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 ملخص عن البحث
ّباقّإنّ  ّمعجزة ّالكريم ّالبشريةّالقرآن ّهللاّلهداية ّأنزله ّالقيامة، ّإلىّيوم ية

،ّتنصتّفيهّسرًاّمخبوءًاّفيّتالوتهّفجعلعلىّاختالفّأجناسهاّوألوانهاّولغاتها،ّ
لهدايته،ّفتقشعرّمنهّجلودهمّثمّتلينّقلوبهمّإلىّجذبّالقلوبّوتنّاآلذانّلسماعه،

ّ.ذكرّهللا
ّكاشفّللظلماتّوالشب ّساطعًا،ّونورًا هات،ّفمنّاهتدىّوهوّيحملّبرهانًا

ّ ّغير ّمن نصاف ّوا  ّبتجرد ّلتالوته ّواستمع ّبهديه ّوال ّحالوةّيّ،كبرياءحسد جد
ّ.تدعوهّإلىّالهديّوالصراطّالمستقيمّ،التالوة

ّفاهللّجميلّيحبّالقرآنّوكالمهّفيّ منّأجملّالكالمّوأحسنّالخطاب،
فيّجمالّالقرآن،ّّالجمال،ّوكالمهّصفةّمنّصفاته،ّوّجمالّالربوبيةّهوّالسرّ 

ّ.الربوبيةّهوّالسرّفيّجاللّالقرآن كماّأنّجالل
ّ ّقارئّالقرآنّوهيإنّالشعورّبالجاللّوالجمال،ّوالرغبةّوالرهبة، ّيجدها

ّقلب ّطويتّهتغمر ّالتي ّاألمم ّمن ّالغابرين ّقصص ّيستعرض ّوهو ّوخاصة ،
واندثرت،ّفإذاّبهاّتروىّمنّحكيمّخبير،ّثمّيردفهاّبعبرّومواعظّبأسلوبّتقشعرّ

ّ ّالجلود، ّّومنه ّالقلوب، ّبتوجل ّتشعر ّوهي ّخالقها ّالنفوسّإلى إلنسّفيّالتفر
 ومن أصدق من هللا قيال :فقالّوصفّقولهّقترابّمنه،ّوهوّأصدقّالقائلين،اال
. 

وتبقىّالمعجزةّفيّالقرآنّمستمرةّإلىّيومّالقيامة،ّالّتقفّعندّزمنّمنّ
لوحيّ،ّولكنّبقيّابموتّالرسولّّ-جبريلّّ-األزمان،ّفقدّانقطعّالوحيّ

المسطور،ّمؤثرًاّفيّالنفوس،ّيهذبهاّويهديهاّإلىّطرقّالخيرّالمكتوبّفيّكتابهّ
ّّ.والسداد

وفيّهذاّالبحثّتأصيلّنظريّوتطبيقّعمليّفيّاإلعجازّالنفسّللقرآنّ
ّ.ّالكريم،ّكيفّدخلّفيّالصدور،ّفوعظّوأنذرّوخوفّورغب



 

 
 

 
{ 0011 } 

 باإلسكندرية –ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات اجمللد اخلامس  من العدد السادس والعشرين حلولي

 
 تطبيقية دراسة تأصيلية – مالمح من اإلعجاز  النفسي للقرآن الكريم

 ترجمة ملخص البحث
A summary about the research 

 

The Holy Quran is remaining miracle until the doomsday. Allah 

revealed it to instruct all the people despite their differences in 

their genders, colors, and their languages. Our Lord has put a deep 

secret when we are reciting it. The ears calm to hear it, the hearts 

attract to its effect. It shudders the skins of those who fear their 

Lord, then their skins and their hearts become pliant to the 

remembrance of Allah. 

The Holy Quran has the clear evidence and the light that eliminate 

the dark and the Suspicions. For whom who obey it and hear to its 

reciting with an objective way without ego or envy, he will find 

that the flavor of reciting ask him to go to the faith and to the 

straight path. 

His sayings in Quran is one of the best sayings and his speech is 

the best, Allah is beautiful and he likes the beautiful, his speech is 

one of his characteristics, so that Allah's beautiful is the secret of 

the beautiful of Quran, likewise the greatness of the deism is the 

secret of the greatness of Quran. 

The reader of Quran will find that the feeling of the beautiful, the 

greatness, the desire, and the dread fill his heart, especially when 

he reads the old stories about those communities which 

disappeared. 

These stories are told from the wise and the expert. Then he joins 

these with the lessons, the reasons in a way that shudders the skins 

and warns the hearts to make the human psyche move to his Lord 

with the feeling happiness in closing to him. Allah is the most 

honest one said: "who is truer of word than Allah?" 

The miracle of Quran still exists until the doomsday. It never stops 

at any time. However the reveals is stopped with the death of 

Mohammad (PBUH), but the reveals still written in the Holy 

Quran. It has that special effect in the human psyche and it leads it 

to the way of happiness and successes.  

This research has Consolidate the theoretical and practical 

application in self miracle of the Quran. How its income in the 

breasts and how it warns, fear, and desire.  
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ّوآلددهّوصددحبهّوسددلمّ ّ الحمدددّهللّربّالعددالمينّوالصددالةّوالسددالمّعلددىّسدديدناّمحمدددس

ّ:وبعد
ّمنّأجلَّّّ النعمّوأعظمهاّفيّاألمةّاإلسالميةّندزولّالقدرآنّالكدريمّالدذيّّفإنَّ

ّأوّتغييدددر وقددددّحفدددظّّ،تحددددىّبدددهّاألولدددينّواآلخدددرينّعلدددىّمدددرّالعصدددورّدونّتبدددديلس
فهدوّمنبدعّالعلدومّّ،وصدا ّلهداّأحكامهداّ،هدالألمةّاإلسالميةّعقيددتهاّوتشدريعهاّولغت

ّ.الشرعيةّومعينهاّالذيّالّينضب
ّالقددددرآنّمنددددذّنزولددددهّإلددددىّأنّوصددددلّإليندددداّبمراحددددلّزمنيددددةّشدددداقة،ّّ وقدددددّمددددرَّ

ولوالّأنّيكددونّالقددرآنّمحفوظددًاّ،واعترضددتهّعواصددفّعاتيددةّزادتددهّتألقددًاّوقددوةّوجمدداالًّ
انّهنددداتّكتدددابّغيدددرّهدددذاّبدددلّلدددوّكدددّ،مدددنّعنددددّهللاّلمددداّوصدددلّإلينددداّإالّالقليدددلّمنددده

ّّ.حدثّللكتبّالسماويةّاألخرّىماّّمثلّ،الكتابّلطرأّعليهّتحريفّوتغيير
ّ،لقدددّتيلدديّالقددرآنّعلددىّالمشددركينّفشددعرواّبددأثرهّيسددريّفدديّنفوسددهمّوقلددوبهمّ

ّ،ولكدنّكدانّسدلطانهّوروحدهّأكبدرّمدنّذلدتّ،وحاولواّدفعّهذاّالشعورّأكثرّمنّمدرة
َ َاذذلّّ:قددالّتعددالىّ،فوقعدواّتحددتّتددأثيره َْ ََو ََ ذذ َْ ويذذَلَ َوَكذذَلَكَ ََوَوَيَنَاذذلََيَكَ ذذَ َ م

وقدددّّ،( )
فكدانواّيخرجدونّفديّهجيدعّالليدلّخفيدةّليسدمعواّّ،اعترفّأئمتهمّبهذاّالتدأثيرّالنفسدي

ّ.آياتهّتتلىّمنّالرسولّ
ومددنهمّمددنّهددمَّّباإلسددالمّواإليمددانّلددوالّالعدداداتّالجاهليددةّالتدديّكانددتّتشدددهّّ

فتدددرتّشدددهادتهّّ،ادهّوتعصدددبهّاألعمدددىّعلدددىّندددورّالهدايدددةفددد ثرّكبريددداءهّوعندددّ،إليهدددا
نّعليدهّلطدالوة،لدهّلحدالوةّوهللاّإنّ:فقالّ،للقرآنّالكريمّمتجردًاّمنّكلّهوّى نّ،وا  وا 

نّأسفلهّلمغدق،أعالهّلمثمر نهّالحقّيعلوّوالّيعلىّعليه،وا  ّ"وماّهوّبقولّالبشر،وا 
                                                

ّ(ّ.25:ّ)سورةّالشورىّآيةّ(ّ  
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أكبدددرّوقلدددوبهمّفكاندددتّعقدددولهمّّ،أرادّهللاّلهدددمّالهدايدددةّوالفدددال وهنددداتّقسدددمّّ
وقدددوةّّ،وشدددعرواّبروعدددةّبياندددهّ،فتدددأثرواّبدددالقرآنّ،أثبدددتّوأقدددوىّمدددنّعددداداتّالجاهليدددة

ّ.فأسلمواّهللّربّالعالمينّ،وأيقنواّأنهّالّينبغيّأنّيكونّمنّكالمّالبشرّ،سلطانه
وتناولواّجواندبّمتعدددةّّ،وقدّخاضّالعلماءّالسابقونّفيّالدراساتّالقرآنيةّ

ومدنهمّّ،فمدنهمّمدنّأظهدرّاإلعجدازّالبيدانيّ،عجازّوبيدانفيّكتابّهللاّمنّتفسيرّواّ 
ولكدددنّبقددديّاإلعجدددازّالنفسددديّبحاجدددةّإلدددىّمزيددددّمدددنّّ،مدددنّتنددداولّاإلعجدددازّالعلمدددي

ولعدددلّهدددذاّالجهددددّالمتواضدددعّالدددذيّقدمتدددهّفددديّبحثددديّيكدددونّّ،البحدددثّوالكتابدددةّفيددده
بليثَهيوقدّحوىّالبحثّعلىّّ،مساهمةّفيّبناءّالمكتبةّالقرآنية َ:ْقدْةَْو

َ.كغَةَواصطاليلَََاكافسياإلعجلزَتع يفََ:بيثَاألولاكَْ
َاشأةَاإلعجلزَاكافسيَْو ايلَتطو هَ:اكْبيثَاكثلاي

َاكثلكث ََ:اكْبيث َعلم َاكافس َاكافس ؤث ات َتأث هلََاإلاسلا ةْو وعوائق
َ.َبلكق آَ

َ.وث َاإلعجلزَاكافسيَََْخاللَبعضَسو َاكق آََ:اكْبيثَاك ابع
ََ.فيَقلوبَغن َاكع بَاإلعجلزَاكافسيَ:اكْبيثَاكخلْس
َ.وصيلبتهَوث َاكق آََاكافسيَعلىَاك سولَ:َاكْبيثَاكسلدس
َ.ََْاكعللَواألْ اضق آََفيَشفلءَاألجسلدَاإلعجلزَاكافسيَكل:اكْبيثَاكسلبع

َ.ولىَاكْش كنََاكق آََ ست َصليبهََْ:َاكْبيثَاكثلَْ
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 المبحث األول 
 لغة  واصطالحا   النفسياإلعجاز تعريف 

  :لغةعجاز معىن اإل
العددينّوالجدديمّوالددزاءّأصدالنّصددحيحانّيدددلّأحدددهماّعلددىّ"ّّ:قدالّالفارسددي

َّعِجدزاًّّ،الضعف رّالشيء،ّفاألولَّعَجَزّعدنّالشديءَّيِعُجدزي فهدوّّ،واآلخرّعلىّمؤخَّ
دراكهّّ:ويقولوّن....ضعيفّ:أيّ،عاجز ّّ( )"أعجزنيّفالنّإذاّعجزتّعنّطلبهّوا 

وََوكذذذوََْثذذذلَهذذذلاََوعجذذذزتّ:،ّقدددالّتعدددالى(5)وهدددوّضددددّالقددددرة
ّ.( )ّاكغ اب

رّالشدديءّ:وأمدداّاألصددلّاآلخددرّفددالعجز حتددىّإنهددمّّ،والجمددعّأعجددازّ،مددؤخَّ
ّ.( )وأعجازّاألمورّّ،يقولونّعجزّاألمر
الندونّوالفداءّوالسدينّأصدلّ"ّّ:يقدولّالفارسديّ،فهوّمدنَّنَفدسّّ:وأماّالنفسي

ليددهّيّرّ،مددنّريدد ّأوّغيرهدداّ،واحددّيدددلّعلددىّخددرومّالنسدديمّكيددفّكدان ّ.جددعّفروعددهوا 
الَ"ّ:وفددديّالحدددديثّ،ويقدددالّللعدددينّنِفدددس ّّ،خدددرومّالنسددديمّمدددنّالجدددوفّ:مندددهّالتدددنفس

ّييددددنفسّبددددهّعدددددنّّ(2)"تسذذذذبواَاكذذذذ يمَفناسذذذذلَْذذذذََافذذذذسَاكذذذذ يََْ يعندددديّأنهدددداّرو  
،ّومنددهّ( )الددنفسّالددرو :ّقددالّالراغددبّ،وقدددّاختلددفّفدديّالمددرادّبددالنفس،( )المكددروبين
الدنفسّفديّكدالمّالعدربّعلدىّّ:أهدلّاللغدة،ّوقدالّ( )(ّأخرجدواّأنفسدكمّ)ّقولهّتعالىّ

                                                

ّ.ّ 5/55(ّعجز)ّمادةّ:ّمعجمّمقاييسّاللغةّ(ّ  
ّ.ّ   صّّ-للراغبّاألصفهانيّّ-المفرداتّفيّغريبّالقرآنّ(5ّ)
ّ(ّ.  :ّ)سورةّالمائدةّ،ّآيةّ(ّ )
ّ.5/555ّ(ّعجز)ّادةّم:ّمعجمّمقاييسّاللغةّ(ّ  
ّ،ّّ 2/4النهايةّ.ّ 5 /2رواهّأحمدّفيّمسندهّ(ّ 2
ّ.ّ  5/2(ّنفسّ)ّمعجمّمقاييسّاللغةّ(ّ  
ّ.ّ   المفرداتّ(ّ  
ّ( 4:ّ)ّسورةّاألنعامّآية(ّّ  
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ّ( 0) .والثانيّأنّمعنىّالنفسّحقيقةّالشيءّوجملتهّ،أحدهماّالرو ّ:وجهين
عالهَفيَاالصطالحّّ ّأوّبداطنّعلدىَّ:ْو هوّماّيحدثهّالقرآنّمنّأثدرّظداهرس

وهددديّعددداجزةّعدددنّّ،الدددنفسّالبشدددريةّالمؤمندددةّوغيدددرّالمؤمندددةّالسدددامعةّأوّالقارئدددةّلددده
َ.مقاومتهّومدافعته

لكدددنّذكدددرتّّ،أمددداّلفدددظّاإلعجدددازّأوّالمعجدددزةّفلدددمّيدددردّفددديّالقدددرآنّأوّالسدددنة
ّ:وذلدددددتّمثدددددلّقولدددددهّتعدددددالىّ،بعددددضّاأللفددددداوّالتددددديّتكدددددونّقريبدددددةّمدددددنّهددددذاّالمعندددددى

ّّّوعجزتَوََوكوََْثلَهذلاَاكغذ ابّوفديّحدديثّالنبديّّ،أجهلدتّ:وهديّبمعندى
ّفذنََعذعفََ،اكتْسذوهلَفذيَاكعشذ َاألواخذ "ّّ:عندماّسئلّعنّليلةّالقدرّفقدال

ّ.( )"ّّووَعجزَفالَ غلبََعلىَاكسبعَاكبواقي
أمدددددداّاصددددددطال ّإعجددددددازّالقددددددرآنّعلددددددىّكتددددددابّهللاّفلددددددمّيددددددردّعلددددددىّألسددددددنةّ

ّ،البرهددان:ّولكنّوردتّعددنهمّبعددضّاأللفدداوّالتدديّيفهددمّمنهدداّاإلعجددازّمثددل،السددلف
ّ.آيةّ،السلطان

انددبّففيددهّجملددة ّمددنّالجّوّ،وقدددّجعددلّهللاّكتابددهّمعجددزًاّالّيقدددرّالبشددرّعليدده
ثدددددمّّ،واإلعجددددازّالغيبدددديّ،واإلعجددددازّالعلمددددديّ،اإلعجدددددازّالبيددددانيّ:اإلعجازيددددةّمثددددل

ّ.النفسياإلعجازّ
ّ.النفسيوهوّاإلعجازّّ،والدراسةّفيّهذاّالبحثّتكونّفيّالقسمّالثالث

،ّقدوةّتدأثيرّالقدرآنّفديّقلدوبّالمسدتمعين:ّالمقصودّبهذاّالنوعّمنّاإلعجداز
كسّفددديّأقدددوالهمّوأفعدددالهمّلددددىّسدددماعهمّومددداّيدددنعّ،واألثدددرّالدددذيّيحدثدددهّفددديّقلدددوبهم

ّ.آياته
منثدورًاّإذاّقدرعّّتسمعّكالمًاّغيرّالقرآنّمنظومدًاّوالّإنتّال"ّّ:قالّأبوّداود

ومنّالروعدةّوالمهابدةّفديّّ،السمعّخلصّلهّإلىّالقلبّمنّاللذةّوالحالوةّفيّالحال
ّ.ّّ( ")لهّالصدورّوتنشر ،تستبشرّبهّالنفوسّ،يخلصّمنهّأخرىّما

                                                

ّ.ّ 50/ عمدةّالحفاوّفيّتفسيرّأشرفّاأللفاوّ(ّ )
ّ.ّ،ّبابّفضلّليلةّالقدرّوالحثّعلىّطلبها504ّّصحي ّمسلمّرقمّ(5ّ)
ّ.0ّ ثالثّرسائلّفيّإعجازّالقرآنّصّ(ّ )
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ّإ تّهللاّإذاّتليدتّعلدىّالنفدوسّالبشدريةّالمؤمندةّتخشدعّوتسدتكينّهيبدًةّآيانَّ
َتَشذلَبَسلَََ:قالّتعدالىّ،جالاًلّلهذاّالذكرّالعظيما ّّو ْم َاَكَيذَدنَثََكَتلَبذلَ ََ َلََوَيَسذ مََازه َّللاه

لمذودمهمَمَوََ َجم َم ذَمَثمذمهََتَلذن ََ بهسم ََ ََنَخَشَو ََ َاكهَلن لمودم َاهمَجم َْ َ َثلَاَيََتَقَشَع ُّ َمََيَكذىََلَكذَ ََْ قملمذوبمسم
ََهلدَ  ََ َْ لََكهمَ َْ مََف َ مَعَلَلََّللاه ََ َْ ََو ََ َشلءم ََ َْ َََنَسَديََبَهَ َََلَكَ َهمَدىََّللاه َ.َ( )َّّللاه

ذاّتيلددَيّعلددىّالكددافرينّوالمنددافقينّكددانّأثددريهّبليغدداًّ حيددثّيقددارعهمّبالحجددةّّ،وا 
مددنّاالسددتماعّّإلددىّمزيدددّسبددلّمددنهمّمددنّتشدددهّآياتددهّّ،فددإذاّبهددمّينخرسددوّنّ،والبرهددان

قدالّّ،مأسدورينّلروعدةّتدأثيرهّيصدبحوافّ،واإلنصاتّحتىّيغلدبّعلدىّمجدامعّقلدوبهم
ََوَجلَهَدهمَمََبَهََجَسلَداََكَبنَ ا:ّتعالى ََ ّ.( )ََفالَتمَطَعَاَكَكلَفَ ي

ّ،ينّرألنددهّسدديفهّالبتددارّالددذيّيقطددعّحجدد ّالكددافّ،وجاهدددهمّبهددذاّالقددرآنّ:أي
ّأنّيكونّهذاّال ّ.ثمّيأمرهّأنّيجاهدّبهّالكافرينّ،سيفّمثلومًاّغيرّقاطعومحال 

ََّ:قالّتعالىّ ََ ذ َْ ذَ َهََعَلذىَ َْ ََو ََ ذ َْ وَحَ َلَقذيَاكذ ُّ َنم َِ َ َجلَتَلموَاَكَعذَ  َ َف عمَاكده
ََعَبذذلَدَهََكنمَاذذَلَ ََنذذَوَمَاكذذتهال ََ ََ ذذ َْ َ ألنددهّّ،،ّفجعددلّالقدرآنّوالددوحيّبددهّكددالرو ( )ََ َشذذلءم

وَكذذلَك ََ:والّفائدددةّللجسددّبدددونّالرو ،وقددالّفدديّآيددةّأخدرّىّ،يدؤديّإلددىّحيدداةّاألبددد
َْ اذذل ََو ََ ذذ َْ ويذذَلَ ددبُ هّبددالرو ّالتدديّتسددريّفدديّ( )َّوَوَيَناذذلَيك ذذَ َ م ،وهددوّالقددرآنّالددذيّشي

ّّ.الجسدّالميتّفيحييهّويدبّفيهّالحياة

                                                

ّ(ّ. 5)سورةّالزمرّ،ّآيةّ(ّ )
 (ّ.25:ّ)سورةّالفرقانّآيةّّ(5)

 (ّ.2 :ّ)سورةّغافرّآيةّ( )

 (ّ. 2:ّ)سورةّالشورىّآيةّ( )
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ّبيددداني ّبوصدددفس ّصدددادقس ذاّكددانّالشدددعرّالوجددددانيّالددذيّبخدددرمّمدددنّقلددبس ّ،وا 
الشداعرّفديّكمداّقدالّّ،فيّقلوبّالناسّعنددّسدماعهّأوّقراءتدهوفصاحةّأدبيةّيؤثرّ

ّ:( )ساعةّاحتضارهّوهوّبعيد ّعنّأهلهّوعشيرتهّ
ُ من  بذذذذل ّ فذذذذج   ذذذذج    ذذذذ    ذذذذ     تذذذذرت
 و شقذذذذذذذذذذذذذذمت ع ذذذذذذذذذذذذذ      ذذذذذذذذذذذذذذم      ذذذذذذذذذذذذذذ  ت   
 وملذذذذذذذذذذ  تذذذذذذذذذذذم  ن   ذذذذذذذذذذ  بذذذذذذذذذذذمو  ب  ذذذذذذذذذذي

  ر عذذذذذذذذ    ذذذذذذذذ  ي:  قذذذذذذذذذ     ذذذذذذذذ  ي
 ال  ز     ذذذذذ لي رل ذذذذذج     ملذذذذذ ن  ذذذذذ 

ذذذذذذي ئ  رولذذذذذذج      ذذذذذذ  وق  بذذذذذذ    إذ  بذذذذذذ     
 وخ ط ذذذذذذذ  ألسذذذذذذذم      ذذذذذذذ    ب ذذذذذذذ عج 

 رت      م     ب  ذ م   ي  إل فم ذخ  

     ذذذذذم  ّي  ابُلذذذذذم بح  لذذذذذ ذذذذذ ي  لوذذذذذ    و 
   ذذذذذء  ملذذذذذ   ا ّذذذذذا  لذذذذذ    لذذذذذ  م   ذذذذذ ق    
 ولذذذذذذئ  يذذذذذذ   وذذذذذذمج ول  ذذذذذذ   و  ت ذذذذذذ 
ذذذذذذذذذذذ  ئ  بذذذذذذذذذذذ   ل ذذذذذذذذذذذذ   ّقذذذذذذذذذذذذم  بع ذذذذذذذذذذذي      
   بم ب ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     إ  بقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    ل  ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذذذذذذذذ ر و  ُيذذذذذذذذذ      بف ذذذذذذذذذ  ل ذذذذذذذذذ      يل  لو  
ذذذذذذذذذذذذذئت ر    ذذذذذذذذذذذذذذ   ور       ذذذذذذذذذذذذذء   ذذذذذذذذذذذذذي     

 ق     ي    ئت  ل  م  تع     ق   ق ُ     

َكلاهذذلسََّ:بقولدهتعددالىّفكيدفّبددالقرآنّالدذيّوصددفهّ َن هذذلاَب ذذل
،ّفددالقرآنّأعلددىّ( )َ

وّالددذيّفهددّ،فلددهّوقددع ّفدديّالقلددوبّأبلدد ّوأعظددمّمددنّقددولّالبشددرّ،منددازلّالبيددانّوأبينهددا
ّقّ،وينددذرّويهدددددّ،ويزهددددّويرقدددق،ويفددر ّويبكيّ،يقلددقّويدددؤنس ويبعدددثّّ،ويكددرُ هّويشدددوُ 

ّ.النفوسّالبشريةّإلىّاالنقيادّواالستسالمّله
ّبشدددريةّسرُّفكدددمّقيددد كدددانّسدددببًاّفددديّهددددايتهاّلخالقهددداّبعددددّأنّّ،ئّالقدددرآنّعلدددىّنفدددوسس

ّفكددانّسددبباًّّ،عجددزتّمددواعظّالبشددرّعددنّذلددت فدديّّوكددمّتليددتّآيدداتّهللاّفدديّبددالدس
ازدادّإيمانهدددداّويقينهدددداّبدددداهللّئّعلددددىّنفددددوسّمؤمنددددةّمطمئنددددةّفددددرُّوكددددمّقيددددّ،فتحهددددا
ّ.عزوجل

                                                

األبياتّلمالتّبنّالريبّ،ّكانّشابًاّشجاعًاّاستغلّقوتهّفيّقطعّالطريقّمعّثالثةّمنّ(ّ )
بنّعثمانّوهوّذاهبّلقتالّأهلّخراسانّفرغبهّفيّالجهادّفيّّأصحابهّفمرّعليهّسعيد

سبيلّهللاّ،ّفأبلىّبالًءّحسنًاّ،ّثمّعادّإلىّأهلهّ،ّفأدركتهّالمنيةّفيّالطريقّقبلّالوصلّ
،ّ(  -  / )الكاملّللمبردّ.ّهدّ 2إليهمّ،ّفقالّاألبياتّفيّساعةّاحتضارهّ،ّسنةّ

 (.ّ...2 5- 52/ّ 5)ّواألغانيّلألصفهاني

 (ّ.   :ّ)سورةّآلّعمرانّآيةّّ(5)
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علددىّيدددّمصددعبّبددالقرآنّّّ-المدينددةّّ-عاصددمةّدولددةّاإلسددالمّّتفتحددلقدددّ
ّطددائعينّمخلصددينوقدددّّ،ابددنّعميددر فغدددواّأئمددًةّّ،حددولّالقددرآنّالعصدداةّإلددىّعبددادس

مددر ةّقدددامّأحدددّاللصدددوصّذاتّّوّوّ،وفحددواًلّفدديّالحدددديثّوعلومددهّ،فدديّالفقددهّوأصدددوله
فكاندتّسدببًاّفديّّ،فسمعّآياتّهللاّتتلىّفديّهجيدعّالليدلّوسدكونهّ،بقطعّطريقّقافلةّس

ّّ.ورجوعهّعنّوسوسةّإبليسّوجندهّ،إسالمهّوتوبته
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 المبحث الثاني 
 نشأة اإلعجاز النفسي ومراحل تطوره

ّفيّمرحلتينّمنّ ّالنوعّمنّاإلعجازّيتبينّأنهّمر  منّخاللّدراسةّهذا
ّ:مراحلّأصلّنشأتهّوتطوره

تتصددلّمرحلدةّاللددونّاإلعجدازيّللقددرآنّبنزولدهّعلددىّّ:أصددلّنشدأتهّ:اكْ يلذةَاألوكذذى
ّ:وذلتّألمورّمنها،اتصااًلّمباشراًّّقلبّالنبيّ

بدأّهذاّاللونّمدنّاإلعجدازّفديّمراحلدهّاألولدىّمندذّندزولّكتدابّهللاّعلدىّقلدبَّ-1
كتابدددهّعلدددىّالنددداسّجميعدددًاّقدددالّّوقددددّأمدددرهّهللاّتعدددالىّبدددأنّيتلدددوّ،فددديّمكدددةّالنبددديّ
وأمددرهّ.ّ( )ّوق آاذَلَف قاذذلَكتقذ وهَعلذىَاكاذذلسَعلذىَْكذثَوازكاذذلهَتاذزيالَّ:تعدالى

ليكونّحجدًةّبداهرةّوسدلطانًاّدامغدًاّفديّدعدوةّالنداسّّ،أيضًاّبإسماعّالمشركينّالقرآن
ََويذذذدَْذذذََاكْشذذذ كنََاسذذذتجل  َفذذذأج هَيتذذذىَََ"ّّ:قدددالّتعدددالىّ،إلدددىّاإلسدددالم وا 
ّ.ّ(5)ّهللاَثمَوبلغهَْأْاهَ سْعَكالم

ّالناسّيزيدهمّّّ ّهداية ّعلى ّساطع ّبرهان ّالقرآن ّسماع ّأنَّ ولوال
سماعهّالمشركينّإيمانًاّوتأثرًاّلماّأمرّهللاّنبيهّ ّ.بتالوتهّوا 

ََويدََ:وأبينّمنّذلتّقولّهللاّعزّوجل"ّّ:يقولّاإلمامّالجرجاني وا 
فجعلّّّثمَوبلغهَْأْاهَََْاكْش كنََاستجل  َفأج هَيتىَ سْعَكالمَهللا

ّعلىّأنّفيهمّمنّيكونّسماعهّإياهّحجًةّعليهّّ،سماعهّحجًةّعليهّبنفسه فدلَّ
"ّ( ).ّ

                                                

ّ.(ّ 0 :ّ)سورةّاإلسراءّآيةّ ( )
ّ(ّ. :)سورةّالتوبةّآيةّّ(5)
ّ.ّ 5إعجازّالقرآنّللجرجانيّصّّ( )
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هذاّالسال ّالنفسيّفيّدعوته،ّفكانّّوقدّاستعملّالنبيّّّ
ّ،فإذاّبقلوبهمّتلينّوصدورهمّتنشر ّلسماعّالحقّ،يسمعّالمشركينّآياتّهللا

ّ.وسنقفّعلىّنماذمّفيّذلت

ّّّ ّاستعملهاّويالحظ ّوممارسة ّسلوت ّفترة ّكانت ّالفترة ّهذه أن
ذلتّأنّّ،السلفّفيّهدايةّالناس،ّولمّتكنّفكرةّالتدوينّوالتصنيفّفيهّقائمة

ّفاقتضىّالحالّ ّالزمنيةّاألولى، ّكانتّقائمةّعلىّالحوارّفيّعهودها الدعوة
ّ.وصحابتهّفيّالسماعّوالتبلي ّمباشرةّمنّالرسولّ
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 :مرحلة التدوين والتصنيف
ّالكتبّّّ ّيصنفون ّفأخذوا ّالعلماء ّلدى ّالتدوين ّمرحلة بدأت

ّيتض ّّ،والمؤلفاتّفيّالدراساتّالقرآنية ّاإلعجازّالنفسيّللقرآنّالكريم وأخذ
ّفيّدراساتهمّوتصانيفهم ّ،والجرجانيّ،الخطابيّ:ومنّالعلماءّالسابقينّ،جليًا

ّ.وابنّالقيمّالجوزية
َزَتدويالََاإلْلمَاكخطلبيَوولَََْتالولَهلاَاإلعجلَ-1
ّتأصياًلّّ ّاإلعجاز ّمن ّالنوع ّهذا ّتناول ّمن ّأول ّالخطابي ّاإلمام يعد

ّ،وتدويناًّ ّالتأثيري ّباإلعجاز ّاإلعجاز ّمن ّاللون ّهذا ّسمي ّوقد _ّ ّ،-النفسي
ّهللا ّرحمه ّالخطابي ّّ:يقول ّآخر" ّوجه  ّالقرآن ّإعجاز ّفي ّعنهّّ،قلت ذهب

وتأثيرهّّ،هّبالقلوبوذلتّصنيعّ،فالّيكادّيعرفهّإالّالشاذّمنّآحادهمّ،الناس
إذاّقرعّّ–منظومًاّوالّمنثورًاّّ–فإنتّالّتسمعّكالمًاّغيرّالقرآنّّ،فيّالنفوس

ومنّالروعةّوالمهابةّّ،السمعّخلصّلهّإلىّالقلبّمنّاللذةّوالحالوةّفيّحال
حتىّّ،وتنشر ّلهّالصدورّ،تستبشرّبهّالنفوسّ،فيّأخرىّماّيخلصّمنّإليه

وتغشاهاّّ،مرتاعةّقدّعراهاّالوجيبّوالقلقعادتّإليهّّ،إذاّأخذتّحظهاّمنه
ّوالفرّق ّالجلودّ،الخوف ّمنه ّالقلوبّ،تقشعر ّله ّالنفسّّ،وتنزع  ّبين يحول

ّ ّللرسول ّعدو ّمن ّفكم  ّ ّفيها ّالراسخة ّوعقائدها ّومضمراتها ّرجالّّ من
ّيريدونّاغتيالهّوقتله ّأقبلوا ّآياتّمنّالقرآنّفلمّيلبثواّّ،العربّوفتاكها فسمعوا

ّم ّفي ّوقعت ّاألولحين ّرأيهم ّعن ّيتحولوا ّأن ّإلىّّ،سامعهم ّيركنوا وأن
ّ.( ")وكفرهمّإيمانًاّّ،وصارتّعداوتهمّمواالةّ،ويدخلواّفيّدينهّ،مسالمته

بهذاّالتأصيلّيعدّالخطابيّأولّمنّتناولّهذاّالنوعّمنّاإلعجازّبصورةّ
نّفيهّ،وذلتّبذكرهّاألدلةّمنّالقرآنّوالسيرةّالنبويةّ،علمية نّلمّيدوُ  رسالًةّّوهوّوا 
ّّ.ولكنهّأشارّإليهّفيّكتاباتهّ،خاصةًّ

َووْلَاإلْلمَعبدَاكقله َاكج جلايََ- 

                                                

ّ.ّ  ،0ّ ثالثّرسائلّفيّإعجازّالقرآنّصّ(ّ )
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ّ ّاإلعجاز ّمن ّاللون ّلهذا ّنظرته ّفي ّالخطابي ّباإلمام ّتأثر يقولّّ،فقد
وهوّاألثرّّ،أنهّأبرزّوجهًاّلإلعجازّ:مماّتميزّبهّالخطابي"ّ:الدكتورّدمحمّبركات

نظريةّعبدّالقاهرّفيّالنظمّفيّكتبهّّوأصب ّهذاّالرأيّأساسًاّمنّأسسّ،النفسي
ّ(ّ ..."ّ).وكتبّبعضّالمعاصرينّفيّاألدب

وقدّذكرّاإلمامّالجرجانيّبعضّالشواهدّمنّتأثرّالقرآنّالكريمّفيّالعربّ
ّّ:فمماّذكرهّ،فتأثرواّبتالوتهّواهتدواّعليهّّعندماّسمعوهّمنّالرسولّ

واكطو َّ:رةوهوّيقرأّسّوّحديثّجبيرّبنّمطعمّدخلّعلىّالنبيّّّ-أ
َ َْسطو  ّالفجرّ،وكتلب ّتعالىّ:قالّ،فيّصالة ّانتهىّإلىّقوله يََّّ:فلما

ّ(.5)فأسلمّ،خشيتّأنّيدركنيّالعذابّ:قالّّعلابَ ب َكواقعَْلكهَََْدافع
فأسمعهّّحديثّعتبةّبنّربيعةّعندماّأرسلتهّقريشّإلىّالرسولّّ-ب

ّ(.ّ )فوثبّمخافةّالعذابّّ،شيئًاّمنّالقرآن
ّقلبهّودمعتّحديثّّ-م عمرّبنّالخطابّعندماّسمعّسورةّطهّ ّفرقَّ

ّ( )ثمّأسلمّّ،عينه
ّالنفسيَّّ ّاإلعجاز ّفيها ّوضَّ  ّالجرجاني ّاإلمام ّذكرها ّالتي ّاألمثلة هذه

وهناتّبعضّالشواهدّّ،لكتابّهللاّفيّنفوسّالعربّعندماّسمعوهّمنّالرسولّ
ّالنفسّا ّالنفسيّفي ّاألثر ّآياتها ّفي ّتحمل ّالتي ّأوّالقرآنية ّسماعها ّعند لبشرية

ّ:فمنهاّ،تالوتها
ََكنمَاَلَ َ:قولّهللاّتعالىّ" -  ََعَبلَدَه ََ َْ َ ََ َشلءم ََ َْ ََعَلىَ َ َه َْ ََو ََ َْ َ وَح نمَلَقيَاك ُّ

َاكتهال ََ وأيّحكيمّيهتديّإلىّّ،أيّلفظّيدرتّهذاّالمضمارّ:يقولّفيهاّ(2ّ)َنَوَم

                                                

ّ.ّ 0 فيّإعجازّالقرآنّصّ(ّ  
ّ.ّ 5صّ(5ّ)
ّ 5إعجازّالقرآنّصّ(ّ )
ّ.ّ 5صّ(ّ )
ّ(ّ.2ّ :ّ)ّسورةّغافرّآية(2ّ)
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ّ،ثمّاستقرئّاآليةّإلىّآخرهاّ،وأيّفصي ّيهتديّإلىّهذاّالنظمّ،ماّلهذاّمنّالغور
ّ.واعّبعدهاّ،واعتبرّكلماتها

َاَكَنَوَمَّ:قوله -5 َل م ْم َاَك ََ َْ ََك َمََشَيءن َاسم َْ َ َ َالََنَخَفىََعَلىََّللاه ََ و َنَوَمَهمَمََبلَ زم
ل ََ َاَكَقسه َاَكَواَيَد َ ََه*َّلِلَه ََي َاَكَنَوَم ََكَسَبَتَالَظمَلَم ل َْ ََب ََاَفس  َتمَجَزىَكملُّ ََسَ يعمََاَكَنَوَم َ َّللاه

ّاَكَيَسلب ُِ( .)ّ
ّالكلماتّالثالثّعلىّقربها ّفيّّ،منّيقدرّعلىّتأليفّهذه وعلىّخفتها

ّ(.5")النظمّووقوعهاّمنّالقلبّ
يسريّفيّالنفوسّالبشريةّأسرعّمدنّالندارّفديّّ،كتابّهللاّذوّسرّعظيمّإنَّّ
ّ.الحطب

ّّابنّقيمّالجوزيةّوموقفهّمنّاإلعجازّالنفسيّللقرآنّالكريمّ- 
إذاّأردتّ"ّّ:ذكدددرّاإلمدددامّابدددنّالقددديمّالجوزيدددةّهدددذاّالندددوعّفددديّتصدددانيفهّفقدددال

واحضدرّحضدورّّ،وألدقّسدمعتّ،فاجمعّقلبتّعنددّتالوتدهّوسدماعهّ،االنتفاعّبالقرآن
ّ،فإندهّخطدابّمندهّعلدىّلسدانّرسدولهّ،منّيخاطبهّبهّمنّتكلمّبهّسدبحانهّمندهّإليده

َّ:قالّتعالى ََ َْ ََفيََلَكَ ََكَلَكَ ىََك َه َعََوهمَوََشَسندَنَي َْ ََوَوََوَكَقىَاكسه ََكهمََقَلبن ََ ّّ( )َّكل
،ّومحددلّقابددل،ّ وذلددتّأنّتمددامّالتددأثيرّلمدداّكددانّموقوفددًاّعلددىّمددؤثرّمقددتضس
وشرطّلحصولّاألثر،ّوانتفاءّالمانعّالذيّيمنعّمنه،ّتضدمنتّاآليدةّبيدانّذلدتّكلدهّ

ّوأبينه،ّوأدل هّعلىّالمرادّ ّ. "بأوجزّلفظس
ددد ّابدددنّالقددديمّ موقفدددهّمدددنّهدددذاّالندددوعّمدددنّاإلعجددداز،ّوذكدددرّفددديّكالمدددهّوضَّ

ّ:شروطّتحققّهذاّالنوعّمنّاإلعجازّوهي
َ.و قصدَبهَاكق آََاكك يمَ،اكْؤث َاكقوَي -َو

 .(اكقلبَواكسْعَ)ََ:وهْلَ،وداةَاكتلقي -َب

                                                

ّ(ّ.ّ  :  :ّ)ّسورةّغافرّآية(ّ )
0ّّ  إعجازّالقرآنّصّّّ(5ّ)
ّ(  )سورةّّقّآيةّ(ّ  )
2ّ:ّالفوائدّص(ّ )
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َ.اك غبةَكدىَاكسلْعَفيَتدب َْل سْعهَ-ج
ووَاكازغذذذذلتََ،اكذذذذتخل َْذذذذََاكعوائذذذذقَْثذذذذلَاالاي افذذذذلتَاكعقلئد ذذذذةَ-د

ّالخّ...نفسيةّذاتيةّمثلّالجاهّوالسلطانّطلا ةَََْيظوظَ اكش 
بعدددددّاسدددددتعراضّرأيّوموقددددفّالعلمددددداءّالسددددابقينّاألقددددددمينّمددددنّاإلعجدددددازّ

ّ.نبينّموقفّالعلماءّالمحدثينّتجاهّهذاّالنوعّمنّاإلعجاز،النفسيّلكتابّهللا
َ.ْوقفَسندَقطبَ يْهَهللاَ- 

طلدبّكفدارّمكدةّوهدمّفعندماّّ،كانّموقفّسيدّجليًاّأمامّهذاّالنوعّمنّاإلعجاز
ّوعبدددهللاّابددنّأبدديّأميددةّ أبدديّفقددالّلددهّابددنّّ،آيددةّ،ّرسددولّهللاّالمددنّأبددوّجهددلس

فأذهبهدددداّعندددداّحتددددىّّ،سددددر تّأنّنتبعددددتّفسدددديرّلندددداّجبدددالّمكددددةّبددددالقرآنّإنَّّّ:أميدددة
ّضدديقةّ،تنفسدد  ّ،واجعددلّلندداّفيهدداّعيونددًاّوأنهددارًاّحتددىّنغددرسّونددزرعّ،فإنهدداّأرض 

ّ،لىّربتّمدنّداودّحدينّسدخرّلدهّالجبدالّتسديرّمعدهفلستّكماّزعمتّبأهونّع
وأحددديّلنددداّّ،وسددخرّلنددداّالدددري ّنركبهددداّإلددىّالشدددامّنقضددديّعليهددداّميرتندداّوحوائجندددا

ّمداّتقدولّأندتّأمّباطدلّّ:أوّمنّشدئتّأندتّمدنّموتانداّفنسدألهّ،قصيًاّجدت أحدق 
ّ.(1)؟ّفإنّعيسىّكانّيحيّالموتىّ

نَ َ َتَبهَّ:فدأنزلّهللا َقمَ آاَلَسم َه لَ ذمََوكوَو َووَكم اكجبللمَووَقمطَ عذَتَبذهَاأل ضم
َجْ عَلَ بهَاكْوتىَبَلَهللَاألْ م

َ( )ّ
لددوّّ.قددالّقتددادةّ،والجددوابّمحددذوفّتقددديرهّلكدانّهددذاّالقددرآن"ّ:ّقدالّالقرطبددي

ّ.( )"فعلّهذاّقرآنّقبلّقرآنكمّلفعلهّقرآنكمّ
لقددددّ:ّ"ّ( )مبيندددًاّموقفدددهّمدددنّاإلعجدددازّالنفسددديّللقدددرآنّّقدددالّسددديدّرحمدددهّهللا

صنعّهذاّالقرآنّفيّالنفوسّالتيّتلقتهّوتكيفتّبهّأكثدرّمدنّتسدييرّالجبدالّوتقطيدعّ
حيدداءّالمددوتىّ،األرض فكددمّغيددرّاإلسددالمّمددنّوجددهّاألرضّإلددىّجانددبّمدداّغيددرّّ،وا 

ّ.منّوجهّالتاريخ
                                                

 .4ّ  /4ّالجامعّلألحكامّالقرآنّللقرطبيّ(ّ )

 .ّ(  )ّ:سورةّالرعدّآيةّ(5ّّ)

 .50ّّّ /4ّالجامعّلألحكامّالقرآنّللقرطبيّ(ّّ )

 .  50/ فيّظاللّالقرآنّ(ّ )



 

 
 

 
{ 0001 } 

 باإلسكندرية –ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات اجمللد اخلامس  من العدد السادس والعشرين حلولي

 
 تطبيقية دراسة تأصيلية – مالمح من اإلعجاز  النفسي للقرآن الكريم

نَّّ صدنيعةّهدذاّالقدرآنّلتحتددويّعلدىّقدوةّخارقدةّّنافددذةّيحسدهاّكدلّمدنّلددهّّوا 
دراتّللكدددالم قدددوهّوتكيفددددواّبدددهّسدددديرواّمددداّهددددوّأضدددخمّمددددنّوالددددذينّتلّ،ذوقّوبصدددرّوا 

وهوّتاريخّاألممّواألجيالّ ّوقطعواّماّهوّأصلبّمنّاألرضّوهدوّجمدودّّ،الجبال
وتىّوهددوّالشددعوبّالتدديّقتددلّمددوأحيددواّمدداّهددوّأخمدددّمددنّالّ،األفكددارّوجمددودّالتقاليددد

فدنقلهمّتلدتّّ،روحهاّالطغيانّواألوهامّ ّوالتحولّالذيّتمّفيّنفوسّالعربّوحيداتهم
قلددددةّالضددددخمةّدونّأسددددبابّظدددداهرةّإالّفعددددلّهددددذاّالكتددددابّومنهجددددهّفدددديّالنفددددوسّنال

وتحدددددولّاألرضّعدددددنّّ،والحيددددداةّأضدددددخمّبكثيدددددرّمدددددنّتحدددددولّالجبدددددالّعدددددنّرسدددددوخها
ّ.اهد"ّوتحولّالموتىّعنّالمواتّّ،جمودها

ددديبدددينّسددديدّموقفدددهّمدددنّقدددوةّتدددأثيرّكتدددابّهللاّكيدددفّ يتّأروا ّالمسدددلمينّذ ُّغي
بعدددّأنّكددانواّمتحدداربينّّ،ربّالعددالمينلددلددوبهمّوخضددعتّقّ،فربيددتّنفوسددهمّ،بددالقرآن

ومددداّيدددومّالفجدددارّعدددنهمّّ،فهدددمّأبنددداءّحدددربّالبسدددوسّوداحدددسّوالغبدددراءّ،فيمددداّبيدددنهم
ّأيدددديهمّعدددنّالحدددروبّّ،وهدددذبّأرواحهدددمّ،ولكدددنّالقدددرآنّصدددقلّقلدددوبهمّ،ببعيدددد وكدددف 

فأقدامّبيدنهمّإخدوةّلدمّتحددثّفديّتداريخّالبشدريةّّ،فصدارواّإخواندًاّمتحدابينّ،واستعارها
اَ َواإل ْذذلََْذذََقذذبَلسمََ:قددالّتعددالىّ،نّقبددلّولددنّتحدددثّبعدددمدد واكذذلنََتبذذوؤاَاكذذده

َّ(1) مَيبُّوََََْهلجَ َيكنسمَ
ًاّخاصددًاّيشددعرّبددهّكددلّمددنّفدديّهددذاّالقددرآنّسددرّ ّإنَّّ"ّّ:يقددولّسدديدّرحمددهّهللا

إندددهّيشدددعرّّ،قبدددلّأنّيبحدددثّعدددنّمواضدددعّاإلعجدددازّفيدددهَّ،يواجدددهّنصوصدددهّابتدددداءًّ
يشعرّأنّهنالدتّشديئًاّمداوراءّالمعدانيّالتديّّ،هذاّالقرآنّبسلطانّخاصّفيّعبارات

يدددددركهاّالعقدددددلّمدددددنّالتعبيددددرّوأنّهنالدددددتّعنصدددددرًاّمددددداّينسددددكبّفددددديّالحدددددسّبمجدددددردّ
ّ،ويدركدهّبعدضّالنداسّغامضداًّّ،يدركهّبعضّالنداسّواضدحاًّّ،االستماعّلهذاّالقرآن

ّموجددود يصددعبّتحديدددّّ،هددذاّالعنصددرّالددذيّينسددكبّفدديّالحددسّ،ولكنددهّعلددىّحددالس
أهددوّفدديّالعبددارةّذاتهدداّ؟ّأهددوّالمعنددىّالكددامنّفيهدداّ؟ّأهددوّالصددورّوالظدداللّّ،همصدددّر

ّقرآنديّيشددعرّبدهّكددلّمدنّيواجددهّ.......ّ.التديّتشددعها س ذلدتّسددرّمدودعّفدديّكدلّنددص 

                                                

 .(4ّ:ّ)الحشرّآيةّسورةّ(ّ )
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ثمّتأتيّوراءهّاألسرارّالمدركةّبالتددبرّوالنظدرّوالتفكيدرّّ،نصوصّهذاّالقرآنّابتداءًّ
ّ.( )"فيّبناءّالقرآنّكلهّ
قصدددةّجدددرتّمعدددهّتبدددينّمدددنّخاللهددداّأثدددرّالقدددرآنّعلدددىّّ"سددديدّ"ّوقددددّذكدددرّ

القدددرآنّالكدددريمّفبكدددتّبكددداًءّ"ّيوغسدددالفيةّ"ّالنفدددوسّالبشدددريةّعنددددّمددداّسدددمعتّامدددرأةّ
ّ.تأثرًاّبهّعلىّالرغمّمنّعدمّمعرفتهاّبالعربيةّومعانيهاّ،شديداّي

كنددداّعلددددىّظهدددرّالبدددداخرةّفددديّعددددرضّاألطلنطددديّفدددديّطريقنددداّإلددددىّ"ّ:يقدددول
وألقيددتّخطبددةّمتضددمنةّّ،ةّالجمعددةّعلددىّظهددرّالمركددبحددينّأقمندداّصددالّ،نيويددورت

وسددائرّركددابّالسدددفينةّمددنّجنسددياتّشددتىّمتحلقدددونّّ،آيدداتّمددنّالقددرآنّفددديّثناياهددا
ّ.يشاهدوّن

جاءتندداّوفدديّعينيهدداّ!ّوبعدددّانتهدداءّالصددالةّجدداءتّإليندداّسدديدةّيوغسددالفيةّ
ّأندداّ:وقالدتّلندداّفدديّإنجليزيدةّضددعيفةّ،دمدوعّالّتكددادّتمسدتّبهدداّوفدديّصدوتهاّرعشددة

ثدمّإنّهنداتّّ،...الّأملتّنفسديّمدنّاإلعجدابّالبدال ّبالخشدوعّالبداديّفديّصدالتكم
ولهددداّسددلطانّخدداصّعلدددىّ.ّ.هددديّأشدددّإيقاعدداًّ.ّ.فقددراتّمميددزةّفددديّخطبددةّالخطيددب

ّ!!!ّنفسيّ
ّّ(5)".المميزةّذاتّالسلطانّالخاص،وعرفتّطبعًاّأنهاّاآلياتّالقرآنية

قدددرآنّفددديّالنفدددوسّهددذهّقصدددةّواقعيدددةّتوصدددلّسدديدّمدددنّخاللهددداّعلدددىّأثددرّال
وقددددّبدددينّفددديّمواضدددعّمتعدددددةّمدددنّكتابدددهّعلدددىّأهميدددةّهدددذاّّ،البشدددريةّغيدددرّالمؤمندددة

ّ.الجانبّمنّجوانبّاإلعجاز

                                                

 .44ّ  / فيّظاللّالقرآنّجدّ(ّ )

ّ. 5 /5المرجعّالسابقّ(5ّ)
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َ: ويَاكشنخَدمحمَاكغزاكيَ يْهَهللاَفيَاإلعجلزَاكافسيَ-6
فتناولّعدةّّ،تناولّالشيخّالغزاليّجانبًاّمنّاإلعجازّفيّالقرآنّالكريم

وقالّّ،واإلعجازّالبيانيّ،واإلعجازّالعلميّ،نفسيوهوّاإلعجازّالّ،محاورّمنه
ّالنفسي ّاإلعجاز ّ:عن ّمفردة" ّحقيقة ّالقرآن ّفي ّتجد ّالحقيقةّّ،قد ّهذه ولكن
كماّتذوقّالسكرّفيّعشراتّّ،وتتوزعّتحتّعناوينّشتىّ،تظهرّفيّألفّثوب
ّوالفواكه ّالطعوم ّمقصودّ،من ّالتكرار ّفيّّ،وهذا ّالحقيقة ّبه ّتزد ّلم ن وا 

ّ.مفهومها

فماّأظنّّ،أنّقدرًاّكبيرًاّمنّإعجازّالقرآنّالكريمّيرجعّإلىّهذاّوعندي
ّ.امرًأّسليمّالفكرّوالضميرّيتلوّالقرآنّأوّيستمعّإليهّثمّيزعمّأنهّلمّيتأثرّبه

ّمنّهاجسّيعرضّللنفسّّ:قدّتقول ولمّيتأثرّبهّ؟ّوالجوابّأنهّما
ّبالهد ّله ّويعرضّالقرآن ّإال ّالدينية ّالحقائق ّناحية ّمن ّوسدادّاإلنسانية اية

ّ..التوجيه

وماّأكثرّالذينّيمضونّفيّسبيلّّ،وماّأكثرّماّيفرّالمرءّمنّنفسه
ّ( )"الحياةّهائمينّعلىّوجوههمّ

ّوهوّ ّالكريم ّللقرآن ّاإلعجاز ّفي ّمهمًا ّجانبًا ّأن ّالغزالي ّالشيخ يؤكد
ّالنفسي ّالنفسّ،اإلعجاز ّفي ّتأثير ّكتابّهللاّمنّّ،له ّفي ّكبير ّقدر وهنات

ّعلى ّيرجع ّالقسمّاإلعجاز ّلتبنيّّ،هذا ّالناس ّمسامع ّعلى ّتليت ّآياته ألن
ّومشاعر ّترسختّفيّعقولّأصحابهاّ،أفكارًا ّجاهلية فكانتّّ،ولتغيرّمفاهيم

ّ.وأدلةّقويةّفيّاقتالعّمثلّهذهّالمفاهيمّ،آياتهّحججًاّدامغة

ّالقرآنّالكريمّيردّالصوابّإلىّأولئتّجميعًاّوكأنهّعرفّ:ّ"ويقول إنَّ
كماّيعرفّّ،ثمّتكفلّبإزاحتهاّكلهاّ،زلةّكلّذيّزللّوّ،ضائقةّكلّذيّضيق

                                                

ّ.02ّ نظراتّفيّالقرآنّصّ(ّ  
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فهوّيجمعهاّمنّهناّوهناتّالّيغيبّعنّبصرهّوالّّ،الراعيّأينّتاهتّخرافه
ِفَناُّللنَّاُسّّ:وذلتّسرّاتعميمّفيّقولهّعزوجلّ،عنّعطفهّواحدّمنها َوَلَقِدَّصرَّ

َّمَثلّس ّكيلُ  ُّمِن ّاِلقيِرآُن َّهَذا ّباّ(1)ُفي ّيكذبون ّالذين ّويرفضونّحتى لقرآن
ّ.االعترافّبأنهّمنّعندّهللا

ّأبّثاكل ّيقفّالماجنّأمام ّيقفونّمنهّمثلما ّالّينخلعّمنّّ،إنهم قد
ّ.ولكنهّيؤخذّفترةّماّبصدقّالعاطفةّالباكيةّ،مجونهّالغالبّعليه

ويحدثّالعميانّعنّّ،أوّمثلماّيقفّالخليّأمامّخطيبّيهدرّبالصدق
ّ.اليقينّالذيّيرىّوالّيروّن

ّ.ولكنهّيرجعّبغيرّالنفسّالتيّجاءّبهاّ،جعّمستهزئاًّإنهّقدّيّر
ّالنوعّالّيطعنونّفيّالتأثيرّالنفسيّللقرآنّالكريمّكماّأنّ والمنكرونّمنّهذا

ّ.العميانّالّيطعنونّفيّقيمةّاألشعة

ََكَمَّ:ولذاّيقولّهللاّعزّوجل ََواكهَتي َوَتَسل َْ َ ََ ََين َاأَلَافمَس ََنَتَوفهى م َّللاه
َال َْ ََفيَ ْمَت ََت َاألمَخَ ىََيَكىََوَجل  ََويمَ َسلم َوَت َْ َاَك َاكهَتيََقَعىََعَلَنَسل َس م َْ ََف م َسل َْ

َََ و ََكَقَوم ََنَتَفكه م ََفيََلَكَ َََل لت  َه َىََي  ْ ّ.( )"ّّ(5)ْمَس
ّ

ّ

َ

                                                

ّ(ّ.4 )سورةّاإلسراءّآيةّ(ّ 
ّ(5 :ّ)سورةّالزمرّآيةّ(ّ 5
02ّّ المرجعّالسابقّصّ(ّ  
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 المبحث الثالث 
علم النفس ومؤثرات النفس اإلنسانية بالقرآن وعوائق 

 تأثرها 
َ:تع يفَعلمَاكافسَ-1
ّالّ ّاإلنسانهو ّسلوت ّفي ّيبحث ّالذي ّفيّّ،علم ّيبحث ّالذي ّهو وقيل

ّ.وظائفّالدما 
ّالمصطل ّلكنّوّ ّالظاهرّّ:التعريف ّالسلوت ّفي ّيبحث ّالذي ّالعلم هو

ّ(. )دراسًةّنظاميةّوتوافقهّمعّالبيئةّلإلنسانّ
ّالنفسّإلىّمعرفةّسلوتّالكائنّالبشريّمنّحيثّتصرفاتهّّ ويعتمدّعلم

ّالّ،العقلية ّالجهاز ّسلوكياتّويكون ّعملية ّعن ّمسئولين ّوالغددي عصبي
ّ.(5)وتصرفاتّاإلنسانّ

َ:ْؤث اتَاكافسَاإلاسلا ةَ- 
ومدنّّ،فتصدب ّعداماًلّفديّسدلوكهاّ،هناتّمدؤثراتّتتدأثرّبهداّالدنفسّالبشدرية

هدددذاّّرسدددولّالبدددينّوقددددّّ،المحيطدددةّبهددداّلدددنفسّالبيئدددةّيالمدددؤثرةّفددديّاأهدددمّالعوامدددلّ
ْذلَْذََْوكذودَيالَنوكذدَ":ّقدالّالنبديّم:ّقدالّفعنّأبيّهريرةّرضيّهللاّعنه،ّالتأثر

ووَناصذ ااهَووَ ْجسذلاه،َكْذلَتاذتبَاكبس ْذةَبس ْذةََسودااهنعلىَاكفط ة،َفأبواهَ
ّ:،ّثددمّقددالّأبددوّهريددرةّرضدديّهللاّعندده( )"جْعذذلء،َهذذلَتيسذذوََفنسذذلَْذذََجذذدعلء

فط تَهللاَاكتيَفط َاكالسَعلنسل
 .ّ

َ.وصلَاشأةَاإلاسلََ- ّ
ّّ،لقّاإلنسانّمنّقبضةّطينّونفخةّرو خّي ّبين ّبدايةّهللاّوقد قصة

ََّْ:لافقّنشأته َخلكقَبش َا َياي َكلْالئكة َ ب  َقلل ل َََْيْأَّوا  صلصلل
ََ ّ.(2)ّْساو

                                                

50ّللدكتورّدمحمّنجاتيّصّ.ّعلمّالنفسّوالحياةّ(ّ  
ّ.ّالمرجعّالسابقّ(ّ 5
ّ.545ّ كتابّالجنائزّرقمّّّ ّالبخاريّصحي(ّ  
ّ(0 :ّ)سورةّالرومّآيةّ(ّ  
ّ(ّ. 5:ّ)سورةّالحجرّآيةّّ(2)
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فهوّيأكلّّ،لقّمنّقبضةّطينّليكملّبناءهّالجثمانيّالحيوانيخّيّّ
وقدّ،ويشربّويؤديّعمليةّالجنسّبدافعّجسديّليستمرّقوامهّوحياتهّالجسدية

ّ،اإلنسانّمكونّمنّالعناصرّالتيّتوجدّفيّالترابّأثبتّعلماءّاألحياءّأنَّّ
ّ.والكربوّنّفهوّمكونّمنّالحديدّوالنحاسّوالكالسيومّواألكسجين

ّفإّّ ّاألمر ّلهذا ّوتأكيدًا ّن ّالبشري ّالكائن ّمات ّوتفسخّإذا تحلل
ّ.ليعودّإلىّماهيتهّالتيّمنهاّخلق

ّباّّ ّالمتمثلة ّوهي ّرو  ّنفخة ّمن ّالروحانيوخلق وهوّّ،لجانب
و سأكوا َعََاك وحَقلَاك وحَّّ:جانبّعظيمّالّيعرفّكنهّحقيقتهّإالّهللا

َ.َ(1)ََْوْ َ بيَ
ّذك ُّّّ ّإذا ّالنفوسّالبشرية ّهذه ّالجانبّأن ّهذا ّأثر رتّباهللّونعلم

ذاّرو ُّّ،رتّبالجنةّوالنارّهدأتّواستكانتوذك ُّ ضتّعلىّقلةّالطعامّوالشرابّوا 
ّخفيفة ّفوجهّ،صارت ّّت ّالذيّّ،الخيرّإلىصاحبها ّالمستوى ّإلى وتاقت
ّمنه ّهللاّ،هبطت ّعباد ّصفات ّشهرّّ،وهذه ّفي ّواضحًا ّاألثر ّهذا ويرى

ّ.رمضان
َ.كنفَوصبيتَ لَيل ثةَ؟"ََ:حارثةّقالّرأىّرسولّهللاّّ
اَلَيقلَََ:قللَ !َااظ َْلَتقولََ:فقللَعل هَاكصالةَواكسالمَ،وصبيتَْْؤ

َيق قة َ.قةَْلَتقولَ؟فْلَيق َ،فنََككلَقول 
َ لَ سولَهللاََ:فقللََ فأسس تَكنليََ،عزفتَافسيَعََاكدا ل!

َاسل َي َبل زاَََ،ووظْأت َ بي َبعِ  َاكجاةََ،فكأاي َوهل َيكى َواظ  وكأاي
َ.وكأايَواظ َيكىَوهلَاكال َنتعلووََفنسلَ،نتزاو وََفنسل

ّ.(5)"َعبدنَاو َهللاَاإل ْلََفيَقلبهََ،وبص تَفلكزمَ:فقللَاكابيََ

                                                

 (ّ.2 :ّ)سورةّاإلسراءّآيةّ(ّ )
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لتتمتعّّ،أروا ّالكافرينّفهيّتحبّالركونّإلىّاألرضّوالتمستّبهاّوأماّ
ّأثقلّّّ،فصارتّمثقلةّبالملذاتّ،وذلتّبسببّكفرهاّ،بملذاتهاّوشهواتها فكلما

ثقلتّّ،اإلنسانّبدنهّبالم كلّوالمشاربّوأخلدّإلىّالشهواتّوكثرةّالنومّوالراحة
انيةّوكأنهاّحبالّوصارتّأرضيةّسفليةّحيّوّ،العلوّيّالرو ّوهبطتّمنّعالمها

ّ.تشدهاّإلىّاألرض
َاَسلَّ:قالّتعالىّّّ َْ َ ََفلَاَسَلَخ َآَ لَتَال َآَتَنَالهم َاكهَلي ََاَبَأ ََعَلَنَسَم َواَتلم

َََ َاَكَغلَوي ََ َْ َ ََ ََفَكل َم َ َطل َّ(1)َفَأَتَبَعهمَاكشه
وبقدرّاالهتمامّبأحدّهذينّاألمرينّأعنيّدّالجثمانيّوالروحانيّدّّّ
الشهواتّوالملذاتّسيطرّالجانبّّهفإذاّزيدتّفيّ،علىّاآلخرأحدهماّطرّيسي

ّحفظتّالنفسّوقيدتّمنّغيرّإسرافّسيطرّّ،الحيوانيّعلىّالروحاني ذا وا 
ّ.الجانبّالروحانيّعلىّالجانبّالحيواني

ّّ(5.)قدَوفلمَََْزكلهلَوقدَخلبَََْدسلهلََّ:قالّتعالى
َ

َ:( )وقللَاكشلع 
َ

ََتفطْهَنافطمَب ََيَمَََىََعلَواكافسَكلكطفلَيََت ععهَشبَه َاك علعَوا 
ونفوسّالمؤمنينّأكثرّالنفوسّرضًاّباهللّتعالى،ّفإذاّقرئتّعليهاّالقرآنّّ

ّ.خشعتّواطمأنت
ََْاهمَََّ:قالّتعالىّ َ َثلَاَيََتَقَشَع ُّ َْ َتَشلَبَسلَ ْم َاَكَيَدنَثََكَتلَبلَ ََ َلََوَيَس مََازه َّللاه

ََ بهسَم ََ ََنَخَشَو ََ َاكهَلن لمودم ََلَكَ َهمَدىَجم َ ََيَكىََلَكَ ََّللاه َم ََوقملموبمسم لمودمهمَم َجم َم ََتَلن َثممه َم
ََهلدَ  ََ َْ لََكهمَ َْ مََف َ مَعَلَلََّللاه ََ َْ ََو ََ َشلءم ََ َْ َََنَسَديََبَهَ ّ.( )َّّللاه

                                                

ّ(ّّ.2  :ّ)سورةّاألعرافّآيةّّ( )
ّ.4:ّسورةّالشمسّّآيةّ(5)
ّ.رّيقصيدةّالبردةّللبوصيّ( )
ّ(ّ. 5)سورةّالزمرّ،ّآيةّ(ّ )
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 القيمة الحقيقية لإلنسان  -4
ّقيمةّاإلنسانّالبشريّليستّبجسدهّولكنّبروحهّّ ولذلتّأمرّّ،إنَّ

ولمّيأمرهمّّبالسجودّللجسدّّ،مالئكتهّبالسجودّلإلنسانّبعدّنفخّالرو ّفيههللاّ
فالقيمةّفيّحقيقةّاإلنسانّلمّتنشأّمنّقبضةّّ،...المسو ىّعلىّهيئةّاإلنسان

ّ.الطين ّالجسدي.. ّالوجود ّبهّّ،أو ّتلبست ّعندما ّاإلنسان ّقيمة ّنشأت نما وا 
ّواإلدراتّواإلراّ،الرو ّفغيرتّطبيعتها ّواالختيارفشف تّبالمعرفة ّيعدّّ،دة ولم

ّ.فيهاّماّكانّفيهاّمنّقبلّمنّصفاقةّوعتامةّوانطماس
ّ،واإلنسانّيكونّعلىّفطرتهّوهوّمزامّمترابطّمنّالجسدّوالرو ّّ

أيّعندماّتسيطرّالرو ّعلىّّ،عندّماّتمنحهّالرو ّالمعرفةّواإلدراتّواالختيار
ّإشعاعةّالرو ّفّ،وعندماّيكونّالجسدّهوّالحاكمّ،الجسدّفتقودهّإلىّالخير إنَّ
ّتزول ّوالخيرّ،تيطمسّوشفافيتها ّواإلرادة ّالمعرفة ّالشرّّ،وتحجب ّمنه فيتولد

( ).ّ
فقدّخلقهّّ،والّمنبوذًاّوالّمحتقراًّّ،نعمّإنّالجسدّليسّشريرًاّبذاتهّّ

هللاّوركبّفيهّخصائصّفهوّبحاجةّإلىّالطعامّوالشرابّليبقىّحيًاّقائمًاّفيّ
وهوّصاحبّالقيادةّّ،يلغيّاإلنسانّكيانهّالروحيّولكنّعندماّ،الحياةّالدنيوية

ألنهّّ،ويهبطّاإلنسانّإلىّمستوىّأسوأّمنّمستوىّالحيوانّ،عندهاّينشأّالشر
َالََّ:قالّتعالىّ،ألغىّطاقاتّروحه َن ََوَعنم َم ََوَكسم ََبَسل ََ و َالََ َفَقسم َقملموبن َم َكسم

ََبَسلَ ََ عمو َْ َالََ َس َن َمَآَلا ََبَسلََوَكسم ََ و َوموَكَئَ َنمَبَص م وموَكَئَ ََكلأَلََاَعلَمََبَلَهمَمََوَعلُّ
َََ ّّّ(5)همممَاَكَغلَفلمو

ّبخالقهّ،ولكنّهللاّلَطَفّباإلنسانّورحمه ّ،فأرسلّإليهّالرسلّليعرفوه
ّ.ويردوهّإلىّالمنه ّالسويّالصحي 

ّ

                                                

ّ.5ّ  صّ.دمحمّقطبّ.ّدراساتّفيّالنفسّالبشريةّبتصرفّ(ّ )
ّ(ّ.4  :ّ)سورةّاألعرافّآيةّ(ّ( 5
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 عوائق تأثر النفس البشرية بالقرآن  -5
ّبشريةّيتلىّعليهاّالقرآنّإالّّ ِس ذلتّأنّهللاّّ،وتتأثرّبهّماّمنّنفُس

ّ.سبحانهّجعلّلكالمهّالعظيمّأثرًاّفيّالنفوس

ّبينّالشيخّدمحمّالغزاليّذلتّاألمرّبقولهّّ ّّ:وقد ّهذاّ" ّطبيعة إنَّ
ّ،فتتعرىّأمامهّالنفوسّ،وطولّالمعرفةّ،القرآنّالّتلبثّأنّتقهرّبرودةّاإللف

نفسهاّأمامّّوتجدّ،وتنزع ّمنّذهولهاّوركودهاّ،وتنسلخّمنّتكلفهاّوتصنعها
فماّتستطيعّأمامّصوتّّ،ويعلمهاّويؤدبهاّ،جلّشأنهّيحيطهاّويناقشها_ّهللاّ

ّ( ")الحقّالمستعليّالعميقّإالّأنّتخشعّوتصيخّ

وقدّتكونّهناتّعوائقّوحواجزّتمنعّالنفسّالبشريةّمنّتأثرهاّبكالمّ
فهناتّالحسدّّ،وذلتّمنّخاللّمركباتّالنقصّالتيّوجدتّفيّقلبهّ،هللاّتعالى

وهيّآفاتّخطيرةّوقعّبهاّنفرّمنّزعماءّقريشّفأعرضواّعنّّ،والكبرّوالكفر
ّ.التأثرّبهّفخسرواّدنياهمّوآخرتهم

ّبسببّالعصبيةّ ّالحقّإنما ّإيمانّالكافرينّعندّسماعهمّكالمّ وعدم
ّأعمتّقلوبهمّ،العمياء ّإبليسّعليهمّ،التي ّاستحواذ ّالرئاسةّّ،ثم ّطريق عن

ّ.دفعهاّلضعفّإرادتهمّفلمّيستطيعواّ،والزعامةّوالحسد

َ:اْولجََعلىَعدمَتأث َاككلف يَََبلكق آََبسببَاكيسدَ-و

وصدلتّالجزيدرةّالعربيددةّإلدىّأعلدىّذروةّفدديّالبالغدةّوالفصداحةّوالبيددانّلقددّ
وأئمدددةّّالشدددعررسدددانّففيهددداّسدددطعّّوّ،والبالغدددةّوالبيدددانأربدددابّالفصددداحةّّاّخدددرمهدددمنف

وهدددمّفرسدددانّّ،والمددددارساتّجامعدددالدرسّفددديّوهددداهيّّآثدددارهمّالتدددزالّتدددّ،الخطابدددةّ
وأكثرّاللغدداتّ،وقدددّنددزلّالقددرآنّبلغددةّعربيددةسّألنهداّأجمددعّاللغدداتّداللددًةّوبياندداًّّ،الكلمدة

اك َتل َآ لتَاككتلبَاكْبنَََيالَوازكاذلهَق آاذَلَع ب ذَلََّ:قالّتعالىّ،تعبيرًاّووصفاًّ
                                                

ّ.54ّ - 5 نظراتّفيّالقرآنّصّ(ّ )
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ّ.َ(1)كعلكمَتعقلوََ
 ّالعجيددبّفدديّنظمددهّكفددارّمكددةّاالسددتماعّلهدذاّالقددرآنّالبليددّومدنّهندداّأحددبَّّ

ووقفددواّّ،قدددّتددذقواّالعربيددةّوعرفوهدداّشددعرًاّوخطابددًةّونثددراًّّوّ،ألنددهّنددزلّبلغددتهمومعانيددهّ
همّّؤزعمدددداّأحددددبَّّفقدددددّكفددددرهمّوعنددددادهمّمددددنّرغمّعلددددىّالددددّوّ،علددددىّمعانيهدددداّوأسددددرارها

كددانواّيتواصددونّبعدددمّّوقدددّ،االسددتماعّلهددذاّالددذكرّلمدداّأيقنددواّمددنّتددأثيرهّفدديّنفوسددهم
ّ.وقوةّتأثيرهّ،كيالّيجذبهمّبفاعليةّبيانهاالستماعّللقرآنّ

فكدددانّيخدددرمّفددديّهجيدددعّ،يحدددبّقدددراءةّالقدددرآنّفددديّالليلّّكدددانّرسدددولّهللاّ
فكددانّيسدتقبلّبيدتّالمقددسّمتخددذًاّّ،بيدوتهمالليدلّعنددماّيهددأّأهدلّمكددةّويدأوونّإلدىّ

الكعبدددةّأمامدددهّيقددددفّبدددينّالحجددددرّاألسدددودّوالدددركنّاليمددددانيّثدددمّيصددددليّمددداّشدددداءّأنّ
ّفيددهّرقددةّوخشددوعّوتدددبرّلمعانيددهّوألفاظددهويقددرأّالّ،يصددلي ّنددديس وكددانّّ،قددرآنّبصددوتس

ّوفددددددددددددددددددددديّليلدددددددددددددددددددددةسّمددددددددددددددددددددددنّ،ةّسهدددددددددددددددددددددذاّوردهّفددددددددددددددددددددديّأكثدددددددددددددددددددددرّالليدددددددددددددددددددددداليّوذاتّمرّ 
ّوأبددوّسددفيانّأحدبَّّ،الليالي وكددلّّ،واألخدنسّبددنّشددريقّّأنّيسدمعواّالقددرآنّ،أبددوّجهدلس

ّالّيعددرفّشدديئًاّعددنّاآلخددر ّ،فعندددماّخرجددواّمددنّبيددوتهمّووصددلواّإلددىّالكعبددةّ،واحدددس
ّمجلسددًاّيسددتمعّفيددهّالقددرآنّمددنّالنبدديّّخددذّكددلّ ات دونّعلددمّبعضددهمّبعضددًاّّّواحدددس

ّوكدلّ ّ،فجمعهمّالطريدقّفتالومدواّ،حتىّإذاّطلعّالفجرّتفرقواّ،ّودونّعلمّالنبيّ
ّأصب ّلآلخرّأستاذًاّوناصحًاّومعنفاًّ ويحكدمّلدوّرآكدمّّ:وقالّّبعضهمّلدبعضّسّ،واحدس
ّّّ.فتعاهدواّأنّالّيعودواّ،مّشيئاًّفتيانّمكةّورجاالتهاّألوقعتمّفيّنفوسه

ّفدددديّالقلددددوب وهددددذهّّ،وقددددوةّفدددديّميددددلّالقلددددوبّإليددددهّ،ولكددددنّالقددددرآنّلددددهّتددددأثير 
ّ.الخصوصيةّامتازّبهاّالقرآنّعنّغيره

ّفدديّنفسددهّالّبدددّأنّيكونددواّنسددواّمدداّ فلمدداّكانددتّالليلددةّالثانيددةّقددالّكددلّواحدددس
ّدّوّفخدددرمّكدددلّ ّ،اتفقندداّعليدددهّمدددنّعددددمّاالسددتماعّللقدددرآن نّعلدددمّاآلخدددرّيسدددتمعّواحدددس

الّنبددر ّحتددىّنتعاهدددّأنّّ:فقددالواّ،فجمعهددمّالطريددقّ،فلمدداّطلددعّالفجددرّتفرقددواّ،للقدرآن

                                                

 (ّ. -5- :ّ)سورةّيوسفّآيةّّ( )
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ّ.ثمّتفرقواّ،فتعاهدواّعلىّذلتّ،الّنعود
ّ،نهمّتناسدواّمداّتعاهددواّعليدهأكدّ،فلماّكانتّالليلةّالثالثةّحدثّأمرّعجيب

ّّفخرجدواّواتخدذّكدلّ ّ،فإذاّبالقرآنّيجذبهمّمنّبيدوتهم ّ،مجلسدهّدونّعلدمّاآلخدرواحددس
ّ:فقدالواّ،فجمعهدمّالطريدقّ،فلماّطلعّالفجرّتفرقدواّ،فباتواّيستمعونّللقرآنّمرًةّأخرّى
ّ.ثمّتفرقواّ،فتعاهدواّعلىّذلتّ،الّنبر ّحتىّنتعاهدّأنّالّنعود

َْلَهيَاكاتنجةَاكتيَوصلواَيكنسلَ؟َ
فدديّالصددبا ّخددرمّاألخددنسّبددنّشددريقّمددنّبيتددهّفددأتىّأبدداّسددفيانّفدديّبيتددهّ

ّأخبرنيّياّأباّحنظلةّعنّرأيتّفيماّسمعتّمنّدمحمّ؟ّّ:الفق
ّوهللاّلقددددددّسدددددمعتّأشدددددياءّأعرفهددددداّوأعدددددرفّمددددداّيدددددرادّّ،يددددداّأبددددداّثعلبدددددةّ:فقدددددال

أندداّوالددذيّّ:فقددالّاألخددنسّ،والّمدداّيددرادّبهدداّ،وسددمعتّأشددياءّمدداّعرفددتّمعناهدداّ،بهددا
ّ!!.حلفتّبهّكذلتّ

ّ،ياّأبداّالحكدمّ:لفقاّ،ثمّخرمّمنّعندهّحتىّأتىّأباّجهلّفدخلّعليهّبيته
ّفماّرأيتّفيماّسمعتّمنّدمحمّ؟ّ

سدمعتّكالمدًاّعظيمدًاّحكيمدًاّلديسّمدنّكدالمّّ-ّ:أي!!ّماذاّسدمعتّّ:فقال
ّ.-البشرّ

وحملدددواّّ،أطعمدددواّفأطعمنددداّ:تنازعنددداّنحدددنّوبندددوّعبددددّمندددافّالشدددرفّ:قدددال
ّقدالواّ،وأعطواّفأعطيناّ،فحملنا ّمنداّ:حتىّإذاّتجاثياّعلىّالركبّوكناّكفرسديّرهدانس

والّّ،فمتدددىّنددددرتّهددددذهّ؟ّفدددوهللاّالّندددؤمنّبدددهّأبددددداًّّ،نبددديّيأتيدددهّالدددوحيّمددددنّالسدددماء
ّ(1)َ!نصدقهّ

ّولناّأنّنسألّ؟
قلدوبهمّّملئدواّّقددّوّ،فديّهزيدعّالليدلّمتهّومدنّبيدّالنفرّالثالثدةماّالذيّأخرمّ

ّ.؟لإلسالمّّكراهيةّوحقدًاّّّّّ

                                                

 .ّ 5 صّّ سيرةّابنّهشامّمّ(ّ )
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هرةّالغالبدةّتخدرمّفإذاّبهذهّالقوةّالعجيبدةّالقداّ،إنهّالقرآنّالذيّجذبّقلوبهم
والسددداعاتّالتددديّّ،بدددلّمدددرةّتلدددوّمدددرةّ،واحدددةوليسدددتّمدددرًةّّ،زعمدداءّالكفدددرّمدددنّبيدددوتهم

ورغدمّالخطددرّالدذيّتعرضددواّّ،خرجدواّفيهدداّكاندتّفدديّشددةّظلمددةّالليدلّلددمّيدرهمّأحددد
لكدنّقدوةّتدأثيرّالقدرآنّوروعدةّبياندهّّ،فلوّرآهمّأتباعهمّألحدثّتغييدرًاّفديّقلدوبهمّ،له

ّ،اّبمتعددةسّروحيددةسّأضدداءتّلبعضددهمّقلددوبهمّيددومينّمتتددالينأنسددتهمّذلددتّحتددىّشددعرّو
مددددنّخدددداللّعصددددبيتهمّّ،ولكددددنّعددددادتّظلمددددةّالكفددددرّفأطفددددأتّهددددذاّالنددددورّالمتوقددددد

وبعضددهمّبقدديّهددذاّالنددورّّ،فسددقطواّفدديّمسددتنقعّكفددرهمعمددىّوحسدددهمّاألّ،الجاهليددة
ّ.يزيدّشيئًاّفشيئًاّحتىّكتبّهللاّلهّاإلسالمّواإليمان

ّإسالمهّ؟ولكنّلماذاّلمّيعلنّأب ّوّجهلس
ّوقدددّأقددامّالحجددةّعلددىّنفسدده لقدددّّ،إنهدداّخسددارةّجسدديمةّوقددعّفيهدداّأبددوّجهددلس

واتبدداعّّ،ولكدنّضددعفّإرادتدهّ،وحطمدتّحددواجزّمتعدددةّ،تدأثرّقلبدهّبروعددةّآيداتّهللا
رادةّهللاّتعددالىّفديّذلدتّقبددلّّ،حدالّبينددهّوبدينّإسدالمهّ،وحسدددهّالقداتمّ،هدوىّنفسده وا 

ّ.( )ََّْويببتَوككََهللاَنسديَََْ شلءَيا َالَتسديّ:كلّشيءّقالّتعالى
ّّ ويَاكج جلايَفيَعوائقَاكتأث َبلكق آََ-بَ

وتأمدلّالحجدةّحدقّتأملهداّّ،فمنهمّمدنّقل دتّشدبهه"ّّ:يقولّاإلمامّالجرجاني
ّتأملهداّّ،ومنهمّمدنّكبدرتّشدبههّ،ولمّيستكبرّفأسلم وأعدرضّعدنّتأمدلّالحجدةّحدق 

"(5).ّّ

                                                

ّ( 2:ّ)سورةّالقصصّآيةّّ( )
ّ.52ّرجانيّصّإعجازّالقرآنّللجّ(5)
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 .بالقرآنرأي سيد قطب  في عوائق التأثر  -ج
وتجداذبهمّإليدهّقلددوبهمّّ،كدانّالقدومّتتدأثرّبدالقرآنّفطدرتهم":يقدولّسديدّرحمدهّ

يظهددددرّللعيدددونّولكددددنّّفجعدددلّهللاّبيددددنهمّوبدددينّالرسددددولّحجابدددًاّخفيدددًاّالّ،فيمانعونهدددا
وهكدذاّكددانواّّ،يهتددونّبدالقرآنّالددذيّيتلدوهّوال،ينتفعدونّبددهّفددإذاّهدمّالّ،تحسدهّالقلدوب

ثددمّّ،ثددمّيتدد مرونّعلددىّعدددمّاالسددتماعّإليددهّ،القددرآنيتندداجونّبمدداّأصددابّقلددوبهمّمددنّ
حتدددىّليتعاهددددونّعلدددىّعددددمّّ،ثدددمّيتنددداجونّمدددنّجديددددّ،يغلدددبهمّالتدددأثرّبدددهّفيعدددودوّن

العددددودةّليحجددددزواّأنفسددددهمّعددددنّهددددذاّالقددددرآنّالمددددؤثرّالجددددذابّالددددذيّيخلددددبّالقلددددوبّ
ّ.واأللباب

ّذلتّأنّعقيدةّالتوحيددّالتديّيددورّعليهداّالقدرآنّكاندتّتهدددهمّفديّمكدانتهم
ّ.وفيّامتيازاتهمّوفيّكبريائهم

ولقددددّكاندددتّالفطدددرةّتددددفعهمّإلدددىّالتسدددمعّوالتدددأثرّ ّوالكبريددداءّتددددفعهمّعدددنّّ
يعتدددذرونّبهددداّعدددنّالمكدددابرةّّالتسدددليمّواإلذعدددانّ ّفيطلقدددونّالدددتهمّعلدددىّالرسدددولّ

ّ.ّّ(1)ّ"والعنادّ
لاَقذذ وتَاكقذذ آََجعلاذذلَبََ:وقدددّوصددفهمّربهددمّبقولدده َاذذ َوبذذنََاكذذلنََالنوا 

اوََ وجلالَعلىَقلوبسمَوكاَةَوََ فقسوهَوفيَآلااسذمَ*َبلَلخ ةَيجلبَلَْستو َاَنْؤ
لاَلك تَ ب َفيَاكق آََويدهَوكوَعلىَودا همَافو اََ*َوق َاَ َ.(5)ّوا 

                                                

 .5ّ 55/ فيّظاللّالقرآنّ(ّ )

ّ(ّ.  :ّ)سورةّاإلسراءّآيةّ(ّ 5



 

 
 

 
{ 0010 } 

 باإلسكندرية –ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات اجمللد اخلامس  من العدد السادس والعشرين حلولي

 
 تطبيقية دراسة تأصيلية – مالمح من اإلعجاز  النفسي للقرآن الكريم

 المبحث الرابع 
 أثر اإلعجاز النفسي من خالل بعض سور القرآن 

اعهّعنددّسدمّ،لقدّجعلّهللاّخاصيةّمؤثرةّلكتابهّالعظيمّفديّالدنفسّالبشدرية
ّألخدددرىّومددنّموضددعّآلخددرّ،أوّقددراءةّآياتدده وذلدددتّّ،وهددذاّالتدددأثرّيختلددفّمددنّنفددسس

فقددددّتتدددأثرّنفدددسّمدددنّآيدددةّتليدددتّعلدددىّمسدددامعهاّفددديّّ،حسدددبّاالسدددتعداداتّالبشدددرية
وهددذاّيرجددعّإلددىّطبيعدددةّّ،مددوطنّمددنّالمددواطنّعلددىّالددرغمّمددنّسدددماعهاّقبددلّذلددت

صدغائهاّبتددبرّوتفكدر عّب يدةّعدنّوصدفّالجندةّفقددّيتدأثرّالسدامّ،النفسّوميوالتهداّوا 
وقدددّّ،بينمدداّيتددأثرّآخددرّب يددةّعددنّوصددفّجهددنمّوالنددارّالمسددتعرةّفيهدداّ،والنعديمّالمقدديم

وقددّيتددأثرّّ،يتدأثرّآخدرّعددنّآيدةّفدديّالنظدامّالكددونيّوالحقدائقّالعلميددةّالمصدادقةّلهددا
ّ.آخرّبروعةّالفصاحةّوالبالغةّوالبيان

ّكتددددابّهللاّالدددددذيّتحددددددثّإلددددىّالدددددنفسّالبشددددريةّبك افدددددةّميوالتهددددداّوهددددذاّسدددددر 
فسدديطرّعلددىّّ،وملكاتهدداّالمتنوعددةّسددواءّكانددتّعقليددةّأوّقلبيددةّأوّوجدانيددةّعاطفيددة

ّ.قلبهاّوملتّمشاعرها
َاكق آََفيَهدا ةَبعضَاكالسََ-1 َوث م

دّلهدمّربّالعدالمينّالهدايدةّوالخيدرّوالفدال ّفديّمدنّالنداسّأراهنداتّصدنفّ
ّ،ترتجدددفّرهبددًةّلهددذاّالكدددالمّالدددنياّواآلخددرةّفسدددمعواّالقددرآنّيتلددىّعلددديهمّفددإذاّقلددوبهم

ّ.فأعلنواّإسالمهمّمنّقوةّتأثيرّالقرآنّ،فكانتّعقولهمّأكبرّمنّعاطفتهم
معروفدًاّبكبريائددهّّ،شدديدًاّفدديّبنيتدهّ،كدانّعمدرّبددنّالخطدابّرجداًلّقددويّالشدكيمةّ-و

يسدددلمّعمدددرّبدددنّّالّ:وقددددّاسدددتبعدّالصدددحابةّإسدددالمهّفقدددالواّ،وسدددطوتهّفددديّجاهليتددده
ولكدنّّ،تدهّوقسدوتهّاسدتبعادّإسدالمهظهكذاّيرونّمنّغلّ،الخطابّحتىّيسلمّحماره

ّ.أثرّالقرآنّيحطمّهذهّالحجبّويمزقهاّفتصب ّأثرًاّبعدّعين
الدرجلينّّباإلسدالمّبأحدّاللهدمّأعدزَّّّ":فقالّّانطلقتّدعوةّمنّرسولّهللاّ
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ّ.(1)"ّّالخطابفكانّأحبهماّإليهّعمرّبنّّ:بنّالخطابّبأبيّجهلّأوّبعمرّ:إليت
ّهذهّالدعوةّخطابّوينالّابنّال إنهداّإرادةّهللاّّ،جهدلّويخسرهاّأبدوّ،سر 

ََياذ َالتسذذديَْذََويببذذتَوككذذََهللاَنسذديَْذذََ شذذلء
ثدمّقددوةّإرادتدهّحيددثّّ،( )َ

دد لددذلتّوصددفهّّ،فكانددتّمددنّأسددبابّهدايتددهّ،فتحددررّمددنّحبددالّجاهليتددهّ،مّعقلددهحكَّ
َََ"ّ:بددالملهمّفقددالّّرسددولّهللاّ ثو ْميذذده ََفذذيَوْتذذيَفذذنََ كذذَ،قذذدَكذذلََفذذيَاألْذذمَ

وبقدديّذلددتّالشددقيّفدديّمسددتنقعّضدداللهّوكبريائددهّلددمّّ،( )َ"ويذذدنَفعْذذ َبذذََاكخطذذلبَ
فأعمددداهّإبلددديسّعدددنّّ،يسدددتطعّأنّيتحدددررّمدددنّحبدددالّجاهليتدددهّبسدددببّضدددعفّإرادتددده

ّجيشهّبسببّتهورهّإلىّهزيمةّمّيّ،سماعّالحق ّّ.رةّقتلّفيهاّشرّقتلةفجر 
َ:سببَيسالْه

تسدددللّّ،بجدددوارّالكعبدددةّ،يدددعّالليددلقدددائمّيصددليّفددديّهجّّبينمدداّرسدددولّهللاّ
لددوّأندديّاسددتمعتّمددنّدمحمّالليلددةّفجئددتّمددنّقبددلّالحجددرّ:ّ( )وقددالّفدديّنفسددهّّ،عمدر

يصدددليّيقدددرأّّّورسدددولّهللاّّ،فجعلدددتّأمشددديّرويدددداًّّ،فددددخلتّتحدددتّسدددتارّالكعبدددة
مستقبلهّماّبينيّوبينهّإلدىّثيدابّّالكعبدةّفلمداّسدمعتّّ،حتىّقمتّفيّقبلتهّ،القرآن

ّقلبددي يقددرأّسددورةّالحاقددةّ ّوعمددرّينصددتّّّوكددانّرسددولّهللاّّ،فبكيددتّ،القددرآنّرقَّ
فذالَوقسذمَبْذلَتبصذذ وَََّّحتدىّقدرأّرسددولّهللاّّ،معجبدًاّبهدذهّاأللفداوّوالمعداني

لَالَتبص وََ*َ ْو
.ّ

ياذذهّ:ََّوهللاّشدداعرّكمداّقالددتّقددريشّفقدرأّرسددولّهللاّّ:فقلدتّفدديّنفسدي
َك يمَ َقل اَلَْلَ*كقولَ سول  لهوَبقولَشلع   اوَََْو تْؤ

.َ
ّ.كاهنّ:قالّفقلت

َقل اَلَْلَتلك وَََفقرأّ  َ والَبقولَكله
 : ّفقلتّإذًاّمنّأيدنّ؟،ّفقدالََ

                                                

 .ّ  / فت ّالبارئّ.صححهّابنّحبانّ:ّرواهّابنّحجرّفيّالفت ّ،ّوقالّّ( )

 ( 2:ّ)سورةّالقصصّآيةّّ(5)

 .5ّ / ،ّكتابّفضائلّالصحابة4ّّ   رقمّ.رواّالبخاريّفيّصحيحهّّ( )

 .ّ   / تفسيرّابنّكثيرّ(ّ )
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ََََاكعلكْن تازيلنَََْ بَ 
َ(1).َ

فقددرأّرسددولّّ،وكيددفّيكددونّصددادقًاّفربمدداّيختلددقّدمحمّشدديئًاّمددنّعندددهّ:فقلددت
كقطعاذذلَْاذذهَثذذمَ*َألخذذلالَْاذذهَبذذلك ْنََ*وكذوَتقذذولَعلناذذلَبعذذضَاألقلويذذلََّ:هللا

اكوتنََ
ََ( ).َ

ّقلبيّفبكيتّ:وانظرّإلىّقولّعمرّ ََّّّ.فلماّسمعتّالقرآنّرقَّ
ّ،وهدديّالمشددهورةّأنددهّعندددماّاقددتحمّبيددتّأختددهّغاضددباًّّ:وهندداتّروايددةّأخددرّى

هدذهّالهينمدةّالتديّسدمعتّ؟ّّمداّ:قدالّ،فبطشّبزومّأختهّسعيدّوعنددماّسدمعّصدوتاًّ
ثددمّّ،نعدمّقددّأسدلمناّوآمنداّبدهّ:فقالدتّلدهّ،ثدمّضدربّأختددهّ،سدمعتّشديئاًّّمداّ:قداالّلده

ّ،فعنددماّتطهدرّ،أعطنيّالصحيفةّالتيّسدمعتمّتقدرؤوّنّ:قالّ،ختهأندمّعلىّضربهّ
ثددمّّ،ورمددىّالصددحيفةّمددنّيدددهّ،قدرأّصدددرًاّمددنّسددورةّطددهّفكلمدداّقددرأّآيدةّذعددرّوصددا 

ّباسمسّمنّأسماءّهللاّذعرّ،رجعّوأخذها ّ.وكلماّمرَّ
فددإذاّبالقلددبّيشددعّّ،ضددبّالمسددتعرةانطفددأتّجمددرةّالغّوّ،فهدددأّغضددبهّوسددكن

ّ.( )ماّأحسنّهذاّالكالمّوأكرمهّّ:فيقولّ،فيهّنورّالقرآن
وجعلهدداّمذعنددًةّّ،هددافيوقددّسددرىّرو ّالقددرآنّفدديّهددذهّاألروا ّالبشدريةّفددأثرّ

ّ.لقبولّالحق
وكلك َووينالَيك  َ ويَلَََْوْ الََ :قالّهللاّتعالى

َ( ).ّ
ةّدبدتّفيهداّالحيداةّوانتعشدتّبهدذاّفإذاّسرتّهذهّالرو ّفيّاألجسامّالبشدري

ّالقرآنّصارّربيعهّالذيّيرتعّفيهّوحلّ ّ،النورّالعظيم ّّ.فيهاّالربيعّألنَّ
بيددرّبددنّمطعددمّ-و يصددليّالمغددربّوهددوّيقددرأّسددورةّالطددورّّالنبدديّّلقدددّسددمعّجي

                                                

 (ّ.  :ّ  :ّ)اآلياتّمنّسورةّ( )

ّ(  :ّ  :ّ)اآلياتّمنّسورةّ(5)
 .ّ 2 / للدكتورّدمحمّأبوشهبةّ.ّالسيرةّالنبويةّبتصرفّ(ّ )

 (25:ّ)سورةّالشورىّآيةّّ( )
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َومَهمَاكخلكقوَََ:فلماّوصلّإلىّقوله ومَخلقواَََْغن َشيء 
َ( ).ََ

ّّ.(5)وكانّذلتّسببّإسالمهّبعدّ-يرّكادّقلبيّأنّيط-ّ:قالّجبير
وجدالءّّ،فهدوّربيدعّالقلدوبّ،جليلدةّالقددرّ،القرآنّلهّرو ّعظيمةّالشأنّّإنَّّّّّّ

ّ.وذهابّالهمومّوالغمومّ،األحزان
ّالنبيّولذلتّجاءّفيّالحديثّ ّ،َزّنوالَّحدّاّأصدابّعبددًاّهدمّ مدّ"َ:قدالّأنَّ

ّأمتدتّناصديتيّ ّعبدُدتّابدني ّفديَّّفقالّاللهمّإنيّعبدديتّابدني ّحِكميدّبيددتّمداضس تّعددل 
ّ،أوّعلمتدهّأحددًاّمدنّخلقدتّ،قضاؤيتّأسألتّبكدلّاسدمسّهدوّلدتّسدميَتّبدهّنفسدتّفيَّّ

بيدعّّرأنّتجعدلّالقدرآنّّ،أوّاسدتأثرتّبدهّفديّعلدمّالغيدبّعنددتّ،أوّأنزلتهّفيّكتابدت
إالّأذهددددبّهللاّهمددددهّّ،وذهدددداَبّهمدددديّوغمدددديّ،ونددددوَرّصدددددريّوجددددالءّحيزندددديّ،قلبددددي
بلدىّينبغديّلمدنّ:ّفقدالّ،الّندتعلمهنفدياّرسولّهللاّأ:ّقالوا.فرحاًّّوأبدلهّمكانهّ،وحزنه

ّأنّيتعلمه ّ.( )"نَّّسمعهنَّ
المطددرّالددذيّيحدديّاألرضّ ّّّ:الربيددع:ّ"ّقددالّابددنّالقدديمّعندددّهددذاّالموضددع

وجمدعّبدينّالمداءّالددذيّّ،وكدذلتّشدبههّهللاّبدالمطرّ،شدبَّهّالقدرآنّبدهّلحيداةّالقلدوبّبده
ّ.تحصلّبهّاإلضاءةّواإلشراقوالنورّالذيّّ،تحصلّبهّالحياة

ولماّكانّالصددرّأوسدعّمدنّالقلدبّكدانّالندورّالحاصدلّلدهّيسدريّمندهّإلدىّ
ولمدداّكانددتّحيدداةّالبدددنّوالجددوار ّكلهدداّّ،ألنددهّقدددّحصددلّلمدداّهددوّأوسددعّمنددهّ،القلددب

سدألّالحيداةّلدهّبدالربيعّّ،بحياةّالقلبّتسدريّالحيداةّمندهّإلدىّالصددرّثدمّإلدىّالجدوار 
كانّالحزنّوالغمّيضادّحياةّالقلبّواسدتنارتهّسدألّأنّيكدونّولماّّ،الذيّهوّمادتها

ّ.ذهابهاّبالقرآنّفإنهاّأحرىّأنّالّتعود
أوّّ،أوّزوجدددةّسّ،أوّجددداهّسّ،أوّدنيددداّ،وأمددداّإنّذهبدددتّبغيدددرّالقدددرآنّمدددنّصدددحة

                                                

ّ(ّ.2 )سورةّالطورّآيةّّ( )
ّ.ّ  5/ ،ّكتابّاآلذان2ّّ  رواهّالبخاريّفيّصحيحهّرقمّّ(5)
ّ.5ّ  5ابنّحبانّفيّصحيحهّرقمّ،ّّوّ 4 / رواهّأحمدّفيّمسندهّ(ّ )
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َّ.اّهدّّّ(1)"ّ.ذلتبذهابّفإنهاّتعودّّ،ّسولد
سالمَوهلَاكْدناةَّ-ب َ:بسببهوث َاكق آََفيَاكدعوةَيكىَهللاَوا 

ّ.(5)"وفتحتّالمدينةّبالقرآنّّ،فتحتّاألمصارّبالسيوف"ّّ:قالّعلماءّالسيرة
ّ،عوّالندداسّلخالقهددادفدديّمكددةّثالثددةّعشددرّعامددًاّيددّّلقدددّبقدديّرسددولّهللاّ

وعددددذبّّ،وتعدددرضّمدددعّأصدددحابهّلصدددنوفّعدددددةّمدددنّاالبدددتالءاتّوالشددددائدّوالمحدددن
لتعدذيبّإلدىّبدلّمدنهمّمدنّمداتّتحدتّاّ،أصحابهّرجااًلّونساًءّعلىّيديّكفارّمكدة

فأرسدددلّأهدددلّّ،أنّأذنّهللاّلهدددذهّالددددعوةّبدددالخرومّمدددنّدائدددرةسّضددديقةّإلدددىّدائدددرةسّأوسدددع
ابعددثّإليندداّرجدداًلّيفقهندداّفدديّالدددينّّ"ّ:يقولددونّبددهّّالمدينددةّكتابددًاّإلددىّرسددولّهللاّ

ّّ( )ّ"ويقرئناّالقرآنّ
لهددددددددذهّالمهمددددددددةّّّمصددددددددعبّبددددددددنّعميدددددددرّّّاختدددددددارّلهددددددددمّرسدددددددولّهللاّ

ّ.هناتّّيمثلّرسولّهللاّحيثّيريدّأنّ،الجسيمة
ّ،وندزلّفديّبيدتّالصدحابيّأسدعدّبدنّزرارةّ،مكةّمهداجراًّّّغادرّمصعب
فكدددانّسدددالحهّالددددعويّالقدددرآنّّ،وهددديّتعلددديمّأهلهددداّالقدددرآنّ،وبددددأّعملدددهّفددديّالددددعوة

ّ،حيدثّيأخدذّخمدسّأوّعشدرّآيداتّ،ّفاتبعّطريقةّأخدذهاّمدنّرسدولّهللاّّ،الكريم
فانخلعدددتّعدددرىّالجاهليدددةّوتحطمدددتّّ،واّبهددداثدددمّيعملدددّ،هددداّعلددديهمّثدددمّيحفظونهدددائيقّر

الخزرجديّواألوسديّجنبدًاّإلدىّّووقفّألولّمرةّّ،أوثانهمّالتيّعبدوهاّعقودًاّمتعددة
وول دىّّ،حيثّانتهتّقصةّالثداراتّوالحدروبّوالغدزواتّ،جنبّناسينّماضيهمّاألليم

دةّوبدذرتّالعقيدّ،يومّبعاثّبالّرجعةسّوقامدتّبيدنهمّروابدطّالمحبدةّوالسدالمّواإلسدالم
وكدلّذلدتّبدأثرّالقدرآنّالدذيّغيدرّّ،فإذاّهدمّكالمالئكدةّفديّصدورّالبشدرّ،فيّقلوبهم
دددميّمصددعبّبددالمقرئّوالقدددارّئوصددح ّمفددداهيمهمّّ،نفوسددهم وأصددب ّلبيدددوتّّ،وقدددّسي

ّ.المدينةّدويّفيّتالوةّالقرآن
                                                

ّ.20ّ/ّالفوائدّالبنّالقيمّصّ ( )
ّ.ّ  5/ الشفاّبتعريفّحقوقّالمصطفىّ(ّ 5
 .0ّ  /5السيرةّالنبويةّفيّضوءّالكتابّوالسنةّّ( )
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والتددديّقرأهددداّمصدددعبّعلدددىّّ،ومعلدددومّأنّاآليددداتّالمكيدددةّالتددديّكاندددتّتتندددزل
وتعريدددفّ،ّوتحطددديمّأصدددنامّالوثنيدددةّ،قيددددةّالصددحيحةمسددامعهمّكاندددتّتددددعوّإلدددىّالع

لق،ّوتوضي ّدالئلّقدرةّالخالقّأمامّمخلوقه ّّ.اإلنسانّبالمهمةّالتيّألجلهاّخي
ّأث رّالقرآنّفيّرجالهمّونسائهمّوأطفالهمّحتدىّأصدب ّيسدمعّالقدرآنّفديّكدل ُّ

وقددددّأسددلمّعلددىّيدددّمصدددعبّّ،وعنددددّكددلّأسددرةّمددنّأسددرهاّ،بيددتّمددنّبيددوتّالمدينددة
والرجدلّاآلخدرّّ،أيسيدّبدنّحضديرّ:هماظيمانّمنّكبارّسادةّأهلّالمدينةّرجالنّع

ّ.الذيّكانّأكثرّزعامًةّهوّسعدّبنّمعاذّسيدّالخزرم
تيدداّأ،ّفخددرمّمعدهّحتددىّ( )عنددّأسددعدّبدنّزرارةّّندزلّمصددعبّبدنّعميددرّ

حائطدددًاّمدددنّحيطدددانّبنددديّظفدددر،ّفسدددمعّأسددديدّبدددنّحضددديرّوسدددعدّبدددنّمعددداذّبخبدددرّ
انطلددقّإلددىّهددذينّالددرجلينّاللددذينّأتيدداّدارندداّّليسددفهاّ:ّفقددالّسددعدّألسدديدّ،بمصددعب

ّ.فإنهّلوالّأسعدّبنّزرارةّلكفيتتّذلتّ،ضعفاءناّفازجرهما
هددذاّسدديدّّ:قددالّ،فلمدداّرآهّسددعدّبددنّزرارةّ،أخددذّأسدديدّحربتددهّثددمّأقبددلّعليهمددا

ُقّهللاّفيدده فوقددفّعليهمدداّّ،إنّيجلددسّأكلمددهّ:قددالّمصددعبّ،قومددهّوقدددّجدداءتّفاِصدددي
اعتزالندداّإنّكانددتّلكمدداّبأنفسددكماّ!ّجدداءّبكمدداّتسددفهانّضددعفاءناّ؟ّمدداّ:متشددتمًاّفقددال

أَوّّ:فقدددالّلدددهّمصدددعبّبلسدددانّالمدددؤمنّالهددداديّالواثدددقّمدددنّسدددماحةّدعوتدددهّ،حاجدددة
نّكرهتهّكّيّ،فإنّرضيتّأمرًاّقبلتهّ،تجلسّفتسمع ّ!تكره؟ّفّعنتّماوا 

ّ،وجلسّإليهماّفكلمدهّمصدعبّباإلسدالمّ،أنصفتّثمّركزّحربتهّ:قالّأسيد
وهللاّلعرفندداّفدديّوجهددهّاإلسددالمّقبددلّأنّّ:فقدداالّفيمدداّيددذكرّعنهمدداّ،ليددهّالقددرآنوقددرأّع

له كيدفّتصدنعونّإذاّ!ّماّأحسنّهذاّالكالمّوأجملهّ:ثمّقالّ،يتكلمّفيّإشراقهّوتسه 
ددرّثوبيددت ددرّوتطهُ  ثددمّتشددهدّّ،أردتددمّأنّتدددخلواّفدديّهددذاّالدددينّ؟ّقدداالّلددهّتغتسددلّفتطهَّ

دّشددهادةّالحددقفقددامّفاغتسددلّّ،ثددمّتصددليّ،شددهادةّالحددق ّثوبيددهّوتشدده  ثددمّقددامّّ،وطهددر 
إنّورائدديّرجدداًلّإنّاتبعكمدداّلددمّيتخلددفّعنددهّأحدددّمددنّّ:ثددمّقددالّلهمدداّ،فركددعّركعتددين

                                                

    / السيرةّالنبويةّفيّضوءّالكتابّوالسنةّ(ّ )
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ّ.سعدّبنّمعاذّ:قومهّوسأرسلهّإليكمّاآلن
فلمداّنظدرّّ،ثمّأخذّحربتهّوانصرفّإلىّسعدّوقومهّوهمّجلوسّفيّناديهم

يدّبددنّحضدديرّبغيددرّالوجددهّالددذيّأحلددفّبدداهللّلقدددّجدداءكمّأسددّ:إليددهّسددعد ّمقددباًلّقددال
ّ!!ّذهبّبهّمنّعندكمّ

هللاّّكلمتّالدرجلينّفدوّ:ماّفعلت؟ّقالّ:لهّسعدّفلماّوقفّعلىّالناديّقال
ّأنّبنديّحارثدةّّ،نفعدلّمداّأحببدتّ:وقدّنهيتهماّفقاالّ،ماّرأيتّبهماّبأساًّ ثتي ددُ  وقددّحي

ّّ.( )ليحقروتّّوذلتّأنهمّعرفواّأنهّابنّخالتتّ،خرجواّإلىّأسعدّبنّزرارةّليقتلوه
قدالّأسددعدّّ،ثدمّخدرمّإليهمداّفوقدفّمتشدتماًّّ،فقدامّسدعدّمغضدبًاّوأخدذّالحربدة

ّدّسديدّمدنّوراءهّمدنّقومدهّإنّيتبعدتّالّ:لمصدعب ّدّوهللا يتخلدفّمدنهمّّلقددّجداءت
نّّ،تقعدّفتسمعّ؟ّفإنّرضديتّأمدرًاّورغبدتّفيدهّقبلتدهّأوّ:فقالّلهّمصعبّ،اثنان وا 

ثددمّركددزّالحربددةّوجلددسّفعددرضّّ،أنصددفتّ:دفقددالّسددعّ،تكددرهّكرهتددهّعزلندداّعنددتّمددا
ّ:وقرأّعليهّأولّسورةّالزخرفّ،عليهّاإلسالم
َََبنَ*يم ْم َََ*ََََواَكَكَتلَبَاَك اهذهمََ*ََياهلََجَعَلَالهمَقمَ آاذَلََعَ َب  ذَلََكَعلهكمذَمََتَعَقلمذو َواَ 

ََيَكذذ مَن َاَكَكَتذذلَبََكذذَدَنَالََكَعَلذذي  ممَاكذذ*ََفذذيَوممَ  ََعذذَاكم َاذذتمَمََقَوْذذَلََوَفَاَعذذَ بم َكم ََ َكَ ََصذذَفيَلََو لَ 
َََ َََ*َْمَسذذَ َفن َكذذن ََفذذيَاأَلوه ََاَبذذي   ََ ذذ َْ ََيالََكذذلامواََبذذَهَ*َوَكذذَمََوَ َسذذَلَالَ ََاَبذذي   ََ ذذ َْ ذذلََ ذذَأَتنَسَمَ َْ َو

َََ َََ*ََ َسَتَسَزئمو َكن َثلمَاأَلوه َْ ََْعىَ َمََبَطشَلََو َاسم َْ َ َ5َّفَأَهَلَكَالََوَشده
فاغتسدلّّ.هّاإلسالمّقبلّأنّيتكلمّفيّإشدراقهّوتسدهلهفعرفناّفيّوجهّ:قاالّ

ّدّّبنديّعبددّيدا:ّفقدالّ،ثدمّرجدعّإلدىّقومدهّ،ثدمّتطهدرّثدمّتشدهدّشدهادةّالحدق األشدهل
ّحدرامّحتدىّتؤمندواّبداهللّورسدوله فمداّّ،وهدوّسديدهمّدّفدإنّكدالمّرجدالكمّونسدائكمّعلديَّ

ّوالّأمسىّفيّدارّبنيّعبد ّ.امرأةّإالّمسلمًاّأوّمسلمةّاألشهلّرجل 
ّ،ومددنّثمددراتّدعددوةّأهددلّالمدينددةّبددالقرآنّأنّأقيمددتّالنددواةّاألولددىّلإلسددالم

                                                

معّمنّمصعبّ،ّفيكونّأرادّسيدّإثارةّالحميةّفيّقلبّسعدّبنّمعاذّليأتيّإلىّأسعدّفيس(ّ )
 .ّسببًاّفيّإسالمهّ

ّ( - :ّ)ّالزخرفّآيةّّ (5)
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فضددددلّذلددددتّّوكددددانّلمصددددعبّّ،فأقيمدددتّصددددالةّالجمعددددةّألولّمددددرةّفدددديّاإلسدددالم
وكدددانّعدددددّالمسدددلمينّالدددذينّتهيئدددواّّ،وعنددددماّانتهدددتّمهمدددةّمصدددعبّرجدددعّ،العمدددل

يعددةّالعقبددةّحتددىّعرفددتّببّ،سددبعينّرجددالًّّّللددذهابّإلددىّمكددةّومبايعددةّرسددولّهللاّ
ّ.فيهاوأقامتّقواعدهّّ،وهيّالتيّرسختّاإلسالمّفيّالمدينةّ،الثانية

ّ،فأحددثتّفديّقلبدهّوحياتدهّانقالبداًّّ،وقدّأثرتّآيةّمنّكتابّهللاّفيّقلبّعاصّسّ-ج
ّإلدىّعدالمسّمدنّعلمداءّاألمدة عدالّصديتهّوانتشدرّذكدرهّفدديّّ،فحولتدهّمدنّقداطعّطريدقس

َّ:واآليددةّقولددهّتعددالىّ،فدديّهجيددعّالليددلوجدداءتّتوبتددهّبعدددّسددماعهّالقددرآنّّ،فدداقآلا
وامذذواَ ََوالََ كم َاَكَيذذقَ  ََ ذذ َْ ذذلََاذذَزَلَ َْ َََو َمََكذذَلَكَ ََّللاه ََتَخَشذذَعَقملمذذوبمسم ََ امذذواََو َْ َآ ََ ََكلهذذَلن ََ َوَكذذَمََ ذذَأ

َمََوَكَثنذذ َن ََفَقَسذذَتَقملمذذوبمسم ذذدم َْ ََقَبذذلمََفَطذذلَلََعَلذذَنَسممَاأَلَ ََ ذذ َْ َوموتمذذواَاَكَكَتذذلَبَ ََ َمَََكلكهذذَلن ذذَاسم َْ
َََ و َ.( )ََفلَسقم

قدّعشدقّجاريدًةّّ،اعّالطرّقكانّالفضيلّبنّعياضّفيّبدءّحياتهّمنّقطَّّ
َّ:فبينمدداّهددوّيرتقدديّالجدددرانّإليهدداّإذّسددمعّقارئددًاّيقددرأّ،فواعدتددهّلدديالًّ ََ ََكلهذذَلن ََ َوَكذذَمََ ذذَأ

َمََكَلَكَ ََّللاهََ ََتَخَشَعَقملموبمسم ََ امواََو َْ َ.َآ
ّبددرو  ّّ،فددارتجفّقلبددهّ،القددرآنّيسددريّفدديّجسدددهّفرجددعّبعدددّأنّأحددس  وجددف 

ّ.!بلىّوهللاّقدّآنّّ:ثمّقالّ،ريقه
ّ:فقدالّبعضدهمّلددبعضّسّ،فد واهّالليدلّإلدىّخربددةسّوفيهداّجماعدةّمدنّالمسددافرين

ّ.فإنّفضياًلّيقطعّالطريقّ،انتبهواّواحذروا
قدومّمدنّالمسدلمينّّ،أرانديّهللاّأسدعىّفديّمعاصديّهللا!ّأواهّّ:فقدالّالفضديل

ّّ.وجعلتّتوبتيّإليتّجوارّبيتتّالحرامّ،اللهمّإنيّقدّتبتّإليت!ّيخافوننيّ
لروعدددةّالقددرآنّكيدددفّيأخددذّبقلدددوبّالحيددارىّالتدددائهينّفدديّصدددحارىّالدددذلّّيددا

ّهللاّ والمعصيةّفيحولهمّإلىّهدداةّمهتددين،ّوعلمداءّربدانيين،ّإندهّالقدرآنّالعظديم،ّسدر 
ّ.خرهّألمةّاإلسالمفيّاألرض،ّادَّّ

                                                

ّ(ّ.  :ّ)سورةّالحديدّآيةّ(ّ )
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فيحجزهددداّعدددنّالوقدددعّفددديّّ،رّالقلدددوبّبدددربّالعدددالمينالقدددرآنّالكدددريمّيدددذكّإنَّّ
(ّفذذلك َبذذذلكق آََْذذذََنخذذل َوعنذذذدََ:المعصدديةّقددالّتعدددالى

فكلماتددهّالقويدددةّّ،( 
وهددذاّّ،عوامددلّمددؤثرةّفدديّتددذكيرّاإلنسددانّ،وروحددهّالمهيمنددةّالسدداريةّ،وحجتددهّالبالغددة

أوّّإنّفديّذلدتّلمدنّكدانّلدهّقلدبّ ّّ:قالّتعالىّ،اليكونّإالّلمنّتأملّالقرآنّبقلبه
(ألقىّالسمعّوهوّشهيدّ

5).ّ
ََ: َاكق آََعلىَاكافوسَاككلف ةنأثتَ- 
وذلددتّّ،سددماعّالقددرآنّللعددربّالمشددركينإحريصددًاّعلددىّّّكددانّرسددولّهللاَّ

وق آاَلَف قالهَكتق وهَعلىَاكالسَعلىَْكذثََّ،لماّيعلمّمنّقوةّتأثيرهّفيّقلدوبهم
َ

( ).ّّ
همّالتديّيملكونهداّولكدنهمّلدمّلقدّحاولّكفارّمكدةّمحاربدةّالقدرآنّبكدلّوسدائل

عندددّأمرواّالندداسّبرفددعّأصددواتهمّفلجددأواّإلددىّوسدديلةّمددنّوسددائلهمّالمدداكرة،ّفدديفلحددواّ
فيقدودهمّإلدىّاإلسدالمّواإليمدانّّ،تالوتهّلئالّيسمعهّالمشركونّفيذعنواّلقوةّسدالطنه

ّ.به
ََّْ:عندّسماعهمّللقرآنقالّتعالىّعنّحالهمّ واَالََتَسذ ََكَفذ م ََ عمواََوَقلَلَاكهَلن

َََ ََواَكَغَواََف َهََكَعلهكمَمََتَغَلبمذو ََ َ آ ّفدإذاّسدمعواّالقدرآنّيتلدىّمدنّالرسدولَّ( )َّكَسَلاَاَكقم
ّمنّأصحابهّكانّينتهيّبهمّاألمرّإلىّالمهاترةّوالتصفيقّوالتصفير ّ.أوّأحدس

وهنداتّمواقددفّأثددرّالقددرآنّفدديّنفددوسّالكددافرينّوهمددواّباإلسددالمّلددوالّالموانددعّ
ّ:فمنّهذهّالمواقفبينّإسالمهمّالتيّبينهمّّو

َاكْوقفَاألولََ-و
إليددهّيكلمددهّفدديّهددذاّاألمددرّالددذيّّّجدداءّعتبددةّبددنّربيعددةّإلددىّرسددولّهللاّ

                                                

ّ(ّ.2 :ّ)سورةّقّآيةّ(ّ )
ّ(ّ.  :ّ)سورةّقّآيةّ(5ّ)
 .(ّ 0 :ّ)سورةّاإلسراءّآيةّّ( )

 .(ّ 5:ّ)سورةّفصلتّآيةّ(ّ )
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ّوملتّسّ،دعا ّ.وقدّعرضّعليهّبعضّاإلغراءاتّالماديةّمنّمالس
ّ،فاسدتمعّمنديّ:قدالّ،قدالّنعدمّ،قدّفرغتّياّأبداّالوليددّ:ّفقالّرسولّهللاّ

َي َمَ*َيذذمََّ:ّقددولّهللافددتالّرسددولّهللاّ،قددالّأفعددل َاكذذ ه ََ َْ َي َاكذذ ه ََ ذذ َْ َ*َتَاَزيذذلنَ َكَتذذلبن
َ ََ ذذو ْم ذذَلَتَآَ لتمذذهمَقمَ آاذذَلََعَ َب  ذذَلََكَقذذَوم ََ َعَل ذذَمَالََ*فمصَ  َبَشذذن َاََوَاذذَلن َاََفذذَأَعَ َضََوَكَثذذ مهمَمََفسم

َََ عمو َْ ذذلََتذذَدعموَالََيَكَ ذذَهَ*َ َسذذ ْه َْ ََبَنَاَاذذلََوَقذذلكمواَقملموبمَاذذلََفذذيََوَكاهذذة َ ََ ذذ َْ ََو َوَفذذيَآَلاَاَاذذلََوَقذذ ن
َََ لمو َْ َلََياهَالََعل َْ ََفلَع َ.ََ(1)َ*َوَبَنَاَ ََيَجلبن

ّقلبدهّّ،هتغيدرّلدونّوجهدفلمداّسدمعّعتبدةّّ،يقرؤهاّومضىّرسولّهللاّ ورق 
ّسدولّهللاّّرواضعًاّيديدهّخلدفّظهدرهّحتدىّوصدلّّ،فأنصتّبأذنيهّ،بعضّالشيء
ّ.بعينيهفسجدّوعتبةّيلحظّّ،إلىّالسجدة

ذذذَلََوَاذذذَلَ تمكمَمََ:فلمددداّوصدددلّإلدددىّقولدددهّتعدددالىوفددديّروايدددةّ ذذذواََفقم ََوَعَ عم ََ َفذذذَن
ْمودََ ََوَث َثَلََصلَعَقَةََعلد  َْ َََصلَعَقَةَ

ّ(5)!!وناشدهّهللاّالرحمّأنّيكفّعنهّّ،أمستّعتبةّبفيهََ
فقدددّسددرىّرو ّّ،هوانظددرّكيددفّتغيددرّوجهددّ،لقدددّأثددرّالقددرآنّفدديّنفددسّعتبددةّ

ّ،فجعلددهّيلقدديّيديددهّخلددفّظهددرهّمسددتندًاّعليهمدداّ،حتددىّغلددبّعليددهّ،بددهالقددرآنّفدديّقل
كدددانّتبدددينّهدددالتّّّهللاّواآليددداتّالتددديّتالهددداّرسدددولّّ،هللاّهّرسدددولّينددديلحدددظّبع

فخددافّمدنّرو ّالقددرآنّحتدىّوكددأنّاآليدداتّّ،األمدمّالددذينّأعرضدواّبعدددّإندذارّرسددلهم
ّوثمدودّ،تدقّمسامعه ّبعدادس ّبدهّوبقومدهّالّّبلّوكدأنّاإلندذارّوالعدذابّالدذيّحدل  ندازل 

ّالرسدولّّ،محالةّلذلتّتغيدرّوجهده قدائاًلّلدهّناشددتتّهللاّّ،ثدمّوضدعّيددهّعلدىّفدي 
ّ.ّفقدّخيلّلهّأنّاإلنذارّواقعّبهّوبقومهّالّمحالةّ،أنّتسكت

ونالحظّكيفّالحظّقومهّالتغيدرّالدذيّطدرأّعلدىّوجهدهّمدنّفاعليدةّالقدرآنّّ
ّ،لوليددددّبغيددرّالوجدددهّالددذيّذهدددبّبدددهفقددالواّنحلدددفّبدداهللّلقددددّجددداءكمّأبددوّاّ،فدديّنفسددده

                                                

ّ.ّ  - :ّسورةّفصلتّآيةّ(ّ )
ّ.ّ 0 / السيرةّالنبويةّفيّضوءّالقرآنّوالسنةّ.02ّّ / السيرةّالنبويةّالبنّهشامّ(5ّ)
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ّ.(1)ماّوراءتّياّأباّالوليدّ:فقالوا
وهللاّمدداّهدددوّبالشدددعرّوالّّ،وهللاّقددددّسددمعتّقدددواًلّمدداّسدددمعتّمثلددهّقدددطّ:قددالّ

خلواّبدينّهدذاّالرجدلّوبدينّمداّهدوّّ،معشرّقريشّأطيعونيّواجعلوهاّبيّياّ،الكهانة
ّ.حتبسّعنهماّثم،وهللاّليكوننّلقولهّالذيّسمعتّمنّنبأّ،فيهّواعتزلوه

ياّمعشرّقريشّماّندرىّعتبدةّإالّقددّصدبأّإلدىّدمحمّوأعجبدهّ:ّفقالّأبوّجهل
وهللاّ:ّقدالّأبدوّجهدلف،فأتوه.ّطعامه،ّوماّذاتّإالّمنّحاجدةّأصدابتهّانتقلدواّبنداّإليده

يدداّعتبددةّمددداّحسددبناّإالّأندددتّصددبوتّإلدددىّدمحمّوأعجبددتّأمدددره،ّفددإنّكندددتّبددتّحاجدددةّ
فغضدددبّوأقسدددمّبددداهللّالّيكلدددمّدمحمّأبدددداّ.ّدمحمّجمعنددداّلدددتّمدددنّأموالنددداّمددداّيغنيدددتّعدددن

ّ.لقدّعلمتمّأنيّأكثرّقريشّماالًّ:ّوقال
ّ،وقدّانطفأتّشعلةّاإليمانّفديّقلبدهّأمدامّموجدةّكفدرهّوضداللهّكفدرًاّوعنداداًّ

ّ.ولوّتحكمّبإرادتهّوخرمّعنّعنادهّلكانّخيرًاّكبيرًاّسيحققه
َ:اكْوقفَاكثلايَ-ب
َََّ:فقددرأّعليددهّقولددهّتعددالىّ،لّإلددىّالرسددّوجدداءّالوليدددّبددنّالمغيددرةّّّ ََّللاه َه َي

َاَكذذَ ََواَكَبَغذذَيَ ْم َاَكَفَيَشذذلَءََواَك ََ َ َبذذىََوَيَاَسذذىََعذذ نَتذذلَءََليَاَكقم ََواَ  ََ ََبلَكَعذذَدَلََواإلَيَسذذل ْم م َ ذذَأ
َََ و َمََكَعلهكمَمََتَلكه م َ َعظمكم

( ).َََّ
ّ،وقدهّاألدبديفيدهّذّ،فوصدفّالقدرآنّبوصدفّبليد ّ،وكادّأنّيسلمّ،قلبهّفرقَّّّ

ولدمّّ،وعلدىّلسدانهاّدرمّ،فديّربوعهداّنشدأّوفهدوّابدنّالعربيدةّّ،وحسهّالبيدانيّالمتدألق
ولكدنّفطرتدهّانطلقدتّلتعبدرّعدنّأحاسيسدهاّبهدذاّالقدرآنّالعظديمّّ،يكنّعليدهّسدلطان

نّعليدددددهّلطدددددالوة،لدددددهّلحدددددالوةّوهللاّإن":قدددددالّفيددددده نّأعدددددالهّلمثمدددددر،وا  نّأسدددددفلهّ،وا  وا 

                                                

ّّكانّيمتدازّبرجاحدةّالعقدلّ،ّفقددّقدالّفديّمكدةّعنددماّاسدتنفرّأبدوّجهدلّقريشدًاّلقتدالّدمحمّّ( )
جددبنّعتبددةّبددنّربيعددةّ،ّوكددانّينهددىّعددنّالقتددالّ،ّوعندددماّ:ّيدداقومّاعصددبوهاّبرأسدديّوقولددواّ:

ّأحمرّينهدى أبداّجهدلّعدنّقتدالّالمسدلمينّ،ّفقدالّرسدولّّسارّالجيشّ،ّكانّراكبًاّعلىّجبلس
إنّيكدددنّفددديّأحددددّمدددنّالقدددومّخيدددرّفعنددددّصددداحبّالجمدددلّاألحمدددرّإنّيطيعدددوهّ:ّ))ّّّهللاّ

 .ّ  5/ البدايةّوالنهايةّم.ّ،ّولكنّلمّينفعهّذلتّفقتلّفيّالمعركةّ.((ّيرشدواّ

ّ(40ّ:ّ)سورةّالنحلّأيةّ(5ّ)
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نهّالحقّيعلوّوالّيعل،لمغدق ّ.(1)"وماّهوّبقولّالبشر،ىّعليهوا 
فالتقاليدددددددّّ،ولكددددددنّممدددددداّيؤسددددددفّأنّهددددددذهّالومضددددددةّاإليمانيددددددةّلددددددمّتسددددددتمرّ

رضداءيّأتباعدهّ،والعصدبيةّالجاهليدةّ،المتسدلطة كانددتّحبدااًلّتشددهّمدنّكدلّطددرفّّ،وا 
إنّفطرتددهّتحركدددتّوكدددادتّأنّّ،ففكدددرّمددداذاّيقددولّفددديّالقدددرآنّ،لددمّيقددددرّأنّيقطعهددا

ولكدددنّالحبدددالّشدددتهّإلدددىّقومدددهّّ،هللاّدخدددلّمشدداعرهّوذوقدددهّاألدبددديّفدديّكدددالمّ،تسددلم
ّيؤثرّ:وأتباعهّفقالّمقالةّيناقضّفيهاّنفسه ّ.إنّهذاّإالّسحر 

ّّ:وفيهّنزلّقولّهللاّتعالىّ
ََََوَينذذذذذَدا ََخَلَقذذذذذتم ََ ذذذذذ َْ وَدا*َلَ َاذذذذذيََو ذذذذذدم َْ َْ ذذذذذلاَلَ َْ ََكذذذذذهمَ َ*َوَجَعَلذذذذذتم ََ َوَبَاذذذذذن

سموَدا َسنَدا*شم َْ ََكهمََت َدتم َْسه ََ طََ*َو ََوَزيدََثممه ََ َََلَ لَتَالََعَانذَدا*َْعمََو ََ ََياههمََكل همَ*َكاله َسذأمَ َهقم
َتذذَلََكَنذذَفََقذذده ََ*َياهذذهمََفكهذذَ ََوَقذذده ََ*َصذذعموَدا ثمذذمهََعذذَبَسَ*ثمذذمهََاَظذذ ََ*ثمذذمهَقمَتذذَلََكَنذذَفََقذذده ََ*َفقم
َنمذذذذ*ثمذذذذمهََوَدَبذذذذَ ََواَسذذذذَتَكَب ََ*َوَبَسذذذذ ََ ََهذذذذَلاََيالََسذذذذَي ن ََ ََقذذذذَولمَ*َؤَث َمَفَقذذذذلَلََي ََهذذذذَلاََياله ََ َي
َسأمَصَل َهََسَق ََ*اَكَبَش ََ

ََ( ).َ
َّاكْوقفَاكثلكثََ-ج

ومنّتأثيرّالقرآنّوا عجازهّالنفسيّأنهمّسجدواّإجدالاًلّلدربّالعدالمينّعنددماّ
ولكدددنّقدددوةّسدددلطانّالقدددرآنّملكدددتّّ،وهدددمّكفدددارّمشددركوّنّ،سددرتّفاعليتدددهّفددديّقلدددوبهم

ّ.دواّمذعنينفسجّ،فلمّيستطيعواّدفعهاّ،قلوبهم
وزعمداءّمكدةّّ،بجدوارّالكعبدةّّقرأهداّرسدولّهللاّّ،عندماّنزلتّسورةّالدنجم

ذذذذلَ*ََوَواهذذذذهمََوَهَلذذذذَ ََعذذذذلَداَاألموَكذذذذىَ:ّوصددددلّإلددددىّقولددددهفلمدددداّّ،يسددددتمعوّن َْ ذذذذوَدََف ْم َوَث
َمََكذلامواَهمذَمََوَظَلذَمََوَوَطَغذى*َوَبَقى ََقَبلمََياهسم ََ َْ َ َؤَتَفَكذَةَ*َوَقَوَمَاموح  ْم ذلَهلَ*ََوَهذَوَىَواَك َفَغشه

ى لََغشه لَ َى*ََْ َْ َآالَءََ بَ َ ََتَت َاكاُّذلمَ َاألموَكذى*ََفَبَأيَ  ََ ذ َْ َ *ََوَزَفذَتَاَلَزَفذةمَ*ََهَلاََاذَلن ن
َََكلَشذذَفةنَ ََّللاه ََ َدمو ََ ذذ َْ َََ*ََكذذَ َسََكَسذذلَ ََهذذَلاَاَكَيذذَدنَثََتَعَجبمذذو ََ ذذ َْ ََوالَ*ََوَف ََ و َوَتَعذذَيكم

َََ ذذو ََََوَوَاذذتمَمََسذذل*ََتَبكم و دم َََواَعبمذذدموا*ََْ دمواَّلِلَه ومددنّّّسدجدّرسددولّهللاّ،ّ( )َََفلَسذذجم
                                                

 .ّ 5 صّّ سيرةّابنّهشامّمّّ( )

ّ(ّ 5:ّ  )ثرّآيةّسورةّالمد(5ّ)
ّ(ّ.5 :20ّ:ّ)سورةّالنجمّآيةّ(ّ )
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أثدرتّفديّّ،عندماّسمعّالمشدركونّاآليداتّتتلدىّعلدىّمسدامعهمّوّ،معهّمنّأصحابه
فخدرواّّ،فتحركدواّبحركدةّفطريدةّمستسدلمينّ،وخدافواّعدواففّزّ،قلدوبهمّوهدزتّأجسدادهم

ّ.سجدًاّلربّالعالمين
وقددالواّعنددهّّ،ولمدداذاّ؟ّألددمّيكفددرواّبددهّ،وّنولندداّأنّنسددألّكيددفّسددجدّالمشددرك

ّ.إنهّسحرّيؤثر
ّ،ولكنّهيهاتّأنّيهربواّمدنّتدأثيرّالقدرآنّوسدلطانهّالقداهرّوحجتدهّالدامغدة

فتهددافتواّعلددىّندددورهّكتهافددتّالفددراشّعلدددىّّ،فصددارواّضددعفاءّأمددامّإعجدددازهّوفاعليتدده
ّّّ.النور

ّ،لقلدددوبإنهددداّلصددديحةّمزلزلدددةّالدددذيّتدددرتعشّلدددهّا"ّّ:رحمدددهّهللايقدددولّسددديدّّ
والرسدولّيتلدوّعلديهمّّ،سجدواّتحتّهدذهّالمطدارقّّالهائلدةّالتديّوقعدتّعلدىّقلدوبهم

ثدددمّّ،والّأنّيتماسدددكواّلهدددذاّالسدددلطانّ،القدددرآنّالّيملكدددونّأنّيقدددامواّوقدددعّهدددذاّالقدددرآن
ّ.اهدّ.( )"أفاقواّبعدّفترةسّفإذاّهمّفيّذهولّمنّسجودهمّكذهولهمّوهمّيسجونّ

ّ،نّيسدجدواّعندددّسددماعهمّلهددذاّالقددرآنشديء ّعجيددبّمددنّهددؤالءّالمشددركينّأ
وهدداهمّاآلنّيستسدلمونّلروعدةّبيانددهّوقدوةّإعجددازهّالتديّأثددرتّّ،وقددّكفدرواّوكددذبواّبده

ّّّ.مذهولينّمستسلمين،إنهّسلطانّالقرآنّالذيّقهرهمّفصارواّ،فيّنفوسهم
وتهتزّمشاعرهّخوفدًاّمدنّهللاّعنددّسدماعّهدذهّّ،إنّاإلنسانّمناّليرجفّقلبه

فكيفّإذاّكدانّقدارئّاآليداتّّ،أوتيّصوتًاّحسنًاّمؤثراًّّ،قارئّماهرّساآلياتّتتلىّمنّ
فدإنّالتدأثيرّيكدونّّ،الذيّتلقىّالقرآنّمدنّربده،ّوهدوّأكثدرّالنداشّخشديًةّلدهّّدمحمًاّ
ّ.بهّحدثّلكفارّقريشّحيثّسجدواّتأثراًّّوهذاّماّ،أقوّى

بدددليلّأنّّ،المشددركينّعددنّالقددرآنّوالهددديّإعراضددًاّمصددطنعاًّّضكددانّإعددرا
مّاآلنّسدجدواّهمّكانّيصديبهاّرعشدة ّورجفدةّعنددّسدماعهمّآيداتّهللاّتتلدىّوهداقلوبه

بددلّكددانواّمعتددرفينّبصدددقّالنبدديّّ،اسددتجابةّلقلددوبهمّالتدديّالّيملكددونّأنفسددهمّإزاءهددا
ّ.دمحمّ

َاكتعلنقَعلىَاكْواقفَاكسلبقةَ
                                                

 .4ّ   / فيّظاللّالقرآنّ(ّ )
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لكدددنهمّّوّ،وأضددداءّومضدددةّقلدددوبهمّ،علدددىّالدددرغمّأنّالقدددرآنّأثدددرّفددديّنفوسدددهم
ّ:وذلتّألسبابّمنهاّ،عادواّإلىّالكفرّوالتكذيبّبه

َ.االستكبل َواكعالدَ-1
ّمنعددهّاالسددتكبارّوالعنددادّمددنّاتبدداعّدمحمّّ،ففدديّموقددفّعتبددةّبددنّربيعددةّ

تقتدلّصداحبهاّّ،وهديّآفداتّسديئةّمهلكدةّ،فديّقومدهعلىّالرغمّأنهّكانّسيدًاّحليمدًاّ
مددنّهددذهّاآلفدداتّلكددانّخيددرًاّّولددوّأنددهّتخلددصّ،إذاّلددمّيسددتطعّردهدداّوالددتخلصّمنهددا

فيكددددونّسددددببًاّفدددديّإسددددالمهمّّ،وتددددرىّكددددمّمددددنّاألتبدددداعّسدددديقتدونّبددددهّ،كبيددددرًاّسدددديحققه
ّّ.وهدايتهم

َاكتعصبَاألعْىَواال تبلطَبلكعلداتَاكجلهل ةَاكْو وثةََ- 
وأمداّموقددفّالوليددّبددنّالمغيدرةّفقدددّخفدقّقلبددهّلدداّسددماعهّالقدرآن،ّوقددالّفيددهّ

ّ،ولكددددنّالتقاليدددددّالمتسددددلطةّ،وتدددأثرهّالنفسدددديّب ياتددددهّ،مقالدددةّتدددددلّعلددددىّتذوقددددهّللقددددرآن
رضددداءّقومدددهّغلبدددتّعليدددهّ،والعصدددبياتّالموروثدددة فجددداءهّأبدددوّجهدددلّمدددنّنقطدددةّّ،وا 

"ّّ:حيدثّقدالّلدهّ،الضعفّالتيّحاولّمدنّخاللهداّصدرفّالوليددّعدنّالتدأثرّبدالقرآن
ويزعمدونّأندتّذهبدتّإلددىّدمحمّّ،إنّقريشدًاّجمعدتّلدتّالمدالّليعيندتّعلدىّكبدرّسدنت

ّ،وقالّألمّتعلمّأنيّمدنّأكثدرهمّمدااًلّوولدداًّّ،فغضبّالوليدّ،هّمنّفضلّطعامهتسأل
ّ.( )"ّإنّهذاّإالّسحرّيؤثرّ:فقالّ،ثمّقالّفيّالقرآنّقواًلّيرضيهم

                                                

ّ.ّ   /البنّهشامّ السيرةّالنبويةّ(ّ  )
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 المبحث الخامس 
 في قلوب غير العرب اإلعجاز النفسي 

وقدددّّ،مددنّإعجددازّالقددرآنّالكددريمّتددأثيرهّفدديّالنفددوسّالبشددريةّمؤمنهدداّوكافرهددا
َْذذذذذََََّّّ:سدددددماعّالمشدددددركينّالقدددددرآنّقدددددالّتعدددددالىإّّنبيدددددهّهللاّّأمدددددرّ ََويذذذذذدن وا 

وقراءتدهّلديسّخاصدةّعلدىَّ.َ(1)اكْش كنََاستجل  َفأج هَيتىَ سذْعَكذالمَهللاَ
وق آاذَلَف قاذلهَكتقذ وهَعلذىَاكاذلسََ:قدالّتعدالىّّ،المسلمينّبلّعلدىّالنداسّجميعداًّ

علىَْكثَ
( )ّ

نّتعطددديّأثرهددداّفددديّقلدددوبّالمشدددركينّالقويدددةّالبددددّأالقدددرآنّأنّرو ّومعلدددومّ
وهدددذاّمدددنّمعجدددزاتّالقدددرآنّحيدددثّإنّسدددلطانهّالقدددويّّ،يفهمدددوّنّولدددوّكدددانواّعجمدددًاّال

ّّيغلبّوال ّ.يعلىّعليهّيغلبّويعلوّوالّمؤثر 
َ كتبَاكق آََكْلو َاكعلكمََاك سولََ-1

الرسدائلّوالكتدبّإلدىّملدوتّالعدالمّكدانّيكتدبّّّرسولّهللاّالعندماّأرسلّ
ّ.العظيمّفيهاّالقرآن

قمذَلََ ذلََوَهذَلَاَكَكَتذلَبَََ:فقدّكتبّإلىّهرقلّعظيمّالدرومّقدولّربّالعدالمين
َََوالَامَشذَ َ ََبذذَهََشذَنئَلََوالََنتَه ََّللاه ََاَعبمذَدََياله َمََواله ََبَنَاَاذلََوَبَنذذَاكم ذذة ََسذَواء  َْ َخذذَلََتَعذلَكَواََيَكذىََكَل

ََّللاهََ ََ َدمو ََ َْ َالََبَععَلََوَ َبلبَلَ ََََبَععم ْمو ْمَسَل واََبَأاهلَ ََتَوكهَواََفقموكمواَاَشَسدم ََ َ.( )َََََفَن
فكتددبّالصددحابةّلددهّسددورةّمددنّّ،وكتددبّإلددىّأسددقفّالددرومّفدديّالقسددطنطينية

ّفأسدلمّوأسدرَّّّ،فقدالّهدذاّالدذيّنعدرفّكتدابّهللاّ،القرآنّبناءّعلىّطلبّمنّاألسدقف
ّ.( )فعندماّأعلنّإسالمهّقتلّوأحرقّّ،إسالمه

أرسددددلتّقددددريشّوفدددددًاّإلددددىّالنجاشدددديّّ،اّهدددداجرّالصددددحابةّإلددددىّالحبشددددةوعندددددمّ- 
إنّهدددؤالءّ:فدددرفضّطلدددبهمّفسدددعواّبيدددنهمّوبدددينّالنجاشددديّوقدددالواّلدددهّ،ليسدددلمهمّهدددؤالء

                                                

 (ّ. :ّ)سورةّالتوبةّآيةّ(ّ )

 .(ّ 0 :ّ)سورةّاإلسراءّآيةّ(5ّ)

 .ّ ،ّانظرّفت ّالبارئّّرقمّ(ّ  :ّ)سورةّآلّعمرانّآيةّ(ّ )

 .ّّّّ  /0 نقاًلّعنّمجلةّالمباحثّالشرقيةّ.ّّ  صّّاعرفّنبيتّدمحمًاّ(ّ )
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ّعيسىّليسّابنّهللا ََّ.يزعمونّأنَّ
نشدددددرواّقددددددّّوكدددددانّبجانبدددددهّاألسددددداقفةّّ،ثلدددددواّأمامدددددهّفددددديّقصدددددرهتفعنددددددماّام

ولددمّتدددخلواّّ،لددذيّقدددّفدارقتمّبددهّقددومكمعددنّهدذاّالدددينّاالصددحابةّّلسددأفّ،مصداحفهم
ّمنّهذهّالمللّدينيّوال ّ.فأجابّوأفادّ،فتقدمّجعفرّبنّأبيّطالبّ،فيّدينّأحدس

ّ.هلّمعتّشيء ّمماّجاءّبهّعُنّهللاّمنّشيءّ؟ّ:شيافقالّالنج
ّ.نعمّ:قالّجعفر

ّ.قرأهّعليافّ:قالّالنجاشي  

اخضدلتّّ ّفبكدىّالنجاشديّحتدىكس ع َََفقرأّجعفرّصدرًاّمنّسدورةّ
وبكتّأساقفتهّحتىّأخضلواّمصاحفهمّحينّسمعواّمداّتدالّعلديهمّ ّثدمّقدالّّ،لحيته

ّ.( )إنّهذاّوالذيّجاءّبهّعيسىّليخرمّمنّمشكاةسّواحدةّسّ:النجاشي
ذذذوَدَََفددأنزلّهللاّفددديمّقرآندددًاّ امذذذواَاَكَنسم َْ َآ ََ َاكاهذذذلَسََعذذذَداَوَةََكلهذذذَلن ََوَشذذذده َه َكَتَجذذذَد

واَ ََوَشَ كم ََ ََواكهَلن َه ََقذلكمواََياهذلََاَصذلَ ىََلَكذَ ََبذَأ ََ امواَاكهَلن َْ َآ ََ َةََكلهَلن َوده َْ َمَ ََوَقَ َبسم َه َوَكَتَجَد
َََ و َمَاَلََ َسَتَكَب م ََو مَهَبلَالََوَواهسم ََ َمََقسَ  َسن َاسم وَلََتذَ ىَ*َْ سم لَومَاَزَلََيَكىَاك ه َْ عمواَ َْ َلاََس َواَ 

ََْ َاكذذده ََ ذذ َْ َ َمََتَفذذ ضم ذذَعََوَعنمذذَاسم َْ اهذذلََفلَكتمَبَاذذلَ َْ َاذذلَآ ََ به ََ وكمذذو ََ قم َاَكَيذذقَ  ََ ذذ َْ ذذلََعَ فمذذواَ ْه َْ َعَ
َََ لَهَدن َ.( )ََاكشه

وكددذلتّبكدداءّّ،وانظددرّإلددىّبكدداءّالنجاشدديّحتددىّاخضددلتّلحيتددهّمددنّالبكدداء
ّّ.وكانّذلتّبتأثيرّرو ّالقرآنّالذيّسرىّفيّأجسادهمّ،أساقفته

ّّ؟وهلّيكونّالنجاشيّيعرفّالعربيةّ
وهدذاّيددلّعلدىّأندهّلدمّيكدنّّ،ذكرتّكتبّالسيرّأنهّكانّبيدنهمّترجمدانّلقد

ثددمّسددرىّمددنّّ،فخشددعتّورقددتّ،ولكددنّالقددرآنّسددرىّفدديّهدذهّالقلددوبّ،يعدرفّالعربيددة
ّ.ّ( )القلبّإلىّالعيونّفأجرىّمنهاّالدموعّ

صددارّاسددمهّف(ّليوبولدددّفددانسّ)ّوقدددّأثددرّالقددرآنّفدديّهدايددةّرجددلّنمسدداويّوهددوّّ- 
                                                

20ّ ّصّ سيرةّابنّهشامّمّ(ّ  
 .ّ 5 ،ّ(ّ  ّ-5 )ّسورةّالمائدةّآيةّ(5ّ)

20ّ ّصّ مّسيرةّابنّهشامّ(ّ  
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وجدلّّفجعلدهّداعيدًاّومفكدرًاّإسدالميًاّيددعوّإلدىّديدنّهللاّعدز((ّسددّدمحمّأ))ّدّذلدتّبع
ّوصدددقّس وليهنددأّبهددذاّّ،ولعددلّإسددالمهّيكددونّحجددةّعلددىّالغددربّوحضددارتهّ،بددإخالصس

ّ:يقولَ،اإلسالم
كنددتّراكبددًاّمددعّزوجتدديّفدديّقطددارّبددرلينّّ 45 فدديّذاتّيددومسّمددنّسددنةّ"ّ

ّأنيدقّالملدبسّ،تحدتّاألرض بدداّلدديّّانّعلدىّمداكددّ،فوقعدتّعينديّاتفاقدًاّعلددىّرجدلس
علىّركبتيهّحقيبةّصغيرةّجميلدةّوفديّإصدبعهّّ،تاجرًاّتبدوّعليهّآثارّالنعمةّوالثراء

وأخدذتّأفكدرّبتكسدلّكيدفّأنّمظهدرّهدذاّالرجدلّالحسدنّكدانّيعكدسّّ،خاتمّماسي
ّمدنّأوربدةّفديّتلدتّاأليدام إالّأننديّّ،الرخاءّالذيّكانّالمرءّيقعّعليهّفيّكدلّمكدانس

فقددّبدداّلديّّ،يدلّإلديّأننديّلدمّأكدنّأنظدرّإلدىّوجدهسّسدعيدعندماّنظرتّإلىّوجههّخ
ّ.بلّشقيّبصورةّحادةّ،القلقًاّفحسبّ:قلقاًّ

وكدانّعليدهّّ،وعندماّعدتّمعّزوجتيّإلىّالبيدتّألقيدتّنظدرًةّعلدىّمكتبدي
وبصدددورةّآليدددةّرفعدددتّالكتدددابّّ،نسدددخةّمفتوحدددة ّمدددنّالقدددرآنّكندددتّأقدددرأّفيهددداّمدددنّقبدددل

قدددهّحتدددىّوقعدددتّعينددديّعلدددىّالصدددفحةّولكدددنّمددداّأنّهممدددتّبإغالّ،ألضدددعهّجانبددداًّ
َََ.وكسلكمَاكتكلث َيتىَز تمَاكْقلب َّ:المفتوحةّأماميّوقرأت َ.كذالَسذو َتعلْذو
ََ َََ.ثمَكذالَسذو َتعلْذو ثذمَكت واسذلََ.اكجيذ مّكذالَكذوَتعلْذوََعلذمَاك قذنََكتذ و

ئلَعََاكاع مََ.عنََاكقنَ َ.ثمَكتسئلََنْو
نيّألعتقدّأنّالكتابّكداّ،واعترانيّالصمتّلحظة ثدمّّ،نّيهتدزّفديّيدديّوا 

لقدددّعرفددتّّ،أصددغيّإلددىّهددذاّألدديسّجوابددًاّعمدداّرأيندداهّفدديّالقطددارّّّ:قلددتّلزوجتددي
اآلنّبصددورةسّالتقبددلّالجدددلّأنّالكتددابّالددذيّكنددتّممسددكًاّبددهّفدديّيددديّكددانّكتابددًاّ

فبالرغمّمنّأنهّوضعّبدينّيدديّاإلنسدانّمندذّأكثدرّمدنّثالثدةّعشدرّّ،موحىّمنّهللا
ئًاّلمّيكنّباإلمكانّأنّيصدب ّحقيقدًةّإالّفديّعصدرناّهدذاّقرنًاّفإنهّتوقعّبوضو ّشي

ّ.المعقدّاآللي
ولكددنّهددذاّالتكدداثرّّ،لقدددّعددرفّالندداسّالتكدداثرّفدديّجميددعّالعصددورّواألزمنددة

لددىّأنّّ،لددمّينتددهّقددطّمددنّقبددلّإلددىّأنّيكددونّمجددردّاشددتياقّإلددىّامددتالتّاألشددياء وا 
اليددومّّ.أكثددرّفددأكثرّواالسددتنباطّ،يقدداومّإلددىّالتملددتّوالعمددلّحنددينّالّ،يصددب ّملهدداةًّ
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ّعلدددىّأعندداقّالنددداسّيسدددوقّّ:وغددددًاّأكثددرّمدددنّاليددومّ،أكثددرّمدددنّأمددس عفريدددتّراكددب 
ّولكنهدداّتنحددلّإلددىّال ّتددتألألّعددنّبعدددس ّإلددىّاألمددامّنحددوّأهدددافس شدديئيةّّقلددوبهمّبسددوطس

ذلددتّالجددوعّالددنهمّإلددىّّ،وذلددتّالجددوعّ،زريددةّخسيسددةّحالمدداّتصددب ّفدديّمتندداولّاليددد
ّجديدددةّال كذذالَكذذوَتعلْذذوََعلذذمَاك قذذنَََّ:وّفدديّقلددبّاإلنسددانتنتهدديّينمددّأهدددافس
َ.كت وََاكجي مَ

ّمسلمّليّهنددي كدانّفديّذلدتّالحدينّرئيسدًاّللجاليدةّّ،ثمّسعيتّإلىّصديقس
فمدّيددهّاليمندىّّ،وأعلمتهّبرغبتيّفيّاعتناقّاإلسالمّ،اإلسالميةّالصغيرةّفيّبرلين

ّ،الّإلدهّإالّهللاأشدهدّأنّّ:وبحضدورّشداهدينّقلدتّ،نحويّوضعتّيديّاليمنىّفيها
لقدددددّكددددانّاسددددمتّحتددددىّاآلنّّّ:وعندئددددذّقددددالّصددددديقيّالمسددددلمّ،وأنّدمحمًاّرسددددولّهللا

دمحمّّ:نّفصداعداًّآلمعناهداّأسددّإذنّسدندعوتّمدنّاّ:ونانيدةيّبولدوكلمةّليّوّ،ليوبولدّ
ّ.( )"ّأسدّ

 - َ َاكق آَ َتأثن  َوكلَ َاكدكتو َسببَل َاك يلص لت َعلكم َيسالم في
َ.كإل ْلَ عَََْوجلَاكتسل مص ا" كتلبََْؤكف جف يَالاب

َكبن ة،َ َي ْلا ة َاقلة َفي َفعلِ َافسنته، َعلى َاكق آَ َتأثن  َلك  وقد
َ َْسل  َفي حياته،ّفانتقلّمنّالكفرّإلىّاإليمانّبعدّأنّأث رّالقرآنّفيه،ّوتغنن 

وأحياّروحهّالتيّعاشتّتحتّمطارقّالكفرّواإللحادّوالشتّوالريبّفترةّزمنية،ّ
ّ:ّ( )ةّإسالمهفيّكتابهّقصّوفيّذلتّيقول

إماّّ،إذاّكنتّجادًاّفىّقراءته أنتّالّتستطيعّقراءةّالقرآنّببساطة،ّإال"ّ
ّله ّمحاربًا ّتكون ّأن ّأو ّله، ّمستسلمًا ّتكون ّيجيبّبشكلّ ،أن ّبقوة، ّيرد القرآن

منّالبدايةّ،ّيتحدى ّ،شكلّشخصى،ّيناقش،ّينتقد،ّيضعّالعارّعليتبمباشر،ّ
ّّ."نهاّيثيرّمعركة،ّوأنتّفىّالجانبّاآلخرّم

َّ:معركةّمثيرة وجدّنفسهّفىلقدّ َاكععنف،َ" َاكجلاب َفى َافسى وجدت
َ." كافسى فْؤكفَاكق آََ ع فاىَوكث َََْْع فتى

                                                

 .4ّ 5دمحمّأسدّ.ّالطريقّإلىّاإلسالمّ(ّ )

 50 ّ-  الصراعّمنّأجلّاإليمانّصّّ(5)
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 :وفيّذلتّيقولّ،انبهرّالن ّبالقرآنّالكريم
عينيّشخصّماّفيّبورتريهّتبدوّوّكأنهاّتنظرّ قدّيستطيعّالرسامّجعل" 

كتابةّنصّثابتّيردّعلىّتساؤالتتّ إليتّأينماّذهبت،ّولكنّمنّذاّالذيّيستطيع
منّالتساؤالتّحولّموضوعاتّ فيّكلّيوم،ّكنتّأكونّالعديد،ّاليوميةّأيًاّكانت

التاليّبينّالسطور،ّ مختلفة،ّوبطريقةّالّأعرفها،ّكنتّأكتشفّاإلجابةّفيّاليوم
المناسبةّبحيثّأجدهاّ ويكتبّاإلجابةّ،مؤلفّهذاّالكتابّيقرأّأفكارّيّلقدّبداّوكأنّ 

ّ."..لقدّقابلتّنفسيّبينّالصفحاتّ،قراءتيّالتاليةعندّ
ّفيقول كمليّثم إلىّهؤالءّالذينّاعتنقواّاإلسالم،ّالدليلّاألعظمّإلىّ:ّ"

ّالصمد، ّهللاّالذ هللا، ّالمعين، ّحّيّيالقيوم، ّهدىًّبّ من ّالقرآن ّأنزل ّللبشر ّ،لهمّه
ّف ّأعمق ّإلى ّأعمق ّومن ّفيه، ّبالنزول ّيغريت ّعميق، ّواسع أمواجهّّيوكمحيط

ّيظلماتّهذهّاألموام،ّإذاّبتّتغرقّفّيأنّتغرقّف وبداًلّمن،ّالرائعة،ّتغرقّفيها
ّ،القرآنّالكريم،ّأوّصليتّصالةّاإلسالم كلماّقرأت،ّوالرحمةّيمحيطّمنّالوح

الحبّأصب ّ،ّرقةّعارمةيّغمرتّفّيبأن كانّمغلقًا،ّوأشعرّبابًاّّيقلبّفييفت ّ
ّاألرضّا ّمن ّثبوتًا ّقدمّلتيأكثر ّإنهيتحت ّالقوة  ّنفسّيالت ا ّإلى  ،ّيأعادت

ّبماّفيهّالكفايةّيوجعلتن أنّوجدتّاإليمانّ ّ،أشعرّبالحب،ّلقدّأصبحتّسعيدًا
ّ."يقلب كنتّأتوقعّأنّيلمسّهذاّالدينّشغافقبلّوماّ،ّبدينّأعقله
َاكق آََك َق وت َعادْل َوككااي َكليب، َْعاى َي لتي َفي َوع   َوكَ م

،َوبدوتَوشع َبد ْوْةَاكيبَشع تَبف ضَواسعَََْاك يْةَواكعطفَ غْ اي
ََ"فيَقلبي،َفلكليَقلدايَيكىَاإلسالمَهوَْيبةَهللاَاكتيَالَتقلَوم

ّله،ّ" ّإلىّارتقاءّالّحدود ّوطريقّيقود ّهللا، ّالخضوعّإلرادة ّهو اإلسالم
ّمنّالسالمّوالطمأنينة ّلها لىّدرجاتّالّحدود إنهّالمحرتّللقدراتّاإلنسانيةّّ،وا 

ّ.سدّوالعقلّوالقلبّوالرو جميعها،ّإنهّالتزامّطوعيّللج
وجعلايَوستسلمََ،اكق آََهلاَاككتلبَاكك يمَقدَوس ايَبقوة،َوتْل  َقلبي"ّّّ

َ قفََ،هلل َواه َكلقل ئ َنتبد ى َينث َاكقصوى، َاكليظة َيكى َقل ئه َندفع واكق آَ
لاَْلَاتخلتَاكق آََبجد ةَفناهَالَ ْكا َق اءتهَببسلطة،َ بْف دهَوْلمَخلكقه،َوا 
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ََو َعل  ، َ يْل َفسو َعل   َيقوقَل َكه َكأَ َويمخجل َ! َوياتقد  َنجلدك ، وهو
َ ََ …َويتيدا  َو َواعيَل َوبدا َاكط  َاَلخ ، َكاتَعلى َكلَََكقد َاكق آَ ْمازل

َ… ع فايَوكث َْْلَوع  َافسيَ
َفيَتفكن َيََ َل …َوكلََنخلطبَتسلؤالتيََ،كقدَكلََاكق آََ سبقايَدْو

تَوكتذشفَاإلجلبذذةَفيَوفيَكلَكنلةَكاتَوععَوسئلتيَواعت اعلتي،َوككاايَكا
َ.اكنومَاكتلكي

َفيَصفيلتَاكق آَ َكوجه َوجسَل َقلبلتَافسي بعدّأنّأسلمتّكنتّ"كقد
أيجهدّنفسيّفيّحضورّالصلواتّكيّأسمعّصوتّالقراءة،ّعلىّالرغمّمنّأنيّ

َوجبتّ،كنتّأجهلّالعربية َلك  َعَ ئلت َسم َاك ع عََ:وكْل َاكطفل َ سكَ كْللا
ََهوي تلحَكصوتَوْهَ؟َ غمَواهَالَ  َي  عطنايَاك ايةَواكقوةَفيَ اكق آََفسْه،

َ(1)َ.األوقلتَاكصعبة
إنهّإعجازّتأثيريّيدخلّفيّالنفسّالبشرية،ّويذيقهاّحالوةّاإليمان،ّويبينّ
لهاّسبلّالهدايةّوالطريقّالمستقيم،ّفيشعرهاّباإلنسّوالطم نينةّوالرضا،ّويوصلهاّ

ّّّ.ّإلىّانّالسعادةّكلهاّباإليمانّوالتسليمّهللّعزوجل
 
 

                                                

،ّوانظرّكتابهّحتىّالمالئكةّتسألّص50ّّ ّ-  الصراعّمنّأجلّالتسليمّلإليمانّصّ( )
5  ّ. 
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 المبحث السادس
وصحابته  أثر القرآن النفسي على الرسول 

 وتابعيهم
َكذذَوََوَاَزَكَاذذلََهذذَلاََ:وجددلّقددالّهّهللاّعددزّملقدددّخشددعّالوجددودّكلددهّهيبددًةّلكددال

َثذذللمََاَعذذ َْ َََوَتَلذذَ َاأَلَ ََخَشذذَ َةََّللاه ََ ذذ َْ عَلَ َتَصذذدَ  ْم ََكَ َوَنَتذذهمََخلَشذذعَلَ ََعَلذذىََجَبذذل  ََ ذذَ آ َ بمَسلَاَكقم
َََ و َمََنَتَفكه م لوّنزلّهدذاّالقدرآنّعلدىّالجبدلّلخشدعّلوعددهّوتصددعَّّ(1)ََكلاهلَسََكَعلهسم

اًلّّوعقددالبشددرّهللاّّىوقدددّأعطددّ،يددؤديّحقددهّفدديّتعظدديمّالقددرآنّوخددافّأنّالّ،لوعيددده
ّ.منّوعيدهّتأثرتّوالّ،ترغبّفيّوعدهّالفكيفّّ،تدبرتفكرّّوت

ّيتأثرّب وكلمداّارتقدىّّ،حسدبّمنزلدةّهللاّفديّقلبدهّّتابّهللاكتالوةّوكلّإنسانس
ّ.فيّقلبههللاّّأثَّرّكالمازدادّقلبّالمؤمنّوازدادّقربًاّمنّهللاّكلماّ

كانددتّقلدوبّسددلفّاألمددةّبيضداءّنقيددةّتددنعكسّفيهداّآيدداتّربّالعددالمينّلقددّ
فكدددانواّّ،وارتفددداعّمنزلدددةّهللاّفددديّقلدددوبهمّ،وكددلّذلدددتّبسدددببّقدددربهمّمدددنّرسدددولّهللاّ

ّ،فددالوحيّكدددانّيتنددزلّبيدددنهمّ،وكددانواّيراقبدددونّقلددوبهمّ،لسدددرّوالعلددنيخشددونّهللاّفدديّا
ّّ.يكشفهّهللاّلهمّ،وأيّخللّيرتكبونه

نعكسّتدددفكدددانّمدددرآًةّ،كتدددابّهللاوتددددبرًاّلّاًّفهمدددأكثدددرّاألمدددةّّوكدددانّالرسدددولّ
ّ.فيهاّآياتّالقرآن

:ّدقيقددًاّفقالددتّاًّوصددفّألصددقّالندداسّوأعددرفهمّبددهّزوجددهّعائشددةوقدددّوصددفتّ
ّ.ّ( )ّكانّخلقهّالقرآن

ّ.المرأةّالناصعةّالتيّتنعكسّفيهاّآياتّهللاّ:أي
 ّقددددرأهّعلددددىّفيخشددددعّالكددددونّلقراءتددددهّكددددانّيقددددرأّالقددددرآنّغضددددا ّطريددددا ّنددددديا ّ

ّ،وأصدابتهمّقشدعريرةّفأحسواّبخدوفوقرأهّعلىّالصحابةّّ،نينصتمّوقفواالمشركينّف

                                                

 ( 5:ّ)سورةّالحشرّآيةّّ( )

-ّّ  2ّ/ ّبابّجامعّالصالةّالليلّومنّنامّعنهّأوّمرض/كتابّالصالةصحي ّمسلمّّ(5)
   ّ 
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ّ.إيمانًاّوثباتاًّّدادواّزاف
ّ.تالوتهنّليصتمنزاحمواّفتّ،وقرأهّعلىّالجنّبعدّرجوعهّمنّالطائف

ََوهمََقذذلكموا ذذلََيَعذذ م ْه ََفَل ََ ذذَ آ َاَكقم ََ عمو َْ ََ َسذذَت  ََ َاَكَجذذ ََ ذذ َْ َلََصذذَ َفَالََيَكَ ذذَ ََاَفذذ َاَ َواَ 
َََ َاَلَ ي ْم َسَمَ َْ لَقمَعَيََوكهَواََيَكىََقَو ْه ّ.َ(1)ََوَاَصتمواََفَل

اطمدأنواّّوّفقددّمدسّالقدرآنّقلدوبهمَ"واصتوا"َ:وانظرّإلىّجمالّالكالمّبقولهم
هداءّرسدولّنتعنددّاّوّ،ظلدواّمنصدتينّمددةّالقدراءةّكلهدافّ،وقدّشعرواّبروعةّتدأثيرهّ،به

المشدددداعرّواألحاسدددديسّّّنحملددددّويّ،مددددنّالددددتالوةّهرعددددواّإلددددىّقددددومهمّمنددددذرينّّهللاّ
قلََّّ:قائلينّ،إليهم ْمَصذدَ  ْموَسذىَ ََبَعذَدَ ََ ذ َْ َعَالََكَتلبَلَومَاذَزَلَ َْ َالََياهلََس َْ ذلَََقلكمواََ لََقَو َْ َك

ْمَسَتَق مَ  َ َكىََطَ يق  ََواَ  ََنَدَ َهََنَسَديََيَكىَاَكَيقَ  ََ فدالقراءةّوالدتالوةّكاندتّإبالغدًاّ،( )ََبَن
ّ.لهممنّهللاّ

َّْظله َوث َاكق آََعلىَ سولَهللاَ -1
َاكبكلءَعادَق اءةَووَسْلعَاكق آَََ-و

ّ،كتدابّربدهفهدوّأعلدمّالنداسّبّ،أثرًاّكبيدراًّتديتدأثرّبدالقرآنّّّكانّرسولّهللاّ
فكددانّ( )ّيََتعذذلبسمَفذذناسمَعبذذلد ََقددرأّآيددةّفديّليلددةّمدنّالليدداليّومدنّتددأثرهّأندهّ

ّ.يرددهاّفيّالليلةّكلهاّحتىّأصب 
ّالقدرآنّاّ":ومرًةّقالّلعبدهللاّبنّمسعود وعليدتّّ،أقدرأهّعليدتّ:،ّقدال"قرأّعلي 

ّ.أنزل
ّ.ّ"إنيّأحبّأنّأسمعهّمنّغيريّ"ّ:فقال

فكنذفَيلاَجئاذلَْذََكذلَوْذة َشذسندَاَوجئاذلَّقدرأّمافعنددّ،فقرأّسورةّالنساء
ّ.ّ( )ّّب َعلىَهؤالءَشسنداََ

ّ.حسبتّ:قال
                                                

 (ّ.54)سورةّاألحقافّآيةّّ( )

 (ّ.0ّّ )سورةّاألحقافّآيةّ(5)

 .20ّ  هّفيّسننهّرقمّ،ّالحديثّرواّابنّماج(ّ   :ّ)سورةّالمائدةّآيةّّ( )

 (ّ.  :ّ)سورةّالنساءّآيةّّ( )
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ّفدددددإذاّعيندددددداهّفنظدددددرتّإلددددددىّرسدددددولّهللاّ:ّقدددددالّعبددددددهللاّبددددددنّمسدددددعودّ
ّ.(1)تذرفان

َ
َظسو َاكشنبَفيَشع هَتأث َاَبآ لتهََ-ب

ّفدرأىّأبدوّبكدرّّ،ّفيّآخرّحياتهّظهدرّالشديبّفديّلحيدةّرسدولّهللاّّو
ّ.؟!أمّماذاّّ،أهوّتقدمّالسنّ،تغيرّمماّدفعهّلمعرفةّالسببذاتّال

َ؟ سولَهللاَقدَشبتََ لَ:قلل
َ(. )شنبتايَهودَووخواتسلَ:قلل

فدانظرّكيددفّأثددرّالقددرآنّفدديّقلبددهّحتدىّطددرأّالتددأثرّعلددىّشددعرهّفغيددرّسددوادهّ
ّ.إلىّبياضّخوفًاّمنّعذابّهللا

وفددديّروايدددةّّ،نبدددأوالّ،والواقعدددةّ،والمرسدددالتّ،ومعنددىّأخواتهددداّسدددورةّالتكدددوير
ذاّالشمسّكورتّ،وعمّيتساءلوّنّ،والمرسالتّ،والواقعةّ،شيبتنيّهود:يقول ّّ.وا 

شدددديبتنيّهدددددودّوالواقعددددةّوالمرسدددددالتّوعدددددمّّ:وقدددددّوردتّروايدددددة ّأخددددرىّقدددددال
ذاّالشمسّكورتّ ّ.( )ّيتساءلونّوا 

ّعدنّاألمدمّالسدالفةّالتديّطويدتّتحدتّالثدرّى فجعلهداّهللاّعبددرًةّّ،ففيهداّإخبدار 
وكدددانّعاقبدددةّّ،فدددذاقتّوبدددالّأمرهددداوذلدددتّبسدددببّإصدددرارهاّعلدددىّكفرهددداّّ،لمدددنّيعتبدددر
،ّكذلتّفيهداّالوصدفّالبليد ّلندزعّالدرو ّمدنّالجسدد،ّوهديّالسداعةّالتديّأمرهاّخسراًّ

ّ.يودعّاإلنسانّدنياهّمنطلقًاّإلىّعالمّآخر
ّ،قلوبهدددابخشدديةسّفدديّّتشددعّرالنفددوسّالمؤمنددةّفددإذاّقرئددتّهددذهّالسددورّعلددىّ

فكيفّإذاّتالهاّأعرفّالنداسّبربدهّوبقرآندهّوهدوّالنبديّّ،اهدمعةّفيّعيونتحركتّالّو
،ّحدثّلهّّعجبّماّلذلتّال.ّ
َتك ا هَسو َاَْعناةَفيَْالسبلتَخلصةََ-ج

                                                

 .ّ  5صحي ّمسلمّرقمّّ( )

ّ.ّ 2  رواهّالترمذيّفيّسننهّرقمّ(5ّ)
ّ    تحفةّاألحوذيّبرقمّّ(ّ )ّ
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ففديّّ،وذلدتّبغيدةّتدذكيرّالنداسّ،كانّيقرأّسورًاّمعينةّفديّمناسدباتّخاصدة
ّيقرأّسورةّالسجدةّواإلنسان،ّوذلتّلماّاشدتملتّالسدورتانّمدنكانّفجرّيومّالجمعةّ

ففدددديّّ،ودخددددولّالجنددددةّوالنددددارّ،ذكددددرّالمبدددددأّوالمعدددداد،ّوفيهمدددداّقصددددةّخلددددقّابددددنّآدم
حيددثّينشددغلّاإلنسددانّفدديّأيامددهّكلهدداّفدديّّ،رةؤثقراءتهمدداّفدديّكددلّأسددبوعّموعظددةّمدد

ّ،تددذكرةّوموعظدةّلددهفتددأتيّقدراءةّالسددورتينّفديّنهايددةّاألسدبوعّّ،ودنيداهمالدهّوتجارتددهّ
اعّّالددنياّيأخذهّالغدرورّبمتدّفالّ،لقيامةمستعدًاّليومّاّ،نشأتهّالضعيفةّاًّفيظلّمتذكّر

ّ.وزخارفها
فدديّكددلّجمعددةّحتددىّإنّبعددضّالصددحابةّ(ّقّ)ّورويّأنددهّكددانّيقددرأّسددورةّ

ّ:لحارثّبدنّالنعمدانّ ّقالدتاعنّبنتّفّ،لكثرةّتردداهاّحفظهاّمنّفيّرسولّهللاّ
:ّقالددددت.ّ"ّيخطدددبّبهدددداّكددددلّجمعددددة.ّيّرسددددولّهللاّإالّمددددنُّفدددد(ّق)ّاّحفظددددتمددد"ّ
 .( )"ّواحداًّّاّوتنورّرسولّهللاّوكانّتنورن"

مثدددلّابتدددداءّالخلدددقّوسدددكراتّالمدددوت،ّّ،وهددديّسدددورةّشدددملتّمواضددديعّهامدددة
ّ.والجنةّوالنارّوالثوابّوالعقابّبوالحساّ،والبعثّوالنشور

                                                

ّ.ّ   كتابّالجمعةّرقمّ.ّرواهّمسلمّفيّصحيحهّ(ّ  
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َ.ْظله َوث َاكق آََاكافسيَعلىَاكصيلبةَواكتلبعنَ - 
َ:س عةَاكتأث َبآ لتهَ–وَ

ت فعواَوصواتكمَفو َصذوتََْاواَالنسلَاكلنََآو لََّ:نزلّقولّهللاّتعالى
اكابذذيَ

تددأثرّثابددتّبددنّشددماسّمددنّهددذهّاآليددةّفبقدديّمعتكفددًاّفدديّبيتددهّلددمّيخددرمّفّ(1)
أنددداّالدددذيّكندددتّأرفدددعّّ:فعنددددماّسدددئلّقدددالّ،ألندددهّرفيدددعّالصدددوتّ،ّلمجلدددسّالنبددديّ

ّّففقدددهّرسدددولّهللاّّ،أندداّمددنّأهددلّالنددارّحددبطّعملدديّّصددوتيّعلددىّرسددولّهللاّ
فقددالّلهددمّأندداّأرفددعّصددوتيّفددوقّّفقددالواّلددهّتفقدددتّرسددولّهللاّّ،فددانطلقّالقددومّإليدده

الّبددلّهددوّمددنّّ:فقددالّّفددأخبرواّرسددولّهللاّّ،وأجهددرّلددهّبددالقولّّصددوتّالنبدديّ
ّ.( )أهلّالجنةّ

ّمنّّ،يعسّالمدينةّذاتّليلةّسّخرمّعمرّبنّالخطابّ فمرّبدارّرجلس
 َكَتلبَ َو*َاكطُّوَ َوَََفقرأّّ،قراءتهلتمعّسيّفالمسلمينّفوافقهّقائمًاّيصليّفوق

ََْهَسطمو َ َ   َ  َفيَ *   و   اشم  َواَكَبَنتََ*َْه
ْموَ َ َع َْ َقفََ*َاَك َ فموَعَ َواكسه َْ ََاَك وَ َ اَكَبَي َََو* ََْسجم َََعَلابََ *اَك َه ل *َكَواَقعنَ َ بَ  ََ َي  َكهَم َْ

ََْ َ ْمو َم َنَومََ*َداَفع  َوَ اَ َت َْ لءَ َْ َئلَ  َفَوَيلَنَ* َ اََسنََ اَكَجَبللَم َوَتَسن َم *اكسه َْ َ َنَو ََ ْمَكلَ َبن َكَل
ّ( )ّ ّقال، :ّ ّوربّالكعبةّحق، ّإلىّحائطّسقسم ّواستند فمكثّّ،فنزلّعنّحماره

ّ.( )مرضهّّيدرونّماّفمكثّشهرًاّيعودهّالناسّالّ،ثمّرجعّإلىّمنزلهّ،ملياًّ
وهدوّمددنّأخددصّأصدحابّسدديدناّعلدديّّ–كدانّاألحنددفّبدنّقدديسّرحمددهّهللاّ

ّ-ًّّفدإذاّهدوّيقدرأّ،إذاّبدهّيسدمعّإنسدانًاّجالسدًاّقريبدًاّمندهّيقدرأّالقدرآنفدّ،مرةّجالسا:ّ
َََ َمََوَفالََتَعَقلمو كم َمََكَتلبَلََف َهََلَك م ّ:قدالّ،كأندهّكدانّنائمداًّّ،،ّفانتبده( )َّكَقَدََوَاَزَكَالََيَكَ كم
َََم كم َمََكَتلبذذذَلََف ذذذَهََلَكذذذ م ّهدددلّفددديّالقدددرآنّحدددديثّّ،َكَقذذذَدََوَاَزَكَاذذذلََيَكذذذَ كم عنددديّ؟ّعلددديَّ

                                                

 .ّ(5:ّ)سورةّالحجراتّآيةّ(ّ )

 .ّ 50/ تفسيرّابنّكثيرّّ:انظر(5ّ)

 .  _ اآلياتّّالطورّسورةّ( )

 .0 5/ تفسيرّابنّكثيرّّ:انظر( )

 .0ّ :آيةّّسورةّاألنبياءّ(2)
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ّبالمصددحفّ،بالمصددحف فصددارّيقلُ ددبّصددفحاتّيفتحددهّّ،فحضددرّالمصددحفّ،علدديَّ
َقذذذذَدََوَفَلذذذذَمَّ:فدددإذاّبدددهّيمددددرّبقدددومّيقدددولّهللاّتبددددارتّوتعدددالىّعدددنهمّ،مدددنّغيدددرّقصددددد

َََ امذذو َْ َؤ ْم ََََ.اَك َهمذذَمََفذذيََصذذالَتَسَمََخلَشذذعمو ََ ََََ.اكهذذَلن ذذو ْمَعَ عم َاكلهَغذذَوَ ََ َهمذذَمََعذذ ََ َ.َواكهذذَلن
ََََواكهذذلََ َهمذذَمََكلزهَكذذلَةََفذذلَعلمو ََ ومددرّبقددومّّ،اللهددمّالّأجدددّنفسدديّفدديّهددؤالءّ:قددال،ََ(1)ن

ََعَلذىَاأَلَ َضََهَواذَلَّ:يصفهمّهللاّتعالىّويقولّتعالى ََ ذو شم َْ  ََ ََ َاكهَلن ََ َْ َي َاك ه َوَعَبلدم
ََقذلكمواََسذالْلََ ََ َلاََخلَطَبسمممَاَكَجذلَهلمو َواَ 

أنداّّ،يّهدؤالءاللهدمّالّأجددّنفسديّفدّ:قدالّ،( )
ثدددمّمدددرّبقدددومّيقدددولّهللاّتبدددارتّوتعدددالىّّ،أنددداّأصدددغرّمدددنّهدددؤالءّ،أصدددغرّمدددنّهدددؤالء

عذذلََّ:عددنهم َْ ذذَمََخَوفذذَلََوَط ََ بهسم ََ َعذذلَجَعََنذذَدعمو َْ َاَك ََ َمََعذذ امذذوبمسم ّ:،ّقددال( )ََتَتَجذذلَفىَجم
ثمّقلُ بّالصفحاتّفإذاّبدهّيمدرّبقدومّيصدفهمّهللاّّ،اللهمّإنيّالّأجدّنفسيّفيّهؤالء

َمََفذذيََسذذَق ََّ:بددارتّوتعددالىّبصددفاتّمعاكسددةّفيقددولت ذذلََسذذَلَككم َْ.ََ ََ ذذ َْ َ َقذذلكمواََكذذَمََاذذ م
َََ ْمَصلَ ن ََََ.اَك َسَكن َْ َامَطَعممَاَك ََََ.َوَكَمََا م َعَاَكَخلَئَعن َْ َ اهلََاخموضم ََبَنذَوَمََ.َوكم اهذلَامَكذلَ بم َوكم

َََ ن ََمَ.اكدَ  ولكنّأينّأنداّ؟ّّ،أعوذّبتّمنّهؤالءاللهمّإنيّّ:،ّقال( )ََيتهىََوَتلَالَاَكَ َقن
َاَعَتَ فمذواَّ:حتدىّمدرّبقولدهّتعدالىّ،أينّصفتيّ؟ّويقلدبّالصدفحاتّويقلدب ََ و َوآَخذ م

َ َََغفمذو ن ََّللاه َه ََنتمذوَبََعَلذَنَسَمََي ََ مََو ئَلََعَسىََّللاه اَلََصلَكيَلََوآَخَ ََسنَ  َْ َبلماموَبَسَمََخَلطمواََع
ّ.ّ(6)اللهمّإنيّهاهناّ،اهنااللهمّإنيّهّ:قال.َ( )ََ َي مَن

فكددددانواّمددددرآةّمنعكسددددةّآليدددداتّربهددددمّّ،هكددددذاّفهددددمّسددددلفّاألمددددةّكتددددابّربهددددم
يستعرضددونّكتددابّربهددمّآيددةّآيددةّعلددىّأنفسددهمّوأفعددالهمّوأقددوالهمّفيددونّفيهدداّحيدداتهمّ

ّ:قدالّتعدالىّ،كاملةّفماّوجدواّفيّذلتّخلداًلّأصدلحوهّألنّالقدرآنّيملدتّروحدًاّمدؤثرة

                                                

 .ّّ :ّسورةّالمؤمنونّّآّيةّّ( )

 .ّ  :سورةّالفرقانّآّيةّّ(5)

 .  :سورةّاالسجدةّآّيةّّ( )

 .ّ  ّ-ّ  :ّسورةّالمدثرّآّيةّّ( )

 .05ّ :سورةّالتوبةّآّيةّّ(2)

نفحاتّاإليمانّللشيخّأبيّالحسنّّو،ّ 5نّنصرّالمروزيّصّلدمحمّب.ّمختصرّقيامّالليلّ(ّ )
 .ّ  الندويّصّ
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ََََوَكَلَكَ ََوَوَين ََ ََوَكَكذ َم ذل َْ ََوالَاأَلَ  ذلَاَكَكَتذلبم َْ َاذَتََتذَدَ يَ ذلَكم َْ َ َاذلَ َْ ََو ََ ذ َْ ويذَلَ َالََيَكَ َ َ م
ْمَسَتَق مَ  َ اهَ ََكَتَسَديََيَكىََصَ اط  ََعَبلَدَالََواَ  ََ َْ َ ََاَشلءم ََ َْ ّّ(1)َجَعَلَالهمَامو َاََاَسَديََبَهَ

لاَقذذذذ ئَاكقذذذذ آََواَ َّ:وقدددددّأمددددرّهللاّبحسددددنّاالسددددتماعّللقددددرآنّقددددالّتعددددالى
فلستْعواَكهَوواصتواَكعلكمَت يْوََ

َ( ).َ
ّ

ندتّتلحدظّمدنّنفسدتّربمداّقدرأتّ ومماّيعينّعلىّالخشوعّالتدبرّوالتفكر،ّوا 
ولكدنّتسدمعهاّمدرًةّفديّمجلدسّمدنّّ،آيةّمنّكتابّهللاّمرارًاّدونّأنّتحدثّفيتّأثراًّ

أحددثتّأثددرًاّفددإذاّبهدذهّاآليدةّقدددّّ،أوّخلدفّإمددامسّفديّصدالةّمددنّالصدلواتّ،المجدالس
ولعدلّحسدنّالصدوتّمدعّالتددبرّوالجلدوسّفديّّ،فيّقلبتّربماّيستمرّأكثدرّمدنّيدوم

وأعظددمّاألمدداكنّالتدديّيتدددبرّفيهدداّّ،مجددالسّفيهدداّيددذكرّهللاّتعددينّعلددىّهددذاّالتدددبرّ
ْمهمَََ:قدددالّتعدددالىّ،آياتدددهّبيدددوتّهللا َتمَ َفذذذَعََويمذذذَلَكَ ََفنَسذذذلَاَسذذذ ََ مََو ََّللاه ََ ََوَل َفذذذيَبمنمذذذوت 

ََواََلَصللََ مَسب ََ وَ  ََكهمََفنَسلََبلَكغمدم َّ:والجارّوالمجدرورّمعلدقّفديّقولدهّتعدالى( )َّ(َمم
فمددنّكددانّيبحددثّعددنّهددذاّالنددورّفإنددهّموجددودّفدديّ( )ّهللاَاذذو َاكسذذْواتَواأل ضَ

فهنداتّتسدكبّّ،فكيفّإذاّقرئّالقرآنّفيّمهبطّالدوحيّبجدوارّالكعبدةّ،بيوتهّالعامرة
قبدددااًلّعلدددىّهللاّ،نويرتفدددعّمؤشدددرّاإليمددداّ،العبدددرات وكيدددفّإذاّّ،ويمتلدددلّالقلدددبّحبدددًاّوا 

ّ!.كانّالحالّفيّلياليّرمضانّ
َاكق آََ صاعَوْةَتستسنََاكْوتَفيَسبنلَهللاََ-ب

ّ ّدّكانددتّالخنسدداء ّءاعّرفهدديّأرقددىّشددّ،مددنّالشدداعراتّالبليغدداتدّتماضددر
ّ.وأحزنّمنّبكىّوندبّفيّشعرهاّ،العرب

وقالدتّفيدهّرثداًءّيعددّّ،الددهرقتلّأخوهاّمنّأبيهداّصدخرّفحزندتّعليدهّوقدّ
                                                

 .25ّ:سورةّالشورىّآّيةّّ( )

 (ّ. 50:ّ)سورةّاألعرافّآيةّّ(5)

 (ّ.  :ّ)سورةّالنورّآيةّّ( )

 (ّ.2 :ّ)سورةّالنورّآيةّّ( )



 

 
 

 
{ 0011 } 

 باإلسكندرية –ة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات اجمللد اخلامس  من العدد السادس والعشرين حلولي

 
 تطبيقية دراسة تأصيلية – مالمح من اإلعجاز  النفسي للقرآن الكريم

 :رثتهّبحرقةّوزفرةوكانّمماّّ،منّأصدقّالشعر
ِو    ررررررررررررررررر    ِ مش ل ررررررررررررررررر     ررررررررررررررررررر  وأذكرررررررررررررررر

 لرررررررررررررررررف ي ررررررررررررررررر ا   ل  لررررررررررررررررر      رررررررررررررررررر  ع
 وانئحررررررررررررررررررررة    ررررررررررررررررررررر   ليرررررررررررررررررررر     ررررررررررررررررررررر    
ررررررررر    ول رررررررررن  أ نرررررررررل     الررررررررر     ع ررررررررر   ل  ن  
ررررررررررررررررررررررررر   رررررررررررررررررررررررررررا   لررررررررررررررررررررررررر  ا  وأ      أيب ح  
ِيف و يرررررررررررررر     رررررررررررررر    أ يصرررررررررررررروف    الي رررررررررررررر
   *       * 

ِا   ِ م ِلررررررررررر    ال ررررررررررر    ص ررررررررررر   ي ررررررررررر ك 
ِ    الورررررررررررررررراك  حررررررررررررررررر ي   لرررررررررررررررر    كلرررررررررررررررر

 أزال أرى عجررررررررررررررررررررررررررررررر    ول رررررررررررررررررررررررررررررررن   
 ومرررررررررررررررررررا يو ررررررررررررررررررر  ملررررررررررررررررررر    أ رررررررررررررررررررر     

  ِ ِاق   صررررررررر     رررررررررد وم عررررررررر    يررررررررر     ررررررررر
 اي هل رررررررررررررررر   عليررررررررررررررررر   وهلرررررررررررررررر  أم ررررررررررررررررر 

                                       * 

فهددددأتّّ،عجدددازهوقدددوةّّإّ،قدددرأتّالقدددرآنّأحسدددتّبروعدددةّبياندددهّواّأسدددلمتّولمددد
وتصددديقًاّإليمانهدداّقدددمتّأوالدهدداّاألربعددةّشددهداءّفدديّّ،وسددلمتّأمرهدداّلربهدداّ،نفسددها

ّ،ولدمّتقدلّبيتددًاّيددلّعلدىّحزنهدداّ،ولددمّتتحسدرّ،فلدمّتنددزلّلهداّدمعدةّ،معركدةّالقادسدية
هللّالدذيّشدرفنيّبقدتلهمّوأرجدوّمدنّهللاّّالحمدد"ّ:قالدتّوقالتّقولتهاّوالزمدانّيدرددّمدا

ياهم ّ. "فيّمستقرّرحمتهّّأنّيجمعنيّوا 
فرسددانّّفصددارواّبددهّ،كددانّالسددلفّيعتكفددونّعلددىّقددراءةّالقددرآنّنهمددًاّوتدددبراًّ

ّ.النهارّرهبانّالليل
أولّمدنّجهدرّبدالقرآنّفديّمكدةّبعددّرسدولّهللاّّكانّعبدّهللاّبنّمسعودّ

ّ،ّّعلددىّكفددارّمكددةّأنّيجهددرّبددالقرآنّبجددوارّبيددتّهللا قددامّفّ،وكددانّأبغددضّشدديءس
واستبسدااًلّفديّّ،حيويدًةّونشداطاًّّ،نّيغلديّالقدرآنّفديّقلبدهّوعروقدههذاّالفتىّالذيّكا

ثددمّصدددعّّ،وجلددسّعندددّالمقددامّبجددوارّالكعبددةّ،فدديّوقددتّالضددحىّفجدداءّ،سددبيلّهللا
وزعمداءّقدريشّّ،فانطلقّصوتهّيسب ّفيّالفضاءّويدويّبدينّجددرانّالبيدتّ،بالقرآن

بسذذمَهللاَََفدديّأنددديتهمّيسددمعونّهددذاّالصددوتّالجهددوريّالعددذبّالجميددلّوهددوّيقددرأ
فكددانّيهددزّقلددوبهمّّ،اكذذ يََْعلذذمَاكقذذ آََََ:يرفددعّبهدداّصددوتهّاكذذ يََْاكذذ ي مَ
ّمسدددتنفرةّفددرتّمدددنّّؤفددانتفضّزعمددداّ،مددنّحسددنّصدددوته همّمددنّأنددديتهمّكدددأنهمّحمددر 

                                                

 .ّ 20ّ،ّصّ ّم:ّابنّاالثير/ّالكاملّفيّالتاريخّ(ّّ 
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فلطمدهّعلدىّأذندهّحتدىّّ،وتقددمهمّأبدوّجهدلّ،وانتفضتّمدنّمجلسدهافجالتّّ،قسورة
ّإلددىّهللاّسددبيلّفدديّىّوكددانّاألذّفقددامّعبدددّهللاّبددنّمسددعودّّ:أدماهددا أحددبّّشدديءس
ّ.لوّأردتمّأنّأعودّفأقرأهّمرًةّأخرىّلعدتّ:وقالّألصحابهّ،قلبه
ََ:قبلَاكْعل  َاستاصل َاَبهَاالستفتلحَبتالوةَاكق آَََ-ج

الظهددرّأمددرّالغددالمّالددذيّكددانّألزمددهّّلمدداّصددلىّسددعدّّبددنّأبدديّوقدداصّ
المسددلمونّيتلونهدداّوكددانّّ-أيّاألنفددالّّ-القددراءةّأنّيقددرأّسددورةّالجهددادّ عمددر
فهشددتّقلددوبّالندداسّّ،فقرئددتّفدديّكددلّكتيبددةّ،الكتيبددةّسددورةّالجهددادّفقددرأّعلددىّ،كلهددم

ّ.(1)هاّءتوعرفواّالسكينةّمعّقراّ،وعيونهم
ّ.ستنصارّب ياتّالقرآناليعلمّأصحابهّاّّوكانّ

فديّسددريةّفأمرنداّأنّنقددولّإذاّنحددنّّّوجهنداّرسددولّهللاّ:ّيقدولّالصددحابي
ّ.فقرأناهاّفغنمنا( )ّيسبتمَواْلَخلقالكمَعبثَلَوفَّ:أمسيناّوأصبحنا

ّ.ألبيّذرّبتالوةّالقرآنّّوانظرّإلىّجمالّوصيتهّ
عل ذذ َبتقذذوىَهللاَ ََ"ّ:رسددولّهللاّأوصددنيّقددالّيدداّ:قلددتّ:قددالّأبددوّذرّ

عل ذ َبذاالوةَاكقذ آََفناذهَاذو ََ: سولَهللاَزداذيَقذللَفناهَ وسَاألْ َكلهَقلتَ ل
ََ.( )َ"سْلءَك َفيَاأل ضَولخ َك َفيَاك

ّ

                                                

 .2ّ  / حياةّالصحابةّ(ّ )

 .ّّ 4 /52رقمّ.،ّوالحديثّرواهّالنوويّفيّاألذكار0ّّ :ّسورةّاألنبياءّآيةّ(5ّ)

 

 .ّ  /ّ ،ّ 4 5فيضّالقديرّرقمّ:ّحسنّ،ّانظرّ:ّقالّالسيوطيّّ( )
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 المبحث السابع
من العلل قرآن في شفاء األجساد اإلعجاز النفسي لل

 واألمراض
ّ ولدمّيتدرتّّ،وعال ّفيدهّقضداياّهامدةّ،أنزلّالقرآنّعلىّقلبّالنبيّمحمدس

ف طاذذلَفذذيَاككتذذلبَْذذَََْذذلَّ:قددالّتعددالىّ،القددرآنّشدديئًاّمددنّأمددورّالحيدداةّإالّبيندده
ّ.( )ّشيءَ

يغندديهمّعددنّّيصددل ّلحيدداتهمّوعدداداتهمّمدداّلبشددرّومدداوقدددّأنددزلّفيددهّقددوانينّا
ّ.ذلتّعنّقوانينّالبشر

فهددوّكددالمّّ،وفدديّالقددرآنّشددفاءّللنفددوسّالبشددريةّمددنّالقلددقّوالتددوترّالعصددبي
ّوننددزلّمددنّالقددرآنّمدداّ:قددالّتعددالىّ،هللاّالددذيّيسددريّفدديّالنفددوسّفيحدددثّأثددرًاّفيهددا

ّ.ّ(5)هوّشفاءّورحمةّللمؤمنينّ
والطمأنينددةّواألمددنّواالسددتقرارّللنفددوسّالحيددارى،ّّإنّفيددهّالرحمددةّوالسددكينة

ََّ:قدالّتعدالى فدإذاّخددالطّالقدرآنّبشاشددةّّ،( )ّقذذلَهذذوَكلذلنََآْاذذواَهذدَىَوشذذفلءن
ّ.وعادتّإليهّالحياةّمنّجديدّ،القلوبّسرتّروحهّفيّهذهّالقلوب

وعاشدددددواّبقلدددددقّّ،تدددددزاحمّالمرضدددددىّعلدددددىّعيدددداداتّاألطبددددداءّالنفسدددددانيينّلقددددد
ّ.وشعرواّباليقينّوالرضاّ،ربواّكتابّهللاّلهدأتّنفوسهمولوّأنهمّجّ،واضطراب

َ.وث َاكق آََعلىَقلوبَاكعجمَ-1
رئدددددديسّمجلددددددسّإدارةّمعهدددددددّالطددددددبّّ( )أجددددددرىّالدددددددكتورّأحمدددددددّالقاضدددددديّ

مدنّاألشدخاصّ%0ّ مفدادهّأنّّ،اإلسالميّللتعلديمّوالبحدوثّفديّأمريكداّبحثدًاّمثيدراًّ
ّ،كدانواّمسدلمينّأوّغيدرّمسدلمينالذينّطبقتّالدراسةّبسماعهمّللقرآنّالكدريمّسدواءّ

                                                

 (ّ.  :ّ)سورةّاألنعامّآيةّ(ّ )

 (ّ.5 :ّ)سورةّاإلسراءّآيةّ(5)

 (ّ.  :ّ)سورةّفصلتّآيةّ( )

 .ّ  5 مجلةّالمجتمعّالعددّ(ّ )
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يعرفونهددداّظهدددرتّعلددديهمّتغيدددراتّوظيفيدددةّتددددلّّوسدددواء ّكدددانواّيعرفدددونّالعربيدددةّأوّال
وقدددددّأمكددددنّتسددددجيلّذلددددتّبأحدددددثّّ،علددددىّتخفيددددفّدرجددددةّالتددددوترّالعصددددبيّالتلقددددائي

ّ.األجهزةّالعلميةّوأدقها

وهددمّمددنّاألمريكددانّّ،فأخددذّثددالثّمجموعدداتّمددنّالندداسّ،وقدددّقددامّبتجربددة
الطبيدددةّالدقيقدددةّّبالمقددداييسوالّيفهموهدددا،ّووصدددلهمّّيتكلمدددونّاللغدددةّالعربيدددةّالدددذينّال

ّالعضددددالت،كقيدددداسّضددددغطّالدددددم،ّونبضدددداتّالقلددددب،ّوتخطدددديطّالدددددما ،ّوتخطدددديطّ
وقيدداسّدرجددةّالتعددرق،ّوقددرأّعلددىّالمجموعددةّاألولددىّآيدداتّمددنّالقددرآنّالكددريم،ّوقددرأّ

تركهدداّفدديّموعددةّالثالثددةّباللغددةّالعربيددةّعددادي،ّوالمجّاًّالمجموعددةّالثانيددةّكالمددّعلددى
ارتفددداعّمدددنّّاألعضدداء،فوجدددّأنّتغيدددراتّوظدددائفّّ،حالددةّاسدددترخاءّمددنّغيدددرّقدددراءة

ضددغطّالدددم،ّوتقلددصّالعضددالت،ّوانتصددابّالشددعر،ّوالتعددرق،ّتحسددنتّكثيددرًاّللددذينّ
ّ.ّمقارنةّبالمجموعاتّاألخرّى!!ّيفهمونّمعناهّالسمعواّالقرآنّالكريم،ّوهمّ

القدرآنّّهاسدمعّإليدهّوأاألخرىّّلمجموعاتاقدّيكونّهذاّصدفة،ّفنقلّ:ّقال
َكذذَوَّفدإذًاّالقدرآنّفيدهّسدرّ .ّنفدسّاالسدتجابةّوالتغيدراتّاإليجابيددةفطدرأّعليهداّّ،الكدريم

َثذللمَ َْ َََوَتَلذَ َاأَلَ ََخَشذَ َةََّللاه ََ ذ َْ عَلَ َتَصذدَ  ْم ََكَ َوَنَتذهمََخلَشذعَلَ ََعَلذىََجَبذل  ََ َ آ َوَاَزَكَالََهَلاَاَكقم
ََََاَعَ بمَسلََكلاَه و َمََنَتَفكه م ّّ(1)(َلَسََكَعلهسم

ثبددتّوقددّّ،فديّاألجسددادّالبشدريةّولددوّلدمّتفهمددهّالقددرآنتدأثيرّفهدذاّالسدرّفدديّّّ
هنددداتّدراسددداتّالحديثدددةّأثبتدددتّأنّّوّالمنددداعي،اإليمدددانّيرفدددعّمدددنّالجهدددازّّعلميدددًاّأنَّّ
المدرضّسدواءّالنفسديّأوّالعضدويّيصدابّبدهّّالجهدازّالمنداعي،ّألنَّّّيعززاإليمانّ

ّّ.المناعينسانّلضعفّالجهازّاإل

فمهماّتقددمتّالبشدريةّفديّّ،وهذاّمنّفاعليةّالقرآنّوقوةّتأثيرهّعلىّالنفوس

                                                

 (ّ. 5:ّ)الحشرّآيةّّسورة( )
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ّ.طبهاّواختراعاتهاّتبقىّمفتقرةّإلىّكتابّخالقها
َاكق آََاوعَََْواواعَاكطبَاك ويلايَ- 

ّعلىّالمدريض ّويقينس دفعدتّهدذهّالقدراءةّاألمدراضّّ،فإذاّقرئّالقرآنّبصدقس
ّ.( )"ّّخن َاكدواءَاكق آَ"َّ:قالّالنبيّّ،فاعليتهّوالعللّبقوة

ينّئعلدديكمّبالشددفا"ّّ:قددالّرسددولّهللاّّ:قددالّوعددنّعبدددهللاّبددنّمسددعودّ
ّّ(5)"ّالعسلّوالقرآنّ

وامدرأةّتعالجهداّّ،دخدلّعليهداّوعنّعائشةّرضيّهللاّعنهاّأنّرسدولّهللاّ
ّ.( )عالجيهاّبكتابّهللاّّ:فقالّ،أوّترقيها

ّ،ألنددهّربّالندداسّمددذهبّالبدداسّ،ءّوالتجدداءّإلددىّهللاّتعددالىوالرقيدةّإنمدداّدعددا
ّ.فالقرآنّنوع ّمنّأنواعّالطبّالروحانيّالمعنويّاإللهي

َ.خلص ةَسو ةَاكفلتيةَفيَاك ق ةَ- 
ّومندافعّمجربدة"ّّ:قالّابنّالقيم ّ،ومنّالمعلومّأنّبعدضّالكدالمّلدهّخدواص 

ددددداّفمددددا ّبكدددددالمّربّالعددددالمينّالددددذيّفضي ّكدددددالمّسلظددددن  كفضددددلّهللاّعلدددددىّّلهّعلددددىّكددددلُ 
والرحمدةّالعامدةّالدذيّلدوّّ،والندورّالهداديّ،والعصمةّالنافعةّ،الشفاءّالتامّفهو،خلقه

ّلتصدعّمنّهيبتهّوعظمتهّوجاللتهّ ّ.( )"ّنزلّعلىّجبلس
كددددانّإذاّأوىّفراشددددهّينفددددثّبددددالمعوذتينّويمسدددد ّبهمدددداّّورويّأنّالنبدددديّ

ّ.(2)وجههّ
تعددرفّّوهدديّمدداّ،شددفاءّبهدداتؤكدددّاالستّوهندداتّأدعيددة ّمددأثورةّعددنّالنبدديّ

ّفيدهّسدورةّالفاتحدةّالتديّّ،والقرآنّكلدهّشدفاء ّوكلدهّدواءّ ّ،بالرقيةّالمأثورة وأعظدمّشديءس
                                                

 .بابّاالستشفاءّبالقرآنّ(ّ:ّ 20 )برقم22ّّ /5أخرجهّابنّماجهّفيّسننهّ(ّ )

 .0ّ 2 رقمّ.ّّ   /5سننّابنّماجهّ(5ّ)

 .ّ 5 / الموطأّعلىّالزرقانيّ(ّ )

 .ّ   / زادّالمعادّفيّهديّخيرّالعبادّّ( )

 .ّ 0 /  فت ّالبارئّ:ّانظرّ.ّرواهّالبخاريّ(2ّ)
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ّسماويّسابقّمثلهاّلمّينزلّفيّالقرآنّوال ّ.فيّأيّكتابس
فهيّمتضمنةّلجميعّمعانيّكتبّهللاّالمشدتملةّعلدىّذكدرّ"ّّ:قالّابنّالقيم
ثبداتّالمعدادّ،الدرحمنّوّ،والدربّ،وهيّهللاّ،أصولّأسماءّالرب ّ:وذكدرّالتوحيددينّ،وا 

 ّ.( )"ّهيّأعظمّاألدويةّالشافيةّالكافيةفّ،وتوحيدّالربوبيةّ،توحيدّاأللوهية

ّالخدددرّي ّّ،وقدددّروىّالبخدداريّفدديّصددحيحهّعددنّأبدديّسددعيدس قددالّانطلددقّنفددر 
ّمدنّأحيداءّالعددربّمدنّأصدحابّالنبديّ ّ،فديّسدفرةسّسدافروهاّحتدىّنزلدواّعلدىّحدي س

ّذلدتّالحديّمدنّأحيداءّ،بواّأنّيضديفوهمفدأّ،فاستضافوهم فسدعواّلدهّبكدلّّ،فلدد ّسديدي
لددوّأتيددتمّهددؤالءّالددرهطّالددذينّنزلددواّلعلهددمّأنّّ:فقددالّبعضددهمّ،ينفعددهّشدديءّشدديءّال

وسددعيناّّ،إنّسدديدناّلددد !ّأيهدداّالددرهطيّّيدداّ:فقددالواّ،فددأتوهمّ،يكدونّعندددّبعضددهمّشدديء
ّال ّ؟ّفقدّ،ينفعدهّلهّبكدلّشديءس ّمدنكمّمدنّشديءس ّنعدمّوهللاّ:الّبعضدهمفهدلّعنددّأحددس

ّحتددىّتجعلددواّلندداّجعددالًّّ،فلددمّتضدديفوناّ،كماولكددنّاسضددفنّ،إندديّألرقددي ّ،فمدداّأندداّبددراقس
هللّربّّالحمددددددّ:ويقدددددرأّ،فدددددانطلقّيتفدددددلّعليدددددهّ،فصددددالحوهمّعلدددددىّقطيدددددعّمدددددنّالغدددددنم

قدالّفدأوفوهمّجعلهدمّّ،فدانطلقّيمشديّومابدهَّقَلَبدةّ ّ،فكأنمداّأينشدطّمدنّعقدالّ،العالمين
الّتفعلدددواّحتدددىّّ:فقدددالّالدددذيّرقدددىّ،اقتسدددمواّ:فقدددالّبعضدددهمّ،الحوهمّعليدددهصدددالددذيّ

فقدددمواّعلددىّرسددولّهللّّ،فننظرّمدداّيأمرنددا،فنددذكرّلددهّالددذيّكددانّ،نددأتيّرسددولّهللاّ
،ّلَ":َفقلل،فذكرواّلهّذلدت اقسذْواََ،قذدَوصذبتمَ"َ:ثمَقللَ،"ند ي َواسلَ ق ةََْو

ّ.( )"َواع بواَكيَْعكمَسسَْلَ
َاكق آََعلىَافسهََتج بةَابََاكق مَفيَتأثن َ- 

وقددددّجربدددتّأنددداّمدددنّذلدددتّفددديّنفسددديّوفددديّغيدددريّأمدددورًاّ"ّّ:قدددالّابدددنّالقددديم
بحيدثّتكدادّّ،نهّكانّيعدرضّلديّاآلالمّمزعجدةألّ،والسيماّمدةّالمقامّبمكةّ،عجيبة

فأبدادرّإلدىّقدراءةّالفاتحدةّوأمسد ّّ،تقطعّالحركةّمنيّوذلتّفيّأثناءّالطوافّوغيره

                                                

 .ّ   / معادّفيّهديّخيرّالعبادّزادّالّ( )

 .بابّالنفثّفيّالرقيةّ:ّفيّالطبّّ   /0 أخرجهّالبخاريّفيّصحيحهّ(5ّ)
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وكندتّآخدذّقددحًاّّ،جربتّذلتّمرارًاّعديدةًّّ،تسقطبهاّعلىّمحلّاأللمّفكأنهّحصاةّ
منّماءّزمزمّفأقرأّعليهّالفاتحةّمرارًاّفأشربهّفأجدّبهّمنّالنفعّمالمّأعهددّمثلدهّفديّ

ّ.( )"ّولكنّبحسبّقوةّاإليمانّوصحةّاليقينّّ،واألمرّأعظمّمنّذلتّ،الدواء
ّتسمىّآياتّالسكينةّإذاّقرأهاّالمسلمّمخلصًاّقلبهّأذه ّبّوهناتّآيات 

ّ:عنهّالهمّوالشدةّفيّحياتهّوهي
َممَاكتهلبموتَم ََ َأَتَ كم ََ َلَكَهََو ْم َآَ َةَ َه َمََي َمََاَبنُّسم ذمََََوَقلَلََكسم ََ بَ كم ََ ذ َْ َف ذَهََسذَكنَاةنَ

(5)
َهمذَو

ذذلَاَسَمََوّلِلَهََ َْ ذذَعََي  َْ لاذذَلَ َْ واََي  ََكَنذذَزَدادم ََ َان َْ ذذَؤ ْم ذذَكنَاَةََفذذيَقملمذذوَبَاَك َاكهذذَليََوَاذذَزَلَاكسه امذذودم َجم
مََعَل َْلََيَك ْلََ ََّللاه ََ َواَتََواأَلََ َضََوَكل َْ ََيَلَ( )َََاكسه ََ َان َْ ذَؤ ْم َاَك ََ مََعذ َكَقذَدََ َعذَيََّللاه

َمََفَتيذَلَ ذَكنَاَةََعَلذَنَسَمََوَوَثذلَبسم ذلََفذيَقملمذوَبَسَمََفذَأَاَزَلَاكسه َْ ذَجَ َةََفَعَلذَمَ نمَبلَ عموَاَ ََتَيذَتَاكشه
مَ( )َ،ََقَ يبلََ َْ هذَةَاَكَجلَهَل هذَةََفذَأَاَزَلََّللاه َْ هذَةََي واََفذيَقملمذوَبَسممَاَكَي ََكَفذ م ََ َيَلََجَعَلَاكهذَلن

ََبَسذذلَ ذذَةَاكتهَقذذَوىََوَكذذلامواََوَيذذقه َْ َمََكَل سم ََوَوَكذذَزَْ ََ َان َْ ذذَؤ ْم ذذوَكَهََوَعَلذذىَاَك َسذذَكنَاَتهمََعَلذذىََ سم
ل ََ مََبكم ََّللاه ََ ََعَل ْلََََوَوَهَلَسلََوَكل َشَيء 

( ).َ
وكانّشديخّاإلسدالمّابدنّتيميدةّرحمدهّهللاّإذاّاشدتدتّعليدهّ"ّّ:قالّابنّالقيمََ

ّ،وسددمعتهّيقددولّفدديّواقعددةسّعظيمددةسّجددرتّلددهّفدديّمرضدده،األمددورّقددرأّآيدداتّالسكينة
ّشدديطانيةّظهددرتّلددهّفدديّحددالّضددعفّ تعجددزّالعقددولّعددنّحملهدداّمددنّمحاربددةّأروا س

ّاّ:قالّ:القوة ّ،اقدرؤواّآيداتّالسدكينةّ:ألمدرّقلدتّألقداربيّومدنّحدوليفلماّاشتدّعلدي 
ّ.(6)"ثمّأقلعّعنيّذلتّالحالّ

َبلكق آَََتدوايَ سولَهللاََ- 

                                                

 .ّ  / مدارمّالسالكينّ(ّ )

 .ّ  5:ّسورةّالبقرةآيةّ(5)

 .ّ :سورةّالفت ّآيةّّ( )

 .ّ  :ّسورةّالفت ّّ( )

 .ّ 5:ّسورةّالفت ّآيةّّ(2)

 .  / مدارمّالسالكينّ( )
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فجعدلّكلمداّقددرأّّ،جداءهّجبريدلّوندزلّعليدهّبدالمعوذتينّولمداّسدحرّالنبديّ
ّ.آيًةّمنهماّانحلتّعقدةّحتىّانحلتّالعقدّكلها

ويّأيّمددددرضّأّ،وجددددديرّبكددددلّمسددددلمّأصددددابهّمددددرضّمددددنّكسددددرّأوّنزيددددف
دونّإهمدددالّالدددواءّالدددنيويّالدددذيّّ،عضددويّأنّيأخددذّبهددذهّالوصدددفةّالطبيددةّاإللهيددة

ّ":قددالّففدديّالحددديثّأنّالنبدديّّ،بددلّعليددهّأنّيأخددذّبالددوائينّ،بيندهّاألطبدداء إنّّللا 
َدواَء،َفتداوواَوالَتداوواَبي امَ "َّ:تعالى َ.(1)"َ.وازلَاكداءَواكدواءَوجعلَككلَ َداء 

علْذذهَْذذَََ،داَءَيالَواذذزلَكذذهَشذذفلءََكذذمَناذذزلَهللاََيَ"ّّ:ّىوفدديّروايددةسّأخددّر
َ.( )"وجسلهَََْجسلهََ،علْه

ّ
وهددوّمشددروعّالبدددّمددنّاألخددذّّ،فاإلسدالمّدعدداّإلددىّاألخددذّبالطددبّالجسدماني

ّ،حتىّمدعّوجدودّالطدبّالروحديّوهدوّالقدرآنّالكدريمّوالتعاويدذّالنبويدةّالصدحيحةّ،به
ّّ.ذّبهاّوهيّالّتنافيّالقدرفكالهماّمنّجملةّاألسبابّالتيّأمرناّباألخ
يملددتّيقينددًاّراسددخًاّّ،معتقدددًاّبهددذهّاآليدداتّ،وكلمدداّكددانّالراقدديّقويددًاّفدديّديندده

فدددإذاّكدددانّّ،وكدددذلتّاألمدددرّبالنسدددبةّلحدددالّالمرقدددىّ،كلمددداّكاندددتّرقيتدددهّأكثدددرّفعاليدددة
ّ.انفعالهّبهذهّالرقيةّأكثرّكلماّكانتّالنتيجةّأكثر

ّّّ:قالّابنّالقيم
وهددذاّّ،وانفعدالّالمرقديّعنددّرقيتدهّ،يرهداّبحسدبّالراقديإنّقدوىّالرقيدةّوتأث"ّ

ّمسلمّ ّعاقل  ّ.( )"ّأمرّالّينكرهّطبيبّفاصل 
ونسدددتخلصّممددداّتقددددمّأنّاإلعجدددازّالنفسددديّبدددالقرآنّلدددهّتدددأثيرّفددديّالنفدددوسّ

ذاّقدددرئّعلددددىّمدددريضّ،وذلددددتّبعالجهددداّمددددنّاألمدددراضّواألسددددقامّ،البشدددرية فإنددددهّّ،وا 
ّ:ّوهيّ،نبغيّتحققّشروطّالرقيةيحدثّأثرًاّفيّعالجهّمنّالمرض،ّولكنّي

                                                

 ّ.ّ    بوداودّفيّسننهّرقمّأأخرجهّ(ّ )

 ّ.ّ    ،ّوابنّماجهّّ  2 أحمدّفيّمسندهّرقمّرواهّ(5ّ)

 .ّ   / زادّالمعادّ(ّ )
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َ.اعتقلدَاك اقيَو قناهَبلهللَعزَوجلَوبكالْهَوهوَاكق آََاكك يم -َو
ََ.تفلعلَاكْ قيَعادَ قنتهَواعقلدهَبلكق آََوصد َتوجسهَيكىَهللا -َب
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 المبحث الثامن
 أذى المشركين  القرآن يستر صاحبه من

َ.ْظله َست َاكق آَ -1
َ.اكيجلبَعلىَقلوبَاككلف يََ-و

اذذوَََّ:ّتعدالىيقدولّهللا لاَقذذ وتَاكقذ آََجعلاذذلَبناذ َوبذذنََاكذلنََالَنْؤ وا 
ّ.َ(1)بلَلخ ةَيجلبَلَْستو َاَ

ّعظيم فاسدتمعواّّ،علدىّالمشدركينّتالهّرسدولّهللاّّ،إنّكتابّهللاّذوّسر س
ولكددددنّحقدددددهمّّ،وكدددادواّيعلنددددونّإسدددالمهمّ،وأحددددثّأثددددرًاّفددديّقلددددوبهمّ،إليدددهّطواعيددددة

ولمددداّعلدددمّهللاّعددددمّتدددأثرهمّّ،اّمدددنّحيدددثّأتدددوافرجعدددّوّ،وكفدددرهمّّغطدددىّندددورّتدددأثرهم
فلدمّيعددّّ،فدزادهمّكفدرًاّوعندادًاّعنددّسدماعهمّالقدرآنّ،بالقرآنّعاقبهمّمنّجنسّفعلهدم

ّ.مؤثرًاّفيّقلوبهم
وهددوّالطبددعّعلددىّّ،يكددونّالحجددابّفدديّهددذهّاآليددةّحجابددًاّمعنويدداًّعلددىّهددذاّّو

َلاََقذذذَ َوَتََّ:لىقدددالّتعددداّ.فيدددهّمدددنّالحكمدددةّيددددركواّمددداّيفقهدددواّوالّقلدددوبهمّحتدددىّال َواَ 
َسذذتمو َا ََ َْ ََبذذلََلَخَ َةََيَجلبذذَلَ ََ امذذو َْ َالَنمَؤ ََ َاكهذذَلن ََ ََجَعَلَاذذلََبَنَاذذَ ََوَبذذَن ََ ذذَ آ ّ:أيَّ( )ََاَكقم

صددرارهمّعلددىّعنددادهمّفكددانّ حجابددًاّعددنّهدددايتهمّبهددذاّالقددرآنّألنّهللاّعلددمّحددالهمّوا 
ّ.الجزاءّمنّجنسّالعمل

ّّ.وحجابًاّعنّالكافرينّ،هاديًاّللذينّآمنواولناّأنّنسألّكيفّيكونّالقرآنّ
ّ،فالفاعدددلّهدددوّالقدددرآنّوالقابدددلّهدددوّاإلنسدددانّ،هنددداتّقابدددلّوفاعدددلّ:والجدددواب

فدإذاّكدانّيبحدثّعدنّالحدقّبصددقّّ،وتأثرّاإلنسانّبالقرآنّحسبّجهازهّاالستقبالي
خالص وطرقدتّّ،لدتّعندهّالغشداوةافأّزّ،ىيسرّهللاّلهّذلتّفاسدتمعّآليداتّهللاّتتلدّ،وا 

ّ.فشعرّبأثرهاّيسريّفيّعروقهقلبهّ

                                                

 (ّ.2 )سورةّاإلسراءّآيةّ(ّ )

ّ(ّ.2 )سورةّاإلسراءّآيةّ(5ّ)ّ
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فاسددتحوذّّ،أصدابتهّلوثددةّالكفددرّ،وأمداّإذاّكددانّجهددازهّاالسدتقباليّغيددرّمتددزنّس
لنفسدهّأنّتتبدعّالشدهواتّمدنّالمعاصديّّنثدمّأطلدقّالعنداّ،ليهّالشيطانّفأنسداهّهللاع

فزادتدهّّالمتلدوةّعليدهّحجابداًّيداتّهللاّواستكبرتّنفسدهّعدنّقبدولّالحدقّكاندتّآواآلثامّ
ّ.مرضًاّوشكاًّ
ثددمّيددنفخّّ،اإلنسددانّيددنفخّعلددىّيديددهّفدديّالشددتاءّليشددعرّبددالحرارةّوالدددفءّإنَّّ

فهدوّيبحدثّعدنّّ،فالفاعدلّواحددّولكدنّالقابدلّمتقلدبّ،علىّكأسّالشايّالحارّليبدرد
وتددأثرّكددأسّالشددايّّ،فيهمددابددالحرارةّّشددعرنفددخّعليهمدداّّفلمدداّ،حددرارةّليدددفلّبددردّيديدده

ّ.وسيلةّلتبريدهحثّعنّألنهّيبّ،عندماّكانّالكأسّدافئاًّلبرودةّبا
وصددقّقدولّ،عندماّتتلىّعلىّمسدامعّالمدؤمنينّوالكافرينهللاّكذلتّآياتّّو

تسديَََْويببتَوككََهللاَنسديَََْ شلءََيا َالََ:ربّالعلمين
َ(1).َ

انظدددرّإلدددىّالمشدددهدّالعظددديمّفددديّصدددالةّالتدددراوي ّفددديّالمسدددجدّالحدددرامّوهدددمّ
ثدمّانظدرّّ،شيًةّوهيبدًةّلهدذاّالددينويملؤهاّخّ،يرتلونّالقرآنّبصوتّنديّيهزّالقلوب

ّواحد وقددّتسداقطتّالددموعّ،إلىّيومّالختمّوأنتّتدرىّمليدونيّمسدلمّيؤمندونّبصدوتس
ّّ.منّعيونهمّوهمّيقفونّبينّيديّخالقهم

إندهّمنظدرّّ،باهللّعليتّهلّوجدتّمنظرًاّأكثرّرهبًةّورغبًةّمنّهذاّالمنظدر
ّ.سنّفيّتصويرهلوتحارّاألّ،تحارّاألقالمّفيّوصفه

وأيّإنسانّأعطداهّربدهّعقداًلّولسدانًاّّ،يؤمنّيّإنسانّيرىّهذاّالمشهدّوالفأ
ّ.تدمعّعينهّوالّ،وعينًاّيرىّويتحسسّهذاّالمشهدّفالّيرقّقلبه

َثذذذلَاَيََّ:وقددددّوصدددفّكالمددده َْ َتَشذذذلَبسَلَ ْم َاَكَيذذذَدنَثََكَتلبذذذَلَ ََ َلََوَيَسذذذ مََاذذذزه َّللاه
َََ ََنَخَشَو ََ َاكهَلن لمودم َاهمَجم َْ َ َََلَكذَ َََتَقَشَع ُّ َمََيَكىََلَكذَ ََّللاه لمودمهمَمََوقملموبمسم َجم َم َمَثممهََتَلن َ بهسم

َ ََهلد  ََ َْ لََكهمَ َْ مََف َ مَعَلَلََّللاه ََ َْ ََو ََ َشلءم ََ َْ َََنَسَديََبَهَ َ.( )ََهمَدىََّللاه

                                                

 .ّ(ّ 2:ّ)سورةّالقصصّآيةّّ( )

 .ّ( 5:ّ)سورةّالزمرّآيةّ(5ّ)
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ويعشدددونّفددديّوجدددلّورهبدددةّمدددعّّ،إنّالدددذينّيخشدددونّربهدددمّبالغيدددبّويتقونددده
رتعدددداشّالعريرةّوارتعدددداشّولكددددنّبعدددددّهددددذاّالوجددددلّواهّورحمتددددهّيشددددعرونّبقشددددئددددرجا

ولددددذةّالقددددربّمددددنّالددددربّسددددبحانهّوتعددددالىّ ّفعندددددّذلددددتّّ،يشددددعرونّبددددأنسّالمناجدددداة
ّّ.يشعرونّبطمأنينةّقلوبهم

تهاّاوهللاّتعدددالّهددددوّالددددذيّيحددددرتّالقلدددوبّللهدايددددةّوالضدددداللّبحسددددبّإشددددراق
ّ.وحبهاّللخيرّوميلهاّإلىّذلت

َ.يَيفظَقل ئَاكق آََََْكندَاككلفَ َ-ب
بحيدددثّيحدددالّبدددينّالمشدددركينّّ،ويمكدددنّأنّيكدددونّالحجدددابّعلدددىّأبصدددارهمّ

ّمدنّهللاّّفدالّ،وبدينّقدارئّالقدرآن ّوأمدانس وقددّوردتّشددواهدّّ،يبصدرونهّفهدوّفديّحفدظس
ّ:يكونّقريبًاّلهذاّالمعنىّمنهاّمنّالسنةّما

أقبلدتّأمّجميدلّوفديّيددهاّحجدرّّتبتَنذداَوبذيَكسذبََلماّنزلتّّسدورةّ
ّ*ودينهّقليناّّّ*وأمرهاّأبيناّّّ*مذمَّمًاّعصيناّّّّّ:تقولوهيّّ،ولهاّولولة

ّفدددديّالمسددددجدّومعددددهّأبددددوّبكددددرّّوالنبددديّ ّبكددددرّّ ّفلمدددداّرآهدددداّأبددددوّقاعددددد 
ّ!لقدّأقبلتّوأناّأخافّأنّتراتّّ،رسولّهللاّياّ:قال

فوقفدتّّ:وقدرأّقرآندًاّفاعتصدمّبدهّكمداّقدالّ،إنهاّلنّترانيّ:قالّرسولّهللاّ
أنّصداحبتّّ،أخبدرتّ،يداّأبداّبكدرّ:فقالدتّرّرسدولّهللاّولدمّتدّ،علىّأبيّبكرّ

قدددّعلمددتّقددريشّّ:فول ددتّوهدديّتقددول،هجاتّهددذاّالبيددتّمدداّورب ُّّال:ّفقددال!ّهجددانيّ
ّ.( )أنيّابنةّسيدهاّ

وهددددوّجددددالسّّ،،ّفلددددمّتددددرهفددددانظرّكيددددفّأعمددددىّهللاّبصددددرهاّبقددددراءةّالنبدددديّ
لاَق وتَاكقذ آََواَ َ:قالّتعدالىّ،،ّوهوّمنّحفظّهللاّلهبجانبّصاحبهّأبيّبكرّ

اوََبلَلخ ةَيجلبَلَْستو َاَ ّّ( )َجعلالَبنا َوبنََاكلنََالَنْؤ

                                                

 .0ّ   / السيرةّالنبويةّالبنّهشامّ(ّ )

 (ّ.2ّ :ّ)سورةّاإلسراءّآيةّ(5ّ)
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يددومّالهجددرةّمتدد مرينّعلددىّّعندددماّاجتمددعّالمشددركونّعلددىّبددابّالنبدديّّو
إنّدمحمًاّيزعمّأنكمّإنّتابعتموهّعلىّأمدرهّكندتمّّ:جهلّفقالّلهمّأبوّموكانّفيهّ،قتله

ّ،فجعلدتّلكدمّجندانّكجندانّاألردنّ،كمثدمّبعثدتمّمدنّبعددّمدوتّ،ملوتّالعدربّوالعجدم
نّلدددمّتفعلدددوهّكدددانّلدددهّفددديكمّذبددد  ثدددمّبعثدددتمّمدددنّبعددددّمدددوتكمّثدددمّجعلدددتّلكدددمّندددارّّ،وا 

ّ.(1)تحرقونّفيهاّ
نعددمّّ:مددنّبيددنهمّفأخدذّحفنددًةّمددنّتددرابّفديّيدددهّثددمّقددالّفخدرمّرسددولّهللاّ

فجعددلّينثددرّالتددرابّعلددىّرؤوسددهمّوهددوّيتلددوّقددولّهللاّّ،أنددتّأحدددهمّ،أندداّأقددولّذلددت
َاَكَيَكذذ َم*َ ذذسَّ:الىتعدد ََ ذذَ آ َ َسذذَلنَ*ََواَكقم ْم َاَك ََ ذذ َْ ْمَسذذَتَق مَ *ََياهذذَ ََك َ *ََعَلذذىََصذذَ اط 

َي َم َََ*ََتَاَزيَلَاَكَعَزيَزَاك ه ذَمََغذلَفلمو ذلَومَاذَلَ َآَبذلؤمهمَمََفسم َْ ذلَ َْ َاَكَقذَولمَ*ََكتمَاَلَ ََقَو َكَقذَدََيذقه
َََ امو َْ َمَاَلَنمَؤ ذَمََاهلََجَعَلَالََفيََوَعَالَقَسَمََوَغالالََيََ*ََعَلىََوَكَثَ َهَمََفسم ََفسم ََ َفَسَيََيَكىَاأَلَلَقذل

َ ََ ذذذو َْيم َق ذذذَمَ*ْم ََخَلَفَسذذذَمََسذذذِداََفَأَغَشذذذَنَالهمَمََفسم ََ ذذذ َْ ََوَنذذذَدنَسَمََسذذذِداََو ََ ََبذذذَن ََ ذذذ َْ َوَجَعَلَاذذذلَ
َ ََ و َ.َالنمَبَص م

ّإالّوقدّ فديّندومّعميدقّّفغط ّالقدومّ،علىّرأسهّتراباًّّنثرولمّيبقّمنهمّرجل 
ّالشمسّ لمّيستيقظواّإالّعلىّحرُ 
(5).ّ

حيدًاّأوّّوّفيّطريقّهجرتهّوقدّلحقهّسراقةّبنّمالدتّليدأتيّبرسدولّهللاّ
وتجعدلّاإلنسدانّيلهدثّّ،وهديّمكأفدأةّتدذهبّالعقدولّ،ئدةّمدنّاإلبدلبماثمّيفوزّّ،ميتاًّ

حدددثّأمددرّعجيددبّلددمّيتوقعدددهّّ،فعندددماّوجدددهمّفدديّالطريددقّواقتدددربّمددنهمّ،وراءهددا
ّ.أبداًّ

ثددمّّ،فخددررتّعنهدداّ،فسدداختّيددداّفرسدديّحتددىّبلغتدداّالددركبتينّ:يقددولّسددراقة
ّ.( )يلتفتّوهوّالّ،فاقتربتّمنهمّحتىّإذاّسمعتّقراءةّرسولّهللاّّ،زجرتها

سددبعينّصددحابيا ّوهددمّالقددر اءّإلددىّحدديّقبائددلّمددنّّبعددثّرسددولّهللاّولمدداّ
                                                

 .5/202ّبنّهشامّالنبويةّالسيرةّالّ( )

 .ّالمرجعّالسابق(5ّ)

 .2ّ  / البدايةّوالنهايةّ(ّ )
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ّمعرّوّ،قبائددلّنجدددّليعلمددوهمّالقددرآن فددةّتعددرضّلهددمّحدديّمددنّفعندددماّوصددلواّإلددىّبئددرس
فغددددرواّبهدددمّفقتلدددوهمّوكدددانواّيحتطبدددونّبالنهدددارّّ،أحيددداءّالعدددربّوهدددمّرعدددلّوذكدددوان

فعنددماّاسدتوقفوهمّّ،وكدانّمدنّأبدرزّمدنّقتدلّهدوّحدرامّأيّأمّسدليمّ،ويصلونّبالليل
ّّأتؤمنونيّأبلغكدمّرسدالةّرسدولّهللاّ:ّفأتاهمّحرامّفقالّ،فيّالطريقّت مرواّعليهمّ

فأتاهّمنّخلفدهّفطعندهّحتدىّ،فجعلّيحدثهمّوأومأواّإلىّرجلّلهمّّ.نعم:ّإليكم؟ّقالوا
ّ."هللاّأكبرّفزتّوربّالكعبةّّ"ّ:أنفذهّبالرم ّفقال

ّواسددعّوهدديّكلمددةّ أثندداءّحديثددهّاإلنسددانّيسددتطيعّأنّيجامددلّبهدداّفلهدداّعمددق 
ّ،لدنّيعدرفّالمجاملدةّأبدداًّّ،ولكنّعندّنزعّالرو ّومجيءّمالئكةّالموتّ،معّالناس

رأىّالنعيمّّالمقيمّالدذيّأعددهّلهدؤالءّّإنماهذهّالكلمةّوقولهّلّ،لحقائقفهناتّتكشفّا
فعنددددّذلدددتّقالهددداّّ،كأندددهّتدددراءتّأمامدددهّصدددورةّالجندددةّوالحدددورّالعدددينّوالنعددديمفّ،القدددر اء
ّّّ."هللاّأكبرّفزتّوربّالكعبةّّ"ّ:فرحاًّ

طعنددتّرجدداًلّمددنهمّّ:فقددالّ،وكددانّكددافراًّّ،والددذيّقتلددهّهددوّجب ددارّبددنّسددلمى
فسددمعتهّّ،فنظددرتّإلددىّسددناّالددرم ّحددينّخددرمّمددنّصدددرهّ، ّبددينّكتفيددهيومئددذّبددالرم

ّ:قدالّ،الرجدلّقتلدتّيّألسدتّي!ّفدازّّمداّ:فقلدتّفديّنفسديّ،"فدزتّوربّالكعبدةّّ"ّ:يقول
ّ.( )فازّلعمرّهللاّّ:فقلتّ،الشهادةّ:فقالواّ،سألتّبعدّذلتّعنّقوله

هّكدددذلتّأكدددرمّهللاّهدددؤالءّالقدددراءّومدددنهمّعدددامرّبدددنّفهيدددرةّالدددذيّقتدددلّفددديّهدددذ
لقددّرأيتدهّبعددماّقتدلّرفدعّإلدىّالسدماءّّ:فقدالّ،فرآهّعمدرّبدنّأميدةّالضدمرّيّ،الموقعة

ّ.حتىّإنيّألنظرّإلىّالسماءّبينهّوبينّاألرض
وقدددّيبعددثّهللاّجندددودًاّمددنّخلقددهّلحمايدددةّأهددلّالقددرآنّمدددنّنجددسّالمشدددركينّ

ّ.وذلتّتكريمّللقرآنّالذيّجمعوهّفيّصدورهم
وكددانّّ،لددىّقبائددلّالعددربّفدديّنجدددنفددرًاّمددنّأصددحابهّإّأرسددلّرسددولّهللاّ

ّ.وخبيبّبنّعديّ،معهمّعاصمّبنّثابت

                                                

 .ّ   رقمّ.صحي ّمسلمّ،ّكتابّثبوتّالجنةّللشهيدّ(ّ )
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فلمددداّوصدددلواّإلدددىّمددداءّالرجيدددعّلهدددذيلّّ،فدددانطلقواّليعلمدددواّالقبائدددلّكتدددابّهللا
ّ.ت مرواّعليهمّفقتلوهم

وقدددّّ،وكدانّعاصدمّبدنّثابدتّقددّقتدلّابنددينّلسدالفةّبندتّسدعدّفديّيدومّأحدد
ّ.الخمرّفيّقحفهإنّقدرتّعلىّرأسّعاصمّبنّثابتّأنّتشربّّ:نذرت

هللاّّفدددأبرَّّّ،يمسددهّمشددرتّّفدديّحياتددهّوقدددّنددذرّعاصددمّأالّيمددسّمشددركًاّوال
فمنددعّالمشددركينّّ،هءفكمدداّأنددهّلددمّيمددسّمشددركًاّفدديّحياتددهّاسددتجابّهللاّدعدداّ،قسددمه

ّجسده ّ.منّمس 
وهديّأسددرابّالنحددلّّ-النحددلّّ-جدداءتّالددبرّّ،فلمداّقتددلّوأرادواّقطدعّرأسدده

قددالواّدعددوهّحتددىّيمسدديّفيددذهبّعندددهّّ،همّوبيندددهفلمدداّحالددتّبيددنّ،وقفددتّفددوقّرأسدده
فاحتمدلّعاصدمًاّفدذهبّبدهّولدمّيسدتطيعواّاإلمسداتّّ،فبعثّهللاّالواديّبماءّ،فنأخذه

ّ.( )بهّ
ّهللاّقسددمهّوصدددقّرسددولّهللاّ يََْذذََعبذذلدَهللاَْذذََكذذوَوقسذذمَ:"وقددّأبددرَّ

َ."علىَهللاَألب هَ
ََآ لتَ ستت َبسلََ-  َ:عََوعنََاكْش كنَاكْْؤ

(5)قدالّكعدبّ
ّ:ّكدانّالنبديّاآليددةّّ:يسددتترّمدنّالمشدركينّبدثالثّآيدات

( )التيّفيّالكهفّ
َََيالَجعلالَعلذىَقلذوبسمَوكاذَةَوََ فقسذوهَوفذيَآلااسذمَوقذ ا،ّ

( )واآليةّالتيّفيّالنحلّ
ََعَسَمََوَوَبَصذلَ َهَم َْ مََعَلذىَقملمذوَبَسَمََوَسذ ََطَبذَعََّللاه ََ وموَكَئذَ َاكهذَلن

ََََووموَكَئذذَ َهمذذممَاكََ َاتهَخذذَلََيَكَسذذهمََهذذَواهمََواآليددةّالتدديّفدديّالجاثيددةّّ،َغذذلَفلمو ََ ذذ َْ َوَفَ َوَنذذَتَ
َ ََ ذذ َْ َعَهََوَقَلَبذذَهََوَجَعذذَلََعَلذذىََبَصذذَ َهََغَشذذلَوَةََف َْ مََعَلذذىََعَلذذم ََوَخذذَتَمََعَلذذىََسذذ َوَوَعذذلههمََّللاه
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َ ََ و َََوَفالََتَلكه م ََبَعَدََّللاه ََ َْ َنَسَد َهَ
( ).َ

ولقدددّاتفددقّلدديّبددبالدّاألندددلسّبحصددنّمنثددورّمددنّأعمددالّ"ّ:ّبدديقددالّالقرط
فلمّألبثّأنّخدرمّفديّطلبديّّ،قرطبةّأنيّهربتّأمامّالعدوّوانحزتّإلىّناحيةّعنه

وأنداّأقدرأّأولّّ،فارسانّوأنداّفديّفضداءّمدنّاألرضّقاعددّلديسّيسدترنيّعنهمداّشديء
ّّ.وغيرّذلتّمنّالقرآنيسّسورةّ

 ّ"ُدَيِبليدده"ّهددذاّ:ّوأحدددهماّيقددولّلآلخددرفعبددراّعلدديّثددمّرجعدداّمددنّحيددثّجدداءاّ
هللّحمدددًاّكثيددرًاّّ،ّوالحمدددّنوجددلّأبصددارهمّفلددمّيددرّوّوأعمددىّهللاّعددزّ،يعنددونّشدديطاناًّ

ّ.(5)"ّعلىّذلتّ

                                                

 ( 5:ّ)ّآية(ّ )

 .0ّ 0/5 تفسيرّالقرطبيّ(5ّ)
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 خاتمة
وتتميمًاّّ،اقتضتّإرادةّهللاّأنّيكونّالقرآنّالكريمّآخرّالكتبّالسماويةّنزوالًّ

ّل ّبخصائصّضمنت ّكتابه ّهللا ّخص  ّفقد ّاإلرادة ّ ّدونّلهذه ّوالخلود ّالبقاء ه
ّتبديل ّبنظمهّونسقهّوبيانهّوتأثيرهّ،تحريفّأو فانتظمتّآياتهّبيانًاّّ،وبقيّمتألقًا
ّ.وفصاحةّوبالغة

ينهلددددونّمددددنّمعينددددهّالعددددذبّّ،وقدددددّعكددددفّالعلمدددداءّالسددددابقونّعلددددىّدراسددددته
ثددمّصددنفواّّ،فددأفردواّاألبددوابّوالفنددوّنّ،جوانددبّمتعددددةّمددنّالعلددومّوالمعددارفّوالحكددم

ّ.بّوالمؤلفاتّالتيّتتناولّتلتّالجوانبفيهاّالكت
الددذيّأعطددىّلونددًاّجمددياًلّّ،ومددنّأهددمّهددذهّالعلددومّعلددمّإعجددازّالقددرآنّالكددريم

الّيشددمهاّإالّمددنّقددرأّكتددابّهللاّّ،فالبحددثّفيددهّلددهّرائحددةّفواحددةّ،لكتددابّهللاّالعظدديم
مدددنّأهدددمّأندددواعّاإلعجدددارّ"ّاإلعجدددازّالنفسددديّللقدددرآنّ"ّولعدددلّّ،بتأمدددلّوتددددبرّوتفكدددر

ّ.هاّحاجةّللكتابةّفيهاوأكثّر
ألنهّلمّيددونّفيدهّكتدابّمسدتقلّيبحدثّفديّقواعددهّومقدماتدهّّ:وتأتيّأهميته

ّفدديّالبحددثّفيددهّعلددىّهللاّأواًلّالددذيّيعددينّعبدددهّعلددىّالددرغمّّ،ونتائجدده وقدددّاعتمدددتي
فأخددذتّنمدداذمّمددنّآيدداتّّ،ثددمّعلددىّدراسدداتّالعلمدداءّالسددابقينّ،مددنّتقصدديرهّوعجددزه

ثدمّالسدنةّالنبويدةّالمفسدرةّلكتددابّّ،علدىّالددنفسّالبشدريةّهللاّممدنّكدانّلهداّأثدرّنفسدي
َلُّإَلِيُهِمّ :قالّتعالىّ،هللا ِكَرُّلتيَبيُ َنُّللنَّاُسَّماّنيزُ  ّّ( )َّوَأِنَزِلَناُّإَلِيَتّالذُ 

ّ:وهيّ،وقدّوصلتّإلىّنتائ ّأجدّمنّالمهمّتلخيصهاّوتدوينها
يحتدامّإلدىّمزيددّمدنّاإلعجازّالنفسيّعلمّمنّعلدومّإعجدازّالقدرآنّالكدريمّ - 

فهددوّيعدددينّالددنفسّالبشدددريةّعلددىّالتددددبرّوالتأمددلّفددديّّ،البحددثّوالكتابددةّفيددده
ّ.آياتّهللا

                                                

ّ(  :ّ)سورةّالنحلّآيةّ(ّ  
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علىّهذاّاللونّمنّاإلعجازّفديّالددعوةّإلدىّهللا،ّفكدانّّحرصّالرسولّ -5
ّ،سددالحًاّيحددرصّفيددهّعلددىّإسددماعّالمشددركينّكتددابّهللاّفدديّمناسددباتّعدددة

 .فيّالنفوسوذلتّلماّيحويّهذاّالكتابّمنّرو ّمؤثرةّ

فقدّوجدّهذاّاإلعجدازّمندذّّ،اإلعجازّالنفسيّللقرآنّالكريمّلهّتاريخّعميق - 
واسددتمرّإلددىّآخددرّآيددةّّ،نددزولّأولّآيددةّمددنّكتددابّهللاّعلددىّقلددبّالنبدديّ

 .منه

 :هيّ،شروطّتأثيرّاإلعجازّفيّالنفسّالبشرية - 

فقدددّجعددلّهللاّلكتابددهّخاصدديةّّ،مصدددرّالددنصّالمددؤثرّّوهددوّهللاّه -ّأ
ّ.فيّالنفوسّالبشريةمؤثرةّ

وهددديّاآليددداتّالتددديّجعدددلّهللاّفيهددداّروحدددًاّّ،فاعليدددةّالدددنصّالمدددؤثر -ّب
يَّنددددزََّلَّأِحَسددددَنّ:قالّتعددددالى،تسددددريّإلددددىّالنفددددوسّفتددددرقّوتخشددددع ّللاَّ

ّالَّدددُذيَنَّيِخَشدددِوَنّ ليدددودي ُّمِندددهيّجي اِلَحدددُديُثُّكَتابدددًاّميَتَشددداُبهًاَّمثَددداُنَيَّتِقَشدددُعر 
ليدد ّجي ددِمّثيددمََّّتُلدديني َُّيِهددُديَّربَّهي َُّذُلددَتّهيددَدىّّللاَّ ِمُّإَلددىُّذِكددُرّّللاَّ هيِمَّوقيليددوبيهي ودي

يَّفَمددددددددددددددداَّلدددددددددددددددهيُّمدددددددددددددددِنّ ُّبدددددددددددددددُهَّمدددددددددددددددِنَّيَشددددددددددددددداءيَّوَمدددددددددددددددِنّييِضدددددددددددددددُلُلّّللاَّ
ّ  ّ( )َهادس

فكلمداّكددانّالقددارئّّ،الجهدازّاإلرسدداليّللددنص،ّوأقصددّقددارئّالقددرآن -ّت
آنددديّفددديّأكثدددرّإيماندددًاّويقيندددًاّبددداهللّعزوجدددلّازدادّتدددأثيرّالدددنصّالقّر

 .النفوس

فددإذاّقددرئّالقددرآنّفدديّمهددبطّالددوحيّّ،تددأثيرّالقددرآنّيختلددفّمددنّوقددتّلوقددت -2
وكلمداّقدرئّالقدرآنّفديّأوقداتّالهددوءّوالسدكونّكدانّتدأثيرهّّ،كدانّتدأثيرهّأشدد

لددددىّالسدددامعّأكثدددر،ّولدددذلتّاسدددتجابّالفضددديلّبدددنّعيددداضّللدددنصّالقرآنددديّ
ّ.عندماّسمعهّفيّهجيعّالليل

ابليتهداّمسدتعدةّلسدماعّالدذكرّكاندتّأكثدرّوكلماّتهيأتّالنفدوسّوأصدبحتّق - 
ذعاندًاّلتدأثيرّالقدرآن وكدانّذلدتّواضدحًاّبدينّعمدرّبدنّالخطدابّّ،استجابةّوا 

                                                

ّ(ّ. 5:ّ)سورةّالزمرّآيةّ(ّ  
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ّ،فعمدرّليسدتّلديدهّمواندعّالتدأثيرّ،فاستجابةّعمرّكاندتّأسدرعّ،وأبيّجهل
فحجبدددهّذلددددتّعدددنّتددددأثرهّّ،بينمددداّكدددانّأبددددوّجهدددلّمعروفدددًاّبحسدددددهّوكبريائددده

 ّّّ.بالقرآن

ّ
ّآليدداتّهللاّهللاّّوفدديّالختددامّأسددأل فمدداّّ،أنّأكددونّقدددّوفقددتّفدديّتقددديمّفهددمسّجديدددس

ّفمنّنفسيّوالشيطانّ،كانّمنّصوابّوتوفيقّفمنّهللا ّّ.وماكانّمنّخطأّوزللس
 

 هلل رب العالمين والحمد
ّ
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