
 ِمن ُنَكِت القرآن

(894) 

 كفروا فهم ال يؤمنون الذين

 

 .55األنفال  ﴾ونَ نُ ال ُيؤمِ  م  هُ نَد اهلِل الذيَن كفُروا فَ إّن شّر الدواّب عِ  ﴿

 

 :النكتة

 ؟﴾كفروا ﴿: ماذا يضيف بعد قوله ﴾ال يؤمنون﴿: قوله

 

 :لم يقل

 .الذين كفروا ولم يؤمنوا -
 .الذين كفروا ولن يؤمنوا -
 .وهم ال يؤمنونالذين كفروا  -
 .الذين ال يؤمنون -

 



 :عندي التقدير

 .لتفهم ال يؤمنون مهما فعالذين كفروا  -
 .الذين كفروا ومهما فعلت فهم ال يؤمنون -

 

 :أقوال المفسرين

 :الرازي

  .«ا عليه ال يتغير عنه البتةا على كفره مصر  الكافر الذي يكون مستمر   »

 

 :القرطبي

األنفال  «﴾لونَ عقِ ال يَ  الذينَ  كمُ البُ  الصم   اهللِ  ندَ عِ  الدوابّ  شرّ  إنّ  ﴿: نظيره »
22. 

 :مثال أفضل: أقول

 .171البقرة  ﴾لونَ عقِ فهم ال يَ  ي  م  عُ  كم  بُ  م  صُ  ﴿

 

 :أبو حيان



 ابن ، قالفال يمكن أن يقع منهم إيمان ،منونإخبار منه تعالى أنهم ال يؤ  »
ين صرّ المُ  ، وشرّ ون منهمصرّ ار المُ الكفّ  ار، وشرّ لكفّ الناس ا شرّ  :عباس

  .«، فأخبر تعالى أنهم جامعون ألنواع الشرّ الناكثون للعهود

 

 :المنار

، اتقتضي الثبات على الكفر دائم  ال  (كفروا) :فهم ال يؤمنون ألن كلمة: قال »
س أهم دائم ال يرجعون عنه في جملتهم، حتى ييفعطف عليها اإلخبار بأن كفر 

 (يرجعون، وهو خطأ مطبعي: في األصل) وننون مما كانوا يرجالرسول والمؤم
ي وقوع اإليمان من بعضهم وقد وقع، وهذا الخبر من وهذا ال يناف .من إيمانهم

 .«بأنباء الغي

 

 :عاشورابن 

 ﴾مُ ك  البُ  الصمّ  اهللِ  عندَ  الدوابّ  شرّ  إنّ   ﴿ :تقدم آنفا الكالم على نظير قوله »
  .اآلية

 
 الخبر عنهم بأنهم شرّ وتعريف المسند بالموصولية لإليماء إلى وجه بناء 

  . الدواب
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فادت أن الجملة ، فأعطفت صلة على صلة ﴾يؤمنون ال فهم ﴿والفاء في

الذين كفروا من : لإليماء، أينها تمام الصلة المقصودة ، وأالثانية من الصلة
ولما كان . ال يؤمنون بعد سماع دعوة اإلسالمكفرهم فهم  قبل اإلسالم فاستمرّ 

الذي جعلهم شر الدواب عند اهلل عطف هنا بالفاء لإلشارة  هذا الوصف هو
: ، وأتى بصلةوع الوصفينإلى أن سبب إجراء ذلك الحكم عليهم هو مجم

جملة اسمية إلفادة ثبوت عدم إيمانهم وأنهم غير مرجو  ﴾يؤمنون ال فهم ﴿
 .منهم اإليمان

  
المسند إليه عدم إيالء فإن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي المنفي مع 

، أي الذين ينتفي اإليمان ة تقوية نفي اإليمان عنهم، لقصد إفادحرف النفي
  .االبتعاد عنه أشد داءُ عَ ا فهم بُ قوي   منهم في المستقبل انتفاء  

 
، ألن التخصيص ال أثر له في الصلة ،ا للتخصيصوليس التقديم هنا مفيد  

، إذا لم يقع المسند الفعلي المنفيعلى الخبر  وألن األكثر في تقديم المسند إليه
، وذلك دون التخصيص ،، أن ال يفيد تقديمه إال التقويعقب حرف النفيإليه 

 ال موأنتُ  إليكم يوف   خير   نمِ  قوانفِ تُ  وما ﴿: هو األكثر في القرآن كقوله تعالى
  .«ظلمونراد وأنتم دون غيركم ال تُ إذ ال يُ  ،272 البقرة ﴾ظلمونَ تُ 
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 :الشوكاني

 :، ولهذا قالالكفر المتمادون في الضالل ن علىو أي المصرّ  كفروا الذين «
، وال يرجعون عن اإن هذا شأنهم ال يؤمنون أبد  : أي ﴾ ؤمنونَ يُ  ال فهم ﴿

  .«الغواية أصال  

 رفيق يونس المصري           م22/12/2212الجمعة 
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