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 شیوه اجرا –مواد الزم  اهداف زمان متن شماره

 :کاردستی/پیش برنامه ۰

 .ی این نامه در قسمت آغاز آمده استچگونگی استفاده .استه در انتهای جدول آمدنامه طرز تهیه کاردستی 

 .پخش مداحی برای ایجاد فضای حزن و روحانی در برنامه

http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150301&MusicID=151790  ای نسیم

 آشنایی

 

http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150301&MusicID=151789  باز این

 چه شورش است

 

 عدم به توجه با .۰ دقیقه ۵۲

  هابچه زمانهم حضور

 از قبل شودیم هیتوص

 برنامه یرسم شروع

 هک یرانیفراگ یبرا

 کاردستی اندآمده زودتر

 مرتبط آمیزیگنرو یا 

 انجام مناسبت نیا با

 .شود

با ابعاد کاغذ کاهی  .۰

سانتی  ۵۲*۰۲تقریبی 

 متر

 دو چوب باریک  .۵

نوار باریک از جنس  .3

 گونی و یا نخ کاموا 

 چسب حرارتی  .4

 آغاز ۵

 ها خوبین ان شاءاهلل؟سالم بچه

ما و ما امیدواریم که این لحظاتی که دور هم هستیم لحظات خوبی برامون باشه و چیزهای جدید مدین به جمع خوش او

به ما کمک کنین که این طوری بشه و ما هم از  امیدوارم شما هم. جا بیرون بریمیاد بگیریم و خالصه راضی از این هم

 برای قرآن به توسل .۰ دقیقه ۵۱

 عامل که دل شدن نورانی

 .است هدایت

ی  آشنایی با سوره .۵

 .مفهوم کلی آنو  فجر

بهتر است آیات  .۰

برای شرکت کنندگان 

به نمایش درآید تا 

بتوانند هم خوانی داشته 

http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150301&MusicID=151790
http://sound.tebyan.net/newindex.aspx?pid=150301&MusicID=151789
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 .شما چیزای خوب یاد بگیریم

گم که توی این شتین؟ حاال من بهتون میهاتون جالب شده؟ دوسش داستیتون چطور بود؟ به نظرتون نامهخب کارد

کنیم؟ بله با نام و یاد خدا و توکل به خودش هر کاری رو با چی شروع می بگین ببینم، یم ولیخوایم بنویسنامه چی می

نویسیم شروع االش میخدا که ب هامون رو با نامهمونطور که نامه. قیت انجام بدیمکه کمکمون بکنه اون کار رو با موف

ریم سراغ کنیم و میی کوتاه مییم رو می خونیم و معنیش رو یه دورهاز قرآن کر زیبای با هم چند آیه کنیم االن هممی

 کجای قرآنه؟  کسی هست که بدونه این سوره؟ یا های فجر رو بلد هست بچهی این جا سورهسک .نامه نوشتن

بیشتر آشنا  خونیم و با این سورهرو با هم می شای خیلی قشنگیه که االن چند آیهسورهقرآن و  3۱ی فجر در جزء سوره

 .شیممی

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 ﴾۵7﴿ یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ   (۵7) ى نفس مطمئنها

 ﴾۵8﴿ إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةًارْجِعِی    (۵8) خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد

 ﴾۵9﴿ فَادْخُلِی فِی عِبَادِی   (۵9) و در میان بندگان من درآى

  (3۱) و در بهشت من داخل شو

   
                                        ﴾3۱﴿ وَادْخُلِی جَنَّتِی

 

 (استمعنای آیات برای مربیان آمده)

تاریکی و نور به  کردن غلبه یحداوند دربارهها در این سوره بچه. ی فجر بودندهای آخر سورهآیهها، این آیهها، بچه

دونین بگم که به معنای تاریکی هست، یعنی نبودن دونستین دیگه نه؟ اگر نمیمعنی ظلمت رو می. ظلمت صحبت کرده

وقتی که نور میاد انگار که داره پیروز میشه بر تاریکی خداوند برای ما یه مثال قشنگ توی این سوره زده و گفته که . نور

شن هم انگار که نور بر تاریکی و ظلمت ها؟ حاال وقتی که مؤمنان بر دنیا پرستان پیروز میچون تاریکی میره، درسته بچه

ذکر ارتباط این سوره  .3

مخصوصا آیات انتهایی آن 

 (.ع)با امام حسین 

اهمیت آگاهی  .4

داشتن از معانی آیات 

 .قرآنی

پرداختن به این نکته  .۲

که درد و دل کردن با 

امام و حتی نامه نوشتن 

به امام کار خوبی است و 

ایشان در جریان احوال ما 

 .هستند

تقبیح وفادار نماندن  .6

به عهد با اشاره به نامه 

 ...نوشتن کوفیان و 

 

 

 

 .باشند
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حتی . بشیم زده تر منظورش رو متوجههای قشنگیه که خداوند در قرآن برای اینکه ما راحتاین یکی از مثال. پیروز شده

ی فجر رو وقتی شاید تا حاال کلمه؟ ن معنی فجر چیهاگه گفتی ده،هست همین معنا رو می "فجر"هم که اسم این سوره 

ها چه اگه گفتین در اون لحظه. شه، شنیده باشینشه و کم کم نور خورشید در آسمون پدیدار میکه داره سحر می

کم کنه و هوا داره کم؟ بله درسته، نور خورشید به تاریکی غلبه میشهپیروز میو  کنهغلبه می چیزی داره بر چه چیزی

 .شهشه و تاریکی تموم میروشن می

 گه که عاقبت سرکشی و طغیانکنه و میرکش رو برای ما بیان میخداوند ماجرای یک قوم ساین سوره، های آخر در آیه

 ،ما خوندیمهایی که ین آیهولی در ادامه، در هم. نم هستمت و در جهها در قیامجازات و عذاب اون ،و گمراهی این قوم

بازگرد در حالی که هم تو از  به سوی پروردگارت! هستی آرامش یافته و مطمئن که و کسی ای نفس: فرمایدخداوند می

یعنی چی؟ یعنی  !بهشت من وارد شو بهو  بیا پس در میان بندگان خوب من! ضی استرا او راضی هستی و هم او از تو

خداوند داره کسی رو که به خداوند اطمینان داره و آرامش داره و خدا ازش راضیه و او هم از خدا راضیه رو به در بین 

 .کنهبندگان خوبش در بهشت دعوت می

سوره متعلق به فرمایند این ن آیات پایانی داریم که به ما میروایات مختلفی از امامانمون در مورد این سوره و ایها، بچه

و  در حقیقت، نفسی که به خدا اطمینان داره. هستند( ع)هست و این آیات انتهایی منظور امام حسین ( ع)امام حسین 

عمل کردن و هم خدا از ایشون در زندگیشون رضای خداوند  بر اساسهستند که ( ع)امام حسین  هست، آرامش یافته

هم ایشون با رضایت و آرامش و توکل کامل به خداوند در روز عاشورا به همراه خانوادشون در کربال مقابل  راضی هست و

در مقابل ظلمت و تاریکی نور  مونه کهدر مقابل دشمنان اسالم مثل این می حاال ایستادن ایشون. دشمنان اسالم ایستادن

و همه فهمیدند که حق با  ،کنهیا سحر به تاریکی شب غلبه میفجر مثل وقتی که نور  بایسته و بر تاریکی پیروز بشه،

  .کننهست و اسالم واقعی اسالمیه که امامان اون رو انجام میدن و تبلیغ می( ع)حسین  امام

تونستن به می( ع)فقط امام حسین  اینطوری نیست که. ها بشیماین آیه تونیم شاملها ولی ما هم اگه بخوایم میبچه

شون باالتر بوده و آرامش بیشتری پیدا کرده ایشون از همه درجه ولی .باشنان داشته باشن و آرامش پیدا کردهخدا اطمین

ما هم با دوست داشتنشون  ، ولی، ولیخواستن، ولیبودن چون توکلشون از همه قویتر بوده و فقط رضایت خداوند رو می
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خداوند توکل کنیم و آرامش داشته باشیم و به برداریم و به تونیم در همون راه قدم و شناختن راهشون و هدفشون می

افته مطمئن باشیم، مطمئن باشیم که خدای مهربون خداوند و چیزایی که برای ما در این دنیا خواسته و اتفاق می

بی های خوخواد و اگر بهش توکل کنیم و ازش راضی باشیم و برای رضای خدا آدمحواسش به ما هست و خیر ما رو می

 . شیمباشیم، همونطوری که خداوند گفته به بهشت خداوند وارد می

تونیم دنبال که چطوری می ی قرآن رو دوره کردیم و یاد گرفتیمت داشتین که با هم معنای چند آیهخب فکر کنم دوس

 .کنیمباید به خدا توکل کنیم و در راه خوشحالیش قدم برداریم و عمل . به بهشت بریم( ع)امام حسین 

. مقام اطمینان و رضایت از خداوند ر( ع)در زمان ما هم کسی هست که مثل امام حسین  ها، اینم حواستون باشه کهبچه

ایشون هم اآلن بهترین بنده خدا در روی زمین . هستند( جع)امام زمان  دونه چه کسی؟ بله درسته،دارن، کسی می

 ایو خورده ۰۱۱۱ی در عاشورا کشیدند، حضرت مهدی هم در این های زیادهمون طور که امام حسین مصیبت. هستند

کشند خیلی بد میظالم و های هایی که شیعیانشون و مردم دنیا از دست آدمسال که در غیبت هستند، این همه ناراحتی

یعنی ایشون . ها کمک کننبیان و به آدم ایشون که بخوادخدا وقتی که کنند تا اما ایشون هم صبر می ،دهآزارشون می

و دنبال  تونیم برای رسیدن به این مقامپس االن یه کار دیگه که می. راضیه هم از خدا راضی هستند و خدا هم از ایشون

و  و ایشون رو دوست داشته باشیم تونیم انجام بدیم اینه که از امام زمانمون پیروی کنیمرفتن می( ع)امام حسین 

 ...کنه و و کارهایی کنیم که ایشون رو خوشحال می شون دوست باشیم و صحبت کنیمباها

ی آغاز اجرا نکرد و در توان در ادامهدر صورت خسته شدن شرکت کنندگان این قسمت را می: )فعالیت نامه

 (های بعد انجام دادقسمت

چون  ،ند؟ بلهبه سمت کوفه رفت خونه و شهرشونبرای چی از ( ع)دونین امام حسین می: ها بریم سراغ نامهخب بچه

اونا خیلی مردم رو اذیت  چون. خسته شده بودن کردنکسانی که بهشون حکومت می مردم کوفه که از دست یزید و

اونا دیگه حتی ظاهرشون هم شبیه  .دادندادن و تغییرشون هم میکردن و دستورات خداوند رو هم انجام نمیمی

و ( ع)چی کار کردن؟ بله، یاد امام حسین  برای همین هم مردم. دندامسلمونا نبود انقدر که گناهان بزرگی انجام می

خواستن که به نامه نوشتند و درد و دل کردن و از ایشون شون به هاشون و پدر و پدربزرگ خوبشون افتادن ومهربونی

 .گرچه به قولشون و خواستشون وفادار نموندن و باز هم گول شیطان و یزید رو خوردن کمکشون بیان؛
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یا  هستیم ونخوایم اگه منتظرشمی. دل کنیم و باهاشون حرف بزنیمها برای اماممون درد و خوایم تو این نامهحاال ما می

بگیم و خالصه بهشون  کنندوست داریم جزو اونایی باشیم که به خدای مهربون مطمئنن و برای رضای خدا زندگی می

ی و همهنویسیم ای که میاز این نامهدونیم که امام زمانمون میهممون . اریم بهشون بگیمهر چی تو دلمون دوست د

و هر سال یه  داریما این نامه رو یه جای امن نگه میم. دونن که ما بهشون چی گفتیمخبر دارن و میهامون صحبت

ل حرفای جدیدی تونین هر سامی. کنیمرو تجدید می دیمزنیم و قولی که بهشون توی این نامه میسری به این نامه می

البته که کال یادتون باشه هر روز چند بار با امام زمانمون صحبت کنین همونطور که دوست دارین با . برای امام بنویسین

-اگرم کسی دوست داشت می .امیدواریم که یه روز این نامه رو بدیم به دست مبارک خودشون .دوستانتون صحبت کنین

  .(توانید تصحیح کنید و یا نکات را انتقال دهیدمی. )د بخونمشو بده به من تا بلنر شتونه نامه

 صحرای عشقکلیپ  3

http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=2140 
 

http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=463 
 

هر کدام 

حدود 

4 

 دقیقه

۰.  ۰.  

 !فریاد زد عمو جان داستان 4

 

فکر  همه به. های مرد آزاد ساکت بوداما خیمه. آمدشکرگاه دشمن صدای خنده و شادی میاز ل. هوا تاریک شده بود

دشمن فقط دنبال من است و با شما »: ها گفتیارانش را جمع کرد و به آن مرد آزاد. شدجنگی بودند که فردا شروع می

  «.حاال که هوا تاریک است فرار کنید بروید و جانتان را نجات بدهید. کاری ندارد

جان اگر     عمو»: او از مرد آزاد پرسید. جوانی که پسر برادر مرد آزاد بودنو. پسری نوجوان بوداولین کسی که حرف زد 

 «شوم؟میپیش شما بمانم فردا کشته من 

 «مرگ در نظر تو چگونه است؟» :مرد آزاد از او پرسید

آشنایی با حضرت  .۰ دقیقه ۰۱

 .(ع)قاسم ابن الحسن 

 

آشنایی با مهارت  .۰

گویی و جلب داستان

 .به داستان ها توجه بچه

http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=2140
http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=463
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 «.شوی فردا تو کشته می» :مرد آزاد گفت« .تر استشیرین برای من در راه شما باشد از عسل هماگر » :نوجوان گفت 

 «.شوید خواهد برود چون اگر بمانید کشته میهر کس می» :دوباره به یارانش گفت. بعد از این حرف مرد آزاد ساکت ماند

اش و هفتاد و دو یار که  مرد آزاد ماند و خانواده. آن شب تعدادی از همراهان مرد آزاد در تاریکی فرار کردند و رفتند

 .آماده بودند با دشمن بجنگند

نوجوان فکر کرد آیا جواب  .بود ی مرگ از او پرسیدهعمویش درباره. وال عمویش فکر کردآن شب نوجوان خیلی به س

و لبخند زیبایی بر روی لبش  م گذاشت تا بخوابدهایش را روی ه است یا نه؟ در همان حال چشم مناسبی به سؤال او داده

است تا او را به زودی در بهشت زیبای خداوند به دید که به استقبالش آمدهشاید در خواب پدر مهربانش را می. نشست

 .آغوش بگیرد

سپاه دشمن مثل دیواری دور و . مبارزه در سرزمینی که بال و مصیبت با خود داشت. ی بزرگ بودروز مبارزه. صبح شد

ناگهان سربازهای دشمن تیرها را در کمان گذاشتند و به طرف یاران . دراز در مقابل سپاه کوچک مرد آزاد ایستاده بودند

پسر بزرگ مرد آزاد به میدان رفت و شهید . اد کشته و یا زخمی شدندتعداد زیادی از یاران مرد آز. مرد آزاد پرتاب کردند

او به سر تا پای نوجوان . اش گرفت مرد آزاد او را دید و گریه. نوجوان آماده شد تا به میدان برود و با دشمن بجنگد. شد

مرد آزاد با خودش ! شود؟ توانست با سربازهای دشمن بجنگد و پیروز ای کوچک می چطور پسری با قد و قواره. نگاه کرد

مرد آزاد دوست نداشت نوجوان به میدان برود و با کسانی بجنگد که خیلی . فکر کرد او هنوز برای جنگیدن کوچک است

 .رحم بودند بی

 ".خواهم کشته بشوی نمی": هایش نگاه کرد و گفت مرد آزاد دستش را روی شانه نوجوان گذاشت، با مهربانی در چشم

هایی  ها ایستاده بودند و بیشترشان سوار اسب به هزاران سربازی که تا دوردست. بازهای دشمن نگاه کردنوجوان به سر

من زنده بمانم شما کشته شوید؟ دوست ندارم چنین روزی را ": نوجوان به عمویش گفت. بودند که آرام و قرار نداشتند

 ".ببینم
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مرد آزاد او . نوجوان گریه کرد و دست و پای مرد آزاد را بوسید. و بجنگد مرد آزاد باز هم به او اجازه نداد تا به میدان برود

مرد آزاد . با نگاه با عمویش حرف زود. های مرد آزاد خیره شد نوجوان با التماس در چشم. را بغل کرد و موهایش را بوسید

 .نصرف کندرحم م تواند او را از رفتن به میدان و جنگیدن با سربازهای بی دانست چطور می نمی

مرد آزاد دیگر حرفی نزد و نوجوان . اش را به زبان آورد اما دوباره خواسته. های مرد آزاد نگرانی را دید نوجوان در چشم

 .راهی میدان جنگ شد

. اولین سرباز دشمن به او حمله کرد، اما با ترس و لرز از مقابلش فرار کرد. کمی بعد نوجوان در میدان جنگ ایستاد

جنگید اما در اوج ضربه شمشیرها و نعره  نوجوان مثل مردی نیرومند و قوی می. از به دست او کشته شددومین سرب

یکی از سربازهای دشمن از فرصت . خم شد تا بند کفشش را ببندد. هایش باز شد های زخمی، بند یکی از کفش اسب

 !عموجان: فریاد زد نوجوان با صورت روی زمین افتاد و. استفاده کرد و با شمشیر به سرش زد

به طرف او دوید و سرباز دشمن را دید که . مرد آزاد در میان گرد و غبار و هیاهوی سپاه دشمن، صدای نوجوان را شنید

تمام  و او زخمی شد و فرار کرد ومرد آزاد به او حمله کرد . چکد اش عرق می است و از چانه باالی سر نوجوان ایستاده

 !کنید؟ منتظر چی هستید؟ چرا حمله نمی: طرف یارانش فریاد زد نیرویش را جمع کرد و به

در . نشینی کنند ها جنگید و مجبورشان کرد عقبمرد آزاد با همه آن. دفعه بیشتر از ده نفر به مرد آزاد حمله کردند یک

 .نجات دادند میان گرد و غبار چند تا از سربازهای دشمن آمدند و قاتل پسر نوجوان را از زیر شمشیر مرد آزاد

هایش را باز کرد،  وقتی دوباره چشم. هایش را بست ای چشم برای لحظه. کرد پیچید و ناله می نوجوان از درد به خود می

نگاه . هایش را بست نوجوان با لبخند کوچکی دوباره چشم. کرد عمویش را دید که روی صورتش خم شده بود و گریه می

 .او را بغل کرد و به خمیه برد. کند هایش را باز نمی افتاد، فهمید که او دیگر چشم مرد آزاد که به موهای خونی نوجوان

 .شد ی فرشتنگان بلندصدای نالهنوجوان برای همیشه خوابید و 
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 کربالمسافر پرزی   ۲

 

karbala-mosafere-https://prezi.com/deujcc2xm9qn/l2/ 

 

. بودنو دیده رو چشیده بودن( ع)امام علی  و حکومت والیت یمزه (ع)ها، مردم کوفه در زمان امام علی بچه: ۵اسالید 

بعد از امیرالمومنین حضرت . آدمای عادی متفاوتنفهمیده بودند که ایشون با تمام . عادل و مهربانن یده بودن که چقدرفهم

جانشین ایشون و امام شیعیان شدن که همزمان با ایشون معاویه هم ( ع)فرزند بزرگشون یعنی امام حسن مجتبی ( ع)علی 

 . ها معرفی کرده بودی مسلمونخودش رو خلیفه

آدم شرابخوار بود و در  یزید یک. یزید روی کار اومد یعنی پسرش ، جانشینشگر ستمکار مردعاویه حیلهوقتی م: 3نصویر 

امام حسین او خواست از . خیلی بدی هم داشت اخالقداد و اسم اسالم کارهای گناه انجام می یعنی جلوی مردم بهمال عام 

وقت با اون  امام حسین هم معلوم بود که هیچ. بیعتشون با او باقی بموننبه زور بیعت بگیره تا با این کار مردم بر روی ( ع)

خواست به زور و هر طور شده از امام این که حکومتش به خطر بیوفته می یزید هم از ترس. کننانسان فاسد بیعت نمی

چون . ها باشهوای مسلمانن که او حاکم و فرمانرامام حسین حاضر نشدن با او بیعت کنن یعنی قبول کنولی . بیعت بگیره

-د آدم خوبیه و مردم همه گمراه میکردن که یزیکردن مردم فکر میبرد و اگر امام قبول میاسالم رو میاو داشت آبروی 

 . شدن

یزید به حاکم شهر مدینه دستور داد که به زور از امام . کردندان امام حسین توی مدینه زندگی میدر اون زم: 4تصویر 

از به صالح دونستن که هم احساس خطر کردند و ( ع)امام حسین . بیعت بگیره و ایشون رو تحت فشار بذاره( ع)حسین 

 .و به مکه که خانه امن خدا بود پناه بردن بشنمدینه شبانه همراه خانواده و دوستانشون خارج 

 خودش رو جانشین پیامبر کنه تازها ظلم می، به اونکنهیدند که یزید در مال عام گناه میدمردم کوفه می! هابچه: ۲اسالید 

ی به حقی که خداوند اون رو انتخاب کرده بود روی بیارن و برای همین یعنی خلیفهتصمیم گرفتن به امام !!! دونهمی هم

های تاریخی در کتاب .ها برسننامه بدن و ایشون رو دعوت کنن تا به کوفه بیان و به داد اونتصمیم گرفتن به ایشون 

آشنایی با دالیل  .۰ دقیقه ۵۲

حرکت اباعبداهلل به سمت 

 کوفه و وقایع روز عاشورا 

هایی از امام درس .۵

 .و یارانشان( ع)حسین 

پروژکتور یا  .۰

 .ی پخشوسیله

 

https://prezi.com/deujcc2xm9qn/l2-mosafere-karbala/
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( ع)ها رو به دست امام حسین ا کردن و به چند نامه رسان دادن تا اونهبار شتر امضا ۵۵۱۱۱۱نامه با  ۰۵۱۱۱ اومده که

کنه اونم نار گذاشته و فقط بدی و شرارت میهای خوب را کنساناونا نوشته بودند که یزید بدکار، تمام ا. در مکه برسونند

 .و پیشوای ما شوید و برایمان حکومت حق را بر پا کنید. یاییدامام حسین به سوی ما ب. به اسم اسالم

 

و به بهانه دستگیر کردن امام جنگ و خونریزی در خانه خدا  بشهنه خدا حفظ امام حسین برای اینکه حرمت خا  :6اسالید 

-بچه .اهی کوفه شدنعمره کردن و مکه رو ترک کردند و ر حج داشتند رو تبدیل بهواجب نیتی که برای حج  ،اتفاق نیوفته

. الحجه باید انجام بشه که قبل از ماه محرمهبار بر او واجبه اون رو انجام بده در ماه ذی ۰ها حج واجب که هر مسلمونی 

 .تونه انجام بشهحج عمره مستحبیه و هر موقعی توی سال می

روز در هوای بسیار  ۵4ایشون . رکت کردنهاشون و تعدادی از یارانشون به سمت کوفه حامام با خانواده و بچه :7اسالید 

 . گرم در راه بودند

همزمان با حرکت به سمت کوفه پسر عموی خودشون ها مطمئن بشن ها، تازه برای اینکه از درستی نامهبچه: 8تصویر 

ه اندازه در تا چببینین مردم تا . ه کوفه فرستادنیعنی جناب مسلم ابن عقیل رو که خیلی به ایشون اطمینان داشتن رو ب

 .ن هستندحضرت و حکومت عادالنه ایشو آمدن یهآماد واین هدفشون محکمن 

ی ه برای بیعت با ایشون که فرستادهشن کنظیر کوفیان مواجه میشن با استقبال بیمسلم ابن عقیل وقتی وارد کوفه می

هاشون وفیان در خواستهک ن کهداطالع میفرستن و ین هم مسلم برای امام پیکی رو میبرای هم. امام بودن آمده بودن

 .تونن به کوفه بیانو ایشون می محکم هستن

ا عبیدهلل ابن زیاد ملعون از طرف یزید مامور شده بود تا با تعدادی سرباز از بصره به سمت کوفه بیاد تا هاما در همین روز

خواست تا پیک امام حسین بعد هم می. فتهیارانشون بیاو ( ع)برای یزید حکومت رو نگه داره و نذاره به دست امام حسین 

 .رو دستگیر کنه

هایی که از امام حسین دعوت مردم کرد و همه اون و گول زدن ها، متأسفانه ابن زیاد شروع به فریب دادنبله بچه: 9تصویر 

. ها رو خواهدکشترو تهدید کرد که اون هابعضیگول زد یا  مقامپول و  های الکی بهقولکرده بودند که به کوفه بیان رو با 

همشون جناب مسلم رو  وی کوفیان عهدشون رو شکستن و ترسیدن و یا گول پول و مقام رو خوردن ها، تقریبا همهبچه
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تنها گذاشتن، به طوری که در ابتدای نماز مغرب تعداد خیلی زیادی از مردم پشت سر مسلم ابن عقیل نماز خواندند ولی 

 ..... ی یزید و مامورانش مسلم ابن عقیل رو تنها گذشتن و فرار کردندار و دستهها از ترس ی اوناز عشا همهبعد از نم

سلم آب و هاشون رو بگردن و بکشنشون حتی به جناب مبیان خونهمردم کوفه از ترس اینکه سربازای ابن زیاد : ۰۱تصویر 

استراحت  اونجاو حضرت مسلم بدون جایی که بتونن در . کردنز نمیایشون با ویهاشون رو به رغذا هم ندادن و در خونه

ی این اتفاقات و به دیوار یک خونه تکیه داده بودن و داشتن به همه چیزی بخورن در کنار کوچه ایستاده بودنیا کنن و 

بهش تکیه داده بودن  ای کهو خونواده و یارانشون بودن که یک دفعه صاحب خونه( ع)کردن و ناراحت امام حسین فکر می

که ایشون مسلم از او کمی آب خواستند و بعد  خواهی؟ حضرتای مرد چه می: گفتپیرزن به جناب مسلم . در رو باز کرد

تو که هستی؟ مسلم جواب داد : پیرزن گفت. جناب مسلم گفتند جایی ندارم! رویخوردند، پیرزن پرسید پس چرا نمی آب

چون اون زن شیعه و دوستدار حضرت علی بود و  اش راهشون دادون رو شناخت به خونهپیرزن ایش. ممن مسلم بن عقیل

نه برگشت و فهمید جناب مسلم اون جا هستن جای ولی وقتی که پسرش به خو. خیلی شجاعتر از بیشتر مردای کوفه بود

 ... لو داد تا از ابن زیاد پول بگیره ایشون رو به سربازها

هم حضرت مسلم رو در حالی  اون ظالم. بن زیاد تحویل دادندرو با نامردی دستگیر کردن و به اخالصه ایشون : ۰۰تصویر 

 .به شهادت رسوندن ریختاشک می( ع)برای تنهایی و غربت امام حسین  که

ها یامبر توی غدیر خم به همه مسلمونها این ماجرا برای حضرت علی هم اتفاق افتاد کی یادشه؟ یادتونه پبچه: ۰۵تصویر 

گفتند که حضرت علی جانشینشون هستند و همه مردم با ایشون بیعت کردند که بعد از پیامبر، حضرت علی رهبرشون 

 !!باشه؟ اما مردم فراموش کردند و بعد از پیامبر، حضرت علی رو تنها گذاشتند

جای اینکه یارشون باشیم و ایشون  نکنه ما هم بدی کنیم به االن که امام ما امام زمان هستندها آخ آخ آخ بچه: ۰3تصویر 

اگر ما دینداریم اگر امام زمانمون رو دوست . رو خوشحال کنیم کار زشت کنیم که قلب ایشون از دستمون ناراحت باشه

 هایی رویا یه خوشی داریم باید یار عاقل امام زمان باشیم نه مثل کوفیان گول بخوریم یا از ترس اینکه نکنه یه چیزایی رو

هامون طوری مان هستیم و باید کارهامون و حرفما شیعه امام ز. بر خالف میل ایشون عمل کنیم ،نیا از دست بدیمد یتو

! ون هستندچقدر مهرب! چقدر راستگو هستند. آفرین به این کسانی که شیعه و مسلمان هستند! به به: باشه که مردم بگن

باید خیلی ! ایمن رو بردهاگر این طوری نباشیم، آبروی اماممو! دهای خوبی هستنچه بچه! کنندچقدر به دیگران کمک می
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 ...خالصه . مواظب باشیم

 

حرکت امام و خانواده و  جلویامام در حرکت به سمت کوفه بودند تا اینکه در نزدیکی کوفه سپاه ابن زیاد،  :۰4اسالید 

. ف کوفه کشیده شدامام به سمت بیابانی در اطرا پس راه. رو بهشون نداد به کوفه وارد شدنو اجازه رو گرفت یارانشون 

امام حسین پرسیدند اینجا کجاست گفتند . اد و دیگه حرکت نکردتایسامام حسین  کرد تا اینکه اسبکاروان حرکت می

رسول خدا به من ست که پدربزرگم جا همون جایی هو این جای رنج و بال، معنیش میشهامام فرمودند که . کرب و بال

د ابن زیا روز هفتم محرم. در روز دوم محرم به اینجا رسیدن و همونجا خیمه زدن امام حسین. ی اون رو داده بودنوعده

و از آن روز تا عصر  امام، خانواده و یارانشان ببندنبر روی  آشامیدنملعون دستور داد آب رود فرات رو که همه از اون می

 .ها داشتند و تشنه بودندن آب خیلی کمی در خیمهو خود ایشاعاشورا تمام همراهان امام حسین 

 

اتفاقات مهمی هم در کربال افتاد تا اینکه شب دهم محرم و روز دهم . خب، تا اینجای ماجرا، امام حسین رسیده بودند کربال

تونیم را میهم که از ماجراهای روز عاشوخوام چندتا درس مگذرم و میمن از اون اتفاقات می. محرم یا همون عاشورا شد

 :گیریم رو براتون تعریف کنمب

 

شاید صد تا درس اما ما هستن، درس  ی که در روز عاشورا با امام بودن برای ماعاشورا همه لحظاتش و همه افراد! هابچه

ورا تونین از عاشخواین اصال خودتون بگین ببینم، شما از دید خودتون چه درسی می، میکنیممیشون رو با هم مرور اچندت

تونین برام مثال بزنین که بدونیم چطوری میشه ما هم اصال اگه می. بگیرین که بتونین ازش توی زندگیتون استفاده بکنین

 (هاپاسخ بچه)مثل یارای امام باشیم 

خدا  ملعون همه خانواده ایشون رو یا کشتند یا آزار دادند باز ایشون چون همه این کارها رو برای رضای با اینکه ظالمان -۰

صبر ایشون به حدی باال بود که توکل و . کردن و راضی بودنها صبر میتمام این سختیدادن، به و هدایت مردم انجام می

 (.إرجعی إلی ربک راضیة مرضیة -یا ایتها النفس المطمئنة )خداوند از صبر و ایمان ایشون توی قرآن یاد کرده 

-امام حسین همه می اصحاب و یاران. مانشون از همه چیزشون بگذرندبعضی از شیعیان حاضر شدند برای یاری امام ز -۵
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ها اون. شون دفاع کنندونن و از ایشون و خانوادهاما با وجود این حاضر بودند در کنار امامشون بم شندونستن که شهید می

رو تشویق کرده بودند که ا هاون با ایمان قوی که داشتن از همسر و فرزندانشون خداحافظی کرده بودند و همسرهاشون هم

 .برن و امام زمانشون رو یاری کنند

 

 (ع)حضرت قاسم انیمیشن  6
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آشنایی با حضرت  .۰ دقیقه ۰۵

قاسم ابن الحسن و دفاع 

ایشان از امامشان و 

 .شهادتشان

پروژکتور یا  .۰

ی پخش و وسیله

 .بلندگو

 ی عاشوراپیرامون واقعهپرسش و پاسخ  فعالیت گروهی 7

و برای هر گروه یک سؤال مطرح کنید  (متناسب با تعداد شرکت کنندگان) نفره تقسیم کنید 3یا  ۵های ها را به گروهبچه

هایشان را ها بخواهید گروهی بایستند و یافتهدقیقه زمان دهید برای جواب سؤالشان فکر کنند و بعد از آن 3-۵ها و به آن

ها را درگیر ماجرا سعی کنید بچه. ها از حالت حفظی و شعارگونه به دور باشدمهم است که پاسخ .میان بگذارندبا بقیه در 

 .باشدکنید و به زندگی اکنون آنها وصل کنید تا حتی المقدور مباحث برای آنها قابل عمل و استفاده

 (استها در پرزی آمدهپاسخ سؤال)

 (بود؟ چرا اسالم باید حفظ شود، مگر چه شده) ...نکردند؟ تا اسالم حفظ شود  امام حسین چرا با یزید بیعت -۰

حسین به چه دلیل از محل زندگیشان مدینه با خانواده خارج شدند و چه شد که به کربال رسیدند؟ برای در امان امام  -۵

 حفظرای به حج و خروج از مکه ب خواست از ایشان به زور برای یزید بیعت بگیرد و رفتنماندن از والی مدینه که می

 (کنداهمیت کنار نیامدن با ظالم و حتی کسی که انسان را از خداوند دور می) ...و حرمت و احترام خانه خدا 

عموشون جناب مسلم بن عقیل پسرشون مطمئن شوند چه کردند؟ برای اینکه از مردم کوفه و خواسته( ع)امام حسین  -3

 ....به کوفه فرستادند را به عنوان یک پیک امین

۰۲-۵۱ 

 دقیقه

ها درگیر کردن بچه .۰

-با مطالب آموزش داده

 .شده

انجام کار گروهی و  .۵

ها در درگیر کردن بچه

کنار هم برای یافتن پاسخ 

 .گروهی

های عملی از درس .3

 .عاشورا
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را تنها گذاشتند؟ ضعف ایمان و اهمیت پول و مقام دنیا و ( ع)به چه دالئلی کوفیان مسلم ابن عقیل و بعد امام حسین  -4

ها آنها را وادار به عملی فکر و صحبت کردن بکنید، برایشان ملموس کنید که همین االن هم انسان) ....ترس از آزار یزید

توانند خداوند را در نظر بگیرند و برای رضای او زندگی کنن و هم میشان عمل میهای دنیویبر اساس لذت توانند فقطمی

بود در دنیای بعدی به بهشت خداوند های این دنیا کم کنند ولی مطمئن خواهندها و لذتکنند و اگر الزم بود از خوشی

 (خواهند رفت

 (انبا امام زمانم)ما چگونه باید باشیم؟  -۲

 

 دالئل واقعه عاشورا نمایش 8

که نگار ( نشانه عزا سیاه رنگ باشدتواند به لباس مادر هم می)مادر روی صندلی نشسته و مشغول بافتن است  -داخلی 

 .نگار لباس مدرسه و کوله پشتی به همراه دارد( رسددخترش از مدرسه می)

 سالم مامان(: با صدای بلند)نگار 

 سالم دخترم، مدرسه خوب بود؟(: زنددارد و به نگار لبخند میسرش را از روی بافتنی برمی)مادر 

 . بودیم، برنامه مخصوص در مورد ماه محرم داشتیم( نمازخانه/ جیم)اجتماعات  بله، امروز بیشتر وقت توی سالن: نگار

 ای داشتین؟ سخنرانی؟ سینه زنی؟چه برنامه: شوددر حالیکه از جایش بلند می -مادر 

 .در مورد واقعه عاشورا و سفر امام حسین از مکه به کربال برامون صحبت کردن: نگار

 .چیا گفتن؟ برای من هم تعریف کن: دهدبا حالت مشتاق ادامه می -مادر 

مادر هم دوباره روی صندلی  -گذارد در دهانشای انگور میگذارد زمین و از روی ظرف میوه دانهکوله پشتی را می -نگار 

 .نشیندمی

راف برای کم از اطزدیک مراسم حج که میشه و مردم کمن م حسین از چند ماه قبل رفته بودن به مکه وکه اما گفتن: نگار

 !فرسته حجیزید هم سپاهی رو با عمربن سعید بن عاص به بهانه انجام مراسم می انجام اعمال حج میان

 رسه به مکه،ماه ذی الحجه سپاه می 8، روز درسته: مادر

آشنایی با دلیل سفر  .۰ دقیقه ۰۲

از مکه ( ع)امام حسین 

 .به کوفه

آشنایی بیشتر با اهمیت  .۵

تفکر و داشتن ایمان 

 .قوی

اهمیت توسل به امام  .3

یاریمان در دنیا در  برای

های مقابل وسوسه

 .دنیایی

 

دو بازیگر مادر و  .۰

 (.یا پسر)دختر 

صندلی و وسایل  .۵

بافتنی یا وسیله ی هر 

کاری که مادر در حال 

 .انجام آن است

 .ظرف میوه یا انگور .3
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 ؟!نه؟! برای دستگیری امام بوده مثل اینکهاما : نگار

خواست به زور از امام حسین بیعت بله، در واقع یزید می(: گویداندازد و میکشد و ناراحت سرش را پایین میآه می) مادر

 !فرسته و دستور میده که امام رو به زور هم که شده وادار کنن به بیعتشن سپاه میبگیره اما چون امام راضی نمی

 .تونن برگردنواجب رو تبدیل به عمره بکنن که زودتر تموم بشه و بامروز بهمون گفتن که امام مجبور شدن حج : نگار

-خدا حفظ بشه و سپاه یزید نتونن بی یلشکر کشی میشه برای اینکه حرمت خونهدرسته، امام وقتی دیدن داره : مادر

 !نه از مکه خارج میشنمه حج خودشون رو تغییر میدن و شبواحترامی کنن برنا

 !شدسن نمیچرا با اون عجله؟ حاال یکی دو روز دیرتر که مثال به عید قربان هم بر: نگار

از : ن که بهشون گفتنبینرو می( ص)همون شب هشتم دی الحجه امام خواب جدشون حضرت رسول نه دیگه، اصال : مادر

 .شهر خارج شو

 خب؟: نگار

از طرفی هم  ،خوان بیعت کننو فقط نمی ندارن رو قصد جنگ با کسیبودن که به یزید و سپاهش پیغام دادهامام  :مادر

، کنیماز شما حمایت میها، به امام گفتن که ما پیش اون بودن که برنبودن و از امام دعوت کردهمردم کوفه نامه نوشته

 .رنکنن برای جنگ نمی که ثابت شون به طرف کوفه حرکت کردنامام هم با خانواده

باوفا داشتن که فک کنم اسمشون مسلم بود شجاع و پسر عموی یه ( ع)امام حسین  مامان تو مدرسه ولی گفتن که: نگار

کوفه شدن وقتی وارد بعدم  چون یا نه؟  مردم کوفه منتظر ورود امام هستن ببینه تازودتر به کوفه فرستاده بودن  و او رو

که بله  حضرت مسلم هم به امام نامه نوشتن مردم خیلی زیادی با ایشون بیعت کردن و گفتندکه منتظر امام حسین هستن

-کاش نامه نمی. اه خیلی بد شد. خالصه اینکه به امام گفت بیان به سمت کوفهو  صبرانه منتظر شما هستنم کوفه بیمرد

کاش اینطوری (: گویداندازد و میسرش را پایین می. )بودن که انقدر ضعیفننوشتن، کاش مردم کوفه زودتر نشون داده

آدم یه چیزی بخواد ولی بودن ولی زدن زیرش؟ چطوری میبا اینکه نامه نوشته اصال من نفهمیدم چطوری شد که .شدنمی

 رض چند ساعت حرفش عوض بشه؟ر عدبعد 

ها ها گول بخورن؟ نه دیگه، اگر ایمان آدمپس فکر کردی یه اتفاق خاص باید بیافته که آدم. شه دیگه عزیزممی: مامان
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ضعیف باشه و هدفشون رو درست ندونن، به هر سمتی که به نظر بیاد به نفعشونه میرن، بدون فکر کردن و تصمیم درست 

رو گوش ( ع)که اگر حرف امام حسین  ابن زیاد که ادم خیلی بدی بود به کوفه رفت و به مردم گفتاون زمان هم . گرفتن

 .هم زندان کردند و ترسوندند ها رونکنند بهشون پول میدن مقام میدن و خیلی

 یعنی پول و مقام براشون مهمتر از امامشون بود؟: نگار

شهرشون بله دخترم مردمی هم که ایمانشون ضعیف بود به قولشون عمل نکردند و حتی حضرت مسلم رو که در : مامان

و محاصره کردن ایشون رو کربال در  هاشونهم کمک که نکردن هیچ، بعضی رو( ع)امام حسین مهمون بود، تنها گذاشتند، 

 .باهاشون جنگیدن و شهیدشون کردن

خواد اینقدر ایمانم رو قوی کنم که همیشه از حق دفاع کنم و هیچ چیز نتونه من رو بترسونه که من دلم می، مامان: نگار

 .حق رو پایمال کنم

حتما امام . کنم که این تصمیم عاقالنه رو با فکر کردن گرفتیبه به، خیلی خوبه آفرین دخترم، من به تو افتخار می: مامان

 . راستش رو بخوای این کار هم خیلی ساده هست هم خیلی سخت. خوش به حالت. زمانمون هم االن کلی خوشحالن ازت

 !وا یعنی چی مامان؟: نگار

انجام بدن و خیلی هم نماز و  کردن که احکام اسالم رو خوبها سعی میخیلی سخت بخاطر اینه که خب خیلی: مامان

پس خیلی هم آسون نیست که فقط با این کارها . خوندن ولی به این مقام نرسیدن و امامشون رو ناراحت کردنقرآن می

ی احکام خدا رو به به ما گفته انجام بدیم یا ندیم رو خوب رعایت کنیم ولی ما باید همه. های واقعی باشیمبتونیم شیعه

که باشی و ایمانت بهش قوی باشی باشی و خدا رو خوب شناختهدر فکر کردهباید اونق. باید از روی فکر باشهها ی اینهمه

 .ای که داری برگردونهدیگه هیچ چیزی نتونه تو رو از روی عقیده

 خب حاال چرا گفتین آسون؟ : نگار

و باهاشون ارتباطمون رو قوی کنیم و ازشون برای این گفتم که در همین راه اگه به امام زمانمون متوسل بشیم : مامان

، مثل کنن که بتونیم در این راه سخت موفق باشیم و مسلمونای محکمی بشیمکمک بخوایم خیلی راحت ما رو کمک می

نگار در این . )که خواستن با امام باشن و ایشون هم براشون دعا کرد و تونستن قوی باشن( ع)یاران باوفای امام حسین 
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 (دهدی فهمیدن تکان میدهد و سر را به نشانهدقت گوش میمدت به 

ی خوب بخوریم که هم گردنم درد گرفته بسکه بافتم برای دیگه به نظر من کالسمون رو تعطیل کنیم و بریم به عصرونه

 شما و هم اینکه به نظر شمام یه کم خسته شدی دیگه نه؟ 

بریم . کشهقربون مامان گلم برم که انقد برام زحمت می: گویدزند و مینگار با لبخند دستانش را دور گردن مادر حلقه می

 (کنندهر دو دست در دست هم و شاداب صحنه را ترک می). آشپزخونه

 

 

 یا مداحی شعر 9

 کودکان تشنه لب

 رفتم به صحرا روزی

 دیدم مرغی نشسته

 گفتم چرا غمینی

 شکستهگفتا دلم 

 امروز عاشورا شده

 در کربال غوغا شده

 در چهره یاران دین

آشنایی با فرهنگ شعر  .۰ دقیقه ۰۱

سرایی و ادبیات فارسی 

 .در فضای دینی

 

هیجان در تن  .۰

صدای مربی و رسا 

بودن صدا از ملزومات 

 .باشد اجرای خوب  می
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 آثار غم پیدا شده

 گفتم ای مرغِ زیبا

 پرواز کن به باال

 منزل نما در کربال

 سالم ما را هدیه کن

 بر آن امامِ سر جدا

 ای بخوان ز غم ترانه

 از کودکان تشنه لب

 از دشمنانِ سنگدل

 از اصغر رنگین گلو

 واز روز عاشورا بگ

 از اکبری که شد شهید

 در کربال کن گفتگو

 یرطبل و زنج یصدا
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 یاباناز خ یدآمی

 نشسته امشب غمی

 و جوان یرقلب پ به

 یناواحس صدای

 در هر کجا پیچیده

 زنده شده دوباره

 کربال یخاطره

 لمعا یک گردیده

 پوش یهسوگ او س در

 ارمردم همه عزاد

 با اشک و غم هم آغوش

 آمد محرمُ باز

 اشک و ناله صدای

 در کربال روئیده

 هسرخ الل یهاگل
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 یبریاکرم خ:  شاعر

 کار در منزل ۰۱

ای خطااب باه اماام زماان عاج اهلل تعاالی فرجاه الشاریف         نامهی کاردستی خواستید که از شرکت کنندگان در هنگام تهیه

از . توانند در این نامه بنویسند صحبت کردیدکه چه مطالبی را میی این موضوع و اینقبل از شروع نوشتن درباره بنویسند و

م دیگر را در خانه و با توجه بیشاتری بنویساند و از   نیبخواهید  هااز آن. ی از نامه را در برنامه بنویسندآنها خواستید که نیم

 . ها با اطالع هستندی آنآن نگهداری کنند و بدانند که امام زمانشان از مطلب نامه

ای که دستتونه ها، وقتی پدر و مادرتون رو دیدین براشون از چیزایی که امروز با هم یاد گرفتیم و موضوع این نامهبچه

تونین برای می. ی ما همیشه خوبههم براشون این مطالب یادآوری بشه، چون یادآوری برای همه هاحرف بزنین تا اون

ها هم بخواین تا یه نامه برای امام زمان بنویسن و مثل شما سعی ای بگین و از اونپدر و مادرتون از نوشتن همچین نامه

های ما و از خبر دارن همونطوری که از دل های ماکنن بهش همل کنن و بهشون بگین که امام زمانمون از نامه

 .کارهامون خبر دارن

باال بردن سطح  .۰ 

-یادگیری و به خاطر

ی سپاری بوسیله

ی کار مرتبط با ادامه

 .برنامه در منزل

۰.  

 :نتیجه گیری و دعا/ پایان ۰۰

-حرفمام با شما دوره کردیم و از کنم که امروز خیلی چیزای جدید یاد گرفته باشین و من فکر می. شهقبول باها خب بچه

اتفاق بسیار عظیم و ناراحت تر دالیل این برای شما دقیقامروز ما سعی کردیم . چیزای جدید یاد گرفتیمهم شما  های

-بهتر به ما کمک می ها و فکر کردن و کتاب خوندنها، سوالحرفاین . بدیم و با هم بحث کنیم ی عاشورا رو توضیحکننده

حرکت  همون هدف رو انتخاب کنیم و به سمتشمون رو بهتر بشناسیم و بدونیم که هدفشون چی بوده که ما هم کنه امامان

خوایم بگیم امام زمانمون رو دوست داریم و منتظریم نمی. خوایم مثل مردم کوفه باشیمچرا؟ چون ما نمی. نیم و عمل کنیمک

و حتی دعا هم براشون بخونیم و بگیم بیاد ولی وقتی که اومدن بشیم مثل بکنه د که دنیا رو پر از خوبی و عدالت و زیبایی بیا

خوایم قوی می. های الکی داشته باشیمیم که زیر قولمون بزنیم و خواستهخوارو نمی درسته؟ ما این. مردم کوفه خدای نکرده

دلمونم بگیم که . ما بهشون احتیاج داریمزودتر بیان و  خوایم ایشونبگیم که می محکمامام زمانمون رو بشناسیم و  ،علمو با 

 و بحث گیری نتیجه .۰ هدقیق ۰۱

 .بحث ی دوباره انتقال

ذکر به وجود مقدس ت .۵

( عج)صاحب الزمان 

به عنوان معلم و امام 

 .زمان ما

پیوند قلبی با حضرت  .3

العصر و صاحب 

الزمان علیه السالم و 

 دعا برای ایشان

 در قسمت این اجرای .۰

 توجه و سکوت فضای

 .توسل و

آغاز دعا، پس از  .۵

ها به توجه دادن بچه

اهمیت دعا برای فرج 

 .عج صاحب الزمان

سعی شود که متن  .3

عربی و ترجمه آن به 
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محکم هایی رو هم که نوشتیم امام ما ازش خبر داره، پس خیلی بده که این نامه. زنیمتنگه براشون و زیر قولمون هم نمی

رو بهشون هامون ایشون اومدن، نامه شاءاهلل با دعاهای ما و کارهای خوبمونداریم و وقتی انرو نگه می هااین نامه. نباشیم

 .پایبند بودیم به قولمون گیم این همون نامه هست و مادیم و میمی

 قلبدردی کنیم و مرهمی باشیم بر های غمگینمون با ایشون همه دل دعای فرج رو بخونیم و با دلحاال بیاین همه با هم از ت

 .نازنینشون

 رو به قبله و ایستاده به احترام ایشان خواندن دعای فرج 

زبان محلّی همزمان  

 با تالوت، نمایش داده

 .شود
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 :نامه ی کاردستیطرز تهیه

 :وسایل و ابزار مورد نیاز

 

 سانتی متر ۵۲*۰۲با ابعاد تقریبی  ۰کاغذ کاهی  .۰

 دو چوب باریک  .۵

 نوار باریک از جنس گونی و یا نخ کاموا  .3

 چسب حرارتی  .4

 

                                                           
 
 . می توانید از کاغذ برش، کاغذ پوستی یا هر نوع کاغذ دیگری که حس قدیمی بودن را القاء کند استفاده نمایید  
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 :چوب باریک

 

. اساتفاده نماییاد  ... می توانید از شاخه ی درخت، ماداد، سایخ چاوبی و    

چوب بستنی شکل استوانه ای الزم برای این کاردستی را دارا نمی باشاد  

 . آن را به عنوان گزینه آخر قرار دهید

 

انتهای کاغذ را چسب بزنید و چوب را روی چسب قرار دهید تا کاامال باه   

ممکن است استفاده از چسب حرارتی برای کودکان مشکل . کاغذ بچسبد

باشد لذا در صورت نیاز چساب را خودتاان روی کاغاذ بزنیاد و از آن هاا      

 . بخواهید چوب را روی چسب قرار دهند
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 . و مجدد چسب بزنیدکاغذ را چند بار دور چوب پیچانده 
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همین کار را در طرف دیگار کاغاذ تکارار    

می توانید جمالت ابتادایی ناماه را   .  کنید

 . خودتان با دست روی کاغذ بنویسید

 

 به نام خدا 

 

 ... امام مهربانم سالم 

 ... بابای خوب و مهربانم سالم 

 

از شاارکت کنناادگان بخواهیااد نامااه ای   

خطاب به امام زمان عاج اهلل تعاالی فرجاه    

می توانید قبل از شاروع  . الشریف بنویسند

نوشااتن درباااره ی ایاان موضااوع کااه چااه 

مطالبی را می توان در این نامه نوشت باه  

صورت گروهی صحبت کنیاد و ساپس از   

از . آنهااا بخواهیااد مشااغول نوشااتن شااوند

طح کاغااذ را بااه دو هااا بخواهیااد ساابچااه

قساامت تقساایم کننااد و نصااف آن را در  

هنگام کاردستی بنویسند و نایم دیگار آن   

را در خانه و با توجه بیشتری بنویسند و از 

آن نگهااداری کننااد و بداننااد کااه امااام   

هاا باا اطاالع    ی آنزمانشان از مطلب نامه
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 .هستند

  

 

در پایان کاغذ را لوله کنید و با ناخ گاونی   

 . آن را ببندید

 
 

 

 

 

 


