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 (ل الله تعالی فرجه الرشیفعج روز میالد امام الزمان)خورشید پشت ابر
 گم سالم پس از اون به تک تک شامهامی ول به نام خدا، خدای خوب و داناا

 زیبامژده که باز رسیده روزهای خوب و   هاآمده فصل شادی مبارکه بچه
 گل دوست داشتنی.های ن و با سالم به همه شام بچهابا نام قشنگ خدای مهرب

صلوات بلند   و سالمتی حرضت عجل الله تعالی فرجه الرشیفبرای تعجیل در فرج امام زمان 
 ختم کنید.

 ید؟ بلههپرسم جواب بدکه از شام میآماده هستید تا به سواالتی 
سؤاالت من هم امام دوازدهم هستند گل  عجل الله تعالی فرجه الرشیفاز آنجا که امام زمان 

 دوازده گلربگ دارد.
 

 سواالت
                         شهری که امام فرمود خدا آن را آزاد کرد؟  .1

 خرمشهر
                                    شود؟ سوره حمزه با آن رشوع می. 2

 ویل
به معنای فرستاده شده از جانب خدا . 3

 رسول                      باشدمی
                                   ای که به نام خورشید است؟ سوره .4

 شمس
                                کدام پیامرب به زیبایی معروف بودند؟ .5

 یوسف
                                                    مزرعۀ آخرت است؟  .6

 دنیا
 پاسدار    به این عنوان نامگذاری شده؟ سالملاعلیهروز میالد امام حسین  .7
 شهادت                                                            ؟بهرتین مرگ .8
 توبه                         وع شده است؟کدام سوره بدون بسم الله رش .9

 امام                                             به معنای پیشوا و رهرب ؟ .11
 بقره                  طوالنی ترین آیه قرآن در کدام سوره قرار دارد؟. 11
 روح الله                             چه بوده؟  السالمعلیهلقب حرضت عیسی  .12
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ن ابرای سالمتی خودت ،همۀ سواالت پاسخ درست دادید بهکنم که تشکر می
 .صلوات بلند بفرستید

 حاال بگید که راز گل ما چیه؟
 آید.که از وصل کردن حروف اول به هم بدست می «خورشید پشت ابر» !آفرین

در روایات به خورشید پشت ابر تشبیه  عجل الله تعالی فرجه الرشیفتوضیح: امام زمان 
 ؛دهممن با کشیدن تصویر این مساله را توضیح می؛ شدند
ا خورشید پشت ابر قرار االن در تصویر م

 د،گر خورشید پشت ابر باشآیا ا ،دارد
گوییم خورشید وجود ندارد؟ و یا اگر می

گوییم خورشید وجود شب باشد می
یا  دانیم که روز باشددارد؟ همه مین

شب هوا ابری باشد یا آفتابی خورشید 
 وجود دارد.

هم مثل خورشیدی است که برای متام عامل  عجل الله تعالی فرجه الرشیفامام زمان 
وجود امام خورشید پشت ابر قابل انکار نیست؛  درخشد هامنطور که وجودمی

 نیست.قابل انکار هم  در عامل آفرینش  عجل الله تعالی فرجه الرشیفزمان 
بلکه غیبت ، به معنای نبودن امام نیست عجل الله تعالی فرجه الرشیفپس غیبت امام زمان 

هامنطور که اگر  ؛است عجل الله تعالی فرجه الرشیففقط به معنای آشکار نبودن امام زمان 
امل از نور کنند و موجودات عخورشید پشت ابر باشد باز هم نورافشانی می

هم عنایات خود را به عامل  عجل الله تعالی فرجه الرشیفامام زمان د، گیرنخورشید بهره می
 شویم.مند میروز از برکات وجود حرضت بهرهدارند و ما در متام شبانه

 اوست خدا را نشان   مهدی صاحب الزمان 
 انیروشن کند جه   ظاهر شود زمانی

 
 مسابقه و کارت

ها چه ارتباطی د که این کارتدهم شام بگوییرو به شام نشان میهایی من کارت
 دارند؟ عجل الله تعالی فرجه الرشیفبا امام زمان 
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سالمتی و تعجیل در فرج امام زمان علیه السالم دعای سالمتی این بزرگوار را برای 
 همه با هم میخوانیم

 .......و اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن ، صلواتک علیه 
 

 خدایا خدایا تا انقالب مهدی
 از نهضت خمینی محافظت بفرما

 خامنه ای رهرب
 به لطف خود نگه دار

 رب العاملین آمین یا
 


