
 بسم الله الرحمن الرحیم

 با زبان کودکانه و شعر گونه کسا ثیحد قصه
 مطالب به حالت قصه( هیوبق شهیهست به حالت شعر خوانده م ومهیکه داخل گ ی)مطالب

 

 

 روز حضرت زهرا)س( هی"

 ما بچه ها مادر

 مهربونه یلیخ که

 بود و نشسته بود تو خونه" تنها



 

 , حضرت زهرا )س( فرمودن:زننیتق و تق و تق در م دنید ییهوی که

 

 زنهیکه پشت در, در م هیک هی"ک

 "زنهی)ع( سر م یخونه امام عل به

 

 که پشت در بود فرمود: یکس اون

 

 )ص( امبری"منم منم پ

 اومدم پشت در که

 بر دخترم سالم

 اطهرم" فاطمه

 

 حضرت یبابا امبری, بچه ها پداخل دییزهرا )س( جواب سالم پدر رو دادن و گفتن بفرما حضرت
 زهرا بودن.

 فرمودن: امبریپ

 

 زمیدختر عز ی"ا

 ضمیو مرخسته ام 

 یاریعبا م دونهی

 "یرو سرم بذار که

 



 هیانداختن, بچه ها عبا  امبریپ یوردن و روآعبا که مثل پتو بود  دونهیزهرا هم رفتن و  حضرت
ها رو  یکه روحان یزیچ نیانداختن, مثل هم یدوششون م یپارچه بزرگه که عرب ها رو

 اندازن. یدوششون م

 بود? یاسم عباشون چ دیها اگر گفت بچه

 بود و کسا بود. کسا

 

بود"  ی"اسم عباشون چ دمیقصه پرس یهر جا دی, به بچه ها بگتیب نیدو بار تکرار ا یکی) بعد از 
 "کسا بود و کسا بود"( دیبگ دیبا

 

 .زننیدوباره تق و تق و تق در م دنیگذشت که حضرت زهرا )س( د یکم هی

 

 زنهیکه پشت در, در م هیک هی"ک

 "زنهیسر م یخونه امام عل به

 

 امام حسن )ع( ؟بود ی"ک

 هر مرد و زن" سرور

 

 ها امام حسن که پسر حضرت زهران اون موقع ها مثل شما کوچولو بودن. بچه

 فرمودن: شونیا

 

 "سالم مامان خوبم

 مهربونم" مامان



 

 زهرا هم در جواب گفتن: حضرت

 

 "سالم نور دو چشمم

 قلبم" وهیم سالم

 

 حسن فرمودن: امام

 

  ادیم یخوب ی"چه بو

 ؟ادیم امبریپ یبو

 خونه یتو دهیچیکه پ ییبو نیا

 عطر یبو هیشب

 بزرگ خوب و مهربونه" بابا

 

بعد  و نجانیا امبری, پدر بزرگ امام حسن بود, حضرت زهرا در جواب گفتن بله, پامبریها پ بچه
 و عبا رو نشون امام حسن دادن. امبریپ یجا

 

 بود ی"اسم عباشون چ

 بود و کسا بود" کسا

 

 گفتن:  امبریپ شیحسن رفتن پ امام

 



 مهربونم ی"سالم ا

 بزرگ خوبم بابا

 عباتون ریمنم ز دید یم اجازه

 و بمونم" نمیبش

 

 عبا ریهم اجازه دادن و امام حسنم رفتن ز امبریپ

 

 بود?  ی" اسم عباشون چ

 بود و کسا بود" کسا

 

 . حضرت فرمودن:زننیدوبار تق و تق و تق در م دنیگذشت حضرت زهرا د یکمی

 

 زنهیکه پشت در, در م هیک هی"ک

 "زنهیسر م یخونه امام عل به

 

 )ع(نیبود? امام حس ی"ک

 "نیو نور دو ع زیعز

 

 اون موقع ها مثل شما کوچولو بودن. ،هم که پسر حضرت زهران نیها امام حس بچه

 فرمودن: شونیا

 

 "سالم مامان خوبم



 مهربونم" مامان

 

 زهرا هم در جواب گفتن: حضرت

 

 "سالم نور دو چشمم

 قلبم" وهیم سالم

 

 فرمودن: نیحس امام

 

  ادیم یخوب ی"چه بو

 ؟ادیم امبریپ یبو

 خونه یتو دهیچیکه پ ییبو نیا

 عطر یبو هیشب

 بزرگ خوب و مهربونه" بابا

 

 نیو عبا رو نشون امام حس امبریپ یو بعد جا نجانیا امبریزهرا در جواب گفتن بله, پ حضرت
 دادن.

 

 بود ی"اسم عباشون چ

 بود و کسا بود" کسا

 

 گفتن:  امبریپ شیرفتن پ نیحس امام



 

 مهربونم ی"سالم ا

 بزرگ خوبم بابا

 عباتون ریمنم ز دید یم اجازه

 و بمونم" نمیبش

 

 عبا ریرفتن ز نمیهم اجازه دادن و امام حس امبریپ

 

 بود?  ی" اسم عباشون چ

 بود و کسا بود" کسا

 

 

 . حضرت فرمودن:زننیدوبار تق و تق و تق در م دنیگذشت حضرت زهرا د یکمی

 

 زنهیکه پشت در, در م هیک هی"ک

 "زنهیسر م یخونه امام عل به

 

 )ع(یامام عل ؟ "بود ی"ک

 )ص("یبعد از نب یوص

 

 فرمودن: یعل امام

 



 "سالم حضرت زهرا

 رسول خدا" دختر

 

 زهرا هم در جواب گفتن: حضرت

 

 نیمنؤم ری"سالم ام

 "نیامام اول سالم

 

 فرمودن: شونی, همسر حضرت زهرا بودن, ایها حضرت عل بچه

 

 امبریخوش پ یو"ب

 خونه یشده تو پر

 رسول خدا ایآ

 ونمونه؟خ مهمون

 

چه ب .نشونشون دادن و عبا رو یحضرت عل یو دو تا پسرا امبریپ یزهرا فرمودن بله, و جا حضرت
 ،ها

 

 بود یاسم عباشون چ

 بود و کسا بود" کسا

 

 و گفتن: امبریپ شیرفتن پ یعل حضرت



 

 "سالم رسول خدا

 منم باشم با شما دید یم اجازه

 عبا" ریز نمیبش

 

 عبا, چند نفر بودن ؟ ریشستن زن ایعبا, تا االن ک ریهم رفتن ز یهم اجازه دادن و امام عل امبریپ

 

 "خب بچه ها به نظرتون

 مونده بود یک گهید

 عبا ریز نهیبره بش که

 خدا امبریپ شیپ

 بانو حضرت زهرا" نیآفر

 

 و دوباره سالم کردن و گفتن: امبریپ شیزهرا رفتن پ حضرت

 

 "سالم رسول خدا

 منم باشم با شما دید یم اجازه

 عبا" ریز نمیبش

 

 فرمودن: امبریپ

 

 "سالم به تو دخترم



 پاره تنم سالم

 کنار ماها نیتو هم بش ایب

 میکه همه با هم بش تا

 تن آل عبا" پنج

 

 بودن؟ ای"بچه ها پنج تن آل عبا ک

 یو امام عل امبریپ

 زهرا حضرت

 حسن و امام

 "نیحس امام

 

 بود؟ یچ عباشون اسم"

 و کسا بود"بود  کسا

 

 یدو سر عبا رو گرفتن و دست راستشون رو به طرف آسمون بلند کردن و برا امبریها بعد پ بچه
 که اون ها رو دوست دارن دعا کردن. یعبا بودن و همه کسان ریکه ز یکسان

 



 


