
عطای حسینی 

انواع فداکاری 

از نظر هدف و کیفیت 

ماجراجویی و کسب حکومت 

افتخار برای خانواده 

شهرت برای خویش 

رضای خدا و دفاع از حق 

از نظر  کمیت و میزان فداکاری 

فرا کردن بخشی از توان و امکانات 

فدا کردن همه ی وجود خویش و شهادت 

فداکردن همه ی فرزندان با خود 

قرار دادن اهل بیت خویش در معرض اسارت 

فدا کردن هرچه که دارد 

قیام امام حسین ع 

 فقط رضای خدا = السالم علیک یا ثار ا� و ابن 
ثاره 

 باالترین از نظر کیفیت و کمیت = ال یوم 
کیومک یا اباعبد� 

اجتماعات حسینی 

محلی برای 
بحث و گفت گو 

حل مشکالت 

چیزی به حسین ع نمیدهیم بلکه ازو میستانیم 

شوکی بزرگ برای جهان اسالم 

 《《《در گذشته که مذهب مورد هجوم بود 
 برانگیختن عواطف و افزایش تولی و تبری تا از 
 بین نرویم 

امروز عقده گشایی و حل مشکالت فردی و عمومی 

گریه خوب است اما کافی نیست 

دشمنان حسین ع 

 او را کشتند》》 کم خطر ترین 》》 آسیب به 
جسم او 

 تالش برای از بین بردن آثار ظاهری او مانند 
قبرش》》 پر خطر تر》》 کاری از پیش نبردند 

 تحریف ابعاد انقالب حسینی 

پرخطرترین 

بهره وری برای کسب درآمد و بهره های بی ارزش 

سو استفاده های شخصی و منفعت طلبی 

 ما؛ اگر با گریه خود را تسکین دهیم و مشکالت را 
رها کنیم تا بیشتر شود 

 اگر گریه کنیم و 

گناهانمان بیشتر شود 

به تفرقه و ختالف دامن زنیم 

گواهی دروغ دهیم 

در صف باطل باشیم 

 گریه میکنیم و حسین ع را نیز میکشیم زیرا 
 هدفش را که گران بها تر از اوست از بین برده 

 ایم 

 Subtopic 1

 از دسته ی عبدا� حر جهفی هستیم 
اگر 

 گریه کنیم اما جدیت و همت نداشته باشیم 

سازشکار و اهل تعارف باشیم 

 با فاسد و فاسق و منافق برخورد تعارف آمیز 
کنیم 

به کمک مالی به جبهه ی حق بسنده کنیم 

 !!حال وظیفه ی تک تک ما چیست؟؟ 
کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته 


