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 الوحي: تعريفه وصوره (المنير في التربية اإلسالمية)



الوضعية المشكلة

ال� َوْحٌي ُيوَحى ۩ َعل�َمُه َشِديُد ْن ُهَو ا� بينما أحمد وعلي ويوسف يراجعون سورة النجم، استوقفتهم كلمة “الوحي” في قوله تعالى: ﴿ا�

اْلُقَوى﴾، فقال أحمد: الوحي هو نزول جبريل عليه السالم للنبي ملسو هيلع هللا ىلص وتعليمه القرآن. في حين أجاب علي: أن الوحي إنما هو مجموع

األحالم التي كان يحلم بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو نائم. بينما اعتبر يوسف: أن الوحي نوع من الهلوسة والجنون.

تحديد اإلشكالية

ما هو اإلشكال المطروح في الوضعية؟

تحديد المواقف

ما رأيكم في كالم أحمد؟

وهل تتفقون مع علي في الرأي؟

وهل كان يوسف مصيبا في وجهة نظره؟

النصوص المؤطرة للدرس

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: َقاَل ا��

ال� َوْحٌي ُيوَحى ۩ َعل�َمُه َشِديُد اْلُقَوى﴾. ْن ُهَو ا� َذا َهَوى ۩ َما َضل� َصاِحُبكُْم َوَما َغَوى ۩ َوَما َينِطُق َعنِ اْلَهَوى ۩ ا� ْجِم ا� ﴿َوالن�

[سورة النجم، اآليات: 1 – 5]

توثيق النصوص والتعريف بها

التعريف بسورة النجم

سورة النجم: مكية، وعدد آياتها 62 آية، ترتيبها 53 في المصحف الشريف، نزلت بعد “سورة اإلخالص”، يدور محور السورة حول

موضوع الرسالة في إطارها العام، وموضوع اإليمان بالبعث والنشور وصدق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والتوحيد وقدرة ا�.

نشاط الفهم وشرح المفردات

شرح المفردات والعبارات

والنجم إذا هوى: قسم بالنجم إذا سقط.

ما ضل: ما حاد عن الحق.

صاحبكم: محمد رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص.

ما غوى: ما ترك طريق الحق وزاغ عنه.

شديد القوى: جبريل عليه السالم.

مضامين النصوص األساسية

تأكيد ا� تعالى أن القرآن إنما هو وحي من ا� تعالى أنزل على محمد ملسو هيلع هللا ىلص بواسطة جبريل عليه السالم.
آ

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-iadadi#section-2975
https://www.alloschool.com/element/93579


الوحي وداللته في االستعمال القرآني

تعريف الوحي

الوحي: لغة: هو اإلعالم السريع الخفي، كما يطلق على اإلشارة واإللهام والرسالة والكالم الخفي الموجه إلى الغير. واصطالحا: هو

إعالم ا� أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من  شرع أو كتاب بواسطة أو بدون واسطة.

دالالت الوحي في االستعمال القرآني

لَْيِهْم ا�ن اإلشارة السريعة على سبيل الرمز واإليحاء: كإيحاء زكرياء إلى قومه، قال تعالى: ﴿َفَخَرَج على َقْوِمِه ِمَن المحراب فأوحى ا�

ُحوْا ُبكَْرًة َوَعِشّيًا﴾. سورة مريم، اآلية: 11. َسب�

ْرِضِعيِه﴾. سورة القصص، اآلية: 7. ْن ا� م� ُموَسى ا� لَى ا� ْوَحْيَنا ا� اإللهام الفطري لإلنسان: كالوحي ألم موسى، قال تعالى: ﴿َوا�

ا َجِر َوِمم� ِخِذي ِمَن اْلِجَبالِ ُبُيوًتا َوِمَن الش� ْحلِ ا�نِ ات� لَى الن� َك ا� ْوَحى َرب� اإللهام الغريزي للحيوان: كالوحي إلى النحل، قال تعالى: ﴿َوا�

َيْعِرُشوَن﴾. سورة النحل، اآلية: 68.

ُتوْا ال�ِذيَن آَمُنوْا﴾. سورة ن�ي َمَعكُْم َفَثب� لَى اْلَمالِئكَِة ا� َك ا� ْذ ُيوِحي َرب� ما يلقيه ا� تعالى إلى مالئكته من أمر ليفعلوه: قال تعالى: ﴿ا�

األنفال، اآلية: 12.

ْوِلَياِئِهْم ِلُيَجاِدُلوكُْم﴾. سورة األنعام، لَى ا� َياِطيَن لَُيوُحوَن ا� ن� الش� وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أولياءه: قال تعالى: ﴿َوا�

اآلية: 121.

لَْيَك كََما ْوَحْيَنا ا� ا ا� ن� إخبار وإعالم ا� تعالى من اختار من أنبياءه ورسل بالهداية والعلم بواسطة ملك أو بغير واسطة: قال تعالى: ﴿ ا�

يَن ِمن َبْعِدِه﴾. سورة النساء، اآلية: 163. ِبي� لَى ُنوحٍ َوالن� ْوَحْيَنا ا� ا�

أنواع الوحي وصوره

أنواع الوحي وطرقه

الوحي المجرد: وهو أن يقذف ا� عز وجل في قلب الموحى إليه ما أراد سبحانه، بحيث يوقن الموحى إليه أنه من عند ا�، قال

ال� َوْحًيا﴾. سورة الشورى، اآلية: 51. ُ ا� تعالى: ﴿َوَما كَاَن ِلَبَشٍر ا�ن ُيكَل�َمُه ا��

ُ ُموَسى َتكِْليًما﴾. التكليم من وراء حجاب: أن يسمع الكالم دون رؤية الذات،كتكليم ا� لموسى عليه السالم، قال تعالى: ﴿َوكَل�َم ا��

سورة النساء، اآلية: 164.

ْو ُيْرِسَل َرُسوال الوحي الجلي: وهو الوحي بواسطة جبريل عليه السالم، وهذا النوع من أشهر أنواع الوحي وأكثرها، قال تعالى: ﴿ا�

ْذِنِه َما َيَشاء﴾. سورة الشورى، اآلية: 51. َفُيوِحَي ِبا�

ْو ُيْرِسَل َرُسوال ْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب ا� ال� َوْحًيا ا� ُ ا� وهذه األنواع الثالث من الوحي مذكورة في قوله تعالى: ﴿َوَما كَاَن ِلَبَشٍر ا�ن ُيكَل�َمُه ا��

ُه َعِلي� َحِكيٌم﴾. سورة الشورى، اآلية: 48. ن� ْذِنِه َما َيَشاء ا� َفُيوِحَي ِبا�

صور نزول الوحي على رسول ا� صلى ا� عليه وسلم

الرؤيا الصادقة: وهي أولى بدايات الوحي إلى رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص.

النفث في الروع: وهو ما يقذف به ا� تعالى في قلب رسوله ملسو هيلع هللا ىلص مما أراد أن يعلمه به.

مجيء جبريل عليه السالم في صورته الحقيقية.

مجيء جبريل عليه السالم إلى رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص فيشعر به مثل صلصلة الجرس.

مجيء جبريل عليه السالم إلى رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص في صورة رجل يراه الصحابة.

االستنتاج

ْمَرْينِ لَْن َتِضل�وا َما جوب االعتصام والتمسك بالوحي المتمثل في كتاب ا� وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، لقوله عليه السالم: «َتَركُْت ِفيكُْم ا�

ِه ملسو هيلع هللا ىلص». َة َنِبي� ِ َوُسن� كُْتْم ِبِهَما ِكَتاَب ا�� َتَمس�


