
کمک گرفتن از دعا و آثار وجودی اهل بیت علیهم السالم
در ارتقای اثربخشی تدبر در قرآن و محتوای کالس های قرآن 
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حاج آقا اخوت
والدت حضرت معصومه سالم اهلل علیها

1400خرداد ماه 

(امید است این بحث توسط متدبرین در قرآن تداوم و مطالب تفصیل یابد)

معصوم14سرفصل ها و سرمشق هایی برای بهره گیری از 



انواع توحید و موحد بودن از منظر حمد •

:مشتقات حمد و ظهور حمد•

احمد و محمود و محمد 

مقام بینه یعنی اقامه توحید•



تبتّلوابتهالوسیلهبهطهارتوطهر•

دنیاازکندهیعنی:بتولازتبتّل

یدمی آبدستدنیاازشدنکندهواسطهبهکهطهارتی

ندهستمشابهمعنایدربتولفاطمه،مریم،واژه های•

غیببهاتصالوشدنقانت/طلبیدنیاازخروج

ونیادازشدنکندهوغیببهاتصالباعثکهطهارت هایی
می شودنارازشدنجدا

یابی الزم است براساس ادعیه حضرت فاطمه برای دست•
دبه انواع طهارت در عرصه های مختلف طرح ریزی شو

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 قبول داشتن دین

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

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

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

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

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



استیفتکلفضایبهانساناتصالمقامحسنمقام•

فضایبهدرونیروحیشرایطاتصالمقام•
.استاجتماعی

دتشبهاحسانمقامودرونیشدتبهحسنمقام•
رِغورمتفکانسانکهاستصفتیواستبیرونی

.می دهدسوقبیرونبهرادروندرکرده

وقسمتعددیبهالزمازراانسانکهاستصفتی•
.می دهد

ایندرحسنموضوعوحسن گزینیکتاب های•
.هستندرابطه

عهطلیباداردتطابقهمالجنهاهلشبابسیدی•
.استگرفتهنامجوانینوکهکتاب

واستحسینامامواستحسنحسن،امام•
جامعهفدایخاصشکلیبهراخوداحسان
.می کند

بایدمحرماولدههورمضاننیمهمناسبت های•
امانججامعهحسنباالرفتنبرایبرنامه ریزی

.شود

شودشکوفاوجودشدرایمانمی خواهدهرکسی•
.ندکشروعالسالمعلیهماحسینوحسنامامازباید



چوناستنمازآنشاخصکهعبادتی•
.استعبادتزینتنماز

ردتردتانوسواهاماقبلتقبلتان•
سواهاماردت

نمازبهدادنزینتبهراجعکههرجا•
درداریممی کنیمصحبتداریم

.ممی کنیصحبتحضرتآنبزرگداشت

راسجادیهصحیفهفهرستاستالزم•
بیانانایشکهرادعافلسفهبایدوبدانیم

ادافرنیازبراساسوببینیمکرده اند
.دهیمترویج



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

را شکافت 
باید بتوانیم به درستی با •

موضوعات برخورد کرده و 
مخوبی های آنها را دریافت نمائی



تامام صادق روی صدق مستقر اس•
با تدبر هم مرتبط است •
انتقال مطالب دینی در سطح •

هم گسترده به نحوی که فرد صدق
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
آن که مسلمان است باید نمای•

.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 مرصوص 

اینها همه آنچیزی است که •
.رضایت را رقم می زند



سابق بودن در خیرات•
سرفصل های مرتبط با امام جواد•

دان در کتاب زیرکی در میعلیه السالم 
40انتخاب بیان شده است که 

میدان برای آن بیان شده است 
ان ایشان در آنچه پدرشان به عنو•

ی ابزار فتح بیان می کنند زیرک
.بهره مندی را بیان می کنند



عزت و تالیف •
نر تفکر اجتماعی ه: کتاب مرتبط•

ابرارخوب زیستن با دیگران و تفکر
هدایت هایی که به واسطه •

.  جمع سازی بدست می آید
کار کردن روی هدایتی که در •

.بستر اجتماعی بدست می آید



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


