«دعای امام سجاد  وقتی که خبر مرگ کسی به او میرسید»

ـدا� ب� حممــد و آلــش درود فرســت و مــا را از آرزوی دراز نـ گـاهدار و آرزوهــا را ب� معــل راسـ ی ن
ـت� ب� مــا
ب�ر خـ ی
ت
ت
ت
کـ ت
ـ� روزی را بــه دنبــال روزی و پیوسـ ن
در�فـ ن
ـاع� را از پ� سـ ت
ـو�ه کــن � بــه پ� ی�ن ب�دن سـ ت
ـ� نفــی را بــه
ـاع� و ی
گ
گ
نفــی و رســیدن �یم را بــه �یم آرزو نکنـ یـم و مــا را از فریــب آرزوهــا در ســامت دار و از بدیهایــش در
گ گ
گ
امــان دار و مــرگ را در ب� با� دیــد�ن مــا مج ــم کــن و ی�دش را �ــاه در خاطــر مــا میــار (بلکــه مهیشــه بــه ی�د
آن ب�شـ یـم) و از امعــال شایســته ،معــی ب� یا�ــان ق ـرار ده کــه ب� آن ب�زگشــت بــه ض
ح�تــت را ب(� مهــه رسعتــش)
ُ
کنــد ش� یر� و ب�ای بهرسعــت رســیدن بــه کــویات بــدان حــرص ی
ورز� ،بهطوریکــه مــرگ ب�ای مــا حمــل انــی
ب�شــد کــه بــه آن انــس گـ یـر ی� و مرکــز الفـ تـی ب�شــد کــه بــدان شــوق ی
ورز� و خویشــاوند ن ز�دیــی ب�شــد کــه قــرب
بــه او را دوســت بـ ی
ـدار� پــس هــر زمــان کــه آن را ب� مــا وارد کـ نـی و فــرود آری ،مــا را از دیــدارش خوشــبخت
ن
ر� و زمحــت مینــداز و ب�
فرمــا و چــون ب� مــا وارد شــود آن را مایــه انــس مــا قـرار ده و مــا را در هممـ نـا� او بــه ج
یز�رت او رسافکنــده مســاز و آن را دری از درهــای مغفــرت و لکیــدی از لکیدهــای رمحــت خــود قـرار ده .مــا را در
گ
گ
�ج ــع هدایتشــد� ن� ب�ـ یـران کــه �ـراه نگردنــد و فرمانـ بـردار نا� کــه اکـراه بــه خــود راه ندهنــد و ت�ئبـ نـا� کــه گنــاه
نکننــد و ب� گنــاه ارصار نورزنــد  ،ای کــه مــزد نیکــواکران را ضامـ نـی و از بت�ــاران اصــاح معلشــان را خواســتاری.
"صحیفه سجادیه"

