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(الْحً يف اإلسالم ّإتطال الشثِاخ حْلَ)
الدكتْر( حمود هصحة حمود)ّالسٍد( هصطفى إتراٍُن ُاشن)

املقدهح
الحمد ﵀ رب العالمين والصالة والسالم األتمان االكمالن عمى اشرف المرسمين وامام
المتقين قائد الغر المحجمين سيدنا دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) وعمى الو وأصحابو وأتباعو ومن أقتفى أثرىم وسار عمى
طريقيم الى يوم الدين.
وبعد :
نبدأ بحثنا بسالم وقرآنناً يحمل اإلعالم وسن ًة ال نستطيع تعبيرىا بالكالم  ،وعقوالً تفكر في
الوحي وأجساداً ال تنام  .فمقد أكرمنا هللا عز وجل وتفضل عمينا بتأليف ىذا البحث ( الوحي في
اإلسالم).
فالوحي ىو األساس األول الذؼ يقوم عمى حقيقتو معنى النبوة والرسالة  ،وكان السبب في
اختيارنا ليذا الموضوع ألنو أم اًر طارغ زائد عمى الطباع البشرية  ،فيو أمر خارج عن النفس
والباطن ال يخضع ألؼ تأثير يط أر عمييما يتمقاه الوحي اليو من الذات العميا  ،أما بواسطة أو
بدونيا .
والبحث مؤلف من ثالثة مباحث كل مبحث مقسم الى عدة مطالب  ،حيث تكممنا في
المبحث االول عن تعريف المصطمحات وادلتيا في الكتاب والسنة  ،المطمب االول :الوحي لغة
واصطالحاً  ،والمطمب الثاني :أدلة الوحي من الكتاب والسنة  ،وفي المبحث الثاني :انواع الوحي
وصوره  ،تضمن المطمب االول منو :انواع الوحي  ،والمطمب الثاني :صور الوحي  ،وفي المبحث
الثالث  :إبطال شبيات المستشرقين حول الوحي اإلليي  ،المطمب األول :شبيات المستشرقين
حول خضوع النبي لموحي النفسي والتأثير الفكرؼ  ،المطمب الثاني :إبطال القول بأن الوحي
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االليي وليد مؤثرات كتابية أو قوة فكرية  ،المطمب الثالث :الوحي االليي ليس وحياً نفسياً ،
المطمب الرابع :الرد عمى المستشرقين في تمثيميم لقصة جان دارك .
وندعوا هللا ان يوفقنا في ىذا البحث وغيره  ،وان يجعمنا من الذين يستمعون القول فيتبعون
أحسنو.
املثحث االّل :تعرٌف الْحً ّادلح هي الكتاب ّالسٌح
املطلة األّل /الْحً لغح ّاصطالحا
أوالً  :الوحي في المغة  :الوحي في المغة عمى عدة معاني:
النوع االول :اإلشارة والكتابة والرسالة واإلليام والكالم الخفي وكل ما القيتو إلى
غيرك(ٔ).
النوع الثاني  :ما ذكره ابن قدامة وىوما كان االبانة عما في النفس بغير مشافية عمى أؼ
معنى وقعت ايماء او رسالة او اشارة او مكاتبة(ٕ).
النوع الثالث :بينما يرػ االصفياني جانبا اخر من معاني الوحي فيقول :فأمر وحي ىو ما يكون
في الكالم عمى سبيل الرمز والتعرف

(ٖ)

.

ثاني ًا :الوحي اصطالحاً :فقد اختمفت عبارات العمماء في تعريفو فمنيم من اوجز فقال:
-

ىو االعالم بالشرع ،وقد يطمق الوحي ويراد بو اسم المفعول منو ،اؼ الموحى ،وىو كالم
(ٗ)

هللا المنزل عمى النبي ملسو هيلع هللا ىلص

.

 ومنيم من أسيب فقال (:الوحي :أن ُيعمم هللا تعالى من اصطفاه من عباده كل ما اراداطالعو اليو من الوان اليدايو والعمم ،ولكن بطريقة سرية خفيو غير معتاده لمبشر(٘).

-

ولعل االقرب في بيان الوحي في الشرع أن يقال :ىو اعالم هللا تعالى لمن اصطفاه من
عبادة بطريقة خفية سريعة(.)ٙ
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املطلة الثاًً
أدلح الْحً هي الكتاب ّالسٌح
أوالً  :أدلة الوحي من القران الكريم
قال تعالى(:

( .)ٚقال

ۚ

ابو جعفر :يقول تعالى ذكره :واتبع يا دمحم وحي هللا الذؼ يوحيو اليك وتنزيمو الذؼ ينزلو عميك

()ٛ

.

ۚ) (.)ٜ

قال تعالى(:

قال ابن عباس(  ...إني خصصت بالوحي  ،واكرمني هللا بو  ،يوحى إلي أنما إليكم إلو
واحد ال شريك لو)
قال تعالى

(ٓٔ)

(ٔٔ).

ۚ

اؼ :يمقي إلقاء خفيا كما يفعل المحب مع حبيبو(ٕٔ).

ِ
ِا
ِ
وح ٰى }
وقال تعالىَ } :و َما َي ْنط ُق َع ِن اْل َي َو ٰػ ﴿ٖ﴾إ ْن ُى َو إال َو ْح ٌي ُي َ
ِ
ِا
ِ
وح ٰى} :أؼ انو
{ َو َما َي ْنط ُق َع ِن اْل َي َو ٰػ }أؼ ما يقول قوالً عن ىوػ وغرض }.إ ْن ُى َو إال َو ْح ٌي ُي َ
يقول ما أمر بو يبمغو إلى الناس كامالً موف اًر من غير زيادة وال نقصان  ،كما رواه اإلمام احمد:
(ٖٔ)

.

حدثنا يزيد حدثنا جرير بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي أمامو انو سمع رسول هللا
(ملسو هيلع هللا ىلص) يقول(:ليدخل الجنة بشفاعة رجل ليس ببني مثل الحيين أو مثل احد الحيين ربيعة ومضر).
فقال رجل يا رسول هللا أو ما ربيعة من مضر؟ قال( :أنما أقول ما أقول)(ٗٔ).

ثانياً  :أدلة الوحي في السنة النبوية الشريفة
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حدثنا عبد هللا بن يوسف قال  :أخبرنا مالك عن ىشام بن عروة عن أبيو عن عائشة أم
المؤمنين (رضي هللا عنيا) أن الحارث بن ىشام (رضي هللا عنو) سأل الرسول(ملسو هيلع هللا ىلص) فقال :يا رسول
هللا كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) " :أحياناً يأتيني مثل صمصمة الجرس  ،وىو أشده
رجالً فيكممني فأعي ما
عمي ،فيفصم عني  ،وقد وعيت ُ
عنو ما قال  ،وأحياناً يتمثل لي الممك ُ

أيتو ينزل عميو الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم
يقول" .قالت عائشة (رضي هللا عنيا)  :ولقد ر ُ
عنو  ،وان جبينو ليتفصد عرقاً(٘ٔ).
ُ

حدثنا يحيى بن بكير قال  :حدثنا الميث عن ُعقيل عن ابن شياب عن عروة بن الزبير

عن عائشة أم المؤمنين أنيا قالت ( :أول ما بدغ بو رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) من الوحي الرؤيا الصالحة
الخالء  ،وكان يخمو بغار
في النوم  ،فكان ال يرػ رؤيا إال جاءت مثل فمق الصبح ثم حبب اليو
ُ
ِحراء فيحنث فيو)(. )ٔٙ

قال ابن شياب :وأخبرني أبو سممة بن عبد الرحمن أن :جابر بن عبد هللا األنصارؼ قال:

ِ
سمعت صوتاً من السماء فرفعت
حديثوَ :ب ْينما أنا أمشي إذ
حدث عن فترة الوحي فقال في
وىو ُي ُ
ُ
ِ
ِ
رجعت
نو َف ُ
بصرؼ فإذا الممك الذؼ جاءني بحراء جالس عمى ُكرسي بين السماء واألرض َف ُرعبت م ُ
()ٔٚ
ِ
ِ
اك َف َكِّب ْر
﴾وَرب َ
ُّيا اْل ُم ادثُّر ﴿ٔ﴾ ُق ْم َفأ َْنذ ْر ﴿ٕ َ
فقمت :زممُوني زممُوني  ،فأنزل هللا تعالىَ} :يا أَي َ
ك َف َ ِ
اى ُج ْر﴿٘﴾}(.)ٔٛ
﴾و ُّ
الر ْج َز َف ْ
﴾وِثَي َاب َ
ط ّي ْر ﴿ٗ َ
﴿ٖ َ

املثحث الثاًً :اًْاع الْحً ّصْرٍ
املطلة األّل /أًْاع الْحً
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وردت كممة (الوحي) ومشتقاتيا في القرآن الكريم في سبعين آية في ثالث وثالثين سورة ،منيا
أربع وستون آية مكية ،وست آيات مدنية ،أما كممة (الوحي) نفسيا فجاءت في القرآن الكريم ست
مرات في سور كميا مكية(.)ٜٔ
ومن االستعماالت القرآنية لكممة الوحي نجد أن الوحي قد يكون من هللا إلى البشر من األنبياء
وغيرىم والى المالئكة والى األحياء من غير البشر ،والى الجمادات ،وقد يكون من المالئكة إلى
البشر ،ومن البشر إلى البشر ،وقد يكون من الشياطين بعضيم لبعض ومنيم كذلك إلى البشر.

أوالً :الوحي من هللا:
ٔ -الوحي من هللا إلى األنبياء :وىذا النوع ىو الغالب في استعماالت القرآن لكممة

وح ِ
الوحي ومشتقاتيا ،من األمثمة عمى ذلك :قال تعالى{ َٰذلِك ِمن أ َْنب ِ
اء اْل َغي ِب ُن ِ
يو ِإَل ْيك َو َما
ْ
َ ْ َ
ُك ْنت َلدي ِيم ِإ ْذ يْمُقون أَ ْق َالميم أَيُّيم ي ْكُفل مريم وما ُك ْنت َلدي ِيم ِإ ْذ ي ْختَ ِ
ص ُمو َن}(ٕٓ) .قال
ُ َ
َ
َ َْ ْ
َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ََ َ َ
َ َْ ْ
القرطبي( :اإليحاء ىنا اإلرسال الى النبي ملسو هيلع هللا ىلص)(ٕٔ).
وقال(:نوحيو إليك) فيو داللة عمى نبوة دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم
يكن قرء الكتب ،واخبر عن ذلك وصدقو أىل الكتاب بذلك .وااليحاء ىنا االرسال الى النبي (صمى
هللا عميو وسمم) والوحي يكون إلياما وايحاء وغير ذلك.)ٕٕ(.
وقال الفخر الرازؼ ( :اإليحاء ورد الكتاب بو عمى معان مختمفة يجمعيا تعريف الموحى اليو
بأمر خفي من إشارة أو كتابة أو غيرىا  ...فمما كان سبحانو وتعالى القى ىذه األشياء إلى الرسول
بواسطة جبريل(عميو السالم) بحيث يخفي ذلك عمى غيره سماه وحياً)(ٖٕ).
ِ ِ
ِ
َن تََباوآ
وس ٰى َوأَخيو أ ْ
و مثال الوحي من هللا تعالى إلى األنبياء قولو تعالىَ { :وأ َْو َح ْيَنا إَل ٰى ُم َ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ين}(ٕٗ).
يموا ا
الص َال َة َوَب ّش ِر اْل ُم ْؤ ِمن َ
ص َر ُب ُيوتًا َو ْ
لَق ْوم ُك َما بم ْ
اج َعمُوا ُب ُيوتَ ُك ْم قْبَم ًة َوأَق ُ
5
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قال الرازؼ ( :أمر موسى وىارون باتخاذ المساجد واإلقبال عمى الصموات)(ٕ٘) .قال تعالى:

ك َك َما أ َْو َح ْيَنا ِإَلى ُن ْو ٍح َوالانِبِّي ْي َن ِم ْن َب ْع ِد ِه
{ِإانا أ َْو َح ْيَنا ِإَل ْي َ
ويعُقوب واأل ِ
ان
َسَباط َو ِع ْي َسى َوأَي ُّْو َب َوُي ْوُن َس َو َى ُارْو َن َو ُسَم ْي َم َ
ََْ ْ َ َ ْ

ِ
ِ
ا َ
َوأ َْو َح ْيَنا ِإَلى ِإ ْب َراى ْي َم َواِ ْس َماع ْي َل َواِ ْس َح َ
اؤَد َزُب ْوًار}(.)ٕٙ
َوآتَْيَنا َد ُ

فقد بين سبحانو وتعالى في ىذه اآلية أنو أوحى إلى عبده ورسولو دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) كما أوحى إلى غيره
من األنبياء المتقدمين ،فقد جاء في سبب نزوليا عن أبن عباس (رضي هللا عنيما) " :قال ُسكين

وعدؼ بن زيد

يا دمحم ما نعمم أن هللا أنزل عمى بشر من شيء بعد موسى ،فأنزل هللا تعالى ىذه

اآلية "(.)ٕٚ
 -2الوحي من هللا إلى غير األنبياء من البشر:
ِين أ ْ ِ ِ
ِ
اش َي ْد ِبأَانَنا
آمانا َو ْ
قال تعالىَ { :واِ ْذ أ َْو َح ْي ُت ِإَلى اْل َح َو ِارّي َ
َن آم ُنوا بي َوبِ َرُسولي َقالُوا َ
ُم ْسمِ ُمو َن}(.)ٕٛ
قال أبن كثير في تفسيره (:قيل :المراد بيذا الوحي ،وحي اليام ،كما قال هللا تعالى:

ض ِع ِ
ُم موس ٰى أَن أَر ِ
ِ
يو}( .)ٕٜوىو وحي اليام بال خالف  ..وىكذا قال بعض السمف
ْ ْ
{ َوأ َْو َح ْيَنا إَل ٰى أ ِّ ُ َ
ِين}  .أؼ أليموا ذلك فامتثموا ما اليموا)(ٖٓ).
في ىذه اآلية{ َواِ ْذ أ َْو َح ْي ُت ِإَلى اْل َح َو ِارّي َ
ونقل أبن كثير أيضاً عن الحسن البصرؼ :أن هللا عز وجل أليميم ذلك ،وعن السدؼ:

(قذف في قموبيم ذلك).مثال الوحي من هللا إلى غير األنبياء من البشر قولو تعالىِ{ :إ ْذ أ َْو َح ْيَنا ِإَلى
ِ
وحى}(ٖٔ).
ُم َ
ك َما ُي َ
أّ
قال القرطبي ( :قيل (.أوحينا) اليمنا  .وقيل :أوحى الييا في النوم .وقال أبن عباس :أوحى
الييا كما أوحى إلى النبيين(ٕٖ).
 -3الوحي من هللا إلى المالئكة
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وحي ربُّك ِإَلى اْلم َالِئ َك ِة أَِني مع ُكم َفثَِبتُوا اال ِذين آمنوا سأُْل ِقي ِفي ُقُم ِ ا ِ
قال تعالىِ{ :ا ْذ ي ِ
ين
وب الذ َ
َ َ
ّ ََ ْ ّ
ُ
َ َُ َ
َ
َعَن ِ
اض ِرُبوا ِم ْنيم ُك ال َبَن ٍ
ان}(ٖٖ).
َكَف ُروا ُّ
ا َ َو ْ
الر ْع َب َف ْ
اض ِرُبوا َف ْو َ َ ْاأل ْ
ُْ
قال أبن كثير في تفسيره ( :يوحى الييم فيما بينو وبينيم أن ثبتوا الذين آمنوا .قال أبو
إسحا َ :وأزروىم  .وقال غيره :قاتموا معيم  ،وقيل كثروا سوادىم )(ٖٗ).
ومما جاء في وحي هللا إلى المالئكة قولو تعالى{:وَال تَ ْنَفع ا
اع ُة ِع ْن َدهُ ِإ اال لِ َم ْن أ َِذ َن َل ُو
الشَف َ
ُ
َ
ِ
ُّك ْم َقالُوا اْل َح اق َو ُى َو اْل َعمِ ُّي اْل َكِب ُير }(ٖ٘).
ال َرب ُ
َحتاى ِإ َذا ُف ِّز َ
ع َع ْن ُقمُوِبي ْم َقالُوا َما َذا َق َ
قال القرطبي ( :والمعنى أنو اذا أذن ليم في الشفاعة وردد عمييم كالم هللا فزعوا  ،لما
يقترن بتمك الحال من األمر اليائل  ،والخوف أن يقع في تنفيذ ما أذن ليم فيو تقصير  ،فأن سرػ
منيم قالوا لممالئكة فوقيم وىم الذين يوردون عمييم الوحي باألذن( ماذا قال ربكم ) ،أؼ ماذا أمر
بو؟ فيقولون ليم ( قال الحق وىو العمي الكبير )(.)ٖٙ
الرو ِح ِمن أَم ِرِه عَمى من ي َش ِ ِ ِ ِ
َن أ َْن ِذ ُروا أَان ُو َال ِإَل َو
قال هللا تعالىُ { :يَن ِّزُل اْل َم َالِئ َك َة ِب ُّ
اء م ْن عَباده أ ْ
ْ ْ َ َْ َ ُ
ِإ اال أََنا َفاتاُقو ِن}(.)ٖٚ
قال القرطبي( :بالروح) أؼ بالوحي ،وىو النبوة قالو أبن عباس .وقيل بكالم هللا وىو
القرآن( ،)ٖٛوقيل الروح ىنا ىو جبريل( .)ٖٜوالباء في قولو تعالى( :بالروح) بمعنى (مع) ،كقولك
خرج بثيابو أؼ خرج مع ثيابو .وىذه اآليات جميعيا تتضمن وحي هللا إلى المالئكة وشاىدة عمى
ذلك.
وقد ورد في السنة النبوية ما يدل عمى أن هللا يكمم المالئكة دون واسطة بكالم يميق بشأنو
تفيمو المالئكة .
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جاء في الحديث الذؼ رواه النواس بن سمعان (رضي هللا عنو) قال ::قال رسول هللا
(ملسو هيلع هللا ىلص)( :إذا أراد هللا تعالى أن يوحي بأمر تكمم بالوحي ،أخذت السماء رجفة شديدة من خوف هللا،
فإذا سمع ذلك أىل السموات صعقوا وخروا سجداً ،فيكون أول من يرفع رأسو جبريل (عميو السالم)،
فيكممو هللا من وحيو بما أراد  ،فيمضي بو جبريل عمى المالئكة كمما مر بسماء سألو مالئكتيا:
ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول( :قال الحق وىو العمي الكبير) ،فيقولون كميم مثل ما قال جبريل
فينتيي عميو السالم بالوحي حيث أمره هللا تعالى من السماء واألرض)(ٓٗ).
ففي ىذا الحديث دليل ظاىر عمى كيفية الوحي من هللا إلى المالئكة وأثر ىذا الوحي الشديد
عمييم.
-4

الوحي من هللا إلى األحياء من غير البشر

َن اتا ِخ ِذؼ ِم َن اْل ِجب ِ
ال ُب ُيوتًا و ِم َن ا
ُّك ِإَلى الان ْح ِل أ ِ
الش َج ِر َو ِم اما
قال تعالىَ { :وأ َْو َحى َرب َ
َ
َ
َي ْع ِرُشو َن}(ٔٗ).
قال الرازؼ في معنى اليام النحل كالماً ممخصو :وأما اليام النحل فيو أن هللا تعالى قرر في
انفسيا ىذه األعمال العجيبة التي تعجز عنيا العقالء عن بناء بيوتيا مسدسة من أضالع متساوية
ال يزيد بعضيا عمى بعض بمجرد طباعيا ،والعقالء من البشر ال يمكنيم بناء مثل تمك البيوت إال
(ٕٗ)

بآالت وأدوات مثل المسطرة والفرجال

قال ابن كثير ( :المراد بالوحي ىنا اإلليام واليداية واإلرشاد لمنحل أن تتخذ من الجبال بيوتاً
تأوؼ الييا ،ومن الشجر ومما يعرشون)(ٖٗ).
وقال األلوسي ( :وفسر بعضيم اإليحاء الييا بتسخيرىا لما أريد منيا ومنعوا أن يكون المراد
حقيقة اإليحاء .ألنو إنما يكون لمعقالء ،وليس لمنحل منيا  ،....والصوفية كما ذكر الشعراني في
8
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غير موضع ال يمنعون إرادة الحقيقة ،وقد اثبتوا في سائر الحيوانات رسالً وأنبياء ،والشرع يأبى
ذلك )(ٗٗ).
قال اإلمام القرطبي بعد أن أورد عدة أقوال في تفسير ىذه اآلية قال ( :أعطى كل شيء
زوجو من جنسو  ،ثم ىداه إلى منكحو ومطعمو  ،ومشربو  ،ومسكنو  ،وقيل :أعطى كل شيء ما
أليمو من عمم وصناعة )(٘ٗ).
 -5الوحي من هللا إلى الجمادات
ٍ
ٍ ِ
ِ ِ
ا
ِ
الس َماء ُّ
الد ْنَيا
قال تعالىَ { :فَق َ
ض ُ
اى ان َس ْب َع َس َم َاوات في َي ْو َم ْين َوأ َْو َح ٰى في ُك ّل َس َماء أ َْم َرَىا ۚ َوَزاينا ا َ
ِبمصاِبيح و ِحْف ً ٰ ِ
ك تَْق ِد ُير اْل َع ِز ِ
يز اْل َعمِي ِم}(.)ٗٙ
ظا ۚ َذل َ
َ َ َ َ
قال القرطبي ( :قال قتادة والسدػ :خمق فييا شمسيا وقمرىا ونجوميا وأفالكيا وخمق في
كل سماء خمقيا من المالئكة....وىو قول أبن عباس)(.)ٗٚ
وقال األلوسي ( :أؼ خمق في كل منيا ما استعدت لو واقتضت الحكمة أن يكون فييا من
المالئكة والنيرات وغير ذلك مما ال يعممو إال هللا....فالوحي عبارة عن التكوين كاألمر مقيد بما قيد
بو المعطوف عميو من الوقت  ،أو أوحى إلى أىل كل منيا أوامره وكمفيم ما يميق بيم من
التكاليف.)ٗٛ()...
ٍِ ِ
َخَب َارَىا*ِبأ ا
اك أ َْو َحى
ومن الوحي من هللا إلى الجمادات قولو تعالىَ{:ي ْو َمئذ تُ َح ّد ُث أ ْ
َن َرب َ
َل َيا}(.)ٜٗ
قال القرطبي ( :أؼ إنيا تحدث أخبارىا بوحي هللا تعالى ليا أؼ الييا  .....وقيل ( أوحى
ليا ) ،أؼ أمرىا .قال مجاىد  ،وقال السدػ ( :أوحى ليا ) :أؼ قال ليا  ،وقيل سخرىا )(ٓ٘).
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وقال األلوسي في قولو تعالىِ{: :بأ ا
اك أ َْو َحى َل َيا} أؼ تحدث بسبب إيحاء ربك ليا ،
َن َرب َ
وأمره سبحانو وتعالى إياىا بالتحديث...والوحي يحتمل أن يكون وحي اليام  ،وان يكون وحي
إرسال بأن يرسل سبحانو وتعالى الييا رسوالً من المالئكة بذلك (ٔ٘). .
وقال يحيى بن سالم :تحدث بما أخرجت من أثقاليا ويشيد لو ما في حديث أبن ماجة في
سننو (:فتقول األرض يوم القيامة يارب ىذا ما استودعتني )(ٕ٘).
وعن أبن مسعود :تحدث بقيام الساعة اذا قال اإلنسان ( ما ليا ) فتخبر ان أمر الدنيا قد
أنقضى ،وأمر اآلخرة قد أتى  ،فيكون ذلك جواباً ليم عن سؤاليم )(ٖ٘).
ثاني ًا :الوحي من البشر
الوحي من البشر لمبشر :قال تعالىَ {:ف َخرج َعَم ٰى َقو ِم ِو ِم َن اْل ِمحر ِ
َن َسِّب ُحوا ُب ْك َرًة
اب َفأ َْو َح ٰى ِإَل ْي ِي ْم أ ْ
ََ
َْ
ْ
َو َع ِشيًّا}(ٗ٘).
قال القرطبي ( :فألقى الييم إيحاء ...وقد يكون بكتاب)(٘٘).

قال مجاىد ( :فأوحى الييم) :أؼ إشارة وبو قال وىب وقتادة  .وقال مجاىد في رواية عنو:
( فأوحى الييم ) أؼ كتب ليم في األرض  ،وكذلك قال السدػ )(.)٘ٙ
قال الشوكاني (:قيل معنى (أوحى) –ىنا -أومأ  ،بدليل قولو تعالى في آل عمران {إال
رم اًز}(.)٘ٚ

ثالث ًا :الوحي من المالئكة لمبشر:
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اب أَو يرِسل رسوال في ِ
ِ
قال تعالى {:وما َك ِ
َّللا ِإ اال وحيا أَو ِم ْن ور ِاء ِحج ٍ
وحي
ان لَب َش ٍر أ ْ
ََ َ
َ
ََ
َن ُي َكّم َم ُو ا ُ َ ْ ً ْ
ْ ُْ َ َ ُ ً َُ َ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم }(.)٘ٛ
اء ۚإان ُو َعم ٌّي َحك ٌ
بإ ْذنو َما َي َش ُ
قال الطبرؼ ( :أو يرسل هللا من مالئكتو رسوالً إما جبريل (عميو السالم) ،واما غيره ،فيوحي
بإذنو ما يشاء  ،يقول :فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل اليو بإذن ربو ما يشاء )(.)ٜ٘
ويقول القرطبي في تفسيره ( :وىذا الوحي من الرسل خطاب منيم لألنبياء يسمعونو نطقاً
ويرونو عياناً ).
قال أبن عباس ( :نزل جبريل (عميو السالم) عمى كل نبي فمم يرهُ منيم إال دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص)،

وعيسى وموسى وزكريا(عمييم السالم)  .أما غيرىم فكان وحياً الياماً في المنام)(ٓ.)ٙ

ويقول األلوسي ( :أو يرسل رسوالً ) :أؼ ممكاً  ،فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل اليو الذؼ
ىو الرسول البشرؼ(بإذنو) أؼ بإمره تعالى وتيسيره سبحانو وتعالى (ما يشاء)(ٔ.)ٙ
وقد ثبت كذلك في السنة النبوية العطرة أن المالئكة كانت تنزل عمى بعض الناس .
ففي الحديث الذؼ أخرجو مسمم وغيره  ،عن أبي ىريرة(رضي هللا عنو)  ،أنو سمع رسول
هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) يقول ( :إن في بني إسرائيل أبرص وأقرع(ٕ ،)ٙوأعمى فأراد هللا تعالى أن يبتمييم فبعث اليم
ممكاً فأتى األبرص فقال :أؼ شيء أحب اليك؟ فقال :لون حسن وجمد َحسن ويذىب عن الذؼ
قذرني الناس  ،قال فمسحو فذىب عنو قذره  ،وأعطى لوناً حسناً وجمداً َحسناً.)ٖٙ()....

رابعاً :الوحي من الشياطين

أ -الوحي من الشياطين الى البشر
قال تعالى:

وك ْم
أ َْولَِي ِائ ِي ْم لِ ُي َج ِادُل ُ

َّللاِ عَمي ِو وِاانو َل ِفسق ۚواِ ان ا ِ
{وَال تَأ ُ ِ
ونِإَل ٰى
وح َ
الشَياط َ
ين َل ُي ُ
ْكُموا م اما َل ْم ُي ْذ َك ِر ْ
اس ُم ا َ ْ َ ُ ْ ٌ َ
َ
وى ْم ِإان ُك ْم َل ُم ْش ِرُكو َن}(ٗ.)ٙ
ۚ َوِا ْن أَ َ
ط ْعتُ ُم ُ
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قال القرطبي :في تفسير وحي الشياطين إلىأوليائيم من البشر :أؼ يوسوسون فيمقون في
قموبيم الجدل بالباطل .
وروػ أبو داود عن أبن عباس (رضي هللا عنيما) في قولو تعالى{:واِ ان ا ِ
وحو َن
الشَياط َ
ين َل ُي ُ
َ
ْكُموا
ِإَل ٰى أ َْولَِي ِائ ِي ْم } يقولون ما ذبح ﵀ فال تأكموه  ،وما ذبحتم أنتم فكموه  ،فأنزل هللا تعالىَ { :وَال تَأ ُ
ِ
َّللاِ َعَم ْي ِو}(٘.)ٙ
اس ُم ا
م اما َل ْم ُي ْذ َك ِر ْ
وقال الرازؼ في قولو تعالى{:واِ ان ا ِ
وحو َن ِإَل ٰى أ َْولَِي ِائ ِي ْم } ،قال :فيو قوالن:
الشَياط َ
ين َل ُي ُ
َ
األول :أن المراد من الشياطين ىنا إبميس وجنوده وسوسوا إلىأوليائيم من المشركين ليجادلوا
دمحماً(ملسو هيلع هللا ىلص) وأصحابو في أكل الميتة .
الثاني :قال عكرمة :وان الشياطين يعني مردة المجوس ليوحون إلى أوليائيم من مشركي
قريش(.)ٙٙ
ب-

الوحي من الشياطين بعضهم لبعض:

قال تعالى {:وَك َٰذلِك جعْمنا لِ ُك ِل نِب ٍي عدًّوا َشي ِ
ِِ ِ
ضيم ِإَل ٰى َب ْع ٍ
اط َ ِ ِ
ض
َ َ ََ َ
ّ َ ّ َُ
َ
ين ْاإل ْنس َواْلج ّن ُيوحي َب ْع ُ ُ ْ
ور.(ٙٚ(}....
ف اْلَق ْو ِل ُغ ُر ًا
ُز ْخ ُر َ
قال الشوكاني ( :معنى يوحي بعضيم إلى بعض :يغرونيم بذلك غرو اًر.)ٙٛ()..

وقد أخرج اإلمام أحمد في مسنده عن أبي أمامو (رضي هللا عنو) قال :كان رسول هللا(صمى
هللا عميو وسمم) في المسجد جالساً وكانوا يظنون أنو ينزل عميو فأقصروا عنو حتى جاء أبو ذر،
فأقحم فأتى فجمس اليو ،فأقبل عميو رسول هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) فقال :يا أبا ذر ىل صميت اليوم؟ قال :ال ،
فصل ،ولما صمى أربع ركعات الضحى أقبل عميو فقال :يا أبا ذر تعوذ من شر شياطين
قال :قم
ّ

الجن واإلنس  .قال :يا رسول هللا :وىل لإلنس شياطين؟ قال :نعم  .شياطين اإلنس والجن يوحي

بعضيم إلى بعض زخرف القول غرو اًر.)ٜٙ()..
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وقال القرطبي :في معنى اإليحاء في اآلية المتقدمة :عبارة عما يوسوس بو شياطين الجن
إلى شياطين اإلنس  .وسمي وحياً ألنو إنما يكون خفية وجعل تمويييمزخرفاً لتزيينيم إياه)(ٓ.)ٚ
املطلة الثاًً
صْر الْحً إىل الٌثً حمود(صلى اهلل علٍَ ّسلن)

أوالً :الرؤيا الصادقة
فقد ورد في حديث أم المؤمنين عائشة(رضي هللا عنيا) ( :أول ما بدء بو(ملسو هيلع هللا ىلص) من الوحي
الرؤيا الصادقة ،فكان ال يرػ رؤيا إال جاءت مثل فمق الصبح)(ٔ.)ٚ
قال البدر العيني ( :أبتدغ الرسول بالرؤيا الصادقة لئال يفاجئو الممك ويأتيو بصريح النبوة
وال تحتمميا القوة البشرية ،فبدغ بأوائل خصائص النبوة  ،وتباشير الكرامة من صد َ الرؤيا مع
سماع الصوت وسالم الحجر والشجر عميو ورؤية الضوء  .ثم أكمل هللا تعالى لو النبوة بإرسال
الممك في اليقظة وكثف لو عن الحقيقة كرامة لو )(ٕ.)ٚ
فيناك احاديث تنص صراحة عمى أن رؤػ األنبياء حق مما يؤكد بال شك أن الوحي في
المنام داخل في أنواع الوحي  ،كما جاء في الحديث الذؼ رواه أبن عباس قال :قال رسول هللا
(ملسو هيلع هللا ىلص)  ( :رؤيا األنبياء وحي )(ٖ.)ٚ
وقد صح عنو(صمى هللا عيو وسمم) أنو قال ( :والنبي نائمة عيناه  ،وال ينام قمبو  ،وكذلك
األنبياء تنام أعينيم وال تنام قموبيم )

(ٗ)ٚ

.

َّللاُ ِفي
يك ُي ُم ا
وقد تحدث القرآن الكريم عن ىذا النوع من طر َ الوحي  ،قال تعالىِ{ :إ ْذ ُي ِر َ
َّللا سامم ِإانو عمِيم ِب َذ ِ
اكيم َكِث ا ِ
من ِ
ِ
ِ
الص ُد ِ
ور}(٘.)ٚ
ات ُّ
ام َك َقمِ ً
ََ
يال َوَل ْو أ ََر َ ُ ْ ً
ير َلَفشْمتُ ْم َوَلتََن َاز ْعتُ ْم في ْاأل َْم ِر َوَلك ان ا َ َ َ ُ َ ٌ
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ثانياً  :نزول جبريل(عميو السالم) وسماع النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) لصوتو دون أن يراه.
أحياناً كان الممك يأتي إلى النبي بالوحي في مثل صمصمة الجرس وكان أشده عميو كما في
حديث عائشة أم المؤمنين(رضي هللا عنيا) أن الحارث بن ىشام سأل رسول هللا فقال  :يا رسول
هللا كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول هللا  ( :أحيان ًايأتيني مثل صمصمة الجرس وىو أشده عمي
()ٚٙ

فيفصم عني وقد وعيت عنو ما قال  ،واحياناً يتمثل لي الممك رجالً فيكممني فأعي ما يقول )

.

وىذه الصورة – صورة صمصمة الجرس  .كانت اشد وطئاً وأثقل قوالً عمى الرسول كما قال

يال }( .)ٚٚوىذه الحالة ال يوجد فييا إيناس لمرسول وىي تحتاج إلى
تعالى ِ {:إانا َسُنْم ِقي َعَم ْي َك َق ْوًال ثَِق ً
سمو روحي من الرسول يتناسب مع روحانية الممك  ،فكانت أشد الحالتين عميو ألنيا كما قال أبن
خمدون ( :انسالخ من البشرية الجسمانية واتصال بالممكية الروحانية  ،والحالة األخرػ– يعني
تمثل جبريل – رجالً يراه النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) عكسيا ألنيا انتقال الممك من الروحانية المحضة إلى البشرية
الجسمانية

()ٚٛ

.

إن الصمصمة كانت بالنسبة لمنبي  ،أما الدوؼ فقد كان بالنسبة لمصحابة كما جاء في
حديث عمر بن خطاب( :كان اذا نزل عمى رسول هللا الوحي يسمع عند وجيو دوؼ كدوؼ
النحل)(.)ٜٚ

ثالثاً  :نزول جبريل (عميو السالم) بالوحي في صورة بشرية .
فقد كان (ملسو هيلع هللا ىلص) يتمثل لو رجالً فيخاطبو حتى يعي عنو ما يقول لو  ،وفي ىذه المرتبة كان
يراه الصحابة (رضوان هللا عمييم) أيضاً  ،وأتيان جبريل (عميو السالم) يكون عمى ىيئة بشر
يشاكمو (عميو الصالة والسالم) في المظير وال ينافره ويطمئنو بالقول وال يرعبو  ،وىذه الصورة
أخف وطئ ًا والطف وقع ًا  ،فال أصوات تجمجل وال جبين يرشح  ،فالتشابو الشكمي بين الممقى
والممتقي يسير األمر في الوقت نفسو عمى ناقل الوحي األمين وعمى النبي المتمقي (عميو
السالم)(ٓ.)ٛ
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وقد كان جبريل (عميو السالم) كثي اًر ما يتمثل ب( دحية الكمبي )

(ٔ)ٛ

 ،ألنو كان أحسن أىل

زمانو صورة  ،ولذلك ورد في صحاح السنة أن جبريل كان أحياناً يتمثل عند مجيئو بالوحي برجل
آخر  ،وفي رواية لمنسائي عن أبي ىريرة ( أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يوماً بار اًز أذ أقبل أحسن الناس وجياً
 ،وأطيب الناس ريحاً  ،كأن ثيابو لم يمسيا دنس  ،حتى سمم في طرف البساط.)ٕٛ()...
وىذه الييئة التي يظير فييا جبريل (عميو السالم) ال يتحتم فييا أن يتجرد من روحانيتو وال
يعني أن ذاتو تحولتوانقمبت رجالً ،بل المراد أنو يظير بتمك الصورة البشرية أنساً لمرسول البشرية
(ٖ)ٛ

(عميو الصالة والسالم)

.

رابعاً  :نزول جبريل (عميو السالم) بالوحي في صورتو الحقيقية .
كان (عميو الصالة والسالم) يرػ الممك في صورتو التي خمق عمييا ،فيوحي أليو ما شاء هللا
يوحيو ،وقد وقع لو ىذا مرتين :قال تعالىَ { :وَلَق ْد َرآهُ ِب ْاألُُف ِق اْلمِب ِ
ين}(ٗ.)ٛ
ُ
يعني ولقد رأػ دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) جبريل (عميو السالم) الذؼ يأتيو بالرسالة عن هللا عز وجل عمى
الصورة التي خمقو هللا عمييا لو ستمائة جناح .
وقولو {ِب ْاألُُف ِق اْلمِب ِ
ين } ،أؼ البين وىي الرؤية األولى التي كانت بالبطحاء ،وىي المذكورة في
ُ
ِ
ا
ا
ٍِ
اب
َعَمى * ثُ ام َدَنا َفتََدلى* َف َك َ
استََوػ* َو ُى َو ِب ْاألُُف ِق ْاأل ْ
ان َق َ
قولو تعالى َ {:عم َم ُو َشد ُيد اْلُق َوػ* ُذو م ارة َف ْ

َق ْو َس ْي ِن أ َْو أ َْدَنى* َفأ َْو َحى ِإَلى َع ْب ِد ِه َما أَ ْو َحى }(٘ .)ٛوالدليل عمى أن المراد بذلك جبريل (عميو
السالم) الظاىر وهللا أعمم  .وأن ىذه السورة –سورة التكوير -نزلت قبل ليمة اإلسراء  ،ألنو لم
يذكر فييا إال ىذه الرؤية  ،وىي األولى(.)ٛٙ

أما الرؤية الثانية ،وىي المذكورة في قولو تعالى { :وَلَقد رآه ن ْزَل ًة أُخر ِ
ػ*ع ْن َد ِس ْد َرِة
َ ْ َُ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
الس ْد َرَة َما َي ْغ َشى }( .)ٛٚىذه الرؤيا إنما ذكرت في سورة
اْل ُم ْنتَ َيى*ع ْن َد َىا َجانةُ اْل َمأ َْوػ*إ ْذ َي ْغ َشى ّ
النجم وقد نزلت بعد سورة األسراء(.)ٛٛ
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وروػ اإلمام احمد في مسنده عن عامر عن مسرو َ قال :كنت متكئاً عند عائشة فقالت :يا
أبا عائشة أنا أول من سأل رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) عن ىذه قال ذلك جبريل (عميو السالم) ،لم أراه في
صورتو التي خمق فييا أال مرتين  ،رأيتو منيبطاً من السماء ساداً عظم خمقو ما بين السماء
واألرض(.)ٜٛ

خامساً  :النفخ في الروح:
وىو أن ينفث الممك في روح النبي فيميمو بما شاء هللا أن يميمو كما في الحديث النبوؼ ( أن
روح القدس – جبريل – نفث في روعي  ،أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقيا واجميا  ،فأتقوا
هللا واجمموا في الطمب  ،خذوا ما حل ودعوا ما حرم ).
وفي رواية أخرػ بعد لفع واجمموا في الطمب  (.وال يحممنكم استبطاء الرز َ عمى أن تطمبوه
بمعصية هللا  ،فأن ما عند هللا ال ينال إال بطاعة )(ٓ.)ٜ

سادساً :كالم هللا تعالى لمرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) من وراء حجاب.
أؼ يكممو هللا تعالى من غير واسطة كما أسمع هللا موسى كالمو من غير واسطة وكما كمم

ان اال ِذؼ
هللا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) .حيث عرج بو إلى قاب قوسين أو أدنى .كما جاء في قولو تعالى ُ {:س ْب َح َ
ِِ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
صى اال ِذؼ َب َارْكَنا َح ْوَل ُو لِ ُن ِرَي ُو ِم ْن َآي ِاتَنا..
أْ
َس َرػ ب َع ْبده َل ْي ًال م َن اْل َم ْسجد اْل َح َار ِم إَلى اْل َم ْسجد ْاألَْق َ
}(ٔ.)ٜ

وقد جاء عن طريق انس بن مالك (رضي هللا عنو) في حديث طويل قال :قال رسول هللا
(ملسو هيلع هللا ىلص)  ( :ثم أنطمق بي حتى أنتييتإلى الشجرة فغشيتني سحابة فييا من كل لون فرفعني جبريل
(عميو السالم) فخررت ساجداً ﵀ عز وجل فقال هللا لي  :يا دمحم أني يوم خمقت السموات واألرض
افترضت عميك وعمى أمتك خمسين صالة فقم بيا أنت وأمتك  ،قال :ثم أنجمت عني السحابة
).....

(ٕ)ٜ

.
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وأورد البدر العيني في شرحو عمى صحيح البخارؼ في معرض السؤال عن الحكمة في
اإلسراء (:أجيب بأنو أنما كان لممناجاة وليذا كان في غير مواعدة وىذا أوقع وأعظم )(ٖ.)ٜ
وليس في األدلة ما يقضي أنو رآه بعينو وال ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ،وال في الكتاب
والسنة ما يدل عمى ذلك بل النصوص الصحيحة عمى نفيو أدل  ،كما في صحيح مسمم عن أبي
ذر قال  :سألت رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)  ،ىل رأيت ربك ؟ فقال  ( :نور انى أراه )(ٗ.)ٜ
املثحث الثالث:شثِاخ املستشرقني حْل الْحً ّاتطاهلا
املطلة األّل/شثِاخ املستشرقني حْل خضْع الٌثً للْحً الٌفسً ّالتأثر الفكري
يعني ىذا الصنف من تفسير الوحي ب(الوحي النفسي) مع االضطراب في تحديده ويعنون
بو :أن القرآن فيض من خاطر دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) أو انطباع إلليامو  ،أؼ أنو ناتج من تأمالتو الشخصية
 ،وخواطره الفكرية وسبحاتو الروحية(٘.)ٜ
يقول  :جولد تسيير ( ( .)ٜٙوكان قد بمغ األربعين من عمره – أؼ الرسول (صمى هللا عميو
وسمم) وأخذ يقضي وقتو عمى ما تعود من الخموة في الغيران المجاورة لممدينة – أؼ مكة – حيث
كان نبي ًا لألحالم القوية  ،والرؤػ الدينية وتممكو شعور بأن هللا يدعوه بقوة تزداد شيئاً فشيئ ًا ليذىب
إلى قومو منذ اًر إياىم بما يؤدؼ بيم ضالليم من الخسران المبين  ،وبكممة واحدة  ،أحسن بقوة ال
يستطيع ليا مقاومة تدفعو إلى أن يكون مربياً لشعبو – أؼ منذره ومبشره )(.)ٜٚ
فيؤالء المستشرقين تراىم يحسنون الظن بصد َ رسول هللا في التعبير عن نفسو  ،وعن
يقينو المطمق بما جاء بو  ،فكان كما يرونو (ملسو هيلع هللا ىلص) رجالً يؤمن با﵀ تعالى ويبغض األصنام  ،ويمقت
ما كان عميو قومو من المآثم والمنكرات  ،وكان ممتمئا بعاطفة دينية جياشة تدفع بو إلى القيام
باإلصالح  ،واشاعة الحق والخير.
17
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وقد كان إلى جانب ذلك – كما يضنون – قد أمتأل فكره بكثير من األفكار والمعتقدات
والرؤػ الدينية عن اليوم اآلخر والمالئكة  ، ....وبتواريخ الرسل السابقين مع أسميم التي استقادىا
من أىل الكتاب الذين كانوا يحيون في مكة  ،والذين أتصل بيم في رحالتو التجارية إلى الشام(.)ٜٛ
والى ذلك يشير (جولد تسيير) ( :فتبشير النبي ليس اال مزيجاً منتخباً من معارف وآراء
دينية عرفيا أو استقاىا بسبب اتصالو بالعناصر الييودية والمسيحية وغيرىا  ،والتي تأثر بيا تأث اًر
عميقاً والتي رآىا جديرة بأن توقع عاطفة دينية حقيقية عند بني وطنو ،وىذه التعاليم التي أخذىا
من تمك العناصر األجنبية كانت في رأيو كذلك ضرورية لتثبيت الحياة في االتجاه الذؼ تريده
اإلرادة اإلليية.
ولقد تأثر بيذه األفكار تأثير وصل إلى أعما َ نفسو  ،وأدركيا بإيحاء قوتو –التأثيرات
الخارجية فصارت عقيدة أنطوػ عمييا قمبو  ،كما صار يعتبر ىذه التعاليم وحياً اليياً  ،فأصبح –
بإخالص– عمى يقين بأنو أداة ليذا الوحي(.)ٜٜ
وقد كان – كما يرػ المستشرقين -لما يتناقمو أىل الكتابين قرب ظيور رسول جديد من
ولد إسماعيل  ،كان لذلك أثره أن يمتمئ قمبو رجاء بأن يكون ىو ذلك الرسول الجديد  ،وكانت
األمة وآمالو وأفكاره في المسأ لة الدينية قوية في نفسو  ،وزاد ذلك قوة وانقطاعو لمعبادة في خموتو
حتى بمغ بو الشعور بأن أعتقد جازماً بأنو ىو الرسول الموعود  ،وتمثل لو ىذا الشعور اليقيني في
صورة ممك ينزل عميو من السماء فيراه في أشكال مخصوصة  ،ويسمع منو كالمو  .غير أنو ال
شيء في الواقع خارج نفسو وأفكاره وأمالو التي تسمطت عمى عقمو وحسو في قوة طاغية  ،وان كان
ذلك – عمى رأييم – ال يطعن وال ينقص من صد َ الرسول في تعبيره عما يسمعو ويراه(ٓٓٔ).
وقد ضربوا مثالً ليذا الوحي – النفسي – بقصة (جان دارك) الفتاة الفرنسية التي كانت
أجمل النساء سيرة ،وأسممين نية  ،حيث اعتقدت وىي في بيت أىميا بعيدة عن التكاليف السياسية،
أنيا مرسمة من عند هللا لإلنقاذ وطنيا ودفع العدو عنو  .وصارت تسمع صوت الوحي فأخمصت
18
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في دعوتيا إلى أن استطاعت بصد َ أرادتيا ان تنجز وتحقق ما لم يستطعو األبطال من الرجال ،
فقررت الكنيسة الكاثوليكية قداستيا بعد موتيا بزمن(.)111
وىكذا يضربون األمثال لموحي النفسي ويوردون الشبيات عمى الوحي الدمحمؼ في أنو وليد
تأثيرات عقمية ونفسية لمبيئة التي كان يحيا فييا.
املطلة الثاًً
أتطال القْل تأى الْحً احملودي ّلٍد هؤثراخ كتاتٍح أّ قْج فكرٌح
الحقائق التاريخية تثبت أن الوحي الدمحمؼ ليس وليد مؤثرات كتابية .فقد رأينا كيف ذىب
المستشرقون الى أن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) قد أخذ الوحي الذؼ جاء بو من المصادر الكتابية التي أتصل بيا.
(ٕٓٔ)

وىذا زعم باطل مردود بشيادة الحقائق التاريخية كما تحكييا كتب التاريخ والسير

.

فالبيئة التي عاش فييا الرسول الكريم كانت بعيدة كل البعد عن األفكار الدينية  ،حافمة
بكثير من أنواع المنكرات والفواحش  ،وكانت مكة التي ظيرت الرسالة الخاتمة فييا بصفة خاصة،
كانت في معزل عن التجمعات الدينية  ،ولم يكن فييا من الييود – كما قدمنا –إال بعض نفر ال
يتجاوزون أصابع اليد وكانوا من عامة الييود  ،في معزل عن مراكزىم الثقافية والسياسية فأؼ تأثير
فكرؼ أو نفسي يمكن أن يكون ليؤالء بل لقد فقدوا بصفة عامة التأثير الديني فعزلوا بذلك عن
قيادة األمم(ٖٓٔ).

ض ِرَب ْت َعَم ْي ِي ُم ال ِّذال ُة أ َْي َن َما ثُِقُفوْا
قال تعالى في شأنيمُ { :
وبآؤوا ِبغض ٍب ِمن ِ
ِ
ك ِبأَان ُي ْم َك ُانوْا
َّللا َو ُ
ََ ُ َ َ
َّ ّ
ض ِرَب ْت َعَم ْي ِي ُم اْل َم ْس َكَن ُة َذل َ
ِب َغ ْي ِر ح ٍّق َذلِ َ ِ
صوا اوَك ُانوْا َي ْعتَ ُدو َن}(ٗٓٔ).
َ
ك ب َما َع َ
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ا
ِ
َّللاِ َو َح ْب ٍل ِّم َن
ِإال ِب َح ْب ٍل ّم ْن ّ
ات ِ
ي ْكُفرون ِبآي ِ
ن ِ
اء
ّ
َ ُ َ َ
َّللا َوَيْقتُمُو َ األَنبَي َ
الان ِ
اس
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ظْم ٍم ِم َن
وقال تعالى َ { :فِب ُ
َخ ِذ ِىم ِّ
الرَبوا َوَق ْد ُن ُيوا
َكِث ًا
ير َوأ ْ ُ
ِ
يما}(٘ٓٔ).
أَل ً

َّللاِ
اِ
طِي ٍ
بات أ ِ
ُحام ْت َليم وِبص ِّد ِىم ع ْن سِب ِ
يل ا
ين ُ
الذ َ
ىادوا َح ارْمنا َعَم ْي ِي ْم َ ّ
ُْ َ َ ْ َ َ
اس ِباْل ِ
كاف ِر ِ
باط ِل وأَعتَ ْدنا لِْم ِ
َع ْن ُو وأ ْ ِ ِ
ال الان ِ
ذابا
َ
َ ْ
ين م ْن ُي ْم َع ً
َمو َ
َكمي ْم أ ْ
َ

ِ
طتَ ِ
ان
ود َي ُد ا
َّللاِ َم ْغُموَل ٌة ۚ ُغام ْت أ َْي ِدي ِي ْم َوُل ِع ُنوا ِب َما َقاُلوا َۚب ْل َي َداهُ َم ْب ُسو َ
{وَقاَلت اْلَي ُي ُ
وقال تعالى َ :
ِ
ير ِم ْنيم ما أ ُْن ِزل ِإَلي ِ
ِ
ِ
ط ْغَي ًانا َو ُكْف ًار ۚ َوأَْلَق ْيَنا َب ْيَن ُي ُم اْل َع َد َاوَة
ك ُ
ك م ْن َرِّب َ
َ َْ
ُي ْنف ُق َك ْي َ
اء ۚ َوَلَيز َيد ان َكث ًا ُ ْ َ
ف َي َش ُ
ِ
ض ِ
َّللاُ ۚ وَيس َعو َن ِفي ْاأل َْر ِ
ض َف َس ًادا ۚ
َىا ا
ام ِة ۚ ُكام َما أ َْوَق ُدوا َن ًا
ار لِْم َح ْر ِب أَ ْ
طَفأ َ
َ ْ ْ
اء إَل ٰى َي ْو ِم اْلقَي َ
َواْلَب ْغ َ َ
ِِ
ِ
ين }(.)ٔٓٙ
َو ا
َّللاُ َال ُيح ُّب اْل ُمْفسد َ
ىذه الصورة التي سقناىا بإيجاز شديد عن حال الييود تنطبق تماماً عمى العالم المسيحي
فحين قامت الدعوة الجديدة الخاتمة لم تكن الحالة التي عمييا المسيحية بأحسن مما في
الييودية(.)117
املطلة الثالث
الْحً احملودي لٍس ّحٍا ًفسٍا
إن تجربة الوحي منذ مبدئيا وحتى نيايتيا كانت أم اًر منفصالً من شخصية الرسول (صمى
هللا عميو وسمم) وأرادتو الذاتية  ،تفرض عميو من إرادة عميا تفو َ كل إرادة بشرية وقد مرت بو في
عمر دعوتو ظروف عصيبة أحتاج فييا بصورة بالغة اإللحاح–إلى ىبوط فورؼ لموحي ولكن
الوحي كان يبطئ عميو في بعضيا – مراعاة لحكم مختمفة –(.)ٔٓٛ
ولقد أثبتت الروايات الصحيحة أن الوحي قد أنقطع فترة من الزمن عن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) قيل في
تحديدىا أقوال مختمفة  :أقميا ثالثة أيام وأكثرىا ثالث سنين(.)119ولكن الروايات الصحيحة التي
وصمت الينا لم تذكر تحديداً ليا(.)111
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ولقد روؼ أنو (ملسو هيلع هللا ىلص) كان يغدو إلى (ثبير) مرة  ،والى ِ
(حراء) مرة أخرػ يريد أن ُيمقي بنفسو
ٌ

من قمم الجبال الشاىقة لم يمنعو من ذلك إال ظيور جبريل (عميو السالم) لو وتثبيت قمبو(ٔٔٔ).

وروػ البخارؼ عن أبن عباس(رضي هللا عنيما) قال  :قال رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) لجبريل (عميو
{و َما َنتََن ازُل ِإ اال ِبأ َْم ِر َرّبِ َك َۚل ُو َم َاب ْي َن
السالم) ( :ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا ؟ فنزلت اآلية َ
ِ
ِٰ
ُّك َن ِسيًّا}(ٕٔٔ).
كۚ َو َم َ
اك َ
ان َرب َ
أ َْيد َينا َو َما َخْمَفَنا َو َما َب ْي َن َذل َ

ومن ابمغ الردود عمى ما يفسر بو ىؤالء المستشرقون الوحي النبوؼ من أنو اإلشرا َ النفسي

المنبعث لديو من طول التأمل والتفكير  ،وانو أمر داخمي منبعث من أعما َ ذاتو .
وال شك ان ذلك أمر فجائي إلزامي بأمره بالتسميم التام  .وليذا داللتو البميغة عمى ان نزول
الوحي مستقل عن ذات النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) وارادتو  ،وأنو ال سبيل لو إلى دفعو أو استحضاره  ،وىذا مما
يقوؼ اليقين بصد َ صاحبو واالطمئنان إلى ربانية مصدره(.)113
وقال تعالى { :يخت ُّ ِ ِ ِ
ض ِل اْل َع ِظيمِ}(ٗٔٔ) .وفي سؤال
اء ۚ َو ا
َ َْ
َّللاُ ُذو اْلَف ْ
ص ب َر ْح َمتو َم ْن َي َش ُ
المشركين عن الروح دليل عمى أن ىذا الوحي منفصل عن ذاتو (ملسو هيلع هللا ىلص)  ،قالت الييود لقريش ( :سموا
دمحماً عن الروح  ،وعن أصحاب الكيف وعن ذؼ القرنين  .فسألوه  ،فمما تطمع إلى إسالميم إن
اخبرىم بتمك األمور التي لم يكن يعرفيا إال نبي  .قال ليم  :أئتوني غداً أخبركم  ،ولم يقل (إن
شاء هللا)  ،فأبطأ عميو الوحي حتى شق عميو ذلك وكذبتو قريش  ،وأمعنوا في إيذائو وقالوا لو  :لقد
ىجرك شيطانك الذؼ كان يوحي اليك(٘ٔٔ).
فمو كان أمر الوحي بيد الرسول الستدعاه عمى الفور  ،وأستنبطو إستنباطاً  ،لكن األمر بيد
هللا وحده  ،فمما أذن هللا بنزول الوحي عميو بعد طول انتظاره وانقطاعو اجاب عن أسئمتيم  .وقال

ِ
ِ ٍ ِ
ِ
اعل َٰذلِك َغ ًدا ِإ ا
يت َوُق ْل َع َس ٰى
اء ا
ش
ي
َن
أ
ال
َ
اك ِإ َذا َنس َ
ْ
َّللاُ ۚ َوا ْذ ُك ْر َرب َ
{وَال تَُقوَل ان ل َش ْيء ِإّني َف ٌ َ
َ
لنبيو َ :
َ
َن َي ْي ِدَي ِن َرِّبي ِألَْق َر َب ِم ْن َٰى َذا َرَش ًدا}(.)116
أْ
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فاألمر إذن عمى نقيض ما يتوىم المستشرقين لو أمعنوا النظر  ،وقمبوا األمور في تمك
النقائض القرآنية مع مشاعر الرسول وعواطفو البشرية  ،ألن انفصال الوحي عن شخصية الرسول
وارادتو الذؼ ذكرناه  ،ورغم وجود أقوػ الدوافع والدواعي عند الرسول الستدعاء الوحي دليل قوؼ
كذلك عمى أن الرسول لم يكن مصدر الوحي القرآني بأؼ وجو  ،فالرسول ميما يكن فيو بشر في
شعوره واحساساتو وفي أفراحو وأتراحو بكل ما لمبشرية من معنى فكيف يشذ عنيا ال شك أن ذلك
دليل آخر عمى انفصال شخصية الرسول عن الوحي(.)117
يقول الدكتور البوطي ( :ولقد داخمو الخوف والرعب مما سمع ورأػ حتى أنو قطع خموتو في
الغار وأسرع عائداً إلى البيت يرجف فؤاده  ،لكي يتضح لكل مفكر عاقل ان رسول هللا (صمى هللا
عميو وسمم) لم يكن متشوقاً لمرسالة التي سيدعى إلى حمميا وبثيا في العالم  ،وأن ظاىرة الوحي
ىذه لم تأت منسجمة أو متممة لشيء ما كان يتصوره أو يخطر في بالو  ،إنما طرأت طروءاً مثي اًر
في حياتو  ،وفوجئ بيا  ،دون أؼ توقع سابق  ،وال شك أن ىذا ليس شأن من يتدرج في التأمل
والتفكر إلى أن تتكون في نفسو بطريقة الكشف التدرجي المستمر عقيدة يؤمن بالدعوة الييا(.)118

املطلة الراتع
الرد على املستشرقني يف متثٍلِن تقصح ( جاى دارك )
قبل أن نقول شيئاً عن الرد عمييم في ىذه الفرية  ،ىنالك أسئمة تطرح نفسيا نجد في
طيات أجوبتيا الرد الشافي إن شاء هللا  .واألسئمة ىي :
ىل ىذه الفتاة الفرنسية (جان دارك) ادعت النبوة ،أو دعت إلى مذىب معين فيو سعادة
البشرية في الحياتين كما ىو شأن جميع المرسمين ؟
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إذا افترضنا أنيا أدعت النبوة ،فيل ثبت عنيا أنيا أتت بمعجزة أو آية كونية تحدث بيا أىل
زمانيا ؟

()ٜٔٔ

وىل كانت حقيقة بعيدة عن السياسة – في شغل عنيا – كما يدعي ىؤالء المستشرقون حتى
نحكم عمييا بأنيا لم تكن ليا دوافع سياسية لمقيام بما قامت بو ؟

(ٕٓٔ)

فيما ورد في ترجمتيا في دائرة المعارف العربية (لمبستاني) نجد الرد عمى تمك التساؤالت .فقد
ورد ما نصو ( :كانت متعددة الشغل خارج البيت كرعي المواشي  ،وركوب الخيل إلى العين ومنيا
إلى البيت  ،وكان الناس في جوار (دومرؼ) -بمدىا – مستمسكين بالخرافات ويميمون إلى حزب
(أورليان) في االنقسامات التي مزقت مممكة فرنسا.
وكانت (جان دارك) تشترك في اليياج السياسي  ،والحماسة الدينية  ،وكانت كثيرة التخيل
والورع  ،تحب ان تتأمل في قصة العذراء  ،وعمى األكثر في نبوة كانت شائعة في ذلك الوقت
وىي أن احدػ العذارػ ستخمص فرنسا من أعدائيا  ،ولما كان عمرىا ثالث عشرة سنة كانت
تعتقد بالظيورات الفائقة لمطبيعة  ،وتتكمم عن أصوات كانت تسمعيا  ،ورؤػ كانت تراىا  ،ثم بعد
تعد
ذلك ببضع سنين ُخيل ليا أنيا قد دعيت لتخمص بالدىا وتتوج ممكيا ،ثم أوقع (البرغيتور) َ

عمى القرية التي ولدت فييا  ،فقوػ ذلك إعتقادىا بصحة ما خيل ليا )(. )121

وقد ذكرت ىذه الدائرة توسل (جان دارك) إلى الحكام وتعيينيا قائدة لجيش بمدتيا ،
فيجمت بعشرة آ الف جندؼ عمى عسكر اإلنجميز  ،واستطاعت أن تدمرىم وتفك حصار مدينتيا ،
وكان ذلك عام ٕٜٔٗم ثم ذكرت أنيا بعد ذلك زالت أخيمتيا الحماسية  ،ولذلك ىوجمت في السنة
وجرحت وأُسرت(ٕٕٔ).
التالية – أؼ سنة ٖٓٗٔم – فانكسرت ُ
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تمك ىي حال الفتاة ،فأين حاليا من حال شمس النبوة الدمحمية التي أشرقت فأنارت األرجاء
وال يزال نورىا ولن يزل متألق البناء(.)123
وال جرم ان الفر َ بين الحالين عظيم وأن االنفصال بين الوحي وبين ذاتو (ملسو هيلع هللا ىلص) كان
انفصاالً تاماً ال يمارؼ في ذلك إال متعنت متجبر .

اخلامتح
الحمد ﵀ الذؼ ىدانا ليذا وما كنا لنيتدؼ لوال ان ىدانا هللا  ،والصالة والسالم عمى سيدنا
دمحم بن عبدهللا وعمى الو وصحبو ومن وااله .
أىم ما انتيى اليو البحث :
 من استعراضنا لممعاني المغوية لكممة الوحي نجد ان ليذه المعاني عالقة بمعاني كممةالوحي واستعماالتيا في القران الكريم  ،وانيا تتمثل في الوحي إلى األنبياء .
 اإلليام لغير األنبياء من البشر ال يكون فيو سماع الخطاب اإلليي بالنسبة لممخموقاتاألخرػ  ،فيو عبارة عن فطرة هللا ليا عمى ما يصمح شأنيا من األحوال واألعمال .
 جبريل (عميو السالم) ىو الممك المختص بالوحي الى النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) شأنو في ذلك شأن جميعاألنبياء المرسمين السابقين .
 طر َ الوحي الى األنبياء متشابية اشيرىا الواردة في قولو تعالى ( :وما كان لبشر.).. أما صور الوحي وىي عمى أشكال وأصناف مختمفة الوقوع ومختمفة اإلدراك ومختمفة فيمابينيا اختالفاً جذرياً.
 إثارة الشبيات حول الوحي الدمحمؼ ليست أم اًر حديثاً عمى السنة الماديين المنكرين لألديانأو عمى السنة المستشرقين من أتباع األديان األخرػ  ،بل ىي امر قديم صاحب نزول
القران الكريم  ،وذلك عمى السنة المشركين من العرب وأستمر بعد ذلك عمى السنة المالحدة
والزنادقة .
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 شبيات المستشرقين حول الوحي الدمحمؼ وما يزعمونو من أنو وليد تأثيرات كتابية شبياتمردودة يتناوليا البحث باألبطال وانتيت بثبوت الصد َ الدمحمؼ في دعوػ الوحي اليو من
هللا عز وجل .
 وأخي اًر  :ىذا ما فتح هللا بو عمينا ووفقني في الكتابة في ىذا الموضوع  ،فاذا كنت وفقت فيالقاء الضوء عمى شيء مما عمدت إلى دراستو وأنفقت في الوقت والجيد فذلك حسبنا وىو ما
يبتغيو كل الباحثون  ،واذا خاننا التوفيق وحسبنا ان طالب عمم  ،وأسال هللا تعالى ان يوفقنا
لخدمة اإلسالم والمسممين .
وصمى هللا تعالى عمى سيدنا دمحم وعمى الو وصحبو وسمم .
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قائوح املراجع
القرآن الكريم
ٔ -بحوث في الدين والوحي واإلسالم :دمحم بمتاجي  ( .د – ط ،د – ت ) ،مكتبة الشام الخيرية.
ٕ -تبسيط العقائد اإلسالمية :حسن دمحم أيوب (تٕٜٔٗه)( ،طٖ٘ٔٗٓ ،هٜٖٔٛ-م) ،دار
الندوة الجديدة ،بيروت -لبنان.
ٖ -تفسير القرآن العظيم :لإلمام الحافع عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي
الدمشقي( ،تٗٚٚه( ،)-طٔ ٕٔٗٓ-ه ،)ٜٔٛٙ-دار ومكتبة اليالل ،بيروت-لبنان.
ٗ -جامع البيان عن تأويل أؼ القرآن :دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر
الطبرؼ ( ،تٖٓٔه)  ،تحقيق :احمد دمحم شاكر( ،طٕٔٔٗٓ-ه – ٕٓٓٓم)  ،مؤسسة
الرسالة  ،بيروت.
٘ -الجامع ألحكام القرآن :أبي عبد هللا دمحم بن احمد القرطبي( ،تٔٙٚه)( ،طٕٖٔ٘ٙ-ه)،
دار الكتاب العربي – القاىرة.
 -ٙالحبائك في أخبار المالئك  :عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي (.تٜٔٔه)،
( طٔ – ٘ٓٗٔه – ٘ ،) ٜٔٛدار الكتب العممية ،بيروت – لبنان.
 -ٚالخصائص الكبرػ :جالل الدين السيوطي ( ،تٜٔٔه ) ،دار الكتب العممية ،بيروت.
 -ٛدائرة معارف القرن العشرين :دمحم فريد وجدؼ ( ،طٖ ٜٖٔٚ-م) ،دار المعرفة ،بيروت.
 -ٜالدر المنثور في التفسير بالمأثور :عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي،
(تٜٔٔه) ( ،د – ط – د – ت ) ،دار الفكر ،بيروت – لبنان.
ٓٔ -روح المعاني :شياب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي( ،تٕٓٔٚه) ،المحقق،
عمي عبد البارؼ عطية( ،طٔ ٔٗٔ٘-ه) ،دار الكتب العممية ،بيروت.
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ٔٔ -زاد المسير في عمم التفسير  :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عمي بن دمحم الجوزؼ،
(تٜ٘ٚه) ،المحقق .عبد الرزا َ الميدؼ ( ،طٔ ٕٕٔٗ-ه)  ،دار الكتاب العربي،
بيروت.
ٕٔ -زاد المعاد في ىدؼ خير العباد :دمحم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين أبن القيم
الجوزية( ،تٔ٘ٚه) ( ،طٕ – ٖٜٔٙه)  ،مطبعة المصطفى البابي الحمبي ،مصر.
ٖٔ -سنن أبن ماجة :أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويني ( ،تٖٕٚه)  ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد
الباقي( ،طٗ – ٕٜ٘ٔم) ،دار إحياء الكتب العربية ،بيروت.
ٗٔ -سنن النسائي :أبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي ( ،تٖٖٓه) ( ،طٖٔٔٗٛ-ه-
ٖٜٓٔم ) ،المكتبة التجارية الكبرػ  ،مصر.
٘ٔ -السيرة الحمبية :إنسان العيون في سيرة األمين المأمون :عمي بن إبراىيم بن احمد الحمبي أبو
الفرج نور الدين أبن برىان الدين ( ،تٗٗٓٔ ه ) ( ،طٕ – ٕٔٗٚه) ،دار الكتب
العممية ،بيروت.
 -ٔٙالسيرة النبوية :عبد الممك بن ىشام بن أيوب الحميرؼ الدمحمؼ المعارفي أبو دمحم جمال الدين،
( تٖٕٔه ) ،المحقق  :مصطفى السقا وعبد الحفيع الشمبي ( ،طٕ – ٖ٘ٔٚه –
ٜ٘٘ٔم ) ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي.
 -ٔٚصحيح البخارؼ :ألبي عبد هللا دمحم بن إسماعيل البخارؼ( ،تٕ٘ٓه)( ،طٖٕٔٔٗ-ه-
ٕٔٔٓم) ،دار الغد الجديد القاىرة –المنصورة.
 -ٔٛصحيح مسمم :أبي الحسين مسمم بن الحجاج القشيرؼ النيسابورؼ( ،ت ٕٔٙه)( ،طٕ
ٔٓٗٔه – ٜٔٔٛم ) ،المحقق .دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،بيروت.
 -ٜٔالعقيدة والشريعة اإلسالمية :جولد تسيير ،نقمو إلى العربية ،د  .دمحم يوسف موسى  ،د .عمي
حسن عبد القادر ( ،ط ٕ ،د – ت ) ،دار الكتب الحديثة ،مصر.
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ٕٓ -عمدة القارغ بشرح البخارؼ :أبو حمد بن محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسين
الحنفي بدر الدين العيني ( ،ت٘٘ٛه ) ( ،د – ط – د – ت ) ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت.
ٕٔ -فتح القدير :دمحم بن عمي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاني اليمني( ،تٕٓ٘ٔه)( ،طٔ –
ٗٔٗٔه )  ،دار أبن كثير  ،دار الكمم الطيب  ،دمشق.
ٕٕ -في ظالل القرآن  :سيد قطب إبراىيم حسين الشاربي ( ،ت٘ ٖٛه)( ،ط،)ٕٔٗٔ – ٔٚ
دار الشرو َ  ،بيروت – لبنان .
ٖٕ -كبرػ اليقينيات الكونية  :دمحم سعيد رمضان البوطي  ( :تٖٕٔٓم)  ( ،ط٘ – د – ت)،
دار الفكر العربي ،بيروت.
ٕٗ -لسان العرب :ألبن منظور  ،جمال الدين أبو الفضل دمحم بن مكرم بن عمي بن احمد بن أبي
القاسم بن حقبة بن منظور( ،تٔٔٚه) ،اعتنى بتصحيحيا د .أمين دمحم عبد الوىاب ،د.
دمحم الصاد َ العبيدؼ( ،طٖٜٔٗٔ ،ه – ٜٜٜٔم) ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت.
ٕ٘ -ماذا خسر العالم بانحطاط المعممين  :عمي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدين الندوؼ،
( تٖٔٚٚه )  ( ،طٔٔ – ٖٜٔٛه – ٜٔٚٛم )  ،دار السالم لمطباعة والنشر ،حمب.
 -ٕٙمباحث في عموم القرآن :د .مناع ابن خميل القطان (تٕٓٗٔه)( ،طٖ ٕٔٗٔ ،ه-
ٕٓٓٓم) ،مكتبة المعارف لمنشر والتوزيع.
 -ٕٚالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :أبو دمحم عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن
تمام بن عطية االندلسي المحاربي( ،تٕٗ٘ه) ،المحقق .عبد السالم عبد الشافي دمحم،
(طٕٕٔٔٗ-ه)  ،دار الكتب العممية ،بيروت.
 -ٕٛمسند اإلمام احمد :أبو عبد هللا احمد بن دمحم بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني( ،
تٕٔٗه )  ،المحقق :شعيب األرنؤوطي  ( ،طٕ – ٖٜٔٛه – ٜٔٚٛم )  ،المكتبة
اإلسالمية لمطباعة ،بيروت.
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 -ٕٜالمعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريم :دمحم فؤاد عبد الباقي( .طٕٔٗٓٔ-ه) ،دار الفكر،
بيروت.
ٖٓ -مفاتيح الغيب التفسير الكبير  ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن الحسن التميمي الرازؼ الممقب
بفخر الدين الرازؼ( ،ت( ،)ٙٓٙطٖٕٔٗٓ-ه) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
ٖٔ -مناىل العرفان في عموم القرآن :دمحم عبد العظيم الزرقاني (تٖٔٙٚه)( ،طٖٔٗٔ٘ ،ه-
ٜٜ٘ٔم) ،مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركائو ،بيروت.
ٕٖ -النبأ العظيم  :دمحم بن عبد هللا دراز  ( :تٖٔٚٚه)  ،طبعة مزيدة ومحققة ( ٕٔٗٙه –
ٕ٘ٓٓم )  ،دار القمم لمنشر والتوزيع ،الكويت.
ٖٖ -النياية في غريب الحديث واألثر :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن حمد أبن عبد الكريم
الشيباني أبن األثير ( ،ت ٙٓٙه )  ،تحقيق .طاىر احمد ومحمود الطناحي( ،د – ط ،
ٖٜٜٔه – ٜٜٔٚم)  ،المكتبة العممية  ،بيروت.
ٖٗ -الوحي القرآني في المنظور االستشراقي ونقده :محمود ماضي ( ،طٔ ٔٗٔٙ-ه ) ،دار
الدعوة  ،اإلسكندرية.
ٖ٘ -وحي هللا حقائقو وخصائصو :حسين ضياء الدين عنتر( .طٔ ٜٔٗٔ ،

هٜٜٜٔ-م)،

دار المكتبي  ،دمشق.
 -ٖٙالوحي الدمحمؼ :دمحم رشيد بن عمي رضا بن دمحم شمس الدين بن دمحم بياء الدين بن عمي
خميفة القموني الحسيني( ،تٖٗ٘ٔه)( ،طٔ ٕٔٗٙ ،هٕٓٓ٘-م) ،دار الكتب العممية،
بيروت.
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الهوامش
)ٔ( لسان العرب :ألبن منظور  ،جمال الدين أبو الفضل دمحم بن مكرم بن عمي بن احمد بن أبي القاسم بن
حقبة بن منظور ( ،تٔٔٚه)  ،اعتنى بتصحيحيا د .أمين دمحم عبد الوىاب  ،د .دمحم الصاد َ العبيدؼ ( ،طٖ،

ٜٔٗٔه – ٜٜٜٔم)  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت ( ،ج – ٔ٘/ص.)ٖٜٔ/

)ٕ(نقد النثر :قدامة بن جعفر البغدادؼ (تٖٖٚه)ٓدار الكتب العممية_بيروت،لبنان،ٜٔٛٓ،صٖٙ

)ٖ( المفردات في غريب القرآن لألصفياني ،تحقيق :دمحم كيالني ،دار المعرفة-بيروت(د.ت) ص٘ٔ٘.

)ٗ( فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ لإلمام الحافع احمد بن عمي بن حجر العسقالني ،رقم كتبو وابوابو
واحاديثو  :دمحم فؤاد عبدالباقي  ،إخراج وتصحيح :محب الدين الخطيب ،الناشر :دار الريان لمتراث -القاىرة،

الطبعة االولىٔٗٓٚه.ٔ٘-ٔٗ/ٔ ،

)٘( مناىل العرفان في عموم القرآن  :دمحم عبد العظيم الزرقاني (تٖٔٙٚه) ( ،طٖ ٔٗٔ٘ ،هٜٜٔ٘-م) ،
مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركائو  ،بيروت ( ،جٔ – ص)ٖٙ/

) (ٙينظر :عموم القرآن الكريم  :لمدكتور :نور الدين عتر ،دار الخير  ،الطبعة االولى ٗٔٗٔه،ص٘ٔ .
)(ٚيونس.ٜٔٓ

) (ٛجامع البيان في تأويل القرآن  ،دمحم بن جرير الطبرؼ(تٖٓٔه) تحقيق :احمد دمحم شاكر ،مؤسسة الرسالة ،
الطبعة االولىٕٔٗٓ،هٕٓٓٓ-م .ٕٕٔ/ٔ٘ ،

) )ٜسورة الكيف ٓٔٔ.

)ٓٔ( معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوؼ)  ،محي السنة ابو دمحم الحسين بن مسعود بن دمحم بن الفراء
البغوؼ(ت٘ٔٙه) تحقيق :عبدالرزا َ الميدؼ  ،دار احياء التراث العربي-بيروت  ،الطبعة االولىٕٔٗٓ،ه،
ٖ. ٕٕٕ/

)ٔٔ( االحزاب ٕ.

)ٕٔ( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور  ،ابراىيم بن عمر البقاعي( ،ت٘ٛٛه) دار الكتاب االسالمي
القاىرة.ٕٛٔ/ٔ٘،

)ٖٔ) سورة النجم  :اآلية . ٗ-ٖ/

)ٗٔ( مفاتيح الغيب التفسير الكبير  ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن الحسن التميمي الرازؼ الممقب بفخر الدين
الرازؼ ( ،ت( ، )ٙٓٙطٖٕٔٗٓ-ه)  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت ( ،ج-ٕٛص. )ٕٖٔ/
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)٘ٔ(الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) وسننو وأيامو؛ المسمى بصحيح البخارؼ ،

ألبي عبد هللا دمحم بن إسماعيل البخارؼ( ،تٕ٘ٓه) ( ،طٖٕٔٔٗ-هٕٓٔٔ-م)  ،دار الغد الجديد القاىرة –

المنصورة  ،كتاب بدء الوحي  ،باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا ( ،رقم الحديث، ٕ/جٔ  ،ص.)ٚ/

)(ٔٙصحيح البخارؼ :كتاب بدء الوحي  ،باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا ( ،رقم الحديث،ٖ/
جٔ/ص.)ٚ/

)(ٔٚصحيح البخارؼ ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي الى رسول هللا( ،رقم الحديث ، ٗ/جٔ-

ص.)ٛ/

)(ٔٛسورة المدثر :اآليات . ٘-ٔ/

))ٜٔالمعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريم :دمحم فؤاد عبد الباقي(.طٕٔٗٓٔ-ه)  ،دار الفكر  ،بيروت ،
(ص.)ٚٗٙ/

)ٕٓ(سورة آل عمران :اآلية .ٗٗ /

)ٕٔ(الجامع ألحكام القرآن  :أبي عبد هللا دمحم بن احمد القرطبي( ،تٔٙٚه) ( ،طٕٖٔ٘ٙ-ه)  ،دار الكتاب
العربي – القاىرة( ،ج-ٚ/ص.)ٛٚ/

)ٕٕ) الجامع ألحكام القرآن ( :طٕٖٔٛٗ-هٜٔٙٗ-م) (ج-ٗ/ص..)ٛ٘/
)ٖٕ(تفسير الرازؼ( :ج-ٛ/ص.)ٗ٘/
)ٕٗ(سورة يونس :اآلية .ٛٚ /

)ٕ٘(تفسير الرازؼ ( :ج – ٔٚ/ص.)ٔٗٚ/
) (ٕٙسورة النساء  :اآلية .ٖٔٙ /

)(ٕٚتفسير أبن كثير( :ج – ٕ/ص ،)ٗ٘ٓ/زاد المسير في عمم التفسير (ج – ٔ/ص.)ٕٔٓ/
)(ٕٛسورة المائدة :اآلية .ٔٔٔ /
)(ٕٜسورة القصص :اآلية .ٚ/

)ٖٓ(تفسير أبن كثير( :ج – ٕ/ص ، )ٕٕٗ/تفسير الطبرؼ( :ج – ٙ/ص.)ٗٓٛ/
)ٖٔ( تفسير ابن كثير (ٕ ،)ٕٕٗ/سورة طو :اآلية .ٖٛ /

)ٕٖ(  :الجامع الحكام القران(القرطبي)(ج – ٔٔ/ص.)ٜٔ٘/
)ٖٖ) سورة األنفال  /اآلية ٕٔ/

)ٖٗ(تفسير ابن كثير ( :ج – ٖ/ص . )ٕٜٓ /
)ٖ٘(سورة سبأ :اآلية .ٕٖ /
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)(ٖٙتفسير القرطبي ( :ج – ٔٗ/ص.)ٕٜ٘/
) )ٖٚسورة النحل  /اآلية .ٕ/

) )ٖٛتفسير القرطبي  ( :ج – ٔٓ/ص.) ٙٚ/
) )ٖٜتفسير القرطبي ( :ج – ٔٓ/ص.) ٙٚ/

)ٓٗ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين عمي بن ابي بكر الييثمي ،دار الفكر-بيروتٕٔٗٔ،ه.ٕٖٔ/ٚ ،
)ٔٗ(سورة النحل  :اآلية . ٙٛ/

)ٕٗ(تفسير الرازؼ ( :ج– ٕٓ/ص. )ٜٙ/
)ٖٗ( تفسير أبن كثير( :ج - ٗ/ص.)ٕٓ٘/

)ٗٗ(تفسير األلوسي ( :ج – ٔٗ/ص.) ٔٛٔ/

)٘ٗ(تفسير القرطبي ( :ج – ٔٔ/صٕٗٓ – ص.) ٕٓ٘/
) )ٗٙسورة فصمت :اآلية . ٕٔ/

) )ٗٚتفسير القرطبي ( :ج – ٔ٘/ص.) ٖٗ٘/
) )ٗٛتفسير األلوسي ( :ج – ٕٗ/ص ، ) ٔٓٗ – ٖٔٓ/تفسير أبن كثير  ( :ج – ٗ/ص. )ٖٓٓ/
)(ٜٗسورة الزلزلة :اآلية . ٘ٓٗ /

)ٓ٘) تفسير القرطبي ( :ج – ٕٓ/ص. )ٜٔٗ/
)ٔ٘(تفسير األلوسي ( :ج – ٕٗ/ص.) ٔٓٗ – ٖٔٓ/

)ٕ٘(سنن أبن ماجة :أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويني ( ،تٖٕٚه)  ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ( ،طٗ –
ٕٜ٘ٔم)  ،دار إحياء الكتب العربية  ،بيروت ،كتاب الزىد  ،باب ذكر الموت واالستعداد لو ( ،رقم

الحديث، ٕٖٗٙ/ج – ٕ/ص.)ٕٔٗٗ/

)ٖ٘(تفسير األلوسي ( :ج– ٖٓ/ص.)ٕٙٛ/
)ٗ٘(سورة مريم  :اآلية.ٔٔ /

)٘٘(تفسير الطبرؼ( :ج -ٙ/ص.)ٗٓٙ - ٗٓ٘/
)(٘ٙتفسير أبن كثير ( :ج – ٗ/ص.)ٗٗٔ/

)(٘ٚفتح القدير :دمحم بن عمي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاني اليمني ( ،تٕٓ٘ٔه) ( ،طٔ – ٗٔٗٔه )  ،دار
أبن كثير  ،دار الكمم الطيب  ،دمشق  ،بيروت ( ،ج – ٖ/ص. )ٖٕ٘ – ٖٕٗ/

) )٘ٛسورة الشورػ :اآلية .٘ٔ /

) )ٜ٘تفسير الطبرؼ ( :ج – ٗ/ص.) ٕ٘/
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)ٓ )ٙتفسير القرطبي ( :ج – ٔٙ/ص.) ٖ٘/

)ٔ )ٙتفسير األلوسي ( :ج – ٕ٘/ص.) ٗ٘/
)ٕ )ٙاألقرع :أؼ الذؼ ال شعر عمى رأسو  .النياية في غريب الحديث واألثر :مجد الدين أبو السعادات المبارك

بن حمد أبن عبد الكريم الشيباني أبن األثير  ( ،ت ( ت ٙٓٙه )  ،تحقيق .طاىر احمد ومحمود الطناحي

 ( ،د – ط – ٖٜٜٔه – ٜٜٔٚم)  ،المكتبة العممية  ،بيروت  ( ،ج – ٗ/ص.) ٗٗ/

)ٖ )ٙصحيح البخارؼ :كتاب أحاديث األنبياء  ،باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل  ( .رقم
الحديث – ٖٗٙٗ /ج –ٗ/ص.) ٔٚٔ/

)ٗ(ٙسورة األنعام :اآلية .ٕٔٔ/

)٘(ٙتفسير القرطبي ( :ج – ٚ/ص.) ٚٚ/

) )ٙٙتفسير الرازؼ ( :ج – ٖٔ/ص.) ٜٔٙ/
) )ٙٚسورة األنعام :اآلية .ٕٔٔ/

) )ٙٛفتح القدير لمشوكاني ( :ج – ٕ/ص.) ٖٔ٘/
) )ٜٙمسند اإلمام احمد :أبو عبد هللا احمد بن دمحم بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني  ( ،تٕٔٗه ) ،

المحقق :شعيب األرنؤوطي  ( ،طٕ – ٖٜٔٛه – ٜٔٚٛم )  ،المكتبة اإلسالمية لمطباعة  ،بيروت  ( ،ج٘/
– ص. )ٕٙ٘/

)ٓ )ٚتفسير القرطبي ( :ج – ٚ/ص.)ٙٚ/

)ٔ(ٚصحيح البخارؼ  :كتاب بدء الوحي  ،باب كيف كان بدء الوحي الى رسول هللا  ( .رقم الحديث ، ٖ/
ج – ٔ/ص. ) ٚ/

)ٕ(ٚعمدة القارغ بشرح البخارؼ  :أبو ح مد بن محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسين الحنفي بدر

الدين العيني  ( ،ت٘٘ٛه )  ( ،د – ط – د – ت )  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ( ،ج– ٔ/

ص. )ٙٓ/

)ٖ(ٚصحيح البخارؼ  :كتاب األذان  ،باب وضوء الصبيان  ( ،رقم الحديث  ، ٜٛ٘/ج – ٔ/ص.) ٔٚٔ/

)ٗ(ٚصحيح البخارؼ :كتاب المناقب  ،باب كان النبي تنام عينيو وال ينام قمبو  ( ،رقم الحديث ، ٖ٘ٚٓ/جٗ/
– ص.)ٜٔٔ/

)٘(ٚسورة األنفال  :اآلية .ٖٗ/

)(ٚٙصحيح البخارؼ  :كتاب بدء الوحي  ،باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول  ( .رقم الحديث  ، ٕ/جٔ/
– ص.) ٚ/
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)(ٚٚسورة المزمل  :اآلية .٘ /

)(ٚٛمباحث في عموم القرآن  ( :ج – ٔ/ص.) ٖٜ/
)(ٜٚمسند اإلمام احمد ( :ج – ٔ/ص.) ٜٔ/

)ٓ(ٛمباحث في عموم القران  ( :ج – ٔ/ص. ) ٕٛ-ٕٚ/

)ٔ ((ٛدحية الكمبي ) ىو احد الصحابة  ،الحبائك في أخبار المالئك  :عبد الرحمن بن ابي بكر جالل الدين
السيوطي (.تٜٔٔه)  ( ،طٔ – ٘ٓٗٔه – ٘ ، ) ٜٔٛدار الكتب العممية  ،بيروت – لبنان  ( ،ج– ٔ/

ص. ) ٕٔ/

)ٕ(ٛسنن النسائي  .كتاب اإليمان  ،باب صفة اإليمانواإلسالم  ( ،رقم الحديث – ٜٜٗٔ/ج – ٛ/ص.ٔٓٔ/
)ٖ(ٛمباحث عموم القرآن  ( ،ج – ٔ/ص. ) ٖٜ/
)ٗ(ٛسورة التكوير :اآلية .ٕٖ /

)٘(ٛسورة النجم  :اآليات . ٔٓ – ٘ /

)(ٛٙتفسير القرطبي  ( :ج – ٚ/ص.) ٕٕٜ/
)(ٛٚسورة النجم :اآليات . ٔٙ – ٖٔ /

)(ٛٛتفسير الطبرؼ  ( :ج – ٚ/ص. ) ٕٕٜ/

)(ٜٛصحيح مسمم  :كتاب اإليمان – باب معنى قول هللا عز وجل ( ولقد رآه نزلة اخرػ )  ( ،رقم
الحديث ، ٔٚٚ/ج. ) ٜٔ٘/

)ٓ (ٜزاد المعاد في ىدؼ خير العباد  :دمحم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين أبن القيم الجوزية ،
( تٔ٘ٚه )  ( ،طٕ – ٖٜٔٙه)  ،مطبعة المصطفى البابي الحمبي  ،مصر  ،ص. ٔٛ/
)ٔ(ٜسورة اإلسراء :اآلية .ٔ/

)ٕ(ٜالخصائص الكبرػ  :أخرجو أبن أبي حاتم فيما عزاه اليو جالل الدين السيوطي  ( ،تٜٔٔه )  ،دار
الكتب العممية  ،بيروت  ( ،ج – ٔ/ص ، ) ٔ٘٘ -ٔ٘ٗ/بمفع مطول .

)ٖ(ٜعمدة القارغ  ( :ج – ٗ/ص. ٘ٓ/

)ٗ (ٜصحيح مسمم  :كتاب اإليمان  ،باب في قولو (عميو الصالة والسالم) ( نور ًأنى أراه )  ( ،رقم
الحديث – ٔٚٛ/ج– ٔ/ص. ) ٔٙٔ/
)٘ )ٜالوحي القرآني في المنظور االستشراقي ونقده  :محمود ماضي  ( ،طٔ ٔٗٔٙ-ه )  ،دار الدعوة ،
اإلسكندرية ( ،ص. )ٕٖٔ/
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)(ٜٙإجناتس جولدتسيير (איגנאץ (יצחק יהודה) גולדציהר) ( 6431 - 6611ى  ٜٕٔٔ - ٔٛ٘ٓ /م)
ىو مستشر َ ييودؼ مجرؼ ُعرف بنقده لإلسالم وبجدية كتاباتو ،ومن محررؼ دائرة المعارف اإلسالمية ،ولقد
اشتير بغ ازرة إنتاجو عن اإلسالم حتى عد من أىم المستشرقين لكثرة إسيامو وتحقيقاتو عن اإلسالم ورجالو،

متأث اًر في كل ذلك ربما بييوديتو ،ينظر :اإلسالم في مواجية الغزو الفكرؼ اإلستشراقي والتبشيرؼ ،تأليف :دمحم
حسن ميدؼ بخيت ،ص.ٖٔٓ-ٕٔٓ :

) )ٜٚالعقيدة والشريعة اإلسالمية  :جولد تسيير  ،نقمو إلى العربية  ،د  .دمحم يوسف موسى  ،د  .عمي حسن
عبد القادر  ( ،ط ٕ  ،د – ت )  ،دار الكتب الحديثة  ،مصر  ( ،ص. ) ٔٗ/

)(ٜٛالوحي القرآني  ( :ص. ) ٖٜٛ/

)(ٜٜالعقيدة والشريعة في اإلسالم  ( :ص . ) ٕٔ /

)ٓٓٔ) العقيدة والشريعة في اإلسالم  ( :ص. ) ٖٔ/
)ٔٓٔ) الوحي الدمحمؼ  ( :ج – ٔ/ص. ) ٜ٘ - ٘ٛ/

)ٕٓٔ(الوحي الدمحمؼ  ( :ج – ٔ/ص ، ) ٜٓ/السيرة ألبن ىشام  :عبد الممك بن ىشام بن أيوب الحميرؼ
المعارفي  :أبو حمد جمال الدين  ( ،تٖٕٔه )  ،المحقق  :مصطفى اسقا وعبد الحفيع الثمبي  ( ،طٕ –

ٖ٘ٔٚه – ٜ٘٘ٔم )  ،مطبعة مصطفى البابي  ،مصر ( ،ج – ٔ/ص.) ٔٚ٘/

)ٖٓٔ) السيرة النبوية  ( :ج – ٔ/ص ، ) ٔٚٙماذا خسر العالم بانحطاط المعممين  :عمي أبو الحسن بن عبد
الحي بن فخر الدين الندوؼ  ( ،تٖٔٚٚه )  ( ،طٔٔ – ٖٜٔٛه – ٜٔٚٛم )  ،دار السالم لمطباعة والنشر
 ،حمب  ( ،ج – ٔ/ص ، ) ٜٔ-ٜٛ/النبأ العظيم  :دمحم بن عبد هللا دراز  ( :تٖٔٚٚه)  ،طبعة مزيدة
ومحققة ( ٕٔٗٙه – ٕ٘ٓٓم )  ،دار القمم لمنشر والتوزيع  ،الكويت  ( ،ص ، ٘ٛ/ص. ) ٜٗ/

)ٗٓٔ) سورة آل عمران :اآلية .ٕٔٔ/

)٘ٓٔ(سورة النساء  :اآليات . ٔٙٔ – ٔٙٓ /
)(ٔٓٙسورة المائدة  :اآلية . ٙٗ/

)(ٔٓٚالسيرة النبوية  ( :ج – ٔ/ص. ) ٔٙ٘/
) )ٔٓٛبحوث في الدين والوحي واالسالم  :دمحم بمتاجي  ( .د – ط  ،د – ت )  ،مكتبة الشام الخيرية ،
(ص. )ٖٜٔ/

))ٜٔٓالسيرة الحمبية  :أنسان العيون في سيرة االمين المأمون  :عمي بن إبراىيم بن احمد الحمبي أبو الفرج نور
الدين أبن برىان الدين  ( ،تٗٗٓٔ ه )  ( ،طٕ – ٕٔٗٚه )  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ( ،ج– ٔ/

ص٘. )ٕٛٙ-ٕٛ
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)ٓٔٔ(السيرة النبوية  ( :ج – ٔ/ص. ) ٕٙٓ/
)ٔٔٔ(المصدر السابق نفسو .

)ٕٔٔ( سورة مريم  :اآلية  . ٙٗ /والحديث أخرجو البخارؼ  ،كتاب بدء الخمق  -باب ذكر المالئكة  ( ،رقم
الحديث  / ٖٕٔٛج – ٗ/ص. )ٕٔٔ /

)ٖٔٔ) وحي هللا وحقائقو وخصائصو  ( :ص ، ) ٚٗ – ٙٛ/كبرػ اليقينات الكونية  :دمحم سعيد رمضان
البوطي ( :تٖٕٔٓم)  ( ،ط٘ – د – ت )  ،دار الفكر العربي  ،بيروت  ،ص.ٕ٘ٓ/

)ٗٔٔ) سورة آل عمران :اآلية . ٚٗ/

)٘ٔٔ) صحيح البخارؼ  :كتاب االعتصام  ،باب مايكره من كثرة السؤال ( رقم الحديث – ٕٜٚٚج– ٜ/

ص.)ٜٙ/

) )ٔٔٙسورة الكيف :اآليات . ٕٗ – ٕٖ /
)(ٔٔٚوحي هللا وحقائقو وخصائصو  ( ،ص. ) ٚٓ/

) )ٔٔٛكبرػ اليقينيات الكونية  ( :ص. )ٕٓٗ-ٕٖٓ/

) (ٜٔٔدائرة معارف القرن العشرين :دمحم فريد وجدؼ ( ،طٖ ٜٖٔٚ-م)  ،دار المعرفة  ،بيروت  ( ،ج– ٖ/

ص. ) ٔ٘/

)ٕٓٔ( الوحي الدمحمؼ( :ص.)ٜٓ/

)ٕٔٔ) دائرة معارف القرن العشرين( :ج – ٖ/ص.)ٔ٘/
)ٕٕٔ) المصدر نفسو (ٖ.)ٔٛ/

)ٖٕٔ) الوحي الدمحمؼ( :ص.)ٜٖ/
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