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Listening to the Qur’an and its effect on the Soul
between the past and the present
ABSTRACT
Praise be to God whose righteous grace is completed, and
peace be upon the final Prophet with whom God sealed the
messages, and upon his family and companions and those who
followed them in goodness until the Day of Miqat, and after:
This research deals with listening to the Noble Qur’an, and listening
to the Noble Qur’an has a profound effect on bringing the servant
closer to his Lord - the Exalted and Most High -; Hearing the Noble
Qur’an brings joy and happiness to the soul, and elevates it to the
highest levels. The examples of the impact of the Noble Qur’an on
souls are numerous, regardless of time and place, whether the souls
are infidels or believers, and whether Arab souls know and taste
Arabic the language of the Noble Qur’an, or they are almost nonArab souls who know nothing about Arabic.
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سماع القران وتأثيره عمى النفس بين الماضي والحاضر
م .د .عبد هللا نجم عبدهللا

قسم العقيدة والفكر اإلسالمي  /كمية العموم اإلسالمية /جامعة تكريت_ العراق.
بي الخات هـ الذؼ ختـ ه
الخالصة :الحمد ﵀ه الذؼ تهتـ بنع ه
بو هللا الرساالت ،كعمى
متو الصالهحات ،كالسالـ عمى الن
َ
َ
َ
ّ هّ
ه
ه
كمف تَهب َعيـ بإحساف إلى يك هـ الميَقات ،كبعد:
آلو كصحبو َ

إف ىذا البحث يتناكؿ سماع القراف الكريـ كما الستماع القرآف الكريـ أثر بالغ في تقريب العبد مف ربو -

جل كعال-؛ فسماع القرآف الكريـ يفرح النفس كيسعدىا ،كيسمك بيا إلى أعمى الدرجات ،كاألمثمة كالنماذج عمى
ّ
تأثير القرآف الكريـ في النفكس عديدة عمى اختالؼ الزماف كالمكاف ،سكاء أكانت النفكس كافرة أـ مؤمنة ،كسكاء
كتتذكقيا أـ كانت نفكس أعاجـ ال تكاد تعرؼ مف العربية
أكانت نفكس عرب تعرؼ العربية لغة القرآف الكريـ
ّ
شيئا.

الكممات الدالة :سماع القراف  ،النفس ،الماضي ،الحاضر .
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َ
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مجاالت العمك هـ عمى كثرهتيا  ،كسيبقى الكتاب الذؼ ال تفنى
كل
الدرر

ه
ه
ه
ه
انماز بو مف
كتطاكؿ
العصكر
مركر
عجائبو  ،كال تنطفئ أنكاره  ،عمى
األحقاب كالدىكر ؛ لما َ
ه
الفصاحة ك البر ه
ه
المفظية  ،فقد اختص
اعة
تراكيب بميغة كمعاف عجيبة تكتنفيا ألفاظ ليا مف قكهة
أؼ لغة حية عمى
بإنزالو عمى كجكه القراءات ،فجاء مصرفا عمى أكسع المغات ،كىذا ال يتأتى في هّ
ه
ف ه
ه
آف
فع هللا سبحانو َ
أنزؿ بيا ىذا القر َ
يكـ أف َ
نحك ما في العربية التي ر َ
شأنيا دك َ لغات أم هـ األرض َ

المجيد  ،كما ذاؾ إال داللة مف دالئل إعجازه كبدائع نظمو .كىذا ما دفع الفقياء كالعمماء
كالمفكريف عمى اختالؼ أجناسيـ كاتجاىاتيـ كأغراضيـ إلى محاكلة دراستو كسبر أغكاره عبر

التاريخ.

كلـ يع َرؼ في تاريخ البشر أف كالما َق َار َب القرآف في قكة تأثيره في العقكؿ كالقمكب؛ فيك الذؼ
قمب طباع األمة العربية ،كحكليا عف عقائدىا كتقاليدىا ،كصرَفيا عف عاداتيا كعداكاتيا ،كبدليا
ه
بأميهت َيا حكمة كعمما ،كألف مف قبائميا المتفرقة أمة كاحدة سادت العالـ بعقائدىا كفضائميا كعدليا
ّ
كحضارتيا كعمكميا كفنكنيا.

ا ف مما يتميز بو القرآف الكريـ كالرسالة الدمحمية أنيما ربانيا المصدر ،كككنيما عالميي النطاؽ
فيما يخاطباف الناس جميعا كحتى قياـ الساعة لككنيما الكحي األخير كالرسالة الخاتمة.

كَلما ق أَر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص القرآف في المكسـ عمى النفر الذيف حضركه مف األَنصار ،آمنكا بو كعادكا
إلى المدينة فأظيركا الديف بيا ،فمـ َيب َق بيت مف بيكت األنصار إال كفيو قرآف .كقد رهك َػ عف
بعضيـ أنو قاؿ :فهت َحت األَمصار بالسيكؼ كفهت َحت المدينة بالقرآف.
كَلما سمعتو الجف لـ تتمالؾ أف قالت:

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ(.)1
()1سكرة الجف.1 :
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بل بيف جل كعال حاؿ الجباؿ لك انزؿ عميو القراف الكريـ:
ﭧ ﭨ ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ (.)1

ه
اجع،
انتظـ َعقد ىذا البحث عمى مقدمة كمبحثيف كخاتمة كثبت
خطة البحـــث  :ك
لممصادر كالمر ه
َ
ه
النحك اآلتي:
عمى

المبحث االول :أثر القرآن الكريم في النفوس:

المطمب االول  :تأثير القرآن في نفوس الك ّفار:

المطمب الثاني :أ ّثر القرآن الكريم في نفوس المؤمنين.

المطمب الثالث أ ّثر القرآن الكريم في نفوس غير العرب.

المبحث الثاني :فضل االستماع لمقران الكريم وسر تأثيره في النفوس:
المطمب االول :فضل االستماع لمقران الكريم

المطمب الثاني :سر تأثيره في النفوس

النتائج التي تكصمت إلييا في ه
ىذه األطركحة ،ثـ قائمة
أىـ
ه
كبعد ذلؾ الخاتمة التي ذكرت فييا َ
بثَ ه
ه
المصادر كالمراجع.
بت

كختاما فما بذلتو مف جيد فيك جيد إنساف مقل معرض لمخطأ كالصك ه
كاف فيو مف صكاب
اب فما َ
ّ
فمف هللاه تعالى َكح َده ،كما كاف فيو مف خطأ أك سيك فمف نفسي كالشيطاف  ،كجزػ هللا خي ار مف
غفر َّللا ه
ه
اب ،كأستَ ه
جادة الصك ه
يـ َعما َشذ هب هو الَقَمـ ،أَك َزؿ هب هو
َق ّكَـ لي أخطائي كأرشدني إلى
َ َ
َ
العظ َ
ه
ه
ه
ه
يس
يما طالب العم هـ مف أمثالي ،فَم َ
الفكر؛ َفإنو َال َي َكاد َيسَمـ م َف الكقكهع في الخطأ أ َ
َحدَ ،كَال س َ
اضل مف َال ي ه
الف ه
الف ه
اضل َمف ت َعد أخطاؤه.،
خطئ َبل َ
َ
َ
المبحث االول :أثر القرآن الكريم في النفوس:
جل كعال-؛ فسماع القرآف الكريـ يفرح
الستماع القرآف الكريـ أثر بالغ في تقريب العبد مف ربو ّ -
النفس كيسعدىا ،كيسمك بيا إلى أعمى الدرجات ،كاألمثمة كالنماذج عمى تأثير القرآف الكريـ في

النفكس عديدة عمى اختالؼ الزماف كالمكاف ،سكاء أكانت النفكس كافرة أـ مؤمنة ،كسكاء أكانت
كتتذكقيا أـ كانت نفكس أعاجـ ال تكاد تعرؼ مف
نفكس عرب تعرؼ العربية لغة القرآف الكريـ
ّ
العربية شيئا.

وفي ىذا المبحث ثالثة مطالب  :المطمب األول أ ّثر القرآن الكريم في نفوس الكافرين ،و

المطمب الثاني :أثّر القرآن الكريم في نفوس المؤمنين  ،و المطمب الثالث أ ّثر القرآن الكريم
في نفوس غير العرب.

()1سكرة الحشر.01 :
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المطمب االول  :تأثير القرآن في نفوس الك ّفار :سأتناكؿ في ىذا المطمب نمكذجيف مف تأثير
القراف الكريـ عمى نفكس الكفار

ﭧﭨﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ

()1

 ،كيركؼ التاريخ أف

اإلحساس بتأثير القرآف الكريـ كاف يجذب رؤساء ىؤالء المعانديف ليال الستماع تالكة النبي صمى
هللا عميو كسمـ في بيتو ،عمى ما كاف مف نيييـ عف سماعو كتكاصييـ بذلؾ،

النموذج أألول  :يركػ أف أبا جيل كأبا سفياف كاألخنس بف شريق كاف كل كاحد منيـ يأتي مف

ناحية عمى غير مكعد إلى حيث يستمعكف مف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ كىك يصّمي مف

ككل ال يعمـ بمكاف صاحبو ،فباتكا
الميل في بيتو ،فأخذ كل رجل منيـ مجمسا يستمع فيوّ ،
تفرقكا فجمعيـ الطريق كتالكمكا ،كقاؿ بعضيـ لبعض ال
يستمعكف لو ،حتى إذا طمع الفجر ّ
تعكدكا فمك رآكـ بعض سفيائكـ ألكقعتـ في نفسو شيئا ثـ انصرفكا حتى إذا كانت الميمة الثانية

تفرقكا فجمعيـ الطريق فقاؿ
عاد كل رجل إلى مجمسو ،فباتكا يستمعكف لو حتى إذا طمع الفجر ّ
مرة ثـ انصرفكا  ،حتى إذا كانت الميمة الثالثة أخذ كل كاحد
بعضيـ لبعض مثل ما قالكا ّأكؿ ّ

تفرقكا ،فجمعيـ الطريق ،فقاؿ بعضيـ
منيـ مجمسو ،فباتكا يستمعكف لو ،حتى إذا طمع الفجر ّ
تفرقكا ،فمما أصبح األخنس ذىب إلى
لبعض ال نبرح حتى نتعاىد ّأال نعكد ،فتعاىدكا عمى ذلؾ ثـ ّ

أبي سفياف يسألو عما سمع فقاؿ خي ار ،ثـ خرج حتى أتى أبا جيل فدخل عميو فقاؿ :يا أبا الحكـ
ما رأيؾ فيما سمعت مف دمحم ،فقاؿ :ماذا سمعت ! تنازعنا نحف كبنك مناؼ الشرؼ ،أطعمكا

منا
فأطعمنا كحممكا فحممنا كأعطكا فأعطينا حتى إذا تحاذينا عمى الركب ككنا كفرسي رىاف قالكاّ :
()0

نصدقو
نبي يأتيو الكحي مف السماء! فمتى ندرؾ مثل ىذه ؟ كهللا ال نؤمف بو أبدا كال ّ
ّ
النموذج الثاني  :الكليد بف المغيرة:

أشدىـ أذػ عمى رسكؿ هللا صمى هللا عميو
كىذا ىك الكليد بف المغيرة كىك مف أعتى المشركيف ك ّ
كسمـ يأتي إلى رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ فيق أر عميو القرآف ،فق أر عميو قكلو تعالى { :إف هللا

يأمر بالعدؿ كاإلحساف كايتاء ذؼ القربى كينيى عف الفحشاء كالمنكر كالبغي يعظكـ لعّمكـ
تذكركف } فقاؿ لو أعد ،فأعاد النبي صمى هللا عميو كسمـ ،فقاؿ الكليد بف المغيرة قكلتو ( :كهللا إف

فكأنما ر ّؽ
لو لحالكة كاف عميو لطالكة كاف أعاله لمثمر كاف أسفمو لمغدؽ كما يقكؿ ىذا بشر)ّ ،
لو ،فبمغ ذلؾ أبا جيل فأتاه كقاؿ :يا عـ إف قكمؾ يريدكف أف يجمعكا لؾ ماال ،فقاؿ :لـ ؟ قاؿ:
ليعطككو ،فإنؾ أتيت دمحما لتعرض ما قبمو ! قاؿ :عممت قريش أني مف أكثرىا ماال ،قاؿ :فقل
( )1سكرة فصمت.06 :

الميسرة  ، 85 /1كاإلعجاز القرآني كجكىو
( )0ينظر :سيرة ابف ىشاـ  ، 338 - 337/1كالمكسكعة القرآنية
ّ
 ،44ك إعجاز القرآف البياني د.صالح الخالدؼ ، 493/كالمدخل لدراسة القرآف الكريـ دمحم أبك شياب .373/
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في القرآف قكال :قكمؾ أنؾ منكرتو ،قاؿ :كماذا أقكؿ ؟ فكهللا ما منكـ أحد أليـ باألشعار مني ،كال
أعمـ برجزه كال بقصيده مني ،كال بأشعار الجف ،كهللا ما يشبو الذؼ يقكؿ شيئا مف ىذا ،ثـ يقكؿ

في كصفو مقالة التأثرية المفتكف بجماؿ المستسمـ إلعجازه ( ،كهللا إف لقكلو لحالكة كاف عميو
لطالكة كانو لمثمر أعاله كمغدؽ أسفمو كانو ليعمك كال يعمى عميو ،كما ىك مف قكؿ البشر )

()1

لـ يكف مف المشركيف إزاء ىذا التأثر العظيـ بالمعجزة القرآنية إال أنيـ بدءكا يعمنكف إسالميـ

يفكركف بالكسائل التي يمكف بكاسطتيا
الكاحد تمك اآلخر ،مما أثار حفيظة المشركيف ،كجعميـ ّ
يمكنكا أحدا مف سماعو
التخفيف مف أثر المعجزة القرآنية ،فاتّفقكا عمى أف ال يسمعكا القرآف كال ّ
خشية أف يتأثّركا بإعجازه كيستجيبكا ليديو ،كما اتّفقكا عمى أف يمغكا في القرآف إذا قرأه رسكؿ هللا
كيشكشكا عمى الناس
يشكىكا فيما يزعمكف – جمالو كيذىبكف بركنقو ّ
صمى هللا عميو كسمـ – حتى ّ
لمنعيـ مف اإلنصات إليو ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ

﮷ﭼ

()0

ﮰﮱ﮲﮳ ﮴﮵ ﮶

إلى ىذه الدرجة كاف لسماع القرآف الكريـ أثره في نفكس أعدائو ،فيـ يتشاغمكف عنو

كيتميكف بغيره ،كيتعاىدكف فيما بينيـ عمى عدـ االقتراب مف تاليو ،حتى ال يصل آذانيـ حتى إذا
ّ
كعنفكه كقالكا لو :ﭧ ﭨ ﭽ ﭲ ﭳ
كقع بعضيـ في ذلؾ – قاصدا أك ناسيا – المكه ّ

ﭴ ﭵ ﭼ ( ،)3إال أنيـ رغـ ىذا لـ يفمحكا ،بل ربما كاف األمر عمى نقيض مرادىـ،
فجماؿ القرآف ال يمكف تشكييو كاعجازه ال يمكف إخفاؤه ،فالشمس في رابعة النيار ال يمكف أف
تحجب بكف أحمق(.)4

المطمب الثاني :أ ّثر القرآن الكريم في نفوس المؤمنين:

األمثمة عمى تأثير القرآف الكريـ في نفكس المؤمنيف عديدة ،عمى مدار التاريخ اإلسالمي ،كفي

مقدمة الذيف أثّر فييـ القرآف ،مف نزؿ عمى قمبو القرآف سيدنا دمحم صمى هللا عميو كسمـ الذؼ كاف
يتأثّر كىك يتمك القرآف ،كيتأثّر كىك يسمع القرآف ،كيبدك التأثّر دمكعا غزيرة تذرفيا عيناه
الشريفتاف ،كمف األمثمة عمى تأثّره لسماع القرآف ،كبكائو لسماع القرآف ما كرد عف عبد هللا بف

مسعكد رضي هللا عنو أنو قاؿ :قاؿ لي رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ اق أر عمي ،قمت أق أر عميؾ
ّ
كعميؾ أنزؿ ؟ قاؿ :نعـ إني أحب أف أسمعو مف غيرؼ ،فقرأت سكرة النساء ،حتى أتيت عمى ىذه
( )1المدخل لدراسة القرآف  ،094/1كينظر :اإلعجاز القرآني كجكىره كأس ارره  ، 47كالمعجزة القرآنية ، 36/

كسيرة ابف ىشاـ  ، 094/1كالمعجزة الكبرػ القرآف .67/
( )0سكرة فصمت.06 :
( )3سكرة األنبياء.3 :

4
السابع إعجاز
( ) ينظر :اإلعجاز التّأثيرّؼ لمقرآف الكريـ ،الدكتكر خالد دمحم القضاة قدـ إلى مؤتمر ّ
كمية الشريعة ّ
األىمية .
الزرقاء
القرآف الكريـ  02-18رجب 1406ىػ –  05 – 03آب  0225جامعة ّ
ّ
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اآلية ﭧ ﭨ ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ( )1فقاؿ:
حسبؾ اآلف… فإذا عيناه تذرفاف.

()0

كلقد أثّر القرآف الكريـ في نفكس الصحابة تأثي ار عظيما قادىـ إلى االنتقاؿ مف الشكر كالكفر
كالجاىمية إلى اإلسالـ ،كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة كسأقتصر عمى نمكذجيف فقط

األول  :سيدنا عمر بف الخطاب رضي هللا عنو الذؼ كاف سبب إسالمو سماعو القرآف الكريـ.
تأثير القرآف الكريـ في عمر بف الخطاب رضي هللا عنو:
كحدتو ألف يعتزـ عمى قتل رسكؿ
لقد كاف عمر بف الخطاب كثير اإليذاء لممسمميف إذ دفعو حقده ّ
هللا صمى هللا عميو كسمـ ،كقد بمغو أنو مجتمع مع أصحابو في بيت عند الصفا كيركؼ رضي هللا
قصة إسالمو إذ يقكؿ :كنت لإلسالـ مباعدا ككارىا كمحاربا ،ككنت صاحب خمر في
عنو ّ
الجاىمية ،أحبيا كأحرص عمى شربيا ككاف لنا مجمس يجتمع فيو رجاؿ مف قريش عمى شربيا،

فأرقت في ليمة مف الميالي كخرجت أريد جمسائي في مجمسيـ ذلؾ ،فمـ أجد أحدا ،فقمت :لك أني
الخمار لعّمي أجد عنده ،فجئتو فمـ أجده ،فقمت لك أني ذىبت إلى الكعبة فطفت بيا
جئت فالنا ّ
مسبقا ،فجئت الكعبة ألطكؼ بيا فإذا رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ قائـ يصّمي… فقمت حيف
عنو،
ألرك ّ
رأيتو لك أني استمعت لدمحم الميمة حتى أسمع ما يقكؿ .ثـ قمت في نفسي :لئف دنكت منو ّ
فابتعدت عنو ،كجئت الكعبة مف جية حجر إسماعيل كدخمت تحت ثيابيا ،كجعمت أمشي ركيدا،
كرسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ قائـ يصمّي يق أر القرآف ،حتّى قمت في قبمتو مستقبمو ،ما بيني
كبينو ّإال ثياب الكعبة ! ثـ سمعت القرآف ،ر ّؽ لو قمبي فبكيت كدفعني إلى اإلسالـ ،كلـ أزؿ قائما

في مكاني ذلؾ حتى انصرؼ رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ فتبعتو كأسممت(.)3
النموذج الثاني :أثر القرآف في نفس الطفيل بف عمرك الدكسي:

الطفيل بف عمرك الدكسي شاعر شريف لبيب ،صفات تجمع بيف الذكاء العقمي الحاد كاإلحساس
الكجداني المرىف إضافة إلى شرؼ المكانة العالية في قبيمتو ،فجاء مكة مقابمة رجاؿ مف مشركي
مكة كسادتيا كح ّذركه مف السماع مف دمحم صمى هللا عميو كسمـ كخشية أف يؤمف بو ،إال أف
ّ
النتيجة كانت عمى عكس ما رمكا إليو كأراده ،ألف ما أثر في نفكسيـ البد أف يؤثر في نفس

كتذكقو ،يقكؿ الطفيل :كنت رجال شاع ارً سيدا في
الطفيل كغيره ،مف كل مف عقل كالـ العرب ّ
مكة فمشيت إلى رجاالت قريش فقالكا :يا طفيل ّإنؾ امرؤ شاع ار ،كانا قد خشينا
قكمي ،فقدمت ّ
أف يمقاؾ ىذا الرجل فيصيبؾ ببعض حديثو فإنما حديثو كالسحر فاحذره أف يدخل عميؾ كعمى
( )1سكرة النساء.41 :

()0الدر المنثكر – السيكطي ح ،541/0كانظر بالقرآف أسمـ ىؤالء  01/كالحديث متفق عميو سبعة تخريجو.
النبكية البف ىشاـ  ،373-371/1القرطبي . 163/6
( )3ينظر :السيرة
ّ
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فرؽ بيف المرء كأخيو ،كبيف المرء كزكجو ،كبيف المرء كدينو ،فكهللا
قكمؾ ما أدخل عميناّ ،
فإنو قد ّ
يحدثكني في شأنو كينيكني عف أف أسمع منو حتى قمت :كهللا ال أدخل المسجد ّإال كأنا
ما زالكا ّ
سادا أذنيو كي ال يسمع القرآف ،كدخل الطفيل إلى المسجد الحراـ ،فإذا بو
ساد أذني ،فكضع قطنا ّ
ّ
يجد رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ قائما يصّمي عند الكعبة ،فاقتربت منو ،كأبى هللا إال أف
يسمعو بعض قكلو ،فسمع كالما حسنا فقاؿ في نفسو :كهللا إف ىذا لمعجز كاني امرؤ ثبت ،كرجل

عف منو فإف كاف اّلذؼ يأتي بو
شاعر لبيب ،ما تخفى عمي األمكر حسنيا كقبيحيا ،كهللا
ألتسم ّ
ّ
ّ
حسنا قبمتو ،كاف كاف قبيحا تركتو .فنزعت الكرفس ،فمـ أسمع كالما أحسف مف كالـ يتكّمـ بو،

فقمت يا سبحاف هللا ما سمعت كاليكـ لفظا أحسف كال أجمل منو ،ثـ انصرؼ دمحم صمى هللا عميو
كسمـ إلى بيتو كتبعو الطفيل حتى دخل بيتو ثـ قاؿ لو :يا دمحم ! إف قكمؾ جاءكني فقالكا لي كذا

حق
ككذا فأخبرتو بما قالكا ثـ أبى هللا ّإال أف أسمعني منؾ ما تقكؿ ،كقد كقع في نفسي ّأنو ّ
فأعرض عمي دينؾ ،فعرض عمي اإلسالـ فأسممت(.)1
ّ
ّ
المطمب الثالث أ ّثر القرآن الكريم في نفوس غير العرب
كما أثّر القرآف الكريـ تأثي ار بميغا في نفكس العرب كّفا ار كمسمميف ،كأثّر في نفكس المسمميف مف
المؤمميف بو الخاشعيف عند تالكتو ،كذلؾ أثّر في نفكس غير العرب مف الذيف ال
غير العرب،
ّ
يعرفكف مف المغة العربية شيئا ،كسأقف عمى شاىديف لتأثير القرآف الكريـ في بعض غير العرب

الذيف ال يعرفكف شيئا منيا.

األول :النجاشي رضي هللا عنو الذؼ كاف َممهكا لهمحبشة كرأسا همف رءكس النصرانية  ،هعندما ق أر
َعَميو جعفر بف أبي طالب رضي هللا عنو صد ار همف سكرة مريـ َب َكى حتى أخضَمت هلح َيتو  ،كبكت
أساقفتو حتى أخضَمت لهحاىـ حيف سمعكا ما تال عمييـ  ،ث ّـ قاؿ ليـ النجاشي رضي هللا عنو :
()0
(هإف ى َذا كالهذؼ جاء هب هو هعيسى عميو السالـ َليخرج همف همش َكاة ك ه
اح َدة ).
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
الثاني :تأثير القرآف الكريـ في الفتاة األمريكية شاركف:
قصتيا مع القرآف الكريـ عمى اإلنترنت كنقمتيا مجّمة الفرقاف
لقد ّ
سجمت الفتاة األمريكية شاركف ّ
الصادرة عف جمعية المحافظة عمى القرآف الكريـ في األردف:
تحدثت الفتاة األمريكية شاركف عف بداية حياتيا مع أىميا ،كمع الكنيسة كاألناجيل كالقساكسة
ّ
متمردة عمى الجميع ،كحتى تحصل عمى اليدكء كالطمأنينة طمبت مف
كأنيا كانت فتاة مشاكسة ّ

متدينا تتزكجو ،فساؽ هللا ليا رجال فسمطينيا مسمما قادىا في النياية
هللا أف يرزقيا رجال مسيحيا ّ
النبكية  ،408/1سير أعالـ النبالء  ،344/0كانظر المعجزة القرآنية  ،42/أسد الغابة -78/3
( )1ينظر :السيرة
ّ
.81
()0ينظر :سيرة ابف ىشاـ .349/1
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لكنيا تأثّرت بالقرآف بعد ذلؾ كدخمت في
إلى اإلسالـ ،بعد أف حاربت اإلسالـ كقرآنو أكالّ ،
فمسطينيا ،ككاف بو عيباف لـ أردىما
اإلسالـ ،قالت في رسالتيا ( :كاف أكؿ رجل طمبني لمزكاج
ّ

في الرجل الذؼ سيتزكجني ،كاف عر ّبيا ككاف مسمما ،لكنو عمى الرغـ مف ذلؾ كاف يختمف عف
تزكجنا كلكف زكاجنا كاف سيئا
أؼ رجل قابمتو في حياتي ،فمـ يكف يشرب الخمر ككاف مستقيماّ ،
لمغاية ،كقمت لو بأف ال يناقش دينو معي أبدا فمـ يفعل ذلؾ ،كجعمت حياتو بؤسا في البداية .كفي

المقدس كانني أستطيع أف أق أر
إحدػ الميالي أحضر لي معو قرآنا أعطاه لي قائال :ىذا ىك كتابنا ّ
فيو إف أردت ! فرددت عميو قائمة :ضعو ىناؾ فأنا ال أريد أف أق أر فيو ،كانتظرتو حتى غط في
نكـ عميق ثـ دعكت هللا قائمة :يا إليي أرني إف كاف ىذا القرآف ىك الحقيقة أـ ال ؟ فإف كاف ىك

الحقيقة فسكؼ أقبمو ! كلكف أرني ذلؾ ،كفتحت القرآف عشكائيا كاذا بي أفتح عمى سكرة العمق
فقرأت قكلو تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ( ،)1فشعرت بعاطفة مف نكع جديد تسرؼ في عركقي ،ثـ فتحت
القرآف عشكائيا عمى صفة أخرػ فإذا بي أق أر قكلو تعالى ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
كلممرة األكلى كنت مدركة تماما
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ( ، )0كفجأة
ّ
أنني أحمل بيف يدؼ كالـ هللا ،كعندئذ عرفت بأف هللا لـ يكرىني عندما أرسل إلي زكجا مسمما
ّ
عر ّبيا بل كاف ذلؾ رحمة منو لكي أجد ىذه المعجزة ،كىذه الحقيقة التي طالما بحثت عنيا،

أحسست بسعادة تغمرني حيث كجدت الكنز أخي ار ،كعرفت بأف هللا منحني الرحمة ألنو قادني
ألجد الحقيقة ،كفي تمؾ المحظة شعرت بالخجل الشديد مف نفسي ألني كنت في غاية السخرية

متسمرة في مكاني لبعض الكقت ،مبتيجة بكنزؼ الجديد ككانت
تجاه خالقي كاليي الرحيـ كجمست
ّ
ييمني فقد كجدت المعجزة ،كركضت إلى زكجي
الساعة تشير إلى الرابعة صباحا لكف ىذا لـ ّ

ألكقظو قائمة :استيقع أريد أف أقكؿ لؾ شيئا استيقع ،كقاؿ :عف أؼ شيء تتحدثيف ؟ قمت لو:

القرآف ذلؾ الكتاب الذؼ أعطيتني ّإياه ،إنو معجزة مف هللا ! لماذا ال تصرخكف بأعمى صكتكـ أييا
المسممكف لتعممكا الناس كتاب هللا ؟ ابتسـ زكجي قائال :القرآف الكريـ كالـ هللا ،ككل آية في
القرآف معجزة ! فقمت :أشيد أف ال إلو إال هللا كأف دمحما عبده كرسكلو )

()3

( )1سكرة العمق5 – 1 :
( )0سكرة سبأ.0 :

( )3مجّمة الفرقاف  /العدد السادس – تمكز  0222صفحة  ]112[ 62-59مجمة المستقبل اإلسالـ صفحة 50
– العدد  116مارس 0221ـ
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المبحث الثاني :فضل االستماع لمقران الكريم وسر تأثيره في النفوس :وفيو مطمبين:

المطمب االول :فضل االستماع لمقران الكريم

يعد االستماع لمقرآف الكريـ مف األعماؿ الفاضمة ،فقد أمر بو هللا تعالى في كتابو العزيز  ،إذ
كردت ايات كثيرة في فضل القراف الكريف منيا ﭧ ﭨ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ(.)1
كقكلو سبحانو :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ(.)0
كﭧﭨﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭼ (.)3
ك ﭧ ﭨ ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ (.)4
كقاؿ جل شأنو :ﭧ ﭨ ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ(.)5
كقكلو عز كجل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﭼ(.)6
ك ﭧ ﭨ ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ(. )7كثبت أف رسكؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -كاف يجتمع بأصحابو -رضي هللا عنيـ -كيق أر عمييـ القرآف الكريـ

مر بسجدة سجدكا معو ،كركؼ عنو -عميو الصالة كالسالـ -أنو كاف
كىـ يستمعكف لقراءتو ،كاذا ّ
يأمر بعض الصحابة -رضي هللا عنيـ -بقراءة القرآف عمى مسامعو ،كفيما يأتي بياف بعض

االاديث التي تدؿ عمى فضل االستماع لمقرآف الكريـ.

( )1سكرة البقرة.101 :

( )0سكرة األعراؼ.024 :
( )3سكرة األنفاؿ.0 :

( )4سكرة اإلسراء.78 :
( )5سكرة فاطر.09 :

( )6سكرة الزمر.03 :
( )7سكرة القمر.17 :
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واألحاديث في ىذا الباب كثيرة نذكر منيا:
كقد نبو النبي صمى هللا عميو كسمـ إلى فضل إتقاف القرآف كتعممو كتعميمو ،جاء في الحديث:

(خيركـ مف تعمـ القرآف كعممو) (.)1

كأشاد بأىل اإلتقاف لمقرآف مف صحابتو كرفع مف قدرىـ ،فيا ىك يقكؿ في عبدهللا بف مسعكد:

(مف أراد أف يق أر القرآف غضا كما أنزؿ فميقرأه بقراءة ابف أـ عبد)

()0

كفي الحديث عف عبد هللا بف

عمر قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ( :خذكا القرآف مف أربعة :مف ابف مسعكد كأبي بف

كعب كمعاذ بف جبل كسالـ مكلى أبي حذيفة) ( ،)3كامتدح  -صمى هللا عميو كسمـ  -حسف

الصكت كركعة األداء لكتاب هللا تعالى ،فيا ىك ذا يصف جماؿ صكت الصحابي الجميل أبي
مكسى األشعرؼ في القرآف فيقكؿ عنو( :أنو أكتي مزما ار مف مزامير آؿ داكد) (.)4

(مف استمع إلى آية مف ه
كعف أبي ىريرة -رضي هللا عنو -عف النبي -ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿ :ه
كتاب َّللاه كتبت
ََ
ه ()5
القيامة).
يكـ
مضاعفة كمف تالىا كانت َلو ا
َلو حسنة
َ
َ
نكر َ
كفضائل استماع القرآف العظيـ كثيرة كمتنكعة ،سيككف الحديث عف أىميا:

الفضيمة األولى :استماع القرآن سبب لرحمة هللا:

قاؿ هللا تعالى :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ ((( .)6قاؿ الميث :يقاؿ:
ما الرحمة إلى أحد بأسرهع منيا إلى مستمع القرآف؛ ه
غ القرآف
لقكؿ هللا َجل ذكرهَ ﴿ :كاه َذا ق هر َ
َفاستَ همعكا َلو كأ ه
َنصتكا َل َعمكـ تر َحمك َف ﴾ ك" َل َعل "  -مف هللا تعالى – كاجبة))(.)7
َ

( )1أخرجو البخارؼ ( ،)5207كأبك داكد ( ،)1450كالترمذؼ ( ،)0928 ،0927كالنسائي في «الكبرػ»
( ،)0237كابف ماجة ( ،)010 ،011كأحمد ( ،)69 ،58 ،57 /1مف حديث عثماف بف عفاف رضي هللا عنو.
( )0أخرجو ابف ماجو  ،138كأحمد في المسند  ،079 /4 ،445 /1كالحاكـ في المستدرؾ /3 ،007 /0
.318

( )3أخرجو البخارؼ ،باب القراء مف أصحاب النبي صمى هللا عميو كسمـ ،رقـ الحديث (،1910 /4 :4713
كصحيح مسمـ ،فضائل عبد هللا بف مسعكد ،رقـ الحديث (.1914 /4 :)0464

( )4أخرجو البخارؼ ( ،)5248كمسمـ (..)793
) (2رواه السيوطي ،في الدر المنثور ،عن أبوهريرة.222/2 ،
( )6سكرة االعراؼ.024 :
( )7تفسير القرطبي.)03 /1( ،
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الفضيمة الثانية :استماع القرآن سبب ليداية اإلنس والجن:
صفيـ
استماع القرآف العظيـ مف األعماؿ الصالحة الجميمة التي َبش َر القرآف
َ
أصحابيا باليدايةَ ،كَك َ
بأنيـ أصحاب عقكؿ سميمة كراشدة ،في قكلو تعالى :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ (.)1
الفضيمة الثالثة :اإلخالص :فمف آثار سماع القرآف الكريـ تربية القمكب عمى اإلخالص كبعث
الخشية فييا.

المطمب الثاني :سر تأثيره في النفوس
أف القرآف
تميز القرآف الكريـ بتأثيره الخاص عمى النفكس ،كىذا التأثير ّ
يدؿ عمى ّ
ّ
األخاذ البميغ ّ
خاص عمى الفطرة ،متى خمّي بينيا كبينو لحظة ،كحتى الذيف راتب
كالـ هللا ،كلمقرآف سمطاف
ّ
عمى قمكبيـ الحجب ،كثقل فكقيا الركاـ ،تنتفض قمكبيـ أحيانا كتتمممل تحت كطأة ىذا السمطاف
كىـ يستمعكف إلى ىذا القرآف ،إف الذيف يقكلكف كثير – كقد يقكلكف كالما يحتكؼ مبادغ كمذاىب

كأفكا ار كاتجاىات ،كلكف ىذا القرآف ينفرد في إيقاعاتو عمى فطرة البشر كقمكبيـ فيما يقكؿ :إنو

الغالب ! مف الذؼ يتأثّر بالقرآف أكثر مف غيره ؟ إنو المؤمف اّلذؼ
غالب بذلؾ السمطاف ّ
قاىر ّ
يفتح لمقرآف قمبو كعقمو ،ككيانو كمو ،الذؼ أشرؽ قمبو ،كشفت ركحو كصفت نفسو :إف كل آية

الخفية المكدعة
ككل سكرة تنبض بالعنصر المستكف العجيب المعجز في ىذا القرآف ،تنشئ بالقكة
ّ
لييتز كيرتجف كيتزايد كال يممؾ التماسؾ أماـ ىذا القرآف،
في ىذا الكالـ ،كاف الكياف اإلنساني
ّ
حساسية التمّقي كاالستجابة ،كاف ىذه
كمما تفتح القمب كصفا الحس كارتفع اإلدراؾ ،كارتفعت
ّ
ظاىرة لتزداد كضكحا كّمما استعت ثقافة اإلنساف ،كمعرفتو بيذا الككف كما فيو كمف فيو ،فميست
ال ّ
المجرب كالعقل
كجدانية غامضة ،فيي منخفضة حيف يخاطب القمب
ىي مجرد كىمة تأثيرية
ّ
ّ
المثّقف كالذىف الحافل بالعمـ كالمعمكمات (.)0
كقد كقف كثير مف عمماء البالغة كالتفسير في القديـ كالحديث أماـ أسمكب القرآف ،كالحظكا تأثيره

األخاذ عمى القمكب كالنفكس كاألركاح كاعتبركا ىذا التأثير دليال عمى أف القرآف الكريـ كالـ
البميغ ّ
هللا تعالى.
فيك سبب لحدكث النكر في حياة صاحب القرآف في الدنيا كاآلخرة ،كطريق لخركجو مف
الظممات ،يقكؿ هللا -تعالى :-ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ.
( )1سكرة الزمر.18-17 :

( )0في ظالؿ القرآف  0825/5كانظر أيسر التفاسير لكالـ العمي الكبير 1413/
ّ
( )3سكرة التحريـ.8 :
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رضي هللا عنيـ أجمعيف -بالقرآف الكريـ ،ككاف سببا في إسالـ كثير منيـ؛ مثل عمر بف

الخطاب -رضي هللا عنو -الذؼ كاف يعرؼ في الجاىمية بالقسكة ،كالشدة ،كالتجبر ،كقد عمـ في

ثـ سمع القرآف منيا ،كلما دخل القرآف إلى
يكـ مف ّ
األياـ إسالـ اختو فدخل عمييا كضربياّ ،
مسامعو ،ككجد فيو نفسا صافية ،كقمبا نقيا ،كفطرة سميمة ،أشرؽ نكر اإلسالـ في قمبو؛ فاتّبع
()1
الحق كأعمف إسالمو عند رسكؿ هللا -صمى هللا عميو كسمّـ.-
ّ
إف سماع القرآف لف يكمفؾ سكػ أف يككف لديؾ أؼ كسيمة لالستماع مثل كمبيكتر محمكؿ ،أك

مسجمة كاسيت ،أك فالش صغير مع سماعات أذف ،أك تمفزيكف أك راديك ،حيث تقكـ باالستماع
فقط ألؼ شيء تصادفو مف آيات القرآف.

حتى الخاليا العصبية تتأثر بكالـ هللا تعالى!!فخاليا الدماغ في حالة اىتزاز دائـ ،ىذه الخاليا

تحكؼ برنامجا معقدا تتفاعل مف خاللو مع بالييف الخاليا مف حكليا بتنسيق مذىل يشيد عمى

عظمة الخالق تبارؾ كتعالى ،كاف أؼ مشكمة نفسية سكؼ تسبب خمال في ىذا البرنامج مما
ينقص مناعة الخاليا كسيكلة ىجكـ المرض عمييا .كقد ثبت أف االستماع إلى القرآف يؤثر عمى

خاليا الدماغ كينشطيا كيعيد برمجتيا يقكـ كثير مف المعالجيف اليكـ باستخداـ الذبذبات الصكتية

لعالج أمراض السرطاف كاألمراض المزمنة التي عجز عنيا الطب ،كذلؾ كجدكا فكائد كثيرة
لعالج األمراض النفسية مثل الفصاـ كالقمق كمشاكل النكـ ،ككذلؾ لعالج العادات السيئة مثل
التدخيف كاإلدماف عمى المخدرات كغير ذلؾ.
ما ىك العالج؟

إف أفضل عالج لجميع األمراض ىك القرآف ،كىذا الكالـ نتج عف تجربة طكيمة ،كلكف يمكنني أف
أستشيد بكثير مف الحاالت التي شفيت بسبب العالج بالقرآف بعد أف استعصت عمى الطب .ألف

الشيء الذؼ تؤثر بو تالكة القرآف كاالستماع إلى اآليات الكريمة ىك أنيا تعيد التكازف إلى
()0

الخاليا ،كتزيد مف قدرتيا عمى القياـ بعمميا األساسي بشكل ممتاز

- 2تفسير الشعراوي ،مصر :مطابع أخبار اليوم  ،صفحة  ،22222-22222جزء .22
(www.kaheel7.com/ar )0
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الخاتمة
تتـ الصالحات كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ البريات ،كعمى آلو كصحبو
الحمد ﵀ الذؼ بنعمتو ّ
أىل التالكات كسّمـ تسميما كثي ار إلى يكـ نشر الحسنات كالسيئات كبعد…
المنة – في ىذا البحث راجيا أف أككف قد كّفيتو مف جكدة
يسر هللا تعالى – فمو الحمد ك ّ
فيذا ما ّ
في العرض كيسر في األسمكب.
إف إعجاز القرآف الكريـ ال يمكف حصره ،كال يستطيع أحد جمع أركانو كما في األثر ( ال تشبع
منو العمماء كال يخمف عف كثرة الرد ،كال تنقضي عجائبو)

()1

تكصمت إلييا ما يمي:
ّ
كلعل أىـ النتائج التي ّ
 -1االستماع الى القراف الكريـ يكرث الطمأنينة القمبية كراحة النفس كسكينتيا كتكازنيامصداقا
لقكلو تعالى  { :أال بذكر هللا تطمئف القمكب }.

جل كعال-؛ فسماع القرآف
 -0الستماع القرآف الكريـ أثر بالغ في تقريب العبد مف ربو ّ -
الكريـ يفرح النفس كيسعدىا.
 -3أما أثر القرآف عمى نفكس السامعيف ،فإنو سبب لشفاء النفكس مف أمراضيا ،كمدعاة

النشراحيا كصالحيا ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱﭼ

()0

تتغير ،كمف ثـ فيك في حاجة إلى
 -4القرآف الكريـ رسالة هللا الخالدة التي لف تزكؿ كلف ّ
لمناس جميعا في كل
ثـ تبميغو ّ
الجيكد البشرّية المستثمرة الستخراج درره كمف ّ
أمة اإلسالـ لتككف حاممة لرسالة القرآف كمبّمغة لو.
عصر،كحصر كقد اختار هللا ّ
تدبره أك الدعكة إليو عبادة
كل جيد يبذؿ في تالكة القرآف أك حفظو أك تعّممو أك العمل بو ّ
ّ -5
يناؿ فاعميا مف هللا الثّكاب الجزيل.

شؾ أف الباحث
كفي الختاـ أقكؿ :إف عممي ىذا جيد بشر ّؼ ال يخمك مف الخمل كالقصكر ،كال ّ
صحة كصكاب فمف فسي
أماـ القرآف العظيـ صغير ميما عظـ ،قميل ميما كثر ،فما كاف فيو ّ
كمف هللا كحده ،كما كاف مف زلل أك خطأ فمتى نفي مف الشيطاف أعاذنا هللا منو ،كأستغفر هللا مف

ذلؾ

كآخر دعكانا أف الحمد ﵀ رب العالميف

( )1ركاه الترمذؼ في فضائل القرآف كصححو مكقكفا عمى عمي ،ابف كثير في فضائل القرآف صفحة 19-16
( )0سكرة اإلسراء.80 :
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. دار إحياء التراث العربي – بيركت، دمحم فؤاد عبد الباقي: تحقيق،)ىػ061 : (ت،القشيرؼ النيسابكرؼ

1998 3دمحم حسف ىيثك – مؤسسة الرسالة ط. المعجزة القرآنية – اإلعجاز العممي – د-03

–  المعجزة الكبرػ – القرآف – دمحم أبك زىرة – دار الفكر العربياإلعجاز القرآني – كجكىو كأس ارره-04
1989 – 1عبد الغني دمحم سعيد بركة – مكتبة كىبة ط.د

.1994 سجل العرب
الميسرة – إبراىيـ األبيارؼ – مؤسسة
 المكسكعة القرآنية-05
ّ
ّ
.www.kaheel7.com/ar -06
Sources and references
1- The Lion of the Forest, Abu Al-Hasan Ali bin Abi Karam, Muhammad bin
Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Wahid Al-Shaibani Al-Jazari, Izz AlDin Ibn Al-Atheer (died: 630 AH), Dar Al-Fikr - Beirut, 1409 AH - 1989 AD
2- The Effective Miracle of the Noble Qur’an, Dr. Khaled Muhammad Al-Qudah
presented to the Seventh Conference of the College of Sharia, The Miracle of
the Noble Qur’an, 18-20 Rajab 1426 AH - 23-25 August 2005 Zarqa Private
University.
3- The rhetorical miracle of the Qur’an and the evidence of its divine source, Dr.
Salah Al-Khalidi - Dar Ammar, 2nd floor - 2004.
4- The easiest interpretations of the words of the Most High the Great: by Jaber
bin Musa bin Abdul Qadir bin Jaber Abu Bakr Al-Jazaery Library of Science
and Judgment, Medina, Saudi Arabia / Edition: Fifth, 1424 AH / 2003 AD
5- In the Qur’an, they embraced Islam - Abdel Aziz Hashem Al-Ghazouli - Dar
Al-Qalam, 1st edition - 2001.
6- Interpretation of Al-Shaarawi - Al-Khawatir-: Muhammad Metwally AlShaarawi (T.: 1418 AH), Akhbar Al-Youm Press / Egypt.
7- Al-Masnad Al-Sahih Al-Musnad Al-Musnad from the matters of the
Messenger of God, peace be upon him, his Sunnah and his days Sahih AlBukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Jaafi,
investigation: Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasser, Dar Tawq Al-Najat, I,
1: 1422 AH.
8- The Collector of the Rulings of the Qur’an: Abu Abdullah, Muhammad bin
Ahmed bin Abi Bakr bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Shams Al-Din AlQurtubi (d. 671 AH), investigation: Hisham Samir Al-Bukhari, first edition,
Dar Alam Al-Kutub - Riyadh - Saudi Arabia, 1423 AH = 2003 AD.
9- Al-Durr Al-Manthur in the interpretation of the maxim - Jalal Al-Din AlSuyuti - Dar Al-Maarifa for Printing and Publishing - Beirut.
10- Sunan Ibn Majah: Muhammad bin Yazid, known as Ibn Majah, d. 275, Beirut:
House of Revival of Arab Heritage
11- Sunan Abu Dawood Suleiman bin Al-Ash’ath bin Ishaq bin Bashir bin
Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijistani (died: 275 AH) Investigator: Shuaib
Al-Arna’oot - Muhammad Kamel Qara Belli, Dar Al-Resalah Al-Alameya,
i/1, 1430 AH-2009AD.

222

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL(2022) Vol (13) Issue (4)section(3): 280-296

12- Sunan al-Tirmidhi: Muhammad ibn Issa al-Tirmidhi, d. 297 AH, Beirut: Dar
al-Kutub al-Ilmiyya.
13- Sunan Al-Nasa’i, in the footnote of Al-Suyuti and Al-Sindi, carefully and
numbered by: Abdel Fattah Abu Ghuddah, i: 3, year: 1409 AH, Dar AlBashaer Islamic House, Beirut.
14- Biography of the Flags of Nobles: Muhammad bin Ahmed bin Othman bin
Qaymaz Al-Dhahabi (died 748 AH), investigation: a group of investigators,
under the supervision of Sheikh Shuaib Al-Arnaout, third edition, Al-Resala
Foundation, 1405 AH = 1985 AD.
15- Biography of the Prophet - Ibn Hisham - Muhammad Ali Sobeih Press
16- Virtues of the Qur’an, by Al-Qasim bin Salam Abu Obaid Al-Qasim bin
Salam bin Abdullah Al-Harawi Al-Baghdadi (deceased: 224 AH),
investigation: Marwan Al-Attiyah, Muhsin Khraba, and Wafaa Taqi Al-Din,
Edition: First, 1415 AH -1995 AD, Dar Ibn Katheer ( Damascus - Beirut)
17- In the shadows of the Qur’an - Sayyid Qutb - Dar Al-Shorouk
18- Al-Furqan Magazine, Issue Six - July 2000, pg. 59-60 [110] Al-Mustaqbal
Journal of Islam, p.52 - Issue 116, March 2001 AD.
19- Introduction to the Study of the Qur’an - Muhammad bin Muhammad Abu
Shahba - Dar Al-Jeel, 2nd Edition -1992.
20- Al-Mustadrak on the Two Sahihs: Muhammad bin Abdullah, known as AlHakim, D. 405 AH, Riyadh: Al-Nasr Modern Press.
21- Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal 241 AH, investigated by: Shuaib AlArnaout, Muhammad Naim Al-Arqossi, Adel Murshid and their companions,
Al-Resala Foundation - Beirut, 1, 1413 AH - 1993 AD.
22- Al-Musnad Al-Sahih Al-Sahih Brief Transfer of Justice from Justice to the
Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him, Muslim bin
Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Naysaburi, (T.: 261 AH),
investigation: Muhammad Fouad Abdel-Baqi, House of Revival of Arab
Heritage - Beirut.
23- The Qur’anic Miracle - Scientific Miracles - Dr. Muhammad Hassan Heetho Al-Resala Foundation, 3rd edition 1998
24- The Great Miracle - The Qur’an - Muhammad Abu Zahra - House of Arab
Thought The Qur’anic Miracle - Its Faces and Secrets - Dr. Abdul Ghani
Muhammad Saeed Baraka - Wahba Library, 1st Edition - 1989
25- The Facilitated Quran Encyclopedia - Ibrahim Al-Abyari - Arab Record
Foundation 1994.

222

