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 مداری در عاشورا تکلیف
 *اکبر صمدی یزدی االسالم و المسلمین علی حجت

 اشاره

هاآمتفاوتید بجا ها گیجههقیجامامجامادمنظرا دیشمنداناسالمی، گرش
وجوددا د؛برخیا گیههانحضرت اتدمپذیرشبیعج بجایهیجدحسین

کاینکهبایهیدبیع  کند،مدینه اتجرآدا ند براساسایندیدگاه،امامبرایم
تتبه،درما دا مدینه،دستو یهیدد خصوصبیع بجارهولیدبنیررد هنگام

9؛َوِّمْثِليى اَل يَبيايع  ِّمْثَليه ...»ابالغررد،پاسخشنید:تلیبناو ابهحسین
اآ یجها گیجهه هضج تجده«بایهیدبیع  خواهجدرجرد ،شخصیتیمثرمن

اد ه،من»رهخوددرموده:دا ند؛چنانادمنکرمیمعروفو هیحسینی اامربه
رنمو هبراآایااددسادواینحرر  اازادمی، ا ی وآخودخواهیوهوس

2«اس  اسالمیاصالحجامعهاداینقیام،منهدفبلکه؛ستمگرآ
هما گیههحضرت اپاسخبهدتوتمردمرودهدا ستهومعتقد درهیبرخ
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991    9315محرم  ۀتوش ره 

تشکیردهد؛یاجاب دتوتمردمرودهقیام مودتاحکوم اسالمآایشانبرا
دمینه و بستر اینها ماموع گف : باید اماماما و هستند تکلیف ا اام هاآ

 داشتهاس  یجهتمربهتکلیفالهآا،ا گیههحسین
مجدا آد  وشتا پیش و،لجیچنجدمحجو ،بجهبر سجیجایگجاهتکلیف

پردادد  هض تاشو امی

 شناسی تکلیف مفهوم

،بهمعناآامربهچیهآاس رههمراهبا«فی ُرل»تکلیفد لغ ،ادماده
دشوا آباشدود اصنالحاهرشرع،یعنیاوامرو واهیخداو دبهبندگا ش

1رهمستلهمتوابوتقاب یهباشد 
بنابراین،تکلیفشرتی،یعنیا اامامو آرهشا عمقدسا سجان ابجهان

دا یمرهاویتظم رردهاس  میامر موده،یاترکادعالیرهشا عادان هی
ْكَرَمُكْم  ِإَن »ا سان،د تمربهتکلیفالهیاس :

َ
ْتقـاُكم الَلـِه  ِعّْنـَّد  أ

َ
هما جا2؛أ

هنگججامیرججهادامججام«تججرینشججما ججهدخججدا،پرهیهرججا ترینشماسجج  گرامی
َأَّمَرَك   َحْيث    الَله    اَل َيْفِقَّدَك   َأْن »ادتفسیرتقواپرسید د،د پاسخدرمود:صادق

تقوا،یعنیاینکهخداو دد جاییرهتو اامرررده،زایب3؛َواَل َيَراَك َحْيث  َّنَهاك
تنظجیمی،یعنجیگرای و،تکلیجفاداین« بیندوجاییره هیررده،حاضر بیند 

 شدناد،ومراقب برخا ییتمامگفتا ،اتمالوپندا برمحو دستو هاآاله
محو  این

                                                            
 551،ص1،یمجمع البحرینلریحی،دخرالدین 9
 505مؤمنون،ایه 2
 931،ص17،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،3



   999  مداری در عاشورا تکلیف

 شناسی بایستگی تکلیف

ترینشرطتمربهوظایف،شجناخ تکلیجفاسج  اگجراّولینگامومهم
توا دامجو آ ارجهخجداآادمیدمانوشرایطتکلیفخویش ا شناسد، می

د ستیا اامدهدوچهبساممکناس رجهبجرخجالفمتعالاداوخواسته،به
ُكْم   َهْل   ُقْل »داقاینایهگرددره:ا چهوظیفهالهیاوس ،تمررندومص ُُ   ُنَّنِبـ

یَن  ْعماّاًل اَلِذیَن   ِباْْلَْخَسِر
َ
َنُهـْم   أ

َ
َضَل َسـْعُيُهْم ِفـي اْلَحيـاِة الـُّدْنيا َوُهـْم َیْحَسـُبوَن أ

را ترین]مردم د را هاچجهبگوایابهشماخبردهمرهدیان1؛ُیْحِسُّنوَن ُصّْنعا
هایشجاند د جدگید یجاگجم]و جابود شجده؛رجهتجالشرسا یهستند؟ا هجا

بجرهمجیناسجاس،د اسجالم«دهنجد پندا  درا  یکا ااممیحال،میبااین
مجدا آاسج  امجامموضوعتفّقهد دیجنمنجرحشجدهرجه تیاجهان،تکلیف

هنگامیرهخداو د2؛الِّديِن   ِفي  ِبَعْبّد  َخْيرًا َفَقَهه    ِإَذا َأَراَد الَله  »درمود:صادق
بنابراین،شناخ تکلیف،امر«سادد شناسمیاآ ابخواهد،او ادینخیربنده

بسیا مهمیاس ود واق ،ادجملجهتوامجرمهجمگمراهجی،تجدمشجناخ 
هاییما ندخوا ی،بدانجه گمراهشد درهتکلیفخودتکلیفاس  گروه

 ا ستندیابرداش  اد ستیاددینداشتند د ارهالات اداماماس ، می
درمود:منشنیدمبرخیمردمادشخصید  وای اس رهامامصادق

رنند؛تالقهپیدارجردماو اببیجنم  ودآدیجدمرجهد ججاییبسیا تعریفمی
ا د خود اادوآمخفیرردم؛امجا دتجا او اایستادهومردمالرافاو اگردته

ظرگردتم هنگامیرهمردماداوجداشد د،بهد بالش اهادتادم دیجدمبجهدیر 
یک ا وایی سیدودوگرده انبهصو تدددآاد جا واییبرداشج وحررج 
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ورتابیداشجتهررد بسیا تعابرردم؛ولیباخودگفتمشایدبجا جا واحسجاب
اسجتفادهرجردودوا جا باشد!سپس،دیدمبهیکا ا دروش سید ادزفلج او

ورتابیبجادددیدوحرر ررد تعابمنبیشترشد بجادگفجتمشجایدحسجاب
ا ا دروشدا د؛ولیچرابهصو تدددآبرداش ؟بهد بالاوحرر رجردمتجا
اینکهانشخصبهدقیرومریض سید؛ ان ابهدقیر،وا جا  ابجهمجریضداد 

 دتموبهاوگفتم:اآبندهخدا!ادمردمتعریجفوقتیرا شتمامشد،به هدش
تو اشنیدهبودم؛ولیرا تومرابهشگفتیواداش  جریا   ابرایمبیانرنتا

دکرمن اح شود؟گف :چهجریا ی؟
گفتم: انوا ا دددیدآ؛ولیا ها اا فاقرردآ!گف :شمااّولبهمنبگو

 گف :ادرجدامگجروه؟ادموادام محمدریستی؟گفتم:مردآاداوالد
 گف :ادردامشهر؟گفتم:ادمدینه گفج :خدابی  سولگفتم:اداهر

تلیهستی!گفتم:ا آ گف :چهدایدهرهشراد محمدبنشایدشماجعفربن
براآتواتر داشتهوتوصجیفرسجی ارجهرجا اب به سولخداستووا ت

رنی!ایابهقراناشناییدا آ؟گفتم:چهجهلجیدا م؟ّمر میرند،تح یکمی
ْمّثاِلهـا  َعْشُر  َفَلُه  ِباْلَحَسَّنِة  جاَء  َمْن »درماید:گف :اینقراناس رهمی

َ
 َوَمـْن  أ

ِة  جاَء  َُ رسیرهرا  یکیا اامدهد،دهبرابرپاداش9؛ِمّْثَلها ِإّاَل   ُیْجزى َفال ِبالَسِي
شجود مجندا دورسیرهگناهیمرتکبشود،همانیکگناهبرایشمنظو می

شجودچهجا م،دوگناهرردمودوا ا  یهدددیدم،دوگناهرردم؛میددو اندددی
گناه؛اماهنگامیرها ها اصدقهدادم،چهرحسنهوتوابشاملمشجد چهجا 

ما د!وششتوابباقیمیگناه اادچهرتوابرمرنم،برایمسی
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   993  مداری در عاشورا تکلیف

گفتم:ماد تد تهای بگریدرهتجو سجب بجهقجرانجاهجرهسجتی ایجا
هما اخداو داد9؛اْلُمَّتِقين ِمَن  الَلُه  َیَّتَقَبُل  ِإَنما»درماید:اآرهخداو دمی شنیده

هبودومالمردم ابهدیگرآدادآ،انتودددآرردآ،گنا«پذیرد پرهیهرا انمی
2همگناهبود؛دیگرتوابید را  بود 

 گرایی انبیا تکلیف

هابود د اینانهرا چجه اخداو جدامجرمدا ترینا سانا بیاآالهی،تکلیف
داد د؛هرچنجدسجخ ودشجوا بجودهباشجد؛ مو جهبجا دان، موده،ا ااممی
تنواناسجوه ابجهاللجهداو دابجراهیمخلیراس  اگرخحضرتابراهیم

مجدا آایشجاناسج  معردیرردهواوقهرمانتوحیداسج ،بجهدلیجرتکلیف
تاسنینباالدا اآدرد د بود سپس،خداو جددرد جدآدیبجاودا اآابراهیم

بهاوتنای ررد هنگجامیرجهاسجماتیربجهسجیهده«اسماتیر»رماالتبه ام
دستو دادهشدرهدرد ددلبندش ابادسج خجودید،بهابراهیمسالگی س

برسردو اهیسختیقرا گرد ؛یکلرف،تالقهبجهقربا یرند ابراهیم
درد درهادزرایهبسیا  یرومندوقوآاسج وادسجوآدیگجر،تکلیجفوامجر
خداو درهبایدبدانتمررند؛انهجمتکلیجفبسجیا دشجوا رجهسجربریجدِن

اسماتیراس !
شدوبجرساددرهاددرد دشچشمبپو اوادا میمدا آ،ابراهیمتکلیف

ا اجامدرمجانالهجیتصجمیمیقججال بگیجرد جالجباینااسج رجهدرد ججدش
شدههمینپد اس ،هنگامیرهپد دستو الهجی ا یهرهتربی اسماتیر
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َرى ِإِنى ُبَّنَى  یا»بااود میانگذاش وگف :
َ
ّنى اْلَمَّناِم  ِفى  أ

َ
ْذَبُحَك  أ

َ
 َماَذا َفاْنُظْر  أ

د خوابدیدمرهبایدتجو اقربجا یرجنم بنگجررجه ظجرتجودرد دم!من9؛َتَرى
یـا »مقدمداش وپاسجخداد:،او یهتکلیفالهی ابرحّبخویش«چیس ؟

َبِت 
َ
پجد م!هرچجهدسجتو 2؛الَصـاِبِرین  ِمـَن   شاَء الَلُه   ِإْن   ما ُتْؤَمُر َسَّتِجُّدِني  اْفَعْل   أ

 «دصابرانخواهییاد  دا آ،اجرارن بهخواس خدا،مراا

 مداری و تکلیف امام حسین

شدنبحث،خوباس بهاینپرسشپاسخدهیمرهایاامامبراآ وشن
اآبهرهُبرد؟یااینکهتنهابراآ سیدنبههدفخویش،ادهروسیلهحسین

ادوسایرماادومو د ضاآح،استفادهررد؟
،مکجاتبیچنجینپیجروانورنجدوسیله اتوجیهمی،د مکاتبمادآ،هدف

د  بجدیهیاسج رجهیاد داآدس میهروسیلهبهشان،اهدادبراآ سیدنبه
هجاآ یجهد،ا دش،بنیادهاآاخالقجیجامعجهدجرومجیهامکتباینگو هسایه

راماد مکتبالهیرهب؛یابددهو یمیاما بههکا آوشود  گمیا سا یرم
د یدیگراس  شکل،وض بههشدهبنا هادهاآالهیوا سا یاخالقوا دش

اآ؛امجابجردسجتیابیبجهرمجالاسج ،هدفواصراس ،اخالق،اینمکتب
بلکجهمتوسرشجد؛ وشییاهروسیلهتوانبه میهدفمتعالی،این سیدنبه

،د واقج ،ا حرافادانقرا دادهرهبراآ یربهمقصد،صراطمستقیمیاسالم
ادهدفاس  گردا ی وآبهمعناآ

خواهجدجامعجه ادا دومجیباسعادتجامعجهسجرورا دمامدا اسالمی،
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؛قد ت یسج فهوممبه،سیاس ،د اسالماآ هروسیلهاما هبه؛اصالحرند
اس  امجامسوآخیروصالحبها هادادنامو مردموهدای بهمعناآسامان

اَّنما َخَرْجت  »درمود:،هنگامخرویادمدینهوامتناعادبیع بایهیدحسین
ول  الّلهِ أ  فى ااْلْصَلِح  ِب لَ َط لِ  ،براآاصالحاوضاعام ججّدممن،1؛َّمِة َجّّدى َرس 

ادوسجیله امشجروعدح، جدا سلمانمد اییناسالم،«قیامرردم ، سولخدا
براآ یرتوانمی،اماد سیاس ماریاولیند؛براآ سیدنبهسعادتاستفادهر

بلکجه؛مو د ظراو یسج ،چونسعادت؛درراستفادهابها هاادتمامبههدف،
س  اقد توحفظانتحصیرهدفچنینسیاستی،دقط

 مود؛دیرایهآ  هض خود ابراساستکلیفالهیلرحامامحسین
اووا ثهمها بیاس وپیامبرانالهی هض خویش ابراسجاستکلیجفبنجا

،امجامگیجردمجیاشتصمیمبرذبجحدرد جدسجیهدهسجاله هاد د اگرابراهیم
 مایجدوماه اقربا یمی یهبهمنظو ا اامتکلیفخود،درد دششحسین

شود میالهیتکلیفقربا ی یهوخوددهدمیقربا یهادهقربا ی،یکجاآبه
گجاهمنتظجر تیاجهوهجیچداد ضجای خجویشبی اهراسا تانحضرتبه

ا د؛ ه تیاه  ما د؛دیرااولیاآخدا،تاب ومأمو بهتکلیف
،وسجیله ا کتهمهماینکهبرخید تشخیصهدفووسیله،بهخنجا دتجه

 یجه مجوداینامر،حتید تهادا آامامحسینا گا  د؛متأسفا ههدفمی
رندرجهداستا ی اد اینبا هگها شمیاستادشهیدمنهرآپیدارردهاس  

:انمناسباس ذرر
یکیادتلماآ افرجهاهجریجهد:د رتابش وشتهاس ،حاجی و آ»

،گف :مند جوا ی،یکسفرآپیادهواد اهرجویر]و بود،براآمن قرررد
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من مسادآبود،د یکیاددهاِتحدود یشابو وترب   دتم بهخراسانمی
 مادآررد مجردمهجمچونجایی داشتم،بهمساد دتم مردآامدا ااپیش

 مادخوا د د بعد د منبربراآمردمصحب رند یجکوقج مجنبجارمجال
یکدامنسنگاو دباالآمنبر،تحویرایجناقجا،اشمساددیدمرهدّرتعاب

هجا ادسجتو دادچراغ،   داد حیرترردمرهبراآچیس ؟تا سیدبه وضجه
پرا دنبهها ارهخاموشررد د،دیدمشروعرردبهسنگخاموشررد د چراغ

هجازوزاشد بعدچراغامبلندشد،اخسرم،اخدستم،اخسینهمستمعین دریادِ
رهاشکشجان ا وشنررد د دیدمسرهاماروحشدهوبادرردهومردمد حالی

 و د  دتمسراغاووگفتم:اقااینچهرا آبودرردآ! یهد،بیرونمیمی
رنند چجونگریجهاآگریه میام،اینهاباهیچ وضهگف :منامتحانررده

بدیادآدا دومندیدم اهشمنحصربهایناس اجروتوابرامامحسین
گریا م؛چونهدف،وسجیله ارهباسنگبهسراینهابه م اداین اه،اینها امی

اس ؛ولجواینکجهادم،یجکدامجنرند هدف،گریهبرامامحسینمباحمی
9«سنگبهسرمردمبه د!

 گرایی در نهضت عاشورا های تکلیف ها و عرصه جلوه

واسنهاخبا زیبجیادسر وشج پجیش وآباوجودا کهبهامامحسین
خودالالعداش ،ولجیچجوند برابجرپاسجدا آاداسجالم جابومقابلجهبجا

ررد،خالصجا هقیجام مجودوهمجهحارمانداسدوستمگر،احساستکلیفمی
ترصجههاآاینمسیر ابهجانخریجد بنجابراین،صجحنهرجربال ابایجدسختی
هاآمختلف مودپیداررد گراییدا س رهبهشکرتکلیف
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گرایید  هض هاآتکلیفهاوترصهها،جلوهاینکبهشما آاد مو ه
رنیم تاشو ااشا همی

 :ـ جلب رضایت خدا و رسول

د تماممراحرقیام،اد ضای خداو جدسجخنگفج وبجرامامحسین
یفد جریان هض خودتأریددراوانداش ود واق ،وامتثالتکلیا ادهاله
بجراآآگیر و،پجسادتصجمیما دیشجید ادایجنیجه ضای ح، مآبهچیه

َك  ... َوَأّنا»امدوترضررد:مکه،بهدیا تقبرپیامبرآحرر بهسو  أسيَأل 
 َليَك  هَو  ّما أّمري ِّمن ِلي اخَترَت  إاَل  فيهِ  َوَّمن الَقبرِ  هذا ِبَحِق  َواْلكراِم  الَجَلِل  ذا يا

يؤِّمنيَن  ِرضًى، وِلَرسوِلَك  ِرضًى، پرو دگجا صجاحبججاللوآا9؛ِرَضيًى  وِللم 
خواهما چهیرهد انا میده،سوگندرهادتومررام !تو ابهحّ،اینقبروان

 «یمناختیا رنآتوومو د ضای پیامبرتوس ،براآمو د ضاوخشنود

 پیروی از خواست الهی:. 1

مواجهشدد مسیرحرر بهروده،د بین اهبادرددقشاترامامحسین
وب  الَناِ  َّمَعک »وپرسید:ادمردمرودهچهخبر؟درددقگف : ل  َسَأْلَت اْلَخِبيَر ق 

ْم َعَلْيک َواْلَقَّضاء  َيْنِزل  ِّمَن الَسَماِء َوالَله  َيْفَعل  ّميا ه  ادشجخص؛َيشياء   َوَأْسَياف 
امجا؛بجاشماسج مجردم،هاآدلشناسم منخوبا ان امی اگاهیپرسیدآ

شجودواداسجمان جادلمجی،شماس وقضاوقد الهیشانبرضّدشمشیرهای
«خواهدشد ،گو هرهبخواهدخداو دان

ّْمر  َوكَل َيْو   َصَّدْقَت ِلَله»درمود:بهاود پاسخحسینماما يَو اأْلَ م  َرُبَنيا ه 
ْسَتَعان  َعَليى  ِفي َو اْلم  ِحُب َفَنْحَمّد  الَلَه َعَلى َّنْعَماِئِه َوه  َشْأن  ِإْن َّنَزَل اْلَقَّضاء  ِبَما ّن 

ّْد َّمْن كاَن اْلَحُق ِّنَيَته  َوالَتْقيَوى  وَن الَرَجاِء َفَلْم َيْبع  َأَداِء الُشكِر َوِإْن َحاَل اْلَقَّضاء  د 
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998    9315محرم  ۀتوش ره 

رججا د دسجج خداسجج واوهججرا چججهبخواهججدو!د سجج گفتججی9؛َسييِريَرَته
اگر،بنابراین اآدا ددهدوهر ودتدبیرودرمانتادهمصلح بدا د،ا ااممی

درودامد،خجداآ،رهمادوس دا یمود ا دیشهانهستیمگو هان،قضاوقد 
 سانبجردهندهویا آا یمواویا آهگهاآگرا شسپاسمیدردا ه ابر عم 
شناسیاس ؛امااگرقضاوقد هماهنگباخواستهما بودواداآسپاسوح،

بادهمانرسیره ّی وهجددشحج،وتجدال و،مصلح چیهدیگرآبود
هجاآا سجا یا اسجتهاشبهپرواآخداوا دشتارراند ونوبروند دگیرران

«بیراهه ردتهاس  اس ،ادشاهراهح،ودضیل به

 . عدم همکاری با حاکم ظالم:2

بدانتصریح موده،تدمسادشادجملهتکالیفیرهاباتبداللهالحسین
وهمکا آباحارمظالماس  امامد پاسخولید،درما دا مدینهرجهپیشجنهاد

ل  َفاِسق  َشياِرب  أّيها األّمير »بیع بایهید اداد،درمود: اْلَخْميِر َقاِتيل   يِزيّد  َرج 
ْعِلن  ِباْلِفْسِق َوِّمْثِلى اَل يَبيايع  ِّمْثَليه َحَرَّمِة ّم  دجردآیهیجداآامیجر!2؛الَنْفِس اْلم 

رنجد دسج،وداجو مجیاشجکا ااس وگناهقاترمردمبیوخوا داس،،شراب
«بایهیدبیع  خواهدررد ،شخصیتیمثرمن

 می بیع  من  فرمود: منرنم؛حضرت شرایط د  هررسی درمود: بلکه
رند این،یکتکلیفالهیاس  باشد،بارسیرهمثریهیدباشد،بیع  می

 ازمنکر: معروف و نهی . امربه3

معروفوبجراآانقیجام مجود،امربجهتکلیفدیگجرآرجهامجامحسجین
رجهادمنکربود گرچهاینتکلیف،وظیفههمهادرادجامعهاس ،امجاامجام هی
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   991  مداری در عاشورا تکلیف

بیشجترادیتالموحادظدینوشریع اس ،خود اد برابراینتکلیجفالهج
ا جدادد  کتجهاینامرمهم،خود ابهمخجالرهمیآدا دوبرایدیگرانمسئولم

جالبتوجهایناس رهاماماینوظیفه امنوطبهشجرولیما نجدتأتیرگجذا آ
تنوانیکوظیفهیادادمنکربهو هیمعروفرند؛بلکهد همهحال،ادامربه می
 امهخود،بهایندودریضهد وصی رهحضرتسیدالشهداءرند؛چنانمی

ْج  َلْم  َأِّني» ماید:الهیتصریحمی ْفِسّداً  َواَل  َبِطراً  َواَل  َأِشراً  َأْخر   َوِإَّنَما َظاِلماً  َواَل  ّم 
ْصََلِح  ِلَطَلِب  َخَرْجت   َّمةِ  ِفي اْْلِ 1«.َجِّدي أ 

 . مبارزه با حاکم ستمگر:4

، هتنهاباظالمانهمکا آ کرد،بلکهخود املهمبهمبا دهامامحسین
مدا انتصجردا س  ایند حالیبودرجهبرخجیسیاسج باحارمستمگرمی

امام،باو داشتندرهتدمهمکا آباحارمظالم،رادیاس ؛ولیانحضرت،
نامراقدام مودرهد دراخوا یتمومی،همگان ابهاینمبا ده هتنهاخودبهای

اآرهبهسرانروده وش ،اظها داش :دتوتررد اماماینمنلب اد  امه
وِل » َنِة َرس  َخاِلفًا ِلس  ِم الَلِه َّناِكثًا ِلَعْهِّد الَلِه ّم  ر  ْسَتِحَلا ِلح  ْلَطاّنًا َجاِئرًا ّم  َّمْن َرَأى س 

وا َطاَعَة الَشيْيَطاِن َوَتَوَليْوا َعيْن َطاَعيِة اللَ  اَلِء اْلَقْوَم َقّْد َلِزّم  ْم َأَن َهؤ  ِه، َوَقّْد َعِلْمت 
وا ِباْلَفيْ وَد َواْسَتْأَثر  ّد  وا اْلح  وا اْلَفَساَد َوَعَطل  ِء َوَأَحُليوا َحيَراَم الَليِه  الَرْحَمِن َوَأْظَهر 

وا َحََلَله   رنجد،رمستمگرآ اببیندرهحرامخدا احاللمیهررسحا2؛َوَحَرّم 
رندوبینبندگانخداتمرمیشکند،مخالف سّن پیامبرتهدخود امی

رند،اماباگفتا و دتا خویشبااومخالف  کنجدوباگناهودشمنیتمرمی
او اتغییر دهد،برخداو دح،اس رهاو اد همانجایگاهیقرا دهجدرجه

دا یدرجهایجنگجروه)یهیجدوپیجرواناو(دهد شماخوبمیانستمگرقرا می
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ا دودساد اتلنیا دوادالات خدا وآبرتادتهان املتهمشدهپیروآادشین
ا جدوا د،اموالتمومی ابجهزجا تبردهررده،حدودخدا ابهتعنیلیرشا ده

 «ا د حرامخدا احاللوحاللخدا احرامشمرده

 جایی حق و باطل: گیری در برابر جابه . موضع5

بایدرهبالر،ججاآحج، ااآتغییرمیگو ههگاهیشرایطجامعهاسالمیب
رننجد،تنهابهح،تمجر میها هشودوا سانگیردوح،،بالرا گاشتهمیمی

مدا بایدایستند د اینشرایطاس رها سانتکلیفبلکهجلوآبالرهم می
هد ادخودوارنش شاندهدوبهمخالف ومبا دهبرضّدبالرواهرانبرخی

د یکیادسخنانخویشد مسیررربال،بهاینامراشا هامامحسین
ْعَمل   اَل  اْلَحَق  َأَن  َتَرْوَن  اَل  أَ  ...»درماید:رندومیمی َتَناَهى اَل  اْلَباِطَل  َأَن  َو  ِبهِ  ي   ي 
ْؤِّمن   ِلَيْرَغَب  َعْنه   ِحّقاً  الَلهِ  ِلَقاءِ  ِفي اْلم   اْلَحَياةَ  اَل  َو  َسَعاَدةً  ِإاَل  اْلَمْوَت  َأَرى اَل  َفِإِّني ّم 
بادبالرادورنند، میتمرح،بهرهبینید میایا1؛َبَرّما ِإاَل  الَّظاِلِميَن  َّمَع 

امادهبراستیو)بنددالَلهلقاءبهدلح،،لرددا معتقدا سانبایدایستند؟ می
 استمگرانباد دگیوخوشبختی،جهچیهآ امرگمنرهدیرا،(شودشهادت

  «بینم میدلتنگیمایهجهچیهآ
،برپیروانو هروانایشجاند لجولتجا یخ یجهاتجر هض امامحسین

وتکلیفاداآبهمأمو مادرمود:همهیبا هامرهامامخمینیگذاش ؛چنان
 ا512پجذیرشتلجخقنعنامجهیامجاماّمج ،حتج2  تیاهبهمأمو  هایموظیفه

 شناسیدمیمراهمشماشناسم؛می اشماخودخوا دودرمود:ویتکلیفاله
3بود امالهیتکلیفشدامرموجبا چهرنو یشرایطد 
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