


عاشورا و تاسوعا
درسنامه هفته بیست و پنجم

اهداف آموزشی :
آشنایی با امام حسین علیه السالم

آشنایی با مناسبتهای ماه محرم
آشنایی با خانواده امام حسین علیه السالم

آشنایی با وقایع کلی عاشورا
آشنایی با نام و سابقه ی دشمنان ابا عبدلله 

علیه اسالم

اهداف رفتاری :
آشنایی با امام حسین علیه السالم و خانواده 

ایشان  و مناسبتهای ماه محرم را میداند
می داند پذیرش سختی به خاطر هدف 

واقعی با ارزش است ومختصری از وقایع 
عاشورا، نام و سابقه ی برخی از دشمنان   

ابا عبدلله علیه اسالم را می داند
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در باغ قلب ما، هر گل به رنگ تو ست       آغاز درس ما، نام قشنگ توست

دوستان عزیز،
 سالم ،امیدوارم حالتان خوب باشد .

امام  این روزها شهر ما حال و هوای عجیبی دارد، همه جا پرچم عزا و خیمه های 
است. پا  بر  السالم  علیه  حسین 

خیلی از آدمها، از کوچک گرفته تا بزرگ، لباس مشکی بر تن دارند و سعی میکنند هر 
روز در مراسم عزاداری شرکت نمایند .

بچه های عزیز! کدامیک از شما می داند که روز دهم محرم چه روزی است ؟
بله ،عاشورا !

شعر 
ظهر داغ عاشورا بود و لشگر دشمن،

توی دست هر کس بود، تیغ و نیزه از آهن
شد حسین لب تشنه، بی سپاه و بی یاور

او به چشم خود می دید، اشک و ناله ی خواهر
هر که یاور او بود،کشته شد در آن میدان 

کربال به خود میدید، داغ بهترین انسان
هر چه او به اطرافش، بی رمق نظر می کرد 
خاطرات اصحابش، یک به یک گذر می کرد 

من چه گویم از حالش، من چه گویم از خورشید 
هر ستاره ای او را، بین خاک و خون می دید.
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داستان 
به دیوار گرفت،  را  ، دختر کوچولوی قصه ما به سختی دستش  از روزها  عصر یکی 
پاهایش توان ایستادن نداشت. خواهرش به کمکش آمد و زیر بغلش را گرفت تا به در 

. خرابه رسید 
بچه های دیگر هم آمدند و کنار او ایستادند، مردم شهر در حال رفت و آمد بودند. نان 

و آب تهیه کرده بودند و به خانه هایشان می رفتند .
بچه های شهر در حال بازی بودند، ناگهان یکی از آنها متوجه بچه های داخل خرابه 
شد، با دست آنها را به بقیه نشان داد و گفت: بابای من گفته است اینها اسیر هستند؛ 

پدرهایشان دشمنان دین خدا بوده اند و در جنگ کشته شدند .
دیگری گفت : پدرش در آن جنگ بوده و با پدران اینها جنگیده.

یکی دیگر از بچه ها با خنده گفت: چقدر لباسهایشان پاره و سوخته است! بعد همگی 
خندیدند .

آرام آرام جلو رفت. با آنکه دلش شکسته بود و تمام بدنش زخمی بود و درد داشت، با 
لبخندبه آنها سالم کرد. آخر او،مهربانی را از پدرش امام حسین علیه السالم آموخته بود .

با خوش رویی گفت: می دانید ما کیستیم؟ من رقیه ، دختر امام حسین علیه السالم 
نوه پیامبر خدا هستم .

پدر بزرگم علی علیه السالم و مادر بزرگم فاطمه الزهرا سالم اهلل است. ما هم مثل شما 
در شهرمان مدینه، خانه داریم، لباسهای تمیز و مرتب بر تن داشتیم و دوستانی که هر روز 

با یکدیگر بازی می کردیم و شاد بودیم .
یک روز پدرم به خانه آمد و یک صندوقچه پر از دعوت نامه را مقابل ما گذاشت که 
پدران شما نوشته بودند و فرمود : مردم کوفه نیاز به کمک و راهنمایی من دارند و اینهمه 

نامه نوشته اند و از من دعوت کرده اند تا به شهرشان بروم، باید عازم سفر شویم .
شیعیان  امام همه  و  رهبر  است؛ شما  امر شما  امر،   : گفتند  عباس  و عمو  جان  عمه 

. هستید 
خیلی زود وسایل سفرمان را جمع کردیم و راهی شهرشما شدیم .

از اینکه از شهرمان و حرم جدم رسول اهلل دور می شدیم بسیار غمگین و ناراحت بودم؛ 
ولی از طرفی از اینکه به شهری دیگر می رفتیم و دوستان جدیدی را پیدا می کردیم 

خوشحال بودیم .
تمام سفر یا روی شانه های عمو عباس بودم، یا در بغل برادرم علی اکبر سالم اهلل. تا 
اینکه به نزدیکی رود خانه فرات رسیدیم. پدر گفت : بهتر است در این مکان استراحت 

کنیم .
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اولش همه خوشحال بودند. اما نمی دانم چرا تا اسم کربال آمد، عمه زینب گریه کرد و 
از پدرم خواهش می کرد که به شهر مدینه باز گردیم .

پدرم او را بغل کرد و در گوشش چیزی گفت. عمه آرام گرفت ولی یک غم بزرگ در 
چهره اش  نشسته بود .

یک روز که داشتیم بیرون از خیمه بازی می کردم، صدای همهمه عجیبی را شنیدم، 
تعدادی زیادی مرد جنگی سوار بر اسب ما را محاصره کرده بودند، به جای مهمان نوازی 

و خوش آمدگویی به جنگ ما آمده بودند!
راه رود خانه را به روی مابستند و ما فقط مقدار کمی آب و غذا داشتیم، عمه آن مقدار 

را هم بین ما تقسیم کرده بود .
ولی خودش و عمو عباس و پدرم تا روز آخر چیزی نخوردند .

روز آخر رسید، خیمه مردان و خیمه زنان فاصله داشت، همه می دانستیم روز سختی 
در پیش داریم .

عمه به همه مسئولیتی داد . من هم مامور شدم تا خبرهای الزم را به خیمه مردان برسانم.
از اینکه عمه به من نیز مسئولیتی داده بود خوشحال بودم، آخر عمه جان می گفت : 
امروز روزی است که باید امام زمان مان را کمک کنیم. حاال من سفیر امام حسین علیه 

السالم ،بابای خوبم شده بودم!
اول از همه سهم آب و غذایم را به بچه های کوچکتر دادم، آخر آنها تحملشان کمتر بود.
ظهر که شد برادرم علی اکبر اذان گفت: وای که چه صدای زیبا و دلنشینی داشت. ما 

همه آماده نماز شدیم .
بعد از نماز، مردان خانواده یکی یکی از پدر اجازه گرفتند و به میدان جنگ با دشمنان 

خدا رفتند و همگی به شهادت رسیدند .
وقتی خبر شهادت برادرم علی اکبر را آوردند دلم خیلی شکست! یاد آن شبی افتادم که 

یک النگوی قشنگ برایم هدیه آورده بود .
آخرین نفر عمو عباس بود. عموی مهربان، شجاع و با ادبمان. همه خیلی او را دوست 

داشتیم. ولی پدر اجازه به میدان نفر را به او نداد و به او فرمود : برای بچه ها آب بیاور!
عمو مشک آب را برداشت و به سمت فرات رفت، ولی لشکریان یزید او را محاصره 

کردند و به شهادت رساندند .
دیگر بابایمان حسین، تنها شده بود، به خیمه آمد تا با ما خداحافظی کند. همه گریه می 

کردیم؛ ولی بابا گفت : ما برای دفاع از دین آمده ایم و باید صبور باشیم .
پدر به میدان رفت و شجاعانه و مردانه جنگید. داخل خیمه به یاد خاطرات روزهای 
خوب، گریه می کردیم که صدای ذوالجناح اسب پدرم آمد. با خودم گفتم: بابا برگشت! 
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برگشت! بابایمان 
همه به بیرون خیمه دویدیم و دیدیم تمام تن اسب پدرم از تیر و نیزه پر شده. همه 
دور اسب حلقه زده بودیم که یکدفعه صدای هلهله دشمن را شنیدیم؛ آن دشمنان خدا به 

خیمه ها حمله کرده بودند .
خیمه ها را آتش زدند و هر چه داشتیم به غارت بردند، گوشواره های ما را از گوشمان 

می کشیدند و بعضی از آنها ما را کتک می زدند و ما را اسیر کردند.
بچه ها بعد از شنیدن ماجرا از زبان رقیه مهربان، از رفتار خودشان شرمنده شدند. آن 
شب هیچ کدام از آن بچه ها غذا نخوردند و روز بعد سهم غذایشان را برای دوستان خرابه 

نشینشان آوردند اما دختر قصه ما نیمه های شب به مهمانی خدا رفته بود .

شعر 
ماه می گوید حسین، با آه می گوید حسین 

آیه آیه، حضرت اهلل می گوید حسین

یار می گوید حسین، دلدار می گوید حسین
در مدینه، احمد مختار می گوید حسین

نار می گوید حسین،گلزار می گوید حسین 
شاه مردان، حیدر کرار می گوید حسین

خار می گوید حسین، غمخوار می گوید حسین
فاطمه، بین در و دیوار می گوید حسین

خاک می گوید حسین، افالک می گوید حسین
مجتبی، با سینه صدچاک می گوید حسین

خواب می گوید حسین، مهتاب می گوید حسین
منبر و سجاده و محراب می گوید حسین

گاه می گوید حسین، بیگاه می گوید حسین
شمع و نجم و کهکشان و ماه می گوید حسین
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هوش می گوید حسین، مدهوش میگوید حسین
بین خیمه، کودکی آواره می گوید حسین

چاره می گوید حسین، بیچاره می گوید حسین
غنچه شش ماهه در گهواره می گوید حسین

هوت می گوید حسین، الهوت می گوید حسین
ذوالجناح از قتل شه، مبهوت می گوید حسین

شیر می گوید حسین، شمشیر می گوید حسین
در تن شه، سنگ و تیر و نیزه می گوید حسین

آل می گوید حسین، گودال می گوید حسین
تازیانه، بر تن اطفال می گوید حسین

ناله می گوید حسین، آالله می گوید حسین
در خرابه دختری با ناله می گوید حسین

معما
با کمک هم به سواالت زیر جواب بدهیم و رمز را پیدا کنیم . 

یاران امام حسین علیه السالم شجاع بودند و .......نبودند.          ت              ترسو
جانشین پیامبر )ص(                                                      ا               امام

سوغات قم                                                               س             سوهان 
به پدر و مادر می گویند .                                               و               والدین
حضرت قاسم مرگ در راه خدا را از آن شیرین تر می دانست .   ع              عسل

پیامبر )ص( بت شکن                                                    ا               ابراهیم 
جواب : تاسوعا 

بچه ها این روز بنام حضرت عباس علیه السالم نامیده شده است و همه مردم حتی 
مسیحیان در این روز برای ایشان عزاداری می کنند .

حضرت عباس علیه السالم، برادر امام حسین علیه السالم در روز عاشورا به دستور امام 
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حسین علیه السالم رفتند تا برای بچه ها آب بیاوردند؛ ولی آدمهای بد ایشان را محاصره 
کردند و دستانشان را از بدن جدا کردند و در حالی که سرشان روی پای امام حسین علیه 

السالم بود به شهادت رسیدند.

شعر
تو شیر مرد کربالتو دشمنی با کافران
میان موج نیزه هاتوئی که تنها رفته ای
دادی به ما درس وفاتوئی که با شجاعتت
بوده کنار خیمه هادستت جدا شد فکر تو
شرمنده اند برای توهمیشه قطره های آب
فرشی به زیر پای توتوئی که آسمان شده
بعدش به سوی آسمانآقای من تو رفته ای
در قلب من آقا بمانآقا ابوالفضلم)ع( نرو

شاعر : اکرم خیبری 

شعر
شعر محرم یا حسین)ع(

بنده پاک خدای بی نیازای حسین ای کشته دین و نماز
دشمن ظلم همه غارتگرانای حسین ای سرو آزاد جهان
بهر قرآن کرده ای جان را فداای حسین ای بنده پاک خدا
بر قلوب مؤمنان او رهبر استتو حسینی، جّد تو پیغمبر است
بهر حفظ دین حق کاری کنیخواستی تا دین حق یاری کنی
با یزید و کافران همکارشوظالمان گفتند با ما یارشو
دور بودی از گناهان و بدیدست رد بر سینه آنان زدی
جان خود کردی فدا ای جاِن جاندر نبردی نابرابر با سپاه کافران
تا ابد در خاطر ما زنده ایتو شهیدی زنده ای پاینده ای

شاعر:مهری طهماسبی دهکردی
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کاردستی
ساخت خیمه

وسایل مورد نیاز : 
پولک های مشکی و سبز و یا کاغذ رنگی مشکی و سبز ، ماژیک

روش ساخت :
 ابتدا تصویر خیمه را روی کاغذ سفید کشیده ، چند تصویر نخل در اطراف نیز بکشید .

سپس از بچه ها بخواهید خیمه را با پولک های مشکی پر کنن و برای پرچم باالی 
خیمه از پولکهای  سبز استفاده کنند.

 برای درخت ها نیز می توانید از کاغذ رنگی های سبز خورد شده و یا پولکها  استفاده 
کنید. با کاغذهای رنگی مشکی نیز چند پرچم ساخته و در کنار کاردستی قرار دهید .

در ساخت کاردستی، می توانید کار را بریده و حالت سه بعدی به کار داده و روی یک 
مقوای دیگر بچسبانید.


	25
	درسنامه کودک شماره ۲۵

