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اشاره

واژه سپاسههگزاری ،معههادل واژه شههکرگزاری اسههت .واژه شههکر 75 ،مرتبههه در قههرآن کههریم و بههه
َ
ُ
شکلهای مختلف آمده است؛ چنانکه خطاب به خانهدان داوود فرمهوده اسهت « ْاع َملوَا لَ
َّ
َ َُ ُ ْ ً َ َ ٌ ْ
باد َي الش ُك َُر؛ 1ای آلداود شکرگزاری کنید ،اما عدۀ کمی از بنهدگان مهن
داود شكرا و ق ِليل ِمن ِع ِ
شکرگزارند» .واژه شکور در این آیه ،صیغه مبالغه است و فزونی شکرگزاری و تکرار و تهداوم آن بها
قلب ،زبان و اعضا را میرساند .تعبیر «افراد کمی از بندگان من شکرگزارند» ،ممکن اسهت بهرای
بیان عظمت مقام گروه شکرگزاران باشد که افراد نمونهای هسهتند و یها بهه ایهن منظهور باشهد کهه
کوشش کنید تا در زمره آنان در آیید تا بر جمع شاکران افزوده شود 2.برای شکرگزاری سهه مرحلهه
بیان شده است شکر قلبی که همان تصور نعمت و رضهایت و خشهنودی نسهبت بهه آن اسهت؛
شکر زبانی که ثنا گفتن نعمتدهنده است و شکر ارکانی که هماهنگ ساختن اعمال بها اعضها و
ّ
جوار در برابر آن نعمت است .انبیا و اولیای الههی و بههویژه اباعبداللهه الحسهین  ،از جملهه
شکرگزاران درگاه باری تعالی هستند .در این مقاله سیره و کالم آن حضرت پیرامهون سپاسهگزاری
از نعمتهای الهی ،شر و بررسی میشود.
شکرگزاری زمينهساز نعمت آینده

امام حسین

يُر ََ
شکرگزاری از نعمتها را زمینهساز نعمت آینده دانسته و فرموده اسهت « ُش ُ

* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1سبأ.13 :
 .2ناصر مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج  ،18ص .42
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ِل ِنعمة سا ِل َفة يقت ِ
عمة ِآن َفة؛ 1شکر تو بر نعمت گذشته ،زمینهسهاز نعمهت آینهده اسهت» .ایهن
ضى ِن
َ َ
َ
َ َ
2
َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ
سخن برخاسته از کالم وحی است که میفرماید «ل ِئن شكرتم َل ِزيوَنكم...؛ اگهر سپاسهگزاری
ً
کنید ،قطعا [نعمت] خود را بر شما میافزایم.»...
شکرنعمت،نعمتتتازتنوند ت





فف
دفر،نعمتتا دفتتریتروند ت

3





آنچه از نعمتهای الهی را که مهیشناسیم ،در برابهر آنچهه کهه نمیشناسهیم؛ قطهرهای در برابهر
دریاست .نعمتهای مادی و معنوی پروردگار آنچنان سر تا پای وجود و محیط زندگی ما را فهرا
َ ْ َ ُ ُّ ْ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ
َها؛ 4و اگر نعمتهای خهدا
گرفته است که قابل شمارش نیستند «و ِإن تعَوا ِنعمت الل ِه َلتحص
را شماره کنید ،هرگز نمیتوانید آنها را به شماره آورید».
کنکاشی در کتابهای علوم طبیعی ،انسانشناسهی ،روانشناسهی ،گیاهشناسهی و  ،...گویهای آن
است که دامنه نعمتهای الهی بسیار گسترده است 5.به تعبیر سعدی ،ادیب بزرگ ایران زمین
ّ
ممد حیات است و چون بر میآیدّ ،
مفر ذات؛ پس در ههر نفسهی ،دو
هر نفسی که فرو میرود،
نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب
ا دستتتتو رتتتاندتتت رر تتت





دتتنعهتت رشتتکرررتت در تت

6



بههر اسههاس تحقیقههات دانشههمندان در بههدن انسههان 37 ،تریلیههون سههلول وجههود دارد کههه رقههم
شگفتانگیزی است 7.این عدد بهاندازهای بزرگ است که فقط شمارش آن شاید صدها سهال بهه
طول انجامد .این ،تنها بخشی از نعمتهای خداوند نسبت به بشر است .خداوند در درون خهون
انسان دو دسته گلبول آفریده است؛ میلیونها گلبول قرمز که وظیفهه آنهها رسهاندن اکسهیژن ههوا
برای سوخت و ساز سلولهای بدن ،و میلیونها گلبول سفید که وظیفه آنها پاسداری از سهالمت
 .1حسین بن محمد حلهوانی؛ نزههة النهاظر و تنبیهه الخهاطر؛ ص80؛ محمهود شهریفی؛ موسهوعة کلمهات االمهام
الحسین ؛ ص .767
 .2ابراهیم .7
 .3ضربالمثل معروفی که با توجه به آیه  7سوره ابراهیم و از این بیت موالنا گرفته شده است
شکر قدرت ،قدرتت افزون کند

جبر ،نعمت از کفت بیرون کند

 .4ابراهیم .34
 .5ناصر مکارم شیرازی؛ تف ير نمونه؛  ،10ص.359
ّ
 .6مصلح بن عبدالله سعدی شیرازی؛ گل تان؛ ص.4
 .7خبرگزاری ایسنا؛ «بدن انسان چه تعداد سلول دارد؟»؛  ،1394/08/25کد خبر .94082514908
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ً
ما در مقابل هجوم میکروبها به بدن است .عجیبتر اینکه آنها بدون استراحت و خواب دائمها
در حال خدمت به انسان هستند .آیا با این حهال هرگهز میتهوان نعمتههای بیپایهان خداونهد را
شمارش کرد و شکر ی از هزار آن را بهجا آورد؟
فرهنگ دینی به پیروان خود میآموزد کهه ههی چیهزی همچهون شهکر ،عامهل تهداوم و افهزایش
نعمتهای الهی نیست؛ بنهابراین در گهام اول بایهد نعمتههای الههی را شهناخت و در گهام دوم
دانست که نعمتها ازآن خداست .در گام سوم باید توجه داشت که وظیفه داریهم در مقابهل ایهن
نعمتها ،شکرگزار باشیم و در گام چهارم ،بایهد توفیه سپاسهگزاری از درگهاه خداونهد را طلهب
کنیم .حال این سپاسگزاری میتواند به صورت قلبی یا زبهانی و یها بهه صهورت عملهی و ارکهانی
باشد.
سجده شکر

سوار بر شتر بود .از شتر پیاده شد و پنج بار سجده کرد ،سپس سوار شهده و بهه راه

رسول خدا
خود ادامه داد.
حاضران پرسیدند ای رسول خدا! این کار بیسابقه بود ،چرا پنج سجده انجام دادی؟
پیامبر فرمود «جبرئیل با من مالقات کرد و پنج مژده به من داد ،من پیاده شدم و برای هر ی
2 1
از آن مژدهها ی سجدۀ شکر به جا آوردم» .
به یاد نعمت

َ
هشام بن احمر میگوید همراه امام کاظم در اطراف مدینه ،سوار بر مرکب بودیم .ناگهاه امهام
کاظم به سجده افتاد و مدتی طول داد و سپس سربلند کرد و سوار بر مرکب خود شد.
ِ
ِ
اّلل
عرض کردم قربانت گردم! چرا سجدۀ طوالنی انجام دادی؟ فرمود « ِإنَّني َذكَ ْر ُت ن ْع َمية َأ ْن َع َ
يم ه َ ُ
ِب َها َعل ََي َف َأ ْح َب ْب ُت َأ ْن َأ ْشُُ َر َر ِّبي؛ 3من هنگام حرکت به یاد نعمتی افتادم که خداونهد بهه مهن عطها
4
فرموده است ،دوست داشتم پروردگارم را به سبب آن نعمت شکر کنم».
عرفه ،عرفان شکرگزاری حسينی

ّ
در منظومه سهخنان گوهربهار اباعبداللهه الحسهین  ،چنهدین دعها بهه جهای مانهده اسهت کهه
 .1محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای ،2 ،ص .98
 .2محمد محمدی اشتهاردی؛ داستان دوستان؛ ص .674
 .3محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای ،2 ،ص .98
 .4محمد محمدی اشتهاردی؛ داستان دوستان؛ ص .674

  22رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

معروفترین و بلندآوازهترین آنها ،دعای آن حضرت در روز عرفه و در صهحرای عرفهات اسهت.
ِ
ِ
ک َشيَُ ْرتَنى َو ِا ْن
ک ا َْع َط ْیتَنى َو ا ْن ا ََط ْعتُ َ
حضرت در بخشی از این دعا فرموده است « َو ا ْن َسئَلْتُ َ
ک ِز ْدتَنى؛1و اگر بخواهم از تو ،به من عطا کنی و اگر اطاعتت کنم ،شکرگزاری کنی و اگهر
َشَُ ْرتُ َ
سپاسگزاریات کنم ،بر من بیفزایی».
یکی از صفاتی که حضرت در این دعا برای خداوند ذکر کرده است ،صفت شهکر اسهت « َو ِا ْن
ک َشَُ ْرتَنى» .امام در این بخش از دعای عرفه به شکرگزاری خداوند از بنده اشاره کهرده
ا ََط ْعتُ َ
است .در واقع تشکر ،امری دوسویه است و خداوند به اندازهای کهه بنهدگان در مسهیر طاعهت او
گام بر میدارند ،آنها را مشمول مواهب و الطاف خویش میسازد ،از آنها تشکر و سپاسهگزاری
َ َ َّ َّ َ َ ُ
ُ
لمنَا َو َع ِملَا
میکند و از فضل خود بیش از آنچه استحقاق دارند ،بر آنها میافزاید «فأما الذين
َ ُ َ ِّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ
َّ
ض ِوله؛ 2امها کسهانی کهه ایمهان آوردنهد و کارههای
يهم أجَرهم و يزيَهم ِمن ف
الص ِال ِ
حات فيَف ِ
شایسته انجام دادنهد ،پاداششهان را بهه طهور کامهل میدههد و از فضهل و احسهاناش بهر آنهان
میافزاید».
ابنمنظور در معنای شکر میگوید «شکر ،شناخت احسان و نشر آن است که در وصف خهدا و
َ َ ُ ٌ َ ُ ٌ 4
بنده هر دو آمده است» 3.قرآن نیهز در وصهف خداونهد میفرمایهد « ِإ َّن َر َّبنوا لَُوَر شوكَر؛
پروردگارمان بسیار آمرزنده و عطاکننده پاداش فراوان در برابر عمهل انهدک اسهت» .همچنهین در
ً
َّ ُ َ َ ْ ً َ ُ ً
َرا؛ 5مسهلما او بنهدهای بسهیار
میفرماید « ِإنه کان عبَا شك
وصف بنده خود ،حضرت نو
سپاسگزار بود» .البته شکرگزاری انسان هی گاه نمیتواند معنای واقعی بهه خهود بگیهرد؛ زیهرا در
برابر نعمتهایی که خداوند به انسان داده است ،ستایش و سهپاس او را نمیتهوان بهه جهای آورد؛
چنانکه امام صادق فرموده است
به موسی

وحی شد «ای موسی! شکری که سزاوار من است ،به جهای آور» .موسهی

عرض کرد «پروردگارا! چگونه شکر کنم تا شایسته مقام احدیت تو باشهد؛ در صهورتی کهه
همان شکر کردن به تو هم نعمت است و باید شکر آن را هم به جا بیاورم؟» .خطهاب آمهد
 .1علی بن موسی ابنطاووس؛ اإلقبال باألعمال الح نة؛  ،2ص .76
 .2نسا .173
 .3محمد بن مکرم ابنمنظور؛ ل ان العرب؛  ،4ص .423
 .4فاطر .34
 .5اسرا .3
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«ای موسی ! همین حاال که گفتی این شکر هم نعمتی از جانهب مهن اسهت؛ شهکر مهرا ادا
کردی».

1

امام حسین با عالیترین مضامین به سپاسگزاری از معبود خود پرداخته و فرموده است «كُي ُّل
ِذل َك ِإ ْكماَل َ ََل ْن ُع ِم َك َعل ََّي َو ِإ ْحسانا ال ََّي؛ همه این لطفها را فرمودی تا نعمهت و احسهانت را بهر

من به حد کمال رسانی» .سپس در ادامه فرمود

ِ
ِ ِ
َفسبحانَك سبحانَ ِ
آَلؤ ََ،
يت ُ
يت َأ ْس ُ
يماؤ َََ ،و َع ُم َم ْ
ك م ْن ُم ْبدئ ُمعید َحمید َم ِجیدَ ،و تَ َق َّد َس ْ
ُْ َ ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
طاياَ َأ ُق ُ ِ
ك ،يا ِإ ِلهي ْاحصي َع َددا َأ ْو ذ ْكراَ ،أ ْم َأ َّي َع َ
َف َأ َّي َأ ْن ُعم َ
يي ييا َر ِّ
وم بها ُش ُْراَ ،و ه َ
ونَ ،أو يبلُ َغ ِعلْما ِبها ال ِ
ِ
ِ
ون؛2پس منزهی تهو ،منزههی تهو کهه
ْحاف ُم َ
َأ ْكثَ ُر م ْن َأ ْن يُ ْحص َیها ال ُّ
ْعاد َ ْ َ ْ
آفرینندهای و باز گردانندهای و ستودهای و بزرگواری ،نامهایت مقدس است و نعمتهایهت
بزرگ .خدایا! کدام ی از نعمتهایت را به شماره آورم و یهاد کهنم ،یها بهرای کهدام یه از
عطاهایت به سپاسگزاری برخیزم؛ در حالی که پروردگارا ،عطاهایهت بهیش ازآن اسهت کهه
شمارهگران برشمارند ،یا اینکه یاددارندگان در دانش به آنها برسند.

امام حسین در بخش دیگری از این دعا ،جهت سپاسگزاری از خداوند به نعمتههایی اشهاره
میکند که خدا از ابتدای خلقت بدون هی منتی در اختیار انسان قرار داده و او را بهگونهای خله
کرده است که بتواند از تمام نعمتهای الهی در عالم بهره ببرد

ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َيم
َف ْابتَ َد ْع َت َدلْقي م ْن َمني يُ ْمنى ،ثُ َّم َأ ْسَُ ْنتَني في ُظلُمات ثََلثَ ،ب ْی َن لَ ْحم َو جلْيد َو َدم ،ل ْ
اليد ْنیا تاميا س ِ
يو َياَ ،و
تُ ْش ِه ْد ِني ِب َخل ِْقيَ ،و ل َْم تَ ْج َع ْل ِإل ََّي َش ْیئا ِم ْن َأ ْم ِري .ثُ َّم َأ ْد َر ْجتَ ِني ِإلَيى ُّ
َ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َيي ُقلُيو َ
َحف ْمتَني في ال َْم ْهد ط ْفَل َص ِب َیاَ ،و َر َز ْقتَني م َ
ين ا ْل َغيَا ل ََبنيا َمر َيياَ ،و َع َط ْفي َت َعل َّ
هات الر ِ
واض ِن ،و كَ َّف ْلت ِني اْلُم ِ
الْح ِ
َلتَ ِني ِم ْن َط ِ
حائ َمَ ،و كَ َ ْ
ْجان؛3پس وجهودم را پدیهد
وار ِق ال ِّ
َ َ
َ
َّ
َّ
آوردی از نطفه ریخته شده و در تاریکیهای سهگانه4میان گوشهت و خهون و پوسهت جهایم

 .1محمد بن یعقوب کلینی؛ الواای؛  ،2ص .98
 .2علی بن موسی ابنطاووس؛ اإلقبال باألعمال الح نة؛  ،2ص .76
 .3همان ،2 ،ص .75
ُ ُ
َ
الث؛ ظلمتهای سهگانهه» اشهاره بهه ظلمهت شهکم مهادر ،ظلمهت رحهم و مشهیمه (کیسهه
 .4تعبیر به «ظل ٍ
مات ث ٍ
مخصوصی که جنین در آن قرار دارد) است که در حقیقت سه پرده ضخیم است که بر روی جنین کشیده شده اسهت.
همین معنا را امام باقر

خطاب به مفضل بیان کرده است «ای مفضل! سخن خود را با بیهان آفهرینش انسهان آغهاز

می کنیم ...تدبیر چنان شد که جنین ،در رحم در پس سه ظلمت ،پوشیده ماند شکم ،رحم و بچهدان» .ناصر مکهارم
شیرازی؛ تف ير نمونه؛  ،19ص 384؛ مفضل بن عمر؛ توحيد المفحل؛ تحقی مظفر کاظم ،ص .49
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دادی ،و مرا در آفرینش وجودم گواه نگرفتی و چیزی از کار خلقتم را به من واگذار ننمودی؛
سپس برای آنچه در علمت از هدایتم گذشته بود ،مرا کامهل بهه دنیها آوردی و در کهودکی و
خردسالی در میان گهواره محافظت نمودی ،و از بین غذاها شیر گهوارا نصهیبم کهردی و دل
دایهها را بر من مهربان نمودی ،و مادران پر مهر را به پرستاریام گماشهتی ،و از آسهیبهای
پریان نگهداری فرمودی. ...

حضرت با بیان این مطالب ،درصدد است تا انسانها را به اندیشه در خلقت خود دعوت کنهد تها
با مشاهده آن نعمتها ،به خال خود توجه پیدا کنند و بدانند که چه نعمتهایی در اختیهار آنهان
است و فقط به کمبودها و عیبهایی که محصول خود انسهان اسهت ،نیندیشهند و از زیباییههای
عالم لذت ببرند .بنهابراین اگهر دعهای عرفهه بها ایهن زاویهه دیهد بررسهی شهود ،سراسهر شهکر و
سپاسگزاری از نعمتهای الهی است .نمونه آن سهوره «الهرحمن» در قهرآن کهریم اسهت کهه بها
خوانهده و بهه مبهدن آن نعمهت سهوق
برشمردن نعمتهای الهی ،انسانها را به تدبر در آن نعم فرا
َ
ِّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
میدهد؛ چنانکه بعد از شمردن هر نعمت اینگونه میفرماید «ف ِبأ ِِّی آَلء َر ِِّبک َما تک ِذ َب ِان؛ 1پس
کدام ی از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید» .حضرت با این سخن ،به دنبهال آن اسهت
تا شوق بندگی را در بندگان ایجاد کند و ح سپاسگزاری بر هر نعمت را یادآورد شود.
عاشورا ،جلوه سپاسگزاری حسينی

سپاسگزاری ،از واژههایی است که در فرهنگ تمهام انبیها و اولیهای الههی ر مینمایهد .یکهی از
نمونههای صبر و شکرگزاری به درگاه خداوند ،حضرت ایهوب نبهی  2اسهت .در روایهت آمهده
است که حضرت ایوب  ،فرزندان و ثروت فراوانی داشت و همیشه شکرگزار خدای خود بود تا
اینکه شیطان خواست نشان بدهد شکرگزاری ایوب  ،به خاطر نعمتهایی است که بهه او داده
شده است و با ابتالی به فقر و بیماری ،شکرگزار نخواهد بود .از این رو خداوند به شهیطان اجهازه
داد که بر دنیای او مسهلط گهردد .شهیطان از خهدا خواسهت امهوال سرشهار ایهوب  ،زراعهت،
گوسفندانش و نیز فرزندان او از میان بروند و آفهات و بالهها در مهدت کوتهاهی ،آنهها را از میهان
ُ
برد؛ 3اما ایوب هی گاه کفر نورزید و به مدت هفت سال صبر نمود 4.همهواره شهکرگزار خهدا
 .1الرحمن .13
 .2سرگذشت حضرت ایوب در چندین سوره از قرآن آمده است؛ از جمله آیه  163نسا  ،ٱیه  84انعام ،آیهات 83
و  84انبیا و ایات  41تا  44سوره ص.
 .3ناصر مکارم شیرازی؛ تف ير نمونه؛  ،19ص .294
 .4محمد بن علی صدوق؛ الخصال؛  ،2ص .399
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بود تا اینکه از خداوند کم خواست و خدا نیز دعایش را مستجاب کرد 1و بهه تمهام رنجههایش
2
پایان داد و دولت و ثروتش را به او باز گرداند.
سپاسگزاری و شاکر بودن ،یکی از مهمترین رموز موفقیت در انسانهای موف است .این ویژگهی
ّ
به صورت عام در سراسر زندگی حضرت اباعبدالله الحسین جلوهنمهایی میکنهد و بهه طهور
خههاص در جریههان کههربال ر مینمایههد؛ تهها آنجهها کههه حضههرت ،فرزنههدان و یههاران باوفههایش در
سختترین شرایط ،لحظهای زبان به شکایت نگشودند و در همه حال شکرگزار خداونهد متعهال
بودند .در این بخش به برخی از صحنههای شکرگزاری امام در حوادث کربال اشاره میشود.
 .1سپاسگزاری از نعمت نبوت

امام زینالعابدین میفرماید
[غروب عاشورا بود] من با آنکه بیمار بودم ،نزدی رفتم تا سخنان پدرم با اصحاب را بشنوم .امهام
ِ
ِ
ِ
يد ُه
ين الثَّنَيا َو َأ ْح َم ُ
حسین یاران خو یش را جمع کرد و به ایشان فرمود « ُأ ْثنيي َعلَيى ه َاّلل َأ ْح َس َ
الض َّرا ِ الل َُّه َّم ِإ ِّني َأ ْح َم ُد ََ َعلَى َأ ْن َأ ْك َر ْمتَنَا ِبالنُّبُ َّو ِة؛ بهترین سهتایشها را بهه پیشهگاه
الس َّرا ِ َو َّ
َعلَى َّ
خداوند عرضه میدارم و در سختی و راحتی او را میستایم .پروردگارا! من تو را سهپاس میگهو یم
که ما را با پیامبری گرامی داشتی»؛ پیامبری که به تعبیر قرآن ،الگوی زندگی بشریت اسهت « َل َق ْ
وَ
ً
ُ ٌ
َ
َ ُ
َ َ ُْ
ََ َّالل ِه أ ْس ََة َح َسنه؛ 3یقینا بهرای شهما در [روش و رفتهار] پیهامبر خهدا الگهوی
کان لكم في رس ِ
نیکو یی است».
 .2سپاسگزاری در آموختن قرآن

آن؛ و [سپاسهگزارم کهه] قهرآن بهه مها
ير َ
حضرت در ادامه سپاسگزاری خود فرمود « َو َعل َّْمتَنَيا ا ْل ُق ْ
َّ َ
آموختی»؛ قرآنی که راه هدایت را به ما میآموزد و ما را به صراط مستقیم هدایت میکند « ِإن هذا
َ ْ َ ُ َ ُ َ ِّ ُ ْ ُ ْ
َ َّ َ ُ ْ َ ْ ً
َّ
ً 4
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ
ُْْ َ َْ
ورا َکبيورا؛
حات أن لهوم أج
القرلن يهَي ِللتي ِهيَ أقَم و يبشر المؤ ِمنين الذين يعملَن الص ِ
وال ِ
بیتردید این قرآن به استوارترین آیین هدایت میکند ،و بهه مؤمنهانی کهه کارههای شایسهته انجهام
میدهند ،مژده میدهد که برای آنان پاداشی بزرگ است».
 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛  ،12ص  350و .351
 .2ناصر مکارم شیرازی؛ تف ير نمونه؛  ،19ص .294
 .3احزاب .21
 .4اسرا .9
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 .3سپاسگزاری در دینشناسی

الد ِ
ين َو َج َعل َْت لَ َنيا
امام حسین در ادامه سپاسگزاری از درگاه خداوند میفرماید « َو َفق َّْهتَ َنا ِفي ِّ
َأسماعا و َأبصارا و َأ ْف ِئدة َفاجع ْلنا ِمن الشَّ ِ
اك ِر َين؛ 1و ما را در دین فقیه قرار دادی و برای مها چشهم و
ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ

گوش (بینش و شنوایی) و دل قرار دادی .پس ما را در زمره سپاسگزاران قرار بهده» .از آنجهایی کهه
دین ،نسخه تکامل انسان است و میتواند در صورت حضور هم فرد و ههم جامعهه را بهه رشهد و
تعالی برساند و هم دنیا و آخرت او را اصال کند ،امام بهه ایهن مههم اشهاره کهرده و در مقهام
سپاسگزاری از درگاه خداوند بر آمده و به انسانها آموخته است که ارزش دین تا به کجاست.
 .4سپاسگزاری در لحظه جان دادن

ّ
اباعبدالله الحسین از سپاسگزاری در درگاه خداوند ،لحظهای غافل نشد و در آخرین لحظات
عمر گرانبهایش با خدای خود اینگونه مناجات کرد

حیط ِبما َدلَ ْقت ،قا ِبيل التوب ِ
ِ
ِ
ِ
ية
عیتُ ،م ٌ
َ
ريب ِإذا ُد َ
الل َُّه َّم! ُمتَعال َى ال َْمُانَ ،ع َ
میم ال َْج َب ُروتَ ،...ق ٌ
ُ َّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
يل
اج َع ْ
ل َم ْن تا َ ِإل َْی َ
ک ،قاد ٌر َعلى ما َأ َر ْد َتَ ،و ُم ْد ِر ٌ
ور ِإذا ُشيُ ْر َتَ ...ف ْ
ک ما َطل َْب َتَ ،و َشُُ ٌ
لَنا ِمن َأم ِرنا َفرجا و م ْخرجا ِبرحم ِتک يا َأرحم ِ
مین؛ 2خدایا! ای بلنهد جایگهاه! بهزرگ
الراح َ
ْ ْ
َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ
جبههروت! ...هههر گههاه تههو را بخواننههد ،نزدیکههی؛ بههر آفریههدهها احاطههه داری؛ توبهپههذیر
توبهکنندگانی؛ بر هر چه اراده کنی ،توانایی؛ و به هر چه بخوانی ،میرسی؛ چهون سپاسهت
گویند ،سپاسهگزاری ...پهس در کهار مها گشهایش و برونرفتهی قهرار ده بهه مهربانیهت ،ای
مهربانترین مهربانان.

ِ
ِ
غیثینْ ...احُُ ْم َب ْینيى
واک ،يا ِغ َ
ک يا َر ِّ َل ِإ َله س َ
آنگاه افزود « َص ْبرا َعلى َقضائ َ
یاث ال ُْم ْستَ َ
ِ
مین؛ پروردگارا! بر قضا و قدرت شکیبایی میورزم ،معبودی جهز
َو َب ْینَ ُه ْم َو َأ ْن َت َد ْی ُر الْحاك َ
تو نیست ،ای فریادرس دادخواهان!...میان ما و اینان داوری کن که تو بهترین داورانی» و در

حالی این جهان فانی را وداع کرد که زبان شکور داشهت و خداونهد را بهر نعمهات مهادی و
معنوی سپاسگوی بود.

 .1محمد بن احمد فتال نیشابوری؛ روضة الواعظين و بصيرة المتعظين؛  ،1ص .183
 .2محمد باقر ،مجلسی؛ بحار األنوار؛  ،98ص .348
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