
  1/  الگوي بصيرت ،چهارده معصوم

 
  
  
  
  

    بسم اهللا الرحمن الرحيم



 وآله)عليهاهللاپيامبر اعظم (صلي/ 2

 
  

  اطالعات فيپا
  1343 ،يسرشناسه: روحبخش، عل

  بخش روح يعل دي/ س وآله)هيعلاهللاي(صلاعظم  امبريو نام پديدآور: پ عنوان 
     1390 ،  نشر: قم: ورع مشخصات 
      ص 90  : يظاهر مشخصات 
  )السالم همي(عل چهارده معصوم ي: زندگانفروست 
     الري 12000  : 978 – 600 – 5930 – 03 – 0: شابك 
  پاي: فيسيفهرست نو تيوضع 
  -  هجرت از قبل 53  اسالم،  امبري، پوآله)هيعلاهللاي(صل د م ح : مموضوع 

      .ق11
            1390 9پ84ر/ BP22/9   كنگره:  يبند رده 
        297/93   : ييويد يبند رده 
      2389868 : يمل يكتابشناس شماره 

  
  
  
  
  
  
  

  شناسنامه كتاب
  وآله)  هيعلاهللاي(صلنام كتاب: پيامبر اعظم 

  مؤلف: سيد علي روح بخش
  امام همام  با همكاري انتشارات ورع انتشارات: 

  ليتوگرافي آفتابچاپ: 
  1000/  1390تاريخ نشر و تعداد: 

  نوبت چاپ: اول
  تومان 1200قيمت: 
  978 – 600 – 5930 – 03 – 0شابك: 

  09125112536مركز پخش:  تلفن
 

   



  3/  الگوي بصيرت ،چهارده معصوم

 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  فهرست

  5  ...................................  اعظم اسالم امبرياز پ ياطالعات كل
  8  ..........................  والدت: اميچهل و شش نشانه نبوت در ا

  14  .....................................................  امبريپ يروز شمار زندگ
  15  ........................................................ليعام الف يهاسال
  18  ...............................................................  بعثت يهاسال
  19  ............................................................  هجرت يهاسال

  23  ......................................  امبريآخر عمر پ يگزارش روزها
  23  ....................................................  شود.يم ماريب امبريپ
  25  .............................................................  امبرياز پ ادتيع

  27  ......................................................  نماز جماعت نيآخر
  30  ..............................................  حضور در مسجد نيآخر
  37  ..............................................................................  تيوص

  41  ........................................................آخر يهاتيوص
  42  ................................................................  صفر 25شنبه 

  45  ........................................................  صفر 26شنبه  كي
  49  ....................................................  صفر 27شب دوشبه 

  57  .................................................  صفر 28صبح دوشنبه 
  68  ....................................................................دوه ارتحالان



 وآله)عليهاهللاپيامبر اعظم (صلي/ 4

 
  70  ..................................................................  رامبيپ زيتجه

  71  ...........................................................................  غسل
  74  .........................................................................  حنوط

  74  .............................................................................  نماز
  76  ............................................................................  دفن

  77  .........................................................................چهل حكمت

   



  5/  الگوي بصيرت ،چهارده معصوم

 
  
  
  
  
  
  

  اعظم اسالماطالعات كلي از پيامبر 
 : محمد بن عبد اهللا نام
ناميـده شـده   » احمد«تورات و برخي  كتب آسماني  در

است. آمنه، دختر وهب، مادر حضرت پيش از نامگذاري  
 »احمـد «فرزندش توسط عبدالمطلب به محمد، وي  را 

 ناميده بود.
 : ابوالقاسم و ابوابراهيم.كنيه
ود، امـين،  اللّـه، مصـطفي، محمـ    : رسول الّله، نبيالقاب

ثر، نذير، بشير، مبين، كـريم، نـور،   امي، خاتم، مزّمل، مد
 و....  رحمت، نعمت، شاهد، مبّشر، منذر، مذّكر، يس، طه

 أ : روز جمعه، هفدهم ربيع االول عام الفيلوالدت تاريخ
ميالدي  (بـه روايـت شـيعه). بيشـتر      570برابر با سال 

به علمــاي  اهــل ســّنت تولــد آن حضــرت را روز دوشــن
 اند. دوازدهم ربيع االول آن سال دانسته

 .: مكه معظمهتولد محل
: عبداهللا بن عبدالمطلب (شيبة الحمد) بـن  پدري نسب

بن كالب بـن مـرّة     هاشم (عمرو) بن عبدمناف بن قصي
بن غالب بن فهر بـن مالـك بـن نضـر      بن كعب بن لوي

(قريش) بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بـن اليـاس بـن    
 ار بن معد بن عدنان.مضر بن نز

                                                 
الفيل، همان سالي است كه ابرهه، با چندين هزار مـرد   عام أ 

مكه يـورش آورد تـا خانـه خـدا (كعبـه) را      جنگي از يمن به 
ويران سازد و همگان را به مذهب مسيحيت وادار سازد؛ اما او 
و سپاهيانش در مكه با تهاجم پرندگاني به نام ابابيـل مواجـه   
شده، به هالكت رسـيدند و بـه اهـداف شـوم خـويش نايـل       
نيامدند. آنان چون سوار بر فيل بودند، آن سال به سال فيـل  

 فيل) معروف گشت.(عام ال
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روايت شده است كه هرگاه نسب من بـه   پيامبر اسالم از

و از آن بـاالتر نرويـد.   توقف كنيد جا عدنان رسيد، همان
هاي  تاريخي، نسب آن حضرت تـا حضـرت    اما در كتاب

ثبت و ضبط شده است كـه فاصـله بـين عـدنان تـا       آدم
 به هفـت  حضرت اسماعيل، فرزند ابراهيم خليل الرحمن

 رسد. پشت مي
 : آمنه، دختر وهب بن عبد مناف.مادر
جليل القدر، در طهارت و تقوا در ميان بـانوان   بانوي اين

پـس از تولـد    نظير و سرآمد همگان بود. وي ، كمقريشي
رت دو سـال و چهارمـاه و بـه روايتـي شـش سـال       حض

كه بـه   سرانجام، در راه بازگشت از سفري كرد وزندگي 
اش، ام ايمن جهـت ديـدار    و خادمه همراه تنها فرزندش

 در مكـاني  با اقوام خويش عازم يثرب (مدينه) شده بود،
بدرود حيات گفت و در همان جـا مـدفون   » ابواء«به نام 
 گشت.

چون عبداهللا، پدر حضرت دو ماه (و به روايتـي  هفـت    و
ماه) پيش از والدت فرزندش از دنيا رفته بود، كفالت آن 

لب به عهده گرفـت. نخسـت   حضرت را جدش، عبدالمط
شـير   راه (آزاد شده ابولهب) سپرد تا وي وي  را به ثويب

را بـه   داري كند؛ امـا پـس از مـدتي وي    دهد و از او نگه
ه واگـذار كـرد.   دختر عبداهللا بـن حـارث سـعدي    ،حليمه

به مدت پنج سال  حليمه گرچه دايه آن حضرت بود، اما
 كرد. براي  وي  مادري

رجـب سـال چهلـم     27: از داريرسالت و زمام مدت
ميالدي)، كه در سن چهل سـالگي  بـه    610عام الفيل (

صـفر سـال يـازدهم     28رسالت مبعـوث شـده بـود، تـا     
دار امر  سال عهده 23هجري، كه رحلت فرمود، به مدت 

رسالت و نبوت بود. آن حضـرت عـالوه بـر رسـالت، بـه      
را پـس   لمانانمسـ  مدت ده سال امر زعامت و زمامداري

 بر عهده داشت. ،مهاجرت به مدينه طيبه از
فر، بنا به روايـت  ص 28: دوشنبه و سبب رحلت تاريخ

بيع االول بنـا بـه قـول    شيعه و دوازدهم ربيشتر علماي 
اهل سّنت، در سال يازدهم هجري، در سـن   اكثر علماي
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به نام كه زني يهودي  سالگي، در مدينه بر اثر زهري 63

 آن حضرت خورانيده بـود  زينب در جريان نبرد خيبر به
در  اسـالم  يـامبر . معروف است كـه پ به شهادت رسيدند

فرمـود: ايـن بيمـاري از آثـار غـذاي       وفاتش مي بيماري
مسمومي است كه آن زن يهودي پس از فتح خيبر براي 

 من آورده بود.
اي كه وفات يافته بود.  در همان خانه ،: مدينهدفن محل

النبي قـرار  ر مسجدهم اكنون مرقد مطهر آن حضرت، د
  دارد.

 :  فرزندان
 ) پسران: الف

را  . قاسم. او پيش از بعثت تولد يافت. از اين رو پيامبر1
 ابوالقاسم ناميدند.  

. عبداهللا. اين كودك چون پس از بعثت به دنيـا آمـده   2
 گفتند.   مي» طاهر«و » طيب«بود، وي را 

و  متولـد شـد  هيم. او در اواخر سال هشتم هجري . ابرا3
 در رجب سال دهم هجري وفات يافت.  

و قاســم از خديجــه كبــري و ابــراهيم از ماريــه  عبــداهللا
از شدند. وهرسه آنـان در سـنين كـودكي    قبطيه متولد 

 دنيا رفتند.  
 ) دختران:ب
 .)السالمعليه(. فاطمه زهرا 4. ام كلثوم. 3. رقيه. 2. زينب. 1

ـ   دختران د پيامبر اسالم همگي از حضرت خديجـه متول
شدند و تمام فرزندان رسول خدا جز فاطمه زهرا پـيش  
از رحلت آن حضرت، از دنيا رفته بودنـد. تنهـا فرزنـدي    

بـود،  كه از آن حضـرت در زمـان رحلـتش بـاقي مانـده      
  أ بود.فاطمه زهرا، آخرين دختر وي 

  
    

                                                 
  سيد تقي  واردي - )السالمعليهم(خاندان عصمت   أ 
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  چهل و شش نشانه نبوت در ايام والدت:
خـرين  محمد بن عبداهللا بـن عبـدالمطلب بـن هاشـم آ    

ربيــع االول، در  17فرســتاده خداونــد اســت. ايشــان در 
معروف شد به دنيـا آمـد.   » عام الفيل«سالي كه بعدا به 

آن سال ابرهه تصميم گرفت كـه كعبـه را از بـين ببـرد     
ولي خداوند توسط پرندگان كوچكي به نام ابابيل كه بـر  

گلي را همراه داشـتن  هاي كوچكشان سنگنوك و پنجه
هايي كه سوارشان ا بر سر لشگريان ابرهه و فيلها رو آن

چون كاه ها هماشان نابود شدند. آنبودند انداختند، همه
  جويده شده، كوبيده گشتند.  

حـوادث عجيبـي اتفـاق     وآلـه) عليهاهللا(صليهنگام تولد پيامبر 
  افتاد كه به چهل و شـش نمونـه از ايـن حـوادث اشـاره      

  شود:مي
جناب عبداهللا بن عبـدالمطلب  نور نبوت در پيشاني  .1

شـد و بعـد از   قبل از ازدواج با جناب آمنه ديده مي
  1آن ديگر ديده نشد.

تـو سـرور   «در عالم رؤيا به جناب آمنه گفته شـد:   .2
اين امت را در رحم خود داري، زماني كه بـه دنيـا   

» آمد او را از شر حسودان در پناه خداوند قـرار ده. 
بعـد از تولـد در   لذا جناب عبـدالمطلب حضـرت را   

اي ابريشــمي پيچيـده و درون كعبــه آورد و  پارچـه 
  أ اين چنين سرود:

حمد مخصوص خداوندي اسـت كـه بـه مـن عطـا      
  نموده است/ اين پسر پاكيزه و ابريشم پوش را.

                                                 
  األردان بالطي هذا الغالم   الحمد للّه الذى أعطانىأ 
   نĤنو ذي َش غىٍي بذ ن كلِّي األركان مذ ه بالبيتعيذُأُ

و حاسد بِرِضَطم نانالع   
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اي داراي اركـان/ از  سازم او را بـه خانـه  پناهنده مي

اي/ و حسـود  و صـاحب كينـه   هر صـاحب سـتمي  
  2اي.افسار گسيخته

نـام فرزنـدت   «به جناب آمنه در عالم رؤيا گفته شد:  .3
  »3را محمد بگذار.

من شاهد تولد محمد «گويد: فاطمه بنت عبداهللا مي .4
كردم نور بـود، درآن  بودم، به هرجاي خانه نگاه مي

هـا را  قـدر آن نگريسـتم آن شب به ستارگان كه مي
كردم اآلن اسـت  كردم كه فكر مينزديك حس مي

 »4آيند.رود فبر من 
گذاشـته   وآلـه) عليـه اهللا(صـلي ظرف بزرگي كه روي پيامبر  .5

بودند بـه دو نـيم شـده بـود و حضـرت چشـم بـه        
 5و أ آسمان دوخته بود.

هنگام تولد حضرت، نوري از دامن آمنه سـاطع شـد    .6
گونـه كـه   آن 6كه قصـرهاي شـام را روشـن نمـود.    

هـا را در  هاي شترمن گردن«گويد: جناب آمنه مي
وقتي فاطمه بنت اسد ايـن قضـيه   » 7ديدم.شام مي

را با شگفتي و شادماني براي ابوطالـب نقـل نمـود،    
كني؟! از اين قضيه تعجب مي«ابوطالب به او گفت: 

دنيا خواهي آورد وصـي و  تو باردار خواهي شد و به
 30تنها يك سبت صبر كن. (هر سبت  8 وزير او را!

 »9 سال است.)
اى در شـهر مدينـه بـا     مردى يهودى در باالى قلعـه  .7

و چـون   »اى يهوديـان! «زد: صداى بلند فرياد مـي 
چـه  «: و پرسـيدند پاى قلعه گرد آمدنـد  هبيهوديان 

كه با طلـوع آن   يبدانيد ستاره«گفت:  »ى؟يگومي
 »10.آيد ديشب طلوع كرد دنيا مى هاحمد ب

دانشمندان يهود به عبدالمطلب خبر داده بودند كـه   .8
ي و در دست ديگرش نبوت در يك دستش پادشاه

 11قرار خواهد گرفت.
بريـده)  ناف حضرت، مختون (ختنه شده) و مسرور ( .9

                                                 
آمـد  در ميان عرب رسم بود كه اگر كودكي شب به دنيا مي أ 

  نمودند.كردند و زير ظرفي تا صبح پنهانش ميبه او نگاه نمي
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و لذا جناب آمنه زايمان آساني  12به دنيا آمده است

 داشته است. 
به محض تولد بر دو زانو نشسته و دستانش را روي  .10

زمين قرار داده و سرش را باال برده و چشـمانش را  
 13به آسمان دوخته است.

تي مردي يهودي حضرت را در همـان روز تولـد   وق .11
قـدر مضـطرب شـد كـه بيهـوش      مشاهده كـرد آن 
نور نبوت تا روز «هوش آمد گفت: گرديد و وقتي به

 »14قيامت از بني اسرائيل برچيده شد.
در خـواب ديدنـد    -دانشمندان زردشتي  -موبذان  .12

؛ شندك اسبان تازى را با خود مى ،شتران تنومندكه 
هـا  شـهر  يز دجله عبـور كردنـد و در همـه   ا هاآن

 15.پراكنده شدند
رفـت و از اسـرار   شيطان تا هفت آسـمان بـاال مـي    .13

شـد و بـا تولـد حضـرت     مديريت جهان مطّلع مـي 
از سه آسمان منع شـد و بـا تولـد     السالم)(عليهعيسي 
هـا  ي آسـمان از رفتن به همـه  ،وآله)عليهاهللا(صليپيامبر 

 منع شد.
 ها در صبحگاه تولد حضرت برو افتادند.ي بتهمه .14
ي آن سقوط ايوان كسري شكسته و چهارده كنگره .15

 كرد.
ي سـاوه كـه مـورد پرسـتش بـود خشــك      درياچـه  .16

 .گرديد.
محلي بسيار با طراوت بين كوفـه و   –وادي سماوه  .17

 روان شد. –شام 
ور بـود  ي فـارس كـه هـزار سـال شـعله     كـده آتش .18

 خاموش گشت.
 رنگون گشت.تمام تخت پادشاهان س .19
قصري را كه كسري بر دجله ساخته بـود از وسـط    .20

 دو نيم شد.
ــي  .21 ــده و نم ــاهان در آن روز الل ش ــتند پادش توانس

 سخني بگويند.
 ها گرفته شد.ي كاهنان از آنعلوم غريبه .22
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 ي جادوگران باطل شد.سحرِ همه .23
 اهللا ناميده شدند.قريش، آل .24
ــه  .25 ــه منطق ــد و او اشــيطان را ب ز ي حــرم راه ندادن

آيـا از ايـن مولـود نصـيبي     «جبرائيل سـؤال كـرد:   
در امـت  «، سؤال كـرد:  »خير«پاسخ شنيد: » دارد؟

و شـيطان گفـت:   » آري: «پاسخ شـنيد » او چطور؟
 »راضي شدم.«

درختان از روز والدت حضرت به مـدت چهـل روز،    .26
هـا را بـه عنـوان شـاد بـاش بـر خـود        بهترين ميوه

 روياندند.
د عمود از انـواع نـور زده   بين زمين و آسمان، هفتا .27

  16ها شبيه ديگري نبود.شد كه هيچ كدام از آن
عبدالمطلب در خواب ديد كه درختـي بـر پشـتش     .28

  هــاي آن تــا آســمان روييــده اســت كــه سرشــاخه
هايش بـه شـرق و غـرب برخـورد     رسد و شاخهمي
بيند كه هفتاد برابر بيشتر از كنند و نوري را ميمي

-م بـر آن سـجده مـي   خورشيد است و عرب و عج
شـود و گروهـي   كنند و هر روز بر نور آن اضافه مي

خواهنـد آن درخـت را قطـع كننـد و     از قريش مي
شوند جواني كـه  زماني كه به آن درخت نزديك مي

تـرين لبـاس را بـرتن    زيباترين مردم است و پاكيزه
هــا را گرفتــه و كمرهايشــان را شكســته و دارد، آن

گويـد:  زد. عبدالمطلب ميساچشمانشان را كور مي
هـايش را بگيـرم كـه    خواستم يكي از شاخهمن مي

آن جوان بـر مـن فريـادي كشـيد و گفـت: دسـت       
هــا نصــيبي نيســت و نگهـدار! تــو را از ايــن شـاخه  

ق      درخت، از آن من است و كسـاني كـه بـه او معلـَّ
عبـدالمطلب وقتـي   » برنـد. هستند از آن نصيب مي

ن نمـود، رنـگ از   خواب را بـراي كـاهن عـرب بيـا    
اگر راست گفته باشـي  «رخسار كاهن پريد و گفت: 

از صلب تو پسري بيرون خواهـد آمـد كـه پادشـاه     
 »17شود.شرق و غرب عالم مي

  ي پيـامبر  بعد از اين كه يـك مـاه از انعقـاد نطفـه     .29
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هـا  ها و درختان و آسمانگذشت، كوه وآلـه) عليهاهللا(صلي

محمـد در رحـم   « دادند كـه: يگديگر را بشارت مي
آمنه پديد آمده است و يك ماهي نيز از آن گذشته 

 »18است!
ي حضرت منعقـد شـد، منـادي در    زماني كه نطفه .30

هــا نــدا داد كــه: هــا و زمــين و حتــي دريــاآسـمان 
و » ي احمد منعقد شدبشارت باد كه امشب نطفه«

اي نبـود  اي و هـيچ پرنـده  در آن روز هيچ جنبنـده 
 19لود آگاه شد.كه به اين مومگر اين

شب تولد حضرت، در بهشت، هفتاد قصر از يـاقوت   .31
سرخ و هفتاد قصر از مرواريـد تـازه سـاخته شـد و     

اين قصـرهاي والدت اسـت كـه باعـث     «گفته شد: 
 »20تازگي بهشت شده است.

سنگ و كلوخ و درختـي  در شب تولد حضرت هيچ  .32
 كه خنديد.نبود مگر اين

رقص بـ «به بهشت در شب تولد حضرت گفته شد:  .33
پيـامبرِ دوسـتانت   آي! و خود را زينـت كـن! زيـرا    

اي كـه  و بهشت خنديـد، خنـده  » .متولد شده است
 تا روز قيامت ادامه دارد.

، »طموس«ماهي بسيار بزرگي در دريا است به نام  .34
چنان به هيجان اين ماهي در شب تولد حضرت آن
داشت دريا را زير آمد كه اگر خداوند او را نگاه نمي

 كرد.رو مي
هـا در روز والدت حضـرت بـراي كـوه     ي كـوه همه .35

بـه احتـرام    –كه در مكه قرار دارد  –» ُقبيسابي«
ال الـه اال  «تواضع نمودند و ذكر  وآله)عليهاهللا(صليپيامبر 

 گفتند.  را به عنوان بشارت مي» اهللا
گفت: گريخت، ميشيطان آن شب در حالي كه مي .36

م، محمـد!  عظـم العـاَل  أ، و بيدكرم العأمم، و خير االُ
تـرين  ترين بندگان، و بـزرگ (بهترين ملتها، گرامي

 .جهان، محمد)
قُّ و   «روز والدت حضرت منادي نـدا داد:   .37 اْلحـ اء جـ

حـق آمـد و   ». زهقَ اْلباطلُ إنَّ اْلباطلَ كَـانَ زهوقـاً  
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باطل نـابود شـد. آرى، باطـل همـواره نابودشـدنى      

 21 .است
، تمـام دنيـا داراي روشـنايي    در شب تولد حضـرت  .38

 22 اي شد.ويژه
 ،وآلـه) عليـه اهللا(صـلي  حضرت آدم تـا زمـان تولـد پيـامبر     .39

كـرد ولـي پـس از آن كـه     تلخي مرگ را حس مي
بشارت تولد ايشان را به او دادند ديگر مرارت مرگ 

 را حس نكرد.
چنـان بـه   حوض كوثر در شـب والدت حضـرت آن   .40

و ياقوت را نثار  شعف آمد كه هفتاد هزار قصر از در
 قدوم حضرت نمود.

اي محبوس شد و عرشش ابليس چهل روز در قلعه .41
  23 در اين مدت به زير آب رفت.

وقتي حضرت به دنيا آمدنـد هنـوز شـير مناسـبي      .42
بــراي ايشــان آمــاده نشــده بــود، جنــاب ابوطالــب، 

ي خـود افكنـده و خداونـد از    حضرت را بـر سـينه  
ي ينكه حليمـه پستان ايشان شير جاري ساخت تا ا

 24 سعديه يافت شد.
به بركت تولد حضرت، اصحاب فيـل دچـار ابابيـل     .43

 25 شدند.
جـا كـه   ي جهان را فـرا گرفـت تـا آن   اي همهزلزله .44

ها (محل عبادت يهوديان) ها و كنيساي كليساهمه
 26 خراب شدند.

قريش احساس كردند ستارگان آسمان فروافتادنـد   .45
ي قيامـت  نهايـن نشـا  «گفتنـد:  ها بـه هـم مـي   آن

  27»است.
آن شب هر سنگ و كلـوخ و درختـي خنديدنـد و     .46

 28 خداوند را تسبيح گفتند.
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وآله)عليهاهللا(صليروز شمار زندگي پيامبر 
 29  

  هاي عام الفيلسال

  سال اول عام الفيل:
هـا بـه مكـه:    ربيع االول: پنجاه روز بعد از آمدن فيل 17

  تولد حضرت. 
  ول: آغاز شيرخوردن حضرت از مادرش آمنه.ربيع اال 17
  ي حضرت با ذبح يك قوچ.ربيع االول: عقيقه 24
ربيع االول: آغاز شيرخوردن حضرت از ثوبيه (كنيـز   24

را نيز شـير  عموي پيامبر ابولهب) كه پيش از اين حمزه 
  حضرت حمزه چهار سال بزرگتر از پيامبر بود. داده بود.

يرخوردن حضـرت از حليمـه   اوايل ربيع الثاني: آغـاز شـ  
  ي بني سعد تا دو سال.دختر عبداهللا بن حارث از قبيله

  جمادي االولي: وفات جناب عبداهللا پدر حضرت. 17
  سال دوم عام الفيل:

  اوايل ربيع االول: برگشت حضرت نزد مادر.
  سال ششم عام الفيل

اوايل ربيع االول: فوت جناب آمنه در برگشت از مدينـه  
ــه ــوا«ي در منطق ــتاري  » اب ــاز پرس ــن«و آغ از » ام ايم

  حضرت.
  سال هشتم عام الفيل:

سـال   120: وفات عبـدالمطلب بعـد از   8ربيع االول  10
  عمر.
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  سال دوازدهم عام الفيل:

جمادي االولي: اولين سفر تجاري به شام همـراه بـا    27
  كاروان قريش و عموي خود ابوطالب.

  سال سيزدهم عام الفيل:
ول: ديدار بحيري، راهب مسيحي، با ي دوم ربيع االنيمه

  ي حضرت.حضرت و خبر دادن از آينده
  بين سال پانزده و نوزده عام الفيل:

هاي فجار كه شركت در جنگ طوالني فجار چهار. جنگ
هايي زمان جاهلي بود كه در به چهار جنگ رسيد جنگ

  أ هاي حرام صورت گرفت.ماه
                                                 

چنـين بـود: نعمـان بـن     جنگ فجار چهار اين نزاع  يريشه أ 
اى بـه   داد و مـال التجـاره   منذر، هر سال كاروانى ترتيب مـى 

عـروة  «بـه نـام   » هوازن« يفرستاد، مردى از قبيله عكاظ مى
رفـت، ولـى   حفاظت و حمايت كاروان را به عهـده گ » الرجال

از پيش افتادن مرد هـوازنى سـخت   » براض بن قيس كنانى«
رفت و اعتـراض نمـود،   » نعمان بن منذر«عصبانى شد؛ پيش 

ولى اعتراض او ثمر نبخشيد. آتش خشم و حسـد در درون او  
عـروة  «مترصد بود كه در وسـط راه    كشيد، پيوسته شعله مى

» بنى مـره «را از پاى درآورد و سرانجام در سرزمين » الرجال
  .او را كشت

و كنانه با هم متحد بودند و ايـن  » قريش« يها قبيلهآن روز
جريان موقعى اتفاق افتـاد كـه قبايـل عـرب در بـازار عكـاظ       

قـريش را از جريـان    يسرگرم دادوستد بودند. مـردى قبيلـه  
كـه   قريش و كنانه پيش از آن يآگاه ساخت، از اين رو قبيله

آگاه گردنـد؛ دسـت و پـاى خـود را      هوازن از جريان يقبيله
جمع كرده، رو به حرم (چهار فرسخ از چهـار طـرف مّكـه را    
حرم گويند و جنگ در آن نقطـه ميـان عـرب ممنـوع بـود)      

هوازن، فـورا آنـان را تعقيـب كردنـد و      يآوردند، ولى طايفه
كه به حرم برسند، جنـگ ميـان آنـان در گرفـت.      پيش از آن

شد كه دست از جنگ بردارنـد و  سرانجام، تاريكى هوا سبب 
اين خود فرصتى بود كه قريش و كنانه راه حرم را در تاريكى 
پيش گيرند و از خطر دشمن ايمن شوند. از آن روز بـه بعـد،   

آمدنـد و   گاه و بيگاه قريش و متحدانشان از حرم بيـرون مـى  
 وآلـه) عليـه اهللا(صـلي كردند. در بعضى از روزها، رسول خدا  جنگ مى

كرد. اين وضع چهار  شركت مى عموهاى خود در جنگهمراه 
سال ادامه داشت، باالخره جنـگ بـا پـرداختن خـون بهـاى      

خاتمه  -كه بيش از قريش كشته داده بودند -كشتگان هوازن
   پذيرفت.
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  سال بيستم عام الفيل:

ايـن پيمـان بـراي    ». ف الفضـول حلـ «شركت در پيمان 
حمايت از ستمديدگان تشكيل شده بود و چـون بنيـان   

بـود،  » فضل«گذاران آن كساني بودند كه نامشان از ماه 
  أ به پيمان (حلف) فضول ناميده شد.

  سال بيست و پنج عام الفيل:
  السالم)(عليهاربيع االول: ازدواج با حضرت خديجه  10

  سال بيست و هشتم عام الفيل:
در  وآلـه) عليـه اهللا(صـلي بخشيده شدن زيد بن حارثه به پيامبر 
و آزاد  السـالم) (عليهـا سن هشـت سـالگي از طـرف خديجـه     

  شدن او توسط حضرت. 
  ام عام الفيل:سال سي

  رجب: والدت امام علي. 13
  سال سي و پنج عام الفيل:

نحوه گذاشتن حجر االسود در جاي  چاره انديشي درباره
  ب خود.

  ي و ششم عام الفيل:سال س
 وآلـه) عليـه اهللا(صـلي ي پيامبر به خانه السالم)(عليهآمدن امام علي 

  در سن شش سالگي.
  سال چهلم عام الفيل:

  رجب: مبعوث شدن به رسالت. 27

                                                                    
 -184، ص 1سـيره ابـن هشـام، ج    (فروغ ابديت به نقـل از:  

187(  
ـ  «، »فضـل بـن فضـاله   «از:  نـد عبارت بوداين افراد  ن فضـل ب

، ص 2البدايـة و النهايـة، ج   ( ».فضل بـن وداعـة  «و » الحارث
292(  

كعبه تا آن زمان سقف نداشت و ارتفاعش بـه دو متـر هـم     ب 
رسيد. به همين خاطر كعبه را خراب نموده و ديوارهايش نمي

را باال برده و برايش سقف گذاشتند ولي وقتي قرار شد حجر 
دند كـه چـه كسـي    االسود را به جايش برگردانند اختالف كر

 )وآلـه عليـه اهللا(صلياين افتخار نصيبش شود. نهايتا با قضاوت پيامبر 
گذاشـتند و رؤسـاي    )وآلـه عليهاهللا(صليسنگ را ميان عباي پيامبر 

اش آوردنـد و  قبايل اطراف عبا را گرفته و تا كنار جاي قبلـي 
اش نصب بعد خود حضرت خم شد و سنگ را به جاي كنوني

  نمود.
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  هاي بعثتسال

  سال سوم بعثت:
  علني شدن دعوت.
  سال پنجم بعثت:

  شعبان: هجرت اول مسلمانان به حبشه
  .السالم)(عليهاوالدت حضرت فاطمه  جمادي االولي: 20

  سال ششم بعثت:
  .وآله)عليهاهللا(صلياسالم آوردن حمزه عموي پيامبر 

  ذي الحجه: هجرت دوم مسلمانان به حبشه.
 سال هفتم بعثت:

ــعب (دره  ــه ش ــرم: ورود ب ــاز  اول مح ــب و آغ ي) ابوطال
  ي سخت اقتصادي به مدت سه سال.محاصره

  سال دهم بعثت:
  ولي: خروج از شعب ابوطالب.جمادي اال

  رجب: وفات جناب ابوطالب. 26
وفات حضرت خديجه. و ناميـدن شـدن آن   رمضان:  10

  .وآله)عليهاهللا(صلياز طرف پيامبر » عام الحزن«سال به 
  سال يازدهم بعثت:

  سفر تبليغي به طائف.
  با سوده دختر زمعه. وآله)عليهاهللا(صليازدواج پيامبر 

شه. زفـاف بـا او در اول هجـرت صـورت     عقد نمودن عاي
  گرفت.

ذي الحجــه: اولــين مالقــات بــا بعضــي از مــردم يثــرب 
  (مدينه)

  سال دوازدهم بعثت:
  .)وآلهعليهاهللا(صليرمضان: معراج معروف پيامبر  20

ــه در    ــل مدين ــر از اه ــا دوازده نف ــان ب   ذي الحجــه: پيم
ي عقبه (معروف به پيمان عقبـه) و بعـد از مـدتي    جمره

  رستادن مصعب بن عمير براي تبليغ به مدينه.ف
  سال سيزدهم بعثت:

  ربيع االول: هجـرت بـه مدينـه و خوابيـدن امـام علـي        
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  به جاي ايشان (ليلة المبيت).  السالم)(عليه

  ربيع االول: اختفا در غار ثور. 3تا  1
در دو » ُقبـا «ربيع االول: (دوشنبه) ورود به روستاي  12

  فرسخي مدينه.  
  يع االول: آغاز ساخت مسجد ُقبا.رب 13
 السـالم) (عليـه ربيع االول: (جمعه) ملحق شدن امام علي  16

و حركت به سمت مدينـه و ورود   )وآلـه عليهاهللا(صليبه پيامبر 
  به شهر و آغاز تاريخ هجري.

نفر مسلمان اهـل مدينـه بـا     73ذي الحجه: پيمان دوم 
  ي عقبه.در محل جمره وآله)عليهاهللا(صليپيامبر 

  هاي هجرتسال

  سال اول هجري:
ي دوم ربيع االول: آغـاز سـاخت مسـجد النبـي در     نيمه

  مدينه.
شعبان: ايجاد بـرادري بـين سيصـد نفـر از مهـاجرين و      
  انصــار و انعقــاد عقــد اخــوت بــين پيــامبر و امــام       

  .السالم)(عليهماعلي 
  سال دوم هجري:

   مقرّر شدن اذان اسالمى و تعيين فصول آن
  ور پرداختن زكات فطره.دست

 و قربانى كردن رسـول خـدا   قرباندستور قربانى در عيد 
  .وآله)عليهاهللا(صلي

  ي ابواء.صفر: غزوه
  ي بواط.ربيع االول: غزوه

  ي عشيره.جمادي االولي: غزوه
  ي سفوان (بدر اولي)جمادي االخر: غزوه

  ي از بيت المقدس به كعبه.رجب: تغيير قبله 15
  واجب شدن روزه. آخر شعبان:

  أ ي بدر.رمضان: غزوه 17
                                                 

ر اصطالح سيره نويسان، دو لفظ بيش از همه رواج دارد و د أ 
» غـزوه «اسـت. مقصـود از   » سـريه «و » غـزوه «هاى آن لفظ

ــه دشــمن اســت كــه خــود رســول خــدا    آن ــه هجــوم ب   گون



 وآله)عليهاهللاپيامبر اعظم (صلي/ 20

 
  ي سويق.ذي الحجه: غزوه

ــه     1 ــرت فاطم ــي و حض ــام عل ــزويج ام ــه: ت   ذي الحج
  .السالم)(عليهما

  سال سوم هجري:
  ازدواج با حفصه دختر عمر.

  ي قطفان.محرم: غزوه
  ي بحران.ربيع االخر: غزوه

  ي حمراء بني اسد.شوال: غزوه
ام «ختـر خزيمـه معـروف بـه     رمضان: ازدواج با زينب د

  ».المساكين
  السالم)(عليهرمضان: تولد امام حسن  15
  شوال: جنگ احد و شهادت حضرت حمزه. 15

  سال چهارم هجري:
ي بني نضير و تصريح به تحريم شـراب  ربيع االول: غزوه

  ي مائده.سوره 91و  90توسط نزول آيات 
  ي ذات الرقاع.جمادي االولي: غزوه

  ي بدر الوعد.شعبان: غزوه
  .السالم)(عليهشعبان: تولد امام حسين  3

  سال پنجم هجري:

                                                                    
كـرد و   بـود و آن را رهبـرى مـى    همراه سپاه مـى  وآله)عليهاهللا(صلي

هـايى   هـا و هنـگ   ها و يا گردان اعزام گروه» سريه«مقصود از 
بود كه خود پيامبر شخصا در آن شركت نداشت، بلكـه بـراى   

 .كرد ها را به مقصدى اعزام مى آنان سرپرستى معين و آن
انـد. علـت    غـزوه نوشـته   27و يـا   26شمار غزوات پيـامبر را  

وادى «را با غزوه » خيبر«اختالف اين است كه گروهى غزوه 
ها را  برخى آن ه واند، دو غزو كه به دنبال هم رخ داده» القرى

 اند. يك غزوه شمرده
نيز اختالف است.  )وآلـه عليهاهللا(صليهاى رسول خدا  در تعداد سريه

انـد.   سـريه نوشـته   66و حتـى   48، 36، 35ها را  مورخان آن
ها بـه سـبب كمـى     علت اختالف اين است كه برخى از سريه

ا هـ  افراد بـه شـمارش نيامـده و از ايـن جهـت در شـماره آن      
فـروغ ابـديت (حـوادث سـال دوم      .اختالف پيش آمده است

  . 459هجرت): 
در روزشمار زندگي حضرت، تنها به تـاريخ دو سـريه موتـه و    

 تر از بقيه بوده است اشاره شده است.ذات السالل كه معروف
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ي پيـامبر) و  ازدواج با زينب دختر حجش (دختـر عمـه  

  ازدواج با اميمه دختر عبد المطلب.
  ي دومة الجندل.ربيع االول: غزوه

  شوال: جنگ خندق و يا احزاب. 17
  ي بني قريظه.ذي القعده: غزوه

  سال ششم هجري:
ي بني لحيـان، عصـفان، ذي قـرد،    االولي: غزوه جمادي

  غابه و فزع.
  ي بني المصطلق و مريسيع.شعبان: غزوه

نماز باران در مدينه و اقامه قحطى و خشكسالى رمضان: 
   )وآلهعليهاهللا(صليتوسط پيامبر 

  ذي القعده: صلح حديبيه.
  سال هفتم هجري:
  انجام عمرة القضاء.

  ي خيبر.محرم: غزوه
  شتم هجري:سال ه

   )وآلهعليهاهللا(صليوفات زينب دختر پيامبر 
  ي موته و ذات السالسل.جمادي االولي: سريه

  رمضان: فتح مكه. 20
  ي حنين.رمضان: غزوه 30

  ي طائف.شوال: غزوه
  سال نهم هجري:

  ي تبوك.رجب: غزوه
   وآله)عليهاهللا(صليشعبان: وفات ام كلثوم دختر پيامبر 

  ي برائــت توســط امــام علــي عــالن ســورهذي الحجــه: ا
  براي مشركان مكه. السالم)(عليه
  ي پيــامبر ذو الحجــه: تــدارك مقــدمات مباهلــه    24

  و اهل البيت با بزرگان مسيحي. )وآلهعليهاهللا(صلي
  سال دهم هجري:

  .)وآلهعليهاهللا(صليرجب: وفات ابراهيم فرزند پيامبر  18
بـه قصـد انجـام حجـة      ذي القعده: خروج از مدينـه  25

  الوداع.
  به مكه. وآله)عليهاهللا(صليذو الحجة: ورود كاروان پيامبر  3



 وآله)عليهاهللاپيامبر اعظم (صلي/ 22

 
از طرف خداوند  السالم)(عليهذي الحجه: نصب امام علي  18

  ي بعد از خود.به عنوان خليفه
  .)وآلهعليهاهللا(صليصفر: شهادت پيامبر  28
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  )وآلهعليهاهللا(صليگزارش روزهاي آخر عمر پيامبر 

  شود.بيمار مي )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر

جا  شهداى آن ايحد رفت و بربه اُحضرت دوازدهم صفر 
با آنان سـخن گفـت كـه انگـار     اى  به گونهو نماز گزارد؛ 

حد بازگشـت  كند. از اُ دارد با زندگان و مردگان، وداع مى
لمانان به منبر رفت و خطاب بـه مسـ  بعد از اقامه نماز و 

  گفت:  
) بر شـما گـواهم.    من پيشتاز شما هستم و (روز قيامت«

 مشـاهده خود را به عيـان   اكنون حوضِقسم هم به خدا 
. بـيم  ههاى هستى داده شد كنم. به من كليد گنجينه مى

آن ندارم كه پس از من بر شرك بازگرديد؛ بلكه بيم آن 
 30 »كنيد!نزاع  با يكديگرها  دارم كه بر سر اين گنجينه

ابـو  غالمش  )وآلهعليهاهللا(صليشايد همان شب بود كه پيامبر 
مفرمود: را از خواب بيدار نمود و به او به يِهو  
من امر شده كه براى اهل بقيع (مردگـان) مغفـرت   ه ب«

حضرت باتفاق غالمش حركت  !»بخواهم تو هم با من بيا
درود جـا  آن مردگـان  بـر به بقيع. ايشان  ندرسيد كرد تا
   :سپس فرمودو  فرستاد

آن وضـعيتى كـه    !اى ساكنان قبرستان! درود بر شـما «
شما داريد؛ بسى بهتر از وضعيت مردمى است كه اينـك  

اند. آن حال و وضعيت بـر شـما مبـارك     گرفتار آن شده
هـاى ابـر سـياه هجـوم آورده      چون پاره هم هاآشوب !باد



 وآله)عليهاهللاپيامبر اعظم (صلي/ 24

 
و  كنـد برگشت مـي به دنبال اول آن  اين دنيا است آخر

(آخـرش از اولـش بـدتر و    پايان آن از آغاز بـدتر اسـت.   
بـه آنـان   حضـرت  گـاه  آن» اولش از آخرش خـراب تـر)  

   31 »پيونديم. ما هم به شما مى«بشارت داد كه: 
   :فرمودحضرت در ادامه 

هاى جهان و پايـدارى جاويـدان   من كليد تمام گنجه ب«
عـالم   اند ما بين اينكه در اين داده شده و مرا مخير كرده

مـن بهشـت   و تا ابد زيست كنم يا بهشت را اختيار كنم 
اند ما بين اينكه  چنين مرا مخبر كردههم را ترجيح دادم.

هـاى زمـين) بمـانم يـا نـزد      در اين عالم (با تملك گـنج 
گـاه  آن »من لقاء خدا را تـرجيح دادم  ،خداى خود بروم

بعـد بـه   و  طلـب آمـرزش نمـود   براى اهل بقيع حضرت 
 .  شه آمدمنزل عاي

حضرت وقتي به منزل عايشه آمد بيماري صرعش عـود  
شد ولي نمود. حضرت بارها دچار سردردهاي مزمني مي

كرد. عايشـه نيـز در   اينبار اين درد را بيشتر احساس مي
  كـرد و  همان زمان دچار سـردرد شـده بـود و نالـه مـي     

  گفت:  مي
    :فرمودحضرت در پاسخش  »واى سرم!«
از . بعـد  !»واى سـرم  :من بايـد بگـويم  خدا هاى عايشه ب«

   روي شوخي ادامه داد:
چه ضرر دارد اگر تو پيش از من بميـرى و مـن عهـده    «

را دفـن  و دار تكفين تو بشوم و بر تـو نمـاز بخـوانم و تـ    
  عايشه نيز كـه هميشـه حتـي در شـوخي سـوء       »كنم؟
  كند در پاسخ گفت:هاي خودش را مخفي نميظن

تو در همـين خانـه    هد،رخ دچنين چيزى  اگرخدا هب« 
ظـاهرا   »د!گذرانـ خواهي با يكى از همسران خود خوش 

نمـوده و   پاسـخ عايشـه تبسـمي   از  )وآلـه عليـه اهللا(صليپيامبر 
از دردش كاسته شده باشد ولي به هرحال حضرت  كمي

    32 شود.در خانه عايشه بستري مي
همراه با صرع تب شديدي نيز سراغ حضرت آمد ولي بـا  

چنان بـه مسـجد   حال تا يازده روز به طور عادي هماين 
گذارد. و هر روز به منزل يكي رفت و با مردم نماز ميمي
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رفت. ي از قبل تعيين شده مياز همسرانش طبق برنامه

 آمدند.  و همسرانش هم بيشتر به عيادتش مي
نمـود و  همسرانش رو به  بيمارى پيامبر اوج گرفتوقتي 
   »ن فردا كجا هستم؟م«سؤال كرد: از آنها 

آنان مقصودش را دريافتند و به او اختيـار دادنـد در هـر    
عبـاس و   بـن فضـل  حضرت  جا كه دلش بخواهد، باشد.

بگيرند و او زير بغلش را را خواست تا  على بن ابى طالب
شـده  پيامبر، سرش محكم بسته را به خانه عايشه ببرند. 

ــود و پاهــايش روى زمــين كشــيد  ــامبر شــد.ه مــيب    پي
بـه   ي عايشهدر خانهرا  عمرشآخر  يهفته )وآلهعليهاهللا(صلي

 .سر برد
اى را كـه از خـود    هـاى معـوذتين و ادعيـه    عايشه، سوره

پيامبر آموخته بود، بـر او خوانـد و بـه قصـد تبـرك بـر       
دسـت   ،ضمن دميدن بر سـر و صـورتش   ،اعضاى بدنش

  33 .ماليد مى

   )وآلهعليهاهللا(صلي عيادت از پيامبر

در كتـب   )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  گزارش چهار عيـادت از پيـامبر  
  تاريخ آمده است:
-عليهاهللا(صلي هايي كه صفيه همسر پيامبردر يكي از عيادت

از ايشان داشت خود را نزديك بستر حضرت رسـاند   )وآله
قسم به خداوند دوست داشتم آنچه تو به آن «و و گفت: 

مسران ديگر وقتي ايـن  ه» رسيد.مبتال شدي به من مي
جمله مهربانانه را از صفيه شنيدند حسادتشان بروز كرد 
و با نگاهشان او را مـورد طعـن و تمسـخر قـرار دادنـد.      

  حضرت فرمود: 
  زنان گفتند: » زنيد؟!زخم زبان مي«
  فرمود:  )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر» با چه چيزي؟!«
وگند او راسـت  خدا سبا چشمانتان او را طعنه زديد. به«

  34 »گويد.مي
***  

به عيـادت حضـرت آمـد.    روزى نيز ابن مسعود عبد اهللا 
رود دست بـر  مستحب است كسي كه عيادت مريض مي



 وآله)عليهاهللاپيامبر اعظم (صلي/ 26

 
ساعد بيمار بگذارد؛ عبد اهللا نيز چنين كرد. او خود نقـل  

از غايت گرمى و حرارت تب كه بر بـدن پيـامبر   كند: مي
را م و تحمـل آن حـرارت   بود دست برداشت )وآلهعليهاهللا(صلي

  نداشتم. گفتم:  
يـا رسـول اللّـه! بسـيار حـرارت دارى و در آتـش ايــن       «

  حضرت فرمود:  »حرارت چگونه تحمل دارى؟
من از روى تعجـب   !»تب من دو برابر مردم ديگر است«

  و حيرت گفتم: 
  آن حضرت فرمود:  »سبحان الّله!«
ه قـدر  ندانستى كه بال براى انبيا است و محنت و رنج ب«

   :بعد از آن فرمود!» محبت و وال است
هر تب و تعب كه از دوست رسد عين فراغت و راحـت  «

است و هر رنج و المى كه براى او اسـت محـض عطـا و    
  35 !»عين كرامت است

***  
بن سعد نيز به عيادت حضرت آمد. وقتي ديـد  مادر بشر 

صورت ايشان از تب سرخ شده و مـدام عـرق بـر چهـره     
شـد. تقاضـا كـرد كـه پرسـتاري      تي گريـان  دارد به سخ

حضرت را بر عهده گيرد، حضرت قبول نكرد و در عوض 
بـه  اى بـانو!  «پرسـيد:  برايش دعا خير نمود و بعـد از او  

بيمـاري مـن چـه     روي، مردم دربـاره ميان مردم كه مي
  مادر بشر پاسخ داد:  » گويند؟مي

رت بيمـاري آن حضـ  كه گويند  يا رسول الّله! مردم مى«
   :فرمود حضرت »است.(پهلو درد) ذات الجنب 

اين بيماري از وساوس شيطان است و سزاوار نيست از «
 )وآلـه عليـه اهللا(صـلي كرم الهـى كـه آن بيمـاري را بـه پيـامبر      

مـن از اثـر گوشـت زهـر      رنجاين  أ خويش مسلط گرداند

                                                 
يزيد در ماه ربيع األول سـال شصـت و چهـارم هجـرى بـه       أ 

لتفاسير و بـالغ  حجة ا( در حوران مرد» ذات الجنب«بيماري 
). شايد بي جهـت نيسـت كـه حـديث     97، ص: 4 اإلكسير، ج

ساخته شد كه كسي كه از ذات الجنب بميـرد شـهيد اسـت    
، ص: 9 التفسير المنير فـي العقيـدة و الشـريعة و المـنهج، ج    (

206.(  
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است كه در خيبر خوردم و هر چند گـاه اثـر آن    يآلود

 شبايد و اما اين نوبـت شـدت   كين مىشود و تس ظاهر مى
   36»خواهد رگ حياتم را ببرد.زياد شده است. مي

***  
 هـايش از پيـامبر  در يكـي از عيـادت  اسماء بنت عميس 

جز ذات  )وآلهعليهاهللا(صليبيماري پيامبر «گفت:  )وآلهعليهاهللا(صلي
كـه دارو در حلـق   است الجنب چيز ديگرى نيست. بهتر 

ي اسماء توصيه كساني كه نزد حضرت بودند» او بريزيد.
را گوش داده و در حالي حضرت در خواب و اغمـاء بـود   
داروي ذات الجنب را به حلق ايشان ريختند. حضرت كه 

   سؤال كرد:هوش آمد هب
  پاسخ دادند:  » چرا چنين كرديد؟«
 .»گمان كـرديم كـه ايـن بيمـاري ذات الجنـب اسـت      «

   :فرمودحضرت 
 .»كنـد  ) بر من چيره نمىرا ذات الجنبرا ( خداوند آن«

37  

  آخرين نماز جماعت

اگـر پيـامبر قـدرت     ؛گفـت  هنگام نمازها اذان مى ،بالل 
خوانـد و  رفت و با مردم نماز مـي بيرون رفتن داشت مي

به نداشت را به صورت جماعت ى نماز خواندن ياگر توانا
على  امام .با مردم نماز بخواندگفت كه مي السالم)(عليهعلي 

هميشـه بـا آن حضـرت    در اين اواخر و فضل بن عباس 
   .بودند

وقتــي ابــابكر و عمــر از لشــگرگاه مخفيانــه وارد مدينــه 
دوباره  )وآلهعليهاهللا(صلي شدند، در همان زمان بيماري پيامبر
ي توانـد بـراي اقامـه   سخت شد و معلـوم بـود كـه نمـي    

ر بـا  جماعت به مسجد برود عايشه كه از مخفيگاه ابـوبك 
هيب   خبر بود، فرصت را غنيمت شمرد و به غالمش، صـ

  گفت كه نزد ابي بكر برود و به او بگويد:  
و قـدرت بـر    بـه شـدت خـراب اسـت    حال رسول خدا «

مسجد برود على بن ابى طالـب هـم   ه حركت ندارد كه ب
ـ     كارى دارد نمي ه تواند برود با مـردم نمـاز بخوانـد تـو ب
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ن كه اكنون وقـت آمـاده   مسجد برو و با مردم نماز بخوا

 !»ى تو حجت است است و اين نماز براى آينده
ناگـاه   ،على را داشتنديا انتظار پيامبر و در مسجد مردم 

. ابوبكر خطاب بـه مـردم   ديدند ابى بكر وارد مسجد شد
  متعجب گفت:  

دسـتور داده   به منبيمارى رسول خدا سنگين شده و «
ــاز بخــوانم  ــا شــما نم ــار !»كــه ب ــردى از ي ــامبر  انم    پي

    :گفتبا خشم و شگفتي  )وآلهعليهاهللا(صلي
سـامه بـودى و   تو كـه در لشـكر اُ   !را با اين كار چه؟و ت«

سوى تو فرستاده باشـد و نـه   هكسى را سراغ نداريم كه ب
مـردم بـالل را صـدا     »تو دستور نماز داده باشـد. ه هم ب

    :زدند و گفتند
بـالل   !»زه بگيراجاامامت جماعت  بارهاز رسول خدا در«

  آمد. )وآلهعليهاهللا(صلي ان سوي منزل پيامبرشتاب
چنـد دينـار زر سـرخ     )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  در اين بين پيامبر

ـ  ه بودداشت و فرمود . تقسـيم كننـد  فقـرا   ينكه آن را ب
 عايشه هفـت عـدد يـا هشـت عـدد از آن نگـاه داشـت.       

تر نزديـك بسـ  ، او را بـه  حضرت از اين جريان مطلع شد
  :  به او فرمودو  خود خواند

 .»كه من از دنيا بروم و از من زر سرخ بمانـد  يستروا ن«
  :فرمود داد وعلى به او گرفت و زرها را از 

  38 »اينها را به فقرا بده!«
 رسيد و با عجلـه  )وآلهعليهاهللا(صلي بالل به درب منزل پيامبر

يد ى در را شن شدت كوبيد پيامبر صداى كوبههرا ب بدر
  فرمود:  

 »؟ببينيد اين كوبيـدن در چيسـت و چـه خبـر اسـت     «
 ،بالل را ديـد  ،فضل بن عباس بيرون آمد و در را باز كرد

    :پرسيد
   :گفتبالل  »چه خبر است؟ !بالل«
خواهد نمـاز بخوانـد گمـان    مسجد آمده و ميه ابوبكر ب«

» كند كه رسول خدا او را فرمان داده كه نماز بخواند. مى
  ب پرسيد:  با تعجفضل 

خـدا سـوگند شـر    هب ؟!سامه نبودمگر ابوبكر در لشكر اُ«
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همزمـان   حضرت .»بزرگى كه پيامبر فرمود همين است

با ورود مخفيانه عمر و ابوبكر از حالت اغماء خارج شـده  
فضل و فرموده بود كه شر بزرگي وارد مدينه شده است. 

را از همراهى بالل وارد منـزل پيـامبر شـدند پيـامبر     ه ب
  بالفاصله فرمود:موضوع باخبر نمودند. حضرت 

سـوگند بـه آن    !وارد مسجد كنيـد و مرا حركت دهيد «
ى  فتنـه  ،ى كه جان مـن در دسـت قـدرت اوسـت    يخدا

    .»بزرگى بر اسالم وارد شد
ى على و فضـل   رسول خدا بيرون آمد در حالى كه بشانه

تـا   شـد ه مـي زمـين كشـيد  ه بود و پاهايش ب دادهتكيه 
ابـوبكر در محـراب رسـول خـدا      .د مسجد شـد اينكه وار

ـ  هيب ايستاده بود و اطرافش را عمر، ابو عبيده، سالم، ص
 .و چند تن ديگر از منافقان گرفته بودند

بـا آن حـال   كه را ديدند  )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبرمردم وقتي 
ه است، پـي بـه اهميـت    ضعف و ناتوانى وارد مسجد شد

گرفـت  را ابى بكر  پشت سرآمد و  حضرت مسئله بردند.
آنان كه دور ابوبكر بودند  .و او را از محراب بيرون كشيد

پشت سر رسول خدا پنهان شدند. مردم جلو آمدند و بـا  
 .پيامبر نشسته نمـاز را خوانـد   .رسول خدا نماز خواندند

بـالل  رسيد لـذا  به مردم نمي )وآلهعليهاهللا(صلي صداي پيامبر
مـردم  ه گـوش  را ب )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر هايصداى تكبير

    .رساندمي
ابـى  به عقـب نمـود و   پيامبر نگاهى  .پايان رسيده نماز ب

همانطور كه نشسـته بـود برگشـت و رو بـه      .بكر را نديد
    :فرمودمردم نمود و 

را هـا  همان ،و يارانش(ابوبكر) از پسر ابى قحافه  !مردم«
(بـه   ودم كـه بـا ا  سامة بن زيـد قـرار دا  كه تحت فرمان اُ

مخالفـت   هـا آن !تعجب نكنيـد  ،حركت كنندطرف روم) 
ـ  فرمان مرا كردند و براى ايجاد آشوب و فتنه مدينـه   هب

ـ  !برگشتند حالـت  هآگاه باشيد كه آنان در اين مخالفت ب
  بعد فرمود:  »رگشتند(زمان شرك) باول خود 

حضـرت را حركـت دادنـد تـا     » مرا بر فراز منبر ببريد.«
سپاس و ستايش خدا  .ين منبر نشستيى پا ر پلهاينكه ب
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    :را كرد فرمود

امر پرودگارم اينچنين به من رسيده است كه اى مردم «
و من در ميان شما گردند ي مردم به سوي او بر ميهمه

 .هسـت حجتى آشكارا گذاردم كه شـبش ماننـد روزش   
چنان كه پيشينيان شما از پس از من اختالف نكنيد آن

    .يل اختالف كردندبنى اسرائ
كنم مگر آن  اى مردم من چيزى را براى شما حالل نمى

حـالل كـرده و چيـزى را حـرام     بر شما را كه قرآن  هچ
 ده.نموكنم مگر اينكه قرآن حرام  نمى

گـذارم كـه   من دو چيز گرانبها و بزرگ در ميان شما مي
شـويد آن دو   ها چنگ بزنيد هرگز گمراه نمـى نه آاگر ب

در جانشينان من  ،آن دو .فرزندان من استكتاب خدا و 
شـوند تـا   آن دو از همديگر جدا نمـي  ميان شما هستند.

ايـن     جا شما را دربـاره در آن .در كوثر بر من وارد گردند
 ؟چه كرديـد دو) (با اينكنم كه مي پرس و جودو امانت 

چنـان كـه   شوند آندر آن روز مردمان از كوثر رانده مي
مـن  « :گوينـد مردانى مي !كنندگاه دور ميشتران را از آب

هاى شما را نام« :گويممن مي »فالنى هستم و من فالنم
شناسم ولى شما پس از مـن مرتـد شـديد و از ديـن      مى

    !»خدا بر شما باد لعنتبرگشتيد 
ـ   پـايين از منبـر   )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر اش  خانـه ه آمـد و ب

  39 .برگشت

  آخرين حضور در مسجد

بازهم شديدتر شد. انصار بـه   )وآلهعليهاهللا(صلي ماري پيامبربي
 ،)وآلـه عليـه اهللا(صلي عموي پيامبر عباسشدت پريشان بودند. 

حضرت را از پريشاني انصار با خبر نمود. حضرت تصميم 
گرفت با انصار صحبت كند ولي آتش تـب تـواني بـراي    

. كار نگذاشته بود. درخواست هفت مشـك آب نمـود  اين
آرام آرام و آبهاى مشك را حضرت ميان طشتي نشست 

علـى را   كـه تـب فـرو نشسـت     بر سرش ريختند. كمـي 
  طلبيد و از احوال انصار پرسيد. على گفت: 

دانـيم بعـد از    نمـى  كـه  گوينـد  يا رسول الّله! انصار مى«
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قضـيه بـه كجـا    حال ما چگونه خواهد شد و خدا رسول 

  »  شود.ختم مي
بـه مسـجد   و فضـل   السالم)(عليه عليبه كمك امام حضرت 

  فرمود: بالل به اول منبر نشست و  يآمد و بر پايه
جار زد بالل در بازار مدينه  »ان!بخوبه مسجد مردم را «

    :كه
روى بــه  ســوهــر از  مـردم  !»رسـول در مســجد اســت «

حمد و ثناي خداوند را به نكويي  حضرت .مسجد آوردند
    فرمود:بر زبان جاري ساخت و بعد 

 بـه زودي و  شـده اى مردم! بدانيد كه اجل من نزديك «
به لقاى پروردگار خود مشرف خواهم شد، چـون مـن از   

ها جـدا  » دل«ها جدا شوم شما از من به » تن«شما به 
مردم سراسر گريه شدند. صداي شـيون مـردم    !»مشويد

 به آسمان بلند شد. حضرت ادامه داد:
شـما چگونـه   بـين  بـودم؟  براي شـما  پيامبرى  گونهچ«

  مردم با گريه و ناله پاسخ دادند:» زندگي كردم؟
ما را مـورد رحمـت قـرار    هيچ پيامبرى مثل تو نبوده، «

ما را به وحدانيت خـدا  دادي و به لطف و احسان كردي! 
و از آشـنا سـاختي    ترسـالت نسـبت بـه   و آگاه نمـودي  

بعـد از آن رو بـه    !»گمراهى به صراط مستقيم رسانيدى
  :  فرمودكرد و اصحاب مهاجر 

اى يــاران قــديم! و اى دوســتان ديــرين! بدانيــد و آگــاه 
را بلند آوازه نمودند و من را به باشيد كه انصار، دين من 

ان را دوسـت  نـ مـن اي  اي يـاري رسـاندند.  نحو شايسـته 
چـه  دارم و آن دوست مىنيز دارم و فرزندان ايشان را  مى

موجـب   انجـام دادنـد  انصار نسبت به من و به ياران من 
مـزد  هـا  او بـه آن و  شـده اسـت  خداى تعالى خشنودي 

عظـيم خواهـد    يان اجرنايبراي خواهد داد و در آخرت 
 بود.

(مـدام بـه    شـديد  اى ياران مهاجر! شما هر روز زياد مـى 
دند (در شـ  انصار كـم مـى   ليوكرديد) مدينه هجرت مي

يـا بـه مـرگ طبيعـي     و  رسيدندها به شهادت ميجنگ
خـاطر  جوانمردي وارد شده و بـه ر از راه انصامردند). مي
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آب و  و دادنـد ، منازل خود به شما زياد اخالص و محبت

ي همهايثار شما نمودند و غذاي خود را با ميل و رغبت 
  »  را رعايت نمودند.شرايط يارى و جان سپارى 

چنـين  حضرت دست به آسمان برد و در حق انصار ايـن 
  دعا نمود:

خـدايا انصـار را   الّلهم ارحم االنصار! الّلهم ارحم االنصار! «
   :بعد از آن فرمود» مورد رحمت خود قرار بده!

پروردگار مـن حكـم كـرده و سـوگند خـورده كـه داد       «
مظلومان از ظالمان بسـتاند و حـق هـيچ مظلـومى نـزد      

هركس كه از من ! يناى مردم! و اى حاضر .ظالم نگذارد
برخيـزد و  د نزد من باشيا حقى از او آزاري ديده است و 

اگـر  را بكنـد.  حـق خـود   طلب و  گيردعوض آن از من ب
را رعايـت  ادب اسـالمي و  كندشرم نرد، كسى حاجتى دا

 »اش را بگويـد. كند و از جاي خـود برخيـزد و خواسـته   
  برخاست و گفت: از ميان جمعيت مردى 

چـه  از تو طلب دارم! طبـق آن يا رسول الّله! سه درهم «
   پيــامبر» طلــبم را بــدهيخــواهم كــه اآلن گفتــي مــي

  فرمود:  )وآلهعليهاهللا(صلي
  از تـو بابـت اثبـات سـخنت     كـنم و   تكذيب نمـى تو را «

خواهم كه سوگند بخوري فقط به من بگو ايـن سـه   نمي
آن مـرد  » خاطر چه موضوعي بـه مـن دادي!  درهم را به
  پاسخ داد:

درخواسـت كمـك   از شـما   فقيرييا رسول الّله! روزى «
نيز به ده، من بسه درهم به وى فرمودي كه  كرد، به من
بـه  دادم و تا كنون عوض آن ه او سه درهم ب دستور شما

ديگـرى   حضرت سه درهم بـه وى داد. » دستم نرسيده!
  برخاست و گفت: 

يا رسول اللّـه! مـن سـه درهـم از بيـت المـال تصـرف        «
ام و به آن محتاج بودم و آن را تا اين زمان مخفـى   كرده

آن سه درهـم  دستور داد تا  )وآلهعليهاهللا(صلي مبرپيا »داشتم.
  ديگرى برخاست و گفت:   از او گرفتند.

در خود را منافقان  نشانهيا رسول الّله! من نفاق دارم و «
هـا از مـن سـر زده و    نواع معصـيت نمايم و ا مشاهده مى
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و بعد شروع به گريستن كـرد.  » اآلن به سختي پشيمانم

سته بود سخن مرد كه تمـام  در جلوي جمعيت نشعمر 
شد او از جاي خود برخاست و سـر آن مـرد داد كشـيد    

  كه:  
بـود كـه    انيچه سخناين  ؟!چه كار بود كه كردىاين «

 »همـه مـردم رسـوا نمـودي!    ميـان ايـن  و خود را گفتي 
   :فرمود )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 

گونه رها كن اين نوع سخن گفتن را و ديگر ايناى عمر! 
مالئكه ملكوت حاضـرند و   اينجاآگاه باش كه ن نگو! سخ

پيش راه انصاف اين مرد  ند.مجلس ناظراين بر حاضران 
گويـد. از كارهـايي   به صدق و راستي سخن ميگرفته و 

من در حق او دعاى خير كـردم   شده.شيمان كه كرده پ
و اين دعاى من در حق او به اجابت مقرون شد و اكنون 

نيكان درگاه  ين مرد حاال از جملهدهم كه اي گواهى مى
رو بـه  بار ديگـر  حضرت  »است. اسالمو نيكوكاران امت 

  :  فرمودعمر كرد و 
ـ    كه يقينـا اى عمر! و الّله بدان « غايـت  هرسـوايى دنيـا ب

آخرت تر از رسوايي آخرت است, زيرا براي رسوايي آسان
كه ارواح انبيـا  در هراس بود از آن روز بايد پاياني ندارد. 

و اوليا و صـديقان و شـهيدان و مـؤمنين و مؤمنـات در     
مالئكه ملكوت و چنين همو  شوندمحشر حاضر  صحراي
باشـند  رسوايى كسى گاه شاهد آن معابد آسمانساكنان 

 (پيــامبر» ببيننــد.وضــعيت مفتضــحي او را در چنــان و 
ها كه در دنيـا  خواست كنايه بزند به آنمي )وآلـه عليهاهللا(صلي

شـود،  دند و نامشان نه تنها به نيكـي بـرده مـي   رسوا نش
-قداست يافته ،)وآلهعليهاهللا(صلي طراز قداست پيامبربلكه هم

 فكر رسوايي قيامت باشند.)ها بايد بهاند آن
يا رسول الّله! من گـاهى  «ديگرى برخاست و گفت: مرد 

» شـود جـاري مـي  بر زبان  دروغگويم و گاهى  فحش مى
خواست از جاي خود بلند شـد كـه او   يبار نيز ماينعمر 

   را از گفتن ايـن سـخنان منـع كنـد كـه تـوبيخ پيـامبر       
پيـامبر  به يادش آمد و جاي خود نشسـت.   )وآلـه عليهاهللا(صلي
سـپس  و نمـود   دعـا آن مـرد نيـز   در حـق   )وآلهعليهاهللا(صلي
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  فرمود:

از دانـد و  دروغ را كـار زشـتي مـي   چون اين مرد الهى! «
نمايـد، ايـن دو صـفت     ظهـار نـدامت مـى   گفتن فحش ا

گـردان و زبـان او را بـه خيـر و      برطـرف را از او  ناپسند
  دعـاى پيـامبر    »صالح و بـه صـدق و راسـتى ثابـت دار.    

در حق او به اجابت مقرون گرديد و بعـد از   )وآلهعليهاهللا(صلي
 آن زبان او هرگز به كذب و فحش جارى نشد.

كه از مسلمانان صدر  أ هاشعّكشخصي به نام  بيندر اين 
من به گردن يا رسول الّله! «برخاست و گفت: اسالم بود 

اگـر نگـويم و حـق خـود از تـو طلـب       تو حقي دارم كه 
ي كه دادي و گفتي هـركس  فرماناز ترسم كه ميننمايم 

ات حقي دارد از من بگيرد تخلف كرده باشم و نافرمـاني 
اصـحابت   هراس دارم كهبگويم هم و اگر  را نموده باشم

خـاطر  امـا بـه  نماينـد.   مو سرزنشـ  من را مالمـت كننـد  
ام را مطـرح نمـوده و حقـم را از    فرماني كه دادي مسئله

وقتـي  نمايم. يا رسول الّله! در سفر تبـوك   طلب مىشما 
بزني بر شتر ات كه نامش خضراء بود خواستى كه تازيانه

بـه حكـم    دردم آمد. اكنون آن و از ي من خوردبه شانه
  »كنم.كه دادي طلب قصاص مي يمانفر
وقتي درخواست قصـاص را   )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبراصحاب  

شنيدند به شـدت ناراحـت شـدند و ايـن بـار نيـز عمـر        
برخاست كه به آن مرد پرخـاش نمايـد كـه بـاز سـخن      

به يادش آمد و برجاي خود نشست.  )وآلـه عليهاهللا(صلي پيامبر
  حضرت فرمود: 

                                                 
عّكاشه بن محصن از مسلمانان صدر اسالم است. گفته شده  أ 

، عكاشه جزو هفتاد هـزار  )وآلهعليهاهللا(صلياست بنابر دعاي پيامبر 
شـوند.  نفري قرار گرفت كه بـدون حسـاب وارد بهشـت مـي    

ها حضور داشت. در حين جنگ بـدر  ي جنگعكاشه در همه
به او چـوب دسـتي را    )وآلهعليهاهللا(صليشمشيرش شكست پيامبر 

دسـت گرفـت،   داد كه با آن مبارزه كند، تا عكاشه چوب را به
 12شمشير شد. او در زمان ابي بكر در سـال  چوب تبديل به 

، 2 الخرائج و الجرائح، جدر جنگ با گروهي مرتد، كشته شد. (
ترجمـه  ، 439،ص:4 اإلصابة في تمييـز الصـحابة،ج   ،911ص: 

  ) 79،ص:3 طبقات كبرى،ج
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! يرحمك ربك! خدا تو را بيـامرزد كـه ايـن    اى عكاشه«

در همـين  خصومت را به قيامت نگذاشتى و حق خود را 
گاه حضـرت بـه سـلمان    آن »برداشتى. دنيا از گردن من

  فرمود:
 !»تازيانه چوب خضراء در خانه فاطمه است آن را بيـار «

 السـالم) (عليهـا  منزل فاطمهبه در با چشماني اشكبار سلمان 
خضـراء را بـه او   تازيانـه  ت خواسـت كـه   از حضـر و آمد 

  فرمود: بدهد. حضرت
كشـد و   مـى  رنـج اى سلمان! پـدرم تـب دارد و بسـيار    «

نشستن بر مركب ندارد، اين وقت به تازيانـه چـه    قدرت
  سلمان گفت: » احتياج دارد؟

ديگـران  اداى حقـوق  در مسجد مشغول پدرت  فاطمه!«
ته روزى خواسـ است و به دنبال حالليـت طلبـي اسـت.    

آمده و حـاال  فرود مسلمانى  شانهبر  ،زندبتازيانه بر شتر 
به  السـالم) (عليها فاطمه» است.قصاص آن مسلمان به دنبال 

را به سلمان تازيانه گريست چنان كه ميگريه افتاد و هم
  گفت:  داد و 

دهم كه حتما از آن مسلمان ميسوگند  راسلمان! خدا «
بـه  سلمان » ار من نزند.تازيانه بر پدر بيمبخواهي كه بر 

 )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  مسجد آمد و تازيانه به دست كنار پيامبر
  ايستاد.  

حسـن و   فرزندان خود ،السالم)(عليهافاطمه سلمان كه رفت 
  گفت: ها به آنرا طلبيد و  السالم)(عليهماحسين 

جــد بزرگــوار شــما در مســجد اســت و  عزيــزان مــن! «
زنـد،  ب او بـه تازيانـه   ،خواهد كه بـه قصـاص   شخصى مى

صـد  بخواهيد كـه بـه شـما    برويد و به عوض يك تازيانه 
با شتاب طـرف   السالم)(عليهماحسن و حسين » بزند!تازيانه 

 مسجد آمدند.
رسـيد، حضـرت بـه     )وآلـه عليهاهللا(صلي وقتي تازيانه به پيامبر

  عكاشه فرمود: 
كـه  و چنـان   گيـر از سلمان برا عكاشه! برخيز و تازيانه «

از جاي خود برخواست و عكاشه  !»ام قصاص كن من زده
  و گفت: را از سلمان گرفت تازيانه 
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هـم  من برهنـه بـود، امـروز     شانهيا رسول الّله! آن روز «

بعضي از اصحاب از !» برهنه سازيدبايد شانه اتان را شما 
هاي خود را برهنه كردنـد و  جاي خود برخاستند و شانه

   جـاي پيـامبر  او خواسـتند تـا بـه    نزد عكاشه آمدند و از
ها تازيانـه بزنـد. در ايـن بـين     ي آنبر شانه )وآلهعليهاهللا(صلي

ناليدنـد و  رسـيدند و   از راه السـالم) (عليهمـا  حسن و حسـين 
  گفتند:

نيامديم كه از حقت صرف نظر كنـي  عكاشه! ما نزد تو «
يــك تازيانــه صــد تازيانــه از تــا عــوض ايــم بلكــه آمــده

خطـاب بـه دو فرزنـدش     )وآلـه عليـه اهللا(صلي پيامبر !»خوريمب
  فرمود:

است  ستمقصاص بر شما  ؛ام من زدهرا تازيانه  عزيزانم!«
!» جـد شـما روا نيسـت   ونـد و در ديـن   نـزد خدا  ستمو 

ي خود را برهنـه  اين را گفت و شانه )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر
ي گريستند. شايد اگر كسـ ساخت. اصحاب به سختي مي

شـنيد. و  گوش دل داشـت خـروش مالئـك را هـم مـي     
 ناليدند.  بيش از همه مي السالم)(عليهماحسن و حسين 

را ديـد   )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  ي برهنه پيامبروقتي شانهعكاشه 
ي سوي حضرت آمد. چشمش كه به مهر نبوت، برشـانه 

-بود افتاد؛ شوق در جانش آن )وآلهعليهاهللا(صلي راست پيامبر
يد و بوسـ چنان موج انداخت كه دويد و شانه حضرت را 

صورت خود را روي آن ماليد و بعد از حضرت جدا شد و 
را بوسـيد و   السـالم) (عليهمـا خم شد و پاي حسن و حسـين  

دو گذاشت و بعـد صـورتش   بعد صورتش را روي پاي آن
 اي بلند سـر ماليد و به ناله )وآلـه عليهاهللا(صلي را بر پاي پيامبر

  داد و گفت:
  يا رسول اللّـه! غـرض اصـلى مـن قصـاص نبـود بلكـه        «

من از شما شـنيدم كـه    خواستم بدنت را لمس كنم.مي
مس كند، آتـش دوزخ  ل ران هر كس عضوى از اعضاى م

 »نكند. يكار اوبر 
از منبر به زيـر آمـد و ايـن آخـرين      )وآلـه عليهاهللا(صلي پيامبر
  40 .برگشته عايشه خانبه  عدآن سرور بود و ب يموعظه
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  وصيت

   بــه علــيهــاى بيمــارى آن حضــرت كــه شــبى از شــب
، بـه همـراه   مـد جبرئيل فـرود آ  بود. دادهتكيه  السالم)(عليه
ي خداونـد  . جبرئيل از ناحيـه از فرشتگان وندخدا يامنا

را  )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  پر از راز و سر به مهر پيامبر نامهوصيت
  فت: جبرئيل گبا خود آورده بود. 

هر كه در نزد خـود دارى بيـرون كـن جـز      !اى محمد«
وصى خود و اين وصيتنامه را از ما تحويل بگير و گواه و 

كه مـا آن را بـه تـو تحويـل داديـم بـر       ضامنى براى اين
دستور داد هر كـه در خانـه بـود بيـرون      حضرت !»گمار
ه ميان پـرد  نيز السالم)(عليهاو فاطمه  السالم)(عليهجز على  رود

  ادامه داد: جبرئيل سپس  .خانه بود بو در
اين  فرمايد: رساند و مىپروردگارت سالم مي !اى محمد«

اى است كه من با تو عهد كـرده و قـرار گذاشـته     نوشته
هاى خود را هـم بـه    بودم و خود گواه آنم بر تو و فرشته

خودم بـراى گـواه بـس    هر چند  !اى محمد .گواه گرفتم
ــتم. ــالم ا  »هس ــالغ س ــهاب ــار و آوردن ز ناحي ي پروردگ

ي او، (كاري كه براي قرآن هـم اتفـاق   اي از ناحيهنوشته
نيافتاده بود، زيرا قرآن به صورت نوشته نازل نشده بـود)  

 .مبر افتـد ابـر انـدام پيـ   اي لرزهي اينها سبب شد تا همه
  :  گونه پاسخ دادسالم خداوند را اين حضرت

سـالمتى   ستاز او پروردگارم سالم است و !اى جبرئيل«
ربي هو السلَام و مْنه السلَام و  و به سوى اوست سالمتى،

نوشته  ي راستي و احسان است.. او همهإَِليه يعود السلَام
كه وصـيتنامه را بـه   قبل از آن حضرت41!» را به من بده

و  نمـودن به وصيت دهد خود شروع نمود  السالم)(عليهعلي 
كيد أا يك به يك برشمرد و بر انجام دادن آن تمواردى ر

  فرمود:  السالم)(عليهبه علي  آنپس از  .كردو سفارش 
 امام علي!» شيننبرخيز و برابر من ب دعلى! از جاى خو«

تا اين زمان باالي بستر حضرت نشسـته بـود و    السالم)(عليه
حضرت به ايشان تكيه داده بود از جاي خود برخاست و 

 )وآلـه عليـه اهللا(صلي ي حضرت نشست و سر پيامبرجبرئيل جا
مقابــل حضــرت  الســالم)(عليــهســينه گذاشــت. علــي  بــررا 
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در سـمت راسـت   حضور داشـت و  كائيل هم نشست. مي

  فرمود:  السالم)(عليه عليبه  ه بود. حضرتنشست بستر ايشان
 اين السـالم) (عليه علي !»هايت را روى هم بگذارعلى! دست«

  گاه فرمود:نآ. چنين كرد
از تو پيمان گرفته بودم اما اكنون مى خـواهم   قبالمن «

، همان پيمان را در حضور دو شاهد كه امين پروردگارند
تجديد كنم. على! تو را به حقى كـه   ،جبرئيل و ميكائيل

بـه  كـه  دهـم  اين دو فرشته بـر تـو دارنـد، سـوگند مـى     
 وصاياى من عمل كنى و در انجام دادن آن با شـكيبايى 

نـه   ،مـن  يو پروا پيشگى و هماهنگ با طريقت و برنامه
ــد و آن كنــي!كوشــش  ،راه و روش ديگــران   چــه خداون

تو سـاخته اسـت بـا قـوت و قـدرت در حفـظ و        يبهره
ي كـوچكي را كـه   بسـته سـپس  !» حراست آن بكوشـى 

وصيتنامه در آن بود از جبرئيل گرفت و داخـل دسـتان   
  فرمود:گاه آنگذاشت.  السالم)(عليهعلي 

و  معلى! حكمت و دانش را در ميان دستان تو گذاشـت «
زودى هچه كه بـ چه كه در پيش دارى و از آنتو را از آن

با آن دست به گريبان خواهى شد آگـاه كـردم. تـو نيـز     
وصى پس از خود وصيت  ههنگام وفات، وقتى خواستى ب

(خاص و كه من كردم بى هيچ نامه و نوشته كنى، چنان
  !» با همين شيوه رفتار كناي جز همين نوشته) جداگانه

-(صـلي  در اين نوشته رازي مهم از ناحيه خداوند و پيامبر

چـه گـروه   ي آنچنين همـه وجود داشت و هم )وآلـه عليهاهللا
   42خواهند آورد. السالم)(عليهمنافق بر سر علي 

در مجلس، فرشـتگاني ديگـر نيـز حضـور داشـتند كـه       
  مخفـي بودنـد ولـي علـي      السـالم) يـه (علهرچند از نظر علي 

از علـي  پيـامبر   .كردحضورشان را احساس مي السـالم) (عليه
   خواست: السالم)(عليه

نامه را گشود و  السالم)(عليهعلي » نوشته را بگشا و بخوان!«
-عليـه اهللا(صـلي  مشغول خواندن آن شد و در اين بين پيامبر

  فرمود: )وآله
ست به من، و شرط او هگارم اى على! اين فرمان پرورد«

رساندم و (آن را به تو) من  .و امانت او است .است بر من
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 السالم)(عليه على »نمودم.و ادا  هر چه صالح بود انجام دادم

  :  گفت
كـه  بر اين من هم گواه تو هستم فداي تو!پدر و مادرم «

خيـر خـواهى   و رسانيدى و اداى وظيفـه  (وصيتنامه را) 
بـراي تـو   و  كـنم مـي تصديق  ودي راچه فرمكردى و آن

جبرئيـل  » .دگوشت و خونم گواهى دهـ  و چشم و گوش
  گفت:  

 پيامبر !»من هم گواه شما هر دو هستم بر اين موضوع«
  فرمود: براي تأكيد بيشتر  )وآلهعليهاهللا(صلي

به مـن و   آيا ؟وصيت مرا گرفتى و فهميدىآيا  !يا على«
در آن اسـت وفـا    چـه آن هكه بدهي خداوند ضمانت مي

  :  پاسخ دادعلى  »كنى؟
  بـين خـود و خداونـد عهـد      .پدر و مـادرم قربانـت   بله!«

خواهم نسـبت بـه توفيـق اداي    و از خداوند مي بندم.مي
باز هـم تأكيـد كـرد     )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر »كند! يميارآن 
  كه:

روز حتمـا  بگيرم كه را  يگواهبر تو اين خواهم  من مى«
(عمـل بـه وصـيت را)    من گزارش كار خود را  قيامت به

  : پاسخ داد السالم)(عليه على !»بدهى
آماده شد تـا بـر تعهـد    مبر اپي !»گواه بگير !بسيار خوب«

نسبت به عمـل بـه وصـيت گـواه بگيـرد.       السالم)(عليهعلي 
  حضرت فرمود:

و در  هسـتند اينك جبرئيل و ميكائيل ميان مـن و تـو   «
هـا   تا من آن ندحاضرديگري نيز  بهاى مقرَّ اينجا فرشته

  على گفت:   !»را گواه بر تو بگيرم
گـواه   ها راآن نيز،گواه باشند و من فدايتپدر و مادرم  «

ها را شاهد نمـود و در  آن )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر !»گيرم مى
شرطى  وندضمن به پيشنهاد جبرئيل و طبق دستور خدا

  هم با على كرد و آن اين بود: 
بايد وفا كنى بدان چه در اين وصيتنامه است  !ى علىا«

دارى هـر كـه دوسـت دارد    ب دوستآن جمله اين كه از 
هـر كـه    جـويي از خدا و رسولش را و بيزارى و دشمنى 

و تعهد دهي كـه نسـبت    .دشمنى كند با خدا و رسولش
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 ،و دريدن پـرده آبرويـت   تو غصب خمس تبردن حّقبه 

-(عليهعلي  »را فرودهي!نموده و خشمت ى يصبر و شكيبا

  :  پاسخ دادد السالم)
   43 »خدا. پيامبر اي !به چشم«

   پيـامبر شـنيد كـه بـه    صداي جبرئيـل را   السالم)(عليهعلي 
   :گويدچنين مى  )وآلهعليهاهللا(صلي

اى محمد! به على بگو كه حرمتت، كه حرمـت خـدا و   «
رسول است، هتك خواهد شد و محاسنت با خون سرت 

تا شنيد كه حرمتش  السالم)(عليهعلي » د شد.خضاب خواه
يعني حرمت خـدا و رسـول هتـك خواهـد شـد آنقـدر       

اي زد و نقش زمين شد و لحظاتي منقلب شد كه صيحه
حالش بهتر شـد، ولـي   گذشت؛ خود شد. كمياز خود بي

  چنان منقلب بود. فرمود: هم
كـنم اگـر چـه    هاى آن صـبر مـى  يا رسول اهللا بر تلخي«

هاى الهى ترك شود و كتـاب  تك شود و سنتحرمتم ه
خدا پاره پاره گردد و اركـان كعبـه از هـم فـرو پاشـد و      

ها اين يمحاسنم از خون سرم رنگين شود. در برابر همه
از او  .شكيبا خواهم بود و به حساب خدا خواهم گذاشت

اميد اجر و پاداش دارم و تا پيوستن بـه شـما، در انجـام    
  »هم كرد.ها تالش خوادادن آن

نيز مطالعه كرد. مضمون  السالم)(عليها وصيت نامه را فاطمه
بـه   )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  آن دقيقا همان وصيتي بود كه پيامبر

-عليـه اهللا(صـلي  صورت شفاهي فرموده بود. بعد از آن پيـامبر 

  فرمود: السالم)(عليهما به علي و فاطمه )وآله
رط نموده بود و نوشته چه پروردگارتان برايتان شآيا آن«

  دو پاسخ دادند:آن» است فهميديد؟
هايي كـه بـه مـا    بدي يقبول نموديم و نسبت به همه«

  44 »خواهد شد صبر خواهيم نمود.
اى على! «بود: چنين نوشته شده  وصيتنامهدر بخشى از 

 كيجز تو كسى در كار غسـل و كفـن و دفـن مـن شـر     
  نمود:  از حضرت سؤال السالم)(عليهعلي !» دوشن

آيا انجـام دادن آن بـه تنهـايى     !پدر و مادرم به فدايت«
  :  حضرت پاسخ داد» برايم ممكن است؟!
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دســتور جبرئيــل اســت كــه از جانــب پروردگــار آورده «

  پرسيد:  السالم)(عليهعلي !» است
حضرت » ؟آيا از كسى كمك بخواهم ناتوانيدر صورت «

  فرمود:  
لهى چنان بـوده  سنت ديرينه ا: «جبرئيل گفته است كه

ــل     ــان، غس ــينان آن ــز جانش ــامبران را ج ــه پي ــت ك   اس
اند. اكنون نيز بايد تداوم ايـن سـنت بـه دسـت     دادهنمى

من، محتاج بـه   براى انجام دادن غسلِ.» على انجام يابد
كه تو را نيكو يـاوران و  يارى كسى نخواهى شد؛ چه اين

   پرسيد: السالم)(عليهامام علي » نيكو برادرانى است!
» هـا چـه كسـانى هسـتند؟    پدر و مادرم به فـدايت آن «

  حضرت پاسخ داد:
جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل، ملـك المـوت و اسـماعيل    «

.» اى كه امور آسمان دنيا به او واگذار شده اسـت فرشته
بـه سـجده افتـاد و    با شنيدن ايـن پاسـخ    السالم)(عليهعلي 
ارنـد  را سپاس گفت كه ياورانى كه امين پروردگ وندخدا

  45 شد.د نخواهفرستاده به كمك 

  هاي آخروصيت

  در آخــرين روزهــاي عمــر خــود  )وآلــهعليــهاهللا(صــلي پيــامبر
هـا  هايي فرمودنـد كـه تـاريخ و محـل دقيـق آن     توصيه

  مشخص نيست: 
گذاشتم در جزيـرة العـرب دو ديـن    ماندم نمي* اگر مي

 46 باشد.
ي * خداونــد بكشــد يهــود و نصــاري را كــه قبــور انبيــا

  47 خويش را مسجد قرار دادند.
منظور از حـديث فـوق عبـادت نمـودن انبيـا و شـريك       

ها با ذات ربوبي است. ولـي تكـريم   عبادي قرار دادن آن
ها كاري بسيار پسنديده و داراي اين قبور و توسل به آن

 مستندات قوي است.
كـه بـه خداونـد    ميرد مگـر ايـن  * هيچ يك از شما نمي
 48 حسن ظن داشته باشد.

* اي مردم به من آويز نشويد مـن چيزهـايي را حـالل    
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كردم كه خداوند حالل كرده بـود و چيزهـايي را حـرام    
نمودم كه خداوند حرام نمـوده بـود. اي فاطمـه! دختـر     

چه خاطر آني رسول خدا! بهعمه !رسول خدا! اي صفيه
  تـوانم شـما را   نزد خداست عمل انجام دهيـد. مـن نمـي   

 49 خداوند كنم. نياز از عمل نزدبي
هاى وارد از قبايل و ديگران ماننـد   نمايندگان و هيئت* 

  50 ى شود.يها خوب پذيرازمان من از آن

  صفر   25شنبه 

در دو مـاه اخيـر    )وآلـه عليهاهللا(صليهشتمين باري كه پيامبر 
را اعالن نمود زماني  السالم)(عليهاش واليت امام علي زندگي

 )وآلـه عليـه اهللا(صـلي عيـادت پيـامبر    بود كه بعضي از انصار به
  ها فرمود:آمدند. حضرت خطاب به آن

-گروه انصار! وقت فراق رسيده است و من خوانده شده«
ام ام! و من به ايـن دعـوت پاسـخ خـواهم داد! همسـايه     

ام نموديـد و  بوديد و خوب همسايه داري نموديد. يـاري 
م خـوب يـاري نموديـد. اموالتـان را بـا مسـلمين تقســي      

ها وسعت داديد و براي خداوند جانتان را نموديد و به آن
  ترين پاداش را بدهد.بذل نموديد. خداوند به شما كامل

هايي كه انجام داديد) هنوز يك كار مانـده  ي كار(با همه
ي كارهاسـت؛  ي همـه است و اين كـار اسـاس و خاتمـه   

كنم بـين  ها به آن وابسته است. من فكر نميي كارهمه
ي تـار مـويي هـم از    ها به اندازهدو جدايي باشد! آن اين

يكديگر فاصله ندارند. هر كس يكي را بيـاورد و ديگـري   
ها كند، اولي را هم انكار نموده است و خداونـد از او  را ر

انصـار  » پـذيرد و نـه فديـه و جـايگزيني.    اي مـي نه توبه
  گفتند:  

تـوانيم نسـبت بـه آن    اي رسول خـدا! مـا چگونـه مـي    «
معرفت پيدا كنيم؟ (آن را به ما بشناسـان) زيـرا   » يكي«

توانيم به آن پايبند باشـيم و  اگر ما (آن را نشناسيم نمي
اگر) تمسك به آن نكنيم گمراه خواهيم شد و نسبت به 
  ديــن اســالم مرتــد خــواهيم گشــت و از نعمتــي كــه از 

ي خداوند و رسول او به ما رسـيده اسـت محـروم    ناحيه
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 ته خداوند ما را توسط تو اي رسول خداخواهيم شد. الب

از هالكت نجات داده است. و تو بـه خـوبي    )وآلهعليهاهللا(صلي
ات را ادا تبليغ نمـودي و خيرخـواهي نمـودي و وظيفـه    

نمودي و تو نسبت بـه مـا مهربـان، بخشـنده و دلسـوز      
  فرمود:  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر » بودي.

كتاب خداوند، قرآن اسـت و  كتاب خداوند و اهل بيتم. «
در آن حجت و نور و برهان است. كالم خداوند تر و تازه 
و خوش طعم و شاهد (اعمال شما) است، محكم و عادل 
است (احكامش همه طبق عـدالت اسـت). و نسـبت بـه     
حالل و حرام، پيشواي ماسـت و احكـامش در فـردا (ي    

م (كه حالل و حـرا قيامت) برخواهند خاست و با اقوامي 
جــا نمودنــد) مجادلــه خواهنــد نمــود و لــذا آن را جابــه
  لغزاند.بر صراط ميرا ها هاي آنخداوند گام

اي گروه انصار! من را در ميان اهل بيتم پاسداري كنيد! 
زيرا لطيف خبير به من خبر داده اسـت كـه ايـن دو تـا     
زماني كه نـزد حـوض بـر مـن وارد شـوند از هـم جـدا        

  نخواهند شد.  
يد كه اسالم سقفي اسـت كـه زيـر آن سـتوني     آگاه باش

است و اين سقف تنها با ايـن سـتون قـوام پيـدا نمـوده      
است. پس اگر يكي از شما اين سقف بلند را بياورد ولـي  
ستوني زير آن نباشد، به زودي سـقف بـر سـرش فـرود     

  افتد.  خواهند آمد و او بر آتش مي
 اي مردم! آن ستون، ستون اسالم اسـت و ايـن فرمـوده   

لُ      «خداوند است كه:  مـالْع و ب الطَّيـ م اْلكَلـ دع صـي ه إَِليـ
هرْفَعي حالامـر و   » أ الص عمل صالح طاعت امام است، ولـي

تمسك به ريسمان اوست. اي مردم آيا فهميديـد؟ (مـن   
  چه گفتم؟)  

ي با اهـل بيـتم در نظـر داشـته     خدا را در رابطه ،خدا را
هـاي  ها و معـدن هايي در تاريكيباشيد! كساني كه چراغ

هــاي حكمــت و محــل اســتقرار مالئــك علــم و چشــمه
  هستند.

                                                 
رود، و كـار   سخنان پاكيزه به سـوى او بـاال مـى   : 10فاطر /  أ 

  .بخشد شايسته به آن رفعت مى
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ها وصـي و امـين و وارث مـن هسـتند و او     بعضي از آن

چـون جايگـاهي كـه هـارون     (امام علي) از من است هم
  نسبت به موسي داشت.

چـه بايـد) رسـاندم؟    توجه كنيد اي گروه انصار! آيـا (آن 
ــوب) ب  ــد و (خ ــه كني ــه   توج ــد ك ــه كني ــنويد. توج ش

ــافاطمــه، ــن اســت و   الســالم)(عليه ــه)اش درب م   درب (خان
اش خانه من، لذا هركس حرمت او را بدرد، حجـاب  خانه

  الهي را دريده است. 
كه راوي اين خبـر اسـت وقتـي بـه      السالم)(عليهامام كاظم 

رسـيد لحظـاتي    )وآلهعليهاهللا(صلي اينجاي از كالم رسول خدا
  يست و سخنش را قطع نمود و سه بار فرمود: طوالني گر

به خدا قسم! هتك نمودند و دريدند حجاب خداوند را. «
) و كته اللَّه ابجح اللَّه و كته اللَّه ابجح اللَّه و كته

اللَّه ابجح 51» ) اي مادر!... درود خداوند بر او باد!اللَّه  
نشسته بود علـي   )وآلهعليهاهللا(صليكنار بستر پيامبر ام سلمه 
نيـز هركـدام در    السـالم) (علـيهم حسـن و حسـين    ،و فاطمه

مغموم نشسته بودنـد. ام سـلمه متوجـه     ،طرفي از بستر
  شد كـه حضـرت چشـمانش بسـته اسـت ولـي لبـانش        

  گوشش را نزديك برد شنيد كه:   جنبد.مي
حساب قيامـت بـر    !الهى! امت مرا از آتش دوزخ برهان«
را باز نمود و ام  حضرت چشمانش!» يشان آسان گردانا

  سلمه گفت: 
» دارى؟ يچه حـال  !يا رسول الّله! جان من فداى تو باد«

  حضرت پاسخ فرمود:
خواهد گذشـت و تـو   اندك زمانى  خداحافظ!ام سلمه! «

امـام   »مرا نبينى.و بعد ديگر  ديگر صداي من را نشنوي
  ز اندوه بود گفت:با صدايي كه پر ا السالم)(عليهعلي 

در خواب ديدم كه زرهى پوشيده  ديشبيا رسول الّله! «
كه اشك  السـالم) (عليهافاطمه  »بودم آن زره از من جدا شد.

  گفت:  كرد رهايش نمي
كه هميشه از روي آن قرائت  قرآنيدر خواب ديدم كه «

دنبال آن گشـتم آن را  هر چند  شد.ناگاه ناپديد كنم مي
 كـه  بـود  (عليهماالسـالم)  حسن و حسينت حال نوب »نيافتم!
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ها هر دو يك خواب خواب غمبار خود را تعريف كنند آن

  ديده بودند:
رفت و ما در زيـر   در خواب ديديم كه تختى به هوا مى«

 وآلـه) عليـه اهللا(صـلي  پيـامبر  »رويـم  آن تخت سـر برهنـه مـى   
  هاي اهل بيتش را اين چنين تعبير نمود:خواب

در خواب ديدى من بودم كـه پنـاه    اى على! زرهى كه«
 هـا و تـو تن  بـروم تو بودم و حاال وقت آن است كـه مـن   

بعـد از مـن امـور     :كنم بمانى. اى على! به تو وصيتى مى
از روى اكراه و  به تو بسيار خواهد رسيد و تو ناخوشايند

صبر و  و راه ها را تحمل كني! دلتنگ نشو!آنبايد  اجبار 
و  شـدند مردم طالب دنيـا  كه  زمانيو  !تحمل پيش گير

اول  كـن! تو آخـرت را اختيـار    رداشتندب آخرتدست از 
بعـد از   »به من رسد تو باشـى.  ،كسى كه به حوض كوثر

  : فرمودكرد و السالم)(عليهاآن روى به فاطمه 
ديـدى و   منم كه پيوسته مى قرآناى فرزند دلبند! آن «

 گرديـدى، اكنـون از   از ديدار من چون گل شـكفته مـى  
 »چشم تو غايب خواهم شد و تو از من دور خواهى ماند.

روي نمـود و   (عليهمالسـالم) حسـن و حسـين   بعد از آن بـه  
  :  فرمود

اى فرزندان و جگر گوشگان من! آن تخت، تـابوت مـن   «
است كه ياران من بردارند و به جانب قبر برند و شما در 

و موهايتـان را پريشـان   برهنـه  سـرهاي خـود را   زير آن 
هـا دسـتانش را بـه دعـا     بعد از تعبير خـواب » نيد.كمي

  برداشت و فرمود:
فرزنـدان مـن را آزار   الهى! دشمن دار آن كـس را كـه   «

باال گرفت.  السـالم) (عليهماصداي ناله حسن و حسين » دهد!
 52 ديگران نيز به سختي گريستند.

  صفر 26يك شنبه 

و امـام  به همراه امام علي و امام حسن  السـالم) (عليهافاطمه 
به عيادت پدر آمد. بعضـي از اصـحاب    السالم)(عليهمحسين 

 السـالم) (عليهـا  از جمله سلمان نيز حضـور داشـتند. فاطمـه   
رنگ بـر رخسـار    )وآلـه عليهاهللا(صليكنار بستر نشست. پيامبر 
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پـدر را ديـد   ضـعف حـال   كـه   السـالم) (عليها نداشت. فاطمه

شـد.  هـايش جـاري   و اشـك بـه گونـه   اش گرفـت   گريه
  : حضرت سؤال نمود

گريـان   السـالم) (عليهـا فاطمه  »؟كنيگريه مي رادخترم! چ«
  :  پاسخ داد

دو كـودكم  بـر  اى رسول خدا! پس از تو بـر خـويش و   «
در حالي كه دو چشـمش   )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر  !»بيمناكم

  : به اشك نشست فرمود
دانى ما خانـدانى هسـتيم كـه خداونـد      فاطمه! آيا نمى«

متعال براى ما آخرت را بـر دنيـا برگزيـد و مـرگ را بـر      
خلقش مقرر كـرد. خداونـد بـر زمينيـان نظـرى       يهمه

سـپس   .نمود و مرا از ميانشان برگزيد و پيامبرم قرار داد
بار ديگر بر زمين نظرى كرد و همسرت را برگزيد و مـرا  
فرمان داد تا تو را به همسـرى او درآورم و او را بـرادر و   

 لـذا . و خليفه خود در ميان امتم قرار دهـم وصى  وزير و
پيامبران و رسـوالن خداونـد و همسـرت     پدرت بهترينِ

ان و وزيران اسـت و تـو نخسـتين كـس از     وصي  بهترينِ
گاه خداوند آن !خاندانم هستى كه به من خواهى پيوست

بار سوم بر زمين نظرى كرد و تو و يازده مرد از فرزندان 
تـو   لذابرگزيد. را همسرت على  و رادرمتو و از فرزندان ب

  ســرور زنــان اهــل بهشــت هســتى و دو پســرت حســن 
 هسـتند  و حسين دو سرور جوانان اهل بهشت السـالم) (عليه

تـا روز  ي مـن  اوصياكه و من و برادرم على و يازده امام، 
 شــــان هــــدايتگران وي ، همــــههســــتند رســــتاخيز

 كنندگان هستند. هدايت
ادرم على، حسن است، سـپس  نخستين وصيم پس از بر

جايگـاه اينـان    .حسين، سپس نه نفر از فرزندان حسين
است و پـس  به خداوند جا  يننزديكتربعد از جايگاه من 

 ست.اجايگاه ابراهيم و آل ابراهيم آن از 
دانى از كرامات خداوند كه شامل حالـت   دخترم! آيا نمى

همسرت بهترين امت من و بهتـرين   :كهاست گشته آن 
شـان در پـذيرفتن اسـالم و     باشد؛ نخسـتين  دانم مىخان

شـان در دانـش و    شان در بردبارى و بيشـترين  بزرگترين
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شـان در زبـان و    و راسـتگوترين  روحشـان در   گراميترين

شـان در مـال و    تـرين  شان در قلب و بخشنده ترين شجاع
تالش شان در  ترين كوش شان در دنيا و سخت پارساترين

   »!؟است براي خداوند
 دلشاد و خوشحال شد. پدرهاى  از گفته السالم)(عليهافاطمه 
  ادامه داد و فرمود:  السالم)(عليهحضرت به مدح علي سپس 

عاقلـه و فضـائلى    يهشت قوه دارايعلى بن ابى طالب «
   :احدى از مردم نيستبراي است كه 

پيش از هر  )وآلهعليهاهللا(صليايمانش به خدا و رسول خدا ) 1
او پيشـى   ازگر، و كسى از امت من در ايـن امـر   كس دي

  .نگرفته است
دانش او به قرآن و سنت مـن، و كسـى از امـت مـن     ) 2

زيـرا   ؛دانشم را بداند به جـز همسـرت   ينيست كه همه
خداوند مرا دانشى آموخته كه جز مـن و او كسـى آن را   

داند و خداوند آن دانش را به فرشتگان و رسـوالنش   نمى
آموخت و فرمانم داد تا آن را به من و فقط  نياموختهنيز 

پس كسى از امت  .به على بياموزم و من آن كار را كردم
  .دانش و فهم و فقه مرا بداند جز او يمن نيست كه همه

  .تو اى دخترم! همسرش هستى) و 3
هـايم و   و حسـين نـوه   السـالم) (عليـه دو پسرش حسن  ) و4

  باشند. هاى امتم مى نوه
  .منكر ش به معروف و نهيش ازو امر) 6و  5
  .خداوند او را حكمت آموخت )7
(يعني سخنش را در هر  و فصل الخطاب قرارش داد.) 8

 موضوعي حرف آخر قرار داد.)
خصـلت   ششاى دخترم! ما خاندانى هستيم كه خداوند 

مردمـان  هـا را بـه احـدى از    آن كـه مـا عطـا فرمـود    به 
ما نداده به جز  خواهند آمد، آخرها كه در آنو نخستين 

  است:
1 (شـانم،   ل و بهترينمن سرور پيامبران و رسوالن مرس
2 (ن م و وصيان استبهترين وصي.  
 و شهيد ما يعنى عمويم حمزه بهترين شهيدان.) 3

ــه  ــافاطم ــالم)(عليه ــيد الس ــرور  «: پرس ــدا! س ــول خ اى رس



 وآله)عليهاهللاپيامبر اعظم (صلي/ 48

 
حضـرت پاسـخ    »شهيدانى كه در ركاب تو كشته شدند؟

 :داد
ـ     بلكـه سـرور   !نه« جـز  هشـهيدان از اولـين و آخـرين، ب

  پيامبران و وصيان.
و جعفر پسر ابوطالب كـه او را دو هجـرت بـود و دو    ) 4

بال پرنده خون آلود داشت و بـا آن دو بـا فرشـتگان در    
  .كند بهشت پرواز مى

هاى امتم و  و حسين نوه السـالم) (عليهو دو پسرت حسن ) 5
  .سروران جوانان بهشت

بدست اوست سوگند! مهدى اين امت به آن كه جانم ) 6
او زمـين را پـر    ياز ما است، كسى كه خداوند به وسيله

» آن گونه كه از ستم و زور پر شده باشد. ،كند از داد مى
  باز پرسيد:  السالم)(عليهافاطمه 

شان برتـر   اى رسول خدا! از اينان كه نام بردى كدامين«
  : فرمود پاسخ )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر » است؟

برتـرين  برادرم على برترين امتم است و حمزه و جعفر «
دو پسـرم   پس از على و پـس از  امت من هستند (البته)

 پسـرم وصيانم از فرزندان ايـن   حسن و حسين و پس از
با دستش به حسين اشـاره كـرد) برتـرين امـتم     پيامبر (

باشد. ما خاندانى هسـتيم   باشند و مهدى از اينان مى مى
گـاه  آن» ند براى ما آخرت را بـر دنيـا برگزيـد.   كه خداو

به فاطمه و همسـرش و دو پسـرش    )وآلـه عليهاهللا(صليپيامبر 
جا حضور داشـت  به سلمان كه آننگريست و  السـالم) (عليهم

  فرمود: و راوي خبر است 
گيرم كه من با آن كس كه با  سلمان! خداى را گواه مى«

ه با اينان در صـلح  اينان بجنگد در جنگم و با آن كس ك
آگاه باش كه اينان بـا مـن در    .و سالمت باشد در صلحم

  :  فرمودو  نمودبه على  روسپس » بهشت هستند.
قريش خواهى  اى على! تو پس از من، برخورد تندى از«

نـد  هبر تو خواهنـد شـوريد و سـتم بسـيار روا خوا     !ديد
كن اگر در نبرد با آنان يارانى يافتى با آنان جهاد  داشت؛

اگر يـارانى   ولي !با مخالفانت بجنگ ،موافقانتكمك و با 
و خـود را در   !و دست نگهدار !نيافتى، پايدارى پيشه كن
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تو نسبت به من، هماننـد هـارون   ي رابطه !مهلكه نينداز

ى يهارون براى تو الگـوى نيكـو   است و نسبت به موسى
همانـا كـه   «همو بود كه به برادرش موسى گفـت:   .است

   53»أ .مرا ناتوان نموده نزديك بود مرا بكشنداين قوم 

  صفر 27شب دوشبه 

بـه ملكـوت    )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  شبي كه صبحش روح پيامبر
  اعلي پيوست شب بسـيار سـختي بـود. حضـرت گـاهي      

   السـالم) (عليـه شـد. علـي   هوش بود و گـاهي بيهـوش مـي   به
   )وآلــهعليــهاهللا(صــلي وقــت خــود را در منــزل پيــامبر يهمــه

رفتنـد. در آن روز  آمدنـد و مـي  گذراند و ديگران ميمي
نيـز حضـور داشـت او     )وآلهعليهاهللا(صلي عباس عموي پيامبر

خواسـتند وارد  كرد تا از ورود جمعيتي كه ميتالش مي
   ي پيـامبر منزل شوند جلـوگيري كنـد. چـرا كـه خانـه     

ب و پر بود از بنـي هاشـم و بزرگـان اصـحا     )وآلهعليهاهللا(صلي
 )وآلـه عليـه اهللا(صلي ديگر جايي براي كس ديگري نبود. پيامبر

داده بود و در حالت اغمـا   السالم)(عليهي علي تكيه به سينه
متوجـه  هوش آمد چشمانش را گشـود.  برد. بهبه سر مي
  به عباس فرمود: .عباس شد

ديـونم را   ؟پـذيرى ميعموى پيامبر! وصيت مرا  !عباس«
  وعـده هـايى كـه بـه مـردم      اي مـن  به جو  ؟پردازىمي

  عباس پاسخ داد:  » كني؟عمل ميام داده
تنـدباد  از  تـر  سـخاوت تو با ا ما !شمچخدا!  يفرستاده«

اي) كجـا در ميـان   خيـر داده  يهستي (به همـه وعـده  
و انجـام   يتهاقرض ياموال من، مالى كه بتواند از عهده

!» رمبرآيد، پيدا مى شود؟ من چنين مـالى نـدا   تتعهدات
خود  يخواستهو سه باره دوباره  )وآلهعليهاهللا(صليرسول خدا 

 داد.  همان پاسخ را ميعباس هر بار را تكرار فرمود. اما 
  يوس شد فرمود:  أم اواز  وقتيپيامبر 

هم اينك به كسى وصيت خواهم كرد كه او مى پـذيرد  «
  سپس فرمود:.» و چون تو سخن نخواهد گفت

                                                 
   و كادوا يقْتُُلونَني  إِنَّ الَْقوم اسَتضْعُفوني 150: اعراف أ 



 وآله)عليهاهللاپيامبر اعظم (صلي/ 50

 
هايم را بر عهـده گيـر، و   ير و قرضعلى! وصيت مرا بپذ«

ــان    ــام رس ــه انج ــايم را ب ــده ه ــامبر !» وع ــخنان پي    س
باز به  تاب كرد. حضرترا بي السـالم) (عليهعلي  )وآلهعليهاهللا(صلي

طـرف  حالت اغما فرو رفت. سر حضرت ايـن طـرف و آن  
كشد. علـي  رفت معلوم بود حضرت به شدت درد ميمي

ــد. را مــي كــه ايــن صــحنه الســالم)(عليــه   ديــد تــنش لرزي
  سـاخت. علـي   را تـر مـي   حضـرت  يچهـره هايش اشك

 )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  خواست به درخواست پيامبرمي السالم)(عليه
داد. سريع پاسـخ مثبـت دهـد ولـي گريـه امـانش نمـي       

در پاسخ سبب شد تـا حضـرت در    السالم)(عليهسكوت علي 
گشـايد  همان حال بيهوشي و هوشياري لب بـه وصـيت   

    كه:
هايم را بر عهـده گيـر، و   على! وصيت مرا بپذير و قرض«

سـريع   السـالم) (عليـه علـي  !» هايم را بـه انجـام رسـان   وعده
  فرمود:

!» چنـين خـواهم كـرد   حتمـا   تـو! پدر و مادرم فـداى  «
  را شــنيد.  الســالم)(عليــهپاســخ علــي  )وآلــهعليــهاهللا(صــلي پيــامبر
 الســالم)(عليــهعلــي آرام شــد. خواســت كــه بنشــيند. كمــي

 السـالم) (عليـه چنان تكيه بـه علـي   را نشاند ولي هم حضرت
 فرمود:داده بود. حضرت 

على! تو در دنيا و آخرت برادر من و وصـى و جانشـين   «
 54 !»من هستى

بالل را صدا زد و از او خواست تا شمشير و زره و  گاهآن
اش و كمربنـدى كـه روى زره  آن را و زين و لجـام   قاطر
 به همراه خود بياورد. بست رامى

زره كـه   با اسـتثناي  چه را كه فرموده بود، آوردبالل آن
ايـن مـرد در برابـر     .آن روز در گرو مرد يهـودى بـود  در 

   55 چهار درهم وام، زره حضرت را در رهن خود داشت.
خواسـت تـا بـه پـا      السـالم) (عليهز علي ا )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 

. بـرد و بـه خانـه خـود ب    تحويل گيردرا و آن اشيا  دخيز
لوازم را تحويل گرفت و به خانه خود بـرد   السالم)(عليهعلي 

حضـرت  و سريع بازگشت و در مقابـل حضـرت ايسـتاد.    
انداخت و سپس انگشتر خـود را   السالم)(عليه علينگاهى به 
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  داد و فرمود:  اودر آورد و به  شاز دست

در  ايـن انگشـتر   !اين انگشتر، مخصوص تو است، بگيـر «
   گــاه پيــامبرآن» دنيــا و آخــرت از آن تــو خواهــد بــود.

كسـاني شـد كـه در اتـاق حضـور      متوجـه   )وآلـه عليهاهللا(صلي
 فرمود:داشتند و 

 هرگز با على مخالفت نكنيد كـه گمـراه خواهيـد شـد.    «
يد كه در شـمار كفـار محسـوب    زروب تداحس او همبادا ب

 آن السـالم) (عليـه علـي   در فاصله كوتاهى كه» خواهيد شد.
عباس از اين فرصت استفاده  ،اشيا اهدايى را به خانه برد

قســمت بــاالي بســتر  الســالم)(عليــه علــيكــرد و در جــاى 
بازگشت عباس تـوجهي بـه    السالم)(عليهوقتي علي نشست. 

چنـان در جـاي خـود    نكـرد و هـم   السـالم) (عليهآمدن علي 
از او خواست كه برخيزد  )لهوآعليهاهللا(صلي نشسته بود. پيامبر

. اين سخن بر عبـاس  دجاى خود بنشين السالم)(عليه علي تا
 لذا اعتراض كرد كه:گران آمد و 

    »آيا پيرمرد را بر پا مى دارى و جوان را مى نشانى؟!«
و تنها دوبـاره و سـه    نكردبه اعتراض او اعتنايى حضرت 

جـاي   م)السـال (عليـه باره از او خواست كه برخيـزد تـا علـي    
خشم ناراحتي و حتي عباس رنجيد و با خودش بنشيند. 

كـه  پيـامبر  خواست كه از اتاق خـارج شـود.   برخاست و 
  ناراحتي عموي خود را ديده بود، به او هشدار داد كه:

ــو   « ــر ت ــروم و ب ــا ب ــادا مــن از دني عبــاس! اى عمــو! مب
خواهـد  خشمگين باشم كه خشـم مـن تـو را بـه دوزخ     

 نشسـت. جـايي پيـدا كـرد و    عباس بازگشت و  »كشاند.
   به بالل فرمود: )وآلهعليهاهللا(صلي گاه پيامبرآن
بـالل در پـى   !» فرزندانم حسن و حسين را حاضر كـن «

 هبـ  حضـرت ها روان شد و بزودى بازگشت. تا چشم بچه
گشـود و آنـان را در آغـوش     انش راعزيزانش افتاد، دست

ــوازش آن ــه بوييــدن و ن   علــي  دو پرداخــت. گرفــت و ب
جدا  )وآلهعليهاهللا(صلي ها را از پيامبرجلو آمد تا بچه السالم)(عليه

فشـار نياورنـد و موجـب     ها به سينه حضـرت كند تا آن
اما حضرت اجـازه نـداد و    رنجش بيشتر ايشان را نشوند.

  فرمود:  
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مهلت ده تا مرا سير ببينند و ببوينـد و   !آزادشان بگذار«

بگـذار در ايـن فرصـت بـاقى      !را نيك ببويم من نيز آنان
منـد  مانده، از من بهره گيرنـد و مـن نيـز از آنـان بهـره     

بزودى پس از من با روزهـاى سـخت و دشـوارى     ؛گردم
ترسانند . نفرين بر كسانى كه آنان را بخواهند شدمواجه 

 گاه اين چنين دعا نمود: آن» وحشت اندازند. و به
  ك و پدرشــان را بــه تــو بــار خــدايا! مــن ايــن دو كــود«

  »56سپارم.مي
آن تقاضـاي   )وآلـه عليـه اهللا(صـلي در اين وقت بود كـه پيـامبر   
  تاريخي خود را مطرح نمود: 

قلم و استخوان كتف شتري را بياوريـد تـا بـراي شـما     «
» گاه پـس از مـن گمـراه نشـويد.    چيزي بنويسم تا هيچ
خواهد زي ميچه چي )وآلهعليهاهللا(صليعمر فهميد كه پيامبر 

رفت تـا  بنويسد لذا به كسي كه داشت از خانه بيرون مي
  را انجام دهد گفت: )وآلهعليهاهللا(صليدستور پيامبر 

گويد! درد بر او غلبـه نمـوده   برگرد! اين مرد هذيان مي«
است، قرآن نزد شما هست و كتاب خداونـد مـا را بـس    

بين مردان حاضر در منـزل بحـث در گرفـت.     »57است!
گـر صـحنه   مسران پيامبر كه پشت پرده بودند و نظارهه

را شـنيدند و   )وآلـه عليـه اهللا(صـلي بودند وقتي دسـتور پيـامبر   
  ي مردان را گفتند: همه

  عمر گفت:  » خواهد را به او بدهيدچه پيامبر ميآن«
ساكت شويد! شما همراهاني براي او هستيد كه وقتـي  «

د و وقتـي سـالم   فشـاري شود چشمانتان را ميمريض مي
هـاي مـادي   آويزيد (و براي خواستهاست بر گردنش مي
  فرمود:  وآله)عليهاهللا(صليپيامبر » افكنيد)خود او را به رنج مي

آنان بهتر از شما هستند از نزد مـن برخيزيـد! سـزاوار    «
   »58نيست نزد پيامبر به نزاع با يكديگر بپردازيد.

همـه  «گفـت:  يهـا مـ  ابن عباس كه راوي خبر است بعد
و  )وآلـه عليهاهللا(صليمصيبت زماني اتفاق افتاد كه بين پيامبر 

كه آن نوشته، نوشته شود، با اختالف و نـزاع فاصـله   اين
  »59 انداختند.

  قطــب الــدين شــافعي شــيرازي از علمــاي اهــل ســنت 
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سخن عمر كه كتاب خدا مار ابس است مثـل  «گويد: مي

را داريم نيازي  اين است كه گفته شود چون كتاب طب
  »60 به طبيب نداريم!

فرمود كه مردان اتاق را خلوت كنند.  )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر
هـا  و فرزنـدانش در اتـاق ماندنـد. زن    السالم)(عليهتنها علي 

   ظـر بودنـد تـا پيـامبر    تچنان پشت پـرده بودنـد و من  هم
 اجازه ورود دهد. حضرت دختـرش فاطمـه   )وآلـه عليهاهللا(صلي
زد و او را نزد خويش فرا خواند. فاطمه را صدا  السـالم) (عليها
خـود را بـر    وارد اتاق شد و با چشمانى اشكبار السالم)(عليها

پيـامبر لحظـاتى را بـا دختـرش بـه       پيكر پدر انـداخت. 
  زمـان نجـوا طـوالني شـد. علـي      آهستگى سخن گفـت.  

ز جـاي  ا السـالم) (عليهمـا به همراه حسن و حسـين   السالم)(عليه
چنـان ادامـه   برخاستند و از اتاق بيرون آمدند. نجوا هـم 

پشت  )وآلهعليهاهللا(صليداشت. بعضي از صحابه و زنان پيامبر 
  درب اطاق جمـع شـده بودنـد. كـه ناگـاه ديدنـد علـي        

بـه همـراه دو پسـرش از اطـاق خـارج شـدند.        السالم)(عليه
ا بـه  عايشه كه پشت درب ايستاده بود و از اين همه نجو

افتـاد از   السالم)(عليهتنگ آمده بود تا چشمش به امام علي 
  ايشان پرسيد:  

تـو را بيـرون فرسـتاد و بـا      )وآلـه عليـه اهللا(صـلي چرا پيـامبر  «
امـام  » دخترش بدون تو در اين لحظات خلـوت نمـود؟!  

  پاسخ فرمود:  
   دانم چرا بـا او خلـوت نمـوده و چـه از فاطمـه     من مي«

خواهد. علت آن چيزي است كه تو و پدرت مي السالم)(عليها
خواست به عايشه مي» و رفيق پدرت در آن نقش داريد!

 اي خشم خود را بروز داده و فرونشاند كـه فاطمـه  كلمه
را صــدا زد و  السـالم) (عليــهاز درون اطــاق، علـي   السـالم) (عليهـا 

  وارد اتاق شد.  السالم)(عليهماحضرت به همراه حسنين 
كردنـد  نجوا مـي  السـالم) (عليها رت با فاطمهكه حض حظاتيل

كردنـد و تـالش   زنان از پشت پرده صـحنه را نگـاه مـي   
ها آگاه شوند. ولـي چيـزي   داشتند تا از مضمون صحبت

بعـد از   السالم)(عليهافاطمه  نفهميدند فقط متوجه شدند كه
باريد از سـينه  در حالى كه اشك از چشمانش مىمدتي 
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با اشاره پدر در آغوش وى افتـاد و  و دوباره جدا شد پدر 

پيامبر اين بار هم كلمـاتى در گـوش او زمزمـه كـرد. از     
شـكفته   السـالم) (عليهـا فاطمـه   يچهره شنيدن اين سخنان

از ايـن  حاضران  هاى او نقش بست.گشت و تبسم بر لب
ها در اولين فرصت زن شدند.شگفت زده اشك و لبخند 

  دند كه: سؤال كر السالم)(عليها از فاطمه
» گريستي و بعد خنديـدي! قصـه چـه بـود؟    اولش مي«

  گونه توضيح داد كه: اين السالم)(عليها فاطمه
پيامبر در نجواى نخستين از مرگ حتمى خـود، خبـر   «

. و در شـدم از شـنيدن آن بـى تـاب و گريـان      و من داد
من را ابتدا به صبر و شـكيبايي دعـوت   گفتگوى بعدى، 

مـن از  ! تـابى نكـن  طمه جان! بـى فا«نمود و بعد فرمود: 
ــار خــود  ــرد از   امخواســتهپروردگ ــو نخســتين ف ــه ت   ك

از شـنيدن  و من  »پيوندى.ام باشى كه به من مىخانواده
ــتن   ــدر و پيوس ــدار پ ــژده دي ــه او  م ــريع ب ــادمان س ش

 »61.مگشت
بـه   )وآلـه عليـه اهللا(صـلي وارد اتـاق شـد. پيـامبر     السالم)(عليهعلي 

بود ساعات پايـاني عمـر حضـرت    سختي با مرگ گالويز 
  جلــو آمــد و در حــالي بــه شــدت  الســالم)(عليــهبــود. علــي 

گريست باالي سر پيامر آمد و حضرت را بلند نمود و مي
 السـالم) (عليـه سر ايشان را بروي سينه خود قـرار داد. علـي   

  يامبر فرمود:  اش را بگيرد. پتوانست جلوي گريهنمي
زمـان   نداختـه؟ اآلن چـه چيـز تـو را بـه گريـه ا     على! «

 اآلن ! (زمان گريستن فرا خواهد رسـيد) گريستن نيست
تو را بـه خـدا   من برادر! بين من و توست. فراق  يلحظه

به سراى جاويد فراخوانـده و  را  نسپارم. پروردگارم ممى
جوار لطف و رحمت خويش را برايم برگزيده است. (من 

و و انـدوه  از اين بابت اندوهى به دل ندارم بلكـه) گريـه   
 السالم)(عليها بر اين است (اشاره به فاطمهتو و  ايمن برغم 

ي همـه  شـود. خاطر اين كه بعد از من تباه مـي نمود) به
على! به اين جمعيت بر ستم بر شما اتفاق خواهند نمود! 

ام ام و از او خواستهدخترم فاطمه، امورى را توصيه كرده
گويـد عمـل   چـه مـى  نبه آ ها را به تو گوشزد كند.تا آن
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 گـاه آن» ست و بسـيار راستگوسـت!  كه وى راستگو !كن

دخترش را در آغوش گرفت و او را به سينه چسـبانيد و  
  در حالى كه او را مى بوسيد فرمود: 

از شـنيدن ايـن سـخن    » پدرت به قربانـت اى فاطمـه!  «
بلنـد شـد. بـاز     السـالم) (عليهـا صداى گريه و شيون فاطمـه  

  وى را در آغوش گرفت و افزود:  )وآلهعليهاهللا(صلي رپيامب
آرى به خدا سوگند كه انتقامت گرفته خواهد شد. بـى  «

سپس سـه   »شك خدا از خشم تو خشمگين خواهد شد
  مرتبه فرمود:  

المين ، اَواى بر ستمكاران«  »ْلويلُ ثُم اْلويلُ ثُم اْلويلُ للظـَّ
 السـالم) عليـه (امـام علـي    شدت گريسـت. ه ب حضرتگاه آن

گويـا  كـرد  احساس مـي  )وآلهعليهاهللا(صليهنگام گريه پيامبر 
! قطـرات اشـك از   استجدا شده  شاى از گوشت تنپاره

چونـان بـاران بـر چهـره و      )وآلـه عليهاهللا(صليچشمان پيامبر 
محاسنش جارى بود. و اين در حالى بـود كـه از فاطمـه    

او را در آغـوش خـود   شد و پيوسـته  جدا نمى السـالم) (عليها
 السـالم) (عليهي علي چنان بر سينهسر حضرت همفشرد. مى

پاهـاى جدشـان را بـه     السـالم) (عليهماحسن و حسين  بود و
بوسه گرفته بودند و با اشك چشم و سوز درون، صدا به 
گريه و شيون بلند كـرده بودنـد و بـا صـداى بلنـد مـى       

   گريستند.
مـن  «فرمايـد:  ي خبر است ميكه راو السالم)(عليهامام علي 

اگر بگويم جبرئيـل هـم در آن سـاعت حسـاس حضـور      
كـه مـن صـداى نالـه و     ام؛ چـه ايـن  داشت، گزاف نگفته

ــه ــياى گري ــنيديم ــ ش ــا ب ــاحب آن را هام ــتى ص   درس
هـا و  شناختم. ولى در اين ترديد ندارم كـه آن صـدا  نمى

 ها از فرشتگان بوده است. و با توجه به دوستى وهمهمه
اى كه بين او و جبرئيل بود، گمان نـدارم  صداقت ديرينه

گمـان   كه مثل چنين شبى پيامبر را تنها گذاشته باشد.
به گريه ي فاطمه از گريهها و زمين گويا آسمانكنم مي

 السـالم) (عليهـا  ي دل فاطمهعاقبت پدر به تسال» اند.نشسته
  پرداخت و گفت:  

. اگـر مـن از   شـما اسـت   بينخدا جانشين من  !دخترم«



 وآله)عليهاهللاپيامبر اعظم (صلي/ 56

 
ميان شما مى روم خدا باقى است و او بهترين جانشـين  

   است.
كه مرا به نبوت برانگيخت، اشـك تـو، عـرش    قسم به آن

هـا و  الهى و فرشتگان آن را به گريه انـداخت و آسـمان  
  .  هاست به ماتم نشاندچه را كه درون آنها و آنزمين

قطعـا  ، فاطمـه!  كه مرا بـه نبـوت برانگيخـت   قسم به آن
ي مردمان حرام خواهد بـود تـا   (ورود به) بهشت بر همه

زماني كه من وارد آن گردم و تو بعد از مـن اولـين ايـن    
شود در حالي كه بر تنـت از  مردماني كه وارد بهشت مي

اي و غرق در نعمتـي. فاطمـه!   هاي بهشتي پوشيدهحليه
  گوارايت باد!  
ور همـه  ، تـو سـر  كه مرا به نبوت برانگيخـت قسم به آن

  شوند.  زناني هستي كه وارد بهشت مي
، دوزخ فريـادي  كه مرا بـه نبـوت برانگيخـت   قسم به آن

ي فرشتگان مقرب و انبياي مرسـل بـا   كشد كه همهمي
شـود كـه:   شوند، به او نهيب زده ميهوش مياي بينعره

گويد: به عـزتم قسـم   اي دوزخ! (خداوند) جبار به تو مي
دختـر محمـد بـراي     اش! تا فاطمهكه آرام بگير! و آرام ب

رفتن به بهشت از تو بگذرد و هـيچ غبـار مـذلتي بـر او     
  ننشيند! 

، حسـن و حسـين   كه مرا به نبوت برانگيختقسم به آن
راسـتت و   شوند، حسن از طرفنيز با تو وارد بهشت مي

قـدر بـه بـاالي بهشـت راه     حسين از طرف چپت و تو آن
شـمند قـرار خـواهي    ارز يابي كه نزد خدا در مقـامي مي

گرفت. و پرچم حمد به دست علي بن ابي طالب است او 
كند كه من بـر تـن   زماني لباس (بهشتيان را) بر تن مي

انـدازد  كنم و زماني خلعت (فردوسيان را) بـر دوش مـي  
  ندازم. كه من بي

، مـن قطعـا روز   كه مرا بـه نبـوت برانگيخـت   قسم به آن
خواست و قطعـا   قيامت به دشمني با دشمنانت برخواهم

پشيمان خواهم نمـود گروهـي كـه حقـت را گرفتنـد و      
ارتباط و احترام بـا تـو را بريدنـد و بـه مـن (در توجيـه       

كه براي غصب فـدك از  كارشان) دروغ بستند (مثل اين
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مـا انبيـا از خـود    «قول پيامبر حديث جعل نمودند كـه:  

  ») گذاريم هـر چـه هسـت صـدقه اسـت!     ارثي باقي نمي
طعا جلوي چشـمان مـن بـه سـختي خواهنـد      ها را قآن

  ولــي گفتــه » امــتم!... امــتم!«گــويم: گرفــت و مــن مــي
هـا بعـد تـو (دينـت را) تبـديل نمودنـد و       آن«شود: مي

  »62 (حال) رهسپار دوزخ گشتند!

  صفر 28صبح دوشنبه 

هجـري منـزل    11صبح روز دوشنبه بيست و نهم صفر 
از آسمان جبرئيل بود. پر از جمعيت  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 

دسـتور داد تـا همـه     السالم)(عليه. حضرت به علي آمد فرود
 از اتـاق خـارج شـوند.    السـالم) (عليهـا  جز خـودش و فاطمـه  

  و گفت: شد  )وآلهعليهاهللا(صليجبرئيل نزديك بستر پيامبر 
فرمايد  رساند و مى تو را سالم مى خداونديا رسول الّله! «

 بيمـاري را شـفا دهـم و از ايـن    خـواهى تـو    كه اگر مـى 
دارى و طلب را خالص سازم و اگر آرزوى شرف لقاى ما 

نمايى به قبض روح تو  تقرّب وصال ما و قرب جوار ما مى
پيـامبر  !» درياى رحمت خـود گـردانم   غرقامر فرمايم و 

ملـك  بـه   خداونـد  وند را برگزيـد. لقاى خدا )وآلهعليهاهللا(صلي
  :كه نمودالموت امر 

مـرو و او را   خانـه اذن او در آن  حبيب من رو و بى نزد«
 »بماند و يا به مالقات ما بيايـد. در دنيا  كهمخير گردان 

 .آمـد  )وآلـه عليـه اهللا(صـلي پيـامبر   يملك الموت بـه در خانـه  
صدايش را بلند  عربي باديه نشينبيرون خانه به صورت 

  نمود كه:  
وة  « الم عليكم يا اهل بيـت النبـام و  اه دور آمـده از ر !الس

آيـا   !مشرف گـردم پيامبر خواهم كه به شرف خدمت  مى
پشت  السالم)(عليهافاطمه » دهيد؟را به اين خانه راه مي من

  در آمد و گفت:
و كمـي   آرام نـدارد از حـرارت تـب    اى اعرابى! پيـامبر «

االن  .در خواب اسـت و چشم خود بر هم نهاده  است كه
اى  لحظـه  اعرابـي .» وقت مناسبي براي مالقـات نيسـت  

ي بـاز صـدايش را بلنـد نمـود واجـازه     توقف نمود و بعد 
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كـه بـا    ومهمان جـواب شـنيد. نوبـت سـ     ورود خواست.

به  )وآلهعليهاهللا(صليي ورود خواست پيامبر صداي بلند اجازه
 السـالم) (عليهـا را شنيد، از فاطمه  اعرابي صدايهوش آمد و 

    :پرسيد
بــراى  التمــاسو ايــن  ؟كيســت صــدايايــن  دختــرم!«

  پاسخ داد:  السالم)(عليها فاطمه »چيست؟
ـ   پدر! مردى غريـب «  اسـت كـه   صـدايي وحشـتناك   اب

 ياجـازه حاال سه نوبت است كـه  تا بيرون در ايستاده و 
و بـا   ما  از راه دور آمـده «كـه:   گويد طلبد و مى مىورود 
مـن هـر نوبـت عـذر      »كـنم مالقـات  خـواهم  مي پيامبر

چنان پشـت  همو  كردقبول نرا  ولي عذرم ؛خواهى كردم
   :فرمود )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر » در است.

  گفت:  السالم)(عليها فاطمه »او كيست؟ فهميديفاطمه! «
كـار  شـما چـه    اآيد و ب از كجا مىدانم و نمي !دانم نمى«

   :فرمود حضرت »دارد؟ يمهم
لـذات اسـت و    يبدان كه اين شخص شـكننده  عزيزم!«

هـا و  آرزو يقطع كننده وا هاست.جمع يپراكنده كننده
و  نجهـا  يتـاراج دهنـده  شخص اين  .ستدلبستگي ها
 هاي همسركنندهبيوه  وا هاست. عمارت يخراب كننده
 قدرتمنـدي  وا .اسـت  پسران و دختـران  يو يتيم كننده
ها ببـرد  رگ قلب ابزار  كليد در بگشايد و بى است كه بى

  غــارتگرى اسـت كــه   او .بـه دور انـدازد  هـا از تــن  و سـر 
و بنياد هستى آدميان را به يك نفس  انهاى پيامبرجان

ملـك المـوت اسـت كـه بـه       وا .ردوبراندازد و از پاى درآ
خـاطر  ي ورودش بـه اجازه !قبض روح پدر تو آمده است

بــده كــه از درب او را رخصــت رعايــت احتــرام ماســت. 
وقتـي ايـن    السالم)عليها(فاطمه  »گشوده وارد خانه ما شود!

  ي بلندي كرد. و گفت:  سخنان را از پدرش شنيد ناله
جمعمـان  وا ابتاه! اى دريـغ كـه مدينـه خـراب شـد و      «

حضرت دخترش را در آغوش گرفـت و  » پراكنده گشت.
خاطر شدت ضعف از هوش رفـت. و دسـتانش از   ناگاه به

روح  تصور كـرد كـه   ها شد. بانور السالم)(عليها گردن فاطمه
را به صورت ايشان نزديك نمود  از پدر خارج شد. سرش
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  و حالي منقلب گفت:

  باز گفت: .نشنيد يهيچ جواب »پدرم!«
  ديگر بار گفت:  .نشنيد يهيچ جوابباز » پدرم!«
فرزنـد   او ب باز كن!ديده  !فداى تو بادبه جان من پدرم! «

و حضرت چشـمانش را بـاز نمـود    . »حرفي بزن! عزيزت
بـاران  اشـك چـون   را ديد كه قطـرات   السـالم) يها(علفاطمه 

مـدام آه  و  زدريـ  مىاش هاي زردي گرفتهگونهنيسان بر 
  فرمود:  كشد. پرسوز مي

سـازد و  اشكت من را به شدت انـدوهگين مـي   فرزندم!«
طـور كـه بـا    و بعد حضرت همان» .كنددردم را زياد مي
اش پاك را از گونه السالم)(عليها هاي فاطمهانگشتانش اشك

  نمود ادامه داد:مي
 يتـو مالئكـه   يگريه يكن كه به واسطهن! گريه عزيزم«

را بـر دوش  رحمـان  خداونـد  عرش  ها كهو آنآسمان و 
قـبض  م روحـ وقتي به گريه درآمدند. فاطمه! دارند همه 

ونَ  نمودند بگو:  راجِعـ ه إِنَّا إَِليـ و لَّهچشـمان   »63.بگو إِنَّا ل
لحظـاتي   السالم)(عليهافاطمه بسته شد.  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 

چنان بسته بـود. بـانو نالـه    صبر كرد. چشمان ايشان هم
  كرد:

» ات حرف بـزن! فرزند درمانده او بباز كن!  چشمپدرم! «
 و را نـوازش كـرد   دختـرش چشـم گشـود و   باز حضرت 
  فرمود:  

عزيزم! چشمانم كه بسته بود و در حالت اغمـا   م!فرزند«
هاي طبيعـي  ي وابستگيهمه از كردم تاتالش مي ،دمبو

  اكنـون  كنـد ببـرم.   كه من را متصل به ايـن جهـان مـي   
هـا را بريـده ام و بـراي عزيمـت بـه جانـب       ي علقههمه

ــالل  ــه    ذوالج ــن ب ــان م ــه ج ــه لحظ ــه ب ــاده و لحظ   آم
ه  «شـود. كـه   تـر مـي  ي دارالسالم نزديكدعوتخانه و اللـَّ
ام را خداونـد بـه   نفـس مطمئنّـه  » أ لسالمِدارِ ا  يدعوا إِلى

ــي «دخــول در جمــع بنــدگانش مــژده داده  ي فخُلَفــاد
گاه حضرت رو بـه همسـرانش نمـود و بـه     آن »ب عبادي

                                                 
  خواند.: خداوند شما را به دار السالم مي25 / يونس أ 

  : داخل شو در ميان بندگانم!29 / فجر ب 
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هايي نمود و در آخر بـه عايشـه   هريك جدا جدا سفارش

 فرمود:  
اي و بعـد توصـيه  » .منى و نزد من محترمـى  ناموستو «

  به عايشه بود:  عام نمود هر چند نگاهش 
عظمت و طهـارت باشـيد و در    ي! در پردههمسراناى «

از  امورات دنيويهاى خانه به سر بريد و به جهت  گوشه
نكنيد و نزد ايـن   دخالت موضوعيهيچ  درهيچ جهت و 

رويد و خـود را از نظـر نـامحرم محفـوظ     نياييد و نو آن 
خويش را حفـظ  اوقات تقوا و طهارت ي در همهداريد و 

    أ »يد!كن
بـه مـن گفـت:     )وآلـه عليـه اهللا(صـلي گويـد: پيـامبر   عايشه مي

ترين حالـت بنـده   ات را طوالني كن! زيرا نزديكسجده«
  »64 به پروردگار، حالت سجده است.

  فرمود: نمود و  السالم)(عليهافاطمه رو به گاه آن
 !»نكــ! فرزنــدانت حســن و حســين را حاضــر مفرزنــد«

هـا بـه   دنبال فرزندانش فرستاد و آن به السالم)(عليهافاطمه 
آمدند. نگاهشان كه به ايشـان افتـاد    سرعت نزد حضرت

را  )وآلـه عليـه اهللا(صـلي ي وجود پيـامبر  آثار بيماري را كه همه
طـور كـه   فراگرفته بود ديدنـد بـه شـدت گريسـتند آن    

هـا نيـز صـداي    ديگران را به سختي متأثر ساختند و آن
ه صورت بصورتش  السـالم) (عليه حسنشيونشان باال گرفت. 

صورت بر  السالم)(عليهحسين چسباند و  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 
كرد پدر عزيزانش را نوازش مي ي حضرت گذاشت.سينه

ــامه ــي  و ش ــر م ــان پ ــدام  اش را از عطرش ــاخت و م   س
  بوييدشان.  مي

 بعد حضرت بعضي از بزرگان صحابه را فراخواند و درباره
  بسيار تأكيد نمود و فرمود:   شتكريم فرزندان تعظيم و

كـنم و   فرزندان و اهل بيت خود مىبه شما را سفارش «
بشــنويد و يــاد گيريــد و  ؛ايــن ســفارش آخــرين اســت

د. اى اصحاب! به يقين بدانيـد  نحاضران به غايبان برسان
آگاه باشيد: آزار فرزندان من آزار مـن اسـت و    خوبيو به

                                                 
َقرْنَ فىِ بيوتُكنَّ و َلا تَبرََّجنَ تَبرَُّج احزاب:  33ي اشاره به آيه أ 

ةِ الْأُولىيهِلالْج .  
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ن و م نباشيدآزار ايشان به دنبال  آزار من آزار خدا، پس

بعد  السالم)(عليهافاطمه !» سازيدنخود  دشمنرا روز قيامت 
  از وصيت پدر گفت: 

و اگـر فرزنـدان مـرا     ؟!اگر مرا غمى رسد با كـه گـويم  «
اى تكيــه گــاه  !جــويم؟باز كــه برســد دادشــان را آزارى 

محرومان و اى پناه مظلومان! ما به فراق تو چگونه صـبر  
 سخنان فاطمـه » نديدنت را چگونه تحمل كنيم؟! يم!كن

ي حاضرين را اوج داد و ، باز صداي شيون همهالسالم)(عليها
شـد و آهـي بـود كـه از سـينه      اشكي بود كه ريخته مي

  گفت:مي السالم)(عليها خواست. فاطمهبرمي
حضـرت  » اي واي از اندوه زياد اندوه شديد تو اي پدر!«

  يزش را شنيد فرمود: كه اين سخنِ دختر عز
بعد از امروز ديگر پدرت اندوهي ندارد. بر پيـامبر هـيچ   «

گـردد و بـا   شود و صورتي خراشيده نمياي پاره نمييقه
گونـه كـه   شود. بلكه (دخترم!) آنصدا زده نمي» واويال«

پدرت براي ابراهيم (فرزند خردسال ايشان كه سال قبل 
قلـب بـه درد    گريـد و چشم مي«وفات نمود) گفت بگو: 

گوييم و خشم بياورد نميچه خداوند را بهآيد ولي آنمي
  65 »ما براي تو اي ابراهيم اندوهگين هستيم.

را  السـالم) (عليهمادوباره حسن و حسين  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 
ها را از خانه بيـرون ببرنـد. و   نوازش نمود و گفت كه آن

  بعد رو به همسرانش كرد و فرمود:
دختر عمر حفصه  !»بخوانيددوستم را ادعونى حبيبى؛ «

و همسر پيامبر، به عايشه اشاره نمـود و او را بـا صـداي    
  بلند مخاطب قرار قرار داد كه:  

خواند و ابى بكـر را بـه    پدرت را مى ،عايشه! رسول خدا«
  پاسخش را داد كه:عايشه  »طلبد! مى شحضور

بيـب خـود   پيـامبر غيـر از علـي را ح    ها كن!ر !حفصه«
صدا زدنـد. امـام كـه در    را  السالم)(عليهعلى امام » .داندنمي

آمـد و كنـار    )وآلـه عليـه اهللا(صـلي همان حوالي بود نزد پيامبر 
بسترش نشست. جلوتر آمد و سر حضـرت را برداشـت و   

اش جلوتر آمد و سـر مبـارك را روي سـينه   بعد باز كمي
  مود:به گونه اي كه همه بشنوند فر گذاشت. حضرت
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على! تو در حيات و ممات، وصى و خليفه من در ميان «

خانواده و پيروانم هستى، دوست تو، دوست من است، و 
دشمن تو دشمن من اسـت، و   دوست من ولى خداست.

كــه امامــت و علــى! آن دشــمن مــن دشــمن خداســت.
جانشينى تو را انكار كند مانند كسى اسـت كـه رسـالت    

كـه تـو از منـى و مـن از     مرا انكار كرده باشد؛ چـه ايـن  
و بعد با صداي آهسته شروع به نجواي به علـي   66!»توام
نمود. آنقدر اين نجوا ادامه پيدا كرد تـا جـايي    السـالم) (عليه
به عرق نشست طـورى كـه    پيامبرو  عليسر و روى كه 

   ي پيــامبرچهــرهبــر  الســالم)(عليــه علــيعــرق از روى 
 السالم)(عليهت بر صورت علي و از صورت حضر )وآلهعليهاهللا(صلي
  67 .چكيدمي

سـعي   - 68و بيشتر عايشه -در اين بين عايشه و حفصه 
با استراق سمع، از سخنان آهسـته و پنهـانى او   داشتند 

 به شدت ناراحت شد )وآلـه عليهاهللا(صلي پيامبرسر در بياورند. 
راه پروردگــارا! « و دسـت بــه نفـرين برداشــت و فرمـود:   

  » ببند! ي شان راشنواي
بنـابر نقـل    وآلـه) عليهاهللا(صلي از جمله سخنان رازگونه پيامبر

 اين بـود كـه حضـرت بـه امـام      السـالم) (عليهخود امام علي 
  فرمود:  

ذينَ ءامنُـواْ و عملُـواْ    : اىعلى! ايـن آيـه را ديـده   « إِنَّ الـَّ
كه آنـان   آيا مى دانى  أ .الصالحات أُوَلئك هم َخيرُْ اْلبرَِية

 پاسخ داد: السالم)(عليهامام علي » چه كسانى هستند؟
 )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  پيـامبر .» خدا و رسولش بهتر مى دانند«

  فرمود:  
ديـدار مـن و    يآنان شيعيان و ياوران تو هستند. وعده«

هـا بـه زانـو در    آنان، كنار حوض كوثر، هنگامى كه امـت 
ش حاضـر شـوند و   آيند و همه در محضر پروردگار خـوي 

آن روز از تو  چه از آن گريزى نيست خوانده شوند.به آن
هايى برافروخته و و شيعيانت نام مى برند و همه با چهره

گاه آنان مى درخشـد در  روشنايى كه از پيشانى و سجده
                                                 

انــد و كارهــاى كســانى كــه ايمــان آورده: 7/ بينــه يســوره أ 
  .شايسته انجام مى دهند؛ بهترين خلق خدا هستند
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  . حال نشاط و سيرابى نزد من آيند

اْلمشْـرِكينَ   إِنَّ الَّذينَ َكَفرُواْ منْ اهل اْلكتَابِ و«اي علي! 
ة  َشرُّ اْلبرَِيـ مه َلئكا أُويهينَ فدخَل نَّمهآنـان  ». أ فىِ نَارِ ج

هـا روز قيامـت   يهود و بنـي اميـه و پيـروان آنهاينـد آن    
هـايي سـياه محشـور    بدبخت و گرسـنه و تشـنه و بـا رو   

   69»خواهند شد
ــوبكر در اولــين فرصــتي كــه توانســتند علــي     عمــر و اب

ايـن   را در خلـوت مالقـات كننـد از او دربـاره     الم)السـ (عليه
  رازگويي سؤال كردند و گفتند:  

  حضرت پاسخ داد:  » دوستت به تو چه گفت؟«
چـه  مـن هـزار بـاب از حـالل و حـرام از آن     ه پيامبر ب«

 ،چه تا روز قيامت خواهد آمدقبال بوده و آن(موضوعش) 
 د كـه وشـ هزار بـاب گشـوده مـي    ،آموخت كه از هر باب

جا كه من بـر  باب تا آن(يك ميليون) شود هزار هزار  مى
مطلـع  ي نزاعهـا)  (همـه ها و فصل الخطـاب  بال ها،مرگ
  »70 شدم.

آن را  السـالم) (عليـه كـه علـي    )وآلـه عليـه اهللا(صليشمشير پيامبر 
محفوظ داشت و بعد بـه فرزنـدان معصـوم او رسـيد در     

ر آن اي جاسازي شده داشت كه دي خود دفترچهقبضه
همه به رمز از اين يك ميليون مسئله نوشته شده است. 

ها بـه ايـن دفترچـه مراجعـه     ها و باري بزرگوار بارو ائمه
نمودند. از اين تعداد مسئله به تعبير امـام صـادق دو   مي

  71 مسئله هم به بشر نرسيده است.
تـوانيم  تقريبـا مـي  «فرمايـد:  ايشان در بياني ديگـر مـي  

نيم الفـي بـه شـما رسـيده      يبه اندازهبگوييم از علم ما 
از  (الف در رسم الخط كوفي به صورت نيمـي » 72 است.

شد و ضرب المثلي بود براي كمي الف كنوني نوشته مي
  علم در موضوعي خاص.)

يك ديـن   بعد از اين رازگويي درباره )وآلـه عليهاهللا(صليپيامبر 
  فرمود: السالم)(عليهمطلبي را به علي  ،شخصي

از من طلب دارد قرضـم   مقدارياى على! فالن يهودى «
                                                 

كافران از اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخنـد،  : 6بينه /  أ 
  ها بدترين مخلوقاتند!مانند آن جاودانه در آن مى



 وآله)عليهاهللاپيامبر اعظم (صلي/ 64

 
و در .» گـردان  ئبـر  را امهبده و ذم را حق اورا ادا كن و 

  ي سنگين واليت گفت:ادامه از وظيفه
(بـه   به تو سپردم، به سائالن برسـان. را شرايع و احكام «

آناني كه جوياي احكام ناب اسالم هستند اين احكـام را  
 امـور ناخوشـايند  ! بعد از من به تو اى علىآموزش بده!) 

 يو در مضـمون آيـه   !پيشـه كـن   تحمـل  ،رسد يبسيار
بعـد  ت رحض »نما!انديشه  73كريمه: إِنَّ اللَّه مع الصاِبرِينَ

  فرمود:  به همه افرادي كه در منزلش بودند از آن 
پاى داريد و به هيچ وجـه تـرك آن را جـايز      نماز را به«

هـا را  هـاي آن اس بپوشانيد و شكمبه بردگان لبمداريد. 
اين وصـيت  سخن بگوييد!  ها به نرميسير كنيد و با آن

و د و غايبـان بـه غايبـان    نمرا حاضران به غايبـان برسـان  
 »نسلي بعد از نسلي تا روز قيامت!

گرفـت و  فرا چنان جمعيـت حاضـر در خانـه را   گريه آن
صدايشان را به شيون بلنـد نمـود كـه صـدا بـه مسـجد       

د و هركس را كه در مسجد بود به شيون وا داشـت  رسي
قـبض روح   )وآلـه عليـه اهللا(صـلي شايد گمان كردند كه پيـامبر  

ي قـبض  شده است ولي هنوز حضرت به عزرائيل اجـازه 
كه تمـام شـد    )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر وصيت  روح نداده بود.

به عزرائيل كه هنوز بيرون منزل به انتظار ايسـتاده بـود   
ي ورود داده شد و او وارد شد و بدون آن كه كنـار  اجازه

بستر بيايد ادب را رعايت نمود و همان كنـار درب اتـاق   
 سالم داد و پيام خداوند را ابالغ كرد:

 اي السالم عليـك ايهـا الّنبـى و رحمـة اللّـه و بركاتـه.      «
 فرستادهاحمد! خداى تعالى مرا سوى تو اي ! خدارسول 

ى اطاعت كنم؛ اگر دستور يهر چه بفرما فرمودهو دستور 
كنم و اگـر دسـتور    دهى جان تو را قبض كنم، قبض مى

دهى تو را به حال خود واگذارم، از تـو اطاعـت كـرده و    
  فرمود:  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر  .»قبض روحت نخواهم كرد

!» اى كـه نسـبت بـه مـن دارى، انجـام بـده       هر وظيفه«
  عزرائيل گفت: 

ــه « ــت  وظيف ــان شماس ــه فرم ــته ب ــن بس ــامبر . »م   پي
 فرمود: )وآلهعليهاهللا(صلي
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در همـان لحظـه   » صبر كـن تـا جبرئيـل بيايـد     كمي«

  گفت:  )وآلهعليهاهللا(صليجبرئيل فرود آمد. و به پيامبر 
!» احمـد! خــداى تعــالى اشــتياق ديــدار تــو را دارد  اي«

در چشمانش  با ديدن جبرئيل اشك )وآلـه عليهاهللا(صليپيامبر 
تنهـا كسـي بـود از كـودكي همـراه      جبرئيـل  جمع شد. 

بود و در شادي و انـدوه و سـختي و    )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 
گذاشت. حضرت از او شـكوه كـرد و   آساني تنهايش نمي

  فرمود:  
جبرئيـل   !»گذارى؟ مرا تنها مى موقعيدر چنين  !برادر«

  :  عذرخواهي نمود و پاسخ داد
مشغول پي گيري امور مربـوط بـه   ! من اخدرسول  اي«

پيـامبر  » تو بودم و اينك خبرهاي خوشي برايـت آوردم! 
  پرسيد: )وآلهعليهاهللا(صلي

كار براي من كردي؟ خبرهاي خوشـت  هچه اموري؟ چ«
جبرئيــل بــا هيجــان شــروع كــرد بــه دادن  » چيســت؟

  خبرهاي خوش!:
و را به كمـال رسـاندند   بهشت زينت خادمان فردوس، «

العـين  آتش را فرو نشاندند و حور حرارتدوزخ،   كّالنمو
بهشـتي  حضور تو خود را بياراستند و خادمـان   خاطربه 

 تو در دسـت به  عطايبه جهت ااز انواع هدايا ى يهاطبق
نـد  اهها كشيدصفبه تو نظاره  برايند و فرشتگان اهگرفت

 )وآلـه هعليـ اهللا(صـلي پيامبر !» برند مىرا و انتظار روح مطهر تو 
 كه احساس خاصي را بروز دهد فرمود:  بي آن

نيكـو   همـه هـا   ها همه پسنديده و ايـن مـژده  اين خبر«
اي از من سزوار مژده اي از ايـن بهتـر و هديـه   اما  .است

  جبرئيل گفت: » اين نيكوتر هستم!
برسـد   شبه لقاى پروردگار(روز قيامت) اول كسى كه «

كنـد و  را ب شعت امـت اول كسى كه شـفا  خواهي بود.تو 
ــفاعت او  ــول ش ــو  قب ــردد ت ــود گ ــواهي ب ــامبر  ».خ   پي

  فرمود:  )وآلهعليهاهللا(صلي
! الهـي  امـر و نهـى   يوحى و اى رسـاننده  يورندهاى آ«

همه خسـتگي و انـدوه را از   اينكه بار ده بشارتى به من 
مـدام فـرود   جبرئيـل  از سه روز قبـل  » !سينه ام بردارد
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پرسيد و حضرت هـر بـار از   ت ميآمد و از حال حضرمي

بار نيز حضـرت از غـم شـديدي    گفت، ايناندوه خود مي
  جبرئيـل  74 كه دلش را پـر سـاخته بـود شـكايت نمـود.     

   دانست اين همه اندوه براي چيست لذا سؤال كرد:نمي
تو چيسـت و  خواسته دانم كه  نمى !اى رحمت عالميان«

  فرمود:  )وآلهيهعلاهللا(صليپيامبر  »براى كيست؟ نگراني ات
و پيـروان   خـويش  امـت كـاران  انـدوه معصـيت  در من «

  جبرئيل گفت:  »شريعتم هستم!
ــرور« ــيد و س ــوش !اى س ــران و  داردل خ ــتدل نگ  ام

در دنيـا   خداونـد سـبحان   زيـرا  خود نبـاش  كارمعصيت
 يواســطهبــه آخــرتايشــان را نگــاه دارد و در (ايمــان) 

تو راضى شوى نقدر كه آ ،را بيامرزداشان همهشفاعت تو 
كـرد و  تبسـمي   )وآلـه عليـه اهللا(صليپيامبر  »و خشنود گردى.

  فرمود:  
 »خوش شـدم و چشـم مـن روشـن گشـت.     دل اكنون «

شفاعت بـراي تمـام    حضرت بعد از مطمئن شدن از حقّ
    :و فرمودكرد الموت به ملكرو  ،كار خويشتامت معصي

قبل  »م بده!هستي انجابه آن  چه مأمورو آن !پيش آى«
از اين كه عزرائيل كارش را شـروع كنـد جبرئيـل بـراي     

  خداحافظي نيز حضرت آمد و گفت: 
! اينك آخرين گامى است اهللادرود خدا بر تو اى رسول «

گـذارم. و از ايـن پـس، بـه زمـين       كه بر روى زمين مـى 
نخواهم آمد؛ زيرا منظور من، از آمدن بـه زمـين، وجـود    

ه از اين جهان به جهان ديگـر  مقدس تو بود. و اكنون ك
 »75 .نيازى به فرود به زمين ندارم ، ديگرروي مى

حضـور فرشــته   )وآلـه عليـه اهللا(صــليبـراي قـبض روح پيـامبر    
نيز نياز بود و او براي اولين  أ آسمان دنيا به نام اسماعيل

                                                 
اي است كه مأمور حفظ آسمان دنيـا از  اسماعيل نام فرشته أ 
هاي بـاالتر، ثبـت اعمـال بنـدگان و     ود شياطين به آسمانور

هاي قدر، ايفـاي نقـش   ي سجل در شبتحويل آن به فرشته
ها را با هفتاد هـزار  ها است كه اين مأموريتدر استجابت دعا

اي كه هركدام فرماندهي صد هزار فرشته را بـر عهـده   فرشته
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بار پا بر زمين گذاشت و خـدمت حضـرت رسـيد و ادب    

  76 جا آورد و دستيار عزارئيل شد.به
مشغول  )وآلـه عليهاهللا(صليپيامبر عزرائيل به قبض روح مطهر 

. سكرات مرگ آغاز گشت. رنگ حضرت مدام تغييـر  شد
كرد. ظرف آبي در كنار بستر ايشـان بـود و حضـرت    مي

  بـرد و بـه صـورتش    مدام دست خـود را در آن فـرو مـي   
  فرمود:  كشيد و ميمي

خدايا من را بر عبور از . وتالم راتَكى سَلنّى ععأ ملّلهأ«
شد وش امساكت و خ حضرت» سكرات مرگ كمك كن!

  به سخن آمد و فرمود:  هناگهابه  ولي
هايى رو سياه؛ هايى رو سفيد خواهند بود و چهرهچهره«

آنـان   .اى نيز اهل شـقاوت گروهى اهل سعادتند و دسته
كه مـن برتـرين    هستند عباكه سعادتمندند، پنج تن آل

فخر و مباهات نيست (بلكه فضـل   يو اين مايه -ايشانم 
آنان عترت من و جانشينان من هستند، كـه   -خداست) 

به لحاظ معرفت و عبوديت تبر همه پيشـى   ،ذات احدي
اند. سـپس كسـانى اهـل سـعادتند كـه از ايشـان       جسته

و  »باشند. پدران منو آيين من پيروى كنند و بر كيش 
  بعد فرمود:

اهل بيت من (و شيعيانشـان) تـا روز    رهات را درباوعده«
 ؛هاي گروهي نيز سياه استقيامت عملي ساز! اما صورت

هـا  شـوند. آن تشنه و تشنه مانده سـوي دوزخ روان مـي  
ثقل اكبر را (قرآن را) پاره نمودنـد (آيـاتش را جـداي از    
هم نمودنـد بـه بعضـي از آن عمـل كردنـد مثـل آيـات        

ر شـدند مثـل آيـات    مربوط به عبادات و به بعضـي كـاف  
مربوط به واليت) و ثقـل اصـغر را (اهـل بيـت را) پـس      
انداختند (و خودشان را در عهده دار شدن حكومت جلو 

ها با خداوند اسـت. هـر انسـاني در    انداختند) حساب آن
گروِ اعمال خودش هست. (تـا اينجـا دو گـروه شـيعيان     
 اهل بيت و شيعيانِ بني اميه بيان شد و اما گروه) سـوم 

هاي عمـل نشـده) اينـان را بـه     ها (پيمانو چهارم، رهن
                                                                    

؛ 7/88يعه: دهند. (مراجعه كنيد به: وسائل الشدارند انجام مي
  )54؛ الزهد: 376و  56/200بحاراالنوار: 
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هايشـان را سـياه نمـوده،    زنجير كشيده اسـت و صـورت  

مـال   ،هـاي زيـادي را  اينان صاحبان مال هسـتند. گـروه  
دشمن على و آل او در آتش اسـت،  هالك كرده است و 

حضـرت  » باشـد. مـي و دوستدار على و آل او در بهشـت  
   77 بعد از آن ساكت شد.

ر همين حال مسواكي را دست يكي از حاضرين ديد از د
او خواست كه مسواكش را به او بدهد. حضرت مسـواك  

هـايش را بــا آن تمييـز نمــود و ايــن   را گرفـت و دنــدان 
چنـان  آخرين كاري بود كه انجام داد و بعد زير لب هـم 

مناجات با خداوند داشت كه آخرين كالمـش را گفـت و   
  »...  رّفيق االعلىالل ب«روحش پرواز نمود: 

اين جمله را براي اين گفت كه: عزرائيل براي آخرين بار 
خواهي در دنيا بمـاني و يـا بـه    آيا مي«از او سؤال نمود: 

 )وآلـه عليـه اهللا(صـلي و پيامبر » رفيقت، خداوند اعلي بپويندي؟
  فرمود:  

  خـواهم در دنيـا باشـم) بلكـه     (نمـي  الرّفيق االعلـى ل ب«
 » ق اعلي بپيوندم.خواهم به رفيمي

 گفـت: كه مي شنيداز آسمان  صدايي السالم)(عليهامام علي 
امام ديگر يقين كرد كه روح  »يا رسول الّله ،وا محمداه«

به آسمان رفته است. سر حضـرت را   )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 
اش بـود روي زمـين گذاشـت و    وقت بـر سـينه  كه تا آن

و قبل از آن دسـتش   78 اي روي حضرت انداخت.ملحفه
  79 ايشان كشيد.را به عنوان تبرك بر چهره

  اندوه ارتحال

  گويد: از اندوه ارتحال اين چنين مي السالم)(عليهامام علي 
ى انـدوه چنان غم و  )وآلهعليهاهللا(صلياز ارتحال رسول خدا «

ها فرود آمده بود، گمان كوهبر بر دلم فرو ريخت كه اگر 
آمدنـد. آن روز در  تحمل آن بر مـى  يهندارم كه از عهد

ديدم كه سـنگينى مصـيبت،   ميان مردم، بستگانم را مى
آنان را بى تاب و تـوان سـاخته بـود كـه دامـن صـبر و       
شكيب را از ايشان ربوده، و عقل و هوش را از سرهاشان 

دارى ممكن بود، و نه آرام كردن نه خويشتن گرفته بود.
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فهميدنـد و نـه از   ى مـى ايشان كارى ساده! نه خود چيز

 ديگرى سخنى مى شنيدند.
مردمان ديگر كـه از فرزنـدان عبـدالمطلب نبودنـد نيـز      

زدگان را تسليت مى دادنـد و آنـان را بـه    برخى مصيبت
نمودند و برخى ديگر بـا  دارى توصيه مىصبر و خويشتن

ناله شده بودند و بـا آنـان اشـك    ديدگان همراه و همداغ
  80 ريختند.مى

رسول گرامى در و ديوار را به شيون آورد و آشـنا   فقدان
و بيگانه را به ماتم نشاند. فرشتگان دسته دسته در رفت 

اى از سـر و  و آمد بودند. و گوش من حتى بـراى لحظـه  
ها آسوده نبـود. و ايـن وضـع    ها و دعاهاى آنصداى ورد

اى كه آن حضرت را به خـاك سـپردم   چنان تا لحظههم
 81 »ادامه داشت.

بعد ديگر نخنديد و حتي از آن لحظه به السالم)(عليها اطمهف
ــا آن كــه اول كســي شــد كــه از   تبســمي   نيــز نكــرد ت
  به حضرتش ملحق گرديد. )وآلهعليهاهللا(صليي پيامبر خانواده

سـختي  بـه اصـحاب  از بعضى خبر ارتحال كه پخش شد 
 وفـات بيمـار شـدند و در آن بيمـارى بـه انـدك زمـانى       

زيادي در حـال  هوش شدند و مدتى  بعضى بى نمودند و
ديگـر  بعضـى   هوش آمدندوسر بردند تا اين كه بهاغما به

گونه از دست دادند كه به شدت اشتهاي خوردن را آناز 
يشان را ديگر نتوانسـتند  كارهاي روزمرهو  الغر گرديدند

انجام دهند ديگر اشتهاي غذا نيافتند تا زماني كه وفـات  
  82 .كردگير  زمين ها راارتحال خيلي اندوه نمودند.

شـعر سـروده شـد و     وآلـه) عليهاهللا(صلي بسيار در رثاي پيامبر
تـرين و  جمالت پر سوز گفته شد. در اين ميان حقيقـي 

در  السـالم) (عليـه آن، چيزي بود كه علي  ترينِالبته سوزناك
  بر زبان جاري ساخت: )وآلهعليهاهللا(صلي مصيبت پيامبر

وحـى الهـى و    يبا وفات تو رشـته  مادرم فدايت! پدر و«
شـد  ها كه هرگز با مرگ كسى بريـده نمـى  اخبار آسمان

قطع گرديد. مصيبت فقدان تو، يگانه مصيبتى است كـه  
ى پذيرند. و داغ مصـيبت تـو   ها به آن تسّلمصيبت ديگرِ

  چنان گسترده اسـت كـه همـه را بـه سـوگ نشـانيد و       
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نبود كه ما را بـه شـكيبايى در   ها را تر ساخت. اگر ديده

  تـابى نهـى نمـودى،    ها فراخواندى و از بـى برابر ناگواري
 يريختيم كـه سرچشـمه  چنان در فراق تو اشك مىآن

خشكانديم. ولى حزن و اندوه مـا در ايـن راه   اشك را مى
پيوسته است و اين اندوه در راه تو بسيار كم است و جز 

 اى نيست.اين چاره
و در  !فداى تو. ما را در سراى ديگر بياد آر پدرم و مادرم

 83 !خاطر خود نگاهدار
تـابى زشـت   شكيبايى نيكوست اما نه در برابـر تـو و بـى   

راستى كه مصـيبت تـو انـدوه    هاست اما نه در فراق تو. ب
سان كه مصيبت گذشـتگان و آينـدگان   بزرگى است، آن

 »84 در برابر آن ناچيز است.
   گوش رسيد:ز كنج خانه بهصداي اولين تسليت دهنده ا

السالم عليكم و رحمة اللّـه و بركاتـه.ُكلُّ َنفْـسٍ ذائقَـةُ     «
تسليت همانا » أ .ُتوفَّونَ أُجوركُم يوم اْلقيامةِ اْلموت و إِنَّما

هر اندوهى، خداست و جانشين هر كسـى كـه   ي دهنده
چـه را از دسـت   شـود، خداسـت و آن   عمرش سپرى مى

شود. اينك، به خدا اطمينان كنيد و بـه   بران مىداده، ج
كسى است كه از ثواب خدا  او اميدوار باشيد؛ اندوه از آنِ

    85 .»محروم باشد
از امـام   )وآلـه عليـه اهللا(صليو همسران پيامبر  السالم)(عليها فاطمه

سؤال كردند كه ايـن صـدا از كـه بـود؟ حضـرت رو بـه       
ــامبر«خ داد: نمــود و پاســ الســالم)(عليهــا فاطمــه    خضــر پي

و تو را بـه   تا به تو تسليت بگويداست كه آمده  السالم)(عليه
اى اهل بيت! فريـاد  « كند و بگويد: دعوتصبر و تحمل 

 بـه امـور پيـامبر   و برداريد  هدست از ضجو  ها كنيدرا ر
  86 »بپردازيد. (او را آماده دفن سازيد.)

  )وآلهعليهاهللا(صليتجهيز پيامبر 

ــد  ــامبر باي ــهاهللا(صــليپي ــهعلي ــاده  )وآل ــر آم ــر چــه زودت ي ه

                                                 
چشد و شما پـاداش   هر كسى مرگ را مى: 185آل عمران /  أ 

  . طور كامل در روز قيامت خواهيد گرفتهخود را ب
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اي بـه شـدت   شد. در آن غوغايي كه عدهسپاري ميخاك

فكر انتقال قـدرت، تنهـا   اي هم بهاندوهگين بودند و عده
تواند تجهيز حضرت را سرعت است كه مي السالم)(عليهعلي 

  فرمايد:اين مسئوليت مي بخشد. امام درباره
ها جلوگيرم شـد  ها بر گونهه ريزش اشكدر اين مهم، ن«

هـا، و نـه   دل زو نه ناله جان سوز عزيزان و نه سوز و گدا
وانست مرا از انجـام دادن  نتسنگينى مصيبت، هيچ يك 

كه حقى را كـه از خـدا و رسـولش    باز دارد تا آن ،وظيفه
بر عهده داشتم ادا نمودم و فرمان خـدا را بـا بردبـارى و    

ه انجام رساندم، و بار انـدوه فقـدان او   كامل ب دورانديشىِ
را با صبر و شكيبايى تنها به حساب خدا و اميد پـاداش  

  87 »او به دوش كشيدم.

 غسل
  روز ســه شــنبه يــك روز بعــد از ارتحــال بــدن پيــامبر  

   88 غسل داده شد. )وآلهعليهاهللا(صلي
بررسي: اگر اين نقل درست باشد، شايد علت اين تـأخير  

وده باشد كـه مـردم بياينـد و ببيننـد و از     خاطر اين ببه
ها اعتقاد مطمئن شوند تا بعد )وآلهعليهاهللا(صليارتحال پيامبر 
چه عمر قصد داشـت بـين مـردم تـرويج     باطلي مثل آن
  غايب شده و نمرده) پيش نيايد.   كند (كه پيامبر

طبق وصيت ايشان تنها توسط  )وآلهعليهاهللا(صلي غسل پيامبر
صورت گرفت و اين كـه عبـاس و يـا     السالم)(عليهلي امام ع

انــد خــالف فرزنــدان او در ايــن مســئله شــركت داشــته
رسـد نقـل ايـن جـور     مضمون وصيت است. به نظر مـي 

  89 ها فضيلت سازي براي بني العباس باشد.خبر
ي و آمـاده  نهـاد  ييبر سّكوحضرت را  السالم)(عليهامام علي 

 يصـداى از گوشـه   !غسل حضرت شد كه صدايي شنيد
علـى! محمـد را   « گفت:؛ صدا ميرسيدمياتاق به گوش 

بـدن پـاك او احتيـاج بـه غسـل و شستشـو        !غسل مده
 السـالم) (عليـه ترديدي در دل علـي  از سخن او گويا !» ندارد

ايجاد شد ولي سريع به خود آمـد و بـه طـرف آن صـدا     
  اشاره نمود و فرمود:
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دا مـا را بـه غسـل و    ؟! پيامبر خـ يستيتو ك !واى بر تو«

ــى    ــو از آن نه ــان داده اســت و ت   شستشــوى خــود فرم
در همين حال آواز ديگرى با صدايى بلنـدتر  » كنى؟!مى

 شنيده شد:
بانـگ نخسـت از شـيطان     !على! او را بشوى و غسل ده«

محمد دارد، خوش نـدارد   هبود. او به سبب حسدى كه ب
يش كه وى با غسل و طهارت پاى بر بساط پروردگار خو

  سؤال نمود:  السالم)(عليهعلي !» بگذارد
اى صاحب صدا! از اين كه او را به من معرفـى كـردى،   «

  گفت: صدا » خدا به تو پاداش نيك دهد، اما تو كيستى؟
پيـامبر   يمن خضر نبى هستم كه براى تشييع جنـازه «

  »90 خاتم آمده ام.
درباره نوع آبي كه بايد با آن بدن حضـرت غسـل   پيامبر 

   :فرموده بود السالم)(عليه شود قبال به علي داده
»91،ردم، با هفت مشك از چاهم، چاه غـرس وقتي من م 

چاه غرس، چاهي اسـت كـه حضـرت    » من را غسل بده!
آن را متبرك نموده و در يك كيلومتري شـمال شـرقي   

    92 مسجد قبا در ميان نخلستان واقع شده است.
چـون كـار   «فرمـوده بـود:    )وآلهعليهاهللا(صلي چنين پيامبرهم

غسل پايان گرفت هر كه را كه در منزل بود، بيرون كـن  
گاه نزديك جنازه من بيا و دهان خود را بـر دهـان   و آن

هـا و  من بگذار و از هر چه خواهى پرسش كن، از رخداد
  امـام علـي   .» حوادثى كه تا روز قيامـت در پـيش اسـت   

ز حوادث آينـده  انيز بعد از غسل چنين كرد و  السـالم) (عليه
هـا و  چه كه مربـوط بـه فتنـه   تا لحظه برپايى قيامت آن

ي و به اين وسـيله حضـرت همـه   . شد ها بود آگاهآشوب
  93 ها شناخت.هاي باطل و پيروان آنگروه

ــي  ــام عل ــهام ــامبر  الســالم)(علي ــاد وصــيتنامه، پي    طبــق مف
سل اى كه بر تن داشت، غرا در همان جامه )وآلهعليهاهللا(صلي

پيــراهن  خواســتمـي ابتــدا البتــه امـام  و شستشـو داد.  
امـا جبرئيـل مـانع شـد و     حضرت را از تنش خارج كند 

  گفت:  
خــدا او را برهنــه  زيــرا !كــننرهنــه بعلــى! بــرادرت را «
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 ممـن خـود  پسـر عمويـت،   نساخته است؛ در كار غسـل  

 » نمود!خواهم  كمكت
آگين و در فضـاى عطـر   )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  پيامبرشستشوى 

بـه  مقـرب الهـى پيوسـته     وفرشتگان  شد.غاز آملكوتى 
دادنـد (از ايـن كـه چنـين     بشـارت مـي   السـالم) (عليـه علي 

 شو در كـار غسـل يـاري   افتخاري نصيبش شده اسـت)  
امام خود نقـل  94 گفتند.مدام با او سخن ميو كردند مي
هر وقت مى خواسـتم   !پدر و مادرم فدايش باد«كند: مي

  خـود بـه خـود حركـت      ،جا به جـا كـنم  پيكر پاكش را 
كرد و مطابق نياز، چرخش داده مى شد. ايـن وضـع   مى

هرگـز   چنـان ادامـه داشـت.   تا پايان غسل و كفن او هم
-تر از بوى او استشمام نكردم و هرگز چهـره بويى خوش

انيت و برافروختگى چهره او نديدم. حالتى كـه  راى به نو
پديــدار  بــر دهــان مردگــان عــارض مــى شــود، در وى 

 )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  لذا امام در خطاب بـه پيـامبر   95 »نگشت.
  فرمود:

پدر و مادرم به فدايت! چه پاكيزه بودي وقتي كه زنـده  «
  96 »بودي و وقتي كه مردي!

وقتي غسل تمام شد، امام بدن حضرت را خشك نمـود.  
اي آب گوشه چشم حضرت جمع شده بـود و  چند قطره

مام لبان خـود را گوشـه چشـم    هنوز خشك نشده بود. ا
گذاشت و آن چند قطره را مكيد و شايد معارف و  ايشان

  97 شهود زيادي از اين چند قطره به او منتقل گشت.
خواسـت   السـالم) (عليهاز علي  السالم)(عليها بعد از غسل، فاطمه

را كـه در آن غسـل داده    )وآلهعليهاهللا(صلي كه پيراهن پيامبر
نيـز چنـين    السالم)(عليهر او بگذارد؛ علي شده بود در اختيا

بسـياري از اوقـات پيـراهن را در     السـالم) (عليها كرد. فاطمه
  ماليـد و  گرفت و صـورت خـود را بـر آن مـي    آغوش مي

هـوش شـد   خاطر شدت گريه بيگريست. يك روز بهمي
 السالم)(عليها تابي فاطمهمتوجه بي السالم)(عليهوقتي امام علي 

را از او گرفت و آن را مخفي نمود و ديگر به  شد پيراهن
  98 او برنگرداند.
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 حنوط 

آمـده بـود:    )وآلـه عليـه اهللا(صـلي  پيامبردر بخشى از وصيتنامه 
انـد در  شـت بـراى او آورده  هى كـه از ب (كـافور)  حنوط«

بـر همـين اسـاس     ».گذاشته شـود  السالم)(عليه علي اختيار
 السـالم) (عليـه قبل از وفاتش علي  اندكي )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر

و دخترش اشاره مى كرد،  اوو در حالى كه به را صدا زد 
 فرمود:

اين حنوطى است كه جبرئيل از بهشت آورده است. او «
به شما سالم رسانده و گفته است: اين حنـوط را ميـان   
خود تقسيم كنيـد، بخشـى از آن را بـراى مـن مصـرف      

 السالم)(عليهاه مفاط» ه داريد.را براى خود نگ يكنيد و بقيه
  :  پيشنهاد داد

آن براى شما باشد و بقيـه را علـى    يك سومپدر جان! «
چشمانش به اشـك  از شنيدن اين سخن، » قسمت كند!

 و دخترش را در آغوش كشيد و فرمود: نشست
او بسيار عاقل و هدايت يافته  !به دخترم الهام مى شود«

نـده حنـوط تصـميم    على! تـو دربـاره بـاقى ما   ! اي است
  امام فرمود:  !» بگير

باشد، نيمه باقى مانده، از  السالم)(عليهافاطمه  از آنِ ،نيمى«
  فرمود:  )وآلهعليهاهللا(صلي پيامبر !»كسى كه شما بفرمايي آنِ
 »99 !نگه دار تآن را براى خود«

  نماز  

بـه اتمـام رسـيد و بعـد بـدن       )وآلـه عليهاهللا(صليغسل پيامبر 
فن شد و طبق وصيت ايشان، امـام بـدن را در   حضرت ك

اتاق گذاشته و خارج شد. امـام كـه خـارج شـد از درون     
اي فرشـتگان مقـرب وارد   «اتاق صدايي به گوش رسيد: 

  و بعد از زماني اندك باز صدا آمد كه:» شويد!
» هـا و زمـين وارد شـويد!   اي فرشتگان طبقات آسمان«

  گوش رسيد: گونه صدا باين ،باربعد از مدتي اين
داخـل شـو و بـر     نزديكان خودو اى وصى! با  !اى على«

  100 »اين بزرگوار نماز بخوان!
  و  السـالم) (علـيهم امام بـه همـراه فاطمـه، حسـن و حسـين      
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ــامبر  هــم ــاق پي ــوذر و مقــداد وارد ات   چنــين ســلمان، اب
پشت سـر او   هاآنو خود جلو ايستاد و شد  )وآلهعليهاهللا(صلي

. نـد بر آن حضـرت نمـاز خواند  گونه اينو  ايستادندصف 
حضور اين افراد نشد. بود ولى متوجه  اتاقعايشه نيز در 

ها در پرده از غيب و بـدون حضـور اغيـار بـر پيـامبر      آن
  نماز خواندند.  )وآلهعليهاهللا(صلي

  تـابي  بـيش از همـه بـي    السـالم) (عليهـا  بعد از نمـاز فاطمـه  
ف خداونـد بـراي   كـرد. فرشـته اي از آسـمان از طـر    مي

  فـرود آمـد. صـدايش شـنيده      السـالم) (عليهـا  دلداري فاطمه
شـد. او پيـام خداونـد را    شد اما خـودش ديـده نمـي   مي

  اينگونه ابالغ نمود: 
درود خدا و رحمت و بركات او بر شما دودمان پيـامبر  «

ــاد! ــ ب ــان ب ــتاده و   هپروردگارت ــما درود و ســالم فرس   ش
زينى خـدا سـبك مـى    يگاهر مصيبتى بـا جـ   :فرمايدمي

و هـر   گـردد شود، و هر فقدانى با وجود خدا جبران مى 
نيستى با بقاى او هست خواهد شد. پس با پيوسـتن بـه   
او بر تلخى مصيبت صبر كنيد و بدانيد كه شربت مرگ، 

درود خـدا   .هاستنوش ناگزير زمينيان و ساكنان آسمان
  101 !»و رحمت و بركات او بر شما باد

ده نفـر  از اتاق خارج شدند و بعد حضرت امام  يخانواده
آورد. آنـان   از مهاجرين و از انصار را به داخل مـى ده نفر 

و بعـد  شدند و خارج مى خواندندنماز ميشدند و  وارد مى
كه هيچ كس از حاضرين از تا آن نوبت به ديگران رسيد،

كه بر آن حضـرت  مهاجرين و انصار باقى نماندند مگر آن
  102 .نماز خواندند

 وآله)عليهاهللا(صليابتداء مردان داخل شدند و فرادي بر پيامبر 
هـا و در آخـر   نماز خواندند و بعد زنان آمدند و بعد بچـه 

  بردگان. نماز بر حضرت را كسي امامت نكرد.
كه به پايـان رسـيد امـام در     )وآلـه عليهاهللا(صلينماز بر پيامبر 

 !اى پيـامبر «فرمـود:   )وآلـه عليهاهللا(صليخطاب به بدن پيامبر 
اوامـر و نـواهى    ،احكـام الهـى  همـه  دهم كـه   گواهى مى

بـا  و بعـد از تبليـغ احكـام،    خداوند را به خوبي رساندي 
ها (ما را) مـورد رحمتـت قـرار    ها و نصيحتهموعظانواع 
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  103 »دادي.

  دفن

ــو طلحــه  ــامبر   اب ــر پي ــود، قب ــر كــن ب ــه قب   انصــاري ك
ن اتاقي كه حضرت در آن رحلـت  را در هما )وآلهعليهاهللا(صلي

نموده بود حفر نمود و براي آن لحد تعبيه نمود. نفراتـي  
ــد و نامشــان را   ــراي دفــن حضــرت كمــك نمودن كــه ب

عموي عباس  ،علىمورخين ذكر نمودند عبارتند از: امام 
عقيـل  دو فرزندش، فضـل و قُـثَم،   و  )وآلهعليهاهللا(صليپيامبر 

حضـرت   ييد، پسر خواندهكه پدرش زاسامه  برادر امام،
شخصـي بـه نـام     و قران غالم آزاد شـده حضـرت  بود، ُش

را قسـم داد   السالم)(عليهجا بود، علي اوس بن خولي نيز آن
ببـرد و   )وآلـه عليهاهللا(صلي اش را از رسول خداكه بگذارد بهره

   104 امام اجازه داد تا او هم در دفن حضرت كمك كند.
حضرت وارد قبر شد و در آن  اينان كمك نمودند تا بدن

 )وآلهعليهاهللا(صليبعد امام قطيفه اي كه پيامبر و جاي گرفت 
ــر خــود مــي  ــا زي ــداخت روي حضــرت آن را روي و ي ان

  انداخت و فرمود: 
 گـاه نـه  آن» 105.اين را هيچ كس بر تن نخواهـد نمـود  «

خاك بر آن ريختند  سپسو  .خشت بر لحد چيدندعدد 
قبر را از سطح زمين باالتر آوردنـد  مقدار چهار انگشت و 

  106 و در آخر مقداري آب روي قبر ريختند.
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  چهل حكمت

 تضييع نماز -1
   ـعـرَ مشح ،الَتهص عنْ ضَيفَإنَّ م ،التَكُموا صعال ُتضَي
  الّنـار َلهخدأنْ ي لي الّلهقّاً عكانَ ح هامانَ، و ونَ وقار

فَاْلويلُ لمنْ لَم يحـافظْ عَلـى صـلَاته و    مع الْمنافقينَ 
  107 أَداء سنَّةِ نَبيه.

نماز را سبك و ناچيز مشماريد، هر كس نسـبت بـه   
  را سبك و ضـايع گردانـد    اعتنا باشد و آننمازش بي

نشين قارون و هامان خواهد گشت و اين حق بر هم
آتـش   خداوند ثابت است كه او را همراه منافقين در

داخـل نمايـد پــس واي بـر كسـي كــه بـر نمــازش      
هاي منسوب به پيغمبر را بـه  محافظت نكند و سنت

 جا نياورد.
  مسجد -2

منْ مشي إلي مسجِد مـنْ مسـاجِد الّلـه، َفَلـه بِكُّـلِ      
خُْطوة خَطاها حتّي يرِْجع إلي مْنزِله، عْشرُ حسـنات،  

 108ت، و رَفع َله عْشرُ درجات.و محي عْنه عْشرُ سيئا
هر كس قدمي بـه سـوي يكـي از مسـاجد خداونـد      

دارد ثواب ده حسنه بردارد، براي هر قدمي كه برمي
  باشد تـا برگـردد بـه منـزل خـود، و ده خطـا از       مي

چنـين در پيشـگاه   شـود، هـم  هايش پاك ميلغزش
 يابد.خداوند ده درجه ترفيع مي
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  طمأنينه در نماز -3
بينَما رسولُ الّله جالس في الْمسجِد، إذْ دَخلَ رجلٌ  

فَقام يصلّي، َفلَم يتم رُكوعه و ال سجوده، فَقـالَ: نََقـرَ   
كَنَْقرِ اْلُغرابِ، لَئنْ مات هذا و هَكـذا صـلوُته لَيمـوُتنَّ    

 109 علي غَيرِ ديني.
در مسجد نشسـته بـود كـه     ه)وآلعليهاهللا(صليرسول خدا 

شخصي وارد شد و مشغول خواندن نمـاز شـد ولـي    
داد و عجلـه و  ركوع و سجودش را كامل انجام نمـي 

 حضرت فرمود:  كرد.تاب ميش
كار اين شخص همانند كالغي اسـت كـه منقـار بـر     

زند، اگر با اين حالت از دنيا برود بـر ديـن   زمين مي
  من نمرده است.

  پيامبر و امام -4
   ـؤْتَمالْم و الّلـه هجو أْنت و ،ْنهلِّغُ عبالْم ولُ الّلهسأنَا ر

 110 ِبه، َفال نَظير لي إالّ أْنت، و ال مْثلَ لَك إالّ أنَا.
 فرمود: السالم)(عليهبه امام علي  وآله)عليهاهللا(صليرسول خدا 

مــن رســول خــدا هســتم، كــه از طــرف او تبليــغ و 
نمايم؛ و تو مظهر خداييو امام و مقتـداي  هدايت مي

(بندگان خدا) خواهي بود، پس نظيـري بـراي مـن    
  وجود ندارد مگر تو؛ و همانند تو نيست مگر من.

  زندان مؤمن -5
يا أباذَر، اَلدنْيا سـجنُ الْمـؤْمن و جنَّـةُ الْكـافرِ، و مـا      

ـ   كَي ـزينٌ، وح وه نٌ إالّ وؤْمفيها م حبـزُنُ  أصحالي ف
.نَّمهج وارِد أنَّه الّله هدعأو قَد نُ وؤْم111 الْم 

اي ابوذر! دنيا زنـدان مـؤمن و بهشـت كـافر اسـت،      
باشـد،  مؤمن در دنيا هميشه محزون و غمگـين مـي  

كـه خداونـد بـه او در    چرا چنين نباشـد و حـال آن  
ــده  ــايش وع ــان و خطاه ــل گناه ــازات و مقاب ي مج

 م را داده است.دخول جهّن
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  نه سفارش -6

     ـرِّ وـي السي بِالْإِْخَلـاصِ فـانصعٍ، أَوسي بِتبي رانصأَو
اْلعلَانيةِ و اْلعدلِ فـي الرَِّضـا و اْلَغَضـبِ و الَْقصـد فـي      
الْفَْقرِ و اْلغنَى و أَنْ أَعُفو عمنْ َظلَمني و أُعطـي مـنْ   

ي ونرَمْكـراً   حي فتمُكونَ صأَنْ ي ي وننْ قََطعلَ مأَص
  112و منْطقي ذْكراً و نََظرِي عبرا.

  پروردگارم مرا به نه چيز سفارش فرمود:
ــرى در حــال      ــكارا؛ دادگ ــان و آش ــالص در نه اخ

روى به وقت فقر و ثـروت؛   خوشنودى و خشم؛ ميانه
  كه بر مـن سـتم كـرده؛ بخشـيدن بـه      گذشت از آن

ي كه از من دريغ داشته؛ پيوند با كسى كه رابطهآن
كه سـكوتم انديشـه باشـد؛    خويش از من بريده؛ اين

  گفتارم ذكر باشد؛ نگاهم عبرت باشد.
   بدترين معامله -7

َشرُّالنّاسِ منْ باع آخرََته بِدنْياه، و َشرٌّ منْ ذلـك مـنْ   
.رِهنْيا غَيبِد رََتهآخ 113 باع 

مردم كسـي اسـت كـه آخـرت خـود را بـه        بدترين
دنيايش بفروشد و بدتر از او كسي است كـه آخـرت   

 خود را براي دنياي ديگري بفروشد.
  هاي پيامبردغدغه -8

     رَِفـةِ، وعالْم ـدعلي اُمتَّـي: ألضَّـالَلةُ بنَّ عَثالَثةٌ أخاُفه
 114 مضالّت الْفَتنِ، و َشهوةُ الْبْطنِ و الَْفرْجِ.

كـنم:  در سه چيز براي امت خود احساس خطر مـي 
كه هدايت و معرفت پيـدا كـرده   گمراهي، بعد از آن

  هـاي بـه وجـود آمـده از     ها و لغزشباشند. گمراهي
 هاي مربوط به شكم و  فرج.ها. اميال و شهوتفتنه

  بدترين گناهان -9
خَّرُ إلـي  َثالَثةٌ مـنَ الـذُُّنوبِ ُتعجـلُ عُقوبُتهـا و ال ُتـؤَ     

االخرَةِ: عُقوقُ اْلوالدينِ، و الْبغْي علَي الّنـاسِ، و كُْفـرُ   
 115االْحسانِ.
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ــان، زودرس   ــاب و مجــازات ســه دســته از گناه   عق

شـود: ايجــاد  باشــد و بـه قيامــت كشـانده نمــي  مـي 
نــاراحتي بــراي پــدر و مــادر، ظلــم در حــقّ مــردم، 

 ناسپاسي در مقابل كارهاي نيك ديگران.
  عاحزترين مردم -10

إنَّ أعجزَ الّنـاسِ مـنْ عجـزَعنِ الـدعاء، و إنَّ أبَخـلَ      
 116 النّاسِ منْ بخلَ بِالسالمِ.

ترينِ مردم كسـي اسـت كـه از دعـا و     عاجز و ناتوان
-مناجات با خداوند ناتوان و محروم باشـد، و بخيـل  

ترينِ اشخاص كسي خواهد بود كه از سـالم كـردن   
 ي نمايد.خوددار

  ادب مالقات -11
  إذا تََفـرَّقْتُم التَّصافُحِ، و ليمِ وفَتَالُقوا بِالتَّس تُمإذا َتالقَي

 117 فَتََفرَُّقوا باإلستغْفارِ.
هنگام بر خورد و مالقات با يكديگر سالم و مصافحه 
نماييــد و موقــع جــدا شــدن بــراي همــديگر طلــب 

 آمرزش كنيد.
  صدقه -12

كِّروا بالصَتخَطاّها.بال ي الءَقةِ، فَإنَّ الْب118 د 
صبحگاهان حركـت و كـار خـود را بـا دادن صـدقه      

هـا را بـر طـرف    كه بالهـا و آفـت  شروع نماييد چون
 گرداند.مي
  عذاب قبر -13

يؤْتَي الرَّجلُ في قَبرِه بِاْلعذابِ، َفـإذا اُتـي مـنْ قبـلِ     
رْآنِ، و إذا اُتي مـنْ قبـلِ يديـه    رأسه دَفعْته تالوةُ الُْق

 هشْيم هَفعد هلَيلِ رِجبنْ قم يإذا اُت َقةُ، ودالص ْتهَفعد
.جِدس119 إلي الْم 

چه كه بدن مرده را در قبر قرار دهند، چنانهنگامي
عذاب از باالي سر بخواهد وارد شـود، تـالوت قـرآن    

هـا  چه از طـرف دسـت  انگردد و چنمانع عذاب مي
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چـه از  باشـد و چنـان  وارد شود، صدقه مانع آن مـي 

سمت پا بخواهد وارد گردد، رفتن به سـوي مسـجد   
 مانع آن خواهد گشت.

  مكارم اخالق -14
علَيكُم بِمكارِمِ االْْخالقِ، فَإنَّ الّله عزَّوجلَّ بعثَني ِبهـا،  

يعُفــو الرَّجــلُ عمــنْ  و إنَّ مــنْ مكــارِمِ االْْخــالقِ: أنْ
َظلَمه، و يعطي منْ حرَمه، و يصلَ مـنْ قََطعـه، و أنْ   

.هودعنْ اليم ودع120 ي 
  بر شما باد رعايت مكارم اخالق، كه خداوند مـرا بـر   

هـا عبارتنـد از:   ها مبعـوث نمـود، و بعضـي از آن   آن
كمـك   كه ببخشد كسي راكه بر او ظلـم كـرده،  اين

ي رحـم  كند به كسي كه او را محـروم كـرده، صـله   
كند با كسي كه رابطـه اش را قطـع كـرده، عيـادت     
كسي برود كـه او را عيـادت نكـرده و بـه ديـدارش      

 رود.نمي
  تكريم نان -15

منْ وجد كَسرَةً اَو تَمرَةً َفأَكَلها لَم يفارِقْ جوَفه حّتـي  
.َله رَالّلهغْف121 ي 

اي خرما را در جايي پيـدا  اي نان يا دانهكس تّكههر 
اش نموده) و ميـل كنـد،   كند و آن را بردارد (پاكيزه

شـود مگـر   آن تكه نان يا خرما از شكمش جدا نمـي 
 كه خدا وند متعال او را مورد آمرزش قرار دهد.اين
  تواضع -16

.الّله هَفعإالّ ر دأح 122 ما َتواَضع 
كـه خداونـد   ي نكرده، مگـر آن كسي تواضع و فروتن

 متعال او را رفعت و عزّت بخشيده است.
  مدارا با مديون -17

 123 منْ أنَْظرَ معسراً، كانَ َله بُِكلِّ يوم صدَقةٌ.
هر كس بدهكار ناتواني را مهلت دهد، بـه ازاي هـر   

 باشد.ي در راه خدا ميروزش، ثواب صدقه
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 بهتان -18 

سزَالُ الْمـرِي لَا يب ونْ هةِ ممي ُتهف ْنهتَّـى   رُوقُ مح ء
 124 يُكونَ أَعظَم جرْماً منَ السارِق

گناهـان را مـّتهم   جـا بـي  گاه فرد مال باخته تا بدان
  سازد كه جرمش از دزد اصلى بيشتر شود.

 صبر بر دينداري  -19
       ـهلـي دينع مـْنهـاِبرُ ممـانٌ، الصلي الّنـاسِ زأتي عي

 125 كَالْقاِبضِ علي اْلجمرِ.
زماني بر مردم خواهد آمد كه صبر نمـودن در برابـر   
مسايل ديـن و عمـل بـه دسـتورات آن هماننـد در      

 دست گرفتن آتش گداخته است.
  فرار از عالمان -20

سيأتي زمانٌ علي اُمتَّي يفرُّونَ منَ اْلعلَماء كَمـا يفـرُّ   
إبَتالهم الّلـه بَِثالَثـةِ أْشـياء: االْولُ:     اْلغَنَم منَ الذِّْئبِ،

   هِمَلـيع لَّط الّلـهالثّاني: س و ،هِموالنْ أمرََكةَ مالْب رََفعي
سلْطاناً جـائراً، و الثّالـثُ: يْخرُجـونَ مـنَ الـدنْيا ِبـال       

 126إيمان.
زماني بر امت مـن خواهـد آمـد كـه مـردم از علمـا       

طـوري كـه گوسـفند از گـرگ     انگريزان شوند همـ 
اي را به سه نـوع  گريزان است، خداوند چنين جامعه

گرداند: بركـت و رحمـت خـود را از    عذاب مبتال مي
دارد. حاكمي ظالم و بي مـروت را  اموال ايشان برمي

گرداند. هنگام مرگ و جان دادن، ها مسلّط ميبر آن
 ايمان از اين دنيا خواهند رفت.بي

 بين جهال  عالمي -21 
   ـبإنَّ طال و ،ـواتنَ االْميب يالِ كَاْلحهنَ اْلجيب ماَْلعال
     ـرِ، وحّتـي حيتـانُ الْبُكلُّ َشـيء ح رُ َلهتَغْفسلْمِ ياْلع
      فَإّنـه ،ْلـموا اْلعَفـاْطلُب ،ـهأْنعام ـرِّ والْب باعس و ،هوامه

الّله عزَّوجلَّ، و إنَّ َطَلـب اْلعْلـمِ    السبب بينَكُم و بينَ
 127 َفريَضةٌ علي ُكلِ مسلم.
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دانشمندي كه بين گروهي نادان قرار گيرد، هماننـد  

اي اسـت بـين مردگـان و كسـي كـه در      انسان زنده
حال تحصيل علم باشد تمام موجودات برايش طلب 

كنند، پس علـم را فـرا گيريـد    مغفرت و آمرزش مي
ي قرب و نزديكي شما بـه خداونـد   لم وسيلهچون ع

است، و فراگيري علم، بر هر فـرد مسـلماني فريضـه    
 است.

  تكريم عالم -22
منْ زار عالماً فََكأنَّما زارني، و منْ صافَح عالماً فَكأنَّمـا  
صاَفحني، و منْ جاَلس عالماً فََكأنَّما جالَسني، و مـنْ  

 128 ا أجلَسُته معي يوم الْقيامةِ.جالَسني في الدنْي
هر كس به ديدار و زيارت عـالم و دانشـمندي بـرود    
مثل آن اسـت كـه مـرا زيـارت كـرده، هـر كـه بـا         
دانشمندي دست دهد و مصافحه كند مثل آن است 

نشـين  كه با من مصافحه نمـوده، هـر شخصـي هـم    
دانشمندي گردد مثل آن است كه با مـن مجالسـت   

نشـين شـود، در   كه در دنيا بـا مـن هـم   كرده، و هر 
 نشين من خواهد گشت.آخرت هم

  هاي شيطانيازدواج -23
منْ َتزَوج إمرَأةً لمالها  وكََّله الّله إلَيه، و منْ َتزَوجهـا  
لجمالها رأي فيها مـا يَكـرَه، و مـنْ َتزَوجهـا لـدينها      

.كذل َله الّله عم129 ج 
كـس بـا زنـي بـه جهـت ثـروتش ازدواج كنـد،         هر

نمايد و هـر كـه بـا    خداوند او را به همان واگذار مي
زني به جهت زيبايي و جمالش ازدواج كند، چيـزي  

آيد و كسي كه با زني به بيند كه خوشش نميرا مي
جهت دين و ايمانش تزويج نمايد خداونـد خداونـد   

جا او يكهايش (ثروت و زيبايي) را براي آن خواسته
 كند.جمع مي
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  كم خوري -24

منْ َقلَّ َطعامه، صح بدُنه، و صـفا َقلْبـه، و مـنْ كَُثـرَ     
.هقَسا َقلْب و ُنهدب قُمس ه130 َطعام 

هر كه خوراكش كمتر باشد، بدنش سـالم و قلـبش   
با صفا خواهد بود و هر كس خـوراكش زيـاد باشـد    

دورت، قلـبش را فـرا   امراض جسمي، بـدنش را و كـ  
 خواهد گرفت.

  سيري -25
.نْ ُقُلوبِكُمرَِفةِ معالْم طْفأ ُنوروا، فَي131 ال تُشِْبع 

كه شكم خود را از خوراك سير و پر مگردانيد، چون
سبب خاموشي نور عرفان و معرفت در افكار و قلـب  

 گردد.هايتان مي
  شرط رياست -26

عيوه ال وملّي عنْ َتوأ   مـوتَبـل، َفلْيِبأه َله سلَي أنَّه لَم
 132 مْقعده منَ النّارِ.

هر كه رياست و مسـئوليتي را بپـذيرد و بدانـد كـه     
أهليت آن را ندارد، در قبر و قيامت جايگاه او پـر از  

 آتش خواهد شد.
  نهي از منكر -27

يف الَّـذي  إنَّ الّله عـزَّ وجـلَّ لَيـبغض الْمـؤْمنَ الضَّـع     
الدينَ َله، فَقيلَ: و ما الْمؤْمنُ الضَّعيف الَّـذي ال ديـنَ   

 133 َله؟ قالَ: اَلذّي ال يْنهي عنِ الْمنَْكرِ.
همانا مورد غضب خداوند اسـت آن مـؤمن ضـعيفي    

 دين است. از ايشان سؤال شد:  كه بي
  دين كيست؟ حضرت پاسخ داد:  مؤمن ضعيف و بي

  كند.منكر نميآن كسي كه نهي از 
  صدقه پنهاني -28

  ،الّنـار الماء يءاْلخَطيَئةَ، كَما تُطْف يءرِّ تُطْفَقةُ السدص
.الءنَ الْبعينَ باباً مبس َفعتَد 134 و 

اي كـه محرمانـه و پنهـاني داده شـود سـبب      صدقه
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طوري كه آب، آتـش را  شود، همانپاكي گناهان مي

صدقه هفتـاد نـوع بـال و    چنين كند، همخاموش مي
 نمايد.طرف ميآفت را بر

  ترك گناه -29
    ـفكَي ،اءخاَفـةَ الـدنَ الطَّعامِ متَمي محنْ يمل تجِبع

 135 اليحتمي منَ الذُُّنوبِ، مخاَفةَ النّارِ.
كـنم از كسـاني كـه نسـبت بـه خـورد و       تعجب مي

 دهند تا مبادا مريض شـوند خوراك خود اهميت مي
خـاطر تـرس آتـش سـوزان جهـنّم      ولي چطـور بـه  

 دهند.اهميتي نسبت به گناهان نمي
  مقام پرستي -30

حب اْلجاه و الْمالِ ينِْبـت النِّفـاقَ فـي الَْقْلـبِ، كَمـا       
 136 ينِْبت الْماء الْبْقلَ.

عالقه نسبت به رياست و ثروت، سبب روييدن نفاق 
وري كـه آب و  طـ در قلب و درون خواهد شد، همان
 باشند.باران سبب روييدن سبزيجات مي

 نگاه حرام -31
      ـهنَييع ـالَ الّلـهرامـاً، مرَأة نَْظرَةً حنْ إمم نْ اَصابم

 137ناراً.
-هركس نگاه حرامي به زني بيفكند، خداوند چشـم 

 گرداند.هاي او را پر از آتش مي
 اخالق نيكو -32

ــم، و أْل  ــُنوا أْخالقَُك ســوا  ح أْكرِم و ،ــرانَكُم ــوا جي طُف
 138 نسائَكُم، تَدُخُلوا اْلجّنةَ ِبغَيرِ حساب.

ــه   رفتــار و اخــالق خــود را نيكــو ســازيد، نســبت ب
همسايگان بـا مالطفـت و محبـت برخـورد نماييـد،      
زنــان و همســران خــود را گرامــي داريــد تــا بــدون 

 حساب وارد بهشت گرديد.
  انتخاب دوست -33

رْءطُ.   اَلْمخـالـنْ يم كُمدنُْظر أحَفلْي ،هلي دينِ َخليلع 
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139  

يابـد و  انسان بر روش و اخالق دوستش پرورش مـي 
شود، پس متوجه باشـيد بـا چـه كسـي     شناخته مي
 باشيد.نشين ميدوست و هم

  صدقه و قرض -34
ـ   رَّحمِ اَلصدَقةُ ِبعْشر، و الَْقرْض بِثَمانيةَ عَشرَ، و صـَلةُ ال

 140 ِبأربعةَ و عْشرينَ.
صدقه دادن، معادل ده پاداش، و قرض دادن معـادل  

ي رحم معادل بيسـت و  هيجده پاداش، و انجام صله
 چهار پاداش است.

  اجر بيماري -35
 ــرَض مــا ي ــه   َل ــه ِب ــطّ الّل ــةٌ إالّ ح ــؤْمنٌ و ال مؤْمَن م

.141خَطاياه 
كـه  گردد، مگر آناي مريض نميهيچ مؤمن و مؤمنه
  هـايش  ي آن، گناهـان و لغـزش  خداوند بـه واسـطه  

 ريزد.را 
  تكريم بزرگسال -36

منْ وقَّرَ ذا شَيبة في االْسالمِ أمَنه الّله منْ َفـزَعِ يـومِ   
 142 الْقيامةِ.

هر كس بزرگسال مسلماني را گرامي دارد و احتـرام  
ــخت    ــت از س ــد او را در قيام ــد، خداون ــا و ينماي ه

 دارد.مشكالت آن روز در امان مي
  سرور در قيامت -37

 َكتنٌ بين: عيةِ إالّ َثالثَ أعيامالْق موةٌ يين باكيُكلُّ ع
منْ خَشْيةِ الّله، و عينٌ ُغضَّت عنْ محارِمِ الّله، و عينٌ 

.بيلِ الّلهرَةً في سساه 143 باَتت 
روز قيامـت گرياننـد، مگـر سـه     هـا در  تمامي چشم

دسته: آن چشمي كـه بـه جهـت خـوف و تـرس از      
عذاب خداوند گريه كرده باشد. چشمي كه از گناه و 
حرام بسته شده و نگـاه نكـرده باشـد. چشـمي كـه      
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ها در عبادت و بندگي خداوند متعال بيدار بوده شب

 باشد.
  بخشندگان -38

، سـادةُ الّنـاسِ فـي    سادةُ النّاسِ في الدنْيا األسـخياء 
 144 االخرَةِ األتْقياء.

سرور و سيد مردم در دنيا، افراد سخاوتمند هستند، 
هـا در قيامـت، پرهيزكــاران   و سـيد و سـرور انسـان   

 خواهند بود.
  پند جبرئيل -39

    ـْئتـنْ شم ِبـبأح ،دمحرَئيلُ: فَقَالَ يا مبظَني جعو
ماع و ،فارُِقهم فَإنَّك.القيهم فَإنَّك ْئت145 لْ ما ش 

جبرئيل مرا موعظه و نصحيت كرد: با هر كـس كـه   
خواهي دوست باشـچراكه بـاألخره بـين تـو و او     مي

خـواهي انجـام بـده،    جدايي خواهد افتاد. هر چه مي
 را خواهي گرفت. ولي بدان كه نتيجه و پاداش آن

 احترام سه نفر  -40
و غَنياً افْتََقرَ و عالماً ضَاع في زمانِ ارحموا عزِيزاً ذَلَّ  

 146. جهال
بر عزتمندي كه خوار شـده و ثروتمنـدى كـه فقيـر     

ــه   ــمندى ك ــته و دانش ــاه  گش ــان تب در دوران نادان
 ، رحم كنيد.گرديده است
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