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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 اهلل رحلت رسول

همین روز از ماه ون و بیست مین روزوهشت ی بیست گذرانیم و در آستانه نی ماه صفر را میروزهای پایا

للعالمین،  ةٌرحمسوز ی رحلت جان یادآور خاطره ،صفر وهشتم ماه  روز بیستصفر قرار داریم. 

 بط اکبر آن حضرت، امام مجتبیی س و شهادت مظلومانه، ین، پیامبر بزرگوار اسالمیّبالنّ مخات

ها  را در دل و ذهن الرّضا موسی بن ی علیّ ی شهادت غریبانه خاطره ،و آخرین روز ماه صفر هم .است

مصائب عظیمی را  ،و در پایان خودش ؛مصیبت است ماتم و صفر، ماهماه  !ایّام غمبار کند. زنده می

 جا جمع کرده است.  یک

گلستان آفرینش،  سرسبدِل نظیری در تاریخ هستی است. گُ ی بی حادثه رحلت پیغمبراکرم

. ندباقی و رفیق اعلی سفر فرمود سوی جهانِ به ،اشرف مخلوقات خدای عالم، در چنین ایّامی

را  شانودن رحلتب ی نزدیک  سال آخر عمر شریفشان، بارها مسأله یک این تقریباً در پیغمبراکرم

صریحاً  از رحلت آن بزرگوار انجام شد،قبل ماه  ونیم، سه داع که حدوداً دوماهالوحجّةدر اعالم فرمودند. 

ماه به رحلت آن بزرگوار مانده بود که  ان را به آگاهی مردم رساندند. یکی نزدیک بودن ارتحالش مسأله

 حضرت، اصحاب را در خانه جمع کردند و نگاهی به اصحاب انداختند؛ بعد چشمان پیامبراکرم

خدا به شما زندگی  ؛ فرمودند:در حقّ اصحاب دعا کردند دبع ؛ِبُکمًَمْرَحباً غرق در اشک شد و فرمودند: 

حفظ کند؛ خدا به شما شما را خشد؛ خدا شما را بیامرزد؛ خدا شما را در پناه خودش قرار دهد و بب
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نصرت کند و هدایت  و خدا شما را یاری دهد؛ ؛عنایت کندتوفیق عطا کند؛ خدا به شما رزق و روزی 

ودند: من شما را فرم ،در حقّ اصحاب فرمودند اکرم پیامبردعاهای خیری که این فرماید. بعد از 

خبر سنگینی  ،ی آخر جملهاین  سپارم. ی شما را به خدا می کنم و همه اری توصیه میو پرهیزگ به تقوا

اهلل!  اصحاب عرض کردند: یا رسول کنند. از اصحاب خداحافظی میدارند  پیامبر را همراه داشت؛

زمانی این حادثه واقع خواهد شد؟  چه اتّفاق بیفتد؟ موقع چه قرار است شما مگر رحلت

طور نقل شده  همین 1.خداوند سوی و بازگشت به بسیار نزدیک است فرمودند: فراق کرماپیامبر

پیامبر! تو  فرماید: ای نازل شد که می به پیغمبراکرم 2مَّيُِّتونًًََوًِان َُّهمًَميِّتً ًِانَّكًَی  که آیه است زمانی

 پیغمبراکرمنازل شد،  اکرم وقتی این آیه به پیغمبر .میری؛ آنها هم خواهند مرد می

ی نصر بر  موقع خواهد بود. تا اینکه سوره که مرگ من، چه دانستم فرمودند: ای کاش می می

 نازل شد. پیغمبر

اَاْفًوًاللًًِِدینًًِیفًًَِیْدُخُلونًًَاسًَالنً ًَوًرَاَْیتًًَ؛اْلَفْتحًَُوًًاللًًَِنْصرًًُاءًَجًاِاذً؛الرَِّحيمًنًِالرَّْحمً ًاللًًِِبْسمًِ ًِبَحْمدًًَِفَسبِّحًًْ؛اج 

ً.اب اتَ وً ًانًَکًِانَّهًًَُوًاْستَ ْغِفْرهًًُرَبِّکًَ

االحرام تکبیرةبعد از دیگر در نمازها حال عجیبی پیدا کردند.  بعد از نزول این سوره، پیغمبراکرم

کردند و بعد  کوتی میس ؛فرمودند ی میی حمد را آغاز کنند، مکث و قبل از اینکه قرائت سوره

                                            

ًقاَل:ًَمْرَحبا ًِبُكْم،ًَحي اُكُمً. 1 ًاْلِفراُقًَجَمَعناًِفیًبَ ْيٍت،ًفَ َنَظَرًِاَلْينا،ًَفَدَمَعْتًَعْيناُه،ًثُمَّ ًنَ َفَعُكُمًاللُ،ًَهداُكمًَُنَصرَُكُمًا،ً،ًَحِفَظُكُمًاللًُاللًُفَ َلم اًَدنَا ًللُ،

ًُمِبينً ًاللُ،ًَرَزَقُكمًًُ،ًقَِبَلُكمًُاللُ،ًَوف ََّقُكُمًاللُ،ًَسلََّمُكُمًاللًُ ًتَ ْعُلواًَعَل ًالِلًل ًَاًًًاللُ،ًَرفَ َعُكُمًاللُ،ًُاوِصيُكْمًبِتَ ْقَوىًالِل،ًَوًُاوِصیًالَلًِبُكْم،ًِانِّیًَلُكْمًَنِذیر 
ًالَلً)َتعال ً ِفیًِعباِدِهًَوًِبالِدِه،ًَفاًِ اُرًاْْلِخَرُةًَنْجَعُلهاًِللَّ»َوًَلُكْم:ًً(ًقاَلًِلینَّ «ًْلعاِقَبُةًِلْلُمتَِّقينًَاْْلَْرِضًَوًلًَفسادا ًَوًاًِذیَنًلًیُرِیُدوَنًُعُلوًّاًِفیتِْلَكًالد 

ًلًًَِأًلَْيَسًِفی»َوًقاَلًُسْبحانَُه:ً َقَلُبًِاَل ًاللًَِجُلَكًقالِلًاًًَیَاًنَِبیًًَّ ً ا:ًَمتقُ ْلنً«ْلُمَتَكبِّرِینًََجَهنََّمًَمْثوى  ًاْلُمْنَتهً ً ِالً،ًوًَاَل:ًَدنَاًاْلََجُلًَوًاْلُمن ْ ،ًَوً ً ِسْدرَِة
، 77؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 702، امالی، ص  الحسن نب دطوسى، محمّ:ً ً ،ًَوًاْلَعْيِشًاْلُمْنَته ً ،ًَوًاْلَكْأِسًاْلَْوف ً ،ًَوًاْلَعْرِشًاْلَْعلىً َجنَِّةًاْلَمْأًو

 .11، ص 14البراعة، ج  خویی، منهاج و هاشمی 544ص 
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ًاللًًَ؛ِبَحْمِدهًوًًَاللًًُِسْبحانًَفرمودند:  می ًِبَحْمدًًَِفَسبِّحًْ :چون آن سوره دستور داده بود ؛ِالَْيهًاَتوبًًُوًًََاْستَ ْغِفُر

 پرسیدند کهعلّت را  اهلل رسولکردند. از  هم این دستور را اجرا می پیامبر ،َوًاْستَ ْغِفْرهًًُرَبِّکًَ

به این حالت در نماز ی نصر، شما  که بعد از نزول سوره ی نماز خواندن شما چیست نحوه تغییر در این

  3.ندا هرا به من دادن ین است که خبر مرگ مفرمودند: علّت ا کنید؟ پیغمبراکرم عمل می

برای را سوره این  پیغمبراکرمو  بر پیغمبر فرود آمد حَوًاْلَفتًًْاللًًَِنْصرًًُاءًَجًِاذای  بعد از اینکه سوره

ًاِاذ ؛دهد خبر از پیروزی، نصرت الهی و فتح می ی خودش این سوره در طلیعه چون ،مردم تالوت کردند

ًاسًَالنً ًَوًرَاَْیتًَ ؛شوند گروه به دین خدا وارد می گروه ،دهد که مردم خبر از این می، َوًاْلَفْتحًاللًًَِنْصرًًُاءًَج

اَاْفًوًاللًًِِدینًًِیفًًَِیْدُخُلونًَ به همدیگر بشارت  با خوشحالی شاد است؛ لذا اصحاب یظاهراً خبر، خبر ؛اج 

شدّت  به، عموی پیغمبر ،دادند؛ امّا نقل شده است که وقتی این آیات نازل شد، عبّاس می

که دیگران با نزول این  گریید درحالی از عموی خود پرسیدند: چرا شما می ریست. پیغمبراکرمگ می

کنم این سوره حامل پیام  عرض کرد: گمان می سوره شادمان هستند؟ عبّاس به پیغمبراکرم

بر مرگ و پایان خسوره این  هم تأیید کردند و فرمودند: آری؛ و پیغمبراکرم ؛رحلت شما باشد

 :گوید و میکند  نقل می همسر پیغمبراکرم ،سَلَمِه مّا 4است.ای من آورده تن دوران رسالت را بریاف

                                            

نصرًالل(ًقال:ًًجاءً)إذاًنزلتًلماًوقالًابنًعباس:: 562ص ، للمطبوعات علمیاالمؤسسةبیروت، البیان،  مجمع حسن، بن فضلطبرسی، . 0

،ًفقيل:ًْلنًالتقدیرًفسبحًبحمدًیظاهرهًنعًیوجهًعلمواًذلك،ًوليسًفًیأنهمًمنًأًیهذهًالسنة.ًواختلفًفًیفًمقبوضةنفسيًبأنهاًًینعيتًإل
ًكماًقيل: ًكماًذاقًمنًقبلكًمنًالرسل،ًوعندًالكمالًیرقبًالزوال، تمًأمر،ًبداًنقصه،ًتوقعًًإذاًربكًفإنكًحينئذًلحقًبالل،ًوذائقًالموت

تمًوقيل:ًْلنهًسبحانهًأمرهًبتجدیدًالتوحيد،ًواستدراكًالفائتًبالستغفار،ًوذلكًمماًیلزمًعندًالنتقالًمنًهذهًالدارًإل ًدارًًقيل:ًإذاًزوال
ًكًنزلتًلماًاْلبرار.ًوعنًعبدًاللًبنًمسعودًقال: إنكًأنتًالتوابًًیحانكًاللهمًوبحمدك.ًاللهمًاغفرًلیقولًكثيرا:ً"ًسبًیانًالنبالسورة

 .الرحيم"

 .117، ص 5العربی، ج  بیروت، دارالکتاب. زمخشری، کشاف، 5
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این جمله اینکه رفتند؛ مگر  آمدند و نمی خاستند، نمی نشستند، برنمی نمی این اواخر، پیغمبراکرم

 5.ِالَْيهًًِوبًُاَتًًُوًًََاْستَ ْغِفُرًاللًًَ؛ِبَحْمِدهًًِوًًَاللًًُِسْبحانًَکردند:  را تکرار می

د و را گرفتن دست امیرالمؤمنینحضرت ، اهلل هفت، هشت روز قبل از رحلت رسولشاید 

روز شنبه یا یکشنبه آغاز  بیماری پیغمبرشده است؛  ظاهرعالئم بیماری، حاال دیگر فرمودند: )

به بقیع  با امیرالمؤمنینو ( من مأموریت دارم که برای اهل بقیع، استغفار و طلب مغفرت کنم. .شد

مدفونین در قبرستان بقیع سالم کردند و برای آنها طلب مغفرت کردند. بعد  بر رفتند. پیامبر

اکنون در آن قرار دارید. اگر شخص کمی فکر کند، این حرف  آنچه همگوارای شما باشد فرمودند: 

الت خودشان ند را ظاهراً بر حا هحالتی که اصحابشان از دنیا رفت پیغمبر .معنای عجیبی دارد

از غصّه و غم سنگینی رنج  فرمایند: گوارایتان باشد! یعنی پیغمبر دهند. به آنها می ترجیح می

دانند چه خبر است؛ چه گرگانی برای دریدن  بینند و می اطراف خودشان را می برند. پیامبر می

ن در آن هستید، اآل فرمودند: آنچه .اند دندان تیز کرده ،حقیقت اسالم و نابودکردن خاندان رسالت

سنّت هم نقل  این عبارات را اهل اند. آور شده ها همچون شب تار روی بعد فرمودند: فتنهگوارایتان باشد! 

کلیدهای خزائن زمین را به من عرضه کردند و اینکه عمر من  فرمودند: اکرم پیغمبراند. بعد  کرده

ی  همه ؛من باشد ت جاودان از آنِپس از آن هم بهشمیرم و جاودان باشد و تا این عالم برپاست، اصالً نَ

دیدار پروردگار هم  خواهی ، میانتخاب کن را خواهی اینها می اینها را به من عرضه کردند و گفتند

به  و من دیدار پروردگارم را برگزیدم و انتخاب کردم. بعد پیغمبراکرم ؛[انتخاب کن]خودت را 

کرد؛ امسال دوبار این کار  قرآن را بر من عرضه می بار یک ،سالفرمودند: جبرئیل هر  امیرالمؤمنین

                                            

ًقاَلًُسْبحاَنًالِلًَوًِبَحْمِدِهًَاْستَ ْغِفُرًاللًًًَیَ ْقُعُدًَوًلًَیِجیًیَ ُقوُمًَوًلِبآِخرِِهًلًكاَنًَرُسوُلًاللًًًًَِوًَعْنًاُمًَِّسَلَمَةًقاَلتًْ. 4 َوًاَُتوُبًًُءًَوًلًَیْذَهُبًِال 

ًَفسًَ ًذً ِاَلْيِه ًَعْن ًِبهأَْلناُه ًاُِمْرُت ًِانِّی ًَفقاَل ًِلَك ًقَ َرَأ ًثُمَّ ًاللًِ»ا ًَنْصُر ًجاَء ًاْلَفْتحًُِاذا البیان، بیروت،  حسن، مجمع بن طبرسی، فضل «:ًًَو

 .616، ص 4ج ، نورالثقلین،  حویزى عروسىو  100، ص 71بحاراالنوار، ج ؛ مجلسی، 562، ص للمطبوعات علمیاالمؤسسة
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 ،ی آن است که امسال، سال آخر عمر من است و مرگ من نزدیک است؛ این را کرد و این نشانه

  6بودن مرگ من و رفتن من از این عالم است. ی نزدیک  نشانه

از  اند: پیغمبراکرم قل کردهنهم از قول خود عایشه اند؛  هم نقل کردهسنّت  این قسمت را اهل

تعبیر  به .کرد سرم درد می ،نالیدم ی من آمدند و من از سردرد می به حجره و خانه ،بقیع که برگشتند

آغاز شده بود و یکی از عالئم  عالئم بیماری در پیغمبر سنّت دارند، هایی که اهل یکی دیگر از نقل

حاال یا عایشه خواسته عقب  بودند. آن مبتال بهایشان ، سردرد شدیدی بود که بیماری پیغمبر

و یا سنّت این است  های اهل که در یکی از نقلنماند و او هم نازی کند و اظهار سردرد کرده است 

به من  گوید: پیغمبراکرم عایشه می نالیده است. عایشه از درد سر خود خودِابتدائاً نه؛ اینکه 

ردی و من خودم تو را م رفتی و می و پیش از من از دنیا میفرمودند: ای عایشه! چه ضرری داشت که ت

گزاردم و خودم تو را دفن  بر تو نماز میخودم  کردم؛ کفن میمن خودم تو را دادم؛  غسل می

در  کنم؛ بیان نمیمن آن را  گفت که ی خیلی زشتی به پیغمبر عایشه جمله 7؟!کردم می

                                            

 .566، ص 77مجلسی، بحاراالنوار، ج و  765، ص 1الوری، ج  حسن، اعالم بن ؛ طبرسی، فضل111، ص 1مفید، ارشاد، ج . 6

َعَلْيِهًَوَسلَّمًَعنًعائشةًقالت:ًوثبًرسولًالل،ًً:705، ص 7الکبری، ج طبقات ،سعد ابن أنتًًیفقلت:ًأینًبأب،ًمنًمضجعهًمنًجوفًالليلًَصلَّ ًاللًُ

ًَوَسلَّمًَیاًرسولًالل؟ًقال:ًأمرتًأنًأستغفرًْلهلًالبقيع.ًقالت:ًفخرجًرسولًالل،ًًیوأم ًَعَلْيِه ،ًوخرجًمعهًمولهًأبوًرافع،ًفكانًأبوًرافعًَصلَّ ًالُل
بينًخزائنًالدنياًوالخدًثمًالجنةًًقدًخيرتًیانصرفًوجعلًیقول:ًیاًأباًرافعًإن،ًلهمًطویالًثمًَصلَّ ًالُلًَعَلْيِهًَوَسلَّمًَیحدثًقال:ًاستغفرًرسولًالل،ً

ً!یوالجنة،ًفاخترتًلقاءًربًیوبينًلقاءًرب
ًَعَلْيِهًمویهبةًمول ًرسولًالل،ًًیروًبنًشعيبًعنًأبيهًعنًجدهًعنًأبأخبرناًمحمدًبنًعمر،ًحدثنيًإسحاقًبنًیحي ًبنًطلحةًعنًعم َصلَّ ًالُل

!ًفخرجًوخرجتًیأنًأستغفرًْلهلًالبقيعًفانطلقًمعقدًأمرتًًیأباًمویهبةًإن،ًمنًجوفًالليل:ًیاًَوَسلَّمًًََصلَّ ًالُلًَعَلْيهًِ،ًقال:ًقال:ًرسولًالل،ًَوَسلَّمًَ
ًكقطعًالليلًالمظلمًیتبعًب عضهاًمعهًحت ًجاءًالبقيعًفاستغفرًْلهلهًطویالًثمًقال:ًليهنئكمًماًأصبحتمًفيهًمماًأصبحًالناسًفيه!ًأقبلتًالفتن

لجنةًفخيرتًبينًذلكًوبينًلقاءًقدًأعطيتًخزائنًالدنياًوالخلدًثمًاًیمویهبةًإنًشرًمنًاْلول !ًثمًقال:ًیاًأباًبعضاًیتبعًآخرهاًأولها،ًاْلخرة
ًأباًمویهبةًقدًاخترتًلقاءًربًأنتًوأميًفخذًخزائنًالدنياًوالخلدًثمًالجنة،ًفقال:ًیوالجنة،ًفقلت:ًبأبًیرب والجنة!ًفلماًانصرفًابتدأهًًییا

 .اللًَُعَلْيِهًَوَسلَّمًًََصلَّ وجعهًفقبضهًالل،ً

ًكاَنًوًَ:ً»َصلَّ ًالُلًَعَلْيِهًَوَسلَّمًًَعاِئَشُة:ًواًرَْأساْه،ًَفقاَلًَرُسوُلًاللًِاَلْتًق. 2 ًفًَاًَذاِكًَلْو ًینًِِّاًًَفقاَلْتًَعاِئَشُة:ًَواًُثْكِلياْه،ًَواللًِ«ًْدُعَوًَلكًِاًَْستَ ْغِفَرًَلِكًوًَاًَنَاًَحيٌّ

ًَمْوتًِ ًكاَنًذیَْلَظُنَُّكًُتِحبُّ اًبِبَ ْعِضًًاَك،ًَلَظِلْلَتًآِخرًَ،ًَوَلْو   .10، ص 6ج  النجاة، صحیح، دارطوقبخاری، :ًاِجكًَْزًواًَیَ ْوِمَكًُمَعرِّس 
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حاکی از هم  معنای عجیبی دارد؛هم  اهلل ی رسول این جمله ولی سنّت وجود دارد. های اهل کتاب

د عایشه بیش از این به معصیت، گناه و عصیان در نخواه است، که نمی اهلل رحمت و لطف رسول

به جنایاتی که در آینده مرتکب   رفتی، دستت آلوده فرمایند اگر تو از دنیا می می ؛شودمبتال برابر خدا 

بر شتر  ؛کردی نمی زهرا ی و فاطمه را علیه امیرالمؤمنین ها شد؛ آن توطئه خواهی شد، نمی

ی من،  شدی خون بسیاری از صحابه انداختی و سبب نمی شدی و جنگ جمل را به راه نمی سوار نمی

خیرخواهی برای عایشه است که  ،اهلل ی رسول جملهاین مین بریزد. یک معنای در آن جنگ بر ز

دادم؛ ولی معنای  ی کارهایت را انجام می من همه رفتی و خودِ میشد تو پیش از من از دنیا  چه می

تحمّل کردند، که سالها رنجِ بودنِ در کنار عایشه را  این است که پیغمبراکرم هم دیگر این جمله

سردمدار و  ،عایشه چه کرد! اهلل داند عایشه با رسول خدا می [کنند. طلب مرگ میبرای او ]واقعاً 

 هایی که همسر پیغمبر سالاین در  ،ابابکر و عمر اننمند عایشه بود. دختربازوی توا ،حفصه

این باشد که  ی پیغمبر شاید هم یک معنای جمله کردند!آن حضرت ها به دل  چه خون ،بودند

چه  ! هرقدر مرا زجر دادی کافی است!دیگر فرمایند بس است کنند و می میواقعاً طلب مرگ برای او 

  دیدند! زجر و آسیب نمیدیگر از دست تو  رفتی و عزیزان من شد از دنیا می می

تا  تب و سردرد شدید. دوران بیماری پیامبرآغاز شد؛  بیماری پیغمبراکرم ،حال ایّ علی

مکرّر از جانب خدا به عیادت  ،هفته ، تقریباً یک هفته طول کشید. جبرئیل در طول این یکشانرحلت

و از جانب خدا از  ؛آورد می محبّت و لطف الهی را برای پیغمبراکرمآمد و پیام  می اهلل رسول

امّا  چیز آگاه است، دا بر همهدر عین اینکه خ :داشت کرد؛ عرضه می احوالپرسی می پیغمبر

                                                                                                                              

نَاًیاًعاِئَشُةًاًََبْلً»ُقوُل:ًواًرَْأساُه،ًَفقاَل:ًاًَنَاًاًَ،ًوًَیرَْأسًًِیِجُدًُصداع اًفًِاًَنَاًَاًوًًَی،ًفَ َوَجَدنًِِمَنًاْلَبِقيعًًَِصلَّ ًالُلًَعَلْيِهًَوَسلَّمًًََعْنًعاِئَشَة،ًقاَلْت:ًرََجَعًَرُسوُلًاللًِ
ًرَْأساهًُ ًوا »ً ًقاَل: ًقَ ْبلًِ»ثُمَّ ًِمتِّ ًَلْو ًَضرَِّك ًَوَدفَ ْنُتكًِیما ًَعَلْيِك، ًَوَصلَّْيُت ًوََكفَّْنُتِك، ًفَ َغسَّْلُتِك، ًَعَلْيِك، ًفَ ُقْمُت ماجه، سنن،  ابنً:«،

 .520، ص 1العربیة، ج  الکتب حیاءادار
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به شما، به من مأموریت داده است که بیایم و احوال شما را بپرسم.  خاطر لطف و محبّتش نسبت به

آزرد  می شدّت را به حضرت ،درد و تب ،بعضی اوقات ند.کرد یان میهم حالشان را ب پیغمبر

در طول این مدّت،  ،حال ایّ علیدر من است.  یی چنین درد و ناراحتی فرمودند میمثالً  و حضرت

 آمد.  اهلل دت رسولمکرّر به عیا جبرئیل

روز  اکرم پیغمبرچون شنبه، )چهارروز  ،اهلل به رحلت رسولمانده گذشت. پنج روز  روزها می

سردرد بسیار شدید، به سر  دلیل که دستمالی را به درحالی پیغمبراکرم (دوشنبه از دنیا رفتند.

به دوش  شانبه قولی با دست چپ و بنا، به دوش امیرالمؤمنین شانبا دست راستو بسته بودند، 

حتّی نقل شده  شدند. به سختی وارد مسجد ؛ه بودندی دیگرشان تکیه کرد عبّاس، عموزاده بن فضل

شدید بود که در بعضی از اوقات، پای  قدر آنقدر وخیم و بیماری حضرت  آن است حال پیغمبر

را به مسجد ببرید. ن دستور دادند که م پیغمبر ،شد؛ با این حال به زمین کشیده میحضرت 

 منبر بگذارید! را روین و فرمودند: مبین اصحاب در مسجد حاضر شدند  ،با این حال اهلل رسول

جمالت  ،. خطبهبه مسلمین ایراد کردند  ای را خطاب سختی باالی منبر رفتند و بعد خطبه به حضرت

بودنِ مرگ  نزدیک  راوانی را در آن خطبه بیان کردند.های ف نکته ،دارد. حضرت یی طوالنی نسبتاً

ی مرگ و رحلت  شدن با واقعهباید برای مواجه دیگر  :به آگاهی مردم رساندند و فرمودندخودشان را 

کنم؛ امّا  بعد هم سفارش ثقلین را به اصحاب فرمودند. فرمودند: من شما را ترک می !من، آماده شوید

بیتم. بعد در  گذارم؛ کتاب خدا و عترت و اهل سنگ را در بین شما می گرانبها و گرانبسیار دو چیز 

یان فرمایشاتشان در پا گاه . آنفارش کردندبه اصحاب س بیت بزرگوارشان کریم و اهل مورد قرآن

ام،  ام که هنوز عمل نکرده و قولی به او داده طلبی دارد یا من وعده از شما از من دامکفرمودند: اگر هر

جا بیاورم.  ی خودم را در حقّ او به حقّ او را ادا کنم یا وعده ند که من آن طلب را به او بدهم؛اعالم ک

به  اهلل را با همان حالت از منبر پایین آوردند و رسول پیغمبراکرم .کسی چیزی نگفت

 تک همسران پیغمبر با تک ؛عایشه مشغول فعّالیّت شد ،ه رفتند. البتّه در پی آنسلم ی اُمّ خانه
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ی عایشه  به خانه اهلل صحبت کرد و به هر نحو بود، رضایت آنها را گرفت که حاضر شوند رسول

در اختیار  خواست پیغمبر پروراند و می ی بسیار سیاه و تاریکی را در سر می بیایند؛ او نقشه

  ی عایشه بردند. را به حجره هرحال پیامبر د. بهنخودش باش کنترل خودش و تحت

اُسامه،  اکرم برپیغم ،شنبه روز پنج ،اهلل چهار روز قبل از رحلت رسولیعنی  ،فردای آن روز

 ایسؤریکی از پسر  وبود. ا اهلل غالم رسول ،حارثه بن زید .[احضار کردندرا ]ه ثحار نبدیپسر ز

 بخرند. پیامبراکرم زید را از پیغمبر ،شده به هرقیمت مدند کهی او آ خانواده .یل بوداقب

کنم  من او را آزاد می نم؛ اگر دوست دارد با شما برگردد،ک فرمودند: من اختیار را به خود زید واگذار می

خواهم گذاشت؛ من شما را تنها ن ییمتاهلل! به هیچ ق یا رسول ؛گفت: نه حارثه بن ا شما بیاید. زیدبکه 

که  ؛ماند اهلل اش برگردد و پیش رسول رها نخواهم کرد. حاضر نشد با پدر و مادرش به قبیله

ی  ی خودشان کردند؛ شد پسرخوانده کردند و پسرخوانده را آزاد حارثه بن زید پیغمبراکرم

  8.اهلل رسول

جنگ بود که  ی از سه فرماندهیک در جنگ موته،، اهلل ماجرای رحلت رسولاز دوسال قبل  حارثه بن زید

 ی توانمندمدیر و الیق و فرمانده در سنّ جوانی هم بود؛ منتها 9ی جنگ به شهادت رسید. در جبهه

ر کردند. در را احضا زید بن اسامة ،حارثه بن پسر زید اکرم پیغمبر ،تقریباً بعد از دو سالحاال بود. 

 ظهور قدرت ،ما هشاره کردهایی ا همانطور که قبالً هم به مناسبت ،اهلل روزهای آخر عمر رسولاین 

شدّت خشمگین کرده  م را بهویعنی ایران و ر دو ابرقدرت مجاور، عظیم اسالمی که رو به گسترش بود،

م، برای لذا دولت رو .نندی این مشکل را بکَ بیایند و ریشهبود و آنها خودشان را آماده کرده بودند که 

آوردند و  میرو به اسالم  م هم بعضاً افرادواخل سرزمین رشدّت تجهیز شده بود. در د این کار به

                                            

 .61 ص ،0 ج البحرین، مجمع طریحی، و 460 ص ،0 ج البحار، سفینة قمی، محدّث ؛127 ص ،77 ج بحاراالنوار، مجلسی، .1

 .040 ص ،7 ج العلمیة، الکتب دار بیروت، الغابة، اسد اثیر، ابن .6
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م دستور وامپراطور رو  یکی از مناطق مسلمان شداندار حتّی فرم .کرد م آنها را شکنجه میوحکومت ر

ها بود و  م، متوجّه مسلمانوها در داخل سرزمین ر ها و اعدام شکنجهحال  ایّ علیداد او را اعدام کردند. 

، های اسالمی بود. پیغمبراکرم مزاحم سرزمینهم  که در مرز آغاز شده بودتعرّضاتی هم 

احضار کردند و فرمودند: سپاهی از  ،شانار روز قبل از رحلتبه، چهرا در روز پنجشن زید بن اسامة

های سرشناس  تمام چهره اهلل رسول .دهم من تو را فرمانده این سپاه قرار میو  !اصحاب آماده کن

من  اند؛ سنّت هم این ماجرا را نقل کرده های اهل مهاجر و انصار را در داخل این سپاه قرار دادند. کتاب

 اند؛ سنّت این ماجرا را نقل کرده اهلاز  یهای فراوان کتاب خوانم. یکی را برایتان می عنوان نمونه، به

اند. از جمله  نقل کردهشان  همه ،های پیغمبر سیره اند؛ نقل کرده سعد ات اِبنطبق و تاریخ طبری

  کند: نقل می ،است ای که تألیف کرده البالغه رح نهجسنّی، در ش الحدید معتزلی ابی ابن

ًمًَمً لًَ ًَوَسلَّمًًَاللًًِولًُسًُرًًَضًَرًِا ًَعَلْيِه ًالُل ًدًًَْوتًِاْلمًًَضًَرًَمًًََصلَّ  به  خدا وقتی رسول 10:ةًَثًَحارًًِْبنًًِْیدًِزًًَْبنًًَةًَسامًَاًُعا

ند، فرا را احضار کرد حارثه بن زید پسر  ،که در اثر آن از دنیا رفتند، اُسامه مبتال شدند یی بیماری

ًسًًِ:قالًَفًَ .خواندند هًُْوطًِاًَفًًَيكًَِبًَاًًلًِْقتًَمًًَل ً اًِْر ًاْلخًَئ ْ ًوًَقًَف ًًَْيلًَْم ذًَعًًَكًَْيتًُلَّْد ًه  ًاْلجًَل   ، به پیغمبراکرم :ْيشًِا

را آماده کن و  ریکشهید شد برو و لش ای که پدر تو در آن جبهههمان به بیا و فرمودند:  بن زید اسامة

دو سال قبل در جنگ موته، در همان  ،بن حارثه زید قرار دادم. پدر اسامه،  این لشکر من تو را فرمانده

ًی ًَلًَف ًَ :گوید می دهد و ادامه می الحدید ابی ابن م به شهادت رسید.وی جنگ با ر جبهه ًوهًِجًُْنًوًُمًًِدً حًََاًًْبقًَْم

لًِیًفًًِكانًًًَلً ِاًًْنصارًِاْلًًَوًًَینًَرًِهاجًِاْلمًُ هًُمًًِْيشًِاْلجًًَكًَذ  ًن ْ های  احدی از چهره پیغمبراکرم :رًُمًَعًًُوًًَْكرًٍوًبًَُبًاًَْم

دهد و دستور  گذارد، مگر اینکه آنها را در داخل این سپاه قرار می سرشناس مهاجر و انصار را باقی نمی

                                            

؛ طبری، تاریخ طبری، بیروت، 46، ص 1و چاپ قدیم، ج  160-146ص ، ص1البالغه، چاپ جدید، ج  نهج الحدید، شرح ابی ابن. 10

 .62، ص 5، ج صادر بیروت، دارالکبری،  د، طبقاتسع و ابن 774، ص 7العلمیه، ج  الکتب دار
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های سرشناس، ابوبکر و  ی این چهره از جمله !بروید موی جنگ با ر به جبهه ،دهد همراه با این سپاه می

 عمر بودند. 

ًًًقَ ْومً ًًفَ َتَكلَّمًَکند:  بعد نقل می ًَیْستَ ْعِملًُقَو ًَعلهً ًًاُلوا: ًاْلُغالَم ًاْلُمهً ً َذا ًُجلَِّة گروهی شروع  ؟!اْلَْنصارًًِوًَاِجرِیَن

دستِ  هایی هستند که همان هستند؛ چه کسانی این گروه هم معلوم است زدن. به نق دکردن

خم هم حدود  در غدیر رحلت هستند.ی  در آستانه دانند که پیغمبر ند و میا هرا خواند پیغمبر

و زمامدار حکومت  انعنوان جانشین خودش را به ابیطالب بن ، علیّاهلل روز قبل، رسول هفتاد

دهند وجه تصمیم ندارند اجازه  هیچ ها هم که بهو این ندا معرّفی و نصب کرده ،اناسالمی پس از خودش

آن پیمان را  ،نامه نوشتند و همه حتّی پیمان، طور که قبالً عرض کردم همان [.برسد قدرت به علی]

حاال  .نگذاریم این کار انجام شود یقیمتهیچ  را در کعبه قرار دادند که به نامه پیمان آن امضاء کردند و

های سرشناس مهاجر و  چهرهاین ی  همهدارند  د.نکن کار می چهدارند  اهلل فهمند که رسول می اینها

برسد و ممکن است مدّعی  ابیطالب بن قدرت به علیّاجازه ندهند  ندا تهگذاش انصار را که قرار

د؛ تا بعد از اینکه نفرست ها دورتر از مدینه می د و فرسنگنده داخل سپاه اُسامه قرار می ،حکومت شوند

قدرت به  سه، چهار روز آینده از دنیا خواهند رفت، کسی نباشد که مزاحم انتقالِ بعد از پیغمبر

بن زید که  اسامة نوجوانی را مثل، اهلل رسول ،ی دوم نکته باشد؛ این یک نکته. ابیطالب نب علیّ

 ؛هستند یی مثل ابوبکر هم در داخل آنفرمانده سپاهی کرده است که پیرمردها ،ظاهراً هفده ساله بود

بکر، نوبت با وجود پیرمردی مثل ابا که تا بعدها کسی نگوید آن سپاه هستند،داخل هم در  افراد مسنّ

کنند؛ لذا  کار می چه اهلل فهمیدند رسول نخواهد رسید. خوب می حکومت به جوانی مثل علی

 اقدام پیغمبراین به  اُسامه را برای اعتراض نسبت بودنِ کار شدند و همین جوان  به بالفاصله دست

ًًًقَ ْومً ًًفَ َتَكلَّمًَ بهانه قرار دادند. ًَیْستَ ْعِملًُاُلًوقَو ًَعلهً ًًا: ًاْلُغالَم ًاْلُمهً ً َذا ًُجلَِّة ًاْلَْنصارًوًَاِجرِیَن گروهی شروع :

کردن و گفتند یک نوجوان را فرمانده این همه  و نکوهش  کردن کردن، مذمّت ، اعتراضزدن نقه کردند ب

  !کنند؟ مهاجر و انصار می
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 رسید، پیغمبر وقتی این حرف به گوش پیغمبر :ِلکَلم اًَسِمَعًذً ًَوَسلَّمًََصلَّ ًالُلًَعَلْيِهًًاللًًَرُسولًًَُغَضبًَف ًَ

ًعاِصب .شدّت خشمگین شدند به ًَخَرَج ًَو عمّامه بر سر نداشتند؛  اهلل که رسول و درحالی :هًُرَْأسًَا 

ی منبر به باال یغمبرپ :َعَلْيِهًَقِطيَفةً َوًَفَصِعَدًاْلِمْنَبرً .از خانه بیرون آمدند ودند،سر بسته ب دستمالی بر

َعْنًبَ ْعِضُكْمًًاَی َُّهاًالن اُس!ًماًَمقاَلة ًبَ َلَغْتِنیً:َفقالًَ .ای بر دوش انداخته بودند یفهکه قط تشریف بردند؛ درحالی

کردن   اندهفرمودند: ای مردم! این چه سخنی است که از بعضی از شماها در مورد فرم :ساَمةیًتَْأِميِرًاًُفًِ

ًفَ َقْدًَطَعْنُتْمًِفیًتَْأِميِریًاَباُهًِمْنًقَ ْبِلِه:تَأًًَْطَعْنُتْمًِفیلَِئْنً !رسد؟ اسامه به من می اگر امروز در مورد  ِميِریًُاساَمَة

بن  زید که  کنید، پیش از این، وقتی را نکوهش مین زنید و م کردن اسامه بر من طعنه می  فرمانده

ها را زدید؛ همین  زبان خمها را کردید؛ همین ز را هم فرمانده کردم، همین نکوهش پدر او ،حارثه

مًَلَخِليقاً اَنًكًِانًًْْیُمًاللًَِوًاًَ .انتقادها را کردید  بن حارثه زید ، به خدا سوگند بْ ُنُهًِمْنًبَ ْعِدِهًَلَخِليق ًِبها:اًوًَارَِةًبِاْلِ

سن  ،ر او اُسامه، برای فرماندهی الیق است. در اسالمپس س از او،پ لیاقت فرماندهی داشت و امروز،

ًالنً ِان َُّهمًوًَ .مالک است یست؛ شایستگی و لیاقتمالک ن ، در نزد و این دو پدر و پسر :ًاِسًِاَلیًَّاًَلِمْنًَاَحبَّ

فتار خیرخواهانه در مورد آنها رپس  :ارُِكمًْفَاْستَ ْوُصواًِبِهًَخْيرا ًفَِانَُّهًِمْنًِخيترین مردم هستند.  از محبوب ،من

از منبر پایین  بعد پیغمبر :هًُبَيتًًََدَخلًًَوًًَنَ َزلًًَثُمًَّ .در بین شما هستند که آنها بهترین افراد !کنید

  آمدند و با همان حال بیماری شدید به داخل منزل برگشتند.

بر حرکت  اهلل رسولرغم دستور  علی ، امّاگران با نکوهش برخورد شدید پیغمبراین رغم  علی

 ، شاید سه فرسخی مدینه استخی مدینه رفتبه چند فرس بن زید اسامةاین سپاه، سپاه حرکت نکرد. 

جمعی به  دستهقرار داد که همه آنجا بیایند و عنوان پایگاه  به برای لشگرش را جُرفای به نام  و منطقه

این دست و آن دست کردند و این سبب شد که  ،ولی افراد .م حرکت کنندوی ر سمت جبهه

اینها هنوز  که گفتند پرسیدند: سپاه اسامه چه شد؟ و می آمدند، می به هوش می وقت هر پیغمبر

ًوًًَُاساَمةًبَ ْعثًًَوااَنْ َفذًًُیَ ُقول:ًَجَعلًًَوًَگوید:  می الحدید ابی ابنکردند.  مجدّداً تأکید می پیغمبر ،ندا هنرفت
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کردند.  و این حرف را تکرار می !بیندازید ر اسامه را راهکلش :فرمودند می پیغمبراکرم :ِلکذً ًُیَکرِّرًُ

ر کشل 12،ةُاسامًًَبَ ْعثًًَواَارِسل11ًًُة؛ُاسامًًََجْيشًًََجهِّزوا :فرمودند می گوید: پیغمبر سَعد در طبقات می ناب

های مختلف  نکرد. به بهانهر حرکت کولی این لش !حرکت بدهید و راه بیندازید !اسامه را تجهیز کنید

نامه را  که بعد از ماجرای غدیرخم آن پیمان امثال اینها جرّاح، عثمان و ابوبکر و عمر همراه با ابوعبیده

کار  .رفتند گشتند و همراه اسامه نمی به مدینه برمی ،برسد نوشته بودند که نگذاریم قدرت به علی

ًَجْيشًًَِعنًًَْتَخلَّفًًََمنًًْاللًًَُلَعنًَنفرین کردند و فرمودند:  شدّت برآشفتند؛ به به جایی رسید که پیغمبر

 تعلّل و تخلّف کنند.  ،ر اُسامهکلش که از رفتن همراه  لعنت خدا بر کسانی 13:ُاساَمة

 صورت بود به مسجد آوردند. هر ، بهدر همان حال بیماری را موقع نماز، بار پیغمبراکرم یک

. جا بیاورند نداشتند د؛ دیگر طاقت اینکه برپا بایستند و نماز را بهنماز را نشسته خواندن پیغمبر

 .است ءاستثنا اهلل تواند نشسته نماز بخواند، این فقط در مورد رسول امام جماعت نمیدانید  می

که  هایی ت رو کردند و دیدند همانبه جمعیّ پیغمبراقتدا کردند؛  اصحاب به پیغمبر

ابابکر، عمر و امثال  ر اسامه بروند، در صف نماز جماعت هستند.کدستور داده بودند با لش پیغمبر

شدّت خشمگین شدند و با حالت  به پیغمبر اند. ی جوف نرفته همراه اسامه به منطقه ها ، اینها این

                                            

 .760 ص الحقّ، نهج مطهّر، بن یوسف بن حسن حلّى، و 027 ص ،0 ج الهداة، اثبات حرّعاملی، ؛507 ص ،00 ج بحاراالنوار، مجلسی، .11

 ذهبی، و 011 ص ،6 ج مؤسسةقرطبة، السّنّة، منهاج تیمیه، ابن ؛61 ص ،1 ج والنّحل، الملل از:شهرستانی، عبارتند سنّت اهل منابع جمله از

 .500 ص ،1 ج االعتدال، منهاجمن المنتقی

 منابع )در .110 ص مسترشد، کبیر، آملی طبری و 500 ص ،00 ج بحاراالنوار، مجلسی، ؛24 ص فدک، و سقیفه بصری، جوهری. 17

 است.( آمده انفذوا

الحقّ، ص مطهّر، نهجبنیوسفبنو حلّى، حسن 027، ص 0الهداة، ج ؛ حرّعاملی، اثبات507، ص 00مجلسی، بحاراالنوار، ج . 10

760. 

-تیمیه، منهاج؛ ابن61، ص 1ج  والنّحل،؛ شهرستانی، الملل002، ص 1التنزیل، ج  سنّت عبارتند از: حسکانی، شواهداز جمله منابع اهل

 .500 ص ،1 ج االعتدال،منهاجمنالمنتقی ذهبی، و 011 ص ،6 ج مؤسسةقرطبة، السّنّة،
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اه سپاه اسامه ناراحتی و عصبانیت آنها را فراخواندند و به آنها فرمودند: مگر من دستور ندادم شما همر

اینها ماندند؛ چون  اهلل های رسول ی تأکیدها و توبیخ رغم همه ولی علی ؛توبیخشان کردندبروید؟ 

قیمت حاضر نبودند مدینه را   هیچ شد و به ه کرده بودند نزدیک میای که از پیش تهیّ زمان اجرای نقشه

خالی بگذارند  ابیطالب بن علیّمیدان را برای  و نندساز ترک ک در این روزهای حسّاس و سرنوشت

که در روز پنجشنبه، یعنی  به خالفت برسد. این یک اتّفاق اجرا شود و علی اهلل تا وصیّت رسول

  افتاد. اهلل چهار روز قبل از رحلت رسول

های  کتاب سنّت در اهلرا هم این اتّفاق  تّفاق دیگری افتاد.بعد ظاهراً در همین روز پنجشنبه، باز ا

های مختلف  هست، در کتاب صحیح مسلم هست، در اریدر صحیح بخ ؛اند کردهنقل  شانمتعدّد

های حدیثی  ترین کتاب برجستهقاطع طور  به مسلم و صحیح بخاریصحیح شده است. سنّت نقل  اهل

ندارند و بعد از صحیح  یی اهل سنّت باالتر از صحیح بخاری هیچ کتاب حدیثی هستند. سنّت اهل

الحدید از همین صحیحین نقل  ابی دانند. ابن میحیح مسلم را معتبرترین کتاب حدیثی ص ،بخاری

 ،هر دو :ًاسًٍبً عًًَْبنًِاًنًِعًًَعاً مًًَهًَُخَرجا در صحیح بخاری و صحیح مسلم، :نًِيًْيحًَحًِیًالصًَّفًًِوًَگوید:  و می کند می

گفت: روز  عبّاس می ابن :ًاْلَخِميسًًًِاًیَ ْومًُمَوًًًاْلَخِميسًًًِیَ ْومًًُیَ ُقولًًُکانًًَنَّهًُِاً ؛ندا هعبّاس نقل کرد حدیث را از ابن

 اهلل ای است که چهار روز به رحلت رسول ای! این همان روز پنجشنبه پنجشنبه و چه روز پنجشنبه

ًَبك ً ثًُمانده است؛  ًاْلَحصً ً َحتً ًمَّ ًَدْمُعُه  ،اوهای چشم  گریست که اشک به قدریعبّاس  بعد ابن :ً ً َبلَّ

قاَل:ًعبّاس! مگر روز پنجشنبه چه اتّفاقی افتاد؟  گفتیم: ای ابن .های جلوی او را مرطوب کرد ریزه شن

ًاللًِ ًِبَرُسوِل اَلًَفقشدّت پیدا کرد؛  ر روز پنجشنبه، بیماری و درد رسول خداگفت: د ً:ًَوَجُعهًُاْشَتدَّ
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ای  نوشته ،ای بیاورید فرمودند: بروید ورقه پیغمبراکرم 14:َبداً بَ ْعِدیًاًَُهًَلُكْمًلًَتِضلُّواًْكُتبًْائْ ُتوِنیًِبِکتاٍبًاًَ

  برای شما بنویسم که ابداً بعد از من به ضاللت و گمراهی نیفتید.

تشریف بردند،  کردند. دیدید حضرت وقتی به بقیع خوبی احساس می ها را به توطئه پیغمبراکرم

دانند چه اتّفاقاتی در پیش  خوب می اند. پیغمبر آور شده ها مثل شب تار روی خبر دادند که فتنه

عنوان  در غدیرخم، یک سند مکتوب هم به خواهند بعد از انتصاب عملی امیرالمؤمنین است؛ لذا می

ای بیاورید تا  فرمایند: بروید ورقه می جای بگذارند. ی مخالفان، بر ئهآخرین تالش، برای جلوگیری از توط

، خوب نشان "ابداً بعد از من به ضاللت نیفتید"که ابداً بعد از من به ضاللت نیفتید.  ای بنویسم نوشته

ً:فرمودند خواهند چه بفرمایند. حدیث ثقلین را یادتان هست؟ پیغمبراکرم می دهد پیغمبر می

َرتًًِوًًَاللًًِابًَِکتًالث ََّقَلْينًًِِفيُکمًًُارِکً تًیِانِّ دو فرمودند:  15:اََبداً ًبَ ْعِدیًَتِضلُّواًَلنًًِْبِهماًَتَمسَّْکُتمًًِْانًًْماًبَ ْيِتیًیًَاْهلًَِعت ْ

بیتم؛ تا  اهل ،روم؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترتم گذارم و خودم می جا می بها بین شما به چیز گران

اینجا هم حاال ؟! است افتید. درست که به این دو متمسّک باشید، ابداً بعد از من به ضاللت نمی زمانی

ًاًَاَْكُتبًْ فرمودند: پیغمبر ًبَ ْعِدی ًَتِضلُّوا ًل ًَلُكْم برای شما بنویسم که ابداً بعد از آن به  چیزی :َبداً ُه

چه خواستند  می ضاللت نیفتید؛ این دو را کنار هم بگذارید، کامالً روشن است که پیغمبر

 بنویسند.

عدّه  یک .بودند، بینشان نزاع درگرفت اهلل آن عدّه از اصحاب که داخل اتاق، کنار رسول :فَ َتناَزُعوا

فرمودند:  پیغمبراکرم ً:ازُعَلًیَ ْنَبِغیًِعْنِدیًتَنًَفقاَلًِانَّهًُ. عدّه هم گفتند نیاورید گفتند بروید بیاورید؛ یک

                                            

النجاة، ج  ، دارطوقبخاری ؛ بخاری، صحیح100، ص 1و چاپ قدیم، ج  45، ص 7البالغه، چاپ جدید، ج  نهج الحدید، شرح ابی ابن .15

 .1742، ص 0التراث، ج  ، بیروت، داراحیاءمسلم و مسلم، صحیح 6، ص 6و ج  66، ص 5

 4ج  العربی، التراث احیاء دار، بیروت، الترمذی سننمذی، تر؛ 1120، ص 5العربی، ج  التراث احیاء مسلم، بیروت، دار ، صحیحمسلم .14

؛ 514؛ صدوق، امالی، ص 652، ص 7؛ سلیم، کتاب سلیم، ج 120، ص 12الرسالة، ج  احمد، مؤسسة بن حنبل، مسند داحم ؛667ص 

 . )با اندکی تفاوت(100، ص 7و مجلسی، بحاراالنوار، ج  757، ص 7االعمال، ج  طاووس، اقبال بن سیّد؛ 700، ص 1مفید، ارشاد، ج 
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گویید! با یکدیگر  ید! به یکدیگر بدوبیراه میا هی همدیگر را چسبید یقه ،گونه در کنار بستر من این

در این مورد، اسم ، قاِئلً ًَفقالًًَید! این کار سزاوار است؟ این کار در حضور من سزاوار نیست!ا هدرگیر شد

ًماًای گفت، چه گفت؟ ، یک گویندهگوید: یکی از حضّار گفت عبّاس می ابن گوینده ذکر نشده است.

ًَشْانُهًُ ًَأ ًًَهَجرًَ؟ چه کار دارند؟ العیاذباهلل  خواهند؟ چه می پیغمبراکرمگفت که  :ِاْستَ ْفَهُموه)َاْهَجر(

سنّت تقالّ کردند طوری این را توجیه  اهل !خواهند گویند؛ ببینید چه می پال می و تگویند؛ پر هذیان می

طور گفت؛ حاال در حدیث  عمر این گویند؟ هذیان می است؛ یعنی آیا پیغمبر َجرًََأًهًَند ا هگفت ،کنند

کند، چه بگوید آیا هذیان  هرحال فرق نمی به است.، عمر شود که این گوینده بعدی معلوم می

، 16لَيَ ْهُجرًالرَُّجلًًَِانًَّبه آنچه در سایر احادیث داریم، گفت:  گویند؛ چه بنا چه بگوید هذیان می ؟گویند می

؛ گفت ؛ نگفت پیغمبر؛ نگفت نبیاهلل گوید! نگفت رسول هذیان میدارد گفت: این مرد، 

ًیًُبًُهًَذًَفًَ .گوید. العیاذباهلل ن میهذیادارد  !! این مردرَجُل ًعًَيدًُعًِوا ی همدیگر را  افرادی که یقه :هْيًلًَون

ًَدعًُ .کردند اهلل رو به رسول ،چسبیده بودند ًالَّذًِونًَِفقاَل ًَو ًفًِیًاَنًَی ًَخي ًْا ًالَّذًِيِه ًِمَن ًاَن ًْر  عد ب 17:يهًِفًًُِتمًْی

هستم، خیلی بهتر از حال شماست. که من در آن رمودند: بروید! رهایم کنید! حالی ف پیغمبراکرم

معصوم خدا گفته شده بود که  شده بود؛ به پیغمبر اهلل چون جسارت بزرگی به رسول

را از بین ببرند که  ی پیغمبر گفته و نوشته برای اینکه اعتبارِ .دنگوی هذیان مید ندار پیغمبر

نند و بگویند اصال ًمعتبر و ک گویی بر هذیان د، حملند یا بنویسنبعد از آن بگوی هرچه پیغمبر

 قبول نیست. قابل

                                            

 .000 ص الحق، نهج مطهّر، بن یوسف بن حسن حلّى، و 507 ص ،7 ج طرائف، طاووس، بنسیّد ؛404 ص ،00 ج بحاراالنوار، مجلسی، .16

، ص 5النجاة، ج  ؛ بخاری، صحیح، دارطوق100، ص 1و چاپ قدیم، ج  45، ص 7البالغه، چاپ جدید، ج  نهج الحدید، شرح ابی ابن. 12

 .1742، ص 0التراث، ج  و مسلم، صحیح، بیروت، داراحیاء 6، ص 6و ج  66
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به  چیزی بنویسند؛ شفاهاً پیغمبر عد که دیگر نشد پیغمبر، بَاشياءًبَِثالثَةًًَِاَمرًًَثُمًَّگوید:  بعد می

ًاْلُمْشرِِكينًَاًَسه چیز فرمان دادند؛  ًًًِمنًًًْْخرُِجوا العرب بیرون  جزیرةفرمودند: مشرکین را از  اْلَعَرِب:َجزِیَرِة

ًُكْنُتًُاِجيُزُهْم: .العرب را ندارند جزیرةکردن در  کنید؛ مشرکین حقّ زندگی ًاْلَوْفَدًبَِنْحِوًما ًَاِجيُزوا با این  َو

 کردم، طور که من با آنها رفتار می آیند، همان های دیگر می ز سرزمینکه ا یی های سیاسی دها و گروهفْوَ

ًُسِئلًَ !و با آنها رفتار کنید آنها را تحویل بگیریدشما هم  عبّاس در مورد  از ابن :الثَّالثَةًَعنًًَِعب اسًًِابنًًَِو

ًلَیکًًُِام اًَفقاَل:سومی پرسیدند؛  اصالً یا عبّاس گفت:  ابن :يتًُسًِفَ نًًَقالهاًونَیکًًَُانًِام اًوًًَِبهاًمَتَکلًَّونَان

! چطور دیگر این خیلی عجیب است م.فرمودند یا فرمودند و من فراموش کردنآن سومی را  پیغمبر

ترسد  عبّاس می معلوم است در شرایط تقیّه است؛ ابن گویی! ز یادت هست، این یکی را نمیچی همه 

بنا به آن سومی،  .قاِئلً ًقالًَ ی آن جمله را هم نگفت؛ گفت: یندهحتّی اسم گو !دیدید دیگرلذا  بگوید.

بار دیگر روی آن  یک ثقلین است که پیغمبرهمان حدیث  ،داریم ما شیعیان احادیثی که خودِ

  .تأکید کردند

ًِف  حدیث بعدی نقل کرده است: ًَمعاً ْیًَاًًْينًِالصَِّحيحًًًََو ًَعب اسًٍابًًَْعنًًِضا ًَخَرجاُه ًًِن در  گوید می :تعالیًاللًرحمه

َوً َصلَّ ًاللًَُعَلْيِهًَوًَسلَّمًًَوُلًاللًِاًاْحَتَضَرًَرسًُمًََّلً ًقالًَ اند؛ کردهعبّاس نقل  حیح مسلم، هردو از ابنصحیح بخاری و ص

ًالًْ ُهمًْبَ يًِْفی ًِمن ْ ًرِجال  در حال احتضار بودند، بیماری گوید وقتی پیغمبر می :َخط ابًِالًًْْبنًًُُعَمرًًُِت

، در داخل اهلل در داخل اتاق رسول کردند؛ ، روزهای آخر عمر را طی میشدید بود پیغمبر

ًبًِقاَلًالنَّالخطّاب.  ی آنها عمربن از جمله ،مردانی بودند اهلل ی رسول خانه ًَسلَّمًَیُّ ًَو ًاكًْ َصلَّ ًالُلًَعَلْيِه ُتْبًَهُلمَّ

ًِكتابا ًلًَتِضلُّ ای بنویسم که بعد از آن  فرمودند: بیایید من برای شما نوشته پیغمبراکرم :وَنًبَ ْعَدهًَُلُكْم

ِانًَّ َفقاَلًُعَمرًًُ.کیست ی حرف که گوینده گفته است، حدیث ر ایند ،َفقاَلًُعَمرًُبه گمراهی دچار نشوید. 

ًِكتابًًُُقْرآنًَُوًِعْندَُكُمًالًًَْوَجعًَُغَلَبًَعَلْيِهًالًًَْقدًْ َصلَّ ًالُلًَعَلْيِهًَوًَسلَّمًًَوَلًاللًَِرسًُ بیماری و درد بر عمر گفت  :اللًًَِحْسُبنا

ًِعْندَُکمًُگویند؛  فهمند چه می رسول خدا غلبه کرده است؛ العیاذباهلل نمی  .شما قرآن دارید :اْلُقْرآنًًَُو
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معنا این است که دارد؛ یک  ، دو معنااللًِکتابًًَُحْسُبناکند. این  قرآن برای ما کفایت می :اللًًِِکتابًًَُحْسُبنا

 اللًِکتابًًَُحْسُبنامعنای دوم این یک معنا؛ نداریم.  با وجود قرآن، ما نیازی به وصیّت پیغمبر

َرتیًوًًَاللًكتابًَروز قبل در مسجد فرمودند:  پیغمبراینکه چیست؟  حاال عمر اینجا ، یبَ ْيتًًَِاْهلًًِِعت ْ

  .بیت را قبول نداریم ما عترت و اهل ؛اللًِکتابًًََحْسُبناگوید:  میدارد 

ًاْخَتَصمًًُاْلَقْومًُ فَاْختَ َلفًَ آمد و کار به خصومت، بین افرادی که داخل اتاق بودند، اختالف پیش  :واَو

ُهْمًَمْنًیَ قًُ ش و درگیری کشید.کشمک ًِكتابا ًَلْنًَتِضلُّقَ رِّبًًُولًَُفِمن ْ  :گفتند می  عدّه یک :واًبَ ْعَدهًُواًِالَْيِهًَیْكُتْبًَلُكْم

او به گمراهی  چیزی بنویسند که بعد از پیغمبر که یک ورقه بیاورید !زودتر بروید یک برگه بیاورید

ً .نیفتید ًیَ قًَُو ًَمْن ُهْم ًُعَمرًًَُقْولًَالًًْولًُِمن ْ گفت، گفتند؛  گروه مقابل هم، همان چیزی را که عمر می :ماًقاَلُه

داریم و قرآن برای ما کافی است و را گویند و ما قرآن  هذیان میدارند  پیغمبر ؛یعنی العیاذباهلل

ًاَْكثَ رًُ .نداریم نیازی به وصیّت پیغمبر ًافَ َلم ا ًَو ًاللَّْغَو ًَلُهمًْْلًِوا ًقاَل ًِعْنَدُه ًَفقامًُومًُقًًُْخِتالَف وقتی  :واوا

به آنها  پیغمبراکرم ،گفتن و درگیری بین این دو گروه باال گرفت و زیاد شدبه هم بدوبیراه 

َفكاَنًاْبُنًَعب اٍسًیَ ُقوُلًِانًَّبروید بیرون از اتاق من! و آنها بلند شدند و بیرون آمدند. بلند شوید و فرمودند: 

ًُكلًَّالرَّزِیَِّةًماًحاَلًبَ ْيَنًَرُسوِلًاللًِ گفت:  عبّاس می ابن 18ِكتاَب:ِلَكًالًْذً  ًبَ ْيَنًَاْنًَیْكُتَبًَلُكمَوً َصلَّ ًاللًَُعَلْيِهًَوًَسلَّمًًَالرَّزِیََّة

و نوشتن آن نوشته، حائل و مانع  اهلل ی مصیبت از آنجا شروع شد که بین رسول مصیبت و همه

خواهند  چه میداند پیغمبر تأمّل است. ابوبکر خوب می بسیار معنادار و قابل هم اتّفاقاین شدند. 

 بنویسند؛ این را خودش هم اظهار کرده است. 

                                            

 ،مسلم ؛170 ص ،2 ج 6 ص ،6 ج النجاة، دارطوق صحیح، بخاری، ؛44 ص ،7 ج جدید، چاپ البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن .11
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روزی من در  کند که عبّاس نقل می البالغه از ابن در شرح نهج ،سنّی  الحدید ابی ابنهمین جالب است 

) قریب  !عبّاس ابن :عمر رد شد و به من گفت ،ینه بودمهای بیرون مد زمان خالفت ابوبکر در نخلستان

هنوز خالفت و  های سابق است؟ یعنی علی عمویت در خواب و خیال  به این مضمون( هنوز آن پسر

 من به روی خودم نیاوردم؛ اصالً جوابش را ندادم؛ :گوید می عبّاس ابن داند؟ حکومت را حقّ خودش می

عمر پیش من آمد و  غریبی بود. بعد خودِی دوم، شخص عجیب و  فهچون خلی اعتنایی به او نکردم.

سم بیاورید که من چیزی بنوی ای ورقه ند برویدفرمود یغمبرآن روز که پ ،دانی می !عبّاس ابن :گفت

ن بود ایعلّت  .من چرا آن حرف را زدم؟ من مخصوصاً آن حرف را زدم که بعد از آن به ضاللت نیفتید،

خواهد یک سند مکتوب بر خالفت  ق خویشاوندی، میخاطر عالی به پیغمبراکرمکه من فهمیدم 

دیدم؛ لذا  نمی علی مصلحت اسالم و مسلمین را در خلیفه شدنبگذارد و منِ عمر،  علی

گویند و ما قرآن داریم و با وجود قرآن، نیازی به  هذیان می مخصوصاً آن حرف را زدم که پیغمبر

ای بگذارند؛  نتوانند چنین نوشته ؛ که آنجا درگیری پیش بیاید و پیغمبرنداریم وصیّت پیغمبر

 19 ی اسالمی معضل ایجاد شود. که بعداً برای جامعه

این چه پیغمبری است که مصالح  .کنند ها را خودشان هم نقل میسنّت این که اهلبریم به خدا!  پناه می

این چه پیغمبری است که حاضر است مصلحت  !دهد؟ ی دوم تشخیص نمی ی خلیفه اسالم را به اندازه

خودش هم حال  ایّ یم به خدا! علیبر پناه می !های خودش کند؟ بازی اسالم و مسلمین را فدای فامیل

                                            

ًَنِخيالٍتًِمْنًُفالٍنًَوًُهَوًی ًَ .16 ًَكَتْمَتِنيها.ًَهْلًبَِقَیًِفیًنَ ْفِسِهًَشْیء ًِمْنًاًَ...َعل   ْمِرًاْلِخالَفِة؟ًقُ ْلُتًْقَرأًُاْلُقْرآَن.ًقاَلًیاًَعْبَدًالِل!ًَعَلْيَكًِدماُءًاْلُبْدِنًِاْن

یَ ْزُعُمًَانًََّرُسوَلًالِلً ًَعَلْيِه؟ًقُ ْلُتًنَ عًًََصلَّ ًاللًَُعَلْيِهًَوًَسلَّمًَنَ َعْم!ًقاَلًاًَ ًكاَنًِمْنًَرُسوِلًَنصَّ ِعيِه،ًَفقاَلًَصَدَق.ًَفقاَلًُعَمُرًَلَقْد ْمًَوًَازِیُدَك.ًَسأَْلُتًاَِبیًَعم اًَیدَّ
ًكاَنًیَ ْرَبُعًِفیًَاْمرِِهًًَصلَّ ًاللًَُعَلْيِهًَوًَسلَّمًَالِلً ًِمْنًقَ ْوٍلًلًیُ ْثِبُتًُحجَّة ًَوًلًیَ ْقَطُعًُعْذرا ؛ًَوًَلَقْد ماًَوًَلَقْدًَاراَدًِفیًَمَرِضِهًَاْنًُیَصرَِّحًبِاْسِمِهًِفیًَاْمرِِهًَذْرو  َوْقتاً 

ً َيِةًلًَتْجَتِمُعًَعَلْيِهًقُ َرْیش  ِذِهًاْلبُ ن ْ ًه  ِلَكًِاْشفاقا ًَوًِحيطة ًَعَل ًاْلِْسالِم.ًلًَوًَربِّ ْقطاِرها.ًاََبدا ًَوًَلْوًَوِلَيهاًَلنْ تَ َقَضْتًَعَلْيِهًاْلَعَرُبًِمْنًاًََفَمنَ ْعُتًِمْنًذ 
ًَوًَسلَّمًَفَ َعِلَمًَرُسوُلًالِلً ًِاْمضاَءًماًَحَتمًًََصلَّ ًالُلًَعَلْيِه  ص ،17 ج البالغه، نهج شرح الحدید، ابی ابن :ًاَنِّیًَعِلْمُتًماًِفیًنَ ْفِسِه؛ًفَاَْمَسَكًَوًاََبیًالُلًِال 

70. 
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 خواهند بکنند، مانع شدم و نگذاشتم پیغمبر کار می چه من فهمیدم پیغمبرتصریح کرد که 

  .شنبه است یعنی روز پنج، اهلل بل از رحلت رسولبرای چهار روز ق کنند. این دو حادثهاین کار را ب

 با همان حالِ اکرم پیغمبر ،فردای آن روزیعنی  ،روز جمعه ،سه روز قبل از رحلت پیامبر

 دیگران تکیه کرده بودند و*و  که به امیرالمؤمنین مجدداً به مسجد آمدند درحالی ،شدّت ناراحت به

د نخواه تا آخرین رمق می ؛للعالمین هستندرحمةسجد آوردند. ایشان را به م کشان پیغمبر کشان

 آن د؛ که عواقب سوءنای را به بشریّت بگیر جلوی وارد آمدن چنین ضربه .دنجلوی این انحراف را بگیر

حرفی را که  .کند. به مسجد تشریف آوردند و دوباره خطبه خواندند ی قیامت ادامه پیدا می تا دامنه

دارم،  یی فرمودند: هرکس من به او بدهی .دندکرده بودند را هم دوباره تکرار فرمو مطرحچند روز قبل 

 ام، بیاید ابراز کند. و عمل نکردهام  ای به او داده طلبی از من دارد، حقّی به گردن من دارد، یا وعده

اهلل!  بلند شد؛ گفت: یا رسول سیبن قوادَةسُیا  سیبن قسَوادَةپیرمردی به نام  ،باره از وسط جمعیّت یک

حقّی که گردن من داری چیست؟ عرض کرد:  فرمودند: بیا جلو! فرمودند: .ممن حقّی به گردن شما دار

گشتید، ما به استقبال شما آمدیم، شما سوار  از نبرد طائف برمیداشتید اهلل! وقتی که شما  یا رسول

و حرکت  زدید کردید یا شتر را می ی میکه با آن جنگ را فرمانده دستمرکب بودید و یک چوب

 من خورد و (یا کتف)در دستتان بود. آمدید چوبدست را به شتر بزنید، دست بر قضا به شکم  کرد، می

 خواهم قصاص کنم.  به گردن شما دارم و حاال می من این حق را

آن عصا را بگیر! این فرمایش را که کردند،  از فاطمه ،فرمودند: بالل بیا! برو منزل پیغمبراکرم

پدر شما مرا  :آمدم و به ایشان گفتم زهرا ی ی فاطمه خانه گوید: درِ ت منقلب شد. بالل میجمعیّ

 خیلی تعجّب کردند؛ فاطمه  حضور شما فرستاده است که آن عصا را از محضرتان بگیرم. حضرت

ای قضاوت و  نبرد بروند، یا در مسأله خواستند هروقت می فرمودند: این عصایی است که پیغمبر

کردن  رفتن یا قضاوت و داوری پدر من در این روزها، حال جنگ  گرفتند؛ حالِ دست می داوری کنند، به

یش آمده پ عرض کردم که چنین ماجرایی زهرا ی ه را به فاطمهگوید من قضیّ الل میب .نیست
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دست بالل  در را اطاعت کردند و عصا را آوردند و بهند؛ ولی امر پهای گریست های است. فاطمه

عصا را دست  دادم. پیغمبراکرم اهلل گوید عصا را آوردم و خدمت رسول دادند. بالل می

عرض کرد: نه یا  !جایی که من زدم، تو هم بزن! همان عصا را گرفت. فرمودند: بزن. ندداد سیق بنةسَواد

 ،عصای شما به بدن من خورد، بدن من برهنه بود. فرمودند: باشدشود؛ وقتی  طور نمی اهلل! این رسول

هم  برهنه شد؛ ماه نبوّتِ حضرت کنم. پیراهن را باال زدند و بدن حضرت من بدنم را برهنه می

 سیق بن ةوادسآشکار شد؛  د. وقتی بدن پیغمبرگری های می دارد های تآشکار شد. حاال جمعیّ

فرمودند: مانعی  پیغمبرهایم بدن شما را ببوسم؟  دهید من با لب اجازه میاهلل!  عرض کرد: یا رسول

اهلل! من گذشتم، بخشیدم.  یا رسول ،عرض کرد: نه !بزن !ندارد. بوسید. بعد فرمودند: قصاص کن

در حقّ او دعا کردند و فرمودند خدا هم از تو بگذرد. بعد مجدّداً حدیث ثقلین را گفتند.  پیغمبر

شدن آن سند مکتوب را خنثی و جبران کنند، در این  که ماجرای جلوگیری از نوشته طر اینخا بهیعنی 

 چندبار حدیث ثقلین را بیان کردند.  روزهای آخر، پیغمبر

به  به ثقلین سفارش کردند؛ نسبت نسبتدوباره  ،مجدّداً در این روز جمعه، در مسجد، جلوی اصحاب

انصار را به حضور  منزل تشریف بردند؛به و بعد هم  [دکردنسفارش ]خودشان  بیت قرآن و اهل

کنند.  ودشان را میتا آخرین نفس تالش خ ،غریبو  بیماری عجیب با آن حالِ پذیرفتند. پیغمبر

اند. انصار را به حضور پذیرفتند؛ از  هایشان نقل کرده عیناً در کتاب ،سنّت ها را هم اهلبسیاری از این

دیر کردند؛ برای آنها دعا کردند و بعد باز هم سفارش به قرآن و عترت کردند. خدمات انصار به اسالم تق

در  تأکیدهای پیغمبراین زودی خواهم مرد.  کردند که مرگ من نزدیک است و به تصریح هم بعد

 زودی خواهم مرد هم معنادار است.  بر اینکه من به روزهای آخر مبنی

از دنیا رفتند، ابوبکر در سُنح بود. سُنح تقریباً سه کیلومتری مدینه است. آنجا  وقتی پیغمبرخدا

آمد. حاال خبر  اهلل ای داشت. برای اینکه جریان امور از دست در نرود، عمر کنار منزل رسول مزرعه

راه ی سقیفه را  پیچیده است؛ ولی ابوبکر در مدینه نیست که اینها بتوانند توطئه اهلل رحلت رسول
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از  کس گفته است که پیغمبرکشیدن کرد، که غلط کرده هر ربده لذا آمد و شروع به ع .بیندازند

گردند و پاهای  برمی زنده هستند. پیغمبر میرد؛ پیغمبر که نمی اند؛ پیغمبر دنیا رفته

بازی  د. شروع به مسخرهنکش د و او را مینکن است را قطع می  مرده هرکس که بگوید پیغمبر

دست گرفت تا ابوبکر از سُنح به مدینه برسد و  جریان امور را به ،ها کاری درآوردن کرد و با همین شلوغ

نرود، بگوید من با تو بیعت کردم؛ که کار از کار بگذرد.  کسی اقدامی انجام ندهد؛ کسی سراغ علی

ی  اشتند؛ همهبا هم قرار دآورد و فهمید؛  یی درمی وقتی ابوبکر رسید، دید عمر چنین بازی

کنار زد و  ی پیغمبر روپوش را از روی چهره ،ه آمدهایشان با هم یکی بود. ابوبکر داخل خان داستان

گویی؟  نگاه کرد و بعد دوباره سر جایش انداخت. آمد و به عمر گفت: این چه مزخرفاتی است که تو می

دانی قرآن  گفت: مگر نمی بعد میرد! : نه! پیغمبر خدا نمیاز دنیا رفته است. عمر گفت پیغمبر

ًِان َُّهمًَميِّتً ًِانَّكًَ :گوید می ؟ داریمای در قرآن  عمر گفت: چنین آیه .میری تو می ؟ پیغمبر20مَّيُِّتونًًََو

خوب،  ی داریم. گفت: خیلیا چنین آیه گفت: بله،  (بازی است. شب بازی و خیمه اش مسخره همه !ببینید)

بازی بود برای اینکه وقت را  شب یک خیمه ،همه 21پیغمبر مرده است. طور است قبول کردم که اگر این

  تا ابوبکر خودش را به مدینه برساند. ؛بگیرد
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ًاللًًَِروىً . 71 ًَرُسوَل ًَانَّ ًالسِّيَرِة ًَاْرباِب ًكانًًََجِميُع ًتُ ُوفَِّی ًبِالسُُّنحًًًَِلم ا ًَمْنزِِلِه ًِفی ًَبْكٍر ًماتًًَاَبُو ًما ًَفقاَل: ًاْلَخط اِب ًْبُن ًُعَمُر ًَفقاَم ًًَرُسولًًًُ،
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ًَوجًًْماَتًَرُسوُلًاللًِ ًَكَشَفًَعْن ًَو ًَبْكٍر ًاَبُو ًِبَسْيِفی،ًَفجاَء ًَضَربْ ُتُه ًَرُسوِلًاللًِِال  ًالِلًلًِه ًَميِّتا ،ًَو ًاُمِّیًِطْبَتًَحي ا ًَو ًبِاَِبیًَو ًقاَل: ،ًَو

،ًثُمًَّقاَل:ًًِرْسِلكًًَل ً ًَیْحِلُف،ًَفقاَلًَلُه:ًاَی َُّهاًاْلحاِلُف!ًعًَیُِذیُقَكًالُلًاْلَمْوتَ تَ ْيِنًاََبدا ،ًثُمًََّخَرَجًَوًالن اُسًَحْوَلًُعَمَرًَوًُهَوًیَ ُقوُلًَلُهْم:ًِانَُّهًَلْمًَیُمْت،ًوًَ
ًلًَیُموُت،ًقالًَ ًالَلًَحیٌّ ًكاَنًیَ ْعُبُدًالَل،ًفَِانَّ ًُمَحمَّدا ًَقْدًماَت،ًَوًَمْن ًكاَنًیَ ْعُبُدًُمَحمَّدا ًفَِانَّ ًَوًِان َُّهْمًَميُِّتونًَ:ً»الُلًَتعال ً ًَمْن اًَ»،ًَوًقاَل:ً«ًِانََّكًَميِّت 

ًانْ َقلًَ ًقُِتَل ًَاْو ًماَت ًَعلیً فَِاْن ًَرُسولًَ«َاْعقاِبُكمًًْْبُتْم ًَعِلْمُتًَانَّ ًَقْد ًَو ًَسَقْطُتًِاَل ًاْلَْرِض، ًَاْن ًَمَلْكُتًنَ ْفِسیًَحْيُثًَسِمْعُتها ًما ًالِل ًفَ َو ًُعَمُر: ًقاَل ،ً
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مبنی بر اینکه من از دنیا خواهم رفت، مرگ  ،در روزهای آخر تأکیدهای پیغمبراین  حال ایّ علی

ها را از پیش خنثی کنند و  بازیاین خاطر همین است که  به ،میرم می زودی من به من نزدیک است،

است، اصحاب در مسجد جمعند؛  در همین دو سه روز آخر عمر پیغمبراکرم این بازی رسوا شود.

ین . یکی از ای اصحاب منقلب است حال همهپیغمبر دارند روزهای آخر عمرشان را طی می کنند؛ 

و پیام مرا به اصحاب برو فرمایند: علی جان به مسجد  می به امیرالمؤمنین پیغمبراکرم ،روزها

ًظََلمًًََمنًًَْالًَعَلْيِه؛ًاللًًِفَ َلْعَنةًًُيهًِِمْنًَموالًًِاََبقًًََمنًًَْالًَعَلْيِه؛ًاللًًِفَ َلْعَنةًًُواِلَدْیهًًَِعقًًََّمنًًَْالبرو به آنها بگو:  !ابالغ کن

ش شود، والدین آگاه باشید! کسی که عاقّ :َعَلْيهًًِاللًًِفَ َلْعَنةًًُواِلَدْیهًًَِعقًًََّمنًًَْال22ً.الِلًَعَلْيهًًِفَ َلْعَنةًًَُرَتهًُُاجًًْيراً َاجًِ

ًَموالًًِاََبقًًََمنًًَْالوالدین شود، لعنت خدا بر او!  کند که عاقّلعنت خدا بر او! کاری   :َعَلْيهًًِاللًًِفَ َلْعَنةًًُيهًِِمْن

ًفَ َلْعَنةًًَُرَتهًُُاجًًْيراً َاجًًَِظَلمًًََمنًًَْالسی که در برابر موالی خودش سرکشی و نافرمانی کند، لعنت خدا بر او! ک

ًَعَلْيهًِ سی که کسی را برای کاری استخدام و اجیر کرده باشد و بعد به او ظلم کند، حقّ او را ک :الِل

 ندهد، لعنت خدا بر او باد! 

 .را به اصحاب ابالغ کردم اهلل من داخل مسجد آمدم؛ پیام رسول: فرمایند می امیرالمؤمنین

 :پرسیدند ؟ از امیرالمؤمنیناند فرستاده اصحاب تعجّب کردند؛ این چه پیامی است که پیغمبر

 روم از پیغمبر می من :فرمودند از این جمالت چیست؟ امیرالمؤمنین اهلل مقصود رسول

که معنی جمالت چیست؛  ندستدان می گویم. امیرالمؤمنین شما می گردم و به  برمی پرسم، می

 اکرم آمدند؛ پیغمبر کنند. امیرالمؤمنین اهلل خواهند آن را مستند به رسول منتهی می

من  کس کاری کند که عاقّدو پدر این امّت هستیم و هر ،و تومن  :فرمودند: علی جان! برو به آنها بگو

ی این امّتیم؛ هرکس در برابر من و تو دو موال ،علی جان! من و تو گیرد، لعنت خدا بر او باد!قرار  و تو
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دو اجیر و خدمتگزارِ این امّتیم؛  ،علی جان! من و تو سرپیچی کند، لعنت خدا بر او باد! سرکشی و

به مسجد آمدند و فرمایش  امیرالمؤمنینیر ظلم کند، لعنت خدا بر او باد! هرکس به اج

 را بیان کردند.  اهلل رسول

 روزها طی ی عظیمی هستند. نگران چه فاجعه  معلوم است پیغمبرکامالً ،ببینید روزهای آخر

تا اینکه  .هایی را از شدّت بیماری بیهوش بودند شد. ساعت شدیدتر می بیماری پیامبر شد؛ می

متوجّه شدند  پیغمبراکرموقتی اذان صبح را گفتند،  .وهشتم صفر شد باالخره روز دوشنبه، بیست

عایشه به این بهانه که حال فهمیدند دارد.  ی خودش برمی که عایشه گام دیگری را در توطئه

که نماز بخواند و است برای آمدن به مسجد مساعد نیست، پدر خودش، ابوبکر را فرستاده  پیغمبر

 رد است و خودِترین ف ابوبکر برترین و شایسته، اهلل از این طریق نشان بدهد که بعد از رسول

اند؛ پس جانشین  ماز فرستادههم در زمان حیاتشان، ابوبکر را جای خودشان برای ن پیغمبر

دادند  بود دستور می یی با هر ناراحتی و سختی دانید همیشه پیغمبر ابوبکر است. می اهلل رسول

خواندند. روز آخر  سته میدار شوم و نماز را نش تا من خودم امامتِ جماعت را عهده ،مرا به مسجد ببرید

متوجّه شدند که ابوبکر به مسجد رفته تا  شدّت باال بود؛ وقتی پیغمبر ، تب بهاهلل عمر رسول

 .آب خنک آوردند !برای من آب بیاورید :دندفرمونقل شده است که  ،دار شود امامت جماعت را عهده

شدّت تب کاسته شود و بعد می از تا ک ،روی پاها و بدنشان خالی کردند پیغمبر شش، هفت مشک آب

را به مسجد آوردند. دیدند بله، ابوبکر جلو  اهلل مرا به مسجد ببرید! با همان حال، رسول :فرمودند

با یک حالت خشمگین کنار  ،تجا جلوی جمعیّ همان ایستاده است که نماز را شروع کند. حضرت

شسته نماز را نِ ،جا و او را عقب کشیدند و همانشان پیراهن ابوبکر را گرفتند ابوبکر نشستند و با دست

 ابوبکر نماز بخواند و بعد به خانه برگشتند.  که جا آوردند و اجازه ندادند به

 !بگویید دوست من بیاید :فرمودند را گرفتند. پیغمبر دور پیغمبر، اهلل همسران رسول

را در  ولی اینها اصالً پیغمبر خواهند؛ کسی را می چه دانست ماجرا چیست و پیغمبر عایشه می
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خواهند، انجام شود. عایشه بالفاصله دنبال پدر  می این خانه آوردند که نگذارند کاری که پیغمبر

اشتند، نگاه سر را از بالین برد آمد. پیغمبر اهلل خودش، ابابکر، فرستاد. ابابکر خدمت رسول

 :ی بالش گذاشتند؛ مجدّداً فرمودندسرشان را رو (کسی با ابوبکر کار داشت؟! تندی کردند. )یعنی چه

با خشم و  ر را خبر کرد. عمر آمد؛ پیغمبرمَپدر خودش، عُ ،حفصه !بگویید دوست من بیاید

د. بگویید گویم بیاین ها کار داشتم، خودم میوقت من با اینبه او نگاه کردند و فرمودند: هر ناراحتی

، اهلل توانستند بکنند. معلوم بود رسول ری نمیای نبود و کا دیگر چاره !دوست من بیاید

که وارد شدند،  طالب ابی بن را خبر کردند. علیّ خواهند. امیرالمؤمنین میرا  طالب ابی بنّ علیّ

از بستر برخاستند؛ سر از بالین بلند  را دیدند، علی باز کردند وکه چشم خود را  پیغمبر

را گرفتند و دوتایی با هم در اتاقی خلوت کردند و در این خلوت، اسرار  امیرالمؤمنین کردند؛

 ردّوبدل شد.  و امیرالمؤمنین اهلل عجیبی بین رسول

؟ در یک به شما چه گفتند اهلل در آن ساعت آخر، رسول سؤال کردند بعدها از امیرالمؤمنین

ت آخر، هزار باب علم بر من در آن یک ساع پیغمبر :فرمودند حدیث است که امیرالمؤمنین

 ،ی معارف و علوم نبوی یک از آنها، هزار باب علم بر من گشوده شد. یعنی مجموعهکه از هر ؛ندگشود

 ةواِحدًَدفَعةً د منتقل شود؛ کلِّ قرآن، توان طور که وحی می منتقل شد؛ همان به وجود امیرالمؤمنین

طور هم این معارف و علومی که از طریق وحی به  همان ؛نازل شود به قلب پیغمبرتواند  می

و این اتّفاق  ؛منتقل شود به وجود امیرالمؤمنین، ةواِحدًَدفَعةً تواند  رسیده است، می اهلل رسول

، تمام وقایعی در آن ساعت آخر اهلل فرمودند: رسول ی دیگر؛ امیرالمؤمنین ؛ نکتهافتاد. این یکی

وقتی این وقایع در خارج اتّفاق  :فتاد را برای من گفتند و فرمودندق خواهد ااتّفا که بعد از رحلتشان

فرمودند  میداشتند  اهلل افتاد، یک سر سوزن به یقین من افزوده نشد. یعنی همان وقتی که رسول

زنند، او را بین در و  کشند، همسر تو را می ی تو را به آتش می کنند، خانه ی تو حمله می که به خانه

شکنند،  شکافند، استخوان پهلوی او را می ی او را می دهند، با میخ در، سینه تحت فشار قرار میوار دی
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کشند،  کشان تو را به مسجد می بندند و کشان کنند، ریسمان بر دستان تو می قط میمحسن را سِ

وقتی  فرمودند: امیرالمؤمنینکنند،  کنند و تو را تهدید به قتل می شمشیر بر باالی سر تو بلند می

گفتند،  می آن وقتی که پیغمبر این اتّفاقات افتاد، یک سر سوزن به یقین من افزوده نشد.

ها را برای من در آن ساعت آخر ی این همه پیغمبر صددرصد یقین داشتم اتّفاق خواهد افتاد.

اگر  !کن علیتحمّل  .ر اختیار کردن استی تو صب علی جان! وظیفه :و بعد به من فرمودند گفتند

ی این ظلم و جورها را تحمّل کنی تا  ی تو این است که همه خواهی اسالم باقی بماند، وظیفه می

 ی اسالم کنده نشود.  ریشه

لی جان! وقتی از دنیا فرمودند: ع .فرمودند وصایای خود را به امیرالمؤمنین اهلل بعد هم رسول

بعد اگر  !خودت تنها بر من نماز بگزار !کفن کن !را تجهیزن خودت م !را غسل بدهن م رفتم، خودت

وقتی هم  !دار شو را عهدهن و خودت دفن مابتدا خودت نماز بگزار!  بیاید و نماز بخواند. ،کسی خواست

بگیر و  تی دیگر از دنیا رفتم و روح از بدنم خارج شد، آن را در بین دو دست خود من تا چند لحظه

فرمودند. در  به امیرالمؤمنین وصایا را پیغمبر را مسح کن!ی خودت بکش و صورتت  به چهره

موقع هفت، هشت ساله هستند. باید سنّ امام  آن وارد شدند. حسنین حسنین ،این لحظه

به جان  ،هفت سال و اندی. جان این دو هشت سال و اندی باشد و اباعبداهلل مجتبی

ها آمدند و دیدند ها بسته است. ایناین، به جان اهلل بسته است و جان رسول اهلل رسول

حال خودشان را ، اهلل و سبط بزرگوار رسولاین دو نوه  .به حال احتضار هستند پیغمبر

 :فرمایند می انداختند. امیرالمؤمنین اهلل ی رسول کنان خودشان را روی سینه گریه ؛نفهمیدند

ی محتضر را سبک  گویند باید سینه چون می ،بلند کنم ی پیامبر را از روی سینه من رفتم اینها

سینه سبک باشد و برای  کنند که های پیراهنش را باز می مهشکافند؛ دک کرد؛ حتّی پیراهنش را می

را از روی  من رفتم حسنین :فرمایند می دادن کمتر رنج احساس کند. امیرالمؤمنین جان

نه  :چشم باز کردند و فرمودند پیغمبر .های آخر است دانستم لحظه ؛ میبردارم ی پیغمبر سینه
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ها هم ها توشه بگیرم و اینرا ببویند، من از اینن ها هم ماینمقدار اینها را ببویم،  بگذار من یک !علی جان

 از من توشه بگیرند. 

های  پیکر برادر را غرق به خون، بدون سر، روی خاک ،کبری یادتان هست، روز عاشورا، وقتی زینب

ی  روز روی سینه کی :الثَّریً ًَوْجهًًَِعلیً ًیَ ْومً ًوًًَالُمْصَطفیً ًَصْدرًًَِعلیً ًیَ ْومً ، فرمودند: ندربال دیدی ک تفتیده

را گرفته و  ی زهرا ی کربال. بغض گلوی فاطمه های داغ و تفتیده روز روی خاک و یک، پیامبر

ابوطالب را که در مورد د و این شعر نگری شدّت می های آخر عمر پدر را شاهد است؛ به لحظه

  کنند: سروده بود، به زبان جاری می پیغمبر

ًِعْصَمة ًِلْْلَرَاِملًًِ ً ْلَيَتامِثَماُلًاًًَوًأَبْ َيُضًُیْستَ َق ًاَْلَغَماُمًِبَوْجِههًِ

عال از ابرها طلب باران متاز خدای  ،ی سفید و نورانی سفیدرویی که همه به برکت آن چهرهیعنی 

در حال گریه  فاطمه زنان است. یتیمان است، حافظ و نگهبان بیوه ه پناهگاهکنند و کسی ک می

از کردند، فرمودند این اشعار ابوطالب چشم ب اهلل یکباره رسول شروع کردند به خواندن این اشعار؛

ًَاوًًْم اتًًََاَفِانًالرُُّسلًًُقَ ْبِلهًًِِمنًًَْخَلتًًَْقدًًَْرُسولً ًِالً ًُمَحمَّدً ًاَوم بخوان قرآن بخوان! قرآن بخوان! است؛ عزیزم!

ًَمنًًَْاْعقاِبُكمًًْ ً َعلًِانْ َقَلْبُتمًًْقُِتلًَ َقِلبًًَْو یعنی . 23ینًَالش اِكرًًِاللًًَُوَسَيْجِزیًَشْيئاً ًاللًًََیُضرًًَّفَ َلنًًَْعِقبَ ْيهًًِ ً َعلًیَ ن ْ

بودند و از دنیا  الهی که پیش از او هم پیامبرانی نیست مگر یک پیامبر ،، پیغمبراکرماهلل رسول

ها  ای کشته شود، شما مسلمان هیا در اثر سانح ،به مرگ طبیعی بمیرد رفتند؛ آیا اگر پیامبر

بیند؛  خواهید عقبگرد کنید؟ دست از راه او بشویید؟ بدانید اگر چنین کاری کنید، خدا زیانی نمی می

زودی  عال بهمت باشید، خدای هللا امّا اگر شاکر دستورات و وصایای رسول .خودتان زیان خواهید کرد

 ببینید این آیات را بخوان! این آیات هم پیام دارند؛ :یک شاکران را خواهد داد. فرمودندپاداش ن
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دهد را عمال ً  ی تاریخ رخ می آنچه که در آیندهدارند است؛ امّا باز هم  ی آخر عمر پیغمبر لحظه

  کنند که چه خواهد شد. تبیین می

سرشان را  کنند؛ فاطمه اشاره می را گرفته است؛ پیغمبر زهرا ی گلوی فاطمهشدّت  بغض به

 !عزیزم :فرمایند دهند؛ می خبر رحلت خودشان را می اکرمآورند و پیغمبر می اهلل نزدیک رسول

های شروع به  های حاال موقع جدایی من و تو است؛ موقع ارتحال من از این عالم است. فاطمه

م جلو بیا! عزیز ،کنند برای بار دوم اشاره می اهلل شوند. رسول شدّت منقلب می د و بهکنن می گریستن

فرمایند که کسی  میرا ای  با آخرین رمق جمله برند؛ پیغمبر می مبررا نزدیک دهان پیا انسرش

بینند؛  می ی فاطمه شود، همه تبسّم را در چهره برداشته می شنود؛ ولی وقتی سر فاطمه نمی

که تبسّم  در آخرین لحظه به تو چه گفتند اهلل رسول ،سؤال کردند زهرا ی بعدها از فاطمهکه 

 :رمودندف زهرا ی ی بعدی چه بود؟ فاطمه خنده ی اوّل چه بود؟ این آن گریه های تو نشست؟ بر لب

ستم؛ بار دوم ه گریبه من خبر رحلت، انتقال و ارتحال خود را از این عالم دادند ک اهلل بار اوّل رسول

که به من ملحق  بیت من خواستم که اوّلین فرد از اهلمن از خدا  !دخترم فاطمه :به من فرمودند

بیت من  را اجابت کرد و تو اوّلین فرد از اهلن این دعای م و باشی و اآلن مطّلع شدم که خداشود، ت می

 م کردم. خاطر این خوشحال شدم و تبسّ هستی که به من ملحق خواهی شد و من به

 !را در دامان خودت بگذارن فرمودند: علی جان! سر م به امیرالمؤمنین اهلل بعد رسول

را  اهلل ی خودشان تکیه داده بودند، سر رسول را به سینه که پیغمبر درحالی امیرالمؤمنین

در  نزدهراسان  هراز ی آید؛ فاطمه باره صدای در میدر دامان گرفتند. در این لحظات است که یک

اذن  کار دارم، اهلل گوید: من با رسول و میاست بینند مردی ایستاده  کنند؛ می روند؛ در را باز می می

پدرم حالشان خوش نیست، آمادگی پذیرفتن مهمان  :فرمایند می زهرا ی خواهم. فاطمه ورود می

بندند و  در را می من مردی از عرب هستم. فاطمه :گوید ندارند؛ تو چه کسی هستی؟ می
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های آخر است. بعد از چند دقیقه، دوباره صدای  اند، لحظه بیهوش افتاده گردند. پیغمبر برمی

دیگر چه کسی است؟ در را باز  :فرمایند گردند، می کنار در برمی زهرا ی آید. فاطمه کوبیدن در می

و اذن را مالقات کنم  پیغمبرخواهم  من می :گوید بینند همان مرد ایستاده است، می می کنند و می

د و نبند نیست؛ در را می حالشان خوش من که به تو گفتم پیغمبر :فرمایند . میخواهم ورود می

خانه را چنان صدای مهیبی است که تمام  ،د. بار سوم صدای کوبیدن درنآی می کنار بستر پیغمبر

  .اندازد به لرزه می

کنند:  عرض می زهرا ی ایند: دخترم چه شده است؟ فاطمهفرم کنند و می چشم باز می اهلل رسول

بیایم؛  خواهم به دیدار پیغمبر گوید من مردی از عربم و می دم در کسی است، می !پدر بزرگوارم

الموت است؛ او برای  او مرد عربی نیست؛ او ملک !فرمودند: دخترم خواهد. پیغمبر اذن دخول می

خاطر  ذن نگرفته است و نخواهد گرفت؛ بهتا حاال ا کس ، از هیچجا هیچقبض روح من آمده است؛ او 

ای که درِ  حرمت خانه) زند. اذن وارد نشده است و در می یحرمت این خانه و حرمت ما است که او ب

( شود. کند و وارد نمی شود؛ حتّی عزرائیل ادب می چند روز بعد با لگدهای وحشیانه شکسته می ،آن

 نشست. سالم کرد، کنار بستر پیغمبر اهلل بر رسول، ل بیاید! وارد شدبرو بگو داخ :فرمودند

اهلل!  یا رسول :ای مرا قبض روح کنی؟ عرض کرد مدهای یا آ به عیادت من آمده فرمودند پیغمبر

ی خزائن زمین و بهشت جاوید در آخرت و یا مالقات  عال شما را بین عمر جاودان و همهخدای مت

ًِاَلینه!  :فرمودند شود. پیغمبراکرم کدام نظر شماست، همان عملی میاست؛ هرکرده مخیّر  ،خودش

ًل، ً اْلَْعلًالرَّفيقًِ ًالرَّفًًِ، فقط به من مهلتی بده تا برادرم جبرئیل  !عد فرمودند: عزرائیلب ؛اْلَْعل ً ًيقًَِمَع

ای  حال آشفته سالم کرد و دید پیغمبر اهلل بر رسول .جبرئیل وارد شد ؛ید. دقایقی گذشتبیا

عال آن عالم را آماده کرده است؛ دادن کرد که خدای مت روع به بشارت ش .دارند و ناراحت هستند

 پیغمبر .بهشت آذین شده و در انتظار قدوم شماست؛ عنایات و الطاف خدا در انتظار شماست
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ست؛ که برای امّتم ا من برای مردن ناراحت نیستم؛ این غم و حزن و ناراحتی من ،فرمودند: نه جبرئیل

شرفیاب شد؛ برگشت و گفت: جبرئیل اجازه خواست و به محضر ربوبی خدا با آنها چه خواهد کرد؟ 

ًرَبُّكًًَیُ ْعطيكًًََلَسْوفًًَوًَببخشد که شما راضی شوید؛ قدر از امّت شما، بر شما  عال قول داد که آنخدای مت

ای عزرائیل! حاال دیگر بر :فرمودند رتآورد، حض قتی این مژده را برای پیغمبر. و24فَ تَ ْرضی

داند این امّت تا چند ساعت بعد، با  للعالمین است. پیغمبری که می رحمة ام. انتقال از این عالم آماده

 سوزاند.  گونه دل می ایناو چه خواهند کرد،  بیت اهل

، ی پیغمبر چهرهبار  ریناز این عالم پر کشید و برای آخ اهلل بعد از این خبر، روح بزرگ رسول

 نظر دوخت و این عالم را ترک کرد. امیرالمؤمنین زهرا ی و فاطمه ی امیرالمؤمنین به چهره

 ،خود امیرالمؤمنینهم  د. بعددنرا به آنها دا و خبر ارتحال پیغمبر نده تسلیت فرمودبه بقیّ

نماز  اهلل بر پیکر رسول تنهایی ابتدا خودشان به را غسل دادند و کفن کردند و بعد اکرم پیامبر

. که به اصحاب رسیده بود، مرد و زن در مسجد جمع بودند اهلل خبر رحلت رسول خواندند.

نماز خواندند، اجازه دادند که  اهلل تنهایی بر رسول بعد از اینکه خودشان به امیرالمؤمنین

نماز میّت جماعت را  ی نماز بخوانند؛ و اجازه اهلل نفر داخل خانه بیایند و بر رسول نفر، ده اصحاب ده

ندادند که این هم معنا دارد؛ چون دیگر کودتای سقیفه شکل گرفته و ابابکر به خالفت رسیده است. 

فرمودند که خوانده شود، ابابکر جلو خواهد افتاد؛ لذا  اگر قرار باشد نماز جماعتی بر پیکر پیغمبر

ده تا داخل بیایید و  ،به صورت فرادی، ده تا !ماعت نماز نگزاریدبر من به ج :فرمودند اهلل رسول

تا روز  ،تا فردا ظهر ؛ها آمدند و نماز خواندند بعد زن ،آمدند. اوّل مردها نماز بخوانید. ده تا ده تا می

ساعده مشغول  ی بنی گروهی که در سقیفهآن  گروه آمدند و نماز خواندند. فقط گروه ،شنبه ظهر سه
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ها مدّعی خالفت اند؛ این از دنیا رفته پیغمبرخدا ؛ودند، به نماز نیامدند. خیلی معنادار بودتوطئه ب

 نیامدند.  هستند؛ امّا به نماز پیکر پیغمبر اهلل رسول

آمدند؛ امّا  و اینها بگویید بیایند! ابابکر و عمر ،بروید :سراغشان فرستادند و فرمودند امیرالمؤمنین

بر  .نماز نخواندند نگاه کردم؛ بر پیغمبر سنّت را هم های اهل من کتاب دند.باز هم نماز نخوان

ظهر روز  .دعا کردند و سرشان را پایین انداختند و رفتند سالم کردند و برای پیغمبر اهلل رسول

. پیکر [به خاک سپردند]را در همان اتاق، در همان محلّی که از دنیا رفته بودند  شنبه، پیامبر سه

به کمک مالئکه،  را برداشتند و کنار آوردند و آن محل را حفر کردند. امیرالمؤمنین پیامبر

ند. در همان لحظات بود که خدا را در قبر نهادند و لحد چیدند و خاک ریخت خدا پیکر مطهّر رسول

و  جمالت عجیب امیرالمؤمنین .گذشت چه می و امیرالمؤمنین زهرا ی داند بر فاطمه می

در این لحظات آخر، خیلی دردناک است. در همان حالی که پیکر  زهرا ی شعار عجیب فاطمها

در و پ :25اللًًََرسولًیاًاُم یًوًًَاَْنتًًَبِاَبیدارند:  عرضه می را در قبر گذاشتند، امیرالمؤمنین پیغمبر

َقِطعًًَْلمًًَْماًِبَمْوِتكًًًَانْ َقَطعًًََلَقدًِ خدا! مادرم به فدایت، ای رسول نْ َباءًًِوًًَالنُّبُ وَّةًًِِمنًًََغْيِركًًَِبَمْوتًًِیَ ن ْ ًَاْخَبارًًِوًًَاْلِ

ا مرگ تو چیزی قطع شد که به مرگ احدی غیر از تو آن چیز قطع نشد؛ نبوّت با مرگ تو ب :السََّماءًِ

اهلل! با  ا رسولی :واكًَسًًَِعمَّنًًُْمَسلِّياً ًِصْرتًًََحت  ً ًَخَصْصتًَپایان یافت؛ اخبار و انباء آسمانی پایان یافت. 

این  و :َسواءً ًِفيكًًَالن اسًًُصارًًََحت  ً ًَعَمْمتًًَوًَ ه این مصیبت یک ویژگی خاص بخشیدی.ب ،مصیبت خودت

ی رحلت و مصیبت تو شدند؛  غمزده ،همه .مصیبت را چنان فراگیر کردی که همه را در بر گرفت

ًَعَلْيكًًََلَنْ َفْدناًًاْلَجَزعًًَِعنًًِنَ َهْيتًًَوًًَبِالصَّْبرًًَِاَمْرتًًَاَنَّكًًََلْولًوًَ اع آن قرار گرفت.الشّع ی مصائب دیگر تحت همه

اءًًًًَُلكانًًًَوًًَ،ًالشُُّؤونًًًِماءًَ ی پیغمبرخدا! اگر نبود که تو به ما امر کردی که در داغ و مصیبت ا :ُمماِطال ًًًالدَّ
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های اشک در درون ما بخشکد  گریستیم، که چشمه سر مزار تو می قدر بر رحلت خودت صبر کنیم؛ آن

این درد  و :ُمحاِلفاً ًًَكَمدًُالًًًْوًَ که همیشگی و جاودان و پیوسته شود.دادیم  قدر اندوهمان را ادامه می و آن

ً ًًوًَ وقت از وجود ما بیرون نخواهد رفت. جانکاه برای همیشه برای ما خواهد بود؛ داغ رحلت تو هیچ ًَقال 

ًلًوًًََردُُّه،ًیُْمَلكًًُلًماًِكنَّهًُل ًًوًَاهلل!  گوییم، کم است، یا رسول فقدان تو میهایی که در مصیبت و این :َلكًَ

ُعهًًُُیْسَتطاعًُ ًاَْنتًًَبِاَِب شود آن را دفع کرد.  نمی یزی است که قابل برگرداندن نیست،لکن رحلت تو چو :َدف ْ

 :رَبِّكًًَِعْندًًَاُذُْكْرناعلی به فدای تو باد!  اهلل! پدر و مادر منِ در و مادر ما به فدای تو باد یا رسولپ: اُمِّ ًوًَ

به یاد ما هم  و :باِلكًًَِمنًًْاْجَعْلناًوًَ .اال که به لقاء الهی نائل شدی، ما را هم در نزد پروردگارت یاد کنح

ری کردند که باش؛ خاطر تو متوجّه ما هم در محضر قرب ربوبی باشد. بعد هم این شعر را به زبان جا

 :بود که اهلل اند؛ بار اوّل در کنار پیکر مدفون رسول این شعر را خوانده امیرالمؤمنینجا چند

26ًاتًَِم َعًالزَّفَ ًرًتَ  هاًَخَرَج تًْیاًلَيًْ ًُبوَسةً اًَمحًَْزفَ َراِتهً ً ِس یًَعلنَ فًْ

از  ها ناله همراه ،شد که این جان ی کاش میا .ام حبس است های من، در سینه عنی جان من، با نالهی

که  حالی در باالی مرقد پدر بزرگوارشان در زهرا  ی فاطمه شد. و وجود من خارج می من ی سینه

 اشعار عجیبی دارند: سپردند، اشعار عجیبی دارند؛ ایشان را به خاک می

ًَمصائِ  ُبًَلْوًُصبَّ      ْتً 27ًااِمًِص ْرَنًلَيالِيُصبَّ ْتًَعلَ  ًاْْلَیً  ًانَّهاًََعَلیَّ

و وارد شود، روزها تاریک و ظلمانی  فاطمه وارد شد که اگر بر روزها این مصائب مصائبی بر منِنان چ

 نقل شده است. زهرا ی عجیب است، اشعار خاصّی است که از حضرت فاطمهشوند.  شب می

طور  به و مرسلین، محمّد مصطفی ءحال ماجرای رحلت رسول گرامی اسالم، خاتم انبیا ایّ علی
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 ،ین ماجرایی بود که عرض کردم و اینکه از این لحظه به بعد چه اتّفاقی خواهد افتادفشرده، هم

ی  دی فاطمه در آن سی ؛های قبل خدمتتان بیان کردم سال ،هایی است که خدا توفیق داده است بحث

هشتم صفر را دنبال  و بیستروز عزیزان اگر خواستند ماجراهای بعد از ها هست که  این بحث زهرا

رحلت جانگداز ی  حال فاجعه هر اشاره شده است. بهبه آن تا حدودی دی  در آن سی ،کنند

 ؛گوییم تسلیت می الفداه مقدمه لرتاب ارواحنا االعظم اهللبقیةحضرت  را به فرزند بزرگوار ایشان، النّبیّین خاتم

امیدواریم  .ای امام رض و شهادت غریبانه ی امام مجتبی همراه با تسلیت شهادت مظلومانه

 ،را با صدور امر فرج موالی ما های مجروح دوستداران و شیعیان اهل بیت خدای متعال قلب

آلود شیعیان را با شادی و بهجت ظهور  های غمگین و حزن مرهم گذارد و دل ،dاهللبقیةحضرت 

 .شادی ببخشد dامام عصرالسُّرور  موفور
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