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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 شعبده
به این معنا که ما  .که بحث خاصی ندارداست بحثی بعد از بحث سحر راجع به شعبده یا شعبذه یا شعبده که با ضم و فتح 

 درواقعکند که شود و در ظاهر طوري جلوه میتردستی انجام می هایی که به صورتکار .دلیل خاصی در باب شعبده نداریم

 طورآن درواقعدهد که شود در ظاهر چیزي را نشان میحیلی که انجام می فقط به خاطر سرعت عمل و احیاناً .نیست طورآن

موضوع شعبده دلیل خاصی  .همین شکلی است که به ظاهر نمود دارد کنند که واقعاًکنند فکر مینیست و کسانی که تماشا می

 دهند.عنوان جدایی به آن میلکن پردازند بعد از بحث سحر به این بحث هم می ندارد و معموالًجز خبر ضعیفی در احتجاج 

 اقوال در این باب
 :ستادر اینجا دو نظر  ؟طبق قواعد در باب شعبده چه باید بگوییم

داراي حکم سحر نیست و جایز است مگر اینکه عناوین لذا و  داندیممصداق سحر نرا مرحوم آقاي خوئی شعبده  .1

 .دیگري بر آن مترتب شود

آقاي مکارم در کالم نظر دوم این است که شعبده حرام است از باب اینکه سحر است یا در حکم سحر است که ظاهر  .2

 .کتابشان این است

 قول به حرمت
اساس تعاریفی که از سحر به عمل آمد و نکات سابق در باب چون دلیل خاصی وجود ندارد عمده این است که ببینیم بر 

 گیرد و در حقیقت با یکمی دارد که شعبده را هم میگوید سحر مفهو. نظر دوم مستند به این است که میشعبده چه باید بگوییم

و در آستینش ي نیست در حقیقت در پارچه کبوترکه چرخاند اي را میپارچه دهد مثالًعملیات مخفی باطل را حق نشان می

 کهدرحالیشود که این پارچه یا دستمال مبدل به یک کبوتر شد کند که تصور میکبوتر است ولی در چرخ خوردن کاري می

اساس همان تعریفی که از سحر این  بر .دهدفی در حقیقت باطلی را حق نشان میسري و مخ یاینجا با عملیات .کبوتري نیست

بر شعبده صادق است الاقل  و لغویاً اند که اگر نگوییم مفهوم سحر موضوعاً. بعد هم گفتهمنطبق استوجود داشت بر این هم 

ت یعنی براي اینکه مناط آن امري است که مشهود اس .شود تنقیح مناط کرد و با تنقیح مناط گفت شعبده در حکم سحر استمی

این . ارائه باطل به سوي حق استو کند می ايالعادهخارقکار یات مرموز و سري گردد که با عملسر حرمت سحر به این برمی
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اینکه مفهوم سحر  .2مفهوم سحر صادق است اینجا اینکه بگوییم . 1 .دو وجهی است که در حقیقت براي قول دوم وجود دارد

 رمت سحر در باب شعبده وجود دارد.مالك و مناط حولی صادق نباشد 

 خالصه
باید سه محور  .ارائه باطل به حق است و ؛3عادي . با روش غیر2کند می العادهخارق. کار 1: گفتیم سحر چند قید داشت

که قید مقوم سحر است و دلیل هم داشتیم  ارائۀ الباطل حقاالبته این نظر ما بود که  .حرام نیست تنهاییبه کدامهیچو باشد  باهم

یعنی آقاي مکارم روي این جهت  درهرحال .آورداز مفهوم سحر در شودگفتیم بیش از این نمیو الاقل می مستند به لغت بود

یا این است که  .کندایجاد می در واقعیتشود و تبدیلی سحر با عملیات سري انجام میتأکید دارند که بیشتر  العادهخارقکار 

چون دلیل خاصی وجود  .کندش در اینجا وجود دارد و فرقی نمیالاقل این است که مالکو مفهوم سحر اینجا صادق است 

 .یا حکماً شود موضوعاً ملحق به سحر مید شعبده و کارهاي تردستی نگویمیاست که  هجاین دو وندارد به واسطه 

ه بگوییم مفهوم سحر اینجا را بنا بر اینک حکماً و گیردحر اینجا را میبنا بر وجه اول یعنی اینکه بگوییم مفهوم س موضوعاً

  .اینجا هستگیرد ولی مالکش نمی

 قول به جواز
 وجه اول

قوانین  کارگیريبهو آن اینکه در شعبده  ل ندارندقائلین به قول اول این وجوه را قبو طبعاً کنیم با این بیانی که عرض می

-ی است که در خیال دیگري انجام میسحر آن نوع تصرف ولی آیدمی طورایني است که در چشم دیگري طبیعی این عالم ماد

نظیر کارهاي دقیق علمی هم ممکن است  .طبیعی است نه قوانینی که در عالم طبیعت استگیري از یک قانون غیرو بهرهشود 

. در سحر غیر قوانین عالم طبیعی استو است  غیرمتعارفخفی  ،شودد اما خفی که در باب سحر گفته میخفی باش يکه چیز

خوانند و خودش حساب و کتابی دارد که ماوراي این حساب و می چیزيکه  طورآنطبیعی است قانون غیرگیري از بهره

این  .مبدل به کبوتر شد کند که دستمال. در آنجا که طرف فکر میطبیعی در این عالم است يهاتصرفو دخل و  هاکتاب

توانست با این سرعت نمیکار طبیعی کرده که در یک لحظه که چشم است بلکه دستمال در حقیقت مبدل به کبوتر نشده 

معمولی است از  يکار .آستینش مخفی کرده و آن را از آن آستینش بیرون آورده استدر همراهی کند در آن لحظه دستمال را 

 کند.ر میکف طوراینکارهاي عالم طبیعت است منتهی کمی سرعتش باال است طرف 
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 لیو .که در این عالم متعارف و معمول استاست ر قوانینی طبیعی و غیاز قانون غیر گیريآید سحر یک نوع بهرهبه نظر می

-. پس میشبهه مفهومیه شودکه شعبده از این قبیل نیست الاقل ما شک داریم که مفهوم سحر این را بگیرد و همین کافی است 

 .گیرد و الاقل شک داریممفهوم سحر این را نمیوجه اول به احتمال قوي  شود بگوییم در

 وجه دوم
سحر در عالم دیگري غیر از عالم طبیعی  .شودو تنقیح مناط نمی القاء خصوصیته به وجه دوم جواب این است کنسبت 

ممکن  .آن قانون براي اینکه باطلی را حق نشان دهد اشکال دارد و اال اشکال ندارد کارگیريبهو رفتن در آن عالم و  است

 توانیم بگوییم مالك؟ هرگز نمییکی است باهم این دوتوانیم مطمئن باشیم مالك . کی میفرق دارد باهم این دواست بگوییم 

داشتند این روح جواب ما نسبت به هر دو وجهی که قائلین به قول دوم یعنی قائلین به حرمت شعبده عرض کردیم  .یکی است

روح جواب نسبت به این دو این نکته اساسی  .گیردگیرد یا الاقل مناطش این را میگویند مفهوم سحر این را میاست که یا می

عملیات در باب سحر عملیات استفاده و  .شود متفاوت استا آن عملیاتی که در سحر انجام میاست که حقیقت شعبده ب

شود عمل و رفتار با آن نتیجه حاصل میطبیعی است که از اراده قوي ساحر یا معادالت و روابطی که بین غیر قانون کارگیريبه

 هاوقتبینیم خیلی . خیلی از چیزهایی که ما میگیردی است منتهی کارها سریع انجام میهمین کار طبیع .در شعبده این نیست و

 پیوستههمبه دایرهچرخاند این آتش که مثالً وقتی انسان آتشی را به دورش می .مصداق دارد ماشاءاهللالیکه خطاي باصره 

کردیم استفاده از در سحر آن تعریفی که ما  .تنها مقوم و مالك سحر این نیست .کنیمتصور می پیوستههمبه دایرهی ما نیست ول

. در جمع شود سحر است باهم هانیا . وقتیشودهست و موجب ارائه باطل به حق می طبیعی است که مخفی همقوانین غیر

بگوییم هر  غیر ایناگر  .واقعی به صورت واقع اشکالی نداردغیر دهد ولی ارائه هرشعبده هم چیز غیرواقعی را واقع نشان می

بطی به بحث سحر رآید نظر می به .اشکال دارد نوعیبهخطاي باصره داشته باشد باید بگوییم  فرداقدامی که موجب شود که 

 .ندارد بخصوص آنجایی که طرف متوجه است که این شعبده است

 وجوه شعبده
فکر  طورایناست که انسان کرده  وجورجفتعالم طبیعی در  هاییدوزوکلککرد ولی  کارچهمد فهآدم نمی هاوقتخیلی 

صیل یا باالجمال چون شعبده داند قصه چیست بالتفاشکال ندارد که طرف می اینجا قطعاً لذا است طوراین هم باًغال که کندمی

این  کند که این دستمال را کبوتر کرد یا واقعاًتصور می واقعاًکه طرف وقتی  .1 متصور است: سه حالت دارد . پسشودکه می

د و باالجمال نیست یا این دستمال به کبوتر تبدیل نش دایرهفهمد این . یک صورت این است که می2 شد دایرهیک تکه آتش 

4 



 2201�مارۀ ثبت:        

 فناهلخودش  .نیست طوریناداند . حالت سوم این است که بالتفصیل می3 دانداش را نمینیست ولی چگونه طوراینداند می

 .زندفهمد که چه کلکی میو میاست 

 کدامهیچآید نظر می به .بیشتر محل بحث است اما قسم اول ؛شوند قسم دوم و سومخیلی بعید خود قائلین هم قائل به 

 .مانعی ندارد

 استفاده از قوانین طبیعت

نیست  طورایندهد که واقع صرف اینکه آدم ظاهر را طوري نشان  . لذاشودمطلق ارائه باطل به صورت حق نمی هرحالبه

-چشم مصنوعی میو  وپادستمثالً پوشاند میکسی عیبی دارد عیب خودش را  .واقعی را واقع نشان دهد اشکال نداردیا غیر

عمال مطلق ارائه باطل به در ا .شودمیدر اقوال که کذب و به صورت واقع در اعمال اشکال ندارد  غیرواقعمطلق ارائه  .گذارد

اي باشد و کالهی سرش بگذارد از این قبیل مانعی ندارد مگر اینکه معاملهصورت حق و تصویر غلط نشان دادن به دیگري 

فهمد کلکی در بخصوص آنجایی که به نحو اجمال میاست  طورایندر شعبده هم  .حالت طبیعی اشکال ندارددر چیزها و اال 

زند دانند که کلکی میگذارند همه میهاي بزرگی که میدهد یا مراسمنشان می تلویزیونهایی که شعبده. االن هم است کار

ممکن  هانیابین  .دانندکرد ولی عموم مردم نمی کارچهند داکند بالتفصیل میکه تماشا می بازيشعبده. آن باالجمال نه بالتفصیل

علوم و ست اهمه عرض ما این است که سحر از علوم غریبه  درهرحالولی است کسی باشد که فکر کند کبوتر دستمال شد 

و کند از قوانین عالم طبیعت استفاده میشعبده ی که در عالم وجود دارد و لذا غریبه یعنی یک قانون ماوراي این قوانین طبیع

 .مانعی ندارداست لذا خطاي باصره 

 هاي سحرتفاوت

شود ملتزم . نمیمطلق غش و خالف واقع نشان دادن اشکالی ندارداستفاده از قوانین طبیعت. سحر از علوم غریبه است نه 

رهاي طبیعی که با زرنگی انجام مقوله سحر با کا .سحر این دو قید را داشت .ضرر مقوم سحر نیستگفتیم به مطلق آن شد. 

کند طبیعی که خطاي باصره را ایجاد میاز همین قوانین  .طبیعی نیست. شعبده استفاده از قانون غیرمتفاوت است شودمی

رساند یا . منتهی اگر به کسی ضرر میقانون استفاده از خطاي باصره است .توانند یاد بگیرندشود. قوانینی که همه میاستفاده می

ندارد یعنی سحر نیست استفاده شعبده از این حیث مانعی  .گذارد یا عناوین دیگري دارد حرام استدر معامله سر کسی کاله می

قواعد  یا عنوانداند منتهی اگر موجب اضالل یا اضرار یا اهانت شود ولو قوانین خفی باشد که کسی نمیاز قوانین عالم طبیعت 
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بلکه شعبده بماهی شعبده مصداق حرام نیست  نیست که بگوییم شعبده مطلقاً طوراینلذا  .عامه بر این منطبق شود حرام است

و همه را شود که جمعی به وحشت بیفتند . اگر شعبده موجب میتوانیم بگوییم مناط سحر در آن وجود داردر نیست و نمیسح

 هب .البته شعبده از باب اینکه لهو و لعب است کراهت شدیده دارد هیچ تردیدي در این نیست .اندازد حرام استمی هراسدر 

اي باشد که یکی از عناوین عامه شود مصداقمی اناًیاحکراهت شدیده دارد و  طعاً قحرام نیست ولی  عنوان لهو و لعب مطلقاً

 اشکالی ندارد. حتماًاشاي شعبده هم تم .موجب حرمت کار شود

 تماشاي شعبده
شرکت  ،حتی اگر کسی بگوید شعبده حرام است تماشایش اشکالی ندارد مگر اینکه کسی حرام بداند و شرکت در مجلسش

کند اشکال دارد مگر سحر می اگر واقعاً .اشکال ندارد و خطاي باصره استشعبده حرام است.  مطلقاً باشد که در مجلس گناه 

یست چه دهد سحر ننشان نمی غیرواقعاگر واقع را  .باشد حرام استهم براي حل سحر و اال اگر سحر نافع و غیر ضرري 

کند ولی اگر که خطاي باصره ایجاد می ییهایزرنگه شعبده یعنی تردستی و زیرکی و طبیعی البتقوانین طبیعی باشد چه غیر

ن قول مانعی ایچه آن قول چه  حالايعلیتماشایش هم  .شودسحر میارائه باطل به حق است  وکند تصرفی در عالم می واقعاً

شود و ضرر زدن به خود ریضی میتماشاي آن برود موجب مبه داند که اگر . مثالً میندارد مگر اینکه آن عناوین ثانوي پیدا کند

 .طبق قواعد خودش ممکن است حرمت پیدا کند

 بنديجمع
تعجبی که  .تعجب دارد يجا انوارالفقاههآید فرمایش آقاي خوئی فرمایش درستی است و استعجاب ایشان در به نظر می

که با آنچه آقاي عرض کردیم را جزئیات  ي ازخودمان مقدار يهابحثالبته ما روي تصویر و  .ایشان کرده جاي تعجب دارد

غیر از مقوله سحر است.  ايو شعبده مقولهآن درست نیست  هرحالبهفرمودند متفاوت بود ولی می )علیهتعالیاهللا(رضوانخوئی 

 :حرمت دارد یا نه دو قول است االطالقعلیبنابراین آیا شعبده 

و دو دلیل که مفهوم احتجاج  . روایت ضعیفاین قول مستند به دو دلیل است .حرمت دارد االطالقعلیگوید . قولی می1

 گیرد سحر یا الاقل حکم آن را می

 .مثل قول آقاي خوئی و ما این را قائل هستیمکه اشکال ندارد . 2

این  يهایتردستنوع اعمال و ماهیت شعبده و این  رازش این است که اساساً  و دو نظر با بیانی که عرض کردیم تام نیستاین 

قسم اولش بیشتر محل و گفتیم اینجا سه قسم دارد  .آید متفاوت استسحر که از علوم غریبه به حساب میشکلی با بحث 

6 



 2201�مارۀ ثبت:        

 طوراینداند کند و باالجمال میفکر نمی طورایناست یا اینکه  طوراینکند فکر می سه قسم از حیث اینکه طرف واقعاً .است

 .ما عرض کردیم اشکال ندارد آنچههم بنا بر  . قسم اولاشکال ندارد قطعاً قسم دوم و سوم .داندگاهی هم به تفصیل میو نیست 

حرام است و اگر گفتیم  ،گفتیم حرام استآن اگر  .بحث تکسب سحر است شعبده تکسب. تماشاي آن مانعی ندارد درهرحال

  .داشکالی ندارهم شعبده تکسب به  حرام نیست طبعاً

 

 

 مصداق لهو
دارد طبق قاعده کلی کراهت لهو که بعدها بحث  يدهایشدکراهت ست و ا هانیااز مصادیق لهو و  قطعاًاینکه نکته دیگري 

 بعضی از اقسامیک نوع هنر باشد ممکن است در یک زمانی و اگر لهو حساب نشود  .ثابت نیست اما حرمت خواهیم کرد

کند تا خطاي باصره ید شعبده میفرض کن .آوردشخص را باالتر می يهاییتوانااست و شود که موجب کسب مهارت هنري می

شود تا او حواسش جمع باشد و خطاي باصره پایین محقق می طورایندهد که خطا همراه با شعبده نشان و او را اصالح کند 

-ما شعبده را حرام نمی هرحالبه .لهو هم نباشدممکن است لذا داشته باشد بچه تأثیراتی  بر رشد ذهنییک سنینی در بیاید یا 

یعنی عرف  .بیرون بیاید تواند از لهومی کند و احیاناً هوي داشته باشد که کراهت پیدا میتواند حالت لمی االصولعلی. دانیم

یک نوع تفرجی در آن  .برایش مترتب است فوایديکه  است هنري شده .خاصیت استو بیلهو و لعب و نگوید این کار عبثی 

گیرد. مفهوم لهو را خیلی باید بحث کنیم چون آنجا نمی گیرد که قاعدتاًگیرد یا نمیلهو باید ببینیم مطلق تفرج را میدر  .ستا

در یک  هرحالبهکراهتی نداشته باشد.  مطلق سرگرمی اگر حالت تفرجی باشد و براي انبساط خاطر باشد مثل مزاح ظاهراً

احکامی شود براي درمان و معالجه است یک وقتی اگر حالت ابزاري می ممکن .د نیست که کراهت نداشته باشدبعی شرایطی

 یابد.رجحانی  ینوع وه هم پیدا کند باالتر از اباح

 ذات شعبده
کن در مقام حل مم با عناوین دیگري مثالًو محرم بود  در ذاتدر حقیقت عرض ما این است که سحر با مفهومی که داشت 

ه است یعنی حابا . در ذات خودآن عنوان عارضی است اما شعبده مثل یک عمل بدون حکم است . لکنبود جایز یا واجب شود

ممکن است کراهت  .محرم قواعد عامه سابق بر آن منطبق شودعناوین ممکن است شعبده حرام شود در آنجایی که یکی از 

ممکن است  احیاناً  .را داشته باشد حه محضعناوین نباشد و همان حالت ابا ممکن است اینو داشته باشد جایی که لهوي باشد 
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تواند پس شعبده می .ي معالجه یا براي چیزهاي دیگر که در حد استحباب یا وجوب رجحان پیدا کندامبدل شود به ابزاري بر

. عناوین دیگر ه استحابا ودولی در ذات خاي که برایش عارض شود بر حسب عناوین ثانویهموصوف به احکام خمسه شود 

 .داشته باشد اما احوال دیگر در آن متصور استرا کند البته شاید در حالت غالبی همان لهوي و کراهت  وزیادکمتواند آن را می

 خالصۀ الکالم
کهانت و یکی و از چیزهایی که مربوط به علوم غریبه است یکی تنجیم است است در مکاسب محرمه و فقه بحث شده  آنچه

عنوان مصادیقی از علوم غریبه است که در فقه بحث شده است و عناوین  نداین چ .شعبده از علوم غریبه نیست .یکی سحر

 .از قوانین طبیعی بود که علم حروف و اعداد و طلسمات و رمل و جفر اسطرالبمثالً دیگري داریم که در فقه بحث نشده 

 .قرار گیرد موردبحثکه باید است علومی جزء به معناي مقابل ما در فقه التربیه  ممکن است کسی سؤال کند که علوم غریبه

را  احکام خاص خودانسانی انسانی و غیرتجربی و در علوم علوم فلسفی و نظري  ،علوم تجربی ،طبیعیعلوم غیر ،علوم طبیعی

؟ جواب ی علوم غریبه چیستحکم علوم غریبه بماه ممکن کسی بگوید که. یک قسم از این علوم علوم غریبه استکه دارد 

یادگیري و استفاده از علوم غریبه فی حد نفسه دلیل مطلقی بر حرمتش نداریم اال اینکه این حالت را در این است که  اجمالی

جیم هم با آن تن .یا کهانت شود که دلیل داریم .سحر نوعی از علوم غریبه است که آن قیود در آن بود .پیدا کند و سحر شود

. لذا در غیر این صور علم غریب حرمتی ندارد .قاعده عامه آن را حرام کندعناوین یا اینکه یکی از  .گفتیممی شکلی که قبالً

منطبق شود اینکه هفت هشت قاعده عامه بر آن یا  الکهانهاو اال عن تصبح العلوم من السحر ی جایز است علوم غریبه بماه

هانت استفاده کند و اال صرف استفاده از علوم غریبه بما هی هی بعید است اشکال داشته باشد و مانعی یعنی براي اضرار و ا

در  .هانیااست که سحر و کهانت یا اضرار یا ایذاء شود یا موجب اضالل و امثال  ییهاحالتمانع دارد در یکی از  آنچه .ندارد

علم حروف و اعداد رمل و جفر و  .ها قرار نگیرد علم غریب محرم نیستولهشود و اال اگر از این مقتواند محرم این احوال می

یک نکته غیر از  یل بر کراهت باشد.حتی بعید است که اگر مشمول این عناوین نباشد دل .فی حد نفسه مانعی ندارد هانیاامثال 

 است.آن هم یک قاعده عامه ثانوي بود که اختالل نظام ظاهري زندگی بشر ایجاد یکی از قواعد سابق اینکه  قواعد قبلی 

 غش
غش هم  است.و بعد از بحث سحر و شعبده حرف غین و غش کنند بحث میبر اساس حروف الفبا در مکاسب مرحوم شیخ 

بیشتر غش در معامله مقصود  است.از اموري است که به عنوان امر محرم به حساب آمده و در مکاسب محرمه مطرح شده 

 .فقط در معامله استغش است یا  مدنظرغش کنیم که مطلق می البته بحثاست 
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 طرح بحث وجوه
  :تواند باشدین بحث در مکاسب محرمه بر خالف موارد دیگر دو چیز میوجه طرح ا

غش کسب باشد یعنی کسی اجیر شود براي که خود این منشأ عمل غش و تدلیس و خیانت و فریب دادن در معامله  .1

خیر؟ یعنی فرد اجیر بر کار حرام اجرت این امر جایز است یا آیا شود که معامله. حال در مکاسب محرمه بحث میدر کردن 

 .شودمی

یعنی  ؛اي که در آن غش باشد جایز نیست و باطل استمله این است که غش نکند و معاملهجهت که از آداب معااز این  .2

 .کنداست و غش می مالصاحبیعنی فرد  ؛قرار گیرد موردتوجهبه عنوان یک صفت و ادب معامله غش 

باید بگوییم جهت اول منشأ لکن  .که غش جایز است یا جایز نیست شودباید بحث  و لذا هر دو حیثاین دو وجه است 

. در اینجا از باب ادب در جاي دیگري بحث شود و بایدجهت دوم آداب تجارت است  لذا وارد در بحث است ولیاست غش 

له است نه اینکه در راه درآمد او غش در معام .کنیم که کسی اجیر شود براي غشکنیم بلکه از حیثی بحث میت بحث نمیتجار

دهند که غش در معامله کند یا پول میبراي اینکه سحر است مثل اینکه اجیر شده  .دهد غش کنداي که خودش انجام میمعامله

 .کند غش کندمعامله میاینکه شخصی که خودش انجام دهد نه 

 جایگاه غش در مکاسب
چطور وسط مکاسب پس باید در جاي دیگري بحث شود معامله آداب مثبت و منفی  دیگرغش در معامله مثل انواع 

جواب این سؤال این است که در غش دو جهت است و اینجا جهت اولی مقصود است یعنی آنجایی که است؟ محرمه آمده 

این نکته کند. دهد غش اي که خودش انجام میدر معامله باشد نه اینکه در معامله او از طریق غشکسب و کسی اجیر شود 

 .معامله را اینجا بیاوریددیگر ب ادباید آو اال ممکن بود بگوییم است دقیق است که از این حیث در مکاسب محرمه آمده 

همین در مکاسب محرمه هم نکته محوري . اینجا نیامده است هاآنمنفی یعنی چیزهایی که در معامله منفی است ولی  يهاادب

حرام است ولی ما  غش .شده است بلکه غش مثل سحر و شعبده وسیله براي اکتساب در آن نباشدمعامله  است که جهت ادب

آید باید چیزي باشد که اینجا می آنچهلذا شود در مکاسب از تجارت بحث می ؟خواهیم بگوییم چرا در مکاسب محرمه آمدمی
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آمد طبیعی است ینکه در درآمد معامله خود که درآمد داشته باشد نه ا. یعنی به واسطه غش درآمد داشته باشدآن دربه واسطه 

 .آمد کندکسب دربه واسطه این عنوان و این کار را انجام دهد 

 غش در لغت
 شّاً أي: لم یمحضه النصیحۀ.غِ فالنٌ فالنا یَغُشُ  غَشَ : عینالدر کتاب زمخشري 

 و خیرخواهی محض به او ارائه نکرد.یعنی نصیحت خالص 

 المَشْرَب الکدِر الغَشَش : نقیض النُّصْح و هو مأْخوذ منالغِشُ  :لسان العرب

آنجایی که آب چشمه  .آبی که از چشمه کدر است .نقیض خیرخواهی و نصح است و اصل غش به معناي مشرب کدر است

 .گویندغش میشود و زالل نباشد آلود گل

الغش أن ال کند و بعد دارد که داللت بر ضعفی در چیزي می الغین والشین اصول تدل علی ضعف فی الشیء :مقاییس

  تمحض النصیحه

 اظهر خالف ما اضمر و زین له .در باطن براي او داشت آنچهظاهر کرد خالف  اظهر له خالف ما اضمردر المنجد دارد که 

غش هم  .که به معناي خیانت استخدعه زینتی درست کرد غیر از آنکه در آن مصلحت است یا گاهی هم دارد  غیر المصلحۀ

 .هم اسم مصدر استو مصدر است 
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