
 بسمه تعالی

 درسهايي از محرم

 ويژة نوجوان

 تربیتی يک مربیکانال 

Telegram.me/yekmorabbi 

 درس اول

 یاری امام در کربال و در دوران غیبت

 بار الها دوست می دارم تو را

 ای تو با جان و دل من آشنا

 ای خدای بی شریک و بی قرین

 در میان دوستانم بهترین 

 با یک سئوال بحث را شروع می کنیم:

 حسین علیه السالم در جنگ با یزید پیروز شد یا شکست خورد؟به نظر شما امام 

سال ماا انن یزیاد و یزیادیان را لعنات مای  0011آفرین پیروز شد به این علت که بعد از 

کنیم و با ظالمان دشمن هستیم و بر امام حسین علیه السالم و یارانش درود مای فرساتیم هار 

ارانش هماه شاهید شادند اماا در واقاه باه هاد  چند که در ظاهر امام حسین علیاه الساالم و یا

 خودشان رسیدند

هزار نفر یاار داشات آیاا  27یار  27حان سئوال دوم: اگر امام حسین علیه السالم به جای 

 در ظاهر هم می توانست سپاه یزید را شکست دهد یا خیر؟

م یاا بله اگر امام یااران بیتاتری داشات آن هام یاارانی مرا  حوارف ابوالفوا  علیاه الساال

اار کااه یااک تنااه  لتااکری را حریاا  بودنااد م مئنااا در ظاااهر هاام یزیااد و یزیاادیان را  مراا  ح 

 شکست می داد. آن موقه امام حسین علیه السالم حاکم جهان اسالم می شد.

امااا چااون ایاان اتفااا  نیفتاااد خاادای مهربااون   فرزناادی از نساا  امااام حسااین علیااه السااالم را 

 ا بگوئید او کیست؟برای این کار  ذخیره کرد حان شم

 آفرین امام مهدی علیه السالم.

 حاال سئوال بعدی:

 چرا امام مهدی علیه السالم قیام نمی کند تا با ظهورش دنیا  گلستان شود؟



این سئوال چند جواب دارد یکی از آن جواب ها این است که چاون یااران حوارف هناوز 

ناد مرا  اماام حساین علیاه الساالم کاه آماده نتده اند و اگر حورف مهدی علیه السالم قیاام کن

بخاطر کمی یارانش به شهادف رسیدند   ایتان هم شهید می شاوند و چاون آخارین ذخیاره و 

 امام است باید صبر کنند تا یارانتان آماده شوند.

 داستان:

سه  بن حسن خراسانی وارد مدینه شد و به مالقاف امام صاد  علیه السالم رفات و گفات 

 کنید  در حالیکه صد هزار شیعه ی آماده ی جنگ دارید؟: چرا قیام نمی 

امام صاد  علیه السالم برای اینکه او را امتحان کند و به او نتان دهد که ایان هماه شایعه 

و یار ندارد  به او دساتور داد تاا در تناور پاراز آتاش بنتایند. او کاه از ایان فرماان غاافلگیر 

 رف را اجرا ننمود.شده بود از امام عذرخواهی کرد و فرمان حو

در همین وقت هارون مکی یکی از یاران واقعای اماام صااد  علیاه الساالم وارد شاد اماام 

 به او فرمود: هارون! داخ  تنور برود.

 هارون بدون کوچکترین پرسش   داخ  تنور پر از آتش شد...

هاارون را بعد از مدتی امام به همراه مارد خراساانی داخا  تناور را نگااه کردناد آن مارد  

دید که در میان شعله های آتش چهار زانو نتسته و به معجزه الهی   آتش هیچ آسیبی باه او 

 نرسانده است.

امام از مرد خراسانی پرسید: چند نفر مر  هارون مکی می شناسی که اینگوناه م یاه مان 

 باشند.

 0خراسانی گفت: یک نفر هم نمی شناسم.

کااه باه انسااان زارر بزنااد نمای دهااد اینجاا امااام بچاه هااای عزیاز امااام هایچ وقاات دساتوری 

صاد  علیه السالم می خواست به این آقا  بفهماند که ما چون یار نداریم قیام نمی کنایم شاما 

 هم که ادعا می کنی یار ما هستی موقه عم    ما را رها می کنی.

ند کاه اگار دقیقا مر  جریان کربال  هیجده هزار نامه برای امام حسین علیاه الساالم فرساتاد

امام بیاید به کوفه یاریش می کنند ولی وقتای اماام راه افتااد  ماردم کوفاه از تارا جانتاان   

 امام حسین علیه السالم را تنها گذاشتند.

 پس امام زمان علیه السالم هم چون آن تعداد یار خاص آماده نتده اند قیام نمی کند

 ن امام زمان علیه السالم باشیم یا نه؟حان بگوئید ببینم آیا ما هم می توانیم جزء یارا
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یااا » خااوب حااان هاار کااه ماای خواهااد از یاااران امااام مهاادی علیااه السااالم باشااد بلنااد بگویااد 

 آفرین با این صدای بلند نتان دادید که واقعا دوست دارید از یاران حورف شوید.« مهدی

ران اماام زماان انن با هم یک جدول حا  مای کنایم تاا بعاد بگاویم کاه بارای اینکاه جازء یاا

علیااه السااالم قاارار بگیریااد و در گلسااتان شاادن دنیااا نقتاای داشااته باشااید چااه کارهااایی را بایااد 

 انجام دهید.
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 (77ـ 02ـ 07ـ 2ـ  7ـ 70ـ کلبه احزان شود روزی .........غم مخور)0

 (3ـ9ـ مسجد جمکران در این شهر است. )7

 (00ـ 0ـ بخش اول ویران )3

 (09ـ 00ـ 03ـ 01) ـ مخال  قهر0

ـ برنامه ای که خداوند توسط پیامبران برای زندگی دنیوی و اخروی انساان هاا فرساتاده 5

 (6ـ 5ـ  0)

 (8ـ  73ـ اولین ماه فص  زمستان )6

 (06ـ 71ـ 70ـ فع  امر از آمدن )2

 (05ـ 08ـ به معنای او )8

حارو  را کناار هام  شامارش کنیاد 5تا  5را نوشته  0راهنمایی رمز جدول ـ خانه شماره 

 بنویسید تا پیام جدول را پیدا کنید

 پیام : دنیا گلستان می شود وقتی بیایی.

حان که فهمیدیم وقتی امام زمان علیه السالم بیاید دنیا گلستان می شود بیائیاد باا هام کااری 

 کنیم که ظهور نزدیک شود.

 چه کار کنیم؟



 آفرین یار ایتان شویم

 چگونه ؟

 درا بعدی.منتظر باشید تا 



 درس دوم

 در انتظار آمدنت ایستاده ایم

 فردا به شهر نور می آیی

 از راه روستا  از راه شهر آفتاب

 با دشمنان چو موج خروشان

 با ما  به مهربانی یک جویبار نرم

 رفتار می کنی

 )سلمان هراتی(

 به نام خدا

 بچه های خوب سالم

علیه السالم را شاد کنید دست هایتاان را اگر می خواهید در این ماه محرم  دل امام حسین 

 بان بیاورید تا دعای اللهم کن لولیک را با هم بخوانیم...

 شاید بپرسید چه رب ی داره دعای اللهم کن لولیک با خوشحالی امام حسین علیه السالم.

ببینید بچه های گ    بین امام حسین علیه السالم و امام مهدی علیاه الساالم ارتبااط عجیبای 

 هست که به چند نمونه اشاره می کنم.

 ـ عاشورا روز ظهور است0

 ـ اولین کالم امام مهدی علیه السالم در هنگام ظهور   یاد امام حسین علیه السالم است.7

 ان یا اه  العالم ان جدی الحسین قتلوة ع تانا.

 ـ امام مهدی علیه السالم تکمی  کننده سفر امام حسین علیه السالم هستند.3

امام حسین علیه السالم برای تتکی  حکومات اساالمی و مباارزه باا یزیاد راهای کوفاه شاد 

 ولی در بین راه سپاهیان یزید   راه را بر امام بستند.

امام زمان علیه السالم هم وقتی ظهور می کنند کوفه را مرکز حکومات خاویش قارار مای 

 دهند.

 ام حسین علیه السالمـ خون خواهی امام مهدی علیه السالم از قاتالن ام0

 سانر شهیدان امام حسین علیه السالم به فرزندش امام سجاد علیه السالم فرمود:

سااوگند بااه خاادا کااه خااون ماان از جوشااش باااز نماای ایسااتد تااا اینکااه خداونااد  مهاادی را » 

 از حسین تا مهدی علیه السالم( 799ص  05بحار ج «)برانگیزد

 زیارف عاشوراـ یاد امام زمان علیه السالم در 5



در دوجای زیارف عاشورا از امام زمان علیه السالم یاد می شود هر کس آن دو مورد را 

 فردا بیاورد جایزه ای به او می دهیم

ـاا در دعااای ندبااه هاام کااه مخصااوص امااام زمااان علیااه السااالم اساات از امااام حسااین علیااه 6

 السالم یاد می کنیم. این ال الب بدم المقتول بکربال

 سئوال:حان یک 

 اگر امام زمان علیه السالم ظهور کند آیا امام حسین علیه السالم خوشحال می شود؟

 صد در صد آفرین .

اگر ما بخواهیم به این ظهور زیبا کمک کنیم باید چند کار انجام دهیم اول باید خودماان را 

 برای یاری امام زمان علیه السالم آماده کنیم.

 ما برای یاری الگو می خواهیم

 بهترین الگو یاران امام حسین علیه السالم در کربال هستند

 اگر شما بخواهید مر  یاران امام حسین علیه السالم شوید باید چند کار را انجام دهید.

 داستان:

ظهور عاشاورا باود اماام حساین علیاه الساالم در گرماا گارم جناگ   اعاالم کردناد کاه مای 

اد وعاده ای نیاز پتات سار ایتواان اقتادا کردناد اماا خواهیم نماز بخوانیم. امام به نماز ایسات

دشاامن کااه بااویی از انسااانیت نباارده بااود نقتااه کتااید تااا در نماااز امااام حسااین علیااه السااالم را 

تیرباران کند. سعید بن عبدهللا جلوی امام حسین علیه السالم ایستاد و هر تیری کاه باه سامت 

د  او آنقدر تیر خورد تاا در پایاان نمااز امام می آمد با جان و دل خود را سپر آن تیر می کر

 امام   از پای افتاد   امام حسین علیه السالم سر او را بر زانو گرفت و برایش دعا کرد.

 حان همه با هم به سئوال من جواب بدهید؛

 می شود کسی نماز نخواند ولی دوست داشته باشد یار امام زمان علیه السالم شود؟

ی است پس هر کس دوست دارد از یاران امام مهدی علیاه الساالم می دانم که جوابتان منف

 شود نمازش را باید اول وقت بخواند.

 حان این حدیث را بخوانید

 انی احب الصالة

 من نماز را دوست دارم.

 از کدام امام است؟ آفرین امام حسین علیه السالم



ینه مای زنیاد هماان همان امام حسینی که شما این شب هاا بارایش عازاداری مای کنیاد و سا

امام حسینی که به نماز عتق می ورزید و چون دید مردم از نماز واقعای فاصاله گرفتاه اناد 

قیام کرد و با خونش درخت اسالم را آبیاری کرد اماام زماان علیاه الساالم هام کاه پسار اماام 

 حسین علیه السالم است به نماز عتق می ورزد.

آمده است که آنها در اطاعت پروردگارشان کوشاا در مورد یاران امام حسین علیه السالم 

بودند و در روز عاشورا در آن سختی ها  نمازشان را اول وقت خواندناد اماام حساین علیاه 

السالم هم از آن ها رازی باود پاس اولاین کاار بارای یااری اماام زماان علیاه الساالم   نمااز 

 است آن هم نماز اول وقت.

 دوستان خوبم

ارنامه یادتان هست یا نه؟ عاده ای بودناد کاه اماام حساین علیاه الساالم نمی دانم سریال مخت

را دوست داشتند اما در کربال باه یااری اماام نیامدناد  انگاار باه خاواب رفتاه بودناد چناد مااه 

 پس از شهادف حورف از خواب بیدار شدند و به فکر خونخواهی و انتقام افتادند.

 یعیان خواب آلود بودند.سلیمان بن صرد و یاران او از جملۀ این ش

 آری دوستانم عده ای آمدند اما خیلی دیر.

برای اینکه از کربال جانمانیم باید تمرین کرد . هار وقات اماام از مان کماک خواسات بایاد 

حازر باشم اگر تمرین کنیم اول وقت نماز بخوانیم دیگار موقاه حملاۀ دشامن خوابماان نمای 

 برد.

 بیدار و سرحال خواهیم بود.

 نمازهایش را اول وقت بخواند از غافالن نخواهد بود.هر کس 
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 ـ نام سانر شهیدان که برای زنده کردن دین جدش با یزید جنگید0

عالقااه شاادیدی بااه امااام حسااین داشاات و او را در ـاا نااام جااد امااام حسااین علیااه السااالم کااه 7

 آغوش خود می گرفت و گریه می کرد

ـ نام مادر امام حسین علیه السالم که خودش فدای ونیت شد و فرزندانی تربیت کرد کاه 3

 یا شهید شدند یا اسیر.

ـ امام حسین علیه السالم در گودال قتلگاه وقتی دشمن به خیماه هاا حملاه کارد فرماود ای 0

 عه ابوسفیان اگر دین دارد ناق  ... باشیدشی

 ـ نام دیگر کربال5

 ـ شخص با ایمان6

ـ نام پسر امام حسین علیه السالم که در اخال  و سخن گفتن و قیافاه  خیلای شابیه پیاامبر 2

 اکرم صلی هللا علیه و آله و سلم بود

 ـ پیامبری اولوالعزم که کلیم خدا شد8



 الم برای اداره جامعه که در ظهور به آیاتش عم  می شودـ برنامه امام زمان علیه الس9

 ـ عملی که حر را از سپاه یزید جدا کرد و به سپاه امام حسین علیه السالم ملحق کرد01

 امام زمان علیه السالم فرمود:

نماز اول وقت بینی شی ان را به خاا  مای مالاد پاس نماازف را اول وقات بخاوان و بینای 

 بمال.شی ان را به خا  



 درس سوم

 انتظار

 ای روز آمدن!

 ای مر  روز آمدنت روشن

 این روزها که می گذرد  هر روز

 در انتظار آمدنت هستم

 اما  با من بگو که آیا  من نیز

 در روزگار آمدنت  هستم

 )قیصر امین پور(

 انتظار مردم کوفه

منتظار اماام بودناد مردم کوفه وقتی از امام حسین علیه الساالم دعاوف کردناد شاب و روز 

اما با حورف مسلم )نمایناده اماام ( تنهاا گذاشاتن در امتحاان انتظاار ماردود شادند و انتظاار 

 آمدن امام را نیز رها کردند.

باه نظاار شااما مااا چگونااه بایااد منتظاار امااام زمااان علیااه السااالم باشاایم کااه در انتظااار مااردود 

 نتویم.

قعی آمدن اماام بودناد و چاون آ اار واقعای یاران کربالیی امام حسین علیه السالم منتظر وا

انتظار را در مردم کوفه ندیدند خود را از ص  آن ها بیرون کتیدند.و شاب و روز منتظار 

 یاری امامتان بودند

حبیب بن مظاهر یکی از این منتظران بود که از راه کوه و دشت خود را باه اماامش رسااند و 

خوشاحال شاد یااران اماام  منتظار شاهادف بودناد و چقدر امام حسین علیه السالم از آمدن حبیاب 

 در این انتظار مردانه قدم می زدند.

   حان اجازه دهید فویلت منتظران امام مهدی علیه السالم را بگویم.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در خیمه آن حضرت

امام صادق علیه السالم ؛ هرر سرا ا  

شما ا  دنیا برود در حالیکره متظررر 

سره در خیمره او باشد مانتد سسی است 

گاه آن حضرت است. )غیبت نعمانی برا  

11) 

پرراداه هرر ار 
 شهید

امررام سرر اد 
علیه السالم: هر 
سررا بررر دوسررظی 
مرررار در دوران 
غیبت قائم ثابت 
و اسظوار بماند 
خداونررد پرراداه 
ه ار شررهید برره 
او ار انرری مرری 

 دارد
سمال الدین ج 

 33ر برررررا  2
 45حدیث 

 رفیقان پیامبر

علیه و آله فرمود:  پیامبر صلی هللا

متظرران رفیقان من هسظتد. سمال 

 2حدیث  24با   2الدین ج 

 برترین مردم

امررام سرر اد 

علیرره السررالم: 

مرررردم  مررران 

غیبت سه متظرر 
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 متظرران



یااران اماام مهادی علیاه الساالم قارار مای  خب یکی دیگر از کارهاایی کاه ماا را در گاروه

 دهد بحث انتظار است.

 امام صاد  علیه السالم فرمود:

هر کس دوست دارد از یااران قاائم علیاه الساالم باشاد پاس منتظار باشاد و در حاال انتظاار 

 پرهیزگاری پیته کند و به اخال  نیکو آراسته گردد.

 6ح  00غیبت نعمانی باب 

گر از راههایی است که ما را جزء یاران حورف مهادی علیاه پس انتظار کتیدن یکی دی

 السالم قرار می دهد

اما چه انتظاری؟ آیاا مرا  ماردم کوفاه منتظار باشایم کاه اماام حساین علیاه الساالم را بارای 

زندگی خوش می خواستند و تا احساا کردند باا اماام حساین باودن ممکان اسات جانتاان را 

 ردند یا انتظاری مر  انتظار حبیب بن مظاهربه خ ر بیاندازد انتظار را رها ک

   1      1    

  2        2   

 3          3  

    4    4     

5            5 

6            6 

 سئواالت سمت راست:

 ـ نام جد سوم امام مهدی علیه السالم0

 ـ امام مهدی علیه السالم طبق دستوراف این کتاب عم  می کند7

 خمینی فرمود: پتتیبان ... فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسدـ امام 3

 ـ تکرار حر  هیجدهم حرو  الفبا0

 ـ شی ان بزرگ5

 ـ هتتاد و دومین سوره قرآن6



 سئواالت سمت چپ

 ـ مر  امام زمان علیه السالم در غیبت چون خورشید پتت ...است0

 ـ مادر امام زمان علیه السالم7

 وزوـ یکی از واجباف 3

 ـ سایه عربی0

 ـ از هر گونه ادعای رسمی آن در زمان غیبت با امام زمان علیه السالم منه شده است 5

 ـ یکی از ویژگی های منتظران امام عصر علیه السالم به معنای صاد 6

بله بچه ها عاشورا به ما درا انتظاار مای دهاد اماا انتظااری ساازنده. ماردم کوفاه منتظار 

 ن در تاریکی نتسته بودندنور بودند اما خودشا

 به خاطر همین با تاریکی انس گرفتند و شوقتان برای آمدن نور از بین رفت.

 مقام معظم رهبری فرمودند منتظران صالح خود باید صالح باشند

اگار از گنااه دوری نکنایم نمای تاوانیم منتظار واقعای بارای اماام عصار علیاه الساالم باشاایم 

 تظار دور می کند نام ببریدحان چند گناه که ما را از ان

 آفرین ؛ دروغ   بی احترامی   والدین ....



 درس چهارم  

 7«و ما احلی اسماء و کم» 

 پیامبر صلی هللا علیه و آله فرمود حسین منی و انا من حسین 

 3امام علی علیه السالم فرمودند المهدی منا

 سئوال فر  اسم و لقب چیست؟

 نگر شخصیت است اسم برای معرفی است و لقب بیا

 اسم امام دوم: حسین علیه السالم 

این اسم را کی گذشت؟ حورف علی علیه السالم از پیامبر خواست که نامی برای فرزناد 

نوگلش انتخاب کند پیامبر صلی هللا علیه وآله هام ناام حساین را کاه گرفتاه شاده از ناام شابیر 

 سالم است انتخاب نمود پسر دوم حورف هارون علیه السالم جانتین موسی علیه ال

 لقب امام حسین علیه السالم آفرین ! سید التهدا یعنی آقا و سرور شهیدان 

قب  از امام حسین علیه السالم حورف حمزه عمومی پیامبر ساید التاهدا باود ولای بعاد از 

 شهادف امام حسین علیه السالم ایتان این لقب را پیدا کردند 

 انقالب کیست ؟ یک جایزه می گیردحان هر کس گفت سید التهدای 

 آفرین پسر گلم : شهید بهتتی سید التهدای انقالب است 

لقب دوم امام حسین علیه السالم :  ار هللا یعنی امام حسین علیه السالم کسی اسات کاه خادا 

 انتقام خونش را از دشمنان می گیرد

 در زیارف عاشورا السالم علیک یا  ار هللا 

  ) کنیه ( یعنی پدر بندگان خدا لقب سوم؛ اباعبدهللا

پیاامبر صالی هللا علیاه و الااه فرماود اناا و علای ابااوا هاذا انماه مان وعلاای پادران ایان اماات 

 هستیم امام حسین علیه السالم هم پدر همه ماست اگر ما بندگی  خدا را بکنیم. 

 امام رزا علیه السالم هم فرمود امام پدری مهربان است 

الم هم خیلی مهربان بودند شما نمی دانیاد وقتای علای اصازر از شادف امام حسین علیه الس

 تتنگی گریه می کرد امام حسین چه حالی داشت 

ساله که یک نوجوان بود به میدان می رفت امام حساین علیاه الساالم او  03وقتی هم قاسم 

 را در آغوش کتید و بسیار گریه کرد 
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ین علیااه السااالم دادنااد امااام   دختاار یااا وقتاای خباار شااهادف حواارف مساالم را بااه امااام حساا

کوچک مسلم را روی زانو نتاند و دست نوازش بار سارش کتاید و فرماود: اگار پادرف را 

 شهید کردند من به جای پدر تو .

پس امام حسین علیه السالم پدر همه ماست و شما می دانید که احترام به پدر واجاب اسات 

 نام آن ها با احترام یاد کنیم پس ما باید به همه امامان احترام بگذاریم و

 وقتی نامتان را می نویسیم علیه السالم بگذاریم و ...

 لقب چهارم

سفینه النجاة .کتتی نجاف هر کس می خواهد از شر شی ان نجاف پیدا کناد بایاد ساوار بار 

 کتتی نجاف شود 

البته همه چهارده معصوم کتتی نجاف هستند اما کتتی امام حسین علیاه الساالم ساریه تار 

 حرکت می کند 

پیامبر فرمود: َمرَ  اه  بیت من َمرَ  کتتی نوح است هر کس سوار شد نجاف یافات و هار 

 کس سوار نتد غر  شد.

ناادم مهاادی امااام حسااین علیااه السااالم روزی نااام نهمااین فرزناادش را آورد و فرمااود کااه فرز

 انتقام ما را از دشمنان خواهد گرفت 

 حان بگوئید اسم امام زمان علیه السالم چیست؟ 

 نه مهدی لقب امام است نام امام زمان علیه السالم همان نام پیامبر است 

ما وظیفه داریم اماام خودماان را بتناسایم و یکای از راههاای شاناخت   شاناخت اساامی و 

 4القاب ایتان است

 ل : مهدی که معروف ترين لقب است لقب او

پیامبر صلی هللا علیه آله فرمود: فرزندم مهدی قیام مای کناد و فرشاته ای باناگ مای زناد : 

این اسات مهادی تاا از او پیاروی کنیاد ) مهادی یعنای هادایت شاده و ره یافتاه توساط خادا کاه 

 دیگران را به خدا هدایت می کند( 

 ی گذارده ) ذخیره خداوند(لقب دوم : بقیه هللا؛ آنچه خدا باق

 جالب است بدانید وقتی امام زمان علیه السالم قیام می کند  

 تکیه به خانه خدا می زند و می فرماید: انا بقیه هللا فی ارزه 
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 لقب سوم : غايب 

خداوند از چهارده معصوم سیزده تن را ظاهر کرد تا انسان ها آن ها را ببینند و آن هاا را 

الگوی زندگی خود قرار دهند ومعار  و احکام خدا را از آن ها بیاموزند اما دشامنان آناان 

 را به شهادف رساندند و حکمت خدا برای غیبت امام آخر قرار گرفت 

 لقب چهارم : قائم 

 ه السالم فرمود:امام رزا علی

  5او را قائم نامیدند زیرا قیام به حق خواهد نمود 

یعنای لقاب خااص اماام زماان علیاه « قاائم»یکی از کارهای شایسته ایستادن هنگاام شانیدن 

 السالم است.

 دعب  یکی از شاعران و محبان اه  بیت علیهم السالم است او می گوید

م برای خواندنش در محور امام رزاا علیاه قصیده ای زیبا درباره اه  بیت پیامبر سرود

السالم به طاوا رفاتم وقتای خادمت اماام رزاا علیاه الساالم رسایدم باا اجاازه ایتاان شاروع 

 کردم به خواندن قصیده تا به این قسمت رسیدم 

 خروج امام ن محاله واقه    یقوم علی اسم هللا و برکاف 

 و برکاف خدا می آید  قیام امام ق عا واقه می شود با نام خدا و با فیض

چون به این بیت رسایدم حوارف رزاا علیاه الساالم بلناد شاد و بارای احتارام دسات روی 

 سر نهاد و سر فرود آورد و گریه کرد و فرمود :

 دعب  این امام را می شناسی ؟ گفتم نه 

امام فرمود: امام بعد از من   محمد پسرم است و بعد از او پسرش علی اسات و بعاد از او 

 است.« قائم آل محمد» رش حسن است و پس از حسن پس

                                                 
 98نجم الثاقب ص  - 5



 بسم رب التهداء و الصالحین

 تبلیغ يک جلسه ای مخصوص سوم راهنمايی

می توان ابتدای کالا رابا سوال و جاواب ازبچاه هاا شاروع کارد تاا هام بچاه هاا احسااا 

م راحتاای کننااد و هاام بتااوان راب ااه صاامیمی باار قاارار کاارد و در نتیجااه م الااب را بهتاار تفهاای

کنیم  ابتدا کلماتی را روی تابلو می نویسیم و بعد از بچه ها می خواهیم هار کلماه ای را کاه 

 به ذهنتان می رسد بگویند 

 کلماف پیتنهادی امام حسین علیه السالم  محرم     عاشورا 

معماون کلمااتی کاه بچاه هاا مای گوینااد عبارتسات از : امار باه معارو  و نهای از منکاار   

 و عباا   طف  شیرخواره   ع ش   عزاداری و ... شهادف و تتنگی 

با استفاده از این کلماف می توان موزوعاف متفاوتی را م ارح کارد مارال اینکاه یکای از 

درا های کربال متخص کردن هد  است که می توان از کلمه های شاهادف کاه جانباازی 

که امر به معارو  در راه هد  است یا تحم  سختی ها در راه هد  و یا هد  اصلی قیام 

 بود استفاده کرد.

توزیح : نباید انسان در انتخاب هد  دچار اشتباه شاود وهاد  هاای باین راهای را هاد  

اصاالی بپناادارد  ماارال شخصاای ماای خواهااد از تهااران بااه شاایراز باارود پااس هااد  اصاالی او 

س شیراز است ولی برای پیمودن این مسیر  بهترین راه عباور از قام  اصافهان  آبااده و ساپ

 رسیدن به شیراز است. 

پس در این مسیر  یک سری هد  های میانی نیز وجود دارناد کاه بایاد باه آنهاا رساید اماا 

نباید در آنها متوق  شد مرال باید به اصفهان برسد ولی نبایاد در اصافهان بماناد و خیاال کناد 

ل کاه هاا هام همین اور اسات  در عاین حااکه آنجا هاد  او باوده اسات. مسایر زنادگی ماا آدم

اهدا  بین راهی و کوتاه مدف داریم نبایاد هاد  اصالی ماان را فراماوش کنایم و اولاین قادم 

 متخص کردن هد  اصلی است.

ها چ ور میته هد  را تعیین کرد؟ منظور ما از تعین کردن هد  در زنادی ایان کاه بچه

را در نظار بتونیم بهتر از عمرمون استفاده کنیم  مرال شما یک وسیله برقی مرا  لباستاویی 

بگیرید  برای اینکه بتونید بهتر از اون استفاده کنید به سراغ دفترچه راهنمای آن می رویاد 

چون ما زنده ی هر وسیله ای یک دفتار چاه راهنماای اساتافده از آن وسایله را هماراه باا آن 

می فرستد ؛ ما هام اگار بخاواهیم بارونیم چاه طاوری مای تاونیم بهتار از عمرماون و زنادگی 

ستفاده کنایم بایاد ببینایم کاه آیاا ساازنده ماا  دفترچاه راهنماایی برایماان فرساتاده یاا ناه؟ مون ا



جاان و اننااس « فاخلقاات» ها دفترچااه راهنمااای ماچیااه؟ قاارآن خداونااد در قاارآن فرمااود بچااه

 «انلیعبدون

 پس می توان گفت هد  اصلی در زندگی ماچیه؟ عبادف

هد  های بین راهای هام رساید  مارال یکای از اما برای رسیدن به این هد  اصلی باید به 

ایاان میانبرهااا درا خواناادن اساات  یکاای احتاارام بااه پاادر و مااادر  احتاارام بااه معلاام  نماااز 

خواندن ... )در ینجا تعادادی از احادیاث یاا آیااف در راب اه باا اینکاه اینهاا عباادف محساوب 

باادف و بنادگی خادا می شوند گفته شود( اینها درساته کاه هاد  هساتند ولای بایاد در مسایر ع

باشد تا بدرد بخورد و گرناه باه درد نمای خاورد مرا  اینکاه کسای کاه مای خواهاد باه شایراز 

 توق  کند و به دور آن بگردد.« کیلومتر تا شیراز 011» برود دم تابلو 

   و العاقبة للمتقین
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