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 اإلعجاز النفسي يف القرآن الكرميمالمح 
 

 ملخص البحث
ز الوقوف على أبر  فسي، بغرض، وهو اإلعجاز النيقدم هذا البحث دراسة خمتصرة ووافية حول أحد وجوه إعجاز القرآن الكرمي

 جوانبه ومالحمه.
 من خالل ثالثة جوانب، هي:الدراسة أن اإلعجاز النفسي يف القرآن الكرمي يظهر  توأظهر 

 .أو كافرة أتثري القرآن يف النفس اإلنسانية سواء كانت مؤمنة - 
 .حديث القرآن عن النفس اإلنسانية وبيانه لصفاهتا - 
 متزيق القرآن حلواجز غيب النفس اإلنسانية. - 

 ليه وسلم.لى هللا عوقد تبني للباحث مدى أمهية هذا الوجه يف الداللة على إعجاز القرآن الكرمي، وصدق النيب ص
 

 قرآن: اإلعجاز، النفس، القرآن، علوم الالكلمات الدالة
 

 
The Psychological miracle in the Holy Quran 

 

 

Abstract 

 

This research presents a concise study on one of the miracles of the Quran, which is the 

psychological miracle by identifying its most important aspects and features. 

The study shows that the psychological miracle in the Quran is recognized through three 

aspects: The impact of the Holy Quran on the human soul whether it is a believer soul or an 

infidel soul; The depiction of the human soul and identifying its main features in the Holy 

Quran, and clarifying matters concerning the metaphysical aspects of human soul by the 

Quran. 

 

The researcher has clearly found how important is the Psychological aspect in identifying 

the great miracles of the Quran, and the sincerity of the Prophet. 
 

Key words: miracle, soul, Quran, quran since cinse 
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 مقدمة
ره قلددواً ه، أضدداء ونددواده وعظمتدداحلمددد ر را العدداملني، الددذ  أنددزل القددرآن الكددرمي كتددااً معجددزاً  دداهداً علددى وجددو 

 خلري.اأصحاهبا قادة البشرية ودعاهتا إىل  رفصا ،قاسية ونفوساً ميتة فبعث فيها احلياة
دلددة تدده مددن أبلدد  اأم، وجعلحنمدددك اللهددم أن أنزلددت القددرآن الكددرمي علددى سدديدان وحبيبنددا حممددد عليدده الصددالة والسددال
 لدين.على نبوته وصدق رسالته، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ومن هدى هبديه إىل يوم ا

 أما بعد:
ن علدى العديدد هم يقفدو لمداء، وجعلدتض أاثرت تسداالالت العديدد مدن العو فإن النفس البشرية وما يكتنفها مدن غمد

 ، وملددا كددانواوجهددات  ددىواهددتم علمدداء الغددرا بدراسددة الددنفس اإلنسددانية واذددذوا يف ذلدد  مددذاهب و  .مددن جوانبهددا
، كمدددا فعددد  ا الطريدددقرفدددوا وحدددادوا عددن جدددادة الصدددواا وضددلو اهتم فقددد احنمنطلقددني مدددن أسدددا  غددري متدددني يف دراسددد

 مه على اجلانب اجلنسي الشهواين.يف تفسريه للعق  الباطن فأقا (فرويد)
 نبدددع الصدددايفلافوجددددوا فيددده  لينظدددروا مددداذا قدددال عدددن الدددنفس اإلنسدددانية، ن الكدددرميقدددرآالوتوجددده علمددداء املسدددلمني إىل 

 .دة جوانبوالتحلي  الشايف لطبيعة النفس اإلنسانية بصورة جتلى فيها اإلعجاز القرآين من ع
رمحده  تور فضد  عبدا كتاا أسدتاذان الددكخالل   كان من   (النفسياإلعجاز )ولع  أول إطالع يل على موضوع 

ت  للموضدددوع بقيدددلكدددن راليدددييف أثنددداء مرحلدددة البكدددالوريو . وكدددان أسدددتاذان الفضددد  يف تعريفندددا املوضدددوع. و  هللا
 ،مدن اأمهيدة يف نظدر ع أنندا تعرضدنا لده بشدك  مدوجز وخمتصدر. ومدن هندا وملدا هلدذا املوضدو مشو ة وغري واضحة 

 ،ةورة واضددحبصدد ،وأزيدد  مددا حولدده مددن غمددوض ،كشددا النقدداا عددن وجهددهأأيددت أندده مددن الواجددب علددي أن فقددد ر 
 ووسلوا علمي جاد أبعد ما يكون عن التعصب وضيق الرالية.

كتددب.  ددا   ع يف عدددةولعدد  أهددم املشدداك  الددي واجتهددإ يف أثندداء إعددداد هددذا البحددث هددي تشددتت أطددراف املوضددو 
 راجه هبذه الصورة الي بني أيدينا.جعلإ أبذل جهداً مضاعفاً إلخ

 ولقد رأيت أن يشتم  هذا البحث إضافة إىل املقدمة واخلامتة على مخسة مباحث وهي:
 اإلعجدداز س، مث معددعحتدددف فيدده عددن معددع اإلعجدداز، ومعددع الددنفأو  .بحددث اأول: معددع اإلعجدداز النفسدديامل -

 النفسي.
ة بدني عهدا، مث مقارندن، وأنواس يف القدرآنفتحددف فيده عدن معداين الدون املبحث الثاين: القرآن والنفس اإلنسدانية. -

 .يةنسانيف النفسية اإلوعلم النفس  الكرمي أثر القرآن
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ا  يف تنداول هدذميا وحدديثاً دور أبدرز العلمداء قددونتحددف فيده عدن  .اإلعجداز النفسدياملبحث الثالث: علمداالان و  -
 .املوضوع

 الددددنفس القددددرآن يف ونتحدددددف فيدددده عددددن أتثددددري .يف القددددرآن الكددددرمي املبحددددث الرابددددع: جوانددددب اإلعجدددداز النفسددددي -
 اإلنسانية، وحديثه عنها، ومتزيقه حلواجز غيبها.

يف النفددو ،  ثددر القددرآنونتحدددف فيدده عددن  دداذي واقعيددة أ املبحددث اخلددامس:  دداذي واقعيددة لنعجدداز النفسددي. -
 لنفس.القرآن حواجز غيب رق فيها اخمث  اذي  ،و اذي من اإلعجاز يف املعلومات النفسية

  مدن يطلدع كد ومتكدن  وبعد، فإنإ أعرتف أن هذا جهد متواضع حاولت فيه أن أخري هذا البحث بصورة متكنإ
 عليه من اإلفادة منه.

 املرجوة.    الفائدة وهللا تعاىل نسأل أن يكون هذا البحث يف ميزان حسناتنا يوم نلقاه, وأن يكون فيه
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 املبحث األول
 اإلعجاز النفسيمعىن 

 
 معىن اإلعجازأواًل: 

 
 .2"العجز: نقيض احلزم"قال ابن منظور: 

وذهدددب الراغدددب يف مفدددردات القدددرآن إىل أن العجدددز "أصدددله التدددأخر عدددن الشددديء وحصدددوله عندددد عجدددز اأمدددر  أ  
 .3وصار يف التعارف امساً للقصور عن فع  الشيء وهو ضد القدرة" مؤخره،

وكان قدول ابدن فدار  يف )مقداييس اللغدة( قدوالً جامعداً، حيدث ذهدب إىل أن العجدز يددل علدى أصدلني صدحيحني، 
إذ يقول: "العني واجليم والزاء، أصالن صحيحان يدل أحدمها على الضعا واآلخدر علدى مدؤخر الشدي، فداأول: 

لشدديء يعجددز عجددزاً فهددو عدداجز  أ  ضددعيا. وقددوهلم إن العجددز نقدديض احلددزم فمددن هددذا. وأمددا اأصدد  عجددز عددن ا
 .4اآلخر: فالعجز: مؤخر الشيء، واجلمع أعجاز"
 .5واملعجزة: واحدة معجزات اأنبياء عليهم السالم

لبشددر وقددرق قددوانني واملعجدزة اصددطالحاً كمددا يعرفهددا علمدداالان، هددي: "أمددر  ريدده هللا علدى يددد الندديب، يفددوق طاقددات ا
 .6الطبيعة وخواص املادة. يتحدى النيب به قومه فال يقدر أحد على معارضته"

 
 اثنياً: معىن النفس

. ونق  ابن منظور عن أيب بكر اأنبدار  قولده: مدن اللغدويني مدن سدوى 7عرف ابن منظور )النفس( وهنا: "الروح"
نثدة والدروح مدذكر، قدال: وقدال غدريه: الدروح هدو الدذ  بده النفس والروح، فقال: مها  ديء واحدد، إال أن الدنفس مؤ 

                                                 

 .369ص 5ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم. بال طبعة. بريوت: دار صادر. بال اتريخ. ي لسان العرا. 2
حتقيق: ندمي مرعشلي، )بريوت: دار الكتاا العريب،  .مفردات ألفاظ القرآن، الراغب اأصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد 3

 .334م(، ص1972
. القاهرة:  ركة مكتبة ومطبعة 2: عبد السالم حممد هارون. ط:. حتقيق وضبطأبو احلسني أمحد معجم مقاييس اللغة. ابن فار ، 4

 . 332ص  4م. ي1971 -هد 1391مصطفى البايب احلليب وأوالده. 
 .370ص 5ي .لسان العرا. ابن منظور 5
 .19م، ص 1975 -هد  1395دار النصر،  عرت، حسن ضياء الدين: الطبعة اأوىل، .بينات املعجزة اخلالدة 6
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احليدداة، والددنفس هددي الددي هبددا العقدد ، فددإذا انم النددائم قددبض هللا نفسدده و  يقددبض روحدده، وال يقددبض الددروح إال عنددد 
 .8املوت

ن هدذه واحلقيقة أن للنفس يف اللغة معان عديدة، فال نستطيع أن حنصرها مبعع واحد كالروح مثاًل. وذكر كثدري مد
املعدددداين ابددددن منظددددور يف لسددددان العددددرا، ومنهددددا: الددددروع، الدددددم، اأ ، اإلنسددددان كلدددده، اجلسددددد، العددددني، الفددددري مددددن 

 .9الكرا
  حيدددد معددع م أن الددذولدديس مددن غرضددنا يف هددذا البحددث أن اددوض يف هددذه املعدداين وتفصدديالهتا ويكفينددا أن نعلدد

 )النفس( هو مفهوم السياق الذ  ترد فيه الكلمة.
 

 اثلثاً: معىن اإلعجاز النفسي
ه، لفنسددي( ومفهومددااإلعجدداز بعددد أن عرفنددا معددع )اإلعجدداز( و ددي اً مددن معددع )الددنفس( البددد لنددا أن حندديط مبعددع )

 وماذا نقصد به؟
عددرف الدددكتور فضدد  عبددا  اإلعجدداز النفسددي يف القددرآن الكددرمي وندده: "مددا نلمحدده يف تلدد  اآل ت وهددي تتحدددف 

فهم ومشاعرهم ومدا يفدرحهم ومدا حيدزهنم، ومدا ندده مدن بيدان ملكندوانت الدنفس وخفا هدا عن أصناف النا  ومواق
ودوافعهدددا يف آ  القدددرآن الكدددرمي، قدددد يكدددون ذلددد  يف القضدددية القرآنيدددة، وقدددد يكدددون ذلددد  يف احلدددديث عدددن أعدددداء 

 .10املسلمني، وقد يكون ذل  يف الدنيا، وقد يكون يف اآلخرة كذل "
د  ونددددده: "حدددددديث القدددددرآن عدددددن الدددددنفس اإلنسدددددانية أو أتثدددددري القدددددرآن يف الدددددنفس وعرفددددده الددددددكتور صدددددالح اخلالددددد

 .11اإلنسانية"
بينمددددا يعددددب سدددديد قطددددب رمحدددده هللا عددددن )اإلعجدددداز النفسددددي( يف كتابدددده )التصددددوير الفددددإ يف القددددرآن( وندددده: "سددددحر 

مث يتسدداءل بعدددها عددن منبددع هددذا السددحر لددريده إىل صددميم النسددق القددرآين ذاتدده. ال يف املوضددوع الددذ   .12القددرآن"
 .13يتحدف عنه وحده

                                                                                                                                                     

 .233ص 6ي .ابن منظور لسان العرا. 7
 .235ص 6املرجع السابق. ي 8
 .240-233ص 6املرجع السابق. ي 9

 .345)بدون معلومات نشر(، ص .عبا ، فض  حسن .إعجاز القرآن الكرمي 10
 .334م(، ص 1992 -هد 1413دار عمار،  ،اأردن –الطبعة الثالثة، عمان .اخلالد ، صالح .البيان يف إعجاز القرآن 11
 .9، ص بدون اتريخ ورقم طبعةبريوت: دار الشروق،  .قطب، سيد .التصوير الفإ يف القرآن 12
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، فدأقول:   مدا سدبقلكد  دام )اإلعجداز النفسدي( ميكدن اخلدروي بتعريدا  صدطل واحلقيقة أنه من خدالل دراسدة م
يث رتكده هدذا احلددا، ومدا يمتزيقده حلدواجز غيبهدهو ك  حدديث للقدرآن عدن الدنفس اإلنسدانية وصدفاهتا ومكنوانهتدا و 

 من أثر عظيم يف النفو .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     

 .17املرجع السابق، ص  13
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 املبحث الثاين
 القرآن والنفس اإلنسانية

 
 اا هدفده اأولعدي يف كتدإن موضوع علم النفس يف القرآن الكرمي   أيت على  دك  نظريدة مبوبدة وهدذا أمدر طبي

ندا أن ره. وسدنحاول ه تده وسدو ولكن القرآن الكرمي تكلم عن النفس اإلنسدانية بكثدرة يف أثنداء آ هو هداية النا ،
 نعرض ملوقا القرآن من النفس اإلنسانية من جوانب ثالثة:

 
 أواًل: معاين النفس يف القرآن الكرمي

ذه اآل ت كدددان حيمددد  النددداظر يف اآل ت القرآنيدددة الدددي حتددددثت عدددن الدددنفس اإلنسدددانية،  دددد أن ورود الدددنفس يف هددد
 :14عدة معاين، وهذه املعاين هي

 .15((َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَدْفِسِه الرَّمْحَةَ )) ( النفس مبعع الذات اإلهلية. قال تعاىل:1)
ُ نَدْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها)) ( النفس مبعع اإلنسان. قال تعاىل:2)  .16((اَل يَُكلِ ُا اَّللَّ
 .17((ُهَو الَِّذ  َخَلَقُكْم ِمْن نَدْفٍس َواِحَدة)) النفس مبعع أص  اخللقة. قال تعاىل: (3)
ُ يَدتَدَوَّفَّ اْأَنْدُفَس ِحنَي َمْوهِتَا)) ( النفس: مبعع الروح. قال تعاىل: 4)  .18((اَّللَّ
 أ  يوسا عليه السالم. 19((نَدْفِسيقَاَل ِهَي رَاَوَدْتِإ َعْن ))( النفس مبعع أ خاص وعياهنم. قال تعاىل: 5)
 ره الدقيقة.قة وأسرا( النفس مبعع القوة الداخلية املؤثرة يف اإلنسان املنطوية على خبا ه العمي6)

وقد كان املفهوم اأكثر وروداً يف القرآن الكدرمي هدو )الدذات البشدرية( أ  اإلنسدان اعتبداره وحددة كاملدة ال تتجدزأ 
 .20من انحية اإلحصاء الكمي ورود لفظ النفس مبعع القوة املؤثرة يف اإلنسانوال تنفصم. مث يتلو دل  

                                                 

 .30–28م، ص1981-ه1401دار هتامة،  ،السعودية ،1ط، سرسني، إبراهيم حممد .النفس اإلنسانية يف القرآن الكرمي 14
 54اأنعام:  15
 286البقرة:  16
 189اأعراف:  17
 .42الزمر:  18
 .26يوسا:  19
 .28–27ص ،سرسني .النفس اإلنسانية يف القرآن الكرمي 20
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و املعددع هددقاتدده وعاداتدده ريه وعالوهددذا املعددع اأخددري وهددو: تلدد  القددوة الداخليددة املددؤثرة يف اإلنسددان يف سددلوكه وتفكدد
 الد  يهمنا وهو الذ  عليه مدار حبثنا اآلن.

 
 اثنياً: أنواع النفس يف القرآن الكرمي

 21تكلم القرآن الكرمي يف إطار حديثه عن النفس اإلنسانية عن ثالثة  اذي هلذه النفس، وهي:
. 22((َوَمدددا أُبدَدددر ُِف نَدْفِسدددي ِإنَّ الدددندَّْفَس َأَمَّدددارَة  ِالسُّدددوء)) ( الدددنفس اأمدددارة السدددوء. قدددال تعددداىل يف سدددورة يوسدددا:1)

نددواع املعروفددة للددنفس البشددرية وأبعدددها عددن رمحددة هللا تعدداىل وكوهنددا أمددارة السددوء يفيددد املبالغددة، وهددذه هددي أد  اأ
ورضددوانه، وهددي الددي أطماعهددا يف الدددنيا ال تنتهددي، و ددهوابتها ال تقددا عنددد حددد، أهنددا موصددولة احلبددال امللددذات 

 .23واأهواء، ب  هي غارقة فيها حى الثمالة
  24((َواَل أُْقِسُم ِالندَّْفِس اللَّوَّاَمةِ  *بِيَدْوِم اْلِقَياَمِة  اَل أُْقِسمُ ))( النفس اللوامة. قال تعاىل يف سورة القيامة: 2)

واللوامة: صيغة مبالغة من اللوم، وهو  دة التعنيا واملؤاخذة، فهي تلوم صداحبها علدى وقوعده يف العمد  السديء 
 .25وحتاسبه على التقصري يف العم  الصاحل

 *اْرِجعِدي ِإىَل َرب ِدِ  رَاِضدَيًة َمْرِضديًَّة  *َ أَيدَّتُدَهدا الدندَّْفُس اْلُمْطَمِ نَّدُة )) ( النفس املطم نة. قال تعاىل يف سورة الفجر:3)
"املطم ندة يعدإ: الراضدية بثدواا هللا تعداىل، القانعدة بعطداء هللا، الشداكرة . 26((َواْدُخِلي َجنَِّي  *فَاْدُخِلي يف ِعَباِد  

عنددد الفددراق مددن الدددنيا ارجعددي إىل ربدد  يعددإ: ارجعددي إىل ثددواا ربدد ، إىل مددا أعددد هللا  لنعمائدده تعدداىل. يقددال هلددا،
لددد  يف اجلندددة. ويقدددال لددده يدددوم القيامدددة راضدددية مرضدددية فدددادخلي يف عبددداد  يعدددإ: مدددع عبددداد  الصددداحلني يف اجلندددة 

 .27وادخلي جني يعإ: ادخلي اجلنة بال حساا"
 

                                                 

م(، 1944)بدون رقم الطبعة ودار النشر، ،احللوة، مصطفى حممود .. إعجاز القرآن الكرمي45انظر: املرجع السابق، ص  21
 .119ص
 53يوسا:  22
 .48 – 47ص  ،سرسني .النفس اإلنسانية يف القرآن الكرمي 23
 2-1القيامة:  24
 ،اأوىل الطبعةحتقيق: حممد عبد الرمحن املرعشلي،  ،البيضاو ، عبد هللا بن عمر بن حممد الشرياز  .أنوار التنزي  وأسرار التأوي  25

 .5/265هد،  1418بريوت: دار إحياء الرتاف العريب، 
 30 -27الفجر:  26
 .3/581)دون معلومات نشر(،  ،أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقند ، .حبر العلوم 27
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 م النفس يف النفسية اإلنسانيةاثلثاً: مقارنة بني أثر القرآن الكرمي وعل
"لديس هنداك أمجد  وال أروع  عب الدكتور السيد اجلميلي عن ر دة القرآن يف هذا اجملال بكلمات قليلة حني قدال:

 .28وال أدق من الفلسفة القرآنية إذا ما قارانها الفلسفات اأخرى يف مفهوم النفس وماهيتها"
نية، ومددددى س اإلنسدددان بدددني اأثدددر الدددذ  تركددده القدددرآن علدددى الدددنفوهدددذه مقولدددة صدددادقة يظهدددر صددددقها حينمدددا نقدددار 

آن يددنج  يف . فهددا هددو القددر الغربيددة اسددتجابتها لتعليماتدده وبددني أثددر الفلسددفة الغربيددة والقددوانني الغربيددة يف اجملتمعددات
تضد  ي يألوفداً. ولكدإن كدان متغيري العادات املتمكنة ويريب النفو  علدى عمد  اخلدري وإن كدان  داقاً وتدرك الشدر و 

 لنا ذل ، نقيم موازنة بني موقفني يف مشكلة واحدة:
م أدخدد  يف 1919م م عددن طريددق البملددان، ويف عددا1918صدددر قددانون يف الدسددتور اأمريكددي بشددأن اخلمددر عددام 

. وقددد أعدددت ر احلظددرالدسددتور تعدددي  حتددت عنددوان التعدددي  الثددامن عشددر، ويف السددنة نفسددها جدداء تعدددي  القددرآ
سدخرت و ريدب اخلمدور، هتيدة ملندع هتا لتنفيدذ قدرار املندع: جنددت اأسداطي  البحريدة والبيدة واجلو احلكومة ك  إمكاان

( 60ا يزيددد علددى )مبددة وحدددها وسددائ  اإلعددالم والدعايددة لبيددان مظدداهر أضددراره. ويقدددر مددا أنفقتدده الدولددة يف الدعايدد
ن دوالر يف أربعدة ( مليدو 300مليون دوالر، وما أصدرته مدن كتدب بلد  عشدرة ماليدني صدفحة. وحتملدت نفقدات )

دام مخسددة  (  خصدداً. وبعددد جهددد جهيددد335.532عشددر عامدداً، أعدددم يف خالهلددا ثال،ائددة  ددخ ، وسددجن )
 لقة.م، وأاحت اخلمر إاحة مط1933عشر عاماً، اضطرت احلكومة إىل إلغاء القانون سنة 

ة مغدايرة متامداً. ويظهدر ذلد  مدن خدالل مدا ويف املقاب  نرى االستجابة لقانون التحدرمي يف الدولدة اإلسدالمية، بصدور 
رو  عن أيب موسى اأ عر  رضي هللا عنه قال: بينمدا حندن قعدود علدى  دراٍا لندا، وحندن نشدرا اخلمدر ِحدال، إذ 
قمت حى آيت رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم فأسدل م عليده، وقدد ندزل حتدرمي اخلمدر)  أيهدا الدذين آمندوا إ دا اخلمدر 

، إىل آخددر اآليتددني، )فهدد  أنددتم منتهددون(، فج ددت إىل 29 واأزالم رجددس  مددن عمدد  الشدديطان(وامليسددر واأنصددااُ 
أصدحايب فقرأهتدا علديهم إىل قولده: )فهد  أندتم منتهدون(. قددال: وبعدض القدوم  دربته يف يدده، قدد  درا بعًضدا وبقددي 

                                                 

 .47ص )بريوت: دار ابن زيدون، بدون اتريخ ورقم طبعة(، ،اجلميلي، السيد .اإلعجاز الفكر  يف القرآن 28
 9املائدة:  29
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، فقدالوا: انتهيندا 31طيهدتهم. مث صدبوا مدا يف ا30بعض  يف اإلانء، فقال اإلانء حتت  فته العليا كما يفع  احلج دام
 .32رب نا! انتهينا ربَّنا!"

فه  رأت البشرية مث  هذا انتصاراً على الدنفس، وسدرعة يف االسدتجابة وقدوة يف االنقيداد لهمدر مهمدا يكدن خمالفداً 
 33للعادات، مصادماً للشهوات؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 جامة.قال اإلانء كما يفع  احلجام: يعإ أماله ونزعه كما يفع  احلجام وهو ينزع كأ  احل 30
 الباطية: إانء كبري من زجاي ميه به الشراا 31
حتقيق: مجي  العطار، )بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر،  ،الطب ، أبو جعفر حممد بن جرير .جامع البيان عن أتوي  أ  القرآن 32

 .5/47م(، 1995 -هد  1415
 .194-190م، ص1995 -هد  1415اعة والنشر، بريوت: دار الفكر للطب، القرضاو ، يوسا .انظر: اإلميان واحلياة 33
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 املبحث الثالث
 علماؤان واإلعجاز النفسي

 
يس ذلدد  عددن نفسددي" ولددال نريددد يف هددذا املبحددث أن نعددرض لكدد  العلمدداء الددذين تكلمددوا يف موضددوع "اإلعجدداز ال

هنددا علدددى   سأقتصددرتقدداعس منددا أو تقصددري إ ددا هددو خمافددة أن يطددول البحددث وأن تتعدددد صددفحاته. ولددذل  فددإنإ
 عرض آلراء ثالثة من العلماء هم: اخلطايب، وحممد فريد وجد ، وفض  عبا .

 
 اًل: اخلطايبأو 

كثدددريون مددددن علمدددداء البالغددددة والتفسددددري والقددددرآن يف القدددددمي واحلددددديث الحظددددوا أتثددددري القددددرآن يف القلددددوا، وأثددددره يف 
النفدو ، فداعتبوا ذلدد  التدأثري مدن وجددوه إعجداز القددرآن، وعدبوا عنده بعبددارات متفاوتدة. ولكدن لعدد  أول مدن اعتددب 

. 34هدد 388عجاز هو اإلمدام أبدو سدليمان اخلطدايب الدذ  تدويف سدنة هذا التأثري القرآين وجهاً خاصاً من وجوه اإل
 وقد ن  على ذل  يف رسالته "بيان إعجاز القرآن" فقال:

"قلددت يف إعجدداز القددرآن وجهدداً آخددر ذهددب عندده النددا ، فددال يكدداد يعرفدده إال الشدداذ مددن آحددادهم، وذلدد  صددنيعه 
فإندد  ال تسددمع كالمدداً غددري القددرآن منظومدداً والمنثددوراً، إذا قددرع السددمع خلدد  لدده إىل  القلددوا وأتثددريه يف النفددو ،

القلددب مددن اللددذة واحلددالوة يف حددال، ومددن الروعددة واملهابددة يف أخددرى، مددا قلدد  مندده إليدده، تستبشددر بدده النفددو ، 
شداها اخلدوف وتنشرح له الصدور، حى إذا أخذت حظهدا منده عدادت مراتعدة قدد عراهدا مدن الوجيدب والقلدق، وتغ

والفرق، وتقشعر منه اجللود وتنزعج له القلدوا، حيدول بدني الدنفس وبدني مضدمراهتا وعقائددها الراسدخة فيهدا، فكدم 
من عدو للرسول صلى هللا عليه وسلم مدن رجدال العدرا وفُدت اكهدا أقبلدوا يريددون اغتيالده وقتلده، فسدمعوا آ ت مدن 

ولدددوا عدددن رأيهدددم اأول، وأن يركندددوا إىل مسددداملته، ويددددخلوا يف القدددرآن فلدددم يلبثدددوا حدددني وقعدددت يف مسدددامعهم أن يتح
 .35دينه، وصارت عداوهتم مواالة وكفرهم إمياانً"

ومدا  رآن يف النفدو ثدري القدأتوهو يشري رمحه هللا بقوله هذا إىل اجلانب اأهم مدن جواندب اإلعجداز النفسدي، وهدو 
 تعاىل.   إن  اء هللاحث املقبما سنتكلم عنه يف املب يرتكه من أثر يف قلوا املؤمنني ويف قلوا الكافرين، وهذا

                                                 

. إعجاز 350ص، اخلالد ، صالح .. البيان يف إعجاز القرآن388ص ،عرت، حسن ضياء الدين .انظر: بينات املعجزة اخلالدة 34
 .345ص ،عبا ، فض  .القرآن الكرمي

حممد خلا هللا والدكتور حممد زغلول سالم، الطبعة  حتقيق: ،الرماين واخلطايب وعبدالقاهر اجلرجاين .ثالف رسائ  يف إعجاز القرآن 35
 .70م، ص 1968 -هد 1387مصر: دار املعارف،  الثانية،
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واخلطايب رمحه هللا   يقتصر على هذا الوجه مدن وجدوه اإلعجداز ولكنده ذكدره مدع وجدوه أخدرى، وأهدم هدذه الوجدوه 
 .36هنذكرها اخلطايب بالغة القرآن وبياالي 
 

 اثنياً: حممد فريد وجدي
ى ويراهددا الوجدده اأول مددن وجددوه اإلعجدداز، ومددا بعدددها أمددور اثنويددة  إذا كددان اخلطددايب يعطددي البالغددة اأمهيددة الكددب 

كاإلعجدداز النفسددي، فددإن حممددد فريددد وجددد  علددى النقدديض مددن ذلدد  متامدداً، فإندده يعطددي اإلعجدداز النفسددي املرتبددة 
اأوىل يف وجددوه اإلعجدداز، وذلدد  مددع عدددم إغفددال اجلانددب البالغددي للقددرآن الكددرمي. فهددو يددرى أن القددرآن قددد بلدد  

ايددة يف البالغددة، إال أندده يددرى أن هددذه الناحيددة ليسددت هددي الناحيددة الوحيدددة إلعجددازه، بدد  وال هددي أكثددر نددواحي الغ
إعجازه. ويقارن يف ذل  بني البالغة وأسلوا القرآن فيقول: "فإن للبالغة على الشدعور اإلنسداين تسدلطاً حمددوداً 

إلعجداز واإلقبددال يف الضدعا  ددي اً فشدي اً بتكددرار ال يتعددى حدد اإلعجدداز الكدالم واإلقبددال عليده، مث أيخددذ هدذا ا
مساعدده حددى تسددتأنس بدده الدددنفس فددال يعددود حيدددف فيهدددا مددا كددان حيدثدده يف مبدددأ تدددوارده عليهددا. ولدديس هددذا  دددأن 

 .37القرآن، فإنه قد ثبت أن تكرار تالوته تزيده أتثرياً، ولكنه معجز لتسلطه على النفس واملدارك"
تعليد  هلدذا السدلطان الدذ  ميلكده القدرآن علدى عقدول اآلخدرين. مث يبدني هدذه العلدة مث يرى بعد ذلد  أنده البدد مدن 

فيقول: "العلة يف نظران واضحة ال حتتداي لكثدري أتمد ، وهدي أن القدرآن روح مدن أمدر هللا تعداىل ... فهدو يدؤثر هبدذا 
 الشدددعور فدددال يتعددددى االعتبدددار أتثدددب الدددروح يف اأجسددداد فيحركهدددا ويتسدددلط علدددى أهوائهدددا، وأمدددا أتثدددري الكدددالم يف

 .38سلطانه حد إطراهبا واحلصول على إعجاهبا "
مث يقددرر بعددد ذلدد  بصددري  القددول جهددة إعجدداز القددرآن الكددرمي مددن وجهددة نظددره حددني يقددول: "نعددم إن جهددة إعجدداز 
هددذا الكتدداا اإلهلددي اأقددد  هددي تلدد  الروحانيددة العاليددة الددي قلبددت  ددك  العددا ، واكسددبت تلدد  الطائفددة القليلددة 

دد خالفددة هللا يف أرضدده، وأرغمددت هلددم معدداطس اجلبددابرة والقسدداورة، ووطددأت هلددم عددرو  اأكاسددرة والقياصددرة، العدد
 .39حى صاروا ملوك امللوك وإخوان املالئكة يف مدة ال يصعب عد سني ها على اأصابع"

 منه. ا موقفناهذا هو رأ  حممد فريد وجد  والذ  البد لنا من أن نقا عنده وقفة بسيطة حندد فيه
                                                 

 بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة اأوىل، ،السيوطي، أبو الفض  جالل الدين عبدالرمحن أيب بكر .اإلتقان يف علوم القرآن 36
 .262-2/260م(، 1987د -ه 1407

 .7/677م، 1971وجد ، حممد فريد: الطبعة الثالثة، بريوت: دار املعرفة،  .لقرن العشريندائرة معارف ا 37
 7/677املرجع السابق  38
 7/677املرجع السابق  39
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 أن روحانيدة يفنوافقده  فنحن يف حقيقة اأمر نوافق حممد فريد وجد  مدن جاندب واالفده مدن جاندب آخدر. فإنندا
يدده   ال يدانيدده فتدداا والددذالقددرآن ومددا فيدده مددن حيدداة وأتثددري يف النفددو  هددو اجلانددب اأعظددم واأرقددى يف هددذا الك

نيددة ن هددذه الروحابالغددة، أانيددة أرقددى مرتبددة مددن ال دديء مددن الكددالم. ولكننددا ال نوافقدده حددني حيكددم ون هددذه الروح
 روحانيدة اً أن نفصد  بدني دوز إذ وهذه احلياة يف كتاا هللا   تكن هبذا الشك  لو   يكن هدذا الكدالم بليغداً. فدال

 .القرآن وبالغته، فهما  يء واحد ال يتجزأ وال ينفص ، وإذا فقد أحدمها فقد اآلخر
 

 اثلثاً: الدكتور فضل عباس
 وهي: سي ثالثةقب  أن ذوض يف نقا  مع الدكتور فض  عبا  رمحه هللا نقرر أن وجوه اإلعجاز النف

 أثر القرآن يف النفو  -1
 حديثه عن النفس وصفاهتا -2
 متزيقه حلواجز غيب النفس -3

ه بحدث هبدذذا املن تقددم هلدوهذا ما سنتكلم عنه ونوضحه بشيء من التفصي  يف املبحث القادم، ولكنندا أحببندا أ
ه ده أن تكدون هدذلروحدي ور االتوط ة، نناقش فيها الدكتور فض  عبا  يف تفريقه بني اإلعجاز النفسي واإلعجداز 

ثددة ال تعددد مددن وه الثالالوجددوه الثالثددة مددن وجددوه اإلعجدداز النفسددي. حيددث يددرى الدددكتور فضدد  عبددا  أن هددذه الوجدد
 اإلعجاز النفسي، فيقول:

فهذا يف احلقيقدة لديس إعجدازاً نفسدياً وإ دا  -كما ذكر الشيخ الشعراو    -النفس "أما متزيق القرآن حلواجز غيب 
 .40يدخ  يف وجه آخر وهو إخبار القرآن الكرمي عن الغيوا"

على اجلانب الثداين بقولده: "فلديس هدذا كدذل  مدن اإلعجداز النفسدي يف  ديء، ذلكدم أن هدذا حدديث عدن  دوير 
 .41على اخلري وتنفري من الشر"النفس اإلنسانية فيه تصوير وحتذير، حث 

مث يتابع رده على الوجه اأخري، فيقول: "بقي مظهر واحد وهو أتثري القرآن يف النفس اإلنسدانية. وهدو كدذل  ال 
 .42يسميه العلماء إعجازاً نفسياً ب  هو إعجاز روحي"

                                                 

 .343ص ،عبا ، فض  .إعجاز القرآن الكرمي 40
 .344املرجع السابق ص  41
 .345املرجع السابق ص  42
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تلد  اآل ت وهدي تتحددف واعتب اأستاذ فض  عبا  )اإلعجاز النفسي( كما ذكران سابقاً ونه: "ما نلمحه يف 
عن أصناف النا  ومواقفهم ومشاعرهم ومدا يفدرحهم ومدا حيدزهنم ومدا ندده مدن بيدان ملكندوانت الدنفس وخفا هدا، 

 .43ودوافعها يف آ  القرآن الكرمي"
 واعتب أتثري القرآن على النفو  هيبة وحالوة ورغبة ورهبة هو اإلعجاز الروحي.

 يددة عدن التعصدبلميدة، بعنسلم هبا دون مناقشة جادة. مناقشة موضوعية ع ولعمر  فإن هذه أقوال ال ينبغي أن
لددذ  علمنددا ايء، فهددو  ددوضدديق الراليددة، جتعلنددا نقددول بددرد هددذه اأقددوال دون أن يددنق  ذلدد  مددن قدددر أسددتاذان يف 

 أسلوا املناقشة والتمحي  أقوال العلماء. فنقول وار التوفيق:
متزيق القدرآن حلدواجز غيدب الدنفس اإلنسدانية ال يعدد اعجدازاً نفسدياً وإ دا  من أن 44أما رده على ما ذكر الشعراو 

يدددخ  يف وجدده إخبددار القددرآن عددن الغيددوا، فهددذا غددري متجدده أندده لدديس ،ددة تندداقض بددني اأمددرين، فهددو يف احلقيقددة 
إعجدداز نفسددي مددن جانددب، ومددن اجلانددب اآلخددر إخبددار عددن الغيددوا، وال داعددي أن نضدديق معندداه علددى وجدده مددن 

؟ فلمدداذا صدد  لدديس اإلعجدداز العلمددي يف حقيقتدده إعجدداز غيدديبخددر إذا كددان يدددخ  يف الددوجهني. أو وجددوه دون اآلال
 اًل من وجوه اإلعجاز؟!أن يكون وجهاً مستق

لدد  ون هددذا علددالً ذم وأمددا قولدده ون حددديث القددرآن عددن الددنفس اإلنسددانية لدديس مددن اإلعجدداز النفسددي يف  دديء،
أبلدد  مددن   أ  إعجددازفددجمددرد حددديث عددن الددنفس اإلنسددانية فيدده تصددوير وحتددذيز حددث علددى اخلددري وتنفددري مددن الشددر. 
بلد  مدن حتليد  إعجداز أ وصا النفس اإلنسانية ومدا فيهدا مدن خدري و در، مث توجيده اإلنسدان بنداًء علدى ذلد ؟ أ 

 ا يصل  حاهلا؟ية إىل مر، ومن مث إر اد النفس اإلنسانهذه املشاعر اخلفية يف الباطن وجتليتها يف الظاه
هددذا مددن جهددة ومددن جهددة أخددرى فإننددا نسددتغرا مددن أسددتاذان أن ينفددي كددون حددديث القددرآن عددن الددنفس اإلنسددانية 
إعجازاً نفسياً بينما نده يف املقاب  حني يُعر ف اإلعجاز النفسدي ُيضدمن تعريفده هدذا الوجده، وهدذا واضد  يف كد   

 .45ات تعريفه لنعجاز النفسيكلمة من كلم
أمدا قولدده ون أتثدري القددرآن يف الدنفس اإلنسددانية ال يسدميه العلمدداء إعجدازاً نفسددياً بد  هددو إعجداز روحددي، فهدو قددول 
 حيتدداي إىل مناقشددة: فليددت أسددتاذان ذكددر لنددا بعددض هددؤالء العلمدداء الددذين أ ددار إلدديهم  ددن يسددمونه إعجددازاً روحيدداً،

 . 46وذل  حى نقا على حججهم إن كانت هلم حجة. أو لعله ليس هناك من قال بذل  أصالً 
                                                 

 .344املرجع السابق ص  43
 م(، ص.1986)بريوت،  ،الشعراو ، متويل .معجزة القرآن الكرمي 44
 أنظر تعريفه لنعجاز يف الصفحة السابقة. 45
 خالل قراءيت ملوضوع اإلعجاز النفسي   أجد هناك من قال بذل . 46
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مث كيا فرق أستاذان بني اإلعجاز النفسي واإلعجاز الروحي؟ وكيا فدرق بدني الدنفس والدروح؟ وعلدى أ  أسدا   
فصدد . ولكندده كددان ذلدد ؟! وهددذا موضددوع طويدد ، لسددنا حباجددة إىل أن اددوض فيدده، أندده رمبددا حيتدداي إىل مبحددث من

 .47يكفينا أن نعلم أن كثرياً من العلماء عر فوا النفس الروح، والروح النفس
م إعجددازاً أجددازاً نفسددياً يندداه إعواملهددم أن هددذا التددأثري الددذ   علدده ويرتكدده القددرآن يف البدداطن هددو إعجدداز، سددواًء أمس

فنددا أندده سدألة. وإذا عر ا يف املاخلددالف بيننددروحيداً. وإذا عرفنددا أن هندداك مدن العلمدداء مددن يعدرف الددنفس الددروح أنتفدى 
االعتبدددار، و اأخددذ  دري اسددتخدام املوضددوع يف كتددب اإلعجدداز حتددت عنددوان )اإلعجدداز النفسددي( كددان هددو اأوىل

 وذل  ابتعاداً عن اخللط والتشويش.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 انظر تعريا ابن منظور للنفس الذ  جاء يف بداية البحث. 47
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 املبحث الرابع
 جوانب اإلعجاز النفسي

 
 يظهر  ا سبق أن جوانب اإلعجاز النفسي ثالثة، وهي:

ن نتدائج ري يف الدنفس مدذا التدأث( أتثري القرآن يف النفس اإلنسانية سواء كانت مؤمنة أو كافرة، ومدا يندتج عدن هد1)
 و،رات.

 ها.ا وخفا ( حديث القرآن عن النفس اإلنسانية وبيانه لصفاهتا وحتليله هلا وكشفه خلبا ه2)
 ق القرآن حلواجز غيب النفس اإلنسانية.( متزي3)

إليضدداح شدديء مددن ابوهددذه اجلوانددب الثالثددة تشددك  العنصددر املهددم يف موضددوع هددذا البحددث، لددذا سددنتحدف عنهددا 
 والتفصي .

 
 أواًل: أتثري القرآن يف النفس اإلنسانية

قدرآن كمدا يعدب الرافعدي: واحلقيقة أن هذا اجلانب هو أهم جوانب اإلعجداز النفسدي يف القدرآن الكدرمي، ذلد  أن ال
"أتى من وراء النفس ال من وراء اللسان، فجعد  مدن نظمده طريقدة نفسدية يف الطريقدة اللسدانية، وأدار املعداين علدى 
سدنن ووجددوه جتعد  األفدداظ كأهندا مددذهب هدذه املعدداين يف الددنفس، فلديس إال أن تقددرأ اآليدة علددى العدريب أو مددن هددو 

 .48فسه مذهبها"يف حكمه لغة وبالغة حى تذهب يف ن
إن أتثددري القددرآن ونفدداذه يسددتحي  أن تتحصددن دون القلددوا، فإندده لددو أُنددزل علددى صددم اجلبددال، لفلقهددا و ددققها، مبددا 

ًعا ِمدْن َخْشدَيِة )) يودعه فيها من هيبة هللا وجالله. قال تعاىل: َلْو أَنْدزَْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍ  َلرَأَيْدتَدُه َخاِ دًعا ُمَتَصددِ 
ددُرونَ اَّللَِّ  . أال تددرى أندده يعددرت  مددن ال يفهددم معانيدده وال يعلددم تفاسددريه 49(( َوتِْلددَ  اْأَْمثَدداُل َنْضددرهُِبَا لِلنَّدداِ  َلَعلَُّهددْم يَدتَدَفكَّ

وذلدد  كلدده مددن دالئدد  معجزاتدده وعظدديم آ تدده الدالددة  مددن العددوام مددن اخلشددوع والسددكينة وز دة اإلميددان مددا ال قفددى،
 .50على نبوة سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم

 تأثري؟فالقرآن إذاً له أتثري عجيب على النفو ، وسلطان قو  على القلوا. فما سر هذا ال
                                                 

م، 1973-هدد1391بريوت: دار الكتاا العريب،  تاسعة،الطبعة ال ،الرافعي، مصطفى صادق .إعجاز القرآن والبالغة النبوية 48
 .262ص
 21احلشر:  49
 387ص  ،بنيات املعجزة اخلالدة. عرت، حسن ضياء الدين 50
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ا الكتداا هذ ملعجز يفا يب عن ذل  سيد قطب رمحه هللا بكلمات حية مؤثرة فيقول: "ويبقى وراء ذل  السر 
وهبم ن راندت علدى قلدحدى الدذيالفريد.. يبقدى ذلد  السدلطان الدذ  لده علدى الفطدرة مدى خل ِدَي بينده وبينهدا حلظدة. و 

لسدددلطان، وهدددم اطدددأة هدددذا احلجدددب، وثقددد  فوقهدددا الركدددام تندددتفض قلدددوهبم أحيددداانً، وتتملمددد  قلدددوهبم أحيددداانً حتدددت و 
 يستمعون إىل هذا القرآن.

قددد يقولددون كالمدداً حيتددو  مبددادف ومددذاهب وأفكدداراً واجتاهددات، ولكددن هددذا القدددرآن إن الددذين يقولددون كثددريون.. و 
ينفرد يف إيقاعاته على فطرة البشر وقلوهبم فيما يقول. إنه قاهر غالا بذل  السلطان الغالا، ولقدد كدان كدباء 

القدرآن والغدوا فيده  )ال تسدمعوا هلدذا –قريش يقولون أتبداعهم الدذين يسدتخفوهنم ي ويقولدون أنفسدهم يف احلقيقدة 
.. ملا كانوا  دونه هم يف نفوسهم من مس هذا القرآن وإيقاعه الذ  ال يقاوم، ومدا يدزال كدباء  51لعلكم تغلبون(

اليوم حياولون أن يصرفوا القلوا عن هذا القرآن مبدا ينزلونده هلدم مدن مكاتيدب، غدري أن هدذا القدرآن يظد  مدع ذلد   
ه أو اآل ت يف ثنددا  قددول البشددر حددى تتميددز وتنفددرد ويقاعهددا وتسددتويل علددى كلدده غددالاً.. ومددا إن تعددرض اآليددة مندد

 .52احلس الداخلي للسامعني"
 ن يواجده نصوصدهبده كد  مد ويقول سيد رمحه هللا يف موضع آخر من ظالله: "إن يف هذا القرآن سدراً خاصداً يشدعر

، يشددعر أن القدرآن عبدارات هددذا ابتدداء، قبد  أن يبحددث عدن مواضددع اإلعجداز فيهدا. إندده يشدعر بسددلطان خداص يف
 احلدددس مبجدددرد يفا ينسدددكب مدددهنالددد   دددي اً مدددا وراء املعددداين الدددي يددددركها العقددد  مدددن التعبدددري، وأن هنالددد  عنصدددراً 

ال موجدود.. حدعلدى كد   االستماع هلذا القدرآن، يدركده بعدض الندا  واضدحاً ويدركده بعدض الندا  غامضداً، ولكنده
من فيهدا؟ أهدو عدع الكداحتديدد مصددره. أهدو العبدارة ذاهتدا؟ أهدو امل هذا العنصر الدذ  ينسدكب يف احلدس، يصدعب

أهددي  صددوم مددن اللغددة؟لقددول املالصددور والظددالل الددي تشددعها؟ أهددو اإليقدداع القددرآين اخلدداص املتميددز مددن إيقدداع سددائر ا
 هذه العناصر كلها جمتمعة؟ أم أهنا هي  يء آخر وراءها غري حمدود؟

بده مدن يواجده نصدوص هدذا القدرآن ابتدداًء مث أتيت وراءه اأسدرار املدركدة.. ذل  سر مودع يف ك  ن  قرآين يشعر 
 .53التدبر والنظر والتفكري يف بناء القرآن كله"

ذي قيقددة عدددة  دداك يف احلوهنددا ونكتفددي هبددذه اإل ددارات اجلميلددة مددن سدديد قطددب رمحدده هللا أهنددا تغددإ عمددا سددواها،
 هللا. من الواقع تدل على أثر القرآن يف النفو  سنعرض لبعضها يف املبحث الالحق إن  اء

                                                 

 26فصلت:  51
 ، م1994 -هد  1414قطب، سيد: الطبعة الثانية والعشرون، بريوت: دار الشروق،  .يف ظالل القرآن 52
 .6/3399 ،يف ظالل القرآن، قطب، سيد 53
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 اثنياً: حديث القرآن عن النفس اإلنسانية

إن يف القددرآن الكددرمي معلومددات عددن الددنفس اإلنسددانية كثددرية و دداملة، ورمبددا أكثددر  ددا فيدده عددن أ  علددم آخددر، وهددذه 
مات كما قلنا   تكن مبوبة على  ك  نظرية نفسية، ولكنها منبثة يف ثنا  القدرآن الكدرمي. وهدذه املعلومدات املعلو 

الصائبة الدقيقة عن النفس اإلنسانية متث  صورة واضدحة مدن صدور اإلعجداز النفسدي. ويقدرر هدذه احلقيقدة الشديخ 
لدنفس اإلنسدانية مدن خدالل آ تده، فإنده بدال ريدب يف حممد أبو زهدرة، إذ يقدول: "إذا اجتده التدايل للقدرآن إىل دراسدة ا

مكددان فسددي  للدراسددة، يعطددي جمموعددة مددن املعلومددات احلقيقيددة املصددورة للددنفس يف إمياهنددا ويف فجورهددا، وميكددن أن 
 د اإلنسان فيها قواعدد علميدة تكشدا عدن ندواميس النفدو  ومدا تتدأثر بده ومدا تتجده إليده يف إمياهندا ويف احنرافهدا، 

ىل بعدض هدذه املعداين يف كتداا هللا تعداىل، وال نددعي أنندا نسدتطيع اإلحاطدة هبدا علمداً، وال احصدائها ولدو ولنتجه إ
التقريددب، فددإن ذلدد  حيتدداي إىل تفددرم ال قبدد  لهخددذ بدده إال أن يكددون  ددن يعنددون بدراسددته أو مددن املتخصصددني يف 

 .54علم النفس"
 عدن النفدو  رآن الكدرمي داذي مدن الواقدع حتددف فيهدا القدض  لنا هذا اجلانب بشك  أدق عندما ندتكلم عدن يتوس

 البشرية وصفاهتا وأحواهلا.
 

 اثلثاً: متزيق القرآن حلواجز غيب النفس
وهددذا يف حقيقتددده جانددب مهدددم مددن جواندددب اإلعجدداز النفسدددي، وكددان قدددد أ ددار إليددده الشدديخ الشدددعراو  يف كتابددده: 

ابدددده هددددذا إىل أن القددددرآن مددددزق حددددواجز الغيددددب النسددددبة )معجددددزة القددددرآن الكددددرمي(. وأ ددددار الشدددديخ الشددددعراو  يف كت
لننسددان ومتزيقدده جلددواجز الغيددب مظهددر مددن مظدداهر إعجددازه ودليدد  علددى أندده كددالم هللا سددبحانه، وذكددر ثالثددة مددن 

 :55حواجز الغيب الي مزقها القرآن وهي
 حاجز املكان -1
 حاجز الزمان -2
 حاجز النفس -3

                                                 

  بدون اتريخ وال طبعة(، -)دار الفكر العريب  ،أبو زهرة، حممد .املعجزة الكبى )القرآن( 54
 .106-99ص  ،الشعراو  .معجزة القرآن الكرمي 55
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نددب مددن جوانددب اإلعجدداز النفسددي. فددالقرآن الكددرمي كمددا يعددب الشددديخ وحدداجز الددنفس هددو الددذ  يعنينددا هنددا كجا
الشدددعراو : "دخددد  إىل داخددد  الدددنفس البشدددرية.. وإىل داخددد  نفدددو  مدددن؟ إىل داخددد  نفدددو  غدددري املدددؤمنني الدددذين 

وا َعدددِن أََ ْ تَددددَر ِإىَل الَّدددِذيَن هُنُددد)) يهمهدددم هددددم اإلسدددالم.. وقدددال يف كدددالم متعبدددد بتالوتددده لدددن يتغدددري وال يتبددددل. قدددال:
اُءوَك َحيدَّدْوَك مبَدا َ ْ حُيَي ِدَ  بِدِه النَّْجَوى مُثَّ يَدُعوُدوَن ِلَما هُنُوا َعْنُه َويَدتَدنَداَجْوَن ِاإْلِمثِْ َواْلعُدْدَواِن َوَمْعِصدَيِت الرَُّسدوِل َوِإَذا َجد

ُ مبَددا نَدُقددولُ  بُدَنا اَّللَّ ُ َويَدُقولُددوَن يف أَنْدُفِسددِهْم لَددْواَل يُدَعددذِ  . قددال مددا يدددور يف 56((َحْسددبُدُهْم َجَهددنَُّم َيْصددَلْوهَنَا فَبِددْ َس اْلَمِصددريُ  اَّللَّ
 .57أنفس غري املؤمنني.. فه  هناك أكثر من هذا حتد ً حلجاا املكان"

ويقددول الشدديخ الشددعراو : "بدد  إن التحددد  ظهددر فيمددا حيددرص غددري املددؤمنني علددى إخفائدده. فاإلنسددان حددني حيددرص 
 مددؤمن.. أييت إليدد  فيحلددا لدد  ون هددذا صددحي  وهددو غددري صددحي  يف نفسدده علددى إخفدداء  دديء.. ويكددون غددري

فقدددط.. ولكدددن حرصددده علدددى أن قفيددده علدددى الندددا   علددده يؤكدددد أنددده صدددحي  احللدددا. وأييت هللا سدددبحانه وتعددداىل 
 فيجعددد  القدددرآن ميدددزق نفدددو  هدددؤالء الندددا .. ويظهدددر مدددا فيهدددا إمعددداانً يف التحدددد ، ويقدددول هللا سدددبحانه وتعددداىل:

ُْم َلَكاذِ )) ُ يَدْعَلُم ِإهنَّ  58.59((بُونَ َوَسَيْحِلُفوَن ِاَّللَِّ َلِو اْسَتطَْعَنا خَلََرْجَنا َمَعُكْم يُدْهِلُكوَن أَنْدُفَسُهْم َواَّللَّ
، جبهددا الداخليددةحأن ميددزق ولددو كددان القددرآن مددن عنددد غددري هللا ملددا اسددتطاع أن يصدد  إىل داخدد  الددنفس اإلنسددانية و 

 قب  أن تفعله.وأن  زم مبا ستفعله 
واجز غيددب حددالقددرآن  وسددنورد إضددافة ملددا سددبق بعددض النمدداذي الواقعيددة يف املبحددث الالحددق توضدد  لنددا كيددا خددرق

 النفس اإلنسانية إن  اء هللا.
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .8اجملادلة:  56
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 املبحث اخلامس
 مناذج واقعية لإلعجاز النفسي

 
ريه الثالثدة: أتثد ز النفسديوذلد  يف جواندب اإلعجدا يتناول هذا املبحث  اذي واقعية تدل على اإلعجاز النفسدي،

 يف النفو ، وحديثه عن النفس، ومتزيقه حلواجز غيبها.
 

 أواًل: مناذج واقعية ألثر القرآن يف النفوس
 ي منها:كر ثالثة  اذ ث هنا بذ النماذي يف هذا السياق كثرية جدا، تناقلتها كتب السرية والتاريخ، ويكتفي الباح

 نفر من قريش لقراءة القرآن( استماع ال1)
جهدد   را، وأاحددقدال ابددن إسددحاق: وحددثإ حممددد بددن مسدلم بددن  ددهاا الزهدر  أندده حدددف: أن أا سدفيان بددن 

ن رسدول هللا مديستمعوا بن هشام، واأخنس بن  ريق بن عمرو بن وهب الثقفي، حليا بإ زهرة، خرجوا ليلة ل
ان   ال يعلم مبكدفيه، وك ، فأخذ ك  رج  منهم جملسا يستمعصلى هللا عليه وسلم، وهو يصلي من اللي  يف بيته

 صاحبه، فباتوا يستمعون له، حى إذا طلع الفجر تفرقوا.
 نفسده  دي ا، وقعدتم يففجمعهم الطريق، فتالوموا، وقال بعضهم لبعض: ال تعودوا، فلدو رآكدم بعدض سدفهائكم أ

ع ه، حدددى إذا طلدددسدددتمعون لددديهم إىل جملسددده، فبددداتوا مث انصدددرفوا. حدددى إذا كاندددت الليلدددة الثانيدددة، عددداد كددد  رجددد  مدددن
ة ذا كانددت الليلددإوا. حددى الفجددر تفرقددوا، فجمعهددم الطريددق، فقددال بعضددهم لددبعض مثدد  مددا قددالوا أول مددرة، مث انصددرف
ق، فقددال يددفجمعهددم الطر  الثالثددة أخددذ كدد  رجدد  مددنهم جملسدده، فبدداتوا يسددتمعون لدده، حددى إذا طلددع الفجددر تفرقددوا،

 بح حى نتعاهد أال نعود: فتعاهدوا على ذل ، مث تفرقوا.بعضهم لبعض: ال ن
فلمددا أصددب  اأخددنس بددن  ددريق أخددذ عصدداه، مث خددري حددى أتددى أا سددفيان يف بيتدده، فقددال: أخددبين   أا حنظلددة 

ومسعدت  عن رأي  فيما مسعدت مدن حممدد؟ فقدال:   أا ثعلبدة وهللا لقدد مسعدت أ دياء أعرفهدا وأعدرف مدا يدراد هبدا،
أ ددياء مددا عرفددت معناهددا، وال مددا يددراد هبددا، قددال اأخددنس: وأان الددذ  حلفددت بدده كددذل . قددال: مث خددري مددن عنددده 
حى أتى أا جه ، فدخ  عليه بيته، فقال:   أا احلكدم، مدا رأيد  فيمدا مسعدت مدن حممدد؟ فقدال: مداذا مسعدت، 

حملنددا، وأعطدوا فأعطينددا، حددى إذا جتاذينددا علددى تنازعندا حنددن وبنددو عبددد مندداف الشدرف، أطعمددوا فأطعمنددا، ومحلددوا ف
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الركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نيب أيتيده الدوحي مدن السدماء، فمدى نددرك مثد  هدذه، وهللا ال ندؤمن بده أبددا 
 .60وال نصدقه. قال: فقام عنه اأخنس وتركه

 ( إسالم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه2)
روفدداً يف اجلاهليددة بقسددوته وجبوتدده و دددته علددى الددداخلني يف اإلسددالم، كددان عمددر بددن اخلطدداا رضددي هللا عندده مع

وكان املسلمون قد أيسوا من إسالمه. فها هدي أم عبدد هللا زوي عدامر بدن ربيعدة تقدول: وهللا، إنده لنرحتد  إىل أرض 
منده احلبشة وقد ذهب عامر يف بعض حاجتنا، إذ أقب  عمر حى وقا علي وهو على  دركه، قالدت: وكندا نلقدى 

الددبالء أذى لنددا و ددرا علينددا، فقالددت: فقددال: إندده االنطددالق   أم عبددد هللا، قالددت: قلددت: نعددم، وهللا لنخددرجن يف 
أرض هللا، آذيتموان وقهرمتوان، حى  ع  هللا لنا خمرجا، قالت: فقال: صدحبكم هللا، ورأيدت لده رقدة   أكدن أراهدا، 

ء عددامر مددن حاجتنددا تلدد  فقلددت لدده:   أا عبددد هللا، لددو مث انصددرف وقددد أحزندده فيمددا أرى خروجنددا، قالددت: فجددا
رأيددت عمددر آنفددا ورقتدده وحزندده علينددا، قددال: أطمعددت يف إسددالمه؟ قالددت: قلددت: نعددم، قددال: ال يسددلم الددذ  رأيددت 

 .61حى يسلم محار اخلطاا
 و هدددذاهددندده؟ ومدددا هكددذا كانددت نظدددرة املسددلمني لعمددر بدددن اخلطدداا قبدد  أن يسدددلم. تددرى كيددا أسدددلم رضددي هللا ع

 الشيء العظيم الذ  أثر فيه هذا التأثري؟
احب مخدددر يف ، وكندددت صددديدددرو  رضدددي هللا عنددده قص دددة إسدددالمه إذ يقدددول: كندددت لنسدددالم مباعدددداً وكارهددداً وحمددداراً 

 هبا. اجلاهلية، أحبها وأحرص على  رهبا وكان لنا جملس  تمع فيه رجال من قريش على  ر 
ي يف جملسدهم ذلد ، فلدم أجدد أحدداً، فقلدت: لدو أين ج دت فدالانً فأرقت يف ليلة من الليايل وخرجت أريد جلسدائ

اخلم دار لعل ددي أجددد عندده، فج تدده فلددم أجدده، فقلددت لددو أين ذهبدت إىل الكعبددة فطفددت هبدا مسددبقاً، فج ددت الكعبددة 
أطددوف هبددا فددإذا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددائم يصددل ي... فقلددت حددني رأيتدده لددو أين اسددتمعت  مددد الليلددة 

أمسع ما يقول. مث قلت يف نفسي: لد ن دندوت منده أرو عن ده، فابتعددت عنده، وج دت الكعبدة مدن جهدة حجدر  حى
إمساعيد  ودخلدت حتددت ثياهبدا، وجعلددت أمشدي رويدداً، ورسددول هللا صدلى هللا عليدده وسدلم قدائم يصددل ي يقدرأ القددرآن، 

                                                 

حتقيق: مصطفى السقا وآخرين، )مصر:  ركة مكتبة ومطبعة  .ابن هشام، عبد املل  بن أيوا احلمري  املعافر  .السرية النبوية 60
 .1/316م(،  1955 -هد 1375مصطفى البايب احلليب وأوالده، الطبعة الثانية، 

حممد عبا ، )بريوت: مؤسسة حتقيق: وصي هللا  ،ابن حنب ، أمحد بن حممد بن حنب  بن هالل بن أسد الشيباين .فضائ  الصحابة 61
ن: املكتبة اأرد –)عمان  ،الدين األباين، حممد انصر .. صحي  السرية النبوية1/279(، 1983 – 1403الرسالة، الطبعة اأوىل، 

 .190اإلسالمية، الطبعة اأوىل(، ص
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ت القدرآن، رق  لده قلديب فبكيدت ودفعدإ إىل حى  قمت يف قبلته مستقبله، ما بيإ وبينه إال  ثيداا الكعبدة ! مث مسعد
 .62اإلسالم، و  أزل قائماً يف مكاين ذل  حى انصرف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فتبعته وأسلمت 

صددحابه يف بيددت أتمددع مددع وهندداك روايددة أخددرى إلسددالم عمددر وهددي أن دده بلغدده أن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم جم
ر ق بدني فدالصداب  الدذ   مدداً هدذافلقيه نعيم بن عبد هللا، فقال له: أين تريد   عمر ؟ فقدال: أريدد حم عند الصفا،

ال: قدتقديم أمدرهم ؟ فهد  بيتد  أمر قريش، وسف ه أحالمهدا وملدا يف دينهدا فأقتلده. فقدال لده نعديم: أفدال رجعدت إىل أ
 ا. هللا أسلمبنت اخلطاا فقد ووأ   أه  بيي ؟ قال: ختن  وابن عم  سعيد بن زيد وأخت  فاطمة 

فرجدع عمدر إىل أختدده وزوجهدا، وكددان عنددهم خبدداا بدن اأرت  معده صددحيفة فيهدا سددورة طده يقرالوهنددا، فلم دا مسعددوا 
حدس  عمددر، اختبددأ خبدداا يف بعددض البيددت وخب ددأت فاطمددة الصدحيفة، وكددان عمددر قددد مسددع  ددي اً مددن القددراءة حددني 

  مسعت ؟ قاال له ما مسعت  ي اً. قال: بلدى... وقدد أُخدبت أنكمدا دان من البيت. فلما دخ  قال: ما هذا الذ
اتبعتمدددا حممدددداً علدددى دينددده، وبطدددش بسدددعيد فقامدددت إليددده فاطمدددة تددددافع عدددن زوجهدددا فلطمهدددا حدددى  سدددال الددددم مدددن 
وجهها وعندئذ قالت فاطمة وزوجها له: نعم قدد أسدلمنا وآمندا ار ورسدوله، فاصدنع مدا بددا لد ، فلم دا رأى عمدر 

وختدده ندددم علددى مددا صددنع وقددال أختدده أعطددإ هددذه الصددحيفة الددي مسعددتكم تقرالوهنددا آنفدداً، أنظددر مددا هددذا الددذ  مددا 
جاء به حممد ووعدها أن يرد ها عليهما إذا قرأها، فلما طمعت أختده يف إسدالمه، قالدت لده:   أخدي إن د  ندس، 

ددرون. فقددام عمددر واغتسدد ، فأعطتدد َمددا أَنْدزَْلنَددا َعَلْيددَ   *طدده )) ه الصددحيفة وفيهددا:علددى  ددرك  وإن دده ال ميس دده إال  املطه 
الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعدْرِ  اْسدتَدَوى  *تَدْنزِياًل ِ َّْن َخَلَق اْأَْرَض َوالسََّماَواِت اْلُعَلى  *ِإالَّ َتْذِكرًَة ِلَمْن َقَْشى  *اْلُقْرآَن لَِتْشَقى 

ددددَماَواِت َوَمددددا يف اْأَْرِض  * نَدُهَمددددا َوَمددددا حَتْددددَت الثدَّددددَرىلَددددُه َمددددا يف السَّ فلمددددا قددددرأ عمددددر اآل ت املكتوبددددة يف  63((َوَمددددا بَديدْ
تدده، وسددطع أمامدده نددور املعجددزة مبددا ال يسددتطيع دفعدده وقددال ملددا قددرأ ذلدد : مددا  الصددحيفة، هدددأت ثورتدده، وذابددت حد 

 .64أحسن هذا الكالم وأكرمه
ا يتمايدد  لسددماعهو لعربي ددة اي  ال ددذ  يتددذو ق "لقددد انفعلددت نفددس عمددر هبددذا الكددالم، كيددا ال ؟ وهددو العددريب  القر دد

 هددب إىل رسدددول هللاال  أن ذطددراً، ومددا كددان مندده إال  أن قددال: ) مددا أحسددن هددذا الكددالم وأكرمدده ( ومددا كددان مندده إ
داثً مددن أهددم  التدداريخ حدداولكددن لدديعلن إسددالمه وليضدديا إىل –ال ليقتلدده هددذه املددرة  –صددلى هللا عليدده وسددلم ولكددن 

 املعجزة القرآنية.  احلوادف يف اتريخ
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ملا فت  عمر بن اخلطاا رضي هللا عنه قلبه للقرآن، دخلت أنواره قلبه وبدددت منده ظلمدات الكفدر فتدأث ر القدرآن 
 . 65وخشع، ورق  له قلبه، وبكى من التأث ر واخلشوع وأعلن إسالمه رضي هللا عنه"

يددرتك ديندده  لددذ  جعلددهعظدديم يف نفسدده، اوهكددذا دخدد  عمددر يف اإلسددالم، وكددان آل ت مددن سددورة طدده هددذا اأثددر ال
 الذ  متس  به إىل النور واهلداية.

 ( أثر القرآن يف نفس سيد قطب3)
ل: "كنددت بددني فسدده، يقددو نهددذه حادثددة يف العصددر احلددديث يرويهددا لنددا سدديد قطددب رمحدده هللا، عددن أتثددري القددرآن يف 

 حلدديث، لنسدتمعاع بيننا يتلو سورة النجم. فانقط رفقة نسمر حينما طرق أمساعنا صوت قارف للقرآن من قريب،
 وننصت للقرآن الكرمي. وكان صوت القارف مؤثرا وهو يرت  القرآن ترتيال حسنا.

ملده اأعلدى. ه إىل ايف رحلتد -صدلى هللا عليده وسدلم -و ي ا فشي ا عشت معه فيمدا يتلدوه. عشدت مدع قلدب حممدد
حلدادف العجيدب ا. ذلد  ارته املالئكية الدي خلقده هللا عليهديف صو  -عليه السالم -عشت معه وهو يشهد جبي 

درة املنتهددى. سددقددة. عنددد املدددهش حددني يتدددبره اإلنسددان وحيدداول ذيلدده! وعشددت معدده وهددو يف رحلتدده العلويددة الطلي
سيسدددي. عر  وأحاوجندددة املدددأوى. عشدددت معددده بقددددر مدددا يسدددعفإ خيدددايل، وحتلدددق يب رالا ، وبقددددر مدددا تطيدددق مشدددا

وهدام ىل آخدر هدذه اأإوثتهدا.. ا  بتهافدت أسداطري املشدركني حدول املالئكدة وعبادهتدا وبنوهتدا وأنواتبعته يف اإلحسد
نددة ض، وأمددام اأجمددن اأر  اخلرفدة املضددحكة، الددي تتهداوى عنددد اللمسددة اأوىل ووقفددت أمدام الكددائن البشددر  ينشدأ

 يف بطون اأمهات. وعلم هللا يتابعها وحييط هبا.
 . يراه إال هللا جوا المسات املتتابعة يف املقطع اأخري من السورة.. الغيب اوارجتا كياين حتت وقع الل

 د.ق يسلكه العبية ك  طريوالعم  املكتوا ال يند وال يغيب عن احلساا واجلزاء. واملنتهى إىل هللا يف هناي
ا، مدات إىل طريقهدظليف ال واحلشود الضاحكة واحلشود الباكية. وحشود املوتى. وحشود اأحياء. والنطفة هتتدد 

 املؤتفكدددة أهدددوىابرين. و وذطدددو خطواهتدددا وتدددبز أسدددرارها فدددإذا هدددي ذكدددر أو أنثدددى. والنشدددأة اأخدددرى. ومصدددارع الغددد
وىل. أَزِفَدِت النُّدُذِر اْأُ  ير  ِمدنَ فغشاها ما غشى! واستمعت إىل صدوت الندذير اأخدري قبد  الكارثدة الدامهدة: "هدذا نَدذِ 

 ُدوِن اَّللَِّ كاِ َفة " ..اآْلزَِفُة لَْيَس هَلا ِمْن 

                                                 

موقع موسوعة اإلعجاز العلمي يف  ،حبث منشور على االنرتنت بعنوان "اإلعجاز التأثري  للقرآن الكرمي،" القضاة، خالد حممد 65
 القرآن ، انظر:

http://www.quran-m.com/firas/arabicold/?page=show_det&id=1842&select_page=9 
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َن. َوَتْضدَحُكوَن يِث تَدْعَجبُدو احْلَددِ  مث جاءت الصيحة اأخرية. واهتدز كيداين كلده أمدام التبكيدت الرعيدب: "أََفِمدْن هدَذا
 َوال تَدْبُكوَن. َوأَنْدُتْم ساِمُدوَن؟" .

حقددا إىل أوصددايل. واسددتحالت رجفددة  فلمددا مسعددت: "فَاْسددُجُدوا َّللَِِّ َواْعبُددُدوا" .. كانددت الرجفددة قددد سددرت مددن قلدديب
عضدددلية ماديدددة ذات مظهدددر مدددداد ،   أملددد  مقاومتددده. فظددد  جسددددمي كلددده قدددتلج، وال أمتالددد  أن أثبتدددده، وال أن 
أكفكددا دموعددا هاتنددة، ال أملدد  احتباسددها مددع اجلهددد وا اولددة! وأدركددت يف هددذه اللحظددة أن حددادف السددجود 

سدلطان العجيدب هلدذا القدرآن، وهلدذه اإليقاعدات املزلزلدة يف سدياق صحي ، وأن تعليله قريب. إنه كامن يف ذلد  ال
هددذه السددورة. و  تكددن هددذه أول مددرة أقددرأ فيهددا سددورة الددنجم أو أمسعهددا. ولكنهددا يف هددذه املددرة كددان هلددا هددذا الوقددع، 

 .66وكانت مإ هذه االستجابة.. وذل  سر القرآن"
 

 اثنياً: مناذج من اإلعجاز يف املعلومات النفسية
 :هو كالم هللا ن القرآنا يلي بعض النماذي لتقدمي القرآن الكرمي لنا معلومات نفسية صائبة تدل على أفيم

 ( اإلزدواجية يف اخللق اإلنساين1)
أ ار القرآن الكرمي وهو حيدثنا عن خلق آدم عليه السالم، إىل أن اإلنسان خلق من طبيعة مزدوجدة، يتمثد  فيهدا 

ِإْذ قَدداَل َربُّددَ  لِْلَماَلِئَكددِة )) هلمددا أثددر عظدديم علددى نفددس اإلنسددان وتوجههددا وسددريها. قددال تعدداىل: عنصددران أساسدديان،
 .67((( فَِإَذا َسوَّيْدُتُه َونَدَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَدَقُعوا َلُه َساِجِدينَ 71ِإين ِ َخاِلق  َبَشرًا ِمْن ِطنٍي )

رضدي اندب املداد  اأميثد  اجل روحده، فصدار إنسداانً حيداً. والطدنيلقد خلق هللا اإلنسان من الطني مث نفدخ فيده مدن 
إلزدواجيددة يف هددذه هددي او مددن كيددان اإلنسددان، والددروح متثدد  اجلانددب الروحددي املعنددو  املشددرق مددن كيددان اإلنسددان. 

 طبيعته وكيانه.
. ولكدددن وينشدددأ عدددن هدددذا اإلزدواي: أن بعدددض النفدددو  جتدددن  إىل املدددادة، وتلتصدددق الطدددني، وتدددنغمس يف الشدددهوات

بعددض النفددو  تتخددذ اجلانددب املدداد  فيهددا وسدديلة للسددمو الروحددي، وحتقددق إنسددانية اإلنسددان وكرامتدده يف عددا  القدديم 
ث 
ُ
 .68والفضائ  وامل

 

                                                 

 .3421-6/3420 ،قطب .يف ظالل القرآن 66
 (.72-71)ص:  67
 .70-41م، ص 1981دار الشروق،  ،الطبعة اخلامسة، بريوت .قطب، حممد .دراسات يف النفس اإلنسانية 68
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 ( اإلنسان والشهوات بني الدوافع والضوابط2)
َواخْلَْيِ   زُيِ َن لِلنَّاِ  ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النِ َساِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنَطرَِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّةِ )) قال تعاىل:

نْدَيا َواَّللَُّ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِا  ْ  أاَُلنَدبِ ُ ُكْم ِِبَرْيٍ ِمْن َذِلُكْم لِلَِّذيَن قُ  *اْلُمَسوََّمِة َواْأَنْدَعاِم َواحْلَْرِف َذِلَ  َمَتاُع احْلََياِة الدُّ
ِمَن اَّللَِّ َواَّللَُّ َبِصري   اتدََّقْوا ِعْنَد َرهبِ ِْم َجنَّات  جَتْرِ  ِمْن حَتِْتَها اْأَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواي  ُمَطهَّرَة  َورِْضَوان  

 .69((ِاْلِعَبادِ 
. الددوافع حليداة اإلنسدان وحتقيدق 70لني يف النفس اإلنسانية مها: الدوافع والضدوابطمتث  هااتن اآليتان خطني متقاب

اخلالفة يف اأرض، وتلبية حاجاته اجلسمية والنفسية، إهنا الشهوات الي زينت لننسان والي جعد  هللا يف فطرتده 
تضددبط نظددرة اإلنسددان هلددا وحمبتدده هلددا. إن  وطبيعتدده ونفسدديته حمبتهددا وطلبهددا. ولكددن هندداك دوافددع لتلدد  الضددوابط،

 . 71الضوابط يف مقاب  تل  الدوافع زينة احلياة الدنيا
 

 اثلثاً: مناذج خرق فيها القرآن حواجز غيب النفس
 ومن هذه النماذي إضافة ملا سبق ذكره:

 َحِسَب الَِّذيَن يف أَمْ )) ( يقول هللا سبحانه إمعااًن يف كشفه ما يف نفو  أول   الذين يكذبون هبذا الدين:1)
ُ  *قُدُلوهِبِْم َمَرض  َأْن َلْن ُقْرَِي اَّللَُّ َأْضَغاهَنُْم  َوَلْو َنَشاُء َأََريْدَناَكُهْم فَدَلَعَرفْدتَدُهْم ِبِسيَماُهْم َولَتَدْعرِفَدندَُّهْم يف حلَِْن اْلَقْوِل َواَّللَّ

 .72((يَدْعَلُم َأْعَماَلُكمْ 
ففددي هددذا املوضددع خددرق القددرآن احلدداجز يف نفددو  املنددافقني، وأخددب مبددا سدديفعلونه وجددزم بدده، ومسددع املنددافقون ذلدد  
اإلخبددار واجلددزم القددرآين ومددع ذلدد  فعلددوا وقددالوا مددا جددزم بدده القددرآن. فمددن عالمددات املنددافقني أهنددم يلحنددون وقددواهلم، 

 .73نوا وقواهلمومع ذل  جاءوا وخاطبوا الرسول عليه الصالة والسالم وحل
لَدْو )) ومن ذل  ما جزم به القدرآن مدن أهندم سديأتون وحيلفدون للرسدول عليده السدالم وهدم كداذبون يف حلفهدم: (2)

َرْجنَدا َمَعُكددْم  اْسددَتطَْعَنا خلََ َكداَن َعَرًضدا َقرِيبًددا َوَسدَفرًا قَاِصددًدا اَلتدَّبَدعُدوَك َوَلِكددْن بَدعُدَدْت َعلَددْيِهُم الشُّدقَُّة َوَسددَيْحِلُفوَن ِاَّللَِّ لَدوِ 
ُْم َلَكاِذبُونَ  ُ يَدْعَلُم ِإهنَّ  .74((يُدْهِلُكوَن أَنْدُفَسُهْم َواَّللَّ
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مسدع املندافقون اآليدة قبد  حلفهدم، وعجبدوا مدن إخبارهدا قدد دل علدى أن الفعد    يدتم، و مدا يديف قوله )سيحلفون( و 
ومددع ذلدد    يسددتطيعوا أن يرتاجعددوا عددن ذلدد ، و  مينعددوا أنفسددهم مددن أن  عمددا سدديقومون بدده، قبدد  أن يقومددوا بدده،

 .75يقولوا ما أعلن هللا أهنم سيقولون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     

 42التوبة:  74
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 اخلامتة:
يف كتددددب  نقيددددب احلثيددددثوالت, (إلعجدددداز النفسددددي يف القددددرآن الكددددرمياثنددددا  موضددددوع ) يفاجلولددددة العطددددرة هددددذه بعددددد 

 ميِكن اخللوص إىل النتائج اآلتية:العلمية، اإلعجاز القرآين وغريها من الكتب 
اء، ذاكددراً وضددوح وصددف. القددرآن الكددرمي كددان خددري كتدداا علمددي تكلددم عددن الددنفس اإلنسددانية. فقددد تكلددم عنهددا ب1

 حقائق ال غع عنها لدار  علم النفس.
 يتمث  اإلعجاز النفسي يف القرآن الكرمي يف ثالثة جوانب، هي:. 2

 أتثري القرآن يف النفس -      
 حديث القرآن عن النفس وصفاهتا - 
 متزيق القرآن حلواجز غيب النفس - 

 لكرمي.ا. التاريخ والواقع حافالن النماذي احلي ة الدالة على اإلعجاز النفسي للقرآن 3
جدة إىل ن املوضدوع حبالدذل  فدإ ،إن نظرة علمائنا إىل اإلعجاز النفسي ما تدزال نظدرة عامدة ويف بددا هتا اأوىل. 4

  من يكتب فيه بشك  متخص  ليوض  كافة جوانبه.
ا اإلخدالص افع وأن يلهمندلعلدم الندوليس لنا يف هنايدة هدذا البحدث إال أن نبتهد  إىل هللا سدبحانه وتعداىل أن يرزقندا ا

 يف القول والعم .
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 ، انظر: موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن
http://www.quran-

m.com/firas/arabicold/?page=show_det&id=1842&select_page=9 

 .م طبعة(خ ورق، )بريوت: دار الشروق، بدون اتريالتصوير الفين يف القرآنقطب، سيد:  .23
 -هد  1414 عشرون،، )بريوت: دار الشروق، الطبعة الثانية واليف ظالل القرآنقطب، سيد:  .24

 م(.1994
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 م(.1981مسة، اخلا ، )بريوت: دار الشروق، الطبعةدراسات يف النفس اإلنسانيةقطب، حممد:  .25
 م(.1971ة، ثلالطبعة الثا ، )بريوت: دار املعرفة،دائرة معارف القرن العشرينمد فريد: وجد ، حم .26

 


