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حفظو اهلل ورعاه

بسم اهلل الرحمن الرحيم
إف احلمد ﵁ ضلمده ونستعينو ،ونستغفره ،ونعوذ با﵁ من شرور أنفسنا ومن
سيئات أعمالنا ،من يهده ا﵁ فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادي لو،
وأشهد أف ال إلو إال ا﵁ وحده ال شريك لو وأشهد أف زلمداً عبده ورسولو،
وأما بعد-:
فإف خَت الكالـ كالـ ا﵁ ،وخَت اذلدي ىدي ٍ
زلمد  وشر األمور
ٍ
دثٍ بدعٍ وكل بِ ٍ
زلدثاهتا وكل ُزل ٍ
ضاللٍ يف النار ،نستأنف
دعٍ ضاللٍ وكل
احلديث حوؿ التعليق على أحاديث صحيح البخاري وقد بدأنا يف اللقاء
ادلاضي بذكر احلديث األوؿ من أبواب كيف كاف بِدء الوحي إىل رسوؿ ا﵁
.
باب ،معارج القبول بشرح سلم الوصول (/3
الحديث الثاني قال ٌ

)4501

ِ
ك َع ْن ِى َش ِام بْ ِن عُ ْرَوَة َع ْن
ف قَ َ
ال أَ ْخبَ َرنَا َمالِ ٌ
وس َ
َح َّدثَنَا َع ْب ُد اللَّو بْ ُن يُ ُ
أَبِ ِيو َعن َعائِ َشةَ أُم الْم ْؤِمنِين ر ِ
ضي اللَّوُ َع ْن َها :أ َّ
ث بْ َن ِى َش ٍام
ْحا ِر َ
َن ال َ
ْ
ُ َ َ َ
ضي َع ْنوُ سأ ََل رس َ ِ
رِ
ول
ال :يَا َر ُس َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم -فَ َق َ
ول اللَّو َ -
َ َُ
َ َ
ال رس ُ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم:
اللَّ ِو َك ْي َ
ف يَأْتِ َ
ول اللَّوَ ،
يك ال َْو ْح ُي؟ فَ َق َ َ ُ
"أَحيانًا يأْتِينِي ِمثْل صل ِ
ْج َر ِ
ص ُم َعني َوقَ ْد
س َو ُى َو أَ َش ُّدهُ َعلَ َّي ،فَ يُ ْف َ
َ َ َ
ْصلَة ال َ
َْ َ
ك َر ُج ًل فَ يُ َكل ُمنِي فَأ َِعي َما
ت َع ْنوُ َما قَ َ
َّل لِي ال َْملَ ُ
َو َع ْي ُ
الَ ،وأ ْ
َحيَانًا يَتَ َمث ُ

ِ
ول" ،قَالَ ْ ِ
ِ َّ
الو ْح ُي فِي
يَ ُق ُ
ت َعائ َشةُ َرض َي اللوُ َع ْن َهاَ :ولََق ْد َرأَيْ تُوُ يَ ْن ِز ُل َعلَْيو َ
الي وِ
الش ِد ِ
يد الب رِد ،فَ ي ْف ِ
َّ
ص ُد َع َرقًا
م
ص ُم َع ْنوُ َوإِ َّن َجبِينَوُ لَيَتَ َف َّ
َْ َ
َْ
"

باب مث أورد ىذا احلديث ،وىذه من
ىنا ىذا احلديث البخاري قاؿ فيو ٌ
طرؽ اإلماـ البخاري يف التبويب أنو يذكر كلمٍ باب من غَت عنواف ،وأىل
العلم ذكروا يف ذلك عدة وجوه ،فقالوا أف تبويب البخاري بذكر كلمٍ باب
من غَت تعيُت عنواف إشارةٌ إىل أف ىذا الباب تَتمٌٍ للباب السابق (تَتمٌٍ
للباب السابق).
وقاؿ بعض أىل العلم أف ذكر الباب من غَت تعيُت العنواف ىو من طريقٍ
البخاري لشحذ ِذىن القارئ؛ حىت يستنبط عنواناً مناسباً ذلذا احلديث وىذا
مضطرد يف الصحيح ،أف البخاري – رمحو ا﵁ – يَستحث
موجود
ادلقصد
ٌ
ٌ
األذىاف أف تعمل يف مع ِرفٍ الًتاجم.
قوؿ ضعيف أف البخاري تركو مسودة حىت يبيضو فيما بعد ولكنو
وقيل وىو ٌ
مل يبيضو وىذا القوؿ فيو ضعف.
وىنا يف ىذا احلديث ابتدأ فيو البخاري بشيخو عبد ا﵁ بن يوسف التنيسي
وأصلو دمشقي نزؿ تَنيس من ِمصر وىو من رواة ادلوطأ ،أحد رواة ادلوطأ
ادلشاىَت عبد ا﵁ بن يوسف ،والبخاري مسع ِمنو ادلوطأ ويروي عنو كثَتا ،مث
مالك (إماـ دار اذلجرة مالك بن أنس األصبحي ادلدين
قاؿ :أخربنا ٌ
تابعي
معروؼ) عن ىشاـ بن عروة (ىشاـ بن عروة بن الزبَت بن العواـ أيضاً ٌ

مدين) عن أبيو (عروة بن الزبَت أحد الفقهاء السبعٍ وعائشٍ رضي ا﵁ عنها
تُعد خالٍ عروة ألف عُروة ابن أمساء ،وكاف يُكثر من الروايٍ عن خالتو عائشٍ
رضي ا﵁ عنها) عن عائشٍ أـ ادلؤمنُت ((أـ عبد ا﵁ ،ىل يُشرع أف يُقاؿ أـ
ادلؤمنات؟ الشائع يُقاؿ أـ ادلؤمنُت ،نعم جيوز أف يُقاؿ أـ ادلؤمنات وجيوز أف
يُقاؿ أـ ادلؤمنُت ،وإطالؽ أـ ادلؤمنُت من باب الغلبٍ (من باب الغلبٍ)
فيدخل فيو النساء على وجو التَبع)) قاؿ أف احلارث بن ىشاـ (وىو احلارث
بن ىشاـ ادلغَتة صحايب) سأؿ رسوؿ ا﵁  فقاؿ يا رسوؿ ا﵁ كيف
ِ
لصحابٍ على السؤاؿ وفيو أيضاً سؤاؿ
يأتيك الوحي (وىذا فيو ِحرص ا
الصحابٍ عن دقائِق األمور اليت تورث اإلنساف زيادةٌ اإلدياف فهنا السؤاؿ عن
الوحي وعن طريقٍ رليئ الوحي للنيب  ) فقاؿ أحياناً يأتيٍت مثل صلصلٍ
اجلرس (ىنا بيا ٌف من النيب  لبعض صور نزوؿ الوحي ،ال شك أف النيب
يوحى إليو من وراء ِحجاب ،يعٍت خياطبو ا﵁  كما يف حادثٍ
 كاف َ
اإلسراء ،وأيضاً كاف يُنفث يف روع النيب  ، ومن صور الوحي كما سوؼ
يأتينا الرؤيٍ الصاحلٍ ،ومنها ىذه الصور اليت ذكرىا النيب .
وذكر بعض أفراد العاـ ال يعٍت التخصيص ِ
ِ
(ذكر بعض أفراد العاـ ال يعٍت
التخصيص) يعٍت ىنا دلا ُسئل النيب  كيف يأتيو الوحي؟ فذكر النيب 
صورتُت من صور كثَتة عديدةِ ،
فذكر البعض ال يدؿ على التخصيص،
وِذكر البعض أحياناً من ُجلٍ العاـ يكوف دلزيد العنايٍ فقد تكوف ىذه الصور
ىي األكثر أو األغلب ولذلك ذكرىا النيب  ، وىذا مضطرد يعٍت من

قواعد األصوؿ أف ذكر بعض أفراد العاـ ال يعٍت التخصيص إال إذا كانت
بوصف ُمعُت خاص.

قال " :أَحيانًا يأْتِينِي ِمثْل صلْصلَ ِ
ْج َر ِ
س " ،أي مثل الصوت ادلتتابع،
ل
ا
ة
َ َ َ َ
َْ َ
ُ
اجلرس معروؼ أصوات ُمتتابعٍ متواترة تأيت على التوايل ،فكاف يأيت على
النيب  صوت متوايل ،ال ينقطع ،يَتبع بعضو بعضاً ،مث يعي النيب  ىذا
الكالـ.
قال " :أَحيانًا يأْتِينِي ِمثْل صل ِ
ْج َر ِ
س َو ُى َو أَ َش ُّدهُ َعلَ َّي " ،ىذا بياف
َ َ َ
ْصلَة ال َ
َْ َ

من النيب  أف صور الوحي كانت ختتلف يف القوة دلا تأيت النيب  وىذا
سوؼ يأتينا بإذف ا﵁  ، وىذه ِ
الشدة على النيب  يف رليئ الوحي فيو
زيادةٌ ألجر النيب ( فيو زيادةٌ ألجر النيب  )وىذه الشدة أيضاً ىي
ِ
ك قَػ ْوًال ثَِق ًيال﴾[ادلزمل.]5:
ِمصداؽ اآليٍ ﴿إِنَّا َسنُػْلقي َعلَْي َ
فالوحي فيو ِشدة يف نزولو على النيب . 

ص ُم َعني " أي :يتَجلى وينقطع الوحي عٍت وقد َوعيت عنو ما
قال " :فَ يُ ْف َ

قاؿ ،يعٍت هبذه الصورة بعد ما تأيت بصورة متتابعٍ مثل صوت اجلرس ادلتوايل
عليو فيعي النيب  ما جاء من الوحي.

ك َر ُج ًل فَ يُ َكل ُمنِي " وىنا ادللك ىو ِجربيل
َّل لِي ال َْملَ ُ
قالَ " :وأ ْ
َحيَانًا يَتَ َمث ُ
واأللف والالـ للعهد ،ادللك ادلعهود الذي يأيت بالوحي ىو ِجربيل وال يؤخذ

منو العموـ ،األلف والالـ األصل فيو ماذا؟ العموـ ،وىنا يُراد بِو اخلصوص،
ىنا عهديٍ ذىنيٍ ادللك ادلوكل بالوحي.

ك َر ُج ًل "  ،وىذا فيو أف ا﵁  قد أعطى ادلالئكٍ
َّل لِي ال َْملَ ُ
قال " :يَتَ َمث ُ

قُدرات خاصٍ يف التَش ُكل ،فهنا يتشكل على ىيئٍ رجل ،وىذا جاء يف
حديث عمر يف ما يُسمى حبديث جربيل  -عليو السالـ  -الطويل وكاف
يأتيو يف صورة دحيٍ الكليب ،فكاف الوحي يأتيو يف صورة رجل وىذا أخف
على النيب  من الصورة األوىل.
ول"" ،وىذا أيضاً فيو إثبات ادلالئكٍ على
قال " :فَ يُ َكل ُمنِي فَأ َِعي َما يَ ُق ُ

عقيدة أىل السنٍ واجلماعٍ خالفاً للفالسفٍ الذين يقولوف أف ادلالئكٍ أمور
السنٍ واجلماعٍ يثبتوف ادلالئكٍ وأهنم على احلقيقٍ كما جاء يف
معنويٍ ،فأىل ُ
ِ
ِ
السنٍ.
نصوص الكتاب و ُ

قالت عائشة رضي اهلل عنهاَ " :ولََق ْد َرأَيْ تُوُ يَ ْن ِز ُل َعلَْي ِو ال َو ْح ُي  ،ىذا فيو
ِ
الو ْح ُي
مزيد تأكيد لصور رليئ الوحي للنيب َ ، ولََق ْد َرأَيْ تُوُ يَ ْن ِز ُل َعلَْيو َ
الش ِد ِ
فِي اليَ ْوِم َّ
يد البَ ْرِد " ،األصل يف أياـ الربد أف اإلنساف ال جيد العرؽ،
وال يتصبب منو العرؽ بسبب ىذا الربد.

قال " :فَ ي ْف ِ
ص ُد َع َرقًا" ،انظروا ىذا فيو تشبيو
ص ُم َع ْنوُ َوإِ َّن َجبِينَوُ لَيَتَ َف َّ
َ
بالفصد ،الفصد ىو طريقٍ عالجيٍ معروفٍ بقطع جزء من العِرؽ الذي منو
خيرج الدـ بقوة ،وىذا التشبيو ادلراد بو تشبيو خروج ونزوؿ العرؽ من النيب
 كخروج الدـ حينما يُفصد من جسد اإلنساف ،إشارة إىل ادلبالغٍ وكِثرة
ُ
وقوة الشدة على النيب  يف نزوؿ العرؽ يف ىذه الصورة من رليئ الوحي
للنيب . 

وىذه الروايٍ "وإف َجبينو ليتفصد عرقاً" صحفو بعض الرواة بقوذلم يتقصد
بدؿ ذكر الفصد يتفصد ،قاؿ ليتقصد وىذه ىي الروايٍ الصحيحٍ الثابتٍ.
ِ
ئ
تَ :كا َف أ ََّو ُؿ َما بُ ِد َ
َّيب صلى ا﵁ عليو وسلم أَنػَّ َها قَالَ ْ
ثم قال :عن َعائ َشٍَ َزْو ِج النِ ِّ
بِِو َر ُس ُ
الرْؤيَا َّ
الص ِادقٍََ ِيف النػ َّْوِـ .فَ َكا َف الَ
وؿ اللّ ِو صلى ا﵁ عليو وسلم ِم َن الْ َو ْح ِي ُّ
اخلَالَءُ ،فَ َكا َف َخيْلُو بِغَا ِر ِحَر ٍاء
ب إِلَْي ِو ْ
ت ِمثْ َل فَػلَ ِق ُّ
يَػَرى ُرْؤيَا إِالَّ َجاءَ ْ
الصْب ِحُ .مثَّ ُحبِّ َ
َّث فِ ِيو( ،وىو التػَّعبُّ ُد) اللَّي ِايل أُوالَ ِ
ت الْ َع َد ِد قَػْب َل أَ ْف يَػْرِج َع إِ َىل أ َْىلِ ِوَ ،ويَػتَػَزَّوُد
يَػتَ َحن ُ
ََُ َ
َ َ
ِِ
احلَ ُّق َوُى َو ِيف َغا ِر ِحَر ٍاء،
كُ ،مثَّ يَػْرِج ُع إِ َىل َخ ِدجيٍََ فَػيَتَػَزَّوُد لِ ِمثْلِ َها َح َّىت فَ ِجائَوُ ْ
لذل َ
َخ َذِين فَػغَطٍَِّت َح َّىت بَػلَ َغ ِم ٍِّت
اؿَ " :ما أَنَا بَِقا ِر ٍئ" قَ َ
اؿ :اقْػَرأْ .قَ َ
ك فَػ َق َ
فَ َجاءَهُ الْ َملَ ُ
اؿ ،فَأ َ
تَ :ما أَنَا بَِقا ِر ٍئ ،قَ َ
اؿ :اقْػَرأْ .قَ َ
ا ْجلَ ْه َدُ ،مثَّ أ َْر َسلٍَِت فَػ َق َ
َخ َذِين فَػغَطٍَِّت الثَّانِيٍََ
اؿ قُػ ْل ُ
اؿ فَأ َ
َخ َذِين فَػغَطٍَِّت
َح َّىت بَػلَ َغ ِم ٍِّت ْ
اجلَ ْه َد ُمثَّ أ َْر َسلٍَِت فَػ َق َ
اؿ :اقْػَرأْ .فَػ ُق ْل ُ
تَ :ما أَنَا بَِقا ِر ٍئ ،فَأ َ
ك الَّ ِذي َخلَ َق * َخلَ َق
الثَّالِثٍََ َح َّىت بَػلَ َغ ِم ٍِّت ْ
اجلَ ْه َدُ .مثَّ أ َْر َسلٍَِت فَػ َق َ
اس ِم َربِّ َ
اؿ  ﴿:اقْػَرأْ بِ ْ
ِ
ا ِإلنْ َسا َف ِم ْن َعلَ ٍق * اقْػَرأْ َوَربُّ َ
ك األَ ْكَرُـ * الَّذي َعلَّ َم بِالْ َقلَ ِم * َعلَّ َم ا ِإلنْ َسا َف َما َملْ
ِ
يػعلَم ﴾ [العلق ]5 - 1 :فَػرجع ِهبا رس ُ ِ
وؿ اللّو صلى ا﵁ عليو وسلم تَػْر ُج ُ
ف بَػ َواد ُرهُ
َََ َ َُ
َْ ْ
ح َّىت دخل علَى خ ِ
"زِّملُ ِوين َزِّملُ ِ
اؿ
ى
ذ
ىت
ح
وه
ل
م
ز
ػ
ف
"
وين
:
اؿ
ق
ػ
ف
ٍ
جي
د
الرْوعُُ .مثَّ قَ َ
َ
َّ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ب َعْنوُ َّ
َ
َ
َ
َ
َ َََ َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ِخل ِدجيٍَ" :أ ِ
ِ
يت َعلَى نَػ ْف ِسي"
َخبَػَرَىا ْ
اخلَبَػَر .قَ َ
َي َخدجيٍَُ! َما ِيل" َوأ ْ
اؿ" :لََق ْد َخش ُ
َ َ
ْ
ِ
ك لَتَ ِ
الرِح َم
ص ُل َّ
يك ا﵁ أَبَداَ .واللّ ِو إِنَّ َ
ت لَوُ َخدجيٍََُ :كالَّ .أَبْ ِشْر .فَػ َو اللّ ِو الَ ُخيْ ِز َ
قَالَ ْ
وتَص ُد ُؽ ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ُت َعلَى
وـَ ،وتَػ ْق ِري َّ
احلَد َ
الضْي َ
فَ ،وتُع ُ
َ ْ
ب الْ َم ْع ُد َ
يثَ ،وََْتم ُل الْ َك َّلَ ،وتَ ْكس ُ
احل ِّق .فَانْطَلَ َقت بِِو خ ِدجيٍُ ح َّىت أَتَ ِِ
نَػوائِ ِ
َس ِد بْ ِن َعْب ِد
ْ
ْ َ َ َ
ب َْ
ت بو َوَرقٍََ بْ َن نَػ ْوفَ ِل بْ ِن أ َ
َ
ِ
صر ِيف ْ ِ ِ ِ
ِ ِ
ب
اجلَاىليٍَّ َوَكا َف يَ ْكتُ ُ
الْعَُّزىَ .وُى َو ابْ ُن َع ِّم َخدجيٍََ ،أَخي أَب َيهاَ .وَكا َف ْامَرأً تَػنَ َّ َ
يب وي ْكتُب ِمن ا ِإل ِْصل ِيل بِالْعربِيَّ ِ
الْ ِ
ِ
َ
بَ .وَكا َف َشْيخا َكبَِتا
ت
ك
ي
ف
أ
ا﵁
اء
ش
ا
م
ٍ
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ا
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ت
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ْ
ْ
ْ
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ُ
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َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ِ
امسع ِم ِن اب ِن أ ِ
ِ
اؿ َوَرقٍَُ بْ ُن نَػ ْوفَ ٍل :يَا
يك .قَ َ
َخ َ
قَ ْد َعم َي .فَػ َقالَ ْ
َي َع ِّم َْ ْ ْ
ت لَوُ َخدجيٍَُ :أ ْ
ِ
وؿ اللّ ِو صلى ا﵁ عليو وسلم َخبَػَر َما َرآهُ .فَػ َق َ
َخبَػَرهُ َر ُس ُ
ابْ َن أَخي َماذَا تَػَرى؟ فَأ ْ
اؿ لَوُ

ِ
وسى .يَا لَْيتٍَِت فِ َيها َج َذعا .يَا لَْيتٍَِت أَ ُكو ُف َحيّا
َوَرقٍَُ :ى َذا الن ُ
وس الَّذي أُنْ ِزَؿ َعلَى ُم َ
َّام ُ
ِ
اؿ
وؿ اللّ ِو صلى ا﵁ عليو وسلم" :أ ََو سلُْ ِرِج َّي ُى ْم؟" قَ َ
اؿ َر ُس ُ
ك .قَ َ
ك قَػ ْوُم َ
ُت ُخيْ ِر ُج َ
حَ
ط ِِبَا ِجْئ ِِ ِ ِ
ورقٍَُ :نَػعمَ ،مل يأْ ِ
ت َر ُجل قَ ُّ
صْرَؾ
يَ ،وإِ ْف يُ ْد ِرْك ٍِت يَػ ْوُم َ
َ
ك أَنْ ُ
ََ َ ْ ْ َ
ت بو إالَّ عُود َ
ٌ
صرا ُم َؤَّزرا.".
نَ ْ

ىذا احلديث أيضاً فيو بياف لصور نزوؿ الوحي على النيب  وبدأ ىذا
احلديث بروايٍ شيخو حيِت بن بُكَت من أشياخو يف مصر وىو حافظ وىو
من أضبط الناس يف الليث وىنا يروي عن الليث (الليث إماـ أىل مصر يف
احلديث) عن عُقيل (بالتصغَت) وأيضاً ىنا عُقيل من أثبت الناس يف زلمد
بن شهاب الزىري ،والزىري ىنا عن بن شهاب نُسب إىل جده لشهرة
جده ،وىذه طريقٍ عند ا﵀دثُت أف يُنسب اإلنساف إىل جده السادس أو
السابع حسب الشهرة ،والزىري أحياناً يُورد يف األسانيد يٌقاؿ حدثنا زلمد
بن شهاب ،ويٌقاؿ أحياناً حدثنا بن شهاب ،وأحياناً يُقاؿ حدثنا الزىري.
ولذلك مرة من ادلرات كنت أقوؿ لألخوة يعٍت الذين يقولوف أف التقنيات
تُغٍت الطالب يف البحث عن الرجوع إىل الكتب ،فقلت ألحدىم احبث عن
مرويات الزىري يف الكتب الستٍ ،فضغط ضغطٍ زر فخرجت مرويات
الزىري يف الكتب الستٍ ولكنها كانت متثل فقط ربع مرويات ماذا؟ الزىري؛
ألنو حيتاج أف يُدخل ماذا؟ ادلفردات األخرى ،ال بد أف يُدخل ابن شهاب،
ويُدخل زلمد بن شهاب ،ويُدخل الزىري حىت خترج النتائج ُكليٍ ،فالعقل
البشري ىو الذي يؤصل ويضبط ىذه التقنيات حىت تسَت قُدماً يف إعطاء
النتائج.

قاؿ عن عروة بن الزبَت وقد سبق أف أشرنا إليو عن عائشٍ أـ ادلؤمنُت أهنا
قالت" :أوؿ ما بُ ِدئ بو رسوؿ ا﵁  من الوحي الرؤيٍ الصاحلٍ" ىنا من
الوحي  ،من ىنا قاؿ بعض العلماء أهنا تبعيضيو أي من بعض صور الوحي
ألننا ذكرنا أف الوحي لو صور كثَتة ،وقد تكوف أيضاً بيانيٍ َتتمل ادلعنيُت
بياف صور الوحي ،ويستقيم األمراف فيو.
قال الرؤية الصالحة ،يعٍت من صور الوحي الرؤيٍ الصاحلٍ ،وعكس الرؤيٍ
الصاحلٍ األضغاث (أضغاث األحالـ اليت ال عربة ذلا) ،وىنا قاؿ يف النوـ،
طيب ىل الرؤيٍ تكوف يف اليقظٍ أـ يف النوـ؟ أجيبوا ما رأيكم؟ شلكن واحد
حيلم وىو يف اليقظٍ؟ ال ديكن صح؟ ىذا من باب مزيد ماذا؟ التأكيد ،من
باب مزيد التأكيد وىذا كثَت يف لغٍ العرب إرادة التأكيد ببعض ادلفردات
اليت تُقيد.
الصْب ِح " مثل خروج الصبح،
ت ِمثْ َل فَػلَ ِق ُّ
قال . :فَ َكا َف الَ يَػَرى ُرْؤيَا إِالَّ َجاءَ ْ

وىذا تشبيو يف جهٍ الوضوح والظهور أف الرؤيٍ اليت يراىا النيب  يف ادلناـ
تقع كما ىي يف الواقع ظاىرة ،بينٍ سواء وقعت يف نفس اليوـ أو تأخرت،
لكنها تقع كما كاف النيب  يراىا ،وىذا فيو كما أشرنا أف الرؤيٍ أحد صور
الوحي.
وعلى ىذا نضع معنا ثلثة صور:
 الصورة األوىل أف يأتيو مثل صلصلٍ اجلرس (الصوت ادلتتابع).
 الصورة الثانيٍ أف يتشكل لو يف ىيئٍ َر ُجل.

 الصورة الثالثٍ ىنا الرؤيٍ الصاحلٍ.
فذكر ثالثٍ صور لنزوؿ الوحي على النيب . 
ب إِلَْي ِو ْاخلَالَءُ " (اخلالء أي الذىاب إىل مكاف فيو خلوة بعيد
قالُ " :مثَّ ُحبِّ َ

عن الناس ،بعيد عن الناس) وقاؿ العلماء أف ىذا كاف مقصوداً ألنو كاف ال
ُحيب ما عليو أىل اجلاىليٍ من األخالؽ والعقائد والعادات ادلوجودة ،فكاف
حيب أف يبتعد عنهم يف خلوة ،وىذه اخللوة كما قاؿ العلماء ُمعينٌٍ على فراغ
القلب ،ونشاط الذىن والتفكر والتأمل ،وانظر إىل حالك دلا تكوف يف خلوة
ودلا تكوف يف رلتمع عاـ كيف يكوف الفرؽ يف نشاط الذىن والتأمل
والتفكر.
قال " :فَ َكا َف َخيْلُو بِغَا ِر ِحَر ٍاء " [الغار ىو النقب يف اجلبل أي الثقب يف

جبل معروؼ يف مكٍ ،وىذا الضبط ىو األقرب ،حراء وجاء
اجلبل] ،وحراء ٌ
بالقصر حرا من غَت اذلمز ،واألقرب ىذا الضبط حراء باذلمز.
َّث فِ ِيو " وىنا غار حراء خلوة النيب  يف غار حراء فيو
قال " :يَػتَ َحن ُ

صعوبٍ وكوف اإلنساف يذىب إىل ثقب وغار يف اجلبل يف ليايل مظلمٍ ،بعيد
عن الناس كلهم ،وجيلس يتفكر فيو من الصعوبٍ ما فيو ،ولكن قاؿ العلماء
أف ا﵁  ىيئ األسباب النفسيٍ واجلسديٍ للنيب  ، الصعود إىل الغار
(غار حراء) َتتاج إىل قوة بدنيٍ وَتتاج إىل قوة قلبيٍ ،لو قيل ِ
ألحدكم
اذىب فوؽ اجلبل واجلس فيو ليست ليلٍ واحدة ،ساعتُت فقط ،أال ترد
عليو اذلواجس واخلوؼ واألمور الكثَتة ،ىذا حيتاج إىل قوة قلب ،والصعود

إىل اجلبل حيتاج إىل القوة اجلسديٍ ولكن ا﵁  ىيئ النيب  دلثل ىذه
األمور فأعطاه ا﵁  القوة ادلناسبٍ ،قوة القلب وقوة البدف للتعبُد.
َّث " والتحنث ىنا كما جاء ىو التعبد ،دلاذا جاء ىذا التفسَت؟
قال" :يَػتَ َحن ُ

طبعاً كلمٍ يتحنث يأيت على معنيُت:

 يأيت ِبعٌت الوقوع يف اإلمث (يقع يف احلنث). ويأيت ِبعٌت اخلروج من احلنث والبعد عن اإلمث.وادلعٌت الثاين ىو ادلقصود أف النيب  ابتعد عن اإلمث ،وحصل منو ماذا؟
التعبد ،ودلا كانت ىذه الكلمٍ َتتمل ادلعنيُت؛ جاء تفسَتىا ىذا التفسَت
(مدرجٍ من كالـ الزىري أحد الرواة يف
ىنا وىو التعبد ،ىذه العبارة ُمدرجٍ ُ
احلديث وليس من كالـ عائشٍ رضي ﵁ عنها ،وادلدرج ىو كالـ ألحد
ُ
الرواة يدخلو يف ادلنت وتأيت ألسباب كثَتة وتعرؼ بالقرائن) فهذه العبارة
التفسَتيٍ ُمدرجٍ من كالـ الزىري ،دلاذا قاذلا الزىري؟ ألف كلمٍ التحنث
تفيد أكثر من معٌت فأراد ضبط ادلعٌت وبيانو ،وجاء يف بعض الروايات
فيتحنف ،يتحنث (يتحنف) أي على احلنيفيٍ ،واحلنيفيٍ ىي ادليل من
الشرؾ إىل التوحيد ،ىنا ىذه العبارة يتحنث أطاؿ العُلماء الكالـ عليها
كيف يتحنث ويتعبد النيب  والوحي بعدمل ينزؿ عليو؟ والرسالٍ غَت
موجودة؟ فذكروا أقواؿ فقالوا أنو كاف يتحنث على ِ
الفطرة ادلوجودة يف نفس
اإلنسافِ ،
الفطرة السليمٍ وقالوا بقايا ما كاف عليو إمساعيل أي شلا ىو فيو
السالمٍ من العبادات ،ومهما ذُكِر من األقواؿ العلماء قالوا أف القصد منو
يتقرب إىل ا﵁  بالتأمل والتدبر.

وذكر البعض أف التعبد كاف نوع إذلاـ من ا﵁  يف مثل ىذا ادلوطن ،لكن
كما قلنا اخلُالصٍ أف فيو التقرب إىل ا﵁ . 
قالَ " :وُى َو التػ َ َّ ِ
ايل أُوالَ ِت الْ َع َد ِد " ىنا أهبم قاؿ الليايل ذوات العدد؛ ألف
َّعبُّ ُد الليَ َ

العدد غَت معلوـ كم كاف جيلس أي الفًتة ا﵀ددة قبل أف ينزع إىل أىلو،
يعٍت جيلس فًتة يتعبد مث ينزع ،ينزع يعٍت يرجع إىل أىلو (يرجع إىل أىلو)
يرجع إىل بيتو ويتزود لذلك (يتزود أي يأخذ الزاد ،الزاد من الطعاـ
والشراب ،ألنو يف مكاف خلوة فوؽ اجلبل حيتاج إىل الطعاـ والشراب) وىذا
فيو األخذ باألسباب والتوكل على ا﵁  ،وأف األمراف يتفقاف وال خيتلفاف،
فأصل التوكل ىو االعتماد على ا﵁  مع األخذ باألسباب ،فأخذ
بأسباب البقاء من الطعاـ والشراب.

قالُ " :مثَّ يَػْرِج ُع إِ َىل َخ ِدجيٍََ " خدجيٍ زوجتو يرجع اليو فيتزود دلثلها ،يعٍت كل
ما ينزؿ يتزود لليايل ا﵀ددة اليت كاف النيب  ديكث فيها يف غار حراء.

ِ
احلق كلمٍ عامٍ تُطلق
قالَ " :ح َّىت فَجاءه ا ْحلَ ُّق " احلق ىنا ادلراد بو الوحي ،و ُ
السنٍ ويطلق على الوحي ،لكن
على كثَت من األمور ،تُطلق على القرآف و ُ
ىنا ادلراد بو الوحي.
ٍ
ِ
ك " وىنا أيضاً األلف
قالَ " :ح َّىت فَجاءه ا ْحلَ ُّق َوُى َو ِيف َغا ِر ِحَراء ،فَ َجاءَهُ الْ َملَ ُ

اؿ :اقْػَرأْ.
والالـ عهديٍ كما أسلفنا أي ادلقصود جربيل – عليو السالـ – فَػ َق َ
قَ َاؿ"َ :ما أَنَا بَِقا ِر ٍئ " مل يقل النيب  لن أقرأ ،قاؿ :ما أنا بقارئ ،نفى عن

نفسو وصف القراءة؛ ألف النيب  أمي ال يقرأ وال يكتب ،والنصوص يف

ط يُطلق
ذلك كثَتة " ،قَ َ
َخ َذِين فَػغَطٍَِّت " (أيَ ضمو ،ضم النيب  والغ ُ
اؿ فَأ َ
على الضم ،وعلى العصر ،ويُطلق على الغطس ،ومنو يف اللغٍ الشائعٍ غطو
يف ادلاء ،يف لغٍ العرب يُطلق على ىذه ادلعاين) وىنا ِبعٌت الضم ،ضم النيب
.
َخ َذِين فَػغَطٍَِّت الثَّانِيٍََ َح َّىت بَػلَ َغ ِم ٍِّت ا ْجلَ ْه َد " اجلهد :الطاقٍ ،استنفذ
قال " :قَ َ
اؿ فَأ َ

من النيب  طاقٍ شديدة ،وجهد كبَت دلا ضمو الوحي.

تَ :ما أَنَا بَِقا ِر ٍئ " وىذا فيو كما قاؿ:
اؿ :اقْػَرأْ .قَ َ
قالُ " :مثَّ أ َْر َسلٍَِت فَػ َق َ
اؿ قُػ ْل ُ

العلماء تكرار العلم ثالثاً (تكرار العلم ثالثاً) ،وأف العلم يُكرر حىت يرسخ،
يورث االستقرار ،وسوؼ يأتينا إف شاء ا﵁ يف كتاب العلم ال حقاً.
فالتكرار ُ

اجلَ ْه َد ُمثَّ أ َْر َسلٍَِت
َخ َذِين فَػغَطٍَِّت الثَّانِيٍََ َح َّىت بَػلَ َغ ِم ٍِّت ْ
تَ :ما أَنَا بَِقا ِر ٍئ ،قَ َ
" قُػ ْل ُ
اؿ فَأ َ

ك الَّ ِذي َخلَ َق ([﴾)1سورة العلق] ،اآليات.
اس ِم َربِّ َ
فَػ َق َاؿ :فقال ﴿:اقْػَرأْ بِ ْ
وىي أول ما نزل من القرآن ىذه اآليات ،واستدؿ بعض الفقهاء هبذه
اآليات أف البسملٍ ليست من السورة (البسملٍ ليست آيٍ من السورة) ألنو
مل يقل لو بسم ا﵁ الرمحن الرحيم ،وإمنا بدأ مباشرة بذكر اآليات ،وىذه
اآليات يف ثناياىا ذكر العلم والقلم ولو تعلق بالوحي ،وإمنا يُعلم النيب 
وحيفظو مث يُكتب أف ىذا سيبقى ويرسخ كما سوؼ يأيت بعد ذلك.
ف بػَ َو ِاد ُرهُ َح َّىت َد َخ َل َعلَى َخ ِدجيٍََ " ،قاؿ :النيب  رجف فؤاده
قال " :تَػْر ُج ُ

ألمرين :من اخلوؼ واالستغراب ،أوؿ مرة يرى ادللك فاجتمع لديو اخلوؼ
التعجب.
واالستغراب و ُ

ِ
اؿِ َ :
قالَ " :ح َّىت َد َخ َل َعلَى َخ ِدجيٍََ فَػ َق َ
ب َعْنوُ
"زِّملُوين َزِّملُوين" فَػَزَّملُوهُ َح َّىت َذ َى َ
اؿ ِخل ِدجيٍَ" :أ ِ
ِ
يت َعلَى
َخبَػَرَىا ْ
اخلَبَػَر .قَ َ
َّ
َي َخدجيٍَُ! َما ِيل" َوأ ْ
اؿ" :لََق ْد َخش ُ
الرْوعُُ .مثَّ قَ َ َ َ
ْ
نَػ ْف ِسي" " (ىنا خشيت على نفسي ذكر العلماء فيها أقواؿ كثَتة جداً،

ذكرىا احلافظ بن حجر يف الفتح اثٌت عشر قوؿ فيها ،واألقرب فيها كما
قاؿ العلماء ادلوت أو ادلرض ،خاؼ على نفسو ادلوت من ضمٍ الوحي
القويٍ اليت كانت لو ،وقيل ادلرض ،وقيل مبادئ ادلرض ،وقيل غَت ذلك شلا
خشاه النيب .) 

يك ا﵁ أَبَدا " وىذا فيو ذكاء خدجيٍ
فقالت خديجةَ " :كالَّ .فَػ َو اللّ ِو الَ ُخيْ ِز َ
وفطنتها فربطت بُت أعماؿ النيب  وبُت أخالقو وبُت حفظ ا﵁ . 

يك ا﵁ أَبَدا " ىذا فيو معٌت اآليٍ
فقالت خديجةَ " :كالَّ .فَػ َو اللّ ِو الَ ُخيْ ِز َ
احلُ ْس ٌَت ( )2فَ َسنُػيَ ِّسُرهُ لِْليُ ْسَرى
َّؽ بِ ْ
صد َ
﴿فَأ ََّما َم ْن أ َْعطَى َواتَّػ َقى (َ )1و َ
([﴾)3سورة الليل].

أي من فعل اخلَت وَتلى هبذه األخالؽ فإف ا﵁  يُيسر لو وحيفظو ،مث
ذكرت جلٍ من الصفات اليت كاف النيب  يتصف هبا ،وىذا فيو من
الفوائد جواز مدح اإلنساف يف وجهو إذا أ ُِمنت الفتنٍ ،فهنا خدجيٍ َمدحت
النيب  ، فإذا أُمنت ِ
الفتنٍ جاز مدح الرجل يف وجهو ،وبعض العلماء ذكر
يعٍت قيد أمن الفتنٍ واحلاجٍ إذا ُوِجدت احلاجٍ.

قال" :إنك لتصل الرحم" وصلٍ الرحم أي على وجو االبتداء وليس على
وجو ادلكافأة" ،ليس الواصل بادلكافئ" كما قاؿ النيب ،ومثرة صلٍ الرحم أف
ا﵁  يصلو.
قالَ " :وََْت ِم ُل الْ َك َّل " الكل ىنا الضعيف الذي ال يستطيع أف حيمل نفسو،

وقاؿ البعض ال حيمل نفسو جسدياً فيُعينو ،وقيل ال حيمل نفسو مادياً فيُعينو
بادلاؿ.
ِ
وـ " وادلعدوـ ىو ادلعدـ الذي ال ماؿ لو ،الفقَت ،يعطي
ب الْ َم ْع ُد َ
"َ ،وتَ ْكس ُ
الفقَت؛ ولذلك جاءت بالضبط الثاين وتُ ِ
كسب ادلعدوـ ،وجاءت بالنصب

وتَكسب ادلعدوـ.

وتقري الضيف القرا ىي اإلكراـ ،وما يُقدـ ضيافٍ للناس أو الضيفاف.
قال :وتعين على نوائب الحق النوائب ىي األمور اليت تُلم باإلنساف مهما

كاف حاذلا فكاف النيب  يقف مع الناس يف نوائبهم (ما ينزؿ هبم من أمور
سلتلفٍ).

قال :فانطلقت بو خديجة حتى أتت بو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد
العزى ابن عم خديجة ،وىذا فيو أف اإلنساف إذا مل يعرؼ الشيء فيوكلو
إىل من يعرؼ ىذا الشيء ،فهي انتقلت إىل ورقٍ بن نوفل ألنو أعلم هبذا
احلاؿ وىذه الصورة اليت حصلت للنيب  من نزوؿ الوحي ،وكاف امر ٍئ
تنصر يف اجلاىليٍ ،وكاف يكتب الكتاب العِرباين ،كاف يعرؼ اللساف

النصراين ،ويعرؼ اللساف العريب ،وكاف على بقايا ما عليو النصرانيٍ قبل أف
يستفحل التحريف.
قال :فيكتب من اإلنجيل بالعبرانية ما شاء اهلل أن يكتب وكان شيخاً
كبيراً قد عمي وىذا فيو أف كبار السن أخرب إما من ِجهٍ العِلم وإما من

جهٍ التجربٍ.

فقالت لو خديجة :يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقاؿ لو (وىذا فيو
تأىيل السامع للكالـ وىي من آداب االستماع أف يؤىل ادلستمع) فقاؿ لو
ورقٍ يا ابن أخي ماذا ترى فأخربه رسوؿ ا﵁  خرب ما رأى (ما حدث لو
يف غار حراء) فقاؿ لو ورقٍ ىذا الناموس (والناموس ىو الرسوؿ الذي يُرسل
سراً عند العرب ،أي رسوؿ يُرسل سراً يُقاؿ لو الناموس ،وىنا يُقصد بو
ِجربيل).
ِ
وسى " وىنا قاؿ العلماء دلاذا مل يذكر عيسى مع أف
قال " :الَّذي أُنْ ِزَؿ َعلَى ُم َ

ورقٍ كاف على دين عيسى؟ ولكن ذكر ىنا موسى ،فأُجيب بأجوبٍ كثَتة
من أحسنها أف ما نزؿ على موسى كاف أعم يف األحكاـ شلا نزؿ على
عيسى فكاف أخص ،وأيضاً قالوا أف مشاهبٍ حاؿ موسى مع قومو أقرب من
مشاهبٍ عيسى – عليو السالـ – مع قومو إىل النيب . 
والعلماء يعٍت الذي يقرأ ُكتب التفسَت جيد ىناؾ تشابو بُت األحداث يف
قِصٍ موسى مع قومو وبُت دعوة النيب  مع قومو.

فقال " :لَْيتٍَِت فِ َيها َج َذعا " أي صغَتاً ،واجلزع الصغَت من الغنم ،فهنا أراد

قاؿ يا ليتٍت كنت صغَتاً أي يف سن الشباب .دلاذا؟ حىت ينصره وحىت يقف
مع النيب . 
ِ
ك ".وىذا فيو احلكمٍ اليت كاف
ك قَػ ْوُم َ
ُت ُخيْ ِر ُج َ
قال " :لَْيتٍَِت أَ ُكو ُف َحيّا ح َ

يتحلى هبا ورقٍ بن نوفل وبعد النظر؛ ألنو قاؿ استنتج من األحواؿ السابقٍ
أنو سيُطرد عندما يأيت بالرسالٍ وُخيرب الناس هبذا الدين ،وفيو أيضاً أف الناس
السنٍ دلا
يستنكروف كل أمرجديد يرد عليهم مل يعتادوه ،وىذا جلي حىت يف ُ
َُتيا ُسنو جديدة يف الناس يستنكروف ىذا األمر ،وكذلك الوحي الذي يأيت
إىل الناس.
ِ
سيخرجوف يعٍت من مكاين
فقال رسول اهلل  " : أ ََو سلُْ ِرِج َّي ُى ْم " (ىل

رجل
كاف النيب  مستغرباً ال يتوقع مثل ىذا األمر) قاؿ نعم ،قاؿ مل يأيت ٌ
قط ِبثل ما جئت بو إال عودي" وىذا فيو إشارة إىل وقوع االبتالء يف نشر
دعوة التوحيد واحلق ،وأف اإلنساف ال يسلم من االبتالء ،ويتعرض لألذى،
السنٍ.
نائي بسبب نشر التوحيد و ُ
وقد يُطرد ف بلده ويكوف ً
صرا ُم َؤَّزرا.".
قالَ " :وإِ ْف يُ ْد ِرْك ٍِت يَػ ْوُم َ
صْرَؾ نَ ْ
ك أَنْ ُ

" وىذا قاؿ فيو العلماء أف فيو إدياف ورقٍ بالنيب  ، ولذلك قالوا أوؿ من
آمن من الرجاؿ بالنيب  ىو ورقٍ واستدلوا هبذه العبارة ،والبعض قاؿ أف
ىذا كاف قبل الرسالٍ ،وبعد الرسالٍ أبو بكر  وىي مسألٍ يعٍت خالفيٍ

يف أوؿ من آمن بالنيب  ، وأكثر ا﵀ققُت أف أوؿ من آمن من الرجاؿ
ورقٍ ومن النساء خدجيٍ.
قال :ثم لم ينشب (يعني لم يلبث) ورقة أن توفي (لم يُدرك ما حدث
بعد ذلك) وفتر الوحي (يعٍت انقطع الوحي ،فالوحي انقطع بُت يعٍت ما

أنبئ بو النيب  اقرأ وما نزؿ من ادلدثر كاف بينهما ثالث سنوات انقطاع
مث كما سوؼ يأتينا يف احلديث بعد ذلك نشط الوحي مرة أخرى يف النزوؿ
على النيب . 
نقف عند ىذا القدر أسأؿ ا﵁ أف يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصاحل
إنو ويل ذلك والقادر عليو وصلى ا﵁ وسلم على نبينا زلمد وجزاكم ا﵁
خَتاً.

