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وي ژه كودك ونوجوان

اس��ماعيل دلو را  درون چاه انداخت. اندكي صبر 
كرد. طناب دلو را باال كشيد. مملو از آب گوارا و زالل 
بود. اسماعيل با دست مقداري از آب را بر صورتش 
پاشيد. خنكاي آب باعث شد قدري از خستگي اش 
كاسته شود. دلو را به دهانش نزديك كرد و جرعه 
جرعه آب نوشيد تا سيراب شد. با خود گفت: »عجب 
آب گوارايي! پدر راست مي گويد كه اين چاه مايه 
بركت اين سرزمين است.« اسماعيل عالقه اي خاص 
به اين چاه داشت شايد به اين دليل كه پيدايش آب 
چاه همزمان با مهاجرت آنها به اين س��رزمين بود. 
مادرش هاجر براي اسماعيل ماجراي پديدار شدن 
آب اين چاه را تعريف كرده بود. زماني كه او طفلي 
شيرخوار بوده با پدرش ابراهيم از شام هجرت كرده 
بود و بعد از ط��ي كردن مس��افتي طوالني به اين 
س��رزمين كه بياباني بي آب و علف بوده رسيدند. 
ابراهيم به مادرش گفت: »ش��ما همين جا بمانيد. 
من بايد بروم.« هاجر كه خيل��ي تعجب كرده بود 
جواب داد: »ابراهيم! چه كسى به تو دستور داده كه 
من و طفلت را در سرزمينى بگذارى كه نه گياهى 
در آن وجود دارد و نه حيوان شيرده و نه حتى يك 
قطره آب.« ابراهيم گفت: »پروردگارم به من چنين 
دستور داده است.« وقتى  هاجر اين سخن را شنيد، 
گفت: »اكنون كه چنين اس��ت، خداوند هرگز ما 
را به حال خ��ود رها نخواهد ك��رد.« به اين ترتيب 
همسر و فرزندش اس��ماعيل را در آن سرزمين به 

خدا س��پرد و به سوى فلس��طين حركت كرد، در 
حالى كه اطمينان داش��ت خدا مراقب آنهاس��ت. 
اسماعيل در حالي كه بر لب چاه  تكيه كرده بود به 
آب خيره شد. به ياد آورد كه مادرش گفت: »وقتي 
پدرت رفت و من و تو تنها ش��ديم تو بر اثر تشنگي 
گريه مي كردي و آرام و قرار نداشتي. تصميم گرفتم 
براي پيدا كردن آب به جست وجوي اطراف بپردازم 
تا شايد كسي را پيدا كنم يا گودال آب باقيمانده از 
باران بيابم. به ناچار تو را بر گوشه اي گذاشتم تا توان 
بيشتري براي جست وجو داشته باشم. ابتدا نگاهي 
به اطراف انداختم. آفتاب داغ مي تابيد. دست را بر 

چشمان س��ايبان كرده و اطراف را نگاه كردم. در 
دوردس��ت پاي صخره بزرگي آبي ديدم. به سمت 
آن دويدم اما وقتي به آن رس��يدم آب ناپديد شد. 
دوباره به اطراف نگاه كردم. در كنار س��نگي بزرگ 
آبي نمايان شده بود به سمت آن دويدم اما هرچه به 
آب نزديك تر مي شدم آب رفته رفته ناپديد مي شد. 
برگشتم و به سمت صخره بزرگ خيره شدم. دوباره 
آبي نمودار شد. باز به س��ويش دويدم اما وقتي به 
پاي صخره رسيدم خبري از آب نبود و اين رفت و 
آمد بين دوصخره سنگي هفت بار تكرار شد. معلوم 
شد همه سراب بوده است. خسته و نااميد پيش تو 

برگشتم. ناگهان چيزي ديدم كه از تعجب دهانم باز 
ماند. معجزه اي اتفاق افتاده بود. از زير پاهايت آب 
زالل و گوارا جاري شده بود. اين چشمه زالل بعد ها 
به نام چاه اسماعيل  و مدتي بعد به نام زمزم معروف 
شد. ناگهان اس��ماعيل به ياد پدرش ابراهيم افتاد. 
چاه زمزم را با خاطره هايش تنها گذاشت. دلو پر از 
آب را بر شانه اش گذاشت و قدم زنان به سمت پدر 
آمد. جايي كه با پدرش مشغول كار بودند فاصله اي 
نداشت. هنوز هيجده قدم برنداشته بود كه به كنار 
ديوار نيمه تمام رسيد. مقداري از آب چاه را درون 
ظرفي ريخت و به پدر تعارف كرد. ابراهيم ظرف را 
گرفت و با آستين عرق از پيش��اني اش پاك كرد و 
همانطور ك��ه لبخند رضايت بر لب داش��ت جرعه 
جرعه آب زمزم را نوشيد. اسماعيل پرسيد: »راستي 
پدر دليل ساختن اين خانه چيست؟ چرا بايد اينجا 
خانه اي بس��ازيم؟« ابراهيم گفت: »ساخت اين بنا 
نظر من نبود بلكه فرماني از جانب پروردگار است 
كه به من امرشده اس��ت تا  اينجا بنايي بسازيم كه 
محلي براي نزول فرشتگان، قبله موحدان و محل 
تجمع خداپرستان باشد. پسرم ديري نمي پايد كه 
همه موحدان از سراسر عالم به اينجا خواهند آمد 
و دور اين خانه به طواف، سجده و نيايش پروردگار 
مشغول خواهند ش��د.« ابراهيم از نردبان باال رفت 
و اس��ماعيل سنگي برداشت و به دس��تان پدر داد 
تا بر ديوار كعبه بگذارد. ابراهيم س��نگ را از دست 
اسماعيل گرفت و بر ديوار گذاشت. بعد دست به دعا 

برداشت: »پروردگارا! ديار مكه را ايمن گردان.«
 )و با ابراهيم و اسماعيل پيمان بستيم كه خانه ما 
را بر طواف كنندگان، مج��اوران و ركوع كنندگان 

سجده گر پاك و پاكيزه گرداند(.
)سوره بقره آيه 124( 

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

بازنويس�ي متن�ي  كه�ن  در ب�اره قربان�ي ك�ردن 
اسماعيل از ابوبكر عتيق س�ورابادي معروف به عتيق 

نيشابوري)متوفي494 هجري قمري( 

در اخبار اس��ت كه چون ابراهي��م آن خواب بديد، 
ديگر روز مادر اسماعيل را گفت كه »او را بياراي كه 

مهماني دوستي خواهم رفت.«
هاجر او را جامه نو پوشانيد و موي او را شانه كرد و 

ُسرمه كشيد و از پي ابراهيم كرد. 
ابليس آمد و هاج��ر را گفت: »اي ن��ادان، ابراهيم 

پسرت را مي برد تا بكشد.«
هاجر گفت: »ابراهيم نه آن پدري س��ت كه فرزند 

را بكشد.«
ابليس گف��ت: »وي مي گويد كه خ��داي فرموده 
است.« هاجر گفت: »اگر خداي فرموده است، تن و 

جان فرزند من فداي فرمان خداي باد.«
ابليس از او نوميد شد، از پس اسماعيل بدويد، گفت: 

»اي نادان، پدر تو را به كشتن مي برد.«
وي گفت: »پدر من از آن مهربان تر است كه چنين 

كند.« 
ابليس گفت: »وي چنين دعوي كند كه مرا خداي 

فرموده است.«
اسماعيل گفت: »هزار جان من فداي فرمان خداي 

باد!«
ابراهيم او را مي بُرد تا آنجا كه قربانگاه اس��ت. پس 

خواب خويش او را بگفت. 
گفت: »ي��ا پدر! بكن هرچ��ه ت��و را فرموده اند  كه 
يابي مرا اگر خ��داي خواهد از ش��كيبايان.« پس 
ابراهيم كارد بر گلوي پسر نهاد. هرچند مي كشيد 

نمي بُريد. 
و آنجا بود ك��ه جبرئي��ل بيامد، كارد را بر پش��ت 

گردانيد. 
و گفته ان��د كه خ��داي گلوي اس��ماعيل را رويين 

گردانيد تا نُبَرد و كارد بر آن كار نكند.
 و فِدا فرستاد خداي در آن ساعت قربانياني بزرگ. 
در آن حال، ابراهيم نگاه كرد گوسپندي ديد از هوا 
پديد آمد چون اُشُتِر بُختي َفربه و در پيِش ابراهيم 
بُخفت. بند از دست و پاي اسماعيل برخاست و بر 

دست و پاي كبش افتاد. 
ابراهيم او را قربان كرد در ِمنا و نش��ان آن در َمذبَح 
به جاي است و س��نت قربان در آن موضع تا دامن 

قيامت باقي است.   
***       

در يكي از شب ها حضرت ابراهيم )ع( در خواب ديد 
كه فرش��ته اي نزدش آمد و فرمود خداوند متعال 
مي فرمايد: »اسماعيل فرزند خود را براي من قرباني 
كن.« حضرت ابراهيم )ع( سه شب متوالي آن خواب 
را ديد و كاماًل متوجه شد كه مأمور به انجام اين كار 

شده است. 
 به همس��رش هاجر گفت:»برخيز و به اس��ماعيل 
لباس هاي زيبا بپوش��ان! زيرا مي خواه��م او را به 
مهماني دوست بسيار بزرگي ببرم.« هاجر، اسماعيل 

را شست و شو داد و معطر ساخت. 
حضرت ابراهيم و اسماعيل عليهم السالم از هاجر 

خداحافظي كردند. 
حض��رت ابراهيم فرزن��د خ��ود را برداش��ت و به 
س��وي منا حركت كرد. هنگام حركت در س��ه جا 
ش��يطان در برابر حضرت ابراهيم ظاهر ش��د و به 
وسوسه او پرداخت اما حضرت ابراهيم )ع( با اراده  
استواري كه داشت ش��يطان را از نزديك خود راند 
و به سوي منا ادامه مسير داد. ابراهيم به اسماعيل 
مأموريت را گفت و اسماعيل با كمال رضايت گفت: 
»پدر مأموريت الهي را انجام بده. من تس��ليم امر 
پروردگارم.« ابراهيم دس��ت هاي جوان خويش را 
بس��ت و او را مانند قرباني به زمين خواباند و كارد 
خود را بر گلوي او گذاشت و محكم كشيد اما كارد 
گلوي اسماعيل را نبريد. دو بار، سه بار اين كار تكرار 
ش��د اما ابراهيم )ع( در كمال تعجب ديد كه كارد 

گلوي اسماعيل را نمي برد. 
س��پس خداوند متعال قوچي را فرس��تاد و در اين 
هن��گام جبرائيل پديدار ش��د و ب��ه ابراهيم گفت: 
»به جاي پس��رت اي��ن گوس��فند را قرباني كن.« 
حضرت ابراهيم )ع( هم بس��يار خوش��حال شد و 
پسرش را بوسيد و به جاي او گوس��فندي را كه از 

بهشت برايش فرستاده شده بود قرباني كرد. 

قــربـانـگـاه اســماعــيـل حكايت كنندكه        .   .     .

نجواي دل

هديه يزدان

اى عزيزان به شما هديه ز يزدان آمد
عيد فرخنده نورانى قربان آمد

حاجيان سعى شما شد به حقيقت مقبول
رحمت واسعه حضرت سبحان آمد

عيد قربان به حقيقت ز خداوند كريم
آفتابى به شب ظلمت انسان آمد

جمله دل ها چو كويرى ست پر از فصل عطش
بر كوير دل ما نعمت باران آمد

خاك مى سوخت در اندوه عطش با حسرت
نقش در سينه اين خاك گلستان آمد

امر شد تا كه به قربانى اسماعيلش
آن خليلى كه پذيرفته ز رحمان آمد

امتحان داد به خوبى، به خدا ابراهيم
جاى آن ذبح عظيمى كه به قربان آمد

                                               سيد محمد رضا هاشمي زاده
 

چاره نفس شيطاني

عي�ِد ق�رب�ان است ق�رب�ان�ى كني�م

چاره اى ب�ر نفِس شيطان�ى كني�م

سين�ه را خ�الى كني�م از كين�ه ه�ا

قلب و روح خويش رحمانى كنيم
                                                                  سليمان ابوالقاسمی

كعبه دل 

اى كعبه ى من،دل به هوايت باشد

سعى ام به صفاى چشم هايت باشد

اى آن كه خليلى ومنم اسماعيل

قربان تو،جانم به فدايت باشد
                                                              فرشاد اسكندری شرفی

 خـانـه اي بـراي خـدا 

داستان تصويري :  در حسرت فرصت از دست رفته
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نيشخند
*معما

اولي :باالخره بعد از 2 سال اين پازل رو حل كردم!
دومي: 2 سال زياد نيست؟

اولي :نه بابا رو جعبه اش نوشته 7 تا 10 سال ! 
*رسيدن ميوه

آموزگار  : خب بچه ها با چهار فصل سال آشنا شديد.  
حاال بگيد كه بهترين موقع چيدن ميوه كيه؟

س��عيد: آقا وقتى كه در باغ بازه و باغبان در خواب و 
سگ بسته باشه!

ببين داداش از مدرسه برايم 
دعوتنامه اومده

 

بده ببينم چي نوشته
آخ جون پس منم

 همراهت ميام
نه نميشه بياي متأسفانه فقط 
 كساني دعوت شدن كه  
معدلشون باالي 18 باشه

كاشكي  براي امتحان 
 بيشتردرس خونده

 بودم 

از شما  دانش آموز 
گرامي  دعوت 

ميشود  فردا رأس 
ساعت 4 بعد از 

ظهر به 
 موزه تاريخ باستان 

تشريف بياوريد 


