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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 فروعات باب غش

 اولفرع 
اي که در ذیل این مباحث تذکر به آن الزم است این است که این حکم اختصاص به باب بیع و شراء و اولین نکته

معامالت ندارد. براي اینکه مطلقاتی وجود داشت که اختصاص به باب معامالت و بیع و شراء نداشت. در موارد دیگري هم 

در جایی که کسی در جایی اعتماد به کسی کرده است و با او مشورت  شود. مثالً که صدق غش کند طبعاً اطالقات شامل می

کند کند و او بر خالف واقع نشان دهد و در مقام مشورت به سمتی ببرد که خالف مصالح است. یا کسی آدرس سؤال میمی

. هر کاري که در حقیقت و او آدرس را اشتباه به او بدهد که نوعی نیرنگ است و به سمتی برود که در مسیر ضرر قرار گیرد

تواند و باید راه درست به او نشان دهد و به طرف درست هدایت کند و کسی به آدم اعتماد کرده است یا حقی دارد و او می

اي که مالحظه کردید در بین کل روایات این باب عده طورهمانکاري کند که در مسیر غلطی قرار نگیرد. ظاهر این است که 

اختصاص به باب معامالت و بیع و شراء ندارد و لذا در غیر معامالت هر جایی صدق غش و خدعه و مکر مطلقات است که 

کند مشمول این حرمت است. اگر این اضرار همراه با خدعه و نیرنگ است حرمت مضاعف دارد پس  هااینو حیله و امثال 

چه غش االن غالباً در اصطالح فقها در حرمت خدعه و فریب و غش و نیرنگ اختصاص به باب معامالت ندارد گر

عامی است و غیر از آن با عناوین دیگر هم در روایات داشتیم و لذا  مصطلحغش  مصطلحرود ولی معامالت به کار می

 مطلق است.

 عدم پایبندي به اطالق
طلقاتی هم بود که غیر باب چه در این روایات مفرمایند گردر مصباح الفقاهه می علیهتعالیاهللارضوانمرحوم آقاي خوئی

فرمایند گویا ما قبول داریم که را اختصاص به باب معامالت دهیم. ایشان می هااینگرفت اما ما ناچاریم که معامالت را می

توانیم به اطالقات عمل را اختصاص به باب معامالت بدهیم و نمی هااینبعضی از روایات مطلق است اما ما ناچار هستیم 

شود داند که نمین یک قاعده اصولی است. گاهی بر حسب ظواهر و الفاظ در موضوعی مطلقاتی داریم اما فقیه میکنیم. ای

داریم چون با یک علم و اطالع خارجی و قرائن و شواهد بیرونی دست از اطالق برمی درواقعپایبند بود.  هاآنبه اطالق 

-در اینجا همین را می علیهتعالیاهللارضوانآن ملتزم شد. مرحوم آقاي خوئیشود به قبول اطالق مواجه به اشکاالتی است که نمی
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فرمایند. شاید در اذهان دیگران هم کسانی باشد که بگویند به اطالق حرمت خدعه و اغراء به جهل و مکر و حیله و غش و 

 قائل به حرمت شویم. توانیم عمل کنیم و بگوییم در غیر معامالت هم خدعه حرام است واصطالحات روایات نمی

 چند مثال
توانید از نظر فقهی قائل به حرمت شوید. مثالً کسی را به خانه دعوت کرده و در منزل به زنیم که شما نمیمی هاییمثال

کند شیر خوبی است ولی شیر خالصی نیست و نصفش آب است و او هم به قصد اینکه دهد منتهی او هم فکر میاو شیر می

این خبرها نیست حال آیا باید گفت که این کار حرام است؟  الواقعفیخورد ولی وب و خالصی است این را میاین لبنیات خ

نیست که حرام باشد. یا  طوراینچه حرامی مگر طلبی از او دارد. گرچه این نوعی غش است یعنی نیرنگ زده است ولی 

 کهدرحالیاست  زیباییکند خیلی آدم خوب و ف مقابل فکر میدهد. طرمثالً قیافه ناپسندي دارد و خودش را زیبا نشان می

گوییم گاهی اطالقی وجود دارد ولی شود گفت این هم حرام است. این همانی است که میاین خبرها نیست حال آیا می

 طورهمیناینجا هم فرمایند می علیهتعالیاهللارضوانشود به این اطالق فتوي داد. مرحوم آقاي خوئیانسان مطمئن است که نمی

-شود اما ما مطمئن هستیم که نمیچه در میان این روایات مطلقاتی وجود دارد که شامل غیر باب معامالت هم میاست. گر

شود به این اطالق فتوي داد. این اطالقات به ظاهر اطالق دارد و لذا ما باید جایی را بگیریم که مسلم است و مسلم در بیع 

 است.و شراء و معامالت 

 پذیرش اطالق 
آید که فرمایش ایشان ناشی از عدم تدقیق و مداقه در مفهوم شناسی غش و خدعه است. اگر کسی مفهوم به نظر می

اگر ما مطمئن هستیم که مطلقی  شاید نیازي به این نباشد و اینجا مصداق قاعده اصولی (که وقتآنکند  تکمیلشناسی را 

گیریم) نشود. شاید مبتنی بر این باشد که مداقه گذاریم و جایی که مسلم است را میکنار میاطالقه مراد نیست اطالق را ب

ناقض این قاعده کلی باشند.  هاایننیست که  طورایندر مفهوم شناسی نشده است و اال اگر مداقه در مفهوم شناسی شود 

مفهوم غش و خدعه هیچ مانعی ندارد که مطلقاً  دایرهعلت هم این است که اگر مفهوم را دقت کنیم و مداقه داشته باشیم در 

شود به آن فتوي داد به اند که قطعاً نمیو فرموده اندبرشمردهقائل به حرمت باشیم و مواردي که ایشان به عنوان این قاعده 

کر و حیله خدعه و مکر و یا غش وارد نیست. راز و علت هم این است که گفتیم صدق خدعه و م دایرهآید در نظر می

 کند چند تا عنصر داشته باشد:متوقف بر این است که شخصی که امر و واقع را بر او مشتبه می

 اي داشته باشد و بر اساس آن حق و مطالبه اعتمادي کرده باشد.طرف یک حقی و مطالبه .1
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رت بود قرار این امر موجب ورود ضرري شود و از نظر عقالئی بگویند در یک مکروه و ضرري که براي او خسا .2

 گرفت.

 هابررسی مثال
ایشان تزئیناتی  هايمثالکه شما زدید یکی از این دو عنوان را ندارد و لذا مصداق غش نیست. بخشی از  هاییمثالاین 

دهد. به دیگري نشان می الواقعفیدهد که خودش یا امور متعلق به خودش را خالف ما هو علیه است که انسان نشان می

کند فکر می طورایننیست که موجب ضرر دیگري شود و فرد  طوراین الواقعفیادن علی خالف ما هو علیه این نشان د

کند. قائلین به عدم پایبندي به براي او خوب است و اال ضرري متوجه دیگري نیست و لذا اینجا صدق غش و خدعه نمی

کند و به خالف واقع امور این نوع موارد که مثالً تزئین میتوانیم به اطالق معتقد شویم براي اینکه گویند نمیاطالق می

گوییم کند و میدهیم نه اینکه صدق غش و خدعه میدهد قطعاً حرام نیست ولی پاسخ میخودش را به دیگران نشان می

طرف شود حرام نیست بلکه این موارد مصداق غش و خدعه و ناقض این قاعده نیست. لذا در این موارد اگر ضرري متوجه 

داد. این نیرنگ و غش است و اشکال دارد. بنابراین شرط خدعه است مثالً مهمان را دعوت کرد و چیزي مسمومی به او 

و فریب دادن و امر را بر خالف واقع نشان دادن موجب این شود که او  کاريپنهانصدق مفهوم خدعه و غرر این بود که 

شرط این است که در آنجا مطالبه و حق و اعتمادي باشد مثل باب مشورت  طورهمینکاري کند که در آن کار زیانی است. 

شود. این کند یا وقتی مهمان است اعتماد کرده است که غذاي سالمی به او داده میکه اعتماد کرده یا آدرسی سؤال می

 موجب زیان اوست و مصداق غش. کاريپنهانآورد. اینجا اعتماد خود حق می

 بنديجمع
به خاطر اینکه این موارد غش است ( باشیمتوانیم به اطالق حرمت غش قائل نمی فرماییدمییقی که نقض شد و مصاد

ولی قطعاً حرام نیست) جواب ما این است که مواردي که ناقض قرار دادید موضوع و مصداق غش نیست و لذا این مصادیق 

ا هر جایی صدق غش کند حرام است. در همان ام ؛غش نیست عدم حرمت به خاطر این است که مصداق غش نیست

بیند، مکر و خدعه است. مهمانی وقتی اعتماد کرده است اگر به او غذایی بدهد که نوعی زیان براي اوست و ضرر می

است که موجب حرمت مضاعف است. پس الزم نیست بگوییم اختصاص به  کاريپنهانرساند حالت ضرر می غیرازاینکه

توانیم در غیر معامالت قائل به حرمت غش شویم و فرمایند که نمی. بنابراین مرحوم آقاي خوئی میباب معامالت دارد

که در این امور اشکال ندارد. جواب این نظریه این است  هاستدادنشاهد علی ذلک مهمانی و تزئینات و خالف واقع نشان 
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اشکال  کاريپنهانکه شما آوردید براي این است که  هاییمصداقمطلقاً اشکال ندارد و  کاريپنهانکه عرض کردیم که این 

 غش نیست براي اینکه در مفهوم غش اعتماد طرف و اضرار به او مأخوذ است. هااینندارد اما 

 حرمت مطلق غش
گفت مطلق اینکه انسان چیزي را خالف واقع به دیگران نشان دهد حرام است دلیلی برایش نداریم. اگر هم اگر کسی می

گفت مطلق ظاهرکاري و خالف نشان دادن حرام یلی داشتیم این مواردي که شما آوردید نقض آن مطلق بود. اگر کسی میدل

غذا دادن حرام  طوراینگفتید چرا حرام است؛ مگر تزئین حرام است. مگر مهمان دعوت کردن و می وقتآناست شما 

-نقض شما نه غش موضوعًا است و نه حرام. به نظر می هايمصداقگوییم غش است و این است. این ناقض بود ولی ما می

آید که حرمت غش اختصاص به معامالت ندارد به خاطر اینکه مطلقاتی داشتیم کما اینکه در ادله بررسی کردیم و ناقضی 

 دو رکن دارد:را بگیرد چون فتواي به حرمت مطلق غش نیاز به  هاآنهم نسبت به مطلقات نیست که بتواند جلوي اطالق 

 اش این است که بگوییم دلیل بر حرمت مطلق داریم. . مقدمه1

 . یکی هم اینکه ناقضی که جلوي انعقاد اطالق را بگیرد نداریم. 2

هر دو رکن تام است. دلیل مطلق در روایاتی که بررسی کردیم وجود داشت. ناقضی هم نیست براي اینکه ناقضی که 

کند نه اینکه غش است و قطعاً حرمت ندارد و لذا ش نیست. موارد نقض صدق غش نمیفرمایند نقض غآقاي خوئی می

 حرمت غش مستند به اطالقات و مطلقات ثابت است و مانعی از آن وجود ندارد.

 فرع دوم
آیا حرمت غش اختصاص به باب بیع و شراء در معامالت دارد یا در غیر از بیع و شراء در سایر معامالت هم جاري  

بحث شد. بحث دوم این است که آیا در همه اقسام  نه که؟ بحث اول این بود که غش در غیر معامالت جاري است یا است

 معامالت مثل اجاره و هبه و صلح و نکاح و... حرمت غش وجود دارد یا فقط اختصاص به بیع و شراء دارد؟

د ما مطلقات غش را در غیر معامالت قبول انچرا طرح این سؤال الزم است؟ علت این است که عده زیادي فرموده

گوید یا در در باب معامالت باید ببینیم روایات فقط بیع و شراء را می وقتآننداریم و غش اختصاص به معامالت دارد. 

شما گفتید مطلق غش حرام  بعدازاینکهاقسام دیگر هم جاري است. ممکن است کسی بگوید این سؤال مهم نیست چون 

باشد چه غیر بیع فرقی ندارد. جواب این است که همه اطالقات به آن اطالق نیستند که مطلق غش حرام است  است چه بیع

دانند براي اینکه غیر از اطالقات هایی که قائل به حرمت مطلق غش هستند در معامالت حرمت را مضاعف میحتی همان

ط به آنجا بود. لذا حرمت غش در بیع و شراء حرمتی در معامالت در بیع و شراء دلیل خاص داریم و اکثر ادله مربو
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آید. بنابراین خواهیم ببینیم حرمت مضاعف اختصاص به بیع و شراء دارد یا در غیر بیع و شراء هم میمضاعف است. لذا می

 خریدوفروشاین سؤال به جاست که بپرسیم آیا حرمت غش یا حرمت مضاعف غش اختصاص به خصوص بیع و شراء و 

شود بگوییم سه احتمال وجود یا اینکه در سایر معامالت هم مثل نکاح و صلح و اجاره و هبه و... هم جاري است. میدارد 

 دارد:

 احتماالت این فرع
 . حرمت یا حرمت مضاعف اختصاص به خصوص بیع و شراء دارد. 1

 . در همه معامالت رکن حرمت یا حرمت مضاعف جاري و ساري است. 2

 کلمات بعضی از آقایان مثل کلمات آقاي مکارم آمده است. . تفصیل که در 3

ما قائل به تفصیل هستیم البته با استدالل و وجه خاصی که متفاوت با ایشان است. این سه وجه و احتمالی است که در 

 توان مطرح کرد.پاسخ به این سؤال می

 وجه احتمال اول
گفتند مقصود از مطلقات هم بیع و شراء اي میشراء بود و عده روشن است که غالب روایاتی که خواندیم عنوان بیع و

دقیقاً عنوان بیع و شراء در اغلب  هرحالبهگفتند مقصود از مطلق در بیع و شراء حرمت مضاعف است. اي هم میاست. عده

 روایاتی که در ابواب مختلف مالحظه کردید و این حرمت کلی یا حرمت مضاعف را برداشت نمودید وجود داشت.

 وجه احتمال دوم
اما قائلین به احتمال دوم دلیلشان این است که بله در بسیاري از روایات کلمه بیع و شراء بود اما مطلقاتی داریم که آن 

مطلقات ربطی به بیع و شراء ندارد. حتی ربطی به معامالت هم ندارد. این یک جواب است که مبنایی است اگر کسی مبنا را 

بپذیرد. جواب دوم این است که حتی اگر ما این مبنا را نداشتیم یا اگر این مبنا را هم داشته باشیم در بیع و شراء حرمتی 

شود و وجهی ندارد که بگوییم اگر غش در بیع و شراء بود خصوصیت می الغاءعرفاً  اضافه دارد. در جواب دوم بیع و شراء

آید فرقی باشد بین اینکه دیگري را در معامله اشکال دارد ولی در نکاح یا اجاره اشکال ندارد. اصالً به ذهن نمی

واقعاً  کهدرحالید زلزله است در آن بنشیند که مثالً ض یک سالخواهد اي که میی فریب دهد یا در خانهخریدوفروش

باشد یا اجاره و  خریدوفروشکند شود چهار اتاق دارد. چه فرقی مینیست یا اینکه پنج اتاق دارد و بعد معلوم می طوراین

است ولی  طوراینخواهد با او ازدواج کند، و اقوي است. او با تصور اینکه دختري که می أوضحنکاح. در نکاح گاهی 
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خصوصیت عرفی است  الغاءشود. این خصوصیت می الغاءکند و تفاوتی نمی باهمنیست. بنابراین معامالت  طورآن درواقع

 اللَّهرِجالٌ ال تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ  )36نور/( الْآصالِبِالْغُدُوِّ وَ  هافییُسَبِّحُ لَهُ فرماید: مثالً وقتی در قرآن می

دارد گوید. یعنی هیچ اشتغال دنیوي او را از ذکر خدا باز نمیمی مثالعنوانبه) معناي این تجارت و بیع نیست بلکه 37نور/(

اینجا  در مقصود بیع و تجارت نیست.ال تُلْهیهِمْ است که جهتی در آن است و اال در  شدهگفتهتجارت  مثالعنوانبهمنتهی 

 الغاءکند و این پس هیچ فرقی نمی من غش فی اجارة أو نکاح یای بیع أو شراء لیس منا من غش فگوید وقتی می

گفت در ادله بیع چه استدالل احتمال اول که میلذا گر و ؛خصوصیت است بلکه در بعضی موارد مثل نکاح اولویت هم دارد

کند و به همه معامالت ت میخصوصی الغاءو شراء است درست است ولی این بیع و شراء خصوصیتی ندارد و عرف از آن 

 دهد.تسري می

 وجه احتمال سوم
خصوصیت را  الغاءشود این خصوصیت را قبول داریم اما در همه معامالت نمی الغاءدر وجه احتمال سوم ما این 

و  بخشد و تصور هبه شده این است که چیز کاملی است ولی کامل نیستپذیرفت. مثالً در هبه کسی چیزي را به دیگري می

-خصوصیت می الغاءشود بگوییم در آن بیع و شراء آید ولی نمیاو توجه نکرده است. پس هبه جزء معامالت به حساب می

شود خصوصیت می الغاءاند بیع و شراء به معامالت دیگر شود و شامل این هم هست. به همین خاطر آقاي مکارم فرموده

ولی نه همه معامالت مثل هبه. این نکته درست است ولی جوابی دارد که این مطلب در هبه غیر معوضه است درست است 

بگوییم چنین و چنان بلکه اصالً غش صادق نیست  وقتآنولی در هبه معوضه صادق نیست نه اینکه غش صادق است و 

دهد و اضراري نیست که مخفی کاري کرده باشد و ضرري به یچون به کسی ضرري نرسانده است و چیزي در مقابل آن نم

شود و لذا اصل فرمایش ایشان مطلب درست خصوصیت می الغاءاو زده باشد و اال اگر هبه معوضه باشد بعید نیست بگوییم 

 شود.خصوصیت می الغاءکند تا بگوییم است ولی نه اینکه در بحث تفصیل باشد. اینجا صدق غش نمی

 رقول مختا
گوییم که حکم از بیع و اي که داشتیم احتمال دوم درست است. میدر این فرع ما قائل به نظر دوم هستیم. البته با مداقه

کند اي صدق غش نمیشود منتهی مادامی که صدق غش کند و اال اگر در معاملهمی الغاء خصوصیتشراء به همه معامالت 

خصوصیت موافق هستیم منتهی مالحظه ما این است که  الغاء. پس با اصل شودخصوصیت نمی الغاءمثل هبه غیر معوضه 

و امثال ذلک. از این جهت است که ما در همه معامالت قائل به حرمت غش یصدق الغش والخدعه و المکر  مادامی که

قائل به مطلق اي دارد و کسانی که هستیم. حرمت مضاعف یعنی غیر از حرمت کلی مکر و خدعه در معامالت حرمت ویژه
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شود مگر معامله مثل هبه خصوصیت می الغاءگوییم در همه معامالت حرمت هست و حرمت نیستند بنا بر آن نظر هم می

 الغاءاند در هبه غیر معوضه که آنجا غش صادق نیست. پس توجه دارید که اشکالی که ما به فرمایش بعضی بزرگان که گفته

 کند.به غیر معوضه صدق غش نمیشود این نیست که در هخصوصیت نمی

 فرع سوم
فرماید ولو در ادله ایشان می دیگرعبارتبهاز مرحوم ایروانی نقل شده است که اصالً غش بما هو غش حرام نیست. 

 اي باید از ظاهر منصرف کنیم.آمده است که غش حرام است ولی این ادله را به خاطر قرینه خاصه

 اصالۀ الموضوعیه
اصالۀ ایم که در اصول عقالئی اصلی داریم به نام این نکته را مقدمتاً عرض کنم که بارها گفته مسئله در توضیح این

. یعنی اینکه عناوین وارد در ادله موضوع هستند بما هو هو. هر عنوانی که در دلیل وارد شد بما هو هو موضوع الموضوعیه

عنوان بما هو هو موضوع حکم است نه اینکه این عنوان مشیر به حکم است. این عنوان اشاره به عنوان دیگري ندارد. 

گوید خمر عنوان دیگري باشد و چیز دیگري موضوعیت داشته باشد و این موضوعیت نداشته باشد. مثالً وقتی دلیل می

براي این حرام است خمر بما هو خمر یعنی این عنوان حرام است. اگر ما بخواهیم بگوییم خمر بما هو مسکر حرام است 

گوید خمر آورد می. تعلیل که میالخمر حرام ألنّه مسکرتواند تعلیل باشد مثالً دلیل بگوید خواهیم. حال دلیل میدلیل می

شود که در دل خمر است نه خود عنوان خمر. لذا اگر براي چیزي خمر صادق نیست موضوعیت ندارد و موضوع مسکر می

گفتیم خمر بما هو خمر شود ولی اگر این دلیل و علت را نداشتیم مین هم ساقط میگوییم آمثل الکل ولی مسکر است می

 حرام است و هر چه صدق خمر کند حرام است حال مسکر باشد یا نباشد. مسکرات دیگر هم غیر خمر حرام نیست.

 خروج از اصل
وعیت و اصالۀ دارد. خودش شود این است که عناوین موضاي که در شرع وارد میاصل در قوانین حقوقی و ادله

موضوع است نه اینکه چیز دیگري است که این مصداق اوست یا این اشاره به عنوان دیگري دارد و این عنوان دخالتی 

 خواهد. یک حکم و اصل عقالئی است. البته خروج از آن دلیل خاص می الموضوعیه اصالۀندارد. بنابراین خروج از 

 . خاص علت است دالیل. یکی از 1

 . دیگري مناسبات حکم و موضوع است. 2

 گوید این موضوعیت ندارد و چیز دیگري مقصود است نه خود این بما هو هو. . قرائنی وجود دارد که می3
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و گاهی دلیل  ألنه مسکرگوید برد گاهی دلیل لفظی است مثل اینکه میبیرون می الموضوعیه اصالۀدلیلی که ما را از 

گوید شما این را موضوع نگیرید و موضوع چیزي دیگري است. اگر چیزي عقلی وجود دارد که میعقلی است که قرائن 

گوییم اینجا می اصالۀ العموم و االاطالقخواهد که با دهیم به تنهایی موضوع نباشد قیدي میموضوع است و احتمال می

گوید داریم که می الموضوعیه اصالۀ قیدي نیست. بنابراین براي اینکه بگوییم چیزي خودش تمام موضوع است یک

 موضوع است نه چیز دیگري که این آینه او باشد.

 ارتباط با بحث
غش  لیس منا من غشنااین مقدمه قصه بود حال اگر به روایات برگردیم در باب حرمت غش حکم روي غش آمده بود. 

طرف کالهی سرش بگذارد و او ضرري کند و اي بزند و مکري کند که بدون اطالع هم مطلقش در معامالت بود که حیله

این ظاهر ادله این است که غش موضوعیت دارد و اصل موضوعیت غش است نه اینکه مقصود از غش در اینجا کذب 

اي به کذب دارد. مرحوم است. ممکن است کسی بگوید غش در اینجا موضوع نیست و موضوع کذب است. غش هم اشاره

 حرام است کذب است و چیز دیگري نداریم. آنچهجا موضوعیت ندارد و اند غش اینایروانی فرموده
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