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چكيده
ابر آن است،دانى در براف و قدر«شكر»�شناخت و تشخيص احسان و نيكى و اعتر

اند اسمى�به عنوفته است،در كاربرآن كريم به شكل فعل و اسم به�كار ركه در قر
دى� نعمت�هـا،جواى خالق و عبد هر دو آمده است.يكى از اهـداف وصفتى بـر

ظ= به آن شده�انـد.ى انسان�ها است،كه انسان�هـا مـوارگزان شكـرسنجش ميـز
ابر نعمت،بنده درابر خالق،بنده در بـرع شكر؛بنده در برى به چهار نـوارگزشكر

د:شكراحلى نيز دارى مرارگزد.شكرابر بنده،تقسيم مى�شوابر بنده و خالق در بربر
ارگزى.انسان�هاى شكرارگزح و اعالم عجز بر شكراربا قلب،زبان،اعضا و جو

ه�مندىند كه اين اعمال باعث�� بهردهاى شايسته�اى دارابر خالق و بندگان عمل�كردر بر
د.ى مى�شوى و اخروه دنيوآنان از پاداش�هاى ويژ
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مقدمه
كار به خاطر��و ستايش نيكو ؛��و انتشار آن١«شكر»��شناخت و تشخيص احسان و نيكى�

»ýÓ�UdÎ½_ «ÚFÔLt،��كه در مقابل نعمت و بذل است.«٢د انجام داده،استنيكى كه در حق فر
اف به نعمتش و�و اعتر٤ند،تصور نعمت و اظهار آن.��شكر نسبت به خداو٣)١٢١/١٦(النحل،

اه با تجليل و تعظيم،��همر٥ك معصيتده از جمله اطاعت و تراجب كرانجام هر آن�چه كه و
٧دن آن.شى نعمت و پنهان كرامو.�ضد آن كفر است،يعنى:فر٦است

ت فعل است و همآن آمده است كه هم به صـور بار در قر٧٥ شكر با مشتقاتش fه�اژو
ا»كروْن»�و هم امر�«اشكروْع�«يشت ماضى�«شكر»�و مضاراسم.در اشتقاق فعلى به صـور

فته است.در اشتقاق اسمى،ازد آن به كار رد صيغه مجرارفته است.در همه اين موبه كار ر
كور»،صيغه مبالغه:«شكور»�و�مـصـدر:ْل:«مشصفت مشبهه:«شاكرين»،اسم مفـعـو

«شكر»��و�«شكور»�آن استفاده شده است.
»?Ê]— ÓÐ]MÓ� U?ÓGÓHÔ—u?Ïý ÓJÔ—u≈نـد«ص= خداوان و«شكور»�كه صيغه مبالـغـه اسـت،بـه عـنـو

دهر دو آمده است.در مـور)�١٤/٥اهيـم،(ابر»��¹üÓ UÌ� JÔqÒ$ Ó³?]—UÌý ÓJÔ—uو بنـده«)٣٥/٣٤(فاطر،
ش�و� آمرز دن بر پاداش آنانشد دادن اعمال نيك اندك بندگان و سپس افزوند�به معناى رخداو

عبادت�،��و به معناى نعمت دادن به بندگان و پاداش دادن به او در مقابل برپاداشتن ٨آنان
 بـادگارشش در شكر پرور�است.اما از ميان بندگان به معناى كـو١٠از� نيكـو،��و آو٩ندخداو

،�و به كار١١ش او نهاده شده استظيفه بر دوان واطاعت از او و انجام عباداتى كه به عنو
١٢اف.ى اعتقاد و�اعترح از رواراى اداء شكر با قلب و زبان و ساير جوان بردن تمام همت و توبر

ند به اين معناست كهد خداودن سپاس نعمت است و در مور«شاكر»�هم به معناى ملكه بو
اما،�١٣)٤/١٤٧(النساء،»�ËÓ�ÓÊUÓK�« ]tÔý Ó�UdÎŽ «ÓKLOÎUا به خاطر شكر پاداش مى�دهد�«سته انسان رند پيوخداو
ص= بنده آمده است.ان وآن بيشتر به عنودر قر

امت انسان،به داده�ها و نعمت�هايى كه در�حقان فضيلت و كرم به ذكر است كه ميزالز
ان شكر استاى امتحان و سنجيدن ميزفا برانى شده نيست،بلكه همه نعمت�ها،صراو ارز

ل مقام و عقبّى�ها نيز دليل بر تنزى باشد؛چنان كه ندارتراند مايه فخر و معيار برو نمى�تو
ى انسان است. انسـانان استقامت و پايداراى سنجش ميزفا برماندگى نيست،بلكه صـر

ابر�منعم،برع و تشكر او در د،بلكه خضوا مغرور نسازتر كسى است كه عطاياى الهى او ربر
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مايشآزسيله ا وه و جالل و عظمـت ر�آن همه شكو�(ع)د.از اين رو سليمـانتر و باالتر شوبر
»Óc?Ó, «sÚ. ÓCÚq— ÓÐÒ� wOÓ³ÚKÔuÓ½√ wÓ√ÓýÚJ?ÔdÔ√ ÓÂÚ√ Ó�ÚHÔd¼فى مى�نمايد:«د معردن خوشاكر يا ناسپاس بـو

باشد، .پس همه نعمت�هاى دنيا ضمن آن كه ممكن است نشان تكريم الهى)٢٧/٤٠(النمل،�
١٤د.ن خداست و فقط نعمت�هاى بهشت جنبه تكريم محض دارمومحور اصلى آنها آز

ى هدف از اعطاى نعمتارگزشكر
ظ= به= و موّخى از نعمت�هاى الهى،منعمان مكله به برآن كريم پس از اشاردر قر

ا به جا آوريد و از ناسپاسىمايد:كه سپاس من رابر آن شدند.در جايى مى�فرى در برارگزشكر
اند رمايد:اگر تنها خـداو،يا مى�فر)٢/١٥٢ة،(البقر»�ËÓý«ÚJÔd?Ô� «ËË wÓð ôÓJÚHÔdÔÊËى كنيد،«دور

ا بهده است،سپاس آن رموانى كه به شما عطا فراوابر نعمت�هاى فرعبادت مى�كنيد،در بر
مان با امر،يا اين�كه هم�ز)١٦/١١٤(النمل،»�ËÓý«ÚJÔdÔ½ «ËFÚLÓWÓK�« ]t≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚ≈ ¹]ÁUÔð ÓFÚ³ÔbÔÊËجا آوريد «

بها ه انسان�ها ر.و باالخر١٥دابر آن مى�شوى در براراستار سپاس�گـزبه استفاده از نعمت،خو
.)٥٦/٧٠اقعة،(الو»ÓKÓuÚð ôÓAÚJÔdÔÊËÓ.ار مى�دهد��«است قرخود بازى،مورارگزى از شكرددارخاطر خو

فىند معرابر خداوى در برارگزخى از آيات نيز يكى از اهداف اعطاى نعمت،شكردر بر
ى� نعمت�هايىاى مثال پس از يادآورد.برت گيرا امر و نهيى صورن اين�كه ظاهرشده است بدو

 انسان،واى�ه در دنيا،��اتمام نعمت،تسخير دريـا بـرن عفو و بخشش،��يا حيات دوبـارچو
ى انسانارگزا شكركه هدف از اعطاى آن�ها ر١٦ ح به اوارآفرينش انسان و انعام اعضا و جو

صايات به خصو.پس بنابر اين آيات،و رو)٧٨/١٦(النمل،»�ÓFÓK]JÔrÚð ÓAÚJÔdÔÊËفى مى�نمايد؛�«معر
�،و١٧اجب استند وابر نعمت و ذكر آن و حمد خداوشكر در بر(ع)��منين�ايت أمير المؤرو

عم فالّاف النْر أطْ إليكمْصلتا از دست نداد:«إذا ود كه با ناسپاسى نعمت راقب بوبايد مر
اسيد با ناسپاسى دنبـال� آن ركر؛هنگامى�كه طليع� نعمت به شما رّة الـشّصاها بقلْا أقروّتنف

»�با آن كه�ÓF?ÓK]JÔrÚð ÓAÚJÔd?ÔÊË»�به معناى شايد در جملـه�«qF�Ò.البته تعبير بـه�«١٨قطع نكنيـد»
اجب است،تكوينااجب است،از اين جهت است كه شكر در عين حال كه تشريعا وشكر و
١٩ى است.اختيار
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ىارگزاع شكرانو
انى شده است،مى�توارگزابطه با شكرشاتى كه در رآن كريم و سفاربر اساس آيات قر

سىد بررى�ها مورارگزد،كه در اين قسمت اين شكـرع تقسيم نموا به چهار نوى رارگزشكر
ند:ار مى�گيرقر

ه�مند از نعمتجه به اين�كه شكر منعم،بر بهربا توابر خالق:ى بنده در برارگزال#:شكر
٢٠اجب است.لى نعمت�هاست بر انسان وند كه وى از خداوارگزاجب است،پس شكرو

ا بهه�مندان از نعمت ردن از نعمت�ها،بهرند ضمن آياتى پس از نام بربه اين منظور،خداو
ى،به�طور)٢/١٥٢ة،(البقر»�ËÓý«ÚJÔdÔ� «Ëwد امر مى�نمايد:«ابر خوى در برارگزاحت،به شكرصر

¹Ó√ UÓ¹^NÓ�« U]cs¹Ó,¬ ÓMÔ� «uÔKÔ, «usÚÞ ÓOÒ³Ó Uصيه مى�كند:«ا به انجام آن توكه مدعيان ايمان و عبادت ر

,Ó— UÓ“Ó@ÚMÓ�UÔrÚË Óý«ÚJÔdÔ� «ËK]t≈ ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚ≈ ¹]ÁUÔð ÓFÚ³ÔbÔÊË�«ا عبادت؛يعنى:اگر فقط خدا ر)٢/١٧٢ة،(البقر
دن در شكر نيز امرد بوّحد هستيد بايد شاكر باشيد.البته در ضمن آن به موّحمى�كنيد و مو

٢١حيد عبادى آنان هماهنگ باشد.مى�نمايد تا با تو

اىى برارگزمان شكرا با فره�مندى از حكمت ردن لقمان به بهرآن كريم همچنين ستوقر
.پس با)٣١/١٢(لقمان،»�ËÓ�ÓIÓbÚð¬ ÓOÚMÓ� UÔIÚLÓÊUÓ�« Ú×JÚLÓWÓ√ ÓÊý« ÚJÔdÚ� K]tن ساخته است�«ند مقروخداو

ند است و اگر كسى به مقامى خداوارگزترين مظاهر حكمت،شكراين تفسير يكى از بارز
٢٢ند نايل آيد حكيم است.شكر خداو

ابرى بنده در برارى،سپاس�گزارگزع ديگر شكرنوابر نعمت:ى بنده در برارگزب:شكر
ه�مندان از نعمتى نعمت�هاى الهى،از بهرآن كريم طى آياتى پس از يادآورنعمت است.قر

نهجه به اين�گو.با تو)١٦/١١٤(النحل،»��ËÓý«ÚJÔdÔ½ «ËFÚLÓWÓK�« ]tند��«ا به جا آوراهد كه شكر آن رمى�خو
از آيات شكر در مقابل نعمت و بذل و احسان است.

ýÓ�UdÎ½_ «ÚFÔLtابر نعمت ياد مى�نمايد�«ار در برگزان شكربه عنو(ع)�اهيم�آن كريم از ابرقر

ł«Ú²Ó³ÓÁUÔË Ó¼Ób?ÓÁ«Ô≈ �Ó$ vdÓ◊«Ì, ÔFÚ²ÓIrOÌ�«،اگزيده و هدايت شدنـش ر،كه دليل بر)١٦/١٢١(النحـل
ه�اى مهم است كهابر نعمت به انـدازى در برارگزفى مى�نمايد.مقام شكـرهمين عمل معـر

ËÓ@Ó‰UÓ— Ó»Ò√ ÓËÚ“ŽÚMwاهنمايى نمايد:«ا بر انجام آن رگاه الهى دعا مى�كند كه او ربه در(�ع)�سليمان�

√ÓÊÚ√ ÓýÚJÔdÓ½ FÚLÓ²ÓpÓ�« ]²√ wÓ½ÚFÓLÚXÓŽ ÓKÓw]Ë ÓŽÓKÓË vÓ�«bÓÍ«،�٢٧/١٩(النمل(.
اسح و حوارى مانند اعضا و جوّى و مادى هم شامل نعمت�هاى ظاهرارگزالبته اين شكر
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ندگى برو ز)�١٦/٧٨(النحل،»�ËÓłÓFÓqÓ� ÓJÔrÔF�« ]LÚlÓË ÓÐ_«ÚBÓ—UÓË Ó._«Ú¾bÓ…Ó� ÓFÓK]JÔrÚð ÓAÚJÔdÔÊËبدنى:«
،)٧/١٠اف،(االعر»�ËÓ�ÓIÓbÚ, ÓJ]M]�UÔrÚ. —_« wÚ÷Ë ÓłÓFÓKÚMÓ� UÓJÔrÚ. NOÓ, UÓFÓ¹Ugى:«مين و روزى زرو

،�٢٣ ده مى�شوب و غير،آب قابل شرّاهب آن،تسخير چارپايان و جنشب و روز،دريا و مو
ان�عنواس باطنى كه تحت�ح و حوى،مانند عقل و روو هم شامل نعمت�هاى باطنى و معنو

ىيار،)٧٦/٣(االنسان،»�»½]¼ UÓbÓ¹ÚMÓÁUÔF�« ]³qOÓ≈ ,]ý UÓ�UdÎË «Ó≈,]� UÓHÔ—uÎ≈د،هدايت:«ار مى�گير«أفئدة»�قر
،)٣/١٢٣ان،�(آل�عمر»ËÓ�ÓIÓbÚ½ ÓBÓdÓ�ÔrÔK�« ]tÔÐ ³?ÓbÚ—ÌË Ó√Ó½Ú²ÔrÚ√ Ó–�]WÏ. ÓðU]IÔK�« «u]tÓ� ÓFÓK]JÔrÚð ÓAÚJÔdÔÊËÓالهى:«

د.د ديگر مى�شوار�و مو٢٤بعثت انبيا و حكمت
الد.نعمت،كار خداست و شكر�معموت مى�گيرابر فعل صورى در برارگزاقع شكردر و

چه.اما��اگر٢٥ا شكر نمى�كندى كسى رسد وا اگر نعمتى به انسان نرابر نعمت است،زيردر بر
اند مى�باشد؛ زيرد؛ليكن در حقيقت مشكور لـه خـداوت مى�گيراى نعمت شكر صـوربر

د،كه در حقيقت شكر عطا كننده نعمتار مى�گيرى قرارگزد شكرده مورمونعمتى كه او عطا فر
فته است.ت گرصور

دمساندن به مرى رانى به ياراوآن كريم در آيات فرقرابر بنده:ى بنده در برارگزج:شكر
شات تاصيه مى�كند و اين سفـارى از آنان و همچنين به احسان به پدر و مادر توو دستگير

اى نعمت الهى هستندابر پدر و مادر كه مجرى در بـرارگزا به شكرسد كه آنان رجايى مى�ر
ى�نيز يكى از سه چيز(ع)ضا�.امام ر)٣١/١٤(لقمان،»�ÓÊý« ÚJÔdÚ� Ë wÓ�uÓ�«bÓ¹Úp√امر مى�نمايد:«

جل أمر بثـالثـةه عـز وّا،آن مى�داند:«إن الـلار داده است رن با هم قـرند مقـروا كه خـداور
ندخداوه؛ّالديه لم يشكر اللالدين فمن لم يشكر وللوأمر بالشكر له وى…ون بها ثالثة أخرمقرو
دى از خوارگزاه با سه چيز ديگر است… و به شـكـرده كه همـرجل به سه چيز امـر كـرعزو
د،شكرا به جا نياوركه شكر آنان رده است،پس هرموى از پدر و مادر امر فرارگزاه با شكرهمر

٢٦ده است».ا نيز به جا نياورند رخداو

(ص)ل خدا�سوابر بنده اين است كه ادب خدا و رى در برارگزنكته مهم در مسأله شكر

ى�كهد.به طوره داركار اشارق نيكوق،بر تصحيح و تجويز شكر مخلوابر احسان مخلودر بر
اى فيض خدا و مظهر احسانان مجرق محسن به عنـو�شكر مخلو(ع)ميـن�ات معصوحضر

مايد:«ال�مى�فر(ص)م�ل�اكرسونه راى نمو.�بر٢٧دندغيب مى�نموا دانسته و به آن ترا روالهى ر
دا نمى�پذيرند سپاس بنده در قبال احسانش ره من ال يشكر الناس؛اين�كه خـداوّيشكر الل
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ايت شدهنيز رو�(ع)�ضا.از امام ر٢٨ى نكند»ارهنگامى�كه در مقابل احسان انسان،سپاس�گز
ار احسانگزجل؛كسى كه شكرقين لم يشكر عز واست كه:«من لم يشكر المنعم من المخلو

٢٩د».ا نيز به جا نمى�آورند رق نباشد،شكر خداومخلو

ست همه نعمت�هاست،از اين رو هر حمدى از آن اوّلىند والبته به دليل اين�كه خداو
دچه خوان،در حقيقت حق�شناسى از خداست،اگرى انسان نسبت به ديگرارو سپاس�گز

٣٠ار نفهمد و نسبت به خدا حق�شناسى نكند.انسان سپاس�گز

٣١ندى از خداوارى از پدر و مادر بعد از امر به سپاس�گزارگزمان الهى مبنى بر شكر�در فر

دناى نعمت خداوا در نظر داشت كه حق�شناسى از پدر و مادر كه مجرنيز بايد اين مسأله ر
ند بهى از پدر و مادر،شكر خداوارگزند در شكراقع امتثال امر خداوك نيست.در وهستند،شر

٣٣ا.ا مى�بيند و هم خلق رد كامل هم حق رّحا مو؛ زير٣٢شمار مى�آيد

ند بادن خداوار بوگزآن كريم از شكردر آياتى از قرابر بنده:ى خالق در برارگزد:شكر
»Ê]K�« ]tÓž ÓHÔ—uÏý ÓJÔ—u≈�و�«شكور»:«)٤/١٤٧(النساء،»�ËÓ�ÓÊUÓK�« ]tÔý Ó�UdÎŽ «ÓKLOÎUان�«شاكر»:«عنو

ا بهسته انسان رند پيوان�«شاكر»�به اين معناست كه خداو�ياد شده است.عنو)٤٢/٢٣ى،(الشور
ل اندك و اعطاى كثير هماهنگ اسـت وخاطر شكر پاداش مى�دهد.«شكور»�نيز با قـبـو

٣٤ند�«شكور»��و�«شاكر»�است.ت الهى است،از همين رو خداوّگى سناين ويژ

ند به معناى پاداش و ثناى جميلفتن اين مسأله كه شكر از جانب خداوبا در نظر گر
سد،تا انسان به آنند،لطي= و تشويق آميز به نظر مى�رد خداو،�تعبير شكر در مور٣٥است

ند بهى انجام دهد،خداوايش پيدا كند.�پس اگر كسى كار خيراجب يا مستحب بهتر گرو
مى�كندد كاراى خواقع انسان برند شاكر است.در وا خداواهد داد،زيرب خواو پاداش خو

قتى عبد،د؛يعنى واه دارا به همرال رعبد،شكر مو.�شكر٣٦ند از او تشكر مى�كندلى خداوو
ان خدمت وگداشت و به عـنـوا خالصانه انجام مى�دهد و به نيت تجـلـيـل و بـزرعملـى ر

د و در مقابل ايـنا مى�پذيرال هديه او رال هديه مى�كند،موا به پيشگاه موديت،عملى رعبو
د.از اين رو يكى از اسماى حسناى�الهىعمل صالح،ضامن صالح و مصلحت او مى�شو

٣٧شاكر است.

ى؛ند،اطالقى است حقيقى نه مجازى بر خداوارگزم به ذكر است كه اطالق شكرالز
ند هر چند كه قديم االحسان است و هر احسانى كه كسى به كسى كند باز� احساناكه خداوزير



١٠٩ ٧٧ـ ٧٨شمار�  گزارى در قرآن و …شكر و شكر

د،ليكن در عين حالا به جا آورش رد،تا او شكراو است،و احدى حقى به عهده او ندار
ا با اين�كه همان هم احسان او به بندگان است،احسان بندهدش اعمال صالح بندگان رخو

د احسانىانده است،و اين خـوش خوكارار بنده نيكـوگزا شكرد رانده و خـودش خوبه خو
٣٨است باالى احسان.

ىارگزاحل شكرمر
.�امام٣٩شكر به معناى ظهور است و شكر نعمت،اظهار آن در مسير صحيح است

ى كه باعثا از كاردم ردند و مرموش فرار نعمت�هاى الهى سفار�به احسان در جو�(ع)صادق
ا،ار نعمت رت منظور از احسان در جو.�آن حضر٤٠د بر حذر داشتندميدن نعمت مى�شور

.٤١مايدفى� مى�فرده است و اداء حق آن،معرسيله آن انعام كرند به وشكر بر آن�چه كه خداو
،٤٢داتبى دارعات ديگر دينى و اعتقادى،مرضوشكر نيز مانند ايمان و بعضى از مـو

ده است،ى احسانى نمو ديگرّكسى كه در حقابر منعم و هرى در برارگزاقع انجام حق شكردر و
د:حله دارچهار مر

و��اعتقاد به�.٤٣ى همان تصور نعمت اسـتارگزل شكرحله اومرال#:شكر با قلب:
نى درع درو�و خضو)�٢٧/٤٠(النمل،»ÓcÓ, «sÚ. ÓCÚq?— ÓÐÒw¼�،«٤٤ند استاين�كه نعمت از خداو
انى داشتـهابر او به خاطر نعمت�هايـى كـه ارزدن در برمنده بون و شرمقابل منعم،و ممـنـو

ند است،سپاسمايد:«همين�كه بدانى نعمت از جانب خداومى�فر�(ع)��.�امام صادق�٤٥است
ايتى با.�رو٤٦ها»فها بقلبه فقد أدى شكـره عليه بنعمة فعرّده�اى،من أنعم اللا به جا آورآن ر

�پايين�ترين(ع).��همچنين امام صـادق�٤٧نيز نقل شده است(ص)�م�ل اكـرسون از راين مضمو
ضايت از آن�چه كه به اوند مى�داند،و را همان ديدن نعمت از جانب خـداوحله� شكر رمر

د،و به سبب نعمتش مخالفت بـاده است،و اين�كه با نعمتش معصيت او نـشـوموعطا فر
ند و….اى خداوع براه با خضواف زبان سر همرد،و تمام شكر اعتراهى او نشوامر و نواو

.٤٨داجب دارى وفيق بر شكر،نعمتى است كه آن نيز شكرالبته تو
ا.�با زبان خـدا ر٤٩ى همان ثناى منعم اسـتارگزم شكـرحله دومرب:شكر با زبـان:

�با(ع)مايش امام صـادق�.�بنابر فـر��٥١و تجليل از نعمت�هاى الهى بـا زبـان٥٠دن سپاس كـر
،��كه از آن به اتمام حق نعمت نـيـز٥٢دده مى�شو»�شكر نعمت به جـا آورّهالحمد للگفتـن�«



١١٠  ياسين' مباركه'مفاهيم و حقايق سوره سال�بيستم

ايت شده است،به�نيز رو�(ص)من از پيامبر اكرايتى با اين مضمو.��البته رو٥٣تعبير شده است
ا»�رّهالحمد للد بايد ذكر�«د:كسى كه نعمت�ها بر او آشكار شـومـوت فرى�كه آن حضرطور

٥٤ار كند.زياد  تكر

ع�از نو)�٧٦/٩(االنسان،»»ôÔdb¹Ô, MÚJÔrÚł ÓeÓ¡«ÎË Óý ôÔJÔ—uÎ ½ى در آيه:«ارگزنه شكراى نموبر
د.اينه دارى اشارارگزاحل ديگر شكرد به مرفته كه خوار گرا قرا در مقابل جززبانى است؛زير

�به كسانى كه اطعامشان(ع)و حسنين�(ع)�،فاطمه�(ع)منين�ى امير المؤآيه خطابى است از سو
٥٥دند،كه يا به زبان قال است يا حال.كر

ى همان استفاده� صحيح از نعمتارگزم شكرحله سومرح:ارج:شكر با ساير اعضا و جو
ف نعمت�هاى،��و صر٥٧تح،مكافات نعمت به قدر قدراراقع شكر ساير جو.�در و٥٦است

.�شكر٥٨ست، استه دودن دشمن بر سر سفراه طاعت و بندگى و مهمان نكرالهى در ر
مد.اين كار مستلـزف شوآن است كه نعمت خدا در آن�جا كه منعم به آن امر مى�كنـد صـر

اها در ران نعمت رام�هاى الهى است،تا آن�گاه بتوند و شناخت حالل و حرشناخت خداو
.�بر�اساس٥٩د،و اين بخشى از حكمت استف كرص و حالل آن صرد مخصواو و در مور

عمات است:«شكر كل نعمـة الـورى از محر�از مصاديق آن دور(ع)منيـن�ايت أمير المـؤرو
٦١ايت شده است.نيز رو(ع)�،���كه از امام صادق�٦٠ه»ّم اللا حرّعم

دگار بهترين شكر در مقابل نعمت�هـاسـت.سـجـدهاعمال مذهبى و اطاعـت پـرور
دىجواقع فلسفـه و.�در و٦٢ليمه شكر نيز از اين قبيل استشكر،نماز شكر،احسـان و و

ند كهب مى�شومانى شكر نعمت خدا محسوند است و زگاه خداوى به درارگزعبادت شكر
٦٣ند.ى اخالص انجام شواز رو

د است كه درف نعمت�هاى خدا در جاى خـوم همان صرع سـوى از نوارگزپس شكر
د.براهد بود،انسان به طور مطلق شاكر خوف هريك از نعمت�ها در جاى خوت صرصور

ن عالم و آدم،همه نعمت�هاى الهى�اند،شاكر كسى است كه با عالم و آدماين اساس،چو
ان كسانى هستند كه شـاكـرنه از شاكراقع اين�گـو.��در و٦٤ى خداپسندانه داشته باشـدفتارر

ا به جا ونه نسيان و غفلت،نعمت�هـاى الـهـى رگون هردن ملكه آن�ها شده و آنـان بـدوبو
.٦٦غنى»ْكر زينة الّى است:«الشانگرى زيور توارگز.��پس شكر٦٥ف مى�كنندحكيمانه صر

٦٧مايد.فى مى�فرابر نعمت معرا شكر در برهد ر�نشان� ز(ع)منين�أمير المؤ
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(ع)مان�اليت معصوش وى اطاعت و پذيـرارگزحله از شكرمصداق مهم ديگر اين مـر

اه  شكر نعمـت ره بقـر سور١٧٢ح آيـه �در شر�(ع)�ىى�كه امام حسن عسـكـراست،به طـور
ّها نعمة اللفى مى�نمايد:«فاشكرو�و جانشينان مطهر او معر(ع)�و على��(ص)اطاعت از محمد

٦٨كم بطاعته من محمد و على و خلفائهم الطيبين».بطاعة من امر

ى كه شكر نسبتد،به طورحله از شكر نيز به لحاظ اشخاص تفسير مى�شوالبته اين مر
دن،وابر،به مكافات و همسان عمل كربه شخص باالتر،به اطاعت،و نسبت به همتا و بر

ار است كه عامالنه�اى دشوحله به انداز.��اين مر٦٩ل استّن،به احسان و تفضنسبت به مادو
٧٠به آن اندك هستند.

؛٧١ى است كه در اظهار عجز از آن استارگزم كمال شكرحله� چهارمرد:اظهار عجز:
)٣٤/١٣(سبأ،»»Ž«ÚLÓK?Ô‰¬ «uÓœ ÓË«ÔœÓý ÔJÚd?Îنـد:«اب خطاب خـداوقتى در جـو�و�(ع)دچنان كـه داو

ست!ى از جانب توم،در حالى كه شكر نيز،نعمت ديگرا به جا آورنه شكر تو رسيد:چگوپر
ا دانستى شكر نيـزدى؛زيرا به جا آورم رفت يافتى و شكـرن به من معرپاسخ آمد:هم اكنـو

نهضه داشت:خدايا چـگـو�عر(ع)ساى كليـم،�و آنگاه كه مـو٧٢نعمتى از جانب مـن اسـت
چك�ترين نعمتى كه درى كواب گوم،در حالى كه همه اعمال من جوا به جا آورت رشكر

.�پس٧٣دىا به جا آورسى اآلن شكر من رم گذاشته اى نيست؟!خطاب آمد:اى مواختيار
د التفات پيدا كند.سد كه به فقر و عجز و ضع= خواند به حقيقت شكر بركسى مى�تو

انارگزد شكرعمل�كر
ابر آن�هـادم در بـرى مى�كند مـراراز اميـدودن از نعمت�هـا ابـرآن كريم پس از نـام بـرقر

ى مى�كند:ارگزا امر به شكر.همچنين آنان ر)٥/٦(المائدة،»��ÓFÓK]JÔrÚð ÓAÚJÔdÔÊËÓى نمايند�«ارگزشكر
»ËÓý«ÚJÔd?Ô� «ËK]t«فـىمعرى آنـان ارگزدان شكرا قـدرد راى تشويق آنان،خـو.بر)٢/١٧٢ة،�(البقـر

.)�٧٦/٢٢(االنسان،»»ËÓ�ÓÊUÓÝ ÓFÚOÔJÔrÚ, ÓAÚJÔ—u?Îو��«)٢/١٥٨ة،(البقـر»ÓS?Ê]K�« ]tÓý Ó�UdÏŽ ÓKrO.مى�نمايد�«
ان از نعمت�هاى الهى و تبيين نعمت�هايى كه به آنان عطادارخورفى براه با معرهمچنين همر

د.ا به انسان�ها بياموزى از نعمت�ها ره وراه بهرگو مى�كند تا را نيز بازت آنان رشده است،سير
د نشـانتى از خودهاى متفـاوخوره�مندان از نعمت،هنگـام دريـافـت آن،بـرالبته بهـر

م آن وه� بيشتر و تداوده مستحق بهرا به�جا آورخى با اعمال شايسته،سپاس آن رمى�دهند.بر
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اىخى بر.بر)٥٤/٣٥(القمر،» FÚLÓWÎ, sÚŽ MÚb½Ó� UÓcÓ�pÓ½ Ó−Úe, ÍÓsÚý ÓJÓdÓ½ند�«پاداش الهى مى�شو
.)١٠/٢٢نس،�(يو» �Ó¾sÚ√ Ó½Ú−ÓOÚ²ÓMÓ, UsÚ¼ ÓcÁ� ÓMÓJ?Ô½uÓs], sÓA�« ]�Uds¹Óند�«ط مى�گذارى شرارگزشكر

الخى نيز با اعمال ناشايست و ناسپاسى،مستحق سلب نعمت و تبديل آن به نقمت و�زوبر
 كـه)١٤/٧اهيم،(ابر»ËÓ�Ó¾s?Ú� ÓHÓdÚðÔrÚ≈ Ê]Ž Óc?ÓÐ«� wÓAÓbb?¹Ïند�«ه كيفر الهى مـى�شـونعمت و باالخـر

ه بايد گفت.باألخر)٣٦/٣٥(يس،»�Ó.Ó¹ öÓAÚJÔdÔÊË√ار مى�دهد�«نش قرد سرزا مورند آنان رخداو
ËÓ@ÓKqOÏند�«ا به جا مى�آوردم سپاس آن راهنمايى�ها،تنها اندكى از مرغيب و رغم تشويق و تربه ر

,sÚŽ ³ÓœUÍÓA�« ]JÔ—u«،دن شكر كاملت تنبيهى است كه به جـا آور.در اين عبار)٣٤/١٣(سبأ
»ýÓ�UdÎ«�(ع)�اهيم�ليا يعنى:ابرآن كريم تنها دو تن از اوند سخت است،به همين منظور قرخداو

½_ÚFÔLt�«،١٢١/ ١٦(النحل ((ع)ح�و نو»�≈½]tÔ� ÓÊUÓŽ Ó³ÚbÎý «ÓJÔ—uÎ««اإلسر)،احت نسبتا به صرر)�٣/ ١٧اء
٧٤ار مى�دهد.د ثنا قربه شكر،مور

ند از اعطاى نعمتادى هستند كه به هدف خـداوان افرارم به ذكر است سپاس�گزالز
د در قبال نعمت عـمـل�ظيفه خـوند و به انتظار او پاسخ مثـبـت داده،بـه وجه داركامال تـو

مايد:«الشكرفى مى�فرا چهار چيز معرار راد سپاس�گزنشان� افر�(ص)�ّهل اللسومى�كنند.البته ر
؛�شكر٧٥ه»ّال يعظم إال اللال يحمد وه،وّع بقسم اللالقنوالصبر فى البالء،وفى النعماء،و

ند بهدن به قسمت الهى،و حمد و تعظيم خداوابر نعمت،صبر در مقابل بال،قانع بودر بر
انيز شكـر ر(ع)�ان است.امام صادق�اردهاى سپاس�گزخى از عمل�كرتنهايى،كه گوياى بـر

٧٦مايد.فى مى�فرد عقل معراز جنو

ددم�مورند،و مرتباط با خداوان در ارارد سپاس�گزدر اين قسمت،در دو بخش عمل�كر
د:ار مى�گيرسى قربرر

ان كه در پاس داشت نعمتىارخى از اعمال نيك سپاس�گزبرند:تباط با خداوال#:در ار
د.اقعى تعري= مى�شوند و منعم وتباط آنان با خداواست كه به آنان عطا شده است،در ار

ند،اعتقاده�اى كه از نعمت�هاى الهى دارابر بهران در بـرارگى سپاس�گزمهم�ترين ويژ
نداى مثال خداونه كه هدف از اعطاى نعمت نيز همان است.برحيد است،همان�گوبه تو
[ŁÔrد�«موحيد،نعمت�هاى مختلفى عطا فـرستى و اعتقاد به تـو�به خاطر يكتاپـر(ع)�اهيم�به ابر

√ÓËÚŠÓOÚMÓ≈ U?�ÓOÚpÓ√ ÓÊð« ]³lÚ, K?]WÓ≈ ÐÚdÓ¼«rOÓŠ ÓM?HOÎË UÓ,Ó� UÓÊU?Ó, sÓ�« ÚLÔAÚd�s?OÓ�«،ا و او ر)١٦/١٢٣(النحل
فى مى�نمايد:ان تنها منعم معرا به عنوند ر�نيز خداو(ع)ار داد.امام صادق�ان قراى ديگرپيشو
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ا بهند رد كه حمد و ستايش خداو�نيز اعالم مى�دار��(ع)�ت على.��حضر٧٧لى كل نعمة»«أنت و
ده است،انجام مى�دهد:«نحمدهموهر طريق ممكن به خاطر همه نعمت�هايى كه عطا فر

٧٨ها».ّها على جميع نعمائه كلّبجميع محامده كل

–Óð «Ô²ÚKÓv≈ند است:«ابر خداوع در برع و خشوان،خضوارگى�هاى سپاس�گزاز ديگر ويژ

ŽÓKÓOÚNrÚ¹¬ Ó UÔd�« ]ŠÚLÓsš Ód^Ý «ËÔ−]bÎË «ÓÐÔJOÒÎU«،آنان همان ذريه آدم،و كسانى كه)�١٩/٥٨(مريم.
ه�ائيل هستند كه نعمت ويژه ذريه� اسراهيم و باالخرار شدند،و ذريه� ابرح در كشتى سوبا نو

گزيد�ه الهى هستند.الهى كه همان هدايت است به آنان اختصاص يافته است و از بندگان بر
د،كامالى شواى ايشان يـادآورن خداى تعالى برمانى كه هر شأنى از شـؤوبه طور كلـى ز

٧٩ند.خاضع و خاشع مى�شو

ابر عطاياىى در براردهاى صاحبان نعمت،شكر و سپاس�گـزيكى ديگر از عمل�كـر
(ع)اهيم از ابر١٢١ه نحل آيه آن كريم در سور.قر)�١٦/١٢١(النحل،»ýÓ�UdÎ½_ «ÚFÔLtالهى است:«

ان شاكران به عنوط و ديگر از آل لو٣٥ه قمر آيه سليمان و در سور١٩ه نحل آيه و در سور
خاءّكر…و فى الـرّه الشّسى و همْى:«يما نشان� تقـو�نيز آن ر(ع)منيـن��د.امير المـؤنام مى�بر

دن سپاس است…واست او به جاى آورساند و هم� تالش و خوا به شب مى�رشكور؛روز ر
فى��معـر٨٢مـناد مؤ��و صفت افـر٨١هـد.�وز٨٠ار است»گار آسايش بسى سـپـاسـگـزدر روز

اى هنگام پيش آمدن نعمت�ها�فـرارگزا به شكردم ر�همچنين مر(ع)منين�مايد.أمير المؤمى�فر
فـىا شكر به هنگام پيش آمدن نعـمـت مـعـرسايى رهد و پـاراند و يكى از حقايـق زمى�خـو

٨٣مايند.مى�فر

ها،ند،همانند ساير�كارا به خوبى به جا آورى راراهند حق سپاس�گزالبته آنان كه مى�خو
ËÓ@Ó‰U?Ó— Ó»Ò√ ÓËÚ“ŽÚM√ wÓÊÚ√ ÓýÚJÔdÓ½ FÚLÓ²ÓpÓند:«ند بياموزا از خداوش انجام آن رمشتاقند كـه رو

�«]²√ wÓ½ÚFÓLÚXÓŽ ÓKÓw] «،چه بهتر اين مهم كمك مى�طلبند.اى انجام هر�و از او بر)٢٧/١٩(النمل
ىّهم إنّمايد:«اللا طلب مى�فرابر نعمت�ها رند شكر در بـر�نيز از خداو(ع)على بن الحسين��

الشكـرضا…و تمام النعمة فى جميع األشياء و بالر˙حمتك التى ال تنال منـك إأسألك بر
د در اداى شكرلياى الهى خـوان و اواقع پيامبـر.��در و٨٤ضا»ضى وبعدالر حتى تـرّبها على

٨٥دند.ان پيش قدم بوش آن به پيرونعمت و همچنين آموز

ËÓ�Ó¾sÚ√ Ó–Ó@ÚMÓÁUÔ½ ÓFÚLÓ¡UÓÐ ÓFÚbÓان،حسن فعلى است:«ارگزد شكرگى�ها و عملكراز ديگر ويژ
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{Ód]¡«Ó, ÓF?]²Út?Ô� ÓOÓI?Ô�uÓs]– Ó¼ÓV?ÓF�« ]O?Ò¾Ó U?ÔŽ ÓMÒ≈ w½]t?Ô� ÓHÓd?ÕÏ. ÓaÔ—u?*≈�« ô]cs¹Ó$ Ó³?ÓdÔË «ËÓŽÓL?KÔ«u?

B�«]�U×?Ó U√ Ô�ËÓ¾pÓ� ÓN?ÔrÚ, ÓGÚHd?Ó…ÏË Ó√ÓłÚdÏ� Ó³dO«؛اينان كسانى هستنـد كـه در)١١و١١/١٠د،(هـو
سيله� آن،اعمال صالح انجام مى�دهنـد.نعمت،صبر مى�كنند و به وه�مندى ازت بهرصور

اى،�تنها بـر٨٦ح و فخر»ان»�و�«فـرم�«نااميدى و كفـرهايى انسان از دو طبيعت مذمـوالبتـه ر
ميدى و كفر به هنگام مصـائـب وع و نوع و فزاكه مانع جـزان امكان پذير است؛زيـرصابر

د،درلى نعمت مى�شود،و هنگام دريافت نعمت نيز،مانع غفلت از وال نعمت مى�شوزو
ند،وضاى الهى به�كار بـراه را در رغيب مى�كند،تا اين�كه نعمـت رى ترارگزض به شكرعو

.�البته صبر با عمل صالح،جداى از ايمان نيست.٨٧ده باشندح و فخر آنان آسوخلق خدا از فر
ان در پاس داشت نعمتى كهارد نيك سپاس�گزخى از عمل�كربردم:تباط با مرب:در ار

دم است.تباط آنان با مربه آنان عطا شده است،در ار
ده،بر عهـده اوموند در قبال نعمتى كه به انسـان عـطـا فـرظايفى كه خـداواز جملـه و

خى ازا بيابند.بردم و پند دادن به آنان است تا مسير هدايت راهنمايى مرشاد و رگذاشته،ار
Ó‰UÓ— ÓłÔÊö@اى انجام آن به كار مى�بندند:«ا برد ره�مندان از نعمت تمام سعى و تالش خوبهر

,sÓ�« ]cs?¹Ó¹ ÓaÓ.UÔÊuÓ√ Ó½ÚFÓr?ÓK�« ]tÔŽ ÓKÓOÚNL?Óœ« UÚšÔKÔŽ «uÓKÓO?ÚNrÔ�« Ú³Ó»UÓ. ÓS?–Óœ «ÓšÓKÚ²ÔLÔÁuÔ. ÓS½]J?ÔrÚž Ó�U³ÔÊuÓ

ËÓŽÓKÓK�« v]t. Ó²ÓuÓ�]KÔ≈ «uÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚ, ÔRÚ,MsO�«،س.در اين آيه،از دو تن از اصحاب خدا تر)٥/٢٣(المائدة
غيب به اطاعت از امر خداا تشويق و ترائيل ر�سخن به ميان آمده است كه بنى اسر(ع)سى�مو

ى مى�دانند و از��آنانعده� پيروزدند و با اطمينان،به آنان ود به قريه،مى�كر�در ورو(ع)سى�و مو
كل كنند.ند تواستند كه بر خداومى�خو

ديشان نيز همين مسئله استجوالن الهى هستند كه هدف وسواهنمايان،رلين رالبته او
دند:ظيفه عمل�مى�كرد داشتند كه به اين وجول تاريخ واد ديگر غير از آنان نيز در طولى افرو

ا از عذابمى�داشت و آنان رن بازسى و�هاروا از قتل مونيان رعون كه فرعومن آل فرهمانند مؤ
.��در٨٨ند است كه از او اطاعت كنند تا هدايت� شوائيل مى�خوساند و از بنى اسرالهى مى�تر

مآن كريم به لزوت مى�كنند قـرالن الهى دعوسـوا به اطاعت از ردم راد مرنه افـراقع اين�گوو
د داشتهجوه�اى وّمايد كه بايد عد�مى�فر(ص)م�ى�كه به پيامبر اكرد به طورجه دارانجام اين�كار تو

٨٩اهنمايى كنند.شاد و را اردم رانند مرباشند كه بتو

ان است،عدم پشتيبانـى وتباط با ديگـرار كه در اراز ديگر اعمال منعمان سپـاس�گـز
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»Ó‰U?Ó— Ó»ÒÐ L?Ó√ UÓ½ÚF?ÓLÚX?ÓŽ ÓKÓw?]. ÓKÓs?Ú√ Ó�ÔÊuÓþ ÓN?d?OÎ� «K?ÚLÔ−?Úd,s?O@ان است:«حمايت از گـنـهـكـار
ّىلياى الهى و تبرى با اوّلابطه با توصيه در ران به امر و توارگزاقع شكر.در و)٢٨/١٧(القصص،

شانند.از دشمنان او،جامه عمل مى�پو

ىارگزاجنام شكرسر
دن او در مقابل اعمالند،شاكر بوگى�هاى خداوجه به اين�كه يكى از صفات و ويژبا تو

دآن كريم اعالم مى�دارد در قر،خو)٤/١٤٧(النساء،»ËÓ�ÓÊUÓK�« ]tÔý Ó�UdÎŽ «ÓKLOÎUنيك بندگان است:«
��و قدر)٣/١٤٥ان،(آل عمر»ËÓÝÓMÓ−ÚeA�« Í]�Uds¹اهد داد:«ار پاداش خوكه به بندگان سپاس�گز

اكه؛زير)٧٦/٢٢(االنسان،»»ËÓ�ÓÊUÓÝ ÓFÚOÔJÔrÚ, ÓA?ÚJÔ—uÎا مى�داند:«تالش�ها و اعمال نيك آنـان ر
»Ó�ÓOÚf?ÓK�« ]tÔÐ Q?ÓŽÚKÓrÓÐ A?�U]�U?ds¹ا مى�شنـاسـد:«د رار خوبه خوبى بندگان سـپـاس�گـزنـد،خداو

Ó¹ UÓHÚFÓqÔK?�« ]tÔ,ار باشند دليلى بر عذاب آنان نـيـسـت:«،و اگر آنان سپاس�گـز)٦/٥٣(االنعام،

ÐFÓcÓÐ«J?ÔrÚ≈ ÊÚý ÓJÓdÚðÔrÚË Ó,¬ÓM?Ú²Ôrْ�«،ند بهصافى است كه خـداوى از اوارگـز.شكر)٤/١٤٧(النسـاء
د انسان،�و پاداش آن نيز به خو٩٠دهموا ذكر نفراى آن ران جزع و ميزانى پاداش،نواوسبب فر

ËÓ,ÓsÚند غنى محض است:«ا خداو»،زيرË Ó,ÓsÚý ÓJÓdÓ. ÓS½]LÓ¹ UÓAÚJÔdÔ� MÓHÚFtدد:«شاكر باز مى�گر

�ÓHÓdÓ. ÓSÊ]— ÓÐÒž wÓMwy� Ódr¹«،٩١.)٤٠/٢٧(النمل

ند؛كهمى�شمرا برت رى انسان�ها در دو مقطع دنيا و آخرارگزآن كريم نتايج شكرآيات قر
د:داخته مى�شوسى آن�ها پردر اين قسمت به برر

د وى انسان�ها در همين دنيا عايد آنان مى�شوارگزبخشى از نتيجه� شكرال#:در دنيا:
د.ه�مند مى�شود بهرى خوارگزانسان�ها در همين دنيا از پاداش عمل نيك شكر

د شاكـرض احسان به فـرش خطاها و گنـاهـان و در عـويكى از اين پاداش�هـا،آمـرز
ه�مندى ازائيل ياد مى�كند كه پس از بهـرهى از بنى اسرآن كريم از گـرواى مثال قراست.بر

ماند،سه فرد در قريه بـوه� ورودانى در بيابان و اجـازگرند كه همان پايان سـرنعمت خـداو
ا به نيكىش ره و طلب آمرزّع،و گفتن حطد از در،در حال خضود به قريه،ورويعنى ورو

حمتن بر آن از رفته و گناهانشان بخشيده شد و افزوار گرت قرد مغفرانجام دادند،كه مور
.البته)٢/٥٨ة،�(البقر»ÓGÚHdÚ� ÓJÔrÚš ÓDÓ¹UÓ�UÔrÚË ÓÝÓMÓeb¹Ô�« ÚLÔ×ÚFMsOÓ½دار شدند�«خوراب الهى نيز برو ثو

شـىدگى و لغزا به دور از هر آلون چهل سال�«تيـه»�رمواگر�«محسنان»�كسانى باشنـد كـه آز
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�همچنين در٩٢ايش حسنات آن�هاست.هاى سه�گانه سبب افزدند،انجام دستورى كرسپر
ه�مندىند،و هنگام بهرحمت دچار نااميدى و ناسپاسى مى�شومقابل كسانى كه پس از سلب ر

هاى شايسته مى�كنندهى  هستند كه شكيبايى ورزيده و كارند،گرواز نعمت دچار فخر مى�شو
آنان مهيااى گ برد و پاداشى بزرا نيز مى�آمرزند به پاس صبر و اعمال نيك،آنان ركه� خداو

.)١١/١١د،(هو»��« ô]cs¹Ó$ Ó³ÓdÔË «ËÓŽÓLKÔB�« «u]�U×Ó U√ Ô�ËÓ¾pÓ� ÓNÔrÚ, ÓGÚHdÓ…ÏË Ó√ÓłÚdÏ� Ó³dO≈مى�كند:«
½]√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓU≈ا از عذاب�هاى دنيايى نيز نجات مى�دهد:«إان رند شاكره بر آن خداوعالو

ŽÓKÓO?ÚNrÚŠ Ó$U?³Î≈ U‰¬ ôÓ� Ô◊u?Ì½ Ó−]OÚM?Ó¼UÔr?ÚÐ FÓ×Ód?*½FÚLÓW?Î, sÚŽ MÚb?½Ó� UÓcÓ�p?Ó½ Ó−Úe, ÍÓs?Úý ÓJÓd«
ا از عذاب آسمانى نجاتش ـ ر�ـ به جز همسـر(ع)ط��اد�ه لوند خانو؛خداو)٣٥و٥٤/٣٤(القمر،

اكه آنانداد تا اين نجات نعمتى باشد از ناحيه� او،كه به ايشان اختـصـاص داده شـد؛زيـر
٩٣گاه الهى نيز نجات است.اى شكر در دردند،و جزند شاكر بونسبت به خداو

ى است.برارگزده شدن بر نعمت�هاى الهى نيز از ديگر پاداش�ها در مقابل شكرافزو
ابر قضاى الهى و شـكـر بـر�انسان با تسليم شـدن در بـر(ع)منيـن�مايش أمير المـؤاساس فـر

ا كه بهت كسى رد،آن حضرد كامل سازاى خوا برند راند نعمت خداونعمت�هاى او مى�تو
نـد.�البته خداو٩٤مايدفى مى�فـر�دور معر(ع)ه� اهل بيـت�ا از شيواضى نباشد رقضاى الهـى ر

ابر نعمت�ها،او نيز بر نعمـت�هـاىى در بـرارت سپاس�گزد كه در صورد اعالم مـى�دارخو
.)١٤/٧اهيم،(ابر»ËÓ≈–Úð ÓQÓ–]ÊÓ— ÓÐĴÔr?Ú� Ó¾sÚý ÓJÓdÚðÔrÚ“_ b¹Ó½]JÔrÚد:«اهد افزود نسبت به آنان خوخو

ند به او چهار چيز دهد،چهاركسى كه خـداو(ص)�ل خدا�سومايش رهمچنين بر اساس فـر
د،زيادى نعمتكه داده شوچيز ديگر نيز مى�دهد كه يكى از آن�ها مقام شكر است كه به هر

ند از بنده�اش�نيز يكى از دو صفتى كه خداو(ع)مايش امام باقر�.�بنابر فر٩٥دنيز داده مى�شو
.٩٦دده شوسيله بر نعمت افزوند است تا به اين واف به نعمت�هاى خداود،اعترانتظار دار
ندمايد كه خداوا باعث بقاى نعمت مى�داند و مى�فـرى رار�همچنين سپاس�گز�(ع)على

ى او ببندد:«ما كانا به روحالى كه در نعمت را بر بنده�اى نمى�گشايد،دردر سپاس گفتن ر
كسند به هـر.�البته خـداو٩٧يـادة»ّه باب الـزْلق عـنْكر و يغّد باب الـشْتح علـى عـبْه ليـفّالل

مايد:«و من أعطىم نمى�فرده شدن بر نعمت محـروا از افزود،او را بياموزى رارسپاس�گز
)١٤/٧اهيم،(ابر»�Ó¾sÚý ÓJÓdÚðÔrÚ“_ b¹Ó½]JÔrÚاه صدق اين سخن آيه�:«م الزيادة»�كه گوكر لم يحرّالش

ى،نعمت�هاارات آمده است كه با سپاسگزمايد:در تور�نيز مى�فر�(ع).�امام صادق٩٨است
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ايش نعمت و ايمنى ازى مايه� افزارت»�و سپاسگزال للنعماء إذا شكردد:«ال زود نمى�گرنابو
ا كه با دلت كسى ر.�آن حضر٩٩أمان من الغير»الشكر زيادة فى النعم ونى است:«وگودگر

نىار فزواوا سزدن زبان به شكر او رند است،پيش از گشوى خداوبفهمد كه نعمت از سو
ش بهت با امر به سپاس منعم،سـفـار.�همچنين آن حضـر١٠٠مايدفى مى�فردر نعمت معـر

د:«اىموندانش فر�نيز به يكى از فرز(ع).�امام سجاد��١٠١دندند كرحفظ حريم نعمت خداو
ار باشىگزا اگر شكرن به شما نعمت داده است،زيرى كن چوارا سپاس�گزند رند،خداوفرز

شبخت�تر اسـت تـا ازى كه انجام مى�دهد خـودد.شاكر با شكرنعمت از تو قطع نمـى�گـر
.١٠٢سد»نعمتى كه به او مى�ر

ظاي=،انتخاب آناناى مسلمانان در قبال انجام واز ديگر پاداش�هاى مهم در دنيا بر
ظ=ى موادره�مندى از نعمت اتحاد و برترين امت است.مسلمانان پس از بهران بربه عنو

.آ�نان به١٠٣ف و نهى از منكر و حفظ اتحاد و تمسك به ريسمان الهى شدندبه امر به معرو
ان بهامر الهى و امر ديگرظاي=،يعنى:اطاعت و امتثال اوفقيت در انجام ايـن وخاطر مو

فت وجه انجام گراحل و به بهترين وهاى ناپسند كه با هم� مرداشتن آنان از كارنيكى�ها و باز
ابر نعمتى در براركه همان سپاس�گز�،١٠٤ترين پيامبرهمچنين به خاطر ايمان كامل به بر

ا بهترين امتى ناميده است كـه درند آنان رد،ملقب به بهترين امت شدند و خـداواتحاد بو
�ÔM?Ú²ÔrÚš ÓOÚdÓ√ Ô,]W?Ì√ ÔšÚdłÓXÚ� M?K]”Uð ÓQÚ,ÔdÔÊËÓÐ �UÚL?ÓFÚdÔ·ËË ÓðÓMÚNÓu?ÚÊÓŽ Ósمين پديدار شده�انـد:«ز

�«ÚLÔMÚJÓdË ÓðÔRÚ,MÔÊuÓÐ K�U]t«٣/١١٠ان،(آل عمر(.
ه�مندىاط مستقيم و بهرگزيده شدن و هدايت به صره از همه مهم�تر پاداش برباالخر

»?ł«Ú²?Ó³ÓÁU?ÔË Ó¼ÓbÓÁ«Ô≈ �Ó$ v?dÓ◊«Ì, ÔFÚ²?ÓIr?OÌË¿Óð¬ÓO?ÚMÓÁU?Ô. b�« w^½ÚO?ÓŠ UÓF?ÓMÓWاز احسان الهـى اسـت:«
د اقتداى،كه در انتظار كسى است كه به تنهايى يك امت است و مور)١٢٢ ـ ١٦/١٢١(النحل،

ابر،�همچنين در بر١٠٥ش استدگارسته در حال اطاعت و عبادت پروران�است  و پيوديگر
Ê]≈ ÐÚdÓ¼«rOÓ≈است:«�(ع)�اهيمست،ابرنعمت�هاى الهى هميشه شاكر است كه همان پيامبر يكتاپر

�ÓÊUÓ√ Ô,]WÎ@ Ó½U?²Î� UK]t?Š ÓMHOÎË U?Ó�ÓrÚ¹ ÓpÔ, sÓ�« ÚLÔA?Úd�ý¿sOÓ�U?dÎ½_ «ÚFÔLt?«،١٢١-�١٦/١٢٠(النحل(.
د تبعيت�مور(ص)سط پيامبر خاتم�ساند كه توا به جايگاهى مى�رند به پاس خدماتش او رخداو

ند،اقع خداو.در و)��١٦/١٢٣(النحل،»ŁÔr]√ ÓËÚŠÓOÚMÓ≈ U�ÓOÚpÓ√ ÓÊð« ]³lÚ, K]WÓ≈ ÐÚdÓ¼«rOÓŠ ÓMHOÎUد:«ار مى�گيرقر
ا در همان صفىد رمى�كند،يعنى:خو(ع)�اهيم�ى از كيش ابرت به پيروا دعو�ر(ص)پيامبر اسالم�
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،پيش از پيامبر اسـالم(ع)اهيم�د.شكى نيست كه ابـرار دار�در آن قر(ع)اهيـم�ار دهد كه ابرقر
،اگر چـه افـضـل از�(ص)ده است.پـيـامـبـر اسـالما سپـرحيـد و حـق جـويـى راه تـو،ر(ص)

١٠٦د.ست و اين مانعى ندار�است،ليكن دنباله رو او(ع)اهيم�ابر

داى خوا بر�ر(ع)اهيم�ند ابرم به ذكر است كه�«اجتباء»�به اين معنا است كه خداوالبته الز
د از��«حسنـه درده است.اما مقصـودانيد،البته شكر نعمت،علـت اجـتـبـاء بـوخالص گـر

د.اين صفات آثار نيك اينان بواوتى فراى ثرودار�(ع)��اهيمدنيا»،معيشت نيكو است،و ابر
ق مى�دهداهى سوا نيز به تدريج به ردين حني= است،و اگر انسان به اين دين در آيد،او ر

١٠٧ا به آن كشانيد.��ر(ع)اهيم�كه ابر

آنسعت مى�يابد،از اين رو قرشد و وح انسان شاكـر،رى روارگزه در اثر شكرباالخر
?�Ó¾ý s?ÓJÓdÚðÔÅrمايـد:« نعمكم»�مـى�فـرّتم الزيـدنمايد:«لئن شـكـركريم به جاى آن كه بـفـر

“_b¹Ó½]JÔr�«١٠٨م. ا باال مى�برديتان رجوايش مى�دهم و سعه وا افزدتان ر،يعنى:خو)١٤/٧اهيم،(ابر

ند پاداش نيك به بنده�اش مى�دهد،ا در نظر داشت كه همين كه خداوالبته بايد اين مسأله ر
١٠٩ظيفه بنده است.ال،وى و بندگى موارگزنه شكرتفضلى است بر بنده�اش و گر

تجاتى است كه در آخرى،پاداش و درارمهم�ترين نتيجه� سپاس�گـزت:ب:در آخر
عده� صدق الهى دست مى�يابند،اد به واقع اين افرد.در وار مى�شونصيب انسان سپاس�گز

ابر نعمت�هايىى در برارش سپاس�گزاهد كه رود مى�خودگار خويعنى:كسى كه با دعا از پرور
ضاى الهىد رد،و در پى انجام اعمال شايسته� مـورا بياموزالدينش عطا شده ركه به او و و

ا انجام داده اسـت از اوند نيز بهترين آنچـه رمان�پذير است،خداواست،و اهل توبه و فـر
لئك«أوار مى�دهد:� بهشتيان قرfهمرا در زه او رد و به باالخرمى�گذرد و از بدى�هايش درمى�پذير

ْقـدّد الصْعة وّجنْحاب الْ فى أصْ سيئاتهمْا و نتجاوز عنسن ما عملـوْ أحْهمْل عنّذين نتقبّال
لجه قبوا به بهترين وند عمل چنين بندگانـى ر.خداو)�٤٦/١٦(االحقاف،»نعدوا يوذى كانوّال

؛يعنى:)١٩/ ١٧اء،(االسر»�»ÓQÔ�ËÓ¾pÓ� ÓÊUÓÝ ÓFÚOÔNÔrÚ, ÓAÚJÔ—uÎ.ا مى�ستايـد�«شش آنان رده و كونمو
١١٠ار مى�دهد.د تفضل خويش قرا مورآنان ر

دها پيشه نموند پروه�مندى از مال دنيا،در مقابل خداواى بهرا كه در ازدى رهمچنين فر
ا انفاق مى�كند،از عذاب الهى دور داشتـه،و بـهند،آن ردى خداوو تنها به خاطر خشـنـو

لسو.ر)�٩٢/٢١(الليل»ËÓ�ÓFÓu?Ú·Ó¹ ÓdÚ{Óvد دست مى�يابد:«ند كه در پى آن بـودى خداوخشنو
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ب الشربه فيحمدضى عن العبد ان يآكل االكله و يشره ليـرّ اللّمايد:«ان�نيز مى�فر(ص)خدا�
ا بهند رشد و سپس حمد خداوشيدنى بنود و نوند از بنده�اى كه غذا بخوره عليها؛خداوّالل

سياه�روان نعمت،ه�اى به خاطر كفرّى كه عد.�همچنين در روز١١١د»اضى مى�شود،حتما رجا آور
ا رو سفيد مى�نمايد وند آنان رسفيد،خداوى رواره�اى ديگر به دليل سپاس�گزّهستند و عد

ËÓ√Ó,]�« U]cs¹ÓÐ« ÚO?ÓC]XÚË ÔłÔ¼u?ÔNÔrÚ. ÓH?— wÓŠÚLÓW?K�« ]t¼ Ôr?Ú. NOÓUدانه مى�كـنـد:«حمتش جـاودر ر

šÓ�UbÔÊËÓ�«اناب شاكراند ثوى كه مى�تواب�هاى اخرواقع از ميان همه� ثو.در و)٣/١٠٧ان،(آل عمر
ىارگـزد و با شكردى و پسند دارباشد،رو سفيدى است،كه در دنيا نيز داللت بر خشـنـو

١١٢د.تناسب دار

ارت از صالحـان قـرا در آخر�ر(ع)اهيـم�ن ابـرى چواراد سپـاس�گـزند افـره خداوباالخـر
)٢٩/٢٧ت،؛العنكبـو١٦/١٢٢؛النحل،٢/١٣٠ة،(البقـر»ËÓ≈½]t?Ô. šü« wdÓ…� ÓLsÓB�« ]�U?×sOمى�دهد:«

.�البته منظور از صالح در١١٣ا داشتى دستيابى به آن رهمان مقامى�كه سليمان نبى آرزو
ق بعض ديگر�است.اتبى است،كه بعضى مافواى مراين آيه صالح ذاتى است كه آن هم دار

اد انگشتافرمنان و متقيان،تنها ا در ميان مؤتر است،زيرهمچنين مقام صالحان از متقيان بر
 كه باعث�يكى از اعمالى(ع)مايش امام صـادق�.�همچنين بنابر فر١١٤ى صالح هستندشمار

.١١٥ى استارگزد،شكره صديقان مى�شومرفتن انسان در زار گرقر

نتيجة مقاله
نيكىكار به خاطر احسان وشكر،تشخيص احسان و نيكى و اظهار آن و ستايش نيكو

آن��كريمجهى در قره با مشتقات فعلى و اسميش به تعداد قابل تواژده،مى�باشد.اين وكه كر
ند به معناىد خداوفته است.اما شكر در مورق به�كار ران صفت خالق و مخلوآمده كه به عنو

ن انقطاع است.سته و بدوى�شان است كه پيوارگزابر شكرپاداش دادن به بندگان در بر
ابرى در برارگزند از اعطاى نعمت به بندگان،تحريز آنان به شكريكى از اهداف خداو

ده است.اجب الهى نموظ= به انجام اين وا مود است كه آنان رخو
ابر نعمت،بنده درابر خالق،بنده در برى بنده در برارگزع شكرى به چهار نوارگزشكر

دع خالصه كرا در دو نوان آن رلى مى�توابر بنده تقسيم شده است،وابر بنده و خالق در بربر
ا شكرابر بنده است،زيرى خالق در برارگزابر خالق و شكرى بنده در برارگزكه همان شكر
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ند است.ابر خداوى در برارگزع،همان شكرنعمت و شكر احسان هم نو
گاه شد.د آاى دست�يابى به حقيقت شكر،بايد به فقر و عـجـز و ضـعـ= خـواما بر

دگار افاضه شده است.اع نعمت�ها و فيض�هايى شد كه از جانب پرورجه انوهمچنين متو
 وّفت تا به نقمت و شـرد به كار گـراه فالح و سعادت خـوا در ر�سپس نعمت�هاى الهـى ر

ددانى و تجليل نموند قدره در مقام لفظ و با زبان نيز از خداود.باالخرعقوبت تبديل نشو
ËÓ≈–Úð ÓQÓ–]ÊÓ— ÓÐĴÔrÚد:«حمت مى�شوجب جلب لط= و مرحمت،و موكه سبب مزيد نعمت و ر

�Ó¾sÚý ÓJÓd?ÚðÔrÚ“_ b¹Ó½]JÔrÚ«دد:«ديت،ادا مى�گـر�و حق عبو)١٤/٧اهيـم،�(ابرÐÓqK�« ]tÓ. ÓŽUÚ³Ôb?ÚË Ó�ÔsÚ

,sÓA�« ]�Uds¹Ó«١١٦.)٣٩/٦٦مر،�(الز

لىند كه وابر خداود هستند كه در برّحادى موان به پاس نعمت�هاى الهى،افرارگزشكر
اه با صبر و انجام اعمال شايسته،نعمت آنان است،كامال خاضع و خاشع هستند و همر

ست هستند و از آنان�تبعيتلياى الهى دوا نيز ايجاد مى�كنند.آنان با اوان رمينه هدايت ديگرز
ى مى�جويند.ّمان تبرض از مجرده،در عونمو

ه�مند شده،گناهان و خطاهايشانان در دنيا بيش از پيش از نعمت�هاى الهى بهرارسپاس�گز
ترده مقام�شان از همگان بـرد و از عذاب�هاى دنيايى در امان بـوار مى�گيـرش قرد آمرزمور

ت نيز از عذاب�هاى الـهـى دورند.در آخرار مى�گيـراط مستقيم هدايـت قـرشده و در صر
ند از هـمند.آنان و خداوه�مند مى�شوض از نعمت�هاى بى�شمار آن بهـرداشته شده در عو

د.اهند بوى�شان از جمله صالحان و صديقان خوارگزان شكرجه به ميزد هستند و با توخشنو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٢٣/٤ب،؛لسان العر٢٩٢/٥.العين،١
.٤٢٤ـ٤٢٣/٤ب،.لسان العر٢
.٦٢/٤آن،س قر.قامو٣
./٤٦١دات.المفر٤
.٣٥٤/٣.مجمع البحرين،٥
.٤٠٠/٤.تفسير تسنيم،٦
./٤٦١دات.المفر٧
.٣٥٤/٣؛مجمع البحرين،٤٢٤/٤ب،.لسان العر٨

./٤٦٢دات.المفر٩
.٣٥٤/٣.مجمع البحرين،١٠
.٤٢٤/٤ب،.لسان العر١١
.٣٥٣/٣.مجمع البحرين،١٢
.٦٧١/١٥.تفسير تسنيم،١٣
ـ ٤٢١ / ٤.همان،١٤  ٤٢٢.
.١٥/٣٤؛سبأ،١١٤/١٦.النحل،١٥
 و١٦/١٤؛النحل،٦/٥؛المائدة،٥٦ و ٥٢/٢ة،.البقر١٦
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٧٨.
.٢٩٦/٦.الكافى،١٧
.٩ حكمت/.نهج البالغة١٨
.٣٩٩/٤.تفسير تسنيم،١٩
.٦٠٢/٨.همان،٢٠
./٦٠٩.همان٢١
.٥٤٩/٧.همان،٢٢
/٣٦؛الـحـج،١٤/١٦؛الـنـحـل،٧٣/٢٨.الـقـصـص،٢٣

ـ /٦٨ ٥٦اقعة،؛الو١٣/٣٤؛سبا،٢٢  ٧٠.
.١٢/٣١؛لقمان،١٤٤/٣ان،.آل عمر٢٤
.٥٢٥/٧.تفسير تسنيم،٢٥
.٢٣٤/٢ضا،ن اخبار الر.عيو٢٦
.٤٢٣ ـ ٤٢٢ / ٤.تفسير تسنيم،٢٧
.٣١٣/١٦سائل الشيعة،.و٢٨
.٢٧/١ضا،ن أخبار الر.عيو٢٩
.٥٥٠/٧.تفسير تسنيم،٣٠
.١٤/٣١.لقمان،٣١
.٥٥٠/٧.تفسير تسنيم،٣٢
.٤٢٣/٤.همان،٣٣
.٣٧/٨.همان،٣٤
.٤٢٣/٤ب،.لسان العر٣٥
.٣٥ و ٢٢/٨.تفسير تسنيم،٣٦
.٤٢١/٤.همان،٣٧
.٣٨٦/١ان،.الميز٣٨
.٤٢٢/٤.تفسير تسنيم،٣٩
.٦٠/٢ه الفقيه،.من ال يحضر٤٠
.١٠٩/٤.تهذيب االحكام،٤١
.٤٢١/٤.تفسير تسنيم،٤٢
ـ ٤٦١ /دات.المفر٤٣  ٤٦٢.
.٦٠٨/٨.تفسير تسنيم،٤٤
.٤٢١/٤.همان،٤٥
.٩٦/٢.الكافى،٤٦

.٥١٤/١ك على الصحيحين،.المستدر٤٧
./٢٤.مصباح الشريعة٤٨
ـ ٤٦١ /دات.المفر٤٩  ٤٦٢.
.٦٠٨/٨.تفسير تسنيم،٥٠
.٤٢١/٤.همان،٥١
.٩٦/٢.الكافى،٥٢
.٩٥.همان،٥٣
٥٠٧ / ١ك على الصحيحين،؛المستدر٩٣/٨.همان،٥٤

.٥٠٨و 
ـ ١٢٧/٢٠ان،.الميز٥٥  ١٢٨.
ـ ٤٦١ /دات.المفر٥٦ .٦٠٨/٨؛تفسير تسنيم،٤٦٢ 
.٦٢/٤آن،س قر.قامو٥٧
.٤٢١/٤.تفسير تسنيم،٥٨
.٥٤٩/٧.همان،٥٩
.١٤ /ق».الخصال«شيخ صدو٦٠
.٩٥/٢.الكافى،٦١
.٦٣/٤آن،س قر.قامو٦٢
.٣٧٧/٩.تفسير تسنيم،٦٣
ـ ٦٧١/١٥.همان،٦٤  ٦٧٢.
./٦٥٩.همان٦٥
.٦٠.نهج البالغة،حكمت٦٦
./٤٣٤اعظينضة الو؛رو٧١/٥.الكافى،٦٧
./٥٨٥ى(ع)ب إلى االمام العسكر.التفسير المنسو٦٨
.٤٢٢/٤.تفسير تسنيم،٦٩
ـ ٣٤٤/١٠.همان،٧٠  ٣٤٥.
.٤١٦/٤.همان،٧١
.٤٠/١٤ار،األنو.بحار٧٢
.٩٩/٢.الكافى،٧٣
./٤٦٢دات.المفر٧٤
./٢٠ل.تح= العقو٧٥
.٢٢/١.الكافى،٧٦
.٩٤/٣.تهذيب االحكام،٧٧
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.١٤٢/١.الكافى،٧٨
.٧٧/١٤ان،.الميز٧٩
.١٩٢خ/.نهج البالغة٨٠
./٤٣٤اعظينضة الو؛رو٧١/٥.الكافى،٨١
./٣١٢.نهج البالغة٨٢
.٨٠/خ٩٤.همان،٨٣
.٨٢/٣.تهذيب االحكام،٨٤
.١٥/٤٦؛االحقاف،٤٠و١٩/٢٧.النمل،٨٥
.١٠و٩/١١د،.هو٨٦
.١٥٨/١٠ان،.الميز٨٧
.٤٤ ـ ٣٨ و ٣٣ ـ ٢٨/٤٠.غافر،٨٨
.١٢٢/٩؛التوبة،٢٠/٣٦.يس،٨٩
.٥٥٠/٧؛تفسير تسنيم،١٤٥/٣ان،.آل عمر٩٠
.٥٤٩.همان،٩١
.٥٥٢/٤.همان،٩٢
.٨١/١٩ان،.الميز٩٣
.٣٦١/٨.الكافى،٩٤
.١٤٩/١.الدر المنثور،٩٥
.٤٢٦/٢.الكافى،٩٦
.٤٠٦حكمت/.نهج البالغة٩٧

.١٢٥حكمت /.همان٩٨
.٣١٥/١٥سائل الشيعة،؛و٩٤/٢.الكافى،٩٩

.١٢٨/٨.الكافى،١٠٠
.٦٠/٢ه الفقيه،؛من اليحضر٣٨/٤.همان،١٠١
./٥٠١سى».أمالى «طو١٠٢
.١٠٥و١٠٤و١٠٣/٣ان،.آل عمر١٠٣
.٣٣٤/١٥.تفسير تسنيم،١٠٤
.٣٦٨/١٢ان،.الميز١٠٥
.٦٠٣/٦.مجمع البيان،١٠٦
.٣٦٨/١٢ان،.الميز١٠٧
.٤٢٠/٤.تفسير تسنيم،١٠٨
.٦٦/١٣ان،.الميز١٠٩
.همان.١١٠
.١٦٨/١٥.الدر المنثور،١١١
.٣٧٥/٣ان،.الميز١١٢
.١٩/٢٧.النمل،١١٣
.٣٠٥ـ ١/٣٠٤ان،.الميز١١٤
.٦١/٢.الكافى،١١٥
.٤١٧ـ٤/٤١٦.تفسير تسنيم،١١٦


