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 وجوه اإلعجاز لدى المتقدمين: من -
 اإلعجاز بالنظم والتركيب النحوي

 النظم لغة واصطالحًا: -أولً 
ونظمو ألفو وجمعو في سمك فانتظم، أي ضم بعضو  ،فيو بمعنى التأليف معنى النظم لغة:-

 والمنظوم ىو ما تناسقت أجزاؤه عمى نسق واحد.  ،إلى بعض
عمم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي قال الجرجاني: ا النظم اصطالحًا:-

فال تزيغ عنو وال تخل بشيء منو. فالنظم في  ،يقتضيو عمم النحو وقوانينو وأصولو ومناىجو
 رد في جميع آياتو.القرآن ىو خصائص ميمة في اسموبو وراء جمال المفظ وجمال المعنى تط  

رة النظم فيما كتبو النحاة مثل سيبويو والجاحظ تتمثل فكرة بذ تاريخ فكرة النظم وتطورىا:-ثانياً 
 وغيرىم من عمماء اإلعجاز المتقدم ذكرىم.

)معنى النظم ىو إتالف الكالم وما يؤدي إليو من حسن وقبح وصحة وفساد..(،  قال سيبويو:
)النظم واألسموب في القرآن ىو النظم الذي لم تعيده العرب في نثرىم وشعرىم،  وقال الجاحظ:

)إنما صار القرآن  وقال أبو سميمان الخطابي:رىم في مقاطعو وفواصمو ومطالعو..(، وقد سح
معجزًا ألنو جاء بأفصح األلفاظ في أحسن نظوم التأليف متضمنًا أصح المعاني..إذ وضع كل 

ولو رفع من موضعو لذىب رونق الكالم ولتغير المعنى  نوع من األلفاظ موضعو األخص..
  د قرر الباقالني بأن تحقق اإلعجاز يتم بثالثة أوجو:وقواختفت البالغة..(، 

 أن يؤتى بمثمو.  عن العجز-3ما فيو من بديع الوصف، -2ما فيو من عجيب النظم،-1
نما في نظميا وضم بعضيا إلى بعض.   فميس اإلعجاز في الحروف وا 
نما في فقد قال الفصاحة ال تظير في أفراد ال أمَّا القاضي عبد الجبار األسد آبادي:- كالم وا 

ن لكل كممة صفة قد تكون في:  وقد -3اإلعراب، -2المواضعة،  -1ضم بعضو إلى بعض، وا 
 : تكون في الموقع. فالتزيد في المزية ال يكون إال في ضم األلفاظ بعضيا إلى بعض كقولو 

 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطمح منضود وظل ممدود وماء
 :قال  . ودحض فكرة التكرار في سورة الرحمنكثيرة ال مقطوعة وال ممنوعة مسكوب وفاكية
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َفِبَأيِّ آاَلِء َربُِّكَما ُتَكذَِّبان فقال إن ىذا ليس بتكرار، ألنو يذكر ويعدد نعم بعد نعم، كأن ،
تقول:  اتقتل زيدا وأنت تعرف فضمو، اتقتل عمرًا وأنت تعرف صالحو، وتقتل فالنًا وأنت تعرف 

 شجاعتو...الخ.
أن نظرية النظم ليست شيئًا قبل تأليف الجممة إاًل بالضم والتأليف وبناء  وقرر الجرجاني-

الكممة ومؤانستيا ألختيا وال فضل ليا من دون أختيا، وقد ربط النظم بعمم النحو ربطًا محكمًا 
ويقابمو عند  ومم ا يجدر ذكره أن  مصطمح النظم مصطمح أشعري وسم اه البالغة النحوية.

 ضمن حسن المفظ وحسن المعنى.  يتي ذتزلة مصطمح الفصاحة الالمع
 :النحوي بعض التطبيقات عمى عمم اإلعجاز بالنظم والتركيب  -ثالثا

تكتسب  ال فاظ: قال إن الكممةللقرآني والتساق بين المعاني واألأمثمة لمجرجاني عن النظم ا -أ
إذا كانت في عشيرة من الكممات وسمك من النظم صفتيا الذاتية وشحنتيا النفسية إال 

يمكن أن تدل عمى نفسيا إال بأخواتيا فتتشابك األفكار وتتعانق فينشأ تركيب  ال المخصوص و
 : قال ، من الصور والتأمالت التي تكون األسموب المعجز الذي تفوق فيو القرآن وأعجز

َأْقِمِعي َوِغيَض اْلَماء َوُقِضَي اأَلْمُر َواْسَتَوْت َعَمى اْلُجوِديِّ َوِقيَل َيا َأْرُض اْبَمِعي َماءِك َوَيا َسَماء 
فأي كممة من ىذه اآلية ال يمكن أن تؤدي وظيفتيا إال إذا كانت في  َوِقيَل ُبْعدًا لِّْمَقْوِم الظ اِلِمينَ 

 : مكانيا في تعانق وتناسق رائع مع أخواتيا فيتحقق البناء والنظم المعجز. وفي قولو:
 ٍَوَلَتِجَدن ُيْم َأْحَرَص الن اِس َعَمى َحَياة  فممتنكير في ىذه اآلية روعة وحسن ولطف ال تجده مع

التعريف، فالحرص الشديد والحالة النفسية لمييود جعمتيم يعيشون أي حياة ميما كانت حرصًا 
عميو الجرجاني في عمى مستقبميم وىو المعنى الثاني المكتسب من تنكير كممة)حياة( الذي نبو 

، فمن عمم انو إذا قتل سيقتل سيمتنع عن ولكم في القصاص حياة: ىذه اآلية. وقولو: 
 قتل الناس بسبب القصاص فيكون في ىذا حياة لآلخرين.

االسم يدل عمى الثبوت  اإلعجاز بالبنية والصيغ:ومن التطبيقات عمى اإلعجاز بالنظم،  –ب 
، فالحديث عن رجل يكتب يدل عمى والتجدد التغير والحدوثوالفعل يدل عمى  ،واالستقرار
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أما عن قولك فالن كاتب فيذا يدل عمى أن  الحدوث والتجدد أي أنو آخذ بالكتابة ومجدد ليا.
 ولذلك قيل إن الجممة اإلسمية أقوى من الجممة الفعمية. وصف الكتابة قد تم وثبت لو..

ت يحتاج إلى مزيد عناية فأتى بو تعالى بصيغة اخراج الحي من المي لما كان  يقول الرازي:
يخرج الحي من :  الفعل المضارع الدال عمى التجدد والحدوث في كل حين وأوان فقال

، أما االسم فال يحتاج إلى مزيد من االعتناء ساعة فساعة ألنو الميت ويخرج الميت من الحي
وىذا يحدده سياق  وانتيى.، أي أنو مات مخرج الميت من الحي: قال تم وانتيى، 
 اآليات ..

يستعممو استعماال عجيبا ومعجزا فيأتي بالمصدر  المصدر وحينما يستعمل  القرآن الكريم-
َتاِن َفإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسانٍ  :  مرفوعا في سبيل الواجبات كقولو:  الط الُق َمر 

، وفي المندوبات يأتي بالمصدر منصوبًا َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِو ِبِإْحَسانٍ :  وقولو: 
َقاِب : قال:  إذ قال )سالمًا(  فقالوا سالمًا قال سالمٌ :  ، ومثمو قولوَفَضْرَب الرِّ

 الجممة الفعمية.   لممندوب، وقال )سالٌم( لمواجب، قال أبو حيان الجممة اإلسمية أكثر توكيدا من 
إذ  الرحمن الرحيم:  وقد يجمع القرآن بين صيغتين من مادة واحدة احتياطًا لممعنى كقولو

جمع بين الصيغتين ليفيد ثبوت الرحمة وتجددىا لعباده المؤمنين، فقولو )رحمن( عمى وزن 
 رحيم(فعالن وىي غير ثابتة تقول عطشان غضبان وىي متجددة وغير ثابتة، بخالف قولو)

فإنيا صفة ثابتة لو وىي عمى وزن فعيل: وىي تفيد الدوام والثبات تقول: جميل وطويل وكريم 
وضعيف، ففي )الرحمن الرحيم( جمع تعالى بين الصيغتين ليفيد ثبوت الرحمة وتجددىا لعباده 

 المؤمنين.
ع فيو قد يستعمل صيغة في موضع ويستخدم صيغة جم لصيغ الجموع: ومن ذلك استخدامو-

وقولو  َوَسْبِع ُسْنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساتٍ :  اخرا لنفس الكممة في موضع آخر، قولو
: سبع سنابل  مع أن العدد واحد وىو)سبع( والسر أن كممة )سنابل( جمع كثرة

و)سنبالت( جمع قمة، فاستعمل جمع الكثرة لزيادة الفضل واألجر والثواب لممنفق في سبيل اهلل، 
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استعمل جمع القمة ألنو ال يفيد الكثرة وىي سني القحط والجفاف. فاستعمل كل لفظ لما يناسبو و 
 بحسب السياق في موضعو.

ياك  : قال  ،: كان القرآن معجزا ودقيقا جداً وفي باب التقديم والتأخير- إياك نعبد وا 
تعين، والسبب في كل ، إذ قدم المفعول)إياك( عمى الفاعل)نعبد(، وقدم )إياك( عمى نسنستعين

ىذا ىو :حصر العبادة واالستعانة باهلل وحده، فال يجوز عبادة أحد إال اهلل، وال  يجوز االستعانة 
بأحد إال باهلل. وقدمت العبادة في الفاتحة عمى االستعانة ألنيا سبب في االستعانة. ومثميا تقديم 

تقديم الرحمة عمى العذاب، وتقديم المغفرة عمى الرحمة ألن المغفرة سالمة والرحمة غنيمة، و 
فاختيار المفظ ووضعو في سياقو جعل القرآن كأنو لوحة  السمع عمى البصر، والسمع عمى العمم.

فنية واحدة وجسد واحد يستدعي بعضو بعضًا، فخاطب الفقراء الذين يقتمون أوالدىم خشية أن 
ياىم: يأكموا معيم فقال ليم  اء الذين يقتمون أوالدىم خشية وخاطب األغني نحن نرزقكم وا 

ياكم: يم من أن  يشاركوىم في ثروتيم فقال ل  فوعد الطائفتين بالرزق. ،نحن نرزقيم وا 
عمد القرآن إلى حذف كممة أو حرف لغرض فني أو بالغي ألن لكل  وفي الحذف والذكر: -

ِإن َيا ِإْن َتُك : قال حرف أو كممة في كتاب اهلل وضعًا مقصودًا ومحددًا بحسب السياق. 
ِمْثَقاَل َحب ٍة ِمْن َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة أو في السموات َأْو ِفي اأْلَْرِض َيْأِت ِبَيا الم ُو ِإن  الم َو 

. إذ حذف النون من )تك( وأثبتيا في )تكن(، حذفيا حينما كان السياق عن تناىي َلِطيٌف َخِبيرٌ 
ءة فناسبيا الحذف، وأثبتيا في قولو )تكن( حينما كان السياق يفيد حبة الخردل في الصغر والقما

تمام اختفائيا واكتمالو، فناسب كثرة الموجودات )فتكن( وناسب حقارتيا ودناءتيا الحذف فقال 
تحذف النون لمداللة عمى تناىي مبدأ الشيء وحقارتو ويخمق منو ما ال  قال الزركشي:)تك(. 

وقال في جوابو  ثم يترقى في سمم وأطوار التكوين. لم يك نطفةا: قال يعممو إال اهلل، 
وجاء بالنون حينما كان زكريا يتكمم عن  ،َوَقْد َخَمْقُتَك ِمْن َقْبُل َوَلْم َتُك َشْيًئا : قال لزكريا 

قال رب إني وىن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن : قال تمام النعمة عميو من ربو 
َفَما اْسَطاُعوا َأْن : قال : )اسطاعوا( و )استطاعوا(،  ، ومثميا قولوشقيابدعائك رب 

، فقال اسطاعوا ألن الصعود أىون من النقب أو الثقب فحذف َيْظَيُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُو َنْقًبا
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 التاء، وحينما كان الثقب والنقب أصعب أضاف التاء لمزيد تعب وجيد وحاجة لآلالت والتعاون
والتعاضد، وقد قيل الزيادة في المباني تفيد الزيادة في المعاني. وقس عمى ذلك ما ورد في 

 القرآن من ىذا الباب وغيره.
الحظ كيفية استعمال كممة )تقربوىا( وكممة  استعمال األلفاظ في مواضعيا المالئمة:-

، تمك حدود اهلل فال تعتدوىا : ولو، وقِتْمَك ُحُدوُد الّمِو َفاَل َتْقَرُبوَىا: )تعتدوىا( في قولو
ففي األولى نيى عن االقتراب منيا، ألنيا كانت بعد نواه كثيرة تناسب النيي فقال )َفاَل َتْقَرُبوَىا( 
كالزنا والفواحش وغيرىا، وفي الثانية نيى عن تعدييا ألنيا جاءت بعد أوامر كثيرة فناسب النيي 

قال )فال تعتدوىا( وغالبيا تتعمق بحقوق المرأة والزوج عن تعدييا وتجاوزىا والوقوف عندىا ف
 واألمر بالمعروف وغيرىا.

 


