از این

منتظرت بودم.

گیرينتیجه
ھا به عنوان دلیل بر واجب نبودن وفا بـه  توان از آنای که میگانهیک از امور پنجداللت ھیچ

تـرین  عیسی که به حسب ظاھر مھـم بناد کرد، تمام نیست و در این میان، روایت حسّانوعده ی
شود نیز، روایت مشابه آن، به لحاظ سند و داللت، با مشـکل جـدّی   دلیل این قول محسوب می

اند؛ و این در حالی است که امـور درخـور تـوجھی ماننـد صـحیحة شـعیب عقرقـومی،        مواجه
حة منصور بزرج، به وضوح، داللت بر وجوب وفا به وعده دارنـد؛  سالم، صحیبنصحیحة ھشام

توان از روایات فراوانی، به عنوان تأییدکننده وجوب بھره گرفت.و افزون بر این امور، می

منابع
تا.، قم، مکتبة الداوری، بیعلل الشرائععلی، ابن بابویه، محمدبن

ق.١٣٧٨انتشارات جھان، تھران،عیون اخبار الرضا (ع)،______________، 
ق.١٤١٣، قم، انتشارات جامعة مدرسین، من ال یحضره الفقیه______________، 

ق.١٣٧٩، قم، انتشارات علّامه، طالبمناقب آل ابیابن شھرآشوب، محمد بن علی، 
ق.١٤١٨البیت (ع)، ، قم، مؤسسة آلبناء المقالة الفاطمیهابن طاوس، علی بن موسی، 

ق.١٤٠٤، قم، انتشارات جامعة مدرسین، تحف العقولبن علی، ، حسنشعبهابن
، تحقیق محمدتقی ایروانی، قم، انتشارات جامعـة مدرسـین،   الحدائق الناضرةبن احمد، بحرانی، یوسف

تا.بی
، مؤسسة العالمه الوحید البھبھـانی،  تعلیقه بر مجمع الفائده و البرھانبھبھانی، محمدباقربن محمداکمل، 

ق.١٤١٧
ق.١٤١٨البیت (ع)، ، قم، مؤسسة آلنقد الرجالتفرشی، مصطفی، 

ق.١٤٠٩البیت (ع)، ، قم، مؤسسة آلوسائل الشیعهحسن، حرّ عاملی، محمدبن
تا.، تھران، انتشارات کتابخانة نینوی، بیقرب االسنادجعفر، بنحمیری قمی، عبداهللا

تا.ب، بی، قم، دارالکتاالنوادراهللا، راوندی، سیدفضل
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تا.، قم، انتشارات دارالھجره، بیالبالغهنھجشریف الرضی، محمدبن حسین، 
ق.١٤١٤، قم، مؤسسة المعارف االسالمیه، مسالک االفھامشھید ثانی، زین الدین بن علی، 

ق.١٣٩٤، تھران، دارالکتب االسالمیه، جواھر الکالمصاحب جواھر، محمدحسن بن باقر، 
ق.١٤١٩، قم، انتشارات جامعة مدرسین، ریاض المسائلعلی بن محمد، طباطبایی کربالیی، 

ق.١٤١٤، قم، انتشارات دارالثقافه، االمالیحسن، طوسی، محمدبن
ق.١٤١٧، قم، مؤسسة نشر الفقاھه، الفھرست_____________،
ق.١٣٨٧، تحقیق محمدباقر بھبودی، تھران، المکتبة المرتضویه، المبسوط_____________، 
.١٣٦٥، تھران، دارالکتب االسالمیه، تھذیب االحکام_____________، 

ق.١٤٣٠البیت (ع)، ، قم، مؤسسة آلتذکرة الفقھاء، علّامه حلی، حسن بن یوسف
ق.١٤١٥، قم، انتشارات جامعة مدرسین، ةمختلف الشیع_، ____________

شھد، کتابخانـه آسـتان قـدس رضـوی،     ، مخطوط، مةالتحفة السنیفیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی، 
تا.بی

تا.جا، بی، چاپ سنگی، بیالبلد االمینعلی، بنکفعمی، ابراھیم
.١٣٦٥، تھران، دارالکتب االسالمیه، الکافییعقوب، کلینی، محمدبن 
تا.جا، بی، چاپ سنگی، بیتنقیح المقالمامقانی، عبداهللا، 

ق.١٤٠٤، بیروت، مؤسسة الوفاء، بحاراالنوارمجلسی، محمدباقربن محمد تقی، 
، تحقیق سید صادق شیرازی، تھـران، انتشـارات اسـتقالل،    شرائع االسالممحقق حلّی، جعفر بن حسن، 

ق.١٤٠٩
ق.١٤٠٨البیت (ع)، ، قم، مؤسسة آلجامع المقاصدمحقق کرکی، علی بن حسین، 

ق.١٤١٣، قم، کنگرة جھانی شیخ مفید، االمالیمحمد، مفید، محمدبن
، تحقیق محسن احمدی، کنگرة جھانی شیخ مفید، چاپخانه مھر.العویص____________، 

ق.١٤٠٩، قم، انتشارات جامعة مدرسین، مجمع الفائدة و البرھانمقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 
ق.١٤١٣، قم، انتشارات جامعة مدرسین، نھایة المرامموسوی عاملی، محمد بن علی، 

تا.جا، چاپ اول، بی، قم، بیاجود التقریراتن، نائینی، محمد حسی
ق.١٤٠٨البیت (ع)، ، قم، مؤسسة آلمستدرک الوسائلنوری، حسین بن محمدتقی، 


