
 
 
 
 
 
 
 
 

اسوهوفا

 عليرضا نجفی

 دارم تتو را  بارالها دوست  متي  
 

 و دل متن آشتنا  اي تو با جتان   
 قرين شريك و بي اي خداي بي 

 
 در ميتتتان دوستتتتانم بهتتتترين 

با نام و ياد خداي مهربان و با سالم به شما خوبان و دوستتداران و عتزاداران واقعتي     
 .سيدالشهدا

 
 رويم. اول سراغ مو وع برنامه امروز مي

 
 
 

ي را از شتما  امروز قصد داريم با عاشتورائيان بيشتتر آشتنا شتويم پتس متن ستؤاالت       
 پرسم و شما هم دق  كنيد و پاسخ درس  را بيان كنيد. مي
 اصغر ترين شهيد كربال كه بود؟ علي كوچك .1
دستش را دشتمن قطتع كترد و بته شتهاد        كودكي كه در آغوو امام حسين .2

 عبداهلل بن حسن 1رساند؟
 كته در كتربال جنگيدنتد و بته شتهاد       اسم دو فرزند نوجوان حرر  زين  .3

 رسيدند؟ عون و محمد

                                                      
 توان در حدود يكي از اين شهدا خردسال بيشتر صحب  نمود. در صور  داشتن دق  كافي مي .1
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اي از حرر  مسلم كه در روز عاشورا شهيد شد؟ محمتد   ساله 13يا  12نوجوان  .4
 بن مسلم

 خواهيم با نوجوان شجاعي آشنا شويم كه يادگار امام حستن مجتبتي   امروز هم مي
توانيتد استم آن    بار ديگر به نوشته اول برنامته دقت  كنيتد بيشتتر متي      باشد. حاال يك مي

 ا حدس بزنيد؟نوجوان ر
فرزند نوجوان، شتجاع     كنيم: مينوجواني كه از او صحب  بله، 

 1اس . و دلير امام حسن
 
 
 
 

 2حرر  قاسم اس .« والد »اما اولين سخن ما دربارۀ 
هجري قمري از مادري به نام رقلته و پتدري چتون     46قاسم در شهر مدينه در سال 

به ارمغتان   سرور را به خانۀ امام حسن متولد شد و با آمدنش شادي و امام حسن
 آورد.

( نام ايتن كتود  را قاستم نهتاد و     به ياد فرزند جدو )پيامبر اكرم امام حسن
 قاسم صدا زدند. مادرو را از آن تاريخ به بعد ام

را مسموم كردنتد و   ولي دشمنان حرر  اجازه ندادند و سه سال بعد امام حسن
ستپرده شتد و    ي قاسم به عمويش يعني امتام حستين  به شهاد  رساندند و سرپرست

قاسم در كنار عمو شروع كرد به ياد گترفتن و   3دوران جديدي در زندگي او شروع شد.
 آموختن اخالق و رفتار و آداب اسالمي تا اينكه واقعه كربال پيش آمد.

 شجاعت

و  سينخواهيم با نحوه پيمان بستن دربارۀ ياران امام ح در مورد شجاع  قاسم مي
هاي امام بتا قاستم در شت  عاشتورا بيشتتر آشتنا شتويم. بته همتين ختاطر از            صحب 

                                                      
 نويسد. مربي در سه مرحله، حروف اول و آخر را بر روي تخته مي .1

 شود. ها بيان مي اين قسم  به كمك كار  .2

 .168ت  167هايي از قيام عاشورا، حسين اسعدي، ص برگرفته از كتاب اسوه .3
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ختواهم ايتن    متي  1را توانستند حتدس بزننتد؛  « قاسم»آموزي كه در مرحله قبل نام  دانش
 2ام اجرا كند. اي نوشته قسم  را كه من درون برگه

بايتد ختودو    گذاري نشده و دوس  شما البته بايد تو ي  دهم كه اين قسم  نقطه
 نقطۀ كلما  را حدس بزند و متن را قرائ  كند.

اصحاب و يتاران باوفتاي ختويش را جمتع كترد و       در ش  عاشورا، امام حسين»
خواهتد   شويم، هركه متي  بيع  و عهد خود را از آنان برداش  و فرمود: ما فردا كشته مي

 برود از تاريكي ش  استفاده كند و برود.
 از ديگري از جاي خود برخاستند و اظهار وفاداري كردند.ياران و اصحاب يكي پس 

قاسم، اين نوجوان شجاع و فداكار برخاس  و گف : عموجتان: آيتا متن هتم كشتته      
 خواهم شد؟

 امام فرمود: پسرم! مرگ در نظر تو چگونه اس ؟
 تر اس . قاسم گف : عموجان! مرگ در راه تو و در ركاب تو بر من از عسل شيرين

 شوي. آري به خدا سوگند، تو هم كشته مي امام فرمود:
قاسم نفس راحتي كشيد و خوشحال شتد كته جتزء     گويا با اين جمله امام حسين

 3«رزمندگان فردا خواهد بود.

 شهادت

يكي يكي شجاع  و وفاداري خود را  جنگ سختي بود. ياران باوفاي امام حسين
رفتند و بتا   ري به ميدان مبارزه ميدادند و يكي پس از ديگ به امام و دين اسالم نشان مي

 شتافتند. شهاد  خويش به ديدار معبودشان مي
 4گويد: حميد بن مسلم يكي از سربازان دشمن اس ، او مي

اي  سعد بودم، نوجواني را ديدم كه به ميدان آمد، صورتش ماننتد پتاره   من در سپاه ابن
هتاي او   د يكتي از كفتش  از ماه بود، شمشيري در دس  و پيراهني بر تن داش  حتي بن

 كنم كه بند كفش چپش بود. گسيخته بود. فراموو نمي

                                                      
 ها را داده اس  نيز كمك گرف . آموزي كه بيشترين پاسخ توان از دانش مي .1

 آموز آن را بخواند. نويسيم تا دانش متن را بدون نقطه مي .2

بار ديگر بخوانتد تتا در ذهتن     كه او هم يك خواهيم آموز ديگري مي در صورتي كه وق  داشتيم از دانش .3
 ها بهتر جا بگيرد. بچه

آموز هماهنگ كنيد و متن اين قسم  را به آنها دهيد تا در نقش حميد بن مسلم و عمرو  قبال با دو دانش .4
 ها دكلمه كنند و شما را در اجرا همراهي كنند. بن سعد متن را براي بچه
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اي سخ  بر او خواهم كرد  عمرو بن سعد بن نفيل ازدي گف : به خدا سوگند حمله
 و او را خواهم كش .

خواهي انجام دهي؟ به خدا اگر او حتتي   گفتم: سبحان اهلل. اين چه كاري اس  كه مي
پس تو هم دست  را به خون او آلتوده نكتن!    كنم. ش دراز نميمرا بزند، دستم را به سوي

 اند براي از پاي درآوردنش كافي هستند. همان كساني كه او را محاصره كرده
 گف : به خدا سوگند بر او سخ  خواهم گرف .

اين سخن را گف  و به سم  او تاخ . چنان شمشيري بتر ستر آن نوجتوان فترود     
 اد و صدا زد: عمو جان! عمو جان! ]بيا[.آورد كه با صور  بر زمين افت

تا صداي قاسم را شنيد، مانند بازي تيزپرواز به سوي او شتاف  و مثل  امام حسين
شيري خشمگين حمله كرد. تا به عمرو بن سعد رسيد شمشيرو را بته ستوي او فترود    

. اي كشتيد و افتتاد   آورد. عمرو دستش را سپر كرد. دس  عمرو از بازو قطع شتد، نعتره  
لشكر براي نجا  عمرو بن سعد به ميدان تاخ . جنگ سختي درگرف  و بدن غرق به 

ها گم شد. وقتي كه غبار ميدان فرو نشست ، ديتدم امتام كته      خون قاسم ميان پاي اس 
آري قاستم بتا فترق شتكافته و بتدن       1كند. باالي سر آن نوجوان ايستاده و به او نگاه مي

ي دشمن روي خا  داغ كتربال و در برابتر آفتتاب    ها مجروح و پايمال شده از سم اس 
نشست  و بتدن عزيتزو را بته آغتوو       ساييد. امام حستين  سوزان، پاي بر زمين مي

 2آرام در آغوو گرم عمو به شهاد  رسيد. گرف  و قاسم آرام
اي بيتان كترد    سخ  بود كه خطاب به قاسم جمله شهاد  او به قدري بر امام حسين

 را به دس  آوريم. شما در قال  جدولي آن جمله امام حسين خواهيم به كمك كه مي

                                                      
 دهد. را ادامه مياز اين قسم  دوباره مربي سخن  .1

 .182، صسيداحمد موسوي وادقاني، ياران كوچك امام حسين .2
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 1سؤاال 
 (2ت  1ت  5ت  16ت ستون دين اس ؟ ) 1
 (12ت  17ت  18ت  13ت  15ت شبي بهتر از هزار ماه؟ ) 2
بابويته   ت جهان پهلواني ايراني كه در كشتي و جوانمردي معتروف است  و در ابتن     3

 (21ت  24ت  7ت  6شهر ري مدفون اس ؟ )
 (20ت  14ت  3ت  4ت  9ت لباس حاجيان در مكّه اس ؟ ) 4
كرد و گرفتتار طوفتان و تنتدباد     ت پيامبر قوم عاد كه در سرزمين احقاف زندگي مي  5

 (32ت  25ت  23شدند؟ )
 (26ت  28ت  29ت  30ها؟ ) گزاري در مقابل نعم  ت سپاس و سپاس 6
 (11ت  10ت  27ت  22ت نام ديگر هديه را گويند؟ ) 7
 (19ت  8هاس ؟ ) ت مادر ورزو 8

ها كنار هم قرار دهيد كتدام امتام بدست      اگر حروف جدول را به ترتي  شماره خانه
 آيد. مي

از رحم  »فرمود:  در كنار جنازۀ غرق در خون حرر  قاسم بله. امام حسين
 2«خدا دور باشند قومي كه تو را كشتند.

  ناحيته مقدسته را بختوانيم و چنتد     اجازه دهيد به همراه شما چند جملته از زيتار  
 3عرو ادب نماييم: اي به اين نوجوان بزرگوار و فداكار در ركاب امام حسين جمله

 لسالم علي  لقانم بن  لبسن بن علي،  لمضرلب هامته،  لمسلوب  مته، حسين ناد. 
  لبسين عم ه؛

لباس آن نوجواني كه دشمن فرقش را شكاف  و  سالم بر قاسم پسر امام حسن
 او را ربود، آنگاه كه عمويش حسين را به كمك طلبيد. جنگي

 فجلي عليه عم ه كالصقر، ل هو يفبص برجليه  لتر ب ل  لبسين يقول بعد و لقوم؛
مانند باز تيرپرواز بر بالين او حا ر شد و او پاهتايش را بتر ختا      امام حسين

 خدا ساييد، در اين هنگام امام فرمود: از رحم  گرم كربال مي

                                                      
 ت دو. 8ت كادو،  7ت تشكر،  6ت هود،  5ت احرام،  4ت تختي،  3ت ش  قدر،  2ت نماز،  1ها عبارتند از:  پاسخ .1

 .185، صياران كوچك امام حسين .2
ها گف  تا آنهتا هتم آن را بتا شتما      معناي آن را به بچهتوان اين فراز از زيار  را روي تابلو نوش  و  مي .3

 خواني كنند. هم
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 1قتلو  ل من خصمهم يوم  لقيامة جد   ل  بو .
دور باشند قومي كه تو را كشتند. آنان كه جدّ و پتدر بزرگتوار تتو در روز قيامت      

 دشمن آنها هستند.

 اسوه کمال

 االنبيتتاء بتتود  قاستتم گلتتي زگلتتزار ختتتم  
 

 هتا بتود   در دش  آرزوها همتراه اللته   
 احستان كانون عشق و ايمان، درياي لطف و  

 
 پرچم فراز قترآن، فرزنتد مجتبتي بتود     

 (3)قاسم ابن الحستن   
 

 
 مظهتتر ادب بتتود   او استتوۀ كمتتال و هتتم 

 
 او معنتتي وفتتا و هتتم معتتدن حيتتا بتتود 

 از بس كه داش  عشقِ جانبازي و شهاد  
 

 بتود در نينواي خونين چون ني به صد نوا  
 (3قاسم ابن الحسن )  

 
 

 در بشتتيري واليتت ، ماننتتد شتتير غتتران   
 

 خصم ديوسير ، بيكار كرد تتا بتود   با 
 بودتر از عسل  چون شهد مرگ بر او، شيرين 

 
 در سنگر شهاد ، او پاسدار حتق بتود   

 (3قاسم ابن الحسن )  
 

 
اميدوارم با الهام از زندگي قاسم ابن الحسن الگو قرار دادن او در زندگي، متا نيتز در   

 بي  قرار بگيريم. زمرۀ محبين اهل

                                                      
 .67، ص45بحاراالنوار،   .1


