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ْدٍق َوَرزَقْ َناُهم م يَن الطَّي يَباتي َفَما اْختَ َلُفوْا َحَّتَّ َجاءُهمُ )  نَ ُهْم يَ ْوَم  َوَلَقْد بَ وَّْأنَا َبِني إيْسَرائييَل ُمبَ وََّأ صي ي بَ ي ْ اْلعيْلُم إينَّ رَبََّك يَ ْقضي
 ( . (93اْلقيَياَمةي فييَما َكانُوْا فييهي ََيَْتليُفوَن )

 [ . 93] يونس : 
---------- 

ْدقٍ )   : املنزل واملسكن.ي: أنزلنا وأسكنا، من التبوء، وهو اختاذ املباءة أيوله: بَ وَّأْنا أق(  َوَلَقْد بَ وَّْأنَا َبِني إيْسَرائييَل ُمبَ وَّأَ صي
ل صدق رجويف إضافة املبوأ إىل الصدق مدح له، فقد جرت عادة العرب على أهنم إذا مدحوا شيئا أضافوه إىل الصدق فقالوا: 

 مبكارم األخالق. ا  إذا كان متحلي
 : والظاهر أّن بين إسرائيل هم الذين كانوا آمنوا مبوسى وجنوا من الغرق ، وسياق اآليات يشهد هلم. قال أبو حيان 

 من بين إسرائيل قريظة والنضري وبين قينقاع وقيل : هم الذين كانوا حبضرة النيب 
 : مكانا  حممودا   م مكان صدق أيأي أسكناه قال الرازي. 
 : و} مبوأ صدق { أي ،ر وحللناهم من األماكن أحسن حمل املعىن لقد اخرتنا لبين إسرائيل أحسن اختيا وقال ابن عطية

 .يصدق فيه ظن قاصده وساكنه وأهله 
 .املقدس ، قاله قتادة وابن زيد  ويعين هبذه اآلية إحالل بالد الشام وبيت 

 .الضحاك بالد مصر والشام ، قاله  وقيل
رك القبط من يعين ما ت( وأورثناها بين إسرائيل)، على أن القرآن كذلك يعودوا إىل مصر األول أصح حبسب ما حفظ من أهنم ملو  

 ( تفسري ابن عطية). دمن النعمة وإن مل يكن يف قطر واحمعناه احلالة  (أورثناها)، وقد حيتمل أن يكون جنات وعيون وغري ذلك
 : عىن : أنزلناهم منزال  حممودا  صاحلا  وإمنا وصف املكان بالصدق ألن عادة العرب إذا مدحت شيئا  أضافته امل وقال اخلازن

إىل الصدق تقول العرب : هذا رجل صدق وقدم صدق والسبب فيه أن الشيء إذا كان كامال  صاحلا  ، ال بد أن يصدق 
 . الظن فيه

 بن املنذر وغريه عن الضحاك: الشام ومصر، فإن بىن إسرائيل الذين كانوا يف واملراد هبذا املبوأ، كما رواه ا:  يقال اآللوس
 ء .ما ذهب إليه مجع من الفضالوهم املرادون هنا، ملكوا ذلك حسب -عليه السالم -زمان موسى

 بناء على أن أولئك مل يعودوا إىل مصر بعد ذلك.،  املراد به الشام وبيت املقدس وقيل :
 ا  .وشرع ا  أي: احلالل، من الرزق الطيب النافع املستطاب طبع(  َن الطَّي يَباتي َوَرزَقْ َناُهم م ي ) 
املعىن: ولقد أنزلنا بىن إسرائيل بعد هالك عدوهم فرعون منزال صاحلا مرضيا، فيه األمان، واالطمئنان هلم، وأعطيناهم فوق ذلك و 

 م.الكثري من ألوان املأكوالت واملشروبات الطيبات اليت أحللناها هل
 من هذه النعم اليت أنعم هللا هبا عليهم. يتوبيخ هلم على موقفهم اجلحود(  َفَما اْختَ َلُفوْا َحَّتَّ َجاءُهُم اْلعيْلمُ  )
: أهنم ما تفرقوا يف أمور دينهم ودنياهم على مذاهب شىت، إال من بعد ما جاءهم العلم احلاسم لكل شبهة، وهو ما بني ي أ

 هم هللا تعاىل أن يتلوه حق تالوته، وان ال يستخدموه يف التأويالت الباطلة.أيديهم من الوحى الذي أمر 
وسيلة لالختالف  -يف احلق واخلري -فاجلملة الكرمية توخبهم على جعلهم العلم الذي كان من الواجب عليهم أن يستعملوه

 واالبتعاد عن الطريق املستقيم.
 : هبم هذا الفعل من بين إسرائيل حىت جاءهم ما كانوا به عاملني وذلك أهنم  يعين فما اختلف هؤالء الذين فعلنا  قال اخلازن

 مقرين به جممعني على نبوته غري خمتلفني فيه ملا جيدونه مكتوبا  عندهم فلما بعث هللا حممدا   كانوا قبل مبعث النيب 
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 سدا .واختلفوا فيه فآمن به بعضهم كعبد هللا بن سالم وأصحابه وكفر به بعضهم بغيا  وح
فعلى هذا املعىن يكون املراد من العلم املعلوم واملعىن فما اختلفوا حىت جاءهم املعلوم الذي كانوا يعلمونه حقا  فوضع العلم مكان 

 . العلوم
  وفسر بعض العلماء العلم هنا بالتوراة ، أي : أن اختالفهم مل يكن عن جهل باحلق ، وخفاء معامله ، وإمنا كان بسبب

 ي .اهلوى والبغ
(  ِظيمٌ َواَل َتُكونُوْا َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقوْا َواْختَ َلُفوْا ِمن بَ ْعِد َما َجاءُهُم اْلبَ يَِّناُت َوأُْولَِئَك هَلُْم َعَذاٌب عَ وهذا املعىن يشهد له قوله تعاىل ) 

َفَما اْختَ َلُفوا ِإالَّ ِمن بَ ْعِد َما ) فالتفرق واالختالف إمنا وقع هلم بعدما اتضح هلم احلق وظهر ، وهلذا قال تعاىل يف موضع آخر 
نَ ُهمْ   ( . َجاءُهْم اْلِعْلُم بَ ْغي ا بَ ي ْ

 املراد ببين إسرائيل يف هذه اآلية اليهود الذين كانوا يف زمان حممد عليه الصالة والسالم :  قال بعض العلماء. 
 فهذا قال به قوم عظيم من املفسرين.
 .ينة والشام ورزقناهم من الطيبات وبنو قينقاع أنزلناهم منزل صدق ما بني املدقال ابن عباس : وهم قريظة والنضري 

فيهم االختالف  واملراد ما يف تلك البالد من الرطب والتمر اليت ليس مثلها طيبا  يف البالد ، مث إهنم بقوا على دينهم ، ومل يظهر 
 .حىت جاءهم العلم 

عليه الصالة والسالم ، وإمنا مساه علما  ، ألنه سبب العلم وتسمية السبب باسم واملراد من العلم القرآن النازل على حممد  
 املسبب جماز مشهور.

 ويف كون القرآن سببا  حلدوث االختالف وجهان :
أن اليهود كانوا خيربون مببعث حممد عليه الصالة والسالم ويفتخرون به على سائر الناس ، فلما بعثه هللا تعاىل كذبوه  األول : 

 حسدا  وبغيا  وإيثارا  لبقاء الرياسة وآمن به طائفة منهم ، فبهذا الطريق صار نزول القرآن سببا  حلدوث االختالف فيهم.
أن يقال : إن هذه الطائفة من بين إسرائيل كانوا قبل نزول القرآن كفارا  حمضا  بالكلية وبقوا على هذه احلالة حىت جاءهم  الثاين :

 لفوا فآمن قوم وبقي أقوام آخرون على كفرهم.العلم ، فعند ذلك اخت
 وهذا هو الداء، الذي يعرض ألهل الدين الصحيح. (َفَما اْختَ َلُفوْا َحىتَّ َجاءُهُم اْلِعْلُم  : قوله تعاىل ) قال السعدي 

البغضاء، فحصل من وهو: أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه يف ترك الدين بالكلية، سعى يف التحريش بينهم، وإلقاء العداوة و 
 االختالف ما هو موجب ذلك، مث حصل من تضليل بعضهم لبعض، وعداوة بعضهم لبعض، ما هو قرة عني اللعني.

وإال فإذا كان رهبم واحد ا، ورسوهلم واحد ا، ودينهم واحد ا، ومصاحلهم العامة متفقة، فألي شيء خيتلفون اختالف ا يفرق مشلهم، 
ونظامهم، فيفوت من مصاحلهم الدينية والدنيوية ما يفوت، وميوت من دينهم، بسبب ذلك ما ويشتت أمرهم، وحيل رابطتهم 

 ميوت؟.
 فنسألك اللهم، لطف ا بعبادك املؤمنني، جيمع مشلهم ويرأب صدعهم، ويرد قاصيهم على دانيهم، يا ذا اجلالل واإلكرام.

نَ ُهْم يَ ْوَم اْلقيَياَمةي فييمَ )  ي بَ ي ْ أهل احلق مبا  يفيجاز أي : يفصل بينهم يوم القيام  ة ، ( ا َكانُوْا فييهي ََيَْتليُفوَن إينَّ رَبََّك يَ ْقضي
 يستحقونه من ثواب، وجيازى أهل الباطل مبا يستحقونه من عقاب.

  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة( مسي بذلك:قوله تعاىل( 
 أوال : ألن الناس يقومون من قبورهم.

 لَِربِّ اْلَعاَلِمنَي(.قال تعاىل )يَ ْوَم يَ ُقوُم النَّاُس 
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 ثانيا : ولقيام األشهاد.
نْ َيا َويَ ْوَم يَ ُقوُم اأْلَْشَهاُد(.  لقوله تعاىل )ِإنَّا لَنَ ْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة الدُّ

 ثالثا : ولقيام املالئكة.
 لقوله تعاىل )يَ ْوَم يَ ُقوُم الرُّوُح َواْلَمالِئَكُة َصّفا (.

 فوائد :ال
 نعم هللا الكثرية على بين إسرائيل . -1
 تذكري هللا بالنعم لعل الناس يتعظون ويتقون . -2
 التذكري بالنعم من أساليب القرآن . ) ترغيب وترهيب ( . -3
 خطر األهواء والتعصب وأهنا من أسباب االختالف والتفرق . -4
 ذم التفرق واالختالف . -5
 إثبات يوم القيامة .-6
 إثبات احلساب واجلزاء . -7
قُّ مين رَّب يَك َفاَل َتُكوَننَّ ميَن فَإين ُكنَت ِفي َشكٍ  ّم يَّا أَنَزْلَنا إيلَْيَك فَاْسَألي الَّذييَن يَ ْقَرُؤوَن اْلكيَتاَب مين قَ ْبليَك َلَقْد َجاءَك الَْ ) 

رييَن ) اتي اّللَّي ( َواَل َتُكوَننَّ ميَن الَّذييَن َكذَّبُوْا بيآيَ 94اْلُمْمََتييَن ) ( إينَّ الَّذييَن َحقَّْت َعَلْيهيْم َكليَمُة رَب يَك الَ 95فَ َتُكوَن ميَن اخْلَاسي
 ( . (97( َوَلْو َجاءتْ ُهْم ُكلُّ آيٍَة َحَّتَّ يَ َرُوْا اْلَعَذاَب األَلييَم )96يُ ْؤميُنوَن )

 [ . 97 -94] يونس : 
------------ 

املراد ِمَّا أَنْ َزْلنا ِإلَْيَك (  ا أَنَزْلَنا إيلَْيَك فَاْسَألي الَّذييَن يَ ْقَرُؤوَن اْلكيَتاَب مين قَ ْبليَك َلَقْد َجاءَك اْلَقُّ مين رَّب يكَ فَإين ُكنَت ِفي َشكٍ  ّم يَّ ) 
 من قصص حكيم يتعلق بأنبياء هللا تعاىل ورسله. هنا: ما أوحاه هللا تعاىل إىل نبيه 

 القصص بالذكر، ألن األحكام املنزلة عليه  خصت: وإمنا  يقال اآللوس  خمالفة هلا فال يتصور ناسخة ألحكامهم، و
 ا .سؤاهلم عنه

 واملراد بالكتاب: جنسه فيشمل التوراة واإلجنيل.
يف شك ِما أنزلنا إليك من قصص حكيم كقصة موسى  -على سبيل الفرض والتقدير -واملعىن: فإن كنت أيها الرسول الكرمي

 ، فإن ما قصصناه عليك ثابت يف كتبهم. وهم علماء أهل الكتاب( َفْسَئِل الَِّذيَن يَ ْقَرُؤَن اْلِكتاَب ِمْن قَ ْبِلَك ) ا ونوح وغريمه
 وإمنا املراد على سبيل الفرض والتقدير، ال على سبيل الثبوت. فليس املراد من هذه اآلية ثبوت الشك للرسول 

 .واملراد غريه  اخلطاب للرسول : وقيل
 ( . لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ ) وكقوله  ( اتق هللا َواَل ُتِطِع الكافرين واملنافقني يا أيها النيب) كقوله تعاىل 

 ومن األمثلة املشهورة : إياك أعين وامسعي يا جاره.(  عيسى ابن َمْرمَيَ أَءنَت قُلَت لِلنَّاسِ  يا) وكقوله  
 هذا القول :والذي يدل على صحة 

فبني أن املذكور يف أول اآلية على سبيل الرمز ، هم  (  َشّك ّمن ِدييِن  يا أيها الناس ِإن ُكنُتْم يف ) قوله تعاىل يف آخر السورة 
 املذكورون يف هذه اآلية على سبيل التصريح.

 والصواب يف معىن اآلية أهنا خماطبة للنيب :  قال ابن عطية ل من ميكن أن يشك أو يعارض من ك واملراد هبا سواه. 
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 : اْلِكَتاَب َوِقيَل: الشَّكُّ ُهَو ِضيُق الصَّْدِر، َأْي: ِإْن َضاَق َصْدُرَك ِبُكْفِر َهُؤاَلِء فَاْصربْ َواْسَأِل الَِّذيَن يَ ْقَرُءونَ . .. قال الشوكاين 
َلَك ِمَن اأْلَنِْبَياِء عَ   َلى أََذى قَ ْوِمِهْم. ِمْن قَ ْبِلَك خُيْربُوَك ِبَصرْبِ َمْن قَ ب ْ

، َوَخيََّل َلَك ا لشَّْيطَاُن َخَياال  ِمْنُه تَ ْقِدير ا، فَاْسَأِل الَِّذيَن َوِقيَل: َمْعىَن اآْليَِة: اْلَفْرُض َوالت َّْقِديُر، َكأَنَُّه قَاَل لَُه: فَِإْن َوَقَع َلَك َشكٌّ َمَثال 
َل ِفيَمْن َك َعْن نُ بُ وَِّتَك َوَما نَ َزَل َعَلْيَك، َويَ ْعرَتُِفوَن ِبَذِلَك أِلَن َُّهْم جيَُِدونَُه َمْكُتوب ا ِعْنَدُهْم، َوَقْد زَايَ ْقَرُءوَن اْلِكَتاَب، فَِإن َُّهْم َسُيْخربُونَ 

 أسلم منهم ما كان مقتضيا للكتم ِعْنَدُهْم.
  : م . حلها بالرجوع إىل أهل العلع إىلوفيه تنبيه على أن كل من خاجلته شبهة يف الدين ينبغي أن يسار قال البيضاوي 
 : أي: اسأل أهل الكتب املنصفني، والعلماء  ( فَاْسَأِل الَِّذيَن يَ ْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلكَ قوله تعاىل )  قال السعدي

هود الراسخني، فإهنم سيقرون لك بصدق ما أخربت به، وموافقته ملا معهم، فإن قيل: إن كثري ا من أهل الكتاب، من الي
 والنصارى، بل رمبا كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا رسول هللا وعاندوه، وردوا عليه دعوته.

 وهللا تعاىل أمر رسوله أن يستشهد هبم، وجعل شهادهتم حجة ملا جاء به، وبرهان ا على صدقه، فكيف يكون ذلك؟
 فاجلواب عن هذا، من عدة أوجه:

 ل مذهب، أو بلد وحنوهم، فإهنا إمنا تتناول العدول الصادقني منهم.أن الشهادة إذا أضيفت إىل طائفة، أو أه منها:
وأما من عداهم، فلو كانوا أكثر من غريهم فال عربة فيهم، ألن الشهادة مبنية على العدالة والصدق، وقد حصل ذلك بإميان كثري 

و "كعب   ، وخلفائه، ومن بعدهلنيب وأصحابه وكثري ِمن أسلم يف وقت ا، ربانيني، ك  "عبد هللا بن سالم" من أحبارهم ال
 األحبار" وغريمها.

 مبنية على كتاهبم التوراة الذي ينتسبون إليه. أن شهادة أهل الكتاب للرسول  ومنها:
فإذا كان موجود ا يف التوراة، ما يوافق القرآن ويصدقه، ويشهد له بالصحة، فلو اتفقوا من أوهلم آلخرهم  على إنكار ذلك، مل 

 جاء به الرسول. يقدح مبا
 أن هللا تعاىل أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه، وأظهر ذلك وأعلنه على رءوس األشهاد. ومنها:

فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره هللا، ألبدوه   ، ومن املعلوم أن كثري ا منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول حممد 
مل يكن شيء من ذلك، كان عدم رد املعادي، وإقرار املستجيب من أدل األدلة على صحة هذا القرآن  وأظهروه وبينوه، فلما

 وصدقه.
ثر أنه ليس أكثر أهل الكتاب، رد دعوة الرسول، بل أكثرهم استجاب هلا، وانقاد طوع ا واختيار ا، فإن الرسول بعث وأك ومنها:

 ب .أهل األرض املتدينني أهل كتا
مدة غري كثرية، حىت انقاد لإلسالم أكثر أهل الشام، ومصر، والعراق، وما جاورها من البلدان اليت هي مقر دين فلم ميكث دينه 

ومن تدين بدينهم امس ا ال  أهل الكتاب، ومل يبق إال أهل الرياسات الذين آثروا رياساهتم على احلق، ومن تبعهم من العوام اجلهلة،
  .معىن

 ( الذي ال شك فيه بوجه من الوج  وه . ن رَّب يكَ َلَقْد َجاءَك اْلَقُّ مي ) 
لتقدير: أقسم لقد جاءك احلق الذي ال لبس فيه من ربك ال من غريه، فال تكونن من الشاكني ا(  َفاَل َتُكوَننَّ ميَن اْلُمْمََتيين) 

 املرتددين يف صحة ذلك.
ريينَ  َواَل َتُكوَننَّ ميَن الَّذييَن َكذَّبُوْا بيآيَاتي اّللَّي )   : وال يأ،  من قومه عريض بأولئك الشاكني واملكذبني له ت(  فَ َتُكوَن ميَن اخْلَاسي

تكونن من القوم الذين كذبوا بآيات هللا الدالة على صدقك فيما تبلغه عنا، فتكون بذلك من اخلاسرين الذين أضاعوا دنياهم 
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 وأخراهم.
 واملراد بذلك اإلعالم بأن االمرتاء والتكذيب قد ر ، اإلهلاب نظري ما متهييج و وفائدة النهى يف املوضعني ال ي :قال اآللوس

 ك .هبما، فكيف مبن ميكن اتصافه بذل بلغا يف القبح واحملذورية إىل حيث ينبغي أن ينهى عنهما من ال ميكن أن يتصف
 ِض ِمَن الزَّْجِر لِْلُمْمرَتِيَن َواْلُمَكذِِّبنَي َما ُهَو أَبْ َلُغ َوأَْوَقُع َويف َهَذا الت َّْعرِي (  فَ َتُكوَن ِمَن اخْلَاِسرِينَ  : قوله تعاىل ) وقال الشوكاين

َهى َعْنُه َمْن اَل يُ َتَصوَُّر ُصُدورُُه َعْنُه، َفكَ   ْيَف مبَْن مُيِْكُن ِمْنُه َذِلَك.ِمَن الن َّْهِي هَلُْم أَنْ ُفِسِهْم، أِلَنَُّه ِإَذا َكاَن حِبَْيُث يُ ن ْ
 وحاصل هذا أن هللا هنى عن شيئني: الشك يف هذا القرآن واالمرتاء فيه.:  وقال السعدي 

وأشد من ذلك، التكذيب به، وهو آيات هللا البينات اليت ال تقبل التكذيب بوجه، ورتب على هذا اخلسار، وهو عدم الربح 
عن الشيء أمر بضده، فيكون أمر ا أصال وذلك بفوات الثواب يف الدنيا واآلخرة، وحصول العقاب يف الدنيا واآلخرة، والنهي 

 بالتصديق التام بالقرآن، وطمأنينة القلب إليه، واإلقبال عليه، علم ا وعمال.
 فبذلك يكون العبد من الراحبني الذين أدركوا أجل املطالب، وأفضل الرغائب، وأمت املناقب، وانتفى عنهم اخلسار.

توبيخ للكافرين على (  َرُوْا اْلَعَذاَب األَلييَم ( َوَلْو َجاءتْ ُهْم ُكلُّ آيٍَة َحَّتَّ ي َ 96ب يَك اَل يُ ْؤميُنوَن )إينَّ الَّذييَن َحقَّْت َعَلْيهيْم َكليَمُة رَ  )
 إصرارهم على الكفر، وجحودهم للحق.

 واملراد بكلمة ربك: حكمه النافذ، وقضاؤه الذي ال يرد، وسنته اليت ال تتغري وال تتبدل يف اهلداية واإلضالل.
  راد باآلية: املعجزات والرباهني الدالة على صدق الرسول وامل

 -ال يؤمنون باحلق الذي جئت به -ألهنم استحبوا العمى على اهلدى -عليهم بعدم اإلميان -تعاىل -إن الذين حكم هللا ي :أ
 أيها الرسول الكرمي.. مهما سفت هلم من معجزات وبراهني دالة على صدقك..

 جئت به هو احلق، حني يرون العذاب األليم وقد نزل هبم من كل جانب. ولكنهم سيؤمنون بأن ما
َفُعُهْم ِإميانُ ُهْم َلمَّا رَأَْوا بَ   « .1»ْأَسنا.. وهنا سيكون إمياهنم كال إميان، ألنه جاء يف غري وقته، وصدق هللا إذ يقول: فَ َلْم َيُك يَ ن ْ

 آمنت. وسيكون حاهلم كحال فرعون، الذي عند ما أدركه الغرق قال
  ميَاُن َواْلَمْعىَن: أَنَُّه َحقٌّ َعَلْيِهْم َقَضاُء اَّللَِّ َوَقَدرُُه: بِأَن َُّهْم ُيِصرُّوَن َعَلى اْلُكْفِر، َومَيُوُتوَن َعَليْ : قال الشوكاين ُهُم اإْلِ ِه، اَل يَ َقُع ِمن ْ

 . حِبَاٍل ِمَن اأْلَْحَواِل، َوِإْن َوَقعَ 
ُهْم َما ُصورَتُُه ُصورَةُ  ُهْم ِعْنَد ُمَعايَ َنِة اْلَعَذاِب فَ ُهَو يف ُحْكِم اْلَعَدِم َوَلْو جاَءتْ ُهْم ُكلُّ آيَةٍ  ِمن ْ ميَاِن، َكَمْن يُ ْؤِمُن ِمن ْ ِمَن اآْليَاِت  اإْلِ

َفُعُهْم أِلَنَّ اَّللََّ ُسْبَحانَُه َقْد طََبَع عَ  َلى قُ ُلوهِبِْم َوَحقَّ ِمْنُه اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َحىتَّ يَ َرُوا اْلَعذاَب اأْلَلِيَم التَّْكوِيِنيَِّة َوالت َّْنزِيِليَِّة، فَِإنَّ َذِلَك اَل يَ ن ْ
ميَاِن َولَْيَس بِِإميَاٍن، َواَل يَ تَ َرتَُّب َعلَ  ُهْم َما ُصورَتُُه ُصورَُة اإْلِ  ه .ْيِه َشْيٌء ِمْن َأْحَكامِ فَ يَ َقُع ِمن ْ

 وما ظلمهم هللا، ولكن ظلموا أنفسهم بردهم للحق، ،  إىل غيهم ا  ، وغيا  نفال تزيدهم اآليات إال طغيا... : وقال السعدي
ملا جاءهم أول مرة، فعاقبهم هللا، بأن طبع على قلوهبم وأمساعهم، وأبصارهم، فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم، الذي 

 وعدوا به.
ه الرسل هو احلق. ولكن يف وقت ال جيدي عليهم فحينئذ يعلمون حق اليقني، أن ما هم عليه هو الضالل، وأن ما جاءهتم ب

ن له قلب، أو ألقى السمع وهو إمياهنم شيئ ا، فيومئذ ال ينفع الذين ظلموا معذرهتم، وال هم يستعتبون، وأما اآليات فإهنا تنفع م
 د .  ) تفسري السعدي ( .شهي

ب من ذنوبه، فهو جزاء وفاق على بعض الذنوب، وقد أن هذا الطبع وهذا اخلتم ال يأيت اإلنسان إال بسبب ذن وقد بني القرآن
دلت آيات كثرية على أن هللا عز وجل يسبب لإلنسان الضاللة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له اهلدى بسبب الطاعات، 
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َها ِبُكْفرِِهْم( )الباء( يف قوله )ِبُكْفرِِهْم( سببية، فبنّي أن هذ ا الطبع بسبب كفرهم، وكقوله تعاىل )َذِلَك قال تعاىل )َبْل طََبَع اَّللَُّ َعَلي ْ
 عاىل )يِف قُ ُلوهِبِْم َمَرٌض فَ زَاَدُهُم اَّللَُّ َمَرضا (.بِأَن َُّهْم آَمُنوا مُثَّ َكَفُروا َفطُِبَع َعَلى قُ ُلوهِبِْم( وكقوله )فَ َلمَّا زَاُغوا أَزَاَغ اَّللَُّ قُ ُلوبَ ُهْم( وكقوله ت
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