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 مقدمه

مسلمان اهميت خاصي قائل شود. چرا كه ي  جاي تعجب ندارد كه دين اسالم به خانه
خانواده است كه ي  و خانه، همان النه و كاشانهاسالمي است ي  جامعهي  آن هسته

گذرانند. بنابراين براي افراد خانواده ضرورت دارد  مي بيشترين مدت عمر خود را در آن
تقواي خداوند متعال ي  كه قانون و مقرراتي را براي اين خانه وضع نمايند، قوانيني بر پايه

 و مراعات خانواده و نزديكان.
مند آماده نمايد، مملو  قرار است خود را براي يك زندگي سعادتهمانطور كه خانواده 

ساختن آن با نظم و بهداشت آن را چون مسجدي براي عبادت، دانشگاهي براي آموختن 
كتاب حاضر آماده شده تا راهي  نمايد. به همين دليل مي و محل هم آمدن شادي و سرور

الت مهم بسياري در رابطه با و به سؤاسوي نيل به تمام آنچه گفته شد را ترسيم نموده  به
 مسلمان پاسخ بگويد.ي  ريزي خانه پايه

 آوري نموده و مطالب جالبي را مطرح را جمعاي  اين برنامه مسائل متفرقه و پراكنده
ي مسلمان بوده و هدف آن رضايت و خوشنودي ها نمايد كه قابل توجه خانواده مي

موفقيت و كاميابي در زندگي خود و  خداوند متعال و رسيدن اعضاي خانواده به
 باشد. شان مي اطرافيان

مسلمان، قوانين حاكم بر ي  شوند: شناخت خانه مي عمده مطالبي كه در اين بخش ارائه
ي اين خانه، جايگاه عبادت و علم در آن، اهميت ها آن در مسير زندگي، ويژگي

مان به زيباترين و مسلي  سازماندهي و بهداشت و زيبايي براي جلوه نمودن خانه
مسلمان پر از امنيت و ي  يي براي آنكه خانهها ين صورت ممكن و معرفي راهتر باشكوه

مسلمان و تاثير آن در گذران ي  سالمتي گردد. در ادامه بحث به مسائل اقتصادي خانه
ي  مسلمان و يك خانوادهي  اطالعات بسياري كه براي خانهي  زندگي آنان به اضافه
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  شود. مي باشد، كشيده مي ائز اهميتسعادتمند ح
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 مسلماني  ي خانهها ويژگي

است. افراد  ها خانه جاي سكونت و آرام و قرار گرفتن اعضاي خانواده و آسايش آن
خانواده پس از خستگي تالش و كار روزانه و همچنين فشار مشكالت زندگي به 

يمان را  اي خود دارد كه تا حد امكان خانهبرند. بنابراين ج مي واري منزل پناهچهاردي
 ي خاصي انتخاب نماييم تا به آرامش، سكون، راحتي و ثبات موردها مطابق ويژگي

 نظرمان در آن دست يابيم.
ي مخصوص توام با انواع مشكالت اجتماعي در اكثر ها با ويژگياي  انتخاب خانه

آن موانع، مانع اقتصادي (مانند درآمد پايين خانواده) و ي  باشد، از جمله مي جوامع اسالمي
 باشند. مي )(فردي و عمومياي  برخي عوامل اجتماعي، روحي، سليقه

فرد مسلمان بهتر است تا جايي كه امكان دارد، داراي ي  به همين سبب خانه
راحتبخش براي كساني كه و مأمني قابل قبول و اي  ي الزم باشد تا بتواند خانهها ويژگي

البته به دور از هرنوع اسراف و زياده روي و در حد وسع و  ،نمايند باشد مي در آن زندگي
 و با رضايت به روزي و قسمت پروردگار متعال. ها امكان و توانايي

 باشند: مي مناسب موارد زيري  ي خانهها ويژگيي  از جمله
ه خانواده بايد در انتخاب خانه بدان نخستين موردي است ك محيط اجتماعي مناسب:

توجه نمايد. محيط تاثير مهم و نقش خطيري در چگونگي رفتار و منش اهالي آن دارد. 
براي همين از قديم گفته اند: اول همسفر بعد سفر و اول همسايه سپس خانه. بنابراين 

ت داشته ي مشخصي شهرها باشد كه به داشتن مشكالت و آسيباي  نبايد خانه در منطقه
بندوباري در آن  بي  مسائلي مانند خريد و فروش مواد مخدر، وجود اماكن فساد و ،باشد

 جا و .... تا فرزندانش تحت تاثير اين موارد قرار نگيرند. 
تر  برگزيده و پاك بودن همسايگان گراني  شود: قيمت يك خانه بواسطه مي گفته
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ابوحنيفه سكونت داشت و قصد داشت  كنند مردي در همسايگي امام مي شود. تعريف مي
را به قيمتي و همسايگي ات  را بفروشد. شخصي نزد وي آمده و گفت: خانهاش  خانه

 كنم.  مي ابوحنيفه را به قيمتي ديگر از تو خريداري
نمايند و چيزي را كه براي  مي مسلمان حق و حقوق هم را رعايت همسايگان بنابراين

باعث آزار و اذيت بقيه نشده و  ،دارند مي نيز دوستخود دوست دارند براي ديگران 
 صداي بلند سخن نگفته و كاري گذارند، و با نمي ديگريي  خويش را مقابل خانهي  زباله
كنند كه به احساسات بقيه لطمه وارد سازند، از مسائل كوچك درگذشته و از  نمي
خويش عمل نموده  تا در راستاي اسالم و ايمان ،نمايند مي ي هم چشم پوشيها عيب

 باشند.
كوشند تا همسايگانشان را مراعات نموده و حقوقشان را  مي مسلمان نيزي  افراد خانه

محفوظ دارد، از حال و وضع و نياز همديگر باخبر شده و يكديگر را ياري و مساعدت 
نموده و همديگر را راهنمايي كرده و آبروي هم را حفظ نمايند. تمام اين وظايف به 

�ل َزاَل  َما«فرمايد:  مي ظمت حق همسايه بر همسايه است. رسول اهللاسبب ع ْبِ ِِ 

َارِ  يُوِصيِ� 
ْ
َّ  ِِال َّهُ  َظنَنْت َى

َ
يَُوّرثُهُ  َ مرا در مورد همسايه  هميشه جبرئيل«يعني:  .»ََ

 [متفق عليه] .»نمود، تا اينكه گمان كردم شايد همسايه از همسايه ميراث ببرد مي توصيه
باشد، همانطور كه پيامبر  مي مسلمان كامالً به حقوق همسايگانش پايبندي  ادهخانو

تَعان إن الار ىق ما أتدرون«اند:  بيان فرموده خدا َْ  أقرضته اَتقرضك و�ن أعنتَه ِك ا

 و�ن هنأته خ� أصاِه و�ن ِنازته اتبعت مات و�ن ُعدته مرض و�ن عليه ُعْدت افتقر و�ذا
 ارت�ت و�ذا ِإذَه إال الر�ح عنه فتحجب ِالناء عليه �ستطيل الو عز�ته مصيبة أصاِته
ا فأدخلها تفعل لم فإن ل فأهد فاكهة ّ  ُِقتَار تؤذه وال وله ِها لغيظ ولك ِها �رج وال ِِ
 ىق يبلغ ال ِيده َفس والى الار ع الار ىق ما أتدرون منها ل تغرف أن إال قدرك
دانيد حق همسايه چيست؟ هرگاه از تو كمك طلبيد،  مي«يعني:  .»اهللا رحه من إال الار

ياريش رساني. اگر قرض خواست به او قرض بدهي. چون تهيدست گردد او را كمك نمايي. 
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هرگاه بيمار شود به عيادتش بروي. اگر سود و خوشي يابد تبريكش گويي. چون مصيبتي بيند، 
او ي  را مشرف بر خانهات  شركت كني. خانه اش تسليتش گويي. چون بميرد، در تشييع جنازه

وي. او را با بوي غذايت نيازاري مگر آنكه سهمي به او ي  نسازي كه باد بر او نوزد، مگر با اجازه
هم برساني. اگر ميوه خريدي به او نيز هديه نما و اگر چنين نكردي، مخفيانه آن را به منزل ببر و 

نكني مگر اش  و را غصه دار نكند و با بوي غذايت آزردهفرزندت با آن بيرون نرود تا فرزند ا
دانيد حق همسايه چيست؟ سوگند به  مي آنكه براي او نيز ظرفي را آن ببري. سپس فرمود: هيچ
آورد مگر آنكه خداوند بر وي رحم  نمي آنكه جانم به دست اوست! كسي حق همسايه را به جا

 [البزار]. »كند
مورد نظر نمونه باشد: واقع ي  شود خانه مي ردي كه باعثين مواتر از جمله مهم محله:

 توان موردهاي زير را بيان نمود: مي بودن آن در محله پسنديده است،
وجود برق رساني،  ي زندگي (درحد امكان) مانند:ها وجود خدمات و نيازمندي

و  ها بچهي  مركز بهداشتي، آب پاكيزه و بهداشتي، و البته بهتر است كه نزديك مدرسه
شده و تالش و زحمت كم  تر بازار و ديگر خدمات باشد، در اين حالت زندگي آسان

آرام اي  گردد. حتي المقدور بهتر است كه خانه در منطقه مي تري براي اين مسائل صرف
ي اصلي و ميادين عمومي باشد، با تحقق اين موارد اهالي خانه از ها و دور از خيابان

 ره خواهند برد.آرامش و آسايش بيشتري به
كه خانه اي  درصورت وجود نور كافي و هواي پاكيزه در محله بهداشتي خانه:ي  جنبه

 ، اين مهم نيز به دستها و زباله داني ها در ان قرار دارد و دوري آن از باتالق و مرداب
مناسب درنظر ي  آيد. برخي شرايط خاص را نيز بعضي اوقات بايد هنگام انتخاب خانه مي

ي  چنانچه در خانواده شخصي داراي بيماري قلبي يا فلج اطفال باشد بايد خانه ،گرفت
همكف باشد، مخصوصاً اگر آپارتمان فاقد آسانسور نيز باشد، ي  مورد نظر در طبقه

 ها ي صنعتي و دود و غبار آنها كاخانهي  همچنين بهتر است منزل مورد نظر در محدوده
 نباشد.
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تواند از اين محدوده به  مي خانه كم باشد فرد هرچقدر هم كه مساحت مساحت:
بهره بگيرد. كما آنكه اش  بهترين وجه براي مهيا نمودن آسايش و راحتي اعضاي خانواده

در يك خانه با فضاي زياد ولي نظم اندك راحتي و آرامش دست نيافتني بوده و درعوض 
و فضاي  ها ه از اتاقبهيني  با مساحت اندك و سازماندهي خوب و استفادهاي  در خانه

خانه، راحتي آن به مراتب بيشتر خواهد بود. ترديدي نيست كه همه در آرزوي زندگي در 
تواند به شادكامي خانواده و  مي باشد، مسكن وسيع و جادار مي جادار و مرفهاي  خانه

 در دعاهايش چنين و سالمتي اعضايش كمك كند. پيامبر خدا ها راحتي روحي آن

ي   ف دارى«فرمود:  مي َّ  [أحمد]. »را وسعت ببخشام  پروردگارا! خانه«يعني: . »اس و
دهد تا نظم و سازماندهي بيشتري داشته  مي وسعت و فراخي مكان اين اجازه را به ما

توان وسايل يك  مي و همواره بتوان چيدمان لوازم منزل را به شكل بهتري انجام داد. مثالً
ي ديگر تغيير ايجاد كرد. تغيير و تجديد چيدمان وسايل ها با اتاق اتاق را جابه جا نمود يا

طبيعتاً احساس تازگي بيشتري به افراد داده و ما را از يكنواختي و كسالت باري دكور 
 سازد. مي آيد، رها مي منزل كه هر ازگاهي به سراغ انسان

جزايي صورت امكان) توان اختصاص دادن اتاق م ضمن جادار بودن منزل (در در
دهدو در فراهم نمودن آسايش و راحتي بيشتر براي  مي براي پذيرايي و اقامت مهمان را به

صاحبخانه و در ي  از ايشان و همچنين آسايش خانواده تر آنان و پذيرايي بهتر و شايسته
توانند اتاق جداگانه داشته و  ها مي مضيقه قرارنگرفتن آنان موثر خواهد بود، همچنين بچه

 و آسايش بيشتري داشته باشند و در اتاق خودشان بازي كرده و به مطالعه بپردازند. راحتي 
مان  نيز كنار خانهاي  دهد كه بتوان باغچه مي اين امكان را تر داراي فضاي وسيعي  خانه

 خوش بگذرانند و فرصت و مجالي هم بتوانند در آن بازي نموده و ها داشته باشيم تا بچه
مرتب نگاه داشتن آن داشته باشند. همچنين واقع بودن منزل در  وبراي كشت و زراعت 

مند شدن از تهويه و نور بهتر را به اهالي منزل داده و  پاك امكان بهرهخياباني عريض و 
خواهد بود كه بر داخل منزل مشرف باشند و اي  ي مجاور به اندازهها ميان خانهي  فاصله
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 شود. مي در آن راحتي بيشتري احساس
بزرگ و جادار داشته باشد ولي اين اي  كند كه فرد خانه نمي هي شرايط ايجابگا

زيبا و راحت نداشته باشد، چرا كه نظم و ترتيب درست اش  شود كه خانه نمي مسأله دليل
كند. چه بسيار  مي و مناسب به فرد در كم رنگ نمودن محدوديت فضاي خانه كمك

شفته و نامنظم هستند و تنگ و ناراحت كننده يي كه وسيع و جادار هستند ولي آها خانه
 به نظرمي رسند.

يي براي برطرف نمودن احساس تنگي جا و فضاي خانه و حس فراخي آن ها شيوه

 كند: مي به ما كمك
 بلند بودن ديوارهاي خانه. -
ي روشن، در صورت پايين بودن سقف، و رنگ كاري ها رنگكاري سقف با رنگ -

 روشن. يها ديوارها نيز با رنگ
تزيين ديوارها با اشكال طبيعي دريا و درختان، و استفاده از آينه در برخي راهروها  -

 براي دادن احساس وسعت به آنجا. و فضاهاي ديگر
صورتيكه اتاق تنگ باشد و با خطوط  استفاده از كاغذ ديواري با خطوط افقي در -

 در شرايطي كه سقف آن كوتاه باشد.عمودي 
با ديوارهاي  ها موانع ثابتي همچون ديوارها و جايگزين نمودن آنكاستن تعداد  -

توان از تعداد  مي ، ديوارهاي چوبي و ... كه قابل جابجايي بوده و مثالًها متحرك، پرده
 زيادي مهمان در منزل پذيرايي نمود.

 استفاده از وسايل چندكاره در منزل.  -
فضاي منزل و شلوغ نكردن منزل با  ي مناسبها استفاده از لوازم در حد و اندازه -

 وسايل و لوازم متعدد در فضاي تنگ آن.
مناسب منزل از جمله موراد حائز اهميتي است كه باعث سالم ماندن ي  تهويه تهويه:

ي ها مناسب را با كارگذاشتن تعداد الزم پنجره و روزنهي  شود. تهويه مي محيط منزل
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يي ها ساخت. اين عمل در زدودن آالينده ورود هوا و تجديد آن در طول روز متحقق
 كند. مي ، حشرات و بوهاي نامطبوع كمك بسيارها مانند ميكروب

را باز گذارد. اما چنانچه خانه در  ها بنابراين بايد در اوقات مناسب روزنه و يا پنجره
ي مضري، كه ها صنعتي واقع شده باشد براي جلوگيري از ورود گاز و آاليندهاي  منطقه

 صرف نظر نمود.  ها اندازد، بهتر است از باز نمودن پنجره مي متي فرد را به خطرسال
مداوم دارد. وجود اجاق و لوازم ي  آشپزخانه بيشتر از هرجاي منزل نياز به تهويه
 پراكند و ديوارها و بوي منزل را مي حرارتي كه بخار، چربي و بوي غذا را در منزل

توان از اين مشكل  مي (هود و ...) مطبوعي  ل تهويهگيري از وساي آاليد. با بهره مي
فضاي حمام نيز دقت نمود تا از بوي نامطبوع ي  جلوگيري نمود. همچنين در مورد تهويه

 و آلودگي آن جلوگيري كرد.
 كه در آن آفتاب وارداي  كند: خانه مي بياناي  سخن حكيمانه گير بودن منزل: آفتاب

. براي آنكه پرتوهاي نور خورشيد باعث ميكروب زدايي شود، پزشك بدان وارد نگردد مي
رساند. بنابراين بايد  مي گردد و در زمستان گرماي الزم را به خانه مي و پاكيزه شدن محيط

نظر داشت تا بتوان از آن به خوبي  تابد را در مي اوقاتي كه نور خورشيد به داخل خانه
هتر است از تابش مداوم پرتو خورشيد به بهره گرفت. چنانچه محيط بياباني و گرم باشد ب

داخل جلوگيري شود، بويژه اگر تابش خورشيد به شكل عمودي باشد، بايد مراقب بود 
ساحلي و اي  مذكور در منطقهي  كه دماي خانه زياد باال نرود. اما در حالتي كه خانه

خانه  سردسير قرار داشته باشد بهتر است تا حد ممكن تابش خورشيد به داخل فضاي
مدت بيشتري ادامه داشته باشد تا بتوان گرماي مناسبي را از آن دريافت كرده و از برودت 

 هواي داخل كاست.
 ترجمه: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 اسباب و لوازم خانه

 گيرد: مي تحت شعاع موارد زير قرار ها انتخاب اسباب و لوازم منزل موقع خريدن آن
فردي، فضا و متراژ منزل، تعداد افراد خانواده و زمان ي  توان مالي، سليقه امكان و

خريد. توان مالي در انتخاب و خريد لوازم منزل نقش اساسي دارد، بايد توجه داشت كه 
مستقيمي با قيمت باالي آن ندارد، چنانكه ممكن است ي  زيبايي اشياء هميشه رابطه

بسيار زيادي در آن بكار رفته و ي  و ذوق و سليقهجنسي ارزان قيمت باشد اما زيبايي 
 زيبا و باسليقه در منزل قرار بگيرد.اي  بگونه

ين مواردي كه تر بنابراين يكي از مهم ،دين مبين اسالم دين ميانه روي و اعتدال است
 هنگام خريد لوازم منزل بايد مدنظر قرار داد آن است كه ساده و بادوام باشند. همچنين

اشياء مورد نياز را خريداري  ها پايين بوده و از حراجي ها در مواقعي كه قيمتتوان  مي
ي  حجم و اندازه ،نظر داشت نمود. البته در موقع خريد بايد فضا و متراژ منزل را نيز در

 ي منزل باشد. به اين ترتيبها اتاقي  اسباب خريداري شده بايد متناسب با حجم و اندازه
كه بخواهيم در اتاق جاي بدهيم. البته بهتر اي  آساني و با هر سليقهرا به  ها توان آن مي

 است هر چيزي در مكان درست و مناسب خود قرار بگيرد تا استفاده از آن آسان باشد.
ي خانه كم باشد بهتر است لوازمي را خريداري نمود كه قابليت ها اگر مساحت اتاق

تخت خواب تاشويي كه جمع شده و به عنوان  منظوره را داشته باشند. مثالً چندي  استفاده
كوچك باشد بهتر است  ها ي عمودي و بلند. اگر اتاق بچهها صندلي استفاده شود يا قفسه

يي ها توان به جاي كتابخانه از رديف مي تخت خواب دوطبقه خريداري شود و ها براي آن
 كتاب بهر ه برد.ي  مانند طاقچه به عنوان قفسه

چنانچه تعداد افراد  ،اده نيز در انتخاب لوازم منزل تاثير بسزايي داردتعداد افراد خانو
بيشتر  ها بايست تعداد اسباب و لوازم منزل نيز به تناسب آن مي خانواده زياد باشد طبيعتاً
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ميان خانواده اطفال خردسال وجود داشته باشد بايد در انتخاب اشياء و لوازم اگر در باشد.
 درنظر گرفت. منزل اين موضوع را نيز

شخصي مخصوص زن و شوهر نيز از جمله مواردي است كه در ي  ذوق و سليقه
دانيم كه  مي خواهند بخرند تاثير فراوان دارد. مي تعيين نوع و شكل و ظاهر لوازمي كه

ي جور واجور لوازم و فرش و ... از قبيل: مدرن، استيل، مدل عربي ها انواع سبك و مدل
ي خاص خود را دارند، نوع استيل به خاطر ها هركدام نيز ويژگيو ... وجود دارند، و 

كوچكش، نوع مدرن ساده و كم حجم و داراي طراحي با ي  زيبايي، وزن زياد و اندازه
نمايد، اين نوع لوازم براي  تر مي را آسان ها باشد كه تمييز نمودن آن مي خطوط مستقيم

باشد، حال آنكه  مي برند مناسب مي جبا فضاي اندك كه از كمبود جا رن ها برخي خانه
سبك عربي داراي ساخت دقيق و طرح آن داراي اشكال بديع و تزييني و اشكال هندسي 

ي نفيس و آبنوس و عاج آراسته گشته است، اما سبك معاصر و ها مختلفي كه با سنگ
 باشند. مي كنوني از جنس مواد غير چوبي همچون آهن، مس، آلومنيوم و خيزران

مسلمان از زياده روي در مورد ي  توان گفت كه شايسته است خانواده مي كل در
اسباب و لوازم منزل پرهيز نمايد و درعوض به سوي سادگي و صرفه جويي تمايل نشان 

نمايد در  مي دهد، بايد سعي كند بيش از آنچه به گرانقيمت بودن و بزرگي جنس توجه
باشد و از خريدن اشيائي كه در خانه نيازي  فكر زيبايي و پاكيزگي اسباب و لوازم منزلش

 به آن ندارد خودداري كند.
 ترجمه: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 ما امن استي  خانه

ي خداوند منان براي بشر است. خداوند متعال بر ها ين نعمتتر امنيت يكي از بزرگ
نان يادآوري فرموده است تا بدين قريشيان با اين نعمت منت نهاده و اين نعمت را به آ

فرمايد:  مي نحو امر به اطاعت و فرمانبرداري خويش را به ايشان برساند. خداوند متعال

ْ َيعۡ فَلۡ ﴿ َّ  ُبُدوا ِيٓ ٱ ٣ ِت يۡ ۡ�َ ٱ َذاَ�ٰ  ََ طۡ  َّ
َ
. ]4-3قريش: [ ﴾٤ ِۢ َخوۡ  ّمِنۡ  َوَءاَمَنُهم ُجوعٖ  ّمِن َعَمُهمأ

نه را بپرستند. همان [خدايى] كه در گرسنگى غذايشان داد و از پس بايد خداوند اين خا«يعني: 

انسان با ايمان و باور خويش به خداوند باري تعالي . »خاطرشان كرد بيم [دشمن] آسوده
آورد، چون هراندازه كه ايمان فرد  مي امنيت، سالمت و اطمينان را براي خويش فراهم

يابد.  مي نيز به همان ميزان افزايشفزوني يابد، احساس امنيت و ثبات روحي در وي 

ِينَ ٱ﴿فرمايد:  مي خداوند متعال َّ  ْ ْ بُِسوٓ يَلۡ  َولَمۡ  َءاَمُنوا ٰ  �ٍ بُِظلۡ  َنُهمإِيَ�ٰ  ا ََ ْو
ُ
 ٱ لَُهمُ  �َِك أ

َ
 َوُهم نُ مۡ ۡ�

هۡ  اند  كسانى كه ايمان آورده و ايمان خود را به شرك نيالوده«يعني: . ]82[األنعام:  ﴾٨ َتُدونَ ُّ
 .»يافتگانند راست ايمنى و ايشان راهآنان 

شود حمايت مرد از  مي از جمله مواردي كه موجب پديد آمدن امنيت در منزل مسلمان
و همچنين  ها و مراقبت از درافتادنشان در انحراف و مسائل مكروه و آسيباش  خانواده

ي  بايد خانوادهباشد. بنابراين  مي از مواجه شدن با انواع و اقسام خطرات ها حمايت از آن
مسلمان از هرآنچه مخالف اخالق نيكو و آداب و منش درست و بجا باشد خود را دور 
نگاه دارند. از انجام كارهاي ناهنجار و يا گفتار ناروا چه در ارتباط با همديگر و چه در 

 به حريمي امن و امان تبديل شود. ها آني  رابطه با ديگران بپرهيزند تا خانه

 : ها آني  سلمان بايد موارد چندي را مراعات نمايد از جملهمي  خانواده
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خواندن بسيار دعاها، اذكار و قرائت ي  مسلمان بواسطهي  امنيت بخشيدن به خانه -
شود خير و نيكي فراونان و شر و  مي كه در آن قرآن كريم خواندهاي  قرآن كريم. خانه

شر و آن خوانده نشود پر از كه در آن قراي  بدي اندك خواهد داشت و درعوض خانه
 خير و خوبي در آن اندك است.

براي بيرون راندن شيطان از خانه و ماندگار  ،تكرار كردن دعاي ورود به منزل -

ِّ  اللُّهمّ «نشدنش در منزل. دعاي مذكور چنين است:  لَُك  إِ
َ
أ َْ
َ
َمْوِلِج  َخْ�َ  أ

ْ
َمْخَرِج  وََخْ�َ  ال

ْ
 ، ال

مِ  َْ ْ  اهللاِّ  ِِا
َ
مِ  ، َناَول َْ نَا اهللاِّ  َو�ا ِْ نَا َرّ�نَا اهللاِّ  وََعَ  ، َخَر

ْ َّ بارالها! من نيكي درآمدن «يعني:  .»تََو
به منزل و خروج از آن را از تو خواستارم. به نام خدا به خانه در آمديم و به نام او خارج گشتيم 

 [أبو داود] .»و بر پروردگار خويش توكل نموديم
شيطان از ي  براي ممانعت از استفاده ،ند موقع شروع غذا خوردنبردن نام خداو -

 غذاي خانواده.

 اللُّهمّ  اهللاِّ  �«دعاي موقع جماع، براي حمايت از نوزاد از شر شيطان، بايد گفت:  -

نّبْنَا يَْطانَ  َِ َّ نِّب  ، ال َِ يَْطانَ  َو َّ را و آنچه را كه بنام خدا بار خدايا ما «يعني:  .»َرَزْ�تَنَا َما ال
 . [البخاري] »بما روزي دادي (فرزند) از شيطان دور بدار

دعاي واردشدن به دستشويي و خروج از آن محفوظ ماندن از شر شياطين. دعاي  -

ِّ  اللُّهمّ «داخل شدن:  ُعوذُ  إِ
َ
ُبُِث  ِمنَ  َِِك  أ

ْ
َبَائِِث  ال

ْ
خدايا از شر شياطين نر «يعني:  .»َوال

 .»[الهي به اميد]آمرزش تو!« يعني: .»ُ�ْفَراََك«دعاي خروج از آن:  .»برم مي هوماده به توپنا
 [البخاري]

َْمدُ  لََك  اللُّهمّ «گوييم:  مي دعاي موقع پوشيدن و درآوردن لباس، -
ْ
ََْت  ال

َ
 َكَسْوتَنِيهِ  أ

لَُك 
َ
أ َْ
َ
ُ  ُصِنيَ  َما وََخْ�َ  َخْ�َهُ  أ

َ
ُعوذُ  ل

َ
هِ  ِمنْ  َِِك  َوأ ّ ََ  ّ ََ ُ  ُصِنيَ  َما َو

َ
بار خدايا تو را «يعني:  .»ل

طلبم و  مي سپاس كه آن را بمن پوشانيدي از تو خير آن و خير آنچه را كه براي آن ساخته شده
 .[أبو داود والترمذي] .»برم مي بتو از شر آن و شر آنچه كه براي آن ساخته شده پناه

خانه مورد توجه قرار داد در اين برخي موارد را كه بايد در آشپز امنيت در آشپزخانه:
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 شويم: مي جا يادآور
ي ها مواظب بودن در هنگام استفاده از قوطي كنسرو بازكن، باتوجه به اينكه لبه -

ش آن را در سطل باشد، پس از خالي كردن محتويات مي قوطي پس از باز شدن بسيار تيز
 زباله بياندازيد.

چوبي ي  بگيريد و بهتر است از يك تخته وقتي چاقو را در دست داريد آن را محكم -
ار دهيد و دستتان را استفاده نماييد براي آنكه اشياء را جهت خرد كردن روي آن قر

 زخمي نكنيد.
ي ها شكند، دقت شود كه تمام خرده ريزه مي وقتي ظرفي از جنس شيشه و مانند آن -

خيس براي جمع ي  هرا جمع كرده و با استفاده از جارو و خاك انداز و يك تكه كهن
 شيشه در سطل زباله انداخته شود. نمودن قطعات ريز

روشن كردن كبريت قبل از باز كردن گاز اجاق، تا قبل از روشن شدن كبريت گاز  -
 .در هوا پخش نشود

موقع روشن كردن تنور گازي قبل از روشن كردن آن درب را به مدت چند دقيقه  -
 آن است خارج شود. ونه گازي كه درباز بگذارد تا هرگ

كبريت مورد استفاده را پيش از آنكه از خاموش شدن و سرد بودن آن اطمينان يابيد  -
 در سطل زباله نياندازيد.

دقت و احتياط زياد در موقع زيرو رو نمودن خوراكي بر روي آتش، تا بخار آن  -
ايين قرار پوش ظرف غذاي داغ بايد شعله را در حرارت پ دست را نسوزاند و موقع در

 داد و درپوش را با احتياط از روي آن برداريم.
موقع برداشتن غذاهاي داغ بهتر است از يك قاب دستمال خشك براي گرفتن آن  -

 گردد. مي چون يك قاب دستمال خشك داغ شده و باعث سوختن دست ،استفاده نمايد
 نردبان دوطرفه و دردر هنگام نياز به پايين آوردن چيزي از يك جاي بلند، حتماً از  -
 ه و با احتياط از آن باال برويد.محكم استفاده كردي  اينصورت از يك چهارپايه غير
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 از اجاق گاز ببنديد. ي  ي گاز و شيرگاز را بعد از فارغ شدن از استفادهها لوله -
 وجود كپسول آتش نشاني و يك كيسه شن در آشپزخانه ضروري است. -

 تن به مسافرت: امنيت خانواده در موقع رف

هرگاه سفر خانواده براي مدت چند روز يا ماه ادامه داشته باشد، بايد موارد زير را 
 رعايت نمايند:

در محافظت از كليدهاي منزل دقت نموده و آن را به كس ديگري جز افراد خانه  -
 داري وي اعتماد داشته باشند.  د، مگر به كسي كه به دين و امانتندهن
 ي منزل.ها پنجرهبستن محكم  -
 تمام شيرهاي اصلي و فرعي آب را ببنديد، مخصوصاً شير كنتور آب منزل را.  -
خالي كردن مخزن آب يا وان حمام كه در آن آب وجود داشته باشد، و بستن  -

 تا خانه را با خطري مواجه نسازد.شيرهاي آن 
 تور اصلي برق.جدا نمودن سيم برق وسايل برقي از پريز، و نيز خاموش كردن كن -

 اختن امنيت براي كودكان در منزل:فراهم س
كودكان خود در منزل فراهم  خانواده بايد با رعايت موارد زير امنيت الزم را براي

 آورد:
 قرار ندادن اشياء شكستني در دسترس آنان. -
 قرار ندادن اشياء برنده مانند: چاقو و قيچي در دسترس اطفال.  -
توان اندكي ارتفاع اجاق را بلندتر  مي از بازي كردن با اجاق گاز.دور نمودن كودكان  -

 نمود تا دست كودكان به آن نرسد.
قراردادن داروهاي طبي در مكاني كه از دسترس كودك به دور باشد و نگهداري از  -

 باشد.  مي منزل كه دور از دسترس كودكي  ي اوليهها كمكي  در جعبه ها آن
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دكان از وسايل پالستيكي استفاده شود، چون قدرت انعطاف بهتر است در اتاق كو -
 پذيري بيشتري دارند. 

در بالكن منزل و يا جاهاي  ها درصورت وجود كودك در خانه از قرار دادن صندلي -
 بلند خودداري شود. 

تعبيه ننمودن پريزهاي برق در ارتفاع پايين كه كودك بتواند به آن دسترسي پيدا  -
 كند. 
 ي برق. ها ي لخت در سيمها قسمتي  درباره احتياط -
واكنش به جا و به موقع در مواقع بروز خطر. وقتي افراد خانواده كمي آگاهي و  -

توان بر  مي پذيرند و مي مهارت و دانش واكنش صحيح را داشته باشند خطرها كاهش
 چيره شد.  ها آن

ي گاز را ها به سرعت دريچهو خفگي جو منزل بايد ابتدا  ها هنگام نشت گاز از لوله -
 ين پنجره اقدام شود.تر بسته و سپس به باز كردن نزديك

هنگام نشت گاز در شب، حتي اگر محيط خيلي هم تاريك باشد از دست زدن به  -
چون روشن كردن  ،ي منزل خودداري كنيدها كليدهاي روشن و خاموش كردن المپ

عله ور شدن گاز نشتي و خداي ناكرده الكتريكي و درنتيجه شي  چراغ باعث ايجاد جرقه
 ايجاد اتش سوزي در منزل خواهد شد. 

در هنگام سرريز شدن يا انسداد مسيرهاي فاضالب احتياط شود كه آب فاضالب به  -
 ي خانه سرايت نكند. ها لوازم و فرش

هنگام آتش سوزي بايد به سرعت مواد ضدحريق را به آن پاشيد، و براي همين  -
 يك كپسول آتش نشاني و يك كيسه شن در منزل بسيار ضروري است. همواره وجود

توان از پتو نيز براي خاموش ساختن آتش استفاده نمود، پتو را دور شيء در حال  مي
سوختن بپيچيد تا از رسيدن هوا به آتش جلوگيري شود، البته درصورتي كه پتو از موادي 
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صورتيكه  فتن به كپسول آتش نشاني درگيرند و با شتا مي ساخته شده باشد كه دير آتش
 كنترل حريق دشوار باشد.

مسلمان حريم امني است كه كسي جز با ميل و رغبت و ي  خانه جلوي درب منزل:
 شود. نمي ساكنان آن بدان واردي  اجازه

 ممكن است برخي افراد درب منزل وي را بزنند كه كارشان يكي از موارد زير
ي  روزنامه، شيرفروش يا فروشندهي  نتور آب، فروشندهباشد: مأموران خواندن ك مي

كپسول گاز و ديگر كساني كه كارشان مورد نياز منزل بوده يا بازديد كننده يا گدا و مانند 
 آن باشد. بنابراين بهتر است موارد زير را رعايت نمود:

 نگذاريد.  در را به خوبي ببنديد و آن را باز -
ي داشته باشد تا بتوانيد فرد مراجعه كننده را پيش از بهتر است كه درب منزل چشم -

درز كوچكي بر ي  ورود بدهيد، بشناسيد. با تعبيهي  آنكه با وي سخن گفته يا به او اجازه
توان با وجود بسته بودن در از هويت فرد مراجعه كننده مطلع  مي روي در و يا كنار آن

 شد. 
زن مجبور نباشد افراد مأمور خواندن  كنتور برق يا آب بيرون از منزل باشد تا -

 كاركرد كنتور را به داخل خانه راه بدهد.
 وجود يك چراغ براي روشنايي جلوي درب منزل.  -
استفاده از زنگ يا آيفون براي صحبت كردن با فرد مراجعه كننده به منزل و اطالع  -

 خواهد.  مي از اين كه چه
 گذاشتن صندوق پست در خارج درب منزل.  -
نكنند مگر پس از شناختن فرد و  را آگاه كنيم كه در را بر روي كسي باز ها بچه -

 خواهد.  مي اينكه چه
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كردن درب خانه معامله  تواند با فروشندگان دوره گرد از طريق باز مي زن خانه -
نمايد. يا اينكه فروشنده كااليش را پشت در بگذارد و بعد از آنكه زن قيمت آن را از ميان 

 به او داد بازگردد و بعد از رفتن وي زن در را بازكرده كااليش را بردارد.  در
 صورت وجود تلفن در منزل بياد موارد زير رعايت شود:  درتلفن در منزل: 

هنگام پاسخ دادن به تلفن با سالم سخن را آغاز نماييد و همچنين در هنگام صحبت  -
 با كسي ديگر. 

نياز و پرهيز از مكالمات طوالني و تعريف كردن ي  ندازهاستفاده از تلفن تنها به ا -
 داستان و ... كه جاي بازگو كردنشان بر روي تلفن نيست. 

 ي تلفني با تدبير و شدت الزم.ها برخورد با مزاحمت -
 ترجمه: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 ما زيباستي  خانه

 ،دارند مي آفريده است كه زيبايي را دوستي ا خداوند متعال نفس آدميان را بگونه
 آسايد و به آن خو مي بنابراين فطرت سالم بشري با هرچه زيباست همخواني دارد و بدان

 ي موجود در آن آفريده است و انسانها گيرد. خداوند كريم جهان را با تمام زيبايي مي
كه همگي به زبان حال داد از تواند اين زيبايي را در تمام آفريدگان باري تعالي ببيند  مي

 زنند.  مي مثال او بي  زيبايي و صنع
زيبايي و جمال يكي از صفاتي است كه خداوند آن را و هركه را كه بدان آراسته گردد 

يٌل  اهللاَّ  إِنّ «فرمايد:  مي دارد. پيامبر مي دوست ّب  َجِ ِ ََماَل  ُُ
ْ
خداوند زيبا است «يعني:  .»ال

 . [مسلم]»دارد مي و زيبائي را دوست
مسلمان طيبايي ظاهر و باطن را به طور ي  مطابق تمام آنچه گفته شد، يك خانواده

دارد. يعني زيبايي رفتار و زيبايي شكل. براي تحقق بخشيدن به اين  مي همزمان دوست
 زيبايي در منزل فرد مسلمان بايد برخي قواعد و اصول را رعايت نمايد، كه عبارتند از:

زيبايي و جمال در خانه گرانقيمت بودن اسباب و لوازم آن نيست، بلكه ي  الزمه -
منزل و امكانات آن حتي در ي  سليقه و نظم نيكو و رعايت هماهنگي و تناسب اثاثيه

 زند.  مي صورت ساده بودنشان حرف اول را
 روي در صرف پول براي مخارج زيباسازي منزل. جويي و ميانه صرفه -
اء طبيعت اطراف مان كه خداوند به ما ارزاني داشته مثالً كساني سودجستن از اشي -

ي دريايي در ها و حلزون ها توانند از صدف مي كه در طبيعت ساحلي سكونت دارند
كنند و در  مي بگيرند. كسي كه در محيط روستايي زندگي اشكال زيبا را براي زينت بكار

ي درختان خرما و ها توانند از شاخه يم آنجا سبزه و درختان به اشكال زيبا وجود دارند
 برخي گياهان، سفال و ديگر موارد آثار هنري زيبايي را پديد آورند. ي  ساقه
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ي زيبا يا با استفاده از تزيينات ها كاغذ ديواري يا رنگي  توان ديوارها را بوسيله مي
د: تصوير چوبي يا آينه كاري تزيين نمود. همچنين پوستر مناظر طبيعي و خوشرنگي مانن

، درختان، كوهستان و درياها كه بيانگر عظمت عظمت آفريدگار عزوجل ها رودخانه
از اين تصاوير و پوسترها ي  باشد. در استفاده مي هستند براي تزيين در و ديوارها مناسب

 ي ديوارها و پوسترها و مناظر طبيعي متناسب باشد. ها بايد اندازه
ي به برطرف نمودن حس تنگي و محدوديت ترديدي نيست كه تصوير مناظر طبيع

 فضاي محيط را دو برابر نشان ها كند. همچنين بكارگيري آينه مي فضاي منزل كمك
را در  ها توان آن مي دهد كه مي دهد و احساس وسعت و فراخي بيشتري به محيط مي

 مختلف مورد استفاده قرار داد.  ها رنگ
ون آيات قرآن و بعضي سخنان حكيمانه توان از پوسترهايي كه حاوي مضاميني چ مي

ياد خداوند را در  ها ضمن اين يا ادعيه و اذكار براي زيباسازي خانه سود جست و در
كنند. مثالً پوستر دعاي ورود به منزل را نزديك ورودي منزل و پوستر  مي ذهن انسان زنده

 دعاي خواب را در اتاق خواب نصب نماييد.
ساختن منزل خودداري كند.  براي زيبا ها بكارگيري مجسمهمسلمان بايد از ي  خانواده

َمَالئَِ�ةَ  إِنّ «فرمايد:  مي كنند كه مي روايت از رسول خدا
ْ
ٌب  ِ�يهِ  َِيْتًا تَْدُخُل  الَ  ال

ْ
 َوالَ  َك

 كه در آن سگ و يا تصوير اشخاص باشد، وارداي  فرشتگان، به خانه« يعني: .»َ�َماِ�يل ُصوَرة
 خاري]. [الب»شوند نمي

افزايد، گذشته از آنكه از ديده  مي ي خانه بر زيبايي آنها بر پنجره ها بكارگرفتن پرده
ين موضوعي كه در استفاده از پرده در تر كند. مهم مي شدن آن توسط نامحرم جلوگيري

منزل بايد مورد توجه قرار بگيرد هماهنگي رنگ آن با ديوارها و لوازم و اثاثيه و 
باز و بسته نمودن آن ي  آويزان كردن و نحوهي  باشد. همچنين طريقه مي ي منزلها فرش

 باشد. مي كه بايد به آساني صورت پذيرد حائز اهميت
ضروري است. كودك عالم خاص خود را دارد كه بدان احساس  ها زيباسازي اتاق بچه
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اك شادي و كاميابي نموده و در آن احساس راحتي و استقالل نمايد. هرچه قدر اتاقش پ
يابد. بنابراين بايد به آن توجه  مي و باسليق باشد بيشتر به سكون و آرامش روحي دست

كه متناسب با سن اي  ساده ها تصوير مناظر طبيعي و عكسي  نمود و آن را بوسيلهاي  ويژه
توان براي زيبايي دادن به اتاق كودك از اسباب  مي و سال كودك است زيبايي بخشيم.

 جا بدهد.برد تا حس زيبايي خاصي را به آن هيي نيز بهرها بازي
غذا يكي از امور مهم در خانه است. حال شكل غذاهاي سر ي  آراستن و زيبايي سفره

غذا هرچه باشد بازهم بايد در بكارگيري ذوق و سليقه ي  سفره و حدود و امكانات تهيه
عالي فرد ي  قهدر تدارك آن و دادن زيبايي و جذابيت به آن كوشش شود تا بازگوي سلي

گلدوزي ي  بوسيله ها توانيد اسباب منزلتان را با آراستن آن مي در تزيين آن باشد. همچنين
ي منزل زيبايي ها ي موجود در هريك از اتاقها و پارچه ها و زردوزي نمودن روپوش

را با قيمت زياد از بازار بخريد. اين گلدوزي  ها بسيار ببخشيد، به جاي آنكه اين روپوش
چرخ گلدوزي و ديگر ي  توان با دست انجام داد و هم بوسيله مي را هم ها زردوزي يا

 ي تزيين.ها وسايل و شيوه
گلياهان زينتي در زيبايي خانه نقش مهمي دارند و زيبايي و آرامش روحي خاصي را 

بخشند. همچنين در پاكيزه نگاه داشتن هواي منزل تاثير دارند. از  مي به اهالي خانه
توان  مي زيبا نيز در منزل استفاده كنيد. برخي از گياهان مخصوص سايه هستند و يها گل
را در داخل فضاي منزل پرورش داد ولي برخي ديگر گياهان آفتابي بوده و مناسب  ها آن

 ها نگهداري آني  باشند. هنگام خريد اين گياهان بايد از نحوه مي منازلي  بالكن يا باغچه
يا ظروف خالي در منزل را تزيين نموده و به  ها توانيد شيشه مي نيز اطالع حاصل كنيد.

هاي زيبا و مطلوب خود درآورده و به عنوان گلدان براي پرورش گياهان زينتي  شكل
 مورد استفاده قرار دهيد.

ي بديع و زيبا، مخصوصاً با ها ي زينتي و آكواريمي در اشكال و رنگها ماهي
ر زيبايي طبيعي هستند كه بر زيباي و شادابي روحيات نورپردازي مناسب، از جمله مظاه
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و نيز با فضاي مكاني كه قرار  ها افزايد. بايد حجم آكواريم با تعداد ماهي مي افراد خانه
است به تزيين آن كمك نمايد متناسب باشد. در داخل آكواريم بعضي گياهان مخصوص 

از آن تغذيه  ها يانشان برويد تا ماهيي آبي در مها را قرار دهيد تا در آن رشد كرده و قارچ
كنند و  مي نمايند و عالوه بر آن كه دي اكسيد كربن موجود در اب ار به خود جذب

و  ها آكواريم را با گياهان، سنگي  توان حوضچه مي كند. تر مي را راحت ها تنفس ماهي
 زيادي دارند.ي  استفاده ها صدف تزيين نمود كه در موقع تخم گذاري ماهي

بايد كه در جمال و زيبايي افراد آن بازتاب يابد. هركدام از  مي مسلماني  زيبايي خانه
اعضاي خانواده به زيباترين و بهترين صورت و ظاهر نمايان شوند. زن مسلمان بايد بر 
زيبايي خود در حضور شوهرش بسيار اهتمام ورزد. خوشبختي و سعادت مرد در آن 

كند، شاد و خوشنودش سازد. بنابراين زيباترين چيز  مي است كه وقتي همسرش را تماشا
در خانه بايد صاحبخانه، مسئول و كدبانوي آن باشد. زنان فطرتاً زيبايي و آرايش و 

كند تا  نمي دارند. دين اسالم آنان را از اين سرشت نيكو منع مي خوشبويي را دوست
داشته باشد. دين اسالم  رزمانيكه در چهارچوب شرعي كه پروردگار روا داشته است قرا

اي  كند تا براي شوهرانشان خود را بيارايند و زيبا كنند تا همچون ستاره مي زنان را تشويق
 ر آسمان خانواده نورافشاني كنند.درخشان د

آرايد تا ميزان  مي كند همانطور كه خود را برايش مي مرد براي همسرش خود را زيبا
ابد و بداند كه او خواهان رضايت و خرسندي وي اهميتي كه برايش قائل است را دري

 گردد. تر مي است و اينگونه مهر و محبت ميانشان پيوسته
 ترجمه: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 تندرستي  خانه

تندرستي نعمتي ازجانب خداوند متعال است كه بيشتر مردم بدان توجهي ندارند. 

َّاِس، ِمنَ  َكِث�ٌ  ِ�يِهَما َمْغبُونٌ  َِْعَمتَانِ «ت: فرموده اس پيامبر خدا اهللا   الّصّحةُ  ا
ُ
َفَراغ

ْ
 .»َوال

نمايند،تندرستي و آسودگي  نمي دو نعمت است كه بسياري مردم از آن استفادهء درست«يعني: 

نعمت تندرستي همچون تاجي بر سر اشخاص  [البخاري والترمذي وابن ماجه] .»از كار
مسلمان بايستي موارد زير را براي تحقق اين مسأله ي  همين خانواده سالم است، و براي

 دنبال كند:
ي  چرا كه نظم كليد سالمت خانواده است. اين موضوع در مورد همه ،نظم و ترتيب -

مانند خواب و غذا خوردن و ديگر مسائل مطلوب و قابل تسري و  ،حاالت زندگي
 باشد. مي مطلوب

 ي سالمت خانواده هستند. ها ن تضمينيتر هوا و آفتاب از مهم -
هاي طبيعي و سبزه در اطراف خانه و در داخل آن براي  وجود گياهان و گل -

 هوا و افزايش اكسيژن هوا. ي  تصفيه
 مراقب متعادل بودن درجه حرارت منزل باشيد. -
 رعايت درست بهداشت و نظافت از عوامل اساسي تندرستي خانواده است.  -
 كند.  مي و بهداشتي بودن اثاث منزل آسايش اعضاي خانواده را تضمين ويژگي سالم -
 پيشگيري بهتر از درمان است.  -
ي واگير و مزمني كه ها براي دوري از بيماري ،پيگيري مسائل سالمت افراد خانواده -

شود. سرعت بخشيدن به تدابير الزم براي  مي ي معين همه گيرها در برخي زمان
 ي متعدد. ها ي مانند واكسن زدن و غيره در برابر بيماريپيشگيري، تدابير

ي راحت، براي آنكه جريان خون در سطح بدن كند نشود ها تالش در پوشيدن لباس -
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ي سبك در فصل ها ي ضخيم در زمستان و لباسها گرفتن پوشيدن لباس نظر و با در
 تابستان.

بدن در هنگام ايستادن،  وضعيتي  ي بهداشتي دربارهها لزوم پيروي از راهنمايي -
و نيز در هنگام تماشاي  ها و پايين آمدن از آن ها نشستن، خوابيدن و باال رفتن از پله

 برداشتن و گذاشتن بارهاي سنگين. تلويزيون و
غذاي خوب و كامل و داراي ارزش غذايي مناسب از جمله عوامل سالم نگاه داشتن  -

كافي و حاوي تمامي عناصر ي  غذا به اندازهاست. بهتر است  ها بدن در برابر بيماري
 غذائي مورد نياز بدن و متناسب با سن و سال افراد خانواده و سالمتي جسمي آنان باشد.

 يي كه حاوي موارد زير باشد:ها انواع عناصر غذائي الزم براي جسم، و خوراكي
ورد نياز بدن باشد كه بدن انسان را با تركيبات م مي جسمي  پروتئين: خواركي سازنده

ي آسيب ديده نقش بسزايي ها كند و در جايگزين نمودن بافت مي براي رشد آن كمك
كنند توجه ويژه داشت.  مي دارد. بنابراين بايد نسبت به غذاهايي كه به رشد اطفال كمك

ي بدن آنان ها براي آنكه كمبود اين مواد موجب اختالل در رشد و نمو و ترميم بافت
شود و در  مي اي مذكور در گوشت، ماهي، تخم مرغ و شير يافتخواهد بود. غذاه

 حبوباتي مانند: سويا، لوبيا و نخود و غيره ...
غذاهاي انرژي زايي هستند كه به بدن نيرو و انرژي  اي، قند و چربي: مواد نشاسته

بخشد. بديهي است كه  ها مي مورد نياز را براي حركت و جنب و جوش و فعاليت ماهيچه
تا منجر به چاقي نگردد. اين عناصر در  ،در مصرف اين مواد زياده روي نمود نبايد

حبوبات، گندم، ذرت و ارزن همچنين در ميوه جات، مرباها و شيريني جات وجود داشته 
و سيب زميني مصري و همچنين  ها ي خوراكي مانند سيب زمينيها و نيز در برخي ريشه

 شود. مي پنبه يافتي  ن دانهي نباتي ذرت و زيتون و روغها در روغن
از غذاهاي بازدارنده است كه بدن فرد را در برابر  و امالح معدني: ها ويتامين

انواع سبزيجات، هويج، افزايد و در  مي محافظت نموده و انرژي حياتي را ها بيماري
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 شود. مي يافت ها جات و ماهي ميوه

 از جمله عادات غذائي نامناسب:

هنگام غذا خوردن يا بالفاصله پس از آن  ها ت و ديگر محركنوشيدن چاي يا شرب -
گردد. لذا  مي كه از جذب آهن غذا در بدن جلوگيري كرده و باعث فقر و كمبود در خون

 بهتر است نوشيدن چاي را به دو يا چند ساعت پس از صرف غذا موكول كنيم.
معده و ي  زهندانجويدن صحيح و كافي لقمه و در نتيجه به زحمت انداختن بيش ا -

 دشوار گشتن هضم غذا.
 گردد. مي زياده روي در خوردن غذاهاي تند مزه باعث بروز زخم معده -
زياد خوردن غذاهاي بريان و سرخ كرده و پخته شده در روغن به دشواري در  -
 گزارد. مي گاه گوارش را تحت فشارانجامد و دست مي هضم
 شود. مي فرد عث كاهش نيرو و تواننخوردن صبحانه با -

ي گازدار يا آب معمولي در هنگام غذا خوردن منجر به رقيق شدن ها نوشيدن نوشابه -
 شود و در نتيجه در هضم عذا ايجاد مشكل خواهد كرد. مي اسيد معده

را شسته و البته از شانه زدن  ها بهتر است قبل از آماده ساختن و خوردن غذا دست -
 تادن تار مو در غذا جلوگيري شود.از افموها در آشپزخانه بپرهيزيد تا 

 بعضي مالحظات بهداشتي:

در يخچال براي بيش از يك بار موجب فاسد  ها منجمد نمودن گوشت و ماهي -
يي قرار دهيد، ها گردد. بنابراين بهتر است آن را تكه تكه نموده و در كيسه ها مي شدن آن

 غذايي باشد. ي  بطوريكه هر بسته مناسب يك وعده
غذايي ساالد را آماده سازيد تا براي آنكه ي  اندكي پيش از وعدهي  با فاصله -

 و خواص خود را در معرض هوا از دست ندهد.  ها ويتامين
از بكار بردن روغن براي سرخ كردن براي بيش از يك بار بپرهيزيد و جهت پاك  -
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 نوع آلودگي سعي كنيد آن را صاف نماييد. شدن روغن از هر
يي به جز چغندر، سيب زميني و كلم قمري ها از آب حاصل از پختن سبزي توان مي -

 استفاده نمود. 
بهتر است گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهي را قبل از سرخ كردن يا كباب نمودن  -

 قرار دهيد. ها در آب ليمو و پياز خيسانده و سپس در نمك و ديگر ادويه
توان آن را  مي از در سبزي پخته شده باشدمورد نيي  از اندازه تر چنانچه نمك بيش -

با اضافه نمودن كمي پوست سيب زميني سالم به آن جذب نموده و پس از طبخ از دست 
 آن خالص شد. 

 ها شود در زير همان پوست آن مي بيشتر مواد غذايي سبزيجاتي كه پوستشان كنده -
زياده روي در كندن پوست  قراردارد، مثالً در سيب زميني، كدو و بادمجان. لذا بايد از

خودداري نمود. چون در صورت ضخيم بودن پوست گرفته شده مواد غذايي مهم از  ها آن
 رود.  مي دست
هنگام پختن غذاهاي محتوي مواد مخاطي و لزجي مانند: باميه و سيب زميني  -

تا از مصري، بهتر است مقداري آب ليمو را قبل از اضافه نمودن سبزي به مايع بيافزاييد 
 ارزش غذايي آن محافظت نمايد. 

 وضعيت سالمتي جسم در هنگام كار:
هنگام برداشتن اشياء از زمين بهتر است زانوها را خم كنيد و مراقب باشيد ستون  -

 فقرات در حالت عمودي و مستقيم قرار داشته باشد. 
 ار بگيريد. توانيد به آن نزديك قر مي موقع حمل اشياء سنگين، سعي كنيد تا جاييكه -
ي  را در يك ظرف و بر روي يك چهارپايه ها ي خيس آنها موقع پهن نمودن لباس -

 بلند قرار دهيد تا از خم و راست شدن كمر به دفعات زياد جلوگيري به عمل بياوريد. 
موقع جارو كشيدن يا شستن كف يا واكس زدن و برق انداختن زمين سعي كنيد از  -

كمر ي  ناسب استفاده نماييد تا از خم شدن بيش از اندازهابزار آالت داراي طول م
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 جلوگيري شود. 
 موقع حركت دادن اشياء سنگين به مركز ثقل شيء مورد نظر نيرو وارد شود.  -
نشيند بايد كاري كند كه به  مي هنگامي كه كدبانوي منزل براي انجام بعضي كارها -

كند به  مي ميز و صندلي كه بر آن كارهايش را حركت دهد و ارتفاع  راحتي بتواند دست
 باشد كه متناسب با نوع كار و قامت زن باشد.اي  اندازه

 ي اوليه:ها كمك
ي  در استعمال داروها شتابزده عمل نكنيد تا وقتيكه مطمئن شويد مخصوص معالجه -

 آن درد بوده و به پزشك مراجعه نماييد. 
ين بيمارستاني كه در تر به نزديك در حالت شكسته شدن استخوان يا سوختگي بايد -

شود براي شكسته بندي و غيره تحت نظر پزشك  مي ي پزشكي ارائهها آنجا فوريت
 متخصص مراجعه كنيد. 

در حالت وراد شدن جسم بيگانه به بدن مانند يك تكه شيشه، چوب، ميخ يا چيز  -
و از دست آن ديگري در صورت پيدا بودن بايد آن را با موچين از بدن بيرون كشيد 

خالص شويد. سپس جاي آن را با مواد ضدعفوني كننده تمييز نماييد. ولي در صورت 
ين بيمارستان يا درمانگاه تر عدم موفقيت در بيرون كشيدن جسم بايد به نزديك

 ي پزشكي مراجعه نمود. ها فوريت
ز در رابطه با چشم و گوش جز پس اي  بهتر است از به كار بردن هرگونه وسيله -

 مشورت با پزشك خودداري شود. 

 خانگي:ي  داروخانه

ي اوليه ها تا بتوان كمك ،باشد مي در منزل يك امر ضروري و الزماي  وجود داروخانه
را در رابطه با بيمار تا هنگام رسانيدن وي به بيمارستان يا رسيدن پزشك يا آمبوالنس 

 صورت داد.
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يا داروساز باشد تا داروخانه را مجهز لزومي ندارد كه يكي از افراد خانواده پزشك 
 نماييد، تنها كمي آشنايي و توجه و مراقبت كافي است البته با مراعات نمودن موارد زير:

ي اوليه) در مكان مخصوص و دور از دسترس اطفال ها كمكي  داروخانه (جعبه -
 ها داروها جلوگيري شود چون بچهي  جايش محكم شود تا از مسموميت آنان بوسيله

را در بسته  ها شايد فكر كنند اين داروها شيريني و آبنبات هستند مخصوصاً كه جديداً آن
ي خردسال ها بچهي  كنند و به راحتي بوسيله مي ي رنگانگ عرضهها و روكش ها بندي

نظر  در ها اطفال براي باز كردن آني  باشند و موانع بازدارنده مي قابل گشودن و استفاده
 . گرفته نشده است

يي باشد كه در هر ها تان داراي رديف ي خانهي  ي اوليهها كمكي  بهتر است جعبه -
رديف نوعي از انواع دارو را شامل بشود. مثالً: يك رديف براي داروهاي سوختگي و 

، رديفي براي داروهاي ها ي اوليه)، يك براي لوازم پانسمان و چسبها (كمك ها زخم
وسط پزشك تجويز شده اند و رديفي براي دواهايي كه از و پمادها) كه ت ها چشمي (قطره

 شوند.  مي طريق دهان مصرف
 داروهايي مخصوص كودكان داشته باشيد. ي  بهتر است جعبه -
داروها در مكاني قرار داشته باشد كه داراي تهويه مناسب و به دور از ي  بايد جعبه -

ند كه بايد در يخچال نگهداري حرارت زياد و رطوبت قرار داشته باشد. داروهايي هست
صورت وجود جايي در  را در جايي دور از دسترس اطفال قرار دهيد و در ها شوند، آن

 را همانجا بگذاريد.  ها يخچال براي داروهاي پزشكي آن
بنويسيد،  ها اسم داروها را با خطي خوانا و مشخص بر روي ظرف مخصوص آن -

 چنانچه الزم باشد. 
يك بيمار در يك زمان در منزل وجود داشته باشد بهتر است اسم  چنانچه بيش از -

هر بيمار را بر داروها بنويسيد تا احتمال مصرف اشتباهي دارو توسط بيمار ديگر و 
 عوارض نامطلوب متعاقب آن را از بين ببريم. 
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يي كه توسط پزشك و داروخانه معين ها دارو را به همان دوز و مقدار و در زمان -
ت به بيمار بدهيد تا مصرف نمايد. بيمار نبايد از مصرف داروهايي كه پزشك شده اس

براي وي تجويز نموده است و داروخانه طرز مصرف آن را برايش بيان داشته است دست 
از  تر بردارد مگر با مشورت پزشك خود. همچنين استعمال دارو به مقادير بيشتر يا كم

 ت با وي كار نادرستي است.ون مشورآنچه پزشك تجويز كرده است بد
 بيمار بدون مشورت با پزشك سرخود داروهايش را تكرار ننمايد. -
در حالتي كه بدن فرد نسبت به برخي از دواها حساسيت نشان داده و بعضي  -

 عوارض را بروز دهد، 
مثالً: جوش زدن يا قرمز شدن پوست و يا بخشي از پوست كه دارو بر آن، به عنوان 

ي ماليدني، استعمال شده است، بايد بالفاصله از مصرف ها چشمي و روغن ها رهپماد يا قط
دارو دست كشيده و هرچه زودتر با پزشك خود يا داروخانه مشورت نماييد تا از بروز 

 عوارض بيشتر و شديدتر پيشگيري شود. 
مدت مانند داروهاي عالج  در حالت وجود بيماري در خانواده كه از داروهاي دراز -

خانگي ي  بيماري قند، فشار، زخم معده بايد اين داروها در بخش مستقلي از داروخانه
خود بيمار يا پرستار وي باز نشود تا احتمال اشتباه شدن ي  قرار بگيرد و جز بوسيله

 داروهاي منزل با هم ازميان برود. ي  داروها در جعبه
يچي جراحي، پنس، ضروري مانند: قي  ي اوليهها سعي شود برخي ابزار كمك -

 ي آتل، دماسنج طبي، گاز استريل.ها ي باند پانسمان، بستها دستكش طبي، كش

 بيماري در خانه داريم:
بيماري نوعي آزمايش از جانب خداوند متعال است كه هركدام از بندگانش را كه 

. پيامبر سازد تا او را بيازمايد و آثار گناهان را از وي بزدايد مي اراده نمايد بدان مبتلي

ْمرِ  َعَجبًا«فرمايد:  مي خدا
َ
ُمْؤِمِن  أل

ْ
ْمَرهُ  إِنّ  ال

َ
َىدٍ  َذاكَ  َولَيَْس  َخْ�ٌ  ُكّهُ  أ

َ
  أل

ّ
ُمْؤِمِن  إِال

ْ
 إِنْ  لِل
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َصاَ�تْهُ 
َ
اءُ  أ ّ ا فََكنَ  َرَكرَ  َِ ُ  َخْ�ً

َ
َصاَ�تْهُ  َو�ِنْ  ل

َ
اءُ  أ ّ ُ  َخْ�ًا فََكنَ  َصَبَ  ََ

َ
 كار مسلمان«يعني:  .»ل

كارش براي او خير است، و اين امر براي هيچكس ي  انسان را به شگفتي و تعجب وا ميدارد. زيرا همه
جز مسلمان ممكن نيست. اگر به وي فراخي و آساني روي دهد شكر كند، برايش خير است، و اگر به 

 [مسلم] .»او سختي برسد هم صبر كند برايش خير است
مار شده و بستري گردد، يا افراد سالمندي ممكن است يكي از اعضاي خانواده بي

باشند، در اين حاالت حتماً بايد توجه و اي  ي ويژهها باشند كه نيازمند توجه و مراقبت
ي خاصي را درنظر بگيريم. بايد آرامش و سكوت و راحتي را در اتاق بيمار ها مراقبت

 ايشان كمك كرده باشيم. ي  براي او فراهم سازيم تا به معالجه
 ابراين بايد موارد زير را درنظر داشته باشيم:بن
توجه و اهتمام به بيمار و دعاي شفا براي او، تا او را شاد و اميدوار بسازيم. در  -

ْذِهِب « توانيم بگوييم: مي دعايمان
َ
َاَس  أ

ْ
َّ  ال َّاِس، َر ََْت  اْرِف  ا

َ
اِف  َوأ َّ   ِرَفاءَ  الَ  ال

ّ
 إِال

َقًما اِدرُ ُ�غَ  الَ  ِرَفاءً  ، ِرَفاُؤكَ  را برطرف ساز و چنان اش  اي پروردگار مردم! بيماري«يعني:  .»ََ
باقي نماند. چرا كه تو شفا دهنده هستي و هيچ شفايي، اي  شفايي عنايت كن كه هيچگونه بيماري

 [البخاري] .»بجز شفاي تو وجود ندارد!
 يا دعاي زير:

َّ  اللُّهمّ « َّاِس  َر ْذِهِب  ا
َ
َاَس  أ

ْ
ََْت  ِفهِ ارْ  ، ال

َ
اِف  َوأ َّ   ِرَفاءَ  الَ  ، ال

ّ
 الَ  ِرَفاءً  ، ِرَفاُؤكَ  إِال

َقًما ُ�َغاِدرُ  سختي و دشواري، شفا ده كه ي  بار خدايا، اي پروردگار مردم! و اي برنده«يعني:  .»ََ

 .[أحمد والبخاري] .»جر تو نيست، درماني كه بيماريي نگذارداي  شفا دهنده
ن مناسب باشد، كه بهتر است آرام و اندك باشد تا به وي نور اتاق بيمار به ميزا -

 ،احساس راحتي و آرامش ببخشد و از افتادن نور مستقيم به چشمان بيمار جلوگيري شود
چنانچه بيمار نياز به نور قوي براي مطالعه و ديگر مسائل داشته باشد و البته در صورت 

 بدون اشكال بودن اين كار براي سالمت بيمار.

ي ها يد اتاق بيمار داراي سيستم هواي مناسب باشد. نبايد بيمار در معرض جريانبا -



 خانه مسلمان  32

 

هواي اتاق بايد از پرده و ي  براي تهويه ها شديد هوا قرار بگيرد. موقع باز كردن پنجره
موانعي از اين قبيل استفاده كرد تا مانع جريان هوا به صورت مستقيم به سوي بيمار شويم 

ه را تنها به مقدار كمي باز گذاشت. مورد ديگري كه از اهميت توان پنجر مي همچنين
زيادي برخوردار است اين است كه حتما بايد به طور پيوسته مراقب درجه حرارت اتاق 

 بود. 
كه باعث آزار وي نگردد. اي  توجه به نظافت و بهداشت اتاق به طور مداوم وبگونه -

افت اتاق و نيز كم كردن حتي االمكان گرد و در نظ ها در استفاده از شوينده و پاك كننده
 غبار و سر و صداي ناشي از نظافت اتاق اهميت زيادي دارد. 

چرا كه باعث ايجاد نشاط و  ،و گياهان تزييني در اتاق بيمار ها ضرورت وجود گل -
 گردد كه به آسايش جسيم و روحي وي مي ويي  شادماني بيمار و تقويت روحيه

به احساس تازگي  ها هر از گاهي ايجاد تغيير در شكل و مكان اين گل انجامد. همچنين مي
يي را كه داراي عطر و بوي ها كند. سعي شود گل مي و عدم كسالت و بيزاري فرد كمك

 كند دور از بالين وي قرار داد. مي قوي هستند را در صورتي كه شرايط بيمار اقتضا
ي او بدون آنكه خودش ها نيازمندي پاسخ گفتن به نيازهاي بيمار و فراهم ساختن -

 درخواست نمايد. 
تواند از خودش مراقبت نمايد، بهتر است داروهايي را كه نياز دارد  مي چنانچه بيمار -

در دسترس وي و بر روي ميز مجاور او قرار داد به همراه يك فنجان آب، يك بسته 
ارد و يك دستمال كاغذي و يك ساعت كوچك، قرآن، كتابي كه خودش دوست د

 راديوي كوچك ... و ديگر موارد مشابه.
 ترجمه: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
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 پر از شادي و نشاطاي  خانه

است پر اي  علي رغم آنكه خانه ،انسان نبايد از شوخي و شادماني خالي شودي  خانه
ايشان شخصي خنده  ،خود الگويي در اين زمينه بوده است از كار و تالش. پيامبر خدا

 رو و لبخند بر لب بوده است.
 خنده روترين و خوش برخوردترين افراد بود. از ابوامامه نقل شده كه پيامبر

 [الطبراني]
شور و نشاط در منزل شخص مسلمان منافاتي با شرم و حيا در آنجا نبوده و به آزار 

ز اسهتزاء و غيبت و ايرادگيري را نميرانيده و در آن خبري ا ها همسايگان نيانجاميده و دل
 بر كسي نيست، بلكه نشاط و شادماني را تجديد نموده و كسالت و روزمرگي را برطرف

را  ها دل«يعني:  .»روىوا القلَو َاعة فساعة«فرموده اند:  مي نمايد. پيامبر خدا مي
 [أبو داود] .»لحظه به لحظه شادمان سازيد

پر از شادي و  ي ايشانها نمود. خانه مي مزاحشوخي و اش  با خانواده پيامبر خدا
در  روايت شده كه به همراه رسول خدا لهخوشبختي بوده است. از حضرت عائش

، او پيشي گرفتم كند كه: با آنحضرت مسابقه دادم و از مي يك سفر بودند، وي تعريف

َك  َهِذهِ «ولي زماني كه سنگين وزن شدم، با او مسابقه دادم، او از من برد و فرمود: 
ْ
 ِِِتل

 [أبو داود] .»اين به آن در!«يعني:  .»الّسبَْقة
مرا با رداي خويش  همچنين از ايشان روايت شده كه گفته است: رسول خدا

 كردم تا وقتيكه خودم خسته مي در مسجد را تماشا ها پوشانده بود و من نيز رقص حبشي
و سرگرمي عالقمند هستند توجه  كه به بازياي  شدم. پس حتماً به دختران نورسيده مي

 [متفق عليه]داشته باشيد. اي  ويژه
 شوخي نموده با آنان مزاح نموده واش  خردسال خانواده ها با بچه آنحضرت
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اهللا عبيد عبداهللا و گفت: پيامبر خدا مي روايت شده كه خنديد. از عبداهللا بن حارث مي

بََق  َمنْ «ود: فرم مي را به صف كرده و و بسياري از بنى عباس ََ  ّ
َ
 .»َوَ�َذا َكَذا فَلَهُ  إِ 

كند كه:  مي تعريف. »گيرد مي هركس قبل از ديگران به من برسد چنان و چنان پاداش«يعني: 
افتادند و ايشان آنان  مي دادند و بر دوش و كول وي مي به سوي ايشان مسابقه ها آن بچه

 [أحمد] گرفت. مي بوسيد و در آغوششان مي را
بوديم و به غذا دعوت شديم.  گويد: همراه رسول خدا مي نقل شده كه ابراز ج

جلوي مردم به  كرد. پيامبر مي بازي ها در راه با بچه در اين حين حضرت حسين
دويد و  مي سرعت رفته و دستش را دراز كرد و حضرت حسين اين طرف و آن طرف

و دست ديگر را اش  را بر زير چانه خنديد تا آنكه وي را گرفت و دستي مي با او پيامبر
 [الطبراني]بوسيد.  مي هايش گذاشته و به آغوش گرفته و بر سر وي و گوش

 مسلمان:ي  استفاده از تلويزيون و ويديو در خانه

شود. تلويزيون  مي ي عمومي جديد شناختهها ين رسانهتر تلويزيون به عنوان خطرناك
است بر اي  را كاشت يا تيشه ها و ارزش ها پايهتوان با آن  مي مانند تيغي دو لبه است

تباهي اخالق. نقش تلويزيون دست كمي از نقش خانواده يا ي  و مايه ها ارزشي  ريشه
برخي به آن لقب پدر سوم را  مدرسه ندارد، بويژه در ارتباط با كودكان و جوانان. حتي

ن و رفتار فرزندان دارد. از واند كه حاكي از شدت تاثير آن از لحاظ آگاهي، بيداري در داده
دهد دقت  مي توان فهميد كه بايد در رابطه با آنچه تلويزيون به خورد فرزندان مي جا همين

نماييم. اين به معناي حذف تلويزيون نبوده و تنها به اين معني است كه بايد از آن 
الق نيكو بهينه به عمل آمده و در جهت رضايت پروردگار متعال و پرورش اخي  استفاده

براي آموزش و تربيت تبديل شود و نه ابزاري اي  و دعوت به خوبي بهره برد تا به وسيله
 اند. كودكاني در خانه و مدرسه دريافتهيي كه ها براي نابودي انديشه

زيبا و اي  ي بيهوده خودداري نموده و با شيوهها بنابراين بايد گفت از تماشاي برنامه
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تلويزيون ي  نكته واقف سازيم كه بيشتر چيزهايي كه بر صفحهدرست فرزندان را به اين 
باشد. همانطور كه اعضاي خانواده بهتر  مي شود ضررش بيش از سود آن مي نمايش داده

به خاطر تلف كردن  ،تلويزيون خودداري نمايندي  است از شب بيداري مقابل صفحه
خواب بيدار شدن و كسالت  از دست دادن نماز صبح سروقت يا دير ازاش  وقتي كه نتيجه

 و تنبلي به علت كم خوابي خواهد بود. 
از آن با حضور ي  ي مهم است كه بهتر است استفادهها همچنين ويديو يكي از رسانه

ي ها پدر و مادر از اين وسيله به درستي بهره گرفته شود. اين عمل با تماشاي برنامه
به تربيت فرزندان و ارشاد آنان بپردازد  يي كهها پذيرد برنامه مي سودمند و هدفمند صورت

 عالج مسائل مهم خانواده باشند. ي  يي كه دربارهها و فيلم
را مجهز به نوارهاي ويديو (يا سي دي، دي وي دي اش  شخص مسلمان بايد كتابخانه

و ...) علمي و ديني نمايد. البته بايد مراقب فرزندان در استفاده از نوارهايشان بود تا در 
ي صحيحي ها ي تباهگر از طريق دوستان ناباب نيافتند عليرغم وجود جايگزينها فيلم دام
 يشان را برآورده سازد.ها تواند خواسته مي كه

 ترجمه: مسعود
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 ما دانشگاه استي  خانه

اعضاي ي  يك مسلمان بايد آموزشگاه علم و معرفت باشد و همهي  حقيقتاً... خانه
خانواده عاشق و علم و دوستدار تالش براي كسب دانش و كوشش در راه آن باشند تا 

 َفعِ يَرۡ ﴿فرمايد:  مي بتوانند به درجات بلند نزد پروردگار خويش نايل آيند. خداوند متعال
ُ ٱ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ِينَ ٱوَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا َّ  ْ وتُوا

ُ
َ�ٰ  مَ ِعلۡ لۡ ٱ أ ََ خداوند «يعني: . ]11: الـمجادلة[ ﴾تٖ َد

، »[رتبه] كسانى از شما را كه گرويده و كسانى را كه دانشمندند [بر حسب] درجات بلند گرداند

ََّما﴿فرمايد:  مي و باز خداوند تبارك و تعالي َ ٱ َ� َ�ۡ  إِ ِ  ِمنۡ  َّ ٰ لۡ ٱ ِعَبادِه ََ ْ ُعلَ . ]28[فاطر:  ﴾ُؤا
مسير علم و دانش همان مسير بهشت . »ترسند او مى از بندگان خدا تنها دانايانند كه از«يعني: 

لََك  َمنْ «فرموده است:  برين است، رسول خدا تَِمُس  َطِر�ًقا ََ
ْ
ًما ِ�يهِ  يَل

ْ
ّهَل  ِعل ُ  اهللاُّ  ََ

َ
 ل

  َطِر�ًقا
َ
َّنةِ  إِل

ْ
كسي كه در طلب علم راهي را طي كند، خداوند در عوض برايش «يعني:  .»ال

َبيَ  لَنْ «فرمايد:  مي همچنين پيامبر. [مسلم]، »سازد مي ارراهي را بسوي بهشت همو َْ َ � 

ُمْؤِمنُ 
ْ
َّ  �َْسَمُعهُ  َخْ�ٍ  ِمنْ  ال َّنةُ  ُمنْتََهاهُ  يَُ�ونَ  َى

ْ
مؤمن هر گز از شنيدن خير (علم) «يعني:  .»ال

 [الترمذي]. »شود، تا نهايتش به بهشت انجامد نمي سير
فرمايد:  مي باشد، پيامبر اكرم ها مي ترين نعمتترديدي در اين نيست كه دانش از به

ْهَل  َوَمَالئَِ�تَهُ  اهللاَّ  إِنّ «
َ
رِْض  الّسَمَواِت  َوأ

َ
َّ  َواأل َّْملَةَ  َى ْحرَِها ِف  ا ُِ  َّ ُوَت  وََى

ْ
َُصلّونَ  ال

َ
 ل

َّاِس  ُمَعلّمِ  َعَ  َْ�َ  ا
ْ
ين تر من بر پائين فضيلت و برتري عالم بر عابد مانند فضيلت«يعني:  .»ال

و ماهي بر اش  ها و زمين حتي مور در النه شما است، بعد خداوند و فرشتگانش و اهل آسمان

ي ها براي همين خانه . [الترمذي]»فرستند مي دهد، درود مي آنكه به مردم درس نيكي و خير
 مسلمانان در طول تارخ همواره با علم و دانش آموختن آباد و پرطراوت بوده است. 

چرا كه  ،باشد مي مسلماني  ين مسائل زندگي در يك خانهتر علم و دانش از جمله مهم
آيد و انسان  مي علم است كه عقيده سالم نگاه داشته شده، عبادت درست به جاي  بواسطه
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دين و دنياي خويش دليل و برهان دارد. بنابراين بايد در يك خانواده مسلمان به ي  درباره
معطوف گردد. براي آنكه هريك از اعضاي خانه به اي  توجه ويژه دانش و علم اندوزي

فرهنگ اسالمي و فرهنگ زمان حاضر و تخصص دست يافته و كل خانواده به باالترين 
 سطح علم و معرفت برسد، الزم است موارد زير مورد توجه قرار بگيرند:

گي و موضوعات علمي و متنوع كه شامل انواع علوم و مسائل فرهناي  وجود كتابخانه
مربوط به زندگي باشد. براي رشد فرهنگي و علمي اعضاي خانواده و تشخيص درست از 

 نادرست اين كار الزم است.
 يي در رابطه با موضوعات زير باشد:ها تواند شامل كتاب مي اين كتابخانه

 علوم شرعي، مانند: كتب تفسير، فقه، حديث و علوم قرآن و غيره... -
 ي مختلف.ها آداب آن در زمانبي و زبان عر -
 ي گوناگون. ها تاريخ و تمدن -

المعارف در رابطه با علوم گونانگون، طبيعت، اجتماع و انساني، كه در زندگي  ةدائر -

 براي ما حائز اهميت باشد.

 ي مخصوص آنان.ها المعارف ةي كودكان و دائرها كتاب -

 خاص تربيت و پرورش كدبانوي خانه.ي ها كتاب -
 ي آموزش بهداشتي و پزشكي.ها تابك -

خريد روزنامه و مجالت عمومي و تخصصي براي آشنايي خانواده با مسائلي كه 
اوضاع امت اسالمي و اخبار جهان ي  دهد و كسب اطالع درباره مي رخ ها پيرامون آن

 اسالم، و مواردي از اين قبيل.
م باشد كه در آن انواع بهره از جلسات علمي منظم و مداوبي  مسلمان نبايدي  خانه

مسائل علمي و اجتماعي مورد بحث قرار گرفته و تمام اعضاي خانواده در آن شركت 
 نموده و اطالعات خود را به بقيه ارائه نمايند.

ي حديث صحيح ها چه زيباست كه يكي از افراد خانواده هربار حديثي را از كتاب
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مربوطش بخواند، يا فردي ديگر  برگزيده و در جلسات آن را همراه با شرح و مباحث
كتاب معيني را درنظر گرفته و مضوعات آن را در جلسه مطرح نمايد و هركدام ديدگاه 

فرهنگي و آگاهي ي  آن ابراز دارد. شكي نيست كه اين مباحثات جنبهي  خو د را درباره
 نمايد و در مي كمك ها برد و به تقويت بعد اجتماعي آن مي تك تك افراد خانواده را باالتر

 ريزد. مي عين حال شخصيت آزاد و مستقلي را براي هريك پايه
 ها توان مسابقاتي را بين افراد خانواده ترتيب داد تا بعد علمي و فرهنگي آن مي حتي

 نمايد.  مي پرورش يابد و به تشويق و ترغيب هدفدار كمك
و كه كسب علم از طريق نوارهاي كاست (سي دي، دي وي دي و ...) و ويدي

يي كه ها اثرگذاري بسيار بيشتري بر روي كودكان خواهد داشت. مخصوصاً سي دي
 موضوعات علمي و همراه شرح تصويري و به صورت فيلم نيز باشد.ي  درباره

ي مختلف ها مطالعه: نبايد پدر و مادر در رابطه با فرزندانشان اهميت مطالعه در پايه
بهتر ي  توانند آنان را در مطالعه مي است تا جايي كهرا ناديده بگيرند. بهتر  ها تحصيلي آن

يشان نيازمند ها و و مفيدتر ياري دهند. چه بسيار فرزنداني كه در جريان يادگيري درس
آرام و مناسب را اي  نمايد و البته زمينهشان  كسي هستند كه به آنان كمك كرده و راهنمايي

 ازد.براي مطالعه و پيشرفت و موفقيت ايشان فراهم س
در اينجا چند راهنمايي در مورد كارهايي كه بايد والدين در جريان مطالعه و يادگيري 

 شود: مي فرزندانشان انجام دهند، ذكر
 حقيقي فراگرفتن را در وجود فرزندانشان بنشانند. ي  بذر انگيزه -
 . ها حل و فصل مناسب مشكالت فرزندان قبل از آغاز مطالعه و يادگيري آن -
كه جوي آرام در اتاق فراهم شده و چنانچه اي  ه ساختن مكان مطالعه. بگونهآماد -

كودك راست دست باشد نور از سمت چپ بتابد و چنانچه چپ دست باشد نور از 
سمت راست بر وي بتابد. اين نور بايد سمت نور كل اتاق باشد. اين حالت براي سالمتي 

نگ اتاق روشن و ترجيحاً رنگ سبز باشد. بهتر است ر مي چشم و بينايي كودك بهتر
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مناسبي بوده و ديگر مسائل نظم و ي  روشن يا آبي آسماني باشد. اتاق بايد داراي تهويه
 ساماندهي آن رعايت گردد. 

 بدور از افراط و تفريط.  ها آني  توجه به سالمتي فرزندان و تغذيه -
 طالعه. يي را براي استراحت و تجديد قوا در ميان اوقات مها زمان -
كه زماني را اي  زمانبندي مناسب براي مطالعه كودكان درنظر گرفته شود، به گونه -

يي كه تازه خوانده شده اختصاص داده و وقتي را نيز براي ها درسي  براي مطالعه
توان از خالصه  مي ي پيشين و تكرار و تمرين آن دروس درنظر بگيرد.ها گيري درس پي

 ني نيز بهره گرفت. ي طوالها برداري از قسمت
از جمله فهميدن مطالب، ترتيب،  ،شناخت اصول الزم و ضروري براي يادگيري -

تكرار، شناخت هدف و منظور از يادگيري درس مذكور، حفظ و به خاطرسپاري كامل 
. سعي شود زماني به يادگيري مطالب ها مطالب با استفاده از تمرين و مرور مجدد آن

 آرام و داراري آمادگي الزم باشد.  دشوار بپردازد كه ذهنش
سوي علم و دانش و كاميابي بزرگ، خداوند  است بهاي  تقواي خداوند متعال دروازه -
 :فرمايد مي متعال

ّتقِ  َوَمن﴿ َ ٱ ََ ُ  َعلَ�ۡ  َّ . ]3-2[الطالق:  ﴾تَِسُب َ�ۡ  َ�  ُث َحيۡ  ِمنۡ  هُ زُقۡ َوَ�رۡ  ٢ ارَجٗ َ�ۡ  ۥَّ
همچنين . »دهد شدنى قرار مى روا كند [خدا] براى او راه بيرونو هر كس از خدا پ«يعني: 

ّتقِ  َوَمن﴿ فرمايد: مي خداوند باري تعالي َ ٱ ََ ُ  َعلَ�ۡ  َّ ُۡ  ِمنۡ  ۥَّ
َ
ِ أ  .]4[الطالق:  ﴾��ُۡ�ٗ  ۦرِه

 .»و هر كس از خدا پروا دارد [خدا] براى او در كارش تسهيلى فراهم سازد« يعني:
افعي در اين مورد خالي از لطف نيست. امام شافعي مدتي خواندن داستان امام ش

كرد نوعي سستي و ضعف در يادگيري و فهم دروس برايش پيش امده است.  مي احساس
مسأله را به استادش، وكيع، عرضه نمود و شكايت پيش وي برد. استاد او را به تقواي 

 كند: مي خداوند سفارش كرد. امام شافعي آن را چنين تعريف
 ت إىل وكيـعٍ سـوء حفظــيشكو

 

 فأرشدين إلــى تـرك املعاصــي 
 



 خانه مسلمان  40

 

 وأخربنـي بأن العلــم نــــورٌ 
 

 ونـور اهللا ال هيــد لعاصـــي 
 

 معني شعر: 
به من گفتا ، بگفتا تا ترك نافرماني ايزد نماي، پيش وكيع بردمام  شكايت از بدحفظي«

 .»رهنماي باشد نور ايزد عاصيان ران، كه علم دين نور است
 ترجمه: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 جو صرفهي  خانه

و اصولي استوار است كه آن  ها از ارزشاي  دستهي  مسلمان بر پايهي  بنياد اقتصاد خانه
 يي همچون:ها ارزش ،سازد مي را از ديگر جوامع متمايز

فراد خانواده در آن جانشين ايمان به اينكه هرچه دارائي است ازآن خداوند است و ا

ْ ﴿ديگران هستند. خداوند متعال مى فرمايد:  ِ  َءاِمُنوا ِ ٱب َّ  ِ َِ ََُسو ْ  ۦَو نفُِقوا
َ
 َجَعَلُ�م ُِّما َوأ

به خدا و پيامبر او ايمان آوريد و از آنچه شما را در «يعني: . ]7[الحديد:  ﴾�ِيهِ  لَفِ�َ َتخۡ ّمسۡ 
 .»كرده انفاق كنيد[استفاده از] آن جانشين [ديگران] 

كسان را بر برخي ديگر برتري ايمان به اينكه خداوند در رزق و روزي برخي 
ُ ٱوَ ﴿است. پروردگار متعال مى فرمايد:  داده َل  َّ َّ ُ�مۡ َ�عۡ  فَ ََ  ٰ . ]71[النحل:  ﴾قِ لّرِزۡ ٱ ِ�  ٖض َ�عۡ  َ�َ

اين برتري دهي . »تاس در روزى بر بعضى ديگر برترى دادهو خدا بعضى از شما را «يعني: 
 ميان مردم در روزي به معني تفاوت ميان مردم در آنچه خداوند برايشان مقدر كرده

باشد و نه اينكه توانگران بر فقرا برتري داشته باشند، چرا كه نزد خداوند برتري تنها  مي
آيد. چنانچه تنگدستان به شكيبايي و خرسندي  مي تقوا و كردار نيك حاصلي  بواسطه

چه خداوند قسمتشان نموده آراسته گردند، منزلت عظيمي نزد خداوند خواهند داشت. بدان

ِّ  اللُّهمّ «فرمود:  مي در دعاهايش رسول اهللا ُعوذُ  إِ
َ
ُ�ْفرِ  ِمنَ  َِِك  أ

ْ
َفْقرِ  ال

ْ
بار «يعني:  .»َوال

ا بايد به كار همگي م. [أبو داود والنسائي وأحمد] »جويم مي الها! من از كفر و از فقر به تو پناه
 و كوشش بپردازيم تا تنگدست و فقير نباشيم.

به نگاه نكردن به كساني كه از ما باالتر هستند، ي  درباره پايبندي به سفارش رسول

  اْ�ُظُروا«چنين فرموده اند:  آنحضرت
َ
َفَل  َمنْ  إِل َْ

َ
  َ�نُْظُروا َوالَ  ِمنُْ�مْ  أ

َ
 ُهوَ  َمنْ  إِل

َدرُ  َ�ُهوَ  فَْوقَُ�مْ  ِْ
َ
نْ  أ

َ
به كسي كه پايانتر از شما است، بنگريد «يعني:  .»اهللاِّ  َِْعَمةَ  تَْزَدُروا الَ  أ

است كه نعمت خدا را كم و حقير  تر وبه كسي ننگريد كه باالتر از شما است. اين كار سزاوار
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 [مسلم] .»نشماريد!

ٰ ﴿فرمايد:  ، خداوند متعال مىكسب حالل َهاََ َّ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ ْ  َءاَمُنوا  َما تِ َطّيَِ�ٰ  ِمن ُ�ُوا
زَقۡ  ْ شۡ ٱوَ  ُ�مۡ َ�ٰ ََ ِ  ُكُروا ّ اى كسانى كه ايمان «يعني: . ]172: ة[البقر ﴾١ ُبُدونَ َ�عۡ  إِيّاهُ  ُكنُتمۡ  إِن َِ

پرستيد خدا  ايم بخوريد و اگر تنها او را مى اى كه روزى شما كرده هاى پاكيزه ايد از نعمت آورده

پذيرد، خداوند متعال مى فرمايد:  نمي كو است و جز خوبيكه خداون ني. »را شكر كنيد

﴿ ٰ َهاََ َّ ِينَ ٱ ََ ْ َءاَمُنوٓ  َّ ْ  ا نفُِقوا
َ
اى كسانى كه «يعني: . ]267: ة[البقر ﴾ُتمۡ َكَسبۡ  َما تِ َطّيَِ�ٰ  ِمن أ

 .»ايد اى كه به دست آورده ايد، از چيزهاى پاكيزه ايمان آورده

ْمٌ  يَْرُ�و الَ  إَِّهُ «فرمايد:  مي نيز پيامبر
َ
ْحٍت  ِمنْ  َ�َبَت  ل َُ  

ّ
َّارُ  َكََِت  إِال   ا

َ
ْو�
َ
يعني:  .»ِِهِ  أ

كسب [الترمذي وأحمد]  .»باشد تر رويد، مگر آنكه آتش بدان اولي نمي گوشتي از مال حرام«
فرمايد:  مي چنين ي قبولي دعا است. در حديثي رسول اهللاها حالل يكي از راه

ُ�هُ  امٌ َىرَ  َوَمْطَعُمهُ ...« بَُسهُ  َىَرامٌ  َوَمْشَ
ْ
ََرامِ  وَُغِذىَ  َىَرامٌ  َوَمل

ْ
ِّ  ِِال

َ
َُ  فََ لَِك  �ُْسَتَجا يعني:  .»ِلَ

حرام بوده و به حرام اش  حرام بوده و پوشيدنياش  حرام و آشاميدنياش  حاليكه خوردني... در«
 . [مسلم]»شود مي تغذيه شده است، پس چگونه دعاي چنين شخصي پذيرفته

ٰ  لرَِّجاُل ٱ﴿پروردگار متعال مى فرمايد:  سئوليت مرد براي خرج و دادن نفقه،م َّ ونَ قَ ُُ 
ٓ ٱ َ�َ  َل  بَِما ءِ لّنَِسا َّ ُ ٱ فَ ُهمۡ َ�عۡ  َّ ََ  ٰ ٓ  ٖض َ�عۡ  َ�َ ْ  َو�َِما نَفُقوا

َ
مۡ  ِمنۡ  أ

َ
ٰ أ يعني: . ]34[النساء:  ﴾لِِهمۡ ََ

شان را بر برخى برترى داده و [نيز] به دليل مردان سرپرست زنانند به دليل آنكه خدا برخى از اي«

باشد و نه  مي انفاق و دادن خرجي در حد وسع مالي فرد. »كنند آنكه از اموالشان خرج مى

ََ  َوَمن ۦۖ َسَعتِهِ  ّمِن َسَعةٖ  ُذو ِ�ُنفِقۡ ﴿، خداوند باري تعالي متعال مى فرمايد: تر بيش  هِ َعلَيۡ  قُِد
ٓ  ُينفِقۡ فَلۡ  ۥقُهُ َِزۡ  ٰ  ُِّما ۚ ٱ هُ َءاتَٮ ُ ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ�  َّ ٓ  إِّ�  ًساََفۡ  َّ ٰ  َما ۚ َءاتَٮ ُ ٱ َعُل َسَيجۡ  َها  ُعۡ�ٖ  دَ َ�عۡ  َّ

بر توانگر است كه از دارايى خود هزينه كند و هر كه روزى او «يعني: . ]7[الطالق:  ﴾٧ ��ُۡ�ٗ 
[به قدر] آنچه به او داده تنگ باشد بايد از آنچه خدا به او داده خرج كند خدا هيچ كس را جز 

 و پيامبر خدا .»كند كند خدا به زودى پس از دشوارى آسانى فراهم مى است تكليف نمى
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كسي كه بر زن و «يعني:  .»من أَفق ع امرأته ووله وأهل ِيته ف� صدقة«فرمايد:  مي
 [الطبراني] .»فرزندان و اهل بيتش خرج كند آن صدقه است

، خداوند متعال ريت مسائل خانهخرج و انفاق و مدي اعتدال و ميانه روي در

ّ  َهاُسطۡ تَبۡ  َوَ�  ُ�ُنقَِك  إَِ�ٰ  لُولَةً َمغۡ  يََدكَ  َعۡل َ�ۡ  َوَ� ﴿فرمايد:  مى لُومٗ  ُعدَ َ�َتقۡ  ِط بَسۡ لۡ ٱ ُُ  اَُ
 ۡ اَّ ًَ و دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار [هم] «يعني: . ]29[اإلسراء:  ﴾٢ُسو

 .»زده بر جاى مانى شده و حسرت ا تا مالمتدستى منم گشاده

إِ أِغه أهل اليت الين ينفقون رز  أيام ف يوم «فرمايد:  مي حضرت ابوبكر

 كنند بدم مي من از اهل بيتي كه رزق چند روزشان را در يك روز خرج«يعني:  .»واىد
 .»آيد مي

 به چيزي كه شوهرت رانمود:  مي گويند زني درستكار دخترش را اينگونه نصيحت
داني براساس شرايط موجود توان آن را ندارد مجبور مكن، و با دست خويش او را در  مي

يي كه ناتوان و ضعيف واقع شده و تحت فشار است كمك نموده و بلندش ها موقيعت
 است. تر از برداشتن سنگيني بدهي راحت ها نما، كه برداشتن بار كوه

 ورزي: بخلجويي و  آگاهي از تفاوت ميان صرفه
انسان مسلمان از بخل و آز نهي شده است و شكي نيست كه ضروريات و احتياجات 

باشد، و احتياجات يك خانه نيز با  مي ي ديگر متفاوتها با عصر و دورهاي  هر دوره
كند. به ياد داشته باشيد كه چيزي را جز به خاطر ضرورتي براي  مي ديگر فرقاي  خانه

 ي نكنيد.از آن خريداري  استفاده
 درآمد خانواده: ي  ي خرج و مخارج در دايرهها مرتب ساختن اولويت

بديهي است كه بايد توجه اصلي به ضروريات اوليه و سپس به بهبود وضعيت موجود 
مثالً بابت خريد آالت سرگرمي  ،ي نامشروع پرهيز گرددها باشد. قطعاً بايد از خرج

 زينه ننمود. نامشروع، يا خريد مواد خوراكي نامشروع ه
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الزم: براي آنكه ممكن است ي  انبار نمودن مواد ضروري و اساسي منزل بيش از اندازه
ژه در روزهاي تنگي و فشار نياز پيدا كنيد، بوي ها در خانه بنا به مواردي در آينده به آن

 زندگي.
بهينه از منابع مالي خانواده: در اين برنامه ي  استفادهي  فراهم سازي ترازنامه يا برنامه

نماييد و هدف از آن بهر  مي ي متعدد منزل تقسيمها موارد محدود مالي را بر نيازمندي
 باشد.  مي برداري هرچه بهتر از منابع مورد نظر

 باشند: ها مي از جمله مواردي كه در تنظيم چنين جدولي بايد مدنظر داشت، اين
اتخاذ تصميمات مناسب و حكيمانه آگاهي يابند تا به ي  ايد از نحوهافراد خانواده ب -

آنان در انتخاب بهترين روش جهت استفاده از اشياء و امكانات پيرامون خويش ياري 
كمك شان  نظر خود و آرزوهاي زندگي رسانده و آنان را در دست يابي به اهداف مورد

 كند.
انواده: تكيه كردن به عملكرد شورى در باور داشتن اهميت مشورت در بين افراد خ -

اقتصادي. مشاركت دادن ي  بين افراد خانواده براي تثبيت و تحكيم هرچه بيشتر برنامه
دروني و ي  شود افراد خانواده انگيزه مي اقتصادي باعثي  افراد خانوده در تنظيم برنامه

در  ها آني  و همهاقتصادي كمك نموده ي  بيشتري يافته و در موفقيت برنامهي  اراده
 برداشتن بارسنگين رعايت و نگاهداري از آن سهيم گردند. 

منزل و ترسيم خط مشي درست براي آن جهت حل ي  ي ادارهها تنظيم فعاليت -
گردد و ايجاد تعادل درميان مسئوليت  مي مشكالتي كه روياروي تك تك افراد خانواده
 ت وي. فرد به نسبت خانواده و مسؤليت خانواده به نسب

باشند: تعيين و  مي شود كه از اين قرار مي منزل طي پنج مرحله تكميلي  عملكرد اداره
، ها محدود ساختن هدف، برنامه ريزي و ترسيم خطوط و راهكارها، اجرا و تنفيذ مفاد آن

ي عملكرد ها زمانبندي مناسب، و البته اين كارها را همراه با رعايت پايبندي به بنيان
 ه همچون:خاني  اداره
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 * ارزيابي اهميت وقت و زمان، تالش هر كدام از افراد خانواده در اين جهت. 
 * مراعات كارايي و سطح توانايي افراد.

 ي دشوار و ناخوشايند.ها * به حساب آوردن موقعيت
به موارد  ها * معين ساختن اندازه و گنجايش مسائل و مفاد برنامه و تقسيم بندي آن

 ير انساني.انساني و موارد غ
، گرايش و استعداد و رويكردهاي ها ، تواناييها مثالً از جمله موارد انساني: مهارت

 آنان. 
و تسهيالت  ها همچنين از جمله موارد غير انساني: وقت و امكانات مالي، دارايي

 موجود در جامعه.
: سطح باشند، مواردي مانند مي برخي عوامل در مسائل مربوط به خانواده دخيل و موثر

كه در آن اي  بزرگي يا كوچكي منزل، محل سكونت، محلهي  زندگي خانواده، اندازه
 كنند و ديگر موارد. مي زندگي

 راهنمايي استفاده صحيح از مواد غذائي:

توان به نحو احسن از مواد غذايي مورد نياز بهره  مي ي معينيها با رعايت نكات و گام
 برد:

 . ها يستگي كاالها و قيمت آنداشتن شناخت از نيكويي و شا -
تا بتوان در مواقعي كه كاالي مورد نظر  ،ي اساسي كاالهاها شناسايي جايگزين -

 ي آن استفاده كرد. ها باال برود از جايگزين ها دردسترس نبوده يا قيمت آن

 به صورت معكوس عمل ها نيافتادن در دام تبليغات، با توجه به اينكه گاهي وقت -
 دف آنان تنها تحت تاثير قرار دادن مردم براي خريد موارد غير ضروريكنند و ه مي
 باشد.  مي

دقت كردن در خريد مايحتاج اساسي منزل به قدر احتياج و پرهيز از خريد بيش از  -
 مورد نياز. 
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به همراه داشتن پول كافي و متناسب با درآمد خانواده و اشيائي كه در بازارهاي  -
 باشد.  مي نزديك به منزل موجود

 ها در برخي از فصول و زمان ،مراعات وقت شناسي مناسب براي خريد مايحتاجات -
توان مقادير زياد گوجه فرنگي را خريداري  مي آيد، مثالً مي قيمت برخي كاالها پايين

رود  مي باالتر ها نموده و آن را به رب گوجه تبديل نمود، تا بتوان در اوقاتي كه قيمت آن
 اده نمود. از آن استف

خودداري از پختن مقادير بيش از حد مورد نياز غذا، و نيز لزومي ندارد در يك  -
 غذايي انواع مواد خوراكي را پخت و آماده نمود. ي  وعده
 . ها ي غذا به جاي راحت ساختن خود از دست آنها استفاده از باقيمانده -
ي زيادي ها آن است كه بخشيي كه الزم است به آن دقت شود ها از ديگر راهنمايي -

 را به همراه پوستشان دور نيانداخت.  ها از ميوه
نياز تهيه نماييد. دين اسالم ما را ي  موقع آماده ساختن غذا و آن را فقط به اندازه -

سازد كه لقمه خود نعمتي از جانب خداوند است كه بايد از آن مراقبت و  مي متوجه

َقَطْت  إَِذا«فرمايند:  مي نگهداري نمود. چنانچه رسول اهللا َىِدُ�مُ  ِمنْ  ََ
َ
ُيِمْط  اللّْقَمةُ  أ

ْ
 فَل

ًذى ِمنْ  َِِها َكنَ  َما
َ
َها ُ�مّ  أ

ْ
ُ�ل
ْ
َأ
ْ
يَْطانِ  يََدْ�َها َوالَ  ل َّ إَِذا لِل

  فَ
َ
َعْق  فََرغ

ْ
يَل
ْ
َصاَِِعهُ  فَل

َ
إَِّهُ  أ

 يَْدرِى الَ  فَ
ىّ  ِف 
َ
َ�ةُ  تَُ�ونُ  َطَعاِمهِ  أ َبَ

ْ
يكي از شما افتاد، بايد آن را بگيرد و ي  هرگاه لقمه«يعني:  .»ال

خاشاك آن را دور كند و باز آن را خورده و براي شيطان نگذارد، و چون فارغ شد، بايد انگشتان 
 [مسلم] .»داند كه در كدام بخش طعام او بركت نهاده شده است نمي خود را بليسد، زيرا او

ازم قيمتي به م پخت غذا و استفاده از لواستفاده از لوازم خانگي نشكن در هنگا -
 مناسبات محدود شود.
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 صحيح از پوشاك و البسه:ي  راهنمايي استفاده
آشنايي بانوي خانه به كارهاي دستي مانند: خياطي و برش پارچه و لباس و  -

نمايد. به  مي كمك ها درست از لباسي  گلدوزي از جمله مواردي است كه به استفاده
شد  مي ي آماده صرفها توان بخش زيادي از منابع مالي كه براي خريد لباس مي صورتيكه

 را پس انداز نمود. 
ي پارچه فروشي به قيمت ارزان و به ها دكاني  ي پارچهها خريدن باقي مانده -
 ي بچه گانه.ها ي متفاوت براي آماده نمودن لباسها رنگ
بايد سريعاً به ترميم آن اقدام نمود  ها موقع بروز پارگي يا بريدگي در بخشي از لباس -

ي ها تا از نابودي كامل آن جلوگيري شود. همينطور درصورت بروز شكاف در دوخت
ي تازه ها از هزينه نمودن جهت خريد لباس ها لباس نيز دوخت مجدد و اصالح آن

 كند.  مي پيشگيري
بتوان  براي آنكه ،ها ي درست شستشو، اتوكشي و آبكشي لباسها مراعات روش -
 را براي مدت طوالني محافظت نمود.  ها لباس
نمود تا از صرف  تر را به تن كودكان كوچك تر ي كودكان بزرگها توان لباس مي -
ي جديد جلوگيري شود، البته به شرط رعايت ها اضافي براي خريد لباسي  هزينه
تر  اضافي برادر بزرگي ها ي برادر كوچكتر لباسها مثالً نبايد تمام لباس ،ي تربيتيها جنبه

باشد، چون اين عمل بيانگر رفتار تبعيض گرايانه بين برادارن است كه باعث ايجاد كينه و 
شود بايد  مي به وي داده تر ي برادر بزرگها گردد. وقتي كه لباس مي دشمني بين برادران

هال به عنوان امانت توجيه نمود. اين عمل با كاشتن ن ها وي را براي قبول اين لباس
ميان نبوده و اين نكته خواهد بود كه تبعيضي دردوستي و محبت بين براردان و توضيح 

 است. را از سر لطف و محبت به وي داده ي مذكورها برادرش لباس
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 درست از وسايل برقي منزل:ي  راهنمايي استفاده
اختراعات خداوند متعال با علم و دانش بر سر بشريت منت نهاد. از آثار اين علم انواع 
ي بشري ها جديدي است كه به رفاه و راحتي زندگي انجاميده است و از صرف انرژي

فراوان جلوگيري كرده است. لذا بايد از وسايل برقي به خوبي محافظت و مراقبت به 
را آموخت. در زير برخي  ها عمل آورده و راه درست استفاده از اين دستگاه

 كر شده است:ي كلي در اين باره ذها دستورالعمل
 باشد. مي خواندن بروشور طرز استفاده كه همراه وسايل -
 توجه به تمييزي و نظافت وسايل. -
 .ها و خودداري از تحمل كار بيش از اندازه بر آن ها صحيح از دستگاهي  استفاده -

 ي برقي بيانها مفيد را در مورد استفاده از برخي از دستگاهي  در اينجا چند توصيه
 شود: مي

 يخچال: 
 براي مراقبت از سالمت يخچال موارد زير رعايت شوند:

ي  يخچال را در مكاني قرار دهيد كه از حرارت و گرما دور بوده و نيز با فاصله -
 مناسب از ديوار قرار داشته باشد. 

آب نمودن زود به زود برف و يخي كه در درون يخچال متراكم شده است و براي  -
چرا كه اين عمل ممكن است  ،ن چاقو و اشياء تيز خودداري كنيداين عمل از بكار برد

ي گاز خنك كننده (گاز فريون) شده و باعث از كار افتادن ها باعث ايجاد سوراخ در لوله
 موتور خنك كننده شود. 

از باز كردن درب يخچال به دفعات زياد يا باز نگاه داشتن آن مثالً براي نوشيدن  -
براي نوشيدن آب در خارج از  تر ود. بهتر است از ظروف بزرگآب يا شربت خودداري ش

 يخچال استفاده شود. 
 از حجم مقرر اغذيه در يخچال خودداري كنيد. تر از انباشتن بيش -
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هنگام مسافرت يخچال را تمييز كنيد، برق آن را از پريز بيرون بكشيد و درب آن را  -
 باز بگذاريد. 

اي  هن ربايي درب يخچال، به اين ترتيب كه صفحهوارسي هرازچند گاه چارچوب آ -
 دهيم و در صورت باز شدن آن به آساني معلوم مي يخچال قراري  را بين درب و بدنه

 شود كه چاچوب بايد عوض شود.  مي
 مناسب. ي  خنك كنندگي يخچال بر روي درجهي  قرار دادن درجه -
 كه روشن بماند.  چنانچه يخچال به هر دليلي خالي باشد لزومي ندارد -
قرار دادن وضع يك تكه ذغال چوب در درون يخچال براي جذب بوهاي نامطبوع  -
 آن. 

يي است كه از صرف انرژي بسيار در خانه ها از جمله دستگاه ماشين لباس شويي:
اي  نمايد. بنابراين بايد در مراقبت آن دقت ويژه مي جلوگيري ها براي شستشوي لباس
ود به طريق درست از آن استفاده شود. از جمله مواردي كه بايد اعمال شده و سعي ش

 مورد توجه قرار بگيرند:
چوبي يا كائوچويي قرار ي  از سالم بودن اتصاالت برقي مطمئن شويد. زير آن پايه -

ب الكتريكي و غيره دهيد تا ماشين را در حين شستشو پابرجا نگهداشته و از هرنوع آسي
 محافظت نمايد.

خالي شود و آثار كف  ها اتمام عمليات شستشو آب داخل آن از طريق لوله پس از -
 از آن به خوبي پاك شود. 

براي آنكه  ،در ماشين لباس شويي به مدت زياد ها خودداري از خيساندن لباس -
گردد. بهتر  مي ي آن رسوب نموده و باعث خرده شدن آنها امالح و صابون بر جداره

 ي ديگر بخيسانيد. را در ظرف ها است لباس
 استفاده از آب داغ و پاك در شستشو. -
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بهتر است هنگام استفاده از اين دستگاه نكات زير را مدنظر قرار  ماشين ظرفشويي:
 دهيد:
 سعي شود از آب داغ و تمييز استفاده شود.  -
را  ها ي غذا و غذاهاي سوخته را از ظروف پاك نماييد قبل از آنكه آنها باقي مانده -

 در ماشين ظرفشويي قرار دهيد. 
كه بيشترين مقدار آب اي  و ظروف را با فاصله از هم قرار دهيد، به گونه ها استكان -
 برسد.  ها به آن
شوينده در دستگاه تا براي عمليات شستشو كفايت ي  قرار دادن مقدار مناسب ماده -

 يز نخواهند شد.كند، براي آنكه با ريختن مقدار اندك ظروف به خوبي پاك و تمي
 جهت حفظ و نگهداري اين وسيله موارد زير را رعايت فرماييد: اجاق گاز و گاز فر:

براي اين كار از  ،عدم نشت گاز، براي پيش گيري از حوادث و خطرات ناگوار -
ي گاز ها ي آن به خوبي آگاه شده و از سالم بودن لولهها روشن كردن شعلهي  طريقه

 اطمينان حاصل نماييد.  ها بودن آن متصل به دستگاه و محكم
هنگام خاموش شدن ناگهاني شعله از روشن نمون كبريت يا فندك خودداري نموده  -

 و ابتدا شير گاز را ببنديد و هواي آن مكان را تهويه نماييد. 
غذا و ي  براي آنكه باقي مانده ،ي داخلي و خارجي آنها نظافت اجاق گاز، قسمت -

 نشود. ها داد شعلهپخت و پز باعث انس
 اين وسيله موارد زير رعايت شود:ي  درباره چرخ گوشت:

ي آن را با آب و پودر به خوبي شسته و ها اگر چرخ گوشت دستي باشد بايد قسمت -
خشك نماييد ولي چنانچه وسيله برقي باشد بهتر است به جز قسمت موتور دستگاه 

دستگاه را از برق خارج نماييد و قسمت اجزا شسته شوند و البته قبل از هر چيز ي  بقيه
 شوينده تمييز نماييد. ي  خيس با آب و مادهي  موتور را تنها با يك تكه پارچه

دستگاه را هر از چند گاهي بايد تيز نمود تا كارآيي آن بهتر شود. الزم است ي  تيغه -
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گرم شدن از روشن نگاه داشتن دستگاه به مدت زياد و مداوم خودداري شود چون باعث 
 موتور آن و احتماالً سوختن آن گردد. 

ي سفت مانند استخوان به همراه گوشت خودداري كنيد و ها از قرار دادن قسمت -
همچنين از بكار بردن قاشق چوبي جهت بيرون كشاندن گوشت و براي مراقبت از سالم 

 ماندن چرخ اجتناب نماييد. 
باشند خودداري  نمي كاركرد آن از بكارگيري چرخ گوشت براي مواردي كه جزو -

 شود. 
 در مورد اين دستگاه بايد نكات زير رعايت شوند: مخلوط كن:

 .مناسب از خوراكي در درون آني  قرار دادن اندازه -
قرار ندادن موتور دستگاه در معرض آب و موقع شستشو به تمييز نمودن آن با يك  -

 خيس اكتفا شود. ي  تكه پارچه
زياد و مداوم روشن نگاه داشته نشود. براي آنكه موجب خراب  دستگاه به مدت -

 شدن موتور نشود. 
سعي كنيد مخلوط كن در وضعيت متعادلي قرار گرفته و در حين كاركردن به يك  -

 سمت متمايل نباشد.
و رب گوجه و غيره  ها از اين دستگاه براي گرفتن آب ميوهگيري:  دستگاه آب ميوه

 شود.  مي استفاده
 ي مراقبت از آن الزم است به اين موارد توجه شود:برا
 دستگاه و پاك كردن و خشك نمودن آن پس از هربار استفاده. ي  توجه ويژه به تيغه -
هنگام شستشوي دستگاه تنها قسمت فوقاني ان شسته شده و قسمت موتور آن را  -

 وتور آن را از كارتنها با يك دستمال خيس تمييز نماييد براي آنكه نفوذ آب به داخل م
 ازندازد.  مي

اين دستگاه را نيز نبايد به طور مداوم و به مدت زياد روشن نگاه داشت، اين عمل  -
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 انجامد.  مي باعث افزايش بيش از حد درجه حرارات موتو شده و به سوختن آن
شود تا از گرماي شديد كاسته  مي از اين وسيله در روزهاي گرم تابستان استفاده پنكه:

 شود، موقع استفاده از اين وسيله نيز رعايت يك سري نكات الزامي است:
لطيف و خيس تمييز ي  يك تكه پارچهي  آن را از تنها از قسمت بيروني و به وسيله -

 نماييد. 
را  ها خارجي را جدا نموده و پرهي  توان رويه مي ي آنها صورت كثيف شدن پره در -

 تمييز نمود.
 ور آن در معرض آب جلوگيري شود چون باعث خرابي موتوراز قرار دادن موت -

 شود. مي
 شود. مي بار توسط فرد مجرب انجامروغن كاري بادبزن برقي سالي يك  -

ي زير را مورد ها جهت محافظت از دستگاه تهويه دستورالعمل هوا:ي  دستگاه تهويه
 توجه قرار دهيد:

 ور و مرور هوا جلوگيري نشود. دستگاه با هر چيزي تا از عبي  نپوشاندن رويه -
ي برق مناسب و اتصاالت رقي مطمئن براي انكه بتواند كشش ها استفاده از سيم -

 الزم را براي كار دستگاه فراهم آورد. 
توان براي روفتن گرد و غبار روي آن و نظافت دستگاه از جارو برقي نيز استفاده  مي -

 نمود. 
 بروشور مربوطه بايستي تعويض شود.و مطابق  هوا هراز چند گاهيي  صافي تصفيه -
هرگاه صداي عجيب و غريبي از دستگاه بلند شود بايد بالفاصله آن را از برق جدا  -

 نمود و به تعميركار متخصص نشان داده شود. 
براي آنكه بتواند براي مدت بيشتري براي ما كار كند اين نكات دستگاه جارو برقي: 

 رعايت شوند:
 گرد و غبار جاروبرقي زماني كه تا نصف پر شود.ي  كيسهي  تخليه -
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به صورت مرتب فيلتر جاروبرقي را با استفاده از يك برس نرم پاك كرده و ديگر  -
 اجزاي داخلي جارو را نيز تمييز نماييد. 

فنري جارو را درصورت از دست رفتن حالت اصلي و نرم شدن آن و يا در ي  لوله -
 آن تعويض نماييد. صورت درازتر شدن طول 

 جارو توسط فرد مجربي به صورت مرتب روغن كاري شود. -
 براي محافظت از آن بهتر موارد زير را در نظر داشته باشيد: اتو:

خيس با آب و صابون گرم تمييز نماييد و از بكارگيري پارچه يا اي  اتو را با پارچه -
 لطافت سطح آن خراب نشود.  مواد زبر ديگر در انجام اين كار خودداري نماييد تا

توانيد سيم آن را  مي اتو را تا وقتي كامالً خنك نشده است سرجايش نگذاريد. آنگاه -
 بدورش پيچيده و آن را برداريد.

ي نمودن آن از پريز بيرون سيم برق دستگاه را هنگام پر كردن انبار آب اتو و يا خال -
 بكشيد.

اك و مقطر پر كنيد. اين كار از ايجاد رسوبات در بهتر است انبار آب اتو را با آب پ -
داخل آن و پيش آمدن اخالل در عملكرد اتو جلوگيري نموده و سرعت تبخير آب نيز 

 آيد. نمي (بدليل وجود امالح در آن) پايين
 اتو را هنگام روشن بودن آن چنان قرار دهيد كه از نيافتادن آن اطمينان داشته باشيد.  -
از زنگ زدن اتو در اثر عدم استعمال آن براي مدت طوالني اتو را با  براي جلوگيري -
نرم براي زدودن زنگ ي  توان از يك سمباده مي كنند. مي از وازلين يا پارافين چرباي  اليه

 اتو استفاده كرد. 
 باشد كه وجود آن در منزل توصيه مي از جمله لوازم ضروري خانه چرخ خياطي:

 رچه بهتر از اين وسيله موارد زير را رعايت نماييد:شود. جهت نگهداري ه مي
كنيد. همچنين بايد آن را با روغن  نمي پوشانيدن وسيله در مواقعي كه از آن استفاده -

 مخصوص مرتباً روغن كاري نماييد.
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روغن اضافي و گرد و غبار موجو در آن را پاك نماييد تا در حين خياطي پارچه را  -
 خراب نكند. 

 ه از نخ مناسب و نگاهداشتن مسير پارچه براي تسهيل كار دوزندگي ماشين. استفاد -
 ي مناسب براي انواع از پارچه.ها استفاده از سوزن -
صورتي كه چرخ  مراقب توازن ركاب چرخ در حين فشار دادن پا بر آن باشيد (در -

رند و پاي شما فاقد موتور باشد)، به طوريكه پاهايتان به صورت افقي بر آن قرار گي
راست كمي بر قسمت پايين سمت راست و پاي چپ بر قسمت بااليي قسمت چپ قرار 

 كند نيازي به اين ركاب مي بگيرد. هنگام كار با چرخ خياطي كه از موتور برقي استفاده
 دهد. مي موتور خودش كار را انجامي  باشد و تسمه نمي

 ترجمه: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com



 
 

 ما منظم استي  خانه

پاكيزگي، زيبايي و سادگي در ي  يك مسلمان بايد همواره منظم باشد و نشانهي  خانه
مسلمان بخشي از وقت و انرژي خود را صرف سامان دهي خانه ي  آن ديده شود. خانواده

 نمايند. مي ي خويشها و اتاق
آن متناسب باشد. ي  دهبا كاربرد و استفا ها بطوريكه فضا و موقعيت هركدام از اتاق

و نظم و ترتيب موجود در  ها اتاقي  مسلمان بايد به سامان دهي همهي  همچنين خانواده
هر اتاق، توجه نمايد تا بتواند به نتيجه و منظور ي  ، با چيدن مناسب اسباب و اثاثيهها آن

معلوم بيند  مي مطلوب آن مكان دست يافته و آسودگي و زيبايي آن براي كسي كه آن را
 باشد...
ي خانه به تناسب كاركردي كه دارد شأن و اهميت خاص خود را ها كدام از اتاق هر

دارد. هر كدام از اشياء خانه بايد مكان مشخص خود را داشته باشد تا هنگام نياز بتوان آن 
ي ها مثالً سوزن ،جا گرد آورد اشياء مشابه را كنار هم و در يك را پيدا نمايد. بهتر است

در يك مكان نگاه داشته شوند، وسايل بهداشتي در يك جا و ....  ها اطي و نخ و غرغرهخي
فرد باعث بازيافتن وقت و زمان از دست ي  نظم و ترتيب حاصل از اين حسن سليقه

 شود.  مي خواهد شد كه صرف جستجو و پيدا كردن اشياء در موقع نيازاي  رفته
و ضروري انسان است و اتاق خواب  خواب يكي از نيازهاي طبيعي اتاق خواب:

برد. بنابراين اصوالً بايد  مي مكاني است كه به دنبال كسب آرامش و راحتي به آن پناه
نظر گرفت كه از خيابان اصلي دور بوده و  جاي دنج و آرامي را در منزل براي آن در

از چند  داراي فضاي مناسبي براي چيدن درست و منظم اسباب و لوازم باشد و بتوان هر
 داد. ها گاهي تغييري را در دكوراسيون لوازم و چيدمان آن

بهتر است كه اندازه و نوع اسباب و وسايل اتاق خواب متناسب با فضاي آن بوده و 
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كه به راحتي بتوان به مرتب كردن و اي  با كاركرد اتاق همخواني داشته باشد. بگونه
ا اين موضوع در تضاد با پرهيز از افراط آراستن آن پرداخت و در آن سليقه بكار برد، ام

ي مناسب ها باشد. بهتر است اتاق خواب با پرده نمي در خريد وسايل و اسباب گرانقيمت
آراسته گردد تا هم به بازتابيدن سكون و زيبايي اتاق و هم به آرامش روحي و پوشيده 

 اشتن آن از ديد نامحرم كمك كند. نگاه د
مناسب به ي  باشد. تهويه مي اب نيز از ضروريات آنتهويه مناسب براي اتاق خو

كافي ي  به اندازه ها نمايد. سعي شود اتاق خواب مي بهداشت و سالمتي خانواده كمك
ي منزل در طول روز مدتي در معرض نور آفتاب قرار گيرند. ها گير باشند و فرش آفتاب

ر گردد. سعي شود نور اتاق خواب بايد ماليم باشد تا باعث آرامش و راحتي بيشت
 زوجين باشد.ي  سب با ذوق و سليقهي اتاق خواب متناها فرش

در نظر گرفته شود. البته بستگي به  ها براي بچهاي  بهتر است اتاق ويژه :ها اتاق بچه
امكانات و توان مالي خانواده دارد. اتاق مخصوص براي كودكان در درون آنان حس 

و متناسب ي  دهد. بهتر است اتاق آنان به اندازه مي اعتماد به نفس و استقالل را پرورش
با جست و خيز و بازي كودكان بوده و نزديك جايي كه مادرش آنجا است باشد تا بتواند 

 رسيدگي نموده و همواره زير نظر وي باشند. ها به آن
ساده و درحد نيازهاي آنان بوده و اتاق را با انباشتن از  ها اسباب و لوازم اتاق بچه

ي  را ثابت و محكم نماييد تا در نتيجه ها ثاثيه برايشان تنگ و شلوغ نكنيد و سعي كنيد آنا
مشكلي ايجاد ننمايند. به ياد داشته باشيد كه بهتر  ها جنب و جوش و حركت زياد بچه

از مواد شكستني انتخاب نشود بلكه از جنس چوب يا پالستيك  ها است لوازم اتاق بچه
ي تند و روشني مانند قرمز، زرد و ها زم اتاق كودكان از رنگباشد. رنگ فرش و لوا

 متناسب با ذوق و روحيات كودكان باشد.
يا سبز روشن اي  ديوارهاي اتاق را نيز به رنگهاي شاد مانند شيري روشن، مغزپسته

درآوريد و بايد درنظر داشته باشيد كه رنگ سقف هميشه سفيد انتخاب شود. رنگ بكار 
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 ادي باشد كه به سهولت قابل شستشو بوده و دوام مناسبي داشته باشد. رفته را از مو
اهميت زيادي دارد. سعي  ها نور كافي براي اتاق كودكان در حفظ سالمتي و بينايي آن

ي فلورسنت استفاده نموده و ها يي با نور سفيد (و زرد باهم) مانند المپها كنيد از المپ
ر بگيريد براي آنكه وقتي كودك از خواب نظ در ها چراغ خوابي را هم براي شب

برخاست از تاريكي اتاقش نهراسد. درصورت وجود بيش از يك كودك در اتاق لوازم 
نگ با هم در يك سطح باشند تا هركدام درحدامكان از لحاظ شكل، اندازه، كيفيت و ر

 يك نسبت به ديگري احساس حسادت يا خودبرتربيني ننمايد. هيچ
ي ها چند دختر و پسر وجود داشته باشند، جدا ساختن مكان خوابوقتي در خانواده 

شرعاًً الزم است و حتماً بايد در سن ده سالگي آن را رعايت نمود و قبل از اين سن  ها آن
يشان بهتر است. بطوريكه جايي براي پسران و بخشي براي دختران ها هم جدا نمودن اتاق

ْوالََدُ�مْ  ُمُروا«فرمايد:  مي نيندر اين باره چ اختصاص داده شود. پيامبر
َ
 وَُهمْ  ِِالّصَالةِ  أ

ْ�نَاءُ 
َ
بْيِ  أ ِن�َ  ََ ُ�وُهمْ  َِ ِ

َْ ْ�َناءُ  وَُهمْ  َعلَيَْها َوا
َ
نِ�َ  َعْشِ  أ يِ  ِف  َِيْنَُهمْ  َوفَّرقُوا َِ ِِ َمَضا

ْ
يعني:  .»ال

ر نموده و آنها را اوالد خود را در هفت سالگي به نماز امر نموده و از ده سالگي به نماز ام«
 . [أبو داود]»بخاطر ترك نماز بزنيد وخوابگاهشان را جدا كنيد

چنانچه به دليل محدوديت فضاي منزل امكان جدا نمودن اتاق دختران و پسران 
ي دوطبقه حل نمود و دخترها ها توان اين مشكل را با به كارگيري تخت خواب مي نباشد،

توان با پرده يا ديوار متحرك اتاقشان را ازهم مجزا  مي باال جا بگيرند و ياي  در طبقه
 ساخت.

آيند  مي در آن از مهمانان و كساني كه براي ديد و بازديد :ها اتاق پذيرايي از مهمان
بنابراين بايد نسبت به نظم و فراهم آوردن اسباب و  ،آيد مي استقبال و پذيرايي به عمل

كارها جزئي از مهمان نوازي صاحبخانه  لوازم راحتي و آراستگي آن توجه نمود و اين

َْومِ  ِِاهللاِّ  يُْؤِمنُ  َكنَ  َمنْ «فرموده است:  است. پيامبر خدا
ْ
يُْكِرمْ  اآلِخرِ  َوال

ْ
يعني:  .»َضيَْفهُ  فَل

سعي . [متفق عليه] »را گرامي بدارداش  هركس كه به خدا و روز قيامت، ايمان دارد، مهمان«
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ي منزل جدا و مستقل بوده و دور از ها ن از باقي اتاقشود حتي االمكان اتاق مهمانا
آيد با اهل خانه و نامحرمان آن  مي باشد تا كسي كه به ديدن شما ها اتاقي  ورودي بقيه

 مواجه نگردد.
جا د خانواده بيشترين وقت خود را آنمكان اصلي خانه است كه افرا اتاق نشيمن:

به آن داشت و به سادگي، استواري و دوام  اي كنند، بنابراين بايد توجه ويژه مي سپري
مداوم و بسيار رنگ ي  لوازم آن و همچنين انتخاب رنگ تيره براي آن تا بر اثر استفاده

 روشن آن تغيير نيابد.
بهتر است كه در منزل جاي خاصي را براي صرف  اتاق يا بخش غذاخوري در منزل:

وري در آن موجود باشد. الزم است نظر گرفت و وسايل و لوازم مورد نياز غذاخ غذا در
دلنشين و زيبا اهتمام داشت. اسباب و اي  نسبت به نظم و ترتيب و هماهنگي آن به گونه

لوازم آن به صورتي سازمان دهي كرد كه به آساني بتوان در آن حركت نمود و نزديك 
 به آنجا منتقل گردد. تر و سريع تر آشپزخانه باشد تا غذا راحت

هنگام كار، با فراهم بودن انواع  مجهز شده باشد كه دراي  تر است بگونهبه آشپزخانه:
به صورتي زيبا و باسليقه، منجر به راحتي بيشتر  ها لوازم پخت و پز و نظم و ترتيب آن

 انبار مواد غذايي درنظر بگيريد. گردد. همچنين جايي را براي
خصوص انبار ظروف م توان آشپزخانه را به دو بخش تقسيم كرد، بخش نخست: مي
سازي و پختن غذا. بهتر است اين بخش داراي  م پخت و پز. بخش دوم: براي آمادهو لواز

براي گذاشتن سيني و ديگر ظروف را بر آن بگذارند. بايد هركدام اي  يك كابينت يا قفسه
مناسب يا زير هود ي  از لوازم در جاي مناسبي نصب شوند. مثالً اجاق گاز نزديك تهويه

 اي خروج بخار و گرماي گاز) بوده و يخچال در مكاني دور از اجاق گذاشته شود.(بر
 تر ي چوبي بر ديوارهاي آشپزخانه براي قرار دادن اشيائي كه كمها توان از قفسه مي

شود از طاقچه يا رديف بزرگي زير سقف  مي باشند استفاده نمود. همچنين مي مورد نياز
مناسب ي  ي تنگ. البته بايد نسبت به تهويهها يژه در مكانبه عنوان انباري بهره گرفت، بو
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آشپزخانه، تابش نور كافي، رنگ كاري ديوارهاي آن با نوعي رنگ كه به سادگي قابل 
 شستشو و پاك شدن بوده و مواد و ذرات چرب به آن نچسبند. گرچه بهتر است در

آب و مايع شستشو با  صورت امكان آشپزخانه را كاشي كاري نمود تا بتوان به آساني و
 ديوارها را شست.

يكي از جاهايي است كه نيازمند توجه ويژه است، تا بوي ناخوشايند آن  دستشويي:
مناسب آن كمال دقت و ي  جو خانه را متاثر ننمايد. بنابراين در پاكيزه نگاه داشتن و تهويه

به مدت كافي يا با  ها جرهپني  توان با بازگذاشتن روزانه مي توجه به عمل بيايد. اين كار را
برقي انجام داد. بهتر است ديوارهاي حمام با كاشي و ي  هاي تهويه استفاده از دستگاه

 تمييز شده و آب و رطوبت موجود آن را خراب نكند.  تر سراميك پوشانده شود تا راحت
روشويي كمي گود باشد ولي ارتفاع آن متوسط باشد و آينه را كمي دورتر از ي  كاسه

 شيرهاي آب نصب كنيد تا آب موجب خرابي آن نشود. 
شامل انواع ي  شايسته است كه خانواده نسبت به داشتن يك كتابخانه كتابخانه:

كوچك، كوشا باشند تا در آن انواع ي  ي اسالمي و علمي، اگرچه به اندازهها كتاب
نمايند. ، مجالت و برخي نوارهاي ويدئو و كاست را در حدامكان گردآوري ها كتاب

توان، برحسب نياز و  مي لزومي ندارد كه اين كتابخانه در يك جا جمع شده باشد، بلكه
ي ها و سن و سالشان، آن را در مكان ها ذوق افراد خانواده و درنظر گرفتن تعداد آن

 مختلف داير نمود. 
ثابت يا متحرك يا يك يا چند كمد ي  تواند از چند قفسه مي موردنظري  كتابخانه

واري و مانند آن تشكيل شده باشد. بهتر است كتابخانه دردسترس و ديدرس بوده تا دي
 و بيشتر باشد.  تر استفاده از آن آسان

خانگي محروم باشد، ي  نبايد خانه از وجود يك داروخانهي اوليه: ها كمكي  جعبه
اشد و مذكور بايد حاوي انواع داروهاي مسكن و غيره بي  چون فوايد زيادي دارد. جعبه

اقداماتي  ،ي اوليه در صورت بروز حوادث از آن استفاده كردها بتوان به عنوان كمك
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ي اوليه بايد در ها كمكي  و تسكين دادن برخي دردها. جعبه ها همچون پانسمان زخم
مكاني قابل دسترس كه به خوبي ديده شود قرار گيرد تا در هنگام نياز بتوان به سهولت از 

باشد كه از دسترس اطفال به دور باشد. همچنين بايد اسم اي  اما بگونهآن استفاده نمود. 
و ظروف دارو با خطي واضح نوشته شود و داروهاي سمي با  ها داروها بر روي شيشه

 برچسبي قرمز رنگ از بقيه جدا شود.
بهينه از آن بهترين چيزي ي  نظم و سازمان دادن زمان و استفاده سازمان دهي زمان:

يش دست يابد. زمان همان ها كند تا به خواسته مي مسلمان كمكي  خانواده است كه به
عمر آدمي است، دين اسالم بسيار بر سامان دهي آن و حفاظت از آن تاكيد نموده و براي 

به ما  ما اوقاتي را براي نماز، حج، روزه و بسياري ديگر از عبادات مشخص نموده است و
رشيد و ماه و آمدن پياپي شب و روز به شناسايي زمان كند تا از راه حركت خو مي توصيه

مۡ ٱ﴿فرمايد:  مي بپردازيم. جايي كه خداوند متعال َّ . ]5[الرحمن:  ﴾٥ َبانٖ ِ�ُسۡ  َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس ل

ْ َوِ�َعۡ ﴿فرمايد:  مي همچنين. »خورشيد و ماه بر حسابى [روان]اند«يعني:  نِ�َ ٱ َعَددَ  لَُموا  لّسِ
ََ ۡ�ِ ٱوَ   .»ها و حساب [عمرها و رويدادها] را بدانيد و تا شماره سال«يعني: . ]12اء: [اإلسر ﴾َسا

 ،فايده صرف ننمايند بي  هريك از اعضاي خانواده بايد بكوشند تا وقتشان را در مسائل
چون وقتي روز قيامت فرابرسد از وي خواهند پرسيد كه عمر خويش را در چه راهي 

 صرف نموده است؟
 زياد بودن كار و وظايفي كه برعهده دارند احساس كمبود وقتبرخي مردم به خاطر 

و  دانند اوقات فراغتشان را چه كار كنند و اوقاتشان را چگونه نمي كنند و برخي ديگر مي

َّاِس، ِمنَ  َكِث�ٌ  ِ�يِهَما َمْغبُونٌ  َِْعَمتَانِ «فرمايد:  مي در چه كاري صرف نمايند. پيامبر  ا

  الّصّحةُ 
ُ
َفَراغ

ْ
شوند (از  مي دو نعمت، بسياري از مردم، دچار ضرر و زياني  درباره«يعني:  .»َوال

. [البخاري والترمذي وابن »كنند): يكي صحت و ديگري، فرا غت است نمي آنها بهره برداري

 .ماجه]
انسان مسلمان موظف است كه وقت خويش را نظم و ترتيب ببخشد. خوشا به حال 



 61  ي ما منظم است خانه

 

ن دفتر مخصوص خود را داشته و در آن چگونگي سپري كه تك تك افراد آاي  خانواده
وري از ساعات محدود روزانه را براي خود مشخص  نمودن اوقاتش را شرح داده و بهره

باشد و امور  اش مي را براي انجام كارهايي كه برعهدهاش  ساخته باشد و ساعات روزانه
واند به اين پرسش مهم ت مي تقسيم كند. با پركردن چنين جدولي انساناش  مورد عالقه

پاسخ بگويد: اوقات من چگونه سپري شد؟ و براي هر فردي براساس حجم و نوع 
ي ها امكانات موجود و مهارت شخص و ميزان همكاريي  كارهايش و با توجه به اندازه

 مل زمان كافي اختصاص خواهد يافت.ميان وي و ديگران براي به انجام رساندن ع
به كارهاي روزانه، هفتگي يا ماهانه و فصلي تقسيم بندي كرده بهتر است كه كارها را 

و براي هر كدام از كارهايش وقت مورد نياز را به دقت و رعايت تعادل ميان اهميت و 
 اولويت آن كار و وقت الزم براي انجام آن تعيين نمايد.

امه بايد كارهاي خانه را نظم و سامان داده و براساس برن -مخصوصاً-بانوي خانه 
عمل كند تا بتواند موقعي كه شوهرش سركار رفته و فرزندانش در مدرسه هستند به 

برسد و وقتي كه شوهرش به خانه بازمي گردد وقتش تا حدامكان براي او  ها آني  همه
 خالي بماند و بين كارهاي خانه و شوهرداري تعادل ايجاد نمايد.

افراد خانواده و رفع مشكالت  براي جمع نمودن ها توان از تعطيالت و مرخصي مي
اسالمي بايد اوقات ي  و تفريح و سرگرمي خانواده استفاده نمود. در يك خانواده ها آن

كودكان را هم تنظيم كرده و سعي شود به آنان در بهره بردن هرچه بيشتر از زماني كه 
 دارند كمك شود تا از همان كودكي دقت و نظم را در زندگي خويش بياموزند. 

توان از اين حالت  مي شوند كه مي ضي از كارها موجب از دست رفتن زمانبع
 اين كارها:ي  جلوگيري نموده و وقت زيادي را براي خود نگاه داشت. از جمله

 تلويزيون و ديگر وسايل. ي  پرهيز از گفتگوي بسيار و غيرضروري درباره -
ان نامناسب و يا بدون ر زمپرهيز از افتادن در رودربايستي موقعي كه مهماني د -
شود انسان از  مي دخول بدهد. چون اين كار باعثي  اجازه ها ريزي بيايد، كه به آن برنامه
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 بماند. ر زمان و ساعت معين آن بازد تر انجام كارهاي مهم
 ،همبا ها اولويت بندي و زمانبندي كارهايي كه به هم ديگر مربوط بوده و انجام آن -

 انرژي. براي اختصار در وقت و
دوري از تماشاي زياد تلويزيون و ويدئو و ديگر وسايل سرگرمي كه در بسياري از  -

 شود. مي اوقات تنها باعث اتالف وقت
عدم خروج از منزل براي موارد غير ضروري و وقتي نيازي به بيرون رفتن نباشد.  -

 دهد. مي جهت به خود اختصاص بي  اين كار وقت و انرژي زيادي را
ريزي توضيحي  توان از يك جدول برنامه مي ريزي دقيق براي كارهاي مختلف، مهبرنا -

نيز كمك گرفت كه در آن كارهاي موردنظر روزانه، هفتگي يا ماهانه قيد شده باشد و به 
كدام را نيز ذكر كرده باشد و نيز بيان شود كه چه  طور تخميني مدت زمان موردنياز هر

است. هربار كه كاري را به انجام رسانيد در  تر ناسبم ها يي براي اجراي آنها زمان
است و از خود سؤال كند  كدام كارها را هنوز انجام نداده برابرش عالمتي بگذارد و ببيند

ريزي مجددي براي به انجام  را به موقع كامل كند؟ و برنامه ها كه چرا نتوانسته است آن
 ضرورت آن را لغو نمايد.صورت عدم  رسانيدن آن كارها صورت داده و يا در

تهيه شده و در آن اوقات  تر شايسته است كه اين جدول زمانبندي يك روز پيش
ي افطار و سحري در زماني ها عبادت را نيز درنظر بگيرد. مانند: نمازهاي پنجگانه، زمان

كه روزه باشد و اوقات غذا خوردن در روزهاي عادي. البته در زمانبندي مذكور زماني را 
 بگيريد. نظر مترقبه در براي امور غيرهم 

 ترجمه: مسعود
 سايت نوار اسالممصدر: 

IslamTape.Com 



 
 

 ما پاكيزه استي  خانه

سوي آن  دين مبين اسالم ما را همواره به ايمان است.ي  نظافت و پاكيزگي نشانه

 اَظافة بُ ََِظيٌف  الّطيَّب  ُب َطيٌّب  اهللا إن«فرمايد:  مي كند. رسول خدا مي دعوت

َوادٌ  الكرم ُب كر�م فِْنيَتَُ�مْ  فنظفوا الُود ُب َِ
َ
ّبُهوا وال أ ََ َ خداوند «يعني:  .»ِالهود �

تعالي پاك است و پاكي را دوست دارد، پاكيزه است و پاكيزگي را دوست دارد، بخشنده است و 
و به قوم يهود شباهت يتان را پاكيزه نگهداريد ها دارد، پس گرداگرد خانه مي بخشندگي را دوست

خاصي ي  عالقهاش  مسلمان به پاكيزه داشتن خانهي  بنابراين خانواده[الترمذي]  .»مجوييد
دارد. جايي كه پاكيزه و تمييز باشد حس آرامش را به كساني كه ساكن آنجا بوده يا به 

كلي نمايد. ارتباط مستقيمي بين پاكيزگي خانه و سالمتي  مي آيند القا ها مي ديدن آن
 كه پاك و تمييز باشد بيانگر شأن و منش ساكنانشاي  ساكنان آن وجود دارد. خانه

 باشد.  مي
نظافت و پاكيزگي مطلوب رسيد. توان به  مي گيري و درمان با دو راه حل پيش

شود  مي توان با خودداري از انجام كارهايي كه منجر به كثيف شدن خانه مي گيري را پيش
و صرف غذا در مكان  ها ن يك سطل زباله در هركدام از اتاقبا گذاشت ،انجام داد

ي غذا پراكنده نشده و باعث جمع شدن ها كه خرده ريزهاي  مخصوص آن به گونه
 حشرات نشود.

تواند از طريق نظافت مداوم روزانه، هفتگي يا ماهانه و برحسب  مي اما عالج و درمان
 نظر براي نظافت صورت پذيرد. نياز مكان مورد

جارو كشيدن و شستن ي  ي خانه بوسيلهها اتاق ي منزل:ها ظافت و پاكيزگي اتاقن
شود. هر هفته يكبار منزل  مي و دوباره پهن كردنشان انجام ها ، تكاندن فرشها كف آن

 شود.  مي تمييز
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 يي است كه نيازمند توجه و نظافت مستمرها حمام از جمله مكان نظافت حمام:
جا و جمع شدن چرك و بوي نامطبوع در آنده گرفتن آن با براي آنكه نادي ،باشد مي

ي روشويي و ها گردد. در مورد كاسه مي موجب پديد آمدن مضرات بهداشتي زيادي
 ها حين تمييز كردن آن دستشويي نيز كوشش شود كه همواره تمييز باشند و بايد در

ستشوي مناسب ايجاد نشود و از ابزار ش ها مراقب بود كه خش و خوردگي بر سطح آن
ي مناسب براي پاك ها وقت يكبار از پاك كننده براي اين كار استفاده نمود و هرچند

گرفت. سعي شود مانع از گرفتگي و ايجاد انسداد در مسير فاضالب شده  بهره ها كردن آن
 و هميشه تمييز و مرتب نگاه داشته شوند.

ي آن بود تا هم به نظافت ها بايد بطور مداوم و زودبه زود مراقب شيرهاي آب و فلكه
آن شد. چنانچه در ي  فائده بي منزل كمك نمود و هم مانع از هدر رفتن آب و مصرف

جا شده و جاي آن  باشد بهتر است هراز چندگاهي جابهحمام لباسشويي وجود داشته 
تمييز شود تا زير آن آب نمانده و حشرات در آن النه نكنند. جلوي در حمام يك پادري 

 نيد تا از نظافت منزل و پاكيزگي آن محافظت شود.پهن ك
باشد. براي آنكه  مي آشپزخانه نيازمند توجه ويژه و نظافت بسياري نظافت آشپزخانه:
آيد. چنانچه در آشپزخانه  مي نظافت و پاكيزگي آشپزخانه به دستي  پاكيزگي غذا درنتيجه

تواند  مي باشد و مي زخانهعدم پاكيزگي مناسب محيط آشپي  حشراتي يافت شوند، نشانه
يي براي ساكنان منزل شود. بنابراين الزم است ها منبع آلودگي و بوجود آمدن بيماري

كش پاشيد و در ضمن آن بايد  و تمام زواياي آشپزخانه را حشره ، گوشه و كنارهاها قفسه
و  و غيره را پوشانيد ها درب آشپزخانه خوب بسته شود و روي مواد خوراكي و نوشيدني

 را هم پاك نماييد. ها بعد از مدتي بهتر است آثار اين حشره كش
بايد كف منزل  :ها ي ايجاد شده بر روي انواع سطوح و كاشيها از بين بردن لكه

بادقت و بطور مداوم تمييز شود و در اين كار بهتر است نسبت به هركدام از تغيير 
 ه:مناسب رفتار نمود ازجملاي  ي موجود به گونهها رنگ
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 تربانتين رفعي  مادهي  ي تازه ايجاد شده بر سطح ديوار رنگ شده بوسيلهها لكه -
 شود. مي

قديمي باشند با گذاشتن رنگ روغني داغ بر روي آن و باقي ماندن  ها چنانچه لكه -
 شود. مي برجسته بوسيله يك كارد برطرفي  طول شب و سپس كندن رويه آن در
 ،رود مي با آب داغ و صابون از ميان ها وغن و چربيري  پديد آمده بوسيلهي  لكه -

 شود. مي براي آنكه حرارت آن باعث ذوب و حل شدن چربي
 شود. مي جوشيده رفعي  لكه بر روي سطح سيماني با سركه -
 شود. مي سرد زدودهي  سركهي  روي سطح گچي بوسيلهي  لكه -
در آب با استفاده از  ناشي از رسوب امالح كلسيوم موجود ها روي كاشيي  لكه -

 رود. مي سفيد آغشته است از بيني  كه به سركهاي  پارچه
 نظافت وسايل آشپزخانه:

ي  توجه به پاكيزگي اسباب و وسايل آشپزخانه ضامن سالم بودن غذا و سالمت همه
ي نظافت انواع ظروف و وسايل ها باشد. در زير تعدادي از روش مي افراد خانواده

 ت:آشپزخانه آمده اس
براي تمييز كردن كاردها بهتر است بالفاصله پس از هربار نظافت كارد و چاقوها: 

را با مايعي ترش مانند ليمو شست و سپس با آب و مايع ظرفشويي  ها آني  استفاده تيغه
چنانچه  ،شود مي ن خشكآكارد به تناسب نوع ي  آن را شستشو داد و خشك نمود. دسته

شود و آن را در  مي گر فلزي باشد مانند ظروف نقره عملچوبي باشد، با كمي روغن، ا
يك قاشق بزرگ سركه و يك قاشق هم بيكربنات سديم ي  مقداري آب جوش به اضافه

 براي هر ليتر آب قرار داد.
را با آب گرم و مايع ظرفشويي شسته و سپس با آب داغ  ها آن شستشوي چيني آالت:
قش دار را كرم مايع مخصوص وسايل بماليد و ي گرانبهاي نها آب كشي كنيد. اما چيني
كمي زبر آثار تيرگي بين ي  نرم برق بياندازيد و با يك فرچهي  سپس آن را با يك پارچه
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را از بين ببريد، آنگاه چنانچه جزو ظروف خورد و خوراك باشد بايد شسته  ها نقش
ا خيس شوند. لكه بري زير سيگاري جنس چيني به اين صورت است كه جاي لكه ر

 نموده و سپس با كمي نمك ريز و نرم آن را بماليد و بعد آن را بشوييد.
پس از اضافه نمودن يك قاشق بزرگ محلول آمونياك به  تمييز نمودن ظروف مسي:

آن، ظرف را با آب و مايع ظرفشويي شسته و سپس آن را به خوبي آب كشي نموده و 
ي ها از الكل قرمز، آب و آمونياك به اندازه توان آن را با تركيبي مي خشك نماييد. همچنين

مسي مورد نظر زياد كثيف باشد بهتر است در نمك و ي  مساوي استفاده كرد. اگر قطعه
اي  ظروف مسي و اليهي  سركه فروبرده شده و سپس بصورت دايره وار و با ابزار ساينده

 از ليمو آن را بماليد تا تمييز شود.
با سيم آلومينيومي و مايع ظرفشويي آن را به خوبي  :تمييز كردن ظروف آلومنيومي

شود رنگ آن به سبز مايل به سياه تغيير كند. وقتي رنگ  مي تا آنكه صابون باعث ،بماليد
توان با جوشانيدن آن در آب و سركه (به نسبت نصف تا يك سوم با  مي آلومنيوم سياه شد

ن بازگرداند. از استفاده از مواد توجه به ميزان مشكي شدن رنگ آن) درخشندگي را به آ
قليايي مانند سودا براي تمييز كردن مواد آلومنيومي خودداري كنيد، چون آسيب زيادي به 

 رساند.  مي آن
صاف ي  چنانچه به ته ظرف آلومنيومي غذاي سوخته چسبيده باشد، بر روي آن سركه

خوبي (با يك چيز زبر)  شده ريخته و به مدت ده دقيقه بگذاريد بماند، آنگاه آن را به
 تمييز كرده و به صورت عادي آن را شسته و خشك كنيد.

با آب گرم و مايع ظرفشويي تمييز شده و  و ظروف كريستالي: ها تمييز كردن فنجان
سپس با آب سرد و كمي محلول آمونياك يا سركه، دو قاشق بزرگ براي هر گالن آب، آن 

 شويند. مي را
ي روي ها براي برطرف نمودن لكه ي آبخوري:ها گو تن ها تمييزكردن شيشه

ي كوچك برش داده ها ي تنگ آبخوري قطعات سيب زميني كه به شكل مكعبها شيشه
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را بپوشاند  ها ريزيم كه روي آن مي سركهاي  اند را درون آن گذاشته و بر تا اندازه هشد
عد دوباره آن سپس خوب به هم بزنيد و آن را يك شب به حال خود بگذاريد صبح روز ب

 را به زده و خالي كرده و سپس بشوييد. 
را با ريختن كمي شن نرم و تكان دادن تنگ و سپس شستن آن با آب و  ها توان آن مي

شن نيز تمييز نمود. همچنين با ريختن يك فنجان سركه و يك قاشق بزرگ نمك در 
يا هر مايع  شيشه و تكان دادن آن و سپس شستن با آن مواد يا با مايع ظرفشويي

 مناسب ديگري آن را تمييز نمود.ي  شوينده
 ها توان آن مي يي كه با دست به سختيها براي زدودن لكه تمييز كردن ظروف شيشه:

توان اينكار را  مي ي زيرها تنگي كه دارند، به يكي از شيوهي  را پاك كرد، به خاطر دهانه
 انجام داد:

چاي ي  شق سركه و چند برگ تفالهدر آن ظرف يك قاشق بزرگ نمك و يك قا -
زنيم، بعد به مدت يك ساعت به  مي كنيم و به هم مي ريخته و آن را تا نصفش پر از آب

 شوييم. مي حال خود گذاشته و سپس آن را

- و آب گرم در ظرف و سپس هم زدن آن، به مدت بيست و چهار  ةاستفاده از الرد

 تن آن. ساعت آن را به حال خود گزارده و آنگاه شس
 استفاده از شن و آب سرد.  -
 استفاده از سيب زميني و آب سرد. -

مانند و دسته هايبراويز را اي  وسايل طالكاري شدهتمييزكاري ظروف طالكاري شده: 
 توان تمييز نمود. مي از ليمو يا پياز به آناي  با ماليدن اليه

هستند كه با تي آهني كه صفحا ،مانند ظروف كيك يا بيسكويت :ها تمييزكاري سيني
زند. براي  نمي اند كه به آساني با اكسيژن هوا تركيب نشده و زنگ آلياژي پوشانيده شده

تمييز كردن چنين سطوحي بايد آن را با آب و آنگاه آن را با سفيداب (خاكستر قلع) يا 
 شود) خشك جال دهيد. مي گرد تباشير(دارويي كه از ني هندي تهيه
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ي آشپزخانه و سكوهاي پوشيده با سنگ ها طاقچهي  لكه مر:تمييز كردن سنگ مر
 شوند: مي ي زير تمييزها مرمر به شيوه

شود و بايد اينكار را به سرعت  مي قليايي با ماليدن ليمو و نمك به آن پاكي  لكه -
انجام داد تا ترشي ليمو بر سنگ مرمر تاثيري نگذارد و سپس آن را خوب آب كشي 

 نموده و خشك كنيد. 
 شوند.  مي ي روغن با آب داغ و مايع شوينده و ماليدن تمييزها لكه -
 شود. مي يد با ماليدن محلول آمونياك به آن پاكي  لكه -

بردن هرگونه ابزار زبر و  سعي كنيد از بكاري چوبي: ها و رديف ها نظافت قفسه
. دار شدن سطوح نگردد خودداري شود تا باعث خش ها خشن در تمييز نمودن آن

براي آنكه  ،استفاده شود ها همچنين سعي شود از آب اندكي براي شست و شوي آن
نتيجه به سطح چوبي  استفاده از آب سرد باعث سفت شدن سريع مواد شوينده شده و در

 نمايد. مي چسبيده و رنگ آن را كدر
همچنين تمييز نمودن سطح چوبي با استفاده از محلولي از آب و صابون نرم (نوعي 

شود)، و  مي رنگ و نرم است كه در بازار روغن و رنگ فروشي يافتاي  زان و قهوهار
يك ليتر آب هم ممكن است. صابون را در آب حل ي  شن سفيد و نرم، سفيداب به اضافه

زنيد. به مدت يك ساعت بر روي  مي مواد را به آن افزوده و خوب به همي  كرده و بقيه
ي مواقع ضروري آن تا جاييكه محلول غليظ شود و براحرارت آتش مواد را به هم بزنيد 

 را نگاه داريد.
كه اي  را با يك پارچهاي  و ديگر سطوح شيشه ها پنجره اي: تمييز نمودن سطوح شيشه

يك قاشق بزرگ محلول آمونياك براي هر يك فنجان آب خيس كرده ي  با آب و به اندازه
توان لكه را  مي اندازيم و مي يز آن را برقتمي  كشيم. سپس با يك پارچه ها مي و بر شيشه

 آغشته به الكل پاك نمود. ي  با يك پارچه
 با ماليدن مخلوطي از سفيداب و الكل قرمز ،شود مي اما شيشه مات به اين ترتيب پاك
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نصف پيمانه) به شيشه و باقي گذاشتن آن تا وقتي كه خودش خشك شود و ي  (به اندازه
 شده و آب كشي شود و سپس خشك گردد.سپس با يك پارچه ماليده 

با يك پارچه كه با آب و سركه خيس شده باشد به  تمييز نمودن صدف (مرواريد):
ي  آن ماليده و براي سفيد نمودنش آن را با يك تكه پارچه كه با آب خيس شده به اضافه

 آغشته بهي  يك قاشق بزرگ آبليمو كه به يك فنجان آب اضافه شود يا با يك پارچه
 كشانند. مي آبليمو به آن

جارو برقي را (در صورت وجود) به آرامي و به طور مرتب و با  تمييز نمودن فرش:
 فشار مناسب بر روي فرش بكشيد تا گرد و غبار آن را بكشد. 

در صورت عدم وجود جاروبرقي آن را با جاروي معمولي و پس از آنكه با يك تكه 
كنيم كه جارو را بر  مي شد به اين ترتيب پاكآغشته به آب و صابون خيس ي  پارچه
كشيم تا هرگونه لكه يا گرد و غبار اضافه و چسبيده به آن پاك شود. سعي شود  مي فرش

شود. همچنين  مي با فشار و تندي زياد اين كار انجام نشود، چون باعث نخ نما شدن آن
ردن يك ظرف آب گرم شود، و اين كار با آماده ك نمي جز در مواقع بسيار ضروري شسته

گيرد، اين مواد را تا وقتي كف  مي و پودر شويند يا مايع شوينده و كمي آمونياك انجام
كشيم. سپس  مي ي فرش را بدان دستمالها زنيم و به شكل دايره وار بخش مي كنند به هم

توان آن  مي كنيم. مي خيس آن را شستشو داده و در جلوي آفتاب پهني  با يك تكه پارچه
و قاشق نمك براي هر حلب آب) ا با آب و نمك و سركه (به نسبت دو قاشق سركه و در

 شست.
باشد بايد سريعاً تمييز شده و هرچه زودتر آن لكه را اي  چنانچه بر روي فرش لكه

يي استفاده كنيد كه بر بافت و رنگ ها شويد از شيوه مي بزداييد، در غير اينصورت مجبور
توان از  مي ي زير همها ي فرش را به شيوهها ند استفاده كنيد. لكهگذار مي فرش تاثير منفي

 بين برد:
چربي و روغن با ماليدن مقداري بنزين به آن به صورت دايره وار و ي  زدودن لكه -
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 شود. مي سپس پاشيدن پودر بر آن ميسر
 ياناز دستمال كاغذي بر آن به اين ترتيب از ماي  شمع از طريق گذاشتن اليهي  لكه  -

رود كه آن را بر روي لكه نهاده و سپس با اتوي يك اتوي داغ آن را اتو نماييد، شمع  مي
 كند.  مي گداخته شده و دستمال كاغذي آن را جذب

 رود.  مي جوهر كه خشك شده باشد با استفاده از الكل و شستن از مياني  لكه -
كنيم،  مي شيوه عملجوهر كه هنوز مايع است به اين ي  براي از بين بردن لكه -

گذاريم  مي مقداري كف شير و نمك طعام را بر روي آن قرارداده و مدتي به حال خود وا
 شود. مي و سپس با آب و صابون شسته

 ي رنگ با استفاده از مايع تربانتين، سپس بنزين و سپس آب و صابون از بينها لكه -
 روند. مي

يخ بر روي آن سخت شده و اي  دادن تكهآدامس كه به پارچه چسبيده با قرار ي  تكه -
 به راحتي قابل كنده شدن خواهد بود.

 براي مراقبت از فرش رعايت نكات زير الزم است:
چون اين كار  ،در برابر حرارت خورشيد يا بر زمين مرطوب و خيس قرار داده نشود -

 شود.  مي باعث خراب شدن آن
 چيزي را بر روي آن نكشانيد.  -
ب و وسايل سنگين را مستقيماً بر روي فرش قرار ندهيد. بهتر است نبايد اسبا -
براي حفظ  ،آن وسيله بگذاريد، به صورتي كه ديده نشودي  از كارتن را زير پايهاي  تكه

ه اثر نتيج شده و در تر شود فشار بر روي فرش كم مي زيبايي ظاهر آن. اين عمل باعث
 فرورفتگي بر آن واقع نشود.

نرم بر آن دستمال كشيده و يا با ي  الكل و يك پارچهي  بوسيله :ها ينهتمييز كردن آي
مخلوط سفيداب (كه غربال شده) و آب و به نسبت يك قاشق براي هر ليتر آب سركه بر 

 آن ماليده و آب كشي شده و خشك شود.
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نكات زير رعايت  ها كفشي  براي نگهداري از شكل و قيافه :ها تمييز نمودن كفش
 شوند:
 ا خاك و گل موجود بر آن پاك شود.بتدا -
براي مدت زيادي بال استفاده در انبار گذاشته شوند بهتر است در  ها چنانچه كفش -

را با يك  ها قالب مخصوص قرارداده شوند تا بر حالت و شكل اصلي خود بمانند يا آن
  نايلوني قرار دهيد.ي  ورقه روزنامه يا هرچيز ديگر بپوشانيد و در يك كيسه

ي سفيد ها ي رنگ از لباسها بايد جدا سازي لباس ها در نظافت لباس :ها نظافت لباس
 بر هم اثري نگذاشته و باهم تركيب نشوند.  ها تا رنگ ،را به دقت مراعات نماييد

 ها براي جلوگيري از گشادتر شدن آن ها دوختن هرگونه پارگي يا دريدگي بر آن -
 هنگام شستشو. 

 هنگام شستن باز نگذاريد. را ها زيپ لباس -
 يش گشاد نشود. ها حين دوران لباسشويي لنگ باز نمودن بند شلوارها براي آنكه در -
 براي آنكه خوب تمييز شوند.  ها دروني جيبي  بيرون آوردن اليه -
جلوگيري كرده  ها شلوارها را پشت و رو نماييد تا از خطر نخ كش و كرك شدن آن -

 ز سالم بمانند. 
 . ها قبل از شستشو براي رسيدن به حداكثر تمييزي آن ها يساندن لباسخ -
موقع شستن كراوات آن را در يك ظرف پر از آبي كه پودر شوينده يا صابون مايع  -

دهي و سپس  مي در آن حل شده باشد قرارداده و سر آن را بسته و براي مدت كمي تكان
ماييد. به اين صورت تغييري در شكل آن به همان ترتيب و با آب تمييز آن را آب كشي ن

 شود.  نمي ايجاد
يك قاشق آمونياك به آب جوش  ها توان آن ها مي براي درخشندگي رنگ سفيد لباس -

 اضافه نمود. 
 ها از مواد شوينده پس از شستشوي آن ها توجه زيادي به آب كشي كامل لباس -
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 رنگ آن به زردي متمايل نگردد. داشت تا بعداً در مقابل آفتاب يا هنگام اتو نمودن 
اضافه نمودن كمي نمك و سركه به آب در هنگام آب كشي كردن براي رسيدن به  -

 ي مشكي و رنگي. ها ثبات رنگ لباس
نايلون را اي  توان ورقه مي طناب را به خوبي تمييز نماييد. ها هنگام پهن كردن لباس -

 به دور طناب پيچيد. 
بعد از اتمام شستشو، براي جلوگيري از ترك برداشتن  ماليدن نمك ريز به دست -

 پوست دست در فصل زمستان. 
عمليات شستشو در اين مورد در طي چند  سفيد:اي  ي پنبهها تمييز كردن لباس

كند. شستشوي  مي ي لباس تغييرها گيرد، كه با توجه به نوع پارچه مي مرحله صورت
 گيرد: مي مسفيد طي مراحل زير انجااي  ي پنبهها لباس

شوند. اهميت  مي ي مذكور به مدت دو الي سه ساعت در آب سرد خيساندهها لباس
ي قابل حل ها مرحله خيساندن لباس در اين نكته نهفته است كه اين كار به حل شدن لكه

 نمايد. مي ستردني  را نرم كرده و آماده ها ضمن چرك كمك كرده و در
نانچه لباس مذكور خيلي چركي باشد، مانند در مورد خيساندن لباس توجه شود كه چ

لباس كارگرها، بنابراين بايد در آب گرم و صابون خيسانده شود. براي آنكه آب داغ به 
ي خيلي ها كند. بهتر است كه لباس مي حل شدن مواد چرب و تاثير مواد شوينده كمك

مه را به طور چركى را در ظرفي جداگانه خيسانده شوند و همينطور سعي شود دستار عما
تا  ،جداگانه و در آب سرد و يك قاشق بزرگ نمك براي هر حلب متوسط آب بخيسانيد

 آنكه آب لزج آن تمام شده و سپس آب تمييز به آن اضافه كنيد.
دقيقه در آب بحوشانيد.  20 -15ي لباس را به مدت زماني مابين ها پس از آن تكه -

همچنين جوشاندن به درخشان شدن رنگ  است. ها اين كار براي ضدعفوني كردن لباس
كند، خصوصاً زمانيكه نور آفتاب در روزهاي زمستان ضعيف بوده  مي سفيد پارچه كمك

 ي شسته را جلوي آفتاب پهن نمود. ها توان لباس مي و مدت زمان اندكي
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ي ها ي لباس را به خوبي در آب پهن نماييد و بهتر است كه تكهها سعي شود كه تكه
ي  نازك ديگر) يا كيسهي  (يا هر پارچه را در يك كيسه ململ ها مانند عمامهتري  كوچك

در داخل ظرف درحال جوش با يك  ها سوراخ دار قرار دهيد و هرازچندگاهي تكه لباس
 چوب دستي چوبي به خوبي زير و رو شوند... 

و سه چهارم پر از آب نموده ي  در مورد ظرف جوشان بايد گفت كه آن را به اندازه
صورت نازك  بر روي آتش بگذاريد. براي هر ليتر آب يك قاشق بزرگ (بوراكس) را در

اضافه نماييد. الزم  ها (بوتاس) درصورت معمولي بودن آني  يا ماده ها لباسي  بودن پارچه
ي  بوتاس را قبل از آنكه در آب داغ بريزيد و براي جلوگيري از آنكه تكهي  است كه ماده

 را خراب كند در آب حل كنيد. ها خورده و آن ها ن به لباسدرشت و سفتي از آ
نمايد چون  مي را محافظت ها رنگ روشن پارچه ها آب كشي درست و حسابي لباس -

زدايد. عمليات  مي شود را مي صابون يا كف به جا مانده كه باعث زرد شدن رنگ لباس
حل  ها موجود بر لباس رسد تا به راحتي كف و صابون مي آب كشي با آب گرم به انجام

 شود.  مي شود و سپس با آب سرد آب كشي
از ميان برود (با سفيد كننده)  ها ي سفيد رنگ را براي آنكه رنگ زرد آنها لباس -
آيد و  مي ي سفيد پديدها كنيم. چون در اثر شستشوي چندباره رنگ زرد بر لباس مي سفيد

معقول نشاسته به آن ي  ييدبه اندازهچنانچه خواسته باشيد كه رنگ لباس را تقويت نما
 اضافه كنيد.

ي سفيد رنگ ها ي پشمي سفيد رنگ: براي تمييز نمودن لباسها تمييز نمودن لباس
 شود: مي پشمي چند مرجله وجو دارد كه در اينجا ذكر

 صابون را در آب جوش رنده كنيد تا براي شستشو صابون به صورت مايع درآيد. -
ز پرزهاي لباس پشمي و سپس شستن يك طرف آن در آب زدودن گرد و غبار ا -

شوييد تا تمييزز  مي گرم و صابون مايع به همراه مشت و مال دادن. آنگاه طرف ديگرش را
 شده و سپس آن را دوبار در آب گرم آب كشي نماييد. 
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ي  تا پارچه ،حرارت يكسان داشته باشندي  بايد آب شستشو و آب كشي درجه -
 مده و آب نرود و خراب نشود. پشمي به هم نيا

يك قاشق بزرگ آمونياك را در هر چهار ليتر آب گرم براي آب كشي اضافه كنيد.  -
 كند.  مي براي آنكه صابون و كف زياد پارچه را خراب

 باعث تخريب تاروپود آن ،پشمي استفاده نكنيدي  از قليا براي شستشوي پارچه -
 شود.  مي

 اغ نخيسانيد تا به هم چسبيده و تنگ نشود. پشمي را در آب دي  پارچه -
 ي جنس پشمي را نبايد چالنده و يا روي آتش و در آب جوش قرار داد. ها پارچه -
ي گرم و خشك پهن نموده و از قرار دادن آن در ها لباس پشمي را تنها در مكان -

 برابر حرارت شديد خودداري كنيد تا آب نرود. 
ي پشت آن را با اتو در درجه حرارت متوسط و قبل از هنگام اتو كشيدن لباس پشم -

گيريم. درصورتيكه پس از خشك نمودن پارچه بخواهيد آن را  مي خشك نمودن آن بكار
اتو كنيد بهتر است روي آن يك تكه پارچه كه با آب داغ خيس شده را گذاشته و با فشار 

برداشته و لباس پشمي را بطور آن را اتو نماييد تا لباس هم نمناك شود و آنگاه پارچه را 
 معمولي اتو بكشيد. 

پشمي آن را برگردانده و رويش را نيز اتو ي  پس از اتمام اتوكشيدن پشت پارچه -
 بكشيد. 

برخي نكات و مراحل را موقع شستشوي  ي رنگي از جنس پشم:ها شستن لباس
 :ها آني  ي رنگي از جنس پشم بايد درنظر داشت، از جملهها لباس
(يك فنجان كوچك نمك  خيسانيم مي آب ولرم و نمك آن را به مدت ده دقيقه در -

 براي هر شش ليتر آب) تا رنگ آن ثابت بماند. 
 شود. ها مي چون باعث تغيير رنگ ،از آمونياك استفاده نكنيد -
آن را با آب گرم و صابون مايع، كه پيشتر آن را درست كرديم، شسته و با آب گرم  -
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ندكي سركه، به نسبت يك قاشق بزررگ براي هر چهار ليتر آب گرم، آب اي  به اضافه
نماييم تا جال و درخشندگي پارچه بعد از شستن آن با صابون داراي خاصيت  مي كشي

 قليايي حفظ شود.
كهنه يا ي  را در يك پارچه ها ي مختلف آنها ي پشمي با رنگها هنگام شستن لباس -

 با هم قاطي نشوند.  ها را تاكرده و بچالنيد، تا رنگيك لباس ديگر بپيچيد و سپس آن 
شود و سپس از داخل برگردانده شده و پشت  مي جوارب پشمي ابتدا رويش شسته -

شود. بهتر است كه جوراب نو را قبل از استفاده بشوييد تا از كهنگي و  مي آن هم شسته
بيان  تر شي كه پيشپاره شدن زود هنگام آن جلوگيري شود. جوراب پشمي مطابق دو رو

 شوند.  مي گرديد شسته
ي جنس ابريشمي نكات زير را ها ي ابريشمي: موقع شستن لباسها تمييز نمودن لباس

 رعايت فرماييد:
ي ابريشمي را بايد قبل از شستن لباس از بين برد ولي نبايد از ها لباسي  لكه -

لباس  تر ب شدن سريعي رنگ بر براي اينكار استفاده نمود، چون باعث خراها محلول
 شوند.  مي مزبور
كنيم تا از شر گرد و غبار جمع شده بر  مي را قبل از شستشو از هم باز ها اين لباس -

 راحت شويم.  ها آن
ي كثيف ها شوند، با ريختن صابون مايع در آب گرم و تنها قسمت مي با فشار شسته -

 آب سرد آن را دوبار آب كشي شوييم. سپس در مي را ماليده و ها مانند يقه و آستين
 كنيم تا جاييكه كف صابون از بين برود. مي

ي  خودداري شود مگر درباره -حتى آمونياك-ايد از به كاربردن مواد قليايي ب -
 ي ابريشمي مشكي كه بهتر است مقدار اندكي نشادر به آن اضافه شود. ها پارچه
كنيم تا  مي نازك ديگر پهني  ارچهي ابريشمي آن را بين دو پها موقع اتو زدن لباس -

از تغيير رنگ آن در اثر حرارت اتو جلوگيري نماييم. دست آخر بهتر است كه از 
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س آگاه دستورالعمل شستشو و اتوكردن لباس موجود بر برچسب كارخانه بر روي لبا
 شويم.

وجود  بالفاصله پس از به ها كدبانوي خانه بايد در از بين بردن لكه :ها لكه بري لباس
تر است تا  در آن لحظه آسان ها شتاب به خرج بدهد. براي آنكه زدودن آن ها آمدن آن

متفاوت است، در زير  ها بر اساس نوع لكه ها آنكه مدتي طوالني بماند. از بين بردن لكه
 كنيم: مي را ذكر ها تعدادي از آن

 كتان سفيد راي جنس پنبه و ها بر روي لباس ها ميوهي  تازه ايجاد شدهي  لكه -
با پوشانيدن لكه با يك اليه نمك طعام ريز، براي  ،توان به اين شيوه از بين برد مي

جلوگيري از گسترش لكه، و سپس ريختن آب گرم و بوراكس بر روي آن تا جاييكه لكه 
 از بين برود و بعد شسته شود.

از نمك طعام پوشانده اي  با اليه ها ميوه كه تازه باشد بر روي ديگر انواع بافتي  لكه -
 كنيم تا لكه از بين برود، در مي ريزيم. اين كار را آنقدر تكرار مي شده و بر آن آب گرم

 صورت لزوم كمي هم بوراكس به آب اضافه كنيد. 
ي جنس پنبه و كتان ها ي قديمي ميوه جات بر روي لباسها ازبين بردن لكهي  طريقه -

بوراكس ريخته و كمي به ي  س روي آن مادهسفيد، با آب جوش آن را خيس كنيد، سپ
حال خود بگذاريد. آنگاه بر آن آب جوش بريزيد و يا با استفاده از محلول مخصوص 

 استفاده كنيد.  ها اصالح رنگ
لكه را بطور سطحي بخراشيد و  ها و رنگ ها بافتي  همهي  ي چربي دربارهها لك -

 يد. بعد آن را بشوييد. سپس با محلول تربانتين، بنزين يا نفت مالش ده
ي ساخته شده از پنبه و كتان سفيد را خيس كرده و ها زنگ آهن بر لباسي  لكه -

از اي  دهيد و روي آن آب گرم بريزيد. سپس اليه لباس را در يك ظرف تنگ قرار
جوهرليمو بريزيد و با يك قاشق چوبي به آرامي آن را بماليد. چند ثانيه بگذاريد بماند و 

 آن آب جوش بريزيد و يا در برابر بخار آب جوش قرار دهيد و لكه از بينبعد بر 
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شود و  مي رود، يا خيس شده و در آبليموي درحال جوش بر روي آتش قرار داده مي
 شود. مي گاهي هم كمي نمك و بوراكس به آن اضافه

مواد از همان  ها ي رنگي و ديگر انواع بافتها زنگ آهن بر لباسي  براي زدودن لكه -
تري داشته باشد و پس  لي محلول مورد نظر بايد حرارت كمشود، و مي بيان شده استفاده

از بين رفتن پارچه را در يك محلول قليايي خفيف از سودا يا صابون آب كشي نماييد تا 
 با اسيد موجود خنثي شود. 

و تثبيت  ي سفيدكنندهها توان با استفاده از محلول نمي قليايي راي  لكه توجه كنيد:
 ها و ماندگاري دائمي آن ها رنگ اصالح كرد براي آنكه باعث تثبيت آن لكهي  كننده

 خواهد شد. 
با خيساندن آن در  ،ي داراي بافت قابل شستشوها خون بر پارچهي  از بين بردن لكه -

آب سرد و بعد شستن آن بصورت معمولي و يا خيساندن لباس در آب سرد و نمك، يك 
 ر ليتر آب، وبعد آب كشي اساسي آن براي از ميان رفتن اثر نمك.قاشق براي ه

 ي از جنس پنبه و كتان سفيد به اين ترتيب از بينها خون بر روي لباسي  لكه -
خون در آن ي  رود كه آن را در آب و نمك به مدت دوازده ساعت بخيسانيد تا لكه مي

ا با آب و صابون شسته و به توان آن ر مي حل شود. سپس آن را بخ وبي آب كشي كنيد.
معمولي جوشانده شود و سپس جلوي آفتاب پهن شود و در صورت از بين نرفتن ي  شيوه

 لكه آن را با محلول رنگ بر از بين برد.
ي غير قابل شستشو، لكه تازه باشد يا كهنه، با ها خون روي پارچهي  اما لكه -

رود كه محلول را بر روي لكه  يم بكارگيري محلولي از نشاسته به اين صورت از بين
مورد نظر را به خود ي  كنيم تا خشك شو و نشاسته لكه مي ماليده و به حال خود رها

 جذب كند.
هرنوع بافت مانند ي  جوهر، كه مدتي از آن گذشته باشد، دربارهي  براي زدودن لكه -
 ،شود مي سيد تكرارشود و آنگاه عمليات استفاده از بوراكس بعد از ا مي قليايي عملي  لكه
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بوراكس آن را ي  از محلول رقيق شدهي  تا آنكه رنگ سبزي آن از بين برود و يا با ستفاده
 از بين برد.

با استفاده از آب كشي با آب سرد به  ها انواع بافتي  تازه جوهر بر روي همهي  لكه -
به آن ماليده و  انجامد و سپس كمي ليمو و نمك طعام را مي از بين رفتن لكه تا حد ممكن

 يا با شير چرب خيس شده و سپس با آب شسته شود. چنانچه لكه بازهم از بين نرود
 توان از الكل استفاده نمود. مي

شمع و سپس ي  ي قابل شستشو را با تراشيدن اليهها شمع بر روي پارچهي  لكه -
 .شستن آن با آب گرم و صابون از بين برد

توان با استفاده از خراشيدن  مي غيرقابل شستشو را يها شمع بر روي پارچهي  لكه -
شمع از روي سطح پارچه و سپس بين دو اليه دستمال كاغذي قرار داده و اتو را با فشار 
بر آن بكشيد و يا با پشت يك قاشق داغ و با جابجا نمون لكه بر روي ورق دستمال 

 ه و لكه از بين برود. درشمع گداخته جذب آن شدي  كاغذي اين كار را انجام داد و همه
توان آن را با بنزين  مي دايره مانند كم رنگي بر روي پارچهي  صورت به جا ماندن نشانه

 يا تربانتين از بين برد.
 ي قابل شستشو راها و كتان سفيد و بافتاي  ي پنبهها ي چربي در بافتها لكه -

ا توجه به نوع بافت پارچه، توان با استفاده از آب داغ و يا گرم و صابون و قليا، ب مي
 برطرف كرد.

ابريشم طبيعي يا مصنوعي را با بنزين شسته و لكه در ي  روغن بر روي پارچهي  لكه -
ميان دو اليه دستمال كاغذي يا يك دستمال نازك ديگر قرارداده و اتو را با حرارت 

 متوسط و با فشار بر آن بكشيد.
را با اي  ي پنبهها ر مواد قندي بر روي بافتي حاصل از شيريني، مربا يا ديگها لكه -

 آب داغ و صابون بشوييد و درصورت نياز با استفاده از پودر شوينده آن را سفيد نماييد.
ي پشمي با آب ولرم و محلول ها ي نوشيدني يا حلوا و مواد قندي در بافتها لكه -
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نموده و با يك برس  رود به اين صورت كه لكه را با آب ولرم خيس مي آمونياك از ميان
 كه در محلول آب و اندكي آمونياك آغشته باشد به آرامي بر آن كشيده شود. 

را با الكل و سپس شستن با آب گرم و صابون اي  ي پنبهها سرخ ماتيك بر بافتي  لكه -
 كنند.  مي از بين برده و سپس با آب گرم آب كشي

نزين و پاشيدن پودر شوينده و بي  ي پشمي بوسيلهها سرخ ماتيك بر بافتي  لكه -
 رود.  مي برس زدن آن با فرچه از بين

شود  مي ي مصنوعي با آب ولرم و كمي صابون زدودهها سرخ ماتيك بر بافتي  لكه -
 كنند.  مي و سپس آب كشي

ي پنبه و كتان، ايجاد شده باشند ها ي چاي، قهوه و شكالت كه تازه، در بافتها لكه -
 روند. مي و بوراكس سپس يك شستشوي عادي از بين با آب داغ يا جوشيده

را با خيساندن در آب  ها ي چاي، قهوه و شكالت كه تازه، در باقي انواع بافتها لكه -
 برند.  مي ، برحسب نوع پارچه، از ميانها داغ و سپس شستن آن

 ي پنبه يا كتان سفيد، بوجودها تر، در بافت ي چاي، قهوه و شكالت كه پيشها لكه -
آمده باشند با شسته شدن با آب داغ و پوشاندن لكه با گرد بوراكس، و سپس ريختن آب 
 جوش بر روي آن از بين رفته و براي سفيد ساختن جاي لكه محلول سفيد كننده استفاده

 شود. مي
ي بافت پنبه و كتان ها ي چاي، قهوه و شكالت كه قديمي باشد را از پارچهها لكه -

ا با خيساندن در محلول بوراكس گرم از بين برده و در حالتي كه رنگي يا تيره رنگ ر
ميزان خيلي به  ها توان از محلول رنگ مي ي پارچه واقعاً ثابت و بدون تغيير باشندها رنگ

 كم نيز استفاده نمود.
ي ابريشم، پشم يا ها ي چاي، قهوه و شكالت كه قديمي باشد را بر بافتها لكه -

ندن در محلول بوراكس گرم يا در محلول فوق اكسيد هيدروژن ابريشم مصنوعي با خيسا
 (آب اكسيژنه) گرم از بين برد.
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يخ را بر روي لكه اي  رود تكه مي آدامس براحتي از بيني  ايجاد شده بوسيلهي  لكه -
شود. آثار بجا مانده را هم با  مي شود و بعد از آن راحت كنده مي گذاشته و آدامس سفت

شود از بين برد. اما در مورد ابريشم مصنوعي جاي آدامس را با  مي آن ماليدن استون بر
 زدايند. مي كيروسين

 پاك كردن خانه از وجود حشرات:
منزل خالي بودن آن از وجود انواع ي  از جمله ضروريات تحقق تندرستي در دايره

نات شود در مقابله با حضور انواع حشرات و حيوا مي باشد. بنابراين سعي مي حشرات
يي را اتخاذ نمود تا به صحت و سالمتي افراد و دور ماندن از انواع ها موذي در خانه شيوه

ي ها كمك شود. برحسب نوع حشره براي مقابله با هركدام از حشرات روش ها بيماري
 شود: مي خاصي هست كه در پايين ذكر

باشند. با  مي ي عفوني چشمها ناقل بيماري تيفوئيد، وبا و نيز بيماري ها مگس -
و سپس بستن منافذ اتاق به مدت نيم الي  ها ي مخصوص آنها پاشيدن انواع حشره كش

آسوده شد. بعد حشرات مرده را جمع كرده و در سطل  ها توان از دست آن مي يك ساعت
 زباله بياندازيد. 

يد سعي كن ها ي ماالريا و تب زرد هستند. براي از بين بردن آنها ناقل بيماري ها پشه -
ي  ي محله را پر نموده و آن را سم پاشي كنيد. در آبريزهاي منزل مادهها و باتالق ها گودال

ي مخصوص قوي ها كيروسين بپاشيد، مخصوصاً در فصل تابستان. همچنين از حشره كش
 نيزاستفاده كنيد.

شپش بيماري تيفوئيد است و براي خالص شدن از دست آن روزي سه ي  حشره -
هر بار پس از شستشو با آب داغ و شامپو پماد جيوه (البته داروهاي كم  بار موي سر را

بماليد و  .سمي است)اي  توان پيدا كرد، چون جيوه ماده ها مي خطرتري نيز در داروخانه
توان به مدت هشت الي ده روز  مي اين كار را به مدت بيست روز ادامه دهيد. همچنين

آور است و  (د.د.ت) هم بسيار زيان د. (اين مادهيك قاشق چايخوري پودر (د.د.ت) بمالي
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شود براي  مي پيدا ها حتماً سعي شود از مواد و داروهاي مخصوص كه در اكثر داروخانه
 .[مترجم]) اين كار استفاده شود!

% د.د.ت (همانطور كه بيان شد از 10را هم با پاشيدن پودر محتوي  ها شپش لباي -
به  ها و به حال خود گذاشتن آن ها لباسي  اده كنيد) بر رويهتوانيد استف تر مي مواد مناسب

را  ها توان از ببين برد. بعد از گذشت مدت بيست و چهار ساعت لباس مي بيست و چهار
سفيد را جوشانده و سپس اتو بكشيد. سعي شود پس از اتمام اي  ي پنبهها شسته و تكه

 را در برابر آفتاب پهن شوند. ها اين مراحل لباس
ي  بستن دهانهي  توان از شر آن بوسيله مي سوسك عامل سرطان است وي  حشره -

، و ريختن محلول متشكل از ليمو ترش و ها فاضالب دستشويي و روشويي، بويژه شب
 خالص شد.  ها و روشويي ها آبريزگاهي  اسيد فنيك و اندكي كيروسين در دهانه

شي كنيد. همچنين به دفعات ديوارهاي آشپزخانه و حمام را با حشره كش سمپا
شوند بريزيد.  مي بيشتر يافت ها معجون مركب از بوراكس و شكر را در جاييكه سوسك

 اين معجون از يك فنجان چاي پر از بوراكس، يك قاشق بزرگ شكر، آب و آرد تشكيل
شود، به اين ترتيب كه بوراكس را در آب جوشانده و به آن و شكر را اضافه كنيد و  مي

است  ها ي كه محل اصلي سوسكها ا آرد مخلوط نماييد و آن را گرد كرده و مكانسپس ب
 قرار دهيد.

 ها و سگ ها ، گربهها و اين بيماري را از موش ،باشد مي كك عامل انتقال وباي  حشره -
ي منزل در جلوي نور و حرارت زياد ها كند. با پهن كردن فرش مي به انسان منتقل

ي ها اين حشرات آسوده شد و البته با رعايت تمام نكات و روشتوان از شر  مي خورشيد
 . ها بهداشتي در منزل و بكارگيري حشره كش

توان از  ها مي عامل انتقال بيماري طاعون هستند. براي خالصي از شر آن ها موش -
ي سمي كه براي نابود كردن موش تهيه شده اند استفاده نمود. همچنين براي اين ها طعمه

يي را زير ميز يا نزديك ديوار و به دور از محل عبور و مرور ها توانيد تله موش مي كار
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 قرار دهيد. 
شود. براي نابودي اين حشرات بايد  مي زند و باعث آسيب ها مي شپش به لباس -
 ها را قبل از آنكه لباس ها ي داخل كمد را در برابر آفتاب پهن نماييد و كمد لباسها لباس

را سمپاشي  ها دانيد خوب تمييز نموده و لكه زدايي كنيد. سعي شود و قفسهرا به آن بازگر
 توانيد از نفتالين هم استفاده نمود. مي نموده و كمدها را حشره كش بپاشيد و براي اين كار

 رها شدن از دست بو و بخارهاي آشپزخانه:
بنابراين  ،باشد مي بوي خوش در منزل موجب آسايش دروني و آرامش اعصاب

 ي زير خالص شود:ها كدبانوي خانه بايد سعي كند از شر بوهاي آشپزخانه به شيوه
شود با ماليدن آب سرد و نمك به دست از دست خود زدوده  مي بوي سير و پياز را -

جعفري بوي نامطلوب را از بين ي  از سيب زميني خام يا چند ريشهاي  و يا با ماليدن تكه
 برد. 

قو با ماليدن قطعاتي از سيب زميني به آن و شستن چاقو رفع چاي  اين بو را از تيغه
نمود. اگر پس از خرد كردن سير يا پياز به خرد كردن گوجه فرنگي بپردازيد بوي 

 رود.  مي نامطلوب از ميان
براي راحت شدن از دست بوي ماهي ميگو در حين پختن به آن چند برگ كرفس  -

 سبز اضافه كنيد.
 كمي سركه را به آب اضافه ها موقع شستن ماهي ها در ظرف براي رفع بوي ماهي -

 كنيم.  مي
 براي رفع بوي چغندر و يا كلم رومي موقع جوشاندن به آب آن كمي زيره اضافه -

 كنيم. مي
 ترجمه: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 



 
 

 مسلماني  ي خانوادهها فنون و مهارت

ي خانه داري كه به سود آنهاست ها است از انواع مهارتمسلمان الزم ي  افراد خانواده
آن براي تك تك اعضاي خانواده مفيد است، سررشته داشته باشند. ترديدي ي  و ثمره

 طلبد. مي بسياريي  و فنون مورد لزوم در خانه زمان، تالش و هزينه ها نيست كه مهارت
به دست آورد، البته با  توان از طريق تمرين و ممارست مي و فنون را ها تاين مهار

استوار از دانش اي  واقعي براي فراگيري فنون مورد نظر را بر پايهي  وجود عالقه و انگيزه
 و آگاهي كافي. 

ي خانگي مورد توجه قرار ها از جمله اموري كه بايد جهت به دست آوردن مهارت
 گيرند عبارتند از:

 باشد انتخاب نمايد.  از ابتدا بهترين روش را حتي اگر دشوارترين راه -
 خواهد فراگيرد. يد بر كاري كه ميتمركز و تاك -
نظر  براي تكرار و تمرين جهت كسب مهارت مورد نظر وقت كافي و مناسب را در -

 بگيرد. 
قوي و چيره ي  رسيدن به سطحي از اطمينان و برتري در كار جز با پافشاري و اراده -

 دستي قابل حصول نيست.
يك فرد مسلمان الزم است، موارد ي  و فنون مهمي كه براي خانه ها از جمله مهارت

 باشد: مي زير
يي هستند كه كدبانوي ها ين مهارتتر ي آماده ساختن غذا از مهمها مهارت پخت و پز:

 تواند به درجات وااليي دست يابد، زن خانه مي خانه بدان توجه دارد و با اين كار
ي جلوگيري كند و البته موجب ذاهاي تكرارتواند از ماللت و خستگي از غ مي

 جويي و پس انداز بخش زيادي از درآمد خانواده خواهد گشت. صرفه
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 دستورات آشپزي نوين:
 پذيرد: مي متفاوت صورتي  آشپزي به هشت شيوه

 جوشاندن. -1
 پختن در فر (بريان). -2
 بخار پزي. -3
 اليه اليه كردن. -4
 سرخ كردن. -5
 كباب كردن. -6
 خشك كردن گداختن.  -7
 ن با فشار بخار(با استفاده از زودپز).پخت -8

 نظم و ترتيب در آشپزخانه:
ا حداقل با رنگ روغن رنگكاري ي جديد ديوارها كاشي كاري يها در آشپزخانه

اند تا به سادگي قابل شستشو باشند. شايسته است كه آشپزخانه منظم و مرتب بوده،  شده
 كند.  نمي بانوي منزل را خستهبه اين ترتيب كار در آن جا  ،نور كافي داشته باشد
 تر در آشپزخانه تعبيه نماييد تا لوازم كوچكاي  ي شيشهها با رديفاي  سعي كنيد قفسه

بر آن قرار بگيرند و يكي ديگر را نيز براي قرار دادن ظروف فلزي در نظر بگيريد. ميز 
از اي  ان تكه از فلز (مثالً روي) پوشانيده شده باشد. بهتر است براي  غذاخوري با ورقه

بر آن  تر ي متحرك زير قسمت اثاث سنگينها سنگ مرمر صيقل يافته باشد و پايه
را سر  ها سوارشده باشد تا هنگام نظافت جابجايي آن آسانتر شده و به سهولت بتوان آن

 جاي خودشان قرار داد. 
ته و تواند در اين زمينه مهارت ياف مي كدبانوي مسلمان انواع شيرينيجات:ي  تهيه

 ي خانگي مانند كيك، بيسكويت و ... برآيد. ها ازپس ساختن انواع شيريني
يي است كه در صرفه جويي نمودن بخش زيادي از درآمد ها از جمله مهارت تخليل:
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موادي همچون: شلغم، خيار،  ،توان انواع مواد را تخليل نمود مي خانواده نقش مهمي دارد.
 هويج، پياز، زيتون، ليمو و فلفل.

 ي خانه داري است. موادي كه قابل انبار نمودنها يكي از مهمترين مهارت كردن: انبار
باشند: حبوبات، سبطي و گياهان، پياز، سير سيب زميني و غيره كه زنان مسلمان خانه  مي

 نياز پيدا خواهند نمود.  ها دار ما بدان
سبزيجات اقدام  تواند به فريز كردن انواع مي بانوي خانه فريز نمودن سبزيجات:

از جمله باميه، ملوخيه (نوعي سبزي خوراكي)، لوبيا و غيره. اين كار را در مواقعي  ،نمايد
باشد. مواد مزبور را در قسمت  تر انجام دهيد كه فصل مناسب بوده و قيمت مواد ارزان

 رايي بگذاريد. اين مواد ها ي مناسب براي هر وعده در كيسهها بااليي يخچال و در اندازه
شوند از  نمي يا در فصولي كه يافت ها بودن قيمت آن تر توانيد موقع نياز و گران مي

 يخچال بيرون آورد. 
، ها مانند مراقبت از لوازم برقي و تعمير آنكارهايي براي محافظت از لوازم منزل: 

 مراقبت از شيرهاي آب و آبگذرهاي مختلف و غيره. 
ساختن شربت يا مرباهاي مختلف يا ساختن  ون:موارد آسان را بياموزد: همچي  تهيه

 صابون و ...
 ترجمه: مسعود

 سايت نوار اسالممصدر: 
IslamTape.Com 
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