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ABSTRACT
This article encompasses specifically the five verses of Sūrah Yāsīn with respect to rhetorical point
of view. I tried my best to dig out mysteries of these verses rhetorically in addition to the sum of
knowledge in the rhetorical Qur‘ānic studies. I have discussed the semantic aspects and elaborated
these verses in the light of Qur‘ānic eloquence and also compared these verses with the verses of
Sūrah

Qa╖a╖ to derive the arguments of Qur‘ān 's miracles in the shades of rhetoric and eloquence.

At the end of this article I concluded the exegesis of these verses with the best scientific
consequences.
Keywards: Sūrah Yāsīn, Sūrah Qa╖a╖, Rhetoric, Exegesis, Scientific Consequences
التمهيد
 وحيث أن، نزل بلسان عريب مبني-إن القرآن املجيد معجزة نبوة رسولنا حممد –صىل اهلل عليه وسلم
 وهذا ما تدل عليه آيات اإلعجاز، أن يأيت بمثله، وجب أن ال يمكن لكائن من كان،القرآن معجزة النبوة
 ممن نزل فيهم القرآن فلم يقدروا عىل أن يأتوا بسورة، فالقرآن العظيم أعجز ببالغته أساطني البيان.والتحدي
.1

 متيزا أعجز عباقرة الفصاحة، ومعانيه، ونظمه،من مثله فقد متيز القرآن العظيم بلفظه

 "قل لئن اجتمعت:- لكونه نابغ من فيض األلوهية يقول سبحانه –تعاىل، مميز، ٌفنظم القرآن نظم فريد
.2"اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا
:وموضوع إعجاز القرآن وبالغته تتطرق إليه من قبل وأسهب فيه ابن قتيبة يقول يف هذا الصدد
، والتقديم، والقلب، والتمثيل: ففيها االستعارة. طرق القول ومآخذه: ومعناها،"وللعرب املجازات يف الكالم
 وخماطبة، واإليضاح، والكناية، واإلفصاح، والتعريض، واإلظهار، واإلخفاء، والتكرار، واحلذف،والتأخري
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احمورة ارملنيلس عم اله ارقلية
الواحد خماطبة اجلميع ،واجلميع خطاب الواحد ،والواحد واجلميع خطاب االثنني ،والقصد بلفظ اخلصوص
ملعنى العموم ،وبلفظ العموم ملعنى اخلصوص مع أشياء كثرية ،وبكل هذه املذاهب نزل القرآن".3
ومن هذا املنطلق يركز هذا البحث عىل بضع آيات من سورة يس؛ ألهنا عىل قرصها وإجيازها ،قد
اشتملت عىل ما ينادي عىل عظيم إعجازها ،ونحن نذكر وجوه ًا مما فيها من األلفاظ البديعة الرائقة التي اقتضت
هبا أن تكون مبهجة ،واملعاين املُنيعة ،وأساليب علم البيان الفائقة التي اقتضت هبا أن تكون معجزة.
ِ
ون  إِ رذ َأ رر َس رلنَا إِ َل ري ِه ُم ا رثن ر ِ
قال اهلل –تعاىلَ " :-و ر ِ
َْي
اء َها اْلرُ رر َس ُل َ
اْض رب ََُل رم َم َث اًل َأ رص َح َ
اب ا رل َق رر َية إِ رذ َج َ
ِ
ون َ قا ُلوا ما َأ رنتُم إِ َّال ب َ ِ
وُها َفع َّز رزنَا بِ َثالِ ٍ
َش ٍء إِ رن َأ رنت رُم
ث َف َقا ُلوا إِنَّا إِ َل ريك رُم ُم رر َس ُل َ
الر ر َ
َفك ََّذ ُب ُ َ َ
َش م رث ُلنَا َو َما َأ رنز ََل َّ
َ
ْح ُن م رن َ ر
ر َ ٌ
ْي "
ون َ قا ُلوا َر ُّبنَا َي رع َل ُم إِنَّا إِ َل ريك رُم َُْل رر َس ُل َ
إِ َّال َتك ِرذ ُب َ
ون َ و َما َع َل رينَا إِ َّال ا رل َب ًَل ُغ ا رُْلبِ ُ
الرضب ىف-أصل اللغة :-إمساس جسم جس ًام بعنف ،وإذا قرن بحرف اجلر "ىف" يكون معناه:
ْض ربت رُم ىف األَ رر ِ
ض ،"...واملقصود به هنا :التمثيل ،فمعنى :ارضب هلم
"السري" كام ىف مثل قوله -تعاىلَ " :-وإِ َذا َ َ
مثال :مثل هلم مثال ،واملثل :القصة العجيبة ،4ولذلك فالتنكري ىف قوله -تعاىل" :-مثال" للداللة عىل ما فيه من
بعد وغرابة تستدعى العجب تفخيام وتعظيام.
وقد قدم بعض املتعلقات عىل بعض نظرا ألمهية املقدم ،إذ حق اجلملة أن تكون" :ارضب مثال هلم"
فقدم اجلار واملجرور عىل املفعول للنداء عىل أن املثل املرضوب ال يقصد لذاته ،وإنام يساق للعربة وللعظة،
فالكالم يستهدف "كفار مكة".

5

وقد جرى التعبري عنهم بضمري الغيبة أو ما ىف مقامه 6للداللة عىل أهنم غائبون عن الوعى الصحيح
والعقل السليم ،وأهنم ال وجود هلم ىف ساحة اإليامن ،فوجودهم ىف الدنيا كال وجود؛ ألهنم مل ينتفعوا بام ىف
الكون من دالئل عىل وجود اخلالق –عزوجل.-
"أصحاب القرية"  ،ىف ذكر "القرية" هنا ما يوجه الذهن إىل (أم القرى) 7وهي (مكة املكرمة) ،وكان
يطلق عليها قرية ،فام أشبه الليلة بالبارحة!!.
ومع أن "أصحاب القرية" عىل نية حذف املضاف إذ التقدير "مثل أصحاب القرية"  ،لكن الذكر ىف
مثل هذا املوضع عبء يثقل به الكالم ويذهب ماؤه  ،وال جتد له من اللطائف والدقائق ما جتده له مع احلذف ،
ومثل هذا احلذف عند تعني املحذوف من بالغة الكالم العريب ووجوه حسنه.
"إذ جاءها اْلرسلون" أي ىف وقت جمىء املرسلني إليها  ،ومع أن الكالم جيوز فيه أن يقال" :إذ جاءهم
املرسلون" لكنه يفتقد الداللة عىل أن الرسل قد أتوهم ىف مقرهم ،وعقر ديارهم 8،أما التعبري القرآين فيدل عليه،
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جملة العلوم اإلسًلمية والدينية ،يوليو -ديسمرب  ،6102اْلجلد،0:العدد6:
معنى هذا أن أهل القرية مل يكلفوا أنفسهم شيئا  ،وأن الرسل قد سعوا إليهم  ،لكنهم من أسف ظلوا سادرين
عىل ما هم عليه  ،وهذا يقتيض ذم أمرهم وتقبيح شأهنم.
ثم انظر إىل التناغم بني أول اآلية وآخرها ،فإذا كان ىف بدئها قد قدم "املرسل إليه" وهم كفار مكة
املعرب عنهم بـ (هلم) ىف قوله -تعاىل" :-وارضب هلم مثال" عىل ما عداه ،فقد كان ىف اخلتام مثل ذلك ىف قوله -
تعاىل" :-إذ جاءها املرسلون" فقد قدم "املرسل إليه" وهو ضمري القرية التي هي حمل القوم عىل ماعداه.
"املرسلون" مجع ،واجلمع أقله ثالثة ،واملرسلون ىف بداية أمرهم كانوا رسولني اثنني ،فلم عرب هنا
عنهام باجلمع؟ واجلواب :أن ىف اجلمع من الداللة عىل إرصار أهل القرية عىل الكفر ما ليس ىف املثنى ،فلو زاد
عدد الرسل وبلغ عددهم عدد املرسلني مجيعا ما تغري موقف أصحاب القرية؛ ألن اهلل قد ختم عىل قلوهبم وعىل
أسامعهم ،وجعل عىل أبصارهم غشاوة فال يبرصون طريق اإليامن.
واملراد بـ "القرية" :قرية "أنطاكية" 9تقع عىل مقربة من ساحل البحر األبيض املتوسط وكانت معقال
من معاقل الوثنية أيام سيدنا عيسى-عليه السالم -وهي اآلن تتبع تركيا.
وُها َفع َّز رزنَا بِ َثالِ ٍ
" إِ رذ َأ رر َس رلنَا إِ َل ري ِه ُم ا رثن ر ِ
ون " فيام روى من قصة هذه القرية
ث َف َقا ُلوا إِنَّا إِ َل ريكُم ُّم رر َس ُل َ
َْي َفك ََّذ ُب ُ َ َ
مع املرسلني 10نرى أن عيسى -عليه السالم -هو الذي أرسل الرسولني من حوارييه ،وهو الذي عززمها بالثالث
فام معنى إسناد اإلرسال إىل الذات العلية ىف "أرسلنا"؟
واجلواب  :أن ىف إسناد اإلرسال إىل الذات العلية داللة عىل أن الرسل ما جاءوا القرية من تلقاء أنفسهم،
وإنام جاءوها بأمر من اهلل ،ويفهم من هذا أن رسول رسول اهلل رسول اهلل.

11

لو جرى الكالم عىل ما يتومهه املخاطب لقيل" :إذ أرسلنا إليها" ليتالءم مع قوله -تعاىل -قبل" إذ
جاءها" لكن لكل مقام مقال ،ولكل كلمة مع صاحبتها مقام ،فاملتعلق به هنا (اإلرسال) ،واملتعلق به هناك
"املجئ" ،وفرق بني "املجئ" و "اإلرسال" فاملجئ إىل القرية فيناسبه "إذ جاءها" ،أما اإلرسال فإىل أهلها
وساكنيها فيناسبه "إذ أرسلنا إليهم".

12

املراد بـ "اثنني"" :برنابا ،وبولس" عىل ما قيل 13،ومل يكن الرسول واحدا-مثلام بعث رسول اهلل-صىل
اهلل عليه وسلم( -معاذا) و (أبا موسى األشعري) إىل أهل اليمن-ألن االثنني من الرسل يقومان مقام شاهدين "
است رَش ِهدُ و را َش ِهيدَ ري ِن من ِّر َجالِك رُم " 14،وذلك ليكون قوهلام عند عيسى -عليه السالم -حجة تامة عىل أهل
َو ر
القرية "لئال يكون للناس عىل اهلل حجة".
"فكذبومها" :املكذبون سكان "أنطاكية" من اليهود واليونان.
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"فعززنا بثالث" كان من مقتىض السياق أن يقال" :فعززنامها بثالث" ،فلم ترك ذكر املفعول به؟ جييب
عىل ذلك العالمة الزخمرشي فيقول :ألن الغرض ذكر "املعزز به" وهو :شمعون ،وما لطف فيه من التدبري حتى
وتوجهه إليه ،كأن ما
عز احلق وذل الباطل ،وإذا كان الكالم ُمن َْص ّب ًا إىل غرض من األغراض جعل سياقه له،
ُّ
سواه مرفوض مطرح ،ونظريه قولك :حكم السلطان اليوم باحلق ،الغرض املسوق إليه :قولك "باحلق" ،فلذلك
رفضت ذكر املحكوم له واملحكوم عليه.

15

مقارنة بْي آيتْي
وُها َفعزَّ رزنَا بِ َثالِ ٍ
اآلية األوىل قوله -تعاىل -هنا " :إِ رذ َأ رر َس رلنَا إِ َل ري ِه ُم ا رثن ر ِ
ث " واآلية الثانية قوله -
َْي َفك ََّذ ُب ُ َ َ

تعاىل -ىف قصة موسى -عليه السالمَ " :-ق َال َسن َُشدُّ َع ُضدَ َك بِ َأ ِخ َ
يك ."...

16

إذا نظرت إىل اآليتني وجدت أن املفعول قد ذكر ىف إحدامها وحذف ىف األخرى ،ذكر ىف قوله -تعاىل-
يك) ،وحذف ىف قوله -تعاىلَ ( :-فعزَّ رزنَا بِ َثالِ ٍ
َ ( :سن َُشدُّ َع ُضدَ َك بِ َأ ِخ َ
ث) ،مع أن هناك تشاهبا إىل حد كبري بني
َ
اآليتني ،فكالمها ىف قصة نبي من أنبياء اهلل من أوىل العزم ،األوىل ىف قصة سيدنا عيسى -عليه السالم ،-والثانية
ىف قصة سيدنا موسى -عليه السالم ،-وكالمها ىف شأن التعزيز برسول حلمل القوم عىل اإليامن ،إال أن حمور
احلديث ىف قصة سيدنا موسى هو نفسه حينام اختاره اهلل –عزوجل -رسوال إىل فرعون ،إذ ختوف موسى -عليه
اف َأن َي رق ُت ُل ِ
ون ".
ت ِمن ُره رم َن رف اسا َف َأ َخ ُ
السالم -فقالَ " :ر ِّب إِ ِِّّن َق َت رل ُ

17

ون ُه َو َأ رف َص ُح ِمنِّي لِ َساناا
وطلب من ربه أن يعزز موقفه بإرشاك أخيه معه ىف الرسالةَ " :و َأ ِخي َه ُار ُ

اف َأن ُيك َِّذ ُب ِ
ون " 18فكان املالئم هلذا السياق وللمقام أن يقالَ " :سن َُشدُّ
َف َأ رر ِس رل ُه َم ِع َي ِر رد اءا ُي َصدِّ ُقنِي إِ ِِّّن َأ َخ ُ
َع ُضدَ َك بِ َأ ِخ َ
يك " 19،ألن الغرض من إرسال هارون –عليه السالم -هو تقوية موسى -عليه السالم.-

أما احلديث ىف قصة رسل سيدنا عيسى -عليه السالم -مع أهل القرية فرمز للرصاع بني احلق والباطل
بغض النظر عن األشخاص ،وليس أدل عىل ذلك من عدم الترصيح بأسامئهم مع أهنم أقرب عهدا برسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم ،-من موسى وهارون -عليهام السالم ،-ألن املقصود ليس ذوات الرسل ،وإنام ما رمزوا
إليه من احلق املتمثل ىف الرسالة ،فكان الغرض تقوية احلق ،فلم تكن هناك حاجة لذكر املفعول فجاء قوله -
تعاىل" :-فعززنا بثالث" جمردا عنه.
عىل أن موسى و هاورن -عليهام السالم -قد اشرتكا ىف دعوة واحدة ،فكل منهام يكمل دور اآلخر
وإن كان موسى -عليه السالم -هو األصل ،و هارون تابع له ،أما رسل عيسى -عليه السالم -فقد كان كل
واحد منهم مستقال ىف الدعوة ،يقول الفخر الرازي ىف بيان الفرق بني اآليتني :موسى -عليه السالم -كان أفضل
من هارون –عليه السالم ،-وهارون –عليه السالم -بعث معه بطلبه حيث قال" :فأرسله معي" ،فكان هارون
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–عليه السالم -مبعوثا ليصدق موسى –عليه السالم -فيام يقول ،ويقوم بأمره ،وأما مها 20فكل واحد مستقل
ناطق باحلق ،فكان هناك 21املقصود تقوية موسى –عليه السالم -وإرسال من يؤنس معه وهو هارون ،وأما
ههنا 22فاملقصود 23تقوية احلق فظهر الفرق.

24

فاملقام والسياق قد اقتضيا ذكر املفعول ىف قصة موسى -عليه السالم ،-ومها-أيضا-قد اقتضيا حذفه
ىف احلديث عن رسل عيسى -عليه السالم ،-وهكذا ما يزاد ىف كتاب اهلل حرف وال ينقص إىل لفائدة وحكمة.
"فقالو :إنا إليكم مرسلون" :القائل ىف مثل هذا املوقف يكون واحدا ،فلو قدم مثال عىل قوم ،فالعادة
جرت بأن يتكلم أحدهم فام معنى نسبة القول هلم مجيعا؟.
واجلواب :ال يرض-كام يقول صاحب روح املعاين" -نسبة القول إىل الثالثة سكوت البعض إذ يكفى
االتفاق" 25،أي ينـزل سكوت بعضهم منـزلة قوهلم التفاقهم التام مع من تكلم منهم.
ِ
َ
ون " الفصل بني هذه اآلية وبني ما
َش ٍء إِ رن َأنت رُم إِالَّ َتك ِرذ ُب َ
َش ِّم رث ُلنَا َو َما َأنز ََل َّ
الر رْحن من َ ر
" َقا ُلوا َما أنت رُم إِالَّ َب َ ٌ
قبلها ملا يسمى بـ (شبه كامل االتصال) ،وقد نبه إمام البالغة عىل أن الذي تراه ىف القرآن الكريم من لفظ "قال"
مفصوال فهو من قبيل هذا اللون ،فقد جرت العادة ىف أنفس املخاطبني إذا قيل :دخل قوم عىل فالن فقالوا :كذا،
أن يقول هؤالء املخاطبون :فام قال هو؟ فيقول املتكلم جميبا :قال :كذا ،فأخرجت اآليات هذا املخرج؛ ألن
الناس خوطبوا بام يتعارفون.

26

وقد جاء لفظ "قالوا" مفصوال ىف قصة رسل سيدنا عيسى -عليه السالم -مع قومهم ىف أربعة مواضع عىل
النحو التايل:
َ
َش ِّم رث ُلنَا "...
َ " .1قا ُلوا َما أنت رُم إِالَّ َب َ ٌ
َ " .2قا ُلوا َر ُّبنَا َي رع َل ُم "...

27

28

َ " .3قا ُلوا إِنَّا َت َط َّ ررينَا بِك رُم "...

29

َ " .4قا ُلوا َطائِ ُرك رُم َم َعك رُم "...

30

فكل موضع من هذه املواضع قد فصلت فيه مجلة "قالوا" عام قبلها؛ ألن ما قبلها قد تضمن سؤاال
وهو :فبم ردوا عىل ذلك؟ وتصلح الثانية أن تكون جوابا عنه والفصل هنا يطلق عليه-أيضا -الفصل
لالستئناف ،واجلملة املستأنفة -ألهنا ىف حيز اجلواب عن السؤال-تتمكن ىف ذهن السامع فضل متكن ،إذ هي
حمصولة بعد الطلب ،واليشء إذا نيل بعد الطلب كان وقعه أحىل ىف النفس ،وأثره أدوم ،من هنا كانت بالغة
االستئناف.
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"ما أنتم إال بَش مثلنا" :ىف زعم أهل القرية الباطل أن الرسالة ال جتامع البرشية فالرسول ال يكون من
البرش ،فإذا صمم املرسلون عىل موقفهم من أهنم رسل اهلل 31فكأهنم يرون ىف أنفسهم أهنم من جنس آخر غري
جنس البرش ،لذلك جاء قول أهل القرية رافضا مثل هذا اخلرب رفضا قاطعا حيث قد أكدوا بطريق القرص ،يقول
صاحب املفتاح :وما قال الكفار للرسل" :إن أنتم إال برش مثلنا" 32إال والرسل عندهم ىف معرض املنتفى عن
البرشية ،واملنسلخ عنه حكمها بناء عىل جهلهم أن الرسول يمتنع أن يكون برشا ،أو ما تسمع ىف موضع آخر
َ
َش ِّم رث ُلنَا
كيف جتد ما حيكي عنهم هناك يرشح بام يتلوث به صامخك من تقرير جهلهم هذا وهوَ " :ما أنت رُم إِالَّ َب َ ٌ

ِ
َو َما َأ َ
ون " 33وما أعجب شأن املرشكني؟ ما رضوا للنبي -صىل اهلل عليه
َش ٍء إِ رن َأنت رُم إِالَّ َتك ِرذ ُب َ
نزَل َّ
الر رْحن من َ ر
وسلم -أن يكون برشا ،ورضوا لإلله أن يكون حجرا.

34

وإذا كانت "إنام" -كام تقدم -تستعمل ىف مقام األمر املعلوم أو املنـزل منـزلته ،فإن النفى واالستثناء
يستعمل ىف مقام املجهول املنكر أو املنـزل منـزلته "وطريق النفى واالستثناء يسلك مع خماطب تعتقد فيه أنه
خمطىء وتراه يرص ،كام إذا رفع لكام شبح من بعيد مل تقل :ما ذاك إال زيد لصاحبك إال وهو يتومهه غري زيد ويرص
عىل إنكار أن يكون إياه".

35

َ
َش ِّم رث ُلنَا " فال
"مثل" موغلة ىف اإلهبام ،لذلك صح وصف النكرة هبا ىف قوله -تعاىلَ " :-ما أنت رُم إِالَّ َب َ ٌ
مزية لكم علينا توجب اختصاصكم بام تدعونه من الرسالة.
ِ
" َو َما َأ َ
َش ٍء " قال" :الرمحن" هنا ،و "الرحيم" هناك ىف بداية السورة فام الفرق بينهام؟
نزَل َّ
الر رْحن من َ ر
"الرمحن" و "الرحيم" اسامن مشتقان من "الرمحة" عىل جهة املبالغة 36والرمحة ىف اللغة :رقة ىف القلب تقتيض
التفضل واإلحسان ،وإذا وصف هبا الباري-عزوجل -فليس يراد منها إال اإلحسان ،ولذلك قيل :الرمحة من اهلل
إنعام وإفضال ،ومن اآلدميني رقة وتعطف 37،وىف الفرق بني اللفظني تفسريان:
األول :الرْحن :الذي تعم رمحته مجيع خلقه مؤمنهم وكافرهم .والرحيم الذي ختص رمحته عباده
ْي َر ِح ايم".
املؤمننيَ " ،وك َ
َان بِاْلرُ رؤ ِمن ِ َ

38

الثاِّن :الرْحن :املنعم بام ال يتصور صدور جنسه من العباد.
والرحيم :املنعم بام يتصور صدور جنسه من العباد.
ولعل االختالف ىف معنى "الرمحن" و "الرحيم" راجع إىل اختالف النظرة ،فاملبالغة ىف الزيادة إما أن
تكون بالنظر إىل اعتبار (الكمية) ،وعىل هذا بني التفسري األول.
وإما أن تكون بالنظر إىل اعتبار (الكيفة) وعىل هذا بني التفسري الثاين.
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جملة العلوم اإلسًلمية والدينية ،يوليو -ديسمرب  ،6102اْلجلد،0:العدد6:
وتالحظ مما تقدم استغراق هاتني الصفتني كل معانى الرمحة وحاالهتا وجماالهتا ،ولذلك ال يوصف
احدٌ الَّ إِ َله إِال َّ هو الرْحن ِ
هبام جمتمعتني إال اهلل-عزوجل-كام ىف قوله -تعاىل " :-وإِ ََُلكُم إِ َله و ِ
يم "
َ
ر ٌ َ
َ
الرح ُ
ُ َ َّ ر َ ُ َّ

40

ولعل ىف اختيار لفظ "الرمحن" هنا ما يشري إىل أن إرسال الرسل هلداية البرشية لون من ألوان رمحته-
عزوجل-ألن الرسول رمحة مهداة إىل الناس تباعد بينهم وبني عذاب اهلل ،وتقرهبم من رمحته ،ومن مظاهر
رمحته-عزوجل-بالكافرين أنه ال يعاجلهم بالعقوبة.
وأصل الكالم" :ما أنزل الرْحن شيئا" فزيدت عليه "من" ،وليس معنى الزيادة ىف "من" خلوها من
الفائدة ،وإنام معناها :أهنا زائدة عىل األصل ىف تأدية العبارة ملثل هذا املعنى ،والفائدة من وراء زيادهتا هنا ىف
النص الكريم (التوكيد) عىل معنى  :ما أنزل الرمحن أي يشء صغريا أو كبريا ،فالنفى لإلنزال باملرة ،فيام يتعلق
بأمر الرسالة وفيام يتعلق بغريها من األمور ،وهذا يعنى نفى اتصال هؤالء الرسل بالسامء أصال ،ومثل هذا
ون ".
الرتكيب يتالءم مع قوله -تعاىل -بعد" :إِ رن َأنت رُم إِالَّ َتك ِرذ ُب َ
أما قولنا":ما أنزل الرمحن شيئا" فيمكن أن يكون املراد :ما أنزل اهلل شيئا متعلقا بالرسالة أو ما أنزل
اهلل شيئا عظيام كهذا ،فال يتالءم مع ختام اآلية.
وهبذا وضع أهل القرية شبهة من جهة املرسل ،بعد ما وضعوا بقوهلم السابق" :ما أنتم إال برش مثلنا"
شبهة من جهة املرسلني متهيدا لقوهلم " :إن أنتم إال تكذبون".
لذلك جاءوا بالكذب ىف صورة املضارع :تكذبون ،أي يتجدد منكم الكذب مرة بأنكم مرسلون ومرة
بأن قد أنزل عليكم شىء من الرمحن.
وىف جمىء هذا احلكم من أهل القرية عىل الرسل بطريق احلرص 41رفض قاطع ملا أتى به املرسلون من
حجج تدعم موقفهم ىف الدعوة إىل اهلل ،فاملراد-كام يقول صاحب املفتاح-
" لستم ىف دعواكم للرسالة عندنا بني الصدق وبني الكذب كام يكون ظاهر حال املدعى إذا ادعى ،بل
أنتم عندنا مقصورون عىل الكذب ،ال تتجاوزونه إىل حق كام تدعونه ،وما معكم من الرمحن منـزل ىف شأن
رسالتكم".

42

ون " :ىف معاودة الرسل حديثهم مع أهل القرية ما يوحى بطبيعة الرسل
" َقا ُلوا َر ُّبنَا َي رع َل ُم إِنَّا إِ َل ريك رُم ْلَُ رر َس ُل َ
ىف الدأب عىل دعوة أقوامهم إىل عبادة اهلل عزوجل دون سأم أو ملل ،كام أن ىف هذا القول الكريم ردا عىل قول
الكافرين( :ما أنتم إال برش مثلنا) ،فهو يقوم مقام قوله -تعاىل "-اهللهُ َأ رع َل ُم َح ري ُ
َي َع ُل ِر َسا َلت َُه" 43،أي ال يمنع
ث َر
ِ
مانع من أن خيصنا اهلل برسالته مع أننا برش " اهللَُّ َي رص َطفى ِم َن اْلرَ ًَلئِك َِة ُر ُس اًل َو ِم َن النَّا ِ
يع َب ِص ٌري ".
س إِ َّن اهللََّ َسم ٌ

44

"ربنا يعلم" :جيري جمري القسم  ،وهو يمني قديمة انتقلها العرب ىف اجلاهلية فقال احلارث ابن عباد:
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مل أك رُن ِِم رن ُج ِ
ناِتا َعلِ َم ال هلـــ
ر

وإِّن بِ َحر ِها اليوم ِ
صال.
ـــه ِّ
َ
ِّ

هذا ما أشار إليه الطاهر بن عاشور " :ويظهر أنه كان مغلظا عندهم لقلة وروده ىف كالمهم ،وال يكاد
يقع إال ىف مقام مهم ،وهو عند علامء املسلمني يمني كسائر اإليامن فيها كفارة عند احلنث".

45

والسبب ىف جريان هذا جمري اليمني هو-كام يقول اإلمام فخر الدين الرازى-أن من يقول" :يعلم
اهلل" فيام ال يكون ،فقد نسب اهلل إىل اجلهل وهو سبب العقاب ،كام ،أن احلنث سببه.

46

وجلريانه جمرى اليمني فقد بنى بناء يدل عىل التوكيد حيث قدم فيه "املسند إليه " وهو" :ربنا" عىل
اخلرب الفعىل ،وهذا الرتكيب -كام سبق -يفيد التوكيد ،لكن ملا كان تعريضا بغفلة أهل القرية عد من أساليب
القرص ،قرص فيه "العلم" عىل "الذات العلية" فال يتخطاها إىل غريها ،مع جواز تتخطاه إىل غريه فتتصف بغريه
كإلرادة.
وإذا كان لفظ "الرمحن" يتالءم مع "إنزال الرسالة" ألن الرسالة صنف من أصناف الرمحة ،فإن توجيه
الرسالة إىل قوم دون قوم مما تقتضية الربوبية ،ألن الرب-ىف األصل-بمعنى( :الرتبية) وهو :إنشاء الشىء حاال
فحاال إىل حد التامم ،وقد سمى اهلل –عزوجل -بـ "رب العاملني" ،ألنه هو املتوىل ملصالح العباد  47،وال شك أن
ىف إرسال الرسل ألهل هذه القرية دون غريهم مما توجبه مصلحة العباد تفضال من اهلل وتكرما.
بْي قولْي كريمْي
ومها َفعزَّ زْ نَا بِ َثالِ ٍ
القول األول" :إنا إليكم مرسلون" ،من قوله -تعاىل " : -إِ ْذ َأ ْر َس ْلنَا إِ َل ْي ِه ُم ا ْثن ْ ِ
ث
َني َفك ََّذ ُب ُ َ َ
َف َقا ُلوا إِنَّا إِ َل ْيكُم ُّم ْر َس ُل َ
ون ".

48

القول الثاِّن" :إنا إليكم ملرسلون" من قوله -تعاىلَ " :-قا ُلوا َر ُّبنَا َي ْع َل ُم إِنَّا إِ َل ْيك ُْم ملَُ ْر َس ُلو َن "

49

فإن قلت :مل أثبت "الالم" ىف القول الثاين ،وأسقطها ىف األول؟
فاجلواب :أن القول األول كان ىف أعقاب التعزيز بثالث بعد تكذيب االثنني ،فاملقام مقام تكذيب
وإنكار ،فالذي يالئمه التوكيد فجاء قوله -تعاىل" :-إنا إليكم مرسلون" مؤكدا بثالثة توكيدات:
ّ ( :1
إن)

 :2اسمية اجلملة

 :3تقديم املتعلق "إليكم" عىل ماتعلق به (مرسلون)
أما قول الرسل ثانيا( :إِنَّا إِ َل ْيك ُْم ملَُ ْر َس ُل َ
ون) فقد كان بعد ما رد أهل القرية قول الرسل أوال ،ومتادوا ىف
ِ
رش ِّم ْث ُلنَا
إنكارهم ،ونفوا إنزال الرمحن ليشء ،ونسبوهم إىل الكذب ،وذلك ىف قوله -تعاىلَ " :-قا ُلوا َما َأنت ُْم إال َّ َب َ ٌ
ِ
يش ٍء إِ ْن َأنت ُْم إِالَّ َتك ِْذ ُب َ
ون" 50لذلك كان عىل الرسل أن يزيدوا ىف التوكيدات بام يتالءم مع
َو َما َأنزَ َل َّ
الر ْمحن من َ ْ
هذه الزيادة ىف اإلنكار ،فاحتوى كالمهم عىل مخسة مؤكدات  :الثالثة التي سبقت ،51وزيد عليها.
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" :1ربنا يعلم" اجلارى جمرى القسم كام بيناه من قبل.
 :2الالم الداخلة عىل خرب "إن" ىف قوله -تعاىل" -ملرسلون"
من هنا قال اخلطيب :وإن كان حاكام بخالفه وجب توكيده بحسب اإلنكار ،فتقول ّ ( :إين صادق) ملن
ينكر صدقك ،وال يبالغ ىف إنكاره ،و( ّإين صادق) ملن يبالغ ىف إنكاره وعليه قوله -تعاىلَ : -و ْ ِ
ارض ْب َهلُم َّم َث ً
ال

اب ا ْل َق ْر َي ِةَ ............ر ُّبنَا َي ْع َل ُم إِ َّنا إِ َل ْيك ُْم ملَُ ْر َس ُل َ
ون "
َأ ْص َح َ

52

حيث قال ىف املرة األوىل" :إنا إليكم مرسلون"  ،وىف الثانية" :إنّا إليكم ملرسلون"

53

وبناء عىل ما تقدم تستطيع إدراك الفروق بني هذه األمثلة  :عبد اهلل قائم ،إن عبد اهلل قائم ،إن عبد اهلل
لقائم ،وإذا أعملت ىف هذا الكالم البصرية استوثقت  -كام يقول صاحب املفتاح  -من جواب أيب العباس
للكندي

54

55

حني سأله قائال :إين أجد ىف كالم العرب حشوا يقولون( :عبد اهلل قائم) ثم يقولون ( :إن عبد اهلل
قائم)  ،ثم يقولون " ّ
إن عبد اهلل لقائم"  ،واملعنى واحد ،وذلك أن قال

56

بل املعاين خمتلفة  ،فقوهلم "عبد اهلل قائم " إخبار عن قيامه ،وقوهلم ّ " :
إن عبد اهلل قائم" جواب عن
سؤال سائل ،وقوهلم" :إن عبد اهلل لقائم" جواب عن إنكار منكر لقيامه.

57

ويف حتليل هاتني اآليتني فرض العالمة الزخمرشي سؤاالً أال وهو" :فإن قلت :مل قيل" :إن إليكم
مرسلون" أوال ،و" :إنا إليكم ْلرسلون" آخر ًا؟ قلت :ألن األول ابتداء إخبار ،والثاين جواب عن إنكار" .58.ىف
وُها َفعزَّزر نَا بِ َثالِ ٍ
قوله هذا نظر؛ ألن قوله –تعاىل " -إِ رذ َأ رر َس رلنَا إِ َل ري ِه ُم ا رثن ر ِ
ون " يدل
ث َف َقا ُلوا إِنَّا إِ َل ريك رُم ُم رر َس ُل َ
َْي َفك ََّذ ُب ُ َ َ
عىل إنكار سابق ،وال سيام وقد سبق " َأ رر َس رلنَا إِ َل ري ِه ُم ا رثن ر ِ
وُها " ،فال بد من كالم كُذبا فيه ،واجلملة ابتدائية
َْي َفك ََّذ ُب ُ َ
هي التي يتلقى هبا خايل الذهن ،وتكون خلوا من املؤكدات.
َ " :11و َما َع َل ْينَا إِالَّ ا ْل َب َ
ال ُغ املُْبِنيُ " املبني  :الواضح الذي ال لبس فيه  ،فهو بالغ مشفوع باآليات الشواهد
عىل صدق الرسل فيام يقولون من إبراء لألكمة واألبرص وإحياء للموتى  ،وقد جاءت هذه اجلملة بطريق القرص
"النفى واالستثناء" لتواجه قول أهل القرية الذي جاء بنفس الطريق "إن أنتم إالّ تكذبون"
" َو َما َع َل رينَا إِالَّ ا رل َب َ
ْي" توحي هبذه املعاين:
ًل ُغ اْلرُبِ ُ
 :1تقرير الدور الذي يقوم به رسل اهلل وهو تبليغ الرسالة ونصح األمة  ،وليس من حقهم جتاوز ذلك"
َفإِنَّام عَ َلي َك ا ْلبالَ ُغ و َع َلينَا ِْ
اب "
احل َس ُ
َ ْ
َ
َ ْ
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 :2إعالن التربؤ عن العهدة ببقاء القوم عىل الكفر.
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 :3إعالن التربؤ عن املنفعة ىف دعوة القوم  ،فرسل اهلل ال يطلبون أجرا عىل عملهم ،وال يقصدون به ّإال
وجه اهلل " ،اتَّبِ ُعوا َمن الَّ َي ْس َأ ُلك ُْم َأ ْج ًرا َو ُهم ُّم ْهتَدُ َ
ون " ، 60وىف ذلك حث للكفار عىل إعامل النظر ىف مثل هذه
الدعوة اخلالصة.
ولو وضعت كالم الرسل هنا إزاء كالم الكفار ،لوجدت أن كالم الرسل ينقص كالم الكفار حجرا
ِ
ِ
يش ٍء إِ ْن َأنت ُْم إِالَّ َتك ِْذ ُب َ
ون "  ،فقد قال الرسل:
رش ِّمثْ ُلنَا َو َما َأنزَ َل َّ
الر ْمحن من َ ْ
حجرا ،فإذا قال الكفارَ ":ما َأنت ُْم إالَّ َب َ ٌ
"ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون  ،وما علينا إال البالغ املبني"  ،فقول الرسل "ربنا يعلم" ينقص قول الكفار:
"وما أنزل الرمحن من يشء"  ،وقول الرسل " :إنا إليكم ملرسلون" ينقص قول الكفار " :ما أنتم إال
برش ّمثلنا"  ،وقول الرسل " :وما علينا إالّ البالغ املبني" يقع ىف مواجهة قول الكفار" :إن أنتم إالّ تكذبون" ،وىف
تقديم الرسل"ربنا يعلم" ىف صدر كالمهم حسن أدب مع اهلل  -عزوجل – يقابله سوء أدب من الكافرين ،ثم
ىف إدماج (إنّا إليكم ملرسلون) مع (ربنا يعلم) ىف مجلة واحدة إشارة إىل أن نور الرسالة الغنى له عن املصدر
واملنبع وهو اهلل سبحانه و-تعاىل -وأنه ال قيام للرسالة بدون املرسل ،وأما قول الرسل( :وما علينا ّإال البالغ
املبني) فيظهر طبيعة املرسلني ىف اخللق احلسن ،والتواضع اجلم ،والوقوف عند حدود الرسالة وعدم جتاوزها،
بينام الكفار يتطاولون عىل الرسل  -مع أهنم الصفوة املختارة من عباد اهلل  -فيصفوهنم بالكذب أقبح الرذائل.
قال العالمة الزخمرشي تعليقا عىل اآلية األخرية أال وهيَ " :و َما َع َل رينَا إِالَّ ا رل َب َ
ْي" "وإنام حسن
ًل ُغ اْلرُبِ ُ
منهم هذا اجلواب الوارد عىل طريق التوكيد والتحقيق مع قوهلم " َو َما َع َل رينَا إِالَّ ا رل َب َ
ْي " أي :الظاهر
ًل ُغ اْلرُبِ ُ
املكشوف باآليات الشاهدة لصحته؛ وإال فلو قال املدعي :واهلل إين لصادق فيام أدعي ،ومل حيرض البينة؛ كان
قبيحا".61
قوله :مع قوهلمَ " :و َما َع َل رينَا إِالَّ ا رل َب َ
ْي" متعلق بقوله" :إنام حسن" ،يريد :لوال قوهلمَ " :و َما َع َل رينَا
ًل ُغ اْلرُبِ ُ
إِالَّ ا رل َب َ
ْي" مل حيسن قوهلم" :ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون"؛ ألن هذا قول العاجز من الدليل الذي مل يبق له
ًل ُغ اْلرُبِ ُ
متشبث يتشبث به سوى هذه الكلمة ،قال يف قوله –تعاىل" -وادعوا شهداءكم من دون اهلل" أي :ال تستشهدوا
باهلل ،وال تقولوا :اهلل يشهد أن ما ندعيه حق كام يقوله العاجز عن إقامة البينة عىل صحة دعواه .وحني كان معرتفا
وحسن؛ ألن البالغ إنام يكون مبينا إذا كان مؤكد ًا باملعجزات الظاهرة
به وهو أمارة عىل إقامة البينة فجاز
ُ
واآليات املشاهدة .

78

جملة العلوم اإلسًلمية والدينية ،يوليو -ديسمرب  ،6102اْلجلد،0:العدد6:
نتائج البحث
من خالل هذا البحث وصلت إىل عدة نتائج ،من أمهها:
 -1الرضب يف أصل اللغة إمساس جسم جس ًام بعنف ،وإذا قرن بحرف اجلر "يف" فيكون بمعنى السري،
واملقصود فيه يف قوله –تعاىل" -وارضب هلم مث ً
ال "...التمثيل.
 -2جاء التعبري عن جمئ املرسلني إىل أهل أنطاكية بـ "إذ جاءها املرسلون" بدالً من "إذ جاءهم
املرسلون" للداللة عىل أن الرسل قد أتوهم يف مقرهم ،وعقر ديارهم ،أي أن أهل القرية مل يكلفوا أنفسهم شيئا،
وأن الرسل قد سعوا إليهم.
 -3أسند إرسال الرسل إىل الذات العلية يف "أرسلنا" رغم أن عيسى –عليه السالم -هو الذي أرسل
الرسولني من حوارييه ،وهو الذي عززمها بالثالث للداللة عىل أن الرسل ما جاءوا من تلقاء أنفسهم وغنام
جاءوا بأمر من اهلل.
 -4حذف املفعول به يف قول اهلل –تعاىل" -فعززنا بثالث"؛ ألن الغرض ذكر املعزّ ز به ،وهو شمعون،
وما ُلطف فيه من التدبري حتى عُزَّ احلق وذل الباطل ،وإذا كان الكالم ُمنص ّب ًا إىل غرض من األغراض ُجعل
وتوجهه إليه ،كأن ما سواه مرفوض م َّطرح.
سياقه له
ُّ
 -5نُسب القول أال وهو "إنا إليكم مرسلون" إىل اجلميع ،وجاء التعبري بـ "فقالوا إنا إليكم مرسلون"؛
ألن سكوت بعضهم منـزلة قوهلم التفاقهم التام مع من تكلم منهم.
 -6اجلملة القولية – التي تبدأ بـ لفظ "قال" – دائام تكون منفصلة عام قبلها؛ ألهنا تكون جواب ًا عن
سؤال تتضمنه اجلملة األوىل ،ويكون بينهام شبه كامل االتصال.
 -1أثبتت الالم يف القول الثاين أال وهو "ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون" ،وأسقط يف القول األول أال وهو
"إنا إليكم مرسلون"؛ ألن القول األول كان يف أعقاب التعزيز بثالث بعد تكذيب االثنني ،فاملقام مقام تكذيب
وإنكار ،فجاء قول اهلل –تعاىل -مؤكدا بثالثة توكيدات ،أما القول الثاين فقد كان بعد ما رد أهل القرية قول
الرسل أوالً ،ومتادوا يف إنكارهم ،ونفسوا إنزال الرمحن ليشء ،ونسبوهم إىل الكذب ،لذلك كان عىل الرسل أن
يزيدوا يف التوكيدات بام يتالءم مع الزيادة يف اإلنكار ،فاحتوى كالمهم عىل مخسة مؤكدات.
" -8وما علينا إال البالغ املبني" توحي باملعاين التالية:
ـ تقرير الدور الذي يقوم به رسل اهلل وهو تبليغ الرسالة ونصح األمة .
ـ إعالن التربؤ عن العهدة ببقاء القوم عىل الكفر.
ـ إعالن التربؤ عن املنفعة يف دعوة القوم ،فرسل اهلل ال يطلبون أجر ًا عىل عملهم ،وال يقصدون به إال
وجه اهلل.
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