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سبک زندگی ما ،نشان دهندۀ هویت و شعار ماست.
با سالم خدمت شما بانوی گرامی؛
اعالم میداریم که مجموعه مخلصین با توجه به دغدغه مندی در مورد ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانیی ایین نریارا را
برای استحضار و استفادا حضرتعالی تهیه نمودا ،باشد که مطلوب نظر شما واقع گردد.
وظایف زنان نسبت به شوهرانشان
امام باقر(ع) فرمودند :زنی نزد پیامبر(ص) آمد و پرسید :ای رسول خدا(ص) حق شوهر بر زن چیست؟ آن حضرت فرمود؛ از او اطاعتت
کند و نافرمانی او را نکند مال شوهرش را بدون اجازه او بخشش ننماید و بدون هماهنگی او روزه مستحبی نگیرد...

(کافی ج)5

از امام صادق(ع) نیز نقل شده است ،زنی خدمت پیامبر (ص) آمد و پرسید ،ای رسول خدا حق زن بر شوهر چیست؟ حضترت فرمتود،
خود را به بهترین عطری که در اختیار دارد خوشبو سازد و بهترین لباس خود را برای شوهرش بپوشتد و ختود را بترای شتوهرش بته
نیکوترین وجه بیاراید.

(مکارماالخالق ص)642

ویژگیزنانشایسته


رسول خدا(ص) در حدیثی برخی از ویژگی های زنان شایسته را اینگونه برشمرده است که در میاان خاانوادهاش عزیاز باشاد در برابار
همسرش خود را جلوه دهد و در برابر مردان بیگانه خود را حفظ نماید و

سخن شوهرش را بشنود و از او اطاعت کند( .روضةالمتقین ج)8

بیت(علیهمالسالم) 
اهل 
 آثارمثبتاحترامبهشوهرازنگاه 
در روایتی از پیامبر(ص) در این خصوص آمده است اگر زن و مرد با محبت و مهر به هم نگاه کنند خداوند نیز به دیده محبت و مهر باه
آنان مینگرد(.نهجالفصاحه ج)126

از امام صادق(ع) نیز نقل شده است بهترین زنان شما با محبتترین زنان به شوهرانشان و مهربانترین مادر به فرزندانشان هستند.
 همسرخوبکارگزارخداست 

جایگاه و ارزش زن مهربان و دین دار در کالم و منطق اهل بیت(ع) تا حدی است که رسول خدا(ص) او را از کارگزاران خدا مای داناد و در
روایتی از آن حضرت نقل شده است مردی نزد رسول خدا آمد و گفت :من همسری دارم که هرگاه به خاناه مای روم باه اساتقبال مان
می آید و چون بیرون میروم بدرقهام میکند و هرگاه اندوهناک میشوم مرا دلداری میدهد و میگوید؛ اگار انادوه روزی خاود را داری
کس دیگری متکفل آن است و اگر اندوه آخرتت را داری خداوند آن را فزونی دهد.رسول خدا(ص)به او فرمود؛ خداوند دارای کاارگزارانی
است و همسر تو از جمله آنهاست که نیمی از پاداش شهید را دارد.

ادامه در پشت صفحه ...

 مالیمتومدارا 
یکی دیگر از ویژگیهای زنان مؤمنه و صالحه مدارا با همسر است

اهمیت این امر در حفظ حریم خانه به حادی اسات کاه پیاامبر(ص)

فرموده است اگر زنی با شوهر خود مالیمت نداشته باشد و از او چیزی را بخواهد که قادر به بدست آوردن آن نباشد خداوناد از چناین
زنی حسنه ای را قبول نمی کند و در حالی خدا را دیدار می کند کاه خداوناد از او خشامگین اسات( .مکاارم االخاالق ص)262همچناین آن
حضرت به همسر یکی از اصحاب فرمود؛ جایز نیست زن بیش از توان شوهرش چیزی را بر او تحمیل کند و یاا ایان کاه نازد کسای از
شوهر خود گالیه نماید.

(مستدرک الوسایل ج)62

 بهترینالگو
حضرت زهرا(س) به عنوان برترین الگوی بشریت در گفتاری محبت آمیز به همسر خود حضارت علای بان ابیطالا (ع)  .مای فرمایاد :ای
ابوالحسن بیگمان من از خدایم خجالت میکشم که از تو خواستهای داشته باشم و قادر به

انجام آن نباشی( .بحاراالنوار ج )22

 آراستگی فقط برای شوهر
یکی از توصیه های قرآن به زنان آشکار نکردن زینت خود برای غیر شوهران خود است در منطق اهلبیت(ع) نیز به آن تصاری و تاکیاد
شده است.امام صادق(ع) در حدیثی از رسول اکرم(ص) می فرماید؛ زنی که برای غیر شوهر خود زینت خود را آشکار کند خداوند او را باه
آتش جهنم می سوزاند .وسایل الشیعه ج 62و نیز امام صادق(ع) در حدیثی فرموده اند؛ پیامبر(ص) فرمود :هر زنای کاه خاودش را خوشابو
کند و از منزل خارج شود مورد لعن قرار میگیرد تا به خانه برگردد.
 پرهیزازاذیتشوهر
پیامبر فرمودند؛ اگر زنی شوهرش را اذیت کند خداوند نمازش را نمی پذیرد و کارهای خوب او را قبول نمی کند تا این که شوهرش از او
راضی شود اگر چه در تمام عمرش روزه بگیرد و نماز بخواند چنین زنی اولین فردی است کاه وارد جهانم مای شاود ساسس حضارت
فرمود؛ هر مردی که زن خود را اذیت نماید

دارای این عذاب خواهد بود( ...وسایلالشیعه ج.)62

امام صادق(ع) نیز زنی را که شوهر خود را مورد اذیت قرار می دهد ملعوناه مای شامارد و در بیاناات متعادد آن را تقبای مای نمایناد و
می فرماید زنی که شوهر خود را بیازارد و غمگینش کند «ملعون است» «ملعون است» .در روایتی نیز از آن حضرت نقل شده اسات آن
حضرت فرمودند :هر زنی به شوهرش بگوید من خیری از تو ندیدهام اعمال نیک خود را تباه نموده

است(.وسایلالشیعه ج)62

 بدترینزنان
از آن حضرت درباره صفات بدترین زنان نیز آمده است بدترین زنان زنی است که نزد خویشان و بستگان خفیف و خوار باشد ولی نزد
شوهر خود مباهات کند و گردنکشی نماید بددل و کینه توز باشد در گفتار و رفتار بی پروا باشد وقتی شوهر او در خانه نیسات از خاناه
بیرون میرود و آشکار خودنمایی مینماید( ...مکارماالخالق ص)251
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