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 مقدمة : اهميت اخالق و روابط سالم در خانواده
 

اهل بيته الطيبين الطاهرين و لعنة اهللا على  الحمداهللا رب العالين و صلى اهللا على محمد و"
 ).اعدائهم اجمعين

خانواده  كيد فراوان در مورد نظامآئين مقدس اسالم ، توجه خاص و تايكى از افتخارات بزرگ 
 . است

تشكيل خانواده و برقرارى روابط سالم ميان زن و مرد، والدين و اوالد،  اهميت ازدواج و
جامعه يك مجموعه است متشكل از افراد كه طبق قوانين خاصى . بر كسى پوشيده نيست امروز

اخالق و روحيات   افراد آن جامعه ، داراى استعدادهاى خوب و سپس  با هم زندگى مى كنند، اگر
 .ز موفق خواهد بودني عالى باشند، آن جامعه

بتوانند  خانواده پايه اساسى هر فرد در جامعه محسوب مى شود، بطوريكه اگر افراد خانواده
شكوفا شدن صفات  با روابطى شايسته و مناسب ، روح و جسم يكديگر را آرامش بخشند و زمينه

شوهر، با  اگر زن و .و استعدادهاى درونى را آماده كنند، جامعه اى موفق بوجود خواهد آمد
آنها نه تنها با اين كار،  تفاهم كامل و دوستى و صميميت ، محيطى با صفا در خانه ايجاد كنند،

بلكه خودشان نيز از اين محيط سالم  فرزندانى شايسته و با ادب پر استعداد پرورش مى دهند،
مواره از ديدن مرد و زن ، ه.با نشاط خواهد بود نيرو مى گيرند و زندگى آنها همواره پر فروغ و

آمادگى بيشتر براى حل مشكالت و  يكديگر لذت مى برند، و در كارهاى مربوط به خود نشاط و
آنها خواهند داشت ، چرا كه فضاى محبت و اميد، همواره نشاط آفرين و  مقابل يا استقامت در
عدادهاى محيط سالم خانواده ، فضاى بسيار مناسبى است براى شكوفا شدن است .پويا خواهد بود

 .روحى و جسمى فرزندان ، تا بتوانند، به سعادت خود و اجتماع كمك كنند فكرى و

 به اميد اينكه جوانان و افراد يك خانواده در راه سعادت و خود و اجتماع اسالمى كوشا
 .باشند

 " مابنى بناء فى اسالم احب الى اهللا عزوجل من التزويج"

عزوجل ، محبوبتر از (كانون )  در اسالم ، نزد خداوند پيامبر گرامى اسالم فرمود: هيچ بنايى
 (1). ازدواج نيست
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 وظايف زن يا شوهردارى -آئين همسردارى : بخش اول 

 آرامش بخشيدن -1

نشانه  خداوند مى فرمايد: از " خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليهاو من آياته ان  "
نظام خانواده به  .هاى پروردگار اين است كه همسرى از خودتان آفريد تا نزد او آرام گيريد

مهم بانوان ، تعديل  تناسب روحيات و توان زن و مرد، برنامه ريزى مى شود، يكى از وظائف
به لحاظ لطافت و حساسيت  آرام و با صفا در ميان خانه است ، بانوان عواطف و مهيا كردن فضاى

اگر مردى بر اثر ضعف نفس  و يا  .روح ، مسئول تنظيم آرامش و صفاى خانواده مى باشند
دليل موجه يا ناموجه ، عصبانى شد، بر يك بانوى  برخورد با مشكالت و سختى روح و يا به هر

را رقيب حساب كند، همانند يك پرستار دلسوز، به فكر  خود الزم است ، بيش از آنكه هفهميد
اهل خانه باشد، تا پس از فروكش كردن گرد و غبار خشم و به  آرام كردن روح و روان شوهر و

 عقل و فكر، آن موقع با هم صحبت كنند و اين كار اگر چه از دو طرف الزم است ولى كار افتادن
توصيه  به همين لحاظ است كه در روايات متعدد به زنانعهده زن است ، و  رمسئوليت بيشتر ب

زنها بعنوان آرامش  شده است  تا تالش كنند رضايت شوهر را بدست آورند، و ديديم كه قرآن از
نقل شده است كه فرمود: وقتى به  دهنده ياد نموده است ، در روايتى از حضرت على عليه السالم

 .برطرف مى شد ه داشتمزهرا نگاه مى كردم  هر غم و غصه اى ك

 همچون گل شكفته ، شادى آفرين باشيد

 زنان بايد شادى آفرين خانه باشند، سنگ صبور خانه زن است ، هميشه مى بايد نبض
در آن حديث زنى صلى اهللا عليه و آله عواطف و جو اخالقى خانه را معتدل نگاه دارد، پيامبر اكرم 

باز  گاه مرد به او نگاه كند شادمان شود، پس گره از ابرو هر شايسته و پر سود دانست كه را
چرا كه  كنيد، و با استقبال گرم و صورت خندان ، گلهاى محبت را در زندگى شكوفا كنيد،

پس بايد همچون گل شكفته ، در گلستان خانواده . گل است حضرت على عليه السالم فرمود: زن
 .شادى آفرين باشيد
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  امور دين و دنيا كمك كنيدبه شوهر خود در  -2

امام صادق  ."دنيا و االخرةالثالثه للمؤ من فيها راحة ... و امراة صالحة تعينه على امر "
شايسته اى كه كمك  ، از جمله فرمود: زنود: سه چيز براى مؤ من راحتى استعليه السالم فرم

عالوه بر انجام مسئوليت خانه و يك بانوى فهميده كسى است كه  .دنيا و آخرت باشدامركار او در 
پسنديده  و امور تربيتى فرزندان، و وظائف دينى خود، به شوهر خويش در راه انجام كارهاى نيك

ت و ترك محرمات، و باالتر مى تواند بهترين تشويق كننده مرد در انجام واجبا نيز كمك كند، زن
 .انجام مستحبات و ترك مكروهات باشد ،از آن

نيازمندان  همان با روى باز از طرف زن و يا توصيه به صله رحم و يا انفاق بهپذيرا شدن مي
قناعت و  ، دقت و مراقبت در انجام امور دينى مثل نماز و روزه و خمس و مانند اينها همراه با

زن مى بايست از حساسيت  .ايجاد فرصت كار خير، مى تواند كمك مهمى به شوهر باشد
خود و شوهر و فرزندان خود  م امور اخروى و معنويات استفاده كند، تاموقعيت خود، در راه انجا

قرار دهد، در روايت است كه بعد از عروسى  را در كانونى سرشار از معنويات و منور به نور الهى
حضرت على عليه السالم پرسيدند خانواده خود را  حضرت فاطمه و حضرت على پيامبر اكرم از

فاطمه را بهترين كمك در راه  "نعم العون على طاعة اهللا": ب دادچگونه يافتى ؟ ايشان جوا
اينطور نباشد كه بانوان در امور دنيا صرفه جو و كمك كار باشند، اما در . فرمانبردارى خدا يافتم

شوهر و فرزندان خود را به نماز به روزه و به  .دريغ كنند، و يا مانع شوهر باشند امور آخرتى
 .جماعت و جلسات و دوستى و صفا دعوت كنيد قرآن ، به مسجد وانفاق ، به قرائت 

 امانتدارى -3

و زوجه مؤ منة تسره اذا نظر اليها و " .زن بايد نسبت به اموال و اسرار شوهر امين باشد
    از خداوند عزوجل نقلصلى اهللا عليه و آله پيامبر اكرم  تحفظه اذا غاب عنها فى نفسها و ماله

را براى مسلمانى گرد آورم (چهار چيز به او  مى كند كه فرمود: وقتى بخواهم خير دنيا و آخرت
بال  ذكر گويد، (سوم ) بدنى كه بر آن اول ) دلى متواضع و با پروا (دوم ) زبانى كه با مى دهم

و در خوشحال و شاد شود،  صبر و استقامت كند (چهارم ) زن با ايمانى كه چون به او نگاه كند،
 .اموال شوهرش امين باشد نبودن شوهر عفيف و در
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 يكى از صفات مهم كه بانوان بايد آن را به شدت رعايت كنند امانت دارى است ، طبيعت و
شوند  صميميت زندگى مشترك ايجاب مى كند كه زن و مرد، نسبت به برخى اسرار يكديگر آگاه

حفظ عفت براى زن در وقتى شوهر غايب  .دارندو مى بايست ، تا آخر عمر آن را در سينه نگاه 
. تحريك آميز نگفتن ، مقتضاى امانت و عفت است است و دورى از نامحرم و با ديگران سخنان

و  اسرار خانوادگى همانند كمبودهاى اقتصادى ، يا روحى و اخالقى و يا نواقص جسمى ، همه
كنترل كنند و  توانند زبان خود راكه ن يهمه بايد مثل يك امانت نگه دارى شود، زن يا مرد

 . موفقى نخواهد داشت نسبت به آبروى خود و همسر خود و يا خانواده بى اعتنا باشند، زندگى

امانت است ، هر چه  مجلسها "المجالس باالمانة": پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود
قابل بازگو كردن نيست ، هر مخصوصامسائل زناشويى  در خانه مى گذرد و يا گفته مى شود،

در اين ميان مواظب باشيد، هنگام عصبانيت و  .مانند اينها باشد چند طرف شما پدر يا مادر و
پيش ديگران فاش كنيد كه داللت بر پستى و  خشم مبادا سخنى بر زبان آريد و يا رازى را

 .ته ايدصلح و صفا را بر روى خود بس، در سردى رابطه شما كند، كه در اين صورت
اموال شوهر در خانه است ،  عد ديگر امانت دارى كه بيشتر به بانوان اختصاص دارد، حفظب

قانون امانت با آنها رفتار كند،  تمامى اموال مرد، در دست همسرش امانت است ، و مى بايد به
دقت در وسايل زندگى ، عدم مراقبت از ابزار و اثاث خانه ، و عدم  بنابراين استفاده نابجا از

اموال مى شود، خالف  توجهى در پخت و پز، كه موجب خسارت و صدمه بر استفاده از آنها و بى
يك بانوى آگاه هيچوقت بى اجازه و بدون رضايت شوهر چيزى به كسى نمى . امانتدارى است

حد معمول ميهمان دعوت نمى كند، در مراقبت از لباسها و ظروف دقت مى كند،  دهد، بيش از
 .زندگى اعتماد كامل شوهر را نسبت به خويش جلت مى كند ه درو خالص

  !؟آيا مثل اين زن پيدا مى شود

آمد  اصمعى مى گويد: در بيابان مى رفتم كه به خيمه اى رسيدم ، بانويى از خيمه بيرون
تيره نمايان  كه در زيبايى چون آفتابى بود كه از افق طلوع مى كند يا چون ماه كه از پشت ابر

كرد به مكانى  شود، پيش آمد و (به رسم ميهمان نوازى ) به من خوش آمد گفت : سپس اشاره
  : كه فرود آيم ، از مركب ، پائين آمدم و ظرف آبى در خواست كردم ، گفت

 شوهرى دارم كه بى اجازه او نمى توانم در آب و نان او دست بزنم ، و از او هم اجازه
به  كنم ، بله خودم اجازه دارم كه چون تشنه و گرسنه شدم نگرفته ام كه ميهمان را ضيافت



6 
 

دادم ولى  كنم اما اكنون تشنه نيستم ، وگرنه سهم آب خود را به تو مى مقدار احتياج مصرف
نهاد،  شربتى از شير كه غذاى من است به تو مى دهم ، و سپس ظرف شيرى را پيش من

در اين هنگام عربى سياه . متحير ماندم اصمعى مى گويد من از عقل و زبان گويا و مليح وى
وقتى مرا ديد مرحبا گفت ، زن پيش دويد  چهره از گوشه بيابان پيدا شد با صورتى بسيار زشت ،

كرد كه زنان برده به صاحبان خود نمى  و عرق پيشانى وى را پاك كرد و چنان او را خدمت
 زيباروئى مثل تو به زشت روئىعجب است كه  كنند، فردا كه خواستم بروم به آن زن گفتم ،

زن  مثل شوهرت ، چنين دلبسته است و با وجود اين زشتى ، به او اين همه خدمت مى كنى ؟
 گفت : 

فرموده است : ايمان دو نيمه دارد، صلى اهللا عليه و آله حديثى شنيده ام كه رسول اهللا 
 كرده است ، منصبر است و نصف ديگرش شكر، چون خداوند به من زيبايى عطا  نصف آن

متحمل مى شوم ،  ارى مى كنم و در مقابل آن سختى كه از نا زيبائى صورت شوهرمزسپاسگ
به او بسيار تعجب كردم و صبر مى كنم تا تمام ايمانم سالم ماند، اصمعى گويد از اين سخن

 .در عفت و پارسائى مثل تو نديدم گفتم:

 كم خرج باشيد -4

پيامبر اكرم (ص ) فرمود: همسر شايسته يكى از دو كاسب ."المراة الصالحة احد الكاسبين"
يكى از وظائف مهم زن ، تعديل خواسته هاى خويش نسبت به در آمد زندگى مى باشد، . است

مخارج  نبايد تنها به خواسته هاى خود و يا فرزندان و يا مخارج زندگى نظر كند، و امكانات و زن
آرى طبق  .را تلخ و سخت نمايد زندگي خشم و بهانه گيرىمرد را ناديده بگيرد، و با ناراحتى و 

اثر كار او  آن حديث شريف ، هرگاه زن با عقل و سليقه خود خوشبختى خانواده را تاءمين كند،
ارزشمند است . و  كمتر از كسب و كار شوهر نيست ، زيرا حفظ درآمد همانند تالش براى درآمد

پيامبر به من فرمود: از : به حضرت على عليه السالم فرمود عليهالسالم در روايتى حضرت فاطمه
يعنى ( .وگرنه از او درخواست مكن پسر عمويت (حضرت على ) چيزى مخواه ، اگر آورد كه خوب

  ).او را تحت فشار قرار نده
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  زن با بركت

بركت امام صادق عليه السالم فرمود: از  ."ولدها رو تيسي تهامن بركت المراة خفة مؤ م"
بنابراين بانوان براى هرچه بيشتر شدن اين بركت بايد  .زن اين است كه كم خرج و آسان زا باشد،

نظرى نابجا، و صرفه جوئى هاى احمقانه ، كه موجب آبرو ريزى و مريض  تالش كنند، البته ، تنگ
در سخن . گيريهاى بى مورد مى شود، با قناعت و اعتدال در زندگى فرق دارد شدن و سخت  

بخل ، خود و  تناسب درآمد و مخارج است ، نه بخيل بودن و با وجود امكانات ، بخاطر حرص و
 . خانواده را تحت فشار قرار دادن

  اطاعت -5

اذا صلت المراة خمسها و صامت شهرها و حجت بيت ربها و اطاعت زوجها و عرفت حق "
 فرمود: زن وقتى   صادق عليه السالم امام "عليه السالم ) فلتدخل من اى ابواب الجنان شائت(على

مبارك رمضان را روزه بگيرد و حج خانه خدا را (در صورت  نمازهاى پنجگانه را بجا آورد و ماه
اطاعت كند، به حق حضرت على عليه السالم نيز آگاه باشد،   شوهرش  استطاعت ) انجام دهد و از

 .درهاى بهشت كه خواست وارد شود از هر درى از

آمده عرض كرد: صلى اهللا عليه و آله اقر عليه السالم فرمود: زنى نزد پيامبر اكرم امام ب
خانه او  ؟ حضرت فرمود: او را اطاعت كند و نافرمانى نكند، ازرسول اهللا حق شوهر بر زن چيستيا

خارج شود،  چيزى صدقه ندهد و روزه مستحبى نگيرد مگر با اجازه شوهر، كه اگر بى اجاره
آن زن . برگردد آسمان و زمين و مالئكه رحمت و غضب همه او را لعنت مى كنند تامالئكه 

باز آن فرمود: پدر، پرسيد: يا رسول اهللا چه كسى بيش از همه بر گردن مرد حق دارد؟ حضرت
 چه كسى بيش از همه بر زن حق دارد؟ حضرت فرمود: شوهر زن پرسيد:

 در خانه بنشين و از شوهرت اطاعت كن

  مردى از انصار بخاطر كارى به مسافرت رفت و با زنش صلى اهللا عليه و آله  پيامبر در زمان
 شد، به پيامبر  كه از خانه بيرون نرود تا او برگردد، در اين ميان پدر آن زن مريض  عهد كرد

برگردد، اما اكنون  پيغام داد كه شوهرم به سفر رفته و با من عهد كرده كه از خانه بيرون نروم تا
فرمود: نه در خانه ات بنشين و  پدرم مريض شده آيا دستور مى دهى به عيادت او بروم ؟ حضرت

به پيامبر پيغام داد يا رسول اهللا پدرم  رد، آن زنحرف شوهرت را گوش كن ، تا اين كه پدرش م
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شوم ؟ حضرت فرمود نه در خانه ات بنشين و از  مرد آيا دستور مى دهى (در مراسم ) او حاضر
كردند، پيامبر شخصى را نزد آن زن فرستاد كه به او  شوهرت اطاعت كن ، وقتى پدرش را دفن

  .پدرت را به خاطر اطاعت تو از شوهرت آمرزيد بگويد، همانا خداوند تو را و

  اختيارش با شوهر است

السالم بودند،  اروايت است كه يهود مدينه كه در همسايگى حضرت فاطمه عليه در
آمدند و از حضرت تقاضا كردند به صلى اهللا عليه و آله عروسى داشتند، نزد پيامبر اكرم  مجلس

السالم به مجلس آنها آيد و  اهمسايگى ، اجازه دهد دخترش حضرت فاطمه عليه خاطر حق
فرمود: فاطمه همسر على بن ابيطالب صلى اهللا عليه و آله مجلس آنهارا رونق دهد، پيامبر اكرم 

 يعنى زن هر چقدر هم با فضيلت باشد براى خروج از خانه بايد از( اوست ، اختياراست ، و در 
 .)شوهرش اجاره بگيرد

 آراسته بودن

زن همواره بايد براى شوهر  - "الينبغى للمراة تعطل نفسها و لو تعلق فى عنقها قالدة"
(رسيدگى به ) خود را رها فرمود: براى زن سزاوار نيست كه  امام باقر عليه السالم آراسته باشد.

نيز به زنى كه از صلى اهللا عليه و آله پيامبر اكرم  .گردنبند باشد كند، گرچه با انداختن يك
با بهترين عطر، خود را خوشبو كند، و بهترين  حقوق شوهر پرسيده بود فرمود: بر زن است كه

هر صبح و شب خود را بر خويش ، خود را زينت دهد و  لباس خود را بپوشد، و با بهترين زينت
  .شوهر عرضه كند

 آئين همسردارى : قسمتى از روايات اسالمى در كيفيت شوهردارى

 جهاد زن

 كردن فرمود: جهاد زن به نيكو شوهردارىعليه السالم امام هفتم  "جهاد المراة حسن التبعل"
مادى و معنوى و دست و پنجه نرم كردن با مشكالت  است (زيرا زندگى و سامان دادن به آن

 .)كمتر از جهاد نيست

  رضايت شوهر براى بانوان اصل است
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آمده بود كارى داشت حضرت فرمود، مادران صلى اهللا عليه و آله زنى نزد پيامبر اكرم  
 به فرزندان خود، اگر نبود برخورد تند آنها به شوهرانشان به آنها گفته مى شد مشتاق و با محبت

بايد توجه  بانوان در گفتار و رفتار در خواستهاى خود همواره( بى حساب وارد بهشت شويد
اصل است كه سعادت آنها تا حد زيادى به آن  داشته باشند كه رضايت شوهر براى ايشان يك

ساير اشياء اگر با خشم شوهر همراه باشد بى ارزش و ناچيز  و خانه و اثاث و  بستگى دارد لباس 
 ).است

 غسل توبه

به حق  بر او  السالم فرمود: هر زنى كه شب بخوابد در حالى كه شوهرش امام صادق عليه 
و هر زنى كه  از وى راضى گردد،  خشمگين باشد، هيچ نمازى از او قبول نيست تا اينكه شوهرش 

قبول نكند تا اينكه از خوشبو  براى غير شوهر خود را خوشبو كند، خداوند هيچ نمازى از او
 .غسل مى كند ز جنابتكردن غسل كند همچنانكه ا

 .اين زن كارمند خداست

    عرضه داشت : همسرى دارم كه چون وارد خانه صلى اهللا عليه و آله  مردى به پيامبر
مى آيد و هنگام بيرون رفتن بدرقه ام مى كند، و چون مرا غصه دار ببيند  مى شوم به استقبالم

ديگرى (خدا) عهده دار است و اگر به خاطر ناراحتى ؟ اگر به خاطر روزى است كه  مى گويد: چرا
 ).است ، خدا غصه ات را زياد كند (تا بيشتر به فكر قيامت باشى و مرتكب حرام نشوى آخرت

فرمود: همانا خداوند كارمندى دارد كه اين زن از كارمندان صلى اهللا عليه و آله پيامبر اكرم 
 .او نيمى از اجر شهيد است خداست براى

  رپاداش زن صبو

پيامبر اكرم صلى  " .من صبرت على سوء خلق زوجها اعطاها مثل ثواب آسيه بنت مزاحم"
 دخترمزاحم مانند پاداش آسيه صبر كند  اهللا عليه و آله فرمود: هر زنى كه بر بداخالقى شوهرش 

شوهرش وحشيانه شكنجهاى  به او عطا مى كند (آسيه همسر فرعون بود كه ايمان آورد و زير
  ).جان داد

 :زن و رضايت شوهر



10 
 

پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و  "ويل المراة اغضبت زوحها و طوبى المراة رضى عنها زوجها" 
آورد، خوشا به حال زنى كه شوهر از وى  آله فرمود: واى بر زنى كه شوهر خويش را به خشم

 .خوشنود باشد

 

 عالقه به شوهر

از جنگى كه در آنها عده  صلى اهللا عليه و آله امام صادق عليه السالم فرمود: پيامبر اكرم
استقبال آمده از شهداى  آسيب ديده بودند برمى گشت ، عده اى از زنها به بسيارى از مسلمانان

رسول اهللا فالنى چه شد؟ حضرت فرمود با تو چه  خود مى پرسيدند، زنى نزديك شد و گفت يا
ا سپاس گوى (بخاطر توفيق شهادت حضرت فرمود: خداى ر نسبتى دارد؟ گفت برادرم است

بگو انا اهللا و انا اليه راجعون يعنى ما همه براى خدائيم و به سوى او بر ( برادرت ) و استرجاع كن
 عرض كرد: يا  همانا او شهيد شد، آن زن نيز سپاس گفت و استرجاع كرد، سپس  )مى گرديم

است . حضرت  دارد، عرض كرد: شوهرمرسول اهللا فالنى چه شد؟ حضرت فرمود با تو چه نسبتى 
شدت ناراحت شده بود)  فرمود: خداى را سپاس گوى و استرجاع كن كه او شهيد شد، زن (كه به

فرمود: گمان نمى كردم زنى اينقدر  عرض كرد واى از ذلت ، پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله
 .راجع به شوهرش غصه دار شود تا اين زن را ديدم

  السالم او شوهردارى حضرت زهرا عليهوضع اقتصادى 

 خمير آرد السالم كارهاى خانه و اامام باقر عليه السالم روايت كند كه حضرت فاطمه عليه
 كردن و نان پختن و جاروب كردن را به عهده گرفت ، حضرت امير عهده دار شد كه كارهاى

 . بيرون از خانه مثل آوردن هيزم و غذا را انجام دهد

 فرمود: آيا چيزى (از غذا والسالم  اعليهروزى حضرت امير عليه السالم به حضرت فاطمه 
، تو را  آن خدايي كهگفت : سوگند به  السالم اعليه خوراكى ) نزد شما هست ؟ حضرت زهرا

سه روز است كه چيزى نداريم تا بياورم . حضرت امير عليه السالم فرمود: چرا به  گرامى داشت ،
فرمود: از  كرد: پيامبر مرا نهى فرموده از اينكه از شما چيزى بخواهم و به من ؟ عرض نگفتى من

و در روايتى  پسر عمويت چيزى مخواه ، اگر چيزى آورد كه خوب وگرنه از او درخواست مكن ،
در توان ندارى ،  آمده است كه فرمود: از خدايم حيا مى كنم كه شما را وادار كنم به چيزى كه
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چيزى تهيه كند، وقتى  گرفت تا  منين از خانه بيرون آمد، از شخصى دينارى قرض  اميرالمؤ
با وفاى پيامبر صلى اهللا عليه و  برمى گشت هوا تاريك بود، در ميان راه مقداد ابن اسود (از ياران

حضرت از او پرسيد: چرا اين وقت بيرون  )آله ) را ديد (كه شب هنگام در كوچه سر گردان بود
آنكه حق تو را بزرگ داشته است به خاطر  اى ؟ مقداد گفت : اى اميرالمؤ منين سوگند بهآمده 

السالم سؤ ال شد آيا آن زمان پيامبر زنده بود؟ فرمود:  گرسنگى بيرون آمدم ، از امام باقر عليه
حضرت امير به مقداد فرمود: من نيز بخاطر همين بيرون آمده ام ، و يك دينار قرض كرده . آرى

 ولى تو را بر خود مقدم مى دارم ، آن پول را به مقداد داد و برگشت ، همينكه به خانه آمد، ما
خواند و در  ديد كه پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله نشسته اند و حضرت فاطمه (س ) نماز مى

، سرپوش را از ظرف برداشت  مقابل ايشان ظرفى سرپوشيده قرار دارد: حضرت فاطمه بعد از نماز
حضرت امير عليه السالم پرسيد: اى فاطمه اين  .ظرف آبگوشتى بود كه نان و گوشت در آن بود

بى  هدكرد: از نزد خداست ، خداوند به هر كه بخوا  را از كجا آورده اى ؟ حضرت زهرا عرض
 !حساب روزى مى دهد

به همانند  هى راجعپيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله به حضرت امير عليه السالم فرمود: مى خوا
مثل تو همانند زكريا است كه چون نزد مريم در  تو و او بگويم ؟ عرض كرد: آرى ، پيامبر فرمود

است ، پرسيد اى مريم اين غذا از كجاست ؟ مريم  محراب عبادت رفت ، ديد غذايى نزد مريم
مام باقر عليه بخواهد بى حساب روزى مى دهد. ا گفت : اين از نزد خداست ، خداوند هر كه را

آن مى خوردند و اين همان ظرف است كه حضرت قائم  السالم فرمود: سپس همگى تا يك ماه از
 .اكنون نزد ماست عليه السالم از آن غذا مى خورد و

  فاطمه بانوى نمونه اسالم

 او دختر پيامبر اسالم است ، شوهرش على بن ابيطالب بعد از پيامبر نظير ندارد، گرچه
مستقيما  روزگار نگذاشت تا بتوانيم از كماالت و معنويات حضرتش ، آن طور كه بايدحوادث 

اميرالمؤ منين آشنا  درس بگيريم و در مدت كوتاهى راه شهادت را پيمود اما كسانى كه با عظمت
پيامبر اكرم صلى اهللا  مرضيه پى ببرند، چرا كه يهستند مى توانند از اين راه به عظمت زهرا

نبود، زهرا همتاى على عليه  ه فرمود: اگر على عليه السالم نبود براى زهرا همتائىعليه و آل
كه در تصور نمى گنجد، در  السالم است و همتاى على عليه السالم بودن عظمتى مى خواهد

جنگى نواخته مى شد و اين شوهر  دورانى ازدواج كرد كه اوج جهاد اسالم بود هر لحظه شيپور
 عليهاالسالم نگاه مى داشت و اين فاطمه ا فداكارى خود قامت اسالم را راستواالمقام بود كه ب
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هرگز تاريخ نشان نمى دهد كه از شركت  بود كه در اين راه مقدس ، شوهر را كمك مى كرد و
و درست در همان زمان كه فقر و فشار اقتصادى  شوهر در اين نبردها اظهار نگرانى كرده باشد،

خاندان پيامبر حاكم بود، او با آغوش باز جهاد را و فشار  نها مخصوصاشديدى بر زندگى مسلما
شد تا چند وعده فرزندانش غذا نمى خوردند و با بهانه آنها را  اقتصادى را كه گاهى موجب مى

پيشبرد اسالم پذيرا مى شد، جهاد و فقر نه تنها او را از اسالم دور نكرد كه  مى خواباند براى
مسائل سياسى و خانوادگى  راز و نياز دائمى او افزود، گرفتاريهاى اقتصادى وعبادت و  برعكس بر

نيرو مى گرفت ، ارزش را به دارائى نمى  گرفتاري و از همان لحظات بازداشتهرگز او را از خدا 
بر  پنداشت با اينكه دختر پيامبر بود هرگز به اين نسبت داد و ندارى را عالمت بدبختى نمى

آن عظمت ، در خانه كار مى كرد و كار در منزل را عار نمى پنداشت و  ر نكرد بافخر و تكب شوهر
بدنبال كار در خارج از منزل و يا خودنمايى نبود. و مهمتر از همه   ارزش  بعنوان روشنفكرى و

حسين و زينب و كلثوم ، كه جهان اسالم به  امام تحويل داد مانند امام حسن وجامعه  فرزندانى به
 .افتخار مى كند وجودشان

 امام حسين به دامن مادر افتخار مى كند

فرزند فاطمه عليهاالسالم عليه السالم  آرى آنگاه كه به ساالر شهيدان حسين ابن على
زنازاده  بيعت با يزيد را مى كنند پاسخ مى دهد كه اين زنازاده (عبيداهللا ابن زياد) فرزند پيشنهاد

ذلت  ة ، و چه دور است از مالّا الذّنّمرگ و ذلت و هيهات م :مرا ميان دو كار مخير كرده است 
هرگز  پاك و پاكيزه و سرهاى پر حميت و جانهايى كه يخدا و رسول او و مسلمانان و دامنها

به دامن پاك  طاعت فرومايگان را بر كشته شدن مردانه ترجيح ندهند، براى ما ذلت نپسندند، او
استدالل مى كند كه دامن زهرا  مادر بزرگوارش زهراى مرضيهكه او را پرورش داده يعنى دامن 

 .زبونى نمى پذيرد

 جهاد فاطمه عليهاالسالم

در حالى كه شوهرش را به جهاد مى فرستاد و در ميان خانه كار  عليهاالسالم حضرت زهرا
و زندگى را سر و سامان مى داد و با فقر و تنگدستى دست و پنجه نرم مى كرد و  مى كرد
 خدا را به بهترين وجه انجام داده و فرزندانش را هم براى جهاد تربيت مى كرد، با اين عبادت

 پرداخت ، جهادى مقدس و بزرگ ، بگونه اى كه امروز هر كس براىمي همه خود نيز به جهاد 
حوادث  نگارش زندگى زهرا قلم بدست بگيرد ناچار است مبارزه او را با ستمگران بنگارد و آن
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كند، و چنان  ر آفرين ولى دردناك را بازگو كند و با صراحت حكومت ستمكاران را رسواافتخا
تدفين او  سياستمدار و متفكرانه جهاد مى كرد كه سفارش كرد بعد از شهادتش هم مراسم

بازمانده پيامبر بعد  دشمنانش بيفتد كه چرا تنها مخفيانه باشد تا اين لكه ننگ هميشه بر دامن
مظلومانه تشييع و مخفيانه  زندگى نكرد و مظلومانه شهيد شد و چرا  اهى بيش از پدر چند م

 .مجهول ماند، و آفرين بر اين جهاد و جهادگر دفن شد و قبرش هم

  بخش دوم : وظايف مرد يا آداب زن دارى

بايد  مرد بعنوان سرپرست خانواده و تنظيم كننده برنامه زندگى ، داراى وظائفى است ، كه
مسئول تاءمين مخارج همسر و فرزندان مى باشد و بايد  مراعات كند، از نظر اقتصادى ، مردآن را 

بپردازد، اما مسئوليت مهم او همان تربيت و اخالق پسنديده در  در حد توان خود به اين مهم
خانواده توضيح خواهيم داد، اينك پاره اى از روايات و دستورات اسالمى  خانه است ، كه در بحث

 .وظائف مرد نسبت به همسر خويش ذكر مى شود رابطه بادر 

   :فرمان خدا در مورد بانوان

خداوند راجع به رفتار شايسته با همسر مى فرمايد: با زنهاى خود  " بالمعروف عاشروهنّ"
ين كوتاهى ، حدود برخورد با همسر و كيفيت رفتار عآرى ، اين جمله در  .كنيد به نيكوئى رفتار

اعتدال خارج  كند و مى فرمايد مرد نبايد در رفتار نسبت به همسر، از حد تعيين مىبا او را 
رها كردن  شود، ظلم و بداخالقى و بخل و سختگيرى ، خالف دستور خداست ، همچنانكه
ناپسند نيز  همسر، مراقبت او نبودن ، مطيع كامل زن بودن و خرجهاى بيهوده و سستى هاى

اعتدال خارج نشود، نه ظلم كند و نه خود را رها و در  مسر از حددرست نيست ، مرد بايد با ه
عليه السالم فرمود: هر مردى كه امور او را زن بگرداند  اختيار همسر قرار دهد. حضرت على

 .ملعون است

  :زن گل است با او مدارا كنيد

در ضمن سفارشات خويش به  عليه السالم اميرالمؤمنين". ريحانة و ليست بقهرمانة ةفان المرا"
بر طاعت خدا قوى باش (ظلم نكن ، به  هستي قوى محمد حنفيه فرمود: اى پسر من وقتى شفرزندا

خدا ناتوان باش (حقوق مردم را ضايع مكن ) اگر  مردم خدمت كن ) و چون ناتوان شدى از معصيت
جمال  نجام ده ، چرا كه اين كاربه خود اوست ، اختيار ندهى ، ا بتوانى كه زن را بيش از آنچه مربوط
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گل است نه قهرمان ، با او به هر  زن را پيوسته و خاطرش را آسوده و حال او را نيكو مى كند، همانا زن
  .صفا شود حال مدارا كن و نيكو برخورد نما تا زندگى تو با

  :با همسر خود خوب رفتار كنيد

 اي رحمت خدا بر آن بنده :امام صادق عليه السالم فرمود " ه و بين زوجتهنرحم اهللا عبدا احسن فيما بي"
پس  .قرار داده و او را سرپرست وى كرده است كه با همسرش به نيكى رفتار كند، همانا خداوند زن را در اختيار او

 .برخورد كند بايد با اين امانت به خوبى

 با زنها، زيبا صحبت كنيد:

   اميرالمؤ منين " الفعال المقال لعلهن يحسنفداروهن على كل حال و احسنوا لهن "
بانوان همانند خودپسندى و  )عليه السالم در ضمن بياناتى كه راجع به صفات ناپسند (برخى

توصيه فرمود كه مراقب زنها باشيد تا به  تكبر، ناشكرى و بى صبرى و مانند اينها ايراد نمود و
با زنها در هر حالى مدارا كنيد  :سپاريد فرمودآنها ن هالكت نيفتند و سرپرستى خانواده را به

رفتار نيكويى شما) آنها كارهاى خود را  (سخنان تند و زشت بر زبان نياوريد) شايد (در اثر اين
  .درست كنند

 اذيت و آزار به همسر مجازات دارد

نباشد  راضى  بزرگى از علماء اعالم و سلسله جليله سادات كه شايد از ذكر نام شريفش 
پاسخهايى  نقل فرمود: وقتى پدر عالمه ام را در خواب ديدم و پرسشهايى از ايشان نموده و

در  چگونه است ؟ شنيدم ، پرسيدم : ارواحى كه در عالم برزخ معذبند، عذاب و سختيهاى آنها
مى توان بيان  پاسخ فرمود: آنچه براى تو كه هنوز در عالم دنيا هستى از عذاب برزخ و ناچارى آن

كه هيچ توانايى  د مثل آن است كه در دره اى باشى و از چهار سمت كوههاى بسيار مرتفعىكر
حال گرگى هم تو را دنبال كند و هيچ راه  بر باال رفتن از آنها نباشد تو را بر گرفته باشد و در آن

نجام پرسيدم : آيا خيراتى كه در دنيا براى شما ا )فرارى از او نباشد (عذاب برزخ هم چنين است
در پاسخ فرمود: بلى  مندى شما از خيرات ما چگونه است ؟ داده ام به شما رسيده و كيفيت بهره

ذكر مثالى براى شما بيان  تمام آنها به من رسيده است و اما كيفيت بهره مندى از آنها را هم با
  هرگاه در حمام گرم و بسيار پر جمعيتى باشى كه در اثر بخار و حرارت ، نفس  .مى كنم
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 سخت باشد در آن حال گوشه درب حمام باز شود و نسيمى خنك به تو برسد چقدر كشيدنت
 !شاداب و راحت و آزاد مى شوى ؟! چنين است حال ما هنگام رسيدن خيرات شما

  صورت نورانى و لبهاى چركين

به  د: چون بدن پدرم را سالم و نورانى ديدم و تنها لبهاى او زخمى و آلودهايشان مى گوي
دست من بر  چرك خون بود از ايشان سبب زخم بودن لبهايش را پرسيدم و گفتم اگر كارى از

در پاسخ فرمود: تنها عالج آنها بدست  مى آيد براى بهبود لبهاى شما بفرمائيد تا انجام دهم ؟
در دنيا به او مى نمودم و چون نامش سكينه  ، زيرا سبب اهانتى بود كهعلويه مادر شما است 

گفتم ، او رنجيده خاطر مى شد، اگر بتوانى او را  است و هر وقت او را صدا مى زدم خانم سكو مى
اين مطلب را به مادرم : ايشان از خواب بيدار شده گويد.از من راضى كنى اميد بهبودى هست

تحقير مى گفت خانم سكو و  ى پدر شما هر وقت مرا مى خواند از روىگفتم در جواب گفت : بل
ايشان چيزى نمى گفتم و  احترام بهمن سخت آزرده و رنجيده مى شدم ولى اظهار نمى كردم و

حالل نموده و از او راضى هستم و از صميم قلب برايش  چون فعال گرفتار و ناراحت است او را
 .دعا مى كنم

   زن خوب سعادت است

پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود: از خوشبختى  "الزوجة الصالحة ءمن سعادة المر"
  .مرد، داشتن زن شايسته است

  دست روى همسر بلند نكنيد

پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله  "انى اتعجب ممن يضرب امراته و هو بالضرب اولى منها"
در حالى كه خويش مستحق تر است  را مى زند  فرموده : تعجب مى كنم از مردى كه همسرش 

 .)اما تحمل يك خطا را ندارد خود دهها خطا را انجام داده است( .به كتك خوردن

  ! خشونت و محبت ؟
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فرمود: كسى كه صلى اهللا عليه و آله رم پيامبر اك "ايضرب احدكم المراة ثم يظل معانقها"
وقتى كانون زندگى بايد با شعله هاى ( .كند مى زند چگونه دست در گردن او مىهمسرش را 

 ).شدت از اين صميميت مى كاهد محبت گرم باشد، زدن همسر به

   گذشت و مروت

كمال خوشى با هم زندگى نمودند،  آورده اند كه مردى زن زيبائى داشت ، چند سالى با
اينكه مبادا  شوهر جوانمرد وى براى. افتاد تا اينكه ناگاه زن در اثر آبله صورتش از زيبايى

روزى چون سر از خواب برداشت ، شروع  همسرش از اين حادثه خجالت كشد و غمگين شود،
است ؟ گفت : دريغا  هصورت مى زد، زن پرسيد چه شد كرد به فرياد كردن و گريستن و بر سر و
را نمى بينم ، و مدت بيست سال باقيمانده عمر خود را  كه هر دو چشم من نابينا شده و جايى

 .حال سپرى كرد، تا مبادا همسرش از زشتى رخسارش خجالت كشد با اين

 

   عفو حق زن است

 اسحاق ابن عمار مى گويد: به امام صادق عليه السالم عرض كردم : حق زن بر شوهر
  .گذرد او را سير كند، لباس بپوشاند، و اگر خطائى كرد از او در شوهرش چيست ؟ حضرت فرمود:

  ايشانحضرت هود و همسر 

دعا مى كرد،   حضرت هود يكى از پيامبران الهى است ، او همسر بدى داشت ، اما برايش 
او  مگر اينكه دشمنى دارد كه .علت اين كار پرسيدند؟ فرمود: خداوند هيچ مؤ منى را نيافريد از

 را اذيت مى كند! دشمن من هم همين زن من است ، اگر دشمنم در اختيار خودم باشد بهتر از
 .اين است كه من در اختيار دشمنم باشم

  پاداش مرد صبور

 "ة الخلق و احتسب فى ذلك االجر اعطاه اهللا ثواب الشاكرينئمن صبر على خلق امراة سي"
پاداش آن  اخالق بد همسر خود را به خاطر پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود: هر مردى كه

  .او عطا خواهد نمود، تحمل كند، خداوند پاداش شاكرين به 
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  مهربانى و محبت به بانوان

امام صادق عليه السالم فرمود: بنده  "العبد كلما ازداد للنساء حبا ازداد فى االيمان فضال"
  .بيشتر فضيلت مى يابد هر چه محبتش به بانوان زيادتر شود ايمانش

  شيرينى جاودانه

پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله  "ابداقول الرجل للمراة انى احبك ال يذهب من قلبها "
 .اين سخن هميشه در دل زن خواهد ماند فرمود: شوهرى كه به همسرش بگويد دوستت دارم ،

ببينند و اين اظهار محبت ، نشان دهنده عالقه و  زيرا بانوان دوست دارند خود را محبوب شوهر(
 )موجب محبت نيز مى شود

 

  سفارش نسبت به زن

پيامبر  ."جبرئيل بالمراءة حتى ظننت انه ال ينبغى طالقها اال من فاحشة مبينةى اوصان"
آنقدر راجع به زن به من سفارش كرد كه گمان كردم  اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود: جبرئيل

 .زن را طالق گفت نمى شود ،جز در كار زشت آشكار

  با غيرت باشيد

 ون لعن اهللا منيالرجال فى الطريق اما تستحيا اهل العراق نبئت ان نسائكم يدافعن "
 حضرت امير عليه السالم فرمود: اى اهل عراق (اى مردم ) شنيده ام كه زنهاى شما در راه "اليغار

هيچ ( .رفتن با مردها برخورد پيدا مى كنند، آيا خجالت نمى كشيد، خدا لعنت كند بى غيرتها را
و تهييج غرائز  وچه و بازار تردد كنند و موجب تحريكلزومى ندارد بانوان براى مسائل جزئى در ك

 .مسائل عفت در لباس و سخن و حركات خود ديگران شوند آن هم با عدم رعايت

   اين مرد جهنمى است
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پيامبر اكرم  "من اضر بامراءة حتى تفتدى منه نفسها لم يرض اهللا له بعقوبة دون النار"
ببخشد و جانش را  همسرش را آزار دهد تا مهرش راصلى اهللا عليه و آله فرمود: هر مردى كه 

 .كند، خداوند به كمتر از جهنم او راضى نخواهد شد آزاد

   بى غيرتى پستى است

پيامبر اكرم صلى  ."كان ابى ابراهيم غيورا و انا اغير منه و ارغم اهللا انف من اليغار من المؤ منين"
غيرت ترم ، خدا به خاك مالد بينى  بود و من از او بااهللا عليه و آله فرمود: پدرم ابراهيم با غيرت 

 مى تواند همسر خود را از معاشرت نامشروع در شوهر بايد تا( آن مؤ منى را كه غيرت ندارد
محافل  حفظ كند، بى حجابى يا بد حجابى ، شوخى با اجانب و شركت در  اعمال و مجالس 

 .نامحرم بدون ضرورت ، از كم غيرتى مرد است

  انتان را حفظ كنيدهمسر

شما  پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود: به پدران خود نيكى كنيد تا فرزندانتان به
 .نيكى كنند، نسبت به زنان مردم عفت پيشه كنيد تا زنان شما با عفت باشند

   اين هم صدقه است

جمعه بوده  دارى ؟ (گوياپيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله به مردى فرمود: آيا امروز را روزه 
خانواده ات كه اين  است ) گفت : نه . فرمود: به فقيرى غذا داده اى ؟ گفت : نه . فرمود: برو نزد

 .خود انفاق است

   بيشترين خير در زنهاست

امام صادق عليه السالم فرمود: بيشترين خير در زنهاست (شكم  "اكثر الخير فى النساء"
ار و خيرانديش است ). و مى زسرمنشاء استعداد و پيشرفت هر خدمتگ مادر و اخالق و پرورش او

 .باشد كه : نسبت به بانوان نيكى بسيار نمائيد شود معناى حديث اين

  اينجا اطاعت نكنيد
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به  دهد، خداوند  حضرت امير عليه السالم فرمود: هر كه در چهار چيز به حرف زنش گوش 
رفتن به  آنها چيست ؟ فرمود: در پوشيدن لباس نازك ، درصورت ، او را در آتش افكند، گفتند 

رعايت حجاب و  حمامها (زيرا رعايت عفت كالم و بدن را نمى كنند) در رفتن به عروسى (زيرا
بى جا و بهانه جوئيها از  جدائى زن و مرد نمى شود بعالوه بد زبانيها، چشم و هم چشمى و تفاخر

براى اموات خود مى گرفتند و زنها مراعات  كه سابقا( يهااثرات اين مراكز است ) و نوحه خوان
بايد مراقب رفت و آمدهاى همسر خود باشد و او را  مسائل اسالمى را نمى كردند، بطور كلى مرد

 ).فساد و موجب وسوسه شيطانى مى باشد منع كند از رفتن به مجالسى كه زمينه ساز

  به سخن اين زن گوش ندهيد

پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود: اطاعت كردن از زن پشيمانى " طاعة المراة ندامة"
عقل و دين  مؤ لف گويد: شايد منظور از اين حديث و امثال آن ، اطاعت از بانوانى است كه .آورد

مى شود،  آنها اسير هواها و هوسهاى بى مورد است ، همچنانكه در بسيارى از افراد مشاهده
ضروريات زندگى و  جا از شوهران خويش دارند و بدون در نظر گرفتن بانوانى كه توقعات بى

درآمد و شئونات خانواده چه بسا روى چشم و هم چشمى و يا احيانااحساسات بى جا، در 
بانوئى كه از روى كم فكرى ،  خواستهائى مى كنند، انجام اين دستورات موجب ندامت است ، آن

فاميل مى كند اطاعتش ندامت مى آورد، آن  ادر و ياشوهرش را تشويق به جدائى از پدر و م
حرام و يا بيهوده مى كند اطاعتش موجب ندامت  بانوئى كه شوهرش را وادار به حرام و مخارج

است ، آن بانوئى كه هنگام جنگ و شهامت وشهادت ، شوهر و فرزندانش را تشويق به سستى 
رش را و يا دخترى كه پدرش را بانوئى كه شوه مى كند اطاعتش موجب ندامت است ، آن

وسائل گمراه كننده و يا تفريحات ناسالم و يا مجالس گناه و يا خريدن  تشويق به خريدن
موجب ندامت است ، خالصه آنكه بانوان بايد در خواستهاى   ناهنجار مى كند اطاعتش  لباسهاى
بيهوده همچنانكه  مطابق عقل و درايت و دين قرار دهند نه طبق احساسات و هوسهاى خود را

عمل كنند و زمام زندگى را خود  در انجام تقاضاهاى بانوان طبق عقل و درايت و دين مردها بايد
 .بدست گيرند نه همسرانشان

  مشورت با همسر شايسته او را سعادتمند كرد 

اسرائيل مرد شايسته اى بود كه  امام هفتم موسى ابن جعفر عليه السالم فرمود: در بنى
او خبر دادند، عمر تو فالن مقدار است  شايسته اى نيز داشت ، شبى در خواب ديد كه بههمسر 
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خداوند مقدر كرده است نصف عمرت را در  :و چند سال را براى او معين كردند، و به او گفتند
تنگدستى باشى ، حاال خودت انتخاب كن ، كداميك را  وسعت و ثروت باشى و نصف ديگر را در

آن مرد در خواب جواب داد: من همسر شايسته اى دارم كه شريك  بگذرانى ؟ اول مى خواهى
مشورت مى كنم و جواب مى دهم ، چون صبح شد خواب خويش را با  زندگى من است ، با او

بت باشيم ، شايد ف، زنش گفت : نيمه اول را انتخاب كن ، اول در عا همسرش در ميان گذاشت
خود را بر ما تمام كند. شب بعد، همان شخص به خواب او آمد و نعمت  خداوند به ما رحم كند و

قبول شد، از آن به بعد  چه شد؟ آن مرد گفت : نيمه اول را انتخاب كردم ، پرسيد: تصميم تو
گفت : به فاميلت و نيازمندان  دنيا از هر طرف به او رو كرد و نعمتش زياد شد، همسرش به او

تا اينكه نيمه اول تمام شد و آن  خدمت كن و بخشش نما، رسيدگى كن ، به همسايه و برادرت
به او گفت : خداوند متعال از اين كار  وقت موعود فرا رسيد، باز آن مرد را در خواب ديد، اينبار

 .خير تو تشكر نمود و مقدر نمود تا آخر عمر در رفاه و ثروت زندگى كنى

   خير دنيا و آخرت در چهار چيز است

عليه السالم از مادرش دختر امام حسين عليه السالم و ايشان از امام  نوه امام مجتبى
آله  ايشان از پدرشان حضرت على عليه السالم و ايشان از پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و حسين و

 :روايت مى كند كه فرمودند
را از  ره خود، خير دنيا و آخرت را به او داده اند، و بهودكسى كه در دنيا به او چهار چيز داده ش

مردم زندگى  اخالقى كه ميان -2ورع و پرهيزكارى كه او را از حرام باز دارد   -1دنيا برده است
او را در دين و دنيا  زن شايسته اى كه -4بردبارى كه با آن نادانى مردم را دفع كند  -3كند 

  كمك دهد

  صفاتى كه زنان در مردان مى پسندند

اين امور مورد  موجب رونق خانه و زندگى و زيبائى جامه و خانه مى شود ومال و ثروت ، چرا كه  -1
 .مين اين گونه خواسته ها اقدام كندأعقل و فكر در ت توجه بانوان است ، اما مرد مى بايست با

 .قوى باشد مرد را نگهدار خود مى داند و مى خواهد پشتيبان او ،قدرت و توانايى ، چرا كه زن  -2

 .غيرتمند بودن مرد مردانگى و -3
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 .نباشد استقالل در زندگى ، بگونه اى كه مرد آزادانه زندگى كند و زير بار منت ديگرى -4

 .ميان مردم با آبرو و با شخصيت باشد -5

مى  اهل سخن و شيرين كالم و شوخ باشد چرا كه زن از مرد خاموش و بى سرو صدا رنج -6
 .برد

 .مرتب باشد وضع سر و لباس او تميز و زيبا و -7

 .گاهى با هديه و سوغاتى و گاهى با سخن عالقه خود را ابراز كند -8

 .گاهى سخنان و كارهاى زن را تحسين كند -9

 .رعايت ادب و نزاكت را بكند -10

آنها نظارت  خوش سليقه باشد و نسبت به كارهاى زن در خانه بى تفاوت نباشد، بلكه به -11
نباشد وگرنه زن نيز  مثل كثافت و بى انضباطى ديد بى تفاوتكند و اگر سستى يا ناهنجارى 

 .سرد و بى تفاوت مى شود

 

 

  چهار چيز كمر شكن

به حضرت امير عليه السالم در ضمن سفارشات خود  صلى اهللا عليه و آله پيامبر اكرم
قابل  چيز، پشت انسان را مى شكند، (يعنى بسيار سخت و گران و غير فرمود: يا على چهار

زنى كه  )2) پيشوايى كه معصيت خدا مى كند ولى حرفش را گوش مى كنند. (1تحمل است ) (
صاحب آن  كه تنگدستى )3كند.( مى  شوهرش او را مراعات مى كند ولى او به شوهر خيانت

 .محل اقامت دائمى انسان باشد ) همسايه بدى كه در4چاره ندارد. (

 اين زن نفرين كرد و خودش مرد
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 زنش نزد حضرت صادق آمد و از بد اخالقى زن خود شكايت كرد، حضرت به آنمردى با   
حضرت  زن فرمود: چرا شوهرت از تو شكايت مى كند، زن شروع كرد به شوهرش نفرين كردن ،

روز زنده نيستى  فرمود: اگر همينطور (بر اين كنيه و بر اخالقى و نفرين ) ادامه دهى بيش از سه
بميرم و راحت شوم ) در  : برايم مهم نيست كه هرگز او را نبينم (يعنى، زن (با گستاخى ) گفت 

حضرت صادق عليه السالم فرمود: اين . روايت است كه اين زن بيش از سه روز عمر نكرد و مرد
 .شوهرش را راحت نمود زن متجاوز بود و خداوند عمرش را كوتاه كرد و

  ! طال باشيد نه خاك

     فرمود: زن گردنبند است ، توجه كن چه چيزى به گردنحضرت صادق عليه السالم 
و  آويزى ، براى زن قيمت (مشخصى ) نيست ، نه خوبش و نه بدش ، اما خوبانشان با طال مى

ندارد،  طال و نقره بهترند، اما زن بد، ارزش (مشتى ) خاك را هم از  نقره برابرى نمى كنند چون
زندگى مى  سعادت آفرين و زن بد سبب سياه كردنخاك از آن بهتر است (زن خوب همواره 

 .)قابل مقايسه نيست شود و هيچكدام از اين دو با طال و خاك

  :پيرى زودرس

 ."قبل مشيبى رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله اعوذ بك من امراة تشيبنىء كان من دعا"
خدايا به تو  آله اين بود كه امام صادق عليه السالم فرمود: يكى از دعاهاى پيامبر صلى اهللا عليه و

 .پناه مى برم از همسرى كه قبل از پيرى مرا پير كند

  :با اين سخن اعمال زن باطل مى شود

امام صادق عليه  "ايما امراة قالت لزوجها ما رايت قط من وجهك خيرا فقد حبط عملها"
اعمالش باطل مى  خيرى نديده ام ،هيچ السالم فرمود: هر زنى كه شوهر خويش بگويد از تو 

 .گردد

  دستورهاى بيجا ندهيد
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آنچه  مدارا نكند و او را به شپيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود: هر زنى كه با شوهر
قبول نمى كند و خدا را در حالى كه بر او  نمى تواند وادار كند، خداوند هيچ كار خوبى از او

 .خشمگين است مالقات مى كند

  

  :است بر زنها هم حرام

پيامبر اكرم صلى اهللا  "اشتد غضب اهللا على امراءة ذات بعل مالت عينها من غير زوجها"
خويش را با نگاه به اجانب  عليه و آله فرمود: خشم خدا شديد است بر زن شوهردارى كه چشم

 ).مثل نگاه مرد به زن اشكال دارد نگاه زن هم به نامحرم( .پر كند

  سه چيز شوم 

 :نزد امام صادق عليه السالم سخن از شوم بودن مى كرديم ، حضرت فرمودراوى گويد 
 شومى در سه چيز است در زن و اسب و خانه ، اما شومى زن در زياد بودن مهر او و ناراحت

 شومى ،رام نبودن او و چموشى آن است و اما خانه دركردن شوهر است و اما اسب ، شومى او 
 .دى همسايه ها و عيوب زياد داشتن استآن در تنگ و كوچك بودن آن و ب

  جزاى سركوفت زدن بر شوهر

زنى به  پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود: اگر تمامى آنچه روى زمين از طال و نقره را
اى مال خودم است ،  خانه شوهر ببرد ولى يكروز بر شوهرش سركوفت زند و بگويد تو چه كاره

كند و برگردد و از شوهرش  از عابدترين مردم باشد مگر اينكه توبهاعمال او باطل مى شود و لو 
و در حديث ديگرى فرمود: هر زنى كه بر شوهرش بخاطر مالش منت گذارد  .معذرت خواهى كند

 از دارائى من مى خورى ، اگر تمام آن مال را در راه خدا صدقه دهد خداوند از او و بگويد تو
 .از او راضى شودقبول نمى كند مگر اينكه شوهرش 

  :زن و تقاضاى طالق

 "ايما امراءة ساءلت زوجها الطالق من غير باءس فحرام عليها رائحة الجنة"
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تقاضاى طالق كند بوى بهشت بر او حرام   دليل از شوهرش  بي هر زنى كه فرمود: )ص(پيامبر اكرم 
 .است

  :واسطه ملعون

 ."و االخره ي الدنياغضب اهللا و لعنته فمن عمل فى فرقة بين امراءة و زوجهان كان عليه "
فرمود: هر كه براى جدائى زن و شوهرى گام بردارد خشم و صلى اهللا عليه و آله پيامبر اكرم 

 .بر او است در دنيا و آخرت لعنت خدا

  خداوند از طالق نفرت دارد

 طالقهمانا خداوند جائى كه در آن عروسى واقع شود دوست مى دارد و جائى كه در آن 
 .مثل طالق نفرت ندارد واقع شود دشمن مى دارد، خداوند از هيچ كارى

  :صفات پسنديده و ناپسند شوهر

فرمود: از بهترين مردان شما مرد با تقوى و پاكيزه و دست صلى اهللا عليه و آله  پيامبر اكرم
خود ل مهربان بوده و عيا  كه نگاه او سالم باشد (به نامحرم نظر نكند) و به پدر و مادرش  باز است

بخيل و بد  را به ديگرى محتاج نكند و فرمود: از بدترين مردان مرد تهمت زننده اى است كه
و عيال  دهن باشد، تنها غذا خورده ، ميهمان دوست نباشد، همسر و خدمتكار خويش را بزند

 .خويش را به ديگرى محتاج كند و پدر و مادرش را اذيت نمايد

  احاديث اسالمى عوامل محبت در

 ايمان محور محبت -1 

امام صادق عليه السالم  ."كمل ايمانه من احب هللا و ابغض هللا و اعطى هللا فهو ممن"
هركس به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن بدارد و به خاطر خدا عطا كند، : فرمود

فرمود: اگر خواستى بدانى در امام باقر عليه السالم  .كسانى است كه ايمانش كامل شده است از
اهل  فرمانبرداران را دوست دارد و از، اگر اهل طاعت خدا، تو خيرى هست ، به دلت نگاه كن

 .معصيت خدا بدش مى آيد، در تو خيرى هست و خداوند تو را دوست دارد
و اگر از اهل اطاعت بدش مى آيد و از اهل معصيت خوشنود است ، در تو خيرى نيست ، و 
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قيامت  يعنى در( .و (بدان ) كه هر كسى با دوست خود خواهد بود ، از تو ناخشنود است دخداون
. و فرمود: هر كس كه معيار محبت و دشمنى او دين نباشد دين ندارد ).دوست با دوست است

بايد  آرى اگر كسى شوهر و يا همسر مؤ من و با تقوائى دارد، كه خداوند او را دوست مى دارد،
نمى تواند هيچ  را دوست بدارد، زيرا ايمان براى مؤ من برترين فضيلت است ، و هرگزهمسر خود 

 .فضيلتى جانشين ايمان گردد

 : محبت ، محبت مى آورد -2

يعنى براى پيدا كردن دوست  ،با دوستى ، محبت محكم مى شود "بالتودد تتاكد المحب"
كنيد دوستى كنيد تا او هم با  و ديگران از خودتان شروع كنيد، سعى ، و دوست كردن همسر

 .شما دوست شود

  :توجه و حضور قلب به خدا -3

دل به خدا دهد، خداوند روبه او كند، دلهاى  امام صادق عليه السالم فرمود: هر كه در نماز،
 .بعد از آنكه خدا او را دوست مى دارد مؤ منين را هم به دوستى با او مى گرداند،

  :آورداحسان و نيكى محبت مى  -4

حضرت على عليه السالم فرمود: با احسان و خدمت ، دلها را  "باالحسان تملك القلوب"
ديگرى فرمود: با احسان و نيكى مى شود افراد را خريد و بنده  مى شود مالك شد، و در حديث

و سرشت انسان به گونه اى است كه وقتى به او احسان شود، مجذوب مى شود  آرى فطرت .كرد
 .گيرد و انس مى

 

 

 : سالم كنيد و محبت ايجاد نمائيد -5

بهشت  پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود: سوگند به آنكه جانم به دست اوست ، به
باشيد، آيا نمى خواهيد  وارد نمى شويد تا ايمان بياوريد. و ايمان نمى آوريد تا با يكديگر دوست
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شويد؟ (براى ايجاد محبت ) به  يد، با هم دوستشما را به كارى راهنمائى كنم كه اگر انجام ده
و حضرت على عليه السالم فرمود: زبانت را به سخن ماليم و سالم . يكديگر آشكارا سالم كنيد

 .دوستانت زياد شوند و دشمنانت اندك گردد كردن عادت بده تا

 : اظهار محبت ، محبت مى آورد -6

سخن  وقتى به زنش بگويد دوستت دارم ، اين پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود: مرد
مردى به امام باقر عرض كرد: من فالنى را دوست دارم ، حضرت  .هرگز از دل او بيرون نمى رود

 . دوستى آگاه كن ، كه براى دوام مؤ ثرتر و در الفت بهتر است فرمود: او را از اين

  :صورت گشاده و خندان -7

حضرت على عليه السالم مى فرمايد: رخسار  "السخاءحسن البشر اول العطاء و اسهل "
صورت گشاده و باز تو اول نيكى تو است ، : فرمود نيكو اولين هديه و راحت ترين بخشش است و

و فرمود: صورت باز آتش دشمنى را خاموش مى كند، و فرمود:  و داللت بر بزرگوارى تو مى كند
فرمود: كار نيك و صورت باز، محبت مى آورد و ريسمان محبت است ، و  صورت باز و گشاده

 . و فرمود: صورت گشاده ، روش هر آزاده است .مى رساند انسان را به بهشت

  :خوش آمد گوئى و محبت -8

 حضرت على عليه السالم فرمود: روى باز و گشاده و بخشش و نيكى و خوش آمد گفتن ،
 . موجب دوستى مردم است

 : آورددست دادن ، محبت مى  -9

پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود: به  "تصافحوا فان المصافحة تزيد فى المودة"
حضرت صادق عليه السالم فرمود: به يكديگر  .كند يكديگر دست بدهيد كه محبت را زياد مى

 .برد دست بدهيد كه كينه را از بين مى

  :هديه دادن ، دوستى آفرين است -10
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امام صادق عليه السالم فرمود: به يكديگر هديه دهيد، تا دوست هم باشيد،  "تهادوا تحابوا"
و حضرت على عليه السالم فرمود: هديه محبت مى آورد، و  .كينه را از بين مى برد چرا كه هديه

متمايل و كارهاى  مثل هديه ، فرمانروا را ماليم و خشم را بيرون و رانده شده را فرمود: هيچ چيز
نكته مهم در هديه و اهميت آن به اظهار محبت و  .و بديها را دور، نمى كندسخت را آسان 

در هديه توقعات را كنار بگذاريد و ارزش واقعى آن  مادى آن ، بنابراين  دوستى است ، نه ارزش 
و خود شما بتوانيد همواره به يكديگر هديه اى هر چند اندك  تا دوستان شما را در نظر بگيريد
 متاءسفانه اين ابراز دوستى ، در نزد بعضى به خاطر توقعات نابجا تقديم كنيد، به نشان دوستى

مسائل مادى از  تبديل به وسيله كدورت مى شود و بجاى تشكر و دريافت پيام هديه ، بخاطر
 .يكديگر دلخور مى شوند

   اين هم هديه است

 عيبهاى مرا به من، كسى است كه لسالم فرمود: محبوبترين برادرانمامام صادق عليه ا
و پيامبر اكرم  .، موعظهلسالم فرمود: چه خوب هديه اى استو حضرت على عليه ا .هديه دهد

سخن حكيمانه كه يا  بهتر از اي ، هديهفرمود: هيچ مسلمانى براى برادرش صلى اهللا عليه و آله
 .هدايتش را زياد كند، يا از هالكت دورش كند، نداده است

  :معاشرت نيكو -11

حضرت على عليه السالم فرمود: معاشرت نيكو، دوستى را  "حسن العشرة تستديم المودة"
تاءثير معاشرت نيكو و رعايت اخالق در خانواده و برخورد دوستانه ، مساءله  البته ،دوام مى بخشد

 . روشن است اى كامال

 . خوش اخالق باشيد -12

فرمود: خوش اخالق بودن ، حضرت على عليه السالم  "حسن الخلق يورث المحبة"
 .سه چيز محبت مى آورد، خوش اخالقى ماليمت نيكو و تواضع :و فرمود، دوستى مى آورد

 

 : خوش گمانى ، محبت مى آورد -13
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حضرت على عليه السالم فرمود: هر كس به  "من حسن ظنه بالناس حاز منهم المحبة"
 .يابد مردم خوش كمان باشد، به محبت آنها دست مى

 : ماليمت و نرم خوئى -14

امام باقر عليه السالم فرمود: با ماليمت و دوستى ، دلها  ."وبلبالرفق و التودد يحببك الق"
 .تو را دوست دارد

  :بى نيازى از ديگران ، و محبت -15

 حضرت على عليه السالم فرمود: خود را محبوب مردم كن ، با بى رغبتى به آنچه در دست
   مردى نزد پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله آمد و از حضرت. آنها برسىآنهاست ، تا به محبت 
پرسيد: چه كنم تا مردم مرا دوست بدارند، حضرت فرمود: به مردم نيكى  سؤ االتى كرد از جمله

بنابراين ( .باش و به آن طمع مكن تا تو را دوست بدارند هداشته آنها نداشت كن و چشم به
مال از شوهر خود هستند و پى در پى  دون تناسب ، در فكر كندنهمسرانى كه بى جهت و ب

 ).شد تقاضاى نابجا دارند، از محبت آنها كاسته خواهد

 : سخاوت ، محبت آور است -16

و  حضرت على عليه السالم فرمود: سخاوت ، محبت را مى روياند "السخاء يزرع المحبة"
خداوند  رسيدگى به برادرانت محبوب گردان ، هماناالسالم فرمود: خودت را با  امام صادق عليه

 .محبت را در بخشش و دشمنى را در امساك و ندادن قرار داده است

 : سكوت و محبت -17

امام هفتم يا هشتم فرمود: سكوت محبت مى آورد، سكوت  "ان الصمت يكسب المحبه"
است و از آنجا كه حركت زيرا بيشترين اسباب دشمنى از سخن گفتن (. راهنماى هر چيزى است

آسان است ، بسيارى با سخنان سبك و نسنجيده آبروى خود را مى برند و خود  دادن زبان كارى
 .و خدا سبك مى كنند را نزد مردم

 : سخن زيبا و محبت -18
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افزايش  امام چهارم حضرت سجاد عليه السالم فرمود: سخن زيبا، دارائى را زياد و روزى را
 .كند به عقب مى اندازد و انسان را نزد خانواده محبوب و وارد بهشت مىمى دهد، اجل را 

  .تواضع ، محبت مى آورد -19

حضرت على عليه السالم فرمود: نتيجه تواضع و فروتنى ، دوستى  "ثمره التواضع المحبه"
 .و فرمود: سه چيز محبت مى آورد خوش اخالقى ، ماليمت نيكو و تواضع. است

 : سه عامل محبت -20

اينها  .و تواضع و بخشش دادن امام باقر عليه السالم فرمود: سه چيز محبت مى آورد، قرض
عامل محبت معرفى شده است ، كه زن و  ى بود از آنچه در روايات اسالمى بعنوانياهنمونه 

حال خود براى دوام محبت و زياد شدن آن ، از اينها بهره مند شوند.  شوهر مى توانند به تناسب
عوامل مهمى مثل ايمان ، محبت ، احسان ، صورت باز و خندان ، هديه  اين ميان بايد از و در

زبانى و بى نيازى و كم توقعى و تواضع ، بيشتر استفاده نمود. و  دادن اخالق خوب ، شيرين
 امور، زن و شوهر مى بايست همواره به تميزى و زيبائى خود و خانه و فرزندان ، و گذشته از اين

 .م متقابل بسيار اهميت بدهند كه در جلب محبت بسيار مؤ ثر مى باشداحترا

 برنامه زندگى از موسى ابن جعفر عليه السالم

تالش كنيد كه دوران خود را به چهار ساعت تقسيم  :موسى ابن جعفر عليه السالم فرمود
مورد اعتماد، آنها كه ساعتى براى همنشينى با برادران و افراد  كنيد، ساعتى براى مناجات با خدا،

دهند، و از دل براى شما دلسوز و خيرخواه هستند، و ساعتى هم براى  عيب شما را به شما تذكر
هرگز با خود سخن . حالل باقى بگذاريد، كه اين ساعت كمك شما براى آن ساعت است لذت و

شود و هر كس  كند بخيل مى از فقر و طول عمر به ميان نياوريد، چرا كه هر كس به خود بازگو
خودتان بهره اى از دنيا قرار دهيد، با  طول عمر را به خود تلقين كند حريص مى شود. براى

و . حالل نفس و از آنچه كه به مروت شما لطمه نمى زند و اسراف هم نيست برآوردن خواسته
ه است شد بر امور دين همانا روايت -لذتهاى حالل و تفريحات سالم  -كمك بگيريد با اين كار 

 .كند كه ما از نيست آنكه دنيايش را بخاطر دينش و يا دينش را بخاطر دنيايش رها

  با مروت باشيد
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 مؤ لف گويد: اين حديث شريف نكات بسيار مهم و حساسى را تذكر مى دهد، نكته مورد
حتى  غفلت كه اين حديث به آن عنايت فرموده است اين است كه فرمود: در زندگى سعى كنيد

مبادا جوانان  كارهاى حالل هم بگونه اى باشد كه مروت و صفاى اخالقى را از شما نگيرد، يعنى
سال بخاطر گرفتاريهاى  در اول زندگى فردى پاك و با مروت و جوانمرد باشند، اما پس از چند

 يانداشته باشند، بخيل و محافظه كار  گوناگون ، مروت آنها از بين برود، ديگر رحم و انصاف
د، هرگز بخاطر منافع ، مروت و اخالق را از دست ندهيد، هيچ نسنگدل بشو روغگو و بى حيا ود

 . خواستى وقتى به صفات اخالقى شما لطمه مى زند سودمند نيست در معامله و

  قسمتى از روايات اسالمى در مورد آداب زندگى

  سفارش نسبت به خانواده

پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود: برترين  "خيركم خيركم الهله و انا خيركم الهلى"
 اهل خودم بهترم اهل خود نيكوتر باشد، من از همه شما نسبت به شما كسى است كه نسبت به

اعتنائى به همسر خود را نشان  در حالى كه در جامعه امروز بسيارى از ديندارها خشونت يا بى(
 !!.)ديندارى يا مردانگى مى دانند

 زندگىتوسعه در 

 امام چهارم عليه السالم فرمود: رضايتمندترين شما نزد خدا كسى است كه براى خانواده
و امام صادق عليه السالم فرمود: مؤ من به آداب  .خود بيشتر خرج مى كند و توسعه مى دهد

 عمل مى كند، هرگاه خداوند به او وسعت داد او هم توسعه مى دهد (در وضع زندگى ) و خدا
هر وقت كم  هر وقت توان دارد دريغ نمى كند و( اوند امساك كرد او هم امساك مى كندخدهرگاه 

روى كند، اينكه فقير  دارد اسراف و ولخرجى نمى كند). و فرمود: من ضامنم براى كسى كه ميانه
  براى خانواده خرج كنيد. نشود

آنكه نعمت دارد  :فرمودعليه السالم  امام رضا"صاحب النعمة يجب ان يوسع على عياله"
دهد يعنى اگر مى تواند براى خانواده   اهل و عيال خود گشايش  يعنى تمكن مادى دارد بايد بر

 .خود خرج كند

  اول خانواده بعد ديگران
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عرض كرد: من مزرعه اى دارم كه سه هزار درهم درآمد  عليه السالم مردى به امام باقر
. كنم و هر سال يكهزار درهم آن را صدقه مى دهمآن را خرج خانواده مى  دارد، دو هزار درهم

حضرت فرمود: اگر آن دو هزار درهم براى تمامى مخارج خانواده ات كفايت مى كند، (كارخوبى 
 ديگران انجام  كرده اى زيرا) به فكر خودت بوده اى و همان كارى را كه با وصيت بعد از مرگ

 . مى دهند، تو در زندگانى خود، بهره را برده اى

 ريخت و پاش نكنيد

خرج كند،  وبه مقدار كفايت اندازه بهحضرت على ابن الحسين عليه السالم فرمود: مرد بايد
افزايش  و زيادى را براى آخرت خود پيش بفرستد، اين كار براى دوام نعمت مفيدتر و هم براى ،

ضرت صادق عليه ح. سودمندتر است -روز قيامت  -آن از خدا مؤ ثرتر و نسبت به سرانجام كار 
عزوجل دوست مى دارد و اسراف چيزى است  السالم فرمود: ميانه روى چيزى است كه خداوند

هسته خرما كه به كارى آيد، و يا زيادى آب  كه خداوند آن را زشت مى دارد، حتى دور انداختن
 . را دور ريختن

  پاداش بزرگ براى زنان

اصالح كار  بانوئى كه در خانه شوهر به منظور پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود: هر
منتقل كند (يعنى در خانه كار كند) خداوند به او نگاه  منزل چيزى را از جائى به جاى ديگر
صلى اهللا  كند وى را عذاب ننمايد (يكى از همسران پيامبر رحمت كند و هر كه خداوند به او نظر

خدا، مردان تمام خوبيها را از آن خود كرده اند  بنام ) ام سلمه گفت : اى فرستادهعليه و آله 
فرمود: بله چون زنى باردار شوهر همانند انسان روزه گير  زنهاى بيچاره چه نصيبى دارند؟ حضرت

خواهد داشت و چون   مال خويش در راه خدا جهاد مى كند پاداش  و شب زنده دار كه با جان و
مقدار آن را در عظمت نمى داند و چون   چكس خواهد داشت كه هي زايمان كند آن قدر پاداش

مكيدنى كه بچه شير مى خورد همانند آزاد كردن يك بنده از  فرزند خود را شير دهد به هر
 فرشته اسماعيل در راه خدا ثواب به او تعلق مى گيرد و چون از سير دادن فارغ شود فرزندان

يعنى اعمال بد ( شد كه گناهانت آمرزيدهبزرگوارى بر پهلوى او زند كه كار خود را از سر بگير 
 .)عمل خوب سابق تو پاك شد از هم اكنون شروع كن به

  ميوه جمعه
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حضرت امير عليه . "اطرفوا اهاليكم فى كل جمعه بشى من الفاكهه كى يفرحوا بالجمعه"
ببريد تا از جمعه  السالم فرمود: براى اهل و عيال خود در هر روز جمعه مقدارى ميوه تازه

احترام كرده محبتشان به دين زياد  و به همين وسيله نسبت به شعائر اسالمى(  .خوشنود شوند
 ).شود

  تقسيم كار

نقل مى كند كه فرمود: حضرت  امام صادق عليه السالم از پدرش امام باقر عليه السالم
خواستند كار از پيامبرنظريه  راجع به تقسيمعليها السالم  امير عليه السالم و حضرت فاطمه

كارهاى پشت درب به  فرمود: كارهاى تا دم درب به عهده فاطمه وصلى اهللا عليه و آله  پيامبر
گرفت و مرا از سر و  فرمود: از اين تصميمى كه پيامبر عليها السالم عهده على باشد، حضرت زهرا

بانوى فهميده و داند، (يك  كار داشتن با مردها بى نياز كرد آنقدر شادمان شدم كه جز خدا نمى
منزل و عدم معاشرت با اجانب نه تنها باعث سرشكستگى  مسلمان نيك مى داند كه كار در

است پس تا وقتى احتياج و ضرورتى به كار بيرون نيست بانوان  نيست بلكه افتخار زن مسلمان
 ).اجانب شركت نكنند  محافل و مجالس  بعنوان اين ارزش در

  فدا نكنيد به خاطر خانواده دين خود را

فرمود: زمانى بر مردم مى آيد كه دين كسى سالم نمى صلى اهللا عليه و آله  پيامبر اكرم
همانند روباه كه بچه هاى خود را از سوراخ به آن سوراخ مى برد، او هم از اين جا  ماند مگر آنكه

 جز باآنجا رود، عرض كردند: اين زمان چه وقت است ؟ فرمود: هنگامى كه خرج زندگى  به
 !! است حالل همسر بودنمعصيت خدا بدست نيايد، در آن زمان بى 

 )حالل است عرض كردند شما به ما دستور ازدواج داده ايد (چگونه مى فرمائيد، بى همسر بودن
نبودند،  فرمود: بله اما در آن زمان هالكت مرد به دست پدر و مادرش انجام مى گيرد، و اگر آنها

فاميلش و  اوالدش صورت مى گيرد، اگر همسر و اوالد هم نداشت بدستبه دست همسر و 
؟ فرمود: آنها او را به رسول اهللا همسايه هايش هالك مى شود! پرسيدند چگونه چنين مى شود يا

مى كنند به آنچه در توانش نيست تا  تنگدستى و كمى درآمد سرزنش مى كنند و او را وادار
 .ازنداينكه او را به پرتگاه مى اند

 بطاللت و غفلت را كنار بگذاريد
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 يكى از آفات زندگى امروز در ميان خانواده ها، غفلت و بطالت است ، بسيارى از پدرها و
آن  مادرها وقتى در سنين جوانى هستند، عمر خود را به جمع دنيا و تالش فراوان براى تاءمين

به بطالت و  شته از نظر معنوى ،سپرى مى كنند و چون پا به سن مى گذارند، به جاى تدارك گذ
فراغت از امور  سرگرميهاى بيهوده ، عمر را به هدر مى دهند، و حتى حاضر نيستند در هنگام

 .بپردازند دنيا به كارهاى اخروى و جمع آورى توشه براى نجات اخروى خود
امثال جدول و حل كردن  با نشستن بر سر كوچه و مغازه و مانند اين امور و صحبتهاى بيهوده و

 .آن افسوس خواهيد خورد مسائلى از اين قبيل عمر گرانبها را به هدر ندهيد، كه به هر لحظه

  امروز و فردا مكن ، حسرت دارد

به صلى اهللا عليه و آله  پيامبر اكرم "كن على عمرك اشح منك على درهمك و دينارك"
تر باش ، اى اباذر كارهائى كه برايت بخيل  ابى ذر فرمود: نسبت به عمر خودت از درهم و دينارت

 .سودمند نيست ، كنار بگذار
، براى  و حضرت امير عليه السالم فرمود: از باقيمانده عمر خود براى جبران گذشته استفاده كن

و فردا كردن  خودت امروز و فردا مكن ، چرا كه گذشتگان تو با تكيه بر همين آرزوها و امروز
را بر روى چوبهاى  فرمان خدا (مرگ ) ناگهانى بر آنها وارد شد، و آنهاهالك شدند، تا اينكه 

 .منتقل كردند (تابوت ) به قبرهاى تاريك و تنگ
در  و در روايت ديگرى فرمود: هيچ كس نيست كه لحظه اى بيكار باشد مگر اينكه حسرت آن را

 .قيامت مى خورد
به تو مى  ودت فريب ندهند، چرا كه نتيجهامام صادق عليه السالم فرمود: مردم تو را نسبت به خ

كارهايت را ضبط  رسد نه آنها، روز خود را با اين و آن هدر مده ، چون با تو كسانى هستند كه
صلى اهللا عليه و  پيامبر اكرم .مى كنند هيچ كار خير را، اندك نشمار كه فردا آن را خواهى ديد

قبل از پيرى و در فراغت قبل از گرفتارى  انىفرمود: در سالمت خود قبل از مريضى و در جوآله 
قبل از مرگ ، تالش كنيد، همانا جبرئيل نزد من آمد و گفت : اى محمد پروردگار  و در زندگى

شما سالم مى رساند و مى فرمايد: هر ساعتى كه در آن مرا ياد كنى ، برايت نزد من  شما به
 .داده اى مى شود، و هر ساعتى كه مرا ياد نكنى از دست ذخيره

پشيمانى 

                                                                                              بهشتيان
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بر  فرمود: اهل بهشت نسبت به هيچ چيز، از امور دنيا پشيمان نمى شوند مگر (ص) پيامبر اكرم
فرمود: هر كه دو روزش مساوى باشد و  .آن ساعتى كه در دنيا بدون ياد خدا سپرى كرده اند

 . مغبون است

  غصه عابد

عابدى در هنگام مرگ گفت : من بر اين خانه غصه ها و گناهان حسرت نمى خورم ، 
فقط بر آن شبهائى است كه خوابيدم و روزهائى كه بدون روزه گذشت و ساعتى كه  حسرت من

 . ياد خدا غافل بودم از

   مدير خانه مرد است

فرمود: هر مردى كه امور او را زن عليه السالم  حضرت امير "تدبره امراه فهو ملعونكل امر "
 . بگرداند ملعون است

  زن و فرزند شما را غافل نكنند

يضيع  ال تجعلن اكثر شغلك باهلك و ولدك فان يكن اهلك و ولدك اوليا اهللا فان اهللا ال"
فرمود: عليه السالم  حضرت امير ."باعداء اهللاوليائه و ان يكونوا اعدء اهللا فما همك و شغلك 

مشغول زن و فرزند خود مكن ، اگر آنها از اولياء خدا باشند خدا اوليا  بيشترين تالش خود را
. نمى كند، و اگر از دشمنان خدا باشند چرا تالشت را صرف دشمنان خدا بكنى خودش را ضايع

  ).فدا مكن در حق اهل خود كوتاهى مكن اما سعادت خود را هم(

 دنيا هدف نيست غافل نشويد

امام صادق عليه .  "ابعد ما يكون العبد من اهللا عزوجل اذا لم يهمه اال بطنه و فرجه"
براى بنده جز شكم و  السالم فرمود: دورترين موقعيت بنده نسبت به خداوند وقتى است كه

فرك مسائل معنوى و مهم كند و به  تمام هم و غم خود را صرف دنيا مى( .شهوت همتى نباشد
 .)نيست

  بى تفاوتى و محافظه كارى آفت خانواده ها
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صلى اهللا عليه و آله  پيامبر اكرم ."من اصبح ال يتهم بامور المسلمين فليس بمسلم"
 . فرمود: هر كه صبح برخيزد و در كار مسلمانان همت نگمارد مسلمان نيست

 ارزشهائى كه دارد براى بسيارى از مردم دچارازدواج و تشكيل خانواده با تمام امتيازات و 
 مسائل اصولى و افكار بلند انسانى است يك آفت بزرگ گرديده است ، و آن بى تفاوتى نسبت به

. 

تشكيل خانواده براى بسيارى به معنى ، مشغول كسب و كار و در آمد و تامين معاش و 
كه توجه  ستهاى داخلى به گونه اىشدن است ، به گونه اى كه توجه به وضع جامعه و سيا رفاه

جدال با استثمار و افكار باطل ،  به توطئه دشمنان و تشويق و دفاع از حقوق مسلمانان و ستيز و
باشد، بسيارند جوانان تحصيل كرده  براى آنها مسائل كم اهميت و حاشيه اى و يا بى اهميت مى

 اند، و فرياد ستيزه جوئى و دفاع از تحصيل ، داراى احساساتى بسيار قوى بوده اى كه در دوران
 مستضعفين و حقوق محرومان و اظهار تنفر و انزجار آنها بر عليه مستكبران لحظه اى قطع

مال و  نميشد، اما با همين جوش و خروش ، وقتى تحصيالت آنها پايان يافت و دستشان به
تغيير كرده و سيصد  ىمقامى رسيد و در اثر ازدواج سرگرم مسائل زندگى شخصى شدند بطور كل

مستضعفين نمى گويد و به فكر  و شصت درجه دگرگون شدند، حاال نه تنها سخن از محرومين و
شود سود خود را باال مى برد، و هر كسى هم  آنها نيست ، كه خود جز همانها قرار گرفته و تا مى

ذكر او در مال و مقام زن تمام فكر و  .تحقير مى گيرد كه مى خواهد آن شعارها را بدهيد او را به
مسائل سياسى و نه امور مسلمانان و نه معنويات و مسائلى  و بچه او خالصه شده است ، و نه فكر

عيال وار است همينرا  او ديگر آزاديخواه است و نه مدافع محرومين ، او فقط. قبيل است از اين
لى و بلند و آرمانهاى الهى و هوشيار باشيد، مبادا، آنهمه افكار و احساسات عا. ميداند و بس

به فراموشى بسپاريد و بخاطر تامين معاش از آنهاغافل بمانيد، مشكالت و پيچ و خم  انسانى را
الهى را در شما ضعيف كند و يا به فراموشى  مسائل زندگى هرگز نبايد افكار بلند و اهداف مهم

زبان همواره مى بايست سر مشق عمل و  استقالل و آزادى و دفاع از اسالم و مظلومين در دهد،
 .زندگى زن و مرد باشد

صلى اهللا عليه و  پيامبر اكرم "من سمع رجال ينادى يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم"
 . مسلمان نيست فرمود: وقتى كسى مسلمانى را به يارى طلبيد، هر كه بشنود و پاسخ ندهد آله

  خوراك مؤ من و منافق



36 
 

پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و  ."عياله و المنافق يا كل اهله بشهوتهالمومن يا كل بشهوة "
منافق خانواده اش به اشتهاى او  من به اشتهاى خانواده اش غذا مى خورد ولىمؤ  آله فرمود: 

كه هر وقت خودش مايل بود چيزى بخورد يا  يعنى مرد مؤ من نبايد كارى كند( .غذا مى خورند
بخورند و اگر خودش نخواست خانواده اش هم بايد  كنار خواسته اوبخرد، خانواده اش هم از 

به خاطر اينكه اهل و عيال او مى خواهند تهيه كند و خودش  محروم بمانند بلكه بر عكس بايد
 ).هم استفاده كند

  رسيدگى به خانواده

است پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود: معلون  ."ملعون ملعون من ضيع من يقول"
 .نظر خود كوتاهى كند معلون ، كسى كه درباره افراد تحت

  كمك به همسر در خانه

كان اميرالمؤ منين عليه السالم يحتطب و يستقى و يكنس و كانت فاطمة تطحن و "
فرمود: اميرالمؤ منين عليه السالم هيزم تهيه مى كرد و عليه السالم امام صادق  ."تخبز تعجن و

نيز گندم را آرد عليها السالم  مى آورد و جاروب مى كرد، حضرت فاطمه منزل از چاه آب براى
و در روايت ديگرى حضرت اضافه نمود كه حضرت  . كرد و نان مى پخت مى نمود و خمير مى

گل (شكفته بود) درود  جامه وصله مى زد، او از زيباترين مردم بود، دو گونه او همانند دو فاطمه
مخصوصا در خانه براى مرد عار نيست  پس كار كردن( زندان او بادخدا بر او و شوهر او و فر

 ).منزل را به عهده بگيرد گرچه از نظر تقسيم كار به عهده زن است كه كار

  به خانواده خود نيكى كنيد تا عمر شما زياد شود

  ."من حسن بره باهله زاد اهللا فى عمره"

اش به خوبى نيكى كند، خداوند عمر او  هر كس به خانواده :امام صادق عليه السالم فرمود
 .را زياد مى كند

 

  هنگام ورود بر خانواده سالم كنيد
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زيرا  پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود: وقتى يكى از شما وارد اتاق شد، سالم كند،
مرد امام صادق عليه السالم فرمود:  .مى گيرند  سالم بركت را نازل مى كند و مالئكه با او انس 

ورود كفش خود را بر زمين زند و صدائى  وقتى وارد بر خانواده مى شود، سالم كند، و هنگام
شدند كه او وارد شده است . (و خود را آماده كنند)  (مانند گلو صاف كردن ) بكند، تا آنها متوجه

يب آرى مرد نه تنها مى بايست كنجكاوى و ع -ببيند  تا مبادا كه مرد چيزى كه پسندش نيست
آماده پذيرائى او نباشند، و سر و وضع آنها   خانواده اش  جوئى نكند بلكه ، براى اينكه مبادا

اول آمدن خود را اعالم كند، همچنانكه اين حديث به بانوان مى فهماند خود را  مناسب نباشد،
 .شوهر آماده كنند تا مبادا نگاهش به امرى كه خوش ندارد بيفتد براى آمدن

  والدين موفق

  پدر دو شهيد در مكتب اهل البيت عليهم السالم -1

 پس از شهادت على عليه السالم و تسلط مطلق معاويه بن ابى سفيان بر خالفت اسالمى ،
كوشش  خواه ناخواه برخوردهايى ميان او و ياران صميمى على عليه السالم واقع مى شد، همه

سودى كه نبرده اند  دوستى و پيروى (حضرت ) علىمعاويه اين بود تا از آنها اعتراف بگيرد كه از 
اظهار ندامت و پشيمانى  سهل است ، همه چيز خود را نيز در اين راه باخته اند، سعى داشت يك

تحقق نيافت ، پيروان على عليه  از يكى از آنها باگوش خود بشنود اما اين آرزوى معاويه هرگز
و شخصيت او شدند، از اين رو بيش از  به عظمتالسالم بعد از شهادت آن حضرت ، بيشتر واقف 

 حال حياتش فداكارى مى كردند براى دوستى او و براى راه و روش او و زنده نگاه داشتن آنكه در
كه  مكتب او، جرئت و جسارت و صراحت به خرج مى دادند، كاى گاهى كار به جائى مى كشيد

عقايد  ش تحت تاءثير احساسات ونتيجه اقدام معاويه معكوس مى شد و خودش و نزد يكان
 .پيروان مكتب على عليه السالم قرار مى گرفتند

عدى در  يكى از پيروان مخلص و فداكار و با بصيرت على عليه السالم عدى پسر حاتم بود،
قبيله اش  راس قبيله بزرگ (طى ) قرار داشت ، او چندين پسر داشت ، خودش و پسرانش و

و (طريف ) و (طارف ) در )الم بودند، سه نفر از پسرانش به نام (طرفهسرباز فداكار على عليه الس
 .صفين در ركاب على عليه السالم شهيد شدند

خليفه  پس از سالها كه از جريان صفين گذشت و على عليه السالم به شهادت رسيد و معاويه
خاطره تلخى  معاويه براى اينكه. شد، تصادف روزگار عدى بن حاتم را با معاويه مواجه ساخت
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از پيروى على بودن چه زيان بزرگى ديده  براى عدى تجديد كند و از او اقرار و اعتراف بگيرد كه
 : است به او گفت

در صفين پيشاپيش على بن  :اءين الطرفات ؟ پسرانت طرفه و طريف و طارف چه شدند؟
پسران تو را جلو چون  :چرا؟ :.على انصاف را درباره تو رعايت نكرد :.ابيطالب شهيد شدند

من انصاف را :. داشت انداخت و به كشتن داد و پسران خودش را در پشت جبهه محفوظ نگه
براى اينكه او كشته شد و من زنده مانده ام ، من بايست جان   -چرا؟. درباره على رعايت نكردم

 . مى كردم خود را در زمان حيات او فدايش

مايل بود اوصاف و حاالت على را از  فى خيلىمعاويه كه ديد منظورش عملى نشد، از طر
روزگارى با او بوده اند بشنود، از عدى خواهش  كسانى كه مدتها با او از نزديك به سر برده اند و

حتما بايد  .عدى گفت : معذورم بدار .برايش بيان كند كرد اوصاف على را از نزديك ديده است
ور انديش و نيرومند بود، به عدالت سخن مى گفت به خدا قسم ، على بسيار د. برايم تعريف كنى

قاطعيت فيصله مى داد، علم و حكمت از اطرافش مى جوشيد، از زرق و برق دنيا متنفر و با  و با
نفس  و تنهائى شب ماءنوس بود، زياد اشك مى ريخت ، و بسيار فكر مى كرد، در خلوتها از شب

فقيرانه را مى  سود، لباس كوتاه ، و زندگانىخود حساب مى كشيد و بر گذشته دست ندامت مى 
خواستيم مى پذيرفت و اگر  پسنديد، در ميان ما كه بود مانند يكى از ما بود اگر چيزى از او مى

فاصله نمى گرفت ، با اين همه آن قدر با  به حضورش مى رفتيم ما را نزديك خود مى برد و از ما
و آن قدر عظمت داشت كه نمى توانستيم به او  هيبت بود كه در حضورش جرئت تكلم نداشتيم

مانند يك رشته مرواريد آشكار مى شد، اهل ديانت  خيره شويم ، وقتى لبخند مى زد دندانهايش
بينوايان مهر مى ورزيد، نه نيرومند از او بيم ستم داشت و نه  و تقوا را احترام مى كرد و نسبت به

د يك شب به چشم خود ديدم در محراب عبادت به خدا سوگن .بود ناتوان از عدالتش نوميد
اشكهايش بر چهره و ريشش  -تاريكى شب همه جا را فرا گرفته بود  در وقتى كه -ايستاده بود 

مثل اين  گزيده به خود مى پيچيد و مانند مصيبت ديده مى گريست ، مى غلطيد، مانند مار
اى و به  : اى دنيا متعرض من شده است كه االن آوازش را مى شنوم ، او خطاب به دنيا مى گفت

نرسد) او را سه طالقه  من رو آورده اى ؟ برو ديگرى را بفريب (يا هرگز فرصتى اين چنين تو را
است ، آه آه از توشه اندك  كرده ام و رجوعى در كار نيست ، خوشى تو ناچيز و اهميت تو اندك

اويه بى اختيار فرو ريخت با سخن عدى كه به اينجا رسيد اشك مع. و سفر دور و مونس كم
خود را خشك كرد و گفت : خدا رحمت كند ابوالحسن عليه السالم را  آستين خويش اشكهاى
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عدى گفت :  اكنون بگو ببينم حالت تو در فراق او چگونه است ؟ همين طور بود كه گفتى ،
راموشش مى معاويه : آيا هيچ ف .شبيه حالت مادرى كه عزيزش را در دامنش سر بريده باشند

 .عدى : آيا روزگار مى گذارد فراموشش كنم كنى ؟

 مؤ لف گويد: به اميد آنكه ياران با وفاى امام امت مخصوصا خانواده هاى شهداء و ديگر
و  دالوران دفاع مقدس ما نيز پس از ايشان ، از امام خويش و راه نورانى او كه انقالب اسالمى

شاگردان  دشمنان حيله گر خود را از آرزوى نااميد كردنواليت فقيه است روى گردان نشوند و 
 .امام و اظهار خستگى و ياس در ادامه راه او ماءيوس كنند

  تربيت دينى در مكتب اهل البيت عليهم السالم -2

 روزى معاويه مقدارى عسل براى ابو االسود دئلى به عنوان هديه فرستاد و مقصودش آن
خالى  رد و قلبشان را از محبت به اميرالمؤ منين على بن ابى طالببود كه در دل آنها را بدست آو

عسل افتاد،  ابواالسود، دخترك پنج شش ساله اى داشت ، همين كه چشمش به ظرف .كند
پدر گفت : دخترم اين عسل را مخور كه زهر است ، . انگشت در آن كرد و به دهان گذاشت

فريب دهد و از حضرت على عليه السالم دور كند و ما عسل ما را  معاويه مى خواهد به وسيله اين
دختر گفت : خدا روى معاويه را زشت كند، آيا مى ! دل بيرون كنيم محبت او و فرزندانش را از

 عسل شيرين ، ما را فريب دهد و از سرور پاك و بزرگوارمان جدا سازد، مرگ بر خواهد به وسيله
تا  ت خود را در گلو برد و آن قدر خود را رنج دادفرستنده عسل و خورنده آن باد! سپس انگش

 :سرود آنچه خورده بود قى كرد و سپس بعد از تنهى كردن خود از اين غذاى مسموم اين شعر را

خدا  آيا با عسل پاكيزه ، اى پسر هند مى خواهى دين و ايمان خود را به تو بفروشيم ؟! به
 .السالم است وال و پيشواى ما اميرالمؤ منين عليهسوگند كه هرگز به اين آرزو نخواهى رسيد كه م

 مؤ لف گويد: ابواالسود دئلى از شيعيان اميرالمؤ منين است و گويند اولين كسى است كه
 . باتعليم حضرت على عليه السالم در ادبيات عرب سخن گفته است

  دعاى پدر و موفقيت فوق العاده پسر -3
 عليه آمده است ، كه پدر ايشان عالم بزرگوار مالدر احواالت عالمه مجلسى رضوان اهللا 

از شبها بعد  محمد تقى مجلسى رضوان اهللا عليه كه زا بزرگان علماء شيعه است مى فرمايد: يكى
متعال ، خود را در حالتى ديدم كه دانستم  از خواندن نماز و تهجد و گريه زارى به درگاه خداوند

ت كنم ، البته به اجابت مى رسد، فكر كردم از خداوند چه متعال در خواس هر چه از درگاه خداوند
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آل  كردم : خدايا بحق محمد و  ناگهان صداى محمد باقر از گهواره بلند شد، عرض  بخواهم ؟
ده و او  محمد صلوات اهللا عليهم اجمعين ، اين طفل را مروج دين و ناشر احام سيد المرسلين قرار

زيرا عالمه مجلسى  گردان و همانگونه شد كه فرموده بود، را به توفيقات بى نهايت خود موفق
اهل البيت عليه السالم نمود كه شايد در تاريخ اسالم  رضوان اهللا عليه خدماتى به دين و مكتب

آثار ارزشمند و جاويد اين مرد بزرگ كتاب گران سنگ بحار االنوار  سابقه نداشته است ، و يكى از
ت ، آرى اين است موفقيت پدر در تربيت فرزندانى چنين چاپ رسيده اس است كه جامع به

 .شايسته و مفيد
  استقامت و تدبير يك مادر فداكار -4

 ابو طلحه انصارى نخستين ميزبان پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله در مدينه است ، او
او  حه ازهمسرى داشت بنام ام سليم ، ام سليم هنگامى كه دختر بود مسلمان شد و وقتى ابو طل

من همسر تو مى شوم مشروط بر اينكه مسلمان شوى و آنقدر با او در : خواستگارى كرد گفت
پرستى سخن گفت تا اينكه ابو طلحه مسلمان شد و ام سليم با او ازدواج  مورد بطالن آيين بت

روز  مدتى بعد خداوند به آندو و پسرى داد تا اينكه روزى اين پسر مريض شد و روز به .كرد
حال جان دادن مشاهده كرد براى اينكه  بيماريش سخت تر مى شد، ام سليم كه فرزند را در

عليه و آله  بهانه اى ) نزد پيامبر اكرم صلى اهللا شوهرش متوجه مرگ فرزند خود نشود او را (به
ه ام سليم پاهاى او را رو به قبله كشيد و جام .آن پسر جان داد فرستاد، با بيرون رفتن ابو طلحه

خواباند و به تمامى اهل خانه سفارش نمود كه  انداخت و او را كنارى  اى روى جنازه فرزندش 
طلحه ندهد تا اينكه خود او را آگاه كنم ، سپس از  هيچكدام از شما خبر مرگ پسرم را به ابو

پس از مدتى ابو طلحه وارد شد و از حال  .خوشبو نمود جاى برخواست و غذائى پخت و خود را
منزل چيزى براى  سوال كرد، ام سليم گفت : به خواب رفته ، ابوطلحه گفت : آيا در رشپس

لبخند و گفته هاى  خوردن هست ؟ ام سليم غذا را حاضر كرد، پس از صرف غذا ام سيلم با
 : شيرين ، شوهر را سرگرم كرد و در ميان سخنان به او گفت

عنوان  همسايگان ايشان چيزى را به اى ابوطلحه ! نظر تو راجع به جماعتى كه بعضى از
مدتى  امانت در نزد آنها قرار دادند و آن جماعت مدتى از آن امانت برخوردار بودند پس از
وزارى كردند  هنگاميكه آن همسايه آمد و امانت خود را از آنها گرفت ، آن جماعت شروع به گريه

 كه چرا اين همسايه امانت را از ما پس گرفته است چيست ؟
مال آنها نبوده بلكه بعنوان امانت در  ابو طلحه گفت : اينها جزء ديوانگان هستند زيرا چيزى كه

ام سليم گفت :  .برگرداندن امانت گريه وزارى كنند اختيار آنها بوده ، پس دليلى ندارد كه بعد از
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بود كه خداوند  امانتى الهى اى ابو طلحه سزاوار است كه ما از ديوانگان نباشيم ، همانا فرزند تو
ابو طلحه از صبر و تحمل همسرش تعجب كرد و گفت : من به . متعال آن را از ما پس گرفت

سزاوارترم ، فردا صبح كه ابو طلحه براى نماز جماعت خدمت پيامبر اكرم  صبر و استقامت از تو
 يم تعجب نمود وعليه و آله رسيد و تمام ماجرا را بازگو كرد، پيامبر اكرم از صبر ام سل صلى اهللا

ام سليم باردار شد . در حق او دعا كرد و سپس فرمود: خدايا ديشب اين دو نفر را مبارك گردان
كودك كام برداشت و در حق او دعا  و پسرى به دنيا آورد او را به نزد پيامبر فرستاد تا حضرت از

ن عبداهللا نه فرزند را ديدم كه از اوالد همي :نمود و نام او را عبداهللا نهاد، مردى از انصار مى گويد
برخى گفته اند اين پسر سى و دو سال نماز شب خود را با وضوى نماز  .همگى قارى قرآن بودند

خواند، و گفته اند از مريدان خاص حضرت على عليه السالم بود كه در جنگ  مغرب و عشا مى
 .ركاب آن حضرت به شهادت رسيد صفين در

  فرزانهمادر انديشمند و فرزند  -5
اسماعيل و كينه اش ابو  صاحب بن عباد يكى از بزرگان و دانشمندان مى باشد، نام وى

او وزير مويد الدوله و فخر الدوله و شيعه بسيار استوارى  .القاسم است كه ملقب به صاحب گرديد
 كتاب عيون اخبار الرضا عليه السالم را براى وى تصنيف نمود و در بود شيخ صدوق رحمه اهللا

بسيار قوى  اول آن از او تمجيد بسيار كرده است ، او عالمى بزرگوار و در فنون شعر و ادب و كالم
بود كه يك  بود، گويند جمعيتى كه در مجلس درس او براى استفاده مى نشستند آنقدر زياد

 .شش نفر مى شد گوينده نمى توانست صدا را به شنوندگان برساند بطوريكه نياز به
 . و بخشش رباره او گويد: او نادره زمان و اعجوبه عصر بود در فضيلت و بزرگوارىابن خلكان د

در احواالت او آمده است ، در  .گويند: براى جابجائى كتابهاى او نياز به چهار صد شتر بود
مساجد نيز درس مى خواندند)  سنين كودكى وقتى براى درس به مسجد مى رفت (سابقا در

پسرم اين درهم و دينار را به : دينار و يك درهم به او مى داد و مى گفتمادرش هر روز، يك 
انجام مى داد حتى بعد از فوت مادرش  اولين فقيرى كه در ميان راه ديدى بده ، و او اين كار را

خود مى گفت : يك دينار و يك درهم در  نيز اين روش نيكو را رها نكرد، و هر شب به خدمتكار
اتفاقا شبى خادمش  .و آنرا به فقير دهد د تا هنگام صبح فراموش نكندبگذار  زير بسترش 

برد چيزى نيافت ، اين اتفاق را  فراموش كرد و صبح بعد از نماز وقتى صاحب دست به زير بستر
به خدمتكاران خود دستور داد تا  به فال بد گرفت ، و پنداشت كه اجلش نزديك است ،

را جمع كرده ، و به اولين فقير كه  فرش و پرده و پشتىرختخواب و ديگر تزئينات از جمله 
خدمتكاران دستور را اجرا كردند و در بين راه  .برخوردند بدهند تا كفاره تاءخير اين كار شود
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گرفته مى برد، آن اشياء را به او دادند، نابينا پرسيد:  سيد نابينائى را ديدند كه زنى دست او را
فرش پرده پشتى ديبا... مرد نابينا از شنيدن اين سخنان  ب ،اينها چيست ؟ گفتند: رختخوا

وقتى او را نزد صاحب بن عباد آوردند و با پاشيدن آب به هوش آمد از او پرسيد:  .بيهوش شد
 بيهوش شدى ! گفت : من مرد محترم و شريفى هستم و از اين زن دخترى دارم ، مردى از چرا

سال  دختر را به ازدواج او در آورده ايم ، اكنون دودخترمان خواستگارى كرده است و ما هم 
كه مادرش  است كه صرفه جوئى كرد و براى دخترمان جهيزيه تهيه مى كنيم ، ديشب اين زن

اظهار  است گفت : براى جهيزيه دخترمان يك رختخواب و يك پشتى ديبا هم الزم است ، من
از او خواستم  اختالف شد و كار به نزاع كشيد،ناتوانى كردم ، خالصه اينكه ميان من و همسرم ، 

در بين راه با اين  صبح كه شد دست مرا بگيرد و از خانه بيرون بياورد ببينم چه ميشود، كه
بگير، و از (شدت تعجب و  آقايان برخورد كرديم كه به من گفتند: اين رختخواب و پشتى ديبا را

م و بزرگوارى بود دستور داد تا جهيزه اى صاحب بن عباد كه مرد كر شدم ،  حيرت ) بيهوش 
 آن رختخواب و پشتى ديبا تهيه كردند و داماد را حاضر كرده و مخارج يك متناسب و مناسب با

  .سال زندگى را نيز به او پرداخت نمود
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پاداش اين سخن ازكدام معصوم مي باشد؟(هرزني كه بر بداخالقي شوهرش صبر كند مانند    -1

 آسه به او عطا مي شود)

 د) امام باقر(ع)              ج)پيامبر اكرم (ص)       ب) حضرت علي (ع)             الف)امام صادق(ع)
وقتي حضرت علي (ع)از حضرت فاطمه (س)طلب غذا كرد حضرت زهرا(س)فرمودسه روز  -2

 كرد...........است كه چيزي نداريم حضرت علي (ع)فرمود چرا به من نگفتي؟عرض 

 از خدا حيا مي كنم كه شما را وادار كنم به چيزي كه در توان نداريب)  الف)نمي توانستم به شما بگويم

 د)ب و ج                           ج)پيامبر مرا نهي فرموده از اينكه از شما چيزي بخواهم
 ترجمه صحيح اين حديث كدام است؟ (جهاد المراة حسن التبعل) -3

 ب)جهاد زن به نيكو شوهرداري اوست                                 ف)جهاد زن به شوهرداري اوستال
 د)الف و ج                                     ج)زن خوب به شوهرداري است

 اين حديث از كدام معصوم است؟ (از بركت زن اين است كه كم خرج وآسان زا باشد) -4 

 د)امام  باقر(ع)               ج)امام سجاد (ع)               ب) امام صادق(ع)             الف)پيامبر (ص)
 اين جمله را كامل كنيد:پيامبر (ٌص)فرمود:اگرعلي (ع)نبود................نبود. -5

 همتاييد)براي زهرا                ج)اسالم                 ب)واليت هم          الف)براي فاطمه همسري
 كدام گزينه از صفات مهم بانوان است؟ -6

 د)همه موارد                    ج)تربيت فرزند                 ب)همسرداري                الف)امانت داري
 ازفرمايشات كدام معصوم مي باشد؟ "المجالس باال مانة" -7

 د)امام سجاد(ع)                 ادق (ع)ج)امام ص        ب)پيامبر (ص)           الف)حضرت علي (ع)
 درخصوص ايمان، پيامبر(ص) مي  فرمايد:ايمان دونيمه دارد،آنها را نام ببريد؟-8

 شكر -د)صبر                 امامت -ج)نبوت                شكر -ب)نماز            صبر -الف)  نماز
وقتي بخواهيم خير دنيا وآخرت را "مي كند: كه )از خداوند نقل صل اهللا عليه و آلهپيامبر اكرم( -9

 چيز به او مي دهيمآن چهار چيز كدامند؟ 4براي مسلماني گرد آوريم 

 حب اهل بيت (ع)-زباني براي ذكر-دل متواضع -الف)شيريني عبادت 
زن با ايماني كه  -بدني كه بر بال، صبر واستقامت كند  -زباني براي ذكر  -ب)دل متواضع وبا پروا  

 چون به اونگاه كند خوشحال شود
 د)الف و ج)              صبر واستقامت در بالها -حب اهل بيت  -شب زنده داري  -ج)روح عبادت 
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 است؟از وظايف مهم بانوان.............كدام گزينه  -10

 الف)تالش در جلب رضايت همسر خود
 ب)تعديل عواطف ومهياكردن فضاي آرام وبا صفا در خانه

 ج)امانت داري مي باشد
 د)الف و ج

 كدام گزينه براي انسان سخت وغيرقابل تحمل است؟ -11
 الف)زني كه شوهرش اورا مراعات مي كند اما اوبه شوهرش خيانت مي كند

 كند ولي حرفش را گوش مي كنندب)پيشوايي كه معصيت خدا مي 
 د)الف و ج)                                ج)تنگدستي كه صاحب آن چاره ندارد

 "أعوذُبِك من امراةً تُشَيبني قَبلَ مشيبي "اين دعا از كدام معصوم است؟  -12  
د)امام                 ج)امام حسين(ع)             ب)امام صادق (ع)          الف)پيامبر اكرم (ص)

 باقر(ع)
 كدام صفت از صفات زير ،زنان در مردان مي پسندند؟ -13

 ب)آزاد انديش وخود مختار باشد                                        الف)مال وثروت و ولخرج بودن مرد
 د)الف و ج                 ج)رعايت ادب ونزاكت را بكند وميان مردم با آبرو باشد

 اطاعت از كدام بانوان موجب ندامت مي شود؟ -14
 الف)بانواني كه عقل ودين آنها اسير هوا وهوسهاي بي مورد است

 ب)بانواني كه هنگام جنگ ،شوهر خود را تشويق مي كند
 د) همه موارد                            ج)بانواني كه شوهرانشان را وادار به كسب حرام نكنند

 در واژهاي كدام گزينه آمده است؟ خيردنيا وآخرت-15
اخالق  -استقالل -پرهيزكاري -ب)قدرت                    اخالق خوب -استقالل -توانايي-الف)قدرت

 خوب
 زن شايسته كه اورا دردين ودنيا كمك كند -بردباري -اخالق خوب -ج)ورع وپرهيزكاري

 اخالق خوب -همسرخوب -د)مال وثروت
پدرم...........باغيرت بود ومن از او باغيرت ترم،خدا به ..................آن "د: پيامبراكرم (ص)فرمو -16

 جمله را كامل كنيد: "مومني راكه غيرت ندارد
 جهنم ببرد -ب)عبداهللا                                          خاك مالد بيني -الف)ابراهيم 

 خاك مالد بيني -د)عبداهللا                                               خاك مذلت بزند  -ج)آدم
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هرمردي كه................خودرا به خاطر پاداش آن تحمل كند خداوند "اين جمله را كامل كنيد. -17
 ."پاداش...............به اوعطاخواهد نمود

 شاكرين -ب)مشكالت زندگي                                     بهشت -الف)مشكالت زندگي
 شاكرين -د)اخالق بد همسر                                             مومنين -ج)بد همسر

 "العبد كلها ازدادللنساءحباً ازداد في االيمان فضالً"ترجمه صحيح اين جمله كدام است: -18
 الف)كسي كه محبتش به بانوان زيادتر شود ايمانش بيشتر مي شود.

 ه بانوان زيادتر شود ايمانش بيشتر فضيلت مي يابدب)بنده هرچه محبتش ب
 ج)بنده هرچه محبتش به بانوان زيادتر شود ايمانش بيشتر مي شود

 د)بنده هرچه محبتش به بانوان زيادتر شوداز فضيلتش كاسته نمي شود
 جاي نقطه چين رابا كلمات مناسب پر كنيد: -19
 "آنها كارهاي خود را درست كنندبازنهادرهرحالي مدارا كنيد..............شايد "

 ب)وسخنان تند به زبان بياوريد                            الف)تا اخالق پسنديده داشته باشند
 د)يعني سخنان تند وزشت برزبان نياوريد                                                   ج)دراثراين رفتار

 آلود،پدركسي كه درعالم برزخ بخواب ديده چيست؟علت لبهاي چركين وخون  -20
 ب)سبب اهانتي كه در دنيا به همسرش مي كرد                                  الف)سبب اهانت به مردم

 د)به سبب دروغ گفتن مي باشد                                       ج)از بدزباني به مردم
 به اوست نبايد اختيار داد؟ چرا به زن بيش از آنچه مربوط -21

 ب)زيرا خاطرش را آسوده مي سازد                          الف)زيرا اين كار جمال زن را پيوسته مي كند
 د)همه موارد                                                    ج)حال اورانيكو مي كند

 يعني چه؟"عاشروهنِّ بالمعروف"منظور از جمله -22
 ب)يعني با آنها به نيكويي رفتار كنيد                                            لف)يعني به آنها ظلم نكنيدا

 د)الف و ج)             ج)حدود برخورد باهمسر وكيفيت رفتار با اوتعيين مي كند
.آن زمان بنا به فرمايش پيامبر(ص)،زماني برمردم مي آيدكه درآن بي همسر بودن حالل است -23

 چه وقت است؟
    الف)هنگامي كه خرج زندگي جز با معصيت خدا به دست نيايد

 ب)زماني كه فكر مي كند دينش سالم است
 د)الف و ج)            ج)درآن زمان هالكت مرد به دست همسر واوالدش صورت مي گيرد
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ازآن خود كرده  يكي از زنان پيامبر (ص)پرسيد؟ اي رسول خدا:مردان تمام خوبيها را -24
 اند،زنهاي بيچاره چه نصيبي دارند؟فرمود:

 الف)هر زني كه باردار شودمانند انسان روزه گير وشب زنده داركه درراه خداجهاد مي كند اجردارد
 ب)چون زايمان كندآنقدر پاداشي دارد كه هيچكس مقدار آن را نمي داند

بچه مي خورد مانند آزاد كردن يك بنده از ج)وهرزني كه فرزند خود را شير دهد به هر مكيدني كه 
 د)همه موارد                          فرزندان اسماعيل در راه خدا ثواب مي گيرد

 توسعه در زندگي مومن از ديدگاه معصومين چگونه است؟ -25
الف)مومن به آداب خدا عمل مي كند،هر وقت توان دارد دريغ نمي كند وهر وقت كم دارددر زندگي 

 ب)مومن وظيفه دارد در توسعه زندگيش بكوشد                               سلف و ولخرجي نمي كندا
 د)همه موارد                       ج)آنكه تمكن دارديا ندارد بايد خرج كند

 عوامل محبت از ديدگاه امام باقر(ع) كدامند؟ -26
 هديه دادن -بخشش  -ب) تواضع                             بخشش -تواضع  -الف)خوشزباني 

 تواضع -احسان  -د)قرض                                     بخشش -تواضع  -ج)قرض 
 كدام يك از گزينه هاي زيربه ماليمت ونرم خويي مربوط مي شود؟ -27

 "يحببك القلوببالرفق والتودد "ب)                                    "الصمت كليب المجه"الف)
 "حسن البشر اول العطا"د)                                      "ثمرة التواضع المحبه"ج)
 ازديدگاه حضرت علي(ع)سه چيز محبت مي آورد.آن سه چيز كدامند؟ -28

 بخشش -تواضع  -ب)حسن خلق                       تواضع  -ماليمت نيكو -الف)معاشرت نيكو 
 تواضع -ماليمت نيكو -د)خوش اخالقي                               بخشش -تواضع  -يكوج) ماليمت ن

 بدترين مردان از ديدگاه پيامبر (ص)كدامند؟-29
 پدر ومادرش را اذيت نكند -ب)همسرش را بزند                        بخيل و بد دهن -الف)تهمت زنند

 د)الف و ج)                      ج)عيال خويش را به ديگري محتاج كند
هر زني كه به شوهر خويش بگويد از توخيري نديدم اعمالش باطل  "اين حديث از كيست؟ -30

 ."مي گردد
       ب) پيامبر اكرم(ص)                                                     الف)امام صادق(ع)

 د) حضرت علي (ع)                                                 ج) امام محمد باقر(ع)
 طرفه وطريف و طارف فرزندان چه كسي وازياوران كدام امام مي باشند؟ -31

 امام صادق (ع) -ب)فرزندان ام سليم                    حضرت علي (ع) -الف)فرزندان حاتم طائي
 پيامبر(ص) -د)ابوطلحه انصاري                              حضرت علي (ع) -ج)فرزندان عدي
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اهل بهشت نسبت به هيچ چيز ازاموردنيا..........مگربر آن "اين جمله را تكميل نماييد:  -32
 ."ساعتي كه در دنيا...............سپري كرده اند

 با اهل خود -ارندب)توجه ند                        بدون ياد خدا -الف)پشيمان نمي شوند
 بدون ياد خدا -د)توجه ندارند                    با اهل وعيال خود -ج)پشيمان نمي شوند 

همه تالش معاويه اين بود كه پيروان حضرت علي(ع)را ازدوستي با او پشيمان كند،آنها  -33
 بيشتر به چه چيز حضرت علي(ع)واقف هستند؟

 د)به عظمت وشخصيت او      ج)نسبت وي با پيامبر (ص)        ب)واليت او        الف)محبت به او
 ابواالسود دئلي ازمحبان وشيعيان كدام امام معصوم مي باشد؟ -34

 د)حضرت امام باقر(ع)        ج) پيامبر(ص)         ب)حضرت امام صادق(ع)        الف)حضرت علي(ع)
 ه گفت؟پدر بزرگوار عالمه مجلسي(ره)در بدو تولد عالمه چ -35

 الف)سجده شكر كرد وحمد وسپاس خدا گفت
 ب)از خدا خواست تا او را مروج وناشر احكام پيامبر (ص)قرار دهد

 د)ب و ج                           ج)ازخدا خواست تا اورابه توفيقات بي نهايت موفق گرداند
خانواده يكي از................زندگي امروز در ميان "جمله را كامل كنيد: -36

 ."ها...........و..............است
    بطالت -غفلت -ب)آفات                                   فراموشي -غفلت-الف)بديها

 ظلم-غفلت -د)آفات                                 فراموشي -بديها -ج)غفلتهاي
 كداميك از عوامل محبت در احاديث اسالمي نمي باشد؟ -37

 ب)صورت گشاده وخندان                                جه وحضور قلب به خداالف)تو
 د)معاشرت نيكو                                           ج)رعايت ادب ونزاكت

 كدام است؟"تهادوا تحابوا"ترجمه صحيح -38
 د تا دوست هم باشيدب)به يكديگر هديه دهي                          الف)هديه دهيد ودوست باشيد

 د)هديه دادن دوستي مي آورد                      ج)باهم دوست باشيد وهديه دهيد
 "مسئوليت مهم مردان همان............و.............درخانه است."اين جمله را كامل كنيد:  -39

 رجتامين مخا -ب)امنيت                                امنيت -الف)تامين مخارج
 اخالق پسنديده -د)تربيت                                  تامين مخارج -ج)اخالق

 كدام گزينه از وظايف زن يا شوهرداري نمي باشد؟ -40
 ب)آرامش بخش بودن                                   الف)سخاوت محبت آور

 د)امانت داري                                                    ج)اطاعت
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