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گل زیبا یازدهمین  

 

سمون و  شته ها از آ روز تولد امامانِ ما، روز فرود فر

ست. تو این روزها،  شیعه ها شادی ما  شن و  روز ج

همه چیز بهتر و قشنن ت تر از روزهای دی ه اسننت. 

مثال آواز پرنده ها قش ت تره، درخت ها سرسبزترند، 

شاداب تر و حتی پدر و مادرها مهربون تر از  گل ها 

د کسنننیه که با خود  همیشنننه اند. امروز، روز تول

مهربونی و زیبایی آورد. امروز، روز تولد امام یازدهم، 

این روز امام حسننن کسننعری کایه السننالم اسننت. 

 .مبارک، بر همه شما مبارک باد
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میالد دومین حسن   

 علیه السالم

بود و از ماه ربیع الثانی، هشننت روز می  232سننا  

در یعی از خانه های مدی ه، پدر و مادری  ،گذشننت

 م تظر تولد فرزند خود بودند.

امام هادی کایه السننالم بود و مادر، زنی دانشننم د و پرهیزکار و با خدا،  پدر، بهترین پدر دنیا،

به نام حُدَیثه. ناگهان صنندای نوزادی در خانه کوچا امام کای ال ،ی، امام هادی کایه السننالم 

شد. امام یازدهم ما، به دنیا آمده و دنیا را روشن  شعوفه لبخ د، روی لبان پدر با د  کرده بود. 

و مادر نشننسننت و نوزاد حسننن نام گرفت. ب ابراین، یازدهمین امام ما، هم نام امام دوم، امام 

حسننن مبتبی کایه السننالم شنند و چون بعدها در یا م ت،ه ارتشننی زندگی می کرد، به او 

د  افتخار می کرد. کسعری گفت د. اون روز، آسمون به زمین تبریا می گفت و زمین به خو

فرشته ها با  هاشون رو باز کرده بودند و دور تا دور زمین می گشت د. همه خوشحا  بودند و 

 .تولد این نوزاد رو به هم تبریا می گفت د
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 آسمان پیچید بوی گل در

 آمدی با مژده ای شیرین

 شور و شوق تازه ای بخشید

 مژده ات د  های غم ین را

 آخرین گل باز می گردد

 که بعد از توآمدی گفتی 

 فصل گل آغاز می گردد

 بوی گل در شهر می پیچد

 



 

 

ق استان خراسان رضویربدبیرخاهن امور فرهنگی و دینی صنعت آب و   

 : مژده بزرگ  

اه بچه ها، امام حسنننن کسنننعری کایه السنننالم پدر بزرگوار امام زمان، مهدی  ب

موکود)کج( هسننت د. امام حسننن کسننعری کایه السننالم یا مژده خیای بزر  به 

مادادند، مژده یا ان،الب جهانی به دسنننت فرزندشنننون حدنننرت مهدی)کج(. اون 

روز، روز بزر   حدرت به ما مژده دادن که وقتی پسرشون امام زمان ظهور ک ه، اون

پیروزی و روز شعست سیاهیِ. همه زورگوها و آدم های بداز بین می رن و برای آدم 

شه و اون دنیا  سی آرزو می ک ه زنده با شه که هر ک ست می  های خوب، دنیایی در

ما هم،  که  مان، آرزو می ک یم  مام ز پدر ا رو ببی ه. توی این روز بزر ، روز میالد 

خوب، زنده باشیم و امام زمان رو در ایباد اون ان،الب بزر  همراه با شما بچه های 

 و ساختن اون دنیای قش ت و دیدنی کما ک یم
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امام حسننع کسننعلی کالس ا سنن م م ا امس امامای ما  ل امس  ی س اای  به یا  س اا   ها 

صو شونا بول  ها وجو   و به و الچ وقت  ها لو فلاموش بمی کل به.  س املع  اطلا توی  لت

 اشننت. وق ی  ا  ها صننییت می کل بها کول  وش اا   هاا امس جا لو یل می کل . اون قهل 

قشنگ و  ا  ذت کیا ت می کل به کس لا  و بلا شونا امس لو  س اا   ها می ابها ت و ح ی  لِ 

سعلی مهت  اا ی ا   ب سع ک سنگ  ل لو بلم می کل .  چس اا! امام ح ه ی سنگ آ م اای 

شاه  و  و  هجنسا  و تا ا   هتلاع   و شون لو  ل  بهان  ذلابهبه و  الفسا کس اون  مان م ا 

مأمولاای  و ش لا اب خاب کل ه  و  تا امام ما لو  ل  بهان اذات کننه. مهتی  ذشننت و وق ی 

 الفس اون  و مأمول لو یلش  و ش احضننال کل ا  یل  ال شننه کس اون اا مسننامون شننهبه و 

شلمو شهبه.  الفس  فت: وای  ل ی ست  سعلی  و سع ک شونا  ا امام ح ش س  ن ا  کالاای  ذ

سؤول آ ال او قلال  ا ما بس چلز  اگل؟ مأمولاا  ف نه: ما وق ی  س اوبگاه می  شما لا م شما! مع 

کل اما  ی ا  لال  س او ک قس منه می شننهام. او لو اا لا لو ه می  لفت و شنن  اا کیا ت می 

 .غول لا  و بلا   ا  ها  و کل  و ملت  مش

 عطر عبادت در زندان 
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سعری کایه  صمیم گرفت امام حسن ک شه. یا روز معتمد ت سوار  ب ست  هیچ کس نمی تون

السالم رو به قصر بیاره و برخورد اسب رو با امام ببی ه. اما بچه ها، تا چشم اسب به امام یازدهم 

ست از ستاد، به طوری که همه  ما افتاد، د صدا در م،ابل امام ای شت و آروم و بی  لباجت بردا

ست و با  شمه خوبی ها و پاکی ها سرچ سب، فهمیده بود که امام،  صر تعبب کردند.ا آدمای ق

ست پر از مهر و کتوفت  سالم د سعری کایه ال صر، یا دنیا فرق داره. امام حسن ک آدم های ق

سننب هم، هم چ ان به نشننونه احترام، آروم و م د ب خودشننون رو بر بدن اسننب کشننیدند و ا

 .ایستاده بود

 اسب با شعور

با شنننعوری  ها هم موجودات  ها! حیوون  چه  ب

هسننت د. اگر کسننی به اون ها خوبی ک ه، بهشننون 

غذا بده و ازشننون مراقبت ک ه، متوجه می شننن و 

می فهمن. در این باره می خوام یا داسنننتان از 

سالم براتون  سعری کایه ال سن ک زندگانی امام ح

مام  مان ا فه ز مد، خای تعریف ک م. تو قصنننر معت

اد زیادی اسب وجود داشت که یعی از یازدهم، تعد

شی بود، به طوری که  سرک سب ناآروم و  اون ها، ا

هیچ کس نمی تونسننت سننوار  بشننه. یا روز 

معتمد تصننمیم گرفت امام حسننن کسننعری کایه 

سب رو با امام  صر بیاره و برخورد ا سالم رو به ق ال

سب به امام یازدهم ما  شم ا ببی ه. اما بچه ها، تا چ

ست از صدا  افتاد، د شت و آروم و بی  لباجت بردا

در م،ابل امام ایسنننتاد، به طوری که همه آدمای 

قصنننر تعبب کردند.اسنننب، فهمیده بود که امام، 

ست و با آدم های  شمه خوبی ها و پاکی ها سرچ

قصر، یا دنیا فرق داره. امام حسن کسعری کایه 

شون رو بر  ست پر از مهر و کتوفت خود سالم د ال

سب هم، هم چ ان به نشونه بدن اسب کشیدند و ا

 .احترام، آروم و م د ب ایستاده بود
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 بهترین دوست
 

اما بچه ها! ممع ه البه الی این خوبی ها و مهربونی ها، اشتباهاتی هم از هر کدوم شما 

مواقع، شما بچه های باصفا که دلتون مثل سربزنه و شما رو ناراحت ک ه، در این جور 

چشمه پاک و زالله، از اشتباه دوستتون می گذرید و به اون فعر نمی ک ید مثال اگر دوست 

شما پ ج تا خوبی به شما بع ه و یا اشتباه هم داشته باشه، شما به خاطر خوبی های اون 

ید. بچه ها! امام حسن که خیای بیش تر از اشتباه اونه، دوستی رو با او ادامه می ده

کسعری کایه السالم به ما یا نشونه ای می دن تا از روی اون، بتونیم بهترین دوستمون 

بهترین دوست کسی است که اشتباه تو را فرامو  رو انتخاب ک یم. ایشون می فرمای د: 

 .ک د، ولی خوبی تو را هیچ وقت از یاد نبرد

 

بچه های گام! هر کدوم از شما، در هر س ی 

د و از که باشید، حتما دوستای زیادی داری

اون جا که همدی ر رو خیای دوست دارید، 

به هم خوبی می ک ید، مهربونی می ک ید 

و خیای وقت ها هم به خاطر اون ها، از حق 

 می گذرید. خودتون
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 کلید بدی ها
 

شهاب، یا ختاط ه رم ده شهاب هم پدر ش  ه.  . او امروز مشغو  نوشتن یا جماه ق

کالس دومه و خوندن و نوشتن باده. بعدی وقتی ها شهاب ک ار دست پدر می نشی ه، 

سه، می خونه. امروز  شا می ک ه و جماه هایی رو که او می نوی شتن پدر رو تما خط نو

شت تمر سالم رو با قام در سعری کایه ال سن ک ین می کرد و پدر او، حدیثی از امام ح

ست»می نوشت:  شهاب از پدر  پرسید: پدر این جماه یع ی «. خشم، کاید هر بدی ا

چی؟ پدر کی ا رو روی صورتش جابه جا کرد و گفت: یع ی کسی که جاو خشمش رو 

می گیره و خشم ین و کصبانی نمی شه، از خونه بدی ها فاصاه زیادی داره، اما کسی 

بد دی ه ای هم انبام بده. پسننرم! خشننم مثل  که خشننم ین می شننه، ممع ه هر کار

کایدی می مونه که با اون، در خونه بدی ها باز می شننه و آدم رو میون بدی ها، به دام 

می اندازه. شهاب که م ظور پدر رو خوب فهمیده؛ سعی می ک ه اون قدر قوی باشه که 

 .بتونه جاوی خشمش رو ب یره
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روز جمعه در امام حسن عسکری  بچه های گلم

 ۲۹در سن حدود  قمری ۲۶۰هشتم ربیع االول سال 

سالگی به دست معتمد عباسی مسموم شد و به 

 .ندشهادت رسیددرجه رفیع 

 


