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 است، لطفا توجه کنیدآمده "در کار در منزل"ی این کاردستی دلیل تهیه. 
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 آغاز 5

گیم که چه حاال بهتون می. ان شااهلل از کاردستی خوشتون اومده باشه و ازش استفاده بکنین. عزیزمهای سالم بچه

 .تونین ازش بکنینای میاستفاده

-می. دونین ما به مناسبت یکی از بزرگترین اعیاد خداوند یعنی عید غدیر اینجا دور هم جمع شدیمهمون طور که می

ی شعبان و نیمهالبته قرار داده؟  بله ، عید قربان، عید فطر، عید غدیر و روز جمعه، دونین خداوند چه روزهایی رو عید 

خداوند فرموده که عید غدیر  ،ن چهار روزواز بین ا بعد. ها هستندهم روزهای مهمی برای ما مسلمان چند روز دیگه

ترین دینش یعنی اسالم رو با تعیین جانشین و سرپرست تا چرا؟؟ چون در این روز خداوند کامل. ارزشش بیشتر هست

 قرآن به توسل .1 دقیقه 52

 دل شدن نورانی برای

 هدایت عامل که

 .است

آشنایی با آیات  .5

ی طه و سوره 59-32

مقام  حدیث منزلت و

 (.ع)حضرت علی 

1.  
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در این روز بزرگ خداوند متعال به آخرین پیامبر یعنی حضرت محمد صلوات اهلل علیه دستور . روز قیامت، کامل کرد

چه که بود شدهداد که برای بعد از خودش باید جانشین انتخاب کند و این جانشین هم به دستور خود خدا مشخص 

یار و یاور و دوست و داماد و همنشین و اول ایمان آورنده به رسول خاتم بود یعنی حضرت  ،اون شخص. ی هستسک

 . علی علیه السالم

خواست بعد از اینکه پیامبر اکرم از دنیا رفتن به چون دلشون می ،ها با انتخاب جانشین برای پیامبر موافق نبودنخیلی

ترسیدن اگر برای خودشون جانشین رای همین رسول اکرم صلوات اهلل علیه میب ،جای ایشون بنشینن و حکومت کنن

ولی خداوند مهربان که از همه چیز هم خبر . ای اعتراض کنن و اجازه این کار رو بهشون ندنمشخص کنن یه عده

دم کسی اجازه نمی کنم ومن تو رو از شر مردم بد دور می !ناراحت نباش :به پیامبر اکرم دلگرمی داد و فرمود ،داشت

بنابراین پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله در آخرین حجشون و در محلی به نام غدیر . مانع از انجام این کار مهم بشه

ها رو جمع کردن و حضرت علی و فرزندان ایشون رو به عنوان جانشینان بعد از خودشون تا روز قیامت همه مسلمون

تمام مردمی که اون روز در . منین با اون حضرت بیعت کننؤدن تا مردم با عنوان امیرالمبعد هم دستور دا. معرفی کردن

ای بودند که توی دلشون از این ولی عده. و به ایشون تبریک گفتندنین بیعت کردند ؤمبا امیرم ،اونجا حضور داشتند

 .بودن و منتظر فرصتی بودن تا بیعتشون رو بشکوننشدهمسئله خیلی ناراحت 

در روز غدیر و برای اعالم جانشینی حضرت علی علیه السالم یه  که سالم خدا بر ایشون باد،پیامبر اکرم  دوستای خوبم،

این . شه پیدا کردهای تاریخ اسالم متن اون سخنرانیشون رو میمفصلی کردن که توی خیلی از کتاب سخنرانی

از جمله . بیان کردنمقام و منزلت حضرت علی رو  پیامبر ،هاز اون بخشهای مختلفی داره و در یکی ابخشسخنرانی 

 . علی نسبت به من مثل هارون به موسی است :هست که در اون فرمودنحدیث منزلت  !(صلوات)سخنان حضرت محمد 

ها در بچه. چون کامال مرتبط با این حدیث هست ،قرآن اول برناممون رو با هم بخونیم ،خیرأخب حاال با یه کوچولو ت

کنه که االن با هم خداوند داستان به نبوت رسیدن حضرت موسی رو برای ما تعریف می 32تا  59ی ی طه آیهورهس

 :گمخونیم و بعد معنیش رو بهتون میمی

آشنایی با  .3

داستان حضرت 

 .موسی و هارون

-آشنایی با واقعه .4

ی غدیر خم و 

جانشینی حضرت 

 (.ع)علی 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

کَیْ نُسَبِّحَكَ کَثِیرًا      وَأَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی      اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی     هَارُونَ أَخِی     وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِی 

 .إِنَّكَ کُنتَ بِنَا بَصِیرًا   وَنَذْکُرَكَ کَثِیرًا 

  ـ و وزیرى از خاندانم براى من قرار ده، 29

  !اـ برادرم هارون ر 30

 ؛ـ با او پشتم را محکم کن 31

  ؛ـ و او را در کارم شریک ساز 32

 ؛تسبیح گوئیم ـ تا تو را بسیار 33

 ؛ـ و تو را بسیار یاد کنیم 34

  !اىـ چرا که تو همیشه از حال ما آگاه بوده 35

یا اصال  باشهرفتهون تبعضی هم یاد. باشینشنیدهشاید بعضی از شما داستان حضرت هارون و حضرت موسی رو 

ایمان بسیار با حضرت موسی یه برادر داشتن به اسم هارون که :گماالن خیلی مختصر برای شما می من. باشیننشنیده

رو به عنوان پیامبر انتخاب کرد و به او فرمان داد تا به هدایت فرعون ( ع)وقتی که خداوند حضرت موسی  .و فداکار بود

وسی به حضرت م. و جانشینشون قرار بده کاررو کمکو مردم بپردازه، حضرت موسی از خداوند خواست که هارون 

ور بوده که دن چون او فردی قوی و سخنفرمان خداوند هارون رو به عنوان وزیر خودشون و جانشین خودشون قرار می

در مقابل فرعون و تمام  ،کرده و در واقع پشت گرمی و دلگرمی برای حضرت موسی بودهیعنی بسیار زیبا صحبت می

 .ایمانهای بیآدم

 بود و چونرسیدهنسل به نسل چرخیده بود تا به زمان رسول خاتم از گذشته تاریخ، مختلف  هایبادر کت ماجرااین 

فتاد اپس براشون این مسئله قشنگ جا می ،دونستن جانشین حضرت موسی علیه السالم حضرت هارون بودندهمه می
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منان علی علیه ؤم امیرکه هر پیامبری باید از طرف خداوند متعال برای خودش همراه و وزیر و جانشین تعیین کنه و 

، ن موسیمِ هارونَ ةِلَنزَمَی بِنّمِ نتَأ !علی یا: پیامبر فرمودند .السالم هم جانشین و همراه و وزیر پیامبر خاتم هستند

  .یعنی ای علی، نسبت تو با من، همان نسبت هارون با موسی است

باشیم و در داشتهیادموندنی بههایی که امروز براتون آماده کردیم تا با هم لحظات خوب و ها بریم سراغ برنامهخب بچه

 .این روز عزیز چیزهای خوبی یاد بگیریم و دست پر از اینجا بیرون بریم

 

 جشن بزرگ والیت داستان 3

بود و منتظر بود که به مریم لباس پوشیده. رسیدد و صدای اذان از مسجد به گوش میغروب خنک یک روز تابستانی بو

سجد که از دور پیدا بود، نگاه های مرامی کنار پنجره رفت و به گلدستهبه آاو  .نماز به مسجد برنه مادرش برای همرا

و  درخشیدنهای کوچولو میها مثل ستارهرنگارنگ در اطراف گنبد و گلدسته هایهای نورانی چراغریسه. کردمی

ر حالی که مشغول ؟ مادر دونی کردنا مسجد رو چراغ، چرمامان: مریم رو به مادرش کرد و گفت. نزدمیچشمک 

شه، به خاطر همین مسجد رو هم های عید غدیر برگزار میدخترم، چند روز دیگه جشن: لباس پوشیدن بود، جواب داد

تانش رو ؟ چون قبال برات داسکه عید غدیر چه روزی بود، درسته ببینم یادته. کنندارن برای برگزاری جشن آماده می

اون عید غدیر روزی بود که در ! بله مامان جون، خیلی هم خوب یادمه: جواب داد خوشحالیمریم با ! بودمتعریف کرده

نی خودشون و امامت و جانشیرو به ( ع)مان خداوند، حضرت علی ، به فر(ص)روز پیامبر عزیزمون حضرت محمد 

کن که زودتر به نماز حاال عجله ! آفرین به دختر عزیزم: گفت مادر لبخندی زد و. رهبری مسلمونا انتخاب کردند

 .جماعت برسیم

در بین راه مریم خیلی . راه افتادن ها نزدیک بود، بهنمریم و مادر از خونه خارج شدن و پیاده به طرف مسجد که به او

م کردداشتم فکر می: جواب دادمریم ! زنی؟چی شده دخترم؟ خیلی تو فکری، چرا حرفی نمی: مادر پرسید. در فکر بود

مهم نیست . شد خودمون یه جشن خوب بگیریمها یا اصال کاش میکمکی بکنیم تو این جشنتونستیم کاش ما هم می

 12 

 دقیقه

ها به دعوت بچه .1

اجرای جشن در 

هایی مثل جمع

خانواده، نزدیکان، 

 ...دوستان و مدرسه 

ها آشنا کردن بچه .5

با چگونگی مدیریت و 

هایی اجرای جشن

مانند عید غدیر و 

استفاده از استعدادها 

های و پتانسیل

 .شاندرونی

 آشنایی با مهارت .1

گویی و جلب داستان

و انتقال  ها توجه بچه

 .محتوا و هدف داستان
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چرا نتونی : مادر خندید و گفت! شدکه بزرگ باشه یا کوچیک، همین که یه جشن خوب بگیریم خیلی خوبه؛ کاش می

خیلی خوب رو توی نمایی معلمتون یک جشن مدرسه و راه تونی با کمک دوستایدخترم؟ به نظر من که تو می

 !تون برگزار کنینمدرسه

هایی که داره و چیزایی که نیاز داره برای یه جشن و حتی به دوستای مدرسه و معلمش کمی با خودش به توانایی مریم

دوستام و معلممون انجام به نظرم بتونیم این کار رو با کمک  !آره مامان: فکر کرد و بعد از چند دقیقه با خوشحالی گفت

 .بدیم

حاال یک کم .کنه باره صحبت کن، حتما راهنماییت میفردا با معلمت در این  م، به نظر منآفرین: مادر جواب داد

 !ونیمتر بیا که از نماز عقب نمسریع

 .تر کردتند هاش روبعد قدم. کنمون صحبت میمردا حتما با خانم معلم، فباشه مامان جون: مریم با خوشحالی گفت

، در اولین زنگ تفریح، مریم درباره برگزاری جشن عید غدیر با معلمش صحبت کرد و از اون راهنمایی فردای اون روز

س با بچه من سر کال! چه فکر خوبی کردی! آفرین دخترم: ال شد و گفتمعلم از پیشنهاد مریم خیلی خوشح. خواست

 .نی داوطلب هستند تا در برگزاری جشن کمک کنندکنم تا ببینیم چه کسادر این مورد صحبت می

چند روز  :دونیندوستای خوبم، همون طور که می: ها گفتعد از تموم شدن درس، معلم به بچهزنگ کالس بعدی ب

( ص)از طرف خداوند به امامت ما انتخاب شدن و حضرت محمد ( ع)دیگه عید غدیره، روزیه که موالی ما حضرت علی 

گیریم تا هم این موضوع ما هر سال این روز بزرگ رو جشن می. مسلمانان این موضوع رو اعالم کردن یدر مقابل همه

مهم فراموش نشه و هم همه بدونن که چقدر از این که این مرد بزرگ و دانا و مهربان، امام و رهبر ما شدن، خوشحالیم 

خوایم که یک جشن بزرگ به این مناسبت در میامسال به پیشنهاد دوستتون مریم جون، . و از خداوند سپاسگزاریم

برگزاری  حاال هرکس که دوست داره برای. تون احتیاج داریماما برای این کار، به کمک همه. مون برگزار کنیممدرسه

 .جشن والیت کمک کنه، دستش رو باال ببره
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آفرین به شما که : گفت بخندی زد ومعلم هم ل. ها و دوستاش باال رفتخوشحالی دید که دست بیشتر همکالسمریم با 

الن اجتماعات کنم تا جشن رو در سمن هم با خانم مدیر صحبت می. خواین تو این کار بزرگ شریک باشینهمه می

های مختلف تقسیم بشین، یک گروه خب، حاال شما باید به گروه. کافی جا داره، برگزار کنیمی مدرسه که به اندازه

های شاد و ول اجرای برنامهئیک گروه مسهای جشن  و ه، یک گروه مسئول پذیرایی از مهماننات سالن بشول تزییمسئ

تم بشه و بعد هایی که گفاین گروه تونه عضو یکی ازای که داره میهرکسی بسته به توانایی و عالقه. کنندهسرگرم

 .کارتون رو شروع کنین

تزیینی و کیک و شیرینی برای جشن، احتیاج به  ی وسایلخانم، ما برای تهیه ولی: سارا دستش رو بلند کرد و گفت

تونیم از والدینتون کمک برای تهیه پول الزم می: معلم جواب داد ؟ی باید تهیه کنیمپول الزم رو چطور. پول داریم

خوایم هر کس دوست داره به می هابچهزنیم و توی اون از گهی توی تابلوی اعالنات مدرسه میآ امروز یه هابچه. بگیریم

نا بعد رو به می. دن به مدرسه بیارهلدینش اجازه میتونه و واکمک کنه فردا هر مبلغی رو که می برگزاری جشن والیت

یادداشت کن و بعد هم رو  هاهای نقدی باش، مبلغآوری کمکتو مسئول صندوق جشن و جمع ،مینا جان: کرد و گفت

 .چشم خانم: مینا گفت. به من اطالع بده

های مختلف تقسیم شدند و همه با ها توی گروهبچه. اری جشن شروع شدها برای برگزبه این ترتیب بود که فعالیت بچه

خانم  آوری شد و معلمین و خودجمعی برای کمک به جشن خوبزودی مبلغ به. شور و نشاط زیادی شروع به کار کردند

ها، روز ی بچهوقفهباالخره بعد از چند روز تالش بیو . جشن هدیه کردنمدیر هم مبالغی رو برای کمک به صندوق 

زیبایی بهبادکنک  ینات مدرسه با نوارهای رنگی وی گروه تزئسالن اجتماعات مدرسه به وسیله. دجشن عید غدیر رسی

هنوز باورش . زداز شادی و غرور برق می کرد و چشمانشمریم با خوشحالی به این تزئینات نگاه می .بودشدهتزیین 

دونست که اگر می ؛ی رو برای عید غدیر ترتیب بدن و اجرا کننچنین جشن باشنشد که اون و دوستانش تونستهنمی

 .افتادنمیمعلم خوبشون نبود، این اتفاق های کمک خدای مهربون و البته راهنمایی

م مدیر صحبت کوتاهی کرد و از ، خانبعد از اون. ها بودشروع جشن با تالوت قرآن مجید با صدای زیبای یکی از بچه

ها، بعد گروه سرود بچه. ، تشکر کردر برگزاری این جشن کمک کرده بودنوالدین و معلمینی که د ،ی دانش آموزانهمه
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-گروه برنامه ،بعد از اون. واجه شدم هاکنندهشرکتا کردن که با تشویق زیاد اجر( ع)سرود زیبایی درباره حضرت علی 

ی هم اطالعاتی درباره ،مسابقه که در اون بودکردهریزی ها طراحی و برنامهی جالب برای بچهجشن، یک مسابقهریزی 

نمایش . ها حسابی شاد شدن و انرژی گرفتنهم هیجان زیادی داشت و بچهو شد میدادهها این مناسبت بزرگ به بچه

اومد صدا از هیچ کس در نمی ،هم نمایش ،و داستانی هم که گروه نویسنده نوشته بودن واقعا عالی بود و هم سر داستان

لباس  ،کردن و برای نمایشهایی که کارهای هنری میالبته که بچه. کردنو همه با دقت داستان و نمایش رو دنبال می

بود که هایی هم تهیه شدهیادگاری. بوداومدهبودن واقعا کارشون عالی بود و همه خیلی خوششون کرده دکور رو آمادهو 

و . ها حسابی تشویق کردن و ازشون عکس گرفتنو بچهربودن و کسانی که برنده شده شدهها دادکنندهشرکتی به همه

بود، شدهشده در صندوق جشن، خریداری معجای که از مبلغ پول خوشمزههای بمیوهبا کیک و میوه و آ همهباالخره از 

 .یی شدپذیرا

های و همه چیز مرتب و منظم بود و به همه خیلی خوش گذشت و بچهخوبی و خوشی به پایان رسید بهاون روز جشن 

ها هم از این به بعد که اونرسید تصمیم گرفتن تشکر کردن و به نظر می ینهاامهای کالس مریبچههای دیگه از کالس

هاشون این کار رو هاشون و برای فامیلخوان توی خونهگفتن که میها میبعضی. از این کارها بکنن و جشن بگیرن

بود؛ کردهدر اون شرکت  حاال رین جشن والیتی بود که مریم تااین بهت. خیلی فکر جالب و خوبی بود خب،بکنن که 

ت سال نیمه شعبان به جشن مریم از حاال. بودشدهشاید علتش این بود که این بار خودش هم در برگزاری اون سهیم 

بعد یه جشن  دفعهدونست و مطمئن بود که بود که قبال نمیگرفتهو از جشن امسال خیلی چیزا یاد  کردآینده فکر می

 .تونه برگزار کنهخیلی خیلی خوب می

 شعر 4

 

 خم غدیر

 

 شد تولد کعبه در

آشنایی با  .1 دقیقه 2

فرهنگ شعر سرایی 

 و ادبیات فارسی

 

مربی سعی کند  .1

قبل از مراسم، زیبا 

خواندن اشعار را 

تمرین کند و حتی 

المقدور اشعار را 
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 شد عالم یدردانه

 شد اکرم نبی همدم

 شد عالم دو دخت یار

 موال علی موال

 آمد ندا غیب از

 آمد وحی ز دستوری

 باال عالم ز پری آن

 آمد غدیر عید بهر

 موال علی موال

 شد قیامت کعبه در

 شد پا بر ولوله صد

 خوش و بلند بانگ با

 شد والیت اعالم

 موال علی موال

 شد نزدیک ظهر چون

 شد زیارت ز فارغ

 جمع میان در استاد

 شد روشن ستاره گوئی

 موال علی موال

 را دستش گرفت دست بر

 را غدیرش ی خطبه خواند

 را اش ولی و جانشین نمود اعالم

 .حفظ باشد

ها  از بچه .5

های  بخواهید قسمت

تر اشعار را با هم  ساده

بلند بخوانند و ایجاد 

 .فضای شادی بکنید
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  اش وصی و وارث حاکم ای

 موال علی موال

 

 دینی صدر میر نرگس: شاعر

  خساست و بخل نمايش 2

 خانه : صحنه

-آهسته با هم صحبت میعلی و دوستش رضا نشسته و مشغول نگاه کردن چند کتاب داستان هستند و : شروع صحنه

 .کنند

 ؟این چند تا رو هم تازه خریدی! چقدر کتاب داستان داری! علی جون، خوش به حالت: رضا

ونم و تو کارهای خونه هم هام رو خوب بخگر درس، تازه وقتی خوندن اینا رو تموم کردم، بابام قول داده که اآره: علی

 .، بازم چند تا کتاب جدید بخرهکمک کنم

ستانی که در دستش کمی به کتاب دا)تونه برام کتاب بخره واقعا خوش به حالت، بابام گفته فعال نمی(: با حسرت)رضا 

دم که منم قرض بدی تا بخونم؟ قول می تا ازین کتابا رو به شه یکی دو، راستی رضا جون، نمی(کندگرفته، نگاه می

دونی من امانتدار خوبی ، میشناسیتو که  منو می( با لبخند)ن گردونم تمیز و مرتب نگهشون دارم و زود هم برشو

 !هستم

شاید بخوام دوباره ، آخه شهنمی ،نه رضا :(گیردرود و کتابش را به آرامی از دست رضا میاش درهم میکمی چهره)علی 

. به نظرم توام به بابات دوباره بگو شاید بخره برات. دمخوامشون خودم بهت میحاال بذار اگه دیدم نمی، بخونمشون

 ! اینطوری خیلی بهتره

حاال اگه یه موقع دوست داشتی بده . اشکال نداره. باشه علی(: اندازدشود و سرش را پایین میخیلی ناراحت می)رضا 

نشان دادن  .1 دقیقه 12

زشتی خساست و 

 بخل

آشنایی با  .5

 .داستان قرآنی قارون

آشنایی با  .3

امکان تغییر اخالق 

ناپسند در یک فرد و 

تبدیل به اخالق 

 پسندیده

 

علی  :بازیگران  .1

، (پسر حدودا ده ساله)

دوست و همسایه)رضا 

  ، مادر(ی علی

چند : وسایل صحنه .5

کتاب داستان، میز و 

برای نشستن یا صندلی 

، سینی و دو زیرانداز

 ظرف میوه

توانند بازیگران می .3

 .دختر نیز باشند
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گرفت، برای همین حتما می ،تونستتونه فعال بگیره برام، اگه میدونم بابام نمیون من میچ. دمبهم زود بهت پس می

 . گم دیگه که سختش بشهبهش نمی

دم خوام بخونمشون میحاال اگه مطمئن شدم که دیگه نمی. دیگه ببخشید دیگه(: هادر حال جمع کردن کتاب)علی 

 !بابای تو هم ان شااهلل بتونه زودتر برات بخره. اینجا باشن بهتره. بهت ولی االن سختمه

خب . گیرمو قرض نمیر شم و کتاباتاگه بخره که دیگه مزاحم تو نمی. آره ان شااهلل(: شوداز جا بلند میناراحت )رضا 

 .، خداحافظدیگه، بهتره من برم خونه مون

 !رضا جون؟ من تازه براتون میوه آوردم بخوریدکجا ... ا( : شودن لحظه با یکی سینی وارد اتاق میدر همی)علی مادر 

 .مون، مامانم منتظره، خداحافظخیلی ممنون، دیگه باید برم خونه ،نه: (در حال بیرون رفتن از اتاق با غمگینی)رضا 

عجب به با کمی تمادر )اگه مامانت منتظرن برو، به سالمت، بازم بیا اینجا ، باشه(: کندبیرون رفتن رضا را نگاه می)مادر 

! پسرم(: کندمیگذارد، رو به علی زمین می کنار علی روی ا، بعد از بیرون رفتن رضا از صحنه سینی رکندعلی نگاه می

 ؟ه با هم کتاب بخونید و بازی کنید؟ مگه قرار نبود کچی شد که رضا اینقدر زود رفت

 !کنم که ناراحت شدمامان، مممممممممم فکر ...دونم من نمی(: نّو مِ نّبا کمی مِ)علی 

کنن که دوستشون تو چرا گذشتی دوستت ناراحت بشه؟ دوستای خوب هر کاری می ؟چرا؟ از چی ناراحت شد: مادر

 چه خبر بود؟ :بگو ببینم! باشهنداشتهناراحتی 

تش بهونه راسمنم  ....شون بخونه و قرض بگیره و ببره خونهر تابای منخواست چند تا از کاون می ...آخه مامان: علی

 !اوردم که شاید بخوامشون دوباره و ندادم بهش، ولی فک کنم فهمید که دوست ندارم بدم و ناراحت شد

 ؟ندادی؟ آخه چرا(: با ناراحتی و تعجب)مادر 
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 !دارم وسایلم رو به کسی بدمنمن زیاد دوست  ...دونی مامان، شما که می(: کشدهایش رو در هم میاخم) علی

این اصال خوب نیست که تو حاضر نیستی ! دونستمو نمیر قعا اینمن وا ...نه پسرم (: شودناراحت میخیلی )مادر 

دونی به می. وست صمیمی توئهو هم د ماسی به خصوص رضا که هم همسایه! وستانت هم از وسایلت استفاده کنند

 ؟گناین جور کار چی می

 ؟گنچی می ...نه (: با تعجب)علی 

 .خسیس بودن صفت خیلی بدیه! گن خساستمیبه این : مادر

 !کنمینجوری دارم از وسایلم مراقبت میکردم که اولی من فکر می(: استسرش پایین است و به فکر فرو رفته)علی 

اش این نیست که اصال حاضر نباشی که اموال شخصی کار درستیه ولی معنی مراقبت کردن از وسایل و ،علی جان: مادر

و به ر هاتتونستی کتاب داستانمثال تو می. کسانی که بهش احتیاج دارند، به خصوص دوستانت، سهیم بشیرو با اونا 

 هاتتونستی یکی از کتابنگهداری کنه، به نظر من تو حتی می ها خوبرضا امانت بدی ولی از اون بخوای که از کتاب

ر رضا طوری نیست که مرتب بتونه برای رضا کتاب دونی که وضعیت مالی پد، میرو به انتخاب خودت بهش هدیه بدی

 .    و اسباب بازی بخره

هم دوست دارم پیشم باشن همش که اگه  .هام رو خیلی دوست دارمخب من کتاب(: شودکمی ناراحت می)علی 

لی راست و. ترسم چیزیشون بشه و خراب بشن یا دیگه بهم برنگردنخواستم نگاهی بهشون بندازم بتونم و هم اینکه می

ی من دوست دارن ها از تغذیهبینم که من یه ذره خسیسی کردم، بعضی وقتام که بچهکنم میگین، االن که فکر میمی

 .اماالن که گفتین خیلی ناراحتم که اینطوری. ها ندمبخورن من بهانه میارم که به اون

های نعمت باید برای شکر پس .و محبت خداونده، ما هر چیزی که داریم از لطف پسرم(: کندتر میالیمصدایش م)مادر  

های بیشتری به ما بدیم، اینطوری خدا هم از ما راضیه و نعمت هم های خدازیادی که بهمون داده، از اونها به بقیه بنده

حاضر نباشیم که اونها رو با دیگران ولی اگر خسیس باشیم و  .ها رو داریمبینه لیاقت داشتن اون نعمتچون می ،دهمی
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و اینجور های خسیس رو اصال دوست نداره یادت باشه خدا آدم ....هاش رو از ما بگیره، ممکنه خدا نعمتکنیم قسمت

 ؟م تو داستان قارون رو تا حاال شنیدیببین( کندکمی مکث می) ،کننها عاقبت خوبی پیدا نمیآدم

 !ودیننه، تا حاال برام نگفته ب: علی

خداوند ثروت زیادی به اون . کردهزندگی می( ع)های خیلی پیش در زمان حضرت موسی الکه س هقارون کسی: مادر

( ع)هرچه حضرت موسی . افراد فقیر و نیازمند چیزی ببخشهون همه ثروت، به ا بود اما قارون اصال حاضر نبود ازداده

خداوند بهش عطا کرده به که اگر خسیس باشه و حاضر نباشه از اموالی که  گفتکرد و بهش میاون رو نصیحت می

بود که رسیدهبه جایی . کار نبود، قارون اصال گوشش بدهو ازش بگیرهها ری اون نعمتفقرا بده، ممکنه خداوند همه

ودم به دست حمت خی این ثروت مال خودمه و با زاصال همه": ایستاد و گفت (ع)قارون رودرروی حضرت موسی 

ه ، خداوند هم بر قارون خشم گرفت و بوقتی کار به اینجا رسید ."رو با کسی شریک بشمخواد اونا آوردم و دلم نمی

 .ها و ثروتش به زیر زمین فرو رفتی گنجفرمان او، قارون به همراه همه

 ! چه سرنوشت بدی .وای(: بودبود و به فکر فرو رفتهچند لحظه ساکت شده)علی 

رسه و کمتر به دوستان زیادی هم ندارن چون خیرشون به کسی نمی ،کسانی که خسیسنتازه باید بدونی بله، : مادر

 .کننونها دوری میاز اکنن و مردم هم از این رفتار خوششون نمیاد و بقیه کمک می

از این  .اهم رو یک طوری جبران کنماد اشتبخودلم می ......خواد اینطور آدمی باشم من اصال دلم نمی ...نه مامان : علی

 .کنم اصال اینطوری نباشم و وسایلم رو اگه کسی نیاز داشت بهش بدمبه بعدم سعی می

یکی از کتاب تونی به نظر من می، حاال وبه پسرمهمین قدر که متوجه اشتباهت شدی خیلی خ(: با لبخند)مادر 

از این به بعد هم . یو اینطوری باهاش آشتی کن یرضا هدیه بد به یبا هم کادو کنیم و ببرتا  یرو بیار هاتداستان

با هم  های کتاب همی داستانتونین دربارهرضا هم امانت بده تا با هم بخونین، تازه اینطوری میو به ر هاتکتاب

به ها خوبه با همدیگه انجامشون بدیم و خیلی چیزا هست که ما آدم .وندنشون ببرینو لذت بیشتری از خ صحبت کنین
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 .همدیگه محبت کنیم

رم یکی از کتابایی که دوست دارم رو میارم تا بدم همین االن می ...چشم مامان (: شودبا خوشحالی از جا بلند می)علی 

 .شماالن دیگه دوست دارم بهترین کتابم دست دوستم باشه و از این خیلی خوشحال می .به دوستم

 صحنه  پایان

 

 اثرات بخل فعالیت گروهی 6

 . تقسیم کنید( هامتناسب با تعداد بچه)نفره  4یا  3های ها را به گروهبچه

هایی که با دوستانتون گروهگم که تو این حاال می. ت گروهی انجام بدیمیه فعالیخوایم با هم ها، االن میخب بچه

خوایم با همدیگه همفکری کنیم و ببینیم که موضوع از این قراره که ما می. تشکیل دادین قراره چه کاری انجام بدین

تونین روی هایی داره، زندگیش چطوریه، اثرات این صفتی که داره چیه؟ میکسی که خسیس و بخیله چه ویژگی

که ! های بد یا خوبی داره اگه داره البتهخوایم ببنیم چه ویژگیمی .سین که یادتون نرهکاغذهایی که بهتون دادیم بنوی

 .شهبدونیم باالخره انجام بدیم چی می

 .ها قرار دهید تا به نتیجه برسنددقیقه بسته به تشخیص خود مربی و شرایط در اختیار بچه 2-12

توانند از مثال می)مدیریت خودشان نکات را برای بقیه بگویند بعد از هر گروه بخواهید که از جای خود برخیزند و با 

ها قانونمندی را دقیقه برای ارائه بدهید و از آن تخطی نکنید که بچه 5به هر گروه زمان مشخصی مثال (. استفاده کنند

 (.بیاموزند

 .بگوید یشاانابرای تکمیل به این نکات را مربی در انتها  ،ها اگر به نکات زیر اشاره نکردندبچه

 در وجودش است همیشه و همه  و شریک کردن مردم خاطر بخل و ترسی که از خرج کردنه شخص بخیل ب

 .و آرامش در انسان بخیل وجود ندارد استو نگرانی جا دچار اضطراب 

آشنایی با اثرات و  .1 دقیقه 52

 .تبعات بخیل بودن

افزایش توانمندی  .5

ها در انجام کار بچه

گروهی و همکاری 

 جمعی

افزایش توانایی  .3

ها در فکر کردن بچه

 .گیری کردنو تیجه

افزایش توانایی  .4

ها در ارائه مطالب بچه

 .در زمان مشخص
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 شودها و تنهایی فرد بخیل میها است و باعث دوری انسانبخل یکی از بدترین اخالق. 

  رودبخشد، برکت از مال او میاز مالش نمیکسی که بخیل است و. 

 کندفرد بخیل نه در دنیا و نه در آخرت احساس خوشبختی نمی. 

 کند و انسان بخیل در مورد دیگران و اینکه نظر سوء به مالش دارند ها میبخل ایجاد حس بدبینی در انسان

 .بدبین است

 رسد و او مالش را بیشتر از هر چیزی ها نمیخیری به آندانند از او فرد بخیل را مردم دوست ندارند چون می

 .دوست دارد

  کسی که بخیل است به روزی رساندن خداوند و اینکه همه چیز برای اوست و او خالق هر چیز است و توانا بر

ممکن است هایش به مردم است اطمینان کامل ندارد و خداوند نیز از او راضی نیست و هر آن دادن نعمت

 .گیردبش را از او نعمات

 خسیس مرد عاقبت انیمیشن 7

 

http://film.tebyan.net/film/118400 

آشنایی با معنا و   .1 دقیقه 14

ثمرات ناپسند بخل و 

 خساست

آشنایی با ثمرات  .5

بخشندگی و بهرمندی 

 های خداونداز نعمت

بلندگو پروژکتور و  .1

مکان مناسب برای و 

 .انیمیشنپخش 

  منزلت حدیث پرزی 8

f/manzelat/-https://prezi.com/ra1snztpv3 

السالم بعد از اینکه در شرایط خیلی سختی به دنیا اومدن و در قصر فرعون به خواست  علیه حضرت موسی: 5تصویر 

12-52 

 دقیقه

آشنایی با داستان  .1

پیامبری حضرت 

و همراهی ( ع)موسی 

حضرت هارون با 

پرژکتور و بلندگو و  .1

لب تاپ و پرده 

 .نمایش

https://prezi.com/ra1snztpv3-f/manzelat/
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 . ر بیرون برنصخدای مهربان بزرگ شدن، دچار مشکالتی شدن که مجبور شدن از م

ن رفتن و در اون شهر با حضرت شعیب آشنا شدن و با یکی از دیَبه همین خاطر به سمت شهر مَ: 3 تصویر

 . سال در کنار ایشون به چوپانی پرداختن 12دخترانشون ازدواج کردن و حدود 

 ،به مصر، در هوای تاریکبه هنگام بازگشت . بعد قصد کردن که دوباره به همراه همسرشون به مصر برگردن: 4 تصویر

( از سمت کوه طور)دونستن به کدوم سمت برن، و در همین حال بودن، که از فاصله دور  راه رو گم کردن و نمی

بینم، به اونجا برم و مقداری از آن را  شما اینجا بمونید، من آتشی از راه دور می: شون گفتن به خونواده. آتشی رو دیدن

 .و یا از کسانی که آتش دارن راه رو بپرسم و راهنمایی بگیرم. ای شما بیاورمبرای روشنایی یا گرما بر

من ! ای موسی»: به نزدیکی محل آتش رسید صدایی شنید، که به او گفت( السالم علیه) وقتی موسی: 2 تصویر

هایت را بیرون بیاور و بدان که تو در سرزمین پاک و مقدسی  پروردگار توأم، به همین خاطر برای ادب و تواضع کفش

شود گوش کن، به  و وحی میتو را برای نبوت و پیامبری برگزیدم و به آنچه به ت! ای موسی !قدم گذاشتی «ویطُ»

 ... . راستی که من خدایم و خدایی جز من نیست، مرا پرستش کن و نماز را به یاد من به پای دار

 :بعد همون صدا به حضرت گفت: 6 تصویر

دهم و به وسیله آن برای گوسفندانم  عصای من است که بر آن تکیه می: در دست راست چه داری؟ گفت !ای موسی

السالم  علیه آن گاه موسی. آن را بینداز!ّ ای موسی: فرمود .دهم ریزم و کارهای دیگری نیز انجام می برگ درختان را می

خزید، موسی ترسید و به عقب  رفت و می ف میرا افکند، ناگهان به صورت اژدهایی درآمد که به هر طرعصا آن 

و حضرت تا دستشون  !برگرد آن را بگیر و نترس! ای موسی  :شدگفتهبه او ! برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد

 . اون اژدها به همان عصا تبدیل شد ،به اژدها رسید

شود سفید و  صدای روحانی به او گفت که دستت را در جیب فرو ببر، هنگامی که خارج میهمون و دوباره : 7 تصویر

ایشان در امر هدایت 

قومشان و انتخاب 

ایشان به عنوان 

 .جانشین

آشنایی با حدیث  .5

منزلت و اینکه ایشان 

برادر و جانشین 

 .بودند پیامبر

معرفی حضرت  .3

به عنوان ( ع)علی 

ی جانشین بالواسطه

و امام ( ص)پیامبر 

زمان به عنوان آخرین 

 (.ص)جانشین پیامبر 
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با این دو معجزه به سوی فرعون برو و رسالت : درخشنده است و بدون هیچ عیب و نقصی، بعد پروردگارش به او فرمود

است و مردم را گمراه گذاشته طلبی پا از گلیم خود فراترقدرتالهی را به او ابالغ کن، چون فرعون در سرکشی و 

 .کند می

ها  من در درگیری که با فرعونیان داشتم برای دفاع از یک مظلوم یکی از اون! پروردگارا: السالم عرض کرد علیه موسی

برادرم هارون که زبانش از من  .ها من رو به قتل برسونن و من نتونم رسالتم رو ابالغ کنم ترسم اون ام، می رو کشته

به من ! پروردگارا. ، تا همراه هم این کار رو انجام بدیمو پشتیبان من باشهرست، تا یاور ست رو همراه من بفهر ت گویا

های هدایت مردم عنایت کن و در این کار کمکم کن و برای من این کار رو  شرح صدر یعنی صبر در برابر سختی

خنان من رو و دعوت من ها س زیبایی و فصاحت صحبت کنم و اونها با  آسان کن و گره از زبانم باز کن تا بتونم با اون

 !رو بپذیرن

. ی حضرت موسی رو اجابت کرد و پشت ایشون رو به برادرشون حضرت هارون قوی کردخداوند هم خواسته: 8 تصویر

وی پیوست به س نویشپس حضرت موسی در آن شب پیامبر شد و با دو معجزه به همراهی برادرشون که بعدا به ا

خداوند همینطور به حضرت موسی و هارون فرمود که . مصر رو به خداپرستی دعوت کننمردم مصر رفتن تا فرعون و 

ا با آنها خواهدبود و اونها خدبا نرمخویی و اخالق خوب فرعون رو دعوت به خداپرستی کنن و از فرعون نترسن چون 

 .رو از شر فرعون در امان خواهدداشت

ها نحضرت موسی و هارون به قصر فرعون رفتن و او :دونینی شما شنیدین و میر که حتما همهو همونطو: 9 تصویر

و جادوگران فرعون حاضر بشن و موسی رو به پرستش خداوند دعوت کردن و قرار بر این شد که یک روز حضرت 

تا قدرت فرعون رو نشون  نی تالششون رو بکنها نشون بده و جادوگران هم همهی الهی رو به اونحضرت معجزه

 . ی خداوند رو کوچک نشون بدنبدن و معجزه

هایی رو که به شکل مار دراورده بودن به حرکت دراوردن و آن روز هم فرا رسید و جادوگران طناب: 12 تصویر

ی مارهای ساختگی حضرت موسی هم عصاشون رو به زمین انداختن و اون اژدهایی وحشتناک و بزرگ شد و همه
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در مقابل  ،دونستنجادوگران هم که خودشون بهتر از هر کسی فرق معجزه و سحر و جادو رو می. دوگران رو بلعیدجا

 .خدای موسی به سجده افتادن و به حضرت موسی ایمان اوردن و فهمیدن که واقعا او فرستاده و پیامبر خداست

-بعد از مدتی که اذیت. ون شدنیشاوردن و پیرو ابعد از این ماجرا مردم زیادی به حضرت موسی ایمان : 11 تصویر

خواست هر طور شده جلوی حضرت موسی و پیروانش رو بگیره، حضرت و پیروانشون های فرعون زیاد شد و می

 .مجبور شدن که مصر رو ترک کنن

برای بنی  کتاب رون والسالم بود و هم علیه ابراهیمحضرت ، پیرو آیین هامدتالسالم تا  علیه موسی: 15 تصویر

عمل اون در انتظار برنامه جدید و کتاب آسمانی بودند، تا به  کرد، بعد از هالکت فرعون، قوم موسی اسرائیل تبلیغ می

دامنه کوه  ده که بهمیدستور  نویشخدای سبحان به ا ن وکتاب درخواست کرد خداونداز هم  موسیحضرت . کنن

 .نعبادت کن وند روو خدا ننجا سی روز روزه بگیراودر برن و طور 

، به سمت کوه طور برن و قومشون رو تنها بگذارنکه برای مناجات خدا  نایقبل از  هم السالم علیه موسی: 13 تصویر

 گذارم در میان شما می وبرادرم هارون رروم و کنم و به کوه طور میمن سی روز شما رو ترک می: شون فرمودنبه قوم

 تورات کتابو  دیناحکام  من تا های او در این مدت مثل من گوش بدینحرفو او جانشین من هست و باید به 

 .برای شما بیاورمهای خداوند رو که از این به بعد باید رعایت کنین رو یعنی حکم

هم در ابتدای نبوتشون از خداوند خواستند که همراهشون باشه و در  ،هارون روحضرت پس حضرت موسی برادرشون 

و هم در هنگامی که ایشون برای گرفتن احکام الهی و تورات به کوه طور رفتن حضرت  ،هدایت مردم کمکشون کنه

، خب این از داستان حضرت موسی و هارون .قرار دادنبنی اسرائیل هارون رو به جانشینی خودشون در میان قوم 

 . خوام براتون یه داستان جالب بگم و ارتباطش رو به ماجرای حضرت موسی و برادرشون هارون بگمحاال می

هایی که برای مسلمانان پیش اومد در جنگ یهمهکه در ه این ما کی از افتخارات امیر مؤمنانها، یبچه: 14 تصویر
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  به دستور خود پیامبر در مدینهایشون تبوک که یا جنگ جز در غزوه هب ایشون بودن،و پرچمدار  (ص) پیامبر کنار

یعنی نستن که منافقان ود به خوبی می (ص) پیامبر اگه گفتین چرا؟ چون. نو در این جهاد شرکت نکرد ندونباقی م

که پیامبر  گردن فرصت مییه دنبال دادند، کسانی که واقعا کافر بودن اما خودشون رو به ظاهر مسلمون نشون می

این فرصت هم که پیامبر . بودن رو از بین ببرنکه پیامبر تازه تشکیل داده وحکومت اسالمی ر ها بتوننشن تا اوننبا

های زیادی برای این کار ریخته ها نقشهنی طوالنی به جنگ برن فرصت خوبی براشون بود و اوخواستن دورهمی

( ع) به امام علی اوند با خبر بودن و به همین خاطرها به خواست خدی اوناز نقشه( ص)سول اکرم ولی ر. بودن

 یو خویشاوندان من و گروه مهاجر هستی و برای این کار جز من و تو کس دیگر  تو سرپرست اهل بیت»: نفرمود

 .«نداردو توانایی   شایستگی

 شدنقش بر آب میهاشون نقشه( ع)خاطر اینکه با وجود حضرت علی ه منافقان که از شنیدن این خبر ب: 12 تصویر

پیامبر حضرت ای ریختند و شایع کردن که  علی از مدینه نقشهحضرت بیرون رفتن بودن، برای بسیار ناراحت شده

 !خوان به این جنگ برنخاطر گرما و دوری راه نمیه رو به جهاد دعوت کرده ولی خود حضرت ب( ع)علی 

این ماجرا رو برای پیامبر نقل کردن و  ن،رو به نتیجه نرسونی منافقین هم برای اینکه نقشهحضرت علی : 16 تصویر

 های خیلی روشن و محکمدلیلاز  یکی این جمله. ی ایشون رو فرمودندرباره شونتاریخی خود یپیامبر هم جمله

ظ زیرا برای حف! برگردبرادرم به مدینه : ایشون به حضرت علی گفتند. هستپیامبر  حضرت علی از  امامت و جانشینی

. بیت و خویشاوندان من هستی تو نماینده من در میان اهل .نداردو لیاقت اوضاع مدینه جز من و تو کسی شایستگی 

از من پیامبری  بعدجز اینکه هبنسبت به موسی،  هستیشوی که بگویم تو نسبت به من، مثل هارون  نمی خوشحالآیا 

 !جانشین و خلیفه پس از من هستی هم، همانطوری که او وصی و جانشین موسی بود، تو آیدنمی

در زمان زندگی پیامبر و حضرت علی  ی جانشینینشون دهندهاین حدیث به حدیث منزلت معروفه که : 17 تصویر

 پشت پیامبر اکرم کرد،پشت موسی را با برادرش، هارون، نیرومند و محکم همونطور که  وندخدا. بعد از فوت ایشونه

 .کردحضرت علی محکم با  رو هم



20 

 

حاال بگین ببینم در زمان ما هم پیامبرمون باید جانشینی داشته باشن که ما رو هدایت کنن و راه پیامبر : 18 تصویر

جانشین پیامبر برای ما باشه تا که نیاز داریم در این زمان فرقی نداره، ما هم  ،رو برای ما ادامه بدن یا نه؟ بله درسته

یعنی ( ع)در زمان ما هم فرزند حضرت علی . کنه و راه درست رو نشونمون بدهما رو دوست داشته باشه و کمکمون 

هستن که جانشین پیامبرن و از هر جهت مثل ایشون هستن غیر از اینکه چی نیستن؟ بله، پیامبر ( عج)امام زمان 

زشون برای باشیم، ارو دوست داشتهما در نبود پیامبرمون اینه که جانشینشون و وظیفه !، امام هستننیستن

به امید اینکه بتونیم . زندگیمون و راهنمایی خودمون کمک بخوایم، دعاشون کنیم و ازشون بخوایم که ما رو دعا کنن

ایشون رو ببینیم و از دیدن بهترین انسان و مخلوق خدای مهربون لذت ببریم و  در زمان ظهورشون زودی زودبه

  .دارشون نکنیمن باشه که دل ایشون رو با گناه نشکونیم و غصهفقط حواسمو. ازشون خیلی چیزها رو یاد بگیریم

 

 اجرای جشن در مدرسه و یا محیط دیگر – زشتی بخل کار در منزل 9

ها آن را در صورت امکان به والدین و در غیر این صورت به بچهها پرینت گرفته و از داستان انتهای فایل به تعداد بچه

 .باشندداشتهها بخواهید در منزل داستان را بخوانند و سعی در عمل به آن بدهید و از آن

 شما می. ها، کاردستی که درست کردین، یه کارت دعوت و شادباش به مناسبت عید سعید غدیر خم هستبچه-

. کنین برای دعوت کردن افراد مختلف به جشنتون استفاده کنینمشابه این کارت که درست میتونین از این کارت و 

تونین ای میپس با دیدن این کارت توی خونه یادتون بیافته که برای چی این کارت رو درست کردین و چه استفاده

نین از همین کارت استفاده توتون یه جشن کوچیک بگیرین میحتی اگر فقط بخواین برای خونواده. ازش بکنین

 .کنین

باال بردن سطح  .1 

یادگیری و به خاطر 

ی سپاری به وسیله

ی کار مرتبط با ادامه

 .برنامه در منزل

پرینت از داستانی  .1

که در انتهای فایل 

 .استآمده

 

 

 :ی فرجگیری و دعانتیجه/ پايان 12

از جشنمون راضی بودین؟ چیزای جدید یاد گرفتین؟ براتون جالب بود این چیزایی که امروز یاد  !هاخب بچه

12-12  

 دقیقه

 بحث گیری نتیجه .1

 ی دوباره انتقال و

 قسمت این اجرای .1

 و سکوت فضای در
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و مرور کنین و به نوبت به من بگین که رگرفتین؟ حاال یه دقیقه با خودتون فکر کنین و این چیزایی که یاد گرفتین 

 خوره؟ چه درد خودتون و یا دیگران می تونین بکنین و اصال به هایی می از اطالعات جدید امروزتون چه استفاده

ما امروز به یه حدیثی به نام منزلت اشاره کردیم و سعی کردیم اون رو . بله درسته، آفرین که خوب دقت کرده بودین

چرا؟ بله، . به فرمان پیامبر در اون شرکت نکردن( ع)داستان جنگی رو گفتیم بهتون که حضرت علی . توضیح بدیم

-اسالم رو از بین ببرن نقش بر آب می ،خواستن در نبود پیامبری دشمنانی که میون در شهر نقشهچون با وجود ایش

به همه گفتن که حضرت  ،قبل از سفرشون به سمت دشمنان برای جنگ (صلوات)پیامبر . شد و همونطور هم شد

هست یعنی برادر و همراه و یاور و جانشین پیامبر هست، دقیقا ( ع)مثل حضرت هارون برای حضرت موسی ( ع)علی 

بینین که پیامبر پس می. همونطوری که تو داستان حضرت موسی براتون تعریف کردیم و گفتیم که چه اتفاقی افتاد

به عنوان جانشین خودشون معرفی کردن و فقط در روز عید غدیر نبود  رو( ع)در جاهای مختلفی حضرت علی ( ص)

ی مردم به عنوان رو به همه( ع)ای بود که پیامبر حضرت علی بزرگترین واقعه ،یعنی عید غدیر، ولی اون روز بزرگ

اهدبود و جانشین خودشون معرفی کردن و گفتن هر کسی من موالی او هستم، علی هم از این به بعد موالی اون خو

 .باید ازشون پیروی کنن

باشه صحبت کردیم و اون بخل و داشتهها وجود تونه در انسانی یه خصوصیت بدی که میدیگه چی گفتیم؟ درباره

مثل نگرانی، توکل نداشتن به خداوند، دور . باشهداشتهتونه برای آدم خساست بود که گفتیم خیلی اثرات بدی می

ها از آدم بخیل و خیلی چیزای دیگه که حسابی صحبت کردیم و قرار شده که سعی کنیم خسیس شدن انسان

 .درست استفاده کنیم و به مردم کمک کنیم ،هایی که خدا به ما دادهنباشیم و از نعمت

گرفتن یه  ،ون سعی کنیم انجام بدیم و مهارتمون رو توش بسنجیممو یه کار خیلی خوب هم که حتما حتما هم

خیلی مهمه که ما برای این جشن بزرگ فکری بکنیم و بتونیم برای . اسشن توی مدرسه یا بین دوستان و خونوادهج

به نظر من همتون همین . به نزدیکانمون و فراهم کردن یه محیط شاد و خوب تالش کنیم( ص)رسوندن پیام پیامبر 

 .بتونیم قلب امام زمانمون رو از خودمون شاد کنیماالن به خودتون قول بدین که این کار رو انجام بدین تا 

موضوعات  کلی مفهوم

فایل و نکات آمده در 

 .آن

پیوند قلبی با  .5

حضرت صاحب العصر 

و الزمان علیه السالم 

 و دعا برای ایشان

 

 .توسل و توجه

آغاز دعا، پس از  .5

ها به توجه دادن بچه

اهمیت دعا برای فرج 

 .عج صاحب الزمان
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 .االنم پاشین برای تموم کردن برناممون رو به قبله بایستیم و دعای فرج رو با هم بخونیم

http://film.tebyan.net/film/151746 

  
 مواد الزم

چهار رنگ مختلف سبز برای کارت کاغذ رنگی در  •

های سه رنگ دیگر برای درست کردن گل -(12*32)تبریک

 ( 12*4)سفید مقوای –داخل کارت 

 چسب و قیچی •

 خط کش •

 پونز کوچک •
51 
cm 

03 

cm 

6    
مربع 

1*1  

6    
مربع  

4*4  

6    
مربع  

0*0  

53    
  

 بهتر .زنیمسپس از طرف قطر تا می ،زنیموردیم دو بار تا میآهای مختلف در که در اندازه ارها ابتدا مربع-1

 . باشیم که بتوانیم راحت تا بزنیمنازک داشتهکاغذ رنگی  است

http://film.tebyan.net/film/151746
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 .چسبانیممی داخل کارت راهای رنگی گل -5

در  با کاتر یا قیچی از داخل کارت ار 15*3یک مستطیل خب حاال باید -3

 .یمآورمی

داخل  ااین مستطیل ر .کنیمگرد می اریم و سرش رآوسفید رنگ درمی 12*4یک مستطیل . کارت را مانند تصویر مقابل تا بزنید-4

های عید یم از یکی از نشانهناتوبریم و برای روی دایره میسانت می 7حاال یک دایره به قطر . بریمجایی که خالی کردیم می ،کارت

سپس نقاشی را روی . طراحی و یا پرینت کنید اند راهرا به نشانه امامت باال برد( ع) دست حضرت علی (ص)که حضرت محمد  غدیر

 .دایره بچسبانید
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 :کار در منزل

رش این ر و نیکوکار داشتند که دارای باغی سبز و خرم بود و همه ساله کاچند نفر از کشاورزان ثروتمند پدری خیّ. استآمده "باغصاحبان "ی قلم به نام سوره داستانی عبرت انگیز در

 .دکری خود را برداشت میمصرف ساالنه بعدو  کردها هم بخشش میو به آن کردمند میبهرهکین را از محصول باغ ، فقرا و مسادنبود که در هنگام میوه چی

عاقبت وقتی این مرد بزرگ و  .تدانسا که خود را شریک فقرا میچر برسد زمان برداشت میوهکردند تا شماری میا و مساکین روزین عمل همچنان ادامه داشت تا جایی که فقرا

به محصول باغ  مانو خود خانواده داریمما : هم تحریک کرده و گفتند را هارثای وند، بقیهت و بخل بوداس، بعضی از فرزندانش که دارای صفت زشت خساز دنیا رفت، بخشنده

 اهآن: فرمایدخداوند می .کنندشدند، محروم مند میبهره پدرشان را که هر ساله از محصول باغ یتصمیم گرفتند تمام مستمندان شان بد نبود ولیو با اینکه وضع مالی منیازمندتری

 .ای باقی نماندهدیدند که دیگر میوهآمدند، میشدند و به باغ میچیدند و وقتی فقیران بیدار میهای آن روز را میرفتند و میوهشوند، به باغ می ها قبل از اینکه مردم بیدارصبح

را سوزاند و چیزی جز مشتی  هاباغ و میوهتمام  یرعد و برق د ووری بر سر این باغ فرود آبالی شب که آنها خواب بودند،یک  به همین دلیل؛ راضی نبودخداوند هم از این حرکت آنان 

 .زغال و خاکستر سیاه باقی نماند

؛ در و به سوی باغ حرکت کردندو همه آماده شدند  تا به باغ برویم یدار شویدرا بچینید ب اغی بخواهید میوهرا صدا زدند؛ و گفتند که اگر می دیگرگاه طبق قرار قبلی همفرزندان، صبح

 .ها را نشنودکردند که کسی صدای آننان آهسته صحبت میچ. داخل باغ نشودبیدار و که مواظب باشید حتی یک فقیر هم : گفتندآهسته با هم سخن میحالی که 

 .استهیچ چیز باقی نمانده و آمدهباغ بر سر متوجه شدند، بالیی  بعد. ایمآمده اشتباهیایم و و گفتند شاید ما راه را گم کرده وقتی وارد باغ شدند، تعجب کردند

اند و خداوند نقشی در دست آوردهبهنها را آکنند خودشان دهند و فکر میاست به دیگران نمیها دادههایی که خداوند به آنکنند و از نعمتاین هم عاقبت کسانی که خساست می

 .داشتن آن اموال ندارد

ما . یمرو بر باد بد باید خسیس باشیم و نه خیلی دست و دلباز که همه چیزه ما ن. درست استفاده کنیم و تعادل رو رعایت کنیمهای خدای مهربون ها بیاین سعی کنیم از نعمتبچه

 .شاد کنیم ،هایی که به ما دادهبا نعمتهم های خداوند رو های خدای مهربون درست استفاده کنیم و دل بندهباید سعی کنیم از نعمت

 

  !آدم خَسیس هیچ دوست و رفیقی ندارد: فرمایندمی السالم علیهالمؤمنین  مولی امیر

 

 


