
 

 

 

مرگ در اطراف  

 توست
 

 ازهری احمد محمود  مؤلف:

پدرام اندایش  مترجم: 





 1//ف توستمرگ در اطرا

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

شکر و ستایش برای اهلل تعااا   

است که مرگ را برای تمام مخلوقات، 

رمانااار را اا اعا اات حُکم نمود و ناف

د. صلوات و ساا م کنندگار جدا فرمو

بر رحمت  برای جهانیار باد و بر آل و 

 .اصحابِ نیکبخت و مبارکش

 بعـد: و

غافل در گمراه ! خیره سر ای 
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 !در غفلت

هنگام  که  ،کجاست جای  قل

یااا ؟! های درساات قاارار ناادارددر راه

کجاست در هنگام  که اا خطری کااه 

 ؟!رسد، نا آگاه استم 

-ی تااو ماا ای مسکین درباره

-ای که دروغ نم پندارم که پند دهنده

-گوید به تو توفیق بیاادار شاادر ماا 

زی که به دیدار تااو چیهمچنین .. دهد.

 رسااد، در حااا   کااه اهاال باااای م 

باشد ]و این دیاادار کننااده همااار نم 
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 !مرگ است[

 كــ ا الميا ــا صــد صيــدا  ليــ َ

 

  

ــد  َ   ــن ل ــا لك ــانار ه ــ  ن   ردن

 سي تي   وم لســف نيــك بم ــرم 

 

  

ــ َ   ــرا    ي ــرا الل ــن ح ا ــ ك ر ه  ب

مااارگ! هرااادار دهناااده باااه  

خوابیاادگار ی غاف ر... و بیدار کننده

 !است

ای بدور وقت کنندهدیدار مرگ! 



 مرگ در اطراف توست //4

 

 قبلاااااااااا ... و داخاااااااااال 

ای است که باارای توشااه جماا  شونده

 !ماندمنتظر نم  ،نمودر

ــرای  ا *  ای گياه ــا چ  ــك ب

 ؟چایده كردها ه

هااا تااو ای کس  که  ذت شهوت

و ..  قاال کاارده اساات.را مست و باا 

تو را فریاا   ،های دروغ  دنیاایبای 

ی روا سفر چااه آماااده داده است! برا 

 ؟!ایکرده
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 كُلُّ نَفاسٍ ذَائاقَةُ الامَــوا ا وَ انَمَــا

ــنا  ــةا نَمَ ــوامَ الاقايَاهَ ــو َكُما  َ ــوااَ جُوُ تُوَنَ

زُحازاحَ  َنا اليَا ا وَجُداخالَ الاجَيَةَ نَقَدا نَــازَ 

] ل  وَهَا الاَحيَاةُ الدُّنايَا  الَا هَلَاعُ الاغُرُو ا

ر شخصاا  ماارگ را )ه [185 مراا: 

چرااد و اجاار شااما فقاا  در روا م 

شود، پس قیامت به عور کامل داده م 

هر کس که اا آتش جهنم نجااات داده 

شااود و داخاال بهراات شااود، همانااا 
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کامیاب شده اساات و اناادگ  دنیااوی 

 چیزی نیست مگر کاالی فریبنده(.

های ماارگ را های کس  که غص

ای... و اا تلخ  جام آر فراموش کرده

 !ایل شدهغاف

های نزدیک اا ای کس  که  ذت

تلخ  آر تو را به خود مراالول کاارده 

 هااای فااان و همچنین شهوت.. است.

 !نیز فکر و ذکر تو شده است

آیا ای مسکین دانساات  کااه در 

سرامین  هست  که ساکنین آر در آر 
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دائم  نخواهند بود... و شادی کسااان  

 ؟!یابدکه در آر اقامت دارند ادامه نم 

سااان  قباال اا تااو ساااکن آر ک

ای... و اند... و تو اا آنها ارث بردهبوده

چیزهااای  را کااه داری باارای ا بته که 

باارد، تاار  کس  کااه اا تااو ارث ماا 

 !خواه  نمود

: گفتااه اساات  مر بن  بد ا عزیز

هااای بینید که در دنیا اا سل آیا نم »
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باشید و بعد اا شااما ه   شدگار م 

  کااه باااق  های شااما کساااناا سل 

باشااند، تااا ایاان کااه خواهند ماند، م 

 .«!بهترین وارث اا آنها ارث ببرد

: یک  اا حکیمااار گفتااه اساات

کس  که تیرهای مرگ او را به اشتباه »

بیاندااد، شاابها و سااا ها او را بااه بنااد 

 !«.کرندم 

ای ای گناهکار! ماارگ همسااایه

نزدیک است... و تیااری کااه برخااورد 

 !خواهد کرد
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آیااد... فاارود ماا بااه ساار ت 

 !شودصادقانه ناال م 

-بین کوچک و بزرگ فرق نم 

 !گذارد... یا وایر یا پلیس

نرسااته بااود و در  حسااار

ای بود که بااه او سرشاایر و اتاقش بچه

داد؛  قمه در گلوی بچه گیاار  سل م 

 :گفت کرد و مُرد و حسار
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 ا مل وجنــف يــحيل هم ــح هَــراحٌ

 

  

ــلا  ــر هك ــرو ُ ن ــا هغ ــفَ   ــا ده  ه

  روو الحياة يــحيلٌ  بمــا كميــفا 

 

  

 لــك المييــة بــين الزبــد والعســلا 

 
ای گياه ا چ نعملــر بعــد از * 

 چهرگ نخواهد بود

ای کس  که  ذت بردر اا حاارام 

ای! ای کساا  کااه راه را خواهار شده

پیمااای ... و اا اماار شاایطار را ماا 

 !کن خداوند رحمن نافرمان  م 
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تااا کاا  در دنیااا  ماار خااواه  

 ؟!مودن

تا کاا  اناادگ  برایاات شاایرین 

 ؟!خواهد بود

پنااداری کااه در دنیااا آیااا ماا 

 ؟!جاودار خواه  ماند

آیااا ساافرِ ساافر کنناادگار را 

 ؟!اینرنیده

و در  ..تو فری  خورده هساات .
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باش ؛ شهوات تااو را شرّی عوالن  م 

اا بااگرت قطعاا  بااه خااود مراالول 

 !کرده است

ماارگ در اعرافاات اساات ای 

 !ر پیرگاهتمسکین! و قبر د

حقیقتااا ! دنیااا بجااز کاادر بااودر 

[ جااز چیاازی ناادارد... و ]همچنااین

خااود دارای چیااز بدبخت کردر اهاال 

 !باشددیگری نم 

ایاان ماارگ »: گفته است مطرف

نعمت اهل نعمت را فاسد نموده است، 
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رگ  در مپس خواهار نعمت  باش که 

 .«آر وجود ندارد!

مرگ »: گفته است بصریحسن 

کریده است و برای  دنیا را به فضاحت

صاااحبار خاارد، شااادی  را باااق  

 .«نگذاشته است!

به بادیه نرین  گفته شد: ف ناا  

باشااد؟! مُرده است آیا این صحیح ماا 

و اگاار  او گفاات: ]آر صااحیح اساات



 مرگ در اطراف توست //14

 

[ مرگ در کنار گردر صحیح هم نباشد

]و مااردر او نزدیااک  باشاادوی ماا 

 ؟!است[

ای گياه ا چ   ا هرگ  ا  اد * 

 ؟چاینموده

مااارگ! اااااطراب قلبهاااای 

ترسیدگار اساات؛ و شاایرین  اناادگ  

 !رار را اا بین برده استاپرهیزک

کناا  ای کساا  آیا آر را یاد م 

چه وقاات  ؟!که بر گناهار سوار هست 

مرگ را یاد خواهد نمااود، کساا  کااه 
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 ؟!قلبش اا عا ات در غفلت است

پس وای بر کوتاااه  کنناادگار، 

شااود! وقت  که سخت  مرگ ایجاد م 

 !کندها رفت و آمد م روح در سینهو 

هااای چه بسیار اساات حساارت

شااخ  آنار! و اا  راه فااراری باارای 

 !پریمار وجود ندارد

 َانَ َ هَيِّفٌ وَ انَكُما هَيِّلُواَ * ثُــم 

 انَ ُـــما  َـــوامَ الاقايَاهَـــةا  اياـــدَ  َبِّ ُـــما 
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مُواَ ــا ــر:  تَخالَي )تااو  [31، 30]الزه

* سپس در  میرندمیری و آنار م م 

روا قیامت نزد پروردگارتار مراجره 

 نمایید(.م 

: فرمااوده اساات رسااول اهلل

)اا بااین  «م ال ــتا ز»جك روا ذكر هــا

هااا را ایاااد یاااد کنیااد(. ی  ذتبرنده

رهتی واليسائر وابن هاوــة  ] واه اللا

 [1823يحيل اليسائر لأللبانر: 

کساا  کااه »: گفتااه اساات دقاق

ا سااه چیااز کند باا مرگ را ایاد یاد م 
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شااود: جلااو افتااادر توبااه، گرام  م 

قنا ت قلاا  و نرااا  در  بااادت. و 

کس  که مرگ را فراموش کند با سااه 

شود: تعلل کااردر در چیز مجااات م 

توبه، تر  نمودر راایتمندی اا آنچه 

دهااد و کسااا ت در کفاااف او را ماا 

 «. بادت

 قرناا أویااس بااه هرم بن حیار 

و مرا به چیاازی ساافارش کاان! ا : گفت
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مرگ را باار وقت  که خوابیدی »: گفت

وقتاا  برخاساات  آر را با ین بگذار و 

 «.مهمترین امرت قرار بده!

ای گناهکاااار! ای کسااا  کاااه 

گناهار تو را اا یاااد ماارگ بااه خااود 

مرلول نمااوده اساات... اهاال عا اات 

 و آر را .. دائمااا  یاااد ماارگ هسااتند.

پرچم  در جلااوی چرمانرااار قاارار 

ود به آر نگاه شوقت  صبح م ؛ اندداده

گیرند! و وقت  کنند و اا آر پند م م 

کنند و پند کنند به آر نگاه م ش  م 



 19//ف توستمرگ در اطرا

 

 

خیزنااد بااه آر گیرند! وقت  بر ماا م 

شااوند! و کننااد و متااذکر ماا نگاه م 

 وقتااااااااااااااااااااااااااااا  

کنند و متذکر نرینند به آر نگاه م م 

 !شوندم 

وقتاا  »: گفته است * أبو أسامة

 مجا ساااااات ثااااااوری بااااااا 

شاانیدیم: ماارگ! م؛ فق  ماا نمودیم 

 .«مرگ!



 مرگ در اطراف توست //20

 

وقت  اا کنار * محمد بن واس  

ی برادرانش بعااد اا ماارگ آنهااا خانه

داد: ای گذشاات، آنهااا را ناادا ماا ماا 

ف ن ! ای ف ن ! سپس به خودش باا 

گفت: »مردند و قسم به گرت و م م 

خواهر خود را  شخ اهلل نابود شدند، 

اا دست داد؛ تا به سر ت به صاحبش 

 .«لحق شود!م

اگاار » گفت:م * ربی  بن خثیم 

ای اا یاااد ماارگ جاادا قل  من  حظه

 .«شود!شود، همانا فاسد م 
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: گفتااه اساات * إبراهیم ا تیماا 

دو چیز است که  ذت دنیا را اا ماان »

انااد: یاااد ماارگ ]و یاااد[ قطاا  کاارده

 .«!ایستادر در پیرگاه اهلل

: گفته است * أبو بکر بن  یاش

در تابسااتار و آبااش  ،»داود عااائ 

ظرف قیر اندودی بااود! بااه امستار در

کن ! چرا آبت را سرد نم او گفته شد: 

او گفت: اگر آب خنک در این گرمای 
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شدید بنوشم، پس چه امان  ماارگ را 

 «؟!دوست خواهم داشت

شااب  »: گفتااه اسااتثابت بنان  

نمودم، ناگهار کنیزی کعبه را عواف م 

ا حفاا  گفت: یا اهلل مررا دیدم و او م 

کن تااا اا تااو نافرمااان  نکاانم و ماارا 

روای بده تا اا غیاار تااو درخواساات  

به او گفتم: این را اا چااه کساا   .نکنم

بااه او أب  عاااو .  شنیدی؟ گفت: اا

او ؟! گفتم: آیا در فکر شااوهر هساات 

گفت: قسم به اهلل اگر تو ثاباات باشاا  
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دهم! گفتم: من ثاباات آر را انجام نم 

ت! آیااا یاااد هسااتم! او گفاات: ای ثاباا 

مرگ تو را اا انار بااه خااود مراالول 

این در حا   است که نکرده است؟! و 

ماااا مقام تو باااال رفتااه اساات و بااه ن

 .«باش مرلول م 

توفیق پیدا کن ای غافل! و روا 

روا ساافر بزرگتاارت .. سفر را یاد کن.

 !را 
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چه ایان  شاادیدتر اا آر اساات 

کااه باادی گناهااار تااو را اا یاااد روا 

 !یا باا داردآخرت در دن

 وكــم نــائمٍ نــام نــر  بمــةٍ

 

 

 جتلــــك المييــــةُ نــــر نوهلاــــكا  

 وكــم هــن هقــيم   ــ  لــتةٍ 

 

 

ــكا    دهلــــك الحــــوادتُ نــــر لتتاــ

ــا  ــ   كرهـ ــد   ـ ــل ود ـ  وكـ

 

 

 ســـي تر الزهـــاا   ـــ  ودتاـــكا  

 
ها برای ای گياه ا چ   ا د  ويازه* 
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 ؟چتو  برتر ووود ندا د

ول بااه گناهااار ای کس  که مرل

ها با ااغ غفلاات تااو ! و شهوتهست 

شده اساات! آیااا ماارگ مخلوقااات را 

های سفر کنندگار ای؟! آیا جنااهندیده

 ؟!به تو هردار نداده است

چه بسیار است پندی کااه در آر 

ها[ برای قل  سا م وجود دارد! ]جنااه

-و چه بسیار  برت  که در آر ]جنااه
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 ،سود رساااننده ها[ برای صاح   قلِ

 !وجود دارد

غافل با سفر کسان  که قباال ای 

اا ما رفتند به خودت پند بده! و با پندِ 

 !آر را اا شرّ باا بدار ،مرگ

اا ماااردی کاااه  درداءأباااو 

ای پرسید که ایاان چااه ی جنااهدرباره

کس  است، شنید که گفت: »تو هست ! 

 .«باشم!و اگر کراهت داری من م 

به دنبال »: گفته است حاتم أصم

یلت اساات و نماااا ها رفتن فضاا جنااه
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گزاردر باار آر ساانت اساات و دائماا  

واجاا  ]ماارگ[ کردر قل  به یاد آر 

 است!«.

اا سااافرِ سااافر  ،ای گناهکاااار

باارای کااه چه بسیار پندهای  کنندگار 

پند  وجود دارد! کس  که اا دیگرارتو 

بگیرد، حقیقتا   اقاال اساات! و غافاال 

شود کس  کااه کااه دیگاارار را در نم 

این نگرش سپس  ..مسیر نابودی ببیند.
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 !اا شرّ باا دارداو را 

مادر قاا  بلخ وفات یافاات و 

اگر وفااات او »: به او گفت حاتم أصم

پندی برای تو باشد؛ اهلل ]تعااا  [ اجاار 

-بزرگ  برای مرگ مادرت به تو ماا 

دهااد، و اگاار اا آر پنااد نگیااری؛ اهلل 

]تعا  [ اجری که باارای ماارگ قلباات 

 «.!کندای را بزرگ م بدست آورده

نزد مریض  رفاات  بصریحسن 

تا او را  یادت کند، و او را در حا اات 

و بااه باا ی وی و  سخت  ماارگ دیااد
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رسید، نگریست شدت آنچه به وی م 

و در حا   به نزد اهلش بااگرت کااه 

با رنگ و روی  بود کااه بااا آر رنااگ 

فاارق روی  که اا آنها جدا شده بااود، 

 !داشت

به او گفتنااد: اهلل تااو را رحماات 

او گفت: ای  این[ غذا ]را بخور![کند، ]

تااار را برگیریااد، اهل! غذا و نوشیدن 

ام قسم به اهلل ناال شدر مرگ  را دیده
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کرم تا آر که به که اا  مل دست نم 

 !برسم آردیدار 

ای گياه ــا چ   ــا ســخلر * 

 چایهرگ  ا  اد نموده

ای کس  که مرلول  ذتهای دنیا 

 ... هست ... و با  هو آر به  هو مراالو 

آیااا اا ماارگ و تلخاا  آر چیاازی 

ای؟! آیااا اا شاادت سااخت  آر شنیده

ای... و همچنین اا تاار  چیزی شنیده

 ؟!امان  که در آر قرار داریآر در 
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-یا اهلل! چه شدید است سااخت 

های ماارگ! و چااه ترساانا  اساات، 

 ! حظات آر

بود کااه ایاان  بله این پیامبر ما

 –ها را توصیف فرمود دردها و سخت 

اتفاق در هنگام مریضاا ِ وی کااه این 

و  –سب  وفاتش شد، صورت گرفت 

وجااود   در آر پندی برای هاار  اااقل

 !دارد
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گفتااه رااا  اهلل  نهااا   ایرااه

را دیاادم در حااا    است: رسول اهلل

که در حال مُردر بود و ناازد او ظاارف 

آب  وجود داشاات و او دسااتش را در 

کرد و با آب صورتش را مسااح آر م 

ال كــم ج يــر » فرمود:نمود، سپس م 

  ــ   مــرا  المــو ، وســ را  

« )یا اهلل! در دردهااای ماارگ و المو 

] واه  های مرگ کمکاام کاان!(.سخت 

 .رهتی[اللا

به مااردی کااه بااه بصری حسن 
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کاارد، نگاااه کاارد و خودش نیک  ماا 

اگر شخص  آخرش این باشد؛ » گفت:

-ی او ش، ب شایسته است که درباره

ن او ااش ا تنا باشد. و اگر شخص  ایاا 

است؛ شایسااته اساات کااه اا آخاارش 

 .«بترسد!

بیاور که برای ای مسکین به یاد 

بعد اا امر مرگ بعدی وجود دارد... و 

 !!است خود آر ترآر رسوا کننده
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در حا اات خااودت، ای غافاال! 

تفکر کن! در حااا   اا دنیااا خااواه  

رفت که پرتت را گناهار سنگین کرده 

 !است

ــراها ــ  صب ــفا    ــاكرَ المي ــا ب   

 

 

ــاهُ   ــكُ نسليســ ــدا ودَ اــ  اهــ

 هن  ا ن المو َ نــتاا الــتی 

 

 

ــاهُ   ــو ا  يي ــلَ الم ــرَ ه  ــم ت  ل

 كــم هــن  ــقيح لــم تجــدا 

 

 

  ير جا  مَدَ هنا  كوی وسجَاهُ  
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 وكـــم هحـــيٍ لحبيـــيٍ  ذا

 

 

ــ َهُ   ــدَ خـ ــك ال حـ  ســـوَل   يـ

ان  را دید کااه در حسن بصری  

-کاارد و ماا ای گریه م پرت جنااه

فاات: ای پاادرم مثاال امااروا تااو را گ

ام! به او گفت: بلکه پدرت ماننااد ندیده

 !است امروا را ندیده

ای گناهکار! شایسته تااو اساات 

ات عول بکرد... تا آر کااه تاب که ب 
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حسرتت عول بکرااد... در روای کااه 

آینااد... م ئک پروردگارت نزد تو م 

-م  ارهای مرگ گرفتو تو در سخت 

 !شوی

وقت  مریض »است: گفته  ثوری

بیند، شناختِ بین او و بین مرگ را م 

 رود«.اهلش اا بین م 

در مریض  کااه فارس  به حبی  

چه  نمنجر به مرگش شد، گفته شد: ای

-تابی  است که ما آر را در تو نم ب 

دور باادور  »ساافری شناختیم؟! گفت:
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ای اا امااین توشااه اساات و در حفااره

یرگاه گیرم و به پبدور همدم قرار م 

شوم که  ااذر پادشاه مسل  حاار م 

 بر من پیر  گرفته است«.

ای گياه ا چ   ا برای هــرگ * 

 ؟چای هاده

گناهاااار در مقابااال عا اااات 

اند... و راه  به مرلو یت درست کرده

 !سوی ه کت به وجود آمده است
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وقت  گناهکار به گناهار  ادت 

آنها او را اا آماده شدر باارای ؛ کندم 

دارند... بلکه حت  اا یاااد م مرگ باا 

 !نمودنش

همانااا ای گناهکااار نزدیکاا  

-مرگ... و سر ت آمدنش را دانسااته

هااای آر چااه ای... پس برای سااخت 

 ؟!ایآماده کرده

ی ایاان سااخن اهلل سدی درباااره

الَتای خَ َحَ الامَــوا َ : تعا   گفته است

نُ  َمَ  ــ   اوَالاَحيَاةَ لايَبا ُوَكُما جَ ُّ ُــما جَحاســَ
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)کس  که مرگ و اندگ   [2]الم  : 

تا شااما را امتحااار کنااد کااه  را آفرید

کدامیک اا شما در  مل نیکوتر است( 

گفته است: به این معناست که کدامیک 

کنااد و بهتاار اا شما مرگ را یاااد ماا 

کنااد و باارای آر خااود را آماااده ماا 

شدیدترین تاار  را اا آر دارد، پااس 

 .«!برحذر باشید

اگار دنیا فقاا  ای گناهکار! رو
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برای این گذاشته شده است کااه  ماار 

خود را صرف عا ااات نمااای ... و در 

 بادتِ اهلل تعا   را بااه نیکااوترین  آر

ل ابساایار ا ماا  چااه.. شااکل ادا کناا .

اشت  هسااتند کااه در راهاا  غیاار اا 

-عا ت اا اهلل تعا   آنها را انجام داده

ای... و دچااار ای... و به  هو پرداختااه

ای... و عناااب غفلتاات بیهودگ  شااده

امااار عااول عوالن  شده است، تا آر 

هااای ]ماارگ[ بااه که سااخت کرد م 

 ی آرهااا.. و حساارتپیوندد.م وقوع 
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 !دوشم ایجاد 

 تزودا هن الدنيا بــزادٍ هــن اللُّقــ 

 

 

 ن لٌ بكا ضيفٌ و ــي ٌ  حي ُــكُ  

 وخــت ل ميا ــا ا جبــا لــ   ــدة  

 

 

 نإا الميا ــا هــن جتــفا ا تُقي ُــكُ  

ای خطبااه  مر باان  بااد ا عزیااز 

چااه بساایار آباااد »: ایراد نمود و گفت

که بااه خاااعر چیااز  هستند  یاهکننده

د! و چه بساایار نکنکوچک  خراب م 
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کسان  که مقیم هستند و مااورد غبطااه 

  کااو  کماا گیرند برای چیااز قرار م 

کنند! پس نیک  کنید تا اهلل برای آر م 

شااما را مااورد رحماات قاارار دهااد و 

رای سفری باشید که اا اقامت شااما دا 

، فراناادار آدم در دنیااا نیکااوتر باشااد

برای آنچه اا نور چرم وجااود دارد و 

کند با یکدیگر رقاباات آنها را قان  م 

کنند؛ وقت  اهلل ]تعا  [ با تقاادیرش م 

خواند و او را به یاااد روا او را فرا م 

آورد، ]روای کااه[ آثااار و مرگش م 



 43//ف توستمرگ در اطرا

 

 

 بااه سااویکنااد و  دنیای او را جدا م

  قاارار و در جااای رودم  قوم  دیگر

دنیااا بااه ، باشاادمحکم م  گیرد کهم 

رساااند، شاااد ای کااه ااارر ماا اندااه

کنااد و کند، به مقدار کم  شاد ماا نم 

 .«دنمایرا ایجاد م  غمگین  عوالنی 

شو و به اجلت  آمادهای مسکین 

سااهایت شاامرده فَتوجه کاان... ایاارا نَ

گارت مورد حساب و شود... و روام 
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 !گیردکتاب قرار م 

نزدیک  دنیا تو را با مراالو یت 

و .. خود اا سرامین باق  باااا ناادارد.

 ذت نزدیک با ااغ فراموشاا  تااو اا 

دردناک   ااذاب اهلل تعااا   نرااود... و 

نیز فراموش  همچنین شدتِ مجاااتش

 !نرود

ــ س  ــن... س ــاد   ك ــس هب پ

 چهباد   كن

 اساات: بااهشخص  اا آنها گفته 

داخل شدیم و او در نهرل  نزد ابوبکر 
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حال مرگ بااود، او بااا ساارش اشاااره 

باارد و پااایین کرد و آر را باال ماا م 

-نند آر کااه نماااا ماا آورد، به مام 

 گفاات: به او اا اصحابش خواند! یک 

اهلل تعا   تااو را  -در چنین حا ت  آیا 

؟! گفت: من  -مورد رحمت قرار دهد 

-م ا مال  یپرونده بادرت به بستنم

 !نمایم

ــا *  ــك پ ــا ب ــا چ از پ ای گياه 
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 چخوددا ی كن و تع ل كردا

تعلل کردر! گناهکارار را ه   

کرده اساات... و کوتاااه  کنناادگار را 

 !خوار و ذ یل گردانده است

اناادااد و نفس دائما   قاا  ماا 

توبه خواهم کرد! بعد اا  گوید: بعدا م 

این توبه خواهم کرد! تا آر کااه ماارگ 

-گیرد... و سااخت ر او را فرا م ناگها

 !کندهایش را بر او ناال م 

ای گناهکار اا ه کت غاف ر... 

ی تعلاال کنناادگار، برحااذر و خاتمااه
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 !باش

باار حااذر باااش اا ایاان کااه اا 

جَاا تَقُــولَ  گویند:کسان  شوی که م 

نَفاسٌ  َا حَساَرتَا  َ َــ  هَــا نََر اــفُ ناــر 

اخارا نَ وَيايا ال َكا وَ ااا كُيافُ  لَماــنَ الســَ

)این که بگویااد: وای باار  [56]الزهر: 

من به خاعر آنچه در حق اهلل کوتاه  

 کردم و اا مسخره کنندگار بودم(.

گفتااه   لاا  باان أباا  عا اا 
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بنده اا پروردگارش تقوا وقت  »: است

پیره کند! برای خااودش خیرخااواه  

اندااد!  ی خود را جلو م! توبهکندم 

 ،کند! ایرا اجل اوم ه بر شهوتش غلب

ساات و آراویااش او را نیاا او پنهااار 

دهد و شیطان  همراه اوست م نفری  

دهد تا که گناهار را برای او اینت م 

و باارای توبااه  به آنهااا مرتکاا  شااود

نمودر تعلل کند، تا آر که مرگ باار او 

برد در حااا   کااه اا آر در هجوم م 

 .«باشدغفلت م 
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ای »: گفتااه اساات دواد عااائ 

فراند آدم! به رسیدرِ به آراویت شاد 

ای و فق  این است که بااه امااار شده

ای، سااپس پایار رسیدر اجلت رسیده

برای  مل نمااودر روای بعااد اا روا 

ای تا آر کااه مرگاات دیگر تعلل نموده

رسد و منفعتاا  باارای دیگاارار فرا م 

شود ]ایرا آنهااا مجااااات شااخ  م 

 .«بینند[تعلل کننده را م 



 مرگ در اطراف توست //50

 

گناهکار! به عا ات مبادرت ای 

کن... قبل اا آر که مرگ فرا رسد... و 

مصیبت ناااال شااود... پااس تااو را اا 

دارم... که آر بد تعلل کردر برحذر م 

 !  استمرکب

-کس  که امار اجلش را نماا 

دانااد؛ مناساا  اوساات کااه امااری را 

گردانااد... و برگزیند که او را آماده م 

 !برای خودش اا بدی خاتمه بترسد

ــكا ــحَ هيزللا ــو َ ح ــزلَ الم ــا جن  ه

 

 

 هن  ــدَ  وه ــا لــم  ــ  ا هــنا جوا اــكا  
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ای گناهکار! اا گذشااتگار پنااد 

بگیر... و  اقباات تعلاال کنناادگار ]در 

توبه نمودر[ را یاااد کاان... و ماارگ و 

و اا ایاان هااایش را یاااد کاان... سخت 

برحذر باش که مرگ ناگهااار باار تااو 

 ..ش .فرود آید و تو مرلول شهوات با

داری ]باارای  بااادت[ و اا ش  انااده

 !غافل باش 

ها در اثر آر در آر روا حسرت
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-ها شدت م و سخت  ..شود.ایاد م 

 !یابد

. وا صاا و وا ساا م  . وا حمد هلل تعا ى. 

 . وآ ه واألصحاب..    لى ا نب  


