


امام حسین )ع(
درسنامه هفته بیست و سوم

اهداف آموزشی :
آشنایی با امام حسین علیه السالم، ماه 

شهادت ایشان و واقعه کربال
آشنایی با مفهوم امر به معروف و نهی از 

منکر و علت مبارزه ی ایشان 
آشنایی با مدارا کردن

اهداف رفتاری :
واقعه کربال و علت مبارزه ی امام حسین 

علیه السالم و مفهوم امر به معروف و نهی 
از منکر را می داند

بامفهوم  مدارا کردن آشنا است
بعد از نوشیدن آب بر امام حسین علیه 

السالم سالم میگوید
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همیشه زبانم نام اوست                    سرآغاز کالمم یاد اوست
بچه های گلم سالم، ایام محرم و شهادت امام حسین علیه السالم و یاران وفادارشان 

را به شما عزیزان تسلیت عرض می کنم.

شعر
قشنگ ترین سالم ها                   می خوای بگم کدومه 

سالمی از ته دل                         به سومین امامه
میشه در شب و روز                   بگم سالم بر حسین 

داستان 
چند روزی هست که پدر بزرگ سخت مریض شده، و حتی یک کلمه هم حرف نزده! 
من و علی داشتیم نقاشی می کشیدیم که صدای سرفه های پدر بزرگ شدیدتر شد. بابا 
صدا زد: کمی آب بیاورید! علی که همیشه در کارهای خوب پیش قدم است، دوید و یک 
لیوان آب آورد. پدر با کمک مادر بزرگ، کمی آب در دهان پدر بزرگ ریخت. پدر بزرگ 
وقتی آب را قورت داد گفت: »سالم بر حسین و لعنت خدا بر یزید!« من با خوشحالی گفتم 
:وای پدر بزرگ حرف زد. حرف زد! پدر خم شد و پیشانی پدر بزرگ را بوسید و گفت: فدای 
تو پدری که در سخت ترین حال هم به یاد اربابت هستی. علی گفت: بابا چرا پدر بزرگ 

گفت: سالم بر حسین و لعنت بر یزید؟
اینکه  با  امامان بزرگوار ما است آخر در کربال،  این سفارش  مادر بزرگ گفت: پسرم 
امام  به روی  را  راه آب  بود؛ دشمنان  امام حسین)ع(  نزدیک خیمه های  رودخانه فرات 
و  )ع(  امام حسین  روزها،  آن  ،در  هوا  شدید  گرمای  خاطر  به  و  بودند،  بسته  یارانش  و 
اهل بیتشان خیلی تشنگی کشیدند. امام حسین )ع( وقتی به شهادت رسیدند از تشنگی 
لبهایشان خشک خشک بود! بخاطر همین امامان بعد از ایشان، هر وقت آب می نوشیدند 

به یاد لبهای تشنه امام حسین )ع( یادی هم از ایشان می کردند.
امام صادق )ع( می فرمودند: من هر وقت آب می نوشم جدم حسین )ع( را یاد می کنم.

و همچنین می فرمایند هرکسی آب بنوشد و بعداز آن بر امام حسین )ع( سالم کند و 
دشمن او را لعنت نماید، خداوند پاداش خیلی خیلی زیادی به او می دهد.)صدهزار حسنه(

با خودم گفتم تا علی نرفته آب بخوره، اینبار من در این کار خوب پیش قدم بشوم. 
دویدم سمت آشپزخانه که دیدم علی گفت: سالم بر حسین و لعنت خدا بر یزید.

 داستان صدیقه اسفندیاری



174

شعر 
امام سوم ما مشهوره توی دنیا 

با ظالمان می جنگید، با مظلومان می خندید 
قرآن زیاد می خونده، تو سختی ها نمونده 

کشته توی کربال، شهید راه خدا 
توصیه کرده به ما، آقای خوب دنیا 

امر به معروف کنید، کمک به مظلوم کنید 
وقتی که آب می خوریم سالم می دیم به آقا
بچه های حسینی آب می خورید؟ بفرما! 

معما
رمز جدول را پیدا کنید .

به امانت دار می گویند.                                    امین - 1
به تکلیف شب می گویند.                                 مشق- 2
حیوان خطرناکی که وارونه شود  رام  می شود.        مار- 3
دومین فصل سال                                          تابستان- 4
غذای خرگوش.                                             هویچ- 5
یاد خدا باعث... می شود.                                  آرامش - 6
.... بهتر است یا ثروت؟                                    علم- 7
شبی که بهتر از هزار ماه است.                           قدر- 8
پیامبری که کشتی ساخت.                                نوح- 9

سیاه نیست                                                سفید- 10
دشمن نیست                                              دوست- 11
آخرین کتاب آسمانی                                     قرآن- 12
فرمانده لشکر محمد رسول اهلل                         همت- 13
به اوالد پیامبر می گویند.                                سید- 14
مایع حیات                                                 آب- 15
دشمن امام حسین )ع(                                   یزید- 16
خیانت در آن حرام است                                 امانت- 17
اعالم وقت نماز.                                          اذان- 18
مسجد امام زمان عج در قم.                            جمکران- 19
نام یکی از شهر های استان مازندران                  نور- 20
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رمز جدول: امر به معروف و نهی از منکر
حضرت رسول اکرم )ص( می فرماید:

من امر بالمعروف من المنکر فهو خلیفه اهلل فی ارضه و خلیفه رسول اهلل 
کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند جانشین خدا و پیامبر )ص( در روی زمین 

است. 
تفسیر مجمع البیان جلد 2 صفحه 807

بچه های گلم امام حسین )ع( می فرمایند:
من برای اصالح  اوضاع امت جدم با دشمنان جهاد کردم و می خواهم امر به معروف 

و نهی از منکر کنم.
.                                                 بحاراالنوار جلد 4 صفحه 349
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چه کسی می داند معروف چیه و منکر چیه؟
بله معروف یعنی کاری که همه آن را به عنوان کار خوب و شایسته می شناسند.

و منکر: یعنی کار زشت و ناپسند

داستان 
زنگ ریاضی بود. همه بچه ها داشتند تمرین هایی را که خانم معلم داده بود حل می 
کردند. خانم معلم چند بار به بهاره تذکر داد که سر و صدا نکند و تمرینهایش را حل کند، 

ولی بهاره مدام بچه ها را اذیت می کرد و می خندید.
خانم معلم که دیگه حسابی از دست بهاره کالفه شده بود، صدا زد: بهاره سریع وسایلت 

را جمع کن و کنار فاطمه بنشین! 
رنگ از صورتم پرید؛ قلبم تند تند می زد. بهاره عالوه بر اینکه همکالسیم بود، همسایه 
طبقه باالیی خانه مان هم بود. گفتم وای خدایا چرا من؟! بغض گلویم را گرفته بود؛ داشت 
گریه ام می گرفت ولی جلو اشکهایم را گرفتم. آخه خانم معلم به اندازه کافی از دست 

بهاره ناراحت بود، من اگر گریه می کردم ناراحتی اش بیشتر می شد.
هنوز چند دقیقه از نشستن بهاره نگذشته بود که اذیتهایش شروع شد. یک خط روی 

دفترم کشید.
امام علی )ع(: المداراه احمد الحالل 

مدارا کردن پسندیده ترین اخالق است.
یکدفعه یاد خاطره ای افتادم که از شهید ابراهیم هادی خوانده بودم. یکی از دوستانش 
می گفت: »از خیابان 17 شهریور عبور می کردیم. من و هادی روی موتور نشسته بودیم 
که یکدفعه، یه موتوری با سرعت زیاد از کوچه وارد خیابان شد.  خدا خیلی رحم کرد. 

موتوری با اینکه مقصر بود سر هادی داد زد و گفت: هوی چه خبرته!؟
هادی در جواب عمل زشت او گفت: سالم خسته نباشید.

خواهیم،  معذرت می  و گفت: سالم  کرد  بود، کمی مکث  جا خورده  که  موتور سوار 
شرمنده.

سایت: تبیان

و اینکه حضرت علی )ع( مدارا کردن با مردم را بهترین اخالق می دانست.
 غرر الحکم 1213
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بخاطر خطی که کشیده بود خیلی ناراحت شدم ولی یک فکری به سرم افتاد با خطی 
که کشیده بود یک گل کشیدم و کنارش نوشتم هدیه بهاره جان! 

تا بهاره نقاشی من را دید گفت: معذرت می خوام!
روز بعد که به مدرسه آمده بودیم از مامان خواسته بودم تا یک لقمه اضافه تر برای 
من بگذارد. زنگ تفریح به بهاره گفتم: میشه امروز مهمان من باشی؟ بهاره با شیطنت 
گفت : بله که میشم، ولی لقمه اش را که خورد دوباره رفت بین بچه ها و شروع کرد به 

اذیت کردن.
 معاون مدرسه  از بس به بهاره تذکر داده بود دیگه خسته شده بود و هر وقت که اذیت 
می کرد گوشه حیات می فرستادنش. آن روز هم خانم معاون همین کار را کرد.  همه بچه 
ها به کالس رفتند. من و ریحانه مثل همیشه با اجازه خانم معلم برای کمک به مستخدم 

مهربان مدرسه، توی حیاط ماندیم تا آشغالها را جمع کنیم .
بهاره پرسید، آشغال جمع می کنی؟! ریحانه گفت: نه ثواب جمع می کنیم. گفتم :بهاره 
جان تو جمع نمی کنی؟ خم شد و یک آشغال برداشت و در سطل آشغال انداخت من هم 
ثواب جمع کردم. خانم مدیر که از همه جا بیخبر تازه وارد حیاط شده بود، بهاره را دید 
و گفت: بارک اهلل بهاره خانم! بعد بغلش کرد و گفت: از کار خوبی که انجام داده خیلی 

خوشحال هستم.
بعداز ظهر همان روز که داشتم تکالیفم را انجام میدادم که داداش حسن آمد و گفت: 

آبجی، بهاره خانم کارت داره.
با دعوت مامان وارد خانه شد و با هم رفتیم به اتاق. بهاره آمده بود تا به کمک هم 
تمرینات ریاضی را حل کنیم.  داداش حسن ماشینش را توی اتاق آورد و شروع کردم به 
آژیر کشیدن،؛ من به آرامی از او خواستم تا از اتاق خارج شود و قول دادم بعد از درسهایم 

با او بازی کنم. داداش حسن بدون هیچ اعتراضی از اتاق خارج شد. 
بهاره گفت: حرفت را گوش کرد؟ عجیبه! داداش من نه تنها به حرف من گوش نمی 

داد بلکه تازه یک خرابکاری هم می کند. گفتم: باید ببینم تو چطوری به او می گویی.
خندید و گفت: راستش را بخواهی مثل تو نمی گفتم. 

نیمی از سواالت را حل کرده بودیم که صدای اذان آمد. از بهاره عذرخواهی کردم و 
آماده شدم برای نماز خواندن. مامان یک سجاده هم برای بهاره پهن کرد و گفت: دخترم، 

اگر خواستید نماز بخوانید سجاده آماده است.
بهاره مات و مبهوت همه ما را نگاه می کرد.  داداش حسن هم کنار بابا ایستاده بود و 

مثال نماز می خواند.
بهاره گفت: فاطمه راستش را بخوای من اصال نماز نمی خوانم، آخه چه فایده ای دارد؟!
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گفتم: ولی بهاره جان نماز شکر نعمتهای خداوند است. تازه وقتی نماز می خوانیم قلب 
و دلمان آرام میشه. نماز مانع انجام دادن کارهای بد است. خدا و پیامبر )ص( و امام زمان 

)عج( هم از ما راضی تر هستند.
فردای آن روز خانم معلم سر میز که رسید، دفتر بهاره را برداشت و یک نگاهی کرد 
و برعکس همیشه که او را دعوا می کرد، خم شد و سر بهاره را بوسید و گفت: آفرین، 

آفرین دختر گلم!
بله بچه ها فاطمه خانم قصه ما تصمیم گرفت بجای دوری کردن از بهاره، او را به 

کارهای خوب و معروف امر کند.
 صدیقه اسفندیاری

امام حسین )ع( که امام سوم ما شیعیان هستند، تا لحظه آخر قبل از شهادتشان هم 
مردم را به کارهای خوب دعوت می کردند و از کارهای بد دور می کردند.

هر سال در ماه محرم، همه شیعیان عزیز برای شهادت امام مهربان، ساالر شهیدان و 
یارانشان لباس مشکی می پوشند و با رفتن به مساجد و حسینیه ها برای ایشان عزاداری 

می کنند.

شعر 
بنده پاک خدا بی نیازای حسین ای کشته دین و نماز 
دشمن ستم همه ی غارتگرانای حسین ،ای سرور آزاد جهان 
بهر قرآن، کرده ای جان را فداای حسین، ای بنده پاک خدا
بر قلوب مومنان او رهبر استتو حسینی جد تو پیغمبر است 
بهر حفظ دین حق کاری کنیخواستی تا دین حق یاری کنی 
با یزید و کافران همکار شوظالمان گفتند با ما یار شو
دور بودی از گناهان و بدیدست رد بر سینه آن ها زدی
جان خود کردی فدا و بی جان جاندر نبردی نابرابر با سپاه کافران 
تا ابد در خاطر ما زنده ایتو شهید زنده ای، پاینده ای 

 
                                                      مهری طهماسبی

****
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بابام رو پیشونیم بستدیشب یه سر بند سبز
آقای من حسین استکه روش نوشته بودند
به مجلس روضه بردبابام منو با خودش
با ذکر زیرلب خوردخرما که دادن بهش
گریه می کردن همه تو روضه خوندن دیدم
با صدای زمزمهحسین حسین می گفتن
تا بزنیم به سینه بلند شدیم وایستادیم
ولی خیلی غمگینه سینه زنی قشنگه
غذای نذری دادن وقتی تموم شد عزا
همه غذا رو خوردن از بس که خوشمزه بود
همش دارم می خونم از اون موقع تا حاال
آقای مهربونمحسین حسین حسین جان

سایت:تبیان

کاردستی
وسایل مورد نیاز : چسب ، چوب ، کاغذ رنگی و یا مقوای قرمز و سبز، ماژیک 

روش ساخت : ابتدا از بچه ها بخواهید دست چپ  خود را روی کاغذ بگذارند، طوری 
که انگشتان در کنار یکدیگر باشد؛ و با دست دیگر دور تا دور آن را با ماژیک بکشند و 
سپس ان را دوربری کنند . با کمک ماژیک تمام کار را دور گیری کنید تا کار زیبا تر شود .

در مرحله بعد چوب را با چسب به کار بچسبانید و یک پرچم طراحی کنید و روی کاغذ 
رنگی سبز در آوردید .و به انتهای کار بچسبانید روی کاغذ قرمز» یا حسین« و در برگ 

آن »یا عباس« بنویسید.  
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بازی 
چه قدر توپ جمع میکنی؟

دو نفر از بچه ها را روی صندلی بنشانید در حالی که دستانشان را به صندلی گرفتند 
جلوی انها یک سطل از توپ و یا در صورت نبود توپ روزنامه و یا کاغذهای باطله مچاله 
شده استفاده کنید با یک مسابقه از بچه ها بخواهید توپ ها را داخل سطل خالی که در 

کنار سطل توپ است بیندازند .
در پایان هر کدام از بچه ها توپ یا روزنامه مچاله شده بیشتری را توانست با پاهای 

خود داخل سطل دیگر بیندازد برنده است . 
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