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ارتباط با ما 88498481

گفتوگوي «جوان» با دختر مرحوم حجتاالسالم حاج سيدموسي ابراهيمي كه به تازگي به فرزند شهيدش سيدمهدي ابراهيمي پيوست

شهادت برادرم در تداوم مبارزه پدرم با طاغوت بود
مادرم زمان شهادت سيدمهدي فقط  32سال داشت و يكي از جوانترين مادران شهيد كشور بود

شهید سید مهدی ابراهیمی در مقطع تحصیل در دبیرستان

صغري خيل فرهنگ
ش�هر قزوين همزمان با ايام شهادت اباعبداهلل الحس�ين(ع) در اولين روز از شهريور  1400داغدار رحلت
ابوالشهيد حجتاالسالم والمسلمين حاج سيدموسي ابراهيمي شد .همين خبر بهانهاي شد تا با خانواده
ايش�ان ارتباط بگيريم و درخصوص ويژگيهاي اين پدر ش�هيد كه خود از محدثين ،مؤلفان و از اس�اتيد
حوزه علميه قزوين بودن�د ،گفتوگويي انجام دهيم .مرح�وم ابراهيمي بعد از تحمل پنج س�ال بيماري
نداي حق را لبيك گفت .پس از تش�ييع توس�ط مردم قدرشناس از اقش�ار مختلف روحانيون ،شاگردان
و عالقهمندان ،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  24خرداد
 1367به ش�هادت رس�يد و  9س�ال پيكر مطهرش در تپه ش�يخ محمد عراق باقي ماند و نهايت� ًا در مهر
 76شناس�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 پيشرو داريد.
گويا پدرتان از مبارزان انقالبي بودند ،اهل كجا
بودند و چطور وارد جريان انقالب شدند؟
پدرم در سال  1324در يك خانواده مذهبي در قاقازان
غربي ،روستاي كماجين از توابع استان قزوين به دنيا آمد
و بعد از دوران كودكي و اتمام دروس ابتدايي ،در س��ال
 1345وارد حوزه علميه قزوين شد .اين عالم جليلالقدر
سالها از محضر اساتيد برجسته كسب فيض كرد و عمر
شريفش را صرف تحقيق و پژوهش در علوم الهي و مباحث
ديني كرد .شاگردان بسياري را نيز در محضر خود پرورش
داد و به عنوان مديريت حوزه علميه استان قزوين خدمات
شايستهاي به طالب و اساتيد ارائه داد .ايشان كتابهاي
زيادي را هم تأليف كرد از جمله كتاب «موسوعه كلمات
الرسول االعظم (ص)» ش��امل 15هزار حديث از رسول
اكرم (ص) در يك مجموعه تحقيقي 14جلدي اس��ت.
پدرم در مبارزات انقالبي نيز تحت هدايت مرحوم آيتاهلل
باريك بين امام جمعه محترم بود .سرپرس��تي مدرسه
شيخاالسالم به عنوان كانون مبارزات آيتاهلل باريك بين
و هسته اصلي انقالبيون بر عهده ايشان بود .به همين دليل
در سال  1357تحت تعقيب نيروهاي امنيتي قرار گرفت و
ناچار به شهر مقدس قم هجرت كرد .بعد از پيروزي انقالب
نيز همواره ياريگر انقالب بود و فرزند خود را در همين
راه در جبهه تقديم انقالب و اسالم كرد .در واقع شهادت
برادرم در ادامه مبارزات پدرم با طاغوت بود .پدرم در سال
 1348در مساجد مختلف سطح شهر از جمله در مسجد
سبز ،مسجد حاج ابراهيم ،مسجد مالباشي و مسجد شيخ
االسالم اقام ه نماز جماعت داشت .با آغاز عمليات عمراني
مسجد محمد رسولاهلل(ص) در سال  ،1367ايشان در
اين مكان متمركز شد و از آن زمان تا سال  1395در سه
نوبت به اقام ه نماز جماعت و ارشاد و هدايت مردم و ارتباط
وثيق با گروههاي مختلف اجتماعي و رجال صاحبنام شهر
پرداخت .اين ارتباط به گونهاي بود كه بعد از بروز عارضه
ناگوار مغزي و خانهنشين شدن ايشان تا سالها مؤمنان
نمازگزار اميد به بهبودي و بازگش��ت ايشان به مسجد با
صفاي محمدرسول اهلل (ص) را داشتند.
كم�ي از خدم�ات علم�ي و فرهنگ�ي مرحوم
حجتاالسالم سيدموسي ابراهيمي بگوييد.
سرپرس��تي مدرس��ه علميه صالحيه از س��ال ،1354
سرپرستي مدرسه علميه ش��يخ االسالم ،مسئول روابط
عمومي و مسئول آموزش سپاه پاسداران انقالب اسالمي
از سال  1359الي  ،1362تدريس در حوزه علميه صالحيه
و شيخ االسالم و امام صادق (ع) در سطوح مختلف براي
طالب جوان از س��ال  ،1366مديريت حوزه علميه امام
صادق (ع) از سال  ،1368مديريت حوزه علميه خواهران
كوثر از سال  1369و مديريت حوزه استان قزوين از سال
 1388تا سال  94به مدت شش سال از جمله مسئوليتها
و خدمات علمي ايشان بوده اس��ت .پدر در سال 1356
تدريس نهجالبالغه و تفس��ير قرآن را در مسجد بالغي
براي جوانان ،نوجوانان ،بانوان و طالب علوم ديني شروع و
در مقاطع مختلف به تدريس علوم ديني پرداخت .عالوه
بر طالب علوم ديني برادر و خواهر ،بخشهاي زيادي از
جامعه دانشگاهيان و فرهنگيان و س��پاهيان استان ،از

فيض وجود ايشان بهره بردند و دوران خوش حضور ايشان
را در مجموعههاي خود به ياد دارند.
پدر شما بعد از عمري مجاهدت در راه علم و دين
يك شهيد هم تقديم اسلام كرد ،سيدمهدي
متولد چه سالي بود؟
س��يدمهدي اولين فرزند خانواده و متولد شهريور سال
 51بود .نامگذاري ايش��ان به نام مهدي به واسطه ارادت
قلبي پدر به س��احت مقدس حضرت بقيهاهلل (عج) بود.
پدرم با دوستان طلبهاش در زمان جواني نذر كرده بودند
اگر خداوند اوالد پس��ر عطا كرد نامش را مهدي بگذارند.
اين نام را براي برادرم انتخاب كردند تا س��رباز امام زمان
(عج) باش��ند .پدرم به علت فعاليتهاي ضدرژيم ش��اه
توس��ط س��اواك قزوين تحت تعقيب قرار گرفته و حكم
جلب ايش��ان صادر ش��ده بود ،اما به طرز معجزهآسايي
از دس��ت مأموران س��اواك نجات پيدا كرد و به شهر قم
مهاجرت نمود .براي همين برادرم س��ال  1357يك ماه
اول تحصيل (اول ابتداي��ي) را در قزوي��ن خواند و بقيه
تحصيالت اول ابتدايي خود را در قم به پايان رساند .مهدي
با وجود هفت سال سن همراه مادر و خانواده در تظاهرات
شركت ميكرد .شهيد به عنوان يك دانشآموز منضبط،
باهوش ،درسخوان و با مسئوليت در مدرسه خيلي خوش
درخشيد كه عكسهاي لحظات تشويق و تقدير به عنوان
دانشآموز موفق از ايشان به يادگار مانده است .من زمان
انقالب سن زيادي نداشتم اما به ياد دارم مردم قم ماكت
شاه را به صورت ملبس به پرچم امريكا آتش ميزدند .در
يكي از راهپيماييها پرچم ايران را به ما هديه داده بودند.
به قدري به اين پرچم عالقه داشت كه با تأكيد مادرم بدون
وضو به آن دست نميزد.
ي برادرتان چطور گذشت؟
ي و نوجوان 
كودك 
مهدي به فوتبال و دوچرخه سواري عالقه زيادي داشت.
وقتي س��وم راهنمايي درس ميخواند شهر قزوين مورد
حمله هوايي قرار گرف��ت .خلبان عراقي ي��ك راكت در
نزديكي محلي كه او با دوستانش در انتهاي پارك شهدا
بازي ميكردند ،شليك و گودال عميقي ايجاد كرده بود.
ولي از مقدرات الهي هيچكس آس��يب نديده بود .مهدي
تمام قضايا را براي ما تعريف كرد و ما آن روز حكمت سالم
ماندن او را متوجه نشديم .االن كه فكر ميكنم ميبينم
خدا وقتي كسي را براي خودش انتخاب كند در همه جا
حافظ اوست.
برادرم در مسجد و پايگاه زينبيه دوستان زيادي داشت.
در قسمت فرهنگي هم بسيار فعال بود .به علت خط خوب
و نقاشيهاي زيبايي كه ميكشيد ،وجهه خوبي در بسيج
داشت .كارگردان نمايشي بود كه در مسجد به راه انداخته
بودند و با هم��كاري آقايان حاج علي زرآبادي و فرش��اد
زرآبادي كه از دوس��تان صميمي ايش��ان بودند اقدام به
نمايش فيلمهاي جنگي ،شركت در هيئتهاي مذهبي
در ايام محرم و صفر و غيره ميكردند .هنوز زنجيري را كه
روزهاي عاشورا بر سينه و پشت ميكوبيد داريم .مهدي
در وصيتنامهاش عنوان كرده خدايا به حسين (ع) بگو كه
خونش همچنان در رگهايمان ميجوشد .بگو كه از آن
خونها كه در دشت كربال ريخت سروها روييد ...بهامام

برادرم دانشآموز 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 ميكرد و
آموزش ميداد .مدتي ه�م آرپيجي زن بود

زمان (عج) عالقه خاصي داشت به ياد دارم كه مدام شعر:
مهدي يا مهدياي نوگل زهرا  /امشب امضا كن پيروزي
ما را
دشمن كافر با ما در جنگ اس��ت  /دل ما بهر كربال تنگ
است
و با صداي خوشي كه داشت (مكبر و مداح مسجد نيز بود)
اين دو بيت را هم زياد ميخواند:
شهيدم من شهيدم من  /به كام خود رسيدم من
حاللم كن ايا مادر /نميبينم تو را ديگر
چطور شد كه سر از جبهه در آورد؟
مهدي عالقه زيادي به جبهه داشت .هميشه در غياب مادر
نمايشي ترتيب ميداد و از دو برادر ديگرم ميخواست كه
نقش س��رباز عراقي را بازي كنند و از من و خواهرم زينب
ميخواس��ت نقش خواهر ش��هيد را بازي كنيم .مهدي
خودش صداي ش��ليك گلول��ه را در م��يآورد و نمايش
لحظه شهادت را بازي ميكرد و با صداي يا حسين رو به
قبله ميخوابيد و پرچم را به رويش ميانداخت و به من و
خواهرم ميگفت حاال شما بگوييد برادر شهيدم شهادتت
مبارك .همان دوران بارها و بارها نقش خواهر شهيد را ايفا
كرديم .گاهي اوقات دلم ميگيرد .ياد لحظه شهادت واقعي
مهدي ميافتم كه هيچ همرزمي در سنگر كمين نبود.
برادرم دانشآموز س��ال دوم دبيرس��تان رشته تجربي
بود كه راهي جبهه ش��د .بعد از عمليات چند روزي به
مرخصي آمد و درس شيمي را كه بايد براي يادگيرياش
بيش��تر تالش ميكرد خواند و در آزمون شركت كرد و
مجدد به جبهه رفت .با توجه به اينك��ه اهميت دفاع از
ميهن را خوب ميدانس��ت آن را ب��ه درس ترجيح داد.
در  9ماهي كه در جبهه حضور داش��ت مسئول آموزش
نظامي بود .از آنجا كه خط زيبايي داشت و نقاشي خوب
ميكشيد اس��لحه و تجهيزات نظامي و غيره را نقاشي
ميكرد و آموزش ميداد .مدتي هم آرپيجي زن بود و
هم در كار فرهنگي مانند مداحي و خواندن دعا و غيره
همكاري داشت .يكي از روحانيون به پدرم گفته بود در
جبهه بودم كه يك روز ديدم بچهها سراسيمه به سمت
س��نگري ميروند و به همديگر تأكيد ميكنند كه االن
دعاي كميل آقاي ابراهيمي ش��روع ميش��ود و ما فكر
كرديم جنابعالي در حال خواندن دعا هستيد ولي وقتي

وارد چادر شديم ديديم جوان س��بزه و كم سن و سالي
مشغول خواندن دعاي كميل اس��ت .همه سراپا گوش
بودند .وقتي دعاي ايشان تمام شد نزد اين جوان رفتم و
از مشخصات ايشان سؤال كردم که متوجه شدم آقازاده
شما هستند.
يكي از همرزمانش��ان نقل ميكرد يك شب كه در جبهه
بوديم من همراه ايشان در سنگر بودم .سيدمهدي براي
نماز ش��ب برخاس��ت و من بدون اينكه متوجه شود او را
ميديدم .بعد از اينكه نمازش تمام ش��د به او گفتم سيد
جان تو با اين سن كم چرا اين قدر الهي العفو الهي العفو
ميگويي؟ تبس��مي كرد و هيچ نگفت و من گفتم تو به
فيض شهادت نائل خواهي شد.
رابطه پدرتان مرحوم سيدموس�ي ابراهيمي با
برادر شهيدتان چطور بود؟
پدرم سال  63اقدام به نوش��تن كتاب «موسوعه كلمات
الرسول االعظم (ص)» مجموعه احادیث حضرت رسول
اكرم (ص) كرد .وقتي مهدي از اين قضيه مطلع شد بسيار
خوشحال شد .گاهي اوقات ميگفتزودتر بزرگ ميشوم
و در ويرايش آن به ش��ما كمك ميكنم .پدر با خنده به
ايشان ميگفت بچه جان كتاب من به زبان عربي نوشته
ش��ده .برادرم رابطه قلبي و احترام خاصي با پدر داشت و
در محاورات خودش هميشه از كلمات جمع و محترمانه
استفاده ميكرد .قدري كه بزرگتر شد به پدرم ميگفت
من از شما بلندتر ش��دم و آقاجان ميخنديد و ميگفت
الحمدهلل .سيدمهدي به طلبگي عالقه داشت .البته مهدي
دو ماه در مدرس��ه التفاتيه قزوين طلبگي خوانده بود اما
كسي تا بعد از شهادت سيدمهدي اين را نميدانست.
آخرين اعزام برادرتان را به ي�اد داريد؟ چطور
بدرقهاش كرديد؟
آخرين اعزامش مادرم با اصرار ميخواست به بدرقهاش
برود .مهدي گفت م��ادرم خواهش ميكن��م اين كار را
نكن .من دوست ندارم شما در بين دوستانم من را بدرقه
كنيد .از جل��وي در منزل من را بدرقه كني��د و بيرون از
منزل نيايد .مادر قرآن و ظرف آب را برداشت و مهدي را
بدرقه كرديم .مجددا ً برگشت و تأكيد كرد به (ساختمان
عمليات س��پاه) نميآييد .مادرم قبول كرد و او از ما جدا
شد .شايد ميخواست به مادرم بگويد نبايد چشمتان هم

پ�درم س�ال  63اق�دام ب�ه نوش�تن كتاب
«موس�وعه كلم�ات الرس�ول االعظ�م (ص)»
(ص)
مجموعه احادی�ث حضرت رس�ول اكرم
كرد .مهدي از اين قضيه خيلي خوشحال شد.
ميگفتزودتر بزرگ ميش�وم و در ويرايش
آن به ش�ما كمك ميكن�م .پدر ب�ا خنده به
ايشان ميگفت كتاب من به زبان عربي است
به دنبال هديهاي كه در راه خدا ميدهيد باشد .اختالف
سني مادر با شهيد  ۱۶سال بود .يعني مادرم در  ۳۲سالگي
مادر شهيد شد و شايد يكي از جوانترين مادران شهداي
آن دوران باشد.
مهدي در خانوادهاي 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 شنيدن خبر شهادت مهدي جملهاي را فرمود
كه عمق باور و اعتقاد ايش��ان به مس��ير شهادت را نشان
ميداد .پدر صبورانه ،بيهيچ شكايتي و در كمال آرامش و
شرفنا بالشهاده» .يك
رضايت گفته بود« :الحمدهلل الّذي ّ
بار مادرم برايمان تعريف كرد در س��ن  9سالگي ،خواب
ديدم كه خدا دو اوالد پس��ر به نامهاي حس��ن و حسين
به من عطا ك��رده و در كوه مرتفعي ه��ر دو را در گهواره
خواباندهام .بعد از لحظهاي يكي از بچهها گم ش��د و من
در عالم خواب تمامي س��نگها و تخته سنگها را بلند
كردم اما او را پيدا نكردم .بعد از بيدار شدن از خواب كلي
خنديدم و خوابم را از روي شرم براي مادرم تعريف نكردم.
بعد از اينكه با خانواده س��ادات ازدواج ك��ردم و خداوند
سيدمهدي و سيدهادي را در فاصله سه سال از هم به من
عطا كرد به هيچ عنوان خ��واب دوران كودكيام را به ياد
نداشتم ،اما بعد از شهادت و مفقوداالثر شدن مهدي اين
خواب به يادم آمد .برايم عجيب بود و با خودم گفتم خدايا
اگر قسمت من از روز اول به عنوان مادر شهيد رقم خورده
است ،راضيام به رضاي تو.
مهدي به مادرمان بس��يار دلبس��ته بود ،به طوري كه
در وصيتنامهاش نوش��ته بود« :مادر جان! ش��ما بعد از
خداوند مهربانترين موجود نزد من ميباشي ،اميدوارم
مرا حالل كني ،زيرا «الجنه تحت اقدام االمهات» پس
همانند زين��ب (س) صبور باش و بدان راه س��رخ ما تا
حكومت سبز مهدي (عج) ادامه خواهد داشت ».مهدي
بعد از  9سال چش��م انتظاري خانوادهمان تفحص و در
مهر  1376در مزار شهداي قزوين به خاك سپرده شد.

جدول

جدول سودوکو

4
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

از راست به چپ

1ـ شعر عاشقانه -داروی بید -ظاهر ساختمان  2ـ ضامن شدن -شریک – کتاب گوگول روسی 3ـکسی که
شغلش ساختن آپارتمان است -قراردادی برای کارهای ساختمانی 4ـظرفی که در آن مرکب ریزند -کهنسال-
حالل رنگ  5ـ رسته و رده -خراب -یکدندگي  6ـ بی نیاز -پیر شدن -مرزبان  7ـ محل ورود -عیب و ننگ-
اثر -اجاق کیک پزی -شامل همه  8ـ خواندن کامل کالم خدا از ابتدا تا انتها -هشت پا  9ـ آسیب و آفت -قلعه و
حصار -دانهای خوراکی گردتر از عدس -درختی لرزان -ماه سرد 10ـکندن دوبار ه قبر -از مکاتب شاعرانه -زلف
11ـکافی -پارکی در تهران -واحد سطح 12ـ نان از شب مانده -سدی در کنار رودخانه برای صید ماهی -از
مغزهای خوراکی 13ـمصنوعی -باهم نسبت داشتن  14ـ نیم میلیون -عبادتگاه مسیحیان -هنگام عزاداری
در باالی منبر می خوانند  15ـ سیل -هریک از اشخاص معرفی شده در فیلم نامه -هر ساز سیمی

از باال به پايين

1ـخشم -محلی برای مطالعه ستارگان -پول فلزی  2ـ از سنگ های قیمتی به رنگ سبز -هر آنکه کاری ناپسند
انجام داده باشد -شهری در ایتالیا 3ـرنگ آبی آسمانی -حمل ه شبانه 4ـبافنده -پیمان زناشویی -پوشاننده
5ـاسب ترکی -از ادوات موبایل -دویدن 6ـگام و مرحله -باهوش -بند دست -واحد اندازهگیری  7ـ هزار
کیلو -مسمار -چیزی را به تماشا گذاشتن -از اقوام ایرانی  8ـ مایه حیات -شادمانی -دبير شوراي نگهبان -حرف
انتخاب  9ـ درون چیزی -رانند ه کشتی -پینه و وصله -سرکه  10ـ پیشقراول -ساز محزون -آگاه و دانا -مقهور
شطرنج  11ـ الفبای موسیقی -جدا کردن -در کشتی می زنند 12ـپارچ ه روی لحاف -جوانمرد -میو ه صددانه
13ـ از مهمات جنگی  -نوعی چراغ نفتی  -14مسیر حرکت سیارات -پیروان آیین حضرت موسی(ع)-واحد

شمارش اسلحه  15ـ هنر فرنگی -خودشیفتگی -خالی
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جدول کلمات متقاطع
پاسخ جدول شماره6295
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