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ملخص البحث

أن و من تأثري يف نفس تاليـه وسـامعه، الكرمييتحدث هذا البحث عن اإلعجاز الروحي واإلعجاز النفسي، وما للقرآن"
عـن قـوة التـأثري القـرآين يف النفـوس أيضـاً عالج اإلنسان من بعـض األمـراض، ويتحـدث يف يوظف ن ألصاحلهذا التأثري 

،فعـــرف صـــدق حاملـــه،فريـــق أثـّــر القـــرآن يف نفســـه:وقـــت النـــزول حيـــث كـــان النـــاس أحـــد فـــريقني 
وال ،ين أن يـرتاكم علـى قلبـهومل يـأذن للـرَّ ،وصـدق،واتقـى،فـآمن، ومع ذلك عانـد وكفر،وفريـق  أيقـن عظمتـه،وعظمته

فصدع باحلق ، وشهد شهادة الصدق ، وسلك طريـق املتقـني ،ميانه أو أن خترس لسانهإحلجب الكفر والعناد أن تغطي 
".الصديقني والشهداء والصاحلني معفكان ،مع النبيني
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مقدمة

أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء ففـتح بـه أعينـاً عميـاً، وآذانـاً صـماً، وقلوبـاً غلفـاً، وأخـرج النـاس احلمد هللا الذي 
بـَُّروا آيَاتِــهِ (مــن الظلمــات إىل النــور  ــدَّ ــَك ُمبَــاَرٌك لَِّي ــاُه ِإلَْي ــاٌب أَنَزْلَن كتــاب أعجــزت الفصــحاء معارضــته، ]. 29:ص) [ ِكَت

مبثلــه ولــو كــان بعضــهم لــبعض ظهــرياً، والصــالة والســالم ايــأتو فلــمشــاكلته، اء مناقضــته، وأخرســت البلغــاء موأعيــت األلبّــ
.رمحة للعاملنيالكرميعلى من أرسله ربه بالقرآن

هـــم أهـــل اهللا أهـــل القـــرآن" : فـــي احلـــديثفـــإن خـــري مـــا يشـــتغل بـــه املـــرء خدمـــة كتـــاب اهللا تعـــاىل، ف: وبعـــد
.)1("وخاصته

إننا يف هذه األيام حباجة إىل السواعد ا
وسط مؤامرات لتهميشه عن حاضر أمتنا من جانب، وإغراق األمة يف مستنقع املادية املقيتة احملفوفة مبفاتن الدنيا وزينتها 

.من جانب آخر
الوســائل لضــياع، واستحضــار

.عظمته يف نفوسهموالسبل اليت ترسخ

تذكريهم بتأثريه وقت النزول ، وما أحدثه من االنبهار الذي أجرى اهللا اإلعجاب به على :فكان من السبل اهلادية هلذا 
.قرآن الكرميوعناده ، فتغريت معامل وجوههم ، ونطقت ألسنتهم بشهادة حق لل،وجحوده،جوارح املنكر رغم كفره

وأما من سلَّم لسلطان القرآن الكرمي على نفسه فآمن ، فقد كان سلوكه وطاعته وانضباطه يف هذا الدين القومي خري 
.دليل على ذلك األثر الذي أحدثه فيه القرآن الكرمي 

طيِّع مؤمنلسالم إىلحمارب شهر سيفه يف وجه النيب عليه الصالة واكافرنفسه منيفلقد حتول بفضل التأثري القرآين 
.قدم نفسه وماله يف سبيل دعوة القرآن الكرمي 

على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتجدد مع كل نوبة من نوبات التنزيل عجز ينجَّمكان القرآن الكرميملاو 
جيارى ،ولعل استدامة واللويرسَّخ يف األذهان تفوق القرآن الكرمي وإعجازه الذي ال مياث،العرب عن اإلتيان مبثله

.خفايا مكنونه لتذكري الناس حبجة اهللا على العاملني ، و الدراسات القرآنية تكشف يوما بعد يوم عن خبايا كنوزه
:، وقد أمسيتهالقرآنية اليت ال تنقضيت

)سامعيه تأثير القرآن الكريم في نفوس (
:وقسَّمته إلى مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة على النحو التالي

.اإلعجاز الروحي والنفسي: المطلب األول

، رقـم )3/127(املسـند،)هــ241:ت(أبو عبد اهللا، أمحد بن حنبل الشـيباين أمحد ،: عنهحديث أخرجه عن أنس بن مالك رضي اهللا)1(
، املســـتدرك علـــى الصــــحيحني )هــــ405:ت(حلـــاكم، أبــــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن عبـــد اهللا النيســــابوري وامصـــر،-مؤسســـة قرطبـــة،) 12301(
.حتقيق مصطفى عبد القادر عطا) م1/1990ط(بريوت –، دار الكتب العلمية )2046(رقم ) 1/743(
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والنــاس أمــام . قلــوب السـامعنييفيف النفــوس ومـا يلقيــه مـن الروعــة واملهابـة الكـرميويتحـدث عــن تـأثري القــرآن
.ا مؤمن استجاب وآمنهذا البيان البّني إّما كافر غطى إعجابه وإميانه، وإم

.وتاليهالكرمي
.واحليوانتأثري القرآن الكرمي يف اجلماد والنبات:المطلب الثاني

أن بعضـها يتـأثر وفيه أن هذه األصناف الثالثة تسـبح اهللا تعـاىل، كمـا صـرحت بـذلك النصـوص الصـحيحة، وقـد ثبـت 
.عند مساع القرآن الكرمي

:على الدخول يف اإلسالمالكرميسامع القرآنمحل:لثالثاالمطلب
صورة عن نفر أيقنوا عظمة القرآن الكرمي وسلموا به آية ظاهرة بّينة ال مريـة فيهـا حملمـد عليـه الصـالة طلبا املذيعرض ه

.والسالم، فساقهم هذا إىل اإلميان والتسليم

.على املشركني الذين ماتوا وهم كفارالكرميالقرآنتأثري:الرابعمطلب ال
عليــه حـني يتلــوهعــن اليقــني الـذي وقــع يف قلــوب املشـركني عنــد مسـاعهم القــرآن الكــرمي طلـبويتحـدث هــذا امل

فــوا هلم، وغلّ قـوا عقــو 
أن يكــون الكفــر خــامتتهم رغــم إقــرارهم بــورضــوا ،

.وجالل هيبته، وعظمته، وفيه شهادات من املشركني على ذلك،وعلو شأنه، ورفعة قدره،الكرميببالغة القرآن 
.إليهااليت مت التوصلوفيها أهم النتائج : اخلامتة

فقـــد اجتهـــدت يف حبثـــي هـــذا أن أصــــل إىل الصـــواب مـــا اســـتطعت، فبحثـــت ونقبـــت، واستشــــرت، : وختامـــاً 
يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن بـَْنيِ يََدْيِه َوالَ الَ (واستشرفت ما كتبت، إال أنين أعلم أن الكمال هللا وحده، فال عصمة إال لكتابه املبني 

].42: فصلت) (ِمْن َخْلِفهِ 
.كان فيه من صواب فمن توفيق اهللا وهديهمان نفسي اخلطاءة، و أان فيه من خطأ فهذا شكفما  

كتابـه حـق رعايتـه، ويتـدبره يرعـىوإن ما أرجـوه أن جيعـل اهللا جهـدي هـذا يف ميـزان حسـنايت، وأن جيعلـين ممـن 
. حق تدبريه، ويقوم بقسطه، ويويف بشرطه، وال يتلمس اهلدى يف غريه، إنه مسيع قريب جميب

دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيوآخر
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طلب األولالم
اإلعجاز الروحي والنفسي

يف نفـوس سـامعيه ممـن يتقنـون لغـة القـرآن الكـرمي، ومـا التأثري العظيم للقـرآن الكـرمي : ويقصد به،اإلعجاز الروحي: أوالً 
تـــاب يف الـــدنيا كلهـــا لـــه مـــن األثـــر علـــى تاليـــه ، فـــال يعـــرف كتشــعر بـــه تلـــك النفـــوس مـــن احلـــالوة واللـــذة والرغبـــة والرهبـــة

.)1(الكرميومستمعه كما هلذا القرآن
: هــو اخلطــايب يف رســالته-الكــرميكوجــه مــن وجــوه إعجــاز القــرآن-ولعــل أول مــن نبــه علــى اإلعجــاز الروحــي 

رفـه إال الشـاذ مـن قلت يف إعجاز القرآن وجهاً آخـر ذهـب عنـه النـاس، فـال يكـاد يع: "حيث قال)2(بيان إعجاز القرآن
حادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثريه يف النفوس، فإنك ال تسمع كالماً غري القرآن، منظوماً وال منثوراً إذا قرع السمع آ

خلص له إىل القلب من اللذة واحلالوة يف حال، ومن الروعة واملهابة يف أخرى ما خيلص منه إليه، تستبشـر بـه النفـوس، 
إذا  أخــذت حظهــا منــه عــادت مرتاعــة قــد عراهــا الوجيــب والقلــق، وتغشــاها اخلــوف والفــرق، وتنشــرح لــه الصــدور، حــىت

ـتقشعر منه اجللود، وتن
فسـمعوا آيـات مـن القـرآن، فلـم يلبثـوا حـني ،صلى اهللا عليه وسلم مـن رجـال العـرب وفتاكهـا أقبلـوا يريـدون اغتيالـه وقتلـه

".وكفرهم إمياناً 
لـــى أثــره الكبـــري يف نفـــوس حمبيـــه وشـــانئيه، غــري أن حمبيـــه ال ميلكـــون منـــع أثـــره عالكـــرميلقـــد كـــان للقـــرآن: نعــم

كيف كان أصحاب رسـول اهللا صـلى : قلت جلديت أمساء بنت أيب بكر":نفوسهم، فعن عبد اهللا بن عروة بن الزبري قال
. )3("تدمع أعينهم، وتقشعر جلودهم كما نعتهم اهللا: اهللا عليه وسلم إذا مسعوا القرآن؟ قالت

ملشـركني وأبنـاؤهم وهـم يتعجبـون منـه وكان أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه إذا صلى يف بيته يقف عليه نسـاء ا
. )4(الكرميينظرون إليه، وكان رجًال بكاء ال ميلك دمعه حني يقرأ القرآن

يف رونق اجلمال واجلالل يف أعدل ميزان من املناسـبة واالعتـدال، ولـذلك يقـع –برز القرآن : "يقول ابن القيم
، ومتيـل إليـه بــاحلنني عوب هيبـة، والنفـوس خشـية، وتسـتلذ األمسـا يف النفـوس عنـد تالوتـه ومساعـه مـن الرَّوعـة، مـا ميـأل القلـ

. )5("…الطباع، سواء كانت فامهة ملعانيه أو غري فامهة، عاملًة مبا حيتويه أو غري عاملة، كافرة مبا جاء به أو مؤمنة

ن الكــرمي يشــمل أولئــك فضــل أن أثــر القــرآ. وأضــاف د). م1/1991ط) (345: ص(فضــل وســناء، إعجــاز القــرآن الكــرمي . عبــاس، د)1(
. الذين ال يدركون معانيه، وال يفهمون ألفاظه

، بيــان إعجــاز القــرآن، ضــمن ثــالث رســائل يف إعجــاز القــرآن )هـــ388: ت(اخلطــايب، أبــو ســليمان، َمحْــد بــن حممــد بــن إبــراهيم البســيت )2(
).هـ2/1387ط(مصر –حممد خلف اهللا وحممد زغلول، دار املعارف : ، حتقيق)70: ص(
، دار )2062(رقـم ) 2/365(يف البكـاء عنـد قـراءة القـرآن : ، شعب اإلميان، فصـل)هـ458: ت(البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني )3(

.، حتقيق حممد السعيد زغلول)هـ1/1410ط(بريوت، –الكتب العلمية 
).2055(رقم ) 2/364(يف البكاء عند قراءة القرآن : البيهقي، شعب اإلميان، فصل)4(
دار ) 9: ص(الفوائـد املشـوق إىل علـوم القـرآن وعلـم البيـان ) هـ751: ت(، أبو عبد اهللا، حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي ابن القيم)5(

).م2/1988ط(بريوت –الكتب العلمية 
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يقيِّــد تــأثري وهــذا الــذي  ذكــره ابــن القــيم قريــب مــن الــذي ذكــره اخلطــايب إال أنــه يالحــظ فيــه أن ابــن القــيم مل 
كانت فامهًة ملعانيه أم غري فامهٍة، عاملة مبا حيتويه أم غري أالقرآن مبن يفهم العربية، وذكر أن القرآن يؤثر يف النفوس سواء 

اللـذة الــيت قـيم فإننـا جنــد أنـه جعـل احلــالوة و عاملـة، فتـأثريه ال يــرتبط بفهمـه عنـد ابــن القـيم، ومـع هــذا التصـريح مـن ابــن ال
رء عند مساع القرآن الكرمي تكون آكد وأقوى إذا كان املرء عاملاً بلغـة العـرب، فتـأثري القـرآن الكـرمي عـاٌم يف مـن تنفذ يف امل

فهــم العربيــة أو مل يفهمهــا إال أن الوقــوف علــى إعجــاز القــرآن الكــرمي، ومالحظــة فضــل القــرآن الكــرمي علــى ســائر كــالم 
وهلذا نـّص ابـن القـّيم علـى هـذا املعـىن تقناً هلا، حميطاً بفنون القول فيها، العرب ال يكون إال ملن كان عاملاً بلغة العرب، م

وعلـم العربيـة، وعلـم البيـان، ونظـر يف أشـعار ،فعرف عْلم اللغة،وإمنا يعرف فضل القرآن من عرف كالم العرب: "بقوله
،بحانه فيــــه مــــن البالغــــةورأى مــــا أودعــــه اهللا ســــ،ونظــــر يف هــــذا الكتــــاب العزيــــز،فــــإذا علــــم ذلــــك،..العــــرب وخطبهــــا

...".ومساعه من الروعة ما ميأل القلوب هيبة،ولذلك يقع يف النفوس عند تالوته: "، بعدها قال)1(..."والفصاحة
أمــا قــول اخلطــاّيب فــيالحظ فيــه أن اخلطــاّيب مل يــنص علــى أن تــأثري القــرآن الكــرمي ميكــن أن يكــون يف غــري الفــامهني للغــة 

ومـا ،اإلعجـاز الروحـي إال بعـد أن اسـتعرض يف مقدمـة رسـالته تلـك الكـالم عـن بالغـة القـرآنمل يـذكر العرب، كمـا أنـه 
واعلــم أن القــرآن إمنــا صــار معجــزاً ألنــه جــاء : "حــواه مــن أجنــاس الكــالم، وأكــد إعجــاز القــرآن مــن هــذا اجلانــب بقولــه

.)2("بأفصح األلفاظ، يف أحسن نظوم التأليف، مضّمناً أصح املعاين
إنــه يفهـم مـن قــول اخلطـاّيب أن تــأثري القـرآن الكـرمي يف مســتمعيه مـرتبٌط بفهــم العربيـة خالفـاً البــن القـيم، ومــا ف: ومـن هنـا

ذكره ابن القيم أقوى وأرجح، فقد أّكدت الدراسـات والتجـارب الـيت ُأجريـت علـى غـري النـاطقني بالعربيـة تـأثرهم بسـماع 
.القرآن الكرمي، وسيأيت بيان ذلك بعد قليل

اإلعجاز النفسي للقرآن الكرمي:ثانياً 
اختلفت أقوال الباحثني يف حتديد مفهوم اإلعجاز النفسي حيث إنه يتداخل مع اإلعجاز الروحي، فهناك من 

جـانبني؛ النفسـي لإلعجـاز صـالح اخلالـدي الـذي جعـل . حنـو دمـن جوانـب مل يفرق بينهما مبا ألزمـه لإلعجـاز النفسـي 
القــرآن يف الــنفس ريتــأث: وثانيهمــا، وخفاياهــا،،نيةاحلــديث عــن الــنفس اإلنســا:أوهلمــا

فضــل . فــرَّق بينهمــا دوممــن.)3(مؤمنــًة كانــت أو كــافرة، ومــا ينــتج عــن هــذا التـأثري يف الــنفس مــن نتــائج ومثــراتاإلنسـانية
م يف النفوس، أما اإلعجـاز النفسـي فعرفـه تأثري القرآن العظي: نص على الفرق بينهما عاّداً اإلعجاز الروحيعباس الذي 

ومـواقفهم ومشـاعرهم، ومـا ،اإلعجاز النفسي هو ما نلمحه يف تلـك اآليـات وهـي تتحـدث عـن أصـناف النـاس": بقوله
، فإنك لتقـرأ اآليـة مـن القـرآن الكـرمي، .…كنونات النفس وخفاياها، ودوافعهامل،يفرحهم

. )4("مشهداً 
حتدث عن مكنونات النفس وخفاياها بصورة معجزة، وذلك : فالقرآن كما قال،فضل عباس.دومع أنين أتفق مع

ويــتكلم ،ويصــورها،م، فهــو خــري مــن يصــفهانفوســهم وســجاياهالالبشــر، وهــو أعلــم حبــقألن اهللا تعــاىل هــو خــال
إال أنــين ســأتكلم عــن اإلعجــاز النفســي مــن جانــب آخــر أفــّرق علــى أساســه بينــه وبــني اإلعجــاز الروحــي أال ، عنهــا

).9: ص(املرجع السابق، )1(
).27: ص(اخلطايب، بيان إعجاز القرآن، )2(
.)م1992/ 3ط (، دار عمار)334: ص(تاح اخلالدي، البيان يف إعجاز القرآن صالح عبد الف. اخلالدي، د)3(
).344:ص(عباس، إعجاز القرآن)4(
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أن اإلعجـــاز النفســـي هـــو مـــا حيدثـــه القـــرآن الكـــرمي مـــن تغـــريات فســـيولوجية إجيابيـــة يف الـــنفس اإلنســـانية مـــن : وهـــو
َأال : (فسية، تبدد القلق واخلـوف، وجتلـب السـكون واألمـن، انطالقـاً مـن قولـه عـز وجـلسكون، وطمأنينة، وراحة ن

: اإلسراء) [َونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْمحٌَة لِّْلُمْؤِمِننيَ (، وقوله عز وجل]28: الرعد) [ِبذِْكِر اِهللا َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوب
أنــه شــفاء للقلــوب بــزوال اجلهــل عنهــا : أحــدمها: يف كونــه شــفاء علــى قــولنياختلــف العلمــاء: "، قــال القــرطيب]82

ُقْل ُهَو : (تعاىلومجع القرطيب بني  القولني عند تفسريه لقوله .)1("شفاء األمراض الظاهرة: ، الثاين…وإزالة الرّيب
مـن الشـك وشفاء لكـل مـن آمـن بـه علم أن القرآن هدىً إ:" حيث قال]44: فّصلت)[لِلَِّذْيَن َآَمُنوا ُهَدًى َوِشَفاء

.)2("والريب واألوجاع

مـن آمـن أو مل يـؤمن، فهـم اللغـة العربيـة أو مل يفهمهـا، يف يكـون القرآنوقد أثبتت بعض الدراسات أن تأثري
.أيضاً واجلماد ،فجعل تأثريه يشمل النبات،وتوسع بعضهم يف جانب البحث فيه

لغـــة العـــرب، وســـلك ِرب ال يكـــون إال ملـــن َخـــو ،اع القـــرآن الكـــرميفهـــو انبهـــار حيدثـــه مســـأمـــا اإلعجـــاز الروحـــي 
.بشرط أن يكون فامهاً للغة القرآنم يف جماري اخلطاب، وهو يشمل املؤمن وغري املؤمنهمسالك

وقد يقع التداخل يف إطالق اإلعجاز النفسي والروحي بسبب ما ورد يف أقوال بعض أهل اللغة من أن النفس 
ويعزز هذا التداخل أن .)3("النفس، يُذَكَّر ويُؤّنث، واجلمع األرواح: الروح: "ق بينهما، قال ابن منظوروالروح واحد ال فر 

، إال أن النـاظر يف )الروحي(أو ) النفسي(اخلطايب الذي يُعّد أول من نّبه إىل هذا النوع من اإلعجاز مل ُيطلق عليه اسم 
عــن الــنفس اإلنســانية جيــد أن هــذا التعريــف خيتلــف متامــاً عــن تعريــف مــن أطلــق اإلعجــاز النفســي علــى حــديث القــرآن

.اإلعجاز الروحي الذي يتحدث عن تأثري القرآن يف النفس اإلنسانية
إن اإلعجاز النفسي ميكن أن يكون يف حديث القرآن عن النفس اإلنسانية، : ومن هنا ميكن القول

ألن الــنفس يف اللغــة ُتطَلــق أيضــاً علــى ؛هنــا اإلطــالق الثــاينوميكــن أن يكــون فيمــا حيدثــه يف الــنفس اإلنســانية، ويعنيــين
)4(.

: تأثري اإلعجاز النفسي للقرآن الكرمي على سامعيه فيتمثل يفأما 
:تأثيره في نفس المؤمن: أوالً 

ث األمــن والطمأنينــة يف الــنفس، ويبــدد اخلــوف والقلــق، ويغمــر اإلنســان عــيبفهــو ، املــؤمنللقــرآن الكــرمي تــأثريه يف نفــس
: (، قال تعاىل)5(بالشعور بالسعادة، وحيميه من اإلصابة باألمراض النفسية

.]23: الزمر) [َشْوَن َربـَُّهْم ُمثَّ تَِلُني ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ِذْكِر اللَّهِ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن خيَْ 
:المسلمين وغيرهمفيالكريم القرآن تأثير : ثانياً 

: ســنة(بــريوت –، دار إحيــاء الـرتاث العــريب )10/316(، اجلـامع ألحكــام القــرآن، )هـــ671: ت(القـرطيب، أبــو عبــد اهللا حممــد بـن أمحــد األنصــاري )1(
).م1985

معرفة (بعنوان ) السابع والعشرون(، وقد أفاض الزركشي يف نقل األخبار عن االستشفاء يف القرآن وذلك يف النوع )15/369(املرجع السابق )2(
، دار املعرفة، بريوت، ط )436-1/434(، الربهان يف علوم القرآن )هـ794: ت(: ، انظر)خواصه

.حممد أبو الفضل إبراهيم: حتقيقهـ، 1390سنة 
).م1990/ 1ط(بريوت -، لسان العرب، دار الفكر)روح(، مادة )هـ711: ت(ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم )3(
).6/235(، )نفس(املرجع السابق، مادة )4(
:األمن النفسيأثر القرآن يف : انظر تفصيل ذلك يف حبث لألستاذة ناهد عبد العال اخلراشي، بعنوان)5(

http://www.55a.net/firas/index.php?page=show
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: إليك بعض األمثلة على ذلكللقرآن الكرمي تأثري واضح يف املسلمني وغريهم ،و 
مدينــة بنمــا أكـرب عيــاداتتــأثري القــرآن الكـرمي علــى ســامعيه يفمـن خــالل العديــد مـن التجــارب الــيت أجريـت حــول.1

املـــؤمتر العلمـــي الثالــث للطـــب اإلســـالمي املنعقـــد يف إىل ببحــثوهـــي دراســـات قـــّدمت، األمريكيــةســييت بواليـــة فلوريـــدا
ونيـــة املـــزودة اســتنبول برتكيـــا، وكـــان هـــدف البحـــث هـــو إثبـــات أثـــر مســاع القـــرآن الكـــرمي باســـتخدام أجهـــزة املراقبـــة اإللكرت 

.)1(يف عدد من املتطوعنيالفسيولوجيةبالكمبيوتر لقياس التغريات 
:وكانت خالصة النتائج على النحو التايل

 ًأظهرت النتائج املبدئية للبحوث القرآنية أن للقرآن أثراً إجيابياً مؤكداً لتهدئة التوتر، وأمكن تسجيل هـذا األثـر نوعـا
.وكمَّاً 

كل تغريات يف التيار الكهربائي يف العضالت، وتغريات يف قابلية اجللد للتوصيل وظهر هذا األثر على ش
الكهربائي، وتغريات يف الدورة الدموية، وما يصحب ذلك من تغري يف عدد ضربات القلب، وكمية الدم اجلاري يف 

غري مسلمني، أو كانوا مكانوا مسلمني أأسواًء (
، ويف جمموعات املرحلة الثانية ثبت أن لسماع تالوة %97كانت النتائج إجيابية بنسبة ) يتحدثون العربية أو غريها

%.60معناه، إذ حقق إجيابية قدرها السامعولو مل يفهم،

 يف وظــائف اجلهــاز العصــيب التلقــائي والــذي  يــؤثر بــدوره علــى أعضــاء اجلســم وكــل هــذه التغــريات تــدلُّ علــى تغــري
األخــرى ووظائفهــا، ولــذلك فإنــه توجــد احتماليــة أن يكــون ذلــك عــن طريــق إفــراز الكــورتيزول أو غــري ذلــك مــن ردود 

.وجهاز املناعة،وجهاز الغدد الصماء،الفعل بني اجلهاز العصيب
ثر القرآين املهدئ للتوتر، ميكن أن يؤدي إىل تنشيط وظائف املناعة يف ولذلك فإن من املنطق افرتاض أن األ

.اجلسم واليت بدورها ستحسن من قابلية اجلسم ملقاومة املرض أو الشفاء منه



.  )2(لألعصاب يف اجلسم البشري، فإذا اقرتن مساع القرآن الكرمي بفهم معناه كان غري حمدود األثرفسيولوجي مهدئ 
العديـد مـن الدراسـات الـيت ومن الدالئل أيضا على تأثري القرآن الكـرمي يف نفـوس املسـلمني وغـريهم مـا أشـارت إليـه.2

إنه ثبت علمياً أن مساع : "لمني ال يعرفون العربية قاليف الواليات املتحدة على أناس غري مس)3(أمحد القاضي. 
. )4("يؤدي إىل زيادة درجة املناعة عند الناس–بغض النظر عن فهمه واستيعابه –القرآن 

3.
ز املنــاعي نتيجــة مــا حيققــه للســامع مــن هــدوء واطمئنــان يبــدد التــوتر والقلــق،  والعظــيم يف هــذا يعمــل علــى تنشــيط اجلهــا

ممن أجريت علـيهم % 79غري مسلم، وذكرت الدراسة أن مكان مسلماً أأاملوضوع أن الفائدة تعم على املستمع سواء 

).م1/2005ط(، دار ابن اجلوزي )524: ص(امحد، املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن والسنة . مصطفى، د)1(
).524: ص(املرجع السابق،)2(
وأستاذ القلب املصري، وكان هذا الكالم يف مؤمتر طـيب عقـد رئيس جملس احتاد إدارة معهد الطب اإلسالمي للتعليم والبحوث يف أمريكا )3(

:، انظر"كيفية تنشيط جهاز املناعة باجلسم للتخلص من األمراض املستعصية واملزمنة"يف القاهرة عن 
http://www.majdeh.com/vb/showthread.php?t=7812

firas/arabic/www.55a.net: نظروا).433: ص(والسنةمصطفى، املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن)4(
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ظهـرت علـيهم _ غـري مسـلمني ،يعرفـم أ،كـانوا مسـلمنيأسـواء _جتربة مساع آيـات الـذكر احلكـيم 
.تغريات فسيلوجية تدل على ختفيف درجة التوتر العصيب التلقائي

وأضافت الدراسة أن األثر القرآين املهديء للتوتر يؤدي إىل تنشيط وظائف املناعة ملقاومة األمراض والشفاء، وقد مشلت 
سـنة، وكــانوا مــن غـري املســلمني، ومت ذلــك خــالل ) 40_17(متطــوعني أصــحاء تـرتاوح أعمــارهم بــني ) 210(الدراسـة 

األثر 1، وهذ%)65(جلسة عالجية، وكانت النتائج إجيابية نظراً لألثر املهديء للقرآن الكرمي على املتوتر بنسبة ) 42(
.)1(املهديء له تأثري عالجي، حيث إنه يرفع كفاءة اجلهاز املناعي، ويزيد من تكوين األجسام املضادة يف الدم

ومما يشهد لألثر النفسي من أنه شفاء يورث الطمأنينة ويوجب السكينة ويزيل اخلوف والتوتر إضافة ملا سبق 
:ذكره من اآليات

مــا اجتمــع قــوم يف بيــت مــن بيــوت اهللا يتلــون  :"ةحــديث النــيب عليــه الصــالة والســالم الــذي أخرجــه مســلم يف صــحيح. أ
.)2(.."…السكينة، وغشيتهم الرمحةإال نزلت عليهمبينهمكتاب اهللا ويتدارسونه
املراد بالسكينة هنا الرمحـة،وهو الـذي اختـاره القاضـي عيـاض، وهـو ضـعيف لعطـف الرمحـة : قيل: "قال النووي

.)3("الطمأنينة والوقار، وهو أحسن: عليه، وقيل
: قال–رضي اهللا عنه –ومن ذلك عن أيب سعيد اخلدري،األحاديث الكثرية الواردة يف االستشفاء بالقرآن الكرمي. ب
فقــام ، وإن نفرنـا غيَّـب، فهـل مـنكم راٍق؟ ]لـديغ[إن سـيد احلـي سـليم: كنـا يف مسـري لنـا فنزلنـا، فجـاءت جاريـة فقالـت"

أكنت حتسن رقية، أو  : برقيٍة، فرقاه، فربأ، فأمر له بثالثني شاة، وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له)4(هُ نُ معها رجل ما كنا نأبِ 
عليــه ال حتــدثوا شــيئاً، حــىت نــأيت ونســأل رســول اهللا صــلى اهللا: ال، مــا رقيــُت إال بــأم الكتــاب، قلنــا: ؟ قــالكنــت ترقــي

قســـموا واضـــربوا يل ا: وســـلم، فلمـــا قـــدمنا املدينـــة ذكرنـــاه للنـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال
.)5("بسهم

)1(http:llnou nou1982.
: ، صــحيح مســلم، كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة واالســتغفار، بــاب)هـــ261: ت(مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســني القشــريي النيســابوري )2(

.ق حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، حتقي)4/2074(فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر
، دار إحيـــاء الـــرتاث العـــريب، )17/21(، شــرح النـــووي علـــى صـــحيح مســلم، )هــــ676: ت(النــووي، أبـــو زكريـــا حييـــي بــن شـــرف الـــدين )3(

).هـ2/1392ط(بريوت، 
الديباج،) هـ911: ت(السيوطي، أبو الفضل، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي : نأبنُه بكسر الباء وضمها، أي نطبه، انظر)4(
أبو اسحاق اجلويين األثري، ووضح نص البخاري ما جاء يف مسلم من : هـ، حتقيق1416السعودية، ط سنة -دار ابن عفان) 5/218(

موافقة لنص ) 2202(، وجاءت رواية أخرى عند مسلم برقم )ما كنا نظنه حيسن رقية فرقاه) (2201(رواية أيب سعيد اخلدري أيضاً برقم 
.البخاري

فضـل فاحتــة : صــحيح البخـاري ومعـه فــتح البـاري، كتـاب فضـائل القــرآن، بـاب) هــ256: ت(البخـاري، أبـو عبـد اهللا حممــد بـن إمساعيـل )5(
، ومسلم، صحيح مسـلم،  )م1/1987ط(القاهرة، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، –، دار الريان للرتاث )5006(، رقم )8/671(الكتاب
.والنص املذكور للبخاري) 2202(و )2201(رقم ) 4/1727(خذ األجرة على الرقية بالقرآن واألذكار جواز ا: السالم، باب: كتاب
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النفــث مــع القــرآن (وقــد عنــون النــووي فصــًال مــن كتابــه التبيــان ب . قيــةاألحاديــث الــواردة يف النفــث مــع القــرآن للر . ج
إذا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان :"ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت .)1()للرقية

.)2("هااشتكى يقرأ على نفسه باملعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركت
.)3(أجاز بعض العلماء كتابة القرآن يف إناء مث يغسل ويسقى املريض، أو عالج املريض باملاء املقروء عليه. د

بريوت –، دار الكتب العلمية )99:ص(، التبيان يف آداب محلة القرآن )هـ676: ت(النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف الدين الشافعي )1(
."نفخ بال ريق :النفث :"قال النووي ).م1/1985ط(
).8/679) (5016(فضل املعّوذات رقم : فضائل القرآن، باب: صحيح البخاري ومعه فتح الباري، كتاب)2(
).10/318(، وانظر القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن )98:ص(النووي، التبيان يف آداب محلة القرآن )3(



10

المطلب الثاني
تأثير القرآن الكريم في الجماد والنبات والحيوان
إن خلطاب اجلماد ، والنبات، واحليوان مدخال ميكِّن اهللا منه من شاء من عباده يف إفهام

ِذيَأنِ النَّْحلِ ِإَىل َربُّكَ َوأَْوَحى:(تتناسب مع خلقه كالنحل، قال تعاىل ) يـَْعرُِشونَ اَوِممَّ الشََّجرِ َوِمنَ بـُُيوتًااْجلَِبالِ ِمنَ اختَِّ
: فزجرها بعض الصحابة فلم تقم  ،فقالوا هويف طريق سفره عليه الصالة والسالم إىل احلديبية بركت ناقت].68: النحل[

ولكـــن حبســـها حـــابس ،مـــا خـــألت  القصـــواء  ،ومـــا ذاك هلـــا خبلـــق" :خـــألت القصـــواء ،فقـــال عليـــه الصـــالة والســـالم 
ــ)1(".الفيــل فهــذا يــدل علــى أن عــدم انقي

: بيان ذلكيفيما يلأما عن تأثرها بسماع القرآن الكرمي ف. خملوقات هللا يأمرها اهللا مبا شاءواحليوان 
:الجمادفيالقرآن الكريم تأثير : أوالً 

ــْبعُ السَّــَماَواتُ لَــهُ ُتَســبِّحُ :( ة خمصوصــة هللا رب العــاملني قــال تعــاىلوأن لــه عبــاد،مــا مــن شــك أن اجلمــاد يتــأثر بالــذكر السَّ
)َغُفـــــــورًاَحِليًمـــــــاَكـــــــانَ ِإنَّـــــــهُ َتْســـــــِبيَحُهمْ تـَْفَقُهـــــــونَ الَوَلِكـــــــنْ ِحبَْمـــــــِدهِ ُيَســـــــبِّحُ ِإالَشـــــــْيءٍ ِمـــــــنْ َوِإنْ ِفـــــــيِهنَّ َوَمـــــــنْ َواألْرضُ 

وإىل هـذا ذهـب ،ونفـاه عـن اجلمـاد،واحليـوان،فأثبتـه للنبـاتحيـاة،فيـهوقد خص بعضهم التسـبيح مبـن ].44:اإلسراء[
وأورد البغوي عن ابن عباس رضي اهللا ،)2(يف تفسريهمقد أخرج ابن جرير و ، وقتادة،والضحاك،البصرياحلسن

: أيضا عن قتـادة قولـه، فخصه مبن فيه حياة ،وأورد البغوي)3("إال يسبح حبمده)حي(وإن من شيء :"عنهما أنه قال 
فيــه ءكــل شــيء فيــه الــروح يســبح مــن شــجر أو شــي:"،ويف روايــة ابــن جريــر عــن قتــادة )4("والناميــات،يعــين احليوانــات"

احليــاة، وإال فالنبــات فيــه حيــاة ،وال روح فيــه ، وعبــارة البغــوي،ولعــل إضــافة الــروح للنبــات هنــا جمازيــة)5("الــروح
،فقد فرّقت تلك الرواية بني الناميات اليت هي الشجر وحنوهـا، " احليوانات والناميات "املنقولة عن قتادة أ

أنـه البصـرياحلسـنعنوبني احليوانات ، ومن الروايات اليت تشري إىل تسبيح الشجر قبل أن ييبس ما أخرجه ابن جرير 
.)6("مرّةيسبحكان: فقال: ؟اخلوانهذايسبحسعيدأبايا": مث قيل له،قّدم له طعام على خوان

.حيــاة فيــه
ويشهد لتسبيح النبات مامل ييبس احلديث الذي أخرجه البخاري وغريه عـن ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا أن النـيب صـلى 

فوضــع علــى كــل قــرب منهمــا  ،فكســرها كســرتني،صــوت إنســانني يعــذبان يف قبورمهــا، فــدعا جبريــدةٍ اهللا عليــه وســلم مســع
.)7("لعله أن خيفف عنهما ما مل تيبسا أو إىل أن ييبسا:" يا رسول اهللا مل فعلت هذا؟، قال: كسرًة، فقيل له

).5/388) (2731(د رقم الشروط يف اجلها: البخاري ومعه فتح الباري،كتاب الشروط ،بابصحيح)1(
).9/92(الطربي جامع البيان )2(
بريوت _دار ا املعرفة) 5/96) (معامل التنزيل(تفسري البغوي املوسوم ب)هـ516:ت(البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود الفراء )3(
.خالد العك، ومروان سوار: حتقيق) هـ2/1407ط(
).5/96(املرجع السابق )4(
).3/42(، وذكره ابن كثري يف تفسريه )15/93(جامع البيان الطربي، )5(
).9/92(الطربي، جامع البيان )6(
).1/379) (216(صحيح البخاري ومعه فتح الباري كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن ال يسترت من بوله رقم )7(
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وعلـى اجلمـاد ، وال ،روحفيـهى مـنروح، فيحمـل علـفيـهالتسبيح على مـنمل تقصرواألصح أن 
وحركتـــه مجلـــة مـــن ،وكالمـــه،جيـــوز إخـــراج اجلمـــاد مـــن مجلـــة مـــن يســـبح اهللا إال بـــدليل قطعـــي ، ويشـــهد لتســـبيح اجلمـــاد

: النصوص الصحيحة  الصرحية اليت ثبتت يف كتب الصحاح ، ومن ذلك
)1(."يُؤكلوهوالطعامتسبيحنسمعكنا":قالأنهرضي اهللا عنه مسعودبنعبد اهللا عنالبخاري،صحيحيف_1

إين ألعــرف حجــراً مبكــة كــان :"قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ،عــن جــابر بــن مســرة قــاليف صــحيح مســلم،_ 2
.)2("يسلم علي قبل أن أبعث إين ألعرفه اآلن 

اجلمادات ،وهو موافق لقوله تعاىل فيه معجزة له صلى اهللا عليه وسلم ، ويف هذا إثبات التمييز يف بعض :"قال النووي 
َهاَوِإنَّ (يف احلجارة  سـراء اإل[)ِحبَْمـِدهِ ُيَسـبِّحُ ِإالَشـْيءٍ ِمنْ َوِإنْ (وله تعاىلوق]73: البقرة[)اللَّهِ َخْشَيةِ ِمنْ يـَْهِبطُ َلَماِمنـْ

)3(."ييزا حبسبهوجيعل اهللا تعاىل فيه مت،حقيقةوالصحيح أنه يسبح ،ويف هذه اآلية خالف مشهور]44:

فوضـع ثوبـه ،أن موسى عليه السالم ذهـب مـرة يغتسـل: ما أخرجه البخاري ومسلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم_ 3
)4(.ثويب حجر ، ثويب حجر:فجمح موسى بإثره يقول : على حجر ففر احلجر بثوبه قال

،وعثمان،وعمر،وأبو بكر،كان على حراء هوعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم _4
،أو صديق،اهدأ فما عليك إال نيب: فتحركت الصخرة ،فقال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ،والزبري،وطلحة،وعلي

)5(.دأو شهي

فيهــا ب  ،ويســبح ،وال جمــالاطَــوخيُ ،باِطــفهــذه مجلــة مــن النصــوص الصــحيحة تــدل علــى أن اجلمــاد يتــأثر ، ويــتكلم خيُ 
لَـْو أَنَزْلنَــا َهـَذا اْلُقـْرآَن َعلَـى َجبَـٍل لََّرأَيـْتَـُه َخاِشــعاً (القــرآن علـى اجلمـاد بقولـه تعـاىل بتـأثري)6(بعضـهمللتأويـل ، وقـد اسـتدل

].21: راحلش) [ مَُّتَصدِّعاً مِّْن َخْشَيِة اللَِّه َوتِْلَك اَألْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ 
وليس فيما ذهبوا إليه داللة هلم، فاآلية من قبيل ضرب املثل يف أن اجلبل لو فهم لعلم وخشع غري أن اجلبل ال 

كما هو معلوم حرف امتناع المتناع، أي امتنع تصدع وخشوع ) لو(،فإن وال يفهم لذلك فال نطلب منه اخلشوع،يعقل
َوتِْلــَك (،اآليـة مـن قبيــل ضـرب املثـلاجلبـل المتنـاع إنـزال القـرآن عليـه،ومما يؤكـد أن

).اَألْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ 
فتـدبر مـا فيـه خلشـع ،وقسـاوته لـو فهـم القـرآن،أي فـإذا كـان اجلبـل يف غلظتـه: "قال ابن كثـري عنـد هـذه اآليـة

وتتصدع من خشية اهللا وقد ،وختشع،جل، فكيف يليق بكم أيها البشر أن ال تلني قلوبكموتصدع من خوف اهللا عز و 
.)7("!؟وتدبرمت كتابه،فهمتم عن اهللا أمره

).6/679) (3579(اإلسالم، رقمعالمات النبوة يف: صحيح البخاري ومعه فتح الباري كتاب املناقب، باب. )1(
فضل نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم و تسليم احلجر عليه قبل النبوة،رقم : مسلم ، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب. )2(
)2277.(
).37_15/36(النووي، شرح اإلمام النووي على صحيح مسلم . )3(
: ، و صحيح مسلم ، كتاب)6/502) (3404(، رقم ) 28(نبياء ، باب صحيح البخاري ومعه فتح الباري ،كناب أحاديث األ. )4(

)1/267) (339(جواز االغتسال عريانا يف اخللوة رقم : احليض  ،باب
).6/696) (3584(عالمات النبوة يف اإلسالم رقم :صحيح البخاري ومعه فتح الباري ،كتاب املناقب ،باب)5(
).431: ص(عجاز القرآن والسنة النبويةمصطفى، املوسوعة الذهبية يف إ: نظرا)6(
).م1969(بريوت–دار املعرفة ) 4/343(، تفسري القرآن العظيم )هـ774: ت(ابن كثري، إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي )7(
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ا أثبتت الدراسات يقني هذا األمر، إمنا الذي أنبه إليه فرمب،ولست هنا أنكر أثر القرآن الكرمي على اجلمادات
.ال تسعف من محلها هذا احململ-اليت هي مناط االستدالل-أن اآلية 

ع لرسـول اهللا صـلى اهللا ذ حنـو قصـة حنـني اجلـبالـذكر والقـرآنويف صحيح السنة شـواهد قريبـة تبـّني تـأثر اجلمـاد
فعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهمـا أن النـيب  صـلى اهللا عليـه وسـلم  كـان يقـوم "،عليه وسلم بعد أن تركه واختذ منرباً 

إن شئتم : يا رسول اهللا أال جنعل لك منربا ؟ قال:_أو رجل _ فقالت امرأة من األنصار ،شجرة أو خنلةيوم اجلمعة إىل 
نـزل النـيب  صـلى اهللا عليـه فصـاحت النخلـة صـياح الصـيب ،مث،، فجعلوا   له منربا ، فلما كان يوم اجلمعة ُدفع إىل املنرب

.)1("على ما كانت تسمع من الذكر عندهاكانت تبكي :قال . فضمها إليه تئن أنني الصيب الذي يسّكن وسلم،
ويف الباب عن أنس ، وجابر وسهل :"وقال ، وقد أخرج الرتمذي هذا احلديث عن ابن عمر رضي اهللا عنهما

ويف البـاب أحاديـث  :،وقال أمحد شاكر يف شـرحه لسـنن الرتمـذي" بن سعد ، وأيب بن كعب ، وابن عباس ، وأم سلمه 
من العلماء بالسنة أن حديث حنني اجلذع من األحاديث املتواترة ، لوروده عن مجاعة من الصحابة كثرية ،وصحح كثري

.)2("من طرق كثرية تفيد القطع بوقوع ذلك 
.  فهذا نص متواتر صريح بتأثر اجلماد بالذكر ، والقرآن ذكر 

:النباتفيتأثير القرآن الكريم :ثانياً 
قمح، واحدة ُوضع جبوارهـا مسـجل لـتالوة من المخس نبتات جريت يف مصر جتارب على أ: )3(يقول الدكتور مسري احللو

القــرآن، وأخــرى وضــع جبوارهــا مســجل لكــالم عــريب عــادّي، وثالثــة بــدون مســاع شــيء، ورابعــة وضــع جبوارهــا موســيقى، 
.واخلامسة كان جبوارها أصوات وشتم النبات

عت موسيقى انتعشت قليًال، وأن اليت مل يوضع أمامهـا شـيء فكـان أن اليت شتمت ماتت، وأن اليت مس: وكانت النتيجة
أمـا الـيت اسـتمعت القـرآن . منوها عادياً، وأن اليت استمعت إىل الكالم العريب منت زيـادة عـن الـيت مل يوضـع أمامهـا شـيء

.)4(عن باقي النبتات% 70فقد زادت بنسبة 
وكانـــت النتيجــة مقاربـــة ملـــا ذُكـــر يف الدراســـة ،وأجــرت كليـــة الزراعـــة يف جامعـــة بغـــداد دراســة مماثلـــة يف 

.)5(السابقة، فقد كان منو النبتة اليت مسعت القرآن ثالثة أضعاف النبتة اليت مل تتأثر بأي نوع من األصوات
قــائق الــيت 

.مع يقننا بأن النبات كائن يسبح اهللا عز وجل،وعندها نثبت للقرآن الكرمي أثره على النباتات. 

:الحيوان فـي ثير القرآن الكريم أت:ثالثا

) .6/696) (3584(صحيح البخاري ومعه فتح الباري، كتاب املناقب باب عالمات النبوة يف اإلسالم رقم : البخاري)1(
رقـم مـا جـاء يف اخلطبـة علـى املنـرب:أبـواب الصـالة ، بـاب، اجلامع الصحيح)هـ297:ت(الرتمذي أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسورة )2(

.بريوت-بتحقيق وشرح أمحد حممد شاكر ،دار الكتب العلمية) 2/379) (505(احلديث 
ة، درس طـب األعشــاب يف األكادمييــة األمريكيــة لطـب األعشــاب، وقــد جــاء  الـدكتور مســري احللــو، رئــيس اجلمعيـة األردنيــة للنباتــات الطبيــ)3(

. ، ونقـــل كالمـــه مصـــطفى، دwww.aljazeera.net/channel: انظـــر). م2/7/2003(كالمـــه هـــذا يف نـــدوة علـــى قنـــاة اجلزيـــرة بتـــاريخ 
). 432ص (املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن والسّنة النبوية، : أمحد

.www.55a.net/firas/arabic: ،وموقعwww.alsadea.com/vb/archive/index: سة أيضاً على املوقعهذه الدراانظر)4(
. http://www.55a.net/vb/archive: انظر)5(
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َوقَــالَ اُودَ دَ ُسـَلْيَمانُ َوَوِرثَ (:خلّـد القـرآن الكـرمي  فهـم سـليمان عليـه السـالم  منطــق احليـوان ، وشـاهد ذلـك قولـه تعـاىل
اْجلِــنِّ ِمــنَ ُجنُــوُدهُ ِلُســَلْيَمانَ َوُحِشــرَ * اْلُمبِــنيُ اْلَفْضــلُ َهلـُـوَ َهــَذاِإنَّ َشــْيءٍ ُكــلِّ ِمــنْ َوأُوتِيَنــاالطَّــْريِ َمْنِطــقَ ُعلِّْمَنــاالنَّــاسُ يَأَيـَُّهــا

َحيِْطَمــنَُّكمْ الَمَســاِكَنُكمْ اْدُخُلــواالنَّْمــلُ يَأَيـَُّهــاَمنَْلــةٌ قَالَــتْ النَّْمــلِ اِديوَ َعَلــىأَتـَــْواِإَذاَحــىتَّ * يُوَزُعــونَ فـَُهــمْ َوالطَّــْريِ َواِإلنْــسِ 
ــمَ * َيْشــُعُرونَ الَوُهــمْ َوُجُنــوُدهُ ُســَلْيَمانُ  َعَلــيَّ أَنـَْعْمــتَ الَّــِيت نِْعَمَتــكَ َأْشــُكرَ َأنْ أَْوزِْعــِين َربِّ َوَقــالَ قـَْوِهلـَـاِمــنْ َضــاِحًكافـََتَبسَّ

].19_16:النمل [)الصَّاِحلِنيَ ِعَباِدكَ ِيف ِبَرْمحَِتكَ َوأَْدِخْلِين تـَْرَضاهُ َصاِحلًاأَْعَملَ َوَأنْ َواِلَديَّ َوَعَلى

ــرَ َفَمَكــثَ :(ويف فهــم ســليمان لغــة اهلدهــد قــال تعــاىل ــطْ ملَْ ِمبـَـاَأَحطــتُ فـََقــالَ بَِعيــدٍ َغيـْ )يَِقــنيٍ َبــإٍ بِنَ َســَبإٍ ِمــنْ َوِجْئتُــكَ بِــهِ حتُِ
].22:النمل [

صحيح صريح فلم أقف على نص،وثبت فيما أسلفنا أن احليوانات كائنات تسبح اهللا تعاىل ، أما تأثرها بسماع القرآن
،عن النيب عليه الصالة والسالم يف ذلك

وفرسـه مربـوط عنـده إذ ،بينما هو يقرأ مـن الليـل سـورة البقـرة:"البخاري وغريه عن أسيد بن حضري قال ذلك ما أخرجه
ت الفـرس ، مث قـرأ فجالـت الفـرس فانصـرف تككت وَسـت ، فقرأ فجالت الفرس ، فَسـنكَ سَ فَ تَ جالت الفرس ،  فسكَ 

ىل السـماء حـىت مـا يراهـا فلمـا أصـبح حـّدث النـيب  ،وكـان ابنـه حيـىي قريبـا منهـا فأشـفق أن تصـيبه ،فلمـا اجـرتّه رفـع رأسـه إ
قـال فأشـفقت يـا رسـول اهللا أن تطـأ حيـىي ،وكـان .اقـرأ يـا ابـن حضـري ،ابن حضـرياقرأ يا: فقال له،صلى اهللا عليه وسلم

منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه ،فرفعت رأسي إىل السماء فإذا مثـل الظلـة فيهـا أمثـال املصـابيح، فخرجـت حـىت
ولـو قـرأت ألصـبحت ينظـر النـاس إليهـا ال ،تلـك املالئكـة دنـت لصـوتك: قـال،ال: وتـدري مـا ذاك ؟قـال: قـالال أراها

.)1("تتوارى منهم
،بينمـا رجـل يقـرأ سـورة الكهـف إذ رأى   دابتـه  تـركض فنظـر:" وأخرج الرتمذي عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنـه قـال

فقــال النـيب  صــلى اهللا عليــه . أتى رســول اهللا  صـلى اهللا عليــه وســلم  فـذكر ذلــك لـه فـ. أو الســحابة ،فـإذا مثــل الغمامـة
)2(".تلك السكينة نزلت مع القرآن، أو نزلت على القرآن: وسلم

السـكينة أو،املالئكـةوإمنـا مـن،ثر الدابة مل يأت من القرآن مباشـرةويالحظ هنا من خالل هذه الرواية وسابقتها أن تأْ 
.عند قراءة القرآن الكرمينزلكانت تتاليت  
:إىل تأثر الدواب بسماع القرآن الكرمي، ومن ذلكاليت مل تثبت صحتها أشارتعدد من الرواياتومثّ 
أخرج الطرباين يف األوسط من طريق حممد بن عبد اهللا بن عبيد بن عمري عن أيب خلف قال، قال رسول اهللا صلى -1

، قـال "فـاقرءوا يف اليسـرى أفغـري ديـن اهللا يبغـون،والصـبيان،والـدواب،قيـقَمـن سـاء خلقـه مـن الر : "اهللا عليه وسلم
.)3(: الطرباين

ليس رجل يكون على : "أخرج ابن السين يف عمل اليوم والليلة عن يونس بن عبيد بن دينار البصري الشافعي قال-2
.)1("اآلية إال ذلت بإذن اهللا عز وجل) ري دين اهللا يبغونأفغ(،دابة صعبة

).8/680) (5018(نزول السكينة واملالئكة عند قراءة القرآن رقم : صحيح البخاري ومعه فتح الباري ،كتاب فضائل الصحابة ، باب)1(
هــذا حــديث حســن :"وقــال الرتمــذي ) 5/148) (2885(مــا جــاء يف فضــل ســورة الكهــف رقــم : جلــامع الصــحيح كتــاب فضــائل القــرآن ، بــابا) 2(

".صحيح
طارق : ، حتقيق)هـ1415/ط(القاهرة، -، دار احلرمني)1/27) (64(، املعجم األوسط رقم )هـ160: ت(الطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد )3(

، )2/123) (676(ه األلباين، حممد ناصر الدين يف السلسلة الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ على األّمة، رقـم ر بد احملسن إبراهيم، وذكوع،بن عوض
).موضوع: (، وقال)هـ1399/ 1ط (الرياض، -املكتب اإلسالمي
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فليقرأ هذه اآلية يف ،كانت مشوساً ، أو إذا استصعبت دابة أحدكم: "عن جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال-3
ـــَماَواِت َواَألْرِض َطْوعـــاً َو ( ـــُه َأْســـَلَم َمـــن ِيف السَّ ُغـــوَن َوَل ـــِه يـَبـْ ـــَر ِديـــِن الّل ـــونَ أَفـََغيـْ ـــِه يـُْرَجُع : آل عمـــران) [َكْرهـــاً َوِإلَْي

83[)2(.

بـريوت سـنة _ليق عبد القادر أمحد عطا دار املعرفـةحتيق وتع) 190:ص(عمل اليوم والليلة )هـ364:ت(ابن السّين،أبو بكر بن السين )1(
، مؤسســة )1/285(، اجلــواهر احلســان يف تفســري القــرآن )هـــ875: ت(هـــ ، وأورده الثعــاليب، عبــد الــرمحن بــن حممــد بــن خملــوف 1399،

، دار )2/255(ملـــأثور ، الـــدر املنثـــور يف التفســـري با)هــــ911: ت(بـــريوت، والســـيوطي، عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر -األعلمـــي للمطبوعـــات
م، وعـــزاه البـــن الســـين يف عمـــل اليـــوم والليلـــة، وذكـــر األلبـــاين يف سلســـلة األحاديـــث الضـــعيفة واملوضـــوعة 1993ســـنة / بـــريوت، ط-الفكـــر

.أنه خرب مقطوع): 2/123(
حممد أبو : هرة، حتقيقالقا-، دار الرتاث)3/140(، اإلتقان يف علوم القرآن، )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر )2(

الفضل إبراهيم، وعزاه السيوطي للبيهقي يف الدعوات، وقد وقفت على الدعوات الكبري للبيهقي، ومل أجده فيه، وأورده القرطيب يف تفسريه 
.ومل يعزُه) 4/128(
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ثالثالالمطلب 

سامع القرآن على الدخول في اإلسالمحمل
مــؤمن مصــدق تأمــل : نفــوس ســامعيه، والنــاس أمــام هــذه العظمــة أحــد فــريقنييف العظــيم تــأثريه للقــرآن الكــرمي 
وقلبه على حنو ما أسـلفنا يف ،وعطل مسعه،ب أصرَّ على كفرهفآمن ومل يستكرب، وضال مكذ،حجة القرآن حق التأمل

.املطلب السابق
:وصور من استجاب ألثر القرآن على نفسه كثيرة منها

:حممد صلى اهللا عليه وسلمسيدنا تأثري القرآن يف نفوس الذين أوتوا العلم قبل : أوالً 
حممــد عليــه ســيدنا تــوا العلــم قبــل و وس الــذين أأشــارت بعــض آيــات القــرآن الكــرمي إىل أثــر القــرآن الكــرمي يف نفــ

لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمُنواْ اْليَـُهـوَد َوالـَِّذيَن َأْشـرَُكواْ َولََتِجـَدنَّ أَقْــَربـَُهْم : (قوله تعاىل: الصالة والسالم، ومن ذلك
ُهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهَبانـاً َوأَنـَُّهـْم َال َيْسـَتْكِربُوَن مََّودًَّة لِّلَِّذيَن آَمُنواْ الَِّذيَن قَاُلَواْ ِإنَّ  ُعـواْ َمـا أُنـزَِل ِإَىل * ا َنَصاَرى َذِلَك بَِأنَّ ِمنـْ َوِإَذا مسَِ

َنا ْمِع ِممَّا َعَرُفواْ ِمَن احلَْقِّ يـَُقوُلوَن َربـََّنا آَمنَّا فَاْكُتبـْ ].83-82: املائدة) [َمَع الشَّاِهِدينَ الرَُّسوِل تـََرى أَْعيُـنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ
فهؤالء القسيسني والرهبان، العلمـاء والعبـاد ال يسـتكربون عـن احلـق، بـل هـم متواضـعون متتلـئ أعيـنهم بالـدمع 

.فتفيض عند مساعهم الذكر يتلى على مسامعهم
:قال تعالى

لَـى َعلَـْيِهْم خيَِـرُّوَن ِلَألْذقَـاِن ُسـجَّداً ُقْل آِمُنوْا ِبِه أَْو َال تـُْؤِمُنواْ ِإنَّ الَِّذيَن أُوُتواْ ا( َويـَُقولُـوَن ُسـْبَحاَن َربـِّنَـا * ْلِعْلَم ِمن قـَْبلِـِه ِإَذا يـُتـْ
].109-107: اإلسراء) [َوخيَِرُّوَن ِلَألْذقَاِن يـَْبُكوَن َويَزِيُدُهْم ُخُشوعاً * ِإن َكاَن َوْعُد َربـَِّنا َلَمْفُعوًال 

سيدنافآمنوا، أما من أيقن صدق،صلى اهللا عليه وسلمالنيبفأيقنوا صدق ،اهللاهؤالء وقفوا عند حدود 
، كان كثري منهم من الصناديد الشجعان يتأهب لقتل متوافرةفأمثلتهم ،حممد صلى اهللا عليه وسلم ممن كانوا على الشرك

إسالم عمر رضي اهللا عنه، وكذا د دعوة احلق، وجتد شواهد هذا القول يف قصةأوو ،حممد صلى اهللا عليه وسلمسيدنا 
.وغريهم رضي اهللا عنهم مجيعاً ،إسالم سعد بن معاذ، وأسيد بن حضري

:فآمنبتأثير القرآن الكريم فيمن سمعه من العر : ثانياً 
أكان للقرآن الكرمي آثره البالغ يف نفوس العرب، سواًء 

فلــم جيــد هــؤالء ألنفســهم مــالذاً بعــد مســاع القــرآن إال الــدخول فيــه، والــذود عــن حياضــه، وتــرك مــا كــانوا عليــه مــن ديــن 
:آبائهم، ومن هؤالء

:عمر بن اخلطاب) 1
ال ":وقســوة علــى املســلمني  حــىت قــال عنــه عــامر بــن ربيعــة،وشــدة،النــاس أذىشــدمــن أ-رضــي اهللا عنــه-كــان عمــر

.)1("وقسوته عن اإلسالم،يأساً منه، ملا كان يُرى من ِغلظته،ار اخلطابيسلم حىت يسلم مح
أن عمــر بــن اخلطــاب خــرج يومــاً متوشــحاً ســيفه يريــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم : "روى ابــن إســحاق 

أين تريد يا : فلقيه نُعيم بن عبد اهللا، فقال له..…أذكروا له ،ورهطاً من أصحابه

مصـطفى السـقا : ، حتقيـق)هــ1/1415ط(، بـريوت–، دار إحيـاء الـرتاث العـريب )1/380(، السـرية النبويـة )هــ218: ت(ابن هشام، عبـد امللـك )1(
). 1ط(عمان –املكتبة اإلسالمية ) 188: ص(صحيح السرية النبوية ،حممد ناصر الدين ،األلباين: ، وانظرينوآخر 
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وسـفه أحالمهـا، وعـاب دينهـا، وسـبَّ آهلتهـا فاقتلـه، فقـال ،أريد حممداً هذا الصابئ الذي فـرَّق أمـر قـريش: عمر؟ فقال
،،واهللا لقد غرتك نفسك من نفِسك يا عمر، أترى بين عبد مناف تاركيـك متشـى علـى األرض: نُعيم

َختُنك وابن عمِّك سعيد بن زيد بن عمرو، وأختك : وأّي أهل بييت؟ قال: رهم؟ قالفتقيم أم،أفال ترجع إىل أهل بيتك

ب خبـاب يف خمـدع هلـم، وأخـذت يقرئهمـا إيّاهـا، فلمـا مسعـوا حـّس عمـر، تغيـ) طـه(خباب بن األرت معه صحيفة فيها 
فاطمـة بنـت اخلطــاب الصـحيفة فجعلتهــا حتـت فخـذها، وقــد مسـع عمــر حـني دنـا إىل البيــت قـراءة خبــاب عليهمـا، فلمــا 

بلـى واهللا، لقـد أخـربت : مـا مسعـت شـيئاً، قـال: الـذي مسعـُت؟ قـالوا] صـوت كـالم ال يفهـم[مـا هـذه اهلَينمـُة : دخل قال
نه، وبطش خبتنه سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته فاطمة بنـت اخلطـاب لتكفـه عـن زوجهـا، أنكما تابعتما حممداً على دي

نعم قد أسلمنا وآمنا باهللا ورسوله، فاصنع ما بدا لك، فلمـا رأى : 
نفـاً أنظـُر آيفة اليت مسَِعتكم تقـرءون أعطيين هذه الصح: عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى، وقال ألخته

ال ختايف، وحلف : إنا خنشاك عليها، قال: ما هذا الذي جاء به حممد، وكان عمر كاتباً، فلما قال ذلك، قالت له أخته
يا أخي، إنك جنَِس، علـى ِشـرْكك وإنـه : 

مـا أحسـن : فقرأهـا، فلمـا قـرأ منهـا صـدراً قـال) طـه: (ال ميّسها إال الطاهر، فقام عمر فاغتسل، فأعطتـه الصـحيفة وفيهـا
يا عمر، واهللا إين ألرجو أن يكون اهللا قد خصَّك بدعوة : هذا الكالم وأكرمه، فلما مسع ذلك خباب خرج إليه فقال له

بـن اخلطـاب، فـاهللا اهللا يـا عمـر، ااإلسـالم بـأيب احلكـم بـن هشـام، أو بعمـر اللهـم أيـِّد: نبيه، فإين مسعته أمس وهـو يقـول
إن إسـالم عمـر ابـن اخلطـاب رضـي اهللا عنــه  .)1("…تيـه فأسـلمآفـدلين يـا خبـاب علـى حممــد حـىت : فقـال لـه عنـد ذلـك

، ومن مكذب كان نتيجة الستيالء القرآن الكرمي على قلبه، فتحول من حمارب إىل مؤمن مسامل، ومن عدو إىل صديق
.إىل مصّدق، فاجنلت ظلمة الكفر عن قلبه، وأشرق وجهه بنور اهلداية، واكتسى حّلة اإلميان

:الطفيل بن عمرو الدوسي ) 2

يا طفيل إنك قدمت بالدنـا، وهـذا الرجـل الـذي : اً شاعراً لبيباً، فقالوا لهإليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجًال شريف
بنا وقد فـّرق مجاعتنـا وشـتت أمرنـا، وإمنـا قولـه كالّسـاحر يفـرق بـني الرجـل وبـني أبيـه، ] اشتد أمره[بني أظهرنا قد أْعضل 

دخــل علينــا، فــال تكلمــه وال وبــني الرجــل وبــني أخيــه، وبــني الرجــل وبــني زوجتــه، وإنــا خنشــى عليــك وعلــى قومــك مــا قــد
فــواهللا مــا زالــوا يب حــىت أمجعــت أن ال أمســع منــه شــيئاً وال أكلمــه، حــىت حشــوُت يف أذين حــني : قــال. تســمعن منــه شــيئاً 

.فرقاً من أن يبلغين شيء من قوله، وأنا ال أريد أن أمسعه] قطن[غدوُت إىل املسجد ُكرُسفاً 

فقمت منه قريباً فأىب اهللا إال …صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبةفغدوت إىل املسجد، فإذا رسول اهللا : قال
واُثْكــل أمــي، واهللا إين رجــل لبيــب شــاعر مــا : فقلــت يف نفســي…فســمعت كالمــا حســنا: أن يســمعين بعــض قولــه، قــال

حسـناً قبلتـه، وإن  خيفى علّي اُحلسن مـن القبـيح، فمـا مينعـين أن أمسـع مـن هـذا الرجـل مـا يقـول، فـإن كـان الـذي يـأيت بـه 
فمكثــت حــىت انصــرف رســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم إىل بيتـــه فاتبعتــه حــىت إذا دخــل بيتـــه : كــان قبيحــاً تركتــه، قـــال

يا حممد، إن قومك قالوا يل كذا وكذا، للذي قالوا فواهللا ما برحوا خيوفونين أمرك حىت سددت أذين : دخلت عليه، فقلت
.اهللا إال أن يسمعين قولك فسمعته قوًال حسناً، فأعرض علّي أمركبكرسف لئال أمسع قولك، مث أىب 

).383-1/381(ابن هشام، السرية النبوية )1(
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فعرض علّي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم وتال علّي القرآن فال واهللا ما مسعت قوال قط أحسن منه، وال : قال
.)1(فأسلمت وشهدت شهادة احلق: أمراً أعدل منه، قال

الذي يأىب التبعية العمياء اليت تسّري املرء وراء احملاكاة من غري إعماٍل للعقل و إن موقف الطفيل ميثل صورة الرجل الرشيد
املنطــق، إن الرجــل الرشــيد هــو الــذي جيلــس مــع القــرآن جلســة صــدق حــىت يتعــّرف علــى حقيقتــة، وعلــى صــدق حاملــه، 

.ويعي ما فيه من كنوز وأسرار، ويعمل مبقتضاه
:سعد بن معاذ وأسيد بن ُحضري ) 3

يدا قومهما وكالمها مشرك على دين قومه، فلما بعث النيب عليه الصالة والسالم مصعب بن عمري إىل كانا س
.املدينة لدعوة الناس إىل اإلسالم نزل على أسعد بن زرارة، وأخذا يبثان اإلسالم يف أهل يثرب جبد ومحاس

يـد دار بـين عبـد األشـهل ودار بـين ومن أروع ما يروى من جناحه يف الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يومـاً ير 
–ر يقال هلا بئر مرق، واجتمع إليهما رجال مـن املسـلمني ئظفر، فدخال يف حائط من حوائط بين ظفر، وجلسا على ب

فلمـا مسعـا بـذلك قـال سـعد –وسعد بن معاذ وأسيد بن حضري سيدا قومهما من بـين عبـد األشـهل يومئـذ علـى الشـرك 
اذهب إىل هذين اللذ: ألسيد

.خاليت، ولوال ذلك لكفيتك هذا
هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق اهللا فيه، قال : فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال ملصعب

ما جاء بكما إلينا؟ تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزالنا إن  : ما متشئما، وقالوجاء أسيد فوقف عليه. مصعب إن جيلس أكلمه
أو جتلـس فتسـمع، فـإن رضـيت أمـراً قبلتـه، وإن كرهتـه كـف عنـك مـا : كانت لكما بأنفسكما حاجة، فقال لـه مصـعب

يف وجهـه فـواهللا لعرفنـا : قـال. أنصفت، مث ركز حربته وجلـس، فكلمـه مصـعب باإلسـالم، وتـال عليـه القـرآن: تكره، فقال
مـا أحسـن هــذا وأمجلـه؟ كيـف تصــنعون إذا أردمت أن تـدخلوا يف هــذا : 

الدين؟
فقـام واغتسـل وطهـر ثوبـه وتشـهد . تغتسـل، وتطهـر ثوبـك، مث تشـهد شـهادة احلـق، مث تصـلي ركعتـني: قاال لـه

سـعد بـن –مـا مل يتخلـف عنـه أحـد مـن قومـه، وسأرشـده إليكمـا اآلن إن ورائـي رجـًال إن تبعك: وصلى ركعتني، مث قـال
احلـف بـاهللا لقـد جـاءكم بغــري : قـال سـعد. مث أخـذ حربتـه وانصـرف إىل سـعد يف قومـه، وهـم جلــوس يف نـاديهم–معـاذ 

. كمد الوجه الذي ذهب به من عن
كلمت الرجلني فواهللا: ما فعلت؟ فقال: فلما وقف أسيد على النادي قال له سعد

.نفعل ما أحببت: 
––وقـــد حـــدثت أن بـــين حارثـــة خرجـــوا إىل أســـعد بـــن زرارة ليقتلـــوه 

فقام سعد مغضبا للـذي ذكـر لـه، فأخـذ حربتـه، وخـرج إليهمـا، فلمـا رآمهـا مطمئنـني عـرف أن أسـيداً إمنـا أراد . ليخفروك
واهللا يا أبا أمامة لوال ما بيين وبينك من القرابة ما : ن يسمع منهما، فوقف عليهما متشئماً، مث قال ألسعد بن زرارةمنه أ

رمت هذا مين، تغشانا يف دارنا مبا نكره؟

بــريوت –، دار إحيـاء الكتــب العربيـة )162: ص(تـوم ، واملبـاركفوري، صــفي الـرمحن، الرحيــق املخ)1/420(ابـن هشـام، الســرية النبويـة )1(
).م2/1991ط(
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جاءك واهللا سيد من ورائه قومه، إن يتبعك مل يتخلـف عنـك مـنهم أحـد، فقـال : وقد كان أسعد قال ملصعب
قد أنصفت، مث : أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره، قال: ذمصعب لسعد بن معا

فعرفنا واهللا يف وجهه اإلسالم قبل أن يتكلم، يف إشراقه : فعرض عليه اإلسالم، وقرأ عليه القرآن، قال. ركز حربته فجلس
. وبــك، مث تشــهد شــهادة احلــق، مث تصــلي ركعتــنيتغتســل، وتطهــر ث: كيــف تصــنعون إذا أســلمتم؟ قــاال: 

.)1(ففعل ذلك

.منةوقته يف املدينة يدعو إىل اهللا حبكمة وحنكة، ويفّعل أثر القرآن يف النفوس، فتأتيه القلوب طّيعة مؤ 

:)2(مظاھر تأثیر القرآن الكریم في نفوس أولیائھ
لقد أثّر القرآن الكرمي يف نفوس أوليائه تأثرياً عظيماً، وفيما أسلفنا من صور َمن آمن بعد ُكفر كان عليه مثاًال جليّـاً لثلّـة 

:لتأثريمن خري جنود اإلسالم ودعاته من يوم أسلموا، بل من ساعة أسلموا، ومثّ سّتة مظاهر هلذا ا
تنافسهم يف حفظه وقراءته يف الصالة ويف غري الصالة، حىت لقد طاب هلم أن يهجروا لذيذ منامهم من :المظهر األول

.ندوي النحل بالقرآالصحابة بالليل كان يسمع هلا دوياً ك
:المظهــر الثــاني

وجيـــايف هدايتـــه؛ طيبـــًة بـــذلك نفوســـهم ، طّيعـــًة أجســـادهم، ســـخية أيـــديهم وأرواحهـــم، حـــىت صـــهرهم القـــرآن يف بوتقتـــِه 
.، قومي العبادة، طاهر العادة، كرمي اخلُُلق، نبيل املطمحالعقيدةلعامل َخلقاً آخر مستقيموأخرجهم ل

استبساهلم يف نشر القرآن والدفاع عنه وعن هدايته، فأخلصوا لُه وصدقوا مـا عاهـدوا اهللا عليـه، فمـنهم : المظهر الثالث
وقد بلغ . بنفسه ونفيسهٌد يف سبيله ومضحٍ من قضى حنبه وهو مدافع عنه، ومنهم من انتظر حىت أتاه اليقني، وهو جماه

األمــر إىل حــّد أن الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم كــان يــرّد بعــض َمــن يتطوعــوا باجلنديــة مــن الشــباب حلداثــة ســّنهم، ومــن 
ذلك أنه عليه الصالة والسالم أجاز يوم ُأحد مسُرة بن ُجندب الفزارّي، ورافع بن خديج أحد بين حارثة، ومها ابنا مخس 

يا رسول اهللا فإّن َمسُـر : يا رسول اهللا إن رافعاً راٍم، فأجازه، فلّما أجاز رافعاً قيل له: رّدمها، فقيل لهعشرة سنة، وكان قد
يصــرُع رافعــاً، فأجــازه، ورّد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم أســامة بــن زيــد، وعبــد اهللا ابــن عمــر بــن اخلطــاب، وزيــد بــن 

وكان الشباب حيزنون إذا أُقصوا . )3(اخلندق وهم أبناء مخس عشرة سنةثابت، والرباء بن عازب وغريهم، مث أجازهم يوم 
وكـان كثـري مـن ذوي األعـذار يُـؤملهم . 

، أخـرج البخـاري عـن أيب التخّلف عن الغزوة حىت يضطّر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يتخّلف معهـم جـرباً خلـاطرهم
والـذي نفسـي بيـده لـوال أن رجـاًال مـن املـؤمنني : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: "هريرة رضي اهللا عنه قال

ابـن كثـري، ،و) هــ1/1407ط(بـريوت _دار الكتـب العلميـة ) 1/560(تـاريخ األمـم وامللـوك) هــ310:ت(حممد بن جريـر : الطربي)1(
والكالعــــي، أبـــو الربيـــع ســــليمان بـــن موســــى ، وتبـــري –، مكتبــــة املعـــارف )3/152(، البدايــــة والنهابـــة، )774: ت(أبـــو الفـــداء، إمساعيــــل بـــن عمـــر 

حممد  . د: ، حتقيق)م1/1997ط(بريوت، –عامل الكتب ) 1/317(الثالثة اخللفاء مغازي ، االكتفاء مبا تضمنه من مغازي رسول اهللا و )هـ634:ت(
.كمال الدين علي

).م1/1988ط(، دار الكتب العلمية، بريوت )2/439(انظر الزرقاين ، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن )2(
).3/74(ابن هشام، السرية النبوية : انظر)3(
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ال تطيــب أنفســهم أن يتخّلفــوا عــين وال أجــد مــا أمحلهــم عليــه، مــا ختّلفــت عــن ســريّة تغــدو يف ســبيل اهللا، والــذي نفســي 
.)1("مث أُقَتل، مث أحيا، مث أُقَتلسبيل اهللا، مث أحيا، مث أُقَتل، مث أحيا،بيده لوددت أن أُقَتل يف

حممد سيدناذلك النجاح الباهر الذي أحرزه القرآن يف هداية العامل ، وهذه النهضة الرائعة اليت أحدثها: المظهر الرابع
السياسة واإلدارة، ويف كافة نواحي اإلصـالح واألخالق، ويف العادات واملعامالت، ويفالعقيدة صلى اهللا عليه وسلم يف 

مــن أن النصــارى مــا زعمــه أحــد : وهــذا مــا دعــا أحــد فالســفة فرنســا أن يـذكر يف كتــاب لــه:)2(ويقول الزرقــايناإلنسـاين،
إن حممـداً كــان يقـرأ القـرآن خاشــعاً ":حممـداً مل يـأت بآيـة علــى نبوتـه كآيـات موســى وعيسـى، مث يفنـد هـذا الــزعم ويقـول

"!!.فتفعل قراءته يف جذب الناس إىل اإلميان ما مل تفعله مجيع آيات األنبياء األولني] متنسكاً متعبداً [اً متأهلاً أواه
أجـــل لقـــد صـــدق الرجـــل، إن فعـــل القـــرآن يف نفـــوس العـــرب كـــان أشـــد وأرقـــى وأبلـــغ ممـــا فعلـــت معجـــزات مجيـــع األنبيـــاء 

.بأقوامهم
، أخذت مسألة زيادة اإلميان حيزاً واسعاً من حبوث العلماء القران الكرميزيادة اإلميان عند مساع :المظهر الخامس 

والراجح فيها أن اإلميان يزيد بالطاعات وينقص باملعاصي ،وهذا ما تؤيده نصوص القرآن الكرمي اليت تشري بوضوح إىل 
:،ومن هذه النصوص:)3(زيادة اإلميان عند مساع القرآن

َوُهمْ ِإميَانًافـَزَاَدتْـُهمْ آَمُنواالَِّذينَ فََأمَّاِإميَانًاَهِذهِ زَاَدْتهُ أَيُُّكمْ يـَُقولُ َمنْ َفِمنـُْهمْ ُسوَرةٌ ْنزَِلتْ أُ َماَوِإَذا( :قوله تعاىل_1
].124:التوبة) [َيْسَتْبِشُرونَ 

َا:( قوله تعاىل_2 َوَعَلىِإميَانًازَاَدتْـُهمْ آيَاتُهُ َعَلْيِهمْ تُِلَيتْ َوِإَذاُهمْ قـُُلوبُـ َوِجَلتْ اللَّهُ ذُِكرَ ِإَذاالَِّذينَ اْلُمْؤِمُنونَ ِإمنَّ
].2:األنفال)[يـَتَـوَكَُّلونَ 

هللا عز وجل،وخشيةً هيبةً املؤمنةاخلوف من اهللا وخشيته، فإن مساع القرآن الكرمي يورث النفوس:المظهر السادس
:ومن اآليات اليت تشري إىل هذا املعىن

َلىِإَذاقـَْبِلهِ ِمنْ اْلِعْلمَ أُوتُواالَِّذينَ ِإنَّ :(قوله تعاىل_1 َكانَ ِإنْ رَبـَِّناُسْبَحانَ َويـَُقوُلونَ . ُسجًَّداِلألْذقَانِ خيَِرُّونَ َعَلْيِهمْ يـُتـْ
]109-107:إلسراءا[)ُخُشوًعاَويَزِيُدُهمْ يـَْبُكونَ ِلألْذقَانِ َوخيَِرُّونَ . َلَمْفُعوالَربـَِّناَوْعدُ 

].45:ق) [َوِعيدِ َخيَافُ َمنْ بِاْلُقْرآنِ َفذَكِّرْ ( :تعاىل قوله_2
َهاخيَِرُّواملَْ بِآيَاتِ ذُكُِّرواِإَذاَوالَِّذينَ (: تعاىلقوله_3 ].) 73:السجدة )[َوُعْمَيانًاَعَليـْ

).6/20) (2797(البخاري، ومعه فتح الباري، كتاب اجلهاد والسِّري، باب متّين الشهادة، رقم )1(
).2/439(الزرقاين مناهل العرفان )2(
ضـمن اآليـات الدالـة علـى ذلـك، ) ون يف حجـج القـائلني بـأن اإلميـان يزيـد ويـنقصالبـاب العشـر ( ذكرها صاحب كتاب حجج القـرآن يف)3(

بـــــريوت _،دار الرائــــد ) 72:ص(حجــــج القــــرآن ) هـــــ630بعــــد : ت(الــــرازي أمحــــد بــــن حممــــد بــــن أمحــــد بــــن املظفـــــر بــــن املختــــار :انظــــر 
.أمحد عمر احملمصاين :حتقيق)2/1982ط(
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الرابعالمطلب

كین الذین ماتوا وھم كفارالمشرالكریم فيالقرآن تأثیر
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبهر عقوهلم، وملك جوامع نفوسهم، وذلك وهاستمع املشركون إىل القرآن يتل

و وانبهارهم، فهؤالء املشرك
للقـرآنالبهيم، يستمعون إىل ترتيل النيب عليـه الصـالة والسـالم

:، منهاالسرية كثريةيف ، وأمثلة ذلك شركهم
صـلى (السرية أن أبا جهل وأبا سفيان واألخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسـول اهللا روي ابن اسحق يف: أوالً 

احبه، فبـاتوا وهو يصلي بالليل يف بيته، وأخذ كل رجل منهم جملساً ليستمع فيه وكل ال يعلـم مبكـان صـ) اهللا عليه وسلم
ال تعــودن، لــو : ومــوا، وقــال بعضــهم لــبعضأصــبحوا أو طلــع الفجــر تفرقــوا، فجمعهــم الطريــق فتاليســتمعون لــه حــىت إذا

رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شـيئاً، مث انصـرفوا حـىت إذا كانـت الليلـة الثانيـة عـاد كـل رجـل مـنهم إىل جملسـه، 
ال نــربح حــىت نتعاهــد ال نعــود، فتعاهــدوا علــى : فبــاتوا يســتمعون لــه حــىت إذا طلــع الفجــر تفرقــوا فجمعهــم الطريــق، فقــالوا

حــدثين يــا أبــا : تفرقــوا، فلمــا أصــبح األخــنس بــن شــريق أخــذ عصــا مث خــرج حــىت أتــى أبــا ســفيان يف بيتــه، فقــالذلــك مث
: حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد، فقال يا أبا ثعلبة

حلفـت لـه بـه، مث خـرج مـن عنـده حـىت أتـى أبـا جهـل فـدخل وأنـا والـذي: 
تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف ؟ماذا مسعت: فقال؟ما رأيك فيما مسعت من حممد: يا أبا احلكم: عليه بيته، فقال

نـيب يأتيــه منــا : أطعمـوا فأطعمنـا، ومحلــوا فحملنـا، وأعطــوا فأعطينـا، حــىت إذا جتاثينـا علــى الركـب وكنــا كفرسـي رهــان قـالوا
.   )1(واهللا ال نؤمن به أبداً، وال نصدقه، فقام عنه األخنس بن شريق؟الوحي من السماء فمىت تدرك هذه

عليــه لنيب بــاويــدل علــى عنــادهم واســتكبارهم أن القــرآن الكــرمي حــدثنا عــن اخــتالف كلمــتهم فيمــا يلصــقونه 
جمنـون، وهـذا ختـبط يف الـرأي املعلـن، أمـا : شـاعر، وأخـرى: ومـرةسـاحر، : افـرتاًء وكـذباً وزوراً، فمـرة قـالواالصالة والسالم 

فقد أيقنت صدقه، دل على ذلك الروايات الكثرية املنقولة عنهم، وأفرد ابن كثـري بابـاً يف البدايـة والنهايـة : سرائر النفوس
حلق، وإن أظهــروا املخالفــة جمادلــة املشــركني رســول اهللا، وإقامــة احلجــة الدامغــة علــيهم واعــرتافهم يف أنفســهم بــا: (بعنــوان

.)2()عناداً وحسداً وبغياً وجحوداً 
ولعل من أشهر ما ورد من شهادات املشركني للقرآن الكرمي مـا جـاء عـن الوليـد بـن املغـرية بعـد أن قـرأ عليـه رسـول : ثانياً 

القـرآن قـوًال يبلـغ قومـه منـه أن يقـول يفه أبو جهل طالبـاً عليه وسلم القرآن فرق له، وبلغ ذلك قومه فجاءهللاهللا صلى ا
باألشعار مين، وال أعلم برجزه وال بقصيده مين، وال بأشعار لم، فواهللا ما منكم رجل أعفما أقول فيه :له،قال أنه منكر 

، وإنــه ملثمــر أعــاله مغــدق )1(الوة، وإن عليــه لطُــالوةحلــواهللا إن لقولــه و اجلــن، واهللا مــا يشــبه الــذي يقــول شــيئاً مــن هــذا، 

، معهـد الدراسـات )169-4/168(، سرية ابن إسحاق املسماة بكتاب املبتدأ واملبعث، )هـ151: ت(ابن إسحاق، حممد بن إسحاق بن يسار، )1(
مغــازي والكالعــي، ، االكتفــاء مبــا تضــمنه مــن مغــازي رســول اهللا و .،)1/352(وهــو عنــد ابــن هشــام الســرية النبويــة .واألحبــاث، حتقيــق حممــد محيــد اهللا

دار الكتــب ) 1/192(، كفايــة الطالــب اللبيــب يف خصــائص احلبيــب )م911: ت(ن عبــد الــرمحن ، والســيوطي، جــالل الــدي1/235(الثالثــة اخللفــاء 
). م1/1985ط(بريوت –العلمية 

. )3/60(ة، يابن كثري، البداية والنها)2(
).15/14) (طلي(لسان العرب مادة . أي رونقاً وُحسناً، وقد تفتح الطاء: ُطالوة)1(
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ـــيحمـــاإنـــه ليعلـــو و أســـفله، و  واهللا ال يرضـــى عنـــك قومـــك حـــىت تقـــول فيـــه : "قـــال أبـــو جهـــل.م مـــا حتتـــهطيعلـــى، وإنـــه ل
.                                                    )2(]11:املدثر[) ْرينَ وَمْن َخَلْقُت َوحْيَداً ذَ (هذا سحر يؤثر يأثره عن غريه فنزلت : فدعوين أفكر ،فلما فكر قال:،قال

لقد أدرك املشركون سلطان القرآن على نفوسهم وخافوا على أنفسهم أن يفتنهم القرآن عما ورثوه من آبـائهم 
َتْسـَمُعوا َوقَـاَل الـَِّذيَن َكَفـُروا الَ : (وأجدادهم فتواصوا يف جمالسهم أن ال يسمعوا للقرآن حفاظاً علـى مـوروثهم، قـال تعـاىل

]. 26: فصلت) [ ِهلََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَْغِلُبونَ 
"

الغـي والضـالل، واالعـراض عـن مســاع كلمـة سـواء يفحـولإن هـذا التواصـي لاللتفـاف .)3("أنفسـهم ويف نفـوس اجلمـاهري
ليدل على الذعر الذي كان يضـطرب يف نفوسـهم مـن تـأثري هـذا القـرآن فـيهم "القرآن الكرمي حفاظاً على موروث اآلباء 

ويف أتباعهم، وهم يرون هؤالء األتباع يسحرون بني عشية وضحاها من تأثري اآلية واآليتني، والسـورة والسـورتني، يتلومهـا 
بأو أحد أتباعه الس) ه الصالة والسالمعلي(حممد 

روَّعــتهم، مـــا أمـــروا أتبــاعهم هـــذا األمـــر، ومـــا
.)4("التأثري

لقــد عطــل هــؤالء الكفــار مسعهــم، وأبصــارهم، وعقــوهلم، فــراراً مــن أثــر القــرآن علــيهم، فقيمــة البصــر وفــق املنظــور القــرآين 
ة فهم أموات غري أحياء، قال اهللا تعاىل 

:)
وإمنـا نفيهمـا مـن جهـة عـدم اسـتخدامهما ، فليس املراد إذن نفي السمع والبصر عنهم ]179: األعراف) [

َوقَـاُلوا قـُُلوبـُنَـا ِيف َأِكنَّـٍة ممِّـَّا تَـْدُعونَا ِإلَْيـِه َوِيف آَذانِنَـا َوقْــٌر َوِمـن (: تعـاىلاهللاقـال. يف الفهم والتبصر املوصل إىل احلـق واهلـدى
صـلى اهللا –قـالوا هـذا إمعانـاً يف العنـاد، وتيئيسـاً للرسـول " ،]5:فصـلت[ )بـَْيِنَنا َوبـَْينِـَك ِحَجـاٌب فَاْعَمـْل ِإنـَّنَـا َعـاِمُلونَ 

–عليــه وســلم 
.)5("مؤمنني

لم ليعـــرض عليـــه املـــال هـــذا عتبـــة بـــن ربيعـــة أحـــد ســـادات املشـــركني وكـــربائهم أتـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـ: ثالثـــاً 
إن هـو تـرك دعوتـه مـن مفـاتن الـدنيا _حىت إذا فرغ عتبة من تعداد ما جيمع للرسول عليه الصـالة والسـالم..…وامللك
فافعل، فقال : فامسع مين، قال: نعم، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟، قال(عليه وسلم اهللا، قال له رسول اهللا صلى _وزينتها

اً نَـآَ رْ قُـ هُ اتُـيَ آَ تْ لَ صِّـفُ ابٌ تَـكِ *ميْ حِ رَّ الْـنِ محَْ رَّ الْـنْ ِمـيـلٌ زِ نْ تَـ * م َحـ: (بسم اهللا الـرمحن الـرحيم: ليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا ع

–، دار الفكـــر )157_29/156(، جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القـــرآن )310: ت(ريـــر الطـــربي الطـــربي، أبـــو جعفـــر حممـــد بـــن ج)2(
.علـى شـرط البخـاري ومل خيرجــاه:وقـال) 2/507(واحلـاكم،  املسـتدرك علــى الصـحيحني، كتـاب التفسـري، سـورة املــدثر) هــ1405(بـريوت 

.)157(رقم ) 158: ص(وأورده األلباين، يف صحيح السرية النبوية 
االكتفـاء مبـا تضـمنه مـن مغـازي : ، والكالعـي)1/306. (، وابـن هشـام، السـرية النبويـة)2/132(ظـر، ابـن إسـحاق، سـرية ابـن إسـحاق وان

).1/219(الثالثة اخللفاء ومغازيرسول اهللا
).م7/1971ط(بريوت –، دار إحياء الرتاث العريب )7/238(قطب، سيد، يف ظالل القرآن )3(
).م2004-17ط(مصر –دار الشروق ) 15_14: ص(ير الفين يف القرآن قطب، سيد، التصو )4(
).7/221(قطب، يف ظالل القرآن)5(
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فمضى رسول اهللا يَقرؤها عليه، فلما مسعهـا عتبـة أنصـت هلـا وألقـى يديـه خلـف ظهـره معتمـداً عليهـا يسـتمع .) …اً يَّ بِ رَ عَ 
قـد مسعـت، يـا أبـا الوليـد مـا مسعـت، : لى اهللا عليه وسلم إىل السجدة فسـجد فيهـا، مث قـالمنه حىت انتهى رسول اهللا ص

فأنت وذاك، فقام عتبة إىل أصحابه فقال بعضهم لبعض حنلف باهللا لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الـذي ذهـب بـه، 
عــت قــوًال مــا مسعــت مبثلــه قــط، واهللا مــا هــو ورائــي أين واهللا قــد مس: قــال: مــا وراءك يــا أبــا الوليــد: فلمــا جلــس إلــيهم قــالوا

خلـــوا بـــني هـــذا الرجـــل وبـــني مـــا هـــو فيـــه، : يـــا معشـــر قـــريش أطيعـــوين واجعلوهـــا يب. بالشـــعر، وال بالســـحر، وال الكهانـــة
واعتزلـوه، فـواهللا ليكـونن لقولـه الــذي مسعـت نبـأ، فـإن تصــبه العـرب فقـد كفيتمـوه بغــريكم، وإن يظهـر علـى العـرب فملكــه 

. )1(سحرك واهللا يا أبا الوليد بلسانه: عزكم، وكنتم أسعد الناس به، قالواملككم وعزه
فـإن (مـن سـورة فصـلت ) 13(وتروي بعض كتب السري أن النيب عليه الصالة والسالم عندما وصل إىل اآليـة 

م وناشـده صـلى اهللا عليـه وسـلرسـول اهللا، فأمسـك عتبـة علـى يف )أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صـاعقة عـاد ومثـود
.)2(فسجد)] 38(أي يف سورة فصلت رقم [الرحم أن يكف عن ذلك، مث انتهى إىل السجدة فيها 

وال تعارض بني هذه الزيادة والرواية السابقة إذ يظهر جلياً أن النيب عليه الصالة والسالم عندما استوقفه عتبة بن 
يه بدليل أنه قرأ عليه آية السجدة يف السورة ورقمها مل يستجب لطلبه وتابع قراءة السورة عل) 13(ربيعة عند اآلية 

)38 .(

وجييـب البـاقالين علـى هـذا ؟رغم تذوقهم فصاحة القـرآناملشركونملاذا مل يؤمن هؤالء: هناولسائل أن يسأل
إن ِمــْن هــؤالء َمــْن كثــرت شــبهه، أو أعــرض عــن تأمــل احلجــة حــق تأملهــا، أو مل يكــن يف البالغــة علــى حــدود : "بقولــه

النهايـة، فتطــاول عليــه الزمــان إىل أن نظــر واستبصـر، وراعــى واعتــرب، واحتــاج إىل أن يتأمــل عجـز غــريه عــن اإلتيــان مبثلــه، 
.)3("فلذلك وقف أمره

.كما أن عوائق الدنيا  والتمسك باملوروث حال دون اإلميان أو التصريح بصدق القرآن

:)4(مظاھر تأثیر القرآن الكریم في نفوس أعدائھ
:جذب إليه أعداءه بقوته يف مظاهر كثرية، نذكر بعضها على سبيل التمثيلالكرميأن القرآنثبت 

: المظهــر األول
كــن أىب علــيهم عنــادهم وكــربهم وكــراهيتهم فهــل ذاك إال ألنــه اســتوىل علــى مشــاعرهم؟ ول. 

].70: املؤمنون[)نْ وُ هُ ارِ كَ قِّ حَ لْ لِ مْ هُ رُ ثَـ كْ أَ وَ قِّ احلَْ بِ مْ اءهُ جَ لْ بَ (للحق أن يؤمنوا به 
أن أئمــة الكفــر مــنهم كــانوا جيتهــدون يف صــد رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم عــن قراءتــه يف املســجد :المظهــر الثــاني

.العرب وأسواقهم، وكذلك كانوا مينعون املسلمني من إظهارهاحلرام، ويف جمامع 

).4/188(ابن إسحاق، سرية ابن إسحاق )1(
ن ، السـرية احللبيـة يف سـرية األمـني املـأمو )هـ1044: ت(واحلليب، علي بن برهان الدين ). 64-3/63(ابن كثري، البداية والنهاية : انظر)2(
، وأورده األلبـاين )191-1/190(والسـيوطي، كفايـة الطالـب اللبيـب يف خصـائص احلبيـب ). هـ1400(بريوت –دار املعرفة ) 1/487(

).161: ص(يف صحيح السرية النبوية 
).5:ط(مصر–حتقيق السيد أمحد صقر، دار املعارف ) 28: ص(إعجاز القرآن ) هـ403: ت(الباقالين، أبو بكر حممد بن الطيب )3(
).2/437(الزرقاين ، مناهل العرفان يف علوم القرآن )4(
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:المظهــر الثالــث
ال َتْسـَمُعوا ِهلـَـَذا اْلُقــْرآِن َوقَــاَل الـَِّذيَن َكَفــُروا (أذعـن لــه، فتواصـوا علــى أال يسـمعوه، وتعاقــدوا علـى أن يلغــوا فيــه إذا مسعـوه، 

إذا قـرأ حممـد فصـيحوا يف وجهـه حـىت ال يـدري : وكان أبو جهل يقول لقومـه. ]26: فصلت[)َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَُّكْم تـَْغِلُبونَ 
ومــا كـان هــذا. )1(

.
:المظهر الرابع

حـة مـن نفآن، ومن جاء بالقرآن، فما يلبـث حيـث تدركـه من بيته شاهراً سيفه معلناً غدره، ناوياً القضاء على دعوة القر 
.حات العناية، وينصت إىل صوت القرآن يف سورة أو آية، أن يذل للحق وخيشع، ويؤمن باهللا ورسوله وكتابِه وخيضعنف

ويف قصة إسالم عمر بن اخلطاب والطفيل بن عمرو الدوسي وإسالم سعد بن معـاذ وأسـيد بـن حضـري الـيت أوردناهـا يف 
.طلب الثالث داللة على ذلكامل

).15/356(، والقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن )24/111(الطربي، جامع البيان : انظر)1(
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ةــاتمـالخ
:وفيها أهم النتائج

.إن القرآن مبا أودع اهللا فيه من جوانب اإلعجاز حجة على سامعه:أوال
يف انومهــا يــؤثر اإلعجــاز الروحــي خيتلــف عــن اإلعجــاز النفســي، فــاألول تــأثريه يف الــروح، والثــاين تــأثريه يف اجلســد، :ثانيــا

.افراملؤمن والك
أثر القرآن يف نفس السـامع والتـايل، ومـا جتـده الـنفس عنـد مسـاع القـرآن مـن الروعـة واحلـالوة : اإلعجاز الروحي هو:ثالثا

.واهليبة، وهو يرتبط بفهم التايل والسامع للغة العربية
ي إجيايب حيـدث السـكينةهو تأثري القرآن يف النفس اإلنسانية وما حيدثه فيها من تغري فسيولوج: اإلعجاز النفسي:رابعا

.ويزيل اخلوف والقلق والتوتر، وهو ال خيتص مبن يتقن اللغة العربية أو يفهم لغة القرآن،
تــأثري القــرآن يف النباتــات حــىت بيقــنيزمجنــالبعــض التجــارب علــى تــأثري القــرآن الكــرمي يف النباتــات، و أشــارت:خامســا

.اليقنيمن النظرية إىلىتتحول نتائج الدراسات اليت جتر 
ا تسبح اهللا تعاىل،وقد ثبت يف األحاديث املتواترة تأثر اجلماد بالذكر والقرآن هواحليوان مجيع،والنبات،اجلماد:سادسا

.والقران كان يتلوه النيب صلى اهللا عليه وسلم عنده من الذكرسماع ما  ،وذلك يف حديث حنني اجلذع الذي خشع ل
ح مبن له روح ونفاه عن اجلماد ، والصحيح أن هذه الصفة تشـمل اجلمـاد أيضـاً وال خص بعض املفسرين التسبي: سابعا

.مجلة النصوص إال بدليل ، وال يوجدعمومجيوز إخراجه من
.القرآن شفاء حيمي اإلنسان من التوتر، والقلق، ويشفي من األسقام: ثامنا

احليوانات كائنات تتأثر بالسكينة اليت تنزل عند تالوة :تاسعا
.ذلك إذا ما أثبتت الدراسات القطعية ذلك 

.وذلك بفضل ما أحدثه يف نفوس سامعيه ممن آمنوا به،للقرآن تأثريه البالغ يف تربية األمة:عاشرا
::حادي عشر

.حب الدنيا) ب.                                           (وىاهلباع اتّ ) أ(
.الكرمي إىل النفوس، وعلى املسلمني أن يكسروا تلك احلواجز ليصل تأثري القرآناحلفاظ على املوروث) ج(

لنشر هدى فعلى األمة تفعيل اخلطاب القرآينوالكفر إىل إميان، ل العداوة إىل صداقة مبا أن القرآن حيوِّ :عشرثاني
.القرآن

إن غياب التأثري القرآين يف الوقت احلاضر يستنهض اهلمم لبث روح القرآن يف النفوس من جديد ، وإزالة : ثالث عشر
يف حبث بعنوان _مستعينا باهللا رب العاملني _ العوائق واحلجب اليت حالت دون ذلك ، وهذا ماشرعت بتدوينه 

) .   ،أسباب وعالج غياب التأثري القرآين يف النفوس:( 

: أقول كما أسلفت يف خامتة املقدمة :وختاماً 
بالدراسات اليت تتصل بكتاب اهللا ،فإن أصبت فهذا من توفيق اهللا ومنته وفضله علي ، وإن قاربت فبما هداين 

.تعاىل اهلادي إىل سواء السبيل ، واحلمد هللا رب العاملنيريب، وإن قصرت فمن نفسي اخلطاءة ، واهللا
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مسرد المراجع

.مصر–، املسند، مؤسسة قرطبة )هـ241: ت(ل الشيباين بأمحد، أبو عبد اهللا بن حن.1
، سرية ابن إسحاق املسماة بكتـاب املبتـدأ واملبعـث، )هـ151: ت(ابن إسحاق، حممد بن إسحاق بن يسار .2

.حباث، حتقيق حممد محيد اهللامعهد الدراسات واأل
-السلســلة الضــعيفة واملوضــوعة وأثرهــا الســيئ علــى األّمــة ، املكتــب اإلســالمي،األلبــاين، حممــد ناصــر الــدين.3

).هـ1399/ 1ط (الرياض، 
).1ط(عمان –األلباين، حممد ناصر الدين، صحيح السرية النبوية، املكتبة اإلسالمية .4
، صــحيح البخــاري ومعــه فــتح البــاري، دار الريـــان )هــــ256: ت(إمساعيــل البخــاري، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن .5

).م1/1987ط(القاهرة، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي –للرتاث 
–، إعجاز القرآن، حتقيق السيد أمحد صـقر، دار املعـارف )هـ403: ت(الباقالين، أبو بكر حممد بن الطيب.6

).5: ط(مصر
،دار ا ) معــامل التنزيــل(تفســري البغــوي املوســوم ب)هـــ516:ت(الفــراء البغــوي، أبــو حممــد احلســني بــن مســعود .7

.خالد العك، ومروان سوار: حتقيق) هـ2/1407ط(بريوت _املعرفة
بـــــــــريوت –، شـــــــــعب اإلميـــــــــان، دار الكتـــــــــب العلميـــــــــة )هــــــــــ458: ت(البيهقـــــــــي، أبـــــــــو بكـــــــــر بـــــــــن احلســـــــــني .8

.، حتقيق حممد السعيد زغلول)هـ1/1410ط(
، اجلــامع الصـحيح بتحقيــق وشـرح أمحــد حممــد )هـــ297:ت(د بــن عيسـى بــن َسـورة الرتمـذي أبــو عيسـى حممــ.9

.بريوت _شاكر ،دار الكتب العلمية 
، اجلـــواهر احلســـان يف تفســـري القـــرآن ، مؤسســـة )هــــ875: ت(الثعـــاليب، عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد بـــن خملـــوف .10

.بريوت-األعلمي للمطبوعات
، املستدرك علـى الصـحيحني، دار الكتـب )هـ 405:ت(يسابوري احلاكم، أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا الن.11

.، حتقيق مصطفى عبد القادر عطا)م1/1990ط(بريوت –العليمة 
–، الســــرية احللبيــــة يف ســــرية األمــــني ملــــأمون، دار املعرفــــة )هـــــ1044: ت(احللــــيب، علــــي بــــن برهــــان الــــدين .12

).م1/1985ط(بريوت
.يف إعجاز القرآن، دار عمارصالح عبد الفتاح، البيان . اخلالدي، د.13
، بيــان إعجــاز القــرآن، ضــمن ثــالث )هـــ388: ت(خلطــايب، أبــو ســليمان محــد بــن حممــد بــن إبــراهيم البســيت .14

.حممد خلف اهللا، وحممد زغلول: مصر، حتقيق–رسائل يف إعجاز القرآن، دار املعارف 
حجــج القــرآن  ،دار الرائـــد ) هـــ630: بعــد : ت(الــرازي أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد بــن املظفــر بــن املختــار .15

.أمحد عمر احملمصاين :حتقيق)2/1982ط(بريوت _
).م1/1988ط(بريوت –الزرقاين، حممد عبد العظيم، مناهل العرفان يف علوم القرآن، دار الكتب العلمية .16
املعرفــة، ، الربهــان يف علــوم القــرآن، دار)هـــ794: ت(.17

.حممد أبو الفضل إبراهيم: هـ، حتقيق1390بريوت، ط سنة 



26

عمــل اليــوم والليلــة ، حتيــق وتعليــق عبــد القــادر أمحــد عطــا دار ) هـــ364:ت(ابــن الســّين،أبو بكــر بــن الســين .18
.هـ1399بريوت سنة ،_املعرفة

: القــاهرة، حتقيــق-الــرتاث، اإلتقــان يف علــوم القــرآن،دار)هـــ911: ت(الســيوطي، عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر .19
.حممد أبو الفضل إبراهيم 

/ بـريوت، ط-، الـدر املنثـور يف التفسـري باملـأثور دار الفكـر)هــ911: ت(السيوطي، عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر .20
.م1993سنة 

ـــديباج، دار ابـــن عفـــان)هــــ911: ت(الســـيوطي، أبـــو الفضـــل، عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر الســـيوطي : .21 -، ال
.أبو اسحاق اجلويين األثري: هـ، حتقيق1416سنة السعودية، ط 

، كفاية الطالب اللبيب يف خصائص احلبيب، دار الكتب )هـ911: ت(السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن .22
).م1/1985ط(بريوت –العليمة 

القاهرة، -، املعجم األوسط ، دار احلرمني)هـ160: ت(الطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد .23
.طارق بن عوض، وعبد احملسن إبراهيم: ، حتقيق)هـ1415/ط(

-، جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن، دار الفكـر)هــ310:ت(الطربي، أبو جعفر، حممـد بـن جريـر الطـربي.24
). هـ1405(بريوت 

-تـاريخ  األمـم  وامللـوك  ، دار الكتـب  العلميـة،)هــ310:ت(الطربي، أبو جعفر، حممد بن جرير الطربي.25
).هـ1/1407ط(بريوت

).م1/1991ط(فضل وسناء فضل، إعجاز القرآن الكرمي، . عباس، د.26
، اجلــامع ألحكــام القــرآن، دار إحيــاء الــرتاث )هـــ671: ت(القــرطيب، أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد األنصــاري .27

).م1985(بريوت –العريب 
.م7/1971ط(بريوت –قطب، سيد، يف ظالل القرآن، دار إحياء الرتاث العريب .28
.)م17/2004ط(مصر _التصوير الفين يف القرآن ،دار الشروق قطب، سيد،.29
، الفوائـد املشـوق إىل علـوم القـرآن )هــ751:ت(أبو عبد اهللا، حممد بن أيب بكر بـن أيـوب الزرعـي ،ابن القيم .30

).م2/1988ط(بريوت، –وعلم البيان، دار الكتب العلمية 
ـــــري القرشـــــي الدمشـــــقي.31 ـــــل بـــــن كث –تفســـــري القـــــرآن العظـــــيم، دار املعرفـــــة ). هــــــ774:ت(ابـــــن كثـــــري، إمساعي

).م1969(بريوت
.بريوت–البداية والنهاية، مكتبة املعارف ). هـ774:ت(ابن كثري، إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي .32
ومغـازي، االكتفـاء مبـا تضـمنه مـن مغـازي رسـول اهللا)هــ565: ت(الكالعي، أبو الربيـع سـليمان بـن موسـى .33

.عليعز الدينكمال الدين. ، حتقيق د)م1/1997ط(بريوت–خللفاء، عامل الكتب الثالثة ا
). م1/1991ط(بريوت–الرحيق املختوم، دار إحياء الكتب ،املباركفوري، صفي الرمحن.34
، صــحيح مســـلم، دار إحيــاء الـــرتاث العـــريب، )هــــ261:ت(مســلم، أبـــو احلســني مســـلم بــن احلجـــاج القشــريي.35

.الباقيق حممد فؤاد عبد يحتق
).م1/2005ط(أمحد، املوسوعة الذهبية يف إعجاز القرآن والسنة، دار ابن اجلوزي. مصطفى، د.36



27

).م1/1990ط(بريوت -، لسان العرب، دار الفكر)هـ711: ت(ابن منظور، حممد بن مكرم اإلفريقي .37
يـاء الـرتاث شـرح النـووي علـى صـحيح مسـلم، دار إح،)هـ676: ت(النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف الدين .38

).هـ2/1392ط(بريوت–العريب 
–التبيان يف آداب محلة القرآن، دار الكتب العليمة ،)هـ676: ت(النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف الدين .39

).م1/1985ط(بريوت 

، )هــ1/1415ط(بـريوت –، السرية النبوية، دار إحياء الـرتاث العـريب )هـ218: ت(ابن هشام، عبد امللك .40
.ى السقا وآخرونحتقيق مصطف

41.http://www.55a.net/faris/index.php?page=show
42.http://www.majdeh.com/vb/showthread.php?=7812
43.http:llnou nou1982
44.www.aljazeera.net/channel
45.www.alsadea.com/vb/archive/index
46.www.55a.net/firas/arabic
47.http://www.55a.net/vb/archive


