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 هديه ويژه 

 ه را آبرو دادــــم اللــــز شبن                  به نام آن كه گل را رنگ و بو داد

نام خداوند بزرگ آغاز كنيم؛ آن خدايي كه بهترين كتاب هاي خوب و مهربانم ســ!مم ما بايد كارها را با بچه

 خودش را به امت پيغمبر هديه داده است. 

سخنان امام علي سخنان فراواني داريم، مانند  شد. از امام الب!غه ميكه در كتاب نهج از امامان عزيزمان  با

   چهارم هم دو كتاب ارزشمند به جا مانده است به نام   

 .     1حقوق      رساله  و       جاديهس      صحيفه 

 كند كه در كتاب رساله حقوق، امام چهارم وظيفه ما را چنين بيان مي

 خدا         

 ؟2چه كار كنيم ـــــــــــــــ خودمانـــــــــــــ   نسبت به

 مردم

 يك وظيفه مهم از اين كتاب صحبت كنم.  خواهيم با هم در بارةحاال مي

 پرسم.ا براي اين كه حواستان جمع شود، چند سئوال ميدر ابتد

 روز جمعه گذشته چه كرديد و در جمعه آينده چه تصميمي داريد؟ .1

 آخرين باري كه به مهماني رفتيد، چه روزي و خانه چه كسي بود؟ .2

 تر دوست داريد؟ چرا؟از بين خويشاوندان چه كسي را بيش .3

 ؟3ييمگوما ايرانيان به اين رفت و آمدها چه مي .4

 ها سَر بزنيم؟چه كسي به ما دستور داده كه به فاميل .5

         

 

 امامان        پيامبر        خدا

پرســم. پاســ  آن را به ترتي  گويد، چند ســئوال ميبراي اين كه بدانيم دين ما به اين رفت و آمدها چه مي

 نويسم.روي تابلو مي

 صد  چيست؟ اولين عدد سه رقمي .1

                                                           
 پشت و رو استفاده شود. يك طرف كارت كلمه صحيفه و طرف ديگر كلمه سجاديه نوشته شود.دو كارت به صورت از ـ 1

 . مردم     خود      خدا  ـ با كارت يا تابلو  2

 ـ مهماني يا ديد و بازديد.1



 لبخند  چيست؟ در صورتعالمت شادي  .2

 ايهسته  ؟اين انرژي حق مسلم ماست .3

 رهبر  كيست؟ باالترين مقام كشور ما .4

 حمد  قرآن چيست؟ سورهنام اولين  .5

 مدرسه   ؟خوانيمدرس مي كجادر  .6

 صله رحم  آيد؟ها چه به دست ميحاال با وصل كردن حرف اول اين كلمه

ز حديث به صورت حروف درهم ريخته است. شما آن دو حديث گوش كنيد. دو كلمه ايك در اين باره به 

 .4كلمه را براي ما مشخص كنيد

 گرداندمي .………………… را..………………صله رحم 

ـــت كه هام آنخوب بچه    ـــتند. همين رفت و آمدها اس هايي كه با هم رفت و آمد دارند با هم مهربان هس

 سازد. كند و ما را نسبت به هم مهربان مياخ!ق ما را خوب مي

 اگر داستاني در باره هم سن و سال شما باشد، چطور؟  هام آيا شما داستان دوست داريد؟بچه   

ن همي ةكنم كه در باراي برگزار ميكنم. بعد از اين داســتان، مســابقهحاال يك داســتان براي شــما نق  مي   

 .5تان توجه كنيدخواهيد در مسابقه ما شركت كنيد، خوب به داسداستان است. پس اگر مي

خواند. حدود ساعت يازده بود كه صداي تَق تَق در حياط شنيده روز جمعه بود. عاطفه در خانه درس مي   

شد. عاطفه بلند شد. چادر به سر كرد و به سوي در حركت كرد. وقتي كه در را باز كرد، ديد كه عمو و پسر 

شده بود، آنان را به كه از آمدن آن ها س!م كرد. بعد در حاليعمويش هستند. ابتدا به آن ها خيلي خوشحال 

سته قدم برمي سته آه صداي بلند داخ  منزل دعوت كرد. عمو  آه شت و با  ه گفت. وقتي به پلمي« يااهلل»دا

ها اول منزل رســيدند، يك بســته شــيريني با يك شــاخه گ  محمدي به عاطفه خانم دادند. ايشــان هم از آن

شكر كرد. وق سرش در حال درآوردن كفشتقدير و ت شد و باباي تي كه عمو و پ شان بودند، در خانه باز  هاي

 ها را به اتاق پذيرايي هدايت كرد. عاطفه بيرون آمد و با برادرش و برادر زاده خود روبوسي كرد و آن

شد. ابتدا با     شد و عاطفه خانم با چند ليوان شربت خنك وارد  ترام حالت احبعد از چند دقيقه در اتاق باز 

به طرف عمو رفت و از ايشان پذيرايي كرد. بعد هم از پسر عمو و پدرش پذيرايي نمود. آن گاه كنار پدرش 

نشست. چند دقيقه بعد بلند شد و با كس  اجازه از اتاق خارج شد. دقايقي بعد صداي اذان از مسجد محله 

گي با هم به مســجد رفتند و در نماز شــد. عموي عاطفه اجازه گرفت تا به مســجد برود. ســ س همبلند 

                                                           

، دفتر تبليغات اس!مي، ج پرورش روحشفيعي، گرداند. سيد محمد صله رحم اخ!ق را نيكو مي فرمود: ـ امام باقر2
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سجاد1 سخنان امام  ستفاده از  ستان با ا ست. محمد علي حيدري نراقي،  ـــــ دا شده ا ساله حقوق آمد، تنظيم  ساله حقوق امام كه در ر شرح ر
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شروع به غذا خوردن نمودند.  سفره غذا آماده بود. با نام خدا  شتند.  شركت كردند. بعد به خانه برگ جماعت 

هاي خود را بلند كرد و با صداي زيباي خود براي افراد خانه برادرش از قب  از جمع كردن سفره، عمو دست

س!متي و بركت كرد. ب ستراحت، عموي عاطفه گفت ميخداوند طل   سفري عد از چند لحظه ا خواهم به 

ضاي كمك كرد. برادرش نيز گفت ان ست ميبروم. از برادرش تقا ستند از خانه شاءاهلل در شود. وقتي خوا

ـــند. آن ها هم بيرون بروند از خانواده برادرش دعوت كرد كه همگي هفته آينده، ظهر جمعه مهمان او باش

 آييم.  ميشاءاهللگفتند ان

ـــت با برادرش، يعني آن دو را تا بيرون خانه بدرقه كردند. عموي عاطفه وقتي مي خانههمه اه      خواس

ـــت در جيبش كرد و پاكتي بيرون آورد و به برادرش داد و  باباي عاطفه خداحافظي كند، باباي عاطفه دس

 « ها را ح  كند.شاءاهلل مشك  همه مسلمانخداوند ان»گفت: 

ها گفت در مورد اين كه به برادرم كمك كردم به كســي چيزي قتي باباي عاطفه به خانه بازگشــت، به آنو   

 ها هم قول دادند كه به كسي چيزي نگويند. نگوييد. آن

هام دو نفر از كســاني كه خوب داســتان را گوش كردند جلو بيايند و به موارد خوبي كه در اين خوب بچه   

 .6گيردره كنند. هر كدام مورد بيش تري بيان كند، جايزه ميداستان آمده است اشا

خواهم شـــما را به يك باغچه ببرم و چند گ  كه در گلدان هاي خوبمم خســـته كه نشـــديد. حاال ميبچه   

 .7ام از گلدان بيرون بياوريم و داخ  اين باغچه بكاريمكاشته

 

                                                           
ـــ حدود 1 ستان آمده است كه امكان دارد بچهنكته آموزنده 13ـ ها نتوانند همه آن موارد را بيان كنند، يا موارد ديگري را بيان كنند. لذا مواردي كه در دا

آمد خوش رعايت حجاب، ،كنند روي تابلو نوشته شود و مربي موارد ديگر را تكمي  كند. نكات اين داستان: بدون اجازه داخ  نشدناين دو نفر بيان مي

 دعا كردن، دعوت كردن، بدرقه كردن، كمك كردن، فاش نكردن اسرار. گويي، دادن هديه، تشكر، رعايت ادب، اجازه هنگام رفتن، رفتن به مهماني خدا،

ــ اين گ 2 كي از گلدان خارج و داخ  باغچه ها از قب  روي مقوا طراحي شده باشد، يا با نوار چس  روي تخته قب  از اجرا نص  شود. س س يكي يـ

 كاشته شود. 



ه هاي آن نوشته شدايد شما اسم اين گ  را كه روي برگهام قب  از اين كه گ  شماره يك را بكاريم، ببچه   

 است، تشخيص بدهيد. 

شود ها شاد ميهاي آنها وقتي با هم رفت و آمد كنند، دلاست. انسان« شادي»گ  اول ما به نام  بله،    

 شود.تبدي  ميو شادي و در صورت قهر بودن، اين قهر به صلح و دوستي 

سد. بچهمي گ  دوم حاال نوبت به     شخيص دادهر سم آن گ  را ت خداوند « عُمر»اند. بله،  هاي زرنگ ا

ها جايزه قرار داده اســت و آن اين كه عمر نها با هم رفت و آمد بكنند، براي آچون دوســت دارد كه انســان

 كند. كنند زياد ميهايي كه با هم رفت و آمد ميآن

سم آن را پيدا كرده  سوم، اگر ا شد؟  هاي مهربانمماز گلدان برداريم. آفرين بچهايد گُ   سم اين گ  چه  ا

 ها سعادتشوند به زندگي آنكنند و جوياي احوال هم ميخداوند كساني كه با هم ديد و بازديد مي« بركت»

 بخشد. ها بركت ميو به جان و مال آن

سانمي« س!مت»گُ  چهارم هم    سته ميسختيها بر اثر كارهاي روزانه و شود. ان شوند. وقتي به ها خ

آيد. خداوند مهربان هم ها بيرون ميشود و خستگي از بدن آنها تازه ميروند، روح آنخانه بستگان خود مي

ها را كاشـــتيم، بايد از آن ها خوب اســـتفاده كنيم. كند. حاال كه اين گ ســـ!متي اين گونه افراد را زياد مي

ـــت كه با انجام دانيد كه در بدن ما يك باغمي چه زيبايي به نام دل وجود دارد. دل ما هم مث  اين باغچه اس

ــله رحم و رفت و آمد كنند. اكنون يك مژده خوب هاي ديگري در دلمان رويش پيدا ميها و گ اين گ  ،ص

روند، يك جايزه به شــما بدهم كه خداوند براي كســاني كه براي رضــاي او به ديدار خويشــاوندان خود مي

. اسم آن جايزه در اين بسته آمده است. شما با پيدا كردن حرف اول آن بگوييد كه اين جايزه ويژه 8ه داردويژ

 .9چيست؟ هر كس زودتر جواب بدهد و پيام را پيدا كند، مورد تشويق قرار خواهد گرفت

 
 

                                                           
ــ طريقه اجرا: مربي يك كادوي قشنگ از قب  آماده كند و از داخ  آن يك كارت بيرون بياورد كه يك طرف آن يك منظره زيبا ) به عنوان بهش1 ( و تـ

 ها پيدا كنند. چهها قرار گيرد. بعد رمز آن را بطرف ديگر جدول فوق تهيه شده باشد. اول منظره در ديد بچه

 ( داخ  جعبه كادويي قرار گيرد. 2ـ رمز ورود به بهشت از پايين و سمت راست شروع شده است. كادوي اصلي)شماره2



هاي فامي  هر كس براي رضــايت خداوند و انجام فرمان او با بلهم طبق فرمايش امام اول، حضــرت علي

ـــت كه چنين فردي را براي اين كار خوب و انجام دادن  خود رفت و آمد بكند، خداوند هم قول داده اس

شت بنمايد تا از نعمت ستفاده نمايد و خدا را كارهاي ديگر، مانند نماز خواندن و... وارد به هاي فراوان آن ا

 .10شكرگزار باشد

 كنيم. كنيم و دعا ميان بلند ميها را به سوي خداي مهربحاال با هم دست   

 خداوندام به ما توفيق ده تا بتوانيم با بستگان خود رفت و آمد كنيم.

 ها زياد و زيادتر بگردان.پروردگارام مهر بستگان را در قل  ما و مهر ما را در قل  آن   

 براي س!متي امام زمان)عج( و فرج آن حضرت صلوات بفرستيد.

 

                                                           

كند. عمر طوالني پيدا مي ـ3شود، ـ مالش زياد مي2شود، ـ او محبوب نزد اهلش مي1فرمايد: رفت و آمد كردن چهار فايده دارد، مي ـ امام علي1

 .290شود. محمد علي حيدري، پيشين، )رساله حقوق(، صوارد بهشت مي ـ4


