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اهدایی

مسابقه پیامکی 
خواننده محترم!

مرکز فرهنگی پژوهشی اوقاف برای شما مسابقه ای آماده  کرده ا ند با جوایزی نفیس! این مجموعه نمایشگاهی را با دقت مالحظه کرده و به سئواالتی که در ادامه می آیند پاسخ دهید.

برای توضیح بیشتر و شرکت در مسابقه لطفا به تابلو شماره بیست مراجعه فرمایید.
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مسابقه  در  شرکت  جهت 
زندگی به سبک یاس نبوی 
الزم است پاسخ سئواالت را به 
شیوه ای که در ادامه می آید 
شماره:100001151100  به 

پیامک کنید.
در خط اول پیامک بنویسید:

صفر
و در خط دوم پاسخ سئواالت 
پشت  عدد   5 ضمن  در  را 
سرهم ارسال کنید. مثال اگر 
همه گزینه های شما 1 است 

پیام شما باید اینگونه باشد:
یاس نبوی

11111

زائر گرامی!
با سالم و احترام...

مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امورخیریه برای شما مسابقه ای آماده  کرده ا ند با جوایزی نفیس!
مجموعه نمایشگاهی حاضر را با دقت مالحظه کرده و به سئواالت پاسخ دهید.

دلیل گریه های شبانه روزی حضرت زهرا   .1
سالم اهلل علیها چه بود؟

1. غم از دست دادن باغ فدک و ارثیه پیامبر 
2. غم فقدان پدر و غصه مظلومیت و غصب 

 gحق امیرالمومنین
h 3. غم یادآوری مادرش حضرت خدیجه

دعای حضرت زهرا سالم اهلل علیها که برای   .2
دوری از غضب الهی است، با چه فرازهایی 

آغاز می شود؟
حلول  و  غضبک  من  بک  اعوذ  انی  اللهم   :1

سخطک 
2: اللهم انی اسئلک من بهائک بابهاه و کل بهائک 

بهی

3: بسم اهلل النور بسم اهلل نور النور بسم اهلل نور 
علی نور

سبک زندگی حضرت زهرا سالم اهلل علیها   .3
در نحوه برخورد با همسر و فرزندانش، چگونه 

بود؟
1. همسرش با کنیه و فرزندانش را با زیباترین 

و لطیف ترین کلمات، صدا می زد
2. تمامی نیاز های منزل را به همسرش می گفت 
و در تامین خوراک و پوشاک فرزندان کوتاهی 

نمی کرد
3. هیچ کدام

اشعاری که حضرت زهرا سالم اهلل علیها   .4

در هنگام بازی با فرزند خود می خواند، چه 
مضامینی دربرداشت؟

1. خدای صاحب نعمت را عبادت کن
2. با دشمنان و کینه توزان رفاقت نکن

3. هر دو مورد

اهلل  سالم  زهرا  حضرت  فرمایش  طبق   .5
بهتر  بانوان  زندگی  برای  روشی  علیها،چه 

است؟
1. آن است که حافظ قرآن شود و نماز شب بخواند

2. آن است که مرد نامحرمی را نبیند و هیچ 
مرد نامحرمی هم او را نبیند

و  بپردازد  علم  تحصیل  به  که  است  آن   .3
دانشمند شود
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