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 پیش برنامه/کاردستی
 .است آمده )انتهای فایل( قسمت ضمیمهدر حرم امام حسین علیه السالم  یدستکار هیطرز ته

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 25

 اهداف

 رنگ ایو  کاردستی اند که زودتر آمده یرانیفراگ یبرنامه برا یقبل از شروع رسم شود یم هتوصی ها بچه زمان با توجه به عدم حضور هم

 م شود.مناسبت انجا نیمرتبط با ا یزآمی

 نحوه و لوازم اجرا

 طرح پاپ آپ حرم نتیپر .1

 کارت یرونیسطح ب یبرا میکاغذ ضخ اینازک  یمقوا .2

 یکیمات چسب .3

 یرنگ مداد .4

 

 
  



 فارسی طرح مناسبتی اربعین 2سطح 

 23از  4صفحۀ  Arbaeen-level-2-series-A-FA-R1.0  1نسخۀ 

 مقدّمه
 

به جمع ما و ما  نیخوش آمد یلیخ ن؟خوبی! ها سالم بچه

وب، . لحظات خماشیب رو با هم داشته یکه لحظات خوب میدواریام

دوست  خدا مدونی یکه م میباش یکه در کنار هم، طور یوقت یعنی

و هم باعث  ده، یهم به ما احساس آرامش م یلحظات نیداره! چن

 یلیکه خ شه یم امانمونو ام امبریشدن ما به خدا و به پ کینزد

 خوب و باارزشه!

ا به ت مخونی یرو م میاز قرآن کر هیچند آ شهیبرنامه مثل هم اول

 منیک روشن خدا کالم با رو هامون و قلب میمهربون باش یخدا ادی

 .میریبگ یخوب های و از قرآن درس

 :دفرمای یخداوند م 57 هیسوره احزاب آ در

 

 قرآن کریم

 )برای مربی بیان شده است( ترجمه 5۷ هیاحزاب آسورۀ 

دهند، خداوند آنان را از رحمت را آزار مى امبرشیآنها که خدا و پ

اى و آخرت دور ساخته، و براى آنها عذاب خوارکننده ایخود در دن

 .است آماده کرده

 تیاونها را اذ خوان یخدا دشمن هستند و م امبرپی و خدا با و هستند بد ها آدم بعضی ها، انانس ونی: از مدفرمای یم هیآ نیمهربون در ا یخدا

 .کنه یاونها رو در عذاب آتش دردناکش وارد م ا،یدن نیو در جهان بعد از ا رسونه یاعمالشون م یرو به سزا یبد های آدم نیکنن. خدا چن

 ها بیخو دشمن و هستند بد ها اون آدم نقدریهمه نعمت داده، ا نای هاش که به همه بندهمهربونه  نقدریکه ا ییکه خدا ده یمطلب نشون م نیا

 !زارهیاونها را دوست نداره و از اونها ب یعنیهستند، که خدا اونها را لعنت کرده، 

: دفرمای یده. در اونجا خداوند مصحبت ش رسه یمردم به اونها م یکه لعنت خداوند و حت یکسان ۀهم دربار 161تا  159 های هیسوره بقره آ در

 تدم نتونه نجااز مر یتا کس پوشونن یرو م مدی یکه ما به مردم نشون م یو راه درست پردازن یم یمن به دشمن یامبرهایکه با من و با پ یکسان

 !شن یدور مخدا  یو اونها از رحمت و مهربان کنن یافراد بدکار رو لعنت م نیکنه و به بهشت بره، خدا و مردم ا دایپ

بد  های از آدم یبعض تاذی و زحمت دچار بوده، شون که به عهده یخدا و امامان ما چقدر در کار یامبرهایکه پ ندونی یم چی! هها بچه

مثال  .کردن یم تیرو اذ شونیا ها یباز بعض کردند، یم یبه همه مهربون نکهیبودند، با وجود ا ایمرد دن نتری ما که مهربون امبریشدن؟! مثال پ

خواستند  بودند که چند بار ها یبعض ن،یبدتر از ا یحت ایکردن! -یم یسرشون سطل آشغال خال یرو رفتن، یکوچه راه م یتو داشتند یوقت

 شن!خبر داد که از اونها دور ب امبریکشته بشن، اما خدا به پ امبریسنگ بزرگ بندازن که پ هیسرشون  یرو بکشند، مثال رو امبریپ

مسجد و هنگام نماز خوندن با  یکه تو یحضرت عل یکردن، و هم برا دیرو شه شونیحضرت زهرا بود که ا یسخت، هم برا طیشرا نیهم

کم! تازه  یلینداشتند، جز چند نفر خ یاوریو  اریمظلوم بودند که اصال  نقدریامام دوم ما، ا ،یحمله کردن! امام حسن مجتب شونیبه ا ریشمش

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 20

 اهداف

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

 .یقرآن اتیآ یداشتن از معان یآگاه تیاهم .2

منان چرا ما دش نکهیقرآن، و ا اتیآ یبا مفهوم لعن بر مبنا ییآشنا .3

 .مکنی یرو لعنت م تشونیو اهل ب امبریخدا و پ

 نحوه و لوازم اجرا

 نیاربع روی ادهیمربوط به پ یها استفاده از عکس
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دا، جنازه امام از دشمنان خ یکیاز مردم به دستور  یمظلوم بودن که بعض نقدریرو به شهادت رسوند، باز ا شونیو ا دیکش ای شهنق هیمعاو یوقت

 پرتاب کردن! ریو کمان به بدن امام حسن ت ریاز هر طرف، با ت یعنیکردن،  ربارونیمهربان ما رو ت

که باباش  دیزیافتاده.  ارانشونیخانواده و  ن،یامام حس یهست که برا یا کننده ناراحت یلیاتفاقات خ خ،یتار های حادثه نیاز دردناکتر یکی

کنه  دیرو شه امبریپ بود بود و چند بار خواسته امبریدشمن پ ان،یابوسف یعنیپدر پدرش  یبود و حت یدشمن امام حسن و حضرت عل هیمعاو یعنی

 های هبچ و ها و زن نیامام حس یدستور داد که لشکرش آب رو رو که خدا لعنتش کنه، یدیزی نای بله، بود، رو حفظ کرده شونیخدا ا ماا

 ردن! و زن و بچهک دیرو شه ارانشونیو خانواده و  نیشکل ممکن، امام حس نی! بعد هم به بدتررنیبم یبستن تا همه از تشنگ نیکاروان امام حس

 شهرها چرخوندن! یکردن و تو راسی رو هاشون

 یبرن! مثال بعضب نیرو از ب هبقی که داشتن دوست و اند آمده ایبه دن یبد یلیخ های آدم هیاوقات  یده که گاهشاهد بو ختاری: ها بچه دینبی یم

 نیه همکه متأسفان هایی جنگ حتی ها، از جنگ یلیخ ی! توکشن یرو م گناه یمردم ب یادیهستند و تعداد ز زیبد که خونر های از پادشاه

و پردرد، ناچار هستند با مادرشون و خواهر برادرهاشون،  میتی های بچه نیو ا دن می دست از رو پدرهاشون ها، برقرار هست، بچه ایدن یاآلن تو

 نیاز ا ون،زشعزی پدر خود تر، ندارن، از اون مهم شون یزندگ یبرا یخاطر، پول کاف نیکنن و به هم زندگی باشند، پدر داشته نکهیبدون ا

 بد که خدا لعنتشون کرده! یلیخ های بله، همون آدم کشه؟ یرها رو مپد نیا یمحروم هستند! چه کس زرگنعمت ب

که اونها  موایخ یاز خدا م یعنی م،کنی یبلکه اونها رو لعنت م م،یهست زاریخدا ب امبرپی و خدا دشمنان از تنها که ما نه میپس متوجه شد خب،

ه خدا او رو ک یاز کسان یکیناتوان و ناموفق بشن.  کنند، یوب مخ های انسان ینابود یکه برا یبد یلیخ کارهای و هاشون نقشه یدر اجرا

و دوست داره همه رو از راه خدا دور کنه و  شه یمردم م یهست که باعث گمراه طونیخود ش م،کنی یکرده و ما هم او رو لعنت م تلعن

 رو لعنت کن و ما رو از شرش در امان نگه دار! طانیش ایبده. خدا بیفر

ش ناراحت که ما مثال از دست یخداست، نه هر کس های ! لعنت کردن، مخصوص دشمنمینکن یاشتباه هی نجاین باشه فقط که احواسمو ها، بچه

ت بکنن که ما دوس یکار ایانجام بدن،  یبد یممکنه کارها کنن، یم یکه دور و برمون زندگ یمردم ای م،یدار ی. ما دوستان خوبمشی یم

 متونی یم ،ستیکه کارتون خوب ن میبه اونها تذکر بد متونی ی. ما ممیکه اونها رو لعنت کن میاجازه ندارصورت ما  نیا رد م،باشی نداشته

 م،یریفاصله بگ ازش م،یناراحت هست یاز دست کس یلیاگر خ یحت متونی یرو نخورن، م طونیکه خدا کمکشون کنه که گول ش میدعاشون کن

 !میباشه، لعنت کن ای عهیش اگر مسلمون وصاو خص یکه کس میاما اجازه ندار

هرا خدا )صلوات!(، حضرت فاطمه ز امبریکه ما از دشمنان خدا و پ میخوبه بدون م،یگرفت ادیمطالب رو درباره لعنت کردن  نیحاال که ا خب،

 اآشن شتریا که امروز باهاش بعاشور ارتی. مثال در زمکنی یو اونها رو لعنت م میزاریب ان،یعیدشمنان ش یو دشمنان امامانمون و حت امبر،یدختر پ

نه که اونها رو در جهنم عذاب ک مخوای یو از خدا م مکنی یالسالم رو لعنت م هیعل نیدشمنان امام حس هیو بق هیو پدرش معاو دیزیما  م،شی یم

 .بشه گرفته ها اعمال بدشون برسونه تا حق مظلوم سزای و به
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 کربال رانیکاروان اسداستان: 
 میبه مامان و بابا سالم کرد و مستقاحمد از مدرسه برگشت خونه. 

سر پسر، پ نیبهم کردن. ا یاتاقش. مامان و بابا نگاه یرفت تو

 براش افتاده؟ یاتفاق دینبود. شا یشگیهم

احمد از پشت در اومد:  یاحمد رفت دم اتاقش و در زد. صدا پدر

تخت  روی اش ساله 10پسر  دی. پدر وارد اتاق شد و ددییبفرما

 رفته.غم بغل گ یزانو

اجان، شده باب یتخت نشست و گفت: چ یاو و رو یرفت پهلو پدر

 آمده؟ شیبرات پ یمشکل

 گفت: نه، ممنون بابا. احمد

 ؟یستیسرحال ن شهیمثل هم یگفت: ول بابا

 مون مونده و امروز معلم نیتا اربع گریگفت: چند روز د احمد

 یااسالم بر هیعل نیکه بعد از شهادت امام حس اتفاقاتی درباره

 ناراحت شدم. یلیخانوادشون افتاد برامون حرف زدن. من خ

 خیهم در تار یلخی البته و بود کننده تلخ و ناراحت یلیافتاد، خ نیخانواده امام حس یکه برا ی! اتفاقاتزمیزد و گفت: آره عز یلبخند پدر

 گذاشت. رتأثی ها مسلمون

 و بهتر بدونم؟ شتریتا ب دیبد حیماجرا رو توض نیشما هم برام ا شه یگفت: بابا م احمد

 بودند، هشد دیشه ارانشونیو  نحسی امام و بود عاشورا که جنگ تموم شده یفردا یعنیمحرم،  ازدهمیتخت جابجا شد و گفت: روز  یرو پدر

 مونده زنده ورده،خ که از طرف شکست یکسان یعنیجنگ،  یتو ریکه: اس دونی یگرفتند. م ریرو به عنوان اس نیخانواده امام حس د،یزی لشکر

دشون و ازشون به شهر خو برن یشده، اونها رو م روزیکه پ یبندند و بعد، سپاه-یاونها رو به هم م ر،یو با دستبند و زنج کنن یم ریگدست رو اند

ونها رو بزنن، بهشون ارفتار کنن،  یبد یلیبه شکل خ رهایاس نای با که بود به لشکرش سفارش کرده دیزی. کنن یبه عنوان خدمتکار استفاده م

 چشم مردم، اونها رو نگه دارن تا اونها آبروشون بره! یجلو یکنن، و حت تشونیاذ ن،کن نیتوه

 تیزار و اذسوار شتر کردن و با آ داشتن، یمردم م شیاحترام رو پ نیشتریب دیاون روز که با های آدم نیبهتر یعنیرو،  امبریخانواده پ خالصه،

ود. خب، السالم ب هیعل یبود که تا چند سال قبلترش، محل حکومت حضرت عل یشهر کوفه بردن. شهر کوفه، همون شهرفراوان، اونها رو به 

 نیشهر، ا نیمردم ا شیبراشون سخت بود که پ یلیخ نیبودن و ا یبودن، دختر حضرت عل رهایکاروان اس نیهم که سرپرست ا نبیزحضرت 

 !شد یباهاشون برخورد م یطور

بهشون  یچیه نبیبرخورد کردن؟! آنوقت حضرت ز ینطوریبودن! چرا باهاشون ا امبریفرزندان پ نهایا ؟یچ یعنیگفت: آخه  یاحتبا نار احمد

 نگفتن؟

با دست اشاره کردن و همه ساکت شدند، بعد شروع کردن به  نبیحضرت ز دن،یبه بازار شهر کوفه رس رانیاس یگفت: چرا پسرم! وقت پدر

 :فرمودن شونی. ازنن یالسالم دارند حرف م هیعل یکم و باصالبت، که مردم فکر کردن انگار حضرت علمح نقدریصحبت کردن. ا

 یکس د،یترا کش امبرتانیچون شما نوه پ د،ییلکه ننگ را از دامان خود پاک نما نیا دتوانی ی! هرگز نمبیو فر رنگیاهل ن یمردم کوفه! ا یا

 ...که ساالر و سرور جوانان اهل بهشت بود....

 مشخصات
  

 نزما

 دقیقه 15تا  10

 اهداف

ه بعد از عاشورا تا بازگشت ب تیکاروان اهل ب یبا ماجرا ییآشنا .1

 .نهیمد

 .انیدیزیو  دیزینسبت به  زاری یحس ب جادیا .2

 )ع(. نیامام حس ارتیارزش ز انیب .3

 نحوه و لوازم اجرا

 دست و صورتداستان همراه با حرکت  جانیباه انیب
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 نیه شاهد احاکم کوفه ک یعنی ادیبکنن. ابن ز هیباعث شد که مردم همه ساکت بشن و شروع به گر هایسالم اهلل عل نبیحضرت ز یسخنران

ود و را شکر که شما رو رسوا نم یکنه گفت: خدا کیرو در نظر مردم کوچ نبیبده و حضرت ز رییوضع رو تغ نکهیا برای بود، ها صحبت

 ت! مردان شما را کش

شخص  نی. اداشت یگرام امبرشیپ لهیبه او پاسخ دادن: خدا را سپاس که ما را به وس زیرآمیتحق یمحکم و با نگاه ییبا صدا نبیز حضرت

 .است بوده ریخ میدی. و ما هر چه از جانب خدا دشود می رسوا که است بدکار و گو دروغ

رو  شونیالسالم پسرشون بودن. چطور شد که ا هیالسالم حضرت سجاد عل هیعل نیحس از خاندان امام ماندهیگفت: بابا جان، تنها مرد باق احمد

 نکشتند؟

مام ا نکهیا یچرا؟ برا دونی یکار رو بهشون نداد. م نیخداوند اجازه ا یچند بار خواستن اون حضرت رو بکشن ول زم،یگفت: چرا عز پدر

نگاهش  عهدف کی ادیباشه. مثال در قصر، ابن ز نیکره زم یمردم رو یامام برا کی هشیبودند و خدا خواسته که هم نیسجاد، امام بعد از امام حس

شت؟ امام فرمودند: را که خدا ک نیبن الحس یگفت: عل ادی. ابن زنمیفرزند حس یحضرت فرمودند: من عل ؟یستیسجاد افتاد و گفت: تو ک مبه اما

شد و  یعصبان ادیاز قرآن تالوت کردن. ابن ز ای هی: نه خدا او را کشت. امام آگفت ادیمن بود که مردم او را کشتند. ابن ز گریاو برادر د

ل پسر برادرشون رو بغ هایسالم اهلل عل نبیبکشند. حضرت ز زی! و دستور داد آن حضرت را ن؟یزن-یحرف من حرف م یرو رگفت: چطو

من را  دیول باا ،یبرادرم را بکش ادگاری ی! به خدا قسم اگر بخواهنبود؟ یتو کاف یبرا یختیهمه که از ما خاندان خون ر نیکردند و فرمودند: ا

 السالم منصرف شد. هیاز کشتن امام سجاد عل ادیز ابن بیترت نی! و بدیبکش

 هیسور ران،یخاندان رسول خدا و قافله اس یجا برا نیبابا و گفت: بابا جان! معلممون گفتن: بدتر یتخت بلند شد و آمد روبرو یاز رو احمد

 افتاد؟ یبوده. مگه اونجا چه اتفاق

هست،  هیبستند و اونها رو به شام که اسم اآلنش همون کشور سور رانیاس یبه پا ریدستور داد غل و زنج ادیو گفت: ابن ز دیکش یآه پدر

 نیمراه اکه ه ییربازهاو با س شد می ناراحت شدت هستند، به امبریخاندان پ نهایا دفهمی یکه م یراه، هرکس انیم یشهرها یفرستادن. تو

 .فرستادن یم لعنت ادیو ابن ز دیزی! و بر ن؟کنی یرفتار م نیچن نیبا خانواده رسول خدا ا نیکه چرا دار کرد یبد برخورد م یلیکاروان بودن خ

 های تهمختلف شهر دس های ببندند. در محله نیکنن و آذ یپشت دروازه شهر شام اونها رو نگه داشتن تا شهر رو چراغون دنیبه شام رس یوقت

ودن، دور ب یلیخ نهیاکرم مد امبری! مردم شهر شام از شهر پرنگی یروز بزرگ رو جشن م هی دارن که انگار انداختن راه نوازنده و خوان آوازه

 یشته؛ برانها رو کاو دیزیکردن و  امیق دیزیبر ضد  ندی یعده آدم ب هی کردن یجنگ خبر نداشتن و فکر م نیا انیاز جر یلیهم خ نیهم یبرا

 . کردن یم یو شاد یکوبیپا یحساب نیهم

 بلندمقام و رت که به گردن همه عالم حق دارند و بزرگ یکسان ،یخدا، خاندان وح امبرپی فرزندان: است کننده ناراحت یلیگفت: بابا! خ احمد

 بود! یآدم بد و ظالم دیزیشدنند. چقدر  یمعرف ندی یب های آدم جای به نداره، وجود عالم در اونها از تر

اومد  یرمردی. پیوارد شهر شام شدن، همه شروع کردن به هلهله و شاد رانیکاروان اس یسخت و دردناک بود. وقت یلیخ زم،یگفت: بله عز پدر

فرمودند:  س دادن والسالم نان را گرفتن و به او پ هیبه اون داد. حضرت سجاد عل یالسالم و تکه نان هیعل نیاز فرزندان امام حس یکی کینزد

رت اسالم حض امبری! امام فرمودند: من نوه پن؟یصدقه بر ما خاندان حرام است. اون مرد تعجب کرد و گفت: مگه شما از کدون خانواده هست

 هستن!  نامبرمویخاندان پ نهایو به مردم گفت: ا دیکش یادیفر رمردیآن حضرت! پ هیهم خاندان و ذر نهایهستم و ا هیمحمد صلوات اهلل عل

 سرشون کاله گذاشته و بهشون دروغ گفته! دیزیکه  دنفهمی کم گفت: پس مردم شهر شام هم کم احمد

حالت  نیما رو به ا ی! اگر جد ما محمد مصطفدیزی یبهش فرمودن: ا هایسالم اهلل عل نبیحضرت ز دیزی! در مجلس زمیادامه داد: بله عز پدر

 ؟دی یجواب م یچ ،یمجلس وارد کرد نیحال به ا نیرا به او از تو بپرسه که عترت من رو چ نهیبب
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 نبیامام سجاد و حضرت ز دیزیباز کردن. در مجلس  هیاون حضرت و بق یرو از پا ریدستور داد که غل و زنج د،یسخن رو شن نیا یوقت دیزی

 مردم افشا کردن. یکردن و ظلم و ستم اون رو برا یسخنران

 چند روز تو شام موندن؟: بابا! قافله اسرا دیپرس احمد

 ینه. ولک ریاونها رو خوار و حق یحساب خواست یرو فرستاد اونجا و م تیاهل ب د،یزیکه  دیزیکاخ  کیبود نزد ای خرابه هیجواب داد:  پدر

 خواست یکه م ینتونست اون طور ها،یسالم اهلل عل نبیالسالم و حضرت ز هیافشاگرانه امام سجاد عل های یمردم و سخنران وآمدهای با رفت

 .نمیاسرا رو بب نیگفت: من برم ا دیزیهمسر  یشب هیاستفاده کنه.  رصتف نیاز ا

ست رو دو وحی خاندان و بود شده تیترب هایسالم اهلل عل نبیدست حضرت ز ریو ز نهیدر شهر مد شیزندگ هیاول های در سال دیزی همسر

 از حال و نب،یبه حضرت ز دیکه اسرا اونجا بودن. تا رس ای ن و بردنش به خرابهتخت روان قرارش داد یبه اون اجازه داد. رو دیزیداشت. 

 د؟یناراحت شد و گفت: شما از کدوم شهر هست یلیاوضاع اونها خ

 رسول خدا. نهیفرمودند: از مد نبیز حضرت

 ؟یاومد نیینشست. حضرت به او فرمودند: چرا از تخت پا نیزم یاومد و رو نییاز تخت پا زن

 ؟ای هاشم گذر داشته یدر محله بن ایه احترام شهر رسول اهلل. بعد رو به حضرت کرد و گفت: آ: بگفت

 هاشم بزرگ شدم. یفرمودن: من در محله بن حضرت

 ؟ای را مالقات کرده نبیو خانوم ز ای رفته یعل میتا به حال به خانه موال دهم یمضطربانه گفت: تو را قسم م زن

 .نبمی! من زیرا نشناس نبیز یفرمودند: حق دار هیبا گر هایسالم اهلل عل نبیز حضرت

 !دیشد-یاز هم جدا نم چوقتیکجاست؟ شما ه نیپس حس ،یهست نبیزد و گفت: اگر تو ز یادیفر دیسخن را شن نیتا ا زن

 السالم است. هیعل نیاست، سر حس دیزیکه سر در خانه  یفرمودند: آن سر نبیز حضرت

 بایوا مظلوما وا غر نایوا حس ادی! و فر؟یخدا را بر در خانه گذاشت امبریبرگشت و به او گفت: سر پسر پ دیزی شیپ کنان ونیو ش کنان هیگر زن

 .دندیاو شور هیبر عل دیزیکه همه فرزندان و غالمان  یسر داد، طور

 هتر.ب یجا هیخودش رو گم کرد و به زنش گفت: برو اونها رو از خرابه ببر به  یدست و پا یهم حساب دیزی

برد  ای رو به خانه تی. اهل بدمدی یحال نم نیو شما رو به ا شدم یکاش من کور م یرو گرفت و گفت: ا نبیبغل حضرت ز ریاومد و ز زن

و  مه زهرارسول خدا و فرزندان فاط هیذر نهای. استندینامسلمان ن نهایا د،یکن یشاد گریمبادا د د،یخنده کن گریزنان مبادا د یزد: ا ادیو بعد فر

 داد. بیالسالم ترت هیعل نیامام حس یهستند و مجلس عزا برا یمرتض یعل

 برگردند؟ نهیاجازه داد که اونها به شهر خودشون مد دیزیگفت: بعد  احمد

کرد و از  ادیکار رو نکردم و ابن ز نی: من اکرد یوانمود م یدست و پاش رو گم کرد، ه یلیخ دیزی انیجر نیپاسخ داد: بله پسرم! بعد از ا بابا

 نادستور داد: با احترام خاند شه، یخراب م یلی: اوضاع داره خدیکار رو کرده. اونم د نیا دیزیکه  بودن دهیهمه فهم گهید ولی. ها حرف نیا

 برگردونن. نهینبوت رو به شهر مد

 ارتیز یه براگرفتند ک میکاروان تصم به سمت کربال. اهل یکیو  نهیبه سمت مد رفت یم یکیکه  دیرس یدوراه هیوسط راه، کاروان به  در

. باز مجلس عزا برپا دندیبه کربال رس نیروز بعد از شهادت امام حس 40 یعنی ن،یبه کربال برن و خالصه در روز اربع ارانشونیو  نیقبر امام حس

ود که ب نیروز اربع ارتیز نیاول نیخاطرات دردناک روز عاشورا کردن. ا ادی و رفت بود که از دست داده یزیبر سر قبر عز یهر کس وشد 

. بعد کاروان دوباره راهش رو به سمت رن یکربال م دانیو شه نیامام حس ارتیروز به ز نیدر ا انیعیسال هست که ش های انجام شد و سال

 ادامه داد. نهیمد
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داخل شهر و  رفت ارانشونیاز  یکیچادر زدند و شهر  رونیب دن،یرس نهیالسالم به شهر مد هیو امام سجاد عل هایسالم اهلل عل نبیحضرت ز یوقت

 د،یرس نهیمردان کاروان به گوش مردم مد هیو بق نیاون هم بدون امام حس تیکاروان اهل ب دنیخبر رس یخبر داد که قافله امام برگشتند. وقت

 یکردن و همه مردم شهر شروع به عزادار نهیرفتن و اونها رو با احترام وارد شهر مد یبه استقبال خاندان وح کنان ونیو ش کنان هیگر یمگه

 باوفاشون کردن. ارانیاون حضرت و  یبرا

السالم  هیلع نیبعد از شهادت امام حس عیاز وقا ای جهینت  هیبود بابا جون! من  یزانگی داستان غم یلیپدرش نشست و گفت: خ شیپ احمد

افتاده و حضرت  یچه اتفاق دنفهمی ی. مردم نمشدن ینم دیزینبودن مردم متوجه ظلم و ستم  هایسالم اهلل عل نبیگرفتم. به نظر من اگر حضرت ز

 بشه. مالپای حضرت اون خون ندن اجازه و دارن رو زنده نگه نیتونستن راه امام حس هاشون یسخنران اب نبیز

 یو افشاگر ها ینبودن، اگر سخنران یکبر نبیز السالم و حضرت هی! اگر امام سجاد علزمیدستش رو گذاشت پشت احمد و گفت: بله عز پدر

 ینم یعدب های و به نسل موند ینم یطور جاودانه باق نیکربال ا نینهضت خون وقت چیاونها نبود، ه یآنها نبود، اگر مبارزات و صبرها های

 .مشدی یماجرا باخبر نم نیما هم از ا دیو شا درسی

 ن؟دی یاجازه م م،یبزن اهیپارچه س نیاربع یرسه و نمازخونه مدرسه رو برامد میو گفت: فردا قراره بمون دیکش یآه احمد

زاشون رو برپا و مجلس ع میبگ هیالسالم رو به بق هیعل نیداستان شهادت امام حس میدار فهیگفت: بله پسرم حتما. ما هم وظ ییبا خوشرو پدر

 .میبخور ییچا هی می. حاال پاشو با هم برمیکن
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  روز چهلمکلیپ: 

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 4

 اهداف

 )س( گذشت نبیو آنچه به حضرت ز ینیحس نیبا اربع ییآشنا

 نحوه و لوازم اجرا

 لپ تاپ .1

 پرژکتورویدئو  .2

 پرده .3

 بلندگو .4

 لینک

1. http://www.hodhodfarsi.tv/video/video.php?topic=18  
2. https://www.youtube.com/watch?v=oykaGy8VCdo  

  

http://www.hodhodfarsi.tv/video/video.php?topic=18
https://www.youtube.com/watch?v=oykaGy8VCdo
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 با دوستان خدا یدوستنمایش: 
 یزمستان بود. عل یآفتاب یبعدازظهر سرد ول کی: آن روز یراو

مادرش  د،یبه خانه رس یعل وقتی. بود تازه از مدرسه به خانه برگشته

 بزرگ بود. ای قابلمه زدن در آشپزخانه مشغول هم

 اتاق کوچک باشد. کی تواند ی: آشپزخانه، که مصحنه

 یم نیردا چی مامان، سالم(: مادر به رو آلود، اخم ی)کم یعل

 ن؟پزی

 .پزم یم نیامام حس یبرا نذری زرد : سالم پسرم، دارم شلهمادر

آماده  ی(: آخ جون! پس وقتشود یباز م شهای اخم ی)کم یعل

وابش تا تو ث کنم یتزئین کردنشون کمکتون م یشد، منم برا

 کرد! شه یچه م گه،یهنرمندم د گهیبشم، د کیشر

چرا  کن، فیخب، شما تعر ه،ی)با لبخند(: ممنون پسرم، عال مادر

 افتاده؟ یاتفاق ؟یاخمات تو هم بود اومد

(: راستش امروز تو رود یهم م یتو شهای )دوباره اخم یعل

 مدرسه با رضا دعوام شد.

 !نیشما دوتا که با هم دوست بود ی)با تعجب(: با رضا؟! ول مادر

 !میستین گهی(: از امروز دتیعصبان ی)با کم یعل

 شد که دعواتون شد؟ یآخه چرا؟! اصال چ (:ی)با ناراحت مادر

ت من رو خواست نوب-یاون م ینوبت من بود، ول گهیفوتبالمون باشه. امروز د میت تانیکاپ خواد یمامان، رضا همش خودش م دونی ی: میعل

 !ستیدوست من ن گهیبا هم دعوامون شد. اصال رضا د نیهم یبرا ره،یهم بگ

 نیه بهترک ،یکرد-یم فتعری رضا از اش تو همه اد،یم ادمیکه  ییجان، پسرم، من تا جا یگاه کرد(: علن یو به عل دی)دست از کار کش مادر

 نیا وهویشد  ی! چگفتی یم خوبی ازش اش و خالصه همه کنه یکمک م گرانیبچه مدرسه است و با همه مهربونه و درسش خوبه و به د

 داشته؟ یلیرضا دل کار نیا دیشد؟ شا یطور

 .ستمیباهاش دوست ن گهیبد بوده و من هم د یلیکار رضا خ نیا ن؟یرگی یمامان، شما چرا اصال طرف رضا رو م ری(: نختیان)با عصب یعل

. اصال فکر داشته یمنظور دیمن فقط خواستم بگم شا رم،یطرف رضا رو بگ خوام یمن که نم زم،یعز ی(: علزند یلبخند م ی)با مهربان مامان

 نهیکه هم متد ه،یدرست و حساب عهیبچه مسلمون و ش هیافتخاره و  هیکه ما یپسر خوب نیاشتباه کرده، بازم با همچ هم نداشته و او یکن منظور

 م،نیک یالخطا، همه ما خطا م زیو جا زادهی! خب، آدم؟یفعاله، درسته که تو قهر کن یلیخ ینید یکارها یخوبه، و هم تو یلیخ کارهاشو هم 

 !یمسائل شخص یخدا باشه نه برا یبرا دیما با یواقع یو دشمن یبشه! دوست نمونیباعث قهر کردن ب دینبا نکهیا

 ؟یچ یعنی نیخدا که گفت یبرا یو دشمن یدوست نیمامان، ا دمی: من منظورتون رو نفهمیعل

ت خدا باشند که دوس مباشی رو دوست داشته یما کسان نکهیا یعنیخدا  یبرا یو دشمن یپسرم، دوست نی(: ببزند ی)دوباره قابلمه را هم م مادر

 . خب؟مباشی که دشمن خدا هستن رو دوست نداشته یکسان یعنیطور برعکس،  نیخوب انجام بدن، و هم یو کارها

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 20

 اهداف

ان خدا با دشمن یبا دوستان خدا و دشمن یبا مفهوم دوست ییآشنا .1

 و برائت از آنها.

سِلمٌ لِمَن سالَمَکُم وَ حَربٌ لِمَن  یبا مفهوم عبارت إنّ ییآشنا .2

 لِمَن واالکُم وَ عَدُوٌّ لِمَن عاداکُم. یٌّحارَبَکُم وَ وَل

 .رامونمانیکار نادرست افراد پ ایبا صفت بخشش از گناه  ییآشنا .3

 نحوه و لوازم اجرا

 مادر و فرزند. گریباز 2 .1

 مالقه و قاشق. کیقابلمه و  کی .2
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 خدا هم دشمن. های و با دشمن میخدا دوست باش های با دوست دی: خب، پس بایعل

 یو چه کسان ؟میکن یکه خوبه باهاشون دوست میهستن که ما بدون دوست خدا یی: چه کساادیم شیپ یسؤال هی! حاال نی(: آفرجانی)با ه مادر

 دشمن خدا هستند؟

دوست خداست و  ده یحرام و گناه رو انجام نم یو کارها ده یواجب رو انجام م یکه کارها ی)در حالت فکر کردن(: فک کنم کس یعل

 نباشه نه، درسته؟ ینطوریاگر ا

 ز بندها یلی: دشمن خدا! خشه یکه نم کنه یم یکه کار بد یدشمن خدا نه. هر کس یول ،یکه گفت هیطور نی: راستش دوست خدا هممادر

 ستنیگفت: دوست خدا ن شه یکه نم یطور نیا یول کنن،یکه اشتباه م ادیم شیپ یگاه یخدا رو دوست دارن، ول نکهیخدا، با وجود ا های

 دشمن خدا شدن! ای

اهاش دشمن و ب میرو دشمن خدا بدون یکس یراحت نیبه ا متونی ی: ما نمنگی یکه شما م یطور نیدشمن خدا هستن؟ ا یی: پس چه کسایعل

 .میبش

و خدا دوستش داره و اون بنده خدا،  هیبنده خدا، چه آدم خوب نی: امبگی ها آدم یکارها دنی: بله پسر گلم، خدا به ما اجازه نداده که با دمادر

 ارشدر مورد اون ک متونی یکارهاشون خبر داره، نه ما. ما فقط م ۀهم و ها داست که از دل آدمو خدا دوستش نداره. چون فقط خ هیچه آدم بد

 نه! ایکرد رو خدا دوست داشته  شونیکه ا یکار نی: خب امیو مثال بگ مینظر بد

 میتونیبد بودن کارهاشون مخوب و  یفقط درباره ی. وقتمیکه دوستان خدا هستن دوست باش یکه ما خوبه که با کسان نی: خب شما گفتیعل

 م؟یدوست و دشمن خدا رو بشناس دیبا یچطور مینظر بد

به خاطر  کنن یم یمهمه و سع یلیخ تشونیو اهل ب امبریهستند که براشون خدا و پ یهم وجود داره. کسان هایی نشونه هی ی: بله درسته. ولمادر

دوستدار  هانیا فهمه یکه م یرو حفظ کنن و هر ک ها عهیش یخوبشون، آبرو یابا کاره کنن یم یباشن. سع یخوب های خدا آدم امبریخدا و پ

مام زمان ا اری خوان یم ییجورا هیو ائمه عالقمندتر بشه. انگار  نیکه به د شه یباعث م نیاهل کار خوب هستن، ا یلیهستن، چون خ زمانامام 

 باشن.

 دشمن خدا؟ شن یم ای: خب، کیعل

راش هست که ب یزیچ نیمهمتر ده،یمهربون که ما رو آفر یپسرم: خدا نی(: ببندنشی یم یکنار عل دآی یو م زند یدر قابلمه م یهم کی) مادر

 خوان یهستن که نم یخدا کسان های دشمن نم،یهم ی. برامیباش یخوب یهاو آدم میکن یخوب زندگ دیبا یچطور مبدونی ها که ما آدم نهیا

 نکهیبدون ا کسانی هم ها وقت ی. بعضهیکه خدا راض یهمونطور م،یکنیست ندارن که ما درست زندگدو ای میرو بشناس یزندگ ما راه درستِ 

 میخاطر، خدا به ما گفته: مواظب باش نی. به همکنن یو به گمراه شدن مردم کمک م طونشی کار کمک شن یجمع باشه، م یلیحواسشون خ

 .میرو نخور کننیمو از راه خدا دور  کننیمکه ما رو گمراه  یکه گول کسان

 شن؟ یدوست خدا و دشمن خدا حساب م ایمثال ک نیبگ نیمثال بزن هی شه ی(: مامان مپرسد یم یو با کنجکاو دهد ی)با عالقه گوش م یعل

 ؟یجون! به نظر خودت ک یعل یدیپرس ی(: چه سؤال خوبجانی)با ه مادر

خوب  دیبا یکه چطور دادنیم ادیبودن هم به ما  یخوب یلیخ یچون هم آدماخدان  های دوستاشون، دوست ای: مثال به نظر من امامامون یعل

 . درسته؟میباش

. حاال پس ما از نطورهیهم قایآره درسته. دق نی(: آفردیگویم تیو با رضا کندمی آن زدن و دوباره شروع به هم رودی)به سمت قابلمه م مادر

 شن؟ یساب مدشمن خدا ح ییو چه کسا میکن یدور دیبا ییچه کسا

 هستن. ییآدما نیاالن هم همچ نیکردن که هم تشونیما بودن و اذ های که دشمن امام ی: کسانیعل
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 م؟یخوند یعاشورا م ارتیبا هم ز میاون روز که داشت ادیم ادتی ،یعل نمی(: ببدآی یم یافتاده، به سمت عل ادشی یزی)انگار که چ مادر

 .ادمهی: بله، بله یعل

لِمَن واالکُم وَ  یٌّسِلمٌ لِمَن سالَمَکُم وَ حَربٌ لِمَن حارَبَکُم وَ وَل ی: إنّمخونی ی)ع( هست م نیعاشورا که مخصوص امام حس تاری: ما در زمادر

 یشمندو با هرکس که با اونها در جنگ و  م،یهست یداره، باهاش در صلح و دوست یما رفتار خوب ۀما با هرکس که با ائم یعنیعَدُوٌّ لِمَن عاداکُم. 

روز عاشورا  ۀکه اونها هم فقط با دوستان خدا دوست هستند و با دشمنان خدا دشمن. اصال واقع نهیهم ا لشی. دلمیو دشمن هست میاست، در جنگ

 عتیاش بهکه با بود خواسته)ع(  نیاز امام حس دکشی یاز دشمنان خدا بود و مردم رو به راه غلط م یکی ۀکه نمون دیزیرخ داد چون  نیهم یبرا

ون اونها دشمن اما چ ستند،یو سپاهش با دیزی یکه به نفع خودشون و خانوادشون نبود که جلو نی)ع( با ا نیامام حس یکنن و قبولش کنن. ول

 شدن. دیو شه ستادنیاونها ا ی)ع( به خاطر خدا جلو نیخدا بودن، امام حس

 نطویقبول دارم که ش ،کنم ی: مامان، مممممم، مامان، حاال که دارم فکر م(دگوی یو بعد م رود ی)در حال فکر کردن دور اطاق راه م یعل

 .میرو ببخش گهیهمد یو خطاها میرفتار کردم. به هر صورت خوبه من با رضا دوست باش ینطوریگولم زده که ا

شله زرد هم  گه،ی. خوب دخواد یازت معذرت م ادیشه و م یم مونیزود از کارش پش یلی)با خنده(: به، به، من مطمئنم که رضا هم خ مادر

 هنرمند؟!! یآقا یکن نشونتزئی شما و ها ظرف یتو میبکش میبر یآماده شده، حاضر

 .   می(: بللللللله، بری)با خوشحال یعل
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 امامان و آداب آن ریسا ارتیو ز ینیحس نیاربع ارتیزپرزی: 

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 20

 اهداف

 .ینیحس نیبا اربع شتریب ییآشنا .1

 )ع(. نیامامان مخصوصا امام حس ارتیز تیاهم .2

 مقدس. های ائمه اطهار و مکان ارتیبا آداب ز ییآشنا .3

 نحوه و لوازم اجرا

 شینما ۀتاپ و پرد پل، بلندگو، پرژکتور

 پرزی لینک

https://prezi.com/qvgtfiunejvk/40/ 

 2ریتصو

 شونیا دایو  مای دور هم جمع شده نجایالسالم ا هیعل نیروز شهادت امام حس نیت چهلمما به مناسب ن،دونی ی( همون طور که منی)مناسبت اربع

 مکنی یم یشاد هاشون یشاد ی. برامداری یرو زنده نگه م نمونیو خاطره بزرگان د ادیسال،  یروزها ی. ما کال در بعضمهستی شون و خونواده

 . میهم ناراحت هست هاشون یناراحت یو برا

 یدور هم جمع م ها عهشی که هاست مناسبت نیاز ا یکی)ع( هست،  نیروز شهادت امام حس نیهم که همون سالروز چهلم نی: اربع3ریتصو

 کیخودشون رو به خدا نزد یطور نیو ا وفتنمی شون خانواده یو آزارها تیامامشون و اذ تیمظلوم ادیو  کنن یرو مالقات م گهیو همد شن

 .کنن یم

 5و  4ریتصو

 مثال ند؟ا دورهم جمع شده یکجا و ک ایمردم در کل دن تیجمع نیکه بزرگتر ندونستی یم چیجالب! ه یلیخ زیچ هی ها، ( بچهنیاربع ارتی)ز

 شن، یزمان جمع م کیو در  جا کی یادیز یلیخ تیجمع رن، یخانه خدا م ارتیاعمال حج واجب به ز یزمان حج، که مردم برا توی

 . اند مکان جمع نشده کیزمان و  کیم درست در مرد قدر نیا ایدن یجا چیکه ه یتیجمع

 6ریتصو

حج،  تیچند برابر جمع یعنی ،یادیز یلیمردم خ شه، یکه م نیاربع کی. هرسال نزدشن یجمع م نیهر سال در اربع شتر،یب تیجمع نیاما از ا

سن و امام به کربال بر نیروز اربع نکهیکنن تا ا-یمختلف کشور عراق، به سمت کربال حرکت م یخصوصا از شهرها ایمختلف دن یاز جاها

رن و رو دوست دا نیتا به خدا نشون بدن که امام حس ان،یم ارتیز نیبه ا ادهیدور اما پ یلیخ های از اونها، از راه یلیکنن. خ ارتیز ور نیحس

 باشن. شونیراه ا روی و دنباله شونیا اریدوست دارن 

 ۷ریتصو
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که دوستش  میکارمون به او نشون بد نیو با ا میبر یکس دنیما به د نکهیا یعنی ارتیز ؟یچ یعنی ارتیز ددونی یم چهی! ها ( بچهارتیز ی)معن

 یما م یهاکار هخدا زنده هستن و متوج شیپ شن، یم دیشه ای رن یم ایکه در راه خدا از دن کسانی اما اند، رفته ایو امامان ما از دن امبری. پمیدار

 . شن

 11و  10و  9و  8ریتصو

اشون رو به خدا سالم و دع کنن، یدعا م شونیا یو برا کنن یسالم م امبریو اونجا به پ رن، یم نهیدر مد امبریقبر پ ارتیکه به ز یثال کسانم

 یمعن نیا ها، امامکردن  ارتیمشهد. ز ایدر کربال  ای رن، یم یحضرت عل ارتیز یکه در شهر نجف برا یطور کسان نی. همرسونه یم امبریپ

از خدا  یزیو اگر شما چ دیدار یمهم گاهیکه شما نزد خدا جا میو قبول دار می: ما شما رو دوست دارمگی یم میداره که ما بهشون دار رو هم

که شما از جانب ما از  مگی یبه شما م میامی رو هامون خاطر ما درخواست نیو به هم کنه، یخدا به احترام شما اون دعا رو قبول م د،یبخواه

 .نیخدا بخوا

 12ریتصو

پدر  یحضرت عسکر ازدهمیو امام  یمثال در سامرا قبر امام دهم حضرت هاد م،ری یامامانمون م ارتیما به ز وقتی! ها ( بچهارتی)ارزش ز

ن واون امامان خوبمون و مقام باالش ادیو با احترام، با  مشی یهست که باوضو واردش م یمسجد هیاونجا  م،کنی یم ارتیامام زمانمون رو ز

 .شن یما م های که اونها به خواست خدا متوجه حرف مدونی یبه اونها سالم کردن و با اونها حرف زدن، چون م مکنی یخدا، شروع م شیپ

که از  شونی! و ای. چه سعادت بزرگمیحرف بزن شونیو با ا مباشی نشسته ششونیخونه اماممون و پ مباشی که ما رفته مونه یم نیکار مثل ا نیا

 یم دایپ یخوب یلیو احساس خ شه یما م یرفتن باعث پاک ارتیز ل،یدل نیخدا هستند، به ما جواب بدن و ما رو دعا کنن. به هم دگانبن نیبهتر

طور  نیو هم شه،همی تا باشه شون و خانواده شانیخدا که درود خدا بر ا امبری. پمای کرده دایپ یآرامش بزرگ هی نکهیدرست مثل ا م،کنی

 داره.  یادیکار ثواب ز نای که اند و گفته میبر ارتشونزی به که اند به ما سفارش کرده یلیامامانمون، خ

 13ریتصو

به  دنیشود، از همانجا تا رس-یالسالم خارج م هیعل نیامام حس ارتزی قصد به اش، از خانه یکه فرد یالسالم فرمود: هنگام هیامام صادق عل

 شونکه تا آن موقع انجام داده و از یبد یخدا کارها دهد، یرا انجام م ارتیاو ز نکهی. پس از اکنند یم یهدف، هفتصد فرشته او را همراه

بماند. آنگاه  زهیانجام ندهد تا پاک و پاک یکار بد گریاستفاده کند و مراقب باشدکه د ییفرصت طال نیاز ا دی. او بابخشد یشده را م مونیپش

 تاریرا ز نیمدام امام حس اش یروز زندگ نیاز او، تا آخر یو پس از خداحافظ کنند یم همراهی اش به خانه دنیهمان فرشتگان او را تا رس

 آن شخص خواهدبود. یفرشتگان برا نیو پاداش کار ا کنند یم

 15و  14ریتصو

 زیمت ن،یایما ب ارتیبه ز نخوای یم وقتی که اند داده ادیداره. امامان ما به ما  یراه و روش ،یگریرفتن، مثل هر کار د ارتی( زارتی)آداب ز

 یسچه ک خب،. مکنی یم تیرعا داریدر اون د یادب و احترام خاص م،ری یآدم مهم م هی دنی. ما هر وقت به ددیهم بپوش زیو لباس تم دیباش

 م،یارربید رو هامون کفش م،یوارد بش نکهیقبل از ا م،یخاطر، خوبه با وضو وارد حرمشون بش نهمی به! تر؟ خدا و امامان خوب ما مهم امبریاز پ

 ای م،یو ندو میو با احترام راه بر آرامی حرم به ینباشه. تو گهید یزهایو حواسمون پرت چ میباشه که مهمان اماممون هست نیحواسمون به ا

و  اند ستادهیقابل ما امانگار که خودشون  م،یو باادب سالم کن میستیرو به قبرشون با م،رسی یقبر اماممون م ای حیضر یجلو ی. وقتمینکن یباز

 یلیو خ مبخونی اش اون امام هست رو با ترجمه ارتیکه مربوط به ز یعبارات م،تونی ی. بعد هم خوبه که اگر ممکنی یبهشون سالم م میدار

 ایدر خونه پ مای که ما آمده میمهربون و به اماممون باشه و با امام زمانمون صحبت کن یو حواسمون به خدا مینکن یرضروریغ های صحبت

 .دیکه ما رو دعا کن مخوای یپدربزرگ شما و از شما م

 16ریتصو
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ما که  گریامام د 4و هم  امبریرفته و هم پ نهیمد ارتیکه به ز یمثال کس اد،یم ارتیاز ز یکس یجالب! وقت زیچ هی ها، زائر( بچه داشتی)گرام

به او توجه  نوو امامانم امبریشده و پ یچون او آدم مهم م،ری یاو م دنیما به دکرده،  ارتیدفن هستند و ز امبریحرم پ کینزد ع،یدر قبرستان بق

 ارتیکارمون در ثواب ز نیو هم ما با ا میتا هم از خاطرات قشنگش بشنو میر-یاو م دنیخاطر ما هم به د نهمی به اند، کرده دعاش و اند کرده

 دنشونیدبه  لشونیدوستان و فام گردن، یبرم یوقت کنن، یم ارتیه خدا رو زو خان رن یکه مکه م یکه کسان دای دهید چی. همیبش کیاو شر

دم، کر یشوخ ! رهبگی ها هم از اون آدم یامامان رو انجام داده کرد. تازه خوبه آدم سوغات ارتیکه ز یکس یبرا شه یکار رو م نیهم رن؟ یم

که بگه: من  هریبگ لشیدوستان و فام یبرا یکیکوچ های یسوغات هی ،یادگاریبره، به عنوان  ارتیخب، خوبه آدم اگر موفق شد به ز یول

 ببره. هیهد حیتسب ایکربال، براشون مهر  ره یم یادتون بودم. مثال وقتی

 18و  1۷ ریتصو

 ها چهنتظر پاسخ بکه قبر و حرم ندارن! )م شونیآخه ا م؟یامام زمانمون هم بر ارتیبه ز متونی یبه نظر شما، ما م اآی! ها امام زمان( بچه ارتی)ز

به  پنجره دلمون رو ن،قلبمو یتو متونی یماست. ما م های قلب ی. حرم امام زمان ما، تومیکن ارتیامام زمانمون رو ز متونی ی.( بله، مدباشی

با خوندن  دیتون می که اند گفته و اند داده ادیرو  هایی ارتیبه ما دعاها و ز شونی. خود امیحرف بزن شونیو با ا میسمت امام مهربونمون باز کن

 تارین کار، خوبه مثل زیا ی. براگردونه یو جواب من رو هم به شما برم رسونه یشما رو به من م های و خدا حرف دیاونها، با من حرف بزن

 ییزهایون چو ازش میدلمون حرف بزن یو با اماممون تو مینیو رو به قبله بنش میامام زمانمون بخون یدو رکعت نماز برا م،یربگی وضو ها، حرم

 .کنه یم درکرو  شینیریانجامش بده، ش یو هر کس نهیریش یلیکار خ نیکه از خدا برامون دعا کنن. ا میرو درخواست کن مخوای یکه م

 19 ریتصو

 به کربال رفته شونیا ارتیز یکه اآلن برا یو همراه کسان م،یکن نیو قلبمون رو به سمت کربال و حرم امام حس میحاال با هم، همه رو به قبله بش

 قبول تون ههم ارتی. زنیالحُسَ ابِأصح یوَ عَل ن،یأوالدِ الحُسَ یوَ عَل ن،یبنِ الحُسَ یِّعَل یوَ عَل ن،یالحسسَ ی: السالمُ عَلَ میسالم بد شونای به اند،

 !اهلل شاء ان باشه
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 انیمیشن

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 15

 اهداف

 )ع(  نیدوست داشتن امام حس تیاهم .1

 السالم. هیعل نیامام حس ییکرامت و آقا یژگیبا و ییآشنا .2

 نحوه و لوازم اجرا

 شیپرژکتور و بلندگو و لب تاپ و پرده نما .1

 به اینترنت دسترسی ندارید می توانید فایل ها را دانلود کنید(ل )در صورتی که در مح نترنتیاتصال به ا .2

 )ع( نیدوستدار امام حسلینک انیمیشن 

https://as1.cdn.asset.aparat.com/aparat-

video/46ce6a56f44a080c1746e12f87b8d8f43216072-360p__30401.mp4  

 و دل پاک او کیکار ن لی)ع( به غالم خود به دل نیمحبت امام حسانیمیشن  لینک

https://as9.cdn.asset.aparat.com/aparat-

video/38a5f13105f3daf0b3d566ff497fac78819731__29898.mp4  

 

  

https://as1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/46ce6a56f44a080c1746e12f87b8d8f43216072-360p__30401.mp4
https://as1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/46ce6a56f44a080c1746e12f87b8d8f43216072-360p__30401.mp4
https://as9.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/38a5f13105f3daf0b3d566ff497fac78819731__29898.mp4
https://as9.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/38a5f13105f3daf0b3d566ff497fac78819731__29898.mp4
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 شعر

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 10تا  5

 اهداف

 .ینید یدر فضا یفارس اتیو ادب ییبا فرهنگ شعرسرا ییشناآ .1

 )س(. هیبا حضرت رق ییآشنا .2

 نحوه و لوازم اجرا

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

 

 ینیآشنا بب یا قصه تا  لحظه ببند چشم خود را کی

 ینیدختر کربال بب از  قشنگ کربال را انیپا
 

 سر پدر نشسته یباال که دختر آنجاست نیخوب بب پس

 که به حَنجَرش شکسته یبُغض  داستیپ هاش لرزش شانه از
 

 به خاک از غم و درد افتاده که چقدر کوچک است او یگفت

 کرد یبلند م ن،یزم یرو زا  او را آمد، یم یکاش کس یا
 

 نجاستیقشنگ قصه ا انیپا  را اش ادامه نیتو بب حاال

 که خودش چگونه برخاست؟ یدید  است نیحس ۀادام زین او
 

 بار خودش بدون بابا نیا به جنگ دشمنان رفت برخاست

 بلند کربال را ادیفر  دیبگو گرانیبه د برخاست

 

 زهرا دختر  که بوده؟ نبیز

 دشت و صحرا در  پرستار بوده

 مانیتی اری  که بوده؟ نبیز

 مانیا مظهر  صبر و ۀاُسو

 زن کی یمعنا  که بوده؟ نبیز

 قلب دشمن بر  زده او آتش

 جهان یبرا  که بوده؟ نبیز

 زدانیز  ینور  یخدائ ینور
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 نظم در منزل تیرعاکار در منزل: 

 مشخصات
  

 اهداف

 السالم از دور و آسان جلوه دادن آن. هیعل نیبا امام حس وندیو پ ارتیآموزش ز .1

 در منزل. رانیتوسط فراگ ارتیز نیتمر .2

 نحوه و لوازم اجرا

ُم عالا عبارت  نتیپر ُم عالا  یا  کا ی  السََّلا ، السََّلا اتُهُ  کا ی  أاَبا عاب ِد اَّللَِّ  .رانیراگو دادن آن به ف وا راْح اُة اَّللَِّ وا ب اراکا

دوست داشتم! واقعا خوش به حال  یلیخ یلیمن که خ م؟ی)ع( بود نیامام حس ارتیز یراه کربال برا یمام االن تو نیها دوست داشتبچه

حرف منو قبول  ی. کمیسفر بر نیبا دلمون به ا می. به نظرم ما بتونمیحاال اشکال نداره ما دور گم یبرن. م ارتیز نیکه تونستن به ا یکسان

 ما هم قبول خواهدبود؟ ارتیو ز می)ع( بر نیم حساما ارتیبه ز میتون یداره که ما با دل هم م

 یکنه. حاال ما هم م ارتیرو از راه دور ز نیامام حس یدادن که چه جور ادی انیعیاز ش یکی! امام ششم ما: امام جعفر صادق )ع( به هابچه

هم  و خدا میباش شونیا تیمظلوم ادیو  میکن ارتیرو ز نیشهر خودمون، امام حس نیدادند، از هم ادیکه امام صادق  یبه همون شکل میتون

و رو به قبله  میبر اطیح یحت ایبالکن  یتو شه، یاگر نم ایبلند، مثال پشت بامِ خونتون،  یجا هیبه  دیکار با نیا یبهمون بده. برا یادیثواب ز

 نی)که از ا میستیو رو به کربال با مین کنو بعدش سرمون رو به سمت آسما می. بعد اول به سمت راست و بعد به سمت چپمون نگاه کنمیستیبا

ُم عالا : میی( و بعد بگوشه یرو به قبله م بایرجا تق ُم عالا  یا  کا ی  السََّلا ، السََّلا اتُهُ وا راْح اُة اَّللَِّ وا  کا ی  أاَبا عاب ِد اَّللَِّ امام  ی: سالم بر شما ایعنی  ب اراکا

. میردک ارتی( رو در حرمشون زع) نیکه امام حس نهیمثل ا یسادگ نیکار به ا نیخداوند بر شما باد! ا یها سالم و رحمت و برکت ن،یحس

ار ب کیخونمون هر هفته  یکار رو تو نیهم میکن یهر کدوممون سع نکهیو هم ا مید یبار انجام م کیکار رو با هم  نیخب، حاال هم اآلن ا

  .میو بهتره که شب جمعه باشه، انجام بد
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 جپایان: نتیجه گیری و دعای فر
 هیعل نیامام حس نیهم از برنامه اربع نیا زم،یعز یدوستا خب

 نیو بتون نیباش گرفته ادیارتباط  نیدر ا یمطالب میدواریالسالم. ام

 .نیبد ادیهم  گرانیبه د

روز که  40هست:  یکه اصال چه روز میآشنا شد نیبا روز اربع ما

ان، کارو ۀیو بق نبی)ع( گذشت و حضرت ز نیاز شهادت امام حس

 نیا کردند. و یشهدا عزادار یبه کربال برگشتند، اونها اونجا برا

)ع(  نیامام حس ارتیبه ز ادهیپ یپا انیعیهر سال ش نیکه در اربع

 .رن یم

و  میبرد یپ شونیا یقو مانی)س( و ا نبیبه عظمت حضرت ز ما

 ربالک در که فرمودن هاشون در خطبه شونیا یکه وقت میدیفهم

ر راه که ما د یکه تا وقت نیا یعنی ؟یچ یعنی دنیند ییبایز جز

و آنچه که خدا دوست داره رو  میکن یخداوند حرکت م یرضا

خدا  یبه رضا یراض او م هییبایز نیع نیا م،یما هم دوست دار

 .باستیز طیشرا نیما در ا یبرا زیو همه چ میهست

 آدم از یمهربون ما بعض یکه خدا میبرنامه متوجه شد نیا یتو ما

به ما هم  یحت و کرده لعنت رو اونها و نداره دوست اصال رو ها

. اونها میباش و با اونها ارتباط نداشته میگفته اونها رو لعنت کن

و راه  کنند یهستند که مردم رو از راه راست گمراه م یافراد

 تیو اهل ب امبریهستن که پ یافراد نهاپوشونن. او یدرست رو م

افراد رو اصال دوست  نی. خداوند اکنن یم تیاذ رو آزار و شونیا

 .شه یافراد م نیخدا شامل حال ا یشگینداره و عذاب هم

امام  مید یم ادیکه ما احتمال ز یاز مواقع یکیمثال اآلن امام زمان ما کجا هستند؟  میباشه که بدون یجانیهمه ما جالب و ه یبرا دیشا ها، بچه

که  انیعیو درواقع صاحب عزا هستند و ش روند یم نیجدشون امام حس ارتیروز به ز نیهم در ا شونی. اهست نیزمان کجا هستند، روز اربع

خب حاال ما  .کنن یاستفاده م ینوران یفضا نیکربال هستند و از ا نیکه روز اربع ییکربال، مهمان امام زمان هستند. خوش به حال اونها رن یم

که با هم  نیاماممون و دعا براشون. پاش ادیبا  ؟ی. چه جورمیو استفاده کن میبه اون فضا خودمون رو مرتبط کن میکن یم یهم از راه دور سع

 !میفرج رو بخون یدعا

 شانیبه احترام ا ستادهیفرج رو به قبله و ا یخواندن دعا •

ه و اگ نیبود که خدا اونها رو لعنت کرده، کار کن یکسان ۀسوره احزاب که دربار 57 ۀیآ نیا یخونه رو یباشه که تو ادتونیبچه ها  •

 .نیکن یادآوریرو به من  میگرفت ادیکه امروز  یزیو چند تا چ نیبعد برام بخون ۀو دفع نیحفظشون کن نیخواست

 

 

 

 مشخصات
  

 زمان

 دقیقه 10

 اهداف

 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 هیو الزمان علبا حضرت صاحب العصر  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 آغاز دعا، پس از توجه دادن بچه .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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 طرز تهیۀ کاردستی 
 :ازیو ابزار مورد ن لیوسا

 (دیسف ایکاغذ زرد  یطرح حرم )رو نتیپر .1

 کاتر .2

 یکیمات چسب .3

 یرنگ مداد .4

ر آپ ب چسباندن طرح پاپ ینازک برا یمقوا ایکلفت  کاغذ .5

 آن. یرو

 

 

ورتی صدر نید. ه را به تعداد بچه ها کپی کیمداده شده در ضملگوی ا

 نند. آن را رنگ آمیزی کد قبل از برش نتوان میبچه ها که زمان داشتید 

 
 .توسط کاتر دور تا دور آن را برش دهید

 . گنبد و گلدسته ها را به سمت بیرون تا کنید

  .دسته ها را به سمت برعکس تا کنیدزیر گنبد و گلساختمان 

گنبد یرزرا پس از برش می توانید « السالم علیک یا اباعبداهلل»نوشته 

 بچسبانید. 
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 از وسط تا کنید تا آماده چسباندن گنبد و گلدسته شود. زمینه را مقوای 

 
از تا کردن گنبد و گلدسته ها آن را روی مقوای زمینه به این گونه پس 

  .بچسبانید

 
 

 



 ضمیمه
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