
 
 های دینیدر آموزهورزی غیرت

  *عالیمسعود حجت االسالم والمسلمین 

 اشاره

، غیدرح اسدت  اولدین و ا سا   رین صفاح اله یک  از بهترین و ارزشمندب
وجودی که ایدن صدفت را در عدالم دارد، وجدود مقددس خداو دد اسدت  امدام 

ُِّ اللَّ  ِانَّ »در روایت  فرمود د:  صادق ٌِ ُيِحـ ٍِ  ُکـلَّ  ه َغُیـو خداو دد غیدور  1؛َغیـو
 ،محتدرمامور   غیرح یعن  ا سان  سبت به «است و  ر غیربمندی را دوست دارد

حساس باشد  وجود مقدس خداو د  ،ستاو ۀ ا و چیز ای  که مورد عالقحریم
و دین خدا، احکام اله ، قرآن، اولیدا و ا بیدای الهد ،  ،از جمله ؛ م  اموس دارد

 دا دفداع محترمداح الهد   سدتند کده پروردگدار عدالم از آناز  ،ناحقوق مؤمن
 ،را در  ر کسد و این صفت  ؛خود خداو د است ،کند  پس اولین غیور عالمم 

آمده اسدت کده  دوست دارد  در روایت  از امام باقر ،ولو مشر  و غیرمسلمان
ن که با مسلما ان جنگیده و مستحب اعدام بود دد، ادستور اعدام بعدادی از مشرک

د  او را جددا و بقیده را ن ا را  کشدفرمود د یک  از آن صادر شد  پیغمبر اکرم
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« چددرا مددرا  کشددتید »رسددید  پرسددید:  اعدددام کرد ددد  او خدددمت پیغمبددر
االن جبرئی   ازل شد و فرمود در بو پنج صفت  ست کده »فرمود د:  پیغمبر

 ا را دوست دارد: صداقت، شجاعت، سخاوح، اخالق خوش  که با خداو د آن
ِديَدُة َعَلی َحَرِم »خا واده و اررافیا ت داری و  َرُة الَشّ َغیإ مدت 1«الإ ری ،  سدبت بده حی

ری  خداو د این پنج صفت بو را دوست دارد  این صدفاح  در جدا کده غیرح دا
 و خددا عجدب»: گفدت شدناخت، ررف که خدودش را م« ارزشمند د  ،باشند

جدا خددمت پیدامبر  مان ؛ و«د دم  خبر اوصافم از گو هاین که پیامبری عجب
  یدبه شهادح رس ،در یک  از غزواح اا بعداو   مسلمان شد اکرم

 رای نداشتن غیرت دینی عذاب الهی ب

 17دارد  در جلددد مبغددوت مدد  ،رح را ولددو عابددد باشدددغیدد خداو ددد ب 
قوم  مشمول عذاب بود و دو ملدک  که  ق  است ، از امام صادقبحاراالنوار

وقت   ازل شدد د، دید دد در آن قدوم، مدرد زا دد و   فرستاده شد آ ان برای عذاب
آیا این  م جدزو »خداو د پرسید د:  کند  ازعابدی است که بضرع و مناجاح م 

َو ِانَّ ذِلـَ   ؛کدار خودبدان را بکنیدد»فرمود: « کسا   است که باید عذاب شود 
ُهُه َقطُّ  رإ َوجإ ُجٌل َلمإ َيَتَمعَّ این آدم  است که  یچ جدا خشدم  داشدته و  ؛2َغَضبًا ِلی َِ

 غیدرح دیند کده  را  دم عدذاب کنیدد او ؛من  یچ جا غضب  کرده اسدت رایب
  « داشته است

 گراییتفاوت غیرت ملی با ملی

آیدد، غیرح  اموس  بده ذ نمدان م  بیشترشنویم، غیرح را م  کلمۀ  ما وقت
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غیدرح ملد   ،اولدین آن :اقسام  دارد  حداق  سه قسم غیرح داریم ،ول  غیرح
است که ا سان  سبت به ملت، آب و خا  خود احساس مسئولیت کند  غیدرح 

 دا، این است که ا سان  سبت به ارزش ،ای  است  غیرح مل گرمل  غیر از مل 
بفاوح  باشد   قد  شدده  ای فر نگ  و بمد   ملت خود ب افتخاراح، پشتوا ه

ُِّ » کهاست  داللدت بوا دد بده  مدین معندا م  این بیان، 1؛«يماِن ِمَن االإ  الَوَطِن  ُح
 یژگد و خود، ملت افتخاراح و  اارزش از ید  دوست داشتن ورن و پاسدارکن

 فد  و ملدت خدود  بدهبعصدب افرارد   بیشدترگرای   اما مل  است ارزشمندی
 است    ا ای مل  دیگر و بقاب  با آنارزش
برای اسدتقالل ستاییم که را م  د باقرخان و ستارخان د  سردار و ساالر ملما 

خواه بود ددد و بددا اسددتبداد داخلدد   ددا مشددرورهنآکرد ددد  مبددارزه  سددرزمینمان
ا د و دار دد دم از  ا در مشروره  فوذ کردهوقت  دید د ا گلیس  ؛ اماجنگید دم 

  کرد دد ا  م مقابلده م ز ند، در عین مبارزه با استبداد، با ا گلیس مشروره م 
 ا وجدود داشدت، از ردرف در آن گیر و دار که خنر حدذف از ردرف ا گلیسد 

گدر بده کنسدولگری روسدیه پنداه کنسولگری روسیه برای ستارخان پیام آمدد کده ا
مدن زیدر بیدرق »کنیم و او آن جمله معروف را گفت که بیاوری، ما از بو دفاع م 

 کنیم بحسین م  ،  ما امروز او را به عنوان یک مرد غیربمند« ستم اباالفض 
 ای  ا و دشتسدتا  کنیم که با بنگسدتا  عل  دلواری را بحسین م ما رئیس

ما کسد  ا ا ایستاد و مردا ه جنگید و به شهادح رسید  گلیس بوشهر در مقاب  ا 
ای که در ایدران رخ در فتنهاو دا یم  غیرح م حسین صفوی را ب می  شاه سلنان

داد و بجاوزاب  که به ایران صورح گرفت، دست روی دست گذاشت با وقت  کده 
یستد و دفاع کندد، که باجای ایناو به    ای اصفهان رسیدمحمود افغان به دروازه

                                                           
ی   میرزا حبیب1   770، ص21 (، جی)خو همنهاج البراعة فی شرح نهج البالغو دیگران،  الله  اشم  خو
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کدرد  اگدر او  او سر محمود گذاشت و دخترش را پیشکش برباجش را برداشت و 
 دا وارد اصدفهان شدد کده آن ا بسیار کمتدر از وقتد  م کشته ،کردمقاومت م 

 غیرب   م روی او ما د ب   نگشد د و کشتار زیادی کرد د و 

 مصادیق تاریخی غیرت ملی 

آن جوان  ،غیرح مل  مو ۀ دیگر    یست گریظام   در فق  مل  یرحالبته غ
پس از ابمام بحصدی  رود و خارج از کشور م  بهبحصی  برای که  است ای خبه
بده کشدور خددمت کندد   باگردد بار خود را ببندد، برم بما د و بوا د م  کهبا آن

را در جددای دیگددری  ثددروبشبوا ددد کدده م  اسددت داریآن سددرمایهمنددد غیددرح
ما د و بدا گذاری کند و امکا اح بهتری  م داشته باشد، ول  در کشور م سرمایه

 کند  خدمت مبه  مورنان خود سازد و مشکالح م 

 احترام به ناموس مسلمانان و مظلومان

که ا سان  سدبت بده  داموس و حدریم این ؛است « اموس »قسم دوم غیرح، 
شدود   ده  او د د وارد حدریموجه به غیر اجازه  خود غیرح داشته باشد و به  یچ

فق   سبت به  اموس خود بلکه اگر به  اموس دیگدری  دم بعدرت شدود،  بایدد 
 ساکت بنشیند، اگرچه غیرمسلمان باشد 

زما   لشکریان معاویه به یک  از شهر ای مرزی  یمخوا م در  هج البالغه  
حضرح بجاوز کرد د  حضرح وقت  شنید خلخال از پای یدک زن آن حکومت 

ا د، فرمود اگر مسدلما   از شدنیدن چندین ظلمد  کده بدر یدک زن هودی ربودهی
َما َکاَن ِبـِه َمُلومـًا َبـلإ َکـاَن ِبـِه »کنم: او را مالمت  م  ،یهودی روا شده، دق کند

ِدى َجِديراً    1«ِعنإ
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مسیح  و ایدزدی  ز ان فروش  اداعش  درآمد منابع از یک  شنویمم   وقت
ست و  ر زن مظلوم مسیح  یا ایدزدی را  فدت بدا  شدت جنس  ا ۀبه عنوان برد

    یمکنم  احساس ا زجارفروشند،  زار دالر به اسرائی  م 
اللده مرعشد  کرد، آیت نگام  که رضاخان قا ون کشه حجاب را اجرا م 

رئدیس شدهربا   قدم کده آدم بود د  در  مدان ایدام، روزی جوا   سن  جف  در 
شدد و بده قسدمت  ارد حرم حضدرح معصدومهمند، الح و قلدری بود، وبنو

کس جرئدت  داشدت کداری بکندد و  کشید   یچ ا رفت و چادر ایشان را خا م
قت  رسید  وبه گوش م  الزمانیا صاحب فق  صدای فریاد یا اباالفض 

« چه خبدر اسدت »وارد حرم شد و صدای فریاد شنید، پرسید:  الله مرعش آیت
سیل   چنان کشد  ایشان شتابان رفت و ا را م چادر زن جواب داد د فال   دارد

 زد که برق از چشمش پرید  او محکم  به گوش

 حجاب زن  وت مرد یرغ

غیربد  بدرویج عفتد  و ب حیدای ، ب کنیم که ب امروز در د یای  ز دگ  م 
بیند که حاک  از کم شدن غیرح در  ای  را م شود، ول  گا   ا سان صحنهم 

مرد را گرفت  در روایت  از  ۀبدحجاب  باید اول یق ۀز مرد است  در قضیبعض  ا
ای مردان کوفه! به من خبر رسدیده اسدت »آمده است که فرمود:  امیرالمؤمنین

ز ند  شما خجالت ز ان شما بنه به بنه مردان م  ، ای بازارکه در بعض  از کوچه
ُه َمنإ اَل َيَغاِ»کشید   م    «ا لعنت کندد کسد  را کده غیدرح  دداردخد 1؛َلَعَن الَلّ

 مردان کوفه را چسبید  ۀیق امیرالمؤمنین
 دا را خا م فقد بلندگو با این است که  ،شویممربکب م  اکنون که  اشتبا 

 :بلندگو به دست بگیریم و بگوییم خوا یم؛ درست این است کهفرا م  حجاب به
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ب  ایدن اسدت  بددحجاب  دلید  بددحجا بنهدا خوا م بگویم! غیرح!  م یانآقا
 گا   بربیدت ان و ای روا   ز گا   عقده ،دالی  مختلف  دارد  گا   جهالت

 ۀلأمسد  دم د  گا  نآیست که با پوشش  امناسب بیرون م  اآن غل  خا وادگ 
بددرین دالیدد  امددا یکدد  از مهم اسددت سیاسدد  و د ددن کجدد  بدده دیددن و  ظددام 

بدرادر، پددر یدا  ، در ز د  ۀست  در خا دغیرب  مرد اغیرب  یا کمحجاب ، ب ب 
 ا جلوی بسیاری از این وضعیت ،دنخرج د به غیرح  آ اناگر  و شو ری  ست

 د بگیرد نبوا را م 
از صددلحای  او  کنددد رحمددت را  ژادبهشددت  مصددنف  یده آسددالّلددیتخدددا آ

اصفهان و شو رخوا ر شهید دکتر بهشت  و پددر دو شدهید بدود  ایشدان حددود 
از مرز قصرشیرین را د  خواست  ،ل پیش با جمع  از مردم اصفهانسا 09د۴9

کند، به  ا را چک م د  در مرز، ایشان حس کرد مأموری که پاسپورحوعتباح ش
چرا    ا را با خودشان بنبیدب بد دد، چشدمخوا د عکس خا مکه م این ۀبها 
قتد  و  پدا   یسدتچشدم ،کند  کم  دقت کرد و منمئن شد که این مدأمورم 

 وبت به ایشان رسید و قرار شد آن مأمور پاسپورح خا م ایشدان را ببیندد، گفدت: 
 ؛« ا را ببینددآیند که عبور کنند  یک مأمور زن بگذارید که خا ماین  مه زن م »

مدأمور گفدت:  ؛«گدذارممدن  م »گفت:  ؛« خیر، خودم باید ببینم»جواب داد: 
کندد و رد آقدا! یدک  گداه م حاج»د: بقیه گفتند  «گذارم عبور کن من  م  م »

حفدظ  اما مستحب است خیر، زیارح سیدالشهدا»ایشان گفت:  ؛«شویمم 
ایشان یکد  دو   «ایمغیرح و  اموس، واجب  ما غیرح را از خود ایشان یاد گرفته

ما د، بلکه این مأمور عوت شود یا از خدر شدینان پدایین روز در قصرشیرین م 
گدذارم بدروی  ایشدان  دم  م  گفدتجدا ایسدتاده بدود و م ول  او  مان ؛بیاید
  مسرشدانکدرد و بدا  هرویم  از دور سالم  به اباعبدالّلدگفت ما  م  م م 
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 ا پیش ایشان بعض  از آن   ا رفتند و برگشتندبه مشهد رفتند  کاروا   و برگشتند
را با زیارِح  رفتده مان ۀآقا! ما حاضریم ثواب این زیارِح رفتحاج»آمد د و گفتند: 

  «شما عوت کنیم
مدب  گذشت و ایشان بیماری سخت  گرفدت و در  که گفتایشان م  ۀآقازاد

دو سده  و از د یا رفت  ما مراسم گرفتیم ،شبساعت دو و  یم  یمه ،سحر دوشنبه
 ژاد  مین منزل آسید مصنف  بهشت »پرسید:  ؛در زد و روز گذشت  جوا   آمد

گفتدیم: « پدر شما دوشنبه شب از د یدا رفدت »گفت:  ؛«هبل»گفتیم: « جاست 
بلده، »گفتدیم: « ساعت دو و بیست دقیقه یا دو و  یم  یمه شدب »گفت:  ؛«بله»

« چنور مگر »گوید  پرسیدم: جزئیاح را دارد م  ۀدیدم  م  «رور است  مین
سدتم دا شدناختم،  ده م شناسم و  ه پدربان را م من  ه اصالا شما را م »گفت: 

مشدرف  بان کجاست  دوشنبه سحر خواب دیدم دارم به حرم امدام رضداۀخا 
آیند  خدمت آقا سالم عرت کردم و پرسدیدم شوم و آقا دار د از حرم بیرون م م 

برید  حضرح فرمود د یک  از شدیعیان مدا در اصدفهان، آقدای کجا بشریه م 
وم  از خدواب بلندد رست  به بالینش مد اموقع مرگش  ، ژادسیدمصنف  بهشت 

شدم و به ساعت  گاه کردم و دیدم دو و بیست دقیقه است  بده اصدفهان آمددم و 
 ۀ ژاد کیسدت  آدرس داد دد و بده خا دپرسان پرسان پرسیدم سیدمصنف  بهشت 

دیدم درسدت اسدت  امدام  ؛ست یا  هاام صادق شما آمدم با ببینم خواب  که دیده
 ژاد است و موقع مرگش مصنف  بهشت فرمود د یک  از شیعیان ما سید رضا

  «رسیده و ما باید بر بالینش باشیم
غیدرح دیند    اموسد ، غیدرح از بدرمهم  بداغیرح ی ادرود خدا بر ا سان

به این دلی  که اگر باید  اموسم برایم مهم باشد کده  سدت، بایدد  داموس  ؛است
احکدام الهد ، بر باشد   اموس خدا  مان محترماح اله  است  خدا برایم مهم
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 و جزو  وامیس الهد  ،…ن واحدود اله ، قرآن، ا بیا و اولیای اله ، حقوق مؤمن
 جزو حقوق الله است  

 خشم برای خداو غیرت دینی 

ُه سبحاَنُه ُحقـوَق »الحکم  ق  شده است:  غرر در یرالمؤمنیناز ام َجعَل الَلّ
َمًه لُحقوِقه ا مقدم بر حقوق خدود قدرار داده خداو د حقوق بندگا ش ر 1؛ِعباِدِ  ُمَقِدّ

اللده را  دم رعایدت ؛ و اگر کس  حقوق بندگان خدا را رعایدت کندد، حب«است
يًا ِإَلی َحَقوِق الّلـ» :کرده است ِدّ َُ بوا د حب خدا را  م رعایت او م  2؛هکاَن ذِلَ  ُم

  «کند
 ۴9غیور بود  آن بزرگدوار وقتد   در روایت  م  ست که حضرح موس 

و الواح مقدس بوراح بر ایشان  دازل شدد، بده سدمت قدوم  ما د رور کوه درروز 
َقو ْبعبیدر قدرآن ایدن اسدت:   ا دپرست و مشر  شددهبرگشت، دید گوساله َأل 

َواح ل  َ ُهْ ؛ و«ا دداخت  ررفد بهبوراح را الواح » 7؛اأ  ِْبوَرأ ِسَْأِیوِهَْيُ وُرا ََ و َِ َأ
ه    ارون جدزو «ررف خود کشید را گرفت و او را بهسر برادرش ]موی[ » 0؛ِإَلی 

گفت چرا اجازه دادی  و مو ای برادرش را گرفت حضرح موس  ؛ اماا بیا بود
 این کار را بکنند  یعن  واکنش بندی  شان داد 

 نمؤمناویژگی  ،خشم مقدس

ُم  رحی الّراِحمین اسدت،  مؤمن باید خشم مقدس داشته باشد  خود خدای  که ای
یرد، دیگر  دیچ رحمد  در کدار  یسدت در اول گوقت  در موضع غضب قرار م 

کندد، سوره  ور، وقت  خداو د حد کس  را که مربکب فحشا شده است بیدان م 
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وَد ٍْفرماید: م  ُهَماِْماَئَةَْجل  ن  َْواِحٍدِْما ِلُدواُْکلَّ اِنيَْفاج  اِنَیُةَْوالزَّ زن و مدرد » 1؛الزَّ
ِْفويْ ؛«ز اکار را به  ر یک از آ ان یکصد بازیا ه بز یدد َفوة  ُکمِْبِهَمواَْرأ   َ ُِ َواَلَْتأ 

وهِْ بدرای دلتدان «  در دین اله ، در حب آ ان دچدار بدرحم  شدویدو » 2؛ِديِنْاللَّ
بسدوزد،  مدانشینا   است  اگر قدرار اسدت دل ،این دلسوزی چون  سوزدایشان 

 رشد  کند   در آن برای ک  جامعه بسوزد که این آسیبباید 
 در کسد  اگدر  اسدت مدؤمن خصوصیاح از ک یخشم مقدس  ، ر حال به
 هایدت مددارا و عفدو برخدورد  باکرد، ظلم م  بیتبه ا    ،  شخصمسائ
 چشم در چشم امام حسن مجتبد  ،آمد با کمال پرروی م  کس کرد د  م 

 :گفدتم  داد  به امام محمددباقرایستاد و دشنام م م  امام محمدباقر یا
ددر» قی شددد د، رو م های روبددوقتدد  بددا چنددین صددحنه بیددت  ا دد «ای ددتی بی

مان جا داریدم  اگدر ۀآیا در این شهر غریب   جا  داری  ما در خا »پرسید د: م 
کرد دد؛ ولد  در و از او پدذیرای  م  ؛«بوا   مهمان ما باشد بخوا   امشب م 

 داد د مقدساح  رگز رأفت  شان  م  امور دین  و

  یدین لمسائدر  امیرالمؤمنین یتقاطع

 هج البالغه در قضایای غصب خالفدت بعدد  7۴ۀ در خنب یرالمؤمنینام
ـِلِمیَن َو َلـمإ »فرماید: م  از رحلت پیامبر ُمسإ ُِ الإ ُمـو

ُ
ِلَمَنّ َمـا َسـِلَمتإ أ ِه َْلُسإ َو الَلّ

ٌِ ِإاَلّ َعَلیَّ  با وقت  که ظلم فق  به من است و امور مسدلمین  7؛ةً َخاَصّ  َيُكنإ ِفیَها َجوإ
آن  « کنمصددبر مدد  ،گددذرد، بددا اسددتخوا   در گلددو و خدداری در چشددمدارد م 

در خا واده  هایت عفدو،  داشتند و هایت مدارا را  ، ا با افراددر معاشرححضرح 
بود دد  خوبسیار  رم   پیغمبر اکرمکرد دپیشه م مسامحه و گذشت و مدارا را 
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کرد د، به آ ان لبخندد م و  نگام  که بعض  از  مسران ایشان بندی و جسارح 
میان بود، با صالبت بود دد  ن درازد د، اما در جای  که پای دین و حقوق مؤمنم 

ای که در جمدع ز دان در خنبه داد د  حضرح ز را شان  م  شای  رمو ذره
را کندار  عل  ،مهاجر و ا صار خوا د د، فرمود د یک  از دالیل  که ابوالحسن

ـ یِرِ  فِ َتَنمُّ »زد د، این بود که او  َِ اللَّ در جدای  کده پدای دیدن در  یعن بود؛  1«ِه ذا
 کرد  قارعا ه عم  م  ،میان بود

را با جمع  بده یمدن فرسدتاد د کده امدوال  را از  امیرالمؤمنین پیامبر 
 دم بدوده اسدت  وقتد   آوری کنند  ظا راا سال آخر عمر پیغمبدرجا جمعآن

کنند، رود و اموال را جمع م سلما ان به یمن م با آن جمع از م امیرالمؤمنین
 دای مکده کده رسدید د، برسند   زدیک  گرد د که به حج پیامبرسریع برم 

برسدد  وقتد  رسدید،  جلوبر آمد که بتوا دد خددمت پیدامبر امیرالمؤمنین
دید  ،حضرح برگشت«  خوب است برگردی و با بقیه بیای »فرمود د:  پیامبر

 ای  را که از مردم یمن گرفته بود دد یشان به یمن رفته بود د، لباسکسا   که با ا
چدرا ایدن »فرمود:  یبندبه  ا د  امیرالمؤمنینالمال بود پوشیدهو متعلب به بیت
خواسددتیم بددر و بمیددز بددر ا دد  و عیددال و م »جددواب داد ددد: « کددار را کردیددد 

بقسیم  کدرده و  بربا وقت  پیام»حضرح فرمود:  ؛« ایمان وارد شویمخا واده
 ددا را المدال بز یدد  آنسدهم شدما را  دداده اسددت، حدب  داریدد دسدت بدده بیت

وارد   ا برخورد  موقع  که بر پیدامبراین کار حضرح خیل  به آن  «برگردا ید
 مدا حداال  اسدت خشدن خیلد  علد ! اللهرسدول یا»گله کرد د و گفتند:  ،شد د
َِفُعـ»فرمود دد:  پیغمبدر«  چیدزی  شدده اسدت؛ دیمکدر بدن بده را لباس  وا ِا
ِسَنَت  لإ

َ
ـه » ؛«بگیریدد کدام به عل  از یتزبا تان را از شکا 2؛علی،  ةِ ُكمإ َعن ِشكايَ أ فِانَّ
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َِ اللّ   علد  یدن  ا«خداسدت راه در است، قارع و خشن  اگر عل 1؛هَخِشٌن فی ذا
  لدرزدم  یشزا و دا بیند،م  را یتیم  که وقتاست   مان عل  این است  خشن

یک  در محضر خدا و به  نگدام لرزید؛  م زا و ایش جا دو در امیرالمؤمنین
  یدد ماز، یک وقت  م موقع  که اشک یتیم، مظلوم یا محروم  را م 

 در مقابل دشمن خدا  ایستادگی و در محضر خدا خشیت

گیرد و م  خشم خدا دشمن بر کند، گریه و باشد ضعیه خدا پیش که  کس
  مو ۀ اعالید  از در این زمینه ممتاز بود  او د امیرالمؤمنینمحکم است  وجو

 بود د  گو هاین ائمه ۀالبته  م ؛ا سان کام  بود

 آبروی نظاماهمیت 

ِمه مسئول مال  بازار ا واز بود  ایشدان شدنید ابن یرالمؤمنیندر زمان ام ری حی
 کدده ایددن خبددر بددهکدده او خیا ددت کددرده و رشددوه گرفتدده اسددت  بدده محددض ایددن

َاخَبَرنمیّ» و فرمدود ای بده فرما ددار ا دواز  وشدترسدید،  امده امیرالمؤمنین
 اظر مال  بازار ا واز، خیا دت  که ا د ای مخف  به من خبر دادهبازرس ؛«ُعُیونی

که این حکم به دستت رسید، او را عزل و ز دا   کدن و کرده است  به محض این
ضدربه بازیا ده  90 ،ردم او را ببیننددم ۀبعد  م در  ماز جمعه، یعن  جای  که  م

 به او بزن  چون او آبروی  ظام دین  را برده است  
 اگدر بگویندد دلسدوزی روی از گدا   دیند   ظام در  ا ممکن است بعض

ن قضدای  مسئوال اسمش را  بریم و چیزی  گوییم  کرده، خنای  و خیا ت کس 
قدر رول  آید، آنفراد پیش م دولت یا بعض  از ا ۀو دولت  ما وقت  آسیب  در بد 

 اگدر ما دد خدورد و اسدتخوان الی زخدم م د ند که حیییت  ظام ضدربه م م 
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باشد، باید بده آن رسدیدگ  در جای    امتعارف ای، اختالس ، حقوق احیا اا رشوه
 کدار اسدت، حکدم خددا ااگدر گن شود؛ واز او رفع ابهام  ،گناه است  اگر ب کرد

 دای  جدوم  چنددین بدار حقوق ۀر بر بزرگوارمان در قضدی  شوداجرا  دربارۀ او
قضداییه اقددام  دم کدرده  ۀمشمول مرور زمان  شود  ممکن است قو که فرمود د

رسدد، متأسفا ه زما   که  وبت به  تدک حیییدت م  ؛ اما مشخح  یست باشد
اش چندور شدد، کنند، ول  زما   که باید معلوم شدود محاکمده مه در بوق م 

سدریع عمد   رسدد  امیرالمدؤمنینیست و درست به گوش مردم  م خبری  
 موضوعیت دارد  ، این سرعت عم  چون خود ؛کرد

 را معاویده وقدت یک او  است امیرالمؤمنین محّب  زن یک یهحمدا  ۀسود
سدوده بعدد از  مداز ی روز  گفدت او پدیش را حضدرح فضای  و آورد در گریه به

سدریع  ؛گفدتحضدرح داشدت ذکدر م  ؛رسید جمعه خدمت امیرالمؤمنین
حمدا یده گفدت:  ۀگویدد  سدوداین زن چه م  ببیند و بوجه کرد که ش کرد؛بمام

کنم، یکد  از کدارگزاران شدما خیا دت ای که دارم ز دگ  م آقا! در فالن مننقه»
کنند که ایدن چده جدور پچ م کرده، رشوه گرفته و باال کشیده است  مردم  م پچ

بررسد  کرد دد و  امیرالمدؤمنین« کندد رور عم  م حکومت  است که این 
خددایا! شدا د  سدت  »گزارش سوده بأیید شد  حضرح بلند گریه کرد و فرمود: 

آن را به سدوده داد  ؛ مان جا فوراا حکم   وشت و معن   کرد«  خبر بودمکه ب 
ر از کدا او را که د   م مافوقش مسئول به را این مننقه  مان در بری و گفت م

 ،سدرعت عمد   شدود محاکمده بایدد و  یسدت مدا ررف از یگرو دکند؛ ابرکنار 
  دارد یتموضوع

 تهدید انقالب وهای جاهلی سنت بازگشت به

ن اجا که  سبت به حقوق مؤمندکه در آناین یعن  دین  یرحخشم مقدس و غ
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شدود، ا سدان محکدم و حدود اله  و  سبت به ا بیا و اولیدای الهد  بعرضد  م 
ۀ کده ا حنداا در جامعد بده پدا خاسدت در جای  د  اباعبدالله الحسینبایست

را قیدام باعظمدت  آناش غیرح دین جا بود که ؛ آندشمسلمین داشت کاری م 
  آفرید

 و  داارزش بده اربجداع کندد،م  بهدیدد را  بدا قال  در که خنراب  از یک 
ن ابده مؤمند  خداو د در مدوارد متعدددی است ا قالب از قب  جا ل   ایسنت

عمددران آل ۀمددا  در سددورامددروز بددرای   اسددت  شدددار داده اسددت  ایددن درسدد
َْعَلو ْ… ،به شهادح رسید یا از د یا رفدت اگر پیغمبر «:فرمایدم  وُکم  َيوُرُدا

َقاِبُكم ْ  ای قبد  مبدادا بده  مدان سدنت «گردید آیا شما به گذشته برم  1«؛َأع 
 ای دین خودبان دسدت از اصول و ارزش مائده فرمود اگر شما ۀبرگردید  در سور

وُهِْبَقووٍمْْدََّْمنَْيرتَْبردارید و به عقب برگردید:  ِمنُكمَْعنْديِنِهَْفَسووَفَْيوأِت ْالَلا
ُهمَْوُيِحبُّْ خدا با کس  قوم و خویش   دارد و پرچم دفاع از دین را از » 2؛وَنهُيِحُبا

بیند   دم ایدن را پیش   پیغمبدر اکدرم«د دگیرد و به قوم دیگری م شما م 
بمدیم، کرد د  ایشان در رؤیای صادقه دید د پس از رحلتشان بعضد  از بند م 
د ندد  رو د و مردم را به قهقرا سدوق م امیه از منبر ایشان باال م عدی و بن بن 

روری کده جبرئید  آیداب  را بدرای بسدل  ایشدان آورد  ایدن  ؛خیل   گران شد د
 و ای جا ل  ز ده شدود خصلت  هضت پیغمبر رفت که بعد ازاحتمال م 

رور  م شد و با ا حراف از غددیر و کوبداه شددن دسدت امدت از متأسفا ه  مین
ا حراف باز شد و معیار ای رداغوب   ۀبدریج زاویدامان ول  خدا و ر بر اله ، به

خصدوص المدال بهو جا ل  برگشتند  ببعیض در عرب و عجم، ببعیض در بیت
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 دای فراوا د  ریخدت و پاش ،ا دسوم که شیعه و سن   ق  کرده ۀیفدر دوران خل
در  تیجده، صورح گرفت و او کسا   را سر کار آورد که از حزب خودش بود دد  

  شدبازی رایج قوم و خویش
به ملوکیت  اللهبدریج خالفت رسولقدری باز شد که به ا حراف به یۀزاو

حاکم و ظدالم بده  ۀده شد و  کبت ربقگری دوباره ز ببدی  و اشراف  ،و سلننت
و مدردم  دم بده معیار دای د یدوی حدریح شدد د و  شددمدردم سدرازیر  سوی
 خوری زیاد شد حرام

 موعظۀ آن صدای با کرد دم   لهله اشقیا که عاشورا روز در ینامام حس
برادر! »که سئوال فرمود:  در پاسخ به حضرح زینب ،حضرح به کس   رسد

َحـَرام»فرمود: « رور د  ا این چرا این وُنُهمإ ِمَن الإ ُِ  ایشان از مدال شکم 1؛ُمِلَكتإ ُب
بدا  ین  امام حسد«شنود حرام پر شده است و دیگر گوششان کالم حب را  م

  ایخصدلت بده برگشدت و غددیر از ا حدراف اوج  بدود مواجده وضعیت  ینچن
 حسدین امدام  گفدت کرد و او علناا کفدر میدا د  مود پیزیدر زمان  جا ل ،

ق»: فرمود م ِفسإ ِلٌن ِبالإ  کفدر علند  یزیدد ولد  کدرد،م  الپوشدا   یدهمعاو 2؛ُمعإ
 فقد  وضدعیت  ینفرمود در چن سیدالشهدا  شدم  مربکب فسب و گفتم 

 یچا  دامد خوا ندد،م   م قرآن  ست، حج و روزه  ماز،  ما دم  اسالم از  ام 
 عربسدتان در االن مگدر   یسدت داخ سمت به گیریجهت چون  دارد، خاصیت 

 شدر  با که است دین  اما  یست   ماز مگر  یست  حج مگر خوا ند  م  قرآن
  م برخورد مسلمین با او از  یابت به بلکه سازد،م  شر  با فق   ه  سازدم   م
  او  دم روضده یسد  اسدتا گل شدیعۀ  دم ردرف آن و یتو اباین از   کندم 
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  است شر  به خدمت و شیعه و ن اما د،ز م  سینه و خوا د م
شدود  دچار چنین ا حرافداب  م  ،ر بر اله   باشدش ای که باالی سرجامعه

ـ ِالـَه ِاالَّ اَل  اَ  قَ  نإ مَ »در سفر به  یشابور فرمود:  امام رضا ـِنی  هُ اللَّ َدَخـَل ِفـی ِحصإ
ِنی َاِمَن ِمنإ َعَذاِبی ِطَها َوُشـرُوِطَها : »ردداشدرا اما یک  1؛«َوَمنإ َدَخَل ِفی ِحصإ ِبَشـرإ

بده  مدین بوحیدد و داب  کشدیده  ،چون بوحید بدون والیت 2؛«َوَاَنا ِمنإ ُشُروِطَها
دین  در  ۀشود  جامعکن شر  م شود که با شر  سازگار است و جاده صافم 

 ما د که:جای  از ا حرافاح مصون م 
و چده در  چه در زمدان حضدور معصدوم ،ش با غدیر قنع  شودد پیو د1

 زمان غیبت    
 شان را از دست  د ند غیرح دین   ستند، جامعه آن در که   ینامتد د6

 سدال سده دو نیا در یر بر معظم مقام که یگر ا قالب ریبعب رسد به  ظر م
یعند   ؛بعبیر دیگری برای  مین غیرح دین  اسدت ،دار د بسیارآن بأکید  بر ریاخ

ای غیدرح  ، شاخصدهگری فرمود ددای ا قالب  ای  که ایشان بر مان شاخصه
َوأَنـا »که فرمدود:  بود در چنین موقعیت    وجود مقدس سیدالشهدادین  است

ِه صلی الله علیه و آله، فَ  ِة َنِبیِّ ِه َوُسنَّ ُعوُکم ِإلی ِکتاِب اللَّ َتـت إنَّ أدإ میإ
ُ
ة َقـد أ نَّ ، وإنَّ السُّ

حإ دإ بِ الإ 
ُ
بدا   ای  کده پیدامبرخصلت؛ مرده است رسنت پیامب 7؛تإ یَ یِ َعَة َقد أ

  «ا دو معیار ددای جا لیددت ز ددده شددده خددون دل جددا ا ددداخت، از بددین رفتدده
حدّر  لشدکریان و خدودش یاران جمع در ایخنبه در  ماز از پس یدالشهداس
 :  مودفر

                                                           
   107، صمسكن الفؤاد عند فقد األحبة و األوالدشهید ثا  ،   1
    مان  2

   172، ص7، جمكاتیب األئمة  عل  احمدی میا ج ، 7



911    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

ـِه »فیماود:  رسو  خدا َتِحًَلّ ِلُحـُرِم الَلّ انًا َجاِئرًا ُمسإ َِ ى ُسلإ
َ
أ َِ َمنإ 

ِم َو َنا ثإ ِ
ـِه ِبـاْلإ َمُل ِفی ِعَباِد الَلّ ِه َيعإ ُسوِ  الَلّ َِ ِه  ِه ُمََلاِلفًا ِلُسَنّ ِد الَلّ ِکثًا ِلَعهإ

نإ 
َ
ٍ  أ ـِه ِبَقـوإ ـٍل َکـاَن َحِقیقـًا َعَلـی الَلّ ٍ  َو اَل ِفعإ رإ ِبَقوإ َواِن ُثَمّ َلمإ ُيَغِیّ ُعدإ الإ

َخَلهُ  ِخَلُه َمدإ ی دارد حا   اىی کیی بب ناد یاک جاائی ه ساام  1؛ُيدإ

ىاذارد، باا کند، قوان ا ه حدهد ا  ای را ایای پاا میخدا را حیاو می

کناد، ها را انده میکند، دارد بدعتم ا فت می سنت پ لمبی

کند ه در میاب  اه ر ید نداشاه باشد ه با ىفااار ه به میدو ظل  می

عماا  جلااوی اه ناییاااد ه اه را عااوض نكنااد، اه را بااا همااان ظااا   

 کنندمیمحشور م

ـاِس ِبَهـَذا »شدان فرمود دد: ۀخنب در آخر ینبعد امام حس  وِإّنـی أ َحـَقّ الَنّ
ر َمإ  « سزاواربرم امر ینمن از  مه به ا ؛اْلإ

                                                           
   122، صاألمالی، مفیدشیخ   1


