
کمک گرفتن از دعا و آثار وجودی اهل بیت علیهم السالم در ارتقای اثربخشی محتوای کالس های قرآن 
معصوم می توان برای باز کردن بحث استفاده نمود14سرفصل هایی که برای هر یک از 



انواع توحید و مموحد بودن از •
منظر حمد 

:مشتقات حمد و ظهور حمد•
احمد و محمود و محمد 

دمقام بینه یعنی اقامه توحی•



لطهر و طهارت به وسیله ابتهال و تبتّ•

یعنی کنده از دنیا: تبتّل از بتول•

یا طهارتی که به واسطه کنده شدن از دن•
بدست می آید 

واژه های مریم، فاطمه، بتول در معنای •
مشابه هستند

ال قانت شدن و اتص/ خروج از دنیا طلبی •
به غیب

طهارت هایی که باعث اتصال به غیب و•
کنده شدن از دنیا و جدا شدن از نار 

می شود

ر دستیابی به انواع طهارت الزم است د•
برنامه های مختلف براساس حضرت 

طراحی شود

مراتب هر انسانی وابسته به مراتب •
طهارت اوست

لذا طهارت شرط الزم برای رسیدن به •
مراتب است



چگونگی پیاده سازی دین در جامعه و ضرورت آن

علوی بودن یعنی باید دین را قبول داشته باشد

دین باید در وسط جامعه باشد که ایتمها مصداق حجه االسالم هستند

امیر استمباحث دینداری حاکمیتی حکمرانی نفوذ دین و پیوند دین و سیاست در جامعه مربوط به حضرت

رجب یا شب های ماه مبارک رمضان می تواند مواقع تمرکز بیشتر روی ترویج ایشان باشد13

کمرانی بیان شود که می تواند مثال در جلساتی کوتاه در رابطه با حکتب آماده شده در این باره براساس سوره توبه و مائده است 

یداگر کسی مختصر توجهی به نهج البالغه کند مبحث حکمرانی را در بین نامه ها و خطبه ها خواهد د



مقام حسن مقام اتصال انسان به فضای•
تکلیف است

مقام اتصال به شرایط روحی درونی به•
فضای اجتماعی است

مقام حسن به شدت درونی و مقام احسان•
ه به شدت بیرونی است و صفتی است ک

انسان متفکرغور کرده در درون را به 
بیرون سوق می دهد

صفتی است که انسان را از الزم به •
متعددی سوق می دهد

ر کتاب های حسن گزینی و موضوع حسن د•
.این رابطه هستند

با سیدی شباب اهل الجنه هم تطابق دارد•
.استطلیعه کتاب که نو جوانی نام گرفته

امام حسن، حسن است و امام حسین است•
و احسان خود را به شکلی خاص فدای 

جامعه می کند
مناسبت های نیمه رمضان و دهه اول محرم•

ن باید برنامه ریزی  برای باالرفتن حس
.جامعه انجام شود

هرکسی می خواهد ایمان در وجودش •
شکوفا شود باید از امام حسن و حسین

.شروع کندعلیهما السالم 



ت عبادتی که شاخص آن نماز اس•
چون نماز زینت عبادت است 

ان قبلت قبلت ما سواها و ان •
ردت ردت ردت ما سواها

هرجا که راجع به زینت دادن به•
ریم نماز داریم صحبت می کنیم دا

در بزرگداشت آن حضرت 
صحبت می کنیم

ه الزم از فهرست صحیفه سجادی•
ا که را بدانیم و باید فلسفه دعا ر

م و ایشان بیان کرده اند ببینی
.مبراساس نیاز افراد ترویج دهی



امام تفکر و علم •
رموز تحلیل ها •
اینکه چطور می توان یک •

موضوع را شکافت 
باید بتوانیم به درستی با •

موضوعات برخورد کرده و 
یمخوبی های آنها را دریافت نمائ



امام صادق روی صدق مستقر •
است

با تدبر هم مرتبط است •
انتقال مطالب دینی در سطح •

ق گسترده به نحوی که فرد صد
هم داشته باشد

حق و صدق و گسترش آن•



ی سبک زندگی یا مشی در زندگ•
رفتارهای جزئی و مشی و آداب•

زندگی
از خانواده و تربیت کودک تا •

همه آنچه که نمای زندگی را 
تشکیل می دهد که باید همه 

توحیدی باشد
ی آن که مسلمان است باید نما•

توحید باشد



الم علیه السنام مبارک حضرت رضا •
به ثمردهی و نتیجه دهی ربط 

پیدا می کند
اینها کارهای مقصدسازی است•
رضایت یعنی اینکه فرد اهل •

ق توفیق باشد و آدم موفقی طب
الگوی خداوند باشد

دا تا توفیقات براساس خواست خ•
دنباشد رضایت بدست نمی آی

ن بحث فتح و لوازم رسیدن به آ•
مطرح است

/ جهاد / صف : مباحثی همچون•
... : بنیان مرسوس 

اینها همه آنچیزی است که •
رضایت را رقم می زند



سابق بودن در خیرات•
اد سرفصل های مرتبط با امام جو•

در کتاب زیرکی در علیه السالم 
میدان انتخاب بیان شده است

میدان برای آن بیان 40که 
شده است 

ایشان در آنچه پدرشان به •
ند عنوان ابزار فتح بیان می کن
زیرکی بهره مندی را بیان 

می کنند



عزت و تالیف •
ی تفکر اجتماع: کتاب مرتبط•

هنر خوب زیستن با دیگران و
تفکر ابرار

هدایت هایی که به واسطه •
جمع سازی بدست می آید 

کار کردن روی هدایتی که در•
دبستر اجتماعی بدست می آی



طراحی برنامه ریزی •
را کاری که فرد بتواند قدرت هدایت•

برای خود و دیگران نظام بدهد 
هدایت را فراگیر کردن

بحث فقه و فقاهت و عملیات سازی•
/  عملیات : کتاب های مرتبط•

پیاده سازی/ مسئله شناسی 



بحث حجت و کتاب آن


