
بسم اهلل الرحمن الرحیم

اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها



خادم .خادمی شهدا وسیدالشهدا فقط ایستادن با یک چوب پر درکنار قبورشان ویا در مراسمشان نیست 

گاهی الزم است دورتر از مزار ومراسم شهید خادمی .باید توانایی هایش را بشناسد ظرفیتش رابشناسد

صحرای اگر یاران امام بانوان : پاسخ دهی پرسش کنی راه فهم درست نوع خادمی آن است که به این 

کربال در کنارتو ودر زمانه تو بودند چه میکردند؟نیاز امروز را در ورود به کدام عرصه میدیدند؟ 

عرصه علم اقتصاد ویا فرزند آوری وتربیت نسلی توحیدی وعاشورایی؟

این کربال آفرینی هنر زینبیون عالم .خادمی ارباب کردن در همان نقطه است خادمی توهمان جاست 

مگر نشنیده ای که هر جا بیرقی بیاد کربال برپاش شود تحت قبه حضرت ارباب است ؟آخر این .است 

میتوان فرسنگها از کربال دور بود و به نیت خادمی خادم . نیت چه اکسیر عظیمی است وچه ها میکند

آستانش باشی  

خوش آمدی زایر ارباب اینجا مجلس ذکر است زیارتت قبول ماراهم دعا کن

خوش آمدی 

زایر ارباب



ز کتاب این جلسه به مبحث قید ابعداز ارائه مباحث اسم فعل وجمله در 
خته می پرداسخن با محوریت دوست داشتنها وتعلقات حسینی طیب 

شود

آموزش فرهنگ عاشورا به کودک 
سال7زیر

با تأکید بر کتاب طیب سخن



الحمدهلل رب العالمین الهی اهدنالصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم
هایمان متأثر تعلق داریم که اگر غیر از این بود، این کاروان را دوست نداشتیم و دل(ع)الحمدهلل که ما به کاروان حسین

.از آن نبود
جز خودمان فضیلت محسوب می شود و این یعنی به( ع)خدا را شکر که در جامعه ما تعلق داشتن به حسین بن علی

هستند( ع)دیگرانی هم هستند که همسفر ما در پیوستن به قافله امام حسین
.برای هر کسی که بخواهد فراهم بوده و شدنی است(ع)خدا را شکر که پیوستن به قافله حسین

ل بر این قافله دعوت کردنی و آموزش دادنی است و می توان نسل به نس( ع)و خدا را شکر که پیوستن به قافله حسین
.  افزود و با آن همراه شد



معرفی اجمالی . ب

دوره اول

قبل از )آغاز رشد
(تولد تا تکلم



تولدقبل❖

جنینی❖

شیرخوارگی❖

هایتوانمندیبروزبر)طیبکالمبروز❖
ردمحیطکردنمندضابطهباهمراهکودک
(استمبتنیکودکطیببروزهایجهت

( (ع)در زندگی به سبک علی اصغر)مراحل دوره اول رشد



 زمه موفقیت در تربیت               شناخت مختصات دوره وشناخت توانهای ال
مربوط به دوره

 حواس     باورکالم    توانهای دوره اول رشد               نطق   

 فراهم شدن در بستر رزق رسانی طیب والدین

 مسیر رشد                 هدایت وفعال  شدن صحیح  توانها             فطرت

 بینش وگرایش های خاص )فطرت            ارجاع انسان به گزاره های حق 
( خدادای که با تولد همراه انسان هست

وجود توانهایی بصورت ویژه در هر دوره            شناخت وهدایت در مسیر 
حق

زعامت وکفالت به عهده والدین: دوره اول 



شاخص /مهمترین توان:کالم
کلیدطالیی هدایت ورشد/ارزیابی

تعقلونانا انزلنا قرآنا عربیالعلکم 
(قیدها)دستور زبان دوره اول. ج



محضفطرتآنوجریاناتعاشوراوصحنهواقعه

دهیممیجدیدیطعمورنگراجمالتورفتارهاکهانگارکنیم،میاستفادهقیدهاازوقتی❖

ندکمیپیداگفتنبرایهمدیگریهایحرفخود،مستقیممنظورجزبهرفتاریاجملهیکو

بگیریمنظردرهمراهیاحساسوپیوندایجاددرتوانیممیراقیدکاربردبیشترین.

میکندومتعلقمیکندوصلعاشورابهمارووافعالجمالتکردنقالبکردنبنددرقید

لقشونتع.نماییمعاشوراکاروانبهملحقرافرزندمانتاکنیممیدرستجاییقیدهاازماحقیقتدر
کندنزدیکعاشورابهرو



(تعلق های حسینی)قیدهای عاشورایی. د
هدایت کالم در بستر زبان فطری



عاشوراواقعهجمالتورفتارهابهمربوطقیدهای(1
اعاشورمراسمجمالتورفتارهابهمربوطقیدهای(2

داریم؟قیدهاییچهعاشورافرهنگدر



یه را به می توان دلیل انجام یک کار یا استفاده از جمله را بیان کرد و گفت من این هد
.به تو می دهم( ع)خاطر امام حسین

چون خادم هستید ما این سربند را به شما می دهیم
...نوازشها ومحبتها وتکریمها در حق فرزند وبه امام انتساب بدهیم و

حسینامامباهمراهینیتابراز:اولروش



همه جا کربال همه وقت عاشورا:روش دوم



میآنبهنسبتتعلقاحساساوودهدمیپیوندعاشوراکاروانبارامافرزندکههاییراهازیکی
.ماستفرزندبه(ع)حسینامامهایمهربانیوهاداشتندوستدادنتعمیمکند،

آفریندمیعشقعشقاظهار

داشتندمحبتابرازووفادارانشیارانبهآقا

دوستش داشت و تو را( ع)حسین:روش سوم



میخواهم بهتر باشم: روش چهارم

انجامدفعاتوتعدادبردقتعاشورافرهنگبهفرزندانمانوخودپیوندهایظرفیتازیکی

...واستکردهسالمکسانیچهبهامروزاینکهمثال.استخوبکاریک



متازماحساسوآنهادرتعلقایجادوعاشورافرهنگبهفرزندانماندادنپیوندهایظرفیتازیکی
نه،خوشحاالسالمدوستانه،سالممثال.کارهاستانجامدرمختلفهایحالتازاستفادهبودنشان،

...باسالمبروم،قربونتطعمباسالم

وهرهچدررارفتاروجملهبایدوداردهمتصویریجنبهروشاینازاستفادهکهداشتنظردرباید
.دادنشانآنهایحالت

...  خوشحاالنه،، دوستانه:روش پنجم



نسبتقتعلایجاددرتواندمیبرد،میباالراکارازبخشیرویبردقتکهایزاویهازاستفادهگاهی
.باشدمؤثرعاشورافرهنگبه

واستخوبخیلیدقت،نظرازنیستکهمعمولیکارهایاینازتوکار...

عالیهخیلیکوچکترهابهکمکنظرازتوکارهای

کنیوخوشحالامامخیلیبزرگترهابهگذاشتناحترامنظرازتومیتونی

...اون نظراز : روش ششم



(ع)نحسیامامبهخوبکارهایانتسابدرخصوصبه(ع)حسینامامبرایمضافوتعلقازاستفاده
راوراعاشقافلهبافرزندانمانکردنهمراهدرراالزمقدرت(ع)حسینامامبهفرزندمانانتسابنیزو

.دارد

حسینامامکردنسالممثلکردنتسالم

بوداینطوربزرگترهابهحسینامامگذاشتناحترام

کهبوداینطورکوچکترهابهامامتوجه....

(ع)حسین...ِ: روش هشتم



می،فرزندمانبهآنهاکودکانهبیانودارد،وجود(ع)حسیناماموصفدرکهتوصیفاتیازاستفاده
.نمایدایجادعاشوراکاروانبهرااوتعلقوگرایشوکردهتقویترااوشناسیزیباییاحساستواند

برایمانفرزندتوسطآنهاکردنحفظحتیوهانقالیاشعار،برخیفیلمازاستفادهمنظوراینبرای
گیریلشکباعثهمینوشود،میتشویقدیگرانتوسطآنواسطهبهکهآوردمیوجودبهتوانیاو

.شودمیاوپیوندوتعلق

(ع)وصفِ حسین: روش نهم



 در وجه تمایز یاران سیدالشهدا ودشمنانش وعلت پارکاب بودن وجز وفادارانشان بودن رسیدن به سطحی از بلوغ به نام بلوغ عاطفی بود که ریشه 

دروه اول کودکی دارد 

 ار اگر میخواهیم حبیب بن مظاهر پرورش دهیم اگر میخواهیم از فرزندانمان فرمانده وسردار سلیمانی ها  بار بیاوریم  باید به کودکیشان بسی

اهتمام داشته باشیم آنچه در دوره های بعد از طفولیت وبزرگسالی سر برمی آورد بذرهایی است که  درکودکی کاشته ایم 

 ن در ادماولین قدم آن است که بدانیم ویادمان باشد برای تربیت کردن باید تربیت شویم بجای آنکه بگوییم هنگام ورود بزرگتر به خانه سالم کن خو

میآن هنگام  برخیزیم وبلند سالم کنیم خیلی به دنبال آموزش گفتاری نباشیم کودکان در این سن حسی گرا وعینی گرا هستند با عمل یادشان ده

 آفتی برای رشد خصلتهای کمال گرایشان نباشد خودمان نیاز |پیامهای عاشورا را در رفتارمان باید ببینند اگر میخواهیم تعلقات ووابستگیها 

دیگران را بر خود مقدم شماریم 

 اگر میخواهیم متصف به برخورد کریمانه باشند مانند سیدالشهدا باید شاهد عفو ما در مقام قدرت باشند

 کودکی که در کودکی سیادت کرده در بزرگسالی احساس کرامت درونی دارد

کودکی که در کودکی در کنار وجود مادر آرامش یافته وحس وابستگی اش تخریب نشده میتواند در بزرگسالی در مواقع لزوم خود را از وابستگی

هایی که اورا از متعلقات عاشورایی دور میکند برهاند

کودکی که  در کودکی حس اعتماد واطمینان به ولی را تجربه کرده مطیع ودر بند والیت اولیا هللا می شود

ابدکودکی که شاهد مشق کردن روحیه ایثار والدین در کودکی اش بوده وکاشانه اش مانند کربال جلوه گاه مروت در بزرگسالی این ظرفیت را می ی

چون قمر بنی هاشم احساس مسیولیتش برای فرزندان اولیای خدا  اورا به مقام شهادت نایل کند

سخنی با والدین



:(ع)اصغرعلیروضه.ه



أثرتبسیارآنهابهنگاهنباشد،همخودشوقتیکهچیزهایی.داردتعلقاوبهکهداردچیزهاییعزیزیهرنرودیادمان
.استبرانگیز

مبهوتوماتوزدندحلقهآندورهابچهبرگشت،حسینامامبدونوقتیکهبگویمذوالجناحازخواهمنمیمناینجا
.باشدذوالجناحسوارداشتندتوقعکههستندایبقیهدنبالانگار...کردندمینگاهش
داردرااحساسهمینهمخالیگهواره

استدیگریجوراصغرعلیمادربرایتعلقوقیدحکایتاحوالاینتمامبا
.کندنمیمتأثرراانساناصغرعلیماندهباقیرزقاندازهبهگفتیم،کهاینهاازکدامهیچچون

مهربانخداچقدرواستدریغبیخدارحمتچقدرفهمممیدارد،جریانهنوزتورفتنازبعدکهشیریازمنفرزندم،
است



بنیهاوبعلهاوابیهاوفاطمهعلیصلاللهم




