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تأمالت يف األيام األخرية قبل وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

نبينا  حياة  من  األخرية  والساعات  األيام   تجسد 

العظيم محمد عليه الصالة والسالم، ملخصاً وافياً لجوهر 

فإن  لإلنسانية  األكرب  املعلم  ولكونه  اإلسالمية،  الرسالة 

يف  األخرية  األيام  يف  الرشيفة  وأحاديثه  وترصفاته  أفعاله 

األيام األخرية من حياته تلخيص مكثف ألهم األفكار التي 

متيز  للناس جميعاً، وهذا هو رس  منهجاً  تبقى  أن  يريد 

خطبة الوداع عن بقية خطبه عليه الصالة والسالم، فقد 

جعلها درسا منهجياً أخالقياً، وإعالناً ملبادئ أساسية يرسخ 

بها دعوته، ويحدد فيها منهجه، ويعلن فيها ألول مرة يف 

تاريخ البرشية العناوين الكربى لحقوق اإلنسان .

كلها  حياته  يف  العظيم  الرسول  أفعال  كانت  ولنئ 

دروساً وتعاليم ونهجاً، فإن التكثيف الشديد لتلك األفعال 

مييزأيامه وسعاعاته األخرية عليه الصالة والسالم.وبوسعنا 

أن نتأمل املشاهد الختامية عرب تسلل يربز الدالالت الهامة 

والعقائدية  الفكرية  األولويات  ويف  املشهدي  الرتاتب  يف 

يقول  أو  قط  يترصف  العظيم  نبينا  يكن  فلم  والرتبوية، 

شيئاً دون داللة ومعنى يريد له أن يستقر منهجاً، من ذاك 

تسلسل األحداث يف حجة الوداع، وسمة الخطبة الشهرية 

التي أكد فيها عىل جملة من املبادئ أصبحت قانوناً إسالمياً 

 وشعارات إنسانية، عرب صياغة لفظية دقيقة واضحة ال لبس 

فيها، وال غموض، غري قابلة للتأويل أو سوء الفهم، وأشهر 

هذه املبادئ:

- حق اإلنسان يف الحياة والعيش الكريم، وحقه يف ماله 

حرام  عليكم  وأعراضكم  وأموالكم  دماءكم  إن   ( وعرضه 

كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا، يف شهركم هذا(.

- إعالن مبدأ العدل والقسط وتكافؤ الفرص، واملساواة 
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إنََّك َميٌِّت وإنَُّهم مَّيُِّتوَنإنََّك َميٌِّت وإنَُّهم مَّيُِّتوَن

ب

والجاه  النسب  قواعد  عىل  وليس  العمل  قاعدة  عىل 

مآثر  إن   – موضوع  الجاهلية  ربا  )إن  املوروثة  واملكانة 

الجاهلية موضوعة(

- حق املرأة عىل قاعدة املساواة وتكافؤ املعادلة بني 

الحقوق والواجبات، مع التوصية الواضحة للرجال باإلحسان 

والرعاية الكرمية للنساء ) يا أيها الناس، إن لنسائكم عليكم 

حقاً، فاتقوا الله يف النساء، واستوصوا بهن خرياً، إن لهن 

عليكم ولكم عليهن حقاً(.

بوصفهم  والتآخي  التساوي  يف  الناس  حق   - 

برشاً، دون متييز عنرصي أو عرقي ) كلكم آلدم وآدم من 

تراب( وحقهم يف حرية الدين) إن ربكم واحد وإن أباكم 

معيار  األخالقي  التقى مبفهومه  واحد( وحقهم يف جعل 

االصطفاء )إن أكرمكم عند الله أتقاكم (.

الوحيد  النص  هي  الخطبة  هذه  تكن  مل  وبالطبع 

 الذي تحدث فيه النبي صىل الله عليه وسلم عن حقوق 

دقيقة  تفاصيل  الرشيفة  النبوية  الرسالة  ففي  اإلنسان، 

لهذه الحقوق، فمن حق الطفل واليتيم، إىل حق الشباب 

حقوق  إىل  والزوجة  الزوج  حق  ومن  الشيوخ،   وحق 

وأبناء  واملساكني  القرىب  أويل  وحقوق   األبوين، 

السبيل، وحق العامل والجار واألسري، ثم إىل حقوق امللكية 

كحق  الشخيص  بالحق  الترصف  وحرية  القصاص،  وحق 

العفو، والحرص عىل الحق العام، والحرص عىل حق اإلنسان 

يف حرية املعتقد والدين والفكر والتعبري.... إىل آخر ذلك 

مام ال يتسع الحديث عنه هنا.

  أما األحداث يف األيام التسعة األخرية من حياة رسول 

الله فبوسعنا أن نتأمل فيها السيناريو التايل:

شهداء  إىل  بزيارة  مرضه  بدء  مع  الله  رسول  قام    •

حرص  يف  الداللة  واضحة  الزيارة  وهذه  »أحد«،  معركة 

سبيل  يف  الشهادة  شأن  من  اإلعالء  عىل  الله   رسول 

الله، فضالً عام تحمله من داللة التأكيد عىل الوفاء بوصفه 



ٌد إالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل   إنََّك َميٌِّت وإنَُّهم مَّيُِّتوَنإنََّك َميٌِّت وإنَُّهم مَّيُِّتوَن وَما ُمَمَّ
َأَفإن مَّاَت َأْو ُقِتَل انَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم

ت

قيمة سامية عليا.

•  قول رسول الله لصحبه )اشتقت إلخواين( وقال إنه 

به وهم مل  الذين سيأتون بعده ويؤمنون  أولئك  يقصد 

شأن  إعالء  يف  الكرمية  املستقبلية  اللفتة  وهذه  يروه، 

شهداء  زيارة  يف  لوقفته  معادل  املسلمني،  من  األواخر 

»أحد« ويف تكرميه ألوائل من صحبوه واتبعوا دينه.

•  حرصه عىل استئذان زوجاته وقد جمعهن يف منزل 

املعنى  يخفى  وال  عائشة،  منزل  يف  ميرض  بأن  ميمونة، 

بحقوق  اعرتاف  من  إليه  يشري  وما  االستئذان،  يف   النبيل 

عائشة  ملنزل  اختياره  فأما  ملكانتها،  وتكريم  الزوجة، 

فرمبا ألنها أقربهن إىل قلبه، وقد يكون مثة معنى سيايس 

ستوضحه األحداث الالحقة.

التناف��س يف  •  إع��ان الخش��ية ع��ىل أمت��ه م��ن 

 الدني��ا ومتاعه��ا، مبعنى تجاهل قيم اإلس��الم، ونس��يان 

اآلخ��رة، دون أن ُيفهم من ذلك نس��يان نصيب املرء من 

الدنيا، فقد أشار إىل التنافس، مبعنى أن تكون الدنيا هدفاً 

وحيداً ينىس معه املس��لم ما عليه من واجبات )ما الفقر 

أخىش عليكم، ولكني أخىش عليكم الدنيا أن تنافسوها(.

•  تأكيده عىل الصاة ألنها عامد الدين.

ه بني الدنيا وبني ما عنده الله  •  إعانه أن الله خيرّ

فاختار الرفيق األعىل.

 •  حنان��ه ع��ىل ابنت��ه فاطم��ة وإرساره له��ا بأن��ه 

سيموت، وأنها أول من يلحق به من أهل بيته.

املودة  عىل  تأكيداً  عائشة،  موته عىل صدر  وأخياً    •

والرحمة بني الزوجني.

هذه  تفاصيل  سيبحث  الكتاب  هذا  أن  وأحسب 

واسعة  آفاقاً  وسيطلق  األخرية،  والساعات  األيام 

 

للتأمل، حيث بوسع القارئ أن يفكر بالدالالت العميقة 



إنََّك َميٌِّت وإنَُّهم مَّيُِّتوَن

ث

ة  لكل حدث وفعل وقول، وأن يجد يف تلك اللحظات الخريرّ

املعاين التي يختتم بها اإلسالم. وكان بدء النهاية مع اآلية 

لك  أكملت  )اليوم  واإلمتام  الكامل  أعلنت  التي   الكرمية 

دينكم، وأمتمت عليكم نعمتي، ورضيت لكم اإلسالم  ديناً( 

أنها  فهم  ألنه  اآلية  بكر حني سمع هذه  أبو  بىك  ولقد 

الكريم قول  القرآن  آية يف  الله. وكانت آخر  نعي رسول 

ثم توىف  الله،  إىل  فيه  ترجعون  يوماً  ) واتقوا  تعاىل:  الله 

كل نفس ما كسبت، وهم ال يظلمون( ندعو الله سبحانه 

االقتداء  نحسن  وأن  الله  رسول  حياة  بتأمل  ينفعنا   أن 

به، وأن يثيب خرياً كل من أسهم يف هذا البحث الجليل.


