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حیِم   ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

ین یِبیَن الّطاِهِر ْهِل َبیِتِه الطَّ
َ
ٍد َو َعَلی أ ََلُة َعلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  اْلَحْمُد ِللَّ

و سلل ن در مطلب  به یازده مطلب پرداختیم در سلللسللله مطالب مربه  به نعار عمرار  لل رق در المه اسللَلمی

 معصللهمیناز از روایات وارده  لا ااجم وسللعم محل سلل هنم اسللم عنهار مطلب دوازدهم، . بهددوازدهم 
 هد تنگی محل س هنم نامطلهب اسم. وقتی گاته میو  ، مطلهب بهده لهد هه وسعم محل س هنمسلتااده میا

در ب و سَلمممزاج   هد. حتی ام ار دارد از لحاظ صحِم یعنی آثار بدق براق این وضعیم بار می ،نامطلهب اسم
 هم آثار بدق بر آر بار  هد.

اول را بحث هردیم  مطلب چ ار مطلب وجهد دارد  ،واحد مس هنی در مسئله مربه  به حدود و حجِم  بیار  د
عاَدِة » این روایات این مهضللهر را بحث هردیم  تعدادق از للرعاا مطلهبیم دارد.  ،هه وسللعم محل سلل هنم ِمن سللَ

 «.ُن الهاِسُع  الَمرِء الُمسلِم الَمس

و د یعنی. اسللمهراهم دا للتن خانه تن   مهضللهرگاتیم را  آر ممدمهو هردیم هه باید بحث می یمطلب دوم
 تَلزر ندارند هم با ها الزاماا مسل ن نامطلهب اسم. این تنگِی  مطلهب و وسلعم مسل ن مطلب مهرد بحث اسلم 

مم ن اسللم  ، للهدآر نامطلهب و م روه می عدِر حتماا  ،یک چیزق مطلهب بهداگر اش این نیسللم هه یعنی معنی
  و م روه نبا للد مطلهبنا ترک آربا لد و  بالمعنی الخص هاباحعملش  عدِر  عملش مطلهب با لد ویک چیزق 

م روه  هانیسم هه ترک آر طهرایناما  ار مطلهب اسماز مسلتحبات هه العل  بسلیارقنهاالل یا  نماز  لب یا مانند
 لهبمطو هم ترک آر نابهده انجار آر مطلهب ی یعن  دو آتی له هستند مسلتحباِت  ،بعضلی از مسلتحباتاما با لد. 

 هم عدر العل م روه و ناپسند اسم. و اسم مطلهبهم العل  ،اسم. در اینجا

 راگر با این نیم ممرویعنی   استحباب دارد منزل آسلایش اهِل منزل براق تأمین سلعم واین بهد هه مطلب سلهر 
  هد.استحباب آر مؤهد می ، د

ی به  هنم براق رسیدگمحل س هتهسلعهه آنجایی   لهد درمیمؤهد  بی لتر ،اسلتحباب این بهد هه مطلب چ ارر
ی واسلع از بستگانش پییرایانه این خ تا درخهاهد خانه واسلع می  برسلدبه بسلتگار و دیگرار خیر  دیگرار با لد و

یا مجلس در آنجا هَلس درسی راه  خهاهدیا می دهد،جا دا لته با لد و اسل ان لار  آیدبرایش می هه م مار هند،
دارد باب استح دِ هّ تأ ،گیرد. این وسلعم براق این غایاتغایتی منزل واسلع در نعر می چنینذهرق راه بیندازد. براق 

 درباره اصل وسعم منزل به پایار رسید. العَلا بحث . هرد خهاهیمرا بعد مطرح  هااینهه 



حال  و  دمطرح  قبَلا در منزل و تنگی محل سل هنم اسلم. روایتی را  ضلیِ  امروز ما درباره م روهیم  بحث
  هیم. به این روایم هم متعرض می بحثبراق ادامه 

  :هندروایم می -ثمات هستند جزء سند اِت رّو  همه-ینی به سند صحیح هل یخ مرحهر 

ِن إِ » َبا اْلَحسللَ
َ
َل  رَّ أ ْر َیَتَحهَّ

َ
ی َلُه أ َمَر َمْهلا

َ
َتَرق َداراا َو أ ْحَدَ  َهِیِه  ا للْ

َ
یِّ ف اَلَماَل َقْد أ ِإَلْیَ ا َو َقاَل ِإرَّ َمْنِزَلَك ضللَ

ُبه اْلَحَسِن 
َ
ِبي اَلَماَل أ

َ
اَر أ ْر َتُ هَر ِمْثَلُه. الدَّ

َ
ْحَمَ  َیْنَبِغي أ

َ
ُبهَك أ

َ
 1«ِإْر َهاَر أ

او  هردند و به ت یه ک خانه واسللعی براق اویتنگی دارد.  بسللیار هه خانه ی ی از یارار خهد را دید امار هاظم
درر بهده پ متعل  به اما تن  اسم،این خانه گرچه  گام او اماتن  به آر خانه وسلیع منتمل  له.  هخانگاتند از این 

 ینَبغیأحَمَ   کاَر أبههإر » :خهاهد در این خانه زندگی هنم. حضرت الرمهددلم میاسم و و او این خانه را سلاخته 
این عبارت خیلی تند اسلم و ن ار  !؟اگر پدر ته احم  بهده  لایسلته اسلم ته هم احم  با لی  «هَر ِمثَلُه؟! أر تَ 
. هرد قآر مرد چنین برخهرد با حضللرت هه پسللند اسللم للرر بسللیار نامطلهب و نادر نعر دهد تن  بهدر خانه می

ی نهعرا هار این حضرت  خهاهم در آر بن لینم   اسلم ولی میاین خانه پدرر اسلم و اگرچه تن ممابل گام طرف
واسع برایش ت یه  خانه و هسلی هه تهار دارداما  خب تهانش را ندارد تهاند ههیک هسلی نمی . حالداندمیحماقم 

دهنده ن ایم ن للار این این حماقم اسللم.دارر در آر زندگی هنم  م د چهر خانه پدرر اسللم دوسللگهیمی و هردند
 در خانه تن  اسم. س هنم م روهیم 

راهم هنیم و باید با ت هاق تن  درسللممن ر این حرف هسللتیم هه بگهیند ما ناچار هسللتیم مسلل نبر این مبنا  ما
 هایناسللم. به نعر ما مسللئله، مسللئله هزینه و بال اشراله ندارد و هزینهگهیند به دلیل این ه صللمیدرسللم هنیم  

 آب هم برق و هم گاز هم داریم روستاهاق خیلی پی رالته  ما اآلر ؟هننددر روستاها مردر چگهنه زندگی می نیسلم.
  رها را چنین  ی ندارد ههالزام و با یمدا ته ایمار منازل واسلع تاهدر روسل متهانیمی ما واسلع دارند. و هم منازِل 

 گسترش دهیم.

له جبسازید و  حدومرزبیسازق این ه   ر را سازق و   رهه در نعار الم ی مس ن هاق قبل بیار  لددر بحث
ن از ایو از این مرز قرار  د   ر اگر  حد آر در مباحث پیش تعیین  د دارد و  حدومرز ،درسم نیسم.   ربروید 

در مباحث  همرا  هالاصلالبته با الاصله معین هه این  .دایره گسلترش بی لترق پیدا هند باید یک  ل ر دیگرق بسازند
عار و نچگهنگی اس ار دادر مردر  و . بنابراین   رسازقمطرح هردیم اسلم آمده در روایات مبناق آنچه بر بناقبل 
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 وخهاهیم   روند سالمی دا ته با یم،   روندق هه از لحاظ اخَلقی و تربیتی و   صیتی برنامه دارد. اگر ما می
 ]باید مدل   رسازق را تغییر دهیم.[    روند سالمی با دحتی از لحاظ جسمانی 

 یجه این وضع از نعار   رقدر نتهه امروزه در جامعه رایج  ده،  ییهاخیلی از بیمارق هه ایمقبَلا هم گاته این را
دارق اسللم. این نهر  لل رسللازق تن ا و تن ا براق سللرمایهنعار وضللع نعار  لل رق مهلهِد سللم هه ما داریم و این ا
منت ا اراده و ال م   بسلللیار مم ن اسلللم و ام ار دارد طرح ماو نه به ناع مردر.  سلللمدارهارهردر جیب سلللرمایهپُ 

 از روق حدس و ت مین طهرهمین و با مند مطلب چیسم باید اول هنندمیگیرق . آر هسانی هه تصمیمخهاهدمی
د یید بن ینینیسم. چرا عملی نیسم؟ خیلی هم عملی اسم. بیا یبگهیند این عمل سریع و  نندنبا مسلئله برخهرد 

 دارد. وجهد همه د للم خالی بین قم و ت رارگاتم این عملی اسللم. من قبَلا هم بسللیار بسللیار  دقی  بررسللی هنید 
ملی ع هامَلا و بسازید هنید؟ بروید در د م با ضهابط و با معیارهاق  رعی خب براق چه  ما   رها را متراهم می

 خهاهد.خیلی هم عملی اسم منت ا اراده می درسم نیسم  ،عملی نیسم  هد اسم. این ه گاته

ح به سند صحیمرحهر صدوق روایتی اسم هه رابطه با م روهیم تنگی محل سل هنم، در روایم دور  هرحالبه

  :هندروایم می از امار صادق

ِه ْبِن َمْیُمهٍر » ِبیِه َعْن َعْبِد اللَّ
َ
ٍم َعْن أ َثَنا َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم ْبِن َها لللِ ُه َقاَل َحدَّ ِبي َرِحَمُه اللَّ

َ
هأ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
  َعْن أ

هُل ا هِ َقاَل َقاَل َرسلُ ْؤرُ  للَّ ْؤُمَ ا َغََلُء َمْ ِرَها َو ُعْسُر  اِلي ال لُّ ُة اَل لُ
َ
ا اْلَمْرأ مَّ

َ
اِر اَلأ ِة َو الدَّ

َ
ِة َو اْلَمْرأ ابَّ َیاَء اِلي الدَّ  لْ

َ
َثََلَثِة أ

ْؤُمَ ا  اُر اَل للُ ا الدَّ مَّ
َ
هُء ُخُلِمَ ا َو أ ْؤُمَ ا َهْثَرُة ِعَلِلَ ا َو سللُ ُة اَل للُ ابَّ ا الدَّ مَّ

َ
یُمَ ا َو ُخْبُث ِجیَراِنَ ا َو َقاَل ِمْن َبَرَهِة ِوَلَدِتَ ا َو أ ضللِ

ُة َمُئهَنِتَ ا َو ُیْسُر ِوَلَدِتَ ا َو ]ِمْن  ِة ِخاَّ
َ
ُر ِوَلَدِتَ ا.اْلَمْرأ ُة َمُئهَنِتَ ا َو َتَعسُّ  3«[ ُ ْؤِمَ ا ِ دَّ

 ی ی در همسر و ،اده هندخهاهد از آر استانسار مییک در مرهبی هه ا ایجاد  هد  تهاند لهمی در سله چیز می
هه انسار همسر،  معلهر اسلم این سله چیز از لهازر زندگی اسلم  از لهازر زندگی این اسم اسلم. خانهدر ی ی هم 

 لیا  همی در این سه چیز را رسهل اهرر هستندمتعارف آدمی  زندگِی  ها سه رهِن خانه دا ته با د. این و مرهب
 تعریف هرده اسم.

ااده استرا ح م  رعی  ،از این  هر بهدر هه چگهنه و تهضیح خهاهیم داد یف خهاهیم هرد لهمی را تعر در آینده
یا  و نازا با د یا  ر او و دورسنگین بهد مَ  یی  همسلر انسار  هد در دو چیز اسم  خهاهدهنیم.  لهمی زنی هه می

 بزاید.  دبَ وقتی ب هاهد بزاید خیلی 
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ن سهار نتهاند از ای نبا د و در اختیار راهبو ناهمهار با لد  یدو چیز اسلم  ی  لهمی مرهب در الرماید بعد می
دو روز،  و گیریدما ین دسته چندمی هه می مانند رنمص با د.پُ  استااده هند و دیگرق خهاهدمی ههچنارآرمرهب 

د م تل اسللتااده هن از آر هدخهازندگی را براق هسللی هه میمرهب این ببرید.  گاهباید آر را به تعمیر باریکسلله روز 
هند هند. انسلار از مرهب استااده میاش را م تل میزندگی با لد اشزندگی جاق این ه این مرهب همِک  و هندمی

به یک م ل ل و معضلل در زندگی ب ر تبدیل ]اگر معیهب با لد[ خهد این مرهب  اما ،تر  لهداش آسلارهه زندگی
 .  مرهب اسم  همِی  خب این هد. می

با د، دور هم این ه همسایه بد  خانه تن  اول این ه؟ چیسم ی خانه هم اسلم، حالخانه بد   لهمی سلهر هم
.  اته اسمن زیادقمطلب در این بحث ناجهر دا ته با د.  س هنم بگزیند هه همسایگاِر  یییعنی جا  با ددا ته 

 در یک خهاهیدمی و هم در محیط سالم با د. بهدههم خانه واسلع  باید بر مبناق این دو معیار با لد انت اب خانه 
ا  للمبازق هند.  نیسللملزر  ماا االز هند، حال وآمدرالمیا در ههچه بازق  خهاهدبچه  للما می محیط زندگی هنید،

. یک گیاردهمسایه در انسار اثر می التد، رالتار بدِ ابه همسایه بد بی چ لم  ما هههمینهنید و  وآمدرالمخهاهید می
 طدر الرزندار و در محیو در خهد انسار  ،غیر پایبند به مهازین و معیارهاق اخَلقیو غیر ملتزر  و یر ممیدغ ههمسلای

   .گیاردمی خانه و محیط زندگی او اثر سهء

 یعنی چه؟همسر و  مرهب، خانه همی در  مراد از  لهمی چیسم؟این ه  اول ن ته در این روایم اسلم  ن ته ود
ر اثو آ گیزند و ناگهارِق . زندگی تلخ  للهداثر بد بر این بار می زندگی انسللار را تلخ هند ون اسللم هه معنی  للهمی ای

هدنی نه این  هر ب  رر اسم. پس  هر بهدر یعنی این،در نعر  یء   لهمی این ، لهدبار می یک  لیءهه بر  قبد
این اسللم هه هسللی  از ن للار واین  للهر اسللم  و پرنده پریدالَلر  گهیندمی مثَلا هه گاهی در عرف ما رایج اسللم و 

به  ح یم همآر- یک ح یمو  للارر  کر اسللم هه یآاین  للهمی به معناق   للهمی به این معنا نیسللم میرد. می
ندگی را ز تل ی زندگی بر آر بار  هد و  لده وآر بار آثار منای بر  یعنیدر اینجا هند.  لهمی بیار می -ح مم ال ی

 این ن ته اول اسم. هند.می نابسامارتلخ و 

م ر همسر  ر همی همسر در گرار بهد ،الرمهد:  همی خانه در تنگی خانه اسم رسلهل خدا اما ن ته دور 
ن میعنی در نعر من ناپسند اسم و ؟ وقتی  ارر گام این چیز  هر اسم،  هدبر آر بار می  رعیاسلم. چه اثرق 

م رها   ؤر المرأة غَلء گهید. وقتی  ارر میمن اثر نامطلهبی دارد در نعر ،این اثر بد و هنمرا تأیید می آر هر بهدر 
سللنگین در نعر  للارر  اش این اسلم هه م رِ معنی -م رش گرار و سلنگین با للد لهر بهدر زر به این اسللم هه -



رمهد  همی خانه در تنگی  لارر دوسلم ندارد م ر زر سلنگین با د. وقتی ال و ناپسلند اسلم و م روه نامطلهب،
 و نامطلهب اسم. مطرودیعنی تنگی خانه در نعر  ارر  اسم،خانه 

من -ندیم خها هه قبَلا  روایاتی هنیم. از آر دسته اوِل می هم هراهم هاسلتاادهه خهاندیم بنابراین ما از این روایاتی 
به قصد  یعنی اگر هسی استااده هردیم استحباب این هار را  -سعادة المرأ المسلم سعة المس ن و امثال این مضامین

ر اگلیا  دهد.به او ثهاب می هارخدا در ازاق این  با للد هه واسللع انت اب هند قاخانه و قربم براق خدا تَلش هند
 این ،اش را در گ ایش بی تر قرار دهدو خانهاده در رالاه با لد اشبراق این ه خانهاده واسلع هند اش راهسلی خانه

 . مؤهد دارداستحباب  هار او

اهم هند. الر خهد ت ال  رایط را براق االراد تحمرباره این ه انسلار باید تَلش هند تا دروایم زیادق وجهد دارد 
 رالاهاش را در آورد تا بتهاند خانهاده به دسمهند و پهل بی ترق  قتَلش و هار بی تر وارد  لده اسم هه بایدروایم 

و  مبی تر اس هاعبادتاز اسلم و گاهی گاته  ده ثهابش از خیلی  عبادق ش یک عملبی لتر قرار دهد. این خهد
مسللر و ه واین ه انسللار تَلش هند االراد تحم هاالتش  قرائم قرآر بی للتر با للد  از واید ثهابش از نماز  للب  لل

 گ ایش دا ته با ند.  در رالاه زندگی هنند واش خانهاده

گیارق مدیرار و به سللیاسللم هار مطلهبی اسللم ناسللهالیانت اب مسلل ن واسللع مسللتحب و این مهضللهر هه 
 د را طراحی هنن ندسی   رق یک   رم  و ند نعامی براق  ل ر بسازندخهاهدهد هه وقتی میمی مردار خطدولت

 یم هههم گات قبَلا  این را.  هددر منازل مس هنی آر   ر تأمین  معتدل از وسعم،طراحی هنید هه یک میزار  طهرق
ها نگاه الرهن  اسللَلمی به خانه با نگاه تمدر غرب به خانه الرق اسللم. اینو ه تمدر اسللَلمی نگا و نگاه  للرربین 

 و دو سهه یک قا هنیدهستند. خانه چیسم؟ آیا  ما به خانه به عنهار یک خهابگاه نگاه می و بنیادین مسائل م م
  در زندگی خیلی حرف اسم خبخانه محل زندگی اسم؟ این ه د؟ یا در آنجا ب هابند هه  ب دا ته با  ت ت هاب

 در زندگی م ر و محبم و آسلایش و رالاه و خیلی از چیزها با د. در دیدگاه تمدر اسَلمی بایدهنند وقتی زندگی می
هجا بار بیاید؟ در ههدهسلللتار؟ در م دههدک؟ در باید در بچه  در دیدگاه تمدر اسلللَلمی خانه محل زندگی اسلللم،

باید  و ر د هندو مادر و همچنین پدر؟ باید در خانه بار بیاید در دامار  و یا در خانه ایدبی باراینجاها باید در خیابار؟ 
یاد بگیرد. وقتی  را صلللبر و تَلش و گهییراسلللم و اخَلق و محبم و در خانه تربیم  لللهد. در این خانه باید م ر

باید وسلعم دا لته با د تا این چیزها را یاد بگیرد. اگر  ما خانه را قاس تعریف هنیم،  طهراین اق راب هاهیم خانه
 م.غیر سال الضاهاق و خیابار هاباره،  هدهجا اسلتراحم هند؟ محل استراحم می در این بچه ناچار اسلم هردید،



 عدر رعایِم از  جامعه خهدمار داریم نا یهه امروز در  یهایبسیارق از بحرارمسلائل اسلاسلی زندگی اسم.  هااین
 .  اسم اح ار  رعی

گهیند این چه ح همتی اسلَلمی اسلم هه این همه م ل َلت دارد؟ اتااقاا م  َلتش نا ی از این می هابعضلی
ا به یم. هرجن ردا  ال داریم هه به اسَلر عمل  آنجایی درما اسَلمی نیسم.  هد اجرا می هه یممرراتاین اسم هه 

نگاه به خانه و این ه خانه چیسم و جایگاهش  همسئلاین  هرحالبهم ل لمار رالع  ده اسم.  ،یمهرداسلَلر عمل 
 لیا بر همین اساس گاتیم ببینیدهاسم. جاق زندگی انسلار ،خانه هرد م م اسلم  هارچهو در خانه باید هجاسلم 

تمدر با ب ریم جنگید. گاتند  این . چگهنهآورده اسلمچگهنه انسلار را الاسلد بار  هرده اسلم وچه  غرب  الرهن
خانه محل د؟ اگر زندار زر با للل ،اند. چرا خانهها را وارونه هردهمااهیم و ارزش طهراین زندار زر اسلللم و ،خانه

 وقتی رسلللهل اهرر دارد. بر ع دهیم این خانه ممدس را خلانم و بلانهق خلانه مدیر پرورش انسلللار اسلللم،

از در خانه تا  چه هسللم مربه  به الاطمه اسللم وخانه تا داخل خانه هر از در :الرمهدداد  را به علی الاطمه
 یعنی مدیریم را تمسیم هردند.  اسم بیرور هرچه هسم مربه  به علی 

یک نیرو باید خارج و یک    للهدزندگی هند از دو ب ش ت لل یل می باهمخهاهد یک خانهاده هه می هرحالبه
ه داخل خان چهرباید تربیم  هند،  هاخانه هار هند؟ چهر داخل خانه بچهداخل خانه هار هند. چرا داخل باید نیرو 

ه بمحبم و م ر  استراحم هنند و رالاه دا ته با ند وتهانند چهر داخل خانه هردو می ، هدسلایش هردو تأمین میآ
. هار در خانه را تبدیل به ضلللد ارزش و تبدیل به زندار هرد؟ خانه را متَل لللی هرد هارچهغرب بیامهزند.  ی دیگر را

 زر حاضلللرق در خیابار هلاتی هنی؟! الرض هنید در ههاپیما قته؟ خب هنم!تی لَا در خانه هُ گهیلد من می. زر هرد
در واقع  وم ماندارق  -ایراد بگیریم هاآرخهاهیم به هم هسللتند و نمی هاق خهبیانسللارحال –م ماندار هاق خانم

 للههرش  براق غیا درسللم هند، اشاما اگر ب هاهد در خانه براق بچه نیسللم؟ این هلاتی اآی اما ندنهخدمم می
 گهنهاینخدمم و م ماندارق در ههاپیما هلاتی نیسللم؟  آید؟ ولیبه حسللاب می هلاتی وسللایل آسللایش الراهم هند

اق ها را خداق متعال برترین عبادتدر خانه بن یند. بزرگ باید زر زر اسم و اند. خانه، خانهتبدیل هردهمااهیم را 
یک لیهار آب به دسم  ههرش بدهد خداوند چمدر براق زر اگر  روایم آمده اسلم هار زر در نعر گرالته اسلم. در

ِل »  هنداو ثهاب ممرر می َبعُّ ساز هستند تمدر هااین هستند، نها مااهیم اصلی و بنیادیاین. 2«ِج اُد الَمرأِة ُحسُن التَّ
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 تمدنی ق  ده اسم اتمدر ه نه ،غرب ما صلاحبار تمدر اسلَلمی و نه هسلتیم. تمدِر  جدید را ما داریم و تمدر و
ها و ها و الساد روانی انسارتمدر بیمارق ج انی اسم، هاقتمدر جن  ه اسم،را الاسلد بار آورد اسلم هه انسلار

تمدر السللاد اسللم. در ممابل تمدر اسللَلمی اسللم هه تعریف اپا از سللرت و در اختَلل در روابط خانهادگی اسللمتم
سم هه مس ن واسع بر این مبنا بنا .دهدتعریف دیگرق از خانه و زندگی در خانه ارائه می و دهددیگرق از  ل ر می

وقتی خانه تن   د  اسلم و چهر  لرایط مطلهب  لرعی در این خانه واسلع قابل تأمین مسلتحب اسلم. لرعاا 
    هد.نامطلهبی می  رایط،  رایِط 
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