
 
 
 
 
 
 
 
 

هاییازاخالقمتعالیدرنهضتحسينیجلوه

 فرج اهلل ميرعرب

از  ،هتاى اخالقتى   ارزو. بته كمتال رستاندن    دارداي  گاه ويت ه  ياخالق در اسالم جا
 فرمود:كه  اس ، چنان خاتميامبر پبعث   عمدۀاهداف 

 . ِنّى ب عِثُْ   متَمِّمَ مَكارِمَ   َخْالقِ

هاي الهتي و متصتف شتدن انستان بته       عاد  كردن به رعاي  ارزو اخالقى ورشد 
 امامان اس . از رسال  پيامبر و خصال متعالى، بخشى مهم

اخالق كيس ؟ معصوم بهترين معلم  ۀبهترين راه آموزو اخالق چيس  و معلم نمون
امامان معصتوم  . و آموزو عملي در كنار تعليما  گفتاري بهترين روو تدريس اخالق

 خداپسند. هاى انسانى و  ترين خصل  مظهر شايسته اند و اسوه
عليه ظلم، اصول اخالقي را در امام معصومي اس  كه حتي در جريان قيام  حسين

 گتاه خلتق و   جلتوه او با همه ابعتادي كته دارد،    يعاشورابرابر دشمن زير پا نگذاش  و 
 .اس مكارم اخالق  ومتعالي خوى 

 لتق  خا و ،و ختانواده و يتاران او در جريتان نهرت      سخنان امام حسينرفتارها و 
نبع ارزشمندى براى آموزو م تاريخ گزارو كرده،خويى كه از حماسه سازان عاشورا  و

 كرامت    تربيت  دينتى و   ،ىعستلو  اجتمتا   ،الگوگيرى در زمينته خودستازى   اخالق و
 .انسانى اس 

ايثتار،   ،صتبورى سوزي، مهرورزي، حيتا، عفت ،    عاطفه، دلچون صفا  ارزشمندي 
متعالي  خالقيي از ااجلوهو... همدردى وبزرگوارى  ،خداجويى توكل،وفا،  ،جوانمردى
 هاى اخالق را ديد. توان جلوه مي سراسر نهر  جاويدان حسيني،در  .اس ان ييعاشورا
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 :شويم و همران او را يادآور مي چند نكته از خالق و خوي حسين ،در اين مقال

 عطوفت و مهربانی

 همتۀ مظهر اسم رئوف، رحيم و شفيق خداس . به همين دليتل او بتا    امام حسين
و دلستوز آنهاست . او تتاب رنتج كشتيدن      ست   اها حتي دشمنان ختود مهربتان    انسان

ها! وجود او پر از مهتر و عاطفته است . بته همتين       حيوانا  را ندارد چه رسد به انسان
جه  نتوانس  دشمن خود و اسبانشان را تشنه ببيند و آنان را سيراب نسازد. در متاجرا  

 دق  كنيد تا عظم  اخالق حسيني را ببينيد: 
كردند به جوانان دستتور دادنتد كته     كه حرك  مي «افشر»از منزلگاه  امام حسين

آب بردارند. آنان آب فراواني برداشتند. كاروان حرك  كرد. نيم روز راه كه پيموده شد، 
هم فرمود: اهلل اكبر و از آن شتخص   صداي يكي از همراهان به اهلل اكبر بلند شد. امام

بيننتد، ولتي لحظتاتي     ني پيش رو ميكردند نخلستا عل  تكبير را پرسيد.... ابتدا خيال مي
بعد معلوم شد سپاه حّر اس  كته از طترف عبيتد اهلل زيتاد متامور كنتترل كتاروان امتام         

 اس . حسين
هداي  كردنتد تتا فقتط از     «ذوحسم»هاي  امام با مشور ، كاروان را به سم  بلندي

 يك طرف با دشمن رو در رو باشند.
ز او پرسيد با مايي يتا عليته متا، او بتا كمتال      ا حرّ با هزار سوار رسيد و وقتي امام

 جسار  گف : عليه شما!
وقتي حال آنها و اسبانشان را ديد و درياف  كته تشتنه و    امام حسين اين با وجود

اند، به ياران جوان خود فرمود: اينان و اسبانشان را سيراب كنيد! جوانان برخاسته،  خسته
 همه را سيراب كردند.
بي كه از سپاهيان دشمن بود نقل كرده كه من آخرين نفري بتودم  علي بن طعان محار

چتون مترا ديتد و     كه به آن محل رسيدم و از پذيرايي عق  مانده بودم. امام حستين 
متوجه تشنگي من و اسبم شد، با كمال محب  مرا فرزند بترادر خطتاب كترد و فرمتود:     

د: بياشام! من شروع به نوشيدن وقتي خواباندم، فرمو«! شتري را كه بار آب دارد بخوابان»
توانسنم به خوبي مشك آب را تنظيم كنم تتا آب بيترون    كردم )ولي در اثر خستگي نمي
خود برخاس  و ل  مشك را برگرداند تا متن و استبم    نريزد و راح  بنوشم(، امام
 1نوشيديم و سيراب شديم.

                                                      
 .397 -395، صفرهنگ جامع سخنان امام حسين. 1
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ربال. كجتاي  اي بود از حواد  مسير حرك  كاروان حسيني بته ستم  كت    اين حادثه
عالم و از چه كسي مشابه اين رفتار را سراغ داريم؟ آيا جز انسان آراسته به اخالق الهتي  

كه مظهر كامتل اختالق الهتي است       تواند چنين رفتاري داشته باشد؟ تنها حسين مي
نسب  به دشمن به حرم  انساني  و نسب  به حيوانا  به حرم  حق حيتا ، چنتين   

 دهد. شفق  خود را شامل آنها قرار مي احساسي را دارد و رحم و

 توکل

قترآن  ي هاي اخالقت  ترين آموزه توكل بر خدا، نمود اخالق متعالي اس . توكل از مهم
دل ختوو كنتد و   آمده اس  كه هر كه به غير ختدا  نيز در روايا  اسالمى  اس .كريم 

 شود. خوار مىنا اميد و باشد، حماي  او پش  گرم 

تنهتا بتا توكتل بتر ختدا ايتن راه را        ،ك  خويش از مدينهدر آغاز حر امام حسين
تى كه بته بترادرو محمتد حنفيّته در آغتاز حركت  از مدينته        وصيحرر  در . برگزيد
 در پايان فرمود: ،از اين قيام  من بيان انگيزه وهدف خويش ،داش 

 1.عليه توكّلُ ل ليه  نيب ،ما توفيقى  لّا باهلل

نيز  وشهاد  مسلم بن عقيلكوفه وفايى مردم خبر بى به همين عل  بود كه حتي 
 حرر  نشد.بازگش  باعث 

حتى توكلش بر ياران همراه هم نبتود. از ايتن رواز آنتان نيتز خواست  كته هتر كته         
 .خواهد بر گردد. با اين توكل بود كه هي  پيش آمدى در عزم اوخلل وارد نمى كرد مى

آن حرر  در نيايشى به درگتاه   ،صب  عاشورا با شروع حمله دشمن به اردوگاه امام
پيشتامد ستخ     شتدّ  و  اعتماد به پروردگارو را در هر گرفتارى و خدا، اين اتّكال و
 چنين بيان كرد:

 َللّه مَّ  َنَُْ ثِقَتى فى كم ی كَرْبٍ لَ  َنَُْ رَجائى فى كم ی رِدَّةٍ لَ  َنَُْ لى فى كم ی  َمْرٍ نَزَلَ بى 
 2.ثِقَةٌ لَ ع دَّةٌ...

وهم نيتروى حمتايتگر    عنوان عامل پش  گرمى واطمينان نفس )ثقه(ه خدا را هم ب و
 ،آستانه شتهاد   گونه مناجا  در صحنه درگيرى و اين خواند و وپشتيبان خويش )عدّه(

                                                      
 .330، ص44بحاراالنوار،  . 1
 .96، ص2ارشاد،  شيخ مفيد، . 2
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هاى ديگرى كته خطتاب بته ستپاه كوفته       آيد. در سخنراني برنمى توكلهاى م جز از روح
توكتل   ،ونصر  الهى نسب  به صالحان اس با تالو  آياتى كه مترمنّ والي   ،داش 

 خويش را بر خدا ابراز نمود:

 1 ِنَّ لَلِيىَّ  للّه   لَّذى نزَّلَّ  لْكتابَ لَ هوَ يتوَلّى  لص الِبينَ

را بيتان كترد كته     « ِنّى تَوَكَّلُْ  عَلَى  للّهِ رَب ى لَ ربُّكمتمْ » :اى روز عاشورا، جمله در خطبه و
2باور اس . حيه وشاهد ديگرى بر اين رو

 

وقتتى وى آمتادگى كوفيتان را     ،در طول راه در برخورد با  حّا  بن عبداهلل مشرقى
 اعالم كرد، تنها پاسخ امام اين بود: براى جنگ با سيدالشهدا

 ؛حَسْبِىَ  للّه  لَ نِعْمَ  لْوَكي 
 3.خدا براى من بس اس  وخوب پشتيبان وتكيه گاهى اس 

 (378ص ،لحسينموسوعۀ كلما  االمام ا
در مناجتا    ،وقتى زخمى و نيتزه ختورده بتر زمتين افتتاده بتود       ،در آخرين لحظا 
 :اثبا  كرد كه هرگز توكل خود را از دس  نخواهد دادعارفانه با معبود 

 . َنْتَعينم بِكَ ضَعيفاو لَ  َتَوَكَّ م عَلَيْكَ كافياو

 صبر

روزي و موفقي  شمرده است .  قرآن كريم بارها سفارو به صبر كرده و آن را رمز پي
استادان اخالق اسالمي به پيروي از قرآن، همواره شاگردان را به آراستته شتدن بته ايتن     

 فرمايد: كنند. قرآن كريم مي صف  ارزشمند سفارو مي

نه تم   لَّتذِينَ يَظنُّتونَ شَ   * لَ إِنهَا لَكَبِيرَةٌ إِ  عَلى  لخَْشِعِينَ لَ  نتَعِينمو  بِالصبرِ لَ  لصلَوةِ
 ؛مُّلَقمو  رَبهِمْ لَ شَنه مْ إِلَيْهِ رَجِع ونَ
 گتان  هيد و آن بسى سنگين اس  مگر براى خشتوع پيشت  ياز صبر و نماز كمك بجو

 1گردند. او باز مىنزد روند و  كه يقين دارند به پيشگاه پروردگار خويش مى

                                                      
 .196اعراف، آيه. 1
 .9، ص45نوار،  بحاراال. 2
 .357مقتل الحسين، مقرّم، ص. 3
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 فرمايند: عالمه طباطبايي مي
گيترد كته      و اين در وقتى صور  متى اسياري خواستن معناى ه كلمه استعان  ب
اى را كه پيش آمتده بتر وفتق مصتلح       حادثهشكل و تواند م ى نمىيانسان به تنها

كنتد، و   هر بال و حادثه عظيمى را كوچك و ناچيز مى ،صبر.... خود بر طرف سازد
دمتى  ه آو بت  ستازد  او اس ، روح ايمان را زنده متى ه خدا و التجا به نماز كه اقبال ب

ى تكيه دارد كه انهدام پذير نيس  و به ستببى دست  زده كته    يجاه اند كه بفهم مى
 2.پاره شدنى نيس 

هتاى   ها ودشواري مصيب رمز موفقي  اس . بدون صبر صبر، در تمام مراحل زندگي 
را به او  ماندگارى و تاثير گتذارى   ورد. آنچه حماسه كربالآ ميانسان را از پاى در  ،راه

  وياران وهمراهان او بود. امام حسينبر صوفت  معنوى رساند، 
كترد كته هتر كتس      فرمود و از همان آغاز گوشزد مي همواره بر صبر تكيه مي ماما

 فرمود: ،هاى ميان راه در يكى از منزلگاهصبر و تحملش كم اس  از سپاه او جدا شود. 

  َْنِتنَّةِ فَلْتيَقممْ مَعَنتا لَ  ِ ّ      َيُّها  لناس  ! فمنْ كانَ منكمْ يصبرم عَلى حَدِّ  لسَّتيْ ِ لَ طَعتنِ  
 ؛فَلْيَنْصَرِفْ عَنّا

هتا را دارد    رب  نيزه زخم و اى مردم! هر كدام از شما كه تحمّل تيزى شمشير و
 3االّ باز گردد. همراه ما بماند، و

همراهتي    صتبران را شايستته   و بتي همراهتى  لياقت   شتر   صتبر را   امام حستين 
 دانس . نمي

 فرمود:را به صبر دعو  ياران خويش در او  سختي كارزار  روز عاشورا،

صَبْر و بَنىِ  لْكِر م ! فمَا  لْمَوال   ِ ّ قَنطَرَةٌ تَعْب رم بِكم عَنِ  لْب ؤ سِ لَ  لضَّرّ  ءِ  ِلتىَ  لجَتن  نِ   
 ؛ لْو  نِعَةِ لَ  لنَّعيمِ  لد  ئِمَةِ

ى اس  كه شتما را از  لها يتن ،مقاوم  كنيد، اى بزرگ زادگان! چرا كه مرگ صبر و
 هتاى هميشتگى   نعمت   به سوى بهشت  گستترده و   دهد و سختى عبور مى رنج و
 4رساند. مى

                                                                                                                             
 .46ت  45بقره، آيه. 1
 .229ص ،1  ،الميزان ترجمة. 2
 .406، صهينابيع المود. 3
 .135نفس المهموم، ص. 4
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 :گف صبر ظهر عاشورا باز هم از نماز پس از 

 1.فاتَّقو   للّهَ لَ  صبرمل 

اس  مصيبتش بيشتر  ر، هم تحمّل درد ووصبدليل اين همه تاكيد اين اس  كه انسان 
 دهد. ه مىروحيهم به ديگران  و

، بتر امتام   شهاد  فرزنتدان ويتاران  ها؛ مانند  مصيب  هاى روحى و ترين  ربه سخ 
 .ذلّ  ندادتن به  خود را نباخ  وهرگز ولى  ،وارد شد حسين

جمال  آن حرر  در مورد صبر بر داغ عزيزان وشهاد  همراهان بسيار اس  و از 
كترده بتود. هنگتام خترو  از مكّته در      آغاز نيز خود را براى تحمل اين پيشامدها آماده 

 ،گتويى شتهاد  ختويش داشت      پتيش  اشاره به آينتده حتواد  و   اى كه خواند و خطبه
 فرمود:

 ؛نصبِرم عَلى بَالئِهِ لَ ي وَفّينا  مج ورَ  لص ابِرينَ
اونيز پتاداو صتابران را بته متا      ،كنيم مى بر بالى اوصبر ،ما به ر اى خدا ر اييم

 2.دهد مى

 ديگر بانوان توصيه فرمود: و ا به خواهرو زين در ش  عاشور
صبر بتر   شوند، اما من شما را به تقواى الهى و اين قوم جز به كشتن من را ى نمى

 3كنم. تحمّل مصيب  وصي  مى و بال

   :مقاوم  در برابر تشنگى فراخواند روز عاشورا، على اكبر را به تحمّل و

 4. ِصْبِرْ يا حَبيبى

تشتنه ختدم  امتام آمتد وآب      ،كه پتس از نبترد  را امام حسن ان ندفرزيكي از نيز  و
 :طلبيد، به صبر دعو  كرد

 5.يا ب نَىَّ  ِصْبِرْ قَليالو

                                                      
 .89، ص45  ،حاراالنوار. ب1
  .367، ص44. همان،  2
 .400كلما  االمام الحسين، ص موسوعة. 3
 .45، ص45بحاراالنوار،  . 4
 .45كلما  االمام الحسين، ص عةموسو. 5
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 :اهل بي  خود را به صبر دعو  كرد عموزادگان و ،پس از شهاد  قاسم

 1.صبر و يا  َهْ َ بَيْتى ،صَبْر و يا بَنى ع م ومَتى

دوري از شتكوه   بته صتبر بتر تقتدير الهتى و      دخترو سكينه را نيز ،در آخرين وداع
 :دعو  كرد

 2فَاصْبِرى عَلى قَضاءِ  للّهِ لَ  تَشْتَكى.

واپسين دم حيا  نيز كته بتر زمتين افتتاده      ى عرفانى خود آن حرر  درها از زمزمه
 رسيد: مى بود، همين صبر بر قراى الهى به گوو

 3صَبْر و عَلى ح كْمِكَ يا غِياثَ مَنْ  غِياثَ لَه . صَبْر و عَلى قَضائِكَ يا رَبِّ،   ِلهَ نِو  َ...

 ریزی تنفر از جنگ و خون

ريزي متنّفر بود. در جريان نهر  هتم بستيار ستعي     از جنگ و خون امام حسين
هتاي نبترد از نظتر استالم،      كرد تا خون كسي ريخته نشود. يكي از اصول مهم در ميدان

جنتگ نيست  و تتا دعتو  و موعظته       پيش دستي نكردن در جنگ اس . استالم ديتن  
 كارساز باشد، هرگز با كسي جنگ نخواهد كرد.

با وجود گرفتتار شتدن در تنگنتا و اطتالع از بتدتر شتدن او تاع در         امام حسين
كردنتد،   كه بعري از ياران توصيه به جنتگ متي   صور  تاخير در نبرد با سپاه حرّ، با اين

 نده بر آن باشند.كن حا ر نشدند آغاز گر جنگ و يا حتي تحريك
را، با همۀ محبتي كه به او كرده بود، روز دوم محرم در منطقۀ نينتوا، دور   حرّ امام

داد. زهيتر بتن قتين بته امتام       آب فرود آورد و اجازۀ حرك  نمتي  از فرا ، در بيابان بي
بينم، خوب اس  هم اينك جنگ را آغاز كنيم؛ زيرا  تر مي عرو كرد: من آينده را سخ 

 آيند! تر از جنگ با سپاهياني اس  كه از پي مي اين گروه آسانجنگ با 
 فرمود: امام

گو و اصرار حرّ را را تي كترد كته در    و من آغاز گر جنگ نخواهم بود. و با گف 
 1كربال و نزديك فرا  فرود آيند.
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بارهتا حترّ و عمتر ستعد را      دهد كته امتام   رجوع به مقاتل و كت  تاريخ نشان مي
ريتزي جلتوگيري كنتد. حرتر  روز عاشتورا بارهتا        ز جنگ و ختون نصيح  كرد تا ا

سخنراني كرد و براي جلوگيري از جنتگ تتالو كترد. آن حرتر  بته شتد  تتالو        
 كرد تا از جهنمي شدن آن مردم جلوگيري نمايد. مي

 اهمیت دادن به حق الناس

 در هي  حالي حا ر نبودند حق الناس پايمتال شتود. وقتتي امتام     امام حسين
ها پرسيدند و بعد از يافتن مالكان كه  كربال شدند، از اطرافيان در مورد مالكان زمين وارد

ها را به شص  هزار درهم خريدند تا قبرشان در  از مردم نينوا و غا ريه بودند، آن زمين
ها را به صاحبانشان صدقه داد و از آنهتا   ملك غير نباشد. حرر  بعد از خريد، آن زمين

 2ش را راهنمايي كنند و از آنان سه روز پذيرايي نمايند.خواس  تا زائران

 غیـرت

يعنتي غيتر را در    «ير غ» .اس « غير »صفا  ارزشمند در اخالق اسالمي،  يكى از
 3حريم خود راه ندادن.

 فرموده اس : پيامبر اكرم

 4؛ َلْغيرَةم مِنَ   ِْيمانِ
 غير  از ايمان اس .

او بته حتدّى اهتمتام ورزد كته بته       رد عالقته همسر يا فرد مو به ناموس وكه كسى 
توانتد   . انسان غيتور، نمتى  ، با غير  اس تعرّو به حريم خويش ندهد ديگرى اجازه و

هاى فاسد، به همسر وبستگان اونزديك  انگيزه هاى ناپا  يا تحمل كند كه ديگران با نگاه
 قصد سوء داشته باشند. شوند و

 رد:دا غير  را دوس  مىبا خداوند بندگان 

                                                                                                                             
  .420ت  418، ص. فرهنگ جامع سخنان امام حسين1
 ، كربل.28، ص4. مجمع البحرين،  2
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 1؛نْ عبادِه  لغَي ور ِنَّ  للّهَ يببُّ مِ

 فرموده اس : حرر  على

 ؛... لعفته على قدر غيرته
 2.به قدر غير  اوس نسان عفّ  ا

شم پيوسته اهل بيت  امتام   ها جوانان بنى. غيرتمندان روزگار خويش بودند ،هاشم بنى
ا حراست  ايتن   هتا نيتز بت    كردند. ش  مى را در طول سفر به كربال، محافظ  حسين
 .وابيدندخ هراس مى بى زنان حرم آسوده و ،شمها وي ه قمر بنىه ب ،جوانان
ختانواده پتدرو   از ايت   در رجز حماسى خويش روز عاشورا بر حم حسينامام 

 فرمود: مى كيدتا

 ؛ َمْضى عَلى دينِ  لنَّبى ، َحْمى عِيا الِ  َبى
 3.هستم امبركنم، من پيرو دين پي من از خانوادۀ پدرم حماي  مي

دريتدن  ريبان به اجتناب از گخواهر خود را  دختران واده، خانوحرر  روز عاشورا 
 دادن بر حتذر داشت   سر  واويال زارى و آه وآنان را از  وتوصيه كرد ن يدچهره خراش و

 تا مبادا بدن آنها را دشمن ببيند يا صدايشان را بشنود.

ده بود، وقتى شنيد كه گروهى از سپاه در واپسين لحظا  هم كه مجروح بر زمين افتا
 وتعرّو به زنان وكودكان دارند، بر سرشان فرياد كشيد: ها دشمن قصد حمله به خيمه

 ؛اكمْ...ينْ ِنْ لَمْ يكنْ لَكمْ دينٌ لَ كنتمْ  تخافونَ  لْمَعادَ فَكمونمو   َحْر ر و فى د 
سيد، پس در دنيايتان آزاده اگر دين نداريد واز معاد نمى تر ،اى پيروان آل ابوسفيان

 4باشيد واگر عربيد، به اصل وتبار خويش برگرديد...

 ؛فاْمنعو  عتاتِكمم عَنِ  لتَّعرُّضِ لِبَرَمى ما د مُْ  حياو
جنگيد، به زنان كه نبايد تعرّو كرد، تتا وقتتى    مى جنگم وشما با من مى من با شما
 5.رم من باز داريدطغيان گرانتان را از تعرّو نسب  به ح ،ام من زنده
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بود كه در همان حال هتم از كتار ناجوانمردانته ستپاه دشتمن برآشتف         از غير  او
نزديتك   تا زنده بود نتوانس  تحمل كند كه نامردان به حريم ناموس او واعتراو كرد و

 شوند.  
عبداهلل عفيف ازدى در هم مردماني با غير  بوده و هستند.  طرفداران امام حسين

را  عتتر  پيتامبر   و اسير گرفتن خانواده حسينكرد و ابن زياد اعتراو  كوفه بر  د
 .ديد اسالمي ميغير  خالف 
 بي  پيامبر اهلچرا كه و مقرّ حكوم  يزيد اعتراو كرد  در شام كبريين  ز

زينت  اجتازه   غيتر    1است . بازار قرار داده  تماشاى مردم كوچه و را در معرو ديد و
 در معرو نگاه اجنبي باشد. اهللداد كه ناموس رسول  نمي

 یاوح تعف

 و  عفت حفتظ  بتراى  استالم  شتود.   مين متى أتت  در سايه عفاف او ،كرام  انسانى زن
 .ه است  كترد تشتريع  قوانين محكمي هاى اخالقى  پاكدامنى زن وحفظ جامعه از آلودگي
زن مستلمان نيتز     آن عفت  ۀدر ستاي و هاى دينى بود  نهر  عاشورا براى احياى ارزو

چته بتا    ،دودمتان رستال    زينت  كبترى و   و امتام حستين   گاه خود را يافت  و جاي
 .كوشيدنداين گوهر ناب براي حفظ  ،چه با نحوه عمل خويش ،سخنانشان

بته دختترو    و ام كلثتوم  و بته ختواهران ختويش زينت      حسين بن علتى 
 گريبان چا  نزنيد، صور  مخراشتيد و  ،توصيه فرمود كه اگر من كشته شوم فاطمه
 2نكوهيده مگوييد. خنان ناروا وس

بتا   گوو گف  در : ش  عاشورا امام حسيندر لهوف نوشته اس يد بن طاووس س
 3دارى توصيه كرد. خويشتن عفاف و او آنان را به حجاب و خانواده
گريته بلنتد دختترانش را     ،وقتى آن حرر  صداى ،لحظا  بحراني عصر عاشورادر 
 را فرستتاد كته آنتان را بته صتبورى و      اكبتر  و پسرو علتىّ  برادرو عباس ،شنيد

، تا مبادا صداي ناموس حرر  به گوو نامحرمان و مردان مراعا  آرامش دعو  كنند
 4اجنبي برسد.
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بانوان بود. در كوفه بته  و حرم  ون ئمراق  حفظ ش ،توانس  مى نيز تا امام سجاد
 1اه اين زنان بفرس !پاكدامنى را همر مرد مسلمان واگر اهل تقوايي،  :ابن زياد گف 
نزد زنان  دوقتى گذر عمر سع : پس از كشته شدن امام حسيننويسد مي شيخ مفيد

خواستتند كته    از او گريستتند و  فريتاد زدنتد و   و دختران امام شهدا افتاد، زنان بر سر او
 2آنچه را از آنان غار  شده به آنان بازگردانند، تا به وسيله آنان خود را بپوشانند.

 به صتور  ختود زد، امتام بته او     طاق  شد و بى ،اشورا وقتى زين  كبرىروز ع
 فرمود:

 3.زبان شمات  اين گروه را نسب  به ما دراز مكن ،آرام باو

وغار  آنچه آنجا بود، زنى از بنى بكر بن وائل از  ها در حادثه حمله دشمن به خيمه
 بانوان حرم دفاع كرد وخطاب كرد كه:
 يشتان را ها كننتد وجامته   را غتار  متى   آيا دختران پيامبراى آل بكر بن وائل ! 

 4نگريد؟ مى شما برند و مى

كنيتد از درى   مى به مامور بردن اسيران گف : وقتى ما را وارد شهر دمشق كلثوم ام
وارد كنيد كه تماشاچى كمترى داشته باشد. واز آنان درخواس  كرد كه سرهاى شهدا را 

اصله بدهند تا نگاه مردم به آنها باشد وحترم رستول اهلل را   ى اهل بي  فها از ميان كجاوه
 5.تماشا نكنند
اى يزيتد! آيتا از عتدال      به يزيد، اين بتود:  هاى شديد حرر  زين  از اعتراو

دختران پيامبر را به صتور    اى و اس  كه كنيزان خود را در حرمسرا پوشيده نگاه داشته
يشان را در معرو ديد ها چهره ،ا هتك كردهحجاب آنها ر ،گردانى اسير شهر به شهر مى

 6كنند؟! مى كه دور ونزديك به صور  آنان نگاهاى  هدهمگان قرار دا
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