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 م ی اهلل الرحمن الرح  بسم

 . یهمه عاشقان امام عل و نیالمؤمن ریهمه محبان ام  کنم خدمت یسالم عرض م 

به   عاًیسر  کوتاه بدهم و  یلیخ  حیتوض  کیکنم اول    یم   یسع   .هست  ریدر غد   یارزگخدمت  زشیانگ  جادی کارگاه امروز ما در باب ا  موضوع

که  یسفانه در کارأ الزم دارد و مت شروعی یخواهد، هر کار یم یزشیانگ ،یهر کار .باز کنم تانیآن را برا و برسم ،خواهم یکه م یمبحث

  مخصوصاً   ،انمانیاطراف  یماست که برا  فهیوظ  نیا  ،همه ما  یخواهد انداخت برا  یادیز  اریبس  یسنگ ها  ناًیقی  و  قطعاً  ،کرده  ادیقسم    طانیش

 ی برا  یا  زهیانگ  و  ریغد  غیتبل  یبرا  یا  زهیاستارت دارند تا بتوانند انگ  و  محرک  کی  و نیاز بهفراوان    که مشکالت  ینه اادوره زم  نیدر ا

از   یسال توانستم به کمک بعض  نی چند  یکه در ط  ییکردم محتواها  یسع  .را داشته باشند  نیالمؤمنریکردن به مقام ام  یارزگخدمت

  و   هشتم  هفتم و  نیسناز چهارم و پنجم دبستان به باالتر تا    مثالً  ،تر  نییپا  نیاز سن  ،مختلف  نیدر باب سن  قاتیبا تحق  بعضاً   ا یدوستانم  

کنم  نهم مثال  ،بزرگسال  ینمخاطبیا  ،  جمع  در    برای  م   کیاگر  کار  پرورش  د، یکن  ی مسجد  با   دیهست  ییاگر جا  د، یهست  یاگر معلم 

کنم    ی م  شنهادیپ   ،هیبق  یگذاشتن بر رو  ریثأ ت   یبرا  دیامروز تالش کن  نیاز هم  ا ی  د یارذبگ  ریثأت  دیتوان  ی م   و  دیدر ارتباط هست  ی مخاطبان

 . ها صحبت کنم نیدر باب تمام ا  کنم  یم یسع کیبه تفک  کنم و ی شروع م نییبنده از پا .د یکارگاه را از دست نده نیکه ا

 نیسن مثالً  .توانند داشته باشند  یم   رینسبت به غد یدرک کودکانه تر یتا حد ،که بچه ها درک بهتر ینیسن از . میتر شروع کن نییاز پا

قدرت   یروو  حضرت    یها  یدالور  یرو  شتریب  ،میهست  در ارتباط  ین سن  نیدر ا  ییاگر با بچه هاکه  بهتر است    یلیخ  .چهارم دبستان

 تا داشته باشند و  ر یاز غد یخالصه او داستان  بچه ها بهتر است این در کنار  . میبا بچه ها کار کن نی المؤمنریمحبت ام یروو حضرت 

 . رندیبگ ادیسر پرست را  تیرهبر و اهم تیبتوانند اهم یحد

دالوری و  اولین موضوع درباره    .هلل که مثمر ثمر واقع شودءشا  ان  ،گذارم  یم  شما  باب درخدمت   نیپنج محتوا در ا  ،چهار  ،سه  کیبه تفک

خیلی ها این داستان را هایی که مورد استفاده می تواند قرار گیرد و بسیار جذاب است و    یکی از داستان  .ستا  منینؤالمقدرت امیر

بسیار بسیار شنیدنی    منینؤکه رشادت های امیرالم  یداستان  .داستان جنگ خیبر است  ،شنیده اندودکی  ک  ندورادر  دوست دارند و  

د بیشتر بازی ندوست دارها  توجه به اینکه سنین چهارم دبستان سنین بازی محور است و سنی است که بچه    است و ما سعی کردیم با

ت  به این صور   جنگ خیبر  داستان  روی .م موزشی را بدهیآیک    آن ها  نه اینکه ما به  .د در کنار بازی چیزی را یاد بگیردندوست دارو  د  نکن

ن خواهم گذاشت و به این صورت بود  اتیبعد از صوتم برا  ار  آن  م که یک صفحه برد خیلی ساده طراحی کردیم که فایله ابنده کار کرد

یک    . دادند  می  امدمک منچ روی این صفحه شروع به بازی کنند و هرکدام از خانه ها یک سری کارها انجآکه بچه ها باید با مهره یا با  

بی تعریف کند و امتیاز مثبت آن داستان را روی خانه های  آباید    ، اجرا کند  امحتوا ر  است  ی داریم که فردی که قراربآنه های  اسری خ

روی این    ، ها  ه سعی شده روی این اید  . اندازد  ن گروه را به تعویق می آکه یک دور افراد    های قرمز در صفحه برد بازی داریمخانه    . بدهد

ن ها بازی آبا    . ن ها صحبت کنیدآ نفر را پوشش بدهید و با    10  ،8،  7  ن واحدآشما بتوانید در    ،بازی ها که در واقع جنگ خیبر است

 و ما است ددر داستان های کودکان اغراق خیلی زیا .یک نکته در باب این داستان است .ن ها بدهیدآهم به  محتوا را آن کنید و در کنار

بنده گاهی دست بر قلم داشته ام و این داستان را به    ،چون در زمینه داستان گویی و داستان نویسی .یم اغراق داشته باشیم ه ارد سعی ک

 موزش میآداشته باشید که در این داستان ها اغراق زیاد شده و مدرس یا فردی که    توجه  .لطف حضرت توانستیم نگارش داشته باشیم

جذابیت در داستان گویی و اجرای هر نوع    .وری تعریف و اجرا کند که بچه به عظمت کار پی ببردطستان را  خیلی خوب است که دا  ،دهد

 .ثیرگذار استأ بسیار ت محتوا

 .اهلل مورد استفاده قرار بگیردءشا گذارم و ان ن مییتابنده محتوای جنگ خیبر را برا
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محبت هم بسیار بسیار   ،بچه ها در این سن چون روحیات حساسی دارند  .بحث محبت است  ،که در باب سال چهارم است  بعدیموضوع  

سعی شده داستان را طوری نگارش کنم و طوری   عالقه دارم و  آن  استان هایی که خیلی خیلی خودم بهیکی از د  .جواب بدهد   تواند  یم

ماجرا از   .تواند این داستان را تعریف کند  می  ،کند  تواند نمایش اجرا  ند که اگر کسی نمیچ  هر  ،شودتر  واردستی وارد کنم که نمایشی  

  می گیرد اول تصمیم    .هدیه ای بفرستد  منینؤگیرد برای امیرالم  تصمیم می   ( گویی ایران هم بوده)این قرار است که یکی از پادشاهان  

  ان چیزی بفرستید که برای خودش . کند  را صرف فقرا می  پول ها  مامایشان ت  ،اگر پول بفرستید  گویند شما مشاورانش می  فرستد اماپول ب

ایشان همه عسل ها    ،درس  می   منینؤوقتی که عسل به دست امیرالم  . فرستد  کند و به پیشنهاد عسل همدان را می   کلی فکر می   . باشد

دهند    اخطار می  ،ورندآ  اول مردم هجوم می  .ردل بخوبیاید و عس  ،کنند که هر کس مایل است  دهند و اعالم می   را در میدان شهر قرار می

 . دیبعد بقیه بفرمایید و میل کن  ،تمایلی نداشتند سیر که شدند و .عسل بخورند ،دارند تدوس راول بچه ها هرچقد .صبر کنید

 بچهتواند یک شیشه عسل با خود به کالس ببرد و به    می  ،داگر کسی خالق باش   مخصوصاً  .بچه ها استبرای  یک داستان خیلی جذاب  

شود داستان را خیلی   یک مرد با لباس عربی به کالس برود و خیلی راحت می  .نمایشی اجرا کند  ،تواند  ها عسل تعارف کند یا اگر می

 ان  ،کنم  ن ارسال مییتاراهم ب  این داستان را  .گذاشتمنام    به شيرينی پدر  یعسلبنده محتوای داستان عسل را    .جذاب توضیح داد

در حد سن و    .بچه ها باید خالصه ای از غدیر را بدانند  ،موضوع دیگر که در باب سال چهارم است  .قرار بگیرد  ادهاستف  هلل که موردءشا

 . است موجوداران زخدمتگ فروشگاه هم در  سی دی آن . استسه قطره ماجرای  ، دهم ن قرار می اتیداستانی را در اینجا برا .ناسال خودش

من مکتوب   .پخش کرد  برای بچه ها  ن راآ  از  شود قسمت هایی  می  .به صورت صوتی است  داستان  .ن را تهیه کنندآتوانند    دوستان می

 . دهم  ن را تا حدی برایتان قرار می داستا

کند و وارد ابرها    ها را تبخیر مین  آفتاب  آ   ،طی اتفاقاتی میان سطح دریا  .بودند در دریایی  استان قطره از این قرار است که سه قطره  د

شوند و   زمین و وارد برکه غدیر می   .یندآباران فرود می    قاز طرینها  آبرد و    می  یبه سمت دریاچه دیگررا    ن هاآباد مهربان    . شوند  می

نجا با  آدر    .دارد  ،اهد ارائه بدهدوخ  ن شخصی که میآو هیجان انگیز می افتد که البته بستگی به تعریف کردن    جالبیک سری اتفاقات  

  مواجهه می   ، دنیا که از اول خلقت دنیا بوده  طره پیرترین قبا    .خالص است  مثل یک قطره بلوری که خالص  . شوند  شنا می آافراد خاصی  

  . روز غدیر خم است  ؟چه روز مهمی است  .این روز باشند شاهد  خواهند    و می  ه اند مع شدجنجا  آدر  همه قطره های خاص دنیا    .شوند

د سمت نرو  ب میآداخل یک تشت  با هم  توی دهان شتر می روند یا توی دهان کوسه و در نهایت همه قطره ها    مثالً  ؛اتفاقاتی می افتد

  هم  که بسیار نکات خوبیبسیار هیجان انگیز تعریف شود  فقط باید  انگیز است و    داستان بسیار هیجان  .برای بیعت زنان  منینؤامیرالم 

اهلل مورد ءشا  ان  ،فرستم  استفاده کنید و بنده محتوا را می  ،اران استزرشیو خدمتگآقطره که در     CD توانید از  و در کنارش می دارد  

 . بگیرد اراستفاده قر

خیلی انگیزش  یک  .بیان کردم ،استفاده کرد ی ها و سومی ها دادن سال چهارمه برای انگیز  ودش هایی که میاینجا یک سری از محتوا تا

ن رده سنی اسال پنجمی ها و هم  در مورد  . کنم  هم عرض می  اهلل با ءشا   ان   ،را گفتم سال پنجمی ها  از اینکه  گذارم بعد    می را    رخاص دیگ

سوم و چهارم و پنجم دبستان ولی    .بازه بزرگی است  ،ه زاین با  .محبت را بگوییم  دالوری صحبت کنیم وها باز هم باید در باب قدرت و  

دوستان و افراد  را هم    منینؤنیاز داریم داستان غدیر کامل تر تعریف شود و یک سری معجزات امیرالم  ،رود  می   تریکم که سن باال

که   به شیرینی پدر  یاینجور نیست که ماجرای عسل  صرفاً  ،شود  ن بیان مییتابرایک سری محتواها که    ؛ البته در جریان باشید  .بدانند

  . برای بزرگترها هم تعریف کنید  استفاده و  محتواها توانید از    می   بلکه  ؛شودیا جنگ خیبر فقط برای بچه ها گفته    خدمتتان عرض کردم

سبک بزرگترها تعریف  شود به    است که می   هکودکان  آن  لحن  . کند  داستان ها با سندهای معتبر است و خللی در موضوعیت کار ایجاد نمی

 . رد به راحتی استفاده ک آن یکرد و از محتوا
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را روایت   منینؤاز رشادت های خاص امیرالم  ی چون محتوایی است که بسیار  ؛ جنگ خندق را در نظر گرفتم   ،پنجم دبستان  باب   در

محتوا در باب  نیا یبرا .ید آبه چشم می بسیار  منینؤرشادت های امیرالمدر آن جنگ خندق از جمله جنگ هایی است که  می کند.

اجرا می توانیم    پنجم دبستان  ایمقطع چهارم    برای  ،دیاجرا کن  دیخواه  یکه م   یدر آن مکانکه  فکر کردم    یباز  کیبه  بنده    ،جنگ خندق 

 ن ی ع   ش یبرا  نکهیا  یبرا  ، دیصحبت کن  او با    د یخواه  ی که م  ی آن فرد  ا ی و بعد بچه ها    د یپرتاب درست کن  یسکو  ک ی  دیتوان  ی م   . می کنیم

  ؟توانم بپرم یساله چقدر م  10  ایساله    ۹من    ،یپنجم ای  یمن بچه کالس چهارم  و پرش را که اصالًخندق    هیو حس کند قض  دشو  نیقیال

با استفاده از این گروه ها  .می توان بچه ها را گروه بندی کرد  مثالً   .کاپ بگذارید  کی ،دیموز دارآدانش   نفراگر چند    و   دیسکو بپر  یاز باال

 . ددار  کننده  اجرافرد  بستگی به    آنه  چند هم  هر  .یک کاپ بسیار جذاب درست کردمی توان    .دیرا بدست آور  گروه ها  و جمع امتیاز  دبپرن

که کنم    پیشنهاد می   .شودامیدوارم مفید واقع    .گذارم  می  ،که مکتوب است  آن  محتوای داستان جنگ خندق را با توضیحات ریز  بنده

داستان   و بسیار  دهم  می  قرار  کهن اسکن گرفته شده  آاز روی یک کتاب برداشته شده و از روی صفحات    چون داستان  ،داستان را بخوانید

 . اری کردن غدیر استفاده کردزن به خدمتگآو در پی  منینؤبه محبت امیرالم دادننگیزه ا رایاست و می شود ب ذابیج

حتی برای بنده هم یک تذکر عالی است و حتی برای   .پنجم یا ششم دبستان استفاده کرد،  برای سنین چهارمشود    میهم  در باب محبت  

امیرالم  ،است  ماجرای یک قصاب  .ها هم استبزرگتر ن را برای شما خواهم  آی که فایل صوتی  باصماجرای ق  .منینؤدر باب محبت 

ما این محتوا   .مه اکم گفت  ،ویم چقدر در باب داستان گویی و صحبت کردن این روحانی بزرگوار بگ  مرحوم خبازیان و هر  صدایبا    ،گذاشت

چه   .گیرد  طوری که از مردم اشک می  .گوید   با ویرایش تمام میگوییم اما این بزرگوار روی منبر    را برای پنجم و ششم دبستان می

شنیدن چنین داستان و    چه نهم و دهم و چه بزرگوارانی مثل شما با   ، چه ششم دبستانی  ، دبستانی  م انگیزشی باالتر از اینکه چه پنج

 .است غدیر برایاری زیک موتور حرکتی در خدمتگهمین خود  . ان بیاید تمحتوایی اشک از چشمان

گیرد که به شهر   بوده و تصمیم می  منینؤماجرای یک فرد است که از محبان خیلی خاص امیرالم  .را خیلی خالصه عرض کنم  داستان

ب  منینؤامیرالم  را  ایشان  و  را  .یندببیاید  ایشان  اینکه  چهره    با  استبه  بوده  ایشان  مریدان  از  و  شناخت  شهری آ  می  .نمی  کهد   ی 

 بیند که امرار معاش دارد سخت می  چند روزی می ماند و می .بودند در سفرو دست بر قضا ایشان در آنجا ساکن بودند  منینؤامیرالم 

داستان را مرحوم   کنم   خیلی خالصه عرض می   . زند  در شهر قصابی می  . قصابی بود  ، که بلد بودکاری    .هم نیامدند   منینؤشود و امیرالم

بازار می شوند و در حال گردند و وارد   بر می منینؤمیرالما .گذارم  را برایتان می  آن صوت کهدهند   خیلی مفصل توضیح می  خبازیان

رفتم  می گوید: گویند چه شده است؟ می .بینند پیرزن تکه گوشتی در دست دارد می .بینند می را پیرزنی .مغازه ها هستند سرکشی به

قسم یاد    و گویا  نکرد  ویضتع  ،که خواستم تعویض کنم یا پولم را پس بگیرم  خرآبار  و گوشت را چندین بار عوض کردم اما  به این مغازه  

بنده   . دن را بده آیا پول    د و شت را تعویض کنوگکه یا  می خواهند  و  می روند  اومغازه    به  منینؤیرالمما  . کنم  کرده این بار تعویض نمی 

د و کاری به شون  نجا خارج میآاز    منینؤرالممیا  .می زند  منینؤ شود و مشتی بر سینه امیرالم   وا میدع   و  خدا هم قبول نمی کند 

ندارم داستان  متوجه می شو  بعد  .ادامه  بازاریان  از  اینکه  امیرالمآد که  ناز  ایشان    ؟می گویند چه کار کردی  ،بوده  منینؤن شخص 

بعد مشتی بر سینه   ، مده ام که ایشان را ببینمآشود که من اینجا    خودش ناراحت میشود و از    بسیار عصبانی می   . بودند  منینؤامیرالم 

رخ  منینؤمعجزه از امیرالم  .شنوید  وم خبازیان میح از مر  کند و ادامه داستان را مفصالً  دست خود را با ساطور قطع می  و  شان میزنم

 . کنند به بدنش وصل می  روز اولمثل ن قصاب را آدهد که دست  می

الزم است ویرایش و جذابیت   واقعاً  ،خواهید تعریف کنید  بشنوید و اگر می  کنم حتما داستان را  پیشنهاد می  .زیبایی استبسیار  داستان  

 . اهلل که استفاده کنیدءشا گذارم ان محتوا را می .تمام گذاشته شود
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معجزات  در بابخیلی سریع عرض کنم   .است منینؤدر باب معجزات امیرالم   ، برای بچه ها توضیح دهیم توانیم   ی که میرداستان دیگ

 می روند سراغ یکی از بزرگان شهر و می اول    ممرد  .ید که قطع نمی شودآزلزله ای عجیب می    شهر مدینه گویا  که در  منینؤامیرالم 

او هم کاری از دستش بر نمی    و  روند سراغ کس دیگر می    .یدآنیست و هیچ کاری از دستش بر نمی    ، گفتند  چیزی که می  بینند گویا

ارکشان را بر زمین می کوبند و  بورند و پای م آمردم را از شهر بیرون می    حضرتو    منینؤامیرالم   سراسیمه می روند نزد   مردم  .یدآ

 محتوا   شود خیلی راحت برای بچه ها تعریف کرد و بچه ها را پای این  و می   ین محتوا بسیار محتوای جذابی استا  .شود  رام میآزلزله  

 . اهلل مورد استفاده قرار بگیردءشا ان ،گذارم می یش رامحتوا .میخکوب کرد

که   انیموزآبا اسم خود دانش    ،خواهید  اگر می  که  فایل را باز برایتان گذاشتم  . این طرح بلیطی که فرستادمدرباره  یک نکته عرض کنم  

خود برگه بلیط   پرینتن به تعداد پرینت کنید و داخل صفحه  آاز    .پشت بلیط است   تصویر  ،صفحه اول فایل  . قرار بدهید  ،کنید  اجرا می

 . منگنه کنید  دهید و حتماً را قرار

های   گی و ویژ  منینؤعلم امیرالمو  ل  ئفضا  سعی شده در موردو  محتوایی در نظر گرفته شده  و  هفتم دبستان بازی ها    و ششم  برای  

که یکی از بازی های بسیار معتاد کننده  است    سودوكو بازی    ،در نظر گرفته شده   کهیکی از محتواهایی    . ممطرح کنی  راشان  خاص یاران

کنم در گوگل سرچ کنید و این بازی را انجام    پیشنهاد می   .است  ن سنین ششم و هفتم و هشتم و نهم دبستاناو بسیار جذاب برای هم

خانه از اسامی و القاب    ۹ردیف    خانه و در هر   خانه دارد و در هر  ۹ید که  جدول در نظر بگیر  یک   :کنم   خیلی کوتاه عرض می   . دهید

تکراری نیست و در هیچ ستونی هم از فضیلت   منینؤهیچ فضیلتی از امیرالم   ،خانه  ۹در هیچ کدام از این    ذکر شده،  منینؤامیرالم 

موز با فکر کردن و جابه جا کردن آدانش    تارا باید برداریم    انه هایک سری از خ  ،بازی  عبرای شرو  .تکراری نیست  منینؤهای امیرالم

 ی آن تا  ٢ز فضائل است که  اتا    7  ، تا   ۹این ستون از    مثالً   . پر کند  خانه های خالی را  شدنشان   یکی یکی حفظ  و  منینؤفضایل امیرالم

  .پیدا کنید   را  ن در اینترنت سودکوا خودت  حتماًکنم    ی پیشنهاد م  ، یداگر این بازی را انجام نداد  .کند   تا را پیدا  ٢  نآباید بگردد و    .نیست

سودوکو   در  منینؤمتوجه می شوید چقدر فضایل امیرالم  ، حل کنیدو  کنید    پیدا  .ست کردیم رد  سودوکو با عدد است و ما با فضایل

 .اهلل مورد استفاده واقع شودءشا ان ، کنم  فایل را ارسال می .زیباست

  میو    منینؤید نزد امیرالمآماجرایی که فردی می    . است  برنج  داستان شير  ، نظر داریم  مد باب علم حضرت    درکه    یی محتواها  ردیگاز  

ناهار چه   ؟چیست  من  بفرمایید امروز روزی  ،دانید و خیلی عالم هستید  را می  یزدانای کل هستید و همه چ  د کهداری  اشما اگر ادع   ویدگ

کنم    هرکاری می   وید گ  می  ،دارد  منینؤامیرالم  نسبت بهخدا از بغضی که    بنده   .برنج  می فرمایند شیر  حضرت  ؟ کنم  چیزی میل می

دوستانش و هرجایی  می رود خانه  .نجا هم شیر برنج استآرود خانه مادرش  می .برنج دارد می رود خانه ناهار شیر .برنج نخورم که شیر

 ناهار با  هم خوا گوید من می  می رسد و می سرااز شهر خارج می شود و به یک کاروان .نجا هم ناهار شیر برنج استآ ، که فکرش می رسد

بیند این   خیلی خالصه عرض کنم داخل مطبخ می رود و می  .باید در مطبخ کار کنی  ،خواهی با ما باشی   گویند اگر می   می  .شما باشم 

 ندیگو  ی م می کنند و  شک    .خواهم  می گوید ناهار نمی   ؟ پرسند کجا  می   ، بیاید بیرون  خواهد    نجا میآاز    . ها هم ناهار شیر برنج دارند 

  رونیو بعد ب  ی غذا تست کن  نیاول از ا  دی تو با  ندیگو  یم   .ببرد  نیو همه را از ب   زدیما سم بر  یگرفته باشد در غذا  میممکن است تصم

  یفصل محکم هم او را م کیو  دهند یبه زور هم که شده به خورد او م .شود یو مانع م کند یاو قبول نم .یغذا بخور نیاز ا دیبا .یبرو

برنج    ریش  ، هر چه خورده باشم   دی گو  یم  ؟ی: نهار چه خوردندیگو  ی م  . ندیب  یرا م  نیمنؤرالمیام  ،گردد   ی بر مبه شهر  بعد که    .زنند

هم   ،ینداشت مانیچون ا .یو در حال استراحت هم بود یبرنج خورده بود ریاالن ش ،یداشت مانیاگر به حرف من ا ند یگو یم .مه انخورد

 . دیان شاءاهلل که استفاده کن ، فرستم یمحتوا را م .یو هم کتک خورد یبرنج خورد ریش
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شما  دوره خدمت   ۳ ن یا انی هم دوباره ارائه خواهم کرد که در پا یقو  یلیخ ی زشیبحث انگ ک یشاءاهلل در مورد ششم، هفتم و هشتم  ان

 . کنم یعرض م

آن را   یکس  یبار تا به حال برا  نیعالقه دارم و چند  اریبس  یبنده به داستان  .میصحبت کن  هم  درباره علم حضرت  دیبا   ،سال هفتمبرای  

 ن ی گرفتند که آن بنده خدا را ب  میتصم   ،که برگشتند  یتجارت رفتند اما وقت  یبرا  یبود که با عده ا  یپدر فرد  یماجرا  .مه اکرد  فیتعر

حاال به هر حال مرده و همه اموال خود را   ،سکته کرده   ،راه کشته شده  نیپدرت در بسفانه  أ متکه    ندبه فرزند او گفتو  ببرند    نیراه از ب

و   آمد  نیمنؤالمریطرف قبول نکرد و نزد ام  .است  دق کرده و مرده  نیهم  یچون ورشکست شده و اصالً برا  . هم در آنجا از دست داده

داستان را هم   نیا  . ردیگ  یت مأ نش  نیمنؤرالمیجذاب و جالب انجام دادند که واقعاً از علم بزرگ ام  اریقضاوت بس  کی  نیمنؤرالم یام

 . دیو لذت ببر دیکن فیآن را تعر دیواقع شود و بتوان دیشما مف یان شاءاهلل که برا ،گذارم یم

 یرا با بعض  ییمحتوا  . شود  یاثبات عقل  نیمنؤرالمیام  تیعالقه دارد که وال  نیبه ا یحدود هفتم و هشتم دبستان  نیدر سن  شما  مخاطب

  ا یدارد    ار  ما یهواپ   کی  ی که خلبان  یقطعاً کس  .در باب خلبان هست  . از دوستان به من داد  یکیآن را    دهیکه ا  م یاز دوستان درست کرد

  .را داشته باشد   مایاداره هواپ   ییتوانا  د یبا  . راه را بلد باشد  ریمس  د یبا  برد،  یدشت م ن کوه در  کیبه    یکوهنورد  یگروه را برا  کیکه    یکس

 ی برا  یینمااگر راه  ایرا اداره کنند    ما یهواپ   توانند  ینم  یمردم عاد  ،بلد باشد و اگر آن خلبان نباشد  یدرباره کوهنورد  زهایچ  یلیخ  دیبا

 ییبایز  اریبسد و اثبات  نسقوط کن  گر،ی د  ی زهایچ  ی لیگرفتار بهمن شوند، گرفتار خ  ،ها گم شون  ممکن است در کوه   ، نباشد  یکوهنورد

از دوستان هم مورد استفاده قرار خواهد   یلیخ  یاصالً برا  نیا  .نهم است  ای مناسب سن دانش آموزان هفتم، هشتم    تیدر اثبات عقالن

 . دیان شاءاهلل که استفاده کن ،گذارم یآن را م یمحتوا .گرفت

افتاده  ریکه در غد   یدر باب معجزات  ، دهم  یخدمت شما قرار م   شتریب  ، یکه در باب اطالعات  ییمحتوا  نیآخر داستان سرانجام    ؛ اتفاق 

 . میما قبول کرد یزد ی آقا تو هر حرف د یگو ی م ، که از معجزات هم هست ریغد   دیوز ع ر یدر ماجرا امبریکه به پ   یکس  .است نیمنافق

است   نیجانش  یعل  گری د  یول  میقبول کرد  ،است  یکیخدا    یگفت  .میقبول کرد  ،دیبت نپرست  یگفت  .می ما قبول کرد  ،یهست  امبریپ   یگفت

بر سر من    سنگ  کی  .عذاب بر سر من بفرستد  کیاالن    نیخدا هم  ،ییگو  یاگر راست م  .ا یکوتاه ب  گریرا د  یکی  نیا  .میرا قبول ندار

 کیمحتوا    نای  .افتد   ی و بر سر آن فرد م  د یآ  یسنگ از آسمان م  کیو    «َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع »که    شود  ی نازل م  هیبفرستد که آ

داستان را گوش   نیکه ا  ی و کسان  دیکن  فیراحت آن را تعر  یلیخ  دیتوان  یاست که م   ریجذاب است و از معجزات خاص روز غد  یمحتوا

 . لذت ببرند ، دهند یم

که   میکه از قبل داشت  ییبا گفتن محتوا  یعنی  ،خاص است  یزشیانگ  یلیخ  که واقعاً  ریغد  زشیبنده چند محتوا را در باب انگ  دیاما بگذار

 .اشیدمحتوا را داشته ب  نیاحتماً  ریغد  کینزد امیمخصوصاً ا  .دیحتماً در کنار آن داشته باش  ،دینگفت  ای دیموارد را گفت نیاگر ا

صبح تا شب   کی  .دیآن را فوت کن  د یتوان  یتا م   .دیو آن را فوت کن  دی ریذغال را در دست بگ  کی  دیفرض کن  .است  ذغال یماجرا   یکی

  یروشن نم  ،آتش نباشددر آن ذغال  اگر    ،دیکن  یهر کار  .خود آن را فوت کند  یاز رفقا  یکیبه    دیبده  ،دیخسته شد  .دیآن را فوت کن

و   شود  ی مشتعل م  ی فوت  نیتر  با کوچک  ، سرخ باشد  . سر سوزن در آن آتش وجود داشته باشد  کبه اندازه یاست که    یفقط کاف  یول  شود

 یروشن نم  ،دیکن  ینباشد، هر کار  نیمنؤرالم یام  محبت  یاگر در دل کس  .شودتا تمام آن سرخ    شود  یتر م  مدام مشتعل و مشتعل

خود را   م یتوان  یراحت م  ی لیاست و خ  نیمن ؤرالمیدل ما حداقل اندازه سر سوزن محبت ام  راست و قطعاً د  عهیاسم ما ش  یول  شود

  زهیانگما    یمحتوا ان شاءاهلل برا  نی او    میکن  یخدمتگزار  نیمنؤرالمیام  یبرا  ، میپس بلند شو  . میرا مشتعل کن  زانمانیعز  ا ی  میمشتعل کن

 . میکن  نیمنؤرالمیمشتعل از عشق ام . میمشتعل کن نیمن ؤرالمیرا به ام خوددوستان  میشود که بتوان یا
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 ،گوگرد نداشته باشد تیچوب کبر  ن یاگر ته ا . دیرا فرض کن تيچوب كبر کی د، یاستفاده کن دیتوان ی هم که م  گرید یزشیانگ یمحتوا

  .شود  یروشن نم  ، دیبکش  دیتوان  یهر چقدر م  تیصفحه جعبه کبر  کی به    د،یبه هر جا بکش  .دیرا فرض کن  یتکه چوب عاد  کیاصالً    ای

 کباریبا    یبعضاً حت  ،میگوگرد داشته باشد را بکش  کمی  که حاال سر آن  یمعمول  تیک چوب کبریاگر    یول  .ندارد  ی گوگرد  چیچون ه

و امام   نیمنؤرالم یام  ادیدر ذهن خود  وجود داشته باشد و    نیمن ؤرالمیاگر در قلب ما محبت ام  . شود  یشدن هم روشن م  دهیکش

  ک ط برای یک دوست یقبا گرفتن جشن فکردن،    یخدمتگزار  رمناسب، د  نهیبار قرار گرفتن در زم  ک یبا    ، م یزمان خود را داشته باش

روشن شود و خودش    فردآن  ممکن است  در آن باشد،    امام زمان  اد ی که    ی طیمح  ک ی  ،ینیمن ؤرالمیام  طیمح  کی  ،ینیمنؤرالمیام  نه یزم

 . است ریغد یدر باب خدمتگزار  بایز اریبس یتذکر کهشود  نیمنؤرالم یمشتعل از عشق ام

ظرف هم    کیو    دیاست که سر کالس خود سوزن ببر  نیا  ،جذاب است  ی لیخ  ریغد  یخدمتگزار  زشی در باب انگکه    یی از محتواها  یکی

من داستان آن را مفصالً   .زخم برداشتند   ۹0نیمنؤرالمیکه در جنگ احد ام  دیکن  فیتعرباب    نیاز ا  یداستان  .دیسر کالس داشته باش

 .شوند   یدور م   امبریاز پ احد  روز بعد از جنگ    ۳به مدت    نیمنؤرالمیام  .فقط خالصه عرض کنم  .کنم  ی مشما آپلود   یم و براه انوشت

 . دهم  یبه او م   ،چه بخواهد  هر  ،اوردیرا ب  یعل  یخبر سالمت  یکه آقا اگر کس  دهند  یمژده م  شوند،  یم  شانینگران جان ا  امبریپ 

سلمان  . بگو ی خواه ی: هر چه مندی گو یهم م امبری پ  .آورد ی را م نیمنؤرالمیام یو سلمان خبر سالمت گردندیبر م نیمنؤرالم یام

  ی م  امبریپ از    .خاص است  یلیکه خ  پرسد  یم  امبریپ از    یالؤس  .کند  یمشورت م  نیمنؤرالم یو با ام   میکه چه بگو  کند  یفکر م

سوزن   . اوریظرف آب بردار و ب کی و  سوزن کیبرو  ند یگو یم امبری پ و   .دییعرش خدا را به من بگو یمگو یاز رازها یک یکه آقا  پرسد

  د یگو  یم  ده؟یسوزن آب چسب   نیسلمان چقدر به ا  :ندیگو  یو م  آورند  یو در م  زنند  یسوزن را در ظرف آب م  .آورند یو ظرف آب را م

  .شود یحرام م توآتش جهنم بر  ،در قلب تو باشد نیمنؤرالم یمحبت ام ، چیه نیهم : اگر به اندازهندی فرما  یم  .دهیآب نچسب یچیآقا ه

طرح    اریو بس  وردآ  یبه وجد م بودن    نیمنؤرالمیو از محب ام  عهیاز شرا  که واقعاً آدم    ییاز محتواها  یکیعرش و    یاست راز مگو  نیا

 .استکردن  یخدمتگزار یبرا ییبایز یزشیانگ

  یی اگر توانا  . به ساختن دارد  از ین  یکم  .است  نیمنؤرالمیبه ساحت مقدس ام  یخدمتگزار  زشیکه در باب انگ  ییمحتوا  نیبه آخر  میدیرس

 طها در ارتبا  که با آن  ی به تعداد دوستان  جعبه  . دیجعبه درست کن  ک ی  .است  ی ناب   اریبس  دهی ا  ،دیاگر وقت و حوصله دار  ، دیساخت دار

مدرسه   یمن در کالس ها  .دیدرست کنتر    نسبتاً بزرگ  یکی  دیتوان  یاگر م  ای   دیکه دار  ییهر جا  ای  ی دانش آموزان  ای   یکالس  ای  دیهست

  کیداخل جعبه فقط    .و روبان بسته شده  چیخوشگل، کادو پ   یلیکوچک، خ  ی لیخ  یجعبه ها  .را درست کردم  نیخودم به تعداد بچه ها ا

 ر ی تصو  .است  ریتصو  ک یهم    است و واقعاً   ریتصو  کیجعبه    نیکه آقا داخل ا  دییافراد بگو  یبرا  .دهیجعبه چسب  هاست که به ت  نهیعدد آ

افراد  یکی  .است  ن ی منؤرالمیاز خدمتگزاران خاص ام  یکیاست و عکس    نهیداخل آ لحظه   نیدر آخر  است که حضرت زهرا  یاز 

  . به آن فرد سالم برسان  ؛ جان  یعل  :به آن فرد سالم رساندند و گفتند  ،زند  یخود را م  یزندگ   یها  فحر   نیتر  خود که هرکس مهم  یزندگ

  یلیخ  حاتیتوض  یسر  کیو    .است  نیقیمردم در    نیتر  بیعج  .است  مانیمردم در ا  نیتر  میاز عظ  : فرمودند  شانیدر مورد ا  امبریپ 

داخل جعبه مشتاق   ریرا خوب به آن تصو  دآن افرا  ایبچه ها را    .حق ندارد در جعبه را باز کند  یو کس  میده  یخاص در باب آن عکس م

  اریراحت    یلیخ  یتوان  یتو هم م   دیگو  یم  .ندیب  یخودش را م  ریتصو  ،کند   ی باز م  یوقت  .دیحاال در جعبه را باز کن  دییو بعد بگو  دیکن

 . در او زنده کرد توان یبودن را م عهیحس ش نیراحت ا یلیخ و نیمنؤرالم یخاص ام اری  .یخاص امام زمانت شو

هلل  ء ان شا  ،دهم  فایل آن را قرار می  .این محتوا استفاده کنیداز    توانید حتماً  می  ویم  ه امحتوای آن عالی است و بسیار از آن جواب گرفت

 . که مورد استفاده قرار گیرد
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 177کارگاه آموزشی شماره 

 ایجاد انگیزش خدمتگزاری غدیر

سعی شده که محتواهایی   . تا حد توانم بی گدار به آب نزنم  و   سعی کردم روی تمام این محتواهای ایجاد شده فکر کنم   . حتواها تمام شدم

و روی   گذاشته شدهم؛ ساعت ها زمان  ه اهایی که با دوستانم درست کرد  تمام محتواهای انگیزشی و آن .بیان شود که مطابق با سن باشد

طرح کبریت، طرح زغال، طرح هایی    ،سوزن  ،طرح آینه  .ها استفاده کرد  توان از آن  خیلی راحت می  واسب با سن است  نمتو  آن فکر شده  

 . کنم این ها را از دست ندهید پیشنهاد می   .توان برای سنین باال یا حتی جشن ها و مساجد استفاده کرد که بسیار بسیار می 

شود یک قدم در ظهور امام   باعث می   منینؤن با عشق امیرالمو مشتعل کردن دلشا  منینؤزنده کردن دل یکی از محبان امیرالم

 .زمانمان بیشتر برداریم

 .آرزوی هرچه بیشتر خدمتگزاری برای تمام دوستان را دارم . موفق و سربلند باشید

 يا علی 


