
 

در خطبه غدیر مطالب بسیار زیادی از اسرار واقعه غدیر وجانشینی ومقام واالی امیر المومنین علیه السالم آمده است، 

که خواندن آن بر دوستداران امام علی الزم می باشد تا با خواندن آن، با بسیاری از حقایق وناگفته های غدیر آشنا 

 شوند.

خطبه  یک دور کامل یکی از روش هایی که سبب آشنایی بیشتر کودکان با اهمیت موضوع غدیر می شود ، خواندن

 .می باشد  این معارف در ذهن آنان  وسپس امال نوشتن از روی ترجمه خطبه جهت ملکه شدن غدیر 

در این روش مربی با دراختیار قرار دادن کتابچه خطبه ی غدیر در اختیار تک تک کودکان  ، به همراه کاغذ وقلم ، از 

 بر روی کاغذ هایی که به آنان تحویل داده شده است ، بنویسند. آنان می خواهد که ترجمه ی خطبه ی غدیر را

 چند نکته:

در صورت امکان، بهتر است دفترچه های کوچکی تهیه نمایید تا کودکان در آن دفترچه ها امال   – 1

 نویسی خود را انجام دهند تا به عنوان یادگاری همراه خود داشته باشند.

ا مخصوصا کودکان سنین پایین تر امال نویسی کنند . بلکه قسمت نیازی نیست تمام ترجمه خطبه ر -2

 هایی را انتخاب کنید ودر اختیارشان قرار دهید .

در پایان به دانش آموزانی که کم ترین غلط امالیی را داشته باشند وزیبا وخوانا نوشته باشند ، هدیه  -3

 ای تعلق میگیرد.

 

 مسابقه امالء نویسی خطبه غدیر

 



 عبارت هایی  از متن خطابه غدیر :

مِنْ صُلْبِهِ  یمَقامَهُ مِنْ وُلْد قُومُیَبِهِ وَبِمَنْ  أْتَمَّیَبِإِمامَتِهِ. فَمَنْ لَمْ  نَکُمْیمَعاشِرَالنّاسِ، ِإنَّما أَکْمَلَ اهلل عَزَّوَجَلَّ د

النّارِهُمْ  یوَالْآخِرَةِ( وَ فِ ایالدُّنْ یحَبِطَتْ أَْعمالُهُمْ )فِ نَیاهلل عَزَّوَجَلَّ فَأُولئِکَ الَّذ یوَالْعَرْضِ عَلَ  امَةِیالْقِ وْمِیَ یإِل

 (.نْظَرونَیُعَنْهُمُ الْعَذابُ واَلهُمْ  خَفَّفُیُخالِدُونَ، )ال

 

آنان که از او و  نکیفرمود. ا لیتکم یرا با امامت عل نیمردمان! خداوند عزّوجلّ د هان

 -بر خدا  یو عرضه  زیرستاخ ییتا برپا -از فرزندان من و از نسل او  نانشیجانش

خواهند  یبوده در آتش دوزخ ابد هودهیب شانینکنند، در دو جهان کرده ها یرویپ

 خواهد بود. یفرصت شانیکاسته و نه برا انکه نه از عذابش یبود، به گونه 

 

وَجَلَّ وَاهلل عَزَّ ،یوَأَعَزُّکُمْ عَلَ  یوَأَقْرَبُکُمْ إِلَ یوَأَحَقُّکُمْ ب یأَنْصَرُکُمْ ل ،یهذا عَلِ اسِ،مَعاشِرَالنّ

الّبَدَأ بِهِ، آمَنُوا إِ نَیواَل خاطَبَ اهلل الَّذ هِ،یالْقُرْآنِ( إِالّ ف یرِضاً )ف ةُیَ. وَ مانَزَلَتْ آانِ یوَأَنَاعَنْهُ راضِ 

انِ( إِالّلَهُ، واَل الْاِنْس یعَلَ ی)هَلْ أَت یواَلشَهِدَ اهلل بِالْجَنَّةِ ف هِ،یالْقُرْآنِ إِالّ ف یمَدْحٍ فِ ةُیَآ نَزَلَتْ وَال

 .رَهُ یْسِواهُ وَالمَدَحَ بِها غَ یأَنْزَلَها ف

 

 شما نیزتریو عز نیتر کیو نزد نیسزاوارتر ن،یاورتری یعل نیمردمان! ا هان

در قرآن  یتیرضا هی. آمینسبت به من است. خداوند عزّوجلّ و من از او خشنود

نموده به او  یآوردگان را خطاب مانیاوست. و خدا هرگاه ا یکه درباره  نیمگر ا ستین

 یشیستا ی هیبوده است [ . و آ متعال یشخص مورد نظر خد نیآغاز کرده ]و او اول

بر  یگواه« اإلنسان یعل یهل أت» یاو. و خداوند در سوره  ینازل نگشته مگر درباره 

او نازل نکرده و به آن جز او را  ریاو، و آن را در حق غ یبهشت ]رفتن [ نداده مگر بر

 نستوده است.
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