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رگ و دوست داشتنی عید بز
پرستو، غريب بود و توی آن بیابان بزرگ و داغ، به خاطر تشنگی دنبال آب می گشت. حاال از پرواز هم خسته 
ش���ده ب���ود و ديگر توان پريدن نداشت. پرست���و از قافله ی پرستوهایی که به جاهای خیل���ی دور می رفتند جا 

مانده بود.
گهان نگاه پرستو به برکه افتاد . با خوشحالی َجستی زد و به سراغ برکه رفت و  گرما هر لحظه بیش تر می شد. نا
يک دِل سیر آب نوشید. بعد هم چند روزی را مهمان برکه و نخل های پیر و مهربانی شد که در کنارش بودند.
غدی���ر ُخ���م ... ما تو را خیلی دوست داريم. تو مهربان ترین ِبرکه ی دنی���ا هستی. پیراهن تو پر از عطر پیامبر 

خدا ؟ص؟ و حضرت علی؟ع؟ است.
پرستو طاقت نیاورد و سرانجام از برکه پرسید: چرا آدم ها با تو مهربان هستند. چرا دوستت دارند. مگر برای تو 

چه اتفاقی افتاده؟!
گفت: کرد و  برکه يا همان غدیر ُخم لب هايش را به خنده ی تازه ای باز 

من، يک برکه ی تنها بودم. فقط این چند تا نخل همسايه ام بودم. هیچ کس اسم من را 
نمی دانست. هیچ هم صحبتی نداشتم. روزهای زيادی منتظر می ماندم 
تا شايد رهگذری خسته از راه 
کند و  لم  برسد. دست در آب زال
به همراه شتر يا اسبش، کمی از 
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آن بنوشد. اما هیچ کس با من حرف نمی زد و پیشم نمی ماند. من غدیر ُخِم غريب و غمگین بودم. اما يک 
روز مسلمانان که از سفر حج بازمی گشتند، به دستور حضرت محمد ؟ص؟ در کنار من جمع شدند. آن ها خیلی 

زياد بودند. بیش تر از صد هزار نفر.
گهان يکی از نخل ها به صدا در آمد:   نا

-بگذار بقیه را من بگويم: ... حضرت محمد؟ص؟ همه ی آن ها 
که خداوند داده بود به آن ها  کرد تا يک دستور مهمی را را جمع 

بگويد.
کت بود ادامه داد: هوا خیلی  که سا نخل پیر ديگری 

گرم بود. ياران حضرت محمد ؟ص؟ با استفاده از 
کردند. حضرت  جهاز شترها يک جايگاه بلند درست 

کرد به مسلمانان. محمد؟ص؟ باالی آن رخت و رو 
گفت: پیامبر ؟ص؟ برای مسلمانان  برکه خنديد و 

حرف های قشنگی زد. سپس امام علی ؟ع؟ را 
کرد. حضرت علی؟ع؟ باالی  صدا 

جايگاه رفت. پیامبر ؟ص؟ 
دست ايشان را باالی سِر خود 

که  کس  گفت: هر  گرفت و 
من موالی او هستم، علی هم 

موالی اوست.
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نخل پیر اولی با شوق زياد گفت: حضرت محمد؟ص؟ در آن روز بزرگ و آسمانی، حضرت علی ؟ع؟ را به عنوان 
کرد.  جانشین خود، به مسلمانان معرفی 

کاش من هم در آن روز، این جا بودم.ُخب بعدش چه شد؟! گفت: چه جالب،  پرستو با خوشحالی 
گفتند و به او دست دادن���د. پیامبر ؟ص؟ آن روز  به مسلمانان  گف���ت: مردم به حضرت علی؟ع؟ تبريک  برک���ه 
گرفته است.« او آيه های 3 و 67 سوره ی مائده را برای مردم  گفت: »این انتخاب به دستور خداوند انجام 
خوان���د.در ای���ن آيه ها خواوند فرموده است که دین مردم با انتخاب حضرت علی؟ع؟ به عنوان رهبر کامل 

شد. این آيه ها را فرشته ی بزرگ خدا -جبرئیل - برای حضرت محمد؟ص؟ خوانده بود.
از آن به بعد من بزرگ و آسمانی شدم. همه ی مسلمانان اسم من را به نیکی و بزرگی ياد گرفتند. حاال آن ها 

من را به اسِم »غدیر ُخم« می شناسند و هر سال در این روز، عید بزرگ غدیر را جشن می گیرند.
من به خاطر آن پیام آسمانی و واليت امام علی؟ع؟، زنده و دوست داشتنی هستم.
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اهل بیت پیامبر ؟ص؟
خان���ه ی پ���در بوی بهشت م���ی داد. هر بار که حضرت زهرا ؟اهع؟ به آن جا پا م���ی گذاشت، دلش از شیرينی و 
کنار مسجد مدينه قرار داشت. اشتیاق ُپر می شد. پدر همسايه دیوار به دیوار آن ها بود و خانه ی آن ها در 

گفت: کرد و  کرد. حضرت محمد ؟ص؟ با خوشحالی به او نگاه  حضرت فاطمه ؟اهع؟ به پدر سالم 
-سالم فاطمه جان، خوش آمدی!

گف���ت: برايتان غذا  در دس���ت حض���رت فاطم���ه؟اهع؟، ظرفی ُپر از غ���ذا  بود. او ب���ا خوشرویی و احت���رام به پدر 
آورده ام تا میل بفرمایید.

حض���رت زه���را ؟اهع؟ ظرف غذا را در مقابل پدر، بر روی زمین گذاشت. حضرت محمد ؟ص؟ با ديدن غذا گفت: 
کن تا با من غذا بخورند! فاطمه جان، برو و همسرت علی ؟اهع؟ و نوه هايم حسن و حسین را هم خبر 

کودک دلبند داشتند: حس���ن و حسین. حضرت محمد ؟ص؟ به  حض���رت علی؟ع؟ و حضرت فاطم���ه ؟اهع؟ دو 
کند. گاه از ديدنشان دل نمی  نوه های خود عالقه ی زيادی داشت و هیچ 

که دس���ت حسن و حسین را دست خ���ود داشت، پا به اتاق  چن���د دقیقه ی بع���د، حضرت علی؟ع؟ در حالی 
کردند. بعد توی بغل او رفتند. کرد. بچه ها با شوق به پدربزرگ سالم  حضرت محمد ؟ص؟ گذاشت و سالم 
کوچک، مشغول خوردن غذا شدند. اّم َسَلمه  گفتند و بر سر سفره ای ساده و  گل بسم اهلل  آن روز آن پنج 
کرد. او وقتی فهمید حضرت  که همسر حضرت محمد ؟ص؟ بود در يکی از اتاق های خانه ی او زندگی می 
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کرد تا غذا خوردن  فاطمه؟اهع؟ و خانواده اش به اتاق حضرت محمد ؟ص؟ آمده اند خوشحال شد. صبر 
آن ها تمام شود، بعد به ديدنشان برود.

گرفتند. حضرت  بعد از غذا، حضرت محمد؟ص؟ و اهل بیتش، دست هايشان را به طرف آسمان 
کردند و سفره ی ساده ی خانه جمع شد. محمد؟ص؟ دعا خواند، همگی آن ها خدا را شکر 

حضرت محمد؟ص؟ فوری برخاست. نگاه های مهربان او، در اتاق چرخید. انگار دنبال چیزی
گشت. چه شده بود؟!  می 

گرفت، بعد باالی سِر حضرت علی ؟ع؟،  حضرت محمد ؟ص؟ عبای خود را در دست 
گرفت.  کرد و روی سر آن ها  حضرت زهرا؟اهع؟ و حسن و حسین ايستاد. عبا را باز 

سپس لب هايش دعای تازه ای خواند:
کشان  گونه آلودگی پا کن و از هر  -خدايا اينان اهل بیت و ِعترت من هستند، پس پلیدی را ازشان دور 

گردان!
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صلیب های طالیی
که روی آن نشسته  کوچکی را  ک  گرد و خا کشید و  اسقف بزرگ نجران دستی به پیراهن بلند ابريشمی اش 
کرد. از عیسی  کرد و گفت: ای محمد حرف ه���ای شما ما را قانع نمی کند. محمد باز ه���م صحبت  ک  ب���ود پ���ا

که اسقف بزرگ قبول داشت. گفت. از مريم. از مسیحیت. از هرچیزی 
اسقف بزرگ باز هم سرش را تکان داد و گفت: نه! این ها که گفتی هیچ کدام باعث نمی شود که ما دينمان 
کنار بگذاريم و دین شما را بپذیريم. تو بايد ثابت کنی که دین اسالم يک دین آسمانی است و برتر از دین  را 

مسیح است.
پیامبر بازهم برای آن ها حرف زد. آرام و شمرده. اسقف که منتظر بود پیامبر را جایی گیر بیندازد تا مسیحیانی 
که  گر اس���الم همان ايمان آوردن به خداس���ت ما سال هاست  ک���ه دور و برش بودن���د روحیه بگیرند پرسید: ا

همگی به خدا ايمان داريم.
گوشت خوک می خوريد و عیسی  که صلیب می پرستید و  گفت: چگونه به خدا ايمان داريد در حالی  پیامبر 

را فرزند خدا می دانید؟
اسق���ف ب���زرگ نگاهی به صلیب ه���ای طالیی که خ���ودش و همراهانش به گردن آويخت���ه بودند انداخت و 
گر عیسی فرزند خدا نیست پس چگونه  گفتی؟ ما...ما...ص...صلیب...َا...َا...اصال بگو ببین���م ا گف���ت: چه 

زاده شد؟ مگر نه این که او پدری همچون ما نداشت و فقط مادر داشت؟
گهان فضا پر از عطر ع���ود مسیحی ه���ا همه منتظر جواب پیامبر بودند. پیامبر اما منتظر کسی ديگر بود. نا

دوباره لب های میهمان های پیامبر ؟ص؟، برای دعا و شکر خداوند لرزيد. خیلی زود خانه ی پیامبر از نوری 
کنن���ده و ماليم پر ش���د. جبرئیل مهمان آخرین پیامبر خدا شده بود و ب���از هم از طرف خداوند برای او  خی���ره 

گوش مسلمانان می رسید. که بايد هر چه زودتر به  پیغام مهمی داشت. پیغامی 
گفت: کرد و  جبرئیل به حضرت محمد ؟ص؟ سالم 

- ای محمد؟ص؟! اينک آيه ی تازه ی خداوند را برايت می خوانم:
انم���ا ُیري���ُد اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و ُيطهرکم تطهیرا. همانا جز این نیست که خدا می خواهد 

گرداند. کیزه  کاماًل پا آلودگی را از شما اهل بیت دور سازد و شما را 
کرد و به  نگ���اه آرام حض���رت محم���د؟ص؟ رنگ امید و خوشحال���ی گرفت. جبرییل ب���ال های بلند خود را ب���از 
کوچک حضرت محمد؟ص؟ باريد. آسمان رفت. از زیر بال های بلندش، َمشک و عنبر بر سرو روی خانه ی 

کنار در  که در  کردند. ام سلمه  کرد. آن ها شوق  حضرت محمد ؟ص؟ آن آيه را برای اهل بیت ؟ع؟ خود تالوت 
ات���اق ايست���اده بود سالم کرد و گفت: ای پیامبر خدا، آيا من هم می توانم مثل عزیزانتان زیر این عبا باشم.

گفت: حضرت محمد ؟ص؟ با مهربانی به او 
کار خیر و نیک هستی ... که در  - نه، تو از زمره ی اينان نیستی، هر چند 
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گیج شدند.  کوچه های مدينه از عطر خوش بال و پر  شد. آسمان خنديد. 
که مثل همیشه با سبدی از عود و عنبر بر پیامبر نازل می شد: تولد  جبرئیل بود 

که او را از خاك آفريد و  عیسی از مادر... نزد خداهمچون حضرت آدم است 
سپس به او فرمود: موجودباش او هم فورا موجود شد.

کردند. پس چرا این  مسیحیان با شنیدن این آيه با تعجب به هم نگاه 
گر مسیح، پدر نداشت، حضرت  ع به فکر خودشان نرسیده بود؟ ا موضو

آدم نه پدر داشت و نه مادر.
گفت: ای اسقف  که يکی از مسیحیان  که چه بگويد  اسقف مانده بود 

گفت: ای اسقف  بزرگ! چرا پیشنهاد مباهله نمی کنی؟ همراه ديگر 
بزرگ! ما بیش از این نمی توانیم توهین به مقدساتمان را بپذیريم. 

اعتراضها داشت زياد می شد. اسقف بزرگ رو به پیامبر کرد و 
گفت: ای محمد نظرت درباره ی مباهله چیست؟ آيا حاضر به مباهله 

با ما هستی؟

روز مباهل���ه اسقف و همراهانش به سوی مک���ان مباهله راهی بودند. 
ج از شهر مدينه باشد. لباسهای زیبا و گران قیمت ابريشمی شان  قرار بود در خار
نش���ان می داد که آن ه���ا از بزرگان مسیحیت هستند. صلیبهای طالیی شان در 
زیر نور آفتاب برق می زد. مسیحیان خوش حال بودند. چیزی به مکان مباهله 
نمانده بود. اسقف که جلوتر از همه راه می رفت برگشت نگاهی به آدم های ریز و 

درشتی که دنبالش روان بودند انداخت و گفت: همگی بايستید.
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گفت���ن نمانده بود. اسقف  کردند. اسقف چ���ه می خواست بگويد؟ ديگر حرفی برای  هم���ه ايستادند. تعجب 
کردن حق و باطل. محمد  کار مهمی به صحرای مدينه می رويم. برای مشخص  گفت: ما االن داريم برای 
گر دينش برحق بود ما به او مالیات بدهیم تا در مقابل این مالیات از جان و مال و ناموس  که ا کرده  شرط 
که ما مسیحیت را بر حق می دانیم و هیچ وقت این دین قديمی و چند  کند اما همه می دانید  ما محافظت 
کرده. همه ی شما  صد ساله را با دین تازه به دوران رسیده ای عوض نمی کنیم. اما چیزی درون مرا آشوب 
از داناي���ان و دانشمن���دان مسیحیت هستید و همه می دانید که عیس���ی از فرزندان اسحاق بود اما محمد از 
قريش است و در مکه معروف است که قريش از فرزندان اسماعیل هستند. من در کتابهای بزرگان مسیحی 
که سالها بع���د از مرگ ابراهیم، نسل پیامبری از فرزندان اسحاق ب���ه فرزندان اسماعیل می رسد.  خوان���ده ام 

شايد محمد از همان نسل باشد.
زمزمه هایی در میان مسیحیان بلند شد:

- اسقف ترسیده است.
- چرا این را االن می گویی؟

کنیم؟ که شکست را قبول  - منظورت این است 
کردی؟ - چرا عقب نشینی 

...-
گفت: شما همه مرا می شناسید و  اسقف دستش را به عالمت سکوت باال برد. زمزمه ها خاموش شد. اسقف 
گر حرف محمد راست باشد و دينی به نام اسالم  می دانی���د که چه ان���دازه به دین مسیحیت وابسته ام. اما ا

از طرف خداوند آمده باشد ناچاريم يا مسلمان شويم و يا مالیات بدهیم.
دوباره زمزمه ها بلند شد:

- ای اسقف تا حاال تورا این طور نگران نديده بوديم.
- چرا ترسیده ای؟

- ما نه مسلمان می شويم و نه مالیات می دهیم.
...-

اسقف دوباره دستش را باال برد و زمزمه ها خاموش شد.
- ای���ن مباهل���ه فرصت خوبی است تا ما محمد را بشناسیم و ببینیم که آيا او در ادعايش صداقت دارد يا در 
کنیم و آن ها  که ما آن ها را نفرین  فک���ر فريب است. ما تا چند لحظه ی بعد به قرارم���ان می رسیم. قرار است 
گران  گر محمد با لشکر و خدم و حشم و اسبها و شترهای  که حق با اوست نفرينش بگیرد. ا مارا. تا هرطرف 
قیمت سر قرار آمد بدانید که راهی پیش نمی برد و در مباهله شکست خواهد خورد. در آن صورت ما به دین 

کاری از پیش نمی برد. که او هم  خود باقی هستیم و مالیات هم نمی پردازيم و مطمئن باشید 
اسق���ف ای���ن را گفت و دوب���اره برگشت و راه صحرا را در پیش گرفت. مسیحیان ه���م به دنبالش. ديگر همه 

خیالشان راحت شده بود.

گران قیمت.  وقت���ی ب���ه صحرا رسیدن���د نه از لشکر بزرگ خبری ب���ود و نه از خدم و حشم و اس���ب و شترهای 
کوهها و صخره ه���ای عجیب و غريب و  چش���م مسیحی���ان هیچ چیز شگفتی را ندي���د. بیابانی وسیع ب���ود و 

گون همراه با صدای وزش باد. در آن دورها يک چیز ديگر هم ديده می شد: سايه ی چند آدم. گونا
اسق���ف چشمهاي���ش را چند بار باز و بسته کرد تا سايه ه���ا را تشخیص دهد. ديگر پیر شده بود و چشمهايش 
کنار دستش ب���ود گفت: ای عبدالمسیح! آي���ا آن سايه ها را تشخیص  که  کار نمی کردن���د. به همراهی  خ���وب 

کیستند؟ می دهی؟ آن ها 
عبدالمسیح با نگرانی سری تکان داد و گفت: بله می شناسم. آن که جلوتر از همه است محمد است و در کنارش 

دخترش فاطمه ؟اهع؟و دامادش علی؟ع؟ پشت سرشان هم حسن و حسین، نوه های محمد هستند. همین.
ده���ان اسقف از تعجب باز مانده بود. نمی دانست چ���ه بگويد. عبدالمسیح لبخند تلخی زد و گفت: جناب 

که يا برويم مسلمان شويم و يا مالیات بپردازيم؟ اسقف نظرتان چیست 
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از مسیحیان   ع���ده ای  اس���الم آوردن���د و ع���ده ای ديگ���ر قبول کردن���د مالیات بدهن���د و همه سرانج���ام 
اسالم را ديدند و این خبر همه جا پخش شد.شکس���ت مسیحی���ت در مقاب���ل 

بعد از خورشید
کوچک���ی نشسته بود. ابوسعی���د به او سالم  کاروانسرا شد. م���ردی در اتاق  ابوسعی���د س���وار بر شتر خ���ود، وارد 
کنم. آيا جایی برای   ک���رد و گفت:»ای جوانم���رد. خسته ام و از راه دور آمده ام. می خواهم این ج���ا استراحت 

استراحت داريد؟«
مرد با لبخند و مهربانی گفت:»خوش آمدی برادر! برو سمت راست. خلیل خدمتکار راهنمایی ات می کند.« 

کن.« بعد داد زد:»آهای خلیل، مهمان تازه را راهنمایی 
خلیل مرد کوتاه قد و سیاه چهره ای بود. بدوبدو جلو آمد و به ابوسعید گفت:»سالم سرورم. خوش آمديد.« بعد 
افسار شتر را گرفت. شتر تکان نمی خورد. خلیل خدمتکار افسار را کشید و گفت:» بیا حیوان، نترس.می خواهم 

بهت آب و غذا بدهم.« 
ابوسعی���د از شت���ر پیاده شد. خلی���ل، شتر را زیر سایبانی برد. افسارش را به چوب���ی بست و جلويش آب و غذا 
گذاش���ت. بع���د نفسی تازه کرد و به ابوسعی���د گفت:» سرورم، آن اتاق را که می بینی���د خالی است. می توانید 

کاری داريد بگویید. من در خدمتم.« برويد آنجا. هر 
ک���رد و پا به آن اتاق گذاش���ت. يک اتاق کوچک با سق���ف چوبی و دیوار  ابوسعی���د از خلی���ل خدمتک���ار تشکر 
کرد. دوست  کاهگلی.از دريچه ی کوچک اتاق نور به داخل می پاشید. ابوسعید دراز کشید.احساس آرامش 
کردم. کمی  که این همه راه طوالنی را صبر  داشت زودتر به ديدار پیامبر خدا برود. اما با خودش گفت:»من 

هم صبر می کنم. استراحت می کنم و بعد به حمام می روم. بايد خوشبو و تمیز پیش پیامبر رفت.«
که يک مرد مثل خورشید روشن و نورانی روبه رويش که خوابش برد.خیلی زود خواب ديد  آنقدر خسته بود 
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که آن مرد، حضرت محمد؟ص؟  کرد  ايستاده است. احساس 
گفت:» سالم پیامبر خدا، از شهر دوری  است.با خوشحالی 

کنم. سوال های زيادی از مردم  آمده ام تا شما را زيارت 
شهرمان دارم که بايد به آن جواب دهید.«

ابوسعید چند قدمی جلو رفت، اما پیامبر از او دور شد. هر چه 
جلوتر می رفت، پیامبر از او دورتر می شد. ابوسعید ايستاد. پیامبر هم 
در فاصله ای دورتر ايستاد. پیامبر دست خود را به سوی ماه گرفت. 

ابوسعید به ماه نگاه کرد. ماه در آسمان يک جنگل زیبا داشت 
می درخشید. چند ستاره هم دور ماه می چرخیدند. 

ابوسعید دوباره به پیامبر نگاه کرد. اما پیامبر در حالی 
گرفته بود، از او دور  که دستش را به طرف ماه 

می شد. ابوسعید هر چه می دويد، به ماه و خورشید 
نمی رسید.

ابوسعید از خواب پريد. وای، چه خوابی 
ديده بود. 

خلیل خدمتکار داشت در میزد. با عجله 
کرد. خلیل شیر  از جا بلند شد و در را باز 

داغ و خرما و نان آورده بود. وقتی 
کرده ای ابوسعید را  صورت عرق 
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کرده ايد؟« ديد پرسید:» چه شده؟ چرا عرق 
گفت:» يک خواب عجیب ديدم.  ابوسعید تند تند نفس می کشید و 

کنم.« می خواهم زودتر بروم حضرت محمد ؟ص؟ را زيارت 
گفتید؟« گفت:» چی  خلیل خدمتکار 

کنم.« که شنیدی. می خواهم پیامبر خدا را زيارت  گفت:»همان  ابوسعید 
خلی���ل س���ری تکان داد و گفت:» دیر آمده ايد ای جوانمرد.خیلی دیر!« بعد بغض کرد و از اتاق بیرون رفت. 
کردی. می خواهم پیامبر خدا را زيارت  گفت:» چه شده مرد؟ بگو! نگرانم  ابوسعی���د به دنبالش دويد و بلند 

کنم.«
مردی که روی سکوی کاروانسرا نشسته بود، بلند شد. جلو آمد و گفت:» مرد، مگر نمی دانی پیامبر خدا از دنیا 

رفته اند؟«
ابوسعید مثل يک چوب خشک سر جايش ايستاد. بی حال و غصه دار پرسید:»چه می شنوم؟مگر می شود 

پیامبر خدا از دنیا رفته باشد؟«
گفت:»من دوستدار دوستداران  که اسمش قاسم بود، ابوسعید را به خانه ی خودش برد. قاسم  مرد غریبه 

که به خاطر پیامبر به مدينه بیايد، خانه ام را در اختیارش می گذارم.« پیامبرم. هر مسافری 
ابوسعید آن شب از غصه گريه کرد. افسوس خورد که چرا نتوانسته پیامبر را ببیند. با ناراحتی رو به قاسم کرد و 
گفت:»محمد آخرین پیامبر خدا بود. هر پیامبری آمد. مدتی در دنیا ماند. وقتی که رفت، پشت سر او پیامبر 
کنی���م؟ پیامبر ما رهبری بزرگ برای مسلمانان  کار  ديگ���ری آم���د تا راهنمای ما باشد. اما با نبودن پیامبر چه 

بودند.«
گفت:»در مورد حديث ثقلین چیزی شنیدی؟« قاسم 

گفت:»حديث ثقلین؟ نه.« ابوسعید 

گرانبها می گذارم  گفت:» من در میان شما دو امانت  حضرت محمد؟ص؟ درايام حج در روز عید قربان به همه 
گمراه  ک���ه شما با این ها هستی���د، هرگز  يک���ی کتاب خدا ق���رآن و ديگری عترت و اهل بی���ت خودم. تا وقتی 

نخواهید شد و این دو يادگار من هیچ گاه از هم جدا نمی شوند.«
قاس���م آه���ی کشید و ادام���ه داد:» پیامبر وقتی که از آخری���ن حج خود برمی گشت، زائران خان���ه خدا را در کنار 
برکه ای به اسم خم جمع کرد. آن جا دست امام علی را گرفت و ايشان را به عنوان جانشین خود به مسلمانان 

معرفی کرد.
ابوسعید که به دقت به حرف های قاسم گوش می کرد، ياد خواب عصر افتاد؛ خوابی که در آن خورشید را ديده 

گفت:»خدا را شکر!«   کرد. سپس با هیجان  که به ماه اشاره می  بود 
بعد سر خود را پایین انداخت. آهی کشید و ادامه داد:» حیف که دیر رسیدم و نتوانستم چهره ی دوست داشتنی 

و زیبای پیامبر را ببینم.«
قاسم به آسمان پر ستاره نگاه کرد و گفت:» وقتی خورشید نباشد، ستاره که هست تا زمین را روشن کند. فردا 
به حرم پیامبر می رويم. برايش قرآن را که اولین يادگار پیامبر است، قرائت می کنیم. بعد به ديدار يادگار گرانبها 

و جانشینش می رويم. امام علی و همسرش فاطمه، بوی پیامبر را می دهند.«
صورت ابوسعید غرق در خوشحالی و امید شد.
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وز عسلی ر
ی! چه شبی! وز به به چه ر
این خانه گل آذین شده

دنیا برای ما همه
مثل عسل شیرین شده

مامان خوبم سید است
مهمان فراوان دارد او

با میهمانانش شده
خندان و گرم گفتگو

عید غدیرخم شده
مامان از گل بهترم

این عید زیبا برهمه
باشد مبارک مادرم
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بّچه ها سالم!
برای حل جدول غدیرّیه به نکات زیر دقت کنید:

1ـ جواب سؤال ها را از ردیف اول افقی )مقابل عالمت پیکان( داخل خانه ها بنویسید.
2ـ جواب سؤال ها را بدون فاصله، پشت سر هم و به صورت مارپیچ بنویسید.

3ـ تعداد حروِف جواب، که مقابل سؤال ها نوشته، به حل سریع جدول کمک می کند.
4ـ اگر جواب سؤالی را نمی دانید، می توانید به تعداد حروِف آن سؤال، جای خالی بگذارید و سؤال بعدی را پاسخ بدهید.

ی، رمز جدول به دست می آید که حدیثی دربارل اماِم اول شیعیان و نام گوینده آن است. 5ـ پس از حل کامل جدول، در دو لوز

جـــــــــــــــــــــــــــــدول

روز بیس���ت و چهارم ذی الحّج���ه در تاريخ 
اس���الم به روز ... معروف است. )6 حرف(-از 
کیزه است.  آداب روز عی���د غدیر خ���م، ... و پا
)12 حرف(-دهم ذی الحّجه روز .... است که 
ب���ه شما تبريک می گویی���م. )8 حرف(-از نام 
های ديگر سوره ی »انسان« که بیست و پنجم 
ِ اهل بیت ؟ع؟ نازل شد و 

ذی الحّج���ه در حّقّ
از آي���ه اول سوره گرفته شده است. )5 حرف(-

واالترین روز شادمانی دوس���ت داران حضرت 
کلمه »سادات« به  علی ؟ع؟ )9 حرف(-مف���رد 
ک���ه از نسل حض���رت علی ؟ع؟ و  معن���ی کسی 
حضرت فاطمه؟اهع؟اس���ت. )3 حرف(-از فروع 
ک���ه مربوط ب���ه امام عل���ی ؟ع؟ و  دی���ِن اس���الم 
فرزندانش اس���ت. )9 حرف(-به روش پیامبر 
گفته می شود.  کاره���ای الهی  ؟ص؟ و ائمۀ در 
)3 ح���رف(-در تقوي���م م���ا ایرانی ه���ا، روز 
بیس���ت و پنجم ذی الحّج���ه را روز 
کرده اند.  ... نامگذاری 

)7 حرف(-نام حکیم���ی که سوره ای در قرآن 
به ن���ام اوست. )5 حرف(-شهری که حضرت 
عل���ی ؟ع؟ در آن به شهادت رسید. )4 حرف(-

ن���ام غالِم امام علی ؟ع؟ )4 حرف( اصطالحًا  به 
گويند. )4 حرف(- پیرو حضرت علی ؟ع؟ می 
پانزدهم ذی الحّجه روز تولد امام .... را به شما 
تهنیت می گوییم. )8 حرف(-مستحب است 
که روز عید غدیر خم، بسیار بر حضرت محمد 
؟ص؟ و آل او .... بفرستی���م. )5 حرف(-آخری���ن 
س���ورۀ قرآن )3 حرف( در بیس���ت و چهارم ذی 
که به  الحّجه، جبرئی���ل آيه 33 سوره اح���زاب 
کرد  »آي���ۀ .... « معروف است را ب���ر پیامبر نازل 
)5 حرف(ن���ام مادر حض���رت علی ؟ع؟، فاطمه 
... اس���ت. )6 ح���رف(-از اصول دی���ن اسالم )5 
حرف(-ن���ام يکی از فرزندان امام علی ؟ع؟ که 
در عاشورا به شهادت رسید )4 حرف(-آرامگاه 
ام���ام اول شیعیان در این شه���ِر عراق است )3 
کفر  حرف(-رسول خدا ؟ص؟ فرم���ود: .... میان 

و ايم���ان، نماز اس���ت )3 حرف(-حضرت علی 
؟ع؟ در سال .... هج���ری به شهادت رسید )3 
حرف(-از اعم���ال روز عید غدیر خم، خواندن 
.... اس���ت که معمواًل آن را صبح روز جمعه می 
ک���ه امام علی ؟ع؟  خوانن���د )8 حرف(-شهری 
در آنجا متولد شد )3 حرف(-کتابی شريف که 
مجموعه ای از سخن���ان حضرت علی ؟ع؟ در 
آن آم���ده است )10 حرف(-لق���ب معروف امام 
گرفته  که به معنی مورد رضايت قرار  علی ؟ع؟ 
)5 حرف(-سیزدهمین سوره قرآن )3 حرف(-

پنجمین سوره قرآن که قسمتی از آيه سوم آن 
روز عی���د غدی���ر خم درب���ارۀ جانشینی حضرت 
عل���ی ؟ع؟ نازل ش���د )5 حرف(-»ب���از« در زبان 
خودمان���ی )2 حرف(-تع���داد جزءه���ای قرآن 
کري���م )2 حرف(-س���ورۀ شص���ت و هفتم قرآن 
کريم )3 حرف(-مؤذن رسول گرامی اسالم ؟ص؟ 

)4 حرف(
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به شیرینی لبخند

کسی به او اعتنایی نمی کند. اما همه در حال  خواندن نماز و دعا هستند، 

می
نع

ه م
شت

فر
ر: 

رگ
وی

ص
/ ت

دی
حم

الم
د م

جی
م

 جیک، جیک، جیک، ...
از النه ی زیر سقف مسجد، صدای جوجه پرستوها می آید. 

کنار مسجد روی چند نفر توی مسجد مشغول دعا و نماز هستند  کودک   دو  
سنگی می نشینند و به  النه ی 
پر از سروصدای 
پرستوها نگاه
 می کنند و به هم 
لبخند 
می زنند.

پیرمرد فقیری عصا زنان از راه می رسد، پیراهنی 
وصله دار پوشیده و 
یک پایش هم می لنگد.

با زحمت از پله های 
 می رود.  مسجد باال

دم در می ایستد و به 
نمازگزاران نگاه می کند.

پیرمرد  جلو می رود: آی مسلمانان به 
کنید! کمک  من فقیر و درمانده 
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گرما و با  کند: در این   او همین طور نزد این و آن می ایستد و تقاضایش را تکرار می 
کند؟ این حال خراب نزد شما آمده ام. آیا کسی به من کمک نمی 

پیرمرد  هر چه می گوید فایده ای ندارد. 
با نا امیدی به طرف در مسجد حرکت 

می کند. آه خدایا چه می بیند!

کنار یکی از ستون های مسجد دستی دراز 
شده است. پیرمرد با خوش حالی جلو 

می رود.

که یک دستش را به سوی او دراز  کسی 
کرده به رکوع می رود. یک انگشتر زیبا در 
دست اوست.

پیرمرد انگشتر را از انگشت او بیرون می آورد و با خوشحالی از 
مسجد بیرون می رود.

چند دقیقه بعد پیامبر به مسجد می آید. به سوی حضرت 
علی؟ع؟ می رود اورا در آغوش می گیرد  و می بوسد.

گوید: جبرئیل از خدا برای من  گاه رو به مردم می کند و می   آن 
این آیه را آورد. خداوند فرمود: سرپرست  شما فقط خدا و پیامبر 
که نماز را برپا  کسانی  که ایمان آورده اند، همان  کسانی  است و 

می دارند و در هنگام رکوع زکات می دهند و می بخشند.

که منظور این  که در مسجد نشسته اند می فهمند  کسانی 
که در هنگام رکوع  آیه حضرت علی است. چون او بود 

انگشتر خود را به پیرمرد فقیر داد. آن ها هم حضرت علی 
را می بوسند و به او تبریک می گویند. 
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خورشید خندید
وز پیغمبر آن ر

وی جهاِز ر
چندین شتر بود

چشم قشنگش
از عشق ُپر بود

پیغمبر آن جا
نام تو را ُبرد
رفتی کنارش

او مثل یک باغ
تو چشمه سارش

پیغمبر آن وقت
دست تو را برد

باالی باال

خورشید خندید
در آسمان ها

وز آن جا آن ر
پیغمبر و تو

بودید یک نور

عطر امامت
می آمد از دور

ند
یو

 آس
ن

سی
ر: ح

رگ
وی

ص
/ ت

می
اش

ده
عی

دس
سی
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کن. لطفا این تصویر را به دلخواه خودت رنگ آمیزی 

ی رنگ آمیز

ری
نظ

م 
ثو

 کل
گر:

یر
صو

 ت



1

2

3

4

5

کاردستی

وسایل مورد نیاز :
رگ و کوچک، صدف های بز

مقوا، قلم مو،
کاردک، چسب چوب

قاب صدفی   بسازیم
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کن. کنند. آن ها را راهنمایی  حسین و زهرا می خواهندبرای زیارت امام علی؟ع؟ به شهر نجف سفر 

ســـــــرگرمی

کیا
ه ار

اله
ر: 

رگ
وی

ص
 ت




