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 پیش برنامه/کاردستی
 .است جدول آمده یدر انتها یکاردست هیطرز ته

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 25

 اهداف

 رنگ ایو  یکاردست اند که زودتر آمده یرانیفراگ یبرنامه برا یشود قبل از شروع رسم یم هتوصی  ها چهب زمان با توجه به عدم حضور هم

 مناسبت انجام شود. نیمرتبط با ا یزآمی

 نحوه و لوازم اجرا

 رنگ  رهیت میضخ یمقوا .1

 دندان خالل .2

 یکیو چسب مات یچیق .3

 فایل صوتی جهت پخش هم زمان لینک

 http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150301&MusicID=143487 

 http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150301&MusicID=143200 
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 : سورۀ تکویرمقدّمه

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15تا  10

 اهداف

 است. تیشدن دل که عامل هدا ینوران یتوسل به قرآن برا .1

 در مورد آن. یهای و نکته ریتکو یبا سوره ییآشنا .2

 .یقرآن اتیآ یداشتن از معان یآگاه تیاهم .3

 جهت پخش هم زماناستاد پرهیزکار فایل صوتی ترتیل  لینک

http://www.dl2.parsvitrin.com/1/46/parhizgar/081.Takvir.mp3   

 

 خوب بود؟ یکاردست ن؟خوبی. سالم دوباره ها خب بچه

 انسان نیهترب یکه برا یی. روزهاتشونهی)ص( و اهل ب امبریو دوستداران پ انیعیما ش یسال برا یاروزه نتری نیاز غمگ یکیروز  نی! اها بچه

 حتی ها توق یلیو خ ستین رپذی ما سخته و امکان یاون روزها برا های یسخت نیدرک کوچکتر یبود که حت یسخت یروزها نیزم یرو های

 . میفکر کن عیاون وقا به میطاقت ندار

 امونه از قرآن مجلسمون و دل هیاو و تالوت چند آ ادیو با نام و  میخدا باش ادیبه  میامروزمون رو شروع کنۀ که برنام نیاز ا قبل نیبد اجازه

هست  بلد یقرآنه. کس ام یجزء س های از سوره یکی ریتکوۀ . سورمیرو با هم بخون ریتکوۀ از سور هیچند آ مخوای ی. امروز ممیکن یورانن رو

 ییزایو چ نشیخونب شتریباشه بعدا تو خونه ب ادتونی. مشی یذره باهاش آشنا م هیاشکال نداره، االن با هم  ن،یستیخب، اگه بلد ن سوره رو؟ نیا

 شتریره بسو نیا با ها تا هم اون نیتکرار کن زتونیعزۀ دوستان و خونواد یبرا ای نیرو دوره کن گم یسوره بهتون م نیاۀ که من امروز دربار

 ذهنتون بمونه. ینره و تو ادتونی گهیخودتون د نکهیو هم اآشنا بشن 

 قرآن کریم

 )برای مربی بیان شده است( ترجمه ،تکویرسورۀ 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان

تیره گان همىو آنگه كه ستار (۱آنگاه كه خورشید به هم درپیچد )

وقتى شتران ماده  (۳) آیند حركت به ها و آنگاه كه كوه (۲شوند )

دریاها  (۵گرد آرند )و آنگه كه وحوش را همى (۴وانهاده شوند )

 درپیوندند هم به ها و آنگاه كه جان (۶آنگه كه جوشان گردند )

به كدامین گناه كشته  (۸گور )پرسند چو زان دخترك زنده به (۷)

 (۹! )؟است شده
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 ا،یمر دنع انی: در پادفرمای ی. خدا مافته یدر اون روز م یکه چه اتفاقات گه یو م کنه یم یرو به ما معرف امتیسوره، روز ق نیا لاوای! ها بچه

 یلیروز خ ،امتی. روز قکنه یم یدگرسی اند انجام داده ایدن نیکه در ا ییو به حساب کارها کنه می زنده دوباره را اند همه مردم که مرده

 به ها و کوه چهپی یدرهم م دیو گفته که نور خورش دهیکش ریروز رو به تصو نیا ری. خدا، در سوره تکووفتهیدرش م یو اتفاقات بزرگ هیبزرگ

که  رهگی می انتقام ها خدا از ظالم امت،یو در ق شه یبرپا م امتیو ق زهری یبه هم م ایو خالصه کل دن شن یجوشان م اهایو در اندرمی حرکت

 !د؟یکرد تیجنا نقدریو ا دیرو کشت گناهان یب چرا

 نی. خدا از اکردند یاز اسالم، اونها رو زنده داخل قبر م شیزمان پ های که عرب کنه یاشاره م یسوره خداوند به دختران نیا 9و  8 هیآ در

 نهمی ا،ه ما عادل هست. بچه یچون خدا ره،گی یم امتقی در رو ها ناراحته و انتقام مظلوم یلیکنند خ می ها از انسان یکه بعض هایی تیجنا

)ع(، امام  نیالمؤمن ریامامان ما مخصوصا امۀ قرآن دربار های هیاز آ یلی: خدیبدون دی)ع( هم هست. همونطور که شا نیامام حسۀ دربار هیآدو 

 امتی)ع( هست و خداوند در روز ق نیامام حسۀ ارهم درب اتیآ نی)ع(، امام زمان )عج( و حضرت زهرا )س( هست و ا نیحسن )ع(، امام حس

 )ع( را به شهادت رساندند؟! نیامام حس یکه به چه گناه دیدپرسخواه

و مهربان ما  زیامام زمان عز شتر،یما بۀ از هم ی. ولمیهست نیما ناراحت و غمگۀ روز عاشوراست و هم برای برناممون ما امروز! ها بچه خب،

 در .هستند ما از تر مهربان یلیحادثه دارن و هم خ نیا ی)ع( هستند و هم علم کامل به چگونگ نیندان امام حسناراحت هستن، چون از فرز

 یلین خامام زمانمون و ظهورشو یسالمت یروزها برا نیدارن. خوبه که ما در ا روزها ناراحتند و غصه نیاز ما در ا شتریب یلیخ یلیخ یلیخ جه،نتی

 هک میه باشمثل مردمان کوف میو دوست ندار میناراحت شونیو ما هم مثل ا میما دوستشون دار می. بهشون بگمیکن ردید هم شونیو با ا میدعا کن

که  میشبا یو اونطور میراه موفق باش نیما هم دعا کنن و ما در ا یبرا میرفت و امامشون رو تنها گذاشتن؛ و ازشون بخوا ادشونیقولشون رو 

م ینجام بدا ییو چه کارها میرفتار کن یبه ما گفته چطور ده،یهستند. حواسمون باشه که خدا که ما رو آفر یما راضاز  زمونیخداوند و امام عز

 یزایو چ دایما خوشتون بۀ امروز از برنام دوارمی. خب اممیو تالش بکن یانجام اون کارها سع یبرا دیو خالصه با میباش یخوب های تا انسان

 هبرنام ی. پس خوب حواستون رو تونیبر رونیبرنامه ب نیالسالم از ا هیخداوند و امام زمان عل ترضای و علم از پر و دستِ نیریبگ ادی دیجد

 ! نیجمع کن
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 بگذار اینجا بمانمداستان: 

و شجاع بود. مرد آزاد پرچم  رومندین ،یقو یبرادر مرد آزاد، مرد

دار در تمام طول راه پرچم بود. پرچمسپاهش را به دست او داده

 .بود مرد آزاد گرفته ارانیسر  یرا باال

و  ارانی یرا به رو نیریبود که دشمن آّب رود ش یروز چند

 حالیب یها از تشنگها و بچهزنۀ بود. همهمراهان مرد آزاد بسته

از افراد دشمن، رود  یکی یروز تلخ نیبودند. در چن قراریو ب

که آب مثل  ینیبیم»را به مرد آزاد نشان داد و گفت:  نیریآب ش

آّب را هم به شما  نیقطره از ا کی یحت زند؟یبرق م یشکم ماه

 !«میدهینم

نگاه کرد  دیدرخشیآفتاب م ریکه ز نیریآزاد به رود آب ش مرد

. سپس کردندیناله م یکه از تشنگ دیرا شن شیهابچه یو صدا

 .«اوریآب ب تشنه های بچه نیا یبرادر! برو و برا یا»دارش کرد و گفت: مرد آزاد رو به پرچم

 رفتند. نیریآب را برداشتند، سوار اسب شدند و به طرف رود آب ش یهامشک یابه همراه عده دارپرچم

و کنار  آمدیهمه م شیشاپیکه پ دندیدار را دنشود. ناگهان از دور پرچم کیبه رود نزد یمواظب بودند کس یرود چهارچشم یهانگهبان

دار جواب داد: از همراهان پرچم یکی «د؟یچه آمد یبرا: »دندیها از آنها پرسشدند، نگهبان کینزدآنها  ی. وقتخوردیتاب م یمشک شیپا

 .«دیبخور دیخواهی. هر چقدر مدییبفرما»ها گفتند: نگهبان.« میآب بردار نیااز  میاآمده»

 .«میخواهیآنها هم آب م یاند. ما براتشنه ارانشیمرد آزاد و »گفت:  دارپرچم

 «آب بخورند. نیآنها از ا میاست که نگذار نیما ا تیمأمور»گفتند:  هانگهبان

آنها را  یجلو»زدند:  ادیها فرها را کنار زد و به طرف آب رفت. همراهانش هم به دنبالش رفتند. نگهبانصبر نکرد. نگهبان گرید دارپرچم

 «را پر کنند! شانیهامشک دی! نگذاردیریبگ

ها از سربازها را کشتند. نگهبان یتعداد ارانشیدار و درگرفت. پرچم یداشت، جنگ سخت نیریو خنک و شکه آب زالل  یکنار رود در

 ها را پر کردند و به اردوگاه برگشتند.دار و همراهانش مشککردند. پرچم ینینشعقب

 کیآب نزد پر از یهادار با مشک. پرچمدندیندبود. خکه لبخند بر لبانش نشسته دندیدار را دکه در انتظار آب بودند، از دور پرچم کودکان

ر د یدوباره عطش و تشنگ د،یبه آخر رس یبود و بعد از آنکه به زود یآن آب هم تمام شدن ی. ولشستیرا م هایو با آمدنش تشنگ شدیم

گار دشت بال که ان یبود، در شب نیگکه آسمان غم شبی در. شد بلند ها العطش بچه یکربال به کاروان مرد آزاد غلبه کرد و صدا داغ نیسرزم

که  دهمیشما اجازه مۀ فردا روز جنگ ما با دشمن است. من به هم»را جمع کرد و به آنها گفت:  ارانشیبود، مرد آزاد  ییواقعا منتظر بال

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15تا  10

 اهداف

 با حضرت اباالفضل العباس. ییآشنا .1

ان انس کی را شانیکه ا شانیا یاخالق اتیبا خصوص ییآشنا .2

 .یشجاعت و وفادار ،آزادگی مانند است برجسته کرده

 نحوه و لوازم اجرا

 هاو جلب توجه بچه ییبا مهارت داستان گو ییآشنا
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آن « ندارند. یکار گرانیبه د د،رنی. اگر مرا بگخواهدی. دشمن فقط مرا مدیو برو دیاستفاده کن یکیاست، از تار کی. حاال که هوا تاردیبرو

 محکم کردند.  ییباوفا ارانی نیخود را نشان دادند و دل لرزان خواهر مرد آزاد را به داشتن چن خیتار ارانی نیشب، بهتر

 یاوری گریکه د دیدار دشدند. پرچم دیرفتند و شه دانیمرد آزاد به مۀ شدند. خانواد دیرفتند و شه دانیمرد آزاد به م ارانیبزرگ، ۀ مبارز روز

 شمکه دو چ دیدار د. پرچمکردیاو را نگاه م هامهیاز شکاف خ ی. کسدیپر کش هامهیاست. نگاهش به طرف خنمانده یمرد آزاد باق یبرا

 مهربان: »دختر گفت« عمو جان؟ یدار یبا من کار: »دی. پرسدیدار جلو رفت و دختر مرد آزاد را د. پرچمزنندیدرخشان از دور با او حرف م

 .«میخواهیم ،آبییما یو تو تنها سقا میاتشنه ا،یدن یعمو نتری

 یدختر مرد آزاد م.« دیجا منتظر باش نی. همآورمیآب م تانیاشک در چشمانش حلقه زد و سرش را تکان داد و گفت: حتما برا دارپرچم

ش برداشت، سوار بر اسب یمشک گردی بار دار ب خواد آورد. پرچمآنها آ یمهربان و شجاع به آنها دارد، حتما برا یکه عمو یبا عشق دانست

 ۀوادو جوانان خان ارانیتمام »سپاه دشمن گفت:  ۀدار به فرماندرا گرفت. پرچم شیرفت. دشمن دوباره جلو نیریآب ش ودشد و به طرف ر

 «آنها ببرم. یآب برا یکم خواهمیاست. مگرفته جگرشان آتش یاند که از تشنگمانده یها و کودکان باق. فقط زندیامرد آزاد را کشته

 .«میدهیقطره آب هم به شما نم کی یپر از آب شود، حت نیزمۀ هم یاگر رو»گفت:  ارانشیاز دست یکینزد.  یحرف فرمانده

ارش بود. در انتظار انتظکه دختر مرد آزاد چشم یی. به جافتدیب هامهینگاهش به خ خواستیبرگردد. نم یدست خال خواستینم دارپرچم

 آب.  یاقطره

. دیو با آنها جنگ ستادیدار ا. پرچمآمدندیسربازان باز کرد. به طرف رود رفت. پشت سرش سربازها م انیدار راهش را از مپرچم گرید بار

که  یما در حالآب بخورد و برگردد ا یرساند. مشکش را از آب پر کرد. خواست کم نیریرا کشت و خودش را به رود آب ش یتعداد

 آب بخورد؟! توانستیچطور م سوخت،یم آبی یجگر برادرش از ب وها تشنه بودند بچه

اما از  برسد.سربازان ها مهیآنها به خ انیو به سمت درختان نخل حرکت کرد تا از م دی. پردیپر از آب را برداشت و پشت اسبش پر مشک

دار را مو دست راست پرچ دیکش ریشمش دلی اهسی سرباز ناگهان. بودند شده پنهان ختاندر پشت شجاع، دار ترس مقابله رو در رو با پرچم

به دست چپش خورد و خون به آسمان  یگریدۀ دار با دست چپ مشک را گرفت و تاخت. ضربدار جدا شد. پرچمپرچم ستنشانه گرفت. د

 ی. کسکردیرا نگاه م رونیکه دو چشمِ منتظر، ب یشکاف کوچکبود. به  هامهیدار مشک را به دندانش گرفت. نگاهش به خ. پرچمدیپاش

 رهیخ نیزم یشده بر رو یبه آب جار دانهامی نا دار و پرچم ختیر رونیافتاد و آب از مشک ب نییاسب پا یدار از باالبه او زد. پرچم یاضربه

 .دیکش یماند و آه سوزناک

ن را م: »دیو پرس دیکش یدار از درد آهدار رساند. خواست او را بلند کند. پرچمپرچمسر  یو خودش را باال دیبرادرش را شن یآزاد صدا مرد

 «د؟یبریکجا م

. اما نتوانستم. من اورمیآب ب شبرای بودم جا بمانم. من به دخترت قول داده نیبگذار هم»دار گفت: پرچم!« ها مهیبه خ»آزاد گفت:  مرد

 «صبر و طاقتشان کم شود. دیشا نند،یوضع بب نیرا با اها مها و بچهدار تو هستم. اگر زنپرچم

 .«یو مرگ به من کمک کرد یرا به تو بدهد. تو در زندگ یبرادر نیخداوند پاداش بهتر»آزاد گفت:  مرد

  را بست و طراوت آب، اطرافش را پر کرد. شیهادار چشمآسمان باز شد. پرچم یهادروازه ییگو بعد
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 کلیپ

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 4یک  هر

 موضوع

 است. هیدوم درباره حضرت رق پیالسالم و کل هیعل نیاول درباره امام حس پیکل

 نحوه و لوازم اجرا

 کنند. خوانی هم پ،کلی همراه را ها تکرار نوحه های که قسمت دبخواهی ها از بچه .1

 .دباشن هم حالت عزا داشته انمجری و باشد نور کم طیقسمت، مح نیاست در ا مناسب .2

 لپ تاپ .3

 پرژکتورویدئو  .4

 پرده .5

 بلندگو .6

 لینک

 http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=465 

 http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=529 
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  چرا سوگوارینمایش: 
 در اش مراه خانوادپسر ده ساله است که به ه کی وسفی: یراو

 . پدربزرگ و مادربزرگکند یم یزندگ ایتالیدر کشور ا شهری

به همراه  وسفی و اند آمده ایتالیآنها به ا دنید یبرا رانیاو از ا

در  یادماندنیخوش و به  یتجربه ساعات یپدرومادرش هر روز برا

شهر را به  یدنید های تا مکان اند ختهیر هایی کنار هم برنامه

 گ و مادربزرگ نشان دهند.پدربزر

به کنار رودخانه شهرشان رفتند و بساط  کین کیپ یروز برا کی

 دهایو مادر و مادربزرگ شروع به پ وسفی. کردند پا ناهار را به

کنار رودخانه کردند تا پدر و پدربزرگ کباب درست  روی

 کنند.

 :دینیماجرا را خودتان بب هیبق حاال

 ییبایو از ز زنند یزرگ قدم مو مادر و مادرب وسفی: 1 صحنه

 :دویگ یبه مادربزرگ م وسفیو  کنند یم فیآنجا تعر عتیطب

 یا مم شی! کاش پدیهست نجای: چقدر خوب است که شما اوسفی

 .دماندی

 کیگل در دست دارند و در  های نفر شاخه نی: چند2 صحنه

 زندری یم یو اشک ستندای یساخته شده م یادبودی یمکان که بنا

 یو صحنه را ترک م دهند یقرار م ادبودیا در کنار و گل ر

 .کنند

و  ستندای می ها آن یو مادر و مادربزرگ هم به تماشا وسفی

 :پرسد یمادربزرگ م

 ؟دونی یچه خبره، شما م نجایجان )مادر(! ا می: مر مادربزرگ

 باشه. دیبا ادبودی که مراسم کنم یفکر م یاومدم ول نجایباره ا نیمادر جون. منم اول دونم ی: نممادر

 قبره؟! نجایا یعنیمُرده؟  یکس نجایا یعنی: مامان، وسفی

 داده باشه. حیتوش توض دیتابلو هست که شا هیهمون جا  کنم ینگاه کن، اصال فکر م م؟یبپرس میبر خوای ی. مدیشا زم،یعز دونم ی: نممامان

 .خواند یکه آنجا نصب شده را م ییتابلو و مادر شوند یم کیشده نزد ختهیگل ر شیکه در پا ادبودیمکان  به

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 25

 اهداف

 .اندیدت ساالر شهو بزرگداشت شها یسوگوار لیدال یبررس .1

 دارند. یکه گردن ما حق یاحترام به کسان تیبه اهم تذکر .2

گواران به بزر نیا نکهیو ا شانیا نانیو جانش ایبه عصمت انب توجه .3

از طرف  شیاما در ازا کردند یم یمردم اطراف خود، فقط خوب

 .دندش یهم م تیبلکه آزار و اذ دند،دی ینم خوبی تنها نه شانیا

 شانیا بتیدر زمان غ شانیا یاریالسالم و  هیعصر علبه امام  توجه .4

 السالم. هیعل دالشهداءیحضرت س یمجالس عزا یبا برگزار

 نحوه و لوازم اجرا

 یمجر ای یراو .1

در از پ توان یمادر و مادربزرگ )م وسف،ینقش  یبرا گریباز 3 .2

که  یبه عنوان کسان گریو پدربزرگ استفاده شود.( و چند باز

 .اند مدهآ ادبودی یبرا

 .یمصنوع ای یعیشاخه گل طب چند .3

 را برساند. ادبودیکه منظور مکان  یمکان ایبنا  کی .4

در انتهای فایل تصویر رودخانه موجود می باشد که می توان آن  .5

 .را پخش کرد

 افکت صدای رودخانه لینک

http://soundbible.com/tags-

river.html 
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 تهسوخ سوزی شیخونه در اون آت یادزی تعداد و بود اتفاق افتاده یعیوس سوزی شیمحوطه آت نیدر ا شیسال پ 80نوشته که  نجای: امادر

 یم ریگ شیشون تو آترو از مرگ نجات دادن و آخر هم خود یادزی مردم و انداختن خطر به رو خودشون جون نشان سه تا آتش ولی بودن

 اتفاق افتاده و امروز سالگرد اون حادثه هست. نیا ،یروز نیچن هی قایو دق دن یم دستو جونشون رو از  کنن

مردم  هیجون بق یول رنیحاضر شدن خودشون بم یعنیبودن.  یفداکار یو غم(. عجب آدما یناراحت شدم )با ناراحت یلی: مامانننن!!! خوسفی

 !!ترسم یذره م هیاز مردن  ولی کنم، کمک مردم به و بشم نشان دوست دارم آتش یلیمامان من خ یارو نجات بدن؟!!! و

 شتریون بچ ستن،ین ام یلی. گرچه خشه یم دایپ ایجور آدما تو دن نیبودن و از ا یفداکار یآدمات یلی! خگی یراست م زمی: آره عزمادربزرگ

 مردم! هیبه فکر خودشونن تا بق شتریآدما ب

 کنن؟ یم هیچرا گر ذارن؟ یگل م نجایا انیکه م نیک نهای: مامان! افوسی

 ها نشان آتش اون اگر و دادن نجات ها نشان آتش نیمادربزرگشون رو ا ای! حتما پدربزرگ گهیمنطقن د نیمردم هم زم،ی: خب عزمامان

ن فداکار هست های نشان آتش نیا ونمدی ها آدم نیا همه ییجورا هینبودن. پس  ایدن نیا توی هم هاشون مادربزرگ پدربزرگ، االن نبودن،

 . کنن یاحترام م یو ادا زنری یبزرگشون و از دست دادنشون، اشک م رکا نیو به خاطر ا

 !خواهش، خواهش ن،یبمون گهیماه د هی ن؟مونی یما نم شیپ شتریچرا ب ران؟یا نیزود برگرد نقدریا نخوای می چرا! بزرگ : مامانوسفی

 یول میمونشما ب شیپ میگفتن: عمر سفر کوتاهه! مام دوست دار می)با لبخند(؟!  از قد یرفتن ما افتاد ادی دفعه هیچرا  زم،یز: عمادربزرگ

 .نیامام حس یبرا میدار یو مام مثل هر سال تو خونمون روضه و عزادار شه یمحرم شروع م گهیروز د 10راستش 

ال جا محرم اص نیبره، ا خواد یم گه می راس بزرگ . اصال خب مامانرانیمحرم ا یبرا میبر نابزرگی مام با مامان ای: خب، پس مامان بوسفی

؟ خواهش، مامان می( بری... )با حالت دلخور شه ینه دسته رد م ابون،یتو خ ادیروضه م ی. اصال نه صداستین نابزرگی مامانۀ و روض رانیمثل ا

 قبوله؟  ن،یامام حس یعزادار یمحرم. فقط برا ی! فقط براواهشخ

رک نه؟ )و کم کم صحنه را ت ای میبر متونی یم نمی! بذار با پدرت صحبت کنم ببگی یراس م زم،یعز دونم ی)در حال فکر کردن(: م مادر

 .(کنند یم

 شمون؟نمای بود چطور! ها : خب بچهیمجر ای یراو

 به شما بدم؟ شینما نیاۀ دربار کیکوچ حیتوض هیمن  نخوای یم حاال

 . دن یکه انجام م هیو به اعمال هزندگی در هدفشون به ها آدم ارزش ها، هبچ نینیبب

ن ارزش از جانشون گذشت یبه هدفشون حت دنیرس برای و بوده ها انسان هیهدفشون که نجات جان بق لدلی به ها نشان که اون آتش همانطور

 .زنری یو اشک م کنن یم سوگواری ها اون یو برا کنند یم ادی ها اون یکردن و تا االن هنوز هم مردم از خوب دایپ

 یمطرحه؟ خب، چون اونها سع نمونیاسمشون در ب گذره، می فوتشون از که ها بعد از سال یما مهم هستند و حت یچرا دانشمندان برا مثال

 .اند خودشون نبوده یباشن و فقط به فکر زندگ دیمردم مف برای اند کرده
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 کرده یوب مخ یفقط کارها یعنی اند، هستند که اوال معصوم بوده نانشونیو جانش امبرانیپ تر، داشتنی و دوست تر مهم یلیدانشمندان خ از

نن، و نک تشونیکه مردم قدرشون رو بدونن و اذ ره یخاطر توقع م نیو به هم بوده، دهید یو فقط خوب دهیند یازشون آزار یکس چیو ه اند

بوده که به مردم کمک کنن،  نیا شون زندگی برنامه و ذکر و فکر همه و بودن مردم شده ییاز جانب خدا، مأمور راهنما اونها نکهیدوم ا

 که با دانشمندان دارن. هیفرق مهم نیکنن، و ا افتیدر یمزد نکهیبدون ا

که  یکس مخصوصا م،شی یبشه، ناراحت م تیاذ نکهیو از ا م،یکه خوب باشه رو دوست دار یو هر کس میهست یفیروح لط دارای ها آدم ما

وان خاص و اون هم به عن های تیموقع یدر بعض م،یدیکه داستانشون رو شن هایی نشون فداکار باشه و مدام به مردم کمک کنه! اگر آتش

 یبوده، تازه مردم دور و برشون نه تنها قدرشون رو نم یطور نیا شونیو امامان، کل زندگ امبرانیرو کردند، پ یجانفشان نیشغلشون ا

 حیفرو ت یو باز ایما فقط به دن ذاری یو نم شی یکه چرا مزاحم ما م زدن یکتکشون م ای کردن می شون مسخره ها وقت یلیخ دونستن،

 !میمشغول باش

واستند و بهشون زخم زبون زدند و خ دندیما جنگ امبریبا پ یما و فرزندانشون بوده، مثال کل امبریپ یبرا ها، تیو اذ ها بتیمص نیبزرگتر

حضرت  ایکردند،  دیشه امبریزود بعد از فوت پ یلیطور دخترشون حضرت زهرا رو خ نیبار، و هم نیبار دو بار، چند هیکنن، نه ترورشون ب

 دیامام حسن که همسرشون رو گول زدند که بهشون سم بده و اون حضرت رو شه ایکردن،  دیرو در مسجد هنگام نماز خوندن شه یعل

 که از همه غمبارتره! نیامام حس ی. ماجرامای شهادتشون دور هم جمع شده یز براکه امرو نیامام حس نیهم ایکرد، 

 هی و ... مردم کنه یمشکالتشون رو حل م کنه، یاونها را دعا م کنه، ینفر آدم خوب، که فقط به مردم کمک م کی: نیرو بکن فکرش

 به شون وادهبا خان شونیا ن،یمهمون باش نیایکه ب میشما هست و منتظر دهرسی ها درخت های وهیم ن،یمهمون باش نیایدعوت کردن که ب یشهر

 چهکنن، ب دشونیو امام و خانواده و دوستانشون رو محاصره کنن و بعد هم نذارن آب بخورن و بعد هم شه انبی ها همون عدب برن، اونها سمت

خدا  . ازنیباش یخوب های آدم نیایکردن که ب حتینصبهشون  نحسی امام روز اون چقدر! ها بچه ندونی یکنن! نم راسی رو هاشون زن و ها

 ن،ی. آخه با من جنگ دارگردم یمن برم ن،خوای ی! حاال هم نمنیکه من رو دعوت کرد نیبا شما بجنگم، شما بود ام امدهی! من که ننیبترس

 آب بخورن؟! ابونیب یگرما نیا توی ام من و خانواده کیکوچ های بچه نذاری یچرا نم

اکم و ح ایبهشت خدا، برن دنبال دن جای به که بودند خودشون رو گرفته متصمی و بودند رو خورده طونیگول ش گهدی ها اون خالصه،

 کردند! ریو اس دیشکل شه نیرو به بدتر ارانشونیو خانواده و  نیطور بود که امام حس نی! و ادیزی یعنیستمگر اون زمان، 

 خوب و نیما بعد از واقعه کربال و عاشورا، مردم خوب آرام آرام متوجه شدن که چقدر امام حسشدند، ا دیشه نی! درسته که امام حسها بچه

. تنداش نگه زنده رو بودند که داده هایی درس و شون و خاطره ادیکردن و  یافتادند و براشون عزادار نیامام حس ادیمظلوم بودن و مدام به 

 شون،یا یبرا یموندگار بشن و مردم با عزادار خیدر تار شونیکرد که ا یکار تشون،یو مظلوم نیامام حس های یخدا به خاطر خوب ع،درواق

 کنن! دایآشنا بشن و راه خدا رو پ شونیا تیبتونن با نور هدا

 م؟کنی یم یو عزادار میرگی یم یمراسم سوگوار ارانشونیو  نیامام حس یهمه ساله ما برا نیکه چرا ا نیدیفهم حاال

 امتیکارشون تونستند راه راست و درست را به همه مردم تا ق نیبا ا نحسی امام. بوده ها انسان به کمک و ها انسان تیهداهدفشون  چون

 نشان دهند.
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ا رو م یاز اون رفتار چشما ای هر گوشه یادآوری که کردند، شون و خوانواده ارانشونیو  شونیبا ا نیرفتار رو دشمنان امام حس نیبدتر

 .سوزونه یو دل ما رو م هکن یاشکبار م

 ی. وقتمیرو به مردم برسون نیامام حس یو آزادگ یآزاد امیکه پ مکنی یو امام زمانمون کمک م نیبه امام حس میکارمون، دار نیبا ا ما

 کار، درواقع نیو با ا رسه یبه مردم م نیامام حس های و درس شه یبازگو م نیامام حس یبایهمه راه و رسم ز یبرا شه، یمجالس عزا برپا م

مجالس  یخاطره که برگزار نی. به هممرسونی یخدا رو به مردم م های ییراهنما میچون دار م،کنی یامام زمانمون کمک م به میما دار

 خاطر ببخشه! نیما رو به ا یکه خدا گناها شه یارزش داره و باعث م یلیخدا خ شیپ نیامام حس یعزادار

ما رو از  زیعز نیو انتقام امام حس انیکه زودتر امام زمان ما ب مخوای یاز خدا م م،یشد لشیو دل یعزادار تیحاال که متوجه اهم خب،

  !نیکنن. آم تیرو روشن کنن و مردم رو و ما رو هدا شونیو راه ا رنیدشمنانشون بگ
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  فعالیت گروهی
 .دیکن مینفره تقس 3 های گروه در را ها بچه

ه ک میبا هم انجام بد یگروه تیفعال هی مخوای می! ها بچه خب

 مینفره تقس 3 های هم ساده هست. اول من شما رو در گروه یلیخ

 و بعد دم یکاغذ م هی کدومتون هر به من ها، . حاال بچهکنم یم

به کمک  دم، یکه بهتون م ییغذهاکا یکه رو خوام یازتون م

گترها که با بزر نیسیبنو ،تون گروه یو با مشورت اعضا گهیهمد

 همه ،نیکه با هم فکر کرد ی. هر موردمیرفتار کن دیبا یچطور

ۀ هم جه،ی. در نتنیسیکاغذ خودتون بنو توی رو کار اون تون

ثل م سننوی یکاغذهاشون م یکه رو ییزهایگروه چ کی یاعضا

رو  نیبگ نخوای یکه م یبا مثال هم نکات نتونی یدبود. مهم خواه

 .نیسیبنو

و به  نیکن یاز اون کارها رو انتخاب م یکی ن،ینوشت نکهیاز ا بعد

 گهید های گروه های تا بچه نیاجرا کن دیبا ییتا 3 میصورت پانتوم

بوده که ما در مقابل  یحدس بزنن که اون چه رفتار و ادب

که  شه ینفر از هر گروه مسئول م کیاجرا کردن،  رو مشونپانتومی ها گروهۀ که هم نی. بعد از امیو انجام بد میکن تیرعا دیبزرگترهامون با

 همه بخونه. برای رو نوشتن شون رفتار با بزرگترها تو گروه یرو که برا یموارد هیبق

 :تیفعال انیدر پا حیتوض

ه پدر، و ب نیکاغذها رو به خونه ببر نیکه ا نیا ی. برانیکن ادداشتی تون شد همه که چرا به همتون کاغذ دادم و قرار گم یبهتون م حاال

کاغذهاتون  یوکه خودتون ت ییزایبه چ نیکن یسع نکهیو ا نیبهشون بگ میکه امروز صحبت کرد یموضوعاتۀ و دربار نیمادرهاتون نشون بد

 .نیکن تیرعا نینبی یکه م هایی و چه آدم کانتونیزدو ن نتونیو ادب رو در مقابل بزرگترها، چه والد نیکن لعم نینوشت

 

 

 

  

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 20تا  10

 اهداف

 .بزرگترها با رفتار آداب با ها آشنا کردن بچه .1

کار و  نای فرهنگ با ها و آشنا کردن بچه یانجام کار گروه .2

 .گریکدی از ها آن آموختن و ها بچه نیب تر کیروابط نزد جادیا

ب با حرکات بدن که موج میو مفاه یابراز معان ییدر توانا نیتمر .3

 .شود یم انیفن ب یو حت یشینما های مهارت شیافزا

 نحوه و لوازم اجرا

 .ها اد به تعداد بچهکاغذ و مد
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 د: خیمه امیر تنهاسرو

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 10تا  5

 اهداف

 .ینید یدر فضا یفارس اتیو ادب ییبا فرهنگ شعر سرا ییآشنا

 نحوه و لوازم اجرا

 کرده خاموش را ها آماده کرده و در مراسم چراغ یاحکه در صورت عالقه، مد دبخواهی ها از بچه یکیچند روز قبل، از  دتوانی یم .1

 .دیکن زنی نهیس ایکرده،  بتمصی ذکر آداب با و

 .باشدیخوب  م یو رسا بودن صدا از ملزومات اجرا یمرب یدر تن صدا جانیه .2

 

 و آفتاب است نیظهر است و حس  است و صفِ بلندِ دشمن ظهر

 آب است قحطِ شه،یمانند هم  تنها رِیام نیاۀ میخ در

 ستین یبر گِردِ حَرَم، کبوتر  است و هجوم ابرِ غُربت ظهر

 ستین یاکبر یِّعباس و عل  گردی و اند همه رفته آنها

 است نیکه ساکت و غم مهیبر خ  ینگاه کُند یو م دآی یم

 است نینگاه، ا نیرتریدلگ  نگاه است نیکه آخر انگار

 شنه استو دِ  غیبلندِ ت های صف  کشتن او یبرا ،یسو آن

 دلواپس کودکانِ تشنه است  خود مه،یخ انیم یسو نیا

 موج چون رفت که –برود  دیبا  زد یبار دگر به اسب هِ کی

 ستاره، تا اوج نیتا دورتر  نور یب ریکو نیدامن ا از
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  )ع( و آداب آن نیبر امام حس یدالئل عزادارپرزی: 

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 25

 اهداف

 یم یوارعاشورا سوگۀ واقع یکه برا زهیگذشته و امامان پاک ایاز انب هایی )ع( با ذکر مثال نیو اشک بر امام حس یادارعز تیاهم انیب .1

 .کردند

 یاز آداب مناسب مجلس عزادار یفهرست ارائه .2

 محرم امیبا امام عصر در ا وندیپ .3

 نحوه و لوازم اجرا

 شینما ۀتاپ و پرد پل، بلندگو، پرژکتور

 پرزی لینک

https://prezi.com/cmljnowhlmrm/l2-ashura/ 

 

 1ریتصو

ساالر  بر یعزادار لیدرباره دال یو نکات خوب دیکه خوب دقت کن دوارمیالسالم هست. ام هیعل نیامام حس یدر ارتباط با عزادار یپرز نیا

 نیا. مکنی یم یو شهادتشون عزادار نیامام حس یبرا ها عهیاومده باشه که چرا ما ش شیسؤال پ نیبراشون ا ها یبعض دی. شادیریبگ ادی دانیشه

 .میکارمون رو هم بدون نیا لیداره، و خوبه ما دال یادیز یلیهست و ثواب خ یمهم یلیکار ما کار خ

 2 ریتصو

 زانیعز یبرا یعزادار

 3 ریتصو

 کانینزد ایاز دوستان پدر و مادر  یکی یارتا حاال به مجلس عزاد م؟کنی یبره چکار م ایما از دن یکایاز نزد یکیمهربون، اگر  یدوستا

  و؟ر خوشحال و خنده ایهستن  نغمگی و دار غصه ایآ کنن؟ یچکار م انشیاطراف ره، یم ایاز دن یکس یوقت ن؟یرفت تونیخانوادگ

 4 ریتصو

 خرما و حلوا؟  ای دن یعزاداران م ییرایپذ یبرا کیو ک ینیریشکالت و ش ایآ

 5 ریتصو

و شعر  آهنگ یصدا ایآ زنن؟ یبه نشانه عزا م یمشک پالکاردهای و ها پرچم ای کنن یم یو چراغون زنن یم یو قرمز و آبسبز  های پرچم ایآ

  ؟یبه نشانه عزادار یو مشک رهیلباس ت ای پوشن یلباس قرمز و شاد م ایقرآن؟ آ یصدا ایشه  یو سرود از خونشون بلند م

 6 ریتصو
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شما  یاونها رو برا میکه دار یو عزا داره و ما هم مطابق با فرهنگ یمجلس شاد یفرهنگ خودش رو برا ایدن یتو ییکه هر جا میو البته بگ

 یم نمانجا یرو در مجلس عزا و از دست دادن کس دنیانجام م شون یمجالس شاد یکه تو ییکارها نیکه بر ایدن یهر جا ی. ولمیداد حیتوض

 .دن یرو نشون م شونیو همدرد ین ناراحتو اونها هم در اون مجلس طبق آداب و رسومشو دن

ت دارن. رسول دوس ادیز یلیما رو خ نکهیا ایبه گردن ما دارند  یشتریکه حق ب یهستند؟ بله کسان یکسان ما چه کسان نیزتریحاال عز خب،

اگر  .دن می و دادن نشون ها ا انسانرو به م تیحق رو به گردن ما دارن، چرا که اونها راه سعادت و هدا نیبزرگوارشان باالتر تیخاتم و اهل ب

 تر راحت یلیکار رو خ نیاونها ا ییحاال با راهنما یول میبده صیراه و رفتار درست رو از غلط تشخ متونستی یجاها نم یلینبودند، ما خ هااون

 یایو دن ایدن نیدر هم یربهتۀ جیتا نت میام بدبهتره که انج یچه کار مدونی یم گهی. دمیانجام بد متونی یم مکنی یاشتباه نم نکهیاز ا ناناطمی با و

و راه کمال  رنیگ یمهربان دست ما رو گرفتن و م ی. اونها مثل پدرمیکن دایو به بهشت و سعادت بدون انتها دست پ میریبگ میکه قراره بر یبعد

 .دن یو سعادت رو به ما نشان م

 7 ریتصو

 یاگر زمان نه؟ پس م،شی یناراحت م شونیو در غم و ناراحت مشی یاونها شاد م یدر شاد م؟یپدران مهربان چطور رفتار کن نینسبت به ا دیما با

 انمونکینزد بتیوستمون دارن، همانطور که در مصد ها و اون میچون دوستشون دار مشی یخاندان وارد شد، ما هم ناراحت م نیبر ا یبتیمص

 .مشی یم نیمحزون و غمگ

 8 ریتصو

ظلم  نیبزرگتر نبوده، و تیاز اهل ب چکدومیبا ه سهیالسالم رخ داد، قابل مقا هیعل نیامام حس یکه برا یبتیاکرم، مص امبریپ تیاهل ب انیاز م

ناراحت  هبکسانشون رو فدا کردن و  نیزتریاسالم، خودشون و عز نیشده و اونها به خاطر زنده کردن د ارانشونیو خونواده و  شونیبه ا خیتار

 .دندیدت رسشکل به شها نتری کننده

رگوار هم با اون بز یبرا عزاداری پس هست، کننده و ناراحت نیسنگ اریاون حضرت و خاندانشون افتاده، بس یکه برا یچون حوادث نیبنابرا

م از غ یروزمره ما و حت یبا ناراحت نه،شی یما م های داستان کربال بر دل دنیکه از شن یمتفاوته و غم و اندوه یمعمول یعزادار های مراسم

 فرق داره. کامونینزد دندست دا

 که بعد از هایی انسانۀ بوده بلکه نجات هم یاون زمان از گمراه های )ع(،  نه تنها نجات انسان نیهدف امام حس مدونی یما م نکهیمهمتر ا و

 دنیهر و دخترانشون رو به جون خرو اسارت خوا زانشونیکه کردن و جون خودشون و عز ی)ع( با فداکار نیاومدن. امام حس ایاون ماجرا به دن

بار  ری)ع( ز نی. اگر امام حسادنیدرب یو مردم از گمراه ستین یکنه اسالم واقع یم یداره معرف دیزیکه  اسالمی بشن متوجه ها انسانۀ هم ات

 هیبه بق هدیرو که اجازه م یدیزیما اسالم  دیشا دادن ینم حیهمه توض ی)س( هم بعد از کربال برا نبیو حضرت ز رفتن یسخت نم عیاون وقا

ون اجداد ما چ میهست ونی)ع( مد نیما به امام حسۀ نبود. پس هم ییجا یاز اسالم واقع یو خبر میداشت میبد بکن یو کارها میظلم کن ها انانس

ته و خونوادشون گذشکه به خودشون  هایی یو بر سخت شونیفداکار نیا یکه برا گهید لیدل کیهم  نینجات دادن و ا یو ما رو از گمراه

 .میکن یو عزادار میزیاشک بر

 چالش هب را ها بچه مجری کرده شرکت ها پاسخ در ها بچه و شود اجرا ها و بچه یمجر انیقسمت بهتر است به صورت پرسش و پاسخ م نی)ا

 استفاده کند( یمجالس نیآنها در چن اتتجربی از و کشد

 

 المالس هیعل نیامام حس یبرا امبرانیپ یعزادار

 9 ریتصو
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شهادت امام  یاجرام انیخداست، در جر یوحۀ که فرشت لییجبرا قیاز طر امبرانیاز پ یو آله و سلم بعض هیاهلل عل یخاتم صل امبریقبل از زمان پ

بود  کننده حتاواقعه براشون سخت و نار نیا یرخ بده، و آنقدر سخت ندهیدر آ شونیا یبرا یالسالم قرار گرفتن که قراره چه اتفاق هیعل نیحس

 کردند. هیکه به خاطر شهادت آن بزرگوار گر

 :مثال

 10 ریتصو

ن حضرت از و او افته یبه جنب و جوش و حرکت م یکشت ریز نیزم شدن، یکربال رد مۀ از منطق یبا کشت یالسالم وقت هیحضرت نوح عل

ه السالم که نو هیعل نینوح، حس ی: اگه یو م شه ینازل م لییشده؟ جبرا نیکه چرا چن پرسن یو از خداوند م کنن یغرق شدن وحشت م

 یو بر قاتل اون حضرت لعنت م شن یم نیغمگ اری. حضرت نوح بسشه یم دیمکان شه نیحضرت محمد )صلوات( هست، در ا م،اسال امبریپ

 .فرستن

 11 ریتصو

 میراهذبح بکنه، خداوند به حضرت اب لیاسماع یارو به ج یتا گوسفند ده یدستور م شونیخداوند به ا یالسالم هم وقت هیعل میحضرت ابراه

 حبوبتو م یمحمد برا ایاو گفت: حضرت محمد )صلوات(. خداوند فرمود:  آ ست؟یتو ک یخلق من برا نتری ! محبوبمیابره یکرد: ا یوح

فت: خودت: گ ای است تر بوبو آله و سلم نزد تو مح هیاهلل عل یخودت؟ گفت: محمد )صلوات(. خداوند فرمود: فرزند محمد صل ای است تر

ز ظلم و السالم را بعد ا هیعل نیآخر الزمان هستند، پسرش حس امبریاز امت پ کنند یکه فکر م ی! گروهمیابراه یفرزند او. خداوند فرمود: ا

کرد. خداوند  هیسوخت و گر اریدلش بس بتیمص نیا یبرا میخواهندکشت. حضرت ابراه کنند، یکه گوسفند را ذبح م ای به گونه یدشمن

و تو را  ای ردهک یانگار که پسرت را در راه ما قربان میالسالم را از تو قبول کرد هیعل نیحس یتو براۀ یو گر یعزادار نی! ما امیابراه یفرمود: ا

 .میدرجات رساند نیبه باالتر

 

 السالم هیعل نیجدشان حس یامامان برا یعزادار

 یه مپدر بزرگوارشان استفاد ادی و عاشورا خاطره داشتن زنده نگه یبرا یکربال بودن، از هر فرصت یالسالم که شاهد ماجرا هیسجاد عل امام

: چگونه مودنفر یم شونیا دن،پرسی یعلت رو م انیاطراف یو وقت کردن یم هگری شدت به دن،ینوش یکه آب م یوقت شهیهم شونی. اکردند

هم به  یمجلس عزادار نیپدرم ممنوع کردند. اول یبرا کردند یاز آن استفاده م یکه پرندگان و جانوران وحش یکه آب ینکنم در حال هیگر

 کردن. یو عزادار هیاون حضرت گر بتیهفت روز بر مص تیدر شام برقرار شد و اهل الب یکبر نبیامام سجاد و زۀ لیوس

ه و ب کردن یم هیو گر یعزادار شد، ی)ع( زنده م نیامام حس ادیمختلف که  های تیدر روز عاشورا و در موقع شهیهم هم شونیبعد از ا امامان

 یر عزاکردن ب هیو گر ختنیاشک ر نیچون، ا زندیکنن، و اشک بر یماه محرم عزادار امیدر ا نیامام حس یکه برا ردنک یسفارش م انیعیش

 کنن. ارتیز تونن یال رو هر وقت مدر کرب شونیکنن قبر ا یکه سع کردن یو سفارش م شه، یگناهان آدم م شدن دهیباعث بخش ن،یامام حس

 

 .شود یم نیالسالم سبب زنده نگه داشتن د هیعل نیبر امام حس یعزادار

 12 ریتصو

 یو برا میرو دوست دار ارانشونیو  شونیکرده و ما از ته قلبمون ا شهیقلب ما ر یالسالم تو هیعل نیامام حس یمحبت و دوست زم،یعز یدوستا

 .میکن یاون حضرت عزادار یبرا میو دوست دار شه می دار قلب ما هم غصه شهیبزرگوار که م شهادت اون کیکه نزد نهیهم

 14و13 ریتصو
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و اهل  امبریدوست داشتن نام و نشان پ ها یلیموندگار شد. خ عیاسالم و مذهب تش نیکردن که د یالسالم با شهادتشون کار هیعل نیامام حس

 یعزادار اه برو ک یبمونه. خداوند هم کسان یاسالم همچنان پابرجا باق نیباعث شد که د خیزرگ تارواقعه ب نیببرن، اما ا نیرو از ب تشونیب

رو  شن یم دیزیدر مقابل سپاه  یستادگیاز ا نیبزرگ و هدف امام حس بتیدوباره اون مص یادآوریالسالم باعث  هیعل نیخودشون بر امام حس

 اشهب ادشونیمردم زنده بمونه و مردم  نیب زیاون امام عز ادیکه  شن یکارشون باعث م نای اب ها . چون اونده یدوست داره و بهشون پاداش م

 مونه یم ادشونیباشن.  یخوب های کنن به دنبال همون هدف برن تا سعادتمند بشن و آدم یجونش رو از دست داد تا سع یچ یکه امامشون برا

نن و مثل بک دینبا ییکردند تا همه بدونن چه کارها ییبودند و چه کارها هایی ر آدمبودند، چه جو نیکه دشمن امام حس ادیو ابن ز دیزیکه 

. و با امامانمون دشمن بودن کردن یخدا رو مسخره م نیو د کردن یم یتاهمی یراحت به دستور خدا ب یلیرفتار نکنن. اونها خ ییکساچه 

 یسع طورنیظلم نکنن مخصوصا به امام زمانشون. و هم یوقت به کس چیکننده هست، پس ه ظلم و ستم چقدر بد و ناراحت مونه یم ادشونی

 نیامامان و بهتر ارانی نبهتری ها انتخاب کنن، چون اون یخودشون تو زندگ یرو هم به عنوان الگو و راهنما نیامام حس ارانیتا  کنن یم

 شاگردان امامان ما بودن.

 15 ریتصو

الم شدن و نجات امت اس یالسالم کشت هیعل نیامام حس لیدل نیبه هم ادیعبادت به حساب م جور کیاون حضرت  بتیبر مص هیو گر یعزادار

نه و در ک کیاون حضرت، خودش رو به اون حضرت نزد یبرا هیو گر یعزادار یو حت شونیاز ا یرویو پ یدوست قیاز طر تونه یم یهر کس

 بشه. کیشر یالسالم به اندازه کوچک هیعل نیحس امامکار بزرگ 

 

 السالم هیعل نیبر امام حس یمجلس عزا آداب

 19و18و17و16 ریتصو

 تیرو رعا نکات یبعض یمجلس نی. پس خوبه که در هنگام حضور در چنهیالسالم محل رفت و آمد مالئکه اله هیعل نیامام حس یمجلس عزادار

 :میکن

و از  میبگ تیاز ته دلمون تسل شونیو به ا میباش شونیا ادیام خاطر مد نیکه صاحب عزا امام زمان هستند و به هم میبدون ن،یمجلس امام حس در

اشک  ننیبدو که خوبه ها بچه ینباشه ول یکار راحت ختنیاز شما اشک ر یبعض یبرا دشای ها، . )بچهمیو فرجشون رو بخواه یخدا سالمت

ک قطره اش هی یحت ختنیثواب ر نیاگر دوست دار. کنه یخنده م ای هیآدم، آدم رو وادار به گر یروح طیداره، مثال شرا یهم آداب ختنیر

ورا گذشته که بهشون در روز عاش یعی)ع( و وقا نیامام حسۀ و دربار نیدر مراسم تنها بنش نیکن یشما نوشته بشه سع ی)ع( برا نیامام حس یبرا

سخت شدن  یوکردن جل هی. گرنیکن هیکه گر نیکن یسع یو حت نیکن جادیرو در خودتون ا ناراحتی حالت کم و کم نیکنو هدفشون فکر 

 یو کم نینیاگر الزمه جدا از دوستانتون بنش ی. پس حتمیکن هی)ع( ما گر نیامام حس یخوبه که مخصوصا برا یلیو خ رهگی یما رو م های دل

رو  عج ین حضرت مهدو دل فرزندشو نی)ع( باش نیامام حس یواقع یو عزادارها نیکار رو انجام بد نیا نیکن یبا هم سع ای نیکن یعزادار

 .(نیآروم کن

 .میآدامس نجو ای میخودمون رو دراز نکن یالسالم: مثال پاها هیعل نیادب در مجلس امام حس تیرعا

 .میبپوش رهیلباس ت یعنی. میخودمون رو همانند شخص عزادار آراسته کن ظاهر

 .میالسالم حرف نزن هیعل نیدر مجلس امام حس میکن یو سع مینکن یخنده و شوخ  

 ذکر و صلوات  فرستادن

 ها و کمک به اون یو مسن در مجلس عزادار ازمندیبه افراد ن توجه

 عزاداری محل داشتن نگه زیتم
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 وفادارشان ارانیلب تشنه اون بزرگوار و  ادیبه  نیو آب دادن به افراد تشنه در مجلس امام حس ییسقا

 .میکنالسالم مجادله و بحث و دعوا ن هیعل نیمجلس امام حس در

 

 20 ریتصو

هستن که هدف  یالسالم و کس هیعل نیفرزند امام حس ف،یفرجه الشر یعجل اهلل تعال یامام دوازدهم ما حضرت مهد، زمان هم عزادارند امام

ر از و پ نکن یپاک م ها یرو از ظلم و ستم و بد ایو دن کنند یم تیو همه رو به راه راست هدا کنن یم یعمل ایدن نی)ع( رو در ا نیامام حس

 . کنن یم ها یخوب

.....  یأهلَ العالَمِ أنا المهد ایخودشون درباره جد مظلومشون خواهندگفت:  یبعد از معرف کنن، یکه اون بزرگوار در کنار کعبه ظهور م یزمان

 .دیبه شهادت رسکه که تشنه بود  یهستم و جد بزرگوار من در حال یمن مهد یعنیقَتَلُوهُ عَطشاناً.  نِیالحسَ یَإنَّ جَدّ

. مین باشو مدافعشو اری میکه ما دوست دار میبگ شانی. و به امیامام زمانمون رو جواب بد خواهی کمک یخوبه که ما صدا یلیخ ز،یعز دوستان

وز به روز ه رک کنه یم یکه امامش و رهبرش امام زمان است، سع یو کس عهیبچه ش کیکه  میبا رفتار و گفتارمون به همه نشون بد  مخوای یم

 امام زمانش باشه. سربلندی باعث و باشه تر مسلمون و تر و با اخالق تر مهربان وبهتر 
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 انیمیشن

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 7

 موضوع

 السالم هیعل نیاز ذوالجناح، اسب امام حس ای گونه نقل داستان

 نحوه و لوازم اجرا

 لپ تاپ .1

 پرژکتورویدئو  .2

 پرده .3

 بلندگو .4

 لینک

1. http://tebyan.net/videoplayer.aspx?MusicID=137176 
2. http://www.aparat.com/v/UVbg3/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D8%B4%D

9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8

%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A

7  

 

 ذوالجناح شنیمیان

با امام  یکیاسب، ارتباط نزد نیالسالم ذوالجناح بوده و ا هیعل نیکه اسم اسب امام حس دیده حتوضی ها بچه یبرا شن،یمیقبل از پخش ان لطفا

و خبر  ندک یم تابی یو ب دآی یم ها مهیدوهناک به نزد خان یشدند، با حالت دیشه نیامام حس نکهیداشته و در روز عاشورا هم بعد از ا نیحس

 .کند یکارش اعالم م نیرا با ا نیامام حس هادتش

 حضرت ابوالفضل شنیمیان

تا به واسطه  فرستند یالسالم، برادرشان حضرت عباس را نزد سپاه دشمن م هیعل نیکه امام حس دهد یرا نشان م ای ابتدا صحنه شنیمیان نیا در

 یرا به راه راست دعوت کند. اما وقت شانیمادر با فرمانده سپاه دارد، از او بخواهد که از جنگ صرف نظر کند و ا قیکه از طر یشیقوم و خو

ه نماز تا بتوانند شب عاشورا را ب ردیخواهند که از فرمانده دشمن وقت بگ یدر قسمت بعد، امام از حضرت عباس م کنند، یقبول نم شانیا هک

ودکان ک یتشنگ یشب عمر خود را مشغول مناجات با خدا باشند. در قسمت آخر هم ماجرا نیند و تالوت قرآن بپردازند تا آخرو عبادت خداو

 به عنوان ادب و احترام نسبت به امام زمانشان، خود رسند، یبه آب م یوقت شانیا نکهیو ا شانیا یآوردن آب برا یعباس برا رتو حرکت حض

ر هر د ی. مناسب است مربکند یم تیرا روا شانیشهادت ا یتشنه بودند، و بعد ماجرا ن،یامام حس یعنیزمانشان  چون امام خورند، یآب نم

 دهد. حیتوض قدری شود، روشن ها بچه یمطلب برا نکهیا یرا متوقف کند و برا شنیمیان ها، قسمت نیاز ا کی

  

http://tebyan.net/videoplayer.aspx?MusicID=137176
http://www.aparat.com/v/UVbg3/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://www.aparat.com/v/UVbg3/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://www.aparat.com/v/UVbg3/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
http://www.aparat.com/v/UVbg3/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7
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 جپایان: نتیجه گیری و دعای فر
ما ۀ رنامب نای شاءاهلل قبول باشه. ان ن؟نشدی که خسته ها بچه خب

 نیمگغ یلیخ یلیروزها خ نیمون باشه که اامام زمان یباعث دلگرم

. ما زنری یاشک م کانشونیجدشون و نزد یو ناراحتن و در عزا

و  اتفاق تلخ نیاۀ دربار کردن فکر و ها مراسم نیا یبا برگزار

تر و به میبش تر کیامامانمون نزد به مکنی یم یسع لشیدال

 خواستن یم یبوده، از ما چ یهدفشون چ می. بهتر بدونمشونیبشناس

. کردن یم تیهدا ییزهایو چه چ یمردم رو به چه سمت یعنی

خدا  اءیه اولما ب شتریو عشق ب یکیما که باعث نزد شتریشناخت ب

 وو عشق به محبان  یداره: دوست جهیتا نت 2ما  یبرا شه یم

از دشمنان اهل  یزاریامامانمون و ب یدر شاد یدوستانشون و شاد

 )ع(. تیغم اهل ب و یدر ناراحت یو ناراحت تیب

معرفت و  مری یم رونیمجالس ب نیاز ا یوقت میدواریام ما

انه و خالص م،ری یبه مجلس روضه م یشناختمون باالتر بره و وقت

 های اشک نیکه ا میزیو اشک بر میقلبمون ناراحت باش میاز صم

به  یلیخ ایهر دو دن یارزش داره و تو یلیخ یلیخ نیامام حس یبرا

)ع( گناهان ما رو  نیحس ماما یاشک خالص برا. انیکمک ما م

 .کنه یم تر کیو ما رو به بهشت خدا نزد کنه یپاک م

السالم رو هم  هیحضرت ابوالفضل العباس عل یماجرا امروز

 یحت درس که نیرو به ما داد. ا یدرس بزرگ شونی. رفتار امیدیشن

و خواست و  میاماممون باش ادی ،یزندگ طیشرا نتری در سخت

 حیخودمون ترج تیرو نسبت به خواست و رضا شونیا تیرضا

 .میبد

 میو دعا کن میو غم دعا کن یناراحت نیا یتو شون یسالمت یو برا میکن دردی با امام زمانمون هم میدار نهیکه تو س یهمه با هم با غم نیایب حاال

 کنن. یبد، خال یو فقر و کارها که درش هست هایی جور ظلم و ستم نیرو از ا ایکه هر چه زودتر ظهور کنن و دن

 شانیبه احترام ا ستادهیفرج رو به قبله و ا ی*  خواندن دعا

 

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15

 دافاه

 بحث. یبحث و انتقال دوباره یریگ جهینت .1

به وجود مقدس صاحب الزمان )عج( به عنوان معلم و امام  تذکر .2

 زمان ما.

و دعا  السالم هیبا حضرت صاحب العصر و الزمان عل یقلب وندیپ .3

 شانیا یبرا

 نحوه و لوازم اجرا

 سکوت و توجه و توسل. یقسمت در فضا نیا یاجرا .1

فرج  یدعا برا تاهمی به ها وجه دادن بچهآغاز دعا، پس از ت .2

 لزمان عج.اصاحب 

ا همزمان ب یو ترجمه آن به زبان محلّ یشود که متن عرب یسع .3

 داده شود. شیتالوت، نما

 لینک

http://film.tebyan.net/film/15174 
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 تابلوی عاشورا طرز تهیۀ کاردستی 
 :ازیو ابزار مورد ن لیوسا

 و قرمز دیکاغذ سف .1

 رنگ  رهیت میضخ یمقوا .2

 دندان خالل .3

 یکیو چسب مات یچیق .4

ز ید. این مرحله و نیاز تصاویر پرینت گرفته و دور آن ها را قیچی کن

 مراحل درست کردن تیر را پیش از روز برنامه انجام دهید. 

 

 با مداد رنگی آن ها را رنگ آمیزی نمایید. 

 

از تصاویر پرینت گرفته و دور آن ها را قیچی کنید. این مرحله و نیز 

 مراحل درست کردن تیر را پیش از روز برنامه انجام دهید. 
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لی شبیه انتهای تیر بر روی کاغذ قرمز رنگ ترسیم مانند تصویر شک

کرده و آن را قیچی نمایید. یکی از خالل های دندن را از وسط دو 

 نیم کنید. 

 

انتهای تیر را چسب زده و خالل دندان را مانند تصویر بر روی آن 

 قرار دهید.

 

 انتهای تیر را تکمیل کنید. در مراحل بعدی اجزاء کالژ را به ترتیب

 در محل مناسب خود بچسبانید. 
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