
 های دینی پیامدهای بداخالقی در آموزه
*علی ادمی والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
بهه  ؛که باید در هر فرتتی درباره آنها سخن گفهتقدری دارای اهمیت هستند  بهمسائل از برخی 

وط به کنترل زبهان و سهنجیده ای را که مرب  های خود آیه در سخنرانی خدا همین جهت، رسول
 خدا گوید: هرگز نشد که رسول نمود. سهل بن سعد ساعدی می سخن گفتن است، تکرار می

َه َو ُقوُلوا َقْوال  َسِديدا  »بر این منبر بنشیند و آیه  ُقوا اللَّ يَن آَمُنوا اتَّ ِِ
َها الَّ نقهد  2را تالوت نکند! 1«يا َأيُّ

ای اسهت کهه جها دارد بهه تهورت مکهرر و از زوایهای  گونه هزبان در سعادت و شقاوت انسان، ب
های زبهان، تنهدخویی و  ترین گناهان و آسهیب گوناگون به بحث درباره آن پرداخت. یکی از بزرگ

گیرد، ولی غالبًا توسط این عضو  بداخالقی است. اگر چه بداخالقی با غیر از زبان نیز تورت می
هایی بزرگ اسهت! در  اندک دارد، ولی ابزار جرمشود؛ عضوی که حجمی  کوچک بدن محقق می

این گفتار در پی آنیم که به پیامدهای گوناگون این رذیله بزرگ اخالقی بپردازیم و تبعات ناگوار آن 
 را در دنیا، برزخ و قیامت یادآور شویم.

 الف. پيامدهای دنيوی
اخالق به دنبال دارد که برخی را این رفتار زشت، آ ار گوناگون و متنوعی در این دنیا برای انسان بد

 شویم: یادآور می
 . پریشانی روح1

َملِْ»فرمهود:  خلقی، شکنجه روحی انسان بداخالق است. امام تادق یکی از پیامدهای ک 
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َبِنَفَسهُِ تهائب  «.نجه و آزار داده اسهتکس بداخالق باشد، خهودش را شهکهر 1؛ساَءُِخَقُُهَِعذو
ی را به کفد تنگ تشبیه کرده است که اگر آدمی با آن در بیابهان تبریزی در مثالی ظریف، بداخالق

 کند گسترده هم راه برود، باز هم احساس گرفتگی جان و پریشانی روح می
 اَ لآکو جهانراگشادهگر واهی



ک کفماونگ  رهروکند یا انونمگ


فشارقممبممرکمندسرم استخوانوورا


ا رپریشمانونمگاگرشودزوویک مم


خلقی انسان، حتهی در نخسهتین منهزل  کند که بد در بیت دوم، به ماجرای سعد بن معاذ اشاره می
 کند. پس از مرگ نیز خودش را نمایان می

 شدن روزی  . کم2

َِساَءُِخَُقُهُِ»نقل شده است که فرمود:  مؤمنان از امیر   ْ قُهَُِِِضاقََِِِم ه بهدخو باشهد، کسی ک 2؛ِرز 
 عوامل معنوی، نقد غیر قابل انکاری در وسعت یا تنگی رزق دارند. «. شود اش تنگ می روزی

فه اعمهال خهود را یو تح  ردهکار گناه یبس»آمد و گفت:  رمؤمنان علیینقل است مردی نزد ام
گری آمهد ید«. نکبرو استغفار »حضرت فرمود: «. امرزدین خداوند مرا بکام. دعا  ردهکاه یبا آن س

برو »فرمود: «. ن خداوند باران بفرستدکشده. دعا  کمی آآ خشکمزارع من به جهت »و گفت: 
ام. دعا  طاقت شده ر هستم و از فقر بییمردی فق»رد: کشخ  سومی آمد و عر  «. نکاستغفار 

مهرد چههارمی آمهد و «. نکهبرو اسهتغفار »باز هم فرمود: «. کن تا خداوند مرا از فقر نجات دهد
بهاز «. ن تا خداوند متعال به من فرزندی بدههدکاست، ولی فرزند ندارم. دعا  روتم زیاد »گفت: 

ن، بهاغ و یید الوتهیا سهی»گر برخاست و گفت: یی دکی«. نکبرو استغفار »هم حضرت فرمود: 
اسهتغفار »فرمهود:  امهام«. ت دهدکن خداوند به باغ من برکدهد. دعا  وه مییبوستان من کم م

ها فرو رفتهه  شده و آآ قنات کها خش لی! در منطقه ما، چشمها عی»گری گفت: یشخ  د«. نک
د: یهگو عباس می ابن«. نکاستغفار »فرمود: «. و قحطی شده است. از حضرتت التماس دعا دارم

ن! از شهما تقاضهاهای مختلهف یرالمهؤمنیا امیه»ردم: کمن در خدمت آن حضرت بودم و عر  
حضهرت فرمهود: «. دارو نوشهتی کیماران ین بیپاس  دادی و برای همه ا کیردند، ولی همه را ک
ِاْسذَتْغِفُروا »د: بهه آنهها گفهتم: یفرما ه از زبان نوح  میکای ه دهیات را نشنین آیا ایای پسر عمو! آ»

                                                           

 .321، ص 2؛ ترجمه سید جواد مصطفوی؛ ج اصول کافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 1
 .592؛ ص غررالحكم و دررالكلم . عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛2
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ة  ِإلذی ماَء َعَلْيُكْم ِمْدرارا  َو َيذِزْدُكْم ُقذوَّ ُكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ُيْرِسِ  السَّ ِتُكم  َربَّ پروردگارتهان  ...از 1؛ ُقذوَّ
د، تا هباران  آسمان را پی در پی بر شهما بفرسهتد؛ و ید، سپس به سوی او بازگردینکطلب آمرزش 

 «.د...یفزایتان بیرویی بر نیروین

 آبرویی . بی3 

کند؛ بلکه در اجتماع  ارزش می تنها انسان را در میان اعضای خانواده و بستگاند کم خلقی نه   ک 
 ائل نیستند. در حکایتی آمده است: نیز برای او جایگاهی ق

شخصی دو دختر داشت که همزمهان بها دو مهرد ازدواج کردنهد. مهدتی گذشهت، مهادر آن 
دختران با خود گفت: به دیدن دختهرانم بهروم تها از نزدیهک از اوضهاع آنهان خبهردار شهوم. 

د، فروشی بود. وقتی وارد خانه او ش نخست به خانه آن دختری رفت که شغل شوهرش سرکه
حتمهًا »رو شهد و بها خهود گفهت:  با زندگی شایسته و دارای امکانات رفاهی این دختر روبه

؛ «تر خواههد بهود فروشی دارد، از این بهتر و پیشهرفته زندگی دختر دومم که شوهرش عسل
رو  افتاده و نامناسب او روبهه   ولی هنگامی که به خانه دختر دوم رفت، با زندگی ساده و عقب

فههرو رفههت و از دختههراند جویههای علههت شههد. آن دختههری کههه شههوهرش  شههد. در فکههر
رویی بهه  خلقی و خنهده شوهر مهن سهرکه تهرش را بها خهوش»فروشی داشت، گفت:  سرکه

شهود و دیگهران را  خرد، شیفته اخالق او می فروشد؛ لذا هر کس از او سرکه می مشتریان می
فروش مهن،  ادر! شهوهر عسهلای مه»دختر دوم گفهت: «. کند هم تشویق به خرید از او می

بار عسل بخهرد، دیگهر از  فروشد و هر کس از او یک خلقی می رویی و بد ها را با ترش عسل
 2کند.  کند و دیگران را هم از این جریان باخبر می جلوی مغازه او عبور هم نمی

د نهز ای اهمیت دارد که وقتی قرار شد حضهرت موسهی و ههارون اندازه معاشرت زیبا و نرم به
نیز در ضمن حهدیثی  امام سجاد 3فرعون بروند، دستور آمد که با زبان نرم با او سخن بگویید.

« رفتن موقعیت اجتمهاعی در دنیها بین  از »خلقی را  ترین پیامدهای شوم ک  طوالنی، یکی از مهم
 معرفی نموده است: 
نُوبُِ ِِِالوتِ ِِالذُّ َُ ِتَدانَُ ِِبَغيِ ِِتَك ِش اُفِِف ِالنوَفقَِ َِعََىِال بَاِطلِ َِوِال ِغَطاَءِاَِلس  َْ س 

ِ ََياِءَِوِاِل  ِِنيوِ ِاِل  ِْ

ِِْ لَج لِتع َماُلِالضو َِوِاس  ِْ ب  َحاِمَِوُِسوُءِال ُخَُِقَِوِِقَوُ ِالصو َر  َه ِ َِوِال َولَِدَِوَِذِوفِاِل  ُ َِعََىِاِل  ِال بُخ 
                                                           

 . 19، ص10؛ جمیهج الصادقینالله بن شکرالله کاشانی؛  فتح؛ 52. هود: 1
 .29؛ پاسدار اسالم؛ ص «2بداخالقی، هشدارهای اجتماعی ». ابوالقاسم یعقوبی؛ 2
 . 44و  43. طه: 3
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ِِْ ي تَِهانَُ ِِبَأه لِ ِاللدِّ زنهد: وام  نهار میکههاهی آبهرو  را  ه پردهکهههانی گنا 1؛َوِال كََسِ َِوِاَِلس 
ردن و بخهل در کهه قصد بازپرداخت آن را داشته باشد و اسراف در خرج کخواستن بدون آن

قهرار  تبری و دلتنگی و بی مکشاوند، و بداخالقی و یخرج کردن برای خانواده و فرزند و خو
 شمردن مؤمنان. کاهلی نمودن و سبکبودن از غم و 

می نسبت به بداخالق، قابل انکار نیست و چنهین فهردی بهه مهرور زمهان، دوسهتان و نفرت عمو
دههد.  دههد؛ حتهی گهاهی زن و فرزنهداند را نیهز از دسهت می جامعه و نفوذش را از دسهت می

َِعِزيٍزَِأَذلوهُِ»در همین زمینه فرموده است:  امیرمؤمنان علی ُ ُِخَُُقلهُُِِِخَُقُهُُِِِربو َِأَعزو چهه 2؛َوَِذِلي  
همچنهین «. بسا عزیزی که اخالقد او را ذلیل ساخته و ذلیلی که اخالقد او را عزیز کرده اسهت

ِ»فرموده است:  َِ َِحنُّواِِإلَي كُمَِِخالُِطواِالنوا تُم  ِِعش  َِوِِإ   اَِعََي كُم  َِمَعَهاِبَكَو  ِِمتُّم  ِِإ   بها مهردم 3؛ ُمَخالََط  
ردید،کنید کای معاشرت  گونه  به بر شما گریه کنند و اگر زنده ماندید، بها اشهتیاق بهه سهوی  ه اگر مع

 «.شما بیایند
 تکثير گناه. 4

 یکی دیگر از تبعات بداخالقی، ازدیاد و تکثیر گناهان انسهان در ایهن دنیاسهت. رسهول خهدا
ِإَذاِ»وقتی که علت را جویا شدند، فرمود: «. پذیرد خداوند توبه شخ  بداخالق را نمی»فرمود: 
َظَمِِمن هُِتَاَبِمِِ َِذن ٍبَِوقََ ِِف َِذن ٍبَِأع  کند، در ورطه گناهی بهدتر   چون هر گاه از گناهی توبه می4؛ْ 

 «.افتد از گناه اول می
م  اخالق، موفق به توبه نمی مقصود این است که آدم بد شود؛ چراکه بداخالقی، حهالتی قابهل تهور 

کنهد، فرتهت  ا در دل دیگهران منفهور میشود و ضمن آنکهه انسهان ر روز فربه می  به است که روز
 5تر خواههد شهد. گیرد. هر اندازه که مؤ ر قوی شود، ا ر نیز قوی و بزرگ اتالح را نیز از انسان می

 نیز فرموده است: امام تادق

                                                           

 . 271؛ صمعانی األخبار. محمد بن علی تدوق؛ 1
 .300، ص 1؛ ج إالرشاد . محمد بن محمد مفید؛2
 .470؛ تصحیح تبحی تالح؛ ص البالغه نهج؛ . محمد بن حسین شریف الرضی3
 .321، ص 2؛ ترجمه سید جواد مصطفوی؛ ج اصول کافی. محمد بن یعقوآ کلینی؛ 4
. احتمال دیگری نیز مطرح شده است که وقتی انسان از گناه اولی توبه کرد و بعد از مدتی آن را به وسیله تکرار گنهاه 5

و نیهز عالمهه  تهالح تر از گناه اول خواههد شهد. مختهار مهال بزرگ شکست، مجموع گناه دوم و شکستن گناه اول،
 ، همان احتمال اول است.مجلسی



   103   های دینی آموزه پیامدهای بداخالقی در

نشین  خدا، من بیابان ای رسول»آمد و اظهار داشت:  خدا نشین نزد رسول شخصی بیابان
عنی فرتت شرفیابی محضرتان و اسهتفاده از مهواعظ شهما را روم هی هستم و به مسافرت می

حضهرت فرمهود: «. نهد که سعادت دنیا و آخرتم را تأمین کندارم ؛ چیزی را به من بیاموز ه
را ساده گرفت و دوباره نهزد حضهرت بازگشهت و  اعرابی فرماید پیامبر«. نکغضب ن»

. اعرابهی ههم بهه خهود آمهد و رار نمودکرد. حضرت نیز همان جواآ را تکرار کسؤالد را ت
ه هنگهام کهرد و مهرا بهر حهذر داشهت کپرسم. همانا مرا نصیحت  دیگر چیزی نمی»گفت: 

 1«.سی را به قتل نرسانمکغضب، تهمت نزنم و 
 است نیز آمده است: خدا در حدیث دیگری که منسوآ به رسول

ه دست یهک و، ریسمانی است از رحمت خدا در گردن تاحبد. این ریسمان بکاخالق نی
کشاند. کارهای پسندیده نیز او را بهه بهشهت  باشد که او را به کارهای پسندیده می می   فرشته

رساند. همچنین بداخالقی، ریسمانی است از عذاآ خداوند در گردن انسان بداخالق.  می
آن ریسمان در دست شیطان است و شیطان ههم او را بهه بهدی، و بهدی نیهز او را بهه آتهد 

 2کشاند. می
 در ماجرایی مشابه، اخالق نیکو زیربنای دین معرفی شده است: 

«. الله، دیهن چیسهت  یها رسهول»رد: کشرفیاآ شد و عر   مردی حضور پیامبر خدا
«. دیهن چیسهت »دوبهاره از طهرف راسهت آمهد و پرسهید: «. وکخلق نی»حضرت فرمود: 
«. چیسهت دیهن »رد: کهباز از طهرف چه  آمهد و عهر  «. وکخلق نی»حضرت فرمود: 

بهاز «. دین چیست »آنگاه از پشت سر آمد و گفت: «. حسن خلق»فرمود:  خدا رسول
آیا دیهن را نفهمیهدی  »رد و فرمود: کنگاهی به آن مرد  پیامبر«. وکخلق نی»هم فرمود: 

 3«.ه خشمگین نشویکدین آن است 
 مثلث شوم

را آماج عواقب زیادی قهرار داده  انسان بداخالق قبل از آنکه دیگران را آزار و شکنجه دهد، خودش
 تواند مسیر سعادت انسان را منحرف کند. است. گاهی یک بدخلقی می

                                                           

 .68؛ ص الزهد. حسین بن سعید کوفی اهوازی؛ 1
 .103؛ ص جامع األخبار. محمد بن محمد شعیری؛ 2
 .89، ص 1؛ ج مجموعه ورام. مسعود بن عیسی ابن ابی فراس؛ 3
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 ب. پيامدهای اخروی
 . عذاب قبر1

عاذ از همین نمونه است. او در سال پنجم هجری بر ا ر زخمی که در   حکایت معروف سعد بن مع
در مراسهم غسهل و  امبر خداسالگی رحلت کرد. پی 37جنگ خندق به پاید رسیده بود، در 

کفن و تشییع جنازه وی شرکت کرد و تجلیل فراوانی از او به عمهل آورد. گفتهه شهده کهه او بهزرگ 
را به مدینه دعهوت کهرد.  انصار و از نخستین کسانی از مردم مدینه بود که اسالم آورد و پیامبر

 نقل کرده است:  شی  تدوق
سرعت با پای پیاده و برهنه   پیامبر دادند، آن حضرت بهمعاذ را به   وقتی خبر رحلت سعد بن

شهان افتهاد؛ ولهی  که در بهین راه، عبها از دوش مبارک  به سوی جنازه سعد شتافت؛ در حالی
اعتنا نکرد و گاهی در پشت تابوت، گاهی سمت راست تابوت، گاهی نیز جلهوی تهابوت و 

الله، این چه حهالتی  یا رسول»کرد. مردم پرسیدند:  گاهی هم سمت چ  تابوت حرکت می
به خدا قسم، دستم در دست برادرم جبرئیل است که »فرمود: «. بینیم ! است که از شما می

دهد. اینک جبرئیل و میکائیل به همهراه هفتهادهزار ملهک در  مرا دور تابوت سعد طواف می
بر گذاشهت آنگاه با دست مبارکد، بدن سعد را درون ق«. اند تشییع جنازه سعد شرکت کرده

مادر سعد وقتی این تحنه را دید، خطاآ به فرزندش  .و آن را با سنگ و خاک محکم نمود
؛ فرزندم، بهشت گوارای وجودت بهاد َک یا سعد هنیئًا لَ »سعد گفت:  ةع بها  پیهامبر«. الَجنَّ

سهاکت بهاش ای مهادر » :شنیدن این جمله، چهره درهم کشید و با ناراحتی و عتاآ فرمهود
اینک، قبر فشهار سهنگینی بهر  گونه با قاطعیت سخن نگو. هم ه کار پروردگار اینسعد! دربار

همه مات و مبهوت مانده بودند که چگونه کسی که هفتهادهزار ملهک بهه «. سعد وارد نمود
و پیامبر اعظم الهی با دست خودش او را دفهن کهرده و بهراید طلهب   اش آمده تشییع جنازه

ِِإنولُهِكَلاَ ِِفل ِ»شته باشد  حضرت در پاس  فرمهود: مغفرت نموده، باید فشار قبر دا نََعلم 
 «.آری، برای اینکه اخالقد با اهل و عیالد بد بوده است 1؛ُخَُِقِهَِمَ َِأه َِِهُِسوءاِ 

جا رفتاری بد و ناپسند است، ولی نسبت به خهانواده شهدت بیشهتری  اخالقی در همه  هر چند بد
روز را کنار هم هستند؛ بنهابراین اگهر اخهالق یکهی از  شبانه دارد؛ چون اعضای خانه بیشتر اوقات

 .بایست کانون آرامد باشد، به جهنم تبدیل خواهد شد ای که می آنان بد باشد، خانه
گونه که در جریان سعد بن معاذ گذشت، یکی از عوامل فشار قبر، تندخویی اسهت. شههید  همان
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پرداخهت، امها مرحهوم حهاج میرزاعلهی  یبسیار کم به تعریف و تمجیهد از دیگهران م مطهری
 نوشته است:  عدل الهینامید. او در کتب  مجسم می البالغه نهجشیرازی را 

های دور بار سفر ببنهدیم و فهیض محضهرش را  ه شایسته است از راهکسانی است کیکی از 
در اعمهاق جهاند فهرو  البالغه نهجمجسم بود. مواعظ  البالغه نهجدریابیم. او خودش یک 

پیونهد خهورده و  المهؤمنین ه روح این مرد با روح امیرکفته بود. برای من محسوس بود ر
تهرین ذخیهره روحهی خهودم را درک  نم، بزرگکه متصل شده است. من هر وقت حساآ می

هاهرین و  تحبت این مرد بزرگ می ه تعهالی علیهه و حشهره مهع اولیائهه الط  دانم؛ رضوان الل 
ة الطیبین. من از این م ها دارم ... ایشان روزی ضمن درس، در حهالی  رد بزرگ داستاناالئم 

ردنهد. کیهد، ایهن خهواآ را نقهل کچ  شان بر روی محاسن سفیدشان مهی کهای اش ه دانهک
ه برای مها توتهیف کطوری  در خواآ دیدم مرگم فرا رسیده است. مردن را همان»فرمودند: 

ه بهدن کهردم ک دیدم و مالحظه می شده است، در خواآ یافتم. خویشتن را جدا از بدنم می
ردند و رفتند. من تنها کنند. مرا به گورستان بردند و دفن ک مرا به قبرستان برای دفن حمل می

ه وارد قبر شهد. در که چه بر سر من خواهد آمد ! ناگاه سگی سفید را دیدم کماندم و نگران 
و به سراغ من آمهده  یافته  ه تجسمکه این سگ، تندخویی من است کردم کهمان حال حس 

تشهریف آوردنهد و بهه  ه حضرت سیدالشهداکاست. مضطرآ شدم. در اضطراآ بودم 
 1«.نمک غصه نخور، من آن را از تو جدا می»من فرمودند: 

شود، در یک سطح نیستند. این جریان که ناقهل  هایی که نقل می البته حکایات و خصوتًا خواآ
بزرگی همچون میرزا علی آقهای شهیرازی اسهت،  و تاحبد آن شخصیتی چون استاد مطهری

دهد. همچنین باید توجه داشت که عالم و عارف  اطمینان کافی و الزم را برای تحت آن به ما می
های  خلقی شهدید و غلیظهی داشهته باشهد؛ بلکهه تنهدی تواند ک  بزرگی مانند آن مرد الهی، نمی

زد و  ، از آن شخصهیت بهزرگ سهر مهیکوچکی که برای عامه مردم، رفتاری عادی و طبیعی است
 چون توقع از یک عالم عارف بسیار زیاد است، همین اندازه تندی نیز از او پذیرفته نیست.

 . جهنم2

بداخالقی اگر به نقطه اوج خودش برسد و در قالهب فحاشهی و خشهونت و ... عملیهاتی شهود،  
ِ»رموده است: ف که امام رضا دهد؛ چنان شدن سوق می  انسان را تا حد جهنمی ِْ ل ِبُِحس  َعََلي كُم 
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ُِسلوَءِال ُخَُلِقِِفل  َِوُِسوَءِال ُخَُِقَِفلِِّ و ِال ُخَُِقِِف ِال َجنوِ ََِلَِمَحالََ َِوِِإيواكُم  َْ ُِحس  النولاِرََِلِِِال ُخَُِقَِفِِّ و
خلقهی؛  دبر شما باد به خلق زیبا؛ زیرا پایاند حتمًا بهشت خواهد بود و دوری کنید از به 1؛َمَحالَ َِ

 «.زیرا پایاند حتمًا جهنم است
خوانهد؛ امها  گیرد و شب نماز می فالن زن، روز روزه می»گفتند:  مبراهمچنین نقل است به پی

خیهری در او نیسهت، او از »حضهرت فرمهود: «. زند زبان می  ها را زخم بداخالق است و همسایه
 2«.اهل دوزخ است

مههم ظلهم بهه دیگهران اسهت، بایهد بهه نکهاتی کهه های  از آنجایی که بهدخلقی یکهی از نمونهه
فرمهوده  درباره سرنوشت ظالمان در قیامت بیان کردند، توجه کنهیم. امهام علهی بیت اهل

مُِ»است:  َُومِِِِيَو  َُلومِِِِال َمظ  لاِلِمَِعََلىِال َمظ  ِمِالظو ِيَلو   ْ ِِم اِلِمَِأَشدُّ روز مظلهوم علیهه ظهالم  3؛َعََىِالظو
 «.وز ظالم بر مظلوم استتر از ر هقیامت ، سخت

 گیریم. شکنیم و در زمره ظالمان قرار می گاهی با یک تندخویی، دلی را می

شیش دلرامگوصدایینیست 4ک اینصدا  قیامت لند واهممدشدشکستک

 . تنقيص درجه3

 خدا لبداخالق اگر هم به جهنم نرود، در درجات پایین بهشت خواههد رفهت؛ چراکهه رسهو 
ترین افراد به خودش در بهشت معرفی نموده است. شخصی از حضرت  اخالقان را نزدیک خوش

سهپس «. اخهالق نیکهو»فرمهود: «. بهترین خصلتی که به انسهان داده شهده، چیسهت »پرسید: 
َِحِديثا َِوَِأعِ »فرمود:  َدقُكُم  َِأص  َِشَفاَع   َِعََىو َجبَكُم  ِِمنِّىَِوَِأو  نَاكُم  َِأي  ُِخَُقلا ِِإ و َسنُكُم  َِوَِأح  َِأَمانَ   َظُمكُم 

ِ ِِ ِالنوا َْ ِِم بُكُم  َْ ه کهتر اسهت  تر و شفاعت او بهر مهن واجهب سی از شما به من نزدیککآن  5؛َوَِأق 
 «.تر باشد تر و به مردم نزدیک اخالق راستگوتر و امانتدارتر و خوش

 جدایی از همسر. 4

پرسید: اگر زنی در عمهر خهود دو بهار شهوهر  برسلمه از پیام أم»فرموده است:  امام کاظم
یک از آن دو مهرد خواههد بهود .   کرده باشد و هر سه نفر از اهل بهشت باشند، در بهشت با کدام
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سلمه! چنین زنی آن مردی را برخواهد گزید که خلق و خوی بهتری در دنیها  حضرت فرمود: ای ام
اخالقی، مایهه خیهر دنیها و  سلمه! خوش ای ام .ترفتاری نموده اس اش خوش   داشته و با زن و بچه

 1«.آخرت است

 فهرست منابع
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