
 (کامل) برنامه اجرایی جشن

 «این صفحه رو پرینت بگیرید و در حین برنامه همراهتون داشته باشید حا  یترج»

 مدت زمان عنوان برنامه
 اجرا کننده

 شما را قسمت نیا*
 *دیکن پر

 اجراتوضیحات 

 ............. دقیقه 51 پخش سرود های متنوع
شما میتونید قبل از شروع برنامه تا همه اعضای خونه دور هم 
جمع شن و برای اینکه برنامتون رسمیت پیدا کنه، شروع کنید 

  به پخش کردن سرودهای امام زمانی.

 ............. دقیقه 1 سوره ملک 03تا  82قرائت آیات 

 آیه پیشنهادی: 
 ٠٣ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمْن َيْأِتيُكْم ِبَماٍء َمِعيٍن ﴿

 الملک﴾
 نیشما در زم یاگر آب مورد بهره بردار  دیبگو: به من خبر ده

ه ک ستیفرو رود ]تا آنجا که از دسترس شما خارج گردد[ پس ک
 ! اورد؟یآب روان و گوارا ب تانیبرا

چه  هفیشر هیآ نیا ریالسالم در تفس همیأئمه عل مینببی حال⚡ 
 : ندیفرمایم

 نقل شده است: نیاز امام باقر)ع( چن ه،یآ نیا ریتفس در
به عدل الهى  امیدر باره امامى نازل شده است که ق هیآ نیا»

 (مهدى حضرت) کندمى
 
 هیآ نیا لیاز امام موسي بن جعفر عليهماالسالم ذ نیهمچن�

 نقل شده است که فرمودند :  فهیشر
 

 امامتان را نيابيد و او را نبينيد، چه خواهيد كرد هرگاه



 .063، ص 8كمال الدين و تمام النعمة، ج�
 
ارائه  هیاز آ یباطن یر یامام)ع( تفس شودیچنانچه مالحظه م�

 :  اند کرده لیتأو را به امام حقآب فرموده و 
 
  :د وجه استامام به آب بر اساس چن هتشبی✅
 
 واندتیدارد،که اگر آب نباشد نم یانسان به آب بستگ ی. زندگ5

اگر امام نباشد  نطوریخود را ادامه دهد . هم  یجسمان یزندگان
 انجامد  یم یحاصل یو ب یبشر به خشک یروحان یزندگان

است وبشر  یتعال ی. همانگونه که آب از مواهب خدا8
است  ییاز نعمتها زیامام ن آن ندارد ، جادیدر ا ینقش چگونهیه

 نییرا در تع یکه خداوند آن را بر انسان تفضل کرده و آدم
  ستین یدخالت و أثر  چگونهیونصب او ه

و نجاسات  یجسم یها یدیکه انسان پل ستی. اب ماده ا0
همان  زی. وامام ن کندیرا بدان شسته و پاک م شیخو یظاهر 

را  عتیاو پروردگارش را شناخته واحکام وشر قیاست که از طر
رها  یجهل وگمراه لیو رذا هایدیاز پل لهیوس نیآموخته و بد

 .  گرددیم
در ثبات و  یموجود است نقش عمده ا نیکه در دل زم ی. آب4

موثر است  نیدرنظم زم نشینظام آفر یآن دارد و بر مبنا ریمس
 یو بلکه تمامالسالم است گه انسان  هی. همانگونه امام عل

 یهرچند پشت ابرها شوندیموجودات از وجود او بهره مند م
 باشد .  یمخف بتیغ



آن  یبه جستجو ی. همانطور که در موقع فقدان آب ، آدم1
)  کندیچاهها حفر م گرددویرا م نی،و به طلب آن زم زدیخیبرم

( آب است  افتنیمشروط به  شیجسمان یکه زندگان داندیم رایز
 نجات یامام برخواسته و برا یالزم است به جستجو نگونهیهم

 .ابدیرا ب گواراو آب  نیآن ماء مع شیو معنو یاز مشکالت ماد
 

خیلی مهمه که در هنگام تالوت قرآن همه ساکت باشن و گوش 
از ترجمه یا  مسابقتون سواالتبدن چون ممکنه چندتا از 

 ��داستان آیات قرآن باشه

 ............. دقیقه 1 با اعضای خونوادهخواندن دعای دسته جمعی 

این روزها در تلوزیون یک کار خیلی قشنگ انجام میشه و اون 
تالوت دعای فرج امام زمان علیه السالم هست)دعای الهی عظم 

البالء(، چه خوبه که ما هم همین دعا رو برای شروع جشنمون 
 انتخاب کنیم.

وم فهرست معموال توی صفحه د –آدرس: مفاتیح الجنان 
میتونید پیدا کنید به نام دعای فرج حضرت حجه)عجل اهلل 

 فرجه(

 ............. دقیقه 1 معرفی مسابقه

 توضیح مسابقه:
مرحله از جشن بین برنامه های دیگه اجرا  0این مسابقه رو در 

 میکنید؛
 اسامی مسابقه و بازی ها:

استفاده از بازی هایی که توی فیلم های نمونه براتون گذاشتیم، 
، استفاده از بازی های موجود در عبارات دشوار تکرارپانتومیم، 

 ای گلخونه)دارت و...(،سوال و جواب از داستان آیات قرآن، 
 کنترل،کردن بادکنک بادیی،گو معما،ُهپ، لیفام اسم، پوچ



و خیلی بازیهای  بخنده()لطیفه ای بگید و طرف نتونه خنده
 دیگه که خودتون بلدید.

تا کیسه یا ظرف آماده میکنید، داخل یکیش اسامی اعضای  8 
خونه رو میریزید و داخل یکی دیگه اسامی مسابقه و بازی ها 

 رو.
قرعه بازی و یک نفر  زمان هر بخش از مسابقه، یکی از بچه ها

 ز کیسه در میاره.ه قرعه فردی که قراره بازی رو انجام بده ادیگ
شروع به انجام بازی و مسابقه میکنید و بعد بزرگتر خونه یه 

 جایزه هم به برنده ها میدن.
 

 نیا یمحرم و نامحرم تو تیکه رعا میدار توجه همه عتایطب
 م،یریگیامام زمان جشن م یبرا میمهمه، ما دار یلیها خ یباز 
 ...وکه ناراحت شن  مینکن یکار 

 رنیبگ جشن هم با خونواده تا 8ه ممکن که  هیزانیعز یبرا نیا)
 (.باشن وصل هم به یمجاز  قیطر از ای

 :زهیجا
اونجایی که #در_خانه_می مانیم. جایزه میتونه یه اسکناس  از

 یا خودکار نو، کتاب یا هر چیزی توی خونه دارید باشه.

 دقیقه 83 5اجرای مسابقه 
 بخش معرفی مسابقه.طبق پیشنهاد  ............. خودتون نظر طبق

 �🎁�االن وقت خوردنه ............. دقیقه 53 پذیرایی

 گفتگوی با خانواده درمورد نعمت ها
 بیان داستان تشرف افرادی خدمت امام زمان علیه السالم

 ............. دقیقه 83
 قبل از شروع جشن، متن رو مطالعه کنید.

السالم با در این بخش گفتگویی درمورد امام زمان علیه 
 خونواده داشته باشید.



بزرگترهای خونه میتونن از خاطراتشون در این مورد، مطالب 
 خیلی خوبی برای خونواده بگن.

 دقیقه 83 8اجرای مسابقه
 طبق پیشنهاد بخش معرفی مسابقه. ............. خودتون نظر طبق

 خوندن این شعر ها با خونواده یه مشاعره کنید.شما میتونید با  ............. دقیقه 51 انجام مشاعره مهدوی

 دقیقه 83 0اجرای مسابقه 
 طبق پیشنهاد بخش معرفی مسابقه. ............. خودتون نظر طبق

 ............. .... خوندن دعای پایانی برنامه
 بیاید برای نجات همه مردم دنیا دعا کنیم...

 و اینکه دست خودمونو بچه هامونو بسپاریم به امام زمان... 

 


