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ویژنامه اربعین ۱۳۹۹

جاذبه مغناطیس حسینــی

اهمیت اربعین
ــدان  ــر خان ــا تدبی ــن روز، ب ــه ای ــت ک ــن در آن اس ــت اربعی ــًا اهمی اساس
ــرای  ــینی ب ــت حس ــاد نهض ــلم، ی ــه و س ــه و آل ــه علی ــی الل ــر  صل پیامب
ــدگان  ــر بازمان ــد. اگ ــذاری گردی ــن کار پایه گ ــد و ای ــه ش ــه جاودان همیش
ــهادت  ــل ش ــون- از قبی ــوادث گوناگ ــی، در ح ــان اصل ــهدا و صاحب ش
حســین بن علــی  علیــه الســام در عاشــورا- بــه حفــظ یــاد و آثار شــهادت 
ــادی  ــتفاده زی ــهادت اس ــتاورد ش ــد، از دس ــل های بع ــد، نس ــر نبندن کم

نخواهنــد بــرد.
درســی کــه اربعیــن بــه مــا می  دهــد، ایــن اســت کــه بایــد یــاد حقیقــت و 
خاطــره شــهادت را، در مقابــل طوفــان تبلیغــات دشــمن زنده نگه داشــت. 
ــه انقــاب و امــام  ــا امــروز، تبلیغــات علی شــما ببینیــد از اول انقــاب ت
و اســام و ایــن ملــت، چــه قــدر پرحجــم بــوده اســت، چــه تبلیغــات و 
طوفانــی کــه علیــه جنــگ بــه راه نیفتــاد، جنگــی کــه دفــاع و حراســت از 
اســام و میهــن و حیثیــت و شــرف مــردم بــود. ببینیــد دشــمنان علیــه 
ــان- را  ــن سرمایه ش ــی بزرگ تری ــان- یعن ــه جانش ــزی ک ــهدای عزی ش
برداشــتند و رفتنــد در راه خــدا نثــار نمودنــد، چــه کردند 
و مســتقیم و غیــر مســتقیم، بــا رادیوهــا و روزنامه هــا 

ــای  ــن آدم ه ــد، در ذه ــر می کردن ــه منتش ــی ک ــا و کتاب های و مجله ه
ســاده لــوح در همــه جــای دنیــا، چــه تلقینــی توانســتند بکننــد.

پیاده روی اربعین، یک پدیده الهی
بــه مناســبت ایــن راهپیمایــی عظیــم و باشــکوه کــه حقیقتــًا یــک پدیــده 
عظیــم تاریخــی اســت، یــک جملــه ای عــرض بکنیــم. معمــواًل در این جور 
ــرای آن انجــام نگرفتــه، لکــن ناگهــان یــک  ــی ب پدیده هایــی کــه تبلیغات
ــی،  ــت خدای ــد، دس ــروز می کن ــان ُب ــد انس ــط دی ــده ای در محی پدی
ــاب  ــود انق ــه اش خ ــک نمون ــت. ی ــر اس ــای دیگ ــه ج ــهودتر از هم مش
ــه جــای خــود محفــوظ، امــا  اســامی ]اســت [. حــاال مبــارزات قبلــی ب
حضــور مردمــی و گســترش مردمــی در طــول یــک ســال، یــک ســال و 
ــان  ــت. هم ــام گرف ــا انج ــور م ــل کش ــیعی مث ــور وس ــک کش ــم در ی نی
ــان روســتای دوردســت  ــد، در ف ــردم در تهــران می دادن شــعاری کــه م
ــه  ــه ب ــور ک ــت- آن ط ــام آن وق ــذا ام ــد، ل ــعار را می دادن ــان ش ــم، هم ه
مــا اطــاع دادنــد- فرمــوده بودنــد: ایــن انقــاب پیــروز خواهــد شــد، 
چــون نشــانه حضــور دســت قدرتمنــد الهــی اســت. یــک وقــت دیگــری 
هــم ایشــان بــه خــود مــن فرمودنــد: »مــن در طــول ایــن انقــاب یــک 
دســت قدرتــی را همیشــه پشــت ایــن حرکــت عظیــم مردمــی دیــدم.« 
ــه جاسوســی  حرکت هــای مردمــی این جــوری اســت، قضیــه تســخیر الن
هــم این جــوری اســت، قضیــه نهــم دی در ایــن اواخــر این جــوری اســت، 
قضیــه اعتکاف هــا از همیــن قبیــل اســت. این هــا پدیده هایــی اســت کــه 
ــرد.  ــام نمی گی ــم انج ــی ه ــود، تاش ــش نمی ش ــم برای ــی ه ــچ تبلیغات هی
ــا  ــر را یک ج ــزار نف ــاه ه ــر، پنج ــزار نف ــه ده ه ــرای این ک ــد ب ــما ببینی ش
جمــع کننــد، چقــدر تــاش تبلیغاتــی در دنیــا انجــام می گیــرد، آخــرش 
هــم نمی شــود. این جــا بــا وجــود موانــع فــراوان، از ایــران فقــط دو میلیــون 
نفــر بــرای پیــاده روی هشــتاد کیلومتــری بلنــد می شــوند می رونــد کربا، 
چنــد برابــر آن ]هــم [ از خــود عــراق و از مناطــق دیگــر. ایــن یــک حادثــه 
الهــی اســت، ایــن یــک پدیــده الهــی اســت، ایــن نشــان دهنده این اســت 
کــه ایــن راه، راه عشــق اســت؛ منتهــا عشــق همــراه بصیــرت، مثل عشــق 
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ــک َو ُحــبَّ کّل  ــک َو ُحــبَّ َمــن یِحبُّ اولیــا بــه خــدا؛ »اللُهــمَّ ارُزقنــی ُحبَّ
َعَمــٍل یوِصُلنــی الــی ُقرِبــک«؛ ایــن حــب و ایــن عشــق، عشــق همــراه بــا 
بصیــرت اســت؛ مــن اواًل به کســانی کــه موفــق شــدند و رفتند، خوشــامد 
عــرض می کنــم و قبــول الهــی را بــرای کارشــان درخواســت می کنــم و از 
مــردم عــراق کــه پذیرایــی کردنــد، محبــت کردنــد، ایــن جمعیــت عظیم 

ــد، تشــکر می کنــم. را توانســتند ظــرف چنــد روز اداره کنن
پیاده روی اربعین؛ حرکت عشق و ایمان

ــر و  ــده بی نظی ــت. پدی ــن اس ــه اربعی ــک ب ــای نزدی ــا روزه ــن روزه ای
ــاده روی  ــده و آن، پی ــود آم ــر به وج ــال های اخی ــن س ــابقه ای در ای بی س
میــان نجــف و کربــا یــا بعضــی از شــهرهای دورتــر از نجــف تــا کربــا 

ــر،  ــهرهای دیگ ــی از ش ــرز، بعض ــی از م ــره، بعض ــی از بص ــت؛ بعض اس
ــق و  ــت عش ــت حرک ــن حرک ــد. ای ــت می کنن ــد و حرک ــاده راه می ُافتن پی
ــه ایــن حرکــت، و غبطــه  ــگاه می کنیــم ب ایمــان اســت، مــا هــم از دور ن
می خوریــم بــه حــال آن کســانی کــه ایــن توفیــق را پیــدا کردنــد و ایــن 

ــد: حرکــت را انجــام دادن

گرچه دوریم به یاد تو سخن می گوییم
ُبعد منزل نبَود در سفر روحانی

منبع: پایگاه اطاع رسانی مقام معظم رهبری



بسم الله الرحمن الرحیم
نهضــت عاشــورا مدرســه انســان ســاز و مبــارزه با ظلم و ســتم و شــجاعت 
و وفــای بــه عهــد از گذشــتگی اســت. از اینــرو امیدآفریــن و پویــا اســت و 
بــرای همیشــه در همــه دوره هــای تاریخــی و بــرای همــه نســل ها پرجاذبه 
و عــزت آفریــن و الگــو و نمونــه ای بــرای بهتــر زیســتن ، انســانی و الهــی 

زندگــی کــردن اســت .
ــای  ــا و از گروه ه ــن ه ــی در س ــردان و زنان ــورا، م ــزرگ عاش ــه ب در مدرس
مختلــف حضــور داشــتند از بــزرگ مــردی از فرزنــد پیامبــر خــدا ، امــام 
حســین علیــه الســام کــه رهبــری ایــن قافلــه بــزرگ عشــق و شــجاعت 
و آزادی را برعهــده داشــت از بــرادر رشــید و قهرمــان و شــجاع امــام یعنــی 
حضــرت عبــاس علیــه الســام پســر امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام ، 
از جوانــان رشــید و مومــن هماننــد علــی اکبــر پســر بــزرگ امــام حســین 
علیــه الســام تــا نوجوانــی دلیــر و بــزرگ منــش هماننــد قاســم پســر امام 
حســن علیــه الســام و از زنــان فــداکار و صبــوری هماننــد حضــرت زینب 
ســام اللــه علیهــا دختــر امــام علــی علیــه الســام و فاطمــه زهــرا ســام 
اللــه علیهــا و کودکانــی کــه مظلومانــه تریــن و غمنــاک تریــن صفحــه این 
کتــاب پرحجــم عاشــورا را رقــم زدنــد هماننــد علــی اصغــر شــیرخواره ، 
از پیرمــرد مومــن و زاهــد و بــزرگ قبیلــه هماننــد حبیــب پســر مظاهــر 

اســدی کــه عاشــقانه در راه امــام خــود جنگیــد و شــهید شــد.
ــان و  ــه آزادی خواه ــزد هم ــروز ن ــه ام ــزرگ ک ــان ب ــردان و زن ــن م  ای
ــان آزادی و  ــه عنــوان قهرمان انســان های بیــدار و اندیشــمند و منصــف ب
شــرف و عــزت و کرامــت انســانی شــناخته می شــوند کــه بــرای آرمان هــا 

و اعتقــاد و ارزش هــای الهــی خــود صادقانــه و شــجاعانه مقاومــت کرده اند 
و تســلیم ظلــم و ظالــم و زورگویــی نشــدند و بــرای نجــات انســان هــا و 
آرمــان هــا و ارزش هــا از همــه جــان و مــال و مقــام و موقعیــت اجتماعــی 
خــود گذشــتند تــا بــرای همیشــه عــزت و شــرف و انســانیت و دیــن  زنده 

. ند بما
 زنــده مانــدن ایــن اهــداف مقــدس و ایــن مقاومــت پــاک و بــی نظیــر، 
نیازمنــد آن بــود کــه از ســوی وفــاداران و اندیشــمندان بــه درســتی تبییــن 
و ارائــه شــود تــا پیــام آن کــه  نجــات انســانها و رهایــی مســلمانان از جعل 
و خرافــه و ظلــم و ناپاکــی اســت بــرای همــه روشــن و مشــخص شــود از 
ایــن رو بازمانــدگان کاروان امــام حســین علیــه الســام بــا آنکه در اســارت 
دشــمن بودنــد تمــام تــاش خــود را بــا اراده پوالدیــن بــه کار گرفتنــد و 
بــا افشــاگری ظلــم حکومــت فاســد و زشــت کــردار بنــی امیــه و یزیــد 
اهــداف و مظلومیــت امــام حســین علیــه الســام و شــهدای کربــا را برای 
همــه روشــن ســاختند و بــا پایــه گــذاری ســنت هــا و آیین هــا بــرای ایجاد 
ــزرگ بهــره  ــن نهضــت و جنبــش ب فرصتــی جهــت حفــظ و اســتمرار ای
جســتند از جملــه آنهــا آییــن اربعیــن می باشــد کــه ابتــکار هوشــمندانه از 

مقدمه

ویژنامه اربعین ۱۳۹۹
 4 



ســوی اهــل بیــت علیهــم الســام بــرای حفــظ و اســتمرار نهضــت و قیــام 
عاشوراســت کــه به درســتی رهبــری فرزانــه و اندیشــمند انقاب اســامی 

از اربعیــن بــه عنــوان رســانه عاشــورا یــاد می کنــد.
 ایــن آییــن بــه یــک فرهنــگ و ســنت متــداول تبدیــل شــده اســت امروز 
ماننــد مغناطیســی ، همــه دل هــا و جــان هــای پــاک و عاشــق خوبــی ها و 
کمــال ورزی هــای انســانی و الهــی و خیرخــواه آن را بــه خــود جــذب کرده 
ــه  ــین علی ــام حس ــتدار ام ــق و دوس ــان عاش ــا انس ــه میلیون ه ــت ک اس
الســام و راه و هــدف او آنهــارا دور هــم جمــع می کنــد تــا رســانه های 
بــزرگ بــرای ابــاغ پیــام عاشــورا و حرکــت ضــد ســتم و فســاد آن 

شد  با
ایــن حرکــت درســی بــرای همــه مــا بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان عزیــز 
اســت کــه جــان هــای پــاک خــود را بــرای فراگیــری و انتشــار پیــام  بزرگ 
مــردان و زنــان عاشــورا و اربعیــن بــه کار گیریــم بــا حفــظ ایــن ســنت ها و 
فرهنــگ هــا بــرای همیشــه صــدای انســانیت و پاکــی و کرامت و عــزت را 
در جهــان زنــده نگــه داریــم ایــن نشــریه بــرای همیــن منظــور بــرای پاک 
تریــن و شــریف تریــن نســل جامعــه یعنــی کــودکان و نوجوانــان عزیــز 
تهیــه و تنظیــم شــده اســت تــا بتوانیــم همــه مــا در ایــن حرکــت بــزرگ 

ــریک باشیم ــهیم و ش س
کمیته فرهنگی آموزشی ستاد مرکزی اربعین حسینی
گروه کودک و نوجوان
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ویژنامه اربعین ۱۳۹۹

ــه نهایــت  قطــره ای آب نبــود و تشــنگی ب
ــر   ــی  اصغ ــادر عل ــود. م ــیده ب ــود رس خ
علیه الســام، شــیری نداشــت تــا بــه 
نــوزادش بدهــد. علــی اصغــر  علیه الســام 
حســین   امــام  فرزنــد  کوچکتریــن 
علیه الســام بــود و شــش ماه بیشــتر 
ــا  ــل بزرگتره ــت مث ــت. او نمی توانس نداش

ــد. ــت کن ــنگی مقاوم ــر تش در براب
ــام   ــم داران ام ــی پرچ ــربازان حت ــه س هم
علیه الســام بــه شــهادت رســیدند. امــام 
ــم و  ــوه، محک ــل ک ــی مث ــد ول ــا ماندن تنه
ــد  ــروع کردن ــاره ش ــد. دوب ــتوار بودن اس
بــه ســخن گفتــن بــا ســپاه دشــمن، 
ــت  ــد و هدای ــر کن شــاید در دل بعضــی اث
ــام   ــخنان ام ــه س ــه ک ــوند. )همان گون ش
علیه الســام، حــر را بــه راه راســت هدایــت 

ــرد.( ک
ــد  ــام  علیه الســام، پیوســته لشــکر یزی ام
ــتند  ــا می خواس ــد و از آن ه ــد می دادن را پن

کــه دســت از یــاری دشــمن خــدا بردارنــد و بــه حقیقــت روی آورنــد. در 
آن هنــگام رو بــه ســپاه دشــمن کردنــد و فرمودنــد: »آیــا کســی هســت 
ــاری کنــد؟« صــدای امــام  علیه الســام، در دشــت کربــا  کــه مــا را ی
ــهدا  ــون ش ــای گلگ ــی پیکره ه ــز حت ــی همه چی ــد و گوی ــداز ش طنین ان

بــه جنبــش درآمدنــد!
اما از هیچ یک از ســربازان دشــمن صدایی بلند نشد! امام سجاد  علیه السام 
صدای یاری خواستن پدر را از درون خیمه شنیدند. با این که بدن شان از شدت 
تب می ســوخت و بیماری و تشــنگی رمقی در جان شان باقی نگذاشته بود، از 

خیمه بیرون رفتند.
ــه  ــاد و متوج ــان افت ــه ایش ــام ب ــین  علیه الس ــام حس ــم ام ــی چش وقت
شــدند کــه بــرای جهــاد می آینــد، از خواهرشــان خواســتند تــا از آمــدن 
ایشــان بــه میــدان جلوگیــری کنــد و»ام کلثــوم« امام ســجاد  علیه الســام 
را بــه خیمــه بازگردانــد. قلــب امــام ســجاد  علیه الســام دریــای غــم بود 
و می خواســتند بــرای یــاری پــدر بــه میــدان برونــد. ولــی تقدیــر خــدا 
ــی  ــلم خال ــرم  صلی الله علیه وآله وس ــر اک ــل پیامب ــا از نس ــه دنی ــود ک ب
ــردم  ــر م ــام هدایت گ ــین  علیه الس ــام حس ــس از ام ــان پ ــد و ایش نمان
ــدان  ــرد می ــن م ــام آخری ــین  علیه الس ــام حس ــند. ام باش
ــه ی  ــه بقی ــر ب ــی دیگ ــا لحظات ــد ت ــد و می رفتن بودن
ــام  ــام  علیهم الس ــت ام ــد. اهل بی ــهدا بپیوندن ش

علـی اصغـر علیـه السـالم
دور ایشــان جمــع شــدند تــا بــرای 

ــد. ــار وداع کنن آخرین ب
امــام  علیه الســام، همــه را بــه صبــر در 
ــفارش  ــختی ها س ــل س ــدا و تحم راه خ
ــب   ــرت زین ــال، حض ــد. در آن ح کردن
ــه  ســام الله علیها بیشــتر متوجــه وظیف
ــین   ــام حس ــس از ام ــود، پ ــنگین خ س

ــدند. ــام ش علیه الس
قبــل از رفتــن، امــام  علیه الســام نــوزاد 
شیرخوارشــان را در آغــوش گرفتنــد تا او 

را ببوســند و بــا او هــم وداع کننــد.
او  ای کاش دشــمنان ســنگ دل بــه 
علی اصغــر   می دادنــد.  آب  کمــی 
بی تــاب  تشــنگی  از  علیه الســام 
ــا  ــت؛ ام ــره نداش ــه چه ــگ ب ــود و رن ب
او  بــه  نه تنهــا  بی رحــم،  دشــمنان 
ــن  ــی از پلید تری ــه یک ــد، بلک آب ندادن
ــه  ــه« ک ــام »حرمل ــه ن ــمن ب ــراد دش اف
ــود،  ــد ب ــداز لشــکر یزی ــن تیران ماهر تری
نــوزاد را هــدف تیــر قــرار داد و او در آغــوش پــدر، همچــون کبوتــری 

خونین بــال پرپــر شــد.
خــون ســرخ علی اصغــر  علیه الســام، محاســن امــام حســین  
علیه الســام را گلگــون کــرد. در آن لحظــه امــام  علیه الســام 
ــان  ــن آس ــر م ــت را ب ــن مصیب ــل ای ــه تحم ــه ک ــد: »آنچ فرمودن
ــاق  ــن اتف ــرای م ــه ب ــم هرچ ــه می دان ــت ک ــن اس ــد، ای می کن

می بینــد.« خــدا  می افتــد، 
امــام حســین  علیه الســام بــا زنــان و کــودکان خداحافظی کردنــد و از 
آن هــا خواســتند تــا در راه خــدا صبــر و تحمل داشــته باشــند. ســکینه  
ــینه  ــه س ــام، او را ب ــام  علیه الس ــود. ام ــت ب ــام الله علیها بی طاق س
ــداری اش داد.  ــرد و دل ــاک ک ــم هایش پ ــک را از چش ــباند، اش چس
ــوی  ــت؛ ب ــدر گذاش ــینه پ ــرش را روی س ــام الله علیها س ــکینه  س س
عطــر در مشــامش پیچیــد و بــا تمــام وجــودش بــه نــدای قلــب او 
گــوش ســپرد و آرزو کــرد تمــام وجــودش اشــک شــود تــا آن لحظــه 

بــر زمیــن ببــارد.
امــام حســین  علیه الســام برخاســتند نگاهــی بــه خیمه هــا افکندنــد، 
ــه  ــمن ب ــا دش ــرد ب ــرای نب ــدند و ب ــاح ش ــر ذوالجن ــوار ب ــپس س س

میــدان رفتنــد.

نوشته: حسین صالح
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ــد. یعنــی از  ــاده روی اربعیــن می رون ــه پی ــران ب چنــد ســالی اســت کــه مــردم ای
شــهر نجــف تــا کربــا را پیــاده می رونــد. در ایــن روزهــا عراقی هــا از زایــران ایرانــی 
ــی می کننــد. کــودکان عراقــی هــم همــراه بزرگترهــای  و کشــورهای دیگــر پذیرای
خــود کمــک می کننــد و بــا شــور و شــوق خاصــی بــه اســتقبال زایــران می آینــد و 

هــرکاری کــه ازدستشــان بربیایــد انجــام می دهنــد.
عده ای از آن ها به استقبال زایران می آیند و به آن ها خوش آمد می گویند.

بعضی از کودکان سقای کوچکی می شوند و به زایران آب می دهند.
بعضی از آن ها چای و غذا تقسیم می کنند.

تعدادی از کودکان عراقی محل برگزاری نماز جماعت را آماده می کنند.
بعضی...

پیاده روی اربعین، واقعًا دیدنی و خاطره انگیز است. 
*

یــادش بخیــر ایــن عکــس هــا بــرای اربعیــن ســال هــای گذشــته بــود. اما امســال 
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا معلــوم نیســت بتوانیم بــه ســفر اربعیــن برویم. 
دعــا کنیــم هرچــه زودتــر ایــن ویــروس ریشــه کــن شــود تــا بــاز هــم بتوانیــم بــه 

پیــاده روی اربعیــن برویــم. آمیــن.
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دختر کربال

حسین عزیز دلها وقتی رسید کربا
گفت اگر بمیرم ظلُم نمی پذیرم

آمده ام به کربا زنده کنم دین خدا
خوبی ها رو صدا کنم صلح و صفا به پا کنم

بدی ها رو جدا کنم آمده ام فدا کنم
علِیّ اصغرم را سه ساله دخترم را
قاسم و اکبرم را دسِت برادرم را

یک لحظه ببند چشم خود را
تا قصه ای آشنا ببینی

پایان قشنگ کربا را
از دختر کربا ببینی

پس خوب ببین که دختر آنجاست
باالی سر پدر نشسته

از لرزش شانه هاش پیداست
بغضی که به حنجرش شکسته

گقتی که چقدر کوچک است او
افتاده به خاک از غم و درد

ای کاش کسی می آمد او را
از روی زمین بلند می کرد

حاال تو ببین ادامه اش را
پایان قشنگ قصه اینجاست

او نیز ادامه حسین است
دیدی که خودش چگونه برخاست

برخاست به جنگ دشمنان رفت
این بار خودش بدون بابا

برخاست به دیگران بگوید
فریاد بلند کربا را

ماهنامه انتظار نوجوان 
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ویژنامه اربعین ۱۳۹۹

مــرگ ، جــز پلــی نیســت کــه شــما را از ســختی و نــا خوشــی بــه بهشــت 
پــر گســتره و نعمــت جاویــدان عبــور مــی دهــد کــدام تــان خوش نــدارد 
کــه از زنــدان بــه قصــر منتقــل شــود؟ و آن بــرای دشــمنان تــان، ماننــد 

انتقــال از قصــر بــه زنــدان و شــکنجه شــدن اســت .
پــدرم از پیامبیــر)ص( خــدا برایــم نقــل کــرد، دنیا زنــدان مومن و بوســتان 
کافــر اســت و مــرگ ، پــل مومنــان بــه بهشــت شــان و پــل کافــران بــه 
دوزخ شــان اســت. نــه دروغ گفتــم و نــه بــه مــن دروغ گفته شــده اســت.
بحار االنوار ج 44 ص 197
ــه  ــا را ب ــرگردان، م ــران و س ــت! حی ــاد ای جماع ــان ب ــدوه ت ــرگ و ان  م
ــما  ــیدیم ش ــان رس ــه فریادت ــت ب ــه تاخ ــا ب ــد و م ــی خواندی فریادرس
ــا  ــود م ــه روی خ ــم ، ب ــان داده بودی ــت ت ــه دس ــا ب ــه م ــیری را ک شمش
برکشــیدید و آتشــی را کــه بــر دشــمن مشــترك مــا و شــما افروختــه بودیم 
بــر ضــد خــود مــا افروختیــد و هــم دســت دشــمنان تــان ، علیه دوســتان 
تــان شــدید ، بــی آنکــه عدالــت را میــان شــما بگســترند و امیــدی بــه آنها 

داشــته باشــید.
ــوز  ــا هن ــیر ه ــه شمش ــی ک ــد در حال ــا را وا نهادی ــما! م ــر ش ــان! وای ب ه
درنیــام و ابتــدای کار اســت و رای هنــوز پابرجــا نگشــته، امــا شــما چــون 
ملــخ بــه ســوی آن شــتافته و چــون پــرواز پشــه هــا بــه ســوی آتــش و نور، 

همدیگــر را بــه آن فــرا خواندیــد..
نابــودی ازآن تــان بــاد ای بــردگان امــت و بدتریــن 
و  قــرآن  افکنــان  کنــار   ! آن  دســته های 
ــخنان و دار و  ــران س تحریف گ
دســته گنــه کاران وپذیرندگان 
وسوســه شــیطان و خامــوش کننــدگان ســنت ها!
آیــا ایــن هــا را یــاری مــی دهیــد و مــا را وا مــی نهیــد؟آری به خدا 
ســوگند ، خیانــت میــان شــما ریشــه دار و کهــن اســت .ریشــه هــای تــان 

ای بزرگ زادگان  شكیبا  باشید 
ــه آن پیچیــده اســت و شــما پلیــد  ــان ب ــا آن آمیختــه و شــاخه هــای ت ب
تریــن اســتخوان گلوگیــر بــرای  بیننــده  و لقمــه ی غاصــب  گشــته ایــد .
بحار االنوار ج 45 ص 8

نســبت مــرا دریابیــد و ببینیــد که مــن کیســتم .آن گاه بــه خــود بازگردید 
و خویــش را ســرزنش کنیــد و ببینیــد کــه ، آیــا کشــتن و هتــك حرمــت 
مــن بــرای تــان حــال اســت؟ آیــا مــن پســر دختــر پیامبرتــان و پســر 
وصــی و پســر عمویــش نیســتم کــه نخســتین گرونــده بــه خداســت و 
تصدیــق کننــده پیامبــرش  در آنچــه از نــزد پــروردگارش آورد ؟ آیــا حمــزه 
-ســاالر شــهیدان -عمــوی پــدرم نبــود ؟ آیــا جعفــر شــهید ، پــرواز کننده 

بــا دوبــال، عمــوی مــن نبــود؟ 
آیــا ایــن روایــت پــر تکــرار بــه شــما نرســیده کــه پیامبــر خــدا دربــاره من 

و بــرادرم فرمــود: ایــن دو ، ســرور جوانــان بهشــت انــد؟ 
اگــر گفتــه مــرا کــه حــق اســت ، تصدیــق کنیــد بــه خــدا ســوگند از آن 
زمــان کــه دانســته ام کــه خداونــد ، دروغ گــو را دشــمن مــی دارد و بــه 

ــد ، آهنــگ دروغ  نکــرده ام . ــان مــی  زن دروغ ســاز زی
ــا  ــر از آن ه ــان شــما کســانی هســتند کــه اگ ــد، می ــم کنی و اگــر تکذیب
ــا  ــاری ، ی ــه انص ــد الل ــن عب ــر ب ــد . از جاب ــی کنن ــان م ــید ، آگاه ت بپرس
ابوســعید خــدری، یــا ســهل بــن ســعد ســاعدی ، یــا زیــد بــن ارقــم یــا 

انــس بــن مالــك بپرســید. بــه شــما خبــر خواهنــد داد کــه 
ــن و  ــاره م ــدا درب ــر خ ــه را از پیامب ــن گفت ای

ــع  ــن مان ــا ای ــد . آی ــنیده ان ــرادرم ش ب
شــما از ریختــن خــون مــن نمــی 

ــود ؟ ش
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درخــت نخــل زیبایــی کنــار جــاده روییــده بــود. جویبــار کوچکــی از زیــر درخــت مــی گذشــت. 
فقیرهــا در ســایه نشســته بودنــد. نان هــای خشــک را در آب مــی زدنــد و بــا اشــتها مــی خوردنــد. 

یکدفعــه صدایــی شــنیدند. نــگاه کردنــد. مــرد اســب ســواری را دیدنــد. یکــی از آن هــا گفــت:
مــن او را مــی شناســم. نــام او حســین اســت.مرد اســب ســوار نزدیــک آن هــا رســید. بــه احتــرام 

او برخاســتند.
- ســام بــر شــما! نــگاه بــه ســفره ی پارچــه ای آن هــا افتــاد. تکــه نــان هــای خشــک را در آن 
دیــد. فقیرهــا بــه یکدیگــر نــگاه کردنــد. یکــی از آن هــا گفــت: »بفرماییــد بــا مــا غــذا بخوریــد!« 
مــرد پیــاده شــد. افســار اســب را بــه درخت بســت و کنــار آن هــا نشســت. گفــت: »خــدا آدم های 
مغــرور را دوســت نــدارد.« و از غــذای آن هــا خــورد. ســپس از آن هــا تشــکر کــرد و گفــت: »شــما 
مــرا بــه غــذا دعــوت کردیــد. مــن هــم پذیرفتــم و از غــذای تــان خــوردم. حــاال مــن از شــما یــک 

خواهــش دارم؛ دوســت دارم بــه خانــه ی مــن بیاییــد!« |
در خانــه ی امــام حســین )ع( ســفره ای انداختنــد. امــام حســین)ع( بــه همســرش گفــت: »هــر 
چــه در خانــه داریــم بــرای مهمــان هــا بیــاور!« فقیرهــا بــا تعجــب بــه ســفره نــگاه مــی کردنــد و 
بــا اشــتها غــذا مــی خوردنــد. امــام حســین)ع( از غــذا خــوردن آن هــا لــذت مــی بــرد. حــاال او 

دوســتان تــازه ای پیــدا کــرده بــود. آن هــا هــم یــک دوســت صمیمــی و مهربــان.

دوستان تازه
مرتضی دانشمند
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1-خدا را به بزرگی یاد کردن 
2-دوست، کسی که عهده دار شخص دیگری بشود

3-جمع جّنت به معنی  بهشت
4-عدد نخست

5-بی ریا، ضد دورو
6-جای ایستادن پیشنمازدر مسجد

7-زادگان، جمع حّر
8-سیاره ی بین زمین و عطارد

9-کسی که می بیند،  بصیر
10-اسب  به عربی

11-تکیه کردن، سپردن کار به کسی

 قیامراز 
 مود:انما خرجت لطلب .......ردرباره انگیزه قیام برعلیه یزید فامام حسین )علیه السالم( 

حروف اول و آخر کلمات را  پیام امام حسین ابتدا به سواالت پاسخ بده وآنها رادرون دایره ها جای بده سپس به دنیرس یبرا
 .به هم وصل کن

  خدا را به بزرگی یاد کردن-1

 کسی که عهده دار شخص دیگری بشوددوست، -2

 جمع جّنت به معنی  بهشت-3

 عدد نخست-4

 رووبی ریا، ضد د-5

 در مسجدجای ایستادن پیشنماز-6

 زادگان، جمع حرّ -7آ

 سیارۀ بین زمین و عطارد-8

 کسی که می بیند،  بصیر-9

 اسب  به عربی-10

 تکیه کردن، سپردن کار به کسی-11

 

 

راز قیام
امام حسین )علیه السام( درباره انگیزه قیام برعلیه یزید فرمود:انما خرجت لطلب .......

بــرای رســیدن بــه پیــام امــام حســین ابتــدا بــه ســواالت پاســخ بــده وآن هــا رادرون دایــره هــا جــای بــده ســپس حــروف اول و آخــر کلمــات 
را بــه هــم وصــل کــن.



به نام خدا
نظــم و شــکوه رژه نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران شــگفتی و 

تحســین مستشــاران نظامــی کشــورهای دوســت را برانگیختــه بــود.
فرمانــده ایرانــی حاضــر در محــل در  پاســخ بــه ابــراز احساســات آن هــا 
ســخنی از ســردار دل هــا را بیــان کــرد کــه رژه واقعــی مــا را نــه در این جــا 

بلکــه مــی بایســت در راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن بــه تماشــا بنشــینید.
مقاومت

داعــش بعــد از تصــرف کانشــهر موصــل بــه دروازه هــای شــهر اربیل در 
شــمال عــراق رســیده بود.موجــی از وحشــت مــردم را فراگرفتــه و آن هــا را 

بــه خــروج دســته جمعــی از شــهر واداشــته بــود.
مدافعــان شــهر کــه روحیــه خــود را بــه کلــی باختــه بودنــد دســت کمک 
بــه ســوی آمریــکا و  متحدانــش دراز کردنــد امــا متعجبانــه از همــه جواب 

ســرباال یــا قــول چنــد روز بعــد را گرفتند!
آن هــا یــک بــاره بــه یــاد ایــران و شــهیدحاج قاســم ســلیمانی )ره( افتادند و 

بــا دیدگانــی اشــک آلــود و صدایــی محــزون بــا او تمــاس گرفتند.
ســردار، خــوب بــه حــرف هایشــان گــوش داد و آخــر ســر گفت:امشــب 
ــان  ــه خواســت خــدا در کنارت را هــر طــور شــده مقاومــت کنیــد فــردا ب

خواهیــم بــود.
ــا  ــه ســختی ســپری شــد و فــردای آن روز ســردار ب آن شــب هولنــاک ب

تعــداد اندکــی  از همرزمانــش وارد شــهر شــد. 
انتشــار ایــن خبــر کافــی بــود کــه داعشــی هــا هراســان و شــتابان عقــب 
بنشــینند؛آخر، مــردی بــه پیکارشــان آمــده بــود کــه شــعارش ایــن بود:ما 

ملــت شــهادتیم،ما ملــت امام حســینیم.
***

مقابل بالکن معروف
ــن  ــاده روی اربعی ــم پی ــش عظی ــان همای ــد از پای ــود  بع ــرار ب ــال ق آن س
مراســمی بــرای بزرگداشــت امــام خمینــی)ره( در شــهر بصــره برگزار شــود 

امــا در کــدام قســمت شــهر؟
هــر کــدام از دســت انــدرکاران ، محلی را پیشــنهاد دادنــد از مقر اســتانداری 

گرفتــه تــا ورزشــگاه بزرگ و مســجد جامع شــهر.
مراســم بــا شــکوه فــراوان برگــزار شــد آن هــم نــه در محــل هــای پیــش 
گفتــه بلکــه در قصــر صــدام و مقابــل بالکنــی کــه آن دیکتاتــور خونریــز 

ســخن از آغــاز جنــگ علیــه ایــران را داده بــود.
همــه کســانی کــه آن لحظــه معــروف را بــه یــاد داشــتند حســن انتخــاب 
محــل را ستودند.پیشــنهاد دهنــده ایــن محــل کســی نبــود جــز شــهید 

ــدی )ره(.  ــدی المه ابو مه
***

فرزندان خمینی)ره(
گــذر شهیدحســن شــاطری )ره( و دوســتانش 

ــه  ــه ب ــود ک ــاده ب ــان افت ــوب لبن ــروم در جن ــتایی مح ــه روس ب
مناســبت اربعیــن حســینی و دهــه آخــر صفــر  بــر ســر در خانــه 
ــه عامــت عــزا نصــب  هایــش پرچــم هــای ســیاه کوچکــی ب

ــران خودمــان. ــل ای ــود درســت مث شــده ب
ــا   ــد ت ــادی ســر مــی زدن ــه جــای جــای آب ــا دقــت ب ــا  ب آن ه
ــه  ــازیش برنام ــرای بهس ــد و ب ــی ببینن ــه خوب ــز را ب ــه چی هم

ــد.  ــه کنن ــری ارائ بهت
گشــت و گــذار آن هــا هــر چــه بیشــتر طــول مــی کشــید بــر 
غــم و غصــه مهنــدس اضافــه مــی شــد و ایــن را مــی شــد از 
چهــره برافروختــه و ســگرمه هــای درهــم کشــیده اش فهمیــد.

ایــن وضــع همچنــان ادامــه داشــت تا ایــن کــه در یکــی از کوچه 
هــای روســتا پیرزنــی کــه ســر و وضعــش نشــان مــی داد وضــع 
مالــی خوبــی نــدارد بــه استقبالشــان آمــد. او عکســی قدیمــی از 
امــام خمینــی)ره( را در دســت داشــت ضمــن آن کــه مهنــدس و 

دوســتانش را فرزنــدان خمینــی)ره( خطــاب مــی کــرد.
یــک دفعــه غــم و غصــه مهنــدس جــای خــودش را بــه ســرور و 
شــادی داد.او از ایــن کــه در نــگاه ایــن مــردم زجرکشــیده و محروم 

فرزنــد امــام خمینــی)ره( اســت بــه خــود مــی بالید. 
***

کمک از بهشت آمده!
ــن  ــاده روی اربعی ــازه از پی ــی)ره( ت ــین همدان ــاج حس ــهید ح ش
ــتر  ــتند بیش ــت داش ــواده دوس ــل خان ــه اه ــود و هم ــته ب برگش
کنــارش باشــند،اما او  وقــت  در خانــه بــودن هــم برای خــودش کار 

ــرد! ــی ک ــت م درس
ســراغش را کــه مــی گرفتند مثــًا مــی دیدند در آشــپزخانه مشــغول 

ــا  ــد م ــد بگذاری ــی گفتن ــه او م ــت.وقتی ب ــزر اس ــردن فری ــز ک تمی
خودمــان انجــام مــی دهیــم لبخنــدی مــی زد و به ایــن ســخن آموزنده 

امــام خمینــی)ره( اشــاره مــی کرد:کمــک از بهشــت آمــده اســت.

فرزندان امام خمینی)ره(
بیژن شهرامی
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مــن کربــا را ندیــده ام؛ امــا پــدر دیــده اســت. مــن از نزدیــک، حــرم امــام حســین)ع( را زیــارت 
نکــرده ام؛ امــا پــدر، زیــارت کــرده اســت. مــادر مــی گویــد: »همــه ی شــهدا امــام حســین )ع( را 
مــی بیننــد و بــا او حــرف مــی زننــد.( پــدر بــه جبهــه رفتــه اســت. حتمــا لحظــه ی آخــر بــا امــام 
حســین)ع( حــرف زده اســت. مــن خیلــی دوســت دارم بــه کربــا بــروم و بــا امــام حســین)ع( 
حــرف بزنــم. مــن نمــی توانــم تنهایــی بــه کربــا بــروم. در عــوض، مــن کربــا را بــه خانــه مــان 
آورده ام. کربــا مهمــان کوچــک ســجاده ی مــن اســت. صبــح، ظهــر و شــب مــن بــه کربــا می 
روم. هــر روز آن را مــی بویــم و احســاس خوشــی پیــدا مــی کنــم. حــس مــی کنــم مــرد مهربانــی 
پــا بــه خانــه ی ما گذاشــته اســت. و کودکــی شــش ماهــه همــراه دارد. نمی دانم چــرا دوســت دارم 

بــرای شــان آب بیــاورم. یکدفعــه رود کوچکــی از گوشــه ی چشــمانم جــاری مــی شــود و 
کلماتــی روی لبانــم ســبز مــی شــود الســام علیــک یــا اباعبدالّله

کربالی کوچک منکربالی کوچک من
 مرتضی دانشمند



تل زینبیه
اســم ایــن جــا تــل اســت. تــل یعنــی تپــه یــا تــوده ای از خــاک و ریــگ بیابــان. بــه ایــن جــا کــه پا مــی گــذاری دلــت پــر از غصه 
و درد مــی شــود؛ پــر از غــم و انــدوه. گویــا هرچــه در دنیــا غــم اســت در وجــود تــو جمــع شــده اســت! بغــض، امانــت نمــی دهــد 
و اشــک مــی بــاری مثــل ابــر. از پلــه هــا بــاال میــروی و پشــت پنجــره ی آن مــی ایســتی! خدای مــن! ایــن جا درســت روبــه قتلگاه 
امــام حســین علیه الســام اســت. اگــر خــوب گــوش کنــی صــدای نالــه ی فرشــته هــا را مــی شــنوی! همانهــا کــه هر صبح وشــام 
بــرای ســام دادن بــه امــام حســین علیه الســام دســته دســته مــی آینــد و مــی رونــد. از وقتــی کــه می آینــد بــرای مظلومــی امام 

حســین علیه الســام و یارانــش گریــه مــی کننــد و نالــه مــی کننــد تــا وقتــی کــه زمــان رفتــن شــان می رســد.
اگــر بهتــر گــوش کنــی صــدای قــدم هــای حضــرت زینــب )س( را هــم مــی شــنوی. او کــه بارهــا و بارهــا بــه این جــا آمــد و رفت 
و یــک لحظــه هــم قــرار و آرام نداشــت. گاهــی ســوی خیمــه هــا مــی رفــت تــا از حــال زن هــا و کــودکان بــا خبــر شــود و گاهــی بــا 
عجلــه خــود را بــه ایــن بلنــدی مــی رســاند تــا از وضعیــت میــدان جنــگ و بــرادرش آگاه شــود. چــه ســخت لحظــه هایــی بــود و 
چــه عجیــب روزی! ایــن جــا بــرای شــیعیان و دوســتداران امــام حســین علیه الســام مقــدس و بوســیدنی اســت. بــه ایــن جــا تــل 
زینبیــه مــی گوینــد. امــروز ســاختمانی روی ایــن تــل ســاخته شــده کــه در ســمت غربــی صحــن حــرم امــام حســین علیه الســام 
قــرار دارد. ســاختمان تــل زینبیــه بــرای آخریــن بــار در حــدود ســال ۱۳۹۸ قمــری ســاخته شــد. وقتــی شــما بــه تــل زینبیــه قدم 
بگذاریــد، اشــکهایتان بــه عشــق امــام حســین علیه الســام، یارانــش، شــهدای کربــا و بــه یــاد حضــرت زینــب )س( ســرازیر می 
شــود. در آن وقــت یــک احســاس خاصــی داریــد. احساســی کــه شــما را ســبک و آرام و دل تــان را پــر از عطــر کربــا کرده اســت.

زهرا  اعلمی



مثِل آقا محسن
چنــد روز پیــش مراســمی برای شــهید محســن ُحَججــی گرفته 
ــدرم  ــر از پ ــن خاط ــه همی ــناختم. ب ــن او را نمی ش ــد. م بودن
دربــاره ی او پرســیدم. وقتــی کــه مراســم تمام شــد، بــا پدر و 
مــادرم بــه خانــه رفتیــم. بابــا اول عکــس شــهید ُحَججــی را 
نشــانم داد و بعــد دربــاره ی او خیلــی چیزهــا را گفــت. مــن 

ــم. ــما بگوی ــه ش ــم ب ــا را می خواه ــم این ه ه
ــت  ــا را دوس ــی کرب ــن خیل ــا محس ــت: » آق ــدرم گف پ
ــش  ــت. دل ــیرخواره داش ــودک ش ــک ک ــت. او ی داش
ــب ها  ــد، ش ــزرگ ش ــه اش ب ــی بچ ــت وقت می خواس
برایــش قصــه ی کربــا را تعریــف کنــد. قصــه ی امــام 

ــا  ــین)ع(در کرب ــام حس ــد. ام ــا جنگی ــه در کرب ــین)ع( را ک حس
ــد  ــوز آن طرف هــا جنــگ اســت. بچه هــای یزی ــی هن شــهید شــد؛ ول
ــین)ع(  ــام حس ــاران ام ــین)ع( و ی ــام حس ــای ام ــا بچه ه ــمر ب و ش
می جنگنــد. آقــا محســن خیلــی دوســت داشــت بــرای دفــاع از حــرم 
حضــرت زینــب)س( و حضــرت رقیــه)س( و مــردم مظلــوم آن جــا، بــه 

ــرود.« ــوریه ب س
پــدرم یــک عکــس از آقــا محســن نشــان داد کــه در کنــار کتاب هــا 
بــود. گفــت: »ببیــن، آقــا محســن کتــاب را خیلــی دوســت داشــت. 
ســروکارش بــا کتــاب بــود. او بــرای دیگــران هــم کتــاب می خوانــد. 
نمایشــگاه کتــاب مــی زد و بــه مــردم می گفــت کــه بــرای بچه هایشــان 

کتــاب بخواننــد.«
ــا محســن  ــم هــم نشــانم داد و گفــت: »می بینــی؟ آق بعــد یــک فیل
ــع  ــم موق ــن فیل ــت. ای ــرام می گذاش ــادرش احت ــدر و م ــه پ ــی ب خیل
ــدر و مــادرش را  ــای پ ــه ســوریه و عــراق اســت کــه دارد پ ــن او ب رفت

می بوســد.«
مــادر کــه چشــم هایش پــر از اشــک بــود، گفــت: »او خیلــی همســر و 
ــرم،  ــد پس ــم می خواه ــه دل ــت ک ــت. می گف ــت داش ــه اش را دوس بچ
یــک آدم مفیــد باشــد. کارهایــش بــرای خــدا باشــد. کاری بکنــد کــه 
خــدا دوســت داشــته باشــد. او ســینه زنی و مســجد را خیلــی دوســت 
داشــت. کودکــش را بــه مســجد می بــرد. پیشــانی بند یــا حســین)ع( 
ــینه زنی  ــجد و س ــا مس ــی ب ــان کودک ــا در هم ــت ت ــرش می بس ــه س ب

آشــنا شــود.«
از پــدرم پرســیدم: »چــرا هنــوز اســم و یــاد امــام حســین)ع( بــرای مــا 

زنــده و زیباســت؟«
ــود.  ــدا ب ــرای خ ــه ی کارش ب ــین)ع( هم ــام حس ــون ام ــت: »چ گف

علی باباجانی

امــام حســین)ع(، خــدا را خیلــی دوســت داشــت. هــر کاری می کــرد، 
می  خواســت کــه خــدا راضــی باشــد. بــه همین خاطــر خــدا هــم نــام 
او را زنــده کــرد؛ مثــل نــام چهــارده معصــوم)ع( کــه زنــده هســتند.«
پرســیدم: »اآلن کــه همــه از آقــا محســن می گوینــد، بــه همیــن خاطــر 

است؟«
پــدر آهــی کشــید و جــواب داد: »بلــه پســرم. آقــا محســن دلــش بــا 
امــام حســین)ع( بــود. او بــه آن جایــی رفــت کــه بچه هــای یزیــد بــا 
ــا داعشــی ها  ــا پــای جــان ب بچه هــای امــام حســین)ع(می جنگند. او ت
جنگیــد و شــهید مدافــع حــرم شــد. این طــور اســت که اآلن عکســش 
را زیــاد می بینیــم. خیلی هــا از او حــرف می زننــد و می گوینــد محســن 

یــار باوفــاِی امــام حســین)ع( بــود.« 
بــه آقــا محســن فکــر کــردم. او کــه امــام حســین)ع(را خیلــی دوســت 
داشــت. خــدا را خیلــی دوســت داشــت. او حــاال پیــش امام حســین)ع( 

. فته ر
ــت  ــی دوس ــین)ع(را خیل ــام حس ــت دارم. ام ــی دوس ــا را خیل ــن باب م

ــل  ــد مث ــم می خواه ــت دارم. دل ــی دوس ــدا را خیل دارم. خ
ــام  ــش ام ــه اآلن پی ــهیدی ک ــم. ش ــن باش ــا محس آق

ــت. ــین)ع( اس حس
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ــرت  ــرم حض ــه ح ــیدن ب ــیر رس ــادرم در مس ــم، م ــه بودی ــه ک بچ
معصومــه)س(، از نانوایــی یــک نــان می خریــد و پنیــر هــم تهیــه 
می کــرد. شــاید ســبزی ای هــم از قبــل بــر می داشــت و آرام آرام تــا حــرم 
ــا زیارت نامــه اش  ــادرم ت ــک گوشــۀ حــرم می نشســتیم و م ــم. ی می رفتی
را بخوانــد، مــا یــک دل ســیر می دویدیــم و بــازی می کردیــم. تشــنه اگــر 
می شــدیم آب خــوری حیــاط حــرم بــود. ســفرۀ نــان و پنیــر هــم کــه پهــن 
بــود و مــادرم لقمــه لقمــه دســتمان مــی داد. کیــف عالــم بــود و حــرم، 
ــم و  ــازی کنی ــم راحــت ب ــود کــه می توانی ــا فضــای دلنشــینی ب ــرای م ب
بــدو بــدو کنیــم. هنــوز هــم وقتــی در حــرم بانــو راه مــی روم، بــه یــاد آن 

ــد.  ــت می ده ــن دس ــه م ــی ب ــس خوب ــم و ح ــا می افت روزه
توهــم حتمــا از زیــارت یــاد وخاطــره داری پــس قلــم بــه دســت بگیــر و 

آن را بنویــس 

     سیده زهرا برقعیخاطره



»کل یــوم عاشــورا و کل ارض کربــا  « بایــد سرمشــق امت اســامی باشــد. 
قیــام همگانــی در هــر روز و در هر ســرزمین. عاشــورا، قیــام عدالت خواهان 
بــا عــددی قلیــل و ایمانی و عشــقی بــزرگ در مقابل ســتمگران کاخ نشــین 
و مســتکبران غارتگــر بــود و دســتور آن اســت کــه ایــن برنامــه، ســرلوحه 
زندگــی امــت در هــر روز و در هــر ســرزمین باشــد. تکلیــف از آن جهــت 
کــه مســتضعفان اگــر چــه بــا عــده ای قلیــل علیــه مســتکبران، گرچــه بــا 
ســاز و بــرگ مجهــز و قــدرت شــیطانی عظیــم، مأمورنــد چونــان ســرور 
شــهیدان قیــام کننــد و مــژده که شــهیدان مــا را در شــمار شــهیدان کربا 

قــرار داده اســت و مــژده کــه شــهادت، رمــز پیــروزی اســت...
▪ سیدالشهداء آموخت به ما که از قلت عدد نترسیم 

حضــرت سیدالشــهدا از کار خــودش بــه مــا تعلیــم کــرد کــه در میــدان 
وضــع بایــد چــه جــور باشــد و در خــارج میــدان وضــع چــه جــور باشــد و 
بایــد آن هایــی کــه اهــل مبــارزه مســلحانه هســتند چه جــور مبــارزه بکنند 
و بایــد آن هایــی کــه در پشــت جبهه هســتند چطــور تبلیغ بکننــد. کیفیت 
مبــارزه را، کیفیــت این کــه مبــارزه بیــن یــک جمعیــت کــم بــا جمعیــت 
زیــاد بایــد چطــور باشــد، کیفیــت این کــه قیــام در مقابــل یــک حکومــت 
قلــدری کــه همــه جــا را در دســت دارد، بــا یــک عــده معــدود بایــد چطور 

. شد با
▪ مبارزه دائمی و سازش ناپذیری

این هــا چیزهایــی اســت کــه حضــرت سیدالشــهدا )ع( بــه ملــت آموختــه 

ــد کــه  ــی مقــدار او هــم فهمان ــد عال اســت و اهل بیــت بزرگــوار او و فرزن
ــلیم  ــد تس ــرد. بای ــه ک ــد چ ــد، بای ــع ش ــت واق ــه آن مصیب ــداز این ک بع
شــد؟ بایــد تخفیــف در مجاهــده قائــل شــد؟ یــا بایــد همان طــوری کــه 
ــُر ِعْنــَدُه  زینــب  )علیــه ا الســام( در دنبالــه آن مصیبــت بزرگــی کــه »ُتَصغَّ
اْلَمصاِئــُب«، ایســتاد و در مقابــل کفــر و در مقابــل زندقــه صحبــت کــرد 
و هرجــا موقــع شــد، مطلــب را بیــان کــرد و حضــرت علی بــن الحســین 
 )علیــه الســام( بــا آن حــال نقاهــت، آن طــوری کــه شایســته اســت تبلیغ 

کــرد.
 )صحیفه امام/ج 17/ص56(

▪ نقش محرم و صفر در حیات اسام
بایــد ماهــا و شــماها در گفتــاری کــه داریــم و خصوصــًا در ایــن مــاه محــرم 
و صفــر، کــه مــاه بــرکات اســامی اســت و ماه زنــده ماندن اســام اســت، 
بایــد مــا محــرم و صفــر را زنــده نگــه داریــم بــه ذکــر مصایــب اهل بیــت  
علیهــم الســام کــه بــا ذکــر مصایــب اهل بیــت  علیهــم الســام زنــده 
مانــده اســت ایــن مذهــب تــا حــاال؛ بــا همــان وضــع ســنتی، بــا همــان 
ــنت های  ــن س ــظ ای ــد حاف ــا بای ــی. م ــرایی و روضه  خوان ــع مرثیه س وض
ــورا، در  ــه در عاش ــامی ک ــارک اس ــته جات مب ــن دس ــظ ای ــامی، حاف اس
ــد  ــیم؛[ تأکی ــد، ]باش ــه راه می  افتن ــی ب ــع مقتض ــر، در مواق ــرم و صف مح

کنیــم کــه بیشــتر دنبالــش باشــند.
 )صحیفه امام/ج 15/ص330(

انگیزه ها و دستاوردهای قیام امام حسین
از نگاه امام خمینی)ره(
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نوحه رعد

پرچم سیاه ابر
روی ماه نقره ای

نشست
ناگهان

آسمان دلش شکست
برق زد

رعدنوحه خواند
قلب کوچک ستاره ها گرفت

ابر قطره
قطره
قطره

برزمین چکید
روی غنچه ها نشست

خاک بوی کربال گرفت.

عموی رود

عموی مهربان می رفت اما
نگاهش در نگاه کودکان بود

دل بابا برایش تنگ می شد
عمو پشت و پناه کودکان بود

دل خود را به دریا زد که دریا
به پای دست های او بیفتد

دل هرتشنه با هر جرعه ی آب
به یاد ماجرای او بیفتد

زالل و جاری و آرام و پرموج
عمو از رود چیزی کم ندارد

به جز او هیچ رودی توی دنیا
به روی شانه ام پرچم ندارد

گهواره

ازبین درخت ها یکی برتر شد
سرزنده و سایه دار و بارآور شد

وقتی که شکست دل به امید تو بست
یعنی گهواره ی علی اصغرشد

هرخوب که گفته اند درباره ی تو
باغ گل پرپر گلوی پاره ی تو

من کودک بی تاب که افتاده درآب
کشتی نجاتم شده گهواره ی تو

شرمنده

بر خیمه هابررود
بر خاک تابیدم
شرمنده تابیدم
غمناک تابیدم

*
ای کاش میمردم

درآسمان آن  روز
از بس که تابیدم

بر کودکان آن روز
*

ای کاش می شدمن
جای عمو بودم

یا دست کم جای
 یک دست او بودم

*
آن مشک آبش را

تا خیمه می بردم
یک قطره از آن را

حتی نمی خوردم
*

آن روز ای کاش 
اصال نمی دیدم

شرمنده هستم من
از اینکه خورشیدم

بابک نیک طلب

علی باباجانی

اکرم سادات هاشمی پور

حبیب نظاری



ــا  ــت ام ــرس آور اس ــورت، ت ــهر وکش ــلوغی و دوری ازش ــه ش بااینک
ــارت اربعیــن وقتــی اون همــه آدم رو میبینــی کــه از کوچــک  در زی
وبــزرگ از همــه جــای دنیــا بــرای زیــارت اومــدن آرامــش خاصــی 
داری،ازاینکــه موکــب دارهــا وخادمــان امام حســین بامهربانــی و روی 
ــمزه ای  ــوندباخوراکی های خوش ــه رو می ش ــا روب ــا بچه ه ــوش ب خ
کــه همــه را غافلگیــر و خوشــحال می کند،احســاس مــی کنــی کــه 

بــه یــک مهمانــی آمــده ای.
ــا خانــواده همــراه ایــن همــه جمعیــت  توهــم خوشــحال از اینکــه ب
ــی  ــد م ــق خداون ــن توفی ــکر گزارای ــردی ش ــارت پیداک ــق زی توفی
شــوی وآمــاده بــرای زیــارت حــرم امــام حســین علیــه الســام .آیــا 
ــرای  ــه ب ــور ک ــی دارد ؟همان ط ــی آداب ــن مهمان ــه ای ــی ک می دان
ــه  ــرای اینک ــی ،ب ــاده می کن ــودت را آم ــل خ ــنایان وفامی ــدن آش دی
ــادی هــم  ــده زی ــی بیشــتر بهــت خــوش بگــذره فای ــن مهمان درای

ــی : ــوارد را هــم مراعــات کن ــن م ــد ای ــری بای بب
1-شناخت امام )علیه السام (

چقــدر امامــی کــه بــه زیارتــش مــی روی مــی شناســی ؟قبل ازســفریا 
در هنــگام آن دربــاره زندگــی امــام چنــد کتــاب مطالعــه کن .

2. لباس تمیز و آراستگی و خوش بویی
ــارت  ــرآداب زی ــر، از دیگ ــتفاده از عط ــز و اس ــاس تمی ــیدن لب پوش
اســت. وقتــی ایــن کاررا انجــام می دهــی هــم ظاهــرت مرتــب اســت 

وهــم ازنظــر روحــی شــاداب وســرحال میشــی .
3. غسل زیارت

ــی  ــم پاک ــد، ه ــاک باش ــد پ ــر بای ــا، زائ ــرم ه ــور در ح ــرای حض ب

ظاهــری، هــم درونــی. غســل زیــارت عــاوه بــر تمیــزی جســم و 
ــل از آغــاز  ــی دارد. هــم قب ــاس، طهــارت روح و روان را هــم در پ لب
ــش از  ــهر و پی ــه و ش ــن از خان ــرون رفت ــگام بی ــی و هن ــفر زیارت س
شــروع مســافرت مســتحب اســت، هــم قبــل از تشــرف بــه حــرم 

ــام(. ــان )علیه الس ــر معصوم ــای مطّه ه
شــخصی  از امام صــادق )علیه الســام( پرســید: امیرالمؤمنیــن )ع(را 
چگونــه زیــارت کنــم؟ فرمــود: هــر گاه اراده ی زیارت کردی، غســل 
کــن، دو جامــه تمیــز و شســته شــده ات را بپــوش، عطــر بــزن و بــا 

بــوی خــوش بــه زیــارت بــرو.
4. وقار و طمأنینه

بــا آرامــش حرکــت کن وذکــر بگو،رفتــار شــتاب زده موجب آشــفتگی  
و نابســامانی اســت. در توصیــه ی مربــوط بــه زیــارت آمــده اســت 
کــه بــا وقــار و آرامــش راه برویــد، قــدم هــا را کوچــک برداریــد، بــا 

حالــت ذکــر و تســبیح و تکبیــر، وارد حــرم و مــزار شــوید.
صفــوان جمــال نقــل مــی کنــد که بــا حضــرت صــادق علیه الســام 
همســفر بــود، بــه کوفه کــه رســیدند، امــام )ع( دســتور داد تــا مرکب 
را بخوابانــد و فرمــود: اینجــا قبــر جــدم امیرمؤمنــان )علیه الســام( 
اســت. ســپس حضــرت غســل کــرد، لبــاس دیگــری پوشــید، بــه 
ــاد و  ــود، راه افت ــا ب ــام( آنج ــی )علیه الس ــه قبرعل ــه ی ک ــه تپ طرف
بــه صفــوان فرمــود: تــو هــم مثــل مــن کــن، گام هایــت را کوچــک 

بــردار، نگاهــت را بــه طــرف زمیــن بگیــر، متواضعانــه راه بــرو... . 
5. ذکر تکبیر و تسبیح

 تــو مســیر پیــاده روی تــا اونجــا کــه می تونــی بــه 

حرمآخ جون
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یــاد خــدا و حمــد و ســتایش او بــاش؛ در زیــارت امــام حســین )ع( روایــت شــده کــه قبــل 
از زیــارت و درهنــگام ورود، حتــی وقتــی بــه فــرات مــی رســد تــا غســل زیــارت کنــد، صــد 
مرتبــه اللــه اکبــر، صــد مرتبــه ال الــه اال اللــه و صــد مرتبه صلــوات بگویــد. نیــز در روایت 
اســت: هنــگام زیــارت وقتــی مقابــل قبــر امــام معصــوم قــرار گرفــت، بگویــد: »ال الــه اال 

اللــه وحــده ال شــریک َلــُه«، ثــواب بســیار بــرای او نوشــته مــی شــود.
6. اذن دخول)اجازه داخل شدن(

وقتــی وارد خانــه ای مــی خواهــی بشــوی زنــگ آن خانــه را میزنــی اگــر اجــازه دادن وارد 
میشــوی ،در هنــگام زیــارت هــم بایــد اجــازه بگیریــم ،بــی اجــازه وارد حــرم نشــویم .بــا 

خوانــدن اذن ورود، هــم ادای احتــرام کنیــم، هــم دل را آمــاده تــر ســازیم. 
از چه کسی اجازه می گیریم؟          

ــُت علــی بــاٍب مــن بیــوِت نبیــک و آل  در متــن اذن دخــول آمــده کــه »الّلهــم ِإنــی وقْف
نبیــک...؛ خداونــدا! بــر درگاه یکــی از خانه هــای پیامبــر )ص( و دودمــان پیامبرت ایســتاده 
ام. خدایــا! مــردم را از این کــه بــی اجــازه وارد خانــه پیامبــر )ص( شــوند، منــع کــرده ای. 
مــن بــه ُحرمــت پیامبــرت در حــال غیبتــش مثــل حــال حضــور و حیاتــش عقیده منــدم و 
می دانــم کــه فرســتادگان تــو زنــده انــد و نــزد تــو روزی مــی برنــد، جایــگاه مــرا در اینجــا و 
ایــن لحظــه مــی بیننــد و ســخنم را مــی شــنوند. پــروردگارا! ابتــدا از او اذن می طلبم، ســپس 
از پیامبــرت و از جانشــین تــو کــه اطاعتــش بــر مــن واجــب اســت، اجــازه مــی خواهــم کــه 
در ایــن لحظــه وارد خانــه اش شــوم، از فرشــتگان گماشــته بــه ایــن بــارگاه مقــّدس هــم اذن 
مــی طلبــم. بــه اذن خــدا و رســول و جانشــین او و اذن همــه شــما وارد ایــن خانــه می شــوم 

و جویــای تقــّرب در پیشــگاه خدایم...
بــه بــه چــه میهمانــی ! بــرای وارد شــدن بــه آن از خــدا وپیامبــر وامامــان وفرشــتگان اجــازه 

ورود مــی گیریــم!
7-خواندن زیارت نامه ونماز زیارت

بعــد از این کــه زیــارت نامــه را خوانــدی ،نمــاز زیــارت راهــم بخــوان .امــام حســین )ع(نماز 
را بســیار دوســت مــی داشــت توهــم کــه زائــر او هســتی ســعی کــن نمازهــای واحــب راهم 

در حــرم بخوانــی چــون پــاداش بســیاری دارد 
امــام باقــر )ع( بــه شــخصی فرمــود: تــو را چــه مانــع اســت، که هــرگاه حاجتــی برایــت روی 
دهــد، نــزد قبــر حســین )ع(بــروی، و چهــار رکعــت نمــاز نــزد او بخوانــی، آن گاه حاجــت 
خــود را از خــدا بخواهــی بــه درســتی کــه نمــاز واجــب نــزد آن حضــرت )ع( برابــر بــا حــج، 

و نمــاز مســتحب مســاوی بــا عمــره اســت.
می دانی که در حرم امام حسین )ع( ،مسافر می تواند نمازش را کامل بخواند .
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من از غریبه ها می ترسم
نویسنده: طاهره ایبد

را  پاهایــم  بیابــان  داغ  ریگ هــای  میلــرزد.  مــادرم 
می ســوزاند. دیگــر هیــچ کــس آرام نیســت. همــه گریــه 

ــا!«  ــا! باب ــد: »باب ــی زن ــه داد م ــه رقی ــد. یک دفع ــی کنن م
بابــای رقیــه بــه میــدان رفتــه. او دارد مــی جنگــد. اگــر او هــم 
ــه  ــای رقی ــت... باب ــی رف ــود؟ کاش نم ــه می ش ــردد، چ برنگ

تنهــای تنهاســت. 
مــی روم بــه خیمــه هــا ســر بزنــم، شــاید هنــوز مــردی تــوی 
خیمــه هــا باشــد. مادرم حواســش بــه مــن نیســت. دارد برای 
عبــاس بــن علــی، عمــوی رقیــه گریــه مــی کنــد، نــه، دارد 
بــرای همــه مردهــا کــه شــهید شــده انــد، گریــه می کنــد... 
نــه، بــرای بچــه هــا... اصــا بــرای همــه گریــه مــی کنــد... 
ــرای  ــا، ب ــه ه ــرای بچ ــت. ب ــه تنهاس ــه ک ــای رقی ــرای باب ب

زن هــا..... اصــا همــه بــرای هــم گریــه مــی کننــد.. 
ــد.  ــتاده ان ــوی آن ایس ــا جل ــی روم. زن ه ــه ای م دم خیم
تــوی خیمــه ســرک مــی کشــم. یکــی خوابیــده؛ نــه خــواب 
ــی  ــمش، عل ــو، می شناس ــی روم ت ــدم م ــد ق ــت. چن نیس
بــن حســین اســت - بــرادر رقیــه - بیمــار اســت، چنــد روز 
اســت کــه خیلــی مریــض شــده، رنگــش زرد زرد اســت، 
تــب دارد. اصــا نمــی توانــد از جایــش بلنــد شــود؛ وگرنه 
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حتمــا او هــم بــه میــدان مــی رفــت. 
ــی دارم  ــر م ــاده، آن را ب ــه افت ــی دم در خیم چوب

ــه علــی اصغــر از تــوی خیمــه  ــم. هنــوز صــدای گری و بیــرون مــی آی
ــم  ــن می کش ــوب را روی زمی ــم. چ ــور راه می افت ــن ط ــد. همی ــی آی م
ــن  ــر از ای ــر، دورت ــرف ت ــم. آن ط ــگاه می کن ــا را ن ــه ه ــوی خیم و ت
خیمــه هــا، چــادر دیگــری اســت، مــی روم آن جــا؛ از مــادرم دور شــده 
ــه  ــوی خیم ــرکی ت ــته س ــم. آهس ــی ترس ــت، م ــا نیس ــی این ج ام، کس
ــن  ــم. م ــه نمی ترس ــم، ن ــم، می ترس ــغ می زن ــد جی ــم و بع ــی کش م
همــه آن هــا را می شناســم؛ قاســم، علــی اکبــر، حبیــب بــن مظاهــر،... 
ــهید  ــان را ش ــه ش ــر. هم ــای دیگ ــی ه خیل
ــم.  ــا بمان ــم آن ج ــد، نمی خواه ــرده ان ک
گلویــم  تــوی  انــگار  چیــزی 
می گیــرد،  گریــه ام  گیرکــرده، 
پاهایــم می ســوزد، چشــم هایم 
می ســوزد،  دلــم  می ســوزد، 
ــته ها،  ــه کش ــرای هم ب

بــرای مادرهایشــان، بــرای بچــه هایشــان، بــرای بابــای رقیــه. اشــکم را 
پــاک مــی کنــم. صــدای گریــه و دعــای زن هــا ایــن طــرف هــم مــی 
ــش  ــم پی ــی خواه ــده ام. م ــد. از او دور ش ــم می کن ــادرم صدای ــد. م آی
مــادرم باشــم. از پشــت ســرم صدایــی مــی آیــد، صــدای پــای اســب. 
ــد کســی اینجــا باشــد... مــردی دارد  ــم. نبای ــگاه می کن می ایســتم و ن
بــا اســب می آیــد ایــن طــرف. او را تــا حــاال ندیــده ام. آشــنا نیســت. 
تــوی دســتش شمشــیر اســت. شمشــیرش را تــوی هــوا گرفتــه؛ انــگار 
ــد. مــی ترســم.  ــد. اســب تنــد مــی آی ــا آن بزن می خواهــد مرغــی را ب
بایــد پیــش مــادرم بــروم. مــن از غریبــه هــا مــی ترســم، مــادرم دارد به 
ایــن طــرف مــی آیــد؛ امــا... چیــزی محکــم مــرا بــه زمین مــی انــدازد. 
درد تــوی کمــرم مــی پیچــد. مــن جیــغ مــی زنــم. یــک صــدای جیــغ 

ــت:  ــادرم اس ــدای م ــد؛ ص ــی آی ــم م ــر ه دیگ
- محمــد... محمــدم!« گردنــم داغ مــی شــود، انــگار ریگ هــای 
درشــت و داغ بــه گردنــم چســبیده انــد. بــه زور دســتم را بلنــد می کنــم 
ــد...  ــم... درد می کن ــم... درد گردن ــذارم، گردن ــم بگ ــا روی گردن ت
ــد...  ــی چرخ ــاال م ــرد آن ب ــون... م ــد... خ ــی چرخ ــز م ــه چی هم
شمشــیرش... هــم مــی چرخــد... خیمــه هــا... مــادر... می چرخــد... 
ــیر... از  ــم... از... شمش ــر... س ــی ت ــادر... م ــدد... م ــرد... می خن م

غریبه هــا... 
ــی بــن ثبیــت حضرمــی،  ــا... هان یکــی... داد... مــی زنــد: »وای خدای
محمــد بــن ابــی ســعید بــن عقیــل را پیــش چشــم مــادرش کشــت!« 

مــادر... مــادر... مــن... مــادرم را مــی خواهــم. 
- مادرش از هوش رفته«. 

یکــی ســرم... را... روی پایــش... مــی... مــی گــذارد... مــا... مــادر... 
نیســت. دســتم... پــر از خــون... خــون.. 

- وا مصیبتــا... خــدا لعنــت تــان کنــد قــوم کافــر، بــه بچــه هــم رحــم 
نمــی کنیــد«؟! 

صدا می آید، صدای.. بابا... بابای رقیه: 
- »آیــا کســی هســت کــه از حریــم خانــواده پیغمبــر دفــاع کنــد؟ آیــا 
ــا فریادرســی  یکتاپرســتی هســت کــه از خــدا تــرس داشــته باشــد؟ آی

هســت کــه بــه فریــاد مــا برســد؟ آیــا کســی.... 
کســی نیســت، آن دورترهــا همــه آن هــا کــه شــهید شــده بودنــد، حــاال 
ایســتاده انــد؛ قاســم، علــی اکبــر، حبیــب بــن مظاهــر... بــه مــن لبخند 

مــی زننــد، دیگــر گردنــم درد نمــی کنــد، بلنــد مــی شــوم و بــه 
طرف شان می روم



همــه تشــنه و خســته بودیــم، خســته از جنگــی نابرابــر؛ ولــی نبایــد 
او را تنهــا مــی گذاشــتیم، او از مــا تشــنه تــر و خســته تــر بــود و داغ 

عزیزانــش او را خســته تــر نشــان مــی داد. 
روحیه باالی او وصف ناپذیر بود. کوهی از غم ها به دل داشــت، ولی به 

یاران روحیه می بخشید و تشویقشان می کرد. 
هــوا بــه قــدری گــرم بــود کــه حــد و حســابی نداشــت. بــا آســتین 
پیراهنــم عــرق هــای روی پیشــانی ام را پــاک کــردم. از ایــن کــه در 

رکاب موالیــم بــا باطــل می جنگیــدم، خوشــحال بــودم. 
ســرم را بلنــد کــردم کــه خــدا را شــکر گویــم. ناگهــان چشــمم بــه 
خورشــید ســوزان افتــاد، خورشــیدی کــه اشــعه های ســوزان خــود را 
بــه هــر ســوی آن صحــرای تفتیــده مــی پراکنــد، فکــری بــه خاطرم 
رســید، ولــی فــورا پشــیمان شــدم. دوبــاره اندیشــیدم کــه بگویــم یا 
نــه، آیــا االن وقــت مطــرح کــردن چنیــن صحبتــی هســت یــا نــه، 
بــا خــود کلنجــار رفتــم و باالخــره دل بــه دریــا زدم، خــود را بــه او 

رســانیدم و گفتــم 
- ای آقــای مــن، ظهــر شــده، دوســت دارم آخریــن نمــاز اول وقت را 

بــه شــما اقتــدا کنــم. امــام حســین بــه در جوابــم گفت: 
- ای ابــو ثمامــه، خداونــد تــو را از نمازگــزاران و ذاکــران قــرار دهــد که 

نمــاز اول وقــت را به یــاد آوردی. 
مرد جوانی که آنجا بود خندید و گفت: 

- شــوخی مــی کنیــد؟ در ایــن گیــر و دار جنــگ، چــه جــای 
نمــاز خوانــدن اســت؟ مگــر نمــی بینیــد از هــر طــرف تیــر 

ــر  ــته مگ ــت، از آن گذش ــاک اس ــد، خطرن ــی کنن ــاب م پرت
دیشــب را تــا بــه صبــح بــه عبــادت نگذرانــده ایــم. 

امــام )ع( کــه آمــاده نمــاز مــی شــد بــه او گفــت: - مگــر نمی دانــی 
جنــگ ما بــرای چیســت؟ 

ــرو  ــه فکــر ف ــام )ع( شــنید، لحظــه ای ب ــن حــرف را از ام ــی ای وقت
ــه  ــری ب ــت، فک ــئله را دریاف ــق مس ــت و عم رف

ــه  ــن ک ــرای ای ــرد، ب ــور ک ــش خط ذهن

شــرمگین نباشــد، آن فکــر را عملــی کــرد. آخریــن نمــاز جماعــت 
شــروع شــد. چنــد نفــری بــه امــام )ع( اقتــدا کردیــم و نمــاز را بــه 
پایــان رســاندیم. همیــن کــه نمــاز بــه آخــر رســید، آن مــرد عــرب 
ــر  ــر ب ــد. ده هــا تی ــه زمیــن افتادن ــه هــر دو ب ــن عبدالل و ســعید ب
بدنشــان نشســته بــود و دیگــر رمقــی بــرای شــان نمانــده بــود. خود 

ــم:  ــن او رســاندم و گفت ــه بالی را ب
- تــو بــا جان فشــانی خــودت جلــوی تیرهــای بــا را گرفتــی، خــدا 

بــه تــو جــزای خیــر دهــد و بهشــت گوارایــت بــاد. 
امــام )ع( نیــز بــر بالیــن او حاضــر شــد، آن مــرد عــرب کــه نفــس 
هــای آخــر را می کشــید گفــت: امیــدوارم دیــن خــود را بــه نمــاز ادا 

کــرده باشــم. 
این را گفت و پلک هایش روی هم افتاد، حقا که کشته راه نماز بود.۱ 

1. سفینة البحار، ج ۱، ص ۱۳۶

نویسسنده: مهدی محدثیچرا  می جنگی؟ 
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کاردستی کشتی:
وسایل مورد نیاز برای ساخت کشتی بادبانی :

مقوا
کاغذ

خط کش
آبرنگ یا گواش

قیچی یا موکت بر
ماژیک یا خودکار

چسب و یا نوارچسب
طناب نازک یانخ کاموا

تکه ای پارچه برای بادبان
چند قطعه چوب به قطر نیم سانت 

نحوه ساخت کشتی با مقوا: 
مرحلــه اول : ابتــدا مقــداری کارتــن تهیــه کنیــد و طــرح هــای زیــر را بر 
روی کارتــن بکشــید و بــا قیچــی طــرح هــا را از درون کارتــن در بیاورید.

شما می بایست همانند تصویر چنین طرح هایی را ایجاد کنید.
نکته : طرح )1( و)3( در این تصویر همانند یک مربع می باشد.

ولــی شــما می توانیــد هماننــد کار مــا در مرحلــه آخربــر روی ایــن کارتن 
ــا عــرض و طــول کشــتی هــم  ــه کنیــد ت پنجــره هــای کوچکــی اضاف

ســطح باشــند.

ــه  ــوان بدن ــه عن ــای)1( ب ــرح ه ــش ط ــن بخ ــه دوم : در ای مرحل
ــند. ــی باش ــتی م کش

مرحلــه ســوم : در ایــن بخــش طــرح )2( را کــه کــف کشــتی مــی 
باشــد را بــا بدنــه کشــتی بــه هــم بچســبانید.

تا به اینجای کار طرح کلی شما از کشتی ساخته شده است.
ــه قســمت  ــن بخــش طــرح شــماره )3( را ب ــارم: در ای ــه چه مرحل

انتهــای کشــتی بچســبانید.
ــتی در  ــه کش ــوان عرش ــه عن ــماره )4(را ب ــرح ش ــه پنجم:ط مرحل

ــبانید. ــوی آن بچس جل
مرحله ششم :  ساخت دکل وبادبان :

ــورت  ــه ص ــر ب ــانتی مت ــول 30 س ــه ط ــی ب ــمت چوب ــن قس در ای
عمــودی  ماننــد تصویــر نهایــی بــر کف کشــتی بچســبانید ســپس با 
پارچــه ودوقطعــه چــوب بــه طــول 17 ســانتی متــر بادبــان را ســاخته 

وبــه دکل بچســبانید.برای زیبایــی کار از طنــاب اســتفاده کنیــد.
ــه  ــد و ب ــه کنی ــه چــوب افقــی اضاف ــاب را ب همچنیــن مقــداری طن

ــوی کشــتی وصــل کنیــد. جل
مرحلــه هفتــم : بــرای زیباتــر شــدن کار دایــره هــا را بــه دوطــرف 
بدنــه بچســبانید ویــک تکــه کارتــن بــه عنــوان تختــه پرش کشــتی 

بــه روی بدنــه آن بچســبانید.
ــث  ــان حدی ــا بادب ــه وی ــد روی بدن ــی توانی ــما م ــه هشتم:ش مرحل

ــید. ــات« را بنویس ــتی نج ــین کش ــای »حس زیب
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گل خوشبو
پســر عمــوی پیامبرگویــد: روزی بــر رســول مهربانــی هــا وارد شــدم . صحنــه ای زیبــا ودلنشــین چشــمانم را بــه خــود جلــب کــرد. نــوه هــای 

پیامبــر)ع( را دیــدم . ، حســن )ع( روی شــانه پیامبــر نشســته و حســین بــرادر کوچکتــر روی زانــوان پیامبــر نشســته بــود. 
پیامبــر )ع( روی سرشــان دســت مــی کشــید ، آن دو گل خوشــبو را مــی بوییــد ومــی بوســید و مــی فرمــود: خداونــدا، دوســت بــدار هــر آنکــس 

کــه ایــن دو را دوســت بــدارد و دشــمن بــدار هــر آنکــه بــه ســتیز باآنــان برخیــزد. 
جلــو رفتــم ســام کــرده ، احتــرام نمــودم و همیــن طــور کــه ایــن صحنــه جــذاب مــرا پــر از نشــاط  وپویایــی کــرده بــود زانــوی ادب زده ، و 

پیرامــون  دو نــوه گرانقــدرش ســوال کــرده و ســراپا گــوش شــدم. 
پیامبر )ع( سه جمله پیرامون ویژگی ها ی نوه کوچک شان حسین ایراد فرمودند:

حسین )ع( کسی است که .........پذیرفته است . 
 خداوند شفا را درتربتش قرار داده و امامان از فرزندان او هستند 

برای کامل کردن جمله اول به 9 سوال زیرپاسخ بده . حرف اول پاسخ ها را در گلبرگ های مربوطه  قرار بده .
سپس به ترتیب شماره گلبرگ ها ، حرف اول را کنار هم قرار بده تا به پیام گل ها برسی و بتوانی جمله اول راکامل نمایی . 

1-  به یار ورفیق وهمدم چه می گویند؟
2- به پرستش وبندگی کردن خدا چه می گویند؟

3- به باور واعتقاد داشتن به چیزی چه می گویند؟
4- کلمه ای به معنای آیین، کیش 

5-  کلمه ای هم معنای امام ، پیشوا وراهنما
6- کلمه ای به معنای ستایش کردن ،سپاس گفتن ، اولین سوره قرآن

7- کلمه ای به معنای مهربانی، بخشش و رأفت 
8- لقب مشهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

9- کلمه ای هم معنای دلیری، رشادت، شهامت 

۱۲

۴

۳

۵۶

۷
۸۹
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سینه می زند بابا
توی کوچه مان امشب

بسته روی پیشانی
یک نواِر »یا زینب«

فرِش کوچکی را هم
او به کوچه آورده

شمع و شربت و پرچم
نذِر بچه ها کرده

سینه می زنم من هم
با شعار یا »زهرا«

اسم دسته ما هست:
»دختراِن عاشورا«

مهری ماهوتی

دختران عاشورا

عزیــزان! پاســخ مســابقات )رمــز جدول هــا و پاســخ ســواالت( را بــا قیــد شــماره صفحــه و  نــام و نــام خانوادگــی و شــهر و شــماره تلفــن موبایــل را به طــور 
جداگانــه )هــر ســوال در یــک پیامــک( بــه ســامانه پیامکــی ۳۰۰۰۹۷۵۰۰۰۹۰ ارســال نماییــد.  


