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ارتباط تنگاتنگ میان ایمان و اخالق.-تربیت اخالقی    

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

ارتباط -) : تربیت اخالقی 04- 36درس ( -2008تربیت فرزندان در اسالم  - تربیت اسالمی 
  تنگاتنگ میان ایمان و اخالق.

را از ی امانت دار. بار خداوندا ما  سپاس خداوند جھانیان را و درود بر سیدنا محمد راستین وعده 

ھای بھشت  ھای جھل و گمان بھ سوی نور شناخت و دانش و از لجنزار شھوت بھ سوی باغ تاریکی

  برین بیرون ببر.

برادران گرامی با درس چھارم از دروس تربیت فرزندان در اسالم در خدمت شما ھستیم و امروز بھ 

  پردازیم. موضوع تربیت اخالقی می

  :ارتباط تنگاتنگ میان ایمان و اخالق

پیش از ھر چیزی: ایمان یعنی اخالق، کسی کھ اخالق بھتری داشتھ باشد ایمان وی بیشتر است.  

ایمان در یک تعریف شامل و فراگیر یعنی اخالق. کسی کھ اخالقش از شما بھتر باشد ایمانش از شما 

  بیشتر است.

و مسلم بر آن در بیان  کنم، از احادیثی کھ شیخان؛ بخاری اکنون چند حدیث صحیح را برایتان نقل می

  فرماید: ارتباط ایمان و اخالق اتفاق دارند. پیامبر علیھ الصالة والسالم می

  الناس إسالماً أحسنھم ُخلقاً))  ((أحسن

  ((کسانی کھ اخالق بھتری دارند اسالم بھتری دارند))

  [ از الدر المنثور از جابر بن سمره ]

  ) (( أكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقاً )

  ھا با اخالق ترین آنان ھستند))  (( مؤمن ترین انسان

  [ الجامع ألحكام القرآن از ابو جعفر ]

  تعالى ؟ قال: أحسنھم أخالقاً )) (( أحب عباد هللا إلى هللا 

  ترین آنان)) ترین بنده نزد خداوند کیست؟ فرمود: خوش اخالق ((محبوب

  [طبراني از اسامھ بن شریک ] 

  لم یوم القیامة أحسنھم خلقاً )) رب المؤمنین مجلساً من رسول هللا صلى هللا علیھ وس(( وإن من أق

(( نزدیک ترین ترین مؤمنان در جایگاه با رسول هللا صلی هللا علیھ وسلم در روز قیامت خوش 

  اخالق ترین آنان ھستند))
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  ر ما أعطي الناس قال خلق حسن )) (( خی

  یده شده است، فرمود: اخالق نیک.))((بھترین چیزی کھ بھ مردم بخش

  از اسامھ بن شریک مرداس اسلمی ] [حاكم 

  لٍُق َحَسٍن )) ِقیاَمِة ِمْن خُ (( َما ِمْن َشْيٍء أَثْقَُل فِي ِمیزاِن المؤِمِن یَْوَم الْ 

  ((در روز قیامت چیزی سنگین تر از اخالق نیک در میزان اعمال مؤمن وجود ندارد.))

  ی از ابو درداء ] [ابو داود و ترمذ

ائِِم القَائِِم )) (( إِنَّ المؤمَن لَیُْدِرُك بُِحْسِن ُخلُقِھ دَ    َرَجةَ الصَّ

  کند.)) ((انسان مؤمن با اخالق نیک خود درجھ و مقام روزه دار شب زنده دار را کسب می

  بو داود از عائشة ام المومنین ] [ا

  خرة )) (( إن العبد لیبلغ بحسن خلقھ عظیم درجات اآل

  آورد)) ((بنده با اخالق نیک خود باالترین درجات آخرت را بدست می

  مالک ] [طبرانی از انس بن 

د العمل كما یفسد الخل (( الخلق الحسن یذیب الخطایا كما یذیب الماء الجلید، والخلق السوء یفس

  العسل )) 

ند، و اخالق ناپسند اعمال را از ک کند چنان کھ آب یخ را ذوب می ((اخالق نیک گناھان را ذوب می

  کند،.)) برد چنان کھ سرکھ عسل را فاسد می بین می

  [طبرانی از عبد هللا بن عباس ] 

  احادیثی کھ تاکید می کنند اخالق نیک تمام دین است:

تعدادی از صحیح ترین احادیث شریف را در مورد ارتباط ایمان با اخالق برایتان گرد آورده ام و  

  لی ندارد کھ دوباره این احادیث را تکرار کنیم:ھیچ اشکا

  لناس إسالماً أحسنھم أخالقاً )) (( إن أحسن ا

  ((کسانی کھ اخالق بھتری دارند اسالم بھتری ـ یعنی والتری ـ را دارند))

  أكملھم إیماناً أكملھم خلقاً )) (( وإن 

  نان با اخالق ترین آنان ھستند)) (( کامل ترین مؤم

  تعالى ؟ قال: أحسنھم أخالقاً )) (( أحب عباد هللا إلى هللا 

  ((محبوب ترین بندگان نزد خداوند کدامند؟ فرمود: خوش اخالق ترین آنان))

  لم یوم القیامة أحسنھم خلقاً )) (( وإن من أقرب المؤمنین مجلساً من رسول هللا صلى هللا علیھ وس
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ل هللا صلی هللا علیھ وسلم در روز قیامت خوش اخالق ((از نزدیک ترین مؤمنان بھ جایگاه رسو

  ترین آنان ھستند))

  ر ما أعطي الناس قال خلق حسن )) (( خی

  ((بھترین چیزی کھ بھ مردم بخشیده شده است، فرمود: اخالق نیک))

  ِقیاَمِة ِمْن ُخلٍُق َحَسٍن )) (( َما ِمْن َشْيٍء أَثْقَُل فِي ِمیزاِن المؤِمِن یَْوَم الْ 

  ((در روز قیامت چیزی سنگین تر از اخالق نیک در میزان اعمال مؤمن وجود ندارد))

ائِِم القَائِِم )) (( إِنَّ المؤمَن لَیُْدِرُك بُِحْسِن ُخلُقِھ دَ    َرَجةَ الصَّ

  کند)) ((انسان مؤمن با اخالق نیک خود درجھ و مقام روزه دار شب زنده دار را کسب می

  ن خلقھ عظیم درجات اآلخرة )) (( إن العبد لیبلغ بحس

  رسد)) ((بنده با اخالق نیک خود بھ باالترین درجات آخرت می

د العمل كما یفسد الخل (( الخلق الحسن یذیب الخطایا كما یذیب الماء الجلید، والخلق السوء یفس

  العسل )) 

ناپسند اعمال را از کند و اخالق  کند، چنان کھ آب یخ ذوب را می ((اخالق نیک گناھان را ذوب می

  کند،)) برد چنان کھ سرکھ عسل را فاسد می بین می

  برخورد نیک با دیگران آنان را بھ طرف دین می کشاند نھ عبادات، روزه و نمازھایتان:

پیامبر علیھ الصالة والسالم سخنران، فصیح،  

متکلم و بھ تعبیر معاصر سخنوری چیره 

و دارای  دست، و حکیم، و زیبا، با بیانی شیوا

ھای بی شماری بود و زمانی کھ  ویژگی

خداوند خواست او را بستاید او را با اخالق 

  نیکو ستود.

  

  

قاضی، رھبر، فرمانده سپاه، رھبر امت، پیامبر، فرستاده خدا، و فصیح زبان ترین عرب و زیبا چھره 

  بود.
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  نََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظیٍم ﴾ ﴿ َوإِ 

  ست)(و راستى كھ تو را خویى واال

  ( سوره قلم ) 

  رود. زمانی کھ اخالق از بین برود دین از بین می 

شود بلکھ با  برادران گرامی، کسی با عبادت شما، روزه و نماز یا نماز شب شما بھ دین جذب نمی

  گردد. اخالق نیک بھ دین جذب می

ی شخصی کرد. در شلوغی زمان گردشگر برادری در ترکیھ در موسم گردشگری برایم تعریف می

ھای  ھا پر شده بودند. ھتل رسید ھتل کرد. بھ نظر می یونانی در بھترین مناطق ترکیھ گشت و گذار می

ھای بی ستاره نیز پر شده بود، او کجا باید  چھار ستاره و سھ ستاره و دو ستاره پر است. ھتل

  خوابید؟ می

ا برای او باز کرد. بھ او گفت: ای را زد. یونانی غیر مسلمانی است. مرد مسلمانی درب ر درب خانھ

آیا جایی برای خواب دارید؟ بھ او گفت: نزد من، ھمسر و فرزندانش با او بودند. او را بھ خانھ دعوت 

ای دیگر دارم. شام خورد و استراحت نمود. این اتاق  کرد و برایش غذایی پخت. بھ او گفت: من خانھ

دارم. یونانی صبح روز بعد کھ بیدار شد دید  ای دیگر خواب است. این آشپزخانھ است. من خانھ

گفت، جای  ای دیگر نداشتھ است. اما اگر می صاحب خانھ با خانواده اش زیر درخت خوابیده اند. خانھ

ای دیگر دارم. در صبح  پذیرفت کھ نزد او بماند. بھ او گفت: من خانھ دیگری ندارم آن یونانی نمی

  گفتند او بزرگترین داعی اسالمی است. آن یونانی اسالم آورد.برایش غذا آماده کرد. اکنون بھ من 

این ترک با نماز، روزه و اذکار و حفظ قرآن او را بھ دین جذب نکرد بلکھ با این برخورد نیک وی 

  را بھ دین جذب نمود.

  برخورد نیکو پایھ و اساس گرویدن مردم بھ اسالم است:

ممکن است مردم گروه گروه بھ اسالم وارد شوند، چھ  بھ خدا سوگند ای برادران، با برخورد نیکو 

  چیزی مردم را بھ رسول هللا جذب نمود؟ اخالق نیکو، فروتنی.

یک اعرابی بھ مجلس پیامبر وارد شد و گفت: کدام یک از شما محمد است؟ ویژگی یا لباس خاصی 

  ندارد؟ مکان خاصی برای نشستن دارد؟ یکی از یاران.

بردباری، وفاداری و ادب او، این ادب چھ ادبی است ای رسول خدا؟ من مھربانی اش، فروتنی، 

دوست دارم این حقیقت را بھ شما بگویم: بھ خدا سوگند اگر بھ معنای کلمھ اخالق مدار نباشیم کسی 

افتد. سنگدلی، دادن القاب، خشونت " با نیکی آزاده برده  ھرگز بھ فکر گرویدن بھ اسالم ھم نمی

  ھای بیشماری وجود دارد. ا سوگند داستانگردد " بھ خد می



5 

ارتباط تنگاتنگ میان ایمان و اخالق.-تربیت اخالقی    

کرد: کودکی وارد مسجد شد تا نماز بخواند. نمازگزاران ھفت نفر بودند. کجا  برادری برایم تعریف می

نماز بخواند؟ طبیعتا در اولین صف؛ چون صف دومی نبود. تنھا یک صف بود. یک انسان خشن 

خورد کھ کودک  ند او را ھل داد. بھ خدا سوگند میفھیمده بود کھ کودکان در صف دوم باید نماز بخوان

  ی ھمین برخورد بود. از مسجد بیرون رفت و نماز را برای پنجاه و پنج سال ترک کرد و این نتیجھ

گفت: کودکی وارد مسجد شد تا نماز بخواند. کفش او را دزدیدند. کفش وی نو بود.  برادری دیگر می

کفش فروشی برد. انسانی با وقار و نیکوکار، برایش کفش نو و کرد. شخصی او را بھ  بسیار گریھ می

خورد کھ این کودک حتی یک نماز فرض از او ترک  بھتر از کفش قبلی اش خرید. بھ خدا سوگند می

  نشد. این دو برخورد متفاوت است.

ونت ایمان اخالق است. کسی کھ اخالقش بھتر از شما باشد ایمانش از شما بیشتر است. پدری اگر خش

تواند فرزندانش را  بھ کار گیرد و فرزندانش را بزند و یا دشنام دھد و بگوید برخیز نماز بخوان، نمی

  خوانند. بھ نماز خواندن قانع کند اگر ھم نماز بخوانند، بدون وضو نماز می

  ی نیکی است: انسان بنده

آیا دوست دارید بدون آنکھ دانشی داشتھ  

؟ بھ مردم نیکی باشید دعوتگری بزرگی باشید

ی نیکی است. بھ مردم نیکی  کنید. انسان بنده

ھای  کنید. بھ خداوند یگانھ سوگند اگر اقلیت

مسلمان در جھان غرب بھ دین خود عمل کنند 

  گروند. ھا گروه گروه بھ اسالم می غربی

اکنون یکی از بزرگترین دعوتگران اسالمی 

ھای اسالمی ھستند.  در بریتانیا ھمین اقلیت

    بینم. راستگو باشید. این راه را روشن می من

  وا ُھَو أَْقَرُب ِللتَّْقَوى ﴾ ﴿ َوَال یَْجِرَمنَّكُْم َشنَآَُن قَْوٍم َعلَى أَالَّ تَْعِدلُوا اْعِدلُ 

تر  (و البتھ نباید دشمنى گروھى شما را بر آن دارد كھ عدالت نكنید عدالت كنید كھ آن بھ تقوا نزدیك

  است)

  )  8ه آیھ: ( سوره مائد
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اگر عدالت را با دشمنت رعایت کردی؛ بھ 

گذارند. سخن زیاد است. پدری  شما احترام می

خواھید نماز بخواند و  ھستید از فرزند می

اوامر دینی را اجرا کند؟ تنھا کافیست در 

مقابل او اخالق داشتھ باشید. ای مادر از 

خواھی مسلمان، پاک، پاکدامن،  دخترت می

شد پس فقط در مقابل او اخالق محجبھ با

  داشتھ باش.

شود.  راھی برای تاثیر بر مردم مانند اخالق نیکو، فروتنی، انصاف، مھربانی و عدالت پیدا نمی

گویم. جزئیات بی شمار است. اما چند حدیث وجود دارد؟  طبیعتا من از اصل این موضوع سخن می

ر صلی هللا علیھ وسلم کھ ایشان ایمان صحیح بیش از نُھ حدیث صحیح از صحیح ترین احادیث پیامب

     فرماید. را بھ خوش اخالقی ربط می

  ابتدا باید دین را بھ خوبی بفھمیم و اجرا کنیم سپس بھ دیگران عرضھ کنیم:

وقتی فھم ما از دین متون، ادلھ، تحلیل، دادن القاب کفر، شرک و بدعت بھ مردم است، مردم از این  

  شوند. دین متنفرتر می

ی ما این است کھ دین را درست بفھمیم و درست اجرا کنیم و بھ درستی بھ دیگران  اکنون وظیفھ

  عرضھ کنیم.

خاستم. و بھ نماز دایی ام محمد بن  بر می گوید: من سھ سالھ بودم. شب سھل بن عبدهللا تستری می

کنی؟ گفتم: چگونھ یاد او باشم؟  کردم. روزی بھ من گفت: آیا پروردگارت را یاد نمی سوار نگاه می

گفت: در ھنگام دراز کشیدن بر روی بستر بدون حرکت دادن زبان و با قلب خود سھ بار بگو: 

شاھد کارھای من است. چند شب این کار را کردم و  بیند، خداوند خداوند با من است، خداوند مرا می

بھ او گفتم و او پاسخ داد: در ھر شب ھفت بار، من گفتم، و سپس بھ او خبر دادم: گفت در ھر شب 

ام بھ من  بار، گفتم، در شب سوم گفت: شیرینی ذکر بھ قلب من راه یافت. یک سال بعد از آن دایی 11

بخشد.  تا مرگ آن را انجام بده کھ در دنیا و آخرت بھ تو سود میگفت:آنچھ بھ تو آموختم حفظ کن و 

گفت: چند سالی این طور عمل نمودم و در نھان این امر بسیار شیرین تر بود. روزی دایی ام بھ من 

بیند و شاھد کارھای اوست، آیا نافرمانی او را  گفت: ای سھل کسی کھ با خداست و خداوند او را می

  نافرمانی کنی.کند؟ مبادا کھ  می
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  کند: کند و آنان را بھ تو نزدیک نمی ھا را از شما دور می رفتار بد انسان

مھربانی کنید، کتک، اھانت و بھ زور بھ 

وضو فرستادن و این رفتارھای خشونت آمیز 

کند. ببینید،  فرزند را بھ شما جذب نمی

مھربانی، نرمی، روز اول سھ بار پنھانی بگو 

نبد و سپس با زبان و بدون آنکھ لبانت بج

سپس ده بار و سپس بگو پروردگار مرا 

  توانم نافرمانی او را بکنم؟ بیند آیا می می

گفتند: جوانی استادی داشت. استاد او بھ او 

رسید گناھی از او سرزده است. در گناه افتاده  گفت: پسرم! ھر گناھی یک مجازات دارد. بھ نظر می

جازات ایستاد. چند روز، ھفتھ، دو ھفتھ، سھ ھفتھ، در ھنگام نماز بود. بر حسب کالم استاد منتظر م

کرد، گفت: ای پروردگار من نافرمانی کردم و تو مرا مجازات نفرمودی.  بھ پروردگارش نیایش می

دانی. آیا لذت نیایش با  ای و نمی گوید در دلش افتاده کھ خداوند بھ او الھام نموده کھ تو مجازات شده می

  تو نگرفتھ ام؟خود را از 

شود. بھ جای اینکھ بھ او بگویید  با مھربانی، نرمی، نیکی، عطوفت و خوشرفتاِری کودک جذب می

کنم؛ خیر، اگر نماز صبح با جماعت بخوانی  اگر در نماز جماعت صبح حضور نیابی تو را تنبیھ می

  نت خودداری کنید.دھم. تفاوت فراوانی دارد. از تنبیھ خودداری کنید. از خشو بھ تو جایزه می

  ا، فإن المعلم خیر من المعنف )) (( علموا وال تعنفو

  ((بیاموزید ولی خشونت نکنید، آموزش دھنده از خشونت پیشھ بھتر است))

  [حارث از ابوھریره ] 

  تنھا راه جذب مردم فروتنی، بردباری، مھربانی و ادب است:

خواھد  داد. یکی از یارانش دیر آمد. وقتی دید پیامبر می میپیامبر گرامی برای یارانش پیش نمازی  

رکعت اول را بخواند شتاب کرد و سر و صدایی در مسجد ایجاد نمود، نماز اصحاب را پریشان نمود 

و خود را رساند و با پیامبر این رکعت را خواند. وقتی پیامبر نماز را پایان داد بھ او چھ گفت: 

را پریشان ساختی؟! خداوند حرص تو را زیاد کند اما این کار را تکرار  فرمود: ای برادر نماز ما

  بینید چقدر ادب واالیی است؟ نکن. می
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کنم اگر پدر، معلم، دعوتگر، مادر، دختر، یا زن دعوتگری ھستید تنھا راه جذب مردم  من فکر می

  فروتنی، بردباری، مھربانی، ادب، نرم خویی و عطوفت است.

  آموزش مردم: ادبیات قرآنی در

توان دین را در یک واژه خالصھ کرد، اخالق نیکو و اصحاب رسول هللا  برادران، باید بدانید کھ می 

این اثر جاوادان خود را در سراسر زمین تنھا با اخالق نیکو برجای گذاشتند و مسلمانان امروز با 

یم کھ خشونت کند و زور بگوید خواھ گویم، ما دعوتگری نمی کنند. من می سنگدلی خود این کار را می

خواھیم کھ نصیحت کند و تملق نکند و رسوایی بھ بار نیاورد، مانند پدر، معلم،  بلکھ دعوتگری می

ھمسایھ، دوست، خشونت را بھ کار نگیرد، خودبرتربین نباشد، با نظر من مخالفت ھستید؛ آیا ادب 

در گفتمان چگونھ است؟ بھ خدا باورکردنی  قرآنی را دیده اید، اگر کسی از من بپرسد ادب قرآن کریم

   نیست:

  ًدى أَْو فِي َضَالٍل ُمبِیٍن ﴾ ﴿ َوإِنَّا أَْو إِیَّاكُْم لَعَلَى ھُ 

  یا گمراھى آشكاریم)  یا ما یا شما بر ھدایت  (بگو خدا و در حقیقت

  ( سوره سبأ ) 

جوید. من مؤمن و  کسی برتری نمی یعنی در حقیقت توپ در میدان شما یا ما است. بیایید گفتگو کنیم. 

شما کافر نیستید. من عالم و شما نادان نیستید. این ادبیات قرآن کریم است. آیا از این ادب، ادب 

یا گمراھى آشكاریم)، این روشی   یا ما یا شما بر ھدایت  باالتری وجود دارد؟ (بگو خدا و در حقیقت

  موختھ است:است کھ قرآن کریم در ادبیاتی متفاوت بھ ما آ

ا أَْجَرْمنَا َوالَ  ا تَْعَملُوَن ﴾  ﴿ َال تُْسأَلُوَن َعمَّ   نُْسأَُل َعمَّ

  ایم بازخواست نخواھید شد و [ما نیز] از آنچھ شما انجام مى  (بگو [شما] از آنچھ ما مرتكب شده

  دھید بازخواست نخواھیم شد)

  ( سوره سبأ ) 

ھا و زمین، قرآن، فن گفتمان را بھ ما آموختھ  ی آسمان هگویید؟ این سخن کیست؟ سخن آفرینند چھ می 

  ایم بازخواست نخواھید شد و [ما نیز] از آنچھ شما انجام مى  است، (بگو [شما] از آنچھ ما مرتكب شده

  دھید بازخواست نخواھیم شد)، کسی کھ دوست دارد دعوتگر باشد باید مھربانی کند و نرم خو باشد.

  تِي ِھَي أَْحَسُن ﴾ ﴿ َوَجاِدْلُھْم بِالَّ 

  اى] كھ نیكوتر است مجادلھ نماى)  (و با آنان بھ [شیوه

  )  125( سوره نحل آیھ: 
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  احسن اسم تفضیل است. اگر ھزار عبارت نیک باشد باید بھترین را انتخاب کنید.

ست کردند. گفت: سالم علیکم یا اھل نور و نگفتھ ا گذشت کھ آتشبانی می سیدنا عمر بر مردمی می

  سالم علیکم ای اھل آتش، با نرمی با آنان سخن گفتھ است.

گوید: نھ خداوند شما را سالم نماید. مقصود او نھ است، علما گفتھ اند:  آیا شما بیمار ھستید؟ بھ او می

خواھید بگویید  افزایید کھ فکر نکند می باید بگویید: خیر، و خداوند شما را سالم بدارد. واوی را می

  ا را سالم ندارد، خیر، و خداوند شما را سالم بدارد.خداوند شم

  مسلمان باید با دیگران اخالق نیکو داشتھ باشد:

کنید. اگر خدا  گوید: چرا در خداوند شک می ای بسیار مھم است. یکی از ادیبان غربی می اکنون نکتھ 

کرد. از این سخنان چھ  کرد. اگر خدا نبود خادم من از من دزدی می بود ھمسرم بھ من خیانت می نمی

فھمیم؟ یعنی خداوند شما را دستور بھ راستگویی داده است.، خوب، اما بھ یک میلیارد و پانصد  می

میلیون مسلمان ھمزمان با شما نیز دستور داده کھ راستگو باشند. شما اولین کسی ھستید کھ سود 

د و پانصد میلیون نفر مسلمان را با برید. شما را دستور داده تا امانت دار باشید ولی یک میلیار می

شما دستور داده کھ در تعامل با شما امانت دار باشند، پس ھر قید و شرط اخالقی شما اولین کسی 

  برید. ھستید کھ سود می

ببخشید، اگر فرض کنیم شخصی از ما نزد برادر گرامی، نیکو، پایبند و از اھل مسجد برود کھ از 

کنید کھ ھرگز بھ شما دروغ  کنید؟ آیا احساس نمی بھ او اعتماد نمی ترسد، آیا خداوند عزوجل می

نخواھد گفت؟ خیانت نخواھد کرد؟ و آنچھ از او نیست را برنخواھد داشت؟ ھمچنان کھ بھ شما دستور 

داده کھ خوش اخالق باشید بھ یک میلیارد و پانصد میلیون نفر دیگر نیز دستور داده کھ اگر با آنان 

  با شما خوش اخالق باشند. تعامل داشتید

  محال است نافرمانی هللا را بکنید وقتی ایمان دارید علم و قدرت او بر شما احاطھ دارد:

ی ریز وجود دارد: اخالق پسندیده بھ سھ نکتھ نیاز دارد و این کالم دقیق است. نیاز بھ این  یک نکتھ 

یمان داشتھ باشید. با این سھ مورد اخالق ی دقیق ا دارد کھ بھ وجود هللا، دنیای پس از مرگ و محاسبھ

کند. تنھا زمانی انحراف انسانی را باور  مدار خواھید بود. خداوند موجود است. محاسبھ و مجازات می

  کنید کھ از این سھ مورد غافل باشد.

گفتم: شما سوار خودرو ھستید و چراغ راھنمایی قرمز است. پلیس ایستاده است. پلیس  ھمیشھ می

روی موتور است. احتیاط. در خودرو نیز پلیس راھنمایی است. شما شھروند عادی یا درجھ دیگری 

کنید قانونگذار قانون عبور و  توانید تخلف کنید؟ محال است؟ چرا؟ زیرا احساس می دو ھستید. می
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ھا تا یک سال زندان در پی دارد. وقتی شما بر این  مرور انسان قوی ھست، وزیر است، و تخلف

رسد و  ی این پلیس بھ شما می د کھ این پلیس مثل قانونگذار است یعنی علم قانونگذار بھ وسیلھباوری

رسد آیا امکان دارد نافرمانی او را بکنید؟ محال  ی تسلط او بر شما بھ شما می قدرت او بھ وسیلھ

ر پلیس است! اگر در ھر کشوری از جھان ھمھ شھروند عادی باشند، پشت چراغ قرمز بایستند، مأمو

باشد، پلیس موتوری نیز باشد، خودرویی با مامور راھنمایی نیز باشد و شما شھروند درجھ دو باشید 

رسد.  امکان ندارد نافرمانی کنید؛ زیرا شما بر این باورید کھ علم قانونگذار و قدرت وی بھ شما می

    این آیھ را بشنوید:

ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت َومِ  َ َعلَى كُِلّ َشْيٍء قَِدیٌر ﴿ �َّ ُل اْألَْمُر بَْینَُھنَّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ �َّ َن اْألَْرِض ِمثْلَُھنَّ یَتَنَزَّ

َ قَْد أَ    َط بُِكِلّ َشْيٍء ِعْلماً ﴾ َحاَوأَنَّ �َّ

(خدا ھمان كسى است كھ ھفت آسمان و ھمانند آنھا ھفت زمین آفرید فرمان [خدا] در میان آنھا 

آید تا بدانید كھ خدا بر ھر چیزى تواناست و بھ راستى دانش وى ھر چیزى را در بر گرفتھ  ود مى فر

  است)

  ( سوره طالق ) 

  وقتی بدانید علم و قدرت خداوند بر شما احاطھ دارد محال است نافرمانی او را بکنید.

  هللا عز وجل وجود دارد و بھ حساب ھمگان می رسد، پس نباید نافرمانی او را بکنیم:

ای با رنگ قرمز در واردات شما باشد خودتان خودکار بھ  ی ما اگر نسخھ برادران تاجر وارد کننده 

ی مالیات ارائھ  ھای خود را بھ اداره روید، از گمرک بھ مالیات و حساب و کتاب اداره مالیات می

ھای  توانید از این معاملھ غافل شوید؟ اگر آن را رھا کنید حسابتان بیھوده است و ھزینھ دھید. آیا می می

ی  توانید از این معاملھ چشم بپوشید زیرا بھ وسیلھ افتد. بدیھی است کھ نمی نجومی بر گردن شما می

  رسد. این سند بھ اطالع وزارت دارایی می

ی قدرتمند بلکھ در مقابل یک انسان عادی ببینید کھ از شما قوی تر  خود را در نھ در مقابل یگانھ

داند،  ھا و زمین، نھ با آنکھ آشکار و نھان را می ی آسمان است. خودتان را نھ با خدا، نھ با آفریننده

بلکھ با انسانی شبیھ خودتان ولی قوی تر از خودتان در نظر بگیرید. اگر علم و قدرت او بھ شما 

  ھ باشد امکان ندارد از او نافرمانی کنید.احاطھ داشت

دھم. اسباب اخالقی و اسباب مادی وجود  من اسباب آراستگی بھ اخالق نیکو را برایتان ارائھ می

داند و پس از مرگ زندگی وجود دارد و محاسبھ و مجازات  دارد. وقتی بدانید کھ خداوند ھست و می

کند، امکان ندارد از  داند، محاسبھ و مجازات می ست، میکند امکان ندارد از او نافرمانی کنید. ھ می

  او نافرمانی کنید. مواظب خودتان باشید.
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  کسی کھ مصیبت بھ او درس نیاموزد مصیبت درونی او بزرگتر است:

ای دیگر: اگر کسی در تعامل خدا با  نکتھ 

کند  خود بیندیشد ھر وقت کھ اشتباه می

تی شود. ممکن است پس از مد سرزنش می

برداشت کند کھ ھر نافرمانی مجازات دارد، 

پس چرا سرپیچی کنم؟ خداوند عزوجل 

پروردگار جھانیان است و قصد ندارد کھ 

گناھان شما را بر تو بشمارد بلکھ مقصود او 

پرورش و تربیت شما است. پس ھر بار کھ 

  پی دارد.قدم شما بلغزد و ھر اشتباھی و ھر انحرافی درسی آموزنده از خداوند را در 

 10750رمضان آمده و پرداخت زکات بر شخصی واجب شد. داستان واقعی است. زکات مال وی 

است. ھمسرش بر وی فشار آورد کھ باید مبلمان منزل را تعویض کند. با فشار زیاد و با اصرار 

  د.دھ ی ھمسر تن در می کند و بھ خواستھ شود و از دادن زکات خودداری می فراوان شوھر راضی می

ی آن را  بھ ھمین مناسبت صحابی بزرگواری ھمسرش برای نیازھایش بھ او فشار آورد. پول تھیھ

نداشت. وقتی در فشار بھ شوھر زیاده روی کرد شوھر گفت: ای زن، در بھشت حوریانی ھستند کھ 

ھا  نگیرد و اگر من تو را فدای آ اگر بھ زمین بنگرد نور چھره اش بر نور خورشید و ماه فزونی می

  کنم برایم آسان تر است از اینکھ آنان را فدای تو کنم، این یک دیدگاه قاطعانھ است.

این یکی بر شوھر خود فشار آورد و توانست او را از پرداخت زکات منع نماید و شوھر بھ خواستھ 

 گوید: بھ صافکاری ھایش در خانھ پاسخ دھد. برایم سوگند خورد: خودروی وی دچار سانحھ شد، می

لیره شد. این درسی از هللا  10750ھا  گوید: بھ قدرت الھی ھزینھ و نقاشی و جوشکاری رفتم. می

  کند. بود. خداوند عزوجل ما را تربیت می

برد،  آیا بگویم بدترین انسان در تعامل با خداوند کیست؟ کسی کھ از ادب شدن توسط هللا بھره نمی

  د مصیبت درون او بزرگتر است.گفتند: کسی کھ مصیبت در او پندی ایجاد نکن
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  کسی کھ دلی بزرگ داشتھ باشد کھ گناھکار را درک کند، بر فرمان خداوند پایبند می شود:

دانید کھ خداوند ھست  بنابراین وقتی شما می 

کند و علم  داند و محاسبھ و مجازات می و می

ھا  و قدرت او بر شما احاطھ دارد؛ این

ماندن بر اوامر  بزرگترین انگیزه برای پایبند

  او و راستگویی و امانت داری است.

شخصی مانند ابوحنیفھ نعمان یکی از آگاه 

ای آوازه خوان دارد کھ  ترین فقھا ھمسایھ

ھا او را آزرده است و تنھا وقت خواب  سال

  ای برگزیده دارد: پردازد، وقت خواب مردم، و ترانھ بھ موسیقی می

  ھا ھای نیزه ابود کردند. روز جنگ و ضربھمرا نابود کردند و چھ جوانی را ن

* * *  

ھا صدای این آوازه خوان را نشنید، چھ شده است؟ بدین معناست کھ او زندانی  باری در یکی از شب

شد کھ ابوحنیفھ نزد وی آمده  شده. ابوحنیفھ با وجود مقام واالی خود نزد پلیس رفت. پلیس باورش نمی

د. و ھمراه با وی تمام زندانیان دیگر آن روز را نیز آزاد کرد و باشد. این آوازه خوان را رھا کر

بدین وسیلھ بھ وی ابراز احترام نمود و او را بر مرکب وی سوار کرد. بھ او گفت: ای جوان آیا ما تو 

گویی: مرا نابود کردند و چھ جوانی را نابود کردند. بھ او گفت: بھ خدا  را نابود کرده ایم؟ شما می

  کنم. خاطر گرامی داشتن تو ھرگز ترانھ خوانی نمیسوگند بھ 

شود. سخت  اگر جوان خطاکار دلی وسیع بیابد کھ او را درک کند و یاری اش دھد از خجالت آب می

گیر نباشید. ابوحنیفھ نعمان با آن جایگاه واالیش خودش برای آزادی این آوازه خوان ھمسایھ اقدام 

  ن نباشد و پایبند بھ امور نباشد.نمود. ھمسایھ حقی دارد. گرچھ مسلما

  بھاترین چیز در ھستی است: نیک خویی گران

ای برادران، اولین تربیت برای فرزندان    

شما، تربیت اخالقی است. دانش آموزی 

نرمخو، مھربان، مؤدب، با حیا و خجالتی را 

بینید. جوانی از ترکیھ بھ دیدار ما آمد. اما  می

رد. بھ پدرش ب از تربیت عجیبی بھره می
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توانست نشستھ با پدرش صحبت کند. او در شام بود. پدرش در  زنگ زد. برخاست و زنگ زد و نمی

اضنھ. روش ادب با پدرش را آموختھ بود. توجھ ما را بھ خود جلب کرد کھ نشستھ بود و بھ محض 

گویم  فنی سخن میپاسخ بھ تلفن ایستاد. از او پرسیدیم. گفت این عاقالنھ نیست کھ وقتی با پدرم تل

  نشستھ باشم.

برادران، چیزی گرانبھاتر از اخالق نیکو وجود ندارد. وقتی فرزند خود را بھ ادب و عذرخواھی 

    دھید. پیامبر بھ ما آموخت چگونھ فرزند با پدرش ادب را رعایت کند: پرورش می

  (( فال تمش أمامھ، وال تجلس قبلھ، وال تدعھ باسمھ، وال تستسب لھ ))

کاری نکن کھ او را دشنام  یش تر از او راه نرو، پیش از او ننشین، و با نام، او را صدا نزن و((پ

  دھند))

  [طبرانی از عائشھ ام المؤمنین ] 

کردیم من با صاحب خانھ وارد اتاقی شدیم. جوانی بر پشت خوابیده بود.  ای را بازرسی می باری خانھ

کرد. تکان نخورد. در عین وقاحت حواسش را پرت  نگاه می پاھایش را روی ھم انداختھ بود و فیلمی

  کرد. با بی ادبی خود را بھ راھی دیگر زد. با بی احترامی بھ روی خود نیاورد.

پس ای برادران، ما چند گونھ تربیت داریم؛ تربیت اخالقی، ایمانی، علمی، روانی، احتماعی، جسمی 

  و جنسی و اولین تربیت، تربیت اخالقی است.

  ر، فرزند را بھ چند روش تربیت می کند:پد

  

  ـ نیکی بھ او: 1

ای کھ از نیکخویی در تربیت فرزند توسط پدر سخن  ای برادران گرامی، برخی از احادیث شریفھ 

  فرماید: گوید، پیامبر علیھ الصالة والسالم می می

  نَْحٍل أفضل من أدٍب َحَسٍن ))  (( ما نََحَل َواِلٌد َولَداً من

  ای واالتر از ادب نیکو بھ فرزندش نداده است)) ((ھیچ پدری ھدیھ

  [ترمذی از مرسل سعید بن عاص ] 

  حدیثی دیگر:

  ْم َوأَْحِسنُوا أََدبَُھْم )) (( أَْكِرُموا أَْوَالَدكُ 

  ((فرزندانتان را گرامی بدارید و آنان را نیک ادب کنید))

  [ابن ماجھ از انس بن مالک ] 
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توانید خوب  ای ریز باشد و آن اینکھ تنھا زمانی کھ آنان را گرامی بدارید می وشاید در این حدیث نکتھ

  کنید. ادب کنید. یعنی نیکی پیش از سخن گفتن. شما با نیکی دل فرزندتان را بھ سوی خود باز می

  ـ بیان کردن برای او: 2

  

سپس با بیان نمودن عقل او را بگشایید. با  

ز کنید. پیش از گفتن چیزی بھ او، نیکی آغا

نیکی کنید. یعنی بھ صراحت در فرھنگ 

شود، در  اسالمی ھر پدری محترم شمرده می

فرھنگ مسلمانان و فرھنگ این منطقھ اما ھر 

شود. ھر پدری محترم  پدری دوست داشتھ نمی

است اما مھم این است کھ شما احترام فرزندان 

آنان را  را بھ زور تصاحب نکنید بلکھ محبت

  کسب نمایید، بنابراین:

  ْم )) ْم َوأَْحِسنُوا أََدبَھُ (( أَْكِرُموا أَْوَالَدكُ 

  ((فرزندانتان را گرامی بدارید و آنان را نیک ادب کنید))

  [ابن ماجھ از انس بن مالک ] 

  این مورد:ای مشابھ  توانید بھ خوبی آنان را ادب بیاموزید. در نکتھ یعنی تنھا با گرامیداشت آنان می

  ْم َویَْحفَُظوا فُُروَجُھْم ﴾ ﴿ قُْل ِلْلُمْؤِمنِیَن یَغُضُّوا ِمْن أَْبَصاِرھِ 

  (بھ مردان با ایمان بگو دیده فرو نھند و پاكدامنى ورزند)

  )  30( سوره نور آیھ: 

ز ی دوری زمین ا راه حفظ عورت چشم پوشی است. نخواھید توانست خودداری کنید یا اینکھ بھ اندازه

آسمان، از زنا دور شوید مگر با چشم پوشی (بھ مردان با ایمان بگو دیده فرو نھند و پاكدامنى 

  فرماید: ورزند)، اینجا می

  ْم َوأَْحِسنُوا أََدبَُھْم )) (( أَْكِرُموا أَْوَالَدكُ 

  ((فرزندانتان را گرامی بدارید و آنان را نیک ادب کنید))

  [ابن ماجھ از انس بن مالک ] 

  تدا با نیکی قلب فرزندتان را بگشایید و سپس با بیان فکر او را باز نمایید.اب
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  ـ راھنمایی و حسابگری و سپس توبیخ: 3

  راھکار سوم: 

  ا، فإن المعلم خیر من المعنف )) (( علموا وال تعنفو

  ((بیاموزید و سختگیری نکنید، معلم بھتر از سخت گیر است))

  [الجامع الصغیر از ابوھریره]

کند. اما در این زمان مربی نیست. راه  شود. یک کتک سخت او را آرام می اھی پدر عصبانی میگ

حلی دیگر نیز وجود دارد کھ دشنام دادن است. دشنام دادن راه چاره نیست. کتک زدن راه حل نیست. 

تان اما راه حل راھنمایی، محاسبھ و توبیخ او است. دوری کردن از او است. کسی کھ از ترس عصای

  از شما اطاعت کند، از شما نافرمانی کرده است.

  ا، فإن المعلم خیر من المعنف )) (( علموا وال تعنفو

  ((بیاموزید و سختگیری نکنید، معلم بھتر از سخت گیر است))
  ـ آموزش راه درست بھ او و سپس پرورش او: 4

  راھکار چھارم: 

  )) علموا أوالدكم الخیر وأدبوھم (( 

  بھ فرزندان خود بیاموزید و آنان را ادب کنید))((نیکی را 

  [ ابن ماجھ از انس ]

بھ آنان بیاموزید، پسرم این کار روا نیست و خداوند در قرآن از آن نھی کرده است. پیامبر از این 

را محاسبھ کنید. برخی از پدران پیش از عمل نھی فرموده است. اول بھ او بیاموزید و سپس او 

کنند. این ظلم بھ او است. کودک اطالعاتی ندارد. ابتدا راه را بھ او  آموزش آنان را بازخواست می

  ی چھارم. بیاموزید سپس او را ادب کنید. این نکتھ

  أن یحسن اسمھ، وأن یحسن أدبھ )) (( إن من حق الولد على الوالد 

  زند انتخاب نام نیک برای او و نیک ادب کردن وی است))((از حقوق پدر بر فر

  [بزار از ابوھریره ] 

ھا و ارشادات پیامبر علیھ الصالة والسالم است. بنابراین اگر خواستید متناسب با  ھا راھنمایی این

  ارشادات پیامبر عمل کنید بھ این راھکارھا عمل کنید.

   

 


