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قاعده  نیالبته اشوند. تا کمر خم  شانیها و براآن شیپ ندیایب گرانیدوست دارند د یعنی دوست دارند شاهزاده باشند. همه

وستش د نکهیا دوم، از من بهتر باشد نکهیا اول: داشته باشد یژگیدو و ،یگریست که دا یهم وقتاستثناء دارد و آن کی

 .داشته باشم

تنها دوست ندارد آدم نه ها،نیدر مقابل ا. اندیداشتندوست یلیپدر مادر که هم بهترند از ما و هم خ شودیخوبش م لامث

 کند. ینوکر شانیبرا خواهدیشاهزاده باشد، بلکه دلش م

رگ و م. بزبه محرّ دی. مثالً نگاه کنکندیفرق م یلیمهربان، اوضاع خ یلیآقاها که هم شاه است و هم خ نیبه آقاتر میاگر برس حاال

 مهربان! یآقا کی یبرا یلذت دارد نوکر یلیانگار خ .ینوکر یبرا دوندیهمه م ر،یکوچک، دختر و پسر، ثروتمند و فق

 ئتیه رفتن و ئتیدادن و ه ییگرفته تا چا یلباس مشکاز العاده. فرصت فوق نیاز ا میکه عقب نمان میمواظب باش پس

 اهلل!همه نوکرها، بسم پسی. لذت نوکر دنیچش یاش فرصت است براهمه .برگزار کردن

 

 هاکلفتبرخورد با گردنپای منبر خدا:  .2

ند، رسهای صاف و ساده میبه آدمشوند اما وقتی رسند، مثل موش کوچک میکلفت میهایی که وقتی به یک گردنشود از آدمحال آدم بد می

 اند:هستند و این قاعده قرآنی را باور نکرده «ذلیل»ها خیلی کنند. این یعنی که این آدمها برخورد میکلفتشوند و عین گردنخودشان شیر می

 جَمیعا   لِلَّهِ الْعِزَّةَ إِنَّ

 یعنی همه عزت پیش خداست.

شان اگرچه ظاهرا در ضعف بودند، ولی حاضر نشدند در مقابل م حسین و یارانعزت را باید در کربال دید که امابله، 

 برای همین هم شعار یاران امام حسین همیشه این بوده است: ها کوتاه بیایند و حتی مذاکره کنند.کلفتگردن

 هیهات منا الذله!

 یعنی محال است که ما ذلیل شویم!

 است و کدام یک عزیز!شود که کدام یک از ما ذلیل حاال معلوم می

 توانست!: فقط او میکالم امام .3

صوصیات و با های بزرگ. آن تجربه با آن خماجرای عاشورا هم درس است؛ درسِ اقدام و نهراسیدن از خطرات و وارد شدن در میدان

کارهای  بلند و رفیع، در دامنه آن قلهآید؛ لیکن آمد و برنمیدیگری برنمی آمد؛ از عهدهالسّالم( برمیعلی)علیهبنحسین آن دشواری، از عهده

 .توانیم انجام بدهیمهای گوناگونی هست که من و شما میزیاد و نقش

 81/88/8811 در دیدار پرسنل نیروی هواییای )دامت ظله( امام خامنهبیانات 



 برای دوستم چی بفرستم؟ .4

 الحرمین که ندونی پیش حسین زانو بزنی یا عباس!. اون هم در بیننیدر دو راهی بموقط یک بار در عمرت که ف کنمدعا می :1پیامک

 دلم مست و لبم مست و سرم مست/بخون ای دل که صبرم رفته از دست :2 پیامک

 دستبخون ای دل محرم اومد از راه/بخون اجر تو با عباس بی

 سرگرمی .5

 

 متن:

دول و رمز ج های مشخص شده بنویسیدهای پاسخ را به ترتیب در شمارهو سپس حرف پاسخ دهیدها به پرسش اولبرای پیدا کردن رمز جدول، 

 :را پیدا کنید
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 پسرونه:

کرد؛ ش از خواب پریدم. رفتم پشت در اتاقش. سر گذاشته بود به سجده و بلند بلند گریه میرخصی. نصف شب بود که با صدای نالهاومده بود م

یه السالم( )عل م مثل موالیم امام حسین)علیه السالم( سر نداشته باشم. مثل علمدار حسینخوامی ،خدایا اگر شهادت رو نصیبم کردی»گفت: می

لیه ع) ش رو آوردند، سر نداشت. یک دستش هم قطع شده بود، همون طور که دوست داشت. مثل امام حسینوقتی جنازه «.شمبدست شهید بی

  » (لیه السالم(، مثل حضرت عباس)عالسالم

  شهید ماشاءاهلل رشیدی

 دخترونه:

ز اقوام یه روز یکی ا کرد.اومد میهرکاری از دستش برمیها برای رزمنده حتی تو بمبارون شدید. هرکاریش کردیم از شهر بیرون نرفت که نرفت؛

مگه » اشک تو چشماش جمع شد و بهش گفت: خیلی ناراحت شد. «رین؟ها و فامیل از آبادان نمیچرا شما هم مثل بقیه همسایه» بهش گفت:

؟ ته باشهرو داش پس کی هوای این جوونا گه ماهم بریم،ا تنهاش گذاشتن که ما بخوایم اماممون رو تنها بذاریم؟ (السالملیه)ع اهل بیت امام حسین

 « ه غیر از این چه تکلیفی داریم؟دیگ

 شهیده خاتون حسینی نژاد



 احکام .7

 

 میدان عمل .8

 ها رو باال بزنید:برای محرم توی مدرسه خیلی کارها میشه انجام داد. ما چندتا پیشنهاد ویژه براتون داریم. پس تا دیر نشده آستین

ها و مدرسه را محرمی فضای کالسها ها با بچهبا مسئولین مدرسه هماهنگ کنید و یک روز بعد از کالس پوشان:مراسم سیاه .1

بینید کمه از خونه بیارید یا پول بذارید با هم سیاهی بخرید. ای برای اینجور کارا سیاهی داره ولی اگر مینمایید. معموال هر مدرسه

 زیارت عاشورا قبل یا بعد مراسم فراموش نشه!

لید کنید. اینجور قاز یک تعزیه معروف تتونید از اینترنت تهیه کنید یا اینکه یه گروه تعزیه درست کنید. متن تعزیه رو میخوانی: تعزیه .1

 تره!هر کاری شروعش سخت تونید.ت و جسارت زیادی الزم داره ولی شما میکارا معموال جرأ

و آوری کنید و حداقل یک تابلمطالب مربوط به محرم و عاشورا زیاد پیدا میشه. از این مطالب جمع: اندازی تابلو اعالنات محرمراه .3

شعر خوبی داره یا میتونه یادداشت خوبی بنویسه، حتما  ذوقآموزها کسی ه این مطالب اختصاص بدید. اگه بین دانشتون رو باز مدرسه

 ازش استفاده کنید.

 شعر .9

  زندگی از بکش نقشی را نقاش گفتمش



 کشید دریا لب بر حبابی نقش قلم با 

 خدا مردان تصویر کشی می چون گفتمش 

 کشید تنها و یکه بیابان در درختی تک 

 کن نقش را زمان این نامردمان گفتمش

 کشید موال پی ،سر زپشت خنجر یک عکس

  مقصدم رساند ره کان بکش راهی گفتمش

 کشید نجوا و مستی و عاشقی و عشق راه 

 رابکش مجنون و لیلی از تصویری گفتمش

 کشید(س)زهرا حضرت کنار در( ع)حیدر عکس

 کن تصویر را عشق کاغذ روی بر گفتمش

 کشید سقا یک تصویر بال، بیابان در 

 بکش محنت و مظلومی و غربت از گفتمش

 کشید طه از خاکی قبر چهار و کرد فکر

 حاصلم گشته آه و درد و سختی گفتمش

 کشید( س)کبری زینب و کشید آهی، کرد گریه

  رفیق ای گویم که با را دلم درد گفتمش

 کشید زیبا بس چه به و کشید را( عج)مهدی عکس 

  (ع)حسین روی از تصویری کن ترسیم گفتمش 

 کشید  یکتا خالق بباید را یک این گفت 

 (ستاد احمد رضا غفورزاده متخلص به طالئیا)

 هادانستنی .11

 !شود؟پوستمان چروک می ،ماندچرا وقتی مدت طوالنی پاهایمان در آب می

ها، انگشتان ها، کف دستکند. پوست انگشتان دستانبساط پیدا می شود بلکهوست انسان پس از مدت طوالنی قرار گرفتن در آب، چروک نمیپ

ها و پاها دهد. ماندن در استخر شنا نیز همین تاثیر را دارد. پوست دستچنین حالتی را بروز می ،شودپاها و کف پاها پس از آنکه از آب اشباع می

ی یابد و همین انبساط است که چروکیدگشود، بسط میاز آب اشباع می تر است. این الیه هنگامی کهتر و محکماز پوست شکم و صورت ضخیم

خورد. در واقع پوست این نقاط هم چروک های دیگر بدن، هنگام اشباع شدن از آب، چروک نمیآورد. شاید بپرسید چرا پوست بخشرا به وجود می



بیشتری برای جذب آب دارد و بسیار دیرتر از پوست دست و پا  تر است، فضایتر و مسطحخورد، اما چون نسبت به پوست دست و پا بزرگمی

  .دهدچروکیدگی را نشان می

 (daanestanihaa.ir)منبع: سایت 
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