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 اهللا الرحمن الرحیمبسم

 فرع شانزدهم
که  طورهمانر معامله توضیح این سؤال این است که گاهی د شود یا نه؟موجب خروج از غش میتبري از عیوب  آیا

ا از قید اینکه عیبی ر خیارات خود مثالًشود با اسقاط کافه ته مینوش هانامهقولاست و در متعارف  وبیشکماید و مشاهده کرده

گویند تبري از عیوب یا . به این میعیب دارد یا نداردکه به این ندارم  يکارو گوید من این را فروختم . میکندها میدارد ر

حال آیا تبري از  این متعارف است .أنا بريء من جمیع العیوب و نواقصمن این شیء را به تو فروختم و  .اسقاط خیارات

فروشد یا کاالي درجه سه به تلقی شیر مختلط به آب را می ؟ود یا نهش شود که حرمت غش برداشتهعیوب موجب این می

حرام غش بود و گفت اگر این را نمی. عیوبالأنا بريء من جمیع گوید که فروشد ولی از اول میرا میست ا یکدرجهاینکه 

 تردیدي نیست که: ؟شودا تبري جایز میبآیا ولی 

هستم  يبر خیارات را اسقاط کردم یا از عیوبشود یعنی کسی بگوید من میاسقاط خیار  بیاید موجباین تعابیر اگر  .1

کافۀ  اسقاطشود بخصوص تعبیر یست از لحاظ وضعی خیارات ساقط میبه معناي اینکه خیاري بر عهده من ن

تخلف وصف و یا و  ایش این است که در اینجا اگر غبن یا عیب یا تدلیسمعن .آمدمی هانامهقولکه در  الخیارات

 شود.یشرطی بود انواع خیاراتی که در باب خیارات مالحظه کردید همه اسقاط م

 .شودقاط بعض خیارات همان بعض ساقط میاگر بیاورد اس .2

این است که اینجا حکم وضعی  قدر متیقنتبري از عیوب بجوید یعنی  أنا بريء من العیوباگر هم تعبیري بیاورد که  .3

 شود.می و خیار ساقطنیست 

شود از حکم ه حکم وضعی در این موارد ساقط میسؤالی که در بحث شانزدهم مطرح شد این است که آیا عالوه بر اینک

 طورایناست یا اینکه شود و دیگر کار حرامی را مرتکب نشده رود یعنی از حرمت غش خارج میتکلیفی هم بیرون می

 نیست؟

 احتمال اول
 شود) مبري میهااینعیب و غبن و امثال امر (از طبعات این عقد  مدر صیغه و هنگا أنا بريءبا تبري از عیوب و با بیان 

تعهدي در قبال شما ندارم که و گوید که هر چه هست از عهده من خارج است در کار نیست و میغشی است چون اعالم کرده 

بنابراین احتمال اول این است که چون ؛ کندخودش را از تعهد این امر خارج می .اشدنب ...و گران و وزیادکماین جنس معیب و 
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. حرمتی هم نیستبرد بیرون میدر قبال صحت و تمام و کمال و درستی این مبیع و کاال له خودش را از هر تعهدي با این جم

 است.ج از تعهد وخر پس دلیل حرمت

 احتمال دوم
گوید اینکه می رغمعلی. ست که مفهوم غش اینجا صادق نباشدنیدارد ولی معنایش این را  خروج از تعهدي اثر وضعی خیار

 استواقع  برخالفکند این کامل است و همین ارائه دهد که طرف فکر میمن از همه عیوب بري هستم ولی طوري نشان می

اقع وجود دارد و بنابراین غش صادق و حرام وارائه خالف  درهرحالنیستم اما  مسئلهچه بعدش هم گفته من متعهد به این گر

 .است

 احتمال سوم
 :که بگوییم مسئله دو حالت دارد ترتیباینبه .است مسئله نوعی تفصیل دراحتمال سوم 

 حالدرعینکند فرض این است که ا از تعهد در برابر مشتري رها میجوید و خودش رتبري از عیوب می گاهی بایع .1

-است منتهی می یکدرجهدهد که االي درجه سه را به شکلی نشان مییعنی ک؛ یک ارائه خالف واقعی هم وجود دارد

تواند می شنود عرفاً مشتري که این سخن را می لکن ام که کامل باشدنویس و من پاي این تعهد نایستادهگوید پاي من ن

غش صادق نیست براي اینکه  لذا .به این امر پیدا کند اتتفال الاجمبهشود به اینکه اشکالی در کار است ولو ت تفلم

تفصیلی  آگاهیاینجا به نحوي آگاه است منتهی ولی قوام و تقوم مفهوم غش به این بود که مشتري جاهل به امر باشد 

کند ولو اینکه یخود اقدام ماینجا وجود دارد و  داند که اشکالی دراالجمال میعلی و اجمالی دارد  آگاهیبلکه ندارد 

 .شیر با آب مخلوط است مثالًداند که نمی تفصیالً

ولی عرف با این تبري است اعالم کرده  مشتريبه صحت را به  اینکه او عدم تعهد رغمعلیست که این احالت دوم اما  .2

داند به دلیل اینکه با این عرف مشتري را جاهل می . لذااجمالبهشود که این عیب اینجا وجود دارد ولو نمیمتوجه 

 .غش صادق است پس اجمالبهولو  عیب نشده استتفت به ملتبري هم 

 قول مختار
بگوییم غش  مطلقاًست که نیاین تبري از عیوب احتمال اول  هرحالبه. که همین تفصیل امر درستی باشد آیدمیبه نظر 

وجود  زا آگاهیگوید باید ببینیم بیان این جمله موجب نوعی بلکه احتمال سوم می ؛م این غش استبگویی مطلقاًنیست و نه 

به نحوي او و نیست  داندمی او آنچهی در او ایجاد شود دیگر ارائه خالف اتتفالیا نه؟ اگر چنین  شودمیلو باالجمال وعیب 
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آن عیب و اشکال و  کندنمییدا پ آنت به اتفالامور طوري است که  باز همهاینکه این جمله را گفته  رغمعلیگاهی اما  داندمی

لو و آگاهیاگر این جمله موجب  .و جهل مشتري بود آگاهیاست که صدق غش تابع عدم تابع آن  مسئلهاین  .نهان استامر 

ی حالتاما اگر چنین ؛ قوام غش به این بود که او نداند چراکه شودمیامر شود از غش خارج  در این یو اشکال به عیب اجمالبه

و  شودمیاینجا از غش خراج ن اسقاط کافۀً اینکهمثلعرفی شده باشد و متعارف  چیزیکولو اینکه این جمله  کندنمیرا ایجاد 

 عنوان غش صادق است. احتماالً

 بنديجمع
قلبی  است. در معامالت رضایت مسئلهتفصیل در و بیان حق احتمال سوم  آیدمیو به نظر  وجود داشتبنابراین سه احتمال 

طیب معاملی شرط است نه طیب قلبی، طیب یعنی  »ال یحل مال امرء اال بطیب نفسه«که  بینیممیاین را در بیع  .شرط نیست

طیب قلبی  لذا ش را معالجه کندایکه مریض فروشدمیرا  اشخانهقلبی آنجایی است که کسی مریضی دارد و به خاطر اضطرار 

است رضایت داده و در مقام معامله آمده  هرحالبه ولی طیب قلبی شرط نیست ؛ پسکندمیروي اضطرار این کار را و از ندارد 

 .و مشتري جاهل است کندمی و مخفیولو اینکه در اعماق قلبش چنین رضایتی نیست. گفتیم که بایع به این عیب عالم است 

شود حالل  اجمالبهتبري از عیوب اگر موجب نوعی علم مشتري ولو  مگوییمی .علم بایع و جهل مشتري مقوم عنوان غش بود

 .باقی است گر به این درجه نرسد بر حرمت خودنیست اما ا و حرام شودمی

 .جود خیار غبن و عیب نیستوو احتمال اول و دوم مالزمه ندارند و هیچ دلیلی بر تالزم بین حرمت غش  گویدمیتفصیل 

در خیارات  هیچ دلیلی نداریم که بین خیارات و حرمت تالزمی وجود داشته باشد.پس  ؛دا باشنداز هم ج هااینممکن است 

 ومخفی کرده و اما بحث این است که ااست خودش اقدام کرده چون خیاري بر او نیست  گویدمیقاعده اقدام بر ضرر یا عیب 

مفهوم است اگر او با نوعی علم اقدام کرده  .را به دست بیاوریم طرفاینحرمت تکلیفی خواهیم لذا می فروشدمی مشتريبه 

 .کجا صادق نیستو کجا صادق است غش باید ببینیم حال مدار عنوان غش است  دایرغش صادق نیست چون حکم حرمت 

ارائه خالف واقع  بگوییم این غش و شودمیموجب  اتتفالاین  ،است دهکراقدام ولو باالجمال  عیب به اتتفالاینجا که با نوعی 

 .باقی است حرمت بازهماست اینکه این جمله هم آمده  رغمعلیاما اگر به این حد نرسد ؛ به او نیست

 فرع هفدهم
 .آیا اعالم عیوب و نواقص و مسائلی از این قبیل به مشتري واجب است یا نه اعالم واجب نیست و سکوت مانعی ندارد

داریم این است که نباید غش کند و او را فریب دهد اگر  آنچهه باید اعالم شود نداریم ک یاست که دلیل خاص اینجواب 

که این  کندمیاست که طرف این برداشت را  ايگونهبهسکوت او نسبت به عیب موجب صدق غش است یعنی ظاهر  ییدرجا
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اما اگر چنین چیزي نیست که  ،شودمیاین حرام و  شودمیدر اینجا از نگفتن او برداشت فریب دادن  .جنس درجه است

این سؤال که آیا پاسخ به بنابراین ؛ واجب نیست طبعاً خالف را نشان دهد  اي از قرائن و شواهدسکوت او همراه با مجموعه

باید واجب نیست بلکه یا واجب است  مطلقاً بگوییم  توانیمنمیاعالم عیوب و نواقص واجب است یا واجب نیست این است که 

حرام است و اعالم  سکوتاگر عدم اعالم همراه با قرائن و شواهدي باشد که موجب صدق غش و تدلیس است  ؛دادتفصیل 

 .سکوت جایز است و اعالم واجب نیست طبعاًواجب اما اگر مواجه به چنین شواهد و احوالی نیست 

 خالصه
که  دهدمیطوري نشان و  خوردمیفریب او که  ايگونهبهواقع  برخالفحرام است غش است یعنی ارائه  آنچهدر حقیقت 

نیست. نشان دادن این شکلی حرام است و باید طوري انجام دهد که ارائه خالف  طوراین کهدرحالی خردمی یکدرجه عنوانبه

ولی واجب است براي اینکه غش شود مقدار این  .نیست طوراینفعل برساند که باالخره  یا بهو باید بگوید لذا یا واقع نباشد و 

 اما کندمینهی که تبعی است  صورتو به و از باب تالزماین است که غش حرام است  ددلیل دار آنچه .دلیل نداریم بر وجوب

یز نیست آیا این سکوت جایز است یا جاحال غش درنیاید اما اینکه ساکت شود  صورتبه تاضدش واجب است که اعالم کند 

نباید سکوت بکند و باید  گیردمیر گمراهی قرار داگر همراه با یک قرائن و شواهدي است که طرف  نیم که این سکوتباید ببی

است  مسئلهبگوید. این تابع این  راالزم نیست که هر عیبی  ،بگوید و اال غش است اما اگر همراه با این قرائن و شواهدي نیست

ري را برداشت کند که بایع مشت گونهاو در خالف واقع قرار گیرد یعنی عرف اینکه مجموعه قرائن و شواهد طوري باشد که 

غش و حرام است اما اگر مجموعه قرائن و شواهد این برداشت  شودمیفرض  آن، اگر از گمراه کرد ولو به سکوت خود

الزم نیست. در حد غرر و جهالت باید  دهدمیکه او را فریب  شودمیناز سکوت او این برداشت و نیست که بگویند  طوراین

نگفتن او اگر موجب غرر و جهالتی باشد  .در این هست بیان شود آنچهملتفت شود ولی غرر و جهالت این نیست که باید همه 

نیست که  طوراینفریب دادن او است غش و حرام است ولی همیشه  واگر طوري است که موجب گمراهی اما بیع باطل است 

چیزي متعارف است و نگفتن او به این معنا نیست که او را فریب  چنین هم بازاردر  .کندمیشود گمراهی موجب سکوت او 

 .دهدمی

 هجدهم فرع
مطرح  و سایرین خوییاست که در کلمات فقهی مکاسب و در فرمایش آقاي  هجدهم در صحت و بطالن این معاملهفرع 

شروطی که گفتیم  آنهر چه گفتیم حکم تکلیفی غش بود که غش در معامله و در مواردي غیر از معامله با  حالتابه است.
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خیاري وجود  در آنجاو اگر باطل نیست  نهه باطل است یا حرام است اما سؤال ما در بند هجدهم این است که آیا معامله غشیّ

 نه؟دارد یا 

 بندي بحثدسته
که در مصباح الفقاهه مالحظه  اندکردهتشقیقی  شکلیبه  خوییمرحوم آقاي و  اندفرمودهاب در این بدر مکاسب مطالبی 

با توجه به مجموعه  ی دیگر.هم به شکل علیهتعالیاهللارضوانو مرحوم آقاي تبریزي اندکردهتشقیق  شکلیبه هم آقاي مکارم  .کنیدمی

 .شودمعلوم  هااینکه نتیجه و حکم در ضمن  دهیمو تفصیلی  میکنتشقیقی  آیدمیو به ذهن است  شدهگفته آنچه

 وصف یا اشاره تقدم
کاالي  مثالً کندمیکه در معامله ی است تابع غش بنديدسته که این اندفرموده اندکردهکه نقل  طورایندر جامع المقاصد 

بحث کنیم و بعد به بحث  را مقدمتاًتابعیت این  . لذاصف استو و این تابع اشاره که فروشدمی یکدرجه جايبهدرجه سه را 

 ايقاعدهتقدم اشاره یا وصف . اندآوردهرا عنوان تقدم اشاره یا وصف با یدر جامع المقاصد و کتب قدما بحث .برویمبندي دسته

وقتی کسی پشت سر است. در صالة جماعت هم آمده و در امام جماعت  مثالً کندمیاست که در موارد مختلف فقه مصداق پیدا 

که زید نیست ولو اینکه عدالت هم  شودمیبعد معلوم و است مثالً زید اینکه این آقا فالن شخص  عنوانبه خواندمیکسی نماز 

امام جماعت است  اآلنزیدي که پس به  الحاضر هو زیدٌ است یعنی بوده أنه زیدٌ عنوانبه، ولی اقتداي او دارد و عادل است

یک وصف است به این شکل که  داریم وکه یک اشاره  گویندمیدر اینجا  .این آقا زید نیست درواقعولی  استاقتدا کرده 

اگر  ؟آیا اینجا اشاره مقدم است یا وصف . حالحاضر بودن او ،اشاره و ستنجا دارد همان عنوان زید بودن اووصفی که ای

اما ندارد  مسئلهین شخص هم عادل است و زید بودن دخالتی در اقتدا کرده و افرد بگوییم اشاره مقدم است این شخص به این 

باید ببینیم کدام مقدم است تا بگوییم نماز درست  .زید نیستفرد اقتدا به زید کرده و این  وقتآناگر بگوییم وصف مقدم است 

شیء خارجی هذا این  .بعتک هذا الفرس گویدمیاین است که  مثال دیگراست یا درست نیست البته این حرف کامل نیست. 

اگر  ؛اینجا باید ببینم که وصف مقدم است یا اشاره .است و فرس وصفش است بعد معلوم شد که این فرس نیست و حمار است

است ولی اگر بگوییم وصف مقدم است معامله روي  گرفتهتعلقبگوییم اشاره مقدم است بیع درست است چون به این معامله 

قصه است که در  آنمصداقی از  وتابع این بحث  . غش نیزاین فرس نیست پس بیع باطل است اآلن واست ت او آمده سیّ رَفَ

 یا است یکدرجهکه این همان واقعیت خارجی است ولی وصفش  فروشدمی یکدرجه عنوانبهمقام وصف کاشی درجه سه را 

 ؟م وصف مقدم است یا اشارهاینجا باید ببینیحال در است.  قالی یزد کهدرحالیفروشد می نقالی نائی
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شود صورت کلی نمیگفتند اشاره مقدم است یا وصف به این شکل است و گفتیم جواب این است که بهاي که قدما میقاعده

یکی از این  هموارهمطرح کرد این است که مقام غش غش بحث در  شودمیشکل درستی که گفت اشاره مقدم بر وصف است. 

 .تفاوت دارداحوال را دارد و متناسب با هر یک از این احوال از حیث حکم وضعی 

 قسم اول
اینجا  ؛مثل فرس و حمار استاست  پیداکردهدر معامله غش و خدعه کرده به حیثی که وصف مقوم معامله مشکل  وقتیک

و  شودمیاوصافی که در معامله ذکر لذا نیست  همع مبی اشدفرس فروخت اگر فرس نب عنوانبهوقتی این را  گویدمیعرف 

اوصاف مقوم است یعنی حالت فصل و جنس و مقومیت دارد البته این اولین نوعش این است که  گیردمیتعلق  هاآنمعامله به 

لم  وقع ماو  نیست آناین  گویدمیبه لحاظ دید عرفی مقوم او است به حیثی که اگر این نباشد  بلکه نه به لحاظ دید فلسفی

فروخته و بنز  جايبهاین اعلی درجه غش است یعنی پیکان را که غش در این حد است  وقتییک .ما قصد لم یقعو  یقصد

این  گویدمیبلکه بگوییم عیبی در این ماشین است  توانیمنمیفاصله دارد که  قدرآنپیکان و بنز  .این مقوم است گویدمیعرف 

و قالی دو حقیقت است ولو اینکه  فرشینه در صورتی کهقالی فروخته  جايبهرا  فرشینهنیست ولو مشاهده کرده باشد یا  آن

 درواقعیا مفروشات کذائیه  الفرس ابعتک هذاینجا از جاهایی است که وصف مقدم است براي اینکه معامله . بوده است جاهمین

 .است ولو در نظر فلسفی و فقهی یک نوع باشند ینا از غیراین  گویدمیچیزي است که عرف 

هم  اشمعاملهکار حرامی را انجام داده است  بر اینکهعالوه  .در این قسم روشن است که وصف مقدم است و معامله باطل

در تقدم  پس .لم یقصد و ما قصد لم یقع وقع ما چرا که است باطل من الرأسهم اینکه معامله و هم گناه کرده  .باطل است

صورت که اختالفی  یک ایناین معامله باطل است.  گویدمیوصف بر اشاره تردیدي نیست چون این عنصر مقوم است و عرف 

 مورد اتفاق است. معاصر داریم هايدورهکلمات از قبل از مکاسب تا در تفاوتی که  با همههم روي این نیست و 

 قسم دوم
 .ذات مبیع متفاوت باشد طورکلیبهامر صحیح فروخته است نه اینکه  جايبهرا نوع دوم وصف امر ناقصی و معیبی در 

که پیکان است این بوده  اشتلقیخریدار غیر انژکتوري و  جايرا بهپیکان فروخته منتهی پیکان انژکتوري  عنوانبهپیکان را 

یکی  جايبهدر دارد و هم شش سیلندر را انژکتوري نیست یا یک نوع از ماشین که هم چهار سیلن کهدرحالیاست انژکتوري 

 بیندنمیصف را دو حقیقت متفاوت ومبیع غیر از واقعیت است یعنی و گوید ذاتش عوض شد دیگر فروخته است. عرف نمی

شود نمیاشاره مقدم است و اصل معامله و بیع باطل  تام است این ناقص. در این موارد آنهمه یکی است و  گویدمیمنتهی 

ناقص به او فروخته  جايبهو معیب را است حرام را مرتکب شده و کاله سر او گذاشته یعنی است ثابت اینجا خیار عیب منتهی 
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در  .استثابت خیار عیب  داریمباطل است بلکه بر اساس مطلقاتی که در باب خیار عیب معامله بگوییم  شودمیاست اما ن

حقیقت  ومعیب تلقی شود  درجاییاگر  لذا )التفاوتمابهعرش ( اخذفسخ کند یا فسخ کند با  تواندمیشخص  آنخیار عیب 

و معامله طبق یک قاعده عرفی یا  شودمیاشاره مقدم  ،شد بلکه دو درجه صحیح و معیب از یک حقیقت استبامتفاوت ن

 اصلیاینکه رنگ  عنوانبهماشین را فروخته  رش بگیرد.ااو حق دارد که فسخ کند یا  درست است لذاشرع دلیلی از عقالئی و 

حرام منتهی تقدم وصف و اشاره از حیث حکم وضعی و ست ادو بار تصادف کرده و رنگ خورده است. غش  کهدرحالیست ا

بگوییم  .نیست و این عیب دارد طوراین درواقعو رنگ اصلی ولی  نخوردهدست عنوانبهاینجا روي این معامله کرده  ؛است

اشاره  ؟اینجا نیست معامله درست نیست اآلندرست است یا اینکه چون یک وصفی داشته که  اشمعاملهاشاره مقدم است و 

اینجا هست چون با وصف حقیقتش یکی است معامله درست است منتهی معامله که درست است خیار  کههمینمقدم است یعنی 

 .عیب ثابت است طبق مطلقات و ادله خیارات

 قسم سوم
صحیح  جايبهیکی از تنبیهات قبلی هم داشتیم که گاهی معیوبی را در ست نه در وصف صحت که اتفاوت در وصف کمال 

جاي فالن را بهباقلواي  مثالًگاهی هر دو قسم سالم و صحیح است منتهی درجات دارد  فروشد.میسالم  عنوانبهبه مشتري 

در اینجا هم چون  .فاقد وصف کمالی است بلکهدارد و یکی معیوب نیست  منتهی یکی وصف کمال فروشدمی جنس دیگر

چه بنا بر بگوییم باطل است گر توانیمنمیمعامله روي حقیقتی درست است و و اشاره مقدم است است حقیقت متفاوت نشده 

یکی خیار وصف  ؛ثابت شود اندتومیخیار براي او  سهفرعی که گفتیم اگر غش باشد گناه کرده است. منتهی اینجا یکی از این 

 .ستاخیار شرط است یا اگر در قیمت ضرري کرده خیار غبن باشد است یا اگر شرط کرده 

 قسم چهارم
تام که قسم دوم بود و نه فاقد کمالی  جايبهنه معیوبی و این است که نه جنسی جاي جنس دیگر است که قسم اول بود 

در بازار  واقعاًطوري نشان داده که و گران فروخته که واجد کمال که قسم سوم بود بلکه تدلیس او به این شکل است  جايبه

مال خود را گران بفروشد مانعی ندارد و  حرام نیست فروشیگرانچون نشان ندهد اشکال ندارد  طورایناگر  قیمت این است.

 که قیمت کندمیوانمود  .دوازده میلیون است کهدرحالیثل این پانزده میلیون است پیکان م مثالًکه  دهدمیولی به شکلی نشان 

را در قیمت خالف  کندوانمود خالفی اینجا هم یک نوع غش است یعنی بدون اینکه در اوصاف  ؛فروشدمیاین است و به او 

غش باشد حرمت دارد یعنی خالف  رایطش. اینجا اگر ه استداو در همان قیمت اعتباري خالف را نشان د استوانمود کرده 
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 شودمیوضعی ن نظر ازو و به او فروخت. اینجا حرمت تکلیفی دارد  دانستنمیاو  کهدرحالیاست قیمت را وانمود کرده 

 دارد.خیار غبن  ولیبگوییم معامله باطل است 
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