دين و اخالق

عطيه الهي
نصيحت ،بهترين ّ

يكي از مهمترين ويژگيهاي دين مبين اسالم ،بُعد نصيحتگري و پنددهي آن است كه ثمرات
فراواني را براي پيروان خود به ارمغان خواهدآوردو در اصالح روابط اجتماعي نقش مهمي را
ايفا خواهد كرد.از اين رو قرآن كريم كه از درگاه احديّت به صورت وحي بر خاتم پيامبران
نازل شده هدفي جز راهنمايي و نصيحت بندگان در راه رسيدن به كمال و سعادت ندارد.
در مقال اين هفته به برخي از آثار و ثمرات نصيحت و نصيحت پذيري ميپردازيم.

پرسمان زند گي

محص��لهس��تموپ��درمهرهفتهمقداريپ��ولبهعنوانپول
توجيبي به من ميدهد ،و من آن را در بانك پس انداز ميكنم،
آيا خمس به آن تعلق ميگيرد؟

پاسخ :

پولي كه پدر شما بخشيده است ،خمس ندارد .ولي اگر سود
داش��ته باش��د و تا سر سال خمس��ي در امور زندگي مصرف
نشود ،سود آن متعلق خمس است.

و حيله و ناخالصي موجبات س��رور و شادي تو
را فراهم ميكند اطاعت منما.اي بس��ا پش��ت
اين ش��اديهاي آلوده به گناه و زودگذر غمها و
غصههاي طوالني باشد.
به همين جهت اس��ت كه ام��ام صادق(ع)
فرمود :كس��ي كه برادر مسلمانش را در طريق
ناپس��ندي بيابد و عيب و نق��ص او را به او و در
عين ت��وان و قدرت نگويد به او خيانت ورزيده
است.
نتيجهاي كه از مجموع احاديث بيان ش��ده،
ميتوان گرفت آن اس��ت كه بايد سعي كنيم تا
قل��ب خود را از زنگارهاي گناهان پاك كرده و
نس��بت به ديگران حس��ن ظن داشته و آنان را
مانند خود بپنداريم كه در اين صورت با ازدياد
صفا و صميمت متقابل روحيه خيرخواهي را در
خود تقويت مي كنيم.
در ي��ك نتيجه گيري كل��ي از مباحث بيان
ش��ده ميتوان گفت نصيحت به لحاظ ثمرات
فراواني كه دارد از بهترين عطيه الهي و انساني
است كه براي پااليش روح و آسايش تن و رشد
معنوي اثر موثري دارد .بنابراين بايد ناصحان
را شناس��ايي كرد و با دريافت نصيحتشان وبه
كاربن��دي آن به س��وي قله رفيع س��عادت و
خوشبختي گام برداشت.

حديث هفته

ّ
حق نصيحت خواه اين است كه به راه صحيحي كه ميداني مي پذيرد راهنمايياش
كني و س�خن در حد درك و فهم و عقل�ش بگويي كه هر عقلي ظرفيت مخصوص به
خود را دارد و روش تو بايد همراه با مهرباني و محبت باشد.
امام زين العابدين(ع)
اطالعات هفتگی شماره 3828
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خوش اخالقي ،کليد خير و قفل شر است		

سؤال:

احكام خمس

امام صادق (ع)

نصيحت در كتب
نصيح��ت در كتب اخالقي ب��ه معني پاك
كردن ّنيت از هرگونه نادرس��تي در برخورد را
گويند .
مال احمد نراقي در معراج السعاده ميگويد:
نصيحت ضد حسد است و آن عبارت است از
دوست داشتن خير و نعمتي كه صالح مسلمين
باش��د.بنابراين بايد گف��ت زندگي اجتماعي ما
ت��وام با روابط و تاثيرات خاص اس��ت و از اين
جهت هر انساني نس��بت به ديگري وظيفهاي
دارد.
وظيفه يكي نصيحت گويي از سر دلسوزي و
تعهد و ديگري پندپذيري و به كارگيري است.
از اين رو اخبار و احاديث بسيار زيادي در باب
اهميت نصيحت بيان شده است.
در حديثي از پيامبر اكرم (ص) نقل است كه
فرمودهاند قومي ك��ه افراد آن نصيحت كننده
نباشند و عالقهاي هم به نصحيتگران نداشته
باش��ند ،هيچ خير و بركتي در آنان نخواهد بود.
در كالم ديگري از آن حضرت نقل اس��ت كه
فرمودند :اس��اس دين نصيحت و خيرخواهي
اس��ت پس همانطور كه روحيه نصيحت گري
و نصيح��ت پذيري باعث قوام ف��رد و جامعه
خواهد ش��د ،ترك نصيحت مس��اوي است با
عذاب و سقوط در وادي هالكت به همين دليل
حض��رت صالح (ع) قبل از گرفتار ش��دن قوم
خود ب��ه عذاب الهي و هالكت ب��ه آنان چنين
گف��ت:اي مردم! من وظيفه نصيحت را در حق
شما به اتمام رساندم و آنچه گفتني بود بارها از
جانب خدا به ش��ما ابالغ كردم و در نصيحت و
ارشاد شما كوتاهي نكردم.
جايگاه نصيحت
روايات بس��ياري در باب اهميت و جايگاه
بسيار مهم نصيحت از ائمه (ع) نقل شده است

كه به برخي از آنها اشاره ميكنيم:
در مكت��ب رس��ول گرام��ي اس�لام (ص)
نصيح��ت و خيرخواه��ي يكي از حق��وق الزم
برادران ديني بر يكديگر معرفي ش��ده اس��ت.
ايشان ميفرمايند:
حق مسلمان بر مسلمان پنج چيز است:
 1ـ چ��ون او را ديدي ،بر او س�لام كني  2ـ
هنگامي كه تو را دعوت كرد بپذيري و يا زماني
ك��ه تو را ب��ه كمك خواند اجابت��ش كني  3ـ و
آن گاه كه از تو نصيحت و راهنمايي خواس��ت،
ارشادش كني  4ـ وقتي مريض شد به عيادتش
بروي  5ـ هنگامي كه از دنيا رفت ،در تش��ييع
جنازهاش شركت كني.
امام ص��ادق (ع) ني��ز در اهميت نصيحت
گويي ميفرمايند :بر شما الزم است كه همواره
نصيحت كننده باشيد و آن را در هيچ زماني رها
نكنيد و خدا فرموده كه هميشه نسبت به مردم
خيرخواه و نصيحت كنندهاي مهربان باشيد.
ب��ه خاط��ر اهميت ف��وق العاده اي��ن امر و
بخصوص در نهج البالغه ،يكي از عوامل بعثت
پيامبر اكرم(ص) نصيحت گري در ميان مردم
برشمرده شده است.ايشان ميفرمايند :و او كه
درود خدا بر او و خاندانش باد از سوي خداوند
برانگيخته ش��د و با دلسوزي تمام رهنمودشان
داد و نصيحتشان كرد...
بنابراين نصيحت در فلس��فه وحي و بعثت
جاي��گاه رفيع��ي دارد و از آن جمل��ه يك��ي از
رس��التهاي پيامبر اكرم (ص) به حساب آمده
اس��ت .در يك حدي��ث تامل برانگي��ز از امام
محمد باقر(ع) نقل اس��ت ك��ه ميفرمايند :از
كسي بايد بيش از ديگران پيروي كني كه تو را
خالصان��ه نصيحت ميكند ولو با نصيحت خود
تو را به گريه اندازد ،اما از كس��ي كه مصلحت
واقع��ي تو را در نظر نميگي��رد و صرفاً با غش

پاسخ به
مسائل شرعي
از مقام معظم رهبري

