
 

 

 همدمجلس 

 های اسالمی آموزهدر  رزیو غیرت
 با محوریت نهضت عاشورا

 *االسالم والمسلمین علیرضا انصاری حجت

 درآمد

هاآدینجیواخالقجی ابجهشجکلیگسجتردههاآزرب،ا دشامروده سا ه
چجوند چنجیندضجاآزبجا الودآ،واژگجا یا د بدیهیاسج رجه شا ه دته

چنینصف واالیی ابادخوا یاس  و،بایستها د اداینما دهمهاو «زیرت»
،اد«زیجرت »جا بجهاند میجانجامعجهاهتمجامو دیجم ماییموبهبسطهمجه

ا سجان جاموسودیجن گهبجانوا سجا یاسج رجههمجوا هالهیهاآدضیل 
دضجایرودیگجرسجاایاهمچجونایجنا دشمتعجالیاخالقجی،بایجد باشدمی

دیجنان، شدتامرتنهایابدوالبتهپرو شود  هادادمیمعنوآ،شکوداگردد
يَماِن  ِّمَن  اْلَغْيَرةَ  ِإَن »:درموداسالمپیامبراس  ایمانو زیرت،1؛اْْلِ ادهما ا

«شود می اشیایمان
مجدا آد انبجهاویخجود سجید،هاییرجهزیجرتوزیرتیکیادصحنه

                                                            
  حودهتلمیهقمپژوهشگر*
 555،ص9،ییحضره الفقیهمن ال کتاب ،شیخصدوق 9
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واهربی ایشان،همهرربالآحسینیوقیامتاشو اس ؛دیراامامحسین
 جدوهاآمعنوآدجدارردد دگیخود ا،صادقا هبراآپاسدا آاددینوا دش

زیو ا هد این اهایستادگی مود د 

 چیستی غیرت 

1حمّیج وزضجب،اآد لغ بجهمعنج،«ءزینو ا»بهدتح«زیرت»ۀواژ
،پرسج و اموسبردناس وبها سجانبسجیا زیرتمنجدکو شیپرست اموس

اس رها سان ابهدداعشدیداددینیصفت،ود اصنالح2گویندیم«زیو »
آاینواژهد موا د،ویژهبه؛وایین،ِترضو اموس،مالورشو خودوادا رند

اسج ودیگجرانیشجخصیجاگروهجیحّ،اختصاصجآ ودرهچیهیا مربه
بهدداعشدیدح،،صاحبانینجه ،بههمخواهندحریمان ابشکنندویم

3 خیهدیبرم

 بایستگی غیرت 

چناندا دادمجیدنجرتد  یشجهرجهاس صفاتیادزیرت، تالمجه؛ رجه
بهجرهیبجانادیا سجا هجیچرجهاس یصفتصف ،این»گوید:مییلبالبای
4 « یس 

اس  بههمجینجهج ،ا سانلبیعیودنرآوارنشبنابراین،زیرت،یک
يل    ِإَذا َلْم »زیرتان اادرادآبیما وزیرلبیعیخوا ده:بیامامتلی   َيَغيِر الَرج 

                                                            
تیاج ؛مرتضجیحسجینیدبیجدآواسجنی،953و511،ص50،یلسیان العیربمنظو ،ابن 9

  999،ص7،یالعروس
 .391،صفرهنگ عمیدتمید، حسن2
  595،ص9،یاخالق در قرآن،آمکا مشیراد  اصر3
 571،ص5ی،المیزان فی تفسیر القرآن، سیدمحمدحسینلبالبایی0
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و    َو َّمْنك  اگرا سا یزیرت داشجتهباشجد،قلجبودکجرشوا و جه1؛اْلَقْلب  َفه 
 خجودخجا یشجدهاسج لبیعجی؛دیراچنیندردآ،د واق ،ادحال «اس 

داشجتهتنایج انبجه یجهاحکجامتشری د شا عرهتاا اااهمی دا دزیرت
يّدوَد  َوَحَّد  اْلَحراَم  َم َحَر  اللهَ  َوِاَن  َاال»:درمود سولاررم اس   َاَحيّد   ّميا َو  الح 
 امحرمجاتخداو جد،رهباشیداگاه2؛اْلفواِحَش  َم َحَر  َغْيَرِتهِ  َوِّمْن  اللهِ  ِّمَن  َاْغَيَر 
زیجرت، وآادرجه یس خداادزیو تررسهیچورردوض  احدودوحرام

:درمجودتلجی« زیرتمندان ادوس دا دخدااس ورردهحرام اهادشتی
ر   اللهَ  ِاَن » ِحُب  َغيو  َل  ي  « دا ددوسج  ازیرتمندواس زیو خداو د،3؛َغيور   ك 

شجدتبرخجو دزیرتجانبجهبابجیبهجه اهمی زیرتبودره سولخدا
ج شستهبود حیهایشباتلید یکیادحاره ودآپیامبر مود می مکی

 گاهادشکافد بهداخرانحاره،العاص)پد مروانوتموآتثمان(بنابی
رجرد ودیگرادرادداخرحارهگجوشمیودددا هبهسخنانپیامبر مودمی

جمدوگوشحیدرمود:برواو ابیاو  حضرتبیروناتلیبهپیامبر م اکی
4او ابهلا فتبعیدررد  یهگرد واو ابهداخربرد پیامبر

 ورزی  های غیرت عرصه

 . غیرت ناموسی1
اس  اموسیزیرتان،مهمبسیا ابعادادیکی دا دزیرت،ابعادمختلفی

ددنلنمجهیجاتعجرضقصجدرجهاسج چیجهآهربرابرد  اموساددداعان،و
                                                            

 191،ص1،ییالكاف رلینی،9
 999،ص79،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،2
 191،ص1،یفروع الكافی رلینی،3
 959،ص3،یالغدیر تبدالحسینامینی،0



951    9315محرم  ۀتوش ره 

 

 دهدقرا قصدسوءمو د ااوحریموداشتها سان اهمسربه وحیوجسمی
بجهخداو دان اا دشمندرهوقد گراناس اما تیخا واده،ودندین، گاهاد

ادسوآدیگر، رندپاسدا آاما  اینادوجود،تمامبابایداو یهوسپردهمرد
جهج تجاملیوخجا وادهبنیجانحفجظضامن اموس،برابرد «آمدا زیرت»

 اینپاسدا آوزیجرتد ترصجهحفجظبودخواهدجامعه وا یامنی حفظ
اآبرخجو دا اسج  ادهمجینجانوتف  اموسوخا واده،اداهمیج ویجژه

د لولسفرود رربالبجه گهبجا یادحجریماهجر وس رهامامحسین
رجه ظامید  ظرگرد ؛چنانپرداخ وحتیبراآاینامر،تارتیکبی 

 صجبهمبهمتصر اهاخیمهتمامداددستو ،رربالبه سیدنادپسحضرت
ادوبکننجدخنجدق اانالجرافودهندقرا وسطد  ابا وانآهاخیمهورنند
1 رندحملهبی اهرخیامبهسرپش اددشمنمبادارنندتاُپراتش

د ورجردددجاعخجویشخجا وادهحجریمادداش ،توانرها ااتاحضرت
او جداآتجارمکخواس ؛دیگراناداخرینلحظاتتمر یهد اینخصوص

هجیچادخجویش،خجا وادهحریمپاسدا آوصیا  ادبراآرهبما دتا یخد 
وِل الَر  آِل  َيرَحم   راِحم   ِّمن َهل»حضرتدرمود:2  کرددروگذا تالشی  ارِ ْختالم   س 

ر   َّناِصر   ِّمن َهل ول اِلَبناءِ  ِبحير   ِّمن َهل ااَلطهارِ  ةالّذري َينص  ّ  ِّمن َهل، الَبت 
ُب  ذاب   َيذ 

وِل الَر  َحَرِم  َعن تجرحمبرگهیجدهپیجامبرخا دانبهرههس اآرننده حمایا3؛س 
رههس رسیایا؟دهدیا آ اپیامبردرد دانرههس اآرنندهیا آایا؟رند

 سولخا وادهادرههس اآرنندهدداعایا؟برسدبتول دهراآ]درد داندریادبه
 «رند؟دداعخدا

                                                            

 953،ص5،یمقتل الحسین خوا دمی،9
 507،ص1،یالفتوحتثمرودی،أ ابن2
 975،ص9،یحیاة االمام حسین باقرشریفالقرشی،3
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گجودالد حسینامامخو ینپیکررهتاشو ازروبسرخآهالحظهد 
 او د جدیجو شامامآهاخیمهسوآبهابوسفیانال،بود شستهد خونقتلگاه

دا جوآحضرت  سیدامامگوشبهد ان الهورودرانگریهصداآ اگاه بجر
!سفیانابیالپیرواناآشمابرواآ»:درمودبهدشمنانخنابوبرخاس خود
1«باشید ادادمردالاقر،ترسید میقیام ادو دا یددیناگر

زیرت اهرالبته  داش بی و دآ رربال به ایشانبلکه؛اختصاص
 مود د میاینخصل  ا تای ی،شرایندمانوود همههیشهم

د ومدینجهشجهرد مجن:گویجدمجی،مدینجهاهجالیادیکجیماد ی،یحیی
دختردینب،رهبودمنهلیپهلوآمنهلموبودمتلیمؤمنان،امیرهمسایگی

 ااوقامج وقجدرسجیگاههیچ!سوگندخدابه رردمید دگیا ااد تلی
میهرگاهاو  شنیدهم ااوصداآو دید به گجوا شججّددیجا تبجهخواس 

بجراد ا شومؤمنجانامیرپد شهمراهبهوشبدلد برود،خداپیامبر
،دینجبفتشجّرایجنگو جهمجو دد تلجی  د میحسینوحسن

َر  َاْن  َاْخَشى»:درمودمیحسنامامبهخناب َِ  ِاَليى َاَحّد   َيْنّظ  ْخِتيَک  َشيْخ  ا 
 «رند گاهدینبخواهرتا دامبهرسیرهدا مبیم2؛َزْيَنب  

تنها سب به اموسوخا وادهخودزیرتمندبود،، هامامگفتنیاس ره
یهیدهااموختهاس  د سزیرتمندآوشراد به اموسدیگران ا یهبها سان

جوییو ا یورجام،بااینکههمه وعوسایرشهوتخودتهدآد دمانوالی 
اش ابهبا وآشوهردا تفیفجیرامرواییبرایشدراهمبود،چشم اپاکوهرده

بهجاآاینکهد برابراین دتا ،وارنش شاندهد،با،دوختهبود پد شمعاویه
                                                            

 15،ص51،یبحار األنوار محمدباقرمالسی،5
 155،ص2،قسم99ی،عوالم العلوم و المعارف واألحوالبحرا یاصفها ی،تبدالله 2
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اناهمسجاخ تجادنپارجدامنگجرآود وغودریبکجا آ،مقجدماتیدجرحیله
الودپسجرشیهیجدبکشجا د ججدارنجدوبجهبسجترگنجاهشمسلمان اادشوهر

 قشۀوایستاد،ادقضیهباخبرشدود برابراینتصمیمدش تلیبنحسین
سجالمبجندن ا هدشوهرشتبداللجهبرابساخ  امامشوممعاویه ا قش

قنج ،مسجلمانوپجاریههاندیهید اادخا وادۀبادگردا دودس تعدآوتااو
مندآخوداش ا مایانرردوتالقه مود ایشانبااینرا ،هم وزیرتالهی

 ابهحفظ وامیسجامعۀاسالمیابرادداش  ایجن دتجا رجهد دمجرهمفجاخر
1ا د امیهبود،براآهمیشهد تا یخبهیادگا موگویاآستمگرآبنیتلیال

 . غیرت دینی2
واسجالمریجانبجه سب مسلمانا سانرهاس ایندینی،زیرتادمنظو 

اناجراآود حفظتوانتمامباباشدوحّساسشود،میمربوطبهدیناوا چه
ایجنبجر رنجدجلجوگیرآانبه سب تعّرضیوخدشهترینروچكادوبکوشد
تعلم،وتعلیمصبر،وح،بهسفا شادمنکر، هیومعروفامربهجهاد،اساس،
یادشده،موا دادهریکچرارهگیرد؛قرا دینیزیرت استاآد توا دمیهمگی

سواد سجِرانضجّدبجادیگر،سوآادواس مؤتراسالماحکامتحکیمد یک
وا َوِإَذا َّنَزَلْت »:درمایجدمی کته،تلیاینبهتوجهبا دا دستیه َّناِزَلية  َفياْجَعل 

ْم  َسك  م  َأّْنف  وَن ِديِنك  شجما ایجاججاندیجن]رهامدپیشاآحادتهرههنگامی2؛د 
تجادین،وا دشتظم « ا دینتان ه اددارنید؛خویشجانرند ،تهدیدمی

الهجیبایجدهاآحّا هاوا سانتهیهترینان،حتیبقاآبراآرهاس حّدآ
دداشو د

                                                            
 بهبعد 919،ص5،یاالمامة والسیاسة دینو آ،9
 951،ص9یالكافی،  رلینی،2
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وسجّن  سجولجه پاسدا آاددینحادتهتاشو ا یهامامحسیند 
بهشهادت سیدواهربیِ حضرتهمبهاسا ت د ؛یعنیپسادخدا

هجا،دیجنوا دش،اوضاعجهاناسالمدگرگجونشجدد گذش  سولاررم
 وآ،د تصریهیدبهظهو هاظهو  مود اویاینرجتحریفگردیدوبدت 

رهمنکروحیودیا  گش  مصیبِ بدترانبودرهیهیدتمجامیسید؛چنان 
 و،امجامداد!ادایجناینرردا  اد موقعی خالد اد سجولخجداا اجاممجی

یهیجدمجردآ»   خواسج ،درمجود:هنگامیرجهیهیجداداوبیعج حسین
1«رند هوتباهیمیگناهاس واشکا اگناخوا ،قاترادرادبیبدرردا ،شراب

 مایدوباهاپاسدا آمید چنیندضایی،امامباتمامتواناددینوا دش
امربه  هیشعا  و بینمعروف اد د صدد برمیادمنکر یهید حکوم  اید؛بردن

ْج   َلْم   ِإِّني»رهدرمود:چنان ْفِسّدًا َواَل َظاِلمًا َو   َأْخر  ِإَّنَما َخَرْجت  َبِطرًا َواَل َأِشرًا َواَل ّم 
ْنَكرِ  وِف َوَأّْنَهى َعِن اْلم  ر  ِباْلَمْعر  ِريّد  آّم  َحَمّد  أ  َّمِة َجِّدي ّم  ب  الَصََلَح ِفي أ  2 « ... َأْطل 

مسا لی به امام دیگر، سوآ ظالماد  هبرآ حارمی  منکراتما ند: و،
میدین اشا ه امویان ا دشددایی و دین  دتن بین اد حکایتگر ره هاآ ماید

 اس ؛ ِم   َرَأى  َّمْن »ا سا ی ر  ْسَتِحَلا ِلح  ْلَطاّنًا َجاِئرًا ّم  َّناِكثًا ِلَعْهِّد الَلِه   الَلهِ   س 
َخاِلفًا ِلس   وِل الَلهِ ّم  3 «...  َنِة َرس 

 ماید،دا س د جنگی ابرابرشرر میباوجوداینکهمیامامحسین
تربردتاتاب رندرهحفظدین،اداهربی هممهمامااهربی  اباخودمی

شایستگیوظیفهرهبهاینامرشناختیتمی،داشتند،بهاس  اهربی امام
گاهدا وآزمها ابهدرص تبدیرررد دوهیچندوتهدیدخود امحق،ساخت

                                                            
 35،صوقعة الّطف،رودیمخنف ابی9
 39،ص5،یطالب آل ابی مناقب،شهراشوب ابن2
  579،صوقعة الّطف،رودیمخنف ابی3
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وزیرتدینی ابه مایشگذاشتندد بغر گردتند؛بلکهما ندامامحسین
َم »:شهادتامام اقربا یودیباییخوا د د ْرباَن  هَذا ِّمّنا َتَقَبْل  َالّله  1 «اْلق 

ضرت یهد لولتا یخ،د زیرتپیروانانحزیرتدینیسیدالشهداء
زیو ا جهوشجااتا ه،حکجما تجدادسجلمانرهامام احر قشداش ؛چنان

 شدآ اصاد  مودوایند حالیبودرهایندتواممکجنبجودد ا تبالجاتو
معامالتایرانبارشو هاآدیگرتأتیرداشتهباشدوامام ابجهضجّدادادآبیجان

متهمرنند 

 پوشش و آرایشدر  غیرتی بی
زیرتی،بیشترد ترصهپوششوا ایش مودپیدارردهمتأسفا ه،امرودهبی

پردادیم اس رهد ادامهبهتوضیحهریکمی

 . پوشش1

اآاسج رجهرمتجر سدد حاابد انما،زیرتحلقهگمشدهبه ظرمی
شجدهاسج    گمو دتوجهقرا گردتهواین ودهاد جامعه،زیرتخیلیرم

هاآاسالمی،تواقبشومیدا درجهشجاهدتوجهیبها دشزیرتیوبیاینبی
انهستیم؛ما ند:ادهایشوحشتناکاما لالق،باال دتنسجّناددوای،ادجهایش

ها پاشیدگیبنیانخا واده وابط امشروعد بینمردم،ادهم
وانبادداعد برابران،ایادشمندقطحیاوحااب ا شا هگردتهاس رهبت

حاابی اد مانررد؟ایاوق ان رسجیدهاسج رجهبفهمجیمزیجرت،شیوعبی
هدفاّولیاس رهدشمنان شا هگردتندتاد گامبعدآ،حااب اهدفقرا 

دهند؟

                                                            
 913،ص55،یعوالم العلوم والمعارف واألحوالبحرا یاصفها ی،لله تبدا9
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هاآحاابی،بادقدانیاضجعفزیجرت ابنجهدا دو یشجهبدحاابیوبی
اشوهراناس رهد پیشجگاهخداو جدمسجئولتمدهان،ضعفزیرتپد انی

شجو د،شجریکخواهندبودود گناها یرهدخترانوهمسراِنا هامرتکجبمی
ورًا َوَأَّنا َأْغَير  ِّمْنه    َأِبي  ِإْبَراِهيم    َكاَن :»درمود جدخواهندبود پیامبر   َوَأْرَغيَم   َغي 

ْؤِّمِنينالْ   اَل َيَغار  ِّمَن   َّمْن   َأّْنَ    الَله   ترادپد مابراهیم،بازیرتبودومنبازیرت1؛م 
«مالد اویم خداو دبینیمؤمنی ارهزیرت دا د،بهخاکمی

ها،زیرتبههمانا دادهحاابوحتیبیشادان،مغفولد برخیخا واده
ضمن کوهشبعضیمردمتجراقرجهد ا شجاند بیجرون تلیما دهاس 

2؛اَل َيَغار    َّمْن   الَله    َلَعَن »اآبامرداناختالطداشتند،درمود:منهلبهصو تد نده
َييا َأْهيَل اْلِعيَراِق »همچنین،درمود د:«خدالعن رندرسی ارهزیرت دا د!

َواِفيَن الِر  ْم ي  ِبْئت  َأَن ِّنَساَءك  وَن ّن  بهمنخبر سجیده3؛َجاَل ِفي الَطِريِق َأ َّما َتْسَتْحي 
حیجاخجو د؛ایجاایمجانوالابجالیمیشانبهتنجهمجردانبیرهد ا تاند بادا تنه

«؟رنید می
رسیرهزیرت دا د،د واق ،خیرآد او یسج وادایمجانبجویی بجرده

پذیردرههمسریادخترشبدونی و،یکا سانمؤمنزیو هرگه ماس  اداین
تریانبهخیابانهاآد نده،تنگ، ادک،محرکو یمهحاابمناسبوبالباس

زیججرت،ادایمججاناسجج و»درمایججد:میرججه سججولارججرمبیایججد؟د حالی
 4 «بندوبا آ،اد فاق بی

برایناساس،تلماآماد برابرهمسجرودختجرانخجود،زیرتمنجدبود جد 
                                                            

  953،ص500ی، بحار األنوار محمدباقرمالسی،9
  551،ص71 همان،ی2
  551،ص5،یالمحاسن احمدبرقی،3
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والمسجلمینحسجناالسجالم پد شهیدحا،مصنفیبهشتیشهیدهالل ای
رجربالبجهدیجا تهمسرشباتصمیمگرد ،ادتلماآاصفهانبودرهبهشتی

بایجدبجهچهجرهرجههااصجرا رجردگذ  امجهمسجئولایرانوتراق،برود د مرد
دنایجنک:یجگف  ایشان مایمتنبی،،گذ  امه گاهرنموباتکسهمسرتان

 ه،مجنخجودم پذیرد وتأریدرردره:گذ  امهولیمسئول؛را  اا اامدهد
تمجاموسه ودا ااما جدایشان امتناعرردمردانبه گدهم!خواهمتنبی،می

مودج، شجد ایشجانولجی؛نجددت وبهدیا تامامحسجین ددّوا رنترلشد
اللجهاشجردیاصجفها ی منهلایجآد چند ودوبرگش ررما شاهسرا اامبه

 د:چجرابجهدیجا تیدمجردمادایشجانپرسجبادگش  وبهاصفهاناقام  موده
ایجنقضجیه!ما ا نلبیجدمامحسینپاسخداد:امشّرف شدید؟اقاآبهشتی

 دتنجدوایشجانوبجهخجدم امد جددا رانادسفربعدادچند ودآ، گذش 
معاملهرنیمواناینکهتمامتوابدیجا اتخجود ابجهشجما:اقا!ماامدیمگفتند

چهسّرآبودهوشماتوابرربالآ ردته ابهمابدهید!حاال،بدهیمود توض
واندا ران اوجوداو دههاآ ابراآایندا رانبچهصحنهاینکهامامحسین

1د!دا خدامی،گو هبگویندا داینرهحاضرشدهمنقلبررده

 رایش . آ2

 و،د  وایجاتمتعجددآخوشجبورردندیباگرایی،امرآدنرآاس  ادایجن
ادیکسو،ولجهوم5و  گموآدن4توجهبهدیباییچهره3ا استن اخن،2دن،

                                                            
 از علما یهای داستانی،تلیرضاحاتم  ک: 9
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ا استگیشوهربراآدنادسوآدیگر،مو دتوجهقرا گردتهاس ؛امجاد بجا ه
یکشود:اّول،ا ایشدند محیطخا جهوا ایشد انبایددومنلبادهمتفک

دادنبهدیگران د خصجوصمنلجببراآهمسر،ودوم،ا ایشخودبراآ شان
 خس ،اسالمباخودا اییودین د انمخالفتی دا دوا ان ابهایجنمسجئله

هجاآسفا شرردهاس ؛ولید با همنلبدوم،اسالمباخجودا ایید مکجان
ا ایجشد جانایرا جی بجا هد«رجوُمجداِ»مالهدرا سجوآاس  تمومیمخالف

 ویسد:می
چهرهخجود اپشج ،د انایرا یدیگرواقعیودلنشین یستند ،هاصو ت»

درهد ان رنند جاآتعابدا قابسنگینیادا ایشوتمردیباییمخفیمی
پو  جوهجاآدجیلمهجاآشجبیهسجتا ه،هاآدینجیخجوداموده،باوجوداینرشو 

هاآا وپابسجیا رجمبجاچنجینمجوا دآرنند ماد خیابانمیامریکاییا ایش
،خجوبیالقجارنجدصو تد انبیشترادا کهحجّس،د ایرانشویم می وه وب

1 «ها د   ا گیمیشهوت ابرحّس

 سازی غیرت  روش نهادینه
زیرت ،بجرودبجینادتللجیبجههرگجاهرجهدا د ابدندداتیسیستمحکم،

د تفجاوتیوبجیزیرتجیبیدیرا؛بیندمیاسیبآا سا یهاا دشودینساختا 
دینججیدرهنججگسججاختنمخدوشد صججددرججهرسججا یوگججها انبججدت برابججر

ورنجدمیبیشجتر اگنجاهبجهجسجا توجر ج دمینه،هستندهاآالهیوسّن 
شود میجامعهسنوحمختلفد هاا دشددودنموجب

ایجنهجاآ اهادیکی  مود هادینه اآو دزیرتدرهنگبایداساس،براین
بجاوهجمگیجردصو تادهاییاحساسباهمتوا دمیرهاس ادهاییزیرت،امر
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پیامبرخدا!ایابهمجنآامدوترضررد:اخدم  سولخدایجوا  تنبیه
یسخن،مردمبجهاواتتجراضررد جد؛ولجدهید،د ارنم؟باگفتناینیاجادهم

تجرامجدود جوان هدیك«بیا!ک هدی»ومالیم درمود:آسردپیامبر،باخون
باماد تجوآایادوس دا »برابرپیامبر شس  حضرتبامحب اداوپرسید:

لجو ،مجردم یجههمجین»گف : ه،ددای شوم!پیامبرادامجهداد:«چنینرنند؟
آایادوسج دا »گاهحضرتدرمود:ان«ندباماد شانچنینشود  یستی اض

ججوانگفج : جه،دجدای شجوم!حضجرتدرمجود:«بادخترتجوچنجینرننجد؟
سجپسحضجرتادججوان« یسجتند یگو ه،مردمد با هدخترا شان اضهمین»

ججوانماجددًاا کجا رجرد «پسجندي؟یخواهرتمآایااینرا  ابرا»پرسید:
رهشدیدًاادسؤالخودپشیمانشدهبود،ادپیامبرخواس تجاد یند حالجوا

َم ِإْغِفر »حقشدتارند حضرتدس برسینۀاوگذاش وچنیندتاررد: َاَلله 
گردانکخدایا!گناهاو اببخشوقلباو اپا 1؛َذّْنَبه  َوَطِهر َقْلَبه َوَحِصن َفْرَجه

بجابجدینترتیجب،پیجامبرارجرم« گاهدا !یتفتیبهبیگوداماناو اادالود
زیججرتانجججوان،او اادایججنتمججردشجج پشججیمانآوشکوداسججادکتحریجج

رهادانپس،منفو ترینرا  هدانجوان،دحشابود لو آساخ ؛به
  مجودشجدتبرخجو دزیجرت،بهباشجخصبیاس الدمگاهیهمچنین،

ول  الَليهِ :»درمودگناهانمقابرد زیرتد با هتلی   َّنْلَقيى  َأْن  َأَّمَرَّنا َرس 
وه    اْلَمَعاِصي  َأْهَل  ج  ْكَفِهَرة    ِبو  اهجربجارجه مجودامجر امجاخجدا سول2؛ّم 

 «رنیم برخو دخشمگینگردتهو وآباگناهکا انومعاصی

بود شستهقینقاعبنیبادا د مسلما یبا وآ ود،کی پایینیهودآکی 
برخاس ،دنانوقتی رردباالسنااقبهشود،متوجهاینکهبدون اوآپیراهن

                                                            
 59،ص9،یتفسیر نمونه،ودیگران  اصرمکا مشیرادآ9
  19،ص1،یالكافی، رلینی2
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رردنمسخرهبهخودهاآخندهباحاضریهودیان شداشکا بد شادقسمتی
 وتیرا ،اینرها اااد شدبلندمسلماندناندریاد پرداختندمسلماندن

مسلما انادیکیشد،میمحسوبمسلما انتف بهرایدهنوتحقیر
مردانبه یهحاضریهودیان رش  ااوورردحملهیهودآانبهزیرتمند،
1  سا د دشهادتبه ااووبرد دهاوممسلمان

 ، الگوی عفت و غیرت اهل بیت
ییک یهحااب شودمیتأمیناوتجفافسجایجهد دن،یا جسجا جرجرامج 

جامعجهحفظودنیپاردامنوسجاختنتجفجیجفآبجرارهاس یدیناحکاماد
آبجراتاشجو ا یجه هضج رجهاس ؛چنانشدهتشری یاخالقآهایالودگاد

جایگاه یهمسلماندنتفافوحاابان،سایهد  بودیدینآهاا دشآاحیا
بجاچجه سجال ،دودمجانوربجريدینجبوحسجینامامویاد  اخود

دینجب گشجتند جابگجوهرایجنیجاداو خویش،تمرشیوهباچهسخنا شان،
ا جد تجفججافوحاججابآالگو،براآد انحسینامامخا دانوآربر

اداوتظجیمحماسجهد مشا ر تجیند ایجنجان خنیجروحّسجاس سجال آ
اجتمات شجد د؛همگجاناسجوهوررد جدمراتجاتهم اتفافومتا  خود،ی
ها،بهاسجا تگجردتند جانودختجرانورردبازا تخیمهیدشمنسعهرچند

امیه،شخصجی ا جان امختلجفبجهصجو ِتتجوهینآگردا دنا اند شهرها
تحقیر ماید 

حرم خا دان سجال وبجهکبهیهیدبراآهتاتتراضحضرتدینب
 جاند برابجر گجاهشجهرگردا جدنامعرضتماشاگذاشجتناهجربیج وشهربه

د جان2هاسج   وشنیبراینمقاوم برسراصولوا دشآ امحرمان،شاهد
                                                            

 999،ص1،یحجة التفاسیر وبالغ اإلکسیر سیدتبدالحا بالزی،9
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هایشجانبجهزجا ت دتجهبجودوبجاوضج اهربی ،باا کهاسیربود جدولباس
رهدشمناناتتراضررد د؛چنانی امنلوبد معرضدیدمردمبود د،برهّتار

اهرآتماشاآرنیدبرایایاشرم م»درشیدره:رلثومد رودهبرسرمردمدریاامّ
د دو اناقام چند ودهد رودههجم،دینجب1«اید؟جم شدهبی پیامبر

هنگامو ودبجهشجام،2اجاده دادرسیجهرنیهان،وا دانخا هشود آربر
وا درننجدرجهآاشمر اللبیدواداوخواسج تجاا جان اادد وادهرلثومام

آمنّهرشهدا ادو تر گهدا  دتامردمبهتماشاآباشدوسرهاآاجتماعرمتر
امجاشجمربجرتکس3 گاهرنند؛ا هاپرداخته،رمتربهچهرهاهربی پیامبر

4تمررردواسیران اادد وادهساتاتوا ددمش،ررد 
،براآهمگاناسجوهرجاملیاسج تجامدا آوحااباهربی تف 

شایستگی سجب بجه گهبجا یادحجریمخجا وادهخجویشقیجامرننجد؛البتجهبه
گو هحفظجانو اموسبرا سجانواججباسج ،حفجظتفج  یجهالدمهمان

برخی اما  وابجطادبرخجید صجرداً اخجودزیرتابرادمحدودهمرداناس ؛
بجادنمجهاحوشجوخیرهرنندمیگمانوبینندمیچنا یاندسادهاآوخاص

 دتا هجاآبجه سجب حّساسجیتیدلیر،همینبه! دا دزیرتبه بنی امحرم،
دیجدمعجرضد  اد ا هخودآهاجلوهدهندمیاجادهاوبهو دا  دخودهمسر

مجردهجیچاینکجهادزادر!بپرداددشوخیومهاحبه امحرمباودهدقرا  امحرم
قجرا  جامحرم فسجا یهجاآ گاهمعجرضد  اموسشبپذیردتوا د میزیو آ،

گیرد 

                                                            
 500،صالحسین مقتل  تبدالرداقمقرم،9
 595 همان،ص2
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