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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
 .غات و الکلمات بررسی و عناصر مفهومی آن مشخص شد وارد ادله شدیملره من المفهوم غش و ما یرادفه و یناظ بعدازآنکه

براي این در اگر تبادر هم نگوییم  کهاز ضروریات فقه است و از اموري مجمع علیه است  الجملهفیگفتیم اصل حرمت غش 

ت و بعضی از این اخبار مطلق اساست. وارد شده  مسئلهدر  مستفیضیتعددي و اخبار م استفادهدر حد  وروایات شاهد 

 :شوندکلی می طایفهلذا روایات دو  .ستاو معامالت  مختص به بیع و شراء مگیرد و بعضی همعامالت و غیر معامالت را می

  .مطلق و مختص به معامالت

 روایت دوم
لِرَجُلٍ یَبِیعُ التَّمْرَ یَا فُلَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَیْسَ مَِن  وسلموآلهعلیهاهللاصلیقَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ:  علیهاهللاسالماللَّهِنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ وَ بِهَذَا الْإِسْ

 .1الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ 

 هذا االسناد با همان سندي که قبالً حدیث دوم و ب .از ابواب ما یکتسب به حدیث اول را مالحظه کردیم هشتادوششدر باب 

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم یکی  .دو سند داشت ایتونیز وارد شده است. ریحضر  ال تهذیب و مننقل شد در کافی و 

ابن از  و هر دو نهایتاً محمد بن یحیی عن احمد بن محمداز سند دیگر  آمده است.که سند متکرر در کثیري از روایات  هیأبعن 

 :ست که فرمودندا علیهاهللاسالموجود دارد که از امام صادق عین این دو سند در روایت دوم هم .است هشام بن سالماز  ابی عمیر

فُلَانُ أَ مَا عَلِمْتَ یَا  :فروخت فرمودندبزرگوار اسالم به کسی که خرما میپیامبر لِرَجُلٍ یَبِیعُ التَّمْرَ  وسلموآلهعلیهاهللاصلیقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

-غشی به کار برده بود که حضرت می گویا شخصی که بایع تمر و تمار بود در کار خود أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ.

ال این در کافی و تهذیب و من و ب البته روایت اول در کافی و تهذی أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ. :فرمایند

 .از لحاظ سندي بحث خاصی ندارد ه؟مطلق است یا ناین روایت باید ببینیم و حال روایت اول مطلق بود  .آمده است یحضر

روایتی که در این  طبعاًاست. آمده  نیزیحضر  ال در منعالوه بر اینکه  استهمان دو سندي که در دو روایت قبلی بود معتبر 

 .اتقان روایت است کنندهتقویتتأیید و  ینقل شود نوع کتب
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 حیث داللی

 داللت استفهام
تواند براي تنبه میاین سؤال  لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْدانی که کنند که آیا نمیال میحضرت سؤأَ مَا عَلِمْتَ در 

تواند در مقام توبیخ هم وارد . میباید بدانیکه است  طورایندانی یعنی . نمیاستفهام تقریري باشد درواقعو شخص  سازيآگاه

أَ مَا عَلِمْتَ أَنَُّه لَیْسَ مَِن  :این شخص مبتالي به خدعه و غش در خرما فروشی بود و حضرت فرمود کهدرصورتیشده باشد 

توانست سؤال انکاري باشد که در . میي او روشن کندتوانست سؤال معمولی باشد که مطلب را برا. میالْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ

باشد تأثیري در بحث ما ندارد  هرکدام رود.میاین دو احتمال در اینجا و کند است. خیلی فرق نمیحقیقت نوعی توبیخ در آن 

که است  طوراینحتماً این مطلب است یعنی  براي تقریر أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَیَْس مِنَ الْمُسْلِمِینَ َمنْ غَشَّهُمْ درهرحالبراي اینکه 

منتهی ممکن است عالوه بر اینکه در  وجود داردچنین استفهامی  درهرحال .استفهام تقریري است لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ

 :حضرت فرمود طورهمینبلکه آکد هم هست یعنی وقتی است  لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِِمینَ مَنْ َغشَّهُمْاین مطلب که و اثبات مقام تقریر 

 .یعنی مطلب خیلی واضح است لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْأما علمت کند وقتی سؤال می لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ

بر این در مقام توبیخ هم هست یا نیست  منتهی عالوه .آکد به وجهمطلب است آن هم  کنندهاثبات بنابراین این سؤال قطعاً

 .کندولی خیلی فرقی نمیممکن است باشد یا نباشد 

 داللت بر حرمت
 این .که غش و خدعه کنداست نفی اسالم از کسی  لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ .بر حرمت است اینکه داللتنکته دیگر 

ولو اینکه نفی اسالم به معناي  است نفی اسالم از کسی .حرمت است ر و اطالق. ظاهکرد چیزي نیست که بشود حمل بر کراهت

که انتسابش با اسالم است حکم به ارتداد نیست اما از اینکه بگذریم ظاهر بعدي آن این است که عمل محرمی را مرتکب شده 

که فقط نفی کمال اسالم کند ولی وقتی  البته احتمال دارد .کندداللت بر حرمت میشود گفت است. با این تقریر میقطع شده 

اطالق نفی صالة لجار یعنی نمازش درست نیست  ال صلوة لهاین است که  ال صلوة لجار المسجد اال فی المسجدظاهر اولیه 

صلوة بر اینکه کنیم حمل میمنتهی قرینه داریم آنوقت  .که نمازش درست نیستاست اگر قرائنی نبود معنایش این  المسجد

است که توانیم بگوییم کار حرامی انجام داده . می1 است لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْاینجا هم دو احتمال در  .ندارد هکامل
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نفی اسالم یا نفی کمال اسالم یعنی این دو احتمال پس  .توانیم بگوییم مسلم کامل نیست. می2. شوداش با اسالم قطع میرابطه

شود مگر اینکه ، حمل بر اولی میاطالق .کند اگر دومی باشد داللت بر کراهتر اولی باشد داللت بر حرمت میکه اگوجود دارد 

 است. و ظاهر اطالق قرینه داشته باشد

 قاعده اصولی
مفصل آمده است و آن بحث اقرب المجازات است چه مجاز لفظی  یاصولسایر کتب نکته دقیقی وجود دارد که در معالم و 

است و باید حمل بیرون رفته  بحث اقرب المجازات در اصول این است که لفظی از معناي حقیقی آن قطعاً .چه مجاز عقلیباشد 

چند معناي مجازي وجود دارد و این معانی مجازي یکی اقرب به لکن مراد نیست دیگر این معناي حقیقی  بر یک مجاز شود و

اگر شک بین حقیقت و مجاز کنیم  ؟آیا باید اقرب المجازات را بگیریمحال معناي حقیقی است و یکی ابعد از معناي حقیقی 

مجازین یا مجازات هستند بلکه اینجا شک بین حقیقت و مجاز نداریم اما کنیم و حمل بر حقیقت میاصالۀ الحقیقه رجوع به 

کردیم و . مثالً شک میجازات استحمل لفظ بر اقرب الم ،آیا اینجا اصل .یکی در رتبه بعدو است  أشهرمنتهی یکی اقرب و 

شود اما هم باشند مجمل می رتبههممجازها اگر  میکنیما بین مجاز و مجاز دیگر که شک کردیم اینجمجاز را حمل بر حقیقت می

این اختالف در  .توانیم بگوییم اصل حمل بر اقرب مجازات استبود میاگر مجازي اقرب به معناي حقیقی از مجاز دیگر 

لَیْسَ مِنَ الْمُسِْلمِینَ مَنْ براي اینکه  .استاصل اینجا مصداق همین  .شودشود یا نمیاست که حمل بر اقرب مجازات می ولاص

 .اگر معناي حقیقی بود یعنی این آقا مرتد و کافر است .معناي حقیقی مراد نیست قطعاً غَشَّهُمْ

 حمل بر اقرب المجازات
این است. معصیتی انجام داده و یکی اینکه کافر نیست ولی گناه  :دو معنا گفت لِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْلَیْسَ مِنَ الْمُسْشود براي می

بین لذا  .شودنمیحمل بر معناي حقیقی  قطعاًاست. این است که بگوییم مکروهی انجام داده  ترلکن مجاز پایینمجاز است معنا 

اولی اقرب به معناي حقیقی است که بگوییم گناه  .مکروهی مردد استو  یا ترك اولیاست که گناهی انجام داده این دو مجاز 

در اصول اختالف  .این مصداقی از بحث اقرب المجازات است .این اقرب به کفر و عدم اسالم مطلق استاست. را انجام داده 

بگوییم  واضح نیست که حتماًخیلی براي ما ولی هر یک هم وجهی دارد  ه؟شود یا نمجازات میالاست که آیا حمل بر اقرب 

بعضی آن را قبول ندارند اما در اینجا  .است اقرب المجازات اظهر مالك است و گویند اظهریت. میاقرب المجازات مقدم است

قرائن خارجی  و أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ َلیْسَ مِنَ اْلمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ خود روایت ما خیلی مشکلی نداریم براي اینکه لحن داخلی

کند که این حمل بر اقرب تأیید می به اضافه مجموعه روایات دیگرلحن سؤالی مؤکد  .کنداقتضا می ارحمل بر اقرب المجازات 

که از جرگه مسلمان پایبند است یعنی گناه انجام داده لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ  یعنی شودمیبر احتمال اول حمل لذا  .المجازات است
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از مسلم بودن به معناي اعتقادي بیرون  .از اسالم به معناي حقیقی بیرون رفته باشداینکه نه است  ابط شرعی بیرون رفتهبه ضو

قرینه داخل و خارجی طوري است است. نرفته است بلکه از مسلم بودن به معناي پایبند به ضوابط شرعی الزامی بیرون رفته 

لت بر اصل این تعابیر دال قطعاً  .رفتر قرینه نبود در بحث کلی اصول میکرد اما اگکه باید این را حمل بر اقرب المجازات 

قرینه داخلی و  بلکه کلی و اصولی را تمسک کنیم قاعده بهنیازي نداریم که  هرحالبه .اي بیایدحرمت است مگر اینکه قرینه

 .رساندحرام بودن را میخارجی است طوري است که 

 اطالق کالم
این روایت نسبت به معامالت و غیر باب معامالت مطلق است تا جزء  .مطلق است یا مقیدروایت اینکه این نکته سوم 

و  لِرَجُلٍ یَبِیعُ التَّمْرَ ممکن است از عبارت  .سؤال استمورد بخصوص باب معامالت و اولی قرار گیرد یا مقید است  طایفه

مورد خاص است و به  ،مورد این جمله حضرتمحتمل باشد  مِنَ الْمُسْلِمِیَن مَنْ غَشَّهُمْ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ َلیْسَأَ حضرت فرموداینکه 

این قابل جواب است به اینکه این  .و معامالت دارد که این اختصاص به باب بیع و شراء کسی احتمال دهدجمله خاطر این 

قاعده کلی  عَلِمْتَ أَنَّهُ َلیَْس مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَْن غَشَّهُمْمَا أَاي که حضرت فرموده است که چرا که جملهمورد مخصص نیست 

. اینجا هم همین است موردش گویند شأن نزول و مورد مخصص نیست. مثالً میاست لِرَجُلٍ یَبِیعُ التَّمْرَمنتهی موردش  .است

است مفهوم مطلق آمده  در لغت هم معموالً .مطلق است هُمْلَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِیَن مَنْ غَشَّتواند مخصص باشد براي اینکه جمله نمی

. اقرب المجازات حرمت است منتهی استرود ولی به معناي مطلق در لغت آمده خاص به کار می غش به معناي چه معموالًگر

 .اي که اینجا وجود داردیا به خاطر قاعده کلی اصولی یا به خاطر قرائن ویژه

البته کافر را  و غش مسلم است نه مؤمن به معناي شیعه ،لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْدر که این نکته دیگر در این روایت

 .مطلق استروایت ممکن بود بگوییم مقصود مؤمنین است ولی این  غَشَّنَا مِنَّا مَنْ لَیْسَقبل از جهت در روایت  .گیردهم نمی

 مسلم .مسلم استو اعم از امامی روایت که قدر متیقن آن شیعه و امامی بود و این  هستروایت پس این تفاوت بین این دو 

 شود.مسلمین می طوایفشامل همه فرق و 

 روایت سوم
فَمَرَّ بِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ فِی الظِّلَالِ  وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: کُنْتُ أَبِیعُ السَّابِرِيَ 

 .2وَ الْغِشُّ لَا یَحِلُّ  غِشٌ الظِّلَالِ  فِی الْبَیْعَ فَقَالَ لِی یَا هِشَامُ إِنَ علیهاهللاسالممُوسَى

 280، ص: 17. وسائل الشیعۀ، ج2
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 .لباس خیلی نازك مثل عباهاي تابستانی است .ابري ثیاب الرقیق استس .فروختمسابري میگوید من می

شد و این لباس شاپور باشد بافته می ابور که احتماالً سبراي اینکه ابتدا در شهري به نام است غت آمده که در ل طوراین

ن لباس طوري آابري بود و سیع اهشام بن حکم ب ست.منسوب به آنجا هشام بن حکمشود که معلوم می .منسوب به آنجاست

سوار بودند  علیهاهللاسالمفروختم امام کاظمگوید من داشتم میمی .آفتابداد تا در زیر نور که در سایه خودش را بهتر نشان میبود 

طور دیگري خودش  لباسی که در سایه وَ الْغِشُّ لَا یَحِلُّ غِشٌ الظِّلَالِ  فِی الْبَیْعَ یَا هِشَامُ إِنَ به من فرمودند  .گذشتندو از آنجا می

درست است  و که بحثی ندارد ن سندجهت اولیاز  .سوم دو سند داردروایت  .دهد غش است و غش جایز نیسترا نشان می

تواند مثل ابراهیم بن هاشم را کسی نمی بحث کردیم که توثیق خاص ندارد ولی حالتابههاشم که چند بار بن غیر از ابراهیم 

اي است که تیقن قاعده. گفتیم این قدر مخواهدجایی توثیق خاص نمیبا آن روایات و عظمت چنین چرا که اشکالی کند 

 .فرمودند سند معتبر استمیمرحوم آقاي تبریزي 

 حیث داللی

 اطالق بیع
بیع در ظالل غش است نه اینکه مطلق بیع در  .الف و الم عهد استالبیع  الف و الم مقصود از الظِّلَالِ فِی الْبَیْعَ إِنَ  در جمله

ست اروشن  . پسغش استباشد و وضع خاصی پیدا کند که در سایه  یبیع این لباس و لباس خاص غش باشد نه اینکهظالل 

 .مطلق نیستکه 

 اطالق غش
مطلق است براي  -اگر داللت داشته باشد- غش این روایت بر اشکال داشتن و حرام بودنداللت نکته دوم این است که 

آن کبري  .یحلالغش ال ري این است که واست و بعد هم کبالبیع فی الظالل غش  .اندینکه حضرت صغري و کبري درست کردها

اینکه چیزي در صرف البته  الیحل بحثی نیست.. در اطالق الغش ولی مورد مخصص نیستاست ولو اینکه منطبق بر مورد شده 

 .باشد غشنیست که  طوراینکند که بخرند ولی . جاذبه ایجاد میدهد عرفا غش نیستتر نشان میجایی خودش را قشنگ

 کراهتحمل بر 
یا در سایه بپوشد در حدي نیست بپوشد صرف اینکه لباسی را در آفتاب  .اینجا وجود دارد یسؤالنکته سوم این است که 

اندازد که . گوشه چراغی رویش میکندشود بگوییم غشی در این میکند نمیرا روشن می هاچراغاالن هم  .که غش باشد
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دانم در حتی اگر آن هم باشد خیلی بعید می .بگویند غش است که عرفاً این در حدي نیستو خودش را خوب نشان دهد 

اگر یک وقتی معلوم باشد که  .این براي ما خیلی واضح نیستو ما این سؤال را داریم  .حدي باشد که غش برایش صادق باشد

ل بر کراهت کنیم اگر اینجا معناي غش برایش صادق نیست آنوقت باید بگوییم یک نوع توسع در غش است و این را حم

بر  نیست روایت را حمل طوراینابري در سایه غش باشد. اگر معلوم شود نیست که فروختن س طوراینبدانیم در عالم خارج 

و خواهد بگوید در شأن تو نیست حضرت براي هشام بن حکم با آن جاللت شأنش میگوییم کنیم یعنی میحکم کراهتی می

ما در شأن تو نیست. اي ایجاد کنی که طرف را بکشانید ولو اینکه غش هم نیست شما جاذبه کهمینه. ولی غش هم نیستالبته 

و کنیم بدانیم این غش را حمل بر مجاز میاگر از خارج آن را  .قرینه بیرونی داریم این غش را در معناي مجازي برده است

 .یحل را حمل بر کراهتال

 تحقیق تاریخیلزوم 
من در خارج بدانم که  اگر مثالً عالم خارج واقعیت خارجی قرینه بر فهم معنا شد راگر د .حرمت استیحل و الظاهر غش 

ابري از سشود لباس از نظر تاریخی معلوم میبروید تحقیق کنید _ نیست که بگوییم غش است  طورایندر ظالل ثیاب رقیق 

تاریخی  يهاتیواقعشناخت است. ه همه این روایت مجاز د کوشمیمعلوم  _گذارده و در سایه چه تأثیري میچه جنسی بود

وظیفه بود که واقعیت را معلوم  این روایت را داشتیم حتماًفقط یعنی اگر ما  .شود عین وظیفه فقیه استکه قرینه بر فهم معنا می

واقعیت خارجی را بشناسد براي  که این بوداگر ما این روایت را داشتیم شأن فقیه این  .شویمکنیم ولی چون نیاز نداریم رد می

 تأثیر دارد بایداستفراغ وسع و اجتهاد حکم و هر واقعیت خارجی که احتمال بدهیم در فهم معنا  .اینکه در فهم معنا اثر دارد

مرحوم آقاي بروجردي که تأکید داشتند به اینکه چون فقه  .معنا کنیمرا حقیقت را بشناسیم  تا بتوانیم عبارت  معلوم کنیم و

و حوادثی  هانزولن أبراي اینکه ش .تاریخی را دقت کنید يهاتیواقعاهل سنت است باید آن را بشناسید یا فقه شیعه ناظر به 

گستره و دامنه وسیعی که  نآبه این شناخت باید آن را بشناسید منتهی  لذا نص دارددر فهم مهمی که آنوقت وجود داشت تأثیر 

 .اش را روشن کنیمو موضوع تاریخی یمکردند نیست ولی اگر جایی احتمال بدهیم باید دقیق شوور میایشان تص

 بنديجمع
ما اینجا خیلی  .کندمعنا از زمین تا آسمان فرق میواقعیت خارجی هست که اگر تشخیص داده شود گاهی احتمالی راجع به 

م که اما رودهشام بن حکم است آنوقت احتمال میاگر رفتیم و دیدیم غش نیست بخصوص که اینجا ولی یم نیازي به این ندار

 . پسظاهر را طوري نشان دهد که جاذبه ایجاد کند در شأن هشام نیست کههمینغش محرم نیست ولی  فرمایدراجع به او می

. نوع ظاهر کاري غیر محرم است ولی متناسب شأن نیست که یکاست آورده  شرایطیغش محرم را در  ومجازي به کار برده 
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یک نوع ظاهر کاري است ولو اینکه قیمت را  چرا که تواند بگوید حرام استهیچ فقیه نمی هایی از مواردي داریم که قطعاًنمونه

انجام  هانیتریوه در است تزئیناتی ک طورایندر بازار  .کندولی باالخره جذبش میعوض کند و بگوییم سر طرف کاله گذاشت 

گویند انجام نده می کهداریم  ییهانمونه .کشاندلی باالخره مشتري را به مغازه مینیست که غش باشد و طوراین شود غالباًمی

 کههمین .کنیم که ظاهرش هم همین است که حمل بر حقیقت حرام نیست و لذا امر این روایت بین این استو ولی کراهت دارد 

و مطلق هم هست یحل یعنی حرام است که المودند ما قبول داریم غش به معناي حقیقی یعنی همانی که غش است ایشان فر

را حمل بر غش  هاآندر اینجا دارد که آن هم باید حمل بر غش کنیم چون قرائنی است که همه  أَبِیعُ السَّابِرِيَگوییم ولی می

معناي این از قبیل تزئینات مادون غش است آنوقت باید بگوییم و کند ولی اگر مطمئن شدیم که این از آن قبیل نیست می

غش مجازي این است که  .غش حقیقیاست نه شود یعنی یک حکم کراهتی نسبت به غش مجازي روایت احتمال جدیدي می

 لذا .سر کسی کاله نگذاشته است هانیاو اینکه در کیفیت و قیمت و بکشاند ول به سمت خودرا  هاانسانظاهر را طوري کند که 

یحل . داللت بر حرمت هم نکته دیگري است که ظاهر الکنیمرا ثابت می حکم کراهت درواقعبر معناي مجازي کنیم  لاگر حم

و الي نافیه است  .ار را نکننفی علیت داللت بر حرمت دارد شاید هم آکد از این باشد که بگوید این ک .داللت بر حرمت دارد

 .یعنی حالل نیست

 روایت چهارم
أَنْ یُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ  وسلموآلهعلیهاهللاصلینَهَى النَّبِیُ  قَالَ: علیهاهللاسالمعَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ

 .3لِلْبَیْعِ

عن  هیأبعلی بن ابراهیم عن یک سندش  .و هم در تهذیب ال یحضراین روایت از نظر سندي هم در کافی است هم در من 

 نوفلی عن السکونی .شوده به یک تفاوت اندکی همین سند میدر هر س نوفلی عن السکونیسند  .است 4النوفلی عن السکونی

 .بعضی قبول دارند و بعضی قبول ندارند ار

حضرت نهی کردند از اینکه آب را مخلوط  أَنْ یُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ ِللْبَیْعِ وسلموآلهعلیهاهللاصلینَهَى النَّبِیُاز نظر داللی اینجا دارد که 

 کهدیگر ایننکته  دارد.حرمت  است ظهور دراین است که نهی که اینجا آمده  . یک نکته در این داللتشیر کنند براي فروش

نورالفقاهه  و لذا در یُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ یکی از مصادیق غش را حضرت نهی کرده استاست بلکه نیامده  قاعده کلی در ظاهر

بعضی از  یا مخصوص معامالت و بیع و شراء.اعم از معامالت است و است یا مطلق  طایفهاند که روایات دو گفته طوراین

 همان .3
 عَلِیِّ بْنِ ِإبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِي قَبَْلهُ.وَ َروَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ َعنْ  وَ َروَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ َعنْ إِسْمَاِعیلَ بِْن مُسْلِمٍ. 4
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أَنْ اگر این روایت تنها بود  .براي اینکه خیلی مهم نیست طایفهنگفتیم سه و نیاوردیم  طورنایما  .روایات هم موردي است

است. خصوصیتی ندارد که حضرت نهی کرده ولی مخلوط کردن لبن با ماء شد خصوصیت میالقاء  یُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَیْعِ

انجام القاء خصوصیت خیلی ظاهر است که و لذا شود خصوصیت میالقاء شود هر کاري که موجب یک نوع غشی می درواقع

شود نه اعم از خاصه می طایفهو جزء در مقام بیع و شراء است  روایت حداکثرالبته  ی دارد.خوب روایت هم داللتاین  .شودمی

 .معامالت و غیر معامالت

 روایت پنجم
وَ إِذَا دَنَانِیُر  علیهاهللاسالمنَا عَنْ سِجَادَة عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ قَالَ: کُنَّا عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِوَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ

 .5ءٌ فِیهِ غِشٌّ حَتَّى لَا یُبَاعَ شَیْفِی الْبَالُوعَۀِ مَصْبُوبَۀٌ بَیْنَ یَدَیْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِینَارٍ فَأَخَذَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَیْنِ ثُمَّ قَالَ لِی أَلْقِهِ 

 .بودیم علیهاهللاسالمگوید خدمت امام موسی کاظمز نظر داللت میاما ا ؛مرسله است و این روایت از نظر سند معتبر نیست

د فرمود این را بگیرد و در بع .نگاه حضرت به دیناري افتاد و آن را گرفت و نصفش کرد .دینارهایی جلوي حضرت بود

به این شکل  داللت درواقع. فروش نروداست تا اینکه چیزي که در آن غش  ءٌ فِیهِ غِشٌّلَا یُبَاعَ شَیْتا اینکه  یدبینداز دانزباله

شود بیع چیزي که معلوم می ءٌ فِیهِ غِشٌّحَتَّى لَا یُبَاعَ شَیْ است که خود ایشان این را از بین بردند ولی استداللشان این است که 

البته الزم نبود کسی زمینه این  .کند که کسی مبتالي به محرم نشودنتفی میحضرت موضوع را م .ن غش است اشکال دارددر آ

 .ستاجایز  حالدرعینرا از بین ببرد ولی 

 روایت ششم
عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ 

عِطْرَ فَجَاءَ وَ بَنَاتِهِ وَ کَانَتْ تَبِیعُ مِنْهُنَّ الْ - وسلموآلهعلیهاهللاصلی جَاءَتْ زَیْنَبُ الْعَطَّارَةُ الْحَوْلَاءُ إِلَى نِسَاءِ النَّبِیِّ قَالَ: علیهاهللاسالمأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ إِذَا بِعْتِ  -وَ هِیَ عِنْدَهُنَّ فَقَالَ إِذَا أَتَیْتِنَا طَابَتْ بُیُوتُنَا فَقَالَتْ بُیُوتُکَ بِرِیحِکَ أَطْیَبُ یَا رَسُولَ اللَّهِ  وسلموآلهعلیهاهللاصلی النَّبِیُّ

 الِ الْحَدِیثَ.فَأَحْسِنِی وَ لَا تَغُشِّی فَإِنَّهُ أَتْقَى وَ أَبْقَى لِلْمَ

-صلی فَجَاءَ النَّبِیُّ .فروختبه خانواده حضرت عطر میوَ کَانَتْ تَبِیعُ مِنْهُنَّ الْعِطْرَ عطر فروش بود و خدمت حضرت آمد  زینب

وقتی اینجا بیایی  طَابَتْ بُیُوتُنَافَقَالَ إِذَا أَتَیْتِنَا ست او در منزل است حضرت وارد شدند و دیدند آمده  وَ هِیَ عِنْدَهُنَّ وسلموآلهعلیهاهللا

 280، ص: 17وسائل الشیعۀ، ج .5
                                                           



 ٢٢٠٤�مارۀ ثبت:   

قَالَ طیب شما در اینجا باالتر از طیب و عطر ظاهري است  فَقَالَتْ بُیُوتُکَ بِرِیحِکَ أَطْیَبُ یَا رَسُولَ اللَّهِشود میخانه خوشبو 

این روایت روایت ششم این باب است که  .که اینجا نیست اردادامه هم د إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِی وَ لَا تَغُشِّی فَإِنَّهُ أَتْقَى وَ أَبْقَى لِلْمَالِ

اشکالی ندارد. اینجا هم حضرت بقیه  .برایم واضح نیستاست حسین بن زید هاشمی که آخر آمده  .سندش را مراجعه نکردم

البته اینجا اثر  .نهی دارد و ظهورش در حرمت است قَالَ إِذَا بِعْتِ فَأَحْسِنِی وَ لَا تَغُشِّی فَإِنَّهُ أَتْقَى َو أَبْقَى لِلْمَالِ فرمایدمی

 .مخصوص بیع است هانیاالبته  .کند و مایه برکت در زندگی استشده است که بهتر مال را حفظ میش ذکر اییدنیا

 روایت هفتم
-اهللاسالمعُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهوَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ 

 نْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِی أَهْلِهِ.دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ یَبِیعُ الدَّقِیقَ فَقَالَ إِیَّاكَ وَ الْغِشَّ فَإِنَّهُ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِی مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُ قَالَ: علیه

اینکه داللت بر حرمت از نظر داللت هم مطلق است و نکته دیگر  .اعتبار ندارد ت واین روایت هم از نظر سند مرسله اس

أَبْقَى  کهگفت روایت قبل اثر عدم غش را می .کندت و منفی غش و عدم غش را بیان میکند و مثل روایت قبل آثار مثبمی

ول خواهد خورد و اگر آن گیعنی خودش  .که کسی غش کند در مال او غش خواهد شدگوید روایت اثر غش را میاین  لِلْمَالِ

 .دنیوي است که در روایات آمده است مجازاتگیرد. این هم جزء اهلش مورد خدعه قرار مینباشد 
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