 ‐ 245973ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از اﺧﻼق ﺑﺪ رﻫﺎﯾ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﺧﻼق ﻧﯿﻮ ﻣﺰﯾﻦ ﮔﺮدد؟
ﺳﻮال

ﻣﻦ اﺧﻼق ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی دارم و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﮐﻨﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧاش ﻣﮐﻨﻢ .ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت اﺧﻼﻗﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺑﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﺗﻮاﻧﻢ اﺧﻼﻗﻢ را ﺧﻮب ﮐﻨﻢ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﻣﻦ را ﺑﺮای ﻧﯿ در ﺣﻖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم و
اﺧﻼق ﺧﻮب ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺮای اﺧﻼق ﺑﺪم ﻣﺠﺎزات ﻣﺷﻮم؟ ﯾﺎ اﺧﻼق ﺧﻮب ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ اﺧﻼﻗﻢ را از
روی رﯾﺎ ﺧﻮب ﮐﻨﻢ و ﻣداﻧﻢ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﯾ ﺷﺮک اﺻﻐﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻄﻮر ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ اﺧﻼق ﺧﻮب و ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﻪ دوام
ﺑﯿﺎورم؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
اﺧﻼق ﺧﻮب ﺳﻨﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در ﺗﺮازوی اﻋﻤﺎل روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ و ﺧﻮشاﺧﻼقﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻧﻈﺮ
ﺟﺎﯾﺎه در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺮﻣﺬی ) (۲۰۱۸از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد :از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ و
ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﺎه در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺧﻮش اﺧﻼقﺗﺮﯾﻦﻫﺎی ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی.
و ﺑﺨﺎری ) (۶۰۳۵و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۲۱از ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮش اﺧﻼقﺗﺮﯾﻦﻫﺎی ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻧﯿ و ﺑﯿﺎن ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺖ و ]ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ[ آﻧﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻣﺘﻌﺎل و اوﻟﯿﺎی اوﺳﺖ.
ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺧﻼقِ ﻧﯿ ﺑﺬل ﺧﯿﺮ و دﺳﺖ ﻧﻪ داﺷﺘﻦ از آزار و ﺑﺸﺎﺷﺖ ﭼﻬﺮه اﺳﺖ.
ﻗﺎﺿ ﻋﯿﺎض ﻣﮔﻮﯾﺪ :آن ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾ و ﺑﺸﺎرت و ﻣﺤﺒﺖ و دﻟﺴﻮزی در ﺣﻖ آﻧﺎن و ﺗﺤﻤﻞﺷﺎن و ﺷﯿﺒﺎﯾ و
ﺻﺒﺮ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺮک ﺗﺒﺮ و ﮔﺮدنﻓﺮازی ﺑﺮ آﻧﻬﺎ و دوری از ﺗﻨﺪی و ﺧﺸﻢ و
ﻣﻮاﺧﺬه اﺳﺖ«.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺑﺪی در ﺣﻖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ ﻋﺎق در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت رﺳﺘﺎر ﻧﻤﺷﻮد.
ﺑﺮ ﻣﺮد و زن ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻖ واﻟﺪﯾﻦ اﺣﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ را ادا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ روش ﻣﻤﻦ در ﺣﻘﺸﺎن ﻧﯿ ﮐﻨﻨﺪ و
از ﺧﺸﻤﯿﻦ ﮐﺮدن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ و ﻋﻘﻮق آﻧﺎن دوری ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال )(35533
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻧﯿ ﮔﺮداﻧﺪن اﺧﻼق و ﺗﻬﺬﯾﺐ آن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ:
ـ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼق ﻧﯿ و ﭘﺎداش ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت.
ـ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺪیﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺪِ اﺧﻼق ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻣﺠﺎزات و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﮔﻮار آن.
ـ ﻧﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﯿﺮت ﺳﻠﻒ و اﺣﻮال ﺻﺎﻟﺤﺎن.
ـ دوری از ﺧﺸﻢ و ﻣﺰﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮ آراﻣﺶ و ﻋﺪم ﻋﺠﻠﻪ.
ـ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺧﻮش اﺧﻼق و دوری از ﻫﻢﻧﺸﯿﻨ ﺑﺎ ﺑﺪاﺧﻼﻗﺎن.
ـ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻔﺲ ﺑﺮ اﺧﻼق ﻧﯿ و ﻋﺎدت دادن و ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ ﺑﻪ آن و ﺻﺒﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ.
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و در ﭘﺎﯾﺎن :دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﻧﯿﻮ ﮔﺮداﻧﺪن اﺧﻼﻗﺖ و ﯾﺎری ﺗﻮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،و ﯾ از دﻋﺎﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺮا ﻧﯿﻮ ﺳﺎﺧﺘ ﭘﺲ اﺧﻼق ﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﻧﯿﻮ ﮔﺮدان ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ
) (۲۴۳۹۲ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (۱۳۰۷آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾ ﺟﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﻟﻐﺰﯾﺪ و رﻓﺘﺎر ﺑﺪی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﺳﺮﯾﻊ ﻋﺬرﺧﻮاﻫ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪی ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و ﻋﺰم ﺑﺮ
ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن اﺧﻼﻗﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺮﮔﺎه ﺳﻌ در ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن اﺧﻼﻗﺶ ﻣﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﺮای اﺟﺮای دﺳﺘﻮر اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ و ﺧﺸﻨﻮدی او و اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﻋﺒﺎدات ،و ﺑﺮای ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺮدم ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺛﻮاﺑﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮای
رﯾﺎﮐﺎریاش ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻫﻤﻪی ﻋﺒﺎداﺗﺶ ﺑﺮای اﺧﻼص ﺗﻼش ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻫﻨﺎم ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺧﻼﻗﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب و ﺗﺮازوی اﻋﻤﺎل و ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ را در ﻧﻈﺮ ﻣﮔﯿﺮد و اﯾﻦ را ﻣداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ او ﺳﻮد و زﯾﺎﻧ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﺎد آﺧﺮت از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﺋﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺮای اﺧﻼص ﯾﺎری ﻣرﺳﺎﻧﺪ.
ﭼﻬﺎرم:
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﻣﺮ ﻧﯿ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎری ﻣرﺳﺎﻧﺪ:
ـ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻖ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﻀﻞ آﻧﺎن ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ در راه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾ زﻧﺪﮔ راﺣﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻼش
ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ـ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋ وارد ﺷﺪه درﺑﺎره ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻧﯿ در ﺣﻖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ آن ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺼﻮص وارد
ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺮﻫﯿﺐ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻮق واﻟﺪﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن و ﺟﺰای دﻧﯿﻮی و اﺧﺮویاش.
ـ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻧﯿ در ﺣﻖ واﻟﺪﯾﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎبِ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﯿ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ و ﺑﺪی در ﺣﻖ آﻧﺎن از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺪی ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻓﺮد در ﺣﻘﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ـ ﻧﺎه ﺑﻪ ﺳﯿﺮت ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﯿ آﻧﺎن در ﺣﻖ ﭘﺪران و ﻣﺎدرانﺷﺎن.
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ـ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبّﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾ درﺑﺎرهی ﻧﯿ و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺷﻨﯿﺪن دروس ﺷﺮﻋ در اﯾﻦ ﺑﺎره.
ـ ﻫﺪﯾﻪ و ﺳﺨﻦ ﻧﯿ و ﭼﻬﺮهی ﺑﺸﺎش و دﻋﺎی ﺑﺴﯿﺎر و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻧﯿ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﯾﺎریﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺪهی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (101023ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.

4/4

