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معنی کامل شدن دین در غدیر(حدیث غدیر)  -مفهوم جانشینی امیرالمؤمنین علیه السالم نسبت به

سن  8تا  11سال

پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم  -آیهی اکمال و تبلیغ – وفای به عهد – دوست خوب

سری 1

مناسبت

محتوا

تماس



نسخۀ 1

منتشر شده در تاریخ  6اوت 2017

 22صفحه

رایانامهinfo@al-mahdi.eu:

درگاه وبhttp://al-mahdi.eu :

المهدی

سابقۀ تغییرات
نسخه

تاریخ

1

 6اوت 2017

تغییرات
اولین نسخه نهایی

فهرست مطالب
شماره

نام برنامه

شماره صفحه

مدت زمان

1

پیش برنامه/کاردستی

3

 25دقیقه

2

مقدّمه

4

 10دقیقه

3

داستان :وفای به عهد ،خیررسانی و دعوت به خیرداستان:

6

 10دقیقه

4

انیمیشن :قصۀ شنی غدیر

7

 5دقیقه

5

نمایش :دین کامل

8

 15دقیقه

6

شعر

10

 5دقیقه

7

فعالیت گروهی دوست خوب!

11

 25دقیقه

8

نمایشنامه صوتی :قاصدک و نسیم

13

 20دقیقه

9

مسابقه (کار در منزل) درسهای خطبه غدیر

14

 20دقیقه

10

پایان :نتیجه گیری و دعای فرج

15

 15دقیقه

مجموع

 150دقیقه

عید سعید غدیر

سطح 2

فارسی

پیش برنامه/کاردستی
طرز تهیه کاردستی در انتهای جدول آمده است.
مشخصات
زمان
 20دقیقه
اهداف
با توجه به عدم حضور هم زمان بچه ها توصیه می شود قبل از شروع رسمی برنامه برای فراگیرانی که زودتر آمده اند کاردستی و یا رنگ آمیزی
مرتبط با این مناسبت انجام شود.
نحوه و لوازم اجرا
 .1مقوای سفید و کاغذ رنگی آبی
 .2مقوای نسبتا ضخیم (ابعاد تقریبی )35 * 25
 .3نخود یا لوبیا
 .4چسب ماتیکی
 .5قیچی
 .6کاتر
لینک کلیپ (برای پخش همزمان با انجام کاردستی)
http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=434
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عید سعید غدیر

مقدّمه
سالم بچههای عزیز حالتون خوبه؟
برای اینکه یک مقدار سرحال بشین میخواهیم با هم دیگه یک
مقدار نرمش کنیم.
(بچهها توی چند تا صف میایستند و هر کسی دست نفر کناری رو
میگیرد ،دستهایشان را باال می آورند و حرکات کششی انجام می

مشخصات
زمان
 20دقیقه

دهند ،بعد خم می شوند و همین حرکات را تکرار میکنند و).......

اهداف

خوب عزیزان همه سر جاهاشون بشینن!

 .1اهمیت سالم

ما امروز خیلی خوشحال هستیم که شما رو در کنار هم در این جشن

 .2توسل به قرآن برای نورانی شدن دل که عامل هدایت است.

بزرگ میبینیم .کی میتونه درباره این جشن برامون صحبت کنه تا

 .3آشنایی با آیه تبلیغ و آیه اکمال دین

کسانی که نمیدونن چرا اینجا اومدند بیشتر با برنامه امروزمون آشنا

 .4اهمیت آگاهی داشتن از معانی آیات قرآنی.

بشن؟ (منتظر جوابها بمانید!)

 .5آشنایی با مفهوم جانشینی پیامبر اکرم (ص) و این که این جانشین از

بله همون طور که دوستمون گفتن ما به مناسبت بزرگترین عید
خدایی ،یعنی عید غدیر اینجا اومدیم تا این روز بزرگ رو جشن

سمت خداوند انتخاب شده تا راه پیامبر اکرم (ص) به درستی ادامه
پیدا کند.

بگیریم .توی روایات ما از این عید به عید اهلل االکبر تعبیر شده یعنی این روز از عید فطر و عید قربان و روز جمعه هم بزرگتر و برتر است.
همون طور که میدونین در سال آخر عمر رسول اکرم صلی اهلل و علیه و آله و سلم خداوند به ایشون فرمان میده به حج مشرف بشن و اعمال حج
رو انجام بدن تا اونهایی که بلد نیستند یاد بگیرن .در ضمن قرار بود در این گردهمایی بزرگ که همه مسلمانان از جاهای مختلف جمع میشن خبر
مهمی به مردم داده بشه.
این خبر مهم چی بود؟؟؟؟
بله اعالن همگانی جانشین آن حضرت ...
بچهها! هر معلمی ،مدیری ،رییسی ،رهبری وقتی میخواد یک روز ،دو روز ،چند روز یا برای همیشه بره ،به جای خودش کسی رو قرار میده تا
راهش رو ادامه بده .اینکه مثال یک معلم بذاره بره بیرون از کالس و بعد به بچهها بگه هر کاری دوست دارین بکنین و هر جور دوست دارین درس
بخونین منطقی هست به نظر شما؟ یا اینکه مثال شهردار یک شهر از شهر بره و هیچ کسی رو جای خودش قرار نده ،به نظر شما وضعیت نظم و ترتیب
اون شهر چطوری می شه؟ (منتظر پاسخ بچه ها بمانید!)
پیامبر گرامی اسالم که درود و سالم خدا بر ایشان و خانواده پاکشان باد ،هم رهبر همه مسلمانان بودن و خداوند دستور دادهبود جانشین خودشون
رو به مردم معرفی کنن چون اگر این کار رو انجام نمیدادند ،انگار کار رسالتشون رو به پایان نبردهبودند .در این سفر خداوند در چند جا آیه تبلیغ
یعنی آیه  67ام سورهی مائده رو توسط جبراییل بر پیامبر اسالم صلی اهلل و علیه و آله و سلم نازل میکنه:

نسخۀ 1

E-Qadir-level-2-series-A-FA-R1.0

صفحۀ  4از 22

سطح 2

فارسی

عید سعید غدیر

قرآن کریم
سورۀ مائده ،آیۀ 67

ترجمه (برای مربی بیان شده است)

ای رسول من ،آنچه از خدا بر تو نازل شد به خلق برسان که اگر
نرسانی تبلیغ رسالت و اداء وظیفه نکردهای ،و خدا تو را از شر آزار
مردمان محفوظ خواهدداشت ،و خداوند گروه کافران را هدایت نمی
کند.
بله بچهها! این پیغام ،اعالن همگانی جانشین پیامبر بود .پیامبر به وحی خدایی میدونستند که قرار هست خیلی زود از دنیا بروند و بایستی جانشین
خودشون رو به مسلمانها معرفی میکردند ،تا این همه زحمت پیامبریشون و زحماتی که برای تبلیغ دین اسالم کشیدند و به مردم روش درست
زندگی کردن رو یاد دادند ،بینتیجه نمونه و با رفتنشون ،همه چیز رها نشه .خصوصا که این بهترین فرصت بود ،چون مسلمانهای زیادی از شهرها
و کشورهای مختلف حضور داشتند و این طوری ،خبر جانشینی حضرت علی به همه میرسید.
جالب اینه که فرق جانشین پیامبر با جانشین یه معلم یا شهردار در اینه که پیامبر چون از طرف خدا آمده ،باید جانشینش رو هم خود خدا تعیین کنه،
چون فقط خدا است که میدونی چه کسی میتونه بدن هیچ خطا و اشتباهی ،راه پیامبر رو ادامه بده.
خالصه ،پیامبر خیلی دوست داشتند این پیغام رو هر چه سریعتر به مردم برسونن ولی خیلی نگران بودند ،چون در میان یارانشون افرادی بودند که
امیرمؤمنان حضرت علی علیه السالم رو دوست نداشتند و حضرت رسول صلی اهلل و علیه و آله میترسیدند یک وقت اونها بالیی سر حضرت علی
بیارن؛ اما با این جمله خداوند که فرمود :ما تو را از شر آزار این مردم حفظ میکنیم ،خیال اون حضرت راحت شد و در منطقهای به نام غدیر خم
مردم رو جمع کردند و حضرت علی علیه السالم رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کردند .بعد از اینکه پیغام خداوند رو به مردم رسوندن،
خداوند یک آیه دیگه نازل کرد و فرمود:
قرآن کریم
سورۀ مائده ،آیۀ 3

ترجمه (برای مربی بیان شده است)

امروز ،کسانی که کافر شدند از دین و روش شما ناامید شدند ،پس از
ایشان نترسید بلکه از منِ خدا بترسید .امروز ،دین شما را کامل کردم
و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان دین شما
پذیرفتم.
با توجه به این آیه که در آیه سوم سوره مائده آمده ،متوجه میشیم که تا زمانی که پیامبر ،والیت امیرالمؤمنین رو بر مردم مشخص نکرده بودند
انگار که دین اسالم هنوز ناقص بود و با مشخص شدن جانشینی اون بزرگوار معلوم میشه که تازه دین اسالم به مرحله کمال خودش رسید .بچهها!
به نظر شما چرا دین اسالم این طوری کامل شد؟ (منتظر پاسخ بچه ها باشید و پاسخ های درست را تشویق کنید و به پاسخ های ناقص یا اشتباه کمک
کنید تا تکمیل و اصالح شوند).
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داستان :وفای به عهد ،خیررسانی و دعوت به خیر
سه برادر نزد امام علی علیه السالم آمدند و گفتند :میخواهیم این مرد

مشخصات

را که پدرمان را کشته قصاص کنید .امام علی (ع) به آن مرد فرمودند:
چرا او را کشتی؟ آن مرد عرض کرد :من چوپان شتر و بز و  ...هستم.

زمان

یکی از شترهایم شروع به خوردن درختی از زمین پدر اینها کرد،

 10دقیقه

پدرشان شتر را با سنگ زد و شتر من مرد ،و من همان سنگ را

اهداف

برداشتم و با آن به پدرشان ضربهای زدم و او مرد .امام علی علیه
السالم فرمودند :در این صورت تو باید مجازات شوی .آن مرد گفت:
میدانم ،ولی آیا میتوانید سه روز به من مهلت دهید؟ پدرم مرده و
برای من و برادر کوچکم گنجی به جا گذاشته و اگر مرا بکشید آن

دعوت به کار خیر ،وفای به عهد و خیر و خوبی رسانی به مردم.
نحوه و لوازم اجرا
آشنایی با مهارت داستان گویی و جلب توجه بچه ها

گنج از بین میرود و برادرم هم بعد از من به این گنج نمیرسد و به
وضع بدی دچار میشود .امیرالمؤمنین (ع) فرمودند :آیا کسی ضمانت تو را میکند که بروی و برگردی؟ مرد به مردم نگاه کرد و با انگشت یار
پیامبر و امیر المؤمنین (ع) را نشان داد و گفت این مرد! امیرالمؤمنین (ع) فرمودند :ای اباذر! آیا این مرد را ضمانت میکنی؟ اباذر عرض کرد :بله.
امیرالمؤمنین فرمود :تو او را نمیشناسی و اگر فرار کند تو به جای او مجازات خواهی شد .اباذر عرض کرد :من ضمانتش میکنم یا امیرالمؤمنین .و
آن مرد رفت .روز اول و دوم و سوم به سرعت سپری شد .و همه مردم نگران اباذر بودند که او به جای آن مرد مجازات نشود .کمی قبل از اذان
مغرب آن مرد آمد .و در حالی که خیلی خسته بود ،مقابل امیرالمؤمنین نشست و گفت :گنج را به برادرم دادم و اکنون تحت فرمان شما هستم تا مرا
به مجازات عملم برسانی .امام علی (ع) فرمودند :چه چیزی باعث شد برگردی در حالی که میتوانستی فرار کنی؟ آن مرد گفت :راستش ترسیدم
که بگویند "وفای به عهد" از بین مردم رفته است .امیرالمؤمنین از اباذر سؤال کرد :چرا او را ضمانت کردی؟ ابوذر گفت :ترسیدم که بگویند "خیر
رسانی و خوبی" از بین مردم رفته است .اوالد مقتول متأثر شدند و گفتند :ما از این مرد میگذریم ...امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود :چرا؟ گفتند:
میترسیم که بگویند "بخشش و گذشت" از بین مردم رفتهاست.
و اما من این داستان رو برای شما گفتم تا نگن "دعوت به خیر و کار خوب" از میان مردم رفته است...
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انیمیشن :قصۀ شنی غدیر
مشخصات
زمان
 5دقیقه
اهداف
خالصۀ ماجرای غدیر در بازگشت پیامبر (ص) از سفر حج
نحوه و لوازم اجرا
 .1ویدئو پرژکتور
 .2پرده
 .3لپ تاپ
 .4بلندگو
لینک
http://film.tebyan.net/film/141683

نسخۀ 1

E-Qadir-level-2-series-A-FA-R1.0

صفحۀ  7از 22

سطح 2

عید سعید غدیر

فارسی

نمایش :دین کامل
راوی :بچهها! یک محقق و دانشمند فرانسوی که دربارهی طرز فکر ادیان مختلف تحقیق میکرده در سفری که به ایران داشته با یک فقیه و عالم
بزرگ شیعه آشنا میشه به نام عالمه طباطبائی .عالمه طباطبائی مفسر بزرگ قرآن بوده و نویسندهی کتاب تفسیر المیزان که اسمش براتون احتماال
آشنا هست .این محقق و دانشمند فرانسوی بعد از آشنایی با عالمه

مشخصات

ایشون میومد و با ایشون جلسات بحث گفتگو داشته تا بتونه بیشتر و

زمان

بیشتر در مورد دین اسالم و مذهب تشیع بدونه و هر چی بیشتر آشنا

 15دقیقه

میشده بیشتر مجذوب دین اسالم میشده .حاال این دانشمند فرانسوی

اهداف

طباطبائی و عالقهمندی به مذهب تشیع ،هر سال تابستون به دیدار

توی کتابخونهاش نشسته و داره از اطالعاتی که کسب کرده نتیجه
میگیره و ما میخوایم ببینیم این دانشمند که سالهای سال روی
ادیان مختلف تحقیق کرده به چه نتیجههایی رسیده.
(پخش تصویر کتابخانه) محقق (بهتر است عینک داشتهباشد و در
صورت امکان گریم مرد مسنی داشتهباشد) پشت میزی نشستهاست و
چندین کتاب (حتی المقدور نفیس) روی میز او به صورت باز یا بسته

اهمیت و مفهوم جانشینی پیامبر (ص).
نحوه و لوازم اجرا
 .1صندلی و میز.
 .2پروژکتور برای پخش صحنهی کتابخانه.
 .3تصویر کتابخانه در انتهای فایل آمدهاست.

قرار دارد و مشغول خواندن آنها به طور همزمان و به حالت مقایسه
ی محتوای آنها همراه با تفکر میباشد.
بعد از لحظاتی که کتابها را ورق میزند و فکر میکند با خود میگوید:
خیلی جالب است خیلی ،این نقطهی ضعف در همهی ادیان وجود داشته غیر از اسالم و آن هم نه در مذهب اهل تسنن بلکه فقط شیعه!! (با تعجب و
تفکر)
ادامه میدهد :این همان چیزی است که سالیان سال است به او توجه کردهام و به دنبال راه حلی و جوابی برایش بودهام ،جالب است که بر خالف
آن چه در جهان از اسالم میگویند شیعه حرف متفاوتی دارد و کمتر کسی آن را شنیدهاست .چون همه برای تحقیق بر روی اسالم به دنبال تحقیق
بر روی سنیها میروند و کمتر به مذهب شیعه توجه میکنند ،چون تعدادشان کمتر است! باز میگوید :خیلی جالب است ،خیلی .بسیار خوشحالم
که باالخره دین کاملتر را پیدا کردم.
راوی :بچهها به نظرتون این چی بوده که این دانشمند در اسالم و اونم شیعه پیدا کرده که هیچ کدوم از ادیان دیگه نداشتن و این نشون میده یعنی
شیعه از همشون کاملتره؟
میخواین از خود این دانشمند بپرسیم؟
استاد ببخشید ما مزاحم مطالعه و تحقیقتون میشیم ،وی به سؤال داشتیم ازتون و خوشحال میشیم اگه بتونین اونو بشنوین و بهش جواب بدید.
بله حتما ،چه سؤالی دارید؟
شما االن گفتین که باالخره تحقیقاتتون جواب داد و شما یه چیز مهم در مذهب شیعه پیدا کردین که تو ادیان دیگه ندیده بودید .میشه بگین اون
چیه؟
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محقق کمی به فکر فرو میره و میگه :راستش من همهی کتابهای آسمانی ادیان مختلف رو خوندم و تحقیقات زیادی کردم ولی همیشه به این
نکته فکر میکردم که مثال در دین حضرت موسی و عیسی بعد از وفات و رفتن اونها از میان قومشون جانشینی باقی نموند که رابطهی بین انسانها
و خداوند رو حفظ کنه و مردم دوباره به انحطاط و راه کج کشیده نشن .البته درسته که پیامبران دیگری هم برای اون قوم و قبیلهها آمدن ولی مثال
قوم موسی حضرت عیسی رو به جانشینی حضرت موسی نپذیرفتن و این شد که پس از سالها اونها و همین طور یهودیان فرد زندهای رو نداشتن تا
به وسیلهی اون شخص بتونن با خداوند ارتباط نزدیکتری پیدا کنن و همین طور دینشون منحرف و منحرفتر شد .ولی شیعیان اعتقاد دارند که بعد
از پیامبرشون یعنی حضرت محمد (ص) ،خداوند حضرت علی (ع) رو جانشین اون حضرت قرار داده و همینطور بعد از علی (ع) ،فرزندان ایشون
که تا همین االن که فرزند یازدهمشون رابطهی انسانها و خداوند رو حفظ میکنن و این طوری زمین از وجود امامان خالی نمیشه .وجود امام
حاضر بعد از پیامبر (ص) در هر زمان باعث زنده بودن این دین میشه که در ادیان دیگه و حتی اهل تسنن از اسالم این نکته وجود نداره و به نظر
من مذهب شیعه حقیقت اسالم و اسالم دین حقیقی و کامل.
تحقیقات من به این جا رسید که به دلیل وجود جانشین برای پیامبر اکرم این دین دین کاملیه ولی اون موقع هنوز این آیه در قرآن رو نخونده بودم
که االن خوندم و باورم محکمتر شد و بیشتر از پیش به این دین و حق بودنش ایمان پیدا کردم.

امروز ،دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم.
ممنون جناب پروفسور که پاسخ ما رو دادید .دیگه مزاحم مطالعاتتون نمیشیم .خدانگهدارتون.
محقق :خواهش میکنم ،فقط یک پیشنهاد دارم براتون و اون این که سعی کنید مطالعتون نسبت به مذهبتون باال باشه تا بتونین محکم باشید و به بقیه
ی انسانها دین کامل و حقتون رو معرفی کنید تا این طوری مردم نسبت به دین شما بیاطالع نباشن .شما همتون وظیفه دارین این کار رو انجام بدین
و به بقیهی انسانها کمک کنید راه دست رو پیدا کنند و به خداوند نزدیک و سعادتمند بشن .خدانگهدارتون.
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شعر
هر کدوم یه جور

ابرا رو ببین

آذین میبنده

یکی اون باال
عیده غدیره

برکه این پایین داره میخنده

بر همه عالم علی امیره

چه میوههایی سرخ و رسیده
پرنده آزاد

یکیشون نزدیک

درخت سرحاله

علی امیره توی آسمون
چون روز عیده

درخت رو ببین

چرا گل شاده

چون روز عیده

سبز و سپیده

بر همه عالم

تو چشما شادی کشیده نشون

بر همه عالم

زمان
 5دقیقه

زمین خوشحاله

چون روز عیده عید غدیره

ستاره بارون

عید غدیره

یکی دور دور

مشخصات

علی امیره

اهداف
آشنایی با فرهنگ شعر سرایی و ادبیات فارسی
نحوه و لوازم اجرا
 .1مربی سعی کند قبل از مراسم ،زیبا خواندن
اشعار را تمرین کند و حتی المقدور اشعار را
حفظ باشد.
 .2از بچهها بخواهید قسمتهای سادهتر اشعار را
با هم بلند بخوانند و ایجاد فضای شادی بکنید.
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فعالیت گروهی دوست خوب!
خب ،بچهها! االن ما میخوایم یه فعالیت دسته جمعی انجام بدیم و با هم بحث و گفتگو داشتهباشیم .موافقین؟
میدونین که روز عید غدیر یه جمله هست که مردم به هم میگن :الحَمدُ هللِ الذی جَعَلَنا
مِنَ المُتِمَسِّکینَ بِوِالیَۀِ امیرِالمُؤمِنینَ وَ األئِمَۀِ المَعصومینَ عَلَیهِمُ السَّالم .و روز غدیر مستحب
هست که برادران دینی با هم و خواهران دینی با هم پیمان برادری و خواهری ببندند و به
هم بگن که باهم مثل خواهر برادرن و اینطوری محبتشون رو با مؤمنین تقسیم میکنن .این
یعنی این که دوستی بین ما مسلمونها ،در سایه والیت حضرت علی هست .یعنی وقتی
همه ما با هم ایشون رو به عنوان امیرالمؤمنین و جانشین پیامبر قبول داشته باشیم ،در نتیجه
با همدیگه در مسیر زندگی همراه و هممسیر هستیم و همه پیروی ایشون هستیم و مثل
اعضاء یک خانواده که همدیگه رو دوست دارند ،به هم محبت میکنیم و پشتیبان همدیگه
هستیم.
بچهها! میبینین چه جالبه؟ امامان ما به ما یاد دادن که توی زندگیمون دوستانی داشتهباشیم
و با اونها مثل خواهر و برادر باشیم .حتی به ما یاد دادهاند که بهترین دوستان ما میتونند
کسانی باشند که با ما همعقیده هستند و همه با هم توی زندگی میخوایم یه مسیر رو بریم
و پیروی پیامبر خدا و حضرت علی باشیم .برای همین ،خیلی خوبه با هم دوست باشیم و

مشخصات
زمان
 25دقیقه
اهداف
 .1توجه به اهمیت دوستیابی
 .2توجه به ویژگیهای دوست خوب
 .3توجه به انتظارات مطلوب از دوست خوب
 .4توجه به امام عصر به عنوان بهترین دوست
انسان
 .5تقویت روحیه همفکری و مشارکت در بحث
و گفتگو

به هم در این مسیر کمک کنیم .هر کدوممون که راه رو بهتر میدونه ،و بلد هست که

نحوه و لوازم اجرا

خدا تو قرآن یا پیامبر و امامانمون چه حرفهای قشنگی زدن ،به ما هم یاد بده .حتی اگر

ارتباط خوب و صمیمی با بچهها.

کسی دید که دوستش داره اشتباهی میکنه یا راهی رو میره که خدا دوست نداره ،به
دوست خودش خیلی دوستانه و با مهربونی بگه که :دوست خوب من! این کار خوب
نیست.
خب ،حاال به نظر شما چرا دوست مهم و ارزشمنده؟ چرا خوبه که هر کدوم ما دوستان نزدیک و صمیمی داشتهباشیم؟ (اجازه دهید در مورد اهمیتِ
داشتن دوست صحبت کنن و بگویند از دوست چه انتظاراتی دارند)
 .1انسان به کسی که دوست و همدم او باشد احتیاج دارد.
 .2برای درد و دل کردن و یا مشورت کردن به شخصی خیر خواه که او را دوست دارد و او نیز دوستش دارد احتیاج دارد.
 .3دوست کمک میکنه انسان پیشرفت کند و موانع زندگی را پشت سر بگذارد.
 .4آدم میتونه با دوست خوب درد دل کنه و رازهاش رو بهش بگه .البته آدم باید دقت کنه که به هر کسی رازهاش رو نگه.
 .5پس از خانواده معموال دوستان ما هستند که بیشترین تأثیر را روی ما میگذارند.
خب حاال از توی همهی این حرفایی که زدین معلوم میشه که دوست خیلی مهمه ولی مهمتر از اینکه آدم یه دوست داشتهباشه ،اینه که آدم یه
دوست خوب داشتهباشه نه هر دوستی .درسته؟ دوست خوبه که میتونه این چیزایی که گفتین رو به ما بده ولی دوست بد میتونه بدترین تاثیر رو
روی ما داشته باشه درسته؟
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تا حاال دوست خیلی خوب و دوست بد داشتین که بتونین تو چند تا جمله تعریفشون کنین؟ دوست خوب باید چه ویژگیهایی داشتهباشه؟ وظیفه
ما نسبت به دوست خوب چیه؟
 .1باید دوست خوب باشه؛ چون آدم ازش چیز یاد میگیره و اگر کارهای بد انجام بده؛ آدم ازش چیزای بد یاد میگیره.
 .2از مهمترین ویژگیهای دوست خوب ،راستگویی هست .اگر دو دوست با هم روراست نباشند ،دوستیشون فایدهای نداره.
 .3آدم خوبه ایرادهای دوستش رو بهش بگه و از دوستش هم بخواد که ایرادهای خودش رو بهش بگه.
 .4دوست خوب ارزشمنده و آدم باید حفظش کنه و ناراحتش نکنه.
 .5بعضیها با آدم دوست میشن که از آدم استفاده کنن؛ مثال وسائل آدم رو بگیرن یا بتونن با ما حرف بزنن یا هر چیزی که فقط بخوان به
درد خودشون بخوره .ولی دوست خوب کسی هست که برای آدم مفید هم باشه.
خب حاال من میخوام بهتون بگم که دوست واقعی از نظر قرآن و امامان ما چه کسیه.
اوال که بدونین خدا میگه همهی مؤمنان و مسلمونها باید با هم دوست باشن و به هم محبت داشته باشن .پس مام باید برای این که به حرف خدا
گوش بدیم به افراد با ایمانی که میشناسیم محبت کنیم و دوستشون داشتهباشیم .اگه گفتین چرا؟ چون جفتمون خدا و امامان رو دوست داریم و به
همین دلیل ما هم همیدیگر رو دوست داریم.
یک حدیث خیلی زیبا هم از امام صادق (ع) براتون میخونم و شما نظرتون رو دربارش به من بگین:
یک نفر وقتی میتواند الیق دوستی باشد که:
 .1از آنچه در دست دارد ،از تو دریغ نکند ،یعنی تا جایی که میتونه هر چیزی که احتیاج داری و از دستش برمیاد رو بهت بده و کمکت
کند،
 .2هنگام ناراحتی و سختیها ،تو را تنها نگذارد،
 .3اگر به مقام یا پولی رسید رابطهاش با تو تغییر نکند،
 .4ظاهر و باطنش با تو یکسان باشد،
 .5زینت تو را زینت خود و زشتی و پلیدی تو را زشتی خود بداند ،یعنی اگر چیزی باعث آبروی تو میشه ،برای او مهم باشه که رعایتش
کنه ،درست مثل اینکه دوست داره آبروی خودش حفظ بشه .و اگر چیزی باعث ناراحتی یا رفتن آبروی تو میشه ،درست مثل اینکه
برای آبروی خودش نگرانه ،برای آبروی تو هم نگران باشه.
این حدیث هم به ما یاد میده که چه جوری دوست خوب پیدا کنیم و هم اینکه یه دوست خوب رو چه جوری سعی کنیم حفظش کنیم و از دستش
ندیم و هم به ما یاد میده چه طور دوستانی برای دوستامون باشیم .اگر همهی دوستا این طوری باشه خیلی کمتر ما آدمها تو زندگی به مشکل برمی
خوریم.
یه نکتهی خیلی خیلی مهم رو هم بگم بهتون .دوست چون خیلی به آدم نزدیکه ،تاثیر زیادی هم روی ما میگذاره و برای همین اعتقاد و ایمانش و
اخالق و منشش روی ما اثر مستقیم میذاره .مثال اگر کسی رو پیدا کردین که خیلی اخالقای خوب داشت ،یا خیلی به فکرتون بود و کمکتون می
کرد ولی مثال یه اخالق بد داشت یا ایمانش به خدا کم بود و از خدا پیروی نمیکرد یا امامان رو دوست نداشت حواستون رو جمع کنین .نگین که
خب من حواسم جمعه تا این اخالقاش رو یاد نگیرم .این حرف هیچ وقت و هیچ وقت درست نبوده و جواب نداده .آدم به طور طبیعی وقتی با کسی
دوست میشه و دوستش داره ،کم کم اخالقیات و همه چیزش به اون نزدیک میشه .حتی میشه گفت به صورت نا خود اگاه .پس حواستون باشه
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اگر همچین دوستی دارید یا باید سریعا به فکر کمک به اون و نشون دادن کار و راه درست به اون باشید چون دوستش دارین ،یا اگر دیدین این راه
جواب نمیده ،دوستیتون رو با او کمتر کنین و دنبال دوست بهتری باشید .کسی این جا نظری داره که بخواد بگه یا حتی خاطره یا تجربهای؟
حاال بگین ببینم کی غیر از خدا ما رو از همه بیشتر دوست داره؟ بله امام زمان ما و بعد هم پدر و مادرمون.
در حال حاضر امام زمان ما توی این دنیا بعد از خدا ما رو از همه بیشتر دوست دارن و به فکر ما هستن و برامون دعا میکنن و خیر ما رو میخوان و
نیازهای ما رو میدونن و امکان نداره ما به کمکشون احتیاج داشته باشیم و صداشون کنیم ولی جواب ندن و ما رو تنها بگذارن .ایشون نسبت به
کارهای ما آگاه هستند و اگر کارهای خوبی بکنیم خوشحال میشن و اگر خدای نکرده کارهای بدی بکنیم؛ ناراحت میشن .حاال که فهمیدیم
دوست واقعی از نظر امامان ما چه ویژگیهایی داره بهتر میتونیم امام زمانمون رو بشناسیم چون بهترین دوست ما امام زمانمون هست .هر چی ما
بیشتر با امام زمانمون دوست باشیم؛ چیزهای بهتری ازشون یاد میگیریم و آدم بهتری میشیم .پس بیاین ما هم مثل یه دوست واقعی دوستشون
بداریم و هر روز به یادشون باشیم و براشون دعا کنیم ،باهاشون درد دل کنیم و سعی کنیم در موردشون بیشتر بدونیم و به حرفاشون عمل کنیم.
اللهم عجِّل لولیک الفرج.

نمایشنامه صوتی :قاصدک و نسیم
توجه! این نمایشنامه بیشتر به لحاظ محتوایی پربار است و به لحاظ اجرا ممکن است خیلی جذاب نباشد .بیان قصه هم دارای ادبیات قوی است و از
سطح اوایل دبستان باالتر است.
مشخصات
زمان
 25دقیقه
اهداف
 .1آشنایی با داستان غدیر (سفر یک قاصدک همراه با نسیم به گذشته تاریخ).
 .2اشاره به پیمانشکنی مسلمانان بعد از غدیر
نحوه و لوازم اجرا
امکان پخش صوت
لینک
http://bandarstudents.persiangig.com/weblog/gasedak&nasem.rar/download?117
3
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مسابقه (کار در منزل) درسهای خطبه غدیر
در صورتی که مسابقه را در محل برنامه انجام نمی دهید از مسابقه پرینت گرفته به والدین یا بچه ها بدهید و از آن ها بخواهید با انتقال چیزایی که
در جشن یاد گرفته اند به خانواده شان این مسابقه را نیز با کمک هم تکمیل کنند.
کلمات داده شده را در جای مناسب بگذار تا به قسمتی از سخنان پیامبر اکرم صلی اهلل
علیه و آله و سلم در خطبه غدیر برسی.

مشخصات

«سالمت ،هدایت ،درست ،منحرف ،قرآن ،منصوب ،مورد رحمت الهی ،ملعون ،آمرزیده،

زمان

یاریدهنده دین خدا ،دفاع کننده از رسول خدا ،نماز ،زکات ،دشمنی ،والیت»

 20دقیقه

«ای مردم  ،امر علی علیه السالم را گوش دهید تا  ........بمانید.

اهداف

و او را اطاعت کنید تا  .......شوید.

 .1آشنایی با پیامهای والیی خطبه غدیر

و نهی او را قبول کنید تا در راه  ............باشید،

 .2تقویت توانایی درک مفهوم و تطبیق بچهها

و به سوی مقصد و مراد او بروید تا راه های بیگانه ،شما را از راه او  .........نکند.

نحوه و لوازم اجرا

ای مردم ،در  ..........تدبر نمائید و آیات آن را بفهمید.

 .1اجرا میتواند در برگههای کاغذی و به

ای مردم ،علی علیه السالم را قبول کنید که خداوند او را  .........نموده است.

صورت فردی باشد ،که در این صورت به

هر کس با او مخالفت کند  .............است،

تعداد شرکتکنندگان برگه و مداد الزم

و هر کس تابع او باشد و او را تصدیق نماید  ..........................است.

است.

خداوند او را و هر کس را که از او بشنود و او را اطاعت کند  ................است.
ای مردم ،او  ...............................و  ...........................................است،
و اوست با تقوای پاکیزه هدایت کننده هدایت شده.

 .2اجرا میتوانید به صورت جمعی باشد .در این
صورت متن بایستی یا روی تخته یا توسط
پروژکتور نمایش دادهشود و با کمک بچهها
توسط مربی تکمیل شود.

پیامبرتان بهترین پیامبر و وصیتان بهترین وصی و فرزندان او بهترین اوصیاء هستند.

 .3تعدادی جایزه به نعداد همه بچه ها.

علی بن ابی طالب است که  .........را بپا داشته و در حال رکوع  .........داده
هر کس با علی  ............کند و  ...............او را نپذیرد لعنت و غضب من بر او باد.
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عید سعید غدیر

پایان :نتیجه گیری و دعای فرج
خب بچه ها! از جشنمون راضی بودین؟ چیزای جدید یاد گرفتین؟ براتون جالب بود این چیزایی که امروز یاد گرفتین؟ حاال یه دقیقه با خودتون
فکر کنین و این چیزایی که یاد گرفتین رو مرور کنین و به نوبت به من بگین که از اطالعات جدید امروزتون چه استفادههایی میتونین بکنین و
اصال به چه درد خودتون و یا دیگران میخوره؟
درسته ،ما امروز افتخار کردیم که شیعه هستیم و امیرالمؤمنین (ع) رو

مشخصات

به عنوان جانشین پیامبر عزیزمون قبول کردهایم .چرا؟ چون فهمیدیم

زمان

که اگر ما جانشینی که از طرف خدا انتخاب شده رو قبول نمی

 10دقیقه

کردیم ،دینمون هم ناقص میموند همونطور که خداوند در قرآن
گفته :دین اسالمِ کامل ،دینی هست که در اون والیت و جانشینی
حضرت علی (ع) و بعد از ایشون فرزندانشون پذیرفته شده باشه .پس
خدا رو شکر میکنیم که قلب ما رو به نور والیت امیرالمؤمنین و
فرزندانشون علیهم السالم روشن کرده و توفیق مسلمون واقعی بودن
رو به ما داده .ازش ممنونیم که زمان ما رو بدون حجت و ولی قرار
نداده و ما امام زمان داریم .ولی ،به خدا میخوایم بگیم که دلمون
تنگ امامونه و از ته دل میخوایم ببینیمشون و دست پر محبتشون رو

اهداف
 .1نتیجه گیری بحث و انتقال دوبارۀ مفهوم کلی جانشینی پیامبر (ص)
و دلیل مفتخر بودن به مذهب تشیع.
 .2تذکر به وجود مقدس صاحب الزمان (عج) به عنوان معلم واقعی
زمان ما و نحوه ارتباط با ایشان.
 .3پیوند قلبی با حضرت صاحب العصر و الزمان علیه السالم و دعا
برای ایشان

بر روی سرمون احساس کنیم .دوس داریم قلب امام عزیزمون رو شاد

نحوه و لوازم اجرا

ببینیم و در کنار ایشون باشیم و ازشون یاد بگیریم .ما خیلی چیزا

 .1اجرای این قسمت در فضای سکوت و توجه و توسل.

دوست داریم بلد بشیم و بدونیم و دوست داریم معلم اصلی ما یعنی

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

امام زمان به ما اونها رو یاد بدن .پس بیاین بیشتر به یاد اماممون باشیم
و بدونیم که امام ما همیشه حواسشون به ما هست و از این که ما به
یادشون باشیم و باهاشون صحبت کنیم خوشحال میشن و ما رو بی

صاحب الزمان عج.
لینک
http://film.tebyan.net/film/15174

پاسخ نمیذارن .االن هم با هم در آخر جشنمون برای ظهور و سالمتی
ایشون دعا میکنیم تا خوشحالیه امام ما در این روز بزرگ چندین
برابر بشه.
حاال بهم بگین که به نظرتون ما که میگیم والیت امیرالمؤمنین (ع) و فرزندانشون رو قبول کردیم و به قولمون هم وفادار میمونیم یعنی چی؟ یعنی
چی کار باید بکنیم دقیقا؟ اصال فرض کنین من هیچی بلد نیستم و شما تازه میخواین برام توضیح بدین که من در مقابل امامان گذشته و امام زمانم
چه مسؤولیتی دارم؟ (بچهها را به سمت این جوابها سوق دهید و آنها را به نتیجهی دوست داشتن و دوستی برسانید!)
 .1قبول کردن زبانی مثال اینکه بگیم شیعه و پیروشون هستیم.
 .2قبول کردن عملی یعنی اینکه عملمون هم حتی بدون صحبت کردن اینو نشون بده .یعنی این که امامانمون الگومون باشن و اعمال ما طبق
گقتههای اون بزرگواران باشه.
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 .3با امام زمانمون دوست باشیم و توی قلبمون با ایشون حرف بزنیم؛ هم از ایشون در زندگیمون و برای کارهای خوب کمک بخواهیم،
هم با کارهای خوبمون به ایشون توجه کنیم و ایشون رو خوشحال کنیم.
 .4برای سالمتی و فرج امام زمانمون دعا کنیم.
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طرز تهیۀ کاردستی
وسایل و ابزار مورد نیاز
 .1مقوای سفید و کاغذ رنگی آبی
 .2مقوای نسبتا ضخیم (ابعاد تقریبی )35 * 25
 .3نخود یا لوبیا
 .4چسب ماتیکی
 .5قیچی
 .6کاتر
از صفحه تصاویر بر روی مقوا پرینت گرفته و آن را در اختیار
شرکت کنندگان قرار دهید تا رنگآمیزی کنند .حداکثر  10دقیقه
از زمان را به این کار اختصاص دهید .آنها را مانند تصویر قیچی
نمایید .تصویر نخل نیز بایستی رنگآمیزی و قیچی شود( .تصویر
مربوط به قبل از مرحلهی رنگآمیزی است).

با استفاده از کاتر ،خط افقی کوتاهی که میان تصویر قرار دارد را
ببرید .برای محافظت از سطوح حتما از زیردستی استفاده نمایید.
برای تسریع کار میتوانید این مرحله را خودتان از قبل بر روی همه
ی تصاویر پرینتشده اجرا نمایید و سپس برای رنگآمیزی در
اختیار شرکتکنندگان قرار دهید.

دست متحرک را از محل بریده شده عبور دهید.

آن را کمی به سمت پایین بکشید تا کامال در جای خود قرار گیرد.

دست را به سمت پایین خم کنید.

دستها را ترسیم نمایید .اصراری به کشیدن دست و انگشتان آن
به صورت کامل نداشتهباشید .تنها کشیدن نمایی از دست و آستین
کافی است.

اگر مقوای باریکی که از پایین کار مشخص است را کمی به سمت
پایین بکشید ،دست به سمت باال حرکت میکند.

بر روی کاغذ رنگی شکلی شبیه بیضی ترسیم کرده و آن را قیچی کنید .همهی عناصر تهیه شده را مانند تصویر زیر بر روی یک مقوای نسبتا ضخیم
بچسبانید .میتوانید از مقواهای بازیافتی استفاده نمایید .اطراف برکه نخود یا لوبیا بچسبانید .این مرحله بهراحتی توسط چسب ماتیکی قابل انجام
است ،اما نیاز به استفاده از مقدار زیادی چسب دارد .برای راحتی بیشتر ،نخود را در دست گرفته و با آن مقداری چسب بردارید.

صفحه تصاویر

