
 !بفهمخودت برو، و 

 

 نويسد:مرحوم آقاي راشد مي

حالد   ،ي ما از پدرمان مرحوم مالعباس تربتي رحمه اهلل عليه  مبهم ماندديكي از مطالبي كه بر خانواده

 !اس ايشان در هفته قبل از رحلتشان 

 شمسي در حدود دو ساع  از آفتاب گذشدته بده 1322مهر  24مرحوم مالعباس تربتي در روز يكشنبه 

در حالي كه نماز صبحشان را خوابيده خوانده بودند و تا آخرين لحظه هوشيار بودند و  ،رحم  الهي پيوستند

ي ال اله الّدا اهلل از گفتند كه گويي متوجه جان دادن خود بودند و آخرين پرتو روح با كلمهآهسته كلماتي مي

 لبانشان برخاس . 

ي قبل، بعد از نماز صدب  ي هفتهاس  كه ايشان در روز يكشنبهاي كه براي ما مبهم مانده اين اما واقعه

در اين حال نوري سر تا پاي ايشدان را فدرا  ي شان كشيدند. رو به قبله خوابيدند و عبايشان را بر روي چهره

زردشان شفاف گرديد و حال ايشان تغيير ياف  و ايدن تغييدر از روي عبداي نازكشدان بده خدوبي  رخِ ،گرف 

 .مشهود بود

ايدد! و مقددار آمدهي بيديدن اين بندده ستكاني خوردند و فرمودند: السالم عليكم يا رسول اهلل. شما به

تدا امدام ع در  السّدالمعليهآيند از حضرت اميرالمؤمنين علدي بعد درس  مانند آنكه كساني به ديدنشان مي

  ارواحنافداه را سالم كردند.

 . اهلل عليهاسالمبي زينب سالم عرض نمودند و بعد بر بي  عليها السالمسپس بر حضرت زهرا 

  ؛امبي، من براي شما خيلي گريه كردهدر اين حال خيلي گريستند و عرضه داشتند: بي

 سپس بر مادر خود سالم كردند و فرمودند: مادر از تو ممنونم كه به من شير پاكي دادي!

 داش . پدرم تا دو ساع  بعد از آفتاب دوام اين حالِ

در يكدي از  ،تابيد از بين رف  و حال پدر به شكل قبل بازگشد اي كه بر بدن پدر ميسپس آن روشني

شدنويم و آرزو ما از پيامبران و بزرگان چيزهايي به رواي  مي روزهاي هفته ي بعد از آن به پدر عرض كردم:



به مدن هسدتيد،  شخصه نزديكترين فهميديم. اكنون بر شما كبوديم و ميكنيم كه اي كاش خود ما ميمي

 خواهد بفهمم كه اين چه بوده؟دلم مي چنين حالتي رخ داده،

  سكوت كردند و چيزي نفرمودند.

يدا  ارم وبار چه !باز هم سكوت كردند ؛ا تكرار كردمهايي ديگر سوالم ردوباره و سه باره و هر بار با عبارت

 پنجم بود كه فرمودند : اذيّتم نكن حسين علي!

و  ،توانم بده تدو بفهمدانم، خدودت بدروگفتم : ق دم اين بود كه چيزي فهميده باشم، فرمودند : من نمي

 1بفهم.
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