
يقع جبل النور يف مشال ش��رق املسجداحلرام يف َحيٍّ مّسي بامسه، ويطّل على 
طريق الع��دل، ومّسي جببل النور؛ لظهور أنوار النب��وة فيه، فقد كان النيب9 

آية اهلل الشيخ جعفر السبحاني

غار حراء، وذكريات النبي9 فيه)1(



خيتلي بنفس��ه قبل البعثة يف غار منه 6
)و هو غار ح��راء( ليعبد اهلل تعاىل، 
وفيه ن��زل الوحي علي��ه ألّول مرة، 
ومنه أرس��ل إىل الناس كافة بشريًا 

ونذيرًا.
يبلغ ارتفاع جب��ل النور إىل642 
م��رتًا، ويصري احندار اجلبل ش��ديدًا 
من ارتف��اع380 مرتًا حتى يصل إىل 
ارتفاع500 مرت، وتبلغ مساحة اجلبل 

مخسة كيلومرتات و250مرتًا مربعاً.
وقد ذكر احلم��وي أّن اجلبل يقع 
على مبع��دة ثالثة أمي��ال من مكة 

املكرمة.1
وقال غريه على مبعدة حنو ميلني 
م��ن مكة، وأما اليوم فقد اتس��عت 
املدين��ة وانته��ت قريبًا من س��فح 

اجلبل.
وأما غار حراء فطوله أربعة أذرع، 
وعرض��ه ذراع و ثالثة أرباع ذراع، 

من ذراع احلديد.2 
وكّل م��ن يعتم��ر أو حيج يغمره 

الش��وق لزيارة مكان عبادة النيب9 
قبل بعثت��ه، وحمّل إنط��الق دعوته 
املباركة، وهذا الغار حيمل يف رحابه 
ذكريات كثرية عن صاحبه الذي طاملا 
تردد إليه، وقضى س��اعات بل أيامًا 
وأشهرًا فيه... ذكريات يشتاق الناس 
� وحتى هذه الساعة � إىل مساعها من 
ذلك الغار، ولذلك جتدهم يسارعون 
إلي��ه عندم��ا يؤّمون تل��ك الديار 
املش��ّرفة، متحملني يف هذا السبيل 
كل عن��اء؛ للوصول إىل رحابه، لكي 
يستنطقونه عما جرى فيه عند نزول 
الوحي، ويس��ألونه عم��ا حتتفظ به 
ذاكرته من تاريخ رس��ول اإلنسانية 
األك��ر، وعما جرت من حوادث يف 
ذلك املكان املقّدس، غري أّن يف كتب 
الوحي  السري واحلديث حول نزول 
عل��ى النيب9 يف ذلك املكان أمورًا 
اليصدقها العقل وال النقل، وإليك 

بيانها.



7 1ـ تغطية جربئيل النيب9
روى البخاري: »كان رسول اهلل9 
خيلو بغار ح��راء فيتحنث فيه، وهو 
التعب��د يف الليالي ذوات العدد قبل 
أن ينزع إىل أهله، ويتزود لذلك، ثم 
يرجع إىل خدجي��ة فيتزود ملثلها حتى 
جاءه احل��ق، وهو يف غار حراء فجاءه 
املل��ك فقال: إقرأ، قال: ما أنا بقارئ، 
قال: فأخذن��ي، فغطين حتى بلغ مين 
اجَلهد، ثم أرسلين فقال: إقرأ، قلت: 
ما أنا بقارئ، فأخذني فغطين الثانية 
حتى بلغ مين اجَلهد، ثم أرسلين، فقال: 
إقرأ، فقلت: ما أن��ا بقارئ فأخذني 
فغطين الثالثة، ثم أرسلين فقال: )إْقَرْا 
ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق٭ َخَلَق اإلِْْنساَن ِمْن 

َعَلٍق٭ اْقَرْا َو َربَُّك األْكَرُم(.3

ويف الرواية تأمالت واضحة:
1. م��ا هو امل��رر جلرئيل7 أن 
يرّوع النيّب األعظ��م9 وأن يؤذيه، 
فيعص��ره بش��دة إىل ح��دٍّ يبلغ منه 

اجَله��د؟ يفع��ل به ذلك وه��و يراه 
عاج��زًا عن القيام مب��ا يأمره به، وال 

يرمحه وال يلني له.
2. ملاذا يفعل ذلك ثالث مرات ال 

أكثر وال أقل؟
3. ملاذا صّدقه يف الثالثة، ال يف املرة 
اأُلوىل وال الثاني��ة، مع أنه يعلم أّن 

النيّب9 ال يكذب؟
4. ه��ل الس��ند ال��ذي روى به 
البخاري قابل لالحتجاج مع أّن فيه 

الُزْهري وعروة؟
أّما الُزْهري فكان س��لطانّيًا )كما 
قال حييى بن معني(؛4 وقد أفسد نفسه 
بصحبة امللوك )كما قال مكحول(؛5 
حيث عرف مبؤازرته حلكام اجلور من 
بين أمية، وارتزاقه من موائدهم، وكان 
كاتبًا هلش��ام بن عبداملل��ك، ومعلمًا 
ألوالده، وق��د جلس ه��و وعروة يف 
مسجد املدينة، فناال من علي7 فبلغ 
ذلك السجاد7 حتى وقف عليهما 
فقال: »أما أنت يا ُعروة فإّن أبي حاكم 



أباك، فُحك��م ألبي، على أبيك، وأّما 8
أن��ت يا ُزْهري فل��و كنت أنا وأنت 

مبكة ألريتك كّن أبيك«.6
وأما ُعروة بن الزبري، فحكم عليه 
ابن عمر بالنفاق، وعّده اإلس��كايف 
من التابع��ني الذين يضعون أخبارًا 

قبيحة يف علي7	.7
نعم رواه ابن هشام والطري يف 
تفسريه و تارخيه،8 بسند آخر ينتهي 
إىل أشخاص يستبعد مساعهم احلديث 
عن نف��س الرس��ول األكرم9، و 

دونك أمساءهم:
عبيد بن عمري، ترمجه ابن األثري، 
قال: ذك��ر البخاري أنه رأى النيب، و 
ذكر مسلم أنه ولد على عهد النيب، 
وهو معدود من كبار التابعني يروي 

عن عمر وغريه.9
عبداهلل بن شّداد، ترمجه ابن األثري، 
وقال: ولد على عهد النيب9، روى 

عن أبيه وعن عمر وعلي7. 10
عائشة، زوجة النيب، حيث تفردت 

بنقل هذا احلديث، ومن املس��تبعد 
جدًا أن ال حيّدث النيب بهذا احلديث 
غريه��ا مع تلهف غريه��ا إىل مساع 

أمثال هذا احلديث.
نع��م ورد مضم��ون احلديث يف 
تفسري اإلمام العسكري7؛11 ونقله 
من أعالم الطائفة ابن شهر آشوب 

يف مناقبه؛12 واجمللسي يف حباره.13
ال��كالم يف صحة نس��بة  لكن 
اإلم��ام  إىل  املوج��ود  التفس��ري 
فإنه  املناق��ب  وأما  العس��كري7 
يورد األحاديث والتواريخ مرسلة ال 
مسندة، واجمللس��ي، اعتمد على هذه 

املصادر، اليت عرف حاهلا.

ــه  نبوت يف  ــيب9  الن ــك  ش 2ـ 
ورسالته

هناك أسطورة ثانية تعرب عن أّن 
النيب9 بعد أن بّش��ره جرئيل7 
بالنبوة، رجف ف��ؤاده حتى أنه أراد 
أن يلق��ي نفس��ه من اجلب��ل! إىل 



9 غ��ري ذلك من أس��اطري اليت حاكها 
الكتاب، وأدخلوها يف  مسلمة أهل 
كتب الس��رية، مع أّن األدلة النقلية 
واآلي��ات القرآنية دلت على صيانة 
األنبي��اء: عن اخلطإ واالش��تباه 
فى تلقي الوح��ي أّواًل، وضبطه يف 
ذاكرت��ه ثانياً، وإبالغ��ه إىل الناس 
ثالثاً، وإنهم اليشّكون فيما ُيلقى يف 
روعهم من أنه ن��داء رب العاملني، 
وأن م��ا يبصرونه، هو رس��ول إله 
العاملني، والكالم كالمه، ال يشّكون 
يف ذلك طرفة عني، وال يرتددون بل 

يتلقونها بنفس مطمئنة.
هذا ه��و الق��رآن الكريم يذكر 
كيفي��ة ب��دء ن��زول الوح��ي على 
موس��ى7، وأنه تلقاه بالتردد وال 

ترّيث، وقد ذكره يف سور خمتلفة.
يقول سبحانه: )َفَلّما أتاها ُنوِدَي يا 
ُموس��ي* ِإنِّي أَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك 

ِس ُط��وًي* َو أَن��ا اْخَتْرُتَك  ِباْل��واِد اْلُمَقدَّ

َفاْس��َتِمْع ِلم��ا ُيوح��ي * ِإنَِّن��ي أَن��ا اهلُل ال 

الَة ِلِذْكِري  ِإل��َه ِإالَّ أَنا َفاْعُبْدِني َو أِقِم الصَّ

��اَعَة آِتَي��ٌة أكاُد أْخِفيها ِلُتْجزي  * ِإنَّ السَّ
نََّك َعْنها  ُكلُّ َنْفٍس ِبما َتْس��عي* َف��ال َيُصدَّ

َمْن اَل ُيْؤِمُن ِبه��ا َو اتََّبَع َهواُه َفَتْردي* َو ما 

 َعصاَي 
َ
ِتْلَك ِبَيِميِنَك يا ُموس��ي* قاَل ِهي

 
َ
ُؤا َعَلْيها َو أُهشُّ ِبها َعلي َغَنِمي َو ِلي

َّ
أَتَوك

ِفيها َمآِرُب أْخري* قاَل أْلِقها يا ُموس��ي ٭ 

 َحيٌَّة َتْسعي* قاَل ُخْذها 
َ
َفأْلقاها َفِإذا ِهي

َو ال َتَخْف َس��ُنِعيُدها ِس��يَرَتَها ااُلولي* َو 

اْضُم��ْم َيَدَك ِإلي َجناِحَك َتْخُرْج َبْيضاءَ ِمْن 

َغْيِر ُس��وٍء آَيًة أْخ��ري* ِلُنِرَيَك ِم��ْن آياِتَنا 

اْلُكْب��ري* اْذَهْب ِإلي ِفْرَع��ْوَن ِإنَُّه َطغي* 

��ْر ِلي  قاَل َربِّ اْش��َرْح ِل��ي َصْدِري* َو َيسِّ

أْمِري* َو اْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلساِني* َيْفَقُهوا 

َقْوِل��ي* َو اْجَع��ْل ِل��ي َوِزيرًا ِم��ْن أْهِلي* 

هاُروَن أِخي* اْشُدْد ِبِه أْزِري* َو أْشِرْكُه 

ِفي أْمِري* َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثيرًا* َو َنْذُكَرَك 

َكِثيرًا* ِإنََّك ُكْنَت ِبنا َبِصيرًا(.14

ت��رى أّن الكليم عندم��ا ُفوجئ 
بنزول الوح��ي، تلقاه بصدر رحب، 
ومل يرتدد يف أنه وحيه سبحانه وأمره، 
ولذلك سأله س��بحانه أن يشرح له 
ر له أمره، وحَيّل العقدة  صدره، وييسِّ



اليت يف لس��انه، وجيعل له وزيرًا من 10
أهله، َيُشّد به أزره، وُيشركه يف أمره.

ُنوِدَي  ا جاَءها  )َفَلمَّ سبحانه:  يقول 
أْن ُب��وِرَك َم��ْن ِفي النَّ��اِر َو َم��ْن َحْوَلها َو 

ُسْبحاَن اهلِل َربِّ اْلعاَلِميَن * يا ُموسي ِإّنُه 

ُّ اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم(.15
أَنا اهلل

وج��اءت هذه القصة يف س��ورة 
القص��ص على وفق م��ا وردت يف 
السورتني؛ ومن الحظ اآليات يقف 
على أّن موق��ف األنبياء من الوحي 
هو موقف اإلنسان املتيقن املطمئن، 

وهذه خاصة تعم مجيع األنبياء:.
نرى أنه سبحانه يذكر رؤية النيب 
األكرم، ومواجهته ملعّلمه الذي وصفه 

القرآن � ب� )َشدِيد اْلُقَوى(.
ويق��ول: )ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْح��ٌي ُيوحي٭ 
َعلََّم��ُه َش��ِديُد اْلُق��وي ٭ ُذو ِمّرٍة َفاْس��َتوي 

٭  َو ُه��َو ِباألُفِق األْعلي٭ ُث��مَّ َدنا َفَتَدّلي٭ 

َفكاَن قاَب َقْوَس��ْيِن أْو أْدني٭ َفأْوحي ِإلي 

َعْب��ِدِه ما أْوحي٭ ما َكَذَب اْلُفؤاُد ما َرأي٭ 

أَفُتماُروَنُه َعلي ما َيري(.16

ف��أي كلم��ة أص��رح يف وصف 
إميان النيب وإذعان��ه يف جمال الوحي 
ومواجهت��ه امللك بعين��ه، من قوله 
سبحانه: )ما َكَذَب اْلُفؤاُد ما َرأي( أي 
صّدق القل��ب عمل العني. وحيتمل 

أن يكون املراد، ما رآه الفؤاد.
قال السّيد الطباطبائي:

النيب9  ف��ؤاد  بالف��ؤاد،  امل��راد 
وضم��ري الفاعل يف )َم��ا َرأي( راجع 
إىل الف��ؤاد، والرؤي��ا رؤيته، وال بدع 
يف نس��بة الرؤي��ة � وهي مش��اهدة 
العيان � إىل الفؤاد، فإن لإلنسان نوعًا 
من اإلدراك الش��هودي وراء اإلدراك 
والتخّيل  الظاه��رة،  احلواس  بإحدى 
والتفّك��ر بالقوى الباطن��ة، كما أننا 
نشاهد من أنفس��نا أننا نرى ]ذاتنا[ 
وليست هذه املش��اهدة العيانية رؤية 
بالبصر، وال معلومًا بالفكر، وكذا نرى 
من أنفس��نا أننا نسمع ونشم ونذوق 
ونلمس، ونشاهد أننا نتخّيل ونتفكر، 
وليس��ت هذه الرؤية ببصر أو بشيء 



11 من احلواس الظاهرة أو الباطنة.17
فاهلل س��بحانه يؤي��د صدق النيب 
فيما يّدعيه من الوحي، ورؤية آيات 
اهلل الكرى، س��واء كانت بالعني أو 

بالفؤاد.
وعلى كّل تقدي��ر، فهذه اآليات 
وغريه��ا تدل عل��ى أّن األنبياء: 
وغريهم ال يشكون والترددون فيما 

يواجهون من األمور الغيبية.
وعلى ض��وء ذلك تقف على أّن 
ما مأل كتب السرية وبعض التفاسري 
يف جمال بدءالوح��ي، ونزول الوحي 
عليه يف غار حراء من أّن النيّب ترّدد 
وشّك عندما ُبّش��ر بالنبوة، وشاهد 
ملك الوحي، وامت��أل روعًا وخوفاً، 
إىل ح��د حاول أن يلقي نفس��ه من 
شاهق، وعاد إىل البيت، فكّلم زوجته 
فيما واجهه، وعادت زوجته، ُتس��ّليه 
وتقنع��ه، بأنه رس��ول رب العاملني، 
وأّن م��ا رآه ليس إال أم��رًا حّقاً، كّل 
ذلك أس��اطري وخرافات، قد دّس��ها 

األحبار والرهبان، ومساسرة احلديث، 
والقصاص��ون يف كت��ب القصص 
والس��ري واحلديث، وحنن نكتفي يف 
املق��ام مبا ذكره البخاري يف صحيحه 
وابن هشام يف سريته، فإّن استقصاء 
كل ما ورد ح��ول هذا املوضوع من 
الرواي��ات املدسوس��ة، يدفع بنا إىل 
تأليف رس��الة مف��ردة، ولكن فيما 

ذكرنا غنى وكفاية.
ق��ال البخاري: بع��د نزول أمني 
الوحي عليه يف جبل حراء »فرجع بها 
رس��ول اهلل9 يرجف فؤاده، فدخل 
على خدجية بن��ت خويلد رضي اهلل 
عنها، فقال: زّملوني زّملوني، فزّملوه 
حت��ى ذهب عنه الروع، فقال خلدجية 
� وأخرها اخلر � لقد خشيت على 
نفس��ي، فقالت خدجية: كاّل واهلل ما 
خيزيك اهلل أبدًا إنك لتصل الرحم، 
وحتمل ال��َكّل، وتكس��ب املعدوم، 
وُتقري الضيف، وُتعني على نوائب 
احل��ق، فانطلقْت ب��ه خدجية«؛ حتى 



أتت ب��ه ورقة بن نوفل بن أس��د 12
ب��ن عبدالع��ّزى ابن ع��ّم خدجية، 
وكان امرءًا تنّصر يف اجلاهلية، وكان 
فيكتب  العراني،  الكت��اب  يكتب 
من اإلجنيل بالعرانية ما شاء اهلل أن 
يكتب، وكان ش��يخًا كبريًا قد عمي؛ 
فقال��ت له خدجية: ي��ا ابن عّم امسع 
من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن 
أخي ماذا ترى؟ فأخره رسول اهلل9 
خرم��ا رأى، فق��ال له ورق��ة: هذا 
الناموس الذي نّزل اهلل على موسى، 
يا ليتين فيها َجَذعًا ليتين أكون حّيًا إذ 
خيرجك قومك، فقال رس��ول اهلل9: 
أو خمرج��ّي هم؟ قال: نع��م، مل يأِت 

رج��ل قط مبثل م��ا جئت به 
إاّل عودي، وإن يدركين 

أنصرك  يومك، 
نص��رًا 

مؤّزرًا، ثم مل ينشب، 18 ورقة أن تويف 
وفرت الوحي.19

ه��ذا ما ل��دى البخ��اري، وأما 
صاحب السرية النبوية فبعد ما ذكر 
مسألة الغّت ينقل عن النيب9 أنه 
ق��ال: »فخرجت حت��ى إذا كنت يف 
وسط اجلبل مسعت صوتًا من السماء 
يقول: يا حممد، أنت رس��ول اهلل وأنا 
جرئيل، قال: فوقفت أنظر إليه، فما 
أتقدم وما أتأخ��ر، وجعلت أصرف 
وجهي عنه يف آفاق السماء، قال: فال 
أنظر يف ناحية منها إال رأيته كذلك، 
فما زلت واقفاً، ما أتقدم أمامي، وما 
أرج��ع ورائي، حت��ى بعثت خدجية 

رسلها يف طليب فبلغوا على 

من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن 
رأخي ماذا ترى؟ فأخرأخي ماذا ترى؟ فأخره رسولاهلل9
رخرخرم��ا رأى، فق��ال له ورق��ة: هذا 
ّالناموس الذي نّزالناموس الذي نّزل اهلل على موسى، 
احياحّيًا إذ  حي ليتين أكون حي ليتين أكون  َيا ليتين فيها َجذيا ليتين فيها جذيا ليتين فيها جَذعًا
خيرجك قومك، فقال رس��ولاهلل9: 
ِ هم؟ قال: نع��م، مل يأِت هم؟ قال: نع��م، مل يأت ّأو خمرج��ّيأو خمرج��ي

رج��ل قط مبثل م��ا جئت به 
إاّل عودي، وإن يدركين 

أنصرك  يومك، 
نص��رًا

اهلل وأنا  حممد، أنت رس��ول يقول: يا
رجرجرئيل، قال: فوقفت أنظر إليه، فما 
أتقدم وما أتأخ��ر، وجعلت أصرف 
وجهي عنه يف آفاق السماء، قال: فال 
أنظر يف ناحية منها إال رأيته كذلك، 
فما زلت واقفاً، ما أتقدم أمامي، وما 
أرج��ع ورائي، حت��ى بعثت خدجية 

رسلها يف طليب فبلغوا على 



13 مكة ورجعوا إليه��ا، وأنا واقف يف 
مكان��ي ذل��ك، ثم انص��رف عيّن، 
وانصرف��ت راجع��ًا إىل أهلي حتى 
أتيت خدجية، فجلس��ت إىل فخذها 
إليها، فقالت:  مضيفًا ]أي ملتصقًا[ 
يا أبا القاسم، أين كنت؟ فواهلل لقد 
بعثت رس��لي يف طلبك حتى بلغوا 
مكة ورجعوا إلي، ثم حدثتها بالذي 

فقال��ت:  أبشر يا ابن عم رأي��ت، 
واثبت، 

فوالذي نفس خدجية بيده إّني ألرجو 
أن تكون نيبَّ هذه اأُلمة«.

ثم يذكر انطالق خدجية إىل ورقة 
بن نوفل، وما أجابها به ورقة بنفس 
النص الذي ذكره البخاري، ثم يذكر 
لقاء الن��يب9 ورقة بن نوفل، وهو 
يطوف بالكعبة، فسأله ورقة مبا رأى 
ومسع؛ فأخره النيّب9 فقال له ورقة: 
والذي نفس��ي بي��ده إّنك لنيب هذه 

األّمة.
ثم عقبه بذكر ما قامت به خدجية 
من امتحان ص��دق نبوته، فذكر أنها 
ابن  أي  لرس��ول اهلل9:  قال��ت 
خترني  أن  أتستطيع  عم، 
هذا  بصاحبك 

مكة ورجعوا إلي، ثم حدثتها بالذي 
فقال��ت:  أبشر يا ابن عم رأي��ت، 

واثبت، 

رومسع؛ فأخرومسع؛ فأخره النيب9 فقال له ورقة: 
ّوالذي نفس��ي بي��ده إّنك لنيب هذه والذي نفس��ي بي��ده إنك لنيب هذه والذي نفس��ي بي��ده إّنك لنيب هذه 

ّاألّمة.األمة.األمة.
ثم عقبه بذكر ما قامت به خدجية 
من امتحان ص��دق نبوته، فذكر أنها 
ابن  أي  اهلل9:  لرس��ول قال��ت 
خترني  أن  أتستطيع  خترعم،  أن  أتستطيع  رعم، 
هذا  بصاحبك 



إذا ج��اءك؟ ق��ال: نعم، قال��ت: فإذا 14
ج��اءك فأخرني به، فج��اءه جرئيل 
فق��ال رس��ول اهلل9 خلدجي��ة: هذا 
جرئي��ل قدجاءني، قالت: قم يا ابن 
عم فاجلس على فخذي اليس��رى، 
ق��ال: فق��ام رس��ول اهلل9 فجلس 
عليه��ا، قالت: هل ت��راه؟ قال: نعم، 
قالت: فتح��وَّْل فاجلْس على فخذي 
اليمنى، فجلس على فخذها اليمنى 
فقالت: هل ت��راه؟ قال: نعم، قالت: 
فتح��وَّْل واجلس يف حجري، فتحول 
فجلس يف حجرها، قالت: هل تراه؟ 
قال: نعم. فتحس��رت وألقت مخارها 
ورس��ول اهلل جالس يف حجرها، ثم 

قالت له: هل تراه؟ قال: ال.
قالت: يا ابن عم اثبت و أبشر، 
فواهلل هذا ملك وما هذا بشيطان.20 
ونقل الط��ري عن النيب9 أنه 
عند ما نزل جرئي��ل وقال: يا حممد 
أنت رسول اهلل، أّنه قال: لقد هممُت 
أن أطرح نفس��ي من حالق من جبل 

فتبّدى لي حني هممت بذلك، فقال: 
يا حممد أنا جرئيل وأنت رسول اهلل، 
ثم ق��ال: إقرأ، قلت: م��ا أقرأ؟ قال: 
فأخذن��ي فغتين ثالث م��رات حتى 
بلغ مين اجلهد، ثم قال: إقرأ باس��م 
رّبك ال��ذي خلق، فق��رأت فأتيت 
خدجي��ة فقلت: لقد أش��فقت على 
نفسي، فأخرتها خري فقالت: أبشر 
فواهلل الخيزيك اهلل أبدًا، و واهلل إّنك 
لتص��ل الرحم، وتص��دق احلديث، 
ال��َكّل،  وحتمل  األمان��ة،  وت��ؤدي 
وتقري الضيف، وتعني على نوائب 
احلق، ث��م انطلقت بي إىل ورقة بن 
نوفل بن أس��د، فقال��ت: إمسع من 
ابن أخيك، فس��ألين فأخرته خري، 
فقال: هذا الناموس الذي أنزل على 

موسى بن عمران... .21 

ــذه  ه ــول  ح ــة  حتليلي ــرة  نظ
النصوص:

إّن ه��ذه النص��وص التارخيي��ة 



15 اليت نقلها املش��ايخ كالبخاري وابن 
هش��ام والطري، وتلقاها اآلخرون 
من بعدهم، على أنها حادثة متس��امل 
عليها، تضاد ما يستشفه اإلنسان من 
التدبر يف حاالت األنبياء يف القرآن 
الكريم، وتناق��ض البديهة العقلية، 
وإلي��ك بي��ان م��ا فيها م��ن نقاط 
الضعف، وعالئم اجلعل والتهافت:

إّن النب��وة كم��ا ثب��ت يف حمّله، 
منصب إهل��ي ال يفيضه اهلل إاّل على 
من امتلك زمخًا هائاًل من القدرات 
العالية  النفس��ية  الروحية، والقوى 
حت��ى يق��وى على معاين��ة الوحي، 
ومشاهدة املالئكة، فعندئذ فال معنى 
ملا ذكره البخاري: »لقد خشيت على 
نفس��ي« أ فيمك��ن أن ينزل الوحي 
اإلهل��ي على من ال يف��رق بني لقاء 
املل��ك، ولقاء اجل��ن ومكاملته حتى 

خيشى على نفسه اجلنون أو املوت؟
وأس��وأ منه ما ذكره الطري من 
أنه9 هّم أن يرمي بنفسه من شاهق 

من جبل، فندم عليه ورجع عنه حني 
مسع كالم جرئيل، يقول له: يا حممد 

أنا جرئيل.
إّن ه��ذا الكالم يع��رب عن أّن 
نفس��ه9 مل تكن مستعدة لتحمل 
الوحي إىل درجة، هّم أن يقتل نفسه 
باإللق��اء من حال��ق، و هل هذا هو 
إاّل نفس اجلنون الذي كان املشركون 
يصفونه به طيل��ة بعثته؟ فوا عجبًا 
مانس��معه م��ن أعوان��ه وأنصاره، 

وأخريًا من لسان زوجته!
لرس��ول اهلل9:  خدجية  قول  إّن 
»كال واهلل ما خيزيك اهلل أبدًا« يعرب 
ع��ن أنها كانت أوث��ق إميانًا بنبوته 
من نفس الرسول، فهل ميكن التفّوه 
بذلك؟ وم��ا حاجة الن��يب األعظم 
الذي قال تعاىل يف حّق��ه: )َو َعّلَمَك 
 َعَلْيَك 

ِّ
م��ا َلْم َتُكْن َتْعَل��ُم َو كاَن َفْضُل اهلل

َعِظيمًا(.22 إىل هذا التسّلي؟

ذكر البخاري أّن خدجية انطلقت 
مع رس��ول اهلل9 إىل ورقة، فأخره 



رس��ول اهلل مبا وقع، فأجاب ورقة مبا 16
ذكره، وإّن ما نزل عليه هو الناموس 

الذي نّزل اهلل على موسى.
إّن معنى هذا أن يكون ورقة أعلم 
بالسّر املودع يف قلب رسول اهلل من 
نفس��ه، كما أّن معن��ى ذلك أّن كاًل 
من الزوجني كانا ش��اّكني يف صحة 
الرس��الة، فانطلق��ا إىل متنّصر قرأ 
وريقات من العهدين حتى يستفتياه؛ 
ليزيل عنهما حجاب الشّك و غشاوة 

الريب!!
إّن معنى ما ذكره البخاري من أّن 
ورقة أخر النيب9 بأنه سيخرجك 
الرس��ول من هذا  قومك، فتعجب 
الكالم وق��ال: أو خمرجّي هم؟ كون 
املرس��ل إلي��ه أعلم من الرس��ول 

وأفضل منه!
إّن م��ا ذكره ابن هش��ام من )أّن 
الرس��ول9 كلما رفع رأس��ه إىل 
السماء لينظر، ما رأى إإل رجاًل صافًا 
قدميه يف أفق الس��ماء، فالينظر يف 

ناحية من السماء إال رآه فيها( يشبه 
كالم املصابني يف عقوهلم وشعورهم، 
فاليرون  أفكاره��م،  يف  واملتخّلفني 
يف كل جه��ة إال الص��ورة املتخيلة، 
لطغيانها على خميلتهم وش��عورهم. 
أعاذنا اهلل من نسبة الشنائع إىل مقام 
النبوة بنحو ٍ ال يليق بساحة العاديني 
من الن��اس، فضاًل عن النيب األكرم 

خامت النبيني9.
أنظ��ر إىل امتحان خدجية لرهان 
النبوة، فإّن ظاهرها أنها كانت شاّكة 
يف نبوة زوجها، ولكنها استحصلت 
اليقني على الوج��ه الذي مسعته يف 
كالم ابن هشام والطري، ولكن أي 
صلة ب��ني رفع اخلمار وإلقائه وعدم 
رؤي��ة جرئيل؟ وه��ل لرفع اخلمار 
وتعرية ش��عر الرأس تأثري يف غياب 

أمني الوحي عن البيت؟
ت��رى أنه س��بحانه ينقل يف غري 
سورة من سور القرآن الكريم حمادثة 
املالئك��ة زوجة اخلليل وتبش��ريها 



17 بالولد، فهل ميكن لنا أن نقول بعد 
ذل��ك: إّن زوجة اخللي��ل لو كانت 
املالئكة  المتنعت  الرأس؛  مكشوفة 

من دخول بيت اخلليل7؟!23   
إّن ورقة بن نوفل على حّد تصريح 
نص الرواية كان أول أمره نصرانياً، 
بعد ما كان مش��ركاً، فمقتضى احلال 
أْن يشبه اّلرس��ول األعظم باملسيح 
الذي كان يعتقد بنبوته، ال بالكليم، 
أو لي��س هذا يع��رب عن لعب يد 
األحبار يف اخلف��اء يف اصطناع هذه 
األحادي��ث، و دورهم يف تش��ويش 
صفاء رس��الة الرس��ول األعظم9 
بأمثال هذه األس��اطري، واملهاترات، 

واخلرافات؟
حنن على ثقة ويق��ني بأّن النبوة 
منصب إهل��ي ال يتحمله إاّل األمثل 
واألكمل فاألكم��ل من الناس، وال 
يقوم بأعب��اء مهماتها إاّل من امتلك 
قدرة روحية خاصة تبعث يف نفس��ه 
اإلذعان، والتسليم، واالنقياد، حينما 

يتمثل له رسول ربه وأمني وحيه، فال 
يأخذه اهللع، واليستولي عليه اخلوف، 
عند مساع كالمه و وحيه، وقد درسنا 
وضع الكليم عندما فوجئ بالوحي، 
فم��ا حاق ب��ه ال��روع وال أحاط به 
اخلوف، وال هّم بإلقاء نفس��ه... إىل 

غري ذلك مما ورد يف هذه الروايات.
و مبا أّن القرآن هو املرجع الفصل 
يف متيي��ز الصحيح م��ن الزائف يف 
مجلة هذه الروايات، فهذا حيتم علينا 
الصفح عنها وضربها عرض اجلدار، 
مضاف��ًا إىل م��ا فيها م��ن التناقض 
واالختالف يف حكاية القصة، كما هو 

معلوم ملن تدبر فيها وتأمل نصها.

3ـ فتور الوحي و انقطاعه:
ويف املقام أسطورة ثالثة يعّر عنها 
يف كتب الس��رية والتفسري بانقطاع 
الوحي وفتوره، نستعرضها يف العدد 

القادم بإذن اهلل سبحانه.
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