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 القرآن الكرمي واللغة العربية

لنفوسهم، وأوَقَع يف كان عرب اجلاهلية يُعرفون برباعة البيان، وشدة العارضة، والتقدم يف اللسن، وكان الكالم البليغ أملك 
م، وُهْم إَلْيهه أشوق، وفيه أرغب؛ لذلك اقتضت حكمة هللا تعاىل أن جيعل القرآن دون غريه معجزة نبيه  صلى هللا  -قلوِبه

إليهم، يتحدى به، ويعو هل علْيه يف الدعوة والتشريع، واثًقا به، مطمئنًّا إليه، يعلم حق العلم أن هللا جلت قدرته  -عليه وسلم 
 آاته من فصاحة النظم، وصحة احلكم، وبراعة التقسيم، وشرف القصد مامل يؤته كالًما سواه. قد

ولو أنصف العرب لكانوا أحق أن يقدروه، وينزلوه منزلته فوق منازل الكالم، وأن يذعنوا له، ويلبوا داعيه، خاشعني مذعنني، 
دى لواقع من األمر يريد أن يبدله، وحيمل الناس على لكنهم انقسموا يف اإلميان به كما ينقسم الناس يف كل جديد يتص

خالفه، فكيف إذا كان اجلديد نقًضا صرحًيا لعقيدة دينية راسخة، وإبطااًل جازًما لتقاليد موروثة متأصلة؛ فمنهم من غلب 
يه، وجاهد فيه على هواه، وختلص من عصبيته، ورأب بنفسه عن اللجاج واإلصرار على املكابرة والعناد، فآمن به، ودعا إل

 أصدق جهاد وأبلغه فداء واحتماالً.

ومنهم من كفر به، وصد عنه، وراح يؤل هُب عليه، ويبطش أبصحابه تعالًيا واستكبارًا، حىت كان منهم من مسع آايت منه 
ب آخر من فأمحده،، وخشع له، ومل يسعه حني وصفه إال أن يقر ابمتيازه وتفرده يف الكالم، فما هو برجز وال شعر وال بضر 

ا أن يؤمن به، أو يعدل يف أمره  جنس ما يتعاطون من فنون القول، ومع ذلك أبْت عليه العصبية يف شدهتا، واحلمية يف ضراَوهته
 عن سنن معارضيه من مقاومته واالفرتاء عليه.

بهه؟ إنَّه كالٌم وحار ُكفَّار الَعربه يف القرآن، ال يدرون ما هم قائلون فيه، وال ما هم صانعون به؛ النتقاصه و  الن َّْيله مهْنُه ومهْن صاحه
ٌّ، ما يف ذلك ريب وال عليه خالف، لكنَّه كالٌم ال ُيَدانهيهه كالم سواه، يف براعة َنْظمهه، وحالوة منطقه، واْئتهالفه فواص له، َعَرِبه

ا مكاهنا، أو تضيق ِبا جريهتا،  وال جتد من حروفها حرًفا انفًرا، يلوي وإحكام تقاسيمه، ومتانة نسجه، ال ترى فيه كلمة ينبو ِبه
 اللسان ِبا، أو خيل خبفة أدائها وعذوبة جرسها.

ليدع هؤالء املعاندين وشأهنم، يزين هلم اهلوى أن يتمادوا يف التقول على القرآن واخلوض  -تعالت حكمته  -وما كان هللا 
يطامن من كربايئهم، فتحدَّاهم جهرة، وىف غري مواربة، أن فيه، فأخذ بتالبيبهم إىل اليت ال قهَبل هلم ِبا، ليكشف عوارهم، و 

أيتوا إن استطاعوا بقرآن مثله، وملا أن عجزوا وطال عجزهم، حط عنهم وحتداهم أن أيتوا بعشر سور من مثله، ال حيدها 
مطلقة أيًضا من بقدر، وال يعينها بوصف، وملا أن عجزوا وطال عجزهم أيًضا، حطَّ عنهم وحتداهم أن أيتوا بسورة واحدة 

املقدار والوصف، وملا أن عجزوا وطال عجزهم حتداهم آخر األمر أن أيتوا بشيء من مثله: آية أو آيَ َتنْيه مثاًل، وملا أن 
ْنُس َواجلْهنُّ َعَلى َأْن أيَْتُواعجزوا وطال عجزهم، قاهلا عالية مدوية يرتدد صداها يف مسع الزمان: } ِبههْثله  ُقْل لَئهنه اْجَتَمَعته اإْله

 [.88{ ]اإلسراء: َهَذا اْلُقْرَآنه اَل أيَْتُوَن ِبههْثلههه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لهبَ ْعٍض َظههريًا
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ولقد أقاموا مع ذلك على صمتهم، فما يُبدهئون وال يعيدون، كأن التحدي مل يكن هلم، وكأهنم ليسوا أمراء البيان، وأصحاب 
كما حيكي القرآن   -فحق عليهم بذلك خزي الكذب الصراح، واالدعاء الباطل؛ إذ كانوا احلمية اجلاهلية فيما يعلم الناس، 

ْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا مهْثَل َهَذا إهْن َهَذا إهالَّ َأَساطهرُي اأْلَوَّلهنيَ يقولون حني تتلى عليهم آايته: } -عنهم  [، 31{ ]األنفال: َقْد مسَه
القرآن أو شيًئا منه لظهر أمره، ولوجد كما يقول اجلاحظ: "من يستجيده، وحيامي ولو قد تكلف منهم متكل هف، فعارض 

 عنه، ويكابر فيه".

وهذا أبو العالء املعري مثاًل، لقد حاجَّ يف القرآن، ونفى أن يكون من كالم البشر، فيقول: "هذا الكتاب الذي جاء به حممد 
قي عدوه ابإلرجاز، ما حذي على مثال، وال أشبه غريب األمثال، ما هو كتاب َِبََر ابإلعجاز، ول  -صلَّى هللا عليه وسلم  -

من القصيد املوزون، وال يف الرجز من سهل وال حزون، وال شاكل خطابة العرب، وال سجع الكهنة ذوي األرب"، ومع ذلك 
م املعري أبنه ألف كتااًب عارض فيه القرآن، مساه: "الفصول والغاايت يف جماراة ال  سور واآلايت".لقد اهتُّ

م من قول،  وما أحسب مسيلمة ومن عمل مثله كانوا يريدون أن يعارضوا القرآن، ويبطلوا إعجازه ِبا كانوا يتكلَّفون ألصحاِبه
ألهنم كانوا يعلمون حقًّا ما يشوبه من ضعف وقصور، وإال فما هلم مل يستطيعوا الفكاك من االجنذاب إليه، واألخذ على 

ِبا عملوا أن يكون لدعواهم خصائص النبوة، ومعامل الرسالة اإلهلية، وأهنا ليست اختالًقا من عندهم،  سننه؟ ولكنهم أرادوا
 ولكنها وحي من عند هللا يتنزل عليهم من السماء.

وحُمَكمه  فليس عجيًبا إًذا أن يتَّخَذه النَّاُس َمثَ َلُهم األعلى يف نصاعة البيان وبالغة التعبري، وأن يكون هلم من منتخب كلمهه،
َنْظمهه، وشرف معانيه، مدٌد ال نفاد له وال انقطاع، يُ َزي هُنون به كالمهم من املنظوم واملنثور، على تعاقب العصور، منذ عصر 

 النبوة إىل يومنا هذا.

اليب آايته، وال أريد أن أستْكثهَر يف هذا املقام من الشواهد اليت تدلُّ على بعض ما أفاد الشعراء لشعرهم من مفرداتهه، وأس
 وابرع معانيه، وِبهَْسِبه حملاٌت خاطفة، أرجو أن َيكوَن يف قليلهها كفايٌة وبالغ.

 قال حسَّان بن اثبت يف راثء الرسول، صلوات هللا عليه:

 وَيَْهَتُدواٌيَْسَتِقيُمواٌأَنٌٌَْعلَىٌَحِريصٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌالَهوَىٌٌَعنٌٌٌِيَِحيُدواٌأَنٌٌَْعلَْيهٌٌَِعزِيز ٌ

ُكْم َعزهيٌز َعَلْيهه َما َعنهتُّْم َحرهيٌص َعَلْيُكمْ } أخذه من آية:  [.128{ ]التوبة: َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل مهْن أَنْ ُفسه

 وقال أبو األسود الدؤىل، ميدح آل البيت:

ِصبْهٌٌٌُُرْشًداٌٌُحبُُّهمٌٌْيَكٌٌَُفإِنٌْ
ُ
 َغيَّاٌَكانٌٌَإِنٌٌْبُِمْخِطئٌ ٌوَلَْستٌٌٌٌٌٌٌٌٌُأ

ُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو يفه َضاَلٍل ُمبهنيٍ  األسود، فقال: أما مسعتم قول هللا عز وجل: }فقيل له: شككت اي أاب { ]سبأ: َوإهانَّ َأْو إهايَّ
 [؟24

 وقال ابن قيس الرقيات:

 ِجْلبَابٌٌٌٌُكِْبِرهٌٌٌِِمنٌٌٌْوََعلَْيهٌٌٌٌٌٌٌٌٌِوَيَْنَسىٌيَبَرُّواٌأَنٌٌْالنَّاسٌٌَيَْأُمرٌُ

ْلربه ه َوتَ ْنَسْوَن َأنْ ُفَسُكمْ َأَتَُْمرُ أخذه من آية: }  [.44{ ]البقرة: وَن النَّاَس ابه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 وقال الفرزدق ميدح سليمان بن عبدامللك:

ٌالَكَوالِمٌٌٌِالُجُروحٌٌٌِألَْربَابٌٌِوَبِرًّاٌٌٌٌٌٌٌٌوََرْحَمةًٌٌَعْدلًٌٌالد ِينٌٌِألَْهلٌٌُِبِعْثتٌَ

 البََهائِمٌٌٌِِمْثلٌٌٌَُوالنَّاسٌٌٌُفَْتَرةٌ ٌىَعلٌٌٌٌٌٌٌٌٌَُمَحمًَّداٌٌٌالنَّبِيٌٌٌَّللاٌٌٌُبََعثٌٌٌََكَما

 
ُ َلُكْم َعَلى َفرْتٍَة 107املعىن يف البيتني من آية: }َوَما َأْرَسْلَناَك إهالَّ َرمْحًَة لهْلَعاَلمهنَي{ ]األنبياء:  [، وآية: }َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يُ َبني ه

{ ]املائدة:   [.19مهَن الرُُّسله

 حفصة ميدح املهدي، وحيتج حلق بين العباس يف اخلالفة:وقال مروان بن أِب 

َماءٌٌِِمنٌٌَتَطِْمُسونٌٌََهلٌْ ٌِهاللََهاٌٌٌٌتَْسُتُرونٌٌٌٌَأَوٌٌٌٌْبِأَُكف ُِكمٌٌٌٌٌٌٌٌٌُْنُجوَمَهاٌالسَّ

ٌفََقالََهاٌٌٌٌٌالنَّبِيٌٌٌٌٌَّبَلََّغَهاٌٌٌٌَجبِْريلٌٌٌٌٌٌٌٌٌَُرب ُِكمٌٌٌَْعنٌٌٌَْمَقالَةًٌٌٌتَْجَحُدونٌٌٌَأَوٌْ

 إِبْطَالََهاٌٌٌٌٌٌٌَفأَرَْدتُُموٌٌٌٌٌٌبُِترَاثِِهمٌٌٌٌٌٌٌٌٌْآيَةٌ ٌٌٌآِخرٌٌٌٌُاألَْنَفالٌٌٌِِمنٌٌٌََشِهَدتٌْ

 [.75{ ]األنفال: َوُأوُلو اأْلَْرَحامه بَ ْعُضُهْم َأْوىَل بهبَ ْعٍض يفه كهَتابه اّللَّه يشري إىل قوله تعاىل: }

 وقال أبو متام ميدح املعتصم:

ٌَوالبَاسٌٌِالنََّدىٌفِيٌَشُروًداٌَمَثالًٌٌٌٌٌٌٌٌٌُدونَهٌٌٌَِمنٌٌْلَهٌٌُْربِيضٌٌَُتْنكُِرواٌلٌَ

 َوالن ِْبرَاسٌٌٌٌِالِمْشَكاةٌٌٌِِمنٌٌٌََمَثالًٌٌٌٌٌٌٌٌٌلُِنوِرهٌٌٌِاألََقلٌٌٌََّضرَبٌٌٌَقَدٌٌَْفاللٌُ

 [.35{ ]النور: فهيَها مهْصَباحٌ  [1]اّللَُّ نُوُر السََّماَواته َواأْلَْرضه َمَثُل نُورههه َكمهْشَكاةٍ أخذه من آية: }

 وقال املتنِب ميدح املغيث العجلي ابلتخلي عن صحبة املال:

 ُجَذامٌٌُفِيَهاٌيَدٌ ٌُتصَافُِحهٌٌٌٌٌٌٌٌٌَُساِمِريٌ ٌَكأَنَّكٌٌَُتَحايُِدهٌُ

 [.97{ ]طه: َفاْذَهْب َفإهنَّ َلَك يفه احْلََياةه َأْن تَ ُقوَل اَل مهَساسَ إشارة إىل قوله تعاىل: } فيه

 وقال املعري يف راثء فقيه:

َدادٌٌٌٌِلَئِق ٌٌٌٌَغْيرٌٌٌٌِإِلَىٌٌٌنٌٌٌٌٌٌٌٌٌِالُحزٌٌَْجوَىٌالَحِزينٌٌَأَْخرَجٌٌَطَالََما ٌبِالسَّ

 الجِيَادٌٌٌِرَِقابٌٌٌَِعلَىٌٌَفأَنَْحىٌٌنٌٌٌٌٌٌٌٌٌََماُسلَيٌٌٌْالصَّالَةٌٌٌُفَاتَتٌٌٌَِماٌٌِمْثلٌَ

حلْهَجابه * ُردُّوَها َعَليَّ َفطَفهَق َمْسحً يشري البيت الثاين إىل آية: } ا فَ َقاَل إهين ه َأْحبَ ْبُت ُحبَّ اخْلَرْيه َعْن ذهْكره َرِب ه َحىتَّ تَ َواَرْت ابه
لسُّوقه َواأْلَْعَناقه   [.33، 32{ ]ص: ابه

توىلَّ الشعراء املسعاة  -ن اكتسح التتار أقطار الدولة العباسية، وغلب الناس على أمرهم، وال انصر هلم وال جمري وملا أ
ويبثون شكواهم إليه،  -صلى هللا عليه وسلم  -لكشف الضر عنهم، ال ابجلهاد والقتال، ولكن ابلشعر، ميدحون به الرسول 
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دفع البالء عنهم، ومن هنا نشأت املدائح النبوية الكثرية، وهي قصائد تقتضي ويستشفعون به إىل رِبم، عسى أن يرمحهم، وي
ِبوضوعها والفنون اليت تدور عليها أن يقتبس هلا الكثري من ألفاظ القرآن وعباراته، وأن يشار فيها إىل ضروب شىت من 

 معانيه.

ا نظمه، وعارضوا منه ما طاب هلم أن وخلف من بعد هؤالء الشعراء خلف راقهم هذا اللون من ألوان الشعر، فعاجلو 
 يعارضوه، فكان هلم من القرآن يف احلالني مثل ما كان لسلفهم منه.

ومن الشعراء من مل يقنع يف األخذ من القرآن ابلكلمة ينقلها، أو املعىن يشري إليه، فراض نفسه على اقتباس بعض أساليبه، 
 ينقلها كما هي؛ كقول أمحد بن حممد بن يزيد:

ٌٌٌٌََسلٌِ ٌتَْكتَِسبٌٌٌٌَْماٌٌَخيْرٌٌٌُالتَُّقىٌٌَفإِنٌٌٌٌٌٌٌٌٌََّواتَِّقهٌٌٌٌَْفْضلِهٌٌٌٌِِمنٌٌٌٌّْللاَّ

ٌٌٌٌٌَيَتَّقٌٌٌٌَِوَمنٌْ  يَْحتَِسْب(ٌلٌَحيْثٌٌُِمنٌٌْ)وَيَْرُزْقهٌٌٌٌٌٌٌٌٌُلَهٌٌٌٌٌُيَْصَنعٌٌٌٌٌّْللاَّ

 وقول عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي:

ٌاْعتَرَفٌٌٌُْثمٌٌٌَّاْرَعوَىٌٌثُمٌٌَّانْتََهىٌثُمٌٌٌٌٌٌٌٌٌَّاْقَترَفٌٌٌُْثمٌٌٌََّدىاْعتٌٌَُثمٌٌََّعَداٌَمنٌٌْيَا

ٌٌٌٌِبَِقْولٌٌٌٌِأَْبِشرٌْ  َسلَْف(ٌَقدٌٌَْماٌلَُهمٌٌُْيْغَفرٌٌْيَْنَتُهواٌ)إِنٌٌٌٌٌٌٌٌٌْآيَاتِِه:ٌٌٌٌفِيٌٌٌّللاَّ

ايته يف اخلطب مسة مالزمة، وعرفًا متبًعا، ال وأما آاثر القرآن يف النثر فأكثر من أن حييط ِبا حصر، إذ كان اقتباس بعض آ
 ابلشوهاء. –حييد اخلطيب عنه، وال يفرط فيه، حىت كانوا يسمون اخلطبة اليت ختلو من القرآن الكرمي واحلديث الشريف 

 
بعض وهذا عمران بن حطان يقول: "خطبُت عند زايد خطبة ظننت أين مل أقصر فيها عن غاية، ومل أدع لطاعن علة، فمررت ب

 اجملالس، فسمعت شيًخا يقول: "هذا الفىت أخطب العرب لو كان يف خطبته شيء من القرآن".

لى أن يتلو بل هذا مصعب بن الزبري، يقدم على البصرة والًيا من قبل أخيه، فيصعد املنرب ليخطب يف الناس، فال يزيد ع
دهينَ آايت من أول سورة القصص، يقرن إىل بعضها إشارات بيده، فلما أن وصل يف التالوة إىل: } { إهنَُّه َكاَن مهَن اْلُمْفسه

ًة َوجَنَْعَلُهُم اْلَوارهثهنيَ [ أشار حنو الشام، وملا أن وصل إىل: }4]القصص:  ملا [ أشار حنو احلجاز، و 5{ ]القصص: َوجَنَْعَلُهْم أَئهمَّ
ُهْم َما َكانُوا حَيَْذُروَن{ ]القصص:  [ أشار إىل العراق، مث نزل راضًيا، ال 6أن وصل إىل: }َوُنرهَي فهْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُُهَا مهن ْ

 حيس أنه قصر يف اإلفصاح عن مراده، وال أن القوم مل يفهموا عنه أنه قد انل من خصمه يف الشام حني عناه مشريًا إليه بقول
دهينَ هللا تعاىل: } {، وأنه قد وعد شيعة أخيه يف احلجاز وعًدا حسًنا، ومناهم أن العاقبة هلم، والدائرة على إهنَُّه َكاَن مهَن اْلُمْفسه

ًة َوجَنَْعَلُهُم اْلَوارهثهنيَ عدوهم حني عناهم مشريًا إليهم بقول هللا تعاىل: } ق من عدوه أن {، وأنه قد توعد من ابلعراَوجَنَْعَلُهْم أَئهمَّ
َوُنرهَي سيحل ِبم العقاب الذي حيذرون، ال ينفعهم حذر، وال يغين عنهم جند، حني عناهم مشريًا إليهم بقول هللا تعاىل: }

ُهْم َما َكانُوا حَيَْذُرونَ   {.فهْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُُهَا مهن ْ

ن القرآن، وأشده َتثًرا به، وتعوياًل عليه يف التمكني للقضية، وتعد اخلطب الدينية ومواعظ الوعاظ أكثر أنواع الكالم أخًذا م
وإقامة احلجة هلا، واحلمل على االقتناع ِبا، مث يف الرتغيب والرتهيب، ويف التذكري واإلرشاد، ففي القرآن من ذلك فيض 

 غزير، ومدد كبري.
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كانوا يستكثرون منه، ويفتنون فيه، فقد كانوا يرفدون   ومل حترم الكتابة األدبية نصيًبا منه، وخاصة كتابة أصحاب البديع، الذين
 ما يصطنعون منه آبايت من الكتاب العزيز، اقتباًسا هلا، أو إمياء إليها، أو متهيًدا لتمثلها يف األذهان.

واملعىن الذي نقلت  وأمدَّ القرآُن العربيَة أبلفاظ نقلها إىل معاٍن مل تكن هلا من قبله، ملناسبة جتمع بني املعىن الذي نقلت منه،
 إليه؛ مثل: الصيام، والزكاة، واحلج، والعمرة، واإليالء، والظهار، والراب، وغريها.

واستحدث فيها علوًما اشتقت منه، وأخرى ألفت له، أو ألفت فيه؛ اشتق علم الفقه من آايت األحكام يف العبادات، 
م أصول الفقه من مطلقه ومقيده، وعامه وخاصه، وانسخه واملعامالت، واحلدود، واملرياث، والوصية وغريها، واشتق عل

ومنسوخه، واشتق علم الكالم من متشابه آايته، كتلك اليت جتعل هلل يًدا، واليت تسند إليه االستواء على العرش، فقد أاثرت 
ا عن َتويلها، هذه الشبه تساؤل الناس عن معناها، وكيف هي يف جانب هللا تعاىل؟ فأما السابقون األولون فقد أمسكو 

ا، وردوا األمر يف علمها إىل هللا تعاىل، مث مل يلبث الناس مع تقدم الزمن، وحتول احلال أن تناولوا أمور  واخلوض يف املراد ِبه
 العقيدة كلها ابلبحث والدراسة، حىت كانت مذاهب املتكلمني.

 يف اللغة، وعاث فيها فساًدا.ووضع النحو صيانة للقرآن من اللحن أن يتطرق إليه، بعدما استفحل أمره 
وألفت كتب يف إعجازه، وكتب يف قراءاته، وكتب يف غريبه، وكتب يف جمازه، وكتب يف َتويله، وكتب يف انسخه ومنسوخه، 

وكتب يف معانيه، وكتب يف الوقف واالبتداء يف تالوته، إىل كتب أخرى تقول يف كل ما خيطر ابلبال وما ال خيطر به من وجوه 
 له والتأليف فيه، حىت عدد اآلايت واحلروف.الدراسة 

وألفت كتب يف إعرابه، وكتب يف االحتجاج لقراءاته ما شذ منها وما مل يشذ، فكان منها ِبوث ابرعة يف اللغة، والنحو، 
ما يُعىن  والصرف، واألصوات، وألفت كتب خمتلفة يف تفسريه، منها ما يقوم على األثر، ومنها ما جيمع بينه وبني الرأي، ومنها

 أبحكام الفقه، أو مسائل النحو والصرف، أو وجوه البالغة، أو غريها من أنواع التفسري.
وإنه ليثري اآلن، وسيظل يثري إىل يوم الدين ِبواًث، ويوحي ِبقاالت ال عد هلا، كشًفا عن أسراره، أو إثبااًت إلعجازه، أو َتوياًل 

ت، ولقد أفادت اللغة من ذلك كله ذخًرا مهواًل من املصطلحات الفنية، لبعض آايته، أو استنباطًا منه حلقائق خمتلفا
 والنظرايت الفلسفية، وقضااي السلوك، وشؤون احلياة واالجتماع.

ومن الباحثني فيه من أرهق نفسه عسًرا، ومحلها يف صرب عجيب على تتبع آايته، واالرتياض إليقاع األصوات فيها؛ لعله جيد 
ِبور الشعر، على تعددها، واختالف موسيقاها، فكان له منها ما يريد، فأقبل ينظم لكل ِبر بيتني، من بينها آايت توازن 

يضمن أوهلما اسم البحر، وأما اثنيهما فشطره األول لنصف تفاعيل البحر، وشطره الثاين لآلية اليت جاءت على وفاق وزنه؛  
 كقوله يف البحر املديد:

َفاٌٌٌآيَاتٌٌٌٌُفِيهٌٌٌٌٌٌٌٌٌِكَِتاب ٌٌٌِمنٌٌَْهلٌٌْالَهْجرٌٌَِمِديدٌٌَيَا ِ ِقيِم؟ٌٌٌالش  ٌلِلسَّ

 اْلَحكِيِم(ٌاْلكَِتابٌٌِآَيَاتٌٌُ)تِْلكٌٌٌٌٌٌٌٌٌَفَاِعالَُتنٌٌٌٌٌٌَْفاِعلُنٌٌٌٌٌَْفاِعالَتُنٌْ

ا تكلَّف من جهد ووقت أن يدل على أن القرآن مل يندَّ عنه من علوم الع ا أراد صاحب هذه احملاولة املضنية، ِبه ربيَّة فكأَّنَّ
شيء، كما مل ينهدَّ عنه من علوم الشريعة شيء، فها هو ذا جيعل للعروض عنده نصيًبا، وإن مل يكنه العروض بسبب منه، 

فالقرآن ليس من الشعر وال من الرجز، نزهه هللا أن يكوهنما، أو يكون بسبب منهما، لكن الشعر شيء، والوزن يف الكالم 
 يلقى املَْرء ضرواًب من العبارات املوزونة، تقع لصاحبها عفًوا، دون تكلف هلا أو قصد إليها.املنثور شيء آخر، وكثري جدًّا أن 

This file was downloaded from QuranicThought.com



واألثر الذي ال يعدله أثر آخر من آاثر القرآن يف العربيَّة أنَّه أمسك عليها خصائص مَسْتهها األصيل، وَكَفَل هَلا اخللود على 
ْبها مسخ، وال شاِبَ  ا احنراف؛ فهذه مفرداهُتا مل تزل بفضله على عهد األولني ِبا، جموَّدة األداء، األايم صاحلة نقيَّة، مل ُيصه

مضبوطة املخارج واألصوات، وهذه مناهجها يف الصياغة، وطرائقها يف التعبري، ألست تراها على ما نزل به القرآن من التنوع 
 إطالق.واالفتنان؛ فحقيقة وجماز، وكناية وتصريح، وحذف وذكر، وفصل ووصل، وقصر و 

َنا أن نْفَهَم عن أسالفنا، ونتذوَّق ََجال الفن ه فيما خلفوا لنا من املنظوم واملنثور على مر العصور، وتلك مز  يَّة هلذا ال يُشقُّ علي ْ
ُرها على أساٍس من ماضيها، فتظل أبَد الدهر أ ا، ويقوم حاضه مة اندرة، ونعمة سالفة أن يستقيم أُلمَّة أن يتَّصل آخُرها أَبوَّهله

 عريقة، وبنية متماسكة غري ذات تفكك وال انفصام.
حظ لغته من أصالة العرق، ونقاء املعدن،  -فيما يرى الناس  -وعلى قدر صلة املَْرءه ابلقرآن، ومدى مصاحبته له يكون 

 .وسالمة البنية من اآلفات، مشافًها ِبا، ومنشًئا هلا، يتبنيَّ ذلك جليًّا ملن يعىن به، ويلقي ابله إليه

كه العربية لتجمد، وال حال بينها وبني التَّطوُّر، وال صدَّها عن االستجابة ملطالب العلوم وحمداثت احلضارة،  إنَّ القرآن مل مُيْسه
ن بفضل ما ُأوتهَيْت من وسائل النُُّمو ه الذَّايت، والثراء غري اجمللوب، لكنها تدور أبًدا يف فلكه، وتنجذب أبًدا إليه، محاية هلا م

ا، وتبدهلا حااًل ِبال، فإذا هي مسخ شائه، ال هو ابلعرِب وال ابألعجمي، أو عو  ادي األحداث أن تنال منها، فتغري من أصوهله
ا األحداث على األايم إىل االضمحالل واالنداثر، لتخلفها عامية عاجزة، كأهنا اخللق املرقع ِبا جتمع من عربية  تنحدر ِبه

افدة، وهيهات ملثلها أن يطيق التعبري إال عن املطالب اليسرية، واخلواطر اهلينة، أما األدب حمرفة، وأخالط من لغات أجنبية و 
 يف تساميه، والعلم يف تعمقه، فليس منها، وال هي منهما يف شيء.

مل وهي بعُد لغُة أهلها خاصة، هم الذين يصطنعوهنا، ويفهمون معانيها، ويدركون ما عسى أن يكون فيها من إشارات، إهنا عا
عزلة، وداعية حرب على الفصحى، تبدد آاثرها احلسان يف رأب الصدع، ومل ه الشعث، وبث روح اإلخاء والتعاون بني العرب 

 على ما فيه اخلري وصالح األمر.
وميكن أن نقول يف ثقة واطمئنان: إنَّه ما من كتاب من وحي السماء، أو من صنع البشر استطاع أن يصنع للغته وألهله مثل 

صنع القرآن للعربية واملتكلمني ِبا؛ بل للبشرية كافة، وللحضارة اإلنسانية كلها، ِبا رفع هلا من قواعد، وأصل من أصول، ما 
 ولقد لقي من حفاوة الدنيا به، وإقبال العلماء عليه دراسة وترَجة ما مل يلقه إال صاحب رسالته صلوات هللا وسالمه عليه.

ملاضي، وأوائل القرن احلاضر انشئة من رأي، تتوقع أن العربية ال بد يوًما الحقة ابلالتينية، ومن عجيب أن تنشأ أواخر القرن ا
على ما يبدو  -وصائرة إىل ما صارت إليه من الفناء، رأي كان يراه بعض األجانب، ويتبعهم فيه بعض املصريني ممن مل يتح له 

ر، فهي اللغة اليت اصطفاها هللا له، وقد وعد سبحانه أن يكفل له أن يعلموا مكاهنا من القرآن، وحياطته هلا إىل آخر الده -
 [.9{ ]احلجر: إهانَّ حَنُْن نَ زَّْلَنا الذ هْكَر َوإهانَّ َلُه حَلَافهظُونَ اخللود، ووعده جل ذكره ال يتخلف، قال تعاىل: }

م مل يكونوا يف رأيههم ذاك على صواب، وال   وكنَّا نودُّ لو َنَسَأ اّللَُّ يف عمر أصحاب هذا الرأي إىل اليوم، ليتبي َُّنوا عن يقني أهنَّ
كانوا يدركون مبلغ الصلة اليت تشد العربية إىل القرآن، وتقرن خلودها إىل خلوده، وال كانوا ُيدركون أيًضا مبلغ صلة العربية 

ن، وحرصهم على تالوته ابلقرآن من جانب، والتعبد يف اإلسالم من جانب آخر، وال يدركون كذلك مبلغ حب الناس للقرآ
 واالستماع له من حاكمني وحمكومني.

This file was downloaded from QuranicThought.com



وها حنن أوالء نرى العرب يف أقطارها املتعد هدة، قد جعلت له نصيًبا مفروًضا، ومواعيد معلومة بني برامج اإلذاعة املسموعة 
ا، ومشاركة هلا يف االستمتاع به، واإلفادة منه ، يرتله صفوة منتخبة من أجود القراء واملرئية على سواء، نزواًل على إرادة شعوِبه

ترتياًل، وأعذِبم أصوااًت، إىل ما جرت به عادة الناس قباًل، وال تزال جارية به إىل اليوم من دعوة القراء إىل تالوته يف احملافل 
 أن.اجلامعة واملناسبات املتنوعة، واحتشاد اجلموع لالستماع له، ومشاركة أصحاب الدعوة فيما يكونون فيه من ش

ومل يقتصر األمر يف تربية الناشئني على سور وآايت منه، حيملون على حفظها وفهم معانيها فيما حيفظون ويفهمون من 
 النصوص األدبية املختارة، ولكن رئي أن يعزز هذا اجلهد جبهد شعِب أوسع نطاًقا، وأكرب نفًعا.

فيشرتك فيها َجوع من الشبان والشاابت إىل جانب  فأنشئت مدارس حلفظه وجتويده، وتقام املسابقات العامة حلفظته،
ْفظه والتجويد من الصبيان، ومينح الفائزون من هؤالء وأولئك جوائز تشجيع، وشهادات تقدير.  املنقطعني للحه

مث ال بد يف أداء الصالة من أن يقرأ املصلي ما تيسر من القرآن، وهو لذلك حاضر يف أذهان أهله أبًدا، حىت ما يكاد 
رقهم قراءة له أو استماًعا لقارئيه، فإذا هلم منه غذاء روحي كرمي، ومدد ثقايف لغوي متجدد، والعربية إًذا ليست لغة الدنيا يفا

 وحسب، ولكنها لغة الدين أيًضا، ِبا يكون التفاهم والتعبد َجيًعا.

مة والزيغ، وتتعدد املذاهب املتنافرة، هذا هو سلطان القرآن على النفوس وعمله هلا يف زمان يشتد فيه الصراع بني االستقا
والدعوات الشاردة، حياول كل أن تكون له الكلمة العليا، واإلرادة املاضية، يف تغيري أساليب احلياة، وقيم اجملتمع، وآداب 

فهم بعد السلوك، يف غري وعي وال متييز، وتلك هي صلة العربية به، وأسباب انتمائها إليه، واستظالهلا بظله، فهل يصح يف 
ا صائرة إىل املصري الذي صارت الالتينية إليه؟!  هذا وذاك أن تقرن إىل الالتينية، وأن يتوقَّع متوق هع أهنَّ
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