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 ( 11المحاضرة )

 وفاة الرسول عليه السالم 

هـ ـ وكان يوم االثنين ـ شهد 11في اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة:    بـدايـة المـرض 
 صل  اهلل عليه وسل  ننازة في القييع  فلما رنع  وهو في الرري  أذه  صدا  في رأسه  واقيدت رسول اهلل

  . الحرارة  حت  إنه  كانوا يجدون َسْورََقها فوق الِعَصابة التي قعصب بها رأسه

  أو 11يوماً  ونميع أيام المرض كانت  11وقد صلي النقي صل  اهلل عليه وسل  بالناس وهو مريض 
   . يوماً  11

   األسقو  األذير -

ففهمن   (  ؟ أين أنا غداً   ؟ أين أنا غداً  )   : وثيل برسول اهلل صل  اهلل عليه وسل  المرض  فجعل يسأل أزوانه
مراد   فأذن له يكون حيث شاء  فانتيل إل  بيت عائشة يمشي بين الفضل بن عقاس وعل  بن أبي طالب  

  . بيتها  فيضي عندها آذر أسقو  من حياقه عاصقاً رأسه  قخط قدما  حت  دذل

وكانت عائشة قيرأ بالمعوذات واألدعية التي حفظتها من رسول اهلل صل  اهلل عليه وسل   فكانت قنفث 
   . عل  نفسه  وقمسحه بيد  رناء القركة

 ققل الوفاة بخمسة أيام  -

  : جسمه  فاشتد به الونع وأغمي  فيالوفي يوم األربعاء ققل ذمسة أيام من الوفاة  اشتدت عليه حرارة ب
  فأقعدو  في ِمَخَضٍب   وصقوا  ( هرييوا علي سقع ِقَرب من آبار شتي  حت  أذرج إل  الناس  فأعهد إليه  ) 

  .  ( حسقك   حسقك  )   : عليه الماء حت  طف  ييول

عصابة دسمة حت  وعند ذلك أحس بخفة  فدذل المسجد متعرفاً ملحفة عل  منكقيه  قد عصب رأسه ب
  فثابوا إليه   ( أيها الناس  إلي )   : نلس عل  المنقر  وكان آذر مجلس نلسه  فحمد اهلل وأثني عليه  ث  قال

قاقل اهلل اليهود  )   : ـ وفي رواية  ( لعنة اهلل عل  اليهود والنصارى  اقخهوا ققور أنقيائه  مساند )   : فيال ـ فيما قال
  .  ( ال قتخهوا ققري وثناً يعقد )   : ـ وقال  ( ور أنقيائه  مساندوالنصارى  اقخهوا قق

من كنت نلدت له َظْهًرا فهها ظهري فليستيد منه  ومن كنت شتمت له  )   : وعرض نفسه لليصاص قائالً 
  .  ( ِعْرضاً فهها عرضي فليستيد منه
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  : فيال رنل  . في الشحناء وغيرها ث  نزل فصل  الظهر  ث  رنع فجلس عل  المنقر  وعاد لميالته األولي
   ث  أوصي باألنصار . ( أعره يا فضل )   : إن لي عندك ثالثة دراه   فيال

 ققل الوفاة بأربعة أيام -

  : وفي يوم الخميس ققل الوفاة بأربعة أوص  ذلك اليوم بثالث

 أوصي بإذراج اليهود والنصاري والمشركين من نزيرة العرب 

 فود بنحو ما كان يجيزه  وأوصي بإنازة الو 

  : ولعله الوصية باالعتصام بالكتاب والسنة  أو قنفيه نيش أسامة  أو هي  . أما الثالث فنسيه الراوي
  .  ( الصالة وما ملكت أيمانك  ) 

والنقي صل  اهلل عليه وسل  مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس نميع صلواقه حت  ذلك 
يس ققل الوفاة بأربعة أيام ـ وقد صلي بالناس ذلك اليوم صالة المغرب  فيرأ فيها بالمرسالت اليوم ـ يوم الخم

 ويهكر بعض المؤرذين انها أذر صالة صلها الرسول نهرية بمسجد  المسجد النقوي . عرفاً 

 فيال النقي صل   : قالت عائشة  . وعند العشاء زاد ثيل المرض  بحيث ل  يسترع الخروج إل  المسجد
   ( ضعوا لي ماء في الِمْخَضب )   : قال  . ال يا رسول اهلل  وه  ينتظرونك  : قلنا  (  ؟ أَصلَّ  الناس )   : اهلل عليه وسل 

ـ ووقع ثانياً وثالثاً ما وقع في المرة   (  ؟ أصل  الناس )   : ث  أفاق  فيال  . ففعلنا  فاغتسل  فههب لينوء فأغمي عليه
ث  اإلغماء حينما أراد أن ينوء ـ فأرسل إل  أبي بكر أن يصلي بالناس  فصلي أبو بكر قلك  األولي من االغتسال

صالة في حياقه صل  اهلل عليه وسل   وهي صالة العشاء من يوم الخميس  وصالة الفجر من يوم  11األيام 
  . اإلثنين  وذمس عشرة صالة فيما بينها

 ققل الوفاة بيوم -

وم األحد ـ أعت  النقي صل  اهلل عليه وسل  غلمانه  وقصدق بستة أو سقعة دنانير  وققل يوم من الوفاة ـ ي
أقرري   : كانت عند    ووهب للمسلمين أسلحته  وفي الليل أرسلت عائشة بمصقاحها امرأة من النساء وقالت

ثين صاعاً من لنا في مصقاحنا من ُعكَِّتك السمن   وكانت درعه صل  اهلل عليه وسل  مرهونة عند يهودي بثال
  الشعير

يا عائشة  ما أزال أند  )   : وطف  الونع يشتد ويزيد  وقد ظهر أثر الس  الهي أكله بخيقر حت  كان ييول
  .  ( أل  الرعام الهي أكلت بخيقر  فهها أوان وندت انيرا  أبـَْهِري من ذلك الس 
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يال وهو كهلك ـ وكان هها آذر ما وقد طرح َذِميَصة له عل  ونهه  فإذا اغت  بها كشفها عن ونهه  ف
لعنة اهلل عل  اليهود والنصارى  اقخهوا ققور أنقيائه  مساند ـ يحهر ما صنعوا ـ ال  )   : قكل  وأوصي به الناس

  .  ( يقيين دينان بأرض العرب

  .   كــرر ذلك مــراراً  ( الصالة  الصالة  وما ملكت أيمانك  )   : وأوص  الناس فيال

إن من نع  اهلل عل  أن رسول اهلل صل  اهلل عليه وسل    : رفأسندقه عائشة إليها  وكانت قيولوبدأ يحتض
وبين يديه رَْكَوة فيها ماء    . قوفي في بيتي وفي يومي وبين َسْحِري وَنْحِري  وأن اهلل نمع بين رييي ورييه عند موقه

  . الحديث  (  .  .  . إال اهلل  إن للموت سكرات ال إله )   : فجعل يدذل يديه في الماء فيمسح به ونهه  ييول

وما عدا أن فرغ من السواك حت  رفع يد  أو أصقعه  وشخص بصر  نحو السيف  وقحركت شفتا   
مع الهين أنعمت عليه  من النقيين والصدييين والشهداء والصالحين  الله   )   : فأصغت إليه عائشة وهو ييول
  .  ( الله   الرفي  األعلي  . الرفي  األعلياغفر لي وارحمني  وألحيني ب

  . إنا هلل وإنا إليه رانعون  . كرر الكلمة األذيرة ثالثاً  ومالت يد  ولح  بالرفي  األعلي

 قاريخ الوفاة ووقتها  -

هـ  وقد ق  له صل  اهلل 11ربيع األول سنة  11وقع هها الحادث حين اشتدت الضحي من يوم االثنين 
 . ث وستون سنة وزادت أربعة أيامعليه وسل  ثال

  انتشار ذقر الوفاة بالمدينة  -

ما رأيت يوماً قط كان   : قال أنس  . وقسرب النقأ الفادح  وأظلمت عل  أهل المدينة أرناؤها وآفاقها
 أحسن وال أضوأ من يوم دذل علينا فيه رسول اهلل صل  اهلل عليه وسل   وما رأيت يوما كان أققح وال أظل  من

 . يوم مات فيه رسول اهلل صل  اهلل عليه وسل 

وأققل أبو بكر عل  فرس من مسكنه بالسُّْنح حت  نزل  فدذل المسجد  فل  يكل  الناس  حت  دذل 
عل  عائشة فتيم  رسول اهلل صل  اهلل عليه وسل   وهو مغشي بثوب ِحقَـَرة  فكشف عن ونهه ث  أكب عليه  

  . وأمي  ال يجمع اهلل عليك موقتين  أما الموقة التي كتقت عليك فيد ِمتـََّها بأبي أنت  : فيقله وبكي  ث  قال

   التجهيز وقوديع الجسد الشريف إل  األرض -
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ووقع الخالف في أمرالخالفة ققل أن ييوموا بتجهيز  صل  اهلل عليه وسل   فجرت مناقشات ومجادالت 
ساعدة  وأذيًرا اقفيوا عل  ذالفة أبي بكر رضي اهلل عنه   وحوار وردود بين المهانرين واألنصار في َسِييفة بني

ومضي في ذلك بيية يوم االثنين حت  دذل الليل  وشغل الناس عن نهاز رسول اهلل صل  اهلل عليه وسل  حت   
كان آذر الليل ـ ليلة الثالثاء ـ مع الصقح  وبيي نسد  المقارك عل  فراشه مغشي بثوب ِحقَـَرة  قد أغل  دونه 

  . اب أهلهالق

 قغسيل الجسد الراهر  -

  : ويوم الثالثاء غسلوا رسول اهلل صل  اهلل عليه وسل  من غير أن يجردو  من ثيابه  وكان اليائمون بالغسل
العقاس وعليّا  والفضل وقـَُث  ابني العقاس  وُشْيَران مولي رسول اهلل صل  اهلل عليه وسل   وأسامة بن زيد  وأوس 

العقاس والفضل وقث  ييلقونه  وأسامة وشيران يصقان الماء  وعل  يغسله  وأوس أسند  إل  بن َذْولي  فكان 
  . صدر 

الَغْرس لسعد بن َذْيَثَمة بُيَقاء وكان   : وقد غسل ثالث غسالت بماء وِسْدر  وغسل من بئر ييال لها
  . يشرب منها

 قكفين الجسد الراهر  -

أدرنو  فيها   . ُحولِيَّة من ُكْرُسف  ليس فيها قميص وال عمامةث  كفنو  في ثالثة أثواب يمانية بيض سَ 
  . إدراًنا

 موضو  الدفن  -

ما ققض  )   : إني سمعت رسول الّله صل  اهلل عليه وسل  ييول  : واذتلفوا في موضع دفنه  فيال أبو بكر
  . ونعل اليقر لحداً    فرفع أبو طلحة فراشه الهي قوفي عليه  فحفر قحته  ( نقي إال دفن حيث يـيقض

 كيف صل  المسلمون عل  الرسول   -

ودذل الناس الحجرة أرسااًل  عشرة فعشرة  يصلون عل  رسول الّله صل  اهلل عليه وسل  أفهاذاً  ال 
يؤمه  أحد  وصلي عليه أواًل أهل عشيرقه  ث  المهانرون  ث  األنصار  ث  الصقيان  ث  النساء  أو النساء ث  

  . الصقيان

 وقت دفن الرسول عليه الصالة والسالم  -
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ما علمنا بدفن رسول الّله صل    : ومض  في ذلك يوم الثالثاء كاماًل  ومعظ  ليلة األربعاء  قالت عائشة
  . من آذر الليل ـ ليلة األربعاء  : اهلل عليه وسل  حت  سمعنا صوت المَساِحي من نوف الليل ـ وفي رواية

 

 

 


