
 (62)من نكت القرآن 

 أىمكناىا ن قريةٍ يم مِ ما آمنت قبمَ 

 

( ؤمنونَ يُ  مْ أىمكناىا أفيُ  ن قريةٍ يم مِ قبمَ  ما آمنتْ  .لونَ األوّ  لَ كما أرسِ  نا بآيةٍ فميأتِ )
 .6-5األنبياء 

 

 :فأقول .رين، لمن أرادهسأبدأ بتفسيري، ثم أقّدم تفسير المفسّ 

 

 :يتوقف عمى أمرين( ما آمنتْ )فيم اآلية السادسة إن 

 قريةٌ  ما آمنتْ : ربطيا باآلية السابقة لمعرفة أن المقصود: األمر األول -1
فاهلل . كان بسبب عدم إيمانيم (إىالك أىميا) بآيتيا، ولمعرفة أن إىالكيم

 ، عّذبيم عذابَ استأصميم) أىمكيم ،ؤمنواولم يُ  ،إذا استجاب لطمبيم
 .أدناه سنالحَ انظر قول  !(استئصال

، فموال ورود ىذه الكممة ما كان ثمة مشكمة في فيم (أىمكناىا: )الثانياألمر  -2
  .التركيب

 



 فيم التركيب؟ فيم المعنى مع مراعاةكيف ن

 .ؤمنونال يُ ىم أيًضا : ؤمنون؟ أيالقرى التي أىمكناىا أفيم يُ  قبميمُ  ما آمنتْ  -
 .واستجبنا ليما اآليات طمبو ؤمنوا بعد أن لم يُ ألنيم  ،ياأىمكنا أىمَ : أىمكناىا -

 ؟(استئصاليم) يمإىالكَ  ونحن ال نريدُ  ،يمكيمليؤالء ونُ  فمماذا نستجيبُ 
رى القُ : المراد. رى آمنتْ ألن ىناك قُ الكالم،  لما صحّ ( أىمكناىا)ذفت حُ  لو -

ى ىذا واكتف كلّ  فحذفَ  فأىمكناىا، ولم تؤمن،اآليات، واستجبنا ليا،  التي طمبتِ 
طمب اآلية، وعدم  رَ كَ وفي اآليتين ذَ  .واهلل أعمملمداللة عمييا، ، (ىمكناىاأ)بـ 

 .اإليمان، ولم يبق إال اإلىالك، فذكره في وصف القرية
جممة أىمكناىا وردت مستطردة لمتعريض بالوعيد بأن ): ابن عاشورقال  -

يما وأن الس ،ال أختار رأيو وال أوافقو(. المشركين أيًضا يترقبون اإلىالك
تعالى لطمبيم، ألنو ال يريد  ولم يستجبْ  يعني االستئصال،اإلىالك 

 . ؤمنوا بعد اآليةاستئصاليم، إذ لن يُ 

 

 :لوناألوّ  لَ كما أرسِ  نا بآيةٍ فميأتِ 

 .السابقون مع أقواميم نا بآية كما فعل الرسلُ فميأتِ 

 

 :بآية



 .بمعجزة

 

 :ما

 .نافية

 

 :ما آمنتْ 

 .لم تؤمن: أي

 .ما آمنت باآليات: التقدير

 

 :ن قريةمِ 

 .ما آمنت قبميم قريةٌ : أي. مزيدة لتأكيد النفي(: نمِ )

 

 :ن قريةٍ مِ 

 .قريةٍ  ن أىلِ مِ 



 

 :ؤمنونيُ  مْ أفيُ 

 .ؤمنونال يُ : استفيام إنكاري، أي

 

 :أىمكناىا

 (.قرية)صفة لـ 

  .أىمكنا أىميا: المقصود

 

 (:أقوال المفسرين) :أىمكناىا

 .كان في عممنا ىالكيا -
عمى يدي نبييا فآمنوا بيا،  آيةً  عث فييا الرسلُ القرى التي بُ ما آتينا قرية من  -

 .بذلك، أفيؤالء يؤمنون باآليات لو رأوىا دون أولئك؟ كال بل كذبوا فأىمكناىم
فميأتنا : الذين قالوا ىؤالء المكذبين محمًدا من مشركي قومو ن قبلِ مِ  نَ ما آمَ  -

باليالك في  بناىمعذّ بمو من أىل قرية قَ  كما جاءت بو الرسلُ  ،محمد بآية
محمًدا السائموه  أفيؤالء المكذبونَ ، إذ جاءىم رسولنا إلييم بآية معجزة، الدنيا



التي  يم من األمم الخاليةبميم أسالفُ ؤمن قَ ؤمنون إن جاءتيم آية، ولم تُ يُ  اآليةَ 
 أىمكناىا برسميا مع مجيئيا؟

 مْ ، أفيُ أىمكناىم بالتكذيب اآلياتُ  أتتيمُ  قريةٍ  ن أىلِ مِ مشركي مكة  قبلَ  ما آمن -
 ؤمنوا باآليات لما أتتيم، أفيؤمنُ أن أولئك لم يُ : يؤمنون إن جاءتيم آية؟ معناه

 !ىؤالء؟
 .يمبمِ ن قَ الذين مِ  لو آتيناىم آية كما اقترحوا، كما لم يؤمنِ فيم ال يؤمنون  -
 أنكثلما جاءتيم اآليات نكثوا فأىمكيم اهلل، فمو أعطينا ىؤالء ما اقترحوا لكانوا  -

 ن آمنَ مَ  وكان يقع استئصاليم، ولكن حكم اهلل تعالى بإبقائيم ليؤمنَ  ن أولئك،مِ 
 .منيم مؤمنون جَ خرُ ويَ 
 .نظرواؤمنوا، لم يُ ، ثم لم يُ كانَ  ، ولكنو إنْ كَ قومُ  كان الذي سألكَ  إن شئتَ  -
ن الذين اقترحوا عمى أنبيائيم اآليات، وتعيدوا أن مِ  أشدّ  أنيم في العتوّ  المعنى -
فمو أعطيناىم ما يقترحون فأىمكيم اهلل،  ،ؤمنوا بيا، فمما جاءتيم نكثوا وخالفوايُ 

ب بعد ن كذّ جابوا ألن حكم اهلل تعالى أن مَ لم يُ : نالحسَ قال ، أشد نكثًالكانوا 
 ةمضى حكمو في أمّ ، وقد االستئصال عذابُ بو  فال بد من أن ينزلَ  ،اإلجابة

  !استئصال يم عذابَ بَ محمد بأن ال يعذّ 

 

 :نقد

 .دن تزيّ مِ  لما في قوليم م، ال أوافقيأشد نكثًا: ، أوأنكثىم : الذين قالوا نالمفسرو 



 .ثميم ينكثونىم مِ : الدقيق المعنى

 

 :آيات أخرى

 .أىل القرى: المقصود. أىمكناىا: لم يقل .55سورة الكيف ( ك القرى أىمكناىموتم)

 

 م                                   رفيق يونس المصري17/4/2012الثالثاء 

 


