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هاي بزرگ رويارويي با بيزانس و فتح اورشليم در تاق نسيان  محمد در خود فرو رفت و برنامه ،پس از مرگ پسرش ابراهيم
. ازينرو زياد برايشان گرديدنداو از امور سياسي  گيري فزايندة بزودي متوجه كناره محمد گذاشته شدند. خانواده و ياران

 الوداع ةحجآخرين زيارت اداي تصميم خود را براي رفتن به مكه جهت  پيغمبر 632ور نبود وقتي در آغاز مارس آ شگفتي
ابودجانه  وي به همگان دستور داد تا براي سفر آماده شوند و ادارة امور مدينه را به صحابي خود 141F1.داشتاعالم  (حج پدرود)

142Fسپرد. يانصار

2   

143F) پيغمبر از مدينه عزيمت كرد.632مارس  23هجري ( 10الحجه سال  ماه ذي 25روز 

همراهان بيشماري متشكل از  3
 اصحاب، مهاجرين و انصار و زنان حرم پيغمبر در معيت او قرار داشتند. شتر پيغمبر در زير سايبان زربفت در وسط كاروانِ

144Fپوييد. يش ميپ همرهان بهاز  يباشكوه

آوري ماليات در نجران بود براي انجام حج با پيغمبر يكجا  غرض جمعبه علي كه  4
145Fشد.

5  

با پخش خبر عزيمت محمد براي اداي حج در ميان اعراب زائرين از چهارسو جانب مكه سرازير شدند. هيچگاه كسي چنين 
146Fجماعت انبوهي را بدين مناسبت نديده بود.

هجري اين نخستين  10گرف است كه در پايان سال عه بخاطري شقاين وا 6
هاي پيش عادتاً اين مسئوليت را به عهدة  در سال گرفت چون ميحج را به عهده  مراسمباري بود كه پيغمبر خود رياست 

هجري عتاب ابن اُسيد كه از جانب پيغمبر به حيث والي مكه تعيين شده بود متكفل  8گذاشت. در سال  اصحاب خود مي
147Fد كه در آن مسلمانان و كفار يكجا اشتراك كرده بودندبورت بر حجي نظا

نويسد كه با  يي از ظرافت مي با آميزهواقدي . 7
قريشييان مسلمان نشده با بهت و حيرت روي ه، كعبآذان بر بام  گبانبرآوردن پيغمبر در حال  ةشد مؤظفديدن بالل مؤذن 

خوشا نياكان ما را كه مردند و بالل را نديدند كه چون «گفتند  و افسوس مي پوشيدند و با ندبه هاي خود مي خود را با دست
   148F8»االغ بر بام كعبه عر مي زند!

                                                           
القعدة  پيغمبر پس از برگشت از خيبر در ماه ذي پدرود كنند. پيش از حجِ نيز ياد مي »التمام ةحج«و  »الغالب ةحج«را بنام اين آخرين حج   1

القعدة سال  واقدي همچنين از عمرة ديگري در سال پيشتر پس از صلح حديبيه (ذي  (عمرة اتمام كار) را ادا كرد. »ءالقضا ةعُّ«هجري  7سال 
 به اين موضوع برخواهيم گشت. كند.  ) ياد مي826هجري / مارس  6
(*)غفاري گذاشته شد (همين سبأ قبالً بارها در هنگام غيابت محمد از مدينه نيابت او  ةفاين امر بر عهدة سبأ ابن عربرخي مؤلفين برآنند كه   2

  )2/106ده است. (ابن هشام مورد ثبت نمورا درين  ةفو سبأ ابن عر يابودجانه انصاررا عهده دار شده بود). ابن هشام هر دو نام 
 همانجا  3
 2/177طبقات   4
 7/503؛ روض سهيلي 2/204طبري   5
 2/172طبقات   6
 2/177طبري   7
 2/738المغازي واقدي   8

فصل 4 

ِحج پدرود (حجة الوداع) 
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149Fحج ساخت مراسمرهبري  ابوبكر را مأمور پيغمبر) 631برابر با مارس  ،هجري 9سال بعد (سال 

وظيفة سنگين اين و به او  9
150Fابوقحافهابنِ . وي به شوندمكه توانند وارد  نميدارد كه آنان ديگر ابالغ را سپرد كه به مشركين 

هدايت داد تا نخستين سي  10
حق آمدن به مكه جهت اداي حج به  آناز كه پس  اعالم گرديده بودبه كفار در آن كه به آنها برخواند آية سورة توبه را 

تا با  را فرستادخود را تغيير داد و علي  اما فرداي روزي كه ابوبكر عازم مكه گرديد پيغمبر نظر 151F11.شيوة كفري خود را نداشتند
152Fبرخواند. نزيارت كنندگا رابوقحافه يكجا شود و بجاي او آيات برائت را بابن 

ابوبكر ازين كار خيلي آرزده گرديد چون  12
153Fنظارت داشته باشد كرد پيغمبر علي را به تعقيب او فرستاد تا بر وي گمان مي

ينه نيمه راه چرخيد و به مد از، بنابران 13
اهللا، آيا من اشتباهي مرتكب شدم و يا اينكه بر تو وحي نازل شده  يا رسول«د يبا چشمان اشكبار از محمد پرس وبرگشت 

يي، اما اين آيات سورة برائت پيامي از سوي  تو هيچ اشتباهي مرتكب نشده«پيامبر جواب داد » ؟كه چنين كاري كردي است
توسط شخص ديگري رسانده نبايد تبار از خانوادة من يعني جز فردي هاشمياهللا است و پيام خداوند جز توسط فردي 

154Fشود.

حج را به  مراسماينست دليل اينكه چرا علي را به دنبالت فرستادم. به مكه برگرد و علي را با خود ببر، تو قيادت  14
و  دشوارابوبكر مأموريت  در واقع مأموريت 155F15»عهده خواهي داشت و علي از نام من وحي خداوندي را برخواهد خواند.

نشانة اعتماد توان اين رخداد را  با استدالل قياسي، مي. رفت يميز مشركين مآ العمل خشونت چون امكان عكس ،بود يريخط
پيغمبر بر ابوبكر دانست، اما اينكه پيغمبر علي را فرستاد تا ابوبكر را دنبال كند و ابوبكر ازين عمل پيغمبر آزرده گرديد نشان 

 دهد كه پيامبر بر ابوبكر اعتماد كامل نداشت. مي

داد. همسرش عايشه كه دختر  اعتمادي بر اصحاب خود نشان ميدر واقع اين نخستين باري نبود كه ابوالقاسم نوعي بي
156Fداشت. ابوبكر بود همواره پدر خود را از نيات مخفي پيغمبر باخبر مي

ي ) وقت630هجري (ژانوية  8به گونة مثال، در سال  16
گرفت، اين قصد خود را از همگان پنهان نگهداشت و حتي نزديكترين  محمد آمادگي يك اقدام سترگ براي فتح مكه را مي

اي  د اما نتيجهگرد ابوبكر كوشيد با پرس و جو از عايشه از نيات پيغمبر آگاهي او آگاهي نداشتند. ها هم از نقشه شياران
كي از جنگاوران را در برابر يك قبيلة اعراب بدوي متخاصم گسيل داشت. فقط نگرفت. محمد براي انحراف توجه دستة كوچ

مقصد كارزار بسوي مكه بود. پويه و محمد به اصحاب خود افشا ساخت كه پس از آنكه لشكر عمدة مسلمانان براه افتاد 

                                                           
 5/291؛ كنز متقي 36/305؛ جامع االحاديث سيوطي 4/68؛ سيره ابن كثير 30/215؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 1077-3/1076المغازي واقدي   9

 اين كنية ديگر ابوبكر بود.  10
اَءةٌ «يابد:  سورة توبه با اين آيه آغاز مي  11 َُ ْ����َ�  بَ ُّ

ْ َْ ار ُْْم م� َْ َ�َهْد �ي ّّ � ِ�َ� ا � َورَُسو�� َّ َْ ا از  يبه كسان امبرشياهللا و پ ياز سو برائتاعالم  -م�
اَءةٌ دارد كه كلمة   اظهار مي فرانسوي و مترجم قرآن به زبان فرانسهكاسيميرسكي اسالم شناس  »ديا بسته مانيها پ مشركان كه با آن َُ (برائت)  بَ

رهايي از هرگونه تعهدي با «دهد و هم به مفهوم  ترجمه گردد يعني محمد به مشركين براي مدت معيني امان مي» امان دهي«مي تواند هم 
دهد تا منقاد و تسليم شوند در غير آن در ختم آن چهار ماه پيغمبر از  هه ميتواند درك گردد. اين آيات به مشركين مهلت چهار ما مي» مشركين

 خواهد داشت.   » برائت«هرگونه تعهدي در برابر آنها 
 546-2/543ابن هشام   12
 177-2/176سير ذهبي  ؛7/435سنن نسائي   13
 هاشميان اوالدة هاشم جد بزرگ پيغمبر هستند.  14
 298-5/293؛ دالئل بيهقي 2/192 ؛ طبري2/384بالذري  انساب  15
 انسابشود كه بالل بردة آزاد شدة ابوبكر و مؤذن نامدار پيغمبر نيز وظيفه داشت اعمال و كردار محمد را به ابوبكر گزارش دهد ( گفته مي  16

 )2/183بالذري 
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گان را به سمتي غير از سمت اي از جنگند كرد دسته اي مي هر باري كه قصد غزوه .بودابوالقاسم چنين پي گم كردن عادت 
 دانست. جاسوسان محمد را زير نظر داشتند و او اينرا مي 157F17»اطالع از نياتش به بيرون درز نكند.«مقصود مي فرستاد تا 

مشركين در عربستان مهر قطعيت زد و موجوديت بر منع هجري كه به رهبري مشترك ابوبكر و علي انجام شد  9حج سال 
سترده شده كفار » پلشتي«از  كهاي  بعد توانست به مكهمانان مبدل نمود. محمد در سال لرا به حج مس زيارت باستاني اعراب

. همين مفهوم خود را كامل و تمام سازدبرود و به مسلمانان سنن و مناسك حج را تعليم دهد و با اين كار به نحوي دين بود 
َ «دارد:  اي كه در طي اين حج آشكار شد بيان مي را آيه ُْ �� ا َّ َْ � ُّْت َعلَاُْ�ْم ن َّ ْْ

َ
لُْت لَُ�ْم د�يَمُ�ْم َو� َّ َْ

َ
شما  نيامروز د –وَْم أ

همين مفهوم در بياني مشابه از طرف پيغمبر در  .»)3سورة مائده:كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم (برايتان را 
158Fالوداع)  خطْةپدرود ( عروفخطبة م

   »تكميل كردم.امروز دين تانرا برايتان «ده است: حج تكرار شآخرين در همين  18

159Fبدين گونه بود كه محمد در حاليكه بر پشت شتري سوار بود

سابقة مسلمانان  در برابر انبوه بي در باالي كوه عرفات 19
160Fاي بنيادين ايراد كرد. خطبه

161Fربيعه ابن اميه در كنار پيغمبر ايستاد بود و حيثيت بلندگوي او را داشت. 20

مان جملة از ه 21
ََْد َ�� َهَذا ا : «شدمشخص پيغمبر نخست لحن وصيت  ْم َ� َُ لَْقا

َ
� ََ   � ََ ْدر�ي ل

َ
ََ أ  َ ب ْ� لَُ�ْم فَإ� 

ُ
وا م�  � َُ َّ َها اّ اس اْس أ� 

خواهم  جايگاهچون نميدانم هيچگاهي شما را پس از امسال درين م دار آنچه به شما بيان مي ديمردم، بشنو يا – َموْق�� هذا
 ي چوننيمامض دهند را بدست مي »وداعلا خطْة«تي ازين وهاي متفا هاي مختلف احاديث نسخه مجموعه آنكهبا ». ديد يا نه

از آداب قبل از  يبرخمنع  هاي خوني، منع نزاعمالكيت، احكام عبادات و تشريفات مذهبي، مسائل اجتماعي و اخالقي ازقبيل 
كتاب تأكيد بر زنان، منع بدرفتاري با ، يو قمر يشمس ميهماهنگ كردن تقو يبرا ياضاف يها اسالم مانند اضافه كردن ماه

ند يدگرد مطرح  وداعال خطْةموضوعات مختلفي كه در است. مشترك ها  خدا و سنت پيغمبر و اخوت اسالمي در همه نسخه
.ديگر بود ةبه عبارقرآن  در بسياري موارد تكرار احكام 162F

» وداعال خطْة«را پيغمبر  بياناتراگندة هاي پ بخشمجموعة آنچه  22

                                                           
  2/31؛ تاريخ دمشق ابن عساكر 1/167؛ طبقات 3/990المغازي واقدي   17
هاي عرفات و  اي از بيانات و نصايحي بود كه پيغمبر خطاب به مسلمانان در اوقات مختلف حج  در مقام سلسله الوداع ْةخطدر حقيقت امر،   18

شود به وجود  خوانده مي»  الوداع خطْة«گفتارها با هم آميخته و مرتب گرديده آنچه را امروز ي ها منا ايراد كرد. با گذشت زمان اين قطعه پاره

 الوداع ةحجايكه در طبقات ابن سعد به  به عمل نيامده است. در فصل طوالني» الوداع خطْة«رين كتب حديث ذكري از ت آوردند. در كهن
 ) در هيچ جايي از اين خطابه نام گرفته نشده است.  189-1/172اختصاص داده شده (

  1/185طبقات   19
 604-2/603ابن هشام   20
 2/605ابن هشام   21
احكام آيات قرآن را به عبارة ديگر تكرار نكرده  الوداع خطْةي دو پريمار فرانسوي متخصص فرهنگ عرب و تاريخ اسالم، به عقيدة آلفرد لوي  22

 نموده است. »اصالح«بيانات پيغمبر را بهبود بخشيده و  الوداع خطْةبلكه قرآنست كه با تكرار مفاهيم بيان شده در 
(Alfred-Louis de Prémare, «Le discours testament du Prophète de l’islam», in Floréal Sanagustin 
(dir.), Paroles, signes, mythes. Mélanges offerts à J. Bencheikh, Damas, Institut français d’études 
arabes de Damas, 2011) 
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163Fاست» ارادة تدوين اصول عصر جديد«سازد  مي

كند، چنانكه محمد اظهار  اين كار استعارة تكميل دائره را تداعي ميكه  23
 دور زمانه از روزي كه خداوند آسمان و زمين را گردش –ِن ارزمان قد استدار كهائتِ يوم خلق اَ ارمّوات واَرض «داشت 
لُْت لَُ�ْم د�يَمُ�ْم «با تكميل گردش دور زمانه رسالت پيغمبر نيز تكميل گرديد: .» ادامه داشته استيكسان آفريد  َّ َْ

َ
َوَْم أ ُْ ا

كند ولي  سيرة ابن هشام همانند المغازي واقدي اين جملة پيغمبر را ذكر نمي». كردم كاملبرايتان شما را  نيامروز د –
گذارند. قسمي كه ديديم، اين جمله در قرآن تمام و كامل  مطلب را در دهن پيغمبر ميچنين  چندين مجموعة حديث بيانِ

» كند دين را تكميل مي«كه   »من«آن  ،بنابران كند. دهد و تكميل مي پرداخت ميپيغمبر خود را  منظورآمده است، يعني اهللا 
لُْت لَُ�ْم «دارند كه آيه  گواهي عمر بيان مي است. مفسرين قرآن به »پيغمبر« الوداع خطْةو در  »اهللا«در قرآن  َّ َْ

َ
َوَْم أ ُْ ا

164Fآشكار شد. الوداع خطْةايراد بروز جمعه در مقام عرفات  همزمان با  »د�يَمُ�مْ 

گونه درين بيان به بلنداي امتزاج و  بدين 24
لل و پرمنفذ ميان اين دو مجموعة رسيم، بلندايي كه در آن مرز متخ ادغام گفتة اهللا در قرآن و گفتة پيغمبر در احاديث مي

هاي  آنها پيامتقاطع اند كه در  اين دو مجموعه دو محمل افهاميكنيم كه  رود. اينجاست كه درك مي ها از ميان مي گفته
   گردند ...  الهوتي الهي و ناسوتي انساني هر دو يكي مي

از انبوه مردم اخير ارشادات خود با بانگ بلند  در پيغمبرالوداع هنگامي بود كه  خطْة ترين و مؤقرترين لحظات وزين
داد  پاسخ ميبا غريو و ازدحام جمعيت » ؟ (آيا من پيام الهي را رساندم و رسالت خود را بجا كردم؟)غتلَل بأال ه«پرسيد  مي

پايان مأموريت محمد به  »شاهد باش!)پس تو (خداوندا  دشهاللهم فاَ «گفت  پس پيغمبر ميس» آري، رساندي و بجا كردي«
پيغمبر به  وداعال خطْةرساند رسانده بود، اكنون مردم اختيار و ارادة خود را داشتند. در  خود رسيده بود، پيامي را كه بايد مي

من براي شما دو چيزي «اش تعيين كرد:  هاي آتيه هشدار داد و وظيفة شانرا در قبال اعضاي خانواده مسلمانان از نفاق
آور است كه اين  شگفتي.» ) خود راخانوادهاهل بيت (را از گمراهي نگه خواهند داشت: يكي قرآن و ديگر گذارم كه شما  مي

شود  (اعضاي خانواده پيغمبر) بس سازگار و تأييد كننده است نه تنها در متون شيعي ديده مي» اهل بيت«جمله كه براي 
165Fالسويه در آثار سني نيز موجود است. عليبلكه 

و شايد به هدف مقابله با ادعاهاي اهل تشيع، برخي  از سوي ديگر 25
من براي «اند كه گويا محمد گفته است  در آثار اهل تسنن بخش دوم جمله را به شكلي تغيير داده وداعال خطْة هاي نسخه

  166F26»گذارم كه شما را از گمراهي نگه خواهند داشت: يكي قرآن و ديگر سنت رسولش. شما دو چيزي مي

167Fگفت كه او را ديگر در ميان چنين جمعيتي نخواهند ديد. ه آنهارخصت خواست و ب محمد از حجاج

ازين گفته اشك به  27
پس از «پاسخ داد » ريزي؟ چرا اشك مي«. وقتي از او پرسيدند استچشمان عمر آمد چون دانست كه مرگ پيغمبر نزديك 

                                                           
) حرام هاي ماه( »الحرُم رأشه« را آنها اعراب كه را يقمر ماه چهار چنانكه دارد، زياد تأكيد معين زمان فهومم روي الوداع خطْة. همانجا 23
 جنگ درگير مسلمانان اگر كه دارد مي تصريح كرده پيگيري را موضوع اين قرآن. سازد مي متبارز كردند مي اجتناب جنگ از آن در و دانستند مي

ََ «  :كنند نقض را متاركه هاي ماه تقدس توانند مي باشند كفار با عيار تمام ْ����َ� َ�ّفًة فَ ُّ
ْ �لُوا ار َمُ�ْم  َوقَات ُُ ْ�

َ
� ّْ وا ��اه� ُّ ها  ماه نيپس در ا -َْْلل�

 »)73-63(سورة توبه:  ديبا مشركان بجنگ يجمع و دسته ديبه خود ستم نكن
 3/27؛ تفسير ابن كثير 9/524ديده شود بخصوص تفسير طبري   24
 1/65؛ جامع االصول ابن االثير جزري 3/66؛ المعجم الكبير طبراني 5/662سنن ترمذي   25
 1/899 مالك امام موطّأ  26
 2/603؛ ابن هشام 3/1103المغازي واقدي   27
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يح ضوي در تو 168F28.ستني مرگ پيغمبر فرا رسيدنيو بدين ترتيب حالي كرد كه كمبود يع» هر اتمامي كمبودي در پيش است
ام شد اينست كه تا كنون دين ما دائماً در رشد و ترقي بود؛ امروز فرستادة خدا گفت كه  آنچه باعث گريه«حرف خود افزود 

  169F29»نقصان و زيان است.آيد پس از آن هرآنچه دانيم كه آنچه كامل شود  دين ما كامل شده است و ما مي

و در برابر خالي ي داده آگهبازنشستگي خود را از اي آنها  ي پايان رسالت به پيروانش، محمد خواست به گونهبا اعالم رسم
 حجةپيغمبر در پايان  شيعياننه پيامش پي بردند. از نظر . همراهان ابوالقاسم همه به كُآماده سازدقدرتي كه در پيش بود 

ه علي سپارد، بنابران اين تصميم خود را در راه بازگشت بسوي مدينه در تصميم گرفت تا مشعل رهبري مسلمانان را ب الوداع
پيماني  باهم و العمل نشان دادند عكس ي. ديري نپاييد كه ساير اصحاب پيغمبر در برابر اين اعالم جانشينابراز كردغدير خم 

   خواستند محمد را به قتل برسانند تا سد راه علي گردند.   ند وبست

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 3/26؛ تفسير ابن كثير 3/13تفسير بغاوي   28
 7/88مصنف ابن ابي شيبه   29


