
 طرح فرهنگی ـ تبلیغی خانه بهشتی

پدر و مارداه، كودكان و نوجواانن را با صورت و معناي اين فريضه آشنا سازند و اگر بايد از ديگران كمك گرفت، 
 كودكان خود بخوانند.  رباي فهم را آسان اهي شيرين و كتاب

 (7/7/6771)ایپم هب هفتمین اجالس نماز، مقام معظم رهبري 
 

 مقدمه

 نعمت ناي برابر در اما. واجب همه بر نعمت اين شكر و است خداوند نعمت باالترين كه راستيبه نماز، سجادة و محراب نيايش

 چه تنعم اين با كه كرد خواهند سؤال ما از آن دربارة روزي پس است، نعمت نماز، اگر. بود نيز شناسمسئوليت بايد عظما

 هدية ناي و فراخوانيم آن به نيز را ديگران كه است اين نماز، برابر در شناسيمسئوليت 1َعِن النَّعيم". "لَتُْسئَلُنَّ يَْوَمئِذ  . كرديد

 پراكند،نمي خود اطرافيان ميان در را نماز عطر و كندنمي دعوت نماز به را ديگران كه نمازگزاري. نگذاريم غريب و تنها را الهي

لكه وظيفه خود را نسبت به خانواده و اطرافيان انجام نداده است. چنانچه سيره حضرت نكرده؛ ب ادا را موهبت اين نه تنها حق

كاِة َو كاَن كند كه: را ـ به جهت پيروي از ايشان ـ چنين گزارش مي )عليه السالم(ابراهيم الِة َو الزَّ "َو كاَن يَأُْمُر أَْهلَهُ بِالصَّ

خواهيم نيز اگر مي ما. بود خشنود او از پروردگارش و كردمي امر زكات و نماز به را خويش او خاندان 2ِعْنَد َربِِّه َمْرِضي ًّا"؛

 رضايت خدا را بخريم، بهايش دعوت خانواده به نماز و احياي آن است.

ويژه اگر اين دعوت از سوي پدر و مادر از سويي بهترين بستر براي دعوت به نماز و انس دادن ديگران با آن خانواده است. به

هاي دعوت فرزندان به نماز بسيار مهم تربيتي چندساله باشد. بنابراين مجهز كردن والدين به معارف و مهارت برنامه درو 

 نماياند.مي

د كند. اميطراحي و اجرا مي "خانه بهشتي"ها با عنواناي را براي خانوادهدر راستاي اين دو نكته، مركز تخصصي نماز دوره

 ظرفيت خانواده براي اقامه پايدار نماز در جامعه حركتي كرده باشيم.است كه با استفاده از 

 اهداف

                                                           
 .8. تکاثر: 1 

 .55. مريم: 2 



 آشنايي والدين با معارف نماز؛ .1

 پاسخ به سؤاالت والدين درباره تربيت عبادي فرزندان؛ .2
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 شناسنامه طرح
 ادي فرزندان ويژه پدران و مادراندوره فشرده تربيت ديني و عب عنوان برنامه

  

 ها، اولياء و مربيان مدارسها، كاركنان ادارات و دستگاهخانواده مخاطبان
  

 نفر در هر دوره 111 جمعیت تحت پوشش
  

 كل  كشور گستره اجرایی
  

 ساعت 8 مدت آموزش
  

 در طول سال اجرا زمان 
  

 حضوري روش اجرا
  

 ، ستاد اقامه نمازخانه بهشتيدكتر داودي،  االسالمحجت منبع

 

 

 شرح اجمالی برنامه

 ها، اولياء و مربيان مدارساهها، كاركنان ادارات و دستگخانوادهعبادي فرزندان ويژه  اين طرح يک دوره فشرده تربيت ديني و

ربيان م ، جلسه اوليا وهاو دستگاهرات اداو كاركنان هاي خانواده در نشست قابل اجرا اين طرح دو جلسه است و ، مدتباشدمي

 گردد.شركت كنندگان اهدا ميخانواده به  هاي فرهنگي ويژه نماز وباشد كه در آن بستهپرورش مي آموزش و

 

 



 هاعناوین دروس و سرفصل

 عناوین و موضوعات سر فصل *

 

1 
 نماز و خانواده

 . نماز1

 الف( اهميت و جايگاه نماز در قران و روايات
 آثار و بركات نماز در قران و روايات ب(

 ج(نماز مقبول و آداب و شرايط آن

 خانواده. 2

 الف( جايگاه خانواده در اسالم
 ب( خانواده كانون آموزش و اقامه نماز

2 

 

فرزندان  نقش والدین در ترغیب

 به نماز

 سازي. نقش زمينه1
 . نقش الگويي2

 انوادهالف( راهكارهاي تصحيح و تقويت نقش الگويي خ
 ب( موانع ايفايي نقش الگويي خانواده

 . نقش آموزشي3
 نقش نظارتي و مراقبتي .4

 هاي الزم براي نظارت و مراقبتالف( صالحيت
 ب( روش نظارت و مراقبت

 شناسي نظارت و مراقبتج( آسيب
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