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 تابيد.صبح از راه رسيده بود و خورشيد مثل هميشه گرم گرم مي

اد و روي تکتا  د هاي قشتگش  راهاشو باز کرد و دوباره بست.. بالتهاي چشمطال کوچولو، لحظه
 هاي  کشيد. ناگها  از جا بلگد شد و با عجله بيرو  آمد.چشم

د مروز هما  بورا که اش از صبح زود امروز بيدار بود، چکاش زودتر از خواب بلگد شده بود. کا
 کرد.شماري ميکشيد و براي رسيدن  لحظهها قبل، انتظارش را ميکه از مدت

ا هتتاي برکتته رهتتاي ديشتتر را ديتتد کتته آختتري  لج کگا  بتته طتترح ستتاتل ترکتت. کتترد. ماهيشتتگا
بته خيتري  مته، صتبحباشتد. بته هخوردند تا آب برکه، تميز و زالل شود و براي امروز آماده مي

  گف. و به طرح سطح آب آمد.

جيکاي عزيزش را ديد که کگار ساتل، نشسته و مگتظر اس.. جيکا، گگجشک زيبايي بود کته طتال را 
هاي طالييت. در آب آبتي گف.: طال، وقتي تو با پولکخيلي دوس. داش.. هميشه به او مي

آبتي آستما  نشستته است.. طتال هتم هرگتز از  کگي، مثل خورشيدي هستتي کته دربرکه، شگا مي
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شد. از طرفي، او هم جيکا را خيلي دوس. داش.. جيکا براي او از شگيد  اي  ترح خسته نمي
آورد. جاهايي که طال نه ديده بود، و هاي دور خبر ميخشکي، از آسما ، از باالي درختا  و از راه

غدير شگا کگد و از مگاظر بتاالي برکته لت ت توانس. در برکه توانس. ببيگد. طال فقط مينه مي
  ببرد.

. رکته، چگتد درختکردنتد. کگتار بها در آ  زندگي ميبرکه غدير، برکه کوچکي بود که او ديشر ماهي
زيادي داشت.  ه اهمي.ها، نخل پيري بود کنخل و چگد گياه ديشر روييده بود. اما در ميا  نخل

چ کت  نديتده هايي که هيتي از قديم داش.، از زما و نزد تمام اهالي برکه محترم بود. خاطرا
 بود.

زد و بيشتتر از همته ستکوت را دوست. داشت. و زيتاد فکتر اما نخل پير، خيلتي کتم تترح متي
خواس. کرد. همي  کارها هم به اهمي. او افزوده بود. اما امروز، روزي بود که نخل پير ميمي

همي  جه.، تمام تيوانتات دور و نزديتک را  مهمتري  و بهتري  خاطره خود را تعريف کگد. به
 هاي او را بشگوند.خبر کرده بود تا دور برکه جمع شوند و ترح
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 شده، ولي تو خوابي؟ ببي  صبحطال چقدر مي"طال، در همي  فکرها بود که صداي جيکا را شگيد: 

 "اي!هگوز زير آب مانده

صتبح بته "گفت.:  از و بسته کرد وطال، سرش را از زير آب بيرو  آورد. چشما  درشت  را ب
يلي دير شتد. همي  خ دانم چرا امروز هيچ ک  مرا صدا نزد. برايخير، جيکا. خواب ماندم. نمي

 "راستي جيکا، ايگجا چه خبر اس.؟

يچ جتوابي هت.، چتو  جيکا، دهان  را باز کرد تا جتوابي بته طتال کوچولتو بدهتد. امتا دوبتاره بست
هتاي ها، برگغه. قوربابود. همه با عجله در رف. و آمد بودند نداش.. واقعا در برکه خيلي خبر

هتا بتراي ز آ اتوانگتد چيدند تا ديشرا  بتکاندند و با نظم خاصي روي آب مينيلوفر برکه را مي
  نشست  استفاده کگگد.

کردنتد. يمرتت  م هاي کگار نخل پيتر راکردند و گروهي، چم هاي خود را تميز ميها، برگنخل
 رسيد.همهمه و ترح از هر طرح به گوش مي صداي

ستالم قورباغته ختانم! ايگجتا چته خبتر "در اي  ميا  چشم طال به قورباغته ختانم افتتاد و گفت.: 
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 "اس.؟

ف.. طال، با با عجله ر کگم و بعد همسالم طال جا ! اال  کار دارم. بعدا براي. تعريف مي":  ت

 دناگهتا  فريتا "چ ک  وق. جواب داد  ندارد.نه، هي"نااميدي نشاهي به جيکا کرد و گف.: 

 "جيکا ! نشاه ک . مسافرا  از راه رسيدند."زد: 

ها . سر آ آيگد و از پشها را ديد که دسته دسته به طرح برکه ميپش.جيکا نشاهي کرد و الک
راه دور  د کته ازرستيد. آستما ، هتم پتر از پرنتدگاني بتوها به گوش ميصداي قور قور قورباغه

 ها پر شده بود.رسيدند. سطح آسما  از تصوير آ مي

تا توانستگد کگار نشستگد تا راه باز شود  جيکا و طال که هم تعج  کرده بودند و هم ترسيده بودند،
هتا هاي نيلوفر روي آب پر شتد و پرنتدگا ، نيتز روي نخلو جايي را نشيرند. کم کم تمام برگ

آمدند و سرها را بيرو  آوردند. گرداگترد ستاتل و روي ها، همه به سطح آب جاي گرفتگد. ماهي
ها، آهوها همه و همه ها ، خرگوشها، اس چم  کگار نخل را تيوانات ديشر پر کرده بودند. شتر

 ها خيلي مهم شده بود.آمده بودند. برکه آ 
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نشتاه  هتاآ  ضاي. بتهرطال نشاهي به آسما  کرد. خورشيد، ديشر به وسط آسما  رسيده بود و با 
 کرد.مي

  .وخته شددکم کم همه آماده شدند. سکوت همه را فرا گرف. . نشاه همه به نخل پير 

 ت  نمود:سخ  گف نخل پير هم تکاني خورد و نشاهي به جمعي. کرد. سپ  آرام آرام شروع به

کرده بتود.  هاي  رشدداد و تازه برگآ  روزها، م  نخل کوچکي بودم. نخلي که هگوز خرما نمي
 اما با تمام کوچکي، همه چيز به يادم مانده اس..

 ود کته از مکته فتر بودنتروز عجيبي بود. عده زيادي به ايگجا آمده بودنتد. هتزار يتا نته صتدهزار ن
هتاي ايه برگر زيتر ستدزيارت خانه خدا برگشته بودند و ايگجا، کگار همتي  برکته پيتاده شتدند و 

  دامه داد:نخل نشاهي به آسما  کرد و ا هوا خيلي گرم بود. اجداد م  جاي گرفتگد.

ف. تا رر فراز مگبر خدا، ب تابيد. نماز، تاره تمام شده بود که پيامبرخورشيد، گرمتر از هميشه مي
، هتم ردنتد. پيتامبردرست. ک همه او را ببيگگد. ايگجا مگبري نبود، اما مردم، با بار شترا ، مگبري

 ديديم.را مي باالي مگبر ايستادند. ما هم از ايگجا او

داد. امتا نشتاه  هاي ما را نتوازش متيصورتي بسيار زيبا و دلگشي  داش.. لبخگد گرم او دل
 شديم.اندوهشي  بود و ما نيز از اي  اندوه غمدار مي

ا بته بتي گتوارآهگوز از ديد  صورت  سير نشده بوديم که ل  بته ستخ  گشتود. کتالم او چتو  
اي همه هاي او بر. شايد م  کوچک بودم، اما صدا و ترحکردما  مينشس. و زندهجانما  مي

شتاه ننجتا را گرفت.. هگتوز هتم هتر وقت. آک  شگيدني بود. بزرگ و کوچک، همه را در بتر مي
 .بيگم که بر فراز مگبر ايستاده و به ما چشم دوخته اس.کگم، او را ميمي

د  بقيته ظتر شتگي. همته مگتاي سکوت کرد و نشاهي به جمعي. انتداخ.در ايگجا نخل پير، لحظه
يد بودنتد تتا شتا يره شدهکردند. بعضي هم از دور به آ  نقطه خداستا  او بودند و او را نشاه مي

 ها هم پيامبر را ببيگگد و صداي او را بشگوند.آ 

هتا تترح زد. از  اول، خدا را سپاس گف. و او را تمد کرد. مدتي با مردم سخ  گف. و با آ
آنشتاه، رو  ده است..ها چه کرده و چه نعمتتي آورها و از ايگکه او براي آ خودش گف. و از آ 

 به جمعي. پرسيد: اي مردم آيا م  سرپرس. شما نبودم؟ 
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 و او را صدا ا برگزيدپ  پسر عمو و دامادش ر همه، گفته او را تاييد کردند و تصديق نمودند.
ا هتم رستيده هاي  تتتي بته متدالوري شگاختگد. داستا زد. او کسي نبود جز علي. همه او را مي

هاي او بتا ختود وبيخز او و آمدند، قصه جديدي ابود. هرگاه پرندگاني از مکه يا مديگه به ايگجا مي
دور بته او  از راه وآوردند و ما همه او را دوس. داشتيم. ترح او هميشه سر زبا  متا بتود مي

 دل سپرده بوديم.

هتتري  کستاني بگار هتم کاي به اي  زيبايي نديده بودم. آ  دو علي کگار او ايستاد. هرگز مگظره
 شا  بشگود.توانس. ببيگد و يا گوش دربارهبودند که چشم مي

ود: اي ردم فرمتنشاهي به مردم کرد. دس. علي را گرفت. و بتاال بترد و بتا صتداي بلگتد بته مت
ي و متوال مردم! هرک  که م  سرپرس.، ولي و موالي او هستم، پ  از م  علي سرپرس.

 اوس.. آنشاه براي او دعا کرد و از خدا براي او کمک خواس..

شتگاختيم و کترديم. هتم پيتامبر را ميهاي او گوش ميشگيديم و به ترحهمه ما صداي او را مي
 ها سرپرس. خود را پ  از او شگاختيم.هم علي را و هم با اي  ترح
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 فرمود که پ  وها را معرفي کرد را گف. و آ آنشاه پيامبر، فرزندا  او را نام برد و اسمشا  
 ها به ترتي  سرپرس. ما و جانشيگا  پيامبرند.از علي، آ 

دل و جتا   س. و بادسپ ، از همه خواس. تا او را بپ يرند و با زبا ، با گوش، با چشم، با 
 . کگگد.ها را اطاع با او پيما  ببگدند و عهد کگگد که از او و جانشيگان  فرما  برند و آ

يگجتا ي کساني که اد و براهمچگي  فرمود: هر کدام از شما که پيام مرا شگيديد، به ديشرا  برساني
اه متا بتا متا و همتر از دور ونبودند، داستا  امروز را تعريف کگيد تا آنها هم با او پيما  ببگدند 

 باشگد.

اما انشار هگوز ترفي بتراي  نخل پير سکوت کرد. واقعا خسته شده بود. رمقي براي  نمانده بود.
 گفت  داش.: 

تال اي دوستا  م ! آنچه را که ديده بودم، براي تمام شما از کوچک و بتزرگ تعريتف کتردم. 
ها بتراي هتم تعريتف کگگتد. تال شما هم شگيديد. ديشر با شماس. که به ديشرا  برسانيد. ماهي

بشويگد. تيوانات جگشل براي ديشرا   ها پرواز کگگد و قصه غدير را به همديشرپرندگا  در آسما 
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هاي بازگو نمايگد. همه تالش کگيد تا ياد و قصه غدير هميشه بماند. نخل پير سکوت کرد و برگ
 خود را از زور خستشي بس. و اندکي خم شد.

وشته آستما  گد و در مگظره قشگشي بود. خورشيد رفته بود و ماه زودتتر از هميشته پيتدا شتده بتو
ني، چراغتا ثتلهتا نشستته بودنتد. مالي نخلبتهتاب ، در الهتاي شت کرم کرد.پرتوافشاني مي 

بتاالي سترش  انتد. ناگهتا دانس. کجا ماندهزدند. اما از ستارگا  خبري نبود. طال نميسوسو مي

را  "رک!دير مبتاغتعيتد "ها را ديد که در آسما  نشسته بودند و با هم جمله روش  شد. ستاره
 کردند.روش  مي

ختل رگز داستتا  نهداد که  دوباره به آ  دور نشاه کرد و آ  روز را به ياد آورد. به خود قولطال 
 شگاسد، تعريف کگد. پير را فراموش نکگد و آ  را براي هرک  که مي

 د فريتاد زد:داي بلگتهاست.. آنشتاه بتا صتنشاهي به جيکا انداخ.. او را ديد که هگتوز محتو ستاره
                                              جيکاي عزيزم! عيدت مبارک.
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 بر کيه؟امام اول کيه؟ جا  پيم
 امام اول، علي               جا  پيمبر، علي         
o امام اول، علي 

در برابر چشم هزارا  نفر،  ـ صلي اهلل عليه و آله ـ در روز عيد غدير پيامبر اکرم

هرک  م  " را بلگد کردند و فرمودند: ـ عليه السالم ـ دس. تضرت علي
سرپرس. موال و سرپرس. او هستم، پ  اي  علي، موال و 

و يکبار ديشر، تضرت علي را به عگوا  امام اول مسلمانا ، "اوس..
هايي معرفي کردند. پيامبر، طي سخگانشا  در آ  روز، سفارش کردند آ 

هايي که غايبگد، و پدرا  به شگوند به آ که تاضرند و سخگا  مرا مي
ه ها کآيگد، و هرک  که شگيده به آ فرزنداني که بعدها به دنيا مي

 اند، ماجراي آ  روز را بازگو کگگد.نشگيده

تجه سال دهم هجري بود. به همي  دليل ما، بگا به آ  روز، هيجدهم ذي
 فرما  پيامبر، هر سال اي  روز را به عگوا  

د يتجه، عيذ 18 گيريم.بزرگتري  عيد مسلمانا ، جش  مي

 ر مبارک!!يغد
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o  جا  پيامبر، علي 

 در زما  پيامبر،

  يک روز 

 مسيحيا  

 نجرا ، با 

 پيامبر در مورد                                                  تضرت

 عيسي بحث کردند                             و چو  تسليم نشدند،

قرار بر اي  شد که       فردا پيامبر، پسرانشا  را بياورند و مسيحيا ، 
جزء اهل بيتشا  بود بياورند و هايي را که هم پسرانشا ؛ پيامبر، ز 

هاي قومشا  را؛ پيامبر، کساني را که مثل جان  اس.، ها هم ز آ 
باشگد تا از خدا ها هم کساني را که مثل جانشا  ميبياورد و  آ 

 گويگد، ع اب خدا او را فراگيرد.بخواهگد هرکدام که دروغ مي

را به  ـ عليهما السالم ـ ت فردا، همته ديدند که پيامبر، امام تست  و امام تسي
را به عگوا  زنا  خود و  ـ عليها السالم ـ عگوا  پسرانشا ، تضرت فاطمه

را به عگوا  کسي که مثل جا  پيامبر اس.،  ـ عليه السالم ـ تضرت علي
 آوردند.

ها، مسيحيا  از خشم خدا ترسيدند و از ادامه کار مگصرح با ديد  آ 
 شدند.
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 پيمبر کيه؟ در ش  هجرت نبي جاي
 در ش  هجرت نبي              جاي پيمبر، علي      

، تصميم گرفتگد شبتانه به خانه آ  پيامبروقتي که دشمگا  خدا و 
تضترت تمله کگگتد و پيامبر را شهيد نمايگد، پيامبر اکرم، به 

م  از طرح خدا دستور "تضرت علي فرمودند:                    
 جاي خودم بخوابانم                                دارم که تو را      

 تضرت  "و خودم هجرت                                         کگم.

آيا با اي  "علي عرض کرد:                                          
 کار، شما سالم              

پيامبر                                                                                                "مانيد؟مي
فرمودند:                                                         

  "بله!"

 جانم "عرض کرد:تضرت علي                                        
يد  اي  صورت،            هردستوري که بدهفداي شما باد. در

پ  تضرت علي لباس پيامبر را پوشيدند و  "دهم.انجام مي
وسيله درس. مثل آ  تضرت، در رختخواب او خوابيدند و بدي 

با فدا کرد  خود، جا  پيامبر را نجات دادند. دشمگا ، که در 
تاريکي ش  به خانه پيامبر تمله کردند، نزديک بود تضرت علي 

ا به خواس. خدا او را شگاختگد و را به جاي پيامبر، شهيد نمايگد. ام

 "تضرت علي هم زنده ماندند.
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 همسر زهرا کيه؟ دوس. شماها کيه؟
 همسر زهرا، علي       دوس. شماها، علي     

o همسر زهرا، علي 
تگها مردي اس. که اي  فضيل. و شايستشي را  تضرت علي،

داش. که توانس. همسر فاطمه زهرا، بهتري         ز  جها  

  در تمام تضرت زهرا،باشد.  يهست
 لحظات زندگي ، يار و غمخوار و 

 بود. مدافع تضرت علي
 
 

 
o   دوس. شماها، علي 

 بهتري  دوس.  ـ عليه السالم ـ علي تضرت
 ها را خيلي ها اس.. در زما  تيات ، بچههمه بچه

 اش پ يرايي ها، در خانهدوس. داش.. هميشه از آ 
ها، نا  و خرما ر دها  آ کرد و با دس. مهربان ، دمي
 گ اش..مي

ها از هما  کودکي، اسم دوس. خوبشا  را ياد تاال همه بچه
گويگد: خواهگد از زمي  بلگد شوند، ميگيرند و تتي وقتي که ميمي

هم در مشکالت و  ـ عليه السالم ـ . تضرت علي"يا علي!"
 کگد.ها را کمک ميها، آ گرفتاري
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 فظ قرآ  کيه؟اول مسلما  کيه؟ تا
 اول مسلما ، علي         تافظ قرآ ، علي

o  اول مسلما ، علي 
تضرت علي، از اول، خداپرس. بود و هرگز ب. نپرستيد. اما در ميا  
مردا ، اولي  کسي اس. که اسالم خود را اظهار کرد و از هما  ابتدا با 

خدا،  خواند. پيامبر اکرم، در سال سوم بعث.، به دستورپيامبر نماز مي
يک ميهماني برپا کردند و تدود چهل نفر از اقوامشا  را دعوت نمودند 

م ، شما را به اسالم دعوت "ها پ يرايي کردند. بعد فرمودند: و از آ 
کگد تا آورد و مرا کمک مييک از شما به م  ايما  ميکگم. کداممي

  همه سکوت کردند. ناگها  علي که در آ "برادر و جانشي  م  شود؟

م  تاضرم "موقع کمتر از پانزده سال داش.، برخاس. و عرض کرد: 

پيامبر، سه بار اي  خواسته را تکرار  "در اي  راه، شما را ياري کگم.
کردند و هر سه بار فقط تضرت علي، بلگد شدند و هما  جواب را                             

 تکرار کردند. پ  از آ ،
 پيامبر اکرم، دس. 

 علي را تضرت 
 گرفتگد و در 
 تضور همه 
 فرمودند: 

 علي، برادر و"

 جانشي  م  در ميا وصي و  

 "شماس.. 
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o  تافظ قرآ ، علي 
دانس. کدام آيه، تمام قرآ  را تفظ بود و مي ـ عليه السالم ـ تضرت علي

کدام در بيابا  نازل در ش  و کدام در روز، کدام آيه در شهر و 
قرآ  مي دانس..او، معگي و مقصود آيات را به خوبي ميگرديده اس..

قرآ ، بسيار تالش  براي اجراي دستوراتکرد.خواند و به آ  عمل مي
 کرد و سرانجام، در اي  راه به شهادت رسيد.مي

 ها کيه؟ ياور و موال کيه؟يار يتيم
 ها، علي            ياور و موال، علييار يتيم              

o ها، علييار يتيم 
ها و نور اميد تگها يار و ياور و غمخوار يتيم ـ عليه السالم ـ تضرت علي

باري ها برايشا  کولهها، بود. او، هميشه ش گاه آ  بچهو تکيه
 برد. از نا  و خرما و                          شيريگي مي

 زد و از ها، سر ميبه آ 
 شد. گاهي اتوالشا ، جويا مي

 کرد. زماني ها، بازي ميبا آ 
 ها را بر پشت  يا هم، آ 

 کرد.مي روي دوش خود سوار



 16 

o ياور و موال علي 
ـ عليه  گاه و ياورما  در زندگي، تضرت عليي ما، اميد و تکيههمه

 اس.. السالم ـ
 آ  تضرت، بسيار مهربا  و مددکار بيچارگا  بودند. 

ـ  آمده اس. که تضرت علي "هل اتي"ي در شأ  نزول سوره

روز، روزه گرفتگد و با آب، افطار نمودند؛ سه شبانهيه السالم ـ عل
 که غ اي خود )و با رضاي. درتالي

 ها را نيز( اش، غ اي آ اهل خانه
 به فقير و يتيم و اسير بخشيدند.
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 دوس. خوبم!
ه اي را کهبجاي هر عالم.،  ترح مربوط به عالم. را قرار بده تا جمل

فرمودند،  تالسالم  عليه تي اميرالمؤمگي  درباره ت صلي اهلل عليه و آله تپيامبر خوبما  
 بسازي:

 ها:عالم.

 س=  ▬●         د = ●●●▬ب       =  ●●▬ا     =  ●▬   

 م = ●●▬●●        ه  =  ●▬●●        ر=  ●▬●   ت = ▬●●  
 ک =  ▬●▬    ل = ●● ▬●●●    =  ●▬●●●   ع = ▬●●● 
       ش=  ▬ ▬و   =  ▬●●●▬ي     =  ▬●▬● 
 جمله: 

●●▬●  +●▬● +▬ ●▬  +●▬  +●●●▬  +●●●▬●●  +

●▬●▬  +●▬●  +▬●  +▬●●●  +▬●●●▬  +●▬  +●●▬  +

▬●●  +▬●●●  +▬●  +●▬●  +▬●●●  +●●▬●●  +●▬●  +

▬●  +▬●●●  +▬●●●▬  +●▬  +●●▬  +▬●●●  +▬●  +

▬ ▬  +●●▬  +●●▬●  +▬●●●▬  +●●▬●  +●▬●  +

▬●▬  +●▬  +●●●▬  +●●●▬●●  +●▬●▬  +●▬●  +▬● 

 +▬●●●  +▬ ▬  +●●▬●●  +●●●▬●  +▬●●  +▬●●●  +

▬●  +●▬●  +▬●●●  +▬●●  +▬●  +●●▬●●  +●●●▬●  +

▬●●●  +▬ ▬  +●●▬●●  +●●●▬●  +●▬●▬  +▬●▬  +

●▬●  +▬●●●  +●●▬●  +▬●  +●▬  +●●▬ . 
 

....................................................................................................................
.................................................................................................................!. 
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 علي ت عليه السالم ت  تضرتدر اي  جدول،کلماتي درباره ، دوس. عزيز

 به صورت افقي، عمودي و مورب قرار داده شده اس..

 .بک  ها خط: کلمات داده شده را پيدا ک  و روي آ اول

 ي رمز را بساز.با تروح باقيمانده، جملهدوم: 

ات  پرچم ت صلم ت عگجيگه امام اول ت تيدر ت فاتح خيبر ت اولي  مسلم ت ميزا  ت گکلمات: 

 تري  ت بوتراب ت وصي ت ولي خدا.شجاع
 

 ش س ک ل و ا م ا م ا

 ج ا س ا ي ع   ص گ ا

 ا و ي و ا ل ا   و و

 ع ل و ا ل ح ج ل ه ص

 ت ي م و ب ي ي م ر ي

 ر ي م پ     ر د ي ح

 ي م ر ه م   ا ز ي م

   چ ع س ا د خ ي ل و

 م ل ل ب ا ر ت و ب ت

 م م ر ب ي خ ح ت ا ح

 
 ..........!................................................ي رمز:.............................................جمله
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 شود،....!يدور ديده م از يهايکاروا 
 گردند.اي  جماع. کيستگد؟ تاجياني که از سفر تج باز مي

 الوداع.کدام سفر تج؟ تجه
 ايگجا کجاس.؟ آبشيري که خم نام دارد.

 اند؟ پيامبر خدا فرموده اس..چرا توقف کرده
 براي چه؟ براي اجراي فرما  خدا.
 کدام فرما ؟ معرفي جانشي  پيامبر.

 آشتگاق. تقيبا  ه و آله ــ صلي اهلل عليا مسلمانا ، بعد از رسول اکرم چرا جانشي ؟ ت
 و رستشار شوند.

 س..او اگر جانشي  نباشد؟ ايشا ، رسال. خوي  را ناتمام گ ارده 
 افتگد.اگر رسال. ناتمام بماند؟ مردم به گمراهي مي

 آورند.يي مبه جا گويگد؟ بر فراز مگبر، تمد خداي متعال راپيامبر اکدم چه مي
 فرمايگد: آيا م  سرپرس. شما نيستم؟بعد از تمد؟ مي

 يد.دهگد: آري شما سرپرس. ما هستدهگد؟ پاسخ ميمردم چه پاسخ مي

 اميرالمتتؤمگي علتتي را بتتاال بتترده و او را تضتترت آنشتتاه چتته؟ دستت. 

 رپرست.علتي را س ، تضترتخواهگد تتا بعتد از ايشتا نامگد و از همه ميمي
 خوي  قرار دهگد.

 ي. ا مهد . از علي تممعصو آيا فقط علي ؟ نه فقط علي، علي و فرزندا 
 آنشاه مردم چه کردند؟ همه با اميرالمؤمگي  بيع. کردند.

ا  او بيپشتت ؟ يعگي علي را به امام. پ يرفتگد و قتول دادنتدبيع. يعگي چه
 رند.ينپ  ييشوايرا به پ يشريباشگد و ک  د
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رمتوده خداونتد ف"گويتد: گويتد؟ متي. چه ميشودآنشاه...؟ فرشته وتي نازل مي
ا رختود  اس.: امروز، دي  را براي شتما کامتل گردانيتدم و امتروز، نعمت.

 باشد. شماا  تمام کردم و راضي شدم که اسالم، دي  تبراي

 
 

 پ  از هفتاد روز . . .
 .انداسالم، از دنيا رفته يامبر گراميپچه اتفاقي افتاده اس.؟ 

 .هستگدبه غسل و دف  پيامبر،  مشغول کگد؟مياميرالمؤمگي  چه 
 جديد. يمردم کجايگد؟ همه به گرد خليفه

 تگد.ام هساند؟ آري، آنا  به دنبال پس. و مقيعگي پيامبر را رها کرده
 اند.کستهشمردم پيما   يول مشر پيامبر، علي را خليفه معرفي نکرد؟ آري

 اند.اند، چه؟ سخ. گمراه گشتهآنا  که پيما  شکسته
دير رستول اکترم، در غت يپ  ايگک تکليف چيس.؟ تکليف، هما  فرموده

پرست. کته تگهتا او و فرزنتدان  سر ديجمع شتوعلي  يخانه گرد خم اس..
 شما هستگد.
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 نا  و گل      
 

 او دستهايي مهربا  داش.
 پروانه ها را پر نمي داد

 او شمع مردم بود و اشک 
 بوي گل و پروانه مي داد

 

 

 وب بود او نا  خود رااو خ
 با ديشرا  تقسيم مي کرد
 او با خدا بود و خودش را
 تگها به او تسليم مي کرد

 

 

 نا  و گل و خواب و خدا را 
 تگها براي خود نمي خواس.
 با اي  همه مي ديد بر خاک

 ک و تگهاس.تمانگد کوهي 

 تگهايي  را توي يک چاه 
 او نيمه شبها داد مي زد

 او خشم خود را مثل تيري 
 بر سيگه بيداد مي زد

 
 او مثل خورشيد جهانتاب 

 تا آخري  لحظه درخشيد
 تا ايگکه جا  خوي  را هم
 مانگد نا  خوي  بخشيد
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 مسابقه !!
 دوس. خوبم:

هاي داده شده بخوانيد و خوب به خاطر بسپاريد تتا در مستابقه سواالت زير را همراه با پاسخ
 شرک. کرده و برنده شويد!!جش  عيد غدير، 

 

 نامگد؟جانشي  پيامبر را چه مي .1

 امام معصوم.
 

 امام يعگي چه؟ .2

 نامگد.رهبر و پيشواي يک جمع را امام مي

 

 معصوم يعگي چه؟ .3

 کسي که در طول عمرش هيچ گگاه و اشتباهي نکگد.
 

 اولي  امام معصوم کيس.؟ چرا؟ .4

لتي را بته ، تضترت عبگا به فرمتا  خداونتدتضرت علي ت عليه السالم ت ! زيرا پيامبر اکرم، 
آشتکار  ي  دعتوترهبري و پيشوايي مسلمانا  معرفي فرمودند. اي  معرفي، همزما  با اول
يتامبر چگتي  پ  روز، پيامبر در خانه ايشا  در برابر تمام خويشا  پيامبر صورت گرف.. در آ

گيتد و کاطاعت. او )تضرت علتي( بترادر و وصتي و جانشتي  مت  است.. از او "فرمودند: 

 "فرمان  را اجرا نماييد.
 

 جانشي  واقعي پيامبر خدا، چه کسي اس.؟ .5

 تضرت علي ت عليه السالم ت
 

 شيعه يعگي چه؟ .6

 نامگد.پيروا  تضرت علي ت عليه السالم ت را شيعه مي و شيعه يعگي پيرو
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 بهتري  خلق خدا بعد از پيامبر، چه کسي اس.؟ .7

 تضرت علي ت عليه السالم ت
 

 علي ت عليه السالم ت در چه روزي به دنيا آمدند؟تضرت  .8
 مدند.آه دنيا بتضرت علي ت عليه السالم ت در سيزده رج  )سي سال بعد از عام الفيل( 

 

 محل تولد تضرت علي ت عليه السالم ت را بگويسيد. .9

 دند.تضرت علي ت عليه السالم ت در شهر مکه در خانه کعبه چشم به جها  گشو
 

 لي ت عليه السالم ت چه بود؟نام پدر تضرت ع .10

 نام پدر ايشا ، تضرت ابوطال  ت عليه السالم ت بود.
 

 نام مادر تضرت علي ت عليه السالم ت چه بود؟ .11
 نام مادر ايشا ، تضرت فاطمه بگ. اسد ت سالم اهلل عليها ت بود.

 

 عمر شريف تضرت علي ت عليه السالم ت چگد سال بود؟ .12
 بود. عمر شريف ايشا ، شص. و سه سال 

 

لتي ت عر تضرت نام دختر گرامي پيامبر اکرم ت صلي اهلل عليه و آله ت و همس .13
 عليه السالم ت چه بود؟

الم ت عليه الس رت علتينام دختر گترامتي پيامبر اکترم ت صلي اهلل عليه و آله ت و همستر تض
 ت تضرت فاطتمه زهرا ت سالم اهلل عليها ت بود.
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  به پيتامبر اکترم ت صتلي اهلل عليته و آلته ت  نخستي  فردي که در ميا  مردا .14
 ايما  آورد، چه کسي بود؟

 ليه و آله تعي اهلل تضرت علي ت عليه السالم ت  نخستي  مردي بود که به پيامبر اکرم ت صل
 ايما  آورد و اسالم خود را آشکارا، اعالم نمود.

 

 ها چيس.؟چگد امام معصوم داريم؟ نام آ  .15

 ها عبارتگد از:يم و نام آ دوازده امام معصوم دار

 ضرت امام تس  )ع(ت -2 ضرت امام علي )ع(ت -1

 ضرت امام سجاد )ع(ت -4 ضرت امام تسي  )ع(ت -3

 ضرت امام جعفر صادق )ع(ت -6 ضرت امام محمد باقر )ع(ت -5

 ضرت امام رضا )ع(ت -8 ضرت امام موسي کاظم )ع(ت -7

 ادي )ع(امام ه تضرت -10 ضرت امام جواد )ع(ت -9

 ضرت امام مهدي )ع(ت -12 ضرت امام تس  عسکري )ع(ت -11
 

ضرت دان  ت وروايتي از رسول اکرم ت صلي اهلل عليه و آله ت  درباره علم  .16
 علي ت عليه السالم ت  بگويسيد.

لتم هستتم و   شتهر عم "پيامبر اکرم ت صلي اهلل عليه و آله ت درباره علم ايشا  فرمودند: 
آ   از درِ د، بايتدخواهد به شهر علم پيتامبر وارد شتواس.. )يعگي هرکه مي آ  شهر علي درِ

 باشد، وارد شود.(که تضرت علي مي
 

آوري شده معکتابي که بخشي از سخگا  تضرت علي ت عليه السالم ت  در آ  ج .17
 اس.، چه نام دارد؟

 اي  کتاب نهج البالغه نام دارد.
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 صتلي اهلل تم ت  در بستتر پيتامبر اکترم شبي را که تضرت علي ت عليه الستال .18
متا  بمانتد، ا  در اعليه و آله ت  به جاي ايشا  خوابيدند تا جا  ايشا  از خطر دشتمگ

 نامگد؟چه مي

 نام دارد. "ليله المبي. "اي  ش  
 

ر آ  اشت. و ددآخري  سفر تج پيامبر اکرم ت صلي اهلل عليه و آله ت چته نتام  .19
 چه اتفاق مهمي افتاد؟

 يرا، بترستماً نتام داشت.. در ايت  ستفر، پيتامبر ختدا "تجه الوداع"سفر تج ايشا  آخري  
ليته ععلي ت  در تضور جمعي. صدهزار نفري تاجيا ، والي. و جانشيگي تضرت   باريآخر

 السالم ت را اعالم کردند.
 

ليه ععلي ت  رسول اکرم ت صلي اهلل عليه و آله ت  به دستور چه کسي  تضرت .20
 جانشيگي بعد از خود معرفي کردند؟ السالم ت  را به

 د.ام دادنپيامبر اکرم ت صلي اهلل عليه و آله اي  کار را به فرما  خداوند انج
 

پ  از پيامبر اکرم ت صلي اهلل عليه و آلته ت واليت. و سرپرستتي متردم، بتر  .21
 عهده چه کسي اس.؟

الستالم ت )و پ  از پيامبر اکرم، والي. و سرپرستي مردم بر عهده تضترت علتي ت عليته 
باشد، زيرا پيامبر اکرم ت صلي اهلل عليه و آله ت درباره ايشتا  در جانشيگا  بعد از ايشا ( مي

هرکه م ، موال و سرپرس. او هستتم، بعتد ازمت ، ايت  علتي، متوال و "روز غدير فرمودند: 

ازده فرزنتد يت، امبريتبگا به فرما  خدا و گفتته پ ،يو پ  از تضرت عل "سرپرس. اوس..
 ا  مسلمانانگد.يشوايشا ، پيا
 

نجات  اش، تضرت نوح دررش توبهيتضرت آدم در پ يکي از پگج نفري که  .22
جات از وسف در نياز آت ، تضرت  ييم در رهايتضرت ابراه اش از طوفا ،يکشت

 بريد؟شدند را، نام بمتوسل مي آنهابه  ل، و ...يدر عبور از ن يچاه، تضرت موس
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 ، درگ شتته امبرا يتپ يتتتپتگج نفتري هستتگد کته آ  ت يکتي از تضرت علي ت عليه السالم 
ام در هگشت شدند. براي مثال تضترت موستي ت عليته الستالم تمشکالت به آنا  متوسل مي

ر اکترم، و پيتامبعبور از رود نيل به همراه يارا  خوي ، خداونتد را بته تتقض تضترت علتي )
رود  الم. ازستقستم داد تتا بته  تضرت زهرا، امام تس  و امام تسي  ت عليهم السالم ت(

 نيل عبور نمايد و چگي  شد.
 

الم ت پدر ليه السشگاسيد که نشا  دهد، تضرت علي ت عآيا تديثي از پيامبر اکرم مي .23
 ام. اسالم هستگد؟

 "م  و علي دو پدر اي  ام. هستيم."پيامبر اکرم فرمودند: 
 

 بزرگتري  عيد مسلمانا  جها ، کدام عيد اس.؟ .24
 يد مسلمانا  جها ، عيد غدير اس..بزرگتري  ع

 

 چگد نمونه از آداب عيد غدير را نام ببريد؟ .25
ر نيتک رفت ، کتاهديه داد ، لباس نو پوشيد ، اظهار شادي کترد ، غت ا داد ، بته مهمتاني

 و... روزه گرفت  انجام داد ، صلوات فرستاد ،
 

ا ت رالم نام چگدت  از يارا  و دوستدارا  تقيقي تضترت علتي ت عليته الست .26
 بگويسيد.

 سلما ، مالک اشتر، کميل، ابوذر، ميثم تمار، عمار ياسر، مقداد، قگبر و ...
 

 نام آخري  جانشي  پيامبر اکرم، چيس.؟ .27
 اکگو  زنده هستگدمهآخري  جانشي  پيامبر خدا، تضرت مهدي ت عليه السالم ت نام دارند که 

را  ضترت متاآ  ت يبيگيم ولتيمتبرنتد. يعگتي متا، ايشتا  را نو در دورا  غيب. بته ستر مي
 هستگد. ا باخبرشگاسگد و از خوب و بد اعمال مبيگگد. و بهتر از خودِ ما، ما را مييم
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  يم، چگتيرستيشر ميکتديکه به  يم و هگشاميکگيد بزرگ، خدا را شکر مي  عيدر ا يو ما همش

 م:ييگويم
 

ه مَ ئِاالَ وَ  َيگؤمِالمُرَيماَ  هِيالوِبِ  َيکسِضمَتِ   المُمِ گالَ عَجَ  ي الَّ هِلض لِ مدُلحَاَ
 المم السَّهِيلعَ

. يالقرار داد که به و يرا که ما را از کسان ييسپاس خدا
 اند.چگگ زدههم السالم ي  و اماما  عليرالمؤمگيام

م  
را دوستانم 
 لخوشحا

 !! کگميم

خواهيم براي خشگودي تضرت علي ما هر کدام مي
 در اي  عيد بزرگ، کاري انجام دهيم!!

ديد  بزرگا  م  به 

 م !!رويمفاميل 

م  لباس 
نو 

 !!پوشميم


