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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچک سه در سه فقط يک بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

گويا پدرتان از مبارزان انقالبي بودند، اهل كجا 
بودند و چطور وارد جريان انقالب شدند؟

پدرم در سال 1324 در یک خانواده مذهبي در قاقازان 
غربي، روستاي کماجین از توابع استان قزوین به دنیا آمد 
ــال  و بعد از دوران کودکي و اتمام دروس ابتدایي، در س
1345 وارد حوزه علمیه قزوین شد. این عالم جلیل القدر 
سال ها از محضر اساتید برجسته کسب فیض کرد و عمر 
شریفش را صرف تحقیق و پژوهش در علوم الهي و مباحث 
دیني کرد. شاگردان بسیاري را نیز در محضر خود پرورش 
داد و به عنوان مدیریت حوزه علمیه استان قزوین خدمات 
شایسته اي به طالب و اساتید ارائه داد. ایشان کتاب هاي 
زیادي را هم تألیف کرد از جمله کتاب »موسوعه کلمات 
ــامل 15هزار حدیث از رسول  الرسول االعظم )ص(« ش
ــت.  اکرم )ص( در یک مجموعه  تحقیقي 14جلدي اس
پدرم در مبارزات انقالبي نیز تحت هدایت مرحوم آیت اهلل 
ــتي مدرسه  باریک بین امام جمعه محترم بود. سرپرس
شیخ االسالم به عنوان کانون مبارزات آیت اهلل باریک بین 
و هسته اصلي انقالبیون بر عهده ایشان بود. به همین دلیل 
در سال 1357 تحت تعقیب نیروهاي امنیتي قرار گرفت و 
ناچار به شهر مقدس قم هجرت کرد. بعد از پیروزي انقالب 
نیز همواره یاري گر انقالب بود و فرزند خود را در همین 
راه در جبهه تقدیم انقالب و اسالم کرد. در واقع شهادت 
برادرم در ادامه مبارزات پدرم با طاغوت بود. پدرم در سال 
1348 در مساجد مختلف سطح شهر از جمله در مسجد 
سبز، مسجد حاج ابراهیم، مسجد مالباشي و مسجد شیخ 
االسالم اقامه  نماز جماعت داشت. با آغاز عملیات عمراني 
مسجد محمد رسول اهلل)ص( در سال 1367، ایشان در 
این مکان متمرکز شد و از آن زمان تا سال 1395 در سه 
نوبت به اقامه  نماز جماعت و ارشاد و هدایت مردم و ارتباط 
وثیق با گروه هاي مختلف اجتماعي و رجال صاحبنام شهر 
پرداخت. این ارتباط به گونه اي بود که بعد از بروز عارضه 
ناگوار مغزي و خانه نشین شدن ایشان تا سال ها مؤمنان 
ــت ایشان به مسجد با  نمازگزار امید به بهبودي و بازگش

صفاي محمدرسول اهلل )ص( را داشتند. 
كم�ي از خدم�ات علم�ي و فرهنگ�ي مرحوم 

حجت االسالم سيدموسي ابراهيمي بگوييد. 
ــال 1354،  ــه علمیه صالحیه از س ــتي مدرس  سرپرس
ــیخ االسالم، مسئول روابط  سرپرستي مدرسه علمیه ش
عمومي و مسئول آموزش سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
از سال 1359 الي 1362، تدریس در حوزه علمیه صالحیه 
و شیخ االسالم و امام صادق )ع( در سطوح مختلف براي 
ــال 1366، مدیریت حوزه علمیه امام  طالب جوان از س
صادق )ع( از سال 1368، مدیریت حوزه علمیه خواهران 
کوثر از سال 1369 و مدیریت حوزه استان قزوین از سال 
1388 تا سال 94 به مدت شش سال از جمله مسئولیت ها 
ــت. پدر در سال 1356  و خدمات علمي ایشان بوده اس
ــیر قرآن را در مسجد بالغي  تدریس نهج البالغه و تفس
براي جوانان، نوجوانان، بانوان و طالب علوم دیني شروع و 
در مقاطع مختلف به تدریس علوم دیني پرداخت. عالوه 
بر طالب علوم دیني برادر و خواهر، بخش هاي زیادي از 
ــپاهیان استان، از  جامعه دانشگاهیان و فرهنگیان و س

فیض وجود ایشان بهره بردند و دوران خوش حضور ایشان 
را در مجموعه هاي خود به یاد دارند. 

پدر شما بعد از عمري مجاهدت در راه علم و دين 
يک شهيد هم تقديم اس�الم كرد، سيدمهدي 

متولد چه سالي بود؟
ــیدمهدي اولین فرزند خانواده و متولد شهریور سال  س
ــان به نام مهدي به واسطه ارادت  51 بود. نامگذاري ایش
ــاحت مقدس حضرت بقیه اهلل )عج( بود.  قلبي پدر به س
پدرم با دوستان طلبه اش در زمان جواني نذر کرده بودند 
ــر عطا کرد نامش را مهدي بگذارند.  اگر خداوند اوالد پس
ــرباز امام زمان  این نام را براي برادرم انتخاب کردند تا س
ــاه  ــند. پدرم به علت فعالیت هاي ضدرژیم ش )عج( باش
ــاواك قزوین تحت تعقیب قرار گرفته و حکم  ــط س توس
ــده بود، اما به طرز معجزه آسایي  ــان صادر ش جلب ایش
ــاواك نجات پیدا کرد و به شهر قم  ــت مأموران س از دس
ــال 1357 یک ماه  مهاجرت نمود. براي همین برادرم س
ــن خواند و بقیه  ــي( را در قزوی اول تحصیل )اول ابتدای
تحصیالت اول ابتدایي خود را در قم به پایان رساند. مهدي 
با وجود هفت سال سن همراه مادر و خانواده در تظاهرات 
شرکت مي کرد. شهید به عنوان یک دانش آموز منضبط، 
باهوش، درسخوان و با مسئولیت در مدرسه خیلي خوش 
درخشید که عکس هاي لحظات تشویق و تقدیر به عنوان 
دانش آموز موفق از ایشان به یادگار مانده است. من زمان 
انقالب سن زیادي نداشتم اما به یاد دارم مردم قم ماکت 
شاه را به صورت ملبس به پرچم امریکا آتش مي زدند. در 
یکي از راهپیمایي ها پرچم ایران را به ما هدیه داده بودند. 
به قدري به این پرچم عالقه داشت که با تأکید مادرم بدون 

وضو به آن دست نمي زد. 
كودكي  و نوجواني  برادرتان چطور گذشت؟

مهدي به فوتبال و دوچرخه سواري عالقه زیادي داشت. 
ــوم راهنمایي درس مي خواند شهر قزوین مورد  وقتي س
ــک راکت در  ــت. خلبان عراقي ی حمله هوایي قرار گرف
نزدیکي محلي که او با دوستانش در انتهاي پارك شهدا 
بازي مي کردند، شلیک و گودال عمیقي ایجاد کرده بود. 
ــیب ندیده بود. مهدي  ولي از مقدرات الهي هیچ کس آس
تمام قضایا را براي ما تعریف کرد و ما آن روز حکمت سالم 
ماندن او را متوجه نشدیم. االن که فکر مي کنم مي بینم 
خدا وقتي کسي را براي خودش انتخاب کند در همه جا 

حافظ اوست. 
برادرم در مسجد و پایگاه زینبیه دوستان زیادي داشت. 
در قسمت فرهنگي هم بسیار فعال بود. به علت خط خوب 
و نقاشي  هاي زیبایي که مي کشید، وجهه خوبي در بسیج 
داشت. کارگردان نمایشي بود که در مسجد به راه انداخته 
ــاد  ــکاري آقایان حاج علي زرآبادي و فرش بودند و با هم
ــان بودند اقدام به  ــتان صمیمي ایش زرآبادي که از دوس
نمایش فیلم هاي جنگي، شرکت در هیئت هاي مذهبي 
در ایام محرم و صفر و غیره مي کردند. هنوز زنجیري را که 
روزهاي عاشورا بر سینه و پشت مي کوبید   داریم. مهدي 
در وصیتنامه اش عنوان کرده خدایا به حسین )ع( بگو که 
خونش همچنان در رگ هایمان مي جوشد. بگو که از آن 
خون ها که در دشت کربال ریخت سروها رویید... به  امام 

زمان )عج( عالقه خاصي داشت به یاد دارم که مدام شعر:
مهدي یا مهدي  اي نوگل زهرا / امشب امضا کن پیروزي 

ما را 
ــت / دل ما بهر کربال تنگ  دشمن کافر با ما در جنگ اس

است 
و با صداي خوشي که داشت )مکبر و مداح مسجد نیز بود( 

این دو بیت را هم زیاد مي خواند:
شهیدم من شهیدم من / به کام خود رسیدم من 

حاللم کن ایا مادر/ نمي بینم تو را دیگر
 چطور شد كه سر از جبهه در آورد؟

مهدي عالقه زیادي به جبهه داشت. همیشه در غیاب مادر 
نمایشي ترتیب مي داد و از دو برادر دیگرم مي خواست که 
ــرباز عراقي را بازي کنند و از من و خواهرم زینب  نقش س
ــهید را بازي کنیم. مهدي  ــت نقش خواهر ش مي خواس
ــي آورد و نمایش  ــه را در م ــلیک گلول خودش صداي ش
لحظه شهادت را بازي مي کرد و با صداي یا حسین رو به 
قبله مي خوابید و پرچم را به رویش مي انداخت و به من و 
خواهرم مي گفت حاال شما بگویید برادر شهیدم شهادتت 
مبارك. همان دوران بارها و بار ها نقش خواهر شهید را ایفا 
کردیم. گاهي اوقات دلم مي گیرد. یاد لحظه شهادت واقعي 

مهدي مي افتم که هیچ همرزمي در سنگر کمین نبود. 
ــتان رشته تجربي  ــال دوم دبیرس  برادرم دانش آموز س
ــد. بعد از عملیات چند روزي به  بود که راهي جبهه ش
مرخصي آمد و درس شیمي را که باید براي یادگیري اش 
ــتر تالش مي کرد خواند و در آزمون شرکت کرد و  بیش
ــه اهمیت دفاع از  مجدد به جبهه رفت. با توجه به اینک
ــه درس ترجیح داد.  ــت آن را ب میهن را خوب مي دانس
ــت مسئول آموزش  در 9 ماهي که در جبهه حضور داش
نظامي بود. از آنجا که خط زیبایي داشت و نقاشي خوب 
ــلحه و تجهیزات نظامي و غیره را نقاشي  مي کشید  اس
مي کرد و آموزش مي داد. مدتي هم آرپي جي زن بود و  
هم در کار فرهنگي مانند مداحي و خواندن دعا و غیره 
همکاري داشت. یکي از روحانیون به پدرم گفته بود در 
جبهه بودم که یک روز دیدم بچه ها سراسیمه به سمت 
ــنگري مي روند و به همدیگر تأکید مي کنند که االن  س
ــود و ما فکر  ــروع مي ش دعاي کمیل آقاي ابراهیمي ش
کردیم جنابعالي در حال خواندن دعا هستید ولي وقتي  

ــبزه و کم سن و سالي  وارد چادر شدیم دیدیم جوان س
ــت. همه سراپا گوش  مشغول خواندن دعاي کمیل اس
بودند. وقتي دعاي ایشان تمام شد نزد این جوان رفتم و 
از مشخصات ایشان سؤال کردم که متوجه شدم آقازاده 

شما هستند. 
ــان نقل مي کرد یک شب که در جبهه  یکي از همرزمانش
بودیم من همراه ایشان در سنگر بودم. سیدمهدي براي 
ــت و من بدون اینکه متوجه شود او را  ــب برخاس نماز ش
ــد به او گفتم سید  مي دیدم. بعد از اینکه نمازش تمام ش
جان تو با این سن کم چرا این قدر الهي العفو الهي العفو 
ــمي کرد و هیچ نگفت و من گفتم تو به  مي گویي؟ تبس

فیض شهادت نائل خواهي شد. 
رابطه پدرتان مرحوم سيدموس�ي ابراهيمي با 

برادر شهيدتان چطور بود؟
ــتن کتاب »موسوعه کلمات  پدرم سال 63 اقدام به نوش
الرسول االعظم )ص(« مجموعه احادیث حضرت رسول 
اکرم )ص( کرد. وقتي مهدي از این قضیه مطلع شد بسیار 
خوشحال شد. گاهي اوقات مي گفت  زود تر بزرگ مي شوم 
ــما کمک مي  کنم. پدر با خنده به  و در ویرایش آن به ش
ایشان مي گفت بچه جان کتاب من به زبان عربي نوشته 
ــده. برادرم رابطه قلبي و احترام خاصي با پدر داشت و  ش
در محاورات خودش همیشه از کلمات جمع و محترمانه 
استفاده مي کرد. قدري که بزرگ تر شد به پدرم مي گفت 
ــدم و آقاجان مي خندید و مي گفت  من از شما بلندتر ش
الحمدهلل. سیدمهدي به طلبگي عالقه داشت. البته مهدي 
ــه التفاتیه قزوین طلبگي خوانده بود اما  دو ماه در مدرس

کسي تا بعد از شهادت سیدمهدي این را نمي دانست. 
آخرين اعزام برادرتان را به ي�اد داريد؟ چطور 

بدرقه اش كرديد؟ 
آخرین اعزامش مادرم با اصرار مي خواست به بدرقه اش 
ــم این کار را  ــادرم خواهش مي کن برود. مهدي گفت م
نکن. من دوست ندارم شما در بین دوستانم من را بدرقه 
ــد و بیرون از  ــوي در منزل من را بدرقه کنی کنید. از جل
منزل نیاید. مادر قرآن و ظرف آب را برداشت و مهدي را 
بدرقه کردیم. مجدداً برگشت و تأکید کرد به )ساختمان 
ــپاه( نمي آیید. مادرم قبول کرد و او از ما جدا  عملیات س
شد. شاید مي  خواست به مادرم بگوید نباید چشمتان هم 

به دنبال هدیه اي که در راه خدا مي دهید باشد. اختالف 
سني مادر با شهید 16 سال بود. یعني مادرم در 32 سالگي 
مادر شهید شد و شاید یکي از جوان ترین مادران شهداي 

آن دوران باشد. 
مهدي در خانواده اي روحاني پرورش پيدا كرده 
بود و طبيعي است كه مادر و پدر آمادگي شنيدن 
خبر شهادت فرزندشان را داشتند. در اين مورد 

برايمان صحبت كنيد. 
پدرم هنگام شنیدن خبر شهادت مهدي جمله اي را فرمود 
ــیر شهادت را نشان  ــان به مس که عمق باور و اعتقاد ایش
مي داد. پدر صبورانه، بي هیچ شکایتي و در کمال آرامش و 
رضایت گفته بود: »الحمدهلل الّذي شّرفنا بالشهاده«. یک 
ــن 9 سالگي ، خواب  بار مادرم برایمان تعریف کرد در س
ــن و حسین  ــر به نام هاي حس دیدم که خدا دو اوالد پس
ــر دو را در گهواره  ــرده و در کوه مرتفعي ه به من عطا ک
ــد و من  خوابانده ام. بعد از لحظه اي یکي از بچه ها گم ش
ــنگ ها و تخته سنگ ها را بلند  در عالم خواب تمامي س
کردم اما او را پیدا نکردم. بعد از بیدار شدن از خواب کلي 
خندیدم و خوابم را از روي شرم براي مادرم تعریف نکردم. 
ــردم و خداوند  ــادات ازدواج ک بعد از اینکه با خانواده س
سیدمهدي و سیدهادي را در فاصله سه سال از هم به من 
ــواب دوران کودکي ام را به یاد  عطا کرد به هیچ عنوان خ
نداشتم، اما بعد از شهادت و مفقوداالثر شدن مهدي این 
خواب به یادم آمد. برایم عجیب بود و با خودم گفتم خدایا 
اگر قسمت من از روز اول به عنوان مادر شهید رقم خورده 

است، راضي ام به رضاي تو. 
ــته بود، به طوري که  ــیار دلبس مهدي به مادرمان بس
ــما بعد از  ــته بود: »مادر جان! ش در وصیتنامه اش نوش
خداوند مهربان ترین موجود نزد من مي باشي، امیدوارم 
مرا حالل کني، زیرا »الجنه تحت اقدام االمهات« پس 
ــرخ ما تا  ــب )س( صبور باش و بدان راه س همانند زین
حکومت سبز مهدي )عج( ادامه خواهد داشت.« مهدي 
ــم انتظاري خانواده مان تفحص و در  بعد از 9 سال چش
مهر 1376 در مزار شهداي قزوین به خاك سپرده شد. 

  صغري خيل فرهنگ 
 ش�هر قزوين همزمان با ايام شهادت اباعبداهلل الحس�ين )ع( در اولين روز از شهريور 1400 داغدار رحلت 
ابوالشهيد حجت االسالم والمسلمين حاج سيدموسي ابراهيمي شد. همين خبر بهانه اي شد تا با خانواده 
ايش�ان ارتباط بگيريم و درخصوص ويژگي هاي اين پدر ش�هيد كه خود از محدثين، مؤلفان و از اس�اتيد 
حوزه علميه قزوين بودن�د، گفت وگويي انجام دهيم. مرح�وم ابراهيمي بعد از تحمل پنج س�ال بيماري 
نداي حق را لبيک گفت. پس از تش�ييع توس�ط مردم قدرشناس از اقش�ار مختلف روحانيون، شاگردان 
و عالقه مندان، پيكر مطهرش�ان در صحن با صفاي امامزاده حس�ين )ع( آرام گرفت. اس�تاد پدر شهيد 
بسيجي س�يدمهدي ابراهيمي از ش�هداي دوران دفاع مقدس نيز بود. س�يدمهدي درتاريخ 24 خرداد 
1367 به ش�هادت رس�يد و 9 س�ال پيكر مطهرش در تپه ش�يخ محمد عراق باقي ماند و نهايت�ًا در مهر 
76 شناس�ايي ش�د و در گلزار ش�هداي قزوين آرام گرفت. در ادامه ماحصل همكالمي ما با سيده فاطمه 
ابراهيمي دختر مرحوم سيدموس�ي ابراهيمي و خواهر ش�هيد س�يدمهدي ابراهيمي را پيش رو داريد. 

برادرم دانش آموز سال دوم دبيرستان رشته 
تجربي بود ك�ه راهي جبهه ش�د. از آنجا كه 
خط زيبا و نقاش�ي زيبايي داش�ت اسلحه و 
تجهيزات نظامي و غيره را  نقاشي مي كرد و 
آموزش مي داد. مدتي ه�م آرپي جي زن بود

پ�درم س�ال 63 اق�دام ب�ه نوش�تن كتاب 
»موس�وعه كلم�ات الرس�ول االعظ�م )ص(« 
مجموعه احادي�ث حضرت رس�ول اكرم)ص( 
كرد. مهدي از اين قضيه خيلي خوشحال شد. 
مي گفت  زود تر بزرگ مي ش�وم و در ويرايش 
آن به ش�ما كمک مي  كن�م. پدر ب�ا خنده به 
ايشان مي گفت كتاب من به زبان عربي است

مادرم زمان شهادت سيدمهدي فقط 32 سال داشت و يكي از جوان ترين مادران شهيد كشور بود
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