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اتريخ اإلضافة 2008/03/09 :ميالدي  1429/3/1 -هجري
زايرة29 :

القرآن الكرمي واللغة العربية

كان عرب اجلاهلية يُعرفون برباعة البيان ،وشدة العارضة ،والتقدم يف اللسن ،وكان الكالم البليغ أملك لنفوسهم ،وأوقَ َع يف
ه
وه ْم إلَْي هه أشوق ،وفيه أرغب؛ لذلك اقتضت حكمة هللا تعاىل أن جيعل القرآن دون غريه معجزة نبيه  -صلى هللا
قلوِبمُ ،
عليه وسلم  -إليهم ،يتحدى به ،ه
عليه يف الدعوة والتشريع ،واث ًقا به ،مطمئنًّا إليه ،يعلم حق العلم أن هللا جلت قدرته
ويعول ْ
ه
كالما سواه.
قد آاته من فصاحة النظم ،وصحة احلكم ،وبراعة التقسيم ،وشرف القصد مامل يؤت ً
ولو أنصف العرب لكانوا أحق أن يقدروه ،وينزلوه منزلته فوق منازل الكالم ،وأن يذعنوا له ،ويلبوا داعيه ،خاشعني مذعنني،
لكنهم انقسموا يف اإلميان به كما ينقسم الناس يف كل جديد يتصدى لواقع من األمر يريد أن يبدله ،وحيمل الناس على
جازما لتقاليد موروثة متأصلة؛ فمنهم من غلب
خالفه ،فكيف إذا كان اجلديد نق ً
ضا صرحيًا لعقيدة دينية راسخة ،وإبطاالً ً

على هواه ،وختلص من عصبيته ،ورأب بنفسه عن اللجاج واإلصرار على املكابرة والعناد ،فآمن به ،ودعا إليه ،وجاهد فيه

أصدق جهاد وأبلغه فداء واحتماالً.
ه
واستكبارا ،حىت كان منهم من مسع آايت منه
ب عليه ،ويبطش أبصحابه تعاليًا
ً
ومنهم من كفر به ،وصد عنه ،وراح يؤل ُ

فأمحده ،،وخشع له ،ومل يسعه حني وصفه إال أن يقر ابمتيازه وتفرده يف الكالم ،فما هو برجز وال شعر وال بضرب آخر من
أبت عليه العصبية يف شدهتا ،واحلمية يف ضر َاوههتا أن يؤمن به ،أو يعدل يف أمره
جنس ما يتعاطون من فنون القول ،ومع ذلك ْ
عن سنن معارضيه من مقاومته واالفرتاء عليه.
ه
ه ه
الع ه
كالم
رب يف القرآن ،ال يدرون ما هم قائلون فيه ،وال ما هم صانعون به؛ النتقاصه والن َّْي هل مْنهُ وم ْن صاحبهه؟ إنَّه ٌ
وحار ُك َّفار َ
ِب ،ما يف ذلك ريب وال عليه خالف ،لكنَّه كالم ال ي َدانه هيه كالم سواه ،يف براعة نَظ هْمه ،وحالوة منطقه ،وائْته ه
الف فواصله،
عَ َره ٌّ
ٌ ُ
ه
انفرا ،يلوي
وإحكام تقاسيمه ،ومتانة نسجه ،ال ترى فيه كلمة ينبو ِبا مكاهنا ،أو تضيق ِبا جريهتا ،وال جتد من حروفها حرفًا ً
اللسان ِبا ،أو خيل خبفة أدائها وعذوبة جرسها.

وما كان هللا  -تعالت حكمته  -ليدع هؤالء املعاندين وشأهنم ،يزين هلم اهلوى أن يتمادوا يف التقول على القرآن واخلوض
فيه ،فأخذ بتالبيبهم إىل اليت ال قهبَل هلم ِبا ،ليكشف عوارهم ،ويطامن من كربايئهم ،فتحدَّاهم جهرة ،وىف غري مواربة ،أن
أيتوا إن استطاعوا بقرآن مثله ،وملا أن عجزوا وطال عجزهم ،حط عنهم وحتداهم أن أيتوا بعشر سور من مثله ،ال حيدها
ضاَّ ،
ضا من
حط عنهم وحتداهم أن أيتوا بسورة واحدة مطلقة أي ً
بقدر ،وال يعينها بوصف ،وملا أن عجزوا وطال عجزهم أي ً
املقدار والوصف ،وملا أن عجزوا وطال عجزهم حتداهم آخر األمر أن أيتوا بشيء من مثله :آية أو آيَتَ ْ ه
ني مثالً ،وملا أن
ه
اجتَم َع ه
ت ْه
س َوا ْجله ُّن َعلَى أَ ْن َْأيتُوا هِبهثْ هل
عجزوا وطال عجزهم ،قاهلا عالية مدوية يرتدد صداها يف مسع الزمان{ :قُ ْل لَئ هن ْ َ
اإلنْ ُ
َه َذا الْ ُقرآ ه
ض ُه ْم لهبَ ْع ٍ
ريا} [اإلسراء.]88 :
َن َال َْأيتُو َن هِبهثْله هه َول َْو َكا َن بَ ْع ُ
ْ
ض ظَ ه ً
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ولقد أقاموا مع ذلك على صمتهم ،فما ي ه
بدئون وال يعيدون ،كأن التحدي مل يكن هلم ،وكأهنم ليسوا أمراء البيان ،وأصحاب
ُ

احلمية اجلاهلية فيما يعلم الناس ،فحق عليهم بذلك خزي الكذب الصراح ،واالدعاء الباطل؛ إذ كانوا  -كما حيكي القرآن
ه
شاء لَ ُقلْنَا همثْل ه َذا إه ْن ه َذا إهَّال أ ه
ه
ني} [األنفال،]31 :
َ
ََ
ري ْاأل ََّول َ
َ
عنهم  -يقولون حني تتلى عليهم آايته{ :قَ ْد َمس ْعنَا ل َْو نَ َ ُ
َساط ُ
ولو قد تكلف منهم ه
متكلف ،فعارض القرآن أو شيئًا منه لظهر أمره ،ولوجد كما يقول اجلاحظ" :من يستجيده ،وحيامي
عنه ،ويكابر فيه".

حاج يف القرآن ،ونفى أن يكون من كالم البشر ،فيقول" :هذا الكتاب الذي جاء به حممد
وهذا أبو العالء املعري مثالً ،لقد َّ
 صلَّى هللا عليه وسلم  -كتاب َِبََر ابإلعجاز ،ول قي عدوه ابإلرجاز ،ما حذي على مثال ،وال أشبه غريب األمثال ،ما هومن القصيد املوزون ،وال يف الرجز من سهل وال حزون ،وال شاكل خطابة العرب ،وال سجع الكهنة ذوي األرب" ،ومع ذلك
ُّ
كتااب عارض فيه القرآن ،مساه" :الفصول والغاايت يف جماراة السور واآلايت".
لقد اهتم املعري أبنه ألف ً
ه
ألصحاِبم من قول،
وما أحسب مسيلمة ومن عمل مثله كانوا يريدون أن يعارضوا القرآن ،ويبطلوا إعجازه ِبا كانوا يتكلَّفون
ألهنم كانوا يعلمون ًّ
حقا ما يشوبه من ضعف وقصور ،وإال فما هلم مل يستطيعوا الفكاك من االجنذاب إليه ،واألخذ على
سننه؟ ولكنهم أرادوا ِبا عملوا أن يكون لدعواهم خصائص النبوة ،ومعامل الرسالة اإلهلية ،وأهنا ليست اختالقًا من عندهم،
ولكنها وحي من عند هللا يتنزل عليهم من السماء.

فليس عجيبًا إ ًذا أن يتَّخ َذه النَّاس َمثَل َُهم األعلى يف نصاعة البيان وبالغة التعبري ،وأن يكون هلم من منتخب ه
وحم َك هم
كلمهُ ،
ُ
ه
نَظ هْمه ،وشرف معانيه ،مد ٌد ال نفاد له وال انقطاع ،يُ َزينُون به كالمهم من املنظوم واملنثور ،على تعاقب العصور ،منذ عصر

النبوة إىل يومنا هذا.

وال أريد أن أستكْثهر يف هذا املقام من الشواهد اليت ُّ
تدل على بعض ما أفاد الشعراء لشعرهم من مفرداتهه ،وأساليب آايته،
َ
وابرع معانيه ،ه
حملات خاطفة ،أرجو أن يَكو َن يف قليلهها كفايةٌ وبالغ.
وِبَ ْسهِب ٌ
حسان بن اثبت يف راثء الرسول ،صلوات هللا عليه:
قال َّ
َس َتقِي ُ
نٌي ْ
نٌيَحِي ُدواٌٌ َ
مواٌوَيَ ْهت َُدوا
نٌٌال َهوَىٌٌٌٌٌٌٌٌح َِريصٌٌ َعلَىٌأَ ٌْ
ع ٌِ
هٌأَ ٌْ
َعزِيزٌٌ َعلَ ْي ٌِ

أخذه من آية{ :لَ َق ْد جاء ُكم رس ٌ ه
ه
ه ه
يص َعلَْي ُك ْم} [التوبة.]128 :
ُّم َح هر ٌ
َ َ ْ َُ
ول م ْن أَنْ ُفس ُك ْم َع هز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ْ
وقال أبو األسود الدؤىل ،ميدح آل البيت:
ُ
م ْ
تٌ ِب ُ
كٌ ُ
ْهٌٌٌٌٌٌٌٌوَلَ ْ
مٌٌر ْ
انٌ َغيَّا
ن ٌ َك ٌَ
خطِئٌٌإِ ٌْ
س ٌُ
صب ٌُ
حبُّ ُه ٌْ
نٌيَ ٌُ
َف ِإ ٌْ
ُش ًداٌٌأ ِ

ض َال ٍل ُمبه ٍ
ني} [سبأ:
فقيل له :شككت اي أاب األسود ،فقال :أما مسعتم قول هللا عز وجلَ { :وإه َّان أ َْو إه َّاي ُك ْم ل ََعلَى ُه ًدى أ َْو هيف َ

]24؟

وقال ابن قيس الرقيات:
ِنٌٌكِب ِْر ٌِهٌٌٌج ِْلب ُ
سىٌٌٌٌٌٌٌٌو َ
نٌيَبَرُّواٌوَيَ ْن َ
َابٌ
هٌٌم ٌْ
َعلَ ْي ٌِ
ي َْأ ُم ٌُرٌالنَّاسٌٌَأَ ٌْ

َّاس هابل ه ه
س ُك ْم} [البقرة.]44 :
س ْو َن أَنْ ُف َ
ْرب َوتَ ْن َ
أخذه من آية{ :أ َََت ُْم ُرو َن الن َ
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وقال الفرزدق ميدح سليمان بن عبدامللك:
ُوحٌٌ َ
تٌألَ ْ
ةٌٌٌٌٌٌٌٌوَ ِبرًّاٌألَ ْربَابٌٌٌِ ُ
لًٌوَر ْ
َح َ
ِمٌ ٌ
الجر ٌِ
م ًٌ
ِينٌ َع ْد ٌ
لٌالد ٌِ
ه ٌِ
ُب ِع ْث ٌَ
الكوَال ِ
ح َّ
يٌٌٌ ُم َ
ِمٌ
اسٌٌ ِم ْث ٌُ
م ًداٌٌٌٌٌٌٌٌ َعٌلَىٌ َف ْترَةٌٌٌوَالنَّ ٌُ
ثٌٌللاٌٌٌُالنَّبِ ٌَّ
َكمَاٌٌبَ َع ٌَ
لٌٌالبَهَائ ِ

َمني} [األنبياء ،]107 :وآية{ :قَ ْد جاء ُكم رسولُنَا ي ب هني لَ ُكم َعلَى فَ ْرتةٍ
ه
{وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إهَّال َر ْمحَةً لل َْعال ه َ
َ
َ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ
املعىن يف البيتني من آيةَ :
الر ُس هل} [املائدة.]19 :
هم َن ُّ
وقال مروان بن أِب حفصة ميدح املهدي ،وحيتج حلق بين العباس يف اخلالفة:
جو َمهَاٌٌٌٌٌٌٌٌبِأَ ُكف ُ
لٌتَ ْ
ونٌمِنٌٌَ َّ
السمَا ٌِءٌ ُن ُ
طم ُ
مٌٌٌأَ ٌْوٌٌٌتَ ْ
َ
ُونٌٌٌٌهِاللَهَا ٌ
س ُتر ٌَ
ِك ٌْ
ِس ٌَ
ه ٌْ
جح ُ
ةٌٌ َ
أَ ٌْوٌٌتَ ْ
مٌٌٌٌٌٌٌٌ َ
يٌٌٌٌٌفَ َقالَهَا ٌ
يلٌٌٌٌبَلَّ َغهَاٌٌٌٌالنَّ ِب ٌَّ
جب ِْر ٌُ
نٌٌرَبِ ُك ٌْ
ع ٌْ
ونٌٌ َم َقالَ ًٌ
َد ٌَ
مٌٌٌٌٌٌ َفأَرَ ْد ُت ُ
َ
موٌٌٌٌٌٌٌإِبْطَالَهَا
ِه ٌْ
ش ِهد ٌْ
َتٌٌمِنٌٌٌَاألَ ْن َفالٌٌٌٌِآ ِ
خ ٌُرٌٌٌآيَةٌٌٌٌٌٌٌٌٌبِ ُترَاث ِ

اب َّه
ض هيف كهتَ ه
ض ُه ْم أ َْو َىل بهبَ ْع ٍ
اّلل} [األنفال.]75 :
يشري إىل قوله تعاىلَ { :وأُولُو ْاأل َْر َح هام بَ ْع ُ
وقال أبو متام ميدح املعتصم:
الًٌ َ
َاسِ ٌ
شرُو ًداٌفِيٌالنَّدَىٌوَالب ٌ
هٌٌٌٌٌٌٌٌ َم َث ٌ
َنٌٌ ُدونَ ٌِ
هٌم ٌْ
ضَ ْربِيٌلَ ٌُ
لٌَ ُت ْنكِرُواٌ ٌ
ٌ
ِش َ
ال ًٌٌمِنٌٌٌَالم ْ
دٌٌ َ
كا ٌِةٌٌٌوَالنِ ْبر ٌ
ور ٌِهٌٌٌٌٌٌٌٌ َم َث ٌ
ضرَبٌٌٌَاألَ َق ٌَّ
َفاللٌٌُقَ ٌْ
َاسِ
لٌٌلِ ُن ِ

ض مثَل نُوهرهه َك هم ْش َكاةٍ[ ]1فه ه
اّللُ نُور َّ ه
اح} [النور.]35 :
يها م ْ
َ
صبَ ٌ
أخذه من آيةُ َّ { :
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ه َ ُ
وقال املتنِب ميدح املغيث العجلي ابلتخلي عن صحبة املال:
ج َذا ُ
هٌيَدٌٌفِيهَاٌ ُ
سام ِِريٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ُتصَافِ ُ
كٌ َ
مٌ
ح ٌُ
ُتحَايِ ُد ٌُهٌ َكأَنَّ ٌَ

َك هيف ا ْحلياةه أَ ْن تَ ُق َ ه
اس} [طه.]97 :
ب فَهإ َّن ل َ
ََ
فيه إشارة إىل قوله تعاىل{ :فَا ْذ َه ْ
س َ
ول َال م َ
وقال املعري يف راثء فقيه:
نٌٌٌإِلَىٌٌٌ َغ ْي ٌِرٌٌٌلَئِقٌٌٌٌ ِب َّ
طَالَمَاٌأَ ْ
جوَىٌ ُ
جٌالح َِزينٌٌَ َ
السدَا ِدٌ ٌ
الح ٌْزٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌِ
خ َر ٌَ
لٌٌمَاٌٌ َفاتَتٌٌٌِالصَّالَ ٌُةٌٌ ُ
بٌٌِالجِيَا ِدٌ
ن ٌٌ َفأَنْحَىٌٌ َعلَىٌٌرِ َقا ٌ
سلٌَْيمَاٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌَ
ِم ْث ٌَ

ت هاب ْحله َج ه
ب ْ
َي فَط هَف َق َم ْس ًحا
يشري البيت الثاين إىل آية{ :فَ َق َ
ت ُح َّ
اخلَ ْهري َع ْن هذ ْك هر َرهِب َح َّىت تَ َو َار ْ
َحبَ ْب ُ
ُّوها َعل َّ
اب * ُرد َ
ال إههين أ ْ
وق و ْاألَ ْعنَ ه
هاب ُّ ه
اق} [ص.]33 ،32 :
لس َ
وملا أ ن اكتسح التتار أقطار الدولة العباسية ،وغلب الناس على أمرهم ،وال انصر هلم وال جمري َّ -
توىل الشعراء املسعاة
لكشف الضر عنهم ،ال ابجلهاد والقتال ،ولكن ابلشعر ،ميدحون به الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -ويبثون شكواهم إليه،
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ويستشفعون به إىل رِبم ،عسى أن يرمحهم ،وي دفع البالء عنهم ،ومن هنا نشأت املدائح النبوية الكثرية ،وهي قصائد تقتضي
ِبوضوعها والفنون اليت تدور عليها أن يقتبس هلا الكثري من ألفاظ القرآن وعباراته ،وأن يشار فيها إىل ضروب شىت من
معانيه.
وخلف من بعد هؤالء الشعراء خلف راقهم هذا اللون من ألوان الشعر ،فعاجلوا نظمه ،وعارضوا منه ما طاب هلم أن
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:
ِنٌٌٌ َف ْ
خيْ ٌُرٌٌمَاٌٌٌتَ ْك َتس ْ
نٌٌالتُّ َقىٌٌ َ
َ
ِبٌ ٌ
ِهٌٌٌٌٌٌٌٌ َف ِإ ٌَّ
هٌٌٌوَاتَّق ٌْ
ضلِ ٌِ
ّللاٌٌٌم ٌْ
لٌٌٌ َّ ٌَ
س ٌِ
َح َتس ْ
ثٌل ٌي ْ
ّللاٌٌٌٌيَ ْ
ِنٌ َ
ِب)
حيْ ٌُ
هٌم ٌْ
هٌٌٌٌٌٌٌٌ(وَيَ ْر ُز ْق ٌُ
َعٌٌٌٌلَ ٌُ
صن ٌْ
قٌٌٌٌ َّ ٌَ
َنٌٌٌيَتَّ ٌِ
َوم ٌْ

وقول عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي:
مٌٌ ْ
مٌٌ ْ
مٌ ْ
مٌٌار َ
َنٌ َ
َف ٌ
اعتَر ٌْ
ْعوَىٌٌ ُث ٌَّ
م ٌا ْنتَهَىٌ ُث ٌَّ
َفٌٌٌٌٌٌٌٌثُ ٌَّ
اق َتر ٌْ
اعٌَتدَىٌٌ ُث ٌَّ
عدَاٌ ُث ٌَّ
يَاٌم ٌْ
سلَ ْ
دٌ َ
ف)
م ٌمَاٌ َق ٌْ
نٌيَ ْنت َُهواٌ ُي ْغ َف ٌْرٌلَ ُه ٌْ
ّللاٌٌٌفِيٌٌٌٌآيَاتِهِ(ٌٌٌٌٌٌٌٌ:إِ ٌْ
ش ٌْرٌٌٌبِ َق ْولٌٌٌٌِ َّ ٌِ
أَ ْب ِ

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

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

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

بل هذا مصعب بن الزبري ،يقدم على البصرة واليًا من قبل أخيه ،فيصعد املنرب ليخطب يف الناس ،فال يزيد على أن يتلو
ه
هه
ين}
آايت من أول سورة القصص ،يقرن إىل بعضها إشارات بيده ،فلما أن وصل يف التالوة إىل{ :إهنَّهُ َكا َن م َن ال ُْم ْفسد َ
ه
ني} [القصص ]5 :أشار حنو احلجاز ،وملا
[القصص ]4 :أشار حنو الشام ،وملا أن وصل إىلَ { :وَْجن َعل َُه ْم أَئه َّمةً َوَْجن َعل َُه ُم ال َْوا هرث َ
ود ُُهَا همْن ُه ْم َما َكانُوا َْحي َذ ُرو َن} [القصص ]6 :أشار إىل العراق ،مث نزل راضيًا ،ال
ي فه ْر َع ْو َن َو َه َاما َن َو ُجنُ َ
{ونُ هر َ
أن وصل إىلَ :
مشريا إليه بقول
حيس أنه قصر يف اإلفصاح عن مراده ،وال أن القوم مل يفهموا عنه أنه قد انل من خصمه يف الشام حني عناه ً
ه
هه
ين} ،وأنه قد وعد شيعة أخيه يف احلجاز وع ًدا حسنًا ،ومناهم أن العاقبة هلم ،والدائرة على
هللا تعاىل{ :إهنَّهُ َكا َن م َن ال ُْم ْفسد َ
ه
ني} ،وأنه قد توعد من ابلعراق من عدوه أن
مشريا إليهم بقول هللا تعاىلَ { :وَْجن َعل َُه ْم أَئه َّمةً َوَْجن َعل َُه ُم ال َْوا هرث َ
عدوهم حني عناهم ً
ي
مشريا إليهم بقول هللا تعاىلَ { :ونُ هر َ
سيحل ِبم العقاب الذي حيذرون ،ال ينفعهم حذر ،وال يغين عنهم جند ،حني عناهم ً
ود ُُهَا همْن ُه ْم َما َكانُوا َْحي َذ ُرو َن}.
فه ْر َع ْو َن َو َه َاما َن َو ُجنُ َ
َتثرا به ،وتعويالً عليه يف التمكني للقضية،
وتعد اخلطب الدينية ومواعظ الوعاظ أكثر أنواع الكالم أخ ًذا من القرآن ،وأشده ً
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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ومل حترم الكتابة األدبية نصيبًا منه ،وخاصة كتابة أصحاب البديع ،الذين كانوا يستكثرون منه ،ويفتنون فيه ،فقد كانوا يرفدون
اقتباسا هلا ،أو إمياء إليها ،أو متهي ًدا لتمثلها يف األذهان.
ما يصطنعون منه آبايت من الكتاب العزيز،
ً

وأمد القرآ ُن العربيةَ أبلفاظ نقلها إىل ٍ
َّ
معان مل تكن هلا من قبله ،ملناسبة جتمع بني املعىن الذي نقلت منه ،واملعىن الذي نقلت
إليه؛ مثل :الصيام ،والزكاة ،واحلج ،والعمرة ،واإليالء ،والظهار ،والراب ،وغريها.

علوما اشتقت منه ،وأخرى ألفت له ،أو ألفت فيه؛ اشتق علم الفقه من آايت األحكام يف العبادات،
واستحدث فيها ً

واملعامالت ،واحلدود ،واملرياث ،والوصية وغريها ،واشتق علم أصول الفقه من مطلقه ومقيده ،وعامه وخاصه ،وانسخه

ومنسوخه ،واشتق علم الكالم من متشابه آايته ،كتلك اليت جتعل هلل ي ًدا ،واليت تسند إليه االستواء على العرش ،فقد أاثرت

هذه الشبه تساؤل الناس عن معناها ،وكيف هي يف جانب هللا تعاىل؟ فأما السابقون األولون فقد أمسكوا عن َتويلها،
واخلوض يف املراد هِبا ،وردوا األمر يف علمها إىل هللا تعاىل ،مث مل يلبث الناس مع تقدم الزمن ،وحتول احلال أن تناولوا أمور
العقيدة كلها ابلبحث والدراسة ،حىت كانت مذاهب املتكلمني.
فسادا.
ووضع النحو صيانة للقرآن من اللحن أن يتطرق إليه ،بعدما استفحل أمره يف اللغة ،وعاث فيها ً

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

الدراسة له والتأليف فيه ،حىت عدد اآلايت واحلروف.
وألفت كتب يف إعرابه ،وكتب يف االحتجاج لقراءاته ما شذ منها وما مل يشذ ،فكان منها ِبوث ابرعة يف اللغة ،والنحو،
والصرف ،واألصوات ،وألفت كتب خمتلفة يف تفسريه ،منها ما يقوم على األثر ،ومنها ما جيمع بينه وبني الرأي ،ومنها ما يُعىن
أبحكام الفقه ،أو مسائل النحو والصرف ،أو وجوه البالغة ،أو غريها من أنواع التفسري.
وإنه ليثري اآلن ،وسيظل يثري إىل يوم الدين ً
إثباات إلعجازه ،أو َتويالً
ِبواث ،ويوحي ِبقاالت ال عد هلا ،كش ًفا عن أسراره ،أو ً
ذخرا مهوالً من املصطلحات الفنية،
لبعض آايته ،أو استنباطًا منه حلقائق خمتلفات ،ولقد أفادت اللغة من ذلك كله ً
والنظرايت الفلسفية ،وقضااي السلوك ،وشؤون احلياة واالجتماع.

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

يضمن أوهلما اسم البحر ،وأما اثنيهما فشطره األول لنصف تفاعيل البحر ،وشطره الثاين لآلية اليت جاءت على وفاق وزنه؛
كقوله يف البحر املديد:
الشفَاٌٌٌل َّ
َج ٌِرٌ َ
دٌاله ْ
ِيم؟ ٌ
هٌٌٌآي ٌُ
ِنٌٌكِتَابٌٌٌٌٌٌٌٌٌفِي ٌِ
لٌم ٌْ
ه ٌْ
يَاٌ َمدِي ٌَ
َاتٌٌٌ ِ
ِلسق ِ
ب ٌِ ْ
َاتٌ ْ
ال َ
ِيم)
الكِتَا ٌ
كٌآَي ٌُ
نٌٌٌٌٌٌٌٌ(ت ِْل ٌَ
عال َ ُت ٌْ
نٌٌٌٌ َفاعِلُ ٌْ
عالَتُ ٌْ
نٌٌٌٌٌ َفا ِ
َفا ِ
حك ِ

َّ
فكأَّنا أراد صاحب هذه احملاولة املضنية ،هِبا تكلَّف من جهد ووقت أن يدل على أن القرآن مل َّ
يند عنه من علوم العربيَّة
شيء ،كما مل ينه َّد عنه من علوم الشريعة شيء ،فها هو ذا جيعل للعروض عنده نصيبًا ،وإن مل يك هن العروض بسبب منه،

فالقرآن ليس من الشعر وال من الرجز ،نزهه هللا أن يكوهنما ،أو يكون بسبب منهما ،لكن الشعر شيء ،والوزن يف الكالم

عفوا ،دون تكلف هلا أو قصد إليها.
املَرء
ً
املنثور شيء آخر ،وكثري جدًّا أن يلقى ْ
ضرواب من العبارات املوزونة ،تقع لصاحبها ً
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مستهها األصيل ،وَك َف َل هلَا اخللود على
واألثر الذي ال يعدله أثر آخر من آاثر القرآن يف العربيَّة أنَّه أمسك عليها خصائص َْ
األايم صاحلة نقيَّة ،مل ي ه
جمودة األداء،
ُ
شاِبا احنراف؛ فهذه
مفرداهتا مل تزل بفضله على عهد األولني ِباَّ ،
صْبها مسخ ،وال َ
ُ
مضبوطة املخارج واألصوات ،وهذه مناهجها يف الصياغة ،وطرائقها يف التعبري ،ألست تراها على ما نزل به القرآن من التنوع
واالفتنان؛ فحقيقة وجماز ،وكناية وتصريح ،وحذف وذكر ،وفصل ووصل ،وقصر وإطالق.
ونتذوق ََجال ه
الفن فيما خلفوا لنا من املنظوم واملنثور على مر العصور ،وتلك مزيَّة
علي نَا أن ن ْف َه َم عن أسالفناَّ ،
هلذا ال ي ُ
ش ُّق ْ
اندرة ،ونعمة سالفة أن يستقيم أل َُّمة أن يتَّصل آخرها أب ََّوههلا ،ويقوم ه
حاض ُرها على ٍ
أساس من ماضيها ،فتظل أب َد الدهر أمة
ُ

عريقة ،وبنية متماسكة غري ذات تفكك وال انفصام.
املَرهء ابلقرآن ،ومدى مصاحبته له يكون  -فيما يرى الناس  -حظ لغته من أصالة العرق ،ونقاء املعدن،
وعلى قدر صلة ْ
يتبني ذلك جليًّا ملن يعىن به ،ويلقي ابله إليه.
وسالمة البنية من اآلفات،
مشافها ِبا ،ومنشئًا هلاَّ ،
ً

إن القرآن مل ميُْ هس ه
َّ
َّطور ،وال صدَّها عن االستجابة ملطالب العلوم وحمداثت احلضارة،
ك العربية لتجمد ،وال حال بينها وبني الت ُّ
ُّم هو َّ
الذايت ،والثراء غري اجمللوب ،لكنها تدور أب ًدا يف فلكه ،وتنجذب أب ًدا إليه ،محاية هلا من
بفضل ما أُوتهيَ ْ
ت من وسائل الن ُ
عوادي األحداث أن تنال منها ،فتغري من ه
أصوهلا ،وتبدهلا حاالً ِبال ،فإذا هي مسخ شائه ،ال هو ابلعرِب وال ابألعجمي ،أو

تنحدر هِبا األحداث على األايم إىل االضمحالل واالنداثر ،لتخلفها عامية عاجزة ،كأهنا اخللق املرقع ِبا جتمع من عربية

حمرفة ،وأخالط من لغات أجنبية وافدة ،وهيهات ملثلها أن يطيق التعبري إال عن املطالب اليسرية ،واخلواطر اهلينة ،أما األدب
يف تساميه ،والعلم يف تعمقه ،فليس منها ،وال هي منهما يف شيء.
وهي بع ُد لغةُ أهلها خاصة ،هم الذين يصطنعوهنا ،ويفهمون معانيها ،ويدركون ما عسى أن يكون فيها من إشارات ،إهنا عامل
عزلة ،وداعية حرب على الفصحى ،تبدد آاثرها احلسان يف رأب الصدع ،وهمل 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
ما صنع القرآن للعربية واملتكلمني ِبا؛ بل للبشرية كافة ،وللحضارة اإلنسانية كلهاِ ،با رفع هلا من قواعد ،وأصل من أصول،
ولقد لقي من حفاوة الدنيا به ،وإقبال العلماء عليه دراسة وترَجة ما مل يلقه إال صاحب رسالته صلوات هللا وسالمه عليه.
يوما الحقة ابلالتينية،
ومن عجيب أن تنشأ أواخر القرن املاضي ،وأوائل القرن احلاضر انشئة من رأي ،تتوقع أن العربية ال بد ً
وصائرة إىل ما صارت إليه من الفناء ،رأي كان يراه بعض األجانب ،ويتبعهم فيه بعض املصريني ممن مل يتح له  -على ما يبدو

 أن يعلموا مكاهنا من القرآن ،وحياطته هلا إىل آخر الده ر ،فهي اللغة اليت اصطفاها هللا له ،وقد وعد سبحانه أن يكفل لهاخللود ،ووعده جل ذكره ال يتخلف ،قال تعاىل{ :إه َّان َْحنن نَ َّزلْنَا ه
الذ ْك َر َوإه َّان لَهُ َحلَافهظُو َن} [احلجر.]9 :
ُ
سأَ َّ
اّللُ يف عمر أصحاب هذا الرأي إىل اليوم ،ليتبيَّ نُوا عن يقني َّأهنم مل يكونوا يف رأيههم ذاك على صواب ،وال
وكنَّا ُّ
نود لو نَ َ

ضا مبلغ صلة العربية
كانوا يدركون مبلغ الصلة اليت تشد العربية إىل القرآن ،وتقرن خلودها إىل خلوده ،وال كانوا يُدركون أي ً

ابلقرآن من جانب ،والتعبد يف اإلسالم من جانب آخر ،وال يدركون كذلك مبلغ حب الناس للقرآن ،وحرصهم على تالوته

واالستماع له من حاكمني وحمكومني.
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وها حنن أوالء نرى العرب يف أقطارها ه
ضا ،ومواعيد معلومة بني برامج اإلذاعة املسموعة
املتعددة ،قد جعلت له نصيبًا مفرو ً
واملرئية على سواء ،نزوالً على إرادة ه
شعوِبا ،ومشاركة هلا يف االستمتاع به ،واإلفادة منه ،يرتله صفوة منتخبة من أجود القراء

أصواات ،إىل ما جرت به عادة الناس قبالً ،وال تزال جارية به إىل اليوم من دعوة القراء إىل تالوته يف احملافل
ترتيالً ،وأعذِبم
ً
اجلامعة واملناسبات املتنوعة ،واحتشاد اجلموع لالستماع له ،ومشاركة أصحاب الدعوة فيما يكونون فيه من شأن.

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 نطاقًا ،وأكرب نفعًا.
فأنشئت مدارس حلفظه وجتويده ،وتقام املسابقات العامة حلفظته ،فيشرتك فيها َجوع من الشبان والشاابت إىل جانب
املنقطعني ه
للح ْف هظ والتجويد من الصبيان ،ومينح الفائزون من هؤالء وأولئك جوائز تشجيع ،وشهادات تقدير.
مث ال بد يف أداء الصالة من أن يقرأ املصلي ما تيسر من القرآن ،وهو لذلك حاضر يف أذهان أهله أب ًدا ،حىت ما يكاد

يفارقهم قراءة له أو استماعًا لقارئيه ،فإذا هلم منه غذاء روحي كرمي ،ومدد ثقايف لغوي متجدد ،والعربية إذًا ليست لغة الدنيا
َجيعا.
وحسب ،ولكنها لغة الدين أي ً
ضاِ ،با يكون التفاهم والتعبد ً

هذا هو سلطان القرآن على النفوس وعمله هلا يف زمان يشتد فيه الصراع بني االستقامة والزيغ ،وتتعدد املذاهب املتنافرة،
والدعوات الشاردة ،حياول كل أن تكون له الكلمة العليا ،واإلرادة املاضية ،يف تغيري أساليب احلياة ،وقيم اجملتمع ،وآداب
السلوك ،يف غري وعي وال متييز ،وتلك هي صلة العربية به ،وأسباب انتمائها إليه ،واستظالهلا بظله ،فهل يصح يف فهم بعد
هذا وذاك أن تقرن إىل الالتينية ،وأن يتوقَّع متوقهع َّأهنا صائرة إىل املصري الذي صارت الالتينية إليه؟!

[ ]1املشكاة :فتحة غري انفذة يوضع فيها املصباح.
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