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 اإلعجاز النفسي 
 ىو، و القمةالناس فال يكاد يعرفو إال  كثير من في إعجاز القرآن وجو آخر ذىب عنو         

تستبشر بو النفوس، وتنشرح لو الصدور، ، فكم من  ففيو ماصنيعو بالقموب وتأثيره في النفوس، 
عوا آيات من القرآن من رجال العرب وفّتاكيا أقبموا يريدون اغتيالو وقتمو، فسم ،عدو لمرسول 

فمم يمبثوا حين وقعت في مسامعيم أن يتحولوا عن رأييم األول، وأن يركنوا إلى مسالمتو ويدخموا 
 .اوتيم مواالة، وكفرىم إيمانًا"في دينو، وصارت عد

 :از النفسي عددًا من المعانييرى لإلعج والبعض 
مو عن طبيعة النفس البشرية استخدام القرآن عم ها:وثانيوقع القرآن في النفس،  أحدها: 

 .ومعرفتو بشئونيا المختمفة ونواميسيا التي تخضع ليا لتأييد دعوتو وحجتو
وذىب عدد من العمماء والباحثين إلى تسمية ىذا الوجو من اإلعجاز بأسماء أخرى، فيذا    

سيد قطب في أكثر من كتاب من كتبو يدور في فمك ىذا الوجو اإلعجازي ويتحدث عنو 
شباع، ويسميو أحيانًا: سحر القرآن، أو: التصوير الفني، وىو في جميع ما كتب عن بإسيا ب وا 

تأثير القرآن في النفوس وما يدخميا منو من روعة وتأثر إنما يزيد فكرة اإلعجاز النفسي جالًء 
ن لم يستعمل ىذا االسم في مؤلفاتو، ومن المؤلفين من استخدم  ووضوحًا وتثبيتًا وتأكيدًا، وا 

وقام عدد من المتأخرين بالبحث في مدلول ، لو يالوجدانالتأثير و  مح: موسيقى القرآنمصط
م( وىو 4111ىـ/4141اإلعجاز النفسي، وتحديد مجاالتو، وممن بحث في ذلك الشعراوي )ت 
 .يرى أن اإلعجاز النفسي يتمثل في تمزيق القرآن حواجز غيب النفس

 نفسي جانبين:ويرى الدكتور صالح الخالدي أن لإلعجاز ال
حديث القرآن عن النفس اإلنسانية وبيانو لصفاتيا، وتحميمو ليا، وكشفو لخباياىا "األول:  

 .اياىاوخف
تأثير القرآن في النفس اإلنسانية سواء كانت مؤمنة أو كافرة، وما ينتج عن ىذا التأثير  الثاني:

 في النفس من نتائج وثمرات.
عجاز النفسي ىو: "ما نممحو في تمك اآليات وىي أن اإل :الدكتور فضل حسن عباس يرىو 

تتحدث عن أصناف الناس ومواقفيم ومشاعرىم، وما يفرحيم وما يحزنيم، ما نجده من بيان 
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لمكنونات النفس وخفاياىا، ودوافعيا في آي القرآن الكريم، قد يكون ذلك في القصة القرآنية، وقد 
كون ذلك في الدنيا، وقد يكون في اآلخرة يكون ذلك في الحديث عن أعداء المسممين، وقد ي

ذ بيا تصور نفسية أولئك الذين تتحدث عنيم صورة  كذلك، فإنك لتقرأ اآلية من القرآن الكريم، وا 
نة االتجاه، ال تيمل جزئية، وال تنسى مشيدًا"، أما تأثير القرآن العظيم في واضحة المعالم، بي  

فاإلعجاز  رغبة ورىبة فيرى أنو: اإلعجاز الروحيالنفوس وما يسبغو عمييا من ىيبة وحالوة و 
عجز الكافرين أن يأتوا بكالم مثل القرآن في بالغتو وبيانو، وفي تأثيره العظيم  النفسي يعني:

في نفوس قارئيو وسامعيو، وبيذا يظير لنا أن تأثير القرآن الكريم في النفوس يرتقي ويتفوق 
الفصحاء والشعراء وغيرىم، فأي كالم آخر ال يمكن أن ويتميز عن تأثير غيره من كالم األدباء و 

 ىرات سمبية تؤدي إلى السقوط واليو تصل درجة تأثيره إلى درجة تأثير القرآن، ومعظم تمك التأثي
 .يةيجاباإل وطاقتو واالنحدار، بخالف تأثير القرآن

ومن ىذه اآليات  عدد من اآليات بيان عظيم تأثير القرآن الكريم في النفوس، ىذا الشأن ورد في
َلْو أْنَزْلَنا َىذا اْلُقْرآَن َعَمى َجَبٍل َلَرأْيَتُو َخاِشعًا ُمَتَصد ًعا ِمْن َخْشَيِة اهلِل َوِتْمَك اأَلْمَثاُل :  ولو ق

. تبين ىذه اآلية أن القرآن لو خوطبت بو الجبال مع تركيب َنْضِرُبَيا ِلمنَّاِس َلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّرونَ 
، وىي دعوة موجية ألصحاب العقول والقموب أن يتأثروا ييا النقادت لمواعظو ولتشققتقل فالع

َوَلْو أنَّ ُقْرآنًا ُسي َرْت بِو اْلِجَباُل أْو ُقط َعْت بِو اأَلْرُض : وفي آية أخرى قولو مثل ىذا التأثر.
و القرآن في ىذه المخموقات، "ولقد صنع . ىذا ما يصنع أْو ُكم َم بِو اْلَمْوَتى َبْل هلِل اأَلْمُر َجِميعاً 

حياء  ىذا القرآن في النفوس التي تمقتو وتكيفت بو أكثر من تسيير الجبال وتقطيع األرض وا 
الموتى، لقد صنع في ىذه النفوس وبيذه النفوس خوارق أضخم، وأبعد آثارًا في أقدار الحياة، بل 

المسممون من وجو األرض، إلى جانب ما أبعد أثرًا في شكل األرض ذاتو، فكم غّير اإلسالم و 
ن  لتحتوي عمى قوة  توفي حقيقتو وفي تأثيره، إن طبيع ة القرآنطبيعغّيروا من وجو التاريخ، وا 

دراك لمكالم، واستعداد إلدراك ما يوجو إليو  خارقة نافذة، يحسيا كل من لو ذوق وبصر وا 
َل أْحَسَن الْ : ولو قويوحي بو ومن اآليات  َحِديِث ِكَتابًا ُمَتَشابيًا َمثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْنُو ُجُموُد اهلُل َنزَّ

إنََّما اْلُمْؤِمُنوَن :  ولو ق ومن ذلك .الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّيْم ثُمَّ َتِميُن ُجُموُدُىْم َوُقُموُبُيْم إَلى ِذْكِر اهللِ 
ذا ُتِميَ   ولو ق و ْت َعَمْيِيْم آياُتُو َزاَدْتُيْم إيَمانًا َوَعَمى َرب ِيْم َيَتَوكَُّمونَ الَِّذيَن إذا ُذِكَر اهلُل َوِجَمْت ُقُموُبُيْم َوا 
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:ًدا َوُبكيِّا وا ُسجَّ إنَّ الَِّذيَن أوُتوا اْلِعْمَم ِمْن : ولو ق و ،إذا تُْتَمى َعَمْيِيْم آَياُت الرَّْحَمِن َخرُّ
وَن ِلأَلْذَقاِن ُسْجدِّاَقْبِمِو إذا ُيْتَمى َعَمْيِيْم يَ  . َوَيُقوُلوَن ُسْبَحاَن َرب َنا إْن َكاَن َوْعُد َرب َنا َلَمْفُعواًل . ِخرُّ

وَن ِلأَلْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيزيُدُىْم ُخُشوعاً  تشير ىذه اآليات الكريمات إلى أن تأثير القرآن  ،َوَيِخرُّ
ىي حركة غير إرادية تدل عمى عظيم التأثر، الكريم في المؤمنين يؤدي إلى أن تقشعر جمودىم و 

. كما تؤدي أاَل ِبِذْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ اْلُقُموبُ :ل اق ،ثم تمين جمودىم وقموبيم وتطمئن بذكر اهلل
إلى أن يخروا سجدًا وىي حركة إرادية، تابعة لتأثر القمب وانفعالو إلى درجة حمل الجسد عمى 

ذا َسِمُعوا َما : ولو قومن اآليات  .هلل سبحانو والخوف والخشيةغاية الولو ذا فيو وى ،السجود َوا 
ا َعَرُفوا ِمَن اْلَحق  َيُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا فَ  ُسوِل َتَرى أْعُيَنُيْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّ اْكتُْبَنا َمَع ُأْنِزَل إلَى الرَّ

فمما سمعوا  ،بشة قدموا عمى رسول اهلل . ورد أنيا نزلت في نفر من نصارى الحالشَّاِىِدينَ 
القرآن أسمموا، وقيل نزلت في النجاشي وأصحاب لو أسمموا معو، وفيض العين من الدمع: 
امتالؤىا منو ثم سيالنو منيا كفيض النير من الماء، وفيض اإلناء وىو سيالنو من شدة 

 الذي أنزلو عمى رسولو اهلل امتالئو، ففيض دموعيم لمعرفتيم بأن الذي يتمى عمييم من كتاب
سماع الكافر كالم اهلل رجاء أن يتأثر بو ويؤمن أمر مطموب من المؤمنين، فمجرد سماع حق ، وا 

ْن أحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك : ل اقالقرآن يمكن أن ينقل المرء من الشرك إلى اإليمان:  َوا 
من كالم  لو سمطان عمى النفوس، وليس ىناك فيو .أْبِمْغُو َمْأَمَنوُ َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اهلِل ثُمَّ 

عمى نفسو جد لو يإذا سمع القرآن  أي مخموقو  .كالم اهلل مثلالبشر ما لو سمطان عمى النفوس 
هذا السمطان تجده  ركب ىواه. كان معاندًا أومن وتستسمم لو، إال  تخضعالنفس  يجعل اسمطان

؛ ألنَّ التي تستمع إليو لقرآن عمى النفوسفرضو اار السمطان الذي وىذا من أسر  في أشياء:
بل النفس الواحدة ليا مشارب، فالنفس تارة يأتييا الترغيب وتارة يأتييا الترىيب،  األنفس متنوعة.

 ممزمة باالعتقاد. وتارة تكونتارة ىي ُمْمَزَمة بالعمل، و  تارة تتأثر بالمثل، تارة تتأثر بالقصة،
ا من اآليات المؤثرات فإن لم تتأثر عمى النفس البشرية أنواعالقرآن ْغِدُق ي  ،ىذه وراء ىذهَفَكْوُن 

َأاَل َيْعَمُم َمْن َخَمَق : قال البشرية،  ىذه طبيعة كالم من َخَمَق ىذه النفوس و .بيذه تتأثر بيذه
إنسان أراد أن يفر ال يمكن أن يحاصرك، فأيُّ و  يأسرك ونَّ أل ال مفر منوف .َوُىَو المَِّطيُف اْلَخِبير

، ستأتيو قوة بآية فييا وصف الكافرين، آيات فييا قوة في وصف المنافقين، آيات فييا ويفر من



                                                      -8-أ.م.د.قدور أحمد الثامر          /قسم عموم القرآن. كمية التربية/القائم /جامعة األنبار 

 

قوة في وصف المؤمنين، آيات فييا العقيدة، فييا الماضي، فييا الحاضر، فييا النبوة، فييا 
بو أثر عمى النفوس، لدرجة أن  ما تميزالرسالة، فييا الدالئل، فييا حال المشركين، إلى آخر 

 .المضطربةومعالجة النفوس القمقة  البعض امتين القرآن في العالج والرقية الشرعية إلراحة
ِإنَّ َىَذا اْلُقْرآَن َيْيِدي ِلمَِّتي : وىذا وجو من وجوه اإلعجاز التي أودعيا بو منزل القرآن، قال 

ا َيْصُمُح لي اطبة أنواع األنفس المختمفة، فيذهلمخفقد جاء محكما ومتشابيا  .ِىَي َأْقَومُ 
َيْصُمُح لو وصف الجنة، وىذا الذي ينشأ عنده  ترىيب، وىذا ال اَيْصُمُح لي الترغيب، وىذه 

في  إلى آخره، وذلك الذي ينشأ عنده اإليمان بالجياد ديث عن عالم الفمك والنجوماإليمان بالح
دليل عمى أنَّ لو  ويلمناس جميعًا عمى تنوع أنفسيم خطاب القرآن لإن  ، ونحو ذلك.سبيل اهلل

يؤيده من ولقد كتبت بحوث في أثره عمى البيائم والجمادات ولذلك ما  سمطان عمى النفوس.
عمى جذع نخمة في مسجده،  وىذا ممَّ اشتير عنو لما كان يخطب  الجذع بو السيرة إذ تأثر

ترك الجذع، فأول ما قام يخطب عمى  ثم أمر أن يصنع لو منبر من الخشب، فمما صنع لو
راء إذا فقدت ولدىا، وسمعو كل أىل كحنين الناقة العشُ  إليو المنبر صار ذلك الجذع يحن

المسجد حتى نزل من عمى المنبر والتزمو فصار ييدئو حتى انخفض صوتو مثل الطفل إذا 
كان إذا قرأ القرآن،  الم(في الحديث: أن داود )عميو السكما جاء تأثرت بو الجبال  التزمتو أمو،

ِبي َمَعُو َوالطَّْيرَ : قال جاوبتو الجبال، وقد اشُتير أبو بكر رضي اهلل عنو ، َيا ِجَباُل َأو 
في مرضو أن يصمي أبو بكر بالناس،  ثر عند تالوة القرآن، وحين أوصى النبي أبالبكاء والت

غمبو البكاء" وفي رواية: "إن أبا بكر إذا قالت لو عائشة: "إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن 
َسُنِريِيْم آَياِتَنا ِفي اآْلَفاِق َوِفي َأْنُفِسِيْم َحتَّى : قال  الناس من البكاء"  وقام مقامك لم يسمع
 .َيَتَبيََّن َلُيْم َأنَُّو اْلَحقُّ 

 


