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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

لدرس يف السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن  راث األنبياء أن يقدم لكم تسجيًل يسر موقع مي

 نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. –حفظه اهلل تعالى  –لمحمدي حسن ا

 سابعالدرس ال

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد 

 بعد:و –صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  -ا عبده ورسوله أن حممد  

ويف هذا اليوم إن شاء اهلل -عليه الصالة والسالم-يض عن عصمة النبي تكلمنا يف الدرس املا

وما جرى له حينام نزل عليه جربيل يف غار  -عليه الصالة والسالم -تعاىل سنتكلم عن بعثته 

 عليه السالم -حصلت قبل املبعث وقبل نزول جربيلحراء وقبل أن نتكلم عن هذا هناك أمور 

-ب كانت تأتيهم الشياطني شياطني اجلن فتذكر هلم أمر النبي من ذلكم أن الكهان من العر -

عليه الصالة  -ألن الشياطني كانت تسرتق السمع فلام تقارب زمان النبي  -عليه الصالة والسالم

حيل يف السامء بني الشياطني وبني املقاعد التي  -صىل اهلل عليه وسلم-ملا قرب زمانه  -والسالم

-رمى بالشظايا وبالشهب هلذا قال اهلل ت   اخبار واألنباء وكانت أيض  كانت تقعد فيها وتسرتق األ

ب ا ﴿﴿عىل لسان اجلن   -عز وجل ه  ا َوش  ا َشِديد  لَِئْت َحَرس  اَمَء َفَوَجْدَناَها م  ا مَلَْسنَا السَّ ا   ،﴾٨َوَأنَّ َوَأنَّ

ْمِع َفَمن َيْسَتِمِع اْْلَن َيِ  د  ِمنَْها َمَقاِعَد لِلسَّ نَّا َنْقع  ا ﴿ك  َصد  ا رَّ ا اَل َنْدِري َأرَشٌّ أ ِريَد ٩ْد َله  ِشَهاب  ﴾ َوَأنَّ

ا ﴿ ْم َرَشد  عىل كل حال جاء من  ،ياتاْل [10-8]اجلن:﴾﴾١٠بَِمن يِف اأْلَْرِض َأْم َأَراَد ِِبِْم َرِبه 
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هواتف اجلن كذلك اليشء الكثري وهي ما ألقته اجلن عىل ألسنة الكهان فقد جاء يف صحيح 

فمر به  اأن عمر كان جالس   -امريض اهلل عنه-ي من حديث عبد اهلل بن عمر عن أبيه عمر البخار

 ،ن هذا عىل دينه يف اجلاهلية أو لقد كان كاهنهمإرجل مجيل فقال عمر لقد أخطأ ظني أو  ،رجل

عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا يف اجلاهلية عىل الكهانة 

عي له الرجل فقال له عمر ذلك الكالم يعني أنت كنت كاهن   ،الرجلبعيّل  :قال عمرف ا وكنت فد 

يعني كيف  ،ستقبل به رجل مسلم: ما رأيتك اليوم اجلاهلية فقال هذا الرجلتتكهن يف ا

صنعه؟ فقال له ستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني باجلاهلية وبام كنت أتستقبلوين هذا اال

فقال له عمر  ،فقال هذا الرجل كنت كاهنهم يف اجلاهلية ،عزم عليك إال ما أخربتني: فإين أعمر

؟ يعني ما هو اليشء العجيب الذي رأيته من هذه اجلنية ومن اءت به جنيتكفام أعجب ما ج

ا؟ فقال هذا الرجل فبينام أتوكهؤالء اجلن الذين كانوا يأ ي اجلنية( يف السوق جاءتني )أ نا يوم 

؟ وحلوقها بالقالص نكاسها؟ ويأسها من بعد إبالسهااجلن وإ فزع فقالت أمل ترالأعرف فيها 

قال بينام  ،ي صدق الرجلأ ،ذكر له هذا قال عمر صدق مابعد  ،؟ فقال له عمر صدقحالسهاوأ

 ،ا منها قط أشد صوت  هلتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فرصخ به صارخ مل أسمع صارخ  أنا عند آ

له إال أنت فوثب القوم قلت ال أبرح حتى أعلم إجيح رجل فصيح يقول ال يقول يا جليح أمر ن

ثم نادى: يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول ال إله إال اهلل قال فقمت فام نشبنا أن  ،ما وراء هذا

عمر  اإذ   ،-عليه الصالة والسالم-يعني ما مرت أيام إال وقد ظهر النبي وهو حممد  ،قيل هذا نبي

وتارة عىل لسان  األوثانيف اجلاهلية ما حصل أن اجلن كانت تتكلم تارة عىل لسان  يؤكد ما كان
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احليوانات كام حصل يف هذا العجل الذي ذبح فكان يقول يا جليح واجلليح بمعنى الوقح الذي 

 ،-عليه الصالة والسالم-أمر نجيح رجل فصيح يقول ال إله إال اهلل وهو النبي  ،يظهر العداوة

  .سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس هلذه الكلمة هبأنخيربونا 

وكذلك من األحاديث التي جاءت وتبني هذا وتؤكد هواتف اجلن ما جاء من حديث جابر 

بن عبد اهلل عند أيب نعيم وعند البيهقي وحّسنه كثري من املحققني أن أول خرب كان باملدينة بمبعث 

من أهل  ة  أمرانه من املدينة يقول إن عروف أن هناك جابر وهو مأ -عليه الصالة والسالم-النبي 

: املرأةاملدينة كان هلا تابع من اجلن فجاء يف صورة طائر أبيض فوقع عىل حائط هلم فقالت له هذه 

؟ فقال هلا هذا الطائر الذي هو يف حقيقته جني ا فتحدثنا ونحدثك وختربنا ونخربكأال تنزل إلين

زنى ومنع منا القرار فيخربها بأنه قد ظهر أوسيظهر هذا عث نبي بمكة حرم النه قد ب  إقال هلا 

  .النبي الذي حيرم الزنى

اإ هذه هواتف اجلن وكانت تتكلم ِبذا وتلقي عىل الكهان الذين كانوا من العرب وغري  ذ 

 -عليه الصالة والسالم -العرب تلقي عليهم هذا اليشء وهذه اهلواتف وختربهم بمقدم النبي 

نعت هذه اجلن م ا كان قبل ستامع وإن كان أكثر أهل العلم من السلف عىل أن هذا أيض  االن فم 

سرتاق السمع قبل املبعث لكنه زاد كان يمنع الشياطني من ا -عز وجل-املبعث بمعنى أن اهلل 

ا مَلَْسنَا  اْليةكام ذكرنا يف  -عليه الصالة والسالم-ا بمبعث النبي واشتد بعد املبعث إنذار   ﴿وَأنَّ

اَم  لَِئْت  َء َفَوَجْدَناَهاالسَّ ب اشتد األمر وزادت احلراسة يعني ا ﴾ م  ه  ا َوش  ا َشِديد  لَِئْت َحَرس  ا  ﴿م  وَأنَّ

ْمِع َفَمن َيْسَتِمِع اْْلنَ ك   د  ِمنَْها َمَقاِعَد لِلسَّ انَّا َنْقع  َصد  ا رَّ  اجاء يف صحيح مسلم أيض   ،﴾ َيِْد َله  ِشَهاب 
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من  –عليه الصالة والسالم  –خربين رجل من أصحاب النبي أ :من حديث ابن عباس أنه قال

ِمَي بِنَْجٍم َفاْسَتنَا األنصار َم ر  وِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّ ل وٌس َلْيَلة  َمَع َرس  ْم ج  َر َفَقاَل ))َأَّنَّ ْم َبْيناََم ه 

َم َما ول  اهللَِّ َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّ ْم َرس  ِمَي بِِمْثِل َهَذا َقال وا اهللَّ  هَل  اِهلِيَِّة إَِذا ر  ول وَن يِف اجْلَ نْت ْم َتق  َذا ك 

ول  اهللَِّ َصىلَّ ا ٌل َعظِيٌم َفَقاَل َرس  ٌل َعظِيٌم َوَماَت َرج  ْيَلَة َرج  لَِد اللَّ نَّا َنق ول  و  ول ه  َأْعَلم  ك  هللَّ  َعَلْيِه َوَرس 

َا اَل ي   َم َفإَِّنَّ ا َسبََّح َوَسلَّ ه  إَِذا َقََض َأْمر  نَا َتَباَرَك َوَتَعاىَل اْسم  َياتِِه َوَلكِْن َربه َْوِت َأَحٍد َواَل حِلَ
ا ملِ ْرَمى ِِبَ

اَمءِ  َغ التَّْسبِيح  َأْهَل َهِذِه السَّ اَمِء الَِّذيَن َيل وََّن ْم َحتَّى َيْبل  مَّ َسبََّح َأْهل  السَّ َلة  اْلَعْرِش ث  ْنيَ ََحَ ا ث مَّ َقاَل  الده

وََّن ْم َماَذا َقاَل َفَيْسَتْخرِب   ْم َفي ْخرِب  َمَلِة اْلَعْرِش َماَذا َقاَل َربهك  َلَة اْلَعْرِش حِلَ  َبْعض  َأْهِل الَِّذيَن َيل وَن ََحَ

نه السَّ  ْنَيا َفَتْخَطف  اجْلِ اَمَء الده رَب  َهِذِه السَّ َغ اْْلَ ا َحتَّى َيْبل  اَمَواِت َبْعض  وَن إىَِل َأْولَِيائِِهْم السَّ ْمَع َفَيْقِذف 

وَن(( وَن فِيِه َوَيِزيد  ْم َيْقِرف  َو َحقٌّ َوَلكِنَّه  وا بِِه َعىَل َوْجِهِه َفه  ْرَمْوَن بِِه َفاَم َجاء  هذا احلديث  اإذ   َوي 

 شتد وزادان قبل املبعث ولكنه بعد املبعث اسرتاق السمع كالذي يف مسلم يبني أن السمع وأن ا

عليه -وسيأيت معنا إن شاء اهلل إذا وصلنا إىل ذهاب النبي  -عليه الصالة والسالم-يف مبعثه  انذار  ا

لتقى باجلن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض إىل الطائف كيف أنه ا -الصالة والسالم

لَِئْت َحرَ  -عز وجل-الشاهد أن قول اهلل  ،-عليه الصالة والسالم-عليهم النبي  ا ﴿م  ا َشِديد  س 

ْمعِ  د  ِمنَْها َمَقاِعَد لِلسَّ نَّا َنْقع  ا ك  ب َا وَأنَّ ه  ا ﴾ َوش  َصد  يؤكد أنه كان  َفَمن َيْسَتِمِع اْْلَن َيِْد َله  ِشَهاب ا رَّ

  .قبل املبعث وبعد املبعث

عليه الصالة -عن اليهود وأَّنم كانوا يّقرون بدعوة النبي  كذلك تكلمنا يف درس ماضٍ 

عليه الصالة -أو بنبوته ولكن احلسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون ِبذا النبي  -موالسال
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هي من األمور واإلرهاصات  اوقد ذكرت األدلة الكثرية يف الدرس املايض لكن أيض   -والسالم

اليهود كانوا خيربون بعض العرب وبعض املرشكني وعباد األوثان  ،التي حصلت قبل النبوة

 املدينة خيربون من كان يف املدينة أنه سيظهر نبي وسأكتفي بذكر حديث حتى الذين كانوا يف

وهو حديث سلمة بن سالمة بن وْقش وهذا كان من  احد يؤكد ما قد ذكرته يف درس ماضٍ و

يهودي كان يف بني عبد أنه كان له جار من اليهود وهذا ال :يقول -ريض اهلل عنه-أصحاب بدر 

بيسري  -عليه الصالة والسالم-هودي من بيته قبل مبعث النبي : فخرج مرة هذا الياألشهل قال

ا يعني وأنا يومئٍذ أحدث من فيه سن   :فوقف عىل جملس عبد األشهل فيقول سلمة راوي احلديث

فذكر هذا  اقال كانت عيّل بردة فكنت جالس   ايف هذا املجلس كنت أنا كنت أصغرهم سن  

وامليزان واجلنة والنار فقال ذلك لقوم أهل رشك  اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر احلساب

 ،فقال له وحيك ،بعد املوت يعني ما يف بعث بعد املوت اا كائن  وأصحاب أوثان ال يرون أن بعث  

بعد ا أن الناس يبعثون يقولون له أصحاب املجلس هلذا اليهودي وحيك يا فالن ترى هذا كائن  

لف به لود ؟ فقال هلم اليهودي نعم والذي حي  بأعامهلم موهتم إىل دار فيها جنة ونار؟ يزون فيها

ّمونه ثم يدخلونه أياه يعني يدخلونه حتى حيموه  أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور يف الدنيا حي 

ى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ ور يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأِبذا التن فيصري َحيام  

بأعظم تنور يف الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من  ؟الدنيا بامذا يف لكنحظه من تلك النار 

يعني ؟ ، فقالوا له وحيك وما آية ذلكهذه النار فيطبق عليه وأنه ال يدخل النار التي هي يف اْلخرة

؟ فقال هلم نبي يبعث من ما دليلك عىل هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكالم؟ وما آية ذلك
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؟ قال فنظر ايّل يف خرج؟ يعني متى سيبيده نحو مكة فقالوا له متى تراهد وأشار نحو هذه البال

يقول سالمة وأنا من  -ريض اهلل عنه-بن سالمة لس نظر إىل أصغر القوم وهو سلمة املج

فقال سلمة واهلل ما ذهب الليل والنهار  ،فقال إن يستكمل هذا الغالم عمره يدركه اأحدثهم سن  

 اوهو حي بني أظهرنا فآمنا به وكفر به بغي   -صىل اهلل عليه وسلم- رسوله حتى بعث اهلل تعاىل

يعني نحن أصحاب املجلس آمنا به وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكالم كفر  ا،وحسد  

الن ألست بالذي ا فقلنا له يذّكرونه وحيك يا فا وحسد  ؟ بغي  ملاذا -عليه الصالة والسالم -بالنبي 

ولكن ليس به يعني ليس هذا هو النبي الذي  ،؟ فقال هلم نعم قلت بىل أعرتفناقلت كذا وكذا ل

عىل كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل املبعث حصل  ،أردت وليس هذا النبي الذي قصدته

اليهود ومن أخبارهم أن نبي أن اهلواتف كانت تتكلم من اجلن وكذلك ما كان حيصل من 

 .سيخرج

كان خيرج إىل غار حراء ويعتزل الناس ملّا كان يرى ما  -اهلل عليه وسلمصىل -بعد ذلكم النبي 

-هم عليه من الرشك وعبادة األوثان كان يعتزل يف هذا الغار هلذا جاء يف حديث عائشة الطويل 

َم ِمْن ا :قالت -اريض اهلل عنه ول  اهللَِّ َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّ ِدَئ بِِه َرس  ل  َما ب  ْؤَيا ))َأوَّ ْلَوْحِي الره

اَلء   بَِّب إَِلْيِه اْْلَ ْبِح ث مَّ ح  ْؤَيا إاِلَّ َجاَءْت ِمْثَل َفَلِق الصه ة  يِف النَّْوِم َفَكاَن اَل َيَرى ر  احِلَ َوَكاَن خَيْل و   الصَّ

َيايِلَ َذَواِت اْلَعَدِد(( َو التََّعبهد  اللَّ التعبد هذه زيادة من راوي  وهو بَِغاِر ِحَراٍء  َفَيَتَحنَّث  فِيِه َوه 

قال وهو التعبد الليايل ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله ويتزود لذلك ثم  ،احلديث وهو الزهري

هي الرؤية  -عليه الصالة والسالم-أول يشء كان يراه النبي  اإذ   ،يرجع إىل خدية فيتزود ملثلها
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لليقظة وما سيحصل له يف اليقظة هلذا  امتهيد   ،االصاحلة ويف رواية الرؤية الصادقة وهذا كان متهيد  

اجاء يف بعض الروايات أنه كذلك كان يرى  عليه  - ا قبل أن يأتيه جربيلويسمع صوت   ضوء 

َم إِنَّ  )ثم كان يسلم عليه احلجر ففي صحيح مسلم  - السالم ول  اهللَِّ َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّ )َقاَل َرس 

ا َكا َة َحَجر  ه  اْْلَن(بَِمكَّ ِعْثت  إيِنِّ أَلَْعِرف  َسلِّم  َعيَلَّ َلَيايِلَ ب  قبل أن أبعث يعني هذه من األمور  ،(َن ي 

اإ ،بب إليه اْلالءثم بعد ذلك قال وح   -عليه الصالة والسالم-التي حصلت له قبل املبعث   ذ 

ستة أشهر هذه  هذا هو التدرج الذي حصل له يف الوحي يف أول األمر رؤية وكانت مستمرة ملدة

ارأى  أوا الرؤية وكانت تأتيه مثل فلق الصبح يف حتققها ثم متهيد رأى صوت   ا وسمع صوت   ضوء 

بن وهلذا جاء عند ا ،وحبب إليه اْلالء -عليه الصالة والسالم-ثم كان احلجر يسلم عليه 

النبوة  من -صىل اهلل عليه وسلم-بتدئ به رسول اهلل صحيح أنه قال أول ما اإسحاق بإسناد 

ا إال جاءت مثل فلق الصبح فمكث عىل ذلك ما حني أراد اهلل كرامته ورَحة العباد به أال يرى شيئ  

هذه يسموَّنا العلامء  ،بب إليه اْللوة فلم يكن يشء أحب إليه من أن خيلوشاء اهلل أن يمكث وح  

ا األنبياء وحي وهي ن ملا جاءه هذا الرؤية هي من الوحي ورؤى ماذا؟ مراتب الوحي ألن اْل أيض 

ن العلامء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب هلذا نجد أ -عليه الصالة والسالم-حق كام قال 

 .الوحي هي الرؤية الصاحلة

يلقيها امللك يف  -عليه الصالة والسالم-ما كان يلقيها امللك يف روع النبي  املرتبة الثانية:      

﴿َفَلامَّ َذَهَب  وع بفتحها هو اْلوف واحلزنالراء أما الرَّ وع هو القلب بضم ن الره وعه وقلبه ألر  

﴾ ْوع  وعه أي يف قلبه من غري أي اْلوف أما هنا كان يلقي امللك يف ر   ،[74]هود:  َعْن إِْبَراِهيَم الرَّ
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كام  -عليه الصالة والسالم-هلذا يقول  -عليه الصالة والسالم-أن يراه يأتيه امللك وال يراه النبي 

 :احلديث ومل يذكر الشاهد يقول خترصا بن ماجهإال أن ا بن ماجهد أيب نعيم وجاء عند اجاء عن

ا َلْن مَت وَت َحتَّى َتْسَتْكِمَل َأَج )) وِعَي َأنَّ َنْفس  ِس َنَفَث يِف ر  د  ، َلَها َوَتْسَتْوِعَب ِرْزَقَهاإِنَّ َرْوَح اْلق 

ِمَلنَّ َأَحَد  َبه  بَِمْعِصَيةٍ َفَأمْجِل وا يِف الطََّلِب َوال حَيْ ْزِق َأْن َيْطل  م  اْستِْبَطاء  الرِّ نَال  َما ِعْنَده   ،ك  َفإِنَّ اهللََّ ال ي 

ا ،((إاِل بَِطاَعتِهِ   .املرتبة الثانية من مراتب الوحي هذه هي إذ 

 كان يتمثل له امللك رجال   -عليه الصالة والسالم-: أن النبي مراتب الوحياملرتبة الثالثة من 

وجاء يف بعض الروايات أن جربيل  :املرتبة الثالثةطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد هذه هي فيخا

عليه الصالة -وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي  -ريض اهلل عنه-كان يتمثل بدحية الكلبي 

وكذلك حديث عمر الطويل يف أركان اإليامن واإلسالم جاء ذاك الرجل شديد سواد  ،-والسالم

 .بياض يف الثياب جاء عىل هيئة رجلد الالشعر وشدي

أنه كان يأتيه يف مثل صلصلة اجلرس وهذا كان أشد األنواع وأشد املراتب عىل  :املرتبة الرابعة

ن اليوم الشديد الربد وحتى إ ا يفعرق   حتى أن جبينه ليتفصد -عليه الصالة والسالم-النبي 

وهذه أشد املراتب هلذا هذا  -الصالة والسالمعليه -راحلته لتربك به إىل األرض إذا كان راكبها 

عليه الصالة -شد والوحي شديد عىل النبي أن املراتب كلها شديدة لكن هذا أ دليل عىل

ا َسن ْلِقي َعَلْيَك َقْوال  َثِقيال   -والسالم كام جاء يف وهلذا كان يف بعض الروايات  [ 5: مل]املز﴾ ﴿إِنَّ

وفخذه  -عليه الصالة والسالم-لوحي ملا نزل عىل النبي بن ثابت أن االبخاري من حديث زيد 



 

www.miraath.net 11 

؟ زيد قال فثقلت عليه حتى كادت ترضها يعني تكرسها من شدة الثقل الذي كان عىل فخذ من

 .بسبب الوحي -عليه الصالة والسالم-حصل لفخذه 

-لنبي أنه كان يرى امللك يف صورته احلقيقية التي خلق عليها وهذا ما حصل ل :املرتبة اْلامسة

 معنا اليوم ومرة إن شاء اهلل معنا إال مرتني مرة يف أجياد يف مكة وسيأيت -عليه الصالة والسالم

عليه  - رآه عىل صورته احلقيقية رأى جربيل -عليه الصالة والسالم-رسي به ثانية عندما أ

 .ألفق فيوحي إليه ما شاء أن يوحيهئة جناح قد سدت اوذكر أن له ستم - السالم

 -عز وجل-وما أوحاه اهلل  -عليه الصالة والسالم-قالوا ما حصل للنبي  :ملرتبة السادسةأما ا

 .وبعضهم يقول هذه مرتبة ،ليلة املعراج حينام فرض عليه الصالة تالساموافوق 

تبارك -كلمه اهلل  ،بال واسطة امللك -عز وجل-: حينام كلمه اهلل ومرتبة سابعة يزيدها

وهذه املرتبة معروفة ملوسى  - عليه السالم - بن عمرانم اهلل موسى بال واسطة كام كل -وتعاىل

ا عليه السالم  ﴾﴿قطع  وَسٰى َتْكلِيام  ـه  م  َم اللَّ َمه   َوَكلَّ عليه -للنبي  احصلت أيض   َربهه﴾ ﴿َوَكلَّ

 . )وكلمه ربه بال واسطة( -الصالة والسالم

يف النوم فيوحي إليه وهلذا جاء يف صحيح منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه امللك 

َم َذاَت َيْوٍم َبنْيَ  :-عليه الصالة والسالم-مسلم أن الرسول  ول  اهللَِّ َصىلَّ اهللَّ  َعَلْيِه َوَسلَّ ))َبْينَا َرس 

ْلنَا َما َأْضَحَكَك َيا  ام  َفق  َتَبسِّ ِرَنا إِْذ َأْغَفى إِْغَفاَءة  ث مَّ َرَفَع َرْأَسه  م  ا َأْظه  ْنِزَلْت َعيَلَّ آنِف 
وَل اهللَِّ َقاَل أ  َرس 

ا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر إِنَّ َش  ِحيِم  إِنَّ َْحَِن الرَّ وَرٌة َفَقَرَأ بِْسِم اهللَِّ الرَّ َو اأْلَْبرَت   س  انَِئَك ه 
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ْلنَا اهللَّ   وَن َما اْلَكْوَثر  َفق  ه  ََّنٌْر َوَعَدنِيِه َريبِّ َعزَّ َوَجلَّ  ث مَّ َقاَل َأَتْدر  ول ه  َأْعَلم  َقاَل َفإِنَّ  ((يف اجلنة َوَرس 

اقالوا  هذه ذكرت من  ،ملا نام جاءه الوحي يف املنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة إذ 

ألن اإلغفاءة ؟ قالوا ن هذه من املراتب أي النوم ملاذااملراتب وإن كان بعض أهل العلم ال يرى أ

عليه الصالة -املقصودة ليست هي النوم وإنام هي احلالة التي يتنزل فيها عىل رسول اهلل 

 .ما حصل له عندما نزل عليه الوحي الوحي فالصحايب قال إغفاءة ويقصد ِبا -والسالم

اثم بعد ذلك ذكر العلامء أن هذه  اءة ليست من مراتب الوحي التي هي النوم وإنام هذه اإلغف إذ 

  .-عليه الصالة والسالم-كانت هي احلالة التي يتنزل عليه الوحي 

ا الرؤية نرجع إىل حديث عائشة احلديث الطويل إنام ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إىل ذكر  إذ 

 .وأَّنا هي أول مراتب الوحي

ل التحنث بعضهم قا ،؟ تقول وهو التعبد كام قال الزهري فيتحنثالتعبد يف احلديث هنا ما هو

كان يتفكر يف خلق اهلل  -عليه الصالة والسالم-الذي هو التعبد وفرس بالتعبد املقصود أن النبي 

ويف بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق  ،ويف خملوقاته ويف نعمه فيبقى يف هذا الغار عىل هذا

عليه -فيطعمهم أن العبادة املقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من املساكني يأتيه املساكني 

لكن هذه الرواية ال تصح ضعيفة فان فيها إِبام ابن إسحاق حيدث عن شيخه  -الصالة والسالم

 ؟ دثني بعض أهل العلم ما ذكر من هموشيخه يقول ح
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؟ قالوا ألن قومه الناس هذه هي العبادة فقط ملاذا ومنهم من قال أن املقصود هو االنعزال عن

﴿إيِنِّ َذاِهٌب إىَِلٰ كام فعل اْلليل  -عليه الصالة والسالم-ففعل  كانوا عىل الرشك وعىل الباطل

 ،أي ينعزل ويرتك خلطة الناس ملا هم عليه من عبادة األصنام والرشك [99]الصافات:  ﴾َريبِّ َسَيْهِدينِ 

يعني هذه العبادة إن  ؟رشععىل  -عليه الصالة والسالم-عىل كل حال هذا التعبد هل كان النبي 

َّنا ما ن سبقوه أم أَّنا عبادة كذا وكذا هل كانت عىل رشع وعىل طريقة من األنبياء الذيإقلنا 

ختلف العلامء عىل عدة أقوال فمنهم من يقول كان عىل رشع نوح ومنهم عىل ؟ اكانت عىل رشع

 - عليه السالم - رشع موسى ومنهم من يقول عىل رشع عيسى ومنهم من قال عىل رشع إبراهيم

ا﴾ل له ألن اهلل قا َة إِْبَراِهيَم َحنِيف  بِْع ِملَّ هذا التعبد هو التحنث وهو كام ذكرت  اإذ    [123]النحل:  ﴿َأِن اتَّ

  .لكم منهم من قال التفكر يف املخلوقات

هذا الغار غار حراء غار مشهور معروف يف مكة ويقال حراء وحرا بالقرص واملد وهو عىل بعد 

 -عليه الصالة والسالم-عىل الكعبة هذا الغار كان النبي  ا ثالثة أميال من منى مرشفتقريب  

؟ منهم من يقول هذا الغار -عليه الصالة والسالم-قد يقول قائل ملاذا اختار النبي  ،يذهب إليه

ا وكان يرشف عىل الكعبة فإذا ارتقى عىل هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة ألنه كان مرتفع  

عبد  ىل الكعبة ومنهم من قال ألن أجداده كانوا يفعلون هذا جدهفينظر يف خملوقات اهلل وينظر إ

املطلب كان يأيت إىل هذا الغار ويفعل هذا اليشء يبقى وينعزل ويطعم املساكني وكل هذا ال دليل 

؟ يعني جاءه احلق ما معنى فجئه ه  ا هذا حتى أهل احلق ويف رواية َفِجئَ عليه لكن أهل السري ذكرو

بَِّك﴾  :بغتة كام قال اهلل ن رَّ ة  مِّ ْلَقٰى إَِلْيَك اْلكَِتاب  إاِلَّ َرَْحَ و َأن ي  نَت َتْرج  أي ما  [86]القصص: ﴿َوَما ك 



 

www.miraath.net 14 

كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول اهلل أن الوحي سينزل عليك إنام نزل الوحي عليك 

اإ ،ا له متصدي  ا ذلك والا وال كنت متحري  من اهلل ومن رَحته سبحانه وتعاىل ما كنت مستعد   كان  ذ 

يف غار  ان العلامء ما يقولون كان معتكف  ياور يف حراء حتى إ -عليه الصالة والسالم-النبي 

حراء يقولون جماور حتى جاءت يف بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إين جاورت 

 ،االعتكاف هذا الفرق بني اجلوار وبني ابحراء فلام قضيت جواري يف الصحيحني ويف غريه إذ  

جربيل ملا جاءه  نيف أي شهر نزل   القرآن؟ ألن اْل - عليه السالم - فجاءه احلق جاءه جربيل

؟ هذا متى كان هذا -عليه الصالة والسالم-أول آيات نزلت عىل النبي وهي  نسينزل عليه القرآ

العظيمة سورة  إىل الغار وقراءة عليه هذه السورة - عليه السالم - جربيل ءالنزول للقران وجمي

 ؟السورة متى كان العلق أو جزء من هذه

ملا كمل له أربعون سنة وجاءه جربيل  -عليه الصالة والسالم-هذا ال شك وال ريب أن النبي 

 ختصه ِبذه الكرامة ال برسالته وكذلك بعثه إىل خلقه واوأرشق عليه نور النبوة وأكرمه اهلل تعاىل

ليوم الذي جاءه جربيل كان يوم ني هذا باإلمجاع أن هذا اثنخالف أن هذا املبعث كان يوم اإل

عن صيام يوم  -عليه الصالة والسالم -ثنني والدليل ما جاء يف صحيح مسلم حينام سئل اإل

ْنِزَل َعيَلَّ فِيه((ثنني فقال اإل
ِعْثت  َأْو أ  لِْدت  فِيِه َوَيْوٌم ب  ن لكن اْلالف يف أي يعني القرآ ))َذاَك َيْوٌم و 

أكثر أهل العلم وهو املشهور عند أهل  ؟نالنزول للقرآ؟ يف أي يشء كان هذا املبعث وهذا شهر

كان يف  ،ثامن أيام مضني من شهر ربيع األول ،نه كان لثامٍن مضني من ربيع األولأالسري والتاريخ 

أربعون سنة  -عليه الصالة والسالم-سنة إحدى وأربعني من عام الفيل يعني قد مَض للنبي 
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يل قالوا كان ذلك يف وهو عىل رأس األربعني وبعض أهل العلم وهي طائفة أخرى وهم قل

ْرآن  ؟ قالوا الن اهلل يقول رمضان ملاذا قالوا  [185﴾]البقرة:  ﴿َشْهر  َرَمَضاَن الَِّذي أ نِزَل فِيِه اْلق 

 - بيل الرصرصين وكان هذا يف رمضان هلذا يقول اإلمام احلنفأول ما أكرمه اهلل أنزل عليه القرآ

 :يتهيف نون - عليه رَحة اهلل

 تت عليه أربعون فأرشقت شمس النبوة منه يف رمضانوأ

﴿َشْهر   :نه يف ربيع األول وذهبوا إىل أن اْلية التي هيأأكثر أهل العلم كام ذكرت لكم يقولون 

﴾ ْرآن  مضان مجلة واحدة وكان هذا يف ن يف رآقالوا إنام كان إنزال القر َرَمَضاَن الَِّذي أ نِزَل فِيِه اْلق 

وقد جاءت روايات صحيحة  ،وكان هذا إىل السامء الدنيا ويف رواية بيت العزة ،ليلة القدر

نزل إىل السامء أن( قال آنزل فيه القرأوكثرية عن ابن عباس يف تفسري هذا النزول حينام ذكر )

  .ث وعرشين سنة؟ يف ثالبحسب الوقائع يف كم نزل منجام  أثم  ،الدنيا مجلة واحدة

نزل فيه يف أفليس املراد ِبذا النزول هو أول نزول إىل الغار وإنام املقصود ِبذا النزول الذي 

وال شك أن هذا هو الصحيح والذي  ،نزل مجلة واحدة إىل السامء الدنياأنه أرمضان املقصود 

مضني ثامن  ،مضني نزل عليه يف شهر ربيع األول لثامن -عليه الصالة والسالم-يظهر أن النبي 

  .أيام من ربيع األول وهو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسري

عليه الصالة -قد يقول قائل قد ذكروا يف كتب السري أن الشهر الذي كان يذهب فيها النبي 

قالوا كان يذهب يف شهر رمضان ويذهب  ،إىل غار حراء هو شهر رمضان هكذا قالوا -والسالم
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والذين اعتمدوا عىل هذا  ،نقول مل يأت دليل عىل هذا ،ا وهو رمضانا واحد  فقط شهر  يف كل سنة 

ألَّنا كام ذكرت لكم  ،الكالم إنام استدلوا برواية عند ابن إسحاق يف سريته وهذه الرواية ال تصح

ا فالرواية فيها مبهمون ال نعرف من هم  ،إنام هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم ،آنف 

مبارشة فهو من  -عليه الصالة والسالم-قطاع ال شك وال ريب ألنه ال يروي عن النبي وفيها ان

 عليه السالم - هذا ال دليل عليه بل الذي يؤكد أن هذا النزول وجميء جربيل اإذ   ،صغار التابعني

  .كان يف شهر ربيع األول -

 - عليه السالم - ربيلتقول عائشة وهو يف غار حراء فجاءه امللك فقال اقرأ هكذا يقول له ج

هد وكالمها  ،قال فأخذين فغطني حتى بلغ مني اجَلهد ،اقرأ فقال ما أنا بقارئ ويف رواية اجل 

قال فأخذين فغطني الثانية  ،ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ ،بالفتح وبالضمصحيح 

هد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقار ئ فأخذين فغطني الثالثة ثم حتى بلغ مني اجَلهد أو اجل 

نَساَن ِمْن َعَلٍق ﴿1﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ﴿ :أرسلني فقال ﴾ اْقَرْأ َوَربهَك ٢﴾ َخَلَق اإْلِ

َم بِاْلَقَلِم ﴿٣اأْلَْكَرم  ﴿ ْ َيْعَلْم ﴾٤﴾ الَِّذي َعلَّ نَساَن َما مَل َم اإْلِ رئ فقوله هنا ما أنا بقا [5-1]العلق: ﴾ َعلَّ

اأي ما أحسن القراءة  يقول ما  بعض أهل العلم ذهب إىل أَّنا استفهامية وكأنه ،ما هنا نافية إذ 

؟ وهذا غري صحيح ليست استفهامية بل هنا هي نافية بمعنى ما أحسن الذي تريد مني أن اقرأه

غطني الغط ال يكتب وال يقرأ وهذه من آياته أما قوله ف -عليه الصالة والسالم- أمي االقراءة كان 

؟ قال من هذا الغط ما احلكمة؟ هنا بمعنى العرص الشديد والكبس بمعنى ضمه بقوة طيب ملاذا
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 -عليه الصالة والسالم-إنام هو امتحان ليمتحن صدره ليرتيظ ويرتاظ  :بعض أهل العلم

  .سيكلفه اهلل به من أعباء النبوة ذاالحتامل ما

فكان يريد أن يبني له  ثقيال   يل سيلقي عليه قوال  ن جربنهم من قال غري ذلك قالوا إنام ألوم

سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى يف  -صىل اهلل عليه وسلم-أمهية هذا األمر فالنبي 

ومنهم من فرسها بأَّنا ثالث مرات يعني غطه األوىل والثانية والثالثة فقالوا هذا دليل عىل  ،ذلك

وهذه  ،حصاره يف الشعبإية إخراجه من مكة وقضية نه سيمتحن ثالث مرات فذكروا قضأ

عليه الصالة -ن احلكمة حتى ال يتخيل النبي إ :قالوامن أقوال لبعض أهل العلم ومنهم 

ن أويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات اجلسم و -والسالم

هل العلم أكر احلكم من كل هذه يعني ختريات وذ ،ن الذي جاءه ملك حقيقةأهذا واقع و

عليه -س بذكرها هذا اليشء أو هذا الفعل الذي فعله جربيل هل هو خاص بالنبي أال ب اوأيض  

؟ -عليه الصالة والسالم-؟ أو أن مجيع األنبياء صنع ِبم مثل ما صنع بالنبي -الصالة والسالم

حد من أينقل عن إذ مل  -عليه الصالة والسالم-ن هذا من خصائص النبي العلامء يقولون إ

اقرأ  :فقوله -عليه الصالة والسالم-نه جرى له عند ابتداء الوحي مثلام حصل للنبي أاألنبياء 

 اهلذا قال العلامء عندما قال له اقرأ صار نبي   ان يبلغ شيئ  أهذا أمر بالقراءة فقط ال بالتبليغ مل يأمره ب

َ لكن ملا نزلت عليه   -عليه الصالة والسالم- ثِّر  ﴿﴿َيا َأّيه ْم َفَأنِذر﴾]املدثر:١ا امْل دَّ هنا  [2-1﴾ ق 

  .-عليه الصالة والسالم- أمر باإلنذار وبذلك صار رسوال  
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عليه الصالة - قرأ وصار رسوال  اا بقرأ وأرسل باملدثر صار نبي  كام قال العلامء نبَِّئ با اإذ  

 :ء أيضا مراتب للوحي فقالواالعلاموهلذا هنا ذكر  ،حينام نزلت عليه يا أّيا املدثر -والسالم

 هي النبوة :املرتبة األوىل. 

 :لنبيه بإنذار عشريته األقربني -عز وجل-أمر اهلل  واملرتبة الثانية. 

 األمر بإنذار قومه رتبة الثالثة:وامل. 

 :آتاهم من نذير من قبله وهم العرببإنذار قوم ما  واملرتبة الرابعة. 

 :من اجلن  -عليه الصالة والسالم-غته دعوته إنذار مجيع من بل واملرتبة اْلامسة

 .واإلنس إىل آخر الزمان

فتقول  -عليه الصالة والسالم-هذه املراتب التي ذكرها العلامء مراتب الدعوة التي دعا النبي 

ده ويف رواية بوادره والبوادر هي مجع بادرة ايرجف فؤ -عليه الصالة والسالم-عائشة فرجع 

 املنكب والعنق ألنه جرت العادة أن اإلنسان إذا جاءه الفزع والروع قالوا هي اللحمة التي بني

- ؤادهوهو يرجف ف -عليه الصالة والسالم -واْلوف تضطرب هذه اللحمة فجاء إىل خدية 

فقال هلا زملوين زملوين  -اريض اهلل عنه-دخل عىل خدية بنت خويلد  -عليه الصالة والسالم

خرب خدية باْلرب وقال لقد خشيت عىل نفيس وف فأوع واْلزملوه حتى ذهب عنه الر ،فزملوه

صىل اهلل عليه -ن العلامء اختلفوا من ماذا خيش النبي حتى إ ،يقول ْلدية لقد خشيت عىل نفيس

 لكن لعل أرجح هذه األقوال خيش عىل نفسه اثني عرش قوال   اذكروا تقريب   ؟عىل نفسه -وسلم

عليه الصالة -وهذا من طبيعته وبمقتَض برشيته  ،ىل املوتمن األذى الذي قد يؤدي هذا األذى إ
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يأمره اقرأ كذا وضمه  ا ما اعتاده ورأى يعني يقول له مثال  ا غريب  أن خياف ألنه رأى شيئ   -والسالم

هد فهذا حتى قد حصل ملوسى أمره  -عز وجل-عندما اهلل  - عليه السالم - وبلغه اجَلهد أو اجل 

يا موسى ال ختف  :ا ومل يعقب فقال اهلل لهرآها هتتز كأَّنا جان وىل مدبر  يلقي العصا قال فلام  أنب

ْم َعيَلَّ َذنٌب َفَأَخاف  َأن  :وملا ذكر موسى عليه السالم قتل النفس التي قتلها قال ﴿َوهَل 

خيش وخاف عىل  -عليه الصالة والسالم-يعني هذا ال شك وال ريب أن النبي  [14]الشعراء: َيْقت ل وِن﴾

 -اريض اهلل عنه-فقالت له خدية   -عليه الصالة والسالم -وهذا بمقتَض برشيته  نفسه

وتقرئ  ،وتكسب املعدوم ،ك لتصل الرحم وحتمل الكلنإ اوأرضاها كال واهلل ما خيزيك اهلل أبد  

اويف رواية  ،وتعني عىل نوائب احلق ،الضيف  ،يف صحيح البخاري وتصدق احلديث أيض 

عليه الصالة -ِبذه األخالق احلميدة الفاضلة التي قد رأهتا من النبي  -اريض اهلل عنه-استدلت 

اال سيام وهي زوجته فتقول له  -والسالم ف وهذا النوع الذي عىل شاكلتك أو عىل نهذا الص أبد 

الذي هو مثلك يا رسول اهلل والذي كذلك ِبذه األخالق العظيمة وهذا ال يضيعه اهلل بل ينرصه 

يف بعض الروايات كال واهلل ال حيزنك اهلل ويف بعض الروايات خارج الصحيحني  ،وال خيزيه اهلل

مع ذلك أرادت  ابن عبد اهلل فواهلل ال يصنع اهلل بك إال خري  اقالت له كال يا ابن عبد املطلب أو يا 

نطلقت به خدية ؟ قالت عائشة فاد من حقيقة هذا األمر فامذا صنعتأن تتأك -اريض اهلل عنه-

بن عبد العزى وهو ابن عم خدية وكان امرئ  قد تنرص يف بن أسد بن نوفل ت به ورقة حتى أت

اجلاهلية وكان يكتب الكتاب العرباين فيكتب من اإلنجيل بالعربانية ما شاء اهلل أن يكتب وكان 

يا ابن عمي اسمع من ابن  :فقالت له خدية ،يعني أصابه العمى رضير ،ا قد عميا كبري  شيخ  
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خرب ما رأى قال  -صىل اهلل عليه وسلم-خربه النبي ي ماذا ترى؟ فأل له ورقة يا ابن أخأخيك فقا

حكى له ما حصل فقال له ورقة هذا الناموس  ،رأيت كذا وجاءين كذا وغطني وأمرين بالقراءة

  .الذي نّزل اهلل عىل موسى

صه الناموس معناه هو صاحب الرس صاحب رس الرجل الذي يطلعه عىل باطن أمره وخي

فلام  - عليه السالم - بأشياء فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل عىل موسى ويقصد جربيل

ه أننبي هذه األمة و -عليه السالم-استدل ورقة ِبذا أو عندما سمع هذا الكالم وعلم أن النبي 

ة عليه الصال-ا إذ خيرجك قومك فقال له النبي ا ليتني أكون حي  خارج قال يا ليتني فيها جذع  

رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي ويف رواية إال  ؟ قال نعم مل يأِت رجي همأو خم -والسالم

أن تويف وفرت   -ريض اهلل عنه-ثم مل ينشب ورقة  ،اا مؤزر  يدركني يومك أنرصك نرص   أنأوذي و

  .الوحي أي توقف

فهو  اده صحابي  كثري من العلامء ممن كتب يف حياة الصحابة ع -ريض اهلل عنه-بن نوفل ورقة 

ابن عبد العزى رقة بن نوفل بن أسد و خدية هي بنت خويلد بن أسد  نهو ابن عم خدية أل إذ 

مثل  ؟ابن عبد العزى وهو قريش هذا ورقة كان يكره عبادة األوثان وكان يطلب الدين ويريد ماذ

كروا أمية يس وذوسلامن الفار ما مر معنا يف حديث زيد بن عمرو بن نفيل فورقة وزيد بن عمرو

بن أيب الصلت كل هؤالء كانوا يبحثون عن الدين وكانوا يكرهون عبادة األوثان ويكرهون 

ا هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين فسافر إىل الشام  ،ما كانت عليه أقوامهم من عبادة غري اهلل أيض 

وكان يكتب  تنرص وصار نرصانيا ،وهناك التقى بعلامء النصارى فأعجبه دين النرصانية فتنرص
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 ،وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا عىل دين عيسى ومل يبدلوه فتعلم منهم ،اإلنجيل

  .ا كام قالت عائشة يف الرواية قد عميا كبري  وكان شيخ  

أو عندما حكى له  -عليه الصالة والسالم-قد يقول قائل ملاذا ورقة مبارشة عندما رأى النبي 

؟ ألنه مذكور أي -عليه الصالة والسالم -صدقه صدق النبي  -السالمعليه الصالة و-النبي 

مة العرب ومن ذرية ه سيكون من أأنجاء ذكره يف اإلنجيل و -صىل اهلل عليه وسلم –النبي 

كر كر هذا يف اإلنجيل وقد ذ  التي هي جبال مكة وقد ذ   نه سيخرج من جبال فاراأنو ،إسامعيل

وَنه  َكاَم ن آيف القر -عز وجل-باإلنجيل كام قال اهلل  هذا يف التوراة وكان ورقة عاملا ﴿َيْعِرف 

ْم﴾]البقرة:  وَن َأْبنَاَءه   -عليه الصالة والسالم-وهلذا ملا استدل ملا رأى أحوال النبي  [146َيْعِرف 

سأنرصك  اوما ظهرت له من خصائص الرسل آمن به وقال له أنت النبي وليتني كنت فيها جذع  

  .-ريض اهلل عنه-يف وسأفعل لكنه تو

هلذا جاءت يف بعض الروايات أن ورقة جعل اهلل له جنتني ويف رواية قال ال تسبوا ورقة ويف 

ه يلبس الثوب األبيض وبعض الروايات حسنها أنا يف اجلنة ويف رواية رأى ه رأى له َّنر  أنرواية 

ثبت يظهر وقد ألذي لكن عىل كل حال هو صحايب وهذا ا - عليه رَحة اهلل - الشيخ األلباين

صحبته كثري من العلامء كاإلمام الطربي واإلمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثري ممن كتب 

يف رشحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا  - عليه رَحة اهلل - يف حياة الصحابة حتى الشيخ ابن عثيمني

 .ه صحايب بل قال هو أول الصحابةأنو
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ا توقف الوحي وفرت كام جاء يف  ،يف غار حراء -يه الصالة والسالمعل-عرفنا ما حصل للنبي  إذ 

  .الرواية

أَّنا يف صحيح  جاءت رواية من طريق الزهري هذه الرواية يقول الزهري فيام بلغنا مع

ها يظن أَّنا متصلة وأَّنا مع الرواية املشهورة التي هي يف حديث عائشة البخاري والذي يقرأ

: )فيام بلغنا( يقول الزهري ،ل عائشة إنام هو من قول الزهريلكن هذه الرواية ليست من قو

هري ملا فرت الوحي حزن فامذا صنع قال الز   -صىل اهلل عليه وسلم-؟ النبي ماذا حصل ،هكذا

عليه الصالة -فكان يرتدى من رؤوس شواهق اجلبال أو كي يرتدى يعني كان الرسول 

  .الوحي قد فرت وتوقف ندى وينتحر ملاذا أليرتقي إىل شواهق اجلبال ويريد أن يرت -والسالم

ك نإفكلام أوىف بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبّدى له جربيل فقال يا حممد  :يقول الزهري

 ،وتقر نفسه فريجع جأشهقال فيسكن لذلك  -عليه الصالة والسالم-رسول اهلل حقا فيسكن 

ثل ذلك فإذا أوىف بذروة جبل تبدى له يعني يرتك االنتحار فإذا طالت عليه فرتة الوحي غدا مل

وهو يف صحيح البخاري لكنه غري مسند وليس  ،جربيل فقال له مثل ذلك هذا احلديث ال يصح

وهلذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة  ،هو عىل رشط البخاري

الزهري تابعي صغري فهو ألنه مرسل ف ؟ه معلول ملاذاأنه ال يصح وأنه ضعيف وأنحتى يبني 

ا ،: فيام بلغنامعضل وقد رّصح قالمرسل بل   .ال يصح إذ 
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أن هذه الرواية تفرد ِبا معمر عن الزهري بخالف يونس وعقيل كل هؤالء رووا  :اثاني  

اه ولذلك قال احلافظ وهو أناحلديث عن الزهري بالرواية املشهورة بحديث عائشة الذي قد قر

ا ،س موصوال  من بالغات الزهري ولي عرفنا أن هذه ال تصح وال حجة للمسترشقني وملن كان  إذ 

عليه الصالة -عىل شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا هلم حجة يف الطعن يف عصمة النبي 

اإ ،هذه الرواية ال تصح وال حجة فيها ،أو تشويه هذا الدين -والسالم -عرفنا ما حصل للنبي  ذ 

  .نعم فرت الوحي ال شك وال ريب وهذا قد جاء يف حديث عائشة -عليه الصالة والسالم

عىل  - عليه السالم-ه جاءه جربيل أنا وهلذا جاء يف حديث جابر وهو يف الصحيحني أيض  

ا عىل كريس جربيل كان جالس   ،ه جالس عىل كريس أي جربيلأنصورته احلقيقية ويف رواية 

وقال  -عليه الصالة والسالم-رجع وخاف ف -عليه الصالة والسالم -وكان خياطب النبي 

ر  دثروين دثروين فنزلت عليه  ثِّ ا امْل دَّ َ ه ارتقى عىل أننعم هذه الرواية الصحيحة أما رواية  ،﴾﴿َيا َأّيه

اإ ،فهذه كام ذكرت لكم ال تصح شواهق اجلبال -عرفنا أن هذا احلديث املشهور حديث عائشة  ذ 

  .-اريض اهلل عنه

ن هو سورة العلق وهي اْليات األوىل آفيه رصاحة أن أول ما نزل من القرطيب هذا احلديث 

عليه -مع ذلك اختلف العلامء ما هو أول ما نزل عىل النبي  ﴾﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق منه 

هو  -صىل اهلل عليه وسلم-؟ ذهبت طائفة إىل أن أول ما نزل عىل الرسول -الصالة والسالم

قال ْلدية أين قد ذهبت  -صىل اهلل عليه وسلم-حتة واستدلوا بحديث أن النبي سورة الفا

ك لتؤدي األمانة وتصل الرحم نإوسمعت نداء فواهلل قد خشيت عىل نفيس فقالت له معاذ اهلل 
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خربين فلام خال قال أيف أخر احلديث ثم أتاين )أي جربيل( ف -عليه الصالة والسالم-إىل أن قال 

 ،لنيآاملني حتى بلغ وال الضيا حممد قل بسم اهلل الرَحن الرحيم احلمد هلل رب الع له )أي جربيل(

اإ  ،هو سورة الفاحتة -عليه الصالة والسالم -هذه حجة من ذهب إىل أن أول ما نزل عىل النبي  ذ 

والعجيب أن بعض املفرسين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم وهذا غري صحيح هذا رجحه 

ذكره  ،ن ومنهم الزخمرشي املعتزيل يف كتابه الكشاف وهذا احلديث ال يصحبعض املفرسي

 .علم ضعيف ال يصح وال تقوم به حجةالبيهقي وذكره الواحدي وكثري من أهل ال

ر   -عز وجل-قالوا أول ما نزل عىل الرسول هو قول اهلل  :القول الثاين ثِّ ا امْل دَّ َ   ﴾﴿َيا َأّيه

له أبو سلمة بن عبد الرَحن قال له  أه سئل سأنحني من حديث جابر واستدلوا بام جاء يف الصحي

ثِّر  فقال  ؟زل قبلأنن آيا جابر أي القر ا امْل دَّ َ ر  يقول جابر فقال أي جابر  ﴾﴿َيا َأّيه ثِّ ا املْ دَّ َ ثم  ﴾﴿َيا َأّيه

َك الَِّذي َخَلَق قال له أبو سلمة فقلت له   ؟ه السورة أليست هي األوىليعني هذ ؟﴾﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربِّ

صىل اهلل عليه -قال النبي  -صىل اهلل عليه وسلم-فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول اهلل 

إين جاورت بحراء فلام قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي )يعني نزل يف بطن  ،-وسلم

شاميل ثم نظرت ( قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن -عليه الصالة والسالم-الوادي 

﴿َيا  :ل اهللزأنإىل السامء فإذا هو )يعني جربيل( فأخذتني رجفة فأتيت خدية فأمرهتم فدثروين ف

ثِّر   ا امْل دَّ َ ْم َفَأنِذر﴾ ﴾١﴿َأّيه عليه الصالة -هذه حجة من ذهب إىل أن أول ما نزل عىل الرسول  ق 

ر  من القران هو  -والسالم ثِّ ا امْل دَّ َ  .﴾﴿َيا َأّيه
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كام يف حديث عائشة  ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربِّك﴾هم الذين قالوا إن أول ما نزل هو  القول الثالث:

يف الغار وأول ما جاءه جربيل  -عليه الصالة والسالم-الذي ذكرناه قالوا ألنه جاء أن الرسول 

ْ َيْعَلْم ﴾قرأ هذه اْليات إىل قوله  ،وغطه وقال له اقرأ احلاكم يف  عندوأكد ذلك ما جاء  ﴿َما مَل

املستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح قالت أول سورة نزلت من 

ه قال يعني كان إذا جلس يعلم أنوجاء أيضا من حديث أيب موسى  ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربِّك﴾القران 

-ت عىل حممد قال هذه أول سورة أنزل ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربِّك﴾تالميذه القران فإذا تال هذه السورة 

أما حديث جابر  ،وال شك أن هذا هو الصحيح وهذا قول أكثر أهل العلم -صىل اهلل عليه وسلم

بن عبد الرَحن أحدثكم ذكرها جابر وقال أليب سلمة هذه القصة التي  نأل ملاذا؟ ال حجة هلم فيه

 أن ؟ه ماذاهذا احلديث في ،ثم ذكر احلديث -عليه الصالة والسالم -ما حدثنا به رسول اهلل 

؟ قال هو الذي جاءين يف الغار )هكذا جاء يف الالرسول كان يف بطن الوادي فرأى جربيل فامذا ق

ه جالس عىل أنويف بعض الروايات  - عليه السالم - ه ملا رأى جربيلأنالرواية جاء يف الرواية 

بحراء جالس  يف الصحيحني قال فإذا امللك الذي جاءين اكريس بني السامء واألرض وهي أيض  

ر  زل اهلل أنعىل كريس بني السامء واألرض فرجعت فقلت زملوين زملوين فدثروين ف ثِّ ا امْل دَّ َ ﴿َيا َأّيه

عىل أن هذه  ؟امللك الذي جاءين بحراء يدل عىل ماذا -عليه الصالة والسالم-قول النبي  اذ  إ ﴾

اإ ِم َربِّك﴾﴿اْقَرْأ بِاْس تي نزل فيها القصة كانت متأخرة عن قصة حراء ال ر   ذ  ثِّ ا امْل دَّ َ كانت  ﴾﴿َيا َأّيه

  .وهذا هو الصحيح التي تؤكده األدلة ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربِّك﴾ -عز وجل-بعد نزول قول اهلل 
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أمره ربه بالبالغ فنزلت عليه اْليات وتتابع الوحي  -صىل اهلل عليه وسلم-ثم بعد ذلك النبي 

َبَعَك ٢١٤ِذْر َعِشرَيَتَك اأْلَْقَربنَِي ﴿﴿َوَأن كام جاء يف بعض الروايات  ﴾ َواْخِفْض َجنَاَحَك ملَِِن اتَّ

َّا َتْعَمل وَن ﴿٢١٥ِمَن امْل ْؤِمننَِي ﴿ ْل إيِنِّ َبِريٌء ممِّ ْل َعىَل اْلَعِزيِز ٢١٦﴾ َفإِْن َعَصْوَك َفق  ﴾ َوَتَوكَّ

ِحيِم ﴿ وم  ﴿٢١٧الرَّ اِجِديَن ﴿﴾ َوَتَقله ٢١٨﴾ الَِّذي َيَراَك ِحنَي َتق  َو ٢١٩َبَك يِف السَّ ه  ه  ﴾ إِنَّ

ِميع  اْلَعلِيم  ﴾ ْسَأل وَن ثم نزلت عليه  [218-214]الشعراء:  السَّ ه  َلِذْكٌر لََّك َولَِقْوِمَك  َوَسْوَف ت  ﴿َوإِنَّ

َك إىَِلٰ عليه  -عز وجل-وأنزل اهلل  [44﴾]الزخرف: ْرآَن َلَراده  ﴿إنَّ الَِّذي َفَرَض َعَلْيَك اْلق 

أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سريدك إىل دار اْلخرة فسيسألك   [85 :]القصصَمَعاٍد﴾

ْم َأمْجَِعنَي ﴿ عام حصل وهلذا قال  ا [92]احلجر: ﴾ َعامَّ َكان وا َيْعَمل وَن ﴾٩٢﴿َفَوَربَِّك َلنَْسَأَلنَّه  أ مر النبي  إذ 

لناس وأمره اهلل بالصرب وأمره باالحتامل وأمره بإبالغ الرسالة إىل كل ا -عليه الصالة والسالم -

باإلعراض عن املرشكني وعن اجلاهلني وعن املعاندين وعن املكذبني ألنه هذا اإلعراض بعد 

لكن من الطبيعي  ،البيان وبعد قيام احلجة عليهم وقد أرسل اهلل هلم هذا الرسول لقيام احلجة

قرب أبعرض هذا اإلسالم عىل أهله وعىل  -المعليه الصالة والس-ومن املعروف أن يبدأ النبي 

سلم عىل اإلطالق أول خلق اهلل أ؟ زوجته خدية هلذا كانت أول من هم منالناس إليه ويف مقدمت

صىل اهلل عليه -ستمع إىل الوحي من النبي اوهي أول من  -اريض اهلل عنه-هي خدية  اإسالم  

عليه الصالة  -صدق نبوة حممد وأول كذلك من وقف عىل شهادة أهل الكتاب ب -وسلم

عليه الصالة -بن عمها ورقة بن نوفل ثم عرض النبي اوذلك عندما ذهبت إىل  -والسالم

بن من الغلامن وعرض عىل مواله زيد  أوبن أيب طالب من الصغار من عيل آعىل أهله ف -والسالم
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مة ورقية ثم بعد سلم وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطأف إليهقرب الناس أحارثة وهو من 

 -ريض اهلل عنه-سلم ومل يرتدد حلظة أنتقل إىل أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فاذلك 

بل كان يف إسالمه كام سيأيت معنا  -عليه الصالة والسالم-وأرضاه يف التصديق ويف اإليامن بالنبي 

تعرف مكانته ألنه كان ألنه كانت قريش حتبه وكانت تعرف فضل هذا الرجل و ؟فاحتة خري ملاذا

ريض اهلل -من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له مكانته وثقله يف املجتمع ولذلك ملا أجاب 

ستجابوا أليب بكر استجابوا له ادعا الناس ف -صىل اهلل عليه وسلم-واستجاب إىل الرسول  -عنه

وعبد الرَحن بن  ن أيب وقاصمنهم عثامن بن عفان وطلحة بن عبيد اهلل والزبري بن العوام وسعد ب

رقم يب األأرقم بن بن اجلراح واألوأبو عبيدة  األسدعون وأبو سلمة بن عبد عوف وعثامن بن مظ

اوذكروا  مه وهكذا هلذا جاء أبن يارس وعامر  ،سلموا ودخلوا يف دين اهللأخباب كل هؤالء  أيض 

سبعة  اإلسالمظهر أمن  أوله َحد وعند غريأكام عند  -عليه الصالة والسالم-يف احلديث يقول 

سمية وصهيب وبالل واملقداد هلذا النبي  وأمهبكر وعامر  وأبو -صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

املطلب وجاء  بني عبد -صىل اهلل عليه وسلم-مجع النبي  أهلهدعا  -صىل اهلل عليه وسلم-

ي الطعام كام هو مل ي مس منه وبق ،حتى شبعوا فأكلوابالطعام وبالرشاب فصنع هلم مدا من طعام 

فقال هلم  ،حد بيشءأما مسه  كأنههو  كأنهبالرشاب فرشبوا كذلك وبقي الرشاب  فأتى ،يشء

ىل الناس عامة إقد بعثت لكم خاصة و إين)يا بني عبد املطلب  :ورشبوا أكلوا أنبعد ذلك بعد 

ما  وكأَّنمب الذي بقي( الطعام الذي بقي والرشا اْلية)يقصد ِبذه  اْليةمن هذه  رأيتموقد 

 رأيتمما  اْليةمن هذه  رأيتمورشبوا حتى شبعوا فقال هلم وقد  أكلواقد  أَّنما مع منه شيئ   أكلوا
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ما  ،حد منهمأ؟ فام قام وصاحبي؟ يعني معي عىل هذا الدين أخييكون  أنيبايعني عىل  فأيكم

صغر القوم أطالب وكان  أيب الذي قام عيل بن أناملطلب يف بعض الروايات  حد من بني عبدأقام 

اجلس ثالث مرات  :ا يف ذلك الوقت فقال له الرسولكان غالم   -ريض اهلل عنه-بل كان غالم 

عليه -باجللوس ثم بعد ذلك انطلق النبي  يأمره -عليه الصالة والسالم-وهو يقوم والرسول 

 ﴾بنِيَ َتَك اأْلَْقرَ َعِشريَ  رْ َوَأنذِ ﴿ -عز وجل-زل اهلل أنبدعوته ال سيام عندما  -الصالة والسالم

ما نزلت )ورهطك منهم املخلصني( فقام  أوليف  اْليةورهطك منهم املخلصني( هكذا نزلت )

غني عنكم أ  فسكم ال أنالناس فقام يقول )يا معرش قريش اشرتوا  يدعو -عليه الصالة والسالم-

رجال فكان يقول يا بني عبد من اهلل شيئا(  فكان خيص ويعم بمعنى يذكر القبائل ثم خيص ال

غني عنك من اهلل شيئا يا صفية أ  املطلب ال  بن عبديا عباس  اغني عنكم من اهلل شيئ  أ  مناف ال 

غني أ  غني عنك من اهلل شيئا ويا فاطمة بنت حممد سليني ما شئت من مايل ال أ  عمة رسول اهلل ال 

عليه -ه ارتقى عىل الصفا أنعباس ا( وجاء يف بعض الروايات من حديث ابن عنك من اهلل شيئ  

فجعل ينادي )يا بني فهر يا بني عدي( ينادي بطون قريش حتى اجتمعوا  -الصالة والسالم

يرسل  -عليه الصالة والسالم-خيرج ويرى ما عند حممد  أنمل يستطع  إذاا فجعل الرجل مجيع  

حرض مع الذين  هلب أبو لينظر ما الذي حصل فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش رسوال  

 أن بالوادي تريد خيال   أن أخربتكملو  أرايتكم) -صىل اهلل عليه وسلم-حرضوا فقال هلم النبي 

كانت  اقريش   أنصدقا وهذا يدل عىل  إالقالوا نعم ما جربنا عليك  ؟مصدقي أكنتمتغري عليكم 

وقبل املبعث وهلذا يف اجلاهلية  األمنيكان هو الصادق  -عليه الصالة والسالم-النبي  أنتعرف 
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من يدخل من هنا  أول أوويف قصة بناء الكعبة ملا قالوا سيدخل  ،اصدق   إالقالوا ما جربنا عليك 

قالوا دخل الصادق  ؟فامذا قالوا -عليه الصالة والسالم-هو الذي سيحكم بيننا دخل النبي 

 أبوشديد فقام  ي عذاٍب  نذير لكم بني يدينإا فقال فصدق   إالفقالوا له ما جربنا عليك  األمني

ا تب   -عليه الصالة والسالم-هلب عليه من اهلل ما يستحق وعليه لعنة اهلل املتتابعة قام فقال للرسول 

ٍب َوَتبَّ ﴿؟ فنزلت السورة هلذا مجعتناأا لك سائر اليوم لك يا حممد تب   ﴾ َما ١﴿َتبَّْت َيَدا َأيِب هَلَ

 نالناس ويهر ِبذا أل يدعو -صىل اهلل عليه وسلم-فاستمر النبي  ﴾ٰى َعنْه  َمال ه  َوَما َكَسَب َأْغنَ 

ر  ﴿زل عليه أن ؟اقرأزل عليه بعد أنماذا  -عز وجل-اهلل  ثِّ ا امْل دَّ َ ْم َفَأنِذرْ  ﴾١﴿َيا َأّيه  إشارةوهذا ﴾ق 

ْ ﴾كل الناس وقال له  إىلبالدعوة  أمرهالتكليف يعني  إىل ؟ماذا إىل ي ليس يعن ﴿َوَربََّك َفَكربِّ

  -عليه الصالة والسالم-كرب من اهلل تعاىل الذي خلق الوجود فقام النبي أهناك يف الوجود 

ْر ﴾ ا ا وباطن  يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهر   أنبد اهلل ال إىلالداعية  أن إىل إشارة ﴿َوثَِياَبَك َفَطهِّ

ْجزَ  اْليةتتنزل عليه هذه  -عليه الصالة والسالم-فكان النبي  ْر﴾ ﴿َوالره  إىل فقام يدعو َفاْهج 

اهجرها وحذر منها فكان حيذر ويتكلم يف قريش  األصنامالرجز هنا بمعنى  نأل ،التوحيد

يرتكوا عبادة  أنو األصناميرتكوا عبادة  أنو ،ِبذا الدين اْلالص ويأمرهمبالتوحيد  ويأمرهم

 لألذىك ستتعرض أندليل عىل هذا فيه  ﴿َولَِربَِّك َفاْصرِبْ ﴾ اْلياتنزلت عليه  أن إىل األوثان

اتباعك أصحابك وأوستتعرض كذلك لكثري من االبتالء فعليك بالصرب وعليك عىل تربية   أيض 

 أهلبعض  ،ِبذا -عليه الصالة والسالم-فنهض النبي  أوذواقد  األنبياءهذا ال بد منه فكل  أنو

هذا استمر ثالثة  إنوقالوا  كانت رسية أوهلايف  -عليه الصالة والسالم-دعوته  أنالعلم يذكرون 
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ونقله عنه ابن هشام يف سريته لكن عندما نرجع هلذه  إسحاقواستدلوا بام جاء عند ابن  ،سنني

 وال نجد دليال   إسنادذكرها ابن هشام يف السرية بغري  إسنادهذه الرواية بغري  أنالرواية نجد 

 -صىل اهلل عليه وسلم-بل النبي رسية  بدأتالدعوة  أنا يؤكد هذا القول بمعنى ا واضح  رصحي  

الناس كلهم وال دليل عىل هذا  يدعو أثم بد إليهقرب الناس أ ربه انطلق يدعو أمرهما  أولمن 

  .التقسيم

-بن عمبسة  جاءت رواية من حديث عمرو ،هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم

ما بعث وهو بمكة وهو  أول يف -صىل اهلل عليه وسلم-النبي  فأتيت :ه قالأن -ريض اهلل عنه

الرسول ما  أنالدعوة كانت رسية و أنهذه )وهو حينئٍذ مستخٍف( فهموا منها  ،حينئٍذ مستخٍف 

ومل يهر  ،كان بالرس خياطب فالنا وفالنا وهكذا وإنام ،الناس يقول هلم اعبدوا اهلل وكذا إىلجاء 

س فيها ه ليأن صحيح مسلم نرى كام هي يف أوهلالكن عندما نرى يف هذه الرواية ونقرؤها من 

يف اجلاهلية هكذا جاء احلديث يف صحيح مسلم  وأنا: كنت بن عمبسة يقول عمرو ؟دليل ملاذا

فسمعت برجل بمكة خيرب  األوثانليسوا عىل يشء وهم يعبدون  وأَّنمالناس عىل ضاللة  أن أظن

 أو مستخٍف  -عليه وسلمصىل اهلل -رسول اهلل  فإذاا فقعدت عىل راحلتي فقدمت عليه خبار  أ

ِرئَ  أَّناماذا جاء هذه خمتلف فيها يعني ذكر النووي  أوا جراء عليه قومه مستخفي   يف بعض  تق 

الرسول استخفى  أن أي ؟حراء باحلاء ما معنى هذه الكلمة األصولجراء ويف بعض  األصول

  .التي حصلت له األذيةبسبب تسلط القوم وبسبب 
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 أذىحصل له  ألنها بل هنا استخفى رس   الرسول كان يدعو أناية ال يفهم من هذه الرو اذ  إ

التي قد حتصل له ويبتعد عنها حتى ال  األذيةفيتجنب هذه  أذىوهذا ليس ببعيد الرسول قد يد 

طالب  أيب؟ وجعل عيل بن قد استخفى يف الغار -عليه الصالة والسالم-يف هجرته  أليسيؤذى 

 ؟يذكر جراء عليه ماذا ألنه وآذوهقومه جترؤا عليه  أندليل عىل  ؟ فهنامعنا سيأيتعىل فراشه كام 

ا حصل له من هو اهلروب مم إناماالستخفاء احلاصل  اذ  إفتلطفت حتى دخلت عليه بمكة  ،قومه

عليه الصالة  -يشء من التعرض للنبي  أومن الرضب  وقد يكون حصل له يشء األذية

اه كان ما يهر بالدعوة ال يوجد دليل أنولتسلط قومه عليه وليس املراد  -والسالم بل كل  أبد 

عليه الصالة -يهر بالدعوة فكان يهر  أنبالرسالة  أمرهما  أولمن  أمرهربه  أنالنصوص تؤكد 

غني أ  ه عىل جبل الصفا فعم وخص وكان يقول للناس ال وقد ذكرنا حديث ارتقائ -والسالم

  .شديد لكم بني يدي عذاٍب نذير  إينعنكم من اهلل شيئا وكان يقول هلم 

عليه -التي اختذهتا قريش يف صد دعوته  األساليبالقادم  األسبوعشاء اهلل يف  إنمعنا  وسيأيت

وفعلوا له  آذوه ؟اهلل بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس فامذا حصل أمرهملا  ألنه -الصالة والسالم

قادم سنتحدث عن هذا الذي هو ال األسبوعشاء اهلل يف  إنوصنعوا به ما صنعوا  األفاعيل

                                                                                       .وِبذا القدر كفاية -صىل اهلل عليه وسلم-التي اختذهتا قريش يف صد دعوة النبي  األساليب

  .وفق اهلل اجلميع ملا حيبه ويرضاه

 .له وصحبه وسلم تسليام كثرياد وعىل آوصىل اللهم عىل نبينا حمم



 

www.miraath.net 32 

 

 

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
 www.miraath.net  

 جزاكم هللا خرياو 
 

 
 

 

http://www.miraath.net/

