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 االعجاز النغمي)الموسيقي(
 مفهومه ومسوغاته:-أواًل      

فإن القرآن الكريم  الموسيقيزعم بعض الباحثين أن ىناك إعجازًا أطمق عميو اسم اإلعجاز 
 بو الشك أنو يتصف بالجرس الصوتي المنسجم في كل سورة من سوره مع المعنى الذي جاءت

جاء و أنو موسيقي  بو المعنى، وليس المقصود اآليات لبيانو، ومع المفظة التي اختيرت ليذا
 بالنغمات الموسيقية، حتى لو حاول بعض الناس الذين ساروا مع وسوسة الشيطان ليخرجوا

ا ال ينسجم مع رسالة اإلسالم، ومكانة القرآن. إذ مم   ه التسميةالقرآن عن منيج اليداية، فإن ىذ
ولو كان من عند غير اهلل لوجدوا فيو اختالفًا :  الربانية أخذًا من قولو والتناسق أحد دالئم

ال يقل عن عشرين لونًا من األلوان وعشرين فنًا من  فيووالتناسق ألوان وفنون، ، ، كثيراً 
الفنون، تأخذ بعضيا برقاب بعض، خذوا ما قالو سيد قطب )التناسق بين المعنى المراد التعبير 

دت أن أوصل معنى فإنني أعبر بمفظ يوصل ىذا عنو والمفظ المؤدي ليذا المعنى( أنا إن أر 
ن منكم لمن ليبطئن :  ولو قبالمعنى اآلخر، ف المعنى بواقع الحادثة  طةتبلكممة مر اف وا 

ويسكن الرّيح :  ولو قو  اثّاقمتم الى األرض :  ولو ق، وكذلك محسوساً ارتباطًا حيًا 
اد والمفظ المؤدي ليذا المعنى، خذوا مثاًل سميو تناسقًا بين المعنى الُمر ن، فيذا رواكد فيظممن

ونادى نوح ابنو وكان في :  ولوقفي  ىذا المون والذي نسميو التناسق في اإليقاع الموسيقي
معزل يا بني اركب معنا وال تكن مع الكافرين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال ال 

كّميا حروف  ،لموج فكان من المغرقينعاصم اليوم من أمر اهلل إال من رحم، وحال بينيما ا
طو، ما أنزلنا عميك القرآن لتشقى، إال : قال  مد، فكل الكممات كان بيا مد حتى تتناسق،

 ولو قو  والضحى، والميل إذا سجى، ما وّدعك ربك وما قمى:  ولو قو  تذكرة لمن يخشى
:  ًقال رب إني وىن العظم  كييعص، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربو نداًء خفيا

طسم، تمك آيات الكتاب :  ولو قو ... الخ، كميا إيقاع رخي ندي، مني واشتعل الرأس شيباً 
المبين، لعمك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننّزل عمييم من السماء آية فظّمت أعناقيم 

نير، وأما بنعمة ربك فأما اليتيم فال تقير، وأما السائل فال ت:  ولو قو ، ليا خاضعين
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ىنا اختمف الجرس لماذا؟ ألن طبيعة الكالم اختمفت، فاآليات السابقة كميا ِنَعْم وىذه  ،فحدث
وقد روى ابن عباس عن رائد  ،وىذا ما يميزه عن الشعر والنثر الذي ألفو العرب اآلية أوامر،

فبمغ ذلك أبا جيل  ،قمبو لو قَ رَ فَ المشركين الوليد ابن المغيرة أنو سمع  القرآن من رسول اهلل 
 هلل مااو فقال الوليد: وماذا أقول  ،فقال لو: )..قل في القرآن قواًل يبمغ قومك أنك لو منكر وكاره

يشبو  الذي  وال بأشعار الجن وعبقريتيا،، واهلل ما ،وقصيده ،فيكم رجل أعمم مني بالشعر ورجزه
ن عميو  ،يقولو شيئا من ىذا وواهلل إن لو لحالوة نو  ،ومشرق أسفمو ،و لمنير أعالهنوا   ،لطالوةوا  وا 

فقال الوليد:  ، فقل فيو قوالً  ،يعجب قومك أبو جيل ىذا اللو فقال ، ..ليعمو وال يعمى عميو
ِإن ُو َفك َر َوَقد َر، َفُقِتَل :  ولو قو فنزل  ،فمما فكر قال: ىذا سحر يؤثر عن غيره ،دعني أفكر

َكْيَف َقد َر، ثُم  َنَظَر، ثُم  َعَبَس َوَبَسَر، ثُم  َأْدَبَر َواْسَتْكَبَر، َفَقاَل ِإْن َىَذا ِإال  ِسْحٌر  َكْيَف َقد َر، ثُم  ُقِتلَ 
وحكمو مجردًا، وبين  ،وسجيتو ة الرجلفثمة فرق بين فطر  ،َبَشِر،ُيْؤَثُر، ِإْن َىَذا ِإال  َقْوُل الْ 
ولوال المكابرة والعناد  ،مخالفة شعوره ووجدانووكيف أكره نفسو عمى  ،شقوتو وعناده وتعصبو

 لصدع بقول الحق.
 سمات اإليقاع القرآني: ومن أهمها:-ثانياً 
بين النثر والشعر فكان لو سحرًا عجيبًا وقد أعفي من قيود القافية الشعرية القرآن فقد جمع -1

عر الداخمية وفواصمو فتمتع بالحرية التامة في التعبير، وأخذ موسيقى الش ،والتفعيالت التامة
 مما أغناه عن التفعيمة والقوافي.المتقاربة في الوزن 

 ،فيشكل لوحة فنية بديعة في لونيا وموسيقاىا ،إن موسيقاه تنبعث من كل لفظة من ألفاظو-2
ن منكم ليبطئن :  ولو ق مع لجرس)ليبطئن( منفاس إذ ترسم صورة في جرس العبارة  وا 

 أقسم بالخنس الجوار الكنس والميل إذا عسعس والصبح إذا فال:  ولو قالمجاورة، وفي 
 :  ولو ق تسمع ىمس السين المتكررة فتستشف نعومة ظميا وتستمتع بخفة وقعيا، و تنفس

ي ْسِوُس فِ ال ِذي ُيوَ ، ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخن اسِ  ،ِإَلِو الن اسِ  ،َمِمِك الن اسِ  ،ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ الن اسِ 
تحدث)وسوسة(  ، فتصوير األلفاظ بأجراسيا عند تالوتياِمَن اْلِجن ِة َوالن اس ،ُصُدوِر الن اسِ 

 كممة )تحيد( )الوسواس الخناس..( بينما تصاب بالرىبة حين تقع في صدركتناسب جو السورة 
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بدل  ميا استعم وأنت تسمع صوت الدال المنذرة المتوعدة مسبوقة بالياء المدية في لفظ)تحيد( 
وجاءت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ َذِلَك َما ُكنَت ِمْنُو  :  ولو ق)تبتعد( أو )تنحرف( في  كممة
إذ يقعوا  ،فكبكبوا فييا ىم والغاوون:  ولو ق، وكيف تستشعر أثر قولو )فكبكبوا( في َتِحيد

 عمى وجوىيم في جينم.
مدرك بحاسة خفية في بنائو العجيب الذي الحظ الموسيقى واالئتالف المفظي النغمي ال-3

يؤاخي بين حروفو ومداتو وغناتو، وفي تنقمو بين الجير واليمس فيقترب من الشعر وما ىو 
 : ولو ق و ِجفاٍن َكاْلَجواِب وقدور راسياتوَ  :  ولو قإذ استعار من بحر الرمل  ،بشعر

َىْيَياَت َىْيَياَت ِلَما ُتوَعُدون  بحر السريع، وقولو: )ودانية عمييم ظالليا من بيت بوزن شطر
 عمى بحر الرجز. وذلمت قطوفيا تذليال

إذ تؤدي دورًا ميما في اإليقاع  ،قحمة أو متكمفةد مُ تمكن الفاصمة في موضعيا: فيي ال ترِ -4
فاصمة وظائف ولمعمى أكمل وجو،  اإيقاعي اصوتي اليا دور فإن  ،الصوتي وفوق دورىا المعنوي

 تعتمد عمى ما يأتي: كونهاالمفظ  مهمة من حيث
 إنيا تحسيٌن لمكالم وراحة لمنفس حين التالوة.-أ

 تعين عمى تالوة القرآن مرتال ومجودا بأنغام آسرة ذات إيقاع جميل.-ب
تكون قافيتيا النون أو الميم المسبوقة بحرف مد أو لين وىذا من أفضل القوافي لمتطريب -ج

 وراحة النفس.
بيا الفواصل متآخية أو متقاربة أو متماثمة وال تقع أبدا متنافرة، مما يعني  الحروف التي تقع-د

 حسن في التناسق وجمال في اإليقاع.
 وقد تتكرر فاصمة بعينيا وليذا وظيفة معنوية إلى جانب الوظيفة الصوتية.-ىـ
 : ولو ق فتوحي بمعنى يزيد عن داللة النظم  مثل ،إن موسيقا القرآن موسيقى ذات أفكار-5
  ٌَة َأَفَرَأْيُتُم الالَت َواْلُعز ى. َوَمَناَة الث اِلَثَة اأُلْخَرى. َأَلُكُم الذ َكُر َوَلُو األُْنَثى. ِتْمَك ِإذًا ِقْسم

،فأي إخالل بالنسق أو التنظيم سيخل باإليقاع المستقيم في كل لفظة من ألفاظو وقد ِضيَزى
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وما فييا  (ضيزى) يقاع القرآني، وىذا يتجمى في لفظإلخال من القوافي المقحمة وىذه مزية فنية ل
 من معان.

تعدد أنواع اإليقاع القرآني وأساليبو وموسيقاه فمرة يكون قويًا ومرة يكون رخيًا وتأتي موسيقاه -6
 من أظهرهًا:و وهذا التنوع في اإليقاع يتبع جممة أمور قصيرة، تكون ة ومرة ممرة طوي

تنوع الجو والموضوع الذي –نسجام البناء الداخمي لمجممة ج ا–قصر الفواصل وطوليا، ب -أ
ثم  إن اإليقاع يتنوع في السور بالقياس إلى الفواصل في طوليا وتوسطيا وقصرىا،  ،تطمق فيو

ويشتد التشابو في السور  ،، وتتوسط أو تطول في غيرىاقصار السورفالفواصل تقصر في 
والنجم إذا :  ولو قفي سورة النجم فعض األمثمة: وىذه ب ،ويقل في السور الكبيرة ،القصيرة

و إال وحي يوحى* عممو شديد ىوى*ما ضل صاحبكم وما غوى*وما ينطق عن اليوى*إن ى
فييا  .، ذو مرة فاستوى*وىو باألفق األعمى، ثم دنا  فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنىالقوى

ذات إيقاع موسيقي متوسط  ،قافيةمتحدة في حروف ال ،فواصل متساوية الوزن عمى نظام فريد
متحد، تبعًا لجممو وآياتو. وفي سورة مريم تبدأ بقافية الياء المنتيية باأللف المينة فتستمر حتى 

، ثم  ِذْكُر َرْحَمِة َربَِّك َعْبَدُه َزَكِري ا * ِإْذ َناَدى َرب ُو ِنَداًء َخِفيًّا:  نياية قصة عيسى، قال
 :  المسبوق بمد طويل قال ،والميم ،ق اإليقاع إلى نظام قافية النونيفاجئك التغيير في نس

ما كان هلل أن يتخذ من ولد سبحانو إذا  ،ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيو يمترون
ن اهلل ربي وربكم فاعبدوه ىذا صراط مستقيم ،قضى أمرًا فإنما يقول لو كن فيكون فاختمف  ،وا 

 ثم يعود النسق إلى اإليقاع الرخي ،ذين كفروا من مشيد يوم عظيماألحزاب من بينيم فويل لم
تصدر حكما بعد نياية قصة  ،، وكأن ىذه اآليات التي تغير فييا اإليقاعنياية السورة إلى الندي
غير أسموب العرض والسرد وأسموبا موسيقيا  ،وليجة الحكم تقتضي إيقاعا قويا ،عيسى

 المعروف. القصصي
أوليما أسموب سريع الحركة قصير الموجة قوي  ،عات أسموبين موسيقيينوفي سورة الناز -

، واألسموب اآلخر َوالن اِزَعاِت َغْرًقا * َوالن اِشَطاِت َنْشًطا، والسابحات سبحا : قال  ،المبنى
ىل  أتاك :  قال ينسجم مع الجو القصصي ،متوسط الطول ،ني الحركةأرخي الموجة مت
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اه ربو بالواد المقدس طوى ، اْذَىْب ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإن ُو َطَغى، َفُقْل َىْل َلَك ِإَلى حديث موسى، إذ ناد
  .ِدَيَك ِإَلى َربَِّك َفَتْخَشىَأْن َتَزك ى، َوَأىْ 

مو وقعو في نفس المتضرع إال إذا حي والدعاء بطبيعتو ضرب من النشيد الصاعد إلى اهلل وال
ننا  ،كانت ألفاظو منتقاة فيذا  ،ألجوائو تبعاً ، نجد ألوان الدعاء في القرآن متنوع بإيقاعاتو..وا 

تجد أصداء كمماتو تتجاوب مع أعماق  ،دعاء زكريا الشيخ الجميل المييب متأجج العاطفة
قاَل :  قال من ألحانو، بإيقاعاتو الخاشعة التي يتكرر فييا ذكر ربو مع كل لحن ،القموب

ِمنِّي َو اْشَتَعَل الر ْأُس َشْيبًا َو َلْم َأُكْن ِبُدعاِئَك َربِّ َشِقيًّا، و إني خفت الموالي  َربِّ ِإنِّي َوَىَن اْلَعْظمُ 
من ورائي و ىم العصبة و كانت امرأتي عاقرا فيب لي من لدنك وليا، يرثني يرث نبوتي و 

صمة فيو إيقاع جميل تمونو الفا ،يرث من آل يعقوب يرث نبوة آل يعقوب و اجعمو رب رضيا
 من آخر رضيا((...وثمة لون وليا، ))شقيا، ،وتنوينيا المحول عند الوقف ألفًا لينة ،المشددة
وكمما ردده  ،لذلك كان اثره بالسامع عميقا ،معروفا في كالم الناس ، لم يكنالموسيقى ألوان

كل يممو السامع إذا تكرر عميو، فيذا شان القرآن في  الذياس ، بخالف كالم النازداد حالوة
يعصف عصفا كأنو صر يكون قويًا جدًا ف، أو أنو اليادىء كالماء ينساب انسياباً إذ إيقاعاتو 

رب ال تذر عمى األرض :  تبعا لمسياق ووحدة الموضوع قال ،في تناسق فريد ،صرا عاتية
تجد فيو الصخب  .رًا َكف ارامن الكافرين ديارا ِإن َك ِإْن َتَذْرُىْم ُيِضمُّوا ِعَباَدَك َوال َيِمُدوا ِإال  َفاجِ 

مرعبا، ثم ينتقل لمون آخر تحس تصويرًا والرىب ذا إيقاع عنيف وبناء قوي يصور لك المشيد 
لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا  رب اغفر:  قال ،فيو المين والنداوة والرخاوة تبعا لسياقو

ن اإلعجاز الصوتي لسأسماء وظير اآل .منات وال تزد الظالمين إال تباراولممؤمنين والمؤ 
الحسنى ، فقد تبين بالتجربة أن كل اسم لو تأثير صوتي عمى الجياز المناعي في اإلنسان ، 

عمى وزن فعال لو موضعو المحسوب بدقة في كتاب اهلل  (الغفار)وأمور أخرى تبين أن اسم اهلل 
حسوب بدقة في كتاب المعمى وزن فعول ، ولو أيضا موضعو  (الغفور)، يختمف عن اسم اهلل 

 .، فتبارك اهلل أحسن الخالقين الذي أكرمنا بيذا القرآن العظيماهلل
 


