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 مهشيد آبرفت - 3 ساله از همدان اميرضا زينتى ذاكر - 7 ساله از همدان  سبا ايمانى فرد - 6 ساله از همدان

 كميك
استريپ

تاريخ تاريخ 
عاشوراعاشورا



ــره چهار قرقره  ــه مى توانيد با چرخاندن يك قرق  شــاپره: چگون
ديگر را بچرخانيد؟ 

با اســتفاده از يك تسمه مى توانيد ببينيد كه بعضى از ماشين ها 
چــه طور حركت را از يك بخش متحرك به بخش ديگر منتقل 

مى كنند.
1. از كاغذ سمباده چهار نوار باريك جدا كنيد آنها را دور قرقره 

بپيچيد. 
2. قرقره را به ترتيبى كه در تصوير مى بينيد روى صفحه چوبى 

قرار دهيد. 
ــا كمــك يك بزرگتر ميخ ها را از ســوراخ مركــزى قرقره ها  3. ب

بگذرانيد و به صفحه چوبى بكوبيد. 
4. روبان را دور قرقره ها بپيچيد و ســپس دو سر آزاد آن را با چسب 

نوار به هم بچسبانيد در پوش خودكار 
ــره  را در يكــى از ســوراخ هاى قرق

بااليى فرو كنيد. 
كارت هــاى  از  هريــك  روى   .5

مقوايــى عالمت يك پيكان رســم 
كنيد و ســپس آنها را با قيچى ببريد 

و در آوريد. 
ــره  6. پيكان هــا را در ســوراخ هاى ســه قرق

زيرين قرار دهيد. 
7. با كمك درپوش خود كار كه مانند دسته عمل مى كند قرقره 

بااليــى را بچرخانيد در اثر چرخش قرقره بااليى ســه پيكان 
قرقره هاى پايينى نيز مى چرخند.

عاشورا

راز خود را تنها به دوستت بگو 
*دوست تو كيست؟ 

دوست يا برادر يا خواهر تو، كسى است كه در سختى تو را تنها 
نگذارد و اگر زمانى به كار اشــتباهى مشغول شدى به تو كمك 

كند كه ديگر آن اشتباه را انجام ندهى.
هميشه در كنارت باشد و زودتر از آن كه از او كمك به خواهى 

به تو كمك كند. 
از سخنان حضرت على(ع)
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شــاپره: بچه هاى عزيز شهادت 
امام حسين(ع) و ياران باوفاش 
رو به همتون تسليت مى گيم. 
در اين قسمت وقايع عاشورا 
رو بــه صورت خالصــه بهتون 
مــا  كــه  ميكنيــم  يــادآورى 
تاريــخ  گذاشــتيم  اسمشــو 

عاشورا.
 والدت امام حسين(ع)
 بيعت نكردن با يزيد

 حركــت امام حســين(ع) به 
سمت مكه

 نامه هاي كوفيان
 نامه هاى امام حسين(ع)

 فرستادن حضرت مسلم به 
جانب كوفه

 رفتن ابن زياد به كوفه
 حركــت امام حســين(ع) از 

مكه به سمت كوفه
 شهادت حضرت مسلم

 اســارت و شــهادت طفالن 
حضرت مسلم

 برخورد امام(ع) با لشكر حر
 رسيدن كاروان به كربال

 روز تاسوعا
 شب عاشورا

 وقايع صبح عاشورا و خطبه 
حضرت امام حسين(ع)

 پيوستن حضرت حر به امام 
حسين(ع)

 مقتل شهداى حمله اول
 مقتل حّر بن يزيد رياحى

 نماز ظهر عاشورا و شهادت 
حبيب بن مضاهر

 مقتــل ديگــر يــاران امام 
حسين(ع)

 مقتل جوانان هاشمى
 شهادت حضرت قاسم(ع)
 شهادت حضرت عباس(ع)

 شهادت حضرت علي اصغر(ع)
 شهادت حضرت على اكبر(ع)

 شهادت امام حسين(ع)

 فرستادن سرهاى شهدا به 
كوفه

 دفن اجساد طاهرة شهداء
 ورود اهل بيت(ع) به كوفه
 ورود اهل بيت(ع) به داراالماره

 شهادت عفيف
 نامــه ابــن زياد بــه يزيد و 
امام(ع)  شــهادت  خبر  رسيدن 

به مدينه
 فرســتادن جواب نامه ابن 

زياد از طرف يزيد
 ورود اسراء و رؤس شهداء 

به شام
 ورود اهــل بيت به مجلس 

يزيد پليد
زينب(س)  حضرت  ســخنان   

در مجلس يزيد
امــام  حضــرت  ســخنان   
زين العابدين(ع) در مجلس يزيد

 در مقابل يزيد
 فرستاده پادشاه روم

 ورود اهل بيت(ع) به مدينه
/http://www.emamhossein.com از سايت

برگزارى همايش  شيرخوارگان حسينى
به ياد شهيد 6 ماهه كربال  

شاپره: همايش  شيرخوارگان حسينى  به ياد  شهيد 6 ماهه كربال در سراسر كشور  برگزار  شد. 
در اين مراسم  مداحان و مرثيه سرايان با مداحى اهل بيت عصمت و طهارت(ع) در سوگ حضرت 
على اصغر(ع) گريســتند. در اين مراســم معنوى مادران عزادار با بستن سربندها و پيشانى بندهاى 
سبز منقش به نام حضرت على اصغر (ع) به سر و پيشانى شيرخوارگان خود با خواندن الاليى بـه 
يادشــهادت مظلومانه طفل اباعبدا...(ع) به عزادارى پرداختند. مســئوالن مجمع جهانى حضرت 

على اصغر(ع) نيز در تالشند تا  روز حضرت على اصغر را ثبت جهانى كنند.

را بعد از شهادت امام حسين(ع)تاريـــــــــخ عاشـــــــــــــــورا آن  توانست  بشر  كه  است  حيوانى  اولين  بز  شاپره: 
اهلى كند. زمان اهلى شدن بز، به 9 تا 11 هزار سال پيش، 
يعنى هزار سال زودتر از اهلى شدن گوسفند بر مى گردد. 
براى اّولين بار  پژوهشگران مى گويند اين حيوان، احتماالً 

در فالت ايران اهلى شده است
امروزه بيش از 3 هزار گونه بز اهلى در جهان شناخته شده 
است. بزها فايده هاى زيادى دارند. ما از شير، گوشت، مو، 

پوست، روده و حتى شاخ آن ها استفاده مى كنيم.
براى  بعضى  مو،  و  كرك  توليد  براى  نژادها  از  بعضى   

گوشت  توليد  براى  هم  بعضى  و  شير  توليد 
مناسب تر هستند. 

و  سخت  شرايط   در  گوسفند،  با  مقايسه  در  حيوان  اين 
نامساعد، بهتر مى تواند زندگى كند. 

اهميت  گرمسيرى  مناطق  در  دليل  همين  به 
خاصى دارند. البته در آب و هواى گرم، ظاهراً 

بزهاى شاخدار بيشتر از بزهاى بى شاخ عمر 
داشته  پناهگاهى  بايد  بزها  مى كنند. 

هواى  و  باران  از  بتوانند  كه  باشند 
امان  در  سرد  بسيار  و  گرم  بسيار 
بمانند. اگر سرپناه بز ، 

سقفى فلزى دارد، بايد به سقف آن رنگ سفيد زده شود تا نور 
خورشيد را برگرداند و نگذارد هواى داخل، خيلى گرم شود. 

در ضمن هوا هميشه بايد تازه و تميز باشد. 
دوست  و  مى برند  لذت  بسيار  جوش  و  جنب  از  بزها 
دارند به هر طرفى بدوند. براى هر بز بايد فضايى به 
اندازه 2/5 متر مربع در نظر بگيريم. يعنى در يك 
اتاق 10 مترى، تنها 4 بز مى توان نگه داشت. 
ساخته  بزها  نگهدارى  براى  كه  پرچين هايى 
مى شود، بايد 1/5 تا 2 متر ارتفاع داشته باشد 
تا بزها نتوانند از روى آن بپرند. در كشور ما استان هاى 
فارس و خراسان در پرورش بز اول هستند. معروف ترين 
بز در ايران بز كرمان است. در كرمان دو گونه بز معروف 
وجود دارد: بز افشارى و بز بومى.  بز افشارى بيشتر قوى 
هيكل و سياه است و شير مرغوبى دارد. بز بومى كه بز حومه 
يا بز كركى نيز گفته مى شود، موهايى ظريف و خيلى نرم دارد. 

بز نخستين حيوان اهلى

صياد مگس ها
 شــاپره: صياد مگس ها گياهى اســت كه داراى 

برگ هاى گوشتى مى باشــد  كه اين برگ هاى 
گوشتى مايع چسبناكى از خود ترشح مى كنند 

و حشــراتى كه روى آنها مى ايستند را جذب كرده 
و اين حشــرات نمى توانند خــود را از آن نجات دهند 
مخصوصا مگس ها كه طعمه لذيذى براى اين گياهان 
مى باشند. اين گياهان بيشتر در زمين هاى خشك در 

اروپا و آمريكاى شمالى يافت مى شوند. 

گياهان

َگردهاى رنگى 
شــاپره: امروز وقتى مداد ســياه را تراشيدم َگرد 

ــِز مداد روى كاغذ ريخت. وقتى انشــايم را  ري
مى نوشتم دســتم روى آن كشيده شد و وقتى 

دســتم را برداشــتم ديدم كاغذ سفيد من توسى 
شده است. اين طورى يك وسيله تازه و جالب براى 

نقاشى پيدا كرده بودم.
ــودم با   تصميــم گرفتــم براى انشــايى كه نوشــته ب
ــد يــك تصوير هم بكشــم. شــكل ها را  روش جدي
ــراش و مداد رنگى هايم  كه كشــيدم با كمك مداد ت
مقدارى گرد رنگى تهيه كردم و با انگشــت آن ها را 
روى كاغذ ماليدم. حاال چون بار اولم اســت خيلى 
خوب نشده، اما مطمئن هستم با تمرين بهتر از اين 
مى شود. آيا تو هم تا به حال روش تازه اى براى رنگ 

كردن كشف كرده اى؟

رنگ ها

اسب آبى
شاپره: اســب آبى علف خواراست، دندان هاى 

بزرگ و بدن تنومند آن باعث شــده اســت كه 
ــراى انســان ها خطرناك باشــد.  مخصوصــًا ب

ــراى  ــزرگ جلويــى اســب آبــى ب دندان هــاى ب
جنگيدن با اســب هاى آبى ديگر كاربرد دارند. اگر 
اسب آبى احساس خطر كند، ممكن است به انسان 

حمله كند. 

جانوران
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شــاپره: شــهر اصفهان مركز اســتان اصفهان است. اين شــهر در منطقه اى 
نيمــه كويــرى در مركز ايران و در كنار زاينده رود قرار گرفته اســت. آب و 
هواى آن معتدل اســت. شــهر اصفهان از روزگاران قديم به نام هاى آپادانا، 
آصف هان، اسباهان، اسپاتنا، اسپاهان، آسپدان، اسپينر، اسفاهان، اصپدانه، 
انزان، بســفاهان، پارتاك، پارى، پرتيكان، جى، داراليهودى، رشــورجى، 
سپانه، شهرستان، گابا، گابيان، نصف جهان و يهوديه مشهور بوده است. 

در شاهنامه فردوسى نيز بارها به اصفهان (سپاهان) اشاره شده است.
 آثار تاريخى اصفهان 

اصفهان داراى آثار هنرى و تاريخى فراوان است از جمله ميدان نقش جهان 
كه در آن بازار قيصريه، مســجد امام، مسجد شيخ لطف ا... و عالى قاپو قرار 
دارد و ِمنار ُجنبان، كوه آتشــگاه، چهلســتون، چهارباغ عباسى و ساختمان 
هشت بهشت، كليساى وانك، محله جلفا، سبزه ميدان، مسجد جمعه، سى 
و سه پل، پل خواجو و پل شهرستان از زيباترين اين آثار تاريخى مى باشند. 

 مكان هاى ديدنى اصفهان 
از جاهــاى ديدنى ديگر اصفهان پارك هاى سرســبزى اســت كــه در كنار 
ــاغ گل ها و باغ  ــرار دارد. ب ــه زاينده رود ق رودخان
ــدگان از ديگر مكان هاى جالــب و ديدنى در  پرن
اصفهــان و كوه صفه در جنــوب اصفهان و جزيره 
ــازى ملك شــهر و  ــادى، شــهر ب ــارك ب ــازى و پ ب
شــهر بازى آبشــار از مكان هاى تفريحــى اصفهان 

مى باشد.
 هنر مردم اصفهان 

ــه كارى،  مــردم اصفهــان در هنر كاشــى كارى، آين
ــى، خاتم كارى و مس گرى بســيار معروف  قلم زن

هستند.

 سوغات اصفهان 
اصفهــان  ســوغات  معروف تريــن   

صنايع دســتى و گز مى باشد. گز يك نوع 
شيرينى اســت كه با گز انگبين يا ترنجبين 
شكر بادكا و مغزهاى پسته، بادام، فندق يا 
گردو و گالب ســاخته مى شــود. در گز از 

هيچ ماده شيميايى استفاده نمى شود.
 مكان هاى زيارتى اصفهان 

آرامگاه بى بى زينب، امامزاده زيد، امامزاده 
سيد محمد، امامزاده احمد، امامزاده نرمى 

و.... و همينطــور آرامگاه عالم بزرگ محَمدباقر مجلســى و ديگر بزرگان 
اصفهان در تخت فوالد و گلستان شهداى اصفهان قرار دارد.

 مكان
مقدس

جواب چيستان هاى قبل:
 1.توپ 2. درخت 3. گلوله نخ

احمد: «اين نامه را چه كسى برايت 
فرستاده است؟»

رضا: «برادرم»
احمد: «پس چرا چيزى ننوشته است؟»

رضا: «آخر با هم قهر هستيم.»

ـــــــــــــــــــــــــــفه لطيــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــفه لطيــــــــــــ

آن چيست كه چشم و گوش 
ندارد؛ اّما اگر به آن نزديك 

بشوى، وجود تو را حس مى كند؟ 

ــــــــــــــــــــــــــــــتان چيســــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــتان چيســــــــــــــ

از مردى پرسيدند: «چه رنگى 
را دوســت دارى؟» كمى فكر 

كرد و گفت: «رنگ كم رنگ»

ـــــــــــــــــــــــــــفه لطيــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــفه لطيــــــــــــ
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سرگرمى

خرگوش 
مى خواهيم با استفاده از برگ ها يك خرگوش 

بسازيم.
■ وسايل مورد نياز 

• چند نوع برگ مناسب
• چسب براى كنار هم چسباندن برگ ها

• كاغذ 

شــاپره: ســوريه در جنــوب غربى 
قاره آســيا كنار دريــاى مديترانه و 
در همسايگى كشــور تركيه كه در 
شــمال ســوريه قرار گرفته، عراق 
در شــرق و جنوب شرقى، اردن در 
جنوب، فلســطين در جنوب غربى و 
لبنان در غرب ســوريه واقع شــده 
است و دمشــق پايتخت اين كشور 

عربى است.
■ مردم سوريه 

بيشــتر مردم سوريه عرب هستند 
كه البته مردم فلســطين نيز كه به 

اين كشور پناه آورده اند.
جزء ايــن افراد هســتند. البته در 
ايــن كشــور كردهــاى (آريايــى) و 
ارامنــه و مردمى بــه زبان(آرامى) 

نيز وجود دارند.
مردم كشور سوريه بيشتر مسلمان 
هســتند و مسيحيان و يهوديان نيز 
زندگــى  آن  اطــراف  و  دمشــق  در 
مى كنند. در گذشــته به اين كشور 

شام گفته مى شده.
■ آب و هوا 

بر خالف ديگر كشــورهاى عربى آب 
و هواى اين كشــور معتدل است و 
آب فراوان براى كشــاورزى وجود 

دارد.
■ حرم حضــرت زينب(س) و حضرت 

رقيه(س)
هر ساله زائران زيادى به خصوص 
از ايران به اين كشور براى زيارت 
امــام  خواهــر  زينــب(س)  حضــرت 
حســين(ع) و حضرت رقيه(س) دختر 

سه ساله امام حسين مى روند.
بعد از حادثه كربال و شــهيد شــدن 
امام حســين(ع) و ياران با وفايشان 
دشمنان، حضرت سَجاد(ع) و حضرت 
زينب(س) و ديگــر زنان و بچه هايى 
كه باقى مانده بودند را به اســارت 
بــه دمشــق در مســجد شــام نزد 
دشــمن خــدا يزيــد بردنــد و اين 
خانواده بزرگ را در خرابه هاى شام 
جاى دادند و در آن شب كه حضرت 
رقيــه(س) تنها ســه ســال بيشــتر 
نداشت به دليل دورى پدر و اذيت 
و آزار دشــمنان كــه بســيار زخمى 

شــده بــود دل كوچكــش بــه درد 
آمده و بسيار ناآرامى كرد و از دنيا 
رفت و غم ديگــرى بر اين خانواده 
به خصوص حضرت زينب(س) به جا 

گذاشت.
حضــرت رقيه(س) را در همان مكان 
به خاك ســپردند كه امروزه مردم 
بــراى زيــارت بــه حرم ايشــان در 

دمشق مى روند.
و اَما حرم حضرت زينب(س))، بعد ها 
بــه دليل قحطى و گرســنگى كه در 
مدينــه به وجــود مى آيــد، حضرت 
زينب(س) به همراه همسرشــان به 
شــام مى آيند و در هم آنجا هم به 
رحمــت خدا مى روند و خاكســپارى 
مى شوند كه حرم ايشان كمى دورتر 
از شهر دمشق اســت و امروزه آن 
مكان به نام حضــرت زينب(س) نام 

گرفته است.
 ■ حرم حضرت زينب(س)

منبري كه امام ســجاد عليه السالم، 
در مجلس يزيد به ســخنراني عليه 

يزيد پرداخت .
بازار شام، كه كاروان اسرا پس از 
واقعه عاشورا در اين بازار در بين 

مردم گرداننده شدند! 
راس الحسين مكاني كه سر مقدس 
امام حســين عليه السالم در آن جا 

قرار گرفت .
و همينطــور آرامــگاه(ام ســلمه و 
ام حبيبــه) از زنــان پيغمبــر (ص) و 
بهترين ياران پيغمبــر (ص) از جمله 
بالل و فضه خــادم حضرت زهرا(ع) 
و بســيارى از فرزنــدان امامــان و 
يارانشــان در دمشــق قرار دارد و 
نيــز آرامگاه حضــرت هابيل پيامبر 
خدا در كشور ســوريه قرارگرفته 

است.

كشور 
سوريه 

اصفهان اصفهان 

مرحله اول

مرحله دوم

جدولكاردستى

نقاشى

بچه هاى عزيز اين االغ 
زيبا رو رنگ كنيد.
 بعدش فكر كنيد و 
ببينيد كه االغ تو چه 
كارهايى مى تونه آدمارو 
كمك كنه.
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ياد خدا
شــب كه مى شه ســتاره ها
شــن مــى  آســمون  راهــى 
دور و بــر مــاه مــى شــينن
هم دل و هم زبون مى شــن
هــم كنــار  بيــا  هــا  شــب 
كنيــم نــگا  آســمون  بــه 
ستاره هــــــــــــــــا را ببينيم
بــازم يــاد خــــــدا كنيـــــم
به ياد بياريــــــــــــــم كه خدا
مــا آدمـــــــــــــــــا را آفريد
ماه  قشــــــــــــــنگ نقره اى
ســـــــــــــتاره هــا را آفريد
بيــا بــا هــــــــم بگيــم خدا،
خداى پـــــــــــــــاك و مهربون
هر كسى كـــــــــــــه به  يادته
به آرزوهاش برســــــــــــون
مهرى طهماسبى دهكردى

دو طفالن مسلم
دو گل از گلشن دولت دميده
دو سرو از باغ خوبى سر كشيده
دو ماه از برج خوبى رخ نموده
ز ديده چشمه باران گشوده
يكــى مانند مهــر از دلربايى
 يكى چون آب خضر از جانفزايى
 گل رخسارشــان زيــر كالله
شده از گريه خونين همچو الله
لب آن گشته خشك از آتش غم

رخ اين مانده تر از اشك ماتم 
بيــداد مكن بر ايــن يتيمان
 لطفــى بنماى چــون كريمان
 اين هــا بــه فــراق مبتاليند
 در شــهر غريب و بى نوايند

عاشورا  عصر  شاپره: 
كه دشــمنان براي غارت به 
خيمه ها ريختند،  در درون خيمه ها 

مجموعا 23 كودك از اهل بيت(ع) را يافتند.
به عمر سعد گزارش دادند كه كودكان  
بر اثر شدت تشنگي در خطر مرگ هستند.
عمــر ســعد اجــازه داد بــه آنها آب 
بدهند. وقتي كه نوبت به حضرت رقيه(ع) 
رسيد آن حضرت ظرف آب را گرفت و 

دوان دوان به سوي  قتلگاه حركت كرد. 
يكــي از ســپاهان دشــمن پرســيد: كجــا 

مي روي؟ 
حضرت رقيــه(ع) فرمود: بابايم تشــنه بود. 

مي خواهم او را پيدا كنم وبرايش آب ببرم .
او گفت : آب را خودت بخور. پدرت را با 

لب تشنه شهيد كردند! 
حضرت رقيه(ع) در حاليكه گريه مي كرد، 

فرمود: پس من هم آب نمي آشامم.

اين بار پدر در سوگ رقيه نشست
شاپره: چقدر بي تابي دخترم! اين همه دل شكستگي چرا؟ مگر دست هاي كوچكت در امتداد نيايش 

عمه، تنها از خدا آمدن بابا را طلب نكرد؟ اينك آمده ام در ضيافت شبانه ات و در آرامش خرابه ات. 
ــر دامان و ســوخته تر از خيمه آه  كوچــك دلشكســته ام! پيش تر نيــز با تو بودم و مي ديدمت. شــعله ب

مي كشيدي و در آميزه خار و تاول، آبله و اشك، صحراي گردان را به اميد سر پناهي مي سپردي.
مهربان دلشكسته ام! صبور صميمي! مسافر غريب و كوچك من!

مگر نگفتي كه بابا كه آمد، آرام مي گيرم. اين همه ناآرامي چرا؟ مگر نگفتي بابا كه آمد سر بر دامانش 
مي گذارم و مي خوابم؟ 

نه ...، نه دختركم نخواب! مي دانم اگر بخوابي، ديگر عمه نمي خوابد.
مي دانم خواب تو، خواب همه را آشفته مي كند.

نه ... نخواب دخترم!
دخترم! بگذار لب هاي چوب خورده ام امشــب ميهمان بوســه اي باشد از پيشاني سنگ خورده ات؛ از 
گيسوي پريشــان چنگ خورده ات؛ از شانه هاي معصوم تازيانه ديده ات؛ از صورت رنگ پريده سيلي 

خورده ات. بگذار امشب، مثل شب آرامش تنور بر زانوان زهرا آسوده بخوابم.
نه دخترم! نخواب! بگذار بابا بخوابد.

و چنين شد كه رقيه (س)، هنگامي كه سر پدر در آغوشش بود، جان سپرد. 

به ياد 
  لب تشنه پدر        
شـــاپره: حضـــرت ابراهيـــم (ع) از پيامبـــران بزرگ     آب نخـورد!

خداست. او پدر و جد بســـيارى از پيامبران، از جمله 
حضرت محمد(ص) اســـت. در قرآن كريم از او بارها 
ســـخن گفته شده است. سوره چهاردهم قرآن كريم به 

نام حضرت ابراهيم (ع) است.
4 هزار ســـال پيش، كنار رودخانه فرات در شهر اور، 
پسرى به دنيا آمد به نام ابراهيم. مردم در آن روزگار 
از ســـنگ و چوب مجسمه هايى مى ســـاختند و آنها را 
مى پرســـتيدند. ابراهيم مى دانست آنها اشتباه مى كنند 

مگر يك تكه سنگ يا چوب مى تواند خدا باشد؟
 اين چطور خدايى اســـت كه نه مى بيند و نه مى شنود؟ 
خداى ابراهيم زنده بود. نمى شـــد او را توى يك اتاق 

گذاشت و بيرون رفت. 
او در قلب ابراهيم بود و صداى ابراهيم را مى شنيد؛ 

كافى بود صدايش كند. 
ابراهيم همه عمر درباره خـــداى حقيقى خود با مردم 

حرف زد؛ اما آنها به او خنديدند و مسخره اش كردند.
 ابراهيم در كودكى پدرش را از دســـت داده بود و با 
عمويش، آزر، زندگى مى كرد كه او هم مانند بقيه مردم 
بت پرست بود اولين كسى كه ابراهيم او را به سوى 

خدا دعوت كرد، آزر بود.
 

او حرف هاى ابراهيم را نپذيرفت و از ترس نمرود، 
او را از خانه اش بيرون كرد. ولى ابراهيم كه از نسل 
پيامبرى چون نوح بود، مانند او باايمان بود و دســـت 

از تالش برنداشت. 
يك صبح بهارى، وقتى كه همه مردم شهر براى جشن 
به صحرا رفته بودند، ابراهيم وارد بتكده شـــده و به جز 

بت بزرگ همه بت ها را خُرد كرد.
 ســـپس تبرش را بر دوش بت بزرگ گذاشت و از 
آنجا خارج شد. روز بعد وقتى مردم با بت هاى شكسته 
روبرو شـــدند فهميدند كه شكستن بت ها كار ابراهيم 
اســـت؛ زيرا او تنها كسى است كه در شهر تنها مانده 

بود.

 ابراهيم به مردم گفت: «مگر تبر بر دوش بت بزرگ 
نبود؟ خُب شـــايد او اين بال را بر ســـر بت هاى ديگر 
آورده باشـــد! چرا از او نمى پرسيد؟» آن ها گفتند:«بت 

كه حرف نمى زند و كارى نمى كند. 
چطور مى تواند بت ها را بشكند؟» ابراهيم گفت:«شما 
مى دانيـــد كه بت هايتان هيچ كارى نمى توانند بكنند و 
باز هم آنها را مى پرستيد؟»  تعدادى از مردم با شنيدن 

اين حرف به فكر فرو رفتند ولى چيزى نگفتند. 
نمرود، پادشـــاه ستمگر، دستور داد هيزم فراوانى جمع 
كنند و ابراهيم را در آتش بســـوزانند. سربازان نمرود 
آتش بزرگى درست كردند. آتش چنان سوزان بود كه 

هيچ كس نمى توانست به آن نزديك شود. 
آن ها ابراهيم را با منجنيـــق به درون آتش انداختند. 
اما خدا به آتش گفت ســـرد شود و آسيبى به ابراهيم 

نرساند. 
نمرود كه ديد ابراهيم هنوز زنده است، او را از شهر 

بيرون كرد.
چشمه زمزم، هديه خدا به اسماعيل

ابراهيم همسرى به نام هاجر و كودكى به نام اسماعيل 
داشـــت. او به دستور خدا آنها را به سرزمين مكه برد، 

برايشان مقدارى آب و غذا فراهم كرد و بعد تركشان 
كرد. 

مدتى كه گذشت، آب و غذاى مادر و فرزند تمام شد. 
اسماعيل تشنه بود. 

هاجر به دنبال آب به راه افتاد. وقتى به كوه روبرو نگاه 
كرد احســـاس كرد چشمه آبى مى بيند. اما وقتى خودش 
را دوان دوان به آن جا رســـاند، متوجه شـــد كه اشتباه 

كرده است. 
چيزى كه ديده بود، آب نبود، سراب بود. گريه كودك 

هر لحظه بيشتر مى شـــد. مادر چندين بار بين كوه ها از 
اين طرف به آن طرف دويد؛ اما آبى نيافت.

 سرانجام بى رمق در گوشه اى افتاد. ناگاه ديد زير پاى 
اســـماعيل چشمه اى در حال جوشـــيدن است. چشمه 
زمزم، هديه خدا به هاجر و اسماعيل بود. چشمه پرآب 

و پر آب تر مى شد.
 چشمه زمزم هنوز باقى است و افرادى كه به زيارت 
كعبه مى روند، از آب آن مى نوشند و براى عزيزان خود 

سوغات مى آورند. 
كعبه، ساخته ابراهيم و اسماعيل

هنگامى كه حضرت اسماعيل(ع) به سن جوانى رسيد، 
خداوند به حضـــرت ابراهيم (ع) فرمان داد كه به مكه 

برود و با كمك اسماعيل خانه خدا را بازسازى كند. 
خانه خدا كه به دســـت حضرت آدم ســـاخته شده بود، 
اكنـــون نياز به تعمير داشـــت و ديوارهـــا بايد باالتر 

مى رفت. 
حضرت اسماعيل(ع) از كوه سنگ مى آورد و حضرت 
ابراهيم(ع) ديوار خانه خدا را مى چيد. هنگامى كه ابراهيم 
و اسماعيل ساختن كعبه را تمام كردند، به زيارت آن 

پرداختند. 
اكنـــون هر ســـال ميليون ها نفر از سراســـر جهان به 

سرزمين مكه مى روند و دور خانه خدا مى گردند.

ابراهيم و خدايان كور و كر 
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