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بسم اهلل الرحمن الرحيم
شکر و ستایش برای اهلل تعااا
است که مرگ را برای تمام مخلوقات،
حُکم نمود و نافرمانااار را اا اعا اات
کنندگار جدا فرمود .صلوات و سا م
بر رحمت برای جهانیار باد و بر آل و
اصحابِ نیکبخت و مبارکش.
و بعـد:
ای غافل در گمراه ! خیره سر
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در غفلت!
کجاست جای قل ،هنگام که
در راههای درساات قاارار ناادارد؟! یااا
کجاست در هنگام که اا خطری کااه
م رسد ،نا آگاه است؟!
ای مسکین دربارهی تااو ما -
پندارم که پند دهندهای که دروغ نم -
گوید به تو توفیق بیاادار شاادر ما -
دهد ...همچنین چیزی که به دیدار تااو
م رسااد ،در حااا

کااه اهاال باااای

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

ك ـ ا الميا ــا صــد صيــدا لي ـ َ
ردنــ

سي تي

نــانار هــا لكــن لــد

وم لســف نيــك بم ــرم

َ

بــ ك ر هــن ح اــرا اللــرا
مااارگ! هرااادار دهناااده باااه
غاف ر ...و بیدار کنندهی خوابیاادگار
است!
مرگ! دیدار کنندهای بدور وقت

يــ َ
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قبلاااااااااا  ...و داخاااااااااال
شوندهای است که باارای توشااه جما
نمودر ،منتظر نم ماند!
* ای گياه ــا چ ــك بــرای ا
هاده كردهای؟چ
ای کس که ذت شهوتهااا تااو
را مست و با قاال کاارده اساات ...و
ایبای های دروغ دنیا ،تو را فریا
داده است! برای روا سفر چااه آماااده
کردهای؟!
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كُلُّ نَفاسٍ ذَائاقَةُ الامَـوا ا وَ انَمَــا
تُوَنَ ـوااَ جُوُــو َكُما َ ـوامَ الاقايَاهَ ـةا نَمَ ـنا
زُحازاحَ َنا اليَا ا وَجُداخالَ الاجَيَةَ نَقَدا نَــازَ
وَهَا الا َحيَاةُ الدُّنايَا الَا هَلَاعُ الاغُرُو ا [ ل
مراا( ]185 :هر شخصا ماارگ را
م چرااد و اجاار شااما فقا در روا
قیامت به عور کامل داده م شود ،پس
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).
ای کس که غصههای ماارگ را
فراموش کردهای ...و اا تلخ جام آر
غافل شدهای!
ای کس که ذتهای نزدیک اا
تلخ آر تو را به خود مراالول کاارده
است ...و همچنین شهوتهااای فااان
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
که در آر اقامت دارند ادامه نم یابد؟!
کسااان قباال اا تااو ساااکن آر
بودهاند ...و تو اا آنها ارث بردهای ...و
ا بته که چیزهااای را کااه داری باارای
کس کااه اا تااو ارث ما باارد ،تاار
خواه نمود!
مر بن بد ا عزیز گفتااه اساات:
«آیا نم بینید که در دنیا اا سل هااای
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ه

شدگار م باشید و بعد اا شااما

اا سل های شااما کسااان کااه باااق
خواهند ماند ،م باشااند ،تااا ایاان کااه
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
م کرند!».
ای گناهکار! ماارگ همسااایهای
نزدیک است ...و تیااری کااه برخااورد
خواهد کرد!
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بااه ساار ت فاارود ماا آیااد...
صادقانه ناال م شود!
بین کوچک و بزرگ فرق نم -
گذارد ...یا وایر یا پلیس!
حسااار نرسااته بااود و در
اتاقش بچهای بود که بااه او سرشاایر و
سل م داد؛ قمه در گلوی بچه گیاار
کرد و مُرد و حسار گفت:
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مل وجنــف يــحيل هم ــح هَـ ارحٌ
هــا دهــفَ ــا هغــرو ُ نــر هكــلا

وو الحياة يــحيلٌ بمــا كميـفا
لــك المييــة بــين الزبــد والعســلا
* ای گياه ا چ نعملــر بعــد از
هرگ نخواهد بودچ
ای کس که ذت بردر اا حاارام
را خواهار شدهای! ای کسا کااه راه
شاایطار را ماا پیمااای  ...و اا اماار
خداوند رحمن نافرمان م کن !
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تااا کا در دنیااا ماار خااواه
نمود؟!
تا کا اناادگ برایاات شاایرین
خواهد بود؟!
آیااا ماا پنااداری کااه در دنیااا
جاودار خواه ماند؟!
آیااا ساافرِ ساافر کنناادگار را
نرنیدهای؟!
تو فری

خورده هساات  ...و در
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شرّی عوالن م باش ؛ شهوات تااو را
اا بااگرت قطعا بااه خااود مراالول
کرده است!
ماارگ در اعرافاات اساات ای
مسکین! و قبر در پیرگاهت!
حقیقتااا! دنیااا بجااز کاادر بااودر
چیاازی ناادارد ...و [همچنااین جااز]
بدبخت کردر اهاال خااود دارای چیااز
دیگری نم باشد!
مطرف گفته است« :ایاان ماارگ
نعمت اهل نعمت را فاسد نموده است،
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پس خواهار نعمت باش که مرگ در
آر وجود ندارد!».
حسن بصری گفته است« :مرگ
دنیا را به فضاحت کریده است و برای
صاااحبار خاارد ،شااادی را باااق
نگذاشته است!».
به بادیه نرین گفته شد :ف نا
مُرده است آیا این صحیح ما باشااد؟!
او گفاات[ :آر صااحیح اساات و اگاار
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صحیح هم نباشد] مرگ در کنار گردر
وی ماا باشااد [و مااردر او نزدیااک
است]؟!
* ای گياه ا چ ا هرگ ا اد
نمودهای؟چ
مااارگ! اااااطراب قلبهاااای
ترسیدگار اساات؛ و شاایرین اناادگ
پرهیزکارار را اا بین برده است!
آیا آر را یاد م کنا ای کسا
که بر گناهار سوار هست ؟! چه وقاات
مرگ را یاد خواهد نمااود ،کسا کااه
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قلبش اا عا ات در غفلت است؟!
پس وای بر کوتاااه کنناادگار،
وقت که سخت مرگ ایجاد م شااود!
و روح در سینهها رفت و آمد م کند!
چه بسیار اساات حساارتهااای
آنار! و ا راه فااراری باارای شااخ
پریمار وجود ندارد!
 انَ َ هَيِّفٌ وَ انَكُما هَيِّلُواَ * ثُـمَ
انَ ُـ ـما َـ ـوامَ الاقايَاهَـ ـةا اياـ ـدَ َبِّ ُـ ـما
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َيــمُواَ[ الزهــر( ]31 ،30 :تااو
تَ اخل ا
م میری و آنار م میرند * سپس در
روا قیامت نزد پروردگارتار مراجره
م نمایید).
رسااول اهلل فرمااوده اساات:
«جك روا ذكر هــازم ال ــتا » (اا بااین
برندهی ذتهااا را ایاااد یاااد کنیااد).
[ واه اللارهتی واليسائر وابن هاوــة
يحيل اليسائر لأللبانر]1823 :
دقاق گفتااه اساات« :کسا کااه
مرگ را ایاد یاد م کند با ا سااه چیااز
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گرام م شااود :جلااو افتااادر توبااه،
قنا ت قلا

و نرااا در بااادت .و

کس که مرگ را فراموش کند با سااه
چیز مجااات م شود :تعلل کااردر در
توبه ،تر نمودر راایتمندی اا آنچه
کفاااف او را ماا دهااد و کسااا ت در
بادت».
هرم بن حیار بااه أویااس قرنا
گفت :مرا به چیاازی ساافارش کاان! او
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گفت« :وقت که خوابیدی مرگ را باار
با ین بگذار و وقتا برخاساات آر را
مهمترین امرت قرار بده!».
ای گناهکاااار! ای کساا کاااه
گناهار تو را اا یاااد ماارگ بااه خااود
مرلول نمااوده اساات ...اهاال عا اات
دائمااا یاااد ماارگ هسااتند ...و آر را
پرچم در جلااوی چرمانرااار قاارار
دادهاند؛ وقت صبح م شود به آر نگاه
م کنند و اا آر پند م گیرند! و وقت
ش

م کنند به آر نگاه م کنند و پند
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م گیرند! وقت بر ما خیزنااد بااه آر
نگاه م کننااد و متااذکر ما شااوند! و
وقتااااااااااااااااااااااااااا ا
م نرینند به آر نگاه م کنند و متذکر
م شوند!
* أبو أسامة گفته است« :وقتا
بااااااا ثااااااوری مجا ساااااات
م نمودیم؛ فق ما شاانیدیم :ماارگ!
مرگ!».
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* محمد بن واس وقت اا کنار
خانهی برادرانش بعااد اا ماارگ آنهااا
ما گذشاات ،آنهااا را ناادا ما داد :ای
ف ن ! ای ف ن ! سپس به خودش باا
م گرت و م گفت« :مردند و قسم به
اهلل نابود شدند ،شخ

خواهر خود را

اا دست داد؛ تا به سر ت به صاحبش
ملحق شود!».
* ربی بن خثیم م گفت« :اگاار
قل

من حظهای اا یاااد ماارگ جاادا

شود ،همانا فاسد م شود!».
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* إبراهیم ا تیما گفتااه اساات:
«دو چیز است که ذت دنیا را اا ماان
قط ا کااردهانااد :یاااد ماارگ [و یاااد]
ایستادر در پیرگاه اهلل.»!
* أبو بکر بن یاش گفته است:
«داود عااائ  ،آبااش در تابسااتار و
امستار درظرف قیر اندودی بااود! بااه
او گفته شد :چرا آبت را سرد نم کن !
او گفت :اگر آب خنک در این گرمای
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شدید بنوشم ،پس چه امان ماارگ را
دوست خواهم داشت»؟!
ثابت بنان گفتااه اساات« :شااب
کعبه را عواف م نمودم ،ناگهار کنیزی
را دیدم و او م گفت :یا اهلل مرا حفا
کن تااا اا تااو نافرمااان نکاانم و ماارا
روای بده تا اا غیاار تااو درخواساات
نکنم .به او گفتم :این را اا چااه کسا
شنیدی؟ گفت :اا أب عاااو  .بااه او
گفتم :آیا در فکر شااوهر هساات ؟! او
گفت :قسم به اهلل اگر تو ثاباات باشا
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آر را انجام نم دهم! گفتم :من ثاباات
هسااتم! او گفاات :ای ثابا ت! آیااا یاااد
مرگ تو را اا انار بااه خااود مراالول
نکرده است؟! و این در حا است که
مقام تو باااال رفتااه اساات و بااه نماااا
مرلول م باش ».
توفیق پیدا کن ای غافل! و روا
سفر را یاد کن ...روا ساافر بزرگتاارت
را!
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چه ایان شاادیدتر اا آر اساات
کااه باادی گناهااار تااو را اا یاااد روا
آخرت در دنیا باا دارد!
وكــم نــائمٍ نــام نــر بمــةٍ
جتلــــك المييــــةُ نــــر نوهلاــــكا
وكــم هــن هقــيم ــ لــتةٍ
دهلــــك الحــــوادتُ نــــر لتتاــ ـكا
وكـــل ود ـــد ـ ـ

كرهـــا

ســـي تر الزهـــاا ـــ ودتاـــكا
* ای گياه ا چ ا د ويازهها برای
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تو برتر ووود ندا د؟چ
ای کس که مرلول بااه گناهااار
هست ! و شهوتها با ااغ غفلاات تااو
شده اساات! آیااا ماارگ مخلوقااات را
ندیدهای؟! آیا جنااههای سفر کنندگار
به تو هردار نداده است؟!
چه بسیار است پندی کااه در آر
[جنااهها] برای قل سا م وجود دارد!
و چه بسیار برت که در آر [جنااه-
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ها] برای صاح

قلِ سود رساااننده،

وجود دارد!
ای غافل با سفر کسان که قباال
اا ما رفتند به خودت پند بده! و با پندِ
مرگ ،آر را اا شرّ باا بدار!
أباااو درداء اا ماااردی کاااه
دربارهی جنااهای پرسید که ایاان چااه
کس است ،شنید که گفت« :تو هست !
و اگر کراهت داری من م باشم!».
حاتم أصم گفته است« :به دنبال
جنااهها رفتن فضا یلت اساات و نماااا

مرگ در اطراف توست27//

گزاردر باار آر ساانت اساات و دائما
کردر قل

به یاد آر [ماارگ] واجا

است!».
ای گناهکاااار ،اا سااافرِ سااافر
کنندگار چه بسیار پندهای کااه باارای
تو وجود دارد! کس که اا دیگرار پند
بگیرد ،حقیقتا اقاال اساات! و غافاال
نم شود کس کااه کااه دیگاارار را در
مسیر نابودی ببیند ...سپس این نگرش
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او را اا شرّ باا دارد!
مادر قاا بلخ وفات یافاات و
حاتم أصم به او گفت« :اگر وفااات او
پندی برای تو باشد؛ اهلل [تعااا ] اجاار
بزرگ برای مرگ مادرت به تو ما -
دهااد ،و اگاار اا آر پنااد نگیااری؛ اهلل
[تعا ] اجری که باارای ماارگ قلباات
بدست آوردهای را بزرگ م کند!».
حسن بصری نزد مریض رفاات
تا او را یادت کند ،و او را در حا اات
سخت ماارگ دیااد و بااه با ی وی و
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شدت آنچه به وی م رسید ،نگریست
و در حا به نزد اهلش بااگرت کااه
با رنگ و روی بود کااه بااا آر رنااگ
روی که اا آنها جدا شده بااود ،فاارق
داشت!
به او گفتنااد :اهلل تااو را رحماات
کند[ ،این] غذا [را بخور!] او گفت :ای
اهل! غذا و نوشیدن تااار را برگیریااد،
قسم به اهلل ناال شدر مرگ را دیدهام
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که اا مل دست نم کرم تا آر که به
دیدار آر برسم!
* ای گياه ــا چ ــا ســخلر
هرگ ا اد نمودهایچ
ای کس که مرلول ذتهای دنیا
هست  ...و با هو آر به هو مراالو ...
آیااا اا ماارگ و تلخاا آر چیاازی
شنیدهای؟! آیااا اا شاادت سااخت آر
چیزی شنیدهای ...و همچنین اا تاار
آر در امان که در آر قرار داری؟!
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یا اهلل! چه شدید است سااخت -
های ماارگ! و چااه ترساانا

اساات،

حظات آر!
بله این پیامبر ما بود کااه ایاان
دردها و سخت ها را توصیف فرمود –
این اتفاق در هنگام مریضا ِ وی کااه
سب

وفاتش شد ،صورت گرفت – و

در آر پندی برای هاار اااقل وجااود
دارد!
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ایرااه رااا اهلل نهااا گفتااه
است :رسول اهلل را دیاادم در حااا
که در حال مُردر بود و ناازد او ظاارف
آب وجود داشاات و او دسااتش را در
آر م کرد و با آب صورتش را مسااح
م نمود ،سپس فرمود« :ال كــم ج يــر
ــ

مــرا المــو  ،وســ را

المو » (یا اهلل! در دردهااای ماارگ و
سخت های مرگ کمکاام کاان!) [ .واه
اللارهتی].
حسن بصری به مااردی کااه بااه
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خودش نیک ما کاارد ،نگاااه کاارد و
گفت« :اگر شخص آخرش این باشد؛
شایسته است که دربارهی او ش ،ب -
ا تنا باشد .و اگر شخص ایا ن او ااش
است؛ شایسااته اساات کااه اا آخاارش
بترسد!».
ای مسکین به یاد بیاور که برای
مرگ بعدی وجود دارد ...و امر بعد اا
آر رسوا کنندهتر خود آر است!!
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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!
ــا بــاكرَ المي ـفا ـ صب ـ ارها
اهــــدا ودَ اــــكُ نسليســــاهُ
هن ا ن المو َ نــتاا الــتی
لــم تــ َر ه ــلَ المــو ا ييــاهُ
كــم هــن ــقيح لــم تجــدا
ير جا مَدَ هنا كوی وسجَاهُ
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وكـــم هحـــيٍ لحبيـــيٍ ذا
سـ ـوَل يـــك ال حـ ـدَ خـ ـ َهُ
حسن بصری ان را دید کااه در
پرت جنااهای گریه م کاارد و ما -
گفاات :ای پاادرم مثاال امااروا تااو را
ندیدهام! به او گفت :بلکه پدرت ماننااد
امروا را ندیده است!
ای گناهکار! شایسته تااو اساات
که ب تاب ات عول بکرد ...تا آر کااه
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حسرتت عول بکرااد ...در روای کااه
م ئک پروردگارت نزد تو م آینااد...
و تو در سخت های مرگ گرفتار م -
شوی!
ثوری گفته است« :وقت مریض
مرگ را م بیند ،شناختِ بین او و بین
اهلش اا بین م رود».
به حبی

فارس در مریض کااه

منجر به مرگش شد ،گفته شد :این چه
ب تابی است که ما آر را در تو نم -
شناختیم؟! گفت« :ساافری دور باادور
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توشااه اساات و در حفاارهای اا امااین
بدور همدم قرار م گیرم و به پیرگاه
پادشاه مسل حاار م شوم که ااذر
بر من پیر گرفته است».
* ای گياه ا چ ا برای هــرگ
هادهای؟چ
گناهاااار در مقابااال عا اااات
مرلو یت درست کردهاند ...و راه به
سوی ه کت به وجود آمده است!
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وقت گناهکار به گناهار ادت
م کند؛ آنها او را اا آماده شدر باارای
مرگ باا م دارند ...بلکه حت اا یاااد
نمودنش!
همانااا ای گناهکااار نزدیکاا
مرگ ...و سر ت آمدنش را دانسااته-
ای ...پس برای سااخت هااای آر چااه
آماده کردهای؟!
سدی دربااارهی ایاان سااخن اهلل
تعا

گفته است :الَتای خَ َحَ الامَـوا َ

اسـنُ َمَـ ا
وَالا َحيَاةَ لايَبا ُوَكُما جَ ُّ ُـما جَح َ
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[الم

( ]2 :کس که مرگ و اندگ

را آفرید تا شااما را امتحااار کنااد کااه
کدامیک اا شما در مل نیکوتر است)
گفته است :به این معناست که کدامیک
اا شما مرگ را یاااد ما کنااد و بهتاار
باارای آر خااود را آماااده م ا کنااد و
شدیدترین تاار

را اا آر دارد ،پااس

برحذر باشید!».
ای گناهکار! رواگار دنیا فقا
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برای این گذاشته شده است کااه ماار
خود را صرف عا ااات نمااای  ...و در
آر بادتِ اهلل تعا

را بااه نیکااوترین

شااکل ادا کنا  ...چااه بساایار ا ما ال
اشت هسااتند کااه در راها غیاار اا
عا ت اا اهلل تعا آنها را انجام داده-
ای ...و به هو پرداختااهای ...و دچااار
بیهودگ شاادهای ...و عناااب غفلتاات
عوالن شده است ،تا آر امااار عااول
م کرد که سااخت هااای [ماارگ] بااه
وقوع م پیوندد ...و حساارتهااای آر
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ایجاد م شود!
تزودا هن الدنيا بــزادٍ هــن اللُّقـ
ن لٌ بكا ضيفٌ و ــي ٌ
وخــت ل ميا ــا ا جبــا ل ـ

ــدة

نإا الميا ــا هــن جتـفا ا ت
مر باان بااد ا عزیااز خطبااهای
ایراد نمود و گفت« :چااه بساایار آباااد
کنندههای هستند که بااه خاااعر چیااز
کوچک خراب م کنند! و چه بساایار
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کسان که مقیم هستند و مااورد غبطااه
قرار م گیرند برای چیااز کما

کااو

م کنند! پس نیک کنید تا اهلل برای آر
شااما را مااورد رحماات قاارار دهااد و
دارای سفری باشید که اا اقامت شااما
نیکااوتر باشااد ،فراناادار آدم در دنیااا
برای آنچه اا نور چرم وجااود دارد و
آنها را قان م کند با یکدیگر رقاباات
م کنند؛ وقت اهلل [تعا ] با تقاادیرش
او را فرا م خواند و او را به یاااد روا
مرگش م آورد[ ،روای کااه] آثااار و
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دنیای او را جدا م کنااد و بااه سااوی
قوم دیگر م رود و در جااای قاارار
م گیرد که محکم م باشااد ،دنیااا بااه
اندااهای کااه ااارر ما رساااند ،شاااد
نم کند ،به مقدار کم شاد ما کنااد و
غمگین عوالنی را ایجاد م نماید».
ای مسکین آماده شو و به اجلت
توجه کاان ...ایاارا نَفَسااهایت شاامرده
م شود ...و رواگارت مورد حساب و
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کتاب قرار م گیرد!
نزدیک دنیا تو را با مراالو یت
خود اا سرامین باق باااا ناادارد ...و
ذت نزدیک با ااغ فراموشا تااو اا
دردناک

ااذاب اهلل تعااا نرااود ...و

همچنین شدتِ مجاااتش نیز فراموش
نرود!
پــس هبــاد
هباد

كــن ...ســ س

كنچ
شخص اا آنها گفته اساات :بااه

نزد ابوبکر نهرل داخل شدیم و او در
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حال مرگ بااود ،او بااا ساارش اشاااره
م کرد و آر را باال ما باارد و پااایین
م آورد ،به مانند آر کااه نماااا ما -
خواند! یک اا اصحابش به او گفاات:
آیا در چنین حا ت  -اهلل تعا تااو را
مورد رحمت قرار دهد  -؟! گفت :من
مبادرت به بستن پروندهی ا مال م -
نمایم!
* ای گياه ــا چ از پــا بــك پــا
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كردا و تع ل خوددا ی كنچ
تعلل کردر! گناهکارار را ه
کرده اساات ...و کوتاااه کنناادگار را
خوار و ذ یل گردانده است!
نفس دائما قا

ما اناادااد و

م گوید :بعدا توبه خواهم کرد! بعد اا
این توبه خواهم کرد! تا آر کااه ماارگ
ناگهار او را فرا م گیرد ...و سااخت -
هایش را بر او ناال م کند!
ای گناهکار اا ه کت غاف ر...
و خاتمااهی تعلاال کنناادگار ،برحااذر
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باش!
باار حااذر باااش اا ایاان کااه اا
کسان شوی که م گویند :جَاا تَقُــولَ
نَفاسٌ َا حَسا َرتَا َ َـ هَــا نَ َر اـفُ ناــر
السـاخا ار نَ
وَيايا ال َكا وَ ااا كُيافُ لَماـنَ َ
[الزهر( ]56 :این که بگویااد :وای باار
من به خاعر آنچه در حق اهلل کوتاه
کردم و اا مسخره کنندگار بودم).
لا باان أبا عا ا  گفتااه
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است« :وقت بنده اا پروردگارش تقوا
پیره کند! برای خااودش خیرخااواه
م کند! توبهی خود را جلو م اندااد!
بر شهوتش غلبه م کند! ایرا اجل او،
اا او پنهااار نیساات و آراویااش او را
فری

نم دهد و شیطان همراه اوست

که گناهار را برای او اینت م دهد تا
به آنهااا مرتکا شااود و باارای توبااه
نمودر تعلل کند ،تا آر که مرگ باار او
هجوم م برد در حااا
غفلت م باشد».

کااه اا آر در
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دواد عااائ گفتااه اساات« :ای
فراند آدم! به رسیدرِ به آراویت شاد
شدهای و فق این است که بااه امااار
پایار رسیدر اجلت رسیدهای ،سااپس
برای مل نمااودر روای بعااد اا روا
دیگر تعلل نمودهای تا آر کااه مرگاات
فرا م رسد و منفعتا باارای دیگاارار
م شود [ایرا آنهااا مجااااات شااخ
تعلل کننده را م بینند]».
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ای گناهکار! به عا ات مبادرت
کن ...قبل اا آر که مرگ فرا رسد ...و
مصیبت ناااال شااود ...پااس تااو را اا
تعلل کردر برحذر م دارم ...که آر بد
مرکب است!
کس که امار اجلش را نما -
دانااد؛ مناس ا اوساات کااه امااری را
برگزیند که او را آماده م گردانااد ...و
برای خودش اا بدی خاتمه بترسد!
هــا جنــزلَ المــو َ حــحَ هيزللاــكا
هن ـدَ وهــا لــم ـ

ا هـنا جوا اـكا
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ای گناهکار! اا گذشااتگار پنااد
بگیر ...و اقباات تعلاال کنناادگار [در
توبه نمودر] را یاااد کاان ...و ماارگ و
سخت هااایش را یاااد کاان ...و اا ایاان
برحذر باش که مرگ ناگهااار باار تااو
فرود آید و تو مرلول شهوات باش ...
و اا ش

اناادهداری [باارای بااادت]

غافل باش !
در اثر آر در آر روا حسرتها
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ایاد م شود ...و سخت ها شدت م -
یابد!
واحمد هلل تعا ى ...واصا و واسا م
لى ا نب وآ ه واألصحاب...

