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 باسمه تعالی

 علیه السالمصلی اهلل علیک یا ابا عبداهلل الحسین 

 !مهمان و مهمانی... عنوان محتوا :

 دقیقه 25 زمان ارائه :

    یپرینت تصاویر رنگ موارد مورد نیاز :
 

 .گرامی بیربا سالم خدمت شما م

اجرای برنامه  )) اجرا می گردد. محور  مصاحبه یدر قالب به بعد نگارش و آماده سازی شده است و فتممحتوای پیشرو ویژه دانش آموزان مقطع ه

پرینت  (ترجیحاً رنگی و با کیفیت ) را از اجرا الزم است تصاویریقبل  ((توصیه نمی گردد. با توجه به درک و فهم مطلببرای سنین پایین تر 

 کنید. نگه داری آماده و گرفته و آنان را داخل پوشه ای
 

 شروع مبحث :

بپرسید و اجازه بدهید تا همه ی دانش آموزان کالس به آن فکر کنند و سپس با صالح دید خودتان  -به ترتیب-زیر را تابتدا از دانش آموزان سواال

 دهند.بپاسخ  شما تچند نفر به سواال

 ؟رفته اید چند تا می شودتا حاال  مهمانی هایی که؟ فکر می کنید تعداد مهمانی رفته ایدتا حاال  -1

   خودتان نیز مهمانی گرفته اید؟ فکر می کنید تا حاال چند مهمانی در منزلتان برگزار کردید؟تا حاال  -2

 چه مهمانی هست؟ و مناسب خوب مهمانیفکر می کنید یک  -3

 ؟توی مهمانی چه مواردی رارعایت می کنید -4

 ؟ یا چه پذیرایی از نظر شما بهترین نمره و امتیاز رو میگیره؟داشت چه چیزی استها  رین پذیرایی که می توان از مهمانبهت انبه نظرت -5

این مهمونی ها  هیم با هم بررسی کنیم کهمی خوا یم به چند تا مهمونی نمره بدیم...ه، می خوا توجه به صحبت هایی که با هم داشتیمحاال با  

  چطور برگزار شده؟

 وزان کالستان پخش کنید و فرصت بدهید تا آنها را به خوبی بررسی و مشاهده کنند.تصاویر را بین دانش آم
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وان کوچک که افراد خیلی بزرگی یک کارخورشید ،  رمای طاقت فرسای آنروزِآسمان بود و هوا به شدت داغ... درست زیر گخورشید درست وسط  

حضرت عباس ، مثل حضرت علی اکبر، مثل حضرت قاسم، مثل  شدند به حرکت مشغول بود. افرادی مثل : امام حسین ، مثل درونش مشاهده می

حضرت رقیه و حضرت علی همچون :  علیه السالم در این کاروان بچه های کوچک امام حسین حضرت زینب ، مثل حضرت عبداهلل بن الحسن و... 

 .حاضر بودندهم  ه بودندماهشش  و  هبه ترتیب سه سال موقع که آن علیهم السالماصغر 

به همراه تمام خانواده و عزیزانشان به سمت کوفه در حال حرکت بودند ، به خاطر اینکه مردم شهر کوفه امام و خانواده علیه السالم حسین امام 

فه هم به دعوت مردم ، به سمت شهر کوعلیه السالم بزرگوارشان را دعوت کرده بودند، دعوت کرده بودند تا امام در شهرشان مهمان باشد. امام حسین 

ی ورود  و یارانشان را گرفت و اجازه علیه السالمسپاهی دور تا دور امام حسین .  کاروان در حال حرکت بود که ناگهان اتفاقی افتاد.... به راه افتادند...

مامور شده بودند تا امام زمان خویش ، یعنی  ،به دستور یزید خبیثهمگی بودند که  علیه السالمآنان دشمنان امام حسین  داد.حضرت را به شهر نمی 

و شروع به گریه کردن  ه تعدادشان خیلی زیاد بود ترسیده بودنداز دیدن آن سپاه کرا به شهادت برسانند. بچه های کوچک  علیه السالمامام حسین 

ی عبور حضرت و یارانشان را بدهند. زیرا امام قصد زه کردند ، تا شاید سپاهیان اجاشروع به سخن گفتن با آن سپاه  علیه السالمامام حسین  کردند.

 همراه خود نمی آوردند.جنگیدن و شمشیر کشیدن را نداشتند و اگر به این نیت آمده بودند طفالن و کودکان و خانواده ی خود را 

، یعنی امیرالمومنین  علیه السالم و همگی با پدر امام حسین آنان پر شده بود از حرام شکم های.زیرا  در آنان اثری نداشت... علیه السالمسخنان امام 

 .. .علیه السالم.انتقام از فرزند امیرالمومنین  آنان آمده بودند تا انتقام بگیرند...! سر ستیز و دشمنی داشتند. علیه السالم علی

، نگذارند عهدی از ا زمانی که خون در رگ هایشان جاری است تتا زمانی که زنده هستند، هر کدام هم پیمان شدند،  علیه السالمیاران امام حسین 

 را داشته باشد. علیه السالمسپاهیان دشمن نگاه چپ به کاروان امام حسین 

 داد. به آن را نمی رفته بود و به عهدی اجازه ی نزدیک شدن سپاه یزید دور تا دور رود فرات را گ

 گذشت...

بود. در دست هر کدام از  علیه السالمبیش از تعداد سپاهیان امام حسین چند روز، سپاه ظالم یزید خود را آماده ی جنگ کرد. تعدادشان بعد از 

 .!کمان ، سنگ و... پیدا می شد. آماده بودند ، آماده بودند تا با هر چیزی که می توانند از امام خویش پذیرایی کنند.. سپاهیان ، شمشیر ، نیزه ،

سالم عمه زینب ضای آب می کردند. تقایچه های کوچک که تحمل تشنگی را نداشتند ، پیش عمه زینب می رفتند و جنگ را دشمن آغاز کرد...! 

بعضی از خیمه ها کودکان ، لباس های در  کرده بودند.بر سر آنان می کشیدند و سکوت  ی، دست نوازشنداشتند  ه پاسخی در جواب آنانک اهلل علیها

                را حس کنند... اما... ال زده و مشک های خالی از آب را محک به شکم هایشان چسبانده بودند، تا شاید کمی کمتر تشنگیخو را با

در مقابل هر یک از یاران امام  .به میدان جنگ می رفتند شانبا نزدیکانکردن هر کدام بعد از اذن گرفتن از امام و خداحافظی  علیه السالمیاران امام 

از این او حمله می کردند. زیرا می دانستند غیر و همگی با هم به  تعداد بی شماری از سپاهیان یزید دور تا دور او حلقه می زند علیه السالمحسین 

 .یزید کشته و به شهادت می رسیدندبعد از کشتن چند تن از سپاهیان ظالم  هر کدام علیه السالمد. یاران امام حسین راهی برای پیروزی ندارن

 ادهاز اسب پی ایشان برای همین .رسید تا به میدان جنگ بروند علیه السالمبه امام به شهادت رسیدند. نوبت ی یاران امام حسین علیه السالم همه 

       دور تا دور ایشان حلقه زدند.های کوچک با دیدن امام بچه  ود خداحافظی کنند.ه ها رفتند تا با نزدیکان و فرزندان خو به سمت خیمشدند 

                      بسیار سختی بود. خداحافظی  د.نز آنها جدا شوته بود و اجازه نمیداد تا حضرت ارا گرفعلیه السالم گوشه ای از لباس امام  کدام از بچه ها هر

  .به شهادت می رسند...  علیه السالمو امام  دیگر همدیگر را نخواهند دید ،دبرو جنگ پدرشان به میدانآنها می دانستند که اگر 

، صدای گریه ی قبل از رفتند نگ شدند. اماخداحافظی کردند و آماده ی رفتن به میدان جنزدیکانشان با فرزندان و  ،سختی زیادبا علیه السالم امام 

                               .بود را در بقل گرفتند و بوسیدند ه السالمعلی کودک خود را که نامش علی اصغربه گوش رسید. حضرت طفل شش ماهه ی ایشان 

و از آنان برای کودک شش  به سپاه یزید کردندرو  علیه السالم. امام حسین  تشنگی دیگر نای گریه کردن هم نداشت...از شدت علیه السالم  اصغرعلی 

 خودتان ببرید و سیرابش کنید و سپس به من بازگردانید.این طفل را ماه ی خود طلب آب کردند و گفتند که اگر به من نیز اطمینان ندارید ، 

کودکی که نه راه می رود، کودکی که نه ! چه کردند... علیه السالم ی امام حسین م با کودک شش ماههآن سپاه ظالکسی باورش می شود که کمتر 

  .  ...و سخن می گوید، کودکی که نه می تواند از خود دفاع کند

زد و اینطور در مقابل  و نازک آن طفل شش ماههتیری را به گلوی کوچک  لعنت اهلل علیهسپاه ظالم و ستمکار دشمن ، فردی به نام حرمله از 

 درخواست آب ، از او پذیرایی کرد...!
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ت ااز سپاهیان دشمن جرکسی  به میدان جنگ رفتند. ، بر نمی آمد دستشان و بی رحم کاری از دلسنگ در مقابل این سپاه که دیگر علیه السالمامام 

مردی چه بزرگ  فرزند علیه السالم امام حسینکه می دانستند به خوبی ...! چون ر خود نمی دیددرا  علیه السالمامام حسین  اب و جنگیدن نزدیک شدن

 رتی برخوردار هستند. و از چه قدهستند 

گروه  ناگهان زنده از این میدان پا به بیرون بگذارد...! علیه السالم، صدایی از فرمانده دشمن به گوش رسید که وای بر شما اگر حسین همین حین در 

امام در مقابل حمله ی دشمن ایستادند و تعداد بسیار زیادی از حمله کردند...!  علیه السالمجدا شدند و به سمت امام حسین ادی از سپاه دشمن زی

، مکثی که خسته و تشنه بودندعلیه السالم ، امام ز گذشتن دقایقی از جنگ ابعد  دشمن دور تا دور امام را گرفته بود. آنان را به درک واصل کردند...

همین حین بود که نامردی سنگی را به پیشانی مبارک امام علیه السالم زد و بعد از . در ود را خشک کنند و نفسی بگیرندکردند تا عرق پیشانی خ

 حمله کردند و ایشان را به شهادت رساندند. علیه السالمبا صالح های خود به سمت امام حسین پیدا کردند و هر کدام  آن سپاهیان جرات

 کسانی که کمان در دست داشتند ، با کمان...! 

 با نیزه...! ،ای که نیزه داشتندعده آن 

 و... به جان امام زمان خود افتادند و اینگونه از امام زمان خویش پذیرایی کردند. شمشیر در دست داشتند ، با شمشیر آن جمعیتی کهو 
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 ...به حق خون به نا حق ریخته ی شده ی حضرت علی اصغر علیه السالم فرج منتقم ایشان را برسانیا خدا

 فرج منتقم ایشان را برسان...به حق خون به ناحق ریخته شده ی امام حسین علیه السالم خدا 

 عجل لولیک الفرجاللهم 


