
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 عرض سالم و ادب خدمت  والدین و مربیان گرامی؛

 

روی اربعین جلوه باشکوه و افتخارآمیزی از ورود حداکثری مردم به دین خدا است. دینی که اگر نباشد ایام پیاده

ن کشد که در آسرشار از ظلم و تباهی خواهد شد. سوره مبارکه نصر هم موقعیتی را به تصویر می هازندگی انسان

ها تالش و مجاهده در راه دین، یاری خدا آشکار شده و گشایش و پیروزی رخ داده است؛ رسول خدا پس از سال

کوه در گسترش و اقامه شاهد داخل شدن فوج فوج مردم در دین خداست. این یک موفقیت بزرگ و یک فتح باش

 دین است.

 

 به نام خداوند بخشنده مهربان بِسْمِ الل َّهِ الر َّحْمنِ الر َّحیمِ 

 هنگامی که یاری خدا و فتح و پیروزی فرا رسید (1إِذا جاءَّ نَّصْرُ الل َّهِ وَّ الْفَّتْحُ )

 (2دینِ الل َّهِ أَّفْواجاً ) وَّ رَّأَّیْتَّ الن َّاسَّ یَّدْخُلُونَّ فی
و مردم را دیدی که فوج فوج داخل در دین خدا 

 شوند می

 (3فَّسَّب ِحْ بِحَّمْدِ رَّب ِکَّ وَّ اسْتَّغْفِرْهُ إِن َّهُ کانَّ تَّو َّاباً )
پس با حمد پروردگارت تسبیح کن و از او طلب 

 مغفرت نما که او همواره توبه پذیر است

 

ها ممکن دانسته است. چه این دین را برای همه انساندر سوره مبارکه نصر، خداوند متعال توفیق یاری و نصرت 

کمک  با ؟افتخاری باالتر از اینکه انسان بتواند در صف انبیاء الهی توفیق یاری و نصرت دین خدا را داشته باشد

توانیم حس مثبت یاور دین خدا بودن را در فرزندانمان فعال های مختلف میاُنس با سوره مبارکه نصر در موقعیت

 یم.  کن

در این ایام اربعین که از زیارت حضوری محروم شده ایم، بنا داریم به توصیه مقام معظم رهبری )ره( در روز اربعین 

به پشت بام خانه برویم و زیارت نامه اربعین را به صورت خانوادگی بخوانیم و از آنجا که ما هم زائران حسینی 

یکدیگر می پوشیم و خادم الحسین علیه السالم می شویم و  ءهللا، همه لباس خدمت بهمحسوب می شویم ان شا

 .با افتخار از دین خدا یاری می کنیم
افتخار به خدمت کردن به زائران حسینی و شرکت در زیارت اباعبداهلل  القای حس ی این بستههامحور فعالیت

ت مشارکت، فرزندمان را با نگاه، حالتوانیم هنگام کمک یا برای چنین القایی می الحسین در ایام اربعین می باشد.

ای هچهره یا کالم، تأیید کنیم و رضایت خود را به او نشان دهیم؛ یا از او تعریف و تمجید نماییم؛ یا به شکل

، بزرگ بداریم. القای ما باعث خدمت به زائران حسینیمختلف او را تشویق کنیم و به طور کلی او را به خاطر 

 شود.ک میتثبیت این باور در کود

 

 پیشنهادی:های فعالیت



 

 

 از صبح بیان می کنیم که ظهر می خواهیم به زیارت امام حسین علیه السالم برویم.

مادر خانواده غذاها و خوراکیها را به سبک عربی بپزد مانند چای سیاه در استکان، حلوا عربی، قیمه عربی که 

 دستور پخت آن در بسته آماده است.

برگه های کتیبه و نماز جماعت را برش زده و یک موکب برپا کنند و برگه رنگ آمیزی را رنگ  فرزندان می توانند

 نمایند.

 فرزندان می توانند پشت پدر و پای مادرشان را ماساژ دهند.

 والدین می توانند با کمک فرزندان یک غذای نذری درست کنند و به در و همسایه بدهند.

 استفاده شود.از نواهای اربعین در فضای خانه 

همه در رفع نیاز یکدیگر کمک کنند و والدین اینگونه القا کنند که شما زائران حسینی هستید و احترام دارید و 

 از همیشه با آنها مهربان تر باشند.

 پدر می تواند به یاد روزهای اربعین بچه ها را کولی دهد.

 در حین همه این فعالیت ها می توان سوره نصر را خواند.

گر قبال راهپیمایی اربعین رفته اید، می توان از حس شکوه و همکاری و همراهی مردم داستانهایی برای یکدیگر ا

 تعریف نمایید و اگر هم نرفته اید، فیلمهای آنها را به همراه فرزندان ببینید.

به زائران  حس همکاری و از خودگذشتگی در ایام اربعین بی مثال هست و دیدن صحنه هایی از کمک و خدمت

 و حس افتخار به این خدمتگذاری بسیار در فرزندان اثرگذار می باشد.

 همه خانواده به پشت بام رفته و زیارت دسته جمعی می خوانند. 11ساعت  

 بعد از آن اعضای خانواده به یکدیگر زیارت قبول بگویند و از همدیگر بخواهند برای دیگری دعا نماید.

 ا حلوا و چای پر رنگ از یکدیگر پذیرایی نمایند.بعد از زیارت می توان ب

ر حین دهای مختلف ، بنابراین به بهانهخانواده می گذاردتأثیرات عمیقی بر  نصر شنیدن و خواندن سوره مبارکه

 این سوره خوانده شود.  هافعالیت

الت نمایش برای دیگران با همکاری هم می توان در باال پشت بام یک نماز جماعت خواند و بعد از آن پدر به ح

سخنرانی کند و از ارزش و احترام زائران امام حسین علیه السالم و خدمت به ایشان سخن بگوید و در بین آن با 

 فرزندان شوخی نماید.

 

 تواند یک اربعین پرخاطره و افتخارآمیز را در ذهن عزیزان ما ثبت کند. این رویکرد می

و چگونگی انتقال آن به فرزندان دبستانی به تفکیک پایه ها می  مفاهیم سوره مبارکه نصر برای آشنایی بیشتر با

 از انتشارات قرآن و اهل بیت علیهم السالم دانشگاه تهران مراجعه نمایید.  «دین و افتخار یاری»توانید به 

 .سوره نصر فرزندان ما را اهل یاری دین و افتخار کردن به این یاری میکند
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