
 المحاضرة السادسة

سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم بعد البعثة   

 الوحي وأقسامه

)عن عائشة رضي هللا عنها قالت:   

أول ما بدئ به رسول هللا من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان ال يرى رؤيا إال جاءت 
التعبد الليالي  مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخالء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث به وهو

ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ))ما أنا بقارئ((. قال ))فأخذني 

: ))فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ: قلت: ما أنا بقارئ(( قال
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني 

فغطني الثالثة ثم أرسلني(( فقال: }اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق اإلنسان من علق * اقرأ 
 وربك األكرم{.

جة بنت خويلد يرجف فؤاده، فدخل على خدي -صلى هللا عليه وسلم  -فرجع بها رسول هللا 
رضي هللا عنها، فقال: ))زملوني، زملوني(( فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة 

وأخبرها بالخبر: ))لقد خشيت على نفسي(( فقالت خديجة: كال وهللا ما يخزيك هللا أبدا، إنك 
 لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق.

ت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان فانطلق
امرءا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من اإلنجيل بالعبرانية ما شاء 
هللا أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يابن عم، اسمع من ابن أخيك، 

خبر ما  -صلى هللا عليه وسلم  -ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول هللا  فقال له ورقة: يا



(، ليتني 1رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل هللا على موسى، يا ليتني فيها جذعا )
أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول هللا: ))أومخرجي هم؟(( قال: نعم لم يأت رجل قط 

إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن بمثل ما جئت به إال عودي، و 
 توفي وفتر الوحي(

 فترة الوحي

وهذا الذي « 4»أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد أنها كانت أياما 
يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر في جميع الجوانب. وأما ما اشتهر من أنها دامت طيلة ثالثة 

سنتين ونصف فال يصح بحال، وليس هذا موضع التفصيل في رده.سنين أو   

وقد بقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا، تعتريه الحيرة والدهشة، 
 فقد روى البخاري في كتاب التعبير ما نصه:

منه مرارا  «1»وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى هللا عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا 
كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له 

 جبريل فقال:

يا محمد إنك رسول هللا حقا، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة 
« .2»له جبريل فقال له مثل ذلك  الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى  

 جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية

ليذهب ما كان صلى هللا عليه وسلم  -أن انقطاع الوحي أياما -قال ابن حجر: وكان ذلك
، فلما تقلصت ظالل الحيرة، وثبتت « 3»وجده من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود 

 الكبير المتعال، أعالم الحقيقة، وعرف صلى هللا عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا هلل
وأن ما جاءه سفير الوحي ينقل إليه خبر السماء وصار تشوفه وارتقابه لمجيء الوحي سببا 



في ثباته واحتماله عند ما يعود، وجاءه جبريل للمرة الثانية. روى البخاري عن جابر بن عبد 
 هللا أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال:

نا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي فبي»
جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء واألرض، فجثثت منه حتى هويت إلى األرض، 

ث ُِّر إلى قوله:  فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل هللا تعالى: يا َأيَُّها اْلُمدَّ
  «مي الوحي وتتابعَفاْهُجْر، ثم ح

حديث بدء الوحي هذا، هو األساس الذي يترتب عليه جميع حقائق الدين بعقائده وتشريعاته. 
وفهمه واليقين به هما المدخل الذي ال بد  منه إلى اليقين بسائر ما جاء به الن بي صل ى هللا 

فيصل الوحيد عليه وسلم من إخبارات غيبية وأوامر تشريعية ذلك أن حقيقة )الوحي( هي ال
بين اإلنسان الذي يفكر من عنده ويشرع بواسطة رأيه وعقله، واإلنسان الذي يبلغ عن رب ه 

من أجل هذا يهتم محترفو التشكيك باإلسالم، بمعالجة  دون أن يغي ر أو ينقص أو يزيد.
 موضوع الوحي في حياته صل ى هللا عليه وسلم، ويبذلون جهدا فكريا شاق ا، في تكل ف وتمحل،

من أجل التلبيس في حقيقته والخلط بينه وبين اإللهام، وحديث النفس، بل وحتى الصرع 
أيضا. وذلك لعلمهم بأن موضوع )الوحي( هو منبع يقين المسلمين وإيمانهم بما جاء به 

محمد صل ى هللا عليه وسلم من عند هللا. فلئن أتيح تشكيكهم بحقيقته، أمكن تكفيرهم بكل ما 
ن عقائد وأحكام، وأمكنهم أن يمهدوا لفكرة أن كل ما دعا إليه محمد صل ى هللا قد يتفرع عنه م

 عليه وسلم من المبادئ واألحكام التشريعية ليس إال من تفكيره الذاتي

ونحن حينما ننظر إلى مثل هذه التمحالت العجيبة التي ال يرى العاقل مسوغا لها إال التهرب 
والسالم، ندرك في جالء ووضوح الحكمة اإللهية الباهرة من من اإلقرار بنبوته عليه الصالة 

بدء نزول الوحي عليه صل ى هللا عليه وسلم بهذه الطريقة التي استعرضناها اآلن، في حديث 
 اإلمام البخاري.



لماذا رأى رسول هللا جبريل بعيني رأسه ألول مرة، وقد كان باإلمكان أن يكون الوحي من وراء 
 حجاب؟

 في قلبه عليه الصالة والسالم الرعب منه والحيرة في فهم حقيقته، وقد كان لماذا قذف هللا
ظاهر محبة هللا لرسوله وحفظه له يقتضي أن يلقي السكينة في قلبه ويربط على فؤاده فال 

يخاف وال يرتعد؟ لماذا خشي على نفسه أن يكون هذا الذي تمثل له في الغار أتيا من الجن، 
يكون ملكا أمينا من عند هللا؟ ولم يرجح على ذلك أن  

لماذا انفصل الوحي عنه بعد ذلك مدة طويلة، وجزع الن بي صل ى هللا عليه وسلم بسبب ذلك 
أن يتردى من شواهق الجبال؟ -كما يروي اإلمام البخاري  -جزعا عظيما حتى إنه كان يحاول  

ر في أجوبتها نجدها هذه أسئلة طبيعية بالنسبة للشكل الذي ابتدأ به الوحي، ولدى التفكي
تنطوي على حكمة باهرة، أال وهي أن يجد المفكر الحر فيها الحقيقة الناصعة الواقية عن 

 الوقوع في شرك محترفي الغزو الفكري والتأثر بأخيلتهم المتكلفة الباطلة.

لقد فوجئ محمد عليه الصالة والسالم وهو في غار حراء بجبريل أمامه يراه بعينه، وهو يقول 
ه إلى حديث النفس المجرد، له  اقرأ، حتى يتبين أن ظاهرة الوحي ليست أمرا ذاتيا داخليا مرد 

وإنما هي استقبال وتلق  لحقيقة خارجية ال عالقة لها بالنفس وداخل الذات. وضم  الملك إياه 
ي الخارجي ومبالغة في  ثم إرساله ثالث مرات قائال في كل مرة: اقرأ، يعتبر تأكيدا لهذا التلق 

ر، من أن األمر ال يعدو كونه خياال داخليا فقط.  نفي ما قد يتصو 

ولقد داخله الخوف والرعب مما سمع ورأى، حتى إنه قطع خلوته في الغار وأسرع عائدا إلى 
 عليه وسلم لم يكن البيت يرجف فؤاده، لكي يتضح لكل مفكر عاقل أن رسول هللا صل ى هللا

لها وبث ها في العالم، وأن ظاهرة الوحي هذه لم تأت متشوفا للرسالة التي سيدعى إلى حم
منسجمة أو متممة لشيء مما قد يتصوره أو يخطر في باله، وإنما طرأت طروءا مثيرا على 

 حياته، وفوجئ بها دون أي توقع



 -سابق. وال شك أن هذا ليس شأن من يتدرج في التأمل والتفكير إلى أن تتكون في نفسه
عقيدة يؤمن بالدعوة إليها -المستمر بطريقة الكشف التدريجي  

ثم إن شيئا من حاالت اإللهام أو حديث النفس أو اإلشراق الروحي أو التأمالت العلوية، ال 
 ..يستدعي الخوف والرعب وامتقاع اللون 

ويتجلى مزيد من صورة المفاجأة المخيفة لديه صل ى هللا عليه وسلم، في توهمه بأن هذا 
في الغار قد يكون أتي ا من الجن، إذ قال لخديجة بعد أن أخبرها الخبر:  الذي رآه وغط ه وكل مه

. ولكنها طمأنته بأنه ليس ممن يطولهم أذى « لقد خشيت على نفسي» أي من الجان 
 .الشياطين والجان لما فيه من األخالق الفاضلة والصفات الحميدة

نفسه بأن هذا الذي كل مه ليس  وقد كان هللا عز  وجل  قادرا أن يربط على قلب رسوله ويطمئن
إال جبريل: ملك من مالئكة هللا جاء ليخبره أنه رسول هللا إلى الناس، ولكن الحكمة اإللهية 

اقتضت إظهار االنفصال التام بين شخصية محمد صل ى هللا عليه وسلم قبل البعثة وشخصيته 
إلسالمي لم يطبخ في ذهن بعدها، وبيان أن شيئا من أركان العقيدة اإلسالمية أو التشريع ا

 الرسول عليه الصالة والسالم سابقا ولم يتصور الدعوة إليه سلفا

إذن فإن حديث بدء الوحي على النحو الذي ورد في الحديث الثابت الصحيح، ينطوي على 
تهديم كل ما يحاول المشككون تخييله إلى الناس في أمر الوحي والنبوة التي أكرم هللا بها 

لصالة والسالم. وإذا تبين لك ذلك أدركت مدى الحكمة اإللهية العظيمة في أن محمدا عليه ا
 تكون بداءة الوحي على النحو الذي أراده عز  وجل .

 أقسام الوحي

قبل أن نأخذ في تفصيل حياة الرسالة والنبوة، نرى أن نتعرف أقسام الوحي الذي هو مصدر 
مراتب الوحي: وهو يذكر -الرسالة ومدد الدعوة. قال ابن القيم  



 إحداها: الرؤيا الصادقة

 ، وكان مبدأ وحيه صلى هللا عليه وسلم.

 الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه

إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس »، كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم: 
، وال يحملنكم استبطاء الرزق على أن في الطلب حتى تستكمل رزقها. فاتقوا هللا، وأجملوا

« .عند هللا ال ينال إال بطاعته تطلبوه بمعصية هللا، فإن ما  

 الثالثة: أنه صلى هللا عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجال

 فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا.

ة الجرسالرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصل  

، وكان أشده عليه فيلتبس به الملك، حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، 
وحتى أن راحلته لتبرك به إلى األرض، إذا كان راكبها، ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على 

ها.  فخذ زيد بن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت ترض 

خلق عليها الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي  

 ، فيوحي إليه ما شاء هللا أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر هللا ذلك في سورة النجم.

 السادسة: ما أوحاه هللا إليه، وهو فوق السماوات ليلة المعراج

 من فرض الصالة وغيرها.

 السابعة: كالم هللا له منه إليه بال واسطة ملك

المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن. وثبوتها كما كل م هللا موسى بن عمران، وهذه 
 لنبينا صلى هللا عليه وسلم هو في حديث اإلسراء.



وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم هللا له كفاحا من غير حجاب، وهي مسألة خالف بين 
 السلف والخلف.

 

. 

 

  


