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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 فرع سوم
فرع سوم درباره موضوعیت غش بود. البته به ترتیب منطقی مناسب بود که این را فرع اول قرار دهیم چون اولین مطلب 

 طورهمانراجع به این است که غش موضوعیتی دارد یا ندارد ولی به ترتیبی که ما آمدیم سومین فرع بود در این فرع سوم 

 که دیروز عرض شد سؤال این است که:

است که آن محرم است.  ا هو غش محرم است یا اینکه در حقیقت این غش یک عنوان مشیر به عنوان دیگريآیا غش بم

سؤال این است که غش ذاتاً موضوعیت دارد و عنوان موضوعی است یا اینکه عنوان مشیر است و حاکی از  دیگرعبارتبه

قالئیه هر عنوانی که در دلیل قرار گیرد و متعلق یا عنوان دیگري است که آن محرم است. عرض شد که طبق قواعد و اصول ع

موضوع حکم شود بما هو هو موضوع است چه در واجبات یا محرمات یا مستحبات یا مکروهات. عناوینی که موضوع یا 

به موضوعیت و اصالت دارند نه اینکه عنوان حاکی و مشیر  هاآنگیرند اصل و ظاهر این است که خود متعلق احکام قرار می

باشد. طبق این اصل باید بگوییم غش حرام است یعنی  هايلبیقرینه لفظیه یا  چیز دیگري هستند مگر اینکه قرینه خاصه

 خدعه و نیرنگ و تقلب حرام است و موضوعیت دارد مگر اینکه قرینه خاصه و دلیلی وجود داشته باشد.

 قول مرحوم ایروانی
قائل به این هستند که خود غش موضوعیت دارد و محرم است اما در مقابل طبق ظاهر و مطابق همین اصل  فقهامشهور 

در معامله غشی  آنچهاند که غش بما هو هو محرم نیست بلکه مشهور مرحوم ایروانی صاحب حاشیه بر مکاسب معتقد شده

 مال به باطل. أکلمحرم است یا کذب است یا 

-یب نیست و تام است یا این شیر مشروب به ماء نیست دروغ میاگر به زبان چیزي را جاري کند و بگوید این جنس مع

حرام است این است که  آنچهاینجا محرم است أکل مال به باطل است.  آنچهگوید و دروغ حرام است و اگر هم این نباشد 

رد أکل مال به گیارزید با یک مخفی کاري صد تومان فروخته است. مالی که میچیزي که در حقیقتت مثالً پنجاه تومان می

باطل است. غش بما هو هو حرام نیست بلکه آن عنوانی مشیر به چیز دیگري است که آن چیز حرام است که یا کذب است و 

گیرد. این فرمایش خیلی یا أکل مال به باطل. اینکه در مقابل چیزي که این ارزش را نداشته است این پول و ثمن را می

 آنچهفرماید غش حرام نیست و قاعده اولیه که غش بما هو هو حرام است ایشان میعجیب است یعنی بر خالف ظاهر و 

 حرام است أکل مال به باطل است و عنوان غش از موضوعیت افتاد. غش یعنی أکل مال به باطل در بیع و شراع.
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ع و شراع حرام است گویند غش در بیکه ادله روایات می جاافتادهکنیم که بر خالف یک اصل عقالئی و ظاهر سؤال می

 زنید؟گوید غش یعنی أکل مال در مقابل این مثمن حرام؟ شما چه دلیلی دارید که ظاهر را به هم میمی

 بررسی ادله
رساند. باید ببینیم چه چیزي در غشی که فرمایند دلیل ما تحلیل عقلی است که ما را به این نتیجه میایروانی می مرحوم

 است وجود دارد که بگوییم موضوع حرمت است. چیزهایی که اینجا متصور است:در دلیل حرام دانسته شده 

هاي چیند میوهن میوه را میزند یا وقتی که کارتپذیرد مثالً آب را به شیر می. عملی که در قبل از بیع و شراع انجام می1

 دهد.هاي درشت و سالم را رو قرار میگذارد و میوهپوسیده را زیر می

 دهد.بال این عمل اولیه است آن را در معرض خرید دیگران قرار می. به دن2

 خواند به صورت لفظی یا معاطاتی. عقد می3

 شود.. مرحله چهارم این است که مبادله خارجی محقق می4

ها را کند و میوهتوانیم مرحله را اول که آب را با شیر قاطی از این مراحل حرام است. آیا می یککدامفرمایند ببینیم ایشان می

توانیم بگوییم حرام مانعی ندارد و نمیخلط الحلیب بالماء بچیند بگوییم خود این به تنهایی حرام است؟ نه اصل این  طوراین

گیرد هم عیبی ندارد. اینکه جلوي مغازه بگذارد و چیز واقعی هم نباشد تا دنبالش است. مرحله دوم که در معرض بیع قرار می

کند. این صیغه خواندن به تنهایی حرام نیست. خواند و صیغه را جاري مییاید حرمتی در آن نیست. بعد عقد میکار دیگري ن

گیرد. حرمت این هم به خاطر این است دهد و در مقابلش پول میماند مبادله است یعنی به او میاز حرمت باقی می آنچهپس 

در  آنچهثمن زیادي است و مقداري از آن أکل مال به باطل است. پس  مال به باطل است یعنی در مقابل مثمن این أکلکه 

أکل مال به  درواقعکند و این ارزد دریافت میمعامله غشی حرام است پولی است که در مقابل این مثمن که به این اندازه نمی

 همه پول مال او نیست. درواقعیعنی تصرف در مال غیر است. چون  ؛باطل است

 مرحوم ایروانیبیان قول 
غش به  فالذي یظهر لی من االخبار أن الغش بنفسه و بعنوانه لیس محرم من المحرمات تکلیفاًو أما الکالم فی حکم الغش 

أکل مال بال از باب  و إنما یحرم بعنوان أنه کذب و أیضا یحرم بأنه أکل للمال بال رضا لصاحبهعنوانه محرم نیست نفسه و ب

حرمت غش از باب تصرف در مال  فکان الغش جزئیا من جزئیات التصرف فی الملک الغیر بال رضا. حرام است رضا صاحبه

إذ لو ال أن  دلیلشان این استو هذا الذي قلناه مع أنه المنساق من االخبار یظهر بالتأمل أیضا غیر بدون رضاي اوست 

لمعلوم أن الشوب اللبن بالماء لیس بحرام أو یکون المحرم هو ما ذکرناه فإما أن یکون المحرم هو شوب اللبن بالماء فمن ا
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المحرم أرض المشروب علی البیع و من المعلوم دن مجرد االرض لیس بحرام حتی إذا التفق أن لم یبع أو یکون المحرم هو 

یین أن عکذا فتانشاء البیع و من المعلوم أن المجرد اإلنشاء لیس بحرام لو نبه بالغش قبل أن یبغش أو حد من ثمنه أو کذا و 

و کان هذا هو المحرم و هو الذي دلت همان أخذ قیمت است  یکون الغش هو اخذ قیمۀ غیر المغشوش بإزاء المغشوش

گیرد در البته ظاهر این کالم این است که در غش عنوان مشیر به حرمت بخشی از مفهوم غش است. پولی را که میاالخبار. 

رد حرام است و چیزي دیگري اینجا حرام نیست. این فرمایش به نوعی خروج از قاعده مقابل چیزي که این اندازه ارزش ندا

 و اصل اولیه است.

 اشکال
شود گفت این است که این فرمایش را در می آنچهاند. این فرمایش محل اشکال است که به نحوي دیگران هم فرموده

صورتی باید بپذیریم که راهی براي تصحیح تصویر درست از حرمت غش در معامله به عنوان غش نداشته باشیم. غش همان 

خدعه و نیرنگ و تقلب در معامله است یعنی یک نوع مخفی کاري که موجب این شده است که کاله سر طرف بگذارد و 

کند. این عنوانی است که اینجا مصداق دارد. البته شوب اللبن بالماء یا بردن در مغازه حرام نیست ولی آنچه  زیانی به او وارد

کند ولی این عقد در عین اینکه عقد است مصداق معامله را جاري می کههمینحرام است یکی از این دو چیز است: انشاء بیع 

و تقلب است. لذا همین انشاء و خود اجراي صیغه که مصداق خدعه و کند که در آن نیرنگ غش است یعنی عقدي جاري می

نیرنگ و تقلب است حرام است به خاطر اینکه همین عمل انشاء صیغه و عقد جدي با دیگري به شکلی است که چیزي را 

ست. انشاء بما شود و حرام انیست لذا خود این مصداق غش می طوراین درواقعمخفی کرده و ظاهري را نشان داده است که 

هو انشاء حرام نیست. انشاء عقد در جایی که ظاهرش بر خالف باطنش باشد حرام است. لذا مقدمه حرام است و مقدمه حرام 

 آید.نمی المقدمهذيحرام نیست. مقدمه یعنی تا نباشد 

 انشاء حرام
حرام نیست. چه عدمی باشد چه  وقتهیچمقدمات و اجزائی بود براي اینکه به اینجا برسد که مقدمه حرام  هااینهمه 

کند اگر آن نباشد اینجا صدق تواند مشروب کند ولی عقد نخواند. نیت تولید نمیوجودي. اینجا تولیدي نیست براي اینکه می

گوید خود این مصداق شود. انشاء روي چیزي آمده است که آنجا شوب لبن بماء شده است لذا عرف میکند و غش نمینمی

و نیرنگ است. خدعه و نیرنگ مفهومی انتزاعی است و یک مفهوم حقیقی نیست که بگوییم خدعه و نیرنگ مفهوم  خدعه

گوییم گوید این خدعه و نیرنگ است و حرام. میعرضی جوهري است. لذا وقتی انشاء روي چنین موضوعی آمد عرف می

گیرد و در آن است. این غیر از آن است که بعد پول را میدهی بما هو انشاء حرام خوانی و دیگري را فریب میعقدي که می

4 



 ٢٢١١�مارۀ ثبت:                                    

طوري نشود که او در  شرایطکند. قبل از آن هم خود اینکه عقد بخواند ولو اینکه فسخ کند و طور دیگري شود و تصرف می

رام است یعنی گوید حرود میکند که کاله سر دیگري میو کاري می برآمدهاین مال تصرف کند اصل اینکه در مقام نیرنگ 

 شما فعلی انجام دادید که تقلبی بود و فعل واقعی نیست و ظاهر بر خالف واقع بود.

 انشاء مقید
گوییم که این انشائی که مقید است شود تصویر دوم را میشود بگوییم اگر کسی بگوید چنین چیزي به تنهایی نمیثانیاً می

شدن خارجی هم وجود داشته باشد و با آن قید این خدعه محقق شود. عرف  تدسبهدستبه دنبال مبادله بیاید یعنی مبادله و 

گیرد خدعه است و فرد دهد و پول را میاست یعنی مال را می دادوستدگوید این انشاء که مقید به این است و دنبالش می

ي است مخفیانه که کاله سر تقلب کرد. عقدي خواند که به دنبال آن اضرار است و اضرار هم اضرار مخفیانه است. اضرار

گوییم این یعنی عقد و انشائی که یترتب علیه التبادل. می ؛طرف رفته است نه اضرار آشکار و همین موضوع حرمت است

 شود.آید و مصداق خدعه میکم له من نظیر این امري که به دنبال آن تبادل می و ؛حرمت دارد منتهی مشروط به شرط متأخر

 ضوعخروج انشاء از مو
بن بالماء خارج از موضوع است. خواندن این انشاء با لتصویر سوم این است که بگوییم صرف انشاء هم مثل شوب ال

انشائات دیگر فرقی ندارد و خارج از موضوع است. موضوع غش همچون مفهوم غش همان اضرار تقلب آمیز است. ضرر 

ال و به شکل معاطاتی و عمل خارجی مصداق غش و خدعه و زدنی است به خاطر تقلب. این اضرار تقلب آمیز و گرفتن م

دهد و آن را خواند و معاطاتی است. مالی را میگیرد گاهی هم عقد نمیدهد و این را مینیرنگ است. آن عملی که مال را می

یعنی موضوع خدعه و غش عملی است که در آن اضرار تقلب آمیز و اضرار مخفیانه  ؛گیرد این مصداق خدعه و غش استمی

موضوع و مصداق غش است. به نظر  درواقعخارجی  دادوستداست که عمل خارجی است نه عمل مقدماتی و نه صیغه آن. 

مخفیانه به دیگري وارد کرده در او ضرر  آنچهیعنی  ؛تر در میان این سه تصویر همین تصویر سوم استآید که تصویر دقیقمی

یعنی اینکه این را  ؛گیرد و این عمل مصداق فریب استدهد و میو تقلبی در او وجود دارد همان عمل خارجی است که می

 گیرد.دهد و میمی

 ظاهر کالم
د که این شود که ظاهر بیشتر هم این است. منتهی تفاوتی دارتصویر سوم با فرمایش مرحوم ایروانی خیلی نزدیک می

فرماید که اصالً اینجا قبل کند و آن تفاوت این است که ایشان میفرمایند جدا میایشان می آنچهتفاوت راه این تصویر را از 

از اینکه آن مال را تصرف کند امر محرمی وجود ندارد. معامله در اینجا حرمت تکلیفی ندارد بلکه حرمت وضعی را دارد 
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ل مال بالباطل است یعنی معامله باطل است و معامله که باطل شد تصرف در ثمن جایز نیست. ما یعنی معامله باطل است. أک

از اینکه او تصرف در این مال کند کار حرامی انجام  نظرقطع یفی وجود دارد یعنی در این عمل باگوییم اینجا حرمت تکلمی

حرامی انجام داده است. حرمت تکلیفی را انجام داده  از اینکه تصرف خارجی در آن مال کند کار نظرقطعداده است و با 

است. این حرمت تکلیفی مضاعف هم دارد چون اضرار مطلقاً حرام است ولی این اضرار تقلبی است و به شکل تقلب ضرر و 

-می دادوستدگوییم این تبادل خارجی که در کند و میکند. در این تبادل زیانی به دیگري وارد میزیانی را به کسی وارد می

یعنی این مصداق غش است نه اینکه  ؛کرد و حرمت تکلیفی دارددانست این کار را نمیشود تبادل تقلبی است که اگر او می

غش عنوانی است که مشیر به یک عنوان دیگر است. علت این است که غش عنوانی انتزاعی است و این عمل مصداق واقعی 

 وان انتزاعی مشیر به عنوان دیگر است.این عنوان انتزاعی است نه اینکه عن

 وجه تفاوت
دو نکته است که تفاوت دارد. یکی اینکه خود این مصداق واقعی غش است نه اینکه غش را حمل بر معناي غیر ظاهري 

کردیم. معناي واقعی غش مفهومی انتزاعی و مصداقش تبادل است. تبادلی ست که در آن مخفی کاري وجود دارد. دوم اینکه 

ر بطالن معامله است یعنی قبل از اینکه بگوییم معامله باطل است یا از حکم وضعی و تکلیفی متأخر د نظرقطعخود این با 

شود ولو یعنی به خاطر این عقاب می ؛باطل نیست خود این عمل حرام تکلیفی است ولو اینکه بگوییم معامله باطل نباشد

یقی است ولی این دقت اینکه معامله درست است. این دو فرق ما با ایشان است و لذا فرمایش مرحوم ایروانی فرمایش دق

که واقعاً حرمت تکلیفی  کند که منشأ انتزاع غش را دقیق پیدا کنیم اما نه اینکه بگوییم حرمت تکلیفی اینجا نیستکمک می

که غش موضوعیت دارد و مفهومی انتزاعی  وجود دارد و نه اینکه بگوییم غش ناظر به چیز دیگري است و موضوعیت ندارد

از اینکه بگوییم معامله باطل است یا  نظرقطعتبادل همراه با اخفاء است و حرمت تکلیفی دارد البته با  است که منشأ انتزاعش

 باطل نیست.

 بنديجمع
 گفتم چند اشکال به کالم مرحوم ایروانی وارد است:

کذبی  است که متوجه شده است که همیشه طوراینیکی بحث کذب است. ایشان کذب را گفته است ولی در کالم بعد  .1

 خرد.کند و مینیست. گاهی بدون اینکه چیزي بگوید کاالي مغشوش را عرضه می

گویند اینجا اگر اند که غیر از حکم وضعی چیز دیگري نیست. بعضی مثل آقاي مکارم این را قبول دارند و میفرموده .2

خیلی دقیقی نیست براي ن حرف م جزء جزء شود اشکالی ندارد ولی اگر جمع شود اشکال دارد. منتهی این کالم
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-مقدمه آن است و نه تمام خدعه است نه جزء خدعه بلکه مقدمه خدعه است. ظاهر را نمی شوب لبن بالماءاینکه 

توانیم اخذ کنیم. لذا خود این غش نیست نه خودش به تنهایی نه جزء آن ولی مقدمه است و تا وقتی که تبادل نشده 

عقد هم خواند شود ولی دنبالش چیزي نیاید حرام نیست. خدعه این است که اي به کسی نزده حتی اگر است و خدعه

بگیرد و بستاند یعنی طرف کاله سرش برود و اال اگر شوب لبن کرد و عرضه کرد و عقد خواند ولی به دنبالش 

ن را کنیم که اگر کسی شوب لبن بالماء کرد و به نیت آفسخش کرد و کاله سرش نرفت غش نیست. اینجا سؤال می

؟ وقتی تحلیل عقالئی داشته باشیم یعنی تبادلت اشکال دارد. این چون هم داشت آیا این خدعه است یا جزء خدعه

 مقدمه است اشکالی ندارد لذا تا تبادل نکردي مانعی ندارد.

 تفسیر آیاتی از سوره نور
زُجاجَۀٍ  مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فی فیهااللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ آمده است  36در سوره نور آیه شریفه 

مْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ ءُ وَ لَوْ لَزَیْتُها یُضیالزُّجاجَۀُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَۀٍ زَیْتُونَۀٍ ال شَرْقِیَّۀٍ وَ ال غَرْبِیَّۀٍ یَکادُ 

فرمایند خداوند به دو که می )37نور/( عَلیمٌءٍ نُورٍ یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ عَلى

اسْمُهُ یُسَبِّحُ  فیهایُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ بُ فینور اشاره کرد یک نور تکوین و یک نور تشریع و بعد خداوند اشاره به 

) دارد. در روایات آمده است مقصود از بیوت، بیوت انبیاء و اولیاء و علماء است. مقصود 36نور/( الْآصالِبِالْغُدُوِّ وَ  فیهالَهُ 

 است.گل و خشت خانه نیست. شخصیت حقوقی و جایگاه و پایگاه معنوي خانه 

کلمه بیت در قرآن گاهی به معناي بیت مادي به کار رفته است که آثار و منافع مادي بیت و اینکه مسکن است  .1

 قرار گرفته است. موردتوجه

شود از قسم دوم است. و امثال این. بیوتی که اینجا گفته می اهللاتیبگاهی بیت با حیثیت معنوي به کار رفته است مثل  .2

شود. در روایات اهل سنت آمده است که هایی متجلی میالهی که نور تشریع خداوند است در خانهفرماید این نور می

از این بیوت است؟ حضرت فرمود مَن ابرزهما  علیهمااهللاسالمابوبکر سؤال کرد که آیا خانه حضرت علی و حضرت فاطمه

 .علیهمااهللاسالم خانه علی و فاطمه

هایی که در آن نور هدایت بیوت یعنی مجموعه .بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ َأنْ تُرْفَعَ  فیشود گاهی بیوت به مساجد اطالق می .3

 بزرگی است. يهاانسانالهی تجلی کرده است و جایگاه 

هاي هدایت الهی ها و پایگاهتواند مدرسه یا مسجد یا حوزه یا خانه شخصی باشد یا بیوت انبیاء و اولیاء یعنی خانهلذا می

) این نور در زُجاجَۀٍ الزُّجاجَۀُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّيٌّ ِمصْباحٌ الْمِصْباحُ فی فیهامَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ ( و )هْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُیَ( که
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در اینجا  ترفعاي بلند داشته شود. خدا اجازه نداده است که هر خانه. بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَْن تُرْفَعَ فی که هایی تابیده استخانه

و هر خانه محل رفت و آمد و اي باز باشد خواهد درِ هر خانهبلند مرتبگی معنوي و تکریم و تجلیل است. خدا نمی

هایی که خانه رجالٍ.و  فی بیوتٍ اي وجود دارد و تنکیر هم براي تعظیم است از جملههاي ویژهگیري دیگران باشد. خانهالهام

ن مردان و بزرگانی هستند. ارزش و عظمت این خانه به سنگ و چوب و بنا نیست. این ارزش از یک طرف به خاطر در آ

ها و است. ارزش شهرها خانه رجالٍاست که در آیه قبل است و از طرف دیگر به خاطر  یهدي اهللا لنورهاین است که جلوه 

 فی بیوتشود. ها تابیده میانه است. انوار معنوي است که در خانهمساکن و همه امور مادي و فیزیکی در پرتو ساکنان آن خ

یعنی نوري که اینجاست آن نور الهی است که این  ؛در آیه قبل یهدي اهللا لنوره من یشاء به است یا متعلقمشکاة  یا متعلق به

که بلند مرتبه باشند و یذکر فیه اسمه.  هایی که خدا اجازه داده استخانه و اذن اهللا أن ترفعبیوت را حقیقتاً بیوت کرده است 

ها به این است که ذکر خدا إذن تکوینی و تشریعی داده و زمینه را فراهم کرده است که أن یذکر فیه اسمه. ارزش این خانه

شود و ها و مراکز به این است که یاد خدا در آن اقامه میخدا در او وجود دارد و قوام این ارزش و جایگاه بلند این خانه

-پس یکی یذکر بود و بعد یسبح. در این خانه تسبیح می بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ فیهااسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ  فیهاوَ یُذْکَرَ کند. انتشار پیدا می

اند که اینجا تسبیح را آورده ولی حمد را نیاورده است در حالیکه یذکر خودش شود. تسبیح مکمل ذکر است. بعضی فرموده

کند. در کنار این حمد تسبیح و تنزیه خداست. هر و ثنا و ستایش خداست که ذکر قلبی است و در زبان تجلی پیدا می حمد

تواند قدر ذهن ما براي توصیف و تصویر عظمت اسماء و اوصاف خدا تالش کند و جلو برود، آخرش محدود است و نمی

. در حقیقت حمد و تسبیح دو روي یک سکه هستند ثنا و ستایش احاطه پیدا کند و لذا هیچ حمدي بدون تسبیح کامل نیست

ارزش است. ثنا و ستایشی که همراه با توجه به این باشد که من نامحدود. اگر بدون توجه به این تنزیه باشد ثنا و ستایش بی

هایی است که در آن فهمم ارزش دارد. خانهمحدود هستم و آن نامحدود و من شعاعی از دور تصویري ناقص و ضعیف را می

شود یعنی توجه به این دارند که اینجا حمد و ذکر خدا حمد و ذکر و توجه به خدا وجود دارد و همزمان هم تسبیح خدا می

ال یبلغ مدحته القائلون و ال یحصی نعمائه العادون و در حد توان ناقص و عقل قاصر و فهم ناچیز و ضعیف درباره خداست. 

. هر چقدر زبان گویایی و سخن رسائی داشته باشد، هر الحمداهللا الذي ال یبلغ مدحته القائلون - دونال یؤدي حقه المجته

دهد. این نهایت قد نمی. این مدح به عظمت آن بیال یبلغ مدحتهچقدر فصیح و بلیغ باشد و هر چقدر در بیان قوي باشد ولی 

خرما بر نخیل. ما هر چقدر قد بکشیم و عقلمان را باال ببریم این دهد. دست ما کوتاه و مدح و ثناي ما به آن عظمت قد نمی

شود آخر از ذهن ماست و این به خوانیم و بر زبان و ذهن ما در دعاي جوشن و جاهاي دیگر جاري میمدح و ثنایی که می

ن است که این به آنجا قد دهد و لذا یذکر و یسبح. ولی این ذکر و توجه همراه با تفتن به ایعظمت بیکران حضرت حق قد نمی

کران خدا را از این حمد و ثنا و احیاناً ذکر بالغدو. این تسبیح و ذکر در این خانه کنیم عظمت بیدهد. یسبح و تنزیه مینمی
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باشیم که دامنه مدیریت و کار و تبلیغ ما  هاییآدم. در حوزه و هر جایی که قرار گرفتیم باید بالغدو و االصالپیوسته است 

نین بیوتی شود یعنی با شعار وجودي ما و با نفس رحمانی ما عالم نورانی شود. این آنی است که آیه ما را به آن دعوت چ

بیوت أذن اهللا أن ترفع و کند. آمدن در حوزه براي این است که این مسیر را طی کنیم و خانه ما و جاي کار و تبلیغ ما می

شوند با ذکر خدا وارد ها کسانی هستند بالغدو واآلصال. صبح که بلند میاین خانه شود. رجال ساکن یذکر فیه اسمه یسبح له

ال تلهیهم تجارة و ال بیع عن ذکر آیند. با تسبیح خدا بیرون می هاکدورترسانند از شوند و روز که با پایان میمیدان کار می

د تسبیح وجود دارد اصل ذکر و تسبیح مستمر و پیوسته است دارد. ذکر وجود داررا زا یاد خدا باز نمی هاآنهیچ چیزي اهللا. 

التلهیهم تجارة و ال بیع عن ذکر اهللا بیع و  آید زنجیره پیوسته ذکر و تسبیح خدا را پاره کند.همراه با اینکه هیچ چیزي نمی

شود و ین القاء خصوصیت میکند که سود برد یا نبرد کاله سرش نرود. البته ابه خاطر این است که همه را سرگرم میتجارة 

را  هاآن هاسرگرمیباشد. هیچ یک از این ال تلهیهم عن ذکر اهللا  هايسرگرمیدنیا این  هايسرگرمیموضوعیتی ندارد همه 

 هااینکند اما را مشغول به خود می هاآدمها کند. رفتن در بازار و سخن و درس و آمد و رفت همه این مشغلهسرگرم نمی

ال تلهیهم تجارة و بیع عن ذکر است ذکر اهللا شود و آن فراموش نمی وقتهیچها یک مشغله اصلی دارند که ضمن این مشغله

رابطه انسان إقام الصلوة و ایتاء الزکوة  این ذکرهایی که اینجا بود ذکرهاي قلبی و تجلی این در عمل است.اهللا و إقام الصوة. 

حاکم است و این ذکر چنان عمیق است که هیچ چیزي  هااینپیوسته مستمري بر تمام وجود  با دیگران است. این ذکر قلبی

یخافون یوما تتقلب فیه القلوب شان هم تجلی کرده است. دارد و این ذکر در عمل عبادي و اجتماعیرا از ذکر باز نمی هاآن

مملو از خوف روزي  هاقلبهستند که در آن  هاییقلب هااینتذکر به معاد است و  یخافونتا اینجا تذکر به خدا بود. االبصار 

شود و یعنی چشمهاي غیبی ما در قیامت باز می ؛شوددگرگون می هاگوشچشم و  تتقلب فیه القلوب واالبصاراست که 

سند. این تراست می تتقلب فیه القلوب و البصارفهمد. از آن روز بزرگی که فهمند که اینجا نمیما چیزهایی می هايقلب

بزرگی هستند و مصداق بارزش ائمه هدي و اولیاي الهی است. خطبه  هايآدمکه  هاستانسانتصویر آیه از گروهی از 

در آن ساکن  هااینها که گوید. این خانهدر هدایت و تبلیغ می هاآن هايحالتحضرت امیر ذیل این آیه بخشی از اوصاف و 

شود. این ارزش بزرگی است که ما باید کسب کنیم که یه رستگاري و سعادت دیگران میهستند مشعل هدایت و منبع نور و ما

لیجزیهم شوند. آیه بعدي هم از فعل الزم بودن بیرون بیاییم و متعدي شویم. جایی و کسی شویم که با او دیگران هدایت می

-آید بیش از آن فضل میاز آن هم باالتر می فضلهو یزیدهم من دهد انجام دادند بیشتر می آنچهیعنی از  اهللا أحسن ما عملوا

دهد. آیه را مورد لطفش قرار می هاایناز آن هم باالتر این است که خداوند بی حساب و اهللا یرزق من یشاء بغیر حساب  دهد

 بعد سه مرحله دارد: 
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هاي و خانه بالغدو واآلصال فیهاح ال تلهیهم تجارة و ال بیع عن ذکراهللا و یسبکه به این درجه رسیدند که  هاییآدم. 1

 منبأ نور الهی شده است.  هاآن

 و یزدیهم من فضله  و از این باالترلیجزیهم اهللا احسن ما عملوا  .2

 ین چیزي است که باید در ما باشد.ا واهللا یرزق من یشاء بغیر حساب. از این باالتر 3

 اشد.تواند منشأ هدایت بآنوقت تبلیغ و سخن و گفتار ما می
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