
 

   الرحمن الرحیم اهللبسم 

 پنجم دوره ی وظایف پدری جلسه 

23/9/1401 

 

 .كنيم رعايت هم را  همسرمان ايماني حقوق عاطفي  حقوق بر عالوه بايد ام

 :تكريمي وظايف انواع

 عاطفي  تكريم(١

   مادي تكريم(٢

 .نيست فرد  مادي هاي نياز تمام كردن اورده بر معنيبه   مادي تكريم

 .نشود برطرف  همسرش  هاي نياز اما كند مالي بپاش و بريز به غرق  را  همسرش  فردي زماني است ممكن

 . كنيم باز سرمان از را  مسئله اين كه است اكراه كلي  با گاهي خانوم يك مادي امور تامين

 . ميداند النفقه واجب را  همسرش ، مردي گاهي اما

 .است همسر نفقه  ، مرد  يك واجب مهمترين*



 

 خانواده در مخان آن كه همانقدر داريم وظيفه كنيم  مي اختيار مرفه خانواده کي از همسري  ما زماني اگر

 .كنيم برطرف  را  هايش نياز بوده رفاه در خودش

 . است مهم كند مي  برخورد  آدم كه روشي آن مادي  و اقتصادي بحث در

 . است خداوند یخشنود مورد  امر اين كه باشد داشته دست گشادگي و سخاوت تواند مي  مرد  يك

 . دهد انجام یكار چه بايد كه داند مي باشد، داشته تكريم دغدغه كه كسي

 .دارد  ديگر یها تكريم در ريشه یعاطف  تكريم*

 . كرد  جبران  را  یماد تكريم توان مي یعاطف تكريم با اوقات گاهي

 :فرمايند  مي( ع) صادق امام

 . دهد انجام نحو بهترين به را  است همسرش  او بين آنچه كه را  فردي بدهد خير خدا

 .است ديني اخالق ، احسن كش خط

 دهد؟ خير را  فرد  اين بايد خدا چرا 

 .است داده قرار همسرش  قيم را  مرد  آن متعال خداوند زيرا 

  کخا داخل چوب  يك كنارش   شود كاشته درست اينكه براى كاريمی  م نهالی کي ما كه زماني مانند

 چوب آن به نهال اين تكيه و است نهال اين" قيم" چوب اين ، بنديم مي آن به را  نهال آن و ميگذاريم

 .است

 .باشد همسرش  مادري  نهال نگهداري  محل بايد مرد  کي



 

 .است همسرش  براي خوبي قيم باشد داشته همسرش  به نسبت خوبي مادي  و عاطفي   تكريم كه كسي*

 ! هستند جان  بالي يا نيستند قيم يا هستند قيم  يا ها قيم

 .است تكريم همسرش  به نسبت مرد  يك  وظيفه ترين مهم

 : فرمايند مي( ص) ربپيام

 . هستند همسرانشان براي خانه درون شوهران بهترين ، اقايان بهترين

 . است استفراه معني به بودن بهتر اين*

 : معنوى تكريم(٣

 و بردارد  قدم است كرده خلق كار آن براى را  آن خداوند كه مسيرى  در بايد مرد  يك همسر يعنی تكريم اين

 .  باشيم او همراه و همدل راه اين در بايد ما

 . است ممنوع بزند آسيب گانه سه هاي تكريم اين به كه پدر کي جانب از رفتاري  و و ارک هر انجام*

 .است ممنوع  ستيزي  تكريم

 .كند مي  ايجاد اخالل مادري  وظايف در تكريم نبود


