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شماره
۱

زمان

متن
پیش برنامه/کاردستی:
کاردستی محبت مادری ،هدیهی روز مادر (طرز تهیه در انتهای جدول آمدهاست).

مواد الزم – شیوه اجرا

اهداف

 ۲5دقیقه  .۱با توجه به عدم

 .۱وسائل نقاشی مانند

حضور همزمان بچهها

مداد رنگی مداد شمعی

توصیه میشود قبل از

یا ماژیک

توضیح کوتاه که امروز روز والدت حضرت زهرا (س) فرزند پیامبر مهربان ما ،همسر امیرالمؤمنین ،و مادر امام حسن و

شروع رسمی برنامه برای

امام حسین و حضرت زینب (س) هستند و ما به این مناسبت برای مادرای خوبمون که دوست دارن شبیه حضرت

فراگیرانی که زودتر آمده-

زهرا باشن و برای ما خیلی زحمت میکشن و ما رو دوست دارن میخوایم کادو درست کنیم و بهشون هدیه بدیم تا

اند کاردستی و یا رنگ-

خوشحال بشن.

آمیزی مرتبط با این

ابتدا رنگآمیزی انجام شود و طرح برای رنگآمیزی را توضیح دهید که امام حسن و امام حسین و حضرت زینب (س)

مناسبت انجام شود.
 .۲تجلیل

در آغوش مهربانترین زن و مادر عالم یعنی حضرت زهرا (س) هستند.

از

مقام

حضرت زهرا (س) و مادر
 .3تقویت

مهارتهای

هنری و عملی فراگیران

۲

 ۱5دقیقه  .۱اهمیت توسل به قرآن

آغاز
سالم بچهها حالتون خوبه؟ خوش اومدین به جشن امروز ما .به امید خدا سعیمون رو میکنیم که برنامهی خوبی داشته
باشیم و هم چیزای جدید یاد بگیریم و هم دور هم لحظات خوبی رو داشتهباشیم .خب اول کار رو طبق معمول با نام
خدا و نورانی کردن جشنمون با قرآن کریم شروع میکنیم .کی میتونه سورهی کوثر رو بخونه و ما باهاش همخوانی
کنیم؟ (اگر کسی داوطلب نشد می توانید خودتان سوره را بخوانید یا قرائت این سوره را همراه با تصویر آیات پخش
کنید).

برای نورانی شدن دل که
عامل هدایت است.
 .۲آشنایی با سورهی
کوثر و معنی آن و شأن
نزول آن.
 .3تذکر به این مطلب که
برای شروع هر کار بسم
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 .۲تهیهی پرینت از
طرح آمده در انتهای
فایل به تعداد بچهها

اهلل الرحمن الرحیم می-
ک و انحَر إنَّ شانِئَکَ
أعوذُ باهللِ ِمنَ الشَیطانِ الرَّجیم بِسمِ اهلل الرحمنِ الرحیم إنّا أعطیناکَ الکَوثَر فَصلِّ لِرَبِّ َ
هُوَ األبتَر.

گوییم و یاد خدا میکنیم
و آیاتی از قرآن را می-
خوانیم.

از شر وسوسههای شیطان به خدا پناه می بریم .به نام خداوند بخشنده مهربان .ای پیامبر ،ما به تو کوثر را دادیم .پس

 .4اهمیت آگاهی داشتن

برای پروردگارت نماز بخو ان و او را عبادت کن و برایش قربانی بنما .همان کسی که به تو نسبت بیفرزندی میدهد،

از معانی آیات قرآنی.

خودش بیفرزند و ابتر است.

 .5تجلیل از مقام حضرت

خداوند وقتی به پیامبر عزیز ما دختر نازنینی عطا میکنه ،این سوره رو به ایشون نازل میکنه .خداوند در این سوره به
پیامبر (ص) و همهی مردم و ما که این آیات رو میخونیم میگه که این دختر نازنین یه هدیهی خیلی خاص و ارزشمند
برای پیامبر (ص) و همهی مردم عالم هست .میدونین چرا؟ خب ،پس خوب گوش بدید!

زهرا (س) و جایگاه بلند
ایشان در اسالم
 .6اهمیت مادر و احترام و
محبت به او و تهیهی هدیه

می دونید که تنها فرزند پیامبر ما که نسل و فرزندان پیامبر از طریق ایشون باقی موند ،حضرت زهرا هستند .قبل از

برای تشکر از زحمات

تولد حضرت زهرا ،پیامبر بچهدار شدند ،اما اون فرزندشون در اثر بیماری از دنیا رفت و پیامبر و همسر خوبشون حضرت

مادرمان.

خدیجه خیلی غمناک شدند .دشمنهای پیامبر به ایشون زخم زبان میزدند که تو فرزندی نداری و نسلت باقی
نخواهدماند! وقتی خدا به پیامبر حضرت زهرا رو داد ،در سوره کوثر به ایشون خبر داد که این هدیه بزرگی برای ایشون
هست .کلمه کوثر ،از کلمه کثیر به معنی فراوان میاد و معنی ش اینه که خدا چیزی به پیامبر داده که خیلی بزرگ و
ارزشمنده .حاال خوبه ما با هم فکر کنیم که چرا این هدیه ،اینقدر بزرگه که خدا گفته؟
بچهها ،میدونید که ما به کسانی که نسلشون به پیامبر میرسه ،یعنی پدربزرگ پدربزرگ پدربزرگشون میشن پیامبر،
چی میگیم؟ بله درسته ،می گیم :سید یا سادات .هر کسی که سید هست ،یعنی فرزند پیامبره .امروزه توی دنیا
میلیونها نفر ،سید هستند .این یعنی اینکه نسل پیامبر در کل دنیا وجود داره و هیچ کسی در کل تاریخ نبوده که
اینقدر بچه هاش بمونن و در همه کشورهای دنیا پخش بشن .حاال جالبه که بدونیم ،همه این همه آدم ،نسبت
فرزندیشون به پیامبر از طریق حضرت زهراست .یعنی حضرت زهرا ،مادر همه بچههای پیامبر هستند .این خودش
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خیلی مهمه.
از این خیلی مهمتر ،اینه که حضرت زهرا ،مادر امامهای ما هستند .یعنی اون کسانی که بهترین انسانهای تاریخ
بودهاند و همه مردم توسط اونها هدایت میشدن ،مادر همهشون حضرت زهران و بر همهشون حق مادری دارن! و تازه،
این بزرگترین انسانهای تاریخ ،همهشون افتخار میکنن که مادرشون ،بهترین زن و پاکترین و خداییترین زن دنیا
بوده.
ما مسلمونها و شیعهها هم به همه مردم دنیا افتخار میکنیم که چنین مادری داریم .افتخار میکنیم که دینمون
ارزش زن رو اینقدر باال می دونه که همه ماها برای اینکه بنده خوب خدا باشیم ،باید ایشون رو به عنوان بهترین زن
دنیا قبول داشتهباشیم و ازشون درخواست کنیم که برای ما پیش خدا دعا کنند که بنده خوبی باشیم و خدا کمکمون
کنه.
ایشون معلم بزرگی هم برای همه دخترهای دنیا بودهاند .چیزهای خیلی مهمی رو به خانمها و دخترهای زمان خودشون
یاد میدادن .با وجود اینکه سن کمی داشتند ،اما خیلی از خانمها ،پیش ایشون میرفتن و ازشون برای راهنمایی
زندگیشون سؤال میپرسیدند .ایشون یک مادر نمونه برای فرزندانشن یعنی امام حسن و امام حسین و حضرت زینب
و حضرت ام کلثوم بودند و همین طور یک همسر خیلی خوب و فداکار برای حضرت علی علیه السالم .ما تولد ایشون
رو به امام زمانمون تبریک میگیم و از امام زمانمون می خوایم که به عنوان هدیه ،برامون دعا کنند که ما هم بتونیم
راه مادرشون رو دنبال کنیم ،انسانهای خوبی باشیم و همیشه از حق و حقدار دفاع کنیم.
خب ،همهی اینها رو گفتم تا بگم :اومدیم روز والدت حضرت زهرا رو جشن بگیریم .ما این روز رو به عنوان روز مادر
هم میدونیم و به مادرهامون هم تبریک میگیم و براشون هدیه میخریم تا بتونیم یه مقدار کوچیک از محبتاشون رو
جبران کنیم و خوشحالشون کنیم .خب خدا رو شکر هدیهی شما هم جور شد و مطمئنا مامانای نازنینتون خیلی
خوششون خواهداومد ،چون کار دست خودتونه و این خیلی ارزش داره.
خب حاال میخوایم با هم یه نمایش ببینیم ،آمادهاین؟
4
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 5دقیقه

داستان معلم شکیبا

 .۱آشنایی

با

فضائل

حضرت فاطمه (س) در یاد دادن مسائل دین به دیگران حوصله و پشتکار زیادی داشتن .یک روز زنی پیش ایشون اومد

حضرت زهرا (س)

و گفت :مادر پیری دارم که در مورد نمازش اشتباهی کرده و من رو پیش شما فرستاده تا از شما در موردش ازتون

 .۲اهمیت صبر در انتقال

سؤال کنم .حضرت زهرا سالم اللّه علیها سؤال اون رو پاسخ دادن .زن برای بار دوم و سوم سؤال رو تکرار کرد و باز هم

مفهومی به دیگران.
بسیاری

از

حضرت زهرا با صبر و خوشاخالقی به اون زن پاسخ میدادن .و تا ده بار او به خانه رفت و برگشت و سؤال پرسید و

 .3بچهها

حضرت هم جواب میدادن .زن از رفت و آمدهایی که داشت خجالت کشیدهبود و گفت :دیگر شما را به زحمت نمیاندازم.

اوقات برای اینکه به

ولی حضرت فاطمه که سالم خدا بر ایشون باد ،فرمودن :نه ،باز هم بیا و سؤالهایت را بپرس ،تو هر قدر سؤال کنی من

دوست یا همراهی مسأله-

ناراحت نمیشوم .زیرا از پدرم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله شنیدم که فرمودن :روز قیامت که میشود ،خداوند

ای را توضیح دهند ،صبر

دانشمندان مسلمان را در جایی جمع میکند و به اندازهای که هر کدام از اونها ،وقتی که در دنیا بودند از علمشون به

کافی ندارند و از این طریق

بقیه مردم دادند ،به آنها پاداش زیادی میده و هر کدامشان که بیشتر تالش کردهباشند که بقیهی مردم را به راه درست

با فضیلت صبر آشنا می-

و مورد رضایت خدا راهنمایی کنند ،در آن روز پاداش بیشتری میگیرند و به جاهای بهتری در بهشت میروند.

شوند.

بله بچهها ،خانمی که ما به عنوان الگو ایشون رو قبول داریم ،اخالقشون با مردم اینطوری با محبت و صبر بوده و علم
باالیی که داشتن رو بدون هیچ انتظاری در اختیار دیگران قرار میدادن و کمک و هدایتشون میکردن .خوبه که ما هم
از ایشون یاد بگیریم و با دیگران با متانت و صبر و خوشاخالقی رفتار کنیم و اگر چیزی میدونیم به بقیه یاد بدیم.
برگرفته از سایت تبیان به نقل از  75درس زندگی از سیره عملی حضرت فاطمه زهرا سالم اللّه علیها
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 5دقیقه

انیمیشن فاطمة الزهرا شبیه بانوی بنی اسرائیل

 .۱برکت غذای حضرت
زهرا (س) که یکی از
مؤمنان برای ایشان آورده

http://www.aparat.com/v/rzieS

بود و ایشان برای پیامبر
(ص) نگاه داشتند و غذا
برکت کرد.
5

 .۱پرژکتور و پرده و
بلندگو
 .۲اتصال به اینترنت

5

 ۱5دقیقه  .۱آشنایی با آداب غذا

درس زندگی آداب خوردن و آشامیدن

مربی :خب بچهها میخوایم دور هم یه چیز کوچیک بخوریم .کی گرسنش شده؟ کی میخواد کمک کنه؟ خیلی خب
 4نفر بیان سفره رو بندازن ۲ .نفر هم بیان ظرفا رو بذارن و ....

خوردن از طریق بیاناتی از

مثل سفره ،ظرفهایی از

حضرت زهرا (س).

خوراکیها و  ...متناسب

 .۲ایجاد حس مباهات

با نوع پذیرایی.

به داشتن یک دین کامل

توجه :برای پذیرایی میتوانید لقمههای کوچک نان و پنیر و شیرینیهای کوچکی در ظرف بچینید و داخل سفره

و الگوهایی از هر جهت

بگذارید .و یا پنیر و نان را در سفره بچینید و بچهها ،خود ،نان و پنیر را برای خود بردارند و لقمه بگیرند .این قسمت

کامل و نمونه.

برای یاد دادن آداب غذا خوردن و آشامیدن میباشد پس به نکتههای زیر توجه کنید و به بچهها انتقال دهید .با ذکر

 .3دادن مسئولیت به

این نکات سعی کنید در هنگام خوردن ،بچهها به صورت عملی نکات را اعمال کنند.

بچهها برای پذیرایی.

مربی :بچهها! هیچ میدونستین که درباره ی خوردن و آشامیدن و خیلی از آداب و رفتارهای مناسب اجتماعی ما در

 .4ایجاد اوقاتی مفرح

دینمون و روش زندگی معصومین دستوراتی داریم که امروزه در دنیا متخصصین دارن روش تحقیقات میکنن و سعی

برای بچهها که باعث می-

میکنن به بهترین دستورها برسن که هم برای سالمتی خود انسان خوب باشه و هم در اجتماع نکات مثبتی رو داشته

شود نکات بیشتر در

باشه و اخالق هم رعایت بشه؟! بله ،ما در دینمون و سیرهی معصومینمون (سیره به معنای روش زندگی میباشد)

ذهنشان باقی بماند.

همچین دستورالعملهایی رو داریم که  ۱4۰۰سال پیش گفته شده و انجام شده و امروزه متخصصای زیادی تازه دارن

 .5انجام عملی نکاتی که

به اونها میرسن و به مردم میگن که اون کارها رو انجام بدن بهتره .االن میخوام یه مثال بزنم و از حضرت زهرا

حضرت

بیاناتشان

(س) دستورهایی که برای غذا خوردن به ما دادهاند رو به شما بگم تا شما هم مثل من از اینکه همچین زن بزرگی رو

فرمودهاند.

به عنوان معلممون داریم ،افتخار کنین .خب ،حاال پس بریم سر کالس درس حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها.

حضرت فاطمه زهرا که سالم خدا بر ایشون باد ،هنگام خوردن غذا ،بهترین روشهاى اخالقى ،بهداشتى و اجتماعى رو
رعایت میکردن و براى راهنمائى دوستدارانشون ،دستورالعملى رو بیان کردن .حضرت فرمودن :کسانی که سر سفره
مینشینن و غذا میخورن ،باید تعدادی دستورالعمل مهمّ رو بدونن و رعایت کنن ،که به سه دسته تقسیم مىشن:
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.۱

وسایل

پذیرایی

در

قسمت اوّل واجب و ضرورى هست ،قسمت دوّم مستحبّه ،و رعایت آخرین قسمت هم نشانهی ادب و شخصیّت ماست.
و امّا آن چهار دستور العملى که ضرورى هستن اینها هستن:
 ۱شناخت این که این نعمتها چگونه و از طرف چه کسى براى ما فراهم شده و چه کسی اونها رو به ما داده.
 ۲راضى و خوشنود بودن به اونچه که از طرف خداوند ،براى ما فراهم شده.
 3گفتن نام خداوند مهربان هنگام خوردن ،یعنی گفتن« :بسم اللّه الرّحمن الرّحیم» و اینکه بدونیم که میخواهیم از
نعمتهای خدا با اجازه خدا بخوریم.
 4در اول و آخر غذا شکر و سپاس خداوند متعال رو به جا آوردن.
و امّا قسمت دوّم ،یعنى مستحبّات غذا خوردن:
 ۱شستن دست و دهان قبل از غذا.
 ۲در حال نشسته غذا خوردن.
و امّا آخرین قسمت که نشانهی شخصیت و ادب هست:
 ۱سعى کنیم از آنچه که جلوى ما قرار گرفته برداریم و بخوریم و دستمان را برای برداشتن غذای جلوى دیگران دراز
نکنیم.
 ۲لقمههامون رو کوچیک و مناسب برداریم.
 3غذا را خوب بجوییم و در قورت دادن اون عجله و شتاب نکنیم.
 4هنگام خوردن غذا ،به صورت و دست و دهان دیگران نگاه نکنیم.
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حاال از این به بعد سعی کنیم که همهی این دستورالعملها رو انجام بدیم و به بقیه هم یاد بدیم ،تا هم مسلمون خوبی
باشیم ،هم سالم بمونیم و هم باادب باشیم.
برگرفته از سایت تبیان به نقل از کرامات و مقامات عرفانی حضرت فاطمه زهرا سالم اللّه علیها
6

نمایش ایثار فاطمی (گردنبند بابرکت)
راوی :یکی از اصحاب خوب پیامبر (ص) برای ما نقل میکند که روزی رسول خدا (ص) نماز عصر را با ما خواند و پس از
پایان نماز در محراب خود رو به مردم نشست و مردم هم اطراف آن حضرت را گرفتند.

 ۲۰دقیقه  .۱آشنایی با مقام و

 .۱بهتر است برای

فضائل حضرت زهرا (س)

رساندن کامل پیام این

 .۲آشنایی با چندی از

در این حال پیرمردی که لباسی کهنه و پاره بر تن داشت و از شدت ضعف و سن زیاد نمیتوانست روی پای خود بایستد،
وارد شد.

یاران پیامبر (ص) هم
چون بالل و عمار یاسر
 .3مقام

پیامبر اکرم (ص) او را مورد لطف و دلجویی قرار داده ،احوالش را پرسیدند.
پیرمرد :ای پیامبر خدا! من گرسنهام ،سیرم کنید! برهنهام ،لباسم دهید! فقیر و تهی دستام ،به من بخشش کنید!
راوی :پیامبر فرمودند :من خودم چیزی ندارم که به تو بدهم ،اما هر کس که به سوی خیر و خوبی راهنمایی کند ،مانند

و

بخشندگی و ایثار

آثار

نمایش ،نقش راوی و
پیرمرد را خود مربیان
اجرا نمایند.
 .۲بازیگران:

راوی،

پیرمرد بیابانی ،عمار
یاسر و غالم
 .3برای نشان دادن
پیامبر (ص) و حضرت

کسی است که خود ،خیر و خوبی را انجام دادهاست.
به منزل کسی برو که خدا و رسولش را دوست میدارد و خدا و رسولش نیز او را دوست میدارند و او خدا را بر خود
ترجیح میدهد .برو به خانه دخترم فاطمه (س) .خانه حضرت فاطمه در کنار مسجد پیامبر اکرم (ص) قرار داشت.
آنگاه فرمود :ای بالل! (بچهها ،کی میدونه بالل کی بود؟ بله ،بالل اسم مؤذن پیامبر بود) برخیز و این مرد را به در خانه

فاطمه (س) میتوان
از یک پرده یا در
استفاده کرد و مکان
آنها را پشت آن نشان

فاطمه برسان!

داد،

پیرمرد بیابانی به همراه بالل به راه افتاد.

انعکاس نور سبز در آن

همچنین

از

مکان میتوان استفاده

همین که پیرمرد بر در خانهی حضرت فاطمه رسید ،با صدای بلند صدا زد:
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پیرمرد :سالم بر شما ای خاندان پیامبر! و ای محل رفت و آمد فرشتگان! و ای محل فرود آمدن جبرائیل روح االمین که
قرآن را از سوی پروردگار جهانیان میآورد!
راوی :حضرت فاطمه (ع) پاسخ داد :و علیک السالم ،تو کیستی؟
پیرمرد :پیرمردی از بیاباننشینان هستم .از سرزمین دوردستی نزد پدرت که سرور انسانهاست رسیدم ،و من ای دختر
محمد (ص) گرسنهام و لباس خوبی هم ندارم ،به من رسیدگی فرمایید! خداوند تو را مورد رحمت خود قرار دهد.
راوی :در آن هنگام سه روز بود که پیامبر اکرم و حضرت فاطمه و حضرت علی (ع) چیزی نخوردهبودند و رسول خدا
(ص) از این مطلب کامال آگاه بود.
حضرت فاطمه (ع) پوست گوسفندی را که شبیه چرم شدهبود و حسن و حسین (ع) بر روی آن میخوابیدند ،برداشت و
گفت :ای میهمان ما! این را بگیر! امید است که خداوند بهتر از این را نصیب تو بگرداند.
پیرمرد :ای دختر رسول خدا! من از گرسنگی خودم نزد تو شکایت آوردهام ،آن وقت تو پوست گوسفندی را به من دادی؟!
من با این گرسنگی که دارم با این پوست چه کنم؟
راوی :هنگامی که حضرت فاطمه (س) این سخنان را از آن پیرمرد شنید ،دست به گردنبندی که فاطمه ،دختر عمویش
(فرزند حضرت حمزه) به او هدیه کردهبود ،برد و آن را از گردنش باز کرد و به پیرمرد داد ،و فرمود :این را بگیر و بفروش!
امید است که خداوند بهتر از آن را به تو بدهد.
پیرمرد گردنبند را گرفت و نزد پیامبر (ص) به مسجد برد .آن حضرت هنوز در میان اصحاب خود نشستهبودند.
او رو به پیامبر کرد و گفت:
پیرمرد :ای رسول خدا! دخترت فاطمه این گردنبند را به من داده و فرمود :آن را بفروش! امید است که خداوند کارت را
درست کند.
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کرد.

راوی :پیامبر (ص) گریست و فرمود :چگونه کارت را رو به راه نکند در حالی که فاطمه ،دختر محمد (ص) که بانوی بانوان
جهان است ،این را به تو دادهاست!
عمار یاسر از جا حرکت کرده و گفت:
عمار :ای رسول خدا! اجازه میفرمایید که من این گردنبند را بخرم؟
راوی :پیامبر اکرم (ص) فرمود :تو آن را خریداری کن که اگر همه مخلوقات خدا در خرید آن با هم مشارکت کنند،
خداوند آنان را به آتش جهنم نخواهدسوزانید.
عمار :ای پیرمرد! آن را به چند میفروشی؟
پیرمرد :به یک بار غذای سیر از نان و گوشت و یک پارچه قیمتی از یمن که با آن خودم را بپوشانم و برای پروردگارم
نمازی را به جای آورم و به یک دینار طال که مرا به خانوادهام برگرداند.
راوی :در همان هنگام ،عمار همه سهم غنیمتی را که از جنگ خیبر به او رسیدهبود ،فروختهبود و پولش نزدش بود.
عمار (رو به پیرمرد) :من بیست دینار و دویست درهم نقره و یک پارچه یمانی و اسب خودم را به تو میدهم تا این که
به منزل خودت بروی و از گندم و گوشت نیز تو را سیر میکنم.
پیرمرد :ای مرد! تو چه قدر سخاوتمند هستی!
راوی :سپس به همراه عمار رفت و عمار آنها را به او داد .بعد ،پیرمرد نزد رسول خدا (ص) برگشت .پیامبر اکرم (ص) از
او پرسید :آیا سیر شدی و لباس پوشیدی؟
پیرمرد :آری ،پدر و مادرم فدای تو باد! بینیاز شدم.
راوی :پیامبر (ص) فرمود :پس حاال تو هم فاطمه را نسبت به کاری که برای تو انجام داد ،پاداش بده!
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پیرمرد :پروردگارا! تو خدایی ،تو را مخلوق نمیدانیم و جز تو خدایی را نمیپرستیم .تو روزیدهندهی مایی .خداوندا! به
فاطمه چیزی را بده که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیدهباشد!
راوی :رسول خدا (ص) بر دعای او آمین گفت و سپس رو به اصحابش نموده و فرمود :خداوند این سه چیز را در دنیا به
فاطمه (س) عطا فرمودهاست :من پدر اویم و هیچ یک از جهانیان مثل من نیست و علی (ع) شوهر اوست و اگر او نبود
برای فاطمه (س) همسر و همتایی وجود نداشت و حسن (ع) و حسین (ع) را به او بخشیدهاست در حالی که برای
جهانیان مانند آن دو نوه پیامبر که سرور و ساالر اهل بهشت هستند ،وجود ندارد .در مقابلِ پیامبر (ص) مقداد و عمار و
سلمان نشستهبودند .پیامبر (ص) فرمود :آیا بیش از این در فضیلت زهرا (س) بگویم؟
آنان گفتند :آری ای رسول خدا!
پیامبر اکرم (ص) فرمود :آگاه باشید! بیش از این درباره فضیلت فاطمه به شما بگویم :همانا خداوند متعال گروهی از
فرشتگان را مأموریت دادهاست تا از پیش رو و طرف راست و چپ ،وی را محاظت کنند.
آن فرشتگان در دوران زندگی و در میان قبر و هنگام وفات با اویند و پیاپی بر او و بر پدرش و بر شوهر و فرزندانش درود
میفرستند.
پس هرکس بعد از وفات من به زیارت من آید ،گویا در زندگی من مرا زیارت کردهاست .و هرکس علی بن ابی طالب را
زیارت کند ،گویا فاطمه را زیارت کردهاست.
و هرکس حسن وحسین را زیارت کند ،گویا علی را زیارت کردهاست .و هر کس فرزندان آن دو را زیارت کند ،گویا آن
دو را زیارت کردهاست.
راوی :عمار (پس از شنیدن این فضائل) به منزل رفت ،گردنبند را برداشت و با مشک آن را خوشبو نمود و در پارچهای
یمانی پیچید و آن را به غالمش داد و گفت:
عمار :این گردنبند را نزد پیامبر اکرم (ص) ببر و خودت نیز مال آن حضرت خواهیبود.
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راوی :غالم عمار ،گردنبند را گرفته و آن را به نزد رسول خدا (ص) آورد و گفتههای عمار را به پیامبر رسانید.
رسول خدا (که درود خداوند بر او و اهل بیتش باد) به غالم فرمود :به نزد فاطمه برو و گردنبند را به او بده! و تو خودت
نیز مال او خواهیبود.
غالم :چشم یا رسول اهلل ،ممنونم.
راوی :غالم گردنبند را به نزد فاطمه (علیها السالم) آورد و فرمایش رسول خدا (ص) را نیز به ایشان گفت.
حضرت فاطمه (س) گردنبند را گرفت و غالم را در راه خدا آزاد کرد.
پس از آن غالم خندید.
حضرت فاطمه (س) به غالم فرمود :چرا میخندی؟
غالم :من از برکت این گردنبند خندهام گرفتهاست ،زیرا که این گردنبند:
 -۱گرسنهای را سیر کرد.
 -۲برهنهای را دارای لباس کرد.
 -3تهیدستی را بینیاز کرد.
 -4بندهای را آزاد کرد.
 -5سرانجام نیز به نزد صاحب خودش برگشت!

راوی :خب بچهها خوشتون اومد از نمایش ما؟ بهتون پیشنهاد میکنم که بعد از جشنمون بیشتر روی این نمایش و
درس ش و کاری که حضرت زهرا (س) کردند فکر کنین .وقتی مادر ما حضرت زهرا (س) از تنها چیزهایی که دارن
میگذرن و اونها رو به افراد نیازمندتر میدن ،حتما وقتی که ما نیاز به کمکشون و دعاشون داریم ،از ما دریغ نمیکنن.
امروز هم امام زمان ما هستند که همین ویژگی خوب بخشش رو دارند .اگر ازشون درخواستی بکنیم و بخوایم که برامون
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از خدا بخوان ،اینقدر مهربون و بزرگوار هستند که دعامون میکنند و از آبروشون پیش خدا برای ما خرج میکنن و
حاجت ما رو از خدای مهربون برامون تقاضا میکنند .برای سالمتی امام زمان و برای خوشحالی حضرت زهرا همه با هم
بلند یک صلوات بفرستید!
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 5دقیقه  .۱آشنایی

شعر
تو با ستارههای شب

تو با سپیده همدمی

شبیه یاس و نسترن

شبیه ماه و مریمی

خدا به بچههای تو
محبت تو میدهد

به من امید و آبرو

بمان بمان برای من

تویی تمام آرزو

برای این محبتش

بهشت جاودانه را

با

شعرسرایی

آهنگین و شاد برای
بچهها اجرا کند.

نشسته نام فاطمه (س) به دفتر و زبان من
خدا به احترام او

و

که آن را به صورت

ادبیات فارسی

نشسته مهر فاطمه (س) به قلب من ،به جان من

نشانده زیر پای ما

شیعی با استفاده از

مسلط باشد و سعی کند

فرهنگ

تو پاک و خوب و باخدا تو دختر پیمبری (ص)
همیشه داده سروری

مبانی

 .۱قبل از اجرا ،به شعر

13

آنکه به دستش زده خاتم پیغمبران (ص)
بوسهء جانبخشِ خود ،ای گل رعنا تویی
همسر موالی ما ،مرهم غمهای او
عصمت پیغمبری (ص) همدم دریا تویی
مهر تو دارم به دل ،درد تو دارم به جان
ای گل پرپر شده ،حضرت زهرا (س) تویی
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 9۰تا  .۱ ۱۰۰آشنایی بیشتر و حفظ

 .۱مقوای سفید (یا

برخی از فضائل حضرت

رنگی) سایز  5۰در 7۰

زهرا سالم اهلل علیها

به تعداد گروهها

 .۲آشنایی حاضران با

 .۲به تعداد گروهها:

روش تهیه روزنامه دیواری

قیچی ،خط کش ،مداد

سپس برای همه گروهها به طور همزمان روش کار را توضیح میدهیم به این شکل که:

 .3انتقال روح هنر در

مشکی و قرمز ،خودکار

ما امروز یک مسابقه روزنامه دیواری داریم.

کنار معارف دینی به

یا رواننویس سبز و آبی،

شرکت کنندگان

چسب ماتیکی ،تعدادی

 .4اقدام به خدمتگزاری

مداد رنگی

در این روزنامه دیواری ،بایستی خالصه داستان گردنبند بابرکت (نمایش ایثار فاطمی) رو بنویسید ،یک جدول طراحی

برای اهل بیت علیهم

 .3مقوا،

کنید ،در یک قسمت ،چند بیت شعر بنویسید ،در یک قسمت احادیثی که درباره حضرت زهرا سالم اهلل علیها از قبل

السالم

رنگی ،تکههای چوب و

فعالیت گروهی روزنامه دیواری
ابتدا حاضران را در گروههای  4یا  5نفره تقسیم میکنیم .به هر گروه لوازم کار خود را تحویل میدهیم .اگر امکانش
موجود است هر کدام از بچهها برای خود نیز وسایلی داشتهباشند و هر کس در انتها با خود روزنامه دیواری ببرد ولی
کار میتواند گروهی و با کمک یکدیگر انجام شود.

شما به انتخاب و سلیقه خود بایستی این روزنامه دیواری رو تنظیم و تزئین کنین.

تهیه شده و بهتون میدیم رو بچسبونید و بقیه قسمتها را هم به سلیقه خود تکمیل کنید( .متنها میتواند روی خود

دقیقه

کاغذهای

پارچه و حتی سنگهای
کوچک برای المانهای
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مقوای تهیه شده برای روزنامه دیواری و یا پرینتهایی که از قبل آماده شده نوشتهشود که نمونههایی در انتهای جدول

تزئینی و سه بعدی

آمدهاست).

کردن کار.

به شما وسایل کار و همچنین تعدادی عکس داده میشه که میتونید از آن استفاده کنید.

 .4تکثیر شده سؤاالت
مربوط به جدول به

در خصوص جدول باید توضیح بدیم که ما برای شما  3۰سؤال همراه با پاسخهایشان که زیر پاسخها خط کشیده شده،

تعداد گروهها

تهیه کردهایم و شما میتوانید یک جدول با تعدادی از این سؤالها طراحی کنید .لزومی ندارد که از همه سؤالها استفاده

 .5تکثیر شده متن

کنید ،اما اگر هر چه بیشتر بتوانید سؤال در جدول بگنجانید ،امتیاز بیشتری دارید .ضمنا شکل جدول هم اختیاری است

داستان گردنبند بابرکت

و می تواند افقی یا عمودی یا متقاطع یا به شکل یکی از اسماء حضرت زهرا باشد .البته به عنوان کمک ،دو نمونه جدول

(نمایش ایثار فاطمی) به

هم به شما دادهمیشود( .توضیحات این قسمت در انتهای همین فایل آمدهاست).

تعداد گروهها
 .6تکثیر شده نمونه

این روزنامه دیواری را با انواع وسائل تزئینی مثل گل ،پروانه و پاپیون کاغدی (نمونههایی در انتهای جدول آمدهاست) و
عکس تزئین میکنیم و به عنوان عرض تبریک به مناسبت سالروز والدت مادر گرامی امام زمان علیه السالم به ایشان
تقدیم میکنیم.

اشعار و احادیث به تعداد
گروهها
 .7تکثیر شده رنگی
اشکال و طرحهای بسم
اهلل ،نام حضرت صدیقه،

بعد از این ،سر هر گروه حاضر میشویم و به سؤاالت احتمالیشان پاسخ میدهیم و سعی میکنیم قدری به ایشان در

تصاویر مرتبط و  ...به

اجرای کار کمک کنیم.

تعداد گروهها یا قدری

خصوصا اگر شخص هنرمندی در میان مربیان حضور دارد ،میتواند با دستخط خود ،در قسمتی از روزنامه دیواری هر
گروه به سلیقه ایشان مطلبی بنویسد یا شکلی رسم کند.

کمتر
 .8تکثیر شده طرح
پیشنهادی جدول به
تعداد گروهها
 .9تکثیر و تهیهی
گلها ،پروانهها ،پاپیون و
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در پایان ،روزنامههای دیواری آماده شده را جمعآوری میکنیم و بر مبنای نحوه دقت ایشان در انجام کاردستی و نیز

الگوهای آمده در انتهای

تهیه محتوا ،به  3گروه برتر جایزه میدهیم .الزم به ذکر است که میتوان با تشویق همه ،طوری عنوان کرد که همه

فایل جهت نوشتن متن-

تالش خوبی کردند و لذا به همه جایزه بدهیم.

ها.
 .۱۰جایزه به تعداد ۱5

بچهها میتوانند چند جملهی محبت آمیز برا ی امام زمان (عج) و تبریک به ایشان و برای مادر خودشان در کاغذهای

نفر یا به تعداد کل افراد.

مختلفی که به آنها میدهید بنویسند و آنها را تزئین کنند.
روزنامههای دیواری میتواند در محل مراسم نصب شود و تا مدتی باقی بماند یا در صورتی که هر کدام برای خود درست
کردهاند ،روزنامه دیواری خود را به خانه ببرند.
9

 .۱باال

کار در منزل روزنامه دیواری یا آداب غذا خوردن

بردن

سطح

 .۱پرینت از آداب غذا

یادگیری و به خاطرسپاری

از بچهها بخواهید اگر روزنامه دیواریشان را به خانه میبرند ،آن را برای خانوادهی خود توضیح دهند و مرور کنند تا از

خوردن.

به وسیلهی ادامهی کار

خاطر نبرند.

مرتبط با برنامه در منزل.

در صورتی که روزنامه دیواری به خانه نمیبرند ،از قسمت آداب غذا خوردن پرینت گرفته ،به والدین بچهها یا خودشان
بدهید و از آنها بخواهید به آداب عمل کنند و پایبند باشند.
۱۰

۱5-۱۰

پایان /نتیجه گیری و دعای فرج:
خب بچهها ،خسته که نشدین؟ خدا رو شکر .بچهها! میخوام ببینم شما از برنامهی امروز چیا یاد گرفتین و کدوم قسمت
برنامه رو بیشتر دوست داشتین .کی میگه که چی یاد گرفته امروز؟

دقیقه

 .۱نتیجهگیری مباحث و .۱
یادآوری دوبارهی مفهوم

در فضای سکوت و

کلی مبحث.

توجه و توسل.

 .۲پیوند قلبی با حضرت
صاحب العصر و الزمان

بله همتون درست گفتین و چیزای خیلی خوبی یاد گرفتین ،آفرین.
اوال که امروز ما خیلی به یاد مادر خودمون بودیم و براشون هدیه درست کردیم که ازشون بابت زحماتشون تشکر کنیم و
مهمتر این که به یاد مادر مهربونمون حضرت زهرا (س) بودیم و بیشتر با ایشون و خوبیهاشون آشنا شدیم .من که خودم
16

اجرای این قسمت

علیه السالم و دعا برای
ایشان

.۲

آغاز دعا ،پس از

توجه دادن بچهها به
اهمیت دعا برای فرج
صاحب الزمان عج.

خیلی خوشحالم که ایشون که بهترین زن عالم هستن الگوی من هستن و من ایشون رو میشناسم و دوستشون دارم و
ازشون چیزای خوب یاد میگیرم.

.3

سعی شود که متن

عربی و ترجمه آن به

مثال امروز ما یاد گرفتیم که چطوری غذا بخوریم بهتره و چه کارایی بکنیم که هم سالمتر باشیم هم بقیه از اینکه با ما غذا
میخورن لذت ببرن و حتی از ما یاد بگیرن که چطوری سر سفره بنشینن و غذا بخورن بهتره .مام میتونیم به همه بگیم
که از حضرت زهرا (س) یاد گرفتیم و بقیه رو تشویق به انجام این کارها بکنیم.
دیگه این که یاد گرفتیم که سعی کنیم صبور باشیم و با صبر اگر چیزی میخوایم به بقیه و مخصوصا کوچکترهامون بگیم
و ازشون بخوایم .چون کوچکترهای ما صبرشون از ما کمتره و شاید دیرتر خیلی چیزا رو متوجه بشن ،پس مهمه که ما با
اونها صبور و باحوصله باشیم.
خب خدا رو شکر که امروز با شما بودیم و بهمون خوش گذشت .حاال دوست داریم به فرزند حضرت زهرا (س) یعنی امام
زمانمون سالروز والدت مادرشون رو تبریک بگیم و هممون شاد باشیم .بیاین برای شادی بیشتر اماممون برای ظهورشون
دعا کنیم.
 خواندن دعای فرج رو به قبله و ایستاده به احترام ایشان
http://film.tebyan.net/film/151746
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زبان محلّی همزمان با
تالوت ،نمایش داده
شود.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جدول حروف متقاطع:
دوست خوب سالم ،از این سؤال ها استفاده کن و یک جدول کلمات متقاطع به هر صورت که دوست داری (مثال مربع یا سطری ،یا سطری – ستونی یا حتی به شکل یک اسم) طراحی کن .قسمتهای
دارای خط زیرین ،پاسخ سؤال هستند .لزومی ندارد از همه سؤالها استفاده کنی .بهتر است جدول را طوری طراحی کنی که هم گزینههای افقی داشتهباشد و هم عمودی و هر چه تقاطع این ستونها بیشتر
باشد ،امتیازت بیشتر خواهدبود .ضمنا میتوانی برای جدولت یک رمز هم طراحی کنی .اگر هم خواستی ،میتوانی یکی از دو نمونه جدول زیر را استفاده کنی.

 .۱پاداش خوشرویی در برابر مؤمن چیست ؟ بهشت
 .۲روزه شخص روزهدار به چه کارش میآید هنگامی که خود را از گناه نگهداری نکند؟!
 .3برای زنان ،نیکو است که چه مردانی آنها را نبینند ؟ نامحرم
 .4حضرت فاطمه (س) در روز قیامت برای گنهکاران امت پیغمبر چه کار میکنند؟ شفاعت
 .5یکی از کنیزان حضرت فاطمه (س) را نام ببرید؟ فِضّه
 .6محل والدت حضرت فاطمه (س) در چه شهری بودهاست؟ مکه
 .7محل شهادت حضرت فاطمه (س) کجا بودهاست؟ مدینه
 .8از لقبهای حضرت فاطمه (س) چه بودهاست؟ زهرا – مطهره – مرضیّه – حمیده
 .9سن حضرت زهرا در زمان شهادتشان چند سال بود؟ هجده
 .۱۰نام دختر بزرگتر حضرت زهرا چه بود؟ زینب
 .۱۱پیامبر فرمودند :هر کس دخترم فاطمه را دوست بدارد ،مرا دوست داشته ،و هر که او را آزار دهد مرا آزردهاست.
 .۱۲پیامبر فرمودند :حضرت فاطمه (س) سرور بانوان جهانیان هستند.
 .۱3تسبیحات حضرت زهرا (س) چند ذکر دارد؟ صد
 .۱4حضرت زهرا (س) فرمودند :اول همسایه بعد اهل خانه.
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 .۱5پیامبر (ص) در ابتدای ازدواج حضرت فاطمه و حضرت علی (ع) ،وقتی کارهای زندگی را بین این دو نفر تقسیم کردند ،مسئولیت حضرت فاطمه (س) را از کارهای زندگی چه چیزی معرفی کردند؟
کار منزل
 .۱6نام فرزند حضرت زهرا (س) که پیش از والدتش شهید شد چه بود؟ محسن
 .۱7پیامبر (ص) فرمودند :فاطمه پاره تن من است.
 .۱8خطبه مشهور حضرت زهرا (س) چه نام داشت؟ فدکیه
 .۱9نام باغ بزرگ حضرت زهرا (س) که از پیامبر (ص) به ایشان ارث رسید چه بود؟ فدک
 .۲۰کدام سوره قرآن درباره حضرت فاطمه (س) نازل شدهاست؟ کوثر
 .۲۱نام حدیثی که پیامبر (ص) در آن  5تن را معرفی میکنند چیست؟ حدیث کسا
 .۲۲حضرت فاطمه (س) هنگامی که پشت در منزلشان دشمنان به ایشان حمله میکنند ،از خدا ظهور چه کسی را دعا میکنند؟ حضرت مهدی
 .۲3نام مادر حضرت زهرا (س) و بهترین همسر پیامبر (ص) چه بود؟ خدیجه
 .۲4نام پدر حضرت علی (ع) چه بود؟ ابوطالب
 .۲5علت شهادت حضرت فاطمه (س) دفاع از امام زمان خودشان بود.
 .۲6محل قبر حضرت فاطمه (س) به علت ترس از حمله دشمنان مخفی است.
 .۲7حضرت زهرا را (س) محدَّثه نامیدند چون فرشتگان با ایشان سخن میگفتند.
 .۲8حضرت زهرا (س) وصیت کردند که ایشان را مخفیانه و شبانه دفن کنند.
 .۲9حضرت زهرا (س) وصیت کردند که ایشان را مخفیانه و شبانه دفن کنند.
 .3۰نام فاطمه (س) یعنی کسی که شیعیان را از آتش جهنم حفظ میکند.
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اجزاء تزئینی برای روزنامه دیواری و برای نوشتن خالصهی نمایش و جمالتی کوتاه و محبتآمیز برای امام زمان (عج) یا حضرت زهرا (س):
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