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نقطهی آغاز شکر
َّ
ــن
«الل ُه َّ
ــم إ ِ َّن أَ َحــدا ً َل يَبْ ُلــغُ م ِ ْ
ــل َع َليْــهِ
ُش ْ
ك َغايَــ ًة إ ِ َّل َح َص َ
ــكرِ َ
ـن إ ِ ْح َســان ِ َ
ك َمــا يُ ْل ِز ُمــ ُه ُشـ ْ
ـكرا ً
مِـ ْ
ــن َطا َعت ِ َ
ــك َو
َو َل يَبْ ُلــغُ َمبْ َلغــ ًا م ِ ْ
ان ُم َق ّ ِ
صــرا ً ُد َ
اجتَ َهــدَ إ ِ َّل َك َ
ون
إ ِ ِن ْ
ــك َف َأ ْش َ
ك ب ِ َف ْضل ِ َ
اســت ِ ْح َقاق ِ َ
ــك ُر
ْ
ــن ُش ْ
ــكرِ َ
عِبَــادِ َ
كَ ،و
ك َعا ِجــ ٌز َع ْ
َ
ــم ُم َق ّ ِ
ــن َطا َعت ِ َ
ــك».
ــر َع ْ
أ ْعبَدُ ُه ْ
ص ٌ
بــه توفیــق الهــی در بررســی دعــای
سـیوهفتم صحیفــه مبارکــه ســجادیه
کــه موضــوع اصلــی آن شــکر اســت
و فضــای آن ،ترســیم عجــز و ناتوانی
انســان در برابــر شــکر نعمتهــای
الهــی اســت ،نکاتــی در دو جلس ـهی
گذشــته عــرض کــردم کــه بــه
منزلــهی مقدمــ ه بــرای ایــن بحــث
محســوب میشــد .ایــن مباحــث
تکملــهای دارد کــه تقدیــم میکنــم.
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جلس ـهی گذشــته عــرض کــردم کــه
نقطــهی عزیمــت شــکر ،معرفــت
نعمــت و تماشــای جمــال منعــم در
آینـهی نعمــت اســت .بدیــن ترتیــب
ماجــرای شــکر آغــاز میشــود.
اصــل مســئلهی شــکر بــه شــناخت
و توجــه برمیگــردد .وقتــی انســان
بــه نعمــت ـ آن چیــزی کــه بــدون
هیــچ مقدمــه و اســتحقاق ،از ســوی
منعــم بــه انســان میرســد و هدیــه
میشــود ـ مینگــرد و آن را
میشناســد ،نعمــت آینــه و آیــهای
میشــود کــه انســان در آن منعــم
را میبینــد و بــه او توجــه پیــدا
میکنــد .ماجــرا و قصــهی شــکر
بــه ایــن ترتیــب آغــاز میشــود.
بعــد از اینکــه انســان ،نعمــت و
عطایــی را کــه بــه او رســیده ،دیــد،
در مرحلــهی بعــد ،منعمشناســی
میکنــد و معرفــت نعمــت ،انســان را
بــه معرفــت منعــم هدایــت میکنــد.
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البتــه بــا ایــن فــرض کــه نعمــت
هدیــهای از ســوی منعــم و حــاوی
لطــف و محبــت و احســان و دوســتیِ
او نســبت بــه دریافتکننــده اســت.
ایــن شــناخت نعمــت مــا را بــه
نعمتبخــش راهنمایــی میکنــد
و منعــم در مقــام لطــف و کــرم و
احســان و فضــل و انعــام ،بــه مــا
معرفــی میشــود .بنابرایــن شــناخت
منعــم از طریــق نعمــت ،شــناخت بــه
کــرم و لطــف و احســان و فضــل
اســت .منعــم بــه ویژگیهایــی
دربــارهی مــن متصــف شــده و
رفتــاری از ســوی او دربــارهی مــن
انجــام شــده اســت کــه حکایــت از
ایــن دارد کــه او بــه مــن نظــر دارد،
مــرا دیــده اســت ،بــه مــن لطــف و
عنایــت دارد و مــرا مــورد احتــرام
و احســان خــود قــرار داده اســت.
ایــن همــان شــناخت منعــم اســت.
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حاصــل شــناخت اول ،شــناخت
نعمــت اســت و نعمــت شــناخت
مــا را بــه نعمتشناســی منتقــل
میکنــد .شــناخت دوم ،نســبتی
بیــن منعــم و مــا برقــرار میکنــد
کــه دارای بــار معنایــی لطــف و
کــرم و احســان و محبــت اســت.
دلیــل مــن بــرای دریافــت ایــن
معنــا ،نعمــت و هدی ـهای اســت کــه
او بــرای مــن فرســتاده اســت .ایــن
شــناخت گــرم و صمیمــی ،حــاوی
پیامهــا و داللتهایــی اســت.

رابطهی فطرت و شکر
پــس از شــناخت نعمــت ،گیرنــدهی
نعمــت ،حالــت خاصــی پیــدا میکنــد
و وضعیتــی در او ایجــاد میشــود کــه
تلفیقــی از خضــوع در مقابــل منعــم،
محبــت متقابــل ،تمایــل و جــذب
ســر و راز
اســت .رازش چیســت؟
ّ
آن فطــرت اســت .انســان در برابــر
کســی کــه بــه او هدیــه و نعمتــی
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میدهــد ،حالــت فروتنــی و انفعــال
قلبــی (خضــوع و فروتنــی) بــا رنــگ
محبــت پیــدا میکنــد و ایــن ناشــی
از فطــرت و آفرینــش انســان اســت.
ویژگــی آفرینــش انســان ایجــاب
میکنــد کــه نســبت بــه منعــم و
عطابخــش و محبتکننــده ،حالــت
محبــت متقابــل پیــدا میکنــد .قــرآن
از ایــن حالــت بــا تعبیــر جالــب « َه ْل
َجــزا ُء ْال ِ ْحســا ِن إ ِ َّل ْال ِ ْحسـ ُ
ـان؛[]۱
آيــا پــاداش نيكــى ،جــز نيكــى
اســت؟» یــاد کــرده اســت کــه مــا
بــه مناســبت ،در دعــای هشــتم بــه آن
پرداختیــم .قــرآن موضــوع را مســ ّلم
گرفتــه کــه ایــن مســ ّلم گرفتــن،
ناظــر بــه فطــرت انســان اســت.
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اگــر انســان بــر فطــرت خــود باقــی
باشــد و فطرتــش معیــوب و بیمــار
و منــدرس و مهجــور نشــده باشــد
و در یــک کلمــه اگــر انســان باشــد،
وقتــی بــه او احســان شــود ،در
وجــودش بازتــاب پیــدا میکنــد.

OfoghHa.ir

واکنــش در برابــر احســان ،چیــزی
جــز احســان اســت؟! اگــر غیــر
از ایــن اتفــاق افتــاد و مثــ ً
ا کســی
بــه دیگــری احســان کــرد و هدیــه
داد یــا محبــت و احتــرام کــرد؛ ولــی
واکنــش طــرف مقابــل ،از جنــس
اکــرام و احتــرام و محبــت نبــود و
مثــ ً
ا از جنــس بیاعتنایــی بــود و
بــرای او فرقــی نکــرد ،طبــق قاعــده،
ایــن شــخص از حالــت فطــری خــود
خــارج شــده و بــر اســاس مباحــث
فنــی ،عــرض میکنیــم کــه فطــرت
او معیــوب شــده اســت .فطــرت در
وجــود انســان نهادینــه شــده و بــه
چیــز دیگــری تبدیــل نمیشــود،
امــا معیــوب و منــدرس میشــود.
تعبیــر دقیقتــر ایــن اســت کــه
دفــن و محجــوب میشــود.
کســی کــه بــر فطــرت الهــیاش
باشــد ،در برابــر نعمــت ،واکنــش
احســان متقابــل خواهــد داشــت.
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حالــت بدتــر آن اســت کــه شــخص
آنقــدر وضعیــت بــدی پیــدا کــرده
باشــد و از مــدار انســانیت خــارج
شــده و گرفتــار ازخودبیگانگــی شــده
باشــد کــه در برابــر احســان ،اســائه
کنــد .شــاید بگوییــد مگــر میشــود
در برابــر خوبــیِ کســی ،نهتنهــا
بیاعتنایــی کنیــم ،بلکــه بــه او بــدی
کنیــم؟! چنیــن چیــزی بــه ذهــن
شــما نمیآیــد؛ چراکــه بــا فطــرت
هماهنــگ نیســت و عقــل شــما فــورا ً
آن را خــط میزنــد .ولــی وقتــی
توضیــح دهــم ،مــن و جنابعالــی
ســرمان پاییــن میافتــد؛ زیــرا
میبینیــم خودمــان بــه ایــن قصــه
در همیــن مرحلــه مبتــا هســتیم!
شــکر از شــناخت نعمــت شــروع
میشــود و در شــناخت منعــم
مســتقر میشــود .شــناخت منعــم
در وجــود نعمتگیرنــده حالتــی از
احســان متقابــل ،خشــوع و خضــوع
آمیختــه بــا محبــت نســبت بــه
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منعــم تولیــد میکنــد و شــعلهای در
انســان برمیافــروزد .ایــن حالــت،
بنیــان و اســاس و مبنــای شــکر
قلمــداد میشــود .اگــر کســی بــه
ایــن نقطــه رســید ،از نظــر بســیاری
از آیــات و روایــات ،اســاس
و بنیــان یکــی از فرازمندتریــن
جلوههــای
باشــکوهترین
و
انســانیت را بــه دســت آورده
اســت کــه شــکر نامیــده میشــود.

تفاوت شکر عقلی و شکر عملی
آیــا بــه ایــن وضعیــت شــخص
میشــود گفــت شــکر؟ خیــر،
تــا اینجــا مبانــی شــکر در وجــود
انســان شــکل گرفتــه و دارای بنیــان
و شــالوده و اســاس شــکر اســت،
امــا ایــن نــوع واکنشــی کــه تــا
ایــن مرحلــه داریــم ،شــکر نامیــده
نمیشــود .شــکر عقلــی (حالــت
معرفــت) انجــام شــده ،امــا شــکر
عملــی انجــام نشــده اســت .شــکر
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عملــی چــه زمانــی واقــع میشــود؟
برخــی مدققیــن میگوینــد وقتــی
شــخص بــه حالــت خضــوع و
خشــوع در برابــر منعــم رســید ،وارد
منطقـهی عمــل شــده اســت و از ایــن
بــه بعــد شــکر عملــی پیــش میآیــد.

انســان مصمــم شــود نســبت بــه
منعــم ،احســان متقابــل داشــته باشــد.
مرحلــهی عــزم را میتوانیــد بــا
مســامحه نیــت بنامیــد؛ چراکــه کانون
نیــت ،قلــب اســت و آنجــا اســت
کــه ایــن هســته شــکل میگیــرد.
پایــهی شــکر عملــی ،شــکر قلبــی
اســت و از ایــن مرحلــه انســان وارد
مرحلــهی شــکر عملــی میشــود.

خواجــه نصیرالدیــن بحــث شــکر
عملــی را مطــرح کــرده و میگویــد
شــکر عملــی ســه مرحلــه دارد :شــکر
قلبــی ،شــکر زبانی و شــکر جوارحی.

از آنجــا کــه شــکر بــه معنــای
اظهــار و آشکارســازی اســت،
برخــی میگوینــد شــکر قلبــی،
مجــازا ً شــکر اســت و حقیقــی
نیســت .اگــر بخواهیــم شــکر را در
معنــای حقیقــی اســتعمال کنیــم ،از
وقتــی آغــاز میشــود کــه در زبــان
و رفتــار شــخص بــروزکنــد .بــه
نظــر مــن ایــن کملطفــی اســت و
همــان مرحلــه کــه شــخص تصمیــم
میگیــرد و نیــت میکنــد کــه
واکنــش خــوب و مطلــوب در برابــر
انعــام داشــته باشــد ،میتــوان گفــت

مراحل شکر عملی
 .۱شکر قلبی
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خواجــه نصیرالدیــن شــکر قلبــی را
یــک مرتبــه از شــکر عملــی میدانــد.
شــکر قلبــی زمانــی شــکل میگیــرد
ِ
شــخص دریافتکننــدهی
کــه
نعمــت ،تصمیــم میگیــرد و عــزم
پیــدا میکنــد تــا احســان متقابــل و
پاســخگویی مناســب داشــته باشــد.
خضــوع و خشــوع موجــب میشــود

OfoghHa.ir

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

وارد منطقــهی شــکر شــده اســت.

از شــکر لســانی آغــاز میشــود.

 .۲شکر زبانی

 .۳شکر جوارحی

مرحلــهی بعــدی ،شــکر لســانی
اســت کــه آســانترین ،روانتریــن
و رواتریــن بخــش شــکر در مــورد
انســانها اســت .همینکــه صوتــی از
لســان خــارج شــود کــه حاکــی از این
باشــد کــه مــن نســبت بــه منعــم،
حالــت ســپاس و قدرشناســی دارم،
شــکر صــورت گرفتــه اســت .حــال
ایــن ســپاس و ســتایش ممکن اســت
در حضــور او باشــد یــا در غیــاب او،
ممکــن اســت خطــاب بــه خــود او
باشــد یــا بــا دیگــران دربــارهی او و
بزرگــواری و کرمــش صحبــت کنیــم.
در روایــت داریــم کــه اگــر زبــان را
از انســان بگیرنــد ،وارد فضــای گنــگ
میشــود و از بخشــی از فضیلتهــا
خــارج میشــود .زبــان چیــز خیلــی
عجیبــی اســت کــه میتــوان بــا آن
احساســات را ابــراز و اظهــار کــرد.
برخــی میگوینــد شــکر عملــی

شــکر جوارحــی مرحلــهی ســوم
اســت کــه مشــکلترین و البتــه
زیباتریــن بخــش شــکر اســت .چــون
جنــاب خواجــه کل شــکر را شــکر
عملــی نامیدهانــد ،مــا ایــن مرحلــه
را شــکر جوارحــی یــا شــکر عملــی
بــه معنــای خــاص مینامیــم .ایــن
همــان مرحلــهای اســت کــه شــما
نعمــت را مطابــق بــا رضــای منعــم
بــه جریــان میاندازیــد و بــه کار
میگیریــد .در قــدم بعــدی در برابــر
منعــم ،واکنشهــای عملــی متناســب
بــا نعمــت خواهیــد داشــت .مثــ ً
ا
بــه ســجده میافتیــد کــه اصطالحــ ًا
آن را ســجدهی شــکر مینامیــم.
منظومــهای کــه ترســیم شــد ،یــک
شــکر کامــل را ترســیم میکنــد.
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شرط اصلی و نهایی تحقق
شکر

8

دربــارهی منعمیــن عــادی از مخلوقین
کــه در مــورد مــا لطــف و احســان و
انعــام دارنــد ،آنچــه تاکنــون توضیــح
دادم ،یــک شــکر کامــل اســت و
میتــوان گفــت مــا توانســتهایم آن
نعمــت را قدرشناســی کنیــم .امــا
اگــر ســخن از شــکر نســبت بــه
منعــم مطلــق باشــد ،تــا بــه اینجــا کــه
گفتیــم ،شــکر ناقــص اســت و هنــوز
کامــل نشــده اســت .فــرض کنیــد
قلــب کســی خاضــع و مصمــم بــه
بندگــی و احســان در برابــر حضــرت
حــق اســت و زبــان او آمیختــه بــه
حمــد و تســبیح و تهلیــل و تکبیــر و
قدرشناســی اســت و در عمــل هــم
نعمتهــای متصــل مثــل اعضــا
و جــوارح ،و منفصــل مثــل غــذا و
علــم را در راه رضــای محبــوب بــه
کار گرفتــه باشــد ،آیــا شــکر او بــه
کمــال رســیده اســت؟ پاســخ منفــی
اســت .پــس چــه زمانــی شــکر بــه
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کمــال میرســد؟ وقتــی کــه جنــاب
شــاکر بــه مرحلــهی عجــز از شــکر
برســد؛ آنهــم عجــز کامــل؛ یعنــی
بــا تمــام وجــود ،فقــر و ناتوانــی و
ضعــف خــود را از حداقــل شــکر
در برابــر حضــرت حــق احســاس و
بــاور کنــد و بــه آن اعتــراف کنــد.
اگــر کســی بــه ایــن نقطــه رســید،
حــق شــکر را ادا کــرده اســت.

علت ناتوانی انسان از شکر
نعمتهای پروردگار
آنچــه در دعــای ســیوهفتم گفتــه
میشــود ،مرحلــهی شــکر کامــل
و حــق الشــکر اســت .امــام ســجاد
(علیهالســام) اینجــا از همــهی مبــادی و
مقدّ مــات عبــور کــرده و از اصــل
قصــه آغــاز کــرده اســت .حضــرت
میفرمایــدَّ :
ــم إ ِ َّن أَ َحــدا ً َل
«الل ُه َّ
ـن ُشـ ْ
ـكرِ َ
ك َغايَـ ًة إ ِ َّل َح َص َل
يَبْ ُلــغُ مِـ ْ
ـن إ ِ ْح َســان ِ َ
ك َمــا يُ ْل ِز ُمــ ُه
َع َليْــهِ مِـ ْ
ُشـ ْ
ـكراً» .تــا انســان تصمیــم میگیــرد
خــودش را در شــکر بــه مرحلــهای
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عالــی برســاند ،احســان دیگــری از
تــو دریافــت میکنــد و بــدون شــکر
نعمــت قبلــی ،شــکر دیگــری هــم
اقتضــا پیــدا میکنــد .چــون ایــن
وضعیــت بــه صــورت بیانتهــا و
بیعــدد انجــام میگیــرد ،شــکر
هرگــز ممکــن نیســت .ایــن انعــام،
نوبتبهنوبــت نیســت کــه بخواهــی
شــکر نعمــت اول را بهجــا آوری
و بــه بعــدی برســی؛ بلکــه لطــف
و فیــض و فضــل و احســان الهــی
همزمــان و بیعــدد و بیانتهــا بــر
تــو میبــارد و نمیتوانــی کاری
کنــی .اگــر نوبتبهنوبــت بــود،
عجــز انســان بــه یــک وضعیــت بــود.
ولــی حــال کــه میلیاردهــا نعمــت،
بــه صــورت بیعــدد بــر یــک انســان
نــازل میشــود ،عجــز او وضعیــت
دیگــری پیــدا میکنــد .ایــن را در
عالــم عرفــانَ « ،عج ُز َّ
الشــاکِرین»
مینامنــد و قلــهی آن فقــط بــرای
انســان کامــل فراهــم اســت؛ چراکــه
خیلــی معرفــت میخواهــد.
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هرچــه معرفــت انســان بــه نعمــت و
منعــم بیشــترشــود ،عجــز او بیشــتر
میشــودَ « .عج ُز َّ
الشــاکِرین» بــرای
ـر مســتتر
خــودش عالمــی دارد و سـ ّ
بندگــی در همیــن عجــز نهفتــه
اســت .انســان بــه مقــام عــزم و حتــی
بــه مرحلــهی نیــت هــم نمیرســد.
حــال بــا یــک زبــان الکــن و
اینهمــه ناتوانــی در مقــام عمــل،
چــه خاکــی میخواهــد بــر ســر
بریــزد؟! ایــن عجــز حاصــل عقــل
و معرفــت اســت .عجــز و ناتوانــی
ک ً
ال تلــخ اســت ،امــا ایــن ناتوانــی،
شــیرین اســت؛ زیــرا محصــول
عقــل اســت و مبنــا و امتــداد آن،
حاصــل محبتــی بیانتهــا اســت.
ایــن حالــت را در همیــن دعــا
میبینیــد .انســان کامــل و عقــل
محــض ،در آن افــق شــناختی،
تجلیــات حضــرت محبــوب را
میبینــد و حالــت عجــز خردمندانــه
در او شــکل میگیــرد .حــال
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میخواهــد ایــن حالــت را در کلمــات
جــاری کنــد؛ ولــی معلــوم اســت
کــه کلمــات کشــش آن را نــدارد.
اگــر تمــام تــاش خــود را در مقــام
طاعــت ،یعنــی شــکر عملــی ،بــه کار
گیریــم ،بازهــم نمیتوانیــم شــکر
آنچــه حــق خــدا (منعــم مطلــق)
اســت و از طریــق فضــل[ ]۲او
بــرای مــا تعییــن شــده اســت ،بهجــا
آوریــم .انســان بــه جایــی میرســد
کــه افتقــار مطلــق و عجــز مطلــق را
احســاس میکنــد و ایــن بندگــی،
احســان نامیــده میشــود؛ چنانکــه
پیامبــر اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) فرمودهانــد:
«اإلحســان أن تَعبُــدَ اللّ  َكأن َّ َ
ُ
ــك
تَــرا ُه ،فــإن لَــم ت َُكــن تَــرا ُه َفإنَّــ ُه
يَـ َ
ـراك؛[ ]۳احســان ،ايــن اســت كــه
خــدا را چنــان عبــادت كنــى كــه
گويــى او را مىبينــى؛ زيــرا اگــر تو او
را نمــى بينــى ،او كــه تــو را مىبينــد».
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امــام سجاد(علیهالســام) جمعبنــدی
میکنــد و میفرمایــدَ « :ف َأ ْش َ
ــك ُر
ــن ُش ْ
ــكرِ َ
عِبَــادِ َ
كَ ،و
ك َعا ِجــ ٌز َع ْ
َ
ــم ُم َق ّ ِ
ــن َطا َعت ِ َ
ــك؛
ــر َع ْ
أ ْعبَدُ ُه ْ
ص ٌ
شــاکرترین بندگانــت از شــکر تــو
ناتــوان ،و عابدتریــن بندگانــت از
طاعتــت مقصــر اســت» .آنهــا کــه
خیــال میکننــد در مقــام طاعــت
هســتند ،باختهانــد .گاهــی ســحر
بیــدار میشــویم ،دو رکعــت نمــاز
میخوانیــم و از آنچــه خــدا بــه
مــا داده اســت ،بــه دیگــران انفــاق
میکنیــم و کارگشــایی میکنیــم،
بعــد پیــش خــود و در عالــم
خیــال خــود ،بَهبَــه میگوییــم و
احســاس خوبــی پیــدا میکنیــم!
بــا ایــن حالــت باختهایــم ،مگــر
اینکــه متوجــه شــویم کــه کســی
کــه مــا را بیــدار و متوجــه کــرده
و بــه مــا احســاس خدمــت بــه
دیگــران داده ،خــدای متعــال اســت.

OfoghHa.ir

عزیــزان مــن بداننــد کــه ذات
بندگــی ،عجــز از بندگــی اســت
و غیــر ایــن ،فیلــم بندگــی اســت.

مسیر میانبر بندگی
آنچــه میتوانــد از مســیر میانبــر و
نزدیــک ،مــا را در مراتبــی از بندگــی
حضــرت حــق قــرار دهــد ،مســیر
شــکر و نعمتشناســی اســت؛ لــذا
عزیــزان و خــودم را بــه ایــن طریــق
دعــوت میکنــم .خودتــان را در آفــاق
نعمتهــا ببریــد و بــارش نعمتهــا
را در مــورد خودتــان احســاس و
درک کنیــد .اینطــور عالَــم دیگــری
بــرای شــما شــروع میشــود.
مــا در ایــن بخــش خیلــی کوتاهــی
میکنیــم و خیلــی غافــل هســتیم.
کافــی اســت انســان حالــت ذکــر
نســبت بــه نعمتهــا داشــته باشــد.
شــیخ اجــل در دیباچ ـهی گلســتان ـ
کــه واقعـ ًا خواندنــی اســت ـ شــما را
بــه یکــی از نعمتهــا توجــه داده و
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آن ،نعمــت نفــس اســت« :هــر نفســی
کــه فــرو مـیرود ممد حیات اســت و
چــون برمیآیــد ،مفـ ّ ِرح ذات .پس در
هــر نفســی دو نعمــت موجــود اســت
و بــر هــر نعمتــی شــکری واجــب».
ِ
درس ابتدایــی نعمتشناســی
ایــن
اســت و درس انتهایــی همــان اســت
کــه امــام سجاد(علیهالســام) آمــوزش
دادنــد .علــم بــه مــا نشــان داده در
هــر دیدنــی ،میلیونهــا نعمــت اســت
و بــر هــر نعمتــی ،شــکری واجــب.
علــم بــه مــا نشــان داده اســت
کــه ریــه چیســت .در هــر نفــس،
میلیاردهــا نعمــت موجــود اســت
و بــر هــر کــدام میلیاردهــا شــکر
واجــب ...تــا رســیدن بــه مرتبــهای
کــه امــام سجاد(علیهالســام) در دعــای
ســیوهفتم میگوینــد ،خیلــی
راه مانــده اســت .نعمتشناســی
و شــکر ،انســان را در مراتــب
بندگــی بــه همهجــا میرســاند.
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منابع و مآخذ
[ .]۱رحمن.۶۰ :
[ .]۲فضل آنجا است که نعمت
بدون استحقاق بنده باشد .در فضل،
بخشش بدون استحقاق معتبر است
و در احسان ،بخشش زیبا و همراه با
زیباسازی.
[ .]۳متقی هندی ،كنز الع ّمال ،حدیث
.۵۲۵۴
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