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  ملخص بحث

املوصل  ي الطريقحيشكل الو 
ميثل الوسيلة والصلة اليت  إذ ؛للديانات اإلهلية

. وذلك ان اهلل تعاىل يرسل برهبم األنبياءتربط 
أراده سبحانه  البشر مبلغني هلم ما إىلرسله 

 ،بغري واسطةأو ن شرح سواء بواسطة وتعاىل م
حملمدية ي هو خارج عن الذات احوهذا الو 

وليس  ،اجلنون أووليس اثار من اثار املرض، 
وليس  ،الشعور أوا عن الواوعي اجلماعي تعبري 

ثار الزهد والتصوف الذي اخذ هبا آمن  ثرا  أ
 اآلثارمن  أثرا  وليس  ،البعثةالرسول قبل 

( صهبا الرسول ) تأثراليت  والداخليةاخلارجية 
من  أو اإلسواممن العرب قبل  أكانسواء 

اليهود والنصارى املقيمني مبكة واملدينة إبان 
  .النبوية لبعثها

املستشرقني  أقوالتنهار كل ومن هنا 
ي هو حال ان نؤمن بان الو إعلينا  ، وماوغريهم
 لتبليغها تبهوك   آياتهنبيائه من أاهلل به  فما يكل

 ،العباد مهما اختلفت صوره وتعددتإىل 
َوَما َكاَن  ﴿:قال تعاىل الكرمية  تهآلي تصديقا  

ي ِ  ّلَلُ ٱلِبََشٍر أَن يَُكلَِّمهُ 
إََِّل َوۡحيًا أَۡو ِمن َوَرآ

َما  ۦِحَجاٍب أَۡو يُۡرِسَل َرُسوَّلا فَيُوِحَي بِإِۡذنِهِ 

 (1)﴾ يََشآُءُۚ 

 

Research summary 

Revelation is the path that leads to 

the divine religions; It represents the 

means and the link that binds the 

prophets to their Lord. And that is 

because God Almighty sends His 
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Messengers to mankind, conveying 

to them what He wanted of 

explanation, whether by means or 

without an intermediary. The 

asceticism and mysticism that the 

Messenger adopted before the 

mission, and it is not one of the 

external and internal effects that the 

Messenger (peace be upon him) was 

affected by, whether he was from the 

Arabs before Islam or from the Jews 

and Christians residing in Makkah 

and Madinah during the Prophet’s 

mission. 
                             From here all the 

statements of orientalists and others 

collapse, and we only have to believe 

that the revelation is what God 

mandated His prophets with from 

His verses and He wrote to convey 

them to His servants, no matter how 

different and numerous its forms may 

be, in confirmation of His noble 

verse: And He saw a veil, or He sends 

a Messenger, and He reveals by His 

permission what He wills. 
 المقدمة            

احلمد هلل الذي تتم به الصاحلات، 
والصواة والسوام على املبعوث رمحة للعاملني 

مام إحجة اهلل على اخللق أمجعني نيب الرمحة و 
له وأصحابه أفضل الصواة آاهلدى عليه وعلى 

 .وأمت التسليم
 أما بعد ... 

طواعي على كتاب إمن خوال ف
عياض للقاضي  كمال املعلم بفوائد مسلم،إ

أثريت  ،يف صحيح مسلم هـ( 544) السبيت
ي وأمهيتها يف باهبا، إذ مل كيفية الوحيف نفسي  

حتضى بدراسة مستفضية من الباحثني، ومل 
ت شمل بعناية خاصة على الرغم من تناثرها يف 

ا بدأت رغبيت يف بطون املؤلفات ومن هن
الكاتبة يف ها املوضوع الشيق الذي يسلط 
الضوء على مسألة مهمة من مسائل علوم 
القرآن املتنوعة. وملا كان املوضوع يتعلق بدراسة 
الوحي وكيفياته وجتلياته وما يتعلق هبا من فروع 
اخرى فقد استقام عنوانه بـ )هيأة الوحي 

 ومظاهره وآثاره يف صحيح مسلم(.
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وقد درسته على وفق املنهج التحليلي 
املتضمن العرض والتحليل لطرح بعض آراء 
القاضي عياض المور الوحي باالضافة إىل 
بعض االدوات الوازمة كنسبة االقوال إىل 
اصحاهبا والنقل من مصادرها وبيان ألفاظها 

 وقد اقتضت خطة البحث إىل: 
 مطالب، وثواثة، التمهيد، مقدمه،

  اخلامتةمث 
 ملقدمة: اختيار املوضوع، ا

ج البحث، همهيته، منأ
 مشكلة البحث 

 الوحي االساس التمهيد :
  األول 

 ي يف حول: الو املطلب األ
 والشرع  اللغة

  املطلب الثاين: هيئات
 ي االهليحالو 

 :ثار آ املطلب الثالث
 يحومظاهر الو 

  اخلامتة 
  املصادر واملراجع 

 
 التمهيد

 الوحي االساس األول 
ول الذي يقوم االساس األي هو حالو 
 فهو ومن مثَ  عىن النبوة والرسالة،م ةعلى حقيق

 وشؤونة، يالغيب تاالختباراول لعامة املنبع األ
 اآلياتحكام التشريع ،ولقد جاءت أو  العقيدة
تؤكد هذا االختصاص وحتققه بقوله  القرآنية

  (2)﴾٤يُوَحى   َوۡحي   إََِّل  هُوَ  إِۡن ﴿ :تعاىل
الفيصل  الوحي هين حقيقة أوذلك 
نسان الذي يفكر من عنده الوحيد بني اإل

واالنسان الذي  يه وعقله،أرع بواسطة ر ويش  
 ن يغري أو ينقص أو يزيد.أيبلغ عن ربه دون 

سوام عداء اإلأوقد حاول الكثريون من 
مث اخللط  ،تهالتلبيس يف ظاهرة الوحي وحقيق

د على يوليس ببع، هلام وحديث النفسبني اإل
هلا نقاء  ن خيتار من عباده نفوسا  أتعاىل اهلل 

يعدها للفيض  اجلوهر وسوامة الفطرة ما
 باملألال صي السماوي، واالتحهلي، والو اإل
ليها برساالته اليت تسد حاجة إليلقي  على،األ

واستقامة  خواقه،أالبشر يف رقي وجدانه ومسو 
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غرابة  يف  وال ،هم رسله وانبياؤه وهؤالءنظامه 
  .ي السماويحال بالو صهذا االتكون ين أ

ي يف حياة حممد حان مصدر كلمة الو 
( هو اخلرب الذي نقل الينا عن طريق ملسو هيلع هللا ىلص)

تب من ن وعن طريق السرية وصحاح الك  آالقر 
الينا  تفلوال ان هذه الكلمة ورد السنة النبوية،

من هذه املصادر ملا كان هلا وجود يف افكارنا 
ومل  ث،مل يكن ليقوم حوهلا اي حب مثومن 
 من عىننظرية من النظريات أو م بأيةتكن 

 عند غريهم. عند املسلمني وال املعاين ال
فالناس اليوم يشاهدون التنومي املغناطيسي، 

ن اتصال النفس االنسانية أوهو يوضح هلم 
االفهام  إىليقرب  ثرا  أعلى منها حيدث أ ةقو ب

حيث يستطيع الرجل القوي  ـــظاهرة الوحي 
ضعف أعلى من هو  بإرادتهيتسلط ن أرادة اإل

 شارته،إ، ويكون رهن عميقا   منه فينام نوما  
واذ  ،ري على قلبه ولسانهجيريد في ويلقنه ما

فما ظنك  باإلنساننسان كان هذا فعل اإل
 ؟(3)شد منه قوة أمبن هو 

ونواحظ اليوم الناس يسمعون 
حاديث املسجلة اليت حتملها موجات األ

اد، والسهول والنج  عابرة الوهاد  ثري،األ
مث  بل بعد وفاهتم، دون رؤية ذويها، والبحار،
حدمها أ يتخاطبان يف اهلاتف، وانجر اصبح ال

 قصى املغرب،أيف اقصى املشرق واالخر يف 
يسمع  وال وقد يرتاءيان مع هذا التخاطب،

زيز كدوي النحل أاجلالسون جبانبها شيئا سوى 
 الذي يف صفة الوحي.
تفسر لعقولنا حقيقة مثلة أهذه وغريها 

الوحي. وقد شاهد الوحي معاصرون ونقل لنا 
يد العلم القطعي فبالتواتر املستويف لشروطه مبا ي

ثره يف أنسانية جيال الواحقة، وملست اإلاأل إىل
ما  عزهتمتباعه، و أمته، وقوة أحضارة 
 ما وخذلناهمواهنيار كياهنم  به، ااستمسكو 

للشك يف  جماال   عال يد مما  ،فرطوا يف جنبه
 مكان الوحي وثبوته.إ

( أول رسول ملسو هيلع هللا ىلصومل يكن رسولنا )
الرسل قبله إىل اوحي اليه، بل اوحى اهلل تعاىل 

 أَۡوَحۡينَآ  إِنَآ ﴿۞ :اوحى اليه قال تعاىل مبثل ما

 ۚۦُ بَۡعِدهِ  ِمن   نَ  ۧلنَبِيِّ ٱوَ  نُوح   إِلَى   أَۡوَحۡينَآ  َكَمآ  إِلَۡيكَ 

ِهيمَ  إِلَى ٓ  َحۡينَآ َوأَوۡ  ِعيلَ  إِۡبَر  قَ  َوإِۡسَم   َوإِۡسَح 

َوِعيَسى  َوأَيُّوَب َويُونَُس  ۡسبَا ِ ۡلَ ٱوَ  َويَۡعقُوبَ 

ُروَن َوُسلَيۡ  َنُۚ َوهَ   ١٦٣اَزبُورا  دَ ۥَداوُ  اَوَءاتَۡينَ  َم 

هُمۡ  قَدۡ  َوُرُسلا   َوُرُسلا  قَۡبلُ  ِمن َعلَۡيكَ  قََصۡصنَ 
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ُموَسى   ّلَلُ ٱ َوَكلَمَ  َعلَۡيَكُۚ  مۡ نَۡقُصۡصهُ  لَمۡ 

اتَكۡ  فليس هناك يف نزول الوحي  (4)﴾١٦٤لِيما
العجب، إىل يدعو  ( ماملسو هيلع هللا ىلصعلى حممد )

 :ولذا انكر اهلل على العقواء هذا يف قوله تعاىل
 َرُجل   إِلَى   أَۡوَحۡينَآ  أََكاَن لِلنَاِس َعَجبًا أَۡن ﴿

ۡنهُمۡ  ِر  لنَاسَ ٱ أَنِذرِ  أَۡن  مِّ  أَنَ  ا  َءاَمنُوٓ  لَِذينَ ٱَوبَشِّ

فُِرونَ لۡ ٱ قَالَ  َربِِّهۡم   ِعندَ  ِصۡدقٍ  قََدمَ  لَهُمۡ  إَِن  َك 

ِحر   َذا لََس  بِين   هَ  وعلى وفق هذه (5)﴾٢مُّ
املعطيات جاء هذا البحث ليناقش مسالة 

  اآلتية: طالبفيما له وما عليه يف امل الوحي،
 

 المطلب األول
 والشرع اللغةي في حالو 

سس أعد الكوام عن الوحي من ي  
الرسالة  بدأتلوحي به  ذاإ البحث ومرتكزاهتا،

ذا كان عامل إف خرب السماء، ف  ر  احملمدية وبه ع  
له وسائله املعرفية من احلواس اخلمس  الشهادة

والعقل والتجربة، فان العامل الغييب له وسيله 
ولكي أعطي انطباع  (6)وهي الوحي ايضا  

فوابد من  ،تهللقارئ الكرمي لفهم ماهيوتصور 
 عطاء تصور كامل للموضوع املبحوث عنه.إ

 الوحي في اللغة  .1
لكلمة الوحي يف اللغة معانٍ  عند العلماء 

 خنتصر منها:

  الوحي(: االشارة، اجلوهريقال( 
والرسالة، واالهلام،  ،والكتابة

 إىلي وكل ما القيته والكوام اخلف  
 .(7)غريك 

  ادي )الوحي(: آبوقال الفريوز
ي: بعثه، وأهلمه أليه إوحي أوحى 

النهار، و والوحي: السيد الكبري، 
 (8)سراعواإل وامللك، والعجلة،

ن املعىن اللغوي أويتبني لنا 
عوام يف )للوحي( يدور حول اإل

لفاظه عند أخفاء وان اختلفت 
أو  شارة  إالعلماء سواء كانت 

  .أو غريها إهلاما  
 

 في الشرع:ي حالو  .2
كذلك لكلمة الوحي يف الشرع عند 
العلماء عدة تعريفات ومجيعها تعرب عن معانٍ  

، واما االختواف يف جلها لفظي، ةمتقارب
والبد لنا من االطواع على بعض هذه   

 التعريفات اليت  ذكروها.
  :وعرفه الطوسي الوحي بأن ه

"البيان الذي ليس بإيضاح، حنو 
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 ل ك    اإلشارة والداللة، ألن  
كوام امل

( على هذا ملسو هيلع هللا ىلصكان للرسول )
 . (9)الوجه"

  :وعرفه ابو البقاء احلنفي بقوله
الوحي هو الكوام اخلفي يدرك 
بسرعة ليس يف ذاته مركبا من 
حروف مقطعة تتوقف على 

 .(10)متوجات متعاقبة
  وحدد السيد الطباطبائي الوحي

بأن ه: "إلقاء املعىن بنحو يضفى 
د    .(11)إفهامه"على غري من ق ص 

  عرفه الزرقاين بقوله: الوحي يف
لسان الشرع أن يعل م اهلل تعاىل من 
اصطفاه من عباده كل ما أراد 
اطواعه عليه من الوان اهلداية 
والعلم ولكن بطريقة سرية خفية 

 .(12)غري معتادة للبشر
ونواحظ من خوال هذه التعريفات 
املوجزة أن الوحي أصله اإلعوام يف خفاء 

( وغريه من ملسو هيلع هللا ىلصهو يف حق النيب )وسرعة و 
. وقد اختذت مسألة الوحي عليهم السواماالنبياء ــ 

يف االدب الديين اإلسوامي عبارة عن عواقة 
( وعامل ملسو هيلع هللا ىلصمعنوية خفية بني النيب )

الغيب، يتم من خواله تبيان الرسالة االهلية، 
وحيتاج إىل  ــ عليهم السوام ــوهو خمتص باألنبياء 

حيان )مثل واسطة واسطة يف بعض اال
املوائكة( ويستغين عن الواسطة يف احيان 

 اخرى. 
 

 المطلب الثاني
 هيأت الوحي اإللهي 

( ملسو هيلع هللا ىلصإن لنزول الوحي على النيب )
وتلقيه الرسالة هيئات وأمور حتصل مل تكن 
على منط واحد بل على أمناط خمتلفة ومن 

 خوال تعقب ها ومتابعة إلفاظها وجدهتا كالتايل:
 نزول امللك بصورته احلقيقة:  .1

من خوال احلديث النبوي الذي روته السيدة 
وهي تتحدث عن بدء الوحي،  )رضي اهلل عنها(عائشة 

والصور املوائكية اليت نزل هبا امللك على 
( فقالت: "...حىت فجئه ملسو هيلع هللا ىلصحضرة النيب )

احلق وهو يف غار حراء، فجاءه امللك فقال: 
ظة امللك دون ، فأن أطواق لف(13) أقراء...."
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تقيد تدل على أهنا صورته احلقيقية وكذلك 
ل احلديث أول ما بدئ به رسول أو ذكرها يف 

( من الوحي الرؤيا الصاحلة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل )
فأبانت عن هيئته، وإن لفظ امللك يف شرحه 
للحديث ومل يبني.... قال: "فأخذين فغطى 

، وهذا الغط من (14) حىت بلغ مين اجلهد..."
إشغال له عن اإللتفات إىل  السوام ــ ــ عليهجربائيل 

شيء من أمر الدنيا، وإشعار له بالتفرغ ملا أتاه 
، وفعل ذلك ثواثا فيه تنبيه على (15)به

استحباب تكرار التنبيه ثواثا، وقد استدل 
بعض العلماء على جواز تأديب املعلم 
للمتعلمني ثواثا، وكل ذلك ليبلو صربه 

باء فريتاض، الحتمال ما كلفه من أع
امللك مرة أخرى  هيأة، وإذا ذهبنا إىل (16)النبوة

يف احلديث الذي يرويه جابر بن عبد اهلل 
االنصاري عن فرتة الوحي "... فإذا امللك 
الذي جائين حبراء جالسا  على كرسي بني 

، ويف هذا احلديث (17)السماء واالرض"
وشبهه حتقيق العلم بتصور املوائكة على صور 

 على الرتكيب يف أي شكل خمتلفة، وإقدار اهلل
شاءوا من صور بين أدم وغريها، وأن هلم صورا  

يف أصل خلقتهم خمصوصة هبم، كل منهم 
 . (18)على ما خلق عليه وشكله

وإذا ذهبنا إىل احلديث الذي يرويه ابن مسعود 
( رأى جربيل له ملسو هيلع هللا ىلصمن "أن النيب ) )رضي اهلل عنه(

، ذكر عنه القاض (19)ستمائة جناح"
:" وفيه أن املوائكة جبعل اهلل خلقها (20)عياض

مىت شاء، يف أي صورة شاء، وأن هلم يف ذاهتم 
( ملسو هيلع هللا ىلصصورا خلقهم اهلل عليها، وهذا النيب )

يف صورة اإلنس  ةأكثر ما كان يرى املوائك
ليأنس إليه، وتطمئن نفسه وال يهول عظيم 

 .(21)صورته احلقيقية"
 البشرية.  يأةنزول امللك باهل .2

يت يتمثل هبا امللك أن يأيت ومن اهليئات ال
بصورة رجل، فقد ورد يف احلديث الذي رواه 
مسلم جميئة بصورة الصحايب دحية الكليب ــ 
رضي اهلل عنه ــ وهذا احلديث ورد عن 

قال: "... وأنبئت  )رضي اهلل عنه(الصحايب سلمان 
أن جربيل ــ عليه السوام ــ أتى نيب اهلل 

( وعنده ام سلمة، قال: فجعل ملسو هيلع هللا ىلص)
( ألم ملسو هيلع هللا ىلصيتحدث، مث قال: فقال نيب اهلل )
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كما قال: قالت: هذا   أوسلمة: من هذا؟ 
 .(22) دحية..."

فإذا الحظنا رؤية ام سلمة جربيل ــ 
عليه السوام ــ يف صورة دحية الكليب  ذهب 
العلماء على دليل جواز رؤية بعض البشر 
للموائكة، وإن لنزول الوحي شدة فينزل بصورة 

ب مع الظروف اليت حتيط خمتلفة مبا يتناس
 باحلادثة. 

وكذلك روى مسلم يف صحيحه عن 
، قال: بينما حنن عند رسول اهلل )رضي اهلل عنه(عمر 

( ذات يوم، إذ طلع علينا رجل ملسو هيلع هللا ىلص)
شديد البياض ،شديد سواد الشعر، ال يرى 
عليه أثر السفر، وال يعرف منا احد ... مث 

(: "يا عمر أتدري ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهلل )
لسائل؟ قلت  اهلل ورسوله أعلم قال: فأنه من ا

 ،(23)جربيل أتاكم يعلمكم دينكم"
قال:   )رضي اهلل عنه(ويف رواية عن ايب هريرة 

( يوما بادرا للناس، ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل )
فأتاه رجل... فسأله عن اإلسوام وعن اإلميان 
وعن اإلحسان وعن الساعة... قال: مث أدبر 

ردوا على (: ملسو هيلع هللا ىلصالرجل، فقال رسول اهلل )

الرجل فأخذوا لريدوه، فلم يروا شيئا ، فقال 
(: "هذا جربيل جاء يعلم ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل )

 .(24)الناس دينهم"
امللك البشرية  يأةهذه الصور الثواثة هل 

بصورة رجل وبرجل شديد بياض الثياب ال 
ي رى عليه اثر السفر مث صورة الصحايب دحية 

سبب جميئه ــ رمحه اهلل ــ الكليب علل القاضي عياض 
 فقال:  يأةهبذه اهل

ال حتتمل القوى البشرية الضعيفة غالبا   أواًل:
رؤيتهم على غري ذلك، مث أستشهد باآلية 

هُ  َولَوۡ ﴿: الثانية قال تعاىل ا َجَعۡلنَ  هُ  َملَكا  لََجَعۡلنَ 

 .(25)﴾َرُجلا 
أكثر ما كان يرى املوائكة يف صورة ثانياً:

 اإلنس ليأنس إليه، وتطمئن نفسه
 .(26)(ملسو هيلع هللا ىلص)
 

 صلصلة اجلرس  .3
من هيأة الوحي جبواب  يأةجاء ذكر هذه اهل

( لسؤال الصحايب احلارث بن ملسو هيلع هللا ىلصالنيب)
كيف كان يأتيك الوحي؟ فقال   )رضي اهلل عنه(هشام 
(:" أحيانا يأتين مثل  صلصلة ملسو هيلع هللا ىلصالنيب)
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..."اجلرس وهو أشد  ، وقبل الشروع (27) علي 
يف التفعيل عن احلديث ال بد  من بيان معىن 

 صلصة اجلرس: 
قال ابن منظور الصلصلة يف اللغة: صوت 
احلديد إذا حرك، يقال صل احلديد 

، وجاء يف خمتار الصحاح: اجلرس (28)وصلصله
الذي يعلق يف عنق البعري والذي يضرب به 

 .(29)أيضا  
اجلرجاين: "إمجال اخلطاب اما يف الشرع قال 

اإلهلي الوارد على القلب بضرب من القهر 
( الوحي بصلصلة ملسو هيلع هللا ىلصولذلك شبه النيب )

 . (30)اجلرس"
ملعىن  ــ رمحه اهلل ــفقد ذكر القاضي عياض 

، يأة صلصلة اجلرس علل سبب جميئه هبذه اهل
، لملا عرفنا سابقا  من الشدة اليت ترافق التنزي

األمر العظيم املتعلق فوا بد من هتيئة هلذا 
بالرسالة احملمدية، وذلك ليستغرق عن أمور 
الدينا، ويفرغ حواس الصوت  الشديد، حىت 
ال يسمع غريه فيتأهب لسماعه، ويفهم ما 
يلقي إليه وهذه فائدة الغط يف احلديث 

 )رضي اهلل عنها(، الذي ترويه السيدة عائشة (31)األخري

"... فجاءه امللك، فقال: أقرأ، قال: ما أنا 
بقارئ، قال: فأخذين، فغطين حىت بلغ مين 
اجلهد، مث أرسلين، فقال: أقرأ، قال: قلت: ما 
أنا بقارئ، قال: فأخذين، فغطين الثانية حىت 
بلغ مين اجلهد، مث أرسلين، فقال: أقرأ، فقلت: 
ما أنا بقارئ، فأخذين، فغطين الثالثة حىت بلغ 

 .(32) هد، مث أرسلين..."اجل
ونواحظ كل هذه هتيئة ملعاجلة التنزيل 
ملا فيه من استعداد نفسي هلذا االمر العظيم، 
وال شك أن التوازن النفسي من أهم السمات 
اليت متيز الشخص يف سلوكه ويف تفكريه، 
والتوازن النفسي مظهر إنساين يعمل على 

 إبرازه والتحلي به عاموان مهمان جدا :
ول: االستقرار واالمان والسكنية، وهي األ

عوامات ومظاهر خارجية يواحظها الناس 
على الشخص الذي يتميز هبذا التوازن 
النفسي، وتنكس هذه املظاهر النفسية على 
سلوك الشخص ويف حديثه وتفاعله مع 

 االخرين. 
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الثاين: االطمئنان القليب الذي يظهر أثره يف 
عما يدور يف منبع التفكري وطرائق التعبري 

 .(33)القلب من أفكار
 اإلهلام: .4

هو إيقاع شيء يف القلب يطمئن له الصدر، 
وما يلقى يف الروع بطريقة الفيض، خيص اهلل 
جل جواله به بعض اصفيائه، قال تعاىل: 

: ،وقال تعاىل(34)﴾لِ لنَحۡ ٱ إِلَى َربُّكَ  َحى  َوأَوۡ ﴿

، وهذا خاص (35) ﴾ُموَسى ٓ  أُمِّ  إِلَى ٓ  َحۡينَآ َوأَوۡ ﴿
بالبشر، أما البهائم فهو غريزي. قال: الرازي: 

 ﴾لِ لنَحۡ ٱ إِلَى َربُّكَ  َحى  َوأَوۡ ﴿قوله تعاىل: 

،وهو االهلام، واملراد أنه ــ تعاىل ــ قرر يف (36)
نفسها هذه االعمال العجيبة اليت تعجز عنها 

 . (37)العقواء من البشر
وعرفه رشيد رضا: بأنه وجدان تستقيه 

وتنساق إىل ما يطلب من غري شعور النفس 
منها من أين اتى، وهو اشبه بوجدان اجلوع 

.  فاحلديث الذي (38)والعطش واحلزن والسر
قالت: "...  )رضي اهلل عنها(يرويه مسلم عن عائشة 

مث حبب اليه اخلواء، فكان خيلو بغار حراء 
ل أو ، لذلك نواحظ حتنثه يف (39) يتحنث..."

ك ان حتبب اخللوة له مبادئ بشارات نبوته وذل
إهلام من اهلل، ملا اراد به خلوة بنعمة، وتفرغه 
للقاء رسل ربه، ومساع وحيه وقطعة العوائق 

 الشاغلة عن ذلك. 
 الرؤيا الصاحلة:  .5

من هيئات الوحي  هيأةان لكل 
مقدمات تصاحب التنزيل مبا يتوافق استعداده 
هلذا التنزيل، من هذه اهليئات الرؤيا الصاحلة، 

اهلل سبحانه خيلق يف قلب النائم اعتقادات ان 
كما خيلق يف قلب اليقظان، واهلل يفعل ما 
يشاء وال مينعه من فعله نوم وال يقظة، فإذا 
خلق هذه االعتقادات فكأنه سبحانه جعلها 
علما  على أموٍر أ خر. فإذا ذهبنا إىل احلديث 

( قال: ... ملسو هيلع هللا ىلصالشريف عن الرسول )
احلة بشرى من اهلل، الرؤيا ثواثة: فرؤيا الص

ورؤيا حتزين من الشيطان، ورؤيا مما مي  د ن  املرء 
 ، نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فيصل 

د ث  هبا الناس..." ، والذ يهمنا يف (40) وال حي 
هذه القطعة اخلامسة الرؤيا الصاحلة  لألنبياء 
وأن رؤيا األنبياء وحٌي كما ذكر اهل العلم، 

ضغاث فيها، وال سبيل وحق وصدق، ال ا
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للشيطان اليها، ووضعها باملعاجلة إضافة 
اختصاص وإكرام؛ لسوامتها من االضغاث، 
وهو التخليط ومجع االشياء املتضادة، وطهارهتا 
عن حضور الشيطان وإفساده هلا، وهذا مثل 

 َعلَۡيِهمۡ  لَكَ  سَ إَِن ِعبَاِدي لَيۡ ﴿قوله تعاىل: 

ن   ، وهلذا  (42)، والكل من عنده(41)﴾ُسۡلطَ 
كانت أول تباشري النبوة وقد وردت االحاديث 

ل ما بدئ به الرسول أو قاطعة بوقوعها، كان 
( من الوحي الرؤيا الصادقة يف النوم، ملسو هيلع هللا ىلص)

فكان ال يرى رؤيا إال مثل فلق الصبح، ويف 
هذا حكمة من اهلل تعاىل لئوا ي فاجئه امللك، 
ويأتيه صريح النبوة بغتة فوا تتحملها قوى 

رية، فبدأ امره بأوائل خصال النبوة وتباشري البش
الكرامة، من صدق الرؤيا، وهب مقدمات 

عدة  ـ رمحه اهلل ـومبشرات وقد قرر القاضي عياض 
 امور منها:

أوال : ان الرؤيا الصادقة احد خصال النبوة، 
 وتباشري الكرامة وجزء منها. 

 ثانيا : واهنا أول ما نزل من منازل الوحي.
رؤيا االنبياء وحي، وحق وصدق ال  ثالثا : وان

 .(43)اضغاث فيها، وال سبيل للشيطان إليها

 المطلب الثالث
 يحثار ومظاهر الو آ

إن الذي مما شك فيه أن الوحي نزل على 
( لتحقيق أمر عظيم، ملسو هيلع هللا ىلصحضرة النيب)

وهذا التنزيل ال بد له من مقدمات تسبقه،  
كون املبلغ نزل بصفته املوائكية واملوحى اليه 
بصفته البشرية، نواحظ هذا االتصال شاق 
على النفس البشرية، وان هذا التنزيل وهذه 
االفعال تصاحبها آثار على اجلانب النبوي 

 منها: 
 الشدة والكرب .1

ويه السيدة عائشة ففي احلديث الذي تر 
يبدو أن هلذا احلديث األثر اجللي من  )رضي اهلل عنها(

شدة التنزيل، إذ قالت: "... فجاءه امللك، 
فقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذين، 

، حىت بلغ مين اجلهد، مث أرسلين، (44)فغطين
فقال: أقرأ، قال: قلت: ما أنا بقارئ، قال: 

حىت بلغ مين اجلهد، فأخذين، فغطين الثانية 
مث أرسلين، فقال: أقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، 
 فأخذين، فغطين الثالثة حىت بلغ اجلهد،..."

،فان قوله حىت بلغ مين اجلهد إىل: الغاية (45)
واملبالغة واملشقة. فان السبب واحلكمة من وراء 
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هذا اللفظ من جربيل ــ عليه السوام ــ وكذلك 
 ل: اجلهد الذي صاحب التنزي

أوال : إشغال له عن االلتفات إىل شيء من امر 
 الدنيا.

 ثانيا : وإشارة بالتفرغ ملا اتاه به.
ثالثا : وفعل ذلك ثواثا فيه تنبيه على 

 .(46)استحباب تكرار التنبيه ثواثا  
 

 التفصد عرقا  وامحرار الوجه. .2
ومن هذه االثار اليت وردت يف كتب 
الصحيح ما ذكره مسلم يف صحيحه عن 

قالت: "إنه كان لينزل  )رضي اهلل عنها(سيدة عائشة ال
( يف الغداة الباردة، مث ملسو هيلع هللا ىلصعلى الرسول )

، وإذا الحظنا احلديث (47)تفيض جبهته عرقا "
اآلخر عن أيب سعيد اخلدري، ...قال: "ورأينا 
انه ينزل عليه، فأفاق ميسح عنه 

، يعين العرق من الشدة، (49)..."(48)الرصفاء
، ويبدو ان (50)احلمىواغلب ما يسمى عرق 

القاضي ــ رمحه اهلل ــ اراد ان يقرر وجود التصفد 
فتبني الشدة  تللعرق دون االطالة يف اجلزئيا

اليت ترافق التنزيل، واشار اليه يف بداية ذكره 

للوحي وعدها ما ذكرناه فقال: "وإىل غري 
، (51)ذلك مما وقفنا عليه ومما مل نقف عليه"
 وكانه اشار على وجودها من غري اطالة. 

 حتريك الشفتني اثناء الوحي  .3
ان لكل تكليف خصوصيته وأمهيته، 
وكلما عظم، املكلف به يزداد حرصك 
وخوفك هلذا االمر كيف وهو يأيت من رٍب 

( يزداد ملسو هيلع هللا ىلصعظيم، وهذا مما جعل النيب )
حصره وخوفه هلذا الرسالة العظيمة، وهذا 

 التكليف. 
ل عهده أو ( يف ملسو هيلع هللا ىلصفكان )

بالوحي يتعجل يف تلقفه وحيرك لسانه بالقرآن 
من قبل ان يفرغ امني الوحي من احيائه اليه 
وذلك لإلسراع حبفظه واحلرص على استظهاره 

 .(52)حىت يبلغه للناس
ومن هذه اآلثار واملظاهر عند نزول الوحي ما 

يف قوله تعاىل:  )رضي اهلل عنه(روي عن ابن عباس 
كۡ ََّل ﴿ ،قال: "كان (53) ﴾لَِسانَكَ  ۦبِهِ  تَُحرِّ

( إذا نزل عليه جربيل بالوحي  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب )
كان مما حيرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، 

، والرواية االخرى (54)فكان ذلك يعرف منه"
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 )رضي اهلل عنه(باختواف يسري ايضا  عن ابن عباس 
كۡ ﴿يف قوله تعاىل:  َل جَ لَِسانََك لِتَعۡ  ۦبِهِ  ََّل تَُحرِّ

( ملسو هيلع هللا ىلص، قال: "كان النيب )(55) ﴾١٦ۦٓ بِهِ 
، (56)يعاجل من التنزيل شدة كان حيرك شفتيه"

( ملسو هيلع هللا ىلصومما تكفل هبا احلق سبحانه للنيب)
، (57)﴾١٧ۥَءانَهُ َوقُرۡ  ۥَجۡمَعهُ  نَاإَِن َعلَيۡ ﴿وهي: 

( شفتيه ولسانه ملسو هيلع هللا ىلصوكان حتريك النيب )
وانه امر ال يعجل به ليأخذه وضمن له حفظه 
 يف صدرك وقرآنه على لسانك أي: قراءته له. 

فقال: "والشدة هنا )رضي اهلل عنه( وقد ذكر ابن عباس 
لعظم ما يواقيه من هيبة امللك وما يأخذه 
عنه، كما جاء عن املوائكة وخصائصها 

، ويف هذا دالالت حلرصه (58)لذلك"
( من اجل حفظه حىت ال يضيع منه ملسو هيلع هللا ىلص)

أي شيء ويبلغه للناس، فجاء التأكيد من 
احلق سبحانه وتعاىل حبفظه وبيانه للناس فقال 

 ، (59)﴾١٩ۥبَيَانَهُ  نَاَم إَِن َعلَيۡ ثُ ﴿تعاىل: 
 ارتعاد البوادر والفوائد .4

من املظاهر اليت زامنت التنزيل فيما ورد ايضا  
يف صحيح مسلم كما ذكره العلماء هو 
الرجفة للفؤاد والبوادر اليت وردت باحلديث عن 

)رضي اهلل عنها( بدء الوحي الذي ترويه السيدة عائشة 

( ملسو هيلع هللا ىلصقالت: "... فرجع هبا رسول اهلل )
 ترجف بوادره، حىت دخل على خدجية..."

ره( أي: ترعد بوادره ، )ترجف بواد(60)
وتضطرب، والبوادر من اإلنسان وغريه: 

، ويف رواية (61)اللحمة اليت بني املنكب والعنق
أخرى يرجف فؤاده يف احلديث الذي ترويه 

قالت: "فرجع إىل )رضي اهلل عنها( السيدة عائشة 
، وإذا الحظنا (62)خدجية، يرجف فؤاده"

ديثه الرواية االخرى اليت يرويها ابو سلمة يف ح
عن الوحي قال: "فإذا هو على العرش يف 

فأخذتين رجفة  ــ عليه السوام ــاهلواء يعين جربيل 
، والرجفة كثرة (63)شديدة  فأتيت خدجية"

احلركة وهو كله من ثرة االضطراب، ومنه قوله 
ُۡ ۡلَ ٱ تَۡرُجفُ  مَ يَوۡ ﴿تعاىل:  ، (64)﴾ِجبَالُ لۡ ٱوَ  ۡر

سبب هذا  ــ رمحه اهلل ــوقد علل القاضي عياض 
الرجفان هو سبب طلبه ان يزمل ويتدثر، أي: 
يغطى بالثياب، لشدة ما اصابه من هول 

، (65)االمر، وحلقه من شدة الغط وثقل الوحي
لكن نواحظ اجلميل يف االمر عدم تغافل 
القاضي عن اقوال املفسرين مبني الصواب منها 
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فقال: وان كان قد قال بعض املفسرين: إنه  
هذا فرقا من جربيل ألول ما امنا كان يفعل 

)رضي اهلل يلقاه حىت انسى به كمل قال ابن عباس 

( كان يتدثر فرقا  أي: ملسو هيلع هللا ىلص: يريد النيب )عنه(
ــ عليه السوام ــخوفا  وفزعا  من جربيل 

، وقيل: بل (66)
 اتاه نيقيل له: يا ايها املدثر واملزمل ألنه ح

امللك وجده متزموا ملتفا  بثوبه فنودي بصفة 
لفظا  ومعىن، والتزمل  وأوىلول اصح حاله، واأل

والتدثر واحد، ويتبني لنا من خوال اجلمع بني 
ان هناك رجفة للبوادر والفؤاد، وان  الروايتني

كان يعاين من شدة التنزيل   (ملسو هيلع هللا ىلص)النيب 
 جله كل  أوانه يتلقى امرا  عظيما  يرجف من 

حىت يلجئه ذلك  (ملسو هيلع هللا ىلص)جسده الشريف 
 ليلتفه بثيابه.  الفراش إىل

ختم القول يف هذه اآلثار واملظاهر أو 
هنا نتيجة حتمية إاليت صاحبت التنزيل 

الختواف كبري فيما بني امللك املتمثل بالصورة 
 بالصورة املتمثل (ملسو هيلع هللا ىلص)املوائكية والنيب 

قوة خارجية هلا ثقلها على  فامللكالبشرية، 
إال يف حالة متثل امللك  (ملسو هيلع هللا ىلص)نفس النيب 

 إىلما يف حالة التحول أبصورة البشر، 

املوائكية فرتافقه من شدة الوحي وثقله ما 
تظهر عليه من املظاهر مما ال ختفى على 

 صحابه )رض(.أ
 الخاتمة

بعد هذا التطواف البسيط حول مفهوم 
 التايل: إىل )الوحي( يتبني الوصول 

وسع أان موضوع الوحي من  .1
املوضوعات اليت تناوهلا املفكرون 

 ةاملسلمون بالبحث والدارس
 وادقها.

مر غييب آٍت من جهة غري أالوحي  .2
انسانية، خارٌج عن جمال إرادة 

وعلمه  (ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول 
 واجتهاده.

هناك توازم بني الوحي والنبوة،  .3
فإثبات احدمها اثبات لآلخر؛ ألن 
 الوحي من اخص خصائص النبوة.

ي رواه مسلم قصة بدء الوحي الذ .4
والبخاري وغريمها، هذه خصائص 

ن أالواردة يف احلديث ال ميكن 
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نرد ها بشكل ما  أولها هتجان
 لسببني: 

ا ان يعزب صفحا  عن احلديث م  أول: األ
التاريخ كله وعن هذه النصوص الواردة 
مجيعا ، وعندئذ فليس له ان يتحدث عن 
شيء امسه الوحي يف حياة الرسول 

أصوا ؛ ألن املفروض اهنا كلمة  (ملسو هيلع هللا ىلص)
 غري موجودة يف حياته. 

ن يعتمدها وال يصح أما إالثاين: و 
ن يلقي أإنكارها، وعندئذ فان عليه 

كل ما تشتبه وتنطق به من   إىلالسمع 
احلقائق والوقائع، وهناك عدة ادلة علمية 
ذكرها العلماء على امكان ان الوحي 

 االذهان ومنها على سبيلإىل وتقربه 
املثال، التنومي املغناطيسي، والدليل 
العلمي، وكذلك اكتشاف االسطوانة 

 املعدنية وغريها. 
 التوصيات: 

  العناية بدراسة اآلراء واملباحث يف
 مباحث علوم القرآن.

 

له آوصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى 
وصحبه امجعني واخر دعوانا ان احلمد هلل رب 

 العاملني 
 

 والمراجعالمصادر 
 القرآن الكريم

  ،إكمال املعلم بفوائد مسلم
هـ، حتقيق، 544القاضي عياض،

حمي امساعيل، مفهرس على 
، 1العناوين الدنية، دار الوفاء، ط

 م.1998
  ،التبيان يف تفسري القرآن، الطوسي

هـ، ت: امحد حبيب 460
، مكتبة االعوام 1العاملي، ط

اإلسوامي، دار احياء الرتاث 
 العريب.

  التعريفات، السيد حممد بن علي
هـ، طبعه وصححه 816اجلرجاين، 

مجاعة من العلماء، دار الكتب 
 م.2010العلمية، بريوت، لبنان، 

 1التفسري البسيط، الواحدي، ط ،
هـ، الكتب املطبوعة، 1430

الوسم، كتب التفسري، جامعة 
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االمام حممد بن سعود اإلسوامية، 
 م.2014

  ،ــ ه606تفسري الفخر الرازي
التفسري الكبري ومفاتيح الغيب، 
طبعة جديدة ومنقحه، مكتبة 
 التوثيق والدراسات يف دار الفكر. 

  ،اجلامع املسند الصحيح املختصر
حممد بن امساعيل البخاري، 

هـ، دار بن كثري، لبنان، 256
 م.2007بريوت، 

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية
هـ(،  393، اجلوهري  الفارايب )

د عبد الغفور عكار، حتقيق امح
، بريوت، العلم للمواينيدار 

 .1987، 4، طلبنان
  صحيح مسلم، أيب احلسن مسلم

هـ، ت: حممد 261بن احلجاج، 
فؤاد عبد الباقي، دار الكتب 

 .2010العلمية، بريوت، لبنان، 
 حممد بن يعقوب  ،القاموس احمليط

ت: هـ،  817ادي آبالفريوز 
حممد نعيم، مؤسسة الرسالة، 

 م.2005 ،8ط

  ،هـ 936الكليات، الكفوي ،
 حممدعدنان درويش،  :ت

املصري، مؤسسة الرسالة، بريت، 
 .لبنان

  ،لسان العرب، البن منظور
هـ، دار صادر، بريوت، 711

 هـ.1414، 3ط
  ،حممد بن بكر خمتار الصحاح

هـ، ت  666الرازي  عبد القادر
الشيخ حممد، املكتبة يوسف 

 بريوت،، الدار النموذجية، املصرية
 .م1999، 5لبنان ط صيدا، 

 بن  معجم مقاييس اللغة، امحد
هـ، ت عبد السوام  395فارس 

 ،حممد هارون، دار الفكر، بريوت
 .م1979، لبنان

  مناقب آل أيب طالب، احلافظ ابن
هــ،  599شهرأشوب املازندراين، 

جملدات متنوعة، طبعت يف قم يف 
 هـ.1379اربع جملدات، 

 لوم القرآن، مناهل العرفان يف ع
هـ، دار النشر 1367للزرقاين، 

، احلليب وشركاؤه، حلب، سوريا
 .3ط
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  امليزان يف تفسري القرآن، السيد
حممد حسني الطباطبائي، 

هـ، مؤسسة االعلى 1402
، 1للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط

 م.1997
  النبأ العظيم، الدكتور حممد عبد

اهلل دراز، دار القلم، الكويت، 
 م.2005ققة، طبعة فريدة وحم

  ،الوحي احملمدي، حممد رشيد رضا
 م.2006عز الدين، 

 قراءة معرفية، الوحي واإلنسان ،
حممد السيد، دار قباء للطباعة، 

 .القاهرة، مصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهلوامش
                                                           

 .51( الشورى: 1)1
 .4( سورة النجم: 2)
 .75( ينظر: النبأ العظيم: 3)
 .164-163( النساء: 4)
 .2( يونس: 5)
واإلنسان ـــ قراءة معرفية، ص  ( ينظر: الوحي6)

49. 
( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، اجلوهري  7)

هـ(، حتقيق امحد عبد الغفور عكار،  393الفارايب )
. 6/2520، 1987دار النشر، بريوت، لبنان،

هـ،  666وينظر: خمتار الصحاح، احلقيقي الرازي 
ت الشيخ حممد، دار النشر، املكتبة املصرية ــــ 

س اللغة يياقمم. وينظر: 1999، 5ريوت، لبنان طب
هـ، ت عبد السوام حممد هارون،  395بن فارس 

 .6/93دار الفكر، بريوت لبنان 
( ينظر: القاموس احمليط حممد بن يعقوب الفريوز 8)

 .1342هـ،  817ايادي 
، 4الطوسي، التبيان يف تفسري القرآن، ج (9)

 .124ص
، 936ه، 1014ينظر: الكليات، الكفوي،  (10)

ت، عدنان درويش، حممد املصري، دار النشر، 
 .مؤسسة الرسالة، بريت، لبنان

، 12الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج (11)
 .492ص
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ينظر: مناهل العرفان يف علوم القرآن،  (12)
ـ دار النشر، 3، ط1/63هـ، 1397للزرقاين، 

 .سوريااحلليب وشركاؤه، حلب، 
، رقم 1/140مسلم، باب بدء الوحي،  (13)

 .(160احلديث )
 .املصدر نفسه (14)
 .1/483ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم،  (15)
 .ينظر: املصدر نفسه (16)
، رقم احلديث 1/143صحيح مسلم،  (17)
(161). 
 .1/493ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم،  (18)
ذكر صحيح مسلم، كتاب االميان، باب  (19)

 .(280، ومث احلديث )1/158سدرة املنتهى، 
أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن  (20)

ه ــــ 466عمور بن موسى عياض السبين )
ه(، العوامة الفقيه املؤرخ الذي كان بني الناس 544

 .من )العارفني( بعلوم عصره، االندلسي، وايل القفاء
 .7/477إكمال املعلم بفوائد مسلم،  (21)
صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة  (22)

)رض( باب من فضائل أم سلمة أم املؤمنني )رض(، 
 .(100، رقم احلديث )4/1906
صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب اإلميان،  (23)

، احلديث 1/37واإلسوام، والقدر وعوامة الساعة، 
(1). 
املصدر نفسه: كتاب اإلميان، باب اإلميان ما  (24)

 .(5، احلديث )1/39هو وبيان خصاله، 
 .9سورة األنعام:  (25)

                                                                                    

 .7/477ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم،  (26)
صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب عرق  (27)

 ،4/1816 الوحي، يأتيه وحني( ملسو هيلع هللا ىلصالنيب )
 طالب، أيب ال مناقب: وينظر ،(87) احلديث

 .41ص ،1ج
 .11/382ينظر: لسان العرب،  (28)
 .56ينظر: خمتار الصحاح،  (29)
 .75هـ، 816التعريفات، الشريف اجلرجاين  (30)
، 7/299ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم،  (31)

 .2/44وكذلك مشارق االنوار على صحاح اآلثار، 
، كتاب اإلميان، 1/140صحيح مسلم،  (32)

(، وينظر: 160باب بدء الوحي، احلديث )
 .(3، احلديث )1/7البخاري، باب بدء الوحي، 

تاب الوحي واإلنسان، قراءة معرفية، ينظر: ك (33)
حممد السيد، دار النشر: دار قباء للطباعة، القاهرة، 

 .216-215مصر، 
 .68النحل:  (34)
 .7القصص:  (35)
 .68النحل:  (36)
 .73، ص10التفسري الكبري: الرازي، ج (37)
 .26ينظر: الوحي احملمدي:  (38)
صحيح مسلم، كتاب االميان، باب بدء  (39)

 .(252، احلديث )1/140الوحي، 
، 4/1773صحيح مسلم، كتاب الرؤيا،  (40)

 .(2263ــــ6احلديث )
 .42سورة احلجر:  (41)
 .7/206ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم،  (42)
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 .1/479ينظر: املصدر نفسه:  (43)
غطين: معناه عصرين وضمين يقال: غطه  (44)

وحتته وضغطه وعصره وخنقه وغمزه كله مبعىن واحد، 
 .2/199شرح النووي على مسلم، 

ل ما بدئ أو ، باب 9/29صحيح البخاري:  (45)
 الصاحلة، الرؤيا الوحي من( ملسو هيلع هللا ىلصبه الرسول )

 كتاب مسلم، صحيح: وينظر ،(6982) احلديث
 ،(ملسو هيلع هللا ىلصول )الرس إىل الوحي بدء باب اإلميان،

 .(160-252) احلديث  ،1/139
 .1/483ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم،  (46)
صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب عرق  (47)

 ،4/1816 الوحي، يأتيه حني( ملسو هيلع هللا ىلصالنيب )
 .(2333-86) احلديث

: أي العرق من الشدة واكثر ما الرصفاء (48)
يسمى به عرق احلمى، شرح النووي على مسلم، 

7/144. 
، 2/728صحيح مسلم، كتاب الزكاة،  (49)

 .(1052-123احلديث )
 .3/589ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم،  (50)
 .7/215املصدر نفسه،  (51)
ينظر: مناهل العرفان يف علوم القرآن،  (52)
2/399. 
 .16القيامة:  (53)
صحيح مسلم، كتاب الصواة، باب  (54)

-147، احلديث )1/330االستماع للقراءة، 
(448)). 
 .16القيامة:  (55)

                                                                                    

صحيح مسلم، كتاب الصواة، باب  (56)
-148، احلديث )1/330االستماع للقراءة، 

(448)). 
 .17القيامة:  (57)
 .2/360إكمال املعلم بفوائد مسلم/  (58)
 .19القيامة:  (59)
صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بدء  (60)

 احلديث ،1/139 ،(ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ) إىلالوحي 
(252-160). 
 .1/484ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم،  (61)
صحيح مسلم، كتاب الوحي، باب بدء  (62)

 احلديث ،1/142 ،(ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ) إىلالوحي 
(254-160). 
 .(161-257، )1/144املصدر نفسه،  (63)
 .14املزمل:  (64)
 .1/484ينظر: إكمال املعلم بفوائد مسلم،  (65)
 .22/393ينظر: التفسري البسيط،  (66)
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