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 اجرا شیوه –مواد الزم  اهداف زمان متن شماره

 :کاردستی/پیش برنامه 1

 

 .استآمدهدر انتهای فایل ( ع)آپ حرم امام حسین -ی کاردستی پاپتهیهطرز  

 

  

 عدم به توجه با .1 دقیقه 52

  هابچه زمانهم حضور

 از قبل شودیم هیتوص

 برنامه یرسم شروع

 هک یرانیفراگ یبرا

 کاردستی اندآمده زودتر

 مرتبط آمیزیگنرو یا 

 انجام مناسبت نیا با

 .شود

پرینت طرح پاپ آپ   .1

 حرم

مقوای نازک یا کاغذ  .5

برای سطح  ضخیم

 بیرونی کارت

 چسب ماتیکی .3

 مداد رنگی .4

 

 آغاز 5

لحظات . باشیمداشتهخوبی رو با هم  تکه لحظاامیدواریم  خیلی خوش آمدین به جمع ما و ما ؟خوبین !هاسالم بچه

احساس آرامش چنین لحظاتی هم به ما ! دونیم خدا دوست دارهوقتی که در کنار هم، طوری باشیم که مییعنی  ،خوب

 !شه که خیلی خوب و باارزشههم باعث نزدیک شدن ما به خدا و به پیامبر و امامانمون میو ده، می

با کالم خدا مون رو هاقلبخونیم تا به یاد خدای مهربون باشیم و میاز قرآن کریم رو  چند آیهاول برنامه مثل همیشه 

 .های خوبی بگیریماز قرآن درسروشن کنیم و 

 :فرمایدمیخداوند  2۵در سوره احزاب آیه 

 ناًإِنََّ الََّذِینَ یُؤْذُونَ اللََّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللََّهُ فِی الدَُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدََّ لَهُمْ عَذَاباً مَُّهِی

 برای قرآن به توسل .1 دقیقه 52

 عامل که دل شدن نورانی

 .است هدایت

اهمیت آگاهی  .5

داشتن از معانی آیات 

 .قرآنی

با مفهوم آشنایی  .3

لعن بر مبنای آیات قرآن، 

و اینکه چرا ما دشمنان 

خدا و پیامبر و اهل 

-بیتشون رو لعنت می

-عکساستفاده از  .1

روی پیادههای مربوط به 

 اربعین
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دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنیا و  آنها که خدا و پیامبرش را آزار مى: ترجمه صرفا برای اطالع مربی)

 (.استکردهاى آماده  آخرت دور ساخته، و براى آنها عذاب خوارکننده

پیامبر خدا دشمن هستند و با خدا و  ها بد هستند و، بعضی آدمهاانساناز میون : فرمایدخدای مهربون در این آیه می

رسونه و در جهان بعد از این دنیا، های بدی رو به سزای اعمالشون میخدا چنین آدم. اونها را اذیت کننخوان می

 .کنهاونها رو در عذاب آتش دردناکش وارد می

ها بد هاش این همه نعمت داده، اینقدر اون آدمده که خدایی که اینقدر مهربونه که به همه بندهاین مطلب نشون می

 !ها هستند، که خدا اونها را لعنت کرده، یعنی اونها را دوست نداره و از اونها بیزارهخوبی هستند و دشمن

در . رسه صحبت شدهمید و حتی مردم به اونها ی کسانی که لعنت خداوندرباره هم 161تا  129ی هاآیهبقره  سورهدر 

پردازن و راه درستی که ما به مردم نشون دشمنی میکسانی که با من و با پیامبرهای من به : فرمایداونجا خداوند می

-پوشونن تا کسی از مردم نتونه نجات پیدا کنه و به بهشت بره، خدا و مردم این افراد بدکار رو لعنت میدیم رو میمی

 !شنکنن و اونها از رحمت و مهربانی خدا دور می

شون بوده، دچار زحمت و اذیت بعضی ر کاری که به عهدهدونین که پیامبرهای خدا و امامان ما چقدر دهیچ می! هابچه

کردند، باز ترین مرد دنیا بودند، با وجود اینکه به همه مهربونی میمثال پیامبر ما که مهربون! های بد شدن؟از آدم

-رفتن، روی سرشون سطل آشغال خالی میمثال وقتی داشتند توی کوچه راه می. کردنها ایشون رو اذیت میبعضی

ها بودند که چند بار خواستند پیامبر رو بکشند، مثال روی سرشون یه سنگ بزرگ یا حتی بدتر از این، بعضی! کردن

 !بندازن که پیامبر کشته بشن، اما خدا به پیامبر خبر داد که از اونها دور بشن

ی که توی مسجد و همین شرایط سخت، هم برای حضرت زهرا بود که ایشون رو شهید کردن، و هم برای حضرت عل

امام حسن مجتبی، امام دوم ما، اینقدر مظلوم بودند که اصال یار و ! هنگام نماز خوندن با شمشیر به ایشون حمله کردن

ای کشید و ایشون رو به شهادت رسوند، باز اینقدر مظلوم معاویه نقشهتازه وقتی ! یاوری نداشتند، جز چند نفر خیلی کم

دستور یکی از دشمنان خدا، جنازه امام مهربان ما رو تیربارون کردن، یعنی از هر طرف، با  بودن که بعضی از مردم به

 .کنیم

 



4 

 

 !تیر و کمان به بدن امام حسن تیر پرتاب کردن

ای هست که برای امام حسین، خانواده و یارانشون کنندههای تاریخ، اتفاقات خیلی ناراحتیکی از دردناکترین حادثه

یعنی معاویه دشمن امام حسن و حضرت علی بود و حتی پدر پدرش یعنی ابوسفیان، دشمن یزید که باباش . افتاده

زیدی که خدا لعنتش ، این یبود، بلهخدا ایشون رو حفظ کرده ابود پیامبر رو شهید کنه امپیامبر بود و چند بار خواسته

مام حسین بستن تا همه از تشنگی های کاروان اها و بچهکنه، دستور داد که لشکرش آب رو روی امام حسین و زن

هاشون رو اسیر و زن و بچه! بعد هم به بدترین شکل ممکن، امام حسین و خانواده و یارانشون رو شهید کردن! بمیرن

 !کردن و توی شهرها چرخوندن

که بقیه رو از  اند و دوست داشتنهای خیلی بدی به دنیا آمدهتاریخ شاهد بوده که گاهی اوقات یه آدم: هابینید بچهیم

-توی خیلی از جنگ! کشنگناه رو میهای بد که خونریز هستند و تعداد زیادی مردم بیمثال بعضی از پادشاه! بین ببرن

-دن و این بچهها، پدرهاشون رو از دست میهایی که متأسفانه همین اآلن توی دنیا برقرار هست، بچهها، حتی جنگ

باشند، زندگی کنن و به همین ا مادرشون و خواهر برادرهاشون، بدون اینکه پدر داشتههای یتیم و پردرد، ناچار هستند ب

چه ! تر، خود پدر عزیزشون، از این نعمت بزرگ محروم هستندشون ندارن، از اون مهمخاطر، پول کافی برای زندگی

 !های خیلی بد که خدا لعنتشون کردهکشه؟ بله، همون آدمکسی این پدرها رو می

کنیم، یعنی از تنها از دشمنان خدا و پیامبر خدا بیزار هستیم، بلکه اونها رو لعنت میما نهپس متوجه شدیم که خب، 

کنند، ناتوان و های خوب میهاشون و کارهای خیلی بدی که برای نابودی انسانخوایم که اونها در اجرای نقشهخدا می

کنیم، خود شیطون هست که باعث کرده و ما هم او رو لعنت مییکی از کسانی که خدا او رو لعنت . ناموفق بشن

خدایا شیطان رو لعنت کن و ما رو از شرش . شه و دوست داره همه رو از راه خدا دور کنه و فریب بدهگمراهی مردم می

 !در امان نگه دار

خداست، نه هر کسی که ما های لعنت کردن، مخصوص دشمن! ها، حواسمون باشه فقط که اینجا یه اشتباهی نکنیمبچه

کنن، ممکنه کارهای بدی ما دوستان خوبی داریم، یا مردمی که دور و برمون زندگی می. شیممثال از دستش ناراحت می
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تونیم ما می. باشیم، در این صورت ما اجازه نداریم که اونها رو لعنت کنیمانجام بدن، یا کاری بکنن که ما دوست نداشته

تونیم دعاشون کنیم که خدا کمکشون کنه که گول شیطون رو نخورن، یم که کارتون خوب نیست، میبه اونها تذکر بد

تونیم حتی اگر خیلی از دست کسی ناراحت هستیم، ازش فاصله بگیریم، اما اجازه نداریم که کسی و خصوصا اگر می

 !ای باشه، لعنت کنیممسلمون شیعه

، !(صلوات)ردن یاد گرفتیم، خوبه بدونیم که ما از دشمنان خدا و پیامبر خدا خب، حاال که این مطالب رو درباره لعنت ک

مثال . کنیمحضرت فاطمه زهرا دختر پیامبر، و دشمنان امامانمون و حتی دشمنان شیعیان، بیزاریم و اونها رو لعنت می

دشمنان امام حسین علیه السالم  شیم، ما یزید و پدرش معاویه و بقیهدر زیارت عاشورا که امروز باهاش بیشتر آشنا می

ها سزای اعمال بدشون برسونه تا حق مظلومخوایم که اونها رو در جهنم عذاب کنه و بهکنیم و از خدا میرو لعنت می

 .گرفته بشه

 

 اسیران کربال کاروان داستان 3

این  .بابا نگاهی بهم کردن مامان و .سالم کرد و مستقیم رفت توی اتاقشبه مامان و بابا  .احمد از مدرسه برگشت خونه

 شاید اتفاقی براش افتاده؟ .پسر همیشگی نبود ،پسر

اش روی ساله 12پدر وارد اتاق شد و دید پسر . بفرمایید :صدای احمد از پشت در اومد .اتاقش و در زد مپدر احمد رفت د

 .تخت زانوی غم بغل گرفته

 مشکلی برات پیش آمده؟ ،باباجانچی شده  :تخت نشست و گفت پدر رفت پهلوی او و روی

 .ممنون بابا ،نه :احمد گفت

 مثل همیشه سرحال نیستی؟ولی  :گفت بابا

اتفاقاتی که بعد از شهادت امام حسین علیه اسالم  مون دربارهین مونده و امروز معلمچند روز دیگر تا اربع :احمد گفت

12-

 دقیقه12

ماجرای آشنایی با  .1

کاروان اهل بیت بعد از 

عاشورا تا بازگشت به 

 .مدینه

زاری ایجاد حس بی .5

نسبت به یزید و 

 .یزیدیان

زیارت بیان ارزش  .3

 (.ع)امام حسین 

بیان باهیجان  .1

داستان همراه با حرکت 

 هااندام
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 .ممن خیلی ناراحت شد. ون حرف زدنشون افتاد برامداوبرای خان

البته کننده بود و خیلی تلخ و ناراحت ،افتاد ای خانواده امام حسیناتفاقاتی که بر !عزیزم آره: پدر لبخندی زد و گفت

 .ها تأثیر گذاشتخیلی هم در تاریخ مسلمون

 ؟ضیح بدید تا بیشتر و بهتر بدونمتواجرا رو ن مشه شما هم برام اییبابا م :احمد گفت

بود و امام حسین و ، یعنی فردای عاشورا که جنگ تموم شدهروز یازدهم محرم :گفتپدر روی تخت جابجا شد و 

اسیر توی جنگ، یعنی  :دونی کهمی. بودند، لشکر یزید، خانواده امام حسین رو به عنوان اسیر گرفتندیارانشون شهید شده

بندند و بعد، و زنجیر، اونها رو به هم میکنن و با دستبند اند رو دستگیر میخورده، زنده موندهکسانی که از طرف شکست

یزید به لشکرش . کننبرن به شهر خودشون و ازشون به عنوان خدمتکار استفاده میسپاهی که پیروز شده، اونها رو می

بود که با این اسیرها به شکل خیلی بدی رفتار کنن، اونها رو بزنن، بهشون توهین کنن، اذیتشون کنن، و سفارش کرده

 !نها آبروشون برهشم مردم، اونها رو نگه دارن تا اولوی چحتی ج

داشتن، سوار شتر های اون روز که باید بیشترین احترام رو پیش مردم می، یعنی بهترین آدمرو خالصه، خانواده پیامبر

قبلترش، محل  شهر کوفه، همون شهری بود که تا چند سال. کردن و با آزار و اذیت فراوان، اونها رو به شهر کوفه بردن

دختر حضرت علی ا بودن، هریخب، حضرت زینب هم که سرپرست این کاروان اس. حکومت حضرت علی علیه السالم بود

 !شدبودن و این خیلی براشون سخت بود که پیش مردم این شهر، این طوری باهاشون برخورد می

آنوقت حضرت  !؟چرا باهاشون اینطوری برخورد کردن !ان پیامبر بودنفرزنداینها  ؟آخه یعنی چی :احمد با ناراحتی گفت

 ؟زینب هیچی بهشون نگفتن

 ،حضرت زینب با دست اشاره کردن و همه ساکت شدند ،وقتی اسیران به بازار شهر کوفه رسیدن !چرا پسرم: پدر گفت

السالم دارند  کردن انگار حضرت علی علیهفکر  مردمکه  ،صالبتاینقدر محکم و با .صحبت کردن بعد شروع کردن به

 :فرمودنایشون  .زننحرف می

 چون شما نوه ،توانید این لکه ننگ را از دامان خود پاک نماییدهرگز نمی! ای اهل نیرنگ و فریب! ای مردم کوفه
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 .......کسی که ساالر و سرور جوانان اهل بهشت بود ،پیامبرتان را کشتید

یعنی حاکم ابن زیاد . ردم همه ساکت بشن و شروع به گریه بکننسخنرانی حضرت زینب سالم اهلل علیها باعث شد که م

: کوچیک کنه گفتبرای اینکه وضع رو تغییر بده و حضرت زینب رو در نظر مردم  ،ها بودکه شاهد این صحبتکوفه 

 ! ا رو رسوا نمود و مردان شما را کشتمخدای را شکر که ش

وسیله پیامبرش گرامی ه خدا را سپاس که ما را ب: ه او پاسخ دادنآمیز ببا صدایی محکم و با نگاهی تحقیر حضرت زینب

 .استخیر بودهدیدیم و ما هر چه از جانب خدا . شودگو و بدکار است که رسوا میاین شخص دروغ .داشت

. تنها مرد باقیمانده از خاندان امام حسین علیه السالم حضرت سجاد علیه السالم پسرشون بودن ،بابا جان: احمد گفت

 ایشون رو نکشتند؟ شد که رطوچ

 ؟دونی چرامی. کار رو بهشون نداد چند بار خواستن اون حضرت رو بکشن ولی خداوند اجازه این ،چرا عزیزم: گفت پدر

. ام حسین بودند و خدا خواسته که همیشه یک امام برای مردم روی کره زمین باشهمام سجاد، امام بعد از امبرای اینکه ا

. حسینم فرزندمن علی : حضرت فرمودند تو کیستی؟: نگاهش به امام سجاد افتاد و گفت دفعهابن زیاد یک قصر،مثال در 

ابن زیاد  .که مردم او را کشتند او برادر دیگر من بود: علی بن الحسین را که خدا کشت؟ امام فرمودند: تابن زیاد گف

-چطور روی حرف من حرف می :ابن زیاد عصبانی شد و گفت. ای از قرآن تالوت کردنامام آیه. نه خدا او را کشت: گفت

 این: حضرت زینب سالم اهلل علیها پسر برادرشون رو بغل کردند و فرمودند. و دستور داد آن حضرت را نیز بکشند !؟زنی

اول باید من را  ،به خدا قسم اگر بخواهی یادگار برادرم را بکشی !؟خاندان خون ریختی برای تو کافی نبودهمه که از ما 

 .امام سجاد علیه السالم منصرف شد دین ترتیب ابن زیاد از کشتنبو  !بکشی

دان رسول خدا و بدترین جا برای خان :معلممون گفتن !بابا جان: از روی تخت بلند شد و آمد روبروی بابا و گفت احمد

 مگه اونجا چه اتفاقی افتاد؟ .بوده سوریه ،قافله اسیران

که اسم اآلنش همون ابن زیاد دستور داد غل و زنجیر به پای اسیران بستند و اونها رو به شام  :گفت آهی کشید و پدر

شدت به ،پیامبر هستندفهمید اینها خاندان هرکسی که می ،توی شهرهای میان راه. فرستادنکشور سوریه هست، 

که چرا دارین با خانواده رسول خدا  کردبودن خیلی بد برخورد می کاروانهایی که همراه این شد و با سربازناراحت می
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 .فرستادنو بر یزید و ابن زیاد لعنت می !؟کنینمی رفتار این چنین

های در محله .و چراغونی کنن و آذین ببندندوقتی به شام رسیدن پشت دروازه شهر شام اونها رو نگه داشتن تا شهر ر

مردم شهر شام از  !گیرنخوان و نوازنده راه انداختن انگار که دارن یه روز بزرگ رو جشن میهای آوازهمختلف شهر دسته

کردن یه عده برای همین هم خیلی از جریان این جنگ خبر نداشتن و فکر می ،شهر پیامبر اکرم مدینه خیلی دور بودن

 . کردنبرای همین حسابی پایکوبی و شادی می ؛یزید قیام کردن و یزید اونها رو کشته ضدبر دین دم بیآ

کسانی که به گردن همه عالم حق دارند و  ،خاندان وحی ،فرزندان پیامبر خدا :کننده استخیلی ناراحت !بابا: گفت احمد

 !چقدر یزید آدم بد و ظالمی بود. دننشدمعرفی ن یدهای بیبه جای آدم ،تر از اونها در عالم وجود ندارهمقامتر و بلندبزرگ

همه شروع کردن به هلهله و  ،وقتی کاروان اسیران وارد شهر شام شدن. خیلی سخت و دردناک بود ،بله عزیزم: گفتپدر 

حضرت سجاد علیه السالم . یه السالم و تکه نانی به اون دادپیرمردی اومد نزدیک یکی از فرزندان امام حسین عل .شادی

شما از کدون مگه  :اون مرد تعجب کرد و گفت. صدقه بر ما خاندان حرام است: نان را گرفتن و به او پس دادن و فرمودند

ن آهستم و اینها هم خاندان و ذریه  من نوه پیامبر اسالم حضرت محمد صلوات اهلل علیه :امام فرمودند !؟خانواده هستین

  !اینها خاندان پیامبرمون هستن :دی کشید و به مردم گفتپیرمرد فریا !حضرت

 !ن کاله گذاشته و بهشون دروغ گفتهکم فهمیدن که یزید سرشوپس مردم شهر شام هم کم: گفت احمد

اگر جد ما محمد مصطفی  !ای یزید :در مجلس یزید حضرت زینب سالم اهلل علیها بهش فرمودن !ه عزیزمبل: پدر ادامه داد

 دی؟چی جواب می ،به این مجلس وارد کردی سه که عترت من رو چرا به این حالما رو به این حالت ببینه و از تو بپر

لس یزید امام جدر م .که غل و زنجیر رو از پای اون حضرت و بقیه باز کردنداد دستور  ،یزید وقتی این سخن رو شنید

 .کردن و ظلم و ستم اون رو برای مردم افشا کردن ت زینب سخنرانیرسجاد و حض

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

خواست حسابی اونها رو خوار و اهل بیت رو فرستاد اونجا و می ،یزیدای بود نزدیک کاخ یزید که یه خرابه: جواب داد پدر

 ،الم و حضرت زینب سالم اهلل علیهاافشاگرانه امام سجاد علیه السهای های مردم و سخنرانیوآمدولی با رفت .حقیر کنه
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 .من برم این اسرا رو ببینم :یه شبی همسر یزید گفت. خواست از این فرصت استفاده کنهنتونست اون طوری که می

ود و خاندان بهای اولیه زندگیش در شهر مدینه و زیر دست حضرت زینب سالم اهلل علیها تربیت شدههمسر یزید در سال

تا . ای که اسرا اونجا بودنروی تخت روان قرارش دادن و بردنش به خرابه. یزید به اون اجازه داد. وحی رو دوست داشت

 شما از کدوم شهر هستید؟ :از حال و اوضاع اونها خیلی ناراحت شد و گفت ،سید به حضرت زینبر

 .از مدینه رسول خدا: ینب فرمودندحضرت ز

 اومدی؟ نچرا از تخت پایی :حضرت به او فرمودند. تخت پایین اومد و روی زمین نشست زن از

 ای؟آیا در محله بنی هاشم گذر داشته :بعد رو به حضرت کرد و گفت. به احترام شهر رسول اهلل :گفت

 .من در محله بنی هاشم بزرگ شدم: حضرت فرمودن

 ای؟ای و خانوم زینب را مالقات کردهه خانه موالیم علی رفتهحال به دهم تا بتو را قسم می: زن مضطربانه گفت

 .من زینبم !حق داری زینب را نشناسی: حضرت زینب سالم اهلل علیها با گریه فرمودند

-ن کجاست؟ شما هیچوقت از هم جدا نمییسپس ح ،اگر تو زینب هستی :زد و گفت زن تا این سخن را شنید فریادی

 !شدید

 .سر حسین علیه السالم است ،آن سری که سر در خانه یزید است :حضرت زینب فرمودند

 و فریاد وا !؟سر پسر پیامبر خدا را بر در خانه گذاشتی :کنان پیش یزید برگشت و به او گفتکنان و شیونزن گریه

 .غالمان یزید بر علیه او شوریدندطوری که همه فرزندان و  ،حسینا وا مظلوما وا غریبا سر داد

 .رو از خرابه ببر به یه جای بهتربرو اونها  :حسابی دست و پای خودش رو گم کرد و به زنش گفت یزید هم

اهل بیت  .دیدمشدم و شما رو به این حال نمیای کاش من کور می: ل حضرت زینب رو گرفت و گفتغن اومد و زیر بز

اینها . نیستند نامسلماناینها  ،ادا دیگر شادی کنیدمب ،ای زنان مبادا دیگر خنده کنید :ای برد و بعد فریاد زدرو به خانه
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 .لس عزا برای امام حسین علیه السالم ترتیب دادجهستند و م ضیذریه رسول خدا و فرزندان فاطمه زهرا و علی مرت

 بعد یزید اجازه داد که اونها به شهر خودشون مدینه برگردند؟: گفت احمد

و نکردم رکار  من این :کردهی وانمود می ،و گم کردر و پاش بعد از این جریان یزید خیلی دست !بله پسرم: پاسخ دادبابا 

اوضاع داره خیلی خراب  :اونم دید. بودن که یزید این کار رو کردهولی دیگه همه فهمیده. هااز این حرف و و ابن زیاد کرد

 .با احترام خاندان نبوت رو به شهر مدینه برگردونن :دستور داد ،شهمی

اهل کاروان تصمیم . رفت به سمت مدینه و یکی به سمت کربالدر وسط راه، کاروان به یه دوراهی رسید که یکی می

 روز بعد از شهادت 42گرفتند که برای زیارت قبر امام حسین و یارانشون به کربال برن و خالصه در روز اربعین، یعنی 

بود رفت و یاد باز مجلس عزا برپا شد و هر کسی بر سر قبر عزیزی که از دست داده. امام حسین به کربال رسیدند

های سال هست که شیعیان در این اولین زیارت روز اربعین بود که انجام شد و سال. خاطرات دردناک روز عاشورا کردن

 .بعد کاروان دوباره راهش رو به سمت مدینه ادامه داد .رناین روز به زیارت امام حسین و شهیدان کربال می

بیرون شهر چادر زدند و یکی از ، علیه السالم به شهر مدینه رسیدن وقتی حضرت زینب سالم اهلل علیها و امام سجاد

امام  رسیدن کاروان اهل بیت اون هم بدونوقتی خبر . یارانشون رفت داخل شهر و خبر داد که قافله امام برگشتند

کنان به استقبال خاندان وحی رفتن و کنان و شیونهمگی گریه ،ن کاروان به گوش مردم مدینه رسیده مردابقیحسین و 

 .اونها رو با احترام وارد شهر مدینه کردن و همه مردم شهر شروع به عزاداری برای اون حضرت و یاران باوفاشون کردن

از وقایع بعد از شهادت امام  ایمن یه  نتیجه !انگیزی بود بابا جونغمخیلی داستان : پیش پدرش نشست و گفتاحمد 

. شدنبه نظر من اگر حضرت زینب سالم اهلل علیها نبودن مردم متوجه ظلم و ستم یزید نمی. حسین علیه السالم گرفتم

دارن و اجازه و زنده نگههاشون تونستن راه امام حسین رفهمیدن چه اتفاقی افتاده و حضرت زینب با سخنرانیمردم نمی

 .ندن خون اون حضرت پایمال بشه

اگر  ،ه السالم و حضرت زینب کبری نبودناگر امام سجاد علی !بله عزیزم: دستش رو گذاشت پشت احمد و گفتپدر 

ودانه طور جا قت نهضت خونین کربال اینوهیچ ،اگر مبارزات و صبرهای اونها نبود ،های آنها نبودها و افشاگریسخنرانی
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 .شدیماین ماجرا باخبر نمیاز و شاید ما هم  رسیدهای بعدی نمیموند و به نسلباقی نمی

 دین؟ازه میجا ،فردا قراره بمونیم مدرسه و نمازخونه مدرسه رو برای اربعین پارچه سیاه بزنیم :احمد آهی کشید و گفت

و  مداستان شهادت امام حسین علیه السالم رو به بقیه بگی مما هم وظیفه داری. ه پسرم حتمابل: با خوشرویی گفت پدر

 .حاال پاشو با هم بریم یه چایی بخوریم. مجلس عزاشون رو برپا کنیم

 

 روز چهلمکلیپ  4

http://www.hodhodfarsi.tv/video/video.php?topic=18 

https://www.youtube.com/watch?v=oykaGy8VCdo 

 

آشنایی با اربعین  .1 دقیقه 4

حسینی و آنچه به 

( س)حضرت زینب 

 .گذشت

و پروژکتور  بلندگو .1

 .ی نمایشصفحهیا 

 دوستی با دوستان خداش نمای 2

وقتی علی به خانه . بودعلی تازه از مدرسه به خانه برگشته. آن روز یک بعدازظهر سرد ولی آفتابی زمستان بود: راوی

 .ای بزرگ بودزدن قابلمهرسید، مادرش در آشپزخانه مشغول هم

 .تواند یک اتاق کوچک باشدآشپزخانه، که می: صحنه

 پزین؟سالم مامان، چی دارین می(: آلود، رو به مادرکمی اخم)علی 

 .پزمزرد نذری برای امام حسین میسالم پسرم، دارم شله: مادر

کنم تا تو پس وقتی آماده شد، منم برای تزئین کردنشون کمکتون می! آخ جون(: شودهایش باز میاخمکمی )علی 

 !شه کردثوابش شریک بشم، دیگه هنرمندم دیگه، چه می

آشنایی با مفهوم  .1 دقیقه 52

دوستی با دوستان خدا و 

دشمنی با دشمنان خدا 

 .و برائت از آنها

آشنایی با مفهوم  .5

ن مَلِ لمٌی سِنّإعبارت 

ن مَلِ ربٌحَ م وَکُمَسالَ

ن مَلِ لیٌّوَ م وَکُبَحارَ

ن مَلِ وٌّدُعَ م وَواالکُ

 .معاداکُ

 .بازیگر مادر و فرزند 5 .1

و یک  قابلمه یک .5

 .مالقه و قاشق

 

http://www.hodhodfarsi.tv/video/video.php?topic=18
https://www.youtube.com/watch?v=oykaGy8VCdo
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 ممنون پسرم، عالیه، خب، شما تعریف کن، چرا اخمات تو هم بود اومدی؟ اتفاقی افتاده؟(: با لبخند)مادر 

 .راستش امروز تو مدرسه با رضا دعوام شد(: رودتوی هم می هایشدوباره اخم)علی 

 !ولی شما دوتا که با هم دوست بودین! با رضا؟(: با تعجب)مادر 

 !از امروز دیگه نیستیم(: با کمی عصبانیت)علی 

 اصال چی شد که دعواتون شد؟! آخه چرا؟(: با ناراحتی)مادر 

-امروز دیگه نوبت من بود، ولی اون می. پیتان تیم فوتبالمون باشهخواد کادونی مامان، رضا همش خودش میمی: علی

 !اصال رضا دیگه دوست من نیست. خواست نوبت من رو هم بگیره، برای همین با هم دعوامون شد

-اش از رضا تعریف میعلی جان، پسرم، من تا جایی که یادم میاد، تو همه(: دست از کار کشید و به علی نگاه کرد)مادر 

اش ازش کنه و خالصه همه، که بهترین بچه مدرسه است و با همه مهربونه و درسش خوبه و به دیگران کمک میکردی

 چی شد یوهو این طوری شد؟ شاید این کار رضا دلیلی داشته؟! گفتیخوبی می

من هم دیگه باهاش گیرین؟ این کار رضا خیلی بد بوده و نخیر مامان، شما چرا اصال طرف رضا رو می(: با عصبانیت)علی 

 .دوست نیستم

خوام طرف رضا رو بگیرم، من فقط خواستم بگم شاید منظوری علی عزیزم، من که نمی(: زندبا مهربانی لبخند می)مامان 

اصال فکر کن منظوری هم نداشته و او اشتباه کرده، بازم با همچین پسر خوبی که مایه افتخاره و یه بچه مسلمون . داشته

و حسابیه، که هم متدینه و هم کارهاش خیلی خوبه، و هم توی کارهای دینی خیلی فعاله، درسته که تو  و شیعه درست

دوستی و ! کنیم، اینکه نباید باعث قهر کردن بینمون بشهخب، آدمیزاده و جایز الخطا، همه ما خطا می! قهر کنی؟

 !دشمنی واقعی ما باید برای خدا باشه نه برای مسائل شخصی

آشنایی با صفت  .3

بخشش از گناه یا کار 

 .نادرست افراد پیرامونمان
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 منظورتون رو نفهمیدم مامان، این دوستی و دشمنی برای خدا که گفتین یعنی چی؟ من: علی

باشیم ببین پسرم، دوستی و دشمنی برای خدا یعنی اینکه ما کسانی رو دوست داشته(: زنددوباره قابلمه را هم می)مادر 

دشمن خدا هستن رو دوست که دوست خدا باشند و کارهای خوب انجام بدن، و همین طور برعکس، یعنی کسانی که 

 خب؟. باشیمنداشته

 .های خدا هم دشمنهای خدا دوست باشیم و با دشمنخب، پس باید با دوست: علی

چه کسایی دوست خدا هستن که ما بدونیم که خوبه باهاشون دوستی : حاال یه سؤالی پیش میاد! آفرین(: با هیجان)مادر 

 کنیم؟ و چه کسانی دشمن خدا هستند؟

ده ده و کارهای حرام و گناه رو انجام نمیفک کنم کسی که کارهای واجب رو انجام می(: ر حالت فکر کردند)علی 

 دوست خداست و اگر اینطوری نباشه نه، درسته؟

دشمن : شهکنه که نمیهر کسی که کار بدی می. راستش دوست خدا همین طوریه که گفتی، ولی دشمن خدا نه: مادر

کنن، ولی این طوری  ای خدا، با وجود اینکه خدا رو دوست دارن، ولی گاهی پیش میاد که اشتباه میهخیلی از بنده! خدا

 !دوست خدا نیستن یا دشمن خدا شدن: شه گفتکه نمی

تونیم به این راحتی کسی رو دشمن خدا ما نمی: گینپس چه کسایی دشمن خدا هستن؟ این طوری که شما می: علی

 .بشیمبدونیم و باهاش دشمن 

این بنده خدا، چه آدم خوبیه و خدا دوستش : ها بگیمبله پسر گلم، خدا به ما اجازه نداده که با دیدن کارهای آدم: مادر

ی کارهاشون خبر ها و همهچون فقط خداست که از دل آدم. داره و اون بنده خدا، چه آدم بدیه و خدا دوستش نداره

خب این کاری که ایشون کرد رو خدا دوست : اون کارش نظر بدیم و مثال بگیم تونیم در موردما فقط می. داره، نه ما

 !داشته یا نه
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ی خوب و بد  وقتی فقط درباره. خب شما گفتین که ما خوبه که با کسانی که دوستان خدا هستن دوست باشیم: علی

 تونیم نظر بدیم چطوری باید دوست و دشمن خدا رو بشناسیم؟ بودن کارهاشون می

کسانی هستند که براشون خدا و پیامبر و اهل بیتشون خیلی مهمه و . هایی هم وجود دارهولی یه نشونه. بله درسته: مادر

ها رو حفظ کنن با کارهای خوبشون، آبروی شیعهسعی می. های خوبی باشنکنن به خاطر خدا و پیامبر خدا آدمسعی می

شه که به هستن، چون خیلی اهل کار خوب هستن، این باعث می فهمه اینها دوستدار امام زمانکنن و هر کی که می

 .خوان یار امام زمان باشنانگار یه جورایی می. دین و ائمه عالقمندتر بشه

 شن دشمن خدا؟خب، کیا می: علی

ترین خدای مهربون که ما رو آفریده، مهم: ببین پسرم(: نشیندآید کنار علی میزند و مییک همی در قابلمه می)مادر 

برای همینم، . های خوبی باشیم ها بدونیم چطوری باید خوب زندگی کنیم و آدمچیزی که براش هست اینه که ما آدم

کنیم،  خوان ما راه درستِ زندگی رو بشناسیم یا دوست ندارن که ما درست زندگیهای خدا کسانی هستن که نمیدشمن

کار شیطون و شن کمکون اینکه حواسشون خیلی جمع باشه، میها هم کسانی بدبعضی وقت. همونطوری که خدا راضیه

مواظب باشیم که گول کسانی که ما رو گمراه : به همین خاطر، خدا به ما گفته. کننبه گمراه شدن مردم کمک می

 .کنن رو نخوریم کنن و از راه خدا دور می می

یه مثال بزنین بگین مثال کیا دوست خدا و دشمن شه مامان می(: پرسددهد و با کنجکاوی میبا عالقه گوش می)علی 

 شن؟خدا حساب می

 به نظر خودت کی؟! چه سؤال خوبی پرسیدی علی جون(: با هیجان)مادر 

دادن   های خدان چون هم آدمای خیلی خوبی بودن هم به ما یاد میمثال به نظر من امامامون یا دوستاشون، دوست: علی

 ته؟درس. که چطوری باید خوب باشیم
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دقیقا . آفرین آره درسته(: گوید کند و با رضایت می زدن آن میرود و دوباره شروع به هم به سمت قابلمه می)مادر 

 شن؟حاال پس ما از چه کسایی باید دوری کنیم و چه کسایی دشمن خدا حساب می. همینطوره

 .همچین آدمایی هستنهای ما بودن و اذیتشون کردن که همین االن هم کسانی که دشمن امام: علی

یادت میاد اون روز که داشتیم با هم زیارت عاشورا علی، ببینم : (آیدانگار که چیزی یادش افتاده، به سمت علی می) مادر

 خوندیم؟می

 .ه یادمهبله، بل: علی

 م وَکُبَن حارَمَلِ ربٌحَ م وَکُمَن سالَمَلِ لمٌی سِنّإ: خونیمهست می( ع)ما در زیارت عاشورا که مخصوص امام حسین : مادر

، یمباهاش در صلح و دوستی هسترفتار خوبی داره، ی ما ائمهبا یعنی ما با هرکس که . من عاداکُمَلِ وٌّدُعَ م وَن واالکُمَلِ لیٌّوَ

دلیلش هم اینه که اونها هم فقط با دوستان . هستیم و دشمن مر جنگی، داستو با هرکس که با اونها در جنگ و دشمنی 

ی یکی از ی روز عاشورا برای همین رخ داد چون یزید که نمونهاصال واقعه. دوست هستند و با دشمنان خدا دشمنخدا 

ولی . نو قبولش کن نبود که باهاش بیعت کنخواسته( ع)کشید از امام حسین دشمنان خدا بود و مردم رو به راه غلط می

چون اونها دشمن  اما، دنتایسبن نبود که جلوی یزید و سپاهش با این که به نفع خودشون و خانوادشو( ع)امام حسین 

 .نو شهید شد نادتبه خاطر خدا جلوی اونها ایس( ع)امام حسین  ،خدا بودن

کنم، قبول ، مممممم، مامان، حاال که دارم فکر مینامام: (گویدرود و بعد میدر حال فکر کردن دور اطاق راه می) علی

به هر صورت خوبه من با رضا دوست باشیم و خطاهای همدیگه رو . که اینطوری رفتار کردمدارم که شیطون گولم زده 

 .ببخشیم

خوب . خوادبه، به، من مطمئنم که رضا هم خیلی زود از کارش پشیمون می شه و میاد ازت معذرت می(: با خنده) مادر

 !!ینشون کنی آقای هنرمند؟ها و شما تزئدیگه، شله زرد هم آماده شده، حاضری بریم بکشیم توی ظرف
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    .بللللللله، بریم(: با خوشحالی)علی 

  

 اربعین حسینی و زیارت سایر امامان و آداب آنزیارت  پرزی 6

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

دور  نجاا یالسالم ا هیعل نیروز شهادت امام حس نیما به مناسبت چهلم ن،یدونیمهمون طور که ( مناسبت اربعین): 5تصویر

 زناده  رو نماون ید بزرگان خاطره و ادی سال، یروزها یبعض در کال ما. میهست شونو خونواده شونیا ادیو  میاههم جمع شد

 . میهم ناراحت هست هاشونیناراحت یبرا و میکنیم یشاد هاشونیشاد یبرا. میداریم نگه

 هاا عهیشا  که هاستمناسبت نیا از یکی هست،( ع) نیسح امام شهادت روز نیچهلم سالروز همون که هم نیاربع: 3تصویر

 نیا او  وفتنیا م شونخانواده یآزارها و تیاذ و امامشون تیمظلوم ادی و کننیم مالقات رو گهیهمد و شنیم جمع هم دور

 .کننیم کینزد خدا به رو خودشون یطور

دونستین که بزرگترین جمعیت مردم در کل دنیاا کجاا و   هیچ می! ها، یه چیز خیلی جالببچه( زیارت اربعین): 2و  4تصویر

رن، جمعیات خیلای   ه خدا مای اند؟ مثال توی زمان حج، که مردم برای اعمال حج واجب به زیارت خانکی دورهم جمع شده

قدر مردم درست در یک زمان و یک مکان جماع  شن، جمعیتی که هیچ جای دنیا اینجا و در یک زمان جمع میزیادی یک

 . اندنشده

شه، مردم خیلای زیاادی،   هرسال نزدیک اربعین که می. شناما از این جمعیت بیشتر، هر سال در اربعین جمع می: 6تصویر

-ر جمعیت حج، از جاهای مختلف دنیا خصوصا از شهرهای مختلف کشور عراق، به سمت کاربال حرکات مای   یعنی چند براب

های خیلی دور اما پیااده باه ایان    خیلی از اونها، از راه. کنن تا اینکه روز اربعین به کربال برسن و امام حسین رو زیارت کنن

 .روی راه ایشون باشنرن و دوست دارن یار ایشون و دنبالهزیارت میان، تا به خدا نشون بدن که امام حسین رو دوست دا

دونید زیارت یعنی چی؟ زیارت یعنی اینکه ما به دیدن کسی بریم و با ایان کاارمون   هیچ می! هابچه( معنی زیارت): ۵تصویر

-رن یا شهید مای از دنیا می اند، اما کسانی که در راه خداپیامبر و امامان ما از دنیا رفته. به او نشون بدیم که دوستش داریم

آشنایی بیشتر با  .1 دقیقه 52

 .اربعین حسینی

اهمیت زیارت  .5

امامان مخصوصا امام 

 (.ع)حسین 

آشنایی با آداب  .3

زیارت ائمه اطهار و 

 .های مقدسمکان

 

ی پروژکتور یا وسیله .1

 .پخش

https://prezi.com/qvgtfiunejvk/40/
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 . شنشن، پیش خدا زنده هستن و متوجه کارهای ما می

کانن و بارای   رن، و اونجاا باه پیاامبر ساالم مای     مثال کسانی که به زیارت قبر پیامبر در مدینه می: 11و  12و  9و  8تصویر

که در شهر نجف بارای زیاارت حضارت     همین طور کسانی. رسونهکنن، خدا سالم و دعاشون رو به پیامبر میایشون دعا می

ما شاما رو دوسات   : گیمها، این معنی رو هم داره که ما بهشون داریم میزیارت کردن امام. رن، یا در کربال یا مشهدعلی می

داریم و قبول داریم که شما نزد خدا جایگاه مهمی دارید و اگر شما چیزی از خدا بخواهید، خدا به احترام شاما اون دعاا رو   

 .گیم که شما از جانب ما از خدا بخواینهامون رو میایم به شما میکنه، و به همین خاطر ما درخواستقبول می

ریم، مثال در سامرا قبار اماام دهام حضارت هاادی و اماام       وقتی ما به زیارت امامانمون می! هابچه( ارزش زیارت): 15تصویر

شایم و باا   کنیم، اونجا یه مساجدی هسات کاه باوضاو واردش مای     یازدهم حضرت عسکری پدر امام زمانمون رو زیارت می

کنیم به اونها سالم کردن و با اونها حرف زدن، چاون  احترام، با یاد اون امامان خوبمون و مقام باالشون پیش خدا، شروع می

باشیم خوناه امااممون و   مونه که ما رفتهاین کار مثل این می. شنهای ما میدونیم که اونها به خواست خدا متوجه حرفمی

و ایشون که از بهترین بندگان خدا هستند، به ماا جاواب   ! چه سعادت بزرگی. باشیم و با ایشون حرف بزنیمپیششون نشسته

کنیم، درسات مثال   شه و احساس خیلی خوبی پیدا میبه همین دلیل، زیارت رفتن باعث پاکی ما می. بدن و ما رو دعا کنن

شاون باشاه تاا همیشاه، و هماین طاور       پیامبر خدا که درود خدا بر ایشاان و خاانواده  . ایمیدا کردهاینکه یه آرامش بزرگی پ

 . اند که این کار ثواب زیادی دارهاند که به زیارتشون بریم و گفتهامامانمون، خیلی به ما سفارش کرده

-یخاارج ما   امام حسین علیه السالم ارتیاش، به قصد زخانه از یکه فرد یهنگام: فرمود السالم هیامام صادق عل: 13تصویر

خادا  ، دهاد انجاام مای   ار ارتیا زاینکاه او  پس از  .ندکنیم یهمراه را او فرشته هفتصد هدف، به دنیرس شود، از همانجا تا

او باید از ایان فرصات طالیای اساتفاده کناد و      . بخشدکارهای بدی که تا آن موقع انجام داده و ازشون پشیمون شده را می

 اشخاناه  باه  دنیرسا  تاا  را او فرشاتگان  هماان آنگااه   .باشدکه دیگر کار بدی انجام ندهاد تاا پااک و پااکیزه بماناد     مراقب 

ایان   کنند و پااداش کاار  یم ارتیرا زحسین امام  مدام اشیزندگ روز نیآخرتا  ،او از یخداحافظ از پس و کنندیم یهمراه

 .برای آن شخص خواهدبودان تگشفر

-اند که وقتی مای امامان ما به ما یاد داده. زیارت رفتن، مثل هر کار دیگری، راه و روشی داره( آداب زیارت): 12و  14تصویر

ریام، ادب و احتارام   ما هر وقت به دیدن یاه آدم مهام مای   . خواین به زیارت ما بیاین، تمیز باشید و لباس تمیز هم بپوشید
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به همین خاطر، خوبه با وضاو  ! تر؟پیامبر خدا و امامان خوب ما مهمخب، چه کسی از . کنیمخاصی در اون دیدار رعایت می

هامون رو دربیاریم، حواسمون به این باشه که مهمان اماممون هستیم و وارد حرمشون بشیم، قبل از اینکه وارد بشیم، کفش

وقتی جلاوی ضاریح یاا    . ی نکنیمآرامی و با احترام راه بریم و ندویم، یا بازتوی حرم به. حواسمون پرت چیزهای دیگه نباشه

اناد و داریام بهشاون    رسیم، رو به قبرشون بایستیم و باادب سالم کنیم، انگار که خودشون مقابل ما ایستادهقبر اماممون می

اش بخاونیم و خیلای   تونیم، عباراتی که مربوط به زیارت اون امام هست رو با ترجمهبعد هم خوبه که اگر می. کنیمسالم می

-ای غیرضروری نکنیم و حواسمون به خدای مهربون و به اماممون باشه و با امام زمانمون صحبت کنیم که ما آمدههصحبت

 .خوایم که ما رو دعا کنیدایم خونه پدر یا پدربزرگ شما و از شما می

مدیناه رفتاه و هام     وقتی کسی از زیارت میاد، مثال کسی که به زیاارت ! ها، یه چیز جالببچه( گرامیداشت زائر): 16تصویر

ریام،  امام دیگر ما که در قبرستان بقیع، نزدیک حرم پیامبر دفن هستند و زیارت کرده، ماا باه دیادن او مای     4پیامبر و هم 

ریم اند، به همین خاطر ما هم به دیدن او میاند و دعاش کردهچون او آدم مهمی شده و پیامبر و امامانمون به او توجه کرده

اید که کسانی کاه مکاه   هیچ دیده. ت قشنگش بشنویم و هم ما با این کارمون در ثواب زیارت او شریک بشیمتا هم از خاطرا

شه برای رن؟ همین کار رو میگردن، دوستان و فامیلشون به دیدنشون میکنن، وقتی برمیرن و خانه خدا رو زیارت میمی

شوخی کردم، ولی خب، خوباه   ! ها بگیرهسوغاتی هم از اون آدمتازه خوبه آدم . کسی که زیارت امامان رو انجام داده کرد

مان  : های کوچیکی برای دوستان و فامیلش بگیاره کاه بگاه   آدم اگر موفق شد به زیارت بره، به عنوان یادگاری، یه سوغاتی

 .ره کربال، براشون مهر یا تسبیح هدیه ببرهمثال وقتی می. یادتون بودم

تونیم به زیارت امام زمانمون هم بریم؟ آخه ایشون که قبر آیا به نظر شما، ما می! هابچه( امام زمانزیارت ): 18و  1۵تصویر 

هاای  حرم امام زماان ماا، تاوی قلاب    . تونیم امام زمانمون رو زیارت کنیمبله، می.( ها باشیدمنتظر پاسخ بچه! )و حرم ندارن

خود ایشون باه  . مت امام مهربونمون باز کنیم و با ایشون حرف بزنیمتونیم توی قلبمون، پنجره دلمون رو به سما می. ماست

هاای شاما رو باه    تونید با خوندن اونها، با من حرف بزنید و خدا حرفاند که میاند و گفتههایی رو یاد دادهما دعاها و زیارت

ها، وضو بگیریم، دو رکعات نمااز   حرمبرای این کار، خوبه مثل زیارت . گردونهرسونه و جواب من رو هم به شما برمیمن می

خاوایم رو  برای امام زمانمون بخونیم و رو به قبله بنشینیم و با اماممون توی دلمون حرف بزنیم و ازشون چیزهایی کاه مای  

 .کنهاین کار خیلی شیرینه و هر کسی انجامش بده، شیرینیش رو درک می. درخواست کنیم که از خدا برامون دعا کنن
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حاال با هم، همه رو به قبله بشیم و قلبمون رو به سمت کربال و حرم امام حسین کنیم، و همراه کسانی کاه اآلن  : 19تصویر 

السالمُ عَلَی الحسسَاین، وَ عَلای عَلایبّ بانب الحُسَاین، وَ عَلای  والدِ       : اند، به ایشون سالم بدیمبرای زیارت ایشون به کربال رفته

 !تون قبول باشه ان شاء اهللزیارت همه. ینالحُسَین، وَ عَلی  صحابب الحُسَ

 

 (ع)دوستدار امام حسین  انیمیشن ۵

%D8%B1%D8%AA%D9%88%http://www.aparat.com/v/WP3KH/%DA%A9%D8%A7

-D9%86_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_

_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85

%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_(%D8%B9) 

  به غالم خود به دلیل کار نیک و دل پاک او( ع)محبت امام حسین  انیمیشن

http://www.aparat.com/v/kJaM1/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C

%B4%D9%86_(%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8

%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD

%D8%B3%DB%8C%D9%86)1 

 

اهمیت دوست  .1 دقیقه 12

 ( ع)داشتن امام حسین 

آشنایی با ویژگی  .5

کرامت و آقایی امام 

 .حسین علیه السالم

پرژکتور و بلندگو و  .1

و  لب تاپ و پرده نمایش

 .اتصال به اینترنت

 

 شعر 8

 یک لحظه ببند چشم خود را

 ای آشنا ببینیقصهتا 

 پایان قشنگ کربال را

 از دختر کربال ببینی

2-12  

 دقیقه

آشنایی با فرهنگ  .1

شعرسرایی و ادبیات 

 .در فضای دینی فارسی

آشنایی با حضرت  .5

هیجان در تن صدای  .1

مربی و رسا بودن صدا از 

ملزومات اجرای خوب  

 .باشد می

 

http://www.aparat.com/v/WP3KH/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_-_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_(%D8%B9)
http://www.aparat.com/v/WP3KH/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_-_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_(%D8%B9)
http://www.aparat.com/v/WP3KH/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_-_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_(%D8%B9)
http://www.aparat.com/v/WP3KH/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_-_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_(%D8%B9)
http://www.aparat.com/v/kJaM1/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_(%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86)1
http://www.aparat.com/v/kJaM1/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_(%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86)1
http://www.aparat.com/v/kJaM1/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_(%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86)1
http://www.aparat.com/v/kJaM1/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_(%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86)1
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 پس خوب ببین که دختر آنجاست

 باالی سر پدر نشسته

 هاش پیداستشانهاز لرزش 

 رش شکستهنجَغضی که به حَبُ

  
 که چقدر کوچک است او تیفگ

 غم و دردافتاده به خاک از 

 او را ،آمدمیای کاش کسی 

 کردمیبلند  ،از روی زمین

  
 اش راادامهحاال تو ببین 

 پایان قشنگ قصه اینجاست

 حسین است یاو نیز ادامه

 ؟دیدی که خودش چگونه برخاست

  
 برخاست به جنگ دشمنان رفت

 این بار خودش بدون بابا

 برخاست به دیگران بگوید

 فریاد بلند کربال را

 

------ 

 زینب که بوده؟

 دختر زهرا

 (.س)رقیه 
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 بوده پرستار

 صحرا و در دشت

 زینب که بوده؟

 یار یتیمان

 و ی صبراُسوه

 مظهر ایمان

 زینب که بوده؟

 معنای یک زن

 آتش زده او

 بر قلب دشمن

 زینب که بوده؟

 برای جهان

 نوری خدائی

 یزدان نوری ز

 

 ز راه دورزیارت ا کار در منزل 9

 !بودیم؟ من که خیلی خیلی دوست داشتم( ع)دوست داشتین مام االن توی راه کربال برای زیارت امام حسین ها  بچه

به نظرم ما بتونیم با دلمون . گم حاال اشکال نداره ما دوریممی. حال کسانی که تونستن به این زیارت برنواقعا خوش به 

بریم و زیارت ما هم قبول ( ع)تونیم به زیارت امام حسین کی حرف منو قبول داره که ما با دل هم می. به این سفر بریم

 بود؟خواهد

زیارت از راه دور از شیعیان یاد دادن که چه جوری امام حسین رو   به یکی (ع)ق جعفر صادامام : ششم ماامام  !ها بچه

تونیم به همون شکلی که امام صادق یاد دادند، از همین شهر خودمون، امام حسین رو زیارت کنیم حاال ما هم می. هکن

آموزش زیارت و  .1 

پیوند با امام حسین علیه 

السالم از دور و آسان 

 .جلوه دادن آن

تمرین زیارت توسط  .5

 .زلفراگیران در من

پرینت عبارت  .1

أَبَا  یَا یْکَالسَّلَامُ عَلَ

عَبْدِ اللَّهِ، السَّلَامُ 

اللَّهِ وَ  ةُوَ رَحْمَ یْکَعَلَ

و دادن آن به  بَرَکَاتُهُ

 .فراگیران
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جای بلند، مثال پشت بامب به یه  برای این کار باید. و یاد مظلومیت ایشون باشیم و خدا هم ثواب زیادی بهمون بده

بعد اول به سمت راست و بعد به سمت . یا حتی حیاط بریم و رو به قبله بایستیمبالکن  یتو شه،ر نمیاگ یاخونتون، 

-که از این جا تقریبا رو به قبله می)چپمون نگاه کنیم و بعدش سرمون رو به سمت آسمان کنیم و رو به کربال بایستیم 

سالم بر شما ای امام : یعنی اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ةُوَ رَحْمَ یْکَأَبَا عَبْدِ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَ یَا یْکَسَّلَامُ عَلَال: و بعد بگوییم( شه

و در ر( ع)مثل اینه که امام حسین کار به این سادگی این ! های خداوند بر شما بادحسین، سالم و رحمت و برکت

دیم و هم اینکه هر کدوممون سعی کنیم هم اآلن این کار رو با هم یک بار انجام میخب، حاال . حرمشون زیارت کردیم

 .همین کار رو توی خونمون هر هفته یک بار و بهتره که شب جمعه باشه، انجام بدیم

 :نتیجه گیری و دعا/ پایان 12

 ینباشگرفتهلبی در این ارتباط یاد امیدواریم مطا. این هم از برنامه اربعین امام حسین علیه السالم، خب دوستای عزیزم

 .نبه دیگران هم یاد بدی نو بتونی

گذشت و حضرت زینب و ( ع)روز که از شهادت امام حسین  42 :ما با روز اربعین آشنا شدیم که اصال چه روزی هست

و این که در اربعین هر سال شیعیان پای پیاده  .برای شهدا عزاداری کردند اونها اونجا ،به کربال برگشتند ،ی کاروانبقیه

 .رنمی( ع)به زیارت امام حسین 

هاشون فرمودن که خطبهو ایمان قوی ایشون پی بردیم و فهمیدیم که وقتی ایشون در ( س)ما به عظمت حضرت زینب 

ا خدکنیم و آنچه که میت در کربال جز زیبایی ندیدن یعنی چی؟ یعنی این که تا وقتی که ما در راه رضای خداوند حرک

ما هم دوست داریم، این عین زیباییه و ما راضی به رضای خدا هستیم و همه چیز برای ما در این شرایط رو دوست داره 

 .تزیباس

ها رو اصال دوست نداره و اونها رو لعنت کرده و حتی آدمما توی این برنامه متوجه شدیم که خدای مهربون ما بعضی از 

 گمراهاونها افرادی هستند که مردم رو از راه راست  .باشیمارتباط نداشتهبه ما هم گفته اونها رو لعنت کنیم و با اونها 

خداوند . کننمیاونها افرادی هستن که پیامبر و اهل بیت ایشون رو آزار و اذیت . کنند و راه درست رو می پوشوننمی

 حثابم گیرینتیجه .1 دقیقه 12

مطالب مهم  تکرار و

 .برنامه

پیوند قلبی با  .5

العصر و حضرت صاحب 

الزمان علیه السالم و دعا 

 .برای ایشان

 

 قسمت این اجرای .1

 و سکوت فضای در

 .توسل و توجه

آغاز دعا، پس از  .5

ها به توجه دادن بچه

اهمیت دعا برای فرج 

 .(عج) صاحب الزمان

سعی شود که متن  .3

عربی و ترجمه آن به 

زبان محلّی همزمان با 

 تالوت، نمایش داده

 .شود
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 .شهمیاین افراد رو اصال دوست نداره و عذاب همیشگی خدا شامل حال این افراد 

 ما که مواقعی از یکی هستند؟ کجا ما زمان امام اآلن مثال بدونیم که باشه هیجانی و جالب ما همه برای شاید ها،بچه

-می حسین امام جدشون زیارت به روز این در هم ایشون. هست اربعین روز هستند، کجا زمان امام دیممیاحتمال زیاد 

 روز که اونهایی حال به خوش. هستند زمان امام مهمان کربال، رنمی که شیعیان و هستند عزا صاحب درواقع و روند

ن فضا وکنیم به امیخب حاال ما هم از راه دور سعی  .کننمی استفاده نورانی فضای این از و هستند کربال اربعین

پاشین که با هم دعای فرج رو . چه جوری؟ با یاد اماممون و دعا براشون. رو مرتبط کنیم و استفاده کنیمخودمون 

 !بخونیم

 رو به قبله و ایستاده به احترام ایشان خواندن دعای فرج 

 لعنت ی کسانی بود که خدا اونها رو دربارهکه  احزابسوره  2۵ی این آیهه روی نبچه ها یادتون باشه که توی خو

ی بعد برام بخونین و چند تا چیزی که امروز یاد گرفتیم دفعهکنین و  ونکار کنین و اگه خواستین حفظش ،کرده

 .رو به من یادآوری کنین

 

 :(ع)پاپ آپ حرم امام حسین  ی کاردستیتهیهطرز 

 (کاغذ زرد یا سفیدروی )پرینت طرح حرم  .1

 کاتر .5

 چسب ماتیکی .3

 مداد رنگی .4

 .کاغذ کلفت یا مقوای نازک برای چسباندن طرح پاپ آپ بر روی آن .2
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 .ها قرار دهید تا در زیر حرم بچسبانندبچهجمله ی زیر را نیز پرینت کرده در اختیار  -

 السالم علیک یا اباعبداهلل

 


