با کاروان کربال

دنیا به روایت تصویر
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حدیث روز

امام ســجاد(ع) :من دوســت دارم کــه در کار
پیوسته باشم ،اگر چه اندک باشد.
وسایل الشیعه

ذکر روز دوشنبه

صد مرتبه «یا قاضی الحاجات»

در محضر بزرگان

زندگی خوش
حجتاالسالم عابدینی درباره حفظ آرامش
در شرایط سخت زندگی گفتهاند:
«خداوند در سوره شرح میفرماید« :همراه
هر سختی ،آسانی است ».حضرت یوسف(ع)
در عین اینکه به زندان افتاده بود اما راحت
بود و در عین اینکه در قصر بود دائما تحت
شکنجه روحی بود .همینکه به زندان افتاد،
از این سختی احساس گشایش کرد ،با اینکه
از جهت بدنی در فشار بود اما از جهت روحی
در گشایش قرار گرفته بود .گاهی بعضیها
زندگیشاندرعینرفاهاستاماجهنماست.
ابزار زندگی هست ولی زندگی نیست .گاهی
زندگی بسیار ساده است اما خوشی هست.
سعدی میگوید« :کسی را دیدم که حیوان
درندهای او را گاز گرفته بود .یک زخم کشنده
دردناکی داشت اما دائم شکر خدا را میکرد.
به او گفتم تو در این حال شاکر هستی؟ گفت
خدا را شکر میکنم که به مصیبت مبتال شدم
تارنمای سمت خدا
نه معصیت!» 
قرار مدار

همه ما از کودکی با شنیدن ماجرای کربال بزرگ شده ایم .ذکر مصیبت های عاشورا در جان مان
پیچیده و تک تک وقایع «روز واقعه» جلوی چشمان مان جان گرفته است .در این سلسله مطالب
می خواهیم با کاروان کربال همسفر شویم و شخصیت های تاثیرگذار صحرای کربال که کمتر
میشناسیمشانیاحتیاصالنامشانبهگوشماننخوردهاسترابیشتربشناسیم.
«حر»ازفرماندهاننظامیکوفهبودکهپیشازواقعهعاشورامأموریتیافتباسپاههزارنفری،مانع
حرکتامامحسین(ع)بهسویکوفهوهمچنینمانعبازگشتایشانشود.درروزعاشوراحرپساز
آنکهمشاهدهکردکوفیانبرکشتنامامحسین(ع)اصراردارند،بهامامپیوستودردفاعازایشان
جنگیدوبهشهادترسید.ازحرروایتکردهاندکه:هنگامیکهازقصرابنزیاددرکوفهخارجشدم
حر!
تابهسمتحسینبنعلی(ع)حرکتکنم،سهبارنداییراپشتسرمشنیدمکهمیگفت«:ای ّ
تو را به بهشت بشارت باد» .او میگوید که به پشت سر نگریستم و کسی را ندیدم؛ با خود گفتم« :به
خداقسم،اینبشارتنیست؛چگونهبشارتباشددرحالیکهمنراهیجنگباحسینبنعلی(ع)
هستم».اواینخاطرهرادرذهنداشتتاهنگامیکهخدمتحسینبنعلی(ع)رسیدوآنداستان
حر اگرچه اقدامی
را بازگو کرد .امام(ع) به او فرمودند« :تو به واقع به پاداش و نیکی راه یافتهایّ ».
سختگیرانهکرد،امارفتارشبااماممحترمانهبود.گفتهانداوبهسببآنچهبهآلرسول(ص)روا
داشته بود ،سر از خجالت به پایین انداخته و به سوی آن ها پیش میرفت .در حالی که سپر خود را
وارونه کرده بود ،به اردوگاه امام(ع) وارد شد .خدمت امام حسین(ع) آمد و عرض کرد ...« :به خدا
قسماگرمیدانستمکاربهاینجامیکشد،هرگزبهچنینکاریدستنمیزدم،ومناکنونازآن
چهانجامدادهامبهسویخداتوبهمیکنم،آیاتوبهمنپذیرفتهاست؟»امامحسین(ع)فرمود«:آری
خداوندتوبهتورامیپذیرد».
رجز حر در میدان چنین بود« :همانا من حر هستم که میزبان مهمانانم ،شمشیرم را بر شما فرود
میآورم و حمایت از بهترین کسی که ساکن بالد خیف شده می نمایم و می زنم شما را و باکی از
شماندارم».
حرازامامتقاضاکردکه
روایتی،
بنابر
دانیم.
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امید
حررانماد
ّ
چون نخستین کسی بوده که بر امام خروج کرده ،اجازه دهد که نخستین مبارز و شهید باشد .در
طولتاریخ،دوخاندانبهنسلحرمنسوببودهاند:خاندانمستوفیانقزوینکهحمدا...مستوفی
عامل لبنان که یکی از
تاریخ نگار مشهور از ایشان است و آل حر در منطقه جبل
کتاب مشهور وسائل
مشهورترین ایشان ،شیخ حر عاملی ،صاحب
شهرکربالبهفاصله
الشیعه است .آرامگاه حر اکنون در سمت غربی
حدودهفتکیلومترواقعشدهاست.
برگرفتهازویکی
شیعه،تبیان

رویترز| تالش گروه نجات برای بازگرداندن یک نهنگ به گل نشسته به دریا ،آرژانتین

پاسخ مسابقه این کیه

تعطیلی موقت مسابقه
سالم .این هم کاریکاتور کامل شخصیت مسابقه شماره ،93
خانم «فدریکا موگرینی» نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست
خارجی و امور امنیتی .ایشون به زودی از این سمت کنار میره
که گفتیم تا نرفته بذاریمش توی مسابقه مون! استقبال از
این مسابقه خوب بود و توی پیامک ها چند مورد کاترین
اشتون و حتی ترامپ هم داشتیم! راستی به مناسبت
فرارسیدن دهــه اول محرم ،ایــن دو هفته مسابقه
نداریم.
برنده این هفته آقای امیرمحمد قویدل 23 ،ساله از
زاهدان هستن .ایشون که رنگ آمیز ماشین هستن از
خواننده های دائمی ما هستن که این بار قرعه به نامشون
افتاد.بهشونتبریکمیگیموبهامیدخدابامسابقهبعدی،
عکس و کاریکاتورشون رو می تونید همین جا ببینید .خوش
باشید.
دوردنیا

اقدام عجیب یک رستوران دار

فتونکته

آدیتیسنترال-صاحبیکرستوراندر
شهر«بیز»آلمانبهتازگیبرایممنوعیت
عجیبیکهبرایرستورانشدرنظرگرفته
بود ،توسط مسئوالن این شهر جریمه و
توبیخ شد .او اعالم کرده بود که از ساعت
 5بعد از ظهر به بعد هیچ کودک و نوجوان
زیر  14ساله ای حق ورود به رستوران
را نـــدارد و رســتــوران فقط مخصوص
بزرگ ساالن است .او با وجود جریمه سنگین می گوید از تصمیمش منصرف نشده و همچنان از
وجود بچه ها در رستورانش متنفر است!

ساخت خودروی گران قیمت با لگو
بوردپاندا -یک شرکت اسباب بازی با
تولید نوعی لگوی متفاوت ،یک نسخه
کامل و قابل اجرا از بوگاتی چیرون سه
میلیون دالری را ساخته اســت .روی
ایــن نسخه موتور اصلی ایــن ماشین و
حتی الستیک ها هم نصب شده است
و می تواند حرکت کند امــا تمام بدنه
 1500کیلوگرمی آن ،از بیش از یک
میلیون لگو ساخته شده است.
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تفأل
عاشق روی جوانی خوش نوخاستها م
عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش

و از خدا دولت این غم به دعا خواستهام
تا بدانی که به چندین هنر آراستهام

کآشوب

روی اخالص وقت بگذارید
یک بار که صف اول نشسته بودم تا نماز مغرب
تمام شد سرم را بــردم نزدیک .حاج آقا ذکر
میگفت .بعد از نماز عشاء میایستاد و سالم
میداد .سالمهایش طول میکشید .یک بار
که گوش تیز کردم ،شنیدم که بعد از سالم به
سیدالشهدا(ع)بهحضرتعباس(ع)وحضرت
زینب(س) هم سالم داد .بعد از سالمها عبا
را عوض میکرد و میرفت کنار صندلی روی
زمین مینشست .کتابش را بــاز میکرد و
یادداشتها را مــرور میکرد .وقتی حا جآقا
بلند میشد یک نفر میگفت« :بر خاتم انبیا
محمد مصطفی صــلــوات» .از قدیمیهای
جلسه بود .بعدا فهمیدم که حاج آقا از این کار
خوشش نمیآید .یک بار که آن بنده خدا نبود،
جوان تازه واردی خواست از جمعیت صلوات
بگیرد .هنوز جملهاش تمام نشده بــود که
حاج آقا قبل از نشستن روی صندلی برگشت
و عتاب کرد «اگر صلوات برای خداست توی
دلتان صلوات بفرستید .نکنید آقا».از آن روز

به بعد در فاصلهای که قرآن
تمام میشد تا وقتی که حاج
آقا روی صندلی بنشیند فقط
سکوت بــود .کسی دیگر چیزی نمیگفت.
حــاج آقــا حــدود چهل و پنج دقیقه صحبت
میکرد .ظاهرا اوایل بیشتر از این بوده ،حاج آقا
میگفت من برای هر جلسه حدود هفت هشت
ساعتمطالعهمیکنم.یادداشتهایشراروی
کاغذ آ پنج مینوشت و الی کتابی میگذاشت
که با کاغذی شبیه الگوی خیاطی جلد شده
بــود .روی کاغذ الگو هم چسب پهن خورده
بود .همیشه با کتاب باالی منبر میرفت .یک
بار در جلسهای خصوصی با روحانیها که من
هم خودم را جا کرده بودم ،گفت« :به جای این
که وقت بگذارید و آیه و حدیثها را حفظ کنید
تا جلوی مردم از رو نخوانید ،از رو بخوانید و آن
وقت را بگذارید روی اخالصتان کار کنید».
بریدهای از روایت «سقاباشی»
به قلم علی جعفرآبادی ،از کتاب «کآشوب»

ما و شما
راههایارتباطیباما:پیامک 2000999و 09215203915درتلگرام

* ضمن عرض تبریک به مسئوالن زندگی
سالم ،سپاس گزارم که جدول را به صفحات
دیگر انتقال دادیــد به امید روزی که وضع
اقتصادی روزنامه بهتر شود و از حجم آگهی
عبائی
های زندگی سالم کم شود.
* نوزدهم شهریور  65روزی که چشم به
این دنیا گشودی و خنده را دوباره به خانه
هدیه دادی .امروز با گذشت  32سال هنوز
خنده هایت هدیه ای است برای دیگران.
برادرت
سمیرا جان تولدت مبارک.
* زندگی سالم ،وای وای وای ...خودت که۴
سالهشدینیازبهپوشکنداری،حاالآموزش

پوشکخانگیباتیشرتمیذاری؟!
* چرا پیام رو به موقع چاپ نکردین؟ امروز
تولد بابایی بود .ما که پول نداریم تولد در
هتل بگیریم حداقل دل عزیزان رو با پیام در
روزنامه شاد کنیم.
ما و شما :به دلیل حجم زیــاد پیامک ها
متاسفانه ممکنه یک ســری از پیامک ها
دیرتر در صفحه چاپ بشن.
* نفس من ،زهراجان ،تولدت مبارک .دختر
گلم عاشقانه دوستت دارم.رحمانی،مشهد
* خواستم دنیایی بسازم مثال زدنی« ،دنیا»
وحید عدالت
مثالم زد  ...
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