
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١۴ می ٢١

  آداب جنازه

٢٠  
  رحلت پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

دۀ ما  رسول ثلقين ،   پيامبر خدا  سيد المرسلين ، خاتم النبين ،  زمانی كه ناجى ورھبر بشريت ، خليل ، حبيب ،  بر گزي  

پيشواى متقين  وحبيب  رب العالمين  ،   لحظات  مرگ و اجلش  فرا  رسيد با ھمۀ  عظمتی كه داشت ، خداوند متعال  

روح  پاك ومباركش  يك لحظه ھم  مرگ  وی را به  تأخير  نينداخت   ، بلكه  فرشتگان  مأمور قبض را  فرستاد ،  تا 

را از جسد  شريف  ومحترمش  جدا و پيرون آورند  و آن را به  سوى  خير و بركت  و احسان  و به جايگاه  صدق  و 

    .رضوان  در جوار خداوند  رحمان منتقل كند

   آنچه كه براى  پيامبر  مقدر شده بود به آن عمل صورت گرفت ؟ 

  !ادۀ پيامبر  بشريت را  رعايت  كرد ؟ آيا فرشتۀ  مأمور، حال  اھل و خانو

 جواب   آيا به خاطر اين كه  او پشتيبان  حق و بشير و نذير  عالميان  بود، مسامحه  و گذشتى در حقش  به  عمل  آمد ؟

واضح است ھر گز نه بلكه آنچه را که پروردگاربه آنھا دستور  داده بود ، بدان عمل كردند  وبه اجراى  آنچه در لوح  

   . شته شده بود،  پرداختندنو

ما انسانھا  بايد از وفات  ورحلت  سيد المرسلين ، خاتم  النبين ، پيشواى  متقين  وحبيب رب العالمين  كه در قيامت  

  :سيرت نويسان می نويسند. اولين كسى كه زنده می شود و صاحب  مقام عظيم  شفاعت  است عبرت  گريم

به حال احتضار درآمد   لحظاتی که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم : می فرمايد ام المؤمنين حضرت بی بی عايشه  

 وارد  که در ھمين لحظات  عبدالرحمن بن ابوبکر. آنحضرت صلی هللا عليه وسلم را  ميان سينه و گلويم تکيه داده بودم 

ن تکيه داده بود، به او نگاه می در حالی که به م خانه شد و مسواکی به دست داشت؛ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

   .کرد

به پيامبر صلی هللا عليه . که از ديدن رسول هللا ، فھميدم که می خواھد مسواک بزند :حضرت بی بی عايشه می گويد

  می خواھی  مسواک بزنی ؟ :وسلم گفتم 

  .رسول هللا با اشارۀ سر بمن فھماند که بلی

  ل هللا پرسيدم آيا آن را  با دھانم نرم کنم؟مسواک را گرفتم ديدم کمی سخت بود، از رسو
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دادم و آنحضرت  بھتر  صلی هللا عليه وسلم  اشاره کرد که بلی ؛ با دھانم مسواک را جويدم وآن را نرم کردم و به پيامبر

   .از ھر وقت ديگر ھميشه مسواک زد

 عليه وسلم قرار داشت؛ دست ھای تشتی بزرگی پر از آب در  پيش روی  پيامير صلی هللا: سيرت نويسان می نويسند 

مرگ سکرات و سختی  »ال اله اال هللا«: وبا خود می گفت : مبارکش را در آن  تر می کرد و برروی  خويش می ماليد 

  ! ھای دشواری دارد

و چشمانش به طرف چت خانه بلند شد  ھنوز پيامبر صلی هللا عليه وسلم مصروف مسوک زدن بود که دستش را بلند کرد

  .و لبانش حرکتی کرد

با آن کسانی که  :عايشه آن حضرت صلی هللا عليه وسلم را به طرف خودش مايل نمود و ايشان می گفت حضرت بی بی 

مرا بيامرز و مرا مشمول رحمتت  !به آنان نعمت داده ای، اعم از پيامبران، صديقان و شھداء و صالحين؛ بار خدايا

و جملۀ آخر را سه بار تکرار کرد و دستش افتاد و به  !به رفيق اعلی !؛ بار خدايابگردان و مرا به ملکوت اعلی برسان

  »انا  و انا اليه راجعون«.   رفيق اعلی پيوست

ھجری  ١١ ربيع االول سال ١٢ لحظۀ وفات رسول صلی هللا عليه وسلم در شدت گرمای قبل از ظھر روز دوشنبه

  .ر روز بوده استسال و چھا ۶٣ بدين ترتيب عمر ايشان .بود

  

  :خبر مرگ

لحظاتی که خبر وفات پيامبر صلی هللا عليه وسلم  به بيرون از خانه رسول هللا نشر شد وخبر به اصحاب کرام  واھل 

  .سراسر شھر مدينه  را ظلمت و تاريکی فرا گرفت. فشار غم و اندوه بر اصحاب ومردم غمگين ساخت مدينه رسد  ، 

  :حضرت انس  می فرمايد 

به مدينه نديدم و نيز روزی تاريک وبدی را از  صلی هللا عليه وسلم  زی درخشانتر و نيکوتر از روز ورود پيامبررو

  .روز وفات رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به ياد ندارم 

   :گفت )رضی هللا عنھا( وفات کرد، فاطمه  وقتی پيامبر

پدر  !باغ فردوس، جايگاه اوست !واند، اجابت کرد؛ پدر جاندعوت پروردگارش را بدانگاه که او را فرا خ !پدر جان

  !خبر وفاتش را با جبرئيل باز می گوئيم !جان

  

  صلی هللا عليه وسلم  آخرين روز زندگی پيامبر

  :انس بن مالک روايت می کند

پردۀ خانۀ   می خواندند که ناگھان رسول هللا ) رض( مسلمانان روز دوشنبه در مسجد، نماز صبح را به امامت ابوبکر

عايشه را کنار زد و از داخل خانه در حالی که مردم با صف ھای فشرده نماز می گزاردند، به آنھا نگاھی کرد و تبسم 

  .فرمود

می خواھد برای  ابوبکر خواست عقب برود و در صف  ساير مصلين  قرار بگيرد؛ زيرا گمان کرده بود که رسول هللا 

  .نماز بيرون بيايد

با دست مبارک شان  اشاره  اما رسول هللا  !مردم از فرط شادی  وخوشحالی خواستند نمازشان را قطع کنند :انس گويد

   .نمود که نمازتان را تمام کنيد وبه نماز تان ادامه دھيد ، و پرده را انداخت و داخل خانه رفت

فاطمه را به  زنده باشد و چون چاشت شد، پيامبرصلی هللا عليه وسلم  پس از اين ديگر وقت نمازی نيامد که رسول هللا 

  .حضور خواستند و به وی در گوشی چيزی گفتند که سخت گريان کرد و باز دوباره چيزی گفتند که خنديد
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اول به من گفت که از اين مريضی     رسول خدا :اش را پرسيدم؛ فاطمه گفتبعدھا علت خنده و گريه  :عايشه می گويد

تو اولين فرد از اھل بيتم ھستی که به من می  :لذا من گريستم و باز دوباره گفتند .بھبود نمی يابم و از دنيا می روم

   !پيوندی؛از اينرو خنديدم

به فاطمه مژده داد که وی، سرور زنان جھان است؛ طبق برخی از روايات اين سخن و مژدۀ رسول  ھمچنين رسول هللا 

را که باعث  وقتی فاطمه سختی و درد رسول هللا  .در آخرين روز زندگيشان نبود، بلکه در آخرين ھفته بوده است هللا 

  !ای وای از درد و رنجی که پدرم را آزار می دھد :می شد، مشاھده کرد، گفتبيھوشی ايشان 

   .پس از امروز، ديگر بر پدرت سختی نخواھد بود :فرمود صلی هللا عليه وسلم  پيامبر

سن و حسين را صدا زد و آنھا را بوسيد و در مورد آنھا سفارش به خير ونيکی کرد و نيز در ھمين روز بود که ح

  .ھمسرانش را خواست و آنھا را پند و اندرز داد

درد، ھمچنان شديد و شديدتر شد و اثر گوشت زھرآلودی که ايشان در خيبر خورده بود، آشکار گشت و رسول 

ز آن غذائی را که در خيبر خورده بودم، مرا آزار می دھد و اکنون احساس ھمواره درد ناشی ا !ای عايشه :فرمود خدا

رو اندازی را که بر صورتش انداخته  صلی هللا عليه وسلم پيامبر ! می کنم که نخاع من بر اثر زھر آن قطع می شود 

ن سخنانش را خطاب يک مرتبه در ھمين حال آخري. بودند، ھرگاه، ُخلقشان تنگ می شد، آن را از صورت بر می داشت

لعنت خدا بر يھود و نصارا که قبور پيامبرانشان را مسجد قرار دادند، ھرگز نبايد دو دين در «: به مردم گفت و فرمود

   .»سرزمين عرب باقی بماند

   !نماز را، نماز را پاس داريد و با غالمان و کنيزانتان به خوبی رفتار کنيد :د به مردم فرمودو در اين سفارش خو

شنيدن اين خبر از حالت عادی از : می گويند زمانی که حضرت عمر خبر وفات رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را شنيد 

گروھی منافق، گمان کرده اند که رسول  :خارج شده بود، بر دروازۀ رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ايستاد و فرياد زد

نمرده، بلکه به مالقات خدايش رفته است؛ ھمانطور که موسی عليه السالم رفت و  قطعاً رسول هللا  .وفات کرده است هللا 

به خدا  .مرده است :ميان قومش غائب گرديد و آنگاه به نزد آنان بازگشت، در صورتی که ھمه گفته بودندچھل روز از 

  .رسول خدا وفات کرده است، قطع خواھد کرد :باز خواھد گشت و دست و پای کسانی را که می گويند   قسم رسول هللا

  

  :اما برخورد ابوبکر صديق

 عليه وسلم به ابوبکر صديق رسيد ، او در خانۀ خويش در  منطقۀ سنح قرار  زمانی که خبر وفات رسول هللا صلی هللا

داشت،  به مجرد شنيدن  خبر وفات رسول هللا سوار بر اسب  وبا عجله  خود را به مسجد نبوی در جائی  که خانۀ 

 صلی هللا عليه وسلم با ھيچ کسی  صحبت نکرد يکسره ورأساً به حجرۀ رسول هللا. رسول هللا صلی وسلم بود، رسانيد 

  .وارد خانه بی بی عايشۀ صديقه دختر خويش گرديد 

  .زمانی که وارد حجرۀ رسول هللا شد ديد که جسد پيامبر صلی هللا عليه وسلم با پتوی يمنی پيچانيده شده است 

  .از  مى خواند  بر   او نم پارچه را از صورت مبارکش دور کرد  در حالی که اشک از چشمانش  مبارکش جاری بود ،

بعد از اين که نماز خويش  را به پايان رسانيد ، بر جنازۀ  حبيب خدا  خم شد ، پردۀ يمنی  را از روی مبارکش  برداشت  

در حالی كه به شدت   مى . پيشانى  وھر دو  رخسار  حبيب خدا را  بوسيد و روی  مقدسش را  با دستانش  مسح كرد 

  : گريست  مى گفت 

  ! ر  ونفس و  خانواده  ام  فدايت  باد  پدر وماد 

  ! زندگى  ومرگ  چقدر  پاك  وزيباست  
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كه با مرگ  ھيچ  يك از  پيامبران  قطع  نشده بود و تو  باالتر  از توصيف  ) نزول  وحى( با مرگ تو چيزى قطع شد  

ايۀ اميد  و شادى ھمۀ ما بودى ؛ تنھا  وتعريف  ھستى ؛  بزرگتر از آنى  كه برايت  گريه  كنند ؛  تنھا كسى  بودى  كه م

تو  بودى  كه با ھمۀ  ما بودى  تا جائى  كه  جان  ھمه  در وجودت جمع شده بود ؛ اگرمرگت به انتخاب وخواست 

  .خودت نمى بود در غم فراقت  جان  مى داديم 

  اما آنچه  كه نمى. زير مى كرديم  اگر  تو خودت ما  را از گريه  منع  نمى كردى  آخرين  قطره  اشك  را از چشم سرا

    .جدا ناپذير  از ھم ، يكى  غم ،  و ديگرى  ياد  تو :  توانيم  از خود   دور  بداريم  دو چيزى است  

  !پـــروردگارا

   !پيامبرصلى هللا عليه وسلم   را به تو مى سپارم 

   ! اى محمد 

  ! بايد  ما در  قلب  تـو باشيم  وتو به ياد  ما باشى  !  اد كن ما  را به نزد  پروردگارت  ي!   سالم  خدا برتو باد  

 اگر اطمينان  وآرامشى  كه تو به  وسيلۀ  دين  از خود  به جاى  گذاشته  اى  نمى بود ،  از دھشت  و وحشت  به جاى  

    .مانده  از فراقت  كسى زنده  نمى  ماند 

  !  پـروردگارا 

    ! دين اورا  در بين ما  محفو ظ   بدار  .  اريم ما پيامبرت را  بــه تو  مى سپ

  :سيرت نويسان می نوسند 

مسلمين  بعد از رحلت  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  با بحران  بزرگى  مواجه گشتند ، بحرانى  كه از آن چاره نداشتند 

ت  به امتھاى  گذشته  نيز  چنين  بوده  شيوه  وسنت  الھى است نسب«  ،  وبايد  روزی با آن روبه رو  مى شدند ، زيرا 

    ) ۶٢آيت : سورۀ احزاب ( » وسنت  الھى   تغيير  نا پذير  است 

  :مؤرخين می نويسند

به جمع صحابه که در بيرون خانه در حال گريان ومصيبت بودند رفت ، ديد که حضرت عمر مصروف  سپس ابوبکر

  .سخنرانی با صحابه می باشد 

  :به صحابه  گفت حضرت ابوبکر خطاب 

وفات کرد وھرکس خدا را عبادت  صلی هللا عليه وسلم  را می پرستيد، بداند که محمد صلی هللا عليه وسلم  ھرکس محمد

  .می کند، ھمانا خداوند متعال زنده است و ھرگز نمی ميرد

  :طوری که خداوند متعال می فرمايد 

ه اند که مردند؛ پس آيا اگر او بميرد يا کشته شود، شما به حال رسولی بيش نيست که پيش از او رسوالنی بود  محمد « 

و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش  نخست برمی گرديد؟ ھرکس به عقب برگردد، ھرگز به خدا زيانی نمی رساند

   )۴۴: آل عمران: سورۀ . ( »خواھد داد

  :ابن عباس می گويد

مردم نمی دانستند که خداوند در کتابش اين آيت را نازل کرده است؛ وقتی تا وقتی ابوبکر اين آيت را خواند ، گويا  

ابوبکر، آيت را خواند، مردم اين آيت را به ياد آوردند و ھرکس که اين آيت را می شنيد، او نيز شروع به تالوتش می 

  .کرد

پس از اين به  .وبکر آن را خواندبه خدا سوگند اين آيت را فراموش کرده بوديم تا آن که اب :عمر گفت :ابن مسيب گويد

  .وفات کرده است صلی هللا عليه وسلم  زمين افتادم و يقين کردم که پيامبر
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صفی الرحمن :تأليف) ترجمۀ کتاب الرحيق المختوم( سيرت رسول اکرم: برای تفصيل بحث مراجعه شود به (

  )حامد فيروزی محمد ابراھيم کيانی: مبارکپوری ترجمه

  :نويسندسيرت نويسان می 

  :وفات فرزندان پيامبر صلی عليه وسلم

  .حضرت محمد صلی هللا عليه وسلم  شش  اوالد خويش را  به دست خود  زير انبار ھاى  خاك  دفن كرده است   

 روايت است  زمانی كه فرزند ش ابراھيم که  عمرش از يك سال وچند ماه  تجاوز نمی کرد به مريضى  سخت  مبتال 

در حالی كه  از فرط  درد  والم  دست  مباركش  را  به .   پيامبر اسالم را  از مريضى او مطلع ساختند وزمانی كه شد  

رسانيد   ديد  كه ابراھيم  ) رض(تكيه  داده  بود ، خو درا  به خانۀ  احزان  ماريه )  رض( شانۀ   عبد الرحمن  بن عوف 

مادر  گرفت  در حالی كه  قلبش  مضطرب  ودست ھايش  در اغوش  مادر  دست  و پا  می زند  او را از آغوش 

دردى  را كه خداوند  بتو  داده است  ما نمى توانيم  !  اى  ابراھيم « :مرتعش  بود  او را در آغوش  خود  گرفته  و گفت 

  .» از تو كم  كنيم  ويا به تو كمكى كرده بتوانيم 

محمد صلی هللا عليه وسلم در حالی كه  به شدت می گرست  واشك  از  زمانی كه  ابراھيم  جان  به جان  آفرين  سپرد    

  : چشمان مباركش  جارى  بود  گفت 

اگر اين مردن  تو امر حق و  وعدۀ راستين خداوند  تعالى  و مقدر نمى  بود  كه آخر  ما  به اول  ما !  اى  ابراھيم  «

«  : وبعد از اندك  سكوت  فرمود» .ين  واندوھگين   می شدم ملحق  می شوند  ھر  آئينه  بيشتر  از اين  بر تو  غمگ

چشم  اشك می رزد  وقلب  غمگين  می شود ،  وما جز آن كه  خدا  را خشنود  سازيم  چيزى  نميگوئيم  و   ما اى   

  .»بر تو شديدٱ غمگين ھستيم ! ابراھيم  

زينب، رقيه و ام (و سه دختر ھر يک  ) ، طاھر و طيبھريک  قاسم (پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم  سه فرزند خود 

  .را با دست ھای خويش دفن کردند ، ودر  فراق آنھا متأثر گرديدند) کلثوم 

ولی مرگ فرزند کودکش ابراھيم که از ماريه بود، قلب پاک و حساس پيامبر صلی هللا عليه وسلم   را سخت آزرده  

  .ساخت 

 که ابراھيم در آغوش پيامبر  صلی هللا عليه وسلم جان می داد ، رسول هللا  در حالی زمانی  : سيرت نويسان می نويسند

  :که ابراھيم را در آغوش داشت  فرمود 

چشم پدرت در مرگ تو گريان و دل . مقدر الھی نيز بر نمی گردد. کاری از ما برای تو ساخته نيست ! ابراھيم عزيز« 

  » ...ه موجب خشم خداوند باشد، بر زبان جاری نمی سازم او اندوھبار است ، ولی ھرگز سخنی را ک

می گويند برخی از اصحاب کرام در معيت با رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بودند ، از گريۀ محمد صلی هللا عليه وسلم  

  .تعجب می کردند

درس مھر و محبت : آموخت  اما پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در اين جا مثل ھمۀ مراحل ، به مسلمانان درسی بزرگ 

نسبت به اوالد،  مھر و مودت به اوالد، از عاليترين و پاکترين تجليات روح انسانی است و نشانۀ سالمت و لطافت آن 

  .»می باشد

، فرزندان )اکرموا اوالدکم: (يکی از درس ھای بزرگی که محمد صلی هللا عليه وسلم برای پيروان خويش می آموخت 

  .ريد و نسبت به آنھا مھر ومحبت ورزيد، بودخود را گرامی دا

  

  وفات ابوبکر صديق اولين خليفۀ اسالم

  : مؤرخين وسيرت نويسان می نويسند 
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 زمانی كه  حضرت  ابو بكر  صديق در حالت مريضى سخت مرگ قرار داشت  صحابۀ كرام حضورش تشريف 

  :آوردند وعرض  داشتند 

طبيبم  «: گفت)   رض(وت  نكنيم تا تورا معاينه  كند ؟  حضرت ابوبكر صديق يا امير المؤمنين   چرا طبيبى  را دع  

   »ھمـانـاھر چه را اراده  كنم  انجام ميدھــم«: مرا ديده است  وبرايم  گفته است 

  :سيرت نويسان می  افزايند 

را كه مى بيينيد  ، آن را اين دو تكه  لباسم  : در حينی كه از اين دنيا  رحلت  می کرد گفت ) رض( ابوبكر صديق   

  . بشوئيد  ومرا  در آنھا  كفن  كنيد ، زنده ھا  به چيز ھاى  تازه  از مرده ھا نيازمندترند

  :آمده بود، گفت  ) رض(سلمان فارسى  كه به عنوان عيادت  به نزد ابو بكر صديق  

شما  مى گشايد ، ولى جز  به اندازۀ ضرورت خداوند  متعال در دنيا  را برروى  : گفت !  اى ابو بكرما را نصحيتى  كن 

بدانيد  كسى كه  نماز صبح  را بخواند در ذمه  وضمانت  خداوند  قرارمى ! و  نياز  سھم  خود از آن  برداشت  مكنيد 

  .وگرنه  شما را  در  دوزخ  سر نگون  خواھد كرد!  گيرد ،  بنابر  اين  نقص  عھد  وپيمان  با خداوند  نكنيد 

 که حضرت ابوبکر صديق  به حق رسيد در حالی که جسدش در روی فرشش قرار داشت حضرت عمر با زمانی

  .تعدادی از صحابه تشريف   آورد 

  : حضرت عمر در حالی که دست راست ابوبکر صديق را در دست داشت فرمود 

  .رسم  چه رسد به خودت ای خليفۀ رسول هللا کار حکمان پس از خود را دشوار نمودی ، ايکاش که به گرد پايت 

  

  شھادت امير المؤمنين حضرت عمر

  :در روايت تاريخى از عمرو بن ميمونه روايت  شده است كه می گويد    

به مسجد غرض   جماعت  مسلمين   داخل می شد در ) رض( در صبح گاھى كه امير المؤمنين  حضرت عمر فاروق  

به  تنظيم )  صفھا را منظم كنيد(» إستووا«ن را  به  گفتن لفظ  حال يكه از صفوف مصلين  مى گذشت  و صفوف مصلي

  .صفوف  مصلين پرداخته وخود را به محل اقامت رساند 

   .لحظه ای که امير المؤمنين به گفتن تکبير تحريمه آغاز کرد

ت مى فرمود  اغلبٱ  عادت داشت كه در ركعت  اول ، سورۀ  يوسف  يا نحل يا امثال  آن را قرائ)  رض(حضرت عمر  

  . تا مردم جمع  شوند

  :گفت»  هللا اكبر«در ھمين لحظه  زمانی كه  ) رض(عمرو بن ميمونه  می گويد   حضرت  عمر 

در حالی كه شكم مباركش توسط كارد  دو سرۀ  زھر دار  فيروز ابو .  ناگاه  از پشت سر شش ضربۀ پى در پى خورد

با آنھم  نمى خواست  وظيفۀ عظيم رسالت   »  ن امر هللا قدرا مقدورٱوكا« : گفت .  لولو  زخمى زخمى گرديده بود

  .امامت  را رھا  كند

را مورد سوء قصد قرار   داد  می خواست  فرار كند  ودر حين  فرار ) رض(ابو لولو  بعد از اين كه  حضرت  عمر  

ايات   ھفت   نفر از اين  مجروحين به سيزده نفر مصلين   ديگر را مورد اصابت قرار داد  و مطابق  به برخى از رو

شھادت رسيدند ولى  سر انجام عبد الرحمن بن عوف  رضى هللا عنه   عمامۀ  خويش را به گردنش انداخت  واورا 

  .  ابو لو لو زمانی كه  ديد كه ديگر  امكان  فرار  را ندارد  توسط كارد خويش  خودکشی کرد.دستگير  نمودند 

تا لحظ ای که  حس كرد كه ديگر  توانمندى ادامۀ .  رسالت  عظيم  امامت خويش  ادامه داد ولى   حضرت عمر  به 

دست  عبد الرحمن  بن عوف را به سوى خود مى  كشد  واو  را  به .  رسالت عظيم امامت را به جا آورده نمی تواند 

    .عنوان  امام  جماعت  خود غرض اتمام نماز  نماز گزاران ، تعيين كرد 
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بد الرحمن  ديد که وضع جراحت  امير المؤمنين وخيم است، نماز را خفيف وكوتاه  به اتمام  رسانيد  وزمانی كه از ع

نماز فارغ شدند  حضرت عمر  به ابن عباس  می گويد ببين  چه كسى  قصد  ترورم  را كرده است  ؟ ابن عباس رفت  

يا امير  المؤمنين فيروز  غالم  :  ت  عمرعرض  داشت  وبعد از كسب  معلومات  دوباره  برگشت وبه حضور  حضر

سپاس  و ستايش  خدا را كه : می گويد  )  رض ( حضرت  عمر   : مغيره بن  شعبه  بود  كه  بر شما  حمله  كرده است 

  : مرگ  مرا   به دست  يك مسلمان  انجام نداد 

  :حضرت عمر فارق می افزايد

ه دوست داشتيد ، افراد قوى الھيكل وعظيم الجثه  از كفار غير عرب در مدينه زياد اى ابن عباس  تو  و پدرت  ھميش 

حضرت عمر .  اگر می خواھى آنان را  مى كشيم : ابن عباس  گفت . وبيشتر  بردگان  عباس از آنھا بود  !  شود 

  :درجوابش می گويد  

شما  به نماز   ايستادند  و مانند  شما  مراسم حج را به   بعد از اين كه  به زبان  ولغت شما حرف زدند  و رو به  قبلۀ  

   !جا  آوردند ،  آنھا را  مى كشيد ؟

حضرت عمر را در حالی که خون از بدنشمی ريخت، به منزل  انتقال دادنند ،  ھمۀ مسلمين در غم واندوه به سر مى 

  . مين  می گفتند  خطرى  در ميان نيست بردند وزيادتر از مسلمين   از مرگش می ترسيدند ، ولى  برخى ديگر مسل

 به حضرت عمر شربتى را آوردند  وزمانی كه شربت را نوشيد  از معده اش برآمد  سپس شير  را آوردند  وقتى آنرا 

  .نـوشيد بازھم  از شكمش  بير ون امد آنگاه مسلمين  فھميدند  كه مرگ  امير المؤمنين  حتمى است 

حلقه زده بودند ،  جوانى آمد  وبعد از )  رض(بۀ كرام  در حالی كه  بر  دورحضرت عمر  صحا: مؤرخين  می نويسند   

از جانب  پروردگار عزوجل  بر تو  مژده  باد  كه فضيلت  صحبت  و رفاقت : سالم خطاب  به امير  المؤمنين  گفت 

ر دين  اسالم ھستى ،  سپس  كه سر پيغمبر صلی هللا عليه وسلم را دارى  وچنانچه  خود  مى دانى  جزو  سابقين  د

  . پرستى ملت  مسلمان را  عھده  دار شدى به عدالت  رفتار كردى  سر انجام  به درجۀ  عالى  شھادت  رسيدى 

  :در جوابش  گفت ) ر ض (حضرت عمر 

ن  می خواست  وقتى جوا.    دوست   دارم  حسنات  وسيأت  آن ھمكف وھمسان  باشد  نه به نفعم  باشد ونه به  زيانم 

وقتى  جوان !  اين جوان را  به  نزد من  بر گردانيد  : برود ، دامنش  بر زمين  كشيده مى شد ،  حضرت عمر گفت 

دامنت را باال بكش  ھم لباست  پاك مى ماند  وھم ثوابش !  اى برادر  زاده ام :  نزد  امير المؤمنين بر گشت  به  او گفت 

  . به نزد  خداوند بيشتر است 

پسرم ببين :  روى خويش را به  پسرش  عبدهللا  كرد وگفت )   رض( در آخرين  لحظات  زندگى خويش  حضرت عمر  

چقدر  قرضدار ھستم ؟  بعد از اين كه قرض  را حساب  كردند   حضور   عرض كردند  يا امير  المؤمنينن  قرض  

    .شما به ھشتاد وشش ھزار  درھم  می رسد

واگر  كفايت نكرد از .    اگر ثروت  خانوادۀ  عمر كفايت  كرد  از مال  آنھا  اين دين  را بپرداز :حضرت عمر گفت 

از غير قريش  در ! واگر  اموال آنان ھم  كفايت نكرد  از قريش  در خواست  كمك كن ! طايفۀ  عدى بن كعب  بخواه  

ت  صحابه و چه با عظمت امير و چه با عظمت سبحان هللا چه با عظم! واين قرض را ادا كن . خواست  كمك نكن 

   .يارانى را پيامبر اسالم در مكتب خويش  تربيه نموده بود

وبرايش  ! حضرت  عمر  رضى هللا عنھما  ھمچنان  به پسرش  گفت  به نزد ام المؤمنين  حضرت بى بى  عايشه  برو 

  ! بگو  

بگو عمر بن .   من از  امروز  امارت بر  مؤمنان را  ندارم امير المؤمنين ، چون! نگو .  عمر بر تو  سالم مى كند 

  .دفن شود )  پيغمبر صلى االه عليه وسلم  وابو بكر  صديق(خطاب ، مى خواھد  اگر  اجازه  دھى  در كنار  دو رفقيش 
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وديد كه عايشه  آنگاه  عبد هللا  به نزد  بى بى عايشه رفت  وبر او سالم كرد  پس از كسب  اجازه بر او  وارد شد   

  .نشسته است  و گريه می كند 

    . گفت  عمر بن  خطاب  سالم می رساند  و از تو كسب  اجازۀ  دفن در كنار  دو  رفقيش  مى كند 

وقتى  عبد ! من آن جا را براى خود نگھداشته بودم  ولى عمر  را بر خود  ترجيح  مى دھم : گفت )  رض(بى بى عايشه

  .   گفتند اين عبد هللا  بن عمر است  كه مى آيد هللا  بر گشت ، مردم

چه جوابى  با خود  آورده اى ؟  عبد : عمر گفت  مرا بلند كنيد  بر يك نفر تكيه كرد وكمى از جاى خود  بلند شد ، گفت 

  . جوابى آورده ام  كه  تو  مى خواھى !   اى امير المؤمنين  : هللا گفت  

  . ھرگاه فوت  كردم ، مرا  حمل  كنيد !   الحمد هللا ھيچ چيزى برايم  از اين مھمترنبود  عمر  گفت .  عايشه  اجازه داد 

واگر  ! سالم  كنيد وبگوئيد  عمر  اجازه می خواھد ، اگر  اجازه داد ، مرا به حجرۀ  او داخل  كنيد )  عايشه(آنگاه  بر او 

   . نه مرا به گورستان  مسلمانان  ببريد  ودر آنجا   دفن كنيد

فوت كرد، اورا  بر داشتند  و به سوى  حجرۀ  حضرت  عايشه رضى هللا  عنھا  به راه )  رض(وقتى  حضرت  عمر    

عمر  بن خطاب  اجازه  مى : افتادند ، در نزديكى  حجره  بى بى  عايشه  عبدهللا بن عمر  بر  او سالم  كرد ، گفت 

   .ا  وارد كنيد  ودر آن جا با دو رفقيش  دفن كنيداور: گفت )   رض(خواھد ،   حضرت بى بى  عايشه 

  

  شھادت حضرت عثمان 

يكى از مشھور  ترين داستان ھائى است  كه در تاريخ  اسالمى  از )  رضى هللا عنه(داستان  شھادت حضرت عثمان   

  .جملۀ داستانھای ذو عبرتى،  به شمار می رود

  . زمانی كه برادرم  عثمان  محاصره شده بود  به نزدش رفتم  :  د برادر  حضرت  عثمان  عبدهللا بن سالم می گوي  

من امشب  رسول هللا  را  در خواب   «  : برادرم عثمان در جوار پنجرۀ اطاق خويش   ايستاده  بود،  بعد از سالم  گفت  

؟ گفتم .  تورا تشنه  نگھداشته اند»فرمود . گفتم بلى « ديده ام  كه برايم  می گويد  اى  عثمان  تورا محاصره كرده اند  ؟ 

كه  خنكى آن را تا ھنوز   در سينه  ام  .   آنگاه  مشكى  پر از آب را به من  داد  تا سير  شدم اب  را   نوشيدم . بلى 

  .احساس  مى نمايم 

اى  افطار  پيش  ما اگر می خواھى كمكت  كنم  و اگر ميل  دارى  بر:  پيغمبر صلى هللا عليه وسلم  آنگاه  به من فرمود 

    .من افطار را   به نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم  انتخاب كردم : باش 

  .حضرت عثمان  در ھمان روز در حالی كه مصروف تالوت  قرآن عظيم الشأن  بود   جام  شھادت را نوشيد

وايت می كنند كه امير المؤمنين  ر: از عبد هللا بن سالم  كه ھنگام مجروح شدن حضرت  عثمان در نزدش تشريف داشت  

امت  محمد صلی هللا عليه وسلم را يكپارچه  بـه دور ھم  !  پـروردگارا  :  حضرت عثمان  به ھنگام مرگ  سه بار  گفت 

    !جمع كن 

  : صحابى جليل القدر به نام ضبه  روايت  می كند 

  : ش  جارى بود مى گفت  زمانی كه  حضرت عثمان  ضربت خورده بود  وخــون  بر ريش مبارك

جز تو  معبود حق نيست  وتو ! پروردگارا  ) ( ٧٨: سوره االنبيا ( » ال اله إال أنت  سبحانك إنى  كنت  من الظالمين «

  ) پاك ومنزه اى ،  من در زمرۀ  ستمكارانم

تو پناه  مـى آورم  و از تو يارى  پروردگارا  من  تورا به  عداوت  با آنھا  مى خوانم  و در تمام  امورم  به :   ومی گفت  

   . بر بالئى كه مرا  به آن  آزمايش كرده اى  ازتو  صبر  مى طلبم.  مى خواھم 
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  شھادت حضرت على كرم هللا وجھه 

صبحگاه زمانی كه حضرت على كرم هللا وجھه  را  ابن تياح غرض اداى نماز صبح  بيدار :  سيرت نويسان می نويسند 

ح  ديد كه امير المؤمنين  حضرت على كرم هللا وجھه در وجود مباركش كمى سنگينى  را احساس می می کرد، ابن تيا

 ابن  تياح  بار  دوم  به حضور بستر  حضرت على كرم هللا وجھه تشريف مى آورد   ومی خواھد  آن را  غرض  .كند 

 سومين بار برگشت و   .ھم  دراز كشيده است امامت مصلين  بيدار كند  ولى  ديد  كه حضرت  على كرم هللا وجھه  باز 

 حضرت على كرم هللا وجھه در حالى كه به سوى  مسجد   :حضرت على كرم هللا وجھه را   از خواب  بيدار ساخت 

  :غرض  امامت  مصلين در حركت بود  اين بيت را  با خود  زمزمه  می کرد

از مرگ  بى صبرى  نشان  مده  ، وقتى  كه بر  ر تو  است كمرت را  براى مرگ محكم  ببند  ھمان  مرگ در انتظا( 

  . )در  تو  وارد آمد 

 ھمين كه حضرت على كرم هللا وجھه به در مسجد پا مى گذارد توسط  ابن ملجم  مورد اصابت  كارد قرار   می گويند ،

   : اد كشيددر حالی كه  كه وجود مباركش زخم شديدی بر داشته بود با صداى بلند  فري. می گيرد 

در ھمين اثنا  روى خويش رابه پسرانش  كرده  وايشان را    » « .راستگار وپيـروز شدم ! بـه پروردگار كعبه ســوگند « 

سپس تاوقتى  كه فوت  می کرد  جز به گفتن  ال إله  إال  هللا  لب . به خير ، احسان  و نيكى  سفارش و نصحيت كرد 

   .»نگشو د 

  

  مرگ حضرت بالل  

ؤرخين می نويسند زمانى كه لحظات مرگ  حضرت بالل  حبشى  فرا رسيد ، زنش  فرياد زد  در حالی که  اشک می م

  . واى  برمـن  وای بر من چی بال شدکه بر سر من آمد  :ريخت به فرياد صدا می داد و می گفت 

فردا صبح :  ر اين ھستم که اوه چه خوشحالی وچه روز خوشی است ، خوشحال د: در ھمين لحظه حضرت بالل  گفت 

  .محمد وساير يارانم وصلت می کنم : به ديدار عزيزانم 

می گويند عبدا هللا بن مبارك يكى از صحابى جليل القدر بـه ھنگام  مرگ  چشمش  را باز کرد در حالی که لبانش تبسم 

: الصافات : سورۀ ( » مل العاملون  لمثل ھذا فليع« : می کرد با خود  اين آيت از قرآن عظيم الشأن  را می خواند 

  .)براى رسيدن  به چنين  پاداشى كـار كنان بايد  كار كنند ) (۶١آيت

  !برادران وخواھران متدين

كل نفس ذائقة  الموت وإنما توفون «: فرموده است)   (١٨۵: سورۀ  آل  عمران ( ھمانطوری كه خداوند پاك در    

ھر نفسى چشندۀ (  »  النار وأدخل الجنة  فقد  فاز وما الحياة  الدنيا  إال متاع  الغرورأجوركم يوم القيامة  فمن زحزح عن 

مرگ است و جز اين نيست  كه مزد خويش را تمام  داده  خواھيد شد درروز  قيامت  پس ھر كه  از  دوزخ  دور داشته  

 بھرۀ  فريبنده ای  بيش  نيست،  چون وقت شد  و به بھشت آورده  شد  ھر  آئينه  به مراد  رسيد  وزندگى  دنيا  جز

  ) مقرر أجل فرا رسد ،   نه ساعتى  پيش  رود  ونه به تأخير  انداخته می شود

چون شام  نمودى  انتظار  صبح  را نداشته باش وچون  «  :وھمانطوری كه  پيغمبر صلى هللا عليه وسلم  فرموده است 

  » براى مريضى ات  واز  زندگی ات  براى مركت بھره گيرصبح  نمودى منتظر شب مباش  واز سالمتى ات 

بر ما انسانھا است كه  نبايد  شيفتۀ دنيا  شويم  و به آن دلبستگى  پيدا   كنيم   وآن  را وطن  ھميشگى  خود قرار  دھيم و   

را بدان مصروف بسازيم ،  نبايد  در اين فكر وخيال باشيم كه در اين دنيا تا  ابد زنده خواھيم بود ،  وھمه توجه خويش 

  . دنيا محل آزمايش  است ، دنيا   مزرعۀ آخرت است  
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ما در اين دنيا مانند  فرد  غريب  و بى  وطن ھستيم و نبايد  به جمع  آورى  اشياى زائد  از حاجت  دلبستگى  نشان  

  .دھيم

  :خواھر وبرادر مسلمان 

  :زندگى مانند  آب اسـت

ى گذرد  وبا گذشت ھر روز  ھر دقيقه  وھرثانيه  عمر در اين دنيا  كوتاه می شود  زندگى مانند  آب است  كه م

خوشحال می شوم  كه روز شود،  شب شود  روز جمعه شد ، ھفته آمد ،  ماه شود  سال نو آمد ، بھار شد ، زمستان آمد 

با گذشت ھر ثانيه، ھر دقيقه ، ھر : ولی غافل از اين که  ...  ، سال اخير شد ، عيد آمد و نوروز شد وغيره  وغيره 

  .ساعت،  ھر شب  و ھرروز  با گذشت ھر ھفته وماه و سال ،  زندگى ما در اين دنيا  كوتاه تر می شود

زندگى مانند  آب است  ، آب اگر دريك محل تجمع  كند وايستاده شود  گنده می شود  ، مالی كه انسان جمع كند  ودر  

ازآن  صدقه وزكات به جا  نياورد  در اخير امر انسان خصوصيا ت فرعونى به خود  جست و جوی مال زياد باشد  و

زندگى مانند آب است  اگر  اضافه شود انسان غرق می  . می گيرد ودر نھايت  از خالق يکتای خويش  ھم انكار می كند

سيدن لحظات اخير  زندگی در فکر قبل از فرار. شود اگر  آب ھم  از قد  انسان باال رود انسان  ھم درآن غرق می شود 

  .توشۀ آخرت باشيم

  !خواھران وبرادران محترم

تو بر باالى  من گشت  »تمشى على « زمين ھر روز  پنچ باربراى به انسان ھا صدا می زند ومی گويد يا ابن آدم   

  به درون شكم من  وگذار می كنى خوش  و خوشحال ھستى  ولى به ياد داشته باش  كه  روزی  ھم  آمدنى است  كه

  .تشريف  خواھی آورد

آی  ابن آدم  باالمى من می گردی  وخنده  می كنى  و روزى مى ايد   كه تو به شكم  من خواھد  امد و گريان خواھى   

  .كرد

  .آى ابن آدم  تو خشنود ھستى  ولى   روزى مى آيد  كه در  قھر من غمگين خواھى بود 

ی خورى  وباالى من گشت وگذار  می كنى مگر روزی آمدنى است كه تو به شكمم آى ابن آدم از ميوه ھاى من  م 

   .خواھى آمد  و کرم ھاى  كور ترا خواھد  خورد 

. از كبر و تكبر دست برداريم   وبه خالق يكتای خويش  پناه ببريم. بايد از خدا   واز روز آخرت وعذاب  قبر  بترسيم 

    .دھيم  وسنت پيامبر صلى عليه  را رھنماى  زندگی خويش  قرار دھيمھدايت قرآنى را  سر مشق خود  قرار 

  

  :داستان سه حكيم 

سخت ترين  چيزھا  و يا « : می گويند در دربار انوشيروان  سه نفر حكيم دور ھم جمع شده بودند ودر باره اين كه  

  :به بحث پرداختند » سخترين لحظات در زندگى چيست 

  . » لحضات  در زندگى  ، پيرى است  ، سستى  ، فقر  ونادارىسخت ترين« : اولى گفت  

  . » سخت ترين لحظات   زندگى  ،  مريضى    تؤام  با غم واندوه « : دومى گفت 

يعنى » سخت  ترين لحظات در زندگى  آن است ،  نزديكى  مرگ واجل ودورى انسان  از  حسن عمل « : سومى گفت 

  .رسد ، ولى  تا ھنوز توانمندى و  قدرت رساندن كار خير را به مردم نداشته باشداين كه  پاى انسان به لب  گور 

  !پروردگارا 

  .مرگی  با آبرو  وبا عزت مرگی با ايمان و پـر افتخارنصيب ما فـرمائی

  :پــــروردگارا   
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   .انا اتـنــا فى الدنيا الحسنة وفى االخرة حسنة وقنا عذاب النار

   المسير ربنا عليک توکلنا واليک

  آمـيـن  يارب العالمين

  آداب جنازه : نام رساله 

 » سعيد افغانی - سعيدی«  الحاج داکتر امين الدين : تتبع ونگارش 

  جرمنی-مـديـر مرکز مطالعات ستراتيژيک افغان و مسؤول مرکز فرھنگی دحق الره  

 


