
 توی_خونمون_یه_جشن_شاد_برای _اعضای_خونه #��

 ��میاوریخود ب یها خونهرا به  یشاد ��

 
 سالم 

 وقتتون بخیر باشه... 

 

 م:  یقبل از هر چیزی و بدون مقدمه یه خواهش ازتون دار

 !  میرا در حد ممکن بهتر کن گرانیخودمون و د یایدن میکن یو سع میباش گرانیما متفاوت از د مییایب

 

 ساده و امکان پذیر باشه!  ی که کار 

تا حال  رو بهتون پیشنهاد بدیملعاده ارزشمند کار ساده اما فوق ایک خوایم در این چند دقیقه می 
 خودمون و عزیزا نمون رو بهترکنیم. 

این روزهایی که نگرانی و اضطراب و حال بد به طور عجیب و غریب شیوع پیدا کرده، اگر یک  تو
ر باشه!  امکان پذی صا اگر اون کار ساده وخصوامون برداریم خیلی ارزشمنده، دنی کردن قدم برای بهتر

 _بمانیم.نهاخاونم توی خونه چون قراره #در_

 

 کنیم؟ چی کارقراره 

_برای شادخونمون_یه_جشن__توی#، علیه السالم خیلی خالصه بگم، قراره روز تولد امام زمان
 برگزار کنیم. نهو_اعضای_خ

 ��بدونید که قراره تمام مطالبی که اینجا نوشته میشه به دردتون بخوره...این رو 

 

 

 

 

 

 



 نهمانند یک مهمانی در خو نحوه اجرا :

 نمنزل و محل سکونت خودتو مکان برگزاری پویش:

 ، بسیار ناچیزخونهبه علت استفاده از وسایل موجود در هزینه برنامه :

 (خونه )به تعداد اعضای نفر شروع می شه  2از  تعداد مخاطبین :

 تمام سنین از خردسال تا مسن رده ی سنی مخاطبین:

 (خونه )به تعداد اعضای می شهنفر شروع  1از  تعداد مجریان برنامه :

 لذت ببرند. خونهساعت تا هر زمان که اعضای 1از  : برنامه طول

 پیشنهادش رو بهتون میدیم. :برنامه یمحتوا

 یکمک یها لیفا
 :برنامه یاجرا

 بهتون میدیم.

 یفضاساز  و ناتییتز
 :خونه

 پیشنهادشو بهتون میدیم.

 پیشنهادشو بهتون میدیم. :اونها هیته و ییرایپذ

 یبرا تیمسئول میتقس
 :جشن یکارها یاجرا

 پیشنهادشو بهتون میدیم.

 

 :اساسی نکته یک

کنید پس به پیشنهادهای ما خالقیتتون رو حسابی به کار بگیرین، چون قراره شما جشن رو برگزار 
 خودتون اونها رو تنظیم کنید. ،نگاه کنین و مطابق با شرایط خونه و خونوادتون

 

 ...محافظت :: نجات

کرده و باری شده اضافه بر دغدغه هایی  به خودش مشغولچیزی که این روزها فکر تک تک ما رو 
 باهاش درگیر بودیم چیه؟ که تو طول سال همه

 کرونا! روسیوبله همونطور که همه می دونیم؛ 

 

 خودمون از گرفتن این ویروس، رعایت نکات بهداشتی هست. محافظتهمه ما میدونیم که راه 

 فقط رعایت بهداشت هست؟ین بیماری و شیوع ویروس کرونا هم، از ا نجاتاما آیا راه 



 

 بدیم. نجاتو ما میخایم هم خودمون رو محافظت کنیم و هم تموم مردم دنیا ر

 

 حس کردین وضعیتمون یه مقداری شبیه افراد زمان حضرت نوح شده وقتی داشت طوفان می
 ن و سیالب...اومد و بارو

اون روز خیلیا به این فکر بودند که میرن باالی بلندی، حتی پسر حضرت نوح هم به این فکر بود اما 
 .اونها رو بردرسید و بلندی هم چاره ای نداشت چون طوفان و سیل به اونجا هم 

بعضی ها از کشور خارج می شدن و می گفتن میریم توی کشور دیگه، اونجا  ،قبال تو مشکالت
  ؛ چون همه جای دنیا رو داره سیل میبره...امروز هیچکس نمی تونه همچین فکری بکنه َامنه... اما

 هستن.االن پولدارها و فقیر ها، مسئول ها و رعایا همه و همه کف زمین 
 !و بلندی را از دست کرونا ندارهقدرت رفتن به کوه  هیچ کسی

 چه کار کردند؟ برای نجات خودشون، یادتونه آدمهایی که زمان حضرت نوح بودند
 سوار کشتی حضرت نوح شدن.همون بود!  نجات گرچه تنها راهیه فکر بکر...

 و بقیه مردن.

 

 : نفرمودمی مان حیاتشوندر ز رسول خدا صّلی اللَّه علیه و آله و سّلم

دیگر جدا هم و آن دو از  -اهل بیتم - م: کتاب خدا و عترتمء نفیس گذاشتن در میان شما دو شیم
است که هر که نوح  یکشت آن دو مانند ل  ثَ نشوند تا آنکه در حوض کوثر بر من درآیند، بدانید که مَ 

 (451ص:، 22باب  ،1،ج نیترجمه کمال الد).یابد و هر که از آن تخّلف ورزد غرق شود نجاتبر آن سوار شود 

 

 علیه السالم سوار کشتی امام زمان فقط اگراالن هم اون فکر بکر وجود داره،  که حس می کنید
 حله؛ نجات پیدا میکنیم. بشیم همه چی

 دنیا کف زمینی هستیم که سیل گرفته.مردم آخه ما و همه 

 

 ...کنیم. باید آدمای خوبتری باشیم فکر بهتریه کم 

 نزدیکتر باشیم.  خودمانزمان   باید به امام  

؛ بارها و بارها در االن حاضرن فقط ظاهر نیستن مثل حضرت نوح که پیش مردم بودن ی کهامام
 زندگیمون لطف و حمایتشون رو دیدیم.



 

 العصر و الزمان عجل اهلل تعالی فرجه : قال موالنا صاحب

َْهل  اِْلَْرض  َکَما أَنَّ النُّج   ین  إ  » َماءأََماٌن ِل  َْهل  السَّ  (380، ص75بحاراِلنوار، ج)«وَم أََماٌن ِل 

 که ستارگان همانطورهستم،  )همه موجودات عالم(نیبخش اهل زم تیامن ،که من (د ین باشمطمئ) 
 .آسمانند اهل بخش تیامن

 

 و هم فرموده اند:

ه   ْدَفع  یَ  یب   وَ  اء  یَ َنا َخات م  اِْلَْوص  اَ »  (30، ص52بحاراِلنوار، ج)«یَعت  یش   وَ  یأَْهل   َعنْ  اْلَبََلءَ  اللَّ

 خدا به واسطه من بال را از اهل و شیعه من دور میکند. جانشینان پیامبر هستم ومن آخرین  

 

داشته  بیشتری پس باید به امام زمان توجهدر ساختن کشتی نجات سهیم باشیم  باهممیخوایم 
 .باشیم

 

در  و شب ها بعد از شب قدر است نیتر لتیبا فض .شودها تقسيم ميشعبان روزي در شب نيمه
 نیبه مقام قرب خداوند در ا لین یپس براآمرزد.  یخودش آن ها را م یشب خداوند به بزرگوار  نیا

 (842 - 831مصباح المتهجد/ :هماالسالمیاکرم و امام باقر عل امبریپروایات ) .دیشب بکوش

 :اجرا نحوه

شعبان هست،  مهین یدر جشن ها ،میکن دعا ظهورشون و زمان امام یبرا شهیم که ییجاها از یکی
 ستیو جمع شدن چند خونواده دور هم ن یعموم یجشن ها یکه امکان برگزار  یفعل طیشرا یتو
 .میدیخونه خودمون انجام م یکار رو تو نیا

هست)روز تولد امام زمان علیه  که روز نیمه شعبان فروردین ماه21شنبه 5ان شااهلل روز  یعنی
ک نفر نشون میدیم که رو توی خونمون جشن می گیریم چون یکی از راه هایی که ما به ی السالم(

 ��.میگیریم چه قدر دوستش داریم و بهش توجه داریم اینه که در روز تولدش براش جشن تولد

 

 

 

 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/6024/6028/63075/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%A1#TextH270121I2800


 ��. میبد انجام دیبا که ییکارها یشنهادیپ بیترت

دسته کم نگیرید و زمان را مدیریت کنید، مطمئن  وچون تجربه اول شماست کار رمدیریت زمان: 
 .هن راه می افتوباشید بعد از انجام مراحل اولیه دستت

با ببرن، لذت  قراره در این جشن همه اعضای خونهنجا که و مدیریت زمان با خونسردی: از
 .ننگیری توناز فرزندان ونزدن، لذت ر مدیریت صحیح زمان و شور

ظ حاحتی اگر از لن دست ساز فرزندان و اهالی منزل استفاده کنیحتما از وسایل خالقیت: 
 ��ثمره زندگی شماست.چون ساخته دست  شهنبا به نظر شما خاصظاهری 

 مطالعه برنامه اجرایی جشن (1

 زمان بندی فعالیت
تقسیم کار 
 اجراکنندگان

شما باید برنامه اجرایی رو به طور کامل و دقیق بخونید و میتونید 
 .منزل به مشورت بگذارید با اهالی

)تعداد اعضررا، سررن خونوادتونبنا به شرررایط  میتونید ،همینطور
 .اعضا و ...( تغییراتی ایجاد کنید

 خودتون امروزاز 

 اعضای خونه بابرایانجام هماهنگی برنامه اجرایی  (2

طبیعتا انجام هر کاری احتیاج به یک سری هماهنگی ها و 
 تقسیم مسئولیت هایی داره.

سعی کنید قسمت های اجرایی رو بین اعضا کوچکتر و بزرگتر 
تقسیم کنید تا همه در اجرای برنامه سهیم باشن تا هم لذت ببرن 
هم اینکه اینجوری اونها هم در جشن تولد امام زمانمون فعالیت 

مستقیم داشتن)می دونید که امام زمان هم اونها رو خیلی 
 (��دوست دارن و براشون دعا میکنن

مطالعه بعد از 
بررررنرررامررره 
اجرررررایرررری 

 .جشن

همه اعضای 
 خونه

 خونه یجشن تو یبرگزار  انتخاب جای (3

 آخه میگفت دیگه نمیدونم توی این روزای خونی نشینی ... جوک
ضا سمت از خونتون مثال کنار  کیخونه،  یامروز با کمک همه اع ق

 .دیپنجره رو انتخاب کن
بگذرونید و عکس های قراره اونجا رو تزیین کنید و دور هم خوش 

 یادگاری بگیرید.

از امررررروز 
 میتونید.

همه اعضای 
 خونه



شته ای مزین به نام حضرت بقیه  ستر یا دست نو یک پرچم یا پو
اهلل عجل اهلل تعالی فرجه الشریف رو هم اونجا بگذارید تا خونتون 

 بشه یک مهدیه جمع و جور.
 دانمیم یاست ول “مکان”اسم  هیهدم

 خواهد شد. “زمان”برسد اسم  یروزگار  
 یبند نیآذ هیته (4

 لیوسرررا از دیتونیم م،ینه_بمانا#در_خ که نهیا تالشرررمون چون
 .دیکن استفاده خونه یتو موجود ینییتز
نه  یها لمیاز ف ای تاد براتون که یانمو خاب کن میفرسررر و  دیانت

 .دیدرست کن مدنظرتونو یبند نیآذخودتون 
 (نیکن)امتحان .کننیم فیک ها بچه و داره یادیز لذت کار نیا

از امروز 
 میتونید.

همه اعضای 
 خونه

 آماده کردن وسایل برای اجرا (5

همونطور که در برنامه اجرایی دیدید، شررما به یک سررری وسررایل 
نیاز دارید مثل: ظرف یا کیسرره قرعه کشرری، جایزه، وسررایلی برای 

 اجرای بازی ها و...
 باشید. باید اون ها رو قبل از جشن آماده کرده

از امروز 
 میتونید.

همه اعضای 
 خونه

 تهیه کیک و شیرینی (6

کیک یا  دیتونیم، مینه_بمانا#در_خ که نهیا تالشررمون چونباز هم 
 کنید.شیرینی رو در خونه خودتون تهیه 

ر   نداره ما نمونه کیکی رو گذاشتیم که نیازی به ف 
تاپی یا تی یک فنجونی  ند ک با چ ید  یک درسرررت ، حتی میتون ک

 کنید)نمونشو گذاشتیم(

از امروز 
 میتونید.

همه اعضای 
  خونه
زیر نظر 

 آشپزباشی خونه

 خونه رونیب یبند نیآذ (7

هاد  یا جلوی درب پیشرررن میکنیم جلوی درب منزلتون توی کوچه 
ندی  چه و هم توی طبقتون( آذین ب مانتونو)هم دم درب کو پارت آ

 کنید.

روز دوشنبه 
روز  3یعنی 

زودتر از نیمه 
 شعبان

 مردای خونه

 داخل خونه آذین بندی (8

شن  صوص محلی که برای برگزاری ج شروع به تزیین خونه و بخ
 انتخاب کردید کنید.

روز زودتر از  1
 جشن

همه اعضای 
 خونه



حتی میتونید گلدون هایی هم که تو خونه دارید اینجا جمع  ضمنا
 کنید.)دخترخانم ها استعداد و سلیقه خوبی برای این کار دارن(

 برگزاری جشن (9

 بسم اهلل بگید و جشنتون رو شروع کنید.

 امیدواریم خوش بگذره.

بل از  از روز ق
نیمه شررعبان 

 میتونید.

همه اعضای 
 خونه

   

 

  



 :)معرفی مختصر(اجرایی  برنامه

 عنوان برنامه ردیف
مدت 
 زمان

 اجرا کننده
 پر شما را قسمت نیا*

 *دیکن

 ............. دقیقه 15 پخش سرود های متنوع 1
 ............. دقیقه 5 سوره ملک 30تا  28آیات قرائت  2

3 
خواندن دعای دسته جمعی با 

 اعضای خونواده
 ............. دقیقه 5

 ............. دقیقه 5 معرفی مسابقه 4

 1اجرای مسابقه  5
 دقیقه 20

 نظر طبق
 خودتون

............. 

 ............. دقیقه 10 پذیرایی 6
 ............. دقیقه 20 گفتگوی با خانواده درمورد نعمت ها 7

 2اجرای مسابقه 8
 دقیقه 20

 نظر طبق
 خودتون

............. 

9 
 انجام مشاعره مهدوی

 
 ............. دقیقه 15

10 
 3اجرای مسابقه 

 

 دقیقه 20
 نظر طبق

 خودتون
............. 

 ............. .... خوندن دعای پایانی برنامه 11
 - دلخواه مجموع زمان -

 



 برنامه اجرایی جشن

 «ترجیحا این صفحه رو پرینت بگیرید و در حین برنامه همراهتون داشته باشید»

 مدت زمان عنوان برنامه
 اجرا کننده

 پر شما را قسمت نیا*
 *دیکن

 توضیحات اجرا

 ............. دقیقه 15 پخش سرود های متنوع
تا همه اعضای خونه دور  شما میتونید قبل از شروع برنامه

هم جمع شن و برای اینکه برنامتون رسمیت پیدا کنه، 
 شروع کنید به پخش کردن سرودهای امام زمانی.

 ............. دقیقه 5 سوره ملک 30تا  28قرائت آیات 

 پیشنهادی:  آیه
يٍن ﴿ُقْل َأَرَأْيُتْم إ ْن  يُكْم ب َماٍء َمع   ٣٠َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمْن َيأْت 

 الملک﴾
شما در  یاگر آب مورد بهره بردار  دیبگو: به من خبر ده

فرو رود ]تا آنجا که از دسترس شما خارج گردد[ پس  نیزم
 ! اورد؟یآب روان و گوارا ب تانیکه برا ستیک
 فهیشر هیآ نیا ریالسالم در تفس همیأئمه عل مینببی حال⚡ 

 : ندیفرمایچه م
 نقل شده است: نیاز امام باقر)ع( چن ه،یآ نیا ریتفس در
به عدل  امیدر باره امامى نازل شده است که ق هیآ نیا»

 (مهدى حضرت)  کندالهى مى
 

 نیا لیاز امام موسي بن جعفر عليهماالسالم ذ نیهمچن��
 نقل شده است که فرمودند :  فهیشر هیآ



 
 امامتان را نيابيد و او را نبينيد، چه خواهيد كرد هرگاه

 .360، ص 2كمال الدين و تمام النعمة، ج��
 
 هیاز آ یباطن یر یامام)ع( تفس شودیچنانچه مالحظه م��

 :  اند کرده لیتأو را به امام حقآب ارائه فرموده و 
 
  :امام به آب بر اساس چند وجه است هتشبی✅
 
دارد،که اگر آب نباشد  یانسان به آب بستگ ی. زندگ1
 نطوریخود را ادامه دهد . هم  یجسمان یزندگان تواندینم

 یو ب یبشر به خشک یروحان یاگر امام نباشد زندگان
 انجامد  یم یحاصل

است وبشر  یتعال ی. همانگونه که آب از مواهب خدا2
 ییاز نعمتها زیآن ندارد ، امام ن جادیدر ا ینقش چگونهیه

را در  یاست که خداوند آن را بر انسان تفضل کرده و آدم
  ستین یدخالت و أثر  چگونهیونصب او ه نییتع
و  یجسم یها یدیکه انسان پل ستی. اب ماده ا3

.  کندیرا بدان شسته و پاک م شیخو ینجاسات ظاهر 
او پروردگارش را شناخته  قیهمان است که از طر زیوامام ن

و  هایدیاز پل لهیوس نیه و بدرا آموخت عتیواحکام وشر
 .  گرددیرها م یجهل وگمراه لیرذا



در  یموجود است نقش عمده ا نیکه در دل زم ی. آب4
درنظم  نشینظام آفر یآن دارد و بر مبنا ریثبات و مس

السالم است گه  هیموثر است . همانگونه امام عل نیزم
موجودات از وجود او بهره مند  یانسان و بلکه تمام

 باشد .  یمخف بتیغ یهرچند پشت ابرها شوندیم
 یبه جستجو ی. همانطور که در موقع فقدان آب ، آدم5

چاهها حفر  گرددویرا م نی،و به طلب آن زم زدیخیآن برم
مشروط به  شیجسمان یکه زندگان داندیم رای) ز کندیم
امام  یالزم است به جستجو نگونهیآب است( هم افتنی

آن  شیو معنو یز مشکالت مادنجات ا یبرخواسته و برا
 .ابدیرا ب گواراو آب  نیماء مع

 
خیلی مهمه که در هنگام تالوت قرآن همه ساکت باشن و 

از  مسابقتون سواالتگوش بدن چون ممکنه چندتا از 
 ��ترجمه یا داستان آیات قرآن باشه

 ............. دقیقه 5 خواندن دعای دسته جمعی با اعضای خونواده

در تلوزیون یک کار خیلی قشنگ انجام میشه و  این روزها
اون تالوت دعای فرج امام زمان علیه السالم هست)دعای 
الهی عظم البالء(، چه خوبه که ما هم همین دعا رو برای 

 شروع جشنمون انتخاب کنیم.
معموال توی صفحه دوم فهرست  –آدرس: مفاتیح الجنان 

حجه)عجل میتونید پیدا کنید به نام دعای فرج حضرت 
 اهلل فرجه(



 ............. دقیقه 5 معرفی مسابقه

 توضیح مسابقه:
مرحله از جشن بین برنامه های دیگه  3این مسابقه رو در 

 اجرا میکنید؛
 اسامی مسابقه و بازی ها:

نه براتون  های نمو که توی فیلم  هایی  بازی  فاده از  اسرررت
شتیم، پانتومیم،  شوار تکرارگذا ستفاده از بازی عبارات د ، ا

ستان  سوال و جواب از دا های موجود در خونه)دارت و...(،
 بادیی،گو معما،ُهپ، لیفام اسرررم، پوچ ای گلآیات قرآن، 

نک بادک نده کنترل،کردن  نه خ ید و طرف نتو فه ای بگ )لطی
 و خیلی بازیهای دیگه که خودتون بلدید. بخنده(

سامی تا کیسه یا ظرف آماده میکنید، داخل یکیش ا 2 
اعضای خونه رو میریزید و داخل یکی دیگه اسامی مسابقه 

 و بازی ها رو.
قرعه بازی و یک  زمان هر بخش از مسابقه، یکی از بچه ها

ه قرعه فردی که قراره بازی رو انجام بده از کیسه در نفر دیگ
 میاره.

شروع به انجام بازی و مسابقه میکنید و بعد بزرگتر خونه 
 برنده ها میدن.یه جایزه هم به 

 
 نیا یمحرم و نامحرم تو تیکه رعا میدار  توجه همه عتایطب
امام زمان جشن  یبرا میمهمه، ما دار  یلیها خ یباز 
 ...وکه ناراحت شن  مینکن یکار  م،یر یگیم



 جشن هم با خونواده تا 2ه ممکن که  هیزانیعز  یبرا نیا)
 (.باشن وصل هم به یمجاز  قیطر  از ای رنیبگ
 :زهیجا
اونجایی که #در_خانه_می مانیم. جایزه میتونه یه  از

اسکناس یا خودکار نو، کتاب یا هر چیزی توی خونه دارید 
 باشه.

 1اجرای مسابقه 
 دقیقه 20
 نظر طبق

 خودتون
 طبق پیشنهاد بخش معرفی مسابقه. .............

 �🍪�االن وقت خوردنه ............. دقیقه 10 پذیرایی

 ............. دقیقه 20 خانواده درمورد نعمت هاگفتگوی با 

 قبل از شروع جشن، متن رو مطالعه کنید.
در این بخش گفتگویی درمورد امام زمان علیه السالم با 

 خونواده داشته باشید.
بزرگترهای خونه میتونن از خاطراتشون در این مورد، 

 مطالب خیلی خوبی برای خونواده بگن.

 2اجرای مسابقه
 دقیقه 20
 نظر طبق

 خودتون
 طبق پیشنهاد بخش معرفی مسابقه. .............

 انجام مشاعره مهدوی
 

 ............. دقیقه 15
 با خونواده یه مشاعرهشما میتونید با خوندن این شعر ها 

 .کنید

 3اجرای مسابقه 
 دقیقه 20
 نظر طبق

 خودتون
 طبق پیشنهاد بخش معرفی مسابقه. .............



 ............. .... خوندن دعای پایانی برنامه

 بیاید برای نجات همه مردم دنیا دعا کنیم...

و اینکه دست خودمونو بچه هامونو بسپاریم به امام 
 زمان... 

 امام زمان در خونه گذروندن.خوش به حال همه اونایی که یه روز جالبو با 

خودمون و تمام مردم دنیا از  نجاتدر عین حال که یک روز لذت بخش رو با خونواده میگذرونیم، همه با هم با دعای خالصانه برای ظهور امام زمان، برای 
کنیم.ی همه مشکالت)فقر، ظلم، جنگ و بیماری های جور واجور که هر روز یه جورش میاد مثل همین کرونا( دعا م



 


