
 فواید اخالق نیک و مضرات بد خلقی

 تگذرد آى اس اگز  دارد، هزسی ٍ حذ ضَخی وِ داًست تایذ اها. است اخاللی خَش ّایی ًطاًِ اس یىی ضَخی

 آى پسٌذیذُ ضَخی. تَد خَاّذ خصلتْا خطزًاوتزیي ٍ تذتزیي اس یىی تلىِ ًیست، اخاللی خَش تٌْا ًِ

 ٍ  تخٌذم هي وِ ایي خاطز تِ حاضزیذ ضوا آیا. لیوتی ّز تِ ًِ اها ضَد، دیگزاى ضادی هَجة وِ است

 وَتیذى تا ٍ تاضیذ ّایتاى ضَخی هَاظة پس ًیستیذ، حاضز اگز دیَار؟ تِ تىَتیذ را سزتاى ضَم خَضحال

 .گزفت خَاّذ را داهٌتاى تاالخزُ وِ ًخٌذاًیذ هزا دیگزاى

- هْزهاى پیاهثز. وٌین هی اش هسخزُ یا رًجاًین هی را دیگز یىی دیگزاى، خٌذاًذى تزای هاّا است، تذ چمذر

 جش ٍلی وٌن، هی ضَخی هي ؛۱ حَمّاً ااِلّ اَلَُلُ ال ٍَ لَاَهِشَحُ اًِّی: »فزهَد -تاد خاًذاًص ٍ تزٍ خذا ٍ درٍد وِ

 .«گَین ًوی حك سخي

 اس جذایی اس پس را راسّا پَضاًذاى ٍ ّوسفزاى، تا آداتص رػایت تا را سیاد ضَخی ًیش( السالم ػلیِ) صادق اهام

. پَضی ػیة ّن ٍ است وزدى ضَخی ّن اًساى ی ٍظیفِ پیذاست چٌاًىِ. است تزضوزدُ سفز آداب اس آًاى،

 .وزد ضَخی دیگزاى ػیَب تا ایٌىِ ًِ

 ػزض است؟ چگًَِ یىذیگز تا تَ هشاح: پزسیذ هي اس( السالم ػلیِ) صادق حضزت: گَیذ هی ضیثاًی یًَس

 تَاًی هی تَ ٍ است خلك حسي اس وزدى هـشاح وـِ چزا ًثاش، گًَِ ایي: »فزهَد حضزت! اًذن تسیار: وزدم

 ٍ وزد هی ضَخی افزاد تا ًیش( سلن ٍ آلِ ٍ ػلیِ اهلل صلی)خذا پیاهثز. وٌی ضادهاى را دیگزاى آى ٍسیلِ تِ

 ۲.«تَد آًاى وزدى ضاد   هٌظَرش

 آیذ هی هیاى تِ سخٌی جوغ، هیاى در گاّی: پزسیذم( السالم ػلیِ) رضا حضزت اس: گفتِ ّن خالد تي هؼوز

 یمیي هي ٍ ـ ًثاضذ، اگز ًیست، هاًؼی: فزهَد حضزت ًذارد؟ ایزادی خٌذًذ، هی ٍ وٌٌذ هی ضَخی ّوِ وِ

 اػزاب اس هزدی: فزهَد سپس ـ ًثاضذ هیاى در ًاسشایی ٍ فحص وِ است آى حضزت آى هٌظَر وزدم

 جا ّواى ٍ آٍرد هی ّذیِ حضزت آى تزای ٍ آهذ هی( سلن ٍ آلِ ٍ ػلیِ اهلل صلی) خذا رسَل ًشد ًطیي تادیِ

 ٍ. خٌذیذ هی سخي ایي اس(  سلن ٍ آلِ ٍ ػلیِ اهلل صلی)خذا رسَل ٍ! وي هزحوت هزا ی ّذیِ پَل: گفت هی

 ۳[. خٌذاًذ هی را ها سخٌاًص تا ٍ] آهذ هی ها ًشد واش وٌذ؟ هی چِ اػزاتی: فزهَد هی ضذ هی غوگیي ّزگاُ

 وٌین؟ آًاى ًثار را خٌذیذى ها وِ تز، الیك هاى خاًَادُ اس وسی چِ وِ وٌین فىز ًىتِ ایي تِ خَب

 سًذگیواى توام تِ را پسٌذیذُ رفتار ایي ٍ وٌین گَش را اهام حزف یًَس هثل ّن ها وِ است خَب چِ

 … ٍ دار هغاسُ تا اتَتَس، تَی تحصیل، ٍ وار هحل خاًِ، در. دّین سزایت

 



 هزد، یا سًین وٌذ ًوی فزلی سالِ، چٌذ ٍ این وارُ چِ وِ وٌذ ًوی فزلی. تگذارین لزاری ّن تا تیاییذ پایاى در

 پا ٍ دست جَن یا ضَخی یه حتوا تثیٌین، را خَد ی خاًَادُ آًىِ اس لثل اهزٍس اس اها تاضین، ّستین وِ ّز

 .ضیزیي را واهطاى ٍ وٌین ضاى پذیزایی آى، تا رسیذین، ّن تِ ٍلتی تا وٌین

 پیزسًی تِ( ظ)اسالم پیاهثز رٍسی: تفزهاییذ ّستیذ، ضوا هي هْواى اٍلیي ٍ وٌن هی ضزٍع االى ّویي اس هي

 ٍ رسیذ راُ اس تالل. ضذ غوگیي حزف ایي ضٌیذى اس پیزسى! رٍد ًوی تْطت پیزسى ّزگش: گفت اٍ تِ ٍ تزخَرد

 تْطت تِ ّن پَستاى سیاُ: فزهَد تالل تِ حضزت. وزد ًمل پیاهثز تزای را سى ٍضؼیت صحٌِ، آى هطاّذُ تا

 ٍ رسیذ راُ اس  ّن پیاهثز ػوَی ػثاس، دار ٍ گیز ّیي در. گطت اًذٍّگیي سى پیز هاًٌذ ًیش تالل. رًٍذ ًوی

 .ًٌْذ ًوی گام تْطت تِ ّن  پیزهزدّا: فزهَد پیاهثز. تاسگفت پیاهثز تزای را آى هاجزا فْویذى اس پس

 در ٍ ظاّزی ضىل تْتزیي تا را ایٌاى خذاًٍذ: گفت[ داضت لة تِ لثخٌذی درحالیىِ حتوا] خذا رسَل تؼذ،

 .رًٍذ هی تْطت تِ ًَراًی ٍ سفیذ ّا، سیاُ ٍ جَاى پیزّا. ساسد هی تْطت ٍارد ًَراًی جَاًاًی لالة

 

 :هآخذ ٍ هٌاتغ

 . ۲۹۲ ظ ، ۱۱ ج ، تحاراالًَار  -۱

 ۱۱۳٫ ظ ،۲ ج ، وافى اصَل  -۲

 طثاطثایی ػالهِ ًثی، سٌي  -۳


