
 

  ....تو هم میتوانی 
  

جعبه ها را باز  نها بخواهید که تا زمانی که اعالم نفرموده ایدجلوي افراد کالس قرار دهید و از آرا در جعبه اي 
  نها دست هم نزنند شروع به صحبت کنید و محتواي موردنظر را اجرا نمایید نکنند و حتی به آ

راستیتش توي این جعبه ها تصویر یکی از بزرگترین علماي تاریخ اسالم قرار گرفته کسی که اونقدر براي امام 
فردي که تصویرش داخل این جعبه است . زمانش خدمت کرده که پاداشش اصال در وصف این عالم نمیگنجه

خرین لحظات زندگی مبارکشون که همه افراد عموما مهم ترین وصیت هاشون رو بیان حضرت زهرا در آ
و غم زندگیش  کسی که تمام عمر و  هم.   میکنن حضرت از امیرالمومنین خواستن بهش سالم برسونن

خودش مشخص سرشار از محبت امیرالمومنین بود وقتی شنید که پیامبر در روز غدیر تکلیفی رو براي شخص 
  ... کردند تمام روز و شبش شده بود امیرالمومنین امام حسین امام زمان

تصویر این فرد اینقدر عظیمه پیامبر درموردش فرمودند عجیب ترین مردم از جهت ایمان هست و عظیم ترین 
  ب کردند اینقدر نزد پیامبر عظیم بود که پیامبر اون فرد رو برادر خودشون خطا، مردم بر یقین به خدا 

اون فرد چیه که اینقدر براي  من میخوام همتون فکر کنید که ویژگی.... من از شما اسم اون فرد رونمیخوام
  پیامبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا عزیزه

که مربوط یا نامربوط ویژگی ... از بچه ها بخواهید ویژگی هاي این فرد را هرچهحدس میزنند بیان کنند(( 
انها در اینه تصویر خود را ... سپس از انها بخواهید در جعبه را باز کنند)) این درجه برسه باعث شد فرد به

  میبینند 

  تصویر خودتون رو توي اینه میبینید ! جالب شد

رفقا اون فرد میتونه تک تک شما باشه حضرت زهرا در اخرین لحظات زندگی به تک تک فرزندانشون یعنی 
  من و شما سالم کردند 

خالصی که نه پیامبر رو به چشم دیدن و امام زمانشون هم در غیبت هستند روعجیب ترین مردم از  شیعیان
و پیامبر خدا میدونن و اون مردم رو یعنی تک تک ما عاشقان جهت ایمان و عظیم ترین مردم از یقین به خدا 

تک ما وظیفه گذاشتن که مان و امیرالمومنین رو برادر خودشون خطاب کردند و پیامبر بر دوش تک امام ز



 
ش نیست یک لطف نیست یک وظیفه باید پیامبر غدیر به هرکی میشناسیم اطالع بدیم تبلیغ غدیر یک خواه

از جانب پیامبر به دوش ما اومده خیلی راحت میشه به تصویر داخل جعبه تبدیل شد  است و یک دستوره که
ترین ه عزیزبه زبون آوردید تبدیل بشید ب خودتونکافیه خودتون بخواید که با صفاتی که خودتون گفتید و 

یک همت که باهاش وظیفه شیعه بودنتون رو تمام و و  تنهکار ساده ایه فقط خواس، براي امام زمانتون  فرد
   .کمال انجام بدید

 به امید جلب رضایتش 


