
 

  سیدالشهدا ۀسیربخشش در های  جلوه
 *الیمحمدتقی فّع االسالم والمسلمین دکتر  حجت 

 ه اشار

امود جداد گجاهمحجدودهپیجروانخجودمیبقرانرریموپیشوایانمعصوم
 گرآ،بهحیجاتواقعجیا سجانا دیشهوژ فظاهرآبهد دگیپرهیهرنندوبا

هاآد ده ابجه رین عبیرهاا سان و،اخرینرتاباسما یبادقی،بنگر د اداین
ُسوِل ِإَذا َدَع کْم ِلَم  »رند:حیاتدتوتمی ِه َو ِللرَّ ِذدَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِللَّ د  َأدَه  الَّ

اید!چونخداوپیامبرششجما ابجهچیجهآدهاآرسا یرهایماناو 9؛ُدْحِیِیکْم 
 «بخشد،ا ان ااجاب رنید دراخوا د درهبهشماحیاتمی

 یربهد دگیمعنوآوبرخو دا آادحیاتلیبود  تیاه،پیجدایشحیجا ی
ها،جدید،بر روباال رادد دگیمعمولیوظجاهرآ،د گجرو حقج،شاخصجه

 هاییاس رهد ایاتو وایاتبیانشدهاس  براآهاوهمچنین اهکامؤلفه
هاتمجررجردبرخو دا آودستیابیبهچنینا ما ی،بایدا ها اشناخ وبدان

هاآد دگیبیشترشده،سنحباال رآاددیباییورمالحاصجرشجود  ادیبایی
                                                            

دا شیا دا شگاهاداداسالمی،واحدتلومو حقیقات هران *
 2۳ا فال،ایه 9
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هابراآدس یادتنبجهایجنهجدف،بخشجشاسج  د ایجنیکیادبهترین اه
،بجه بیجینتلیبنحسجینسجخنانوسجیرهروشیمبا گجرشبجه وشتا ،می
بپردادیم «بخشش»دضیل 

 چیستی بخشش

یکی9بخشش،صفتی فسا یاس رهد منابعدینی،را بردهاآمختلفیدا د 
هاییاس رهد متوندینیبجارلیجدواژهبخششادرا بردهاآاینواژه،تفوو

د بجا هایجنویژگجیمهجّمبیانشدهاس  پیشوایاندین«صفح»و«تفو»ما ند
ا د گذش ،براآدجردوجامعجهود  مجامهاآدراوا یداشتهاخالقی،سفا ش

ابعججادمختلججفان،ادجملججهجنبججهد یججوآواخججروآ،اقتصججادآ،اجتمججاتیو
هاآمجالی اشجامرسیاسی،سفا ششدهاس  را برددیگراینواژه،بخشش

 د ایاتو وایات،واژگا یما نجد:ا فجاق،ججود،سجخاوتوصجدقه،شودمی
2بیا گراین وعادبخششاس  

 جایگاه و اهمیت بخشش

عددا د؛مجادآومعنجوآ ا سجانبجاایمجانوتمجرصجالح د دگید د یا،دوب 
 وا دهمگامبابرخو دا آادد دگیمادآ،بهد دگیمعنوآوبه عبیرقران،می
هاآقرا جیرجهسراسجرداسجتانبجرآمجرو  یهدس یابجد 3«د دگیپا »به

حکم و شداس ،ما ابهواالییبخششومنهلج ویجژهان جهدپرو دگجا 
اآسجاخ وبجهادا کهسامرآباهمکا آابلی گوسالهرند پ  هنمونمی

                                                            

 70،صسفر با خورشید؛ زندگی به سبک امام رضامحمد قیدّعالی، 9
،ذیر۴،مسبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی؛   :محمد قیدّعالی،7۱ همان،ص2

 « بخشش»بحث

  ۱7  حر،ایه3
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مسجتح،رشجتن اگمراهرردوخود یجهوسیلهان،هها ان فرادایینموسی
قُتـَل»شجود:وحجیمیشد،ادسوآخداو ددرما یشگف بهموسی َُ َْ ْن

َ
أ

 ی  ََ ُهَس  ُ اَمر فا «سامرآ ا کش؛دیرااوبخشندهاس  9؛الس 
 شینخجواهیمداشج وبجهایجنحقیقج واالاآدلپذیرودلبابخشش، اربه

دیگرانباشجیموبجها جانیجا آ وقعبهدکریابیمرهاگرداوللبا هوبیدس می
شویم،د دگی ابیشجتربجهجریجانررا گیهستیمتصرمیبرسا یم،بهوجهبی

 رد دگیخواهیمررد ا دادیم،اددیگرانشاد ربوده، اح می
لبزلل ازازنل لبخزشزشلبززوالمزرالبز ل

ل

ل

ل2تزول زرل زیزجلا   لببزخزشلسلمَزیِززللل
ل

3دینی،بخشش،بهترینسپاستملجید برابجرقجاد متعجال،د بینشو گرش
3ومایهمهجرو دآ6بهتریندا اییوتروت0 وا گرآ،0اداآحّ،براد انایما ی،

اآادرا بستهخل،بادرنندوادجانا د اگرهاس  ادرادآرههموا هد پیان

                                                            
حّرتاملی،شیخ؛۱۹،ص2،مالفقیهصدوق،شیخ؛۳۹،ص۳،مالکافیرلینی،شیخ 9

  ۹1،ص۱،مالریعهوسائل 
 دیوان اشعار دردوسی،2
  ۹۱۱،ص2،م عیون اخبار الرضاصدوق،شیخ 3
  2۴۴ج2۴2،ص7۹،مبحار األنوارمالسی،تالمه 0
ِزنًی؛سخاوت، وا گرآاس  »درمود: امامحسین0 خاء  یخ الیعقوبی)یعقوبی،«السَّ ،تار
 (2۳۱،ص2م
؛بهترینمالوتروتوذخیرها سان،»درمود: امام ضا6 قةی دی اوِرهالصَّ خی ذی یرمالالمرءوی خی

 (۱۹،ص2،م عیون اخبار الرضاصدوق،شیخ«)صدقهاس  
حسین3 امام   ِمهروی دآاس  »درمود: سخاوت، ٌة؛ بَّ حی می خاء  السَّ » ،المناقب)خوا دمی،

(۹10ص
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ایند ما میبخشند،م مو ویژهالهیبهشومالخودد اینمسیرمی

 های بخشش جلوه

َو»چنجیندرمجود:د  وصیفشخصی امامحسینپیامبرگرامیاسالم
حَمــ  ــُهالُجــوَنَوالر  َُحُل

َ
ــاالُحَســ ُ َفأ م 

َ
وبججهحسججین،سججخاوتو حمجج  ا9؛أ

هجاآبخشجش،دجراواناسج ولیجفواقعی اناسج رجهجلوه«بخشم می
صجو  یبجه تلیبنهجاد رجالمحسجینشود اینجلوهوسیعی اشامرمی

رنیم اشا همیا هاهاییادگستردهامدهاس ؛د ایناابه مو ه

 . گذشت از خطای دیگران1

رند یکیادمصادی،بخشِشن،د قلبا سان الیمیگاهیبخششواحسا
قلبی،تفویاگذش ادخناآدیگراناس  گذشج ادد ججات قجواودهجد،

واشتیبا  وتی هاییووا ستگیاس وگامید جه پیمودن اهحسین
ها،اناس رهد هنگجامقجد تباشد یکیاددیبا رینبخشندگیخداو دمی

ـَه»درمجود: ود امجامحسجینا اامش َُ َُ ـاَسَمـ َز ـاَزنـَدُقد أزَ ـیالن  ؛إن 
2« رینمردم،رسیاس رههنگامقد ت]اددیگران[د گذ د باگذش 

 نهاگذش دردبخشندهد مواجههباخناهاآدیگرانجالبتهباحفظشرایطج ه
 یکجیبجهخنارجا ججواببیند،بلکهخناهجاآا جان ابجارندوا ها ا میمی
دهد ااو اادخنایشدو رنجدوبیجاموددرجهد برابجراشجتباهاتدیگجرانمی

احسانرند 
                                                            

  71،صالخصال شیخصدوق،9

،2،مکرف الغّمة؛ا بلی،2۱،صالدّرة الباهرة؛شهیداّول،1۹،صنزهة الناظر حلوا ی،2
 ابن2۳2ص ؛ الفصول المهّمةصباغ، ص ،۹7۱ مالسی، تالمه بحار األنوار؛ م ،71،
  ۹2۹ص
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،میبنتصام لی صنی د  گویدوا درودهشدموبهمساد دتم دیدمحسجینم 
ا اا شستهاس  ادشکروشمایِراوخوشمامد گفجتم: جوپسجرابولجالبی؟

حسدآرهد د ونبهاووپد شداشتم،مرابرا گیخج وبجهاوودرمود:ا آ 
 ندآ اسهاگفتم مهربا ا ه گاهیرردودرمود: واهرشامی؟گفجتم:پد شبه

امجرود،»را آاشکا شجد،بجهمجندرمجود:اماداینادراطا آ چونپشیما ی
 یادهای ، جهدمجاامردد براآبراو دنسرد شیبرشما یس  خدا،شما امی

دما ی گذش رهرسیمدت«گو هرهدوس دا آ،خواهییاد  بیا؛ما اان
 راداووپد ش هدمن بودوگفتم:خدا،دا ا راسج رجه وآدمین،محبوب

9 سالتش اد رااقرا دهد 

 . مدارا با مردم2

بجا دج،ومالیمج  وتانمدا ارندوبجاا جاناحسان،ایناس رهادمیباهم
ها،بردبا آوحوصجلهو ر ایجدنادخنجاآ رین یکیبرخو د ماید ادبه گ

هایشانشریکباشدوبکوشدبجاگذشج ا جان ادیگراناس واینکهد زصه
شادمانرند 

رنندهبرخجو دد ا  باطبادیگرانبهتراس باا هاهمدلی ماییم،سردورسجر
 گوییم  یادهایشجان ا« ه» وا یمبها هارنا گذاشتهو امی کنیم،خشو   ا

بشناسیم،د د دگیا هجاحضجو مثبج داشجتهباشجیمود حجرمشکال شجان
بکوشیم،بها ها اامیدآمنتقجر کنجیم،قجد آادوقج خجویش ابجهدیگجران

اختصاصدهیمود ا هاحّ امنی وا امشایااد ماییم 

 یاز مستمندان. تأمین ن3

هاآخویشبهدیگجرانببخشجیم؛سخاوت،دقطاین یس رهاداموالودا ایی
                                                            

یخ دمرقتسارر، ابن9   22۳،ص۳۴،متار
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دقیجرآ9بلکهدوس داشتنمستمندانو یادمندان،خود وتیسخاوتاسج  
 سید د  اروبیجدوبجا تلیبنهاآمدینه اپیمودوبهدِ خا هحسینروچه

 اابرادررد حضجرت مجادش ا ندبانشعر، یادخودوسخاو مندآحسی
سوآاوامد بادیدناتا گردتا آو جادا آد چهجرهاو،قنبجر ارو اهرردوبه

صداددوادما دهخرجید دگیاداوپرسید قنبرگف :دویس د همما دهره
ات قسیمرنم انحضرتدرمود:همجان ابیجاو ؛اآان امیانخا وادهدرموده

ان اگرد ود حجال رسیامدهرهادخا وادهبرانسهاوا  راس  حسین
 شجینان اگردجج وللبیجد بادیه شجیناداوپججودشمیدادنانبجهدقیجر،بادیه

 سجرود،اددِ خا جهحسجینرهاشعا آد دضیل انحضجرتمید حالی

2بادگش  
هاتیمیبنشعیب َزلیَیـوَمع َزلـیَظهـَرالُحَسـ َ ُوَجـَد»گوید:تبدالرحمنخ 

اَنینقلالجـراَبَزلـیَظهـَره ََ ا یَ الَزاَعدیَ َز َذَلَکَفقاَل:َمم  ُلواَز
َ
َفَسأ َثر 

َ
فأ الط 

 َ ََ اَملَوالَ َتاَمیَوالَمَسا ؛د  ودواقعهتاشو ا،اترچیهآ ابجرَإَلیَمَناَزَلاَْلَُ
جویججا العابججدینو]تلجج [ان اادامججامدینیادتنججد تلیبندوشحسجین
رشجیدوبجراآاین،اترا بجا یاسج رجهبجردوشخجویشمی»شد د درمود:

رد د ان،یتیمانوبینوایان،]اذوقه[میبیوه 3«ب 

 داری . سفره4

گسترآ،یکیادابعادمهّمبخششاس  العامتمومی،سفرها داختند سفره
                                                            

9  میمیامدآ، صتصنیف غررالحکم  ،۴70  عابیر با  وایات، د    حّب»مختلفی ظیر:
 ،اداینویژگییادشدهاس  «حّبمسکین»و«حّبدقیر»،«ساور

یخ دمرقتسارر، ابن2 ؛تالمه۱0،ص۳،مالمناقبشهراشوب،؛ابن۹10،ص۹۳،متار
  ۹۱5،ص۳۳،مبحار األنوارمالسی،

  ۹۱5،ص۳۳،مبحار األنوار؛تالمهمالسی،۱۱،ص۳،مالمناقبشهراشوب، ابن3
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هاآمختلفالعجاماسج ؛اسیرو وشا دناببهدیگران،گو هاددوام،العام
ا سانبخشنده،ادخو ا جدن9گسترآاس   رین وعسفرهالبتهالعامایتام،مهم

گویججد:بججازالبمیبنبججرد ججاخججو دن ِبشججربججهدیگججرانبیشججترلججذتمی
بودرهسوآمدینهحرر رردیم بااوگوسفندآبریانشدهبه تلیبنحسین

2داد یکیبهادرادمیاتضاآان ایکی

 . شاد نمودن دل دیگران5

رهبهلحاظبیرو ی دتا آبخشندهبادیگجراندا دواهجرا سانخوبهمچنان
گفتا آ،صله حم،العاموسود سا یبهدیگجراناسج ،وداآبهتهد، اس 

بخششد و یباشجدوبهلحاظد و ی یهبایدباخیرخواهیبراآدیگران،اهر
ر بد خواهجد؛هرچنجدانشجخمحتیبهلحاظا دیشهود ون،براآهیچ

هاآادرادخیرخواه،ایناس رجههمیشجهد صجدددشمنباشد یکیادویژگی
ایند شادرردندیگرانبرمی

گلید دسج ،وا دبودمرهرنیهآبادسته رند: هدامامحسینا ی  قرمی
م اباان، حی )سالمود ود(گف  امامهجمدرمجود:بجراآخجداآشدواما

ا ددرهبجدان،قد  میگْر حی دادن،اینمتعال،ادادآ منگفتم:بایکدسته
[ اادادشرنی!حضرتدرمود:خداآبه گباشجکوه،مجا]خا جدانپیجامبر

ی گفتجهشجد،وچونبهشما ح»ره[درمودهاس :چنینپرو دهاس ؛]چنان
وبهترادان] حیج او[،ادادرجرد ش3«ما ندان،پاسخدهیدبهبهترادانیابه

                                                            
پیامبراررم9   تیٌم؛هیچسفره»درمود: یی ْیها لی تی لی ی جی ٍة ماِودی ِمْن ًة ری ری بی م  ْتظی ای ٍة ماِودی ِمْن اآباما

 (۱5۳5، کنز العمال)متقیهندآ،«اآ یس رهیتیمبرسرانبنشیند  رادسفرهبرر 

 ۹72،ص2،مالمحاسن  برقی،2
وها :»1۱  ساء،ایه3 دُّ ْو   ِمْنهاأی نی یواِب یْحسی حی ِحیٍةدی ْمِبتی ییت  ِإذاح   «وی
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9بود 
هرگجاهیکجیادپیجامبر»درمجود: به قرادامیجرمؤمنجان امامحسین

ـه»درمجود:رجردومیدید،باشجوخیشجادشمییا ا ش اا دوهگینمی الل  إَن 
َ فی َهیبَغُضالُمَزَب  َُ  وباشجد،؛خداو د،ادرسیرهبابراد ا ش  رشَوجَهإْروا

 2« فرتدا د 

 . انفاق مالی6

هاآبخشش،ا فاقمالیوسعید براو دنحاج مردماسج  یکیادجلوه
َهَزَل کْم»درمود: امامحسین َزَمالل  َُ اَسَإَل کْمَمْ  َحَواَجَ الن  ن 

َ
وااْزَلُمواأ َملُّ َُ َفََل

َلَإَلیَغ َرَم َزَمَفَتَتَحو  هجاآخداو جدبجرشماسج  ؛ یادهاآمردم،اد عم النِّ
بنابراین،ادا هاخسته شویدرهخداو دان اادشماسلب موده،بهدیگرانبجر

3«گردا د می
 شستهبودمرهمردآپیشایشانامجد گوید: هدموالیمحسینمهرانمیابن

خواهجدمجرابجهوگف :اآدرد دپیامبرخدا!دال یادمنبستا کا اسج ومی
د دانبیندادد درمود:بهخداسوگند!مالیرهباانبدهی و ابپردادم، دا م مرد

وگورن درمود:منبااواشنا یستم؛اماادپد مگف :پ بابستا کا من،گف 
هرر د پجیحاجج بجراد »درمود:مبرخداشنیدمرهپیا امیرمؤمنان

هها سجالتبجادترجردهاسج رجهمؤمنشبکوشد،ما نداناس رهخدا ا  ه
                                                            

9 ا بلی،1۴،صنزهة الناظر حلوا ی، مکرف الغّمة؛ ابن2۳۴،ص2، ؛ الفصول صباغ،
  ۹۱0،ص۳۳،مبحار األنوار ؛تالمهمالسی،۹70،صالمهّمة

یبة؛شهیدتا ی،12،صق اإلخواناألربعون حدیثًا فی حقودهره، ابن2   1۴،صکرف الّر

أعالم ؛دیلمی،2۳،صالدّرة الباهرة؛شهیداّول،۴۴۳،ص۹،منثر الدّر  ابوسعیدودیر،3
؛۹7۱،صالفصول المهّمةصباغ،؛ابن2۳۹،ص2،مکرف الغّمة؛ا بلی،2۱1،صالدین

  ۹2۹،ص71،مبحار األنوارتالمهمالسی،
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9«هایش اد دهداشتهباشد  ودهایش ا ودهگردتهوشب
دیدرهسخ بیما بود،بجهخا جهاوبنبراآتیادتاسامة  ودآسیدالشهدا

ادتاد،اهیرشیدوادا دوهخودیادرجرد حضجرتاد د  وقتی گاهاوبهامام
هها دلیرا دوهشپرسید؛ترضررد:ا دوهمن،قرضدجراواناسج ؛شصج 

اسجامه«اداآدین جو،بجرتهجدهمجناسج  »د همبدهکا م حضرتدرمود:
 رسمادد یابروموقرضمنپرداخج  گجردد امجامد پاسجخبجهاوگف :می
یأقَضَ َهاَزنَکَل َُ»درمود: َحت  ٌَ ؛پیشاددجرا سجیدنمرگج ،قرضج  اُمو

2«پردادم می

 رعایت شرایط بخشش

هرگو هبخشید ی،منلوب یس ،بلکهبخشجش،دا اآشجراینیاسج  ،یعنی
هاوشراینی ا تای رند ارسیرهبهد بالاحسانوا فاقاس ،بایدویژگی

گیرد بدونادا ومن ،د خفاوشبا ه،بااحترامتملشمو دپسندخداو دقرا 
دو ها،بااشتیاق،بدون علرومسامحهو یهبجهودرو نی،بدون یا،ادبهترین

ادایاادحّ خوا آد شخم یادمند،همگیادشرایطبخشجشبجهشجما 
ایند می

ر رنجد امدوخواس  احاج خود امن مردآا صا آ هدامامحسین
َل َواَُفـعَحاَجَتـَکَفـی»امامدرمود:

َ
َُصاُُص َوجَهَکَز َعذَلَ الَمسـأ َْ یاأَراا

َان ََ  ُ ف هاماسـا ٌٍ یآ  ُ قَزٍ َفَإ ُُ َِ ؛اآبجراد ا صجا آ!ابجروآخجود ااداللُهَشـا
با هاآبنوی  مند اینخوا ِآد خواس رردن، گاهدا وحاجت  اد برگه

انمرد وش :اآاباتبدالله!«رنمرهاگرخدابخواهد،شادما  رند ا آمیر
                                                            

 ۴۹0،ص7۳،مبحار األنوار؛تالمهمالسی،21،صقضاء حقوق المؤمنین صو آ،9
  ۹1۱،ص۳۳،مبحار األنوار تالمهمالسی،2



991    9316محرم توشه راهيان نور  ره 

او د پج ،بجااودالنر ،پا صددینا ادمنبستا کا اس وبهمندشا می
امبرپرداخ ،بهمجنمهلج دهجد چجونامجاموگورنره ادماِن وا اییگف 
اآحاوآهها دینا او دوبهیسهاششدوربرگه اخوا د،وا دخا ه حسین

اودرمود:باپا صددینا ش،بجدهیخجود ابپجردادوادپا صجددینجا دیگجر،د 
 ویا وییبا ودگا ،رمکبگیجر انحضجرتد ادامجهچنجین وصجیهدرمجود:

ـاذ» ٍةأوَحَسٍبفأم  إلیأحَدَثَلثٍ :إلیَذ َنیٍ ،أوُمرو   ْ ْرَفْعحاَجَتکإ یَ َُْ والـدِّ
ـکَلـم  ُ اذوالَحَسَبفَ ْزَلُمأ َُهوأم  ُهَیْسَتح یَلُمُرو   ُ َةفإ اذوالُمرو  فَ ُصوُنَنیَنُهوأم 
 َِ ْبَذَلُهَلُهَفیَحاَجَتکفُهوَیصوُنَوجَهکأْنَیـُرن َعَغ ـَرَقضـا َُ کَرْمَوجَهکأْن ُُ

جر: جهددیجرج؛حاج خود اجه جهدسجهحاَجَتک بی ایجاججوا مردیجدا ن می
دوججوا مرد،ادیجنخجود یجدا ،براآحفجظدرادینیداده؛دبه گ ادت ابجراوی ی

 یه وبا وا داختنبهاو،ابروردا ددادهمیرندوبه گمردا گیخودشرممی
9«رند ادت،ابروآ و احفظمیی ادروختیواوبابراو دن 

 موانع بخشش

یاس رهحصا هاییان ااحالهرردهاس  امو آا سانبخشش،شهردیبای
سججاد دومیججاناووخوشججبختیداصججلهایاججاد اادصججف بخشججندگیدو می

دهنجدومسجیرادجهایشهاآالهی ارجاهشمیرنند اینامو ،ظهو  عم می
ا داد:رنند برخیاداینموا ع،تبا ت عم  امسدودمی

 ونی. خسّت و مشقت در1

شجود،دا اآد ججات عبیجرمی«حجرص»خّس ومشق د و یرهادانبجه
ّح»متفاو یاس رهباال ریند جهان ا گویند می«بخر»ورمترادان ا2«ش 

                                                            
  2۳7،صتحف العقولشعبهحّرا ی، ابن9

2 ایه حشر،  ۱ ایه  غابن، »۹۱؛ : ؛ ونی ْفِلح  اْلم  م  ه  ولِئكی دی   ْفِسِه  ی حَّ ش  وقی ی  ْن می رسا یوی ادو ره
«.ا دخّس  ف خویشمصونما ند،ا ان ستگا ان
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و دد؛اماگاهیادمجیگاهیا سانبهمالخویشمشغولاس وبهانبخرمی
رشجدوبجراآمجردم قشجهمیدودد،براآا هاهاآدیگرانهمچشممیبهداشته

جّح،ادموا جعمهجّمبخشجشرند براینبدخواهیمی اساس،حال بخجریجاش 
سجامان»به قرادججّدبه گجوا خجوددرمجود: اید امامحسینحسابمیبه

یادتن خستین سرایناّم ،بادهدویقیناس وهالر اخران،بجابخجرو
 9«ا دو 

 . احساس مالکیت2

اْ  »،خداو دخال،اس : نها ََ  ِِّ ُه َخ ِلُق کا ؛خجدا،ادریجدگا هجرچیجهآءٍ  اللَّ
اینسخن،بدینمعناس رهدقطاومالکاس وزیراداورسی وان2«اس  

چیه یستیموبهجرهمجااساس،مامالکهیچمالکی  دا د؛مگربهاذناو براین
بخِشانروششهجمدقجط تیاهد اینتالم،دقطسعیو الشاس رهالبته

 او د خداس ؛یعنیاوس رهبهد بالدعرما، تایایپدیدمی
اید،مملو وبا وجهبهاین کته،ا چهبراساس الشودعالی مابهدس می

هجاآخجداوملجکهاآما،دادهداشتهما یس ؛بلکهدادهخداس   مامداشته
گرایی، وجهبجهمو هبراآراهشاحساس ملکاوس ؛ همملو ما بهترین 

د  تلیبن وتان،خدم بها جانوبخشجشبجهدیگجراناسج  حسجینهم
ـوُن»رند:مناجاتباپرو دگا خویشترضمی َُ

َ
االَ ق ُرَفیَغَنا َفک َفْأ َُ

َ
أ

َفیَفقَر  ] جو[ یادآ، یادمندم؛پ چگو جهد دقجرم یادمنجدمند بی3؛َفق را 

                                                            
؛دّتجال۹7۴،ص75،مبحـار األنـوار؛تالمجهمالسجی،7۱،صالخصـال شیخصدوق،9

  ۳7۳،صروضة الواعظین یشابو آ،

  ۱2 دمر،ایه2

 ،دتاآترده مفاتیح الجنان شیختباسقمی،3
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ْفَتَقـُرَو»ویاد درادآدیگراددتاآتردهامدهاسج :« باشم؟
َ
َإَلَهـیَ ـَفْأ
ْغَن َتَنی

َ
َذ َعُجوَنَأ َ ال  ُْ ْفَتَقُرَوأَ

َ
ْمَ َفأ

َ
َقْمَتَنیأ

َ
أ َِ َذ َفیاْلُ َقَرا

َ ال  ُْ خدایا!9؛أَ
،د میجاندقجرارهمراد تالمامکجانچگو هاحساسدقر داشتهباشم،د حالی

رجه جوا جیرجهبجهبخشجشجاآدادآوچگو هدقیرو یادمندباشجم،د حالی
« یادمرردآ خودتبی

 خواهی پرستی و زیاده . مال3

للبی،قا ونخلق  یس وهرر  دتا آحریصا هداشتهباشد،گجامد دهون
اگجربس هستیگذا دهاس  مسیربجادد راونجات،ایجناسج رجهروچهبن

ایستند،بایدرهد صف قسیمزنایممیا د ان عمتیدیدآ،دیگرانبر ومقدم
ا تهاآصفباشدو یهاگرجاییبالیاا دوهدید،اّولینرسیباشجدرجه جالش

 رندتاقال ه دتا رند می

 . خودخواهی4

 و،ادایجنمؤمن،ادخودبینیو فسا ی  هیدهاس وهرگهخودشیفته یسج  
مشتاقبخششاس وحداقر،بخشیاد الشخود ابراآبخششوگذش 

گجذ د رند؛بلکهادمنادعشمی نهامنادعخود ابرجسته میرندو ههدیهمی
ا جدودآ یسج وتجروت ابجراآاتنجابجهدیگجراناساس،هم او،مالبراین
هامندآادمواهب، عم  بهرهداشتن اساسًادردبخشنده،دخواهد؛ ه گهمی

 دا د هاآد دگی،دیگران ابرخودمقدممیودیبایی

 بندی جمع

رجردوبجهمهمجان اارجراممی هاآمتعددآ سیدهرجهامجامحسجینگها ش
                                                            

  همان 9
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 سا دوبه یجادخواه،پیوس وبهدقیرمیبخشیدوباخویشاو دمیخواهانمی
رجردوبجهبجدهکا ،تنجاپوشا دوگرسنه اسیرمیمیرردوبرهنه ارمکمی

 مودوبجه یادمنجد،رردوبریتیم،دلسودآمی مودو ا وان ادستگیرآمیمی
9شدرهمالیبهاوبرسدوان ا قسیم کند  سا دورمترمییا آمی

رندهاد وصجیه سیرهوسخنسیدالشهدا آ،هاآبخشجش دتجا هاو مو جها
للبجدرجهمجدتیانتشج،ا فاققلبی،ا فاقمالیوبخششدبجا یاسج ومی

مایجها سجا یا اسجتهرننجدوبخشجشو،خود ابهایندضیل گرانحسین
گذش  اره مایا گربخشیادحقیق تش،ومعرد بهانامامهماماسج ،

ذش و،تاش،گد ابعادمختلفد دگیخویشاشکا رنند تاش،حسین
 چیهشگذش بخشندگیاس ؛دیراموالیش یهاینگو هبودوادهمه

                                                            
کرـف ؛ا بلجی،7۴،صالسئول فـی مناقـب آل الرسـولمطالب للحهشادعی، محمدبن9

 2۴۳،ص2،مالغّمة


