




تصویرگر: طیبه توسلی



آفتاب خراسان )پنج قصه از امام رضا برای کودکان(            
نویسنده: مرتضی دانشمند

تهیه و تولید: ادارۀ تولیدات فرهنگی آستان قدس رضوی
به سفارش: ادارۀ پاسخ گویی به سؤاالت دینی آستان قدس رضوی

چاپ پنجم: 1398                           شمارگان تاکنون: 155000 نسخه            
شمارگان: 1000 نسخه ناشر: انتشارات قدس رضوی 

شابک: 4-116-299-600-978        قیمت: 000 150 ریال                                                                 
چاپخانه: مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
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نشـانی: مشهد، حرم مطهر، صحن جامع رضوی، ضلع غربی، بین 
باب الهادی؟ع؟ و صحن غدیر، مدیریت فرهنگی
صندوق پستی: 351-91735          تلفن: 051-32002567
سامانۀ پیامکی دریافت پیشنهادها و انتقادها: 3000802222
حق چاپ محفوظ است.

 به کوشش: محمد حسین پورامینی
                  تصویرگر: طیبه توسلی
طراح گرافیک: مریم سادات منصوری

مجموعه کتاب های رهنما

 :ــا ــام رض ــان ام ــدآور: مهم ــام  پدی ــوان و ن شناســنامه: دانشــمند،مرتضی، 1337 عن
ــمند؛  ــی دانش ــودکان(/ مرتض ــرای ک ــا ب ــام رض ــه از ام ــج قص )پن
تصویرگر:طیبــه توســلی؛ تهیــه: معاونــت تبلیغــات و ارتباطــات اســامی آســتان قدس رضوی. 
ــر: مشــهد، انتشــارات قــدس رضــوی،1393. فروســت: رهنمــای کــودک 3.  مشــخصات اث
ــا. یادداشــت:گروه ســنی:  ــت فهرست نویســی: فیپ شــابک: 4-116-299-600-978. وضعی
ــتان های  ــتان، داس ــتم، 153؟- 203.داس ــام هش ــی، ام ــوع: علی بن موس ب و ج ، موض
ــات  ــت تبلیغ ــوی، معاون ــتان قدس رض ــزوده: آس ــه اف ــی. شناس ــتان های مذهب ــاه ، داس کوت
ــی  ــماره کتابشناس ــی: دا 297/975 د254آ 1393. ش ــدی دیوی ــامی. رده بن ــات اس و ارتباط

ــی: 3712094 . مل



تقسیم محبت
میوه ات را کامل بخور

در راه مانده
دو پدر مهربان

وعدۀ امام رضا
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فهرست



سفره  شد،  ظهر  وقتی  داشتند.  مهمان   رضا امام  روزی  می  گوید:  پدر 
و  گذاشتند  کنارشان  بزرگی  سینی   رضا امام  آوردند.  غذا  و  انداختند 
گفتند:  کسی را صدا زدند و  مقداری از انواع غذاها در آن قرار دادند، بعد 

اینها را ببرید.
کجا فرستادند؟ یکی از مهمان  ها با تعجب پرسید: این غذاها را 

کار را می  کنند. وقتی  گفت: امام رضا همیشه همین  مهمان دیگری 
را  آن  از  مقداری  بخورند،  غذا  خودشان  آنکه  از  پیش  می  اندازند،  سفره 

برای نیازمندان می  فرستند.

الکافی، ج4، ص52.

تقسیم محبت
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میوه  ات را کامل بخور
پدر می  گوید: روزی در خانه امام رضا برای پذیرایی میوه آوردند. چند 
گازی به آن زد؛  کودک هم در خانه بودند. یکی از آنها میوه  ای برداشت، 

ولی میوه را درست نخورده انداخت دور.
کسانی هستند  گر شما به میوه نیاز ندارید،  امام رضا به او فرمودند: ا

که به آن نیاز دارد. کسی بدهید  که به آن نیاز دارند. آن را به 
کنند،  استفاده  درست  خدا  نعمت های  از  مردم  گر  ا می  گوید:  پدر 

نیازمندان هم بی نیاز می  شوند.

الکافی، ج6، ص298.
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در راه مانده
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گذشت  پدر می گوید: روزی مردی به مسافرت رفت. از چند شهر و روستا 
تا به شهر مدینه رسید. در شهر مدینه پول هایش تمام شد. می خواست به 
شهرش برگردد؛ ولی هیچ پولی نداشت. مرد خیلی غمگین بود و نمی دانست 
کار بکند. آن روزها خانۀ امام رضا در شهر مدینه بود. مرد شنیده بود  چه 
گدا  گفت: من  امام رضا مرد بخشنده و مهربانی است. پیش امام آمد و 
نیستم. در شهرمان پول فراوانی دارم؛ اما پول هایم در این سفر تمام شده 
تا به  کمک می  کنید  آیا به من  است و برای رفتن به شهرمان پولی ندارم. 
گرفته  ام، از طرف  که از شما  شهرمان برگردم؟ وقتی به آنجا رسیدم، پولی را 

شما به آدم  های فقیر می  دهم.
مرد  آن  به  و  آوردند  دینار  دویست  رفتند،  دیگری  اتاق  به   رضا امام 
کن و وقتی به  گفتند: این سکه ها برای تو باشد. آنها را خرج سفرت  دادند و 
َشهرت رسیدی، الزم نیست آنها را به فقیران بدهی؛ همه  اش برای خودت 

باشد.

الکافی، ج4، ص24.
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گر شما را برای همیشه از پیش  گفتند: ا پدر می  گوید: روزی امام رضا به دوستانشان 
کنند، چه می کنید؟ آیا ناراحت نمی  شوید؟ پدر و مادرتان دور 

گفتند: حتمًا ناراحت می  شویم. آنها 
که شما را به دنیا آورده  اند، دو پدر  از پدر و مادری  گفتند: شما به غیر   امام رضا
از آنها دور  که دارید؛ نکند شما را  که مهربان  تر از پدر و مادری هستند  دیگر هم دارید 

کنند.
کسانی هستند؟ دوستان امام رضا با تعجب پرسیدند: آنها چه 

پسرعمویش حضرت علی دو  و   ما حضرت محمد پیامبر  گفتند:   امام رضا
پدر مهربان اند. آنها شما را دوست دارند. از ناراحتی شما ناراحت می  شوند، برای شما 
کنید، آنها آمین می  گویند. شما هم آنها را دوست داشته باشید و  گر دعا  دعا می  کنند و ا
کنید تا شما را به آرزوهایتان برسانند و همراه خود به بهشت ببرند. گوش  به سخنانشان 

بحاراالنوار، ج23، ص261 و ج26، ص141.

خودت  مردم اند.  مهربان  پدر  امامان،  همۀ  می  گوید:  پدر 
به  نمی  کنیم  می  رویم، احساس  حرم هایشان  به  وقتی  دیده  ای 
خانۀ غریبه  ای رفته  ایم. آنها سالم ما را می  شنوند و جواب می 

 دهند.
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دو پدر مهربان
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وعدۀ امام رضا

گفت وگو می  کردند.   امام زمان با دوستانشان درباره   امام رضا پدر می گوید: روزی 

یکی از دوستان امام رضا پرسید: شنیده  ایم قائم آل محمد از فرزندان شما هستند.

او فرزندی خواهد داد به نام هادی  گفتند: فرزند من جواد است. خدا به   امام رضا

او هم فرزندی خواهد داشت به نام حسن. قائم آل محمد فرزند حسن خواهد بود.  و 

که مردم مدت  های  او چهارمین فرزند از نوادگان من است 

طوالنی او را نمی  بینند؛ پس از آن، از شهر مکه قیام می  کند. 

ک  پا زمین  از  بدی  ها را  زشتی  ها و  همه  کند،  قیام  او  وقتی 

کرد و جهان ُپر از خوبی و روشنایی خواهد شد. خواهد 

کاش هرچه  اشک، چشمان پدر را ُپر می  کند و می  گوید: 

امام زمان ظهور  یابد،  امام رضا تحقق  زودتر وعدۀ 

کند و ما بتوانیم ایشان را ببینیم. آن روز دنیا ُپر از شادی و 

خوشحالی خواهد شد.
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 کمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص372.



مسابقۀ فرهنگی
توضیحات شرکت در مسابقۀ فرهنگی »آفتاب خراسان «

کنید: ' به روش های زیر می توانید در  این مسابقه شرکت 
گزینه صحیح پرسش  را به  کافی است نام مسابقه و شماره  1. برای شرکت در مسابقه 

کنید. همراه نام و نام خانوادگی خود به شماره 3000802222 پیامک 
مثال: آفتاب خراسان 2 سعید حسینی

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به نشانی:
www.razavi.aqr.ir 

کتاب است. آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یک ماه پس از دریافت 
از بین پاسخ های صحیح، قرعه کشی می شود و برای برندگان پیامک ارسال خواهد شد.

تلفن: 32002۵۶۹ – 0۵1

سؤال مسابقه
گوش می کنیم.  این  پرسش: ما به سخنان حضرت محمد؟لص؟ و حضرت علی؟ع؟ 

کار چه نتیجه ای برایمان دارد؟
1. ما را به آرزوهایمان می رسانند.

2. ما را همراه خود به بهشت می برند.
3. هر دو مورد


