
 
 
 
 
 
 
 

  ارزش حسن خلق
عمل در ترازوی : در ترازوی عمل آدمی در روز قیامت، چیزی برتر از حسن خلق نهاده نمی شود؛ نیز فرمود : فرمود ( ص)رسول خدا 

 .چیزی سنگین تر از خلق نیکوست 
 .با مردم، بر خدا عرضه نکرده است مؤمن، پس از واجبات، عملی محبوب تر از خوشرفتاری : فرمود ( ع)امام صادق 

 آثار خوشخویی
خوشخویی بر : نیکی و خوشخویی سرزمین را آباد می کنند و بر عمر آدمی می افزایند؛ همچنین فرمود : فرمود ( ع)امام صادق 

 .خوشخویی عامل جلب دوستی است : روزی می افزاید؛ نیز فرمود 

 پاداش خوشخویی 
 .هیچ چیزی مانند خوش اخالقی موجب قرب الهی نمی شود : فرمود  (ع)امیرمؤمنان : قرب الهی  

 .تقوای الهی و خوش اخالقی : بیشترین چیزی که موجب ورود به بهشت می گردد چیست ؟ فرمود : پرسیدند ( ص)از رسول خدا 
 .راستگوترین، امانت دارترین، خوش اخالق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است 

چهار چیز است که در هرکس باشد ایمانش کامل است و هر چند از سر تا قدمش گناه : فرمود ( ع)مام صادق ا: پوشش گناهان 

 .باشد از قدرش نکاهد و آن، راستگویی، امانتداری، حیا و خوش اخالقی است 

 .دن ایمانش می شود پیام حدیث این است که این صفات چهارگانه در هر کسی باشد سبب بازداشتن او از گناه و کامل ش: نکته 

روزه دار شب زنده دار انسان مؤمن با حسن خلق خویش به درجۀ : فرمود ( ص)رسول خدا  :دستیابی به پاداش نماز و روزه 

 .می رسد

خدا در برابر حسن خلق بنده اش، به او پاداش مجاهدی را می دهد که در : فرمود ( ع)امام صادق : دستیابی به پاداش جهاد 

 .وسته، شب و روز، جنگیده باشد راه خدا پی

 آثار بدخویی
 .بداخالق، خود را به سختی می اندازد : فرمود ( ص)رسول خدا 
 .روزی فرد بداخالق تنگ می شود : خانواده فرد بداخالق از او خسته و بیزار می شوند؛ همچنین فرمود : فرمود ( ع)امیرمؤمنان 
 .می کند، چنان که سرکه عسل را تباه می کند  بداخالقی عمل را تباه: فرمود ( ص)رسول خدا 

فالن زن روزها روزه می گیرد و شب را به عبادت می پردازد؛ ولی بداخالق است و همسایگانش را با : گفته شد ( ص)به رسول خدا 
 .او اهل آتش است . در او خیری نیست : فرمود . زبان می آزارد 
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