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   مسابقه  پیامکی 13
سؤال تشريحی:

امامحسين)ع(دروصيتنامهایکهنزدبرادرشانمحمدبنحنفيهگذاشتند،علتقيامخودراعملبهچهفريضهایدانستند؟

سؤال های چهارگزينه ای: 
1-کداميكازگزينههایزيرازويژگیهایامربهمعروفونهیازمنکراست؟

الف(ترکآنباعثمیشودکهبهمرورزمانجایخوبوبدعوضشود.ب(همهواجباتدينیبواسطهآنبرپامیگردد.
ج(برتكتكافرادجامعه،عملکردنبهآنواجباست.د(هرسهگزينهصحيحمیباشد.

2-پسازرحلترسولخدا)ص(،يکیازمهمترينعواملاصلیبروزانحرافاتدرجامعهاسالمیچهبود؟
الف(سکوتعدهزيادیازخواصدرمقابلانحرافات.ب(ترکامربهمعروفونهیازمنکرتوسطخواصومردم.ج(گزينه

الفوبصحيحمیباشد.د(اختالفسليقهاصحابپيامبربايکديگربرسرادارهجامعهاسالمی.
درموردسؤالتشريحی،تنهاکلمهياکلماتخواستهشدهراودرسؤالهایتستی،ابتداشمارهسؤالوسپسعددگزينه

صحيحمربوطبهآنرابهشمارهپيامك200001377ارسالنماييد.
هرباربهقيدقرعهبهسهنفرازشرکتکنندگان،ربعسکهبهارآزادیاهداخواهدگرديد.

اسامی برندگان مسابقه پیامکی شماره  8: آقايان مصطفی علیدادی، امیر اسدا... ذوالمجد حقیقی، مسعود رفائی نیا. 

غـایت قــیام
خـون خــدا 

تذکر زبانی
 معجزه می کند

کمترین مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که اوالً بر تک تک 
مسلمانان واجب است و ثانیاً با انجام دادن عده آی، از گردن دیگران ساقط 

نمی شود، تذکر لسانی ست. تذکر لسانی آنست که به شخص خطاکار، با 
ادبیات و لحن مناسب، گفته شود که کارش خطاست و باید آن را ترک کند. 
و این تذکر می بایست توسط هر کسی که شاهد آن خطاست داده شود، و 

همین مقدار کافی ست تا تأثیر معجزه آسای تذکر زبانی، آشکار شود. 
در امر به معروف زبانی، الزم نیست با اشخاص بحث کنیم یا کاری اضافه 
بر گفتن و تذکر دادن انجام بدهیم. ضمن اینکه برای همه مقدور است 

و هیچ کس بهانه ای برای ترک آن ندارد. ترس و خجالت و عدم 
اعتماد به نفس، بهانه  مقبولی برای ترک این فریضه نیست. 

ضامنت بقای دین
انسان فطرتاً به دنبال خوشبختی ست؛ و دین مجموعه ای از قوانین و اصول و احکام 
را برای اداره  جامعه و تأمین خوشبختی دنیوی و اخروی انسان ارائه کرده است. اما 
این مجموعه  ارزشمند، تا وقتی که از مرحله  نظر به عمل در نیاید و به طور کامل 
و صحیح اجرا نشود، برای هیچ کس خوشبختی به ارمغان نخواهد آورد. بنابراین 
دین برای رسیدن به هدفش، نیازمند یک ضمانت اجرایی ست. ضامن بقای دین و 
اجرای صحیح و کامل احکام الهی، فریضه  امر به معروف و نهی از منکر است.  این 
فریضه  الهی، آن قدر مهم است که ترک کردنش اصل دین را به خطر می اندازد. 
چه بسیار ارزش هایی که با ترک امر به معروف، به فراموشی سپرده شده اند و 
چه بسیار منکراتی که به خاطر ترک نهی از منکر، رواج یافته و به مرور تبدیل به 
معروف شده اند. به خاطر همین است که در راه احیای این فریضه، جان عزیزترین 
و گرامی ترین انسان ها فدا شده است. و چه جانی عزیزتر از جان سیدالشهدا)ع( و 
فرزندان و یاران ایشان که در راه احیای سنت پیامبر)ص( و عمل به امر به معروف 

و نهی از منکر، به شهادت رسیدند، و بقای اسالم ناب را تضمین کردند.

نتیجه  وارونگی ارزش ها
و ضدارزش ها

یکی از خواص التزام به فریضه  امر به معروف و نهی از منکر آنست که این عمل، 
باعث می شود همواره معروف، معروف و منکر، منکر باقی بماند و جای این دو 
عوض نشود. در جامعه ای که این فریضه به فراموشی سپرده شود، به مرور زمان 
در آن  جامعه، معروف به منکر و منکر به معروف تبدیل خواهد شد. یعنی همان 
اتفاقی که در مدت کوتاهی پس از رحلت رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
در جامعه  اسالمی رخ داد. کار به جایی رسید که تحت تأثیر تبلیغات دستگاه پلید 
بنی امیه، بهترین صحابی پیامبر، یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( 
توسط عده ای جاهل مورد طعن و اهانت قرار می گرفت. و آنان که می بایست با امر 
به معروف و نهی از منکرشان،  مانع رسیدن جامعه به این سطح از انحطاط می شدند، 
همچنان سکوت پیشه کرده بودند. چنین بود که امام علی )علیه السالم( در توصیف 
اوضاع زمانه  خویش فرمود: »ای مردم، ما در روزگاری منحرف، و زمانی غرق کفران 
درآمده ایم، زمانی ست که در آن نیکوکار بدکار شمرده می شود، و ستم پیشه بر 
طغیانش می افزاید.«. سکوت آن خواص یا ناشی از نفاق و خیانتکاری بود، یا گرفتار 
شدنشان به مرض کشنده  حّب دنیا. بعد از غربت امام علی)ع( و امام حسن)ع(، 
نوبت به اباعبداهلل رسید. وارونگی ارزش ها و ضد ارزش ها، تقدیر را چنین رقم زد 
که سید جوانان اهل بهشت، در نهایت مظلومیت و به بدترین و فجیع ترین شکل، 

توسط عده ای که خود را مسلمان معرفی می کردند، به شهادت برسد. 

جنگ خاموش
تحوالت بزرگ فرهنگی، غالباً به صورت تدریجی و به کندی صورت می پذیرد. 
بنابراین اگر کسی نسبت به تغییرات خاموش فرهنگی در اطرافش بی دغدغه باشد، 
بعد از گذشت مدتی، ناگهان متوجه می شود که چه تحوالت شگرفی در سبک 
زندگی خودش و اطرافیانش رخ داده و او تازه به عمق تغییرات پی برده است.  عموم 
مردم جامعه چنین هستند. یعنی تا زمانی که در دل جریان تغییرات فرهنگی 
قرار دارند، متوجه نمی شوند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است؛ ولی وقتی آب 
از سر گذشت و اتفاقی که نباید، رخ داد، تازه می فهمند که چه بر سرشان آمده 
است. چنین افرادی در سیر تحوالت اجتماعی، بدون هیچگونه مقاومتی همرنگ 
جماعت شده و دچار تغییر می شوند. دشمن تا کنون با سوء استفاده از همین نقطه   
ضعف و از طریق تهاجم فرهنگی، ضربات سهمگینی بر پیکره  جامعه  اسالمی 
وارد کرده است. و اما بهترین حربه برای مقابله با  این جنگ خاموش، تقویت قوه  
تحلیل مردم در باب مسائل فرهنگی و دعوت از آنها برای عمل به فریضه  امر به 

معروف و نهی از منکر است. 

شجره  ملعونه
شجره  ملعونه در قرآن کریم  کنایه از کسانی ست که مدتی پس از رحلت رسول خدا )صلی اهلل علیه و اله و 
سلم( بر جایگاه پیامبر اکرم تکیه زدند و دین و دینداران را به پای قدرت طلبی خویش قربانی کردند. پیامبر 
این حقیقت را در رؤیای صادقانه ای به این صورت مشاهده فرمود که چند میمون از منبر ایشان باال و پایین 
می روند و بر روی آن مشغول بازی هستند. این خواب تعبیرش بر پیامبر خدا آشکار بود. و نشان دهنده  به 

قدرت رسیدن بنی مروان و بنی امیه )لعنة اهلل علیهم( بود. 
این رؤیای تلخ، خاطر مبارک آن حضرت را به سختی آزرده و اندوهناک ساخت. در این هنگام این آیه نازل 
شد: »و آنگاه که تو را گفتیم: پروردگارت بر همه مردم احاطه دارد و آنچه در خواب به تو نشان دادیم و داستان 
درخت ملعون که در قرآن آمده است چیزی جز آزمایش مردم نبود. ما مردم را می ترسانیم ولی تنها به کفر 

و سرکشیشان افزوده می شود.«. )اسراء، آیه  60(
ابوسفیان، معاویه )فرزند ابوسفیان(، یزید)فرزند معاویه(، عبیداهلل بن زیاد و مروان از مهم ترین مصادیق شجره  

ملعونه اند که توسط خدا و رسولش، مورد لعن و نفرین قرار گرفته اند.

حکومت بنی امیه
ابوسفیان از بزرگان مکه و سران اصلی مشرکین، و در دشمنی با اسالم، جزء سرسخت ترین افراد بود. تا اینکه 
در زمان فتح مکه توسط پیامبر اکرم)ص(، وقتی سپاه عظیم اسالم را پشت درهای مکه مشاهده کرد، مرگ را 
به چشم خود دید؛ لذا تصمیم گرفت ظاهراً اسالم را بپذیرد و جان خود را نجات دهد. به تأیید شواهد متعدد 
تاریخی و روایی، ابوسفیان و فرزند و نوه اش)معاویه و یزید(، هرگز قلباً اسالم نیاوردند. و چنین بود که معاویه 
و یزید نیز، در دوران حکومت خویش، تمام توانشان را برای محو آثار اهل بیت پیامبر )ص( به کار گرفتند، تا 

با حذف یکی از ثقلین، به مرور کل اسالم را نابود سازند. 
معاویه قبل از مرگ، برای پسرش یزید از مردم بیعت گرفت. یزید، جوانکی هوس باز، شرابخوار، فاسق، جنایتکار و 
کافر به اسالم بود و از آشکار کردن فسقش، ابایی نداشت. امام حسین)ع( که تمام مراحل مختلف امر به معروف 
و نهی از منکر را عمل نموده بود، سرانجام برای حفظ اسالم، راه قیام علیه حکومت فاسد بنی امیه را برگزید.  

نهیبی که زهیر را
 بهشتی کرد!

آن سال، زَهْیر بن َقْین بََجلی در مسیر بازگشتش از مکه به کوفه، 
اتفاقاً با کاروان امام حسین )علیه السالم( هم مسیر شده بود. زهیر 
که از بزرگان کوفه بود، تحت تأثیر تبلیغات بنی امیه، در ماجرای 
قتل عثمان، نسبت به حقانیت و عدالت امیرالمؤمنین )علیه السالم( 
تردیدهایی پیدا کرده بود. همین مسئله باعث شده بود تا از اهل بیت 
)علیهم السالم( فاصله بگیرد. به همین دلیل زهیر در طول مسیر 
بازگشت، می کوشید با امام روبه رو نشود. هرکجا کاروان امام توقف 
داشت، زهیر دستور حرکت می داد. اما امام، آن قدر مهربان بود که 
نمی خواست زهیر، شقاوتمند از دنیا برود.  زمانی که زهیر به همراه 
خانواده و همراهانش در منطقه  زرود، اتراق کرده بود، به هنگام 
ظهر و صرف ناهار، ناگهان فرستاده  امام حسین )علیه السالم( به 
کنار خیمه اش آمد و سالم امام را رساند و گفت: »امام می خواهد 
تو را ببیند.«. زهیر خشکش زد. هرگز انتظار نداشت که اینگونه 
غافلگیر شود. همسرش تا این صحنه را دید و تردید را در نگاه زهیر 
خواند، به او نهیب زد که »ای مرد! سبحان اهلل! فرزند دختر رسول 
خدا تو را می خواند و تو اجابت نمی کنی؟!«. زهیر تکانی خورد و 
به سمت خیمه  اباعبداهلل رفت.  هیچ کس نفهمید امام به زهیر 
چه گفت یا چه نشان داد. اما وقتی برگشت، چهره اش برافروخته 
و شادمان بود. بی معطلی دستور داد خیمه اش را جمع کنند و 
در کنار خیمه های حضرت اباعبداهلل)ع( برپا سازند. سپس با همه  
همراهانش خداحافظی کرد و به همسرش گفت: »من تو را طالق 
می دهم تا به نزد خانواده ات بازگردی. زیرا من از این سفر باز نخواهم 
گشت.«. در آن لحظه زهیر از همسرش متشکر بود که در لحظه ای 

سرنوشت ساز، با نهیبی او را بهشتی کرد.

آزادشده از 
آتش دوزخ

استمرار نهضت حسینی
امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه( در سوگ جد بزرگوارش می فرماید: »یا ابا عبداهلل!هر صبح و شام برایت )به شدت( گریه می کنم 

و به جای اشک خون گریه خواهم کرد.«. تا دنیا دنیاست، سوزِ داغی که شهادت مظلومانه  حسین بن علی )علیهما السالم( و 
یارانش بر قلب مؤمنین نهاده، تسکین نخواهد یافت. هزار و سیصد و هفتاد و چهار سال از آن واقعه  تلخ می گذرد. اما 

خون خدا از جوشش نیفتاده است.  الگوی نهضت امام حسین )ع( و یاران با وفایش، در طول این سال های 
دراز، حرکت های انقالبی عظیمی را ترتیب داده که همگی به اندازه  خودشان در حفظ اسالم ناب و 

سرنگونی طواغیت، تأثیر داشته اند. در دوران معاصر وقوع انقالب اسالمی در ایران، شکل گیری 
جنبش های مقاومت در منطقه  غرب آسیا و حرکت های اصالح طلبانه  شیعی در افریقا 

و ... از نمونه های بارز این حرکت ها به شمار می آید. به همین خاطر است که گفته 
شده زنده نگه داشتن یاد حضرت اباعبداهلل )ع( و یارانش، نتیجه اش زنده نگه 

داشتن اسالم است. 

آن هنگام که حضرت اباعبداهلل )علیه السالم( قصد عراق کرده بود، در مدينه نزد برادرش محمد 
)معروف به ابن حنفیه( رفت. بعد از گفتگويی صمیمانه با وی، قلم و کاغذی خواست تا وصیت کند. 
امام در قسمتی از وصیت نامه اش نوشت: »من از روی هوس و سرکشی و تبهکاری و ستمگری قیام 
نکردم؛ تنها به انگیزه  اصالح در امت جدم برخاستم؛ می خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و 

روش جّد خود و پدرم علی بن ابی طالب را دنبال کنم«.
آن وصیت نامه  کوتاه، نزد محمد بن حنفیه باقی ماند تا همگان از هدف قیام امام و يارانش باخبر 
باشند و برای همیشه سندی باشد بر مظلومیت اهل بیت )علیهم السالم( و اهمیت فريضه  امر به 
معروف و نهی از منکر. آن وصیت نامه باقی ماند تا اتمام حجتی شود بر تمام مؤمنین تا روز رستاخیز، 
که با هربار شنیدن نام امام حسین)ع(، به ياد بیاورند که در راه امر به معروف و نهی از منکر و احیاء 

سنت های اسالم، چه وظیفه  سنگینی بر دوش دارند. 

حّر بن یزید ریاحی، از بزرگان کوفه و مورد احترام مردم بود. 
به درخواست ابن زیاد، برای جلوگیری از حرکت امام حسین)علیه 

السالم( به سوی کوفه با هزار سوار، به سمت مسیر حرکت کاروان امام، به 
راه افتاد. لشکر حر، هنگام ظهر در ذوحسم به امام و یارانش رسیدند. از شدت 

گرما و تشنگی، چهره هایشان برافروخته بود. امام به جوانانش دستور داد تا آنان و 
اسب هایشان را سیراب کنند.

سپس امام پرسید این لشکر از آن کیست و چه کسی فرمانده آن است. لشکر حر پاسخ 
امام را دادند. امام به حر فرمود: »وای بر تو ای پس یزید! با مایی یا بر مایی؟«. حر عرض کرد: 

»بر تو ای اباعبداهلل!«. 
وقت نماز ظهر، حر و سپاهش به امامت امام حسین)ع(، نمازشان را خواندند و امام آنان را امر 
به معروف و نهی از منکر کرد. هنگام نماز عصر نیز چنین شد. رفتار امام و یارانش و موعظه های 
ایشان، حر را دو دل کرده بود. بعد از نماز، هنگامی که امام دستور حرکت داد، حر جلوی حرکت 
کاروان را گرفت و گفت مأمورست که آنان را نزد امیرش ابن زیاد ببرد. امام با او به بحث و جدل 
پرداخت. سرانجام، حر که امام را بر تصمیمش جدی یافت، برای پرهیز از جنگیدن با فرزند 
رسول خدا، پیشنهاد داد که امام از مسیر دیگری برود تا او نیز بهانه ای برای امیرش پیدا 

کند. امام نیز چنین کرد. لشکر حر،  کاروان را تعقیب کردند.
چون کاروان به کربال رسید، امام در آنجا فرود آمد. روز دهم محرم که دیگر حر پی 

برده بود، جنگ با امام )ع( قطعی ست؛ مخفیانه از لشکر عمر سعد فاصله گرفت 
و سرافکنده و پشیمان ببه کنار خیمه  امام آمد. امام با آغوش باز او را 

پذیرفت. 

دین یک مجموعه  کامل و به هم پیوسته است
دین مجموعه ای کامل و به هم پیوسته از احکام و معارف و اصول است که نه می توان چیزی به آن افزود و نه چیزی از آن کم کرد. بال 
تشبیه، همچون دستگاهی دقیق و ظریف است که محصولش خوشبختی دنیوی و اخروی انسان هاست. هیچ قطعه ای در این دستگاه، 
اضافی نیست. تمام اجزاء این دستگاه به منظور انجام کاری تعبیه شده است و در تولید محصول نهایی تأثیرگذارند. اگر کوچک ترین 
جزئی از آن کم شود، محصول نهایی یا اصاًل تولید نخواهد شد یا معیوب خواهد بود.  با توجه به مثال ناقص باال، در مورد دین نیز می توان 
چنین گفت که تنها در صورتی شخص دیندار یا جامعه  دینداران می توانند توقع رسیدن به خوشبختی دنیا و آخرت را داشته باشند که 
به کّل احکام و شرایع دین به طور کامل عمل نمایند و به تمام معارف و آموزه های اسالم ناب، معتقد و ملتزم باشند. طبعاً ما )به عنوان 
انسان های غیر معصوم( در عمل و اعتقاداتمان، دچار نقصان هستیم و آنچه در باال گذشت به معنای نفی این نقصان نیست. بلکه به این 
معناست که حداقل در مرحله  نظر، ما شناخت صحیحی از دین داشته باشیم و در مرحله  عمل نیز در حد وسع خویش به بهترین نحو 

اتیان واجبات و ترک محرمات کنیم که شرط الزم سعادت است. 

فریضه ای که زمین بواسطه  آن آباد می شود
بنابر آیات متعدد قرآنی و روایات متواتر، امر به معروف و نهی از منکر از جمله فرائضی ست که بر تک تک افراد جامعه  اسالمی 
واجب است. و چه بسا بتوان گفت، عقاًل نیز بر هر انسانی )چه دیندار و چه غیر دیندار( واجب است که برای حفظ خود، خانواده و 
جامعه اش، دیگران را به کار خوب دعوت کرده و از کار ناپسند برحذر بدارد. این حکمی ست که هر عقل سلیمی، صحت و ضرورتش 
را تصدیق می نماید. در شریعت اسالمی، جایگاه این واجب الهی، جایگاهی بسیار ویژه و خاص است؛ امام باقر )علیه السالم( در 
توصیف این فریضه فرمودند: »امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت بزرگی است که با آن همه فرائض و واجبات برپا می شود، 
راه ها با آن امن می گردد. کسب و کار مردم حالل می شود. حقوق افراد تأمین می گردد. در پرتو آن زمین آباد می شود، از دشمن 
انتقام گرفته می شود و همه  کارها روبه راه می گردد.«. و امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( در عباراتی تأمل برانگیز، همه  کارهای 

نیک و جهاد در راه خدا را در برابر امر به معروف و نهی از منکر، به قطره ای در برابر دریای خروشان تعبیر فرموده است.


