




آماده هستید؟  می کنیم، برنامه امروز را با یک عدد آغاز 
 .شروع می کنیم

 ؟خوب دوستان عزیزم حدس بزنید این عدد چیست
 .بزنید با این عدد چه کلمه ای می توان نوشتحدس   

 .  معنای بلند مرتبه استبه علی، 



بزنیمد  حمد   تا شماا  می کنم اما من مشخصاتی از این امام را برایتان بازگو 
 ؟استامامان ما کدام یک از از علی منظور ما

 

تنهاا  هشامم   درباره اماا   می خواهیم بله عزیزان من همانطوریکه حدس زدید امروز 
 .کنیمباشما صحبت هسمند،   امامی که در ایران مدفون

  ابوالحسن حضرت آن کنیه .شدند متولد مدینه در امام این
 .است علیه السالم ثامن الحجج امام، آن القاب از یکی و است

هشتاین امام ( علیه السالم)امام رضا  
شیعیان از فرزندان پاک رسول خمدا  

و هشمممتاین ( صممملی ال علیمممه وآلمممه)
جانشمممین پیممماممر مکمممرم اسمممالم    

 .است( صلی ال علیه وآله)



 .اما برای آشنایی بیشمر با این اما  به این کارتها توجه کنید

 ن ج   ه

   و س ی

20 

   أ  ون

 ج واد

 آن کنیه علی، مبارکش، نا  .شد ممولد منوّره مدینه در ق، .ها 148 سال القعده ذی یازدهم در ایشان رض ا
 .است «خشنودی» معنای به «رضا» هسمند رضا جمله  از ممعددی القاب دارای و ابوالحسن حضرت،

 هفمم پیشوای (ع) کاظم موسی اما  رضا، اما  بزرگوار پدر السال  علیه رضا اما  مادر و پدر نا  بله
 .داشت نا  (تکمم) نجمه گرامیشان مادر و بودند شیعیان

 امور رسیدگى به و گرفت، عهده بر را مرد  بر امامت پدر، شهادت از پس مدینه، در (ع) رضا اما 
 اما  جدش علمیه حوزه تکمیل و تدریس به و کرد جمع خودش دور به را پدر شاگردان پرداخت،

   .شد مشغول (علیه السال ) صادق

 طول سال 20 حدود ،(ع)رضا حضرت امامت مدت بله دارد؟ حضرت آن به ربطی چه  20 عدد اما
   .گذشت خراسان در آن آخر سال سه و مدینه در آن سال 17 که کشید،

 فرزند تنها را (ع)جواد اما  برخی بله می کند؟ پیدا رضا اما  با ربطی چه کارت این خوبم دوسمان
 .برمی شمارند حضرتشان برای را دیگری فرزندان نیز گروهی و دانسمه ایشان

 دوسمان کیست؟بله نا  بزنید حدث است السال  علیهم بیت اهل دشمنان از یکی آخرنا  کارت اما
 (ع) رضا اما  من دوسمان .بود السال  علیه رضا اما  دشمن و زمان خلیفه نا  که عباسی مامون خوبم
 راه عباسی، مأمون حیله و نقشه با مرد ، ارشاد و دین تبلیغ و مدینه در سکونت سال هفده از پس

 سه گذشت و مأمون عهدی والیت اجباری قبول از پس حضرت آن .گرفت پیش در را خراسان
 .رسید شهادت به عباسی خلیفۀ این دست به سالگی 55 در سال،



   تابلو؟ سراغ برویم آماده اید عزیز بچه های اما
 شمابه دایره ها راز کردن پیدا برای .دارند رازی که داریم اینجا در دایره چند ما بله

 .می نویسم ترتیب به دایره ها داخل در را شما پاسخ من .بدهید جواب من سوالهای
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 بال چیست؟کلمه هم معنی مصیبت  -1

 ب ل ا

 هلیم ؟  می شودحلیم غلط چگونه نوشمه  -2

 ه ل ی  

 دایی ؟ می گویندبه برادر مامان چه  -3

 دعا ؟چه چیزی سالح مومن است -4

 دع ا

 دای ی

 ربک پرودگار تو به عربی چه گفمه می شود؟ -5

 نیکی هم معنی خوبی چیست؟ -6

 دهات چیست؟( روسما)جمع ده  -7

 ده ا ت

 ن ک ی ی

 رب ک

 اهلل نا  زیبای خدا به عربی چیست؟ -9

 مشهد چه نا  دارد؟( ع)شهر حر  اما  رضا  -10

 وسواس ؟  می گویندچه می کند شیطان اورا وسوسه د ائما کسی که به  -11 

 تفنگ یکی از مهممرین اسلحه ها چه نا  دارد؟ -12
    آسمان غرش معنی به که قرآن سوره های از یکی نا  -13
 رعد                  چیست؟ است، ابر و

  با خدا دست :یعنی الجماعه مع اهلل ... :کنید کامل را حدیث -14
   چیست؟ می گیرد، قرار خالی جای در که کلمه ای .است جماعت

 ت ف ن گ

 ید ایوب پیامبری که صبرش معروف است، چیست؟ -8

 ی د

 رع د

 وس واس

   ش ه د

 ال ل ه

 ای و ب

 .کنید پیدا را ها دایره راز تا دهید قرار هم کنار را ها کلمه این آخر و اول حروف حاال



این یکی از سفارشات اما  بله بچه ها، 
 .است  درباره دوسمیعلیه السال  رضا 
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  همه به نسبت چون است معروف رئوف اما  به (السال  علیه) رضا اما  من، دوسمان
 :می خوانیم زیارت و می دهیم سال  اینطور می رویم حر  به وقمی ما .است مهربان مرد 



در خانه اش با یاران خود مشغول صحبت ( علیه السال )اما  رضا روزی     
که ناگهان کردن بودند، جمعیت زیادی در آن مجلس حضور داشمند 

می زد یکی از قد بلند غریبه ای بود که در مرد . در آمدصدای 
 .کرددر را به رویش باز ( ع)اما  رضا خدممکارهای 

   .شد داخل و کرد مرتب را لباسش بلند، قد مرد

   ایوان در خود شاگردان از تن چند با اما 

   .داشت علمی جلسه و بود نشسمه خانه

  .برخاسمند جا زا غریبه مرد احمرا  به همه

 است، آمده دور راه از مسافری که بفرمایید آقا به !سال 
 و رفت خدممکار .برسد خدمت می خواهد و دارد مطلبی
 .برگشت لحظه ای  از پس

داد ورود اجازه اما  !بفرمایید. 



 کنار خود نشاند و حالش را وی را اما  با خوشرویی با او دست داد 

 جوابهاییشاگردان سوال می کردند و اما  . شدعلمی از سرگرفمه بحث . پرسید

کشید  خجالت می . فرو رفتمرد قد بلند توی فکر . کوتاه و بلند می داد 
 .بیاورد، آن هم جلوی آن همه آد زبان بر تقاضایش را 

 از پر چهره به و بلند قد مرد به کرد رو اما  جواب، و سوال بین در دفعه یک
 بلند قد مرد .پرسید را حالش مهربانی با دوباره .کرد نگاه او غمگین و تشویش

 داشمم مطلبی :گفت نشنوند را حرفش دیگران که طوری آهسمه و شرمندگی با
 !سرور 

 !برادربگو  -

  خرج سفر دراین داشمم هرچه .شمایم دوسمداران از و آیم می حج سفر از من
 شهر این در هم  را کسی .برگرد  خود دیار به که ندار  پولی اکنون .شد

 این ابمدای کاروانسرای در که است روز سه دو .کند کمک من به که نمی شناسم
   .کرده ا  اتراق شهر



 .  گفت به خدمت شما برسممسافران از یکی 

کنید وقمی به شهر خود  برسم به همان باور . مرد ثروتمندی هسمممن 
 .از طرف شما صدقه خواهم دادکردید که به من کمک ای   اندازه

 .بنشین: گذاشت و گفتخود را روی دست مرد اما  با مهربانی دست 

 سرش او .بودند دوخمه او به چشم آنها .کرد اما  شاگردهای به نگاهی مرد
 اما  شاگردهای کم کم .شد شروع جواب و سوال دوباره .انداخت پایین را

 باقی خیثمه و جعفری سلیمان اما ، نزدیک یاران از نفر دو تنها .رفمند
 .کرد نگاه دو آن به اما  .ماندند

 .به اندرون خانه برگرد اجازه می دهید  -

 !بفرمایید سرور . خواهش می کنم: سلیمان با احمرا  پاسخ داد

 اتاق در پشت از کوتاهی مدت از پس .رفت خود اتاق به و برخاست اما 
   .رفت خانه درون به و برخاست قامت بلند غریبه .زد صدا را مرد



 کیسه اما  بی آنکه دیده شود از پشت در . از آن چه می دید تعجب کرد

:  آهسمه گفتدر پشت از وقمی مرد جلوی در رسید، اما  . بیرون داده بودکوچکی 
الز  . من آن را به تو بخشید . این دویست درهم را بگیر و خرج سفرت کن

قدبلند از آن همه بزرگواری اما  تشکر  مرد  !نیست از طرف من صدقه بدهی
 .کرد و با دعای فراوان از او خداحافظی کرد

 

سلیمان . اما  پیش دو شاگرد خود برگشت. از خانه اما  رفتمرد قدبلند وقمی 
 چرا آن کیسه را کردید، اما سرور  شما به آن مرد غریبه لطف زیادی : پرسید

 پشت در به او دادید بدون آنکه دیده شوید؟از 

 .  ببینمچهره اش ترسید  با او چهره به چهره شو  و شر  و خجالت را در : اما  گفت

    .«است حج هفماد با برابر او پاداش بپوشاند  را خود بخشش که کسی» :فرمود خدا رسول



 :می فرمایند( علیه السال )اما  رضا 

 بهمرین بندگان خدا کسانی هسمند که

 ک ر ش 1 انجا  می دهند هنگامی که ک ا ر خ و ب

ر ب دک ا   ل ح خ ا و ش 2 انجا  می دهند هنگامی که 

 ش گ ت ذ 3 داده می شوند هنگامی که ن ع   ت

 ب ت ه و 4 می بینند هنگامی که م ص ی ب ت

 ب ر ص 5 می شوند هنگامی که

.می کنند  

 .می شوند

.می کنند  

.می کنند  

.می کنند  

 ک ا ر خ و ب

ر ب دک ا   

 ن ع   ت

 م ص ی ب ت

 خ ش م گ ی ن

 ک ر ش

 ل ح خ ا و ش

 ش گ ت ذ

 ب ت ه و

 خ ش م گ ی ن ب ر ص



دوسمان من برای اینکه به این یادگاری برسیم ابمدا باید حروف پراکنده را درست 
 .کنیمکنیم سپس گزینه های مناسب را به هم وصل 

 :که استاز این قرار حدیث 
 

  خوشحال دهند می انجا  کارخوب که هنگامی که هسمند کسانی خدا بندگان بهمرین
 آنان به نعات که هنگامی ،کنند می توبه دهند می انجا  بد کار که هنگامی ،شوند می
 که هنگامی ،کنند می صمر رسد می آنان به مصیمت که هنگامی ،کنند می شکر رسد می

 .کنند می گذشت شوند می خشاگین
 (354فقه الرضا، شیخ صدوق، ص ) 



 دلم گرفمه از همه   
کندطلب چه می شود   

  اش مرا به سوی خانه
 م رضاماما  هشم

اگر که من           شود  میچه 
 از ضریح اوببوسم 

 چه می شود طلب کند
 مرا به شهر با صفا

و به مشهد ا   نرفمه
 او به خواب مننیامد 

 کمیولی نشد دلم 

 آن محبمش جدا     از 



ِ   یالمرتَضَالّرضَ   یموَسَبْن  یَعل یَعلاللّهَم َصّل  و  یالنّقَ یالتّقَاالمَ 
تَك  ََ  یَعلُحجَّ ق   یالثَرَمْن َفوَق االْرَض و َمن تَحَ ّّ َهدّالّصَ  ةَ َصَلَو الشَّ

لًة ُمتَوات َرًة  فَ كثدَرًة ت َمًة زاكدًَة ُمتَواص  ََ  ْفَضل  كَ  ةً ُمتَراد  َْن  یَعلم  َصلّدَ ٍّ م  َاَح
 .اْولد ئ كَ 
علی   برفرست رحمت خدایا :ترجمه

بن موسی الرضا اما  با تقوا و پاک و 
حجت تو بر هر که روی زمین است 

بسیار و رحمت و هر که زیر خاک، 
و ی اپیاپتما  با برکت و پیوسمه و 

که بر ی ارحمم بهمرین ندهماندنبال 
 .یکی از اولیائت فرسمادی

( علیه السالم)صلوات خاصه امام رضا   




