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وفاة النبي
ممخص الخطبة

 -1محبة الصحابة لمرسوؿ  -2 .بداية مرضو  -3 .قصة وفاتو  -4 .األحداث والوقائع التي
حصمت بعد سماع نبأ وفاتو .

-------------------------

الخطبة األولى

ٍ
خصيـ بيا وىيأىـ ليا واصطفاىـ بيا ،فرفعيـ بيا
أما بعد :فمقد مف اهلل عمى صحابة رسوؿ اهلل بمنة ّ
عمى غيرىـ درجات؛ إنيا الصحبةُ ،صحبةُ رسوؿ اهلل  ،وكاف ليا ثمنيا مف المخاطرة والتضحية
غاليا
واالبتالء ،فما نالوا شرفيا بالراحة ،ولـ يُع َ
طوىا باألمنية ،لقد كاف الثمف الذي بذلوه لذلؾ الشرؼ ً
نفيسا ،ال يقوى عميو إال الصادقوف المخمصوف ،أخرجتيـ الصحبة مف ديارىـ وأمواليـ فثبتوا وما
ً

ومستيـ البأساء والضراء فاحتمموا كؿ
وىنوا ،وأوذوا في أنفسيـ وأىمييـ وأوالدىـ فصبروا وما نكصواّ ،
ٍ
ٍ
جميؿ ،تغ ّذيو محبتُيـ لرسوؿ اهلل .
بصبر
ذلؾ

فذبوا عف عرضو وحمموا دعوتو،
لقد عمقت محبتُو بأفئدتيـ حتى كاف أحب إلييـ مف أنفسيـ وأىمييـّ ،
وبمّغوا رسالتو ونصروا سنتو .وبقدر ما كانوا يجدوف مف األنس والراحة واالنشراح برؤية النبي
والجموس معو وسماع حديثو كاف ألـ فراؽ الصحبة ،كاف شديد الوقع عمى نفوسيـ ،فما أصيبوا
ٍ
بمصيبة مثؿ مصيبتيـ برسوؿ اهلل  ،فقد غطت عقوليـ وحارت ليا فيوميـ ،وأحمت الدىشة والذىوؿ

ت ما تقدميا ورقَّقت
محؿ الوعي والبصيرة ،وكاد ينيزـ ليا
أنس ْ
الصبر و ُ
الثبات لوال رحمة اهلل ،مصيبة َ
ُ
ما بعدىا.

إنيا مصيبتيـ بوفاة رسوؿ اهلل  ،كاف مبدؤىا غدرةً مف غدرات ييود؛ فإف النبي لما فتح خيبر واطمأف
ٍ
عضو ُّ
أحب إلى محمد؟ فقيؿ ليا:
سألت :أي
بيا أىدت لو زينب بنت الحارث شاة مصمية ،وقد
ْ
فالؾ منيا
الذراع ،فأكثرت فيو مف السـ ،ثـ َّ
اع َ
ت سائر الشاة ،ثـ جاءت بيا ،فتناوؿ النبي الذر َ
سم ْ
أيديكـ؛ فإف ىذا العظـ ُليخبِ ُرني أنو مسموـ)) ،ثـ مات
ُمضغة ،فمـ ُيسغيا ولفظيا ،ثـ قاؿ(( :ارفعوا َ
ِ
ِ
كنت
حممؾ عمى ما
بف البراء ،فدعا بيا فاعترفت ،فقاؿ(( :ما
قمت إف َ
صنعت؟)) فقالتُ :
شر ُ
بالسُّـ بِ ُ
تمت ببشر بف البراء .ثـ قاؿ في مرض
خبر ،ثـ أمر بيا فقُ ْ
مم ًكا استرحنا منؾ ،واف َ
كنت ً
نبيا فستُ ُ
اف انقطاع أ َْبيَري مف ذلؾ السُّـ)) .فكاف
لت ُ
أجد مف األكمة التي ُ
موتو(( :ما ز ُ
أكمت بخيبر ،فيذا أو ُ
ييود ِ
ات.
موتو غدرةً مف غدرات َ
قتمة األنبياء والرسؿ ،وىي غدرةٌ سبقتيا غدر ٌ

ألـ تمؾ األكمة المسمومة يعاوده كؿ حيف؛ حتى إذا َّ
حجة الوداع وبمّغ رسالة
ثـ ما زاؿ النبي ُ
حج ّ
يجد َ
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ربو وأكمؿ اهلل لممسمميف دينيـ وأتـ عمييـ نعمتو ورجع النبي إلى المدينة ومكث بيا أكثر مف شيريف

إذا باأللـ يعاوده كأشد ما يكوف ،كاف ذلؾ في ٍ
جع أخذه صداعٌ
يوـ شيد فيو جنازةً في البقيع ،فمما ر َ
ِ
ِ
أسو الطاىر.
في رأسو ،و ْ
اتقدت الح اررة؛ حتى إنيـ ليجدوف َس ْورتَيا فوؽ العصابة التي ُعصب بيا ر ُ

داعا في رأسي ،وأنا أقوؿ :وارأساه!
تقوؿ عائشة :رجع رسوؿ اهلل مف البقيع ،فوجدني وأنا ُ
ص ً
أجد ُ
فقاؿ(( :بؿ أنا و ِ
وجعو وىو يدور عمى نسائو؛ حتى اشتد عميو
اهلل ػ يا عائشةُ ػ وارأساه)) .ثـ َّ
تتاـ بو ُ
مرض في بيت عائشةِ ،
فأذ َّف لو.
وىو في بيت ميمونةَ ،فدعا نساءه
فاستأذنيف أف يُ َّ َ
ّ
سبع ِق ٍ
رب مف ٍ
آبار شتى حتى
عمي ْ َ
ثـ ُغمر رسوؿ اهلل واشتد بو وجعو فوؽ ذلؾ ،فقاؿ(( :أىريقوا ّ
ٍ
خضب لحفصة ،ثـ صببنا عميو الماء ،حتى
فأعيد إلييـ)) .قالت عائشة :فأقعدناه في ِم
أخرج لمناس
َ

أسو؛ حتى جمس عمى المنبر ،ثـ كاف أوؿ ما تكمـ
طفؽ يقوؿ(( :حسبكـ ،حسبكـ)) .فخرج
ً
عاصبا ر َ
بو أف دعا ألصحاب ٍ
خيرا ،فقاؿ(( :أوصيكـ
أحد ّ
وترحـ عمييـ واستغفر ليـ ،ثـ أوصى باألنصار ً
خيرا؛ فإنيـ كرشي وعيبتي ،وقد قضوا الذي عمييـ ،وبقي الذي ليـ ،فاقبموا مف ُمحسنِيـ،
باألنصار ً
خيره اهلل أف يؤتيو مف زىرة الدنيا ما شاء وبيف ما عنده،
وتجاوزوا عف مسيئيـ)) ،ثـ قاؿ(( :إف ً
عبدا ّ
فاختار ما عند اهلل)) ،فبكى أبو ٍ
بكر وقاؿ :فديناؾ بآبائنا وأمياتِنا .قاؿ أبو سعيد الخدري :فعجبنا لو،
خيره اهلل بيف أف ُيؤتيو مف زىرة الدنيا
يخبر رسوؿ اهلل عف عبد ّ
وقاؿ الناس :انظروا إلى ىذا الشيخ! ُ
لمخير ،وكاف أبو ٍ
بكر أعَممنا.
وبيف ما عنده وىو يقوؿ :فديناؾ بآبائنا وأمياتِنا! فكاف رسوؿ اهلل ىو ا َّ
أمف الناس عمي في صحبتو ِ
التخذت أبا ٍ
ثـ قاؿ (( :إف َّ
بكر
كنت متخ ًذا خميالً
ُ
ومالو أبو بكر ،ولو ُ

باب إال ُس َّد إال باب أبي بكر)).
خمي ً
يبقيف في المسجد ٌ
ال ،ولكف أخوة اإلسالـ ومودتو .ال ّ
يوـ الخميس ،قبؿ موتو
ومكث رسوؿ اهلل يصمي بالناس وىو مريض َ
يوما ،كاف َ
أحد َ
عشر ً
آخرىا ُ
ِ
العشاء ،فمـ يستطع
حضرت
بأربعة أياـ ،فصمى بيـ المغرب ذلؾ اليوـ ،ثـ اشتد بو المرض حيف
ُ
َّ
الناس؟)) فقمنا :ال ،وىـ ينتظرونؾ ،فقاؿ:
الخروج إلى المسجد ،تقوؿ عائشة :فقاؿ (( :أصمى ُ

فذىب لينيض فأُغمي عميو ،ثـ أفاؽ فقاؿ:
ماء في المخضب)) ،ففعمنا فاغتسؿ،
َ
((ضعوا لي ً
ماء في المخضب)) ،ففعمنا فاغتسؿ،
((أصمى الناس؟)) فقمنا :ال ،وىـ ينتظرونؾ ،فقاؿ(( :ضعوا لي ً

فمي ِّ
فذىب لينيض فأُغمي عميو ،ثـ كانت الثالثةُ كذلؾ ،فقاؿُ (( :مروا أبا ٍ
صؿ بالناس)) ،فقالت
بكر ُ
َ
عائشة :يا رسوؿ اهلل ،إف أبا ٍ
كثير البكاء إذا ق أر القرآف ،فقاؿ:
قيؽ
بكر رج ٌؿ ر ٌ
ُ
ضعيؼ الصوت ُ
فمي ِّ
((مروه ،فميُ ِّ
صؿ
فع ُ
احب يوسؼ ،مروه ُ
إنكف صو ُ
دت بمثؿ قولي ،فقاؿّ (( :
صؿ بالناس)) ،قالتُ :
كنت ُّ
صرؼ ذلؾ عف أبي بكر،
َ
بالناس)) ،قالت عائشة :فواهلل ،ما أقوؿ ذلؾ إال أني ُ
أحب أف يُ
أبدا ،وأف الناس سيتشاءموف بو في كؿ ٍ
حدث كاف،
فت أف الناس ال يحبوف رج ً
ال قاـ مقامو ً
وعر ُ

أحب أف يصرؼ ذلؾ عف أبي بكر.
فكنت ُ
ثـ إنو قبؿ وفاتو ٍ
بيوـ أو يوميف وجد في نفسو ِخفّ ًة ،فخرج ُييادى بيف رجميف ِ
تخطّاف األرض
ورجاله ُ
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مف الوجع ،وأبو ٍ
مكانؾ،
أف َ
بكر يُصمي بالناس الظير ،فأراد أف يتأخر لما أحس بالنبي  ،فأومأ إليو ْ
ثـ أُتي بو حتى جمس إلى جنب أبي بكر ،فكاف يصمي ،وأبو ٍ
بكر يصمي بصالة النبي ،والناس

يصموف بصالة أبي بكر ،في صورة تحكي خالفة أبي بكر لمنبي في صحابتو.
وتصدؽ ٍ
بماؿ كاف عنده ،ووىب المسمميف أسمحتو.
ممانو،
ّ
وفي ذلؾ اليوـ أعتؽ ِغ َ

ولـ تكف تمؾ األياـ الثالثة التي غاب فييا رسوؿ اهلل عف إمامتو بصحابتو إال ثقيمة شديدة الوقع في
ِ
نفوسيـ؛ فإنيـ لـ يعتادوا أف َي ِفقدوا رسوؿ اهلل ُم ّدةً كتمؾ المدة.
آخر ٍ
يوـ في حياة الحبيب المصطفى  ،ذلؾ اليوـ
ثـ جاء يوـ االثنيف ،وما أدراؾ ما يوـ االثنيفُ ،

استبشار
يوما أولُو فرٌح و
المشيود الذي كاف لو ٌ
ٌ
شأف آخر ليس كشأف أياـ مرضو األخرى ،لقد كاف ً
وغـ وحيرة.
و ٌ
ابتياج ،و ُ
آخره ُحزف ّ

يقوؿ أنس :بينا المسمموف في صالة الصبح مف يوـ االثنيف وأبو ٍ
بكر يؤميـ ،لـ يفجأْىـ إال رسوؿ
صفوؼ في الصالة ،ثـ ابتسـ يضحؾ ،فيَ َّـ الناس
اهلل قد كشؼ ِستر حج ِرة عائشة ،فنظر إلييـ وىـ
ٌ
غيبتو عنيـ ُحمى المرض ،ونكص أبو بكر عمى عقبيو
فرحا برسوؿ اهلل الذي ّ
أف ُيفتنوا في صالتيـ ً

ليصؿ الصؼ ،وظف أف الرسوؿ يريد أف يخرج لمصالة ،فأشار إلييـ بيده أف أتموا صالتَكـ ،ثـ دخؿ
ِ
آخر نظرٍة
الحجرةَ وأرخى الستر ،وما شعر الناس أف تمؾ النظرة الحانية الضاحكة الباسمة كانت ىي َ
ٍ
مشيد يرونو فيو.
آخر
ينظرىا رسوؿ اهلل إلييـ ،و َ
ٍ
يشيدىا رسوؿ
صالة
لقد انصرؼ الناس وىـ يروف أف النبي قد برئ مف مرضو ،ولكنيا كانت آخر
ُ
ٍ
اهلل بنظره ،فمـ ِ
صالة أخرى حتى قضى نحبو وفاضت روحو الطاىرة.
وقت
يأت عميو ُ
فبكت ،ثـ
فسارىا بشيء
ْ
ولما ارتفع الضحى اشتد الوجع برسوؿ اهلل فدعا بفاطمة رضي اهلل عنياّ ،
سارني النبي أنو ُيقبض
سارىا بشيء فضحكت ،تقوؿ عائشة :فسألناىا بعد موتو عف ذلؾ ،فقالتّ :
ّ

فضحكت.
سارني وأخبرني أني أو ُؿ أىمو يتبعو
في وجعو الذي توفي فيو
ُ
ُ
فبكيت ،ثـ ّ
ولما رأت فاطمةُ ما برسوؿ اهلل مف الكرب الشديد الذي يتغ ّشاه قالت :واكرب أبتاه! فقاؿ(( :ليس عمى

خيرا ،ودعا
أبيؾ ٌ
كرب بعد اليوـ)) ،ثـ دعا بالحسف والحسيف ّ
فقبميما قبمة الوداع ،وأوصى بيما ً
أزواجو فوعظف وذ ّكرىف.
وطفؽ الوجع يشتد ويزيد ،وقد ظير أثر السُِّـ الذي أكمو بخيبر حتى كاف يقوؿ(( :يا عائشة ،ما أزاؿ
انقطاع أ َْبيري)) .تقوؿ عائشة :ما رأيت الوجع عمى أحد
أجد األكمة التي أكمتيا بخيبر ،فيذا أواف
ِ
ُ
أشد منو عمى رسوؿ اهلل  ،فال أكره شدةَ الموت ٍ
َّ
أبدا بعد رسوؿ اهلل.
ألحد ً

اغتـ كشفيا ،فقاؿ وىو كذلؾ(( :لعنة
ولما نزؿ برسوؿ اهلل طفؽ يطرُح خميصةً لو عمى وجيو ،فإذا َّ
اهلل عمى الييود والنصارى ،اتخذوا قبور أنبيائيـ مساجد))؛ ِّ
يحذ ُر ما صنعوا .وكاف يكثر في تمؾ
ممكت أيمانكـ)) ،حتى جعؿ يمجمجيا في صدره
الساعة العصيبة مف قولو(( :الصالة الصالةَ وما
ْ
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لسانو.
وما يفيض بيا ُ

ثـ حانت ساعةُ االحتضار حيف اشتد الضحى مف ذلؾ اليوـ ،فأسندتو عائشة إلييا ،وكانت تقوؿ :إف
مف نعـ اهلل عمي أف رسوؿ اهلل توفي في بيتي وفي يومي وبيف سحري ونحري ،واف اهلل جمع بيف

عبد الرحمف عمى النبي وبيده سواؾ وأنا ُمسندةٌ رسوؿ اهلل ،فرأيتو
ريقي وريقو عند الموت؛ دخؿ أخي ُ
أف نعـ ،فتناولتو وقمت:
ينظر إلى السواؾ فعرفت أنو يحب السواؾُ ،
فقمت :آخذه لؾ؟ فأشار برأسو ْ

فاستف بو كأشد ما رأيتو ُّ
يستف
ألينو لؾ؟ فأشار برأسو أف نعـ ،فمضغتو حتى ّلينتُو ثـ أعطيتو إياه،
ّ
بسو ٍ
اؾ قط.

ويمسح بيا وجيو الشريؼ ،وىو يقوؿ(( :ال
وكاف بيف يديو ركوة فييا ماء فجعؿ ُيدخؿ يديو في الماء
ُ
إلو إال اهلل ،إف لمموت سكرات)).
وما عدا أف فرغ مف السواؾ حتى رفع يده أو إصبعو وشخص بصره نحو السقؼ ،وتحركت شفتاه ،

الصديقيف والشيداء
غت إليو عائشة فإذا ىو يقوؿ(( :مع الذيف
أنعمت عمييـ مف النبييف و ّ
فأص ْ
َ
ْ
والصالحيف ،الميـ اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيؽ األعمى ،الميـ الرفيؽ األعمى)) ،وكرر كممتو

روحو الطاىرة .
يده
األخيرة ثالثًا ،ثـ مالت ُ
ْ
وفاضت ُ
بكت وقالت :يا أبتاه أجاب رًبا دعاه ،يا أبتاه مف ربو ما أدناه ،يا أبتاه
فمما عممت فاطمةُ بموت أبييا ْ
الفادح العظيـ في الناس ،وأظممت
إلى جنة الفردوس مأواه ،يا أبتاه إلى جبريؿ ننعاه .وشاع النبأ
ُ
عمى المدينة أرجاؤىا وآفاقيا.
واشتد بالناس الكرب والحزف وثقؿ ألمو في نفوسيـ ،فتركتيـ لوعةُ الثكؿ حيارى ال يدروف ما يفعموف،

أبصارىـ ،وحارت ألبابيـ ،وغابت عنيـ تمؾ الحقيقة البسيطة أف
رت
وغطت المصيبة عقوليـ ،وس ّك ْ
َ
جميعا ،فإف يمت فقد مات قبمو رس ٌؿ
بشر مف البشر وقد كتب عميو ما كتب عمى البشر
ً
الرسوؿ ٌ
وأنبياء ،ونسوا في غمرة الفجيعة ٍ
آيات صريحات كانوا يتمونيا في ىذا الشأفَ :و َما ُم َح َّم ٌد ِإالَّ َر ُسو ٌؿ َق ْد
ِ ِ
ض َّر المَّ َو
ت ِم ْف َقْبِم ِو ُّ
َخمَ ْ
َع َقابِ ُك ْـ َو َم ْف َي ْن َقِم ْ
ات أ َْو قُتِ َؿ ْان َقمَ ْبتُ ْـ َعمَى أ ْ
الر ُس ُؿ أَ َفِإ ْيف َم َ
ب َعمَى َعق َب ْيو َفمَ ْف َي ُ
ِ
َش ْيًئا [آؿ عمرافَ ،]144:و َما َج َعْم َنا ِل َب َش ٍر ِم ْف قَْبِم َؾ اْل ُخْم َد أَ َفِإ ْي ْف ِم َّ
وف [األنبياءُ ،]34:ك ُّؿ
ت فَيُ ْـ اْل َخال ُد َ
ِ
َن ْف ٍ ِ
وف [العنكبوت.]55:
س َذائ َقةُ اْل َم ْوت ثَُّـ ِإَل ْي َنا تُْر َج ُع َ
ولكف موت النبي يعني ما ال يعني موت غيره مف الناس؛ إنو يعني انقطاع النبوات ،انقطاع ِ
خبر
ّ

أمر إال
السماء عف خبر األرض ،إنو ذىاب المفزع بعد اهلل سبحانو ،فما كاف الصحابةُ ُ
يحزبيـ ٌ
شفاء لقموبيـ
أمره ألصحابو
ً
ويفزعوف إلى النبي بعد اهلل تعالى ،يسألونو المشورة والحكـ .كاف نصحو و ُ
وىداية لحيرتيـ وتعزي ًة لمصابيـ وأحزانيـ.

-------------------------
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أما بعد :ووقؼ عمر في تمؾ الساعة العصيبة يخطب في الناس وقد أخرجو الخبر عف وعيو ،فقاؿ:

(إف رجاالً مف المنافقيف يزعموف أف رسوؿ اهلل قد مات ،واف رسوؿ اهلل ما مات ،ولكنو ذىب إلى ربو
ِّ
ِ
عف أيدي ٍ
رجاؿ وأرجَميـ
فميقط ّ
عف رسوؿ اهلل كما رجع موسىُ ،
بف عمراف ،وواهلل ليرِج ّ
كما ذىب موسى ُ
َ
زعموا أف رسوؿ اهلل مات).
وأقبؿ أبو بكر مف العالية حتى نزؿ عمى باب المسجد وقد بمغو الخبر ،وعمر يكمـ الناس فمـ يمتفت

مسجى في ناحية البيت ،فأقبؿ حتى كشؼ
إلى شيء ،حتى دخؿ عمى رسوؿ اهلل في بيت عائشة ّ
يقبمو ويبكي ثـ قاؿ( :بأبي أنت وأمي يا رسوؿ اهلل ،طبت حيّا
عف وجيو الشريؼ ،ثـ أكب عميو ّ

أبدا ،أما الموتةُ التي كتبيا اهلل عميؾ فقد ُمتَّيا).
وميتًا ،واهلل ال يجمع اهلل عميؾ موتتيف ً
عمر ،فأبى عمر أف يجمس ،فأقبؿ الناس إلى أبي
ثـ خرج إلى الناس وعمر يكمميـ ،فقاؿ :اجمس يا ُ

محمدا قد مات ،ومف كاف
محمدا فإف
بكر وتركوا عمر ،فقاؿ أبو بكر :أما بعد ،فمف كاف منكـ يعبد
ً
ً
َّ
ت ِم ْف َقْبِم ِو
سو ٌؿ َق ْد َخمَ ْ
منكـ يعبد اهلل فإف اهلل حي ال يموت ،ثـ تال قولو تعالىَ :و َما ُم َح َّم ٌد ِإال َر ُ
ِ ِ
ض َّر المَّ َو َش ْيًئا َو َس َي ْج ِزي
ُّ
َع َقابِ ُك ْـ َو َم ْف َي ْن َقِم ْ
ات أ َْو قُتِ َؿ ْان َقَم ْبتُ ْـ َعَمى أ ْ
الر ُس ُؿ أَ َفِإ ْيف َم َ
ب َعَمى َعق َب ْيو َفَم ْف َي ُ
المَّو َّ ِ
يف [آؿ عمراف .]144:قاؿ ابف عباس :واهلل ،لكأف الناس لـ يعمموا أف اهلل أنزؿ ىذه اآلية
ُ
الشاك ِر َ
بشر إال وىو يتموىا .وأما عمر فقاؿ:
حتى تالىا أبو بكر عمييـ ،فتمقاىا الناس منو كمّيـ فما أسمعُ ًا
فت أنو الحؽِ ،
رت حتى ما تُِقمُّني رجالي وحتى ىويت
فعق ُ
واهلل ،ما ىو أف سمعت أبا بكر تالىا فعر ُ
إلى األرض ،وعرفت حيف سمعتو تالىا أف رسوؿ اهلل قد مات.

أحد فييا
إنو موقؼ عظيـ ولكف كاف لو أبو بكر ،فما وقؼ أحد في ىذه المصيبة موقفو ،وال أبصر ٌ
الحؽ كما أبصره أبو بكر ،فزاد ذلؾ مف تعظيـ الناس وتوقيرىـ ألبي بكر .
الميـ توفنا مسمميف ،واحشرنا في زمرة النبييف مع الذيف أنعمت عمييـ...

