
 
 
 
 
 
 
 
 

یاران

 ابوالفضل غزالی

 به نام آن خداوندي كته يتادو  
 

 كنتتتد آرام قلتتت  بنتتتدگانش  
 به وق  شام و وق  صبحگاهي 

 
 بته هرحتتالي كتتنم شتتكر الهتتي  

  
هاي خوب و مهربان سالم حال شما كه خوب اس ، سرحال و پرتوان و بانشتا    بچه

بعتد   ل يك يا علتي صدا و هماهنگ با شمارو من او كه هستيد، پس همه با هم يك
، ، يتا زهترا  بگوييد. يك، دو، سه )ياعلي بعد هم يك يا حسين يك يا زهرا
 (يا حسين

يار و ياور همه شما باشد خ  همه بتا هتم    شاءاهلل كه امام حسين خيلي ممنون ان
 براي سالمتي امام زمان صلوا  بلندي بفرستيد تا برنامه را با چند سوال شروع كنم:

 به چه معناس ؟ احسن : يارانت اصحاب  1
 ت بزرگ نيس  پس چيس ؟ كوچك 2
 ت نام امام سوم ما شيعيان چيس ؟ حسين 3

 «ياران كوچك امام حسين»شود؟  ها را كنار هم قرار دهيم چي مي اگر اين پاسخ
 صحب  كنيم. خواهيم از ياران كوچك امام حسين امروز مي

در مستابقه يتاران كوچتك، كنتار تختته       خواهم كه براي شرك  از سه نفر از شما مي
 1بيايند.

                                                      
 كشد. مربي در  من انتخاب سه نفر، تصوير سه گل را بر روي تخته مي .1
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 اي بسازيد. ها شما هركدام با حروف درهم ريخته يك گل، كلمه خوب بچه
 

 1دوستانتان را تشويق كنيد.
اصتغر  بيترون آمتد. حرتر       ها در گل او يك نوگتل كتربال بته نتام علتي      بله بچه

 مشهور اس .« ائجالحو باب»كه پيش خدا خيلي آبرو دارد به  اصغر علي
حال شما به يك سؤال ديگر جواب بتده، نتام پتدر ايشتان چيست ؟ احستن  امتام        

 در كجا به شهاد  رسيد؟ احسن  در كربال. حسين
اس . شما هم به يك سؤال ديگر  خ  دوستان من نوگل دوم كربال به نام عبداهلل

)امتام حستن   من جواب بتده. عبتداهلل پستر كتدام امتام بتود؟ احستن  پستر امتام دوم          
اصغر چه نسبتي دارد؟ احسن  پسرعموي هم هستند.  ( اس . با حرر  عليمجتبي

بته   هر دو در كجا به شهاد  رسيدند؟ احستن  در كتربال در آغتوو امتام حستين     
 شهاد  رسيدند.

است .   برويم سراغ نوگل سوم كربال. يكي ديگر از كودكان كربال به نام امام بتاقر 
 ل ديگر من جواب بده.دوس  من شما هم به سؤا

 .كي بود؟ احسن  امام سجاد نام پدر امام باقر
 .نام پدربزرگش چي بود؟ احسن  امام حسين
گذارم بگوييد چه ارتباطي با آن نوگتل   دوستان من حال از اين اعداد كه روي گل مي

 5 10 6 كربال دارد
ماهه بتود   غر ششاص اصغر داره؟ احسن  علي چه ارتباطي با علي 6شما نفر اول عدد 
 كه به شهاد  رسيد.

                                                      
نويستد و ستؤال مربوطته را از همتان      آموزان را كنار همتان گتل متي    مربي پاسخ صحي  هركدام از دانش .1

 پرسد. ز ميآمو دانش
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چه ارتباطي با عبداهلل بن حسن دارد؟ احسن  عبداهلل بن حسن  10شما نفر دوم عدد 
 ده ساله بودند كه به شهاد  رسيدند.

ستاله بودنتد كته در     5دارد؟ احسن   چه ارتباطي با امام باقر 5شما نفر سوم عدد 
 كربال حرور داشتند.

 ها دوستانمان را تشويق كنيد. كر را داريم بچهاز شما سه نفر كمال تش
 اي بگيريد. خواهم از اين داستان شما نتيجه حال نوب  به يك داستان رسيد كه مي

بتته كتتربال رفتت .  و پتتدربزرگش امتتام حستتين او همتتراه پتتدرو امتتام ستتجاد
تتن از يتارانش بته     72پدربزرگش براي دفاع از اسالم با يزيد ستمگر جنگيتد و همتراه   

اد  رستتيدند و بقيتته همراهتتان كتته زن و كتتود  و يتتا اشتتخاص بيمتتار بودنتتد و  شتته
ها دو امام هم بودند. چه كستاني؟   توانستند جنگ كنند اسير دشمن شدند. در بين آن نمي

 .و امام باقر بله امام سجاد
دادنتد قترار بتود آنهتا را وارد      دشمنان براي شادي خود آنها را در شهرها گردو متي 

 كرد. دشمن با تبليغا  خود خاندان پيامبر كه يزيد به آنجا حكوم  ميشهري كنند 
ها مملتو از جمعيت  بتود     شناختند. راه را بيگانه معرفي كرده بودند. لذا مردم آنها را نمي

هاي رنگارنگ زينت  شتده بتود. فرمانتدهان لشتگري كنتارو        مجلس يزيد هم با پرچم
را وارد كنند. آن روز يزيتد بستيار مغترور بته     نشسته و همۀ مردم منتظر بودند تا اسيران 

كرد و از اينكه دشمنان خدا را شكس  داده بود احستاس   رسيد او خوشحالي مي نظر مي
و حرتر    كرد. سرانجام اسيران وارد شدند اولين كاري كته امتام ستجاد    قدر  مي
ه متردم  كردند اين بود كه با سخنان زيباي خود مردم غافل را آگاه ساختند و ب زين 

 هستند. فهماندند كه از خاندان پيامبر
گاه دستور كشتن آن دو  يزيد كه خيلي عصباني شده بود با يارانش مشور  كرد و آن

را داد در ميان سكو  مجلس ناگهان كودكي برخاس  و گف  اي يزيد دس  نگته دار  
نيس  تتو   تر از آن هستي كه مويي از سر ما كم كني خاندان ما را كشتي، بس تو كوچك

خود  از فرعون و ياران  از ياران فرعون بدترنتد. چتون او هتم     فرد ستمگري هستي.
را بكشد ولي حداقل يتارانش متانع    و هارون خواس  حرر  موسي مثل تو مي

كنند. فرق ياران او با ياران تو در  او شدند، اما امروز اصحاب تو سفارو به كشتن ما مي
د  ناپاكند اي يزيد خانتدان پتا  پيتامبر را جتز فترد      اين اس  كه اصحاب تو مثل خو

كشد. همه حا ران از چنتين جستار  و جرئتتي در تعجت  فترو       ناپا  و ستمگر نمي
 1رفتند يزيد هم سر به زير انداخ  و از تصميم خود پشيمان شد.

                                                      
 )اندكي تصرف و پردازو( 6، چاپ 798، ص1منتهي االمال شيخ عباس قمي،   .1
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ها در برابر ستمگران مقاومت  كنتيم و    گيريم... بچه ها از اين ماجرا چه درسي مي بچه
 باشيم.شجاع 
ختواهيم بتا سته وي گتي ديگتر       ها با توجه به جدول )بگرد و پيدا كن( زيتر متي   بچه

 كودكان كربال آشنا شويم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13ت  5ت  4ت  14ت  9  آيد ت به همراه تعليم مي 1
 12ت  6 ت نام شخصي كه در كربال توبه كرد و به امام حسين پيوس  2
 2ت  1ت  10  ت سالح مؤمن 3
 11ت  7ت  3   ترين عدد سه رقمي وچكت ك 4
 8   ت پنجمين حرف از الفباي فارسي 5
 15 آيد ت كدام دو حرف اس  با تكرار آن امام به دس  مي 6

تتا تتا    تا سه آموزان دق  كنند حرف اول جدول را نوشته سه . دانش3رمز جدول عدد 
تتا   را نوشته سته پايان جدول حروف را در كنار هم قرار بدهند. سپس حرف دوم جدول 

تا حروف را كنار هم قرار دهند تا كلمه بعدي درس  بشود تتا پايتان جتدول ستپس      سه
 كلمه اس  خار  شود. 3حرف سوم... تا پيام جدول كه 

 پيام جدول آري سه كلمه اس : عباد ، ايثار، احترام


