
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 1400  مهرماه12: پنجمجلسه       موضوع نشست: مردانِ مرد، زنانِ زن! 

 .سطح قرار دارند  ک یپدر و مادر و همسر در  ،در بحث محبت 

 .رند یگی فرزند و خواهر و برادر و ... قرار م   یبعد   یدر مرحله  و

 . شودی مشکل م  جادیو ا تیحسادت و حساس  یختیباعث برانگ   ، نشود تیرعا ت یاولو نیا اگر

 

القا   :یعمل  طیوردن شرا آفراهم    (۳   یبرا  میکن  جادیرا ا  یمناسب  ط یشرا   د یبا  ،ینیع  ی الگو  جادیو ا  یکالم  یپس از 

 .  یررسانیمحبت و خ

 از عمل:  شیپ  یبخش یآگاه (4

 دارد؟   یکالم ی با القا یتفاوت  چه

  شودی م  جاد یا  یگ ختیبرانگ   کی  یگاه آ  در،  میکنی است که به فرزند منتقل م  یاتوجه به اتفاقات ناخواسته  یکالم  یالقا   در

 .خوردی م وند یپس از عمل پ ق یکه با تشو

 . میکن  جادیرا ا یختگ یگ نبرا ن یقرار است ا ی بعد  تیروا در

 و خاص   عام : میدار  ی و خواهر ی دو نوع برادر ما

 .د یآی به وجود م  ی نیاشتراک د ی است که به واسطه  ی عام رابطه ا یول ، است ین است که خون آ خاص

 . رابطه است نیدر ا تی روا ی توجه شده و عمده  شتریبه عام ب ی نیدر نظام د که 

  ادت یاز او ع ،شد  ض یاگر مر ،سالم کن به او  ، ید یخود رس  ینیچون به برادر د  :فرمودند صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریپ

او بپسند   یبرا  یپسند ی خود م   ینچه برا آ  ر،یدعوت او را بپذ   و،ر ش ضجنازه اش حا  بر  .او را دعا کن  ،هنگام عطسه اش   ،کن

 ! داناو مکروه ب یبرا ی پسند ی خود نم ینچه براآو 

:  ند دامام فرمو   ! تیوضع  ن یدر بهتر  :گفت  او   د؟ینسبت به برادران خود چگونه ا  :دند یاز عاصم پرس   علیه السالم   کاظم  امام

ناراحت  و او  داردداشت پول بر ازی به دکان برادرش برود و هر چقدر ن ، شود ر یاز شما فق یکس  یوقت ی عنی ت یوضع نیبهتر

گفت  !شودن ا  :عاصم  به    ند:فرمود  حضرت ...میستین  نینچنینه  هنوز  همدلآپس  از  درجه   . د یا  دهینرس   ین 

 آن حق.   گذشت صاحب   ا یشود مگر به ادا کردن    ی حق دارد که از آن خالص نم  ۳0به گردن برادر مسلمانش    ی مسلمان  هر

 



 

 حق عبارت است از: ۳0و اما آن  

( از اشتباه او  4و اسرار او را بپوشاند.    بی( ع۳ها و اندوه نسبت به او مهربان باشد.    ی( در ناراحت2  .( لغزش او را ببخشد 1

او  و ناصح    رخواه یخ  شه ی( هم۷از او دفاع کند.    گران یکردن د  بت ی( هنگام غ۶  . ردیاو را بپذ   ی ( معذرت خواه۵درگذرد.  

( به  11کند.    ادتیاز او ع  یماری( هنگام ب10و امان او را مراعات کند.    مانی( پ۹کند.    یاو را پاسدار  ی( دوست۸باشد.  

کند.    ی اش را تالف  زه یو جا  ه ی( هد 14.  د یاو را قبول نما  ه ی( هد 1۳( دعوت او را اجابت کند.  12جنازه او حاضر شود.    ع ییتش

( حاجت او را برآورد.  1۸او حفاظت کند.    اموس ( از خانواده و ن1۷او بکوشد.    یاری( در  1۶گزار باشد.  ( نعمت او را سپاس 1۵

کردن گم    دای( در پ21.  د یبگو  تی( بعد از عطسه کردن او را دعا و ته 20کمک بخواهد.    گرانی رفع مشکلش از د  ی( برا 1۹

( انعام او  24شمارد.    کو ی( با او خوش کالم باشد و گفته او را ن2۳  .مش را جواب دهد ( سال22.  د ینما  یاریشده اش او را  

گرش باشد؛   ی اری(  2۷  .نکند   ی( دوستش را دوست بداند و با او دشمن2۶( سوگندش را راست بداند.  2۵قرار دهد.    کوین

( او  2۸ مک کند تا حقش را باز ستاند.چه ظالم است چه مظلوم؛ اگر ظالم است او را از ظلم باز دارد. و اگر مظلوم است ک

  ز یبرادر مسلمانش ن  ی خواهد برا  یخودش م   ی برا   ی کیو ن  ر ی( هرچه از خ2۹تنها نگذارد تا خوار شود.    حوادث   را در برابر

 دوست نداشته باشد.  زیاو ن  ی خودش دوست ندارد برا یکه برا  ی( هرچه از شر و بد ۳0بخواهد. 

 

: هر کس یک نیاز مؤمنى را روا سازد، خداوند نیازهاى فراوان او را روا سازد،  و سلم فرمودند   خدا صلى اهلل علیه و آله  پیامبر

 .که کمترین آنها بهشت است

 

از برادر خود    یناراحت  ایدد کمک به برادر خود است و هر کس در دنصاو در    ی دد کمک به مومن است تا وقتصدر    خداوند 

 . و برداردا غم در اخرت از ۷0بردارد خداوند 

 

 .است ن یکار نزد خدا خوشحال کردن مومن  نیتر  محبوب

 

 . دبو یرخواهیمحبت و خ  زهیو انگ   یگ ختیبرانگ  جادی از عمل و ا شیپ ی بخش یآگاه اتیروا نیاز گفتن ا هدف

 نیم. ک جاد یدر فرزندان خود ا  د یرا با زهیانگ  نیهم حاال

 

 



 

 .کند ی را محکم م ی بعد  یمرحله   ی پس از عمل است که مبنا ق یتشو ، یبعد  ی  مرحله:  پس از عمل قیتشو   (۵

 . دارد یگاهیچه جا میی و بگو م یکن ق یرا انجام داد او را تشو ر یکار خ ی وقت یعنی

 

  ی ن را برا آبشنود و    ی از برادر مومنش کلمه ا  ین است که کسآدرجه کفر    ن یتر  نییپاودند:  لیه السالم فرمعصادق    امام

 !د یرسوا کردن او حفظ نما

 


