بسم اهلل الرحمن الرحيم
المهمات في علوم القرآن
أىم الكتب  -الوحي
الشيخ /خالد بن عثماف السبت
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت ،نبينا ٤تمد ،وعلى آلو ،وصحبو أٚتعُت،
أما بعد:
فكنا نستعرض ساب ًقا بعض ا١تؤلفات يف علوـ القرآف ،وتوقفنا عند القرف العاشر للهجرة ،وقلنا :إف السيوطي -
رٛتو اهلل -ا١تتوىف سنة ٔٔ ٜىػ ،ألّف كتابُت مشهورين يف ىذا الفن ،الكتاب األوؿ ىو كتاب :التحبَت يف علوـ
التفسَت ،وىذا الكتاب طبع يف ٣تلد ،وحيتوي على اثنُت ومائة من األنواع ،وأما الكتاب الثاين وىو أوسع منو
بكثَت فهو كتابو :اإلتقاف يف علوـ القرآف ،وىذا الكتاب حسب ما أعرفو وحسب ما بلغنا من ا١تؤلفات يف ىذا
الفن يعد أوسع ا١تؤلفات ،وىو :خزانة ىذا العلم حقيقة ،وٕتد فيو ما تفرؽ عن غَته ،وأستطيع أف أقوؿ :إف
ا١تؤلفات يف ىذا الفن أمهها وأجلها وأعظمها كتاباف:
نوعا.
الكتاب األوؿ :ىو كتاب :الربىاف للزركشي ،الذي سبق ذكره ،وحيتوي على سبعة وأربعُت ً
نوعا.
والكتاب الثاين :ىو كتاب :اإلتقاف للسيوطي ،وحيتوى على ٙتانُت ً

وأما ما ذكره السيوطي يف كتابو :التح بَت من األنواع اليت زادت على ا١تائة فإمنا ذلك يرجع إىل أنو مولع بالتشقيق،

فهو يشقق ا١توضوعات ،فيجعل ا١توضوع الواحد موضوعات شىت ،وىذا أمر فٍت ال يؤثر يف مضموف الكتاب،
فكثرة ىذه ا١توضوعات اليت ذكرىا ْتسب العناوين ال تدؿ على أف كتاب التحبَت أوسع من كتاب اإلتقاف ،بل إف
كتاب اإلتقاف أوسع وأعظم وأنفع وأجل ،وال مقارنة بينو وبُت كتاب التحبَت.
وحقيقة األمر :أف السيوطي -رٛتو اهلل ،-مع أنو ذكر يف مقدمة الكتاب ٚتلة من الكتب اليت وقف عليها ،وذكر
أهنا صغَتة ،وأهنا ال تفي ،مل يذكر معها كتاب الربىاف ،مث ذكر بعد ذلك أنو وقف عليو بعدما فرغ من تأليف
كتابو اإلتقاف(ٔ) ،فنحن نقوؿ بأنو -رٛتو اهلل -بعدما فرغ من كتابو اإلتقاف ،ووجد كتاب الربىاف ،أعاد الكرة
ثانية ،فأخذ كتاب الربىاف وضمنو يف كتابو اإلتقاف ،فكتاب الربىاف يف علوـ القرآف للزركشي ىو يف الواقع يف
احدا فعليو بكتاب اإلتقاف ،وليس ْتاجة إف كاف من
مرجعا موسوعيا و ً
بطن كتاب اإلتقاف ،ومن أراد أف حيصل ً
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غَت أىل االختصاص إىل كتاب الربىاف؛ ألنو يف الواقع مضمن يف كتاب اإلتقاف ،فالسيوطي ٚتع ما يف الربىاف
وزاد عليو.
نوعا ديكن أف ٗتتزؿ يف نصف ىذا العدد تقريبًا ،كما فعل الزركشي -
وىذه ا١توضوعات الكثَتة اليت بلغ هبا ٙتانُت ً

نوعا ،وإذا أردت أف تعرؼ حقيقة ذلك فهو مثال :يذكر يف النوع
رٛتو اهلل -حيث جعل كتابو يف سبعة وأربعُت ً

األوؿ :معرفة ا١تكي وا١تدين ،ويف الثاين :معرفة اٟتضري والسفري ،ويف الثالث :النهاري والليلي ،ويف الرابع:
الصيفي والشتائي ،وا٠تامس :الفراشي والنومي ،والسادس :األرضي والسمائي ،والسابع :معرفة أوؿ ما نزؿ،

والثامن :معرفة آخر ما نزؿ(ٕ) ،مع أف ىذه ا١توضوعات كما تروف ديكن أف يُدمج بعضها يف بعض ٖتت عنواف

متقارب ،فيمكن أف نقوؿ :معرفة أوؿ ما نزؿ وآخر ما نزؿ يف نوع واحد ،فهو جيعل أوؿ ما نزؿ يف نوع ،وآخر ما
نزؿ يف نوع آخر ،وىكذا يقوؿ :النوع التاسع :معرفة سبب النزوؿ ،العاشر :فيما أنزؿ من القرآف على لساف بعض
الصحابة ،النوع اٟتادي عشر :ما تكرر نزولو ،النوع الثاين عشر :ما تأخر حكمو عن نزولو ،وما تأخر نزولو عن
مفردا ،ا٠تامس
ٚتعا ،الرابع عشر :ما نزؿ مشي ًعا ،وما نزؿ ً
حكمو ،النوع الثالث عشر :ما نزؿ مفرقًا ،وما نزؿ ً
عشر :ما أنزؿ منو على بعض األنبياء ،وما مل ينزؿ منو على أحد قبل النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،السادس
عشر :يف كيفية إنزالو ،السابع عشر :يف معرفة أٝتائو ،وأٝتاء سوره(ٖ) ،وأنا أذكر ىذه لفائدة؛ لتتصور كثرة
ا١توضوعات اليت تعاًف يف ىذا الفن ،وأنا أذكر أغلبها فيما أذكره يف ىذه اجملالس ،وإف مل أجعل ٢تا عنوانًا خاصا.
اٟتاصل :أنو ذكر على ىذه الطريقة ،إىل أف قاؿ مثال :النوع الثاين والثالث والرابع وا٠تامس والسادس والسابع
والعشروف :معرفة ا١تتواتر ،وا١تشهور ،واآلحاد ،والشاذ ،وا١توضوع ،وا١تدرج(ٗ) ،فجعل كل نوع من ىذه األنواع،
ٚتيعا ديكن أف ٕتعل ٖتت نوع واحد ،وىكذا ،فهذا كتاب اإلتقاف
جعلو ً
قائما بذاتو ،مع أف ىذه ً
نوعا مستقال ً
مرجعا ٢تذا العلم ،وٚتع فيو السيوطي ما ىب ودب ودرج ،فجمع فيو بُت الغث
للسيوطي ،وىذا الكتاب يصلح ً
والسمُت ،ففيو أمور قيمة نافعة مفيدة ،وفيو أمور ال تصلح من العقائد الفاسدة ،ومن األقواؿ الساقطة ،وفيو من
الروايات الشيء الكثَت ،من الروايات الصحيحة ،والروايات الضعيفة ،بل والروايات ا١توضوعة ،بل فيو بعض
األخبار اإلسرائيلية ،فهذا الكتاب ىو كتاب موسوعي ،جيمع الغث والسمُت ،مل ينقحو ،والكتاب ْتاجة إىل
هتذيب ،وقد اختصره بعض طلبة العلم ،ولكن ىذا االختصار ال حيصل بو ا١تقصود يف ظٍت ،واهلل تعاىل أعلم.
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وجاء بعد السيوطي -رٛتو اهلل -مشس الدين اٟتنفي ،ا١تعروؼ بابن عقيلة ،ا١تتوىف سنة ٓ٘ٔٔ ىػ ،فألّف كتابًا
أيضا ٥تتصر لكتاب اإلتقاف للسيوطي.
ٝتاه :الزيادة واإلحساف يف علوـ القرآف ،وىذا الكتاب ً

مث بعد ذلك حصل للتأليف شيء من الضعف والفتور ،أو ما يشبو االنقطاع ،مث بعد ذلك يف ىذا العصر اٟتديث
جاءت كثَت من ا١تؤلفات اليت منها :كتاب التبياف يف علوـ القرآف للشيخ طاىر اٞتزائري ،ا١تتوىف سنة  ٕٔٙٛىػ،
وكتاب منهج الفرقاف يف علوـ القرآف للشيخ ٤تمد سالمة ،ا١تتوىف سنة ٕ ٖٔٙىػ ،وكذلك الزرقاين يف كتاب

مناىل العرفاف يف علوـ القرآف ،وىو من أجل ىذه الكتب ،ومن أنفعها ،وقد اقتصر فيو على األنواع ا١تهمة يف ىذا
أيضا حشا ىذا الكتاب
كثَتا من ا١تباحث الكالمية ،والعقائد األشعرية ،وكذلك ً
العلم ،إال أنو أدخل فيو شيئًا ً
أيضا إىل تنقيح وٖترير ،وىناؾ كتب أخرى كثَتة ٘تأل ا١تكتبات.
ببعض األشياء ا١ترجوحة ،فهو ْتاجة ً
وىكذا ٧تد العلماء يف كثَت من األحياف يذكروف مسائل ىذا الفن يف مقدمات كتبهم يف التفسَت ،كما فعل

ٚتاعة ،كابن جرير الطربي -رٛتو اهلل ،والراغب األصفهاين ،واألخَت كتابو يف التفسَت غَت موجود ،ولكن ُوجدت

منو قطعة فيها ا١تقدمات اليت تتعلق بعلوـ القرآف ،وفيها تفسَت سورة الفاٖتة ،وقد حققت ،وىي مطبوعة ومفيدة
ونافعة ،وكذلك من ا١تقدمات ا١تفيدة :مقدمة القرطيب على تفسَته اٞتامع ألحكاـ القرآف ،وكذلك ابن عطية يف
مقدمتو لتفسَته احملرر الوجيز ،وىكذا السيوطي الذي جعل كتاب اإلتقاف ىذا الكتاب الكبَت جعلو مقدمة
ومدخال لتفسَته الكبَت الذي شرع يف تصنيفو وما أ٘تو ،وٝتاه٣ :تمع البحرين ومطلع البدرين ،قاؿ عنو السيوطي
رٛتو اهلل" :وقد جعلتو -أي :اإلتقاف -مقدمة للتفسَت الكبَت الذي شرعت فيو ،وٝتيتو ٔتجمع البحرين ومطلعالبدرين ،اٞتامع لتحرير الرواية ،وتقرير الدراية"(٘) ،فهذا الكتاب مقدمة ٢تذا التفسَت ،فلك أف تتصور ضخامة ىذا
التفسَت لو أنو اكتمل ،وىكذا القاٝتي -رٛتو اهلل -وضع مقدمة كبَتة لرٔتا زادت على ثالٙتائة صفحة ،جعلها
مقدمة لكتابو ٤تاسن التأويل ،وجعل ٢تا عنوانًا :مقدمات خطَتة ،ويف الواقع ىذه ا١تقدمات مأخوذة من كالـ
الشاطيب -رٛتو اهلل -يف كتابو ا١توافقات ،ومأخوذة من كالـ شيخ اإلسالـ ابن تيمية -رٛتو اهلل -يف مثل كتابو
اإلكليل يف ا١تتشابو والتأويل ،وكذلك يف كتاب مقدمة أصوؿ التفسَت ،وىكذا تلك ا١تقدمة اٟتافلة الكبَتة النافعة
اليت ىي من أجل ا١تقدمات وأنفعها لكتاب ىو من أجل كتب التفسَت ،وىو :كتاب أضواء البياف للعالمة الشيخ
وفَتا ،ومن أراد أف يعرؼ قدر ىذا
٤تمد األمُت الشنقيطي -رٛتو اهلل تعاىل ،-فهذه ا١تقدمة من قرأىا حصل ً
علما ً

العامل ،وقدر ىذا الكتاب -أعٍت :أضواء البياف -فليقرأ مقدمتو اليت ذكر فيها ألوانًا من ا١تسائل اليت حيتاج إليها
ا١تفسر.
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ومن خالؿ ىذا االستعراض نعرؼ أف التأليف يف علوـ القرآف هبذا ا١تعٌت ا٠تاص الذي بيناه وعرفناه إمنا جاء
متأخرا عن نظائره من التأليف يف قواعد العلوـ ،كأصوؿ الفقو الذي ألف فيو اإلماـ الشافعي -رٛتو اهلل -كتاب
ً
الرسالة ،وكعلوـ اٟتديث اليت ألف فيها مثل الرامهرمزي ،وكذلك علوـ العربية ،والقراءات ،وغَت ذلك ،فعلوـ القرآف
متأخرا مقارنة بغَتىا من العلوـ ،يقوؿ السيوطي -رٛتو اهلل" :-ولقد كنت يف زماف الطلب
جاء التأليف فيها
ً
أتعجب من ا١تتقدمُت إذ مل يدونوا كتابًا يف أنواع علوـ القرآف ،كما وضعوا ذلك بالنسبة إىل علم اٟتديث"(،)ٙ

أيضا يف مقدمتو لكتاب التحبَت" :وإف ٦تا أمهل ا١تتقدموف تدوينو
يذكر ذلك تعليال لتأليفو لكتاب اإلتقاف ،وقاؿ ً

حىت ٖتلى يف آخر الزماف بأحسن زينة :علم التفسَت الذي ىو كمصطلح اٟتديث"(.)ٚ

أوال يف ىذا العلم با١تعٌت الذي ذكرناه؟ ،اٞتواب :األحسن
بعد ذلك نوجو سؤال ،وىو :ما ىو الكتاب الذي أُلف ً
يف مثل ىذه ا١تسألة أف نقوؿ :إ نو من الصعب أف ٨تكم بأف ىذا الكتاب أو ذاؾ ىو أوؿ ما أُلف؛ ألف ىذه
ا١تؤلفات اليت وقفنا عليها اليت من أو٢تا كتاب :فنوف األفناف ،ىذه ا١تؤلفات جاءت متأخرة ،فمن الصعب أف
نقوؿ :ىذا أوؿ مؤلف يف ىذا الفن ،لكن غاية ما نستطيع أف نقولو :ىو أف ىذا الكتاب مثال أوؿ ما وقفنا عليو
من ا١تؤلفات يف ىذا العلم ،وىناؾ أقواؿ كثَتة جدا يف أوؿ من أَلف يف ىذا العلم ،وىذه األقواؿ كثَتٌ منها ال
يصح ،فبعضهم يقوؿ :ىو الزركشي( ،)ٛوبعضهم يقوؿ :أبو اٟتسن األشعري يف كتابو ا١تختزف يف علوـ القرآف،
وعرفتم أنو ليس من كتب ىذا الفن ،وبعضهم يقوؿ :ىو كتاب عجائب علوـ القرآف ا١تنسوب البن ا١ترزباف ،وىذا
الكتاب يف الواقع ىو كتاب فنوف األفناف ،وقد اطلعت على نسختو ا٠تطية ،وىي موجودة يف ا١تكتبة البلدية يف
األسكندرية ،فإذا ىو كتاب فنوف األفناف ،وإف كاف قد كتب عليو كتاب عجائب علوـ القرآف البن ا١ترزباف،
وىكذا كثَت من الكتب اليت ٝتعتم عنها ٖتت ىذا العنواف واليت أُلفت قبل فنوف األفناف ىي يف الواقع كتب يف
التفسَت.
وبعد ىذا نكوف قد انتهينا من ىذه ا١تقدمات ،وأنتقل بعد ذلك إىل ا١توضوع اآلخر ،وىو :الكالـ على الوحي،
فإذا نظرت يف كتاب من كتب ا١تعاجم اللغوية اليت تفسر ىذه الكلمة -كلمة :الوحيٕ -تد أهنم يذكروف ٢تا
معاينَ كثَتة ،يقولوف :تأيت ٔتعٌت الكتابة ،وال شك أنو معٌت صحيح ،ومنو قوؿ رؤبة بن العجاج:
فاستقرت *** وشدىا بالراسي ِ
ِ
ات الثب ِ
ت
َو َحى ٢تا القر َار
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يعٍت :أف اهلل -عز وجل -وحى ٢تا ،أي :األرض ،ومعٌت :وحى ٢تا ،أي :أنو أ٢تمها ،أو أمرىا ،أو كتب ٢تا القرار
ّْث أَ ْخبَ َارَىا * بِأ َّ
ك أ َْو َحى لَ َها} [الزلزلة،]٘ - ٗ :
فاستقرت ،كما قاؿ اهلل -عز وجل{ :-يَ ْوَمئِ ٍذ تُ َحد ُ
َن َربَّ َ
وكذلك أوحى اهلل -عز وجل٢ -تا بأف تستقر ،وتكوف ثابتة.
أيضا معٌت صحيح من معاين الوحي ،كما قاؿ الشاعر:
وىكذا يذكروف من معانيو :اإلشارة والرمز ،وىو ً
الوحي يف وجناهتا
ؼ أين أحبها *** فأثّر ذاؾ
فأوحى إليها الط ْر ُ
ُ

يعٍت :أنو أشار إليها بعينو إشارة معينة ،فهمت منو رسالة معينة ،فظهرت اٟتمرة على وجناهتا من اٟتياء ،يقوؿ:
الوحي يف وجناهتا
ؼ أين أحبها *** فأثّر ذاؾ
فأوحى إليها الط ْر ُ
ُ

الناس
فهذا معٌت صحيح ،ومنو قوؿ العرب يف ا١تثل ا١تشهور :من ال يعرؼ الوحي أٛتق ،وا١تقصود بو :من يتواحى ُ
أي :يتكلموف بينهم يف أمر يتعلق بو -وىو ال يفقو وال يفهم تلك الرموز ،من ال يعرؼ الوحي أٛتق ،فهذأتعٌت :اإلشارة والرمز.
ومن معانيو اليت يذكروهنا يف كتب اللغة :اإل٢تاـ ،وىو أحد التفسَتات لقوؿ رؤبة السابق:
فاستقرت *** وشدىا بالر ِ
ِ
اسيات الثب ِ
ت
َو َحى ٢تا القر َار
أي :أ٢تمها ذلك.
يضا -يف سرعة وخفاء ،وأيضا من ا١تعاين األخرى :ا١تكتوب ،والبعث ،كذلك األمر ،وبو فسر
ومنو :اإلعالـ -أ ً
أيضا:
بعضهم قوؿ رؤبة ً
فاستقرت *** وشدىا بالر ِ
ِ
اسيات الثب ِ
ت
َو َحى ٢تا القر َار
أي :أمرىا بالقرار.
وكذلك :اإلدياء ،والتصويت شيئًا بعد شيء ،وقيل :أصل الوحي :التفهيم ،وكل ما دللت بو من كالـ ،أو كتابة،

أو رسالة ،أو إشارة فهو وحي.

قصدا ،وىي موجودة يف كتب اللغة ،وذكرىا اٟتافظ
فالحظوا ىذه ا١تعاين لرٔتا بلغت اثٍت عشر معٌت ،وقد ذكرهتا ً
ابن حجر -رٛتو اهلل -يف كتابو الفتح( ،)ٜوذكرهتا قصدا؛ ألبُت لكم قضية وفائدة ذكرهتا ساب ًقا ،وىي :أنو من أراد
أف يرجع إىل أصل ا١تعٌت الذي تدور عليو ا١تعاين الكثَتة فلَتجع إىل كتاب جيمع لو ما تشتت وتفرؽ منها ،فيعيد
ذلك إىل أصل واحد ،فلو رجعنا يف ىذه ا١تعاين اليت زادت على العشر ،لو رجعنا إىل كالـ ابن فارس يف كتابو
مقاييس اللغة ،فماذا ٧تد؟ ٧تد أنو يقوؿ بكل وضوح" :الواو واٟتاء واٟترؼ ا١تعتل" ،وحى ،وحرؼ العلة ىو:

 -ٜانظر :فتح الباري البن حجر (ٔ.)ٜ/
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األلف ا١تقصورة" ،الواو واٟتاء واٟترؼ ا١تعتل أصل يدؿ على :إلقاء علم يف إخفاء أو غَته إىل غَتؾ ،)ٔٓ("..
يعٍت :اإللقاء ٓتفية ،أو اإللقاء من غَت خفية إىل غَتؾ ،إىل أف قاؿ .." :وكل ما ألقيتو إىل غَتؾ حىت علمو فهو
وحي كيف كاف ،يعٍتٓ :تفية أو بغَت خفية ،وكل ما يف باب الوحي فراجع إىل ىذا األصل الذي ذكرناه"(ٔٔ).
وا٠تالصة :أف الوحي يدؿ على إلقاء علم ٓتفية أو غَتىا ،وأكثر ما يستعمل يف كالـ العرب يف اإللقاء السريع
ا٠تفي ،فهذا معناه يف كالـ العرب.
موضعا ،ولو أردنا
وأما يف كتاب اهلل -عز وجل -فقد جاءت ىذه اللفظة ٔتختلف االستعماالت يف اثنُت وتسعُت ً

أف نفرؽ ىذه ا١تواضع ،و٧تمع ا١تتماثالت مع بعضها ،وننظر يف ا١تعٌت الذي دلت عليو يف كل موضع ،فإننا ٧تد
أهنا تدور على ٨تو عشرة ٍ
معاف يف كتاب اهلل -عز وجل:-

فهذه الكلمة يف كتاب اهلل -عز وجل ،أطلقت وأريد هبا :الوحي با١تعٌت ا٠تاص ،وحينما نقوؿ :الوحي با١تعٌت
ا٠تاص فهو الوحي إىل األنبياء -عليهم الصالة والسالـ ،وذلك يف مواضع كثَتة من كتاب اهلل -تبارؾ وتعاىل،
ك َكما أ َْو َح ْي نَا إِلَى نُ ٍ ِ
ين ِم ْن بَ ْع ِدهِ} [النساء ،]ٖٔٙ:وكما قاؿ:
كما قاؿ اهلل -عز وجل{ :إِنَّا أ َْو َح ْي نَا إِلَْي َ َ
وح َوالنَّبيّْ َ
ك} [الشورى ،]ٖٔ:وكقولو{ :ولََق ْد أ ِ
ع لَ ُكم ِمن الدّْي ِن ما و َّ ِ
ك
ُوح َي إِلَْي َ
وحا َوالَّ ِذي أ َْو َح ْي نَا إِلَْي َ
صى بِو نُ ً
َ
َ َ
{ َش َر َ ْ َ
ِ َّ ِ
س َن
ك} [الزمر ،]ٙ٘:وكقولو{ :نَ ْح ُن نَ ُق ُّ
ص َعلَْي َ
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ
ين ِم ْن قَ ْب ِل َ
ك لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
ك أْ
َوإلَى الذ َ
َح َ
ص ِ
وحا ِم ْن أ َْم ِرنَا}
ك أ َْو َح ْي نَا إِلَْي َ
{وَك َذلِ َ
ص بِ َما أ َْو َح ْي نَا إِلَْي َ
الْ َق َ
ك ُر ً
ك َى َذا الْ ُق ْرآ َن} [يوسف ،]ٖ:وكقولوَ :
ك قُ ْرآنًا َع َربِيِّا لِتُ ْن ِذ َر أ َُّم الْ ُق َرى َوَم ْن َح ْولَ َها} [الشورى،]ٚ:
ك أ َْو َح ْي نَا إِلَْي َ
{وَك َذلِ َ
[الشورى ،]ٕ٘ :وكقولوَ :
ك} [اإلسراء ،]ٖٚ:فهذه اآليات اليت قرأنا وغَتىا كثَت،
ك َع ِن الَّ ِذي أ َْو َح ْي نَا إِلَْي َ
ادوا لَيَ ْفتِنُونَ َ
{وإِ ْن َك ُ
وكذلكَ :

منها :ما يصرح اهلل -عز وجل -فيها بالوحي إىل األنبياء -عليهم الصالة والسالـ ،-ومنها :ما يصرح فيها بأنو
أوحى إىل النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،وكل ذلك من الوحي با١تعٌت ا٠تاص.
وا١تعٌت الثاين ،أو االستعماؿ الثاين الذي ورد يف القرآف ،وىو :الوحي إىل بعض األنبياء -عليهم الصالة والسالـ-
قبل النبوة ،وىل ىذا من الوحي با١تعٌت ا٠تاص؟ ،ال ،ليس من الوحي با١تعٌت ا٠تاص؛ ألنو قبل النبوة ،فهو كاإلحياء
لغَتىم ،وإمنا ىو وحي ببعض ا١تسائل ،وليس من جنس وحي البالغ ،مثالو :قوؿ اهلل -عز وجل -عن يوسف -
ِ
ِ
ِ
ِ
َّه ْم بِأ َْم ِرِى ْم َى َذا َو ُى ْم
ْج ّْ
ب َوأ َْو َح ْي نَا إِلَْيو لَتُ نَبّْئَ ن ُ
عليو السالـ{ :فَ لَ َّما َذ َىبُوا بِو َوأ ْ
َج َمعُوا أَ ْن يَ ْج َعلُوهُ في غَيَابَت ال ُ

ََل يَ ْشعُ ُرو َن} [يوسف ،]ٔ٘:أوحى اهلل -عز وجل -إليو ذلك ،وىو غالـ صغَت ،ومل يكن نبيا يف ذلك الوقت؛
استَ َوى آتَ ْي نَاهُ ُح ْك ًما
{ولَ َّما بَلَ َغ أَ ُش َّدهُ َو ْ
ألف اهلل -عز وجل -آتاه النبوة بعد ذلك ،كما قاؿ اهلل -عز وجلَ :-

ٓٔ -انظر :مقاييس اللغة (.)ٜٖ/ٙ
ٔٔ -انظر :ا١تصدر نفسو.
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َو ِعل ًْما} [القصص ،]ٔٗ:فهذا الوحي الذي حصل ليوسف -صلى اهلل عليو وسلم -يف ذلك اٟتُت ديكن أف
يقاؿ :إف اهلل -عز وجل -أنزؿ اليو مل ًكا يثبتو يف وقت الشدة ،وديكن أف يقاؿ :إف اهلل -عز وجل -أ٢تمو ذلك،
أ٢تمو بأف ىذه احملنة ستنجلي ،وأف اهلل -عز وجل -سَتفعو بعد ذلك على إخوتو ،كما قاؿ اهلل -عز وجل -بعد
ذلكَ { :ك َذلِ َ ِ ِ
ف} [يوسف ،]ٚٙ:فهذا ليس من الوحي با١تعٌت ا٠تاص ،وديكن أف يلحق بذلك ما
وس َ
ك ك ْدنَا ليُ ُ
ٍ
ِ ِ
ْح ْك َم
ذكر اهلل -عز وجل -عن حيِت -عليو السالـ ،-أنو قاؿ يف حقو{ :يَا يَ ْحيَى ُخذ الْكتَ َ
اب بُِق َّوة َوآتَ ْي نَاهُ ال ُ

صبِيِّا} [مرًن ،]ٕٔ:واٟتكم ديكن أف يفسر بسياسة ا١تلك ،ومعلوـ أف حيِت -عليو السالـ -مل ِيل ملكا ،بل قُتل
َ
عليو السالـ -واستضعف ،فإذف :ديكن أف نفسر اٟتكم الذي أُعطيو حيِت -عليو السالـ -وىو صيب بأنوأيضا عن عيسى -عليو السالـّْ َ :-
َّاس فِي
أيضا قوؿ اهلل -عز وجلً -
اٟتكمة ،وديكن أف يلحق بذلك ً
{ويُ َكل ُم الن َ
الْم ْه ِد وَك ْه ًًل وِمن َّ ِ ِ
ين} [آؿ عمراف ]ٗٙ:يعٍت :ويف كهولتو ،وعيسى -عليو السالـ -أخرب اهلل عنو :أنو
الصالح َ
َ َ
َ َ
ِ ِ ِ
اب َو َج َعلَنِي نَبِيِّا * َو َج َعلَنِي ُمبَ َارًكا أَيْ َن َما
تكلم فعال يف ا١تهد ،فقاؿ تعاىل{ :قَ َ
ال إِنّْي َع ْب ُد اللَّو آتَان َي الْكتَ َ

ت} [مرًن ،]ٖٔ - ٖٓ :مع أف عيسى -عليو السالـ -مل يُنبأ إال بعد ذلك ،حينما بلغ الثالثُت ،وىذا يكوف
ُك ْن ُ

ال إِنّْي َع ْب ُد
من قبيل اإلخبار با١تاضي عن األمر الذي يكوف يف ا١تستقبل؛ ألنو متحقق الوقوع ،فقاؿ تعاىل{ :قَ َ
ِ ِ ِ
اب َو َج َعلَنِي نَبِيِّا} ،فعرب با١تاضي لتحقق ذلك؛ ألنو سيتحقق يف ا١تستقبل ،كما قاؿ اهلل -عز
اللَّو آتَان َي الْكتَ َ
وجل{ :أَتَى أَمر اللَّ ِو فَ ًَل تَست ع ِجلُوهُ} [النحل ،]ٔ:مع أف الساعة مل ِ
تأت بعد ،لكن ١تا كانت متحققة الوقوع
َْ ْ
ُْ
الص ًَلةِ َو َّ
ت َحيِّا} [مرًن ،]ٖٔ:ومعلوـ
صانِي بِ َّ
الزَكاةِ َما ُد ْم ُ
{وأ َْو َ
عرب عنها بذلك ،مث قاؿ عيسى -عليو السالـَ :-
أف عيسى ويوسف قبلو -عليهما السالـ -مل يُنبأا يف ذلك اٟتُت ،وإمنا نػُبئا بعد ذلك ،فإذف :ىذا وحي إىل بعض
األنبياء يف بعض األمور ا٠تاصة قبل النبوة.

وا١تعٌت الثالث ،أو االستعماؿ الثالث الذي ورد يف كتاب اهلل -عز وجل -لكلمة الوحي ،وىو الوحي إىل بعض
أمهات األنبياء -عليهم السالـ ،-وىذا الوحي ليس بكتاب ،وال رسالة ،إذف :ليس ىو من الوحي با١تعٌت ا٠تاص،
وحينما أذكر ىذه األشياء أذكرىا؛ ألهنا تفيد طالب العلم ،فتنحل عنو بعض اإلشكاالت يف التفسَت ،فمن ذلك:
أف اهلل -عز وجل -أوحى إىل أـ موسى ،فقاؿ{ :وأَوح ْي نَا إِلَى أ ُّْم موسى أَ ْن أَر ِ
ض ِع ِيو فَِإ َذا ِخ ْف ِ
ت َعلَْي ِو فَأَل ِْق ِيو فِي
ْ
ُ َ
ََْ
وحنَا
الْيَ ّْم} [القصص ،]ٚ:وليست نبية ،وكذلك مرًن رٛتها اهلل ،قاؿ اهلل -عز وجل -عنها{ :فَأ َْر َسلْنَا إِلَْي َها ُر َ

ت إِنّْي أَعُوذُ
ش ًرا َس ِويِّا * قَالَ ْ
َّل لَ َها بَ َ
َّل لَ َها بَ َ
ش ًرا َس ِويِّا} [مرًن ،]ٔٚ:أرسل ٢تا جربيل ،وليست نبية{ ،فَ تَ َمث َ
فَ تَ َمث َ
ك ِِل ََىب لَ ِ
ول ربّْ ِ
ك غُ ًَل ًما َزكِيِّا} [مرًن ،]ٜٔ-ٔٚ:فكلمها
ت تَِقيِّا * قَ َ
بِ َّ
الر ْح َم ِن ِم ْن َ
ك إِ ْن ُك ْن َ
ال إِنَّ َما أَنَا َر ُس ُ َ
َ
جربيل -عليو السالـ.
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واالستعماؿ الرابع وىو ٔتعٌت :اإلشارة والرمز ،وذلك يف قولو -تبارؾ وتعاىل -عن زكريا -عليو السالـ -حينما
ث لَيَ ٍ
ّْ
ال َس ِويِّا} [مرًنٔ ،]ٔٓ:تعٌت :أنك ال تستطيع
اج َع ْل لِي آيَةً قَ َ
{ر ّْ
َّاس ثًََل َ
ال آيَتُ َ
ب ْ
قاؿَ :
ك أ َََّل تُ َكل َم الن َ
الكالـ ثالث لياؿ من غَت علة ،وال عاىة ،وال مرض ،ال تستطيع الكالـ ،حيبس لسانو عن الكالـ من غَت
ك أ َََّل
اج َع ْل لِي آيَةً قَ َ
اعتالؿ ،ىذه عالمة ذلك ،أنو سَتزؽ بالولد ،وكذلك قاؿ -عز وجل{ :-قَ َ
ال َر ّْ
ال آيَتُ َ
ب ْ
ّْ
َّاس ثًََلثَةَ أَيَّ ٍام إََِّل َرْم ًزا} [آؿ عمراف ،]ٗٔ:وىذا ىو الشاىد ،وقاؿ اهلل -عز وجل -عقب اآلية األوىل:
تُ َكل َم الن َ
ج َعلَى قَ ْوِم ِو ِم َن ال ِْم ْحر ِ
اب فَأ َْو َحى إِلَْي ِه ْم أَ ْن َسبّْ ُحوا بُ ْك َرةً َو َع ِشيِّا} [مرًن ،]ٔٔ:فمعٌت{ :فَأ َْو َحى
{فَ َخ َر َ
َ
ج َعلَى قَ ْوِم ِو ِم َن ال ِْم ْحر ِ
اب فَأ َْو َحى إِلَْي ِه ْم}
إِلَْي ِه ْم} ،أي :رمز إليهم ،ويفسر ذلك اآلية األخرى ،فقولو{ :فَ َخ َر َ
َ

ّْ
َّاس ثًََلثَةَ أَيَّ ٍام إََِّل َرْم ًزا} ،فخرج عليهم فرمز إليهم هبذا الرمز ،وأشار إليهم
يفسرىا{ :قَ َ
ال آيَتُ َ
ك أ َََّل تُ َكل َم الن َ
هبذه اإلشارة.
واالستعماؿ ا٠تامس وىو التعبَت بالوحي وإطالؽ الوحي وا١تراد بو :الوحي إىل ا١تالئكة -عليهم السالـ ،وىو
نوعاف:
األوؿ :وحي تبليغي ،أي :أف اهلل -عز و جل -يأمرىم فيو بالبالغ.
والثاين :وحي تكليفي ،أي :أف اهلل -عز وجل -يوحي إليهم؛ ليكلفهم ببعض التكاليف.
صطَِفي ِم َن ال َْم ًَلئِ َك ِة ُر ُس ًًل َوِم َن الن ِ
َّاس}
فمن األوؿ وىو الوحي التبليغي :قولو -تبارؾ وتعاىل{ :اللَّوُ يَ ْ
[اٟتج ]ٚ٘:أي :يصطفي رسال فَتسلهم إىل الرسل واألنبياء من البشر ،يبلغوف رساالت اهلل -عز وجل ،ومن
ِ
{علَى
التبليغي أيضا :قولو -تبارؾ وتعاىل{ :نَ َز َل بِ ِو ُّ
ين} [الشعراء ،]ٜٖٔ:وىو جربيل -عليو السالـَ ،
الر ُ
وح ْاِلَم ُ
ِ
قَ ْلبِ َ ِ
ِ
أيضا :قولو -تبارؾ وتعاىل -عن جربيل -عليو السالـ:
ين} [الشعراء ،]ٜٔٗ:ومنو ً
ك لتَ ُكو َن م َن ال ُْم ْنذ ِر َ
{فَأ َْو َحى إِلَى َع ْب ِد ِه َما أ َْو َحى} [النجم ]ٔٓ:أي :أوحى جربيل إىل النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،وكذلك قولو -
الر ِ ِ
ِ
شاء ِمن ِعب ِ
ادهِ} [النحل ،]ٕ:فينز٢تم بالروح يعٍت:
تبارؾ وتعاىل{ :يُنَ ّْز ُل ال َْم ًَلئِ َكةَ بِ ُّ
وح م ْن أ َْم ِره َعلَى َم ْن يَ َ ُ ْ َ

روحا؛ ألنو بو حياة القلوب ،ومن الوحي التبليغي :قولو -تبارؾ وتعاىل:
بالوحي ،وٝتى اهلل -عز وجل -الوحيً :
وحى * َعلَّ َموُ َش ِدي ُد الْ ُق َوى} [النجم ،]٘-ٗ:وىو جربيل -عليو السالـ.
{إِ ْن ُى َو إََِّل َو ْح ٌي يُ َ
وأما الوحي التكليفي فكما يف قولو -تبارؾ وتعاىل{ :-إِ ْذ ي ِ
َّ ِ
ِ ِ
وحي َربُّ َ ِ
ين
ُ
ك إلَى ال َْم ًَلئ َكة أَنّْي َم َع ُك ْم فَ ثَبّْتُوا الذ َ
آمنُوا سأُل ِْقي فِي قُلُ ِ َّ ِ
ض ِربوا ِم ْن هم ُك َّل ب نَ ٍ
ِ
ان} [األنفاؿ،]ٕٔ:
ين َك َف ُروا ُّ
ب فَا ْ
ض ِربُوا فَ ْو َق ْاِلَ ْعنَاق َوا ْ ُ ُ ْ َ
َ َ
الر ْع َ
وب الذ َ
فهذا وحي تكليفي ،فاهلل -عز وجل -يكلف ا١تالئكة بتثبيت قلوب ا١تؤمنُت ،وبضرب أعناؽ الكافرين ،وتقطيع
ِ
ِ
اس ُج ُدوا ِِل َد َم
{وإِ ْذ قُلْنَا لل َْم ًَلئِ َكة ْ
طرفهم ،فال يستطيعوف ٛتل السالح ،وكذلك كما يف قولو -تبارؾ وتعاىلَ :-
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{علَي ها م ًَلئِ َكةٌ ِغ ًَل ٌ ِ
صو َن
ظ ش َدا ٌد ََل يَ ْع ُ
س َج ُدوا} [البقرة ،]ٖٗ:فهذا وحي تكليفي ،وكذلك كما يف قولوَ َ ْ َ :
فَ َ
اللَّوَ َما أ ََم َرُى ْم} [التحرًن ]ٙ:أي :ما كلفهم بو.
واالستعماؿ السادس وىو الوحي إىل اٟتواريُت ،وىم خالصة أصحاب عيسى -عليو السالـ ،-بعضهم يقوؿ :ىم

اثنا عشر رجال ،وبعضهم يوصلهم إىل أكثر من ذلك ،حيث يبلغوف السبعُت ،وال يثبت يف ذلك شيء ،وديكن أف
جيمع بُت ىذا وىذا ،فيقاؿ :لرٔتا بلغوا السبعُت ،وصفوهتم وخالصتهم ورءوسهم ىم ىؤالء االثنا عشر ،فاهلل -عز
ِ
ِ
آمنَّا َوا ْش َه ْد بِأَنَّنَا ُم ْسلِ ُمو َن}
{وإِ ْذ أ َْو َح ْي ُ
ت إِلَى ال َ
ين أَ ْن آمنُوا بِي َوبَِر ُسولي قَالُوا َ
وجل -يقوؿَ :
ْح َوا ِريّْ َ
[ا١تائدة ،]ٔٔٔ:فما معٌت ىذا الوحي إىل اٟتواريُت؟ ديكن أف يقاؿ :أوحى إليهم عن طريق عيسى -عليو
السالـ ،-أمر اهلل عيسى أف يبلغهم :أف اهلل يأمرىم بذلك ،وديكن أف يقاؿ :إف اهلل أ٢تمهم ذلك ،وقذؼ يف
قلوهبم صدؽ عيسى -عليو السالـ ،فآمنوا بو.
واالستعماؿ السابع وىو الوحي اإل٢تامي التسخَتي لبعض ا١تخلوقات ،وىو خاص وعاـ.
فالعاـ :ديكن أف يقاؿ :إف كل ما يف الوجود مسخر بأمر اهلل -عز وجل.
وا٠تاص :ما ورد فيو أف اهلل -تبارؾ وتعاىل -أوحى إىل بعض ا١تخلوقات فيما أخربنا ،كما قاؿ اهلل -عز وجل-
َّح ِل أ ِ
َن اتَّ ِخ ِذي ِمن ال ِ
ْجبَ ِ
ال بُيُوتًا َوِم َن َّ
الش َج ِر َوِم َّما يَ ْع ِر ُشو َن} [النحل،]ٙٛ:
{وأ َْو َحى َربُّ َ
ك إِلَى الن ْ
عن النحلَ :
َ
فأوحى إىل النحل ما معناه؟ ىل معٌت ذلك :أنو أرسل إىل كل ٨تلة ا١تلك؟ اٞتواب :ال ،وإمنا معٌت ذلك -واهلل
تعاىل أعلم :أنو أ٢تمها ،وغرس يف فطرىا ىذا األمر.
واالستعماؿ الثامن وىو نوع آخر من استعماالت الوحي ،وىو الوحي التسخَتي لبعض اٞتمادات ،كقولو -تبارؾ
ِِ
ال لَ َها ولِ ْْلَر ِ ِ
ين *
الس َم ِاء َو ِى َي ُد َخا ٌن فَ َق َ
استَ َوى إِلَى َّ
وتعاىل{ :ثُ َّم ْ
َ ْ
ض ائْتيَا طَ ْو ًعا أ َْو َك ْرًىا قَالَتَا أَتَ ْي نَا طَائع َ
اى َّن س ْبع سماو ٍ
ال
ات فِي يَ ْوَم ْي ِن} [فصلت ،]ٕٔ-ٔٔ:ىنا كلمها مباشرة ،كما ىو ظاىر ىذه اآلية{ :فَ َق َ
فَ َق َ
ض ُ َ َ ََ َ
لَ َها َولِ ْْل َْر ِ
أيضا قاؿ اهلل -عز وجل -يف ٘تاـ ىذه اآلية:
ض ائْتِيَا طَ ْو ًعا أ َْو َك ْرًىا} ،وىذا من أنواع الوحي ،مث ً
{وأ َْو َحى فِي ُك ّْل َس َم ٍاء أ َْم َرَىا} [فصلت ،]ٕٔ:فيحتمل أف يكوف :أوحى إليها ما يقوـ بو أمرىا ونظامها ،أو أنو
َ
أوحى إىل مالئكة كل ٝتاء ،أوحى إليهم بأوامره إليهم ،فهذا ٤تتمل ،فيكوف على تقدير ،وديكن أف جيمع بُت
أيضا إىل
ا١تعنيُت ،فيقاؿ :إف اهلل -عز وجل -أوحى إىل كل ٝتاء ما يقوـ بو نظامها ،وما يقوـ بو أمرىا ،وأوحى ً

مالئكة كل ٝتاء ٔتا شاء -سبحانو وتعاىل٦ -تا كلفهم بو من التكاليف ،وقاؿ اهلل -عز وجل -عن األرض:
ّْث أَ ْخبَ َارَىا} [الزلزلة ،]ٗ:ىذه األرض ٖتدث أخبارىا{ :بِأ َّ
ك أ َْو َحى لَ َها} [الزلزلة ،]٘:أي:
{يَ ْوَمئِ ٍذ تُ َحد ُ
َن َربَّ َ
ّْث أَ ْخبَ َارَىا * بِأ َّ
ك
ٖتدث أخبارىا بسبب وحي اهلل ٢تا ،فالباء ديكن أف تكوف :سببية ،فقولو{ :يَ ْوَمئِ ٍذ تُ َحد ُ
َن َربَّ َ

أ َْو َحى لَ َها} [الزلزلة ،]٘-ٗ:أيٖ :تدث أخبارىا بسبب أف ربك أوحى ٢تا ،أو أهنا تنطق ٔتا أوحى اهلل إليها،
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ّْث أَ ْخبَ َارَىا * بِأ َّ
ك أ َْو َحى لَ َها} [الزلزلة ،]٘-ٗ:أئ :تا أوحى اهلل إليها ،فعلى الثاين:
فقولو{ :يَ ْوَمئِ ٍذ تُ َحد ُ
َن َربَّ َ
تكوف ٤تدثة با١توحى إليها ،وعلى األوؿ :تتحدث بسبب أف اهلل أوحى إليها أف تتحدث ،أي :أمرىا أف تتحدث،
فتخرب ٔتا ُع ِمل عليها ،وىذا ىو األقرب ،واهلل تعاىل أعلم.
ك َج َعلْنَا لِ ُك ّْل
{وَك َذلِ َ
واالستعماؿ التاسع وىو وحي الشياطُت إىل أوليائهم ،وجاء ذلك يف قولو -تبارؾ وتعاىلَ :
ْج ّْن ي ِ
ِ
اْلنْ ِ ِ
ِ
ِ
ين ِْ
ض ُه ْم إِلَى بَ ْع ٍ
ض ُز ْخ ُر َ
اء َربُّ َ
وحي بَ ْع ُ
ك َما فَ َعلُوهُ
س َوال ُ
ف الْ َق ْول غُ ُر ً
ورا َولَ ْو َش َ
نَب ٍّي َع ُد ِّوا َشيَاط َ

غرورا ،فشياطُت اٞتن
فَ َذ ْرُى ْم َوَما يَ ْفتَ ُرو َن} [األنعاـ ،]ٕٔٔ:فهؤالء يوحي بعضهم إىل بعض زخرؼ القوؿ ً
توسوس لشياطُت اإلنس ،وتوحي ٢تم ،وتقذؼ يف قلوهبم الشبهات اليت يربزوهنا ويظهروهنا ،فيشككوف فيما جاء
بو األنبياء -عليهم السالـ ،ويوحوف إليهم باألمور اليت حيصل هبا اإلفساد للخلق ،وقد جاء عن ابن عمر -رضي
زوجا ألخت ا١تختار الثقفي الذي ادعى النبوة يف آخر أمره ،مث قتلو مصعب بن الزبَت -رضي اهلل
اهلل عنو ،وكاف ً
عنو ،فقيل البن عمر :إف ا١تختار يزعم أنو يوحى إليو ،فقاؿ :صدؽ ،مث قرأ ىذه اآلية{ :وإِ َّن َّ ِ
ين لَيُو ُحو َن
َ
الشيَاط َ
إِلَى أَولِيائِ ِهم لِيج ِ
ادلُوُك ْم} [األنعاـ ،)ٕٔ(]ٕٔٔ:فهو يوحى إليو ،لكن من الذي يوحي إليو؟ ،يوحي إليو الشيطاف،
َْ ْ َُ
فالشياطُت توحي إىل اآلدميُت.
ْج ّْن ي ِ
ِ
اْلنْ ِ ِ
ِ ِ
ين ِْ
ض ُه ْم إِلَى بَ ْع ٍ
ف
ض ُز ْخ ُر َ
وحي بَ ْع ُ
{وَك َذلِ َ
س َوال ُ
ك َج َعلْنَا ل ُك ّْل نَب ٍّي َع ُد ِّوا َشيَاط َ
وأما آية األنعاـَ :
ِ
ورا} [األنعاـ ،]ٕٔٔ:فمما كانوا يوحونو إليهم :أهنم كانوا يقولوف ٢تم :ما ذْتتموه بأيديكم تقولوف:
الْ َق ْول غُ ُر ً

حالؿ ،وما ذْتو اهلل تعاىل بيده الكردية تقولوف :حراـ -يعنوف :ا١تيتة ،إذف أنتم أحسن من اهلل ،فألقوا إليهم ىذه
ِ
الشبهة ،فقاؿ اهلل -عز وجل{ :-وإِ َّن َّ ِ
ِ ِ
وى ْم إِنَّ ُك ْم
وحو َن إِلَى أ َْوليَائِ ِه ْم ليُ َجادلُوُك ْم َوإِ ْن أَطَ ْعتُ ُم ُ
ين لَيُ ُ
َ
الشيَاط َ
(ٖٔ)
لَ ُم ْش ِرُكو َن} [األنعاـ ]ٕٔٔ:يعٍت :أطعتموىم يف استحالؿ ما حرـ اهلل ،يف استحالؿ ا١تيتة إنكم ١تشركوف ،
وىذا النوع ىو من األنواع اليت وردت يف كتاب اهلل -عز وجل ،-وىي من الوحي با١تعٌت العاـ.

وأما الوحي با١تعٌت ا٠تاص فهو الذي يعنينا ،وىو ا١تهم؛ ألف إثبات الرساالت يتوقف عليو ،و١تا قاؿ اليهود على
ش ٍر ِم ْن َش ْي ٍء} [األنعاـ ]ٜٔ:احتج اهلل -عز وجل -عليهم ْتجة ألقمتهم
{ما أَنْ َز َل اللَّوُ َعلَى بَ َ
سبيل ا١تكابرةَ :
ْكتَاب الَّ ِذي ج ِ
ِ
وسى} [األنعاـ ،]ٜٔ:فلما قالوا على سبيل ا١تكابرة؛ ردا
حجرا ،فقاؿ{ :قُ ْل َم ْن أَنْ َز َل ال َ
اء بِو ُم َ
ََ
ً
ش ٍر ِم ْن َش ْي ٍء} [األنعاـ ،]ٜٔ:فعمموا؛ ألف كلمة:
{ما أَنْ َز َل اللَّوُ َعلَى بَ َ
لنبوة ٤تمد -صلى اهلل عليو وسلمَ :-

ٕٔ -أخرجو ابن أيب حامت يف تفسَته ،)ٖٜٔٚ/ٗ( ،رقم ،)ٚٛٗٓ( :وانظر :تفسَت ابن كثَت ،ت سالمة (ٖ.)ٖٕٔ/
ٖٔ -أخرجو ابن جرير الطربي يف تفسَته = جامع البياف ،ت شاكر (ٕٔ ،)ٛٓ/رقم.)ٖٔٛٔ٘( :
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ش ٍر ِم ْن َش ْي ٍء} ،يعٍت :وال بشر ،فقاؿ اهلل
{ما أَنْ َز َل اللَّوُ َعلَى بَ َ
"شيء" ىذه اللفظة نكرة جاءت يف سياؽ النفيَ ،
ْكتَاب الَّ ِذي ج ِ
ِ
وسى} ،فمعٌت ذلك :أنكم تنكروف نبوة موسى -عليو السالـ.-
تعاىل{ :قُ ْل َم ْن أَنْ َز َل ال َ
اء بِو ُم َ
ََ

فالوحي با١تعٌت ا٠تاص ديكن أف يفسر بأف يقاؿ :ىو إعالـ اهلل ألنبيائو ورسلو ٔتا يريد إبالغو ٢تم من شرع أو

كتاب ،بالكيفية اليت يريدىا ،وعرفو بعضهم كاٟتافظ ابن حجر بأنو :اإلعالـ بالشرع(ٗٔ).
أوال :بالكيفية اليت يريدىا ،فهذا ما يطلق عليو :أنواع الوحي ٔتعناه ومفهومو ا٠تاص إىل األنبياء -عليهم
فقولنا ً
ش ٍر أَ ْن يُ َكلّْ َموُ اللَّوُ إََِّل َو ْحيًا أ َْو ِم ْن
{وَما َكا َن لِبَ َ
الصالة والسالـ ،وىذا النوع من الوحي أٚتع آية وردت فيو ىيَ :
وَل فَي ِ
ِ
ِ
ِ
َوَر ِاء ِح َج ٍ
{وَما
وح َي بِِإ ْذنِِو َما يَ َ
يم} [الشورى ،]٘ٔ:فكم ً
اب أ َْو يُ ْرس َل َر ُس ً ُ
شاءُ إِنَّوُ َعل ّّي َحك ٌ
نوعا ذُكر؟ َ
ش ٍر أَ ْن يُ َكلّْ َموُ اللَّوُ إََِّل َو ْحيًا} ىذه واحدة{ ،أ َْو ِم ْن َوَر ِاء ِح َج ٍ
وَل} ىذه
اب} ىذه الثانية{ ،أ َْو يُ ْر ِس َل َر ُس ً
َكا َن لِبَ َ
الثالثة ،فانظروا :كيف ٚتعت ىذه اآلية عامة أنواع الوحي!
فقولو -تبارؾ وتعاىل{ :إََِّل َو ْحيًا} ما الذي يدخل ٖتتو؟ كيف ندخل أنواع الوحي ٖتت ىذه اآلية؟ انظروا :يف
ِ
أمورا متعددة من أنواع الوحي ،أو٢تا :الرؤيا الصادقة ،وىي من أنواع الوحي ،تقوؿ
قولو{ :إ ََّل َو ْحيًا} ،يشمل ً
عائشة -رضي اهلل عنها -كما يف الصحيحُت(( :أوؿ ما بُ ِدئ بو رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -الرؤيا
الصادقة -أو الصاٟتة ،فكاف ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح))(٘ٔ) ،فأوؿ ما بُ ِدئ بو النيب -صلى اهلل

عليو وسلم -ىي :الرؤيا الصاٟتة ،وقد استمرت ستة أشهر ،والنيب -صلى اهلل عليو وسلم -كاف يرى رؤى

صاٟتة ،لكن قبل نزوؿ ا١تلك بقي ستة أشهر يرى ىذه الرؤى اليت تأيت مثل فلق الصبح ،وقد صح عن النيب -
صلى اهلل عليو وسلم(( :-أف الرؤيا الصاٟتة جزء أو شعبة من ست وأربعُت شعبة من شعب النبوة))( ،)ٔٙوىنا
سؤاؿ :ما وجو قوؿ النيب -صلى اهلل عليو وسلم -عن الرؤيا الصاٟتة بأهنا جزء من ستة وأربعُت جزءًا من النبوة؟

واٞتواب يتبُت من خالؿ ما سأذكره ،فقولو(( :جزء من ستة وأربعُت جزءًا من النبوة)) ،يتبُت باآليت :مدة بقاء
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف مكة كم؟ عشر سنوات ،ويف ا١تدينة على األرجح :ثالث عشرة سنة ،فاجملموع
شهرا ،فلو قسمت ىذه الثالث
ثالث وعشروف سنة ،فثالث وعشروف سنة لو قسمتها ،فالسنة اثنا عشر ً
قسما ،فالرؤيا الصاٟتة
والعشرين على ستة أشهر ،كم يكوف فيها من ستة أشهر؟ سيكوف فيها ستة وأربعوف ً
ٗٔ -انظر :فتح الباري البن حجر (ٔ.)ٜ/
٘ٔ -أخرجو البخاري ،باب بدء الوحي ،كيف كاف بدء الوحي إىل رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،رقم ،)ٖ( :ومسلم ،كتاب
اإلدياف ،باب بدء الوحي إىل رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،رقم.)ٔٙٓ( :
 -ٔٙأخرجو البخاري ،كتاب التعبَت ،باب :الرؤيا الصاٟتة جزء من ستة وأربعُت جزءًا من النبوة ،رقم ،)ٜٜٙٛ( :ومسلم ،كتاب
الرؤيا ،رقم.)ٕٕٙ٘( :
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استمرت ستة أشهر ،فهي :جزء من ستة وأربعُت جزءًا من النبوة ،فهذا ديكن أف يفسر بو اٟتديث ،والعلم عند اهلل

-عز وجل ،وال يقطع بو ،ولكنو احتماؿ ،فلو قسمنا السنة إىل فصلُت دراسيُت ،ففي ثالث وعشرين سنة كم

فصال دراسيا فيها؟ فيها ستة وأربعوف فصال دراسيا ،فلو فرضنا :أف كل فصل دراسي ستة أشهر ،فكم فصال
دراسيا سيكوف عندنا؟ سيكوف عندنا ستة وأربعوف فصال ،فالستة األشهر األوىل إذف :ىي جزء من ستة وأربعُت
جزءًا من النبوة ،فيمكن أف يفسر اٟتديث بذلك ،واهلل تعاىل أعلم.

و٦تا ورد يف كتاب اهلل -عز وجل -من ىذا النوع من الوحي -وىو الرؤيا الصادقة -قوؿ اهلل -عز وجل -عن

ال يَا
الس ْع َي} [الصافات ،]ٕٔٓ:يعٍت :إٝتاعيل -عليو السالـ{ ،-قَ َ
إبراىيم -عليو السالـ{ :فَ لَ َّما بَلَ َغ َم َعوُ َّ
ال يا أَب ِ
ت افْ َع ْل َما تُ ْؤَم ُر} [الصافات ،]ٕٔٓ:فهنا
بُنَ َّي إِنّْي أ ََرى فِي ال َْمنَ ِام أَنّْي أَ ْذبَ ُح َ
ك فَانْظُْر َماذَا تَ َرى قَ َ َ َ
ك} ،فهذا موضع يستشهد بو من اآلية ،فاحتج بالرؤيا ،وبٌت عليها العمل،
قاؿ{ :إِنّْي أ ََرى ِفي ال َْمنَ ِام أَنّْي أَ ْذبَ ُح َ
ِ
الرْؤيَا} [الصافات،]ٔٓ٘:
ْت ُّ
ص َّدق َ
ْجبِي ِن} [الصافات ،]ٖٔٓ:وقاؿ اهلل -عز وجل -عنو{ :قَ ْد َ
{وتَلَّوُ لل َ
َ
وكذلك استجابة إٝتاعيل -عليو السالـ -بقولو{ :يا أَب ِ
ت افْ َع ْل َما تُ ْؤَم ُر} ،ويف قولو{ :افْ َع ْل َما تُ ْؤَم ُر} دؿ على
َ َ
ِ ِ
ك
ْت ُّ
الرْؤيَا إِنَّا َك َذلِ َ
ص َّدق َ
{ونَ َ
يم * قَ ْد َ
أنو أمر من اهلل -عز وجل؛ و٢تذا قاؿ اهلل -عز وجلَ :
اديْنَاهُ أَ ْن يَا إبْ َراى ُ
ِِ
{وَما َج َعلْنَا
ين} [الصافات ،]ٔٓ٘-ٔٓٗ:وكذلك قاؿ يف حق النيب -صلى اهلل عليو وسلمَ :
نَ ْج ِزي ال ُْم ْحسن َ
اك إََِّل فِ ْت نَةً لِلن ِ
َّاس} [اإلسراء ،]ٙٓ:وىذه الرؤيا بعض العلماء يقولوف :ىي ما رآه النيب -صلى
الرْؤيَا الَّتِي أ ََريْنَ َ
ُّ
اهلل عليو وسلم -ليلة اإلسراء وا١تعراج ،فهي رؤيا عُت ،وليست رؤيا يف ا١تناـ ،والقوؿ اآلخر -وىو األقرب -ىو
ِ
ْح َر َام
ص َد َق اللَّوُ َر ُسولَوُ ُّ
أهنا تفسر بقولو -تبارؾ وتعاىل -يف سورة الفتح{ :لََق ْد َ
ْح ّْق لَتَ ْد ُخلُ َّن ال َْم ْسج َد ال َ
الرْؤيَا بِال َ
ِ
ص ِرين ََل تَ َخافُو َن فَ ع ِلم ما لَم تَ ْعلَموا فَجعل ِمن ُد ِ
إِ ْن َش َّ ِ ِ
ك فَ ْت ًحا
ون َذلِ َ
َ َ َ ْ ُ ََ َ ْ
ين ُرءُ َ
وس ُك ْم َوُم َق ّْ َ
ين ُم َحلّْق َ
اء اللوُ آمن َ
َ

قَ ِريبًا} [الفتح ،]ٕٚ:وىو فتح خيرب ،فاآلف ىذه الرؤيا اليت رآىا النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،رأى نفسو يطوؼ

آمنًا مع أصحابو بالبيت ،وتعلقت قلوب الصحابة -رضي اهلل عنهمٔ -تقتضى ىذه الرؤيا ،ومضموهنا ،ورؤيا
األنبياء ال شك أهنا حق.
وحينما نقوؿ بأف الرؤيا الصاٟتة جزء من ستة وأربعُت جزءًا من النبوة نقوؿ :رؤى األنبياء -عليهم السالـ-
مقطوع هبا ،وأما غَت األنبياء فال جيوز أف يُبٌت على الرؤى حكم من األحكاـ ،ال يف األمور الشرعية ،وال يف غَتىا
من القضايا العلمية ،أو العمليةٔ ،تعٌت :أنو ال جيوز لإلنساف أف يتعبد بعبادة بناء على رؤيا رآىا ،وىذه العبادة مل

يشرعها اهلل -عز وجل ،وال جيوز لإلنساف أف يبٍت على ذلك قضية علمية ،أو عمليةٔ ،تعٌت :أنو مثال :رأى يف
ا١تناـ أف تركيب الدواء الفالين يفيد من ا١ترض الفالين ،فهذا ال يُبٌت عليو حكم ،وال يصح أف يعتمد عليو ،وىكذا

أيضا فيما يتعلق بقضايا اٟتب والبغض ،واعتقاد والية إنساف أو فساده ،أو ٨تو ذلك ،وىكذا حينما يرى أنو يف
ً
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ا١تناـ يؤمر بكذا وكذا من األشياء اليت يطالَب بفعلها ،فإنو ال يُبٌت على ذلك حكم ،كأف يأتيو إنساف فيقوؿ لو

مثال :سافر إىل ا١تكاف الفالين ،أو ال تسافر ،أو اذىب إىل فالف ،أو اش ًِت الشيء الفالين ،فهذا كلو ال يُبٌت عليو
حكم من األحكاـ.

وحينما نقوؿ بأف رؤى األنبياء حق ،وأنو يقطع هبا ،و٨تن نتحدث عن موضوع الوحي ،وأف الرؤيا الصاٟتة جزء
من الوحي ،ونوع من أنواعو ،فهل معٌت ذلك :أف من رأى رؤيا صاٟتة أنو أوحي إليو وحي ىو من نظَت الوحي إىل
أيضا ىناؾ سؤاؿ آخر :حينما نقوؿ بأف رؤيا األنبياء حق ،وأف األنبياء -عليهم السالـ-
األنبياء؟ اٞتواب :ال ،مث ً

من أنواع الوحي إليهم :الرؤى ،فهل معٌت ذلك :أف شيئًا من القرآف قد نزؿ على النيب -صلى اهلل عليو وسلم-
وىو يف حاؿ النوـ؟ اٞتواب :ال ،نعم لقد أوحي إىل النيب -صلى اهلل عليو وسلم -بأشياء وىو يف حاؿ النوـ،

لكن ليس منها القرآف ،وقد يسأؿ بعضكم :ما تقوؿ فيما صح عن النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-كما أخرج
اإلماـ مسلم يف صحيحو ،من حديث أنس(( :بينما رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -بُت أظهرنا ،إذ أغفى
علي آنفا سورة ،فقرأ :بسم اهلل
إغفاءة ،مث رفع رأسو
ً
متبسما ،فقلنا :ما أضحكك يا رسوؿ اهلل؟ فقاؿ :أنزؿ ّ
اك الْ َك ْوثَ َر} [الكوثر ]ٔ:إىل آخرىا))( ،)ٔٚفما اٞتواب؟ فنقوؿ :ىذه اإلغفاءة كما عرب
الرٛتن الرحيم {إِنَّا أَ ْعطَْي نَ َ

بذلك أنس بن مالك -رضي اهلل عنو -مل تكن نومة ،ومعلوـ أف اإلغفاءة ىي نومة يسَتة ،نومة خفيفة ،فالنيب -
صلى اهلل عليو وسلم -جالس بُت أصحابو حيدثهم ،وال يتصور أنو -عليو الصالة والسالـ -يناـ بينهم يف ٣تلسو،

وإمنا ىذه ىي اٟتالة اليت كانت تعًتيو عند نزوؿ الوحي ،اليت يقاؿ ٢تا :بػَُرحاء الوحي ،فقد كانت تعًتي النيب -
فعرب
صلى اهلل عليو وسلم -حالة يًتبد ٢تا وجهو ،ويسيل منو العرؽ ،يالحظ ذلك أصحابو ،فاعًتتو ىذه اٟتالةُ ،

عنها بذلك.

مناما ،وبُت أف الرؤيا نوع من أنواع الوحي،
فإذف :ينبغي أف نفرؽ بُت ثالثة أشياء :بُت دعوى ما نزؿ من القرآف ً

وبُت أف بعض القرآف نزؿ عليو وىو يف فراشو ،فيمكن أف نقوؿ :إف بعض القرآف نزؿ والنيب -صلى اهلل عليو

وسلم -يف فراشو ،ولكن وجود اإلنساف يف فراشو ال يعٍت أنو نائم ،وىذا ما يسميو السيوطي فيما قرأناه من
قبل :بالفراشي والنومي( ،)ٔٛفنقوؿ :نزؿ على النيب -صلى اهلل عليو وسلم -بعض اآليات
العناوين اليت سردهتا ُ
وىو يف فراشو ،كما يف قولو -تبارؾ وتعاىل{ :-واللَّوُ ي ْع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس} [ا١تائدة]ٙٚ:؛ ألف النيب -صلى اهلل
ص ُم َ
َ َ
عليو وسلم -بات ليلة قل ًقا ،و٘تٌت أف ُحيرس ،فسمع قعقعة السالح ،فقاؿ :من ىذا؟ فقاؿ :سعد بن أيب وقاص -

 -ٔٚأخرجو مسلم ،كتاب الصالة ،باب حجة من قاؿ :البسملة آية من أوؿ كل سورة سوى براءة ،رقم.)ٗٓٓ( :
 -ٔٛانظر :اإلتقاف يف علوـ القرآف (ٔ.)ٛٛ/
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رضي اهلل عنو ،)ٜٔ(-فهيأ اهلل -عز وجل -لو ما ٘تناه من حراسة سعد -رضي اهلل عنو ،فأنزؿ اهلل -عز وجل-
عليو{ :واللَّوُ ي ْع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس} [ا١تائدة]ٙٚ:؛ فقاؿ :انصرفوا(ٕٓ) ،فأمرىم أف ينصرفوا ،وكذلك أيضا :اآلية
ص ُم َ
َ َ
اليت يف توبة اهلل -عز وجل -على الثالثة الذين خلفوا ،فقد جاء يف الصحيح :أهنا نزلت وقد بقي من الليل ثلثو
يعٍت :يف آخر الليل -وىو -صلى اهلل عليو وسلم -عند أـ سلمة يف فراشها(ٕٔ) ،فإذف كوف النيب -صلى اهللعليو وسلم -يف فراشو ال يعٍت أنو نائم ،فيمكن أف ينزؿ شيء من القرآف على النيب -صلى اهلل عليو وسلم -وىو
يف فراشو ،وأما وىو نائم فيوحى إليو بالرؤى الصاٟتة ،و٨تو ذلك ،وأما بالقرآف فلم يرد.
وىنا سؤاؿ ،وىو أف ىذا اٟتديث الذي يف الصحيح :أف اآليات اليت تاب اهلل -عز وجل -فيها على الثالثة الذين
خلفوا نزلت عليو وىو يف فراش أـ سلمة -رضي اهلل عنها ،وقد أخرج الشيخاف من حديث عائشة -رضي اهلل
عنها -أهنا قالت(( :كاف الناس يتحروف هبداياىم يوـ عائشة ،قالت :فاجتمعن صواحيب ،يعٍت :أزواج النيب -
صلى اهلل عليو وسلم -اجتمعن إىل أـ سلمة ،فقلن ٢تا :إف الناس يتحروف هبداياىم يوـ عائشة ،وإنا نريد ا٠تَت
كما تريده عائشة ،فقويل لرسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -يأمر الناس :أف يهدوا لو أينما كاف ،فذكرت أـ
سلمة لو ذلك ،فسكت ،فلم يرد عليها ،فعادت الثانية ،فلم يرد عليها ،فلما كانت الثالثة قاؿ :يا أـ سلمة ،ال
علي الوحي وأنا يف ٟتاؼ امرأة منكن غَتىا))(ٕٕ) ،فاآلف اإلشكاؿ يف :أف
تؤذيٍت يف عائشة ،فإنو واهلل ما نزؿ ّ
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -نفى أف يكوف نزؿ شيء من الوحي وىو يف ٟتاؼ امرأة غَت عائشة ،ويف اٟتديث
السابق :نزؿ وىو يف فراش أـ سلمة ،وذلك يف أواخر حياة النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أي :حديث أـ سلمة،
١تا نزؿ الوحي يف توبة الثالثة الذين خلفوا ،ويف رواية أخرى يف الصحيحُت ،قاؿ فيو(( :ال تؤذيٍت يف عائشة ،فإف
الوحي مل يأتٍت وأنا يف ثوب امر ٍأة إال عائشة))(ٖٕ) ،فما اٞتواب؟ ديكن أف يقاؿ :ىذا قبل أف ينزؿ عليو يف آخر
األمر ،وىو يف فراش أـ سلمة -رضي اهلل عنها ،-وديكن أف جياب ّتواب آخر ،وىو :ما جاء عن عائشة من
طرؽ متعددة ال ٗتلو من ضعف ،وقد صحح بعض أىل العلم بعض ىذه الطرؽ ،ومنهم الذىيب -رٛتو اهلل-
 -ٜٔأخرجو البخاري ،كتاب التمٍت ،باب قولو -صلى اهلل عليو وسلم« :-ليت كذا وكذا» ،رقم ،)ٕٖٚٔ( :ومسلم ،كتاب
فضائل الصحابة -رضي اهلل عنهم ،-باب يف فضل سعد بن أيب وقاص -رضي اهلل عنو ،-رقم.)ٕٗٔٓ( :
ٕٓ -أخرجو الًتمذي ،أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،باب :ومن سورة ا١تائدة ،رقم،)ٖٓٗٙ( :
وقاؿ :ىذا حديث غريب ،وصححو األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة (٘ ،)ٙٗٗ/رقم.)ٕٜٗٛ( :
ِ ِ
ين ُخل ُفوا [ }...التوبة ،]ٔٔٛ:رقم.)ٗٙٚٚ( :
ٕٔ -أخرجو البخاري ،كتاب تفسَت القرآف ،بابَ { :و َعلَى الث َالثَة الذ َ
ٕٕ -أخرجو البخاري ،كتاب أصحاب النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-باب فضل عائشة -رضي اهلل عنها ،رقم.)ٖٚٚ٘( :
ٖٕ -أخرجو البخاري ،كتاب ا٢تبة وفضلها والتحريض عليها ،باب :من أىدى إىل صاحبو وٖترى بعض نسائو دوف بعض ،رقم:
(ٔ.)ٕ٘ٛ
14

واٟتاكم ،فعن عائشة -رضي اهلل عنها -قالت(( :يل خالؿ تسع -أي :خصاؿ تسع ،مل تكن ألحد إال ما آتى
فخرا على صواحبايت ،وذكرت منها قالت :وكاف يأتيو الوحي وأنا
اهلل مرًن -عليها السالـ ،-واهلل ما أقوؿ ىذا ً
(ٕٗ)
تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مرًن
وىو يف ٟتاؼ))  ،أي :واحد ،وأيضا جاء عنها أهنا قالت(( :لقد أعطيت ً
بنت عمراف ،وذكرت :وإ ْف كاف الوحي لينزؿ عليو وإين ١تعو يف ٟتافو)) ،ويف رواية عن أيب يعلى ،وىي الشاىد:

((وإف كاف الوحي لينزؿ عليو وىو يف أىلو ،يعٍت :وىو مع إحدى نسائو يف فراشو ،فينصرفوف عنو ،تنصرؼ عنو
امرأتو ،وإف كاف لينزؿ عليو وأنا معو يف ٟتافو))(ٕ٘) ،فيكوف ىذا -لو صح -فيو جواب عن ىذا اإلشكاؿ،
فنجيب هبذا اٞتواب ،فنقوؿ :إنو ينزؿ عليو وا١ترأة يف ٟتافو ،فلما ينزؿ عليو تنصرؼ عنو ،وأما عائشة -رضي اهلل
عنها -فهي الوحيدة اليت كانت تبقى معو يف ٟتافو -عليو الصالة والسالـ -وا١تلَك ينزؿ عليو ،ىذا ما يتعلق
بالرؤيا الصاٟتة ،وىي النوع األوؿ الذي يدخل ٖتت قولو{ :إََِّل َو ْحيًا} [الشورى.]٘ٔ:

النوع الثاين الذي يدخل ٖتت قولو{ :إََِّل َو ْحيًا} [الشورى ،]٘ٔ:وىو :النفث يف الروع ،كما صح عن النيب -

صلى اهلل عليو وسلم(( :إف روح القدس -يعٍت :جربيل -عليو السالـ -نفث يف ُروعي :أنو لن ٘توت نفس حىت

تستويف رزقها وأجلها ،فاتقوا اهلل وأٚتلوا يف الطلب))( ،)ٕٙفالنفث يف الروع داخل ٖتت قولو{ :إََِّل َو ْحيًا}.

والنوع الثالث الداخل ٖتت قولو{ :إََِّل َو ْحيًا} ،ىو :اال٢تاـ ،وىو يشبو النوع الثاين ،وحقيقتو :إلقاء ا١تعاين يف
القلب ،ولو من غَت نزوؿ ا١تلك ،يعٍت :حينما يلقي ا١تلك ا١تعٌت يف القلب يقاؿ فيو :نفث يف الروع(( ،إف روح
القدس نفث يف روعي)) ،وإلقاء ا١تعٌت يف القلب ولو من غَت نزوؿ ا١تلك ديكن أف يقاؿ عنو :إ٢تاـ ،ومها متقارباف،
فهذا ىو الفرؽ بُت اإل٢تاـ واإللقاء يف الروع ،وىذه الكلمة -اإل٢تاـ -وردت يف كتاب اهلل -عز وجل -يف موضع
{ونَ ْف ٍ
ورَىا َوتَ ْق َو َاىا} [الشمس ،]ٛ-ٚ:فذكر:
س َوَما َس َّو َاىا * فَأَل َْه َم َها فُ ُج َ
واحد ،وىو قولو -تبارؾ وتعاىلَ :-
ٕٗ -أخرجو أبو يعلى يف مسنده ،رقم ،)ٕٗٙٙ( :والطرباين يف ا١تعجم الكبَت (ٖٕ ،)ٖٔ/رقم ،)ٚٚ( :وابن أيب شيبة يف مصنفو
( ،)ٖٜٛ/ٙكتاب الفضائل ،ما ذكر يف عائشة -رضي اهلل عنها ،رقم ،)ٖٕٕٚٛ( :واٟتاكم يف ا١تستدرؾ على الصحيحُت
(ٗ ،)ٔٔ/كتاب معرفة الصحابة -رضي اهلل عنهم ،ذكر الصحابيات من أزواج رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -وغَتىن -
رضي اهلل عنهن ،فأوؿ من نبدأ هبن الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أيب بكر -رضي اهلل عنهما ،رقم ،)ٖٙٚٓ( :وقاؿ :ىذا
حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقو الذىيب ،وضعفو األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة وا١توضوعة (ٓٔ ،)ٚٔ٘/رقم:
(ٓ.)ٜٗٚ
ٕ٘ -أخرجو أبو يعلى يف مسنده ،رقم.)ٕٗٙٙ( :
 -ٕٙأخرجو الطرباين يف ا١تعجم الكبَت ( ،)ٔٙٙ/ٛرقم ،)ٜٚٙٗ( :وابن أيب شيبة يف مصنفو ( ،)ٜٚ/ٚكتاب الزىد ،ما ذكر
عن نبينا -صلى اهلل عليو وسلم -يف الزىد ،رقم ،)ٖٖٖٕٗ( :وأبو نعيم يف حلية األولياء (ٓٔ ،)ٕٙ/ومسند الشافعي -ترتيب
سنجر (ٗ ،)ٙٗ/كتاب فضائل قريش وغَتىم وأبواب متفرقة ،باب منو :واإلٚتاؿ يف الطلب ،رقم ،)ٜٔٚٛ( :وصححو األلباين
يف سلسلة األحاديث الصحيحة ( ،)ٛٙ٘/ٙرقم.)ٕٛٙٙ( :
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اإل٢تاـ با٠تَت ،واإل٢تاـ بالشر ،وىذا فيو رد على من قاؿ :إف اإل٢تاـ إمنا يكوف با٠تَت ،إلقاء ا١تعاين ا٠تَتة ،واآلية
تبطل ذلك ،لكن ديكن أف يقاؿ :إف اإل٢تاـ غالبًا يكوف يف عرؼ االستعماؿ بإلقاء ا١تعاين الطيبة يف القلب،
فيقاؿ :فالف رجل ُم َلهم ،أ٢تمو اهلل -عز وجل -رشده ،وديكن أف يقاؿ :إف ىذه الكلمة إذا أطلقت فقيل :إ٢تاـ

{ونَ ْف ٍ
س َوَما
فهي يف ا١تعاين ا٠تَتة ،وإذا قيدت فهي ْتسب ما قيدت بو ،فيقاؿ :أ٢تمو رشده ،أو أ٢تمو فجورهَ ،

ورَىا َوتَ ْق َو َاىا} :أنو بُت ٢تا طريق
ورَىا َوتَ ْق َو َاىا} [الشمس ،]ٛ-ٚ:ومعٌت{ :فَأَل َْه َم َها فُ ُج َ
َس َّو َاىا * فَأَل َْه َم َها فُ ُج َ
َّج َديْ ِن} [البلد.]ٔٓ:
{و َى َديْنَاهُ الن ْ
ا٠تَت وطرؽ الشر ،كما قاؿ اهلل -عز وجلَ :
وأما أىل اللغة فهم يفسروف اإل٢تاـ بقو٢تم٢َ :تَم الفصي ُل ضرع أمو :إذا أخذه بنهم وامتص ما فيو ،ويقولوف :التَػ َهم

أيضا :إلقاء الشيء يف الروع ،وبعضهم خيصو ٔتا كاف من جهة اهلل
الطعاـ يعٍت :أخذه وأكلو بسرعة ،ويقولوف :منو ً
-عز وجل -وا١تأل األعلى ،واإل٢تاـ يفسر ٔتا ذكرت أوال -واهلل تعاىل أعلم ،فاهلل أ٢تم النفس فجورىا وتقواىا ،أي:

إحساسا تفرؽ بو بُت ا٢تدى والضالؿ ،وىذا ديكن أف يطلق عليو :اإل٢تاـ الفطري ،أو يقاؿ :بُت ٢تا
ألقى فيها
ً
طريق ا٠تَت وطريق الشر ٔتا أرسل إليها من الرسل ،ؤتا غرس فيها من الفطر ،ؤتا أوجد فيها من العقل الذي تفرؽ
بو بُت كثَت من األمور النافعة والضارة.
ورَىا َوتَ ْق َو َاىا} [الشمس ]ٛ:قولو -تبارؾ تعاىل{ :إِنَّا
وأيضا من اآليات الواردة اليت تفسر قولو{ :فَأَل َْه َم َها فُ ُج َ
ِ
َى َديْنَاهُ َّ ِ
ورا} [اإلنساف.]ٖ:
يل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
السب َ
ساجدا،
(فأخر ٖتت ساؽ العرش
ً
و٦تا ورد يف السنة حديث الشفاعة الطويل ،ا١تخرج يف الصحيحُت ،وفيوّ ( :

وأدعو ريب ٔتا قد يلهمنيها ،فيقاؿ :ارفع رأسك ،وسل تعط ْو ،واشفع يف ىؤالء))( ،)ٕٚوجاء يف دعاء النيب -صلى

()ٕٛ
أيضا يف وصف أىل اٞتنة(( :أهنم يلهموف التسبيح
اهلل عليو وسلم(( :-اللهم أ٢تمٍت رشدي))  ،وجاء ً
والتحميد كما يلهموف الن َفس))( ،)ٕٜوصح عن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -أنو قاؿ(( :لقد كاف فيمن قبلكم

وح إِنوُ َكا َف َعْب ًدا َش ُك ًورا} [اإلسراء ،]ٖ:رقم:
 -ٕٚأخرجو البخاري ،كتاب تفسَت القرآف ،باب{ :ذُريةَ َم ْن َٛتَلْنَا َم َع نُ ٍ
(ٕٔ ،)ٗٚومسلم ،كتاب اإلدياف ،باب :أدىن أىل اٞتنة منزلة فيها ،رقم.)ٜٔٗ( :
 -ٕٛأخرجو الًتمذي ،أبواب الدعوات عن رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ،رقم ،)ٖٖٗٛ( :وضعفو األلباين يف ضعيف اٞتامع
الصغَت وزيادتو (ص ،)ٜ٘ٚ:رقم.)ٜٗٓٛ( :
 -ٕٜأخرجو مسلم ،كتاب اٞتنة وصفة نعيمها وأىلها ،باب :يف صفات اٞتنة وأىلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا ،رقم:
(ٖ٘.)ٕٛ
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٤تدثوف -أو قاؿُ :م َلهموف ،فإف يكن يف أميت فعمر))(ٖٓ) ،ومعٌت(( :فإف يكن يف أميت فعمر)) أي :على سبيل
التحقيق ،وىو أسلوب عريب معروؼ ،تقوؿ :إف كاف فيهم نابغ فهو فالف ،إف كاف فيهم كرًن فهو فالف ،وأنت
تقصد ٖتقيق الصفة يف ىذا ا١تذكور ،وىو أحد ا١تعاين اليت فُسر هبا قوؿ النيب -صلى اهلل عليو وسلم(( :-لو كنت

متخ ًذا خليال الٗتذت أبا بكر خليال))(ٖٔ).

فما معٌت ٤تدثوف؟ ديكن أف يفسر :بأهنم يلهموف الشيء كأهنم ُحدثوا بو ،يعٍت :خوطبوا بو ،وديكن أف يكوف :أف
ا١تلك يلقيو يف قلوهبم ،وىي أمور تُلقى يف قلب ىذا احملدث ،وينشرح ٢تا صدره ،ويتبعها التوفيق يف األعماؿ

واألقواؿ ،وكاف عمر -رضي اهلل عنو -من ىؤالء ،فلما كاف يستعرض األجناد وىم يذىبوف إىل العراؽ ،فمروا
با١تدينة ،وكاف يستعرضهم خارجها ،فوصلت بعض الكتائب من الشباب ،فلما بلغوا عمر وىو يستعرض اٞتيش
كتيبة كتيبة ،فلما بلغت تلك الكتيبة من الشباب عمر عند استعراضو للجيش أشاح عنهم بوجهو ،أعرض عنهم،
كأنو كره النظر إليهم ،يقوؿ بعض من شهد بعض ىذا ا١توقف :فرأيت عامتهم يطاعنوننا يوـ النهرواف مع ا٠توارج،
فعمر -رضي اهلل عنو١ -تا كاف يستعرض اٞتيش الذي ذىب للجهاد مرت بو كتيبة فكره النظر إليها ،وأعرض
عنها ،فيقوؿ بعض من شاىد :رأيت عامتهم يطاعنوننا يوـ النهرواف ،يقاتلوننا يوـ النهرواف ،فعمر من ىؤالء
ا١تلهمُت ،وىذا من الكشف الذي يذكره شيخ االسالـ ابن تيمية -رٛتو اهلل ،-الكشف الصحيح ،ليس
احملدثُت َ

الكشف الصويف ،إمنا الكشف الذي يقره أىل السنة واٞتماعة ،وليس معٌت ذلك أنو معصوـ ،ومعلوـ أف عمر -

(ٕٖ)
ٚتيعا،
رضي اهلل عنو -أخطأ يف أشياء ،وجادؿ النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يف قضايا الصلح  ،كما تعلموف ً

إذف :ىذه ثالثة أنواع تدخل ٖتت قولو -تبارؾ وتعاىل{ :-إََِّل َو ْحيًا} [الشورى.]٘ٔ:
وأما قوؿ اهلل -عز وجل{ :-أ َْو ِم ْن َوَر ِاء ِح َج ٍ
اب} [الشورى ،]٘ٔ:فكما كلم اهلل -عز وجل -موسى -عليو
ِ
يما} [النساء،]ٔٙٗ :
السالـ ،وكما كلم ً
{وَكلَّ َم اللَّوُ ُم َ
وسى تَ ْكل ً
٤تمدا -عليو الصالة والسالـ ،-قاؿ تعاىلَ :
ِ
ك َعلَى النَّ ِ
اس بِ ِر َس َاَلتِي
اصطََف ْيتُ َ
وسى ل ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َموُ َربُّوُ} [األعراؼ ،]ٖٔٗ :وقاؿ{ :إِنّْي ْ
اء ُم َ
وقاؿَ :
{ولَ َّما َج َ
َوبِ َك ًَل ِمي} [األعراؼ ،]ٔٗٗ:وأما النيب -صلى اهلل عليو وسلم -فقد وقع لو الكالـ اإل٢تي يف ليلة ا١تعراج ،ويفهم
ٖٓ -أخرجو البخاري ،كتاب أصحاب النيب -صلى اهلل عليو وسلم ،-باب :مناقب عمر بن ا٠تطاب أيب حفص القرشي العدوي
رضي اهلل عنو ،رقم ،)ٖٜٙٛ( :ومسلم ،كتاب فضائل الصحابة -رضي اهلل عنهم ،-باب من فضائل عمر -رضي اهلل عنو،-رقم.)ٕٖٜٛ( :
ٖٔ -أخرجو البخاري ،كتاب الصالة ،باب :ا٠تَوخة وا١تمر يف ا١تسجد ،رقم ،)ٗٙٙ( :ومسلم ،كتاب فضائل الصحابة -رضي

اهلل عنهم ،باب من فضائل أيب بكر الصديق -رضي اهلل عنو ،رقم.)ٕٖٕٛ( :

ٕٖ -أخرجو البخاري ،كتاب اٞتزية ،رقم ،)ٖٕٔٛ( :ومسلم ،كتاب اٞتهاد والسَت ،باب :صلح اٟتديبية يف اٟتديبية ،رقم:
(٘.)ٔٚٛ
17

ذلك من آية النجم ،ومن حديث ا١تعراج ،ففي آية النجم قاؿ اهلل -عز وجل{ :-ثُ َّم َدنَا} يعٍت :جربيل{ ،ثُ َّم َدنَا
اب قَ ْو َس ْي ِن أ َْو أَ ْدنَى} [النجم ،]ٜ-ٛ:يعٍت :فكاف قربو من ٤تمد -صلى اهلل عليو وسلم-
فَتَ َدلَّى * فَ َكا َن قَ َ
قاب قوسُت أو أدىن ،أي :قرب جربيل من النيب -صلى اهلل عليو وسلم{ ،-فَأ َْو َحى إِلَى َع ْب ِد ِه َما أ َْو َحى}
[النجم ،]ٔٓ:أي :فأوحى جربيل إىل عبد اهلل ،وىو ٤تمد -صلى اهلل عليو وسلم -ما أوحى ،يعٍت :ما أمره اهلل
أف يوحيو إليو ،ىذا ا١تعٌت ا١تشهور ،وىو األرجح يف تفسَت اآلية ،وال شاىد فيو ،وإمنا ذكرت ىذه اآلية بناء على
التفسَت اآلخر ،وىو أف قولو -تبارؾ وتعاىل{ :-ثُ َّم َدنَا فَتَ َدلَّى} ،الدنو ىو دنو النيب -صلى اهلل عليو وسلم -من

اٞتبار -تبارؾ وتعاىل ،فكاف منو بالقرب القريب ،وىذا توضحو رواية عند البخاري يف النسخة اليونانية(( :مث دنا

للجبار فأوحى اهلل إىل عبده ما أوحى))  ،ففي ىذه الرواية ىذه اللفظة(( :مث دنا للجبار)) ،فلما دنا أوحى اهلل -
عز وجل -إىل النيب -صلى اهلل عليو وسلم -ما أراد إحياءه ،ويف بعض النسخ(( :مث دنا اٞتبار)) ،واألقرب :أف
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -دنا من جربيل ،القرب كاف من جربيل -عليو الصالة والسالـ -وترجحو القرينة اليت
{ولََق ْد َرآهُ نَ ْزلَ ًة أُ ْخ َرى} [النجم ،]ٖٔ:رأى جربيل مرة أخرى على ىيئتو
يف اآلية ،وىي قولو -تبارؾ وتعاىلَ :-
اٟتقيقية ا١تالئكية.

وأما من السنة فحديث مالك بن صعصعة -رضي اهلل عنو -الذي أخرجو البخاري يف صحيحو ،يف قصة فرض
علي ٜتسوف صالة ،فأقبلت حىت جئت موسى ،فقاؿ :ما صنعت؟ قلت :فُرضت
الصالة ،وفيو(( :مث فُرضت ّ
علي ٜتسوف صالة ،فقاؿ :أنا أعلم بالناس منك ،عاٞتت بٍت إسرائيل أشد ا١تعاٞتة ،...إىل أف قاؿ :فرجعت،
ّ

يعٍت :إىل اهلل ،فسألتو ،فجعلها أربعُت ،مث كرر ذلك مع موسى ،مث يرجع النيب -صلى اهلل عليو وسلم -إىل ربو -
ِ
عشرا))(ٖٖ)،
تبارؾ وتعاىل ،-مث بعد ذلك نودي :أين قد أمضيت فريضيت ،وخففت عن عبادي ،وأجزي اٟتسنة ً

ويف رواية(( :فراجعت ريب فقاؿ :ىي ٜتس ،وىي ٜتسوف ،يعٍتٜ :تس فرائض ،واٟتسنة بعشر أمثا٢تا ،فهي
لدي)) ،فظاىره :أنو كالـ مباشر من اهلل -عز وجل ،فاهلل كلم موسى -عليو
ٜتسوف يف ا١تيزاف ،ال يبدؿ القوؿ ّ

السالـ -وىو يف الطور بتكليم مباشر ،وكلم النيب -صلى اهلل عليو وسلم -وىو يف السماء.

ومن النصوص ا١تتعلقة بالكالـ اإل٢تي ا١تباشر وىي داخلة ٖتت الكالـ من وراء حجاب ما ورد يف كتاب اهلل -عز

الر ُس ُل
ْك ُّ
وجل -يف ثالث سور ،وىي أربع آيات ال خامس ٢تا ،ففي سورة البقرة قاؿ اهلل -تبارؾ وتعاىل{ :تِل َ
ضهم علَى ب ع ٍ ِ
ِ
َّ َّ
فَ َّ
يما}
ضلْنَا بَ ْع َ ُ ْ َ َ ْ
{وَكلَّ َم اللَّوُ ُم َ
وسى تَ ْكل ً
ض م ْن ُه ْم َم ْن َكل َم اللوُ} [البقرة ،]ٕٖ٘ :ويف النساءَ :
ك}
وسى لِ ِمي َقاتِنَا َوَكلَّ َموُ َربُّوُ قَ َ
ال َر ّْ
ب أَ ِرنِي أَنْظُْر إِلَْي َ
اء ُم َ
[النساء ]ٔٙٗ :وآيتاف يف األعراؼَ :
{ولَ َّما َج َ
ٖٖ -أخرجو البخاري ،كتاب بدء ا٠تلق ،باب :ذكر ا١تالئكة ،رقم ،)ٖٕٓٚ( :ومسلم ،كتاب اإلدياف ،باب :اإلسراء برسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلم -إىل السماوات ،وفرض الصلوات ،رقم.)ٕٔٙ( :18

ك َعلَى الن ِ
ك َوُك ْن
[األعراؼ ،]ٖٔٗ :وكذا{ :قَ َ
َّاس بِ ِر َس َاَلتِي َوبِ َك ًَل ِمي فَ ُخ ْذ َما آتَ ْيتُ َ
اصطََف ْيتُ َ
وسى إِنّْي ْ
ال يَا ُم َ
ِمن َّ ِ
ين} [األعراؼ.]ٔٗٗ :
الشاك ِر َ
َ
وَل} [الشورى ،]٘ٔ :فيحتمل معنيُت:
وأما قولو{ :أ َْو يُ ْر ِس َل َر ُس ً

ا١تعٌت األوؿ :أنو يرسل رسوال مالئكيا إىل رسوؿ بشري؛ ألف ىذه عادة اهلل -عز وجل -مع األنبياء -عليهم
السالـ ،يرسل إليهم ا١تلَك.

وَل} ،أف يرسل رسوال من البشر إىل نظرائو من اآلدميُت؛ ألف اهلل ال
وا١تعٌت الثاين :ديكن أف يكوف{ :أ َْو يُ ْر ِس َل َر ُس ً
يوحي إىل كل واحد من بٍت آدـ ،وإمنا يرسل منهم رسوال؛ لينذرىم ويبشرىم ،فهي ٖتتمل ا١تعنيُت ،وال تعارض

بينهما ،فكالمها صحيح.
وىذا ا١تلَك كيف يأيت للنيب -صلى اهلل عليو وسلم-؟ ،يأيت للنيب -صلى اهلل عليو وسلم -بصور متعددة ،أذكرىا
يف الدرس القادـ بإذف اهلل -عز وجل ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل على نبينا ٤تمد ،وآلو ،وصحبو.
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