پایگاه مخلصین
Mokhlesin.ir
سبک زندگی ما ،نشان دهندۀ هویت و شعار ماست.
با سالم خدمت شما آقای 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 مردان نسبت به همسرانشان
خداوند حکیم در قرآن کریم می فرمایند(( :الرِّجَالُ قَوَِّامُونَ عَلَی النِِّسَاءِ)) (حجرات()11مردان ،سرپرست و نگهبان زنانند …)
واگذاری مسؤولیت و مدیریت نهایی خانواده به مرد ،به معنی برخورداری از قدرت تصمیم گیری در مسایل کلی و اساسی خانواده
است،نه ترجیح و مزیت و اعمال قدرت و زور و سوئ استفاده از اختیار مرد ساالری .لذا مردان باید در مدیریت خانواده به تصمیم
گیری عاقالنه بپردازند و اداره ی خانواده را بر محور عقل و منطق استوار سازند و به طور جدی از هوی و هوس بپرهیزند.
)زن(و )شوهر( دو رکن اساسی خانواده هستند ،لیکن مرد بدان جهت که آفرینش ویژه ای دارد و از جنبه ی جسمی و عقالنی قوی
تر است ،رکن بزرگ و سرپرست خانواده محسوب می شود.اوست که می تواند با تدبیر خویش خانواده را به بهترین وجه اداره کند و
اسباب خوشبختی و سعادت آنان را فراهم سازد و محیط خانه را همانند «بوستانی سرسبز»معطر ،شاداب ،مرتب و منظم گرداند و
همسرش را به صورت فرشته ای درآورد.
زنان نیز در امور داخلی خانه و تدبیر در امور خانواده و فراهم کردن فضای مناسب عاطفی و محیط نشاط آمیز و لذت بخش و تربیت
فرزندان و بهسازی اقتصاد خانواده سهم زیادی دارند و مردان باید نسبت به جایگاه و نقش زنان در امور خانه آگاه باشند و به سهم
آنان در این زمینه توجه نمایند.


تامین رفاا مناسب

یکی از حقوقی که خداوند برای زن بر عهده شوهر قرار داده است تامین رفاه مناسب است ،رسول اکرم(ص) در این خصوص
فرمودهاند؛ کسی که خداوند به او در امکانات و دارایی گشایشی داده است و او بر خانواده خود سخت میگیرد ،از ما نیست.

(مستدرک

الوسایل ج )51همچنین آن حضرت درباره ارزش تالش مردم در تامین نیازهای مادی خانواده خود گفتهاند ،تالش مرد برای رفاه خانواده
مانند مجاهد در راه خداست( .کافی ج )1در روایتی دیگر از آن حضرت نقل شده است ،اگر مردی برای تامین نیازهای خانوادهاش بیرون
برود خداوند در مقابل هرگامی که برمیدارد یک درجه برای او مینویسد و چون در تامین نیازهای آنان از کار فارغ شود آمرزیده
محسوب میشود.

(کنزالعمال ج )51



اظهار محبت

از مهمترین جلوههای محبت و تکریم در زندگی ،جلوههای زبانی و گفتاری است به زبان آوردن عشق ،دوستی و محبت ،به گفتوگو
نشستن ،مشورت کردن ،تاثیر بسیاری در جلب اعتماد همسر دارد و سبب برطرف شدن مشکالت زندگی خواهد شد.البته محبت به
خانواده و همسر تا آن جا مورد قبول دین اسالم است که سبب از دست دادن محبت خدا و رسول خدا و ارزشهای الهی نشود.


سبب زیاد شدن ایمان

پیامبر اکرم فرمودند؛ هرگاه ایمان بندهای زیاد شود ،محبت او نسبت به همسرش زیاد میگردد.در این خصوص نیز امام صادق (ع)
فرمودهاند؛ من گمان ندارم بر ایمان مردی اضافه شود مگر اینکه محبت و عالقه او به همسرش زیادتر میگردد.


برتر از اعتکاف در مسجدالنبی

رسول اکرم فرمودند :نشستن مرد در کنار همسرش ،نزد خدای متعال از اعتکاف در مسجد من محبوبتر است.


(وسایلالشیعه ج)51

تکریم خداوند

رسول اکرم(ص) فرمود :هر کس همسرش را تکریم نماید ،خدای عز و جل را تکریم نموده است.


(وسایل الشیعه ج 02و)51

(بحار ج)521

نشانه کمال ایمان

پیامبر(ص) فرمود :کاملترین مومنین از جهت ایمان کسی است که از جهت اخالق نیکوترین آن ها باشد و برترین شما کسانی هستند
که با زن خود خوشرفتار باشند.


(بحار ج)520

نماز بداخالق قبول نیست

پیامبر(ص) در خطبهای فرمود؛ نماز و اعمال نیک شوهری که زن خود را آزار دهد و به او ظلم نماید قبول نمیشود...امیرالمومنین(ع)
نیز بیان کردهاند که زنان ،امانت الهی نزد شما هستند ،پس به آنان آسیب و زیان نرسانید و بر ایشان سخت نگیرید و عرصه را بر آنان
تنگ

نکنید( .مستدرکالوسایل ج)51
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