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 آغاز 5

امیدوارم به همتون خیلی خوش . ماخوبین؟ خوشین؟ سالمتین؟ خوش اومدین به جشن . سالم دوستای خوبم

افتین لبخند به لباتون بیاد و یاد چیزایی که بگذره و این جشن براتون به یاد موندنی بشه و هر موقع یادش می

ه درسته امروز روز والدت امام اول ما و لبگین ببینم امروز چه روزیه؟ چرا اومدین جشن؟ ب. یاد گرفتین بیافتین

 ،مام اومدیم یه جورایی تولد بگیریم دیگه نه؟ خب. هست علیه السالما امیر المؤمنین علی جانشین پیامبر عزیز م

ی کارها این برنامه رو هم با بیاین مثل همه. ی خوب و پرانرژی باشینی یه برنامهفک کنم همتون آماده .خوبه

از شما هم بخوام که اگه دوست من امروز یه آیه انتخاب کردم که براتون بخونم و . نام و یاد خدا شروع کنیم

ای چه سوره. ی قرآنبزرگترین سوره 532ی آیه. دارین توی خونه این آیه رو کار کنین و یاد بگیرینش

13 

 دقیقه

 

 توسل به قرآن .1

برای نورانی شدن دل 

 .که عامل هدایت است

شناختن بیشتر  .5

( ع)امیر المؤمنین 

ای و آیه قرآن یبوسیله

 .بقره 532چون 
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شما هم با ( ها پخش کنید هم صوتی و هم تصویر آیهیا برای بچه)خونم این آیه رو من می. منظورمه؟ بله بقره

 .بخونین تا یاد بگیرین ی دوم بلندترمن همخوانی کنین و دفعه

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 .(532 بقره( )وَ مِنَ النّاسِ مَن یَشرى نَفسَهُ اِبتِغاءَ مَرضاةِ اهللِ وَ اهللُ رَؤوفٌ بِالعِباد)

 و رئوف خود بندگان به خداوند و دهندمی و فروشندبرخى از مردم جان خود را براى جلب رضاى خداوند مى

 .است مهربان

کسانی که خدا رو خیلی خیلی خیلی . هست جونمون داده، ما به خدا که هایینعمت بزرگترین از یکی! هابچه

-ما توی این دنیا آمده. دوست دارند، حاضر هستند که جونشون رو که خدا بهشون هدیه داده، در راه خدا بدهند

 از خدا اوقات، گاهی اما. باشیم مرگ مشتاق اینکه نه کنیم، زندگی ایمان و اخالق با و خوب و باشیم زنده تا ایم

 .و به خطر بیندازه تا به هدف باارزشتری برسهر جونش که خوادمی آدم

 :خوانیممی ام12 آیه هست، هاخانه یعنی حجرات اسمش که قرآن دیگه هایدر یکی از سوره

 در خود جان و مال با و کنندنمی شک هاافراد با ایمان کسانى هستن که خدا، و پیامبر او رو باور کرده و به آن

 .ى که اون افراد، افراد با ایمانی هستنراست به. کننمى جهاد خدا راه

 به رو جونشون خدا خاطر به اندشده حاضر هاشونخیلی که بینیمخالصه، ما توی پیامبرها و جانشینانشون می

 توی حسین امام یا علی حضرت یا کردند، رو کشتنشون قصد بارها و بارها کفار که ما پیامبر مثال. بیندازند خطر

 :کنم تعریف براتون رو اسالم تاریخ مهم هایجانفشانی از یکی ماجرای خوامش بدین که میگو خوب حاال. کربال

 

در سال دهم بعثت، حامى و مدافعشون یعنى حضرت ابوطالب رو از دست داده بودن و هنوز ( ص)پیامبر اسالم 

. بودن که حامى بزرگ دیگرشون یعنى همسر گرامیشون حضرت خدیجه رو هم از دست دادن ناراحت عموشون

 و کنن خاموش رو پیامبر توحید نداى شده، قیمتى هر به گرفتن تصمیم مکه مشرکان که بود هاهمین موقع

  .کشیدن بدی هاینقشه پیامبر برای

 يمكر اذ و: )شد نازل پیامبر به الهى وحى و کرد خبردار کفار هایولی خدای مهربون، رسول گرامى رو از نقشه

ی آشنایی با واقعه .0

لیله المبیت و فضیلت 

 (.ع)امیر المؤمنین 

و  پدراهمیت  .4

تشکر و  احترام و محبت

 ها از زحمات آن
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: انفال( )توك إو يقتلوك إو يخرجوك و يمكرون و يمكر اهلل و اهلل خیر الماکرينلیثب کفروا الذين بك

که کافران توطئه کردن و تصمیم گرفتن که تو رو زندانى کنن و یا بکشن و یا تبعید  وقتیور بیابه یاد } (.03

یعنی  است جوترارهچ همه از خداوند و کنهمى خنثى رو هااون یتوطئه خداوند ولی کننمی توطئه هاکنن، آن

 {ی هر مشکی و هر راهی دست خداستراه چاره

از میون . زندان کردن پیامبر، کشتن ایشون یا بیرون کردنشون از شهر مکه: بله، کافران این سه پیشنهاد رو دادند

 شب نیمه همه و بشه انتخاب فردى اىقبیله هر از شد قرار و شد تصویب پیامبر قتل یاین سه پیشنهاد، نقشه

ادت برسونن و اینطوری مسئولیت به شهادت رسوندن پیامبر بین شه به رو ایشون و بشن پیامبر یخانه وارد

پیامبر رو تعداد زیادی آدم پخش بشه و همه در ریختن خون ایشون شریک باشن که خاندان پیامبر نتونن انتقام 

  .بگیرن

أمورشون م خدا و کردن ترك رو خانه هم پیامبر و کرد باخبر هاولی فرشته وحى خداوند، پیامبر رو از نقشه اون

ولى براى اینکه افراد مسلح متوجه نشن که پیامبر در خانه نیستن، الزم بود . کرد که شبانه از مکه بیرون برن

  .نبود( ع) على حضرت جز کسی فداکار شخص این و. بخوابن پیامبر جای ایفرد دیگه

زل شد، و ایمان و وفاى نا پیامبر قلب بر( ع) على حضرت ایمان ستایش یدر این شرایط وحى الهى درباره

و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاه اهلل و اهلل رئوف : )رو ستایش کرد و فرمود( ع)حضرت على 

 .(بالعباد

 محاصره رو پیامبر خانه اطراف کشآدم نفر چهل و بودنددر جای پیامبر خوابیده از آغاز شب( ع)حضرت على 

-نمی خب ولی هستن، جاشون سر پیامبر بشن مطمئن تا کردنگاه مین رو خانه داخل در شکاف از و بودن کرده

  .هست( ع) علی حضرت و نیست پیامبر خوابیده ایشون جای در که کسی که دونستن

 .بودنبا قلبى مطمئن و آرام در جای پیامبر خوابیده( ع)و حضرت على  

 و کردند حمله پیامبر یفرمان حمله به خانه صادر شد و مأموران با شمشیرهاشون به طور دسته جمعى به خانه

 جای( ع) على حضرت و رفتن بیرون مکه از و نیستن اونجا پیامبر و خورده سنگ به تیرشون که دیدن ناگهان

 .شد نازل خوندیم که ایآیه این که بود این. خوابیدن ایشون
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هست و برای همین ما دور هم جمع شدیم تا جشن ( ع)امروز هم سالروز والدت امیر مؤمنان حضرت علی 

و . ها رو انجام بدیمبگیریم و دربارشون بیشتر بدونیم و درس بگیریم و سعی کنیم تو زندگی خودمون اون

دونیم و نه تنها برای مهربان ما شیعیان هستن ما این روز رو روز پدر هم میپدر ( ع)همینطور چون حضرت علی 

خریم و روز پدر رو بهشون تبریک کنیم، برای پدرهامون هم هدیه میگیریم و شادی میجشن می( ع)امام علی 

شه که امام فقط یادمون با. کنیم بیشتر از قبل قدرشون رو بدونیم و بهشون احترام بگذاریمگیم و سعی میمی

زمان ما هم پدر مهربونمون هستن که االن هم در بین ما هستن و حتی بیشتر از پدرهای خودمون به فکرمونن و 

امروز فرصت خوبیه که از . کنیمدونیم و تشکر نمیهاشون رو نمیکنن که ما شاید خیلیهایی میبهمون کمک

 .ایشون هم تشکر کنیم و بهشون تبریک بگیم

 

 

 تا زمان هجرت( ع)والدت و زندگانی حضرت علی بحث تاریخی در مورد  پرزی 0

http://prezi.com/107eilrnt187/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&

rc=ex0share 
 

و با شت گ مىتابانه خانه خدا بى به دوراى شکسته،  باردار، با چهرهزنى  در سیزدهمین روز از ماه رجب،: 5اسالید 

ریخت،  قطرات اشکش سیل آسا به صورتش مى و در حالى که ی کعبه چنگ زده بودبه پارچهانگشتان لرزانش 

 :گفت زیر لب مى

که  "ابراهیم خلیل"جدم من ! پروردگارا. تو ایمان دارم ام و به کتاب و پیامبر من به تو ایمان آورده! پروردگارا

 کودکی، و به حق این خانهدم به حق بنیانگذار این  سوگند مى وتو ر! پروردگارا. دارمست، ایمان بینانگذار این خانه

ناگهان سنگ دیوار کعبه ترك خورد و راهی باز شد  .و مرا کمک کنبر من آسان و که در شکم دارم، این زایمان ر

 !؟بدهجاى  شدر خود وو زن بارداری ر باز بشهکه سنگ  کردهیچ کس باور نمی. شدو آن زن باردار وارد کعبه 

 

و در  قفل در به نتیجه نرسید برای باز کردن که تالش پرده داران کعبه،  زیادتر شد وقتیحیرت و تعجب مردم 

53-52 

 دقیقه

آشنایی با سیر  .1

 تاریخی والدت

تا ( ع)امیرالمؤمنین 

 غدیر

آشنایی با فضائل  .5

و نقش ( ع)امیرمؤمنان 

ایشان در موفقیت 

و ( ص)پیامبر اکرم 

 .گسترش اسالم

 

 بلندگو ،پروژکتور .1

و محل مناسب برای 

 پخش پرزی

http://prezi.com/107eilrnt187/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://prezi.com/107eilrnt187/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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 .کعبه باز نشد

 روز 0چه بر سر اون زن آمده، بعد از ی مردم منتظر بودن ببینند که در کعبه چه اتفاقی افتاده و در حالیکه همه

 .بیرون آمد گرفته بود بهدر آغوش  وو فاطمه بنت اسد در حالى که مولود کعبه ر شدهمان سنگ باز 

 چشمانشدر  شادیدر حالى که برق ( ص) محمدحضرت ابوطالب، عمو و برترین حامى و  شد بلندصداى هلهله 

 ::رو به مردم گفتشد، دیده می

 .متولد شدولى خدا در خانه خدا ! اى مردم

فرزند ابوطالب ده سال پیش از بعثت متولد شد و پس از شش سال در اثر ( ع) حضرت علی: 2-4-0اسالید 

از خانه پدر به خانه پسر عموی خود یعنی ( ص)بنا به در خواست پیغمبر اکرم  ،قحطی که در مکه اتفاق افتاد

  . ستی و پرورش مستقیم آن حضرت درآمدپیامبر منتقل گردید و تحت سرپر

هم اخالقشون کامال متفاوت بود و هم نیروی . ها فرق داشتندحضرت علی در کودکیشون با بقیه بچه :6اسالید 

در نوجوانی، در عین اینکه زورشون زیاد بود، . شدندها از بقیه برنده میکه توی مسابقهزیادی داشتند، به طوری 

 .به خاطر اخالق و رفتار خیلی خیلی خوبشون، برای بقیه الگو بودند

ین بار در غار حرا وحی اولو برای  مقام پیامبری رسیدندبه ( ص)پس از چند سال که پیغمبر اکرم : 2اسالید 

به آن حضرت ( ع)شرح حال را فرمود، علی ، از غار رهسپار شهر و خانه خود شدآسمانی به وی رسید وقتی که 

 .پرداختند به نماز و راز و نیاز می( ع)و به همراه همسر پیامبر حضرت خدیجه ایمان آورد 

خویشاوندان نزدیک خود را جمع و به دین خود دعوت ( ص)و باز در مجلسی که پیغمبر اکرم  :13-9-8اسالید 

 :نموده فرمود

ود بلند تنها کسی که از جای خ. کسی که از شما دعوت مرا بپذیرد خلیفه، وصی و وزیر من خواهد بود نخستین“

 و نمود امضا اش درباره را خود هایوعده و پذیرفت را او ایمان( ص) اکرم پیغمبر و بود (ع)شد و ایمان آورد علی 

 ."ه را نپرستیدیگان خدای غیر هرگز و آورد ایمان اسالم در است کسی نخستین( ع) علی روی این از

بود تا آن حضرت از مکه به مدینه هجرت ( ص)یوسته همراه پیامبر پ( ع)حضرت علی : 14-10-15-11اسالید 

نمود و در شب هجرت نیز که کفار خانه آن حضرت را محاصره کرده بودند و تصمیم داشتند آخر شب به خانه 
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ه و آن خوابید( ص)در بستر پیغمبر اکرم ( ع)علی به شهادت رسانند ریخته و آن حضرت را در بستر خواب 

به شدت ( ع)مشرکین که با دیدن حضرت علی . حرکت کردندمدینه ند و به سمت نه بیرون آمدحضرت از خا

ها به صحرا به دنبال ایشان شروع به جستجو کردند و ردپای پیامبر را تا غار ثور دنبال بودند در کوهناراحت شده

به هائی در آنجا تخم گذاشته بودند فرمان خداوند متعال عنکبوتی بر در غار تار تنیده بود و کبک ولی به. کردند

نشده و پیامبر آنجا نیست و این معجزه کسی داخل غار مطمئن شدن که صحنه  این ترتیب مشرکان با دیدن این

 .الهی نیز باعث حفظ پیامبر شد

ای به نام قبا وارد شدند و چند وقتی پیامبر به مدینه رسیدند، قبل از ورود به مدینه، در محله: 12-16-12اسالید 

پیامبر از حضرت . روز در آنجا صبر کردند تا حضرت علی به همانجا برسند و با حضرت علی باهم وارد مدینه بشن

، بعد به همراه دهای مردم که نزد پیامبر بوده رو برگردوننمکه بمونن تا امانتدرعلی خواسته بودن که چند روز 

روز طول کشید تا حضرت علی آمدند، اما این خیلی جالبه که  13تقریبا . ه مدینه بیانمادرشون و دختر پیامبر ب

و مقامشون پیش پیامبر باال بوده که حاضر نشدند بدون ایشون وارد  انقدر برای پیامبر عزیز بودن حضرت علی

هستند رو کنار  برخوردشون با پیامبر، حضرت علی که جانشینشون ناولی درمدینه بشن و خواستن مردم مدینه

وقتی حضرت علی به قبا رسیدند، پیامبر خیلی خوشحال شدند و بعد، با ایشون به مدینه وارد . ایشون ببینند

 .شدند

اند این بوده که همیشه به خاطر خدا و به های جالبی که حضرت علی به ما دادهیکی از درس! هابچه: 18اسالید 

این درس برگیه برای ما که ما هم نسبت به امام زمانمون . بگذرن خاطر پیامبر حاضر بودند از جان خودشون

یعنی حاضر باشیم به خاطر امام زمانمون و به احترام ایشون از خیلی چیزهامون گذشت . همین طوری باشیم

ممکنه یکی بگه من دوست دارم به جای جشن، برم یه کار . مثال همین جشنی که اآلن اومدین. کنیم و بگذریم

ی بکنم که بیشتر بهم خوش بگذره، اما اگر به خاطر خدا و امام زمان بیاد این جشن خوب رو، با این کارش ادیگه

ای باشه که ما بخوایم به امام زمان بدیم و ایشون تونه هدیههر کار خوب ما می. باعث خوشحالی امام زمانش شده

 . رو خووشحال کنیم
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 اهمیت راستگویی و زشتی دروغ گویی نمايش 4

 بیابان قدیم االیام –روز  –خارجی 

 

کاروانی به آنجا . اند و مشغول خوردن هستندبیابان بساط نان و پنیری پهن کردهدو مرد در . قدیم االیام است

 . رسدمی

 

 .ایستیمجا میهمین: قافله دار

 ایییییییستییییییم جااااااا میهمین( زندرو به کاروان داد می: )کمک قافله دار

-شاید اگر باران آمده. زا وجود داردبارانعجب آفتاب سوزانی، کمی که جلوتر برویم در راهمان ابرهای : قافله دار

 .یا گودالی پر از آب باشد باشد آنجا برکه

 . پس راه بیافتیم تا آنجا استراحت کنیم: کمک قافله دار

 . کنیمای استراحت میچند لحظه. اندنه، راه طوالنی بوده و مسافرها خسته: قافله دار

 ؟ آن وقت چکار کنیم؟اگر باران نباریده باشد چه: کمک قافله دار 

از آن که  جلوتر. یا قنات آبی برسیم آب تا به چاه. دهیماگر باران نباریده باشد به راهمان ادامه می: قافله دار 

 .برویم قناتی هست

 

 . زندخورد داد میبعد از چند ثانیه سکوت یکی از مردان در حالی که نان و پنیرش را می

 

. نان و پنیر است. قابل شما را ندارد( کندبه بساطش اشاره می) .ایید مهمان شویدبفرم. خدا قوت: 1مرد بیابانی 

 . مقداری آب هم هست بفرمایید بنوشید

 ممنون :  قافله دار 

 روید؟به کجا می: 5مرد بیابانی 

53 

 دقیقه

آشنایی با قبح دروغ  .1

ارزش راستگویی  گویی و

 .و گمراه نکردن دیگران

اهمیت و ارزش  .5

 .کمک به دیگران

  

های قدیمی لباس .1

مانند عبا و دشداش 

 .نفر 6-2برای حداقل 

 .نان و پنیر و کوزه .5

توان تصویری می .0

از صحرا را پخش کرد 

و افکت صدای جیر 

 .جیرك برای شب
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 . به زیارت شاه عبد العظیم: قافله دار 

-گویند مرد بزرگی بودهمی. روندبه زیارت می. گذرندهایی که از اینجا میآه بله بله همه کاروان: 5مرد بیابانی 

 . است

 کنید؟همینطور است، شما اینجا چه کاری می: قافله دار 

ها دارو بسازد و بیماران را بریم تا با آنکنیم و نزد طبیب میما از بیابان گزنه و گیاه جمع می: 1مرد بیابانی  

 .درمان کند

 .احسنت بر شما: قافله دار 

 .استگذرد اما هیچ کدام تا بحال نایستادهکاروان از اینجا زیاد می: 5بیابانی  مرد

از مهمان . خب، وقت رفتن است. ما نیز قصد ماندن نداریم، خسته بودیم و توفقی کوتاه داشتیم:  قافله دار 

 .تان سپاسگزارمنوازی

 . شما هم چیزی میل نکردید (رو به کمک قافله دار. )شما که چیزی میل نکردید:  1مرد بیابانی

 . سپاس. باید برویم تا دیر نشده: کمک قافله دار 

 .کنیمحرکت می: کمک قافله دار رو به کاروان

 .شودقافله از صحنه خارج می

 

 .نشیدشود مینی نزدیک میبشود و تا به مردان بیامردی خسته و درمانده و پریشان وارد صحنه می

 کمی آب دارید؟. امتشنه -

 (خورددهد و مرد با ولع میکوزه آبش را دست مرد خسته می)بله بله : 5بیابانی   -

 .سپاسگزارم. آه  سالم بر حسین تشنه لب -

 تنهایی؟:  5بیابانی  -

 . ام از کاروان جا مانده -

 رفت؟کاروانی که برای زیارت شاه عبدالعظیم می: 1بیابانی  -
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 اید؟شما آنها را دیده. آری -

تر اند که از اینجا کمی عقببه گمانم به سمت قناتی رفته.  اندقت است از اینجا رفتهخیلی و:  1بیابانی -

 ( گیرندزنند و دوباره چهره جدی به خود میکند و هر دو به همدیگر لبخند میبه دیگری نگاهی می)است 

 عقب تر؟  -

چون قافله تشنه بود به . اعقهبله قافله دار گفت جلوتر ابرهای باران زاست و احتمال طوفان و ص:  1بیابانی -

 .ای نان و پنیربفرمایید لقمه. به عقب برگرد. عقب بازگشتند

 باشد باشد سپاسگزارم بروم تا دیر نشده خدا نگهدار  -

 .شودمرد خسته از صحنه خارج می

 

 .افتندگیرند و روی زمین میدلشان را از خنده می. خندندمردان بیابانی بلند بلند می

 .باشد باشد بروم تا دیر نشده( : آوردادای مرد خسته را در می)اش را دیدی؟ قیافه : 1بیابانی -

 ( خنددمی. )طفلک بیچاره( خنددمی: ) 5بیابانی -

 ( خندندهر دو می! )احتمال طوفان و صاعقه  -

 .چند وقتی بود از ته دل نخندیده بودم. خدا را شکر -

 

 .شودوارد میکاروان از سمتی که از صحنه خارج شده بود 

 سالم بر شما: قافله دار  -

 سالم بر شما( با تعجب: )مردان بیابانی  -

 . با خبر شدیم کسی از کاروان جا مانده بازگشتیم تا کمی بیایستیم: قافله دار  -

 . آن مرد را ما دیدیم:  5بیابانی  -

 دیدید؟  -

 .کدیگر را گم نکنیدحال راه بیافتید تا ی. اش کردیمبله به سمت شما راهنمایی:  5بیابانی  -
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 .مانیم به هر حال اینجا می  -

 : کنندآیند و با خودشان صحبت میدو مردهای بیابانی به جلوی سن می

اشان سر حاال چه کنیم؟ نکند به عقب بروند و او را پیدا کنند یا اینکه گمشده. چه رفتار عجیبی:  5بیابانی  -

 .برسد

. کالهت را روی چشمانت بگذار راحت بخواب. ان و آبت را بخورنترس با خیال راحت بنشین ون:  1بیابانی  -

 .دهندروند و به راهشان ادامه میامید که شدند میمانند خسته و  ناکمی می

 .نشینندگردند سر جایشان و میدوباره باز می

 

 

 :بیابان  –شب  -خارجی

-کالهشان رو صورتشان است خوابیده آید، و دو مرد بیابانی در حالی کهآتش روشن است، صدای جیرجیرك می

 .اند

شود و رود و مشغول صحبت میشود و به سمت قافله دار میمرد خسته از سمتی که خارج شده بود داخل می

و چند نفری به همراه مرد خسته از صحنه از همان سمتی که مرد خسته . کننددر آخر با یکدیگر مصافحه می

 .شونداره وارد میشوند و دوبوارد شده بود خارج می

گفتم خداحافظی کرده . رویمآفتاب که طلوع کند می( گذاردکاله یکی از دو مرد را باال می: )قافله دار  -

 .کنیماز میزبان خداحافظی می. باشیم چون رسم ما این است

 .انداند، به قافله دار زل زدهاند و نشستهمردان بلند شده

 .اید و دور آتشی که خود بر پا کرده بودیدروی زمین خدا بودهمیزبان کدام است؟ :  1بیابانی  -

 .شناسیدپس خدا را می: قافله دار  -

 پناه بر خدا. این چه حرفیست ما مسلمانیم. ااااااستغفراهلل، اعوذ باهلل:  5بیابانی -

. حافظتان باشد -تنها خدا –خدا ( : شونددو مرد بلند می. ) پس بلند شوید تا خداحافظی کنیم: قافله دار  -
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 .این آتش را هم خاموش کنید. های بیابان باشیدمواظب گرگ

 . مردان دهانشان کمی باز مانده

 گردید؟به عقب باز می. خداحافظ شما هم باشد:  1بیابانی -

 .دهیمعقب؟ نخیر به راهمان ادامه می: قافله دار  -

 . همان جلو بودااااا بله بله جلو اشتباه کردم منظورم : 1بیابانی -

 . افتیم تا نماز شما قضا نشودما زودتر راه می. خب آفتاب نزدیک است که طلوع کند: قافله دار  -

 . نزدیک است که آفتاب طلوع کند . بله بله نماز: هر دو بیابانی  -

ر از آب هایتان را دوباره پکوزه. های آبتان را به ما بخشیدید تا تشنه نمانیم سپاسگزاریماز اینکه کوزه -

 کردیم 

 .خداوند بخشنده است و بخشندگان را دوست دارد! مرحبا بر شما  . ها وضو بگیریدتوانید با آب کوزهمی

 . قابل شما را نداشت:  5بیابانی -

 . ماندشود و مرد خسته میقافله از صحنه خارج می

 . تو، تو، تو یعنی شما:  5مردان بیابانی  -

 .کندمرد خسته فقط نگاه می

 ..... قافله ..... رفتند .... شما :   5مردان   -

کنند، نجوا کنان یکی از دو مرد  دیگری را،  در حالی که مرد خسته  را نگاه می. کندمرد خسته فقط نگاه می

 :دهدخطاب قرار می

خواهند دسته جمعی بریزند نکند می. گوید؟ حرفی، سخنی بیا فرار کنیمچرا چیزی نمی:  5بیابانی   -

 .سرمان و کتکمان بزنند

ایم تا کمی شوخی کرده. ایم که بخواهند بزنندمانچرا بزنند مگر چه کار کرده. به کجا فرار کنیم:  1بیابانی  -

 . فقط همین. کمی او را به عقب بازگرداندیم. بخندیم

 .بیا از خودش بپرسیم که چرا اینگونه است:   5بیابانی -
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 . باشد:  1بیابانی   -

 

 :گویندبه مرد خسته و بلند و محکم میکنند رو می

 شما گم شده بودید پیدا شدید؟ :  1بیابانی  -

 .دهدمرد خسته جوابی نمی -

 .همه نگرانتان بودند. ای از نگرانی در آمدچطور پیدا شدید؟ قافله. چقدر خوب:  1بیابانی  -

 شما هم نگران بودید؟ -

 …ما هم …ما هم:  5بیابانی  -

دانستیم کمی که بروید به قافله ما نگران نبودیم چون می: پردحرف دیگری میدیگری با صدای بلند وسط  -

 .رسیدمی

 هان؟ ! پیدا نکردید؟... سخت ....... راه را که . جای نگرانی نبود -

 .سخت نبود چرا که اصال راهی نرفتم. حق با شماست -

 راهی نرفتید؟ :  5بیابانی   -

 . های خاکی ایستادمنه پشت آن تپه -

 .بله بله کمی جلوتر رفتید و ما دیگر ندیدیمتان یادم آمد پس آنجا ایستادید: 1  بیابانی -

 . من به جلو نرفتم من به عقب رفتم -

هایتان باد پیچیده و خوب اشتباه از خودتان بوده، ما گفتیم که باید به جلو بروید شاید در گوش:  1بیابانی  -

 . ایدنشنیده

 .  مین  به عقب بازگشتمجلوتر طوفان و صاعقه بوده و برای ه -

. ایدشما خودتان در خیاالتتان فکر کرده. نه قربانتان گردیم ما از طوفان و صاعقه  حرفی نزدیم:  1بیابانی  -

 . آیداید طوفان میای داشته اید فکر کردهاید و ذهن آشفتهخسته بوده

 .شما گفتید کاروان به عقب برگشت  تا از طوفان و صاعقه ایمن بمانند -
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 .گذردکنید کاروان از اینجا زیاد میاز کدام کاروان صحبت می:  5بیابانی -

کنید تا نزد طبیب ببرید در کنم که به قافله دارش گفتید گیاه جمع میاز همان کاروانی صحبت می -

 به جا مانده آن کاروان، یعنی من، گفتید که.  ای در این بیابان نیست تا جمع کنیدصورتی که گیاهی  وگزنه

گفتید چون قافله تشنه بود . دیدماست در حالی که رد پای شتران را جلوی راه خود میکاروان به عقب برگشته

در هر . های خود را از آب پر کرده بودند تا تشنه نمانندبه عقب بازگشتند در حالی که اگر در راه آبی بود کوزه

 .توان اعتماد کردصورت هم من و هم قافله دار پی بردیم که به شما نمی

گردیم برای همین با خود گفتند باز می. آنان فهمیدند که ممکن است من را به دروغ راهنمایی کرده باشید 

شوند منتظرم می. کنیم اگر شما من را ندیده باشید و هنوز نرسیده باشم که هـیچهمان جا و همان جا توقف می

بینیم و اگر به دروغ ام کرده باشید در راه همدیگر را میست راهنماییها برسم و اگر مرا دیده باشید و درتا به آن

گردم یعنی برمی. گردم که بلد بودمها، دوباره به همان جایی باز میام کرده باشید بعد از پیدا نکردن آنراهنمایی

 .جاهمین

. های شما فهمیدمز خندهای پنهان شدم و راست را پس امن نیز بعد از آنکه از شما دروغ شنیدم، پشت تپه

هایی از آب پشت آن پس در این فاصله به دنبال چاه آبی گشتم که سرنخ.  منتظر شدم تا کاروان دوباره برگردد

 .  تپه یافتم

 . ما فقط خواستیم کمی شوخی کرده باشیم و بخندیم:  1بیابانی -

های بزرگتر باز کند و رای دروغهای کوچک راه را بنگذارید دروغ. شما قلبی پاك ودستی بخشنده دارید -

هرچند که این دروغ به نظر شما کوچک و یک شوخی بود اما . سایرین از سخنان شما سردرگم و گمراه شوند

به هر . ای که  تشنه و خسته بود،  دروغی بزرگ و ظلمی بسیار بودرمق بودم و قافلهبرای من که خسته و بی

شما به . از جوانمردی شما بسیار سپاسگزارم. د بروم منتظرم هستندبای. حال راه طوالنیست و زمان کم است

خداوند همه ما را به راه راست . های آب خود را دادید و سفره نان و پنیرتان را برایشان پهن کردیدتشنگان کوزه

 . خدا حافظتان باشد. هدایت کند

 . شودمرد از صحنه خارج می



  

15 
 

 

 (کار در منزل) راستیفعالیت   2

 .ها بپرسید و اجازه دهید تا همه پاسخ دهندسؤاالت زیر را از بچه 

 کنن چه احساسی دارین؟ها، وقتی بقیه با صداقت با شما رفتار میبچه  

 زنن چی؟گن یا حرف اشتباه میوقتی بهتون دروغ می 

 کنن با شما صادق باشن چه حسی دارین؟نسبت به کسانی که همیشه سعی می 

 دارین؟ گه چه حسینسبت یه کسی که بهتون دروغ می 

گین کنین و حقیقت رو میرو انتخاب می گویی ، راستگویی و راستنگفتن حرف راست وقتی که خودتون بین  

 چه حسی دارین؟

خوام نام ببرین فقط بگین چه حسی نسبت به گه؟ اگه اره نمیآیا کسی تو ذهنتون هست که حقیقت رو نمی 

 بگین؟ها دارین؟ یا دوست دارین صادقانه چی بهشون اون

فهمه که دروغ گفتن؟ بله درسته بیشتر وقتا دروغ بر مونه و کسی نمیها همیشه پنهان میبه نظر شما دروغ آدم 

-مونه و بیرون میاد و فقط آبروی کسی که دروغ گفته ریخته میشه و به قول معروف ماه پشت ابر نمیمال می

 ...شه

این نشان . رو بگیرین و به لباستون یا کیفتون بزنینخب حاال این سنجاق و تیکه نمد یا پارچه یا مقوا  

سعی کنین همیشه به همراه داشته باشین و همیشه حتی اگر این سنجاق سینه با . راستگویی و صداقت شماس

همونطور که خودتون گفتین . شما بود و چه نبود سعی کنین که حرف راست و حقیقت رو بزنین و دروغ نگین

غیر از اون هم دروغ یه گناه خیلی خیلی بزرگه . ها از انسان دروغگو خوشمون نمیاددمدروغ گویی زشته و ما آ

ی این به خاطر همه. که خداوند ما رو از اون نهی کرده و از ما خواسته همیشه حرف راست و حقیقت رو بزنیم

ا مدتی یادتون باشه و کنیم که آدم راستگویی باشیم و این نشان هم برای اینه که تها ما همیشه سعی میدلیل

 .حواستون پرت نشه و به پدر مادرهاتون هم نشون بدین که بدونن این چه نشانیه

 

12 

 دقیقه

آشنایی بیشتر با  .1

راستی و صداقت و 

اثرات آن بر روی 

 .خودمان

تمرین در منزل  .5

برای راستگویی و 

 .پرهیز از دروغ گویی

 سنجاق قفلی .1

ای نمد یا تکه .5

پارچه یا مقوا برای 

درست کردن سنجاق 

 .سینه و نشان راستی
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 شعر  6

 

 بود خدا یار او                ص محمد یار او

 بود خدا آثار              او دل و چشم در

 یتیمان پیش نان              برد می که بود او

 قرآن خوش ذکر         داشت لب به که مردی

 کردنمی صلح او                 ستمگر هیچ با

 جوانمرد بسیار                 بود دادگری او

 محمد جای در              خوابید که بود او

                                (ص) محمد دنیای            بود (ع) علی دنیای

 (شاهد) ابراهیمی جعفر:شاعر

 

 تو جان جانی علی

 چه مهربانی علی

 تو جانشین خورشید

 در آسمانی علی

اولینی علی تو  

2  

 دقیقه

آشنایی با حضرت  .0

با کمک ( ع)علی 

 از صنعت شعرگرفتن 

آشنایی با فرهنگ  .4

شعر سرایی و ادبیات 

 فارسی

آشنایی با کالم  .2

معصومین علیهما 

 السالم

 

مربی سعی کند  .0

قبل از مراسم، زیبا 

خواندن اشعار را تمرین 

کند و حتی المقدور 

 اشعار را حفظ باشد

ها بخواهید  از بچه .4

تر  های ساده قسمت

اشعار را با هم بلند 

 بخوانند و ایجاد فضای

 .شادی بکنید
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 تو بهترینی علی

درخشیهمیشه می  

 مثل نگینی علی

 چه پاك و با صفایی

 تو هدیه خدایی

کنیمتورا صدا می   

ییکه آشنا و نما  

 علی علی جان ماست

 قله ایمان ماست

او وما همه خاکیم   

 مژده باران ماست

شکوه قاسم نیا: شاعر   

 

ی پروژکتور یا وسیله .1در وصف موال علی  .1  2 یا علی موالکلیپ  2
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 .پخش و بلندگو (.ع) دقیقه

 کعبهپسر عزیز  داستان 8

ها و مردها او را نشان می  دوید، زن های مکه می در کوچه اوتی حاال وق. شدمی کم بزرگ کم علی علیه السالم

 «!همان فرزند کعبه است ،این پسر. این پسر، همان عزیز کعبه است»: گفتند دادند و با تعجب می

کی در آن نزدی. کرد ای بازی می گوشه بچه دیگر در دو ساله بود، با چند پسر (ع)در یکی از روزهایی که علی 

ها که لبه چاه ایستاده بود پایش  در میان بازی ناگهان، یکی از بچه. کشیدند چاهی بود که مردم از آن آب می

 .که کنار پسرك ایستاده بود با همان جثه کوچکش پای پسرك را گرفت (ع)حضرت علی . لغزید و به چاه افتاد

از سر و صدای پسربچه، مادرش . کشید ر دهانه چاه آویزان بود و جیغ میه بود، حاال دپسربچه با سر به چاه افتاد

را نگه ای پایش را گرفته و او چاه آویزان است و پسربچه دو سالهبه آنجا دوید و ناگهان پسرش را دید که در 

های دیگر را ، زنودکشمادر آن قدر از دیدن آن صحنه تعجب کرد که به جای کمک برای نجات ک. است داشته

بیایید ببینید . ای زنان مکه بیایید تماشا کنید» :زن فریاد زد. عجیب را ببینند یصدا کرد، تا بیایند و آن صحنه

 «!است چگونه عزیز کعبه، پسرم را از مرگ نجات داده

را غرق بوسه  (ع)ها به سر چاه دویدند و پسرك را از افتادن به ته چاه نجات دادند و سر و روی حضرت علی  زن

فاطمه و ابوطالب که عزیز و گرامی بودند، با داشتن . حضرت علی علیه السالم که عزیز بود، عزیزتر شد. کردند

 .چنین فرزندی، عزیزتر شدند

بیابان خشک و . بارید باران نمی. آن سال خشکسالی بود. حاال علی علیه السالم شش ساله بود. چند سالی گذشت

ها از بین رفته  گله. و آرد برای نان پختن کم بودگندم برای آرد کردن . محصول بودند ها بی عهمزر. علف بود بی

هایش  بچه. بودابوطالب که پنج فرزند داشت، در این سال قحطی به زحمت افتاده . بود و خشکسالی قحطی. بودند

 .در سختی و زحمت بودند

سوخت، پیش  های عمو می داشت و دلش برای بچه عمویش ابوطالب را بسیار دوست می که( ص)حضرت محمد 

13  

 دقیقه

ایجاد حال و هوا و  .1

فضای زندگی امیر 

و کودکی ( ع)المؤمنین 

 .ایشان

 ارتباط عمیق ایجاد .5

امیرالمؤنین  احساسی

 .(ص)و پیامبر اکرم ( ع)

در داستان خوانی  .1

مهم طرز خواندن 

استفاده از داستان و 

حرکات بدن و صورت و 

ها بسیار مهم  چشم

 است و اگر رعایت نشود

تواند از جذابیت آن  می

 .شودکاسته می

http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=796
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 «.عمویم ابوطالب در سختی و زحمت است، باید کمکش کنیم»: هایش رفت و گفت عموها و عمه

او را برای من . ستپسرم عقیل نابینا»: ابوطالب گفت. ابوطالب رفتند و با او حرف زدند یها با هم به خانهآن

 «.ها پدری و مادری کنید ها مواظبت و در حق آن و از آن د ببریدهای دیگرم را با خو بگذارید و بچه

 روی پیش آمد، پیشص ) محمد حضرت لحظه این در. ی یکی از افراد فامیل رفتند ها به خانه هر یک از بچه

 آغوش در و دوید السالم علیه علی حضرت. کرد باز را دستش دو و نشست ساله شش السالم علیه علی حضرت

 بعد. بوسید و فشرد بغل در را (ع) علی حضرتصلی اهلل علیه  محمد حضرت. گرفت جای (ص) محمد حضرت

 (ص) محمد حضرت خانه در (ع) علی حضرت لحظه آن از. برد خانه به خود با را او و گرفت را کوچکش دست

 .کرد می زندگی

 را همسرش فاطمه، و پدر را ابوطالب و بود کرده زندگی ابوطالب خانه درهمان طور که روزگاری، حضرت محمد  

 خود مادر را خدیجه و خود پدر را  محمد حضرت هم، السالم علیه علی حضرت حاال دانست، می خود مادر

دید که پسرعمویش  او می. لی فهم و هوش باالیی داشتبود، و کم (ع) علی حضرت سال و سن. دانست می

. کند نمی سجده را ها بت محمد حضرت که دید می. نیست دیگران مثل ،"صلی اهلل علیه و آله محمد حضرت

رود و داخل غار حرا عبادت  الی کوه میبا به د،رو می بیرون شهر از ها، شب بعضی  محمد حضرت که دانست می

حاال دیگر او یکی از . فهمید علی علیه السالم هنوز ده سال بیشتر نداشت، ولی این چیزها را خوب می. کند می

 .بودصلی اهلل علیه  محمد حضرتاعضای خانواده 

حضرت « آیی با ما نماز بخوانی؟ می! علی جان» :ش را صدا زد و گفتا ، پسرعموی ده سالهشبی حضرت محمد

 «نماز چیست؟» :علی علیه السالم با تعجب پرسید

 بعد «.است مهربان خدای درگاه به تقاضا. دعاست. است خداوند تسبیح نماز»: گفت لبخندی باحضرت محمد 

 .دست و رویش را شست، وضو گرفت و به نماز ایستاد شد، بلند (ص) محمد حضرت

به پسرعمو و همسرش خدیجه حضرت علی علیه السالم مشتاق . خدیجه هم پشت سر شوهرش به نماز ایستاد

را به  مهربان خدای آیا! علی یا»: گفت السالم علیه علی حضرت به رو محمد حضرتبعد از نماز، باز . کرد نگاه می

 «کنی؟؟ آیا مرا به پیامبری او قبول میشناسییگانگی می
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پسرعموی امین او، پسرعموی راستگو و  (ص) حضرت محمد. ای فکر کردده ساله، چند لحظه (ع)ی حضرت عل

و زد و السالم پیش پای پسرعمویش زانحضرت علی علیه . کرد و را به پرستش خدای یکتا دعوت میمهربانش، ا

 .دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست و تو فرستاده و پیامبر او هستی ای پسرعمو، گواهی می :گفت

بود که خم شد  خوشش آمده (ع)حضرت علی  آن قدر از. بود ی ده ساله چشم دوختهحضرت محمد به حضرت عل

 .و دهان کوچک او را بوسید

ای یاد  کرد، چیز تازه میحس . است ای شدهکرد، وارد دنیای تازهحس می. ل بودی خوشحاحاال حضرت عل

در کوچه . از خانه پسرعمویش بیرون آمد. ها بود که بلند شد تا به خانه خودشان برود ردر همین فک. است گرفته

 پسر کوچکش آمد، از هایش می دید، لبخند به لب وقت علی را می ابوطالب که هر. به پدرش ابوطالب رسید

 «؟چه خبر داری، چطور است ت، از پسر عمویپسرمچه خبر » :پرسید

کنی برای  که تو پرستش می ها و زمین، خدای آسمانتوسط خداوند یکتا، پسر عموی عزیز . بله پدر جان -

 !پیامبر خدای یگانه. محمد رسول اهلل است پیامبری و هدایت مردم برگزیده است و او دیگر

 چگونه دینی است؟دین محمد  -

مرد بزرگی بود که با ابوطالب، با بزرگ قریش . حاال دیگر حضرت علی علیه السالم پسر ده ساله ابوطالب نبود

دین خدای . هاست ترین دین ین محمد، مقدسد» :حضرت علی علیه السالم در جواب پدر گفت. زد حرف می

 «.دین پدربزرگ ما ابراهیم است. یگانه است

 «گوید؟ محمد چه می»:دابوطالب پرسی

 ای؟ یعنی تو به پسرعمویت ایمان آورده -

 .ام به محمد و خدای او ایمان آورده. بله پدرجان -

 .هرگز او را تنها نگذار و هرگز از پسرعمویت دست برمدار. کار خوبی کردی پسرم -

 مثل (ع) علی حضرت حاال. شد نمی جدا او از ای لحظه و بود پیامبراز آن به بعد، حضرت علی همیشه در کنار 

 از لحظه به لحظه و بود تشنه علی حضرت. گوارا چشمه مثلصلی اهلل علیه و آله  محمد حضرت و بود گل بوته

حضرت علی علیه . حاال حضرت علی علیه السالم مثل کودك بود و محمد مثل مادر. نوشید پاك می یاین چشمه
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بیفتد و شب  (ص)حضرت محمد "شود، چشمش به چهره مهربان  دوست داشت صبح وقتی که بیدار می السالم

 .های او به خواب رود با زمزمه

 

 تولد آفتاب انیمیشن 9

  

http://film.tebyan.net/film/107086 
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 دقیقه

ی  آشنایی با نحوه .1

المؤمنین والدت امیر 

 (.ع)

-یا وسیلهپروژکتور  .1

 ی پخش و بلندگو

 ریخته درهمف حرو بازی 13

 

 را بحث مورد و اصلی موضوع تفکر، و تدبر انگیزه ایجاد سرگرمی؛ بهتر و بیشتر جذابیت برای است بهتر

 تا بزنند حدس آموزاندانش خود کنیممی ایجاد که روشی با کنیم سعی و نگوییم آموزاندانش به مستقیماً

 هایروش از یکی .باشد بیشتر آن ماندگاری و کنند همراهی ما با کالس آخر تا و بدانند آن صاحب را خود

 داخل و ریخته شده درهم نمت داخل کلمات بعضی حروف .است ریخته درهم حروف مستقیم غیر تدریس

 طور به را آن ریخته درهم حروف و کنند مطالعه را متن که بخواهید آموزاندانش از .گرفته است قرار پراتنز

 .کنند یادداشت صفحه زیر در یا آن باالی در صحیح

 

ده )عام الفیل   ، امام اول شیعیان در سیزدهم ماه رجب سال سی(علیه السّالم)طالب، امیرالمؤمنین  علی بن ابی

ی پیامبر ( و عم )پدر آن جناب، حضرت ابو طالب . ند، متولّد شد(ه ع كب )، در مکه و در (سال پیش از بعثت

؛ بنابراین، (س د ا)، و مادر ایشان، حضرت فاطمه بنت (ب ل ط م) فرزند عبدال(  علیه و آلهصلی اهلل)اسالم 

  .اندیعنی از اوالد حضرت هاشم، جد پیامبر هست هر دو هاشمی( علیه السالم)پدر و مادر حضرت علی 

 (ك ه م)سالگی در اثر قحطی که در ( استها انتخاب شدهبرای خنداندن بچهشش ) (ش ش)آن حضرت در 

12 

 دقیقه

ایجاد انگیزه تدبر و  .1

 تفکر

در اجرای  همراهی .5

 بازی

ماندگاری بیشتر  .0

 ها آموزه

 

توان از تخته  می .1

برای نوشتن جمالت و 

یا فقط حروف برای 

ساختن کلمات استفاده 

 .کرد

 

 

http://film.tebyan.net/film/107086


  

22 
 

صلی اهلل ) (ب ام  یر پ )از خانه پدر به خانه ( صلی اهلل علیه و آله)اتفاق افتاد، بنا به درخواست پیامبر اکرم 

 .منتقل گردید و تحت سرپرستی و پرورش مستقیم آن حضرت درآمد( علیه و آله

 در کنارایمان آورد و همیشه ( صلی اهلل علیه و آله)کسی بود که به پیامبر  (و ا ن ی ل)( السّالم علیه)امام علی 

، (صلی اهلل علیه و آله)ر پیامب .نکرد مخالفت( صلی اهلل علیه و آله)پیامبر با آن حضرت بود و در هیچ امری 

را به وی تزویج نمود و در موقعی که میان اصحاب خود ( علیها السّالم) (ف ه طم  ا)یگانه دختر محبوب خود 

 .خود قرار داد (ر د ا ب ر)بست، او را مییا برادری  عقد اخوت

را به عنوان جانشین و  (ع)حضرت علی به امر پروردگار، بارها ( صلی اهلل علیه و آله)پیامبر عظیم الشأن اسالم 

  .بود (خ م غ ر دی )ترین آن در  مود که مهمخود به مردم معرفی فر (صی  و)

امت را  (ا مت  ام )، (صلی اهلل علیه و آله)سالگی و بعد از رحلت پیامبر  00در سن ( علیه السالم)امام علی 

آن حضرت، پس . ای مانع شدند از این که ایشان حکومت ظاهری امت را به عهده بگیرد دار شد، ولی عده عهده

، با اصرار زیاد مردم، به (خلیفه سوم) (ا ن م عث )از بیست و پنج سال صبر و سکوت و بعد از کشته شدن 

 در شب بیست و یکمسالگی  60سن ند و در سال حکومت کرد (ن پج )حکومت ظاهری رسید و نزدیک به 

مرقد   .به شهادت رسیدندبه نام ابن ملجم  منحرف مسلمانانیکی از بر اثر ضربت ( ر ام ن ض )ماه مبارك 

 .باشد اشرف واقع در کشور عراق می (ف ج ن)مطهر آن حضرت در 

 

  :ی فرجنتیجه گیری و دعا/ پايان 11

 

ها منتظر جواب بچه)برنامه چطور بود؟ کجاش رو دوست داشتین؟ . خب دوستای عزیزم عیدتون دوباره مبارك

خب هر کی تو یه جمله بگه که از کجای برناممون چی یاد گرفته و کجای برنامه رو دوست داره برای (. بمانید

 (.ها بمانیدمنتظر جواب بچه)دوستاش یا مامان باباش تعریف کنه؟ 

خواین براشون این چیزایی که امروز یاد خیلی خوبه آفرین، به نظر من که خوش به حال کسایی که شما می

گرفتین رو تعریف کنین و خوش به حال من که االن از همتون این همه چیز خوب شنیدم و باز خوش به 

13 

 دقیقه

 و بحث گیرینتیجه .1

و کلی  ی دوباره انتقال

نکات ذکر شده در 

 .جشن

پیوند قلبی با  .5

حضرت صاحب الزمان 

علیه السالم و دعا برای 

آغاز دعا، پس از  .1

ها به توجه دادن بچه

این که این کار خیلی 

 .مهم است

سعی شود که متن  .5

عربی و ترجمه آن به 

زبان محلّی همزمان با 
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حال هممون که امام به این بزرگی و مهربونی و خوش اخالقی داریم که انقدر پیش خدا و پیامبرش عزیز و 

پیش خدا و پیامبرش عزیز  (ع)تونیم بفهمیم که امیرالمؤمنین ها به نظرتون از کجا میبچه. دوست داشتنیه

 بوده و مقام به این بلندی داشته؟

ای که با هم خوندیم و توی اون آیه خدای مهربان به ما گفته بله درسته، اول از همه از قرآن فهمیدیم و آیه

ی خداوند و برای اینکه هدایت فردی بودن که برای حفظ جان پیامبر و فرستاده( ع)بود که امیرالمؤمنین 

وسیله حفظ جان پیامبر ادامه پیدا کنه جان خودشون رو به خطر انداختند و در بستر و رختخواب ه بمردم 

 .با شجاعت و توکل محافظت کردن اینطوری ایشون از پیامبر و دین اسالم .خوابیدند( ص)پیامبر 

-کتابا به دست ما رسیده میتونیم بفهمیم؟ بله دیگه از وقایعی که در تاریخ اتفاق افتاده و تو دیگه از کجا می

های خیلی زیادی داریم ما داستان. گفته شده و به ما رسیده( ص)تونیم بفهمیم، از روایاتی که از زبان پیامبر 

مثال طوری که ایشون به دنیا اومدن در کعبه . خیلی انسان خاص و عزیزی بودن( ع)ده امام علی که نشون می

نام گذاری حضرت علی که از طرف خداوند انجام . یشون رو یاری کردنو به کمک فرشتگانی که مادر عزیز ا

اینکه ایشون . ی شخصیت و حقیقت وجود ایشون بوده رو خدا براشون انتخاب کردهشده و نامی که برازنده

همیشه کمک و یار پیامبر عزیز ما بودن و ایشون رو هیچ وقت تنها نگذاشتن و حتی ایشون اولین مردی 

بودن ( ص)ایشون از کودکی پیش پیامبر . ایمان اوردن و خداپرست بودن( ص)کودکی به پیامبر هستن که در 

ایشون . ی رفتار و اخالقشون شبیه پیامبر محمدی بودهو همه چیز رو از ایشون یاد گرفتن و در نتیجه همه

-که ما حتی نمیخیلی خیلی شجاع بودن و مهربان و همینطور بخشنده و هزاران اخالق خوب دیگه داشتن 

تونیم خدا رو شکر کنیم و سعی کنیم فرزند امیرالمؤمنین رو که االن فقط می. تونیم همش رو بگیم و بفهمیم

های ایشون رو به ارث بردن رو دوست بداریم و بهشون افتخار کنیم و به یادشون باشیم امام ما هستن و خوبی

ما دوست داریم امام زمان ما که مثل امیرالمؤمنین . عا کنیمهاشون دو برای اومدنشون و پر کردن دنیا با خوبی

مظهر عدالت و مهربانی و خوش اخالقی هستن بیان و ما از بودنشون لذت ببریم و ازشون کارهای خوب ( ع)

 .و برای ظهور ایشون دعا کنیم مهمه با هم بایستیحاال . یاد بگیریم

 

 ایشان

ذکر این که ایشان  .0

 (ع)علی فرزند حضرت 

انجام هستند و ما با 

وب و دعا کارهای خ

نیم باعث اتومی کردن

زودتر ن ویم ایشابش

پر از مهر  ار و دنیاد نیبیا

 .دو محبت و خوبی بکنن

-تالوت، نمایش داده

 .شود
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 رام ایشانرو به قبله و ایستاده به احت خواندن دعای فرج 

 

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

 .استدر فعالیت آمده کار در منزل 15

 

   

 

 :ی کاردستی لیله المبیت طرز تهیه 

 :وسایل و ابزار مورد نیاز

 1چوب پنبه .1

 5مقوای موج دار .5

 0ای پارچهتکه .0

 2یا نوار چسب دو طرفه 4چسب ماتیکی .4

 ای و آبیمقداری مقوا یا کاغذ سفید، قهوه .2

                                                           
 . توانید از مقوای کارتن استفاده نماییددر صورت نیاز جهت صرفه جویی می( Cork Board). شودعنوان تابلو اعالنات استفاده می منظور قطعات مربع یا مستطیل شکل چوب پنبه است که به   
 (corrugated cardboard. )شودته بندی اقالم داخل آن گذاشته میهای کارتن جهت بسهمچنین در بسیاری از جعبه. باشداین نوع مقوا در برخی فروشگاه ها قابل تهیه می   
 . استفاده نمایید (shelf and drawer liner)های پالستیکی کهنه، یا رول های پالستیکی مخصوص کابینت و طبقات از پارچه، حصیر رو میزیتوانید می   

  glue stick   
  double sided adhesive tape   

http://film.tebyan.net/film/151746
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 تخته های اعالنات از جنس چوب پنبه ی کار از برای زمینه

انتخاب، بافت آن است که باعث  علت این. استفاده می کنیم

 . تر باشد شود کف اتاق طبیعی می

 

 

 

ها را به شکل ذوزنقه در  دو مستطیل تهیه کنید و یکی از ان

ای است که به  ول مستطیل ها برابر طول چوب پنبهط. آورید

ض آن تقریبا یک سوم نمودید و عرعنوان زمینه کار انتخاب 

علت انتخاب این نوع . ی انتخابی می باشد عرض چوب پنبه

مقوا ایجاد تضاد چشمگیر بین دیوارهای اتاق و کف اتاق می 

در صورت نیاز می توانید از یک مقوای قهوه ای برای . باشد

ته باشید که رنگ آن توجه داش. تهیه دیوارها استفاده نمایید

 . ی کار حداقل کمی متفاوت باشد هبا رنگ زمین
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سانتی متر ببرید و دو  9 *16یک مستطیل به ابعاد تقریبی 

  .های فرش قیچی کنید ت آن را مانند تصویر به شکل ریشهسم

 

از تصویر پنجره که در انتهای جدول آمده پرینت گرفته و از 

استفاده آن به عنوان الگو برای ترسیم پنجره روی مقوای آبی 

آجرهای اطراف پنجره را از مقوای قهوه ای تهیه . نمایید

ماه و تعدادی ستاره روی کاغذ سفید ترسیم کرده و . نمایید

در صورت کمبود زمان می توانید پنجره را روی . قیچی کنید

گرفته، دور تا دور آن را قیچی کنید و به  تکاغذ رنگی پرین

 . همان شکل روی دیوار بچسبانید
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ی جدول آمده پرینت گرفته و  صاویر روبرو را که در ادامهت

توانید آن ها را  در صورت کمبود زمان می . رنگ آمیزی کنید

ها را قیچی کنید  روی کاغذ رنگی پرینت گرفته، دور تا دور آن

 . و به همان شکل در اتاق بچسبانید

 

 

 

دیوارها، پنجره، ماه و ستارگان را مانند تصویر 

 . سب ماتیکی بچسبانیدبه کمک چ
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انداز، تصـویر مبـارك امیرالمـومنین علیـه     زیر

برای . السالم، و پتو را مطابق تصویر بچسبانید

نشــان دادن نورانیــت حضــرت یــک دایــره ی 

سفید رنگ قیچی کرده و از پشت به دور سـر  

 . مبارك حضرت بچسبانید

 

مهاجمــان را ماننــد تصــویر در اطــراف وجــود 

 . بچسبانید( علیه السالم) امیرالمومنینمقدس 
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