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 ویژه نامه الشموس الطالعه

1399، مهر 1442صفر   

 رحلت پیامبر اکرم)ص(

 : طلعت ده پهلوانينویسنده

 كلمات كليدي: تاریخ، رحلت پيامبر)ص(، ماه صفر ، ابوبكر، عایشه

هاي فراوان پيامبر اكرم)ص( پس از بيست و سه سال دعوت و مجاهدت و ابالغ پيام الهی و پس از فراز و نشيب

پس از ]1[ بيست و هشتم ماه صفر یازدهم هجرت در راه انجام رسالت بزرگ خویش، سرانجام در روز دوشنبه،

و كسالت، رحلت فرمودند و در هجرۀ مسكونی خویش در جوار مسجدي كه تأسيس ]2[ چهارده روز بيماري

 .كرده بود، به خاک سپرده شد

 آخرین روزهای وفات پیامبر)ص(

پيامبر)ص( شب پيش از بيماري شدیدش در حالی كه دست علی)ع( را گرفته بود، همراه جماعتی براي طلب 

آمرزش به قبرستان بقيع رفت و براي اهل قبور درود فرستاد و براي آنان طلب استغفار طوالنی كرد. آنگاه به 

كرد؛ ولی امسال دو مرتبه این امر صورت قرآن را بر من عرضه میجبرئيل هر سال یک مرتبه »علی)ع( فرمود: 

 ]3[«.گرفته است و این دليلی ندارد مگر اینكه اجل من نزدیک باشد

فرمودند: به هر »در روایت دیگر آمده است كه ]4[ «.اگر من از دنيا رفتم، تو مرا غسل بده»پس به علی)ع( گفت: 

 ]5[«.اي دادم، باید آن را بگيرد و به هر كسی دِینی دارم، باخبرم سازدكسی وعده

گویا از حركات زنندۀ برخی از زوجات و صحابۀ خود و تخلف برخی از یاران ناراحت شده بود،  پيامبر)ص( كه

هاي شب تاریک، رو آورده ها مانند پارهور شده و فتنهاي مردم، آتش فتنه شعله»گيري از بدعتها، فرمود: براي پيش

آن حالل دانسته و حرام نكردم مگر و شما هيچ دستاویزي عليه من ندارید؛ زیرا من حالل نكردم مگر آنچه قر

 ]6[«.آنچه قرآن حرام داشته است

رفت و دو روز در آنجا ماند و گفتند خدایا تو شاهد باش كه من  "سلمهام"پيامبر)ص( پس از این هشدار به منزل 

 .]7[حقایق را ابالغ كردم

 "اسامه"مگر به شما امر نكردم كه با جيش »به منزل رفت و جماعتی به حضور طلبيد و گفت: سپس پيامبر)ص( 

 «بروید؟ چرا نرفتيد؟
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توانستم منتظر باشم تا ابوبكر گفت: رفتم؛ ولی دوباره برگشتم تا تجدید عهد كنم. عمر گفت: نرفتم؛ چون نمی

 .]8[حال شما را از كاروانيان بپرسم

رسول خدا)ص( از تخلف آنان سخت ناراحت شد و با همان حال كسالت به مسجد رفت و خطاب به اعتراض 

شنوم شما پيش از این به فرماندهی پدرش می "اسامه"ي فرماندهی كه درباره كنندگان فرمود: این چه سخنی است

زدید به خدا سوگند او براي فرماندهی لشكر سزاوار بود و فرزندش اسامه نيز براي این كار شایسته هم طعن می

مه را حركت فرمود، سپاه اسااست. رسول خدا در بستر بيماري مرتبا به عيادت كنندگان خود به طور مرتب می

 .]9[دهيد

 «نفذ و اجيش اسامه» :پيامبر)ص( فرمود

 ]10[«.ردوي در اینجا متخلفان از جيش اسامه را لعن ك»

دستور گریستند. لحظاتی بعد پيامبر)ص( به هوش آمد و سپس پيامبر)ص( بيهوش شد و تمام زنان و كودكان می

داد كه برایش قلم و دواتی بياورند تا بر ایشان چيزي بنویسند كه پس از آن هرگز گمراه نشوید در این ميان برخی 

« ارجع فانه یهجر»به دنبال آوردن صحيفه و دوات رفتند. كه عمر گفت: بيماري بر پيامبر)ص( چيره گشته است، 

حاضران بعضی با نظر .]11[ تاب خدا براي شما كافی استگوید. قرآن نزد شماست، كبرگرد؛ زیرا او هذیان می

آميز آنان رسول خدا)ص( از اختالف و سخنان جسارتعمر مخالفت كردند و بعضی دیگر جانب او را گرفتند 

 .]12[«برخيزید و از من دور شوید»سخت ناراحت شد و فرمود: 

 وصیت پیامبر)ص( در لحظات پایاني

پيامبر)ص( در حضور جمع، رو به حضرت علی)ع( كرد و به او وصيت كرد و به ایشان فرمود: نزدیک بيا، سپس 

پس از لحظاتی بيماري ایشان شدید شد و «. برو منزل»زره و شمشير و خاتم و مهرش را به علی)ع( داد و فرمود 

آنان به ابوبكر گفتند و آو « برادرم و صاحبم بياید»ع( را ندید. به زنان خود گفت: آنگاه كه حالش بهتر شد، علی)

برادرم »آمد و باز پيامبر)ص( جمله را تكرار كرد و این بار به سراغ عمر رفتند و عمر آمد؛ ولی پيامبر)ص( فرمود: 

علی)ع( آمد و مدتی با هم به  .]13[ «طلبد، به او بگوئيد بيایدعلی)ع( را می»فرمود:  "سلمهام"« و صاحبم بياید

 ( چه گفت؟طور خصوصی و در گوشی صحبت كردند. وقتی از علی)ع( پرسيدند، پيامبر)ص
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در پاسخ فرمود: به من هزار باب علم كه از هر بابی هزار باب دیگر منشعب شده بود، آموخت و چيزهایی را به من 

 .]14[سفارش كرد كه انجام خواهم داد

 «ما ظن محمد باهلل لو لقی اهلل و هذه عذره عنده» :پيامبر)ص( در همان حال چند مرتبه فرمود

یی خواند، بعد از مردم خواست اگر خواست تا مردم را در مسجد حاضر كند، خطبه "بالل"در روزهاي آخر از 

دارد، مطالبه كند. هيچ كس پاسخی نداد تا سه بار پيامبر)ص( تكرار كرد تا اینكه غالمی كسی حقی از او به گردن 

برخاست و حقی را از ایشان مطالبه كرد، به قصد انتقام از پيامبر)ص(، شالقی آماده كردند؛ ولی  "عكاشه"بنام 

نمود و پيامبر)ص( فرمود  همين كه خواست قصاص كند بر بدن حضرت افتاد و شروع به گریه كرد و ایشان را عفو

 .]15[او رفيق من در بهشت خواهد بود

 .]16[نزد یكی از زنان بود، بگيرد و ميان فقرا تقسيم كند سپس به علی)ع( دستور داد، آن پولها را كه

 )س( و لحظۀ وداع با پدر فاطمه

عمر پيامبر)ص(، فاطمه)س( بسيار گریان بود. پيامبر)ص( او را به نزدیک خود طلبيد و مطالبی را در لحظات آخر 

اش شدت یافت. آنگاه مطلبی را به ایشان گفت: كه حضرت زهرا تبسم كرد. به او گفت: كه فاطمه)س( گریه

 :ایشان بر پاسخ سؤال دیگران فرمودند كه لحظۀ اول پيامبر)ص( فرمودند

اش فرمودند: تو اولين كس از اهل بيت)ع( من هستی كه به من و در باب شادي و تبسم« ميرمدرد میدر همين »

 .]17[و این بود كه من تبسم كردم« شودملحق می

 .]18[در لحظات واپسين عمر پيامبر)ص( سرش در دامان اميرالمؤمنين)ع( قرار داشت

 کفن و دفن پیامبر)ص(

زد كه پيامبر)ص( فوت نكرده و بسان ي دوم، بنابر عللی در بيرون خانه فریاد میهنگامه فوت پيامبر)ص( خليفه

 :حضرت عيسی)ع( پيش خداي خود رفته، در این ميان یک نفر از اصحاب پيامبر)ص( این آیه را خواند

 ]19[« ...االرسل أفإن مات أو قتل و ما محمد اال رسول قد خلت من قبله»

ده بود كه نزدیكترین كس علی)ع( جسد مطهر پيامبر)ص( را غسل داد و كفن كرد؛ چون پيامبر)ص( سفارش كر

در حالی كه و این شخص جز علی كسی نيست. سپس چهره آن حضرت را گشود ]20[ مرا غسل خواهد داد
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پدر و مادرم فدایت اي رسول خدا)ص( با رحلت تو رشته نبوت و »سيالب اشک از دیدگانش جاري بود. فرمود: 

كردم كه كردید، آنقدر گریه میوحی الهی و اخبار آسمانها قطع گردید... اگر ما را به صبر و شكيبایی امر نمی

 [21].«خشكانيدسرچشمه اشک را می

اي كه وفات یافته آماده شده بود و در همان حجره "زید بن سهل"و  "ابوعبيده جراح"سپس در قبري كه توسط 

 [22].دش به خاک سپرده شدي خوبود، در خانه

 : منابع

تاریخ وفات پيامبر اكرم احتمال زیادي بيان شده است و این بنابر قول . در 97ه.ق ص 1399شيخ مفيد، االرشاد، بيروت، موسسه اعلمی،  [1] 

 658، ص2النبویۀ، مصطفی السقا و ابراهيم األبياري و عبدالحفيظ شلبی، بيروت، دارالمعرفۀ، بی تا، جمشهور علماي شيعه است. و ابن هشام؛ السيرۀ

 .521، ص 2، األولی، ج1414الصدیق، كتبۀالكبري، محمد بن صامل السلمی، الطائف، مو ابن سعد؛ الطبقات

 .178، ص 2ه.ق، ج  1384ابن واضح، تاریخ یعقوبی، نجف، المكتبه الحدریته، ]2[  

 .214، ص 2و ابن سعد، الطبقات، ج  97شيخ مفيد، االرشاد، پيشين، ص ]3[  

  .214، ص 2همان، ج ]4[  

  .214، ص 2همان، ج ]5[  

 .216، ص 2و ابن سعد، الطبقات الكبري، پيشين، ج  654، ص 2ـ ابن هشام، السيرۀ النبویۀ، پيشين، ج ]6[ 

 .97ـ شيخ مفيد، االرشاد، پيشين، ص ]7[ 

 .325، ص 2، صحيح مسلم، ج 433، ص 2ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، پيشين، ج ]8[ 

 .190، ص 2ابن سعد، الطبقات الكبري، پيشين، ج ]9[ 

و طبري، محمد بن  23، ص 1، ج 1360ـ الشهرستانی، عبدالكریم؛ ملل و نحل، ترجمه و تصحيح سيد محمد رضا جاللينائينی، چاپ سوم، ]10[ 

 .429، ص 3، ج 1352و الملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، اساطير، چاپ اول، األمم جریر؛ تاریخ

 .355، ص 1ابن حبل، احمد؛ مسند احمد، دارصار، بيروت، ج]11[ 

 .244، ص 2ابن سعد، الطبقات الكبري، پيشين، ج ]12[ 

 .439، ص 2جریر، پيشين، ج ـ طبري، محمدبن]13[ 

 .99ـ شيخ مفيد، االرشاد، پيشين، ص ]14[ 

 .154و 153، صص 9التذكرۀ الحمدونيه، تصحيح احسان عباس، ج  ]15[ 
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 ویژه نامه الشموس الطالعه

1399، مهر 1442صفر   

 .238، ص 2ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، پيشين، ج ]16[ 

 .247ـ همان، ص ]17[ 

 .197و نهج البالغه صبحی صالح، خطبۀ  236، ص 2ـ ابن سعد، الطبقات الكبري، پيشين،ج ]18[ 

 .656، ص2ابن هشام، السيرۀ النبویۀ، پيشين، ج ]19[  

 .57، ص 2ابن سعد، الطبقات الكبري، پيشين،ج ]20[  

 .355، ص 23نهج البالغه صبحی صالح، خطبۀ ]21[  

 .281، ص 2ابن سعد، الطبقات الكبري، پيشين، ج ]22[  

 

http://pajoohe.ir/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%B5__a-34950.aspx#_ftnref16
http://pajoohe.ir/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%B5__a-34950.aspx#_ftnref17
http://pajoohe.ir/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%B5__a-34950.aspx#_ftnref18
http://pajoohe.ir/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%B5__a-34950.aspx#_ftnref19
http://pajoohe.ir/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%B5__a-34950.aspx#_ftnref20
http://pajoohe.ir/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%B5__a-34950.aspx#_ftnref21
http://pajoohe.ir/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%B5__a-34950.aspx#_ftnref22

