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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 (1درس شکر بر بال )

 .ظاهری، باطنیرایگان، دائمی، نعمت، نعم، مُوِالء، بال، عاشورا، درس، شکر،  کلمات کلیدی:

َلل َ اَ کنیم:  خدا را حمد میی زیارت عاشورا  در سجده ْمُدَح ْمد  َاْلح  َع لََاِكرِينَ الشَ ُهمََّل ك  ْمُدَا َََاِبِهمَُْمصَىَ ل ک  ْلح 

که خیلی بزرگ است البتّه  کند؛ میوقت بر نعمت شکر  در مقام شکر، یکانسان  1؛ع ِظيِمَر زِيَِّتيَىَ ِهَع لِلل َ 

َالشَُّكورَُ :قرآن فرموددانید که  می ؛وردجا آ مت را بهانسان شکر نع َق ِليٌلَِمْنَِعباِدي  از بین بندگان من  2؛و 

ر شاکر و شکور. متشکّ ،رقبل اشاره کردیم که فرق است بین متشکّ ی . جلسهقلیلی شکور هستندتعداد 

د؛ شاکر کسی است که به راحتی دار یگزاری واماست که به زحمت خودش را به سپاس کسی

مقام چهارم شکر  ،نهایت درزند و کند؛ شکور کسی است که شکر از باطنش سر می گزاری میشکر

َالشَُّكورَُ. قرآن فرمود: است که خودش حقیقت شکر بشود کسی مقام َق ِليٌلَِمْنَِعباِدي  از بندگان من  ؛و 

هم کم  اینکه کسی شاکر نعم الهی باشد شکور، شاکر هم کم است! تنها نه .شکور هستند عداد قلیلیت

 شود.پیدا می
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درک ارزش نعمت است؛  ،شکر بر دو نوع است؛ یکی شکر نعمت است و دیگری شکر منعم. شکر نعمت

جا آمده  هیعنی اگر انسان بفهمد که آنچه خدا نصیبش کرده چقدر ارزشمند است، شکر آن نعمت ب

او نصیب  ارزش آنچهچون بسیاری از اوقات انسان از  ؛های خدا را بشناسداست. یعنی انسان ارزش داده

چه نعم دنیوی  ؛ی چه نعم معنویچه نعم مادّ م ظاهری چه نعم باطنی؛عَحاال چه نِ ؛غافل است ،شده

خاطر این است که مفت به او  هیا ب ؟شود چرا غافل می .گاهی اوقات انسان غافل است .چه نعم اخروی

خدا  ،شناسد به کسی بدهند خیلی قدرش را نمیرایگان وقتی یک چیزی را  ،ند و زحمتی نکشیدها داده

غافل  از قدر عطاهای خدا ،ت دادهمنّ و بی و چون رایگان هایش را به ما داده ت نعمتمنّ هم بی

که را چیزی انسان  ،ببینید .تش دوام نعمت استوقت هم علّ تش این است؛ یکوقت علّ . یکشویم می

وقتی  .آید ؛ دیگر به چشمش نمیهی به آن نخواهد داشتکم توجّ ، کمت زیادی در اختیار داشتمدّ

چیزی را به او ل وقت از روز اوّ ا یکامّ ؛آید خیلی به چشمش می ،دهند چیزی را ندارد و به او میانسان 

 .بیند چون همیشه داشته آن را نمی ،همیشه داشتهو اند  داده

همین دنیایی  ی نعم دنیوی،حتّ اینها را یک لحظه از ما سلب کند، ازیک هر  !عظیمندم الهی عَقدر نِچ

این نعمی که در ، یک دانه از همین متاع قلیل را 3،َق ِليلٌَََم تاعٌَ :فرمود ،که فرمود دنیا کوچک است

خدای اگر  که چیست؟فهمیم  وقت ارزشش را می ، آناگر از ما بگیرد ،همین متاع قلیل به ما داده

آنرا احساس  که ما داریم و اصالًفهمیم این سالمتی  وقت می آن ،از ما بگیرد نعمت سالمتی رانکرده 

 ! نعم باطنی!رسد به نعم معنوی؛ چه از نعم ظاهری و دنیوی یک هر !قدر ارزشمند استکنیم چ نمی

به ما آن نعم باطنی که خدا به رایگان ؛ و هم از نعم باطنی ،چون قرآن، هم از نعم ظاهری سخن گفته

گاهی اوقات به همین  .که اعظم نعم الهی استاست نعمت والیت  ،یما هو پیوسته هم برخوردار بودداده 
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اهل  ی در خانواده ،دمان که چشم به این عالم باز کردیمل تولّدلیل که رایگان نصیب ما شد و از اوّ

 . غافلیم از عظمت این نعمت ،والیت بودیم و این نعمت پیوسته همراه ما بوده

درک ارزشتمندی آن نعمتت استت.    شکر نعمتت چیستت؟    ؛مَِعَ الن َ َکَُْرَِمَدَ عَ الن َ َرَُکَْشَُ ، فرمودند:حال ایّ علی

جتا   بته شکر آن نعمت  حقیقت ،ستکه به او عطا شده چقدر گرانبها این چیزی یدهمین که انسان فهم

ابتراز   ،رم و چه چیز گرانبهایی به من عطتا کتردی  اینکه به زبان هم اظهار کند متشکّالبتّه  ؛آورده شده

ِمَعَِنَُْم الََْرَُکَُْش  انسان شتده و نصیب است که ای  هحقیقت شکر همان معرفت به ارزش آن عطیّ .شکر است

 !به من دادهاین نعمت را ست که چه کسی حقیقت ا درک این ،دهنده م و نعمتشکر منع 4؛مَِعَِنَُْم الََْکَُْرَدَ 

، به انسان بدهند. همتان  دی با مراتب مختلفی از عظمتچون ممکن است یک چیز واحد را افراد متعدّ

وقتت یتک رفیت  و     گذارد. یک خودکار ساده را یتک  میبر انسان  تأثیرای، یک  چیز واحد، در هر مرتبه

حتاال ارزش آن   !دهتد  متی  م انسان به اووقت معلّ ؛ یکاین یک معنا دارد ؛دهد می وهمکالسی انسان به ا

القتدرتر   ی نعمت عظتیم  هرچه آن دهنده؛ باال ببریدپلّه پلّه  ،کان هستیمعنا را در پلّفرق کرد! حاال این 

اینکه بفهمتیم آن کستی کته     ؛این شکر منعم درک منعم است؛ بنابررزش آن نعمت بزرگتر استباشد ا

! چقدر بزرگ استت! ختب   قدر عظیم است! چقدر نازنین استما کرده خودش چنصیب  ها را این نعمت

 ر از نعمت!تشکّاین شکر نعمت است؛ 

نته در   ؛دانتیم  نعمتت را در رفتاه متی    ؛هتا  تنه در محرومیّ ؛دانیم ها می نعمت را در برخورداری ما غالباً 

 کننتد کته مت الً    ه میکنند؟ وقتی توجّ ر میهم که اهل شکرند بیشتر چه وقت تشکّ کسانیلذا  ؛سختی

رها در تشتکّ  !یم! ختدایا ممنتون  ی بته متا دادی  یت  چه روزی !یم! خدایا ممنونچه آسایشی نصیبمان شده

                                            

، ص 78شود؛ از جمله: مجلسی، بحاراالنوار، ج  میاین عبارت از اقوال اهل معرفت است؛ امّا مضمون مشابه آن در روایات دیده   .1
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 ی دهد و در لحظه لحظته  که زیارت عاشورا به ما یاد میبزرگی  ی ا نکتهامّ ؛شود ها انجام می برخورداری

ایتن استت    ،شنوید می باعبداهللاوالد و اصحاب ا از زبان و عبداهللی عاشورا شما از زبان ابا حادثه

ی  یک درس بزرگ است که فقت  صتحنه   ؛بزرگی است ی کند! این نکتهحمد خدا را در بالیا که انسان 

 ی البالغته  . در نهت  شتود شتاکر   که انسان در بالیادرس را به انسان تفهیم کند؛ این تواند این عاشورا می

حمتد   کنند که متا ختدا را در بالهتایش    حضرت بیان می ؛هستهمین معنا چند جا  امیرالمؤمنین

 ؛ اینکته انستان بالیتا را هتم در دستتگاه ختدا      کنیم حمد می گونه که او را در عطایایش کنیم؛ همان می

مقام بلندی است. در زیارت عاشورا این  ،؛ فق  آسایش و راحتی را طالب نباشد و این مقاماشدخریدار ب

، زائتر ختودش را همتراه    شتود  ل زیارت عاشتورا کته شتروع متی    یعنی از اوّ ؛کنیم مقام را داریم ابراز می

مقتام  زرگ گتاه بت   دانید زیتارت عاشتورا جلتوه    چون می ؛کند جدا میمقابل  ی ل از جبههاوّ باعبداهللا

در زیتارت عاشتورا    .استت ه مقام جدا کردن خود از صف پلیتدی  ،ی و لعنو مقام تبرّ !ی و لعن استتبرّ

 استت کته در  لذ ؛حستین ال کنتد بته اباعبتداهلل    و ملح  میکند  جدا میانسان خودش را از آن جبهه 

َلل َ اَ ی شتکر!   ارد؛ سجدهکه سر بر سجده گزرسد  میزیارت عاشورا به مقامی  ْم د  ْم ُدَح  َاْلح  ََاِكرِينَ الش  ُه مََّل  ك 

َع ل ست؟ عزیزتر از خدا کی ی دیگر عزیزتر از بنده زیزترین کسش را به شهادت رساندند!عَ!َاِبِهمَُْمص َىَ ل ک 

ْم ُدَِلل   ا َ :ها سر بر سجده گتزارد امّ ؛؟ این حادثه برایش رخ دادهکیست اباعبداهلل  !ع ِظ يِمَر زِيَّتِ يَىَ ِهَع ل ْلح 

 است! ارم در قبال این مصیبت عظیمی که بر من وارد شدهگز خدا را سپاس می

در مصائب هم اهل شتکرگزاری  ؛ این درس بزرگ عاشورا که در رزایا و این درس را بیاموزیم مید استا

در عطایتا و مواهتب    ،عرض کتردم  .گونه که در عطایا و در مواهب اهل شکرگزاری هستیم همان ؛باشیم

اش را هتم   ی مقام بزرگی نیست؛ انسان ]بکوشد[ در مصائب و در بالیا شاکر باشد! نمونهشاکر بودن خیل

ی شتکر   گاه ستر بتر ستجده   رکب بر زمین افتادند، در گودی قتلاز م الحسین ؛ وقتی اباعبداهللدیدید

 ،را شاصتت ر علتتیّ، اکبتترش را علتتیّ !هی کتته عزیزتتترین عزیتتزانش را از دستتت دادهباعبتتداللّ! انتتدگزارد
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دهنده  ماهه هم با آن وضع تکان اص ر شش ی علیّحتّ !عزیزانش را از دست داده ی همه ...حسنال بن قاسم

 !اردگز شکر می ی سر بر سجدهدر آخرین لحظه ا امّ ؛به شهادت رسید

اشتیم و بتدانیم در   خدای متعال به ما این معرفت را عنایت کند که اهتل شتکر در مصتائب ب    امیدواریم

، نصتیب  ستت کته بزرگتترین مصتائب    ؛ لذانیستت  فته است کته در مواهتب و عطایتا   مصائب عنایاتی نه

بزرگتترین بالیتا متال     ،فرمودنتد  بیتت  . چقدر احادیث داریم کته اهتل  شود خدا می بزرگترین اولیاء

بتال متال دوستتان     5؛الءَِوَِِلْل َالءَُبَ لْ اَ : ی انسان بلندتر، بالیا برای او بزرگتر هرچه مرتبه ؛بزرگترین اولیاست

   .است؛ مال اولیاء خدستان خدامال محبّ ؛است

 تر استت  ببزم مقرّ نیهرکه در ا
                    

 دهنتتد یمتت شتتترشیجتتام بتتال ب 
 

بیاموزیم، همتین درس باشتد   در مکتب عاشورا هایی که  درس و یکی ازاهلل خدا به ما عنایت کند ءشا ان

 .پذیرا باشیم و بخریم محبوب فرستاده شده از جانبکه بالیی را که 

َص لَّىََع ل ْيكَ ََاللَََُص لَّى َص لَّىََع ل ْيكَ ََاللَََُياَا باع ْبِدالِلَو  6َياَا باع ْبِداللَََِع ل ْيكَ ََاللَََُياَا باع ْبِدالِلَو 
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