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 ملخص باللغة العربٔة
 شامل بً غرو اهلل بً حمند السٍراىٕأ.د. 

عجاز القرآف لو كجكه كثيرة، كتب  القرآف الكريـ ىك معجزة نبينا محمد  الباقية إلى قياـ الساعة، كا 
القمكب، عند تالكتو أك  كمف تمؾ الكجكه: تأثيره عمى النفكس، كصنيعو في، العمماء فييا إجماال كتفصيال

سماعو، كقد تكمـ العمماء رحميـ اهلل عف ىذا الكجو كأشاركا إليو في مصنفاتيـ باختصار، كلذا رغبت في 
، تناكؿ ىذا المكضكع كتخصيص ىذا الكجو مف كجكه اإلعجاز بالبحث، كبياف مظاىره، كضرب األمثمة عمييا

اإلعجاز، كجكه و، كذكر مف عدَّ تأثير القرآف في النفكس مف كقد تناكلت فيو تعريؼ اإلعجاز، كبياف الغاية من
، ثـ تأثير القرآف الكريـ في غير البشر، كىـ الكريـتأثر بالقرآف التفاكت في الثـ سر تأثير القرآف الكريـ، ك 

غير مف  ـكانكا مف العرب أأمؤمنيف، كسكاء  ـكافريف أأكانكا المالئكة كالجف، ثـ تأثيره في نفكس البشر سكاء 
كختمتو بخاتمة ذكرت فييا أىـ نتائج البحث، ثـ ذيمتو بفيرس ، العرب، كمظاىر تأثيره فيو، كنماذج عمى ذلؾ

 كالمراجع.لممصادر 
 .النفوس -التأثير  -إعجاز القرآن كممات مفتاحية: 

MIRACLE OF THE QURAN BY ITS EFFECT ON SOULS 
Prof. Dr. Salem bin Gharam Allah bin 

Mohammed Al-Zahrani 

Summary 
Quran is the miracle of our Prophet Muhammad - peace be upon him 

- to do the remaining time, and the miraculous nature of the Quran has many 

faces, that scholars wrote in whole and in detail. One of those faces is its 

influence on the souls, and its impact on the hearts, when its read or heard. 

The scholars talked about that face of the miraculous nature of the Quran 

and pointed to it briefly in their workbooks. In this research, I have allocated 

and clarified this object of the miraculous nature of the Quran, and 

indicated its manifestations, and gave many examples of it. I have dealt with 

the definition of miracles, and clarified the purpose of it. I also mentioned 

the scholars who counted the influence of the Quran on the souls of its 

miracles, and then the secret of the impact of the Quran, and who is affected 

by it more than others, then the impact of the Quran in non-humans, eg. 

Angels and Jinn, and its impact on the hearts of human beings whether 

believers or unbelievers, whether they are Arabs or non-Arabs, and 

manifestations of that impact, and models of it. In The Conclusion of this 

research, I stated the most important results of it, and .appended it with a list 

of sources and references. 

Keywords: quran miracle - the influence – Souls 
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 املقدمة
أما ... الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف

 بعد: 
بديف الحؽ، أيده سبحانو بالمعجزات  فإف اهلل تعالى لما بعث نبيو محمدان 

الكاضحة كالبراىيف القاطعة عمى صدؽ نبكتو، كتعددت معجزاتو ككثرت، غير أف جؿ 
تمؾ المعجزات كانت كقتية منقطعة، انتيت بكقتيا، خال المعجزة الكبرل كاآلية العظمى 

 التي لـ يظير لمخمؽ مثميا.
رؼ أفصح الناس كأصرحيـ في إنيا المعجزة الخالدة القرآف الكريـ، الذم اعت

العربية كأقكميـ بمسانيا بعمك مكانتو كعظمتو، كاستحالة أف يككف مف كالـ أفصح 
فصيح مف البشر، بؿ كسجمكا عجزىـ كتصاغر قدراتيـ أماـ براعتو كبالغتو، كسجؿ 

 التاريخ ذىكؿ حكمائيـ لسماع آياتو كبراىينو المشرقة الساطعة.
صمى اهلل عميو المعجزة العظمى لنبي ىذه األمة كلما كاف القرآف الكريـ ىك 

، كاآلية الخالدة لألمة إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا، اجتيد عمماء اإلسالـ كسمـ
في التماس كجكه اإلعجاز، كمكامف اإلبداع، في آيات القرآف الكريـ، كتعددت أقكاليـ 

 في تعداد ما بدا ليـ كما التمسو كؿ منيـ مف تمؾ الكجكه.
كمما عدُّكه مف تمؾ الكجكه: إعجاز القرآف الكريـ في التأثير عمى النفكس، كىك 

 ما اخترتو ليككف مكضكعان ليذا البحث.
 أىمية الموضوع وأسباب اختياره:

 كتبرز أسباب اختياره في األمكر اآلتية: المكضكعتتجمى أىمية ىذا 
عجازه، كتناكلو جانبان  -ُ جكانب اإلعجاز مف أىـ تعمقو بالقرآف الكريـ كا 

 القرآني، كىك جانب النفس كتأثرىا بيذا الكحي المبيف.
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ما كقفت عميو مما سيطّْر في تأثر الخمؽ بو مف مختمؼ األجناس، سكاء  -ِ
مف العجـ الذيف  ـكافريف، مف فصحاء العرب األقدميف فمف بعدىـ أ ـكانكا مسمميف أأ

تو دكاكيف السنة كالسيرة مف كقائع كأحداث ال يىعيكف مف معاني ألفاظو شيئان، كما سجم
تشيد ليذا األمر، كما يتكرر مف ىذه الصكر في كؿ عصر كجيؿ إلى عصرنا الحاضر 

 في بالد اإلسالـ أك في غيرىا مف بالد اهلل الكاسعة التي يتمى فييا آم الذكر الحكيـ.
بؿ  حاجة كؿ مسمـ إلى إحياء التأثر بالقرآف في نفسو، ثـ فيمف حكلو، -ّ

قناع العقؿ ببراىينو القاطعة،  حاجة كؿ إنساف إلى التمذذ بآم ىذا الكتاب العزيز، كا 
متاع العاطفة بيداياتو المشرقة.  كا 

كمما دفعني إلى ىذا المكضكع أيضان ما كقفت عميو مف كالـ العمماء  -ْ
شاراتيـ المتفرقة في كتبيـ حكلو، فقد كثرت أقكاؿ العمماء في اإلش ادة بيذا رحميـ اهلل كا 

 .(ُ)الضرب مف اإلعجاز، كجاللة قدره، كعظيـ نفعو
 الدراسات السابقة:

 مما كقفت عميو مف الدراسات السابقة التي ليا صمو بيذا المكضكع بحثاف، ىما:
البحث األكؿ: )التأثر بالقرآف كالعمؿ بو أسبابو كمظاىره( لمدكتكر بدر بف ناصر 

بالحثّْ عمى تدبر القرآف كالتأثر بو، كاإلخالص البدر، كقد عيني المؤلؼ في ىذا البحث 
في التأثر بالقرآف كالعمؿ بو، كبياف أسباب التأثر بالقرآف، كمكانعو، كالتحذير مف 

 االبتداع كمخالفة السنة في التأثر بالقرآف، كثمار التأثر بالقرآف الكريـ كحسناتو كآثاره.
مف كجكه إعجاز القرآف كلـ ييدؼ إلى إبراز تأثير القرآف في النفكس ككجو 

بعض مظاىر التأثر بالقرآف،  -مما لو تعمؽ ببحثي ىذا  -الكريـ، إال أنو ذكر فيو 
 كتأثر الجف بالقرآف الكريـ.

                                                 

كمف ذلؾ ما يرد في مبحث )سر تأثير القرآف في  ،سيرد ذكر جممة مف تمؾ األقكاؿ في ثنايا البحث (ُ)
 .األكؿ المبحثالنفكس( مف 
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كالبحث الثاني: )إعجاز القرآف البياني كدالئؿ مصدره الرباني( لصالح عبد 
قرآف الكريـ عمكمان، الفتاح الخالدم، كىذا الكتاب يتناكؿ فيو مؤلفو اإلعجاز البياني لم

 -كمنيا تأثير القرآف في النفكس  -كلذا فإنو يذكر كؿ كجو مف كجكه إعجاز القرآف 
باختصار، كقد عدد أنكاع اإلعجاز البياني لمقرآف الكريـ ضمف خمسة عشر مبحثان، 
كجعؿ المبحث الخامس عشر عف )التأثير البميغ األٌخاذ لمقرآف( كقد أفدت مف تقسيماتو 

 .كترتيبو
غير أني بتخصيصي ىذا الكجو مف كجكه اإلعجاز بالبحث قصدت إبرازه، 
كتكسعت في بيانو، كبياف مظاىره عمى اختالؼ أجناس المتأثريف بو، مع االستدالؿ 

 عمى ذلؾ بعدة أمثمة.
 :اآلتيةكفؽ الخطة عمى سرت في بحثي خطة البحث: 
كالدراسات السابقة كتشتمؿ عمى أىمية المكضكع كأسباب اختياره، المقدمة: 

 كخطة البحث كمنيج البحث.
في تعريؼ اإلعجاز، كالغاية منو، كذكر مف عد تأثير القرآف في النفكس تمهيد: 

 اإلعجاز.كجكه مف 
، كفيو الكريـتأثر بالقرآف التفاكت في السرُّ تأثير القرآف الكريـ، ك األول: المبحث 

 مبحثاف:
 النفكس.األكؿ: سرُّ تأثير القرآف في المطمب 
 الكريـ.تأثر بالقرآف التفاكت في الالثاني: المطمب 
 تأثير القرآف في غير البشر، كفيو مبحثاف:الثاني: المبحث 
 األكؿ: تأثيره في المالئكة، كمظاىره.المطمب 
 الثاني: تأثيره في الجف، كمظاىره.المطمب 
 تأثير القرآف في نفكس الناس، كفيو مبحثاف: الثالث: المبحث 
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 األكؿ: تأثير القرآف في نفكس الكافريف مف العرب كغير العرب.المطمب 
 الثاني: تأثير القرآف في نفكس المؤمنيف، كمظاىره.المطمب 
 كفييا أىـ نتائج البحث.الخاتمة: 

 المصادر والمراجع.
 منهج البحث: 

اعتمدت في ىذا البحث المنيج الكصفي االستقرائي، كاعتمدت فيو خطكات 
كت فيو مسمؾ االختصار، فمـ أترجـ ألم عمـ مف األعالـ الكارد ذكرىـ فيو، البحث كسم

 رغبة في تخفيؼ الحكاشي كعدـ اإلطالة.
ىذا كأسأؿ اهلل تعالى أف يجعمو عمالن سديدان كمتقبالن، كأسألو سبحانو أف يجعمنا 

صحبو مف حممة كتابو العامميف بو، كاهلل أعمـ، كصمى اهلل عمى نبينا محمد كعمى آلو ك 
 كسمـ.
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 متَٔد:
 ز، ّالغآة ميُ تعرٓف اإلعجايف 

 اإلعجازّجِْ ذكر مً عد تأثري القرآٌ يف اليفْس مً  ّ
 تعريف اإلعجاز:أواًل: 

( كالجذر الثالثي لمكممة ىك )عىٍجز( كفي  زى اإلعجاز مصدر الفعؿ الرباعي )أىٍعجى
زى يىٍعًجزي عىٍجزان مف عيف ماضيو الحركات الثالث كلكؿ منيا معنى، فبالفتح يقاؿ:  عىجى
عيؼى عف الشيء كلـ يقدر عميو.  باب: ضرب يضرب، كالمعنى: ضى

زان، مف باب: شرب يشرب، كالمعنى: عىظيمىت  زي عىجى كبالكسر يقاؿ: عىًجزى يىٍعجى
 عجيزتيو، ككبرت مؤخرتو.

زان، مف باب: كريـ يكريـ، كالمعنى: صار زي عيجي زى يىٍعجي  عجكزان  كبالضـ يقاؿ: عىجي

ضعيفان عاجزان 
(ُ)

. 
كىذه المعاني تجتمع في معنييف ىما الضعؼ كالمؤخرة، قاؿ ابف فارس: )العيف 
كالجيـ كالزام: أصالف صحيحاف، يدؿ أحدىما عمى الضعؼ، كاآلخر عمى مؤخر 
زى عف الشيء يعًجز عٍجزان، فيك عاجز، أم: ضعيؼ.. كأما األصؿ  الشيء، فاألكؿ: عىجى

ر الشيء، كالجمع أعجاز، كالعجيزة: عجيزة المرأة خاصة إذا كانت  اآلخر: فالعىجيز: مؤخَّ
 .(ِ)(.ضخمة..

كاإلعجاز مف: أعجز ييٍعًجز إعجازان فيك ميٍعًجز، بمعنى: سبؽ كفاز، تقكؿ: 
أعجز الرجؿ خصمو بمعنى: فاتو كسبقو كفاز عميو كغمبو، بحيث لـ يستطع الخصـ 

كالسبؽ، كجعؿ الغير عاجزان عف الطمب  العاجز إدراكو كالمحاؽ بو، فاإلعجاز ىك الفكت
 .(ّ)كاإلدراؾ

                                                 

 .ٖٓٓ :( المعجـ الكسيطُ)
 .ُِِ/ِ( معجـ مقاييس المغة ِ)
 .ّٔٔ :كالقامكس المحيط ،ِِ/ْكبصائر ذكم التمييز  ،ُّ/ّكعمدة الحفاظ  ،ْٕٔ :المفرداتينظر ( ّ)
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، عى قاؿ ابف منظكر:   عجزان  زى جً كعى  زي جً عٍ عف األمر يى  زى جى )العجز: نقيض الحـز
كال تمثكا بدار «عمر:  كالعجز: الضعؼ، كفي حديث، : عاجززه جي كعى  زه جً فييما؛ كرجؿ عى 

»ةو زى جً عٍ مى 
كالمعجزة، ...  االكتساب كالتعيشال تقيمكا ببمدة تعجزكف فييا عف : أم  (ُ)

...  كأعجزه الشيء: عجز عنو... بفتح الجيـ ككسرىا، مفعمة مف العجز: عدـ القدرة 
قاؿ الزجاج: معناه ظانيف أنيـ  ،ہ  ہ  ہ  ھ  ھ كقكلو تعالى في سكرة سبأ

 «يفمعاجز »يعجزكننا ألنيـ ظنكا أنيـ ال يبعثكف كأنو ال جنة كال نار، كقيؿ في التفسير: 
زكف مف اتبع النبي جّْ عى كتأكيميا أنيـ يي  ،«معجزيف»معانديف كىك راجع إلى األكؿ، كقرئت 

  زىـ. كفي التنزيؿ العزيزكيثبطكنيـ عنو كعف اإليماف باآليات كقد أعجى:   ې  ې

قاؿ الفراء: يقكؿ القائؿ كيؼ كصفيـ بأنيـ ال  ،ې  ې    ى  ى  ائ  ائ
يعجزكف في األرض كال في السماء كليسكا في أىؿ السماء؟ فالمعنى ما أنتـ بمعجزيف 

 .(ِ)(في األرض كال مف في السماء بمعجز
عجاز القرآف مركب إضافي، أضيؼ فيو المصدر إلى القرآف، كىك مف باب  كا 

أعجز القرآف الكافريف عف أف يأتكا بمثمو، بحيث إضافة المصدر لفاعمو، كالتقدير: 
 عجزكا عف ذلؾ.

كمعنى إعجاز القرآف: ىك عدـ قدرة الكافريف عمى معارضة القرآف، كقصكرىـ 
عف اإلتياف بمثمو، رغـ تكفر ممكتيـ البيانية، كقياـ الداعي عمى ذلؾ، كىك استمرار 

 تحدييـ، كتقرير عجزىـ عف ذلؾ.
لخمؽ عف اإلتياف بما تحداىـ بو، فيك مف إضافة أك: إثبات القرآف عجز ا

المصدر لفاعمو، كالمفعكؿ كما تعمؽ بالفعؿ محذكؼ لمعمـ بو، كالتقدير: إعجاز القرآف 
 .(ّ)خمؽ اهلل عف اإلتياف بما تحداىـ بو

                                                 

 .ُٖٔ/ّالنياية في غريب الحديث كاألثر ( ُ)
 .ّٗٔ/ٓلساف العرب ( ِ)
 .ُٕ -ُٓ :إعجاز القرآف البيانيينظر ك  ،ُّّ/ِ( مناىؿ العرفاف ّ)
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 الغاية من اإلعجاز:ثانيًا: 
 التعجيز ليس مقصكدان لذاتو، بؿ المقصكد الزمو، كىك إظيار أف ىذا الكتاب

 حؽ، كأف الرسكؿ الذم جاء بو رسكؿ صدؽ.
ككذلؾ الشأف في كؿ معجزات األنبياء، ليس المقصكد بيا تعجيز الخمؽ لذات 

 التعجيز كلكف لالزمو، كىك داللتيا عمى أنيـ صادقكف فيما يبمغكف عف اهلل.
يمانيـ بأنيا  فينتقؿ الناس مف الشعكر بعجزىـ إزاء المعجزات إلى شعكرىـ كا 

إللو القادر، لحكمة عالية، كىي إرشادىـ إلى تصديؽ مف جاء بيا ليسعدكا صادرة عف ا
 .(ُ)باتّْباعو في الدنيا كاآلخرة

يكحى إلييـ، كانت الحاجة  كبما أف الحكمة اإلليية اقتضت أف يككف الرسؿ بشران 
إلى آيات كدالئؿ تبٌيف صدقيـ فيما يبٌمغكف عف ربيـ، كتقيـ الحجة عمى الناس، لذا 

كالتبس أمر  ،كانت المعجزة قرينة الرسالة، كلكال المعجزة ألشكؿ األمر عمى الناس
 الصادؽ بغيره، كلما سممت الدعكات مف مٌدعيف كاذبيف.

، كالقرآف الكريـ إليية في رساالت األنبياء جميعان كتأييد الرسكؿ بآية صدؽ سٌنة 
 يكضح ىذه السنة كيقررىا كما كرد في قصص األنبياء كاألمـ السابقة. 

كلـ يؤاخذ األقكاـ عند ما طالبكا رسميـ باآليات الدالة عمى صدقيـ، إنما آخذىـ 
كلـ يتدبركا أثر الحكمة كالتدبير فيما حكليـ، أك أصٌركا  ،عند ما عطمكا ممكاتيـ العقمية

كالجمكد عمى العادات الجاىمية المكركثة مف  ،عمى نكع معٌيف مف اآليات مف قبؿ العناد
 .(ِ)اآلباء الذيف لـ يككنكا عمى ىدل مف ربيـ

 
 

                                                 

 .ُّّ/ِ( مناىؿ العرفاف ُ)
 .ُٓباحث في إعجاز القرآف: ( مِ)
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 اإلعجاز:وجوه ذكر من عد تأثير القرآن في النفوس من ثالثًا: 
البالغة كالتفسير كالقرآف في القديـ كالحديث الحظكا تأثير كثيركف مف عمماء 

ذلؾ التأثير مف كجكه إعجاز القرآف، كعبركا  عدُّكاالقرآف في القمكب كأثره في النفكس ف
 عنو بعبارات متفاكتة.

كأكؿ مف عدَّ ىذا التأثير القرآني كجيان خاصان مف كجكه اإلعجاز ىك اإلماـ أبك 
 فقد نص عميو في رسالتو )بياف إعجاز القرآف( فقاؿ: (ىػّٖٖسميماف الخطابي )ت

)قمت في إعجاز القرآف كجيان آخر، ذىب عنو الناس، فال يكاد يعرفو إال الشاذ مف 
 آحادىـ.

كذلؾ صنيعو بالقمكب، كتأثيره في النفكس، فإنؾ ال تسمع كالمان غير القرآف 
المذة كالحالكة في حاؿ، كمف  منظكمان كال منثكران إذا قرع السمع خمص لو إلى القمب مف

 الركعة كالميابة في أخرل، ما يخمص منو إليو.
تستبشر بو النفكس، كتنشرح لو الصدكر، حتى إذا أخذت حظيا منو، عادت 
مرتاعة قد عراىا الكجيب كالقمؽ، كتغشاىا الخكؼ كالفرؽ.. تقشعر منو الجمكد، كتنزعج 

ىا الراسخة فييا.. فكـ مف عدك لمرسكؿ لو القمكب، يحكؿ بيف النفس كمضمراتيا كعقائد
  مف رجاؿ العرب كفيتَّاكيا أقبمكا يريدكف اغتيالو كقتمو، فسمعكا آيات القرآف فمـ يمبثكا

حيف كقعت في مسامعيـ أف يتحكلكا عف رأييـ األكؿ، كأف يركنكا إلى مسالمتو، كيدخمكا 
 .(ُ)في دينو، كصارت عداكتيـ مكاالة، ككفرىـ إيمانان(

 

                                                 

، ثـ ِّٔ/ِكنقؿ عنو الزركشي بعض كالمو ىذا في البرىاف  ،َٕ :( ثالث رسائؿ في إعجاز القرآفُ)
سالـ عمر رضي اهلل عنيما المبحث  كسيأتي ذكرىما بتماميما في ،استشيد لو بقصة جبير بيف مطعـ كا 

 األكؿ مف المبحث الثالث، تحت عنكاف )نماذج ممف أسمـ مف العرب لسماع القرآف الكريـ(.
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ىػ(: )كمنيا الركعة التي تمحؽ قمكب سامعيو ْْٓكقاؿ القاضي عياض )ت
نافة خطره، كىي  كأسماعيـ عند سماعو، كالييبة التي تعترييـ عند تالكتو لقكة حالو، كا 
عمى المكذبيف بو أعظـ، حتى كانكا يستثقمكف سماعو، كيزيدىـ نفكران، كما قاؿ تعالى، 

المؤمف فال تزاؿ ركعتو بو كىيبتو إياه مع تالكتو  كيكدكف انقطاعو لكراىتيـ لو... كأما
 .(ُ)تكليو انجذابان، كتكسبو ىشاشة لميؿ قمبو إليو، كتصديقو بو(

في معرض تعداد أقكاؿ األئمة فيما يحصؿ بو -ىػ( ٖٗٔكقاؿ ابف النقيب )ت
: )كمنيـ مف قاؿ: إعجازه حصؿ بما فيو مف نشاط القمكب الكاعية كغير -إعجاز القرآف

قباليا بكجو المكدة عميو، كاستحالء طعـ عذكبة ألفاظو كمعانيو، الكا عية إليو كا 
كىشاشتيا بما يتردد عمييا مف مبشراتو المبيجة، كمنذراتو المزعجة، كآياتو المقمقة، 
كأخباره المؤنقة، مع كثرة قرعو لألسماع، كصدعو بما يخالؼ الطباع، كمع ذلؾ فالقمكب 

تكراره شجية عند سماع مزماره، يجد ذلؾ منيـ البر مقبمة عمى أذكاره، راغبة في 
 .(ِ).(.كالفاجر، كالمؤمف كالكافر.

.. فمنيا الركعة التي لو .: )-في تعديد كجكه إعجاز القرآف  - الزركشيكقاؿ 
في قمكب السامعيف كأسماعيـ سكاء المقريف كالجاحديف ثـ إف سامعو إف كاف مؤمنا بو 

ف يداخمو ركعة في أكؿ سماعو  كخشية ثـ ال يزاؿ يجد في قمبو ىشاشة إليو كمحبة لو كا 
كاف جاحدا كجد فيو مع تمؾ الركعة نفكرا كعيا النقطاع مادتو بحسف سمعو، كمنيا أنو 

 .(ّ)لـ يزؿ كال يزاؿ كال يزاؿ غضا طريا في أسماع السامعيف كعمى ألسنة القارئيف(
ف مف أعظـ براىيف تأثير القرآف في النفكس،  تمؾ الخصيصة العظيمة قمت: كا 

التي اختصو اهلل بيا مف بيف سائر الكالـ، كىي كثرة سماعو كتكراره، في مختمؼ 
 المكاقؼ كاألكقات دكف ممؿ أك سآمة، ممف يقرؤه أك يسمعو.

                                                 

 .ُِٖ/ُكأدرجو السيكطي في معترؾ األقراف دكف نسبة ألحد  ،ُٗٔ :( الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفىُ)
 .ُٓٓ :( مقدمة تفسير ابف النقيبِ)
 .ِْٓ :إعجاز القرآف لمرافعيينظر ك ، َُٔ/ِالبرىاف ( ّ)



 

  
ُِ 

1 

كال أدؿ عمى ذلؾ مف تكراره عمى أسماع المؤمنيف في الصمكات كؿ يـك كليمة، 
تكرار قصار السكر في الصمكات، كمع حتى إنو يكثر مف األئمة في أغمب األقطار 

ذلؾ فإف أسماع الناس كأفئدتيـ ال تستنكر ذلؾ كال تممو، مع كثرة ما يطرقيا سماعو، بؿ 
 إف النفكس تألفو، كالقمكب تتأثر بو.

بينما نجد أف سائر الكالـ غير القرآف ميما بمغ في الفصاحة كالبالغة، نظمان 
تكراره، كال تقبؿ الطباع ترداده، كىذا مف أعظـ شكاىد كاف أك نثران، ال تطيؽ األسماع 

 إعجاز القرآف الكريـ في تأثيره عمى النفكس كقبكليا لو.
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 األّل:  املبحح
 شر تأثري القرآٌ الكرٓه، ّمً ٓتأثر بُ أكجر مً غريِ

اذ عمى النفس اإلنسانية، كىذا يدؿ عمى أنو كالـ اهلل،  لمقرآف الكريـ تأثير بميغ أخَّ
 ألف النفس البشرية ال تتأثر ىذا التأثر عندما تسمع أك تقرأ أم كالـ مف كالـ البشر. 

كاف ىذا الكالـ شعران أـ أصحيح أف الكالـ البميغ يؤثر في النفكس الكاعية سكاء 
الغة الكالـ كفصاحتو ازداد تأثيره في النفكس، لكف أثر القرآف في نثران، ككمما زادت ب

 النفكس يزيد عف تأثير أم كالـ بشرم فصيح فييا.
كقد أشار القرآف إلى أف لو أثران خاصان عجيبان، حتى لك خاطب اهلل بو الجمادات 

ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ  :ألثر فييا كزلزليا، قاؿ تعالى

[ُِ]الحشر گ   گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
 
(ُ). 

كلذلؾ كرد النص في أكثر مف آية عمى أف إنزاؿ القرآف إنما ىك ألجؿ التدبر 
چ چ چڇ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ : كالتفكر الذم ينتج عنو التأثر بالقرآف، كما قاؿ تعالى

ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ    :]النساء[ كقاؿ تعالى ڍ  ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ

ڄ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  :[ كقاؿ تعالىٖٔ]المؤمنكف ھ  ھ ھ ھ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ : كقاؿ تعالى ،]ص[ چ ڃ ڃ چ

 ]محمد[. ڳ

 ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ: كفي قكلو تعالى
[ إشارة كاضحة إلى أف سماع آم القرآف الكريـ لو بالغ األثر عمى النفكس ٔ]التكبة

إذا الكافرة، فيك كفيؿ أف يزلزؿ اعتقاداتيا الباطمة، كييدم حيرتيا، كيردىا إلى صكابيا، 
 انفتحت لو قمكبيـ، كأذعنت لو نفكسيـ.

                                                 

 .ُْٗ :( إعجاز القرآف البيانيُ)
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كىذا يدعك إلى التأمؿ في سر تأثير القرآف، كحقيقة ذلؾ، كىك ما يتبيف في 
 .اآلتي المطمب

 األّل:  املطلب
 شر تأثري القرآٌ يف اليفْس

اذ البميغ يدؿ عمى أف  تميز القرآف بتأثيره الخاص عمى النفكس، كىذا التأثير األخَّ
 اهلل تعالى.القرآف كالـ 

كلو تأثير عجيب  -متى خمي بينيا كبينو  -كلمقرآف سمطاف خاص عمى الفطرة 
عمى النفكس، كأثر قكم عمى القمكب )كيبقي كراء ذلؾ السر المعجز في ىذا الكتاب 

 -متى خٌمي بينو كبينيا لحظة  -العزيز.. يبقي ذلؾ السمطاف الذم لو عمى الفطرة 
الحجب كثقؿ فكقيا الركاـ تنتفض قمكبيـ أحيانان كتتمممؿ كحتى الذيف رانت عمى قمكبيـ 

 تحت كطأة ىذا السمطاف كىـ يستمعكف إلى ىذا القرآف.
إف الذيف يقكلكف كثيركف، كقد يقكلكف كالمان يحتكم عمى مبادئ كمذاىب كأفكار 
 كاتجاىات.. كلكف ىذا القرآف ينفرد في إيقاعاتو عمى فطرة البشر كقمكبيـ فيما يقكؿ، إنو

 .(ُ)قاىر غالب بذلؾ السمطاف الغالب(
إف لمقرآف سران خاصان عمى النفكس حتى ليبمغ أف يؤثر بتالكتو المجردة عمى 
الذيف ال يعرفكف العربية، كعمى العكاـ الذيف عندما يستمعكف إلى تالكتو ال يطرؽ 

 .(ِ)عقكليـ منو شيء، كلكف يطرؽ قمكبيـ إيقاعو، كيظير عمى مالمحيـ سره
ية ككؿ سكرة تنبض بالعنصر المستكف العجيب المعجز في ىذا القرآف، إف كؿ آ

ف الكياف اإلنساني لييتز كيرتجؼ  كتشي بالقكة الخفية المكدعة في ىذا الكالـ، كا 
كيتزايؿ، كال يممؾ التماسؾ أماـ ىذا القرآف كمما تفتح القمب كصفا الحس كارتفع اإلدراؾ 

                                                 

 .ُُِْ/ّ( في ظالؿ القرآف ُ)
 .ّْٗ :( البياف في إعجاز القرآفِ)
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ف ىذه الظاىرة لتزداد كضكحان كمما اتسعت ثقافة كارتقت حساسية التمقي كاالستجابة.. كا  
 .(ُ)اإلنساف

إف لمقرآف فكؽ البالغة كالعذكبة كالحكمة كالبياف ركحانية، يدركيا مف ال حظ لو 
دراؾ البالغة، أال ترم إلى الطفؿ كالعامي كيؼ  في فيـ الكالـ كتقدير الحكمة كا 

ما ليكاداف يفرقاف بيف ما يعترييما تييب عند تالكتو كلك بغير صكت حسف، حتى إني
 ىك قرآف كما ليس بقرآف... 

ىذه الركحانية تظير ظيكران جميان عندما تككف آية مف آياتو جاءت عمى سبيؿ 
االستشياد كاالقتباس في صفحة كبيرة، فإنؾ ترم تمؾ اآلية تتجمى لؾ مف بيف السطكر 

ة تمؾ الصفحة مف كخالؿ التراكيب، كأنيا الشمس في رابعة النيار، ميما كانت درج
 .(ِ)البياف كمنزلتيا مف جماؿ األسمكب كجزالة األلفاظ

إف في ىذا القرآف سران خاصان يشعر بو كؿ مف يكاجو نصكصو ابتداءن، قبؿ أف 
يبحث عف مكاضع اإلعجاز فييا.. إنو يشعر بسمطاف خاص في عبارات ىذا القرآف، 

العقؿ مف التعبير، كأف ىنالؾ عنصران يشعر أف ىنالؾ شيئان ما كراء المعاني التي يدركيا 
ما ينسكب في الحس بمجرد االستماع ليذا القرآف، يدركو بعض الناس كاضحان، كيدركو 

 بعض الناس غامضان، كلكنو عمى كؿ حاؿ مكجكد.
ىذا العنصر الذم ينسكب في الحس يصعب تحديد مصدره: أىك العبارة ذاتيا؟ 

الظالؿ التي تشعيا؟ أىك اإليقاع القرآني الخاص أىك المعنى الكامف فييا؟ أىك الصكرة ك 
المتميز مف إيقاع سائر القكؿ المصكغ مف المغة؟ أىي ىذه العناصر كميا مجتمعة؟ أـ 
أنيا ىي كشيء آخر كراءىا غير محدد؟! ذلؾ سر مكدع في كؿ نص قرآني، يشعر بو 

كة بالتدبر كالنظر مف يكاجو نصكص ىذا القرآف ابتداءن.. ثـ تأتي كراءه األسرار المدرى 
 .(ّ)كالتفكير في بناء القرآف كمو

                                                 

 .َِٖٓ/ٓ( في ظالؿ القرآف ُ)
عجاز القرآف لفضؿ عباس ،ٕٓٔ/ٕ( دائرة معارؼ القرف العشريف ِ)  .ّّْ :كا 
 .ّّٗٗ/ٔ( في ظالؿ القرآف ّ)
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إف سر تأثير القرآف في النفس البشرية فيو كمو، فكؿ جكانب العظمة كالسمك 
يقاعو كأسمكبو كشيء آخر باإلضافة إلى كؿ  فيو: ألفاظو كمعانيو كصكره كظاللو كا 

 ذلؾ.
كىذا القرآف يحمؿ في ذاتو األدلة عمى أنو كالـ اهلل، كمنيا ىذا التأثير البميغ 
األخاذ الذم يتجمى فيو، ككجو داللة تأثير القرآف في النفكس عمى مصدره الرباني أف 
القرآف كالـ، مع ذلؾ تميز ىذا الكالـ بيذا المستكم العجيب مف التأثير، كلك كاف القرآف 

 أك مف كالـ بشر، لما تحقؽ لو ىذا التأثير البميغ العجيب. مف كالـ رسكؿ اهلل 
قد يقرأ اإلنساف كالمان منظكمان أك منثكران، كقد يتأثر بو، لكنو تأثر كقتي عرضي، 
سرعاف ما يزكؿ، ميما كاف ذلؾ الكالـ بميغان فصيحان، كميما كاف رائعان جميالن، أما 

 القرآف فقد ارتقي في تأثيره فكؽ كؿ تأثير.
رأ اإلنساف منا القرآف فيتأثر ثـ يقرؤه مرة أخرل فيتأثر مثؿ المرة السابقة أك يق

 أكثر، ككمما زادت مرات قراءتو لو زاد تأثيره فيو.
كالقرآف في كؿ مرة نقرؤه فيو يبدك جميالن مؤثران، ككـ مرة ختمو الكاحد منا، ككمما 

كال يمؿ منو التالكف  ختمو عاد لقراءتو كتالكتو مف جديد، ال يشبع منو العمماء،
القارئكف، كال تنقضي عجائبو، كال يزكؿ تأثيره، كىذا التأثير البميغ لو يدؿ عمى أنو كالـ 

 .(ُ)اهلل
.. فما أظف امرأن سميـ الفكر كالضمير يتمك القرآف أك .قاؿ الشيخ الغزالي: )

نو ما مف ىاجس يستمع إليو ثـ يزعـ أنو لـ يتأثر بو، قد نقكؿ: كلـ يتأثر بو ؟ كالجكاب أ
يعرض لمنفس اإلنسانية مف ناحية الحقائؽ الدينية إال كيعرض القرآف لو باليداية كسداد 

... إف القرآف الكريـ بأسمكبو الفريد يرد الصكاب إلى أكلئؾ جميعان، ككأنو عرؼ  التكجيو
 .(ِ)ضائقة كؿ ذم ضيؽ، كزلة كؿ ذم زلؿ، ثـ تكفؿ بإزاحتيا كميا..(

                                                 

  .َّٓ-َِٓ :( إعجاز القرآف البيانيُ)
 .ُِٕ :( نظرات في القرآفِ)
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 الجاىٕ:  املطلب
 الكرٓهتأثر بالقرآٌ التفاّت يف ال

أخبر اهلل في كتابو الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو أنو لك أنزؿ 
القرآف عمى جبؿ مف الجباؿ ألثر فيو، بحيث يخشع كيتصدع رغـ قكتو كصالبتو، كلكف 

نما خاطب بو البشر، كحرم بيـ أف يتأثركا  بو اهلل تعالى لـ يخاطب بو الجباؿ، كا 
 كيخشعكا هلل.

كلكنيـ لـ يتأثركا جميعان بيذا القرآف، إذ منيـ مف تأثر بو، كمنيـ مف أعرض 
عنو، فأكثر الكفار أعرضكا عنو، كلـ يصغكا إليو، بؿ لما سمعكا آياتو نفركا منو، فكانت 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ : قمكبيـ أقسى مف الجباؿ كما قاؿ اهلل عف بعضيـ

ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲  ں    ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ  ہ

 [.ْٕ]البقرة ﮳  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
فحجب اهلل القرآف كىديو عنيـ، فأصـ آذانيـ عف االستماع إليو كاالنتفاع بو، 

ھ ھ  ھ ھ : كأعمى قمكبيـ عف التأثر بو كاالىتداء بيديو، قاؿ اهلل تعالى

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾  

 ]اإلسراء[.  ﮿﯀ ﯁           
ىذا شأنيـ، كأما القرآف فإف أثره عمى النفكس ماض، سكاء المؤمنة منيا أك 
الكافرة، كلذلؾ طالب المسمميف أف يتمكه عمى الكافر المستجير كأف يسمعكه إياه ليتأثر 

 ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ: بو، قاؿ تعالى
ال فال معنى ليذا األمر لك لـ يكف في طٔ]التكبة اقة ىؤالء السامعيف أف يميزكا تمييزان [ كا 

كاضحان بيف الكالـ الذم ىك مف نحك كالـ البشر، كالكالـ الذم ليس مف نحك 
 كىك بالطبع ما ينتج في نفكسيـ ذلؾ األثر. ،(ُ)كالميـ

                                                 

 .ِِٗ: كعمـك القرآف لعدناف زرزكر ،ُْٓ: مداخؿ إعجاز القرآفينظر ( ُ)
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أما المؤمنكف الذيف يفتحكف لمقرآف قمكبيـ كعقكليـ ككيانيـ كمو، الذيف أشرقت 
نفكسيـ، فيـ أسرع مف ينتفع بالقرآف كىداياتو، فالقمكب قمكبيـ كشٌفت أركاحيـ كصفت 

 الكاعية، كالعقكؿ النابية، ىي المؤىمة لميداية الربانية، كالكحي اإلليي.
قاؿ الشيخ الغزالي: )كلذلؾ تكجو القرآف مباشرة إلى العقؿ البشرم يخاطبو كيفؾ 

كحده ىـ الذيف عنو آصاره، كيرد عنو اعتباره، كأكد القرآف أف أصحاب ىذا العقؿ 
ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ    ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ يستطيعكف فيمو كتبيف معانيو 

بؿ إف أصحاب ىذا العقؿ كحده ىـ الذيف يفيمكف رسالة الكجكد،  ]الرعد[. ٺ ٿ
 .(ُ)..(.كيفقيكف أسرار الككف

كأعظـ نفكس البشر تأثران بالقرآف ىي التي نزؿ القرآف أكؿ ما نزؿ عمييا كىي 
ما كاف عميو جميع مف  تمامان عف الطاىرة، كلذلؾ اختمؼ نمط حياتو  بي نفس الن

حكلو، ثـ اختمفت حياة صحابتو عف حياة أقكاميـ، كتغيرت معتقداتيـ كسمككيـ 
رشاد كتابو.عمى كتعامالتيـ،   كفؽ مراد اهلل، كا 

بالقرآف الكريـ أف تدمع عيناه الشريفتاف عند  كقد بمغ مف تأثر نفس النبي 
 .(ِ)كىك الذم أنزؿ عميو القرآف ،سماعو

  

                                                 

 .ُُْ :النبأ العظيـينظر ك  ،ُُٗ :( عقيدة المسمـُ)
الثالث الذم ىك بعنكاف : تأثير القرآف  المبحثالثاني مف المطمب ( سيأتي ذكر الحديث الكارد في ذلؾ في ِ)

 .في نفكس المؤمنيف، كمظاىره، في مظير: الخشكع كالبكاء ككجؿ القمكب عند تالكتو كسماعو
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 الجاىٕ:  املبحح
 تأثري القرآٌ يف غري البشر

 األّل:  املطلب
 تأثري القرآٌ يف املالئكة

إف المالئكة مف أعمـ الخمؽ باهلل تعالى، كمف أخشاىـ لو، فيـ كما كصفيـ اهلل 
]التحريـ[ كىـ مف أكثر الخمؽ تأثران  وئ وئ ۇئ ۇئ ى ائ ائ ەئ ەئ: بقكلو

 :اآلتييفبالقرآف الكريـ، كيظير ذلؾ جميان في المظيريف 
 المظهر األول: نزولهم عند تالوتو: 

فقد ثبت مف حديث أسيد بف حضير قاؿ: )بينما ىك يقرأ مف الميؿ سكرة البقرة، 
لت الفرس، فسكت كفرسو مربكط عنده، إذ جالت الفرس، فسكت فسكنت، فقرأ فجا

كسكت الفرس، ثـ قرأ فجالت الفرس، فانصرؼ، ككاف ابنو يحيى قريبان منيا، فأشفؽ أف 
 تصيبو، فمما اجترَّه رفع رأسو إلى السماء حتى ما يراىا. 

، فقاؿ: اقرأ يا ابف حضير، اقرأ يا ابف حضير، قاؿ: فمما أصبح حدث النبي 
منيا قريبان، فرفعت رأسي، فانصرفت إليو، فأشفقت يا رسكؿ اهلل أف تطأ يحيى، ككاف 

فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثؿ الظمة فييا أمثاؿ المصابيح، فخرجت حتى ال أراىا. 
ت  قاؿ: كتدرم ما ذاؾ؟ قاؿ: ال، قاؿ: تمؾ المالئكة دنت لصكتؾ، كلك قرأت ألصبىحى

 .(ُ)ينظر الناس إلييا، ال تتكارم منيـ(
 لس القرآن:المظهر الثاني: حضورىم مجا

.. كما اجتمع .: )عف رسكؿ اهلل  كمف ذلؾ ما جاء في حديث أبي ىريرة 
قـك في بيت مف بيكت اهلل، يتمكف كتاب اهلل كيتدارسكنو بينيـ، إال نزلت عمييـ السكينة، 

                                                 

برقـ  ِْْ/ٔكينة كالمالئكة عند قراءة القرآف ( أخرجو البخارم في كتاب فضائؿ القرآف باب نزكؿ السُ)
 .(ٕٔٗبرقـ ) ِٕ/ٔ( كمسمـ في كتاب صالة المسافريف باب نزكؿ السكينة لقراءة القرآف َُٖٓ)



 

  
َِ 

1 

أم: طافكا بيـ كداركا  ،(ُ)..(.كغشيتيـ الرحمة، كحفتيـ المالئكة، كذكرىـ اهلل فيمف عنده
كأحاطكىـ تعظيمنا لصنيعيـحكليـ 

(ِ). 
 الجاىٕ:  املطلب

 تأثري القرآٌ يف اجلً، ّمظاٍرِ
إلى الثقميف اإلنس  القرآف الكريـ ىك كتاب اهلل تعالى الذم أرسؿ بو رسكلو 

كالجف، كالجف مكمفكف كالبشر، كلذلؾ فإف منيـ المؤمنكف، كمنيـ الكافركف، كالقرآف 
الكريـ يؤثر في نفكس الجف كتأثيره في نفكس البشر، كلتأثيره فييـ مظاىر عديدة، أبينيا 

 فيما يمي:
 المظهر األول: إسالمهم بسماعو، وثناؤىم عليو:

و كبالغ تأثيره أف تأثر بو الجف، حيف سمعكه ألكؿ بمغ مف عظمة القرآف كركعت
كىمة، فإنيـ مف ركعتو كعذكبتو أنصتكا لو، كما قاؿ اهلل تعالى كاصفان حاليـ حيف سمعكه 

ڀ ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ  األحقاؼ[ِٗ.] 

پ پ پ ڀ    ٱ ٻ ٻ   ٻ  ٻ پ :ثـ كصفكه بأنو عجب، كما قاؿ تعالى

التعبير منيـ يدؿ عمى انبيارىـ الكبير، كتعجبيـ ]الجف[ كىذا  ڀ ڀ  ڀ ٺ
 الشديد مما سمعكا مف آم القرآف الكريـ.

ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ  :كبأنو ،[ِ]الجف  ٺ ٺ    ٺ :ثـ كصفكه بأنو

نما  ڃ  ڃ ]األحقاؼ[ حيث أيقنكا أف ىذا الكالـ ال يمكف أف يصدر عف بشر، كا 
إلى ما تيدم إليو رسالة مكسى عميو ىك كحي مف رب البشر سبحانو، كأيقنكا أنو ييدم 

 ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ :السالـ مف الحؽ، حيث قالكا

                                                 

باب فضؿ االجتماع عمى تالكة القرآف كعمى  ،( أخرجو مسمـ في كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفارُ)
 .(ِٗٗٔبرقـ ) ُٖ/ُٕ الذكر

 .ََُٔ/ُكالنياية في غريب الحديث  ،ّٖٔ/ٓشرح سنف أبي داكد لمعيني  ينظر( ِ)



 

  
ُِ 

1 

كلذلؾ أسممكا هلل، كآمنكا بكتابو، كما جاء بو، كأذعنكا لو، كأعمنكا براءتيـ ؛ [َّ]األحقاؼ
 ]الجف[. ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹمف الشرؾ مف فكرىـ 

ألقكاميـ مف الجف بما سمعكه مف آياتو بؿ إنيـ انطمقكا مف فكرىـ دعاة كمنذريف 
 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ :البينات، كبراىينو القاطعات، كما قاؿ تعالى

]األحقاؼ[ كشرعكا في دعكتيـ إلى اإليماف باهلل كبما جاء مف عنده مف الحؽ كاليدم، 
 ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ :قائميف ليـ
 ]األحقاؼ[.

قرآف قصة، فقد أخرج الشيخاف كغيرىما عف ابف كقد كانت ليـ قبؿ سماع ال
في طائفة مف أصحابو، عامديف إلى سكؽ عكاظ، كقد  قاؿ: )انطمؽ النبي  عباس 

فرجعت الشياطيف إلى  حيؿ بيف الشياطيف كبيف خبر السماء، كأرسمت عمييـ الشيب.
عمينا الشيب، قكميـ فقالكا: ما لكـ؟ فقالكا: أحيؿ بيننا كبيف خبر السماء، كأرسمت 

فقالكا: ما حاؿ بينكـ كبيف خبر السماء إال شيء حدث، فاضربكا مشارؽ األرض 
فانصرؼ أكلئؾ الذيف ذىبكا  كمغاربيا، فانظركا ما الذم حاؿ بينكـ كبيف خبر السماء.

كىك بنخمة، عامديف إلى سكؽ عكاظ، كىك يصمي بأصحابو  نحك تيامة إلى النبي 
لقرآف استمعكا لو، فقالكا: ىذا كاهلل الذم حاؿ بينكـ كبيف خبر صالة الفجر، فمما سمعكا ا

فينالؾ رجعكا إلى قكميـ، فقالكا: يا قكمنا إنا سمعنا قرآنان عجبان ييدم إلى الرشد  السماء.
 پ پ  ٱ ٻ ٻ   ٻ  ٻ پ:  فآمنا بو كلف نشرؾ بربنا أحدان، فأنزؿ اهلل عمى نبيو

نما أكحي إليو قكؿ الجف(ُ]الجف  .(ُ)[ كا 
 

                                                 

( كمسمـ في كتاب الصالة باب الجير بالقراءة ُِْٗبرقـ ) ِّٖ/ٔ( أخرجو البخارم في كتاب التفسير ُ)
 .ْٓ :كآكاـ المرجاف، ِِٓ/ِدالئؿ النبكة لمبييقي ينظر ك  ،(ُْٗالحديث ) ُّٗ/ْ



 

  
ِِ 

1 

 المظهر الثاني: تحصينو لإلنس ووقايتو لهم من الجن:
فأعظـ حصف يتحصف بو اإلنس مف الجف كشركرىـ ىك القرآف الكريـ، كما جاء 

بحفظ زكاة رمضاف، فأتاني آت  قاؿ: )ككمني رسكؿ اهلل  في حديث أبي ىريرة 
، قاؿ: دعني فإني فجعؿ يحثك مف الطعاـ، فأخذتو، كقمت: ألرفعنؾ إلى رسكؿ اهلل 

: يا محتاج، كعميَّ عياؿ، كلي حاجة شديدة، فخميت عنو، فأصبحت، فقاؿ لي النبي 
أبا ىريرة ما فعؿ أسيرؾ البارحة؟ قمت: يا رسكؿ اهلل شكا حاجة شديدة كعياالن، فرحمتو 
كخميت سبيمو، قاؿ: أما إنو قد كذبؾ كسيعكد، فعرفت أنو سيعكد، فرصدتو، فجاء يحثك 

قاؿ: دعني فإني محتاج، كعميَّ  عاـ، فأخذتو، فقمت: ألرفعنؾ إلى رسكؿ اهلل مف الط
: ما فعؿ عياؿ، ال أعكد، فرحمتو كخميت سبيمو، فأصبحت، فقاؿ لي رسكؿ اهلل 

أسيرؾ؟ قمت: يا رسكؿ اهلل شكا حاجة كعياالن، فرحمتو كخميت سبيمو، فقاؿ: أما إنو قد 
يحثك مف الطعاـ، فأخذتو، كقمت: ألرفعنؾ إلى  كذبؾ كسيعكد، فرصدتو الثالثة، فجاء

، كىذا آخر ثالث مرات تزعـ أنؾ ال تعكد ثـ تعكد، فقاؿ: دعني أعممؾ رسكؿ اهلل 
ڻ كممات ينفعؾ اهلل، بيا، قمت: ما ىي؟ قاؿ: إذا أكيت إلى فراشؾ فاقرأ آية الكرسي 

[ حتى تختـ اآلية، فإنؾ ال يزاؿ عميؾ مف اهلل ِٓٓ]البقرة  ۀ ۀ ہ  ہ  ہ ہ
 .(ُ): أما إنو صدقؾ كىك كذكب(حافظ، كال يقربؾ شيطاف حتى تصبح، فقاؿ النبي 

يتعكذ مف عيف الجاف كمف  قاؿ: )كاف رسكؿ اهلل  كعف أبي سعيد الخدرم 
 .(ِ)عيف اإلنس، فمما نزلت المعٌكذتاف أخذ بيما كترؾ ما سكل ذلؾ(

 
 

                                                 

 .ّٗ :كابف الضريس في فضائؿ القرآف ،(ََُٓبرقـ ) ِِْ/ٔفضائؿ القرآف ( أخرجو البخارم في كتاب ُ)
كصححو األلباني في صحيح  ،(ْْٗٓبرقـ ) ُِٕ/ٖكالنسائي  ،( كحسنؤُُٖ( أخرجو الترمذم برقـ )ِ)

  .(َٗٔٓبرقـ ) ُُُٔ/ّكصحيح سنف النسائي  ،(َُِٓبرقـ ) َِٔ/ِسنف الترمذم 



 

  
ِّ 
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 الثالث: تأثيره على المتلبسين منهم باإلنس، وإخراجهم منهم:المظهر 
ثبت في السنة أف الجف كالشياطيف يفركف مف القرآف الكريـ، كىك أشد شيء 

يتعكذ بالمعكذتيف منيـ، كما سبؽ، كثبت مف حديث أبي  عمييـ، كلذلؾ كاف النبي 
قاؿ: )ال تجعمكا بيكتكـ مقابر، إف الشيطاف يفر مف البيت  أف رسكؿ اهلل  ىريرة 

 .(ُ)الذم تقرأ فيو سكرة البقرة(
الشياطيف، حتى ال يدخمكا بيتو،  لكفي ىذا اإلرشاد النبكم حماية لممسمـ مف أذ

، كمف أشد أذاىـ تمبسيـ باإلنس، كىك أمر معمـك مشيكر، لكحتى ال يمحقكا بو أم أذ
 .(ِ)لحكادث في ىذا كثيرة جدان كاقع في كؿ العصكر، كا

كأعظـ كسيمة لمكقاية مف ىذا البالء، كإلزالتو إف كقع ىي القرآف الكريـ، فيك 
الطريؽ الشرعي الكحيد لخالص مف بو مس مف الجاف، حيث يألمكف أشد األلـ حيف 

 ييقرأ القرآف عمى مف تمبسكا بو، بؿ إف بعضيـ يحترؽ مف قراءة القرآف.
أبي النضر ىاشـ بف القاسـ قاؿ: )كنت أرل في دارم جٌنان، ذكر ابف القيـ عف 

فقيؿ: يا أبا النضر تحكؿ عنا جكارنا، قاؿ: فاشتد ذلؾ عميَّ فكتبت إلى الككفة إلى ابف 
فكتب إلى المحاربي: إف بئران بالمدينة كاف ييقطع رشاؤىا،  إدريس كالمحاربي كأبي أسامة.

دلك مف ماء، ثـ تكممكا بيذا الكالـ فصبكه في فنزؿ بيـ ركب فشككا ذلؾ إلييـ، فدعكا ب
قاؿ أبك النضر: فأخذت تكران مف  البئر، فخرجت نار مف البئر فطفئت عمى رأس البئر.

ماء، ثـ تكممت فيو بيذا الكالـ، ثـ تتبعت بو زكايا الدار فرششتو، فصاحكا بي: أحرقتنا 
 .(ّ)نحف نتحكؿ عنؾ(

  

                                                 

، باب استحباب صالة النافمة في بيتو، كجكازىا في المسجد، فريف( أخرجو مسمـ في كتاب صالة المساُ)
 .ُِِبرقـ  ّٗٓ/ُ

لقط )ك (،آكاـ المرجاف في أحكاـ الجاف لبدر الديف الشبمي)( كقد ألؼ في ذلؾ مؤلفات عديدة منيا: ِ)
 .(عالـ الجف كالشياطيف لمدكتكر عمر األشقر)ك (،المرجاف في أحكاـ الجاف لمسيكطي

 .ُِٔ :العالج الربانيينظر ك  ،ِٖ: الصيب( الكابؿ ّ)



 

  
ِْ 

1 
 

 الجالح:  املبحح
 ىفْس الياستأثري القرآٌ يف 

تأثير القرآف الكريـ شامؿ لنفكس جميع الناس مؤمنيـ ككافرىـ، برىـ كفاجرىـ، 
 :اآلتييفكما سيأتي بياف ذلؾ، كسكؼ أبيف تأثيره في نفكس الناس مف خالؿ المبحثيف 

 األّل:  املطلب
 تأثري القرآٌ يف ىفْس الكافرًٓ

مف غير العرب، كسكاء  ـكانكا مف العرب أأكالمراد بذلؾ عمـك الكافريف سكاء 
مف  ـكانكا مف األقدميف الذم عايشكا كقت نزكؿ الكحي، أك الفترة التي تميو، أأ

المتأخريف المعاصريف، فالكقائع التي تشيد بذلؾ كثيرة عمى مر العصكر، كفيما يمي 
 بياف ذلؾ.
 تأثيره في الكافرين من العرب: -1

كلفت أنظارىـ إلى ركعتو كقكتو  لقد ثبت أف القرآف جذب إليو أعداءه الكافريف،
 كتأثيره في مظاىر عديدة، منيا عمى سبيؿ التمثيؿ:

عف قراءتو في  أف أئمة الكفر منيـ كانكا يجتيدكف في صد رسكؿ اهلل  -ُ
المسجد الحراـ كفي مجامع العرب كأسكاقيـ، ككانكا يمنعكف المسمميف مف إظياره حتى 

فناء داره، كذلؾ ألف األكالد كالنساء كانكا لقد ىاليـ مف أبي بكر أف يصمي بو في 
 يجتمعكف عميو يستمتعكف بقراءتو لمقرآف.

فحيف خرج أبك بكر مياجران قبؿ الحبشة، لقيو ابف الدًَّغنة فأعاده في جكاره، 
فقالت لو قريش: ميٍر أبا بكر فميعبد ربو في داره فميصؿّْ كليقرأ ما شاء كال يؤذينا بذلؾ، 
كال يىٍستىٍعًمفي بو، فإنا قد خشينا أف يفتف أبناءنا كنساءنا، فطفؽ أبك بكر يعبد ربَّو في داره 

ٍستىٍعًمفي بالصَّالة كال القراءة في غير داره، ثـ بدا ألبي بكر فابتنى مسجدان بفناء داره كال يى 
كبرز فكاف يصمي فيو كيقرأ القرآف، فىيىتىقىصَّؼي عميو نساء المشركيف كأبناؤىـ يعجبكف 
كينظركف إليو، ككاف أبك بكر رجالن بكَّاءن ال يممؾ دمعو حيف يقرأ القرآف فأفزع ذلؾ 



 

  
ِٓ 

1 

قريش مف المشركيف، فقالكا البف الدًَّغنة: إما أف يقتصر أبك بكر عمى أف يعبد أشراؼ 
ال فسمو أف يرد إليؾ ذمتؾ، فقاؿ أبك بكر إني أرد إليؾ جكارؾ كأرضى  ربو في داره، كا 

 .(ُ)بجكار اهلل
أف الكفار ذعركا ذعران شديدان مف قكة تأثير القرآف كنفكذه إلى النفكس رغـ  -ِ

ادىـ لمف أذعف لو، فتكاصكا عمى أال يسمعكه، كتعاقدكا عمى أف صدىـ عنو كاضطي
 ھ ے ے      ۓ ۓ ﮲ ﮳    ﮴ ﮵  ﮶  ﮷ ﮸ :يمغكا فيو إذا سمعكه

 ]فصمت[.
أنيـ مع حربيـ لو، كنفكرىـ مما جاء بو كانكا يخرجكف في جنح الميؿ البييـ  -ّ

يستمعكف إليو كالمسممكف يرتمكنو في بيكتيـ كما ذاؾ إال ألنو استكلى عمى مشاعرىـ، 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ كلكف أبى عمييـ عنادىـ ككبرىـ ككراىتيـ لمحؽ أف يؤمنكا بو 

 ]المؤمنكف[. ۅ  ۅ    ۉ
كمف ذلؾ ما ركاه ابف إسحاؽ أف أبا سفياف بف حرب كأبا جيؿ بف ىشاـ 
كاألخنس ابف شىًريؽ بف عمرك بف كىب الثقفي حميؼ بني زىرة، خرجكا ليمة ليستمعكا 

 كىك يصمي مف الميؿ في بيتو. مف رسكؿ اهلل 
فأخذ كؿ رجؿ منيـ مجمسان يستمع فيو ككؿه ال يعمـ بمكاف صاحبو، فباتكا 

لو، حتى إذا طمع الفجر تفرقكا، فجمعيـ الطريؽ، فتالكمكا كقاؿ بعضيـ يستمعكف 
 لبعض: ال تعكدكا، فمك رآكـ بعض سفيائكـ ألكقعتـ في نفسو شيئان، ثـ انصرفكا.

حتى إذا كانت الميمة الثانية، عاد كؿ رجؿ منيـ إلى مجمسو، فباتكا يستمعكف 
اؿ بعضيـ لبعض مثؿ ما قالكا في لو، حتى إذا طمع الفجر تفرقكا، فجمعيـ الطريؽ، فق

 أكؿ مرة، ثـ انصرفكا.

                                                 

باب جكار أبي بكر في عيد النبي صمى اهلل عميو  ،كتاب الكفالة ،( كالخبر بتمامو في صحيح البخارمُ)
 .(ِِٕٗالحديث رقـ ) ِٖ/ِكسمـ 



 

  
ِٔ 

1 

حتى إذا كانت الميمة الثالثة، أخذ كؿ رجؿ منيـ مجمسو، فباتكا يستمعكف لو، 
حتى إذا طمع الفجر تفرقكا، فجمعيـ الطريؽ، فقاؿ بعضيـ لبعض: ال نبرح حتى نتعاىد 

 أال نعكد، فتعاىدكا عمى ذلؾ، ثـ تفرقكا.
ف شريؽ أخذ عصاه ثـ خرج حتى أتي أبا سفياف في بيتو فمما أصبح األخنس ب

فقاؿ: أخبرني يا أبا حنظمة عف رأيؾ فيما سمعت مف محمد، فقاؿ: يا أبا ثعمبة كاهلل لقد 
سمعت أشياء أعرفيا كأعرؼ ما يراد بيا، كسمعت أشياء ما عرفت معناىا كال ما يراد 

 بيا، قاؿ األخنس: كأنا كالذم حمفت بو كذلؾ.
خرج مف عنده حتى أتي أبا جيؿ فدخؿ عميو بيتو، فقاؿ: يا أبا الحكـ ما قاؿ ثـ 

رأيؾ فيما سمعت مف محمد؟ فقاؿ: ماذا سمعت، تنازعنا نحف كبنك عبد مناؼ الشرؼ، 
أطعمكا فأطعمنا، كحممكا فحممنا، كأعطكا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا عمى الركب ككنا 

مف السماء، فمتى ندرؾ مثؿ ىذه ؟ كاهلل ال كفرسي رىاف قالكا: منا نبي يأتيو الكحي 
 .(ُ)نؤمف بو أبدان، كال نصدقو، قاؿ فقاـ عنو األخنس كتركو

قاؿ  -ككاف سيدان  -كمف ذلؾ أيضان: ما ركل ابف إسحاؽ: )أف عتبة بف ربيعة 
جالس في المسجد كحده: يا معشر  يكمان كىك جالس في نادم قريش كرسكؿ اهلل 

مد فأكممو كأعرض عميو أمكران لعمو يقبؿ بعضيا، فنعطيو أييا قريش أال أقـك إلى مح
يزيدكف كيكثركف،  شاء كيكؼ عنا، كذلؾ حيف أسمـ حمزة، كرأكا أصحاب رسكؿ اهلل 

  فقالكا بمى يا أبا الكليد قـ إليو فكممو.
، فقاؿ: يا ابف أخي إنؾ منا حيث فقاـ إليو عتبة، حتى جمس إلى رسكؿ اهلل 

نؾ قد أتيت قكمؾ بأمر  قد عممت: مف السّْطىة في العشيرة، كالمكاف في النسب، كا 
عظيـ، فرقت بو جماعتيـ، كسفيت بو أحالميـ، كعبت بو آليتيـ كدينيـ، ككفَّرت بو 

                                                 

كالسيرة النبكية البف كثير كالركض األنؼ  ،ُْٔ/ُعيكف األثر ينظر ك  َُٕ-ُٗٔ: ( سيرة ابف إسحاؽُ)
ِ/ُٖ. 
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مف مضى مف آبائيـ، فاسمع مني أعرض عميؾ أمكران تنظر فييا لعمؾ تقبؿ منيا 
 بعضيا.

: قؿ يا أبا الكليد أسمع، قاؿ: يا ابف أخي إف كنت إنما قاؿ: فقاؿ رسكؿ اهلل 
ف  تريد بما جئت بو مف ىذا األمر ماالن جمعنا لؾ مف أمكالنا حتى تككف أكثرنا ماالن، كا 
ف كاف ىذا الذم يأتيؾ رئيان تراه ال تستطيع رده  كنت إنما تريد بو ممكان ممكناؾ عمينا، كا 

لؾ الطب كبذلنا فيو أمكالنا، حتى نبرئؾ منو، فإنو ربما غمب التابع عف نفسؾ طمبنا 
يستمع  عمى الرجؿ حتى يداكل منو، أك كما قاؿ لو، حتى إذا فرغ عتبة كرسكؿ اهلل 

ٱ     :منو قاؿ: أقد فرغت يا أبا الكليد ؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: فاستمع مني قاؿ: أفعؿ، فقاؿ

ڀ   پ پ  ڀ ڀ ڀ  پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ٻ ٻ ٻ

ٹ ٹ ڤ  ڤ   ڤ ڤ   ٹ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٺٺ

 ]فصمت[. ڦ
فييا، يقرؤىا عميو، فمما سمعيا منو عتبة أنصت ليا،  ثـ مضى رسكؿ اهلل 

إلى السجدة  كألقى يديو خمؼ ظيره معتمدان عمييما، يسمع منو، ثـ انتيى رسكؿ اهلل 
 .منيا فسجد، ثـ قاؿ: قد سمعت يا أبا الكليد ما سمعت، فأنت كذاؾ

فقاـ عتبة إلى أصحابو، فقاؿ بعضيـ لبعض: نحمؼ باهلل لقد جاءكـ أبك الكليد 
بغير الكجو الذم ذىب بو، فمما جمس إلييـ، قالكا: ما كراءؾ يا أبا الكليد ؟ قاؿ: كرائي 
أني سمعت قكالن كاهلل ما سمعت مثمو قط، كاهلل ما ىك بالشعر، كال بالسحر، كال بالكيانة، 

عكني كاجعمكىا بي، كخمكا بيف ىذا الرجؿ كبيف ما ىك فيو فاعتزلكه، يا معشر قريش أطي
فكاهلل ليككنف لقكلو الذم سمعت منو نبأ عظيـ، فإف تصبو العرب فقد كفيتمكه بغيركـ، 
ف يظير عمى العرب فممكو ممككـ كعزه عزكـ، ككنتـ أسعد الناس بو، قالكا: سحرؾ  كا 

 .(ُ)يي فيو، فاصنعكا ما بدا لكـ(كاهلل يا أبا الكليد بمسانو، قاؿ: ىذا رأ
                                                 

نما نقميا ابف ىشاـ عنو في السيرة النبكية  ،( ليست في الجزء المطبكع مف سيرة ابف إسحاؽُ)  ،َّٓ/ُكا 
 .ِٖ/ّكالبداية كالنياية  ،ْٔ/ِكالركض األنؼ  ،َُْ/ُعيكف األثر ينظر ك 
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كمف ىذا القبيؿ أيضان ما كرد عف ابف عباس: )أف الكليد بف المغيرة جاء إلى 
فقرأ عميو القرآف، فكأنو رؽ لو، فبمغ ذلؾ أبا جيؿ، فأتاه، فقاؿ: يا عـ إف  النبي 

قكمؾ يريدكف أف يجمعكا لؾ ماالن ليعطكه لؾ، فإنؾ أتيت محمدان لتعرض لما قبمو، قاؿ: 
قد عممت قريش أني مف أكثرىا ماالن، قاؿ: فقؿ فيو قكالن يبمغ قكمؾ أنؾ منكر أك أنؾ 

؟! فكاهلل ما فيكـ رجؿ أعمـ بالشعر مني، كال برجزه كال بقصيده كاره لو، قاؿ: كماذا أقكؿ 
مني، كال بشاعر الجف، كاهلل ما يشبو الذم يقكلو شيئان مف ىذا، ككاهلل إف لقكلو الذم 
نو ليعمكا كما يعمى،  نو لمثمر أعاله، مغدؽ أسفمو، كا  ف عميو لطالكة، كا  يقكؿ لحالكة، كا 

نو ليحطـ ما تحتو، قاؿ: ال يرضى  عنؾ قكمؾ حتى تقكؿ فيو، قاؿ: فدعني حتى كا 
ۆئ ۆئ ۈئ  :أفكر، ففكر، فمما فكر قاؿ: ىذا سحر يؤثر، يأثره عف غيره، فنزلت

 .(ُ)]المدثر[( ۈئ ېئ
أف بعض شجعانيـ كصناديدىـ كاف يحممو طغيانو ككفره كتحمسو لمكركثو  -ْ

دعكة القرآف كمف عمى أف يخرج مف بيتو شاىران سيفو معمنان غدره، ناكيان القضاء عمى 
جاء بالقرآف، فما يمبث حيف تدركو لمحة مف لمحات العناية، كينصت إلى صكت القرآف 

 .(ِ)في سكرة أك آية، أف يذؿ لمحؽ كيخشع، كيؤمف باهلل كرسكلو ككتابو كيخضع
مف ذلؾ ما جاء في قصة إسالـ أسيد بف حضير كسعد بف معاذ رضي اهلل 

عب مع أسعد بف زرارة إلى دارىما، قاؿ سعد عنيما، فإنيما لما سمعا بخركج مص
ألسيد: ال أبا لؾ انطمؽ إلى ىذيف الرجميف المذيف قد أتيا دارينا ليسفيا ضعفاءنا 

                                                 

 ،َٔٓ/ِ( أخرجو الحاكـ في كتاب التفسير )سكرة المدثر( كقاؿ : صحيح عمى شرط البخارم كلـ يخرجاه ُ)
كابف  ،ٖٕ/ّكالبداية كالنياية  ،ْْٗ/ُكابف كثير في السيرة النبكية  ،ُٖٗ/ِكالبييقي في دالئؿ النبكة 

 .ِْٗ/ُىشاـ في السيرة 
كسيأتي  ،ّٓكعناية المسمميف بإبراز كجكه اإلعجاز في القرآف الكريـ ص َْٕ/ِمناىؿ العرفاف ينظر ( ِ)

 .آف في نفكس الكافريف مف العربذكر نماذج لذلؾ في المطمب التالي: تأثير القر 
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فازجرىما كانييما عف أف يأتيا دارينا، فإنو لكال أف أسعد بف زرارة مني حيث قد عممت 
 كفيتؾ ذلؾ، ىك ابف خالتي، كال أجد عميو مقدمان.

حضير حربتو ثـ أقبؿ إلييما فمما رآه أسعد بف زرارة قاؿ لمصعب فأخذ أسيد بف 
بف عمير: ىذا سيد قكمو قد جاءؾ فاصدؽ اهلل فيو، قاؿ مصعب: إف يجمس أكممو، 
فكقؼ عمييما متشتّْمان، قاؿ: ما جاء بكما إلينا تسفياف ضعفاءنا؟ اعتزالنا إف كانت لكما 

ف كرىتو بأنفسكما حاجة فقاؿ لو مصعب: أك تجمس فتسمع  فإف رضيت أمران قبمتو كا 
كؼ عنؾ ما تكره، قاؿ: أنصفت ثـ ركز حربتو كجمس إلييما، فكممو مصعب باإلسالـ، 
كقرأ عميو القرآف، فقاال فيما يذكر عنيما: كاهلل لعرفنا في كجيو اإلسالـ قبؿ أف يتكمـ بو 

 في إشراقو كتسيُّمو. 
ف إذا أردتـ أف تدخمكا في ثـ قاؿ: ما أحسف ىذا الكالـ كأجممو، كيؼ تصنعك 

كساؽ بقية خبره، ثـ ذكر مجيء سعد بف معاذ إلى مصعب كأسعد بف  -ىذا الديف؟ 
كفيو: أنو كقؼ عمييما متشتّْمان، ثـ قاؿ ألسعد بف زرارة: يا أبا أمامة أما كاهلل  -زرارة 

فقاؿ لو لكال ما بيني كبينؾ مف القرابة ما رمت ىذا مني، أتغشانا في دارينا بما نكره، 
ف كرىتو عزلنا عنؾ ما  مصعب: أك تقعد فتسمع فإف رضيت أمران كرغبت فيو قبمتو، كا 
تكره، قاؿ سعد: أنصفت، ثـ ركز الحربة كجمس، فعرض عميو اإلسالـ كقرأ عميو القرآف، 

 .(ُ)(.. قاال: فعرفنا كاهلل في كجيو اإلسالـ قبؿ أف يتكمـ إلشراقو كتسيًُّمو
 العرب لسماع القرآن الكريم:نماذج ممن أسلم من 

لقد سجؿ التاريخ نماذج كثيرة لزمرة مف الكافريف العرب الذيف تأثركا بالقرآف 
الكريـ، حيث كاف سماعيـ لو محكر انتقاؿ مما كانكا عميو مف عقيدة الكفر كاإلشراؾ 
باهلل تعالى إلى عقيدة التكحيد كاإليماف باهلل كحده، فتغيرت بذلؾ حياتيـ، كحسنت 

 أخالقيـ، كعظمت سيرتيـ، كتعددت مناقبيـ.
                                                 

 .ْٖٓ/ِكالبف ىشاـ  ،ُِٖ/ِكالسيرة النبكية البف كثير  ،ُُِ/ُعيكف األثر ينظر ( ُ)
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كمف ذلؾ قصة أسيد بف حضير كسعد بف معاذ اآلنفة الذكر، كمنيا أيضان ما 
 ، حيث ذكر في قصة إسالمو ركتو كتب السير مف إسالـ عمر بف الخطاب 

كرىطان مف أصحابو  ركايات، أشيرىا: أنو خرج يكمان متكشّْحان بسيفو يريد الرسكؿ 
في بيت عند الصفا، فمقيو نعيـ بف عبد اهلل، فقاؿ لو: أيف تريد يا عمر، فقاؿ: اجتمعكا 

أريد محمدان ىذا الصابئ الذم فرؽ أمر قريش، كسفو أحالميا، كعاب دينيا، كسب 
 آليتيا فأقتمو. 

فقاؿ لو نعيـ: كاهلل لقد غرتؾ نفسؾ مف نفسؾ يا عمر، أترل بني عبد مناؼ 
قتمت محمدان؟ أفال ترجع إلى أىؿ بيتؾ فتقيـ أمرىـ! تاركيؾ تمشي عمى األرض كقد 

قاؿ: كأم أىؿ بيتي؟ قاؿ ختنؾ كابف عمؾ سعيد بف زيد بف عمرك كأختؾ فاطمة بنت 
 الخطاب فقد كاهلل أسمما كتابعا محمدان عمى دينو، فعميؾ بيما.

فرجع عمر عامدان إلى أختو كختنو كعندىما خٌباب بف األرٌت معو صحيفة فييا 
ڄ قرئيما إياىا فمما سمعكا حس عمر تغيب خٌباب، كأخذت فاطمة بنت الخطاب ي

 الصحيفة فجعمتيا تحت فخذىا كقد سمع عمر حيف دنا إلى البيت قراءة خٌباب عمييما.
فمما دخؿ قاؿ: ما ىذه اليينمة التي سمعت قاال لو: ما سمعت شيئان قاؿ: بمى 

نو، كبطش بختنو سعيد بف زيد، فقامت إليو كاهلل لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدان عمى دي
 أختو فاطمة بنت الخطاب لتكفو عف زكجيا فضربيا فشجيا.

فمما فعؿ ذلؾ قالت لو أختو كختنو: نعـ قد أسممنا كآمنا باهلل كرسكلو، فاصنع ما 
بدا لؾ، فمما رأم عمر ما بأختو مف الدـ ندـ عمى ما صنع فارعكل، كقاؿ ألختو: 

الصحيفة التي سمعتكـ تقرؤكف آنفان، ما ىذا الذم جاء بو محمد؟ ككاف أعطيني ىذه 
عمر كاتبان، فمما قاؿ ذلؾ قالت لو أختو: إنا نخشاؾ عمييا، قاؿ: ال تخافي كحمؼ لو 

 بآليتو ليردنيا إذا قرأىا إلييا.
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فمما قاؿ ذلؾ طمعت في إسالمو، فقالت لو: يا أخي إنؾ نجس عمى شركؾ، 
نو ال يمسيا إال   فقرأىا. ڄالطاىر، فقاـ عمر فاغتسؿ فأعطتو الصحيفة كفييا كا 

خرج فمما قرأ منيا صدران قاؿ ما أحسف ىذا الكالـ كأكرمو، فمما سمع ذلؾ خٌباب 
إليو فقاؿ لو: يا عمر كاهلل إني ألرجك أف يككف اهلل قد خصؾ بدعكة نبيو، فإني سمعتو 

ىشاـ أك بعمر بف الخطاب، فاهلل اهلل  أمس كىك يقكؿ: الميـ أيد اإلسالـ بأبي الحكـ بف
 .(ُ)يا عمر، فقاؿ لو عند ذلؾ عمر فدلني يا خٌباب عمى محمد حتى آتيو فأسمـ

أف عمر خرج يكمان يبحث عف الخمر ليشربيا، فمـ يجد شيئان، كفي ركاية أخرل: 
قاؿ: فجئت  كفييا أنو قاؿ: )فقمت لك أني جئت الكعبة فطفت بيا سبعان أك سبعيف.

قائـ يصمي، ككاف إذا صمى استقبؿ  المسجد أريد أف أطكؼ بالكعبة فإذا رسكؿ اهلل 
الشاـ كجعؿ الكعبة بينو كبيف الشاـ، ككاف مصاله بيف الركنيف، الركف األسكد كالركف 

 اليماني.
قاؿ: فقمت حيف رأيتو: كاهلل لك أني استمعت مف محمد الميمة حتى أسمع ما 

ف دنكت منو أستمع ألركعنو، فجئت مف قبؿ الحجر، فدخمت تحت يقكؿ، فقمت: لئ
قائـ يصمي يقرأ القرآف، حتى قمت في قبمتو  ثيابيا، فجعمت أمشي ركيدان كرسكؿ اهلل 
 مستقبمو، ما بيني كبينو إال ثياب الكعبة.

إلى آخر  (ِ)... قاؿ: فمما سمعت القرآف رؽ لو قمبي، فبكيت كدخمني اإلسالـ
 الركاية.

: أخرجيا أحمد مف ركاية شريح بف عبيد قاؿ: قاؿ عمر: ثالثةرواية  كفي
، فكجدتو سبقني إلى المسجد فقمت إلى المسجد، فقمت )خرجت أتعرض لرسكؿ اهلل 

                                                 

كالبداية  ،َِٔ/ُكالكامؿ في التاريخ  ،ُُٗ/ِكالركض األنؼ  ،ّٓ/ِالسيرة النبكية البف كثيرة ينظر ( ُ)
 .ِٖٔ/ّكالطبقات الكبرل البف سعد  ،ّٓٓ/ُكالسيرة النبكية البف ىشاـ  ،َُُ/ّكالنياية 

 .ِّٕ/ِكسبؿ اليدل كالرشاد  ،ّٖٓ/ُكالبف ىشاـ  ،ّٕ/ِالسيرة النبكية البف كثير ينظر ( ِ)
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خمفو فاستفتح سكرة الحاقة، فجعمت أتعجب مف تأليؼ القرآف، فقمت: ىذا شاعر، كما 
]الحاقة[  ڦ ڦ  ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ  ڤ ڤ ڦ  ڦقالت قريش، قاؿ فقرأ 

قاؿ: فكقع ]الحاقة[ حتى ختـ السكرة،  ڃ   چ چچ چ ڇ ڇ  ڇ :فقمت: كاىف، قاؿ
 .(ُ)(اإلسالـ في قمبي كؿ مكقع

كأيان كانت قصة إسالمو ىذه أك تمؾ فإف تأثره بالقرآف الكريـ كما سمعو منو أك 
شياره.قرأه يبدك جميان ككاضحان، كىك الدافع األكبر لو عمى   اعتناقو اإلسالـ كا 

كمف ذلؾ أيضان قصة الطفيؿ بف عمرك الدكسي: حيف قدـ مكة كرسكؿ اهلل  -
  بيا، فمشى إليو رجاؿ مف قريش، ككاف الطفيؿ رجالن شريفان شاعران لبيبان، فقالكا لو: يا

طفيؿ إنؾ قدمت بالدنا، كىذا الرجؿ الذم بيف أظيرنا قد أعضؿ بنا، كقد فرؽ جماعتنا 
نما قكلو كالسحر، يفرؽ بيف الرجؿ كبيف أبيو، كبيف الرجؿ كبيف أخيو، كش تت أمرنا، كا 

نا نخشى عميؾ كعمى قكمؾ ما قد دخؿ عمينا، فال تكممو كال  كبيف الرجؿ كبيف زكجتو، كا 
 تسمعف منو شيئان.

قاؿ فكاهلل ما زالكا بي حتى أجمعت أال أسمع منو شيئان كال أكممو، حتى حشكت 
غدكت إلى المسجد كيٍرسيفان فرقان أف يبمغني شيء مف قكلو كأنا ال أريد أف  في أذني حيف

قائـ يصمي عند الكعبة، فقمت منو  أسمعو، قاؿ: فغدكت إلى المسجد فإذا رسكؿ اهلل 

                                                 

قاؿ الدكتكر أكـر ضياء العمرم في عرضو لقصة إسالـ عمر  ،ٕٔ/ٕاإلصابة ينظر ك  ،ُٕ/ُ( المسند ُ)
كعمر  ،رضي اهلل عنو : )أما قصة استماعو القرآف يتمكه الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قرب الكعبة

 ،كضرب زكجيا سعيد بف زيد ،ككذلؾ قصتو مع أختو فاطمة حيف لطميا إلسالميا ،مستخؼ بأستارىا
سالموصحيفة فييا آيات  ىثـ اطالعو عم .. . فمـ يثبت شيء مف ىذه القصص مف طريؽ صحيحة ،كا 

. كاف لو تأثير في اجتذاب عمر إلى صؼ . كركعة تصكيره ،كال شؾ أف القرآف ببيانو الساحر
كعدـ ثبكت الركايات حديثيان ال يعني حتمية  ،كيعجب بو ،ألف عمر كاف يتذكؽ الكالـ البميغ ،المسمميف

 .َُٖ/ُ ة النبكية الصحيحةعدـ كقكعيا تاريخيان ( السير 



 

  
ّّ 

1 

، فقمت في نفسي قاؿ: فسمعت كالمان حسنان قريبان فأبى اهلل إال أف يسمعني بعض قكلو، 
بيب شاعر ما يخفى عميَّ الحسف مف القبيح فما يمنعني أف كاثيٍكؿى أمي كاهلل إني لرجؿ ل

ف كاف قبيحان  أسمع مف ىذا الرجؿ ما يقكؿ؟ فإف كاف الذم يأتي بو حسنان قبمتو، كا 
 تركتو.

إلى بيتو فاتبعتو حتى إذا دخؿ بيتو  قاؿ: فمكثت حتى انصرؼ رسكؿ اهلل 
لمذم قالكا، فكاهلل ما بىًرحكا  دخمت عميو، فقمت: يا محمد إف قكمؾ قد قالكا لي كذا ككذا

يخكفكنني أمرؾ حتى سددت أذني بكرسؼ لئال أسمع قكلؾ، ثـ أبى اهلل إال أف يسمعني 
 قكلؾ، فسمعتو قكالن حسنان، فاعرض عميَّ أمرؾ، قاؿ: فعرض عمٌي رسكؿ اهلل 

منو،  كال أمران أعدؿ فال كاهلل ما سمعت قكالن قط أحسف منو،اإلسالـ، كتال عمٌي القرآف، 
 الخ. (ُ)فأسممت كشيدت شيادة الحؽ..

 قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  كمف ذلؾ أيضان ما كرد عف جبير بف مطعـ  -
ڄ ڄ    ڄ  ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦيقرأ في المغرب بالطكر، فمما بمغ 

 .(ِ)]الطكر[ كاد قمبي أف يطير( ڄ ڃڃ ڃ ڃ چچ
بعض آياتو أك التأمؿ في كالكقائع المعاصرة لمف أسمـ لسماع القرآف أك قراءة 

أذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ قصة فتاة مصرية نصرانية تدعى  (ّ)معانيو كثيرة جدان 
 )سناء( تقكؿ فييا:

                                                 

كأسد الغابة  ،ُْٕ/ِكسبؿ اليدل كالرشاد  ،ّّٗ/ُكالبف ىشاـ  ،ّٕ/ِالسيرة النبكية البف كثير ينظر ( ُ)
 .ِِْ/ٓكاالستيعاب  ،َْ/ِ

باب القراءة في  ،كمسمـ في كتاب الصالة ،(ْْٖٓبرقـ ) ّْٓ/ٔ( أخرجو البخارم في كتاب التفسير ِ)
 .(ُْٕالحديث ) ُُٓ/ْالصبح 

كفي  ،ككثير منيـ كاف إسالمو لسماع القرآف الكريـ ،( فكثيران ما ينشر في الصحؼ أخبار عمف أسمـ حديثاي ّ)
 .مكاتب تكعية الجاليات مف أخبار ذلؾ الشيء الكثير
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)نشأت عمى التعصب لمديف النصراني، كحرص كالدم عمى اصطحابي معيما 
 إلى الكنيسة صباح كؿ يـك أحد ألقبؿ يد القس، كأتمك خمفو التراتيؿ الكنسية، كأستمع
إليو كىك يخاطب الجمع ممقنان إياىـ عقيدة التثميث، كمؤكدان عمييـ بأغمظ األيماف أف 

حسب  -غير المسيحييف ميما فعمكا مف خير فيـ مغضكب عمييـ مف الرب، ألنيـ 
 كفرة مالحدة.. -زعمو 

كبرت قميالن كدخمت المدرسة، كبدأت بتككيف صداقات مع زميالتي في 
المسممات ربطتني بيا عمى كجو الخصكص صداقة متينة، المدرسة... إحدل زميالتي 

فكنت ال أفارقيا إال في حصص التربية الدينية، إذ كنت كما جرل النظاـ أدرس مع 
 طالبات المدرسة النصرانيات مبادئ الديف النصراني عمى يد معممة نصرانية..
تبادلنا اليدايا كتنتقؿ أسرة أعز صديقاتي إلى القاىرة، كيكميا بكينا أللـ الفراؽ، ك 

كالتذكارات، كلـ تجد صديقتي المسممة ىدية تعبر بيا عف عمؽ كقكة صداقتيا لي سكل 
مصحؼ شريؼ في عمبة قطيفة أنيقة صغيرة، قدمتيا لي قائمة: )لقد فكرت في ىدية 
غالية ألعطيؾ إياىا ذكرل صداقة عمر عشناه سكيان فمـ أجد إال ىذا المصحؼ الشريؼ 

اهلل( تقبمت ىدية صديقتي المسممة شاكرة فرحة، كحرصت عمى الذم يحتكم كالـ 
 إخفائيا عف أعيف أسرتي التي ما كانت لتقبؿ أف تحمؿ ابنتيـ المصحؼ الشريؼ..

كمرت األياـ كتزكجت مف )شماس( كنيسة العذراء مريـ، كمع متعمقاتي 
يني الشخصية حممت ىدية صديقتي المسممة )المصحؼ الشريؼ( كأخفيتو بعيدان عف ع

زكجي الذم عشت معو كأم امرأة شرقية كفية مخمصة.. كتكظفت في ديكاف عاـ 
… المحافظة، كىناؾ التقيت بزميالت مسممات متحجبات، ذكرنني صديقتي األثيرة 

كبمركر الكقت بدأت أفكر في حقيقة اإلسالـ كالمسيحية، كأكازف بيف ما أسمعو مف 
اه كألمسو بنفسي، كىك ما يتناقض مع أقكاؿ الكنيسة عف اإلسالـ كالمسمميف، كبيف ما أر 

 القسس كالمتعصبيف النصارل..
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بدأت أحاكؿ التعرؼ عمى حقيقة اإلسالـ، كأنتيز فرصة غياب زكجي ألستمع 
إلى أحاديث المشايخ عبر اإلذاعة كالتمفاز، عمّْي أجد الجكاب الشافي لما يعتمؿ في 

عت، كالشيخ عبد الباسط عبد كجذبتني تالكة الشيخ محمد رفصدرم مف تساؤالت.. 
الصمد لمقرآف الكريـ، كأحسست كأنا أستمع إلى تسجيالتيـ عبر المذياع أف ما يرتالنو 

 ال يمكف أف يككف كالـ بشر، بؿ ىك كحي إليي.
كعمدت يكمان أثناء كجكد زكجي في الكنيسة إلى دكالبي، كبيد مرتعشة أخرجت 
كنزم الغالي )المصحؼ الشريؼ( فتحتو كأنا مرتبكة، فكقعت عينام عمى قكلو تعالى 

ہ  ہ  ہ  ہ ھ ھ  ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲  ﮳  ﮴   ﮵ ﮶  ]آؿ عمراف[
كتعجبت ألني ارتعشت يدم أكثر، كتصبب كجيي عرقان، كسرت في جسمي قشعريرة، 

سبؽ أف استمعت إلى القرآف كثيران في الشارع كالتمفاز كاإلذاعة، كعند صديقاتي 
المسممات، لكني لـ أشعر بمثؿ ىذه القشعريرة التي شعرت بيا كأنا أقرأ مف المصحؼ 

 الشريؼ مباشرة بنفسي.
ىممت أف أكاصؿ القراءة إال أف صكت أزيز مفتاح زكجي كىك يفتح باب الشقة 

 كف ذلؾ، فأسرعت كأخفيت المصحؼ الشريؼ في مكانو األميف.حاؿ د
كفي اليـك التالي ذىبت إلى عممي كفي رأسي ألؼ سؤاؿ حائر، إذ كانت اآلية 
الكريمة التي قرأتيا قد كضعت الحد الفاصؿ لما كاف يؤرقني حكؿ طبيعة عيسى عميو 

قكؿ القرآف؟ فجاءت اآلية السالـ، أىك ابف اهلل كما يزعـ القسيس؟ أـ أنو نبي كريـ كما ي
 لتقطع الشؾ باليقيف..

تساءلت في نفسي كقد عرفت الحقيقة الخالدة، حقيقة أف )ال إلو إال اهلل كأف 
محمدان رسكؿ اهلل( أيمكف أف أشير إسالمي؟ كما مكقؼ أىمي مني، بؿ ما مكقؼ زكجي 

 كمصير أبنائي؟! 
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كخكؼ كانتقمت فيو مف كجاء اليـك المكعكد اليـك الذم تخمصت فيو مف كؿ شؾ 
ظالـ الكفر إلى نكر اإليماف، فبينما كنت جالسة ساىمة الفكر، شاردة الذىف، أفكر فيما 
عقدت العـز عميو، تناىى إلى سمعي صكت األذاف مف المسجد القريب داعيان المسمميف 

 إلى لقاء ربيـ كأداء صالة الظير.
ية التي أبحث عنيا، تغمغؿ صكت األذاف داخؿ نفسي، فشعرت بالراحة النفس

كأحسست بضخامة ذنبي لبقائي عمى الكفر، عمى الرغـ مف عظمة نداء اإليماف الذم 
كاف يسرم في كؿ جكانحي، فكقفت بال مقدمات ألىتؼ بصكت عاؿ بيف ذىكؿ 
زميالتي: )أشيد أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان عبده كرسكلو( فأقبؿ عميَّ زميالتي كقد 

ينئات باكيات بكاء الفرح، كانخرطت أنا أيضان معيف في البكاء، تحيرف مف ذىكليف، م
 (ُ)…(سائمة اهلل أف يغفر لي ما مضى مف حياتي، كأف يرضى عميَّ في حياتي الجديدة 

 إلى آخر ما ذكرتو في قصتيا.
 تأثيره في الكافرين من غير العرب: -2

، كمما يدؿ عمى تأثر الكافريف مف غير العرب بالقرآف  كىذا أيضان كاقع كمعمـك
 الكريـ، أمكر عديدة:

ف كاف ال يفيـ مف  - منيا: أف بعضيـ أسمـ حيف سمع آيات القرآف الكريـ، كا 
نما ليقينو بأف ىذا الكالـ قطعان ليس بكالـ بشر.  معناىا شيئان كا 

ف لـ يسممكا، كشيادتيـ بأنو كالـ  - كمنيا: ثناء كثير منيـ عمى القرآف الكريـ كا 
ف كالـ البشر، أك كصفيـ لو بأنو مف جنس كالـ الكتب السماكية مختمؼ تمامان ع

 السابقة.

                                                 

  .ُِٓ/ُإلى اهلل(  كنقميا صاحب كتاب )التائبكف ،ُٓٔ( ذكرتيا مجمة الفيصؿ في العدد رقـ ُ)
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كمنيا: معالجتيـ لبعض مرضاىـ النفسييف بإسماعيـ آيات القرآف الكريـ،  -
كىي طريقة يستعمميا بعض األطباء النفسييف في عياداتيـ، لما رأكه مف تأثير القرآف 

 .(ُ)عمى النفكس، كارتياحيا عند سماعو
ى اهلل تعالى عمى بعض أىؿ الكتاب مف النصارل الذيف سمعكا القرآف كقد أثن

فعرفكا أنو الحؽ، كلـ يستكبركا عنو، بؿ تأثركا بو، كفاضت أعينيـ بالدمكع، لمعرفتيـ 
ے  ے ۓ   ۓ ﮲   ﮳ ﮴   ﮵ ﮶﮷ بأٌنو حؽّّ، فقاؿ تعالى 

﮸ ﮹ ﮺ ﮻   ﮼ ﮽ ﮾ ﮿  ﯀﯁     

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ        

 ]المائدة[. ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ پ ڀ  ڀ
فإذا سمعكا ما أنزؿ إلى الرسكؿ مف ىذا القرآف اىتزت مشاعرىـ، كالنت قمكبيـ، 
كفاضت أعينيـ بالدمع، تعبيران عف التأثر العميؽ العنيؼ بالحؽ الذم سمعكا، كالذم ال 

عركفة في يجدكف لو في أكؿ األمر كفاء مف التعبير إال الدمع الغزير، كىي حالة م
النفس البشرية حيف يبمغ بيا التأثر درجة أعمى مف أف يفي بيا القكؿ، فيفيض الدمع 

 .(ِ)ليؤدم ما ال يؤديو القكؿ، كليطمؽ الشحنة الحبيسة مف التأثر العميؽ العنيؼ
 ﮸ ﮹ ﮺ ﮻   ﮼. ..قاؿ اإلماـ الطبرم في تفسيره: )

يقكؿ: كلتجدف أقربى الناس مكدةِّ كمحبة لمذيف آمنكا الذيف قالكا إنا نصارل ذلؾ بأف 
 .(ّ)منيـ قسيسيف كرىباننا كأنيـ ال يستكبركف عف قبكؿ الحؽ كاٌتباعو كاإلذعاف بو

                                                 

 .الثاني في مظير : شفاء القرآف لمنفكس كاألبدافالمطمب ( كما سيأتي بياف ذلؾ في ُ)
 .ِٔٗ/ِ( في ظالؿ القرآف ِ)
 .ْٗٓ/ٖ( جامع البياف ّ)
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ثـ ذكر رحمو اهلل عدة أقكاؿ في مف نزلت فيو ىذه اآليات فقاؿ: )قيؿ: إف ىذه 
مف نصارل الحبشة، فمما  نفرو قًدمكا عمى رسكؿ اهلل اآلية كالتي بعدىا نزلت في 

 كأكرد ركايات عمف قاؿ ذلؾ. (ُ)(سمعكا القرآف أسممكا كاتبعكا رسكؿ اهلل 
 (ِ)ثـ قاؿ: )كقيؿ: إنيا نزلت في النجاشٌي ممؾ الحبشة كأصحابو لو أسممكا معو

فأسممكا، فأنزؿ اهلل تعالى فييـ  فقرأ عمييـ النبي  فقد بعث النجاشٌي كفدنا إلى النبي 
ے  ے ۓ   ۓ ﮲   ﮳ ﮴   ﮵ ﮶  إلى آخر اآلية، فرجعكا إلى

: إٌف أخاكـ النجاشٌي فأخبركه فأسمـ، فمـ يزؿ مسممنا حتى مات، فقاؿ رسكؿ اهلل 
 .(ّ)بالمدينة، كالنجاشي ثىَـّ( النجاشيَّ قد مات، فصمُّكا عميو، فصمَّى عميو رسكؿ اهلل 

اثني عشر رجالن مف الحبشة،  لذيف بعثيـ النجاشٌي إلى رسكؿ اهلل كفيو أف ا
سبعةن قسيسيف كخمسةن رىباننا، ينظركف إليو كيسألكنو، فمما لقكه فقرأ عمييـ ما أنزؿ اهلل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ      بىكىٍكا كآمنكا، فأنزؿ اهلل عميو فييـ 

فآمنكا،  پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ
ثـ رجعكا إلى النجاشٌي، فياجر النجاشٌي معيـ، فمات في الطريؽ، فصمى عميو رسكؿ 

 .(ْ)كالمسممكف كاستغفركا لو( اهلل 

                                                 

 .ْٗٓ/ٖ( جامع البياف ُ)
كاستشيد لو بالركايات التي ذكرىا الطبرم ككذلؾ  ،ِّْ: ( ككذلؾ نص عميو الكاحدم في أسباب النزكؿِ)

 .ٗٗ: الصحيح المسند مف أسباب النزكؿينظر ، ك ُُْٖ/ْابف أبي حاتـ في تفسيره 
 .ْٗٓ/ٖ( جامع البياف ّ)
كصالة النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى النجاشي ثابتة في صحيح مسمـ بركايات  ،ٔٗٓ/ٖ( جامع البياف ْ)

كتاب  ،صحيح مسمـينظر  .بر بف عبد اهلل كعمراف بف حصيف رضي اهلل عنيـعديدة عف أبي ىريرة كجا
 .ُٗ/ٕ( ّٓٗ-ُٓٗالحديث رقـ ) ،باب في التكبيرعمى الجنازة ،الجنائز
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ثـ ذكر قكالن ثالثان، فقاؿ: )كقاؿ آخركف: بؿ ىذه صفة قـك كانكا عمى شريعة 
 . (ُ)ا بو(آمنك  عيسى مف أىؿ اإليماف، فمما بعث اهلل تعالى ذكره نبيَّو محمدنا 

ثـ عقَّب بقكلو: )كالصكاب في ذلؾ مف القكؿ عندم: أٌف اهلل تعالى كصؼ صفة 
يجدىـ أقربى الناس ًكدادنا ألىؿ اإليماف باهلل  أف نبٌي اهلل  ﮿  ﯀قـك قالكا 

أسماءىـ، كقد يجكز أف يككف أريد بذلؾ أصحابي النجاشي، كيجكز كرسكلو، كلـ يسْـّ لنا 
قكـه كانكا عمى شريعة عيسى، فأدركيـ اإلسالـ فأسممكا لما سمعكا أف يككف أريد بو 

 .(ِ)القرآف كعرفكا أنو الحؽ، كلـ يستكبركا عنو(
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ثـ قاؿ اإلماـ الطبرم رحمو اهلل في تفسير قكلو تعالى 

پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ 

ذا سمع ىؤالء الذيف قالكا ٹ الذيف كصفت لؾ يا  - چۅ  ۅچ: )يقكؿ تعالى ذكره: كا 
ما أنزؿ إليؾ مف الكتاب ييٍتمى  -محمد صفتيـ أنؾ تجدىـ أقرب الناس مكدة لمذيف آمنكا 

پ پ پ ڀ  ڀ  ،كفيض العيف مف الدمع، امتالؤىا منو، ثـ سيالنو منيا
 ... كفيض النير مف الماء كفيض اإلناء، كذلؾ سيالنو عف شدة امتالئو

يض دمكعيـ، لمعرفتيـ بأٌف الذم يتمى عمييـ يقكؿ: ف ڀ ڀ ٺ ٺكقكلو 
 .(ّ)مف كتاب اهلل الذم أنزلو إلى رسكؿ اهلل حؽّّ...(

كأيان كاف مف نزلت فيو اآليات سكاء كانكا الذيف قالكا إنا نصارل مف القسيسيف 
كالرىباف أك نصارل الحبشة، أك ممؾ الحبشة كأصحابو أك القـك الذيف كانكا عمى شريعة 

السالـ، فإف سماعيـ لمقرآف كاف مؤثران في نفكسيـ، أدل إلى أف فاضت عيسى عميو 
 أعينيـ بالدمكع، كقادىـ سماعو إلى التصديؽ كاإليماف بو، كاالعتراؼ بأنو الحؽ.

                                                 

 .ٕٗٓ/ٖ( جامع البياف ُ)
 .( اإلحالة السابقةِ)
 .َُٔ/ٖ( جامع البياف ّ)
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كمما يذكر مف تأثير القرآف في نفكس الكافريف مف غير العرب ما ذكره سيد  -
كال تفيـ منيا شيئان، كتأثرىا لدل  قطب رحمو اهلل عف سيدة يكغسالفية ال تعرؼ العربية

سماعيا آيات القرآف، حيث قاؿ: )إف األداء القرآني يمتاز كيتميز مف األداء البشرم.. 
إف لو سمطانان عجيبان عمى القمكب ليس لألداء البشرم، حتى ليبمغ أحيانان أف يؤثر بتالكتو 

 المجردة عمى الذيف ال يعرفكف مف العربية حرفان...
ان كقع لي، ككاف عميو معي شيكد ستة، كذلؾ منذ حكالي خمسة عشر أذكر حادث

عامان.. كنا ستة نفر مف المنتسبيف لإلسالـ عمى ظير سفينة مصرية تمخر بنا عباب 
المحيط األطمسي إلى نيكيكرؾ، مف بيف عشريف كمائة راكب كراكبة أجانب، ليس فييـ 

 مسمـ.. 
عمى ظير السفينة ! كاهلل يعمـ أنو كخطر لنا أف نقيـ صالة الجمعة في المحيط 

لـ يكف بنا أف نقيـ الصالة ذاتيا أكثر مما كاف بنا حماسة دينية إزاء مبشر كاف يزاكؿ 
 عممو عمى ظير السفينة، كحاكؿ أف يزاكؿ تبشيره معنا !.. 

أف نقيـ صالتنا، كسمح لبحارة  -ككاف إنجميزيان  -كقد يسر لنا قائد السفينة 
أف يصمي منيـ معنا مف ال يككف  -ككميـ نكبيُّكف مسممكف  -كخدميا السفينة كطياتيا 

في الخدمة كقت الصالة، كقد فرحكا بيذا فرحان شديدان إذ كانت المرة األكلى التي تقاـ 
 فييا صالة الجمعة عمى ظير السفينة.

مامة الصالة، كالركاب األجانب معظميـ متحمّْقكف  كقمت بخطبة الجمعة كا 
، كبعد الصالة جاءنا كثيركف منيـ، يينئكننا عمى نجاح القداس !! فقد يرقبكف صالتنا

 كاف ىذا أقصى ما يفيمكنو مف صالتنا.
عرفنا فيما بعد أنيا يكغسالفية مسيحية، ىاربة مف  -كلكف سيدة مف ىذا الحشد 

كانت شديدة التأثر كاالنفعاؿ، تفيض عيناىا بالدمع، كال  -جحيـ )تيتك( كشيكعيتو 
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إنيا  -في إنجميزية ضعيفة  -شاعرىا، جاءت تشد عمى أيدينا بحرارة، كتقكؿ تتمالؾ م
 ال تممؾ نفسيا مف التأثر العميؽ بصالتنا ىذه كما فييا مف خشكع كنظاـ كركح. 

كليس ىذا مكضع الشاىد في القصة.. كلكف في قكليا: أم لغة ىذه التي كاف 
أك رجؿ ديف  -لصالة إال قسيس يتحدث بيا )قسيسكـ( فالمسكينة ال تتصكر أف يقيـ ا

 كما ىك الحاؿ عندىا في مسيحية الكنيسة، كقد صححنا ليا ىذا الفيـ كأجبناىا. -
ف كنت لـ أفيـ  فقالت: إف المغة التي يتحدث بيا ذات إيقاع مكسيقي عجيب، كا 
منو حرفان، ثـ كانت المفاجأة الحقيقية لنا كىي تقكؿ: كلكف ليس ىذا المكضكع الذم أريد 

إف المكضكع الذم لفت ًحسّْي ىك أف )اإلماـ( كانت ترد في كالمو بيذه أسأؿ عنو..  أف
المغة المكسيقية فقرات مف نكع آخر غير بقية كالمو، نكع أكثر مكسيقية كأعمؽ إيقاعان.. 
ىذه الفقرات الخاصة كانت تحدث فيَّ رعشة كقشعريرة، إنيا شيء آخر كما لك كاف 

كتفكرنا  -حسب تعبيرىا المستمد مف مسيحيتيا  - ح القدس)اإلماـ( مممكءان مف الرك 
قميالن ثـ أدركنا أنيا تعني اآليات القرآنية التي كردت في أثناء الخطبة كفي أثناء 
الصالة، ككانت مع ذلؾ مفاجأة لنا تدعك إلى الدىشة مف سيدة ال تفيـ مما نقكؿ 

 .(ُ)شيئان(
: تحدثت عف بداية حياتيا مع كفي قصة أخرل لفتاة أمريكية تدعى )شاركف( -

أىميا، كمع الكنيسة كاألناجيؿ كالقساكسة، كأنيا كانت فتاة مشاكسة متمردة عمى 
الجميع، كحتى تحصؿ عمى اليدكء كالطمأنينة طمبت مف اهلل أف يرزقيا رجالن مسيحيان 

 .. متدينان يتزكجيا، فساؽ اهلل ليا رجالن فمسطينيان مسممان 
.. كاف أكؿ رجؿ طمبني لمزكاج فمسطينيان، ككاف بو عيباف .قالت في رسالتيا: )

لـ أردىما في الرجؿ الذم سيتزكجني، كاف عربيان ككاف مسممان، كلكنو عمى الرغـ مف 
ذلؾ كاف يختمؼ عف أم رجؿ قابمتو في حياتي، فمـ يكف يشرب الخمر، ككاف 

                                                 

 .ُٖٕٔ/ّ( في ظالؿ القرآف ُ)



 

  
ِْ 

1 

ال يناقش دينو معي أبدان مستقيمان... تزكجنا لكف زكاجنا كاف سيئان لمغاية، كقمت لو بأف 
 .. ألبتو، فمـ يفعؿ ذلؾ، كجعمت حياتو بؤسان في البداية

كفي إحدل الميالي أحضر لي معو قرآنان، أعطاه لي قائالن، ىذا ىك كتابنا 
نني أستطيع أف أقرأ فيو إف أردت، فرددت عميو قائمة: ضعو ىناؾ فأنا ال  المقدس، كا 

في نـك عميؽ، ثـ دعكت اهلل قائمة: يا إليي أرني أريد أف أقرأ فيو، كانتظرتو حتى غط 
إف كاف ىذا القرآف ىك الحقيقة أـ ال، فإف كاف ىك الحقيقة فسكؼ أقبمو، كلكف أرني 

 ذلؾ.
ذا بي أفتح عمى سكرة العمؽ فقرأت قكلو تعالى  چ چ كفتحت القرآف عشكائيان كا 

ک ک ک ک  گ   ژ ژ ڑ   ڑ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ  چ ڇ ڇ ڇ

عرت بعاطفة مف نكع جديد تسرم في عركقي ثـ فتحت القرآف عشكائيان عمى فش گ

ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ  ۆ صفحة أخرل فإذا بي أقرأ قكلو تعالى في سكرة سبأ 

 .ۆ   ۈ ۈ ٴۇ   ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ   ۉ  ې
فجأة كلممرة األكلى في حياتي كنت مدركة تمامان أنني أحمؿ بيف يدمَّ كتابان في 

 .برىبة شديدة، فقد عرفت أنني أحمؿ بيف يدم كالـ اهللغاية القداسة، كشعرت 
كعندئذ عرفت بأف اهلل لـ يكرىني عندما أرسؿ إلى زكجان مسممان عربيان، بؿ كاف 
ذلؾ رحمة منو، لكي أجد ىذه المعجزة كىذه الحقيقة التي طالما بحثت عنيا، أحسست 

ني الرحمة ألنو قادني بسعادة تغمرني، حيث كجدت الكنز أخيران، كعرفت بأف اهلل منح
 ألجد الحقيقة. 

كفي تمؾ المحظة شعرت بخجؿ شديد مف نفسي ألني كنت في غاية السخرية 
ليي الرحيـ، كجمست متسمرة في مكاني لبعض الكقت، مبتيجة بكنزم  تجاه خالقي كا 
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الجديد، ككانت الساعة تشير إلى الرابعة صباحان، كلكف ىذا لـ يكف ييمني، فقد كجدت 
 .المعجزة

كركضت ألكقظ زكجي قائمة: استيقظ يا حبيبي، أريد أف أقكؿ لؾ شيئان فاستيقظ 
كقاؿ: عف أم شيء تتحدثيف ؟ قمت لو: القرآف ذلؾ الكتاب الذم أعطيتني إياه، إنو 
معجزة مف اهلل، لماذا ال تصرخكف بأعمى صكتكـ أييا المسممكف لتعممكا الناس كتاب 

   اهلل؟
القرآف كالـ اهلل، ككؿ آية في القرآف معجزة، فقمت: أشيد أف ابتسـ زكجي قائالن: 

 .(ُ)ال إال اهلل، كأشيد أف محمدان رسكؿ اهلل(
 الجاىٕ:  املطلب

 تأثري القرآٌ يف ىفْس املؤميني ّمظاٍرِ
إف أعظـ مف يقدر القرآف قدره، كيؤثر في نفسو كيتغمغؿ في أعماقو ىـ 
المسممكف المؤمنكف المخبتكف، فإف القرآف يترؾ عمى قمكبيـ كنفكسيـ ككيانيـ كحياتيـ 
أثران بالغان، كيتجمى أثره في اىتدائيـ بيديو، كعمميـ بمقتضاه، حتى أكلئؾ الذيف كانكا مف 

 كأصبحكا مف تابعيو، ككاف مف نتائج تأثرىـ بو:  أعدائو كشانئيو، ثـ آمنكا بو
تنافسيـ في حفظو كقراءتو، حتى طاب ليـ أف ييجركا لذيذ مناميـ مف أجؿ  -ُ

تيجدىـ بو حتى كاف المار عمى بيكت الصحابة بالميؿ يسمع ليا دكيان كدكم النحؿ 
كجيا مف بالقرآف، ككانت المرأة ترضى كتغتبط أف يككف ميرىا سكرة يعمميا إياىا ز 

 القرآف.
عمميـ بو كتنفيذىـ لتعاليمو في كؿ شأف مف شؤكنيـ تاركيف كؿ ما كانكا  -ِ

 عميو مما يخالؼ تعاليمو كيجافي ىداياتو.
 استبساليـ في نشر القرآف كالدفاع عنو كعف ىدايتو. -ّ

                                                 

 .ىػُُِْـ ربيع الثاني َََِالسادس( تمكز)العدد  َٔ-ٗٔ: ( مجمة الفرقافُ)
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ذلؾ النجاح الباىر الذم أحرزه القرآف في ىداية العالـ، في العقائد كاألخالؽ  -ْ
 .(ُ)لعبادات كالمعامالت كفي السياسة كاإلدارة كفي كافة نكاحي اإلصالح اإلنسانيكفي ا

 ككاف لتأثير القرآف في نفكسيـ مظاىر عديدة، أذكر فيما يمي أىميا:
 المظهر األول: زيادة اإليمان:

إف مف أبرز مظاىر تأثير القرآف في نفكس المؤمنيف زيادة إيمانيـ عند تالكتو 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ أك سماع آياتو، كما قاؿ اهلل تعالى 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  :[ كقاؿ أيضان ِ]األنفاؿ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ

 ]التكبة[. ڤ ڤ ڤ  ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ
كقكاعدىـ المقررة مف أعظـ فزيادة اإليماف التي ىي مف عقائد أىؿ السنة 

أسبابيا كمحصالتيا تالكة آيات القرآف الكريـ، أك سماعيا، كىك أىـ مظير مف مظاىر 
كفؽ مراد عمى التأثر بالقرآف الكريـ، ألف مف زاد إيمانو بسبب القرآف الكريـ سٌير حياتو 

فاستحؽ بذلؾ رضكاف  اهلل تعالى، كعمى منيج كتابو العظيـ، كعمى طريقو نبيو الكريـ 
 اهلل تعالى.

 المظهر الثاني: التوقف عند آياتو والعمل بمدلولو:
كىذا المظير مف مظاىر تأثير القرآف في نفكس المؤمنيف، نممسو منطبقان تمامان 

في حياتيـ كميا، ففي حيف كاف الكاحد منيـ  عمى كاقع الصدر األكؿ مف الصحابة 
يمارس أصنافان مف األفعاؿ كالمكركثات الجاىمية، ثـ يتنزؿ القرآف بتحريـ بعضيا، أك 
تقييده، نجد أنيـ ألزمكا أنفسيـ كذلمكىا لحكـ اهلل، كتخمكا عف مكركثاتيـ كتعامالتيـ 

 مباشرة. 

                                                 

  .َْٗ/ِمناىؿ العرفاف ينظر ( ُ)
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كانكا يشربكنيا طيمة كمف أكضح البراىيف عمى ذلؾ حاليـ مع الخمر التي 
 :حياتيـ السالفة، فألفكىا كاعتادكىا، كمع ذلؾ لما نزؿ تحريميا في القرآف في قكلو تعالى

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ    پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦڄ ڄ 

إلفيـ ليا، ]المائدة[ قالكا مف فكرىـ انتيينا انتيينا، كتخمكا عف الخمر رغـ  ڄ  ڄ ڃ
 .(ُ)كشغؼ كثير منيـ بيا، كأىرقكىا حتى سالت بيا أزقة المدينة

كمف شكاىد تأثر نفكسيـ بالقرآف، كرجكعيـ بسماعو إلى الحؽ كالصكاب، 
فإنو مف  حيف تكفي النبي  كامتثاليـ المباشر لمدلكلو، ما كقع لعمر بف الخطاب 

سمع أبا بكر يتكمـ كيتمك آيات قد مات، إلى أف  ىكؿ الحدث أنكر أف يككف النبي 
 مف القرآف، سمعيا عمر ككأنو يسمعيا ألكؿ كىمة، ككأنو يفيؽ مف رقدة، فأيقف بالحؽ.

لما قاـ عمر بف الخطاب فقاؿ: إف  فمف ذلؾ ما كرد خبر كفاة رسكؿ اهلل 
ف رسكؿ اهلل  رجاالن مف المنافقيف يزعمكف أف رسكؿ اهلل  ما مات،  قد تكفي، كا 

كلكنو ذىب إلى ربو كما ذىب مكسى بف عمراف، فقد غاب عف قكمو أربعيف ليمة، ثـ 
كما رجع مكسى، فميقطعف  كاهلل ليرجعف رسكؿ اهلل  رجع إلييـ بعد أف قيؿ: قد مات.

 مات. أيدم رجاؿ كأرجميـ زعمكا أف رسكؿ اهلل 
كعمر يكمـ الناس، كأقبؿ أبك بكر حتى نزؿ عمى باب المسجد، حيف بمغو الخبر 

 في بيت عائشة، كرسكؿ اهلل  فمـ يمتفت إلى شيء حتى دخؿ عمى رسكؿ اهلل 
 مسجىن في ناحية البيت، عميو بيٍرد حبرة.

                                                 

قاؿ ، ِٖٔ/ٖكسنف النسائي  ،(َّْٗ) ِّٓ/ٓكسنف الترمذم  ،(َّٕٔ) ِّٓ/ّسنف أبي داكد ينظر ( ُ)
ككذا قاؿ ، ِٗ/ِ (( كالترمذم صحح ىذا الحديث عمي بف المديني )):  الحافظ ابف كثير في "تفسيره

 .(ِِْْ)برقـ  الترمذمسنف األلباني في صحيح كصححو  ِٕٗ/ٖ حجر في الفتحالحافظ ابف 
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ثـ أقبؿ عميو فقبمو، ثـ قاؿ: بأبي أنت  فأقبؿ حتى كشؼ عف كجو رسكؿ اهلل 
دىا مكتة أبدان، قاؿ: كأمي، أما المكتة التي كتب اهلل عميؾ فقد ذقتيا، ثـ لف تصيبؾ بع

 .ثـ رد البرد عمى كجو رسكؿ اهلل 
ثـ خرج كعمر يكمـ الناس، فقاؿ: عمى رسمؾ يا عمر، أنصت، فأبي إال أف 
يتكمـ، فمما رآه أبك بكر ال ينصت أقبؿ عمى الناس، فمما سمع الناس كالمو أقبمكا عميو 

 كترككا عمر. 
و مف كاف يعبد محمدان فإف محمدان فحمد اهلل كأثنى عميو، ثـ قاؿ: أييا الناس إن

ڄ ڄ  ڄ  ڃ قد مات، كمف كاف يعبد اهلل فإف اهلل حي ال يمكت، ثـ تال ىذه اآلية 

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    

]آؿ عمراف[ قاؿ: فكاهلل لكأف الناس لـ يعممكا أف  ژ ڑڑ ک ک ک ک
، كأخذ ىا الناس عف أبي بكر، فإنما ىي في ىذه اآلية نزلت حتى تالىا أبك بكر يكمئذو

 أفكاىيـ.
قاؿ أبك ىريرة: قاؿ عمر: فكاهلل ما ىك إال أف سمعت أبا بكر تالىا فعقرت، 

 .(ُ)قد مات حتى كقعت إلى األرض، ما تحممني رجالم، كعرفت أف رسكؿ اهلل 
 المظهر الثالث: شفاؤه للنفوس واألبدان:

كىذا المظير أيضان مف أكضح المظاىر الدالة عمى تأثير القرآف عمى النفكس، 
ۀ ۀ ہ ہ بؿ كعمى األبداف، فإنو شفاء لمنفكس كاألبداف معان، قاؿ اهلل تعالى 

 ۉ ۉ ې ې ې ې[ كقاؿ تعالى ِٖ]اإلسراء  ہ ہ  ھ ھ

 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ   ژ ڑ[ كقاؿ تعالى ْْ]فصمت 
                                                 

 ،ُُّٓ/ْكالسيرة النبكية البف ىشاـ  ،ْْْ/ْكالركض األنؼ  ،َُّ/ُِسبؿ اليدل كالرشاد ينظر ( ُ)
 .ّٖٓ/ُكالكامؿ في التاريخ 
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مب ىب يب  جت حت   ختمت ىت يت   جث مث [ كقاؿ تعالى ٕٓ]يكنس 

 ]الرعد[. ىث يث
بو طمأنينة قمكب  كذكر اهلل ىنا ىك القرآف، كىك ذكره الذم أنزلو عمى رسكلو 

المؤمنيف، فإف القمب ال يطمئف إال باإليماف كاليقيف، كال سبيؿ إلى حصكؿ اإليماف 
 كاليقيف إال مف القرآف.

كطمأنينتو مف يقينو، كاضطرابو كقمقو مف شكو، كالقرآف ىك فإف سككف القمب 
 .(ُ)المحصؿ لميقيف، الدافع لمشككؾ كالظنكف كاألكىاـ، فال تطمئف قمكب المؤمنيف إال بو

قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل: )فالقرآف ىك الشفاء التاـ مف جميع األدكاء القمبية 
ذا أحسف كالبدنية، كأدكاء الدنيا كاآلخرة، كما كؿ أحد يؤ  ىؿ كال يكفؽ لالستشفاء بو، كا 

يماف كقبكؿ تاـ كاعتقاد جاـز كاستيفاء  العميؿ التداكم بو، ككضعو عمى دائو بصدؽ كا 
شركطو لـ يقاكمو الداء أبدان، ككيؼ تقاـك األدكاء كالـ رب األرض كالسماء، الذم لك 

 .(ِ)نزؿ عمى الجباؿ لصدعيا، أك عمى األرض لقطعيا(
. فيك الشفاء عمى الحقيقة مف أدكاء الشبو كالشككؾ، كلكف ذلؾ ..كقاؿ أيضان: )

مكقكؼ عمى فيمو، كمعرفة المراد منو، فمف رزقو اهلل تعالى ذلؾ أبصر الحؽ كالباطؿ 
 .(ّ)..(.عيانان بقمبو، كما يرل الميؿ كالنيار

بؿ  (ْ)كأمر التداكم بالقرآف مشيكر مستفيض بيف المسمميف كهلل الحمد كالمنة
د الكافريف، فقد اشتير أف بعض عيادات الطب النفسي في بالد الكفار تداكم حتى عن

                                                 

 .ِّْ :التفسير القيـينظر ( ُ)
 .ِّٓ/ْ( زاد المعاد ِ)
 .َٓ :( إغاثة الميفافّ)
( غير أف مف الخطأ عند بعضيـ أنيـ قصركا التداكم بالقرآف عمى األمراض النفسية دكف األمراض البدنية ْ)

 .كىذا مقتضى اإلطالؽ في نصكص القرآف الكريـ في أمر الشفاء ،مع أنو شفاء ليما معان 
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مرضاىا بإسماعيـ آيات القرآف الكريـ، حيث كجدكا أف تأثر المرضى بسماع آيات 
 القرآف الكريـ أكثر مف تأثرىـ بأم شيء آخر مما يستعممكنو معيـ.

ف الكريـ، فقامت كقد أجريت عدة تجارب عممية لدراسة التأثير الشفائي لمقرآ
مؤسسة العمـك الطبية اإلسالمية بمدينة )بنما سيتي( بكالية فمكريدا األمريكية بعدة بحكث 
عف القكة الشفائية لمقرآف الكريـ، كاستخدمت أجيزة إلكتركنية مزكدة بالككمبيكتر لدراسة 
 ما إذا كاف لمقرآف أم أثر عمى كظائؼ أعضاء الجسد البشرم، كقياس ىذا األثر إف
كجد، كقد تميت آيات مف القرآف عمى عدد مف الناس مع قياس التغييرات الفسيكلكجية 
)بالكمبيكتر كاألجيزة اإللكتركنية الناتجة عف ذلؾ( كتـ تالكة آيات القرآف الكريـ عمى 

 شرائح مختمفة مف الناس ىـ: 
 مجمكعة مسمميف يتحدثكف المغة العربية كيعرفكنيا جيدان. -ُ
 يف ال يعرفكف المغة العربية )مسمميف أجانب(.مجمكعة مسمم -ِ
 مجمكعة مف غير المسمميف. -ّ

% مف ٕٗكقد أثبتت التجارب كالقياسات أف لمقرآف الكريـ أثران ميدّْئان في 
التجارب، إذ ثبت أف القرآف الكريـ يخفؼ درجة تكتر الجياز العصبي، ثـ أجريت تجربة 
أخرل لدراسة أف ىذا التأثير يرجع إلى كممات القرآف بصفة خاصة، حتى كلك كانت 

في ىذه التجربة كسيمتيف لمتأكد مف ذلؾ،  غير مفيكمة لدل المستمع ليا، كاستخدـ
الكسيمة األكلى: الفحص النفسي المباشر بالككمبيكتر، الكسيمة الثانية: مراقبة كقياس 

 التغيرات الفسيكلكجية في الجسد بما يأتي: 
برنامج ككمبيكتر يشمؿ الفحص النفساني كمراقبة كقياس التغيرات كطباعة  -ُ

 تقرير عف النتائج.
مراقبة إلكتركنية مككنة مف أربع قنكات: قناتيف لقياس التيارات أجيزة  -ِ

الكيربائية في العضالت معبرة عف ردكد الفعؿ العصبية، كقناة لقياس قابمية التكصيؿ 
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الكيربائي لمجمد، كقناة لقياس كمية الدكرة الدمكية في الجمد، كعدد ضربات القمب، 
 كدرجة حرارة الجمد.

رجة حرارة الجمد تسرع ضربات القمب، كمع اليدكء ألنو مع زيادة كتخفيض د
كنقصاف التكتر تتسع الشراييف فتزداد كمية الدـ الكارد إلى الجمد يتبع ذلؾ ارتفاع في 

 درجة حرارة الجمد كنقصاف في ضربات القمب.
كقد أجريت التجربة عمى خمسة مف غير المسمميف )ثالثة منيـ ذككر كاثنتيف 

 تجربة، كانت كما يمي: َُِسنة، أجريت عمييـ ِِأعمارىـ مف اإلناث( متكسط 
 تجربة استمعكا فييا إلى القرآف الكريـ المجكد بالمغة العربية. ٖٓ -ُ
تجربة أخرل استمعكا فييا إلى كممات عربية ليست قرآنية، مجكدة حتى  ٖٓ -ِ

 تككف مطابقة لمقراءات القرآنية مف حيث الصكرة كالمفظ كالكقع عمى األذف.
 تجربة لـ يسمعكا فييا أم شيء )تجارب صمت(. َْ -ّ

 ككانت النتائج كما يمي: 
 تجربة( لـ يكف ليا أم تأثير ميدئ لمتكتر.َْجمسات الصمت ) -ُ
 % مف تجارب القراءات القرآنية.ٓٔيكجد نتائج إيجابية في  -ِ
 .(ُ)% مف تجارب القراءات غير القرآنيةّٓيكجد نتائج إيجابية في  -ّ

ما يتعمؽ بشفاء القرآف ألمراض النفكس، كىك الجانب الذم لو تعميؽ كثيؽ ىذا في
ال فإف لو تأثيران كبيران أيضان عمى أمراض األبداف، ال يقؿ عف تأثيره  بمكضكع البحث، كا 

في  في أمراض النفكس، كلعؿ مما يستشيد بو عمى ىذا حديث أبي سعيد الخدرم 
يو سكرة الفاتحة سبع مرات، فقاـ كأنما نشط مف رقيتو لمديغ الذم لدغتو عقرب، فقرأ عم

 .(ِ)عقاؿ
                                                 

 . َُٓ :كالعالج الرباني لمسحر كالمس الشيطاني ،ُّٕ: التداكم بالقرآف لمحمد سميـينظر ( ُ)
 .(ََٕٓبرقـ ) ُِْ/ٔ( الحديث في صحيح البخارل ِ)
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 المظهر الرابع: الخشوع والبكاء ووجل القلوب عند تالوتو وسماعو:
كىذا مظير محمكد مف مظاىر تأثير القرآف في نفكس المؤمنيف، بؿ قد أثنى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ اهلل بو عمى بعض أىؿ الكتاب السابقيف كما قاؿ تعالى: 

 [.ّٖ]المائدة  ڀ ڀ ٺ ٺپ پ ڀ  ڀ 
كبيف اهلل تعالى أف القرآف الكريـ مؤثر في القمكب الخاشعة التي تخشى اهلل 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   تعالى كأف ذلؾ مف ىداية اهلل ألصحابيا، فقاؿ تعالى:

ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چچ چ 

]الزمر[ كقاؿ تعالى  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
ڦ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  :فزعت كرقت كخافت]األنفاؿ[ أم(ُ). 

قاؿ: )الكجؿ في القمب كإحراؽ السَّعىفة، أما تجد لو  عف أبي الدرداء 
قشعريرة؟ قاؿ: بمى! قاؿ: إذا كجدت ذلؾ في القمب فادع اهلل، فإف الدعاء يذىب 

 .(ِ)بذلؾ(
كىذه صفة المؤمف حؽ المؤمف، الذم إذا ذكر اهلل كجؿ قمبو، أم: خاؼ منو، 

ڤ ڦ     ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ففعؿ أكامره، كترؾ زكاجره، كقكلو تعالى 

]آؿ  ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ
ۈئ ۈئ ېئ ېئ    ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ [ ككقكلو تعالى ُّٓعمراف

 .(ّ)]النازعات[ ېئ

                                                 

 .َُٓ/ِكابف عطية  ،َٔٔ/ّكابف كثير  ،ِٖ/ُُتفسير الطبرم ينظر ( ُ)
عف شير بف  ،عف عبد اهلل بف عثماف بف خثيـ ،عف سفياف الثكرم ِٗ/ُُ( أسنده الطبرم في تفسيره ِ)

كعزاه إلى الحكيـ الترمذم  ،ِٕٗ/ّكىك كذلؾ في الدر المنثكر لمسيكطي  ،حكشب عف أبي الدرداء
 .فيك عف أـ الدرداء َٔٔ/ّأما في تفسير ابف كثير  ،كميـ عف أبي الدرداء ،كالطبرم كأبي الشيخ

 .َٔٔ/ّ( تفسير ابف كثير ّ)
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كجدانية التي تنتاب القمب المؤمف حيف يذكر باهلل في أمر أك إنيا االرتعاشة ال
نيي، فيغشاه جاللو، كتنتفض فيو مخافتو، كيتمثؿ عظمة اهلل كميابتو، إلى جانب 
تقصيره ىك كذنبو، فينبعث إلى العمؿ كالطاعة... إنيا حاؿ يناؿ القمب منيا أمر يحتاج 

يجدىا القمب المؤمف، حيف يذكر باهلل إلى الدعاء ليستريح منيا كيقر ! كىي الحاؿ التي 
الن كتقكل هلل  .(ُ)في صدد أمر أك نيي، فيأتمر معيا كينتيي، كما يريد اهلل، كىجى

كمف أكؿ مف يتأثر بكالـ اهلل تعالى ىـ مف تمقكه ، ككمفيـ اهلل ببالغو لمبشر كىـ 
ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک األنبياء كالرسؿ ، كلذلؾ قاؿ تعالى عنيـ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ  ڱ   ں  ں ڻ  ڻ   ڻ      ک ک گ گ

 ]مريـ[. ڻ ۀ ۀ
قاؿ القرطبي: )في ىذه اآلية داللة عمى أف آليات الرحمف تأثيران في القمكب... 
كقاؿ األصـ: المراد بآيات الرحمف الكتب المتضمنة لتكحيده كحججو، كأنيـ كانكا 

 .(ِ)يسجدكف عند تالكتيا، كيبككف عند ذكرىا(
كقاؿ سيد قطب: )أكلئؾ النبيكف كمعيـ مف ىدل اهلل كاجتبى مف الصالحيف مف 

فيـ أتقياء... ترتعش  ڱ  ڱ   ں  ں ڻ  ڻ   ڻ    ڻذريتيـ صفتيـ البارزة 
كجداناتيـ حيف تتمى عمييـ آياتو ، فال تسعفيـ الكممات لمتعبير عما يخالج مشاعرىـ 

 .(ّ)مف تأثر ، فتفيض عيكنيـ بالدمكع كيخركف سجدان كبكيان(
الذم كاف  كفي مقدمة الذيف أثر فييـ القرآف مف نزؿ عمى قمبو القرآف محمد 

ىك يسمع القرآف، كيبدك التأثر دمكعان عزيزة تذرفيا عيناه كىك يتمك القرآف كيتأثر ك يتأثر 
 الشريفتاف.

                                                 

 .ُْٕٓ/ّ( في ظالؿ القرآف ُ)
 .ُْٕ/ُّ( الجامع ألحكاـ القرآف ِ)
 .ُِّْ/ْآف ( في ظالؿ القر ّ)
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عند تالكتو لمقرآف حديث عبد اهلل بف الشّْخير  كمف األمثمة عمى تأثره كبكائو 
  أتيت النبي( :قاؿ  كىك يصمي كلصدره أزيز كأزيز المرجؿ مف البكاء)(ُ). 

، حيث قاؿ: )قاؿ كمف تأثره كبكائو لسماع القرآف ما ركل عبد اهلل بف مسعكد 
، قمت: أقرأ عميؾ كعميؾ أنزؿ؟ قاؿ: نعـ إني أحب أف أسمعو  لي رسكؿ اهلل  اقرأ عميَّ

ڎ ڈ  ڈ ژ ژ   ڑ مف غيرم، فقرأت سكرة النساء حتى أتيت عمى ىذه اآلية 

آلف، فإذا عيناه ]النساء[ فقاؿ: حسبؾ ا ڑ   ک ک ک ک گ گ
 .(ِ)تذرفاف(

يتأثركف بآيات القرآف الكريـ كيخشعكف كيبككف  كىكذا كاف أصحاب النبي 
عبد اهلل بف عركة بف الزبير قاؿ: )قمت  كتكجؿ قمكبيـ عند تالكتو كسماعو، كما ركل

إذا سمعكا القرآف؟ قالت:  لجدتي أسماء بنت أبي بكر: كيؼ كاف أصحاب رسكؿ اهلل 
 .(ّ)تدمع أعينيـ كتقشعر جمكدىـ كما نعتيـ اهلل(

                                                 

برقـ  ِّٖ/ِٔكأحمد  ،(ُُِْبرقـ ) ُّ/ّكالنسائي  ،(َْٗبرقـ ) ِّٖ/ُ( أخرجو أبك داكد ُ)
 ،(ِٕٗبرقـ ) ِْْ/ّكالبغكم في شرح السنة  ،ِْٔ/ُكالحاكـ  ،(ّٕٓكابف حباف برقـ ) ،(ُُِّٔ)

كعبد بف حميد في  ،(ٕٔٓبرقـ ) ْٔ/ّكفي الجامع لشعب اإليماف  ،ُِٓ/ِكالبييقي في السنف الكبرل 
فإنو عند غمياف  ،كفي بعض الركايات )كأزيز الرحى( كالمرجؿ : القدر ،(ُّٓبرقـ ) ُْٔ/ُالمنتخب 

كصححو األلباني في  ،كصححو الحاكـ عمى شرط مسمـ ككافقو الذىبي ،الماء فيو يخرج منو صكت
 .(ٕٗٗبرقـ ) َُٕ/ُصحيح سنف أبي داكد 

برقـ   ّّْ/ٔالقرآف باب مف أحب أف يستمع القرآف مف غيره  ( أخرجو البخارم في كتاب فضائؿِ)
  .(ِْٕالحديث ) ٕٔ/ٔكمسمـ في صالة المسافريف باب فضؿ استماع القرآف  ،(َْٗٓ)

كترجـ  ،( كقاؿ محققو : إسناده رجالو ثقاتََُٗبرقـ ) ِْ/ٓ( أخرجو البييقي في الجامع لشعب اإليماف ّ)
كالسيكطي في الدر  ،ِٖٔ/ُٖكذكره القرطبي في تفسيره  ،ُُٔ/ٕكأخرجو البغكم في تفسيره  ،ليـ

 .ِِِ/ٕالمنثكر 
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كىكذا فإف تأثير القرآف في النفكس دائـ عبر األزماف، فيذا سيد قطب رحمو اهلل 
يحكي ما كقع لو مف تأثير القرآف في نفسو، حيث قاؿ في تفسير سكرة النجـ: )كنت بيف 

ئ لمقرآف يقرأ سكرة النجـ، فانقطع بيننا رفقة نسمر حيف طرؽ أسماعنا صكت قار 
الحديث لنستمع كننصت لمقرآف الكريـ، ككاف صكت القارئ مؤثران كىك يرتؿ القرآف ترتيالن 

 حسنان، كشيئان فشيئان عشت معو فيما يتمكه.
في رحمتو إلى المأل األعمى، عشت معو كىك يشيد  عشت مع قمب محمد 

 ئكية التي خمقو اهلل عمييا.جبريؿ عميو السالـ في صكرتو المال
كعشت معو كىك في رحمتو العمكية الطميقة، عند سدرة المنتيى كجنة المأكم، 
عشت معو بقدر ما يسعفني خيالي كتحمؽ بي رؤام كبقدر ما تطيؽ مشاعرم 

 كأحاسيسي.
كتابعتو في اإلحساس بتيافت أساطير المشركيف حكؿ المالئكة كعبادتيا كبنٌكتيا 

كقفت أماـ الكائف البشرم ينشأ مف األرض كأماـ األجنة في بطكف .. ك  كأنكثتيا
 .. األميات، كعمـ اهلل يتابعيا كيحيط بيا

كارتجؼ كياني تحت كقع الممسات المتتابعة في المقطع األخير مف السكرة: 
الغيب المحجكب ال يراه إال اهلل، كالعمؿ المكتكب ال يند كال يغيب عف الحساب كالجزاء، 

إلى اهلل في نياية كؿ طريؽ يسمكو العبيد، كالحشكد الضاحكة كالحشكد الباكية،  كالمنتيى
كحشكد المكتى، كحشكد األحياء، كالنطفة تيتدم في الظممات إلى طريقيا، كتخطك 
خطكاتيا كتبرز أسرارىا، فإذا ىي ذكر أك أنثى، كالنشأة األخرل كمصارع الغابريف، 

 ى.كالمؤتفكة أىكل فغشاىا ما غشَّى
ژ ڑ   ڑ ک   ک استمعت إلى صكت النذير األخير قبؿ الكارثة الداىمة ك 

 .گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ  ڱ ک گ  گ   ک
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ڱ ڱ ثـ جاءت الصيحة األخيرة كاىتز كياني كمو أماـ التبكيت الرعيب 

 ہ  ہ ہ  ھ فمما سمعت  ۀ ۀ ہ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ں   ڱ  ں

كاستحالت رجفة عضمية كانت الرجفة قد سرت مف قمبي حقان إلى أكصالي،  ھ
مادية، ذات مظير مادم، لـ أممؾ مقاكمتو، فظؿ جسمي كمو يختمج، كال أتمالؾ أف 

 .(ُ)أثبتو، كال أف أكفكؼ دمكعان ىاتنة ال أممؾ احتباسيا مع الجيد كالمحاكلة(
 الخامس: توبة بعض العصاة عند سماعو:المظهر 

القرآف في نفكس السامعيف، كىذا المظير مف أقكل المظاىر داللة عمى تأثير 
ذلؾ أف القرآف يغير مجرل الحياة، كيسمك بيا مف حضيض الغفمة كالعصياف، إلى ذرل 

 الخير كاالستقامة كالصالح.
فبينما يككف المرء غارقان في الضاللة، الغيان الىيان عف طاعة ربو تعالى، قد راف 

آف الكريـ، فتقع مف قمبو عمى قمبو ظممات المعاصي كاآلثاـ، إذ يسمع بعض آيات القر 
كؿ مكقع، فيتحرؾ ليا جنانو، كيرؽ ليا فؤاده، فيتحكؿ بيا عف ما كاف عميو، كيرجع 

 إلى طاعة ربو.
كقد كقع مف ذلؾ الكثير مف الكقائع، فمف ذلؾ ما جاء في سير الذىبي عف 
ٍرد  الفضؿ بف مكسى قاؿ: )كاف الفضيؿ بف عياض شاطران يقطع الطريؽ بيف أىًبيكى

ٍرخس، ككاف سبب تكبتو أنو عشؽ جارية، فبينا ىك يرتقي الجدراف إلييا إذ سمع تاليان كسى 
[ فمما سمعيا قاؿ: بمى يا رب قد ُٔ]الحديد ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵يتمك 

 .(ِ)آف... ثـ قاؿ: الميـ إني قد تبت إليؾ، كجعمت تكبتي مجاكرة البيت الحراـ(

                                                 

  .َِّْ/ٔ( في ظالؿ القرآف ُ)
  .ِّْ/ٖ( سير أعالـ النبالء ِ)
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المذكّْر قاؿ: )أردت البصرة كذكر ابف قدامة المقدسي بسنده عف أبي ىاشـ 
فجئت إلى سفينة أكتريتيا، كفييا رجؿ كمعو جارية، فقاؿ الرجؿ: ليس ىاىنا مكضع، 

 فسىأىلىتو الجارية أف يحممني، فحممني.
فمما سرنا دعا الرجؿ بالغداء فكضع، فقاؿ: أنزلكا ذلؾ المسكيف ليتغٌدل فأينزلت 

اتي شرابؾ، فشرب كأمرىا أف تسقيني، عمى أني مسكيف، فمما تغدينا قاؿ: يا جارية ى
 فقمت: رحمؾ اهلل إف لمضيؼ حقان، فتركني. 

فمما دب فيو النبيذ قاؿ: يا جارية ىاتي العكد كىاتي ما عندؾ، فأخذت العكد 
 كغنت تقكؿ:

ااااَني بَانَااااةح لَااااي َس َواِحااااد    وَُكنَّااااا َكُغص 
 

 يَاااااُزوُل علااااى الِخااااالَِّن َعاااان  رَأ   َواِحاااادِ  ***
 

ااااَرهُ  تَابَاااادَّلَ   بِااااي ِخااااالَ َفَخاَلل ااااُ  َغيا 
 

اااااااااااااااااااا َأرَاَد تَاَباُعاااااااااااااااااااِد  ***  َوَخلَّي تُاااااااااااااااااااُو َلمَّ
 

نِااااي أَبَان تُاَهااااا  فَالَااااو  َأنَّ َكَفااااي لَاااام  تُِرد 
 

َها بَاع ااااَد َذلِااااَ  َساااااِعِد  *** ااااَطِحبا   َولَاااام  َيص 
 

َمُن ُكااااالَّ ُمَمااااااِذ ح   َأال قَاااااابََّر الااااارَّح 
 

اِض ال  ***  فاي الشَّاَداِددِ َيُكوُن َأَخاً ِفي الَخف 
 

ٱ ٻ ثـ التفت إليَّ فقاؿ: أتحسف مثؿ ىذا؟ فقمت: أحسف خيران منو، فقرأت: 

فمما  ،]التككير[ فجعؿ الشيخ يبكي پ ڀ  ڀ ڀ  پ  ٻ پ پ  ٻ  ٻ 

قاؿ الشيخ: يا جارية اذىبي فأنت حرة  ،ڄ ڃ ڃ  ڃانتييت إلى قكلو تعالى 
 لكجو اهلل تعالى، كألقى ما معو مف الشراب في الماء ككسر العكد.

ۆ ۈ ۈ ثـ دنا إليَّ فاعتنقني كقاؿ: يا أخي أترل أف يقبؿ اهلل تكبتي؟ فقمت: 

]البقرة[ قاؿ: فكاخيتو بعد ذلؾ أربعيف سنة حتى مات  ٴۇ ۋ  ۋ   ۅ
 .(ُ)قبمي...(

                                                 

  .ِٔٔ :( كتاب التكابيفُ)
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أخرل لشاب مف المغرب، يقكؿ: )كنت ليمة الثاني كالعشريف مف كفي قصة  -
شير رمضاف المبارؾ جالسان مع أسرتي أماـ شاشة التمفاز، كىـ ينصتكف كيتابعكف بتأثر 

 نقؿ صالة التراكيح مف الحـر المكي.
ككنت قد جمست معيـ ال لممتابعة كلكف لمجرد رؤيتيـ كاالستئناس بيـ، ككنت 

متـز بتعاليـ الديف الحنيؼ، حتى الصالة ال أحافظ عمييا، كأرتكب قبميا ضاالن، غير م
المعاصي كال أبالي، حتى تككَّف لدم شعكر باالستمرار عمى ىذا الطريؽ مف منطمؽ 
الذنكب، كشبو اليأس مف مغفرة اهلل... كلكف في لحظة كاحدة تغير كؿ شيء، إذ بينما 

ۀ ۀ كىك يقرأ قكلو تعالى كنت أشاىد النقؿ كقع سمعي عمى صكت إماـ الحـر 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ﮲   ﮳    ﮴﮵ ﮶   ﮷  ﮸     ﮹     

 ]الزمر[.   ﮺
فكجدتني أصغي بتأثر كأنا أستمع إليو كىك يقرأ ىذه اآلية كيرددىا بخشكع 
كتدبر، ممتزجان صكتو ببكاء داخؿ أعماقي، كفي تمؾ المحظة أحسست أف رحمة اهلل 

يغفر الذنكب، فرجعت إلى ربي مف تمؾ المحظة، كتبت إليو، كاسعة، كأنو سبحانو 
 .(ُ)كأحسست بالراحة كالطمأنينة كالسعادة..(

كالكقائع في ذلؾ كثيرة، كتمؾ صكر كنماذج يسيرة مف تأثير القرآف الكريـ في 
النفكس عمى اختالفيا، كفي الكاقع أكثر مف ذلؾ، بؿ ما ال يمكف اإلحاطة بو لتكرره في 

كاف، كلعؿ فيما ذكر داللة عمى المراد، كاهلل تعالى مف كراء القصد، كىك كؿ زماف كم
 المكفؽ كاليادم إلى سكاء السبيؿ.

  

                                                 

 .ُِٔ/ْكنقميا عنيا صاحب كتاب )التائبكف إلى اهلل(  ،( ذكرت في المجمة العربيةُ)
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 اخلامتة
بعد أف يسر اهلل إتماـ البحث في ىذا المكضكع الجميؿ أكد أف أشير إلى أىـ 

 النتائج التي ظيرت لي فيو، فمنيا:
نفكس السامعيف، كىك ما أشار أف مف كجكه إعجاز القرآف الكريـ تأثيره في  -ُ

 إليو القرآف الكريـ في أكثر مف آية، كقرره غير كاحد مف العمماء.
أف ىذا الكجو مف كجكه إعجاز القرآف ليس خاصان باإلنس، بؿ شاركيـ فيو  -ِ

 غيرىـ مف المالئكة كالجف.
أف ىذا الكجو الجميؿ مف أىـ كجكه اإلعجاز كأنفعيا، فبالكقكؼ عميو  -ّ

 نبو، يظير جميان عمؽ تأثيره في نفكس جميع الخالئؽ.كاإلحاطة بجكا
أف ىذا الكجو يشترؾ في إدراكو عامة الناس رغـ اختالؼ عمكميـ، كتبايف  -ْ

معارفيـ، فميس خاصان بأىؿ العمـ كطالبو، كالحاؿ في سائر كجكه 
اإلعجاز التي ال يدركيا إال المتخصصكف كالباحثكف، أك حيف ينص عمييا 

 ف.أىؿ العمـ العارفك 
فيما كقفت عميو  -أف ىذا الكجو مف كجكه اإلعجاز لـ يكتب فيو العمماء  -ٓ

كتابة مستقمة تتناكؿ جمع جكانبو، كلـ ييفرد بالتأليؼ كالشأف في أكثر  -
نما ليـ كتابات متفرقة ضمف كتب كأبكاب معينة.  عمـك القرآف، كا 

أمر بالغ  أف جمع ما كتبو العمماء في كتبيـ قديمان كحديثان عف ىذا المبحث -ٔ
األىمية، كىذا البحث إنما ىك إسياـ في شيء مف ىذا العمؿ الذم يحتاج 

 إلى المزيد.
كختامان فإني أكصي الباحثيف بالعناية بما ذكره العمماء مف كجكه إعجاز القرآف 
الكريـ، كاإلفادة منيا بإفراد كؿ كجو منيا بالبحث، كالتكسع في بيانو كاالستدالؿ لو، 

 مف الكاقع كالكقائع.كالتمثيؿ عميو 
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كبعد فيذا ما يسر اهلل تعالى تقييده في ختاـ ىذا البحث، فما كاف فيو مف 
صكاب فمف اهلل كحده، كلو الفضؿ كالمنة، كما كاف فيو مف خطأ أك خمؿ فمف عجزم 

 كتقصيرم، كحسبي ما بذلت كقدمت.
 كسمـ. كالحمد هلل أكالن كآخران، كصمى اهلل عمى نبينا محمد كعمى آلو كصحبو
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 املصادر ّاملراجع
آكاـ المرجاف في أحكاـ الجاف: لبدر الديف الشبمي، تحقيؽ: إبراىيـ  -ُ

 مكتبة الخدمات الحديثة بجدة.، محمد الجمؿ
دار القبمة لمثقافة ، أسباب النزكؿ: لمكاحدم، تحقيؽ: السيد أحمد صقر -ِ

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ، ّطاإلسالمية بجدة كمؤسسة عمـك القرآف بدمشؽ، 
االستيعاب في معرفة األصحاب: البف عبد البر، بذيؿ كتاب اإلصابة  -ّ

مكتبة ابف تيمية ، في تمييز الصحابة، تحقيؽ: د.طو محمد الزيني
 ـ.ُُٗٗ-ىػُُُْبالقاىرة، 

، اإلصابة في تمييز الصحابة: البف حجر، تحقيؽ: د.طو محمد الزيني -ْ
 ـ.ُُٗٗمكتبة ابف تيمية بالقاىرة، 

ني كدالئؿ مصدره الرباني: لصالح عبد الفتاح إعجاز القرآف البيا -ٓ
 ـ.َََِ، ُطدار عمار باألردف، ، الخالدم

، ْطدار الفرقاف بعىمَّاف، ، إعجاز القرآف الكريـ: لمدكتكر فضؿ عباس -ٔ
 ىػ.ُِِْ

المكتبة ، إعجاز القرآف كالبالغة النبكية: لمصطفي صادؽ الرافعي -ٕ
 ـ.ُٓٔٗ، ٖطالتجارية الكبرل بمصر، 

الميفاف مف مصائد الشيطاف: البف القيـ، تحقيؽ مجدم فتحي إغاثة  -ٖ
 دار الحديث بالقاىرة.، السيد

البداية كالنياية: البف كثير، تحقيؽ: عمي شيرم، دار إحياء التراث  -ٗ
 ـ.ُٖٖٗ-قَُْٖ ،ُطالعربي، 

البرىاف في عمـك القرآف: لمزركشي، تحقيؽ يكسؼ المرعشمي، دار  -َُ
 ـ.ُْٗٗ، ِ، طالمعرفة ببيركت
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صائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز: لمفيركزابادم، تحقيؽ: ب -ُُ
 محمد عمى النجار دار الكتب العممية.

دار الشريؼ لمنشر ، التائبكف إلى اهلل: إلبراىيـ بف عبد اهلل الحازمي -ُِ
 ـ.ََُِ ،ٓطكالتكزيع بالرياض، 

مكتبة  ،التداكم بالقرآف كاالستشفاء بالرقي كالتعاكيذ: لمحمد إبراىيـ سميـ -ُّ
 ـ.ُٖٔٗ ،القرآف

البف جرير الطبرم،  ،«جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف»تفسير الطبرم  -ُْ
-ىػُِِْ ،ُطدار ىجر، ، تحقيؽ: د. عبد اهلل بف عبدالمحسف التركي

 ـ.ََُِ
مكتبة ، تفسير القرآف العظيـ: البف أبي حاتـ، تحقيؽ: أسعد محمد الطيب -ُٓ

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ، ُطنزار مصطفى الباز، 
تفسير القرآف العظيـ: البف كثير، تخريج كتحقيؽ كتعميؽ أبي عبد اهلل  -ُٔ

قاسـ بف أحمد النفيعي كأبي معاذ قاسـ بف عبده العديني، مراجعة الشيخ 
، ُطر الراية لمنشر كالتكزيع بالرياض، اد، مقبؿ بف ىادم الكادعي

 ـ.ُّٗٗ
حمد التفسير القيـ: البف القيـ، جمع: جمعة محمد إدريس، تحقيؽ: م -ُٕ

 دار الكتب العممية. ، حامد فقي
ثالث رسائؿ في إعجاز القرآف: لمرماني كالخطابي كالجرجاني، تحقيؽ  -ُٖ

دار المعارؼ بالقاىرة، ، محمد خمؼ اهلل أحمد كمحمد زغمكؿ سالـ
 ـ.ُٖٔٗ

، ِطدار الفكر، ، جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ: البف األثير -ُٗ
 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْ
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لمقرطبي، تحقيؽ: د.عبد اهلل بف عبد المحسف الجامع ألحكاـ القرآف:  -َِ
 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕ، ُطمؤسسة الرسالة، ، التركي

، الجامع لشعب اإليماف: لمبييقي، تحقيؽ: د.عبد العمى عبد الحميد حامد -ُِ
 ىػ.َُْٖ، ُطالدار السمفية باليند، 

الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي: البف القيـ، تحقيؽ: د.محمد  -ِِ
 ـ.ُّٖٗالمدني بالقاىرة، ، غازمجميؿ 

دار المعرفة ببيركت، ، دائرة معارؼ القرف العشريف: لمحمد فريد كجدم -ِّ
 ـ.ُُٕٗ، ّط

 ،دار الكتب العممية، الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر: لمسيكطي -ِْ
 ـ.َُٗٗ-قُُُْ، ُطبيركت، 

دار الرياف ، عبد المعطي قمعجي. دالئؿ النبكة: لمبييقي، تعميؽ: د -ِٓ
 ـ.ُٖٖٗ-قَُْٖ، ُطبالقاىرة، 

طو  :الركض األنؼ في تفسير السيرة النبكية: لمسييمي، قدـ لو -ِٔ
 ىػ.ُّٖٗ ،بيركت ،دار المعرفة، عبدالرؤكؼ سعد

زاد المعاد في ىدم خير العباد: البف القيـ، تحقيؽ: شعيب األرناؤكط  -ِٕ
 .ـُٖٔٗ-قَُْٕ، ُْطمؤسسة الرسالة، ، كعبد القادر األرناؤكط

سبؿ اليدل كالرشاد في سيرة خير العباد: لمحمد بف يكسؼ الصالحي  -ِٖ
ىػ( تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي محمد ِْٗالشامي )ت

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْ ،ُطبيركت،  ،دار الكتب العممية، معكض
المكتبة العصرية ، سنف أبي داكد: تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد -ِٗ

 ببيركت.
 ىػ.ُُِْجمعية المكنز اإلسالمي، طبعة سنف ابف ماجة:  -َّ
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 ،مكتبة البابي الحمبي، سنف الترمذم: تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي -ُّ
 ىػ.ُّٖٖ، ِط

 السنف الكبرل: لمبييقي، نشر دار الفكر. -ِّ
، ِطدار البشائر اإلسالمية، ، سنف النسائي: ترقيـ: عبد الفتاح أبك غدة -ّّ

 ـ. ُٖٔٗ-قَُْٔ
لمبعث كالمغازم: لمحمد بف إسحاؽ بف سيرة ابف إسحاؽ: المبتدأ كا -ّْ

 .معيد الدراسات كاألبحاث لمتعريؼ، تحقيؽ: محمد حميد اهلل، يسار
السيرة النبكية: البف كثير، تحقيؽ مصطفى عبد الكاحد، دار المعرفة  -ّٓ

 ـ.ُُٕٗ-ىػُّٔٗلبناف،  ،لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت
 بالقاىرة، بدكف تاريخ.دار الفكر ، السيرة النبكية: البف ىشاـ -ّٔ
مركز بحكث ، السيرة النبكية الصحيحة: لمدكتكر أكـر ضياء العمرم -ّٕ

 ـ.ُُٗٗالسنة كالسيرة بجامعة قطر، 
المكتب ، شرح السنة: لمبغكم، تحقيؽ: زىير الشاكيش كشعيب األرناؤكط -ّٖ

 ىػ.َُّْ، ِطاإلسالمي، 
د ابف تحقيؽ: خال ،ىػ(ٖٓٓشرح سنف أبي داكد: لبدر الديف العيني )ت -ّٗ

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُطمكتبة الرشد بالرياض، ، إبراىيـ المصرم
، دار ابف حـز، الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفي: لمقاضي عياض -َْ

 ـ.ََِِ-قُِّْ، ُطبيركت، 
 ،بيركت، مؤسسة الرسالة، صحيح ابف حباف: مراجعة شعيب األرنؤكط -ُْ

 ىػ.ُُْْ
 بيركت.، صحيح البخارم: دار الكتب العممية -ِْ
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صحيح سنف أبي داكد: لأللباني، مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج،  -ّْ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُْٗ ،ُط

صحيح سنف الترمذم: لأللباني، مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج،  -ْْ
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ، ُط

، ُطصحيح سنف النسائي: لأللباني، مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج،  -ْٓ
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٗ

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓ ،ُطبيركت، ، يةمالكتب العمصحيح مسمـ: دار  -ْٔ
دار ابف ، الصحيح المسند مف أسباب النزكؿ: لمقبؿ بف ىادم الكادعي -ْٕ

 ،  ـ.ُْٗٗ، ِطحـز
األردف، ، دار النفائس، عالـ الجف كالشياطيف: لمدكتكر عمر األشقر -ْٖ

 ـ.َََِ-ىػُُِْ، ِط
-ىػَُّْ، ْطدمشؽ، ، دار القمـ، عقيدة المسمـ: لمحمد الغزالي -ْٗ

 ـ.ُّٖٗ
مكتبة ، العالج الرباني لمسحر كالمس الشيطاني: لمجدم محمد الشياكم -َٓ

 القاىرة.، القرآف
عمـك القرآف مدخؿ إلى تفسير القرآف كبياف إعجازه: لمدكتكر عدناف  -ُٓ

 المكتب اإلسالمي.، محمد زرزكر
عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ: لمسميف الحمبي، تحقيؽ محمد  -ِٓ

-ىػُُْٕ، ُطبيركت، ، دار الكتب العممية ،باسؿ عيكف السكد
 ـ.ُٔٗٗ
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عناية المسمميف بإبراز كجكه اإلعجاز في القرآف الكريـ: لمدكتكر محمد  -ّٓ
، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، السيد راضي جبريؿ

 ـ.َََِ-ىػُُِْالمدينة المنكرة، 
ابف  عيكف األثر في فنكف المغازم كالشمائؿ كالسير: محمد بف عبد اهلل -ْٓ

لبناف،  ،مؤسسة عز الديف لمطباعة كالنشر، بيركت، يحي ابف سيد الناس
 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔ

فتح البارم بشرح صحيح البخارم: البف حجر، تحقيؽ: محب الديف  -ٓٓ
 ىػ.َُْٖ، ْطالمكتبة السمفية بالقاىرة، ، الخطيب

دار الفكر بدمشؽ، ، فضائؿ القرآف: البف الضريس، تحقيؽ: غزكة بدير -ٔٓ
 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٖ، ُط

 ىػ.َُْٕ، ُّطدار الشركؽ بالقاىرة، ، في ظالؿ القرآف: لسيد قطب -ٕٓ
القامكس المحيط: لمفيركزابادم، تحقيؽ كطبع مكتب تحقيؽ التراث في  -ٖٓ

 ـ. ُٕٖٗ ،ِطمؤسسة الرسالة، 
، الكامؿ في التاريخ: البف األثير، تحقيؽ: أبي الفداء عبد اهلل القاضي -ٗٓ

 ،ُطمكة المكرمة،  ،ع دار عباس البازبيركت، تكزي ،دار الكتب العممية
 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ

، عبد القادر األرناؤكط :كتاب التكابيف: البف قدامة المقدسي، تحقيؽ -َٔ
 ـ.ُْٗٗ ،ْطدمشؽ، ، مكتبة دار البياف

، ُطدار الكتب العممية، ، لقط المرجاف في أحكاـ الجاف: لمسيكطي -ُٔ
 ىػ.َُْٔ

، دمشؽ ،دار القمـ، مسمـمصطفى كتكر د: لممباحث في إعجاز القرآف -ِٔ
 .ـ ََِٓ-ىػُِْٔ، ّط
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المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز: البف عطية، تحقيؽ عبد  -ّٔ
بيركت، تكزيع مكتبة دار  ،دار الكتب العممية، السالـ عبد الشافي محمد

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُّْ، ُطمكة المكرمة،  ،الباز
، ُطدار المدني، ، مداخؿ إعجاز القرآف: لمحمكد محمد شاكر -ْٔ

 ـ.ََِِ-ىػُِّْ
 ىػ.ُُّْحيدر آباد، ، المستدرؾ: لمحاكـ -ٓٔ
عبد اهلل بف عبد  .مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: د، المسند: لإلماـ أحمد -ٔٔ

 ـ.ُٗٗٗ، ِ، طالمحسف التركي
 ،معترؾ األقراف في إعجاز القرآف: لمسيكطي، ضبط: أحمد شمس الديف -ٕٔ

 .ُٖٖٗ، ُطدار الكتب العممية، 
 ،البف فارس، كضع حكاشيو: إبراىيـ شمس الديفمعجـ مقاييس المغة:  -ٖٔ

 ـ.ُٗٗٗ ،ُطدار الكتب العممية، 
، دار الدعكة السمفية، المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة -ٗٔ

 ـ.ُٖٗٗ ،ستانبكؿإ
مفردات ألفاظ القرآف: لمراغب األصفياني، تحقيؽ: صفكاف عدناف  -َٕ

-قُُِْ، ُطبيركت، ، كالدار الشامية ،دمشؽ، دار القمـ، داككدم
 ـ.ُِٗٗ

عجاز القرآف:  -ُٕ مقدمة تفسير ابف النقيب في عمـ البياف كالمعاني كالبديع كا 
-قُُْٓ، ُطالقاىرة، ، مكتبة الخانجي، تعميؽ: زكريا سعيد عمى

 ـ.ُٓٗٗ
 دار الفكر.، مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف: لمزرقاني -ِٕ
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، دار األرقـ ،المنتخب لمحافظ عبد بف حميد: تحقيؽ: مصطفى العدكم -ّٕ
 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ، ُطالككيت، 

دار ، النبأ العظيـ نظرات جديدة في القرآف: لمدكتكر محمد عبد اهلل دراز -ْٕ
 ـ.ُْٖٗ، ٔطالككيت، ، القمـ

، ِطدار الكتب الحديثة بمصر، ، نظرات في القرآف: لمحمد الغزالي -ٕٓ
 ـ.ُُٔٗ-ىػَُّٖ

الجزرم، تحقيؽ: طاىر النياية في غريب الحديث كاألثر: البف األثير  -ٕٔ
بيركت، ، المكتبة العممية، كمحمكد محمد الطناحي مأحمد الزاك 

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ
قصي محب  :الكابؿ الصيب مف الكمـ الطيب: البف قيـ الجكزية، تحقيؽ -ٕٕ

 ىػ.ََُْ، ٓطالقاىرة، ، السمفية كتبةالم، الديف الخطيب
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