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کودک-نمایش غدیر  

1437استقبال از غدیر   
 

 بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیمٍ

 وَ بِه نَستَعین اِنَّهُ خَیرٌ ناصِرٍ وَ مُعین

 اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم والعن اعداعهم اجمعین

 

 منبر)جهاز شتران(نمایش غدیر از زبان برکه و درخت و 

 من برکه ای هستم در نزدیکی مکه. مردم نام مرا غدیر گذاشته اند.برکه:  

 من نخلی پیر هستم که سالهای سال است همسایه ی این برکه کوچکم.درخت: 

باز  ی خدا خانه پیامبر)ص( از زیارت هرگز فراموش نمی کنم سالی که هزاران حاجی بابرکه: 

د. هوا بسیار ازگشتنباره می گشتند، ابتدا عده ای، کمی آب برداشتند و رفتند اما بعد از مدتی دوب

ود و بذاشته گسر  گرم بود و هرکس تالش می کرد تا خود را از آفتاب بپوشاند. یکی عمامه به

 یکی عبا به پای خویش میپیچید.

زرگتر بیه ام تا سا اینقدر خوب یادت است. بر سر من هم پارچه ای انداختند چه جالب کهدرخت: 

ر و سنگها الن شتز پاشود و روی منبری که در پایین پایم ساخته بودند را بپوشاند. منبری که ا

 تشکیل شده بود.

. بت کندو صح من منبری شدم از سنگ و جهاز شترها تا پیامبر)ص( بر  روی من برودمنبر: 

 دند.احت بووقف نارپیامبر  دل نشین بود اما  آدمهای  بد  از این ت صحبت های ه چقدر وای ک
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 ص( گوشخدا) البته آدمهایی هم بودند که منتظر  ایستادند تا به صحبت های رسولدرخت: 

ه کسانی بدند و ا دامحل ردهند. آنها می خواستند بدانند برای چه موضوعی، دستور توقف در این 

ده اند نیز قب مانکه ع رفته بودند، دستور دادند که برگردند و منتظر ماندند تا کسانیکه جلوتر 

 برسند.

ه کن محل ه در آکبچه ها فکر می کنید برای چه پیامبر خدا)ص( به همه دستور دادند راوی:  

 خم بود بایستند؟  

ود خوبت صحبت های نروز مردم را در آن جا نگه داشتند و در چند  3حتما کار مهمی داشتند که 

 را فرمودند کی می دونه چه صحبت هایی داشتند؟ 

وی آن جا ند و ر رفتچقدر زیبا و هیجان انگیز بود که پیامبر)ص( به آرامی از منبر باالبرکه: 

 گرفتند. اما فرد دیگری هم به دنبال ایشان بر روی منبر رفت. 

ی را در کنار زرگوارقای بآبینند اما ناگهان همه منتظر بودند پیامبر)ص( را در باالی منبر بدرخت: 

 حضرت رسول)ص( دیدند که بر روی منبر می رفت.

ن را بارکشام های مشدم که پیامبر خدا)ص( قد آری دقیقا به یاد دارم که چقدر خوشحال منبر: 

وی من نیز ر سالمبر رویم گذاشتند. اما وقتی متوجه شدم که قدم های امیرالمومنین علیه ال

 ن از ای کردم را بوسیدم و خدا را شکرته شد، خوشحالیم دو چندان شد و پای موالیم گذاش

 سعادت زیادی که نصیبم شد.

ا نام خدا د را ببت خوبعد از آنکه آن دو بزرگوار روی منبر ایستادند پیامبر اکرم)ص( صحبرکه: 

 است و من د  یکتداونشروع کردند  و فرمودند: بسم اهلل الرحمن الرحیم  شهادت  می  دهم که  خ
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التم را دهم  رسن ام مامورم  آنچه به من وحی  کرده  است  را به مردم  برسانم  که  اگر  انج

 نجام  نداده ام .ا

نزل الیک الغ ما بلرسول اپیامبر)ص( آیه ای را که نازل شده بود تالوت فرمودند:) یا ایها منبر:  

 من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته و اهلل یعصمک من الناس(

دا اشی  و خاده  بد نجام ا کردیم  به مردم  بگو تا  رسالتت را  یعنی ای پیامبر آنچه به  تو نازل 

مامور  کرد تا در   مرتبه نازل  شد و مرا 3تو را حفظ می کند. رسول خدا فرمودند که جبرییل 

انشین  جدر  و ، براجمع کنم و بر  همه اعالم کنم که علی بن ابی طالب این محل مسلمانان را 

 من و امام مردم است.

د. می اشتنا نگه دپس معلوم شد برای چه پیامبر مردم را توی روز غدیر توی صحرراوی: 

هیچ  هند تاان  بدمعرفی بکنن و به همه، ایشون را نش  به مردم خواستند جانشین خودشون رو 

 کسی یادش نره که چه کسی قراره امام مردم باشه. 

یروی کنند ن)ع( پمومنیپیامبر به همه مردم  سفارش کردند  که  باید  از دستورات  امیرالدرخت: 

 قرآن و دین را بلد هستند.زیرا ایشون همه علوم 

من هم  وسیدی.بخوش به حالت منبر که پای امیرالمومنین)ع( و پیامبر اکرم)ص( را برکه:  

مام من اومنین رالمدوست داشتم بر دستان و پاهای مبارکشان بوسه زنم و به همه بگویم که امی

 است و من ایشان را از صمیم قلب دوست دارم.

ناراحت  نباش. اسم تو تا همیشه در کنار این داستان قرار گرفت  دوست قدیمی من برکهدرخت: 

. پیامبر دست امیرالمومنین)ع( را باال و باالتر می و همه آن روز را با نام عید غدیر می شناسند

 آوردند و من بیشتر خم شدم تا باالخره بر دستان موال بوسه زدم. اما من از طرف تو و از طرف 
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رسد ی)ع( بت علنین)ع( خم شدم تا حتی یکی از برگ هایم به دست حضرهمه دوستان امیرالموم

 و با ایشان پیمان ببندم.

 ند.ی افتآری هر جا که نام غدیر خم می آید، همه یاد خاطره ی خوش آن روز ممنبر: 

ا نمی ریشان اکاش خاطرات موال همیشه خوش بود. اگر آدمهای بد از روی حسادت حق برکه: 

بریک می ن)ع( تمومنیچگونه با  دروغ به  امیرال ود. یادت هست عمر و ابوبکر گرفتند چه خوب ب

 گفتند؟

و  ت خداآری، آدمهای بدی که خدا هرگز آنها را دوست ندارد، خودشان را دوسمنبر: 

 امیرالمومنین نشان می دادند.

 بچه ها می دونید چرا خدا آدمهای بد رو دوست نداره؟ راوی: 

ن)ع( جانشین لمومنیمیراار خدا سرپیچی کردند. خداوند آیه نازل کرده بود که برای  اینکه از دستو

شتباهی ام را اسال وپیامبر)ص( باشند اما آدمهای بد خودشون به جای امیرالمومنین)ع( نشستند 

 به مردم یاد دادند.

 ستند.بلعنت خدا بر دشمنان خدا که از روی بدی و به دروغ با موال پیمان درخت: 

دهند  ام نمیا انجرای کاش پیامبر)ص( همان جا به همه می گفتند که آنها دستورات خدا منبر: 

 و دشمن دین اسالم اند.

اما پیامبر)ص( بهتر از  هرکس می دانند که  بله کاش می گفتند تا همه، آنها را بشناسندبرکه: 

نند از سوی چه کاری بهتر است. هر کاری که پیامبر انجام می دهند یا هر حرفی که می ز

 خداست.
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 هر صحبتی که پیامبر)ص( برای مردم می کنند از طرف کیه؟ خدا راوی: 

ی کز طرف ارو  پیامبر فرمودند که امیرالمومنین)ع( امام  و جانشین ایشان است. این حرف

 گفتند؟ خدا

تک که و من بودند و شب که مردم در کنار بر 3روز و  3چقدر ناراحت کننده است. بعد از درخت: 

ند. اما چند ول کردن قبتک افراد با امیرالمومنین پیمان بستند و ایشون رو به عنوان امام خودشو

 بعد کسی دیگری را به عنوان جانشین پیامبر)ص( پذیرفتند.ماه 

ر بم مردم ما فکر کردی و ماه باد صبا خبر رحلت پیامبر)ص( را برایمان آورد  2آری، بعد از برکه: 

 های بده آدمو امیرالمومنین)ع( را امام خود می دانند اما شنیدیم کسر قولشان هستند 

 اب کنند.را خر سالماامیرالمومنین)ع( را کنار زدند و خودشان جانشین پیامبر)ص( شدند تا دین 

المومنین)ع( ق امیرد و حچه انسانهای بدی که با موال پیمان بستند ولی بر پیمانشان نماندنمنبر: 

 ند. خدا لعنتشان  کند.را از ایشان گرفت

ردم یاد ملط به را غ بچه ها آدمهای بد فقط حق امیرالمومنین)ع( را نگرفتند، دین اسالمراوی: 

دهیم چون  ست نمیداز  دادند و تمام زحمت های پیامبر)ص(  را به باد دادند. ولی ما امیدمون را

مه ند و هی دهیاد مما  دین اسالم واقعی رو به وقتی ظهور کنند می دونیم امام زمان)عج(

 دشمنان اهل بیت)ع( رو از بین می برند.

ین)ع( المومنامیر پس ما هم امروز مثل   مردمی که در کنار برکه ی  غدیر بودند و بادرخت: 

ستوراتشون ه از دکهیم پیمان بستند با امام زمانمان)عج( پیمان می بندیم و به ایشون قول  می د

 پیروی کنیم.
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ون رف ایشطه از چوقتی با امام زمان پیمان ببندیم یعنی ایشون رو دوست داریم و هر منبر: 

ونو گوش م حرفشتونیبهست رو قبول می کنیم. اما اول باید بدونیم چه دستوراتی به ما دادن که 

 بدیم.

م ای امارمانهفپس همگی با هم از خداوند کمک می خواهیم که دستورات دین اسالم و برکه: 

 .کنیمنج( را یاد بگیریم تا هیچ وقت مثل آدمهای بد از پیمانمون سرپیچی زمان)ع

یشون ایم به عت کنحاال همین طور که دستامونو به هم می دیم تا با امام زمان)عج( بیراوی: 

 میگیم که خیلی خیلی دوستشون داریم و همیشه برای ظهورشان دعا می کنیم.

  ....بسم اهلل الرحمن الرحیم اللهم کل لولیک


