
 

 

 

 

 

 

 ِالَرِحيمِِِالَرْحَمنِِِّللَاِِِبِْسمِِ 
 

حمد و سپاس خدای را که به اسالم هدایتمان کرد و از 
پیامبر ودرود و سالم خدا بر  پیروان آن آئینمان قرار داد

باد و نیز بر کسانی که رهروان  و اصحابشو آل  رحمت
 :اما بعد .ا روز قیامتراه اویند، ت

ویژگی ها و خصوصیات خانواده خوشبخت از 
  :گاه قرآن کریمددی

 

 َِِِلَُهنَِِلِبَاسِ َِوأَْنتُمِِْلَُكمِِْلِبَاسِ ُِهن 
 لباس شما و شمایند لباس آنان( 781/بقره)

 .آنانید
 باشد، انسان مناسب جنس و رنگ و طرح در باید لباس (1

 و فرهنگ و فكر با متناسب و انسان ؤکف باید نیز همسر
 .باشد ششخصیّت

 نیز فرزند و همسر است، آرامش و زینت ى مایه لباس (2
 .                        اند خانواده آرامش و زینت ى مایه

 شوهر و زن از یك هر پوشاند، مى را انسان عیوب لباس (3
 .بپوشانند را یكدیگر هاى نارسایى و عیوب باید نیز

 همسر وجود کند، مى حفظ گرما و سرما از را انسان لباس (4
 .رهاند مى سردى از را زندگى و گرم را خانواده کانون نیز

 و ازدواج از دورى است، رسوایى ى مایه لباس، از دورى (5
 .گردد مى انسان رسوایى و انحراف سبب نیز همسر

 نازك لباس گرم هواى در و ضخیم لباس سرد هواى در (6
 و اخالق باید زنی همسر دو از یك هر شود، مى استفاده

 تنظیم مقابل طرف روحى نیاز با متناسب را خود رفتار
 برخورد او با لطافت با زن است، عصبانى مرد اگر کند
 .کند مدارا او با مرد است، خسته زن اگر و کند

 از یك هر کند، حفظ آلودگى از را خود لباس باید انسان (7
 حفظ گناه به شدن آلوده از را دیگرى باید نیز زوجین

 .نماید
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ِأَنِِْفََعَسىَِكِرْهتُُموُهنَِِفَإِنِِْبِاْلَمْعُروفَِِِوَعاِشُروُهنَِ 
 (71/نساء) َِكثِيًراَِخْيًراِفِيهِِِّللَاُِِلََِويَْجعََِِشْيئًاِتَْكَرُهوا

( کردار در و گفتار در) شایسته طور به خود زنان با و
 کراهت( جهاتی به) آنان از هم اگر و کنید، معاشرت

( نگیرید جدائی به تصمیم زود و نكنید شتاب) داشتید
 آن در خداوند و بیاید بدتان چیزی از بسا چه که زیرا
 .بدهد قرار فراوانی یخوب و خیر

 . کند رفتارى خوش با همسرش باید مرد (1
 زندگى هاى ناگوارى البالى در خیرات، از بسیارى (2

 .است
 براى حوصله، و حلم داشتن و خانواده مشكالت حلّ (3

 . است طالق و جدایى از بهتر فرزندان، سعادت
 چه نیست، ما تمایالت با همراه ما شرّ و خیر همیشه (4

 خیر خداوند ولى داریم، وشایندناخ را چیزى بسا
 ى همه به انسان زیرا. باشد داده قرار آن در زیاد

 . نیست آگاه خویش مصالح

 
 َِِبِاْلَمْعُروفَِِِعلَْيِهنَِِالَِذيِِمْثلَُِِولَُهن
َجالِِ   ( 228/بقره)َِِِدَرَجة َِِعلَْيِهنََِِولِلرِّ

 که) است( واجباتی و حقوق) همسران برای و 
 آنان بر که گونه همان( بكنند اداء شوهران باید

 اداء همسران باید)  که است( واجباتی و حقوق)
 مردمان عرف برابر که) ای شایسته ی گونه به( بكنند

 زنان بر را مردان و (.باشد اسالم شریعت با موافق و
 .  است( خانوادگی امور در حفاظت و رعایت) برتری

 . شود مراعات عدالت باید زن، با برخورد در (1
 اسالم که بود قطعى قوانین زنان، ضرر بر جاهلیّت در (2

 .داشتبر  آنها را

 ِِْأَْزَواًجاِأَْنفُِسُكمِِِْمنِِْلَُكمَِِْخلَقَِِأَنِِْآيَاتِهَِِِوِمن
َِذلِكَِِفِيِإِنََِِوَرْحَمةًَِِمَوَدةًِِبَْينَُكمَِِْوَجَعلَِِإِلَْيَهاِلِتَْسُكنُوا
 (27/روم)ِِِيَتَفََكُرونَِِلِقَْومِ ََِليَاتِ 

 خدا( عظمت و قدرت بر دالّ)  های نشانه از یكی و   
 شما برای را همسرانی خودتان جنس از که است این

 ایشان و شما میان در و بیارامید،  آنان کنار در تا آفرید
 ی دلباخته و شیفته را یك هر و) انداخت محبّت و مهر

 ی مایه آسایش، و آرامش با تا ساخت، دیگری
 مسلّماً(. شوید همدیگر شخصیّت پرورش و شكوفائی

 قدرت و عظمت بر) یدالئل و ها نشانه( امور) این در
 جهان های پدیده ی درباره) که افرادی برای است( خدا

    . اندیشند می( یزدان های آفریده و
 
 و تشنّج ى مایه نه باشد آرامش عامل باید همسر (1

 .اضطراب
 جنسى ى غریزه ارضاى تنها ازدواج، از هدف (2

 روانى و جسمى آرامش یك به رسیدن بلكه نیست،
 .است

 و مقام و مال با که است الهى اى هدیه محبّت، (3
 .آید نمى دست به زیبایى

 رحمت و مودّت اساس بر باید ،شوهر و زن ى رابطه (4
 زندگى در آرامش تداوم و بقا عامل و باشد

 .است رحمت و مودّت مشترك

 

  ِِوُهنََِِوَل  َِعلَْيِهنَِِلِتَُضيِّقُواِتَُضارُّ
 تنگنایشان در تا نرسانید زیان بدیشان و  (6/طالق)

 .دهید قرار

 .مرد حق ندارد به همسرش ضرری برساند (1
برای همسرش هیچ گونه تنگنایی  حق ندارد مرد (2

 .قرار دهد
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 ختـوشبـخ

 از دیدگاه قرآن
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 َُِجال ِّللَاُِِفََضلَِِبَِماِالنَِّساءَِِِعلَىِقََواُمونَِِالرِّ

ِأَْمَوالِِهمِِِْمنِِْأَْنفَقُواَِوبَِماِبَْعضِ َِعلَىِبَْعَضُهمِْ

ِّللَاَُِِحفِظَِِبَِماِلِْلَغْيبَِِِحافِظَاتِ ِقَانِتَاتِ ِفَالَصالَِحاتُِ

ِفِيَِواْهُجُروُهنَِِفَِعظُوُهنَِِنُُشوَزُهنَِِتََخافُونََِِوالََّلتِي

َِعلَْيِهنَِِتَْبُغواِفَََّلِِطَْعنَُكمِْأَِِفَإِنَِِْواْضِربُوُهنَِِاْلَمَضاِجعِِ

 .                 َكبِيًراَِعلِي ًاَِكانَِِّللَاَِِإِنََِِسبِيًَّلِ

 ی جامعه در و) سرپرستند زنان بر مردان  ( 34/نساء) 
 رعایت و صیانت و دارند رهبری حق ، خانواده کوچك

 برای) خداوند که خاطر بدان( است ایشان عهده بر زنان
 صفات از برخی در زنان بر را مردان ، جتماعا نظام

 فضیلت بعضی بر را بعضی( و است بخشیده برتریهائی
 رنج مردان معموالً) که خاطر بدان نیز و است، داده
 خود اموال از( و آورند می دست به پول و کشند می

 آنانی صالحه زنان پس. کنند می خرج( خانواده برای)
 شوهران دستور مطیع و خدا اوامر) فرمانبردار که هستند

 که چرا دارند؛ می نگاه را( زناشوئی) اَسرار بوده، و( خود
 صالح زنان.  )است داده دستور( آنها) حفظ به خداوند

 سرکش که هستند آنانی ناصالح زنان ولیكن بودند چنین
 بیم ایشان سرپیچی و سرکشی از که را زنانی و( باشند می

 از( نشد واقع مؤثّر اگر) و دهید اندرزشان و پند دارید،
 جدا را خویش بستر و کنید خودداری آنان با همبستری

 واقع مؤثّر هم باز اگر و. نگوئید سخن ایشان با و) کنید
( و کنید تنبیه) را آنان( نبود عمل شدّت جز راهی و نشد

 تنبیه ترتیب) کردند اطاعت شما از راگ پس. بزنید
  جز و نروید اشدّ به اخفّ از و دارید مراعات را گانه سه

( که بدانید و)  نجوئید ایشان( تنبیه) برای راهی( این 
 را ایشان اگر و) است بزرگ و بلندمرتبه خداوند بیگمان

 شما از را آنان انتقام ، کنید آزار و اذیّت حدّ از بیش
          مسئول باید یكى هم، نفرى دو اجتماع یك در.(گیرد می

 . است مرد خانه مدیر. باشد سرپرست و
 بر تدبیر، و تعقّل باید زندگى، امور اداره در (1

 .باشد حاکم عواطف و احساسات
 . است مرد عهده بر زندگى، هزینه (2
         نسبت او تواضع و اطاعت :زن شایستگى نشانه (3

         آبرو و مال ظحف رازدارى،، وهمچنین شوهر به
 . اوست غیاب در شوهر ناموس و

 به مشروط وى، حقوق حفظ و شوهر از زن اطاعت (4
 . است مرد سوى از او زندگى تأمین

 .ندارد خود مطیع همسر آزار در حقّى هیچ مرد (5
 .است ارزش نیست، ضعف زن، تواضع (6
 مرحله به مرحله و گام به گام باید منكرات با برخورد (7

 .تنبیه سپس قهر موعظه،. باشد
 و قهر تا و ممنوع خشونت و قهر باشد، مؤثر موعظه تا (8

 . است ممنوع بدنى تنبیه کند، اثر موقت جدایى
 از خدا چون شود، غرور سبب نباید مردان، برترى (9

  «کَبِیراً عَلِیًّا کانَ اللَّهَ إِنَّ». است برتر همه

    

وَذُرِّيَّاتِنَا  رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا

  وَاجْعَلْنَا  لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

 


