ش كرت زغال سنگ رپوده طبس

رشّل خدا(ص) ةَ اىیر ىّىٍان ؾهی(ع)
فرىّد :خدىث ةَ خاٌّاده ،کفاره گٍاه ةزرگ،
ىّزب فروٌظاٌدن خظو انِی ،ىِریَ صّریان
ةِظحی و ىّزب فزوٌی درزات اشث.
ای ؾهی! ةَ خاٌّاده خدىث ٌيیکٍد ىگر صدیق
یا طِید یا ىردی کَ خدا ةرایض خیر دٌیا و
آخرت را خّاشحَ اشث.
از صضرت رشّل(ص) روایث طده کَ
ٌزدیکحریً طيا ةَ زایگاه ىً در كیاىث،
ٌیکّجریً طيا از زِث اخالق و شّدىٍدجریً

نگاهی اجمالی به سبک زندگی اسالمی در خانواده سالم

طيا ٌصتث ةَ خاٌّاده خّیض اشث.

در ةضخ ىصائم خاٌّاده و صلّق زوزیً ٌصتث ةَ ُو ةرخی
ُيصران جصّر ىی کٍٍد کَ صلّق یکی از آٌِا ٌصتث ةَ دیگری
ةیظحر اشث ،در صانی کَ کالم آشياٌی و اصادیخ خاٌدان
ٌِاد خاٌّاده از ىٍؼر اشالم ،دار ای زایگاه و كداشث ویژه ای
اشث کَ كاةم ىلایصَ ةا ُیچ ٌِاد دیگری ٌیصث .در صدیذی از
پیاىتر خدا (ص) آىده اشث« :ىا ةٍی ةٍاء فی اإلشالم أصب إنی
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واحد بهداشت حرهف ای

اهلل جؿانی ىً انحزویر» در اشالم ُیچ ةٍیادی ٌزد خدا ىضتّب

جر از ازدواج ٌیصث .جظکیم خاٌّاده ،دارای صکيث ُا و دالیم

ؾصيث و ظِارت گّیای ایً صلیلث اشث کَ زن و ىرد (زن و
طُّر)ُر کدام وػایف ىخصّص ةَ خّد را دارد .اگرچَ آن دو
در راةعَ ةا ةٍدگی خدا و صفات الزىَ آن ةَ یک چظو ٌگریصحَ
ىی طٌّد و پاداش آٌِا فلط ةَ اؾيال آٌِا رةط دارد .و از

ىحٍّع رواٌی ،اخالكی ،ازحياؾی و دیٍی اشث کَ رشیدن ةَ

آٌسائی کَ ایً دو اٌصان از نضاظ آفریٍض و اصصاشات و

آراىض و ایساد ىّدت و رصيث ةیً اؾضای خاٌّاده و ةانحتؽ

جيایالت ىحفاوت ُصحٍد ،ؾالوه ةر صلّق ىظحرك ،صلّق خاص

در زاىؿَ از زيهَ آٌِاشث.

زٍس خّد را ُو خّاٍُد داطث و ایً دنیم ةرجری یکی ةر

یکی از آیات كدرت خداوٌد ایً اشث کَ ةرای طيا از زٍس

دیگری ٌیصث.

خّدجان ُيصر آفریده جا وشیهَ شکّن و آراىض طيا ةاطد و در
ىیان طيا دوشحی و رصيث كرار داده اشث.

خدا ةرای ىردان ىصهيان و زٌان ىصهيان و ىردان ىؤىً و زٌان ىؤىً و ىردان اُم ظاؾث و زٌان اُم ظاؾث و ىردان
راشث گّی و زٌان راشث گّی و ىردان طکیتا و زٌان طکیتا و ىردان خداجرس و زٌان خداجرس و ىردان صدكَ دٍُده و
زٌان صدكَ دٍُده و ىردان روزه دار و ىرداٌی کَ طرىگاه خّد صفغ ىی کٍٍد و زٌاٌی کَ طرىگاه خّد صفغ ىی کٍٍد و
ىرداٌی کَ خدا را فراوان یاد ىی کٍٍد و زٌاٌی کَ خدا را فراوان یاد ىی کٍٍد ،آىرزش و ىزدی ةزرگ آىاده کرده اشث.

وػایف اصهی زن ةَ كرار ذیم اشث:
زٌان صانش در ةراةر طُّران خّد ،ىعیؽ و ىحّاضؽ اٌد و در غیاب

اشالم ىی خّاُد زن و ىرد در کيال صفا و صصً ٌیث زٌدگی کٍٍد و ىضیط خاٌَ از ُر شّ ةرای آراىض،

آٌِا صافغ ىال و ٌاىّس آٌِایٍد.

جّنید و جرةیث ٌصم آىاده ةاطد .طکی ٌیصث چٍیً زىیٍَ ای ٌیازىٍد ایً اشث کَ ُر یک خّد را واةصحَ ةَ

ىعاةق ایً آیَ طریفَ زن دو وػیفَ ىِو در ةراةر طُّر دارد:

ُو ةداٌٍد ،ةَ ُو ىعيئً ةاطٍد و زز در ىرز رضای ُو گام ةر ٌدارٌد و از ؾّاىهی کَ ةاؾخ فراق و زدائی،

- ۱ایٍکَ در ةراةر او ىحّاضؽ ةاطد« .كٍّت» در ىلاةم «ٌظّز»
اشث .یؿٍی وػیفَ زن در ىلاةم طُّرش جيکیً اشث و ٌتاید از
ایً وػیفَ شرةاز زٌد و ةا آن ىخانفث کٍد در واكؽ وػیفَ اصهی

اضعراب و آطفحگی خاٌّاده اشث زهّگیری ةَ ؾيم آورده و آن دو در کٍار ُو گام ُای اشحّار را ةرای
شاخحً ةٍیان خاٌّاده و زاىؿَ ةردارٌد و غو خّار یکدیگر و ىضروم اشرار ُو ةاطٍد  .كرآن ُيیً را ةَ
زیتائی ةَ جصّیر ىی کظد:

یکی از وػایف ىِو ىادر و پدر در ةراةر
فرزٌدان:

(ًَُُّّ نِتَّاسٌ نَّّکُوْ وَّ أٌَّْحُوْ نِتَّاسٌ نًََُِّّّ) (آٌِا پّطض طيایٍد و طيا پّطض آٌِایید).

صفغ جؿادل و ُياٍُگی و دوشحی و

زن ایً اشث کَ در اىر جيکیً ةرای ُيصرش ُيّاره ىعیؽ و

در واكؽ ایً جيذیم ٌظان گر آن اشث کَ زن و طُّر ٌصتث ةَ یکدیگر ةصیار ٌزدیک اٌد و ُر یک از آن دو

جفاُو ةیً خّدطان اشث .ةاید جّزَ

ىحّاضؽ ةاطد.

ىّزب صفغ ؾفث و پّطض دیگری اشث .

داطث کَ رىز ىّفلیث یک خاٌّاده در

 - ۲ایٍکَ در غیاب طُّر صافغ ىال و ٌاىّس او ةاطد و ؾفث و

وػیفَ ىردان ٌصتث ةَ ُيصراٌظان:

پاکداىٍی را در صضّر و غیاب وی رؾایث کٍد.
.

ىردان شرپرشث و كیو زٌاٌٍد ةَ آن زِث کَ خداوٌد ةؿضی را ةَ ةؿضی ةرجری داده اشث و ةَ

وػایف فرزٌدان در كتال پدر و ىادر :

آن زِث کَ آٌِا از ىال خّد ةرای خاٌّاده ٌفلَ ىی دٍُد.

ٌ -۱یکی ةَ واندیً

ىعاةق ایً آیَ طریفَ یکی از وػایف ىرد ىصؤونیث شرپرشحی خاٌّاده و جأىیً ٌفلَ آن اشث.

 -۲خّدداری از گفحً کهيات و اصعالصاجی کَ ٌيایاٌگر جٍفّر و

از ایً رو زٌان در اىر شرپرشحی خاٌّاده و ىصؤونیث اكحصادی خاٌّاده و جأىیً ٌفلَ و ىخارج

اٌززار اشث

زٌدگی پس از ُيصران خّد كرار دارٌد.

 -۳جٍدی ٌکردن ةَ آٌِا

وػیفَ ی ىِو دیگر ىرد داطحً رفحاری طایصحَ و پصٍدیده در ةراةر زن و صصً ىؿاطرت ةا

 -۴جّاضؽ و فروجٍی

اوشث:

 -۵ظهب ىغفرت و رصيث از خداوٌد ةرای آٌِا

وَّ ؾاطِروًَُُُّّ ةِانيَّ ْؿرُوفِ (ةا زٌان ةَ ٌیکّیی رفحار کٍید).

وصّل ةَ اُداف و آرىان ُا وزّد
جّافق و جفاُو ةیً زوزیً اشث و اگر
ىیان دو ُيصر جفاُو و جّافق ٌتاطد ،در
جرةیث فرزٌد و ديره ی ُصحی آن دو ٌیز
چٍدان ىّفلیحی ٌخّاُد ةّد .صال اگر
ىیان دو ُيصر جفاُو و جّافق ٌتاطد ونّ
ایٍکَ یکی از ظرفیً وػیفَ طٍاس ةاطد
و ةَ وػیفَ جرةیحی خّیض ؾيم کٍد،
چٍدان جأدیر ىذتحی ةر روی فرزٌد
ٌخّاُد ،گذارد ،چرا کَ دیگری ةا

اخالق و رفحار ٌا صضیش خّد زصيات
ظرف دیگر را خٍذی ىی کٍد.

رشّل خدا (ص) فرىّدُ :ر ىؿروفی صدكَ ةَ طيار ىیآ ید و ُر آٌچَ را کَ ىؤىً ةرای خّد و خاٌّاده و ُيصرش ُزیٍَ کٍد و ٌیز ُر
آٌچَ ةا آن آةروی خّد را صفغ کٍد ةرایض صدكَ ٌّطحَ ىیطّد و فرىّد :ةِحریً طيا کصاٌی ُصحٍد کَ ةرای خاٌّاده خّد ةِحریً
ةاطٍد و ىً ةرای خاٌّاده خّدم ةِحریً طيا ُصحو و ٌیز فرىّد :کصی کَ ةَ ةازار رود و جضفَای ةخرد و آن را ةرای خاٌّاده خّیض ةترد
ىاٌٍد کصی اشث کَ صدكَای را ةَ شّی ٌیازىٍدان ىیةرد.

