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  باسمه تعالي

  2015  اكتبر هما – دوسطح  محرمي برنامه

  اهميت حركت در زندگي بر مبناي رضاي خداوند.(ع)،  ينه تا كربال، ماجراي حضرت قاسمتحليل حركت امام حسين از مد :كلي موضوع

 

 اجرا شيوه –مواد الزم  اهداف زمان متنشماره

  :كاردستي/پيش برنامه  0

  است.آمدهي اين نامه در قسمت آغاز چگونگي استفاده است.آمدهدر انتهاي جدول نامه طرز تهيه كاردستي 

  پخش مداحي براي ايجاد فضاي حزن و روحاني در برنامه.

http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150301&MusicID=151790 اي نسيم آشنايي  

  

http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150301&MusicID=151789  باز اين چه شورش
  است
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خوش آمدين به جمع ما و ما اميدواريم كه اين لحظاتي كه دور هم هستيم لحظات خوبي برامون باشه و چيزهاي جديد
  هم ياد بگيريم و خالصه راضي از اين جا بيرون بريم. اميدوارم شما هم كمك كنين كه اين طوري بشه. 

گم كه توي اين نامه شتين؟ حاال من بهتون ميهاتون جالب شده؟ دوسش داستيتون چطور بود؟ به نظرتون نامهخب كارد
كنيم؟ بله با نام و ياد خدا و توكل به خودش كه كمكمون بكنه ولي هر كاري رو با چي شروع مي .يمخوايم بنويسچي مي

گيم، و هم بعد كه كنيم و بسم اهللا ميرو با ياد خدا شروع ميمون يعني هم برنامهقيت انجام بديم. اون كار رو با موف
  گيم: بسم اهللا الرحمن الرحيم.پس حاال با هم بلند مي .نويسيمميهامون نام خدا رو نويسيم، باالي نامههامون رو مينامه

سخن خدا هم درس كنيم و از كارمون، به كتاب خدا هم مراجعه ميشروع خب، حاال كه از خدا كمك گرفتيم براي 
  دونه كجاي قرآنه؟ ميي فجر رو بلده؟ يا كي اين جا سوره گيريم. خب،مي

ا بيشتر آشن خونيم و با اين سورهرو با هم مي ي خيلي قشنگيه كه االن چند آيه شو سوره هقرآن 30ي فجر در جزء سوره
  شيم.مي

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

﴾27﴿	يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ )27(	ى نفس مطمئنها

﴾28﴿	ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرْضيةً )28(	خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد

﴾29﴿		فَادخُلي في عبادي  )29(	و در ميان بندگان من درآى

    )30(	و در بهشت من داخل شو
 

                                        ﴾30﴿	جنَّتيوادخُلي 

    

  ).استبراي مربيان آمده ،معناي آياتاين (

 مفهوم كلي آن.و  فجر

ذكر ارتباط اين سوره  .3
مخصوصا آيات انتهايي آن 

 با امام حسين (ع).

اهميت آگاهي داشتن  .4
 قرآني.از معاني آيات 

پرداختن به اين نكته  .5
دل كردن با امام و  كه درد

حتي نامه نوشتن به امام 
كار خوبي است و ايشان در 

 جريان احوال ما هستند.

تقبيح وفادار نماندن  .6
به عهد با اشاره به نامه 

 نوشتن كوفيان و ...
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نور به ظلمت و پيروزي مؤمنان بركردن در اين سوره بيشتر بحث غلبه!هابچهي فجر بودند.هاي آخر سورهها، آيهاين آيه
ن معني فجر چيه و به چي اگه گفتي .دههست همين معنا رو مي "فجر"هم كه دنياپرستان ذكر شده. حتي اسم اين سوره 

شه و كم كم نور خورشيد كه داره سحر ميگن ميوقتي شنيده باشين كه به ي فجر رو شايد تا حاال كلمهكنه؟ اشاره مي
درسته، نور خورشيد  كنه؟ بلهغلبه مي يها چه چيزي داره بر چه چيزشه. اگه گفتين در اون لحظهدر آسمون پديدار مي

  شه. كنه و هوا داره كم كم روشن ميبه تاريكي غلبه مي

 گه كه عاقبت سركشي و طغيانكنه و ميركش رو براي ما بيان ميخداوند ماجراي يك قوم ساين سوره، هاي آخر در آيه
ما خونديم خداوند هايي كه اين آيهنم هست. ولي در ادامه، در ها در قيامت و در جهو گمراهي اين قوم مجازات و عذاب اون

شنود و بازگرد در حالي كه هم تو از او خ ! به سوي پروردگارتهستي و مطمئن ايآرامش يافته ي كهانساناي فرمايد: مي
  بهشت من وارد شو! بهو  بيا ضي است! پس در ميان بندگان خوب منراضي هستي و هم او از تو خشنود و را

 بوطراين سوره م :فرمايندكه به ما مي به دست ما رسيدهن آيات پاياني نمون در مورد اين سوره و ايروايات مختلفي از اماما
كه به  اياون انسان ارزندهدر حقيقت، اين آيات انتهايي امام حسين (ع) هستند. منظور خدا از به امام حسين (ع) هست و 

امام حسين (ع) هستند كه مطابق رضاي خداوند عمل كردن و هم خدا از ايشون  ، و آرامش يافته دارهكامل خدا اطمينان 
هم ايشون با رضايت و آرامش و توكل كامل به خداوند در روز عاشورا به همراه خانوادشون در كربال مقابل  راضي هست و

و  ،كنهبه تاريكي شب غلبه مي فجر يا سحردشمنان اسالم ايستادن تا نور بر ظلمت و تاريكي غلبه كنه مثل وقتي كه نور 
ها بشيم ما هم اگه بخوايم شامل اين آيه همه فهميدند كه حق با امام حسين (ع) هست و اسالم واقعي نزد چه كسانيه.

شون هباشن. ايشون درجكردهباشن و آرامش پيدا داشتهتونستن به خدا اطمينان تونيم، نه اينكه فقط امام حسين (ع) ميمي
واستن، خبودن چون توكلشون از همه قويتر بوده و فقط رضايت خداوند رو ميكردهباالتر بوده و آرامش بيشتري پيدا از همه 

هايي تونيم در همون راه قدم برداريم و به چنين مقامولي ما هم با دوست داشتنشون و شناختن راهشون و هدفشون مي
  اهللا. ءشا برسيم ان

  ي قرآن رو دوره كرديم و ياد گرفتيم.با هم معناي چند آيهت داشتين كه خب فكر كنم دوس
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نزميرويدرخدابندهبهتريناآلنهمايشون) هستند. جي زمان ما امام زمان (ع"نفس مطمئنه"اينو حواستون باشه كه
 سال 1000 از بيش اين در هم مهدي حضرت كشيدند، عاشورا در زيادي هايمصيبت حسين امام كه طور همون. هستند

 خيلي كشندمي بد هايآدم و هاظالم دست از دنيا مردم و شيعيانشون كه هاييناراحتي همه اين هستند، غيبت در كه
 از هم خدا و هستند راضي خدا از هم ايشون يعني .كنند ظهور كه بخواهد خدا تا كنندمي صبر ايشون اما ،دهمي آزارشون
 نييع ،كنيم عمل خدا رضاي مطابق بايد بديم، قرار حسين امام راه در رو خودمون بتونيمما  اينكه براي هم اآلن و .ايشون
  ... و كنهمي خوشحال رو ايشون كه كنيم كارهايي و باشيمداشته دوست رو ايشون و باشيم زمانمون امام پيروي

  
ردم چون م ،به سمت كوفه رفتند؟ بله رشونشهبراي چي از  عليه السالمدونين امام حسين بريم سراغ نامه: مي !هاخب بچه

 هم كرد و. چون هم يزيد خيلي بهشون ظلم ميبودندشدهخسته  ،بوددادهكوفه كه از دست يزيد و والياني كه اون قرار 
گه در ظاهر داد. خالصه كه ديو آشكارا گناهان بدي رو انجام ميزد الهي و اسالم سر باز مي هايمانشرمانه از فرخيلي بي

دل كردن و از ايشون درخواست كردن كه  رسيد. براي همين هم مردم به امام نامه نوشتند و دردبه نظر مسلمان نمي ،هم
  به كمكشون بيان. گرچه به قولشون و خواستشون وفادار نموندن و باز هم گول شيطان رو خوردن.

  
اين  ،خوايم اگه منتظرش هستيمشون حرف بزنيم. ميدل كنيم و باها ها براي اماممون دردخوايم تو اين نامهحاال ما مي
خبر بديم. بگيم كه دلمون براشون تنگه و خيلي دوست داريم اريم بهشون دوست د ايشون رو قدربگيم و هر چرو بهشون 

 دونن كه ما بهشون چينويسيم خبر دارن و مياي كه مياز اين نامهدونيم كه امام زمانمون هممون مي كه ببينيمشون.
م. كنيزنيم و بيعتمون رو تجديد ميو هر سال يه سري به اين نامه مي داريما اين نامه رو يه جاي امن نگه ميگفتيم. م

بنويسين. و اميدواريم كه يه روز اين نامه رو بديم به دست مبارك زمان تونين هر سال حرفاي جديدي براي امام مي
نيد توانيد تصحيح كبخونم. (مياش رو براي همه نامهشو بده به من تا بلند تونه نامهمي ،اگرم كسي دوست داشت خودشون.

  .و يا نكات را انتقال دهيد)

  صحراي عشقكليپ  2
http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=2140  

هر كدام
حدود

1.   1.   
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http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=463  

  

4
دقيقه

  فرياد زد عمو جان! داستان  3
  

فكر جنگي  هاي مرد آزاد ساكت بود. همه بهخيمهآمد. اما شكرگاه دشمن صداي خنده و شادي ميبود. از لشدههوا تاريك 
دشمن فقط دنبال من است و با شما كاري «ها گفت: شد. مرد آزاد يارانش را جمع كرد و به آنبودند كه فردا شروع مي

  »ندارد. حاال كه هوا تاريك است فرار كنيد برويد و جانتان را نجات بدهيد.

عموجان اگر من «. او از مرد آزاد پرسيد: جواني كه پسر برادر مرد آزاد بودنو پسري نوجوان بود.اولين كسي كه حرف زد 
  »شوم؟ميپيش شما بمانم فردا كشته 

  »مرگ در نظر تو چگونه است؟« مرد آزاد از او پرسيد:

  »شوي.فردا تو كشته مي« مرد آزاد گفت:» تر است.در راه شما باشد از عسل هم شيريناگر « نوجوان گفت:

  »شويد.خواهد برود چون اگر بمانيد كشته ميهر كس مي« مرد آزاد ساكت ماند. دوباره به يارانش گفت: ،اين حرف بعد از

اش و هفتاد و دو يار كه آماده آن شب تعدادي از همراهان مرد آزاد در تاريكي فرار كردند و رفتند. مرد آزاد ماند و خانواده
  بودند با دشمن بجنگند.

آيا جواب  :بود. نوجوان فكر كردي مرگ از او پرسيدهال عمويش فكر كرد. عمويش دربارهؤيلي به سنوجوان خ ،آن شب
 هاييهايش را روي هم گذاشت تا بخوابد. ناگهان احساس كرد پروانهاست يا نه؟ در همان حال چشممناسبي به سؤال او داده

هايش را بست و اي در اطرافش نبود. دوباره چشمهيچ پروانه هايش را باز كرد. اماكنند. چشمنوراني دور و برش پرواز مي
  هاي نوراني شد.دوباره همه جا پر از پروانه

آشنايي با حضرت .1 دقيقه 7
 .قاسم ابن الحسن (ع)

آشنايي با مظلومي  .2
امام حسين و معصومي 

 ياران ايشان.

آشنايي با شجاعت  .3
ياران امام حسين عليه 

 السالم

 

آشنايي با مهارت  .1
گويي و جلب داستان

 به داستان. هاتوجه بچه
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ديد كه اطرافشهاي نوراني را ميكرد، پروانهگذاشت و باز ميهايش را روي هم ميآن شب هر بار كه نوجوان چشم
  چرخند.مي

يني كه بال و مصيبت با خود داشت. سپاه دشمن مثل ديواري دور و دراز ي بزرگ بود. مبارزه در سرزمصبح شد. روز مبارزه
بودند. ناگهان سربازهاي دشمن تيرها را در كمان گذاشتند و به طرف ياران مرد ايستادهدر مقابل سپاه كوچك مرد آزاد 

آزاد به ميدان رفت و شهيد شد. آزاد پرتاب كردند. تعداد زيادي از ياران مرد آزاد كشته و يا زخمي شدند. پسر بزرگ مرد 
اش گرفت. او به سر تا پاي نوجوان نگاه نوجوان آماده شد تا به ميدان برود و با دشمن بجنگد. مرد آزاد او را ديد و گريه

توانست با سربازهاي دشمن بجنگد و پيروز شود؟! مرد آزاد با خودش فكر اي كوچك ميكرد. چطور پسري با قد و قواره
نوز براي جنگيدن كوچك است. مرد آزاد دوست نداشت نوجوان به ميدان برود و با كساني بجنگد كه خيلي او ه :كرد
  رحم بودند.بي

  "خواهم كشته بشوي.نمي"هايش نگاه كرد و گفت: مرد آزاد دستش را روي شانه نوجوان گذاشت، با مهرباني در چشم

بودند  هاييبودند و بيشترشان سوار اسبايستادهها زي كه تا دوردستنوجوان به سربازهاي دشمن نگاه كرد. به هزاران سربا
  "من زنده بمانم شما كشته شويد؟ دوست ندارم چنين روزي را ببينم."كه آرام و قرار نداشتند. نوجوان به عمويش گفت: 

ي مرد آزاد را بوسيد. مرد آزاد او مرد آزاد باز هم به او اجازه نداد تا به ميدان برود و بجنگد. نوجوان گريه كرد و دست و پا
زد. مرد ميهاي مرد آزاد خيره شد. با نگاه با عمويش حرف را بغل كرد و موهايش را بوسيد. نوجوان با التماس در چشم

  رحم منصرف كند.تواند او را از رفتن به ميدان و جنگيدن با سربازهاي بيدانست چطور ميآزاد نمي

اش را به زبان آورد. مرد آزاد ديگر حرفي نزد و نوجوان راهي اد نگراني را ديد. اما دوباره خواستههاي مرد آزنوجوان در چشم
  ميدان جنگ شد.

كمي بعد نوجوان در ميدان جنگ ايستاد. اولين سرباز دشمن به او حمله كرد، اما با ترس و لرز از مقابلش فرار كرد. دومين 
هاي جنگيد اما در اوج ضربه شمشيرها و نعره اسبردي نيرومند و قوي ميشد. نوجوان مثل مكشتهسرباز به دست او 
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هايش باز شد. خم شد تا بند كفشش را ببندد. يكي از سربازهاي دشمن از فرصت استفاده كرد وزخمي، بند يكي از كفش
  با شمشير به سرش زد. نوجوان با صورت روي زمين افتاد و فرياد زد: عموجان!

ن گرد و غبار و هياهوي سپاه دشمن، صداي نوجوان را شنيد. به طرف او دويد و سرباز دشمن را ديد كه مرد آزاد در ميا
اي دستش را قطع كرد. سرباز چكد. مرد آزاد به او حمله كرد و با ضربهاش عرق مياست و از چانهباالي سر نوجوان ايستاده

كنيد؟ ويش را جمع كرد و به طرف يارانش فرياد زد: چرا حمله نميهايش را روي هم فشار داد. تمام نيردشمن از درد دندان
  منتظر چي هستيد؟!

نشيني كنند. در ها جنگيد و مجبورشان كرد عقبدفعه بيشتر از ده نفر به مرد آزاد حمله كردند. مرد آزاد با همه آنيك
  زير شمشير مرد آزاد نجات دادند. ميان گرد و غبار چند تا از سربازهاي دشمن آمدند و قاتل پسر نوجوان را از

هايش را باز كرد، هايش را بست. وقتي دوباره چشماي چشمكرد. براي لحظهپيچيد و ناله مينوجوان از درد به خود مي
هايش را بست. نگاه كرد. نوجوان با لبخند كوچكي دوباره چشمبود و گريه ميشدهعمويش را ديد كه روي صورتش خم 

  كند. او را بغل كرد و به خميه برد.هايش را باز نميبه موهاي خوني نوجوان افتاد، فهميد كه او ديگر چشممرد آزاد كه 

  ها شد.نوجوان براي هميشه خوابيد و اطرافش پر از صداي بال پروانه

   
  مسافر كربال پرزي   4

karbala-mosafere-https://prezi.com/deujcc2xm9qn/l2 /  

 

چقدر ايشون بودن كه فهميدهبودن. چشيدهطعم واليت امام علي (ع) رو  )ع(ها، مردم كوفه در زمان امام علي بچه: 2اساليد 
بعد از حضرت علي (ع) فرزند بزرگشون يعني امام آدماي عادي متفاوتن. بودند كه ايشون با تمام فهميده. عادل و مهربانن

15 - 2 
دقي
 قه

آشنايي با داليل  .1
حركت اباعبداهللا به سمت 

 كوفه و وقايع روز عاشورا 

هايي از امام درس .2
  حسين (ع) و يارانشان.

- پروژكتور يا وسيله .1

 .پرزي ي پخش
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ها معرفيمسلمونحاكمن كه همزمان با ايشون معاويه هم خودش روحسن مجتبي (ع) جانشين ايشون و امام شيعيان شد
  بعد معاويه امام حسن رو شهيد كرد و امام حسين شدند امام سوم شيعيان.بود. كرده

يعني عام  آدم شرابخوار بود و در مأل . يزيد يكش يزيد روي كار اومدپسر ،ردگر ستمكار محيله يوقتي معاويه: 3نصوير 
، امام حسين (ع) به زور بيعت بگيرهلق و خوي خيلي بدي هم داشت. او خواست از داد و خُكارهاي گناه انجام ميجلوي مردم 

هم با او مخالفت مردم ي بقيه ،تا با اين كار ها قبول دارن،يعني اينكه امام حسين بگن كه او رو به عنوان حاكم مسلمون
 برد واسالم رو ميچون او داشت آبروي  ،كننوقت با اون انسان فاسد بيعت نمي كه هيچ . امام حسين هم معلوم بودنكنن

  شدن. د آدم خوبيه و مردم همه گمراه ميكردن كه يزيمردم فكر مي ،كردناگر امام قبول مي
كردند. يزيد به حاكم شهر مدينه دستور داد كه به زور از امام ان امام حسين توي مدينه زندگي ميدر اون زم: 4تصوير 

ز ابه صالح دونستن كه حسين (ع) بيعت بگيره و ايشون رو تحت فشار بذاره. امام حسين (ع) هم احساس خطر كردند و 
 برن.بمدينه شبانه همراه خانواده و دوستانشون خارج شن و به مكه كه خانه امن خدا بود پناه 

 نجانشي رو خودش …كنه تازه، به اونا ظلم ميكنهگناه مي به صورت علنييدند كه يزيد دها! مردم كوفه ميبچه :5اساليد 
يارن و بود روي بكردهكه خداوند اون رو انتخاب پيامبر  واقعي جانشينيعني حسين  امام به گرفتن تصميم!!! دونهمي پيامبر

 در كه ور هانامه. برسن هااون داد به و بيان كوفه به تا كنن دعوت رو ايشون و بدن نامهبراي همين تصميم گرفتن به ايشون 
ها رو به دست امام حسين دادن تا اون نامه رسانا كردن و به چند هه شده بار شترگفت امضا 220000 با نامه 12000 تاريخ

نه اونم كنار گذاشته و فقط بدي و شرارت ميرا كهاي خوب نسانبودند كه يزيد بدكار، تمام انوشته(ع) در مكه برسونند. اونا 
 به اسم اسالم. امام حسين به سوي ما بياييد. و پيشواي ما شويد و برايمان حكومت حق را بر پا كنيد.

 
و به بهانه دستگير كردن امام جنگ و خونريزي در خانه خدا  بشهنه خدا حفظ اامام حسين براي اينكه حرمت خ  :6اساليد 

 نيتي كه براي حج داشتند رو تبديل به عمره كردن و مكه رو ترك كردند و راهي كوفه شدن. ،اتفاق نيوفته

ار گرم روز در هواي بسي 24هاشون و تعدادي از يارانشون به سمت كوفه حركت كردن. ايشون امام با خانواده و بچه :7اساليد 
 در راه بودند. 
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امام همزمان با حركت به سمت كوفه پسر عموي خودشون يعني جناب مسلم بن عقيل رو كه خيلي به ايشون:8تصوير
ها مطمئن بشن و ببينن مردم تا چه اندازه در اين هدفشون محكم ه كوفه فرستادن تا از درستي نامهاطمينان داشتن رو ب

 ن هستند.وحكومت عادالنه ايشه حضور حضرت و آماد هستند و

ي امام ه براي بيعت با ايشون كه فرستادهشن كنظير كوفيان مواجه ميشن با استقبال بيمسلم بن عقيل وقتي وارد كوفه مي
هاشون محكم كوفيان در خواسته ن كهدفرستن و اطالع ميين هم مسلم براي امام پيكي رو ميبودن. براي همآمدهبودن 

 تونن به كوفه بيان.ون ميهستند و ايش

اد بود تا با تعدادي سرباز به كوفه بيشدهمور أاز طرف يزيد مكه خيلي سنگدل بود، ا عبيدهللا بن زياد ملعون هاما در همين روز
 فته.ابي(ع) و يارانشون تا براي يزيد حكومت رو نگه داره و نذاره به دست امام حسين 

هايي كه از امام حسين دعوت مردم كرد و همه اون و گول زدن زياد شروع به فريب دادنها، متأسفانه ابن بله بچه: 9تصوير 
 ها رو خواهدكشت.رو تهديد كرد كه اون هابعضيگول زد يا  مقامپول و  هاي الكي بهقولبودند كه به كوفه بيان رو با كرده

در ابتداي نماز مغرب تعداد خيلي زيادي از  ، به طوري كههمشون جناب مسلم رو تنها گذاشتن كوفيان عهدشكني كردن و
مورانش مسلم أي يزيد و مدار و دسته ها از ترسِي اونمردم پشت سر مسلم بن عقيل نماز خواندند ولي بعد از نماز عشا همه

  ..... رو تنها گذشتن و فرار كردن
و  سلم آببگردن و بكشنشون حتي به جناب مهاشون رو بيان خونهمردم كوفه از ترس اينكه سربازاي ابن زياد : 10تصوير 

استراحت  اونجاكردن. و حضرت مسلم بدون جايي كه بتونن در ن باز نميوشاي ويه رهاشون رو بخونه غذا هم ندادن و درِ
كر ي اين اتفاقات فو به ديوار يك خونه تكيه داده بودن و داشتن به همه بودنايستادهچيزي بخورن در كنار كوچه يا كنن و 

اي كه بهش تكيه داده بودن در رو كردن و ناراحت امام حسين (ع) و خونواده و يارانشون بودن كه يك دفعه صاحب خونهمي
 كه ايشون آببعد  و مسلم از او كمي آب خواستند خواهي؟ حضرتاي مرد چه مي :گفتپيرزن به جناب مسلم . باز كرد

 :جايي ندارم. پيرزن گفت: تو كه هستي؟ مسلم جواب داد :مسلم گفتند ! جناب؟رويپس چرا نمي :خوردند، پيرزن پرسيد
چون اون زن شيعه و دوستدار حضرت علي بود و  ،اش راهشون دادبه خونهو م. پيرزن ايشون رو شناخت من مسلم بن عقيل

جاي  ،ن جا هستن. ولي وقتي كه پسرش به خانه برگشت و فهميد جناب مسلم اوخيلي شجاعتر از بيشتر مرداي كوفه بود
  ... هلو داد تا از ابن زياد پول بگير ايشون رو به سربازها
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خالصه ايشون رو با نامردي دستگير كردن و به ابن زياد تحويل دادند. اون جفاكار هم حضرت مسلم رو در حالي:11تصوير
به شهادت  ،ت اين مردم نامرد مياناز اين كه اين مردم به امام حسين پشت كردن و امام دارن به سمبودن ريزان اشككه 

 رسوندن.

ا هيامبر توي غدير خم به همه مسلمونكي يادشه؟ يادتونه پ ؛اين ماجرا براي حضرت علي هم اتفاق افتاد !هابچه: 12تصوير 
گفتند كه حضرت علي جانشينشون هستند و همه مردم با ايشون بيعت كردند كه بعد از پيامبر، حضرت علي رهبرشون 

 باشه؟ اما مردم فراموش كردند و بعد از پيامبر، حضرت علي رو تنها گذاشتند!!

به جاي اينكه يارشون باشيم و  ، ونكنه ما هم بدي كنيم ،االن كه امام ما امام زمان هستند !هاآخ آخ آخ بچه: 13تصوير 
اگر امام زمانمون رو  ،كار زشت كنيم كه قلب ايشون از دستمون ناراحت باشه. اگر ما دينداريم ،ايشون رو خوشحال كنيم

ه يا ي ،نه مثل كوفيان گول بخوريم يا از ترس اينكه نكنه يه چيزايي رو ،بايد يار عاقل امام زمان باشيم ،دوست داريم
مان هستيم و بايد كارهامون و ما شيعه امام ز !برخالف ميل ايشون عمل كنيم ،دنيا از دست بديم يتو هايي روخوشي
هامون طوري باشه كه مردم بگن: به به! آفرين به اين كساني كه شيعه و مسلمان هستند. چقدر راستگو هستند! چقدر حرف
ن رو هاي خوبي هستند! اگر اين طوري نباشيم، آبروي امامموكنند! چه بچهون هستند! چقدر به ديگران كمك ميمهرب
 ايم! بايد خيلي مواظب باشيم. خالصه ...دهبر

امام در حركت به سمت كوفه بودند تا اينكه در نزديكي كوفه سپاه ابن زياد، مانع حركت امام و خانواده و يارانشون  :14 اساليد
يده ف كوفه كشرو بهشون ندادن. پس راه امام به سمت بياباني در اطرا بستند و اجازه ورود به كوفه اونها يروه شدن و راه رو ب

 ؟اينجا كجاست :اد و ديگه حركت نكرد. امام حسين پرسيدندتايسامام حسين  كرد تا اينكه اسبشد. كاروان حركت مي
رسول خدا به ربزرگم ست كه پدهن جايي وجا هماين و جاي رنج و بال، شهمعنيش ميكرب و بال. امام فرمودند كه  :گفتند

ابن  جا خيمه زدن. روز هفتم محرمونمحرم به اينجا رسيدن و همماه در روز دوم  . امام حسينداده بودن ون راوي من وعده
و از آن روز تا  امام، خانواده و يارانشان ببندنبر روي  آشاميدنن مياوكه همه از  وآب رود فرات ر :د ملعون دستور دادزيا

 ها داشتند و تشنه بودند.و خود ايشان آب خيلي كمي در خيمهمام همراهان امام حسين عصر عاشورا ت
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بودند كربال. اتفاقات مهمي هم در كربال افتاد تا اينكه شب دهم محرم و روز دهمرسيدهخب، تا اينجاي ماجرا، امام حسين
گيريم رو هم كه از ماجراهاي روز عاشورا ميدرس م خوام چندتاگذرم و ميمحرم يا همون عاشورا شد. من از اون اتفاقات مي

 براتون تعريف كنم:

 
اما ما  ،شايد صد تا درسهستن، درس  براي ما ي كه در روز عاشورا با امام بودنها! عاشورا همه لحظاتش و همه افرادبچه
 :كنيمميشون رو با هم مرور اندتچ
سربازان مردم و  ،ممكن بودكه ، باز در هر زماني بودنشدهو اذيتي كه در اين سفر  هاامام حسين با وجود تمام سختي -1

: جنگ و خونريزي راه فرمودنكردن. ميدعوت مي واقعي و حقيقي به دين اسالم وها رناوكردن و راهنمايي مي وابن زياد ر
ي رن ولي انسانيت ما باقچيزايي هستن كه از بين مي در مقابل انسان بودن ما ارزشي نداره و اينا دنياو مقام نياندازيد. مال 

ه دعوت او با دين اسالم همان كسي كه ب ن،نوه رسول خدا هست كردن كهيادآوري مي. سازهمونه و اون دنياي ما رو ميمي
آيا داريد؟!  ورن آيا من به شما ظلمي كردم كه قصد جنگ با م ،من فرزند دختر رسول خدا هستمفرمودن: مي. نآشنا شد

 ؟!شهيد كنيد وام رو خانوادهخواهيد من ام كه اينجور ميام؟! آيا من كسي از شما را كشتهانجام دادهرو غير از دستور خدا 
رها كنيد تا از اينجا به محلي  وا سر جنگ با شما نداريم، پس ما رباشيد. م يهاي آزاده و باشرفاگر دين نداريد، حداقل انسان

 ودبشدهو پول و مقام دنيا براشون مهم  بودنكردهگناه  هااون. اما افسوس كه اينقدر و ما با شما كاري نداريم يمبر رامآامن و 
 رفت.ه اصال حرفاي امام به گوششون نميك

 خدا رضاي براي ون چون همه اين كارها روباز ايش ،يا كشتند يا آزار دادند ون روملعون همه خانواده ايش با اينكه ظالمان -2
صبر ايشون به حدي باال بود كه توكل و . كردن و راضي بودنصبر مي هاتمام اين سختيدادن، به و هدايت مردم انجام مي

 ة).رضيم ةًراضي كبِّعي إلي رإرجِ -ة نَّئطمالم فسا النَّهتُيا ايخداوند از صبر و ايمان ايشون توي قرآن ياد كرده (

امام حسين همه  شدند براي ياري امام زمانشون از همه چيزشون بگذرند. اصحاب و ياران بعضي از شيعيان حاضر -3
شون دفاع كنند. ونن و از ايشون و خانوادهاما با وجود اين حاضر بودند در كنار امامشون بم ،نشدونستن كه شهيد ميمي
بودند كردهرو تشويق ها اون يمان قوي كه داشتنبا ا بودند و همسرهاشون همكردهها از همسر و فرزندانشون خداحافظي اون

 كه برن و امام زمانشون رو ياري كنند.
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 حضرت قاسم (ع)انيميشن  5

http://tebyan.net/videoplayer.aspx?MusicID=144025 

  

آشنايي با حضرت .1دقيقه 12
قاسم بن الحسن و دفاع 
ايشان از امامشان و 

  شهادتشان.

پروژكتور يا  .1
ي پخش و وسيله

  بلندگو.

 ي عاشوراپيرامون واقعهپرسش و پاسخ فعاليت گروهي  6

و براي هر گروه يك سؤال مطرح كنيد  (متناسب با تعداد شركت كنندگان) نفره تقسيم كنيد 3يا  2هاي ها را به گروهبچه
شان هايها بخواهيد گروهي بايستند و يافتهبراي جواب سؤالشان فكر كنند و بعد از آنكه دقيقه زمان دهيد  3-2ها و به آن

  در ميان بگذارند.را با بقيه 

  ).استها در پرزي آمده(پاسخ سؤال

 شود ...تا اسالم حفظ  ؟با يزيد بيعت نكردندچرا امام حسين  -1

به چه دليل از محل زندگيشان مدينه با خانواده خارج شدند و چه شد كه به كربال رسيدند؟ براي در امان حسين امام  -2
رمت ح حفظراي ايشان به زور براي يزيد بيعت بگيرد و رفتن به حج و خروج از مكه بخواست از ماندن از والي مدينه كه مي

 و ...نه خدا او احترام خ

 عموشونجناب مسلم بن عقيل پسرشون مطمئن شوند چه كردند؟ امام حسين (ع) براي اينكه از مردم كوفه و خواسته -3
 به كوفه فرستادند....امين  نمايندهرا به عنوان يك 

چه دالئلي كوفيان مسلم بن عقيل و بعد امام حسين (ع) را تنها گذاشتند؟ ضعف ايمان و اهميت پول و مقام دنيا و  به -4
 ترس از آزار يزيد....

 باشيم. امام زمانمان اينكه ياوريم؟ گيربراي زندگي امروزمان چه درسي از عاشورا ميما  -5

  

هادرگير كردن بچه .1دقيقه 15
-دادهبا مطالب آموزش 

 شده.

انجام كار گروهي و  .2
ها در درگير كردن بچه

كنار هم براي يافتن پاسخ 
  گروهي.
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  دالئل واقعه عاشورا نمايش  7
تواند به نشانه عزا سياه رنگ باشد) كه دخترش ست (لباس مادر هم ميا و مشغول بافتنته مادر روي صندلي نشس -داخلي 

  .پشتي به همراه داردكولهنگار لباس مدرسه و  .رسداز مدرسه مينگار 
  سالم مامان (با صداي بلند): نگار
  زند): سالم دخترم، مدرسه خوب بود؟دارد و به نگار لبخند مي(سرش را از روي بافتني برمي مادر
  .وقت توي سالن اجتماعات (جيم/ نمازخانه) بوديم، برنامه مخصوص در مورد ماه محرم داشتيم : بله، امروز بيشترِنگار
  زني؟سينهاي داشتين؟ سخنراني؟ : چه برنامه)شودكه از جايش بلند مي در حالي( مادر
  .: در مورد واقعه عاشورا و سفر امام حسين از مكه به كربال برامون صحبت كردننگار
  !: چيا گفتن؟ براي من هم تعريف كن)دهدبا حالت مشتاق ادامه مي( مادر
مادر هم دوباره روي صندلي  -گذاردميدر دهانش اي انگور از روي ظرف ميوه دانهگذارد و ميزمين پشتي را كوله نگار
  .نشيندمي
شه و مردم كم كم از اطراف براي نزديك مراسم حج كه مي .بودند به مكهرفته: گفتند كه امام حسين از چند ماه قبل نگار

  .فرسته حجبهانه انجام مراسم مي بن سعيد بن عاص به با عمر رو سپاهي هم يزيد	،انجام اعمال حج ميان
  رسه به مكه،ماه ذي الحجه سپاه مي 8، روز  : درستهمادر
  : اما گويا براي دستگيري امام بوده! نه؟!؟نگار
خواست به زور از امام حسين بيعت گويد): بله، در واقع يزيد مياندازد و ميكشد و ناراحت سرش را پايين ميه ميآ( مادر
 !ده كه امام رو به زور هم كه شده وادار كنن به بيعتفرسته و دستور ميسپاه مي ،شناما چون امام راضي نمي ،بگيره

 !: امروز بهمون گفتن كه امام مجبور شدن حج رو تبديل به عمره بكنن و عمال اعمال حج واجب رو انجام ندننگار

حترامي ااينكه حرمت خانه خدا حفظ بشه و سپاه يزيد نتونن بيبراي  ،شه: درسته، امام وقتي ديدن داره لشكركشي ميمادر
  !شندن و شبانه از مكه خارج ميبرنامه حج خودشون رو تغيير مي ،كنن
  ؟شد: چرا با اون عجله؟ حاال يكي دو روز ديرتر كه مثال به عيد قربان هم برسن نمينگار

آشنايي با دليل سفر امام .1دقيقه 15
حسين (ع) از مكه به 

 كوفه.

 

دو بازيگر مادر و  .1
 دختر (يا پسر).

صندلي و وسايل  .2
 ي هروسيلهبافتني يا 

كاري كه مادر در حال 
 انجام آن است.

 ظرف ميوه يا انگور. .3
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بينن كه بهشون گفتن: از شهر خارج رسول (ص) رو مي ي الحجه گويا امام خواب جدشون حضرتذ: همون شب هشتم مادر
  ).لرزد(صداي مادر مي !خواهد تو را كشته ببيندشو كه خدا مي

  !شن؟دونستن كه كشته مي: يعني امام مينگار
  هسته و ناراحت): بلهآ( مادر
  شون رو بردن؟: پس چرا خانوادهنگار
از طرفي هم مردم كوفه نامه نوشتن و از امام دعوت كردن بياد پيش  دن كه قصد جنگ با كسي ندارن،: امام توضيح ميمادر
كنن براي  تكه ثاب شون به طرف كوفه حركت كردنكنيم ازت، امام هم با خانوادهها، به امام گفتن كه ما حمايت مياون

  رن.جنگ نمي
نند زهايي هستند كه زير قولشون ميدمآونستند كوفيان د(ع) با اين كه مي االن شما بگي كه چرا امام حسين شهمي: نگار

  بازهم به كوفه رفتند؟
بودن كه فرستادهباوفاي خودشون حضرت مسلم رو زودتر به كوفه و امام حسين (ع) پسر عموي شجاع  !دختر گلم: مادر

 خيلي زيادي با مردمِ ،وقتي حضرت مسلم وارد كوفه شدن مردم كوفه منتظر ورود امام هستند يا نه؟ :بررسي كنه ببينه
ه مردم كوف بلهحضرت مسلم هم به امام نامه نوشتند كه  ايشان بيعت كردند و گفتند كه منتظر امام حسين هستند و

به  ،ابن زياد كه ادم خيلي بدي بود ،به كوفه بياييد. ولي بعد از حركت امام به سمت كوفه صبرانه منتظر شما هستند وبي
ها رو هم و خيلي ه،دمقام مي ه،درو گوش نكنند بهشون پول مي )ع( حسين امام حرف اگر كه	به مردم گفت كوفه رفت و

  .ترسوندند زندان كردند و
  امامشون بود؟ مقام براشون مهمتر از پول و !يعني مامان :نگار

شهرشون  حتي حضرت مسلم رو كه در به قولشون عمل نكردند و ،ن ضعيف بودومردمي هم كه ايمانش !بله دخترم :مامان
ه بو رو در كربال محاصره كردن  )ع( حسين امام 	بعد هم ابن زياد ايشون رو به شهادت رسوند و مهمون بود، تنها گذاشتند و

  .شهادت رسوندند
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خواد اينقدر ايمانم رو قوي كنم كه هميشه از حق دفاع كنم و هيچ چيز نتونه من رو بترسونه كه من دلم مي، مامان :نگار
  .پايمال كنمحق رو 
كنم كه اين تصميم عاقالنه رو با فكر كردن گرفتي. حتما امام ، من به تو افتخار ميمفرين دخترآ ،به به، خيلي خوبه: مامان

  راستش رو بخواي اين كار هم خيلي ساده هست هم خيلي سخت.  !زمانمون هم االن كلي خوشحالن ازت. خوش به حالت
  : وا يعني چي مامان؟!نگار

كردن كه احكام اسالم رو خوب انجام بدن و خيلي هم نماز و ها سعي ميخاطر اينه كه خب خيليه : خيلي سخت بمامان
همين پيروي نكردن از امام هر زمان كافيه براي اينكه خوندن ولي به اين مقام نرسيدن و امامشون رو ناراحت كردن. قرآن مي

  هاي محكمي باشيم تا مثل اون آدما گول نخوريم.پس بايد حسابي شيعهباشيم. ني واقعي شيعهراه رو اشتباه رفته باشي و 
  : خب حاال چرا گفتين آسون؟ نگار

: براي اين گفتم كه در همين راه اگه به امام زمانمون متوسل بشيم و باهاشون ارتباطمون رو قوي كنيم و ازشون كمك مامان
(نگار در اين مدت به دقت مسلموناي واقعي و محكم باشيم و بمونيم.  كنن كه بتونيمخيلي راحت ما رو كمك مي ،بخوايم

  ).دهدي فهميدن تكان ميدهد و سر را به نشانهگوش مي
ي خوب بخوريم كه هم گردنم درد گرفته بسكه بافتم براي ه عصرونهيديگه به نظر من كالسمون رو تعطيل كنيم و بريم 

  نه؟ ،خسته شدي ديگهشمام يه كم م شما و هم اينكه به نظر

شه. ك: قربون مامان گلم برم كه انقد برام زحمت مي)گويدزند و ميبا لبخند دستانش را دور گردن مادر حلقه مي( نگار
 )كنند.و هر دو دست در دست هم و شاداب صحنه را ترك مي(بريم به سمت آشپزخونه. 

  كودكان تشنه لبيا مداحيشعر  7

  رفتم به صحرا روزي

  ديدم مرغي نشسته

آشنايي با فرهنگ شعر  .1دقيقه 10
سرايي و ادبيات فارسي در 

 .فضاي ديني

  

هيجان در تن صداي  .1
مربي و رسا بودن صدا از 

ملزومات اجراي خوب  
 باشد.مي
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 گفتم چرا غميني

  گفتا دلم شكسته

  امروز عاشورا شده

  شدهدر كربال غوغا 

  ياران دين يدر چهره

  آثار غم پيدا شده

  اي مرغِ زيبا :گفتم

  پرواز كن به باال

  منزل نما در كربال

  سالم ما را هديه كن

  بر آن امامِ سر جدا

  ايبخوان ز غم ترانه

  از كودكان تشنه لب

  از دشمنانِ سنگدل

  از اصغر رنگين گلو
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 از روز عاشورا بگو

  از اكبري كه شد شهيد

  گفتگودر كربال كن 

  كار در منزل  8

شركت كنندگان   سمت آغاز در از  ستيد كه   ق ستفاده از نامه خوا ست كردند،  با ا   لزمان عجنامه اي خطاب به امام اي كه در
سند    شريف بنوي شروع   و اهللا تعالي فرجه ال شتن به قبل از  ضوع  درباره ،نو در اين   ندتوانميكه چه مطالبي را و ايني اين مو

صحبت كرديد.    نامه  سند  سند و نيم ديگر كاغذ را   ميهخواباز آنها توانيم ميبنوي الي نگه  خكه نيمي از نامه را در برنامه بنوي
در خانه و با توجه بيشــتري بنويســند و از آن نگهداري كنند و بدانند كه امام زمانشــان از مطلب  شــان رادارند و ادامه نامه

  ها با اطالع هستند. ي آننامه

  
اي كه دستتونه براشون از چيزايي كه امروز با هم ياد گرفتيم و موضوع اين نامه ،ها، وقتي پدر و مادرتون رو ديدينبچه

تونين براي پدر ي ما هميشه خوبه. ميهم براشون اين مطالب يادآوري بشه، چون يادآوري براي همهها حرف بزنين تا اون
ها هم بخواين تا يه نامه براي امام زمان بنويسن و مثل شما سعي كنن اي بگين و از اونو مادرتون از نوشتن همچين نامه

هاي ما و از كارهامون خبر خبر دارن همونطوري كه از دلهاي ما مل كنن و بهشون بگين كه امام زمانمون از نامهعبهش 
  دارن.

باال بردن سطح  .1  
- يادگيري و به خاطر

ي وسيلهه سپاري ب
ي كار مرتبط با ادامه

  برنامه در منزل.

1.   

 / نتيجه گيري و دعا:پايان  8

 با شما دوره كرديم و از نظرات مامباشين و گرفتهكنم كه امروز خيلي چيزاي جديد ياد شه. من فكر ميقبول با ،هاخب بچه
عاشورا  ياتفاق بسيار عظيم و ناراحت كنندهتر داليل اين براي شما دقيقشما چيزاي جديد ياد گرفتيم. امروز ما سعي كرديم 

نه كتحقيق بيشتر و بهتر به ما كمك ميهاي دقيق و فكر كردن و مطالعه و بديم و با هم بحث كنيم. اين بحث رو توضيح

 و بحث گيري نتيجه .1 دقيقه 5
 بحث. يدوباره انتقال

ذكر به وجود مقدس ت .2
صاحب الزمان (عج) به 

 در قسمت اين اجراي .1
 توجه و سكوت فضاي

 .توسل و
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نيم و عمل كنيم. چرا؟ چون مانمون رو بهتر بشناسيم و بدونيم كه هدفشون چي بوده كه ما هم در همون راستا حركت كاماما
خوايم بگيم امام زمانمون رو دوست داريم و منتظريم بياد كه دنيا رو پر از خوبي و عدل خوايم مثل مردم كوفه باشيم. نمينمي

 يم و بگيم بياد ولي وقتي كه اومدن بشيم مثل مردم كوفه خداي نكرده. درسته؟ ما اينو داد بكنه و حتي دعا هم براشون بخون
 حكممامام زمانمون رو بشناسيم و  ،علمخوايم قوي و با باشيم. ميداشتههاي الكي يم كه زير قولمون بزنيم و خواستهخوارو نمي

نيم. اين زتنگه براشون و زير قولمون هم نميدلمونم . بگيم كه زودتر بيان و ما بهشون احتياج داريم خوايم ايشونبگيم كه مي
داريم و وقتي رو نگه مي هامحكم نباشيم. اين نامهامام ما ازش خبر داره، پس خيلي بده كه  ،هايي رو هم كه نوشتيمنامه
به  گيم اين همون نامه هست و ماديم و ميهامون رو بهشون ميايشون اومدن، نامه شاءاهللا با دعاهاي ما و كارهاي خوبمونان

  پايبند بوديم. قولمون

 بقلدردي كنيم و مرهمي باشيم بر هاي غمگينمون با ايشون همه دل دعاي فرج رو بخونيم و با دلحاال بياين همه با هم از ت
  نازنينشون.

 رو به قبله و ايستاده به احترام ايشان خواندن دعاي فرج  

عنوان معلم و امام
 زمان ما.

پيوند قلبي با حضرت  .3
الزمان العصر و صاحب 

عليه السالم و دعا 
  براي ايشان

 

آغاز دعا، پس از  .2
ها به توجه دادن بچه

اهميت دعا براي فرج 
 .عج صاحب الزمان

سعي شود كه متن  .3
عربي و ترجمه آن به 
زبان محلّي همزمان با 
 تالوت، نمايش داده

  شود.

  

  

  

  

  :نامه ي كاردستيطرز تهيه
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  وسايل و ابزار مورد نياز:
  
 سانتي متر 25*15با ابعاد تقريبي  1كاغذ كاهي  .1

 دو چوب باريك  .2

 نوار باريك از جنس گوني و يا نخ كاموا  .3

 چسب حرارتي  .4

 

  چوب باريك:
  

ــتفاده نماييد.    ــيخ چوبي و ... اس ــاخه ي درخت، مداد، س مي توانيد از ش
ستوانه اي الزم براي اين كاردستي را دارا نمي باشد        شكل ا ستني  چوب ب

  آن را به عنوان گزينه آخر قرار دهيد. 

 

                                                            
  می توانيد از کاغذ برش، کاغذ پوستی يا ھر نوع کاغذ ديگری که حس قديمی بودن را القاء کند استفاده نماييد.  ١ 
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انتهاي كاغذ را چســب بزنيد و چوب را روي چســب قرار دهيد تا كامال به 
كاغذ بچسبد. ممكن است استفاده از چسب حرارتي براي كودكان مشكل      
ــب را خودتان روي كاغذ بزنيد و از آن ها    ــورت نياز چس ــد لذا در ص باش

  بخواهيد چوب را روي چسب قرار دهند. 

 

  و مجدد چسب بزنيد. كاغذ را چند بار دور چوب پيچانده 
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غذ تكرار        كا كار را در طرف ديگر  همين 
مه را        نا تدايي  يد جمالت اب كنيد.  مي توان

  خودتان با دست روي كاغذ بنويسيد. 
  

  به نام خدا 
  

  امام مهربانم سالم ... 
  باباي خوب و مهربانم سالم ... 

  
مه اي           نا يد  گان بخواه ند كت كن ــر از شـ
عالي فرجه           مان عج اهللا ت مام ز به ا خطاب 
شروع       سند. مي توانيد قبل از  شريف بنوي ال
چه      كه  ــوع  باره ي اين موضـ ــتن در نوشـ
ــت به  مطالبي را مي توان در اين نامه نوش
سپس از       صحبت كنيد و  صورت گروهي 

ــوند.    ــتن ش ــغول نوش از آنها بخواهيد مش
طح كاغذ را به دو قسمت  ها بخواهيد سبچه

ــف آن را در هنگام     ند و نصـ ــيم كن تقسـ
ــند و نيم ديگر آن را در    ــتي بنويس كاردس
خانه و با توجه بيشــتري بنويســند و از آن  
نگهداري كنند و بدانند كه امام زمانشان از 

  ها با اطالع هستند.ي آنمطلب نامه
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با نخ گوني           كاغذ را لوله كنيد و  پايان  در 
  آن را ببنديد. 

 
 

  

  

  


