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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

 

 (2درس شکر بر بال )

 معرفت، کمال.نعمت،  عاشورا، شکر، بال، عطا، مصیبت، کلمات کلیدی:

ّٰاْلَحْمُد!اَلل  ّٰ :داریم عرضه می ،آوریم جا می کری که در پایان زیارت عاشورا بهش یگفتیم در سجده َّٰلَك  1ُهمَّ

خاطر آن مصیبت عظیم! و گفتیم  ؟ بهآوریم جا می خاطر چه حمد خدا را به . بهآوریم جا می حمد خدا را به

 و من هم بگویم ممنونم؛که کسی به من چیزی داده این ؛خیلی کمال نیستر کردن در قبال عطا، تشکّ

برای عبد دهد! این که  تکان می انساندمی برای  ،جلوی سگ هم یک استخوان بیندازیدخب رم! متشکّ

ت. در هیچ کمالی نیس ی که خدا داده شکر کرده،های نعمتاین بنده برای که بگوییم ! اینکمال نیست

 ؛شود بینیم شکفته می می ،ریزیم میپای یک گل  ؛ کمی آبدر گیاهان هم هست ؛حیوانات هم هست

ببین چقدر  ؛ تا آب دادیم چند دقیقه بعدتا آب نداده بودیم پژمرده بود !کند ر میتشکّاز انسان دارد 

های خدا  است که برای داده کمال همبرای عبد وقت این  آن !کند ر میتشکّ !دهد خودش را نشان می

آنجایی که از تو  .گیرد آنجایی که از تو می ؟ستواقعی کجا شکرپس  که هنر نیست!این  تشکّر کند؟!

هرچه به ظهر عاشورا  :فرمودند ادی! حضرت سجّهست مرد میدان ،شیرین شدکامت اگر آنجا  !گیرد می

پدرم  ی چهره ،شد های ما بیشتر می هرچه کشته ،شد تر می ها سنگین هرچه داغ ،شد تر می نزدیک
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شاکر واقعی  ،یما گونه اگر این !شد تر می تر و شاداب گلگون و برجستگانی از یاران ایشان اباعبداهلل

اگر به  ،گیرند آنجایی که از تو می معنای شکر اهل معرفت اینجاست؛ ! یعنی شکر ]حقیقی[ بههستیم

 :گفت، شاکری! کامت شیرین شد

 بوسه و دشنام را تکک تکک بکده   
                  

 ککدام  تر نیریدو ش نیز نمیتا بب 
 

ُهمَّّٰلل  ّٰاَّٰ ؟!ر کنیاری تشکّگز آنجا هم سر بر سجده می ؟هستی ببینم آنجا چگونه ،گرفتند از تو آنجایی که

ّٰ َّٰحْمَد ّٰاْلَحْمُد َّٰعلّّٰٰاِكرِينّٰالش َّٰلَك حضرت در آن  !است الحسین اباعبداهللاین اقتدای به  !اِبِهمُّْٰمصّٰى َّٰلَک

 فرمایند:  میالبالغه  در نهج امیرالمؤمنین ی شکر گزاردند! گودی قتلگاه سر بر سجده در لحظات آخر

َّٰعلّّّٰٰٰآالئِهِّّٰٰى َّٰعلَّّٰٰنْحَمُدهُّٰ َّٰنْحَمُدُه در الطافی که و در عطایای خدا  :دنفرمای خیلی عجیب است! می  2؛ئِهَِّٰبالّٰى َّٰكما

!! کنیم که در بالیا او را حمد میطور ، همانکنیم ما خدا را حمد می ،کند شامل حال ما می ]حقّ متعال[

از ور ط فرمود ما در بالیا همان می فهمیدیم؛ تر می راحت ،طرف اگر گفته بودخیلی عجیب است!! از آن 

ولی  ؛شود میتر فهمیده  این راحت .کنیم ر میدهد تشکّ کنیم که وقتی چیزی به ما می ر میخدا تشکّ

ر ور تشکّط دهد، همان د: آن وقتی که به ما چیزی مینفرمای د؟! مینیفرما چه می ببینید امیرالمؤمنین

ر خدا تشکّاز ور ط کند، همان مان میگیرد! وقتی لطفی را شامل حال کنیم که وقتی چیزی را از ما می می

ر در عطایا جوری تشکّ .نه در عطا !ستر در بالیعنی اصل تشکّ ؛فرستد کنیم که وقتی بالیی می می

 !!این فضای والیت است !این فضای والیت است .ست؛ پس اصل در بالکنیم ر میکنیم که در بالیا تشکّ می

دارد را هرچه خواهد تربیت کند! کسی که وقتی  می یشاگردطور  ای است که این ی عاشورا مدرسه صحنه

که بریم به خدا  پناه میشود. آن وقت  ؛ سرشار میشود شاداب می ؛برد ت می، لذّریزد میبه پای محبوبش 
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کاممان را تلخ  یم ونگویاصالً نباشد.  طور میدواریم اینا .از آن طرف ]برعکس[ رفتار کندبخواهد کسی 

 .نکنیم

ّٰياّٰاَباَعْبِداللَِّّّٰٰٰعَلْيكّّّٰٰٰاللُّّّٰٰٰلَّىياّٰاَباَعْبِدالِلَّٰوّٰصََّّّٰٰٰعَلْيكّّّٰٰٰاللُّّّٰٰٰياّٰاَباَعْبِدالِلَّٰوَّٰصلَّىَّّٰٰعَلْيكّّّٰٰٰاللَُّّّٰٰٰصلَّى


