به نام خدا
حسين بن على(عليهالسّالم) مظهر عزت راستين و نمودار كامل افتخار حقيقى است؛ هم در چشم ما
مردمِ اسير در دستگاه مادى عالم ،و هم براى رستگاران عالم ملكوت...
(مقام معظم رهبری(حفظه ا ...تعالی))

سواالت و پاسخ نامه مسابقه کتابخوانی "پیامهای عاشورا"
----------------------------------------------------------------------------------------- .1از منظر مقام معظم رهبری در چه صورت تاریخ كربال تكرار خواهد شد؟
الف) اگر فقط خواص شرایط جامعه را بفهمند.

ب) اگر خواص شرایط جامعه را دیر بفهمند.

ج) اگر خواص ،محتاط و محافظه كار و مردم آگاه باشند.

د) اگر خواص جامعه بد عهد و مردم ترسو باشند.

 .2منطق علی اكبر وقتی كه امام حسين خبر شهادت هانی و مسلم را شنيد؛ چه بود؟
الف) مرگ باعزت بهتر از زندگی ننگين است

ب) وقتی ما برحقيم از مرگ چه باک.

ج) پدر جان ما آماده فداكاری هستيم.

د) پس در این هنگام مردن آسان تر است.

 .3بر اساس فرهنگ زیارت در شيعه ،هدف زیارت قبور ائمه چيست؟
الف) این عمل موجب تسكين می شود.

ب) این عمل شيعه را از سایر مذاهب متمایز ميكند.

ج) از این طریق ،نشرعبرتهای تاریخ اسالم صورت ميگيرد.

د) همه موارد

 .4حضرت امام حسين(ع) در وصيتنامه خود به محمد حنفيه چه هدفی داشت؟
الف) رفع هر گونه تهمت و جعل و نسبتهای ناروا

ب) معرفی امام سجاد(ع) به عنوان جانشين خود

ج) بيان وظایفش نسبت به حضرت زینب

د) نشر اهداف قيام

 .5در متون اسالمی علت شهادت امام حسين(ع) برای نجات امت كدام گزینه بيان شده است؟
الف ) خشم حكومت و سلطه نفاق بر جامعه.

ب) پيدایش ضاللت ،بدعت ،حيرت و جاهليت.

ج) بد عهدی كوفيان و حق حكومت امام(ع).

د) روحيه جهاد طلبی در خاندان امام حسين.

 .6امام حسين(ع) با پذیرش توبه "حرّ " و رفتن به بالين غالم خود "جون" چه درسی به بشریت می دهد؟

الف ) وی مردی دلسوز و الگویی برای نوع دوستی است.ب) وی برای تكریم انسان قيام كرده و دشمنان او برای تحقير
بشریت .
ج) وی نياز به كمک داشت و لذا كمک حر و غالم سياه خود را رد نكرد .د) امام(ع) بخاطر خدا ،با این كار آنها را شرمنده
كرد.
 .7چرا امام حسين از یارانش خواست تا هركه می خواهد از تاریكی شب استفاده كند و برگردد؟
الف) چون به شكست خود اطمينان داشت.

ب) چون فقط به خدا توكل داشت و حتی به یارانش

توكل نداشت.
ج) چون ممكن بود آنها برای شهادت آماده نباشند.

د) چون ممكن بود تاریخ او را سرزنش كند.

 .8از منظر حضرت امام سجاد(ع) برای این كه پيروز ميدان كربال را شناخت چه باید كرد؟
الف) چون وقت نماز فرا رسيد و اذان و اقامه بگویی ،خواهيم شناخت كه پيروز كيست.
ب) باید به كربال برویم و عظمت زائران حضرت حسين(ع) را ببينيم.
ج) در همين دنيا سرنوشت یزیدیان و كربالئيان را نظاره گر باشيم
د) باید دید كه چه كسی مظلوم واقع شده.
 .9رفتار یزید و ابن زیاد در جسارت به سر بریده مبارک سيد الشهدا ،همراه با یاد كردن از اجداد كافرشان نشان می
دهد كه  .............؟
الف) آنها مردانی عياش و مست بوده اند.

ب) آنها "عقده شكست مشركان مكه" در جنگ بدر را داشته.

ج ) آنها با وجود پيروزی احساس عجر می كرده.

د ) انها كينه امام علی و فرزندانش را داشته.
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با وجود احتمال شكست؛ هدف امام حسين از مبارزه ،شهادت و اسارت خانواده اش چه بود؟

الف) خود مبارزه و شهادت طلبی

ب) رهایی از ننگ زندگی زیر بار خفت

ج) افشاگری و ایستادگی در برابر طاغوت

د) مظلوميت نمایی و خود زنی

