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  ياد مرگ ـ5   : زدايي غفلت   : 31 غفلت
َيا َو اْطَمأَنُّوْا اِإنَّ الَِّذيَن َال يـَْرُجوَن ِلَقاَءنَا َو َرُضوْا بِاْلَحيَ «) الف     نـْ ا َو الَِّذيَن ُهْم َعْن َءايَاتَِنا هَ بِ ِة الدُّ

  ُأْولَئَك َمْأَوئُهُم النَّاُر ِبَما َكانُوْا َيْكِسُبونَ  * َغاِفُلونَ 
ندارند، و به زندگى دنيا خشنود شدند و ) و روز رستاخيز(ها كه ايمان به مالقات ما  آن

چه كه عمل  آنان به خاطر آن* ها كه از آيات ما غافلند،  بر آن تكيه كردند، و آن
  )8و7يونس( ».شان آتش است كردند، جايگاه مى
  : السالم فرمود امام صادق عليه) ب    

آيد، و هر گاه به آن بنگرد  شمار نمى هاش باشد از غافالن ب خانههر كه كفن او با وى در «
  )52ص 4 جالسعادات ـ  ـ ترجمه جامعاسالمى  اخالق  علم( .»اجرى دارد

هاى  كند، و گياه ها و شهوات نفس را بر طرف مى ياد مرگ خواهش«: و فرمود) ج    
كند، و طبع را نرم و  ىهاى خداوند قوى و مطمئن م كند، و دل را به وعده غفلت را مى

شكند، و آتش حرص را فرو  سازد، و اسباب و آثار هوى و هوس را درهم مى نازك مى
 وسلم وآله عليه و اهللا صليگرداند، و اين است معناى سخن پيغمبر  قدر مى نشاند، و دنيا را حقير و بى مى

  )همان سند قبل( »"  يك ساعت تفكر از يك سال عبادت بهتر است":كه فرمود
ها فقط  براي ياد مرگ اثرات بسيار زيادي در روايات ذكر شده است كه مرور آن) د    

جا تنها به چهارده مورد آن بر  به همين دليل ما در اين. يك مقاله مستقل الزم دارد
  : كسي كه به صورت مستمر ياد مرگ كند    .نماييم اساس روايات اشاره مي

  رود يـ شهيد از دنيا م1
  ـ خدا او را دوست دارد2
  شود ـ زاهد مي3
  رود ها در او از بين مي به لذت) عالقه(ـ 4
  شود ـ بين او و شهوت حائل مي5
  گيرد ي خدا در بهشت قرار مي ـ در سايه6
  گردد اي از بهشت مي ـ قبرش غرفه7
  شود ـ قلبش اصالح مي8

  شود ـ از دنيا به كفاف راضي مي9
  گردد  ميـ رغبتش به دنيا كم10
  .يابد هاي دنيا نجات مي ـ از فريب11

  :  و ياد مرگ
  ـ از صفات شيعه است12
  ترين زهد است ـ با فضيلت13
  .ـ برترين عبادت و تفكر است14

  


