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 توضیحات

صاحب عصر)عج( ترتیب دادیم، که عملی  هاینوگل، برنامه کالسی را برای حضرت زهرا )س( ،دوعالمبه تحریف شهادت بانو  توجه با 

 بودن آن در دستان و همت شماست. بخششدن و نتیجه

 چند مورد قابل به توضیح است: کالس دربرای اجرا برنامه 

 و آخر برنامه.  بندیجمعحضرت زهرا )س(است تا هنگام مناسبتیمتوجه نشوند برنامه کار هابچه عنوانهیچبه(1

 هاچهبتهیه کنید.) هابچهباشید و یک ظرف خرما یا حلوا به انتخاب خودتان برای  حضورداشتهها اون جلسه زودتر از بچه حتماً حتماً(2

 نبینند(

ه بخواهید همرا هابچهاجرا کنید در غیر این صورت، جلسه قبل از خود  باکالست برنامه را نفر به باالس 11(اگر تعداد افراد کالس شما 3

 خود یک دوست یا خواهر یا فامیل در رده سنی کالس شما به همراه بیاورند. ) علت را توضیح ندهید(

 نفره تقسیم کنید. 1الی  4 هایگروهبه  هابچه(کالس خود را طبق تعداد 4

 در غیر این صورت لپ تاپ ببرید. ال سی دی دارند قرار دهید . تلویزیونجلسه را در منزلی بزرگ که  ترجیحاً(1

 زیون چک کنید.یرا در تلو هاعکسترتیب  هابچهقبل از آمدن  حتماً( 6

 (لطفا تمام مطالب را از قبل مرورکنید و آماده باشید و جزوه سرکالس نبرید.7

 تمام نکات را رعایت کنید و از سی دی استفاده کنید. لطفاً(8

 نامهدرس

باید  هابچه ،که با تایم و وقت معین هستند معما و پرسش هابرگه، این اختیارداریددر هایتانگروهبرای تمامیمعمایی طرح نوع  4شما 

ر مقدابوشهر( -عصا-نماز-آتش،میخ،طناب)نقطهترتیب:سند،جواب معماها به آورند. دستبهرا  هاپرسشاب معما و حدس بزنند و جو

      .میبرددقیقه زمان  11زمان دهی برای حل هر برگه دست خودتان است اما حداکثر 

 هابچهکه شما به  ایبرگهبعداز هر کنید(.را جمع  گروه هرامتیازات  در آخر) ،گیردمیکه زودتر پاسخ دهد امتیاز بیشتری  گروهی  

بیان با عکس مخصوص آن داستانی  صورتبه هابچهمتن مختصری که آمده است را برای  رسندمیبه جواب  هاگروهتمام و دهیدمی

 صورتبهآخر که  سؤالو اما اصلی برسند . سؤالجواب داده و به  هابچهمعما را  4کنید و سراغ برگه بعدی بروید. به همین ترتیب تا هر 

و بعد از فکر کنند و پاسخ را بیان کنند  سؤال مورد درفرصت دهید تا  گروه هردقیقه به  11الی  11د را عنوان کنی شدهبیانعکس 

 داستان درست را که در انتها جزوه آمده است را از روی تصاویر توضیح دهید. هابچهشنیدن پاسخ 

 



 سند

 (معما اول سند است  جواب)

رو فهمیدین جا داره از یک سند مهم براتون  رسیدین و موضوع معما کاغذ خوب دخترهای باهوشم حاال که به سند : توضیح شما

 بگم ، 

که دست هر آدم معمولی مهم  رررررراون قدیم قدیما یک سندی بود که یکی از موضوعات مهم جهان و روش نوشته بودن انقدر

وسط این ماجرا  یک  متأسفانهوت مندترین فرد بوده. اما ااااسخاسند و زمین صاحب اون قسمت ماجرا اینکه :  ترینمهمو نمیدادنش.

و .میشه نو منکر او از بین میبرهرو مهم این سند دنیا، نقشه میکشه و   آدم کارترینگناهمیشه گفت بدترین و  جرئتبهبوده که  آدمی

 . یک حق بزرگی و ضایع میکنه

 کردند بگین اخر جلسه به جواب میرسیم( سؤال هاهبچباز نکنید و اسمی هم نبرید هرچقدر  لطفاً)بیشتر از این 

 آتش

 )جواب معما دوم آتش است(

 میخوام براتون بگم. آتش تکهیکحاال که معما حل شد یک داستان کوچولو از : توضیح شما

. اطرافش سیاه کردمینابود  جا روبخواد همه ، بدون اینکه دلشداغ، گرم که نه کردمیگرم  جاروهمهداشت یک شعله بزرگی بود که 

به محبین امیرالمومنین  اجازه نداره روز قیامت هم حتیآخه بچه ها آتش  ،نست بدون اجازه وارد خانه کسی بشهتواون نمی شده بود.

که  سوختمیبود داشت از درون خودش  آتش بااینکهو بود  قرارگرفته اون جا اجباربه اآلناما  ......ه)ع( اذیت و آزاری وارد کن

 یک حریم خاص و مهمی رو میسوزوند. یک آدم بدجنس اجبارِبهو شعله هاش و به سمت دیگه ای ببره،  نستتونمی

 میخ

 ()جواب معما سوم میخ است

 .میگیم آرزوهامون از و میشینیم هم کنار استفاده قبل  میخا ما معموال. بودیم شده جمع هم دور همیشه مثل : توضیح شما

 زده اردیو به داره دوست میگفت یکی. بشه استفاده ازش کجا داره دوست اینکه و  میکرد تعریف خیالیش ی آینده از داشت هرکسی

 هک داره نگه محکم رو ها چوب اونقدر و بشه ساخته در باش داره دوست گفت یکی. باشه خوشگل عکس قاب یه نصب باعث و بشه

 ...بشه خونه یه اهالی امنیت باعث



 اینقدر هک شده چی پرسیدم ازش و رفتم سمتش به. لرزوند رو دلم کهنه میخ یه ی گریه صدای که بگم بقیه به رویاهامو میخواستم منم

 ودنب هم دور ها آدم اونجا.  میکرده زندگی اونجا که ای خونه و افتاده ها گذشته یاد قبلی میخ آرزوی شنیدن بعد گفت بهم. غمگینه

 رینت تلخ حرفا اون. بوده خونه یه امنیت باعث و بوده شده محکم میخ با که دری از. میگفته دور خیلی های گذشته از یکیشون و

 نداشت. نکرد صحبت توان دیگه که کرد گریه اونقدر اما بدونم رو اتفاق اون داشتم دوست خیلی. بوده شنیده تابحال که هست اتفاقی

 طناب

  ()جواب معما چهارم طناب است

  رسیدین دخترهای گل و باهوشم! حاال که فهمیدین معما چی بود و دوباره امتیازهاتونو گرفتین و به طنابخب  :توضیح شما

بودم،  طناب جایبهکه اگه من براش میفته یک روزی یک اتفاقی  باز بریم از یک طناب حرف بزنیم که وضعیت خوبی نداشته یعنی 

 ترینپاکو  ترینمهربانقدرتمندترین،  هایمچرو دور  هاطناب یکی از این !یک روز سر شدمنمیساخته  دادممیترجیح  ییخدا

 هایدستملعون اون  آدمو اون . گفتم بود قبالًزمین که  رویآدمورترین همون شر دردستانو سر دیگه طناب میپیچن دنیا  هایدست

 ردب برد که دوست نداشت جاییبهایشون رو که طناب دورشون پیچیده شده بودن و زخمی کرد و با اجبار مهربون 

 فدک:

زدید وقتشه که کل ماجرا رو مرور کنیم و کامل بفهمیم اون سند و میخ و طناب و اتش چی  هاییحدسیک  کمابیشخوب حاال که 

 شدن و چه اتفاقاتی برای چه کسانی رخ داد.......................

 وقتشه بدونیم چی بودن و چطور رخ اآلنگفتیم حقایقی پشتش هست که  اشدرباره که سندی که راجبش صحبت کردیم و داستانی

دادن .فدک باغ ارزشمندی بود که پیامبر )ص( در زمان حیاتشون به دخترشون حضرت زهرا )س( هدیه دادند. اما بعد از شهادت 

تند گرفاز دختر پیامبر  زوربهود را اقتصادی و سیاسی بسیار ارزنده ب ازنظررسول خدا )ص( خلفای غاصب)ابوبکروعمر(، فدک را که 

به شاهد آوردند و بود  نمسلمشوحضرت زهرا )س( برای پس گرفتن سند فدک که حق وکارگزارهای حضرت رو بیرون کردند. 

دک را ف اینامهبا نوشتن  و و حرف شاهد رو قبول کرد  کمی توجیه شد غاصب)ابوبکر( خلیفهایشون ند. پس از سخنرانی مسجد رفت

تحمل کنه که چنین ارزشی دست  نتونستو شد  باخبربه ایشان بازگرداند. حضرت در حال بازگشت به خانه بودند که عمر از ماجرا 

حضرت فاطمه و حضرت علی )ع( باشه،برای همین با عجله به سمت حضرت زهرا )س( رفت و در کوچه به زور نامه را از ایشان گرفت 

 و پاره کرد.

 یانی و جمع بندی:داستان پا

 یک فضایی سنگین و غم انگیز بود...

 وجود داشت. یمیون چوب های اون  در میخ بلند و هاللی شکل با لگد جا به جا کنند. اون رو خواستن می اومدمیصدای شکستن در 



به دستور خلیفه دوم )عمر( هیزم  .کردنش در سخت ترین شرایط دفاع می که با تمام وجود از امام زما بود پشت در بانویی باردارو 

ه در خانه حضرت )عمر( با پا به در لگد میزد به طوری ک ، خلیفهو جلوی در و اطراف خانه آتش به پا کرده بودندجمع کرده 

در با  خمتاسفانه می لیود کسی به داخل خانه نیابتا مانع شوند که حضرت فاطمه بین در و دیوار قرار داشتند )س( کنده شد، فاطمه

 را از دست دادند.محسن علیه السالم حضرت زهرا بر اثر درد بیهوش شدند و فرزندشان  فرو رفت و به سینه ایشان تمام ضرب

تند اگر و گف عمر را گرفتند و او را بر زمین انداختندی با تمام ابهت خود بلند شدند و یقه  علیه السالم بعد از این اتفاق حضرت علی

انست بدون توکیستی و کسی مثل تو نمی توکیست و  علیمیدانستی   ون مرا به صبر سفارش نکرده بودندشتشهادپیامبر قبل از 

 شود.من وارد خانه ام اجازه 

ریف تع  برای حضرت علیرو تمام اتفاقات تلخی که االن عنوان کردیم قبل از اینکه به شهادت برسند یک روز)بچه ها پیامبر )ص( 

نفر با تو همراه شوند، اما متاسفانه همه ب جز  21مگر اینکه کردند و سفارش کردند که در اون لحظات صبر کن و دست به شمشیر نبر

 (اندکی غدیر و فراموش کرده بودند

 خب بچه ها بریم سراغ داستان...

پردند، آدم بد ها طناب آوردند و با آن دستان بعد از اینکه حضرت علی )ع( حضرت فاطمه )س( را به فضه )کنیز حضرت زهرا( س

نگام بیعت کنند.در این ه )ابوبکر(نببرند تا با خلیفه انتخابی خودشو به مسجدون رو امیرالمومنین را بستند و می خواستند ایش

 زور حضرت علی )ع( راحضرت فاطمه )س( با آن همه درد برخواستند و به نزد امام زمانشان رفتند تا از ایشان دفاع کنند. ولی به 

ظه لح به که لحظه حضرت فاطمه )س( بعد از مدتی بر اثر تمامی دردها و جراحت ها لیوبردند البته حضرت هیچ وقت بیعت نکردند 

 شهادت رسیدند. به های شکسته شدهتا با دلی ناراحت از تمامی حق بعد از شهادت پیامبر رخ داد باعث شد 

 *پخش کلیپ سوگواری

رین )افچیزی که واضحه این که بقیةاهلل  وارد شده، به خانواده معصومین ماکه ای گل میون تمام این ظلم ها و مصیبت ها ولی دختره

ادم بده ) عمر( امام زمانمون ( میان و انتقام میگیرن، حتی این موضوع رو حضرت علی وقتی جلو در خونشون و اتش زدند به اون 

( به خاطر تمام زجرهای حضرت زهرا )سهمین آتش را میاورند و تو را مجازات میکنند پس  عج مهدیگفتند که در زمان حضرت 

 و بگیرن...     رانتقام دردهای ایشون بیاین دعا فرج و از ته دلمون بخونیم تا پسرشون، باباجون مهدی بیان و 

      *پخش دعا فرج

 های سوگواری و پذیرایی*پخش نوحه


