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         :من إرهاصات النبوة قبيل البعثة، وبداية الوحي 
أول ما : عروة عن عائشة اهنع هللا يضر أهنا قالت  روى البخاري يف صحيحه عن    

من الوحي الرؤاي الصادقة يف النوم فكان ال يرى رؤاي إال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  بدئ به
حنث فيه وهو التعبد الليايل ذوات جاءت مثل فلق الصبح فكان أييت حراء فيت

العدد ويتزود لذلك مث يرجع إىل خدجية فتزوده ملثلها حىت فجئه احلق وهو يف 
 قال . (ما أان بقارئ )  فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فجاءه امللك فقال اقرأغار حراء 

 بقارئما أان فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ قلت ):
فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال اقرأ قلت ما أان 

اقرأ  ) :بقارىء فأخذين فغطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين فقال

. اقرأ وربك األكرم . خلق اإلنسان من علق . باسم ربك الذي خلق 

 ( . مل يعلم  علم اإلنسان ما)اآلايت إىل قوله .  (الذي علم بالقلم 
زملوين  )فرجع هبا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ترجف بوادره حىت دخل على خدجية فقال 

أي خدجية ما يل لقد ) قال خلدجية . فزملوه حىت ذهب عنه الروع ( . زملوين 
فأخربها اخلرب قالت خدجية كال أبشر فوهللا ال خيزيك ( . خشيت على نفسي

إنك لتصل الرحم وتصدق احلديث وحتمل الكل وتكسب  هللا أبدا فوهللا
فانطلقت به خدجية حىت أتت . املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق 

به ورقة بن نوفل وهو ابن عم خدجية أخي أبيها وكان امرأ تنصر يف اجلاهلية 
وكان يكتب الكتاب العريب ويكتب من اإلجنيل ابلعربية ما شاء هللا أن يكتب 



ان شيخا كبريا قد عمي فقالت خدجية اي ابن عم امسع من ابن أخيك قال وك
ورقة اي ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخربه النيب صلى هللا عليه و سلم خرب ما رأى 
فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتين فيها جذعا ليتين أكون 

قال ورقة نعم مل أيت ( .  رجي همأو خم) حيا ذكر حرفا قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
مث مل . رجل مبا جئت به إال أوذي وإن يدركين يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا 

   حزن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصينشب ورقة أن تويف وفرت الوحي فرتة حىت
 :مَساُك بن َحْرٍب عن جابر بِن مَسَُرَة قالوأخرج مسلم يف صحيحه عن       

ِإِّنِ أَلْعِرُف َحَجًرا ِبَكََّة كان ُيَسلُِِم علىَّ قبل أن  ) -ملسو هيلع هللا ىلص- اّللَِ  قال رسول
 ( أُبْ َعَث ِإّن ألعرفه اآلن

وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص خلدجية رضي " عن ابن عباس عن عائشة مهنع هللا يضر ويف مسند أمحد
قالت مل  ،ّن أخشى أن يكون ىب جنن  إوأمسع صوات و  إين أرى ضوءا"هللا عنها
 . ليفعل كلب بب اي ابن عبد هللايكن هللا

قا فان هذا انموٌس صاد كُ ن يَ إ: مث أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له فقال  
 ، فان بعث وأان حى فسأعززه وأنصره وأومن بهىمثل انموس موس

من قبيل اإلرهاصات الدالة  إن اآلايت واملعجزات اليت وقعت للرسول ملسو هيلع هللا ىلص 1
سيختاره هو  وجل على متييزه عن غريه من احلنفيني الذين عاصروه،وأن هللا عز

 .ابلذات ألمر عظيم
، إك  تقرير أن الرؤية الصاحلة جزء من ستة و أربعني جزءا من النبوة 2

إن فترة الوحي كانت ثالثا وعشرين سنة منها ستة أشهر 
 .كانت مناما 



يف أحوال اجملتمع إذا عزلة لفرتات تعني املسلم على التفكري استحباب ال 3
ه مجاعات بتدعتأما االعتزال الدائم للمجتمع والذي ا. سادت فيه اجلاهلية والفساد

فلم .  يف زمامننا هذا فهو خمالف لسنته ملسو هيلع هللا ىلص العلمية والقولية من اجلماعات الدينية
 :يعرف عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه اعتزل اجملتمع، وقال يف نبذ مثل هذه اإلجتاهات

يف الغار على رجاحة   ملسو هيلع هللا ىلص للرسول هللا إزاء ما وقعدل تصرف خدجية  4
 . عقلها، وحسن تصرفها، وفضلها وسالمة صدرها

 ابلغار على علمه وفضله دل حتليل ورقة لظاهرة ما حدث للرسول ملسو هيلع هللا ىلص 5
 .وعدالته

يدل خوف النيب ملسو هيلع هللا ىلص مما حدث له مع جربيل على انه ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن متوقعا  6
 .الرسالة اليت سيدعى إىل محلها وبثها يف العامل

ن نفسه أبن  ويطمئهللا عز وجل قادر على أن يربط على قلب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 7
هذا الذي كلمه ليس إال جربيل ملك من مالئكة هللا جاء ليخربه أنه رسول هللا إىل 
الناس، ولكن احلكمة اإلهلية الباهرة تريد إظهار االنفصال التام بني شخصية دمحم 
ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة وشخصيته بعدها، وبيان أن شيئا من أركان العقيدة االسالمية أو 

 .ريع االسالمي مل يكن يف ذهن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مسبقا، ومل يتصور الدعوة إليه سلفاالتش
 : مراتب الوحي 

 :مراتب الوحيوهو يذكر -رمحه هللا  -قال ابن القّيم 
، وكان ال يرى رؤاي إال جاءت -ملسو هيلع هللا ىلص  -الرؤاي الصادقة، وكانت مبدأ وحيه : أحدها

 .مثل فلق الصبح
إن " : لنيب  ملسو هيلع هللا ىلصما كان يلقيه امللك يف روعه وقلبه من غري أن يراه كما قال ا: الثانية

أنه لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها، فاتقوا هللا وأمجلوا روح القدس نفث يف روعي 



عند هللا ال فإن ما  ،يف الطلب وال حيملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه مبعصية هللا
 ." ينال إال بطاعته

أنه كان يتمثل له امللك رجاًل، فيخاطبه حىت يعي عنه ما يقول له، ويف هذه : الثالثة
املرتبة كان يراه الصحابة أحياانً، كما يف حديث جربيل عليه السالم، عندما سأل النيب  

اي : "رجل، فلما وىل قال  ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص عن اإِلسالم، واإلميان، واإلحسان، وكان يف صورة
فإنه جربيل أاتكم يعلمكم : هللا ورسوله أعلم، قال: عمر أتدري من السائل؟ قلت

 ".دينكم
وكان أشده عليه، فيتلبس به امللك حىت . أنه كان أيتيه يف مثل صلصلة اجلرس :لرابعةا

 ...وحىت إن راحلته لتربك به إىل األرض إن جبينه ليتفصد عرقاً يف اليوم الشديد الربد،
. أنه يرى امللك يف صورته اليت خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء هللا أن يوحيه: اخلامسة

 .وهذا وقع له مرتني، كما ذكر هللا ذلك يف سورة النجم
 .ليلة املعراج من فرض الصالة وغريها -وهو فوق السماوات-ما أوحاه هللا : السادسة
كالم هللا له منه إليه بال واسطة ملك، كما كلم هللا موسى بن عمران عليه  :السابعة
 .السالم

 . ملسو هيلع هللا ىلص مراتب الدعوة خالل حياة الرسول
 الدعوة سرا واستمرت ثالث سنوات : املرحلة االوىل 
 .الدعوة جهرا، والكف عن القتال واستمرت إىل اهلجرة :  املرحلة الثانية

 .الدعوة جهرا مع قتال املبتدئني ابلقتال، واستمرت إىل صلح احلديبية :  الثالثةاملرحلة 
 .الدعوة جهرا مع قتال كل من يقف يف سبيل الدعوة االسالمية:  املرحلة الرابعة

 
 

 


