


امام حسین)علیه السالم( و ظلم ستیزی
درسنامه هفته بیست و چهارم

اهداف آموزشی :
آشنایی با حضرت ابراهیم علیه السالم و 

کفر ستیزی ایشان
آشنایی با معنی توکل بر خدا

آشنایی با القاب امام حسین علیه السالم
آشنایی با مفهوم برخی از القاب امام حسین 

علیه السالم

اهداف رفتاری :
با حضرت ابراهیم علیه السالم را به عنوان 

یکی از پیامبران کفر ستیزمی شناسد
معنی توکل بر خدا را می داندوخود نیز در 

انجام کارها برخداتوکل می کند
برخی از القاب امام حسین علیه السالم و

معنی و مفهوم آن را می داند
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بسم اهلل الرحمن رحیم              هست کلید گنج عظیم
دوستان گلم سالم حالتان خوب است ؟

ایام شهادت امام حسین )ع( را به فرزند عزیزشان امام زمان عج اهلل و به شما دوستان 
عزیزم تسلیت عرض می کنم. 

ان شاءاهلل عزاداریهایتان قبول حق باشد، بچه های عزیز یادمان باشد در این شبها برای 
ظهور امام عصر عج خیلی دعا کنیم. 

دوستان عزیزم جلسه امروز را با یک حدیث زیبا از پیامبر اکرم )ص( آغاز می کنیم.

ِ ْل َعلَی اهلَلَّ پیامبر )ص( می فرماید َمْن أََحبَّ أَْن َیُكوَن أَْقَوی اَلنَّاِس َفلَْیَتَوکَّ
کسی که دوست دارد قوی ترین )شجاعترین( مردم باشد باید بر خداوند توکل کند.

منبع : تحف العقول
رمز حدیث را با پاسخ دادن به سواالت و کنار هم قرار دادن حروف اول کلمات پیدا 

کنید؟
شهید معروف به پدر موشكی ایران.                     تهرانی مقدم- 1
رمز پیروزی مردم در انقالب.                             وحدت- 2
لقب امام هفتم.                                            کاظم- 3
به معنای سرپرست.                                        ولی- 4

جواب: توکل

بله بچه های عزیز فرد شجاع کسی است که در همه کار ها به خداوند توکل کند. 
شهرهای  از  بابل)یكی  سرزمین  در  خدا  خوب  پیامبران  از  یكی  )ع(  ابراهیم  حضرت 
عراق( زندگی می کردند. نمرود، پادشاه سرزمین بابل، یک معبد بزرگ ساخته بود که پر 

شده بود از خدایان سنگی ای که مردم خودشان درست کرده بودند.
حضرت ابراهیم که در آن زمان نوجوانی 13 ساله بود به خدای یكتا ایمان داشت؛ و 
مردم را به پرستش خدای یكتا دعوت می کرد، ولی مردم آنقدر نادان بودند که او را از 

خودشان دور می کردند.
یكی از روزها، که مردم شهر طبق سنت قدیمی به کوه و دشت رفته بودند، ابراهیم )ع( 

به معبد رفت و همه بتها را شكست و بعد تبرش را به دوش بت بزرگ گذاشت و رفت.
مردم که برگشتند متوجه شكسته شدن بتها شدند. یكی گفت: کار ابراهیم است! او تنها 

کسی است که در شهر مانده بود.
قرار شد حضرت ابراهیم )ع( را در آتش بسوزانند. چند روز طول کشید تا هیزم جمع 
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درست  بزرگی  آتش  و  میدان جمع شدند  در  مردم شهر  رسید. همه  موعود  روز  کردند. 
آیا درخواستی داری که من  ابراهیم آمد و گفت:  کردند. جبرئیل آن وقت کنار حضرت 

ابراهیم )ع( گفت: به تو احتیاجی ندارم ؛خدا خودش مراقب من است. انجام دهم؟ 
میكائیل یكی دیگر از فرشتگان خوب خدا گفت: می خواهی آتش را با باران خاموش 

سازم؟ ابراهیم جواب داد: نه!
ابراهیم  کند؟  پراکنده  را  آتش  تا  بفرستم  با گفت: می خواهی طوفانی  دیگری  ملک 

نه! داد:  جواب 
ابراهیم فقط دل به خداوند بسته بود و می دانست که خدا او را می بیند؛ وقتی ابراهیم را 
در آتش انداختند عرض کرد: خداوندا بحق پیامبر خاتم و خانواده اش مرا از آتش نجات بده!

خداوند آتش را برای او سرد و گوارا کرد.
نمرود و مردم داشتند خوشحالی می کردند که ناگهان دیدند آتش تبدیل به یک باغ سر 

سبز و پر از گلهای رنگارنگ شد!
بچه ها به نظر شما افراد شجاع چه ویژگی هایی دارند؟ 

شجاع ترین مرد کسی هست که با دشمنان خدا می جنگد و جان و مال خودش را 
هدیه می دهد.

شعر  
آری حسینم           یک قهرمان بود

او یک فرشته         از آسمان بود
هم مهربان بود       هم با خدا بود
شیری دالور          در کربال بود

در راه اسالم          با ستم جنگید
ز خون پاکش        صد الله روید 
او رفت و غصه       بر خانه در زد

از چهره شهر         لبخند پر زد
شاعر:سالومه شریفی
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بچه ها من از صفات امام حسین )ع( یک حرف را می نویسم، شما کلمه را کامل کنید.

شجاعت 2- بزرگواری  3- سخاوت    4- علم   5- ایمان    6- تواضع

دوستان عزیز، امام حسین )ع( خیلی شجاع بودند. در واقعه کربال با آنكه تعداد لشكر 
دشمن از لشكر امام حسین )ع( خیلی بیشتر بود، ولی چون امام حسین )ع( به هدف مبارزه 
با ظلم و ستم یزیدیان قیام کرده بود و هدف بزرگی داشتند، با توکل به خدا با دشمنان 

دین جنگیدند و با افتخار به شهادت رسیدند.
یكی دیگر از ویژگی های فرد شجاع، بخشنده بودن است. 

حضرت علی )ع( می فرماید:
أشجع الناس أسخاهم 

شجاعترین مردمف بخشنده ترین آنهاست .                                                    
غررالحكم-2899

امام حسین )ع( یک روز از راهی می رفتند. چند کودک را دیدند که سر گرم خوردن 
یک قرص نان بودند. بچه ها از امام )ع( دعوت کردند تا با آنها هم غذا شوند.

امام حسین )ع( با مهربانی و لطف، دعوت بچه ها رو پذیرفت و با آنها هم غذا شد. 
بعد از غذا، از بچه ها دعوت کرد تا به منزل ایشان بروند بچه ها هم دعوت امام را 

پذیرفتند.
امام )ع( از بچه ها پذیرایی کرد و لباس های نو بر تن آنها کرد و گفت: شما بچه های 

سخاوتمندی هستید، چرا که فقط یک قرص نان داشتید .                   
  پایگاه اطالع رسانی حوزه 
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یكی دیگر از ویژگی های امام حسین )ع( بزرگواری و جوانمردی ایشان است.
حضرت علی )ع( می فرماید:

جوانمرد کسی است که بدی را با نیكی پاسخ دهد .             
                                                                 میزان الحكمه .ج8.ص305

علی علیه السالم می فرمایند:
سرعت در انتقام گرفتن از اخالق انسانهای بزرگوار نیست .

غررالحكم .ج 5.ص81

کاروان در مسیر کوفه به شهری رسید امام حسین )ع( به یارانش فرمودند: آب فروانی 
بردارید، همه مشكها را پر آب کردند، در بین راه به سپاه حر بن یزید ریاحی برخوردند. 
حر، با سپاهش آمده بود تا بدستور ابن زیاد امام را دستگیر کند و پیش ابن زیاد ببرد. هوا 
خیلی گرم بود و سربازان حر هم تشنه بودند. امام مهربان ما دستور داد تا به آنها آب 

بدهند. حتی اسبهای آنها را هم سیراب کردند.
پایگاه اطالع رسانی حوزه 

شعر 
صدای طبل و زنجیر          می آید از خیابان 

غمی نشسته امشب           به قلب پیر و جوان 
صدای واحسینا                پیچیده در هرکجا

زنده شده دوباره               خاطره ی کربال
گردیده یک عالمی           در سوگ او سیه پوش

مردم همه عزادار              با اشک و غم هم آغوش
آمد محرم باز                  صدای اشک و ناله 
روئیده در کربال               گل های سرخ الله

عمو اخوان

کاردستی 
کار دستی مشترک

اهداف: تقویت روحیه همكاری،احترام به سلیقه دیگران، افزایش مشارکت،دوستیابی 
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می توانید از بچه ها بخواهید هر کدام یک تصویر و نمادی را درست کنند. مثال یک 
نفر شمع کاغذی بسازد. نفر دیگر کاغذهای رنگی را به شكل مخلوطی لول کند و خیمه 
بسازد. نفر دیگر پرچم تهیه کند. همچنین ساخت درختان نخل ، نقاشی اسب ، ساخت 

گل الله .......
سپس همه بچه ها کاردستی های خود را روی یک مقوای بزرگ بچسبانند و از کار 

خود لذت ببرند .

ساخت گلهای جا شمعی 
وسایل مورد نیاز : کاغذ رنگی وچسب

ابتدا برای بدنه ی شمع، کاغذهای رنگی را لول کنید و چسب بزنید. 
برای شعله شمع، از سه رنگ زرد ، قرمز و نارنجی استفاده کنید و شعله زیبایی برای 

شمع طراحی کنید و با قیچی دور بری کنید .
برای ساخت گلها ابتدا گلهای پنج یا چهار برگی را روی کاغذ طراحی کنید. )می توانید 
روی هر گلبرگ یا حسین بنویسید.( بعد از دوربری، کمی با قیچی یا دست به آنها حالت 

دهید. )کمی برگها و گلبرگها را جمع شود تا حالت طبیعی به خود بگیرند.(
برای برگه ها نیز همین کار را انجام دهید و آنها را به انتهای گلها بچسبانید. در آخر 

شمع هارا به صورت ایستاده در مرکز گلها قرار دهید و با چسب محكم کنید.

بازی
نقاشی را کامل کن 

هدف : افزایش خالقیت و دست ورزی 
مربی چند  خط روی تخته می کشد مثال خط صاف یا هالل ، مارپیچ و..سپس به بچه 
ها یا دو نفر از بچه ها که انتخاب شده اند میگوید به نظر شما این خط می تواند چه باشد ؟

بچه ها هر کدام تالش میكنند آن خطوط را به شكلی زیبا تبدیل کنند. هر کدام از بچه 
ها که نقاشی بهتر و خالق تری رارسم کند، تشویق می شود. 
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