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D a t e



مقدمه ای درباره خانواده

توحیدیخانواده،وخانهموضوعباخداوندواقعدر•
هدادنشانانسانبهعملیشکلبهراخودربوبی
تقویتراهبردهایازیکیدیگرعبارتبه.است

نظرطبقخانوادهبهاهتمامزندگیدرتوحید
اثردرکهآثاریمهمترینازیکی.استخداوند
ازصیانتوحفظمیشود،حاصلتوجهیچنین
اولعقشدنباروروشکوفاییوانسانسلیمفطرت

هببیتوجهیکههمانطور.استدینووحیپرتودر
دهپوشانوفطرتنعمتکفرانباعثخانوادهموضوع
ووحیبهبیاعتنایینهایتدروعقلقوتشدن
زندگیمحصولپیامدیچنینکهاستدین

یاآخرتبهتوجهبیملحدانهوغربگرادنیاطلبانه
.استآخرتگریز

مادروپدروهستندمشترکنیایدارایانسانها•
ههمکهمعناستبداناین.استمشترکهمگی

همگیومیباشندخانوادهیکازانسانها
انبیضمناعرافمبارکهسوره.آدماندفرزندان
بههمسرشوالسالمعلیهآدمحضرتهبوط

.استدادهآدمبنیلقبانسانها

سند 
خانواده

3

مبحثاجتماعیحرکتهایمؤلفههایبیندر•
است،برخوردارویژهایاهمیتازخانوادهوخانه

آنازجهتهربهحرکتیهرکهجهتاینازهم•
ومنافعکهجهتاینازهمومیشودآغاز

بازخانوادهوخانهبهحرکتیهرضررهای
.میگردد

ادی«بیت»کلمهباقراندرخانوادهوخانهاز•
،«ارحام»،«رَحِم»مانندکلماتیواستشده

غرضیباشکوهمنظومهایدر«حِصن»،«حریم»
دادهقراربزرگینعمتچنینبرایخداوندکه

راآنهبیابیدستچگونگیوکردهتبیینرااست
استشدهیادآورنیز

بهخانوادهخصوصدراستالزمکهسورههایی•
وطالقنساء،نور،مبارکهسورهکردرجوعآنها

استاحزاب

سندخانواده
مدرسهدانشجوییقرآنوعترتعلیهمالسالم



“
سند خانواده از چه سر فصل هایی 

تشکیل شده است؟

سندخانواده
مدرسهدانشجوییقرآنوعترتعلیهمالسالم



ازمهمترینحقایققرآندربارهخانواده

پیوندتوحیدی

نسلتوحیدی

زندگیتوحیدی

توحیدیبیت

توحیدیبیوت

امتتوحیدی



سند خانواده

از مهم ترین حقایق 

قرآن

در باره خانواده

ل و ا  صل ف



سند خانواده :اصول کلی این فصل عبارتند از

 منظور از خانواده

ضرورت توجه به عظمت خانواده

خانواده واسطه نزول رحمت

خانواده رسول در رأس همه خانواده ها

خانواده زمینه ساز امت واحده

مهم ترین مبانی نظری در باره خانواده

محورهای مطالعاتی موضوع خانواده

سندخانواده
مدرسهدانشجوییقرآنوعترتعلیهمالسالم



“

مؤلفه های خانواده توحیدی در قرآن و روایات

سندخانواده
مدرسهدانشجوییقرآنوعترتعلیهمالسالم



سند خانواده

پیوند توحیدی
م و د  صل ف

هایموقعیتومراحلمقدمات،شاملکهخانوادهتشکیلمبدأبهمربوطمحور
وحیدیتپیوندعنوانبامحوراین.میشودخانوادهاولیهشکلگیریبهمربوط

.استشدهشناخته



ضرورت 
توجه به 
جایگاه 
زوجیت 

شاخصه های 
تحقق 

زوجیت   

همراهی 
با هستی 
در غرض 
زوجیت 

لزوم 
زوجیت

درمدارعب
ودت

خداوند   

خداوندهرچیزیرادرعالمبهصورتزوجخلقکرده
است

وشروعزندگیخانوادگیمبدأزوجیت
یتکثیرنسلبهواسطهزوجیتازمهمترینوقایعزندگ

انساناست

تزوجیحکمتوفلسفه،زوجدوازنقصشدنبرطرف
تاسزوجیتنوعکنندهتعیینانساندرزوجیتغرض.
رازوجیتازانواعیتوانمینواقص،انواعاساسبر

.کردتجربه

غرضزوجیت،ولدزوجینمؤلفهسهدرهرزوجیتی،
.ضروریاستیابهتعبیریمحصولزوجیت

«ّودرقرآنپیوندیکهدراثرزوجیتاتفاقمیافتد«ود
.محبتبهکمالمشخصیمیرسد

ربخشیواث،همبستگی،پیوستگیووابستگیویژگیهای
.بایددرزوجیتتحققیابداثرپذیری

رعتسافزایشبااستبرابرالهیغیرمسیردرزوجیت
هالکتدر
هبخداوندرضایتموردزوجیتمسیردرگرفتنقرار

انسانیهروظیفهواستالهینعمتشکرمنزله
تنهاجنسیمواهبازبهرمندیبرایالهیراهتنها

استشرعیزوجیت
طیباتحاکمیتدارداهمیتتوحیدیپیونددرآنچه

استزندگیدر

سندخانواده
مدرسهدانشجوییقرآنوعترتعلیهمالسالم



ضرورت 
وجود 

کفویت در 
ازدواج 

شکل گیری 
روابط پس 
از زوجیت

چگونگی 
حاکم 
بودن 
اخالق 

حسنه بین 
زوجین    

لباس 
بودن 
زوجین 
برای هم

میداندهملباسرامردوزنقرآندرخداوند
آسمانیبیتومثالیبهشتازهدیهایعنوانبهلباس

.استشدهعطاآدمبنیبهالسالمعلیهآدمحضرت
وشدنعریانولباسشدنکندهموجبشیطاناغوای

.میشودانسانزشتیهایشدننمایان
همعیوبپوشانندههموزینتهمبایدزوجدوازیکهر

باشند
کهاستپوششهاییمهمترینازیکیعنوانبهحجاب

وشیطانوسوسههاازمصونیتوحفظموجبآنمراعات
میشودگناهان

یتزوجتثبیتبهمنجرزوجیتدرکفویتانواعوجود
میشودآنازبیشتربهرهمندیو
صفاتدرزوجدوبودنکفوازدواجیهرموفقیتشرط

استکمالی
ج،ازدوابرایگرفتهنظردرکفویتمبنایاستالزم

مسائلگاهیچندهر.باشداخرویومعنویکفویت
.رندمیگیقرارهمباارتباطدراخرویمسائلبادنیوی

بهجنسیمسائلدرزوجین،اختاللاختالفاتاغلبدر
.میشوددیدهخوبی

فدایراخودعاطفیروابطحالتیهیچدرنبایدزوجین
وهحسناخالقهمیشهدلیلهمینبهکنندجنسیروابط
.آنهاستزندگیاموررأسدرگذشت

دیگریبرایآراستنازپرهیزصدددرزوجینقدرهر
صرفهمباروابطتقویتبرایراخودتوانمیتوانندباشند
.کنند

لشکزوجیتاساسبرکهروابطیمهمترینازبرخی
بنت،وابنوالد،ولد،:ازاستعبارتگیرندمی

اختواخامّ،اب،سبط،ذریّه،

سندخانواده
مدرسهدانشجوییقرآنوعترتعلیهمالسالم



ضرورت 
سامان دهی 

امر 
ازدواج   

ضرورت 
تدبیر 
برای 
مقابله 
با  

اختالل های 
روابط 
زوجین   

باقیاتوحسنهعنوانبهازدواجامردروساطتروایاتبهتوجهبا
.استرستگاریونجاتسببآخرتودنیادرالصالحات

افرادوسطتیارینیازمندمستقلزندگیتجربهنداشتندلیلبهجوانان
.هستندمتمکنوتجربهبا
تسهیلبهمنجر...ومهریههزینهها،نظرازازدواجامردرآسانگیری

.میشودخانوادهدرفداکاریوایثارسطحرفتنباالوازدواجامر
ونکاننشدنسستدلیلبهجامعهدرجنسیفسادانواعبابرخورد

.استضررویخانواده
بلکهنیستتأییدموردتنهانهازدواجازقبلپسرودختردوستیهای

داردکهمفاسدیضمنشده،آنهاباورهایواعتقاداتضعفبهمنجر
.میگرددازدواجامربرایایشانانتخابقدرتتضعیفبهمنجر

وزندگیتوانبردنباالنیزوازدواجامردرجوانانآمادهسازیبرای
.استضروریآنهادردینیباورهایتقویترضایتمندی،ارتقای

رابهخداوندبرایپیشگیریاختالفاتخانوادگیوتحکیمروابطزوجیت،زوجین
.دعوتکردهاست«حَکَم»انتخاب

دروابطزناشوییبهدلیلاهمیتیکهدرجایگاهجریانسازیوجامعهسازیدارن
اینپیشگیریاز.دچارآسیبهایمتعددیازطرفدشمنانجنیوانسیمیشوند

هعهدهقبیلآسیبهاومقابلهباآسیبهاونیزدرماناختالالتناشیازآسیبهاب
استمؤمنینوصاحبانخرد

مهمترینآسیبهادراینزمینهعبارتنداز:
(شقاق)سردشدنروابطزناشویی•
(نشوز)بیمیلیجنسیزوجیننسبتبههم•
فتنهبهمعنایچیزیاستکهموجباضطرابمیشود•
(طالق)جداشدنزوجینازهم•

سندخانواده
مدرسهدانشجوییقرآنوعترتعلیهمالسالم



سند خانواده

نسل توحیدی
م و س  صل ف

وانفرزندبهمربوطموقعیتهاشاملکهذریهونسلوفرزندتولدبهمربوطمحور
ناختهشتوحیدینسلعنوانبامحوراین.میشود...ونیازمندیهارفعوآنهاتربیت
.استشده



چگونگی 

جریان ساز

ی نسل 

توحیدی   

نقش پدر 

و مادر 

در نسل 

توحیدی

توجه به 

غایت نسل 

توحیدی

نقش 

احکام 

الهی در 

ایجاد 

نسل 

توحید

بنابهآنچهازقرآنوروایاتبهدستمیآیدنسلهمه
.میگرددانسانهابهحضرتآدموحواعلیهماالسالمباز

خداونددرقرآنازحضرتابراهیمعلیهالسالمبهعنوان
دجریانسازنسلتوحیدینامبردهاستویکیازمقاص

.منسکسازیاورادراینبارهمعرفیکردهاست
عیتیکیازمقاصداصلیازدواجتولیدنسلوتکثیرجم

کراستوبهعنوانوظیفهمهممؤمنیناستتابتوانندذ
.خدارادرعالمفراگیرنمایند

اهمالدرافزایشجمعیتمؤمنین،نوعیاعراضازذکر
محسوبمیشودودارایعواقبدنیویواخرویشدید

.است
خداوندمتعالزنانرابهعنوانحرثبرایمردانمعرفی

کردهاستویکیازمقاصددشمناندرفسادجوامعرا
.هالکتحرثونسلمعرفیمیکند

شبکهایبهمؤمنینهمهتوحیدینسلواسطهبه
دمییابندستانبیاتوحیدیواحدهامتازیکپارچه

مادروپدربودنموحدتوحیدی،نسلداشتنبرای
.استمهمبسیار

نصاببردنباالدرتوحیدینسلبودنزیاد
نهمیبهاستمؤثربسیارسازندهاجتماعیحرکتهای

قرارمؤمنخانوادههایهمهاهتمامموردبایددلیل
.گیرد

مادرمقام:
.یادآورمقامرحمانیتورحیمیتخداونداست•
.حبّیاستکهخداوندبهبندگانداردیادآور•
.استمقاممادر،مقاماشتیاقورغبتومیلشدید•
مقامپدر:

.مقامپدرنسبتبهفرزند،مقامباغباناست•
.مقامپدریادآوراصلوریشهانساناست•
مقامپدرمقاممعلمدرتعلیموحاکمدرمقامارائه•

.حکماست

درفرزندانبرایاستالزمکهمواردیازمهمترینیکی
تناولو«حاللرزق»شود،رعایتدورهایهر
هبمسئولیتمهمترینزمینهایندر.است«طیبات»

رامطلباینضرورت.استمادرسپسوپدرعهده
همالئکلعنزمینهسازراحراملقمهخوردنکهروایاتی

کهاستدلیلبداناین.میکنندتأکیدبرمیشمارند
هکجنینیدورانازکهاستامانتیعنوانبهفرزند

زمینهدراینمقاطعبقیهتامیشودصورتبندی
دررزقنبودنطیبیاحاللونداردخودازاختیاری
.میگذاردمنفیتأثیراتاوتکوین

سندخانواده
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عملیات 
جریان ساز
ی و 

نظام سازی 
نسل 
توحیدی

بخش 
پژوهش 
عملیات 
نسل 
توحیدی

ویژگی های 
بخش 

آموزش در 
عملیات 
نسل 
توحیدی

چگونگی 
طیب سازی 

نسل

وجودمثابهبهمرد،برایزنوجودکهجهتبدان
درکهاستموظفمردپسکشاورز،برایکشتزارست

عملبههمسرشدربارهراالزمهایمراقبتبارداریدوران
پدرکهاستاینبارداریدورانهایمراقبتدراصل.آورد

چه-صالحفرزندیدرخواستوطلبخداوند،ازمادر،و
.باشندداشته-معنویلحاظازچهوجسمیجهتبه
استفرزندتولدبرایگاماولینکهنطفهاهمیتدلیلبه

مهیاراالزمشرایطآنبودنطّیببرایوالداستالزم
.سازد

رایباستالزمرحمتنزولواستقراربسترعنوانبهمادر
.کندرعایترامواردیمولودورَحِمازمراقبتوحفظ

ومتعلیامردرتوحیدینسلموضوعاهمیتبهتوجهبا
زیرهجنبسهدرغیرحکومتیوحکومتینهادهایتربیت،

:دهندارائهخدماتتوحیدنسلبارهدرمیتوانند
کهمواردیآموزشوتبیینروشنگری،:آموزشبخش•

تولدازبعدوباردارینطفه،انعقادازقبلاستالزم
.گیردقرارتوجهموردوالدینتوسط

یتکیفبردنباالبرایتحقیقاتارائه:پژوهشبخش•
نسل

عدبوقبلوالدینبرایکافیامکاناتایجاد:اجرابخش•
بارداریاز

نسلتوحیدیشاملمواردزیرمیشودبرخیازآموزشهای:
آموزشبرایزوجیابیمناسبکهمحصولآنفرزندان•

.صالحباشد
آموزشبرایطیکردندورانعقدونامزدیبهقصدباال•

،بردنتوانمعنویوجسمیبرایداشتنفرزندیصالح
سالمومعنوی

آموزشتغذیهسالمپدر،مادروکودک•
آموزشارتقایصفاتمثبتوالدینوحذفصفاتمنفی•

آنهاوانتخابصفاتمطلوببرایانتقالبهفرزندان
آموزشروابطوتعامالتزوجینقبل،حینوبعدبارداری•
هآموزشچگونگیانسوتالوتقرآنبرایطفلدررَحِمب•

القاییشکل

پژوهشنسلتوحیددرحداقلسهبعدزیراهمیت
:حیاتیدارد

پژوهشهایقبلازآموزشکهبرایغنای.الف•
.آموزشضروریاست

پژوهشهایمیدانیبعدازآموزشکهبهثبت.ب•
واملنتایجپرداختهونیزعلتبهثمرنرسیدنیاع
.مؤثردربهثمررسیدنرامشخصمیکند

پژوهشهاینظریهپردازیکهبهمبانیواصولو.ج•
.شیوههایمؤثردرنسلتوحیدیمیپردازد

سندخانواده
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بخش 

اجرایی 

عملیات 

نسل 

توحیدی

تمشودماهیتنسلتوحیدیماهیتیعملیاتیواجراییاستوبهطورطبیعیالزمهمهبرنامههایپژوهشیوآموزشیبهتولدفرزندانتوحیدیخ.
.بههمیندلیلبخشعملیاتیاجراییآنازاهمیتخاصیبرخورداراستواساسانمیتواندبدونعملیاتاجراییشکلبگیرد

اجراوعملیاتنسلتوحیدیشاملمواردزیراست:
oایجادنرمافزارالزمبرایارتقایکمیوکیفینسلتوحیدیشامل:

تولیدوتکثیرکتاب•
سایتهایعلمیوکارشناسیشده•
برگزاریکالسودوره•

oتجهیزبیمارستانهاینسلتوحیدیباآموزش
oایجادشهریبرایتقویتتغذیهسالمقبلوحینبارداری

سندخانواده
مدرسهدانشجوییقرآنوعترتعلیهمالسالم



سند خانواده

زندگی توحیدی
م ر ا ه چ  صل ف

دهایرخدابسترکهروابطوتعامالتشاملکهزندگیامتدادبهمربوطمحور
زندگیعنوانبامحوراین.استمرتبطخانوادهبسترباناچاربهواستزندگی

استشدهشناختهتوحیدی



کوثرانهازآسیبهایبزرگزندگیکهفردرااززندگی
:جدامیکند،مواردزیراست

خشنودینسبتبهآنچهخداناخشنوددارد•
ناخشنودینسبتبهآنچهخداخشنوددارد•
بیاعتمادینسبتبهقضاهایراندهشدهخداوند•
دشمنیباقولوفرمانخداواولیایدین•
خیرخواهیبرایدشمنانخداودین•
تمردونافرمانینسبتبهاوامرخداوندنسبتبهدشمناناو•

حتتزندگیکوثر،مبارکهسورهاستنادبه
یزندگعنوانبهمیتوانراحقاولیایوالیت
دگیزنراآنخالفبرزندگیونامیدکوثرانه
هبمیتوانراسورهاین.کردمعرفیابترانه
آنبنیانوتوحیدیخانوادهاساسعنوان
کردمعرفی

قدردانیازنعمتهاییکهخداوندبهانسانروزی•
.استکرده

قرببهخداکهدراثر•
کارهاییکهانجاممیدهدوباورهاییکهدارددرنظر•

.میگیردمعیارآخرتگراییاست
اثربرتوحیدیزندگی
وآگاهانهاتصال

دخداونبهفردهوشیارنه
.میشودمحقق

درمؤلفهاساسیترین
واطاعتاتصالاین

خداسترسولازتبعیت آسیبهای
واردهبه

زندگیتوحیدی

شیوه های 
زندگی توحیدی 

کوثرانه

ویژگی های
اساسی 
زندگی 
توحیدی

اساس 
و بنیان  

زندگی 
توحیدی

مقاصد
زندگی 
توحیدی

:برخیازانواعخیراتوبرکاتچنینخانوادهایبهشرحزیراست
خانواده،اهلبرّومعروف.الف
خانواده،اهلحُسن،احسان،حسنه.ب
خانواده،اهلتحیت،سالم،امنیت.ج
خانواده،اهلعفو،صفح،غفران.د



سند خانواده

بیت توحیدی
جم ن پ  صل ف

مطرحخانوادهتشکیلازپسکهخانوادهبهمربوطقواعدواحکاممحور
بیتعنوانبامحوراین.استآنبهمربوطحریمهایبهمربوطومیشود
.استشدهشناختهتوحیدی



وحصنحریم،ازعبارتستبیت
بهنیازوقتبهانسانکهقرارگاهی

وسکونتوشرورازدفاعوحفظ
رهگست.میجویدپناهبدانآرامش،

جامعهیکوسعتبهمیتواندآن
.باشدبشریتکلیاوانسانی

زمالبیتغایتبهرسیدنبرای
.دبومتناسباعمالیدارایاست
ایمانمحوربراعمالایناساس

استصالحعملوخدابه

کهمحلهاییازیکی
میتوانسهولتبه

هاآنبودنبیتخاصیت
بیوتکردمشاهدهرا

ویهعلاهللصلیپیامبر
علیهمبیتاهلواله

استالسالم

بهبیتدراصل
سکونتوسکنا
.استآن

بهتوجه
ومراتب

وبیتمصادیق
احکام

دربیتاولین
انسان،زندگی
بیتالگوی

توحیدی

ضرورت
ازمراقبت

آسمانیبیت

چگونگی
بیتتشکیل

توحیدی
مقاصد و 
منافع 

بیت  
توحیدی 

میتوانراانسانبیتاولین
.کردمعرفیحواوآدمبهشت

شدههدایتانسانازخداوندهرگاه
منظورمیآورد،میانبهسخن
تقراراسانبیابیتدرکهاستانسانی
ارانسانیچنینغیرواستیافته
.میخواندمستضعفیاوگمراه

تبیدنیا،بهحواوآدمهبوطبا
جدیدیبرههواردآسمانی
.گردید

گروهدوبهانسانها
ردگمراهانوهدایتیافتگان

ینزمدربیتآنتبعبهوآمدند
رغیوالهیبیتدستهدوبه

الهی

وتبیبرایخداوندکهمنافعی
دارایاستدادهقرارنورانی
واعدقتابعواستمختلفابعاد
.اوستبرکتورحمتنزول

ویژگی های 
بیت از نظر 

شکلی 

بایدبرسدخودکمالبهاینکهبرایبیتیهر
یتمامبرایبودناستتاروامنیتقرار،واجد
شکلیجهتازبایدلذاباشدخانهاجزای

ازوباشدحفظوثباتامنیت،تامینکننده
.نگردداضطرابموجبآناجزایروانینظر

ویژگی های
توحیدی
بیتبودن

یتخاصمهمترینازیکیبرکت
استتوحیدیونورانیبیوت

بیتدرکهاتفاقیبهترین
نزولمیشودواقعتوحیدی،
استمالئکه



ابهاستکههریکازاعضایآنبتواندمراحلزیرربیتصالحبیتی
:شایستگیطیکند

مراحلآموزشوتزکیه•
مراحلیبرایبروزاستعدادهاوتوانمندیها•
مراحلیبرایابداعوخالقیتوهنرمندی•
تحققازدواجموفق•
توانمندیدرتدارکتولیدسرمایه•

یالهعبودیتمشقوالدینشبهاحسانباخودخانوادهدربایدفردیهر
حیدیتونظامجانبههمهگسترشبهخود،فرزندانبانیزوالدینونماید
تواندمیاحرار،پرورشقرآنمنطقدرلذا.بیاندیشندجهانسراسردر

.باشدمادریکآرمانبزرگترین

لزوم
سطحارتقاء

وعلمی
بیتعملی

توحیدی

لزوم رعایت 
نقش ها و 

روابط در بیت

لزوم توجه 
صن بودن  به حِ
بیت توحیدی

بهتوجهلزوم
توحیدیبیتحرمت 

لزوم
بهتوجه
درحقوق
بیت

توحیدی

،استکردهمعلومزنانبرایخداوندکهوظیفهایدر
تاطاعوخضوعمعنایبهکه«قنوت»ویژگیدو

مورداستبودن«غیبحافظِ»دیگریوبوده
.استتأکید

بهکهاستتأکیدموردبودنقوّاممردانبرایو
وخودشکوفاییورشدهایزمینهکردنفراهممعنای

.استامنیتتأمینودیگرانوخودبالندگی

:ازعبارتندشودرعایتمحارمبیندربایدکهخاصیحدودازبرخی
اذن•
سالم•
دعا•
قدردانیوقدرشناسی•
حقوقادایووظایفبهعمل•
خانوادهمورددرنادرستالقائاتازپرهیز•
گناههرازپرهیز•
استضعافازپرهیز•

برایچه-الهیوالیتپذیرش
حفظعامل-مردچهوزن

حرمحرمترعایتوحصن
وجهازراانسانزیرا.بودخواهد
سمتبهخود،شهوانیودنیوی
میدهدسوقمعنویاشوالهی

لزوم
بهتوجه

والدین
بیتدر

توحیدی
نهاآبهنسبتشکرووالدینبهاحسان

رایبفرزندیتکلیفترینمهمعنوانبه
استشدهتأکیدقرآندرانسان،

لزوم
بهتوجه

فرزندان
بیتدر

توحیدی

ربیتتتوفیقمیتوانندصورتیدروالدین
بهخودکهباشندداشتهراخودفرزند
میخواهندفرزندازومیگویندآنچه
رودوباآنهاصورتایندر.باشندپایبند

وباورهااستالزمخانوادهبهفرزندهر
وتقویتخوددررانیکرفتارهای
.کنندبازسازی



سند خانواده

بیوت توحیدی
ششم  صل ف

عنوانباکهاستخویشاوندیوخانوادگیروابطبهمربوطقواعدواحکاممحور
.استشدهبررسیتوحیدیبیوت



بیوت توحیدی

ارتقای سطح روابط 

بیوت توحیدی 

ویژگی همه بیوت 

توحیدی 

تقوای ارحام

مادر، حلقه اتصال 

بیت ها



خانوادهسند 

امت توحیدی
ر خ آ  ل ص ف

امتعنوانباکهاسترسولپدریبهخانوادهقواعدواحکامبهمربوطمحور
.استشدهشناختهتوحیدی



این.خواندمیمؤمنینمادرانراپیامبرهمسرانقرآن
راآنهاباازدواجتحریمکهحکمیبرعالوهموضوع
رسولوالیتمنزلتوقدردهندهنشانکند،میبیان
.استجامعهدر

ولیّوالیتاساسبرحریمیوحرمهر
ولیّوالیتبدون.میگیردشکلحق
زیراندارد،وجودحرمتیوحرمحقّ،
واستالهینواهیواوامرمحلحرم،
.استالهیولیّعهدهبهتنهااین

مقدخودکمالورشدبهالهیرحمتبابیوتوبیترحم،
.میگذارد

کمالورشدازنشود،جارییکهردرالهیرحمتاگر
.نیستخبرینیز
وبیتحرمتباشدبیشتررحمتگسترهودامنهچههر

استکردنیترمراعاتآنحریم
وحریماهلبیتعلیهمالسالمگستردهترینحرمحرم

.الهیاست

کهاستکتمانقابلغیروبدیهیضرورتیروابطدرامنیّتوسالمت
،همدلینیزو«آافرادبینیکپارچگیواتحادوجامعهآرامشکنندهتأمین

وآرامشامنیّت،ایناگر.باشدمیروپیشمشکالترفعبرایاتفاقوهمراهی
وعیضتبموجبوبودهخودمنافعفکربهکسیهرباشدنداشتهوجوداتفاق
شود.شودمیجامعهدرفسادوظلم

سندخانواده
مدرسهدانشجوییقرآنوعترتعلیهمالسالم



باسپاسفراوان

السالمعلیهمدانشجوییقرآنوعترتمدرسه

02166988790

info@quranetratschools.ir

http://www.quranetratschool.ir
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