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هها هتهتو و  هه یه شب خواب خیلی عجیبی دیدم؛ خواب دیدم کهه یهیف شتشهته: گفتاز دوستان مییکی 

دسته  زرگی از شتشتگان را دیهدم کهه سهمت ملهکور کهار هتهتندح یه     هه . کنوکارهای آنها نگاه می

ها زنند و آنکنندح مهت میهایی که  ا نور از زمین می رسند راح  از میشتصت استتاحت ندارندح تند تند نامه

هها کنجکاو شدم کهه ایهن. شتستند  ه سمتی دیگتها را میکنند و م ف ه ندی میهایی طبقهرا داخل م ف ه

شما چکار می کنید؟  شتشته در حا ی که داشتح نامهه ای : ها یتسیدمکنندح از یکی از شتشتهدارند چکار می
اینجا  مف دریاشت استح ما مهممور هتهتیو دعاهها و تقااهاهای مهتدم از خداونهد را : را  از می کتد گفت

 . ت ویل  گیتیو و دسته  ندی کنیو

انهدح  ه سمت دیگتی نگاه کتدمح دیدم آنجا هو تعداد زیادی شتشته جمع هتتند و سمت ملهکور شعا یهت

کنند  ه نزدی  رشتو دیدمح شتشتگان روی کاغذهایی دستوراتی را نوشته و داخل یاکت گذاشته و صادر می

 . زمین



 کنید؟ شماها چکار می: ها یتسیدماز یکی از شتشتهدو اره 

اینجها  مهف ارسهار اسهتح مها ا  هام و رحمهت ههای : یکی از شتشتگان  ا عجله گفهت 
 . خداوند را  تای  ندگانی که تقااا کتده  ودند  ه زمین می شتستیو

ای ای شتشته را دیدم که  یکار گوشههاز  ازدحام و شلوغی این  مف شاصله گتشتو و عده
 نلتته اندح

 شما چتا  یکار هتتید؟ : ها یتسیدم ا تعجب از یکی از آن

 . اینجا  مف دریاشت جواب از  ندگان  عد از استجا ت دعاهاست: شتشته جواب داد

ای کمهی جهواب متدمی که دعاهایلان متتجاب شده  اید جواب  فتستند و ی شقط عهده
 .  شتستندمی

 متدم چگونه می توانند جواب  فتستند؟ : از شتشته یتسیدم 

 "خدایا شکتت" :  تیار ساده است  ح شقط کاشیتت  گویند : شتشته یاسخ می دهد 
  



 عقالنی  ودن تلکت

اگه توی شهتی غتیب  اشیو و کیف یو مونو گو شده  اشهح یه نفت  یهاد و  هه مها کمه  
کنهیو کنهح هو غذا  ده و هو جا  تای استتاحت و هو یور  تای  تگلتح حتمًا سهعی مهی

جبتان کنیو و اون را دعوت کنیو تا  یاد شهت مها و کهاری کنهیو کهه حتمها  هه او خهو  
خواهی خودتو  تای آن شهم   هه زحمهت  ینهدازی و  گذره؛ حاال اگه یکی  گه چتا می

 ! اون را دعوت کنی و ف کن

!شهتو هیچی از ادب و معتشت ستت نمی: گویو ه او می  

گه زشته کنهح  عد میاد و میای اگه کاسه ای آ   یارهح  مادر کلی از  تلکت میهمتایه
گذاریوح اگهه  هه مهادر  گهیو ایهن کهار را کاسه را خا ی  تگتدونیوح یه چیزی داخلف می

یتهتجان اگهه عقهل و شهعور نهداری؟ ال ا هل : گههمادر می! ظتم را خا ی یس  ده! نکن
 !معتشت داشته  ا 



 خاطته ظتم نذری
 آ  خا ی یکاسه در مادرم آورد آ  همتایه  ودم  چه من که زمانی  ار یه

 سبزی  اغچه تو ما آخه همتایهح  تای  تد و ریمت خوردن سبزی مقداری
 حلوا دستی ییف یه ها همتایه از دیگه یکی  عد و ت چند  ودیو؛ کاشته خوردن
  از !!زشته !نذاری جا  سبزی گفت داشتح دوست خیلی حلوا  ا ام آوردح

 ییف تو ریمت یت ملت یه کمدح  االی  ود گذاشته و  ود ختیده که شکالت هایی
    عد و ت چند یه همتایه؛  تا  بتم تا داد و دستی

 منو آوردح شتنجون چلو هاهمتایه از یکی م تم ماه تو
 خوردن سبزی مامان :گفتو  ودم شتنجون عاشق که

  اید :گفتو یتتمح  تیزم چی یس گفت !ظتم تو نتیزی
 خو ه هو سبزی خوب :گفت  تیزیوح خوب چیز یه

 آوردندح شتنجون چون  هتت خیلی چیز یه نه گفتو یتتم؛
 یتتم چلو :گفت و زد  بمند مادرم نیاوردندح که آ 
 شله ظتم یه کنو درست زرد شله شتدا خواستومی اتفا اً 
 .شتستیومی  تاشون زرد



 معجزه تلکت
 هایدکل اندازی راه  تای انقالب  عد :گفتمی  ود مما تات ی ازنلتته که مقدس دشاع جانبازان از یکی

 روزی چند کار و  ود ا عبوری صعب یمن قه در روستاها این از یکی داشتیوح ممموریت روستاها در مما تاتی
  ت شب و ارتفاعات از یکی  ه  تسیو تا کتدیومی حتکت شهتستان نزدیکتتین از زود صبح ما و کلیدمی طور
 تو و رشتیو مزدا خودروی یه  ا اور روز کنیوح عبور از   ود الزم که  ود رودخونه یه راه ست گلتیوحمی

 از را ما تتاکتور   ا و رسید ما داد  ه که  ود کار ملکور رودخونه نزدی  مزرعه دار یه اشتادیوح گیت رودخونه
 هتتو جا همین هو عصت :گفت خدا ی نده اشتادیوح راه و کتدیو تلکت خدا ی نده از کلی دادح عبور رودخانه

 دادح عبور رودخانه از تتاکتور  ا را ما اون و اشتادیو گیت هو  تگلتن مو ع اتفا اً  منح ستاغ  یایید اشتادید گیت اگه
 شتمانداری از اونها نیتت مناسب جاده این  تای مزدا گفتیو و شتمانداری گتشتیو تماس رسیدیوح شهت  ه و تی
 از تلکت  ا ت تا دار نگه راه ست گفتو دوستو  ه اشتادیوح راه جیپ  ا صبح شتدا آوردندح دیفتانتیله دو جیپ یه

 !دار نگه  متم خواممی خودم یور از من گفتو نیتتح الزم :گفت دوستو  بتیوح و  متیو ای هدیه روستایی اون
  ا را اون خو ی کتده خو ی  هت که کتی که عقله شتط گفتو  هف ! ده ما  ه یکو داری زیاد یور اگه :گفت
 چنگ هو را صام کوه جیپ این نداریوح کس هیچ  ه نیازی اصال دیگه جیپ این  ا ما :گفت  دی؛ جواب خو ی
 رودخونه نزدی   ه رسیدیو و تی ختیدیوح چیزی یه و وایتتاد جا یه من اصتار  ا  االخته رهح االمی و زنهمی

 و شهمی تموم اینجا کارم امتوز من :گفت و شد خوش ار خیلی دادمح  هف و کتدم ییدا را خدا ی نده اون رشتو
 تو دیگه و دادند  همون جیپ یه شکت را خدا نه گفتو هتتوح اونجا داشتید کاری اگه کوهح اون یلت رممی

 کوه از و تی  تگلت مو ع عصت شدیوح کار ملکور رشتیو و کتدیو خداحاش ی خالصه کنیو؛نمی گیت رودخونه
 شدن تاری  معتض در هوا کنهح چپ و  له من تم ماشین شد  اعث و تتکید ماشین الستی  اومدیو می یائین
 روستایی خدای ی نده اون یاد  ودح گتشته را وجودمون تتس دارهح زیاد گتگ من قه این که  ود ملهور و  ود

 از دیگه نفت سه هو اون و  ود داده آدرس که جایی همون رشتیو کجاستح  ود گفته صبح شکت را خدا اشتادیوح
 تلکت دیدی :گفتو دوستو  ه  ار چند  تگلت راه در کتدیوح راه رو ه را ماشین و کتد خبت را ها والیتی هو

 حاال :گفت دوستو . ودیو شده ها گتگ یطعمه املب روستایی ییف رشتیونمی تلکت  تای صبح اگه عقله شتط
  تای یائین یتید و کتد تو ف  ودح داشته نگه من اصتار  ا دیتوز که همونجایی صبح شتدا !کنو چکار دونومی
 !عقله شتط تلکت :گفت و ختید خود  یور  ا ایهدیه  ودند کتده کم  که کتایی اون ت  ت 



 شفا و درمان  ه دست خداست
 خانه در روز ی  جوانی دوران در :گویدمی . ود خود  زمان ستآمد و  زرگ عارشان و عا دان از یکی عا د  بیب
  یتون خانه از را مار شده که ن وی هت  ه که گتشتو تصمیو .شد خانه وارد   زرگیمار شدم متوجه که  ودم تنها
 و  ود کوچ  سوراخ .خزید سوراخی  ه ناگهان که او دنبار  ه من و کتد شتار مار آنکه خالصه  کلوح را آن یا کنو
 را مار تونتتونمی .ماند  یتون مار دم از مقداری و .دهد جای سوراخ آن در کامل صورت  ه را خود  نتونتت مار
 خودم  ا شدحمی مار  یلتت شدن عصبانی  اعث شقط هو مار دم کتدن   ع حتی یا و کتدن زخمی کنوح رها آنجا
 دستو  ه ستیع را خود  مار شدح کلیده  یتون سوراخ از مار ست تا . کلو  یتون النه از و  گیتم را مار دم گفتو
 انجام کاری  توانو آنکه از  بل .نلتتو زمین روی و .کتدم رها را مار درد شدت از .زد نیف را دستو و رساند
 نلد ختو جا همین  ه کار .شد  ی حس هو دیگتم دست که نگذشت چیزی .کتد  ی حتی  ه شتوع دستو  دهو
  وه ی و  ینایی مار زهت  ودح شده تمام اثت  زهت دیگت کا  ای هاحنماعی   ع مثل شدم .شدند حس  ی نیز یاهایو
 حتم می تواند نه می  یند نه که انتانی ی  شدم کنید شکت . زنو حتم نتوانتتو دیگت .گتشت من از هو متا گویایی
 .نکتد اثتی آنها  ه زهت و .ماند سا و شنواییو  وه ی شقط .کند حتکت تواند می نه و  زند
 را غذا  ودندح مجبور اطتاشیان شنیدمحمی شقط و نداشتوح احتاسی و حتکت و حس هیچ جتدح ی  مثل  ودم شده
 توانتتونمی و  ودم تلنه یا گتسنه که روزهایی چه آمدحنمی  ت من از هو جویدن چون  تیزندح دهانو در و کنند نتم

 . ود آزارم و اذیت موجب  یلتت این و دیگتی حس هیچ  دون شنیدمحمی شقط من و گذشتمی روزها کنوح کاری
 ص بت امن در .کتد زدن حتم  ه شتوع من همتت  ا و آمد ما یخانه  ه همتایه هایخانوم از یکی روز ی 

 ما که میتد می نه و شود راحت که شود می خوب نه :گفت اندوه  ا همتتم .یتسید همتتم از متا حار کتدن
 د و اندرون در تمام  یچارگی و درماندگی  ا .گتشتو آتف اینکه مثل .کتد ناراحت متا خیلی جمله این .شویو راحت

  .کتدم مناجات خود خدای  ا



 کتدمح ییدا توّسل مهت ان خدای  ه نداشتوح خدا جز را کس هیچ درماندگی و غت ت و تاریکی آن در
 و ز ان و دست  ا  ودمح کتده گناه  ودمح کتده را ناشتمانیف که آمد ن تم  ه گذشته زندگی از    ه هایی

 جز و ی  ودم شتمتار    ات آن خاطت  ه  ودمح کتده را ناشتمانیف  ود داده امانت من  ه که یا و گو 
 .شوم سا و یا  میتم یا خواستو خدا از نداشتوح راهی او  ه  تدن یناه جز و نداشتو را کتی او

 خدا ی خانه در   شقط درماندگی و  یچارگی که آنجایی از
  ه  دنو اعضای در ات اتی کتدم احتاس دارد ختیدار
 شدت از .کتدم حس  دنو در را شدیدی درد و .آمد وجود
 که مدتی از  عد . تد خوا و و شدم حار  ی گویی درد
  هیچ دستو که  ود مدتها کتدمح حس را دستو .شدم  یدار
 تکان آرام هو را  دنو اعضای دیگت .نداشت حتکتی و حس
 و ی  ینومی خواب دارم و هتتو خواب کتدم گمان دادمح

 و ی کنو حتکت خو ی  ه توانتتونمی هنوز  ودمح  یدار نه
 خیلی کلیدمح  یتون اتاق از را خودم  ود زحمتی هت  ا

 و اشتاد آسمان  ه هامدت از یس چلمانو  ودم خوش ار
 جاری ز انو  ه ذکت این اختیار  ی دیدم؛ را آسمان ستارگان

 که  زرگ خدای ای یعنی .ا  مد     االحتان  دیو یا شد
 دو اره که هو حاال کتدیمی احتان و نیکی من  ه  دیو از

 .کنو می شکت را تو شده حا و شامل   فتت



 خدایا شکت

 رحمتصد کتور دادی  ه هزاران   نعمت                    خدایا شکت نعمت غتق 

 نمودم  ت همه ای داد و  ی داد  اگت شاکت نباشو ظلو و  ی داد                    

 ز کوه و دشت و دریا ؛ روح  ی تاب  زمین و آسمان خورشید و مهتاب                 

 نقمت  ف تو خدا نیتت حار  ه   دارم سپاس ای شاه خلقت                    تو را 

 از چه کتی  یلتت  اید تلکت کتد؟
 تلکت  یلتت او از  دهح هدیه ما  ه گتانقیمت خودروی ی  شتدی اگت
 در را ما خودروی های   عه از یکی که تعمیتکاری از یا کنیومی

  ؟ است کتده تعمیت دستمزد مقا ل
 خوب  تای کنندحمی امید   ع دکتتها و شیومی  یمار و تی گاهی
 در حاال  دیوح را مونزندگی کل حااتیو متگح از نجات و شدن
 اگت اتفا اً  و داده ما  ه را زندگی و عمت و وجود اصل   که خدایی مقا ل
 دوا و شیوحمی خوب و گیتیومی شفا  مواد اون و تی شقط  لیو  یمار

  اید چکار مهت ان خدای این مقا ل در هتتندح وسیله دکتت و
    کنیو؟؟
 عمت و زندگی و عقل و چلو شد گفته که مهت ان ی ملنده خداوند

 کتده ع ا ما  ه ..... و خوب خانواده و مادر و یدر و زیبایی و جمار و
 چیه؟ عقل شتط کتدهح   ف ما  ه همهاین و

 

 شه از خدای  زرگ تلکت کتد؟میچ ور 



 
 کتداز خدا تلکت چتا  اید 

 
 یوظیفه و ی نداردح نیازی ما کتدن تلکت  ه خداوند دانیومی

 و کند کاری دیگتان   ف مقا ل در که است این انتان هت عقلی
 و تلکت اتفا اً   و نگذاریو یاسخ  دون را دیگتان نیکی و   ف

 آوردن دست  ه و خداوند رحمت جلب موجب شکتگذاری
 از موجب نعمت کفتان و ناسپاسی و است  یلتت هایینعمت
   .هاستنعمت از م تومیت و دادن دست

 
 :شتمایدمی کتیو  تآن در متعار خداوند

 
ْن » نَّ َعذا يَ ئ  ْن َکَفْتُتْو إ  ُکْو َو َ ئ 

زیَدنَّ
َ
 «َ َلدید    َشَکْتُتْو ََل



 متاتب شکتگذاری 
 

 ز انی شکت :اور متتبه ی

انت که همین.است متعار خداوند نعمتهای  ه اعتتام ز انی شکت
ر خدا استح سا و  دنف آوردح  جا را خداوند شکت حز انف  ا ان
دار خوب معلو  شکتکندح را خدا دارد خوب دوست کندح شکت ا
   ....و کندح شکت خدارا د
 

 هانعمت گفتن  ازی
 در تکتار  دون  مواهید کدام هت از و کنید دعوت را آموزان دانف از نفت ینج
  گویند؟ را خداوند های نعمت از تا سه ثانیه 5

 نفت گویدمی را نعمتی نفت ی  اینکه از  عد ستعت  ا  اید متا قه این در:نکته
 دانف سایت و مت ی و کند اعالم را زمان نفت ی  کندح گفتن  ه شتوع کناری
 .نلود داده تکتاری یاسخ تا  اشند متا ب آموزان



 کتدن شکت  بار در صادق امام رشتار
 .عزیزان منح  اید  دانیوحکه هتچقدر ما خداوند رو شاکت  اشیوح  ت رزق و روزی ما اشزوده می شود

خواستند ها  ودهح اونها  ا حتم زدن و رشتار کتدن وزندگی کتدن  ا متدم میائمه علیهو ا تالم کارشون تت یت کتدن انتان
 حکایهتهو  ه شتدی که مورد خ ا لون هتت و هو  ه دیگتان درس  دهندح یکی از اص اب  امام جعفت صادق علیه ا تهالم 

نها  هودیو و ظتشهی انگهور  هتای یهذیتایی  هود کهه همهه»:  می کند   ی حااهتین از آن روزی در ص تای عتشات و ستزمین م 
 . ح شقیتی آمد و تقااای کمك کتدخوردندمی

خداوند  : امام صادق علیه ا تالم شتمودند! خواهوح یور  دهیدانگور نمی: حضتت یك خوشه انگور  ه آن شقیت دادح شقیت گفت
 . ه تو کمك نماید

 و شقیت مقداری راه رشت و سپس  ازگلت و همان مقدار انگور را درخواسهت کهتدح و هی حضهتت چیهزی  هه او نهداد و شقهط 
 . خداوند  ه تو کمك نماید: شتمود

  عد از آنح شقیتی دیگت آمد و درخواست کمك کتد؟ 

 که خداونهد مهت هان  ((ا  مد  ّله رّب ا عا مین )): حضتت چند دانه انگور  ه او دادح شقیت آن چند دانه انگور را گتشت و گفت
صبت کن؛ و دو دست مبارك خود را یت از انگور کتد و ت: روزی داد؛ و چون که خواست  تود امام علیه ا تالم  ه او شتمودمتا 

 . حویل او داد

 چقهدر یهور همهتاه : شقیت  ار دیگت خدای تعا ی را شکت و سپاس گفت؛ و خواست حتکت کند که  تودح حضتت  هه او شتمهود
 ؟ داری

 . های خود را که حدود  یتت درهو  ود نلان داد و حضتت نیز  ه همان مقدار درهو  ه او کمك نمودشقیت یور

 . هنگامی که شقیت یور ها را از آن حضتت گتشتح شکت و سپاس خدای را  ه جا آورد

 آن را  پهو ح : صبت کن و سپس عبای خود را درآورد و ت ویهل آن شقیهت داد و شتمهود: و حتکت کتد تا  تودح حضتت شتمود
 «آن را گتشت و یس از شکت خداح از آن حضتت نیز سپاسح  ه جای آورد؛ و دعای خیتی در حّق حضتت کتد و رشتشقیت 

 .  لهح عزیزانحهتچه  در که انتانح شاکت نعمتهای خداوند  اشدح نعمت او اشزوده می شود

  کندنعمت از کفت  یتون کفت شکت نعمت نعمتت اشزون کند                



 حکایت متد  نی استائیلی
 متدی  ود که شبی در خواب دید کتی کهه گفهت نصهف   نی استائیلدر 

عمت  اشهد نصف اور هتتیح انتماب کن رزق و روزی در وسعت عمتت 
 یا نصف آخهتح مهتد گفهت صهبت کهن تها  ها شهتی  زنهدگیو ه همتهتم ه 

 همتت صبح که از خواب  یدار شد  ه . کنو و  عد یاسخ گویوملورت 
 ود ی خواهدیلب متدی  ه من خبت داد که نصف عمتت در رشاه : گفت

 مههنو ممیههتی انتمههاب کنههی کههه نصههف اور  اشههد یهها نصههف آخههت و 
: همتت  گفت. حار تو انتماب کن. کنو ملورتخواستو تا  ا تو مهلت 

متد یذیتشت و آنگاه دنیا  هه او روی آورد . نصف اور را انتماب می کنیو
و هتچه نعمت  ت او  یلتت می رسید همتت  می گفت  ه شالن همتایه و 
شالن شامیل که م تاجند کم  کن و این رو  آن ها  ود هت و ت نعمتهی 

می دادندح شکت می کتدند و  مف می نمودند صد ه خداوند  ه آنها می داد 
تا اینکه شبی در خواب دید که  ه او گفتند نصف عمتت که  اید در رشهاه 

 مهههتد گفهههت صهههبت کهههن  ههها همتهههتم ملهههورت .  اشهههی تمهههام شهههد
دیلب متا خبت دادند که نصف عمهتت کهه : صبح  ه همتت  گفتکنو 

نعمهت خداوند  ه مها : همتت  گفت.  اشی تمام شده است رشاه اید در 
کتدیو و خدا وعده دادح که اگت شکت نعمت کنیهدح نعمهت  شکتداد و ما 

است یس شب  ه متد خبت دادند کهه  وشاءشما زیاد می شود و او او ی  ه 
گفته همتتت درست است و نصف دیگت عمتت را نیز در رشاه خواهی  

 .زیتا که شکت نعمت کتدی. ود



  لبیشکت : دوم متتبه ی 
  و شضل  دون ما و خداست از هانعمت تمام  دانیو که است این معنای  ه  لبی شکت

 .هتتیو ا هی هاینعمت در غتق که  دانیو هتتیوح هیچ نعمت صاحب رحمت
 روی دیدند جانبازان آسایلگاه در او مال ات  ه رشتند و تی که جانبازی آن مثل

 :گفت سالم از  عد . نمورد تکان جایف از و ی دید را ما ح خوا یده تمت  االی شکمف
 د و :گفت خنده  ا هو  عد . موا و میتوانو حا ت این  ه شقط من میمواهو معذرت
 آرام خیلی من کتدیوح ص بت او  ا مدتی .است شده تنگ خواب در خوردن غلت  تای
 آدرس من .خو ه خیلی خدا :گفت و زد  بمندی نداری؟ شکایتی خدا از :گفتو او  ه

 .نعمتو غتق من میلوی متوجه  بینی که را او میدهو رو رشقا از یکی
  یایین  ه گتدن از  ود جانبازی .رشتیو  ود داده که آدرسی و ه کتدیو خداحاش ی او از

  ه مادری م بت و علق  ا را او یتستاری مادر و کتد می زندگی مادر   ا حنماع   ع
 او  ا ص بت ملکور . ود کتده یف و نداشت حتی هیچ جانباز  دن . ود گتشته عهده

  را زحمتف می خارد صورتو مادر :وگفت زد صدا را مادر  که  ودیو خاطتاتف و
 نعمت این  ه آنجا من .کتد خاراندن  ه شتوع و  وسید را یتت  صورت مادر . کف
 :گفت دارید؟ عال ه چیزی چه  ه شما :یتسیدم من .رشت آشپزخانه  ه مادر . تدم یی
 تعجب  ا .نمی خوانو کتاب من :گفت ؟می خوانید کتاب هایی چه :گفتو .م ا عه  ه

 را کتاب صف ات نمی توانو من :گفت ؟نمی خوانی چتا یس نداری؟ عال ه مگت :یتسیدم
  از یکی  زن ورق را کتاب صف ات می توانو اینکه شدم متوجه که  ود اینجا . زنو ورق

 .خداست نعمت های
 آرام و خیلهی اش  در چلهمانف جمهع شهد نداری؟ از خدا شکایت : او نیز یتسیدماز 

  هه مهن داده نعمت ههایی چهه می دانیهد خیلی خو ه من که طلبکار  نبهودمح خدا :گفت
 کنوراز و نیاز او و  ا رو  ه سمت او  لوم کنوح صدایف می دهد  ه من اجازه همین که 

 : حار گفتهمان  درمادر   ا سینی چای وارد شد و . است  زرگتتین نعمت  
 

 «...دانید نیمه شب ها چه نمازهایی می خواند و چه اشکهایی می ریزدنمی 



  ندگی  ه شودحمی  یلتت خدا  ه معتشتمان و ایمان شویوحمی خدا عاشق  دانیوح هانعمت یهمه صاحب را خداوند اگت
  .شویومی خداوند یاراده و خواست  ه راای و تتلیو و کنیومی اشتمار خداوند
 عقلی  ا نباشدح شهوات و خوا یدن و خوردن هدشمان تمام حیوانات مثل و  اشد م وری خدا اساس  ت ما زندگی اینکه
 ؟آشتیده چه  تای را ما خداوند و  وده چه خلقت از هدم که ندیلیوی  و کنیو شکت داده ما  ه خداوند که

 و عجایب  ا ح هدشمند و هماهنگ و ع مت  ا و ییلتشته  تیار دستگاه این خداوند که کتدیو شکت  حاال تا راستی
  تار انتان وجود در و کتده خلق هدشی چه  تای را شده زیادی های شگفتی خا ق ح آن خود که را شتاوان شگفتیهای

 (آموزان دانف جواب) میکنید؟ شکت چی شما ؟ است داده
 خودشان  تای دارند نیاز  دان که را آنچه که را کندکتانی رحمت خداوند» :شتمایدمی علیه ا تالم علی  امیتا مؤمنین

 «. ازمی گتدد مقصد کدام سوی  ه و است راه کدام در و آمده کجا از دانندمی و اندکتده تهیه
 :است گفته زیبا چه مو وی

 چتا غاشل از احوار در خویلتنوکه   شکت من این است و هو شب سمنوروزها 

 کجا می روم آخت ننمایی وطنو؟  ه     هته چه  ود آمدنو زکجا آمده ام 

 چه  وده است متاد وی از این ساختنو یا مانده ام سمت عجب کز چه سبب ساخت متا                      

     
  چهار در را متدم علو تمام» :شتمایندمی صادق علیه ا تالم امام
 اینکه دوم  لناسی؛ را خدایت که است این آنح اور :یاشتو (چیز)

 هدم و) کتده اراده تو از آنچه اینکه سوم  لناسی؛ را خود
 خارج دینت از را تو آنچه اینکه چهارم و  لناسی را (خلقتت
 «. لناسی می کند



 کنند کار خوب  توانند تا خورند می خوب و  مورند خوب  توانند تا کنند می کار خوب متدم از ای عده
 در ح شوند خارج دنیا این از که روزی تا شود می خالصه  ها خوا یدن و خوردن همین در آنها زندگی وتمام
 ای وسیله اینها تمام  لکه نیتت شهوت و خلو و خواب و خور تنها ها انتان زندگی از هدم که حا ی
   . است نهایی هدم  ه رسیدن  تای
 یس شودح خالصه نفتانی هایخواهف و هاشهوت  تآوردن و خوا یدن و خوردن در هو ما زندگی اگت

 چیتت؟ در حیوانات  ا ما تفاوت

های کوچ  و کمی نیتتندح یس نباید ها نعمتخدا  ه ما عقل دادهح و ما را اشتم مملو ات  تار دادهح این
 .مثل حیوانات زندگی کنیوح  اید  ا عقلی که خداوند  ه ما داده راه درست را ییدا کنیو 

 شضل خدای را که تواند شمار کتد یا کیتت آنکه شکت یکی در هزار کتد

  نده همان  ه که زتقصیت خویف عذر  ه درگاه خدای آورد

 ورنه سزاوار خداوندیف کس نتواند که  ه جای آورد

 عملی شکت : متتبه ی سوم 

 تونیو  کنیو؟ کنیو؛ حاال چکار میکاری عملی یعنی در مقا ل   ف خداوند ما هو شکت 

 کاری نکنیو که خداوند دوست ندارد

 دنبار جلب راایت و خوش ا ی خدا  اشیو

 همان ور که خدا راای هتت از اون نعمت استفاده کنیو

 ...و کنیواطاعت و  ندگی خودمون را ثا ت 



 
   :شتمایندمی ا تالم علیه امیتا مؤمنین حضتت
 نا راه در او های نعمت از که است این خداوندح  تا ت در شما ی وظیفه کمتتین
 .نکنید استفاده شتمانیف

 داده شما  ه خدا که گوشی  ا  اشیدح نداشته حتام نگاه داده شما  ه خدا که چلمی  ا
 نکنید گناه داده شما  ه خدا که ایزیبایی و جمار  ا ندهیدح گو  غنا و حتام موسیقی

 ....و

 . دهد ما  ه  یلتتی کمار و جمار و زیبایی اتفا اً  تا کنیو شکت را خدا
  دست دنبار  ه کنیوح استفاده ا هی هاینعمت از هتت راای خداوند که اون ور
 .کنیو استفاده راه این در خدا هاینعمت از و  اشیو خداوند راایت آوردن

  ازی چگونه شکت کنیو؟

 را هانعمت یکی شوندحمی دعوت ها چه از نفته دو هایگتوه
    گوید؛  اید را نعمت اون  ا مناسب شکت دیگتی و گویدمی

 .های تلکت نباید تکتاری  اشدراه: تذکت



 مناجات یایانی
 شتصت من  ه را امتوز که سپاسگزارم ا جودح ذا یا

 از و  اشو نعمت هایت شکتگزار تا دادی زندگی
 . بتم  ذت زندگی ام

 نعمت های روز هت که سپاسگزارم ا هدایاح واهب یا
 .می کنی زندگی ام وارد را  یکتانت

  ه متا    ه هت که سپاسگزارم ا مت یتینح د یل یا
 .می کنی هدایت درست متیت

 را  اورم و ایمان که سپاسگزارم مهیمنح یا مؤمُن  یا
 .می کنی  وی تت روز  ه روز
 از و راه  ی نهایت از روز هت که سپاسگزارم رزاقح یا

 روزی و رزق من  ه نمی کنو هو را شکت  که جایی
 .می دهی

 وارد را  هتتین ها روز هت که سپاسگزارم ا نعماءح ذا یا
 .می کنی زندگی ام
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