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شكر وتقدير
من علي بفضله فوفقين لكتابة هذا البحث وأيّدين وسددين ،فاللهم لك احلمد ولك الشكر ولك
احلمد هلل الذي ّ

الثناء احلسن.

مث بعد شكر اهلل عز وجل أقدم جزيل الشكر واالمتنان إىل أكادميية تفسري على ما تقدمه من اجلهود العظيمة يف
سبيل خدمة كتاب اهلل وإيصال علومه إىل طلبة العلم وتوفري أسهل الطرق للوصول إىل ذلك .
كما وأقدم الشكر إىل القائمني على "برنامج السعدي" يف مستواه األول واملشايخ الكرام الذين أشرفوا على
تدريسنا هذا املنهج ،وأخص من بينهم فضيلة الدكتور /عصام عبد املوىل ملا قدم وبذل ،وحتمل وصرب يف سبيل تثقيفنا يف
وحّب إىل أيب ومعلمي األول الذي ساندين
هذا اجملال وأنار لنا الدرب يف منهجية كتابة البحوث .وأقدم خالص شكري ّ
يف مسرييت لكتابة هذا البحث ،وأسأل اهلل أن ينفعنا هبذا العلم ويوفقنا مجيعا ملا حيب ويرضى.
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ملخص بحث " الوحي وأحواله "
إعداد الطالبة  /مريم حيات خان غالم حيدر
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل  ..وبعد :فإن هذا البحث يهدف إىل التعريف بالوحي وبيان أحواله وإثباهتا
باألدلة .واشتمل هذا البحث على :مقدمة  ،ومتهيد  ،ومبحثني  ،وخامتة.
بينت يف املقدمة أمهية املوضوع وسبب اختياره وخطة البحث ومنهجي يف البحث ،ويف التمهيد عرفت بالوحي لغة
اصطالحا ،أما املبحث األول فذكرت فيه إطالقات الوحي يف القرآن وأنواع الوحي ،وأما املبحث الثاين فخصصته لذكر
و
ً
أحوال الوحي وآثاره على النّب صلى اهلل عليه وسلم ،وذكرت يف اخلامتة أهم النتائج اليت توصلت إليها وبعض التوصيات.
ومن أهم مباحث هذا البحث :ذكر بعض من إطالقات الوحي يف القرآن ،أنواع الوحي ،أشد أحوال الوحي على النّب
صلى اهلل عليه وسلم ،اآلثار اليت تظهر على النّب  -صلى اهلل عليه وسلم  -عند تلقيه الوحي.
اعا لغوية وأخرى
ومن أبرز نتائج هذا البحث :أن للوحي إطالقات عديدة ذكرت يف القرآن الكرمي ،أن ملفهوم الوحي أنو ً
شرعية منه ما خيص األنبياء عليهم السالم ،ومنه ما يعم غريهم ،أن للوحي أحو ًاال عدة ذكرت يف القرآن الكرمي والسنة
النبوية.

وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

مقدمة
ونذيرا  ،صلى عليه اهلل ما خفقت
احلمد هلل الذي أوحى إىل عبده ما أوحى وعلمه ما مل يكن يعلم وبعثه للعاملني ً
بشريا ً

موعدا.
بنا أرواحنا ترجو جواره ً

أما بعد :إن الوحي أول علم ُوجد ،وإن الوحي مبثابة السراج املضيء يف كل الرساالت ،وهو الصلة بني النّب وربه
والوسيلة األوىل والعظمى لتبليغ الرسالة يف عهد كل نّب من أنبياء اهلل ورسله عليهم أمت الصالة والتسليم.
وقد كانت مسألة الوحي من األمور العظيمة اليت عين هبا الكتاب والسنة وذلك بذكره يف عدة مواضع مبعان خمتلفة وبيان
طرقه وأنواعه .
وثيق بالعقيدة ،وافرتق فيه الناس قدميًا وحديثًا ما بني مصدق
ومبحث الوحي من مباحث علوم القرآن وله ارتبا ٌط ٌ
وخمرص فيه بال علم .
ومكذب ومدرك ملفهومه الصحيح ّ
ومن هنا جاء هذا البحث املختصر لذكر أهم ما يتعلق هبذا املوضوع قدر املستطاع  ،واهلل املوفق واهلادي إىل سواء
السبيل.
أهمية الموضوع:
 -1الوحي أعظم عالمات النبوة  ،وآية من آيات صدق النّب  ،ومن هنا يتضح أمهية معرفة الوحي وأحواله.
 -2علم الوحي علم متعلق بالعقيدة  ،إذ اإلميان به من اإلميان بالكتب والرسل الذين مها من أركان اإلميان الستة.
 -3قضية الوحي من القضايا اليت زلّت فيها أقدام واحنرفت فيها أفكار مما يتطلب من املسلم التفقه فيها واحلرص
صحيحا.
فهما
ً
على فهمها ً
أسباب اختيار الموضوع:
 -1أمهية املوضوع كما سبق ذكرها.
 -2تكليف من أكادميية تفسري إلهناء مقرر البحث العلمي.
 -3تعلقه بعلوم القرآن الكرمي اليت هي من جمال اهتمامايت.
 -4الكشف عن بعض املبهمات فيما يتعلق بأحوال الوحي.
مشكلة البحث:
تنبع مشكلة البحث من األسئلة اآلتية:
 -1ما معىن الوحي؟  -2ماذا تعين حالة الوحي؟  -3ما أحوال الوحي؟  -4هل الرؤيا من الوحي؟
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حدود البحث:
يتضمن هذا البحث تعريفا للوحي يف اللغة واالصطالح وذكر بعض من إطالقات الوحي يف القرآن وأنواع الوحي وأحواله
واآلثار اليت تظهر على النّب – صلى اهلل عليه وسلم -عند تلقيه الوحي .
أهداف البحث:

 -1تعريف الوحي وذكر أنواعه اللغوية والشرعية.
 -2إثبات أحوال الوحي باألدلة.

الدراسات السابقة:
علمي
من خالل استعانيت بالبحث املباشر يف مواقع البحث والتصفح يف الشبكة العنكبوتية مل أعثر على حبث ٍّ
متخصص ومستقل بالعنوان نفسه.
خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة ومتهيد ومبحثان وخامتة وفهارس.

 املقدمة :وتشتمل على بيان أمهية املوضوع وسبب اختياره ومشكلة البحث وأهدافه والدراسات السابقة وخطة
البحث ومنهجه.
اصطالحا.
 التمهيد :وفيه التعريف بالوحي لغ ًة و
ً

 املبحث األول :إطالقات الوحي يف القرآن وأنواع الوحي
ويشتمل على مطلبني:
 املطلب األول :إطالقات الوحي يف القرآن. -املطلب الثاين :أنواع الوحي.

 املبحث الثاين :أحوال الوحي وآثاره على النّب صلى اهلل عليه وسلم .
ويشتمل على مطلبني:
 املطلب األول :أحوال الوحي. املطلب الثاين :آثار الوحي على النّب  -صلى اهلل عليه وسلم .- وأما اخلامتة فسجلت فيها أهم النتائج اليت مت التوصل إليها يف البحث وبعض التوصيات.
منهج البحث:
 -1طبيعة هذا البحث حتتم استخدام املنهجني :االستقرائي والتحليلي ؛ ذلك ألهنا قائمة على التتبع واالستقراء ملا
ورد يف الكتاب والسنة من الوحي وأحواله.
 -2كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين  ،مع بيان اسم السورة ورقم اآلية.
 -3االقتصار على إيراد األحاديث واآلثار الصحيحة  ،مع خترجيها.
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تمهيد
تعريف الوحي في اللغة والشرع:
()1

الوحي في اللغة يطلق على معان منها :اإلشارة ،والكتابة ،والرسالة ،واإلهلام ،والكالم اخلفي ،واإلعالم السريع.
أصل يدل على إلقاء ِع ْلم يف إخفاء أو غريه إىل غريك.
املعتلٌ :
قال ابن فارس رمحه اهلل« :الواو واحلاء واحلرف ّ
()2
الرسالة .وكل ما ألقيته إىل غريك َ ِ
حي كيف كان».
الو ْحي:
الكتاب و ِّ
َ
ُ
فالو ْح ُي :اإلشارة .و َ
َ
حّت عل َمهُ فهو َو ٌ
وللوحي في النصوص الشرعية معنيان:
األول :معىن عام ،وهو ما سبقت اإلشارة إليه عند اللغويني ،والرؤيا الصادقة داخلة يف هذا النوع من الوحي ،وال خيتص
هذا النوع من الوحي باألنبياء عليهم الصالة والسالم ،بل يكون هلم ولغريهم ،إال أن ما يكون منه لألنبياء ميتاز بالعصمة
والصيانة خبالف غريهم.
الثاين :معىن خاص ،وهو إخبار اهلل تعاىل أنبياءه ورسله مبا يريد من أمر أو هني أو خرب بالكيفية اليت يشاؤها ،كما يف
قول اهلل عز وجل :ﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ
ﳚﳜﳝﳞﳟﱠ [الشورى.]١٥ :
ﳛ
ﳘﳙ
تبني مما سبق أن «الوحي باملعىن الشرعي خاص ال يتناول إال ما كان من اهلل تعاىل لنّب من األنبياء ،فالوحي باملعىن
الشرعي أخص من املعىن اللغوي خلصوص مصدره ومورده فقد خص املصدر بأنه من اهلل وخص املورد باألنبياء»

))1

()3

انظر :معجم مقاييس اللغة البن فارس (ص ،)1141 :والصحاح للجوهري ( ،)2521 /1واملغرب يف ترتيب املعرب للمطرزي (/2
 ،)345ولسان العرب البن منظور (.)379 /15
))2
معجم مقاييس اللغة البن فارس (ص.)1141 :
))3
دراسات يف علوم القرآن  -فهد الرومي (ص.)178 :
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المبحث األول:
إطالقات الوحي في القرآن وأنواع الوحي
* المطلب األول  :إطالقات الوحي في القرآن(:)1
وقد أطلق الوحي يف القرآن الكرمي على معاين عدة جنملها فيما يلي:
 -1اإلهلام الفطري لإلنسان :مثل اإلهلام ألم موسى  -عليه السالم  -يف قوله تعاىل :ﱡﱎﱏﱐﱑ ﱒ
ﱞﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ ﱠ
ﱟ
ﱓﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝ
ﱔ
[القصص]٧ :

 -2اإلهلام الغريزي للحيوان :مثل وحي اهلل إىل النحل املذكور يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﱠ [انلحل]٨٦ :
 -3اإلشارة الظاهرة اليت تعطي معىن األمر :وذلك يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ
ﲸﲹﲺﲻ ﱠ [مريم]٥٥ :

 -4ما يلقيه اهلل إىل مالئكته من أمر ليفعلوه:

ﱡﭐﱹﱺﱻﱼﱽﱠ [األنفال]٥١ :

 -5الوسواس :املشار إليه يف قوهل تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ
ﱭﱯﱰﱱ ﱲﱠ [األنعام]٥٥١ :
ﱮ
ﱧ ﱩﱪﱫ ﱬ
ﱨ
ﱣﱤ ﱥ ﱦ

 -1األمر الكوين للجمادات :مثل وحي اهلل لألرض املذكور يف قوله تعاىل :ﱡﭐﲇﲈﲉﲊﱠ [الزلزلة]١ :

وجاءت كلمة الوحي يف أكثر من سبعني مرة يف القرآن الكرمي ،بألفاظ خمتلفة مثل« :أوحى»« ،أوحيت»،
«أوحينا»« ،يوحي»« ،نوحيه»« ،نوحيها»« ،ليوحون»« ،أوحي»« ،وحي»« ،وحيه»« ،وحينا» ،ومعظم
()2

املعاين القرآنية معربة عن األمر اإلهلي للرسل ،وأكثر ما استعملت يف القرآن كلمة «أوحينا».

))1

انظر :مفردات ألفاظ القرآن ،للراغب األصفهاين (ص ،)811-858 :واملدخل إىل علوم القرآن الكرمي ،للدكتور :حممد فاروق النبهان
(ص.)33-32:
))2
انظر :املدخل إىل علوم القرآن الكرمي ،للدكتور :حممد فاروق النبهان (ص.)33 :
4

* المطلب الثاني :أنواع الوحي:
الوحي باملعىن اللغوي أنواع ،وكذلك هو باملعىن الشرعي أنواع ،وقد يشرتك املعنيان يف بعض هذه األنواع من حيث
الكيفية لكنهما خيتلفان من حيث االعتبار ،أما املعىن اللغوي فقد سبق يف املطلب السابق من هذا املبحث عند احلديث
عن إطالقات الوحي يف القرآن ،وأما املعىن الشرعي فهو ما نتحدث عنه يف هذا املطلب:
أنواع الوحي بالمعنى الشرعي :ذكره اهلل تعالى في قوله :ﱡﭐﳇﳈﳉ ﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑ
ﳚﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﱠ [الشورى]١٥ :
ﳛ
ﳒﳓﳔﳕ ﳖﳗ ﳘﳙ

يقول اإلمام ابن جزي  -رمحه اهلل  -يف تفسري اآلية« :اآلية بني اهلل تعاىل فيها كالمه لعباده ،وجعله على ثالثة
أوال وهو الذي يكون بإهلام أو منام ،واآلخر أن يسمعه كالمه من وراء حجاب ،الثالث الوحي
أوجه :أحدها املذكور ً
بواسطة امللك وهو قوله{ :أ َْو يُْرِس َل َر ُس ًوال} يعين مل ًكا ،فيوحي بإذنه ما يشاء إىل النّب ،وهذا خاص باألنبياء ،والثاين
كثريا،
خاص مبوسى ومبحمد  -صلى اهلل عليه وسلم -؛ إذ كلمه اهلل ليلة اإلسراء ،وأما األول فيكون لألنبياء واألولياء ً
وقد يكون لسائر اخللق ،ومنه :ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ [النحل ]18 :ومنه منامات الناس».

()1

ومن خالل هذه اآلية الكريمة وما جاء في معناها يمكن أن نقسم الوحي بالمعنى الشرعي إلى أنواع ،كل نوع
يشتمل على عدة صور:
 -1ما يكون وحيًا :كما يف قوله تعاىل :ﱡﭐﳈﳉ ﳊﳋﳌﳍﳎﳏﱠ [الشورى ]١٥ :ويدخل فيه:

 الرؤيا في المنام :كما يف حديث عائشة  -رضي اهلل عنها  -قالت« :أول ما بدئ به رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
و سلم  -من الوحي :الرؤيا الصادقة يف النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح»

()2

ويف حديث ابن عباس – رضي اهلل عنهما – أن أبا هريرة – رضي اهلل عنه – أخربه أن رسول اهلل – صلى اهلل عليه
ي ِسواري ِن ِمن َذهب فَأ ََمهَِين َشأْنُهما فَأ ِ
ِ
َل ِيف الْ َمنَ ِام أَ ْن انْ ُف ْخ ُه َما
ُوح َي إِ ََ
وسلم – قال « :بَْي نَ َما أَنَا نَائ ٌم َرأَيْ ُ
ت ِيف يَ َد َ َ َ ْ ْ َ
َُ
ِ ()3
ان ب ع ِدي فَ َكا َن أَح ُد ُمها الْعْن ِسي و ْاآلخر مسيلِم َة الْ َك َذاب ِ
ِ
فَنَ َف ْختُ ُهما فَطَارا فَأََولْتُ ُهما َك َذابَ ْ ِ
ب الْيَ َم َامة».
ني َخيُْر َج َ ْ
َ َ
َ َ َ َ َ َ ُ ُ َْ َ
َ
َ َ
صاح َ
فالرؤيا أول مراتب الوحي ،وليست الرؤيا خاصة بالفرتة األوىل من الوحي بل وقعت بعد ذلك كما قال تعاىل :ﱡﭐ ﲠ

ﲥﲧ ﲨ ﲩﲪﲫﲬ ﲭﱠ [الفتح]١٧:
ﲦ
ﲡﲢ ﲣﲤ

ووقع الوحي باملنام خلليل اهلل إبراهيم  -عليه السالم  -كما جاء يف القرآن عنه قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳜﳞﳟﳠﳡﳢ
ﳝ
ﳖﳘ ﳙﳚﳛ
ﳗ
ﳌ ﳍﳎ ﳏﳐﳑ ﳒﳓﳔﳕ
))1

التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي (.)252 /2
))2
أخرجه البخاري يف صحيحه ( 4 /1رقم ،)1581 :ومسلم ( 139 /1رقم.)252 :
))3
أخرجه البخاري ( 1325 /3رقم.) 3424:
5

ﱌﱎﱏ
ﱍ
ﳣﳤ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊ ﱋ
ﱐ ﱑﱒﱠ[ الصافات]٥٠١ – ٥٠١ :

ومبادرة إبراهيم  -عليه السالم  -لالمتثال وقول إمساعيل  -عليه السالم { :-افْ َع ْل َما تُ ْؤَم ُر} وقول اهلل تعاىل{ :قَ ْد
ت الرْؤيا} دليل قاطع على أن رؤيا األنبياء عليهم السالم وحي وأمر من اهلل سبحانه هلم عليهم السالم.
ص َدقْ َ
َ
ويف ابتداء النّب  -صلى اهلل عليه وسلم -من الوحي بالرؤيا الصاحلة يف املنام هتيئة واستعداد لتلقي الوحي يف اليقظة،
ويدل على هذا حديث علقمة بن قيس صاحب عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل عنه -قال« :إن أول ما يؤتى به األنبياء
()1
يف املنام حّت هتدأ قلوهبم ،مث ينزل الوحي بعد يف اليقظة».
دفعا وال جيد فيه
 النفث في الروع :وهو إهلام يقذفه اهلل يف قلب نبيه على وجه من العلم الضروري ،ال يستطيع له ً
شكا ،ومنه حديث ابن مسعود  -رضي اهلل عنه  -أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -قال« :إن روح القدس
()2
خمربا عن
نفسا لن متوت حّت تستكمل رزقها ،أال فاتقوا اهلل ،وأمجلوا يف الطلب» .وكقوله تعاىل ً
نفث يف روعي أن ً

يوسف  -عليه السالم  -حني ألقي يف اجلب :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱠ

[يوسف.]15 :
 -9ما يكون من وراء حجاب :كما يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ [الشورى ]١٥ :أي مباشرة بال واسطة
وبدون رؤية ،وهذا حصل يف الدنيا الثنني من أنبياء اهلل ،ومها موسى بن عمران  -عليه السالم  -كما يف آيات من
()4
القرآن( ،)3ونبينا حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -كما يف حديث اإلسراء.
 -3ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل -عليه السالم : -كما يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ
ﳘ ﳙ ﳚﱠ [الشورى]١٥ :

أي بواسطة رسول ملكي إىل رسول بشري كما هو الغ الب يف الوحي إىل أنبي اء اهلل

ورسل ه ،أو إىل غريهم من الب ش ر كما حصل ل مرمي  -عليها السالم  )5(-ولغريها( ،)1أو بواسطة رسول بشري إىل نظرائه

))1

انظر :دراسات يف علوم القرآن  -فهد الرومي (ص.)179 :
))2
أخرجه البغوي يف شرح السنة ( 314 /14رقم .)4112 :وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ( 815 /1رقم.)2811 :
))3
اجلَبَ ِل فَإِ ِن
ال لَ ْن تَ َرِاين َولَ ِك ِن انْظُْر إِ َىل ْ
ك قَ َ
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلَ َمهُ َربهُ قَ َ
ال َر ِّ
ب أَِرِين أَنْظُْر إِلَْي َ
ومن هذه اآليات قوله تعاىلَ { :ولَ َما َجاءَ ُم َ
ِ
َك
استَ َقَر َم َكانَهُ فَ َس ْو َ
ك إِن َ
اخلَ ْع نَ ْعلَْي َ
وسى  .إِ ِّين أَنَا َرب َ
ك فَ ْ
ف تَ َرِاين [ }...األعراف ،]143 :وقوله جل وعال{ :فَلَ َما أَتَ َ
ْ
ي يَ ُام َ
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ِ
وسى} [طه:
ك بِيَ ِمينِ َ
َك َعْن َها َم ْن َال يُ ْؤِم ُن هبَا َواتَبَ َع َه َواهُ فَتَ ْرَدى َ .وَما تِْل َ
ص َدن َ
ُ ْ
ُخف َيها لتُ ْجَزى ُكل نَ ْفس مبَا تَ ْس َعى  .فَ َال يَ ُ
ك يَ ُام َ
.]17 -11
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يما} ( 2731 /1رقم ،)7179 :وصحيح مسلم :كتاب
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َ َ
اإلميان باب اإلسراء برسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -إىل السموات وفرض الصلوات ( 145 /1رقم ،)112 :ومسند اإلمام أمحد
( 485 /19رقم )12515 :من حديث أنس رضي اهلل عنه.
))5
ِِ
ِ
اب مرمي إِ ِذ انْتب َذ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َل َهلَا بَ َشًرا
ت م ْن أ َْهل َها َم َكانًا َش ْرقيا  .فَ َاختَ َذ ْ
قال تعاىلَ { :واذْ ُك ْر ِيف الْكتَ ِ َ ْ ََ ََ ْ
ت م ْن ُدوهن ْم ح َجابًا فَأ َْر َس ْلنَا إلَْي َها ُر َ
وحنَا فَتَ َمث َ
ك ِألَهب لَ ِ
ال إََِّنَا أَنَا رس ُ ِ
ك غُ َال ًما َزكِيا} [مرمي.]19 - 11 :
ت تَِقيا  .قَ َ
َعوذُ بِالَر ْمحَ ِن ِمنْ َ
َس ِويا  .قَالَ ْ
ت إِ ِّين أ ُ
ك إِ ْن ُكْن َ
َُ
ول َربِّ َ َ
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عموما كما هو الشأن يف تبليغ
من اآلدميني ،فإن األنبياء  -عليهم السالم  -هم املبلغون وحي اهلل  -عز وجل  -إىل عباده ً
خصوصا يف غري ذلك(.)2
الكتب املنزلة والشرائع واألحكام ،أو إىل أفراد منهم
ً
وهذا النوع أشهر األنواع وأكثرها ،وهو املصطلح عليه ب "الوحي اجللي" ووحي القرآن كله من هذا القبيل ومل ينزل شيء
من القرآن على الرسول -صلى اهلل عليه وسلم -بغري هذا النوع كاإلهلام أو املنام أو التكليم بال واسطة يدل على هذا
قوله تعاىل :ﱡﭐﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﱠ
[الشعراء ]٥٩١ – ٥٩١ :وقوله سبحانه :ﱡﭐﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃ ﳄﳅﳆ
ﳇ ﳈﳉ ﱠ [انلحل]٥٠١ :

والوحي جبميع أنواعه باملعىن الشرعي يصحبه علم يقيين ضروري من النّب بأن ما ألقي إليه حق من عند اهلل ليس من
خطرات النفس وال وسوسة الشياطني ،وهذا العلم اليقيين ال حيتاج إىل مقدمات وإَّنا هو من قبيل إدراك األمور الوجدانية
كاجلوع والعطش.

))1

()3

كما يف صحيح مسلم :كتاب الرب والصلة واآلداب باب يف فضل احلب يف اهلل ( 1988 /4رقم )2517 :من حديث أيب هريرة عن
ص َد اهلل له على مدرجته مل ًكا ،فلما أتى عليه قال :أين تريد؟
النّب صلى اهلل عليه وسلم« :أن ً
رجال زار ً
فأر َ
أخا له يف قرية أخرىْ ،
أخا َل يف هذه القرية .قال :هل لك عليه من نعمة ترهبا؟ قال :ال ،غري أين أحببته يف اهلل عز وجل .قال :فإين رسول اهلل
قال :أريد ً
إليك بأن اهلل قد أحبك كما أحببته فيه».
وكما يف قصة «ثالثة نفر من بين إسرائيل :أبرص وأقرع وأعمى» يف صحيح البخاري ( 1271 /3رقم )3277 :ومسلم (/4
 2275رقم.)2914 :
))2
ُيب بن كعب ،وفيه :قال النّب  -صلى اهلل عليه وسلم-
وذلك مثل حديث أنس يف قصة قراءة النّب  -صلى اهلل عليه وسلم  -على أ َِّ
ِ َِ
ين َك َفُروا}» .قال :ومساين؟! قال« :نعم» .قال :فبكى .أخرجه البخاري
ألُ َِّ
يب بن كعب« :إن اهلل أمرين أن أقرأ عليك { َملْ ي ُك ِن الذ َ
( 1891 /4رقم )4171 :ومسلم ( 551 /1رقم.)799 :
))3
انظر :دراسات يف علوم القرآن  -فهد الرومي (ص )181 -181:والرؤى والتعابري يف الكتاب والسنة دراسة عقدية للوالد حيات
خان غالم حيدر حفظه اهلل (ص.)91 :
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المبحث الثاني :
أحوال الوحي وآثاره على النبي صلى اهلل عليه وسلم
* المطلب األول :أحوال الوحي:
نعين بأحوال الوحي تلك احلاالت اليت كان ينزل فيها جربيل – عليه السالم – بالوحي إىل النّب صلى اهلل عليه وسلم،
فإنه مل يكن الوحي ينزل على النّب  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف حال واحدة ،وإَّنا كان له عدة أحوال:
الحالة األولى  :أن يأتيه امللك على هيئته اليت خلق عليها ،وقد حصل ذلك للنّب  -صلى اهلل عليه وسلم  -مرتني :
األولى :يف األرض يف بداية الوحي كما يف حديث جابر بن عبد اهلل -رضي اهلل عنهما -قال مسعت النّب -صلى اهلل
عليه وسلم  -يقول« :مث فرت عين الوحي فرتة فبينا أنا أمشي مسعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا

امللك الذي جاءين حبراء قاعد على كرسي بني السماء واألرض فجئثت منه حّت هويت إىل األرض فجئت أهلي فقلت
زملوين زملوين فأنزل اهلل تعاىل {يا أيها املدثر  -إىل فاهجر}».

()1

وهذه احلالة هي املذكورة يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲥ ﲦ

()2
ﲧﲨ ﲩﱠ [اتلكوير]١٢ :

الثانية :يف السماء ليلة اإلسراء واملعراج عند سدرة املنتهى وهي املنصوص عليها يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﱠ [انلجم ]٥١ – ٥٢ :وقد قالت عائشة  -رضي اهلل عنها «: -ولكنه رأى جربيل  -عليه
السالم  -يف صورته مرتني».

()3

وعند مسلم عنها  -رضي اهلل عنها  -أن  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال« :إَّنا هو جربيل ،مل أره على صورته اليت خلق
عليها غري هاتني املرتني ،رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بني السماء إىل األرض»

()4

الحالة الثانية :أن يأتيه الوحي كوقع اجلرس إذا صلصل يف أذن سامعه ،وهي أشد األحوال على النّب صلى اهلل عليه

وسلم ،فعن عائشة أم املؤمنني أن احلارث بن هشام سأل رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال يا رسول اهلل كيف
يأتيك الوحي فقال رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم« :-أحيانا يأتيين مثل صلصلة اجلرس وهو أشد علي فيفصم عين
وقد وعيت ما قال»

))1

()5

أخرجه البخاري يف صحيحه ( 1182 /3رقم ،)3111 :ومسلم يف صحيحه ( 143 /1رقم.)255 :
))2
انظر :تفسري ابن كثري عند هذه اآلية.
))3
أخرجه البخاري يف صحيحه ( 1841 /4رقم.)4574 :
))4
صحيح مسلم (159 /1رقم.)287 :
))5
أخرجه البخاري يف صحيحه ( 4 /1رقم )2:ومسلم يف صحيحه ( 1811 /4رقم.)2333 :
8

قال ابن حجر رمحه اهلل تعاىل " :والصلصلة املذكورة صوت امللك بالوحي قال اخلطايب يريد أنه صوت متدارك يسمعه وال
يتبينه أول ما يسمعه حّت يفهمه بعد وقيل بل هو صوت حفيف أجنحة امللك واحلكمة يف تقدمه أن يقرع مسعه الوحي
()1

فال يبقى فيه مكان لغريه"  .وقال القسطالين" :وفائدة هذه الشدة ما يرتتب على املشقة من زيادة الزلفى ورفع
الدرجات".

()2

الحالة الثالثة  :أن يأتيه امللك على هيئة إنسان فرياه النّب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ومن معه من الصحابة ،وقد كان

متمثل على هيئة رجل من الصحابة كدحية الكلّب أو كرجل
جربيل يأيت بالوحي إىل النّب -صلى اهلل عليه وسلم -وهو
ٌ

أعرايب فيكلمه كما يكلمه البشر  ،وقد ورد ذلك يف تكملة حديث عائشة  -رضي اهلل عنها ..« : -قال  :وأحيانا

يتمثل َل امللك رجال فيكلمين فأعي ما يقول »..

()3

ومن أمثلة ذلك حديث جربيل املشهور يف تعليم أمور الدين ففي آخره قوله  -صلى اهلل عليه وسلم« : -يا عمر أتدري
من السائل؟» قلت :اهلل ورسوله أعلم ،قال« :فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم»

()4

الحالة الرابعة :أن يأتيه الوحي خفيا فال يُرى ،ولكن يظهر أثر التغري واالنفعال على النّب  -صلى اهلل عليه وسلم -
شديدا ويتصبب جبينه عرقًا ،وسيأيت االستشهاد عليها عند احلديث عن آثار الوحي على
فيغط غطيط النائم ،ويثقل ً
ثقال ً
النّب صلى اهلل عليه وسلم .

))1

فتح الباري البن حجر (.)21 /1
))2
شرح القسطالين على صحيح البخاري (.)58 /1
))3
أخرجه البخاري يف صحيحه ( 4 /1رقم )2:ومسلم يف صحيحه ( 1811 /4رقم.)2333 :
))4
أخرجه مسلم يف صحيحه ( 31 /1رقم.)1 :
9

* المطلب الثاني :آثار الوحي على النبي صلى اهلل عليه وسلم:
آثارا تظهر عليه وتدل على أنه -صلى اهلل عليه وسلم-
لقد كان لنزول الوحي على النّب  -صلى اهلل عليه وسلم ً -
يُوحى إليه وكان الصحابة – رضي اهلل عنهم – يلحظون ذلك وخيربون به .ومن أشد حاالت الوحي على النّب صلى اهلل

عليه وسلم كان جميئه مثل صلصلة اجلرس ،وكانت تظهر عليه عالمات وآثار تدل على تلقيه الوحي بتلك احلالة:

 -1يتربد وجهه :عن عبادة بن الصامت  -رضي اهلل عنه  -أنه قال :كان رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -إذا
()1

نزل الوحي عليه كرب لذلك ،وتربد وجهه.

 -2يتفصد جبينه عرقًا :قالت عائشة رضي اهلل عنها" :ولقد رأيته ينزل عليه يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وإن
جبينه ليتفصد عرقا"

()2

 -3يتحدر منه العرق كالجمان :ويف حديث اإلفك قالت عائشة -رضي اهلل عنها..." :-فأخذه ما كان يأخذه من
الربحاء حّت إنه ليتحدر منه مثل اجلمان من العرق وهو يف يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه"...

()3

شديدا كما قالت عائشة  -رضي اهلل عنها " :-إن كان ليوحى إىل رسول اهلل
 -4يثقل جسمه :أن جسمه يثقل ً
ثقال ً
-صلى اهلل عليه وسلم -وهو على راحلته فتضرب جبراهنا" أي متد عنقها من التعب.

()4

ورمبا نزل عليه الوحي وهو متكئ على رجل زيد بن ثابت -رضي اهلل عنه -فيقول زيد" :تكاد رجلي تنكسر من ثقل
()5
أبدا"
القرآن ،حّت أقول ال أمشي على رجلي ً

 -5ينكس رأسه :عن عبادة بن الصامت -رضي اهلل عنه -قال« :كان إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس

أصحابه رءوسهم فإذا أقلع عنه رفع رأسه».

()1

 -1يكون له غطيط كغطيط البكر :عن يعلى بن أمية -رضي اهلل عنه -أن رجال أتى النّب  -صلى اهلل عليه وسلم -

وهو باجلعرانة وعليه جبة وعليه أثر اخللوق أو قال صفرة فقال كيف تأمرين أن أصنع يف عمريت ؟ فأنزل اهلل على النّب -
صلى اهلل عليه وسلم -فسرت بثوب ووددت أين قد رأيت  -النّب صلى اهلل عليه وسلم  -وقد أنزل عليه الوحي فقال عمر
تعال أيسرك أن تنظر إىل النّب -صلى اهلل عليه وسلم -وقد أنزل عليه الوحي ؟ قلت نعم فرفع طرف الثوب فنظرت إليه
له غطيط  -وأحسبه قال  -كغطيط البكر فلما سري عنه قال« :أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك اجلبة واغسل أثر
()7
اخللوق عنك وأنق الصفرة واصنع يف عمرتك كما تصنع يف حجك».

))1

أخرجه مسلم يف صحيحه (1817 /4رقم.)2334 :
))2
أخرجه البخاري يف صحيحه ( 4 /1رقم )2:ومسلم يف صحيحه ( 1811 /4رقم.)2333 :
()3
أخرجه البخاري يف صحيحه (1774 /4رقم )4473 :ومسلم يف صحيحه (2129 /4رقم.)51 :
()3
مسند أمحد ط الرسالة ( 312 /41رقم .)24818 :قال حمققوا املسند :حديث صحيح.
()1
أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ( 142 /5رقم )4889 :واألوسط ( 257 /2رقم )1913 :وأصله يف صحيح البخاري (/3
 1142رقم.)2177 :
()3
صحيح مسلم ( 1817 /4رقم.)2335 :
()4
أخرجه البخاري يف صحيحه ( 134 /2رقم ،)1197 :ومسلم ( 838 /2رقم.)1181 :
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خاتمة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،واحلمد هلل الذي مدين بفضله وعونه على إمتام كتابة هذا البحث املختصر فيما
خيص الوحي وأحواله  ،وقد توصلت من خالل هذا البحث إىل نتائج أخلصها فيما يلي:
 -1أن للوحي إطالقات عديدة يف القرآن الكرمي منها:
 اإلهلام الفطري لإلنسان اإلهلام الغريزي للحيوان اإلشارة الظاهرة اليت تعطي معىن األمر -2أن الوحي أنواع من حيث مفهومه اللغوي والشرعي ،وأن منه ما خيص األنبياء عليهم السالم ،ومنه ما يعم
غريهم.
 -3أن للوحي أحوال خمتلفة ذكرت يف القرآن الكرمي والسنة منها:
 أن يأيت امللك إىل النّب  -صلى اهلل عليه وسلم  -على هيئته اليت خلق عليها. أن يأتيه الوحي كوقع اجلرس إذا صلصل يف أذن سامعه.آثارا تظهر على النّب  -صلى اهلل عليه وسلم  -حني نزوله عليه مثل:
 -4أن للوحي ً
أن يرتبد وجهه ويتصبب جبينه عرقا ويثقل جسمه..اخل .

هذا اختصار ألهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث املختصر ،وأوصي باالهتمام هبذا العلم والسعي إىل
نشره  ،وأسأل اهلل أن ينفعنا هبذا العلم ويعلمنا ما ينفعنا وقد بذلت قصارى جهدي يف هذا البحث فإن أصبت فمن اهلل
وإن أخطأت فمين ومن الشيطان وأسأله سبحانه أن جيعل هذا العمل الكرمي خالصا لوجهه وأسأله القبول وصلى اهلل على
سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
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الفهارس العامة
فهرس املصادر واملراجع
 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،ألمحد بن حممد بن أىب بكر بن عبد امللك القسطالين (923ه ) ،املطبعةالكربى األمريية -مصر ،الطبعة السابعة 1323ه .
 التسهيل لعلوم التنزيل ،لإلمام حممد بن أمحد بن جزي الكلّب (741ه) ،حتقيق :د .عبد اهلل اخلالدي ،شركة داراألرقم بن أيب األرقم -بريوت ،الطبعة األوىل 1411ه .
 اجلامع الصحيح (صحيح مسلم) ،لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري(211ه) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الرتاث العريب -بريوت.
 اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري) ،لإلمامحممد بن إمساعيل البخاري (251ه) ،حتقيق :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري -اليمامة -بريوت ،الطبعة
الثالثة 1417ه 1987 -م.
 دراسات يف علوم القرآن الكرمي ،أ .د .فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي ،الطبعة الثانية عشرة 1424ه . الرؤى والتعابري يف الكتاب والسنة دراسة عقدية ،حيات خان غالم حيدر ،رسالة ماجستري قسم العقيدة بكليةالدعوة وأصول الدين يف جامعة أم القرى 1437ه 2111 /م.
 سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،لإلمام حممد ناصر الدين األلباين (1421ه) ،مكتبةاملعارف -الرياض -السعودية ،الطبعة األوىل 1415ه 1995 -م.
 شرح السنة ،لإلمام حمي السنة أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي (511ه) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وحممدزهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي -دمشق ،الطبعة الثانية 1413ه 1983 -م.
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،لإلمام إمساعيل بن محاد اجلوهري (398ه) ،حتقيق :أمحد عبد الغفورعطار ،دار العلم للماليني -بريوت ،الطبعة الرابعة 1417ه1987 -م.
 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،للحافظ أمحد ابن حجر العسقالين (852ه) ،ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي،تعليق ابن باز (األجزاء الثالثة األوىل) ،دار املعرفة ،بريوت ،طبعة عام 1379ه.
 لسان العرب ،لإلمام حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري (711ه) ،دار صادر -بريوت ،الطبعة األوىل. املدخل إىل علوم القرآن الكرمي ،حممد فاروق النبهان ،دار عامل القرآن -حلب ،الطبعة األوىل 1421ه . املسند ،لإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين (241ه) ،ضمن املوسوعة احلديثية ،حتقيق :جمموعة مناحملققني بإشراف شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة -بريوت ،الطبعة األوىل 1411ه .
 املعجم الكبري ،أليب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين (311ه) ،حتقيق :محدي بن عبد اجمليدالسلفي ،مكتبة العلوم واحلكم – املوصل ،الطبعة الثانية 1414ه 1983 -م.
 املعجم األوسط ،للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين (311ه) ،حتقيق :طارق بن عوض اهللاحلسيين ،دار احلرمني -القاهرة ،طبعة1415 :ه.
12

 معجم مقاييس اللغة ،أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا (395ه)  ،اعتىن به حممد عوض مرعب وفاطمةحممد أصالن ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة األوىل 1422ه ،جملد مضغوط.
ى (111ه ) ،حتقيق :حممود
 املغرب يف ترتيب املعرب ،أليب الفتح ناصر الدين بن عبد السيد اخلوارزمي املُطَِّرِز ّفاخوري و عبد احلميد خمتار ،مكتبة أسامة بن زيد -حلب ،الطبعة األوىل 1979م.
 مفردات ألفاظ القرآن ،للراغب األصفهاين (425ه) ،حتقيق صفوان عدنان داوودي ،دار القلم ،دمشق ،الطبعةاألوىل 1412ه ،جملد مضغوط.
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فهرس اآليات القرآنية
نص اآلية القرآنية

ِ
ِ
ّب َع ُدوا}..
{وَك َذل َ
ك َج َع ْلنَا ل ُك ِّل نَِ ٍّ

رقمها

السورة

الصفحة

١١١

األنعام

4

١١

األنفال

4

١١

يوسف

1

٨٦

النحل

4،5

١٠١

النحل

7

١١

مريم

4

194-١٩١

الشعراء

7

٧

القصص

4

115-١٠١

الصافات

1-5

51

الشورى

3،5،1

١٧

الفتح

5

14-١١

النجم

8

١١

التكوير

8

١

الزلزلة

4

{إِ ْذ ي ِ
َين َم َع ُك ْم}..
ك إِ َىل الْ َم َالئِ َك ِة أ ِّ
وحي َرب َ
ُ

ِ
َه ْم بِأ َْم ِرِه ْم}..
{ َوأ َْو َحْي نَا إِلَْيه لَتُنَبِّئَن ُ

ك إِ َىل النَح ِل أ َِن َِ
اخت ِذي}..
{ َوأ َْو َحى َرب َ
ْ
ك}..
وح الْ ُق ُد ِس ِم ْن َربِّ َ
{قُ ْل نََزلَهُ ُر ُ
{فَ َخرج َعلَى قَوِم ِه ِمن الْ ِم ْحر ِ
اب فَأ َْو َحى}..
ََ
ْ َ
َ

{وإِنَه لَتَ ْن ِزيل ر ِّ ِ
ني }
ب الْ َعالَم َ
َ ُ َُ
ِ
وسى أَ ْن أ َْر ِضعِ ِيه}..
{ َوأ َْو َحْي نَا إ َىل أ ُِّم ُم َ

ين}..
{فَلَ َما بَلَ َغ َم َعهُ ال َس ْع َي قَ َ
ال يَابُ ََ
{ َوَما َكا َن لِبَ َشر أَ ْن يُ َكلِّ َمهُ اللَهُ إَِال َو ْحيًا}..
ص َد َق اللَهُ َر ُسولَهُ الرْؤيَا}..
{لََق ْد َ

ُخَرى} { ِعْن َد ِس ْد َرةِ الْ ُمْنتَ َهى}
{ َولََق ْد َرآهُ نَ ْزلَةً أ ْ
{ولََق ْد رآهُ بِ ْاألُفُ ِق الْمبِ ِ
ني}
َ َ
ُ
ك أ َْو َحى َهلَا}
{بِأَ َن َربَ َ
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فهرس األحاديث
طرف احلديث

الراوي

الصفحة

«أحيانا يأتيين مثل صلصلة»...

عائشة رضي اهلل عنها

8،9

«إن روح القدس نفث يف روعي »...

ابن مسعود رضي اهلل عنه

1

«إن كان ليوحى إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو
على راحلته »...

عائشة رضي اهلل عنها

01

«إَّنا هو جربيل ،مل أره »...

عائشة رضي اهلل عنها

8

«أول ما بدئ به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من
الوحي»...

عائشة رضي اهلل عنها

5

«أين السائل عن العمرة؟»...

يعلى بن أمية رضي اهلل عنه

11

«بينما أنا نائم رأيت يف يدي إسوارتني »...

ابن عباس رضي اهلل عنهما

5

«تكاد رجلي تنكسر»...

زيد بن ثابت رضي اهلل عنه

11

«مث فرت عين الوحي فرتة »...

جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما

8

«كان إذا أنزل عليه الوحي نكس »...

عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه

11

«كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا نزل الوحي عليه
كرب»...

عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه

11

«فأخذه ما كان يأخذه من الربحاء»...

عائشة رضي اهلل عنها

11

«ولكنه رأى جربيل »...

عائشة رضي اهلل عنها

8

«ولقد رأيته ينزل عليه يف اليوم»...

عائشة رضي اهلل عنها

11

«يا عمر أتدري من السائل»...

عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه

9
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