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 شناخت و یبررس به خانواده، مسائل با مرتبط موضوعات رامونیپ میکر قرآن ینوران اتیآ به توجه با ،حاضر کتاب
 تیبه غا لیو درصدد است جهت ن پرداخته ،خداست ادیو  تیعطر معنو از سرشار که ،ینوران وتیب یهایژگیو

 اتیروا انیم ازرا اصول و راهبردهای تشکیل بیت نورانی  ،مبانیکه همانا نزول مودت و رحمت است،  ،تیزوج
کاربرد نیبه مهم تر ،از این رو ؛دینما انیبهم یاهلل عل سالم اطهار ائمه معتبر حول موضوع خانواده اشاره  یمسائل 

گفتنی است کرده کتاب  ییو اجرا یاتینحوه عمل است.   ینوران یاخواهم خانهیم»کردن موارد برشمرده، در 
 .اهلل شاء ان گردد،یم انیب لیتفص به «بسازم

 داشته یاله ییمبنا دیبا که است یآداب و اصول یدارا خود، دنیرس جهینت به و حفظ ل،یتشک یبرا یجمع هر
تا بتوانند با  ودهنم تیشناخته و رعا یآداب را به درست نیبر افراد حاضر در هر جمع الزم است ا نیبنابرا ؛باشد

 .ابندیحضور در آن جمع را ب تیاهل ،یو به عبارت یستگیشا ،الزم یهاتیها و رعامراقبت
ما رِ  ْم ِمْن َنْفٍس واِحَدٍة َو َخَلَق ِمْنها َزْوَجها َو َبث َ ِمْنهُّ ذي َخَلَقکُّ

مُّ ال َ کُّ ب َ وا َر قُّ اسُّ ات َ َها الن َ ی ُّ
َ
َکثیرًا َو ِنساًء َو یا أ وا اهلَل جااًل  قُّ ات َ

ْم َرقیباً  کاَن َعَلْیکُّ ْرحاَم ِإن َ اهلَل 
َ
وَن ِبِه َو اْْل ذي َتساَئلُّ

 1ال َ
که همه شما را از یك تن بیافرید و هم از آن ج کرد و از فاى مردم بترسید از پروردگار خود، آن خدایی  ت او را خلق 

که به نام او از یکدیگر  آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن بر انگیخت و بترسید از آن خدایی 
که همانا خدا مراقب اعمال شما مسئلت و درخواست می کوتاهی مکنید  کنید )خدا را در نظر آرید( و درباره ارحام 

 .است
که در اصِل می ،این آیه» کند، مردمی   انسانیت و در خواهد مردم را به تقوا و پروا داشتن از پروردگار خویش دعوت 

کبیرشان، عاجزشان و  حقیقِت  بشریت با هم متحدند و در این حقیقت بین زنشان و مردشان، صغیرشان و 
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کند تا مردم درباره خویش به این بی کبیر به نیرومندشان، فرقی نیست، دعوت  تفاوتی پی ببرند تا دیگر مرد به زن و 
که خداوند آنان را به   .آلوده نسازند ،داشتن آن اجتماع هدایت نمودهصغیر ظلم نکند، و با ظلم خود مجتمعی را 

که خداى عز و  که به منظور تتمیم سعادتشان و با احکام و قوانین نجات بخش تشکیل شده، مجتمعی  اجتماعی 
کندآنان را به تاسیس آن ملهم نمود، تا راه زندگي ،جل چنین هستی و بقاى فرد فرد و هم .شان را هموار و آسان 

 2«فرماید. مجموعشان را حفظ
کوچک اما جامع از انواع روابط، سطوح و  یها و به عنوان مدلجمع انسان نیتریادیو بن نیبه عنوان اول خانواده

که شناخت و رعا یاله ییبا مبنا یقیحق یحدود، اصول و ضوابط یدارا ،یاهداف اجتماع ها بر آن تیاست 
م و آله و هیعل اهلل یصلرسول  تیاهل ب رهیو س یکالم وح یمبنا فرد و  یرا برا یبا شکوه اریثمرات بس تواندیم سل 

 یادیهسته بن نیگرفتن محدوده و اصول ا دهیآداب و ناد نیا تیاست عدم رعا یعیجامعه به ارمغان آورد. طب
 .شود یم یو اجتماع یدر تمام سطوح فرد یاجتماع یهاجمع ریاجتماع، باعث سقوط انسان و سا

که  یضرورت ،«سلم و هیآ و هیعل اهلل یصل رسول خانه به اتصال» یبراآن  تیو رعا یآداب دان بیترت نیا به است 
نقطه آغاز،  نیدر جامعه از هم یفساد ایو هرگونه صالح  گرفتهانسان را در بر یزندگ یو اجتماع یهمه شئون فرد

 3.باشدیاصالح و حذف فساد م ایارتقاء صالح  ،ییقابل شناسا
-یم منجربستر در عالم  نیا یواال یهاهم جنس و همراستا شدن خانه و خانواده با نمونه به یاصالح نیچن جادیا

کرم  یها خانواده الهکه از جمله آن ییهانمونه ،شود رحمت در آن  نزول کهاست  سلم و آله و هیعل اهلل یصل  رسول ا
ئکه  افتهی تی  نیع که نمونه ع یدار آن رسولکه پرچم یاخانواده 4.باشدیمو محل آمد و شد مال و  ینیاست 

                                                           
 213: ص ،4ج الميزان، ترجمه2
 که مانیا یبرا چالش جادیا و عداوت بستر در که است شده داده یکفر از رفت برون یبرا راهکار ارائه و حذر و هشدار مؤمنان، یبرا تغابن مبارکه سوره در 3

-یم شيپ آن شدن نهینهاد و کفر سمت به شتريب افتنی سوق جهينت در و رسول از یگردانیرو و ینشنو حرف صورت به و ابدییم بروز شده عارض خانواده توسط

 . رود
 .شود مراجعه کساء فیشر ثیحد و رهيکب جامعه ارتیز به ،نهيزم نیا در شتريب مطالعه یبرا 4
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 چشم یبرا است ییالگو مناسباتشان تمام که یاخانواده و است؛ انیعالم یبرا یرحمت و بودهملموس رحمت 
 .یاهر خانواده یهاتیغا زینو  هانقش روابط، انداز

شکل  ییواال یالگو نیو با چن یاله حیصح یافراد برمبنا انیم یوستگیتعامالت و پ نیا چنانچه بالعکس،
 ،ینیخودب جز یحاصل روابط نیا ،5طلبد یم شیخو یبرا را منفعت که انسان عتیطب خاطر به رد،ینگ

 روابط، در یاخودخواهانه نگرش نیچن حاصل و نداشته گرانید به نسبت یفخرفروش و یخودپرست ،یخودخواه
 ایدن طلب درو حرص  یرحمیب و یدلسخت حسادت، چون یصفات بروز و گریکدی از یدلخور و کدورت و نهیک
که ه یانسان زین یوضع نیچن محصول. ستا چنان ناامن روابط با او آن و رودیاز او انتظار نم یریخ چیاست 

که ه  .کندینم حفظ را یمیحر چیه حرمت نیچنهمو  ستین دیاز او بع زین یشر   چیاست 
بِ  َعن

َ
ولُّ  َقاَل  َقاَل  السالم هیعل اهلل َعبِد  یأ  : آله و هیعل اهلل یصل اهلل َرسُّ

َ
م اَل  أ کُّ خِبرُّ

ُّ
م أ بَعِدکُّ

َ
وا َشَبهاً  یِمن ِ  ِبأ  ایَ  یَبلَ  َقالُّ

وَل  شُّ  الَفاِحشُّ  َقاَل  اهلل َرسُّ َتَفح ِ خَتالُّ  لُّ یالَبِخ  ءُّ یالَبِذ  المُّ ودُّ  المُّ ودُّ  الَحقُّ ِ  ِمن دُّ یالَبِع  الَقلِب  یالَقاِس  الَحسُّ
ل   رٍ یَخ  کُّ

وِن  رُّ یَغ  یرَج یُّ  ِ  ِمن الَمأمُّ
ل  َق یُّ  َشر ٍ  کُّ  6.یت َ

 از آنکه از ندهم خبر شما به ایآ: فرمود آله و هیعل اهلل یصل خدا رسول که است تیروا السالم هیعل صادق امام از
 و لیبخ شرم،یب یگوهرزه یآبرویب: فرمود اهلل، رسول ای چرا: گفتند است؟ دورتر شماها همه از من به شباهت

ر  بر آن از که یشر   هر به نسبت ناامن و باشد دیام بدان که یریخ هر از دور و دل سخت و حسود و ورز نهیک و متکب 
 .باشند حذر

 ،یچشمهم و چشم ،یناامن توقع، از مملو یاخانواده یریگشکل خانواده، در یشوم ارتباطات نیچن حاصل
 در و نبوده بد و خوب زیتما به قادر که است گرانید به یرسان کمک در خساست و ینیخودب اسراف، و حسادت

 7.داردیبرم گام او اهداف تحقق و طانیش یدیپل و یزشت ریمس
                                                           

 آیه و باشد، خير مطلق بلکه نباشد، مال تنها ،«خير» از مراد نيست بعيد:  592:ص ،20ج الميزان، ترجمه  لَشَدیدٌ؛ الْخَيْرِ لِحُبِّ إِنَّهُ وَ: 8 هیآ ات،یعاد مبارکه سوره5

 این و شود،مى آن مجذوب دلش قهرا ،پنداردمى خود خير را دنيا مال و زینت وقتى جهت همين به و است، انسانى هر فطرى ،خير حب: بفرماید بخواهد شریفه

 .آیدنمى بر او شکرگزارى مقام در و بردمى دلش از را خدا یاد شيفتگى
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گرام تیب یبا رنگ و بو یاخانواده لیتوجه به ضرورت تشک با م و آله و هیعل اهلل یصل  اسالم  یرسول   است الزم سل 
 : یانسان آحاد تمام
 .ندینما جادیا یراتییو جامعه تغ خانواده خود، موجود وضع در -
 است، روزشبانه در او حیتسب و خدا مداوم ذکر محمل که بستر نیا به نسبت را خود یباورها و فیتعار -

 8.ندینما اصالح
کها با دوستان و شاوندانیخو و خانواده یاعضا ریسا قبال در را خود یرفتارها - محکم و درست  یمال

 .ندکنداده و اصالح  رییتغ
 یویکوتاه و منحط دن دیروابط با د رِف ِص  از را یاز خانواده و روابط خانوادگ خود انتظار مورد جینتا و اهداف -

م و آله و هیعل اهلل یصل  رسول  تیب تی  به اهل یابیدست یواال یهابه سمت افق  در و دادهارتقاء  سل 
ا اهل الب ،تینها  . و اصالح خود قرار دهند رییشدن را سرلوحه حرکت و تغ تیمن 

ک انحطاط خانواده ،نصورتیا ریغ در  زیافراد ن یدیتوح یباورها ،آنها یدگیشپاها و از هم با استمرار وضع اسفنا
ر با دچار تزلزل شده و کت وضع در متعال خداوند دانستن مقص   را زیآمشرک و کفرآلود افکار آمده، وجود هب بارفال

 با هاانسان فرد فرد است الزم که یحال در ،برد خواهند لاسو ریز را یانسان اجتماع احسن نظام نیا و داده رواج
َغیِر  » که مهم قاعده نیا دانستن ِسِهم َما ِبَقْوٍم َحتَی  وِإن َ اهلَل اَل یُّ نفُّ

َ
وْا َما ِبأ َغیِر   نیا ریمس در وقفهیب و یجد   صورت به9«یُّ

گر ظلم که میبدان و برداشته گام مهم راتییتغ کس یا  51 هیطبق آنچه در آ ،ستیاز طرف خداوند ن ،شودیم یبه 
گفته شده است،  ن َ »سوره مبارکه انفال 

َ
ٍم  َلْیَس  اهللَ  أ ْلَعِبید ِبَظال َ ِ  .کندیخداوند هرگز به بندگانش ظلم نم «ل 

                                                                                                                                                                                           
 رَحْمَتُهُ وَ عَلَيْکُمْ اللَّهِ فَضْلُ ال لَوْ وَ الْمُنْکَرِ وَ بِالْفَحْشاءِ یَأْمُرُ فَإِنَّهُ الشَّيْطانِ خُطُواتِ یَتَّبِعْ مَنْ وَ الشَّيْطانِ خُطُواتِ تَتَّبِعُوا ال آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا :21، آیه نور مبارکه سوره7

 عَليمٌ سَميعٌ اللَّهُ وَ یَشاءُ مَنْ یُزَکِّی اللَّهَ لکِنَّ وَ أَبَداً أَحَدٍ مِنْ مِنْکُمْ زَکى ما
 ال زَیْتُونَةٍ مُبارَکَةٍ شَجَرَةٍ مِنْ یُوقَدُ دُرِّیٌّ کَوْکَبٌ کَأَنَّها الزُّجاجَةُ زُجاجَةٍ فی الْمِصْباحُ مِصْباحٌ فيها کَمِشْکاةٍ نُورِهِ مَثَلُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ نُورُ اللَّهُ :نور مبارکه سوره 8

 أَذِنَ بُيُوتٍ فی(35) عَليمٌ ءٍشَیْ بِکُلِّ اللَّهُ وَ لِلنَّاسِ الْأَمْثالَ اللَّهُ یَضْرِبُ وَ یَشاءُ مَنْ لِنُورِهِ اللَّهُ یَهْدِی نُورٍ عَلى نُورٌ نارٌ تَمْسَسْهُ لَمْ لَوْ وَ ءُیُضی زَیْتُها یَکادُ غَرْبِيَّةٍ ال وَ شَرْقِيَّةٍ

 فيهِ تَتَقَلَّبُ یَوْماً یَخافُونَ الزَّکاةِ إیتاءِ وَ الصَّالةِ إِقامِ وَ اللَّهِ ذِکْرِ عَنْ بَيْعٌ ال وَ تِجارَةٌ تُلْهيهِمْ ال رِجالٌ( 36) الْآصالِ وَ بِالْغُدُوِّ فيها لَهُ یُسَبِّحُ اسْمُهُ فيهَا یُذْکَرَ وَ تُرْفَعَ أَنْ اللَّهُ

 (37) الْأَبْصارُ وَ الْقُلُوبُ
 11 هیآ رعد، مبارکه سوره 9
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کلی اتصال به خانه رسول  فاتحه: طرح 
ینت و جلوه در خانه: خانه اول  مسائل مربوط به ز

 عفاف و حجاب در جامعهون مسأله پیرامهای جلب مودت و رحمت راه: حجره اول
 مسائل مربوط به حفظ و روابط در خانه: خانه دوم

 پیرامون مسأله نکاح و قواعد آن های جلب مودت و رحمتراه: حجره اول
 پیرامون مسأله اذن در خانواده مودت و رحمتهای جلب راه: ومدحجره 
 نشوز در خانه های جلب مودت و رحمت پیرامون مسألهراه: سومحجره 

 در خانه شقاقهای جلب مودت و رحمت پیرامون مسأله راه: حجره چهارم
 پیرامون مسأله طالق در خانههای جلب مودت و رحمت راه: حجره پنجم

 در خانه پیرامون مسأله تعدد زوجاتهای جلب مودت و رحمت راه: ششمحجره 
 مندی در خانهمسائل مربوط به هدفداری و جهت: خانه سوم

 مبنا و بدون علمنجوا و حرفهای بیهای جلب مودت و رحمت پیرامون مسأله راه: حجره اول
 ها در خانهمندیمسائل مربوط به انواع بهره: خانه چهارم

 مال حالل های جلب مودت و رحمت پیرامون مسألهراه: حجره اول
 ارث و یتیم های جلب مودت و رحمت پیرامون مسألهراه: حجره دوم

 مهریه و حقوق زن های جلب مودت و رحمت پیرامون مسألهراه: حجره سوم
 مسائل مربوط به نور در خانه: خانه پنجم

 پیرامون مسأله رعایت اخالق اجتماعی های جلب مودت و رحمت راه: حجره اول
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 صیل هللا علیه و آ هلای متصل به خانه رسولخانه

اب رویکرد مودت و  اتصال به خانه رسول، هجتهایی برای آ داب داین ارتهم

 رمحت

 ( توضیحات اکمل )
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