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    سهيم باشيم؟ خدابزرگترين عيد  نام نگاه داشتنزنده توانيم در آيا ما هم مي

   

  

 :توانديك پدر مي -1

     .باشد غدير اش مبلّغدر خانه ،غديرعيد با خريد شيريني در  •

 .باشد غدير مبلّغ ،اي كوچك براي همسر و فرزندانشهديه يهتهيخريد لباس نو و يا با  •

  .در ذهن او باقي بگذارد غديري خوشي از خاطره ،غديربا افزايش پول توجيبي فرزندش در روز  •

 .جلب كند غديربا درخواست از فرزندانش براي تزيين خانه، توجه آنان را به  •

 .براي خانواده بخوانند غديرجمع آوري كرده و در ايام  غديراز فرزندانش بخواهد تا احاديثي پيرامون  •

 . صحبت كند غديرچند كلمه براي همسر و فرزندانش در مورد  ي غذا،سر سفره، غديردر ايام  •

 

  :توانديك مادر مي -2

 .باشد غدير مبلّغ فرزندانشبراي  غدير تعريف ماجرايبا  •

 . باشدبراي آنها  غدير ي نامجلوه دهنده ،غدير روز در بر تن كودكانش بهترين لباسها پوشاندنبا  •

                                                       .باشددر خاطرشان  غديري ياد شيرين كننده ،غديربا پختن غذاي مورد عالقه فرزندانش در  •

        .باشد غدير مبلّغدر منزل،  يغديربا پخش سرودهاي شاد  •

 .باشد غدير مبلّغ ،غديربه مناسب  انگذشتن از خطاهاي فرزندسهل گيري و با  •

   . تبليغ نمايد غديردر ميان اهل خانواده، براي  غديري ي فرازهايي از خطبهبا قرائت روزانه •

 

 : توانديك پدر بزرگ يا مادر بزرگ مي - 3

• باشد غديرمبلّغ  ،هايشبراي نوه يغديره هاي با گفتن قص.  

  .باشد غديرهايش مبلّغ نوه ، برايغديرعيدي در ئي به عنوان با دادن مبلغي جز •

 . را زنده نگهدارد غدير، ياد غديرها و برگزاري ميهماني اختصاصي در روز با دعوت از فرزندان و نوه •

    . و پيام آن باشد غديرهايش، مروج به فرزندان و نوه غديري با هديه دادن خطابه •

 

 :توانديك معلّم مي -4

 .باشد غدير مبلّغدر كالسش  ،غديربا برگزاري مسابقات مرتبط با  •

 .باشد غدير مبلّغ ،هاتزئينات بين كالس يمسابقهاجراي با  •

 .باشد غدير مبلّغ ،يغدير مباحث با اختصاص دادن بخشي از كالسش به •

 .شود غديري ، باعث افزايش دانش شاگردانش در زمينهغديربا دادن موضوعات تحقيقي پيرامون  •

 .برگزار نمايدبا كمك دانش آموزانش، جشن كوچكي در كالس  •

 

 : توانديك دانش آموز مي - 5

 .باشد غدير مبلّغ ،با تزئين كالس مدرسه اش •

 .باشد غدير مبلّغبا توزيع يك پاكت شكالت در كالس،  •

• باشد غدير مبلّغ ،غديرروزنامه ديواري با موضوع  يهبا تهي. 

 .  تبليغ كند غدير براي ،در مجالس شعر با آماده كردن دكلمه و قرائت •

  

  



 :كاسب مي تواند يك - 6

  .باشد غدير در ميان مشتريان مبلّغ ،غديرتخفيف ويژه در ايام دادن با  •

 .از مشتريانش با شكالت و يا شيريني پذيرايي كند غديردر ايام  •

 .باشد غديري خود، مبلّغ با نصب تابلو در مغازه •

 .تبليغ نمايد غدير، براي ويترين مغازه و پياده روبا تزيين  •

 

 : تواندمي جامعه از فرد يك -7

 .باشد غدير مبلّغ، محل با پذيرايي از نمازگزاران در مسجد •

• تبليغ كند غدير براي ،غديرام با دادن نذري در اي. 

 .باشد غدير مبلّغ دوستان،به فاميل و  غديركتاب و سي دي مرتبط با  يبا هديه •

 .باشد غدير مبلّغ، در ميان خانواده در خانه با برگزاري مراسم جشني كوچك •

 .باشد غدير مبلّغبا ديدار از اقوام و سادات  •

  .تبليغ كند غديربراي  . . .، پستچي، كارگر پمپ بنزين و به رفتگر محله غديرروز  در عيديدادن با  •

 .سهيم گردد غديردر زنده نگهداشتن نام  ،هاپخش يك جعبه شيريني ميان همسايه با •

 .باشد غدير مبلّغ ،با تزئين درب منزل يا آپارتمان خود •

 .باشد غدير مبلّغ ،غديرمصافحه در دينيِ آداب  التزام بهبا  •

• باشد غدير مبلّغها، و دادن آن به برگزار كنندگان جشن غديربا موضوع . . . و گردآوري جدول، مقاله، شعر و  هبا تهي. 

  .نگهداردرا زنده  غديرنام  ميان فاميل، در غديردر عيد با ترويج فرهنگ عيدي  •

 .باشدسهيم  غدير در تبليغ ،غديري ها و فعاالن عرصهكمك مالي به برگزار كنندگان جشنبا  •

  .تبليغ نمايد غديردر سايت خود براي  •

 . باشد غدير، مبلّغ دوستانشبراي  غديريبا ارسال پيام كوتاه  •

 

 : توانديك هيأت و يا يك گروه چند نفره مي -8

 .باشد غدير مبلّغ به پدر و مادرهاي ديني ما، اهداء هديهبا ديدار از سالمندان و  •

  .تبليغ كند غديربراي  ،با برگزاري مراسم جشن •

 .باشد غدير مبلّغ ،با ايجاد ايستگاه صلواتي •

 .را در كام آنان شيرين كند غديرهاي مالي و رسيدگي به زندگي مستمندان در اين ايام، با كمك •

  .تبليغ كند غديركارد در محلّه، براي با تبليغات نوشتاري و نصب پال •

 . كندشاد  غديرهاي پريشان آنها را در دلاز بيماران،  عيادتو  غديربه يك بيمارستان در روز مراجعه با  •

 

 : و باالخره -9

    .به مقصد برساند با تخفيف ويژهمسافرانش را  غديرتواند در عيد يك راننده تاكسي مي •

 .باشد غدير مبلّغ ،تواند با پذيرايي شكالت در ماشينشمي ي اتوبوس يك راننده •

 .باشد غدير مبلّغ غديريك امام جماعت مسجد مي تواند با صحبت پيرامون  •

 .باشد غدير مبلّغ ،غديراحي كارت پستال با موضوع تواند با طرّيك گرافيست مي •

 .، سخنراني نمايدغديرهاي تواند در جشنيك سخنران مي •

 .را به خوانندگان برساند غديراي، پيام تواند در روزنامه و يا نشريهيك نويسنده مي  •

 .پاسخ بگويد غديرهايي در نشريات، به سؤاالت مردم در مورد تواند با نوشتن مقاله و يا درج يادداشتيك عالم مي •

•  . . . . . . 

  

  ؟دكنيچه مي در اين غدير ،اميرالمؤمنين عليه السالمواليت  خبر، براي رساندن فرمان پيامبر صلّي اللّه عليه واله پيروي ازدر و شما 

  

 


