دين و اخالق

از :ا.ح.د ّري

امر به معروف ،ضامن بقاي زندگي
انسان در دنيا از يك نظر فردي است و از نظر ديگر اجتماعي .از جهت فردي هر
انساني شخصًا مسئول حفظ حيات و عوامل سعادت خود است و از جهت اجتماعي،
هر فرد به منزله عضوي است در پيكر اجتماع .در چنين شرايطي بر اساس
سفارشات اوليا و انبياي الهي امر به معروف و نهي از منكر ميتواند تضمين كننده
بقاي انسان در زندگي فردي و اجتماعي باشد كه موجبات تعالي و كمال انسان
را فراهم كند.در گفتار اين هفته به نكات ارزشمندي كه در باب اهميت امر به
معروف و نهي از منكر به عنوان يك وظيفه مهم وارد شده اشاره ميكنيم:

دس��ت نزند .اگر كسي در اين بين بخواهد از آزادي
فردي خود سوءاستفاده كند ،تمام افراد متعلق به آن
جامعه بايد به عنوان يك وظيفه انساني آن شخص را
با امر به معروف و نهي از منكر از آن كار بازدارند.

مسئوليت نسبت به يكديگر

در آيين اس�لام عزيز همه مسلمانان نسبت به
يكديگر مس��ئوليت دارند و هي��چ يك از آنها نبايد
نسبت به ديگري بيتفاوت باشد.
رس��ول اكرم(ص) و ائمه طاهري��ن (ع) ضمن
س��خنان خود،توصيه كردهاند كه تمام مس��لمين
نسبت به يكديگر خيرخواه و دلسوز باشند ،نقايص
و عيوب يكديگر را تذكر دهند ،اخالق برادران خود
را اصالح كنند و آنان را به راه كمال و فضيلت سوق
دهند.از ط��رف ديگر خداوند متعال براي مراقبت
از اعمال سوء و نيك انسانها براي هر فرد دو فرشته
را مام��ور كرده ،چنان كه در قرآن كريم ميفرمايد
׳׳هيچ انس��اني سخن از دهانش خارج نميشود مگر
اينكه دو فرشته الهي رقيب و عتيد (زشتي و زيبايي)
آن سخت را ثبت و ضبط ميكند.
در اهميت فريضه امر به معروف و نهي از منكر
همي��ن بس ك��ه خداوند متعال ت��رك اين عمل را
اعالن جنگ و ستيز با خداوند قرار داده است.
رسول اكرم (ص) در اين باره ميفرمايند :زماني
كه امت من ،امر به معروف و نهي از منكر را به يكديگر
واگذارند و هر يك از آنها از زير بار مس��ئوليت شانه
خالي كنند ،پس اعالن جنگ با خداي خود دهند.
از همي��ن رو اس��ت كه ميتوان گف��ت :يكي از
بارزترين و با ارزشترين صفاتي كه براي اسالم ،در
قرآن كريم عنوان يادآور ش��ده همين صفت است
كه ميفرمايد :شما بهترين امتي هستيد كه به سود
انسانها آفريده ش��ده ايد ،چون به امر به معروف و
نهي از منكر عمل ميكنيد و آن را پاس ميداريد.

حديث هفته

دس�تهاي از مردم به طمع بهشت خدا را عبادت ميكنند
كه عبادت آنها تجارت اس�ت .جمعي از روي ترس از جهنم
و عذاب عبادت ميكنند كه عبادت آنها عبادت بندگان است
كه از روي ترس فرمانبر ارباب خويشند.

سؤال :با جمعي از دوستان خانهاي را اجاره
كرديم و متوجه ش��ديم ك��ه يكي از افراد
خانه نماز نميخواند .بعد از س��وال از وي،
پاسخ داد كه قلبًا به خداوند تبارك و تعالي
ايمان دارد ولي نماز نميخواند .با توجه به
ه��م غذا بودن و ارتباط زياد با وي ،آيا بايد
او را كافر بدانيم يا خير؟
پاس��خ  :مج��رد ت��رك نماز و روزه و س��اير
واجبات ش��رعي باعث ارتداد مس��لمانان و
كافر شدن و نجاست وي نميگردد و تا زماني
كه ارتداد وي احراز نش��ده است حكم ساير
مسلمانان را دارد.
از ام��ام باقر(ع) نيز نقل ش��ده اس��ت كه امر به
معروف و نهي از منكر ،فريضهاي است بسيار بزرگ
كه به وسيله آن ساير واجبات به پاي داشته ميشود.
آن��گاه كه اين دس��تور ترك ش��ود ،خداوند نهايت
خشم و غضب را نسبت به بندگانش روا ميدارد به
طوري كه به احدي رحم نميكند و مردمان نيك را
در خانههاي معصيت كاران هالك ميكند.
خالصه كالم آنكه همه گويندگان و س��خنرانان
بايد افكار مردم را به سمتي سوق دهند كه هر فرد بر
اس��اس يك وظيفه فردي و اجتماعي امر به معروف
و نه��ي از منكر كند و بايد يادآور ش��د كه اگر همين
دستورات امر به معروف و نهي از منكر كه ما شيعيان
در مكتب عاش��ورا آن را فرا گرفتهايم در كشور ما يا
س��اير ممالك اس�لامي اجرا و انجام شود ،مدينهاي
فاضل��ه و جهاني پاك از هرگون��ه آلودگي به وجود
ميآيد ،زيرا هر فردي مسئوليت دارد كه افراد ديگر
را به نيكي وادار كن��د و از بدي بازدارد و در صورت
ترك و اهمال اين دستور به اندازهاي مسئوليت تمامي
افراد س��نگين و ش��ديد اس��ت كه خداوند به نيكان،
خردساالن و شيرخوارگان هم ترحم نميكند.

دسته س�وم عبادت احرار است كه براي شكرگزاري
و محب�ت خ�دا را عبادت ميكنن�د .آنها بهتري�ن عبادت
كنندگان هستند.
امام حسين(ع)
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امام صادق (ع)

گاهي اتفاقاتي در پيكر اجتماع به وقوع ميپيوندد
كه عوارض و آثارمختلفي دارند .اين اتفاقات مادي
يا معنوي ممكن اس��ت در خانواده و اجتماع نتيجه
زيان بخشي به جاي گذارد ،به طوري كه مردم را از
راه صحيح زندگي منحرف كند .براي حفظ سالمت
اجتم��اع بايد با همه منكرات مبارزه كرد .اما گاهي
بعضي از گناهان ب��ه قدري بزرگ و خطرناكند كه
اگر از آنها جلوگيري نش��ود و گناهكاران بيپروا به
اعمال نارواي خود ادامه دهند ،جامعه را به س��قوط
و تباهي ميكشانند و مصايب جبران ناپذيري به بار
ميآورند و در اينجاس��ت كه نقش پراهميت امر به
معروف و نهي از منكر به عنوان يك وظيفه فردي و
اجتماعي ،عقلي و شرعي خود را نشان ميدهد.
پيش��واي گرامي اس�لام حض��رت محمد (ص)
اهميت اين قبيل گناهان و جايگاه مهم امر به معروف
و نهي از منكر را ضمن يك تشبيه به مسلمانان فهمانده
و مسئوليت آنها را در اين باره خاطرنشان ساختهاند.
ايشان ميفرمايند :مردمي در كشتي مينشينند و به
دريا ميروند .جايگاههاي كشتي را بين خود تقسيم
ميكنند و هر فردي در نقطهاي مس��تقر ميش��ود.
يك��ي از مس��افرين تبري به دس��ت ميگي��رد و به
قرارگاه خود ميكوبد .همس��فرها به وي ميگويند
چه ميكني؟ جواب ميدهد :اين متعلق به من است.
هر كاري بخواهم انجام ميدهم! اگر مس��افرين او را از
اين عمل بازدارند همه نجات پيدا ميكنند و اگر آزاد
بگذارند او و سايرين هالك خواهند شد.
در واقع پيامبر (ص) اشاره به اين نكته دارند كه
جامعه به منزله كش��تي است و افراد جامعه همانند
مس��افران آن .هر فردي موظف است حريم جامعه
خود را محترم ش��مرده و حق��وق ديگران را رعايت
كن��د و به كارهاي ضداجتماع��ي و خالف مصلحت

پرسمان زند گي

		
شايسته است که مومن از دنيا نرود ،مگر آن که قرآن را بشناسد

جايگاه امر به معروف

پاسخ به
مسائل شرعي
از مقام معظم رهبري

