
 

ٌا بً ً زیباتریه ووشتًب

 ٌا حضرت مٍدیامام مٍرباوی

کً در ایىجا باید  السالمعلیِ

-بىویسی ٌم جایسي دادي می

 شً.
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..................................................................... 

 

 به امید دیدار  

 شما در جشه !

 

 رایا، قذهت ؤتزچطن ًْادین تِ ر

 اهیذ تِ آى رٍس کِ تز چطن ًْی پا

 اس دل تشُدٍدین ّز آى هْز کِ جش تَست

 اس یاد تثُزدین سخي، غیز توٌا

 ّز کار کِ کزدین اس آى است کِ ضایذ

 لثخٌذ سًذ ًقص تز آى صَرت سیثا

 

 
 

 ای ًسین سحوت
 ای پیشَای اهت

 ای هْش تاتاى 
 تیا! کِ تا آهذًت صًذگی تاصُ شَد

 ّای غوگیي خٌذاى ٍ شاداىٍ چْشُ
 دس جشي کَچکواى هٌتظش حضَستاى ّستین.مهدی جان پذس خَتواى، 

 

 سالم ...................... جان!

تو بً یك جشه دعوت شدي! یك جشه تولد. ایه جشه با 

 كىً! تمام جشه تولد ٌایي كً تا حاال دیدي فرق مي

از تو ٌم مي خواٌم بً جشه ما بياي. راستي یادت 

  ري اگر و

  تووی بيشتر جایسي ببري!!بً موقع بياي مي

 تعذاسظْز 8تا  5:  03هْزهاُ، ساعت  88یکطٌثِ،    مان:ز

  مکان:

 

 

 

 

 

 

 



 

 سالم؛  

 دًٍی؟ ي ایطَى چی هی السالم آضٌایی؟ درتارُ دًٍن چقذر تا اهام سهاى علیِ راستص ًوی

 تَلذ ایطَى کیِ؟ دًٍی  هی اصالً

 ي ضعثاى؟!  گی ًیوِ هی

 خیلی سحوت کطیذي!!  

 اها تذار ّویي رٍ تْت تگن کِ اٍى آقا خیلی هْزتًَِ.

 گی دلیل تیار. تاضِ هیارم.  هی

کوك السالم  علیِت اهتحاى کي. ّز ٍقت تِ هطکلی تزخَردي اس تِ دل اس اهام سهاى تیا خَد اصالً

 تخَاُ. یقیي داضتِ تاش کِ اگز صالحت تاضِ آقا کوکت هیکٌي.

ّا خًَذین  تذار تزم سز اصل هطلة، اهسال هي ٍ دٍستام تصوین گزفتین تعضی هطالثی کِ تَي کتاب

 َى رٍ کزدین اها اگز کن ٍ کسزي ّست ها رٍ تثخص.رٍ تٌَیسین ٍ تِ ضوا ّذیِ تذین. ها سعیو

ّا ّن ایي  تًَی تِ دٍستات تذي تا اٍى رٍ هی کارتراستی اگز ایي چٌذ صفحِ رٍ خًَذي، ایي 

 هطالة رٍ تخًَي.

 .اهام هْشتاى هياسن ايي چٌذ صفحِ سٍ ّن گزاشتین 

 ! ی شعثاى هثاسک ، عیذ ًیوِسفتهیيادم  تثخشیذ داشت

  

 داویذ؟ آیا می

 ّاي آسواًی گذضتِ هاًٌذ ستَر،  در کتاب
السالم  تَرات ٍ حتی اًجیل اس اهام عصز علیِ

 صحثت ضذُ است.

  تیص اس دٍیست آیِ اس قزآى تِ اهام
 السالم اضارُ دارد. سهاى علیِ

 ِالسالم ظَْر  ٌّگاهی کِ اهام سهاى علی
ّا سثش هی ضَد ٍ حیَاًات  کٌٌذ توام تیاتاى

هی ضًَذ. دیگز ّیچ حیَاًی تِ ٍحطی رام 
رساًذ.ٍ توام تذي ّاي  فزدي آسیة ًوی

 عالن اس تیي هی رًٍذ... 

  سالگزد هیالد اهام سهاى  8875اهسال
 علیِ السالم است.

 :وام ي وام خاوًادگی

 پاسخىامه

را ایه قسمت  ،رمس مسابقهپس از وًشته 

 .چیه جذا که ي به جشه بیايرخط از ريی
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 اشالسالم هْذیِ، اسوص هثل اسن پیغوبزُ، کٌیِی هزدم پسز اهام حسي عسکزی علیِا

 ّن هثل کٌیِ پیغوبزُ. خیلی هْزبًَِ، یِ رٍس بِ دًیا هی یاد، یِ رٍس غائب هی ضِ ٍ یِ  

 رٍس ّن ظَْر هی کٌِ. آی هزدم هٌتظزش باضیي، بِ سٍدی ظَْر هی کٌِ.

، تلکِ توَم دًیا ٍ السالمعلیِاتَى ٍ اهام حسي عسکری ترای ّویي تَد کِ ًِ تٌْا حکیوِ خ

اٍى شة ًِ حکیوِ خاتَى خَاتید ٍ ًِ حضرت ًرجس  پیاهثراى ٍ اهاهاى ّن خَشحال تَدًد.

 السالم.خَاتشَى ترد ٍ ًِ  اهام حسي عسکری علیِ

 ّای شة رسید، اهام تِ حکیوِ خاتَى فرهَدًد: ًیوِ

 ی قذر را  بخَاى.عوِ جاى! سَرُ

حکیوِ خاتَى ٍ حضرت ًرجس در یک اتاق تَدًد ٍ اهام در اتاق دیگر ٍ هشغَل خَاًدى ًواز 

ای از ًَر تیي حضرت ًرجس ٍ حکیوِ خاتَى فاصلِ اًداخت، ی قدر. ًاگْاى حالِشة ٍ سَرُ

  . حضرت فرهَدًد:السالمعلیِحکیوِ خاتَى تعجة کرد ٍ فَری رفت خدهت اهام 

 ی خذا تحقق پیذا کزد، بِ اتاق بزگزد. ٍعذُعوِ جاى! ًاراحت ًباش کِ 

کرد ٍ تِ یگاًگی خدا ٍ ٍقتی حکیوِ خاتَى ترگشت، ًَزادی رٍ دید کِ داشت سجدُ هی

 کرد کِ: شْادت هی داد ٍ دعا هیالسالم علیِ رسالت پیاهثر ٍ ٍالیت حضرت علی
 

 ای محقق ساز.آنچه به من وعده داده خدایا!

 مسابقه 

 السالم چیست؟ًام پذس ٍ ًام هادس حضشت هْذی علیِ .1

 سارُ -السالماهام  حسي عسکزي علیِ -ج       حکیوِ خاتَى  -السالماهام ّادي علیِ -ع

 ًزگس  -السالماهام ّادي علیِ -ًزگس     د -السالماهام حسي عسکزي علیِ -ى

 السالم کذام است؟خ هیالد حضشت هْذی علیِيتاس .2

 ق 555رجة  85 -ق                          ظ 555 ضعثاى 85 -ي

 ق 503ضَال  55 -ق                            ک 565ضعثاى  85 -م

 ی هیالد ايشاى حضَس داشتٌذ چیست؟السالم کِ دس لحظِی حضشت هْذی علیًِام عوِ .3

 سَسي -عحکویِ خاتَى               -سّزا               م  -سواًِ            س -ک

 السالم کذام شْش است؟  هحل ٍالدت حضشت هْذی علیِ .4

 هکِ -هذیٌِ                                         س -ب

 ساهزا –ُ                     کزتال                  -ساهزا-ٍ

 السالم د سچٌذ سالگی تِ هقام اهاهت سسیذًذ؟حضشت هْذی علیِ .5

 سالگی 83 -د                     سالگی                 5 -ي

 سالگی 6-سالگی                                      ط 7 -ق

  

 

 

 

 



 

 یثت صغشی اهام صهاى چٌذ سال  طَل کشیذ؟غ .6

 سال 53 -سال                                      الف 69 -ش      

 سال 79 -سال                                       گ 56 -س      

7.   ِ ِ       دس احاديث شثاّت اهام صهااى علیا  الساالم ًساثت تاِ حضاشت حضاشت ًاَ  علیا

 السالم چیست؟یِالسالم ٍ حضشت هَسی عل

 هیالد پٌْاًی -ضجاعت -سیثایی                               ق -طَل عوز -ل

 صثز -هیالد پٌْاًی -هیالد پٌْاًی                          ج -طَل عوز-ع

 حضشت هْذی اص کجا ظَْس خَاٌّذ کشد؟ .8

 سجذ الٌثیه -هذیٌِ -السالم                  ىحزم اهام حسیي علیِ -کزتال -ي

 کعثِ -هکِ -بهسجذ کَفِ                                     -کَفِ -د

 سخي گفتي دس ًَصادیِ حضشت هْذی علیِ السالم هاًٌذ کذام پیاهثش است؟  .9

 ٍآلِ علیِ اهلل حضزت هحوذ صلّی -م                    السالمعلیِحضزت عیسی  -ا           

 السالمعلیِحضزت ًَح  -ظ          السالمعلیِحضزت هَسی   -ظ           

 لقة اهام عصش علیِ السالم کِ دس قشآى آهذُ ٍ تِ هعٌای تاقی هاًذُ است؟   .11

 اتاصالح -هْذي          ج  -صاحة الشهاى         د  -تقیِ اهلل          ت -ى          

 میالد امام مهربان داستان 

 رفتٌدّا پشت سر ّن هیاز ٍقتی کِ آدهی تَد، زهیٌی تَد ٍ زًدگی تَد سال

 رفتٌدّا ٍ رٍزّا پشت سر ّن هیّجری قوری رسید ٍ هاُ 522کِ سال تا ایي

ی اهام حسي از رٍز قثل حکیوِ خاتَى، عوِ فرارسید. 522کِ هاُ شعثاى سال تا ایي

خَاستٌد ترى اهام تِ ایشاى هی السالم، هْوَى اهام تَدًد ٍ ٍقتیعسکری علیِ

 ضَد.عوِ جاى! اهطب ًشد ها باش کِ آًچِ خذا ٍعذُ دادُ، اهطب اًجام هیفرهَدًد: 

دًٍید چرا؟! خَب هسلوِ، از ٍقتی کِ حضرت آدم، حکیوِ خیلی خَشحال شد، هی

ٍآلِ اهلل علیِّا، رٍی زهیي آهدًد تا ظَْر پیاهثر اکرم صلّیپدرتسرگ توام ها آدم

 گفتٌد:ِ تارّا ٍ تارّا هیّو
ضِ کِ هْذی هَعَد هیاد ٍ توام صبز کٌیذ هزدم، صبز کٌیذ. بذاریي یک رٍس هی

ضِ، دیگِ ّیچ آدهی ًیست کِ سًذگی کٌِ ٍ هطکالت کَچیک ٍ بشرگ بز طزف هی

غصِ بخَرُ. هزدم دعا کٌیذ هْذی بیاد، اٍى ٍقت توام آدم ّا با خَضحالی ٍ 

 عا کٌیذ...هْزبًَی سًذگی هیکٌي، د

السالم، ّر ٍسلن تا اهام حسي عسکری علیٍِآلِعلیِاهللاز زهاى پیاهثر اکرم صلّی

 گفتٌد:تِ هردم هیایي تسرگَاراى شد ٍقتی کِ فرصتی هی

 

 

 

 

 

 



 

 

 راخًان همگاویف
تِ ّشاراى دست تزافزاضتِ تِ آسواى  عجّل اهلل تعالی فزجِجْت دعا تزاي ظَْر اهام سهاى 

 .ًیاسهٌذین

 

 های فراخًانها ي بروامهيیژگی

 خَاًذى دعاي سالهتی ٍ فزج اهام سهاى عجّل اهلل تعالی فزجِ در قٌَت ّز ًواس 

 فزستادى صلَات تا عجل فزجْن ...   
 َّجِ ٍحضَر قلة خَاًذُ ضَد ...دعا تا ت 
 ِالسالمصذقِ دادى تزاي سالهتی اهام سهاى علی 

 

 جًایس
 کسة رضایت اهام سهاى عجّل اهلل تعالی فزجِ .8

 خیز ٍ تزکت در دًیا ٍ آخزت، .5

 دٍستی تا اهام سهاى عجّل اهلل تعالی فزجِ .0
 

  فراخًانزمان 
 ّوِ رٍسُ صثح ٍ عصز تِ ٍیژُ صثح ّاي جوعِ

 

  

 السالم دس دٍساى غیثت هثلی پیاهثش هثل تْشُ تشدى اص حضشت هْذی علیِهَدُطثق فش. 11

 تْشُ تشدى اص ............... است.     

 درختاى سثش -خ     خَرضیذ پطت اتز     -م ي جَضاى     چطوِ -گ دریا        آب -ي    

 السالم ًسثت تِ حضشت يَسف چیست؟طثق سٍايات شثاّت حضشت هْذی علیِ .12

 ضٌاختِ تَدىًا -ب      قذرتوٌذي     -س   خٌذُ رٍیی        -لصثز ٍ تحول        -ک

 ايي لقة اهام صهاى )سفیٌِ الٌجاُ( تِ چِ هعٌاست؟ .13

 ّویطِ پیزٍس  -کطتی ًجات        ش  -ًیکَکار           ا  -ط         ّذایت ضذُ  -ض      

 ي اعوال اهت ايشاى .................. است.ی اهلل علیِ ٍ آلِ تْتشيی پیاهثش صلّطثق گفتِ .14

 اًتظار فزج - سالم کزدى         ر -ل          جْاد      -دعا              ب -غ

 ّای ياسی اهام صهاى چیست؟اص ساُ .15

    دعا تزاي ظَْرضاى     -ٍ دعا تزاي سالهتی ایطاى                     -د

 ّوِ هَارد -ک              ضٌاساًذى ایطاى تِ هزدهاى   -ج

 اهسال چٌذهیي سال هیالد اهام صهاى علیِ السالم تِ سال قوشی است؟ .16

 ّشار ٍ سیصذ ٍ پٌجاُ سال       -ت                            ّشار صذ سال      -م

 ّطتصذ سال  سال  -ي                ٍ ّفتاد ٍ پٌج  سال    ّشار ٍ صذ -ب

  

 

 

 



 

 دٌّذ؟اص کاسّايی کِ اهام صهاى تعذ اص ظَْسشاى اًجام هی .17

 گستشش عذالت      -د

 گشفتي اًتقام خَى اهام حسیي علیِ السالم ٍ حضشت صّشا علیْا السالم      -س

 ًاتَدی ظلن     -ض

 ّوِ هَاسد  -ا

 تعذاد ياساى  خاص حضشت هْذی دس اٍلیي سٍصّای ظَْسشاى چٌذ ًفش است؟ .18

 دٍيست ٍ دُ ًفش     -فش                              بپٌج ّضاس   ً - 

 سیصذ ٍ سیضدُ ًفش -د        صذ ٍ دُ  ًفش                        -ر

ي درست ٍ چیذى حزٍف هزتَط تِ ّز گشیٌِ تِ یك دٍست خَتن تا اًتخاب گشیٌِ

تٌَیس تا در قزعِ کطی ایي  هخصَظ رسی کِ  رهش رٍ در قسوترهش هی

 تا تشکش                                                    ضزکت کٌی. هساتقِ

  

 

 با حفظ هر کذام از احادیث زیر

 ی دیگری شرکت کىیذ!در مسابقه

 

  ًَهْن َهاَت َو لَْن يَْعِرْف إَِهاَم َزَهانِِو َهاَت ِهيتَةً َجاِىلِيَّة. 

 ت هزدُ است.تِ هزگ جاّلیس تویزد ٍ اهام سهاًص را ًطٌاسذ ّز ک

   و   النَّاسِ  أَْتَصارِ  َعنْ  يَِغية  ق ل وبِ  َعنْ  يَِغية   َل  وَ  َشْخص 

ْؤِهنِينَ  ه   اْلو   . ِذْكر 

گزدد السالم در دٍراى غیثت اس چطن هزدهاى پٌْاى هیحضزت هْذي علیِ
 رٍد.ٍلی یادش اس دل هؤهٌیي ًوی

  

 

 

 


