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بسم اهلل الرمحن الرحيم
الرِحي ِم اقْ َرأْ
الر ْمحَ ِن َّ
أما بعد فيا أيها املسلمون؛ يقول ربنا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي  :بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
ك الَّ ِذي َخلَ َق َ خلَ َق ِْ
ك ْاْلَ ْكَرم الَّ ِذي َعلَّ َم بِالْ َقلَ ِم 
اْلنْ َسا َن ِم ْن َعلَق  اقْ َرأْ َوَرب َ
اس ِم َربِّ َ
بِ ْ
ِ
َعلَّم ِْ
ي  نََزَل بِِه الروح ْاْل َِمي 
اْلنْ َسا َن َما َلْ يَ ْعلَ ْم ويقول سبحانهَ  :وإِنَّه لَتَ ْن ِزيل َر ِّ
ب الْ َعالَم َ
َ
ِ
علَى قَ ْلبِ ِ
ِ
ِِ
ب مبِي
ين  بِل َسان َعَرِ ي
َ
َ
ك لتَكو َن م َن الْمْنذر َ
ِِ
ِ
ئ بِِه َرسول اللَّ ِه ِ م َن الْ َو ْح ِى الرْؤيَا
ت :أ ََّول َما ب ِد َ
ي أَن ََّها قَالَ ْ
وروى البخاري َع ْن َعائ َشةَ أ ِّم الْم ْؤمن َ
الص ِ
اِلَة ِيف الن َّْوِم ،فَ َكا َن لَ يَرى رْؤيَا إِلَّ َجاء ْ ِ ِ
اْلَالَءَ ،وَكا َن ََيْلو بَِغَا ِر
ب إِلَْي ِه ْ
َّ
ت مثْ َل فَلَق الصْب ِح ،ثَّ حبِّ َ
َ
َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ ِ
ك ،ثَّ يَ ْرِجُ
َ إِ َىل أ َْهل ِهَ ،ويَتَ َزَّود ل َذل َ
ال ذَ َوات الْ َع َدد قَ ْب َل أَ ْن يَْن ِز َ
حَراء فَيَتَ َحنَّث فيه َ -وه َو الت َ
َّعبد -الليَ َ
اِلَق َوه َو ِيف غَا ِر ِحَراء ،فَ ََجاءَه الْ َملَك فَ َق َال اقْ َرأْ ،قَ َالَ :ما أَنَا
إِ َىل َخ ِدجيَةَ ،فَيَتَ َزَّود لِ ِمثْلِ َهاَ ،ح َّّت َجاءَه ْ
َخ َذِن
َخ َذِن فََغَطَِّن َح َّّت بَلَ َغ ِم ِّّن ْ
اْلَ ْه َد ،ثَّ أ َْر َسلَِّن فَ َق َال :اقْ َرأْ ،ق ْلتَ :ما أَنَا بَِقا ِرئ ،فَأ َ
بَِقا ِرئ ،قَ َال :فَأ َ
َخ َذِن فََغَطَِّن الثَّالِثَةَ،
فََغَطَِّن الثَّانِيَةَ َح َّّت بَلَ َغ ِم ِّّن ْ
اْلَ ْه َد ،ثَّ أ َْر َسلَِن فَ َق َال :اقْ َرأْ ،فَق ْلتَ :ما أَنَا بَِقا ِرئ ،فَأ َ
ثَّ أَرسلَِن فَ َق َال :اقْ رأْ بِاس ِم ربِّ ِ
ك اْلَ ْكَرم فَ َر َج َُ ِِبَا
ك الَّذى َخلَ َق* َخلَ َق ا ِْلنْ َسا َن ِم ْن َعلَق * اقْ َرأْ َوَرب َ
َ ْ َ َ
َْ
رسول اللَّ ِه  ي رجف ف ؤاده ،فَ َدخل علَى خ ِدجيةَ بِْن ِ
ت خ َويْلِد رضى اهلل عنها فَ َق َالَ :زِّمل ِون َزِّمل ِون،
َ
ََ َ َ َ
َْ
َ
ِِ
ِ
ِ
ت َخ ِدجيَة:
َخبَ َرَها ْ
ب َعْنه َّ
اْلَبَ َر لََق ْد َخشيت َعلَى نَ ْفسى ،فَ َقالَ ْ
الرْوَ ،فَ َق َال ْلَدجيَةَ َوأ ْ
فَ َزَّملوه َح َّّت َذ َه َ
ِ
صل َّ ِ
ِ
َّك لَتَ ِ
ف،
يك اللَّه أَبَ ًدا ،إِن َ
َكالَّ َواللَّ ِه َما َيْ ِز َ
ومَ ،وتَ ْق ِرى الضَّْي َ
الرح َمَ ،وََْتمل الْ َك َّلَ ،وتَكْسب الْ َم ْعد َ
اِل ِّق ،فَانْطَلَ َقت بِِه خ ِدجية ح َّّت أَتَ ِِ
وتعِي َعلَى نَوائِ ِ
َس ِد بْ ِن َعْب ِد الْعَّزى ابْ َن
ْ
ْ َ َ َ
ب َْ
ت به َوَرقَةَ بْ َن نَ ْوفَ ِل بْ ِن أ َ
َ
َ
ِ
ِ
صر ِيف ْ ِ ِ ِ
اب الْعِْب َرِانَّ ،فَيَكْتب ِم َن ا ِْل ِْْن ِيل بِالْعِْب َرانِيَّ ِة
اْلَاهليَّةَ ،وَكا َن يَكْتب الْكتَ َ
َع ِّم َخدجيَةَ َ -وَكا َن ْامَرأً تَنَ َّ َ
ِ
اْسُ ِمن اب ِن أ ِ
يك،
َخ َ
بَ ،وَكا َن َشْي ًخا َكبِ ًريا قَ ْد َع ِم َى -فَ َقالَ ْ
ت لَه َخدجيَة :يَا ابْ َن َع ِّم َْ ْ َ ْ
َما َشاءَ اللَّه أَ ْن يَكْت َ
ِ
َخبَ َره َرسول اللَّ ِه َ خبَ َر َما َرأَى ،فَ َق َال لَه َوَرقَة َه َذا النَّامو
فَ َق َال لَه َوَرقَة :يَا ابْ َن أَخي َماذَا تَ َرى فَأ ْ
ِ
ِ
ك ،فَ َق َال َرسول
ك قَ ْوم َ
وسى  يَا لَْيتَِن ف َيها َج َذ ًعا ،لَْيتَِن أَكون َحيًّا إِ ْذ َيْ ِرج َ
الَّذى نََّزَل اللَّه َعلَى م َ
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ِ
ت رجل قَط ِبِِثْ ِل ما ِجْئ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ك
يَ ،وإِ ْن ي ْد ِرْك ِن يَ ْوم َ
َ
َ
اللَّه  :أ ََوُمْ ِرج َّي ه ْم؟ قَ َال :نَ َع ْمَ ،لْ يَأْ َ
ت به إلَّ عود َ
ّف َوفَتَ َر الْ َو ْحى»
أَنْص ْرَك نَ ْ
صًرا م َؤزًَّرا ،ثَّ َلْ يَْن َش ْ
ب َوَرقَة أَ ْن ت و َِّ
أيها املسلمون؛ هذا حديث بدء الوحي ،والوحي هو اْلط املميز الفاصل بي تلقي اْلنبياء عن رِبم
سبحانه وتعاىل ،وبي ذكاء اْلذكياء ،وشَجاعة الشَجعان ،وعبقرية العباقرة ،وإبداَ املبدعي .هو اْلط
الذي يفصل بي الصفات البشرية اليت قد تكون متميزة يف البعض عن اآلخرين وبي أن يتلقى اْلنسان
الوحي من عند اهلل  ،عندما يكون اْلمر من عند سبحانه وتعاىل فإنه ل خيار لإلنسان يف أن يقبل
أو ل يقبل ،أو أن جيد ما يقارن ما جاء به من تلقى الوحي مُ غريهْ ،لن ما يأيت به النيب ل يأيت به
ِمن عنده ،ول يضعه من ابتكاره ول َيرتعه من ذاته ،إمنا هو أمر إهلي أنزله َمن خل َقنا ،وأوحى به َمن
أوجدنا به على النسق الذي نراه يف
أوجدنا ونظَّم به شؤونناَ ،من نظَّم به خ ْلقنا ،فهناك أمر تكوين َ
َ
أنفسنا ،وهناك أمر تكليفي يتمثل بالوحي اْلهلي الذي بعث به اْلنبياء .وما حيدثنا به اْلمام البخاري
عن السيدة عائشة رضي اهلل تعاىل عنها يشري إىل معان جيب أن نقف عندها بتأمل.
املعّن اْلول :أن اهلل سبحانه وتعاىل َّ
أعد نبيه  وهو بشر كسائر البشر ،لتلقي اِلقيقة املالئكية
اليت تتصف بصفات ختتلف عن صفاتنا ،وذات هيبة وجالل ،أن يتلقى اْلسم البشري والنفس اْلنسانية
الوحي من عند اهلل  بواسطة ملَك عظيم من مالئكة اهلل تعاىل ،قد اقتضت حكمة اهلل  أن ي َّ
عد
إعدادا ساب ًقا متثل يف أمرين أشار إليهما اِلديث ،اْلمر اْلولَّ :
أن اهلل
النيب لستقبال هذه اِلقيقة ً
حبب إليه الختالء -أي اْللوة للعبادة -فكان يقيم يف غار حراء الليال ذوات العدد ،غار حراء غار
على مقربة من مكة على بعد عدة كيلومرتات مطل على الكعبة املشرفة ،جيلس هناك ويتأمل خلق اهلل
ويتعبد ،يعبد اهلل  على النحو الذي أهلمه اهلل  من العبادة ،من تسبيح إىل سَجود إىل غري ذلك،
اهلل أعلم كيف كان يتعبد سيدنا رسول اهلل يف غار حراء ،متر عليه الليال ذوات العدد وليس له من
أنيس إل ذكر اهلل إل عبادة اهلل.
اْلمر اآلخر :هو أنه انتابته حالة بشرية متميزة أنه كان ل يرى الرؤيا إل جاء تفسريها مثل فلق
الصبح ،وهذه شفافية أعدت ِبا روح النيب  حالة من الصفاء هي نوَ من الوحي يتعرض له كل
إنسان ،ولكن درجة الشفافية ختتلف من حالة إىل أخرى كان أْساها وأرقاها ما انتاب النيب  فكان
ل يرى الرؤيا إل جاءت مثل فلق الصبح ،بعد أن أمضى فرتة يتعبد ويتحنث يف غار حراء حّت إذا
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نفذ زاده عاد إىل بيته فمكث عند أهله فتزود وعاد إىل غار حراء ليعاود التعبد يف غار حراء الليال
ذوات العدد.
وبينما كان يتعبد يف غار حراء إذ فَ ََجأَه الوحي ،ولعله يف بعض الروايات جاءه قبل ذلك يف الرؤيا
كتمهيد ملا سيَجري له من رؤية جربيل عليه السالم عيانًا وقد مأل ما بي السماء واْلرض ،ويقبل إليه
ويقول له اقرأ ،إنه موقف عظيم ،موقف يتلقى فيه اْلنسان ملكاً من مالئكة اهلل ِ بيبته ويناديه
بشكل مباشر ويقول له اقرأْ ،سعه بإذنه ،النيب عليه الصالة والسالم قال« :ما أنا بقارئ» فضمه ضمة
شديدة ،ملاذا ضمه؟ هل ضمه قسوة عليه؟ حاشاه ،إمنا لكي يرتسخ يف كيان النيب  ويف عقله وقلبه
َّ
أحس ِبا
أحس ِبا فسمعها بأذنه و َّ
أن ما جيري أمامه وما جيري له هو حقيقة حسية قائمة جتري لهَّ ،

فضمه امللك إىل صدره ،ل يعد مثة أي جمال للريبة فيما جيري للنيب  وليس
أحس ِبا َّ
فرآها بعينه ،و َّ
ك الَّ ِذي َخلَ َق
اس ِم َربِّ َ
مرًة واحدة بل تكرر ذلك مرات ثالث ث تلى أول ما أنزل اهلل من كتابه اقْ َرأْ بِ ْ
َ خلَ َق ِْ
ك ْاْلَ ْكَرم  ...اآليات ،إذاً هي حقيقة وليست خيالً ،حقيقة
اْلنْ َسا َن ِم ْن َعلَق  اقْ َرأْ َوَرب َ
أحس به يف
سامهت يف ترسيخ يقي النيب ِ با كل مشاعره وكل أحاسيسهْ ،سعه بأذنه ورآه بعينه و َّ
جسده ،حّت اشتد عليه ذلك لتتأكد اِلقيقة حقيقة الوحي يف قلب النيب .
اْلمر الذي جرى للنيب  كان ذا أمهية وتأثري قوي على بشرية النيب  ،مما جعله يرجُ إىل السيدة
وجال.
خدجية يرجتف فؤاده ً
ل يكن يشك فيما قد جرى ،ولقد ثبت يقينه ما جرى بينه وبي ورقة بن نوفل عندما بي له أن هذا
هو الوحي الذي أنزل على موسى وغريه من اْلنبياء ،ث َّبي له أاها بداية رريق وعرة شاقة ،لكنها مهمة
قدسية.
جل شأنه ِبا ليبلغ رسالة اهلل إىل البشر ،والبشر من شأاهم أن يكون
هي بينه وبي ربه ،يكلفه ربه َّ
يتأَّب ْلنَّه يتشبث بالتقاليد أو يتشبث باْلرافات
هناك من يتلقى اِلقيقة بإنصاف وعقل ،ومنهم من َّ
أو يعاند اِلقيقة حّت وإن كانت واضحة املعال.
هناك من يرى بأم عينه وينكر ،ولكن هذا ل يعن أن يتوقف الداعية عن دعوته ،بل يصرب حّت
يقضي اهلل أمره.
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الوحي هو اْلط الفاصل بي ذكاء اْلذكياء وابتداَ املبدعي واخرتاَ املخرتعي وبطولة اْلبطال
وشَجاعة الشَجعان وبي من يتلقى عن اهلل  ،فتكون شَجاعته تثبيتًا من اهلل  لقلبه ،ويكون
إهلاما من اهلل  له يف مواقف ل ميكن لألذكياء أن يبلَغوها ،ويكون كالمه ل يأتيه البارل من
ذكاؤه ً
بي يديه ول من خلفه ْلنَّه تنزيل من حكيم محيد.
ولقد ارتاب املرتابون وشكك املشككون وقالوا إمنا يعلمه بشر ،وقالوا :بل افرتاه ،هنا بدأت املعركة
احملاجة ،قالوا له :إن هذا الكالم من وضعك أي انه من
العقلية اليت ل جمال للحوار فيها إل بناء على َّ
وضُ بشر ،هنا لبد أن نذكر أن املخرتَ قد َيرتَ فهل يعَجز َمن بعده؟ ل شك أن له مزية اْلبداَ
وفضيلة اْلبداَ ،لكن من بعده يأتون فيطورون ما أبدَ وحيسنون ما اخرتَ ويصلون إىل ما ل يكن
يتخيل املخرتَ من التطوير والخرتاَ.

وهذا ما كان يف آلة الطباعة وهذا ما كان يف املصباح الكهربائي وهذا ما كان يف اخرتاَ البنسلي أو
أي اخرتاَ غري ذلك من املخرتعات واملكتشفات.
نعم ملن أبدَ فضيلة اْلبداَ ومزية البداَ لكن الذين جاؤوا من بعده ما أعَجزهم ذلك ،هنا يقول
اهلل  وإِ ْن كْنتم ِيف ريب ِممَّا نََّزلْنَا علَى عب ِدنَا فَأْتوا بِسورة ِمن ِمثْلِ ِه و ْادعوا شه َداءكم ِمن د ِ
ون اللَّ ِه
َ َْ
ْ َْ
َ َ ْ ْ
َ ْ
َ
َ
إِ ْن كْنتم ِ ِ
ي لو جاؤوا بسورة من ثالث آيات أو أربُ آيات كسورة الكوثر لكسبوا الرهان ،هو
صادق َ
ْ َ
َتداهم بالقرآن مجلة فقال ربنا تبارك وتعاىل :قل لَئِ ِن اجتَمع ِ
ت ِْ
اْلِن َعلَى أَ ْن يَأْتوا ِبِِثْ ِل َه َذا
اْلنْس َو ْ
ْ ََ
ْ
ِِ ِ ِ
ِ
الْق ْرآَن َل يَأْتو َن ِبثْله من يتحدى النيب ؟ يتحدى أرباب البيان فرسا َن البالغة الشعراءَ واْلطباءَ
والبلَغاءَ ،يتحداهم أن يأتوا ِبثل هذا القرآن ،ث َتداهم بعشر سور مثله مفرتيات ،ث َتداهم بسورة
من مثله .ودوافُ التصدي هلذا التحدي تستثريهم وَترضهم ولكنهم وقفوا عاجزين ،فقالوا :واهلل ما
يقول مثل هذا بشر ،كبريهم قال ذلك عندما قال :واهلل ما هو السحر ول هو الشعر ول هو الكهانة
قائما إىل يومنا هذا ،بعد أربعة عشر قرنًا
واهلل ما يقول مثل هذا بشر .هذا اعرتافهم ،ول يزال التحدي ً
قائما ول ميكن لبشر أن يأتوا ِبثل سورة منه ل يأتوا ولن
يف جوانب اْلعَجاز القرآن؛ ل يزال التحدي ً
يأتواِ ،بذا قرر كتاب اهلل  .إذاً حنن أمام منهج إهلي ولسنا أمام وضُ بشري ل يقارن ديننا الذي
تسَجدون ملن أنزله وتركعون ملن أنزله ل يستوي هذا الدين مُ أي وضُ بشري ،وضُ البشر للبشر
استعباد من البشر للبشر أما وضُ اْلله فهو أمر تكليفي ونظام تكليفي أنزله اهلل  الذي أوجدنا
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د .محمد توفيق البوطي

بعثته صلى هللا عليه وسلم

اْلَْل ِق أَفَ َال يَ ْع ِقلو َن كل نَ ْفس َذائَِقة
أمره التكوين َ وَم ْن ن َع ِّم ْره ن نَ ِّك ْسه ِيف ْ
وفرض على كياننا َ
الْ َم ْو ِت خلقنا من ضعف وبي لنا سنن خلقنا وسنن الكون ،هذا هو اْلمر التكوين الذي أركُ
وأخضُ له اْلنسان شاء أم أَّب.
ث انسَجم معه اْلمر التكليفي الذي متثل يف الشريعة الربانية على امتداد رسالت السماء اليت أنزهلا
اهلل  ،إذاً فال ينبَغي أن يكون هناك أي مقارنة بي أنظمة ابتدعها اْلنسان وبي تشريُ أنزله الديان،
اْلنسان َتكمه شهواته وحمدودية تفكريه وعصبياتهَّ ،أما رب السموات واْلرض فهو أعطى كل شيء
خلقه ث هداه.
أقول هذا لكي تزداد ثقتنا بديننا والتزامنا ِبدي ربنا ومتسكنا بسنة نبينا  ذلك أن هذا الدين ل
يأتيه البارل من بي يديه ول من خلفه ْلنه تنزيل من حكيم محيد.
أقول قول هذا وأستَغفراهلل العظيم ل ولكم فيا فوز املستَغفرين
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