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Abstract

Majority of Orientalists who focuses on Qur’anic studies dominates a number of critical 

views concerning the originality of al-Qur’an. Those ideas are, the disarrangement of Qur’anic 

verses; even they believe in that verses are in confusion, the absence of interrelation between 

topics within it, the lack of scientifi c writing structure, and some of them argue that al-Qur’an 

is precisely a consolidation between words of Muhammad and not a divine revelation. Even 

though those ideas are not true. If al-Qur’an is analyzed carefully utilizing scientifi c tools 

such as Arabic, the privileges (i’ja>z) of al-Qur’an will be founded in many of its sides. One 

of them is language privileges which is also familiar as i’ja>z lughawy. Badiuzzaman Said 

Nursi, a Reformer Muslim Scholar in his age revealed the beauty, harmony, and privileges 

of language in al-Qur’an. This paper will discuss Nursi’s thought about i’ja>z lughawiy in 

al-Qur’an including four main elements, those are bala>ghah and fas}a>h}ah}, structure of text 

and grammar, the secret of muqa>t}a’ah, altogether with the word repetitions in al-Qur’an.
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Abstrak

Mayoritas Orientalis yang fokus pada studi qur’an memiliki beberapa pandangan kritis 

terhadap orisinalitas kitab suci umat Islam itu. Beberapa pendapat itu seperti: ayat-ayat 

al-Qur’an tidak terkonsep dengan baik bahkan saling bercampur, tidak adanya harmonisasi 

antara ayat, tidak terdapat di dalamnya keterkaitan antar tema-tema, tidak mengikuti metode 

penulisan ilmiah, dan sebagian dari mereka berpendapat bahwa al-Qur’an merupakan 
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gabungan antara perkataan Muhammad dan kalam ilahi. Lebih parah lagi, ada juga yang 

berpendapat bahwa al-Qur’an adalah perkataan Muhammad dan bukan wahyu ilahi. Padahal 

tidaklah demikian, justru jika diteliti dengan seksama, menggunakan ilmu-ilmu yang 

berkaitan dengan al-Qur’an dan ilmu kaidah-kaidah bahasa Arab (karena al-Qur’an berbahasa 

Arab), akan ditemukan keistimewaan (i’ja >z) al-Qur’an dari berbagai sisi, salah satunya sisi 

bahasa atau disebut juga i’ja>z lughawiy. Kemudian, Badiuzzaman Said Nursi seorang alim 

ulama, sang pembaharu di zamannya, telah menguak sisi-sisi keindahan, keserasian serta 

keistimewaan bahasa al-Qur’an. Untuk itu, dalam makalah sederhana ini, akan dipaparkan 

pemikiran Badiuzzaman Said Nursi tentang i’ja>z lughawiy dalam al-Qur’an, yang meliputi 

empat poin utama, yaitu: segi bala>ghah dan fas}a>h}ah} al-Qur’an, struktur teks dan tata bahasa 

al-Qur’an, rahasia huruf muqa>t}a’ah, dan repetisi kata dalam al-Qur’an.

Kata Kunci: I’jaz Lughawiy, Said Nursi, Fas} a>h}ah}, Bala>ghah, Muqa>t}a’ah.

مقدمة

من املستشرقني هم أعداء اإلسالم زعموا بأن اآليات القرآنية غري منظمة 
حسب التنظيم العلمي. ومن قوهلم، (إن القرآن خليط متنافر ومجع غري مؤتلف 
من عرض  الفين  أو  العلمي  التأليف  منهج  يتبع  وال  للموضوع  وحدة  فيه  ليس 
املوضوع ومناقشته وتدوين املالحظات واستنتاج احلقائق بل جند السورة تدخل 
يف أكثر من موضوع وتعرض اجلميع عرضا مبتسرا سريعا وال تراعي مناسبة بني 
حمتوايتها).١ وقيل، إن القرآن مل يكتف فيه باستخدام ألفاظ غري عربية بل دخله 

أيضا أساليب غري عربية.٢
وزعم  اإلهلي،  الوحي  وليس  حممد  كالم  القرآن  بأن  يقول  من  ومنهم 
بعضهم بأنه خملوط بني كالم إهلي وكالم حممد. أو أن حممدا متأثر به ألن القرآن 
مل يرتل على حممد مجلة واحدة يف وقت واحد وال يف مكان واحد، وإمنا نزل 
مفرقا يف مدد زمنية خمتلفة.٣ بئس ما قال املستشرقون وغالة الناس عن القرآن. 
فهل استطاع اإلنسان على وضع القول كما يف القرآن، فإنه كالم بليغ، فصيح، 

١فهد بن عبد الرمحن بن سليمان الرومي، منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري، ج. ١، (الرياض: 
إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة العربية السعودية، ١٩٨٣)،٢٢٢. 

٢حممد حممد أبو ليلة، القرآن الكرمي من املنظور االستشراقي، الطبعة األوىل، (القاهرة: دار النشر 

للجامعات، ٣٢٤١ ه – ٢٠٠٢ م)، ٤٧٢.
3 Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, Metodologi Tafsir al-Qur’an, Cet. 1, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), 113.
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منظم وخارق للعادة؟
من العلماء واملفسرين الذين يهتمون اهتماما كبريا ويبحثون كثريا عن 
إعجاز القرآن هو الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي، عامل تركي. رجل ذكي 
النورسي  رأى  احلديث.  عصره  يف  فيه  وجماهد  اإلسالم  مفكر  زمنه،  يف  جنيب 
بأن القرآن هو الترمجة األزلية هلذه الكائنات، الترمجان األبدي أللسنتها التاليات 
لآليات التكوينية، ومفسر كتاب العامل. وكذا هو القول الشارح والتفسري الواضح 

والربهان القاطع والترمجان الساطع لذات اهللا وصفاته وأمسائه وشؤونه.٤
إن القرآن الكرمي كان هو وحده يكون األستاذ واملرشد للنورسي، فلم 
يغادره إىل أي كتاب آخر، ومل يتخذ غريه مصدرا، ومل يسترشد دونه مرشدا.٥ 
لذلك فسر النورسي القرآن بالقرآن٦. وقد تبحر النورسي يف العلوم اللغوية كعلم 
النحو والصرف والبالغة وما أشبه ذلك. ومن الكتب اليت قرأها النورسي هي 
النورسي  اهتم  بناء على ذلك،  قراءته ودراسته.  فاستغرق يف  املواقف)،  (شرح 
اللغة  وجانب  بالبالغة  للقرآن  تفسريه  ولون  كثريا.  القرآن  يف  اللغوي  باجلانب 

املثلى، كذلك حبث كثريا عن اإلعجاز اللغوي يف القرآن.
وأما األهداف اليت ترمي إليها الباحثة من هذا البحث هي: الكشف عن 
دوافع فكرة بديع الزمان سعيد النورسي يف اإلعجاز اللغوي والكشف عن وجه 

اإلعجاز اللغوي يف القرآن عند بديع الزمان سعيد النورسي.

تعريف اإلعجاز اللغوي

اإلعجاز لغة من كلمة ”عجز“ عجز الشيء يعجز عجزا فهو عاجز، 

٤بديع الزمان سعيد النورسي، إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز، حتقيق: إحسان قاسم الصاحلي، 
الطبعة السابعة، (القاهرة: دار سوزلر للنشر، ٣١٠٢)، ١٢.

٥إحسان قاسم الصاحلي، نظرة عامة عن حياة بديع الزمان سعيد النورسي، الطبعة األوىل، (القاهرة: 
دار سوزلر للنشر، ٠١٠٢)، ٤٠١.

٦وذكر الدكتور كولن تورنر إنه فسر القرآن بالقرآن، وال شيء من نفسه. انظر:

Colin Turner, The Risale’I Nur, A Revolution of Belief, (Istanbul: Sozler Publication, 

.۲۳  (۲۰۰٦
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أي ضعيف. فمعىن اإلعجاز الفوت والسبق.٧ واملراد باإلعجاز هنا إظهار صدق 
النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن معارضته 
يف معجزته اخلالدة وهي القرآن وعجز األجيال بعدهم.٨ قال اجلرجاين اإلعجاز 
يف الكالم أن يؤدي املعىن بطريق هو أبلغ من مجيع ما عداه من الطرق.٩ فإعجاز 
إضافة  من  فهو  به،١٠  حتداهم  مبا  اإلتيان  عن  اخللق  عجز  القرآن  إثبات  القرآن 
املصدر إىل فاعله. واإلعجاز ليس مقصودا لذاته بل املقصود الزمه وهو إظهار 
أن القرآن حق، وأن الرسول الذي جاء به رسول صدق فيلزمهم اتباعه، وكذلك 

الشأن يف سائر معجزات األنبياء.١١
الكلمة،  من  القرآين  بالتعبري  يتعلق  ما  كل  يشمل  هو  اللغوي  اإلعجاز 
بالغ  الثالثة،  القرآين تعبري فين مقصود يف جوانبه  واجلملة، واألسلوب. والتعبري 
الغاية القصوى فيها.١٢ كانت معجزة القرآن الكرمي تتمثل يف وجوه كثرية، أوهلا 
البالغة، وكونه فصيحا بلسان عريب مبني. كما قال اهللا تعاىل يف سورة الزمر: 
٨٢. وقد عجز العرب رغم فصاحتهم باإلتيان مبثله ملا فيه من حسن بالغة وقوة 
يف املعاين وبراعة األلفاظ ودقة التشبيه وحسن ترابط وتسلسل ورغم ذلك كان 

بلسان عريب بليغ ومبني. 
الترتيل من حنو قوله  القرآن كما جاء يف  اللغوي يف  من أمثلة اإلعجاز 
تعاىل يف سورة النور: ٢. مل عرب بقوله: ”َفاْجِلُدْوا“ ومل يقل (َفاْضِرُبْوا)؟ لإلشارة 

٧ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الثالثة، ج. ٥، (بريوت: دار صادر، ٤١٤١ ه)، ٠٧٣.
٨ مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، الطبعة الثالثة، (الرياض: منشورات العصر احلديث، ١١٤١ 

ه – ٠٩٩١ م)، ٨٥٢-٩٥٢.
دار  (لبنان:  األوىل،  الطبعة  التعريفات،  كتاب  اجلرجاين،  الشريف  الزين  بن علي  بن حممد  ٩ علي 

الكتب العلمية، ٣٠٤١ ه-٣٨٩١ م)، ١٣.
١٠ حممد عبد العظيم الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، الطبعة الثالثة، ج. ٢، (مطبعة عيسى 

البايب احلليب وشركاه)، ١٣٣.
١١ حممد بن عبد العزيز العواجي، إعجاز القرآن الكرمي عند شيخ اإلسالم ابن تيمية مع املقارنة 

بكتاب إعجاز القرآن للباقالين، (الرياض: مكتبة دار املنهاج، ٧٢٤١ ه)، ٦٩.
١٢ أبو عبد اهللا غامن بن قدوري بن محد بن صاحل، حماضرات يف علوم القرآن، الطبعة األوىل، (عمان: 

دار عمار، ٣٢٤١ ه-٣٠٠٢ م)، ٩٤٢.
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إىل أن الغرض من احلد اإليالم حبيث يصل أمله إىل اجللد، لعظم اجلرم ردعا له 
وزجرا.١٣ أيضا كما قال يف سورة املائدة ٨٣، ملاذا قدم السارق على السارقة؟ 
ألن السرقة يف الذكور أكثر، والغالب وقوعها من الرجل ألنه أجرأ عليها وأجلد 

وأخطر، فقدم عليها لذلك.١٤
والتصرف  والغرابة  الفصاحة  يف  كالقرآن  مشتمل  كالم  للعرب  ليس 
البديع، واملعاين اللطيف، والفوائد الغزيرة، واحلكم الكثرية، والتناسب يف البالغة، 
والتشابه يف الرباعة على هذا الطول وعلى هذا القدر، بل إمنا كالمهم وحديثهم 
حمدود ومعدود، وألفاظهم قليلة، وإىل شاعرهم قصائد حمصورة يقع فيها االختالل 
واالختالف، والتكلف والتعسف، وقد جاء القرآن على كثرته وطوله متناسبا يف 
الفصاحة.١٥ وقال عز وجل يف سورة النساء٢٨، أخرب اهللا أن كالم اآلدمي إن امتد 

لوقع فيه التفاوت واالختالل واالختالف الكثرية.

فصاحة القرآن وبالغته

الفصاحة لغة الظهور والبيان. وفصاحة الكالم يف االصطالح خلوصه من 
التعقيد. وفصاحة القرآن كونه لفظا عربيا مستعمال مؤدي املعىن بوجه ال تعقيد 
فيه.١٦ والبالغة لغة مأخوذ من البلوغ وهو الوصول إىل الشيء واالنتهاء إليه. يقال 
بلغت املكان بلوغا وصلت إليه. ويف االصطالح البالغة يف الكالم إيصال املعىن 

إىل القلب يف أحسن صورة من اللفظ.١٧
القرآن وحسن  نظم  من جزالة  نبعت  القرآن  بالغة  بأن  النورسي  رأى 
متانته، ومن بداعة أساليبه وغرابتها وجودا، ومن براعة بيانه وتفوقه وصفوته، 
١٣ حممد علي الصابوين، روائع البيان تفسري آيات األحكام، الطبعة الثالثة، ج. ٢، (دمشق: 

مكتبة الغزايل، ٠٠٤١ ه-٠٨٩١ م)، ٩.
١٤ قاسم عاشور، ٠٠٠١ سؤال وجواب يف القرآن، الطبعة األوىل، (بريوت: دار ابن حزم، 

٢٢٤١ ه-١٠٠٢ م)، ٠٨١.
١٥ مناع القطان، مباحث يف...، ٢٦٨.

١٦ مصطفى مسلم، مباحث يف إعجاز القرآن، الطبعة الثانية، (رياض: دار املسلم للنشر والتوزيع، 

١٤١٦ ه-١٩٩٦ م)، ١٢٥.
١٧ نفس املرجع.، ٦٢١. 
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ومن قوة معانيه وصدقها، ومن فصاحة ألفاظه وسالستها. ذه البالغة اخلارقة، 
حتدى القرآن أذكى البلغاء بين آدم وأبرع خطبائهم وأعظم علمائهم، ولكنهم مل 
يقدروا لشدة حتديه إياهم، بل خضعت رقام بذل وإهانة.١٨ فهناك آيات كثرية 
من اآلية القرآنية تشري إىل أن اإلنسان واجلن لن ميكن اإلتيان ولو بأقصر سورة 
من مثله، كما شرحت الباحثة مما سبق. مث إن هناك دافعني يف غاية القوة ملعارضة 
القرآن وإتيان مثيله ومها: حرص األعداء على معارضته وشغف األصدقاء على 
تقليده.١٩ وهكذا فاإلعجاز يف بالغة القرآن يقني كيقني حاصل ضرب االثنني يف 

اثنني يساوي أربعا.٢٠
وضح صاحب الرسائل يف كتابه ”الكلمات“ حكمة اإلعجاز يف بالغة 
البالغة  الثانية،  خارقة.  جزالة  القرآن  نظام  إن يف  األوىل  القرآن خبمس حكم، 
اخلارقة يف معناه. الثالثة، البداعة اخلارقة يف أسلوبه. الرابعة، الفصاحة اخلارقة يف 

لفظه. اخلامسة، براعة البيان. 

النظام واألسلوب القرآنـي

إن يف نظام وأسلوب القرآن جزالة خارقة، وقد كثري من النحاة والبلغاء 
وكذلك العلماء الذين يتبحرون يف علوم القرآن وعلوم اللغة العربية يبحثون عن 
إعجاز نظام وأسلوب القرآن. إىل أن ذكر صاحب رسائل النور إعجاز لغة القرآن 

من ناحية نظمه وأساليبه املمتازة.
القرآن طريقة تأليف حروفه، وكلماته، ومجله، وسبكها  ويقصد بنظام 
مع أخواا يف قالب حمكم، مث طريقة استعمال هذه التراكيب يف األغراض مع 
أخواا يف قالب حمكم، مث طريقة استعمال هذه التراكيب يف األغراض اليت يتكلم 
عنها، للداللة على املعاين بأوضح عبارة يف أعذب سياق وأمجل نظام. والفرق 
األسلوب  يدرك  وال  وأمشل  أوسع  األسلوب  دائرة  أن  والنظام:  األسلوب  بني 
١٨ بديع الزمان سعيد النورسي، الكلمات، حتقيق: إحسان قاسم الصاحلي، الطبعة السابعة، (القاهرة: 

دار سوزلر للنشر، ٣١٠٢)، ٣٢٤.
١٩ النورسي، الكلمات...، ٤٢٤-٥٢٤.

٢٠ نفس املرجع.، ٥٢٤.



115

Vol. 16 No. 1,  Maret 2018

Al-‘Ija >z al-Lughawiy fi > al-Qur’a >n ‘inda Badi >uzzama >n Said Nu >rsi

باجلملة الواحدة، بينما النظام ميكن إدراكه يف اجلملة الواحدة بل وحىت يف الكلمة 
الواحدة.٢١

اإلجياز“ من  النورسي يف كتابه ”إشارات اإلعجاز يف مظان  وقد بني 
أوله إىل آخره هذه اجلزالة واملتانة يف النظام، وستبحث الباحثة هذه املسألة مفصال 
ا َرَزْقنهم يْنِفُقون) البقرة: ٣. فهيئات هذه  يف املثال ما يلي، قوله تعاىل، (وِمـمَّ

اجلملة تشري إىل مخسة شروط لقبول الصدقة:٢٢
ا) معناه  الشرط األول، املستفاد من (ِمْن) يدل على التبعيض يف لفظ (ِممَّ
أن ال يبسط املتصدق يده كل البسط فيحتاج إىل الصدقة. الشرط الثاين، املستفاد 
من لفظ (َرَزْقنُهْم) معناه جيب على املتصدق أن خيرج ماله من ماله. فال جيوز أخذ 
املال من شخص مث إعطاؤه إىل شخص آخر كأخذ رجل ماال من زيذ ويتصدق 

على عمرو. ومعىن اآلية، تصدقوا مما هو رزق لكم.
الشرط الثالث، املستفاد من لفظ (نَا) يف كلمة (َرَزْقنُهْم) معناه أن ال مين 
فيستكثر، أى ال جيوز على املتصدق أن يذكر صدقته دائما ويتحثد عنها، وال 
جيوز أيضا أن حيس بأن حقيقة املال له، ألن حقيقة املال للرزاق هو اهللا سبحانه. 
أمر اهللا املرء أن ينفق مال اهللا لعبده، حيث قيل، (أنا أرزقكم، وتنفقون من مايل 
على عبدي). الشرط الرابع، املستفاد من (ُيْنِفُقْوَن) معناه أن ينفق على املحتاجني 
يصرفها يف  من  على  مقبولة  الصدقة  تكون  فال  وإال  الذين يف حاجة ضرورية، 
السفاهة والسيئة. الشرط اخلامس، املستفاد من (َرَزْقنُهْم) أيضا. معناه أن يكون 

التصدق باسم اهللا، حيث قيل، (املال مايل، فعليكم أن نتفقوه بامسي).
ومع هذه الشروط هناك تعميم يف التصدق، إذ كما أن الصدقة تكون 
هذه  إىل  وتشري  واملوعظة كذلك.  والفعل  وبالقول  أيضا،  بالعلم  تكون  باملال، 
ا) بعمومتها. وتشري إليها يف هذه اجلملة بالذات،  األقسام كلمة (َما) يف لفظ (ِممَّ

ألا مطلقة تفيد العموم.٢٣

٢١ مصطفى مسلم، مباحث يف...، ١٤١.

٢٢ النورسي، الكلمات...، ٧٢٤.

٢٣ نفس املرجع.
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تلك الكلمة الوجيزة املتكلمة عن الصدقة تربز لعقول الناس مخسة شروط 
للصدقة مع بيان ميداا الواسع، وتشعرها يئاا. وهكذا، فلهيئات اجلمل القرآنية 
نظم كثرية أمثال هذه. وكذا للكلمات القرآنية أيضا ميدان نظم واسع مثل ذلك، 

كل جتاه اآلخر. وكذا للكالم القرآين وجلمله دوائر نظم كتلك.

أسرار احلروف املقطعة

لقد افتتح سبحانه وتعاىل كتابه العزيز بعشرة أنواع من الكالم، ال خيرج 
شيء من السور عنها.٢٤ ومن تلك العشرة هو افتتاح السورة حبروف التهجي أو 
احلروف املقطعة حنو، آمل، آملص، آملر، كهيعص، طه، طس، طسم، حم، حم 

عسق، ق، ن وما أشبه ذلك، وذلك يف تسع وعشرين سورة.٢٥ 
إهلية،  ورموز  شفرات  السور،  أوائل  يف  املوجودة  املقطعة  احلروف  إن 
يعطي ا سبحانه بعض اإلشارات الغيبية إىل عبده اخلاص، ومفتاح تلك الشفرة، 
األولياء واملحققون إشارات  العبد اخلاص، ولدى ورثته. وقد وجد  لدى ذلك 
معامالت غيبية يف تلك املقطعات فيما خيص السري والسلوك الروحاين.٢٦ وكذا 

األستاذ النورسي، إنه قد اهتم ذا األمر العظيم.
إن  األول،  القول  قولني.  على  األحرف  تلك  معاين  العلماء يف  اختلف 
هذا علم مستور استأثر اهللا تعاىل به. القول الثاين، إن املراد منها معلوم.٢٧ ورأى 
املراغي أن من حكمة  افتتاح السور بأمساء احلروف اليت ليس هلا معىن مفهوم غري 
تلك احلروف يتركب منها الكالم، هي تنبيه السامع إىل ما سيلقى إليه بعد ذلك 

الصوت العجيب من وصف القرآن وغريه.٢٨
٢٤ بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج. ١، (القاهرة: مكتبة دار 

التراث، د.ت)، ٤٦١.
٢٥ نفس املرجع.، ج. ١، ٥٦١.

٢٦ بديع الزمان سعيد النورسي، املكتوبات، حتقيق: إحسان قاسم الصاحلي، الطبعة السابعة، (القاهرة: 

دار سوزلر للنشر، ٣١٠٢)، ٣٩٤.
٢٧ مصطفي ديب البغا، حمي الدين ديب ستو، الواضح يف علوم القرآن، الطبعة الثانية، (دمشق: دار 

الكلم الطيب، دار العلوم اإلنسانية، ٨١٤١ ه-٨٩٩١ م)، ٦٣١.
ومطبعة  مكتبة  شركة  (مصر:   ،١ ج.  األوىل،  الطبعة  املراغي،  تفسري  املراغي،  مصطفى  أمحد   ٢٨
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ومن أشهر حكمة إتيان احلروف املقطعة إمنا هي للتحدي واإلعجاز.٢٩ 
بأن  النورسي كذلك  األبد. شرح  آخر  إىل  وال جان  إنس  مثله  من  يأتوا  ولن 
التهجي أساس القراءة ومبدؤها، كما أن املرء تعلم القراءة والكتابة من أساسه 
وهو من احلروف. فهذا داللة على أن القرآن موسس لطريق خاص ومعلم ألميني.

بّين النورسي ملعات إعجاز احلروف املقطعة يف أربعة مباحث، وجاء مبثال 
من هذه اللمعات يف كلمة ( آمل) حيث قال:٣٠

”إن اإلعجاز قد تنفس من أفق (آمل) ألن اإلعجاز نور يتجلى من امتزاج 
ملعات لطائف البالغة. ويف هذا البحث لطائف، كل منها وإن دق لكن الكل 
فجر صادق، منها: أن (آمل) مع سائر أخواا يف أوائل السور تنصف كل احلروف 
النصف املأخوذ أكثر استعماال من  الكلمات. أن  اهلجائية اليت هي عناصر كل 
املتروك. أن القرآن كرر من املأخوذ ما هو أيسر على األلسنة كاأللف والالم. أنه 

ذكر املقطعات يف رأس تسع وعشرين سورة عدة احلروف اهلجائية.“٣١
من  احلروف،  طبائع  أجناس  أزواج  كل  ينصف  املأخوذ  النصف  ”إن 
املهموسة واملجهورة والشديدة والرخوة واملستعلية واملنخفضة واملنفتحة وغريها، 
أن  كالذالقة.  الكثري  اخلفيف  ومن  كالقلقلة،  القليل  الثقيل  فمن  األوتار  وأما 
النصف املأخوذ من طبائعها ألطف سجية. أن القرآن اختار طريقا يف املقطعات 
بتلك  إال  احلروف  طبائع  تنصيف  ميكن  ال  احتمال،  ومخسمائة  أربعة  بني  من 
الطريق، ألن التقسيمات الكثرية متداخلة ومشتبكة ومتفاوتة. ففي تنصيف كل 

غرابة عجيبة.“٣٢

مصطفى البايب احلليب وأوالده، ٥٦٣١ ه-٦٤٩١ م)، ٨٣.
٢٩ ذكره أيضا عدنان حممد زرزور يف كتابه (علوم القرآن مدخل إىل تفسري القرآن وبيان إعجازه)، 

.٥٥١
٣٠ ذكرت الباحثة مبحثا من أربعة مباحث يف ملعات إعجاز احلروف املقطعة، حبيث يكون هذا املبحث 

منوذجا كامل للقارئ.
٣١ النورسي، إشارات اإلعجاز يف...، ٩٣.

٣٢ نفس املرجع.
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إذا مجعت عددها  السور  أوائل  املقطعة يف  بأن احلروف  النورسي  ذكر 
أربعة عشر حرفا وهو نصف من عدد احلروف اهلجائية وهو مثانية وعشرون حرفا، 
وقيل إا تسعة وعشرون مع األلف الساكنة. وكان النصف املأخوذ من احلروف 
اهلجائية أكثر استعماال من النصف املتروك. وأن القرآن كرر من احلروف املقطعة 
ذكر  وأنه كذلك  والالم.  به كاأللف  للنطق  اللسان  على  وأيسر  أسهل  هو  ما 

املقطعات يف أول تسع وعشرين سورة، وهذا كعدد احلروف اهلجائية. 
إن النصف املأخوذ من احلروف اهلجائية ينصف كل أزواج أجناس طبائع 
واملنخفضة  واملستعلية  والرخوة  والشديدة  واملجهورة  املهموسة  من  احلروف، 
واملنفتحة وغريها، وأما األوتار فمن الثقيل القليل كالقلقلة، ومن اخلفيف الكثري 

كالذالقة.٣٣ وكان النصف املأخوذ من طبائعها ألطف طبيعا.
من هذا الشرح الباين الذي شرحت الباحثة، الح بأن احلروف املقطعة 
إحدى من إعجاز القرآن اللغوي، وأن هلا فضائل ومزايا، مقاصد خاصة، حىت 

حكم متعددة.

تكرار اللفظ يف القرآن

إن القرآن الكرمي حيدث الناس عن مناحي احلياة املختلفة، فالناس جيدون 
أنه يكرر بعض آياته، وبعض ألفاظه، وبعض عباراته، وإىل بعض قصصه. وهذا 

التكرار يعد لونا من ألوان إعجازه، حيث الحظ ذلك األقدمون.٣٤

خصفه)  (ستشحثك  يف  وجيمعها  خمرجه،  على  االعتماد  يضعف  ما  هي  (املهموسة)  احلروف   ٣٣

نصفها وهي احلاء واهلاء والصاد والسني والكاف. ومن البواقي (املجهورة) نصفها جيمعه (لن يقطع أمر) 
ومن (الشديدة) الثمانية املجموعة يف (أجدت طبقك) أربعة جيمعها (أقطك). ومن البواقي (الرخوة) عشرة 
جيمعها (مخس محس على نصره) ومن املطبقة اليت هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها. ومن البواقي 
(املنفتحة) نصفها. ومن (القلقلة) وهي حروف تضطرب عند خروجها وجيمعها (قد طبج) نصفها األقل 
لقلتها. ومن (اللينتني) الياء ألا أقل ثقال، ومن (املستعلية) وهي اليت يتصعد الصوت ا يف احلنك األعلى 
(املنخفضة)  البواقي  األقل، ومن  نصفها  والظاء  والضاد  والغني  واخلاء  والطاء  والصاد  القاف  وهي سبعة: 

نصفها. النورسي، إشارات اإلعجاز يف...، ٩٣، انظر أيضا: النورسي، الكلمات...، ٠٣٤.
البياين، الطبعة األوىل،  ٣٤ عمر حممد عمر باحاذق، أسلوب القرآن الكرمي بني اهلداية واإلعجاز 

(دمشق: دار املأمون للتراث، ٤١٤١ ه-٤٩٩١ م)، ٧٦٢.
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كان صاحب رسائل النور يشرح ملعة اإلعجاز يف تكرارات القرآن يف 
ست حكم.٣٥

يكون  دعاء وكتاب دعوة  القرآن هو كتاب ذكر وكتاب  إن  األوىل، 
تكراره أحسن وأبلغ بل ألزم. إذ الذكر يكرر، والدعاء يردد، والدعوة تؤكد. 
فإن يف تكرير الذكر تنوير، ويف ترديد الدعاء تقرير، ويف تكرار الدعوة تأكيد.٣٦

الثانية، إن القرآن خطاب ودواء جلميع طبقات البشر، من أعلى طبقاته 
إىل أدناها. لكل أحد من الناس يف كل وقت ال ميكن قراءة القرآن بتمامه مع أنه 
دواء وشفاء لكل أحد يف كل وقت. فلهذا أدخل امللك القدوس أكثر املقاصد 
القرآنية يف أكثر سور، ال سيما يف السورة الطويلة، حىت صارت كل صورة قرآنا 

صغريا، فيسر السبيل لكل أحد. كما يف قوله تعاىل يف سورة القمر: ٧١. 
الثالثة، تكرار اآليات والكلمات للداللة على تكرر االحتياج، ولإلشارة 
إىل شدة االحتياج إليها، ولتنبيه عرق االحتياج وإيقاظه، وللتشويق على االحتياج، 
ولتحريك اشتهاء االحتياج إىل تلك األغذية املعنوية. كما أن احلاجات اجلسمانية 
خمتلفة يف األوقات، فإىل بعض يف كل آن كاهلواء، وإىل قسم يف كل وقت حرارة 
املعدة كاملاء، وإىل صنف يف كل يوم كالغذاء، وإىل نوع يف كل أسبوع كالضياء، 
وإىل طائفة يف كل شهر، وإىل بعض يف كل سنة كالدواء، كلها يف األغلب، وما 
أشبه ذلك. كذلك إن احلاجات املعنوية اإلنسانية أيضا خمتلفة األوقات، وإىل قسم 
يف كل آن كـ (هو) و(اهللا،) وإىل قسم يف كل وقت كـ (بسم اهللا،) وإىل قسم 

يف كل ساعة كـ (ال إله إال اهللا) وهكذا.٣٧
الرابعة، إن القرآن هو مؤسس للدين اإلسالمي العظيم املتني وألساساته، 
ومبدهلا.  وحموهلا  البشر  الجتماعيات  وملقب  اإلسالمي،  العامل  هلذا  وأساسات 
والبد من املؤسس من التكرير للتثبيت، ومن الترديد للتأكيد، ومن التكرار للتقرير 
البشرية  املختلفة  الطبقات  أسئلة  أجوبة ملكررات  فيه  القرآن  إن  والتأييد. وكذا 

٣٥ النورسي، املثنوي العريب...، ٥٨.

٣٦ انظر أيضا: الكلمات ٦٦٢، املكتوبات ١٥٢، املثنوي العريب النوري ٠٠٤.

٣٧ انظر كذلك: النورسي، املثنوي العريب...، ٤٣٢.
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بألسنة األقوال واألحوال.
اخلامسة، إن القرآن يبحث عن مسائل هامة ويدعو القلوب إىل اإلميان 
القلوب  لتقريرها يف  العقول إىل معرفتها. فالبد  ا، وعن حقائق دقيقة ويدعو 
وتثبيتها يف أفكار العامة وإقناعهم من التكرار يف صور خمتلفة وأساليب متفاوتة.٣٨

القرآنية ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا،  اآليات  آية من  إن لكل  السادسة، 
ولكل قصة وجوها وأحكاما وفوائد ومقاصد، فتذكر يف موضع لوجه، ويف آخر 
ألخرى، ويف سورة ملقصد ويف أخرى آلخر وهكذا، فعلى هذا ال تكرار إال يف 

الصورة.
وضع صاحب الرسائل النماذج من تكرار اللفظ أو اجلملة أو اآلية حىت 
القصة يف القرآن حكمتها ومقاصدها.٣٩ فإن تكرار تلك اجلمل أو اآليات عند 
بيان أمثال األمور العظيمة اهلائلة ال يعد نقصا يف البالغة قط، بل هو إعجاز يف 
والرفعة، وجزالة فصاحة، مطابقة  العلو  الروعة واإلبداع، وبالغة يف غاية  غاية 

تطابقا تاما ملقتضى احلال.٤٠ فعلى سبيل املثال:
تكرار لفظ (الَظاِلِمْيَن)، أنذر رب السموات واألرض من نزول املصائب 
العذاب  من  أنواع  نزول  ذلك  مثال  ومظاملهم.  بذنوم  واألرضية  السماوية 
واملصائب على قوم عاد ومثود ولوط وفرعون. ويف الوقت نفسه يبحث السلوان 
إبراهيم  أمثال  املظلومني، بذكره جناة رسل كرام  املؤمنني  والطمأنينة إىل قلوب 

وموسى عليهما السالم.٤١ 

٣٨ انظر أيضا: بديع الزمان سعيد النورسي، اللمعات، حتقيق: إحسان قاسم الصاحلي، الطبعة السابعة، 

(القاهرة: دار سوزلر للنشر، ٣١٠٢)، ٦٨٣.
٣٩ رأت الباحثة أن األستاذ النورسي ما أراد أن يأيت باألمثلة من القرآن وحكمتها يف التكرار فحسب، 

بل إمنا ذكره مقاصد التكرار أيضا.
٤٠ بديع الزمان سعيد النورسي، الشعاعات، حتقيق: إحسان قاسم الصاحلي، الطبعة السابعة، (القاهرة: 

دار سوزلر للنشر، ٣١٠٢)، ٠٩٢.
٤١ النورسي، الشعاعات...، ٠٩٢.
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خامتة

لقد كشف النورسي وجه اإلعجاز اللغوي يف القرآن يف أربع نقط رئيسية 
وذكره أيضا احلكم من هذه النقط. األول، الدليل القاطع على فصاحة القرآن هو 
عدم إيراثه السأم وامللل، بل إمنا يزيد لذة وحالوة. الثاين، إن اجلمل القرآنية نظم 
املناسبات اخلفية، واالنتظام اجلميل،  العجيب، مع  املنتظم  الوضع  فائقة، وذلك 
والنظام الدقيق، واالنسجام اللني تثبت بيقني جازم إشارة إىل أنه ليس من وضع 
البشر وال ميكنه أن يفعله. الثالث، إن احلروف املقطعة املوجودة يف أوائل السور، 
شفرات ورموز إهلية، يعطي ا سبحانه بعض اإلشارات الغيبية إىل عبده اخلاص، 
ومفتاح تلك الشفرة، لدى ذلك العبد اخلاص، ولدى ورثته. الرابع، إن القرآن 
بل  وأبلغ  أحسن  تكراره  يكون  دعوة  وكتاب  دعاء  وكتاب  ذكر  كتاب  هو 
ألزم، وإنه مؤسس للدين اإلسالمي فالبد من التكرير للتثبيت، والتأكيد والتأييد. 
وكان تكرار اآليات والكلمات للداللة على تكرر االحتياج، ولإلشارة إىل شدة 

االحتياج إليها، ولتحريك اشتهاء االحتياج إىل تلك األغذية املعنوية.[] 
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