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 قدمةالم

سالم عمى سيد الكائنات  الذي بنعمتو تتم الصالحات والصالة وال الحمد       
 الذي ارسمو بأعظم المعجزات.  )ملسو هيلع هللا ىلصمحمد )

ممنا في القران الكريم لوجدنا تنوعا في عرض موضوع الوحي بعد : لو تأاما        
وتم ذكره بعدة صور وبشكل مستقل حيث تناولت في بحثي ىذا موضوع الوحي واراء 

والتي تتحدث عن كيفية نزول الوحي عمى النبي الكريم المستشرقين والرد عمييم 
رغبتا مني لعرض الجوانب الفكرية والجمالية حيث ينقسم موضوعي الى  )ملسو هيلع هللا ىلص)

 وخاتمة.وممحق مقدمة ومبحثين 

                                   . المبحث االول : حيث قسمتو الى مطمبين
المطمب االول: تعريف الوحي في المغة واالصطالح وكذلك تعريف االستشراق في 

 المغة واالصطالح . 

 حيث تكممت فيو عن صور الوحي . مب الثاني : والمط

 المبحث الثاني : حيث قسمتو الى مطمبين .

 المطمب االول : تكممت فيو عن اراء المستشرقين حول مفيوم الوحي . 

 المطمب الثاني : تكممت فيو عن الرد عمى اراء المستشرقين .

لتي ورد فييا لفظة ت احثي ممحقا ذكرتو فيو بعض من أألياثم اضفت الى ب        
الوحي ومن ثم تبعتو بالخاتمة التي تضمنت اىم النتائج التي توصل الييا البحث ثم 

 بقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت عمييا في البحث . 

 ونسال ا القبول 
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مبحث االولال  

الوحي واالستشراق والصور التي جاء بها الوحي                                                    معنى           
 لمصطمحاتبا المطمب االول: التعريف

 : الوحي في المغة واالصطالح                                                                اوالا 

 الوحي لغة : .1

الواو والحاء والحرف المعتل اصل يدل عمى القاء عمم في قال ابن فارس )       
ء او غيرة الى غيرك . فالوحي : االشارة والوحي الكتاب والرسالة . وكل ما القيتو خفا

الى غيرك حتى عممو فيو وحي كيف كان . واوحى ا تعالى ووحى : من لو القرار 
 .  (ٔ)فاستقر  (

اشرت  االشارة (. يقال : وحيت لك بخير كذا ايقال ابن فارس )الوحي              
وصوت بو رويدًا وقيل :االشارة الشريعة ) والكتابة (. منو حديث الحارث االعور : ) 
قال لعمقمو : القران ىين , الوحي اشد منو ( اراد بالقران القراءة } وبالوحي الكتاب 

 .  (ٕ)والخط . { وحيث الكتاب } وحيا فان { واح (

 

_________________________________________ 

) تحقيق  –م (  ٜ٘ٗمعجم مقاييس المغة/ احمد ابن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت :  -ٔ
/ ٙم ,  ٜٜٚٔ –ه  ٜٜٖٔ) د. ط (  –: عبد السالم محمد ىارون , دار الفكر ) د. م( ( 

ٜٖ  . 
ق الحسيني , ابو الفيض , تاج العروس في جواىر القاموس / محمد بن محمد ابن عبد الرزا -ٕ

ه (, تحقيق : مجموعو من المحققين , دار  ٕ٘ٓٔالممقب ب مرتضى الزبيدي ) ت: 
 .  ٜٙٔ/  ٓٗ :)د. م ( , )د. ط ( , ) د . ت ( اليداية 
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                                   : الوحي في االصطالح_ 2 

قال الجرجاني في تعريف الوحي بانو ) ىو كل ما انزلو ا الى انبيائو            
وعرفيم بو من امور الغيب والشرائع والحكم . ومنيم من اعطاه كتابًا اي تشريعًا 

  . (ٔ)يكتب ومنيم من لم يعطيو (

وقيل ايضًا ) ىو القاء ا الكالم او المعنى في نفس الرسول بخفاء           
 .( ٕ)( والجية الموحى الييم ىم الرسل()ىو ا سبحانو وتعالى ومن الموحى  وسرعو

وقيل فيو ) ىو ان يعمم ا سبحانو وتعالى من اصطفاه من عباده كل من           
اراد اطالعو عميو من الوان اليداية والعمم ولكن بطريقو سريعة وخفيفة وغير معتادة 

  . (ٖ)لمبشر (

 

 

 

_____________________ 

ه (  ٙٔٛعمي بن محمد بن عمي الزين , الشريف الجرجاني ) ت التعريفات /  كتاب -ٔ
 ٔلبنان , ط  –تحقيق : جماعة من العمماء بأشراف الناشر , دار الكتب العممية بيروت 

 .  ٕٔ٘م , ص  ٖٜٛٔ –ه  ٖٓٗٔ
 ٔنبوءة محمد في القران / حسن ضياء الدين عتر , دار النصر لمطباعة , سوريا , ط  -ٕ

 .  ٘ٙٔم , ص  ٖٜٚٔ –ه  ٖٜٖٔ
بيروت , –العقيدة االسالمية ومزاياىا / رشد عميان وقحطان الدوري , المطبعة ناشرون  -ٖ

 . ٓٛٗ,ص م  ٕٕٔٓ –ه  ٖٖٜٔ ٖط 
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 :ثانيا: االستشراق في المغة واالصطالح 

 :الستشراق في المغة ا_ 1
مترجمة عن ولكنيا لم ترد كممة )االستشراق( في قواميس المغة القديمة           

 . (ٔ) تينيةالال( وتعني الشرق بorientكممة ) 
 . (ٕ))شرق( التي تعني الشمس اذا طمعت فكممة االستشراق مشتقة من مادة 

وذ من كممة اشراق ثم اضيف الييا أخعرفوه ايضا ان االستشراق م        
طمب النور واليداية والضياء ثالثة حروف ىي االلف والسين والتاء ومعناىا 

واالشراق من الشرق حيث نزلت الديانات الثالث الييودية والنصرانية 
اصبح معنى االستشراق واالسالمية . ولما كان االسالم ىو الدين الغالب ف

مسممين وبالد المسممين عقيدة وشريعة وتاريخًا رفة االسالم والالبحث عن مع
 ومجتمعًا وتراثًا . 

 .(ٖ)رقت الشمس شرقا وشروقا اذا طمعت وقالو ايضا ش       

 

_______________________ 

لسان العرب / محمد بن مكرم ابو الفضل جمال الدين ابن منظور االنصاري الرويفعي  -ٔ
 .ٚٔ/ ٘ٔه : ٗٔٗٔ,  ٖصادر_ بيروت , ط ه( , تحقيق : دار ٔٔٚاالفريقي )ت: 

 المصدر السابق نفسو . -ٕ
ابراىيم مصطفى , و مجموعة من العمماء)المعجم الوسيط / مجمع المغة العربية بالقاىرة ,  -ٖ

, حامد عبد القادر, محمد النجار( , دار الدعوة ,)د . م( , )د . ط( : احمد الزيات 
ٔ/ٕٗٛ . 
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 : _ االستشراق في االصطالحٕ

)ىو اسموب غربي لمييمنة عمى الشرق , واعادة صياغتو وتشكيمو وممارسة         
 . (ٔ)السمطة عميو (

نحو الشرق , ويطمق عمى كل من ل ايضا ) ىو تغيير يدل عمى االتجاه وقي       
يبحث في امور الشرقيين وثقافتيم وتاريخيم . ويقصد بو ذلك التيار الفكري الذي 

راسات المختمفة عن الشرق االسالمي , والذي تمثل حظارتو يتمثل في اجراء الد
واديانو وادابو ولغاتو وثقافتو . ولقد اسيم ىذا التيار في صياغة التصورات الغربية 
عن الشرق عامة وعن العمم االسالمي بصورة خاصة , معبرًا عن الخمفية الفكرية 

 .( ٕ)لمصراع الحضاري بينيا (

 :المطمب الثاني : انواع الوحي 

لموحي انواع وصور عديدة ذكرىا ا تعالى في محكم كتابو          
َأْو  ِحَجابٍ  َوَراءِ َأْو ِمْن  َوْحًياِإالَّ  المَّوُ  ُيَكمَّْموُ َأْن  ِلَبَشرٍ َوَما َكاَن )): العزيز قال تعالى 

 .(ٖ)((﴾َٔ٘حِكيٌم ﴿ َعِميّّ  ِإنَّوُ  ۚ   َيَشاءُ َما  ِبِإْذِنوِ  َفُيوِحيَ  َرُسوالً  ُيْرِسلَ 

____________________ 

/ فالح بن محمد بن فالح الصغير, )مجمع الممك االستشراق وموقفو من السنة النبوية -ٔ
 .ٙ/ٔالمدينة المنورة (_)د . ط( :  –فيد لطباعة المصحف الشريف 

المعاصرة / الندوة العالمية لمشباب  ة في االديان و المذاىب و االحزابموسوعة الميسر  -ٕ
االسالمي , تحقيق : مانع بن حماد الجيندي , دار الندوة العالمية لمطباعة والنشر 

 . ٚٛٙ/ٕه : ٕٓٗٔ,  ٗوالتوزيع , ط 
 . ٕ٘ -ٔ٘سورة الشورى : آية :  -ٖ
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يات استنبط المفسرين منيا جممة انواع  لموحي الى من اصطفاىم ومن خال ىذه اآل
 ى من البشر ومنيا . ا تعال

 اوال : هياة الوحي االصمية : 

الوحي بواسطة ممك يرسمو ا تعالى الى المختار والمصطفى من        
 . (ٔ)ىذا الوحي المعروف بالوحي الجميالبشر و 

 ۚ   َيَشاءُ َما  ِبِإْذِنوِ  َفُيوِحيَ  َرُسوالً  ُيْرِسلَ َأْو ))وىو المذكور في قولو تعالى :        
   .( ٕ)((َحِكيمٌ  َعِميّّ  ِإنَّوُ 

 :ة الوحي عمى شكل رجل ئثانيا: هي

احيانا كان المالك يتخذ ىياة بشرية ويخاطب الرسول )صل ا عميو والو         
وسمم( فيحفر عن ظير قمب ما يقول.  واحيانا يتمثل لو المالك جبرائيل بيياة رجل,  

 . (ٖ)ما يقول (ملسو هيلع هللا ىلصاو في صورة الفتى فيكممو فيعي الرسول )

 

 

___________________ 

ه( , مؤسسة السجل العربي ,)د . م( ٗٔٗٔالموسوعة القرآنية / لبراىيم االنباري )ت:  -ٔ
 . ٗه , المجمد الثاني : ص ٘ٓٗٔ - ٔ, ط 

 .ٔ٘سورة الشورى : آية :  -ٕ
-ٔالمانيا , ط –كتاب الشخصية المحمدية / معروف الرصافي ,منشورات الجمل كولن  -ٖ

 .  ٗٛٔ – ٗٚٔم : ص  ٕٕٓٓ
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الكمي في غزوة   تيو في صورة وحييو أرائيل يومن ذلك ما ذكروه من ان جب         
رين مع ضة صورة رجل فال يراه احد من الحاوربما اتاه خفي(  ٔ)ىـ .٘ة سنة ظقري

 .(ٕ)ليظير عميو اثر التغير واالنفعاالرسول والكن 

( عن صورتو البشرية , ويدخل الصورة ملسو هيلع هللا ىلصوايضا ان يخمع النبي )          
 .(ٖ)من الممك وىذه اصعب الحالتينالممكية لتمكين ا تعالى لو ذلك , ويمتقى الوحي 

وتارة يتمثل لو الممك الذي يمقي اليو رجال فيكممو ويعي ما يقول والتمقي من          
الممك يكون سريعا كانو في لحظة واحدة بل اقرب من خطف البصر , فيظير كانو 

 .(ٗ) وحيا الن الوحي في المغة االسراعسريعة وذلك سميت 

 

 

 

______________________  

سيرة ابن اسحاق المسمات )كتاب المبتدأ والبعث و المغازي ( / محمد ابن اسحاق بن  -ٔ
المغرب ,  –ا , مطبعة محمد الخامس ه( , تحقيق: محمد حميد ٔ٘ٔيسار , )ت: 
 . ٖ/ٕم : ٜٙٚٔ –ه ٜٖٙٔ)د . ط( , 

اصول الدين االسالمي / رشدي محمد اعميان و قحطان عبد الرحمن الدوري , المطبعة  -ٕ
 . ٕٓٓم : ص ٕٔٔٓ -هٕٖٗٔ,  ٕبيروت , ط  –ار االمام االعظم د

,  ٔالموسوعة القرآنية المخصصة / جودت محمد , مطبعة الحمبي , القاىرة, ط  -ٖ
 .ٗٗ/ٔم , المجمد الثاني : ٕٜٚٔ-هٕٜٖٔ

ه(, تحقيق: سييل زكار , دار ٛٓٛمقدمة ابن خمدون / عبد الرحمن ابن خمدون ,)ت:  -ٗ
م : ٕٔٓٓ-ه ٕٔٗٔلبنان , )د . ط( ,  –والتوزيع , بيروت  الفكر لمطباعة والنشر

 .ٕٗٔ -ٖٕٔ ص
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 وحسب ذلك قسم بعض العمماء االنبياء الى قسمين : 

وحي حالة الدوي وىي رتبة االنبياء غير المرسمين عمى  الرتبة االولى : _أ       
 ما حققوه . 

وىي تمثل الممك رجال يخاطب , وىي رتبة االنبياء  ب_ الرتبة الثانية:        
  .(ٔ)سمين ولذلك كانت اكمل من االولىالمر 

 ( طريقان : ملسو هيلع هللا ىلصوبصورة اوضح , ان لنزول الوحي عمى النبي )

( انخمع من صورتو الممكية , واخذه من جبرائيل ) عميو ملسو هيلع هللا ىلص_ ان النبي )ٔ      
 . (ٕ)السالم (

رتو البشرية )بيياة رجل( السالم ( انخمع من صو  _ ان الممك جبرائيل )عميوٕ      
وشدة عمى القابمية البشرية ,  خذ الرسول منو وفي كال الحالتين صعوبةأ, حتى ي

 .(ٖ)يحدث في تمك الحالة غيبة وغطيط  لك كانذول

 

 :ثالثا : الوحي عمى شكل صوت 

)كان الوحي ياتي احيانا مثل صمصمة الجرس , وىو اشد انواع الوحي           
 عمى النبي )صل ا عميو والو وسمم( فيفيم عنو , وقد وعى ما قال لو الوحي . 

 

________________________ 

 .ٕٗٔ-ٖٕٔمقدمة ابن خمدون / ص  -ٔ
 المصدر نفسو . -ٕ
 المصدر السابق نفسو. -ٖ
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( عن كيفية مجيء ملسو هيلع هللا ىلصلحارث بن ىشام سال رسول ا )في رواية ان ا         
تي مثل صمصمة الجرس وىو اشد عميو أ: احيانا ي (ملسو هيلع هللا ىلصالوحي فقال رسول ا )

  .(ٔ)فيفيم عني وقد وعيت عنو ما قال (

والصمصمة في  (ٕ)عي ما يقول .أا يتمثل لي الممك رجال فيكممني فواحيان       
االصل صوت وقوع الحديد بعضو عمى بعض , ثم اطمق عمى كل صوت لو طنين 
, وقيل ىو صوت متدارك ال يدرك في اول وصمو  وال يتبينو اول من يسمعو حتى 

 . (ٖ) ان الصمصمة صوت خفق اجنحة الممكيفيمو بعد . وقال بعض العمماء 

 

 

 المبحث الثاني

 الوحي وكيفية الرد عميهماراء المستشرقين حول مفهوم 

 :  المطمب االول : اراء المستشرقين حول الوحي

بالكذب , وانو افترى القران  ا عميو والو وسمم ( ىاتيام الرسول ) صم_ ٔ        
 من عنده نفسو .

______________________ 

 .ٛٗٔ-ٚٗٔكتاب الشخصية المحمدية / ص  -ٔ
 .ٙالثاني : ص الموسوعة القرآنية المخصصة /  المجمد  -ٕ
 .ٕٓٓاصول الدين / ص  -ٖ
ينظر: كتاب آراء المستشرقين حول مفيوم الوحي عرض ونقد / ادريس حامد محمد ,)د . م(  -ٗ

 . ٕٛ, )د . ط( : ص 
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 _ ان الوحي حالة نفسية ) الوحي النفسي ( اي : حديث النفس والياميا . ٕ        

 _ انو االنفعال العاطفي )النوبات االنفعالية ( . ٖ        

 _ انو عبارة عن التقويم الذاتي . ٗ        

 _ انو عبارة عن التجربة الذىنية . ٘        

 ._ انو من امالءات الكينة المنجمين ٙ        

_ ان ما جاء بو انما جمعو من البيئة المكية التي كانت تعج بالرىبان ٚ       
 القسيس . 

 _ انو حالة مرضية كالصرع اليستيري . ٛ       

 ( شعرا .  ملسو هيلع هللا ىلصنضمو الرسول )_ انو كالم عربي ٜ       

 _ كان محمد ساحرا لبقا , والقران ما ىو اال سحرا من كالمو . ٓٔ       

 ن القران اساطير االولين . _ أٔ       

  محمد  _ ان الديانة الييودية والنصرانية كانتا الينبوع الذي استقى منؤٕ        
                       ( اصل الديانة االسالمية  وفروعيا .ملسو هيلع هللا ىلص)

( , ووحدة ذكائو , ونفاذ بصيرتو , وشدة  ملسو هيلع هللا ىلصان عبقرية محمد ) - ٖٔ      
 .(ٔ)وضع القران عمى ىذه الييئةو من فطنتو ىي التي مكنت

 

_________________ 

 . ٜٕ-ٕٛآراء المستشرقين حول مفيوم الوحي عرض ونقد / ص  -ٔ
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( في اعمى حاالت الصحة النفسية والجسمية والعقمية , ملسو هيلع هللا ىلصكان محمد ) -ٗٔ    
 تي تجمت فييا رحمة ا بعباده .وكان الوحي ىو الحادثة الخالدة ال

نكار الوحي رأى مونتيو ارجاع القران الى ثالث مصادر : ييودية , إل -٘ٔ   
 نصرانية , ومصدر جاىمي افاد منو محمد عن طريق الروايات الشفوية . 

ليف قرأنو , أ( قد ابدع في تملسو هيلع هللا ىلصيرى المستشرق ساقاري ان محمد ) -ٙٔ   
 مستخدما ما في البالغة والشعر من ثروات فنية .

 ن حدس يتم فيو االدراك المباشر . الوحي : عبارة ع -ٚٔ   

كمميا من شخص أاق التي يتم فيو تحويل االفكار بالوحي : عبارة عن االشر  -ٛٔ   
 الى اخر . 

( ليست وحيا , وانما ىي فكرة بشرية تتطور في ملسو هيلع هللا ىلصان نبوة الرسول ) -ٜٔ   
 نفس صاحبيا . 

ان الوحي عبارة عن مناجاة روح الخداع والحماسة التي ال تقطن السماء ,  -ٕٓ   
 .( ملسو هيلع هللا ىلصوانما تسكن عقل النبي )

ل يتجاوز ذلك الى اتيام الرسول ال يكتفي جوستاف لوبون بأنكار الوحي , ب -ٕٔ   
( بانو ميووس بقولو : ) واذا عددت ىوس محمد _ ككل مفتون _ وجدتو ملسو هيلع هللا ىلص)

 .  (ٔ) ( حصيفا سميم الفكر

 

_______________________ 

 .ٖٓ-ٜٕآراء المستشرقين حول مفيوم الوحي عرض ونقد / ص  -ٔ
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اصحاب دائرة المعارف االسالمية زعموا ان محمد ) صمى ا عميو والو  -ٕٕ  
يتحدث الى ل بان الرسول السماوي ) جبريل ( وسمم ( اصطنع القصة التي تقو 

 االنبياء , اعتقد انو تمقى رسالتو ووحيو منو . 

 اتيام الرسول بانو تمقى القران من عند غيره , وىذا الغير مختمف فيو :  -ٖٕ

 تارة يكون الحداد الرومي .  - أ

 تارة يكون بحيرى النصراني . ب_ 

 تارة يكون ورقة بن نوفل العربي . ج_ 

 تارة يكون الييود والنصارى . د_ 

 تارة يكون المؤمنين من اىل الكتاب . ه_ 

 ألفكار الوحي ذىبوا الى ان االسالم دين  بشري من صنع عبقري فردي , او -ٕٗ
 ثبات ذلك اعتمدوا تفسيرات معينة تتمثل في : ظروف اجتماعية او اقتصادية , وأل

 انو تطوير لعبادة وثنية : منيج تاريخي . أ_ 

  .غيرات االقتصاديةانو ظاىرة تفسر في ضوء المتب_ 

 انو وليد فئات بشرية مدنية متحررة . ج_ 

 .(ٔ)رة نفسية عبرت عن عظمة طموح فرديانو ظاىد_ 

________________________________________ 

 . ٖٓ-ٜٕآراء المستشرقين حول الوحي عرض ونقد /  -ٔ
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نو  بالنسبة لعموم ىج متعدة في دراسة مسالة الوحي ألاستعمل المستشرقون منا -ٕ٘
 الوحي كالرياضيات بالنسبة لعموم الطبيعة . 

كما تعددت لدى المستشرقين الفروض المفسرة لمدين فيو ظاىرة مصدرىا  -ٕٙ
 اجتماعي ونفسي .

قالوا : كممة الوحي ال تعني القاء النص من ا , بل تعني اقتراحا او اشارة او  -ٕٚ
 التكمم الذىني . 

من عند ا , وانما ىو رجل ذكي اتى بنوادر  ليس رسوالً ( ملسو هيلع هللا ىلصان محمد ) -ٕٛ
 االعمال االنسانية , ثم انتحل صفة الرسالة والرسول . 

ليس وحيا من عند القران صياغة عربية جديدة لما ورد في التوراة واالنجيل , و  -ٜٕ
 ا تعالى .

 (ٔ)ثبات انو نقل القران عن الديانات السابقة .... شددوا في انكارىم ألميتو , أل -ٖٓ

 

 المطمب الثاني : الرد عمى شبهات المستشرقين : 

رائيم في الوحي القرآني وفي ما انزل عمى آو بعد قراءة اقوال المستشرقين        
( وكذبيم وافترائيم في امر الوحي كان البد من وقفة لمرد عمى اقواليم ملسو هيلع هللا ىلصالنبي )

 بالطريقة الي تزيل االبيام وتنيي الشك وتفضح خداعيم : 

 

 

_____________________ 

 .ٖٔ-ٖٓآراء المستشرقين حول الوحي عرض ونقد /  -ٔ
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روى بعض المؤرخين ان الراىب بحيرى . وىو من اتباع الوحي    -أ        
( مع عمو ابي طالب ملسو هيلع هللا ىلصالتوحيد ونكر ان الوىية عيسى عميو السالم لقي النبي )

ومعشر من قريش في رحمتيا الى الشام مرة واحدة فقط, وكان عمر النبي تسع سنين 
قد رأى في صومعتو في روياه ان وقيل اثنتي عشر سنة . وكان الراىب بحيرى 

فوضع طعاما لمعشر قريش  ( قد جاء في ركب وقد اطمتو غمامة ,ملسو هيلع هللا ىلصرسول ا )
( فاتوا بو فسالو بحيرى وطمب منو اخباره ملسو هيلع هللا ىلص, ودعاىم اليو فتخمف رسول ا )

بحيرة من صفة ثم نظر عند  عن نفسو فاخذ النبي ليخبره عن حالو فيوافق ذلك ما
ى خاتم النبوة بين كتفيو فسال عن ابيو فقال لو ابو طالب : ىو ابني, أالى ظيره فر 

جابو انو ابن اخي . قال لو بحيرة : ارجع أبغي ان يكون والده حيا . فما ين فقال لو
 ( ٔ)بو الى بمده واحذر عميو الييود فانو كائن بأذن اخيك شاننا عظيم ....

 

النصارى انو رقة ابن نوفل وىو من كبار عمماء روى بعضيم عن و  -ب        
جائو الوحي في غار ( حينما انطمقت بو خديجة اليو بعد ان ملسو هيلع هللا ىلصالتقى بالنبي )

 .... حراء فقالت لو خديجة يا ابن عم اسمع من ابن اخيك

 

 

 _____________ 

الروض االنف في تفسير السيرة النبوية البن ىشام / ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد ا   -ٔ
ىـ ( , تحقيق :عمر عبد السالم ٔٛ٘بن احمد ابن ابي الحسن الخشعمي السييمي )ت: 

 .ٕ٘ٓ/ٔم , ٕٓٓٓىـ _ ٕٔٗٔ,  ٔدار احياء التراث العربي _ بيروت , طالسالمي , 
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( بما رأى , ملسو هيلع هللا ىلصفاخبره الرسول )فقال لو ورقة : يا ابن اخي ماذا ترى ؟         
 فقال لو ىذا الناموس.. اي امين الوحي جبريل الذي انزلو ا تعالى عمى موسى , يا

( او مخرجييم  ؟ قال : ملسو هيلع هللا ىلصا  )ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك . فقال رسول 
    (ٔ) عودي ....إال تي رجل قط يمثل ما جات بو  أي نعم . لم

ومن ما سيق يتبين لي ان الرسول لم يمتقي بحيرى وحده فكان معو عمو            
ابو طالب ونفر من قريش ولم يمتقي ورقة وحده بل كانت معو خديجة وىذا ال يمكن 

 اخفائو فيو ليس سرًا مصونًا . 

) اذا كان بحيرى وورقة ليذه الدرجة من العمم , فمماذا لم يأتوا بما اتى  -ج          
صمى ا عميو والو وسمم ( كالقران الكريم ولماذا لم يدعوا النبوة وانما بشرو النبي ) 

  . (ٕ)( فقط (ملسو هيلع هللا ىلصبنبوة محمد )

    

 

 

 

_________________________ 

المؤلؤ والمرجان في ما اتفق عميو الشيخان / محمد فؤاد بن عبدالباقي بن صالح بن  -ٔ
ط( )د.ت( :  _ محمد الحمبي , )د. ىـ ( , دار االحياء الكتب العربيةٖٛٛٔمحمد )ت: 

 . ٕٖٓص
عطية الحمداني , الوحي في القرآن الكريم وموقف المستشرقين منو / ميند محمد صالح  -ٕ

 .ٜٜٔ, ص  ٙٙ, العدد :  ٕٓٔٓجامعة بغداد ,لسنة  –مجمة كمية التربية االساسية 
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تمقى العمم من بحيرى وورقة حقا , ال تيمو  (ملسو هيلع هللا ىلصلو كان النبي )  -د        
قريش بذلك حين كانت تمفق التيم عميو تمفيقا , ىل فاتيم بانو كان النبي وحاشا لو 
ذلك , يتعمم من نصراني روحي وكان حداد في مكة يصنع السيوف وكان النبي 

َأنَُّيْم  َنْعَممُ َوَلَقْد ( يقف عنده احيانا ليشاىد صنعتو مصدقا بقولو تعالى ))ملسو هيلع هللا ىلص)
َذا  َأْعَجِميّّ ِإَلْيِو  ُيْمِحُدونَ الَِّذي  ِلَسانُ  ۚ   َبَشرٌ  ُيَعمُّْموُ ِإنََّما  َيُقوُلونَ  ُمِبيٌن  َعَرِبيّّ  ِلَسانٌ َوىََٰ

﴿ٖٔٓ)) ﴾(ٔ) )(ٕ) .  

ه_ طبيعة النصرانية , وىو دين بحيرة وورقة , ال تتفق مع ما جاء بو النبي       
فكيف تكون مصدر لديانتو وقراتو ؟ . مى ا عميو والو وسمم()ص  

و_ في القران الكريم انباء المغيبات التي حصمت بعد وفاة بحيرى وورقة فكيف      
يتصور ان القران من تعميميما ؟ كما ان في القران الكريم كانت اياتو تنزل وفق 

 الحوادث والوقائع الطارئة . 

لنقل ذلك اتباعو الذين لم يتركوه شيًء ال ز_ لو تمقى النبي عن بحيرة او غيره ,        
.(ٖ)رواة الخبر صغيرة وال كبيرة اال دونو ولم يثبت عندىم النو يتركون امرىم الى                                  

        

___________________________________________________ 

ٖٓٔحل : أألية :سورة الن  _ٔ  

الوحي في القران الكريم وموقف المستشرقين منو /ميند محمد صالح عطيو الحمداني , _ ٕ
.  ٜٜٔص  

_ ٖٗ, ط _ روح الدين االسالمي/عفيف عبد الفتاح طبار , دار العمم لمماليين , )د. م(ٖ
.  ٜٕ٘م , صٕٙٓٓ  
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ح_ لم يثبت باالحاديث ان النبي كان ينتظر الوحي عميو ولو روي عنو ذلك       
. (ٔ)نولدو   

        

ان كل ما ذكر اعاله يدل عمى ان ما جاء بو الرسول االمين كان تمقي من        
ِكن ))ا سبحانو وتعالى , قال تعالى :  ِ َولََٰ َذا اْلقُْرآُن أَن ُيْفَتَرىَٰ ِمن ُدوِن َّللاه َوَما َكاَن َهَٰ

بِّ اْلَعالَِمي َتْصِديَق الهِذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْفِصيَل اْلِكَتاِب َل    .(ٕ)(( 37نَرْيَب فِيِه ِمن ره

فأين ىذا من محمد ) صمى ا عميو والو وسمم ( االمي الذي لم يقرأء   )       
ويكتب ولم يعرف السياسة او قيادة الجيوش وما جاء بو من لتشريع لم يكن مسبوقا 
بقوانين جزيرة العرب كقوانين اليونان والرومان ال في الجزيرة قبائل متفرقة ال يجمع 

. (ٖ) ( ا جاء بو لم يكن اال وحيا من ا تعالىشمميا نظام وال يحكميا قانون , اذا م  

 

 

 _____________________ 

.  ٜٕ٘/ عفيف عبد الفتاح طبارة , ص _ روح الدين االسالمي ٔ  

.  ٖٚ_ سورة يونس : أية : ٕ  

. ٜٕٛ_ ينضر: اصول الدين االسالمي / رشدي عميان وقحطان الدوري , ص ٖ  
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(ممحق   ) 

فييا لفظة الوحي في القران الكريم: عض من االيات التي وردب  

 بسم ا الرحمن الرحيم

 سورة ال عمران

ِلَك ِمْن َأنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِو ِإَلْيَك _ ٔ  َيْكُفلُ  َأيُُّيمْ  َأْقاَلَمُيمْ  ُيْمُقونَ  ِإذْ  َلَدْيِيمْ  ُكنتَ  َوَما ۚ  ))ذََٰ
  . ( ((ٗٗ) َيْخَتِصُمونَ  ِإذْ  َلَدْيِيمْ  ُكنتَ  َوَما َمْرَيمَ 

 سورة النساء

ِإنَّا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَِّبيّْيَن ِمْن َبْعِدِه َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ِإْبَراِىيَم _ ))ٕ
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوِعيَسى َوَأيُّوَب َوُيوُنَس َوَىاُروَن َوُسَمْيَماَن َوَآَتْيَنا  ْسَماِعيَل َواِ  َواِ 

( َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُىْم َعَمْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُساًل َلْم َنْقُصْصُيْم َعَمْيَك ًٖٙٔرا )َداُووَد َزُبو 
( ُرُساًل ُمَبشِّْريَن َوُمْنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِلمنَّاِس َعَمى المَِّو َٗٙٔوَكمََّم المَُّو ُموَسى َتْكِميًما )

ُسِل َوَكاَن المَُّو  ٌة َبْعَد الرُّ ( َلِكِن المَُّو َيْشَيُد ِبَما َأْنَزَل ِإَلْيَك َأْنَزَلُو َ٘ٙٔعِزيًزا َحِكيًما )ُحجَّ
. ( ((ٙٙٔ)ِبِعْمِمِو َواْلَماَلِئَكُة َيْشَيُدوَن َوَكَفى ِبالمَِّو َشِييًدا   

 سورة المائدة

ْذ َأْوَحْيُت ِإَلى اْلَحَواِريّْيَن َأْن آِمُنوا ِبي َوِبَرُسوِلي َقاُلو ٖ ا آَمنَّا َواْشَيْد ِبَأنََّنا ُمْسِمُموَن _ ))َواِ 
َل َعَمْيَنا َماِئَدًة ٔٔٔ﴿ ﴾ ِإْذ َقاَل اْلَحَواِريُّوَن َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َىْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأن ُيَنزّْ

. ﴾ (( ٕٔٔمَّْن السََّماِء َقاَل اتَُّقوا المَّـَو ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن ﴿  
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  سورة الرعد

_ ))َكذِلَك َأرَسمناَك في ُأمٍَّة َقد َخَمت ِمن َقبِميا ُأَمٌم ِلَتتُمَو َعَميِيُم الَّذي َأوَحينا ِإَليَك َوُىم ٗ
َليِو َمتاِب ﴿ .﴾ (( َٖٓيكُفروَن ِبالرَّحمـِن ُقل ُىَو َرّبي ال ِإلـَو ِإاّل ُىَو َعَميِو َتَوكَّمُت َواِ   

 سورة مريم

.( (( ِٔٔمَن اْلِمْحَراِب َفَأْوَحى ِإَلْيِيْم َأْن َسبُّْحوا ُبْكَرًة َوَعِشيِّا ) َفَخَرَج َعَمى َقْوِموِ _ ))٘  

 سورة ابراىيم 

_ ))َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِلُرُسِمِيْم َلُنْخِرَجنَُّكْم ِمْن َأْرِضَنا َأْو َلَتُعوُدنَّ ِفي ِممَِّتَنا َفَأْوَحى ٙ
( َوَلُنْسِكَننَُّكُم اأْلَْرَض ِمْن َبْعِدِىْم َذِلَك ِلَمْن َخاَف ٖٔالظَّاِلِميَن )ِإَلْيِيْم َربُُّيْم َلُنْيِمَكنَّ 

. ( ((َٗٔمَقاِمي َوَخاَف َوِعيد )  

 سورة النحلِ 

َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِإالَّ ِرَجااًل ُنوِحي ِإَلْيِيْم َفاْسَأُلوا َأْىَل الذّْْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل _ ))ٚ
َل ِإَلْيِيْم َوَلَعمَُّيْم ٖٗوَن )َتْعَممُ  ُبِر َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذّْْكَر ِلتَُبيَّْن ِلمنَّاِس َما ُنزّْ ( ِباْلَبيَّْناِت َوالزُّ

.( (( ٗٗ)َيَتَفكَُّروَن   

ا َيْعِرُشوَن َوَأْوَحى َربَُّك ِإَلى النَّْحِل َأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّ _ ))ٛ
( ثُمَّ ُكِمي ِمْن ُكلّْ الثََّمَراِت َفاْسُمِكي ُسُبَل َربِّْك ُذُلاًل َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَيا َشَراٌب ٛٙ)

.( (( ٜٙ) ُمْخَتِمٌف َأْلَواُنُو ِفيِو ِشَفاٌء ِلمنَّاِس ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلََيًة ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّرونَ   

.( (( َٖٕٔلْيَك َأِن اتَِّبْع ِممََّة ِإْبَراِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن )_ ))ثُمَّ َأْوَحْيَنا إِ ٜ  
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    سورة الكيف

_))َواْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمْن ِكتَاِب َربَّْك اَل ُمَبدَّْل ِلَكِمَماِتِو َوَلْن َتِجَد ِمْن ُدوِنِو ُمْمَتَحًدا ٓٔ
(ٕٚ)) ) .  

 سورة الشعراء

( َفَأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِفي ٕ٘_ )َ)َأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي ِإنَُّكْم ُمتََّبُعوَن )ٔٔ
. ( ((ٗ٘( ِإنَّ َىؤاَُلِء َلِشْرِذَمٌة َقِميُموَن )ٖ٘اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن )  

 سورة القصص 

َفِإَذا ِخْفِت َعَمْيِو َفَأْلِقيِو ِفي اْلَيمّْ َواَل َتَخاِفي َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُأمّْ ُموَسى َأْن َأْرِضِعيِو _ ))ٕٔ
( َفاْلَتَقَطُو آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُيْم َٚواَل َتْحَزِني ِإنَّا َرادُّوُه ِإَلْيِك َوَجاِعُموُه ِمَن اْلُمْرَسِميَن )

.((  (ٛوا َخاِطِئيَن )َعُدوِّا َوَحَزًنا ِإنَّ ِفْرَعْوَن َوَىاَماَن َوُجُنوَدُىَما َكانُ   

 سورة االحزاب

. ( ((َٕواتَِّبْع َما ُيوَحى ِإَلْيَك ِمْن َربَّْك ِإنَّ المََّو َكاَن ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيًرا )_ )) ٖٔ  

 سورة سبأ

ِن اْىَتَدْيُت َفِبَما ُيوِحي ِإَليَّ ٗٔ َربّْي ِإنَُّو _ ))ُقْل ِإْن َضَمْمُت َفِإنََّما َأِضلُّ َعَمى َنْفِسي َواِ 
((.ٓٓ( َٓ٘سِميٌع َقِريٌب )  

 سورة فاطر

_ ))َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُىَو اْلَحقُّ ُمَصدًّْقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِو ِإنَّ المََّو ِبِعَباِدِه ٘ٔ
ِعَباِدَنا َفِمْنُيْم َظاِلٌم ِلَنْفِسِو  ( ثُمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمنْ َٖٔلَخِبيٌر َبِصيٌر )

( ((.َٕٖوِمْنُيْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُيْم َساِبٌق ِباْلَخْيَراِت ِبِإْذِن المَِّو َذِلَك ُىَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر )  
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 سورة ص

( (( .ٓٚ_ ))ِإْن ُيوَحى ِإَليَّ ِإالَّ َأنََّما َأَنا َنِذيٌر ُمِبيٌن )ٙٔ  

 سورة الزمر

َلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِمَك َلِئْن َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُمَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن _ ))ٚٔ َوَلَقْد ُأوِحَي ِإَلْيَك َواِ 
( (( .ٙٙ( َبِل المََّو َفاْعُبْد َوُكْن ِمَن الشَّاِكِريَن )٘ٙاْلَخاِسِريَن )  

 سورة الزخرف

نَُّو َلِذْكٌر َلَك ِٖٗإنََّك َعَمى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم )َفاْسَتْمِسْك ِبالَِّذي ُأوِحَي ِإَلْيَك _ ))ٛٔ ( َواِ 
( َواْسَأْل َمْن َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِمْن ُرُسِمَنا َأَجَعْمَنا ِمْن ُدوِن َٗٗوِلَقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَأُلوَن )
( (( .٘ٗالرَّْحَمِن آِلَيًة ُيْعَبُدوَن )  

 سورة االحقاف

ُسِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل ِبي َواَل ِبُكْم ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما _ ))ُقْل َما ٜٔ ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن الرُّ
( ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َكاَن ِمْن ِعْنِد المَِّو َوَكَفْرُتْم ِبِو َوَشِيَد ُٜيوَحى ِإَليَّ َوَما َأَنا ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبيٌن )

ِئيَل َعَمى ِمْثِمِو َفآَمَن َواْسَتْكَبْرُتْم ِإنَّ المََّو اَل َيْيِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن َشاِىٌد ِمْن َبِني ِإْسَرا
(ٔٓ. )) )  

 سورة الجن 

( َيْيِدي ٔ_ ))ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّو اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِجنّْ َفَقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ُقْرآًنا َعَجًبا )ٕٓ
ْشِد  ( َوَأنَُّو َتَعاَلى َجدُّ َربَّْنا َما اتََّخَذ َصاِحَبًة َواَل َٕفآَمنَّا ِبِو َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربَّْنا َأَحًدا )ِإَلى الرُّ

( (( .َٖوَلًدا )  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

                     الخاتمة

محمد  سيدناالحمد  الذي اعانني عمى اكمال ىذا البحث.والصالة والسالم عمى     
اتمنى من ا ان يكون قدر وعمى الو وصحبو ومن وااله الطيبين الطاىرين . 

 المؤمل منو ومستوفي الفائدة . 

في نياية ىذا البحث ) الوحي في القران واراء المستشرقين فيو ( البد من       
م وضع خالصة لمبحث تتضمن الفكرة الرئيسية والنتائج التي تم التوصل الييا واى

 التوصيات التي استندت الى ما ورد في ىذه الدراسة . 

ذكر الوحي في القران بصيغ عدة ومعاني كثيرة ولكن كميا ترجع في االصل       
) صمى الى معنى واحد وىو) الوحي وااللقاء ( وكل ذلك داللة عمى صدق نبوة محمد

كذلك ما جاء بو المشككين واظيار زيفيم وكفرىم . و  عميو والو وسمم ( ودحضا 
الغرب المستشرقين من الكيد لمقران واالسالم ومحاوالتيم الفاشمة لمتشكيك فيو وىذا 

 مما تصدى لو القران من امد بعيد . 

اىم ما توصل اليو من نتائج                   

واختمفت االقوال . _ ان الوحي السماوي حقيقة ال يمكن انكارىا ميما دار الزمان ٔ  

_ حفظ ا تعالى الدائم واالبدي لكتابو العزيز امام كل محاوالت الكفار . ٕ  

_ الوحي سابق لكل ارأئيم . ٖ  

_ التشكيك في القران ليس وليد لمصدفة بل كان التشكيك فيو وفي الوحي منذ اول ٗ
 بعثة لمنبي محمد )صمى ا عميو والو وسمم ( . 
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تشكيك وانكار الوحي االليي عمى مدى _ بائت كل محاوالت المستشرقين في ال٘
  العصور.

ىذه اىم النتائج التي تم التوصل الييا ام التوصيات فيي كل اتي :           

_ وجوب دراسة موضوع الوحي وكيفية نزولو والصور التي جاء بيا . ٔ  

_ يجب التحصين واالطالع عمى اقوال المشككين والمستشرقين لألنتباه ليم ومعرفة ٕ
 مكائدىم . 

_ حظ االقران الكريم عمى استخدام وتوضيف بعض التعابير والمالمح التي ذكر ٖ
 فييا الوحي واستكشافيا . 

 رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد  
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                                  المصادر والمراجع                            
._  القران الكريم ٔ       

االستشراق وموقفو من السنة النبوية/ فالح بن محمد بن فالح الصغير, )مجمع الممك فيد  _ٕ
 .المدينة المنورة (_)د . ط(  –لطباعة المصحف الشريف 

اصول الدين االسالمي / رشدي محمد اعميان و قحطان عبد الرحمن الدوري , المطبعة دار  _ٖ
م . ٕٔٔٓ -هٕٖٗٔ,  ٕبيروت , ط  –االمام االعظم   

تاج العروس في جواىر القاموس / محمد بن محمد ابن عبد الرزاق الحسيني , ابو الفيض ,  _ٗ
موعو من المحققين , دار اليداية ه (, تحقيق : مج ٕ٘ٓٔالممقب ب مرتضى الزبيدي ) ت: 
.  )د. م ( , )د. ط ( , ) د . ت (   

_ ٖٗ, ط روح الدين االسالمي/عفيف عبد الفتاح طبار , دار العمم لمماليين , )د. م( _٘
م .ٕٙٓٓ  

الروض االنف في تفسير السيرة النبوية البن ىشام / ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد ا بن  _ٙ
ىـ ( , تحقيق :عمر عبد السالم السالمي , ٔٛ٘احمد ابن ابي الحسن الخشعمي السييمي )ت: 

. م ٕٓٓٓىـ _ ٕٔٗٔ,  ٔدار احياء التراث العربي _ بيروت , ط  

سيرة ابن اسحاق المسمات )كتاب المبتدأ والبعث و المغازي ( / محمد ابن اسحاق بن يسار  _ٚ
المغرب , )د . ط( ,  –ه( , تحقيق: محمد حميد ا , مطبعة محمد الخامس ٔ٘ٔ, )ت: 
 .م ٜٙٚٔ –ه ٜٖٙٔ

 ٖط بيروت , –العقيدة االسالمية ومزاياىا / رشد عميان وقحطان الدوري , المطبعة ناشرون  _ٛ
.                                                                  م ٕٕٔٓ –ه  ٖٖٜٔ

) تحقيق :  –م (  ٜ٘ٗمعجم مقاييس المغة/ احمد ابن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت : _ٜ
.  م ٜٜٚٔ –ه  ٜٜٖٔ) د. ط (  –عبد السالم محمد ىارون , دار الفكر ) د. م( (   



25 
 

ه (  ٙٔٛالتعريفات / عمي بن محمد بن عمي الزين , الشريف الجرجاني ) ت  كتاب _ٓٔ
 ٖٓٗٔ ٔلبنان , ط  –تحقيق : جماعة من العمماء بأشراف الناشر , دار الكتب العممية بيروت 

 .  ٕٔ٘م , ص  ٖٜٛٔ –ه 

-ٔالمانيا , ط –كتاب الشخصية المحمدية / معروف الرصافي ,منشورات الجمل كولن  _ٔٔ
م. ٕٕٓٓ   

لسان العرب / محمد بن مكرم ابو الفضل جمال الدين ابن منظور االنصاري الرويفعي  _ٕٔ
 ه .ٗٔٗٔ,  ٖر_ بيروت , ط ه( , تحقيق : دار صادٔٔٚاالفريقي )ت: 

المؤلؤ والمرجان في ما اتفق عميو الشيخان / محمد فؤاد بن عبدالباقي بن صالح بن محمد  _ٖٔ 
.  الكتب العربية _ محمد الحمبي , )د. ط( )د.ت( ىـ ( , دار االحياءٖٛٛٔ)ت:   

المعجم الوسيط / مجمع المغة العربية بالقاىرة , مجموعة من العمماء)ابراىيم مصطفى , و  _ٗٔ
 احمد الزيات , حامد عبد القادر, محمد النجار( , دار الدعوة ,)د . م( , )د . ط(  . 

ه(, تحقيق: سييل زكار , دار ٛٓٛ,)ت: مقدمة ابن خمدون / عبد الرحمن ابن خمدون  _٘ٔ
م . ٕٔٓٓ-ه ٕٔٗٔلبنان , )د . ط( ,  –الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع , بيروت   

ه( , مؤسسة السجل العربي ,)د . م( , ٗٔٗٔالموسوعة القرآنية / لبراىيم االنباري )ت:  _ٙٔ
 .ه , المجمد الثاني ٘ٓٗٔ - ٔط 

,  ٔودت محمد , مطبعة الحمبي , القاىرة, ط الموسوعة القرآنية المخصصة / ج _ٚٔ
 م , المجمد الثاني .ٕٜٚٔ-هٕٜٖٔ

موسوعة الميسرة في االديان و المذاىب و االحزاب المعاصرة / الندوة العالمية لمشباب  _ٛٔ
االسالمي , تحقيق : مانع بن حماد الجيندي , دار الندوة العالمية لمطباعة والنشر والتوزيع , ط 

ه . ٕٓٗٔ,  ٗ  

 ٔ, ط نبوءة محمد في القران / حسن ضياء الدين عتر , دار النصر لمطباعة , سوريا _ٜٔ
 .  ٘ٙٔم , ص  ٖٜٚٔ –ه  ٖٜٖٔ
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الوحي في القرآن الكريم وموقف المستشرقين منو / ميند محمد صالح عطية الحمداني ,  _ٕٓ 
.  ٙٙ , العدد : ٕٓٔٓجامعة بغداد ,لسنة  –مجمة كمية التربية االساسية   

,)د .  ينظر: كتاب آراء المستشرقين حول مفيوم الوحي عرض ونقد / ادريس حامد محمد _ٕٔ
  م( , )د . ط( .

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 


