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الوحي يف القرآن والشرع 
دراسة موضوعية تأصيلية

د. تريك بن سليمان بن عبد العزيز النشوان

األستاذ املساعد بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين

بجامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض - اململكة العربية السعودية

t.s.a.alnashwan@gmail.com
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 موضوع البحث:

ــواع  ــامه وأن ــه وأقس ــرآن ومعاني ــي يف الق ــم الوح ــرع، ث ــة وال ــي يف اللغ ــف الوح ــدأ بتعري يب

ــة. ــرع واللغ ــي يف ال ــن الوح ــه وب ــرق بين ــامه، والف أقس

 هدف البحث:

1. حرص وجوه ومعاين الوحي كام جاءت يف القرآن الكريم.

2. بيان أقسام الوحي يف القرآن وأنواع تلك األقسام.

3. كتابة تعريف شامل ملعنى الوحي يف القرآن الكريم.

4. الفرق بن الوحي يف القرآن والوحي يف الرع، والفرق بن الوحي يف القرآن والوحي يف اللغة.

 مشكلة البحث:

1. هل هناك فرق بن الوحي يف القرآن والوحي يف الرع؟ 

2. ما هي وجوه لفظة الوحي يف القرآن الكريم؟

3. ما هي األلفاظ املحتملة ملعنى الوحي يف القرآن الكريم؟

4. ما هي أقسام الوحي يف القرآن الكريم وأنواعها؟

 أهم النتائج:

1. للوحي يف القرآن ستة عر وجًها مل أر من مجعها يف مؤلف مستقل.

2. يف القرآن عدة ألفاظ حمتملة ملعنى الوحي جديرة بالعناية والبيان.



3. للوحــي أقســام عديــدة بنــاء عــى عــدة اعتبــارات غــر مــا ذكــر يف كتــب علــوم القــرآن، مل أر 

مــن مجعهــا يف مؤلــف مســتقل.

4. الوحي يف القرآن أعم من الوحي يف الرع، والوحي يف اللغة أعم من الوحي القرآن.

الة )املفتاحية(:  الكلامت الدَّ

الوحي - أنواع الوحي - الوحي القرآين.
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F                                              

احلمــد هلل الــذي أوحــى إىل عبــده كتاًبــا مبينًــا، وجعلــه نــوًرا ورساًجــا منــًرا، وهادًيــا إىل ســبيله 

ــه؛ ليكــون للعاملــن بشــًرا  ــزل القــرآُن عــى قلب ــا مســتقياًم، والصــالة والســالم عــى مــن ُأن ورصاًط

ــا ورحيــاًم. ــًرا، وباملؤمنــن رؤوًف ونذي

أما بعُد:  

ــُة  ــرع عجل ِرهــا ُت ِمهــا وتطوُّ م، ومــع تقدُّ ُد وســائُل التواصــل عــى مــر العصــور وتتقــدَّ فتتعــدَّ

ــددُة  ــال املتع ــل واالتص ــائُل التواص ــم وس ــُة العل ــوم، فمطيَّ ــون والعل ــتى الفن ــم يف ش ــم والتعل العل

ــاَهدًة. ــموعًة أو مش ــت أو مس ــة كان ــا؛ مكتوًب بأنواعه

ــال  ــل واالتص ــيلة التواص ــوَر وس ــه: تط ــودِة ُمرجات ــِزه وَج ــم ومتيُّ ــدم العل ــباب تق ــن أس وإن م

ــاًء. ــا وإلق ًي ــا، َتلقِّ ــا وإتقاًن ــًة وضبًط ــه؛ رسع في

ــَة بأفضــل كتــاب وأفضل علــوم؛ القــرآِن الكريــم وعلومــه، فأنزل  ف اهللُ تعــاىل هــذه األُمَّ وقــد رشَّ

ــا وأعظمهــا  ــل S، بأفضــل وســيلٍة وأتقنِه ــه H بواســطة جربي ــه عــى قلــب نبي كتاَب

عــى اإلطــالق قبــل أربعــة عــر قرًنــا، متصفــٍة بأعــى وأجــود صفــات التواصــل واالتصــال املحَكمــة 

واملتَقنــة، قــال C:ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ     ۀ   ژ ]الشــعراء: 192 – 195[، وقــال ســبحانه: ژ چ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ژ ]النمــل: 6[، وقــال 

ُل َربُّ  ــنَزِّ ــر: 19 – 21[، فاملـــُ ــاىل: ژ ڳ    ڱ  ڱ  ڱ             ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ژ ]التكوي تع

وح األمــن رســوٌل كريــم َمكــن. ُغ الــرُّ العاملــن احلكيــُم العليــم، واملـُـــَبلِّ

فــكان الوحــُي بالقــرآن ينــزل مــن اهلل تعــاىل بواســطة جربيــَل األمــِن S إىل النبــي الكريــم 

H، حَســَب مــا تقتضيــه حكمــُة اهلل تعــاىل ومشــيئُته وإرادتــه.



وألمهيــة موضــوع الوحــي وِصَلتـِـه املبــارشة بالقــرآن الكريــم، حيــث إنــه الوســيلُة التــي نــزل هبــا، وأوُل 

موضوعــات علــوم القــرآن: فقــد تنــاول العلــامُء احلديــَث عنــه مــن خــالل مباحــَث ومســائَل عديــدٍة.

وبعــد دراســة هلــذه املباحــث واملســائل والنظــر والتأمــل فيهــا: ظهــر يل حاجــُة وجــوه ومعــاين 

الوحــي يف القــرآن الكريــم إىل مزيــد مــن اجلمــع والدراســة والبيــان، مــن خــالل اســتقصاٍء وتتبــع  يف 

كتــب الوجــوه والنظائــر، وكتــب التفســر واملعــاين، ودراســِة أقســام الوحــي وأنواعهــا املتعــددة كــام 

ــا، ودراســِة تعريــف الوحــي يف القــرآن والــرع،  ــا ومنطقيًّ يف القــرآن الكريــم، وترتيبهــا ترتيًبــا علميًّ

وبيــان الفــرق بينهــام، كــام ســيأيت بياُنــه بــإذن اهلل.

فعزمــت - بعــد التــوكل عــى اهلل - عــى دراســة الوحــي لغــة ورشًعــا ويف القــرآن، وبيــاِن وجوهه 

ــرآن  ــي يف الق ــميته )الوح ــا، وأس ــل عليه ــع التمثي ــم م ــرآن الكري ــاء يف الق ــام ج ــامه ك ــه وأقس ومعاني

والــرع(، دراســة موضوعيــة تأصيليــة. 

وأسأل املوىل C العوَن والتوفيق واإلخالص والَقبول يف القول والعمل، إنه سميع جميب.

   أمهية البحث وأسباب اختياره:

د األقوال يف تعريف الوحي رشًعا واختالُفها بام حيتاج إىل دراسة وحترير. 1. َتَعدُّ

2. عــدم اســتقصاء كتــب الوجــوه والنظائــر وَمــن كَتــب يف الوحــي لوجــوه ومعــاين الوحــي يف 

القــرآن الكريــم.

ــان تلــك األقســام  ــًة لبي د أقســام الوحــي وأنواعهــا يف القــرآن؛ ممــا جعــل احلاجــة ماسَّ ــدُّ 3. َتَع

ــن مجــع هــذه الوجــوه واملعــايَن واألقســام  وأنواعهــا حيــث مل أجــد- حَســَب علمــي واطالعــي- َم

ــتقل. ــف مس ــي يف مؤل للوح
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   أهداف البحث:
1. دراسة تعريف الوحي يف الرع والقرآن؛ للوصول إىل املعنى الصحيح فيهام.

ــر  ــُب التفس ــك كت ــى ذل ــت ع ــام دل ــم، ك ــرآن الكري ــي يف الق ــاين الوح ــوه ومع ــرص وج 2. ح

ــر. ــوه والنظائ ــاين والوج واملع

3. مجع وحرص مجيع أقسام الوحي يف القرآن الكريم، وبيان أنواعها، والتحقق من وجودها.

4. صياغة تعريف ملفهوم الوحي يف القرآن الكريم يكون جامًعا ومانًعا.

   الدراسات السابقة:
ســأذكر يف هــذا املبحــث املؤلفــاِت اخلاصــَة بالوحــي، ثــم ُأتبــع ذلــك اإلضافــاِت اجلديــدَة عليهــا 

بــإذن اهلل تعــاىل: 

- الوحي املحمدي، ملحمد رشيد رضا، النارش دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 1426هـ.

حتــدث عــن الوحــي لغــة ورشًعــا، حيــث تنــاول احلديــث عــن الوحــي بمفهومــه العقــدي والدعوي 

والرعــي واحلضــاري، وكيــف بــدء الوحــي مــع النبــي H، واألدلــة عــى ثبــوت نبوته.

- الوحي والقرآن الكريم، د.حممد الذهبي، مكتبة وهبة، مرص، الطبعة األوىل، 1406هـ.

اقتــرص يف حديثــه عــن الوحــي الرعــي عــى ذكــر تعريفــه يف اللغــة والــرع، وبيــان أنواعــه، 

ــة وحــي القــرآن الكريــم. وكيفي

- الوحــي، تعريفــه، وأنواعــه، وكيفيتــه، وتفنيــد ُشــَبه اجلاحديــن لــه، د. تركــي اهلويمــل، جملــة 

العلــوم الرعيــة، جامعــة اإلمــام حممــد بن ســعود اإلســالمية، العــدد اخلامــس والثالثــون، 1436هـ.

ــه،  ــه، وتعريف ــة وقوع ــه، وإمكاني ــي؛ حقيقت ــي الرع ــن الوح ــه ع ــَث في ــث احلدي ــاول الباح تن

ــذا  ــالف ه ــه، بخ ــث يف بحث ــه الباح ــى ب ــا اعتن ــر م ــي أكث ــه، وه ــَبه حول ــه، والشُّ ــه، وكيفيت وأنواع

ــة.  ــة اصطالحي ــو دراس ــث فه البح



ــَبه املثــارة حولــه، د. الزهــراء التوجيــري، جملــة  - دالالت الوحــي يف القــرآن الكريــم، وأصــول الشُّ

الدراســات القرآنيــة، اجلمعيــة العلميــة الســعودية للقــرآن الكريــم وعلومــه، العــدد احلــادي عــر، 

1433هـ.

ــرآن،  ــي يف الق ــات الوح ــاين وإطالق ــا، ومع ــًة ورشًع ــي لغ ــف الوح ــن تعري ــُة ع ــت الباحث حتدث

ومل تذكــر إال ســبعَة معــاٍن، واثنــان منهــا مكــرر، ثــم ذكــرت أربعــة أنــواع مــن أنــواع الوحــي فقــط، 

ومل تذكــر ضابًطــا جيمــع مــا ذكــَرت مــن هــذه األنــواع، ثــم حتدثــت عــن وحــي القــرآن مــن خــالل 

احلديــث عــن جربيــل S، وتنــزالت القــرآن، وهيئــات نزوله عــى النبــي H ومظاهره 

ــَبه حــول الوحــي. عليــه، ثــم أصــوِل الشُّ

ــن  ــترقني، د. حس ــم املس ــض مزاع ــنة نق ــاب والس ــه  يف الكت ــه وخصائص ــي اهلل، حقائق - وح

ــاء الديــن عــرت، حيــث بــدأ احلديــث عــن نشــأة االســتراق وأهدافــه ودوافعــه وأنشــطته ضــذ  ضي

ــة الســحر، ثــم رشع يف احلديــث  ــة، وتقليــد املركــن يف فري اإلســالم،  وموقفــه ضــد الســرة النبوي

عــن الوحــي اإلهلــي حقيقتــه وخصائصــه، ونقــض مزاعــم املســترقن حــول الوحــي وثبــوت قطعيــة 

الكتــاب والســنة.

وُيلحــظ مــن البحــث حــدود حديثــه عــن الوحــي الرعــي اخلــاص باألنبيــاء والرســل، وليــس 

الوحــي اإلهلــي الــذي أوســع وأشــمل مــن الرعــي، واهتاممــه الكبر بالشــبه حــول الوحــي ونقضها.

ويمكن تلخيُص اجلديد واإلضافة يف هذا البحث عام سبق من خالل اآليت:

هــذا البحــث دراســٌة موضوعيــٌة تأصيليــة للوحــي يف القــرآن، حيــث يتنــاول معانَيــه وأقســامه - 

يف القــرآن الكريــم، فهــو أوســع أقســاًما وأنواًعــا ومعــايَن مــن املؤلفــات الســابقة التــي اقتــرص 

حديُثهــا عــى الوحــي الرعــي اخلــاص باألنبيــاء والرســل عليهــم الصــالة والســالم، والــذي 

ــار  ــي باعتب ــم الوح ــواع قس ــن أن ــوٌع م ــق، ون ــاىل إىل اخلل ــي اهلل تع ــواع وح ــن أن ــوٌع م ــو ن ه
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الوحي يف القرآن والرشع 

ــه يف هــذا البحــث - بــإذن اهلل تعــاىل -. املوحــي يف القــرآن؛ كــام ســيأيت بياُن

مُجــع يف هــذا البحــث ســتَة عــَر وجًهــا ومعنـًـى للوحــي يف القــرآن، وهــي ِضعــُف عــدد املعــاين - 

التــي مُجِعــت فيــام قبلــه مــن املؤلفــات والبحوث.

ــت -  ــي كان ــابقة الت ــات الس ــا للمؤلف ــة؛ خالًف ــة قرآني ــه بصبغ ــي ومعاني ــاُم الوح ــه أقس ــر في ُذك

ــي  ــواع الوح ــن أن ــا م ــا بعًض ــر أحياًن ــد تذك ــب، وق ــه فحس ــي وأنواع ــَي الرع ــاول الوح تتن

ــح. ــج واض ــتقصاٍء أو منه ــة، دون اس ــاب املقارن ــن ب ــرى م األخ

حتريــر تعاريــف الوحــي املتنوعــة؛ ســواء يف اللغــة أو الــرع، مــن خــالل الدراســة واملقارنــة - 

بــن أقــوال أهــل العلــم.

اســتنتاج مصطلحــات جديــدة للوحــي وصياغــة تعريــف هلــا؛ كالوحــي اإلهلــي، والوحــي يف - 

القــرآن )1(.

ــة، -  ــي املالئك ــاىل، ووح ــي اهلل تع ــرآن؛ كوح ــي يف الق ــواع الوح ــض أن ــف لبع ــة تعاري صياغ

ــر.  ــي الب ووح

ــواع -  ــدة، وأقســامه، وأن ــه العدي ــان وجوهــه ومعاني ــاج إىل بي فموضــوع الوحــي يف القــرآن حيت

ــن  ــي- م ــي واطالع ــَب - علم ــم، ومل أَر حَس ــرآن الكري ــاءت يف الق ــام ج ــام؛ ك ــك األقس تل

ــورة.  ــذه الص ــك هب ــاول ذل تن

هــذا مــا أرى رضورَة بيانــه وإضافتــه إىل املكتبــة اإلســالمية واملكتبــة القرآنيــة عــى وجــه 

اخلصــوص، وأســأل اهللَ العــون والتوفيــق والقبــوَل، إنــه ســميع جميــب.

)11 ينظــر ملطلــب تعريــف الوحــي رشعــا، فقــد جــاء فيــه بيــان للوحــي اإلهلــي والفــرق بينــه وبــن الوحــي الرعــي، ومبحــث الوحــي 
يف القــرآن الفــرق بينــه وبــن الوحــي يف الــرع واللغــة.
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  خطة البحث:

يشتمل البحث عى مقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة، واملصادر واملراجع.

ــات  ــه، والدراس ــاره، وأهداف ــباب اختي ــث وأس ــة البح ــى أمهي ــتمل ع ــة: وتش املقدم
ــث. ــج البح ــه، ومنه ــابقة، وخطت الس

املبحث األول: تعريف الوحي لغًة ورشًعا، وفيه مطلبان:

املطلب األول: الوحي لغًة. -

املطلب الثاين: الوحي رشًعا. -

املبحث الثاين: وجوه ومعاين الوحي يف القرآن الكريم، وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: صيغ الوحي يف القرآن الكريم. -

املطلب الثاين: وجوه ومعاين الوحي يف القرآن الكريم. -

املطلب الثالث: ألفاظ دلت عى معنى الوحي يف القرآن الكريم. -

املبحث الثالث: أقسام الوحي يف القرآن الكريم، وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: )القسم األول( أنواع الوحي يف القرآن الكريم باعتبار املوحي. -

املطلب الثاين: )القسم الثاين( أنواع الوحي يف القرآن الكريم باعتبار املوحى إليهم. -

املطلب الثالث: )القسم الثالث( أنواع الوحي يف القرآن الكريم باعتبار املوحى إليه. -

املطلب الرابع: )القسم الرابع( أنواع الوحي يف القرآن الكريم باعتبار املوحى به. -
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املبحث الرابع: الوحي يف القرآن الكريم، وفيه مطلبان:

املطلب األول: بن الوحي يف القرآن والوحي يف الرع. -

املطلب الثاين: خصائص الوحي يف القرآن والفرق بينه وبن الوحي يف اللغة. -

اخلامتة: وفيها نتائج البحث، والتوصيات.

املصادر واملراجع.

   منهج البحث: 

1. مجع أقوال أهل العلم يف معنى الوحي رشًعا، ودراستها، وبيان القول الراجح منها.

ــم،  ــان معــاين ووجــوه الوحــي يف القــرآن الكري ــم، وبي ــات الوحــي يف القــرآن الكري 2. مجــع آي

مــن خــالل الرجــوع إىل كتــب التفســر واملعــاين، وكتــب الوجــوه والنظائــر، ثــم حــرص أقســام الوحي 

وأنواعهــا كــام دل عليهــا القــرآُن الكريــم.

3. النظــر يف معــاين الوحــي وأقســامه يف القــرآن الكريــم، واســتنتاج املعنــى والتعريــف الشــامل 

لتلــك املعــاين واألقســام يف القــرآن. 

4. ختريج اآليات من خالل كتابة اسم السورة ورقم اآلية يف متن البحث.

5. ختريــج األحاديــث مــن مصادرهــا األصليــة، مــع بيــان كالم أهــل العلــم عــى احلديــث إن مل 

يكــن يف الصحيحــن أو يف أحدمهــا.

6. بيان غريب اللفظ وغر املشهور من األعالم كام جاء يف املتن.

7. توثيق النصوص من مصادرها نثًرا وشعًرا.

8. تذييل البحث بخامتة حتوي مترًصا للبحث وأهم نتائجه.

9. وضع ثبت للمصادر واملراجع.
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املبحث األول: 

تعريف الوحي لغة ورشًعا

   املطلب األول: الوحي لغًة 

الوحي لغًة: مصدٌر من الفعل "َوَحى" و"َأوَحى".

ازي: "يقــال َوحْيــُت إىل فــالن َأِحــي إليــه وحًيــا وأوحيــت إليــه ُأوحــي إحياًء:  قــال أبــو اهليثــم الــرَّ

ــه وأومأَت")1(. إذا أرشَت إلي

اُج)2(: "َوَحى هلا القَراُر فاستقرت")3()4(. قال الَعجَّ

أي: وحى اهلل األرض بأن تقر قراًرا فال متيد بأهلها، أي أشار إليها بذلك.

قــال األزهــري: "ويكــون َوحــَى هلــا القــراُر أي: كتــب هلــا القــراُر، ويقــال َوَحْيــُت الكتــاب َأِحيه 

َوحًيــا أي: كتبتــه فهو َمْوِحــّي")5(.

وقــال الكســائي: "َوَحــي إليــه بالــكالم حَيــي بــه وحًيــا، وَأوحــى إليــه، وهــو أن يكلمــه بــكالم 

خيفيــه مــن غــره" )6(.

وقال أبو إسحاق الزجاج يف قوله:  ژ ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے       ژ ]املائدة: 111[.

)11  هتذيب اللغة، لألزهري، )296/5(.
ــاج بــن عبــد اهلل بــن ُرْؤبــة بــن أســد بــن ضخــر األســدي، لــه ديــوان رجــز مشــهور، تــويف يف زمــن املنصــور  )12  هــو ُرْؤبــة بــن الَعجَّ

ســنة 145هـــ. معجــم األدبــاء، لياقــوت احلمــوي، )1311/3(.
))1  ديوان العجاج، لألصمعي، )408/1(.

))1  أي: وحى لألرض أن تقر بأهلها وال متيد فاستقرت، ينظر: لسان العرب، البن منظور، )241/15( مادة )و ح ى(.
))1  هتذيب اللغة، لألزهري، )296/5(.

))1  ينظر: هتذيب اللغة، لألزهري، )296/5( مادة )و ح ى(.
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    قــال بعضهــم: "معنــاه أهلمهــم"، كــام قــال: ژ ڎ  ڈ  ڈ      ژ     ژ ]النحــل: 68[، وقــال بعضهــم:  

ژ ہ  ھ  ھ      ھ  ژ ]املائــدة: 111[  "أمرهتــم" )1(.

ُه عــى  ي وحًيــا ألن امَللــك أرَسَّ قــال ابــن األنبــاري: يف قوهلــم: أنــا مؤمــن بوحــي اهلل، قــال: "ُســمِّ

ــه، قــال اهلل D: ژ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ــي H، املبعــوث إلي ــه النب اخللــق، وخــص ب

ڃ  ڃڃژ ]األنعــام: 112[ ، معنــاه ُيــِرُّ بعضهــم إىل بعــض، فهــذا أصــل يف احلــرف، ثــم قــرص الوحــي 

عــى اإلهلــام، ويكــون لألمــر، ويكــون لإلشــارة" )2(. 

ــار  ــك ص ــاء ولذل ــالم يف خف ــا إع ــة كله ــي يف اللغ ــل الوح ــاج: "وأص ــحاق الزج ــو إس ــال أب ق

ــا" )3(. ــمى وحًي ــام  يس اإلهل

قال األزهري: "اإلشارة واإليامء يسمى وحًيا، والكتابة تسمى وحًيا.

وقال اهلل جل وعز:  ژ  ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ژ  ]الشورى: 51[.

معنــاه إال أن يوحــي اهلل إليــه وحًيــا فيعلمــه بــام يعلــم البــر أنــه أعلمــه إمــا إهلاًمــا وإمــا رؤًيــا، 

ــا، كــام أنــزل عــى موســى أو قرآنــا يتــى عليــه كــام أنــزل عــى حممــد، وكل  وإمــا أن ينــزل عليــه كتاًب

هــذا إعــالم وإن اختلفــت أســباب اإلعــالم فيهــا" )4(.

: أصــٌل يــدل عــى إلقــاء ِعلــم يف إخفاء  قــال ابــن فــارس: "وحــي: الــواو واحلــاء واحلــرف املعتــلُّ

أو غــره إىل غــرك")5(. فالوحــي: اإلشــارة، والوحــي: الكتــاب والرســالة، وكلُّ مــا ُتلقيــه إىل غــرك 

حتــى عِلَمــه، فهــو وحــٌي كيــف كان. 

)11  معاين القرآن وإعرابه، للزجاج، )219/2(.
)12  لسان العرب، البن منظور، )240/15( مادة )و ح ى(.

))1  معاين القرآن وإعرابه، للزجاج، )133/4( .
))1  هتذيب اللغة، لألزهري، )297/5( مادة )و ح ى(.

))1  أي: إلقــاء علــم يف خفــاء أو يف غــر خفــاء إىل غــرك، وحيتمــل أن يكــون هنــاك خطــأ يف النســخ، والصحيــح: إلقــاء علــم يف خفــاء 
إىل غــرك، وعــى كل حــال فاملعنــى اللغــوي حمتمــل اخلفــاء والظهــور، واهلل أعلــم.
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حتى قال: "وكل ما يف باب الوحي فراجٌع إىل هذا األصل الذي ذكرناه")1(.

ــٌي؛  ــٌر َوْح ــل: أم ــة قي ــن الرع ــة، ولتضمُّ ــارُة الريع ــي: اإلش ــل الوح ــب: "أص ــال الراغ وق

ٍد عــن الرتكيــب،   وذلــك يكــون بالــكالم عــى ســبيل الرمــز والتعريــض، وقــد يكــون بصــوت جمــرَّ

ــة")2(. ــوارح، وبالكتاب ــض اجل ــارة ببع وبإش

فأصــل الوحــي يف اللغــة اإلعــالم عــى وجــه اخلفــاء والرعــة غالًبــا؛ كالًمــا أو كتابــًة أو إشــارة 

أو إهلاًمــا، وغــر ذلــك مــن وســائل وصــور اإلعــالم.

ــاب  ــى؛  كالكت ــيء املوح ــي وال ــة الوح ــاره نتيج ــول باعتب ــم املفع ــى اس ــي ع ــق الوح ــام يطل ك

ــارس. ــن ف ــك اب والرســالة كــام أشــار إىل ذل

قــال اجلوهــري: "الوحــي: الكتــاب، ومجعه وحــي، والوحــي أيضــا: اإلشــارة والكتابة والرســالة 

واإلهلــام، والــكالم اخلفــي، وكل مــا ألقيتــه إىل غــرك، يقــال: وحيــت إليــه الــكالم وأوحيــت،  وهــو 

أن تكلمــه بــكالم ختفيفــه" )3(.

كام يطلق الوحي عى املـُــــلك بعد الفقر، والظلم، واالستفهام، والنِّياحة، والبكاء، واإلرسال.

قــال ابــن األعــرايب)4(: "َأوَحــى الرجــل إذا بعــث برســوٍل ثقــة إىل عبــد مــن عبيــده ثقــة، وأوحــى 

ــم عبــده بــال رســول، وأوحــى اإلنســاُن؛ إذا صــار َمِلــًكا بعــد فقــر، وأوحــى اإلنســاُن،  أيًضــا إذا َكلَّ

ــَب،  ــتوحيُت الكل ــال: واس ــتفهمُته، ق ــتوحيُته؛ أي: اس ــلطانه، واس ــم يف س ــى؛ إذا ظَل ــَى، وَأوَح وَوَح

ِســَله")5(. واستوشــيُته، وآســدته؛ إذا دعوَتــه لرُتْ

)11  مقاييس اللغة، البن فارس، )ص1046(؛ وينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )1999/5( مادة )و ح ى(.
)12  مفردات ألفاظ غريب القرآن، للراغب األصبهاين، )ص858( مادة )و ح ى(.
))1  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، )1999/5( مادة )و ح ى(.

ــوت  ــاء، لياق ــم األدب ــر: معج ــنة 231هـــ، ينظ ــويف س ــوي، ت ــة والنح ــد اهلل، الراوي ــو عب ــرايب، أب ــن األع ــاد اب ــن زي ــد ب ــو حمم ))1  ه
.)2530/6( احلمــوي، 

))1  هتذيب اللغة، لألزهري، )298/5(.
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ــي  ــة توح ــه، والنائح ــاه؛ أي: َيبكي ــي أب ــالن يوح ــال: ف ــكاء، يق ــاء الب ــم: "اإلحي ــال بعضه  وق
ــه" )1(.  ــوُح علي ــَت؛ َتن املي

وعنــد النظــر والتأمــل يف هــذه املعــاين واألصــل اللغــوي ملعنــى الوحــي، يالحــظ اتفاقهــا معــه 
يف صفــة اخلفــاء، مثــل امُللــك بعــد الفقــر خلفــاء ذلــك يف حــال فقــره، أو يف ظلمــه إلخفائــه احلــق، أو 
يف االســتفهام خلفــاء العلــم عنــه، ويف البــكاء عــى الغائــب لعــدم وجــوده، ويف اإلرســال إذا كان عــى 

وجــه اخلفــاء.

ــه  ــى وج ــالم ع ــو إع ــك، ه ــمي بذل ــي أو س ــه وح ــق علي ــا أطل ــم م ــرى أن معظ ــدم  ن ــام تق فم
اخلفــاء والرعــة غالًبــا، أو يكــون متفًقــا مــع أصــل الوحــي يف صفــة مــن صفاتــه وإن مل يكــن يف بــاب 

اإلعــالم، واهلل أعلــم.

   املطلب الثاين: تعريف الوحي رشًعا

ــالُف  ــا عــى وجهــن، واختالُفهــم يف ذلــك اخت اختلــف أهــل العلــم يف تعريــف الوحــي رشًع

ــٌد إىل املعنــى الرعــي للوحــي، والتعريفــات املتعــددة يف  ٍع وليــس تضــاًدا، فمــآل الوجهــن عائ تنــوُّ

كل وجــه بعُضهــا مكمــٌل للبعــض إال القليــَل منهــا، ولكنهــا حتتــاج إىل دراســٍة ومجــع وتأليــف فيــام 

بينهــا، وإليــك بيــاَن ذلــك: 

الوجه األول: الوحي بمعنى اإلحياء؛ عىل أنه مصدٌر من الفعل )َوَحى( و)أوحى(.

، ويف كل وجــه مــن   جــاء تعريــُف الوحــي يف هــذا الوجــه عــى وجهــن آخريــن خــاصٍّ وعــامٍّ

هــذه األوجــه تعريفــاٌت عــدٌة عــى النحــو اآليت:

ــا بأنبيــاء اهلل Q دون  الوجــه اخلــاص: يف هــذا الوجــه جــاء تعريــُف الوحــي رشًعــا خاصًّ

غرهــم مــن اخللــق، وعــى هــذا الوجــه جــاءت تعريفــاٌت عــدٌة، أذكــر منهــا:

)11  ينظر: هتذيب اللغة، لألزهري، )298/5( مادة )و ح ى(.
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1. اإلعالم بالرع)1(.

2. إعالم اهلل تعاىل ألنبيائه بام شاء من أحكامه أو أخباره)2(.

3. اإلعالم بالرع بكتاٍب أو رسالِة َمَلك أو منام أو إهلام أو نحوها)3(.

4. إعالم اهلل لنبيٍّ من أنبيائه بحكم رشعي ونحوه)4(.

5. إعالم اهلل أنبياءه بام يريد أن يبلَِّغه إليهم من رشع أو كتاب؛ بواسطة أو غر واسطة)5(.

ته، وما َيتبُعها من أوامر وَنواٍه وأخبار)6(. 6. إعالم اهلل نبيًّا من أنبيائه -بكيفية معينة- بنبوَّ

7. ما يوحيه اهلل تعاىل إىل نبي من أنبيائه عى أي وجه من وجوه اإلحياء؛ بواسطة أو بغر واسطة)7(.

ويالحظ عى هذه التعاريف اآليت:

 .Q االتفاق عى أن الوحَي يف الرع هو ما كان من اهلل تعاىل ألنبيائه -

.Q االختالف يف ذكر أنواع الوحي إىل األنبياء  -

- االختالف يف ذكر طريقة الوحي وصوره.  

واألَوىل أن يكون تعريف الوحي رشًعا من اهلل تعاىل ألنبيائه شاماًل ألنواع املوحى واملوحى به)8(.

ا جلميع اخللق دون قرِصه عى األنبياء.  الوجه العام: أن يكوَن الوحُي من اهلل تعاىل عامًّ

)11  فتح الباري، البن حجر )ت:852هـ(، )14/1(.
)12  املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أليب العباس القرطبي )ت: 656هـ(، )373/1(.
))1  منحة الباري برح صحيح البخاري،  أليب حييى زكريا األنصاري )ت: 926هـ(، )68/1(.

ــي،  ــد الروم ــرآن، لفه ــوم الق ــات يف عل ــر: دراس ــي )ت: 1398هـــ(، )ص7(؛ وينظ ــد الذهب ــم، ملحم ــرآن الكري ــي والق ))1  الوح
)ص176(.

))1  املدخل لدراسة القرآن الكريم، ملحمد أبو شهبة )ت: 1403هـ(، )ص79(.
))1  املحرر يف علوم القرآن، ملساعد الطيار، )ص62(.

))1  دراسات يف علوم القرآن الكريم، لزاهر األملعي، )ص16(.
))1  اقتــرصت يف تعليقــي عــى التعريفــات الســابقة بتعليــق عــام يبــن اخللــل ويــدل عــى املــراد؛ خشــية اإلطالــة والتكــرار مــن خــالل 

تعقــب كل تعريــف مــع تقارهبــا، ويــراد باملوحــى الكتــاب والريعــة، واملوحــى بــه الطريقــة التــي جــاء هبــا الوحــي.
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ومن التعريفات عىل هذا الوجه اآليت:

1. ِعرفاٌن جيده الشخص من نفسه عى اليقن بأنه من ِقَبِل اهلل؛ بواسطة أو غر واسطة)1(.

2. أن ُيْعِلــم اهللُ َمــن اصطفــاه مــن عبــاده كلَّ مــا أراد إطالَعــه عليــه مــن ألــوان اهلدايــة والعلــم، 

ولكــن بطريقــة رسيــٍة خفيــة غــر معتــادة للبــر)2(.

3. تكليم اهلل سبحانه واحًدا من عباده بطريقة من طرق الوحي)3(.

ويالَحــظ يف هــذه التعاريــف أن الوحــي رشًعــا عــامٌّ جلميــع مــن أوحــى اهلل إليهــم مــن البــر، 

ــا باألنبيــاء Q، فيشــمل كلَّ مــن اصطفــاه تعــاىل بالوحــي مــن عبــاده؛ كأم موســى  وليــس خاصًّ

ومريــم وغرمهــا.

ــاء  ــى األنبي ــه ع ــاص بنزول ــي اخل ــي الرع ــى الوح ــَة معن ــف حقيق ــك خيال ــكَّ أن ذل وال ش

ــر. ــن الب ــم م ــق دون غره ــه للخل ــي وتبليِغ ــي الرع ــي الوح ــون بتلق ــم املختص ــل، فه والرس

فقــرْصُ التعريــف الرعــي مــن حيــث اإللقــاء عــى األنبيــاء والرســل َأوىل وأصــحُّ ِمــن محلــه عــى 

عمــوم َمــن اصطفاهــم اهلل بالوحي.

وعنــد النظــر يف حــدود الوجــه العــام لتعريــف الوحــي رشًعــا عنــد بعــض أهــل العلــم، يمكــن محُله 

عــى مصطلــٍح آخــَر مــن مصطلحــات الوحــي؛ وهــو الوحــي اإلهلــيُّ مــن اهلل تعــاىل إىل مجيــع اخللق.

الوجه الثاين: الوحي بمعنى امُلوحى عىل اسم املفعول

 وقد وجدت تعريفن عى هذا الوجه:

)11  رسالة التوحيد،  ملحمد عبده )ت: 1323هـ(، )ص57(.
)12  مناهل العرفان، ملحمد الزرقاين )ت: 1367هـ(، )63/1(؛ ينظر: مصطلحات علوم القرآن، لسليامن القرعاوي، )ص53(.

))1  ملحات يف علوم القرآن، ملحمد الصباغ )ت: 1439هـ(، )ص45(.
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1. كالم اهلل املنزُل عى نبي من أنبيائه)1(.
ــع واحلكــم، منهــم مــن  ــاء الغيــب والرائ ــه؛ مــن أنب فهــم ب ــه وعرَّ ــه اهللُ عــى أنبيائ ــا أنزل 2.  م

ــه)2(. ــن مل ُيعط ــم م ــا، ومنه ــاه كتاًب أعط

وممــا يالَحــظ عــى هــذا الوجــه إمهاُلــه لبيــان املوحــى بــه، وهــي الطريقــُة التــى جــاء ونــزل هبــا 
الوحــُي، وتعريفــه للوحــي عــى اســم املفعــول، واألَوىل تعريفــه باإلحيــاء عــى املصــدر؛ الشــتقاقه مــن 

ــف اللغــوي. ــى"؛ كــام يف التعري ــى" و"أوح ــل "وح الفع

كــام يالَحــظ اقتصــاُر التعريــف األول يف هــذا الوجــه عــى نــوع واحــد مــن أنــواع املوحــى؛ وهــو 
الــكالُم إىل األنبيــاء، دون ذكــر غــره مــن أنــواع الوحــي الرعــي.

ــٍز،  ــف موج ــى يف تعري ــاِء واملوح ــن اإلحي ــن الوجه ــن هذي ــريُّ -  - ب ه ــع الزُّ ــد مج  وق
فقــال: "الوحــي مــا ُيوحــي اهللُ إىل نبــيٍّ مــن األنبيــاء، فُيْثبِتــه يف قلبــه، فيتكلــم بــه، ويكُتُبــه، وهــو كالم 

اهلل")13.

ــر  ــى ذك ــرص ع ــز واقت ــه أوج ــى، إال أن ــاء واملوح ــن اإلحي ــذا ب ــه ه ــع يف تعريف ــه مَج ــظ أن فيالَح
ــض. ــواع دون بع ــض األن بع

ــد العلــامء،  ومــن خــالل مــا تقــدم مــن عــرض موجــز ودراســة لتعريــف الوحــي يف الــرع عن
ــا لــآيت:  ــه مــن األَوىل شــموُل تعريــف الوحــي رشًع أرى أن

1. اخلَصوصية من حيث املصدُر؛ فال يكون إال من اهلل تعاىل.
ــاء دون غرهــم مــن اخللــق؛ نظــًرا  ــة مــن حيــث املــورُد؛ فــال يكــون إال إىل األنبي 2. اخلَصوصي

لتعلقــه بالــرع.
ــاء عليهــم الصــالة والســالم؛ ســواٌء كان  ــواع املوحــى إىل األنبي ــع أن 3.  أن يكــون شــاماًل جلمي

)11  عمدة القارئ، للعيني )ت: 855هـ(، )14/1(؛ وينظر: مباحث يف علوم القرآن، للقطان، )ص33(.
)12  الوحي املحمدي، ملحمد رشيد رضا )ت:1354هـ(، )ص25(.

))1  ينظر: اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي، )141/1(، وعزاه إىل ابن أيب حاتم، ومل أجده يف تفسره.
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ــاًرا أو غــر ذلــك. ــا أو أخب ــا أو تكليًف ــوًة أو كتاًب نب
4. أن يكــون شــاماًل جلميــع أنــواع املوحــى بــه إىل األنبيــاء عليهــم الصــالة والســالم؛ بواســطة 

املالئكــة أو مبــارشًة مــن اهلل تعــاىل دون واســطة.

ف بـــــــأنه:   والتعريف املختار للوحي رشًعا هو أن ُيعرَّ

)إعالم اهلل تعاىل نبيًّا من أنبيائه بأمر ما؛ عىل وجه اخلفاء؛ بواسطة أو بدون واسطة(.

واملتأمــُل يف هــذا التعريــف يــرى شــموَله جلميــع صفــات الوحــي الرعــي األربــع املتقدمــة؛ مــن 

حيــث املــورد واملصــدُر واملوحــى واملوحــى بــه.

ويف الوجــه الثــاين لتعريــف الوحــي رشًعــا أنــه الوحــي مــن اهلل تعــاىل لعامــِة عبــاده، وقــد ذكــرت 

أن ذلــك خيالــُف احلقيقــَة والــرع، فالوحــي الرعــي خــاصٌّ باألنبيــاء Q دون غرهــم مــن 

البــر؛ ألهنــم املســئولون ابتــداًء عــن تبليــغ رشع اهلل للخلــق.

ف بأنه: لكن يمكن محُل هذا الوجه عى مصطلح الوحي اإلهلي، وُيَعرَّ

)إعالم اهلل تعاىل أحًدا من خلقه بأمر ما عىل وجه اخلفاء ؛ بواسطة أو بدون واسطة(.

فيدخــل يف هــذا التعريــف وحُيــه تعــاىل للمالئكــة واإلنــس واجلــن واحليوانــات واجلــامدات، وهو 

أعــمُّ وأشــمل مــن التعريــف الرعــي مــن حيــث املــورُد، ومتوافــٌق مــع مصطلــح الوحــي اإلهلــي، 

وفيــه بيــاٌن ألنــواع الوحــي األخــرى التــي دل عليهــا القــرآُن الكريــم.

ــه يف  ــَث عن ــأرجئ احلدي ــذا س ــرع، ل ــي يف ال ــن الوح ــَع م ــدُّ أوس ــرآن فُيَع ــي يف الق ــا الوح أم

آخــر البحــث)1(؛ نظــًرا لتعلــق بيانــه ببيــان وجــوه ومعــاين الوحــي يف القــرآن وأقســامه وأنــواع تلــك 

ــام. األقس

)11  ينظر: )ص 222( من هذا البحث يف )املبحث الرابع(. 
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املبحث الثاين:

وجوه ومعاين الوحي يف القرآن، وفيه ثالثة مطالب:

  املطلب األول: صيغ الوحي يف القرآن الكريم

ــى  ــة؛ ع ــغ متنوع ــا وبصي ــبعن موضًع ــامٍن وس ــم يف ث ــرآن الكري ــي يف الق ــظ الوح ــاء لف ــد ج لق

ــو اآليت: النح

1. صيغة االسم، وهي أقلُّ الصيغ وروًدا يف القرآن؛ ومثال ذلك: 

ــه  ــاء: 45[، وقول ــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ       ڀ  ڀ  ژ  ]األنبي ــه تع قول

ــم: 4[. ــاىل: ژ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    ژ  ]النج تع

2.  صيغة الفعل املايض؛ ومثال ذلك:

ــاء: 163[،  ــه H: ژ  ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ژ  ]النس ــاىل لنبي ــه تع  قول

ــه تعــاىل: ژ ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ژ  ]األنعــام: 19[،  عــى الفعــل املــايض املبنــي لفاعلــه، وقول

عــى الفعــل املــايض املبنــي ملفعولــه.

). صيغة الفعل املضارع؛ مثال ذلك:

قولــه تعــاىل: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  ]األنفــال: 12[، عــى الفعــل املضــارع املبنــي 

ــه. ــي ملفعول ــارع املبن ــل املض ــى الفع ــام: 50[ ع ــاىل: ژ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ژ  ]األنع ــه تع ــه، وقول لفاعل

4. صيغــة الفعــل املضــارع املســند إىل نــون العظمــة نوحــي، يف قولــه تعــاىل: ژ گ  گ  ڳ  ڳ   

ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ژ  ]يوســف: 109[. 

ى بحــرف اجلــر )إىل( أو )يف( أو الــالم أو البــاء، فيــدل عــى معــاٍن إضافيٍة  وقــد يــأيت الوحــي معــدًّ

عــى اإلعــالم؛ ومثــال ذلك: 
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ــى(  ــل )أوح ى الفع ــدَّ ــد تع ــم: 13[، فق ــاىل: ژ ک  ک  گ   گ  گ   گ   ژ  ]إبراهي ــه تع قول

بحــرف اجلــر )إىل(، وهــو أكثــر وروًدا يف القــرآن، حيــث أفــاد معنــى اإلرســال واخلَصوصيــة للموحــى 

إليــه مــع اإلعــالم.

 ومــن األمثلــة كذلــك تعديُتــه بــــــــ )يف( يف وحيــه تعاىل للســامء، قــال تعــاىل: ژ پ  پ  پ      پ  

ڀڀ   ژ  ]فصلــت: 12[، فأفــاد حــرُف اجلــر معنــى اإللقــاء، ومثــاُل تعديتــه بحــرف البــاء قوُلــه: ژ  جبحب   

ــِة  ــة؛ مصاحب ــى املصاحب ــاء معن ــرُف الب ــاد ح ــث أف ــورى:  51[، حي خب  مب  ىب   يب  جتحت  ژ  ]الش

الوحــي لــإلرادة واملشــيئة. 

  املطلب الثاين: وجوه ومعاين الوحي يف القرآن الكريم

ــَف  ــدت ِضْع ــرآن )1(، ووج ــي يف الق ــه الوح ــن أوج ــبعًة م ــر س ــوه والنظائ ــب الوج ــَرت كت ذك

ذلــك يف كتــب التفســر واملعــاين، وذلــك بنــاء عــى ارتبــاط تلــك الوجــوه باألصــل اللغــوي ملعنــى 

الوحــي مبــارشة أو بطريقــة غــر مبــارشة، كأن يكــون الزًمــا مــن لــوازم أصــل املعنــى اللغــوي بداللــة 

الســياق، كــام يف كتــب التفســر وكتــب الوجــوه والنظائــر )2(.

ــوه  ــم الوج ــر يف عل ــني النواظ ــة األع ــليامن، )ص216-217(؛ ونزه ــن س ــل ب ــم، ملقات ــرآن العظي ــر يف الق ــوه والنظائ ــر: الوج )11  ينظ
ــادي،  ــز، للفروزآب ــر ذوي التميي ــاين، )ص790(؛ وبصائ ــر، للدامغ ــوه والنظائ ــوزي، )ص621(؛ والوج ــن اجل ــر، الب والنظائ

ــع، )1347/4(. ــد الضال ــدي وأمح ــد الربي ــر، ألمح ــوه والنظائ ــوعة الوج )177/5-182(، وموس
)12  قــال الدكتــور مســاعد الطيــار يف كتابــه )التفســري اللغــوي للقــرآن الكريــم(، )ص 96(: "وعنــد بحــث عالقــة الوجــوه والنظائــر 

القرآنيــة باللغــة، فــإن األمــر فيــه جانبــان: 
األول: األصل اجلامع ملعنى اللفظ يف لغة العرب، ومعرفة عالقة هذه الوجوه هبذا األصل.

د هــذه الــدالت، والنَّظــُر يف ذلــك يرجــع  ُد الوجــوه بتعــدُّ الثــاين: أن بعــض هــذه الوجــوه تكــون دالالت لغويــة مبــارشة، وقــد تتعــدَّ
ِغــة. َرُه أهــل اللُّ إىل اســتعامل العــرب حســبام قــرَّ

وإذا ُوِجــَد يف ُكتبهــم يشء مــن الوجــوه ال يوجــد لــه داللــة مبــارشة يف كتــب أهــل اللُّغــِة، فــإن هــذا ال يعنــي خروجــه مــن اللُّغــِة، 
 . ــه ال بــدَّ مــن وجــود ارتبــاط بينــه وبــن أصــل املعنــى اللُّغــويِّ ولكــن ُيْلَحــُظ أنَّ

ثم َمثَّل بعد ذلك بعدة أمثلة عى ذلك.
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1. اإلهلام

ــَن امللقــى عليــه أنــه مــن اهلل، وُمثِّــل لذلــك بوحيــه  وهــو إلقــاء املعنــى املــراِد يف القلــب، حتــى يتيقَّ

تعــاىل إىل النحــل، قــال تعــاىل:  ژ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ ژ  ]النحــل: 68[

)1(. ويســمى اإلهلــام الفطــري.

ــال  ــي، ق ــام التكليف ــو اإلهل ــا وه ــى ابنه ــت ع ــن خاف ــى ح ــاىل ألم موس ــه تع ــك يف وحي وكذل

تعــاىل: ژ ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  

ڄ  ڄ    ژ  ]القصــص: 7[، عــى خــالف بــن أهــل العلــم يف تفســر الوحــي يف اآليــة عــى اإلهلــام )2(. 

ووجــه تفســر الوحــي باإلهلــام؛  كونــه يعــود إىل األصــل اللغــوي ملعنــى الوحــي يف اللغــة إذ هــو 

إعــالم عــى وجــه اخلفــاء، وهــو أقــرب أنــواع وصــور الوحــي وأنســبها هلــذه احلالــة التــي جــاء فيهــا 

الوحــي مــن اهلل تعــاىل للنحــل وُأم موســى.

ــة لفــظ الوحــي عــى  ــة عــى اإلهلــام؛ فذلــك لدالل ــار لفــظ الوحــي يف اآلي ُّ يف اختي ــا الــرِّ وأم

ــي  ــي اإلهل ــن الوح ــه م ــى، وأن ــك املوح ــة ذل ــرف ومكان ــرده، ك ــام بمف ــه اإلهل ــدل علي ــى ال ي معن

ــه. خللق

2. الوسوسة

  الوسوســة حديــث الصــدر؛ ســواٌء كانــت مــن النفــس أو الشــياطن، وقــد جــاء تفســر الوحــُي 

ــاىل:  ژ ژ  ڑ  ڑ  ک         ــال تع ــم، ق ــياطن إىل أوليائه ــي الش ــة يف وح ــى الوسوس ــرآن ع يف الق

ــم  ــياطن بعِضه ــي الش ــك يف وح ــام: 121[)3(، وكذل ک  کک  گ  گ  گ  گ    ژ  ]األنع

)11  ينظر: جامع البيان، للطربي، )286/14(؛ واملحرر الوجيز، البن عطية، )406/3(.
)12  ينظــر: جامــع البيــان، للطــربي، )286/14(؛ واملحــرر الوجيــز، البــن عطيــة،  )276/4(؛ واجلامــع ألحــكام القــرآن، للقرطبــي، 
)232/16(؛ والنكــت والعيــون، للــاموردي، )235/4(؛ وزاد املســري، البــن اجلــوزي، )201/6-202(، إذ األقــرب أنــه يف املنــام.

))1  ينظر: معامل التنزيل، للبغوي، )184/3(.
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ــبحانه: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ   ــال س ــض، ق لبع

ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ژ  ]األنعــام: 112[.

والوسوســُة واإلهلــام يتفقــان يف أمــور، وخيتلفــان يف أمــور أخــرى؛ فيتفقــان يف طبيعــة كلٍّ منهــام؛ 

وذلــك أن كلَّ واحــد منهــام عبــارٌة عــن إعــالم يف خفــاٍء، وخيتلفــان يف أن اإلهلــام مصــدُره اهلل تعــاىل، 

والوسوســُة مصدُرهــا النفــُس أو الشــيطان، واإلهلــام يكــون يف أمــر حقيقــي، وأمــا الوسوســُة فتكــون 

ــة، ژ ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ               ــِر حقيقي ــكاٍر غ ــام وأف يف أوه

ڻ   ژ  ]طــه: 120[.

والتعبــر عــن الوسوســة بالوحــي، التفــاق الوسوســة مــع الوحــي يف أصــل املعنــى اللغــوي مــن 

حيــث أهنــا إعــالم عــى وجــه اخلفــاء، ووجــه تفســر الوحــي بالوسوســة؛ فذلــك لداللــة ســياق اآليــة 

الكريمــة وحديثهــا عــن الشــياطن.

). اإلشارة

مــن وســائل التعبــر عــن املعنــى املــراِد دون الــكالم: اإلشــارُة والرمــُز باليــد، أو بــأي يشء آخــَر 

يــدل عــى املقصــود وَيفــي عــن الــكالم؛ ومثــال ذلــك يف القــرآن:

ــا بيحيــى R، قــال ســبحانه: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې    حينــام بــرَّ تعــاىل زكريَّ

ى  ى  ائ  ائ     ژ  ]مريــم: 11[؛ حيــث طلــب زكريــا آيــًة، فأمــره تعــاىل باالمتنــاع عــن كالم النــاس 

ثالثــَة أيــام إال رمــًزا: ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ  ژ  ]آل عمــران: 41[، 

فخــرج عــى قومــه وأرشــدهم إىل ذكــر اهلل تعــاىل يف وقت اإلبــكار والَعــيِّ إشــارًة ورمــًزا دون كالٍم)1(.

)11  ينظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثر، )216/5(.
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والتعبــر عــن اإلشــارة بالوحــي؛ التفــاق اإلشــارة مــع الوحــي يف أصــل املعنــى اللغــوي مــن 

ــدُّ نوًعــا ووســيلة مــن وســائل اإلعــالم ، وأمــا وجــه   حيــث  أنــه إعــالم عــى وجــه اخلفــاء، كــام ُيَع

ــة الكريمــة يف ســورة آل عمــران. تفســر الوحــي باإلشــارة؛ فقــد دل عــى ذلــك نــص اآلي

). الرؤيا يف املنام

وممــا ُفــرِّ بــه الوحــي يف القــرآن الرؤيــا يف املنــام، قــال تعــاىل: ژ  ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  ژ  

]الشــورى: 51[،   قــال البغــوي: الرؤيــا يف املنــام)1(.

 إذ ُتَعــدُّ الرؤيــا يف ا ملنــام وســيلة مــن وســائل الوحــي وصــورة مــن صــوره، وترتبــط مــع أصــل 

املعنــى اللغــوي مــن جهــة أهنــا إعــالم عــى وجــه اخلفــاء. 

ــى  ــد ع ــا، والتوكي ــة مصدره ــان حقيق ــرآن؛ لبي ــي يف الق ــا بالوح ــن الرؤي ــر ع ُّ يف التعب ــرِّ وال

ــا. ــه ومنزلته مكانت

). القرآن

ــك  ــة ذل ــن أمثل ــى؛ وم ــيء املوح ــول؛ أي: ال ــم املفع ــى اس ــى معن ــرآن ع ــُي يف الق ــاء الوح ج

ــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ       ڀ   ــه تع ــي يف قول ــرآن بالوح ــاىل للق ــه تع وْصُف

ڀ    ژ  ]األنبيــاء: 45[، وقولِــه: ژ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ    ژ  ]النجــم: 4[، وقــد جــاء يف التفســر أن املــراَد 

بــه القــرآُن الكريــم)2(، حيــث أن الــالم يف الوحــي للعهــد الذهنــي، واملعهــود يف الذهــن هــو القــرآن 

.H ــي ــه النب ــم ب ــذي أنذره ــم ال الكري

ُّ يف التعبــر عــن القــرآن بالوحــي يف هــذه اآليــات؛ لبيــان حقيقــة مصــدره، والتوكيــد  وأمــا الــرِّ

عــى  رشفــه ومنزلتــه ومكانتــه.

)11  ينظر: معامل التنزيل، للبغوي، )200/7(.
)12  ينظر: جامع البيان، للطربي، )8/22( - )282/16(.
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). الكالم 

جاء الوحي يف القرآن بالكالم يف أكثَر من موضع؛ ومن األمثلة عى ذلك:

كالمــه تعــاىل ملوســى S بالــوادي املقــدس طــوى، قــال ســبحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ  ]طــه: 13 – 14[)1(.

وقــد ُفــرِّ وحــُي اهلل تعــاىل ملوســى S بالــكالم ؛ كــام دل عليــه ســياق اآليــات ژ پ  پ  پ  

ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ژ  ]طــه: 14[. 

  وكــام جــاء تفســر هــذا الوحــي بالــكالم بنــص القــرآن يف ســورة األعــراف، قــال  تعــاىل:       ژ ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  

ېى     ژ  ]األعــراف: 143[.

ووجــه تفســر الوحــي بالــكالم؛ لداللــة اآليــة الكريمــة يف ســورة األعــراف، وكونــه نــوع مــن 

ــدُّ  ــة، إذ ُيَع ــي يف اللغ ــى الوح ــوي ملعن ــل اللغ ــود إىل األص ــه، ويع ــى ب ــار املوح ــي باعتب ــواع الوح أن

الــكالم وســيلة مــن وســائل اإلعــالم، والزم مــن لوازمــه، وجــاء عــى صــورة اخلفــاء.

ــة لفــظ الوحــي عــى  ــة عــى الــكالم؛ فذلــك لدالل ــار لفــظ الوحــي يف اآلي وأمــا الــرِّ يف اختي

معنــى ال يــدل عليــه الــكالم بمفــرده، كــرف ومكانــة ذلــك املوحــى، وأنــه مــن الوحــي الرعــي 

ــه. ألنبيائ

). الكتابة
مــن األوجــه التــي ُفــرِّ الوحــُي هبــا يف القــرآن الكتابــة، قــال تعــاىل: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  

ه  ــرَّ ــا ب ــد م ــه بع ــب إىل قوم ــا S كت ــم: 11[؛ أي: إن زكريَّ ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ژ  ]مري

)11  ينظر: جامع البيان، للطربي، )31/16(.
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تعــاىل بيحيــى S أن ُيســبِّحوا اهللَ ُبكــرًة وعشــيًّا، دون أن يتكلــَم إليهــم)1(، قــال تعــاىل: ژ ژ  ڑ  

ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ    ژ ]آل عمــران: 41[.

ومــع ترجيــح القــول باإلشــارة، يمكــن توجيــُه هــذا القــول - عــى فــرض صحتــه - بــأن الكتابــة 

ترتبــط مــع الوحــي يف أصــل املعنــى اللغــوي، إذ هــي الزم مــن لــوازم اإلعــالم، حيــث ُتَعــدُّ الكتابــة 

نــوع مــن أنــواع الوحــي ووســيلة مــن وســائله.

ــاه اهلل  ــا أوح ــو مم ــه ه ــه لقوم ــا كتب ــون ألن م ــد يك ــي، فق ــة بالوح ــن الكتاب ــر ع ــا رس التعب  وأم

ــم.  ــر، واهلل أعل ــث وكالم ظاه ــاء دون حدي ــورة اخلف ــى ص ــة ع ــاء كتاب ــالم ج ــه، أو أن اإلع إلي

). اإلرسال

  اإلرســال لــه ُمرِســٌل وَمرســوٌل إليــه وُمرَســل، وهكــذا الوحــي تكــون لــه تلــك املفاعيــُل، وقــد 

ُفــرِّ الوحــي باإلرســال؛ ألن مــن لــوازم الوحــي اإلرســاَل، فيلتقــي مــع أصــل معنــاه اللغــوي مــن 

حيــث أنــه مــن لــوازم  اإلعــالم.

ومن أمثلة ذلك: 

إرســاُله تعــاىل القــرآَن لنبيــه H، فقــد عــربَّ عنــه بالوحــي، قــال ســبحانه: ژ ک  ک    

ک     گ  گ  ژ  ]الشــورى: 7[، وكذلــك يف إرســاله تعــاىل لألنبيــاء Q، قــال C: ژ  ٻ     ٻ   

ــاء: 163[)2(. ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ژ  ]النس

9. اإلنزال
وهــذا قريــٌب مــن اإلرســال؛ ألن الوحــُي إذا كان مــن اهلل تعــاىل، فمــن أوجــه إرســاله عــى اخللــق 

اإلنــزاُل؛ فيكــون مــن األعــى إىل األدنــى، كــام يرتبــط اإلنــزال مــع أصــل املعنــى اللغــوي  للوحــي 

)11  ينظــر: الوجــوه والنظائــر ، ملقاتــل بــن ســليامن، )ص216(؛ ومفــردات ألفــاظ القــرآن، للراغــب األصبهــاين، )ص858(؛ وبصائــر 
ذوي التمييــز، للفروزآبــادي، )179/5( مــادة )و ح ى(.

)12  ينظر: جامع البيان، للطربي، )675/7(.
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ــائل  ــن وس ــيلة م ــاىل، ووس ــن اهلل تع ــالم م ــوزام اإلع ــن ل ــه الزم م ــث أن ــارشة،  حي ــر مب ــة غ بطريق

تبليــغ الوحــي.

: "وقولــه:   ــربيُّ قــال تعــاىل: ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ژ  ]آل عمــران: 44[، قــال ابــُن جريــر الطَّ

ــه إليــك")1(. ــه: ُننِْزُل ــإن تأويَل ژ ۈ   ٴۇۋ  ژ  ف

10. اإللقاء 

 الوحــي يكــون بإعــالٍم عــن أمــر مــا، وال يكــون ذلــك إال عــن طريــق إلقــاء املوحــى إىل املوحــى 

ــأيِّ صــورٍة كانــت مــن صــور الوحــي، ولــذا كان مــن لــوازم الوحــي اإللقــاُء؛ فيلتقــي مــع  ــه؛ ب إلي

أصــل املعنــى اللغــوي مــن هــذا الوجــه بــرط أن يكــون هــذا اإللقــاء عــى وجــه اخلفــاء.

ومن أمثلة ذلك:

 قوله تعاىل: ژ پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ژ ]فصلت: 12[؛ أي: ألقى تعاىل يف كل سامٍء ما أراد)2(.

11. األمر 

الوحــي إمــا يكــون خــرًبا أو تكليًفــا، فــإن كان تكليًفــا، مُحـِـل عــى األمــر؛ وُعــدِّ ذلــك مــن لــوزام 

اإلعــالم والوحــي بداللــة الســياق، ومثالــه: 

ــن  ــن آم ــه وَم ــه ونجاتِ ــالك قوِم ــه هب ــفينة، أعلم ــة الس ــا S بصناع ــاىل نوًح ــر تع ــام أم حين

معــه، فقــال تعــاىل: ژ حب  خب  مب       ىب  ژ ]هــود: 37[، أي: اصنــع الُفْلــَك يــا نــوُح كــام أمرنــاك 

وحتــت نظرنــا)3(. والــر يف التعبــر عــن األمــر بالوحــي؛ للتوكيــد عــى أن هــذا األمــر توجيــه ربــاين 

فيــه مــا فيــه مــن الداللــة عــى  العصمــة واحلفــظ والكفايــة.

)11  جامع البيان، للطربي، )401/5(.
)12  ينظر: جامع البيان، للطربي)393/20(.

))1  ينظر: جامع البيان، للطربي، )392/12(.
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12.  اإلذن

ــاد  ــذي أف ــالم ال ــي بال ــُل الوح ي فِْع ــدِّ ــام ُع ــرآن، حين ــاإلذن يف الق ــي ب ــُر الوح ــاء تفس ــد ج وق

ــه:  ــى اإلذن؛ مثال معن

لَزلــة ِمــن وحِيــه لــألرض، وأنــه أِذَن هلــا يــوَم القيامــة أن خُتــرب بــام  مــا أخــرب بــه تعــاىل يف ســورة الزَّ

ُعِمــل عليهــا، قــال ســبحانه: ژ چ  چ  چ  ڇ   ژ ]الزلزلــة: 5[)1(.

وكذلــك اإلذن ُيَعــدُّ مــن لــوازم أصــل املعنــى اللغــوي وهــو اإلعــالم، أذن هلــا بــأن ُتْعِلــم وخُتــرب، 

وعــرب بالوحــي عــن اإلذن لبيــان مكانــة ورشف ذلــك األمــر.

)1. الرتتيب 

ًرا يف كل  ــرِّ ــب مق ــت: 12[ : رتَّ ــاىل: ژ پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ژ ]فصل ــه تع ــر قول ــل يف تفس ــا قي  ومم

ســامٍء مــا حتتــاج إليــه مــن املالئكــة)2(، ويمكــن محــُل هــذا التفســر للوحــي عــى املعنــى اإلمجــايل لآليــة 

الكريمــة.

)1. خلق

 مــن األوجــه التــي محــل عليــه الوحــي يف القــرآن اخللــق، قــال تعــاىل: ژ پ  پ  پ      پ                                                                                                        

ڀڀ ژ ]فصلــت: 12[: خَلــق اهللُ يف كل ســامٍء َخْلَقهــا)3(، ويمكــن محــُل هــذا التفســر للوحــي عــى املعنــى 

ــة. ــة الكريم ــايل لآلي اإلمج

)11  ينظر: املرجع السابق، )560/24(.
)12  ينظر: تفسري القرآن العظيم، البن كثر، )167/7(.

))1  ينظر: جامع البيان، للطربي، )393/20(.
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)1. جعل

مــن األوجــه التــي محــل عليــه الوحــي يف القــرآن اجلعــل، قــال تعــاىل: ژ پ  پ  پ      پ                                                                                                        

ڀڀ  ژ ]فصلــت: 12[: جعــل يف كل ســامٍء مالئكــًة)1(، ويمكــن أيًضــا محــُل هــذا التفســر للوحــي يف اآليــة 

ــايل. ــى اإلمج ــى املعن ــة ع الكريم

وكل مــا تقــدم  مــن الرتتيــب واخللــق واجلعــل هــو يف احلقيقــة الزم مــن لــوازم الوحــي واإلعالم، 

فــاهلل F أوحــى يف كل ســامء أمرهــا، حيــث كان ضمــن ذلــك الوحــي اخللــق واجلعــل والرتتيب 

فيهــا، وال تعــارض بــن التفســر اللغــوي والتفســر باملعنــى إذا الغالــب بينهــام االتفــاق والتكامل.

د األقــوال يف تفســر ژ پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ژ ]فصلــت: 12[ فإنــه ال إشــكال فيــه، إذ ُيَعــدُّ  وأمــا َتَعــدُّ

ذلــك مــن اختــالف التنــوع يف التفســر ال التضــاد، وهــو غالــب تفســر الســلف يف القــرآن.

)1. البيان 

ــاُن، والوحــي يف القــرآن إمــا إعــالٌم بخــرب أو تكليــف،  ومــن إطالقــات الوحــي يف القــرآن البي

ومــن مقاصــد اإلعــالم البيــاُن، وقــد ُفــرِّ الوحــي يف قولــه تعــاىل: ژ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

ــه)2(، وُفــرِّ الوحــي بذلــك عــى وجــه  ڀ  ٺٺ    ژ ]طــه: 114[؛ أي: مــن قبــِل أن ُيقــى إليــك بياُن

التفســر باملعنــى اإلمجــايل، كــام ُيَعــدُّ البيــان وســيلة مــن وســائل اإلعــالم.

ومن خالل األوجه السابقة يف تفسر الوحي يف القرآن، يظهر يل جميُئها عى ثالثة أوجه:

الوجــه األول: مرتبــط بأصــل معنــى الوحــي يف اللغــة مــن حيــث اإلعــالم يف خفــاء؛ كالرؤيــا يف 

املنــام، واإلهلــام، واإلشــارة، والوسوســة.

)11  ينظر: معاين القرآن، للفراء، )13/3(.
)12  ينظر: جامع البيان، للطربي، )179/16(.
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الوجــه الثــاين: مرتبــط بأصــل معنــى الوحــي يف اللغــة مــن حيــث أنــه الزم لــوزام معنــى اإلعالم؛ 

كالكتابــة، والــكالم، واإلرســال واإلنزال.

ــأِت إال عــى  ــا لألوجــه األوىل، ومل ي ــراد املوحــى؛ خالًف الوجــه الثالــث: عــى اســم املفعــول وي

نــوع واحــد مــن أنــواع املوحــى؛ وهــو القــرآُن الكريــم، ولعــلَّ هــذا مــن خــواصِّ القــرآن يف القــرآن.

  املطلب الثالث: ألفاظ دلَّت عىل معنى الوحي يف القرآن الكريم

ــى،  ــا ومعنً ــى بموضــوع الوحــي لفًظ ــم اعتن ــا: أن القــرآن الكري ــي ينبغــي بياهُن مــن األمــور الت

ٍة بداللــة ســياق اآليــة، حيــث  ففــي القــرآن الكريــم ألفــاٌظ دلــت عــى معنــى الوحــي يف مواضــع ِعــدَّ

ال يعنــي مــن ذلــك الــرتادف بينهــام دائــام،  ولكــن هــذه األلفــاظ ترتبــط مــع األصــل اللغــوي ملعنــى 

الوحــي مــن جهــة أهنــا الزم مــن لــوازم اإلعــالم ونــوع مــن أنــواع الوحــي، أو يكــون ســياق اآليــة 

دل عــى مفهــوم الوحــي، ومــن تلــك األلفــاظ:

1. الكالم  

وحُيــه تعــاىل ملوســى S؛ حيــث وَصــَف وحَيــه لــه بالــكالم، فقــال C:            ژ ڃ  چ  چ   

ــواع  ــوٌع مــن أن ــدُّ ن ــه عليهــم الصــالة والســالم  ُيَع چ   ژ  ]النســاء: 164[، وكالمــه C ألنبيائ

ــاىل:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ــال تع ــي، ق ــي الرع الوح

ٺ   ژ  ]طــه: 13 – 14[.

2. القول 

هتــا بعيســى S: ژ وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ــام برَّ ــَم حين قــوُل املالئكــِة ملري

ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   ژ  ]آل عمــران: 45[، وحديــُث املالئكــة إىل البــر 

نــوٌع مــن أنــواع الوحــي اإلهلــي بواســطة املالئكــة.
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الوحي يف القرآن والرشع 

). اإلنزال 

خطــاُب املــوىل تعــاىل لنبيــه H:  ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ژ  ]النســاء: 113[؛ 

ــرِة إىل النبــي H، حيــث مــن لــوازم إنــزال  أي: وحَيــه تعــاىل للقــرآن الكريــم والســنة املطهَّ

ــاب واحلكمــة الوحــُي. الكت

). الرؤيا يف املنام

ــح: 27[،  ــاىل:   ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ           ۋ  ژ ]الفت ــه تع قول

، فعــن  ــواع الوحــي؛ ســواٌء الرعــي أو اإلهلــيُّ ــام ِصــْدٌق، وهــي نــوع مــن أن ــاء يف املن ــا األنبي ورؤي

ــي  ــن الوح ــوُل اهلل H م ــه رس ــدئ ب ــا ُب ــت:»أوُل م ــا قال ــن  أهن ــة أم املؤمن عائش

ــِق الصبــح«)1(. ــَل َفَل ــا إال جــاءت ِمث ــوم، فــكان ال يــرى رؤي ــا الصاحلــُة يف الن الرؤي

). اإلهلام

قوله تعاىل: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ژ  ]الشمس: 7 – 8[.

قال الطربي: "فبن هلا ما ينبغي هلا أن تأيت أو تذر من خر أو رش أو طاعة أو معصية" )2(.

ومعنــى اإلهلــام يف هــذه اآليــة: إلقــاُء املعنــى املــراد يف القلــب عــى صــورة الــكالم اخلفــي، حتــى 

ــَن امللقــى عليــه أنــه مــن عنــد اهلل تعــاىل. َيتيقَّ

قــال القرطبــي: "قــد مــى القــوُل يف الوحــي وأنــه قــد يكــون بمعنــى اإلهلــام، وهــو مــا خيلقــه 

اهللُ تعــاىل يف القلــب ابتــداًء مــن غــر ســبب ظاهــر، وهــو مــن قولــه تعــاىل: ژ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ــمس: 7– 8[")3(. ڤ  ڦ   ژ ]الش

)11  أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب بدء الوحي، )3/1( ح)3(، ومسلم يف صحيحه كتاب اإليامن، )139/1( ح)252(.
)12 جامع البيان، للطربي، )440/24(.

))1  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )133/10(.
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فــام ألقــي يف القلــب مــن العلــم والبيــان يف هــذا األمــر وعــى هــذه الصــورة، فهــو مــن وحــي اهلل 

تعــاىل إىل خلقــه؛ التفاقــه مــع أصــل املعنــى اللغــوي للوحــي ومفهــوم الوحــي اإلهلــي مــن اهلل تعــاىل 

إىل خلقــه. 
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الوحي يف القرآن والرشع 

املبحث الثالث: 

أقسام الوحي يف القرآن

مل يقتــرص مفهــوم الوحــي يف القــرآن عــى الوحــي الرعــي اخلــاص باألنبيــاء والرســل، وكذلــك 

مل يشــتمل عــى كل مــا أطلــق عليــه الوحــي يف اللغــة، إنــام كان أعــم مــن الوحــي الرعــي، وأخــص 

مــن الوحــي اللغــوي،  وهــذا ظاهــر مــن خــالل مــا تــم التوصــل إليــه يف هــذا  املبحــث والــذي قبلــه، 

ومــا ســأثبته يف املبحــث الرابــع - بمشــيئة اهلل -.

جــاء لفــظ الوحــي يف القــرآن الكريــم يف مواضــَع عديــدة وصيــغ متلفــة، فقــد تعــددت أقســاُمه 

ُد أقســام الوحــي إىل أنــواع مبنيًّــا عــى اعتبــارات عــدٍة؛ هــي:  وأنــواُع تلــك األقســام، وكان تعــدُّ

القسم األول : باعتبار املوحي.

والقسم الثاين: باعتبار املوحى إليهم.

والقسم الثالث: باعتبار املوحى إليه.

والقسم الرابع: باعتبار املوحى به. 

ــالل  ــن خ ــواع، م ــك األن ــن تل ــوع م ــكل ن ــل ل ــع التمثي ــاىل - م ــإذن اهلل تع ــا - ب ــيتم بياهن  وس

ــة: ــب اآلتي املطال

  املطلب األول)القسم األول(: باعتبار املوحي، وفيه أربعة أنواع:

األول: الوحي من اهلل تعاىل

 وهــذا النــوع أكثــُر أنــواع الوحــي وروًدا يف القــرآن الكريــم، ولــه عــدُة أنــواع باعتبــار املوحــى 
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ــال  ــالم، ق ــالة والس ــم الص ــل عليه ــاء والرس ــا باألنبي ــون خاصًّ ــا يك ــا م ــه، وغالًب ــى ب ــه أو املوح إلي

ــه: ــه بأن ــن تعريف ــف: 109[، ويمك ــاىل: ژ گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ژ ]يوس تع

)إعالم اهلل تعاىل أحًدا من خلقه بأمر ما عىل وجه اخلفاء ؛ بواسطة أو بدون واسطة(.

ــَع  ــموله مجي ــًرا لش ؛ نظ ــيُّ ــي اإلهل ــو الوح ــابق وه ــف الس ــٌح للتعري ــع مصطل ــن أن يوض ويمك

اخللــق؛ خالًفــا للوحــي الرعــي اخلــاص باألنبيــاء؛ كــام ســبق بياُنــه يف مبحــث تعريــف الوحــي لغــًة 

ــا. ورشًع

الثاين: الوحي من املالئكة

وهــو فــرع مــن النــوع األول؛ حيــث إن وحــي املالئكــة ال يكــون إال بوحــٍي وأمــٍر مــن اهلل تعــاىل، 

فوظيفــة املالئكــة تنفيــُذ مــا يأمرهــم تعــاىل بــه مــن الوحــي. 

ــاىل: ژ  ىئ  ىئ   ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جتحت  خت      ــال تع ق

مت  ىت     ژ ]الشــورى: 51[، وقــال تعــاىل عــى لســان املالئكــة: ژ حب  خب  مب    ىب         يبجت  حت  خت  مت   ىت  يت  

ــم: 64[.  جث  مث  ىث  يثحج  مج  جح      مح  جخ     ژ ]مري

ويمكن تعريف الوحي من املالئكة بأنه:

                         )إعالُم املالئكِة أحًدا ِمن خلق اهلل تعاىل بأمر ما عىل وجه اخلفاء(.

الثالث: الوحي من البر

ومثالــه: مــا ذكــره تعــاىل عــن زكريــا S يف وحيــه لقومــه: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  

ې  ى  ى  ائ  ائ     ژ ]مريــم: 11[. حيــث أوحــى إليهــم بالرمــز واإلشــارة دون كالم، ووجــه خفــاء 

الوحــي اإلشــارة والرمــز دون احلديــث والــكالم.
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الوحي يف القرآن والرشع 

ف بأنه:  ويمكن أن ُيعرَّ

             )إعالُم البر بعَضهم بعًضا، بأيِّ أمر ما عىل وجه اخلفاء(.

الرابع: الوحي من الشياطني 

ــه تعــاىل:                   ــه قوُل ــق الوسوســة أو الــكالم؛ ومثاُل ويكــون مــن شــياطن اجلــن واإلنــس عــن طري

چڇ   چ   چ   چ   ڃ    ڃڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ژ 

ڇ  ڇ  ڇ        ژ ]األنعــام: 112[.

ف بأنه:  )إعالم شياطني اإلنس واجلن الغرَي؛ بأيِّ أمر ما عىل وجه اخلفاء(. ويمكن أن ُيعرَّ

فهــذه األنــواُع األربعــة مــن أنــواع الوحــي هــي باعتبــار املوحــي الــذي هــو مصــدر الوحــي، كــام 

دلَّ عليهــا القــرآُن الكريــم؛ ســواء كان الوحــي مــن اهلل تعــاىل أو مــن املالئكــة أو مــن اإلنــس واجلــن.

  املطلب الثاين)القسم الثاين(: باعتبار املوحى إليهم، وفيه ستة أنواع:

ــزل أو ُألقــي عليهــم الوحــُي، وقــد ألقــي الوحــُي يف القــرآن  املــراد باملوحــى إليهــم هــم مــن ن

ــاف: ــاٍت وأصن ــم؛ ســواٌء مــن اهلل تعــاىل أو مــن غــره، عــى عــدِة فئ الكري

األول: األنبياء والرسل

ــوُع مــن  ــاُء والرســل، وُيعــرف هــذا الن ــن ُأوحــي إليهــم يف القــرآِن األنبي ــر َم ــن أعظــم وأكث  ِم

ــاىل:                     ــال تع ــم، ق ــل العل ــد أه ــي عن ــي الرع ــاىل بالوح ــن اهلل تع ــدُره م ــي إذا كان مص ــواع الوح أن

ژ  ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ    ژ ]النســاء: 163[، وقــال تعــاىل: ژ گ  گ  ڳ  ڳ   

ڳ    ڳ  ڱ  ڱ   ژ ]يوســف: 109[، وهلــذا النــوع مــن أنــواع الوحــي نصيــُب وافــر يف مباحــث علــوِم 

القــرآن.
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الثاين: املالئكة

 وجــاء الوحــُي مــن اهلل تعــاىل مبــارشة هلــم خــرًبا كان أو وتكليًفــا، كــام قــال تعــاىل: ژ ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

ــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ   ــال تع ــال: 12[، وق ں  ڻ    ژ ]األنف

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ژ ]البقــرة: 30[.

الثالث: البر من غري األنبياء والرسل

 ويكــون الوحــُي إليهــم مــن اهلل تعــاىل أو مــن الغــر، وُيَعــدُّ مــن كرامــات اهلل تعــاىل هلــم إْن كان 

هــم بالوحــي دون غرهــم مــن البر؛ ومثــاُل ذلــك قوُلــه تعــاىل:           ژ ٺ   مــن اهلل تعــاىل، حيــث خصَّ

ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ    ژ 

]القصــص: 7[.

ــه ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ــا S إىل قوم ــُي زكري ــر، وح ــن الغ ــر م ــي للب ــال الوح ومث

ــم. ــار إليه ــم: 11[. أي: أش ې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ژ ]مري

الرابع: احليوانات

ــم يف  ــا ينفعه ــم مل ــدهم وهداه ــم وأرش ــاىل إليه ــى تع ــي أوح ــات الت ــن املخلوق ــات م واحليوان

ــى  ــى معن ــُي ع ــك الوح ــون ذل ــد يك ــل، فق ــن ذوات العق ــت م ــت ليس ــهم، وإن كان ــم وَمعاش حياهت

ــرة. ــام أو الفط اإلهل

قال تعاىل يف شأن النحل:   ژ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ    ژ ]النحل: 68[. 

قال ابن جرير: "يقول تعاىل ِذكُره: وَأهلََم ربُّك يا حممُد النحَل إحياًء إليها")1(.

)11  جامع البيان، للطربي، )286/14(.
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الوحي يف القرآن والرشع 

اخلامس: اجلامدات

ذكــر تعــاىل يف القــرآن وحَيــه للســموات، ومحــل كثــٌر مــن املفريــن معنــى الوحــي عــى إلقــاء 

األمــر واخللــق فيهــا؛ لكوهنــا ليســت مــن ذوات العقــل، قــال ســبحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

ــت: 12[. پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ژ ]فصل

قــال ابــن جريــر: "وقولــه: ژ پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ژ ]فصلــت: 12[، يقــول: وألقــى يف كل ســامٍء مــن 

الســموات الســبع مــا أراد مــن اخللــق")1(.

ــه ال يمنــع كوهُنــم مــن غــر ذوات العقــل الوحــَي إليهــم عــى معنــى اإلعــالم؛  ويف احلقيقــة أن

فقــد يكــون ذلــك بالنســبة لعلــم اإلنســان، أمــا مــن جهــة اهلل تعــاىل فهــي تســمع وتعِقــُل، والدليــُل 

عــى ذلــك خطاُبــه تعــاىل للســموات واألرض، وجواهُبــام لــه يف قولــه تعــاىل:  ژ ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ  ژ ]فصلــت: 11[.

وممــا َيدَعــم املعنــى األول ألفــاُظ اآليــة الكريمــة، وجمــي حــرف )يف( بعــد فعــل الوحــي؛ حيــث 

يؤيــد معنــى اإللقــاء واخللــق واجلَْعــل.

ومــن األمثلــة عــى هــذا النــوع يف القــرآن: وحُيــه تعــاىل لــألرض؛ كــام يف قولــه تعــاىل: ژ ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ژ 

]الزلزلــة: 1– 5[، جــاء عــى معنــى اإلذن هلــا بالتحديــث بأخبارهــا، ولــذا قــال:  ژ چ  ڇ    ژ ومل يقــل: 

)أوحــى إليــه()2(.

)11 جامع البيان، للطربي، )393/20(.
)12 جامع البيان، للطربي، )560/24(. 
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السادس: اجلن

جــاء الوحــُي إليهــم يف القــرآن بلفــظ حُيمــل عــى الوحــي اإلهلــي، حيــث كان احلديــث هلــم مــن 

اهلل تعــاىل يف أكثــَر مــن موضــع، عــن طريــق الــكالم املبــارش مــن اهلل تعــاىل، قــال تعــاىل:                                                                                                                                                    

ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ   ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ   ى   ى         ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ژ 

ېئژ     ]ص: 75 – 76[.

  املطلب الثالث)القسم الثالث(: باعتبار املوحى إليه، وفيه أربعة أنواع:

األول: القرآن

ــم  ــو أعظ ــه، وه ــُد بتالوت ــد H واملتعبَّ ــه حمم ــى نبي ــَزُل ع ــاىل املن ــرآُن كالُم اهلل تع  والق

ــبحانه: ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ــال س ــن، ق ــِس واجل ــن؛ اإلن ــاىل إىل الثََّقل ــه تع ــى ب ــا أوح م

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ژ ]يوســف: 3[، وقــال تعــاىل يف تســميته للقــرآن 

بالوحــي: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ    ڀ  ڀ    ژ ]األنبيــاء: 45[.

الثاين: السنة

ــنُة هــي املصــدُر الثــاين مــن مصــادر التريــع اإلســالمي، فهــي مــن اهلل تعــاىل كــام أن القرآن   والسُّ

مــن اهلل، ولكــن ال يشــرتط روايتهــا باللفــظ، قــال ســبحانه: ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  

ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ژ ]اإلرساء: 39[.

حئ                                                    جئ   ی   ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ژ  تعــاىل:  وقــال 

.]113 ]النســاء:  مئژ  
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الوحي يف القرآن والرشع 

الثالث: التكاليف

 وتشــمل مــا أنزلــه تعــاىل عــى اخللــق؛ ِمــن األصــول والقواعــد واألوامــر والنواهــي يف 

العقيــدة واألحــكام واآلداب، قــال C: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   
ٺژ ]األنبيــاء: 25[، وقــال ســبحانه: ژ ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑڑ  ک  ک       ک  کژ                                                                                                        

ــل: 123[. ]النح

الرابع : األخبار

ــال  ــي، ق ــق الوح ــن طري ــه ع ــرب اهللُ ب ــا أخ ــتقبل مم ــارض واملس ــايض واحل ــا كان يف امل ــمل م  وتش
تعــاىل: ژ ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ژ ]الزمــر: 65[، وقولــه 

گ    گ   گ    ک   کک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ژ    :C
.]14  – ]إبراهيــم: 13  ژ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ  ڱ         ں  ں  ڻ  ڻ  

  املطلب الرابع)القسم الرابع(: باعتبار املوحى به، وفيه مخسة أنواع:

األول: الكالم، بواسطة أو بدون واسطة

وهــذا النــوُع مــن أنــواع الوحــي الظاهــرة التــي يســمع املوحــى إليــه املوحــي، كــام كلَّــم اهللُ تعــاىل 
س طــوى، قــال ســبحانه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ژ ]طــه: 13[، وقــال  موســى S بالــوادي املقــدَّ

ــبحانه: ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې     س
ې  ې  ېى     ژ ]األعــراف: 143[.

ــاىل: ژ ڭ   ــال تع ــرى، ق ــه بالب ــه وأخربت َمت ــم S وكلَّ ــُة إىل إبراهي ــاءت املالئك ــام ج وك

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ژ ]هــود: 69[، وكــام أوحــي القــرآُن 

إىل النبــي H بواســطة جربيــل S، فقــرأه عليــه حتــى أثبتــه تعــاىل يف قلبــه، قــال تعــاىل: 

ــعراء: 192 – 194[. ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ ]الش
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ٌة وصــور متلفــة، فقــد ُيــرى املوحــي؛ مثــُل وحــي املالئكــة إىل  والوحــي بالــكالم لــه طــرٌق عــدَّ
ــي  ــون الوح ــد يك ــى S، وق ــاىل إىل موس ــي اهلل تع ــُل وح ــرى؛ مث ــد ال ُي ــَم S، وق إبراهي
مبــارشًة دون واســطة؛ مثــل وحيــه تعــاىل ملوســى S، وقــد يكــون بواســطٍة؛ مثــل وحيــه تعــاىل 

ــم S بواســطة املالئكــِة. إىل إبراهي

الثاين: رؤيا املنام

الرؤيــا يف املنــام منهــا مــا هــو أضغــاُث أحــالم مــن الشــيطان، ومنهــا مــا هــو حــقٌّ وِصــْدٌق مــن 

اهلل تعــاىل؛ كرؤيــا نبينــا حممــد H دخوَلــه إىل مكــَة، قــال تعــاىل:  ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ    ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ڭۇ  

ــال  ــه إســامعيل R، ق ــم َذْبَحــه البن ــا إبراهي ائ  ەئ   ەئ  وئ    ژ ]الفتــح: 27[، وكذلــك رؤي

ختمت   حت   جت    يب   ىب    خبمب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ       حئ   جئ   ی   ی   ی    ی   ىئ   ىئ   ىئ   ژ  ســبحانه: 
ىت  يت   جث  مث  ىث  يث ژ ]الصافــات: 102[.

عــن أيب هريــرَة ، قــال: ســمعت رســول اهلل H، يقــول: »مل َيْبــَق ِمــن النبــوة إال 
املبــراُت قالــوا: ومــا املبــرات؟ قــال: الرؤيــا الصاحلــة«)1(.

الثالث: اإلشارة 

ــاءت  ــن اإلحي ــل م ــا حتم ــار؛ ملِ ــالم واإلخب ــائل اإلع ــن وس ــيلٌة م ــز - وس ــارة - والرم اإلش
 ،S والعالمــات عــى املــراد، ولــذا جــاء الوحــُي يف القــرآن عــى هــذا املعنــى يف وحــي زكريــا

]مريــم: 11[. ژ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ژ  قــال تعــاىل: 

ــا أال  ــاىل لزكري ــُره تع ــارة: أْم ــا S كان باإلش ــن زكري ــَي م ــك الوح ــى أن ذل ــدل ع ــا ي ومم

ــاىل: ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ    ــال تع ــًزا، ق ــاَس إال رم ــَم الن يكلِّ

]آل عمــران: 41[. ڱ  ڱ  ں  ں  ڻژ 

)11  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التعبر، باب املبرات، )40/9( ح)6990(.
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الوحي يف القرآن والرشع 

الرابع: الوسوسة

ــة  ــي وسوس ــى الوح ــام ملعن ــاء، وأقرهب ــان يف اخلف ــيطاِن لإلنس ــِس والش ــث النف ــُة حدي الوسوس

ــال تعــاىل: ژ ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ــال C ق الشــيطان لكوهنــا مــن طرفــن، ق

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻژ ]طــه: 120[.

 وقد ُأطلق )الوحي( عى وسوسة شياطن اإلنس واجلن يف آيتن من القرآن الكريم؛ مها قوله تعاىل: 

ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃڃ  ژ ]األنعام: 112[.

 وقوُله تعاىل: ژ ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  گ  گ  گژ         ]األنعام: 121[.

قــال الطــربي: "وأوىل األقــوال يف ذلــك بالصــواب أن يقــال: إن اهلل أخــرب أّن الشــياطن يوحــون 

ــز أن  ــا مــن جداهلــم إياهــم، وجائ ــام ذكرن ــة، ب ــوا املؤمنــن يف حتريمهــم أكل امليت إىل أوليائهــم ليجادل

ــياطن  ــوا ش ــز أن يكون ــم، وجائ ــم منه ــون إىل أوليائه ــس يوح ــياطن اإلن ــوا ش ــون كان ــون املوح يك

اجلــن أوحــوا إىل أوليائهــم مــن اإلنــس، وجائــز أن يكــون اجلنســان كالمهــا تعاونــا عــى ذلــك، كــام 

ــة" )1(. أخــرب اهلل عنهــام يف اآلي

اخلامس: اإلهلام

ــَن أنــه مــن عنــد اهلل، ســواء كان إهلــام  اإلهلــاُم إلقــاُء املعنــى املــراد يف قلــب املوحــى إليــه حتــى َيتيقَّ
تكليفــي أو فطــري كــام يف وحُيــه تعــاىل إىل النحــل، قــال تعــاىل: ژ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ــم تعــاىل آدم S األســامء، وكــام ألقــى اهلل يف قلــوب  ک  ک    گ  گ  ژ ]النحــل: 68[. وكــام علَّ

النــاس فطــرة التوحيــد حينــام أخرجهــم مــن ظهــر آدم S بنعــامن.

قال ابن جرير: "يقول تعاىل ِذْكُره: وأهْلََم ربُّك يا حممُد النحَل إحياًء إليها")2(.

)11  جامع البيان، للطربي، )82/12(.
)12  املرجع السابق، )286/14(. 
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قــال ابــن عطيــة عنــد تفســر هــذه اآليــة: "الوحــي يف كالم العــرب إلقــاُء املعنــى مــن املوحــي إىل 
املوحــى إليــه يف خفــاء، فمنــه الوحــُي إىل األنبيــاء برســالة املـَــَلك، ومنــه وحــُي الرؤيــا، ومنــه وحــي 

اإلهلــام، وهــو الــذي يف آياتنــا هــذه باتفــاٍق مــن املتأولــن")1(.

ــة  ــه اهللُ يف طبيع ــذي أودع ــي ال ــن اخلف ــى التكوي ــا ع ــُي هن ــق الوح ــور: "وُأطل ــن عاش ــال اب ق
ــٍب بعُضــه عــى بعــض، ال خيتلــف فيــه آحاُدهــا؛ تشــبيًها  ــٍم مرتَّ النحــل؛ بحيــث تنســاق إىل عمــل منظَّ

لإلهلــام بــكالم خفــيٍّ يتضمــن ذلــك الرتتيــَب الشــبيَه بعمــل املتعلــم بتعليــم املعلِّــم، أو املؤمتـِـر بإرشــاد 
ا، فإطــالق الوحــي اســتعارٌة متثيليــة")2(. ــاه رسًّ اآلمــر، الــذي تلقَّ

هــذه هــي أقســام الوحــي األربعــة وأنواعهــا كــام جــاءت يف القــرآن الكريــم؛ باعتبــار املوحــي، 
واملوحــى إليــه، واملوحــى، واملوحــى بــه.

 وقــد يكــون هنــاك أنــواٌع أخــرى مــن أنــواع الوحــي - ســواٌء يف الوحــي الرعــي أو اإلهلــي -       
مل ُتذكــْر هنــا؛ وذلــك لعــدم ذكرهــا يف القــرآن الكريــم، ومنهجــي االقتصــاُر عــى مــا ورد يف القــرآن 

مــن أقســام وأنــواع للوحــي. 

)11  ينظر: املحرر الوجيز، البن عطية، )406/3(.
)12  التحرير والتنوير، البن عاشور، )205/14(.
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الوحي يف القرآن والرشع 

املبحث الرابع: 

الوحي يف القرآن

  املطلب األول: بني الوحي يف القرآن والوحي يف الرشع

مــن خــالل مــا تقــدم مــن تعريــف للوحــي يف الــرع ومجــٍع لوجــوه ومعــاين الوحــي يف القــرآن، 

ــي  ــن الوح ــراًدا م ــى وم ــُع معن ــم أوس ــرآن الكري ــي يف الق ــنَّ أن الوح ــا: تب ــامه وأنواعه ــاِن أقس وبي

رشًعــا.

حيث ُيالحظ اآليت:

ــا، فالوحــي يف القــرآن يكــون مصــدُره  د مصــادر الوحــي يف القــرآن عــن الوحــي رشًع 1. تعــدُّ

مــن اهلل تعــاىل أو مــن الغــر؛ بخــالف الوحــي رشًعــا فهــو خــاصٌّ بصــدوره مــن اهلل تعــاىل دون غــره، 

قــال تعــاىل عــن زكريــا S: ژ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ژ   ]مريــم: 11[.

ــا باألنبيــاء فحْســُب كالوحــي الرعــي، بــل َيــِرُد  2. العمــوم مــن حيــث الــوروُد، فليــس خاصًّ

لغرهــم مــن اخللق، كــام أوحــى تعــاىل إىل أم موســى: ژ ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄژ ]القصــص: 7[.

ُد صــوره وطرِقــه أكثــُر مــن الوحــي الرعــي؛ فيشــمل الوسوســَة كــام يف وحي الشــياطن  3. تعــدُّ

بعِضهــم إىل بعــض، قــال تعــاىل: ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ    ڃ  ڃڃ  ژ ]األنعــام: 112[، ويشــمل صــوَر الوحــي الرعــي وغَرهــا ممــا ورد يف القــرآن.

4. موضوعاتــه أكثــُر مــن موضوعــات الوحــي الرعــي؛ فيشــمل مجيــَع موضوعــات الوحــي يف 

 .Q ــا بــام أوحــي إىل األنبيــاء القــرآن الكريــم مــن اهلل تعــاىل أو مــن غــره، وليــس خاصًّ
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َف الوحي يف القرآن الكريم بأنه: بناًء عى ما تقدم يمكن أن ُنعرِّ

 )إعــالٌم عــىل وجــه اخلفــاء والرسعــة غالًبــا إىل الغــري، بــأيِّ أمــر كان؛ مــن اهلل تعــاىل أو مــن الغــري؛ 

بواســطٍة أو بدون واســطة(. 

واجلديد يف هذا املطلب:

 صياغــة تعريــف ملفهــوم الوحــي يف القــرآن الكريــم يكــون جامًعــا ومانًعــا، واملقارنــة بــن الوحي 

يف القــرآن والوحــي يف الــرع، لدفــع مــا وقــع مــن خلــط بــن تعريــف الوحــي يف الــرع والوحــي 

ف الوحــي يف الــرع شــموله جلميــع اخللــق، بينــام الصحيــح  يف القــرآن، حيــث جعــل بعــض مــن عــرَّ

خصوصيتــه باألنبيــاء والرســل عليهــم الصــالة والســالم دون غرهــم مــن اخللــق. 

  املطلب الثاين: خصائص الوحي يف القرآن، والفرق بينه وبني الوحي يف اللغة

يالَحــظ يف تعريــف الوحــي يف القــرآن االعتــامُد عــى املعنــى املصــدري للوحــي دون اســم املفعول 

حــُت ذلــك  املوحــى؛ بنــاًء عــى األصــل يف كــون لفــظ الوحــي مصــدًرا مــن الفعــل )َوَحــى(، كــام رجَّ

يف التعريــف الرعــي للوحــي، وامتنــاع اجلمــع بينهــام يف تعريــف واحــد مــع تعــدد مصــادر الوحــي 

يف القــرآن. 

كام يالَحظ شموُل هذا التعريف للوحي يف القرآن من خالل:

1.  شــموله ألوجــه ومعــاين الوحــي يف القــرآن؛ مــن اإلهلــام والوسوســة والرؤيــا والــكالم عــى 

وجــه اخلفــاء وغرهــا.

2. احتاملــه ألنــواع القســم األول باعتبــار املوحــي؛ ســواٌء كان الوحــُي مــن اهلل تعــاىل أو املالئكــة 

أو البــر أو غرهــم.

ــة أو  ــُي إىل املالئك ــواء كان الوح ــم؛ س ــى إليه ــار املوح ــاين باعتب ــم الث ــواع القس ــه ألن 3.  احتامل
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الوحي يف القرآن والرشع 

ــات. ــن املخلوق ــم م ــر أو غره الب

ــا أو ســنًة  4. احتاملــه ألنــواع القســم الثالــث باعتبــار املوحــى؛ ســواٌء كان الوحــي املوحــى قرآًن

أوغرهــا.

5. احتاملــه ألنــواع القســم الرابــع باعتبــار املوحــى بــه؛ ســواٌء كان الوحــي املوحــى بــه كالًمــا أو 

إشــارًة أو وسوســًة أو غــر ذلــك.

وأما الفرق بينه وبني املعنى اللغوي: 

فالتعريــف اللغــوي للوحــي أعــمُّ مــن حيــث احتامُلــه لعدة معــاٍن غــِر اإلعــالم؛ كاملـُــْلك والظلم 

والنياحــة، وكذلــك كــوُن اإلعــالم بالوحــي يف القــرآن غالًبــا مــا يكــون عــى وجــه اخلفــاء ؛ بخــالف 

اللغــة فقــد يكــون عــى احلالــن.

ــان شــمول مصطلــح الوحــي  ــَة إيضاحــه يف موضــوع الوحــي يف القــرآن؛ لبي هــذا مــا أرى أمهي

ــاء، وكذلــك التعريــف  ــا لاللتبــاس مــع تعريــف الوحــي يف الــرع اخلــاص باألنبي يف القــرآن، ودفًع

ــه  ــى وآل ــد وع ــا حمم ــى نبين ــى اهلل ع ــم، وص ــرآن، واهلل أعل ــي يف الق ــن الوح ــع م ــوي األوس اللغ

ــلم. ــه وس وصحب
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الوحي يف القرآن والرشع 

A
يف ختــام هــذا البحــث أمحــد اهلل تعــاىل عــى مــا أعــان ويــرَّ ووفَّــق؛ مــن بحــث ودراســة وكتابــة 

وعاقبــة محيــدة - بــإذن اهلل تعــاىل -، فلــه احلمــد أواًل وآخــًرا وظاهــًرا وباطنًــا.

جــاء هــذا البحــث ليتنــاول احلديــث عــن الوحــي لغــًة ورشًعــا، وعــن معــاين الوحــي يف القــرآن 

ــث  ــذا البح ــالل ه ــن خ ــتطعت م ــد اس ــه، وق ــه ومصطلحات ــا، وتعاريف ــامه، وأنواعه ــم وأقس الكري

احلصــوَل عــىل النتائــج اآلتيــة:

ــاء؛  ــى اإلحي ــى( بمعن ــل )َوَح ــن الفع ــدٌر م ــه مص ــا بأن ــي رشًع ــف الوح ــول بتعري ــوة الق 1. ق

ــا  ــا؛ خالًف ــه رشًع ــى ب ــي واملوح ــور الوح ــمولِه لص ــي، وش ــظ الوح ــويَّ لَِلف ــَل اللغ ــه األص ملوافقت

ــى. ــواع املوح ــد أن ــر أح ــى ذك ــرِص ع ــول املقت ــم املفع ــف باس للتعري

2. مجــع مجيــع وجــوه ومعــاين الوحــي يف القــرآن الكريــم كــام دلــت عــى ذلــك كتــُب التفســر 

ــى. واملعــاين، وكتــب الوجــوه والنظائــر، حتــى بلغــت ســتة عــر وجًهــا ومعنً

ــا  ــدٍة اعتمده ــارات ع ــى اعتب ــاًء ع ــم بن ــرآن الكري ــه يف الق ــي وأنواع ــاُم الوح دت أقس ــدَّ 3. َتع

ــه. ــرآن يف خطابات الق

4. أن الوحــي يف القــرآن أعــمُّ مــن الوحــي يف الــرع؛ لتعــدد أقســامه وأنواعــه، كــام أن الوحــَي 

يف اللغــة أعــمُّ مــن الوحــي يف القــرآن الكريــم.

أما التوصيات بعد كتابة هذا البحث، فأويص باآليت:

1. دراســة الوحــي مــن اهلل، وبيــان معنــاه وحــدوده وأنواعــه وخصائصــه وصــوره، والــذي ُيَعــدُّ 

مــن أكــرب أنــواع الوحــي.

2. دراسة الوحي من املالئكة، وبيان معناه وحدوده وأنواعه وخصائصه وصوره.
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3. بيــان كيفيــة وحــي اهلل تعــاىل إىل أنبيائــه بجميــع صــوره يف القــرآن والســنة - وهــو مــا يســمى 

بالوحــي الرعــي، فقــد اقتــرصُت يف هــذا البحــث عــى مــا ُذكــر يف القــرآن -، ثــم حتقيــق القــول يف 

ــي  ــل S بالقــرآن للنب ــل S بالقــرآن، ووحــي جربي مســألة صــور وحــي اهلل تعــاىل جلربي

H، مــن خــالل األدلــة الصحيحــة يف الكتــاب والســنة، وبيــان الســلف هلــا.

رزقنا اهلل العلَم النافع والعمل الصالح، وصى اهلل وسلم عى نبينا حممد وعى آله وصحبه.
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1. اإلتقــان يف علــوم القــرآن، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ( ، 

حتقيــق: حممــد أيب الفضــل إبراهيــم، اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب، ط1، 1394هـــ. 

2. إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب = معجــم األدبــاء، لشــهاب الديــن أبــو عبــد اهلل ياقــوت بــن 

عبــد اهلل الرومــي احلمــوي املعــروف بـــ ياقوت احلمــوي)ت: 626هـــ( ، حتقيــق: إحســان عباس، 

دار الغــرب اإلســالمي، ط1، 1414هـ.

ــي                 ــادر الزرك ــن هب ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــن حمم ــدر الدي ــد اهلل ب ــرآن، أليب عب ــوم الق ــان يف عل ). الربه

)ت: 794هـــ( ، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، ط1، 1376هـــ.

ــوب  ــن يعق ــد ب ــر حمم ــو طاه ــن أب ــد الدي ــز، ملج ــاب العزي ــف الكت ــز يف لطائ ــر ذوي التميي ). بصائ

ــروت، ط1. ــة - ب ــة العلمي ــاوي، املكتب ــم الطح ــق: عبد العلي ــادى )ت: 817هـــ( ، حتقي الفروزآب

). التحريــر والتنويــر = حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســري الكتــاب 

املجيــد، ملحمــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت : 1393هـــ( ،                                      

الــدار التونســية - تونــس، ط1.

). تفســري القــرآن العظيــم، أليب الفــداء إســامعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش البــرصي ثــم الدمشــقي 

)ت: 774هـــ( ، حتقيــق: ســامي حممد ســالمة، دار طيبــة، ط2،  1422هـ. 

ــوزي،        ــن اجل ــار ، دار اب ــارص الطي ــن ن ــليامن ب ــن س ــاعد ب ــم، ملس ــرآن الكري ــوي للق ــري اللغ ). التفس

1422هـ. ط1، 

ــق:  ــور )ت: 370هـــ( ، حتقي ــو منص ــروي أب ــري اهل ــن األزه ــد ب ــن أمح ــد ب ــة، ملحم ــب اللغ ). هتذي

ــرتاث، ط1، 2001م. ــاء ال ــب، دار إحي ــوض مرع ــد ع حمم

9. التوحيد، ملحمد عبده بن حسن خر اهلل )ت: 1323هـ( ، دار الكتاب العريب.
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10. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي     

أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( ، حتقيــق: عبــد اهلل الرتكــي، دار هجــر، ط1، 1422هـــ.

ــننه  ــول اهلل H وس ــور رس ــن أم ــر م ــح املخت ــع الصحي ــاري = اجلام ــح البخ 11. صحي

وأيامــه، ملحمــد بــن إســامعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري أبــو عبــد اهلل )ت: 256هـــ( ، 

ــارص، دار طــوق النجــاة، ط1، 1426هـــ. ــارص الن ــن ن ــق: حممــد ب حتقي

ــن  ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــي، أليب عب ــري القرطب ــرآن = تفس ــكام الق ــع ألح 12. اجلام

فــرح األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ( ، حتقيــق: عبــد اهلل الرتكــي، 

مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 1427هـــ.

)1. دراسات يف علوم القرآن الكريم، لزاهر عواض األملعي، ط1، 1422هـ.

ــم                      ــة دار املتعل ــي، مكتب ــن الروم ــد الرمح ــن عب ــد ب ــم، فه ــرآن الكري ــوم الق ــات يف عل )1. دراس

ــة، ط8، 1420هـــ. التوب ــة  ومكتب

ســعيد                                                    أبــو  لألصمعــي   ، األصمعــي  قريــب  بــن  امللــك  عبــد  روايــة  العجــاج  ديــوان   .1(

عبــد امللــك بــن قريــب بن عــي بــن أصمــع )ت: 216هـــ(، رشح وحتقيــق: عبــد احلفيظ الســطي، 

مكتبــة أطلــس، ط1، 1971م.

)1. زاد املســري يف علــم التفســري، جلــامل الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن عــي بــن حممــد اجلــوزي 

ــة،  ــة الرابع ــروت، الطبع ــالمي، ب ــب اإلس ــاويش، املكت ــر الش ــق: زه )ت: 597هـــ( ، حتقي

1407هـ.

ــارايب                          ــري الف ــاد اجلوه ــن مح ــامعيل ب ــرص إس ــة، أليب ن ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت )1. الصح

ــن، 1407هـــ. ــم للمالي ــا، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أمح )ت: 393هـــ( ، حتقي

.H 1. صحيح البخاري= اجلامع الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل(
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.H 19. صحيح مسلم= املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل

20. عمــدة القــاري رشح صحيــح البخــاري، أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن 

حســن الغيتابــى احلنفــى بــدر الديــن العينــى )ت: 855هـــ( ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ط1. 

ــة الدينــوري )ت: 276هـــ( ، حتقيــق:  21. غريــب القــرآن، أليب حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيب

أمحــد صقــر، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1398هـــ.

22. فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، أليب الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن أمحــد بــن 

حجــر العســقالين )ت: 852هـــ( ، حتقيــق: حمــب الديــن اخلطيــب، دار الريــان، ط1، 1407هـــ.

ــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري  )2. لســان العــرب، حممــد بــن مكــرم بــن عــى أب

الرويفعــى اإلفريقــى )ت: 711هـــ(، دار صــادر، ط3،  1414هـــ. 

ــاغ، املكتــب اإلســالمي،  )2. ملحــات يف علــوم القــرآن واجتاهــات التفســري، حممــد بــن لطفــي الصب

1420هـ. ط3، 

)2. مباحث يف علوم القرآن الكريم، مناع القطان، مؤسسة الرسالة، ط35، 1419هـ.

)2. املحــرر يف علــوم القــرآن، مســاعد بــن ســليامن الطيــار، مركــز الدراســات واملعلومــات القرآنيــة، 

ط2، 1429هـ.

)2. املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب  بــن  عبــد الرمحــن 

بــن متــام بــن عطيــة األندلــي املحــاريب )ت: 542هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســالم بــن عبــد الشــايف، 

دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1413هـــ.

ــو ُشــهبة )ت: 1403هـــ( ،  ــم، حممــد بــن حممــد بــن ســويلم أب )2. املدخــل لدراســة القــرآن الكري

مكتبــة الســنة، ط1، 1412هـــ.
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ــن  ــلم ب ــول اهلل H، مس ــدل إىل رس ــن الع ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح املخت ــند الصحي 29. املس
ــد  ــن عب ــؤاد ب ــد ف ــق: حمم ــابوري )ت: 261هـــ( ، حتقي ــري النيس ــن القش ــو احلس ــاج أب احلج

ــرتاث. ــاء ال ــي، دار إحي الباق

0). مصطلحات علوم القرآن، سليامن بن صالح القرعاوي، ط1.

1). معــامل التنزيــل = تفســري البغــوي، أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن الفــراء البغــوي 
الشــافعي )ت: 510هـــ( ، حتقيــق: حممــد النمــر وآخريــن، دار طيبــة، ط4، 1417هـ.

2). معــاين القــرآن، أليب زكريــا حييــى بــن زياد بــن عبد اهلل بــن منظــور الديلمــي الفــراء )ت: 207هـ( 
، حتقيــق: أمحــد النجــايت وآخريــن، دار املرصية، ط1.

)). معجــم األدبــاء = إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب ، لشــهاب الديــن أبــو عبــد اهلل ياقــوت بــن 
عبــد اهلل الرومــي احلمــوي املعــروف بـــ ياقوت احلمــوي)ت: 626هـــ( ، حتقيــق: إحســان عباس، 

دار الغــرب اإلســالمي، ط1، 1414هـ.

ــث -  ــي، دار احلدي ــد الباق ــن عب ــؤاد ب ــن ف ــد ب ــم، حمم ــرآن الكري ــاظ الق ــرس أللف ــم املفه )). املعج
القاهــر، ط3 ، 1411هـــ.

ــن  ــر ب ــن عم ــد ب ــي أمح ــاس القرطب ــلم، أليب العب ــاب مس ــص كت ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم مل )). املفه

ــر ودار  ــن كث ــن، دار اب ــتو وآخري ــن مس ــي الدي ــق: حم ــي )ت: 656 هـــ( ، حتقي ــم القرطب إبراهي
الكلــم الطيــب، ط1، 1417هـــ. 

)). مقاييــس اللغــة، ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي أبــو احلســن )ت: 395هـــ( ، 
حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، دار الفكــر، ط1، 1399هـــ.

)). معــاين القــرآن وإعرابــه، إلبراهيــم بــن الــري بــن ســهل أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـــ(، 
رشح وتعليــق: عبــد اجلليــل عبــده شــلبي، عــامل الكتــب - بــروت، ط1، 1408هـــ.

ــاين                      ــب األصفه ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــن ب ــم احلس ــرآن، أليب القاس ــاظ الق ــردات ألف )). مف
ــق، ط2، 1418هـــ. ــم - دمش ــان، دار القل ــوان عدن ــق: صف )ت: 502هـــ(، حتقي

56



الوحي يف القرآن والرشع 

ْرقــاين )ت: 1367هـــ( ، دار الفكــر،  9). مناهــل العرفــان يف علــوم القــرآن، ملحمــد عبــد العظيــم الزُّ
ط3 ، 1408هـ. 

ــن  ــد ب ــن حمم ــاري ب ــا األنص ــاري، لزكري ــة الب ــاري = حتف ــح البخ ــرح صحي ــاري ب ــة الب 0). منح
أمحــد بــن زكريــا األنصــاري زيــن الديــن أبــو حييــى الســنيكي املــرصي الشــافعي )ت: 926 هـــ( ، 

حتقيــق: ســليامن العازمــي، مكتبــة الرشــد، ط1، 1426هـــ.

1). موســوعة الوجــوه والنظائــر يف القــرآن الكريــم، أمحــد الربيــدي وفهــد الضالــع، مكتبــة التدمريــة، 
ط1، 1435هـ.

2). نزهــة األعــني النواظــر يف علــم الوجــوه والنظائــر، جلــامل الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن بــن 
عــي بــن حممــد اجلــوزي )ت: 597هـــ( ، حتقيــق: حممــد الــرايض، مكتبــة الرســالة، ط1، 1404هـــ.

)). النكــت والعيــون يف تفســري القــرآن الكريــم = تفســري املــاوردي، أليب احلســن عــي بــن حممــد بــن 
ــن       ــق: الســيد ب ــن حبيــب البــرصي البغــدادي الشــهر باملــاوردي )ت: 450هـــ( ، حتقي حممــد ب

عبــد املقصــود، دار الكتــب العلميــة، ط1.

)). الوجــوه والنظائــر يف القــرآن العظيــم، أليب احلســن مقاتــل بــن ســليامن بــن بشــر األزدي البلخــى 
)ت: 150هـــ( ، حتقيــق: حاتــم الضامــن ، مكتبة الرشــد - الريــاض ، ط2، 1432هـ.

)). الوجــوه والنظائــر أللفــاظ كتــاب اهلل العزيــز ومعانيهــا، أليب عبــد اهلل احلســن بن حممــد الدامغانى 
)ت: 478هـــ( ، حتقيــق: فاطمة اخليمي، مكتبــة الفارايب - دمشــق، ط1، 1419هـ.

)). الوحــي املحمــدي، ملحمــد رشــيد رضــا بــن عــي بــن حممــد شــمس الديــن بــن حممــد هبــاء الديــن 

بــن منال عــي خليفة القلمــوين احلســيني )ت: 1354هـــ( ، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1426هـ.

)). الوحي والقرآن الكريم، حممد بن حسن الذهبي، مكتبة وهبة، ط1، 1406هـ.
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