
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 1400شهریورماه   29: چهارمجلسه      موضوع نشست: مردانِ مرد، زنانِ زن! 

 :فرموند یم  نی چن  صلی اهلل علیه و آله و سلم   امبریپ

 إنّ الجَنّةَ حُفَّت بِالَمكارِهِ 

 شده   دهیچیها پ یناراحت  ان یدر م  بهشت

 و إنّ النّارَ حُفَّت )حُجِبَت( بِالشَّهَواتِ

 ها   ی شهوت ها و خواستن  ان یجهنم در م  و

 همچنین امیرالمومنین علیه السالم فرمودند:

 شَهْوَةٍ  یفِ   یأْتِیإِالَّ   ءٌیاَللَّهِ شَ  ةِ یکرْهٍ وَ مَا مِنْ مَعِْص  ی فِ  ی أْتِیإِالَّ    ءٌیوَ اِعْلَُموا أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اَللَّهِ شَ

 . مگر با شهوت  ستین  ت یاز معص   یزی چ و  یمگر در سخت  ستیاز طاعت خدا ن  یز یچ  و

 : ثیحد مفهوم

ها   یبه آتش جز با خواستن  دنیها نخواهد بود و رس یجز با عبور از سخت  ی به آرامش ابد  دنیرس

 .نخواهد بود

 .و سعادت سخت خواهد بود  ت یبه موفق  دنیهم رس ی تیدر نظام ترب  پس

 . میبود که گفت  خانواده یمحبت نسبت به اعضامهم در هر دو جنس    ی ها یژگیاز و  یكی

 .است  یو مراحل  چه مراتب   یدارا  گرانیمحبت به د  مینیبب  اول

 گران یبه د  یررسانیمحبت و خ  گاهیو جا  تی اهم   -اول گام

 م یکن  یرا به عنوان ارزش تلق  نیا)  ارزش است   گرانیاصل محبت و گره گشا بودن از د  یعنی  نیا

 (یکن تیزن ترب  ا یمرد    یخواه ی مادر که م  یا  ا یپدر    یا

 

 



 

 .به خصوص اهل خانواده محبت ورز باشد  انیکه نسبت به اطراف  ی ببر  یپسر و دخترت را به سمت  دیبا

 

 مادر   پدر، ،و صادقانه نسبت به همسر  ژهیمحبت و-دوم گام

 

 دور تر ارتباطات   ی ....حلقه ها  عمه و   عمو،   ، برادر  خواهر، ،محبت نسبت به فرزندان  -سوم گام

 . خداست دییو تا ش یمورد ستا  یرساندن در عالم به هر شخص و هر موجود   ریخ   مهم: نکته

 !وانیبه ح  ی حت  ی نیبیم  ر یخ  یبرسان  ر یدر نظام خدا خ  :نکته

 

 ست؟ ی((چ یررسانی خ یژگیفرزند با و تی ترب  به هدف ))  دنیرس یعمل  ی حاال راه ها  خب 

(( و ی نیبیم  ری خ  یبرسان  ر ی ))خ:  شنودیاش م  یفرزند من چند مرتبه در طول زندگ  :یکالم نیتلق-۱

 یکار   دیمردم نبا  نیا  ی )) برا  شنود یچند مرتبه م ای))دست ما نمک ندارد((   شنودیچند مرتبه م

 و......   کرد (( 

   !ند یبیرا فرزند م  ب یآس  نی اول  ،در مقابل فرزندان  می کنیم  ی گله ا  ی وقت  پس

 ی فرد  ابان یمثال در خ  ،میو محبت کن   ی ررسانیخ  گرانیدر مقابل نگاه فرزندمان به د  :ینیع یالگو-۲

  .میکنیکمكش م  یحرف  چ یو بدون ه   میرویم   ،کرده  ر یگ  ییاست و جا  لچریوکه با    مینیبیرا م

 یعمل طی وردن شراآ فراهم -۳

 از عمل  شیپ یبخش یآگاه -۴

 پس از عمل  قیتشو-۵

 ژه یو  یاستفاده از الگوها-۶


