
(ع)درس هایی از قیام امام حسین 



آیا قیام کربال برای ما 
دارای نکات مفیدی هست؟

چه درس هایی میشه از این قیام گرفت ؟

ایام محرم تنها برای این است که برای
امام حسین علیه السالم عزاداری کنیم؟ 



:امام باقر می فرمایند •

«کند، شکست نمی خوردتوکّل کسی که به خدا »

:در روز عا شورا فرمودند ( ع)امام حسین•

«.منیتو در هر پیشامدی تکیه گاه و مایه پشت گرمی. تو تکیه گاه من در هر اندوه، و امید من در هر سختی هستی! خداوندا»

توکل

هر وقت احساس کردید در مسیر اشتباه هستید،
شجاعت تغییر مسیر را داشته باشید حتی اگر برایتان گران تمام شود



:در روزی که از مکه به سمت کربال به راه افتادند فرمودند( ع)امام حسین •

و  در مقابل بال و امتحان او، صبر. ما اهل بیت به آنچه خدا راضی است،  راضی و خشنودیم»•
«.او اجر صبرکنندگان را به ما عنایت خواهد فرمود. استقامت می ورزیم

رضا و تسلیم

.در زندگی تمام توان خود را به کار گیرید، مابقی با خداست



:می فرمایند( ره)امام خمینی•

.ز منکر کنمقیام کرد با عدد کم،  برای این که گفتند تکلیف من این است که نهی ا( ع)حضرت ابی عبداهلل این  که 

.عاویه و پسرش راتکلیف برای خودشان دانستند که بروند و کشته هم بشوند و محو کنند آثار م( ع)حضرت سیدالشهدا

.لکن تکلیف بود که قیام بکند و خونش را بدهد تا این که ملت را اصالح کند و عَلَم یزید را بخواباند

عمل به تکلیف

در طول زندگی و در ارتباطات مختلف در هر موردی سعی کن  
.به وظیفت درست عمل کنی



: می فرموددر پاسخ کسانی که بیعت با یزید را از ایشان می خواستند تا در امان بماند، ( ع)امام حسین•

ه ما ذلت  بین مرگ و ذلت،  ولی هیهات ک: ناپاک زاده فرزند ناپاک زاده، مرا میان دو چیز مجبور کرده است! باشیدآگاه 
اصالت خداوند پذیرش ذلت را بر ما و بر پیامبر و مؤمنان روا نداشته است و دامن های پاک و دارای. و خواری را بپذیریم

رجیح و شرف و خاندان دارای همت واال و عزّت نفس ما هرگز اجازه نمی دهد اطاعت فرومایگان را بر مرگ شرافتمندانه ت
.دهیم

آزادگی

افراد شجاع شاید برای همیشه زندگی نکنند، ولی افراد 
.محتاط اصال زندگی نمی کنند



:پیامبر مکرم اسالم می فرمایند•

.ن َّ اهللَ ال یَقبَل  عَمَل  فیهِ مِققاُ  ذَرهه  مِن ریاٍ اِ

.خداوند عملی که یک ذره در آن ریا باشد، قبوُ نمیکند

اخالص

.اگر برای کسی یا موضوعی کاری انجام میدی توقع جایزه نداشته باش



ایثار

نی هذا  من بعد الحسین هونی و بعده ال کنت ان تکویا نفس»
ذا فعال  الحسین وارد المنون و تشربین بارد المعین تاهلل ما ه

.«دینی
بعد از  بعد از حسین، زندگی تو ارزش ندارد و نباید! نفسای 

رگ  او باقی بمانی، این حسین است که لب تشنه و در خطر م
ه  بگوارا و خنک بیاشامی، سوگند قرار دارد، می خواهی آب 

...خدا دین من اجازه چنین کاری را نمی دهد

.درس از خودگذشتگی را بیاموز و در راه هدفت از همه چیز بگذر



:می فرمایند( ع)حضرت سیدالشهدا •

«.من به معروف اشتیاق، و از منکر تنفّر دارم! بارخدایا»

(تبلیغ سالم)امر به معروف و نهی از منکر

.نه خجالت بکش و نه بترس( امر و نهی)اول خودتو تو هر زمینه تقویت کن و بعدش از انجام کار درست



.نهضت عاشورا، مظهر ارزشگذاری به حقوق انسانی است•

:نمونه هایی از رعایت این اصوُ در واقعه کربال•

آب دادن به سپاه حر بن یزید ریاحی•

عدم حمله نظامی به سپاه حر بن یزید ریاحی•

جلوگیری از کشتن شمر به ناجوانمردی توسط مسلم بن اوسجه•

توصیه به عباس بن علی به اینکه جواب شمر را بدهد•

.باشدکن حتی اگر به ضررتو نیرنگ دوری در زندگی همیشه مسیر راستی و درستی را به جلو برو و از تقلب 

پای بندی به اصول انسانی و اخالقی


