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خصائص النظم القرآين وبرهنة إعجازه يف ضوء علم احلجاج
Abstract
The purpose of this research is summarized to refute the argument that the Qur'anic
textual structure is linguistically void of any logic. This would be done through the
demonstration of the inimitability of its textual structure, its superiority in terms of
rhetorical and artistic structure as well as the eminence of the Qur'anic style in
comparison to other linguistic styles. The author will set off by highlighting the
characteristics of the Qur'anic term as each single word was wisely chosen and
masterly positioned in its proper place and congruent context that any other term
could not replace it. This research also aims to reveal the characteristics of the
Quranic structure and systems through exhibiting its verbal consistency, internal
rhythm that is consistent with the sense, its concise and adequate expression in
meaning. This proves that its style is devoid of being tedious and boring and its sound
is harmonious in its systems, its euphony and its impact on the psyche of its addressee
comes out as if it is in agreement and coherence. Therefore, it is realized that it falls
out of mankind’s capacity and it is impossible for them to produce the like thereof.
Keywords: Inimitability, system, eloquence, term, structure.

Abstrak
Kajian ini adalah untuk menolak hujah yang mengatakan bahawa struktur tekstual alQuran secara linguistiknya tidak mengandungi apa-apa yang boleh diterima
pemikiran. Ini akan dilaksanakan dengan memaparkan I’jaznya dari segi struktur
tekstual, kelebihannya dari segi struktur balaghah dan estetika dan juga dari segi
kecemerlangan stailnya juka dibandingkan dengan stail bahasa teks-teks lainnya.
Penulis akan memulakan dengan menerangkan ciri-ciri teks al-Quran dari segi
keistimewaan pemilihan dan kedudukan perkataan yang bertepatan dengan kehendak
makna yang tidak dapat digantikan dengan kebarangkalian lain. Kajian ini juga
bertujuan untuk mendedahkan ciri-ciri struktur dan sistem-sistem al-Quran dengan
menerangkan kesinambungan penggunaan kata kerja, rima dalaman yang sealunan
dengan makna serta ujarannya yang tepat dan padat dengan makna. In menunjukkan
stail al-Quran tidak langsung membosankan dan ia adalah amat harmoni dan
berkesinambungan dalam semua sistem-sistemnya. Bunyi dan kesannya terhadap
keadaan psikologi pendengar menunjukkan kesatuan dalam kesinambungannya. Oleh
itu, adalah sesuatu yang sukar untuk merumuskan bahawa ia adalah hasil karangan
manusia dan adalah merupakan sesuatu yang mustahil untuk dihasilkan teks yang
sedemikian.
Kata kunci: I’jaz, sistem, balaghah, terma, struktur
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مقدمة
القرآن الكرمي معجزة العصر والزمان واعجازه ال يتوقف عند حد معني ،وكلما تقدمت الفنون اللغوية
العلوم العقلية فإهنا تزيد القرآن رسوخ ا يف االعجاز ،وقامت من اجل ذلك مئات الدراسات إن مل نقل
آالف لربهنة صدق الرسالة احملمدية وما نزل به الوحي على صدر نبينا األمني عليه أفضل الصالة وأمت
التسليم ،وكانت أغلب الدراسات تقوم لغايتني رئيستني ،أوهلما ردع غي املؤمنني وكبح تبجحهم ورد
ادعاءاهتم أبن القرآن من نتاج النيب ،والثاين ترسيخ اإلميان يف نفوس املؤمنني وتقوية عزميتهم وإسناد
حججهم لردع كل الشبهات ،وليثبتوا ذلك ابألدلة العلمية القاطعة على إعجازه ،وكجزء من هذا قامت
دراستنا لتثبت اعجاز النظم القرآين لغوي وعقديا من خالل برهنة تفوقه من حيث بالغته وبنيته الفنية
ورقي أسلوبه على ما سواه من األساليب اللغوية ،بدءا من ابراز خصائص املفردة القرآنية إذ اختيت كل
مفردة حبكمة ابلغة ،ووضعت يف مكاهنا املناسب وسياقها احملكم حبيث ال تصلح مكاهنا مفردة أخرى.
وإظهار خصائص الرتكيب القرآين ونظمه من خالل بيان االتساق اللفظي واإليقاع الداخلي املتناغم مع
املعىن ،وتعبيه املوجز الوايف من حيث املعىن ،ووفقا هلذه املعطيات وإلثبات هذه احلقيقة وضعنا هذا

العنوان خصائص النظم القرآين وبرهنة اعجازه يف ضوء علم احلجاج ،ولنصل إىل نتائج افضت يف

هناية املطاف إىل إيقاف كل اجلهود املبذولة يف سرب غور هذا اإلعجاز والوقوف إبعجاز أمام نظمه الذي
خيب كل جهود املعارضني ،ولنصل إىل حقيقة علمية ال ميكن الطعن هبا هي أن يف القرآن الكرمي وضع
ينم عن ختطيط هندسي ابلغ الدقة يف وضع
كل شيء يف مكانه ،ورمست حروفه بكل إتقان وعمق ،مما ّ
األلفاظ يف مواضعها ،مما يستحيل على العقل البشري أن يالحظ كل تلك اخلصوصيات واملعاين عند
من خالل الغوص يف مكامن القرآن الكرمي واعجازه الرابين توصل الباحثان إىل وجود ظاهرة
ابرزة تستحق الوقوف عليها واظهارها وتتمثل يف اعجاز نظمه وتفوقه من حيث بالغته وبنيته الفنية ورقي
أسلوبه على ما سواه من األساليب اللغوية ،بدءا من تركيبة مفردته اليت صيغت حبكمة ابلغة ،ووضعت
موضعها املناسب وسياقها احملكم حبيث ال ميكن استبدال مفردة اخرى هبا ،او ضع مرادفها حملها،
وانتهاء إبثبات عجز كل جهود املعارضني يف النيل من قدسية القرآن الكرمي ورقي أسلوبه املعجز من
خالل برهنة تعبيه املعجز ،وأُسلوبه املهيمن على غيه من األساليب اللغوية ،وكذلك التالف الصويت يف
نظمه وتناسبه النغمي وأثره الفعال يف نفسية املتلقي.
أولا :خصائص املفردة القرآنية
مكو ٌن من مفردات اختيت حبكمة ابلغة ،وقد مت توظيفها توظيفا حمكما بلغ
إ هن النص املعجز ّ
ح هد اإلعجاز ،ووضعت يف مكاهنا املناسب وسياقها احملكم حبيث ال تصلح مكاهنا مفردة أخرى؛ ألنه
122

العدد الثاين  -السنة احلادية عشرة

خصائص النظم القرآين وبرهنة إعجازه يف ضوء علم احلجاج

خيتل النظم ويتغي املعىن؛ حيث يستحيل أ ْن تبدل لفظة أبخرى دون أن تضهر بتناسب الكلمات،
بغيها ُّ
وهذه اخلصوصية للمفردة القرآنية موجودةٌ يف كل اآليت وجودا ضروريا؛ حيث ال ميكن أن نع ّدها ترفا

لغويا كما هو احلال يف النصوص األدبية .وقد سعى علماء اللغة واملفسرون إىل بيان خصائص املفردة
القرآنية يف مصنفاهتم ،ونذكر هنا أهم تلك اخلصائص:
(أب) يف قوله
 .1إن مفردات القرآن غالبا ّما تف هسر ابلقرآن نفسه؛ فمثالا إذ أردت فهم معىن كلمة ّ
تعاىلَ ﴿:وفاكِ َهةا َوأَابا ﴾ 1،فإن املعىن يتجلهى حني الوصول إىل اآلية التالية؛ إذ يقول تعاىلَ ﴿:متاعا
لَ ُكم ِوألَنْ ِ
عام ُكم﴾ 2فيتضح للقارئ أن الفاكهة هي طعام اإلنسان ،يف حني أ ّن ال ــ( :أب) طعام
ْ
األنعام.
 .2سهولتها على اللسان والفتها لألذهان وقرُهبا من األفهام؛ خللوها من اللفظ الغريب املستنكر
ِ
توهم غرابتها أجاب عنها العلماء مبا يليق مبقامها؛ فمثال كلمة (ضيزى) يف قوله
والصعب املستكره ،وما ّ
ك إِذا قِ ْس َمةٌ ِض َيزى﴾ 3،فهي جاءت يف معرض اإلنكار على
تعاىل﴿ :أَلَ ُك ُم ال هذ َك ُر َولَهُ ْاألُنْـثَى * تِْل َ
العرب؛ إذ وردت يف ذكر األصنام وزعمهم يف قسمة األوالد؛ فإهنم جعلوا املالئكة واألصنام بنات هلل
تعاىل ،فكانت غرابة اللفظ أش هد األشياء مالءمةا لغرابة هذه القسمة اليت أنكروها ،وكانت اجلملة كلُّها
كأ ههنا ِّ
اإلنكار يف األوىل والتهكم يف األخرى؛ وكان هذا التصوير أبلغ ما يف
تصور يف هيئة النطق هبا
َ
البالغة ،وخاصة يف اللفظة الغريبة اليت متكنت يف موضعها من الفصل ،وأن حسنها يف نظم الكالم من
4

أغرب احلسن وأعجبه؛ ولو حبثنا يف اللغة ملا وجدان لفظة تصلح هلذا املوضع غيها.
 .3دقتها يف االستعمال؛ حيث تربهن تفوق نظمها على نظم البلغاء ،هذه املفردات وإن كانت يف
متناول البلغاء لكن ليس إبمكاهنم أن يستعملوها مثل استعمال القرآن ،وال أن يوظفوها مثل توظيفه؛
هِ
ين يُ ِطي ُقونَهُ فِ ْديَةٌ
وذلك ألن القرآن الكرمي ممتنع عن التقليد واحملاكاة ،ومثال ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و َعلَى الذ َ
طَ َع ُام ِمس ِك ن
ني ﴾؛ 5إذ يلحظ أنه استعمل (يطيقون) ومل يستعمل (يستطيعون) ،وأن الكلمتني :يطيقونه
ْ
ويستطيعونه ليستا سواء؛ فاإلطاقة تعين :بذل أقصى جهد والوصول إىل هناية االحتمال ،وحني احتمال
الصوم الطاقة إىل ما ال يطاق سقط التكليف ،وهبذا التفسي لإلطاقة تنتفي احلاجة إىل تقدير (حرف
نفي) حمذوف كما قال بعض املفسرين :أبن القصد منه (ال يطيقونه) ،وقد اضطروا إىل هذا التقدير ألهنم
6

ساووا بني معىن اإلطاقة واالستطاعة.
 .4غىن املعاين املتعددة الدالالت للمفردة القرآنية؛ فيتسع الذهن عند التحليل لوفرة املعاين احملتملة هلا،
عمق ومشول وسعةٌ وتنوع واستمرارية
وخيتار يف احلمل على املعىن األفضل مناسبة للمقام ،ففي دالالهتا ٌ
التكثر بشكل تتميز به دائم ا عن دالالت الكلمات األخرى يف اللغة نفسها ،ولكثرة هذا اجملال صار فن ا
ألف فيه العلماء أتليفا مستقالا موسوم ا بـ(الوجوه والنظائر) ومثة كتب عدة هبذا االسم ،ومن أمثلة ذلك
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لفظة (احلكمة) اليت وردت ن
مبعان عدة حبسب السياقات الواردة فيها ،وقد ذكر املفسرون أهنا وردت يف
7

القرآن على مخسة أوجه ،هي:

 علم القرآن وفهمه ،ومنه قوله تعاىل﴿:يـ ْؤِيت ِْاحلِكْمةَ فَـ َق ْد أ ِ
ُويتَ َخ ْيا
ْمةَ َم ْن يَ َشاءُ َوَم ْن يـُ ْؤ َ
ُ
ت ْ َ
احلك َ
8
َكثِيا﴾.
9
اب و ِْ
ِ ِ ِ
ْم ِة يَعِظُ ُك ْم بِِه ﴾.
احلك َ
 السنة ،ومنه قوله تعاىلَ ﴿:وَما أَنْـَزَل َعلَْي ُك ْم م َن الْكتَ َ10
ِ ِ
صبِيّا﴾.
اب بُِق هوةن َوآتَـْيـنَاهُ ْ
ْم َ
 الفهم والعلم ،ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :ي ََْي ََي ُخذ الْكتَ َاحلُك َ
 النبوة ،ومنه قوله تعاىل يف حق داود عليه السالم﴿ :و َش َد ْدان م ْل َكه وآتَـيناه ِْص َل
ْم َة َوفَ ْ
ُ ُ َ ْ ُ
احلك َ
َ
11
اخلِ ِ
طاب﴾.
ْ
12
ِ
ْمةٌ ابلِغَةٌ فَما تُـ ْغ ِن النُّ ُذ ُر﴾.
 املوعظة والتذكرة ،ومنه قوله تعاىل ﴿ :حك َولو أتمل طالب العلم فضالا عن العلماء بصورة حيادية ألدركوا أن هذا النص هبذه الرقي
البالغي ،والسبك الدقيق واالنتظام املرتابط والتعالق املتواشج ،ال ميكن أن يكون منتجا بشريا صاغه
إنسان بعبقريته ،وال ميكن للبشر إبمكاانهتم الذهنية احملددة واللغوية االتيان مبثله أبدا ،وعجزهم هذا دليل
على انه خارج عن طوق البشر وأنه صدر من خالق حكيم قدير انزل هبذا النظم لعجز شعراء العرب

مربهنا هلم صحة نسبته اىل هللا وملزما ايهام االميان بوحدانيته املطلقة.
اثنيا :خصائص الرتكيب القرآين ونظمه

تناول علماء البالغة أسلوب الرتكيب القرآين ابلدراسة فتوصلوا إىل أنه يتميز خبصائص مجة ،نذكر

منها:
 .1التساق اللفظي واإليقاع الداخلي املتناغم مع املعىن:
إن الرتكيبات اللغوية القرآنية تتميز ابلتناسق الدقيق بني األلفاظ ،واالنسجام بني الدوال
ومدلوالهتا ،فتعرب عن ن
معان ومدلوالت عظيمة ذات أغراض بالغية بديعة أبسلوب حمكم؛ إذ يستحيل
على البشر حماكاته وتقليده ،فضالا عن ذلك أهنا ذات أصوات يسرتيح إليها السمع وأيلفها الذوق ،وال
تتم معانيها إال ابلصورة اليت وردت هبا ،وأي وجه من التغي أو التبديل أو النقص أو الزيدة يضيع معه
هذا اجلمال واإلبداع القرآين ،ومنثل لذلك بقوله تعاىل﴿ :فَـفتحنا أَبواب ال هس ِ
ماء ِمب ناء ُمْنـ َه ِم نر * َوفَ هج ْرَان
ََ ْ ْ َ
ْاألَرض عيوانا فَالْتـ َقى الْماء على أَم نر قَ ْد قُ ِدر*و ََح ْلناه على ِ
*َت ِري ِأب َْعيُنِنا َجزاءا لِ َم ْن
ذات أَلْو ناح َو ُد ُس نر َْ
َ
َ َ َ ُ َ
ُ َ ْ
ْ َ ُُ
كا َن ُك ِفَر﴾ 13،فحينما نتأمل يف تناسق الكلمات يف كل مجلة منها ،وآتلف احلروف الرخوة مع
الشديدة ومع املهموسة واجملهورة ...وغيها ،وآتلف احلركات والسكنات واملدود وتعاطفها مع بعضها،
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ندرك أن هذه اجلمل القرآنية إمنا صبت من الكلمات واحلروف واحلركات يف املقدار ،وأن ذلك إمنا قدر
تقديرا بعلم اللطيف اخل بي ،وهيهات للمقاييس البشرية أن تقوى على ضبط الكالم هبذه القوالب
14

الدقيقة.

 .2التعبري املوجز الوايف:

يقصد ابإلجياز الداللة أبقصر العبارات على أوسع املعاين؛ فالرتكيب القرآين مهما اختلفت صوره
يعرب
وأشكاله فلن َتد يف تعبيه كلمة زائدة يصلح املعىن عند االستغناء عنها ،وال يستطيع اإلنسان أن ّ

قال
عن مقصود اجلملة القرآنية من عنده إال بتفصيل الكالم يف مجل عديدة ،مثل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و َ
ِ
الص ِّديق أَفْتِنَا ِيف سب ِع بـ َقر ن
ن
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ات
وس ُ
ف أَيـُّ َها ّ ُ
الهذي ََنا مْنـ ُهما َوا هد َكَر بـَ ْع َد أُهمة أ ََان أُنـَبّئُ ُك ْم بتَأْ ِويله فَأ َْرسلُون * يُ ُ
َْ َ َ
ض نر وأُخر يبِس ن
ن
ِمس ن
ات له َعلِّي أ َْرِج ُع إِ َىل الن ِ
هاس لَ َعله ُه ْم يـَ ْعلَ ُمو َن﴾
ان َأيْ ُكلُ ُه هن َسْب ٌع ِع َج ٌ
َ
اف َو َسْب ِع ُسنبُالَت ُخ ْ َ َ َ َ َ
(يوسف)45-46 :؛ "فبني كلمة (فأرسلون) وكلمة (يوسف) يكمن معىن العبارة اآلتية( :إىل يوسف
ألستعرب منه الرؤي ،فأرسلوه ،فذهب إىل السجن وقال ،)..فقد أنه أوجز مجالا عدة يف مجلة واحدة ،من
خيل بوضوح اآلية وال أشكل يف فهمها.
دون أن ّ
 .3اجلمال الفين الفصيح املبني:

تتميز الرتاكيب القرآنية ابلتصوير الفين الراقي والبيان الفصيح واملتانة واهليبة ،وأهنا قد ُوضعت
وضع ا حبيث أن ِ
لكل كالم ولكل كلمة ولكل حرف ،بل حىت لكل وقف ووصل أحياانا وجوه ا كثية
جدا ،متنح كل قارئ حظّه ونصيبه من أبواب خمتلفة ،وأن لكل آية داللة نصية ظاهرية ،وداللة خفية
استنباطية ،وأن كل عبارة يف القرآن ذات شجون وغصون وفنون.
نذكر على سبيل املثال الداللة الرتكيبية لقوله تعاىلُِ ﴿ :
َح ُد ُك ْم أَن َأيْ ُك َل َحلْ َم أ َِخ ِيه َمْيت ا
أَي ُّ
ب أَ
فَ َك ِرْهتُ ُموهُ﴾.
أعرب األستاذ سعيد النورسي أن اآلية تنهى وتزجر عن الغيبة بشدة وعنف بست مراتب ،وأكد
أن النهي تفيد التحرمي ،ورأى إن اهلمزة املوجودة يف البداية تفيد االستفهام اإلنكاري ،وأن حكمها يسري
15

إىل كلمات اآلية مجيعها ،فكل كلمة منها تتضمن حكما.
وع ّد األستاذ الكلمة األوىل يف اآلية مقدرة بـ(ليس)؛ وذلك ألن االستفهام اإلنكاري يتضمن معىن ليس،
فيكون معىن اآلية حبسب تقدير األستاذ:
أليس لكم عقل -وهو حمل اإلدراك –لتميزوا به القبيح من احلسن؟
ويف الكلمة الثانية( :أَيب) ختاطب اآلية ابهلمزة ،فيكون املعىن :هل فسد قلبكم -وهو حمل احلب
والبغض -حىت أصبح يرغب يف أقبح األشياء وأشدها تنفيا.

ديسمرب 2019م

125

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

ويف الكلمة الثالثة( :أحدكم) ختاطب ابهلمزة :يفهم منها اإلنكار على ما جرى يف احلياة االجتماعية اليت
تستمد منها حيوية اجلماعة ،وتوحي العبارة إىل رفض املدنية اليت تفسد احلياة االجتماعية وتعكر
صفوها.
ويف الكلمة الرابعة( :أن أيكل حلم) ختاطب ابهلمزة :وفيها إنكار على ما أصابت اإلنسانية من األاننية
16

واحلقد ،حىت أصبح الصديق ينال من صديقه احلميم يف غيبته.
ويف الكلمة اخلامسة( :أخيه) ختاطب ابهلمزة :وفيها إنكار شديد على انعدام الرأفة ،كأنه قال :أليس
بكم رأفة ببين جنسكم؟ أليس لكم صلة رحم تربطكم معهم؟ حىت أصبحتم تفتكون مبن هو أخوكم من
جهات عدة ،وتنهشون شخصه املعنوي املظلوم هنشا قاسيا.
ويف الكلمة السادسة( :ميتا) ختاطب ابهلمزة :وفيها إنكار على إفساد الفطرة وفقدان الوجدان إىل أن
أصبح اإلنسان جيرتح أبغض األشياء وأفسدها -وهو أكل حلم أخيه-يف الوقت الذي هو جدير بكل
17

احرتام وتوقي.
وبعد هذا التحليل نتوصل إىل أن اآلية الكرمية بلغت ذروة الفصاحة ،ففيه قياس متثيلي يف غاية الروعة
واجلمال الفين؛ ألن مثة مناسبة قوية بني الغيبة وأكل اإلنسان حلم أخيه اإلنسان؛ وذلك ألن الغبية تعين
ذكر مثالب اآلخرين وعيوهبم ومتزيق أعراضهم يف غيبتهم ،وأن متزيق العرض يشبه متزيق اللحم؛ ألنه ملا
كان املغتاب ميزق عرض أخيه يف غيبته ،كان مبنزلة من يقطع حلمه يف حال موته؛ وملا كان املغتاب
عاجزا عن رد الفرية عن نفسه ،كان مبنزلة امليت الذي يـُ َقطهع حلمه وال يستطيع أن يدفع عن نفسه .وأما
اعتبار ما هو يف الغاية من الكراهة موصوالا ابحملبة ،فلِما جبلت عليه النفوس من امليل إىل الغيبة والشهوة
18
هلا مع العلم بقبحها.
يفهم مما سبق أن القرآن الكرمي ببيانه املتني املوجز استخدم القياس والتشبيه التمثيلي ومطابقة املعقول
ِ
تدل داللة قطعية على أن الغيبة حمرمة شرع ا ،وقبيحة عقالا ،ومذمومة فطرة ،ومنبوذة عرف ا
للمحسوس ل ُ
وواقع ا.
 .4عدم إراث أسلوبه السأم وامللل:

أي أنه يتجدد كلما ردده اللسان ،ومسعه اآلذان خبالف كالم البشر فإنه ال يلبث أن خيلق إذا كرر
مرتني أو أكثر ،يف حني أن املصلي يكرر سورة الفاحتة سبع عشرة مرة يف الصلوات املفروضة -فضالا عن
النوافل-يف اليوم الواحد ،ويفعل ذلك كل يوم يف عمره كله من دون أن يكل أو ميل .وأنه ال يثقل على
ذهن طفل بسيط فيحفظه ،وال يعجز أنسان أمي أعجمي عن قراءته بل حفظه عن ظهر قلب ،وال
تسأم منه أذن املصاب ن
بداء عضال الذي يتأذى من أدىن كالم ،بل يتلذذ به.19والدليل على ذلك
اعرتاف أشد الناس عداوة لإلسالم الوليد بن املغية -أحد رؤساء املشركني وبلغائهم-إبعجاز فصاحة
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القرآن؛ إذ قال بعد أن مسعه( :وهللا إن له حلالوة ،وإن عليه لطالوة ،وإن أعاله ملثمر ،وإن أسفله
ملغدق ،وما يقول هذا بشر ،مث قال لقومه :وهللا ما فيكم رجل أعلم ابألشعار مين وال أعلم برجزه وال
بقصيدته مين وال أبشعار اجلن ،وهللا ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا وهللا ...إنه ليعلو وما يعلى
20

وإنه ليحطم ما حتته).

 .5النظم الراقي املبدع:

يقصد ابلنظم :تعلق األلفاظ بعضها ببعض يف السياق من حيث الظاهر واخلفاء والقرب والبعد،
21

مث اجلمع والتنسيق بني داللتها للوصول إىل معىن موافق ملا يقتضيه املقام.
ويظهر مما سبق أنه ال ميكن استنباط املعىن من اللفظ ذاته خارجا عن السياق ،بل ال بد من
وضعه يف سياق معني ،مث التنسيق بني داللته وداللة بقية األلفاظ بناءا على األغراض البالغية املستوحاة
من أسلوب التقدمي والتأخي ،والوقف والوصل ،واإلجياز والتفصيل ،واللف والنشر وغيها من األساليب،
22

وذلك ألن املعاين هي املقصودة يف إحداث النظم ،وما األلفاظ إال وسيلة لإلفصاح عنها.

ومثة أمثلة عديدة لبيان نظم الكلمات والتناسق بينها يف السياق ،حبيث ال يصلح مكاهنا غيها
بتناسق وانسجام ،نذكر منها قوله تعاىل﴿ :ولَئِن هم هسْتـهم نـَ ْفحةٌ ِمن َع َذ ِ
ك لَيَـ ُقولُ هن َي َويْـلَنَا إِ هان ُكنها
اب َربِّ َ
ُْ َ ّ ْ
َ
23
ِِ
ني﴾.
ظَالم َ
مستفاد من التقليل الذي تضمنته
ٌ
إذ أن هذه اآلية مسوقة إلظهار هول العذاب ،وفيها هتويلٌ
نوع من انعكاس الضد من الضد ،وهلذا فإن مج يع هيئات اجلملة اليت تفيد التقليل تنظر إىل
اآلية ،وهو ٌ

هذا التقليل ومتده ابلقوة كي يظهر اهلول:
فلفظ (لئن) هو للتشكيك ،والشك يوحي القلة.
(مس) هو أول اإلصابة وأدىن أنواعها يف األذية ،يفيد القلة أيضا.
ولفظ ه

ولفظ (نفحة) مادته رائحة قليلة ،فيفيد القلة ،كما أن صيغته تدل على واحدة ،أي واحدة صغية ،كما
يف التعبي الصريف -مصدر املرة  -فيفيد القلة .وكذلك التنكي يفيد التقليل هنا مبعىن أهنا شيء صغي إىل
حد ال يُعلم ،فيُنكر.
ولفظ (من) هو للتبعيض ،مبعىن جزء ،فيفيد القلة.
ولفظ (عذاب) هو نوع خفيف من اجلزاء قياسا بلفظ النكال والعقاب ،فيشي إىل القلة.
ولفظ (ربك) يدل على الشفقة فيفيد القلة بعكس لفظ (القهار ،اجلبار ،املنتقم) ،فإهنا تدل على الشدة
البالغة.
24

إذا كان العذاب شديدا ومؤثرا مع هذه القلة ،فكيف يكون هول العقاب اإلهلي؟
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وهكذا َتود هذه اآلية القصية ن
مبعان بليغة مجة ،إذ أهنا تدل مبنطوقها على أن العصاة إذا مل يصربوا على
أدىن أنواع العذاب ،فبطريق األوىل أهنم ال يتحملون العذاب األكرب .إذ ذُكِر أدىن أنواع العذاب ،وترك
للقارئ أن يتأمل العذاب الكرب عن طريق قياس األوىل.
ولو جئنا الستعراض خصائص الرتاكيب القرآنية الحتاج األمر إىل دراسات طويلة ،وحسبنا
اإلشارة إىل بعض مما حلظه علماؤان وقرروه من خصائص تدعو الذهن إىل التعمق يف مداليلها ،والعمل
على استنباط خصائص أخرى يتميز هبا الرتكيب القرآين عن غيه من الرتاكيب ،ألن القرآن الكرمي هو
النص الذي ال تنقضي عجائبه وال تنتهي غرائبه ،وال تفىن جواهره .وهذا من اللوازم العقدية العقلية
لإلميان مبصدرية الوحي اإلهلي هلذا النظم الفريد.
اثلث ا :التآلف الصويت وإيقاعه يف النظم القرآين
كل قضية فرعية فيه -فضالا عن القضاي
املتأم َل يف ظواهر (النظم القرآين) اللغوية يدرك أ هن ه
إ هن ّ
الكلية -حتتاج إىل دراسات أكادميية مستقلة الستكشاف غياهبها ،وإ هن قضية (النغم الصويت)
واالنسجام والتالؤم واإلَياء...اخل متثل جزءا من إعجاز النظم القرآين ،إذ يتميّز ابلتآلف والتناسب
والتناسق على مستوى احلرف واللفظ والرتكيب مع املعىن والداللة املراد متثيلهما بتلك األصوات.
وم ن األدلة على رقي التآلف الصويت يف القرآن الكرمي وتناسبه النغمي وأثره الفعال يف نفسية املخاطب
أ هن بلغاء العرب الكفار أدركوا الفرق الشاسع بني نظم القرآن وأساليبهم اليت ألفوها من شعر ونثر ،وذلك
ورأَوا نظم حروفِه يف كلماته ،وكلماتِه يف
حينما قُ ِر َ
ئ عليهم القرآن ،ومسعوا إيقاعه الرائع وأحلانه املؤثّرةَ ،
ِِ ه
أمر خار ٌج عن طوقهم وال قِبَ َل هلم به؛ لذا حاولوا
ُمجَله ،كأهنا الئتالفها وتناسبها قطعةٌ واحدةٌ ،فأدركوا أنهه ٌ
مثيل إىل قلوهبم ،فيتأثروا به هم
اللّ ْغ َو عند تالوته كي ال يتسلّ َل ذلك الصوت املميهز ،الذي ليس له ٌ
ال اله ِذين َك َفروا َال تَسمعوا ِهل َذا الْ ُقر ِ
آن َوالْغَ ْوا فِ ِيه
وأتباعهم ،وقد حكى عنهم القرآن ذلك بقولهَ ﴿ :وقَ َ
َُْ َ ْ
َ ُ
25
لَ َعله ُك ْم تَـ ْغلِبُو َن﴾.
كل صوت فيه ُو ِضع موضعه الذي ال يَصلح غيه
يتميز نظم القرآن ابلتآلف الصويت ،أي :أ هن ّ
ِ
ِ
ف على ِّ
وخ ِفي ما هو أعظم ،وقد تنبهه هلذا العلماء
ه
ليحل حملّه ،فإذا ُوق َ
سره انكشف ٌ
بعض ممّا فيهَ ،
األقدمون ،فكانت هلم إشارات سريعة يف ثناي كتبهم إىل أثر الصوت وجرسه على داللة األلفاظ والتأثي
يف نفسية املخاطب ،منهم الرماين (ت386هـ) ،واخلطايب (ت388هـ) ،والباقالين (ت403هـ) ،وعبد
القاهر اجلرجاين (471هـ) ،وابن األثي (ت637هـ).
نذكر منهم على سبيل التمثيل (ابن األثي) (ت637هـ) وطريقة تناوله النظم الصويت يف القرآن الكرمي.
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أمر ال
فقد أشار يف معرض حديثه إىل املناسبة الصوتية يف اختيار لفظ دون َ
آخر ،مبينا أ هن هذا ٌ
اَّلل لِر ُج نل ِم ْن قَـ ْلبَ ْ ِ
ني ِيف َج ْوفِ ِه
فهمهَ ،
يُدركه إال من َد ّق ُ
نظره ،وميثّل له بقوله تعاىلَ ﴿ :ما َج َع َل هُ َ
وج ّل ُ
26
ك َما ِيف بَطِْين ُحمَهررا ﴾؛ 27فاستعمل (اجلوف) يف األوىل و(البطن)
ت لَ َ
ب إِِّين نَ َذ ْر ُ
﴾ ،وقوله تعاىلَ ﴿ :ر ِّ
يف الثانية ،ومل يستعمل (اجلوف) موضع (البطن) وال (البطن) موضع (اجلوف) ،واللّفظتان َسواءٌ يف
28
الداللة ،ومها ثالثيّتان يف عدد واحد ،ووزهنما واحد أيضا ،فانظر إىل سبك األلفاظ كيف تفعل؟
لكل من هاتني اللفظتني،
وميكن أن يكون السبب يف هذا االختيار عائدا إىل الداللة اإلَيائية ّ
كل منهما ختتلف بعض االختالف عن ِ
فمادة (اجلوف) توحي
مادة اللّفظة األخرى؛ ّ
ّ
وذلك أل ّن ّ
ماد َة نّ
اخللو واالحنسار والعُمق ،خاصة ِمبا يرمسه (اجليم) وبعده (الواو) الساكن مث (الفاء) من داللة
ابلضمور و ّ
مادة
للحمل من ّ
إَيائية ،على عكس ّ
أنسب َ
مادة (البطن) اليت توحي ابلنتوء والربوز واالنكشاف ،وهي َ
﴿ما ِيف بَطِْين﴾ يناسبه كثيا النتوء والربوز
اجلوف؛ فاجلنني ه
املكىن عنه بقوله تعاىل على لسان مرميَ :
29

واالنكشاف ،مثلما هي حال (احلامل) ،ويناسبه ،تبع ا لذلك ،لفظ (بطن) دون (جوف).
وما يزال العلماء والباحثون إىل يومنا هذا يستكشفون مجالية اإليقاع الصويت وأثره على السامع يف
القرآن الكرمي ،وال عجب يف ذلك؛ فالقرآن هو الكتاب اخلالد الذي ال تنقضي عجائبه ،وقد ألّفت يف
ذلك كتب؛ منها خمتصة ابإلعجاز الصويت ،ومنها حاملة يف ثنايها مباحث حول (اإليقاع الصويت يف

القرآن الكرمي) ،إضافة إىل دراسات وحبوث أكادميية عدة.
نذكر جهود أحد من العلماء املعاصرين الذين اهتموا ابلنظم والتآلف الصويت يف القرآن الكرمي ،أال
وهو (مصطفى صادق الرافعي) ،الذي استهل دراسته للنظم القرآين من أصغر وحدة يف الكالم ،وهو
(الصوت) الذي َُي ِدثه احلرف ،وجيعل هذه الوحدة أساس ا حلدوث النغم ،فأصوات احلروف( :إمنا تنزل

املرسلة يف مجلتها كيف اتـّ َف َقت ،فال ب ّد هلا مع ذلك من نوع يف الرتكيب وجهة
منزلة النربات املوسيقية َ
صها ،وَتتمع صفا ُهتا،
بعضها بعض ا ،ويتألف منها شيء مع شيء ،فتَـتَداخل خوا ُّ
من التأليف حىت ُميازج ُ
بعضه بعض ا على نِس ن
ب
ويكون منها اللهحن
املوسيقي ،وال يكون إال من الرتتيب الصويت الذي يُثي ُ
َ
ّ
ن
معلومة ترجع إىل درجات الصوت وخمارجه وأبعاده) 30،وقد أشار إىل أ هن بناء األلفاظ تقوم على اجتماع

احلروف بعضها إىل بعض ،وبناء الرتاكيب تقوم على اجتماع األلفاظ بعضها إىل بعض ،فذكر ثالثة
جوانب للصوت يف النظم القرآين:
س فيه داللة الكلمة ابعتبار حقيقتها الوضعية ،اليت يرى أ ههنا صوت
اجلانب األول( :صوت النفس)َ ،د َر َ
فتختص به على وجه املناسبة ،قد حلِظته النفس فيها من أصل
النفس؛ ألهنا تلبس قطع اة من املعىن
ّ
ِ
صلت الكلمة على هذا الرتكيب.
الوضع ،حني فُ ّ
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اجلانب الثاين( :صوت العقل) ،وقصد به الصوت املعنوي ،وما يشتمل عليه مجلة الكالم من الوجوه
البيانية اليت يُدار هبا املعىن.

احلس) ،وهو تفاوت اجلمل يف دقة التصوير ،واإلبداع يف تلوين اخلطاب،
اجلانب الثالث( :صوت ّ
مراة ،واستيالئه على َحمضها مبا يورد عليها من وجوه البيان ،أو يسوق إليها
مراة ومو َاد َعتها ّ
وجماذبة النفس ّ
31

من طرائف املعاين.
رت ألفاظ
وعندما يتح ّدث عن احلركات القصية ودورها يف إيفاء األلفاظ ملعانيها يقول( :ولو تدبّ َ

جمرى احلروف أنفسها ،فيما
القرآن يف نظمها ،لرأيت حركاهتا الصرفية واللغوية َتري يف الوضع والرتكيب َ
ن
لسبب من أسباب الثقل أيّها
هي له من أمر الفصاحة ...حىت إ ّن احلركة رمبا كانت ثقيلةا يف نفسها
ات
أيت أصو َ
أيت هلا شأانا عجيبا ،ور َ
كان ،فال تع ُذب وال تُساغ ...فإذا هي استُعملت يف القرآن ر َ
املوسيقي
األحرف واحلركات اليت قبلها قد امتهدت هلا طريقا يف اللسان ،واكتن َفْتها بضروب من النّـغَم
ّ
32
حىت إذا خرجت فيه كانت أعذب ن
شيء وأرقّه).
ْ
َ
وهكذا أثبت الدارسون قدمي ا وحديث ا أ هن القرآن الكرمي يتصف ابلتآلف العجيب والتناسق املتني
من حيث االنسجام الصويت ،وجرس اإليقاع املتواشج بني ألفاظه وتركيباته اللغوية ،هذا من جانب ومن
جانب آخر فقد سجلت كلمات القرآن الكرمي قمة التناسق بني أصواهتا واملعاين املرادة هلا ،وهذا هو
اجلديد يف الصوت القرآين؛ أبن يوظف الصوت املفرد داخل الكلمة خلدمة املعىن املقصود كما اتضح من
األمثلة املذكورة.
ودون كم الكثي من األعمال العلمية األكادميية اليت تبني قيمة الصوت يف النسق القرآين ،وإَياءاته
املتعددة يف رسم املعىن ،والرتاكمات الصوتية والتوزيع اهلندسي الذي ال ميكن أن َيصل إال بطريقة
مقصودة وقدرة ابهرة ،فقد توقف الباحثون عند األصوات القرآنية حبسب خمارجها وصفاهتا ،والتنغيم
املصاحب هلا ،والنرب الذي يؤثر على املعىن ،واملقاطع الصوتية املتوائمة ،واإليقاع اخلارجي والداخلي
للرتاكيب واأللفاظ ،وكيفية إَياء الصوت يف إنشاء املعىن وتناسبه معه بشكل دقيق.
رابع ا :عجز جهود معارضي القرآن أمام نظمه

مذ أن جهر رسول هللا (صلّى هللا عليه وسلم) إبعالن نبوته ودعوته إىل التوحيد ،سلك املشركون
مسالك شىت يف االعرتاض على دعوته عموم ا والقرآن الكرمي خصوص ا ،حماول اة منهم إليقافه وص ِّد الناس
عن دعوته ،وعن التأثر أبسلوب القرآن الكرمي.
33

وتتلخص جهودهم فيما أييت:
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 .1السخرية والتحقي واالستهزاء والتكذيب ابلقرآن الكرمي والرسول ،والقصد منها :ختذيل
املسلمني ،وتوهني قواهم املعنوية؛ فقد سلكوا مسلك االستهزاء ابلرسول (عليه الصالة والسالم)
كفيل إبهناء أمر هذا الدين.
وأتباعه ظنا منهم أ هن ذلك ٌ
 .2مسلك احلميهة والرتغيب :فلما مل يفلحوا يف السخرية واالستهزاء شرعوا يف اختاذ مسلك
احلميّة والعصبية ،فاشتكوا إىل أيب طالب ليكف دعوة ابن أخيه ،فلما أخفقوا يف ذلك حاولوا
استخدام أسلوب الرتغيب ،وقد عرضوا على الرسول (صلى هللا عليه وسلم) امللك واألموال
واجلاه مقابل أن يتخلهى عن دعوته إىل التوحيد ،لكن مساعيهم ابءت ابلفشل بعد أن رفض
كل تلك اإلغراءات.
الرسول (عليه الصالة والسالم) ه
 .3أسلوب الرتهيب :بعد أن أخفقوا يف أسلوب الرتغيب شرعوا يف الرتهيب والتهديد؛ فحاولوا
كل من يسانده بدءا بعشيته احلامية له ،فقاموا بوضع حصار اقتصادي واجتماعي على
معاقبة ِّ
املسلمني وبين هاشم يف (الشعب) ملدة ثالث سنوات ،وكانت مقاطعةا اقتصادية واجتماعية
قاسية ال سابقة هلا يف اتريخ العرب ،وملا مل تنجح جهودهم شرعوا ابلرتهيب املباشر ،وذلك
ه
التأثي على ضعفاء
بتعذيب املسلمني جسديا حىت استشهد عدد منهم ،وكانوا يرومون بذلك َ
املسلمني للعودة إىل دين آابئهم ،وكذلك لتكون ضغطا نفسيا على الرسول (صلهى هللا عليه
وسلم) ،وللحيلولة دون دخول أفراد جدد إىل اإلسالم ،غي أ هن تلك الوسائل كلّها ابءت
ابلفشل.

 .4تشويه تعاليم القرآن الكرمي ومعارضة القرآن أبساطي األولني ،وإاثرة الشبهات حوله ،وبث
الدعايت الكاذبة ،وحماولة إشغال الناس هبا عن القرآن ،ومن الشبه اليت أاثروها أ هن القرآن
متعرضا
مأخوذٌ من الكتابني السابقني (التوراة واالَنيل)؛ ّفرد هللا تعاىل عليهم بقوله احملكم املتني ّ
ضمنا ملكمن اإلعجاز وحقيقته وهو نظمه وتشكيله وليس مضامينه العامة ،فقالَ ﴿ :ولََق ْد نـَ ْعلَ ُم
34
ني ﴾،
أَ ههنُْم يـَ ُقولُو َن إِهمنَا يـُ َعلِّ ُمهُ بَ َشٌر لِ َسا ُن اله ِذي يـُْل ِح ُدو َن إِلَْي ِه أ َْع َج ِم ٌّي َوَه َذا لِ َسا ٌن َعَرِ ٌّ
يب ُمبِ ٌ
عريب مبني ،فكيف
أي :أ هن لسان أولئك القوم ولغتهم أعجمية ،ولك هن لسان هذا القرآن ٌّ
لألعجمي أن أييت أبعلى درجات الفصاحة وذروة البالغة يف اللغة العربية ،مثه ذ هكرهم هللا تعاىل
ت
أب هن الرسول (صلى هللا عليه وسلم) مل يكن يعرف القراءة والكتابة أصالا؛ فقالَ ﴿ :وَما ُكْن َ
ِ ِِ ِ ِ ن
اب والَ َختُطُّهُ بِي ِمينِ َ ِ
ب الْ ُمْب ِطلُو َن ﴾ 35،فحاججهم هللا مبا هو
ك إذا الَْرَات َ
َ
تَـْتـلُو م ْن قَـْبله م ْن كتَ َ
مسلّم عندهم وهو أمية الرسول ،وأىن لرجل أمي أن ينقل من التوراة واالَنيل ،علما أ هن تلك
برقي لغة القرآن
الكتب مل تكن مرتمجةا إىل اللغة العربية قبل اإلسالم .وبعد اعرتافهم الضمين ِّ
وإعجازه وعجزهم عن معارضته شرعوا يف معارضته بطرق أخرى ،منهاُّ :
صد الناس عن
وقال اله ِذين َك َفروا َال تَسمعوا ِهلَٰ َذا الْ ُقر ِ
آن َوالْغَ ْوا فِ ِيه
االستماع ايل كما ورد يف قوله تعاىلَ ﴿ :
َُْ َ ْ
َ ُ
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لَ َعله ُك ْم تَـ ْغلِبُون﴾ 36فقد كان القريشيون يتلقهون الناس يف املواسم وَي ِّذروهنم من مساع القرآن
الكرمي ،وذلك للحيلولة دون أتثرهم ابلقرآن واقتناعهم به ،ومن مثَه الدخول يف االسالم ،غي أن
هذا املوقف كان سببا يف دخول بعضهم فيه ،كما يف قصة إسالم الطَُفْيل بن َع ْمرو الد ْهو ِسي
37
(رضي هللا عنه).
 .5مساومات حاولوا هبا أن يلتقي اإلسالم واجلاهلية يف منتصف الطريق ،أبن يرتك املشركون
بعض ما هم عليه ،ويرتك النيب (صلّى هللا عليه وسلم) بعض ما هو عليه؛ إذ بدأت املساومات
منحى جديدا ،فقد عرضوا على سيدان حممد (صلى هللا عليه وسلم) عبادة آهلتهم عاما
أتخذ
ا
على أن يعبدوا هللا الواحد األحد عاما ،فرفض ونزلت (سورة الكافرون) مؤيد اة له .مث طلبوا منه
رد
ذم لألواثن ،لكن هللا سبحانه وتعاىل ّ
كشرط إلسالمهم أن يزيل ما يف القرآن الكرمي من نّ
ِ
ات قَ َ ه ِ
عليهم بقوله﴿ :وإِ َذا تـُْتـلَى علَي ِهم آيتـُنَا بـيِنَ ن
ِ
ت بِ ُقر ن
آن َغ ِْي ه َذا
َ ْ ْ َ َّ
ين الَ يـَ ْر ُجو َن ل َقاءَ َان ائْ ْ
َ
ال الذ َ
ۤ
ِ
ِ
ِ
ۤ
ۤ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اف إِ ْن
َخ ُ
وحى إِ َه
يل إِِّين أ َ
أ َْو بَ ّدلْهُ قُ ْل َما يَ ُكو ُن ِيل أَ ْن أُبَ ّدلَهُ من ت ْل َقاء نَـ ْفسي إ ْن أَتهبِ ُع إاله َما يُ َ
اب يـَ ْونم َع ِظي نم﴾ 38.مع كل ما انلوا من إخفاقات يف معارضتهم للوحي والرسول
صْي ُ
َع َ
ت َرِّيب َع َذ َ
مل يكفوا عن عنادهم ،بل جدهدوا معارضتهم بطلب اإلتيان مبعجزات مادية؛ ظنا منهم أهنم
بذلك سيعجزون الرسول ،فقد طلبوا منه انشقاق القمر ،فلما ظهرت هلم تلك املعجزة اهتموه
ابلسحر 39،وصور القرآن ذلك اجلحود بكل صور البالغة وعمق املعىن ،فقال تعاىل ﴿:اقْرتب ِ
ت
َََ
ّ
ِ
ِ
40
ِ
ضوا َويـَ ُقولُوا س ْحٌر ُّم ْستَمٌّر ﴾ .هنا متثلت حكمة هللا
اعةُ َو َ
انش هق الْ َق َم ُر* َوإن يـََرْوا آيَةا يـُ ْع ِر ُ
ال هس َ
تعاىل البالغة ،فقد جاءهم التحدي واإلعجاز مبا برعوا به وتف هوقوا به على مجيع األمم ،من هنا
بدأ التحدي ابلقرآن املعجزة املعنوية املاضية إىل قيام الساعة ،وهنا كانت بداية اإلشارة إىل
َحل القرآن بني دفتيه دليل صدقه ،قال تعاىل يف سورة اإلسراء ﴿ :قُل لئِ ِن ْ ِ ِ
س
َ
اجتَ َم َعت اإلنْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
و ِْ
41
ِ
ِ
ض ُه ْم لبَـ ْع ن
ض ظَهيا ﴾ ،وقد بينّا
اجل ُّن على أَن َأيْتُواْ مبثْ ِل هذا الْ ُق ْرآن الَ َأيْتُو َن مبثْله َولَ ْو َكا َن بَـ ْع ُ
َ
فيما سبق كيف عجز العرب كلهم جمتمعني على أن أيتوا ولو بسورة واحدة مثله ،ومل تظهر
ذلك يف حياة رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم )؛ أل ّن َمن حتداهم من قومه هتيبوا أن يعارضوه،
دليل على اعرتافهم إبعجاز لغة القرآن الكرمي .وبعد
َ
وخشوا أن يظهر عجزهم ،وعجزهم هذا ٌ

فشل كل تلكم احملاوالت للطعن يف القرآن الكرمي والرسول (عليه الصالة والسالم) للحيلولة دون
نشر هذا الدين ،طفقوا يف حماربة اإلسالم ابلسيف والقوة والتحالف ضدهه كما يف معركيت (أحد
واألحزاب) ،غي أ هن ذلك السجال انتهى بفتح مكة وانتصار املسلمني ،وانتشار نور القرآن بني
القبائل ودخول الناس يف دين هللا أفواجا ،وإهناء الشرك كليا من جزيرة العرب.
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اخلامتة

بعد هذا اجلهد املبذول املتواضع توصلنا اىل نتائج مجة نذكر أمهها:
مكو ٌن من مفردات اختيت حبكمة ابلغة ،وقد مت توظيفها توظيف ا حمكم ا
 .1إ هن النص القرآين املعجز ّ
بلغ ح هد اإلعجاز ،ووضعت يف مكاهنا املناسب وسياقها احملكم حبيث ال تصلح مكاهنا مفردة
خيتل النظم ويتغي املعىن؛ حيث يستحيل أ ْن تبدل لفظة أبخرى دون أن تضهر
أخرى؛ ألنه بغيها ُّ
بتناسب الكلمات .وهذا ما جعله يسمو على نظم األدابء وأسلوب الشعراء.
 .2إ هن القرآن الكرمي يتصف ابلتآلف العجيب والتناسق املتني من حيث االنسجام الصويت وجرس
اإليقاع بني ألفاظه وتركيباته اللغ وية هذا من جانب ،ومن جانب آخر فقد سجلت كلمات القرآن
الكرمي قمة التناسق بني أصواهتا واملعاين املرادة هلا ،وهذا هو اجلديد يف الصوت القرآين :أن يوظف
الصوت املفرد داخل الكلمة خلدمة املعىن املقصود.
 .3إ هن مثة عالقة أتثر وأتثي بني الدراسات القرآنية والدراسات اللغوية ،فال ميكن التعمق يف دراسة
النص القرآين وفهم أسراره إال ابلتعمق يف دراسة اللغة العربية :حنوها وصرفها وبالغتها ودالالهتا،
وكذلك احلال ابلنسبة للدراسات األدبية :الشعرية والنثرية؛ فهي أيضا هلا عالقة وثيقة ابلدراسات
اللغوية.
 .4إ ّن الوقوف على اإلعجاز اللغوي والبالغي والبياين للقرآن الكرمي ال ميكن أن يت هم من دون تسلُّح
عميق بعلوم اللغة وأساليب العرب وفنوهنم القولية وطبيعة حياهتم وما اعتادوه من تعبيات كالمية
وإنشاءات لسانية ،وهذا األمر َيتاج إىل وقت طويل للتمهر ابألساليب والتعرف على قيمة
الرتاكيب واجلمل العربية ،وكيفية توزيعها داخل النصوص األدبية الرفيعة.
 .5إن حتليل اآليت القرآنية والتأمل يف كيفية تنظيمها وتشكيلها تشكيالا لغويا مناسبا يكشف عن
سر ضعف العرب الفصحاء عن جماراة نظم القرآن؛ حيث وضع كل شيء
ذلك اإلعجاز ،ويوضح ّ
ينم عن ختطيط هندسي ابلغ الدقة يف وضع
يف مكانه ،ورمست حروفه بكل إتقان وعمق ،مما ّ
األلفاظ يف مواضعها ،مما يستحيل على العقل البشري أن يالحظ كل تلك اخلصوصيات واملعاين
عند رصف األلفاظ املنبئة عنها.
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ِ
ضوا َويـَ ُقولُوا ِس ْحٌر ُّم ْستَ ِمٌّر﴾ ( القمر .)2 - 1 :وأن مثة عددا من العلماء أثبتوا تواتر
اعةُ َو َ
انش هق الْ َق َمُر* َوإِن يـََرْوا آيَةا يـُ ْع ِر ُ
﴿اقََْرتبَت ال هس َ
الرواية ،وكذلك يؤكدون إمجاع املسلمني على وقوعها ،منهم ابن كثي (ت774 :هـ)؛ إذ قال( :وقد أمجع املسلمون على وقوع ذلك يف
زمنه) ،وجاءت بذلك األحاديث املتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط هبا ونظر ابن كثي ،إمساعيل بن عمر بن كثي القرشي
(ت774 :هـ) ،البداية والنهاية ،حتقيق :على شيي( ،بيوت :دار إحياء الرتاث العريب ،)1988 ،ج ،3ص.146
40سورة القمر ،اآلية.2-1
41سورة اإلسراء ،اآلية.88
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