
 
 نقش شکرگزاری در زندگی

  *فرحزادالّله حبیباالسالم والمسلمین حجت

 اشاره

م ِلُ   یُرالُمؤِمنینی قالی ای بینالب ْبُن  عی َعِم َيزيُد فی: »ای ِق ُشكُرالنِّ  1« الِرزإ
 من بی توو دموی قورار نتووانم  ورد

 

 احسووان تووو را  وومار نتوووانم  وورد
 

 گر بر تن من زبان  وود هور موویی
 

 2یک  کر توو از هوزار نتووانم  ورد
 

ْفرمایدد:  اسدت  قدرآن کدریم م اثر شکرگزاری، افزایش  عمت ََ َْتوَأذَّ َوِإذ 
َْأَ ِْ ُتم  َْشوَكر  َْلِئن  ُكم  ُكم َْربُّ ْْيوَدنَّ ُتم َْْوَلوِئن  َْْکَفور  ََّ اِب ِْإ ََ اگدر واقعداا » 7؛َلَشوِديد َْْعو

و اگدر  اسپاسد   ماییدد،  ؛گزاری کنید،  عمت شما را افزون خدوا م کدردسپاس
 ای مهم افزایش برکت، رحمت   یک  از راه«خوا د بود قنعاا عذاب من سخت

  ای اله  است گزاری و شکر  عمتو عّزح در ز دگ ، سپاس
زو د   عمدت،  ای خیر و برکت و فیک  از راه»فرماید: م  یرالمؤمنینام

ند، یکد   ستد بال رزق بابرکت به که  کسا   برای  « ا استشکرگزاری  عمت
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 است « شکرگزاری» ا از راه
 «یادآوری و بصدّور  عمدت و اظهدار آن  عمدت» یدر لغت به معنا« شکر» 

فراموشد   عمدت و پوشدیده »است که به معنای « کفر»مقاب  آن،  ۀو  قن ؛است
اقدرار و اعتدراف بده  اشکر،  مان اظهار  عمت منعم بدمفهوم  1 است« داشتن آن

 ای شکور و سپاسگزاری باشیم، چندور خوا یم، بندهما م  2قلب و زبان است 
دارای مراحلد  ، شدکرگزاری جا آوریم  در کدالم معصدومانه شکر خدا را ب

 شکر قلب ، شکر زبا   و شکر عمل  است شام  

 شـکرگـزاری مراحل 

 . شـکر قـلبی1 

در ذ دن و دل باشدد   ،که بصویر و یاد  عمدت است به این معنا  کر قدلبشد
قلب  شکر، فهم و شناخت  عمت است و این که  عمت، محصدول عندا و  ۀمربب

  ستو د النه و رحمت خدا
 دای شدکر، معرفدت و در  بدرین راهیکد  از مهم خوا یم کدهم  یتدر روا

ر  الدنعم؛ : »فرمایدبزرگ م   ای  از شخصیت عمت است  یک ُشکُر النعم، دی
ر  المنعم  در وجدودش  ۀیعن  اگر ا سان  عمدت را بدا  مد 7« ُشکُر المنعم، دی

جا آورده و اگر درست خدا را بشناسدد، شدکر ه شکر آن  عمت را ب ،کند، در واقع
جا آورده است  متأسدفا ه بسدیاری از اوقداح،  دم از مدنعم غافد  ه خدا را  م ب

مرحمدت کدرده اسدت  در روایتد  از امدام  او دای  کده  ستیم و  دم از  عمدت
ِبـِه َو »دربارۀ شکر قلب  آمده است:  صادق َمـًة َفَعَرَفَهـا ِبَقلإ ِه ِنعإ ُه َعَلیإ َعَم اللَّ نإ

َ
َمنإ أ

                                                           
  083، ص2، جالمفردات فی غريب الفاظ القرآنراغب اصفها  ،  حسین  1
 « شکرگزاری»و « شکر» ای ، وافه1ج ،نامهلغتد خدا،   2
  از فرمایشاح مرحوم دوالب   7



   17  نقش شکرگزاری در زندگی

كإ ِلَسانَ  َرَها َو ِإنإ َلمإ ُيَحرِّ ى ُشكإ دَّ
َ
ُه َفَقدإ أ ِه َاللَّ ِعَم َعَلیإ ُمنإ نَّ َالإ

َ
 هام فرمدودامداینکه  1« هُ َعِلَم أ

 کده چیز ای  بهما  :عرفان غیر از علم استعارف شود؛  عمت به اگر کس  واقعاا 
  به بعبیر دیگدری به آن، چیز دیگری است ول  معرفت علم داریم،خدا به ما داده 

دا یم بشنگ  یک چیزی است  اّما ما گا    مه وجودمان بشنه است؛ اکنون م 
شدکر شدیرین  یدادا یم قند م  .خوا یمم  "در " را نکه آیعن  احساس بشنگ ، 

کنیم  حّسدش مد و  لمس و د یماست؛ اّما یک وقت آن را روی زبا مان قرار م 
یابم  یعند  در واقدع شدهود گوید: من م عارف م  ؛دا مگوید: من م عالم م 

 فرق زیادی است  ،بیند  بین علم و معرفتکند و م م 
َمةَ »اید: فرمم  امام صادق ،رو این از عإ یعن  وجدان کندد و « َمنإ َعَرَو النِّ

ببیند خدا به او چه داده است  این  عمت  که خدا به ما مرحمت کرده، چه  عمت 
جدا ه شدکرش را بد ،یم، آن وقدتندبزرگ  است  اگر واقعداا از صدمیم دل در  ک

    مییم، اگر چه با زبا مان  م چیزی  گفته باشاهآورد
او  وکس  که خدا بده او  عمتد  ببخشدد »فرماید: م  حدیث یندر ا امام

 در آینده  ،قلباا آن را بشناسد )باور کند و بپذیرد که آن  عمت از جا ب خداسدت(
این اسدت کده خددای متعدال بده  ،معنای این حدیث .«شکر آن را ادا کرده است

 ا از جا ب مدن اش فرموده است:  مین قدر که قبول داشته باش  که  عمتبنده
 .مکنم ن قبول اشاکرو بو رسیده است، بو را جزبه 

 . شـکر زبـانی2

د نده است  شکرگزار در ایدن یش زبا    عمتستا معنای به ،« شکر زبا »
پردازد و در حّد م  «د نده عمت»به بمجید و ثناگوی  و بسبیح و بهلی   ،مرحله

 کند  فکر و بوا ش، او را ستایش م 
                                                           

   103، ح606، ص79ج، االنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 1
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آورده  مفاتیح الجناندر  آن را وم شیخ عباس قم مرح که است زیبای  یتروا
ادعوا » ؛خوا دروال   م  بسیار  دعای که دید د را کس  است  امیرالمؤمنین

 زیبای  فرمود د:  بسیار ۀحضرح جمل  «بصحیفة طويله
را ها   هکند، دعای کوتااآن خدایی که دعای طوالنی را اجابت می

کلمااه بیایاات خ  ااه کناادم مااا دعاهااا را در   ااار اجاباات می

ـَه ِمـنإ کـلِّ َخیـٍر، َو »کن : می ُ  اللَّ
َ
ـَ سإ

َ
َمه، َو أ ُداللِه َعلی ُکلِّ ِنعإ َحمإ َالإ

 ٍِ ـ
ـَه ِمـنإ کـلِّ َذنإ ِفُر اللَّ ـَتغإ سإ

َ
، َو أ ِه ِمنإ کلِّ َشـر، ُعوُذ ِباللَّ

َ
؛ سااای،، «أ

خاواه  ه اا های خدای را بی های نمماای ه های خاوبی را اا خادا می

باایو ه اا هاای ىناااهی، اا خاادا آماایا  می هپناااباادی، بااه خاادا 

 1طلب ممی

چهدار دعدای  و دعا ا را در چهار کلمه خالصه کرد دد  مۀ یرالمؤمنینام
ّ»بیان فرمود د  « ُکّ  »جامع و بسیار کوباه را با چهار  ،  ده یدک  عمدت و دو «ُکل 

َمة»  ا؛بلکه  مۀ  عمت عمت،  ِه َعَلی کلِّ ِنعإ ُد ِللَّ َحمإ  ۀسدتایش بدر  مد و؛ حمد الإ
دعا، قدرشناس  و حمد  استجابت یک  از عوام که ، در روایت داریم « ا عمت

چندان  وچندین  ؛و ستایش خداست  یعن  اّول بگویم: چقدر شما خوب  سدت 
 .خیلد  اثدر دارد روش، به شما بگدویم  ایدن ،بعد درخواست  را که دارم ؛ ست 

 حمدد خددا ویم کده اّول سدتایش داربسیاری دربارۀ درخواست از خدا، روایاح 
ام  مهم اجابت دعا است  در ادعیه  م این کدامالا محسدوس و وع باشد؛ این از

 و دعدای افتتداح شدود؛ مدیالا درگفتده م الحمدللده،  اول از  مه،مشهود است  
گوید: این را  م به من مرحمت کنید  یعن  رحمدت م از آن بعد  ؛ ودعای عرفه

 :یددگو مد و بعدد کندد م یدابوجه پ ی او ا خوببه و  آوردخدا را به جوش م 
                                                           

  202، ص71، ج مان  1
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   !را  م به من بده ا این
َه ِمـنإ کـلِّ َخیـٍر »فرماید:  ا، م بعد از حمد او برای  مۀ  عمت ُ  اللَّ

َ
َ سإ

َ
؛ «َو أ

    خوا م ا را م خوب  ۀخدایا  میعن  
ِه ِمنإ کلِّ َشر، »سپس  ُعوُذ ِباللَّ

َ
 ا بدی ۀاز  مبلکه ، شریک  دو از  ه  ؛ یعن «َو أ

    برمو شّر ا، به خدا پناه م 
ٍِ » فرماید:در آخر  م م  ـ

َه ِمنإ کلِّ َذنإ ِفُر اللَّ َتغإ سإ
َ
کنم م  حغفرم؛ و رلب «َو أ

  از  ر گنا  
 گوید:غزل زیبای  م در  یض کاشا  مرحوم ف
 اسووتغارالله یووار یوورز هرچووه  

 

 ز بوووود مسوووتعار اسوووتغارالله 
 

 د بوی یواد رویو دمی  ان بگذر
 

 1 ومار اسوتغاراللهاز آن دم بی 
 

یدک اسدتغفار  ؛اسدتغفرالله ،یماهاز  رچه کرد ؛استغفرالله ایم،هچه گفت از  ر
ٍِ »کام   

َه ِمنإ کلِّ َذنإ ِفُر اللَّ َتغإ سإ
َ
، خدایا با حاال  ر خنای ،  در لغزشد ،  در «َو أ

  جویماز آن استغفار م ای،  ر کاری کردم، بدی
چده  و دا یمدا یم  چه گنا ا   کده مد چه  م  و دا یم ای  که م متچه  ع

 ا شکر زبدا   اسدت  البتده دا یم  ایندا یم و  م دا یم  چه خیر ای  که م  م 
بری  یداز بحدث مفّصد در ایدن بداره، بده شکر زبا   ذکر ای دیگر  م دارد، که 

 که امدام صدادقچنانکام  است  « الحمدلله»آن ذکر ا،  ۀاست  از میان  م
 2« العدالمین الحمدللده رب»بمام شکر، گفتن  مین جملده اسدت:  :فرمایدم 

شکر  ر  عمت   رچند بزرگ باشد، این است که خداو د عّز و جّ  را بر آن حمد 
یعند   ؛به در   عمت مربدوا اسدت ،ول  شکر واقع  و کام  7و سپاس گوی  

                                                           
  800ۀ ، غزل شمارديوان اشعار  فیض کاشا  ، 1
  70، ص2، جكافیاصول کلین ، شیخ   2
    مان 7
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 ی اهآن موقع شکر  عمت را ا جام داد  ،سشناب و  ناگر  عمت را واقعاا در  ک
اسدت وارد شدده  زیبای  از امام  ادی بسیاردر این زمینه روایت   مچنین

آمده است  روایدت از شخصد  بده  سفینة البحارکتاب در " عمت"  مدخ که در 
 از  وادگان جعفر رّیار، برادر امیرالمدؤمنین که  ق  شده 1 ام ابو اشم جعفری

گویدد: ای بوده است  م مام را در  کرده و شخصیت وارستهچندین ا   ویاست
ِنی ِضیَقٌة َشِديَدةٌ »به من روی آورد:  یفقر شدید َصاَبتإ

َ
بعض  مواقع در ا بسدته «  أ

خیل  چیز ا را خدا بده مدن و شدما مرحمدت  که عرت بنده این استاما است  
 چده بسدا کدهر بدا یم   ا را  م ببینیم و قدآن  ا بوجه  داریم؛که به آن کرده است

پدذیریم   ا خبر داریدم و از صدمیم دل م ایناز   شته باشداخبر  دپیاده از سواره 
 ؛ یدا کسد  شدده اسدت فرا م برای او ازدواجدارد و امکان میالا کس  چه  سال 

خدوا م ولد  م  ؛دارم بوجده  دابده این نوز مسکن  ددارد   و است ه فتاد سال
شدود و از بدین  ا حدّ  م ایدن گالیده ؛ چدونبوّجه کنیم ا  م بگویم که به داده

 رود م 
گوید: فقر مال  به قدری به من فشدار آورد کده رفدتم در م  یابو اشم جعفر

وارد  ایشدانباز کدنم  اجدازه گدرفتم، محضدر  گله و شکایت را  زد امام  ادی
و  دسدت  کرد دد شستم  با خواستم باب گالیه را باز کنم، حضدرح پدیش و شدم

نإ »روی دست من زد د  فرمود د: 
َ
يـُد أ ـَ  ُتِر ِه َعزَّ َوَجـلَّ َعَلیإ ىُّ ِنَعِم اللَّ

َ
َباَهاِشٍم! أ

َ
َيا أ

َرَها َى ُشكإ دِّ َُ خدوا    دای خداو دد را م ای ابا اشدم! کددام یدک از  عمدت ؛ ُت
 ؛ما آمدده بدودیم گلده و شدکایت کندیمگوید پیش خودش م  2«  یگوبسپاس 

                                                           
وی مردی مورد وثوق و  ؛رالب، معروف به جعفریبن جعفر بن اب  بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله داود  1

و حضرح  عسکری امام، امام  ادی، امام جواد، رضا امام خدمتو بوده جلی  القدر 
 .آ ان روایت کرده است ۀو از  م رسیده أصاحب األمر

  001، ص0، جمن اليحضره الفقیه  شیخ صدوق، 2
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 دای ی کدام  عمدتاهرا برگردا د  فرمود د: ابا اشم! آمد حضرح آن ررف ورق
 خدا را برای من شرح بد   

ُقوُ  َلهُ »
َ
ِِ َما أ

دإ
َ
ُت، َفَلمإ أ ، «گوید: زبا م بند آمد و  دا ستم چه بگویم؛ م َفَوَجمإ

جدا ه آمده بودم گله و شکایت کنم  حضرح فرمود: آمدی شکر کدام  عمت را بد
 شروع سخن را بعد حضرح خودشان ؛  سکوح کردمگوید: من خیلآوری  م 

 سه  عمت مهّم خدا را برای من برشمرد د: و کرد د

 نعمت ایمان  الف(

ـاِ»حضرح فرمود د: ابا اشم!   َم ِبـِه َبـَدَن  َعَلـی النَّ يَمـاَن َفَحـرَّ ِ
َزَقـ  اْلإ ؛ َِ

 1« خداو د به بدو ایمدان را روزی داده و بددن بدو را بدر آبدش حدرام کدرده اسدت
، ، یعند  اصددول دیندت درسدت اسددت  خددا را قبدول داری، پیددامبر«ایمدان»

و مبدأ و معاد را قبول داری  در بسیاری از روایاح، ایمان بده معندای  بیتا  
در بفسیر ایمدان    امام باقربه کار رفته است امیرالمؤمنین وبیت والیت ا  

ي که مائده ۀسور 0 ۀدر آی ِ
ِْباْل  ُفر  َْيك  وَرِ َْوَْمن  ِِ َْحِبَطَْعَمُلُهَْوُْهَوِْفو ْاآ  َْفَقد  َِ ما

خاِسِرين  ر کس به ایمان کافر شود، عملش بباه گشته و در آخدرح از »ّ؛ِمَنْال 
ِبی»فرمود: « کاران خوا د بودزیان

َ
ُن أ آِن َعِلیُّ بإ ُقرإ ِن َالإ ِإ يَماُن ِفی َب ِ

ٍِ َاْلإ َفَمـنإ  َطاِل
 رالدبمقصود از ایمان در بنن قرآن، عل  بن اب  ؛َط َعَمُلهُ َکَفَر ِبَواَلَيِتِه َفَقدإ َحبِ 

 2« به بحقیب که عملش  ابود اسدت ،است و  ر کس به والیت ایشان کفر بورزد
در روز جنگ  پیامبر اکرم که در منابع روای  شیعه و سّن  آمده است  مچنین

رفدت، بده  بدرد عمدرو بدن عبددود  )خندق(  نگام  که امیرالمؤمنین احزاب

                                                           
    مان 1
  10، ح717، ص70، جاالنوار ربحا  محمدباقر مجلس ، 2
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ه1برَز »فرمود:  رِک کِلّ ه إلی الِشّ شدر   ۀایمدان در برابدر  مد ۀ؛ امروز  ماْليماُن کُلّ
َنـُه ِفـی »معیدار اسدت   آری؛ علد  2« آشکار شد يَّ يمـاَن َو َز ِ

ُكُم َاْلإ َِ ِإَلـیإ ـ َحبَّ
 ایتدان زیندت خداو د ایمدان را محبدوب شدما قدرار داده و آن را در دل 7؛ُقُلوِبُكمإ 
کده در  دزد  هشدریف ۀفرمود: مقصود از ایمان در ایدن آید صادق امام  «بخشید

 0، اسدت ن محبوب شده است، وجود مبار  موال امیرالمدؤمنین، علد امؤمن
بد ت را بر آبش جهنم حدرام کدرده  ،خدا به بو ایمان مرحمت کرده و با این ایمان

فقد   «که از پ  بگذرد، خندان بود  ر»   است: عمت بزرگ واست  این بشارح 
کنندد  ستند  فق  کسا   از آبش جهنم عبدور م چنین  بیتدوستداران ا  
ـَراِإ ِإالَّ َمـنإ َمَعـُه »فرمود:  بیت باشند  پیامبرکه محّب ا   َلمإ َيُجـزإ َعَلـی َالصِّ

ِبی
َ
ِن أ ٍِ َجَواٌز ِمنإ َعِلیِّ بإ که کند، مگر این؛ احدی از آن پ  صراا عبور  م َطاِل

 ،خدوب 0.«دبگذرجا رالب را داشته باشد که بتوا د از آنل  بن اب سند والیت ع
 ،یعن  محال اسدت آبدش جهدنم ؛این جواز عبور از جهنم را خدا به بو داده است

خدا به او مرحمدت را را بسوزا د  براح آزادی  عاشب و دوستدار حضرح عل 
 است  پیدامبرچنین  عمت  را به ما عنا کرده  ،کرده است  خدا به برکت ایمان

ٌر »فرمود:  ََ ِنَفاٌق َو ُکفإ ُض ََ ِإيَماٌن َو ُبغإ دوسدت  بدا بدو ایمدان و  ؛ یا علدّ !َيا َعِلیُّ ُحبُّ
خدای بزرگ به ما لنه کرده، ایدن  بنابراین، 1« ورزی با بو  فاق و کفر استکینه

                                                           
)ظا ر  «ظهر بعد خفاء» ای لغت )به عنوان  مو ه کتاب قاموس( چنین معن  شده است: ّرز در کتاب  ب1

 که مخف  بود( شدن چیزی بعد از آن
  11، ص17، جهشرح نهج البالغالحدید، ابن اب  ؛7، ص77، جاالنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 2
  3، آیۀ   حجراح7
   021، ص1، جكافیاصول کلین ، شیخ   0
  202، ص77، جاالنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 0
  02   مان، ص1
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را به ما مرحمت کرده و بد مان را   عمت بزرگ محبت و دوست  امیرالمؤمنین
 عمدت  ؛یعن  محال است در آبش جهدنم بدرود ؛آبش جهنم حرام کرده است بر

 یم بوجه  داربه آن بزرگ  که ما 

 نعمت سالمتی ب(

اَعــةِ »حضددرح فرمود ددد:  َِّ َعاَنــ  َعَلــی ال
َ
َعاِفیــَة َفَ َزَقــ  الإ َِ ؛ عافیددت را َو 

؛ دومین  عمت  که خدای متعدال بده 1«ح رسا داح کرد با بر راعت یاریاروزی
بدا پدای  و که بد مان سدالم اسدتعافیت و سالمت  است  این ،مرحمت کردهبو 

بعضد   ؛رویم  به آسایشگا   رفتم برای معلولین سخنرا   کدنمخودمان راه م 
؛ ای را بدا بخدت پدای سدخنرا   آورد ددعدده و از کمر به پایین قنع  خاع بود د

ا در جوا   بر اثر حادثده از گردن به پایین قنع  خاع بود د  یعن  این آق کهکسا   
  به چنین وضع  دچار شده بود ،در جنگبیماری و یا یا 

رسا د،  گاه به افرادی است که از که ما را به در   عمت م  چیز ای  از یک 
 ا کند و به آن ا جبران م  ا محرومند  البته خدا در آخرح برای آنخیل   عمت

 دای  کده بده  عمدتو  ا گرفتاری آن مشکالح و ۀد د  باید از مشا ددرجه م 
بوّجه کنیم  به قول مرحوم سدیداحمد شدبیری ز جدا  :  بیشتر ،خداو د به ما داده

یعن  بده  « که به من چشم دادی ،کنم به عدد کور ای عالمخدایا بو را شکر م »
به  ؛به من گوش دادیکه  ،به عدد کر ای عالمشکر حواسمان باشد   ،آ چه داریم

عزیزا   که زبا شان الل است، چندور  که به من زبان دادی  ، ای عالمعدد الل
کده آنب  رودرکوع و سجده مد  ؛ایستدرور صٌم بکم م خوا ند   مین ماز م 

کندد  آرزوی یدک یدا اللده، آرزوی یدک یدا   قرآن را فقد   گداه م چیزی بگوید
 را دارد  «لیم لوّناللهم ّکم»الزمان، یدک حسین، آرزوی یک یا ز را، یا صاحب

                                                           
  001، ص0، جمن اليحضره الفقیه  شیخ صدوق، 1
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 دا خیلد  گذرد  ول  واقعاا بدرای آن ا چه م دا م واقعاا در دل کر و اللمن  م 
بوا دد بگویدد  ول   م  ؛قدر آرزو دارد یک یاعل  بگویدسخت است  یعن  این

 شکر کنم، الحمدد ،بوا م با آن بگویماین  مه ذکر م را که این  عمت زبان پس 
ایدن  !ایدن چده  عمدت بزرگد  اسدت ؛قرآن بخوا ملله بگویم، صلواح بفرستم، 

 ۀ نگام مشدا د بهبزرگ  است  بنابراین باید بسیار )گویای (،  عمت   عمت زبان
بگدوییم:  ،ا سا   که از  عمت  محروم اسدت، ولد  مدا آن محرومیدت را  دداریم

 دای بالم، بلکه بو را بدرای  عمدتکنم و بر خود  م روردگارا! من بمسخر  م پ
 1ستایم  سبت به خود م  بزرگت

َعاَنـ  َعَلـی »فرمود د:  یبه ابو اشم جعفر  ادیامام  
َ
َعاِفیة َفَ َزَق  الإ َِ

اَعة َِّ با  ؛امنیت را به بو مرحمت کردهو خدا  عمت عافیت، سالمت ، آرامش، 2؛ال
شکرگزار و قددردان بنابراین،   «راعت و بندگ  خودش برای بو کمک کردهبه این 
 !باش

 قناعت نعمت ج(

آمدده،  عمدت  به ابو اشم جعفدری امام  ادیدر کالم  که  عمت  ینسوم
َبـذُّ »است:  قناعت ُقُنوَع َفَصـاَن  َعـِن التَّ َزَق  الإ َِ خددای مهربدان  عمدت  7؛َو 

این  م  عمت واقعداا  « مندی و آبرومندی را به بو عنایت کرده استقناعت، عزح
دسدت  ،شته باشدد، بدرای  در  یدازیبزرگ  است  گا   اگر آدم عّزح  فس  دا

کند، ریزد، یا دست  یاز دراز م کند  یا  زد این و آن آبرویش را م گدای  دراز م 
در کدار  دم   مشکالح مهم حت  اگر ول  خدا عزح  فس  به ما داده که گا  

مان را ببریم  این  عمت عدزح  فدس، هخا واد خود یا باشد، حاضر  یستیم آبروی
                                                           

  70، ص2، جكافیاصول کلین ، شیخ   1
  001، ص0، جمن اليحضره الفقیه  شیخ صدوق، 2
    مان 7
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کوچه و خیابان و سدر و در رویم مسجد م به گا   است   عت ربعمناو قناعت 
صدحیح و کده با آن دراز کرده است؛ دست گدای  که بینیمم  را کس   اچهارراه

،  عمدت از او گرفتده شدده   عمتد  کشیمما خجالت م    با دیدن او،سالم است
دش را خدو ؛او خودش را خوار و ذلی  کدرده اسدت دلی ،ین به  ماست   قناعت

ین عزح  فسد  کده بنابراین،  م ستند   نمتکدیا ،برین افرادشکسته است  ذلی 
آبدروی خودمدان و  و کنیمحفدظ مد با آن، خودمان را و خدا به ما مرحمت کرده 

بده  را قناعدت و بریم،  عمت بزرگ  است  خدا  عمت عزح  فدسدیگران را  م 
از آن  وحت حفظ کرده اسدت  بعددبو داده و بو را از آبروریزی و له شدن جان و ر

 عمدت ایمدان،  عمدت  :فرمود د: من سه  عمت برایت شرح دادم امام  ادی
ی از آن خدای  که این  مه چیز بده بدو اه عمت قناعت  حس کردم آمدو عافیت 

 ا را برایت شدرح دادم کده شدکایت مرحمت کرده، شکایت کن   من این  عمت
 دا ، برو آن پولبد ند،  زار دینار  م پول به بو  کن   بعد فرمود د: من امر کردم

 را بگیر  
یا خداو د  ؛درسم  به دستشد، پول  م اشاگر واقعاا کس  قدردان  عماح ب

که  یاز ایش برآورده شود  پس  د دم قرار برکت   ،در  مان مال  که دارد
 یک  از مراح  شکرگزاری، شکرگزاری زبا   و قدرشناس   عماح است 

 کر عملی. ش3

دو  وع شکر قلبد  و زبدا   اسدت  وقتد   ۀ، شکر کام  و ثمر«عمل »شکر 
 عمت  را فهمید و به زبان آن را اظهار کرد و شکر منعم  دل،  عمت بودِن  اا سان، ب

است که در عم   یز شکر خدا را آشدکار کندد  بندابراین، آن را به جای آورد، حب 
و  مدواره  کنددرضا و مقصود ُمنِعم  ای اله  را صرف شاکر حقیق  باید  عمت

 ای خدا در چه مسیری استفاده کند با مربکب کفران باید آگاه باشد که از  عمت
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 د شو عمت  
 1« شکر  عمت،  مان دوری از محرماح است»فرماید: م  امام صادق 
شکر عمل  یا رفتاری، آن است که درست بیندیشیم که  ر  عمت  برای چه  ؛آری

خودش صرف کندیم کده اگدر  جای مناسبآن را در  و داده شده است  دف  به ما
کده بدرای  داردایم  شکر عمل  مصادیب فراوا د  کفران  عمت کرده ، کنیمچنین 
 شود:با استناد به روایاح، بیان م  برخ  از مصادیب آن، ، مو ه
برخد  از مصدادیب شدکر  ،شکر،  ماز شکر، احسان و ولیمه دادن ۀ  سجد1 

وجدود  به ایمسئله وقت  برای پیامبر اکرم» ق  شده است که  2ستند عمل   
شدد، بده آمد که موجب خوشحال  یا حّت  موجدب  گرا د  آن حضدرح م م 

 7« آوردجا م ه شکر بۀ رفت و برای خدا سجدسجده م 
از دیگر مصادیب شکر عمل   دشمن، بر یروزی  عفو و گذشت در مقاب  پ2 

َعـِل »فرمایدد: م  امام عل گو ه که  مان ؛است َک َفاجإ ََ َعلـی َعـُدوِّ ِإ ِاذا َقـَد
ـِه  ِة َعَلیإ َِ ُقدإ رًا ِللإ ُه ُشكإ َو َعنإ َعفإ  نگام  کده بدر دشدمنا ت پیدروز شددی، عفدو و  0؛الإ

 « این پیروزی قرار بده ۀبخشش را ُشکرا 
 اسدت؛ عمل  شکر مصادیب از  یز خدا راه در اموال از  ا فاق کردن بخش  7

َعِم َاالنعاُم ِبها»فرماید: م  م عل اما ِر النِّ َسُن ُشكإ  دا، بهترین شکر  عمت 0؛َاحإ
 « بخشیدن آن است

 شدکرگزاری بدرای دیگدری رریدب  یدز پروردگدار برابر در یایش  عبادح و  0
                                                           

  70، ص2، جاصول كافیکلین ، شیخ   1
  00امام صادق علیه السالم به شیعیان(، ص ۀ)شرح  ام منهج الیقینعالءالدین محمد گلستا ه،  سید  2
  072، صنهج الحّق و كشف الصدق ،   عالمه حلّ 7
  131، ص12، جهوسائل الشیع  شیخ حّر عامل ، 0
  170، صغرر الحكم و درر الكلمبمیم  آمدی،   0
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شکر، بعبیدر  ۀعبادح به ا گیزبرای ، که در سخن امام عل چنان است؛ عمل 
   1شده است آورده  عبادح آزادگان و افض  اعمال

 الهیهای نعمتگستردگی 

کنیم اگدر بده پدول و  ا برای مسائ  مادی است  ما فکدر مد هگالی از یاریبس
 یست؛ ممکن اسدت  گو هشود  ول  اینمشکالبمان ح  م  ۀرسیم،  مب دارای 

 و در آن دنکس  در بیابان گیر کمیالا اّما اگر  ؛بعض  از مشکالح با پول حّ  شود
 یدک لیدوان آبجوا راح پرارزش  صیبش شدود امدا  و دیگر خروار ا رال کویر،

جا، یک لیوان آب آن خورد! دربرای خوردن  داشته باشد، آن ثروح به چه درد م 
خشکسدال   در گذشته، برایش از میلیارد ا پول و رال و سکه باالبر است  زما  

 در آن    گنددم وارد کننددبوا ستند از جای دیگر به آسا  م  م  امروزمی   و بود
داد زد: یدک  و چندد کیلدو ردال و سدکه آورد در شهر اصدفهان ز  سال قحن ، 

 ا را از من بگیرد، یک  دان بده مدن بد دد کده دارم از این ۀجوا مرد پیدا شود  م
، « دان،  دان،  دان!»گفت: م از اول با آخر بازار     میرم گرسنگ  و ضعه م 

 و ردال مدافوق یز دای بازار افتاد و مدرد! خداو دد چ رال  م در دستش بود  آخر
 را قددرش و یمبوجده  ددار  دابده آن کده اسدت کدرده مرحمت ما به پول و سکه

کده  دم  اییمداد مشدکالح مدان در   چده بسدا  یسدتیم شکرگزار و یمدا  م 
 دوع افدراد  یم خبرب   ااز آنکه  باشد  زاران  عمت خوابیدهشویم، دچارشان م 

 ؛کننددم  فدرازیو گردن کداریرسدند، شدلوغیک مقدار پول و مقدام م ه وقت  ب
 ای خددا در مسدائ   عمت ۀ م امافروشند  کنند و فخر م دیگران را بحقیر م 

 پیدامبر اکدرم کده خیلد  مهمد  اسدت سدخن  ایدن شودم مادی خالصه  
                                                           

ُة االْحرارِ : »201، صتحف العقولا  ، حّر  ۀشعب  ابن1 ِتْلکی ِعبادی اا فی دُوُه ُشْکری بی اا عی ْومی ُ   ِانَّ قی ْفضی وی ِ  ی أی
ةِ  ادی  « اْلِعبی
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 فرمود د: 
ااد بب نااد،اىای کیاای تمااو نممت  هااای خادا را در خااوراا ه مادیب

ِه  َلمإ  َو َمنإ »عمل، ک  ه عذاب، نزدیک است:  ـِه  َعزَّ َو َجَل  َيَر ِللَّ  َعَلیإ
َمـًة ِإالَّ ِفـی َعـٍم  ِنعإ ِإ ـَرٍب  َم وإ َمشإ

َ
ٍَ َفَقـدإ َقُصـَر َعَمُلـُه َو َدَنـا  أ ـَب

وإ َملإ
َ
أ

 1م«َعَذاُبهُ 

یعن  اگر کس   عمت را فق  در رعام و خورا  و پوشدا  و مسدائ  مدادی 
 عمدت  دا اسدت  خددا میلیارد  اچیز او  یز عذاب  زدیک است و عم  به، ببیند

 دا  عمدت والیدت، آن ۀ؛ از جملده اسدتمافوق مسائ  مادی به ما مرحمت کرد
سدجده بده اختیدار بعد بد  ؛ ودر  کنیم ا را باید آنست  فق  اعافیت  و امنیت

 شویم  اختیار عاشب خدا م ب  و خوا یماختیار  ماز م رویم، ب م 

 والیتنعمت 

بد  پدول  و رسید و عرضه داشت: من فقیر شخص  خدمت امام صادق 
چندین و چندان اسدت! وضدعم افتاده دارم، و  ا قس  عقب ستم  به قول امروزی

ِرُف  َفِقیـراً »حضرح فرمود د:  عإ
َ
عدرت  2« کنم شما فقیر باشدید؛ گمان  م َما أ

چقددر دا دد خدا م  ؛ وشک  مال  دارمم ؛که شما متوجه  شدیدکرد: آقا می  این
  دم داد، حضدرحبرای حضرح شرح م که مکرر   در روایت داریم دارمقرت 

ُبه»در مقاب ،  امام معصوم حرف کس  را  که خیل  عجیب است  گفتم « يكذِّ
 بسدیارمالعبداللده کدالم «! أنا فقیـر»کرد که دائم پافشاری م آن فرد قبول  کند  
به زبدان  یداوریم   مسائ  و مشکالبمان را مواظب باشیم گوید که م زیبای  دارد

 اگدر دائمداا آورد  ، محرومیدت مد معرفد  کدردنگوید: خود را زیاد محدروم م 
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 د  بگوییددشدوی، مدریض م د، مدریض  دم  باشدی«من مریض  ستم» دبگویی
یدر بلقدین کدردن، فق وفال بد زدن، بکرار با   یعن  دشوی، فقیر م «فقیرم، گدایم»

ق» :د  به بعبیر معصومشویفقیر م  د، م  باشی ِِ َمنإ ُِ ُمَوکـٌل ِبـالإ ـَبََل اگدر  1 «الإ
کنندد یدا محدروم م  انمحدرومم، محرومتد ددائم بگویید د ول محروم  م  باشی

    دشویم 
  «چنیدنم و چندا م، ؛أنا فقیـر»گفت: بود  پیوسته م  دسته ناین شخح از آ

ُبـه»حضرح  م   ا بده حضدرح عدرت کرد  به قول امروزی ؛ بکذیبش م«يكذِّ
: مدن فقیدر دگوییدپولم و شدما چندور م کرد: عجب گیری افتادیم! من واقعاا ب 

ِرُف  َفِقیـراً » ؛ یستم عإ
َ
حضرح فرمود د: شما والیت ما را داری یا  دداری  «  َما أ

را دوسدت داری  بلده  مدا را دوسدت    جّدم حضدرح علد ه؛ دارمگفت: بل
بگویدد: مدن  دزار دیندار بده بدو پدول  و فرمود د: اگر کس  پیدا شودداری  بله  

ببّری بجو  حاضری  گفت:  ده   بیتو از ا   از حضرح عل  ،د مم 
کرد د  چندد  دزار دیندار! ده  دزار دیندار، میلیدون دیندار،  بیشترحضرح مبلغ را 

ا ببدّری رور آالف و الوف   ؛ آیا حاضر  ست  والیت ما را بفروش  و از مد مین
قسدم خدورد:  ؛حاضری  گفت:  ه آقدا ؛ریزمد یا را به پایت م  ۀبجوی   من  م

َعُل » ُه اَل َيفإ نَّ
َ
ِلُف أ حضرح فرمود د: من یک  عمت خددا «  ؛ والله حاضر  یستمَيحإ

را برایت شرح دادم که "والیت" ما است  بو حاضر  یست  با آالف و الوف و دینار 
گوی : من  ددارم! حضدرح فرمدود: قدر م چنور اینوقت  ا را بفروش   آناین

َمـنإ »  فروشد، او فقیر اسدتکس  که متاع  با خود دارد که به این  مه پول  م 
َماَ  اَل َيِبیُعَها ُهَو َفِقیٌر  ی َهَذا َالإ َِ َعٌة ُيعإ    ! م  گاه کن یت اهشتبه دا 2«  َمَعُه ِسلإ
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 نعمت امنیت

خدوا م مشدهد د و گفدت: مدن م رسی انبزرگ   ازیک خدمت علما از یک 
برسان و به امام رضدا  کاری  دارید  ایشان گفتند: سالم مرا به امام رضا ؛بروم

خددا واسدنه  ۀما دخی  بو  ستیم  در خا د !ای عل  بن موس  الرضا :عرت کن
 اسپاس   ز د  خدا خیلد  بده و چوب کفران  عمت  ،خدا به ما مردم ایران که شو

امنیتد  کده در   چه شخصد ، چده دولتد ، چده مملکتد  ؛استما  عمت داده 
 اامن  بسیاری از کشور ای  مسایه  یابیم ، در کمتر جای  م مملکت ما  ست

شاید روزی  یست کده ا فجدار و کشدته  داشدته باشدند  االن در یمدن و  !نیدیرا بب
 خوا م بگویمچند میلیون آواره  ستند  در فلسنین چه خبر است   م  ،سوریه

ممکدن اسدت بدر اثدر سدوء   بوجیه کنیمرا مملکت ما مشک   دارد یا مشکالح 
باشدد، ولد   در میان مشکالب  ،رحم  بعض  از افراد ا یا ب مدیریت یا بحریم

 فرز دددر کشور ای  که گرفتدار جندگ  سدتند، ینیم  ب ا را  م واقعاا باین  عمت
ما یک ساعت از مدرسه دیدر  ۀبچگردد یا  ه  د برم ندا  م  ،رودبیرون م   اآن

 کنیم  قدر  اشکری م کنیم  چرا اینبیاید، چه حال  پیدا م 
 گذاشدتن علمای ما حدب عمامده چنان بود کهزمان رضاخان  اامن  و خفقان 

بوا ستند عمامه بگذار دد  از سدر ن و مراجع م اچند  فر از مجتهد فق  ؛ داشتند
بدا چدادر  ندحدب  داشدت ؛کشدید درا م   اچادر خا م ؛داشتندعلما عمامه برم 

و  قدم ۀعلمید ۀکه بدزرگ حدوز د د  وقت  حاج شیخ عبدالکریم حائرینبیرون بیای
 نددرفتم بود و حضرح امام و خیل  از مراجع پای درسش  آن زمان مرجع بزرگ

؛ چون  گرفتند شختم برایمراسم  ،از د یا رفت، در شهر قم و شهر ای مختله د
بوا ستند برای یک مرجع بقلید مجلس فابحه بگیر دد   م  د! یعن بوشده ممنوع 
که اآلن مدا راحدت و آشدکار،  ایخوا  یعن  این روضه؛ خوا   ممنوع بودروضه
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 ؛کنیم، ممنوع بود ای مختله، عزاداری برگزار م در حسینیه و بکایا به مناسبت
 حت  باسوعا و عاشورا!

در  ،در دوالب ؛بدودم یدا جدوان جدوان و مدن: فرمود دد دوالب  یمرحوم آقا
 م گذاشتیم کده پاسدگاه و مأمور دا   فرمخفیا ه چند  ؛گرفتیممجلس  زیرزمین 

یک یاحسین و یاحسین کنیم و کم  بر سینه بز یم  مأموری ما را پیدا کدرد  ؛ یایند
کال تری و پاسگاه برد د  آقای دوالب  بدا اشدک و  الده به و لو رفت و آمد د ما را 

   در پاسدگاهآمدد ،ارباب دوالب بودکه فت: وقت  ما را ز دان کرد د، پدر ما گم 
 ای مدا را یدک عدده از گذاشدتند  گفدت: بچدهشناختند و احترام م م  ایشان را

 : ا را بحوی  دادگاه بد ند  رئیس پاسگاه گفدتنآخوا ند  د و م اهدوالب گرفت
 د، مشدکل  اهاگر غارح کرد ؛ دارد د،  یچ مشکل  اه ا آدم کشتاگر این دوالب 

 ؛مشدکل   ددارد ، دداه د،  ر گندا   کرداه د، شراب خورداهچاقو کشید ؛ دارد
بدوا م کداری کدنم  آقدای دوالبد  خدوا    کدرده باشدند  ایدن را  م فق  روضه

کش  خوا   از آدماین از  زاربا چاقو زدن برای ما بدبر بود  یعن  روضه :گفتم 
ولد  روضده  خوا دده  ؛بوا م وسارت کدنمگنا ان را م  ۀگفت: بقیم بدبر بود  

بدوده   خفقا  چنین 1کند  امبیچارهبرسم که مرا بز د و من از رضاخان م  ؛باشند
 دا یم است  چرا ما قدر امنیت را  م 

مرز ددا  گهبددا    در یرو ددای ا تظددام  مددا  کدده  باشددد روزی و شددب یدشددا
در  کده کننددایدن  مده خددمت م   داآند ند    شهید ؛د ند د ند، کشته م 

دا یم  به  در حدال، ایدن  عمدت چرا ما قدر این را  م  ؛مملکت ما امنیت باشد
 بزرگ  است  بسیار  عمت عافیت،  عمت و امنیت

َمَتـاِن » شاید  مه حفظ باشند : معروف را حدیث این ُهوَلَتـاِن  نعإ ـُن َو  َمجإ َمإ اْلإ
                                                           

  مان   1
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َعاِفَیة ا سدان زمدا    « است که  اشناخته است: امنیت و بندرسدت دو  عمت  1؛الإ
دا د که آن را از دست بد دد  بسدیاری از مدردم، شناسد و م ارزش چیزی را م 

 شناسند، چون  مواره در پیش چشما شان است؛ ازقدر و ارزش خورشید را  م 
ا از شدو د کده آن رارزشدمندی آن م توجه زما   م  شو داز آن غاف  م  ،رو این

 رو شو د دست بد ند و با باریک  منلب و سرمای شدید و یخبندان روبه
با امان  ست، کس  ملتفت » فرمایند:امنیت م  ۀدر زمین یمقام معظم ر بر

خوا   بروی،  داامن باشدد؛  یست که امنیت  ست  از خا ه با مح  کسبت م 
یدن شدهر بده آن شدهر، روی،  اامن باشد؛ دا شگاه،  اامن باشد؛ از ابا مدرسه م 

زحمداح  رای اامن باشد؛ الحمدلله امروز امنیت در کشدور وجدود دارد و ایدن بد
 دا بشدکر کدرد و از این  یرو ای  ظام  ما و  یرو ای امنیت  ما است؛ باید واقعاا 

 2«  ا را بقویت کرداین
  سدتیم، امنیت در که وقت  با «فراب  کنار در که  بو قدر آب چه دا »گفت: 

 فهمیم چه خبر است  د، بعد م شو  اامن  وقت   دا یم م  را شقدر
 را آن شدکر قدر اشناس، ا سان که  ستند  عمت  دو بندرست ، و امنیت ی؛آر

ورزد؛ چدون آورد و  سبت به آن به دو رریب زبا   و عمل  کفدران مد جا  م به 
و در ز ددگ  به زبان، شاکر و سپاسگزار خداو د  یسدت  ،بندرست  و عافیت برای
گیدرد  امدام به درست  از این دو  عمدت بدرای رشدد و کمدال بهدره  م   م خود

َتـاِن »کند که آن حضرح فرمدود:  ق  م  از پیامبر صادق َِ ُفو َمَتـاِن َمكإ ِنعإ
َعاِفَیةُ  ُن َو الإ َمإ جدا آورده ه دو  عمت امنیدت و عافیدت اسدت کده شکرشدان بد 7؛اْلإ
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 « شود م 
ـِل، َو اَل »: دیفرما در  هج البالغه مز  ی یرالمؤمنینام  كإ ُجُل َعَلی الُثّ َيَناُم الَرّ

َحَرِب   آدم عند ی «بخوابد بوا د م  ربوده مال و خوابد فرز د مرده م 1؛َيَناُم َعَلی الإ
 بده کننددم  حملده امشب آقا: ینداّما اگر بگو برد؛ شب خوابش م ،زدهمصیبت
 ی اامن است، اصالا چشدمش رو کنند وم  غارح را مالت  اموست، به خودح،

 فدوح  م  کس ؛دارد زیادم   پول سالم، چیز  مه سالم،  م بد ش  آید م   م
 اسدت،  داامن  مح  مح ، ینا  مین که بگویند  است  اامن  ، ول کرده است

 دا  گداه دادهبده  یم!دا بد ا را امنیت ینقدر ا بایدما  بنابراین  برد آدم خوابش  م
  است ای بسیار  هفته  م  عمت  ا داده در  مان ؛ا  داده به یمبا برس ،یدکن
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