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یاد مرگ، موضوع دعای چهلم 
صحیفه ی سجادیه

ــَاُم  ــهِ السَّ ِــهِ َعَليْ ــْن ُدَعائ »َو َكاَن مِ
ـٌت، أَْو َذَكــَر  إَِذا نُعِــَي إِلَيْــهِ َميِـّ

ــْوت« الَْم

موضــوع بحــث مــا، چهلمیــن دعــای 
صحیفــه ی مبارکــه ی ســجادیه اســت 
و مربــوط بــه جایــی اســت کــه خبــر 
بــه حضــرت  را  مــرگ شــخصی 
می دادنــد یــا خــود حضــرت بــه 

ــد. ــرگ می افتادن ــاد م ی

از عنــوان دعــا اســتفاده می شــود کــه 
وقتــی خبــر رحلــت کســی بــه انســان 
برســد، یــا بــه هــر دلیلــی خــودش به 
ــی  ــت مغتنم ــاد، فرص ــرگ افت ــاد م ی
پیــش آمــده کــه نبایــد آن را از دســت 

داد. از ایــن فرصــت مغتنــم می تــوان 
ــر  ــا، ذک ــض، دع ــرد و فی ــتفاده ک اس
ــن  ــل ای ــت. اص ــت داش و درخواس
ــش  ــام دارد و پیام ــا پی ــرای م ــا ب دع
ایــن اســت کــه ایــن فرصــت را بایــد 

غنیمــت شــمرد و اســتفاده کــرد.

ســؤال مهــم ایــن اســت کــه از چنیــن 
ــم و  ــتفاده کنی ــه اس ــی چگون فرصت

چــه ذکــری داشــته باشــیم؟

در  کــه  اســت  بزرگــی  کار  ایــن 
دعــای چهلــم انجــام گرفتــه و امــام، 
ــا  ــت و ب ــرده اس ــان ک ــا را آس کار م
داشــتن ایــن دعــای نورانــی، نقشــه ی 
روشــنی بــرای بهره بــرداری از چنیــن 

ــم. ــی را داری فرصت

غیــر از روش تفصیلــی کــه در دعــای 
گزارشــی  روش  داشــتیم،  هشــتم 
هــم داریــم و گــزارش، چیــزی بیــن 
ترجمــه و شــرح اســت. در ایــن 
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ــه تعبیــری،  ــم و ب دعــا گــزارش داری
ترجمــه ی تفســیری یــا ترجمــه ی 
بنابرایــن  می کنیــم.  تفصیلــی 
ــا  ــن دع ــی از مت ــت های اصل برداش
در  کــه  هدفــی  و  می دهــد  رخ 
ــت،  ــزی اس ــه ی مرک ــا نقط ــن دع ای
ضمنــًا  می شــود.  برجسته ســازی 
برخــی از مســتندات از قــرآن کریــم و 
کلمــات اولیــای خــدا نیــز در گوشــه 
و کنــار متــن صحیفــه ی مبارکــه نقــل 

. می شــود

موضــوع ایــن دعــا، مســئله ی مرگ و 
یــاد مــرگ اســت کــه موضــوع بســیار 
مهمــی اســت و در اواخــر دعــای 
ــدی  ــا ح ــئله را ت ــن مس ــتم، ای هش
کــه  همان جــا  کردیــم؛  بررســی 
ــی،  ــدون آمادگ ــرگ ب ــرت از م حض

ــد. ــاه بردن ــال پن ــدای متع ــه خ ب

 

آثار و نتایج یاد مرگ

یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای آمادگی 
و اســتعداد مــرگ، ذکــر و یــاد اســت. 
ــان  ــًا در درم ــه تحقیق ــًا و بلک تقریب
تمــام آســیب های اخالقــی، یــک 
ــاد  ــتیم و آن ی ــترک داش ــان مش درم
ــدر  ــه در ص ــه همیش ــود ک ــرگ ب م
ــت.  ــرار داش ــترک ق ــای مش درمان ه
حــرص،  بخــل،  حســد،  درمــان 
آرزوی طوالنــی و... ذکــر المــوت 
ــرگ  ــاد م ــود ی ــوم می ش ــت. معل اس
ــرای  ــی ب ــک بزرگ ــا و کم ــه کیمی چ
ســالک اســت و کار مــا را پیــش 
می کنــد  مانــع  کشــف  و  می بــرد 
ــد. رازش  ــش می ده ــا را کاه ــا آنه ی
ایــن اســت کــه ســه حادثــه ی اصلــی 
در زندگــی داریــم کــه اولیــن مــورد، 
والدت اســت کــه اصــاًل آن را بــه یاد 
نمــی آوریــم. البتــه شــنیده ام یکــی از 
ــرت  ــی حض ــا، یعن ــان م ــزرگان زم ب
ــد:  ــوده بودن ــی فرم ــت اهلل بهاءالدین آی
ــت.  ــادم اس ــودم را ی ــن والدت خ م
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البتــه ایــن جــزء نــوادر اســت و خــود 
ایشــان هــم جــزء نــوادر روزگار 

بوده انــد.

ســومین حادثــه ی اصلــی زندگــی مــا، 
ورود بــه درگاه خداونــد متعــال و 
لحظــه ی بعــث اســت. مــا بــا قیامــت 
ــر روشــنی از  ــم و تصوی ــه داری فاصل
آن نداریــم و درک آن نیــاز بــه کار 
ــا  ــد، غوغ ــان درک کن ــر انس دارد. اگ
کلمــات  و  بیانــات  در  می شــود. 
اولیــای خــدا در مــورد بعــث مطالبــی 
هســت. بــرای نمونــه، علــی )علیــه الســالم( 
ادِ، َو  ــزَّ ــةِ ال ــْن قِلَّ ــد: »آهِ مِ می گوی
ــَفرِ، َو  ــِد السَّ ــِق، َو بُْع رِی ــوِل الطَّ ُط
َعِظيــِم الَْمــْورِدِ؛]۱[ . آه از کمــی 
زاد، و درازی راه، و دوری ســفر، و 

ــت«. ــت قیام عظم

دو  بیــن  در  کــه  حادثــه  دومیــن 
ــرار دارد،  ــر ق ــم دیگ ــه ی عظی حادث
ــراف  ــًا اط ــرگ دائم ــت. م ــرگ اس م

مــا اتفــاق می افتــد و می توانیــم از 
ــی  ــر ذهن ــان تصوی ــرای خودم آن ب
ــن  ــن و دف بســازیم و از حمــل و کف
ایــن  داریــم.  ذهنــی  تصویــر  و... 
ــه عنــوان پایــان  ذکــر کــه مــرگ را ب
ــناخته،  ــم ناش ــک عال ــاز ی ــا و آغ دنی
پیــش چشــم مــا مــی آورد، تأثیــر 
و  دارد  مــا  بــرای  فوق العــاده ای 
بــا نگــرش توحیــدی و اســالمی، 
نجات بخــش و کمک کننــده اســت.

۱. شتاب در سير و سلوک
و  کمک کننــده  یــک  مــرگ، 
ســرعت دهنده ی بســیار جــدی بــرای 
ــن  ــت. بزرگ تری ــع اس ــور از موان عب
مانــع بــر ســر راه ســالک، دنیــا اســت 
ــرد، او را  ــان را می گی ــای انس ــه پ ک
اســیر می کنــد و باعــث می شــود 
ــکان نخــورد و ســرعت گیر  ــان ت انس
او  متوقف کننــده ی  بلکــه  ســالک، 
اســت. چــه اینکــه در روایــت داریــم: 
نْيــا َرأُْس ُكِلّ َخِطيئَــة؛]۲[  »ُحــبُّ الدُّ
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دوســت داشــتن دنیــا، سرچشــمة 
ــرف  ــت«. آن ط ــان اس ــه ی گناه هم
جاذبــه ی دنیایــی و ایــن طــرف میــل 
ــی  ــت و وقت ــا اس ــه دنی ــا ب ــس م نف
ــان  ــند، انس ــم می رس ــه ه ــن دو ب ای
ــا«  ــب الدني ــد. »ح ــالک می کن را ه
ــه ی  ــا جنب ــه ی خطا ه ــه هم نســبت ب
ریاســت دارد. حــال تصــور کنیــد 
ــع  ــن مان ــه ای ــد ک ــدا کنی ــی پی داروی
ــا کاهــش دهــد و  ــد ی را برطــرف کن
باعــث مدیریــت میــل نفســانی انســان 
یــا کاهــش جاذبــه ی دنیــا شــود. ایــن 
دارو خیلــی مهــم و کمــک فــوق 
العــاده ای اســت. ذکــر مــرگ، موانــع 
ــا را  ــه آنه ــد و بلک ــش می ده را کاه
ــت  ــان حرک ــه انس ــد و ب ــع می کن رف
ــده ی  ــس پدی ــد. پ ــرعت می ده و س

ــت. ــی اس مبارک

در روایــات مــا بــه ذکــر مــرگ، 
ــت.  ــده اس ــی ش ــفارش های فراوان س
از پیامبــر اعظــم )صلــی اهلل علیــه و آلــه( روایت 

ــر  ــا، ذک ــل عبادت ه ــه افض ــده ک ش
مــرگ اســت.]۳[ معلــوم می شــود 
ذکــر مــرگ، ســهم بزرگــی در بیــدار 
کــردن انســان و عبــور دادن او از 

ــزرگ دارد. ــع ب موان

ــت خــود، پیــش چشــم  ــا زین ــا ب دنی
انســان عظمتــی پیــدا کــرده و آبرویــی 
بــرای خــود ایجــاد کــرده اســت. 
ــْت  ــن)ع(: »تََزیَّنَ ــر امیرالمؤمنی ــه تعبی ب
ــه  ــا؛]۴[ ب ْت بِِزینَتَِه ــرَّ ــا َو َغ بُِغُرورَِه
ــته  ــود را آراس ــده خ ــای فریبن چیزه
و بــه آرایــش خویــش )مــردم را( 
ــرده  ــن پ ــب داده اســت«. اگــر ای فری
کنــار زده شــود و واقعیــت دنیــا 
ــد  ــی کن پیــش چشــم انســان رخ نمای
ــا را  ــی دنی ــره ی واقع ــان، چه و انس
ــی در راه  ــی بزرگ ــد، کمــک خیل ببین
ســیر و ســلوک خواهــد بــود. در ایــن 
ــانی  ــد به آس ــان می توان ــورت انس ص
ــرت  ــه آخ ــد و ب ــور کن ــا عب از دنی
ــور از  ــا عب ــری ب ــه تعبی ــد و ب برس
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ــه  ــاز ب ــا از مج ــن ی ــه باط ــر ب ظاه
حقیقــت برســد. اســم رمــز ایــن 

ــت. ــرگ اس ــر م ــور، ذک عب

۲. دستيابی به مقام شهدا
شــخصی بــه پیامبــر گفــت: آیا کســی 
ــام  ــا شــهدا محشــور می شــود؟! مق ب
و اجــر و جایــگاه شــهید معیار اســت 
و بــه همیــن دلیــل در روایــات خیلــی 
ــد  ــر بگوین ــود و اگ ــال زده می ش مث
فــالن کار اجــر شــهادت دارد، یعنــی 
ثــواب عظیمــی دارد. حضــرت در 
ــد: کســی  پاســخ آن شــخص فرمودن
ــاد  ــار ی ــت ب ــبانه روز بیس ــه در ش ک
ــه  ــت ک ــب اس ــد.]۵[ جال ــرگ بیفت م

ــد. ــان کرده ان ــدد بی ــرت ع حض

۳. كسب مقام زهد
ــی  ــن کس ــا در چنی ــه دنی ــه ی ب عالق
ریشــه ی  و  می شــود  ریشــه کن 
فضیلت هــا کــه زهــد اســت در او 
ــوی  ــت نب ــود. در روای ــاد می ش ایج

ــِد  ه ــُل الزُّ ــت: »أفَض ــده اس وارد ش
فــي الّدنيــا ذِكــُر الَمــوِت«.]۶[ زهــد 
ــا  ــه ی فضیلت ه ــاس هم ــه و اس پای
ریشــه ی  کــه  همان طــور  اســت، 
ــا اســت.  ــا حــب دنی ــام بدبختی ه تم
همــه ی کســانی کــه بــه مقامــات عالی 
نائــل شــده اند، شــرط زهــد را قبــول 
کرده انــد و بعــد از قبــول زهــد، ایــن 
ــده اســت.  ــا داده ش ــه آنه ــات ب مقام
ــی آورد  ــد م ــدس، زه ــر مق ــن ذک ای
ــه  ــکند و ب ــهوت را می ش ــت ش و ب
ــد.  ــهوات می ده ــه ش ــلط ب ــما تس ش
دایــره ی شــهوات خیلــی گســترده 
اســت و تمــام تمنیــات نفســانی را در 
بــر می گیــرد. عمــده ی ایــن تمنیــات 
بــا طــول االمــل )آرزو هــای طوالنــی( 
آرزوی  وقتــی  و  می شــود  ایجــاد 
ــرد  ــود، گ ــا می ش ــه دنی ــان متوج انس
و غبــاری جلــوی چشــِم عقــل او 
می آیــد و انســان نمی فهمــد کجــا 
مــی رود و قــدم بعــدی و افــق پیــش 
ــه  ــی ک ــود. عامل ــد ب ــه خواه رو چ
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ــا را  ــارِ آرزو ه ــرد و غب ــد گ می توان
ــفاف  ــل را ش ــط عق ــاند و محی بنش
ســازد، ذکــر المــوت اســت کــه 

ــت. ــم اس ــیر اعظ اکس

۴. زنده و رقيق شدن دل
ــق  ــده و رقی ــوت، دل را زن ــر الم ذک
معنــوی  اســتعداد های  و  می کنــد 
بــه  و  می ســازد  فعــال  را  انســان 
ــب  ــت قل ــن رقّ ــی آورد. ای ــدان م می
خیلــی خــوب اســت و دِل نــرم، 
بــرای  بزرگــی  خیلــی  ســرمایه ی 
ســالک اســت. عالمــت دِل نــرم، 
اشــک اســت کــه خیلــی قیمتــی 
ــما  ــر ش ــبی ب ــر روز و ش ــت. اگ اس
ــید  ــته باش ــک نداش ــه اش ــذرد ک بگ
ــد، آن روز را  ــده باش ــان نلرزی و دلت

کرده ایــد. خــراب  و  باختــه 
را  غفلــت  ریشــه ی  مــرگ،  ذکــر 
ــع  ــت و طب ــب را تقوی ــد و قل می َکن

می کنــد.]۷[ رقیــق  را 
در  آلــه(  و  علیــه  اهلل  )صلــی  اعظــم  پیامبــر 

بیانــی فرموده انــد: »أكثِــروا ذِكــَر 
ــَر  ــٍد أكثَ ــن َعب ــا مِ ــوِت ، فم الَم
َن  ــوَّ ــُه و َه ــا الّلُ  قلبَ ــَرُه إاّل أحي ذِك
ــراوان  ــوَت؛]۸[ مــرگ را ف ــهِ الَم عَلي
ــده ای آن  ــچ بن ــرا هی ــد؛ زی ــاد کنی ی
ــه  ــر اینک ــرد، مگ ــاد نک ــیار ی را بس
ــد و  ــده گردانی ــش را زن ــد دل خداون

ــاخت«. ــان س ــر او آس ــردن را ب م

ــرگ، متالشــی  ــر م ــار ذک یکــی از آث
ــازی انســان  ــان و پاک س ــردن گناه ک
و تبییــض )ســفید کــردن( او اســت.

آن حضــرت در تعبیــر زیبــای دیگری 
ــَد  ــوُه عِن ــإن َذَكرتُم ــد: »ف فرموده ان
الغِنــی َهَدَمــُه و إن َذَكرتُمــوُه عِنــَد 
ــر  ــُكم؛]۹[ اگ ــم بَعيِش ــرِ أرضاُك الَفق
ــرگ  ــاد م ــه ی ــری ب ــگام توانگ در هن
باشــید، آن را بــر هــم می زنــد و اگــر 
بــه هنــگام نــاداری بــه یــادش باشــید، 
زندگي تــان خشــنود  بــه  را  شــما 

می ســازد«.
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راهکاری برای کوتاه کردن آرزو
الســالم(  )علیــه  ســجاد  امــام  وقتــی 
خبــر مــرگ کســی را می شــنیدند 
توجــه  مــرگ  بــه  خودشــان  یــا 
بیــان  را  دعــا  ایــن  می کردنــد، 
آن  در  دعــا  چقــدر  و  می کردنــد 

اســت. خــوب  لحظــات 

ایــن مقدمــه را عــرض کردم تــا از این 
دعــا و اثــر ذکــر مــرگ نگذریــم. ذکر 
ــکالت  ــری از مش ــاّلل کثی ــرگ، ح م
اســت و بــه همیــن دلیــل، بــه خــودم 
و بــرادران و خواهــران عزیــز توصیــه 
ــا و اکســیر را  ــن کیمی ــم کــه ای می کن

از دســت ندهنــد.

اما حضرت چه می گویند؟

ِد َو آلِهِ...« »اَللَُّهمَّ َصلِّ َعلی  ُمَحمَّ
ــروع  ــوات ش ــا صل ــدا حضــرت ب ابت
ــرض ارادت  ــه ادب و ع ــد ک می کنن

ــت. ــتمداد اس و اس

بالفاصلــه بعــد از کمــک گرفتــن 
ــان  ــا بی ــام دع ــل، در مق ــّی کام از ول
ــِل،  ــوَل اْلََم ــا ُط ــد: »َو اْكفِنَ می کنن
ــِل«.  ــْدِق الَْعَم ــا بِِص ــْرُه َعنَّ َو َقصِّ
ــی در  ــا آن شــرح های طوالن چــون م
مــورد آرزو را داشــتیم، کارمــان آســان 
می شــود. خدایــا! مــا را در برابــر 
آرزوی طوالنــی کفایــت کــن؛ یعنــی 
ــد  ــن س ــا! ای ــگاه دار. خدای ــا را ن م
ــت،  ــا اس ــل م ــه در مقاب ــزرگ را ک ب
بــا عمــل صادقانــه کوتــاه کــن. آنچــه 
ــت  ــه فرص ــد ب ــک تهدی آرزو را از ی
کــردن  کوتــاه  می ســازد،  تبدیــل 
آن اســت. آرزوی طوالنــی تهدیــد 
ــاه فرصــت.  اســت، ولــی آرزوی کوت
چطــور آرزو را کوتــاه کنیــم؟! آنچــه 
آرزو  و  اســت  آرزو  کوتاه کننــده ی 
را پیشــران می کنــد، صــدق عمــل 
ــل، آنچــه شــخص را  اســت. در مقاب
بیچــاره می کنــد، تردیــد در عمــل 
اســت. انســان می خواهــد کاری را 
انجــام دهــد، مــدام یــک قــدم جلــو 
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مــی رود و یــک قــدم عقــب می آیــد. 
تســویف  تردیــد،  ایــن  ریشــه ی 
اســت. چــرا شــخص دچــار تســویف 
ــه خــودش وقــت  می شــود؟ چــون ب
و فرصــت می دهــد. بــا صــدق عمــل 
ــئله  ــن مس ــا ای ــم ب ــدام می توانی و اق
مقابلــه کنیــم. بهتریــن کار، اقــدام 

به وقــت و به هنــگام اســت.

بــا وجــود آنکــه مــوال وســعت وقــت 
بــاز هــم روی  داده،  نمــاز  بــرای 
نمــاز اول وقــت تأکیــد شــده اســت. 
ــد روی اول  ــت و تأکی ــاز اول وق نم
وقــت بــودن، دالیــل زیــاد عرفانــی و 
ســلوکی دارد؛ ولــی اگــر همــه ی آنهــا 
ــل  ــی از دالی ــم، یک ــار بگذاری را کن
ــوم  ــا معل ــه از کج ــت ک ــم آن اس مه
ــم  ــده باش ــر زن ــه ی دیگ ــج دقیق پن
اقــدام  بخوانــم؟!  نمــاز  بتوانــم  و 
زمینه هــا،  همــه ی  در  به هنــگام 
ــت و  ــده اس ــالک پیش برن ــرای س ب
بدبختــی بــزرگ، تســویف اســت. 

عمــل درســت و به وقــت خیلــی 
ــت. ــم اس مه

ــت  ــن اس ــر ای ــا« بیان گ ــه ی »عنّ کلم
کــه مــا را نجــات بــده و بــه تعبیــری 
ــته  ــان بس ــای انس ــت و پ ــا دس گوی

شــده اســت.

پیامدهای آرزوی طوالنی

ــاَعةٍ  ــتِتَْماَم َس ــَل اْس ــی اَل نَُؤمِّ »َحتَّ
ــْومٍ  ــتِيَفاَء یَ ــاَعةٍ، َو اَل اْس ــَد َس بَْع
بَْعــَد یَــْومٍ، َو اَل اتَِّصــاَل نََفــٍس 
ــَدمٍ«.  ــَدمٍ بَِق ــوَق َق ــٍس، َو اَل لُُح بِنََف
خدایــا! کمــک کــن در موقعیتــی 
قــرار بگیــرم کــه توقــع ســاعتی 
ــد  ــاعت و روزی بع ــن س ــد از ای بع
ــه  ــام )علی ــم. ام ــته باش ــروز نداش از ام
نقطــه ی  یــک  بــه  را  الســالم( شــما 

عجیــب برمی گرداننــد و آن اینکــه 
حتــی توقــع نفــس بعــدی را نداشــته 

ــید. باش
ــع  ــل، توق ــول االم ــا ط ــی جا ه برخ
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نفــس بعــدی، در بعضــی مــوارد، 
ــروز و در برخــی  ــد ام ــع روز بع توق
جا هــا، مــاه بعــد از ایــن مــاه اســت. 
طــول االمــل نســبی اســت و بــا 
عملــی کــه می خواهیــم انجــام دهیــم 
گاهــی  دارد.  تناســب  آن  زمــان  و 
ــر  ــه اگ ــت ک ــه اس ــک لحظ ــط ی فق
ــرغ  ــی، م ــکار نکن ــد و ش آن را صی
از قفــس پریــده و دیگــر دســتت 
ــی  ــر حت ــی اگ ــد. گاه ــه او نمی رس ب
ــت و  ــس مهل ــک نف ــدازه ی ی ــه ان ب
کار  تســویف،  بخواهــی،  فرصــت 
دســت تــو می دهــد و فرصــت را 
ــه تناســب  ــی ب ــرد. گاه ــو می گی از ت
جنــس عمــل، روز بعــد از امــروز یــا 
ــت را از  ــال، فرص ــد از امس ــال بع س
انســان می گیــرد. مثــاًل چنانچــه شــما 
االن بــه امیــد اینکــه هفتــه ی آینــده در 
جلســه ی صحیفــه شــرکت کنــی، در 
ــار  ــی، دچ ــرکت نکن ــه ش ــن جلس ای
طــول االمــل شــده ای و تســویف تــو 
ــت.  ــرده اس ــروم ک ــار و مح را گرفت

ــی  ــت، ول ــی اس ــه هفتگ ــن جلس ای
ــت و  ــه اس ــه لحظ ــا ب ــی چیز ه برخ
اگــر در همــان لحظــه شــکار نشــود، 

ــده ای. ــل ش ــول االم ــار ط گرفت

حضــرت بیــان می دارنــد کــه: خدایــا! 
مــا گرفتــار تســویف نشــویم و فکــر 
ــه  ــروز و بلک ــد از ام ــه بع ــم ک نکنی
ــری  ــس دیگ ــِس االن، نف ــد از نََف بع
خواهیــم داشــت. همــه ی اینهــا ناظــر 
ــا اســت. ــدر دانســتن فرصت ه ــه ق ب

یکــی از دوســتان مــا کــه در مجلــس 
شــرکت  دیگــری  شــخص  ختــم 
کــرده بــود، در همان جــا قبــض روح 
ــود. یکــی دیگــر از دوســتان  شــده ب
ــده و  ــارج می ش ــه ای خ ــا از جلس م
بیــرون می آمــده کــه جلــوی در و در 
ــت.  ــرده اس ــام ک ــس تم ــان مجل هم
ــن جلســه را  ــه ای ــدم وارد شــدن ب ق
داشــته، امــا قــدم خــارج شــدن بــرای 

ــود. او نوشــته نشــده ب
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ــا را از  ــرُورِِه«؛ م ــْن ُغ ــلِّْمنا مِ »َو َس
ــول  ــدار. ط ــالم ب ــا س ــب آرزو ه فری
ــد  ــار می کن ــل و دل را بیم ــل عق االم
مختــل  نیــز  را  انســان  عمــل  و 
می ســازد؛ چــرا کــه او را گرفتــار 

می کنــد. تســویف 

»َو امِنّــا مِــْن ُشــُرورِِه«؛ مــا را از 
ــع  ــده. از جم ــات ب ــر های آن نج ش
بســتن شــّر، معلــوم می شــود کــه 
ــا  ــه ای از بال ه ــل، مجموع ــول االم ط
و آفت هــا را بــرای انســان ایجــاد 

. می کنــد

 
درمان آرزوی طوالنی

امــام، طــول االمــل را بــا ذکــر مــرگ 
ــدن  ــا دی ــان ب ــد. انس ــان می کن درم
مــرگ دیگــران، بایــد یــاد مــرگ خود 
ــل هســتیم  ــون، غاف ــا اکن ــد. ام می افت
و دنبــال ســن و ســال و دلیــل مــرگ 
ــز را  ــه چی ــم و هم ــی می گردی متوف

ــم  ــق می دهی ــا همــان شــخص تطبی ب
و از احــوال شــخصی خودمــان غافــل 

هســتیم.

ــم: »َو  ــوات می گویی ــر ام ــالم ب در س
ــوَن؛]۱۰[  ــْم الِحُق إنّــا اِنْ شــاءاللُ بُِك
و مــا بــه خواســت خداونــد، بــه شــما 

ملحــق خواهیــم شــد«.

ــا  ــری را ب ــرگ دیگ ــر م ــی خب وقت
ــه خــودت  ــق دادی و ب خــودت تطبی
گرفتــی، ایــن ذکــر مقــدس در قلــب 
تــو می نشــیند و وقتــی کــه نشســت، 
ــم و  ــل، تنظی ــو را تعدی ــای ت آرزو ه
مدیریــت می کنــد. آرزو هایــی کــه 
ــر راه  ــرد، از س ــما را می گی ــس ش نف
برمــی دارد و آنهــا را کوتــاه می ســازد.

ــد،  ــان ش ــه بی ــی ک ــه ی مطالب تکمل
ایــن اســت: »َو انِْصــِب الَْمــْوَت بَيـْـَن 
ــا  ــْل ذِْكَرنَ ــًا، َو اَل تَْجَع ــا نَْصب أَیِْدینَ
ــش  ــرگ را پی ــا! م ــًا«؛ خدای ــُه غِبّ لَ
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ــن  ــل م ــًا در مقاب ــن و دقیق ــم م چش
حاضــر کــن، آن هــم بــه نحــو واضــح 
ــرگ را در  ــاد م ــا! ی ــم. خدای و متجّس
ــی در  ــده و یک ــرار ب ــتمر ق ــن مس م
میــان نباشــد و بیــن آن فاصلــه ای 
ــای یکــی در  ــه معن ــّب« ب نباشــد. »ِغ

ــه اســت. ــا فاصل ــان ی می
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