






مجموعه ُگل
چهل حديث جلوه جمال )زن در خانواده(

تهیه و تدوين:  اداره امور فرهنگی آستان قدس رضوی
نويسنده :  علی اکبر تقی زاده 

مدير هنری وطراح گرافیک: رضا باباجانی
صفحه آرايی: محمود بازدار

تذهیب جلد: سیده فهیمه کاظمی
ناشر:  انتشارات قدس رضوی

نوبت چاپ: دوم - 1391
شمارگان:  3000

چاپ:  مؤسسه فرهنگی قدس
شابک: 978-600-5794-81-6

نشانی تهیه کننده:  مشهد،  حرم مطهر،  صحن جامع رضوی
ضلع غربی، اداره امور فرهنگی

تلفن: 0511-2002567
صندوق پستی: 351- 91735

حق چاپ محفوظ است.



فضیلت ازدواج
تضمین ياري خداوند

 محبوب ترين نهاد
 تکامل معنوی

 تداوم نسل
 اداء حق

 معادل جهاد
 احترام حقوق
حقوق شوهر
 خروج ازمنزل

 کمک به همسر
 پاداش خداوند

مديرداخلی
 خانه داری

معادل جهاد
 لحظه ی قرب

بهترين ها
 استقبال و بدرقه

 خوشرويی
دلربايي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ـوه جمال جل



مجموعه گل
سپاسگزاری 
شکیبايی
پا به پاي شوهر 
دلجويی از شوهر
وفاداري
احساس مسئولیت 
چشم وهم چشمی 
تنظیم خواسته ها
خريد متناسب 
با برکت ترين زنان 
هماهنگي هزينه
پاسخ درخواست
َعرضه کردن 
بستر خواب 
تعّلل در درخواست 
تعّلل در پاسخ
حقوق عاطفی و جنسی 
بد زبانی و فحاشی 
بی وفايی 
درخواست طالق 

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40



پیشگفتار 

قدر "مجموعه ي ُگل” مرغ سحر داند و بس...

کالم خاندان عصمت و طهارت  چونان 
آفتابي است که زيستن بشر در ظل انوار آن، رنگي 

آسماني مي گیرد و طعمي الهي مي يابد.
پیامبر اعظم  و ائمه ي اطهار ، روشنگران 
طريق سعادتند و با هدايت هاي آن بزرگواران، گام هاي 
موفقیت و سعادت را در زمینه هاي مختلف  زندگي 

مي توان برداشت.
احاديث  کتب  کلي  عنوان  "مجموعه ي ُگل" 
موضوعي است که به همت محققان و نويسندگان 
به  آن  از  کدام  هر  در  و  است  آمده  گرد  ديني 
موضوعي خاص پرداخته شده که زواياي مختلف 

آن از منظر دين مورد مداقه قرار گرفته است.
در اين مجموعه سعي شده است کاربردي ترين 
موضوعات و مباحثي که نیاز بیشتر جامعه است 
ارائه شود. همچنین تالش شده تا احاديثي مطرح 

شود که از حیث سند متقن باشد.



امید است مجموعه ي حاضر، بهانه اي شود تا 
فعالیت هاي گسترده اي  در نشر آموزه هاي خاندان 
نور انجام گیرد و جامعه اسالمی سرشار از 

معارف بلند اهل بیت  گردد.

آستان قدس رضوي 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمي 
اداره ی امور فرهنگي     



مقدمه

نهاد  مهم ترين  عنوان  به  خانواده  اسالم،  ديدگاه  از 
اجتماعی، نقش بی بديلی در رساندن فرد و جامعه 
به هدف خلقت انسان که تشکیل جامعه توحیدی  
براساس بندگی خداست دارد. همین طور خانواده 
نقش اساسی در تداوم نسل بشر، حفظ فرد از آلودگی ها 
و گناهان، رسیدن انسان به آرامش روحی و روانی 
و تأمین نیازهای جنسی انسان دارد. به همین جهت 
در تعالیم انسان ساز دين مبین اسالم، خانواده مورد 
عنايت خاصی قرار گرفته و در  صدها آيه و روايت، 
آن  پايداری  و  تشکیل و حفظ  راهکارهايی جهت 
وارد شده است و برای هر يک از زن و مرد وظايفی 
در راستای تحکیم خانواده و رسیدن آن به اهدافش 

تعیین گشته است.
اين مجموعه شامل چهل آموزه از آموزه های اولیاي 
دين است. که بخشي از آن به نقش زن و مسئولیت های 
او در قبال رشد و تعالی نهاد خانواده اشاره دارد. که 
الزم است مورد عنايت و توجه زن قرار گیرد زيرا در 
اسالم بر ازدواج زنان در سن مناسب تأکید فراوانی 
شده است؛ به گونه ای که از زنی که ازدواج نکرده 



- هر چند ثروتمند باشد- به زن مسکینه يعنی بی نوا 
هیچ گاه  که  دهد  می  نشان  اين  و  تعبیر شده است 
ماديات نمی تواند جايگزين مسئله ي ازدواج  گردد 
و نارسايي ها و خالءهاي ازدواج را جبران کند. در 
تشکیل  محبوبیت  ازدواج،  فضیلت  به  بخش  اين  
خانواده نزد خداوند، رشد و تکامل معنوی و تداوم 

نسل انسان در پرتو ازدواج اشاره شده است. 
ارزش  و  جايگاه  کتاب،  اين  ديگر  بخش  در 
حق  اداي  که  موضوعی  عنوان  به  شوهرداری، 
خداوند در گرو آن است و ارزشی معادل جهاد در 

راه خدا را دارد بیان شده است.  
به خانواده ي  پاياني، راهکارهای رسیدن  در بخش 
»نقش  محور  سه  در  که  است.  شده  بیان  مطلوب 

مديريتی زن«  مورد عنايت قرار گرفته است.
خانواده  کانون  خداوند،  زن:  عاطفی  مديريت   :1
استوار ساخته است.  براساس موّدت و رحمت  را 
موضوعی که  پايداری و احساس رضايت از زندگی 
بايد  مرد  و  زن  از  يک  هر  لذا  است.  آن  گرو  در 
با رعايت قواعد تقويت کننده ی محبت و رحمت، 
کنند.  تنظیم  اساس  اين  بر  را  خود  میان  روابط 
کار  به  راستا  اين  در  بايد  زن  که  اموری  از  برخی 



بندد عبارتند از: احترام به حقوق همسر، خروج از 
منزل با هماهنگی قبلی شوهر، آرايش برای همسر،  
کمک به همسر برای رشد و تعالی علمی و معنوی و 
اخالقی، اداره ی خانه و انجام کارهای خانه داری با 
توجه به ارزش ها و پاداش هايی که خدا برای آن در 
نظر گرفته است، سپاس گزاری از زحمات شوهر، 

شکیبايی، بردباری و وفاداری.
يا غیر  به طور مستقیم  اقتصادی: زن  2: مديريت 
کردن  هزينه  و  نگه داری  در  ويژه ای  نقش  مستقیم 
برابر  در  است  الزم  لذا  دارد.  خانواده  درآمدهای 
اموال شوهر احساس مسئولیت کرده و با هماهنگی 
با او و بر مبنای نیازمندی های زندگی و متناسب با 
میزان درآمد، هزينه و خريد کند و يا پیشنهاد خريد 

بدهد. نه بر مبنای مدگرايی و چشم و هم چشمی.
3: مديريت جنسی: تأمین نیازهای جنسی هر يک 
از زن و مرد در قالب ازدواج و حفظ خود از گناهان ، 
از مهم ترين هدف های تشکیل نهاد خانواده است، 
تأمین  و  پاسخگو  بايد  مرد  و  زن  از  يک  هر  لذا 
خودش  زندگی  شريک  جنسی  نیازهای  کننده ي 
باشد. بی توجهی به اين امر، نقش زيادی در تزلزل و 
فروپاشی نظام خانواده و بد اخالقی های هر يک از 



زن و شوهر و رو آوردن برخی از مردان به ازدواج 
موقت و يا مجدد دارد. بنابراين، زن موظف است 
نیازمندی های شوهرش را بدون تعلل و بهانه جويی 
و بدون طفره رفتن در برابر درخواست شوهرش، 

برآورده سازد. 
در اين بخش به موانع تحکیم خانواده و يا عواملی 
که سبب فروپاشی و يا تزلزل نظام خانواده از ناحیه 
زن می شود، اشاره شده است. تعلل در پاسخگويی 
نیازهای  به  توجهی  بی  شوهر،  جنسی  نیازهای  به 
بی  فحاشی،  و  بدزبانی  شوهر،  جنسی  و  عاطفی 
وفايی وخیانت ناموسی، درخواست بی دلیل طالق 
از  نمونه ای  زدن،  از طالق  دم  مشکلی  اندک  با  و 
موانع رسیدن خانواده به رشد و تعالی و حاکمیت 

فضای مهر و محبت است.
 ،  به امید روزی که با ظهور حضرت ولی عصر
و تشکیل حکومت توحیدی در سراسر عالم، رنگ 
و بوی توحید و بندگی خدا را در تمامی خانواده ها 

استشمام کنیم.  

علی اکبر تقی زاده
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 فضیلت ازدواج1

: َضا َعِن الرِّ

َقاَل ِإنَّ اْمَرأًَة َسَألَْت أَبَا َجْعَفٍر  َفَقالَْت َأْصَلَحَك 
َلٌة َفَقاَل لََها َو َما التََّبتُُّل ِعْنَدِك َقالَْت َل  اهلل ِإنِّي ُمَتَبتِّ
أُِريُد التَّْزِويَج أَبَداً َقاَل َو لَِم َقالَْت َألَْتِمُس ِفي َذلَِك 
الَْفْضَل َفَقاَل اْنَصِرِفي َفَلْو َكاَن ِفي َذلَِك َفْضٌل لََكانَْت 
َفاِطَمُة  أََحقَّ بِِه ِمْنِك ِإنَُّه لَْيَس أََحٌد َيْسِبُقَها 

ِإلَى الَْفْضِل. 
 زنی به حضور امام صادق  شرف ياب شد و 
عرض کرد: خدا خیرتان دهد. من زنی تارک دنیا 
برای تقرب به خدا هستم. حضرت پرسید: منظورت 
از ترک دنیا چیست؟ گفت: تصمیم دارم هیچ گاه 
ازدواج نکنم. فرمود: چرا چنین تصمیمی گرفته ای؟! 
گفت: تا فضیلت و شرافتی در راه خدا کسب کنم. 

حضرت فرمود: از اين تصمیم منصرف شو!
اگر تنها زيستن فضیلت بود، فاطمه از تو به 
آن سزاوارتر بود؛ زيرا هیچ کسی  نیست که در 
فضیلت ها از فاطمه سبقت گرفته و پیش افتد.

بحاراألنوار ، ج 100، ص 219
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2  تضمین ياري خداوند

 :َُقاَل َرسولُ  اهلل

َوَجلَّ َعوُن َمن نََكَح اِلِتماَس  َحقٌّ َعَلي اهلِل َعزَّ
 . َوَجلَّ َم اهللُ َعزَّ الَعفاِف َعّما َحرَّ

آنچه  از  خود  داشتن  نگه  پاک  منظور  به  هرکه 
خداوند حرام کرده است ازدواج کند، بر خداست 
که او را کمک کند.

الفردوس، ج 2، ص 132، ح2676
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 محبوب ترين نهاد 3

: َُُقاَل َرُسوُل اهلل

َما بُِنَي بَِناٌء ِفي اْلِْسَلِم َأَحبُّ ِإلَىاهلِل َتَعالَى 
ِمَن التَّْزِويِج. 

در اسالم، هیچ بنايي نزد خدای بزرگ، محبوب تر 
از بنای ازدواج نیست.  

من اليحضره الفقيه، ج 3، ص 383
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4  تکامل معنوی 

: َُقاَل َرُسوُل اهلل

راً  َمْن َأَحبَّ َأْن َيْلَقى اهللَ َطاِهراً ُمَطهَّ
َفْلَيْلَقُه بَِزْوَجٍة. 

هر کس دوست دارد که پاک و پاکیزه، خداوند 
را ديدار کند، با داشتن همسر، به ديدارش برود.

روضة الواعظين، ج2، ص374
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تداوم نسل 5

: َُقاَل َرُسوُل اهلل

َما َيْمَنُع الُْمْؤِمَن َأْن َيتَِّخَذ َأْهًل لََعلَّ اهلل َأْن 
َيْرُزَقُه نََسَمًة ُتْثِقُل اْلَْرَض بَِل ِإلََه ِإلَّ اهلل.

چه چیزی مانع می شود که انسان مؤمن، همسر 
بگیرد؟! 

که  کند  عنايت  فرزندانی  او  به  خداوند،  شايد 
زمین را از»الاله االاهلل«، سنگین کنند.

  

من اليحضره الفقيه،ج3،ص382
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6  اداء حق 

: َُقاَل َرُسوُل اهلل

ي الَْمْرَأُة َحقَّ اهلل َعزَّ َو َجلَّ  َل ُتَؤدِّ
َي َحقَّ َزْوِجَها.  َحتَّى ُتَؤدِّ

زن تا وقتی که حق شوهرش را ادا نکرده باشد، 
حق خدای سبحان را ادا نکرده است.

مکارم االخالق، ص215
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معادل جهاد 7

 : َقاَل َعلیٌّ

ِل. ِجَهاُد الَْمْرَأِة ُحْسُن التََّبعُّ

جهاد زن خوب شوهرداری کردن است )احترام 
به شوهر و برآورده کردن نیازها و خواسته های 

به حق او(.

نهج البالغه، ص494



21

ـوه جمال جل
8  احترام حقوق 

 :قاَل الّصادُق

ُه،  َملعونٌة َملعونٌة ِإمَرأٌةٌ ُتوِذي َزوَجها و ُتِغمُّ
َزوَجها و ل  ُتكِرُم  ِإمَرأٌة  َسِعيدٌة  َسعيدٌة  و 
ُتؤِذيِه و ُتِطيُعُه في َجميِع أحوالِِه.

خود  شوهر  که  زني  آن  ملعون،  است،  ملعون 
است،  خوشبخت  و  کند  غمگین  و  بیازارد  را 
احترام  را  که شوهر خود  زني  آن  خوشبخت، 
نهد و آزارش ندهد و در همه حال از وي فرمان 
بَرد.

بحاراالنوار، ج73 ص 354
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حقوق شوهر9

 :ُقاَل َرسوُل اهلل

ُجِل َعَلى الَمْرأَِة أَْن َتْلَزَم بَْيَتُه، َو َتَودََّدُه َو ُتِحبَُّه  لِلرَّ
َو ُتْشِفَقُه، َو َتْجَتِنَب َسَخَطُه، َو َتتَِّبَع َمْرَضاَتُه، َو 
ُتوِفَي بَِعْهِدِه َو َوْعِدِه، َو َتتَِّقَي َصْوَلِتِه، َو َل 
ُتْشِرَك َمَعُه أََحداً ِفي أَْوَلِدِه، َو َل ُتِهيَنُه َو َل 
ُتْشِقَيُه، َو َل َتُخونَُه ِفي َمْشَهِدِه َو َل ]ِفي [ َمالِه 
َو ِإَذا َحِفَظْت َغْيَبَتُه َحِفَظْت ]َمْشَهَدُه [، َو اْسَتَوْت 
ِفي بَْيِتَها، َو َتَزيََّنْت لَِزْوِجَها، َو أََقاَمْت َصَلَتَها، 
َو اْغَتَسَلْت ِمْن َجَنابَِتَها َو َحْيِضَها َو اْسِتَحاَضِتَها، 
َعْذَراَء  الِْقَياَمِة  َيْوَم  َكانَْت  َذلَِك  َفَعَلْت  َفِإَذا 
بَِوْجٍه ُمِنير، َفِإْن َكاَن َزْوُجَها ُمْؤِمنًا َصالِحًا َفِهَي 
َجَها َرُجٌل ِمَن  َزْوَجُتُه، َو ِإْن لَْم َيُكْن ُمْؤِمنًا َتَزوَّ

َهَداِء.  الشُّ
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حقوق مرد بر زن  عبارت است از: مالزم خانه اش باشد 
)از شوهر و فرزندان و خانه اش غافل نشود و آن ها را 
فدای کارهای بیرون از منزل نکند(، به شوهرش محبت 
و عشق بورزد و دل بسوزاند و از خشمگین ساختن 
شوهرش بپرهیزد، در پِی خشنود ساختن شوهرش باشد، 
به پیمان و عهدی که بسته و به وعده هايی که به شوهرش 
می دهد وفا کند، از ناديده گرفتن جايگاه شوهر به عنوان 
مدير زندگی بپرهیزد، به شوهرش وفادار بوده و فرزند 
کس ديگری را به او نسبت ندهد، به شوهرش اهانت 
نکند؛ به شوهرش سخت نگیرد، در حضور شوهرش 
به او و اموالش خیانت نکند، اگر در غیاب شوهرش 
مراقب بود در حضورش نیز خود را حفظ کرده است، 
همسرش  برای  را،  خودش  و  بماند  خود  خانه  در 
بیارايد، نمازش را بخواند، غسل های جنابت و حیض و 
استحاضه اش را انجام دهد، اگر اين کارها را انجام دهد 
در روز قیامت دوشیزه ای ماه روی محشور می شود؛ 
اگر همسر دنیوی اش مؤمنی صالح و نیک کردار بوده 
در بهشت همسرش خواهد بود و اگر همسر دنیوی اش 
مؤمن صالح نبوده به همسری مردی از شهدای راه حق 

مستدرك الوسائل،ج 14،ص 243در خواهد آمد. 
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خروج ازمنزل 10

 :ُقاَل َرسوُل اهلل

َو نََهى َأْن َتْخُرَج الَْمْرَأُة ِمْن بَْيِتَها بَِغْيِر ِإْذِن 
ِفي  َمَلٍك  ُكلُّ  لََعَنَها  َخَرَجْت  َفِإْن  َزْوِجَها 
َماِء َو ُكلُّ َشيْ ٍء َتُمرُّ َعَلْيِه ِمَن الِْجنِّ َو  السَّ

ْنِس َحتَّى َتْرِجَع ِإلَى بَْيِتَها.  اْلِ

زنان را از اينکه بدون اجازه و هماهنگی قبلی 
با شوهرشان، از منزل خارج شوند نهی کردند، 
که هر زنی، بدون هماهنگی با همسرش از خانه 
بیرون رود، تمام فرشتگان آسمان و هر چیزی 
از جن و انس که آن زن از کنارش می گذرد تا 
زمانی که به خانه برگردد او را لعنت می کنند. 

امالی صدوق، ص423
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11 کمک به همسر 

 : ُقاَل َرسوُل اهلل

الَِحُة َخْيٌر ِمْن أَلِْف َرُجٍل َغْيِر َصالٍِح َو أَيَُّما  الَْمْرأَُة الصَّ
اْمَرأٍَة َخَدَمْت َزْوَجَها َسْبَعَة أَيَّاٍم َغَلَق اهلل َعْنَها َسْبَعَة 
أَْبَواِب النَّاِر َو َفَتَح لََها َثَماِنَيَة أَْبَواِب الَْجنَِّة َتْدُخُل ِمْن 
أَْيَنَما َشاَء. و َقاَل َرُسوُل اهللُ َما ِمِن اْمَرأٍَة َتْسِقي َزْوَجَها 
َشْربََة َماٍء ِإلَّ َكاَن َخْيراً لََها ِمْن َسَنٍة ِصَياٍم نََهاُرَها َو 
ِقَياٍم لَْيُلَها.
زن صالح و درستکار از هزار مرد غیر صالح بهتر 
است، هر زنی که هفت روز به شوهرش خدمت 
کند، خداوند هفت در از آتش را به روی او می بندد 
و هشت درِ بهشت را به رويش می گشايد، تا از هر 
جا که خواهد، وارد شود.
به شوهرش  آب  که جرعه ای  نیست  زنی  هیچ 
بنوشاند، مگر آن که اين عمل او برايش بهتر از 
يک سالی است که روزهايش را روزه بگیرد و 
شب هايش را به عبادت، سپری کند. 

ارشاد القلوب، ج1، ص175
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پاداش خداوند 12

 :ُقاَل َرسوُل اهلل

َو َما ِمِن اْمَرأٍَة َتْكُسو َزْوَجَها ِإلَّ َكَساَها اهللُ َيْوَم 
الِْقَياَمِة َسْبِعيَن ِخْلَعًة ِمَن الَْجنَِّة ُكلُّ ِخْلَعٍة ِمْنَها 
ْيَحاِن َو ُتْعَطى َيْوَم  ِمْثُل َشَقائِِق النُّْعَماِن َو الرَّ
الِْقَياَمِة أَْربَِعيَن َجاِرَيًة َتْخُدُمَها ِمَن الُْحوِر الِْعين .

هیچ زنی نیست که بر همسر خود لباس بپوشاند، 
مگر اين که خداوند در روز قیامت، هفتاد جامه 
آن  از  يک  هر  که  می پوشاند،  او  به  بهشت  از 
به  رنگ  )خوش  نُعمان  شقايق  مانند  ها  جامه 
)خوش بو  ريحان  و  شقايق(  سرِخ   گِل  رنِگ 
مانند بوی خوش ريحان ( است، و نیز خداوند 
حوريان  از  کار  خدمت  چهل  قیامت  روز  در 

بهشتی به او می دهد تا در خدمت او باشند. 

مستدرك الوسائل، ج 14، ص 245
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13 مديرداخلی 

 :ُقاَل َرسوُل اهلل

كلُّ نَفٍس ِمن بَني آدَم َسِيٌّد 
ُجُل َسِيُّد أهِلِه،  َفالَرّ
و الَمرأُة َسِيَّدُة بَيِتها. 

هر انسانی، فرمانروا و مدير است؛ مرد فرمانروا و 
مديريت )کالن( خانواده اش برعهده ي اوست و 
زن، فرمانروا و مدير )داخلی( خانه ي خود است.

پيام رسول، ترجمه اى ديگر از نهج الفصاحه، ص،402
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خانه داری 14

َعْن أَبِي َعبِْد اهلل أَنَّ َرُسوَل اهلل  َقاَل: 

َأيَُّما اْمَرَأٍة َرَفَعْت ِمْن بَْيِت َزْوِجَها َشْيئًا ِمْن 
َمْوِضٍع ِإلَى َمْوِضٍع ُتِريُد بِِه َصَلحًا نََظَر اهلل 
ْبُه.  َوَجلَّ ِإلَْيَها َو َمْن نََظَر اهلل ِإلَْيِه لَْم ُيَعذِّ َعزَّ

هر زنی که در خانه ي شوهر، با هدف بهتر شدن 
فضای خانه، وسايل خانه را جا به جا کند خدای 
عّزوجل به  او نگاه  لطف و رحمت می کند و هر 
کسی  که خدا )با نگاه  لطف و مهربانی( به او 

بنگرد عذابش نمی کند.

أمالي الصدوق ، ص411
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15 معادل جهاد

 : َِو ُرِوَي أَنَّ النَِّساَء ُقْلَن لَِرُسوِل اهلل

َجاُل بِالَْفْضِل بِالِْجَهاِد ِفي  َيا َرُسوَل اهلل َذَهَب الرِّ
َسِبيِل اهللِ َفَما لََنا َعَمٌل نُْدِرُك بِِه َعَمَل الُْمَجاِهِديَن 
ِفي َسِبيِل اهلل َقاَل َرُسوُل اهللُِ ِمْهَنُة ِإْحَداُكنَّ ِفي 
بَْيِتَها ُتْدِرُك َعَمَل الُْمَجاِهِديَن ِفي َسِبيِل اهلل. 

ای رسول خدا، ثواب و فضیلت جهاد در راه 
خدا از آِن مردان است، ما چه کاری انجام دهیم 
که به آن وسیله بتوانیم پاداش مجاهدان در راه 
هر  اشتغال  و  کار  فرمودند:  دريابیم؟  را  خدا 
از شما در خانه اش، جبران می کند کار  يک 
مجاهدان در راه خدا را.

 روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج 2، ص376
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لحظه ی قرب 16

َسَأَل َرُسوُل اهلل أَْصَحابَُه َعِن الَْمْرأَةِ ... 

ا  َها َفَلْم َيْدُروا َفَلمَّ َفَمَتى َتُكوُن َأْدنَى ِمْن َربِّ
َما  َأْدنَى  َقالَْت  َذلَِك    َفاِطَمُة  َسِمَعْت 
َفَقاَل  بَْيِتَها  َقْعَر  َتْلَزَم  َأْن  َها  َربِّ ِمْن  َتُكوُن 

ي.  َرُسوُل اهلل ِإنَّ َفاِطَمَة بَْضَعٌة ِمنِّ

در کدام لحظه زن به خدا نزديک تراست؟ هیچ کدام 
پاسخ قانع کننده ای ندادند، تا اين  که اين سؤال به 
حضرت  رسید.آن   زهراء حضرت  گوش 
فرمود: زمانی زن به پروردگارش نزديک تر است که 
پیوسته ملتزم به حضور در خانه اش) جهت ايفاء 
نقش همسری و مادری اش( باشد. )پاسخ حضرت 
فاطمه را به پیامبر رساندند، آن حضرت 
فاطمه  به درستي که  فرمود: درست گفته است(، 

  پاره ي تن من است. 

بحاراألنوار، ج 43، ص92
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17 بهترين ها 

 :ادُِق َقاَل الصَّ

َجاَءِت اْمَرأَةٌ إِلَي َرُسوِل اهلل َفَقالَْت َيا َرُسوَل اهلل 
ْوِج َعَلي الَْمْرأَِة؟ َقاَل: أَْكَثُر ِمْن َذلَِك. َفَقالَْت  َما َحقُّ الزَّ
ْرِني َعْن َشيْ ٍء ِمْنُه. َفَقاَل: لَْيَس لََها أَْن َتُصوَم إِّل  َفَخبِّ
عاً َو ل َتْخُرَج ِمْن بَْيِتَها إِّل بِِإْذِنِه َو َعَلْيَها  بِِإْذِنِه َيْعِني َتَطوُّ
أَْن َتَطيََّب بَِأْطَيِب ِطيِبَها َو َتْلَبَس أَْحَسَن ِثَيابَِها َو َتَزيََّن 
بَِأْحَسِن ِزيَنِتَها َو َتْعِرَض نَْفَسَها َعَلْيِه ُغْدَوةً َو َعِشيًَّة.
همسرش  بر  شوهر  حق  پرسید:   ازپیامبر زنی 
چیست؟ حضرت فرمودند: فراوان! زن گفت: اندکی از 
آن را برايم بیان فرما. حضرت فرمود: بدون هماهنگِی 
باشوهرش روزه  ی مستحبی نگیرد؛ بدون اطالع و 
اجازه ي او از منزل بیرون نرود. خوشبوترين عطرها 
و بهترين آرايش ها و زيباترين لباس هايش را برای 
شوهرش استفاده کند. و هر صبح و شام خودش را 
برای )لذت بردن( شوهرش آماده نشان دهد.

كافي، ج 5، ص 508
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استقبال و بدرقه 18

َو َجاَء َرُجٌل إِلَی َرُسوِل اهلل  َفَقاَل: 

ِإنَّ لِي َزْوَجًة ِإَذا َدَخْلُت َتَلقَّْتِني َو ِإَذا َخَرْجُت َشيََّعْتِني َو 
َك ِإْن ُكْنَت َتْهَتمُّ لِِرْزِقَك  ِإَذا َرأَْتِني َمْهُمومًا َقالَْت َما ُيِهمُّ
َفَقْد َتَكفََّل لََك بِِه َغْيُرَك َو ِإْن ُكْنَت َتْهَتمُّ بَِأْمِر آِخَرِتَك 
اًل َو َهِذِه ِمْن  َفَزاَدَك اهلل َهّمًا َفَقاَل َرُسوُل اهللُ ِإنَّ هلِلِ ُعمَّ

ِهيد.  الِِه لََها ِنْصُف أَْجِر الشَّ ُعمَّ
من همسری دارم که وقتي به منزل برمی گردم به پیشواز 
من می آيد و هنگامی که از منزل بیرون  می روم مرا 
بدرقه می کند؛ هر گاه مرا اندوهگین می بیند می پرسد 
چه چیز تو را اندوهگین ساخته؛ اگر نگرانی تو به 
خاطر درآمد )و روزی کم( است که )آن به عهده ي 
تو نیست و( ديگری )يعنی خداوند( آن را به عهده 
گرفته است )و نگرانی تو بی جهت است،( ولی اگر 
اندوهناکی تو راجع به امور آخرتی )و ترس از حساب 
و کتاب آخرت( است پس خداوند بر اندوهت بیافزايد 

)که شايسته است انسان نگران فردايش باشد(. 
رسول خدا  فرمود: خداوند کارگزارانی دارد و اين 
زن )به خاطر اين اوصاف زيبايش(، يکی از کارگزاران 
خداست و خداوند نیمی از پاداش شهید را به او می دهد. 

من ال يحضره الفقيه، ج 3، ص 389
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19 خوشرويی 

 :ِعن َرُسوِل اهلل

ِإنَّ الَمْرَأَة... َل َيِحلُّ لََها َأْن َتْنُظَر ِإلَى َوْجِهِه 
نَْظَرًة ُمْغِضَبة. 

برای زن روا نیست که با نگاه خشم  به شوهرش 
بنگرد.

مستدرك  الوسائل، ج 14، ص 243
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   دلربايي 20

 :ادُِق َقاَل الصَّ

ْوَجِة ِفيَما بَْيَنَها َو بَْيَن َزْوِجَها الُْمَواِفِق لََها  َل ِغَنى بِالزَّ
َعْن َثَلِث ِخَصاٍل َو ُهنَّ ِصَيانَُة نَْفِسَها َعْن ُكلِّ َدنٍَس 
َقِة بَِها ِفي َحاِل الَْمْحُبوِب َو  َحتَّى َيْطَمِئنَّ َقْلُبُه ِإلَى الثِّ
الَْمْكُروِه، َو ِحَياَطُتُه لَِيُكوَن َذلَِك َعاِطفًا َعَلْيَها ِعْنَد 
َزلٍَّة َتُكوُن ِمْنَها َو ِإْظَهاُر الِْعْشِق لَُه بِالِْخَلبَِة، َو الَْهْيَئِة 

الَْحَسَنِة لََها ِفي َعْيِنه. 
زن برای ايجاد سازگاری بین خود و همسرش سه امر 
را بايد رعايت کند: 1- پاکیزه نگه داشتن خود از هر 
ناپاکی و آلودگی، تا دِل شوهرش را شیفته ي خود کند 

تا شوهرش در هر حالی از تهِ دل به او اعتماد کند. 
2- به شوهرش رسیدگی و توجه کند، تا محبت شوهرش 
را به دست آورد و شوهرش لغزش ها و خطاهای او را 
ناديده بگیرد. 3- عشق خود را به شوهرش با رفتار و 
گفتار دلربا )شیرين زبانی، طنازی، ناز و کرشمه های 
زنانه( نشان دهد و ظاهری زيبا )و دل فريب و چشم 

نواز( در مقابل چشمان همسرش داشته باشد.
بحاراألنوار، ج75، 237
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21 سپاس گزاری 

:  ادِق َعِن الصَّ

ُأْعِطَيْت  ِإْن  الَِّتي  ِنَسائُِكْم  َخْيُر  َقاَل  َأنَُّه 
َشَكَرْت َو ِإْن ُمِنَعْت َرِضَيْت. 

بهترين زنان شما کسی است که اگر )شوهرش( 
به او چیزی )هديه و يا نفقه( بدهد، سپاسگزار 
باشد، و اگر از دادن چیزی به او )خصوصا در 
خرسند  و  راضی  بورزد  دريغ  تنگدستی(  اثر 
باشد)دلخور نشود(.

مستدرك الوسائل، ج14، ص161
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شکیبايی 22

 :ُقاَل َرسوُل اهلل

َساِء َيْرَفُع اهللُ َعْنُهنَّ َعَذاَب الَْقْبِر َو َيُكوُن  َثَلٌث ِمَن النِّ
ٍد  اْمَرأٌَة َصَبَرْت  َمْحَشُرُهنَّ َمَع َفاِطَمَة بِْنِت ُمَحمَّ
َعَلى َغْيَرِة َزْوِجَها َو اْمَرأٌَة َصَبَرْت َعَلى ُسوِء ُخُلِق 
َزْوِجَها َو اْمَرأٌَة َوَهَبْت َصَداَقَها لَِزْوِجَها ُيْعِطي اهللُ ُكلَّ 
َواِحَدٍة ِمْنُهنَّ َثَواَب أَلِْف َشِهيٍد َو َيْكُتُب لُِكلِّ َواِحَدٍة 

ِمْنُهنَّ ِعَباَدَة َسَنٍة. 
خداوند عذاب قبر را از سه گروه از زنان بر می دارد 

و آنان را با فاطمة زهراء محشور می کند:
 1- زنی که در برابر غیرت ورزی شوهرش بردبار و 
صبور باشد)پاکدامنی پیشه کند(. 2- زنی که در برابر 
بد اخالقی های همسرش شکیبا باشد 3- خانمی 
که مهريه اش را به همسرش ببخشد )به خصوص 
مواردی که شوهر توان پرداخت مهريه را ندارد و يا 
گرفتار بحران اقتصادی شده است(. خداوند به هر 
يک از اين گونه خانم ها پاداش هزار شهید و يک 

سال عبادت را می دهد.
وسائل الشيعة، ج 21، ص 285
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پا به پاي شوهر 23

 :ُقاَل َرسوُل اهلل

َيِجُب َعَلى الَمْرأَِة أَْن َتْصِبَر َعَلى َزْوِجَها َعَلى 
َخاِء َكَما  ِة َو الرَّ رِّ َو النَّْفِع َو َتْصِبَر َعَلى الِشدَّ الضَّ
َعَلى  َصَبَرْت  الُْمْبَتَلى  أَيُّوَب  َزْوَجُة  َصَبَرْت 
ِخْدَمِتِه َثَماِنَي َعْشَرَة َسَنة ...َشَفَقًة َو ِإْحَسانًا ِإلَى 
بًا ِإلَْيِه َعزَّ َو َجل.  اهللِ َو َتَقرُّ
زن بايد با شوهرش در زيان و سود و سختی 
همسرش  کنار  در  و  بسازد  زندگی  آسايِش  و 
 ،باشد، همان گونه که همسر حضرت ايوب
همسرش  بیماری  و  گرفتاری  بر  سال  هیجده 
کرد.  خدمت  او  به  صبورانه  و  ورزيد  صبر 
)هم معیشت زندگی را تأمین می کرد و هم از 
همسرش پرستاری می کرد(...او تمام اين کارها 
را از سِر دلسوزی و محبت به همسرش و انجام 
کار نیک برای خدا و با هدف نزديک شدن به 
خداوند انجام می داد. 
مستدرك الوسائل، ج 14، ص241
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دلجويی از شوهر24

َعْن أَبِي َعبِْد اهلل َقاَل:

ُأْغِضَبْت  َأْو  َغِضَبْت  ِإْن  الَِّتي  ِنَسائُِكُم  َخْيُر 
َأْكَتِحُل  َل  َيِدَك  ِفي  َيِدي  لَِزْوِجَها  َقالَْت 

ي.  بِِغْمٍض َحتَّى َتْرَضى َعنِّ

عصبانی  اگر  که  است  زنی  شما  زنان  بهترين 
باشد و يا )شوهرش کاری کند که او از دست 
بگويد:  شوهرش  به  شود،  عصبانی  شوهرش( 
به  چشمهايم  و  توست  دست  در  من  دست 
خواب نمی رود تا اين که از من خشنود شوی. 

من اليحضره الفقيه، ج3، ص389
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25 وفاداري

 :ُقاَل َرسوُل اهلل

ِإْشَتدَّ َغَضُب اهللِ َعَلى اْمَرأٍَة َذاِت بَْعٍل َمَلَْت َعْيَنَها 
ِمْن َغْيِر َزْوِجَها أَْو َغْيِر ِذي َمْحَرٍم ِمْنَها َفِإنََّها ِإْن 
َفَعَلْت َذلَِك أَْحَبَط اهللُ َعزَّ َو َجلَّ ُكلَّ َعَمٍل َعِمَلْتُه 
َفِإْن أَْوَطَأْت ِفَراَشُه َغْيَرُه َكاَن َحّقًا َعَلى اهللِ أَْن 
بََها ِفي َقْبِرَها.  ُيْحِرَقَها بِالنَّاِر بَْعَد أَْن ُيَعذِّ
غیر  به  که  شوهرداری  زن  بر  خداوند  خشم 
شهوانی(  )و  خیره  نگاه  محرمش  يا  همسر 
مرتکب  خانمی  اگر  گیرد،  می  شدت  کند، 
چنین خطايی شود خداوند تمام اعمال خوب 
گذشته اش را نابود می کند، و اگر غیر همسرش 
را به بسترش راه دهد، خداوند حق دارد او را 
بعد از عذاب قبر با آتش بسوزاند. 

وسائل الشيعة، ج 20، ص 232
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احساس مسئولیت 

 :ُقاَل َرسوُل اهلل

َراٍع  ُكلُّ  َو  بَْيِتِه  َأْهِل  َعَلى  َراٍع  ُجُل  الرَّ
َعَلي  َراِعَيٌة  الَمْرَأُة  َو  َرِعيَِّتِه  َعْن  َمْسُؤوٌل 

َماِل َزْوِجَها َو َمْسُئولٌَة َعْنُه. 

خودش  خانواده ی  مسؤول  و  سرپرست  مرد، 
مسؤولیت های  پاسخگوی  بايد  و  می باشد 
خود در قبال خانواده باشد. و زن سرپرست و 
مسؤول اموال همسرش می باشد و بايد  نسبت 

به اموال شوهرش پاسخگو باشد. 

مستدرك الوسائل، ج 14، ص 248
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چشم و هم چشمی 

:َعْن ِهَشامِ بِْن َسالٍِم َقاَل َسِمْعُت أَبَا َعبِْد اهلل

َيُقوُل لُِحْمَراَن ْبِن أَْعَيَن َيا ُحْمَراُن اْنُظْر ِإلَى َمْن ُهَو 
ُدونََك ِفي الَْمْقُدَرِة َو َل َتْنُظْر ِإلَى َمْن ُهَو َفْوَقَك 
ِفي الَْمْقُدَرِة َفِإنَّ َذلَِك أَْقَنُع لََك بَِما ُقِسَم لََك َو 
َياَدَة ِمْن َربِّك .  أَْحَرى أَْن َتْسَتْوِجَب الزِّ

ای حمران! زندگی خودت را با کسانی که وضع 
زندگی پايین تری از تو دارند مقايسه کن، و نه 
با کسانی که وضع باالتری دارند، زيرا اين نگاه 
که  درآمدی  میزاِن  به  نسبت  را  تو  مقايسه،  و 
شده  مقدر  تو  برای  تو(  وکارِ  شغل  )براساس 
است، قانع تر می سازد. و تو را بهتر شايسته ی 
زيادی نعمت از جانب پروردگار متعال می کند. 

الکافي، ج8 ، ص244

27



مجموعه گل

42

تنظیم خواسته ها28

:ُقاَل َرسوُل اهلل

َفْوَق  َزْوَجَها  َف  ُتَكلِّ َأْن  لِْلَمْرَأِة  َيِحلُّ  َل 
َطاَقِتِه. 

نبايد زن شوهرش را به تهیه )و خريد( چیزی 
وادار کند که در توان شوهرش نیست.

مستدرك الوسائل، ج14، ص241
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29 خريد متناسب 

:َقاَل أَبُو َعبِْد اهلل

ِبيِخ الَِّتي  َبُة الطَّ يِّ يِح الطَّ َبُة الرِّ يِّ َخْيُر ِنَسائُِكُم الطَّ
أَْمَسَكْت  ِإَذا  َو  بَِمْعُروٍف  أَْنَفَقْت  أَْنَفَقْت  ِإَذا 
اِل اهلِل  أَْمَسَكْت بَِمْعُروٍف َفِتْلَك َعاِمٌل ِمْن ُعمَّ
َو َعاِمُل اهللِ َل َيِخيُب َو َل َيْنَدُم. 

بهترين زنان شما زنی است که خوشبو باشد، 
سفره آرا و آشپز خوبی باشد، به جا خرج کند 
و  درآمد  با  متناسب  و  نیاز  مبنای  بر  )خريد 
کردن  از خرج  به جا  و  اندازه(  به  غذا  تهیه ي 
و  از مدگرايي، چشم   )پرهیز  بورزد  خودداری 
هم چشمی، اسراف و تجمل گرايي(. چنین زنی 
کارگزار  و  خداست  کارگزاران  از  کارگزاری 
خدا در زندگی شکست نمی خورد و از کارش 
پشیمان نمی شود. 

الکافي، ج 5، ص325
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با برکت ترين زنان 

 :ُقاَل َرسوُل اهلل

أعَظُم الِنّساِء بَركًة أَقَلُُّهنَّ َمُؤنًَة. 

از همه ی زنان پر برکت تر، زنی است که خرجش 
باشد )باچشم وهم چشمی و مدگرايي و  کمتر 

تنوع طلبی، هزينه تراشی نکند(. 

نهج الفصاحة، مجموعه كلمات قصار حضرت رسول، ص222

30



45

ـوه جمال جل

هماهنگي هزينه

َعْن أَبِي َعبِْد اهلل َقاَل :

أََتِت اْمَرأٌَة ِإلَى َرُسوِل اهلل َفَقالَْت َما َحقُّ 
ْوِج َعَلى الَْمْرأَِة َفَقاَل أَْن ُتِجيَبُه ِإلَى َحاَجِتِه َو  الزَّ
ِإْن َكانَْت َعَلى َقَتٍب َو َل ُتْعِطَي َشْيئًا ِإلَّ بِِإْذِنِه 
َفِإْن َفَعَلْت َفَعَلْيَها الِْوْزُر َو لَُه اْلَْجر. 

بر  مرد  حق  پرسید:   خدا رسول  از  زنی 
همسرش چیست؟ حضرت فرمود: درخواست 
همسرش را پاسخ دهد هر چند سوار بر مرکب 
با  مگر  ندهد  کسی  به  پولی  يا  و  مال  باشد، 
اجازه و هماهنگی قبلی با همسرش. اگر بدون 
هماهنگی با همسرش کاری انجام دهد )که بار 
مالی دارد(، زن گناه کرده و ثواب آن کار برای 
شوهرش نوشته می شود. 

الکافي، ج5، ص508
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پاسخ درخواست    32

 :ُقاَل َرسوُل اهلل

الَْعِفيَفُة  الَْوُدوُد  الَْولُوُد  ِنَسائُِكُم  َخْيَر  ِإنَّ 
َجُة  لِيَلُة َمَع بَْعِلَها الُْمَتَبرِّ الَْعِزيَزُة ِفي َأْهِلَها الذَّ
َمَع َزْوِجَها الَْحَصاُن َعَلى َغْيِرِه الَِّتي َتْسَمُع 
َقْولَُه َو ُتِطيُع َأْمَرُه َو ِإَذا َخَل بَِها بََذلَْت لَُه َما 

ُجِل.  ِل الرَّ ْل َكَتَبذُّ ُيِريُد ِمْنَها َو لَْم َتَبذَّ
بهترين زنان شما زنی است که فرزند بسیار بیاورد، در 
برابر شهوات و خواهش های نفسانی اش خويشتن دار 
باشد، در میان خويشانش محترم و عزيز باشد، در 
مقابل همسرش فروتن و نرم باشد و خودش را برای 
او بیارايد و زيبايی هايش را بر شوهرش عرضه کند، در 
مقابل غیر همسرش خود را حفظ کند )و زيبايی هايش 
را به غیر همسر نشان ندهد(. گفتار همسرش را بشنود، 
مطیع دستورات شوهرش باشد و هنگام خلوت با 
شوهرش به خواسته های جنسی او، با حفظ ناز و 

کرشمه ي زنانه اش پاسخ دهد.  
الکافي، ج 5، ص 324
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َعرضه کردن 33

 :ُقاَل َرسوُل اهلل

َل َيِحلُّ ِلْمَرَأٍة َأْن َتَناَم َحتَّى َتْعِرَض نَْفَسَها 
َعَلى َزْوِجَها.  

برای هیچ زنی روا نیست که بخوابد مگر اينکه 
خودش را برشوهرش عرضه کند.

وسائل الشيعة، ج20، ص176



مجموعه گل

48

بستر خواب 34

:ُقاَل َرسوُل اهلل

ِإذا باَتِت الَمرَأُة هاِجَرًة ِفراَش َزوِجها لََعَنْتَها 
الَملئِكُة حّتى ُتصِبَح.

کند  دوری  همسرش  بستر  از  شبی  زن  اگر 
فرشتگان تا صبح او را لعنت می کنند. 

نهج الفصاحه، ص 190



49

ـوه جمال جل
تعلل در درخواست 35

 : ُقاَل َرسوُل اهلل

جُل زوَجَتُه لحاَجِتِه َفلَتأِتِه و ِإن  إذا َدَعا الرَّ
َكانَْت َعَلى التَُّنوِر. 

فرا  هم بستری(  )به  را  همسرش  مردی  هرگاه 
نان  )مشغول  تنور  سِر  بر  چه  گر  زن  بخواند، 
پختن( باشد بايد خواسته ي همسرش را اجابت 
کند، )و نیازش را برآورده کند(. 

پيام پيامبر، متن عربی، ص434
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تعّلل در پاسخ36

:ُقاَل َرسوُل اهلل

فاِت الَّتى َيدُعوها َزوُجها ِإلَى  لََعَن اهلل الُمَسِوّ
ِفراِشه ُفَتقوُل: »َسوَف« َحتَّى َتغِلَبُه َعيناُه. 

زنانی که در پاسخ گفتن به خواسته های )جنسی( 
شوهران شان تعلل می ورزند، از رحمت خداوند 
را  آنان  زنانی که شوهران شان  به دور هستند؛ 
تعلل  آن قدر  ولی  می خوانند  فرا  بسترشان  به 
خواب  را  شان  شوهران  چشمان  که  می ورزند 

فرا می گیرد.

نهج الفصاحه،ص، 628
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حقوق عاطفی و جنسی 37

: َُقاَل َرُسوُل اهلل

لِيَلُة ِفي أَْهِلَها الَْعِزيَزُة  أََل أُْخِبُرُكْم بِِشَراِر ِنَسائُِكْم الذَّ
ُع ِمْن َقِبيٍح  َمَع بَْعِلَها الَْعِقيُم الَْحُقوُد الَِّتي َل َتَورَّ
َجُة إَِذا َغاَب َعْنَها بَْعُلَها الَْحَصاُن َمَعُه إَِذا َحَضَر  الُْمَتَبرِّ
َل َتْسَمُع َقْولَُه َو َل ُتِطيُع أَْمَرهُ َو إَِذا َخَل بَِها بَْعُلَها 
َتَمنََّعْت ِمْنُه... َل َتْقَبُل ِمْنُه ُعْذراً َو َل َتْغِفُر لَُه َذْنباً. 
آيا می خواهید شما را از بدترين زنان شما آگاه کنم؟! بدترين 
زنان شما زنی است که در میان خانواده )پدری اش( فروتن 
و نرم باشد ولی در برابر همسرش مقاوم و سرکش. عقیم 
و نازا و کینه توز باشد، از گفتار و يا رفتار زشت پروايي 
ندارد. در غیاب همسرش خودش را می آرايد و خودنمايي 
و جلوه گری می کند، ولی در برابر همسرش خودش را 
او  از  و  نداشته  از شوهرش حرف شنوی  و  می پوشاند 
اطاعت نمی کند. در هنگام خلوت، شوهرش را از خودش 
می راند )و تن به خواسته های جنسی و مشروع شوهرش 
نمی دهد(.عذرخواهی شوهرش را نمی پذيرد و خطاهای 
شوهرش را نمی بخشد. 

الکافي، ج 5، ص325
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بد زبانی و فحاشی 38

: َُقاَل َرُسوُل اهلل

ِمْنَها  َيْقَبِل اهللُ  لَْم  أَيَُّما اْمَرأٍَة آَذْت َزْوَجَها بِِلَساِنَها 

َصْرفًا- َو َل َعْدًل َو َل َحَسَنًة ِمْن َعَمِلَها َحتَّى ُتْرِضَيُه 

َقاَب َو  َو ِإْن َصاَمْت نََهاَرَها َو َقاَمْت لَْيَلَها َو أَْعَتَقِت الرِّ

َل َمْن  َحَمَلْت َعَلى ِجَياِد الَْخْيِل ِفي َسِبيِل اهللِ َو َكانَْت أَوَّ

ُجُل ِإَذا َكاَن لََها َظالِمًا.  َيِرُد النَّاَر َو َكَذلَِك الرَّ
با بد زبانی )فحاشی،  هر زنی که همسرش را 
نق زدن، دادزدن بر سرشوهر( برنجاند، خداوند 
هیچ مال و فديه و کار نیکی را تا هنگامی که 
دست  به  را  شوهرش  خشنودی  و  رضايت 
روزه  را  روزها  نمی پذيرد، گرچه  او  از  نیاورد 
و شب ها را به عبادت و شب زنده داری سپری 
کند؛ در راه خدا برده آزاد کند و اسب هايي از 
بهترين نژادها در راه خدا تقديم کند. چنین زنی 
اولین کسی است که وارد جهنم می شود. مرد 

نیز اگر به همسرش ستم بورزد چنین است.
بحار األنوار، ج100، ص 244
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39 بی وفايی 

 :َُقاَل َرُسوُل اهلل

 َيا َحْوَلُء َمْن َكانَْت ِمْنُكنَّ ُتْؤِمُن بِاهلل َو الَْيْوِم 
اْلِخِر َل َتْجَعُل ِزيَنَتَها لَِغْيِر َزْوِجَها، َو َل ُتْبِدي 
ِخَماَرَها َو ِمْعَصَمَها، َو أَيَُّما اْمَرأٍَة َجَعَلْت َشْيئًا ِمْن 
َذلَِك لَِغْيِر َزْوِجَها َفَقْد أَْفَسَدْت ِديَنَها َو أَْسَخَطْت 
َربََّها َعَلْيَها؛ َيا َحْوَلُء َل َيِحلُّ ِلْمَرأٍَة أَْن ُتْدِخَل 
بَْيَتَها َمْن َقْد بََلَغ الُْحُلَم َو َل َتْمَلَ َعْيَنَها ِمْنُه َو 
َل َعْيَنُه ِمْنَها َو َل َتْأُكَل َمَعُه َو َل َتْشَرَب ِإلَّ 
أَْن َيُكوَن َمْحَرمًا َعَلْيَها َو َذلَِك بَِحْضَرِة َزْوِجَها، 
َفَقالَْت َعائَِشُة ِعْنَد َذلَِك َيا َرُسوَل اهلل َو ِإْن َكاَن 
َمْمُلوكًا؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللُ َو ِإْن َكاَن َمْمُلوكًا. 
َفَل َتْفَعْل َشْيئًا ِمْن َذلَِك، َفِإْن َفَعَلْت َفَقْد َسِخَط اهلل 
َعَلْيَها َو َمَقَتَها َو لََعَنَها َو لََعَنْتَها الَْمَلئَِكُة. 
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ای حوالء! هر زنی که ايمان به خدا و روز قیامت 
دارد نبايد برای غیر شوهرش خودش را بیارايد، 
سر و گردن و از مچ دست به باال را برای نامحرمان 
آشکار نسازد. هر زنی که يکی از اين امور را برای 
غیر همسرش انجام دهد دينش را فاسد کرده و 
پروردگارش را به خشم آورده است. روا نیست که 
زن، شخصی که به سن بلوغ رسیده را وارد منزلش 
کند و نبايد چشمش را از نگاه به آن نامحرم پرکند 
و نبايد اجازه دهد که آن شخص نیز به او نگاه 
کند و با آن نامحرم نه چیزی بخورد و نه بیاشامد 
مگر اينکه اين مرد محرمش باشد آن هم  با حضور 

همسرش.
اين شخص کارگر منزل   عايشه پرسید: هر چند 
کارگر      چند  هر  فرمودند:  باشد؟ حضرت  شان 
منزل شان باشد، زن هرگز نبايد چنین کاری را 
انجام دهد، اگر زن چنین کاری را انجام دهد 
مشمول خشم و لعنت خدا و لعنت تمام مالئکه 

می شود. 

مستدرك الوسائل، ج 14، ص 243
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40 درخواست طالق 

: ُقاَل َرسوُل اهلل

َغْيِر  ِمْن  َطَلقًا  َزْوَجَها  َسَألَْت  اْمَرَأٍة  َأيَُّما 
بَْأٍس، َفَحَراٌم َعَلْيِه َرائَِحُة الَْجنَِّة. 

هر زنی که از همسرش بدون دلیل )يا به داليل 
واهی( درخواست طالق کند، بوی بهشت بر او 
حرام است. 

پيام پيامبر، متن عربی، ص572
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- ُحسن ظن
- سوء ظن

- لقمه 
- همنشین 

- جلوه ی جالل 
جلوه ی جمال
- راه و همراه 

- برکت 
- همسايه

- بال
- سکوت و کالم

- نماز شب
حب اهل بیت - 

- معیارها
- نشاط و غم
- ُحسن ُخلق

- دو گوهر
- تهذيب

- ساده زيستي
- کالم وحي

مؤمن -
صبر -
گناه -
صله ي رحم -
   توبه -
راستگويي -
سخاوت و انفاق -
خوف و رجاء -
ذکر - 
اخالص - 
توکل - 
دروغ -
فرزندان -
نماز -
حیا -
ازدواج -
ادب -
انتظار فرج -
غدير -
معاشرت -


