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 قراءة الوحي بعيون ا�شت�شراقية 

أ.د/ ادد لمحين إعرلهيم امح لمرلزا �

ك يل لآلدلا لخبلل عني وايف

مقدمة

ــوة  ــة النب ــه حقيق ــوم علي ــذي تق ــل ال ــاس األم ــو األس ــي ه ــا كان الوح مل

والرســالة، وهــو املنبــع األول لعامــة اإلخبــارات الغيبيــة وشــؤون العقيــدة 

ــوا  ــي وبذل ــوع الوح ــة موض ــالم مبعالج ــداء اإلس ــم أع ــع، اِهت ــكام الترشي وأح

ــني  ــه وب ــط بين ــه والخل ــي حقيقت ــس ع ــل التلبي ــن أج ــراً م ــاً كب ــداً فكريّ جه

ــع  ــو منب ــي ه ــوع الوح ــم أن موض ــك لعلمه ــس، وذل ــث النف ــام وحدي اإلله

يقــني املســلمني وإميانهــم مبــا جــاء بــه النبــي P مــن عنــد اللــه، فــإْن أُتيــح 

ــرع  ــد يتف ــا ق ــكل م ــر ب ــى الكف ــم ع ــن دفعه ــه أمك ــكيك يف حقيقت ــم التش له

ــرة أن  ــتجابة لفك ــى االس ــم ع ــم أن يحملوه ــكام وأمكنه ــد وأح ــن عقائ ــه م عن

ــة ليــس إال مــن  ــادئ واألحــكام الترشيعي ــّي P مــن املب ــه النب ــا دعــا إلي كل م

تفكــره الــذايت. ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، أخــذ املســترشقون وأعوانهــم 

ــة  ــنة النبوي ــا الس ــه لن ــام تروي ــا ع ــي وإبعاده ــرة الوح ــل ظاه ــون تأوي يحاول

ــن  ــه م ــروق لخيال ــا ي ــة، وراح كلٌّ منهــم يســلك م ــة واملصــادر التاريخي الرشيف

تصــورات. ولقــد ذهــب املســترشقون مذاهــَب شــتّى يف تفســر الوحــي اإللهــي 
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املنــزل عــى النبــي، ولكــن أجمعــوا عــى إنــكاره وأتــوا بتفســراٍت وتعليــالٍت 

ــاب الرســول بأنهــا انفعــاالٌت  ــي تنت ــات الت ــوا مــن خاللهــا تفســر الترف حاول

شــخصيٌة مــن جانــب الرســول. ومــن أمثلــة االفــراءات عــى الوحــي اإللهــي أن 

املفكــر الفرنــي »غوســتاف لوبــون« يــرى أن الترفــات التــي تنتــاب الرســول 

ــاٌن.  ــاٌن فغثي ــه احتق ــد ب ــه فيعت ــا هــي إال رصٌع ينتاب ــه م ــزول الوحــي علي ــان ن إب

ــزل عــي الرســول مــا هــو  أمــا »مكســيم رودنســون« فــرى أن الوحــي الــذي ين

ــا  ــه، لكنه ــاد بالل ــل إيل االتح ــي مل تص ــوف الت ــات التص ــن درج ــٌة م إال درج

تقــع بــني مرحلــة الزهــد والتأمــل والتعبــد وبــني مرحلــة اإلتحــاد باللــه. ويجــب 

ــي  ــترشقني يف الوح ــتطالع آراء املس ــي أن اس ــٍة وه ــٍة مهم ــر إيل حقيق أن نش

ــرب.  ــرشق والغ ــني ال ــة ب ــة الثقافي ــة الصل ــر إىل بداي ــا النظ ــدي يحدده املحم

ــختها  ــي رس ــرة الت ــرت بالف ــي تأث ــن الوح ــم م ــترشقني ومواقفه ــة املس إن دراس

ــي محمــد ــوب للنب ــالق العي الدراســات الســابقة مــن الطعــن يف اإلســالم واخت

ــرددون أن مــا جــاء  ــكار للوحــي أصبحــوا ي P. وحتــى يتحقــق لهــم هــذا اإلن

ــرشوٌع  ــاٌز أديبٌّ أو م ــيٌّ أو إنج ــداٌع ذايتٌّ وإرشاٌق روح ــو إال إب ــا ه ــي م ــه النب ب

ــاٌر  ــي:- تي ــر الوح ــترشقني يف تفس ــيّان للمس ــاران أساس ــاك تي . وهن ــديٌّ محم

منصــٌف أو املنصفــون، والتيــار اآلخــر هــو تيــار املتعصبــني. فاملنصفــون 

ــموا إيل  ــون انقس ــالم، واملتعصب ــع اإلس ــني م ــلمني ومتعاطف ــموا إىل مس انقس

حاقديــن أعــداء، ومعتدلــني يف تهذيــب األلفــاظ ولكــن يضمــرون الحقــد 

ــي  ــرة الوح ــترشقني لظاه ــب املس ــن جان ــرٍ م ــكلُّ تفس ــك ف ــع ذل ــر. وم واملك

ــا  ــب أديّ ــت والتعص ــدون، فالتعن ــا يعتق ــراً مل ــد P كان مغاي ــّي محم ــد النب عن

ــه وذهبــت  ــق بــني املتســاويني، ولذلــك تضاربــت تفســراتهم ل بهــم إيل التفري

ــن  ــد، وم ــاوي الحق ــق يف مه ــب انزل ــاق وراء التعص ــن انس ــتّى. فم ــب ش مذاه

تفّهــم روح اإلســالم وانجلــت لــه حقائقــه اتصــف بالنزاهــة، وخالــط نــور اليقــني 

ــاٌت  ــُف واتجاه ــت مواق ــني توزع ــني الفريق ــالمه. وب ــن إس ــه فأعل ــغاف قلب ش

ــروا  ــام أنك ــي ك ــروا الوح ــترشقني أنك ــن املس ــي م ــة العظم ــتى إال أن الغالبي ش

ــالمية. ــق اإلس ــول الحقائ ــبهات ح ــاروا الش ــوة وأث النب
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اأواًل:- مفهوم الوحي:

)اأ(- الوحي يف اللغة:

- الوحــي اســم مصــدر مــن أوحــى التــي مصدرهــا إيحــاء. قــال اِبــن منظــور: 

الوحــي هــو إعــالٌم يف خفــاٍء، ولذلــك صار اإللهــام يســّمى وحياً، واإلشــارة 

ــرك  ــه إيل غ ــا ألقيت ــي وكل م ــكالم الخف ــام وال ــالة واإلله ــة والرس والكتاب

ــاً  ــي أيض ــاً وأوح ــي وحي ــت، ووح ــكالم وأوحي ــت ال ــال وحي ــه. يق ليعلم

ــاب.)1) ــوب والكت ــب، والوحــي املكت كت

وقــال »الراغــب األصفهــاين« أصــل الوحــي اإلشــارة الريعــة، ولِتضّمــن   

ــز  ــبيل الرم ــي س ــكالم ع ــون بال ــك يك ــي وذل ــر وح ــل أم ــة: قي الرع

ــد يكــون بصــوٍت مجــرٍد عــن الركيــب، وبإشــارٍة ببعــض  والتعريــض وق

الجــوارح وبالكتابــه ويقــال للكلمــة اإللهيــة التــي تلقــى إيل أنبيائــه 

ــاً.)2) وحي

أمــا »محمــد رشــيد رضــا« فــرى أن املعنــى اللغــوي للوحــي: هــو اإلعــالم   

الخفــي الريــع ملــن يوجــه إليــه بحيــث يخفــى عــن غــره، ومنــه اإللهــام 

الغريــزي كالوحــي إىل النحــل، واإللهــام والخواطــر مبــا يلقيــه اللــه يف روع 

اإلنســان الســليم الفطــرة كالوحــي إىل أم مــويس، ومنــه ضــده وهو وسوســة 

الشــيطان. ووحــي اللــه إيل أنبيائــه قــد روي فيــه املعنيــان األصليــان لهــذه 

املــادة وهــي الخفــاء والرعــة.))) 

ــامً  ــي أس ــون الوح ــامل أن يك ــو احت ــي ه ــة للوح ــاين اللغوي ــن املع ــاً م أيض

ــال  ــا، اإلرس ــاٍن منه ــه مع ــدٌر ول ــاب، ومص ــاه الكت ــٌم ومعن ــو اس ــدراً، فه ومص

واإللهــام والكتابــة واإلشــارة واإلفهــام. وقــد يطلــق ويــراد بــه اســم مفعــوٍل منــه أي 

ــي.)4) ــى النب ــزل ع ــه املن ــو كالم الل ــى وه املوح

))) ابن منظور: لسان العرب، بريوت، بدون تاريخ، 3/)89 مادة وحي.

اُنظر أيضاً ابن القيم: مدراج الساكنني، دار الكتاب العريب،جـ)، صـ9).

))) الراغب الحسني بن محمد األصفهاين: املفردات يف غريب القرآن، املطبعة امليمنية، صـ5)5.

)3) السيد محمد رشيد رضا: الوحي املحمدي، مطبعة دار املنار، القاهرة، 935)،صـ44.

)4) الرازي: التفسري الكبري، جـ))، طـ)، طهران، صـ)4).
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ــه  ــا أراد الل ــاده كل م ــن عب ــاه م ــن اصطف ــاىل م ــه تع ــالم الل ــي إذاً - إع الوح

ــادٍة  ــرِ معت ــٍة، غ ــٍة خفي ــن بطريق ــم ولك ــة والعل ــوان الهداي ــن أل ــه م ــه علي إطالع

 P للبــرش، أْي خارجــٍة عــن طــوق البــرش. وملــا كانــت صفــة الوحــي إيل نبينــا

ِيــَن  توافــق صفــة الوحــي إىل مــن تقّدمــه مــن النبيــني ﴿َكَذٰلـِـَك يـُـوِحٓ إَِلۡــَك ِإَوَل ٱلَّ

ُ ٱۡلَعزِيــُز ٱۡلَِكيــُم﴾ } الشــورى){ فــإن أســاس األدلــة يف الوحــي هــو  ِمــن َقۡبلـِـَك ٱللَّ
الــرشع، قرآنــاً وســنًة. وقــد يبــدأ الوحــي بالرؤيــا املتناهيــة يراهــا العبــد املصطفــى 

ــاث  ــن أضغ ــت م ــاء ليس ــا األنبي ــايل، ألن رؤي ــه تع ــن الل ــٌي م ــا وح ــن أنه ويوق

ٌة إعــداداً  األحــالم التــي ترجــم بهــا النفــس عــن رغباتهــا املكبوتــة، فأفئدتهــم ُمَعــدَّ

إلهيّــاً. وكانــت الرؤيــا الصالحــة أول مطالــع الوحــي إيل نبينــا محمــد P. أخــرج 

»أبــو نعيــم« عــن علقمــة بــن قيــس قــال »إن أول مــا يــؤىت بــه األنبيــاء يف املنــام 

حتــى تهــدأ قلوبهــم، ثــم ينــزل الوحــي يف اليقظــة«.)))

ــذا  ــباب ه ــت أس ــام اختلف ــع مه ــي الري ــالم الخف ــو اإلع ــًة ه ــي لغ إذاً الوح

ــالم.  اإلع

)ب(- الوحي يف االإ�صالح:

- لقد وردت عدة تعريفاٍت اصطالحيٍة للوحي منها:

)- هــو أن يُعلــم اللــه ســبحانه وتعــايل مــن اصطفــاه مــن عبــاده كل مــا أراد إطالعه 

عليــه مــن ألــوان الهدايــة والعلــم لكــن بطريقــٍة رسيعــٍة وخفيــٍة وغــرِ معتــادٍة 

(2 ( للبرش.

ــع  ــب والرشائ ــاء الغي ــن أنب ــه م ــم ب ــه وعرفه ــي أنبيائ ــه ع ــه الل ــا انزل ــو م 2- ه

ــاً أي ترشيعــاً يُكتــب، ومنهــم مــن مل يعلمــه))) والحكــم ومنهــم مــن أعطــاه كتاب

ــاٍء ورسعــٍة. واملوحــي  ــى يف نفــس الرســول بخف ــكالم أو املعن ــه ال ــاء الل )- إلق

ــه ســبحانه وتعــاىل والجهــة املوَحــى إليهــا هــم الرســل.)4)  هــو الل

ــه كالم اللــه  ــوه رشعــاً: أن وقــال الشــيخ »محمــد عبــده« رحمــه اللــه: قــد عرّف

))) العسقالين: فتح الباري: جـ379)،)، صحيح مسلم برشح النووي،جـ)، - دار الفكر بريوت، صـ3)، صـ97).

))) محمد عبد العظيم الزرقاىن: مناهل العرفان يف علوم القرآن، مطبعة دار الفكر، بريوت، طـ))،د.ت، صـ56.

)3) محمد رشيد رضا: الوحي املحمدي، صـ)4.

)4) حسن ضياء الدين عنرت: نبوة محمد يف القرآن، دار النرص، حلب، طـ)، 973)، صـ65).
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ــده«)  ــا نحــن )أي الشــيخ »محمــد عب ــه. وأم ــيٍّ مــن أنبيائ ــزل عــي نب تعــايل املن

فنعرّفــه عــى رشعنــا بأنــه عرفــاٌن يجــده الشــخص مــن نفســه مــع اليقــني بأنــه مــن 

ــل يســمعه أو بغــر صــوٍت،  ــه بواســطٍة أو بغــرِ واســطٍة. واألول بصــوٍت يتمث الل

ويفــرق بينــه وبــني اإللهــام أنّــه وجــداٌن تســتيقنه النفــس وتنســاق إىل مــا يطلــب 

ــش  ــوع والعط ــدان الج ــبه بوج ــو أش ــن أىت، وه ــن أي ــا م ــعوٍر منه ــر ش ــى غ ع

ــرور.))) ــزن وال والح

ثانيًا: مراتب الوحي وو�صائله:

ــايل  ــه تع ــم الل ــورى( رضوب تكلي ــورة )الش ــن س ــة ))5( م ــددت اآلي ــد ح لق

ــه. ــه وحقيقت ــرف كنه ــر ال يُع ــذا األم ــه وإن كان ه ألنبيائ

ۡو 
َ
ۡو ِمــن َوَرآيِٕ ِحَجــاٍب أ

َ
ُ إِلَّ وَۡحًيــا أ ن يَُكّلَِمــُه ٱللَّ

َ
قــال تعــاىل ﴿َوَمــا َكَن لِبَــَرٍ أ

ــة  ــت اآلي ــد تضمن ــٞم﴾ ولق ٌّ َحِكي ــُهۥ َعِ ــآُءۚ إِنَّ ــا يََش ــهِۦ َم ِ ــوِحَ بِإِۡذن ــوٗل َفُي ــَل رَُس يُۡرِس
الكرميــة ثــالث

 مراتب للوحي:

ُ إِلَّ وَۡحًيــا﴾ وهــو نفــٌث  ن يَُكّلَِمــُه ٱللَّ
َ
املرتبــة األويل: وهــي املــراد بقولــه: ﴿أ

ينفــث يف قلبــه فيكــون إلهامــاً. فقــد جــاء يف صحيــح »ابــن حبــان« عــن رســول 

ــى  ــوت حت ــن مت ــاً ل ــي أن نفس ــث يف روع ــدس نف ــال: »إن روح الق ــه ق ــه أن الل

تســتكمل رزقهــا وأجلهــا« وهــي حالــُة فيــٍض إلهــيٍّ يتعــرض لهــا النبــي حتــى إذا 

مــا فارقتــه كان قــد وعــى متامــاً مــا أُلهــم بــه.)2)

املرتبــة الثانيــة: وهــي أن الــذي يصــل إليــه الوحــي ال بواســطة شــخٍص آخــَر 

ــه. والســامع ال يبــر مــن يكلمــه، وهــو املقصــود  ــه يســمع عــني كالم الل ولكن

(((.Q ــاٍب﴾ كــام حــدث ملــوىس ــن َوَرآيِٕ ِحَج ۡو ِم
َ
ــه ﴿أ بقول

ُ ُمــوَسٰ تَۡكلِيٗمــا﴾ } النســاء - 64){. واللــه ســبحانه وتعــاىل  ـَم ٱللَّ ﴿َوَكَـّ
فّضــل بعــض الرســل عــى جميعهــم بالتكليــم يف اليقظــة مــن وراء حجــاب دون 

وســاطة ملــك، لكــن بــكالٍم مســموٍع بــاآلذان معلــوٍم بالقلــب زائــٍد عــى الوحــي 

))) محمد عبده: رسالة التوحيد، مكتبة الجامعة األزهرية، القاهرة، 385)، صـ57.

))) القرطبي: الجامع ألحكام القرآن، مطبعة دار الكتب املرصية، طـ3، القاهرة، صـ5873.

)3) الرازي: التفسري الكبري، جـ7)، صـ86).
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املســموع مــن امللــك عــن اللــه تعــاىل. وهــذا النــوع ثابــٌت ملــوىس كــام هــو 

ثابــٌت لنبينــا محمــد P يف ليلــة اإلرساء واملعــراج. وســامع النبــي مــن اللــه كــام 

ــه الرســول أمــوًرا: ــاً يــدرك ب يقــول »الغــزايل« بخلــق اللــه علــامً رضوريّ

أولهــا: أن املتكلــم هــو اللــه، وثانيهــا: أن مــا ســمعه هــو كالم اللــه، وثالثهــا: 

مــراد اللــه مــن كالمــه.)))

املرتبــة الثالثــة: فهــي تكــون عــن طريــق امللــك الــذي يــأيت النبــي فينقــل إليــه 

كالم اللــه، أي »وصــل إليــه الوحــي« بواســطة شــخٍص آخــَر، وهــو املــراد بقولــه 

ــك  ــول مل ــي بالرس ــآُءۚ﴾ واملعن ــا يََش ــهِۦ َم ِ ــوِحَ بِإِۡذن ــوٗل َفُي ــَل رَُس ۡو يُۡرِس
َ
ــايل ﴿أ تع

(2(.Q الوحــي املعــر عنــه بالــروح األمــني وهــو جريــل

بنــاء عــى ذلــك نســتنتج أن للوحــي ثالثــة أنــواٍع، أي أن تكليــم اللــه ســبحانه 

وتعــايل للبــرش وقــع عــى ثالثــة أنحــاء:

ى وحيــاً، وهــو الــذي يشــمل  األول: باإللقــاء يف القلــب يقظــًة أو منامــاً، ويســمَّ

اإللهــام والرؤيــا.

الثــاين: بإســامع الــكالم اإللهــي مــن غــر أن يــرى الســامع مــن يكلمــه كــام 

حــدث ملــوىس وكــام كان للمالئكــة الذيــن كلمهــم اللــه يف قصــة خلــق أدم أي 

ــاٍب﴾. ــن َوَرآيِٕ ِحَج ﴿ِم
 Q الثالــث: بإرســال امللــك تــرى صورتــه املعينة ويســمع كالمــه، كجريل

ۡو يُۡرِســَل 
َ
فيوحــي للنبــي مــا أمــر اللــه أن يوحــي بــه إليــه وهــو املعنــي بقولــه ﴿ أ

ــن  ــي ع ــم بالوح ــرآن الكري ــر الق ــد ع ــآُءۚ﴾. ولق ــا يََش ــهِۦ َم ِ ــوِحَ بِإِۡذن ــوٗل َفُي رَُس
وســاوس الشــيطان وتزيينــه خواطــر الــرش لإلنســان، فقــال تعــايل ﴿َوَكَذٰلـِـَك َجَعۡلَنــا 

ــۡوِل  ــُرَف ٱۡلَق ــۡم إَِلٰ َبۡعــٖض زُۡخ ــوِح َبۡعُضُه ــّنِ يُ ــِس َوٱۡلِ ن ا َشــَيِٰطَن ٱۡلِ ــُدّوٗ ــِيٍّ َع ِ نَ
لِــُلّ

وَن﴾ }األنعــام - 2)){ وغرهــا  ُغــُروٗرۚا َولـَـۡو َشــآَء َربُّــَك َمــا َفَعلُــوهُۖ فََذرُۡهــۡم َوَمــا َيۡفــَتُ
مــن الصــور.)))

))) عبد اللطيف ألسبيك: الوحي إىل الرسول محمد، مطبوعات املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، القاهرة، ص 83، 

.84

))) دى بور: تاريخ الفلسفة يف اإلسالم، ترجمة د.عبد الهادي أبو ريدة، دار الثقافة للنرش والتوزيع، 357)،صـ8)).

)3) حسنني محمد مخلوف: صفوة البيان ملعاين القرآن، مطابع الكويت، جـ)3ـ صـ9)6. أيضاً أنظر د.صبحي الصالح: 

مباحث يف علوم القرآن: دار العلم للماليني، بريوت، 974)،صـ3).
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يتضــح مــن هــذه األنــواع أن الوحــي حــدٌث مفاجــٌئ طــرأ عــى النبــيP دون 

أن يتوقعــه أو يتطلــع إليــه، كــام زعمــه بعــض املســترشقني، حيــث فاجــأه امللــك 

يف غــار حــراء، وأخــذ يعتــره بقــوٍة حتــى أجهــده، فارتجــف فــؤاده، وخــاف عــى 

نفســه، فانطلــق إىل زوجــه مرتاعــاً، فلــام ســكنته ســكن، ثــم أخرهــا الخــر وهــو 

وِجــٌل، وأثنــاء نــزول الوحــي عليــه كانــت تعريــه أعــراض إلزاميــة كاحمــرار الوجه، 

وتتابــع األنفــاس، وثقــٍل يف الجســم، وتفصــد العــرق يف اليــوم الشــديد الــرد. ومــع 

كل ذلــك مــا كان يســتطيع أن يدفــع ذلــك عــن نفســه، مــام يؤكــد أن الوحــي أمــٌر 

(((. ، خالفــاً ملــا يتشــبُث بــه كثــر مــن املســترشقني، بأنــه أمــٌر داخــيٌّ خارجــيٌّ

ثالثًا: �صور الوحي:

 إن مــن يتلــو اآليــات التــي تصــور رســول اللــه ويتفحــص مــا أنبأنــا بــه أصحابه 

الذيــن شــهدوا آثــار الوحــي لــدى تنزلــه عليــه ليــدل أن رســول اللــه إنســاٌن ضعيٌف 

بــني يــدي اللــه يســتمد منــه العــون ويصــدع مبــا يؤمر بــه، ويعــرف بعجــزه املطلق 

عــن تبديــل حــرف مــن كتــاب اللــه. فهــو مأمــوٌر طائــٌع ال ميلــك مــن أمــر الوحــي 

شــيئاً بــل للوحــي ســيطرٌة وهيمنــٌة يــرى مــن يبحــث يف هــذا املوضــوع آثارهــام 

عليــه إبــان تنزيــل الوحــي. قــال »ابــن ســعد يف طبقاتــه«: نــزل امللــك عــى رســول 

اللــه P بغــار حــراء يــوم االثنــني لســبع عــرشة ليلــة خلــت مــن شــهر رمضــان 

ورســول اللــه ابــن أربعــني وجريــل كان ينــزل بالوحــي. ووردت يف الســنة النبويــة 

صــور للوحــي اإللهــي أخــر عنهــا رســول اللــه منهــا:

)- الرؤيــا الصادقــة وكانــت مبــدأ وحيــه e وكان ال يــري رؤيــا إال جــاءت مثــل فلــق 

 (2 الصبح.)

2- أنــه عليــه P كان يتمثــل لــه امللــك رجــالً فيخاطبــه حتــى يســمع مــا يقــول 

ــل  ــأل جري ــا س ــان عندم ــث اإلحس ــل حدي ــاً، مث ــة أحيان ــراه الصحاب وكان ي

ــو  ــة وه ــد الصحاب ــورة أح ــاءه يف ص ــان، وج ــان واإلحس ــن اإلمي ــول ع الرس

ــي«.)))  ــة الكلب ــن خليف ــه ب »دحي

والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الدعوي  دار  ونقده،  االسترشاقي  املنظور  يف  القرآين  الوحي  مايض:  محمود   (((

جـ996)،))،صـ35.

))) ابن سعد: الطبقات ألكربي: دار بريوت للطباعة والنرش، طـ)، 975)، صـ90) 

)3) يحيي بن رشف النووي: صحيح مسلم برشح النووي: صحيح مسلم برشح النووي دار الفكر، بريوت، )98)، صـ98).
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ــد  ــرس. فق ــة الج ــل صلصل ــك مث ــه املل ــالم يأتي ــالة والس ــه الص ــه كان علي )- أن

روى البخــاري وغــره أن الحــارث بــن هشــام ريض اللــه عنــه ســأل رســول اللــه 

فقــال يــا رســول اللــه كيــف يأتيــك الوحــي؟ فقــال رســول اللــه P أحيانــاً مثل 

صلصلــه الجــرس وهــو أشــد عــي فيفصــم عنــي وقــد وعيــت عنــه مــا قــال أو 

أحيانــاً يتمثــل يل امللــك رجــالً فيكلمنــي فأعــي مــا يقــول. وهــذا واضــح يف 

حديــث اإلرساء واملعــراج حيــث كلــم اللــه رســوله بــال واســطة ملـَـٍك.

4- أن يــرى امللــك بصورتــه التــي خلــق عليهــا، فيبلغــه بالوحــي وهــذا وقــع لــه 

مرتــني: قالــت عائشــة ريض اللــه عنهــا: مل يــره يف صورتــه إال مرتــني، مــرة عنــد 

ســدرة املنتهــى ومــرة يف جيــاد لــه ســتامئة جنــاح قــد ســد األفــق.)))

رابعا:شبهات املسترشقني حول الوحي والرد عليها.

)اأ(- منهجهم يف البحث:

ــر أبحاثهــم عــن الدراســات اإلســالمية  ــر مــن املســترشقني يف تحري دأب كث

ــرًة  ــم فك ــون يف أذهانه ــي، يضع ــث العلم ــدان البح ــٍب يف مي ــزاٍن غري ــى مي ع

ــل  ــة الدلي ــم صح ــث ال يهمه ــا بحي ــة إلثباته ــد األدل ــعون إىل تصي ــًة ويس معين

ــون  ــخصية فيقوم ــم الش ــم آرائه ــه لدع ــتفادة من ــكان االس ــم إم ــا يهمه ــدار م مبق

بجمــع املعلومــات التــي ليــس لهــا عالقــٌة باملوضــوع، ويبنــون عليهــا نظريــًة ال 

ــي.)2)  ــوع الوح ــوا يف موض ــام فعل ــم، ك ــهم وأذهانه ــود إاّل يف نفوس وج

ــا يف  ــه لتمكينه ــا أمكن ــا م ــا ويجوده ــي عليه ــة فيبن ــم حادث ــد كل منه يتصي

النفــوس مثــل حادثــة لقــاء رســول اللــه لورقــة بــن نوفــل، أو بحــرى أو الحــداد 

الرومــي، ويزعمــون أنــه أخــذ منهــم أو تتلمــذ عليهــم. كــام يعتمــدون عــى الوهــم 

املجــرد لتفســر األمــور، فقــد فــروا ظاهــرة الوحــي بحديــث النفــس وإلهاماتهــا 

ــة  ــة الذهني ــذايت أو التجرب ــم ال ــارًة أخــرى، وبالتنوي ــة ت ــات االنفعالي ــارًة، وبالنوب ت

ــة كالــرع الهســتري.))) املرَضي

))) إسامعيل بن محمد العجلوين ألجرامي: كشف الخفاء ومزيل اإللباس عام أشتهر من األحاديث عيل ألسنة الناس، 

مؤسسة الرسالة، بريوت، صـ5)).

))) أبو الحسن النووي: اإلسالميات بني كتاب املسترشقني والباحثني املسلمني، صـ6).

)3) عبد الرحمن حسن امليداين: أجنحة املكر الثالثة، دار القلم، دمشق، طـ7، صـ)4).
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وخاصة موازين بحث املسترشقني حول الوحي:

ــا  ــب مل ــع التعص ــلمني، م ــالم واملس ــداء لإلس ــات الع ــوى ونزع ــم اله )- تحكي

ــه. ــون إلي ينتم

ــًة  ــت ضعيف ــام كان ــا مه ــة تؤيده ــن أدل ــث ع ــم البح ــاً ث ــرة مقدم ــع الفك 2- وض

ــًة. واهي

)- تفسر النصوص والوقائع تفسراٍت خاصًة.

4- تصيــد الشــبهات واإلكثــار مــن الفرضيــات واالعتــامد عــى الضعيــف والشــاذ 

مــن األقــوال.)))

)ب( جممل اأرائهم حول مفهوم الوحي:

))(- اتهام الرسول P بالكذب وأنه افرى القرآن من عنده.

)2(- أن الوحي حالٌة نفسيٌة »الوحي النفي« أي حديث النفس وإلهامها.

))(- أنه االنفعال العاطفي: النوبات االنفعالية

)4(- أنه عبارة عن التجربة الذهنية.

)5(- أنه من إمالءات الكهنة واملنجمني.

)6(- أنه حالٌة َمرَضيٌة كالرع الهيسري.

)7(- الوحــي عبــارٌة عــن اإلرشاق الــذي تــم فيــه تحويــل األفــكار بأكملهــا مــن 

شــخٍص آلخــر.)2) 

)جـ( اأهدافهم من اإنكار الوحي:

 P ا(- اإليحــاء بــأن اإلســالم ليــس مــن عنــد اللــه، بــل هــو مــن أفــكار النبــّي(

التــي تشــبعت باألفــكار اليهوديــة والنرانية.

)2(- محو الشخصية اإلسالمية.

ــوص  ــن النص ــالمية م ــة اإلس ــوص الديني ــذوٍر للنص ــاد ج ــة إيج ))(- محاول

ــة. ــة واليهودي النراني

))) املرجع السابق: صـ45).

))) د.محمود مايض: الوحي القرآين يف املنظور االسترشاقي ونقده، صـ45.
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ــة أداًة  ــات الفكري ــتعامل الخالف ــا واس ــوص وصحته ــكيك يف النص )4(- التش

ــكيك.))) للتش

)د( ت�صنيف اآراء امل�صت�صرقني حول الوحي: 

تعــددت وتنوعــت آراء املســترشقني حــول الوحــي، واختلفــت نظرتهــم حولــه، 

فالذيــن يتشــبثون باملاديــات ال يــرون إمــكان الوحــي، وبعــض مــن يؤمــن بوجــود 

ــا إىل  ــه، ويرجعونه ــيٍّ معلومات ــا كلُّ نب ــه عــن مصــادر اســتقى منه ــه يبحــث ل الل

، والبعــض اآلخــر يثبتــه لأنبيــاء الســابقني  تاريــخ األمــم التــي اتصــل بهــا كلُّ نبــيٍّ

وينفيــه عــن نبينــا e، والهــدف األســايس مــن كل هــذا هــو إبطــال الوحــي ونفــي 

الرســالة عــن الرســول بدعــوى تكذيــب الرســول، واالدعــاء بأنــه افــرى القــرآن مــن 

عنــده.)2)

)هـ( بع�ص االأمثلة من افرتاءات امل�صت�صرقني:

ــره أن  ــر« وغ ــد زيه ــل »جول ــترشقني مث ــض املس ــول بع ــو ق ــوذٍج ه أول من

ــا  ــم مل ــاٍت، ث ــه معلوم ــى علي ــب فأم ــرى« الراه ــل ب»بح ــًدا P اتص محم

ــاءه ذاك  ــه: أن لق ــرد علي ــه، وال ــد الل ــن عن ــا م ــم أنه ــا وزع ــة تبناه ــع إىل مك رج

كان محــدوداً وبحضــور زعــامء قريــش وكان عمــر النبــي P اثنــي عــرش عامــاً، 

فطبيعــة اللقــاء تنفــي أن يكــون قــد حصــل تعلُّــٌم ملحمــد P مــن بحــرى، ألنــه 

لقــاٌء قصــٌر عابــٌر ال يكفــي للــدرس والتحصيــل، وســن النبــي حينــذاك صغــرٌة ال 

تؤهلــه للتلقــي، وال توجــد روايــٌة تذكــر ذلــك التعليــم، ثــم أن اللقــاء حــره عــدٌد 

ــاس  ــوا أحــرص الن ــد كان ــك، وق ــم يذكــروا شــيئاً مــن ذل ــة، فل مــن رجــال القافل

عــي إحباطهــا بعــد إعالنهــا وهــل يعقــل أن »بحرىــى« كلــم هــذا الطفــل بهــذا 

ــه.)))  ــأيت مبثل ــاء أن ت ــة جمع ــذي تعجــز البرشي ــن املتكامــل ال الدي

ــٍر  ــول نف ــو ق ــي ه ــول الوح ــترشقني ح ــبهات املس ــن ش ــاين م ــوذج الث النم

ــى  ــي تلق ــا أن النب ــال »درمنغــام« و»مونتغمــري واط« وغره ــترشقني أمث ــن املس م

ذلــك الوحــي عــن طريــق التعلــم مــن ورقــة بــن نوفــل. والــرد عــى ذلــك أنــه مل 

))) هدي عبد الكريم مري: األدلة عىل صدق النبوة املحمدية ورد الشبهات عنها، دار الفرقان، عامن، طـ)4، صـ)45.

))) املرجع السابق: صـ455.

)3) هدي مرعي: األدلة عيل صدق النبوة املحمدية، صـ)47.
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يثبــت تاريخيّــاً أن ورقــة كان يدعــو إىل النرانيــة، وأن جميــع الروايــات الصحيحــة 

ــه. كــام يزعــم  ــة إال بعــد مجــيء الوحــي إلي أكــدت عــدم اتصــال الرســول بورق

»دبــل« و»واط« بــأن الوحــي عبــارٌة عــن تجربــٍة ذهنيــٍة فكريــٍة أدرك منهــاe مــا أدرك 

نتيجــة قدرتــه عــى الركيــز عــى مســتًوى تجريــديٍّ ال يطيقــه غــره، فــكان يختــار 

ــال »نولدكــه«  ــاك بعــض املســترشقني أمث ســاعات الليــل لصفائهــا.))) كــام أن هن

ــن  ــب ع ــد، فيغي ــب محم ــت تصي ــة رصٍع كان ــا حال ــي بأنه ــرة الوح ــروا ظاه ف

النــاس وعمــن حولــه، ويظــل ملًقــى بــني الجبــال ملــدٍة طويلــٍة يســمع لــه غطيــٌط 

كغطيــط النائــم. وكذلــك يقــول املســترشق »أليــوث ســرتجز« عــن حيــاة محمــد 

ــاً بالــرع والهســتريا معــاً.)2)  وتعاليمــه أن محمــد كان مصاب

ــاب  ــا كان ينت ــد P أن م ــن محم ــه ع ــل« يف كتاب ــتاف في ــري »غوس ــاً ي أيض

محمــد مــا يشــبه الحمــى، ومــا كان يســمعه مــن صــوت كصلصلــة الجــرس ليــس 

وحيــاً، وإمنــا هــو نوبــاُت رصٍع واضطرابــاٌت عصبيــٌة.))) ومــن أخطــر االفــراءات 

مــن جانــب املســترشقني هــو وصــف الوحــي بالظواهــر النفســية وهــو مــا يســمي 

ــن  ــن أي ــي؟ وم ــي النف ــوروا الوح ــف ص ــا كي ــؤال هن ــي« والس ــي النف »الوح

اســتنبطوا ذلــك التصــور؟ قالــوا أنهــم اســتنبطوه مــن تاريــخ محمــد P وحالتــه 

النفســية والعقليــة، وحالــة قومــه ووطنــه، ومــا تصــوروا أنــه اســتفادة مــن أســفاره 

ــان ذلــك:  ــع الوحــي النفــي. وبي ــه وتفكــره، مــن كل ذلــك نب ــه وتحدث وخلوات

أنهــم يقولــون أن عقــل محمــد الهيــوالين »العقــل الباطــن« قــد أدرك بنــوره الــذايت 

بطــالن مــا كان عليــه قومــه مــن عبــادة األصنــام، وأن فطرتــه الذكيــة قــد احتقــرت 

مــا كان يتناقشــون فيــه مــن جمــع األمــوال بالربــا والقــامر فتجــى لــه هــذا االعتقاد 

يف الــرؤى املناميــة، ثــم قــوي حتــى صــار يتمثــل لــه امللــك يلقنــه الوحــي يف 

اليقظــة.)4)

ــارص »واط« إىل  ــت املع ــم يف الوق ــترشقني وزعيمه ــض املس ــى بع ــام انته ك

القــول بــأن الوحــي كان نوًعــا مــن التعبــر الخيــايل ولكنــه مصحــوٌب بــدون شــكٍّ 

))) محمود مايض: الوحي القرآين، صـ)39.

))) أحمد غراب: رؤية إسالمية لالسترشاق، املنتدى اإلسالمي، لندن، طـ)، ))4)هـ، صـ38.

)3) ريتشارد بل مونتغمري واط: مدخل إىل القرآن، جامعة أدنربه، 977)، صـ7).

)4) محمد رشيد رضا: الوحي املحمدي، صـ49) - 50).
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ــرآين  ــي الق ــرون أن الوح ــك ي ــى ذل ــاًء ع ــل. وبن ــٍة لجري ــٍة أو خيالي ــٍة عقلي برؤي

ليــس شــيئاً خارقــاً عــن الــذات املحمديــة وإمنــا منهــا نبــٌع، لقــد وصــل املكــر 

بهــذا املســترشق وإىل االعتــامد عــى القــرآن ليلقــي بهــذه الفريــة ولكــن هيهــات. 

ٌ واضــٌح والتلقــي كان يتــم بــني ذاتــني: فاللقــاء بــنيِّ

ذات النبــي »املتلقــي« وذات جريــل امللقــي بأمــر اللــه، فهــام ذاتــان 

منفصلتــان متــام االنفصــال وآيــات القــرآن ووقائــع الســرة النبويــة تؤكــدان عــى 

هــذه الحقيقــة، فاملوحــى بــه مــن خــارج ذات محمــد فضــالً عــن أنــه مل ينســب 

ــاك بعــض  ــه.))) كــام أن هن ــه مــن خــارج ذات ــن أن ــه لنفســه وإمنــا أعل مــا جــاء ب

ــد  ــرون أن مصــدر الوحــي عن ــر، ونيوهفــن، ي ــال »أهرنــس« وآرث املســترشقني أمث

محمــد هــو الالوعــي الجامعــي، أي أن موضوعــات الوحــي كانــت موجــودًة يف 

الالوعــي عنــد محمــد وهــي مســتقاٌة مــن املحيــط الجامعــي الــذي عاش فيــه قبل 

البعثــة، ومــا كان امللــك جريــل إال خيــاالً أدى إىل حضور تلــك املوضوعات إىل 

وعيــه يف الحالــة التــي يســميها الوحــي. ومــن املســترشقني الذيــن أغلــق فكرهــم 

التعصــب والحقــد »فيليــب إيرلنجــي« الــذي يقــول ] أكــر محمــد اتصالــه باليهــود 

ــه كان يســأل خادمــة زيــد وهــو مملــوك للمســيحيني عــن الديانتــني  يف مكــة وأن

اليهوديــة واملســيحية ليأخــذ منهــا، وكان حاذقــاً فطنــاً أحــدَّ ذكاًء، وأدقَّ فهــامً مــن 

خادمــه - ولقــد كان محمــد يف املدينــة تلميــذاً لليهــود وهــم الذيــن كونــوه، ثــم 

بــدأ جريــل ميــده ببعــض األســاطر التــي يعرضهــا اليهــود واملســيحيون.)2)

ورغــم هــذا التعصــب األعمــى مــن جانــب بعــض املســترشقني حــول ظاهــرة 

ــن  ــد P وع ــن محم ــوا ع ــن دافع ــني الذي ــض املنصف ــد بع ــا نج ــي إال أنن الوح

الوحــي.

مــن هــؤالء املســترشقني املنصفــني »إدوارد مونتيــه« حيــث يقــول كان محمــد 

ــا  ــؤىت رؤي ــم، كان مثلهــم ي ــل يف القدي ــي إرسائي ــاء بن ــاً، كــام كان أنبي ــاً صادق نبيّ

ويوحــى إليــه.))) 

))) هرني دى فارشي: اإلسالم: خواطر وسوائح، ترجمة.أحمد فتحي زغلول، مطبعة الشعب، القاهرة، ))9)،صـ6)-7).

))) مصطفي السباعي: االسترشاق واملسترشقني ما لهم وما عليهم، دار البافا، الكويت، 986)، صـ0). 

)3) الشيباين: الرسول يف الدراسات االسترشاقية املنصفة، صـ7)).
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اخلامتة

ــٌة ال  ــرٌة حقيقي ــي ظاه ــي ه ــرة الوح ــا أن ظاه ــح لن ــبق يتض ــا س ــن كل م م

ــن  ــني م ــن واملتعصب ــا، إال الحاقدي ــك فيه ــتطيع أن يش ــد يس ــا، وال أح ــراء فيه ه

ــرآن  ــا بالق ــت يقينه ــرة ثب ــي ظاه ــم. فه ــد قلوبه ــأ الحق ــن م ــترشقني الذي املس

 .Pــد ــّي محم ــاب النب ــيًة تنت ــرًة نفس ــت ظاه ــنة، وليس وبالس

ــه الوحــي  والســبب األســايس لطعــن هــؤالء يف ظاهــرة الوحــي هــو مــا ميثل

مــن كونــه منبــع يقــني املســلمني وإميانهــم مبــا جــاء بــه النبــي P مــن عنــد اللــه 

مــن أحــكام ورشائــَع وعقائــَد. ولقــد ثبــت بالدليــل العقــي قبــل الدليــل الرشعــي 

كــذب هــؤالء يف افرائهــم حــول ظاهــرة الوحــي، وأن تفســراتهم هــي تفســراٌت 

ــة ويعريهــا العــوار الفكــري والعقــي. ولــو  ــٌة ينقصهــا املوضوعي حاقــدٌة متعصب

ــًة ألدركــوا أن هــذه الظاهــرة أي ظاهــرة الوحــي هــي  نظــر هــؤالء نظــرًة موضوعي

ــا  ــه، وأنه ــن نفس ــا م ــأيت به ــتطيع أن ي ــه يس ــول الل ــا كان رس ــه، وم ــد الل ــن عن م

ليســت انفعــاالٍت عصبيــًة أو خيــاالٍت فكريــًة مــن عنــد رســول اللــه. وإن الــكالم 

املوحــى بــه مــن عنــد اللــه والــذي نــزل بــه جريــل ال يســتطيع بــرٌش مهــام كان أن 

يــأيت بــه، وأن يضــع فيــه هــذا اإلعجــاز الــذي تحــدى بــه فصحــاء وبلغــاء العــرب، 

ــم  ــم فصاحته ــرآن، رغ ــه الق ــا أىت ب ــل م ــدٍة مث ــٍة واح ــوا بآي ــتطيعوا أن يأت ومل يس

وبالغتهــم. 

ــد  ــن عن ــه ال م ــد الل ــن عن ــه م ــي، وأن ــة الوح ــوح حقيق ــت بوض ــذا يثب كل ه

ــي. ــي والفع ــل العق ــه الدلي ــر أثبت ــو أم ــه، وه ــول الل رس
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العسقالين: فتح الباري: جـ1،1379، صحيح مسلم برشح النووي،جـ2، - دار . 5

الفكر بروت، صـ)2، صـ97).

محمد عبد العظيم الزرقاىن: مناهل العرفان يف علوم القرآن، مطبعة دار الفكر، . 6

بروت، طـ)2،د.ت، صـ56.

محمد رشيد رضا: الوحي املحمدي، صـ)4.. 7

حسن ضياء الدين عنر: نبوة محمد يف القرآن، دار النر، حلب، طـ)، )97)، . 8

صـ65).

محمد عبده: رسالة التوحيد، مكتبة الجامعة األزهرية، القاهرة، 85))، صـ57.. 9

القاهرة، . 0) طـ)،  املرية،  الكتب  دار  مطبعة  القرآن،  ألحكام  الجامع  القرطبي: 

صـ)587.

الرازي: التفسر الكبر، جـ27، صـ86).. ))

عبد اللطيف السبي: الوحي إىل الرسول محمد، مطبوعات املجلس األعى . 2)

للشؤون اإلسالمية، القاهرة، صـ)8، 84.

دى بور: تاريخ الفلسفة يف اإلسالم، ترجمة د.عبد الهادي أبو ريدة، دار الثقافة . ))

للنرش والتوزيع، 57))،صـ228.

جـ))ـ . 4) الكويت،  مطابع  القرآن،  ملعاين  البيان  صفوة  مخلوف:  محمد  حسنني 

العلم  دار  القرآن:  علوم  يف  مباحث  الصالح:  صبحي  د.  انظر  أيضاً  صـ9)6. 

للماليني، بروت، 974)،صـ)2.

الدعوي . 5) دار  ونقده،  االسترشاقي  املنظور  يف  القرآين  الوحي  مايض:  محمود 

للطباعة والنرش والتوزيع، جـ11،1996،صـ5).

ابن سعد: الطبقات الكرى: دار بروت للطباعة والنرش، طـ)، 975)، صـ90) . 6)

برشح . 7) مسلم  صحيح  النووي:  برشح  مسلم  صحيح  النووي:  رشف  بن  يحيي 
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النووي دار الفكر، بروت، )98)، صـ98).

إسامعيل بن محمد العجلوين الجرامي:كشف الخفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر . 8)

من األحاديث عى ألسنة الناس، مؤسسة الرسالة، بروت، صـ25).

النووي: اإلسالميات بني كتاب املسترشقني والباحثني املسلمني، . 9) أبو الحسن 

صـ6).

طـ7، . 20 دمشق،  القلم،  دار  الثالثة،  املكر  أجنحة  امليداين:  حسن  الرحمن  عبد 

صـ)4).

املرجع السابق: صـ45).. )2

د. محمود مايض: الوحي القرآين يف املنظور االسترشاقى ونقده، صـ45.. 22

هدى عبد الكريم مري: األدلة عى صدق النبوة املحمدية ورد الشبهات عنها، . )2

دار الفرقان، عامن، طـ)4، صـ)45.

املرجع السابق: صـ455.. 24

هدي مرعي: األدلة عي صدق النبوة املحمدية، صـ)47.. 25

محمود مايض: الوحي القرآين، صـ)9).. 26

طـ)، . 27 لندن،  اإلسالمي،  املنتدى  لالسترشاق،  إسالمية  رؤية  غراب:  أحمد 

))4)هـ، صـ8).

ريتشارد بل مونتغمري واط: مدخل إيل القرآن، جامعة أدنره، 977)، صـ7).. 28

محمد رشيد رضا: الوحي املحمدي، صـ49) - 50).. 29

هري دى فارشي: اإلسالم: خواطر وسوائح، ترجمة.أحمد فتحي زغلول، مطبعة . 0)

الشعب، القاهرة، ))9)،صـ6)-7).

البافا، . )) دار  عليهم،  وما  لهم  ما  واملسترشقني  االسترشاق  السباعي:  مصطفى 

الكويت، 986)، صـ20. 

اهتامم . 2) ص7)).  املنصفة،  االسترشاقية  الدراسات  يف  الرسول  الشيباين: 

وطلب  بالثقافة  املتعلقة  طالب  أيب  بن  عي  اإلمام  ِحكم  برجمة  املسترشقني 

العلم إىل اللغات األوربية منذ القرن السابع عرش حتى بداية القرن العرشين


