
ماهنـــامه داخلی

ــا  ــگام مواجهــه ب ــرد حضــرت سیدالشــهدا هن آخریــن لحظــات نب
ــرده و  ــام ک ــه خی ــام رو ب ــه، ام ــد. در آن صحن ــمر، رخ می ده ش

فرمودند: 
»ااَل یــا ِزیَنــب، یــا ُســَکیَنة! یــا َولـَـدی! َمــن َذا َیُکــوُن لَُکم بَعــِدی؟ ااَل 
یــا ُرَقیَّــه َو یــا اُمِّ ُکلُثــوِم! اَنتــم َوِدیَعــُة َربِّــی، اَلَیــوَم َقــد َقــَرَب الَوعــُد؛ 
ای زینــب، ای ســکینه! ای فرزندانــم! چــه کســی پــس از مــن بــرای 
ــای  ــما امانت ه ــوم! ش ــه و ای ام کلث ــد؟ ای رقی ــی می مان ــما باق ش
خــدا بودیــد نــزد مــن، اکنــون لحظــه میعــاد مــن فرارســیده اســت.« 

)موسوعة کلمات االمام الحسین، 1373، ص511( 
ــرای آرام کــردن خواهــر، همســر  ــام ب ــن در ســخنی کــه ام هم چنی
ــا  ــاه، ی ــا اُخَت ــت: »ی ــده اس ــد، آم ــان می فرمای ــه آن ــش ب و فرزندان
ــه و  ــا فاِطَم ــِت ی ــه َو اَن ــا ُرَقّی ــِت ی ــب َو اَن ــا َزیَن ــِت ی ــوم َو اَن اُم ُکلُث
اَنــِت یــا ُربــاب! اُنُظــرَن اِذا أنَــا ُقتِلــُت َفــا تَشــَققَن َعلَــیَّ َجیبــًا َو ال 
تَخُمشــَن َعلَــیَّ َوجهــًا َو ال تَُقلــَن َعلــیَّ ِهجــراً؛ خواهــرم، ام کلثــوم و 
ــاب! ســخنم را در نظــر  ــه و فاطمــه و رب ــو ای رقی ــو ای زینــب! ت ت
داریــد ]و بــه یــاد داشــته باشــید[ هنگامــی کــه مــن کشــته شــدم، 
ــخنی  ــید و س ــورت نخراش ــد و ص ــاک نکنی ــان چ ــن گریب ــرای م ب

ناروا مگویید.« )اللهوف، 1414ق، ص141( 
حضــرت زینــب در روز عاشــورا بعــد از آن وقایــع دلخراش، شــعری 
ــاد  ــره ی ــه صغی ــه فاطم ــه ب ــعر از رقی ــه در آن ش ــد ک می خوانن
ــره  ــه صغی ــه فاطم ــد ک ــن می نمای ــأله را روش ــن مس ــد و ای می کن
کــه در بعضــی از کتاب هــا از او یــاد شــده، همــان دختــر خردســالی 

اســت کــه در خرابــه شــام جــان داده اســت.

کودکان سرمایه اصلی جامعه
ــام  ــوزوی ام ــی  ـ ح ــوزش عال ــه آم ــودک «موسس ــروه ک »کارگ
ــژه  ــه را وی ــرت رقی ــهادت حض ــم ش ــن مراس ــین  دومی حس

ــرد. ــزار ک ــوزه برگ ــدان ح ــاتید و کارمن ــاب، اس ــدان ط فرزن
هــدف از برگــزاری مراســم های ویــژه فرزنــدان طــاب ، رســیدگی 

بــه مســائل و موضوعــات مربــوط بــه حــوزه کــودک هســت.
ــار دیگــران از ویژگی هــای گــروه ســنی کــودک  ــری از رفت الگوپذی

و نوجــوان هســت.
ــان  ــادت ها و شهادتش ــا رش ــا ب ــه کرب ــان حماس ــودکان و نوجوان ک
خــود الگــوی دیگــران شــدند و والیت پذیــری، عشــق بــه شــهادت 
و مــرگ را شــیرین تر از عســل دیــدن، شــجاعت و شــهامت، رعایــت 
ادب و احتــرام بــه بزرگ ترهــا، توجــه بــه نمــاز اول وقــت و ارتبــاط 

بــا خــدا و وفــاداری را بــه همــه جهانیــان آموختنــد.
هــم چنیــن در ایــن مراســم ســعی بــر آن شــد تــا ایــن ارزش هــا در 

قالب هــای مختلــف بــه کــودکان عرضــه شــود.
ــی  ــته های تربیت ــروش بس ــم، ف ــن مراس ــر ای ــای دیگ  از برنامه ه

ــژه مقطــع دبســتان هســت. وی
الزم بــه ذکــر هســت کــه مداحــی، انتظامــات و دیگــر مســئولیت ها 
بــه عهــده ی خــود فرزنــدان طــاب بــود تــا حــس مســئولیت پذیری 

و اعتمادبه نفــس آنــان تقویــت شــود.
اهـدای قاب هـای عکـس مقـام معظم رهبری بـا کـودکان و کتاب به 

فرزنـدان طـاب از دیگـر برنامه های این مراسـم بود. 

نیامــدن نــام حضــرت رقیــه در برخــی کتاب هــای تاریخــی، هرگــز 
ــن  ــت. مهم تری ــخ نیس ــخصیتی در تاری ــن ش ــودن چنی ــر نب ــل ب دلی
دلیــِل فراموشــی یــا کم رنــگ شــدن حضــور ایــن شــخصیت، زمــان 
ــری از  ــرف کمت ــده ح ــبب ش ــه س ــان اســت ک ــاه ایش ــی کوت زندگ

ایشــان در تاریــخ بــه چشــم بخــورد.
ــر اثبــات وجــود حضــرت رقیــه در تاریــخ  ــز ب دو شــاهد قــوی نی
ذکــر شــده اســت؛ ابتــدا گفتگویــی کــه بیــن امــام و اهــل حــرم در 

شخصیت حضرت رقیه
واقعیت یا تحریف؟
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1-عبارت»قتیل العبرات« در زیارت شریف اربعین به چه معناست؟
ب( کشته آب چشمان الف( کشته راه حق  

د( کشته توسط ظالمان ج( کشته عطش  
•••

2- متــن زیــارت اربعیــن، علــت ریختــه شــدن خــون پــاک حضــرت 
امــام حســین را چــه مــی دانــد؟

الف( نجات بندگان از جهالت و سرگردانی و گمراهی
ب( باقی نماندن دنیا با ظلم و جور

ج( اثبات آزادگی 
د( شفاعت شیعیان

•••
3-عبــارت : » اُشــِهُدَک اَنـًـی َولــیًّ لَِمــن واالُه َو َعــُدوًّ لَِمــن عــاداُه « 

مظهــر کــدام یــک از مــوارد فــروع دیــن مــی باشــد؟
ب( تبری  الف( تولی    

ج( گزینه الف و ب ج( امربه معروف و نهی ازمنکر  
•••

4-عبارت » بَِابی اَنَت َو اُّمی « در متن زیارت خطاب به کیست؟
ب( حضرت امام رضا  الف( حضرت امام حسین
د( حضرت امیرالمؤمنین   ج( حضرت امام مهدی

•••
 5- در زیــارت اربعیــن ذکــر چنــد ســام بــر حضــرت امــام حســین

ــده است؟ بیان ش
ب(5 سالم الف( 9 سالم   
د( 8 سالم ج( 7 سالم   

•••
ارسال پاسخ از طریق

پیامک به شماره 09136081239
آخرین مهلت ارسال پاسخ:

16 آبـــان

گزیده سخنرانی
حجت االسالم شعبان زاده

موضوع: مهدویت و آفرینش
»نشست اول«

 »إنّـی جاعـل فـی االرض خلیفـة« سیاسـی ترین جملـه تاریـخ 
اسـت. و بـر همیـن مبنـا اصـل ارسـال انبیـاء و ائمـه کاری سیاسـی 

ست. ا
 انبیـاء و ائمـه بـه دنبـال برپایـی حکومـت اهلل در سراسـر دنیـا 

بودنـد لـذا در ایـن راه، بـا حکومـت طاغـوت سـازگاری نداشـتند.
 غدیـر نقطـه ی عطـف والیـت اهلل اسـت، در ایـن روز کشـتی 
نجـات رونمایـی شـد. و شـیطان محکم تریـن سـیلی را از جبهـه ی 

خـورد. حق 
 در سـقیفه، جبهـه ی حـق محکم تریـن سـیلی را از جبهـه ی 
باطـل خـورد، خلیفـة الناس به جـای خلیفـة اهلل نشسـت و بزرگترین 
دسـتاورد جبهـه ی باطـل یعنـی سکوالریسـم یعنـی زمین گرایـی و 

دنیاگرایـی بـه دسـت آمد.
 خـدای سکوالریسـم تمـام صفـات خدایـی را دارد، امـا مـوال 
نیسـت. وقتـی روح والیـت از جسـم دین کنـار رود، بـر روی امام تیغ 

می کشـد و بـا ایـن حـال، خـود را مؤمـن می دانـد.
 سکوالریسـم بـا نمـاز، روزه و سـایر اعمـال مذهبـی بـه جـز 

می سـازد. والیت مـداری 
 کشـتی نجـات در کربـا بـه آب افتـاد و سکوالریسـت های 

مذهبـی قربةً الـی اهلل ولـّی را بـه شـهادت رسـاندند.
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