
  

 

 

  استفراه االم

فره  در عربی بسیار مهم است و معانی مختلف ی  برا ی آن آمده شده و همه این معانی زیر مجموع ه کلمه  

 گرامیداشت است.

 این تکریم باید شعاع هایی  داشته باشد که انسان احساس ارزشمندی و قدرت کند. 

 * استفراه باید قابل دید و بررس ی باشد.

 یکی دیگر از معانی استفرا ه  نشاط است.

 معانی استفراه:

 1-گرامیداشت  

  2-احساس ارزشمندی

 3-احساس قدرت 

 4-نشاط 
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  پیامبر می فرمایند:

 حق بچه ها نسبت به پدران خود به سه بخش تقسی م می  شود:

 1-حقوق مشترک انسانی آن ها

 2-حقوق جداگانه برا ی فرزند پسر

 3-حقوق جداگانه برا ی فرزند دختر

 *  حق فرزند پسر نسبت به پدرش این است که مادرش را استفراه کند.

 *حق فرزند دختر این است که مادرش را استفرا ه کند.

  *پدری که میخواهد وظای ف پدری اش را در مقابل فرزندانش انجام دهد باید همسرش را استفراه کند.

 - چگونه استفراه االم انجام می شود؟ 

 به آگاهی و فهم و دانش و … هر فرد مربوط می شود.

*رفتار پدر در ارتباط با همسرش باید به گونه ای باشد که حس حقارت به او دست ندهد و آداب ارتباط  

 انسانی باید رعایت شود. 



  

 همسر شما در طول مس یر  زندگی در تمامی شرا یط مکرم است و تستفراه همسرتان بر شما واجب است.

 حتی در ادبیات صحبت کردن ما باید تکریم همسرمان وجود داشته باشد.

زمانی که خانمی توسط همسرش تکریم می شود تمام وجودش ارزشمند می شود و وجود او پر از قوت 

 می شود. 

 *مادری که طعم استفراه را نچشد نمیتواند مادری کند.

 *استفراه االم بدل بردار نیست و این حفره را هیچ  چی زی پر نمی کند.  

 *ممکن است فرد ی توان مالی ضعیف ی داشته باشد اما بسیار همسر خود را استفراه می کند.  

 *خانمی که به او احترام گذاشته می شود، نشاطش افزوده می شود. 


