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 الوحي في القران الكريم 
 وموقف المستشرقين منه

 د.مهند محمد صالح عطية الحمداني
 جامعة بغداد كلية العلوم اإلسالمية

 املقدمة
 أميا ، أجمعيين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

 .. بعد
 األرض في  خلفياه  وذريتيه وجعليه اتيهمخلوق جميي  مين اإلنسان وتعالى تبارك اهلل اختار فقد

 مخلوقاتيه سيارر دون بالعقي  واختصيه والشير  الكرامي  مرتبي  إليى رفعتيه التي  الملكيا  أسمى ووهبه
 محاسيين إدراك عيين قاصييرة البشييري  العقييو  كانيي  ولمييا غييير  عنهييا عجيي  التيي  األمانيي  بحميي  وكلفييه
 أمييور تييدبر التي  الخفييي  بيالقو  اسييتعان اإذ إال.  أغراضيها بلييو  عين عيياج ة فإنهيا ومسيياورها األميور
 . العالم

 أصييفى ميين اختييارهم المهميي  هييذ  ألداه أفييرادا   عبيياد  ميين وتعييالى تبييارك اهلل اصييىفى لييذلك
 وال ، لخلقيه رسياالته مبلغي  ليكونيوا ، نفسيا   وأىييبهم ، حكميا   وأعيدلهم ، خلقيا   وأكملهيم ، سريرة عباد 
 البينيييا  باآلييييا  اهلل أييييدهم إذا إال النيييا  أعيييين فييي  عظييييمال الشييي ن الرسييي  لهييي اله تكيييون أن يمكييين

 . أنواعه اختال  على الوح  إال اآليا  هذ  ىريق يكون وال ، الباهرا  والمعج ا 
 موضيوع أيضيا   وهيو وتاريخيه اإلسيالم حضيارة في  المهم  الموضوعا  من الوح  وموضوع

 من المسلم إيمان به التصديق على توق ي إذ اإلسالمي  العقيدة ف  الخاص مقامه له الجانب عال 
 . عدمه

 موضيوع ألنيه فييه والكتابي  الختييار  ودعيان  حف ني  اليذ  السيبب هو الموضوع هذا وألهمي 
 أدنيا  المبيني  الخىيوا  وحسب موضوع  البحث ف  منهج  وكان الغيب بمعالم اإليمان إلى يستند

. 
 أقسيييام والثيييان  وأدلتيييه اليييوح  هيييوممف بعنيييوان:  األو  ، مباحيييث ثالثييي  عليييى البحيييث قسيييم 

 . المستشرقين وأقوا  الوح  انقىاع والثالث ، الوح 
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 وكتييب ، العظيييم القييران تفسييير كتييب علييى فشييمل  عليهييا اعتمييد  التيي  المصييادر أهييم وأمييا
 الشيبها  عليى واليرد الوح  موضوع تناول  الت  الحديث  الدراسا  بعض ثم ، اللغ  وكتب الحديث

 . عليه اعتمد  ما ذكر  والمراج  المصادر ثب  وف  ، مستشرقونال أثارها الت 
 .الموفق واهلل حقه الموضوع وأعىي  عمل  ف  وفق  قد أكون أن أرجو

 األول املبحث
 وأدلته الوحي مفهوم

 االصطالح وفي اللغة في الوحي:  األول المطلب
 : اللغة في الوحي -1

 ابيين قييا  فقييد ، مصييدر اسييم وحيي  فيكييون هإيحييا مصييدرها التيي  أوحييى ميين مصييدر اسييم:  الوووحي
 والكتابييي  واإلشيييارة.  وحييييا   يسيييمى اإللهيييام صيييار وليييذلك ، خفييياه فييي  إعيييالم هيييو:  اليييوح :  منظيييور
 وأوحيي  الكالم   وحي   :  يقا ....  ليعلمه غيرك إلى ألقيته ما وك  الخف  والكالم واإللهام والرسال 

  1 والكاتب المكتوب   ح والو  ، ك ت ب   أيضا   وأوحى وْحيا   وو حى ، ُ  
 : لبيد قا 

 2 ُسالمها الوحي   ضمن كما خلقا                           رسمها عري   الريان فمدافع
 قييرأ :  علقميي  قيا :  األعييور الحييارث حيديث وفيي  عليهيا وييينق  الحجييارة في  يكتييب ميا أراد

 الكتابيي  وبيالوح  القييراهة القرانبي أراد منييه اشيد الييوح  حيين القييران:  الحيارث فقييا  سينتين فيي  القيران
  3 والخى

 أمييد:  قييي  السييرع  ولتضييمن ، السييريع  اإلشييارة الييوح  أصيي :  األصييفهان  الراغييب وقييا 
 ، التركيييب عيين مجييرد بصييو  يكييون وقييد والتعييريض الرميي  سييبي  علييى بييالكالم يكييون وذلييك وحيي 

  4وحيا   أنبياه  لىإ تلقى الت  اإللهي  للكلم  يقا  وبالكتاب  الجوارح ببعض وبإشارة
 الخفي  اإلعيالم انيه:  اللغيو  اليوح  بمعنيى الجيام  القيو :  رضيا رشييد محميد السييد ويقو 

 النحي  إليى كيالوح  الغريي   اإللهيام ومنيه.  غير  على يخفى بحيث إليه يوجه بمن الخاص السري 
 ضيد  ومنيه موسى أم إلى كالوح  الفىرة السليم اإلنسان روع ف  اهلل يلقيه بما والخواىر واإللهام ،

 .  الشيىان وسوس  وهو
 .5والسرع  الخفاه وهما المادة لهذ  األصليان المعنيان فيه رو  قد أنبياره إلى اهلل ووحى
 .  6الخفاه أسا  على اإلعالم:  اإليحاه:  ال جاج عن اهلل رحمه الرا   ونق 
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 بيه فهيم ميا وكي  التفهييم أصيله  اليوح:  التيمي  اهلل عبيد اإلمام عن اهلل رحمه االلوس  ونق 
 .  7وح  فهو والكتب واإلشارة اإللهام من ش ه

 الخلق على أسر  الملك الن وحيا   الوح  سم :  قا  انه االنبار  ابن عن منظور ابن ونق 
 . 8النب  به وخص

 يفصي  أن غيير مين الشي ه عليى والتنبييه اإليحياه مجير  جير  ميا اليوح :  الىبرسي  وقا 
 . 9به

 اغفيي  وقييد الييوح  حقيقيي  فيي  السييرع  اعتبييار علييى نبييه األصييفهان  الراغييب إن هنييا ظونالحيي
 دل .  خاص  السرع  ف  الوح  استعما  ذكر ف  أفاضوا لكنهم ، تقدم فيما العلماه من غير  ذلك

 احميد قيا .  10إلييه ذهيب فيميا حيق عليى وانيه األصيفهان  الراغيب إلييه ذهيب ميا ت يييد على أقوالهم
 يوحييه ميا واليوح ..  ، فقير بعيد ملكيا   صيار إذا اإلنسان وأوحى ، رسو  بال كلم إذا وأوحى:  رضا
 . 11أنبياره إلى وتعالى سبحانه اهلل

 . 12اإلعالم هذا أسباب اختلف  مهما السري  الخف  اإلعالم:.  لغ  فالوح  وبذلك
 : االصطالح في الوحي -2

 تتفييق تكيياد فإنهييا ألفاظهييا لفيي اخت وان وهيي  ، للييوح  اصييىالحي  تعريفييا  عييدة ورد  لقييد
 . ومضامينها معانيها

 ألييوان ميين عليييه اىالعييه أراد مييا كيي  عبيياد  ميين اصييىفا  ميين وتعييالى سييبحانه اهلل يعلييم أن هييو( 1)
 . 13للبشر معتادة غير وخفي  سريع  بىريق  لكن والعلم الهداي 

 أعىيا  مين ومينهم.  والحكيم  والشيرار الغييب أنبياه مين به وعرفهم أنبياره على اهلل أن له ما هو( 2)
 . 14يعىه لم من ومنهم ي كتب تشريعا   أ  كتابا  

 سيييبحانه اهلل هيييو الميييوح  ومييين وسيييرع  بخفييياه الرسيييو  نفييي  فييي  المعنيييى أو الكيييالم اهلل إلقييياه( 3)
 . 15الرس  وهم إليهم الموحى والجه  وتعالى

 مين نبي  عليى المني   تعيالى اهلل كيالم انيه:  شرعا   عرفو  قد:  اهلل رحمه عبد  محمد الشيخ قا 
 اهلل مين ب نيه اليقيين مي  نفسيه من الشخص بجد  عرفان ب نه شرعنا على فنعرفه نحن وأما.  أنبياره
 اإللهيام وبيين بينيه ويفرق ، صو  بغير أو يسمعه يتمث  بصو  واألو  ، واسى  بغير أو بواسى 
 أشييبه وهييو ، أتييى أييين ميين منهييا شييعور غييير علييى يىلييب مييا إلييى وتنسيياق اليينف  تسييتيقنه وجييدان
 . 16والسرور والح ن والعى  الجوع بوجدان
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 أو رسييله ميين رسييوال   وجيي  عي  اهلل إعييالم هييو:  شييرعا   والييوح  حبنكي  حسيين الييرحمن عبييد وقيا ( 4)
 بمييا القيياى  اليقينيي  العلييم الرسييو  أو النبيي  تفيييد معنييى أو كييالم ميين يشيياه مييا أنبيارييه ميين نبيييا  

 .17به وتعالى سبحانه اهلل اعلمه
  الكريم القران في الوحي:  الثاني المطلب

 منفصي  أعليى ىير  مين ملقيى ب نيه الواضي  بالشيعور مصحوبا   اإلنسان يدركه ما:  الوح 
 . اإللقاه فيها تم الت  بالىريق  وشعور اإلنساني  الذا  عن

  اإللهي واألخبيار الخىياب أسيلوب حسيب الكيريم القيران في  واشتقاقاتها الوح  كلم  وتعدد 
 ف  اإلله  التكلي  منها يراد والت  الوح  ألفاظ لكثرة ونظرا   ، اإلعجا  وجو  من وحيا   يعتبر الذ 
 األنبيياه عليى اليوح  ني و  إليى تشير عديدة آيا  ورد  فقد واإلعالم واإللهام واإلشارة أوامر  تبليغ

 أن غرابيه ال حييث ،(  السيالم علييه)  ادم إليى أوال   بالوح  وتعالى سبحانه اهلل بدأ وقد ، والمرسلين
 ىين من بشرا   خالق إن  للمالرك  ربك قا  إذ)) تعالى قوله ف  كما البشر إلى وج  ع  اهلل يوح 
 ادم وعليييم))  تعيييالى قيييا  وكيييذلك.  18((سييياجدين ليييه فقعيييوا روحييي  مييين فييييه ونفخييي  سيييويته فيييإذا* 

 . 19(( صادقين كنتم إن ه اله ب سماه أنبرون  فقا  المالرك  على عرضهم ثم كلها األسماه
 األنبيياه مين غيير  جيا ا ذكرهيا كميا ادم جيا ا النبيوة لفيظ يذكر لم الكريم القران إن من وبالرغم

 بدون عليه وحرم له واح  ونها  ف مر  الخىاب ذلك ف  له وشرع واسى  بال خاىبه انه ذكر ولكنه
 رغدا   منها وك ال الجن  و وجك أن  اسكن ياادم وقلنا)  تعالى قوله ف  كما ، 20رسوال إليه يرس  أن

 . 21( الظالمين من فتكونا الشجرة هذ  تقربا وال شرتما حيث
 حيييث(  السييالم عليييه)  نييوح سيييدنا إلييى كييالوح  الكييريم القييران بهيياه جيياه أخيير  أدليي  وهنيياك

 أن قومه إلى نوحا   أرسلنا إنا)  تعا  قا  غيهم ف  تمادوا إذ عذابه لينذرهم قومه بين من اهلل اختار 
 مين يي من لين انيه نيوح إليى وأوحي )  تعيالى وكقوله.  22( اليم عذاب ي تيهم أن قب  من قومك انذر
 ووحينا ب عيننا الفلك واصن )  تعالى وقوله.  23( يفعلون كانوا بما تبتر  فال آمن قد من إال قومك
 حصي  ميا الكيريم نالقيرا في  األخير  األدلي  ومين.  24( مغرقيون إنهيم ظلموا الذين ف  تخاىبن  وال

 ألنهيا حيق األنبيياه ور ييا إسيماعي  وليد  ييذب  أن يي مر  اهلل أن رأ  انه منامه ف  ر يا من إلبراهيم
 معييه بلييغ فلمييا)  تعييالى قييا  اهلل أميير تنفيييذ علييى(  السييالم عليييه)  إبييراهيم عيي م لييذلك الييوح  بمثابيي 
 تيي مر مييا افعيي  أبيي  يييا قييا  ر تيي ميياذا فييانظر أذبحييك أنيي  المنييام فيي  أر  إنيي  بنيي  يييا قييا  السييع 

 كميا للبشير لليوح  الكيريم القيران في  أخير  صييغ وهنياك.  25( الصيابرين مين اهلل شاه إن ستجدن 
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 إلييى مجيييرهم بسييبب واخبييرو (  السييالم عليييه)  لييوى سيييدنا إلييى المالركيي  وتعييالى سييبحانه اهلل أرسيي 
 لوىيا   رسيلنا جياه ولميا) تعيالى بقوليه 26هقومي اهلل واهليك الكيافرين القيوم من ليال   وأهله ونجو  ، قريته
 ليين ربييك رسيي  إنييا يييالوى قييالوا)  وقولييه. 27(عصيييب يييوم هييذا وقييا  ذرعييا   بهييم وضيياق بهييم سيي ه
 إن أصيابهم ما مصيبها انه امرأتك إال احد منكم يلتف  وال اللي  من بقى  ب هلك ف سر إليك يصلوا

 . 28( بقريب الصب  الي  الصب  موعدهم
 يوسيي  قييا  إذ)  تعييالى قولييه فيي  المنييام فيي (  السييالم عليييه)  يوسيي  اهلل نبيي  رآ  اميي وكييذلك

ُِ  ألبيه  .  29( ساجدين ل  رايتهم والقمر والشم  كوكبا   عشر احد رأي  إن  يابِ 
 والقمير والشيم  كوكبيا   عشير احيد مناميه في  رأ  يوسي  إن الكريم القران علينا يقص حيث

 أن الر ييا هيذ  مين يعقيوب في درك رأ  ميا عجييب أبييه ليىع قيص أصيب  ولميا خاضيعين سجدوا قد
 .  النا  وعند اهلل عند ش ن له يكون ابنه

 فيي  والدتييه بعييد موسييى مكييث حيييث(  السييالم عليييه)  موسييى الم حييدث الييذ  اإللهييام وكييذلك
 تىلييه ثيم فيه تضعه صندوقا   له تهي  أن اهلل ألهمها أمرها افتضاح خاف  ولما أشهر عدة أمه كن 
 ميين ويجعلييه إليهييا سيييرجعه ب نييه وبشييرها روعهييا ميين اهلل هييد أ وقييد النييي  نهيير فيي  بييه تلقيي  ثييم قيياربال

 وال الييم في  فالقيه عليه خف  فإذا ارضعيه أن موسى أم إلى وأوحينا)  تعالى قوله ف  30 المرسلين
 . 31(المرسلين من وجاعلو  إليك رادو    إنا تح ن  وال تخاف 

 اهلل أراد مباركه ليل  ف  انه وهارون موسى رسال  ف  جاه حيث موسى إلى اهلل أوح  كذلك
 قييد وكييان أهلييه ومعييه ، ىريييق فيي  يسييير كييان حيييث ميين وكالمييه ونبوتييه بكرامتييه موسييى يخييص أن

 ألهليه فقيا  بعيد عليى نارا   رأ  الحا  هذ  على هو فبينما يتوجه أين يدرك ال وأمسى الىريق اخى 
 عن النار عندهم من اس   أو به نستض ه بقب  منها ساتيكم بعيد من رآها نارا هذ  مكانكم أل موا

 إن  له يقو  ربانيا   نداها   سم  أبصرها الت  النار موض  من موسى قرب فلما إليه فيهدوننا الىريق
 روعيه وسيكن بيه نفسيه آنسي  اليذ  اإللهي  الكيالم ربه من سم  وهناك(  ىو )  واد  ف  ربك أنا
 حييديث أتيياك هيي )  تعييالى قييا .  32إليييك يييوحى لمييا فاسييتم  للنبييوة وسييىيام اصييىفيتك قييد إنيي  إليييه

 النيار عليى أجيد أو بقيب  منهيا آتييكم لعلي  نيارا   آنسي  إني  امكثيوا ألهليه فقيا  نيارا رها إذ*  موسى
نييا*  ىييو  المقييد  بييالواد انييك نعليييك فيياخل  ربييك أنييا إنيي *  ياموسييى نييود  أتاهييا فلمييا*  هييد   وا 

 . 33( يوحى لما فاستم  اخترتك
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 تبشير  المالركي  إلييه أرسي  فقيد(  السيالم علييه)   كريا لدعوة وتعالى سبحانه اهلل استجاب ثم
 سيميا قبي  مين ليه نجعي  ليم يحيى اسمه بغالم نبشرك إنا ي كريا)  تعالى قا  ولد له سيهب اهلل بان
ذ)  تعالى قا  مريم إلى المالرك  أرس  وكذلك 34(  وىهرك اصىفاك اهلل إن يمريم المالرك  قال  وا 

 . 35(العالمين نساه على واصىفاك
 إن يميريم المالركي  قالي  إذ)  وتعيالى سبحانه قا  الولد لها سيهب اهلل بان المالرك  فبشرتها

 وكمييا.  36(المقييربين وميين واآلخييرة الييدنيا فيي  وجيهييا   مييريم ابيين   المسييي  اسييمه منييه بكلميي  يبشييرك اهلل
 حييث. 37(سيويا بشيرا   لهيا فتمثي  روحنيا إليهيا ف رسيلنا حجابيا   دونهم من فاتخذ )تعالى قوله ف  جاه
 . ليبشرها رج  بهير (  السالم عليه)  جبري  إليها أرس  وتعالى سبحانه اهلل إن

 الجبيا  مين اتخيذ  أن النحي  إليى ربيك وأوحي )  تعيالى قوليه في  النحي  إلى اإليحاه وكذلك
 لييم فانييه(  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  محمييد نبيي ال يخييص وفيمييا 38( يعرشييون وممييا الشييجر وميين بيوتييا  

 أوحيى كميا إلييه اهلل أوحيى وقيد األمير هيذا في  شياركهم فقيد العكي  ب  األنبياه دون بالوح  يختص
 مين غييرهم عين األنبيياه تميي  وقيد النبيوة أركيان مين أساسي  ركين اليوح  أن باعتبيار قبي  من إليهم
 . األصي  وجوهرها الظاهر هاوعنوان الممي  النبوة ىاب  فهو ، بالوح  البشر

 إبييراهيم إلييى وأوحينييا بعييد  ميين والنبيييين نييوح إلييى أوحينييا كمييا إليييك أوحينييا إنييا)  تعييالى قييا 
سماعي  سحاق وا  *   بيورا   داود واتينيا وسيليمان وهيارون وييون  وأييوب وعيسيى واألسباى ويعقوب وا 

 . 39(تكليما   موسى اهلل وكلم عليك نقصصهم لم ورسال   قب  من عليك قصصناهم قد ورسال  
 هييذ  فيي  ظهيير إذ األرض فيي  ميين لجمييي  عاميي (  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  النبيي  دعييوة وان

 األنبيياه مين لكثيير وقي  فانيه(  وسيلم علييه اهلل صلى)  اهلل رسو  إلى الوح  ف  غراب  ال انه اآلي 
 وتعيالى سيبحانه اهلل من هوان الوح  على للدالل  الكريم القران ف  ورد  كثيرة آيا  وهناك قبله من
40 . 

 العقلي المنظور في وحيلا:  الثالث المطلب
 ال اليوح  بكيفيي  العليم)  إن في  الييوم وحتيى اإلسيالم فجير منيذ جميعيا   العلماه بين ال خال

 بيي  صييو  أو بحيير  لييي  تعييالى اهلل ميين الملييك وسييماع الغيييب أسييرار ميين سيير وانييه بالعقيي  يييدرك
 الييذ  فسييماعه البشيير كيالم جيين  ميين ليي  تعييالى كالمييه إن فكمييا وريا  ضير  علمييا   السييام  اهلل يخليق
 . 41( األصوا  سماع جن  من لي  لعبد  يخلقه
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 وال.  اإلنسييان لييد  والمعرفيي  لييردراك األساسيي  المصييدر هييو العقيي  أن الثابتيي  الحقييارق وميين
 الفضي  والييه ر وميدي الكيون هيذا صيان  وجيود يعير  بيه إذ ، معانيد أو مكيابر إال الحقيق  هذ  ينكر
 دقيقي  بصيورة المعيار  اكتسياب في  دور المعرفي  لمصيادر ليي  وانيه نجهليه ميا معظم اكتشا  ف 
!  نعيم الميتافي يقيي  القضيايا معرفي  ف  وقدراته العق دور يبقى ذلك م  لكن.  العق  يشاىرها لم ما

 والخبر الوح  هو قضاياال هذ  معرف  ف  األساس  الدور ألنه المجا  هذا ف  محدودا   دور  سيبقى
 مميا فانيه الغييب عالم يخص الوح  أن وبما.  اإلنسان  واإلدراك العق  مستو  فوق ألنها الصادق
 للعقيي  ممكيين انييه ألجابنييا حصييوله إمكانييي  فيي  العقيي  اسييتفتينا لييو ولكيين إدراكييه العقيي  علييى يصييعب
 ليد  الممكين األمير هيذا نإ عليى القيارم اليدلي  أميا ذاتيه حيد في  مسيتحي  غيير أمير وانه.  حصوله
(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  محميد المعصيوم الصيادق بوقوعيه اخبير قيد انيه وذليك فعيال   وق  قد العق 
 فهي  والعصيم  الصيدق عليى اليدلي  أما 42المىلوب هو وذلك ثاب  حق فهو بوقوعه اخبر ما وك 
 احد من علمه اخذ وال علمم إلى جل  وما كتب وما قرأ ما األم  النب  فهو:  الناىق  المعج ة تلك
 لدنيه مين عليه وأفاض(  السالم عليه)  جبري  ىريق عن الكريم بالقران إليه أوحى تعالى اهلل ولكن
 وأربياب والمي رخين والمشيرعين الفالسيف  بيذلك فسيبق القيران عليه اهلل ان   ما توض  ومبادئ علوما  
 إن عليى دليي  أوضي  واآلخيرة اليدنيا أمر ل تص الت  العلوم هذ  م  ..... والىبيعي  الكوني  العلوم

 بخلقييه واإليميان الكيون هييذا حقيارق إليى الوصييو  ىرييق وان.  إلييه اهلل ميين وحي  هيو إنمييا يقوليه ميا
 والشيهوا  بالسيوه أميارة والينف  يضي  قد العق  ولكن إليه راردا   العق  يكون أن يمكن وتعالى تبارك
(  الرس )  الوح  إرسا  وتعالى سبحانه حكمته ض اقت فقد ثم ومن جانب ك  من باإلنسان تحيى

 ربييا   اهلل بوجييود االقييرا إن رسييالته ليبلغييوا ميينهم اصييىفا الييذين األشييخاص إلييى اإللهيي (  الييوح )  و
 الكيون هيذا خليق مين:  التسيا   إليى يتجيه ميا أو  يتجيه وفكير  اإلنسيان نظير الن ، ومعبودا   وخالقا  

 الكيفييي  تلييك علييى الفريييد التقييدير ذلييك ؟ الداربيي  الحركيي  وهييذ  الييدقيق البييدي  النظييام بهييذ  العجيييب
 تعالى قا .  والظالم واإلضاهة والتوليد واإلثبا  والسكون والدوران واألشكا  األلوان كيفي  المحكم 

 إذا ف ني  43( بمقيدار عنيد  شي ه وكي  تي داد وميا األرحام تغيض وما أنثى ك  تحم  ما يعلم اهلل) 
 مهنيد  عمي  مين ذليك أن أيقني  البنياه وجميا  التنسييق بروع  يتسم البناه شديد منيعا   قصرا   رأي 
 العالمي  والهندسي  الرارع  الصورة تلك ف  بدأ حتى صنعه أتقن بناه  على بالعناي  توال  قد ، ماهر

ذا ،  وهييذا اإلتقييان هييذا منحهييا ميين وتسيياهل  عجبييا   أبصيير  واأل هييار البنايييا  فيي  النظيير قلبيي  وا 
 اإلتقييان بييذلك وعملهييا البيدي  الصيين  هييذا ألهمهيا فميين العىييرة والييروار  ال اهيي  األلييوان وهييذ  عاإلبيدا
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 ال خارقي  قدرته وان ومنشئ موجد إلى محتاج الكون هذا إن بفىرته يدرك البشر  العق  إن ،الرار 
 . 44أخر  قدرة تماثله

 حقيقيي  إن ذلييك لرسييال وا النبييوة معنييى حقيقيي  علييى يقييوم الييذ  األو  األسييا  هييو فييالوح ) 
 واإلنسان ، وعقله رأيه بواسى  ويشرح عند  من يفكر الذ  اإلنسان بين الوحيد الفيص  ه  الوح 
 .  45(نفسه تلقاه من ي يد أو ينقص أو يغير أن دون ربه عن يبلغ الذ 

 العلمي المنظور في الوحي:  الرابع المطلب
 يتنياو  اليذ  اختصاصيه نىياق عن خارج رأم هو:  جوابه لتلقينا الوح  عن العلم س لنا لو

 العلييم اسييتىاع مييا إذا ثييم العييالم هييذا عيين المعروفيي  الحييوا  ىريييق عيين والمشيياهدا  المحسوسييا 
 لديه مجهوال   بق  لما بالنسب  القلي  من اق  هو إنما المشاهد المحسو  العالم هذا من عنه الكش 
 إن)  جيييم  وليييم األسييتاذ يقييو  الحقيقيي  بهييذ  يقييرون اختصاصيياتهم بمختليي  فالعلميياه اليييوم حتييى
 مين بشي ه يقيا  أن يمكن الذ  الوحيد واألمر ،  اخر بحر جهلنا ولكن ، ماه نقى  إال لي  علمنا
 خواصيه نيدرك ليم آخير نوع من منه أوس  بعالم محاى الحالي  الىبيعي  معارفنا عالم إن هو الت كيد
 يخبرنيا اليوح  ولكين كيارن هيو بميا يخبرنيا العليم)  واليوح  العليم عين انشتاين ويقو ( .  له المكون 

 . 46( يكون أن ينبغ  بما
 غيبيي  الحاليي  تلييك فيي  يحييدث كييان لييذلك البشييري  الجبليي  علييى وشييد  صييعوب  الحييالتين وفيي 

 . 47 وغىيى
 حييين األصييلي  حالتهييا علييى البشيير  بالعقيي  تصييورها يمكيين ال بالملييك النبيي  انييدماج وصييورة

 اليدكتور كشيفه اليذ  المغناىيس  التنويم يتصور حين يتصورها أن ذهنلل يمكن ولكن الوح  ن و 
 اختبيرو  أن بعيد العلماه به اعتر  حتى البراهين عليه وأقام عشر الثامن القرن ف  األلمان  مسمر
 48بيه للتيداو  النيا  ي مهيا ومستشفيا  وكتب دور وله كثيرون أنصار الغرب ف  وله الخلق آال 

. 
 بنوميه الوسييى فيغى بإيحاهاته الوسيى على المنوم األستاذ يسيىر ىيس المغنا التنويم وف 

 مين والبيد.  صيحوة بعيد وليو الوسييى فينفذ ينها  أو ي مر  وقد حاضرا   الجواب فيجد يريد عما فيس له
 يقوم أن امر  يستىي  فال اآلخر من إرادة أقو  احدهما.  الىباع ف  مختلفين نفسين من يكون أن

 المليك فاتصيا .  اليوح  أمير مين يقيرب المغناىيسي  فيالتنويم تقيدم ومميا ، نفسه على التجرب  بهذ 
.  محضير روحيان  ألنيه والتي ثير اإللقياه قيوة المليك ففي  ، فيهميا خياص السيتعداد بيه ي ثر بالرسو 
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 وعند الملك لىهارة المناسب  نفسه وىهارة روحانيته لصفاه الملك هذا من المتلق  قابلي  فيه والثان 
 في  وينىبي  المليك مين فيتلقيى علييه التغيير فيظهير العاديي  حالتيه عين الرسيو  ينسيلخ المليك تسليى
 . 49ينسا  ال قلبه على منقوشا   تلقا  م  وجد انجلى إذا حتى تلقا  ما قلبه

 األجهيي ة لنييا يسيير الحييديث العلييم أن هييو والنبيي  الملييك بييين االتصييا  ذهننييا إلييى يقييرب ممييا
 ف  الكوني  األشع  تصادم تسج  الت  األجه ة هذ  قب  من مجهوال   كان ما بها أدركنا الت  العلمي 
 وهذ  إذنك عند يىير وك نه أميا  بضع  بعد على ىارر ذباب صو  على يدلنا ما ومنها الفضاه
 العادي  غير الىاق  وهذ  التقليدي  السمعي  بالىرق سماعه يمكننا ما إدراك تستىي  الحديث  اآلال 
نميا الحديثي  العلميي  اآلال  نخص ال للسماع  يسيتىي  فالكليب الحيوانيا  بعيض تعيالى اهلل وهبهيا وا 

 فالقفيي .  المجييرمين لكشيي  الحاسيي  هييذ  اسييتغل  وقييد الىريييق ميين ميير الييذ  الحيييوان رييي  يشييم أن
 ... اآلال  بين من فيمي  أثر  يقتف  ثم المدرب الكلب يشمه اللص كسر  الذ 

 مسياف  عليى  وجهيا يسيمعه صوتا   فستحدث نافذة على وضعتها لو مجنح (  العث )  وحشرة
 بىريقيي  ويصييو  وجناحيييه رجليييه يحييك(  الجنييدب) و الخاصيي  بىريقتييه اليي وج ويجيبهييا جييدا   بعيييدة
 ويحييي  يسيييم  فهيييو خارقييي  قيييدرة(  النىييييى وألبييي )  ، ميييي  نصييي  بعيييد عليييى ويسيييم  عاديييي  غيييير

 وسيار  هناك أن على تد  أمثل  وهناك.  وجينالهيدر  ذرة من قىر نص  ف  تحدث الت  بالحرك 
 صييوتا   يسييم ( وسييلم عليييه اهلل صيلى)  النبيي  أن ميين غرابيي  فييال الخاصي  الحييوا  لييذو  مررييي  غيير
  50اإلنسيان يسيمعها ال حركيا  العيالم هيذا في  توجيد أن الممكين مين دام ميا النا  يدركه ال ربه من
. 

 :ال رقان  ذكر كما وه  ممكنا   أمرا   لوح ا حدوث ظاهرة تجع  الت  العلمي  األدل  ومن
 وبقييران وأنغيام ب صيوا  الجاهي  الجاميد الجمياد ميين االسيىوانا  بعيض يميأ أن العليم اسيتىاع -1

تقييان بدقي  لهييا حاكيي  يجعلهيا وجييه وعليى..  وأغيان  المتداوليي  القارمي  المخترعييا  هيذ  وبعيد.  وا 
 بواسيى  يميأ أن شي ه كي  على القادر عالىوت سبحانه اهلل عن يستبعد الكمبيوتر ضمنها ومن
 بيه يهيد  مقيد  بكيالم عبيادة خيواص من الصافي  البشري  النفو  بعض واسى  بغير أو ملك
تقان بدق  ويبلغه يحكيه حتى رسوله قلب ف  منعشا   الكالم ذلك يجع  وجه على خلقه  . وا 

 ذلييك يكييون أن معييه تحييي  ممييا واألعمييا  األنظميي  بعجارييب تيي ت  الحيوانييا  بعييض نشيياهد إننييا -2
 األمير ذليك مين تصيدر ليم ب نهيا ني من يجعلنيا ومميا.  فيهيا سياذج  غري ة أو تفكيرها من صادرا  
ذا.  وتلهمها إليها توح  عليا أراد   عيالم في  يصي  أن أوليى فهيو الحييوان عيالم في  هذا ص  وا 
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 ميا ذليك ومين أتيم يكيون منيه واخيذ أقيو  يكيون األعليى باألفق لالتصا  استعداد  حيث اإلنسان
 . الوح  بىريق يكون

 ،للبشيير العلوييي  لرلهامييا  مولييودة إلهييي  حاليي  ب نهييا العبقرييي  أفالىييون يعيير :.  العبقرييي  دلييي  -3
 أمكانيي  الميدارك إليى يقير  مميا األفيراد بعيض في  باىنيه روحانيي  اتصياال  تشبه الت  فالعبقري 
 . مستحي  غير وانه الوح 

 مين تعتبير ، روحانيي  بمظياهر يظهيرون أنهيم النيا  بعيض عليى شيوهد انيه الحيديث العلم قرر -4
 الظييواهر بتلييك جيياهوا الييذين هيي اله إن حييين علييى العلميياه بحييدوثها يحلييم يكيين لييم التيي  الخييوارق
 وقيد الحي  إليى يسيتند مادييا   تعلييال   بيه أتيوا ميا تعليي  اسيتحا  وقد ذهو  حال  ف  كانوا الخارق 
 مييين ليسييي  ب نهيييا فشيييهدوا األرض مشيييعوذ  اكبييير لشيييهودها تحضيييرواواس الظيييواهر تليييك اخبيييروا
نمييا شيي ه فيي  الشييعوذة  ميين حقيقيي  تلييك ، اليييد وخفيي  للمهييارة فيهييا اثيير ال روحانييي  أحييداث هيي  وا 
 بعيييض عليييى اهلل يفيييت  أن العلمييي  الكشييي  هيييذا بجانيييب يسيييتبعد فكيييي  الحاضييير العليييم حقيييارق

 بانكشيييافا  ، واألخيييالق العقيييو  كملييي  مييين هيييم بينميييا اليييوح  ىرييييق عييين خلقيييه مييين الممتيييا ين
 . 51علمي 

  الثاني املبحث
  الوحي أقسام

 الوحي نزول بدء:  األول المطلب
 فصي  الجسم قو  الىف  لينش  البادي  ف  للرضاع  األىفا  ترس  أن قري  عادة من كان

 بني  باديي  مين مرضيع  ليه(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  الرسيو  جد المىلب عبد اختار وقد.  اللسان
 الرسو  فكان:  إسحاق ابن قا .  والبرك  الخير أثار من صحبته من ظهر لما به فرح  وقد سعد
 ولميا.  52بكر بن سعد بن  ف  واسترضع  قريش  أنا أعربكم أنا:  يقو (  وسلم عليه اهلل صلى) 
 فصييرعه ف خييذ   جبرييي  أتييا  الغلمييان ميي  سييعد بنيي  بادييي  فيي  يلعييب وكييان عميير  ميين الرابعيي  بلييغ

 ثييم ألمييه ثييم  ميي م بميياه غسييله ثييم منييك الشيييىان حييظ هييذا فقييا  علقييه منييه فاسييتخرج قلبييه عيين فشييق
 وهيو فاسيتقبلو  قتي  قيد محميدا   أن فاخبروهيا السيعدي  حليمي  إليى يسيعون الغلميان وجياه مكانيه أعاد 
 .54صدر  ف  يىالمخ ذلك اثر أر  كن ( :  عنه اهلل رض )  ان  وقا .  53اللون ممتق 
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عيداد للنبيوة مبكير إرهياص وهي  الصيدر شيق بحيادث الحادثي  هذ  عر  وقد  مين للعصيم  وا 
 يرتكيب فليم ذليك تحقييق عليى صبا  أحداث دل  وقد ، التوحيد إال قلبه ف  يح  فال واإلشراك الشر
 لييه حبهييا ميين الييرغم علييى أمييه إلييى وأعادتييه السييعدي  حليميي  عليييه خافيي  وقييد لصيينم يسييجد ولييم إثمييا  

 علييى الييوح  نيي و  لبييده كييامال   وصييفا   المروييي  الصييحيح  واألحاديييث الروايييا  تحييدثنا.  بييه وتعلقهيا
 قيا  بكيير بين يحييى حيدثنا:  الصيحي  الجام  ف  البخار  وينق (  وسلم عليه اهلل صلى)  الرسو 
:  قالي  أنهيا ...المي منين أم عارش  عن ال بير بن عروة بن شهاب ابن عن عقي  عن الليث حدثنا
 ال فكيان النيوم في  الصيالح  الر ييا اليوح  مين(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  اهلل رسيو  بيه بيده ما أو 
 تعبيد وهيو حيراه غيار في  يخليو وكيان الخياله إلييه حببي  ثيم الصيب  فليق مثي  جياه  إال ر ييا ير 

 حتييى مثلهييال فيتيي ود خديجيي  إلييى يرجيي  ثييم لييذلك ويتيي ود أهلييه إلييى ينيي ع أن قبيي  العييدد ذوا  الليييال 
 حتيى فغىن  ف خذن  قا  بقارئ أنا ما قا  اقرأ:  فقا  الملك فجاه  حراه غار ف  وهو الحق جاه 
 منيي  بلييغ حتييى الثانييي  فغىنيي  ف خييذن  ، بقييارئ أنييا مييا فقليي  اقييرأ فقييا  أرسييلن  ثييم الجهييد منيي  بلييغ

 ربيك باسيم اقرأ فقا  لن أرس ثم الثالث  فغىن  ف خذن  بقارئ أنا ما فقل  اقرأ فقا  أرسلن  ثم الجهد
 لييم مييا اإلنسييان علييم*  بييالقلم علييم الييذ  األكييرم وربييك اقييرأ*  علييق ميين اإلنسييان خلييق*  خلييق الييذ 
 اهلل رضي )  خديجي  عليى فيدخ  في اد  يرجي ( وسيلم علييه اهلل صيلى)  اهلل رسيو  بها فرج (  يعلم
 لقييد الخبيير واخبرهييا ديجيي لخ فقييا  الييروع عنييه ذهييب حتييى ف ملييو   ملييون  ،  ملييون :  فقييا (  عنهييا

 الكييي    وتحمييي  اليييرحم لتصييي  انيييك أبيييدا اهلل يخ ييييك ميييا واهلل كيييال خديجييي  فقالييي  نفسييي  عليييى خشيييي 
 . الحق نوارب على وتعين الضي  وتقر  المعدوم وتكسب

 خديجيي  عييم ابيين العيي   عبييد بيين أسييد بيين نوفيي  بيين ورقيي  بييه أتيي  حتييى خديجيي  بييه فانىلقيي 
 ميا بالعبرانيي  اإلنجيي  مين فيكتيب العبراني  الكتياب يكتيب وكيان هليي الجا في  تنصير قيد أمر ا   وكان
 فقيا  أخييك ابن من اسم  عم ابن يا خديج  له فقال  عم  قد كبيرا   شيخا   وكان يكتب أن اهلل شاه
 هييذا ورقيي  لييه فقييا  ، رأ  مييا(  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  اهلل رسييو  فيياخبر  تيير  ميياذا أخيي  ابيين يييا: 

 رسيو  فقيا  قوميك يخرجيك إذ حيا   أكون ياليتن  جذعا   منها ياليتن  موسى على ن   ذ ال النامو 
 إال بييه جريي  مييا بمثيي  قييى رجيي  ييي  ِ  لييم نعييم:  قييا  ؟ هييم أمخرجيي (  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  اهلل

 . 55الوح  وفتر توف  أن ورق  ينشب لم ثم م  را نصرا   أنصرك يومك يدركن  وان عود 
)  ليه يقو  وهو أمامه بجبري  حراه غار ف  وهو(  والسالم الصالة يهعل)  محمد فوجئ لقد

نما المجرد النف  حديث إلى مرد  داخليا   ذاتيا أمرا ليس  الوح  ظاهر إن يتبين حتى(  اقرأ  ه  وا 
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 إرسيياله ثييم إيييا  المليك وضييمه ، الييذا  وداخي  بييالنف  لهييا عالقيي  ال خارجيي  لحقيقيي  وتلقيي  اسيتقبا 
 يتصيور ميا نفي  ف  ومبالغ  الخارج  التلق  لهذا ت كيد يعتبر(  أقرا:) مرة ك  ف  قارال   ما  ثالث

 . فقى داخليا   خياال   كونه يعد ال األمر إن من ،
 عاردا   وأسرع الغار ف  خلوته قى  انه حتى ورأ  سم  مما والرعب الخو  داخله كان ولقد

 ليم(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  اهلل سيو ر  إن عاقي  مفكر لك  يتض  لك  ، ف اد  يرتج  البي  إلى
 تيي   لييم هييذ  الييوح  ظيياهرة إن ، العييالم فيي  وبثهييا حملهييا إلييى سيييدعى التيي  للرسييال  متشييوقا   يكيين

نما ، باله ف  يخىر أو يتصور  مما لش ه متحدة أو منسجم   ، حياتيه عليى مثييرا   ىيروها   ىيرأ  وا 
 . 56سابق توق  أ  دون بها وفوجئ

 الوحي واعأن:  الثاني المطلب
 ومين اليوح  بلفيظ مدلوال  من العربي  اللغ  تقتضيه بما الوح  من أنواع اهلل كتاب ف  ورد

 :.األنواع هذ 
 عليييه خفيي  فييإذا ارضييعيه أن موسييى أم إلييى وأوحينييا)  تعييالى كقولييه:.  57الفىيير  الييوح 

 . 58( المرسلين من وجاعلو  إليك رادو  إنا تح ن  وال تخاف  وال اليم ف  فالقيه
 عليى اهلل مين وحي  انه على اعلم واهلل يد  هذا بعد وما....  قلبها ف  اهلل إلقاه هنا فالوح 

 هنييا الييوح  معنييى إن:  قييي  ، المرسييلين ميين وجيياعلو  إليييك راد  إنييا:  لهييا للضييمان األعييالم جهيي 
 في  أبيين ماألعيال ولكين مرسيال   يكيون وانيه إليهيا ميردود انه قلبها ف  اهلل يلق  أن وجار ...  اإللهام
 . 59هنا الوح  معنى

 وراه ميين أو وحيييا   إال اهلل يكلمييه أن لبشيير كييان ومييا)  تعييالى قولييه فيي  الييوح  أنييواع جمعيي 
 صيي    مييا انييه اآلييي  هييذ  تعبيير.  60( حكيييم عليي  انييه يشيياه مييا بإذنييه فيييوح  رسييوال   يرسيي  أو حجيياب
 : أوجه ثالث  احد على إال اهلل يكلمه أن البشر من ألحد

 
 : إما وهو 10وحيا  :.  ألولا الوجه

 عليه اهلل صلى)  قوله ومن ، أرضيعيه أن موسى أم إلى اهلل أوحى كما القلب ف  والقذ  اإللهام -أ
 . 62( روع  ف  نفث القد  روح إن( : )  وسلم
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 معه بلغ فلما)  تعالى قوله ف  إسماعي  ولد  بذب  إبراهيم إلى اهلل أوحى كما المنام ف  الر يا    -ب
 تيي مر مييا افعيي  ياابيي ِ  قييا  تيير  ميياذا فييانظر أذبحييك إنيي  المنييام فيي  أر  إنيي  بنيي  يييا قييا  السييع 

 . 63( الصابرين من اهلل شاه إن ستجدن 

 عارشيي  الميي منين ام حييديث فيي  ، المنييام فيي (  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  اهلل لرسييو  حصيي  وكمييا
 الييوح  ميين(  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  اهلل رسييو  بييه بييده مييا أو :  قاليي  إنهييا(  عنهييا اهلل رضيي )

 . 64الصب  فلق مث  جاه  إال ر يا ير  ال فكان النوم ف  الصادق  الر يا
 : حجاب وراء من أو : الثاني الوجه

 ،واسيى  غيير من موسى تعالى اهلل اسم  كما ، مبلغ واسى  غير من كالمه يسمعه ان أ 
 .  ادم خلق ف  تعالى اهلل كلمهم الذين المالرك  وكذا

  : رسوال   يرسل أو:.  الثالث الوجه
 ،البشير  الرسيو  اليى اليوح  ذليك المليك ذليك فيبليغ ، المالركي  مين رسيوال   إليه يرس  أن أ 

 .  65 جبري  هو المالرك  ورسو 
 :. أنحاه ثالث  ف  وق  للبشر وتعالى سبحانه اهلل تكليم أن

 . والر يا اإللهام يشم  الذ  وحيا   ويسمى ، مناما   أو يقظ  القلب ف  باإللقاه:  األو 
 كييان وكمييا  لموسييى كمييا يكلمييه ميين السييام  ييير  أن غييير ميين اإللهيي  الكييالم بإسييماع:  الثييان 

 ( . حجاب وراه من أو: )  أ  ، ادم خلق قص  ف  اهلل كلمهم الذين للمالرك 
 النبي  فيوح (  السالم عليه)  كجبري  ، كالمه ويسم  المعين  صورته تر  الملك بإرسا :  الثالث

 .  66(يشاه ما بإذنه فيوح  رسوال   يرس  أو: )  بقوله المعنى وهو إليه به يوحى أن اهلل أمر ما
 فقيييا  ، لرنسيييان الشييير خييواىر وت ينيييه الشييييىان وسييياو  عيين بيييالوح  الكيييريم القيييران وعبيير

  خيير  بعييض إلييى بعضييهم يييوح  والجيين اإلنيي  ينشييياى عييدوا   نبيي  لكيي  جعلنييا وكييذلك: )  تعييالى
 . 68الصور من وغيرها.  67( يفترون وما فذرهم فعلو  ما ربك شاه ولو غرورا القو 

 ربيك وأوحيى: )  تعيالى قوليه في  النحي  ومنها الحيوان إلى بالوح  أيضا   الكريم القران وعبر
 . 69( النح  إلى

 ىيارر مين للنيا  شفاه وهو العس  إخراج هصنعت وبدي  قدرته دالر  من تعالى اهلل ذكر لما
ُ   تتخذ أن النح  الهم تعالى وانه ، النح  وهو ضعي   شييرا   العسي  فييه تمي  الذ  الشم  من بيوتِا
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 الهيام وليوال ، ليذلك النيا  يبنيهيا التي  الخالييا وفي  األشيجار متجو  وف  الجبا  كهو  ف  فشيرا  
  70العس  فيها  تم ولم األماكن هذ  إلى ت و  كان  لما اهلل

 : الوحي صور:  الثالث المطلب
 بيه أنبانيا ميا وييتفحص(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  اهلل رسيو  تصور الت  اآليا  يتلو من نإ
)  اهلل رسيو  إن عليى لييد  علييه تن ليه ليد  اليوح  أثيار شهدوا الذين(  عنهم اهلل رض )  أصحابه
 ويصيدع ويسيتغفر  ويسيتهديه العيون منيه ستمدي اهلل يد  بين ضعي  إنسان(  وسلم عليه اهلل صلى
 لدفعييه حيليي  وال بييه قبيي  وال عنييد وسيييل  ال علومييا ميين يتلقييى البشيير كسييارر ضييعي .  بييه ييي مر بمييا

ذا)  تعيالى قيا  اهلل كتياب مين حير  تبيدي  عين المىلق بعج   ويعتر   بينيا  آياتنيا علييهم تتليى وا 
 نفسي  تلقياه مين أبدليه أن لي  يكيون ميا قي  بدليه وأ هيذا غيير بقران ار  لقاهنا يرجون ال الذين قا 
 . 71( عظيم يوم عذاب رب  عصي  إن أخا  إن  إل  يوحى ما إال اتب  إن

 ميين ييير  وهيمنيي  سيييىرة عليييه للييوح  بيي  شيييرا   الييوح  أميير ميين يملييك ال ىييار  ميي مور فهييو
 . الوح  تن ي  أيان عليه أثارهما الموضوع هذا ف  يبحث

 بحيراه(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  اهلل رسيو  عليى المليك ني  : )  سناد بإ نقلها سعد ابن قا 
 ينيي   كييان الييذ  وجبرييي  أربعييين ابيين اهلل ورسييو  رمضييان شييهر ميين خليي  عشييرة لسييب  االثنييين يييوم

 . 72بالوح 
 وسيلم علييه اهلل صلى)  اهلل رسو  عنها أخبر اإلله  للوح  صور النبوي  السن  ف  وورد 

 : وه ( 
 جيياه  إال ر يييا ييير  ال وكييان(  والسييالم الصييالة عليييه)  وحيييه مبييدأ وكانيي :  لصييادق ا الر يييا -1

نميا النيوو  قيا .  الصيب  فليق مثي   يفاجريه ليرال بالر ييا(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  النبي  ابتيدأ وا 
 الكرامي  وتباشيير النبيوة خصيا  بي و  فبيده بشيري  قيو  يحتملهيا بغتي  النبيوة صيري  وي تيه الملك
 . 73الر يا صدق من

 هييانئ بيين إبييراهيم رو .  يييرا  أن دون(  والسييالم الصييالة عليييه)  قلبييه فيي  الملييك يلقيييه كييان مييا -2
 بين  اريدة بين قداميه اخبرنيا قيالوا هيياج ابين عمير بين ومحميد األنصيار  ثمام  أب  بن اهلل وعبد
 فدعا نب ال قام:  قا (  عنه اهلل رض )  حذيف  عن  ر   عن عاصم عن أب  حدثن  قا  قدامه
 في  نفيث جبريي  العيالمين رب رسيو  هيذا:  فقيا  ، فجلسيوا إلييه فياقبلوا إل  هلموا:  فقا  النا 
 ، الىليب في  وأجمليوا اهلل فياتقوا عليهيا أبىي  وان ر قهيا تسيتكم  حتيى نفي  تمو  ال انه روع 
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 74بىاعتيه الإ عنيد  ميا الي نيا  اهلل فيان اهلل بمعصي  تىلبو  أن على الر ق استبىاه يحملنكم ال
. 

 يييرا  وكييان يقييو  مييا يعيي  حتييى فيخاىبييه رجييال   الملييك لييه يتمثيي  كييان والسييالم الصييالة عليييه انييه -3
: )  قيا (  عنيه اهلل رضي )  الخىياب بين عمير عين بسند  مسلم اإلمام رو  ، أحيانا   الصحاب 

 شديد رج  علينا ىل  إذ يوم ذا (  وسلم عليه اهلل صلى)    اهلل رسو  عند جلو  نحن بينما
 إلييى جليي  حتييى احييد منييا يعرفييه ال السييفر أثيير عليييه ييير  ال الشييعر سييواد شييديد الثييياب بييياض
 ييا: وقيا  ... فخذييه عليى كفييه ووضي  ركبتيه إليى ركبتيه فاسند(  وسلم عليه اهلل صلى)  النب 
 ال أن تشييهد أن اإلسييالم(  وسييلم علييه اهلل صييلى)  اهلل رسييو  فقييا  اإلسيالم عيين اخبرنيي  محميد

 إن البيي  وتحي  رمضيان وتصيوم ال كياة وتي ت  الصيالة وتقييم اهلل رسيو  محمدا   وان اهلل إال لها
 ، اإليميان عين اخبرني :  قيا  ، ويصيدقه يس له له فعجبنا صدق :  قا  ، سبيال إليه استىع 

 صيدق  قيا  وشير  خيير  بالقيدر وت من اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالركته باهلل ت من أن:  قا 
:  قا .  يراك ف نه ترا  تكن لم فان ترا  ك نك اهلل تعبد أن:  قا  اإلحسان عن فاخبرن :  ا ق. 

 إمارتها عن فاخبرن :  قا .  السار  من ب علم عنها المس و  ما:  قا .  الساع  عن فاخبرن 
:  قيا  انالبيني في  يتىاولون الشاة رعاة العال  العراة الحفاة تر  وان ربتها اآلم  تلد أن:  قا . 
:  قيا  اعليم ورسيوله اهلل:  قلي  ؟ السيار  مين أتيدر :  عمير ييا لي  قيا  ثيم مليا   فلبث انىلق ثم
 . 75(دينكم يعلمكم أتاكم جبري  انه

 في (  وسيلم علييه اهلل صيلى)  النبي  يي ت  جبريي  كيان( : )  عنيه اهلل رضي )  عمر ابن ورو 
 . 76( الكلب  دحي  صورة

 إن: وغير  البخار  رو  فقد.  الجر  صلصل  مث  الملك ي تيه لسالموا الصالة عليه كان انه -4
 سيو  ييا:  فقيا (  وسيلم عليه اهلل صلى)  اهلل رسو  سا (  عنه اهلل رض )  هشام بن الحارث

 صلصييل  مثيي  أحيانييا  ( : )  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  اهلل رسييو  فقييا  ؟ الييوح  ي تيييك كييي  اهلل
 رجييال   الملييك ليي  يتمثيي  وأحيانييا   قييا  مييا عنييه وعييي  وقييد نيي ع فيفصييم عليي    اشييد وهييو الجيير 
 . 77( يقو  ما ف ع  فيكلمن 

 .  78والمعراج اإلسراه حديث ف  ثب  كما ملك واسى  بال وج  ع  اهلل كالم -5
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( والسيالم الصيالة علييه)  ليه وقي  وهيذا بيالوح  فيبلغيه عليهيا خلق الت  بصورته الملك ير  أن -6
 المنتهيى سيدرة عنيد ميرة ، ميرتين إال صيورته ف  ير  لم( :  عنها اهلل رض )  عارش  قال :  مرتين
 . 79األفق سد قد جناح ستمار  له جياد ف  ومرة

 الوحي نزول أثناء(  وسلم عليه اهلل صلى)  الرسول معاناة: الرابع المطلب
 نسيتذكر اليوح  ب رحياه مين(  وسيلم عليه اهلل صلى)  الرسو  يعانيه كان عما نتحدث عندما

 نسيتىي  اآليي  تليك في  المفسيرين آراه ف  نظرنا ولو.  80( ثقيال   قوال   عليك سنلق  إنا)  تعالى قوله
.  عليه الوح  ن و  أثناه(  وسلم عليه اهلل صلى)  الرسو  يعانيها كان الت  المعاناة نستخلص أن
 :.  قولين تفسيرها ف  كثير ابن نق 

 . ثقي  به العم  إن هو المراد إن:  األو 
 . 81عظمته من ن وله وق  ثقي :  الثان 

 . 82الخىر جلي  القدر عظيم كونه:  فيها اختار أقوا  عشرة المراد ف  الرا   وذكر
: يقا  أن ذلك ف  بالصواب األقوا  وأولى:  قا  إذ المتقدمين القولين بين جم  الىبر  لكن

 .83وفرارضه بحدود  العم  ثقي  محمله ثقي  به وصفه كما فهو ، ثقي  ب نه وصفه اهلل إن
 تحملييه فيي  وبييذ  وعنيياه   شييدة  (  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  الرسييو  قاسييى األولييى اللحظيي  فميين

 واقي   هيوال   أكثير  فميا ، نفسيه عليى خشي  حتى ف اد  أرعب األولى الوهل  ف  انه ب .  الجهد غاي 
 في  معليق كرسي  عليى جالسيا   شخصيا   فيهيا فينظر السماه جه  من صوتا   اإلنسان يسم  أن منظرا  

 منىقي  شيعاب في  شيخص يمير حين محن  من واجلها أعظمها وما ، واألرض السماه بين الفضاه
 فيال وأماميه خلفيه ومين شيماله وعين يمينيه وعين حوليه ويتلفي  اصيواتا   يسيتم  أوديتها بىون ويجتا 
 قييا  ، 84النبيييين اتموخيي اهلل رسييو  انييك ابشيير لييه يقييو  شيي ه كيي  وك نييه والحجييارة الشييجر إال ييير 
 . 85( النبيين وخاتم اهلل رسو  ولكن رجالكم من احد   أبا محمد   كان ما)  تعالى
 صيورتين على وجاه صراح  الوح  صورة عن النقاب(  وسلم عليه اهلل صلى)  الرسو  كش  كما
 : هما

 كصيو  متيداركا   متعاقبا   صوتا   يسم  انه حيث ، قلبه على الثقي  القو  إلقاه ىريق عن:.  األولى
 . 86المجلج  المصلص  الجر 

 وال ويىمرنييه ينييافر  وال المظهيير فيي  يشيياكله إنسييان بصييورة لييه جبرييي  تمثييي  ىريييق عيين:.  الثانييي 
 . 87يرعبه
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 يقييو (  عنهمييا اهلل رضيي )  عبييا  بيين اهلل عبييد يرويهييا الرواييي  فتييرة ميين كييان الكشيي  ذلييك
 يتمثي  وأحيانيا   ، قيا  ميا وعيي  وقيد عني  يفصيمف علي    اشيد وهيو الجير  صلصيل  مث  ي ت  أحيانا  

 اهلل رسيو  عليى الوقي  شديد كله الوح  إن هذا من يفهم. 88يقو  ما ف ع  فيكلمن  رجال   الملك ل 
 الميي د  والسييبب ، غيرهييا ميين اشييد األولييى اعنيي  الصييف  بهييذ  تن لييه وان(  وسييلم عليييه اهلل صييلى) 

 أميرين ب حيد إال هيذا يحصي  وال والسيام  المتكلم بين وتال ما   تناسبا   يتىلب التخاىب أن هو للشدة
 :. لهما ثالث ال

 فيه الروحاني  باستشارة الوح  ملك بوص (  وسلم عليه اهلل صلى)  النب  يتص  أن أما:  األو 
 .  الجسدي  األوصا  على وتقليبها وتقويتها

 فتغلييب(  وسييلم عليييه هللا صييلى)  النبيي  بوصيي (  الييوح  ملييك)  المييتكلم يتصيي  أن وأمييا:  الثييان 
 . البشري  األوصا 

ذا(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  الكريم رسو  على اشق األو  الوجه يكون ولهذا  اليوح  كيان وا 
(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  النبي  في ن...  سيم  لميا أوعيى فيكيون قلبيه يسيتجم  فانه عليه شديد كله

 . 89الدرجا  وارف  اهلل من  يادة المشق  هذ  يتحم 
 الشيييدة هيييذ  مظييياهر ب نفسيييهم يلمسيييون كيييانوا(  عييينهم اهلل رضييي )  الكيييرام صيييحابته هيييم وهيييا

 وقيد(  عنها اهلل رض )  عارش  الم منين أم رأته فقد(  وسلم عليه اهلل صلى)  الرسو  على وأثارها
 رضي ) عارشي  قالي  ، الل لي  كحبيا  منيه العيرق وتحدر جسمه ف حر   ، بيتها ف  الوح  عليه ن  
 ان   حتى البي  أه  من احد فرح وال(  وسلم عليه اهلل صلى)  اهلل رسو  رام ما فواهلل( : عنها هللا

 شيا    ييوم في  وهيو العرق من الجمان مث  منه لينحدر انه حتى البرحاه من ي خذ  ما فاخذ ، عليه
 .  90عليه ين   الذ  القو  ثق  من

 وهييو الييوح  عليييه فينيي   ، ناقتييه راكبييا   كييان(  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  اهلل رسييو  إن ويييرو 
 لقييوة بيياألرض عنقهييا بيياىن يلتصييق حتييى – عليهييا تبييرك – األرض إلييى وتهييو  فتثقيي  ظهرهييا علييى

(  عنهييا اهلل رضيي ) عارشيي  الميي منين أم عيين رواييي  المحييدثون ذلييك فيي  نقيي  فقييد ، بروكهييا واكتمييا 
 . 91إليه يوحى ما ثق  من جيرانها فتضرب قتهنا على وهو إليه ليوح  كان وان:  فيها تقو  أيضا  

 فخييذ ثقيي  ميين عليهييا خييا  حتييى فخييذ  األلييم وبييرح(  عنييه اهلل رضيي )  ثابيي  بيين  يييد وتوجيي 
 الصيحاب  هيذا رو  فقيد ، اليوح  علييه ن   حين إليها المسندة(  وسلم عليه اهلل صلى)  اهلل رسو 
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 علي    فثقلي  فخيذ  عليى وفخيذ  رسيوله عليى اهلل أني  :  فيهيا قيا  روايي (  عنيه اهلل رض )  الجلي 
 . 92فخذ  ترض   أن خف 

 اليوح  تلقييه أثنياه الكثيير عيانى قيد(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  اهلل رسيو  أن ندرك ذلك ومن
نميا بكالميه يلقييه وال بلفظي  يصوغه فال الوح  ف  له دخ  ال وانه  فهيو إلقياه   الخىياب إلييه يلقيى وا 

     93نفسه ف  يجو  ش ه عن معبر ال يسمعه الم حاك  .  متكلم ال مخاىب
  الثالث املبحث

 املستشرقني وأقوال الوحي انقطاع
  الوحي انقطاع فترة:  األول المطلب
بىاريه اليوح  انقىياع يكن لم  إلييه شيوقا   يحتيرق وهيو(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  النبي  عين وا 

 شياه إذا إال إرادتيه ىيوع يوافقيه وال ذاتيه عين يصيدر ال فهو وفكر  نفسه عن الوح  الستقاللي  دليال  
 عين اليوح  فيهيا انقىي  ميرا  وهناك( .  وسلم عليه اهلل صلى)  النب  ذلك ف  يتدخ  أن دون اهلل

 ابين روايي  في  ورد ميا منهيا رواييا  في  الميرا  هيذ  ورد  حييث(  وسيلم عليه اهلل صلى)  الرسو 
 اهلل صييلى)  النبيي  يقلييق مييا ذلييك فكييان األو  للقيياها بعييد فتيير الييوح  إن ، بإسييناد  نقلهييا رواييي  سييعد
 حييدثن :  قييا  عميير بيين محمييد اخبرنييا ، الرواييي  هييذ  فيي  ذلييك سييعد ابيين صييور وقييد(  وسييلم عليييه

 عبا  ابن عن ىري  بن غىفان أب  عن الحصين بن داود عن موسى أب  بن محمد بن إبراهيم
 جبرييي  ييير  ال أيامييا   مكييث بحييراه الييوح  عليييه نيي   لمييا(  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  اهلل رسييو  أن: 

 فبينمييا منهييا نفسييه يلقيي  أن يريييد مييرة حييراه والييى مييرة تبييير إلييى يغييدو كييان حتييى شييديدا   ح نييا   فحيي ن
 ، السييماه ميين صييوتا   سييم  إذ الجبييا  تلييك لييبعض عامييدا  (  وسييلم عليييه اهلل صييلى)      اهلل رسييو 
 رسيو  أني  محميد ييا:  يقيو  جبريي  فيإذا هرأسي رفي  ثيم للصيو  صيعقا   والسالم الصالة عليه فوق 
 وربييى عينييه اهلل أقييرا وقييد(  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  اهلل رسييو  فانصيير :  قييا  جبرييي  وأنييا حقييا   اهلل

 . 94وحمى   بعد الوح  تتاب  ثم.  ج شه
 عبيد بين جيابر إن اليرحمن عبيد ابين سيلمه أبيو واخبرني  شيهاب ابين قيا  البخار  رواي  وف 

 أنييا بينمييا:  حديثييه فيي  فقييا  الييوح  فتييرة عيين يحييدث وهييو قييا (  عنييه اهلل رضيي )  األنصييار  اهلل
 كرسي  عليى جيال  بحيراه جياهن  اليذ  المليك فإذا بصر  فرفع  السماه من صوتا   سمع  امش 
 قييم*  المييدثر أيهييا يييا:)  تعييالى اهلل فييان    ملييون  فقليي  فرجعيي  منييه فرعبيي  واألرض السييماه بييين
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 رواييي  وفيي .   95وتتيياب  الييوح  فحميي (  فيياهجر والرجيي *  فىهيير وثيابييك*  فكبيير وربييك*  فانييذر
 بين جنيدب سيمع :  قيا  قيي  بين األسيود حيدثنا  هيير حيدثنا ييون  بين احميد حيدثنا:  يقو  أخر 
 ثالثا   أو ليلتين يقم فلم(  والسالم الصالة عليه)  اهلل رسو  اشتكى:  قا (  عنه اهلل رض )  سفيان

 أو ليلتييين منييذ قربييك أر  لييم تركييك قييد شيييىانك يكييون أن ألرجييو إنيي  محمييد يييا فقاليي  امييرأة فجيياه 
 وفي  ، 96( قليى وميا ربيك ودعيك ميا*  سيجى إذا والليي *  والضيحى: )  وج  ع  اهلل فان   ثالث
:  قيا  قيي  بين األسيود عن شعب  حدثنا جعفر بن محمد حدثنا بشار بن محمد وحدثنا أخر  رواي 

 ربك ودعك ما: )  فن ل  أبى ك إال صاحبك أر  ما اهلل رسو  يا امرأة  قال البجل  جندبا   سمع 
 . 97( قلى وما

 حسيب تتياب  عليى كان وقد وانقىاع فتور م  كان قد الوح  أن ذكر  أخر  روايا  وهناك
 : نوبا  ثالث ف  كان فتور  وان ، العادة
 . تحدد ولم أيام كان  مدتهو  حراه غار ف (  السالم عليه)  جبري  ن و  بعد:.  األولى النوب 
 كانيي  ومدتييه الييروح عيين(  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  عنييه اليهييود سيي ا  بعييد كانيي :.  الثانييي  النوبيي 
 .ليل  عشرة اثنت 
 صيلى)  سيرير  تحي  نيارم كليب جيرو وجيود وسيببه الضحى سورة ن و  قبي  كان :.  الثالث  النوب 
 صيورة وال الال مي  الحراسي  كليب غير كلب فيه بيتا   خ يد ال والملك.  به يعلم ولم(  وسلم عليه اهلل

 . 98محرم 
 دخييي  ذلييك عليييى نحيين فبينمييا:  قالييي (  عنهييا اهلل رضييي )  عارشيي  عيين آالفيييك حييديث وفيي 

 ميا قيي  منيذ عنيد  يجلي  وليم:  قالي .  جلي  ثيم فسيلم علينيا(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  اهلل رسيو 
 . 99بش ه ش ن  ف  إليه اليوحى شهرا   لبث وقد.  قبلها قي 
 :. 100أقوا  على الوح  انقىاع مدة ف  العلماه اختل  وقد
 . جري  ابن قو  يوما   عشر اثنا -1
 . الكلب  قو  يوما   عشر خمس  -2
 . عبا  ابن قو  يوما   وعشرون خمس  -3
 . سليمان بن مقات  قو  يوما   أربعون -4

 مين القبلي  تحويي  بشي ن شهرا   شرع سبع  أو شهرا   عشر ست  الوح  ين   لم:  الترمذ  قا 
 تقلييب نيير  قييد: )  101 ذلييك بعييد الييوح  فنيي   التحوييي  حبييه ميي  المشييرف  الكعبيي  إلييى المقييد  بييي 
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 فولييوا كنييتم مييا وحيييث الحييرام المسييجد شييىر وجهييك فييو  ترضيياها قبليي  فلنولينييك السييماه فيي  وجهييك
 102( يعمليون عميا بغافي  اهلل وميا ربهيم من الحق انه ليعلمون الكتاب آتوا الذين وان شىر  وجوهكم

. 
 سيال  اليهيود إن المفسرين أكثر عند جاه ما منها كثيرة أراه فهناك الوح  انقىاع سبب أما

 غيدا   س خبركم:  فقا  الكه  وأصحاب القرنين ذ  وعن الروح عن(  وسلم عليه اهلل صلى)  النب 
 عيين عبييارة الييوح  وفتييور: )  حجيير ابيين الحييافظ وقييا .  عنييه الييوح  فيياحتب  اهلل شيياه أن يقيي  ولييم

 الروع من وجد (  وسلم عليه اهلل صلى)  اهلل رسو  كان ما ليذهب ذلك وكان ال من من مدة ت خر 
 . 103..... ( العود إال التشوق من إليه وليحص 

 النبي  نفي  تىميين مين فييه الميدة تليك(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  النبي  عين الوح  وانقىاع
عييدادها  ميين الخلييوة وفيي  الصييادق  الر يييا فيي  كييان ومييا الرسييال  أعبيياه بحميي  العظيييم القييران لتلقيي  وا 

 الصيالة علييه)  اهلل رسو  عليه وجد ما الفترة هذ  ف  ذهب فقد حياته ف  التحو  لذلك النب  تهي ة
 ميرة المليك ر يي  إليى عنيه الروع ذهاب بعد تشوق وكذلك ، حراه غار لقاه ف  الروع من(  والسالم
 104 أخر 

 : عليها والردود المستشرقين شبهات : الثاني لمطلبا
 األو  المنبي  وهيو والرسيال  النبيوة حقيقي  علييه تقيوم اليذ  األو  األسيا  هو الوح  كان لما

 موضيوع بمعالجي  اإلسالم أعداه اهتم لذا ، التشري  وأحكام العقيدة وش ون الغيبي  االخبارا  لعام 
 ، الينف  وحيديث اإللهيام وبيين بينيه والخليى حقيقتيه على التلبي   اج من فكريا   جهدا   وبذلوا الوح 
يميانهم المسيلمين يقيين منبي  هيو اليوح  موضيوع إن لعلمهيم وذلك  اهلل صيلى)  النبي  بيه جياه بميا وا 
 مين يتفيرع قيد ميا بكي  تكفييرهم أمكين حقيقتيه في  التشيكيك لهيم أتيي  فليرن اهلل عنيد مين(  وسلم عليه
 الصيالة علييه)  محميد إلييه دعا ما ك  أن لفكرة االستجاب  على يحملوهم نأ وأمكنهم وأحكام عقارد

 ، الغاي  هذ  تحقيق اج  ومن الذات  تفكير  من إال لي  التشريعي  واألحكام المبادئ من(  والسالم
بعادهيييا اليييوح  ظييياهرة ت ويييي  يحييياولون وأعيييوانهم المستشيييرقون اخيييذ  النبويييي  السييين  لنيييا تروييييه عميييا وا 

 المقصييييورا  فنييييون ميييين لخيالييييه يييييروق مييييا يسييييلك ميييينهم كيييي  وراح التاريخييييي  لمصييييادروا الشييييريف 
 . 105المتكلف 

 هيم :فالمستشيرقون ، ودوافعيه وأهدافيه لالستشيراق ميوج  تعري  من البد شبهاتهم إيراد وقب 
 ميين وخرجييوا وتىييورا   وحييياة وتاريخييا   وجمييال   مفييردا  العربييي  اللغيي  درسييوا الغييرب علميياه ميين جماعيي 
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 ومييوارد كنو هييا عيين والبحييث تراثهييا ميين واالسييتفادة العييرب بييالد إلييى الييدخو :  وهيي  بفكييرة تهمدراسيي
 . 106الستعمارها تمهيدا   ، فيها الثروة

 وأبىنوا به وت يفوا العلم بمظهر ظهروا وسياسي  استعماري  وغايا  أهدا  الجماعا  ولهذ 
 تليييك أهيييم ومييين والجامعيييا  المعاهيييدو  ذليييك ألجييي  الميييدار  وانشييي وا ودينيييي  سياسيييي  وغاييييا  أميييورا  

 :. والدواف  األهدا 
 . اإلسالمي  والثقاف  اإلسالم تشويه -1
 . اإلسالم  العالم ف  القومي  الخصارص إفساد -2
ثارة والىوار  والمذاهب األديان بين الخال  شق  توسي  -3  كلميا الخيال  نييران وتي جي  الني اع وا 

 . هدأ 
 . للغرب سالم واإل العرب  العالم إخضاع -4
 . عليها العامي  بتغليب العربي  اللغ  على القضاه -5
 . 107له التبعي  على وتعم  الجانب  النفوذ ت يد العرب  الوىن داخ  قيادي  شخصيا  إعداد -6
 ليي  الكفير ناقي  إن دام ميا لكين قيالو  ميا ذكير االستشيهاد سبي  على حتى المره على ليصعب انه

 مين إال تصيدر ال أقيوا  مين قيالو  ميا بعيض بإيجيا  نيورد أن شيبهاتهم رذكي قب  ب   فال بكافر
 .... بغيض حاقد
 وقيام القيوة على أس  الذ  اإلسالم هو جديد عدو الشرق ف  بر : )  كول  المونيسينور يقو 

 قيوانين أقيد  ف  وتساه  اتبعو  الذين أيد  ف  السي  محمد وض  ولقد التعصب أنواع اشد على
 فشي  جذام المحمدي  الديان  إن:  كيون المسيو ويقو  ، والسلب بالفجور إلتباعه م س ثم األخالق

 اإلنسيان يبعيث ذهني  وجنيون عيام وشيل  ميروع ميرض هو ب  ذريعا   فتكا   بهم يفتك واخذ النا  بين
 قبير وميا القبيار  في  ويمجي  الخميور معياقرة وييدمن بسيفك إال منها يوقظه وال والكس  الخمو  على
 الصيرع بمظياهر اإلتييان إليى ويلجي هم المسيلمين ر و  في  الجنيون يبيث كهربيار  عمود إال محمد

 . 108العقل  والذهو 
 والحرييي  للحضييارة معانييد واكبيير عييدو اشييد والقييران محمييد السييي  إن: )  غلييورر الييدكتور وقييا 
 . 109.. ( والحق
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نهييم العييالم ايخوضييو  أن أتباعييه أميير قييد المسييلمين دييين م سيي  محمييدا   إن: )  جوليييان ويقييو   وا 
 انتصيروا العيرب إن ليو العيالم حيا  كيان مياذا ، موتيوا أو اسيلموا:  للنيا  وقيالوا بالقوة دينهم فرضوا
 . 110( والمراكشيين كالج ارريين مسلمين لكنا إذا   ؟ علينا

 وخاصيي  موروثيي  غرييي ة أصييب  والييذ  ونبيييه اإلسييالم علييى المستشييرقين تحاميي  ميين بعييض هييذا
 . لديهم ىبيعي 
 لوبيون غوسيتا )  الفرنسي  المستشيرق السيبي  هذا ف  يىالعنا ما وأو  لشبهاتهم نعرض نواآل

 الحضارة ف  اثر من حال  وبيان وحضارته اإلسالم على أحكامه ف  المعتدل  مواقعه من فبالرغم( 
 العيرب تياريخ في  أجيد ولم بالصرع مصابا   كان محمدا   إن قي : )  الوح  عن يقو  نجد .  الغربي 

 نيي   إذا كييان انييه: )  ميينهم وعارشيي  معاصييرو  رآ  مييا األميير فيي  مييا وكيي  بييذلك المقىيي  يجييي  مييا
ذا فغثيان فغىيى احتقان اعترا  عليه الوح   سيليم حصييفا   وجدتيه مفتيون ككي  محمد هو  عر  وا 
 م سي  كي كبر العلميي  الناحيي  مين المتهوسيين فصييل  من محمد عد ويجب: )  يقو  ثم ،(  الفكر
 ويقيودون الديانا  ينشرون الذين هم المفكرين من البارد الم اج ذو يكن فلم لذلك أهمي  وال  الديانا
نما النا   وأثياروا اليدو  وهيدموا األدييان أقياموا اليذين وهيم اليدور هيذا مثليوا اليذين هيم الهيو  أولو وا 
 111.. ( آخير ر مجي للتاريخ لكان العالم يسود هو الهو  ال العق  كان ولو ، البشر وقادوا الجموع

 . 
 يقييو  ميينهم المعتييدلين وحتييى المستشييرقين نفييو  مييأ الييذ  الحقييد ميين بيي  التحاميي  ميين الييي 

 يلبيث ليم انيه علميا   ، المهوسيين مين(  والسيالم الصيالة علييه)  محمد ويعد:  صراح  بك (  لوبون)
 ونحييو الغريييب والتصيير  الشيياذ والسييلوك الوسييوا  ذو  ميين كييان انييه بعييدها وال البعثيي  قبيي  تاريخنييا

 رضي ) خديجي  نشيهد اليم ، فعي  وردود انعكاسيا  مين لهيا بيد ال التي  النفسيي  االنحرافيا  مين ذلك
 ورأ  سيم  مميا الخيو  عنيه لتيدف  حيراه غيار في  وهيو الحيق جياه  لما بحقيقته وتعرفه(  عنها اهلل

 وتقييير  المعيييدوم وتكسيييب الكييي  وتحمييي  اليييرحم لتصييي  انيييك ، أبيييدا   اهلل يخ ييييك ال واهلل كيييال)  بقولهيييا
 بيه قيا  اليذ  الهيو  عين اإلنسيان  الكميا  هيذا ابعيد فميا.  112( الحيق نواريب على وتعين الضي 
 بالدين الجه  ولكنه السليم الذوق بنبوعها وانفعاال  غريب  مواق  صاحبه على يمل  والذ  لوبون

 .  113العلم  النقد منه  واستعما 
 امتيداد عليى الفكير قيادة مين بيه جياه الذ  الدين اتبعواو  قرنا   عشر أربع  منذ به امنوا الذين ه 

 نقيييوال  بيييين فيييرق أ  ؟ والكيييذب والصيييدق والباىييي  الحيييق بيييين يميييي وا ليييم أغبيييياه كلهيييم العصيييور
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 وبيي ن أخير  تيارة والكهاني  وبالشيعر تارة السحر أو بالجنون للوح  وتفسيرهم الجاهلي  ف  المشركين
 والييذ .  لوبييون ي عمييه الييذ  كييالهو  اخترعييو  ممييا نفسييي ال الوجهيي  ميين للييوح  المستشييرقين تفسييير
 حياتيه في (  وسيلم علييه اهلل صيلى)  الرسيو  لشخصي  فهمه عدم على يد  ما آخر مكان ف  ذكر

 مين فيعيد  القيران أميا.  الفاسيدة األحكيام مين جملي  عليهيا ويبني  الشهواني  إلى ينسبها الت  ال وجي 
 ف  لي : )  ويقو .  الديني  الهندو  كتب دون يجعله ولكنه إنشاره من عند  وهو عبقريته شواهد
 انييه وييير  القييران شييمولي  ينكيير كتابييه فيي  انيه ثييم.  114( الهنييدو  بنظريييا  يقييا  مييا القييران عاميي 
 . المسلمين تخل  سبب يجعلها ب  الحقه عصور ف  الفرد حاجا  يحقق ال بعصر  م ق 

 أكثيير: ) يقييو  الييذ (  ايرلنجيي  فيليييب)  والحقييد التعصييب فكييرهم أغلييق الييذين المستشييرقين وميين
 الديانتين عن للمسيحيين مملوك وهو(   يد)  خادمه يس   كان وانه مك  ف  باليهود اتصاله محمد

 كييان لقيد...  خادمييه مين فهمييا   وأدق ذكياه   احييد فىنيا   حاذقييا   وكيان ، منهييا لي خيذ والمسيييحي  اليهوديي 
 يعرضيها الت  األساىير ببعض يمد  جبري  بدأ ثم كونو  الذين همو  لليهود تلميذا   المدين  ف  محمد
 . والرد البيان عن تغن  أقواله ف  التناقض هذا.  115( والمسيحيون اليهود

 صيلى) النبي  تنتاب كان  وهستريا صرعا   الوح  أن إلى المجر  المستشرق  يهر جولد وذهب
 إال يحدث ال الهستير  الهذيان الن علم   أسا إلى تستند ال الدعو  وهذ  ، 116( وسلم عليه اهلل

)  للنبيي  قييى يحصيي  لييم وهييذا والعوييي  والصييياح واالضييىراب التخييبى ميين ثقيليي  بيي عراض مصييحوبا  
 الميريض أفاق فإذا النوب  أثناه يحدث هذيان من للهستريا ينسب ما إن كما(  وسلم عليه اهلل صلى

 أثنياه ينىيق ال كيان فقيد(  والسيالم الصيالة عليه ) النب  حال  عك  وهذا ، قاله مما شيرا   يذكر لم
 ال الهسييتير  الهييذيان ومواضيي  ، بتدوينييه وييي مر  إليييه القيي  مييا كيي  فيعييد ، يييتم حتييى بشيي ه الييوح 
 روح ر يي  الميريض كتخيي  المريض  المتعب  األعصاب تناسب وهمي  تصورا  من إال عادة تخرج
 . 117والهداي  الفضيل  موضوع  هستير  هذيان هديشا ولم ، بالقت  ويقصد  باألذ  يتوعد  شريرة

 إليى التسيتند التي  الباىلي  األقاويي  هيذ  ونيرد والهيو  اليوح  حالي  بيين نفرق أن البد هنا ومن
 النحي  كيدو  أصيوا  يصياحبها ييدعون وكميا الهسيتريا إن المعقو  من فه  علم  أو عقل  أسا 
 إن المعقييو  ميين وهيي (  والسييالم عليييه اهلل صييلى)  النبيي  عاصييروا الييذين الكييرام الصييحاب  وسييمعه
 رنينا   سم  صحابته من وكم الوح  ي تيه عندما الراحل  بروك تسبب يدعون الذ  والهستريا الهو 
 يتبعييه مفاجرييا   شييحوبا   الييوح  نيي   كلمييا يالحظييوا أن الصييحاب  اسييتىاع لييو الجيير  صلصييل  ك نييه

 اإلعييراض فييان ذلييك ميين وأكثيير يدركييه فسييهن وهييو(  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  النبيي  وجييه فيي  احتقييان
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 الحيظ فيإذا ارتعاشييا   شيلال   تحيدث التي  أو الهيو  أو الهسيتريا لحالي  خاصي  ليسي  نفسها العضوي 
 اعتياديي  بحالي  النبي  يتمتي  بينميا.  يحيتقن اليذ  هيو وحيد  الوجيه اليوح  ني و  أثنياه انيه الصحاب 
 األ ميي  خييال  كييامال   اسييتخداما   ذاكرتييه سييتخدمي بحيييث النفسييي  الناحييي  ميين ملحوظيي  عقلييي  وبحرييي 
 . نفسها

 المميي  الخيارج  الىياب  وهيو معيني  عضيوي  وحالي  أساسيها في  نفسيي  ظياهرة بيين اليتال م هذا
شيراق البيدن قيوة في  نميو مبعيث له كان والذ .  للوح   مبعيث ذليك جانيب إليى وكاني  الليون في  وا 
 لحكمتيه العقيو  تخضي  ميا والنيور العلم من معها يحم  كان ب  جهال  ال علم ووح  ظلم  ال نور

 يصيعب حتيى قبليه نبييا   يرسي  ليم اهلل كيان المستشيرقون كيان وهكيذا.  ىلعتيه عنيد األنيوار وتتضاه 
 ب نبييياه يعترفييون ميينهم وملحييدين ومسيييحيين اليهييود بييين مييا كييانوا ولمييا الييوح  ظيياهرة تفسييير عليييهم
 والتييي ثير التييياريخ فييي (  والسيييالم الصيييالة علييييه)  حميييدم مييين شيييانا اقييي  كيييونهم مييي  واإلنجيييي  التيييوراة

 التعصيب يبعثيه تعنتيا  (  وسيلم علييه اهلل صيلى)  محميد نبيوة إنكيارهم كيان ، بها ناد  الت  والمبادئ
 . 118أنفسهم يمأ الذ  الدين 

 المسييي  إلوهييي  وينكيير التوحيييد فيي  اريييو  أتبيياع ميين وهييو.  بحييير  الراهييب إن بعضييهم ورأ 
 بعضيهم ورأ  بالشيام بصير  في  به التقى حين(  وسلم عليه اهلل صلى)  النب  علم يثالتثل وعقيدة

 : ي ت  بما عليه ويرد(  والسالم الصالة عليه)  النب  علم الذ  هو نوف  بن ورق  إن: 
 قيري  مين ومعشير ىاليب أبي  عمه م (  وسلم عليه اهلل صلى)  النب  لق  بحير  الراهب إن  -أ

 وكيان.  سين  عشيرة اثنتي  وقي  سنين تس  النب  عمر وكان ، فقى واحدة مرة امالش إلى رحلتها ف 
 في  جياه قيد(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  اهلل رسيو  إن ر ييا  ف  صومعته ف  رأ  قد بحير  الراهب
 بيه يميرون وهيم إلييهم يلتف  ال سابقا   وكان ، قري  لمعشر ىعاما   فوض  ، غمام  أظلته وقد ركب

 أو شيديدا   لحظيا   يلحظيه وكيان به فاتوا(  وسلم عليه اهلل صلى)  اهلل رسو  فتخل  ، إليه ودعاهم ،
 سيم  ألنيه والعي   بيالال  واسيتحلفه ، بيه دعيا الىعيام مين فراغهم وبعد جسد  من أشياه إلى ينظر
 فباهلل:  بحير  فقا  ، بغضهما قى شيرا   أبغض  ما فواهلل بها تس لن  ال له فقا  بهما يحلفون قومه
 وهيرتييه نومييه فيي  حالييه عيين يسيي له فاخييذ لييك بييدا مييا سييلن  لييه فقييا  ، عنييه اسييرلك عمييا أخبرتنيي  أال

 نظير ثيم صيفه مين بحيير  عنيد ميا ذليك فيوافيق يخبير (  وسيلم علييه اهلل صلى)  النب  فجع  وأمور 
 أن ينبغي  ميا ليه فقيا  ، ابني  هيو:  ليه فقيا  أبييه عين فسيا  كتفييه بيين النبيوة خياتم فرأ  ظهر  إلى
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 اليهيود علييه واحيذر بليد  إليى بيه ارجي :  بحيير  ليه فقيا .  أخي  ابن انه:  ف جابه.  حيا   أبو  يكون
 . 119بلد  إلى به ف سرع عظيم شان أخيك البن كارن فانه
 انىلقي (  عنهيا اهلل رضي )  خديجي  إن:  الصيحي  في  الثابي  ف ن : نوف  بن ورق  ش ن أما -ب

 أسيد بين نوفي  بين ورقي  إليى ، حيراه ف  الوح  جاه  ان بعد وذلك ( وسلم عليه اهلل صلى)  بالنب 
 اإلنجيييي  مييين فيكتيييب العبرانييي  الكتييياب يكتيييب وكيييان الجاهليييي  فييي  تنصييير امييير ا وكيييان عمهيييا ابييين

 مين اسيم  عيم ابين ييا خديج  له فقال  ، عم  قد كبيرا   شيخا   وكان يكتب أن اهلل شاه ما بالعبراني 
 ما بخبر( وسلم عليه اهلل صلى) اهلل رسو  فاخبر  ؟تر  ماذا أخ  ابن يا:  ورق  له فقا  أخيك ابن
 أكيون يياليتن  ، موسيى عليى اهلل ان له الذ  جبري  الوح  أمين أ ..  النامو  هذا له فقا  ، رأ 
 مييا بمثي  قييى رجي  يي   لييم.  نعيم:  قييا  ؟ هيم مخرجي  أو اهلل رسييو  فقيا .  قومييك يخرجيك إذ حييا  
 إن ورقي (  يلبيث ليم)  ينشيب ليم ثيم ، مي  را نصيرا   أنصرك يومك يدركن  وان ، عود  إال به جر 
 . 120توف 

 مييا بمقارنيي  علييم ورقيي  إن ثييم خديجيي  معييه كانيي  بيي  ورد كمييا.  وحييد  بييالنب  يلتييق لييم فورقيي 
 أميين أ  النيامو  هيذا:  ليه فقيا  ، وعيسيى لموسيى وقي  لميا(  وسيلم عليه اهلل صلى)  للنب  جر 
 هذا ك  يدعوهم حين إخراجه وتوق  ، األنبياه لك  واحد الوح  الن(  السالم عليه)  جبري  الوح 
 اليذ  ، وتعيالى سيبحانه اهلل عنيد مين وهيو قبليه األنبيياه وعليى علييه ني   اليذ  اليوح  إن على يد 

 فكييي  ، للنيا  رسيوال   سيييكون ب نيه التصيديق سيو  شيي ه في  ذليك مين لورقيي  فليي  ، وألهميه علميه
 ( . وسلم عليه اهلل صلى)  النب  معل مصدر يكون

 كاني  بورقي  التقيى وحيين ىاليب أبيو عمه معه كان ، ببحير  التقى حين انه هو الثاب  إن ثم -ج
 . مصونا   سرا   ذلك يكن ولم خديج  معه
 اهلل صيلى)  النبي  بيه أتيى بميا يي توا ليم فلمياذا ، العلم من الدرج  بهذ  وورق  بحير  كان إذا ثم -د

نما النبوة يد عوا لم ولماذا الكريم كالقران(  وسلم عليه (  والسالم الصالة عليه)  محمد بنبوة بشروا وا 
. 
 تلفيقيا   علييه اليتهم تلفيق كاني  حيين بذلك قري  لتهمته ، حقا   وورق  بحير  على تلقيه كان لو - هي
 في  روم  ران نص حداد من يتعلم ، ذلك له وحاشا(  وسلم عليه اهلل صلى)  كان ب نه فاتهم ه  ،

 فرد ، صنعته ليشاهد أحيانا   عند  يق (  وسلم عليه اهلل صلى)  النب  وكان ، السيو  يصن  مك 
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 وهييذا أعجمي  إلييه يلحييدون اليذ  لسيان بشيير   يعلميه إنميا يقولييون إنهيم نعليم ولقييد)  تعيالى قوليه علييه
 . 121( مبين عرب  لسان

 علييه اهلل صيلى)  النبي  بيه جياه ميا مي  تتفيق ال ، وورقي  بحيير  ديين وهيو ، النصيراني  ىبيع  -و
 . ؟ وقرانه لديانته مصدر تكون فكي (  وسلم

 القيران إن يتصيور فكيي  وورقي  بحيير  وفياة بعد حصل  الت  المغيبا  أنباه الكريم القران ف  - 
 .الىارر  والوقار  الحوادث وفق تن   آياته كان  الكريم القران ف  إن كما ؟ تعليمهما من
 يتركوا لم الذين أتباعه ذلك لنق  ، غير  أو بحير  عن(  وسلم عليه اهلل صلى)  النب  تلقى لو -ح

سناد  الخبر رواة إلى أمر  يتركون ألنهم عندهم يثب  ولم ودونو  إال كبيرا   وال صغيرا   شيرا    . وا 
 وليو عليه  الوح ينتظر كان(  وسلم عليه اهلل صلى)  النب  إن الصحيح  باألحاديث يثب  لم -ى

 . 122لدونو  ذلك عنه رو 
 مين يفتير  أن القيران هيذا كيان وميا: )  تعيالى اهلل مين تلقييا   كيان بيه جياه ميا إن عليى ييد  ذلك ك 
 .  123( العالمين رب من فيه ريب ال الكتاب وتفصي  يديه بين الذ  تصديق ولكن اهلل دون
ذا  بشيريع  الرسيو  يي ت  أن بعجييب  فليي ، منيه بشيرع جياه قيد اليونيان فيلسو  سولون بان قي  وا 
 . وعبقريته فكر  من

 ميين ووالدتييه المييالد قبيي  السياب  القييرن في  اليونييان فالسييف  احيد سييولون إن : هيو عليييه فيالرد
 بعيييض بيييالد  فييي  تيييولى وقيييد والحيييرب الميييا  رجيييا  مييين وكيييان أثينيييا مليييوك أخييير بسيييتراتو  انسيييباه
 نظيم ثيم مىلقي  سيلى  وأعىيو  كلهيم أح ابهيا اعبإجمي لأمي  رريي  وانتخيب الجيو  وقيادة اإلدارا 
 الحكومي  اتبعتيه جدييدا   نظيام سيولون فوضي  ، قبليه من(   راكو )  وضعها الت  ، وقوانينها البالد
 فلسييف  األمييم أعظييم صيينعتها التيي  السييابق  للقييوانين تنقييي  عيين عبييارة كييان الجديييد النظييام هييذا لكيين

 . العالم ف  دول  ألكبر الجيو  ألعظم وفا  وفيلس متعلما   سولون وكان ، آنذاك وحضارة
 يعيير  ولييم يكتييب ولييم يقييرأ لييم الييذ  األميي (  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  محمييد ميين هييذ  فيي ين

 كقييوانين العييرب ج يييرة بقييوانين مسييبوقا   يكيين لييم تشييري  ميين بييه جيياه ومييا الجيييو  قيييادة أو السياسيي 
 جياه ما أذن ، قانون يحكمها وال نظام شملها يجم  ال متفرق  قبار  الج يرة ف  ال والرومان اليونان

 فكييان النييا  إليييه يحتيياج مييا وكيي  واألحكييام واآلداب العقارييد فيييه تعييالى اهلل ميين وحيييا   إال يكيين لييم بييه
   124ومكان  مان لك  صالحا  

 اخلامتة
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 إلييى  توصييل قييد خاللهييا ميين والتيي  الكيفييي  وبهييذ  البحييث هييذا إلتمييام وفقنيي  الييذ  هلل الحمييد
 :. اآلتي  النتار 

 وفيي  واإللهييام واإللقيياه السييريع  واإلشييارة الكتابيي  منهييا عييدة معييان اللغيي  فيي  الييوح  المفهييوم إن -1
 ممييا وغييير  بالشييرع اإلعييالم وهييو كتبييه آيييا  ميين أنبييياه  بييه اهلل يكليي  مييا االصييىالح  المعنييى
 . العلماه ذكر 

 ف  الوح  على كثيرة أدل  توجد وكذلك الع ي  اهلل كتاب ف  ورد ما حسب عديدة أنواع للوح  -2
 اهلل عند من وانه الوح  على تد  آي  سبعين من أكثر الكريم القران ف  ورد حيث الكريم القران

 اهلل أوحيى كميا الحييوان إليى وحي  فهنياك لرنسيان فقيى ليي  اليوح  مين وهنياك وتعالى سبحانه
 . النح  إلى وتعالى سبحانه

 الصيادق  الر ييا منهيا مختلفي  بصيور(  وسيلم عليه اهلل صلى)  الرسو  على الوح  ين   كان -3 
 النحيي  كييدو  أو الجيير  صلصييل  مثيي  الملييك ي تيييه أو رجيي  بهيريي  والتمثييي  القلييب فيي  واإللقيياه

 .  الشري  النبو  بالحديث م يد ذلك وك 
 اهلل صييلى)  اهلل لرسييو  الييوح  بصييح  للتنكييي  حمليي  االستشييراق باسييم الغييرب علميياه شيين لقييد -4

 أصيحاب يراهيا كيان التي  اليوح  مظياهر تفسيير في  ويتخبىيون اإلله  ومصدرها(  وسلم عليه
 مييرض إلييى يرجعهيا وميينهم تخيييال  إليى ذلييك يرجيي  مين فميينهم(  وسييلم علييه اهلل صييلى)  النبي 
 تليك كاني  ولميا األقاويي  مين وغيرهيا ديانيا  أصيحاب مين تلقي  إليى يرجعهيا مين ومينهم نفسي 
 العلمييياه أبىلهيييا فقيييد والعيييداه الحقيييد منهيييا الهيييد  وكيييان علميييي  حقيقييي  إليييى تسيييتند ال  اليييدعوا

 .  دلي  ب بسى األشرا 
 علييه وسييل  أ ( وسيلم علييه اهلل صيلى)  اهلل لرسيو  ليي  اليوح  إن سبق ما خال  ومن ثب  -5

 عنييد لليوح  فتييور حصي  قييد وكيان شيي ه أ  األميور مين لييه ليي  حيييث علييه إل اميييا   أميرا   فكيان
 .  له الحاج  اشد ف  وهو(  وسلم عليه اهلل صلى)  الرسو 

 ثق  من وذلك الوح  تلقيه أثناه شدة يعان  كان(  وسلم عليه اهلل صلى)  اهلل رسو  إن لوحظ -6
 عرقيا   جبينيه يتصيفد كيان حييث.... (  قيوال   عليك سنلق  إنا)  تعالى قا  عليه يلقى الذ  القو 
 .  عليه الوح  ن و  أثناه ظهرها على وهو راحلته بروك وكذلك ، البرد الشديد اليوم ف 

 رضيوان أصيحابه عنيه أنبرنيا كميا(  وسيلم علييه اهلل صيلى)  اهلل لرسيو  حصي  الذ  الوح  إن -7
(  وسييلم عليييه اهلل صييلى)  اهلل رسييو  إن علييى يييد  عليييه تن يلييه لييد  أثييار  وشييهدوا عليييهم اهلل
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 ميي مور فهييو لدفعييه حيليي  وال الجتنابييه عنييد  وسيييل  ال مييا علييو ميين يتلقييى البشيير كسييارر مخلييوق
 .  التن ي  أثناه أثارها الناظر ير  وهيمن  سيىرة للوح  ب  ش ه الوح  أمر من يملك ال ىار 

 عيوالم خليق وتعيالى سيبحانه اهلل الن ذليك تصيديقه العق  يستحي  ش ه بالمالرك  اإليمان لي  -8
 ، الجيين كعييالم ييير  ال ومنهييا كييالجراثيم بييالمجهر ييير  مييا هييافمن المجييردة بييالعين تيير  ال كثيييرة
 الييوح  ومنهييا المالركيي  فر ييي  ، خافييي  كانيي  جديييدة أشييياه عيين يكشيي  وأخيير  فتييرة بييين والعلييم

 سيبحانه اهلل اختصيهم اليذين سييما وال البشير على مستحيل  ليس  النبوا  وتصديق به واإليمان
 القيو  نلخيص وليذلك اسيتعدادهم حسيب الغييب نباهأ عن وكش  وأنبلهم خلقه اشر  من وتعا 
 والرسيي  بييالنبوا  لالعتقيياد األسييا  هييو ذلييك إن باعتبييار بهييا االعتقيياد يجييب حقيقيي  الييوح  بييان
 .      شاه حيث يبعثه الذ  الوح  مصدر هو اهلل وان

 :  الختام وفي
 فيمييا وفقيي  قييد أكييون أن وأميي  المتواضيي  العميي  هييذا منييا يتقبيي  أن القييدير العليي  اهلل اسيي  

 مين يعصيمنا وان والصيواب الحيق جادة نحو بيد  ي خذ أن النهار وأىرا  اللي  آناه وادعو  كتب 
 . العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر والخى  ال ل 
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 .  1979 ، عشر الثامن 
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 السيتار عبيد. د مراجعي  ، البياق  عبيد في اد محميد:  الشييخان عليه اتفق فيما والمرجان الل ل  -46

 .  1977 ، الكوي  ، العصري  المىبع  ، غدة أبو
 . 1974 ،لبنان –بيرو  ،للماليين العلم دار،صال ال صبح .د: القران علوم ف  مباحث -47
 ،هييي807  ، الهيثمي  حجير بيين بكير أبي  بين عليي  اليدين لنيور: الفوارييد ومنبي  ال واريد مجمي  -48

 . م1967 ، ببيرو  الكتب دار ، الثاني  الىبع 



 ....................................................... الوحي في القران الكريم وموقف المستشرقين منه
 د.مهند محمد صالح عطية الحمداني                 

 

 002 0202/ والستون  سادسالالتربية األساسية                                               العدد  مجلة كلية  
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