امر به خوبىها و نهى از بدىها

امام جمعه موقت گیالنغرب حجت االسالم والمسلمین سید سیف اهلل موسوی

خطبه اول :موضوع  ،امر به خوبىها و نهى از بدىها

السالم علیکم ورحمتُ اهللِ وبرکاته
م الْحَ ْمدُ لِلََّهِ الََّذی عَال في تَوَحَُّدِهِ َو دَنا في تَ َفرَُّدِهِ وَجَلََّ في سُلْطانِ ِه وَ َعظُمَ في
ن الرَحی ِ
ن الشَیطَانِ الرَجیم بِسمِ اهلل الرَحم ِ
أَعُوذُ بِاهلل مِ َ
م يَ َزلْ ،مَحْمود ًا اليَزالُ (وَ مَجید ًا اليَزولُ،
ع الْخَ ْلقِ بِقُدْرَتِهِ وَ بُرْهانِهِ،حمیداً لَ ْ
اَرْکانِهَِ ،واَحاطَ بِکُلَِّ شَيءٍ عِلْم ًا َو هُوَ في مَکانِهِ َو قَهَرَ جَمی َ
وَمُبْدِئاً َومُعید ًا َو کُلَُّ أَمْرٍ إِلَیْهِ يَعُودُ)الحَمدُهلل رَبِ العَالَمِین ُثمَ الصَلَاةُ والسَال ُم علي سَیِدِنَا وَ نَبِ ِینَا وَ مَوالنَا ابي القاسم مُصطَفي مُحمَّد صَلَي
ن الدَّائم علي اعدائِهم أجمَعِین،مِن اآلن إلي قیامِ يَوم الدَّين.
اهلل عَلَیهِ وَ آلِه ِالطَیِبینَ الطَّاهِرين المَعصُومِین ولَع ُ
اُوصیکُم عِبَّادَاهلل وَنَفسي بِتَقوَی اهلل خودم وهمه شما خواهران وبرادران ديني را به تقوای الهي وپرهیز از محرَّمات دعوت مي کنم.

امر به خوبىها و نهى از بدىها دو اصل پذيرفتهشده همه اقوام و ملل مختلف در طول تاريخ زندگى انسانها بوده است؛ زيرا اين دو
اصل در بردارنده منافع انسانها و منطبق با عقل و فطرتاند .از آنجا که افراد يك جامعه سالم مانند اعضاى بدن ،در راه زندگى
اجتماعى و ايجاد حیات صحیح انسانى سهیم و شريك مىباشند و هیچيك از آنها نميتوانند در برابر قوتها و کاستىهاى جامعه
بى تفاوت باشند ،لذا مسأله نظارت همگانى ،امر به معروف و نهى از منکر ،براى جلوگیرى از فساد و سوق دادن جامعه بهسوى اصالح،
ضرورت مىيابد.
جامعه ساکت ،مرده است
قرآن مىفرمايد« :وَلَکُمْ فِى الْقَصاصِ حَیوةٌ يا اُولِى اْالَلْباب» « بقره»١٧٩،؛ اگر در برابر قاتل ايستاديد و او را به قصاص رسانديد،
زندهايد (وگرنه مردهايد(

البته ،زنده يا مرده بودن فرد براى همه روشن است؛ اما زنده يا مرده بودن جامعه نیاز به درکى باال و شعور اجتماعى دارد .به همین
دلیل در پايان آيه مىفرمايد« :يا اولى االلباب» ؛ يعنى اگر شما اهل فهم و درايت باال باشید ،اين حقیقت را درك مىکنید .جامعهاى
که هر کس هر غلطى انجام دهد ،احدى متعرض او نمىشود ،جامعۀ مردهاى است» .
در حديث مىخوانیم :کسىکه در برابر خوبىها و بدىها بىتفاوت است ،مردهاى است که در میان زندهها نفس ميکشد.

پیامبر اکرم (ص) فرمود:خداوند ،دشمن مؤمن بى دين است .پرسیدند يا رسول اهلل! مگر مؤمن بى دين مىشود؟ فرمود :مسلمانى که
امر به معروف نکند ،بى دين است« .

سکوت در برابر گناه نتیجهاى جز خسارت ندارد .بر اساس سوره عصر ،حتى کسانىکه اهل ايمان و عمل صالح ،ولى ساکت باشند،
ديگران را به حق وصبر سفارش نکنند ،در خسارتاند.
در حديث آمده است :اگر گناه مخفیانه انجام شود ،خطرى براى همه مردم ندارد؛ ولى اگر گناه آشکارا انجام شود ومردم قدرت
برخورد داشته باشند ،ولى ساکت بمانند ،خداوند همه را مورد قهر وعذاب خود قرار مىدهد .چنانکه در قرآن مىفرمايد :از
فتنههايى که آتش آن همه را مىسوزاند ،بترسید.
براساس روايات :اگر مردم امر به معروف ونهى از منکر را ترك کنند،اشرار بر آنان مسلط خواهند شد ودعاها ونالهها ديگر اثر نخواهد
داشت.
گاهى سکوت در برابر گناه ،نشانه رضايت است که در اين صورت بر اساس آيات و روايات ،اينگونه افراد شريك گناهکار حساب
مىشوند.
خداوند به يهوديان زمان پیامبر خطاب مىکند که( :چرا شما انبیاى پیشین را کشتید؟) در حالى که نیاکان آنان پیامبران را کشته
بودند ،ولى چون نسل آن ها به کار پدران خود راضى بودند ،خداوند ،فرزندان را به کردار پدران مورد عتاب و انتقاد قرار مىدهد.
سیماى افراد ساکت در قیامت
پیامبر اکرم(ص) فرمود( :بهخدايى که جانم در دست اوست ،ازامت من گروهى از قبر برخیزند؛ در حالى که در قیافه بوزينه وخوك
هستند .اين قیافهها به خاطر آن است که آنان قدرت بر نهى از منکر داشته ،ولى با گناهکاران سازش کردند.
اولین وظیفه انبیا
قرآن مىفرمايد :ما در میان هر امتى ،پیامبرى را مبعوث کرديم که مهمترين وظیفه او دو چیز بود :يکى امر به يکتاپرستى که
بزرگترين معروفهاست «ان اعبدوا اهلل» ،و دوم نهى از اطاعت طاغوتها که بزرگترين منکرهاست «اجتبنوا الطاغوت»
توجیه بهانهجويان
گناه ديگران ،به ما کارى ندارد؛ بعضى مىگويند( :عیسى به دين خود موسى به دين خود)( ،من وگناهکار را که در يك قبر
نمىگذارند) ،لذا در برابر باطل ساکت مىمانند ،در حالى که جرم درجامعه قابل سرايت است .يك نفر سیگارى هواى محیط را آلوده
مىکند .دروغ نیز جو بىاعتمادى را بر جامعه حاکم مىکند.
گناه درجامعه مثل سوراخ کردن کشتى است ،همین که آب وارد شد ،همه را غرق خواهد کرد.
مانع آزادى مردم است
بعضى مى گويند :امر به معروف ونهى ازمنکر ،نوعى دخالت در امورشخصى مردم وسلب آزادى از آنان است،در حالى که معناى آزادى
آن نیست که هر کس هر کارى انجام دهد؛ زيرا اين نه با عقل سازگار است ونه هیچ فرد وجامعه و رژيمى به آن تن مىدهد.
آزادى درچارچوب قانون وعقل وفطرت معنا دارد؛ وگرنه مىشود هرج ومرج وبىبندوبارى.
در زندگى اجتماعى ،آزادى بايد بر اساس سالمت جامعه ومقرارت فراگیر معنا شود .فرمان پلیس در مورد حرکت يا توقف اتومبیلها
براى اصالح امر ترافیك ،در همهجاى دنیا پذيرفته شده است وکسى آنرا مخالف آزادى نمىداند ،در حالى که کار پلیس نوعى امربه
معروف ويا نهى ازمنکر عملى است.
با يك گل بهار نمىشود

گاهى سکوت ديگران ،انسان را به سکوت وا مىدارد و مىگويد :من که به تنهايى نمىتوانم کارى بکنم ،اگر همه بگويند،من هم
مىگويم .درحالى که امر به معروف در آن فضاى مرگبار وساکت ،پاداش بیشترى دارد .در حديث ميخوانیم( :بهترين جهاد،کلمه
حقى است که انسان در برابر فرد ستمگر بگويد).
ديگران هستند
گروهى مىگويند :اگر ال زم باشد،فالن شخصیت ،يا مقام ويا فالن انجمن اسالمى وديگران هستند .غافل از آنکه امر به معروف
همچون نماز ،وظیفه همه است وغفلت ديگران دلیلى برتوجیه غفلت ما نیست.
کار از کار گذشته
بعضى مىگويند :بايد فکر اساسى کرد وکار از تذکر وموعظه گذشته است .مانند آن که تشنهاى را مىبیند و مىتواند با کمى آب او را
از مرگ نجات دهد ،ولى مى گويد :بايد فکر آبرسانى سراسرى باشیم .البته فکر اساسى وتصمیم کلى حرف منطقى است ،ولى اين
تفکرنبايد بهانه ترك امر به معروف ونهى از منکر موردى شود.
توجه خاصى که به اين فريضه در آيات و روايات شده ،نشاندهنده ابعاد مهم آن مىباشد و نتايج عینى و عملى زيادى از آيات و
روايات متعدد قابل برداشت مى باشد که اجراى احکام اسالمى ،اجراى وظايف متقابل مردم و دولت ،نظارت صحیح و مدبرانه مردم بر
فعالیتهاى دولتى و افزايش پاسخگويى و مسؤولیتپذيرى نهادهاى حکومتى ،برقرارى نظم اجتماعى داوطلبانه در جامعه ،افزايش
مسؤولیتپذيرى مردم در جامعه ،اصالح شیوههاى حکومتدارى مبتنى بر نیازهاى سیاسى ،اجتماعى و اقتصادى جامعه ،نشان دادن
راه و سلوك انبیاء و اولیاء و صلحا ،معرفى مؤمنان واقعى ،بینش عقیدتى و تفکر سالم ،اقتصاد سالم ،امنیت قضايى ،عمران و آبادانى
کشور ،استحکام و استوارى امور کشور و نظم و انضباط ،وظیفهشناسى ،گسترش عدل و داد و تقويت نیروهاى صالح و تضعیف
منافقان و دشمنان ،از مهمترين نتايج اجرايى شدن اين وظیفه مىباشد که با تحول مفهوم شهروندى و توسعه پايدار ملى در دنیاى
کنونى تالزم دارد.
ن الرَحیمِ»
بِسمِ اهلل الرَحم ِ

أل ب َترُ(« )3صَدَقَ اهلل العَليُ العَظیم«
إِنَّآأَعطَینَاكَ الکَوثَرَ ( )١فَصَلِ لِرَ ِبكَ وَانحَر()2إِنَّ شَانِئَكَ هُوَا َ

ي أَمِیرِالمُومِنِین و عَلي فاطِمَۀَالزَهرا سَیِدَةِ
م الحَمدُهلل رَبِ العَالَمِین وَالصَّالةُ وَالسَالم علي رَسُولِ اهلل وَعَلي عَل ِ
ن الرَحی ِ
بِسمِ اهلل الرَحم ِ
ن الحُسَینِ وَمُحمَّد بنِ عَلي وَجَعفَرِبنِ مُحمَّد وَمُوسَي بنِ
سنِ وَالحُسَینِ سَیِدَی شَبَابِ أَهلِ الجَنَه وَعَلي عَلي ب َ
نِساءالعَالَمِین وَعَلي الحَ َ
ف الحُجَۀ أيُهَا القَائِمُ المُنتَظِرَ المَهدی صَلَّواتُ اهلل عَلَیهِم
ن عَلي وَالخَلَّ َ
سنِ ب ِ
جَعفَر َوعَلي بنِ مُوسَي وَمُحمَّدبنِ عَلي وَعَلي بنِ مُحمَّد وَ الحَ َ
أجمَعیِن.

اُوصیکُم عِبَّادَاهلل وَنَفسي بِتَقوَی اهلل خودم وهمه شما خواهرا ن وبرادران ديني را به تقوای الهي وپرهیز از محرَّمات دعوت مي کنم.

*واردات؛ ازجمله دغدغههاى رهبرى عزيز انقالب که در فرصتهاى مختلف بهويژه خطاب به مسؤوالن امر توصیه مؤکد نسبت به آن
فرمودهاند ،مسأله واردات و ضرورت سر و سامان دادن به اين حوزه است زيرا واردات بىرويه خصوصاً در رابطه با کاالها و اقالم
مصرفى که در داخل مشابه آنها و بلکه بهتر و کیفىتر از آنها تولید مىگردد ،ضمن آسیب زدن به چرخه تولید داخل ،زمینه

معضالتى همچون بیکارى ،وابستگى ،ايستايى و عدم رونق در حوزههاى مختلف اقتصادى را فراهم مىسازد .در همین رابطه وقتى
شنیده مىشود که واردات روغن پالم به دو برابر افزايش يافته و يا آب خوردن (معدنى) يا رب گوجه فرنگى از برخى کشورها ازجمله
چین وارد مى گردد ،بديهى است بايد انتظار فلج شدن کشاورزى و برخى صنايع تبديلى همچون کارخانجات رب را دير يا زود داشته
باشیم .اين در حالى است که هنوز پس از  3۸سال از عمر با برکت انقالب اسالمى ،در برخى نقاط کشور که ظرفیت تولید روغن و يا
رب و بسیارى از مايحتاج مردم به خوبى وجود دارد ،شاهد تلف شدن سرمايه کشاورزان مظلوم و بعضاً محروم ،با رها کردن
محصوالتى همچون گوجه فرنگى روى زمینهايشان هستیم زيرا به زحمت جمع کردن آن و انتقال به بازار مصرف نمىارزد .شايد تا
نظارت دقیق و ايجاد تحول در نهادهاى وابسته به دولت بهويژه در بخشهاى خريد و توزيع و مصرف صورت نپذيرد ،نتوان امیدى به
بهبود وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب داشت.
*کابینه دوازدهم به فضل الهى پس از رايزنىها و اما و اگرها و نیز فشارها و سفارشها و حتى برخى سهمخواهىها ،باالخره ممکن
است در روز تحلیف رئیس جمهور در مجلس شوراى اسالمى ( ١۴مرداد) به نمايندگان ملت معرفى تا در فرايند قانونى رأی اعتماد
خويش را بگیرند.
آنچه بیش از هرچیز بايد بر اى رياست محترم جمهورى و نیز نمايندگان محترم ملت در مجلس شوراى اسالمى مورد عنايت و توجه
ويژه باشد ،نیازها و ضرورتها و انتظارات بهحق مادى و معنوى مردم از طرفى و مصالح و منافع ملى از جهت ديگر است .چه آنکه
فرصتهاى چهار ساله سريعتر از آنچه که فکرش را مىکنیم خواهد گذشت و آنچه بهجاى مىماند ،حسرت فرصتهاى طاليى از
دست رفته براى خدمت بیشتر و ثبت خاطرههايى شیرين و بهتر در حافظه ملت بزرگ ايران است .چه بسیار شخصیتهاى وارسته و
بىآاليشى که در تاريخ کشورمان ايران اسطوره گرديده و همچون شهیدان رجايى و باهنر براى همیشه زمان در خاطرهها جاودانه
ماندند.
امیدواريم کابینه دوازدهم ،سرآمد همه دولتهاى پس از پیروزى انقالب باشد و فراتر از قیل و قالهاى فرصتسوز جناحى و سیاسى،
در تکاپوى خدمت خالصانه و بىمنت و عامل مؤثر وحدت و انسجام ملى و پرچمدار ارزشها و آرمانهاى اسالم و انقالب و شهدا و امام
راحل(ره)  ،تحت سايه منويات ولى امر مسلمین امام خامنهاى(مدظلهالعالى) باشد.

ن الرَحیمِ»
بِسمِ اهلل الرَحم ِ

أل ب َترُ(« )3صَدَقَ اهلل العَليُ العَظیم«
إِنَّآأَعطَینَاكَ الکَوثَرَ ( )١فَصَلِ لِرَ ِبكَ وَانحَر()2إِنَّ شَانِئَكَ هُوَا َ

