
 (علیه السالمشهادت امام رضا  )گریه آسمان   

 به نام خداوند رنگین کمان                                   خداوند بخشنده و مهربان                        

 خداوند زیبایی و عطرو رنگ                                خداوند پروانه های قشنگ                       

 دوستان خوبم سالم! ایام عزاداری را به شما خوبان تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که عزاداری هایتان قبول شده باشد.

  هشت دربهشت چند در دارد؟ آفرین  ،خوبسؤال: بچه های 

 بزرگ روی تابلو می نویسم که داخل آن حروفی نوشته شده است: 8حاال من یک 

تا بشمارید و  2تا  2را بنویسید سپس  )ی(پی ببرید، حرف اول8برای اینکه به رمز این عدد 

 حروف را کنار هم بگذارید.

 "یا ضامن آهو"                                                  

 است.علیه السالم می باشد که لقب امام رضا  "یا ضامن آهو"بله بچه ها رمز عدد ما؛ 

 شیعیان می باشد، این روز عزیز را به همه شما تسلیت عرض می کنم.امروز روز شهادت امام هشتم ما 

 آشنا شوید هر یک از موارد زیر را به جواب صحیح خود وصل کنید. علیه السالمحاال برای اینکه بیشتر با امام رضا 

 

 جواب ها:

 .ــ و. ــــ7. ـــــ د   6. ـــــ ز  5. ـــــ الف  4. ـــــ ب 3. ـــــ ه  2ـــــ ج    .1

 علیه السالم، زیرا امام رضا علیه السالممعموال همه ما وقتی که حاجتی داشته باشیم، متوسل می شویم به امام رضا 

 امام رئوف هستند.

دارای کماالت و ویژگی های زیادی بودند که در اینجا به یک نمونه آن اشاره  علیه السالمدوستان عزیز امام رضا  

 می کنیم:



از شهر مدینه به سوی خراسان داشت هر گاه که سفره غذا پهن می  علیه السالمکه امام رضا  در بین مسافرتی

کردند و غذا چیده و آماده خوردن می شد، حضرت دستور می داد تا تمامی پیش خدمتان سیاه پوست و... بر 

 سر سفره طعام حاضر شوند، و سپس حضرت کنار آنها می نشست و غذای خود را میل می نمود.

 اطرافیان حضرت اعتراض کردند: که چرا برای غالمان سفره جدا نمی اندازید؟!  

 یکی است، هر یک از ما در گرو اعمال  می فرمایند: خدای همه ما یکی و پدر و مادر ما نیز)علیه السالم( امام رضا

 (192،ص8)روضه کافی، ج                                                                                              .خود هستیمو کردار 

 رضا رضا تو عشق به تپد، می سینه به دلم                       رضا آشنا من تو با ام گشته که زمان آن از

 ترا ز من، مرا ز تو، نمی کند جدا رضا                   اگر که بند بند من جدا کند عدوی تو        

 تویی که می دهی به من سر خط عشق و عاشقی            منم گرمی دهم به دل، به عشق تو رضا رضا

 منم منم گدای تو گدای بی نوای تو                            توئی توئی که می کنی ، حاجت من روا رضا

 در رابطه با نماز می پردازیم: علیه السالمزیبا از امام رضا  یسخناما در اینجا به 

می فرمایند: اولین عملی که از انسان مورد محاسبه و بررسی قرار می گیرد نماز است، چنانچه  علیه السالمامام رضا 

 صحیح و مورد قبول واقع شود، بقیه اعمال و عبادات نیز قبول می گردد، وگرنه مردود خواهد شد.
 (43،ص4)وسائل الشیعه، ج                                                                                                         

هشتم  شهید محمد ربانی؛ عالقه و ارادت خاصی به امام هشتم داشت و از هر فرصتی برای زیارت قبر امام

گلوله شهید شد، و اشتباها به مشهد مقدس انتقال داده  فاو به وسیلهی در جبهه استفاده می کرد، شهید ربان

علیه السالم دور ضریح امام رضا امام رضا داشت، سبب که همراه سایر شهیدان مشهد به شد، عشقی که ایشان به 

 داده شد، و بعد از ده روز، شهید به اهواز منتقل شد و در بهشت شهدا به خاک سپرده شد.  طواف

 (146)آه باران، ص                                                                                                              

 رضا زهرا گل ای                                

 رضا تنها و کس بی                                                             

                  رضا مظلوم غریب                                

 رضا مسموم شهید                                                             

 رضا خراسان شاه                                

 رضا ابانت خورشید                                                             

 رضا پریشان زغم                               

 رضا درمان و دارو                                                             

 رضا حیدر عزیز                                

 رضا پیمبر نسل                                                              

 امید ماهاست رضا                                 

 ضامن آهوست رضا                                                              

 قبله حاجات رضا                               

 باب مناجات رضا                                                              

 


