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چرا امام سجاد؟ع؟ قیام نکردند؟

ابراهیم کاظمی مقدم

شغلشان جنگیدن بود
در زمـــان حکومـــت خلفـــا، افـــرادی بودند به اســـم جنگجـــو. یعنی طرف شـــغلش 

ایـــن بـــوده که بـــرود و بجنگـــد. آن هم نـــه مثل ســـپاه و ارتِش ما کـــه در جنگ و 

صلـــح کار دارنـــد و حقوق می گیرنـــد. یک چیزی تـــوی مایه های شـــخصیت »بربر« 

در کلـــش آف کلنز که فقط موقع جنگ درآمد دارد. شـــما تصـــور کنید طرف دارد با 

رفیقـــش درد و دل میکند و میگوید:

+ایـــن مـــاه اصال جنـــگ بهمون نخـــورده! یه ماهه جلـــو زن و بچه شـــرمندم! این 

بانکـــم المصب اختراع نمیشـــه یـــه وام ازش بگیریم...

-نگـــران نبـــاش داداش! این ماه رجبیه کار کســـاده! ایشـــاال اول شـــعبان خودم 

یـــه جنـــگ راه میندازم، تـــو رو هم میـــزارم فرمانده جناح راســـت...

+ایول حاجی! الیک کن داری به قرآن!

یـــا مثال طرف صبح بی کار از خانه می زده بیرون و شـــب می آمـــده خانه و می گفته: 

»جنگجو شـــدم ننه! ایشاال جنگجویی قسمت همه!«

اینهـــا البتـــه دنبـــال دعـــوا و این خاله زنـــک بازی ها هـــم نبودند! فقـــط جنگ های 

چنـــد صد نفـــره می رفتند و کمتـــر از حمله ی مغول را سوســـول بازی می دانســـتند! 

در همیـــن راســـتا هم همـــواره گوش به شـــیپور رئیـــس قبیله بودند تـــا یک جنگ 

قبیله ایـــی، چیـــزی راه بی انـــدازد. رئیس قبیلـــه هم که انـــگار دارد ِکلـــش آف کلنز بازی 

می کنـــد، همواره دنبـــال جناحی بود که منابع بیشـــتری بدهد. مثال صبح بیدار می شـــد 

و می ِشـــنید کـــه کاِپ ِکلـــن بنی هاشـــم باال رفتـــه، همان جا درخواســـت جویـــن میداد! 

شـــب ِکلن بـــر و بچ بنی امیه میگفتـــه: ِرک همه اعضا را بـــا ِدراگ الکتریکی ِلـــِول َمکس پر 

می شـــود و درب کلنشـــان هم باز اســـت! یکهـــو همه رؤســـا لفت می دهنـــد و می رفتند 
طرف! آن 

البته یک تفاوتی با بربرها داشـــتند و آن این بود جانشـــان را از مخزن اکســـیر دهکده در 

نیاورده بودند که هی بجنگند و بمیرند و نگران جانشـــان نباشـــند! لذا خیلی از رؤســـای 

ِلـــِول بـــاال و کولیدرهـــای کلن علنا چـــراِغ وارشـــان را تا وقتـــی که همه ی هیروهایشـــان 
مکس نشـــود روشن نمیکردند!

بعد در یک چنین شـــرایط َقر و  قاطی طرف به امام ســـجاد علیه الســـالم پیشنهاد میکند 

کـــه شـــما قیام کنید؛ ایشـــاال آن رئیـــس قبیله هایی که به پدر شـــما نامه و درخواســـت 

ُجویـــن دادنـــد و چـــراغ وارشـــان هم روشـــن بـــود و بیعـــت هم کردنـــد ولی یاریشـــون 

نکردنـــد و عـــالوه بـــر لفت دادن به کلن حریف پیوســـتند، شـــما رو یـــاری خواهند کرد!
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ی در جشن های شعبانیه جذب حداکرث
بـــا توجـــه بـــه نزدیک بـــودن اعیـــاد شـــعبانیه و ایام ســـرور و شـــادی، نظر شـــما رو جلب 

می کنیـــم بـــه برخـــی راهکارهای ایجـــاد نشـــاط در جامعه.
لیـــه دارند. مثل:  1( اســـتفاده از موســـیقی هایی که اشـــعاری بـــا مضامین عالیـــه و ایده آ
»حـــاال یـــاُرم بیا...ِدلـــداُرم بیا!« که البته همان طور کـــه می دانید، منظور از یـــار و دلدار در 

اینجـــا یار و دلدار معنوی اســـت...
2(تشـــکیل مراســـمات و جذب حداکثری در حاشـــیه ی جشـــن های شـــعبانیه. مثل مراسم 
رقـــِص دســـتماِل ُکـــردی بـــه همـــراه موســـیقی های ذکر شـــده در بـــاال. ُپـــر واضح اســـت که 

آه! بیا وســـط...« با همان معانی باال از ملزومات مراســـم است. فریادهای »حاال! حاال!« و »آ
3(پخـــش خوراکـــی و ارائه خدمات صلواتی و نذری. مثل: دعوت از گروه ارکســـت مذکور 

و پذیرایی از حضار.
نکتـــه: پخـــش نو آورانه ی چیپس و ماســـت موســـیر کـــه در کنـــار آب شـــنگولی خیلی هم 

می چســـبد اصـــال توصیه نمی شـــود چـــون امنیت ســـاقی محـــل به خطـــر می افتد!
 

**استفاده از عمل حرام برای جذب به هیأت و مسجد جایز نیست!

خدا رو شکر نماز بود

علی پرتوی

ق در مناز غر
را جلـــوی مغـــازه دار حفظ میکند.پول بیشـــتر از خانه بـــردارد. در دل خود گفت به این میگویند دین، آبروی انســـان اهلل و اکبـــر می گویـــد. ناگهان خوشـــحال می شـــود که در نمـــاز بـــوده و فرصت دارد بنزیـــن زدن تمام شـــد. یکدفعه دید دســـت هایش باال و پایین می رود و ســـه بار کرد، رســـید موقع حســـاب کـــردن دوبـــاره ای دل غافـــل ذلیل مـــرده پولش موقع گوجه و ماســـت، یک چیز مانده همیشـــه یادم می رود. آها خیارشـــور. همه را جمع می کشـــد. رفـــت پمپ بنزین، بنزیـــن زد. رفت بـــازار، در ذهن خود مـــرور کرد خیار و کـــرد ماشـــین را روشـــن کرد. دیـــد ای دل غافـــل بنزیـــن دارد نفس هـــای آخرش را راســـتی! نمـــازت را نمی خوانـــی؟ قضـــا می شـــود.« گفـــت: »چشـــم.« در خانـــه را باز لیســـت خریـــد را از خانـــوم گرفـــت، وقـــت اذان گذشـــته بـــود. همســـرش گفت: » 

احکام را با لبخند بیاموزیم

سیده ام الهدی سجادی

احکام جهاد
الـــف( تدابیـــر و تاکتیک هایی اســـت کـــه خواهرشـــوهر بـــرای گرفتن حال 1- جهاد چیست؟

بعـــد از قـــدم زدن در ســـواحل اینســـتاگرام تـــا ســـاعت 3 نصـــف شـــب، ب( جهـــاد از جهـــد می آیـــد، یعنی تمـــام تالش خـــودت را بکن تـــا بتوانی عـــروس خانـــواده در جمع بـــکار می برد
بتوانـــی نمـــاز صبح بیدار شـــوی

پیشـــبرد اســـالم و یا دفاع از مسلمانان و ســـرزمینهای اسالمی د( مبـــارزه  کـــردن  در راه  خـــدا با جان ، مـــال  و دارایی های  دیگـــر خود برای ج(جیمی هست که وضعش حاد شده

2- انواع جهاد را نام ببرید؟
نیســـت ولـــی در صورت عـــدم اطاعـــت باید منتظر چنـــد پس لـــرزه احتمالی مادر شـــوهر( داده می شـــود، که البته حکمش به شـــدت حکم مادرشوهر عـــروس صادر می شـــود و جهـــادی که به دســـتور خواهر شوهر)جانشـــین ب( دو نـــوع دارد: جهـــادی کـــه بـــه حکـــم مادر شـــوهر بـــرای بریـــدن زبان الف( نام نمی بریم؛ غیبتشان می شود.

کـــه بـــه معنای جنـــگ برای دفـــاع از مســـلمانان و ســـرزمین های اســـالمی با اجازه شـــخص امام معصـــوم یا نائب او ایجاد می شـــود؛ و جهاد دفاعی و کفـــار بـــرای دعوت آنان به اســـالم و توحید و برقراری عدالت اســـت که د( جهـــاد دو قســـمت دارد: جهاد ابتدایی که به معنای جنگ با مشـــرکان ج( جهاد برسه قسم هست که هر سه قسمش به فضولش نیامده!!!باشد.
است.

شـــوهر، چه لفظی و چـــه فیزیکی برای حفـــظ جان و زندگی مشـــترک خود، الـــف(  روش ها و ابزاریســـت که عـــروس خانواده در قبـــال حمالت خواهر 3-دفاع چیست؟ 
ب( دفـــاع آن حرکتی اســـت که هنگام برداشـــته شـــدن آخرین موز ســـبد انجـــام می دهد.

ج( دفـــاع حرکتی اســـت که وقتی میبینید ســـهم تـــه دیگتـــان را خوردند باید میوه توســـط کنار دســـتیتان باید بزنید.
حفظ جـــان و دین خود با دشـــمنان مبـــارزه کنندمورد هجوم دشـــمنان قرار گرفتنـــد یا آیین و مذهبشـــان درخطر بود برای د( دفـــاع حـــق همه ی مســـلمانان اســـت، که در هـــر زمان و در هـــر جا که بزنید.


