عظمت رحلت رسول خدا (ص) و شهادت فرزندش حسین (ع)

رحلت پیامبر (ص) عظی مترین مصیبت در تاریخ بشر
در جریان مبعث حضرت رسول (ص) دعای معروفی را بزرگان نقل کردهاند و در آن دعا به خددا
سوگند داده شده که« :إِنِّی أَسْأَلُكَ بِالتَّجَلِّی الْأَعْظَمِ فِی هَذِهِ اللَّيْلَة»1؛ در شب مبعث ،سخن از تجلی اعظدم
ذات اقدس اله است؛ زیرا کسی که مظهر اسم اعظم است ،به بعثت رسيده است.
چنين کسی در پایان ماه صفر که مظهر اسم اعظم است بده مسسد ای راسدتين ایدن اسدم ،رحلدت و
هجرت کرد و به لقای او پيوست .از این جهت رحلت آن حضرت خاطره تلخ جهانی را به ه راه دارد.

تلخترین مصیبت
وجود مبارک اميرال ؤمنين علی (عليهالسالم) در رخداد تلخ درگذشت پيغ بر اکرم (ص) میفرماید:
«لَقَدِ انْقَطَعَ بِ َوْتِكَ مَا لَمْ یَنْقَطِعْ بِ َوْتِ غَيْرِکَ مِنَ النُّبسوَّةِ وَ الْإِنْبَاءِ وَ أَخْبَارِ السَّ َاء»2؛ با رحلت تو امدوری از
پيامبری و پيام رسانی و اخبار آس انی ،قطع شد که با مرگ غير تو ،قطع نشده بود .عرض کرد :یا رسدول
اهلل! با رحلت ش ا چيزی قطع شد که با رحلت احدی منقطع ن یشدد؛ یعندی اوليداء و انبيدای قبلدی اگدر
رحلت میکردند ،اميد بعثت خاتم وجود داشت؛ اما پيامبر اکرم (ص) که پيامبر خاتم است ،بعد از رحلدت
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او یقينا نبوت و جریان تشریعی نخواهد آمد ،لذا خاطره رحلت پيامبر اکرم (ص) تلخترین خاطره است.
از سوی دیگر از ه سر رسول اکرم شنيده شد که« :کان خُلقُهس القدرآن»1؛ اخالقد

اخدالق قرآندی

بود» ،و چون قرآن مهي ن بر سایر کتب هست 2،و خلق رسول اکرم هم مطابق با قرآن بود ،پس اخالق او
مهي ن بر اخالق ه ه انبياء و اولياء بود و چون بعد از او پيامبری ن یآید ،با رحلت آن حضرت به حسب
ظاهر ،جوامع بشری از چنين خلق مهي نی محروم شدهاند؛ لذا مصيبت او تلخترین مصيبت است.

عظمت مصیبت ارتحال پیامبر اکرم (ص)
اميرال ؤمنين (عليهالسالم) درباره مصيبت رسول اکرم (ص) میفرماید :هر مصيبتی در برابر مصديبت
تو جلل است؛ «جلل» یعنی حقير .چون مصيبت تو جليل است یعنی عظيم؛ «وَ إِنَّ الْ سصَابَ بِكَ لَجَلِيلٌ وَ
إِنَّهس قَبْلَكَ وَ بَعْدَکَ لَجَلَل»3؛ مصيبت رحلت تو جليل است و توان فرسا و عظيم ،ولی مصيبتهایی که قبل
از مصيبت ش ا اتفاق افتاد ،یا بعد از مصيبت ش ا رخ میدهد جلل است و حقير .آن جليل است و عظيم،
ماسوای او جلل است حقير.
در بخ

دیگر به رخداد تلخ رحلت رسدول اکدرم (ص) اشداره کدرد و بده پيغ بدر خطداب کدرد:

«خَصَّصْتَ حَتَّى صِرْتَ مسسَلِّياً عَ َّنْ سِوَاکَ وَ عَ َّ ْتَ حَتَّى صَارَ النَّاسس فِيكَ سَوَاء»4؛ مصيبت تو ،از طرفدی
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خاص است که باعث تسلی در برابر سایر مصيبتهاست ،و از طرف دیگر ع ومی است چراکه ه ه را در
عزایت یکسان عزادار کرده است .هيچ مصيبتی ه تای مصديبت تدو نيسدت ،و اگرمصديبتهدایی غيدر از
مصيبت تو اتفاق بيفتد ،ما در پرتو مصيبت تو آن را تح ل میکنيم ،چون آن مصيبتها اندک است.
جنبه ع ومی بودن مصيبت تو آن است که ه گان در کنار سفره «رح ة للعال ين» تو ،طَرفی بستند.
وقتی خدا فرماید﴿ :ما أَرْسَلْناکَ إِالَّ کَافَّةً لِلنَّاس﴾ 1ما تو را بدرای ه ده مدردم فرسدتادیم ،بگویدد﴿ :مدا
أَرْسَلْناکَ إِالَّ رَحْ َةً لِلْعالَ ين﴾ 2:بنابراین رحلت تو برای جهانيان غ بار است ،لدذا ه گدان از ایدن جهدت
مصيبت زدهاند.

درود و ثنای مالئکه بر پیامبر (ص)
حضرت اميرال ومنين (ع) درباره غسل بدن مطهر پيغ بدر (ص) فرمدود« :لَقَددْ وسلِّيدتس غُسْدلَهس ص وَ
الْ َلَائِکَةُ أَعْوَانِی ضَجَّتِ الدَّارس وَ الْأَفْنِيَةُ مَلَأٌ یَهْبِطُ وَ مَلَأٌ یَعْرُج»3؛ یعنی من متولی غسدل پيغ بدر اکدرم (ص)
بودم ،و فرشتگان مرا در این تغسيل ک ك میکردند و در و دیوار خانه ضجّه و فریداد مدیزد .عددهای از
مالئکه فرود میآمدند ،و عدهای باال میرفتند« ،وَ مَا فَارَقَتْ سَ ْعِی هَيْنَ َةٌ مِنْهسمْ یسصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارَیْنَداهس
فِی ضَرِیحِه»4؛ و در ت ام این مدت که مشغول غسل بدن مطهر پيغ بر اکرم بودم صدای که بر او صدلوات
میفرستادند ،از گوشهایم جدا ن یشد ،تا اینکه بدن مطهر پيغ بررا به خاک سپردیم.
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در چنين حالتی که وجود مبارک اميرال ؤمنين مشغول تغسيل بدن مطهر است و مرتب مالئکه او را
ک ك میکنند و بر پيغ بر درود میفرستند؛ اميرال ؤمنين به پيغ برعرض کردِ« :أَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی اذْکُرْنَا عِنْدَ
رَبِّكَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ بَالِك»1؛ پدر و مادر فدای تو! اکنون که بده لقدای خددا بدار یدافتی مدا را در محضدر
پروردگارت به یاد بياور؛ و ما را در خاطر خود نگهدار.

وظیفه مسلمانان پس از ارتحال رسول اکرم (ص)
وظيفهای که امت اسالمی بعد از رحلت پيغ بر (ص) داشته و دارند ه ان است که در این بخد

از

آیات قرآن کریم به آن اشاره شده که؛ ﴿أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِکُم﴾2؛ آیا اگر پيامبر ب يدرد و
یا کشته شود ش ا به گذشته تان باز میگردید؟ باالخره پيامبر از آن جهت که انسان است ،هيچ انسانی در
جهان ناسوت ماندنی نيست .و اگر زندگی دنيا ابدی میبود ،وسيله هدف میشد که این کار بداطلی بدود؛
در حالی که زندگی برای رسيدن به جهان آخرت است.
چون رحلت آن پيامبر قطعی است ه انند دیگران ،لذا در این زمينه ذات أقدس إله به امت اسالمی
هشدار داد؛ فرمود :مبادا بعد از رحلت آن حضرت به عقب برگردید؛ گرفتار جاهليت جدید یدا جاهليدت
کهن و کفر و ارتداد بشوید .بنابراین وظيفه ما ه ان است که خودش به ما دستور داد« :إِنِّی تَدارِک فِديکُمس
الثَّقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی»3؛ من در بين ش ا دو چيز گرانبها در ميان ش ا وامدیگدذارم؛ کتداب خددا و
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خاندانم .ارتجاع ،ارتداد ،برگشت به جاهليت جدید یا جاهليت کهدن؛ ه ده اینهدا بدر خدالف رهآورد آن
حضرت است.
مصيبت پيامبر به قدری سنگين است که بعثت او به ه ان اندازه سنگين بدود .اگدر بعثدت او تجلدی
اعظم «هو الظاهر» بود ،رحلت او هم تجلی اعظم «هو الباطن» است .این انسان کامل است کده از نشد ه
ظهور به نش ه غيبت هجرت کرده است و در حقيقت ما غائب از اوئيم ،نه او .او ه ه اع ال و ش ون ما را
مینگرد ،اع ال ما بر آن حضرت عرضه میشود.

حسین بن علی (ع) وارث همه انبیاء
سرّ تکریم ساالر شهيدان را در زیارت اربعين آن حضرت ،از زبان امام صادق (عليهالسالم) میتوان
فه يد .زیرا وجود مبارک امام ششم ،که رئيس مذهب ماست ،فرمود :روز اربعين که شد حسين بدن علدی
بن ابيطالب را زیارت کنيد .هنگامی که آفتاب برآمد ،این زیارتنامه را مدیخوانيدد ،بعدد دو رکعدت ن داز
زیارت میخوانيد و حاجتهای خود را از ذات اقدس اله مسألت میکنيد.
در آن زیارت عرض میکنيد :خدایا؛ حسين بن علی بدن ابيطالدب واره ه ده انبياسدت؛ «أَعْطَيْتَدهس
مَوَارِیثَ الْأَنْبِيَاء»1؛ ميراههای ت ام انبياء را به او دادی .یعنی هر چه را کده آدم ،ندوح ،ابدراهيم ،موسدی،
عيسی و انبياء دیگر داشتند ،تو به حسين بن علی به عنوان اره اعطا کردی و او هم چون واره بود ،راه
انبياء را طی کرد.
به خدا عرض می کنيم :خدایا؛ حسين بن علی را واره انبياء کردی .هر چه را به انبياء دادی بده او
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هم دادی« .فَأَعْذَرَ فِی الدُّعَاءِ وَ مَنَعَ النُّصْح»1؛ پس راه عذر آوردن را بست و نصيحت را ت ام کدرد .او راه
عذر دیگران را بسته است .هيچ کس ن یتواند عذر بياورد که من ن یدانستم؛ چون حضرت ،نامه نوشت،
پيام فرستاد ،سخنرانی کرد؛ در مدینه و مکه سخنرانی کرد .فاصله سيصد فرسخی مدینه تا کربال سخنرانی
کرد .هيچ کسی نيست که بگوید من ن یدانستم« .فَأَعْذَرَ فِی الدُّعَاء» یعنی در دعوت کردن ،در راهن دایی
کردن ،راه عذر آوردن را بسته است« .وَ مَنَعَ النُّصْح»؛ نصيحت کرد ،پند داد ،موعظه کرد .آنجا کده برهدان
الزم بود دليل اقامه کرد ،آنجا که پند الزم بود موعظت داد و مانند آن.
وقتی دید پند و موعظه اثر ن یکند ،و خون میخواهد ،خون داد .این را وجود مبارک امدام ششدم
فرمود :در اربعين ابی عبداهلل به خدا عرض کنيد :خدایا؛ حسين بن علی «بَذَلَ مسهْجَتَهس فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ
مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّلَالَة»2؛ جان

را در راه تو داد تا بندگانت را از ندادانی و سدرگردانی در گ راهدی

نجات دهد .یعنی خون جگرش را داد ،خون گلوی خود را داد ،خدون سدر خدود را داد ،خدون آن بچده
شيرخوار را داد تا مردم را متدین و عالم کند.
لذا وجود مبارک امام ششم فرمود :روز اربعين که شد ،بدانيد چرا ما در پيشگاه حسدين بدن علدی
خاضعيم .به خدا عرض کنيد :خدایا؛ حسين بن علی نصيحت کرد ،سخنرانی و موعظه کرد ،نامده نوشدت،
دستور داد ،اثر نکرد .دید هيچ چاره ندارد ،فقط خون میخواهد خون داد« .بَدذَلَ مسهْجَتَدهس فِيدكَ لِيَسْدتَنْقِذَ
عِبَادَک»« .استنقاذ» را مع وال برای نجات غریق میگویند .غریق یا کسی را که در آت
(در آت
 .1ه ان
 .2ه ان

دارد مدیسدوزد

غرق است) ،این را نجات بدهيد .فرمود حسين بن علی خون جگرش را داد تا مردم را عدالم و

تزکيه کند (نجات دهد).
ه ين دو کاری که انبياء میکردند؛ ﴿یسزَکِّيهِمْ وَ یسعَلِّ سهسمس الْکِتابَ وَ الْحِکْ َة﴾1؛ پيامبر مدردم را تزکيده و
پاکسازی درونی میکند و کتاب و حک ت را تعلي شان مین اید .ه ين دو کار در زیدارت اربعدين آمدده.
انبياء آمدند مردم را آگاه و تربيت کنند .بعضیها جاهلند ،عالم نيستند .بعضی عال ند ،ولی عدادل نيسدتند.
انبياءآمدند ما را عالم عادل کنند﴿ .یسعَلِّ سهسمس الْکِتابَ وَ الْحِکْ َة﴾ 2یعنی ما را به مسائل دینیمان آشنا کنندد،
﴿و یسزَکِّيهِم﴾ یعنی ما را وارسته کنند.
وجود مبارک حسين بن علی هم خون داد تا مردم را از جهالت برهاند و عدالم کندد .تدا مدردم را
عادل کند .هم راه خود را ببينند و طی کنند ،هم راه کسی را نبندند .حاال روشن شد که چرا امام عسکری
(عليهالسالم) که فرمود :زیارت اربعين یکی از عالئم پنج گانه تشيع مؤمنين است ،به چه دليل است.
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