
  
  
  

  
  

  به ياد مصيبت جانسوز 
  )صلي اهللا عليه و سلّم(وفات رسول اكرم 

  
 .]اهللا عليه وسلم فإهنا أعظم املصائب یروا مصيبة وفاة الرسول صلتذكّ : كتاب ةترجم[

  
  

  : ترجمه
  اهللا اسحاق دبيري رحمه

  
  

  : در آماده شده
 دار القاسم پژوهشمركز 



1 وفات حضرت رسول اكرم صلّي اهللا عليه وسلّم

  
  فهرست مطالب

  

  صفحه عنوان  شماره
  4  -صلّي اهللا عليه وسلم –ت رسولرحلت حضر1
هاي پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلّم در آخرينوصيت2

 لحظات حياتشان
29  

و تحريك كردن ابوبكر و عمر»ام ايمن«سوگواري3
 براي گريستن)رضي اهللا عنهما(

35  

  36  - صلي اهللا عليه و سلّم –بعد از رحلت حضرت رسول4

  
  
  
  
  

  
  
  
  



2 وفات حضرت رسول اكرم صلّي اهللا عليه وسلّم

  -م صلّي اهللا عليه وسل –ول رحلت حضرت رس
ستايش خداي را كه پروردگار جهانيان است، ستايش مخصوص خدايي 
است، كه با مرگ ستمگران را مقهور و مغلوب ساخت و ستايش براي خدايي 
كه به وسيله مرگ بلندپروازيهاي پادشاهان را پايان داد و زندگي آنها را از 

ها به تاريكي قبرها، و از  و برق كاخ قصرها به گورستانها و از روشنايي و زرق
هاي جانكاه و از  عشق بازي با زنان و جوانان به سوي دردها و مشقت

مندي و زندگي در رفاه و آرامش همراه با طعام و شراب به چهره كشيدن  بهره
  .در نقاب خاك سوق داد

م، كنيم و به تو اميدوار وتسليم تو هستي ما تنها به تو اعتماد مي ،خداوندا
كنيم و فقط به كرم و  گذاريم و تنها به تو توكل مي خود را به تو وامي

  .هاي تو اميدواريم بخشش
دهم كه به راستي خدايي جز خداي يكتا نيست و او هيچ  گواهي مي
  .شريكي ندارد
نيازي كه هيچ چيزي نه در زمين  بي. رقيبي كه هيچ مخالفي ندارد يكتاي بي

ها و زمين  او را ضعيف و ناتوان سازد و همه آسمان ]تواند نمي[و نه در آسمان 
  .در اختيار اوست

  .تواند حكم و فرمان او را برگشت دهد كسي نمي
پنهان و پيدايي كه فراتري غير از او نيست و به . ازلي و ابدي فقط اوست

  .كنه همه چيز آگاه و عالم است و قدرت او بر همه چيز احاطه دارد
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حب ملك و ملكوت، و شكوه و قدرت مطلق است اي جاودان، صا او زنده
كه مرگ و نيستي را بر عالم و كائنات مقدر ساخت و خود جاودان و ابدي 

  .است
 –صلي اهللا عليه وسلّم  –دهم كه پيامبرمان حضرت محمد  و گواهي مي

بنده و فرستادة خداوند است كه مأموريتش را انجام داد و امانت خود را ابالغ 
خداوند متعال به وسيلة او غم و اندوه را از بين برد، . حت كردو مردم را نصي

وي پروردگارش را اطاعت كرد و دعوت او را لبيك گفت، در راه حق تالش 
هاي  در طول زندگيش با سختي. جواب داد] فرشته حق[كرد و به نداي 

دست و پنجه نرم كرد و موانع و مخالفتهاي فراواني را از سر راه ] زيادي[
را نشان ] نجات[براي هدايت گمراهان و راهنمايي سرگشتگان راه . شتبردا

داد تا اينكه ناآگاه را تعليم داد، منحرف و گمراه را به سمت راستي هدايت كرد 
و ترسو را اطمينان بخشيد، مضطرب را تسلّي داد و انوار الهي و خير و ايمان و 

. گستراند ر تمام روز ميتوحيد را گستراند، همان گونه كه خورشيد نورش را د
پس خداوندا به او كه پيامبر اين امت است و براي دعوت و رسالت الهي 

  .فرستاده شده بهترين پاداش را عنايت بفرما
و خاندان و يارانش و  –صلي اهللا عليه و سلّم  -، )محمد(و بر پيامبرمان 

ايند و نم كنند و به روش او عمل مي همه كساني كه از هدايت او پيروي مي
  .رو اويند، رحمتت را افزون و مبارك بفرما دنبال

  : اما بعد
ترديد خداوند زمين را آفريد و از ميان تمام سطح زمين سرزمين حرم را  بي

و آسمانهاي هفتگانه را آفريد، و . برگزيد و آن را بر اماكن ديگر برتري داد
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كرسي و عرش  باالترين آنها را انتخاب نمود و آن را به سبب نزديكي به
  .خودش بر ديگر آسمانها برتري داد

بهشت فردوس را بر ساير ] و از ميان آنها[ها را آفريد  خداوند بهشت
  .ها ترجيح داده و سقف آن را عرش رحمان قرار داد بهشت

ها را خلق و از ميان آنها جبرئيل و اسرافيل و ميكائيل را  و خداوند فرشته
  .انتخاب نمود

وحي و پيامي است كه قلوب و ارواح به آن زنده پس جبرئيل صاحب 
  .است

و ميكائيل صاحب قلمرويي شد كه حيات زمين و همه موجودات زنده، 
  .وابسته به آن است

و اسرافيل، دارندة شيپوري است كه همگان به وسيلة آن در روز رستاخير 
  .شوند برانگيخته مي

گان خود را  ان و فرستادهو خداوند انسان را خلق كرد و از ميان آنها پيامبر
هاي خود پنج پيامبر اولوالعزم را انتخاب نمود و از ميان  برگزيد و از فرستاده

صلي اهللا عليه و سلّم  –پيامبران اولوالعزم دوست و عزيز خود حضرت محمد 
  .را برگزيد و او را بر همة مخلوقات برتري داد –

چقدر شيرين  –لّم صلي اهللا عليه و س –سخن گفتن درباره رسول خدا 
  !است

او پيشواي پيامبران و پرهيزگاران و پيشواي پاكان، آخرين پيامبر، سرور 
بزرگان، و صاحب شفاعت عظمي در روز قيامت، مقام محمود بلندمرتبه، 

خداوند به او سعة صدر داد . و حوض كوثر است] اسالم[پرچم برافراشته شده 
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نام و ياد او را بلندمرتبه و گرامي  و] او را از بند غم و حيرت رها ساخت[و 
ها پاك و منزه  او برداشت و او را از همه زشتي] دوش[و بار سنگين را از . كرد
  .نمود

$﴿: عقل او را منزّه نمود، پس فرمود tΒ ¨≅ |Ê ö/ä3ç7Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 3“uθ xî ∩⊄∪﴾  
  )2: النجم(

  .»گمراه نشده و به بيراهه نرفته است] ص محمد[يار شما «
$﴿: و فرمود] قولش پاك نمود[و صحت  در راستي او را tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Ç⎯tã 

#“uθ oλù;   .»گويد و از روي هوي و هوس سخن نمي« )3: النجم( ﴾∪⊃∩ #$

çμ…﴿: پاك و بريء كرد و فرمود] جبرئيل بوسيله[او را در تعليم دادن  uΗ ©>tã 

ß‰ƒ Ï‰x© 3“uθ à)ø9$# ∩∈∪﴾ :»]بس نيرومند بدو آموخته است] جبرئيل«  

$﴿: از عيب و نقص منزه نمود و فرمود بينايي او را tΒ sø#y— ç|Çt7ø9$# $ tΒ uρ 4©xösÛ﴾ :

و ] و به خطا نرفت[منحرف نشد ] محمد در ديدن، به چپ و راست[چشم «
  .»]بايست ببيند و بنگرد گريست كه ميتنها به همان چيزي ن[سركشي نكرد 

$﴿: و قلب او را پاك گردانيد و فرمود tΒ z> x‹x. ßŠ#xσàø9$# $ tΒ #“r&u‘﴾: » دل
  .»چيزي را كه ديده بود تكذيب نكرد] محمد[

óΟs9r& ÷y﴿: آاليش ساخت و فرمود را پاك و بي اش و سينه uô³nΣ y7 s9 x8u‘ ô‰|¹﴾ :

و دلت را از بند غم و [آيا ما سينه تو را نگشوديم و سعه صدر به تو نداديم «
هاي جاهليت و سختيهاي مسئوليت حيرت رها نساختيم و تاب تحمل نابساماني

  ».]بزرگ نبوت را به تو عطاء نكرديم
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y7﴿: مالً پاك و منزه گردانيد و فرمودكا او را ¯ΡÎ)uρ 4’ n?yè s9 @,è= äz 5ΟŠÏàtã﴾ :» تو
پس او  ».هستي] يعني صفات پسنديده وافعال حميده[داراي اخالق بزرگ 

 –و جل  عزّ –ند حبيب خدا و دوست اوست و او بزرگوارترين آفريدة خداو
  .است
گرفته، كه به ] موكد[ترديد خداوند از همه پيشينيان عهد و پيمان  بي

ايمان بياورند و او را آن هنگام  –صلي اهللا عليه و سّلم  –حضرت رسول اكرم 
ال مرتبه در سوره هم چنان كه خداند بزرگ و وا. كه فرستاده شد ياري بدهند

≈,øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t﴿: ه استآل عمران فرمود sW‹ÏΒ z⎯↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# !$ yϑ s9 Νà6çG ÷ s?#u™ ⎯ÏiΒ 

5=≈ tG Å2 7π yϑõ3Ïmuρ ¢ΟèO öΝà2 u™!% ỳ ×Αθ ß™ u‘ ×−Ïd‰|Á •Β $ yϑ Ïj9 öΝä3yè tΒ £⎯ãΨ ÏΒ÷σçG s9 ⎯Ïμ Î/ 

…çμ ¯ΡãÝÁΨ tG s9uρ 4 tΑ$ s% óΟè?ö‘ tø% r&u™ ôΜ è?õ‹s{r&uρ 4’ n?tã öΝä3Ï9≡sŒ “Ìô¹Î) ( (#þθ ä9$ s% $ tΡö‘ tø% r& 4 tΑ$ s% 

(#ρ ß‰pκô− $$ sù O$ tΡr&uρ Νä3yè tΒ z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï‰Îγ≈   ).81:آل عمران(    ﴾¤±9$#
] يكايك[هنگامي را كه خداوند پيمان موكِّد را از ] به خاطر بياوريد[و «

گرفت كه چون كتاب و فرزانگي به شما دهم و پس ] و پيروان آنان[پيغمبران 
آنچه را با خود ] دعوت او موافق با دعوت شما بوده و[از آن پيغمبري آيد و 

] و به آنها[مان بياوريد و وي را ياري دهيد داريد تصديق نمايد، بايد بدو اي
اقرار داريد و پيمان مرا با اين كارتان پذيرفتيد؟ ] بدين موضوع[آيا  :گفت
برخي بر [پس  :گفت] خداوند به آنها. و فرمان را پذيرائيم[ ماقرار داري: گفتند

  .)گواه باشيد و من هم با شما از زمره گواهانم] برخي از خود
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صلي اهللا عليه و  –آمده است كه پيامبر  سوايت از ابوهريره در حديثي به ر
تٍّ «: فرمودند –سلّم  لْتُ علی األنبياء بِسِ طِيتُ جوامعَ الكل: فُضِّ الرعب نرصت بم وأُعْ

عِلَتْ لی األرضُ مسجداً وأحلت لی الغنائم و) شهر ةمسري ةفی روايو( طهوراً وجُ
  ».تم بی النبيونخُ و ةً كاف أرسلت الی اخللق

به من فصاحت و : ام پيامبران ترجيح داده شده] ساير[در شش مورد بر «
ياري داده ] خدا در دل دشمنان ةبوسيل[و با ايجاد رعب  ،بالغت ارزاني شده

ها برايم حالل گشته و  غنيمت )و در روايتي به اندازه مسير يك ماه( ام شده
اي همه مردم است، و من بر قرار گرفتهزمين براي من همانند مسجد پاكي 

  ».فرستاده شدم و آخرين پيامبر منم و نبوت با من خاتمه يافته است
  .اند اين حديث را بخاري و مسلم روايت كرده

 :كند كه فرمود حديثي را از پيامبر روايت مي –رضي اهللا عنه  –و ابوهريره 
نْيَ إنّ مثلیِ و« نَی بُ من  ةٍ نَ , إال موضع لَبهأمجلاناً فأحسنه ومثل األنبياء من قبلی كمثل رجل بَ

? ةهال وضعت هذه اللبن: اه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به, ويقولونزاويهٍ من زوي
  .»أنا خاتم النبينيبنة وفأنا الل :قال

اند همانند مثَل مردي است كه  مثَل من و پيامبراني كه قبل از من بوده اهمان«
رده است و مكان يك آجر را در نهايت نيكوئي و زيبائي بنا ك ساختماني را در

كنند  كه مردم شروع مي] هنگامي[هاي آن جا گذاشته است  اي از گوشه گوشه
اي كاش اين آجر : گويند آيد و مي از آن خوششان مي به گردش در اطراف آن،

من آن آجرم و من خاتم : گرفت؛ پيامبر فرمودند ود قرار ميدر جاي خ
  .اند يث را روايت كردهبخاري و مسلم اين حد» .پيامبرانم
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صلي اهللا عليه و  –كند كه پيامبر  روايت مي –رضي اهللا عنه  –و ابوهريره 
وأول من ينشق عنه القرب وأول شافع  ةأنا سيد ولد آدم يوم القيام« :فرمودند –سلّم 

  .»أول مشفعو
هستم و اولين  –عليه السالم  –من در روز قيامت سرور فرزندان آدم «

» .شود و اولين شفاعت كننده هستم قبر براي او شكافته ميكسي هستم كه 
  .اند مسلم و ابوداود و ترمذي اين حديث را روايت كرده
شود، روزي كه خورشيد به  پس روزي كه غم و غصه بر تمام مردم زياد مي

آيد، جهنم  گردد و سر آدميان از سوزش خورشيد به جوش مي زمين نزديك مي
در حديثي كه عبداهللا  –صلي اهللا عليه و سلّم  –پيامبر شود، چنان كه  آورده مي

يؤتی بجهنم يومئذٍ «: اند رده است، خبر آن روز را دادهبن مسعود آنها را روايت ك
لَکهلا سبعون ألف ز َا مام, مع كل زمام سبعون ألف مَ وهنَ ُرُّ   .»جيَ

 شود در حالي كه هفتاد هزار افسار دارد و به همراه هر جهنم آورده مي«
بخاري و مسلم اين » .كشند افساري هفتاد هزار فرشته هستند كه آن را مي

  .اند حديث را روايت كرده
خشم  كشد و به پيروي از زماني كه جهنم مخلوقات را ببيند، زوزه مي

فرياد زماني كه مخلوقات آن را ببينند . كند پروردگار فرياد و سر و صدا مي
تواند بر پاهاي  و ترس نمي طر حسرت، بيمكدام از آنها به خا و هيچ كشند، مي

  . افتد خود بايستد و در زانو زده به خاك مي
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﴿3“ts?uρ ¨≅ ä. 7π ¨Β é& Zπ uŠÏO% ỳ﴾ )هر ملتي را  ]اي مخاطب در آن روز[«: )28 :يهثجا
خاشعانه و خاضعانه، چشم به انتظار فرمان يزدان در محضر دادگاه [بيني كه  مي 

  .»اند ر سر زانوها نشستهب] خداوند دادگر و مهربان
انجامد پس برخي به  و اين وضع بر همه مردم حتي پيامبران، به طول مي

در چه حالي به [بينيد چه حال و وضعي داريد؟  آيا نمي: گويند برخي ديگر مي
بينيد چه بر سرتان آمده است؟ آيا انتظار كسي را  آيا نمي] بريد؟ سر مي

بعضي ] در اين هنگام[شفاعت كند؟ پس  كشيد كه نزد خداوند براي شما نمي
  .را بياوريد –عليه السالم  –دم گويند كه آ مردم به بعضي ديگر مي از

كه بخاري و مسلم و احمد آنرا  –رضي اهللا عنه  –در حديثي از ابوهريره 
: فرمودند –صلّي اهللا عليه و سلّم  –اند، آمده است كه روزي پيامبر  روايت كرده

اآلخرين فی جيمع اهللا بني األولني و وهل تدرون ممَّ ذاک? ةيوم القيامأنا سيد الناس «
رش, خلقک بأنت أبوال !يا آدم :توا آدم فيقولونفيقول بعض الناس لبعض ائ, صعيد واحد

تری ما  الألک, فاشفع لنا إلی ربک,  فسجدوا ةأمر املالئكاهللا بيده ونفخ فيک من روحه و
يوم غضباً مل يغضب قبله إن ربی غضب ال :ا? فيقول آدمتری إلی ماقد بلغن ? أالهنحن في

هُ ولن يغضب بعده مثله, و , نفسی, نفسی, نفسی,  ةإنه هنانی عن الشجرمثلَ فعصيتُ
 .لی نوحإاذهبوا الی غريی, اذهبوا 

 اأنت أول الرسل إلی أهل األرض وسامک اهللا عبدً  !يا نوح: تون نوحاً فيقولونأفي
, فاشفع منا إلی رب  ک, أالتری ما نحن فيه? أال تری ماقد بلغنا?شكوراً
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قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله يغضب  إن ربی غضب اليوم غضباً مل :فيقول نوح
نفسی, نفسی, نفسی اذهبوا إلی غريی,  .دعوت هبا علی قومی ةنه كانت لی دعوإو

 .لی إبراهيمإاذهبوا 
رض أالتری ما يله من أهل األخلبراهيم أنت نبی اهللا وإيا : براهيم فيقولونفيأتون إ
 تری ما قدبلغنا? نحن فيه? أال
لن يغضب بعده مثله, ذكر اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله وإن ربی غضب : فيقول

 .لی غريی اذهبوا إلی موسی فيأتون موسیإكذباته, نفسی, نفسی, نفسی اذهبوا 
يمه علی الناس, بتكلک اهللا برساالته, ويا موسی أنت رسول اهللا اصطفا: فيقولون

 لی ربک, أالتری ما نحن فيه? أال تری ما قد بلغنا?إاشفع لنا 
ن يغضب بعده لله وإن ربی غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مث :فيقول هلم موسی

لی غريی, اذهبوا إلی عيسی, إإنی قتلت نفساً مل أومر بقتلها, نفسی, نفسی, اذهبوا مثله و
 .تون عيسیأفي

. هكذا هو :قال. روحٌ منهل اهللا وكلمته إلی مريم وأنت رسو :يا عيسی: فيقولون
 ? أالتری ما قد بلغنا?هكلمت الناس فی املهد فاشفع لنا إلی ربک, أالتری ما نحن في

اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده إن ربی غضب : فيقول هلم عيسی
 .لی حممدإغريی, اذهبوا لی إنفسی, نفسی, نفسی, اذهبوا  ,مل يذكر ذنباً مثله و

أنت رسول اهللا خاتم األنبياء و غفراهللا لک ماتقدم من  !يا حممد :فيأتونی فيقولون
 أال تری ما نحن فيه? أال تری ما قد بلغنا?. ذنبک و ماتأخر فاشفع لنا إلی ربک

ويُلهمنی من جل, ثم يفتح اهللا علیَّ و عزّ  –فأقوم فأتی حتت العرش فأقع ساجداً لِربی 
 .حسن الثناء عليه ما مل يفتحه علی أحد قبلیامده وحم
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تی أمتی, يا رب  :ارفع رأسک سل تعطه, اشفع تُشفع فأقول !يا حممد: فيقال يا ربِّ أمّ
 ةوعدتنی الشفاع !يا رب :فأقول –و فی الروايات األخری  –أمتی أمتی يا رب أمتی أمتی 

عنی فی خلقک فاقض بينهم فيقول سبح  »نا أتيكم فأقض بينكمأشفعتک : انه وتعالیفشفّ
  دانيد؟ من در روز قيامت سرور و اشرف مخلوقات هستم، آيا سبب آنرا مي«

و بدون  در يك زمينخداوند همة انسانها را در روز قيامت بر يك اساس و 
به : گويند پس بعضي از مردم به بعضي ديگر مي. كند هيچ تفاوتي جمع مي

اي آدم، تو پدر آدميزاد و : گويند ميبرويد،  –عليه السالم  –آدم پيش 
خدا تورا با دست خودش آفريد و از روح خويش در تو . هستي] ابوالبشر[

براي تو سجده بردند، پس براي ما ] نيز[ها را فرمان داد و آنها  دميد و فرشته
بيني  بيني در چه حالي هستيم؟ آيا نمي نزد پروردگارت شفاعت كن، آيا نمي

  است؟ چه بر سر ما آمده
براستي كه خداي من امروز  :گويد مي] در جواب[ –عليه السالم  –آدم 

چنان خشمگين شده كه قبالً مثل آن خشمگين نشده است و بعد از اين هرگز 
درخت بر حذر ] خوردن ميوه[خداوند مرا از . آن چنان خشمگين نخواهد شد

من، واي بر من، واي بر من، واي بر . سرپيچي كردم] از امر او[اما من . داشت
  .برويد) عليه السالم(نزد كسي ديگر برويد، پيش نوح 

اي نوح تو اولين پيامبر هستي : گويند روند و مي مي) عليه السالم(پيش نوح 
 اعبد[اي بسيار شكرگذار  كه به سوي مردم فرستاده شدي و خداوند تو را بنده

حال و وضع ما را  ناميد، پس براي ما نزد پروردگارت شفاعت كن، آيا] اشكور
  بيني چه بر سر ما آمده است؟ بيني؟ آيا نمي نمي
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ترديد پروردگار من امروز چنان خشمگين  بي: گويد مي] آنها[به  ؛نوح 
شده كه تاكنون اين گونه خشمگين نشده است و بعد از اين هرگز آن چنان 

من يك بار حق دعا كردن داشتم كه عليه قومم دعا و . خشمگين نخواهد شد
ابراهيم عليه به پيش . نفرين كردم واي بر من، واي بر من، پيش كسي برويد

  .برويد السالم
تو  !اي ابراهيم: گويند روند و به او مي ابراهيم عليه السالم ميآنها به سوي 

بيني در چه  تو دوست خدا هستي، آيا نمي] تنها[پيامبر خدا و از اهل زمين 
  ه رسيده است؟بيني به ما چ حالي هستيم؟ آيا نمي

قطعاً امروز پروردگار من چنان خشمگين شده : گويد عليه السالم ميابراهيم 
كه قبالً مثل آن خشمگين نشده بود و بعد از اين هرگز اين چنين خشمگين 

  .هايش را به ياد آورد نخواهد شد و دروغگويي
واي بر من، واي بر من، واي بر من، پيش ديگران برويد، پيش : آنگاه گفت

اي : گويند مي] و به او[روند  موسي ميبرويد، پس نزد  موسي عليه السالم
هاي خود  پيام] ابالغ[موسي تو رسول خدا و فرستاده او هستي كه تو را براي 

با مردم برگزيد، پس براي ما نزد پروردگارت ] از جانب او[و سخن گفتن 
چه بر سرمان آمده بيني  بيني در چه حالي هستيم؟ آيا نمي شفاعت كن، آيا نمي

  است؟
گمان امروز خداي من آن چنان  بي: گويد موسي عليه السالم به آنها مي

خشمگين شده كه تا به حال مثل آن خشمگين نشده و بعد از اين نيز هرگز آن 
كشتم، كشتم  بايستي مي چنان خشمگين نخواهد شد، من يك نفر را كه نمي
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پس . برويد عيسي عليه السالم واي بر من، واي پيش كسي ديگر برويد، نزد
  .روند نزد او مي

اي عيسي تو فرستاده خدا و كلمه او هستي : گويند عيسي عليه السالم ميبه 
كه به [كه خدا آن را به مريم رساند تو داراي روحي هستي از جانب خدا 

چنين است كه : عيسي عليه السالم فرمودند] كالبدت دميده شده است
گويند زماني كه در گهواره بودي با مردم سخن  و ميمردم به ا .گوييد مي
بيني چه وضعي  پس براي ما نزد پروردگارت شفاعت كن، آيا نمي. اي گفته

  بيني چه به سرمان آمده است؟ داريم؟ آيا نمي
قطعاً پروردگار من امروز چنان : گويد لسالم به آنها ميعليه اعيسي 

و بعد از اين هرگز اين چنين خشمگين شده كه قبالً مثل آن خشمگين نشده 
كه آن را مرتكب شده [خشمگين نخواهد شد، و او گناهي را به خاطر نياورد 

آنگاه گفت پيش ديگران برويد، . واي بر من، واي بر من، واي بر من.] باشد
  .برويد محمد صلي اهللا عليه و سلّمپيش 

امبراني و تو رسول خدا و خاتم پي! گويند اي محمد آيند و مي سراغ من مي
اي  اي و هر آنچه بر جاي گذاشته خداوند هر گناهي را كه از پيش فرستاده

بيني كه چه  پس براي ما نزد پروردگارت شفاعت كن آيا نمي. بخشيده است
  وضعي داريم، و چه بر سر ما آمده است؟

برم، به خاك  روم زير عرش پروردگار و سجده مي خيزم و مي من بر مي
گشايد و از محامد و  ند در رحمت خود را به رويم ميافتم، پس خداو مي

كند كه قبل از من  هاي نيكوئي كه براي اوست چيزهايي بر من الهام مي ستايش
  .آنها را به كسي نياموخته است
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سرت را باال بگير و از پروردگارت بخواه، هر ! اي محمد: آيد پس ندا بر مي
. شوي ن، شفيع واقع ميشفاعت كشود،  خواهي، به تو داده مي آنچه را كه مي
را [امتم امتم  !اخداوند] را نجات بده[امتم امتم  !اخداوند: گويم پس من مي
  .]را نجات بده[، خداوندا امتم امتم ]نجات بده

خداوندا  :گويم پس مي –] اين چنين آمده است[هاي ديگر  و در روايت -
يت قرار بده و خودت ها اي پس مرا شفيع آفريده وعده شفاعت را به من داده

  : فرمايد مي - سبحانه و تعالي  –خداوند . بين آنها داوري كن
آيم و ميان شما  اي محمد شفاعت تو را قبول كردم من به سراغ شما مي

  ».كنم داوري مي
  .اند اين حديث را بخاري و مسلم و ديگران روايت كرده

$!﴿: فرمايد مي –و جل  عزّ –خداوند  tΒ uρ š≈ oΨù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôqy‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9﴾: 
  .»ما تو را فقط به عنوان رحمت بر جهانيان فرستاديم] اي پيغمبر[«

صلي اهللا (پيامبرش حضرت محمد  –وجل  عزّ –و به طور كلي خداوند 
كه هيچ كس   را در دنيا و آخرت آن چنان گرامي و عزيز شمرده) عليه و سلّم

  .ستا  را اين چنين گرامي نشمرده
%!™ôNu﴿! س آيا اين تكريم و بزرگداشت، او را از مرگ حفظ كرد؟ هرگزپ ỳ uρ 

äοtõ3y™ ÏNöθ yϑ ø9$# Èd,ptø: $$ Î/ ( y7Ï9≡sŒ $ tΒ |MΨ ä. çμ ÷ΖÏΒ ß‰‹ÏtrB﴾  )19: ق.(  
و [آورد  ، واقعيت را به همراه مي]رسد سرانجام فرا مي[و سكرات مگر «
هاي دنياي جدي را  صحنه كند و حوادث و قيامت را به رويتان باز مي ةدريچ
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اين همان ] د كهزنن دين هنگام انسان را فرياد ميدهد، ب كم و بيش نشانتان مي
  ».گريختي  گرفتي و مي چيزي است كه از آن كناره مي

كُم أإذا أصيب « :فرمودند) صلي اهللا عليه و سلّم( پيامبر گرامي اسالم حدُ
يب صِ رْ مص ةٍ بمُ  :حديث شماره ةالصحيح ةالسلسل[ »ائبعظم املصأبی فإهنا  يبتهفليذكُ
1106[.  
من را ] مرگ[هنگامي كه يكي از شما گرفتار بال و مصيبتي شد، مصيبت «

و با ياد آوردن آن خود را تسكين . [ها است بياد آورد، چرا كه بزرگتين مصيبت
  ».]ودلداري دهد

بريم، فقط ضرورت صبر كردن انسان در  هايي كه از اين حديث مي بهره
بلكه، اين حديث يكي از كليدهاي بندگي، علم و . گام گرفتاري و بال نيستهن

ها را با داليلي كه  كند و آن معرفت است كه راه را براي مسلمانان روشن مي
زندگي كنند و با گرفتاريهايي ] غير راه حق و هدايت[باعث شده در تاريكي 

نان را پيروي از راه رهائي و نجات آكند و راه  زندگي دارند، آشنا مي كه در
  .داند نبوت و پيامبر مي

و . مرگ هر شخصيت بزرگي تأثير فراواني بر پيروان و دوستداران او دارد
) رضي اهللا عنهم(نه تنها بر يارانش  حضرت محمد صلي اهللا عليه و سلّموفات 

ضروري است كه ما به هنگام مشكالتمان، بياد . بلكه بر تمامي امت اثر گذاشت
باشيم و در آن تأمل ) صلي اهللا عليه و سلّم(وفات حضرت رسول مصيبت 

  .از بزرگترين مصايب بود وفات ايشانزيرا  ؛كنيم
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آن را روايت ) هللا عنهمرضي ا(در حديثي كه ابن عباس و سابط الجمحي 
 ةإذا أصيب أحدكم بمصيب«: فرمايند مي -ي اهللا عليه و سلّم صل –پيامبر  اند كرده

 .»ی فإهنا أعظم املصائبفليذكر مصيبته ب
هنگامي كه يكي از شما گرفتار بال و مصيبتي شد مصيبت مرگ من را بياد «
  ».)با ياد آن خود را تسكين دهد(ها است  زيرا بزرگترين مصيبت ؛آورد

ترديد وفات  شود اين است كه بي آنچه از اين حديث براي ما روشن مي
بتي است كه امت اسالم با آن بزرگترين مصي) صلي اهللا عليه و سلم(پيامبر 

از ما  –صلي اهللا عليه و سلّم  –شود و رسول اكرم  مواجه شده و مي
هايمان رحلت و فراق ايشان را به  خواهند كه در هنگام گرفتاريها و مصيبت مي

  .شود ها آسان مي ها و سختي مصيبت] تحمل[ياد بياوريم و به ياد آن 
دهيم قلبمان از داغ  ي را از دست ميهر گاه عزيزي، دوستي و يا خويشاوند

پس آيا با وجود ياد مصيبت هجران و . شود فراق او غمگين و محزون مي
جايي براي ذكر فراق و وفات دوستان  –صلي اهللا عليه و سلّم  –وفات پيامبر 

  ماند؟ و آشنايان در نظر انسان باقي مي
از شدت [قلب او اش را از دست بدهد و  حال اگر انسان همه افراد خانواده

سپس بعد از مدتي . ديايد و از شدت غم و غصه اشك بريزبه درد ب] ناراحتي
ازدواج بكند و بعد از چند سال يكي از فرزندانش بميرد حزن و مصيبت او در 

اين سختي و مصيبت آسان ] تحمل[مقايسه با مصيبت اول چگونه است؟ آيا 
  نيست؟ 
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 و مصيبتي گرفتار شديم خودمان را به ه بالبو به اين دليل ما بايد هر وقت 
دلداري و  –صلي اهللا عليه و سلّم  –يادآوردن مصيبت رحلت رسول اكرم 

  .تسلّي دهيم
دهد و   د خطاب قرار ميما را مور –صلي اهللا عليه و سلّم  –رسول اكرم 

عزِّ فليت ةمن املؤمنني أصيبَ بمصيب وأيام أحدٍ من الناس أ! يا أهيا الناس«: فرمايد مي
صيبته بی عن املصيب بعدیِ أشدَّ عليه  ةحداً لن يُصاب بمصيبالتی تصيبه بغريی; فإن أ ةبمُ

اي مردم هر يك از شما يا مسلمانان به بالئي گرفتار شود «: »من مصيبتی
گرفتاري و مصيبت خود را به ياد آوردن سختي تحمل مصيبت مرگ من براي 

مت من بعد از من به مصيبتي ، چون كه هيچ كسي از اديگران تسلّي دهد
 ».گرفتار نخواهد شد ودش ميمن به آن دچار  به وسيله وفات تر از آن چه دردناك

  .1300 :حديث شماره صحيح سنن ابن ماجه
فهميم كه در اين كلمه نوعي  خوب دقت كنيم مي »فليتعزِّ «اگر در كلمه 

  .كند درمان و عالج وجود دارد اين كلمه و حروف آن قلب را آرام مي
د چه هد مادر عزيزش را در حادثه رانندگي از دست  پدر و ياگر انسان

مصيبت تا ابد بر قلب او باقي ] اين[دهد؟ آيا آثار  حالتي به او دست مي
  ماند؟ نمي

  .افتد؟ د چه اتفاقي ميهد اگر فردي مادر و همسر و فرزندش را از دست 
دچار ) ليه و سلّمصلي اهللا ع(چگونه است كه به مصيبت رحلت پيامبر 

كنيم؟ بايد مصيبت رحلت حضرت رسول  ايم، ولي آن را احساس نمي شده
 –صلي اهللا عليه و سلّم  –زيرا پيامبر . براي ما بسيار مهم و بزرگ باشد

دكُم حتی أكون أ«: فرمايد مي نُ أحُ ؤمِ ه و والده وال يُ  .»الناس أمجعنيحبَّ إليه من ولدِ
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مگر اينكه من در نظر او ] شود مل نميكا[ايمان هيچ كدام از شما «
  ».تر از فرزند، پدر و مادرش و همگي مردم باشم محبوب

ايمان هيچ كدام از شما «شود كه  از عبادت اين حديث چنين دريافت مي
شود مگر اينكه در نظر او مصيبت وفات من از مرگ فرزند و پدر و  كامل نمي

  ».تر باشد مادرش و همگي مردم دردناك
دهم، چه كسي اين  ي اين احساس را دارد؟ شما را به خدا قسم ميچه كس

  معرفت و حالت روحي را دارد؟
  .آري، اين همان احساس مؤمن صادق است

. هاي دين است از مصيبت) صلي اهللا عليه و سلّم(از دست دادن پيامبر 
صلي (تحمل درد فقدان هر انسان ديگري در برابر تحمل مصيبت وفات پيامبر 

  .باشد تر مي آسان) عليه و سلّم اهللا
 جتالَّوةاصرب لكل مصيب

 

دِ و   اعلم بأن املرءَ غريُ خملَّ
 

در برابر هر بال و مصيبتي صبر و بردباري پيشه كن و بدان كه آدمي 
  .جاودانه نيست

 بهاتسلوةفإذا ذكرت مصيب
  

 فاذكر مصابك بالبني محمد 
  

براي [ي، پس شدآرام نا كر آن هر گاه مصيبتي را به ياد آوردي كه با ذ
را  –صلي اهللا عليه و سلّم  –مصيبت وفات پيامبر ] فراموش كردن غمهايت

  .ذكر كن
آوري كه در هنگام مرگش تو  اي؟ آيا به ياد مي آيا مادرت را از دست داده

كردي كه تو را از تاريكي شكم به روشنايي دنيا  شيون و زاري مي] براي او[
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داري كرد و تو را بزرگ نمود و پرورش  بيرون آورد، و از تو مراقبت و نگه
  داد؟

هاي گمراهي به  تاريكي دعوت پيامبر، تو را از ةبه راستي خداوند به وسيل
  .روشنايي هدايت و توحيد، راهنمايي كرد

باعث رهايي و نجات تو از ماندن هميشگي در  –به مشيت الهي  –اين امر 
  .بود] جهنم[آتش 

شير مادر، پرورش و مهرباني و عطوفت او از ماندگار بودن  ةپس آيا بوسيل
  رهائي يافتي؟] جهنم[در آتش 

مادر داشتم و هر كدام به مهرباني و عطوفت  پس قسم به خدا اگر هزار
مردند، شايسته نبود كه براي آنها بيشتر  مادرم بودند و همه آنها در يك روز مي

  .ناراحت باشم) صلّي اهللا عليه و سلّم(از رحلت حضرت رسول 
  اي؟ آيا پسرت را از دست داده

هرباني و ها و م ها و حمايت اي كه ياد كمك يا از بس براي او گريه كرده
  اي؟ نيكوئي او افتاده

اي كه خدمت به ما محسوب شوند باز هم به اندازة  اين امور به هر اندازه
براي ما نيستند، باز به پاي  –صلي اهللا عليه و سلّم  –خدمات و الطاف پيامبر 

رسد،  اند نمي از پيش فرستاده –صلّي اهللا عليه و سلّم  –كارهايي كه پيامبر 
كند كه عرض آن به  ف و ياري خداوند، ما را وارد بهشتي مياموري كه به لط

هاي آن  مانيم و از نعمت ها و زمين است و در آن جاودانه مي آسمان ي اندازه
  .شويم مند مي بهره
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مند  گذرد بهره مي] زود[از كمك و حمايت فرزندان براي چند سال كه 
  .مندي و لذت بردن در بهشت دائمي است هستيم ولي بهره

بر ما حق آن را ندارد كه از ) صلي اهللا عليه و سلّم(س آيا حضرت محمد پ
رحلت او بيشتر از مرگ هر كس ديگري ناراحت و اندوهگين شويم، و اورا 

؟ 1ايم به ياد بياوريم بيشتر از هركس از فرزندان و عزيزان كه از دست داده
ل آن و شدت و مراح) سلّمصلي اهللا عليه و(بيماري پيامبر  اينك به حادثه

  .پردازيم برد، و لحظات پايان عمر و رحلت او مي رنجي كه از آن مي
 (sŒÎ# ﴿ :نازل شد –صلي اهللا عليه و سلّم  –و جل بر پيامبر  كالم خداوند عزّ

u™!$ y_ ãóÁ tΡ «!$# ßx ÷G xø9$#uρ ∩⊇∪   |M ÷ƒ r&u‘ uρ }̈ $ ¨Ψ9$# šχθ è= ä{ô‰tƒ ’ Îû Ç⎯ƒ ÏŠ «!$# % [`#uθ øùr& ∩⊄∪   

ôx Îm7|¡sù Ï‰ôϑ pt¿2 y7 În/u‘ çνöÏøó tG ó™ $#uρ 4 …çμ ¯ΡÎ) tβ%Ÿ2 $ R/# §θ s? ∩⊂∪﴾   )3 -1: نصر(  
دم را و مر) 1( رسد فرا مي] فتح مكه[هنگاميكه ياري خدا و پيروزي «
و به اسالم [شوند  وه و گروه داخل دين خدا ميبيني كه دسته دسته و گر مي

ايش كن، و از او آمرزش پروردگار خود را سپاس و ست) 2] (آورند ايمان مي
وقوع پيروزي، و و خود و ياران خويش را از شتابگري در فرا رسيدن فتح [

  ».پذير است بخواه، خدا بسيار توبه] اظهار دلتنگي و گاليه از زندگي
 هاين سوره نازل شد پيامبرهنگامي كه : گويد جابر بن عبداهللا مي

  »خريلک من األولی ةواآلخر: يل فقال جربئ. نعيت إلی نفسی يا جربئيل«: فرمودند
آخرت ] زندگي در: [جبرئيل گفت. مرگم را به من دادي اي جبرئيل خبر«

  .دنيا برايت بهتر است] زندگي در[از 
                                                           

 10− 4سلم و أثرها فی حياة األمة, صلی اهللا عليه ومصيبة موت النبی  -1
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 كند، به هنگام نزول اين آيه پيامبر در حديثي كه ابن عباس آن را روايت مي
را به من خبر مرگم « »نعيت إلی نفسی«: فرمودند) صلي اهللا عليه و سلّم(

  .)بخاري آنرا روايت كرده است(» اند داده
اند كه منظور رسيدن اجل پيامبر اكرم  مجاهد و ضحاك و ديگران گفته 

هجري  11در سال  -صلي اهللا عليه و سلم –پيامبر . بود) صلي اهللا عليه و سلّم(
 ددرد شديدي را در سرش حس كرد و اولين كاري كه انجام داد به بقيع غرق

  .ها طلب بخشش نمود بر اهل آن درود فرستاد و از خدا براي آنرفت و 
رسول اهللا صلي اهللا هنگامي كه : گويد ن عايشه رضي اهللا عنها ميالمؤمني ام

من به پيامبر . كرد م درد مياز بقيع برگشت، مرا ديد و من سر عليه و سلّم
سرم خيلي من هم : صلي اهللا عليه و سلّم فرمودند اي واي سرم پيامبر: گفتم

صلي اهللا عليه و (براي پيامبر عايشه رضي اهللا عنها . ي واي سرمكند ا درد مي
  ]197 :صحيح ابن ماجه. [خواند دعا مي) سلّم

 هنگامي كه رسول خدا صلي اهللا عليه و سلّم: عايشه رضي اهللا عنها گفت
 كشيد دست مي] سر و روي خود[خواند و بر  بيمار بود، دعاهايي را بر خود مي

ناليد، من  درد بيماري كه منجر به وفات ايشان شد، مي] از[پس هنگامي كه 
خواند و دستانش را بر  شروع به خواندن دعاهايي كردم كه او بر خود مي

  .]اند بخاري و مسلم اين حديث را روايت كرده. [كشيدم بدنش مي
: آمده است  ايتي كه امام مالك رضي اهللا عنه آن را روايت كردهدر رو

  .كشيدم هاي پيامبر را به اميد تبرك آنها بر جسم او مي دست
كردم چون  با دست پيامبر بدنش را لمس مي: در روايت مسلم آمده است

  .دست او بركت بيشتري از دست من داشت
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رضي اهللا عنها زماني كه درد بر پيامبر شدت يافت ايشان در خانه ميمونه 
 ت كه در خانة عايشه رضي اهللا عنهااسبودند، زنانش را فراخواند، از آنها خو

  .اجازه دادند هپيامبر آنها به . بستري شود
زياد شد تا جائي كه ياران و  درد و رنج پيامبر صلي اهللا عليه و سلّم

به شدت ناراحت و اندوهگين شدند و پيامبر اين اندوه و  يشاناصحاب ا
  .ناراحتي را احساس كرد

  .دنآب بريز يشانروي اآنگاه به آنها دستور داد تا بر 
: گويد روايت شده است كه مي –رضي اهللا عنها  –در حديثي كه از عايشه 

 ايشان بر دوارد منزل من شد در هنگامي كه رسول خدا صلي اهللا عليه و سلّم«
ی علّ رب لَ هريقوا علیَّ من سبع قِ «: كشيد و فرمودند ت و بسيار درد ميشدت ياف

  .»أعهد إلی الناس
مردم بروم و با آنها پيمان  بر من آب بريزيد، تا به ديدارهفت مشك، «
تا « »عهد إليهمأحتی أخرج الی الناس ف«: در روايت ديگري آمده است» .ببندم

   .»و با آنها عهد و پيمان ببندم پيش مردم بروم
را در ) صلي اهللا عليه و سلّم(پيامبر «: گويد مي -رضي اهللا عنها  –عايشه 

ها بر او ريختيم، تا اينكه با  بود، نشانديم و از آب مشك تشتي كه مال حفصه
  ».دستش به ما اشاره كرد كه بس است

كافي است، كافي «: ن اسحاق آمده است تا اينكه گفتو در روايت اب
  .»است

پس در حاليكه سرش را بسته بود به ميان مردم رفت و روي منبر نشست و 
ران و اصحابش در جنگ اُحد بعد از ذكر حمد و ستايش خدا به ستايش يا
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آنها  پرداخت و براي آنها طلب بخشش و مغفرت و دعاي خير كرد و براي
يدكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن بني أ ينإ !أهيا الناس«: پس فرمودند. بسيار دعا كرد

كم احلوض وإنی ألنظر إليه من مقامی هذا و ن ترشكوا أخشی عليكم أإنی لستُ موعدَ
  »هلكتهمأكم كام كلنافسوا فيها فتهنافسوا فيام كام تَ عليكم الدنيا أن تُ بعدی, لكنی أخشی 

روم و بر شما گواه و شاهد خواهم بود  اي مردم من از ميان شما مي«
. كنم خواهد بود و من از همين حاال به آن نگاه مي) كوثر(ميعادگاه شما حوض 

همانگونه كه ترسم كه  ترسم كه بعد از من مشرك شويد ولي مي از اين نمي
ديگران بر سر مال دنيا به رقابت با يكديگر پرداختند شما هم چنين كنيد 

  » .همانگونه كه دنيا آنها را به هالكت رساند، شما را نيز هالك كند
  .اند مسلم و بخاري آن را روايت كرده

 بني ماعند اهللاه اهللا بني الدنيا واآلخره وإن عبداً من عباداهللا خريّ «: سپس فرمودند
  .»فاختار ما عنداهللا

خداوند به يكي از بندگان اختيار آنرا داد كه بين دنيا و آخرت و ميان آنچه «
نزد خداوند است يكي را برگزيند و او، آنچه را كه نزد خداوند بود انتخاب 

  » .كرد
و دانست كه آن بندة  همتوجه موضوع شد صديق رضي اهللا عنهابوبكر 

وده است پس به گريه افتاد و ب) عليه و سلّم صلي اهللا(مختار، رسول خدا 
بلكه پدران و مادرانمان و . اي رسول خدا پدر و مادرم فدايت باد: گفت

  .كنيم خودمان و داراييمان را فداي تو مي
] در اين هنگام[و تعجب كردند ) رضي اهللا عنه(مردم از گريه كردن ابوبكر 

هيا الناس إنَّ أمنَّ الناس أ«: فرمودندو پس » ش اي ابوبكرآرام با«: پيامبر فرمودند
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كلكم كان له عندنا يد كافأناه هبا إال الصديق فإنا تركنا بوبكر وأماله علیَّ بصحبته و
 ةلكن أخوبابكر خليالً وألو كنت متخذاً من العباد خليالً الختذت . جلو مكافأته هللا عزّ 

 .»دوها إال بيت أبی بكرإلی املسجد فسُ  ةو انظروا إلی هذه األبواب النافذ ةصحبو
اي مردم از ميان شما، ابوبكر بيش از همه در دوستي و همنشيني و اموالش «

ايم، حقتان راداديم جز  و به هر كدام از شما كه مديون بوده. بر من حق دارد
و . ايم سپرده -وجل  عزّ –ما پاداش و جزاي او را به خداوند  ،صديق )ابوبكر(

كردم، ابوبكر را  ا به عنوان دوست انتخاب ميبندگان يكي ر اگر من از
به درهايي را كه به مسجد باز . گزيدم اما ابوبكر برادر و همنشين من است برمي
شود  شوند بنگريد و همه آنها را به جز دري كه به خانه ابوبكر باز مي مي

  ».ببنديد
إن  زيدون واستوصوا باألنصار خرياً فإن الناس ي !يا معرشاملهاجرين«: سپس گفتند

ليها فأحسنوا إلی حمسنهم إإهنم كانوا عيبتی التی أويت تزيد و األنصار علی هيئتها ال
  .»جتاوزوا عن مسيئهمو

طلب خير و نيكي بكنيد، چون ] پيامبر[براي انصار  !اي جماعت مهاجران«
ماند و  شود و تعداد انصار به حال خود باقي مي كه تعداد مسلمانان زياد مي

كساني بودند پشتيبان من بودند كه به آنها پناه ] انصار[يابد و آنها  فزوني نمي
اهكاراشان بگذريد بردم پس شما به نيكوكاران آنها احسان و نيكي كنيد و از گن

  ».يدو آنها را ببخش
  .اند اين حديث را بخاري و مسلم روايت كرده

در حالي . رفت – ارضي اهللا عنه –پس از منبر پايين آمد و به منزل عايشه 
  .را فراگرفته بود يشانكه درد بدن ا
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توانست به امامت نماز  ناپذير بود، ديگر نمي سخت تحمل يشانبيماري ا
فرمودند كه براي مسلمانان  صديق رضي اهللا عنهپس به ابوبكر . مسلمانان برود
  .پيشنمازي كند

 ، آمده است كه او زمانيكردهروايت  سدر حديثي كه عبداهللا بن مسعود 
ايشان رفت سردرد شديدي داشت به پيش  –صلي اهللا عليه و سلّم  –كه پيامبر 
: پيامبر صلي اهللا عليه و سلّم فرمودند. تبيماري شما بسيار شديد اس: و گفت

 ,نعم: قال !إن لک ألجرين :قلت .يوعک الرجالن منكم وعک كامأأجل يا عبداهللا إنی «
ه أذی من مرض مماسواه إالّ حط اهللا عنه بيوالذی نفسی بيده ما علی األرض مسلم يص

بيماري و كسالت من به اندازه  !اي عبداهللا ،بله«: ».رقهاو ةخطايا, كام حتط الشجر
بله، قسم  :فرمودند !به او گفتم كه حتماً دو پاداش داريد. دو مرد از شماست

به كسي كه جانم در دست اوست هيچ مسلماني روي زمين نيست كه درد و 
يك بيماري يا چيزهاي ديگري اورا گرفتار نكند مگر با اين بيماري رنجي از 

در » .زندري درختان فرو مي  چنان كه برگ شوند هم گناهان او آمرزيده مي
پيامبر صلي «: گويد كند، مي اهللا عنه روايت ميرضي حديثي كه سالم بن عبيد 

به هوش آمد،  ]هوقتي ك[شان بيهوش شدند  در هنگام بيماريي اهللا عليه و سلّم
  آيا وقت نماز فرا رسيده است؟: فرمودند

به بالل بگوييد كه اذان بگويد و به ابوبكر «: ايشان فرمودند. بله: به او گفتند
  ».بگوييد كه به امامت مسلمانان نماز بگزارد

آيا وقت : به هوش آمدند فرمودند] از اينكه بعد[ ،پس بيهوش شدند: گفت
بابكر أمروا مروا بالالً فيلؤذن و« :بله فرمودند: گفتند آنها نماز فرا رسيده است؟

 »فليصلِّ بالناس
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ز اذان بگويد و به ابوبكر بگوييد كه به امامت مردم نمابه بالل بگوييد «
پدرم نازك دل و غمگين : در اين لحظه عايشه رضي اهللا عنها گفت» بگذارد

تواند اين كار را  نميكند و  است اگر او امامت نماز را به عهده گيرد گريه مي
  .داديد اي كاش به فرد ديگري دستور مي. بكند

س بيهوش شد و به هوش آمد و پ: بن عبيداهللا رضي اهللا عنه گفت سالم
روا مروا بالالً فليوذّن, و«: فرمود أو  –بابكر فليصل بالناس فإنكن صواحب أمُ

  .»يوسف  –صواحبات 
بالل بگوييد كه اذان بدهد  به« :پس بيهوش شد و به هوش آمد و فرمودند«

و به او ابوبكر بگوييد كه به امامت مسلمانان نماز بگذارد كه شما مثل زنان 
  .»اطراف يوسف هستيد

پيشنماز ] نيز[به بالل دستور داده شد و او اذان گفت و ابوبكر : گفت
  .مسلمانان شد

) مسلّصلي اهللا عليه و (پس از اينكه اندكي از درد و بيماري رسول خدا 
پس بريره و . دو نفر را صدا بزنيد تا بر آنها تكيه دهم: كاسته شد، فرمودند

) رضي اهللا عنه(هنگامي كه ابوبكر . آمدند و پيامبر به آنها تكيه داد 1مردي ديگر
را ديد، خواست خود را پس بكشد ولي پيامبر به او اشاره كرد كه در  يشانا

  . نمازش را ادا كرد) هللا عنهرضي ا(مكان خودش بماند تا اينكه ابوبكر 
  

                                                           
ه است كه آن دو نفر عباس و علي بن ابي طالب بودند و گفته شده كه در روايت صحيحين آمد -1

ممكن است به علت خروجهاي متعدد ايشان از منزل اين روايات را . عباس و پسرش فضل بودند
 .همه با هم جمع كرد
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هاي پيامبر اكرم صلي اهللا عليه و سلّم در آخرين  وصيت
  لحظات حياتشان

  .»مساجد ئهمنبياأالنصاری اختذوا قبور اهللا علی اليهود و ةلعن«* 
يهود و مسيحيان باد كه قبرهاي پيامبرانشان را ] قوم[لعنت خداوند بر «

اعمال آنها نهي تكرار مردم را از  هآنحضرت و . »كردند تبديل به مسجد مي
  .كردند
به هنگام  –صلي اهللا عليه و سلّم  –وصيت پيامبر «: كند أنس روايت مي* 

نماز را به پا داريد و « »ماملكت أيامنكمو ةالصال«: مرگ به عموم مردم اين بود 
  ».را رعايت كنيد) ملك يمين(حق زنان 

آمد و زبانش  ايش در نميطوري كه صد] كرد و اين سخن را تكرار مي[
  .توانست آن را بيان كند نمي

خداوند آب دهان من و آب دهان «: گويد مي -رضي اهللا عنها  –عايشه * 
بن ابوبكر عبدالرحمن . را به هنگام مرگ با يكديگر جمع و مخلوط كرد يشانا

ام تكيه  در حاليكه مسواكي در دست داشت پيش من آمد و پيامبر را بر سينه
زدن  مسواك يشاندانستم كه ا كند و مي ديدم كه به مسواك نگاه مي. بودمداده 

؟ با يا رسول اهللا مسواك را از او برايت بگيرم: را دوست دارد، پس به اوگفتم
جويدن آن  دستم را دراز كردم و آن را گرفتم و با .]بگير[بله : سرش اشاره كرد

دادم و ايشان با   عليه و سلّمخوشبو كردم سپس آنرا به پيامبر صلي اهللا را نرم و
  .آن مسواك زد

بعد از اتمام كارشان مسواك را گرفتم و براي آخرين بار آب دهان ايشان را 
  .مكيدم
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پس خداوند آب دهان من و او را در آخرين روز دنيا و اولين روز آخرت 
  ».جمع كرد] با يكديگر[

دستش را  –و سلّم  صلي اهللا عليه –پيامبر  ،بود يشانظرف آبي در مقابل ا
ال إله إالّ اهللا إن «: برد و بر صورت خود كشيد و فرمود در داخل ظرف فرو

  .»للموت لسكرات, اللهم أعنِّی علی سكرات املوت
نيست، براستي كه مرگ سختيها و دشواريهايي دارد، » اهللا«هيچ خدائي جز «

» .ده هاي آخر زندگي ياري خداوندا مرا در تحمل جان دادن و در لحظه
  )بخاري اين حديث را روايت كرده است(

صلي (افراد براي پيامبر  ترين كه از محبوب) رضي اهللا عنها(دخترش فاطمه 
 هنگام آمدن فاطمه رضي اهللا عنهاو  بود به پيش ايشان آمد) ه و سلّماهللا علي

ايشان به سمت فاطمه رفته و او را بوسيدند در كنار . حال پيامبر خوب بود
 رضي(عايشه . توانست سرپا بايستد ولي در آن روز پيامبر نمي. ندندخود نشا
كسي را نديدم كه از نظر راه و روش و «: گويد در اين باره مي) اهللا عنها

فاطمه به پيامبر شبيه باشد، و هنگامي  ةچگونگي برخاستن و نشستن به انداز
كنار خودش كه به نزد پيامبر رفت، پيامبر به طرفش آمد و او را بوسيد و 

  ».نشاند
مريض شدند، فاطمه ) صلي اهللا عليه و سلّم(هنگامي كه حضرت رسول * 

پيامبر، در بيماري آخر : كند روايت مي) رضي اهللا عنها(شه عاي .را صدا زدند
عمر مباركشان فاطمه را صدا زد و چيزي را در گوش او زمزمه كرد و فاطمه 

فاطمه ] اين بار[و گفت، ولي چيزي را در گوش ا] دوباره[گريه كرد سپس 
پيامبر صلي اهللا عليه و سلّم «: اين كار را از فاطمه پرسيدم، گفتدليل . خنديد
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سپس . پايان اين بيماري مرگ است، به همين خاطر گريه كردم: گفتبه من 
پيوندد، من هستم  به او مي شاولين كسي كه از خانواده ا: آنگاه به من گفت
  .آن را روايت كرده است 628ص  2در جلد  بخاري» .پس خوشحال شدم
 ةواحد ةإنَّ جربئيل كان يعارضنی القرآن فی كل عام مر !ةُ يا فاطم«: سپس فرمودند

  .»ب األجلقرتا أراه اإل أنه قد ماضنی القرآن فی هذا العام مرتني ولقد عارو
كرد ولي  اي فاطمه، جبرئيل، قرآن را هر سال تنها يك بار بر من عرضه مي«
بينم جز اينكه  سال قرآن را دوبار بر من عرضه كرد و دليلي براي اين كار نميام

 !ةيا فاطم«: اطمه گريست و پيامبر به او گفتندف» نزديك شده باشد] من[أجل 
صرباً فاصربی يا بنتی ة إنک أشد نساء املسلمني مصاباً بی بعد موتی فالتكونی أقل امرأ

 .»احتسبی عنداهللا أجرکو
من ] مرگ[تو بيشتر از تمام زنان مسلمان به درد و رنج مصيبت  !اي فاطمه«

صبرترين آنها نباش، دخترم صبر كن و پاداش و اجر و  بي شوي، پس  گرفتار مي
، گريست و در حاليكه ميفاطمه بلند شد  .»كن پاداشت را از خداوند طلب

  .سپارم اي رسول خدا تو را به خداوند مي: گفت
فاني را وداع  صلي اهللا عليه و سلّم در آن داربر روز دوم روزي كه پيام

پس . پيامبر به ميان مردم رفتند و آنها در حال خواندن نماز صبح بودند. گفتند
عايشه رفت و پرده را كنار زد و كنار در خانة  به خانه عايشه رضي اهللا عنها

و مسلمانان در نماز از شدت خوشحالي ديدن ايشان آشفته  كم كم. ايستادند
به عقب برگردد و جاي ] از جايگاه امامت[ابوبكر خواست . شدند پريشان مي

ولي ايشان به آنها اشاره . بدهد –صلي اهللا عليه و سلّم  –خود را به پيامبر 
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–صلي اهللا عليه و سلّم  –هنگامي كه پيامبر . كردند كه، نمازتان را ادامه بدهيد

  ».بازگشت و پرده را كشيدآنها را در حال نماز ديد لبخندي زد و سپس 
  .بخاري اين حديث را روايت كرده است

هاي آخر عمر شريف  او به خانه بازگشت و اجل نزديك شده بود و لحظه
  .او، در حال اتمام بود

پيامبر در حالي از دنيا رفت كه سر مبارك : گويد مي عايشه رضي اهللا عنها
ام تكيه داده بودم،  به سينهايشان بين سينه و گردن من قرار داشت و من او را 

بل الرفيق «: ا به سوي آسمان بلند كرد و فرمودديدم كه دستش يا انگشتش ر
 .»بل الرفيق األعلی... , بل الرفيق األعلی ...األعلی 

دوست  بلكه] خدايا[ )را انتخاب كردم( دوست و رفيق برتر بلكه] خدايا[«
را ( دوست و رفيق برتر لكهب] خدايا... [ ) را انتخاب كردم( و رفيق برتر
  ».)انتخاب كردم

و جوار حق را . پس فهميدم كه او زندگي در ميان ما را انتخاب نكرده است
  )بخاري آنرا روايت كرده است. (خواهد مي

شدت  رد پيامبر صلي اهللا عليه و سلّمهنگامي كه د«: كند انس روايت مي
 –رضي اهللا عنها  –شدند و فاطمه  گرفت و سنگين شد، ايشان بيهوش مي

ليس «: و پيامبر به او گفتند» نگران استاي واي پدرم عزيزم ناراحت و «: گفت
و  »از امروز به بعد پدرت هيچ غم و اندوهي ندارد« :»بعد اليوم بيک كربٌ أعلی 

اي پدرم كه نداي حق را به هنگام مرگ «: هنگاميكه فوت شدند، فاطمه گفت
گاه اوست، اي پدري كه بايد  وس اقامتلبيك گفتي، اي پدري كه باغ فرد

بعد از به خاك سپردن جسد مبارك » .وفات او را به جبرئيل تسليت بگوييم
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آيا : رضي اهللا عنها رو به أنس كرد و گفت، فاطمه پيامبر صلي اهللا عليه و سلم
چگونه طاقت آورديد . [خاك بريزيد] ايشان[توانستيد كه روي پيكر مبارك 

  .)بخاري آن را روايت كرده است.] (يداين صحنه را ببين
پيشواي ... بهترين مخلوق خداوند  همحمد مصطفي... پيامبر اكرم 

فاني را وداع گفتند و از  پيامبران و امام برگزيدگان و پيشواي پرهيزگاران دار
  .دنيا رفتند
ر اي از منافقين فك عده«: بلند شد و فرياد برآورد فاروق رضي اهللا عنهعمر 

قسم به . حقيقتاً از دنيا رفته است صلي اهللا عليه و سلّمد كه رسول اهللا كنن مي
چنان كه  خدا كه پيامبر نمرده است و او به ديدار خدايش رفته است هم

به مدت چهل شب از نظر قومش غايب  حضرت موسي بن عمران عليه السالم
بازخواهد شد و پس به نزد آنها برگشت و خداوند حتماً رسول اهللا را دوباره 

اند، را قطع  ايشان حتماً مرده. كنند گرداند و دست و پاي كساني را كه گمان مي
  ».كند مي

روي زمين نشسته بود و  مرتضي رضي اهللا عنه مات و مبهوتعلي 
به . بند آمده بود عثمان ذي النورين رضي اهللا عنهزبان . توانست بلند شود نمي
 آمد و عمرصديق رضي اهللا عنه بكر ابو. رفت آمد و مي اي كه فقط مي گونه

ابوبكر متوجه چيزي نشد تا اينكه جنازه . زد داشت با مردم حرف مي فاروق
را كه با كفن پوشيده شده بود در خانه عايشه ديد، پارچه  يشانپاك و شريف ا

را بوسيد و گريه كرد و  يشانرا از روي صورتش برداشت و نزديك رفت و ا
واي پيامبرمان، سرورمان و ياورمان از دست ... توباد پدر ومادرم فداي «: گفت
بر تو مقدر كرده بود، چشيدي، بعد از ) وجل عزّ(مرگي را كه خداوند . ... رفت
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صلي اهللا  –آن ديگرهيچ وقت به آن گرفتار نخواهي آمد، سپس صورت پيامبر 
ر اي عم: (گفت  سو به ميان مردم رفت و به عمر . را پوشاند –عليه و سلّم 

 رضي اهللا عنهو او شروع به صحبت كرد و مردم به پيش ابوبكر ) آرام باش
$ ﴿ :پس خدا را حمد و ثنا گفت و كالم خداوند را بر مردم خواند. آمدند tΒ uρ 
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t⎦⎪ÌÅ6≈   .)144: آل عمران( ﴾∪⊇⊇⊆∩ ¤±9$#
اند؛ آيا اگر  محمد فقط پيغمبري است كه پيش از او پيغمبراني بوده و رفته«

كشته  بميرد يا] شد يا مثل هر انسان ديگري وقتي او در جنگ احد كشته مي[
كنيد و به كفر و  با مرگ او اسالم را رها مي[گرديد  شود، آيا به عقب برمي

هرگز ) كفر را برگزيند(و هر كس به عقب بازگردد .] گرديد پرستي باز مي بت
خدا به ] رساند بلكه به خود ضرر مي[رساند  كوچكترين زياني به خدا نمي

  .»داد سپاسگزاران پاداش خواهد
و آن را از . دانستند اين آيه نازل شده است مردم نميقسم به خدا گويي 

هنگامي كه . ها افتادو بر سر زبان ،گرفتند و شنيدند –رضي اهللا عنه  –ابوبكر 
اين آيه را شنيد مات و مبهوت شد و بر زمين افتاده ديگر  عمر رضي اهللا عنه

هللا صلي ا –او فهميد كه رسول خدا . پاهايش توان نگه داشتن او را نداشت
  .واقعاً از دنيا رفته است -عليه و سلّم 
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اي پدر عزيزي كه نداي «: گريان آمد و گفت به هارضي اهللا عنفاطمه 
پروردگارش را جواب داد و اي پدر عزيزي كه اقامتگاه او باغ بهشت است و 

  ».اي پدر عزيزي كه بايد وفات او را به جبرئيل تسليت بگوييم
كردند و در حجرة  انو كفنش ن غسل دادهامسلمانان ايشان را با لباسش

  .به خاك سپردند –رضي اهللا عنها  –عايشه 
ها اندوهگين شد و ما  نشست و قلب يشانقسم به خدا، كه جهان به سوگ ا

  .اندوهگين مي باشيم براي فراق رهبر ههم
  

رضي اهللا (و تحريك كردن ابوبكر و عمر » يمنام ا«سوگواري 
  براي گريستن) عنهما

بعد از رحلت پيامبر رضي اهللا عنه ابوبكر «: كند ضي اهللا عنه روايت ميأنس ر
بيا نزد ام أيمن برويم همچنان : گفترضي اهللا عنه صلي اهللا عليه و سلّم به عمر 

م آن دو به ا. ، او گريسترفتندوقتي كه پيش او . رفت پيامبر نيز پيش او ميكه 
پيش  ههتر نيست كه رسول اهللا آيا ب ؟گرياند چه چيزي تو را مي: ايمن گفتند

دانم آنچه نزد  به علت اينكه مي: ام ايمن در جواب گفت!. ؟پروردگار باشد
گريم كه نزول  كنم بلكه به اين خاطر مي خداست براي پيامبر بهتر است گريه نمي

ام ايمن آنها را گريان ساخت آن دو همراه با او . وحي از آسمان قطع شد
  )را روايت كرده استمسلم آن(» .گريستند مي
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  - صلي اهللا عليه و سلّم  –بعد از رحلت حضرت رسول 

  كرد؟توان  ها اندوهگين شدند ولي چه كار مي ها اشك ريختند و قلب چشم
  عمل، عمل كردن به كتاب خداي تعالي،

  .- صلي اهللا عليه و سلّم  –عمل كردن به سنت رسول اهللا 
انجيل  را در عمل نكردن به تورات و ها پيامبر دليل گمراهي يهود و نصراني

  .بيان كردند، پس بايد در عمل كردن به سنت پيامبر از يكديگر پيشي بگيريم
حديث درست را از نادرست بشناسيم و برداشتي صحيح از احاديث داشته 

زيرا اين امر دين و شرع ماست و اين . يمئباشيم و به احاديث صحيح عمل نما
پس بايد بدانيم كه از چه كسي دينمان را فرا . ندها همان شريعت هست گفته
  .بايد علم را فراگيريم و با بزرگان و دانايان معاشرت كنيم. گيريم مي

بكر بن حزم بيانديشيم  به ابي در وصيت عمر بن عبدالعزيز رحمه اهللا تعالي
من بيم آن را دارم كه . حديث پيامبر را هر جا يافتي آنرا بنويس« :كه گفت
علم را . فقط حديث پيامبر را قبول كن. ز بين بروند و علما از دنيا بروندعلوم ا

با تعليم دادن انتشار دهيد و با علما همنشيني كنيد تا كسي كه جاهل است 
  .عالم شود

همراه  –صلي اهللا عليه و سلّم  –به دنبال علم رفتن ما را با حضرت رسول 
  : گويد  كند، چنان كه شاعر مي مي
 إنث هم أهل الرسول وحلديهل اأ

 

 مل يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا 
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جزو خاندان پيامبرند و هر چند كه با خود او ) محدثان(اهل حديث 
اما با أحاديث او كه بر زبان مباركش جاري شده همدم و . اند مصاحبت نداشته

  . مونس هستند
اهللا عليه و صلي  –پس بياييد در نماز، روزه، زكات، حج و جهاد با پيامبر 

  .همراه و همگام باشيم –سلم 
سخن هيچ انساني  –صلي اهللا عليه و سلم  –بعد از قرآن، جز حديث پيامبر 

انسان . زيرا احاديث او موجب شفاء و نجات هستند ؛كامالً مورد قبول نيست
موجب رهايي از . دهند را از تعصب براي اين مذهب و آن مذهب نجات مي

ها يكپارچه و  د به وسيلة آن قلبنشو گروه و آن گروه مي جانبداري به نفع اين
  1.دشو مي متحد و و همانند صف واحدي

  

  ي نبينا محمد وعلي آله وصحبهسلم علصلي اهللا وو
 من تبعهم بإحسان إلي يوم الدينو    
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