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  سنت نبوي

  رگـم
  

ــاب   ــربن الخط ــال) رض(عــن عم ــول اهللا : ق ــال رس ق
ــ) : (ص( ــنْ ذِکْ ــرواْ مِ ــذاتِأَکْثِ ســول : قُلنــا» رِ هــاِذم الَّ ــا ر ی

ذاتِ؟ قال ا هاذم اللَّ الموت«: اهللا، و م«(  
ــه از    ــن ماج ــسائی، ســنن اب ــذي، ســنن الن ســنن الترم

رســول : روایــت شــده کــه گفــت ) رض( الخطــابعمــربن
هــا یــاد ي لــذت بــسیار از قطــع کننــده: فرمــود) ص(خــدا 
ــد ــذت . کنی ــه ل ــا رســول اهللا آن چیــست ک ــیم ی ــا را گفت ه

  .مرگ است: کند؟ فرمودابود مین
  :لغات حدیث

  زیاد کنید، بیشتر کنید: أَکْثِرواْ
  یاد کردن، به خاطر آوردن: ذِکْرِ
  قطع کننده: هاِذم
ذاتِ   هاي مادي و زود گذر زندگیخوشی: الَّ

: فرمایــدمــی) الرحمــه علیــه(امــام محمــد غزالــی   
کـه مـسیر حرکـت و         شایسته و سـزاوار اسـت بـراي کـسی         

وي مــرگ، بــه تبــع آن جایگــاهش خــاك،     ســرانجام 
رفــیقش حــشراتی چـــون کــرم، همنــشین او مالئـــک     

ــؤال ــتقرارش    س ــل اس ــردار وي، مح ــال و ک ــده از اعم کنن
ــنم  درون زمــین، وعــده ــا جه گــاه وي قیامــت و بهــشت ی

جایگاه نهایی او، که بـه هـیچ چیـزي جـز مـرگ نیندیـشد                
و تمام تالش خـود را صـرف مهیـا شـدن بـراي آن نمایـد،        

اندیــشی خــود را در ایــن زمینــه بــه مــام تــدبیر و چــارهو ت
  .کار بندد

با دقـت در آیـات قـرآن و احادیـث نبـوي، بـه روشـنی         
تـرین    تـرین و محـوري      یابیم کـه یـاد مـرگ از مهـم         در می 

مباحــث مطــرح شــده در جهــت تزکیــه و پــرورش انــسان  
-ي آیـات قـرآن بـه شـیوه        به همین دلیل، عمـده    . باشدمی

ي مـرگ و اعتقـاد بـه جهـان بـاقی            هاي گونـاگونْ قـضیه    
ــاد( ــف     ) مع ــاء مختل ــه انح ــرار داده و ب ــه ق ــورد توج را م

-انــسان را بــه تــدبر در ایــن اصــل عقیــدتی تــشویق مــی 
-اي کـه در برخـی از آیـات قـرآن علـت بـی        به گونه . نماید

ها بـه خـدا و عـدم اقـرار بـه وحـدانیت وي،         اعتقادي انسان 
  .باوري به مرگ و قیامت ذکر شده استبی

  

  
óΟ ä3ßγ≈ s9Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡ uρ 4 šÏ%©!$$ sù Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 
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    )22-نحل (
پروردگــار  ) کــه بایــد او را بپرســتید  (پروردگــار شــما  

ــان بــه آخــرت ندارنــد،        ــایی اســت و آنــان کــه ایم یکت
ــر   دل ــشان منک ــد (های ــوده و) مبــدأ و توحی  خویــشتن را ب

ــی  ــزرگ م ــد ب ــی (پندارن ــر از آن م ــق را  و برت ــه ح ــد ک دانن
  .)بپذیرند و خداي را پرستش کنند

کـه بـاور بـه مـرگ و زنـدگی پـس از آن، از         علیرغم ایـن  
-رود و علیــرغم اهمیــت فــوقارکــان عقیــده بــه شــمار مــی

ــاده ــن  الع ــسیاري از ای ــسان، ب ــدگی ان ــه آن در زن ي توجــه ب
  .بی توجه هستندقضیه غافل و نسبت به آن 

z>u�tIø% $#  Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 öΝßγç/$ |¡ Ïm öΝ èδuρ ’ Îû 7's#øÿxî 
tβθ àÊÌ�÷è•Β  〈)1 - انبیاء(   

ــر(ي مردمــان زمــان محاســبه ــریش  کف ) پیــشه چــون ق
از هـول و   (کـه آنـان غافـل         بدیشان نزدیـک اسـت در حـالی       

  . باشندمی) از ایمان بدان(و روي گردان ) هراس آن
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ــه از آن مــی : بگــو«  ــاً مرگــی ک ــد، ســرانجام قطع گریزی
د از آن بعـ . یابـد گـردد و شـما را در مـی     روي مـی   با شما رویا  

شـوید کـه از پنهـان و آشـکار          به سوي کسی برگردانـده مـی      
  ».گردانداید، باخبر میچه کرده آگاه است و شما را از آن

عمــران ي مبــارك آل ســوره185خداونــد متعــال در آیــه 
  :فرمایدمی

‘≅ ä.  <§ øÿtΡ èπ s)Í←!#sŒ ÏN öθ pRùQ ي همـــــــــه« 〉 ... 3 #$
  ».چشندجاندارن طعم مرگ را می

ــذا مــسل ــاد  ل مان عاقــل بایــد توجــه داشــته باشــد کــه ی
ضــروري و بـیش از حــد   مـرگ باعــث دور شـدن توجــه غیـر   

به دنیـا شـده و توجـه انـسان را بـه سـوي قیامـت و سـراي                   
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مـسلمان در حالـت سـختی و فـشار          . کنـد باقی جلـب مـی    
ــختی   ــشکالت و س ــل آن م ــرگ، تحم ــادآوري م ــا ی ــا ب ه

دانـد  شود چـون آن را موقـت و گـذرا مـی           برایش سهل می  
شـود  و در حالت رفاه و آسـایش نیـز یـاد مـرگ سـبب مـی        
لـذا  . تا درك کنـد کـه ایـن آسـایش و رفـاه موقـت اسـت                

دچـــار نـــسیان و فراموشـــی و بـــه تبـــع آن عـــصیان و  
  .شودنافرمانی نسبت به اوامر الهی نمی

مـردم  : فرمایـد مـی ) الرحمـه   علیـه (امام محمـد غزالـی      
  :نسبت به مرگ سه دسته هستند

گـاه یـاد مـرگ    کـسانی هـستند کـه هـیچ       : حریصان .1
شناسـند و   هـاي مـرگ را مـی      کننـد؛ آنـان فقـط بـدي       نمی

شــان بــر  هرگــاه بــه یــاد مــرگ بیفتنــد، نــاراحتی و تأســف
لـذا نگـرش منفـی بـه     . هـاي دنیـا اسـت    تمام شـدن لـذت    

ــر   ــرده و چه ــدا ک ــرگ پی ــن  هم ــت از آن را در ذه اي زش
  .کنندخود تصور می

-کـه بـسیار یـاد مـرگ مـی         کسانی هـستند    : تائبین .2
یــاد مــرگ باعــث زنــده شــدن خــوف و خــشیت در . کننــد

شود و به همـین علـت بـا هـر بـار یـاد مـرگ          قلب آنها می  
نماینـد و دائمـاً در ایـن فکرنـد کـه قبـل از مـرگ                 توبه می 
  .توبه کنند

کـه دائمـاً در فکـر مـرگ هـستند و              کـسانی : عارفان .3
شـان   اي حبیـب بر این باورند با رسیدن مـرگ، آنـان بـه لقـ       

 .برندرسند؛ لذا از یاد مرگ لذت میمی

ــه   ــه و تحف ــرگ را هدی ــن م ــان دی ــسیاري از بزرگ ي ب
 .دانندالهی به انسان می

ت«: فرمایــدحــسن بــصري مــی ــو م ــؤْمِنِ الْ ــه الم » تُحفَ
ــا   مــرگ بــراي مــؤمن هدیــه و تحفــه اســت چــرا کــه دنی
ــت     ــؤمن اس ــدان م ــع، زن ــن در واق ــورژزش دی ــرب آم . ح

ن« دنیا زندان مؤمن است» یا سجن المؤمنالد.  
بـراي یــاد مــرگ  هــاي گونــاگونی بزرگـان دیــن شـیوه  

ي آنهــا از جملــه. انــدي مــسلمانان نقــل کـرده عامــهبـراي  
حـــضور در قبرســـتان، تفکـــر در احـــوال اهـــل قبـــور و  

ي وضــعیت فعلـی آنهــا در قبـر بــا زمـان زنــدگی در    مقایـسه 
-و جـالل آنهـا مـی   این دنیا و یـادآوري مـال و اوالد و جـاه             

شـود تـا انـسان بـیش از پـیش بـه             این امر باعـث مـی     . باشد
ي زنـدگی یعنـی مـرگ توجـه نمـوده و           ترین حادثـه    این مهم 

  .بیشتر و بیشتر خود را مهیاي آن کند
  : آثار ذکر مرگ

ــه؛ ذکــر مــرگ باعــث مــی.الــف ــا تعجیــل در توب شــود ت
لـذا بـا    . فکر جاودانگی از ذهن و قلـب مـسلمان خـارج شـود            

نمایـد  حساس نزدیکی به مـرگ، در هـر فرصـتی سـعی مـی          ا
  .که به درگاه خدا توبه نماید

گـردد تـا مـسلمان      قناعت قلب؛ یاد مرگ سـبب مـی       . ب
در زندگی مادي نیز بـه قـدر کفـاف قناعـت نمـوده و هـم و                  

انــدوزي و کــسب مقــام و شــهرت  غــم خــود را صــرف مــال
 .ننماید
ــانع،   .پ ــب و ق ــسلمان تائ ــادت؛ م ــشاط در عب ــر ن ــر اث ب

ي دعـا و توبـه و دوري    ارتباط همیـشگی بـا خـدا بـه وسـیله          
ــادت اهللا   ــا قناعــت، در عب ــا ب ــشاط ) ج(از دنی داراي شــور و ن

وصــف ناشــدنی اســت و آثــار عبــادت در زنــدگی وي کــامالً 
 .مشهود است

ذکر این نکته ضـروري اسـت کـه یـاد مـرگ بـه معنـی                  
در اســالم حــسب آمــوزش نبــوي، . باشــدآرزوي مــرگ نمــی

ــ ــیم ــرگ نم ــدسلمان آرزوي م ــی اســالم  . نمای ــامبر گرام پی
إمــا محــسناً : ال یتمنــین أحـدکم المــوت «: فرمایــدمـی ) ص(

ــستعتب    ــه أن ی ــسیئاً فلعل ــا م ــراً؛ و إم ــزداد خی ــه أن ی » فلعل
 »رواه البخاري«

چـرا کـه    . نمایـد هیچ یـک از شـما آرزوي مـرگ را نمـی           
 اگــر اهــل نیکــی و احــسان باشــید، بــا انجــام کــار خیــر، بــر

ي قیامـت  و ایـن توشـه  (افزاییـد  اعمال نیک و خیر خـود مـی       
و اگــر اهــل گنــاه و نافرمــانی باشــید، خــود را مــورد  ) اســت

ــد  ــه کنی ــرار داده و توب ــه  . ســرزنش ق ــا توجــه ب در نهایــت ب
شـود کـه یـاد مـرگ تـأثیر بـسزایی       چه گذشت، روشن می     آن

اي کــه در زنــدگی ایــن دنیــا و ســراي آخــرت دارد بــه گونــه
ي مـسلمان گـردد،     ي روزمـره  مـرگ جزئـی از برنامـه      اگر یاد   

داراي آثــاري خیــر در زنــدگی ایــن جهــان و ســبب نجــات و 
ــالح و رســتگاري در قیامــت مــی  ــز ف شــود، و خــالف آن نی

سبب حـسرت و درمانـدگی و شـرمندگی ابـدي نـزد خداونـد             
 .خواهد شد

گریزید، سرانجام با   قطعاً مرگی که از آن می     
. یابـد و شما را در میگردد  شما رویاروي می  

-بعد از آن به سوي کـسی برگردانـده مـی          
شوید که از پنهان و آشکار آگاه است و شما          

 .گردانداید، باخبر میچه کرده را از آن
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