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 آغاز  1

بينيمتون. بياين امروز همه با هم ميهاي عزيزم، خوبين؟ خوشين؟ عيدتون مبارك باشه. خوشحاليم سالم بچه
كي بايد كمكمون  ،ي خوب بشه برامون. خب ديگهكمك كنيم جشن امروزمون بهمون خوش بگذره و يه خاطره

و ر كنه كه تو همه كار موفق باشيم و كارمون خوب پيش بره؟ بله درسته، خدا. براي همينه كه ما همه كارمون
ي از كتاب آسمونيمون قرآن بخونيم تا نورش به كنيم شده چند آيهسعي ميكنيم و با ياد و نام خدا شروع مي

 هارو ياد بگيريمها بفهميم كه خدا به ما چه چيزهاي مهمي گفته و اونو با خوندن معني اون آيه قلبمون بتابه
از  به نام يكيكنم كه چند آيه از يه سوره رو بخونيم كه . حاال براي امروز من پيشنهاد ميو بهشون عمل كنيم

  بله سوره جمعه. ايه؟دونه اون چه سورهروزهاي هفتس. كي مي

براي توسل به قرآن .1دقيقه 10
نوراني شدن دل كه 

 عامل هدايت است.

 آشنايي با سوره .2
 جمعه.

آشنايي با تسبيح  .3
خداوند توسط ديگر 

 مخلوقاتش.

آشنايي با پيامبر  .4



 الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ

حبسي لَّها لي مف اتاومالس ا وي مضِ فالْأَر كلوسِ الْمزِيزِ الْقُديمِ الْعك1﴿ الْح﴾ 

 .گويندمى تسبيح است فرزانه پيروز پاك پادشاه كه را خدايى است زمين در آنچه و هاآسمان در آنچه

وي هثَ الَّذعي بينَ فيولًا الْأُمسر منْهتْلُو مي هِملَيع هاتآي و زَكِّيهِمي و مهلِّمعي تَابالْك ةَ وكْمالْح و 
 ﴾2﴿ مبِينٍ ضَلَالٍ لَفي قَبلُ من كَانُوا إِن

 و بخواند آنان بر را او آيات تا برانگيخت خودشان از اىفرستاده سوادانبى ميان در كه كس آن اوست
 آشكارى گمراهى در آن از پيش قطعا )آنان( اگرچه بياموزد بديشان حكمت و كتاب و گرداند پاكشان

 .بودند

آخَرِينَ و منْها مقُوا لَملْحي بِهِم و وزِيزُ هالْع يمك3﴿ الْح﴾ 

 .كارسنجيده پيروز اوست و اندنپيوسته آنها به هنوز كه ايشان از ديگر) هايىجماعت بر نيز( و

كفَضْلُ ذَل اللَّه يهؤْتن يم شَاءي و يمِ الَْفضْلِ ذُو اللَّهظ4﴿ الْع﴾ 

  .است بسيار فضل داراى خدا و كندمى عطا بخواهد كه هر به را آن خداست فضل اين

 است.ني آيات براي خود مربي آورده شدهمعا 

ها و زمين هست خداوند رو تسبيح و فرمايد كه هر آنچه كه در آسماني اول خداوند به ما ميها در آيهبچه
ا رو ها ذكر خدها يا ستارهها يا گلبينيم كه مثال سنگگين كه پس چرا ما نميكنند. حاال اگه ميپرستش مي

ا هفهميم و متوجه تسبيح اونكنند بايد بگم كه اين مشكل ما هست كه نميخداوند رو تسبيح ميگن و مي
ند و پرستشش سشناي موجودات خداوند رو ميشيم، ولي حقيقت هميني هست كه خداوند گفته و همهنمي
ودشون شخصي رو سواد بودن از بين خگه كه در زماني كه مردم بيخداوند به ما ميبعدي آيات  كنن. درمي

و  پاك كنه و بهشون علمها و بديها ها رو از پليديبه اين وسيله اون برگزيد تا آياتش رو براشون بخونه و
اي هو اين يكي از نعمت و پيدا كنن.ركه توش بودن نجات پيدا كنن و راه درست  ايحكمت ياد بده تا از گمراهي

  ده.مي كنه،بهش لطف خدا هست كه به هر كسي كه بخواد 

هاي گمراهش كرد و براشون و به بندهرسال پيش خداي مهربون ما اين لطف  1400در چنين روزي در حدود 
  گيريم و خوشحاليم.و جشن ميرمعلم فرستاد و ما هم اين روز عزيز 

  و براي ما فرستاد و انتخاب كرد؟ر شاهحاال دوست دارين بگم براتون كه خدا چطوري و كجا فرستاد

اكرم (ص) و معلم و 
راهنما بودن ايشان و 
برگزيده شدن ايشان 
به پيامبري در روز 

 عيد مبعث.

ي نزول شرح واقعه .5
جبرئيل و پيامبري 

 رسول اكرم (ص).



  

 كوه حرا

است. در باالي اين كوه، غاري كوچك قرار » حرا«در كشور عربستان و در شهر مكّه، كوهي وجود دارد كه نام آن 
. غار حرا جايي است است تاريك ديگرش، هايقسمت و كنددارد كه قسمتي از آن را نور خورشيد روشن مي

 خدا با نياز و راز به و رفتمي آنجا به زيادي هايروزها و شب  لهآ و عليه اهللا پيامبر گرامي اسالم صلي	كه
  .شدمي مشغول

  
  راز آن شب

 يبزرگ اتفاق حرا، نام به كوهي قله در و مكه شهر از ايگوشه در رجب، ماه پاياني هايساليان دور در يكي از شب
 حضرت محمد صلي	شب، آن در. آورد هاآدم براي بزرگي مژده و كرد عوض را هاانسان سرنوشت كه اتفاقي افتاد؛

 مهربان خداي با نياز و راز و عبادت مشغول ديگر هايساله بود، در غار حرا مثل شب 40كه	سلم و لهآ و عليه اهللا
 مهمي خبر كه بود پيدا اشچهره از. شدمي ترنزديك و نزديك فرشته. شد غار وارد زيبا يافرشته ديد ناگهان. بود
  .بود جبرئيل فرشته آن نام. دارد

  
 بخوان به نام خدا

 .حرا رفت در غار	سلم و لهآ و عليه اهللا پيامبر صلي	به ديدار» جبرئيل«شب مبعث يعني شبي كه فرشته بزرگ 
خبر پيامبر شدنش را از سوي حضرت محمد 	موريت بزرگ و مهم بود. فرشته آمده بود تا بهأشب آغاز يك ماين 

 ايهآيهاولين  ها،م، را بخواند. آن كلمهاسال جديد، دين هاياو از پيامبر خواست تا اولين كلمه .خداوند اعالم كند
  »...آفريد را جهان كه پروردگارت نام به بخوان«: بودند قعل سوره

 

 دين دانش و پاكي

 ديدج برنامه و دين يك به هاانسان كه داداولين سخناني كه جبرئيل از سوي خداوند براي پيامبر آورد، نشان مي
 ردمم از كه ديني. بود آن ايمژده از پاكي و دانايي كه ديني. اندرين دين خدا بود، دعوت شدهآخ و ترينكامل كه
 ات كنند تالش و بياورند روي دانايي و يادگيري و خواندن به و بردارند دست ناداني و گمراهي از تا خواستمي
مور شده بود تا آن پيام را به گوش همه أم پيامبر و بود هاانسان همه براي برنامه اين. شوند هاانسان ترينپاك

  د.مردم برسان



  
 آغاز راه

ي اي خدايي به خانه خود برگشت. خديجه همسر پيامبر كه چهرهاكنون، حضرت محمد با قلبي نوراني و اراده
اش را تعريف كرد و او را و سپس حضرت پيامبريبراي خديجه ماجراي را ديد، تعجب كرد. پيامبر  برافروخته او

ا خواستند بعلي را به دين اسالم دعوت كرد و اين دو نفر اولين مسلمانان بودند. اين آغاز راه بود و پيامبر مي
آري، كمك خدا، مردم جهان را از گمراهي نجات دهند و به سوي خداي مهربان و دين زيباي اسالم دعوت كنند. 

ها سعادت پيدا كرديم با حضرت محمد، بهترين انسان تاريخ آشنا شويم و رگي است كه ما انسانمبعث، عيد بز
  ايشان راهنماي ما به سوي بهترين راه زندگي و بندگي شوند.

 
  نبوتكليپ   2

  
http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=1903  

  
  
 

 

آشنايي با پيامبر  .1  دقيقه 10
  اكرم (ص) و نبوت.

  و بلندگو پروژكتور .1

محل مناسب براي  .2
  نمايش دادن انيميشن

  جمله سازيقه مساب  3

 اي بسازند و دستها بخواهيد جملهاز بچهكلمه را يا روي تخته بنويسيد و يا با پروژكتور پخش كنيد و  4-5
تر و پرمعناتر بود امتياز بيشتري كاملها كه ي هر كدام از بچهجمله خود را باال ببرند و جمله را بيان كنند.

  گيرد.ها قرار ميگيرد و مورد تشويق بچهمي

  به طور مثال:

  مكه-آمنه-حضرت محمد (ص)-ابوطالب

  غار حرا-مبعث-(ص)حضرت محمد --جبرئيل

  مكه-مدينه-مسلمانان-هجرت

  پيامبر اكرم (ص)-خوابيد-ليله المبيت-اميرالمؤمنين

تقويت مهارت جمله  .1  دقيقه 20
 سازي در بچه ها

هاي انتقال دانسته .2
تاريخي كه باعث باال 

ميزان يادگيري رفتن 
-در آن ها خواهد مي

 شود.

 

پروژكتور و  ،تخته .1
يا حتي كاغذ براي 

 نوشتن لغات



 داستان 4

  دختر حاتمم من

؛ زني بود كه خطاب به رسول خدا (ص) گفت: هاپيامبر (ص) آوردند. در ميان آنرا خدمت  ي طياسيران قبيله
كن كه من دختر رئيس قوم خود ام مها سر شكستهقبيله داني مرا آزاد كن و در مياناي محمد! اگر صالح مي«

كرد؛ را پذيرايي و گرسنگان را سير مي؛ ميهمانان دادپناهندگان را پناه ميكرد؛ و هستم. پدرم اسيران را آزاد مي
: ودنداكرم (ص) فرم پيامبر .»نمود. من دختر حاتم طايي هستمپوشاند و از بيچارگان دستگيري ميبرهنگان را مي

  .داشتكارهاي نيك و پسنديده را دوست مياو را رها كنيد زيرا پدرش 

 

ها را به مردم نشان دهد. در اين حكايت فقط حرف زدن نيست، مربي بايد عمال اهميت ارزشها، تربيت بله بچه
كند تا معلوم شود كه خلق و خوي نيكو، بينيم كه پيامبر (ص) اسيري را به خاطر اخالق خوب پدرش آزاد ميمي

  چه جايگاه و اهميت بلندي نزد خداوند دارد.

  

  بايد برگرداني 

ت شورا وادار كرده بود تا از گ هابودند. كمبود آذوقه آنشدهار گرسنگي ان به شدت دچمسلمان ،در جنگ خيبر
 يانهودي قلعهندين چبودند و پيشرفت خوبي كرده. مسلمانان ها مكروه بودآن اناتي استفاده كنند كه خوردنحيو

. ودندب، دست پيدا نكردهبودشدهانبار  ايي فراواني در آنهايي كه مواد غذبه قلعهاما هنوز  بودند،در اختيار گرفتهرا 
خدمت پيامبر رسيد و از آن  ،كردميداري گلهاي كه براي يهوديان اهل خيبر چهرهچوپان سياه  ،همان هنگام در

شمرد. را براي دعوت به اسالم كوچك نمي حضرت خواست كه اسالم را به او معرفي كند. پيامبر (ص) هيچ كسي
. چوپان به گله گوسفندانش اشاره كرد و چوپان معرفي كرد و او مسلمان شد به مرد رسول خدا (ص) اسالم را

نبا اي ،اممانت است. حاال كه من مسلمان شدهاين گوسفندان همه مال مردي يهودي است كه نزد من ا«: گفت
به سربازان  فندها راكرد كه پيامبر از او خواهدخواست تا گوسشايد مرد چوپان تصور مي  »چه كار كنم؟ها 

  اما رسول خدا از چوپان خواست تا گوسفندها را نزد صاحب يهودي آنها برگرداند. ،مسلمان بدهد

ها با آشنايي بچه .1 دقيقه 15
بعضي خصوصيات و 
صفات پيامبر اكرم 
(ص) مانند مهرباني و 
امانت داري و رفتار 
 ايشان با اسراي جنگي

كالمي با رسول  .2
خدا كه به بچه ها 
آموزش مي دهد ما 
چگونه مي توانيم با 
پيامبر و بزرگانمان 
صحبت كنيم و دعا 

 كنيم.



ت . سپس نزد مسلمانان برگشدستارفقلعه  به داخلد و گوسفندها را چوپان نيز گله را به سوي قلعه يهوديان بر
  .در همان نبرد خيبر به شهادت رسيدو به جمع آنها پيوست و 

 

  كالمي با رسول

تو كه حتي براي دشمنانت امانتدار  كردي!اي رسول خدا! تو كه با اسيران كافر چنين بزرگوارانه بخشايش مي
را به حق امام داشتي! تو بودي! تو كه به جاي نفرين به حال دشمنان خود، براي هدايتشان دست به دعا برمي

دهيم كه ما را دعا كني و از كند قسم ميعالم مهرباني مي زمانمان كه فرزند تو است و مانند تو بر همه مردم
خدا بخواهي كه به ما كمك كند با يكديگر مهربان باشيم و از اخالق نيكوي تو درس بگيريم و دين زيبايت را به 

  مردم نشان دهيم.

  

 شعر 5

  حرا غار گوشه

  نماز مشغول هست

  عرش درهاي شودمي

  باز آهسته او سوي

  كندمي پر را غار

  وحي فرمان ناگهان

  شودمي طراوت با

  وحي باران از قلبش

  شهر به گرددمي با

  دوست پيغام لبش بر

انتقال روح لطيف  .1 دقيقه  5-10
مبعث در قالب زيباي 
شعر به كودكان و 
تالش در ايجاد نشاط 

 براي ايشان

آشنايي با فرهنگ  .2
  يدينشعر و ادبيات 

مربي سعي كند  .1
قبل از مراسم، زيبا 
خواندن اشعار را تمرين 
كند و حتي المقدور 

 .اشعار را حفظ باشد

ها بخواهيد از بچه .2
تر هاي سادهقسمت

اشعار را با هم بلند 
بخوانند و ايجاد فضاي 

  .شادي بكنيد



  كند پر تا رودمي

 دوست نام از را شهر

 

 آمدي آسماني كتاب با محمد يا

  آمدي مهرباني پيام با محمد يا
  است ظلمت از نجات راه تو دين
  است نكبت و گناه از دوري راه
  ام تو قرآن و دين فداي من
  ام تو فرمان و امر مطيع من
  پيغمبران خاتم محمد اي
  روان روشن هر جان زنده تو از
  تو قربان من جان محمد يا

  تو قرآن من راه چراغ شد
 

  امانتدارينمايش   6
  

  ميز و صندلي، زيرانداز، كتاب و تلفن)خانه (صحنه: 

يك سال از اون بزرگتره و  س كهرضا ،خونه، پسرعموي اوو در كالس چهارم درس ميراوي: علي ده سال داره 
  ن.كندر يك ساختمون زندگي ميهاشون با خانوادهها هر دوي اون

  صحنه اول: 

  ).شود(مادر مشغول مطالعه است، علي با كتابي در دست وارد مي

  مادر: سالم علي جان، كجا رفته بودي پسرم؟

  خواستم كتابش رو قرض بگيرم.ي رضا اينا، ميخونه ،ي باالطبقهبودم رفتهعلي: 

آشنايي با اهميت و   .1  دقيقه 10
- امانتهاي نيز ظرافت

 داري

آشنايي با تأكيد  .2
دين اسالم بر ويژگي 

  داريامانت

مادر و : بازيگران .1
ده  احدود(يا دختر)  پسر
  ساله

  



  مادر: چه كتابي پسرم؟

خوره، اون امسالم مي ياالت درسي خوبي داره، خيلي به درد امتحاناؤعلي: رضا يك كتاب داشت كه نمونه س
  فعال الزمش نداره، براي همين ازش امانت گرفتم تا بخونم.

  ظب باش از امانت مردم خوب مراقبت كني!مادر: خيلي هم خوب، فقط موا

  ، حواسم هست! بچه كه نيستم!اماندونم معلي: مي

  ) .شوددست از صحنه خارج ميبهكتابعلي (

  پايان صحنه اول

  راوي: يك ماه بعد

  صحنه دوم:

  ).مشغول نوشيدن چاي است (علي مشغول نوشتن تكاليفش است، مادر

  اناتت رو كه به سالمتي دادي و تموم شد، نه پسرم؟حمت(رو به علي): راستي علي جان، ا مادر

  دهد)، چطور مگه؟ميي صقو ه مامان، خدا رو شكر كه تموم شد (خودش رو كش وبلعلي: 

  خواستم ببينم كتاب پسرعموت رضا رو بهش برگردوندي يا نه؟مادر: مي

راستش اونو دادم به  ؟ نه ...نگيمياالت رو ؤاون كتاب نمونه س كند): كتاب رضا؟ آهان ...علي (كمي فكر مي
  هنوز بهم برنگردونده ... خواست ازش استفاده كنه ...آخه اونم مي .دوستم ..

  اصال كار خوبي نكردي!ا، رود) هايش در هم مي(كمي اخم مادر:

ه داربدي كردم؟ من كه كتاب امانتي رو خراب و كثيف نكردم، چه اشكالي  علي (با تعجب): چرا؟ مگر چه كار
كه دوستم هم از اون كتاب استفاده كنه؟ تازه رضا كه خودش االن كتابش رو الزم نداره، بعدا سر فرصت كتابش 

  گردونم!رو صحيح و سالم بهش بر مي



مادر: ببين پسرم، چند تا شرط هست كه بايد در امانتداري رعايت كني، اول اينكه از امانت خوب نگهداري 
ه و بر ي صاحب امانت، اونمانت رو به صاحبش برگردوني و سوم اينكه بدون اجازهكني، دوم اينكه سر موقع ا

  اي ندي. كس ديگه

، ولي شرط دوم و انجام دادي و مراقب كتاب بودي و مثل روز اول نگهش داشتيدرسته كه تو شرط اول رو 
خواست كه اون رو به كس دوني كه رضا كتابش رو الزم نداره؟! شايد ميسوم رو رعايت نكردي، تو از كجا مي

تابش ي رضا كولي تو نبايد بدون اجازه ،خوبيه اي امانت بده! بعد هم درسته كه كمك كردن به دوستان كارديگه
اي بخوره، جواب رضا رو چي دادي! اگر خداي نكرده در اين ميون به كتابش صدمهاي ميرو به كس ديگه

اي دادي و اون كتابش رو خراب كرده، چون به و به كسي ديگه توني بگي تقصير تو نبودهنمي خواي بدي؟مي
  تو قرض داده بوده و تو مسئول مراقبت از كتابش بودي. درسته؟

  گين اصال فكر نكرده بودم!يي كه شما مياگين مامان، من به اين چيزرود): راست ميعلي (به فكر فرو مي

االن بلند شو به  ولي همين ،دونستي و حواست نبودهچون نمي ،مادر (با مهرباني): خب، حاال اشكالي نداره
  و به صاحبش برگردوني.ر دوستت تلفن كن و خواهش كن كه كتاب امانتي رو زودتر برات بياره تا تو هم اون

كنم، بعد هم از رضا براي دير برگردوندن كتابش شود): چشم مامان، همين االن تلفن ميعلي (از جا بلند مي
  كنم.ي ميعذرخواه

مادر: اين درسته! علي جان، يادت باشه در دين ما به امانتداري خيلي سفارش شده، حديثي داريم از پيامبرمون 
جايي كه اون مراقبت نكند و در  فرمايند: كسي كه امانت رو كوچك بشمرد و ازحضرت محمد (ص) كه مي

  نيست. نزديك هستندجزو مسلماناني كه به من ، دبده شقراردارد خراب شدن  امكان 

گيرم، بيشتر اين به بعد در مورد امانتي كه از كسي مي دم ازمن قول مي علي: واي يعني اين قدر مهمه! ...
راستش منم دوست ندارم اگه كسي  ، رعايت كنم.نهايي رو هم كه شما گفتيحواسم رو جمع كنم و اون شرط

ه اي امانت بده. بن اينكه من بدونم اون رو به كس ديگهگيره سر وقت برش نگردونه و بدوازم چيزي امانت مي
  نظرم اين كار درستي نيست.

  مادر: آفرين به تو پسر خوب و امانتدار! حاال بلند شو تا دير نشده به دوستت تلفن كن.



  ) .رودتلفن مي سمت(علي به 

  ي دوم            صحنهپايان 
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هايي ها بتاونكردند. سوادي زندگي ميبيجاهلي و دوران قبل از ظهور اسالم، مردم عربستان در  در :1-2اساليد

باتربيت و با اخالق بودن اصال ارزش كردن. براشون دونستن و پرستش ميساختن رو خدا ميكه خودشون مي
 رتونست به مردم مظلوم زوزور و قدرت و پول بود. هر كي كه بيشتر مي ،نداشت و چيزي كه براشون مهم بود

ه، خيلي ذاشتن. تازسفانه اصال به هم احترام نميأاشتن و قبولشون داشتن و متذاحترام ميبيشتر آدما بهش  ،بگه
خوردن. خالصه كه اوضاعشون اصال اصال پوشيدن و نه غذاهاي تميزي ميي تميز ميهم كثيف بودن و نه لباسا

 جا كه اگر صاحب دختردونستن تا اونها رو كوچيك ميها و زنويژگيشونم اين بود كه دخترخوب نبود. بدترين 
ه خالصه ك .باشني دختر داشته و براشون خوب نبود كه بچهشدن خيلي ناراحت و عصباني ميها شدن، پدرمي

  .دادن اون دختر بچه فوت كنه و نداشته باشنش تا اينكه داشته باشنشترجيح مي
  

پرستيدن و يه پسر يه خونواده بودن كه خدا رو مي ،سواد و نامهربونبي: در ميون اون مردم جاهل و 3اساليد 
دوسش داشتن و بهش خيلي  مردم بيشتر ،شدتر ميخيلي مهربون و مؤدب داشتن. اون پسر هر چي كه بزرگ

دادن تا و بهش امانت مير ي اموالشونهاي خيلي زيادشون و حتي همهجا كه حتي پولاطمينان داشتن، تا اون
 خواستن بهتونن بهش اعتماد كنن. مثال اگر مردم ميبراشون نگه داره و مطمئن بودن اون تنها كسيه كه مي

  ه مواظبشون باشه.دادن كو به او مير سفر برن، همه چيزشون
  

ده نشون بوديگه واقعا اون مردم احتياج به يه معلم خوب داشتن تا بتونه راه خوب زندگي كردن رو نش: 4اساليد 
و خب خدا هم  .تونن همشون مثل اون پسر خوب زندگي كنن و يه انسان خوب باشنو يادشون بندازه كه مي

براشون يه راهنماي خوب از بين خودشون انتخاب كرد.  ،دارهو دوست ر هاشدونست و چون خدا بندهو مير اين
  كنين كي بود اون كسي كه انتخاب شد؟فكر مي

آشنايي با شرايط  .1  دقيقه 15
ان جاهليت و دور

برگزيده شدن پيامبر 
اكرم (ص) به عنوان 
مربي و هدايتگر مردم 

  جاهل آن زمان
آشنايي تاريخي با  .2

سير دعوت پيامبر اكرم 
به اسالم و گسترش آن

ي آشنايي با سيره .3
زندگاني پيامبر اكرم 
  (ص) و اخالقيات ايشان

ايجاد فضاي مناسب  .4
براي شركت كنندگان 
براي درك تفاوت بين 
دوران جاهليت و دوران 
  ظهور و گسترش اسالم

  

نياز به پروژكتور،  .1
بلندگو و محل مناسب 

  براي پخش پرزي



دار تامانمحمد بود و به محمد امين يعني  زيباي او نام .بودشدههمون پسر بود كه ديگه اون موقع مرد جواني  ،بله
از جانب خودش پيامبر بفرسته، يعني اين دين،  خواست براي مردماين آخرين باري بود كه خدا ميد. بور وشهم

 شاخداوند بهترين بندهشه. به همين خاطر آخرين دين خدا و كاملترين دين بود كه تا آخر دنيا هم موندگار مي
كه براي پيامبري انتخاب بشن، به قبل از اينحتي حضرت محمد (ص)  .انتخاب كرد براي پيامبري اين دينو ر

كردن. همسر خوبي هم به نام حضرت خديجه رفتن و در تنهايي با خدا رازونياز ميكي مكه ميحرا در نزدي غار
دونست هاشون ايمان داشت و ميكرد و به حضرت محمد و خوبيو ياري مير(س)  داشتن كه هميشه ايشون 

  ها فرق داره. ي آدمكه اين مرد با همه
  

خداوند يكي از بهترين فرشتگانش به نام جبرئيل رو به  ،مبعث روزدر  ،دونين: همونطور كه همتون مي5اساليد 
عني يين راه با او صحبت بكنه و كتاب آسماني قرآن رو بر او نازل كنه ا سوي پيامبر (ص) در غار حرا فرستاد تا از

ي وحي هست و قبل از حضرت محمد هم، پيام خدا جبرئيل كه فرشتهي هدايت مردم باشه. تا وسيلهبفرسته، 
هاي خدا هاي قرآن كه حرفبرد، اين بار آيهرو براي پيامبرهاي قبلي مثل حضرت ابراهيم و موسي و عيسي مي

بار جبرئيل پيش پيامبر ميومد و باز چند با ما هست رو براي پيامبر خوند. بعد از اون روز هم هر چند روز يك
  خوندن.آورد، براي مردم ميهاي قرآن رو ميآورد و پيامبر هم هر بار كه جبرئيل براشون آيهآيه قرآن مي

  
وردند و قبول كردن كه محمد امين ازين به بعد آخرين پيامبر و آ: اولين كساني كه به پيامبر ايمان 6اساليد 
بودند (ع)، پسر عموي پيامبر  حضرت عليي خداست، حضرت خديجه (س) يعني همسر عزيزشون و فرستاده

  .ندپيامبر بزرگ شده بود نظر زيرو  كودكي در خانهكه از 
  

به  انهمخفي : مدتي بعد، پيامبر اكرم وظيفه پيدا كردن كه  تعداد كمي از اطرافيان و دوستانشون رو8و  7 اساليد
دين اسالم دعوت كنند. نام اين دوستان و ياران دين اسالم عمار، ياسر و همسرش سميه، اباذر و بالل حبشي 

هاي زيادي كشيدن و حتي جان مسلمان شدن و عشق به پيامبر اسالم (ص) سختيبودند كه در آينده به گناه 
  خودشون رو در اين راه از دست دادند.

  
سال بعد از بعثت، جبرئيل بر پيامبر اكرم (ص) نازل شد و  3يعني  ،ي بعددر مرحله: 11و  10و  9 اساليد

ون فاميلشنفر از   40به پيامبر اكرم (ص) داد. پس پيامبر حدود  ومسئوليت دعوت آشكار خويشاوندان و نزديكان ر
و خداوند  امكه من بهترين چيز را براي خويشاوندانم آورده ندجا فرمودناوو در  نبه منزل ابوطالب دعوت كرد ور



در اين  او ،رو از من بپذيره و مرا كمك كنه دستور داده كه شما رو به دين اسالم دعوت كنم  و هر كس كه اين
مؤمنين حضرت در اين جمع هيچ كس دعوت پيامبر رو نپذيرفت جز اميرال كار برادر و جانشين من خواهدبود.

  واهدبود.خبعد از من گذاشتند و گفتند: علي (ع) برادر و جانشين من  ايشوني دست بر شانه علي (ع) و پيامبر هم
  

و براي همين مردم رو  ومي و همگاني مردم شدندبعد از مدتي حضرت محمد (ص) مأمور دعوت عم: 12اساليد 
 ؟راند يا خيها پرسيدند كه آيا تا آن زمان دروغي از پيامبر شنيدهناودر كنار كوهي به نام صفا جمع كردند و از 

اگر من به شما خبر بدم كه در پشت اين كوه گروهي از ند كه گفتبعد پيامبر  نه، تو راستگو هستي. :گفتندهمه 
از من قبول ها و جمعيتشون نمياد، با وجود اينكه صداي اسببه شما حمله كنند،  خواهنداند و ميآمدهدشمنان 

  بله، تو راستگوتريني. :كنيد؟ گفتندمي
نجات دهيد و من در پيشگاه خدا شما را از عذاب جهنم خودتان را از آتش  !اي مردم :دندفرموو بعد پيامبر اكرم 

ن بيگونه خبر نبوت پيامبر اكرم (ص) اده و رسول او براي هدايت شما هستم. و اينترسانم و من فرستخدا مي
ي دشمنان اسالم بر مسلمانان شروع شد و فشار و آزار و شكنجه گهيد از طرفهمين طور، د. و مردم پخش ش

  د.نپيامبر ما خيلي خيلي آزار و اذيت شد
  

شدند، حتي مسيحيان. مثال، در زماني كه مردم گروه گروه مسلمان مي ،ولي بر خالف فشارهاي زياد: 13اساليد 
ري وشكگرفتند، پيامبر گروهي از مسلمانان رو به مسلمانان در مكه مورد آزار و اذيت كافران و دشمنان قرار مي

سلمانان م ي بود. وقتي تعدادي ازقلبمسيحي بود ولي انسان خوب و خوش  جاناوبه نام حبشه فرستادند كه پادشاه 
ادر كه برها جعفر ناواز بين  ؟نزد نجاشي پادشاه حبشه رفتند، او پرسيد كه اين چه ديني است كه شما داريد

پرستيديم و يكديگر را آزار پاسخ داد كه ما مردمي گمراه بوديم و بت مي حضرت علي و پسرعموي پيامبر بود
شناسيم و او ما را دعوت به داري ميراستگويي و امانترا به داديم و خداوند براي ما پيامبري فرستاد كه ما او مي

ما به  حاكمان شهر اكنون .اين دين و انجام كارهاي خوب و پرهيز از كارهاي بد كرد. ما نيز به او ايمان آورديم
 :سيدفر پرجا پناه آورديم و اميدواريم در ديار تو به ما ظلم نشود.  سپس نجاشي از جعكند و ما به اينما ستم مي
ي مريم را براي او تالوت ؟ و جعفر قسمتي از سورهيآورآن چه پيامبر اسالم آورده است به خاطر مي زآيا چيزي ا

اي هآيهي حضرت عيسي در اسالم پرسيد و وقتي ريخت. سپس دربارهكرد و نجاشي با شنيدن آيات اشك مي
د و به مسلمانان اجازه داد با آسايش در حبشه بسيار خوشحال ش ،شنيددرباره حضرت عيسي را قرآن زيباي 

  زندگي كنند.
  



امبر گذارن، نام پيبا رفتار نامناسب خيلي از كساني كه اسمشون رو مسلمون مي ،سفانهأمت ،هاحاال بچه: 14اساليد 
و درستي نسبت به دين و پيامبر ما كه پيامبر  نگاه خوبهاي ديگه دين دار شده و خيلي از مردمِخدشهو دين ما 

مهرباني بودن ندارن. براي همين خيلي خيلي مهمه كه ما كه اسممون رو مسلمون گذاشتيم پيامبرمون رو خوب 
هايي كه به ما داده رو خوب بدونيم و بهشون عمل كنيم. ما با درست عمل كردن به دينمون و بشناسيم و درس

ها به ي انسانونيم براي همه الگو باشيم و همه رو به دينمون جذب كنيم چون همهتسخنان پيامبرمون مي
ها بگيم اي باشيم تا به اونشن، پس خوبه كه ما واسطهخوش عالقه دارن و جذب مي مهربوني و محبت و اخالقِ

  ها.كه پيامبر ما بهترين بودين در اين خوبي
ها! هيچ دقت كردين زمان ما هم به پيامبرمون خيلي شبيه هستند. بچه ي آخر هم اينه كه، امام: و نكته15اساليد 

گناه توسط هاي بيها و بچهگناهي و حتي زنهاي بيكه اآلن توي دنيا چقدر جاهاي زيادي جنگ هست و آدم
مام بله، ا ها هستند كه فقيرن و زندگي خوبي ندارن؟شن؟ هيچ دقت كردين كه چقدر از آدمهاي بد كشته ميآدم

ها رو روي خواد وقتي ايشون ظهور بكنن، دوباره خوبيزمان ما هم از اين جهت شبيه پيامبر هستند كه خدا مي
ها رو دور بكنن و مهربوني رو توي دل همه مردم دنيا بكارن. خدا كنه زودتر زودتر ظهور زمين پخش بكنن و بدي

  كنن! الهي آمين!
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هاي امروز كدوم رو بيشتر دوست داشتين؟ حاال از كدوم رو شكر. از برنامه ها خسته كه نيستين؟ خداخب بچه
ببينم چه چيزايي براتون جالب و آموزنده بود و تو ذهنتون مونده و به نظرتون بيشتر چيز ياد گرفتين؟ خب بگين 

ا شويد هين؟ (منتظر شنيدن پاسخ بچهتعريف كناي كه دوست دارين پدر يا مادر يا هر كس ديگه رايتونين بمي
  ).ها را هدايت كنيدو در صورت نياز پاسخ آن

چيزهاي خوبي كه منم  خب،آفرين.  معلومه كه حواستون جمع بوده،گفتيد و خوبي رو خيلي نكات  ،هابله بچه
  گم:ياد گرفتم رو به ترتيب مي

سخت بوده كه تو اون دوران كه همه جا پر از بدي و خشونت بوده اونقدر خيلي اينكه پيامبر ما كارشون  يكي
راهنماي مردم بشه چون تونسته مهربان و خوش قلب و خوش اخالق بودن. واقعا فقط همچين شخصي مي
كنه هاش به ايشون نظر خاصي ميخودش خوب بوده و در ارتباط با خدا بوده. و خدا هم به خاطر همين خوبي

دوره آنچه  .1 دقيقه 6
 آموختيم.

پيوند قلبي با  .2
حضرت صاحب الزمان 
عليه السالم و دعا 

  براي ايشان
 

 قسمت اين اجراي .1
 توجه و سكوت فضاي در
 .توسل و

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

اهميت دعا براي فرج 
 .عج صاحب الزمان

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

 شود.



كنه تا ايشون تبديل بشن به يه پيامبر ده و ارتباط ايشون رو با خودش خيلي خاص ميو بهشون علم خاصي مي
  ها باشه. ي هدايت اونها و مايهسانخيلي خاص كه قراره آخرين پيامبر باشه براي ان

كردن. كردن برخورد ميدوم اينكه پيامبر خيلي مهربون بودن و با مهربوني با همه حتي با كساني كه اذيتشون مي
يعني مهربون و باعث خير و خوبي براي به همين خاطر خدا به ايشون يه لقب داده و اون اينه: رحمةٌ للعالَمين، 

ايشون با همين اخالق خوبشون باعث شدن كه مردم زيادي به راه خوب هدايت بشن. ما هم همه مردم دنيا. 
  اخالقي باشيم.هاي خوشبايد از ايشون همين درس مهم رو بگيريم و مسلمون

هاي مهمي كه پيامبر به ما ياد دادند، امانتداري هست. اين اخالق رو اگر ما درست سوم هم اينكه يكي از اخالق
شه. مثال اگر ديگران ببينن كه ما مواظب وسايلشون هستيم و كنيم، خودش باعث تبليغ دين ما هم ميرعايت 

شيم، درست انگار مال خودمون هستند، اين باعث محبت و دوستي بينمون از خراب شدن اونها ناراحت مي
  شه و توي زندگي خيلي ارزش داره.مي

تر كنيم بيشتر ايشون رو بشناسيم و بيشكنيم و سعي ميخار مييامبري افتپ چهارم اينكه ما به داشتن همچين
كنيم كه ما رو با ايشون و پيام زيباشون آشنا كرده. به عنوان خودمون رو شبيهشون كنيم و خدا رو شكر مي

  تشكر ازشون همه با هم صلوات بلند بفرستيد.

بودن، اما متأسفانه ما در زمان ايشون  داشتنيخب، آخر هم چي؟ اينكه با اينكه پيامبر اينقدر خوب و دوست
شون رو ببينيم. اما اآلن فرزندشون كه خيلي به ايشون شبيه نبوديم كه صورت زيباشون و اخالق و رفتار خدايي

خوايم كه زودتر ظهور كنن تا ايشون رو ببينيم و با ديدن ايشون، انگار كه هستند امام ما هستند و ما از خدا مي
كنيم كه امام زمانمون مون و از ته قلبمون دعا ميها با همه عشق و عالقهو ديديم. خدايا ما بچهپيغمبر خوبمون ر

 حاال همه با هم بايستيم خونيم.زودتر بيان و همه دنيا رو پر از مهربوني بكنن! براي همين با هم دعاي فرج رو مي
  دستاي همو بگيريم و ببريم باال و براي امام عزيزمون دعا كنيم.

 رو به قبله و ايستاده به احترام ايشان خواندن دعاي فرج. 

http://film.tebyan.net/film/151746 
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  بدهيد تا به والدين خود بدهند: هاها بدهيد و يا به خود بچهي زير پرينت گرفته و ترجيحا به والدين بچهاز جمله

باال بردن سطح .1  
-يادگيري و به خاطر

ي سپاري به وسيله

اي پرينت از جمله .1
كه در همين قسمت 

  آمده است.



مه ام به هربانم را با رفتار خوب و مهربانيخواهم بيش از پيش مراقب رفتارم باشم تا بتوانم پيامبر مهمن مي
رفتار مرا زير نظر داشته ي من باشيد و آيينهخواهم معرفي كنم. پدرم/ مادرم، از امروز تا يك هفته از شما مي

دين عزيزم و پيامبر مهربانم مخالف بود به من بگوييد  هايدرسامناسبي از من سر زد كه با باشيد تا اگر رفتار ن
  معرفي كنم.به ديگران خوب را جبران كنم تا توانسته باشم پدر عزيزم يعني پيامبرم را تا سريع آن

ي كار مرتبط با ادامه
  منزل.برنامه در 

تشويق به روحيه  .2
  تبليغ دين

  

 

  وسايل و ابزار مورد نياز:

  اي يا كرم، سبز، آبي، مشكي)وههكاغذ سفيد و رنگي (ق .1
  مقواي ضخيم .2
  تعدادي سنگ .3
  ، چسب حرارتي و چسب اكليلي (رنگ طاليي يا زرد)1چسب ماتيكي .4
 قيچي و منگنه .5

                                                            
Glue Stick ١ 



 ها را قيچي كنيد.تصاوير پرينت گرفته و دور آناز فايل 

از تصوير مرتبط با سر مجدد پرينت گرفته و قسمت صورت را 
 قيچي كرده و به كناري بگذاريد.

 

 

 



 

سانتي متر بر روي كاغذ سفيد ترسيم  2,5اي به شعاع دايره
تر شدن آن يك دايره كرده و آن را قيچي كنيد. براي ضخيم

اندازه بر روي مقواي دور ريختني قيچي كنيد و با همين 
- اين دو دايره را به يكديگر بچسبانيد. به جاي اين كار مي

 توانيد از مقواي سفيد استفاده كنيد.



سفيد را در پشت سر پيامبر (صلي اهللا عليه و آله)  ◌ٔ دايره
 مانند تصوير بچسبانيد.

 

 

 

 


