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که در نتیجه ازدواج ، شامل نقش ها و ارتباطاتی خانه و خانواده بستری مناسب که  گیردیشکل ماست 
که یت قواعد الباشد. رعارشد و نمو نسلی سالم میبرای جلب رحمت الهی و محملی امن و پویا برای  هی 

کند و سایر روابط و پیوندها را خانواده را از اضمحالل دور می خانه و برای این محمل وجود دارد،
کند.  ساماندهی می 

ترین مهارتی با توجه به اهمیت این محمل در جلب رحمت و رشد و ساماندهی سایر روابط انسانی، مهم
سازی، حفظ و های چگونگی این محملبمار بندد مهارتکه هر فرد الزم است بداند و در زندگی خود 

ارتقاء آن است تا در پناه امن و آرام چنین بستری با اتصال به منبع رحمت الهی بتواند زمینه رشد و 
که محل نزول  شکوفایی خود و دیگران را به شکلی خداپسندانه فراهم نماید. با شناخت قواعد محملی 

که محمل را به توان این رحمت الهی است می گرامی –استواسطه نزول رحمت بیتی  یعنی بیت رسول 
کتاب حاضر به تبیین  صلی اهلل علیه و آلهاسالم  متصل نمود و از مواهب این اتصال بهره مند شد. 
گرامی اسالم مهارت رداخته است و قواعد این اتصال در پ لهصلی اهلل علیه و آهای اتصال به بیت رسول 

 است. بیان شده "خانه ای متصل به خانه رسول" ب کتا

های احتمالی و در امان بودن از خطرات و آسیب آرامشی در زندگی خود به دنبال سکونت، هر انسان
گرمای محبت همسری دست میای بهامن خانهسایه ، در شم. این سکونت و آرامحیط است که  آید 

گزند آسیبمهربان و روابط حاصل از آن کرده باشد.، محیط خانه را از    های روحی حفظ 
که حافظ اسرار باشد و در نتیجه همدلی و  کرد  برای رسیدن به این آرامش، باید همراهی را  انتخاب 

که با ایماِن محکم، در عرصههمکالمی با یکدیگر، چنان آرامشی برای زوجین حاصل  های مختلف شود 
 .زندگی از پا ننشسته و قدرت یاری دین خدا و رسول را داشته باشند
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گزند انواع آسیببرای در امان ما که منجر ندن این همراهی از  به از بین رفتن سکونت و آرامش هایی 
گرفت.می  شود، باید قواعدی را در نظر 

-ها با صدمه زدن به ایمان افراد، آنها را در مسائل و مشکالت فردی و اجتماعی آسیب پذیر میاین آسیب

که در مسیر این همر. آورددر میسازد و با برهم زدن سکونت و آرامش زوجین را به زانو  ، اهیفرد باید بداند 
که حتیهمراه او در اثر سیل مشکالت دست از همراهی بکشد  ممکن است با مسیر او مقابله  تا جایی 

کردن از این تقابل، همچنان با چشم . در این صورت بایدنماید پوشی، جبران خطا و نگاه رو به با حذر 
 زا حرکت نماید.در این مسیر امنیتتر با ایمانی مستحکم ،جلو

های بعد یاری دین خدا در نسل بستری امن و مطمئن برای تربیت نیروها و بازوهای محکم ،چنین حریمی
کوه باصالبت بوده و با شباهت یافتن و به این ترتیب جریان مجاهدینی رقم می خواهد بود که چونان  خورد 

ها، در زمره یاران حقیقی فرزند او و در حفظ و امنیت بیت نورانی یعنی رسول مهربانی ،به پدر حقیقی خود
 گیرند.او قرار می

ای است و همچنین سعی در ارائه نوشتار پیش رو تالشی در جهت ارائه راهکارهای ساختن چنین خانواده
 اهی مقدس دارد.ت بروز مشکالت و اختالل بر سر این همرهای پیشگیری یا اصالح در صورراه

 فاتحه
 های مواجهه با عفاف و حجابمهارت

 های رفع مشکالت زناشوییهارتم
 شکاف در روابط زناشویی

 های پیشگیری و مواجهه با طالقمهارت
کودکانمهارت گرفتن به   های آموزش اجازه 
 های ارتقای اخالق اجتماعیمهارت
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 های بدون مبنا و علماجهه با حرفهای مومهارت
 مندی از مال حاللهای بهرهمهارت
 ا ارثداری و مواجهه صحیح بهای یتیممهارت
 های مواجهه با مهریه و حقوق زنمهارت
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