مسابقه راه زندگی
راههای تحکیم خانواده

خانواده ،سازنده واحد اجتماع است و ثبات و سالمت جامعه در سایه سالمت خانواده شکل میگیرد؛ به گونهای که
اولین شرط داشتن جامعهی سالم و پویا ،سالمت و پایداری خانواده معرفی شده است .دین اسالم نیز بر اهمیت
تشکیل خانواده تاکید داشته است.
هدف گذاری در خانواده و ضرورت تأسیس آن ،زن و شوهر را به عنوان مهمترین پایههای زندگی مشترک ،بر آن
میدارد تا در تحکیم و پایداری این بنا نهایت سعی و تالش را به کار گیرند .و بر حفظ و تعالی بیش از پیش آن
اصرار ورزیده تا وحدت و پویایی این نهاد مقدس حفظ شود .از اینرو الزم است برای رسیدن به این هدف ارزشمند،
ی مدّ نظر اسالم را بهتر بشناسیم و با تأمّل و تمرکز بر ویژگیهای آن ،الگوی مناسبی برای زندگی خود
خانوادۀ متعال ِ
انتخاب کنیم .بیتردید سیره و روش زندگی معصومین
مطمئنترین شاخص در این عرصه باشد.

به عنوان انسانهای کامل و الگوهای برتر ،میتواند

مج
بت و مهربانی

سكُنُوا إِلَيْها َو َجعَلَ بَيْنَكُمْ َموَدَّ ًة وَ رَ ْحمَةً ِإنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ ِلقَوْ ٍم يَ َتفَكَّوُرُو َن
سكُمْ َأزْواجاً لِتَ ْ
وَ ِمنْ آيا ِتهِ َأنْ خَ َلقَ لَكُ ْم ِمنْ أَنْفُ ِ
و از نشانههاى او ،آن است كه از خودتان براى شما جفتهايى آفريد تا بدانها آرام گيريد ،و ميان شما محبّت و
مهربانى قرار داد .همانا در اين امر براى مردمانى كه مىانديشند ،نشانههايىهاست.
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محبّت دو جانبه میان زن و شوهر

 .1پيامبوُر خدا  فوُرمودند :كُلَّمَا ازدادَ العَبدُ إيمانا ،ازدادَ حُبّا لِلنِّساءِ.

هر اندازه بر ايمان بنده افزوده شود ،محبّتش به زنان (همسرش) افزونتر مىشود.
 .2امام صادق  فوُرمود :العَبدُ كُلَّمَا ازدادَ لِلنِّساءِ حُبّا ،ازدادَ فِي اإليمانِ فَضلًا.

هر اندازه ،محبّت و عالقه بنده به زنان (همسرش) بيشتر باشد ،ايمانش افزونتر است.
مهرورزى به خانواده

 .3پيامبوُر خدا  فوُرمودند :يُؤتى بِالوُرَّجُلِ مِن امَّتي يَومَ القِيامَةِ و ما لَ ُه مِن حَسَنَةٍ تُوُرجى لَهُ الجَنَّةُ ،فَيَقو ُل الوُرَّبُّ تَعالى :أدخِلو ُه
الجَنَّةَ ،فَإِنَّهُ كانَ يَوُرحَمُ عِيالَهُ.

در روز رستاخيز ،مردى از امّت مرا مىآورند ،در حالى كه هيچ كار نيكى كه به سبب آن ،برايش اميد
بهشت برود ،ندارد؛ امّا خداوند متعال مىفرمايد:او را به بهشت ببريد؛ چرا كه به خانوادهاش مهر مىورزيد.
دوست داشتن فرزندان

 .4پيامبوُر خدا  فوُرمودند :حُبُّ األَوالدِ سِتوُرٌ مِنَ النّارِ ،وَ األَكلُ مَعَهُم بَوُراءَةٌ مِنَ النّارِ ،و كَوُرامَتُهُم جَوازٌ عَلَى الصِّوُراطِ.

دوست داشتن فرزندان ،پردهاى در برابر آتش است ،و غذا خوردن با آنان ،براتِ آزادى از آتش ،و گرامى
داشتن آنها ،موجب گذشتن از صراط.
1

 .5امام صادق  فوُرمود :إنَّ اللّهَ لَيَوُرحَمُ العَبدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ.

همانا خداوند به بنده ،به خاطر محبّت زياد او به فرزندش ،رحم مىكند.
 .6امام باقوُر  فوُرمود :شَوُرُّ اآلباءِ مَن دَعاهُ البِوُرُّ إلَى اإلِفوُراطِ ،و شَوُرُّ األَبناءِ مَن دَعاهُ التَّقصيوُرُ إلَى العُقوقِ.

بدترين پدران ،آن پدرى است كه محبّت ،او را به زيادهروى بكشاند ،و بدترين فرزندان ،آن فرزندى است
كه كوتاهى كردن [در برابر پدر ]،او را به نافرمانى بكشاند.
بوسیدن فرزند

 .7پيامبوُر خدا  فوُرمودند :المُؤ ِمنُ حَبيبُ اللّهِ ،و وَلَدُهُ تُحفَةُ اللّهِ ،فَمَن رَزَقَهُ اللّهُ وَلَدا فِي اإلِسالمِ فَليُكثِوُر قُبلَتَهُ.

مؤمن ،دوست خداست و فرزند او هديه خداست .پس ،هر كه خداوند در اسالم ،به او فرزندى روزى
كرد ،بايد او را زياد ببوسد.

خویاه و کرداراهی نیکو

خوشاخالقى

 .8امام صادق  فوُرمود  :إنَّ المَوُرءَ يَحتاجُ في مَنزِلِهِ و عِيالِهِ إلى ثَالثِ خِاللٍ يَتَكَلَّفُها و إن لَم يَكُن في طَبعِهِ ذلِكَ :مُعاشَوُرَةٍ
جَميلَةٍ ،و سَعَةٍ بِتَقديوُرٍ ،و غَيوُرَةٍ بِتَحَصُّنٍ

.

مرد در [اداره] خانه و خانوادهاش ،به سه خصلت نياز دارد كه بايد آنها را به كار بَرَد ،اگر چه اين ويژگىها
در طبيعت (درون) او نباشد :خوشرفتارى ،گشادهدستىِ سنجيده ،و غيرت براى ناموسدارى.
 .9پيامبوُر خدا  در توصيهاش به اميوُر مؤمنان عليه السالم فوُرمودند :يا عَلِيُّ ،حَسِّن خُلُ َقكَ مَعَ أه ِلكَ و جيوُرانِكَ و مَن
تُعاشِوُرُ و تُصاحِبُ مِنَ النّاسِ ،تُكتَب عِندَ اللّهِ فِي الدَّرَجاتِ العُلى.

اى على! با خانواده و همسايگانت و كسانى كه با آنان معاشرت و همنشينى دارى ،خوشاخالق باش تا
نزد خداوند ،در درجات بلند ،نوشته شوى [قرار گيرى].
 .10پيامبوُر خدا  فوُرمودند :إنَّ مِن أكمَلِ المُؤمِنينَ أيمانا ،أحسَنَهُم خُلُقا و ألطَفَهُم بِأَهلِهِ.

از كاملترين مؤمنان در ايمان ،كسى است كه خوشاخالقترين و با خانوادهاش مهربانترين باشد.
 .11پيامبوُر خدا  فوُرمودند :الخَلقُ عِيالُ اللّهِ ،فَأَحَبُّ النّاسِ إلَى اللّهِ مَن أحسَنَ إلى عِيالِهِ.

مردم ،خانواده خدا هستند .پس ،محبوبترين مردمان نزد خداوند ،كسى است كه به خانوادهاش نيكى كند.
ماليمت و مدارا

 .12پيامبوُر خدا  فوُرمودند :إذا أرادَ اللّهُ بِأَهلِ بَيتٍ خَيوُرا فَقَّهَهُم فِي الدّينِ ،و رَزَقَهُمُ الوُرِّفقَ في مَعايِشِهِم ،وَ القَصدَ في شَأنِهِم،
و وَقَّوُرَ صَغيوُرُهُم كَبيوُرَهُم .و إذا أرادَ بِهِم غَيوُرَ ذلِكَ تَوُرَكَهُم هَمَال

هرگاه خداوند براى خانوادهاى خيرى بخواهد ،آنان را در دين ،فقيه و آگاه مىگردانَد ،و ماليمت [و
معتدل بودن] در معيشت و ميانهروى در كارهاشان را روزىِ آنان مىكند ،و كوچك آنها به بزرگشان
احترام مىنهد ،و اگر براى خانوادهاى ،غير از آن بخواهد ،ايشان را به حال خود رها مىكند.
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 .13امام على  فوُرمود :سَالمَةُ العَيشِ فِي المُداراةِ.

سالمتِ زندگى ،در مدارا كردن است.
 .14امام على  فوُرمود :إِنَّ المَوُرأَةَ رَيحانَةٌ و لَيسَت بِقَهوُرَمانَةٍ ،فَدارِها عَلى كُلِّ حالٍ ،و أحسِنِ الصُّحبَةَ لَها لِيَصفُوَ عَيشُكَ.

زن ،گُل است ،نه پيشكار .پس در همه حال ،با او مدارا كن ،و با وى ،به خوبى همنشينى نماى تا زندگىات
باصفا شود.
خدمت به خانواده

 .15پيامبوُر خدا  فوُرمودند :يا َعلِيُّ ،ال يَخدِمُ العِيالَ إلّا صِدّيقٌ أو شَهيدٌ ،أو رَجُلٌ يُوُريدُ اللّهِ بِهِ خَيوُرَ الدُّنيا وَ اآلخِوُرَةِ.

اى على! به خانواده خود خدمت نمىكند ،مگر انسان راستگو ،يا شهيد ،يا مردى كه خداوند ،خير دنيا و
آخرت را براى او بخواهد.
 .16پيامبوُر خدا  فوُرمودند :إ َّنكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبتَغي بِها وَجهَ اللّهِ إلّا اجِوُرتَ عَلَيها ،حَتّى ما تَجعَلُ في فِي اموُرَأَ ِتكَ.

هر نفقهاى كه مىدهى و با آن ،رضاى خداوند را مىجويى ،برايش مزد مىيابى ،حتّى براى لقمهاى كه در
دهان همسرت مىگذارى.
كمك به شوهر

 .17پيامبوُر خدا  فوُرمودند :أيُّمَا ام َوُرأَةٍ خَدَمَت زَوجَها سَبعَةَ أيّامٍ ،غَلَّقَ اللّهُ عَنها سَبعَةَ أبوابِ النّارِ ،و فَتَحَ لَها ثَمانِيَةَ أبوابِ
الجَنَّةِ ،تَدخُلُ مِن أينَما شاءَت.

هر زنى كه شوهرش را هفت روز يارى دهد ،خداوند ،هفت درِ دوزخ را به روى او مىبندد ،و هفت درِ
بهشت را به رويش مىگشايد تا از هر درى كه مىخواهد ،وارد شود.
 .18پيامبوُر خدا  فوُرمود :أ ُّيمَا اموُرَأَةٍ رَفَعَت مِن بَيتِ زَوجِها شَيئا مِن مَوضِعٍ إلى مَوضِعٍ تُوُريدُ بِهِ صَالحا ،نَظَوُرَ اللّهُ عَزَّ و جَلَّ
إلَيها ،و مَن نَظَوُرَ اللّهُ إلَيهِ لَم يُعَذِّبهُ .فَقالَت امُّ َسلَمَةَ :ذَهَبَ الوُرِّجا ُل بِ ُكلِّ خَيوُرٍ ،فَأَيُّ شَيءٍ لِلنِّساءِ المَساكينِ؟! فَقالَ  : بَلى،
ضعَت كانَ لَها مِنَ األَجوُرِ ما ال
إذا حَ َملَتِ المَوُرأَةُ كانَت ِبمَنزِلَةِ الصّائِمِ القائِمِ المُجاهِدِ بِنَفسِهِ و ما ِلهِ في سَبيلِ اللّه ،فَإِذا وَ َ
تَدري ما هُوَ لِعِ َظمِهِ ،فَإِذا أرضَعَت كانَ لَها بِكُلِّ مَصَّةٍ كَعِدلِ عِتقِ ُمحَوُرَّرٍ مِن وُلدِ إسماعيلَ ،فَإِذا فَوُرَغَت مِن رِضاعِهِ ضَ َوُربَ
مَلَكٌ عَلى جَنبِها و قالَ :استَأنِفِي العَمَلَ ،فَقَد غُفِوُرَ لَك.

هر زنى كه در خانه شوهر خود ،به قصد مرتّب كردن آن ،چيزى را جا به جا كند ،خداوند عز و جل به
او نظر [لطف] مىكند و خدا به هر كس نظر [لطف] كند ،عذابش نمىدهد.
امّ سلمه عرض كرد :همه خوبىها [و ثوابها] را مردها از آنِ خود كردهاند .پس چه چيزى براى زنان
بيچاره مىمانَد؟
حضرت فرمود« :آرى .هرگاه زن ،باردار شود ،به منزله روزهدارِ شبزندهدارى است كه با جان و مال
خود ،در راه خدا جهاد مىكند .پس چون وضع حمل كند ،برايش چنان مزدى هست كه عظمتش در
تصوّر تو نمىگنجد .و هرگاه كودكش را شير مىدهد ،در برابر هر مكيدنى ،ثوابى معادل آزاد كردن يك
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بنده از فرزندان اسماعيل برايش وجود دارد .و چون از شير دادنْ فراغت يابد ،فرشتهاى بر پهلوى او
مىزند و مىگويد :زندگى را از نو آغاز كن ،كه آمرزيده شدى».
سالم كردن به اعضاى خانواده

سلِّم عَلى أهلِ بَيتِكَ؛ يَكثُوُر خَيوُرُ بَيتِكَ.
 .19پيامبوُر خدا  فوُرمودند :يا أَنسُ  ...إذا دَخَلتَ بَيتَكَ فَ َ

اى انَس!  ...هرگاه وارد خانهات شدى ،بر خانوادهات سالم كن تا خير و بركتِ خانهات ،زياد شود.
 .20امام صادق  فوُرمود :إذا دَخَلتَ مَنزِ َلكَ َفقُل« :بِس ِم اللّ ِه وَ بِاللّ ِه» و سَلِّم عَلى أه ِلكَ ،و إن لَم يَكُن في ِه أحَ ٌد َفقُل« :بِسمِ اللّ ِه
ن» .فَإِذا قُلتَ ذ ِلكَ فَ َّوُر الشَّيطانُ مِن مَنزِ ِلكَ.
و سَالمٌ عَلى رَسولِهِ و عَلى أهلِ بَي ِتهِ ،وَ السَّالمُ َعلَينا و عَلى عِبادِ ال ّلهِ الصّالِحي َ

هرگاه به خانهات وارد شدى ،بگو« :بسم اللّه و باللّه» و بر خانوادهات سالم كن ،و اگر كسى در خانه
نبود ،بگو« :به نام خداوند و درود بر پيامبر او و خاندانش ،و سالم بر ما و بندگان صالح خداوند» .اگر
اين را گفتى ،شيطان از خانهات مىگريزد.
شاد نمودن

 .21پيامبوُر خدا  فوُرمودند :مَن أد َخلَ عَلى أهلِ بَيتِهِ سُوُرورا ،خَلَقَ ال ّلهُ مِن ذلِكَ السُّوُرورِ خَلقا يَستَغفِوُرُ لَهُ إلى يَومِ القِيامَةِ.

هر كس خانوادهاش را شاد سازد ،خداوند ،از آن شادى ،مخلوقى مىآفريند كه تا روز قيامت ،برايش
طلب آمرزش مىكند.
هديه دادن

 .22پيامبوُر خدا فوُرمودند :مَن دَخَلَ السّوقَ فَاشتَوُرى تُحفَةً فَحَمَلَها إلى عِيالِهِ ،كانَ كَحامِلِ صَدَقَةٍ إلى قَومٍ مَحاويجَ ،وَ ليَبدَأ
بِاإلِناثِ قَبلَ الذُّكورِ.

هر كس وارد بازار شود و هديهاى بخرد و آن را براى خانوادهاش ببَرد ،همانند كسى است كه براى

عدّهاى نيازمند ،صدقه مىبَرَد ،و بايد آن هديه را نخست به دختران بدهد ،سپس به پسران.

 .23پيامبوُر خدا  فوُرمودند :أطوُرِفوا أهاليكُم في كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيءٍ مِنَ الفاكِهَةِ أوِ اللَّحمِ حَتّى يَفوُرَحوا بِالجُمُعَةِ.

در هر جمعه ،چيزى مثل ميوه يا گوشت براى خانوادهتان هديه آوريد تا از آمدنِ جمعه ،شاد شوند.
 .24پيامبوُر خدا  فوُرمودند :إذا قَدِمَ أحَدُكُم مِن سَفَوُرٍ ،فَليَهدِ إلى أهلِهِ وَ ليُطوُرِفهُم و لَو كانَت حِجارَة

هرگاه يكى از شما از سفرى آمد ،براى خانوادهاش ارمغانى بياورد ،اگر چه يك قطعه سنگ باشد.
همنشینی و غذا خوردن

 .25پيامبوُر خدا  فوُرمودند :إنَّ اللّهَ يُحِبُّ المُؤمِنَ و يُحِبُّ أهلَهُ و وُلدَهُ ،و أحَبُّ شَيءٍ إلَى اللّهِ تَعالى أن يَوُرَى الوُرَّجُلَ مَعَ اموُرَأَتِهِ
و وُلدِهِ عَلى مائِدَةٍ يَأكُلونَ ،فَإِذَا اجتَمَعوا َعلَيها نَظَوُرَ إلَيهِم بِالوُرَّحمَةِ لَهُم ،فَيَغفِوُرُ لَهُم قَبلَ أن يَتَفَوُرَّقوا مِن مَوضِعِهِم.

خداوند ،مؤمن را دوست مىدارد و زن و فرزندانش را [نيز] دوست مىدارد .محبوبترين چيز نزد خداى
تعالى ،آن است كه ببيند مرد ،با زن و فرزندانش بر سر يك سفره ،غذا مىخورند .سپس هرگاه بر آن
سفره ،گرد هم آيند ،با نظر رحمت به ايشان مىنگرد ،و پيش از آن كه از جاى خود پراكنده شوند ،آنان
را مىآمرزد.
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شکیبايی زن

 .26پيامبوُر خدا  فوُرمودند :ثَالثٌ مِنَ النِّساءِ يَوُرفَعُ اللّهُ عَنهُنَّ عَذابَ القَبوُرِ ،و يَكونُ مَحشَوُرُهُنَّ مَعَ فاطِمَةَ بِنتِ مُحَمَّدٍ صلى اهلل
عليه و آله :اموُرَأَةٌ صَبَوُرَت عَلى غَيوُرَةِ زَوجِها ،وَ اموُرَأَةٌ صَبَوُرَت عَلى سوءِ خُلُقِ زَوجِها ،وَ اموُرَأَةٌ وَهَبَت صَداقَها لِزَوجِها؛ يُعطِي
اللّهُ تَعالى لِكُلِّ واحِدَةٍ مِنهُنَّ ثَوابَ ألفِ شَهيدٍ ،و يَكتُبُ لِكُلِّ واحِدَ [ةٍ] مِنهُنَّ عِبادَةَ سَنَةٍ.

سه گروه از زناناند كه خداوند ،عذاب قبر را از آنان بر مىدارد و با فاطمه دختر محمّد صلى اهلل عليه و
آله محشور مىشوند :زنى كه در برابر غيرت شوهرش صبر مىكند؛ زنى كه در برابر بداخالقى شوهرش
شكيباست؛ و زنى كه مهريهاش را به شوهرش مىبخشد .خداوند متعال ،به هر يك از اين گونه زنان،
ثواب هزار شهيد مىدهد و براى هر يك از آنها ،عبادت يك سال مىنويسد.
 .27امام على  فوُرمود  :كَتَبَ اللّهُ الجِهادَ عَلَى الوُرِّجالِ وَ النِّساءِ ،فَجِها ُد الوُرَّجُلِ بَذلُ مالِهِ و نَفسِهِ حَتّى يُقتَلَ في سَبيلِ اللّهِ ،و
جَهادُ المَوُرأَةِ أن تَصبِوُرَ عَلى ما تَوُرى مِن أذى زَوجِها و غَيوُرَتِهِ.

خداوند ،جهاد را بر مردان و زنان ،واجب كرده است .جهادِ مرد ،بخشيدن مال و جان خويش است تا آن
كه در راه خدا كشته شود ،و جهادِ زن ،اين است كه در برابر آزار و اذيت شوهرش و غيرت او صبر كند.
شکیبايی مرد

 .28امام على  فوُرمود :أال و مَن صَ َبوُرَ عَلى خُلُقِ اموُرَأَةٍ سَيِّئَةِ الخُلُقِ وَ احتَسَبَ في ذلِكَ األَجوُرَ ،أعطاهُ اللّهُ ثَوابَ الشّاكِوُرين

آگاه باشيد كه هر كس بر اخالقِ زن بداخالق ،شكيبايى ورزد ،و مزد اين كار را از خدا بخواهد ،خداوند،
ثواب سپاسگزاران را به او عطا مىكند.
قناعت

 .29امام على  فوُرمود :أنعَمُ النّاسِ عَيشا مَن مَنَحَهُ اللّهُ سُبحانَهُ القَناعَةَ ،و أص َلحَ لَهُ زَوجَهُ.

خوشترين زندگى ،از آنِ كسى است كه خداوند پاك ،به او قناعت بخشيده و همسرى شايسته ،روزىاش
كرده است.
رضايت و خرسندی

ن اقتَصَوُرَ عَلى
 .30امام على  در توصيهاي به فوُرزندش محمّد بن حنفيه فوُرمود :ال مالَ أذهَبُ لِلفاقَةِ ِمنَ الوُرِّضا بِالقوتِ ،و مَ ِ
بُلغَةِ الكَفافِ فَقَدِ انتَظَمَ الوُرّاحَةَ ،و َتبَوَّأَ خَفضَ الدَّعَةِ.

هيچ ثروتى ،مانند خرسند بودن به روزىِ روزانه ،فقر را از بين نمىبَرد ،و آن كه به قدر كفافْ بسنده
مىكند ،آسودگى را به چنگ آورده ،و در آسايش و رفاه ،جاى گرفته است.

رتبیت دینی

تربیت نمودن خانواده با نماز

صلَّت،
صلّوا .رَحِمَ اللّهُ اموُرَأَةً قامَت مِنَ اللَّيلِ فَ َ
 .31پيامبوُر خدا  فوُرمودند :رَحِمَ اللّهُ رَجُلًا قامَ مِنَ اللَّيلِ فَصَلّى ،ثُمَّ أي َقظَ أهلَهُ فَ َ
صلّى.
ثُمَّ أيقَظَت زَوجَها فَ َ
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رحمت خداوند بر آن مردى كه نيمهشب برخيزد و نماز بخواند! سپس خانوادهاش را بيدار كند و آنها نيز
نماز بخوانند .رحمت خداوند ،بر آن زنى كه نيمهشب برخيزد و نماز بگزارد! سپس شوهرش را بيدار كند
و او نيز نماز بخواند.
نقش نماز و دعا

ِ
استَعِينُوا بِالص ِْْب َو الصالةِ إِن اَّللَ َم َع الصابِ ِرين
ين َآمنُوا ْ
يا أَيُّ َها الذ َ
اى كساىن كه اميان آوردهايد ،از شكيباىي و مناز ،يارى جبوييد؛ زيرا خداوند ،با صابران است.

صلّوا ،صَلّوا.
 .32كانَ النَّبِيُّ  إذا أصابَت أهلَهُ خَصاصَةٌ نادى أهلَهُ :يا أهاله! َ

پيامبر هرگاه خانوادهاش دچار فقر و گرسنگى مىشدند ،خطاب به آنان صدا مىزد« :اى كسان من! نماز
بخوانيد .نماز بخوانيد».
صطَبِوُرْ عَلَيْها» اآليَةَ.
 .33كانَ النَّبِيُّ  إذا نَزَلَ بِأَهلِهِ الضّيقُ أمَوُرَهُم بِالصَّالةِ ،ثُمَّ قَوُرَأَ« :وَ أْمُوُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ وَ ا ْ

پيامبر [ را عادت چنان بود كه] هرگاه خانوادهاش دچار تنگنا مىشدند ،به آنان مىفرمود كه نماز
بخوانند .سپس اين آيه را مىخوانْد« :و خانوادهات را به نماز خواندن ،فرمان ده و خود بر آن ،پاى بفشار».
 .34امام على  به كميل به زياد فوُرمود :يا ُكمَيلُ ،مُوُر أه َلكَ أن يَوُروحوا في كَسبِ المَكا ِرمِ ،و يُدلِجوا في حاجَ ِة مَن ُه َو نائِم

اى كميل! به خانوادهات فرمان بده كه روزها در پى كسب خصلتهاى واالى انسانى بروند ،و شبانگاهان،
در پى رفع نيازهاى خُفتگان.
دانش و تربیت نیکو

 .35امام صادق  فوُرمود :ال يَزالُ ال َع بدُ المُؤمِنُ يورِثُ أهلَ بَيتِهِ العِلمَ وَ األَدَبَ الصّالِحَ حَتّى يُدخِلَهُمُ الجَنَّةَ جَميعا؛ حَتّى ال
يَفقِدَ مِنهُم صَغيوُرا و ال كَبيوُرا و ال خادِما و ال جارا .و ال يَزا ُل العَبدُ العاصي يورِثُ أهلَ بَيتِهِ األَدَبَ السَّيِّئَ حَتّى يُدخِلَهُمُ
النّارَ جَميعا؛ حَتّى ال يَفقِدَ فيها مِن أهلِ بَيتِهِ صَغيوُرا و ال كَبيوُرا و ال خادِما و ال جارا.

بنده مؤمن ،پيوسته براى خانوادهاش دانش و تربيت نيكو به ارث مىنهد تا اين كه همه آنها را وارد بهشت
كند ،به طورى كه كوچك و بزرگ و خدمتكار و همسايه را در بهشت مىيابد؛ [امّا] بنده گنهكار ،همواره
براى خانواده خود ،تربيت بد به ارث مىنهد تا اين كه همه آنها را وارد دوزخ مىكند ،به طورى كه
كوچك و بزرگ از خانوادهاش و خدمتكار و همسايه را در آنجا مىبيند.
 .36پيامبوُر خدا  فوُرمودند :ما نَحَلَ والِدٌ وَلَدا مِن نُحلٍ أفضلَ مِن أ َدبٍ حَسَنٍ.

هيچ پدرى به فرزندش ،هديهاى بهتر از تربيت نيكو ،پيشكش نكرده است.
 .37پيامبوُر خدا  فوُرمودند :لَأَن يُؤَ ِّدبَ الوُرَّجُلُ وَلَدَهُ ،خَيوُرٌ مِن أن يَتَصَدَّقَ بِصاعٍ.

اين كه مرد ،فرزندش را تربيت كند ،بهتر از آن است كه پيمانهاى صدقه دهد.
 .38پيامبوُر خدا  فوُرمودند :أكوُرِموا أوالدَكُم ،و أحسِنوا أ َدبَهُم؛ يُغفَوُر لَكُم.

به فرزندان خود احترام بگذاريد و آنان را نيكو تربيت كنيد تا آمرزيده شويد.
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رعايت حقوق

 .39امام زين العابدين  در رساله خود معوُروف به رساله حقوق فوُرمود :أمّا حَقُّ الزَّوجَةِ فَأَن تَعلَمَ أنَّ اللّهَ عَزَّ و جَلَّ جَعَلَها
لَكَ سَكَنا و انسا ،فَتَعلَمَ أنَّ ذ ِلكَ نِعمَةٌ مِنَ اللّهِ عَ َّز و جَلَّ عَليكَ ،فَتُكوُرِمَها و تَوُرفُقَ بِها ،و إن كانَ حَقُّكَ عَليها أو َجبَ ،فَإِ َّن
لَها عَلَيكَ أن تَوُرحَمَها لِأَنّها أسيوُرُك ،و تُطعِمَها و تَكسُوَها ،و إذا َجهِلَت عَفَوتَ عَنها.

حقّ زنت ،اين است كه بدانى خداوند عز و جل او را مايه آرامش و همدلى تو قرار داده است .پس بايد
بدانى كه اين ،لطف و نعمتى است از سوى خداى عز و جل به تو ،تا اين كه او را گرامى بدارى و با وى
نرمخو باشى ،هر چند حقّ تو بر او ،واجبتر است .پس ،حقّ او بر تو ،اين است كه با وى مهربان باشى؛
زيرا او اسيرِ دست توست .بايد او را خوراك و پوشاك بدهى ،و هرگاه نادانى كرد ،از او درگذرى.
خطَهُ
 .40پيامبوُر خدا  في خَبَوُرِ الحَوالءِ :يا حَوالءُ ،لِلوُرَّجُلِ عَلَى المَوُرأَةِ أن تَلزَمَ بَيتَهُ ،و تَوَدَّدَهُ و تُحِبَّهُ و تُش ِفقَهُ ،و تَجتَنِبَ سَ َ
و تَتَّبِعَ مَوُرضاتَهُ ،و توفي بِعَهدِهِ و وَعدِهِ ،و تَتَّقي صَوالتِهِ ،و ال تُش ِوُركَ مَعَهُ أحَدا في أوالدِهِ ،و ال تُهينَهُ و ال تُشقِيَهُ ،و ال
تَخونَهُ  ...فَإِذا فَعَلَت ذلِكَ كانَت يَومَ القِيامَةِ عَذراءَ بِوَجهٍ مُنيوُرٍ ،فَإِن كانَ زَوجُها مُؤمِنا صالِحا فَهِيَ زَوجَتُهُ ،و إن لَم يَكُن
مُؤمِنا تَزَوَّجَها رَجُلٌ مِنَ الشُّهَداءِ .و ال تَطَيَّبي و زَو ُجكِ غائِب

در خبر حَوالء :اى حوالء! مرد را بر همسرش ،اين حق است كه مالزم خانهاش باشد و به او ،محبّت و
عشق و شفقت بورزد .از به خشم آوردن او دورى كند و در پىِ به دست آوردن خشنودى او باشد .به
عهد و وعدهاش با او وفا كند .از عصبانيت او بپرهيزد .كسى را در فرزندانش با وى شريك نگردانَد .به
او اهانت نكند و رَنجَش ندهد ...
پس اگر اين كارها را انجام دهد ،در روز قيامت ،دوشيزهاى ماهروى مىشود .پس چنانچه شوهرش ،مردى
مؤمن و درستكار بوده ،همسر او مىشود ،و اگر مؤمن نبوده ،مردى از شهيدان ،او را به همسرى مىگيرد.
و [ديگر حق ،اين است كه] در غياب شوهرت ،خود را معطّر نساز.

منبع :تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث ،نشر دارالحدیث
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