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 المقدمة 
الحمد هلل ذي الفضل واإلنعام والعزة التي ال ترام والقوة التي ال تضام، 

الموجد لخلقو من العدم التفضل على من شاء منهم بوافر النعم، وأشهد أن ال 
إلو إال اهلل وحده ال شريك لو عدد ما خفق الجنان ونطق اللسان وأشرق 

القمران، والصبلة والسبلم على قدوة األنام وأفضل من عبد ربو واستقام، وعلى 
:  آلو وصحبة النجباء الكرام وعلى من سار على نهجهم واستقام، وبعد

فإن تفسير كبلم اهلل تعالى من أجل العلوم قدراً وأعبلىا منزالً وأرفعها 
 إال لشرف موضوعو الذي ىو كبلم اهلل تعالى أشرف الكبلم كمكاناً، وما ذل

وأصدقو، ولسمو غايتو والغرض منو، فالناس جميعاً على مر العصور واألزمان 
بحاجة ماسة إلى ىذا العلم الذي يضيء لؤلمة طريقها ويعالج مشاكلها ويمهد 

لكمالها العاجل واآلجل،  
:  سبب اختيار الموضوع

 ألن في ىذا العمل خدمة لكتاب اهلل عرغبت في الكتابة عن ىذا الموضو
تعالى وتجلية لمعنى آية كريمة من آيات ىذا الكتاب العزيز، وإزالة للبس عن 

 ﴿: فهمها، وذلك أن ىذه اآلية الكريمة             
                           

        ﴾(1) قد أخطأ فهمها الكثير من الناس فحملوىا ما 
ال تحمل وتعدوا بمعناىا خبلف ما ىو عليو، فاستدلوا بها على أمور ال داللة 

 و من ذلك مسألة التقريب بين األديان - حسبما يظهر لي -عليها من اآلية 
والتهوين من مسألة الكفر بوجو عام، فربما فهم البعض من ىذه اآلية وما جاء 

                                                 

 (256)البقرة ( 1)
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في معناىا من اآليات التي فيها بيان شيء من حكمتو تعالى وقضائو في إضبلل 
 ﴿: من شاء من عباده عدالً كقولو تعالى        

              ﴾(1)﴿ وكقولو            
                             

 ﴾(2) . وما جاء في ىذا المعنى من اآليات الكريمة، فربما أخذ البعض من
 اآليات دليبلً على التقاعس عن دعوة الناس إلى الدين الحق بحجة أنو هظواىر ىذ

يجوز إقرار الناس على معتقداتهم، أو ألنو قد قام الدليل على عدم جدوى دعوة 
بعضهم ألن اهلل تعالى كتب عليهم الشقاء، فلم إذاً تبذل الجهود وتسّخر الطاقات 

، وربما ىون البعض ألجل ىذا الفهم الخاطئ من شأن الردة، طالما !!ببل جدوى
اعتقد خطأً أن مسألة اإليمان والكفر مبناىما على االختيار، وأن الناس قد فّوض 

 إليهم األمر في ىذه المسألة اعتماداً على ظواىر بعض اآليات الكريمة كقولو
﴿: تعالى                           
                                
                 ﴾(3) وما إلى ذلك مما آل إلى

. تمييع العقيدة
ىذا ومن المعلوم أيضاً أن من توسع في الحرية ببل ضوابط قد اعتمد 

كذلك على ظواىر بعض اآليات ومنها ىذه اآلية، دونما بيان لضوابط الحرية 
﴿: وبيان أن الخيرة التامة إنما ىي هلل تعالى              

                                                 

 (6)البقرة ( 1)

  (96/97 )يونس ( 2)

 (29 )الكهف ( 3)
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                 ﴾(1) وقال تعالى 
 ﴿واهلل         ﴾"(2)وكقولو تعالى وتقّدس  :﴿        

                              
               ﴾(3) وغير ذلك من اآليات التي فيها 

 شرعية تقود إلى طبيان أن اهلل تعالى ىو األعلم واألحكم، وأن الحرية ببل ضواب
لهذا أحببت . ةالبهيمية، وأنها سبيل إلى االنفبلت من الضوابط والقيود الشرعي

أن أوجز ما جاء عن أىل العلم في معنى ىذه اآلية الكريمة، وأبرز المعنى 
الصحيح لمعناىا بحسب المستطاع بإذن اهلل، واهلل تعالى أسال العون التوفيق 

والسداد،  
:  خطة البحث

.  يتكّون البحث من مقدمة وثبلثة مباحث وخاتمة
وقد بينت فيها أىمية الموضوع، وسبب اختياره وبيان خطة : المقدمة

. البحث ومنهجي في كتابة البحث
عرض موجز للتفسير التحليلي لآلية الكريمة، وتحتو : المبحث األول

. مطبان
﴾ من ال إكراه في الدين﴿: آراء المفسرين في توجيو: المطلب األول

.  حيث إفادة اإلخبار أو النهي
.  شرح مفردات اآلية الكريمة: المطلب الثاني

                                                 

 (68)القصص( 1)

 (19)النور ( 2)

 36األحزاب ( 3)
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: دراسة أقوال المفسرين في من عناىم اهلل تعالى بقولو: المبحث الثاني
. ﴾ مع بيان الراجح من األقوال، وتحتو تمهيد وثبلثة مطالبال إكراه في الدين﴿

ما ورد عن المفسرين في معنى اآلية من حيث الجملة، وىل : التمهيد
.  المعني بها خاص أو عام

. القائلون بأن اآلية محكمة: المطلب األول
. القائلون بأن اآلية منسوخة: المطلب الثاني

.  المناقشة وبيان الراجح:  المطلب الثالث
وتحتو . المستدلون باآلية على التفويض والرد عليهم: المبحث الثالث

. تمهيد ومطلبان
 دين سواه،  لدين اإلسبلم ىو خاتمة الشرائع السابقة وال يقب: التمهيد

. القائلون بالتفويض ودليلهم: المطلب األول
.  أقوال المحققين في الرد على القائلين بالتفويض: المطلب الثاني

. وتضمنت أىم نتائج البحث: الخاتمة
:  منهجي في كتابة البحث

جعلت اآلية الكريمة في بداية الصفحة بين قوسين مزىرين مكتوبة - 
بالرسم العثماني،  

توثيق األقوال الواردة عن المفسرين بالرجوع إلى كتب التفاسير - 
المعتمدة،  

عزو اآليات إلى سورىا بذكر اسم السورة ورقم اآلية،  - 
تخريج األحاديث واآلثار من مصادرىا المعتبرة، باختصار،  - 
التعريف بالمفردات اللغوية والغريب بالرجوع إلى الكتب المختصة،  - 
أحياناً أورد في الهامش خبلصة لؤلقوال في بعض المسائل زيادة في - 
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اإليضاح وكرىاً لئلطالة،  
تذييل البحث بفهارس علمية تقّرب محتواه، مع إيراد ما يقتضيو مقام - 

. اإليضاح بحسب الحاجة
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عرض موجز للتفسير التحليلي لآلية الكريمة  :  المبحث األول
  ﴿: قال تعالى                      

                           
    ﴾(1)وتحتو مطلبان   :

 ﴿: توجيو األقوال في معنى:  المطلب األول    ﴾ 
من حيث إفادة اإلخبار أو النهي 

  ﴿: ذىب بعض المفسرين إلى أن قولو تعالى     ﴾ خبر في 
في اآلية الكريمة نافية، أي ال يتصور " ال"اللفظ والمعنى، أي خبر محض، وأن 

أن يكون في الدين إكراىاً، ألنو بين واضح جلي دالئلو وبراىينو واضحة معالمو، 
والمراد بالدين ىنا المعتقد والملة فليس : وىذا ما عليو أكثر المفسرين، قالوا

من ىداه اهلل لئلسبلم وشرح : ، قال اإلمام ابن كثير رحمو اهلل(2)في ذلك إكراه، 
صدره ونّور بصيرتو دخل في الدين على بينة ومن أعمى اهلل قلبو وختم على 

.  (3)سمعو وبصره فإنو ال يفيده الدخول فيو مكرىاً مقسوراً 
  قولو تعالى ﴿: وقال األلوسي     ﴾  جملة مستأنفة جيء بها

إثر بيان دالئل التوحيد لئليذان بأنو ال يتصور اإلكراه في الدين ألنو في الحقيقة 
                                                 

 (256)البقرة ( 1)

، ونقل ابن عرفة عنو ومل أجده يف 2/280وىو مال إليو ابن عطية كما يف ارر الوجيز ( 2)
والظاىر عندي أهنا على ظاىرىا ويكون خرباً يف اللفظ واملعٌت : النسخة اليت بُت يدي قال

إنو ليس يف االعتقاد إكراه، وىو أوىل من قول من جعلها خرباً يف معٌت النهي : ويكون املراد
 و انظر تفسَت ابن عرفة عند ىذه اآلية، 

 207/انظر تفسَت ابن كثَت ص( 3)
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إلزام الغير فعبلً ال يرى فيو خيراً يحملو عليو، والدين خير كلو، والجملة على 
 فليس إكراىاً هىذا خبر باعتبار الحقيقة ونفس األمر، وأما ما يظهر بخبلف

حقيقاً، وجوزوا أن تكون إخباراً في معنى النهي أي ال تكرىوا في الدين وتجبروا 
يخبر تعالى أن ال إكراه في الدين لعدم : ، وقال السعدي رحمو اهلل(1)عليو أحداً 

الحاجة إلى اإلكراه عليو، ألن اإلكراه ال يكون إال على أمر خفي غامض، أما 
، وىذا الرأي (2)ىذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعبلمو للعقول

. (3)ىو ما بدأ بو جلة المفسرين
                                                 

 .2/13تفسَت األلوسي ( 1)

 .1/316انظر تفسَت السعدي ( 2)

، وإرشاد العقل السليم أليب السعود 1/135 وتفسَت البيضاوي 1/314انظر تفسَت البغوي ( 3)
 شرع رمحو ا بعد ذلك يف إيراد 207وبعد أن ذكره ابن كثَت ص . عند ىذه اآلية، وغَتىم

أقوال املفسرين فيمن عناىم ا بأهنم ال يكرىون، وىذا الذي قالو ابن كثَت رمحو ا تعاىل 
وغَته من املفسرين يؤول إىل أنو ليس ألحد أن يكره أحداً على قبول الدين واإلميان بو 
بقناعة قلبيو، بل الذي يقدر على قذف األميان يف قلوب العباد ىو رب العباد سبحانو 

﴿وتعاىل، واألدلة على ىذا كثَتة معلومة قال تعاىل             
                               

    ﴾(3)وقد ورد يف احلديث الشريف قولو ،" : ما من نيب إال وقد أويت من البينات
متفق عليو، إذا قد ظهر احلق جلياً ملن كان مريداً للحق وأراد ا بو " ماثلو آمن عليو البشر

  ﴿: خَتا، أما من كان معانداً فإن ىذا البيان مل يزده إال بعداً كما قال تعاىل  
                            

  ﴾ إذاً ال يتصور مع وضوح شرائع اإلسالم إكراه أحد،  (96/97)  يونس
لكن ىذا الوضوح وىذا البيان الساطع ال خيّول ملن رفض القبول هلذا الدين إن يقر على 

حالو وأن يًتك على ما ىو عليو ما مل يظهر الرضا الكامل واإلذعان لشرائع اإلسالم ظاىراً، 
 =فمعلوم أن املخالفُت على قسمُت منهم من لو كتاب أو شبة كتاب كأىل الكتاب ومن يف 
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يرى البعض اآلخر من المفسرين أن ىذه اآلية خبر في معنى : بينما
  ﴿: في قولو تعالى" ال"النهي، وحينئذ تكون      ﴾ ناىية، وىو ما 

:  مال إليو اإلمام الطبري رحمو اهلل قال
  ﴿: قولو تعالى     ﴾ال يكره أحد في دين اإلسبلم :  معناه

تعريفاً للدين الذي عنى اهلل تعالى " الدين"عليو وإنما دخلت األلف والبلم في 
  بقولو ﴿     ﴾ وأنو ىو دين اإلسبلم، وقد يحتمل أن يكون أدخلتا 

وىو العلي :.. أي األلف والبلم عقيباً من الهاء المنوية في الدين، فيكون المعنى
 (1).وىو األشبو.. العظيم إلكراه في دينو

شر ح مفردات اآلية الكريمة بإيجاز  : المطلب الثاني
﴿ قولو تعالى          ﴾  " ىذا مما أيد بو البعض الرأي

. (3)(2)األول، أي قد وضح الحق من الباطل
                                                 

حكمهم فهؤالء يقرون على حاهلم لكن مع دفع اجلزية والّنزول عند حكم اإلسالم، أما  =
غَتىم فال يقبل منو إال اإلسالم أو السيف، فهم يلتزمون بأحكام اإلسالم ويقبلونو مرغمُت 

فأنت : لكن ىذا ال يعٍت قسرىم على القناعة القلبية بو كما تقدم، وكما قال بعض السلف
متلك أن تدخل احلصان املاء ولكن ال متلك أن جتربه على الشرب منو، إذا ليس فيما نقلتو 

 .لك عن ابن كثَت وغَته من املفسرين تأييداً لقول من يقول بالتفويض كما سيأيت

وىو ما مل يذكر غَته السمرقندي، وىو كذلك يف اجلاللُت،  ) 18/3انظر تفسَت الطربي ( 1)
وىو ما اكتفى بو مقاتل وابن عجيبة وصاحب املنتخب وصاحب الوجيز وغَتىم وسيأيت 

 (مزيد بيان هلذه املسألة ألهنا حمور البحث 

 .وىو ما قالو النيسابوري( 2)

الغّي جهل من اعتقاد فاسد، وذلك أن اجلهل قد يكون من كون اإلنسان غَت : قال الراغب( 3)
معتقد اعتقاداً ال صاحلاً وال فاسداً وقد يكون من اعتقاد شيء فاسد وىذا النحو الثاين يقال 

 (369)لو غي 
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 قولو تعالى ﴿                 
               ﴾ أي من : قال اإلمام ابن كثير

 إليو الشيطان من عبادة  وخلع األنداد واألوثان وما يدع
كل ما يعبد من دون اهلل ووّحد اهلل وشهد أن ال إلو إال ىو ﴿  

           ﴾(1)(2)مثل : العروة في ىذا المكان"  قال الطبري
  (3)لئليمان الذي اعتصم بو المؤمن

أي فقد ثبت في أمره " فقد استمسك بالعروة الوثقى"معنى : وقال ابن كثير

                                                 

 (.207 )انظر تفسَت ابن كثَت ( 1)

بناء : أي جاوز احلد، وقال أبو حيان رمحو ا: طغا يطغي ويطغو: (طغا)قال يف الصحاح( 2)
الطاغوت بناء مبالغة، من طغى يطغي وحكى الطربي يطغو، إذا جاوز احلد بزيادة عليو، 

مث " طوغوت "فعلوت، فجعلت الالم مكان العُت، والعُت مكان الالم : ووزنو األصلي
": طغى" ، وقال الراغب "طاغوت "حتركت الواو وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفاً، فصار 

والطاغوت عبارة عن كل متعبد وكل معبود من دون ا ويستعمل يف الواحد ويف اجلمع، 
كل ما جتاوز بو العبد حده من معبود أو : معٌت الطاغوت: وقال ابن القيم رمحو ا تعاىل

إبليس لعنو ا ومن عبد من دون ا : متبوع أو مطاع، والطواغيت كثَتون ورؤوسهم مخسة
، انظره يف ىامش .وىو راض، ومن دعا الناس لعبادة نفسو ومن حكم بغَت ما أنزل ا

أنو : ومجلة ما ورد عن املفسرين يف املراد بالطاغوت يف اآلية: ، قلت2/240تفسَت القرطيب
الشيطان، قالو عمر رضي ا عنو و جماىد والضحاك وقتادة والسدي رمحهم ا، وقال أبو 

ىو الساحر، وقال ابن جبَت ىو الكاىن، انظر األقوال مسندة يف تفسَت الطربي : العالية
وتفسَت الطاغوت بالشيطان قوي جداً :  مرجحاً األول207، قال ابن كثَت 19 -3/18

فإنو يشمل كل شر كان عليو أىل اجلاىلية من عبادة األوثان والتحاكم أليها واالستنصار 
 .هبا

 .والعروة ما يتعلق بو (عرى) 332 وقال الراغب ص3/20تفسَت الطربي ( 3)
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أي ال انكسار لها، :  قال الطبري(1)"النفصام لها "واستقام على الطريقة المثلى 
أي للعروة، أي فقد اعتصم من طاعة اهلل بما ال يخشى مع اعتصامو خذالنو إياه، 

،  (2)كالمستمسك بالوثيق من عرى األشياء، التي ال يخشى انكسار عراىا 
معناه فقد استمسك من الدين بأقوى سبب، وشبو ذلك : وقال ابن كثير

أي سميع ألقوال عباده " واهلل سميع عليم "(3)بالعروة القوية التي ال تنفصم، 
،  (4)عليم بما أخفتو كل نفس ال ينكتم عليو سر، وال يخفى عليو أمر 

 
 

 

                                                 
 207تفسَت ابن كثَت ص ( 1)

 3/20تفسَت الطربي ( 2)

العروة " وقد ذكر رمحو ا تعاىل مجلة ما ورد عن املفسرين يف معٌت 207تفسَت ابن كثَت ( 3)
شهادة : اإلميان، ومنهم من قال: فمنهم من قال املراد هبا اإلسالم، ومنهم من قال" الوثقى

أن إللو إال ا، وقيل القرآن وقيل احلب يف ا والبغض يف ا، قال ابن كثَت رمحو ا 
فصم الشيء كسره من غَت أن " فصم"وكل ىذه األقوال صحيحة، ، وقال اجلوىري : مذيالً 

 . ضرب فانفصم، واالنفصام االنكسار: يبُت، تقول فصمو من باب

  3/21انظر تفسَت الطربي ( 4)
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دراسة أقوال المفسرين  : المبحث الثاني
    ﴿في معنى  ﴾   مع بيان الراجح من األقوال

وتحتو تمهيد وثبلثة مطالب،  
:   التمهيد

 ال يكره هما ورد عن المفسرين في معنى اآلية وبيان من عناه اهلل في اآلية بأن
لخص المتأخرون جملة ما ورد عن المفسرين في ىذه اآلية، وقد : من حيث الجملة

بينوا أن ما ورد عنهم في الجملة يؤول إلى قولين، منهم من يرى العموم، أي من 
أخبر اهلل تعالى أنو ال يكره في الدين يعم أىل الكتاب وغيرىم، أي ال يكره أحد 
على الدخول في اإلسبلم مطلقاً، واآلية حينئذ منسوخة بآيات القتال، ومنهم من 

يرى الخصوص، أي أن من ذكر اهلل تعالى أنو ال يكره في الدين يراد بو أىل 
الكتاب ومن في حكمهم إذا قبلوا الجزية، أما من لم يكن لو كتاب أو شبة كتاب 

 واآلية حينئذ محكمة، وعند تدقيق النظر (1) منو إال اإلسبلم أو السيفلفبل يقب
يتبين أن الخبلف أشبو ما يكون لفظياً ألن المؤدى واحد، لكن الخبلف وقع فيمن 

. يدخل تحت عموم اآلية ومن ال يدخل، وأيضا تداخل التخصيص مع النسخ

القائلون بأن اآلية محكمة : المطلب األول
 أكثر المفسرين يرون أن ىذه اآلية محكمة وىو المحكي عن ابن عباس 

رضي اهلل عنهما وقال بو قتادة وابن جبير والسدي ومجاىد والشعبي وابن زيد 
والحسن في رواية والضحاك وعطاء رحمهم اهلل وىو ما نصره الطبري رحمو اهلل 

 من إجرائها عل العموم في كل عتعالى، وقالوا إن ىذه أنزلت في خاص، وال مان
                                                 

  2/13 وتفسَت اآللوسي 1/349انظر تفسَت الشوكاين ( 1)
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مانتظمتو، واألكثر على أنها نزلت في األنصار أو في خاص منهم، كان لهم 
أوالد قد ىودوىم أو نصروىم فلماء جاء اإلسبلم أرادوا إكراىهم عليو فنهاىم 
: اهلل عن ذلك حتى يكونوا ىم الذين يختارون دين اإلسبلم، وبو يقول ابن عباس

 فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن (1)كانت المرأة تكون مقبلة : قال
ال ندع : تهّوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء األنصار فقالوا

، وبناءاً على ىذا القول فاآلية كما تقدم محكمة غير منسوخة، (2)أبناءنا، فنزلت
إذاً فهي من العام المخصوص، فالذين عناىم اهلل تعالى بأنهم ال يكرىون ىم 

أىل الكتاب والمجوس وكل من جاز إقراره على دينو المخالف لدين الحق 
وأخذ الجزية منو، وقد جزم بهذا اإلمام الطبري رحمو اهلل تعالى، إذ يقول في 

ما كان ظاىره العموم من األمر والنهي وباطنو : معرض رده للقول بالنسخ قال
 ناسخاً إال ما رفع حكم رالخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل، فبل يعتب

ال إكراه في الدين ألحد ممن أخذت منو : المنسوخ بالكلية، إذ يمكن أن يقال
 أنو أكره على اإلسبلم قوماً الجزية، وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيهم 

فأبى أن يقبل منهم إال اإلسبلم وحكم بقتلهم إن امتنعوا منو وذلك كعبدة 
األوثان من مشركي العرب وكالمرتد ومن في حكمهم، وأنو قد ترك إكراه آخرين 

                                                 
املقالت بكسر امليم، مشقة من القلت، وىو اهلالك وعليو فالتاء فيو أصلية، وليست ىاء ( 1)

مفعلة من : مقلى كما ىو يف رواية عند الطربي عن ابن عباس فتكون مقالة: التأنيث، وورد
  3/13قلى إذا أبغض، انظر ىامش تفسَت الطربي 

ومجلة من 58 صي، وذكره الو احد3/182 وتفسَت القرطيب 3/13انظر تفسَت الطربي ( 2)
وىذا أوىل األقوال، :  مفسري السلف، قال النحاس مؤيداً هلذا القولنالروايات املتقاربة ع

، ييشَت إىل قول ابن عباس املتقدم يف سبب النزول، لصحة اإلسناد ومثلو ال يؤخذ بالرأ
، كما يف الناسخ واملنسوخ ..أن اآلية نزلت يف كذا وجب أن يكون أقوى األقوال: فلما أخرب

  80لو ص 
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  (1).على اإلسبلم بقبول الجزية منهم وذلك كأىل الكتابين ومن أشبههم
ال إكراه في الدين ألحد ممن حل قبول الجزية : إذاً يرى ىؤالء أن المعنى

منو ورضي بحكم اإلسبلم، ويرون أن نزول اآلية في خاص ال يمنع أن يعم 
: حكمها كل من جانس الحكم الذي نزلت فيو، قال الطبري رحمو اهلل تعالى

فالذين نزلت فيهم اآلية إنما كانوا قوماً دانوا بدين أىل التوراة فنهى اهلل عن 
وقال . (2)إكراىهم على اإلسبلم وأنزل بالنهي عن ذلك آية يعم حكمها غيرىم

نزول اآلية على سبب خاص غير مانع من اعتبار عمومها في سائر : الجصاص
مانتظمتو، ألن الحكم للفظ ال للسبب إال أن تقوم الداللة على وجوب االقتصار 

. (3)على سببو 
ويندرج تحت ىذا القول وىو أن اآلية محكمة قول من قال : قلت

ال تقولوا لمن دخل في الدين بعد الحرب إنو دخل مكرىاً ألنو إذا : المعنى
رضي بعد الحرب وصح إسبلمو فليس بمكره، ومعناه ال تنسبوىم إلى اإلكراه، 

                                                 
ال إكراه يف "قولو :  يقول1/310وقد جزم بإحكام اآلية أيضاً ابن العريب يف إحكام القرآن ( 1)

أمرت أن أقاتل  "عموم يف نفي إكراه الباطل، فأما اإلكراه حبق فإنو من الدين قال " الدين
متفق عليو أخرجو البخاري يف الزكاة باب وجوب الزكاة، ومسلم يف اإلميان باب .." الناس

﴿: األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إلو إال ا، وىو مأخوذ من قولو تعاىل        
                       البقرة ﴾( 

وهبذا يستدل على ضعف قول من قال إن اآلية منسوخة، وممن جزم بإحكام اآلية  (193
 وتقدم أنو رأي النحاس، وقد ذيل 162أيضاً مكي بن أيب طالب كما يف اإليضاح لو ص 

حمقق نواسخ القرآن البن اجلوزي الكتاب جبدول للناسخ واملنسوخ ومل يذكر عن أحد ممن 
 ألف يف الناسخ واملنسوخ أنو قد عد ىذه اآلية من املنسوخ، 

  3/13انظر تفسَت الطربي( 2)

  1/122أحكام القران للجصاص ( 3)
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  ﴿: ونظيره قولو تعالى                   .. ﴾
ليس من الدين ما ظهر على جهة اإلكراه وإنما :  واآلية على ىذا خبر، مفادىا(1)

إن : ، ويندرج تحتو أيضاً قول من قال(2) عليو القلب واللسانأالدين ما تواط
. (3) إجبارىم على اإلسبلم زاآلية نزلت في السبي متى كانوا أىل كتاب فبل يجو

وىذا القول والذي قبلو اللذان يندرجان تحت القول باإلحكام ىما كالتخريج )
لما يظهر من تعارض بين منطوق اآلية وبين ما صح عنو أنو أكره أقواماً على 
اإلسبلم ولم يقبل منهم غيره وىو ما أيد بو القائلون بالنسخ مذىبهم، واآلية 

 وسيأتي لو مزيد بيان،  (4)على ىذين القولين خبر محض، كما قالو القاسمي 

القائلون بأن اآلية منسوخة : المطلب الثاني
، (5) وىو ماحكاه الطبري عن ابن مسعود رضي اهلل عنو وعن زيد بن أسلم

  والنفي في اآلية ﴿    ﴾وعلى (6) على ىذا القول بمعني النهي ،
                                                 

 وحنوه 217 كما يف نواسخ القرآن البن اجلوزي ص يوىذا قول ابن األنبا ر (94)النساء ( 1)
 وقد عده ابن اجلوزي أحد الوجهُت للقول بأن اآلية 1/133قول الزجاج كما يف املعاين 

أن املراد بو ليس الدين ما يدين : أن اآلية من العام املخصوص، والثاين: حمكمة قال األول
 ، .. جهة اإلكراه عليو ومل يشهد بوىبو يف الظاىر عل

 انظر زاد املسَت البن اجلوزي( 2)

  ومل يعزه، 182/ 3حكاه القرطيب ( 3)

 325/ 3انظر تفسَت القامسي ( 4)

 نسبتو إىل الشعيب واحلسن وحكاه ابن اجلوزي 3/182وزاد القرطيب / انظر تفسَت الطربي ( 5)
 مسنداً عن الضحاك والسدي وسليمان ابن موسى، وحكاه أبو 220يف نواسخ القرآن ص 

  عن قتادة يف رواية2/615حيان 

  وقال وىو ما ذىب إليو كثَت يف تأويل اآلية، 3/324انظره يف تفسَت القامسي ( 6)
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، حكى (1)ىذا القول فاآلية الكريمة من آيات الموادعة التي نسختها آية السيف
 بقتال أىل األوثان ولم أمر رسول اهلل : الطبري عن جمع من المفسرين قالوا

ألن ىذه اآلية نزلت : يقبل منهم إال اإلسبلم أو السيف، ومما استدلوا بو أيضاً 
.  (2)قبل األمر بالقتال ثم نسخت بآية السيف

المناقشة وبيان الراجح : المطلب الثالث
فأنت ترى أن القائلين بأن اآلية محكمة يرونها في خاص أو من العام 

 أقر أقواماً على دينهم المخالف لدين الحق، ولم يقبل من المخصوص، فالنبي 
 إال آخرين إال اإلسبلم، لكنهم يرون أن ىؤالء الذين لم يقبل منو النبي 

اإلسبلم ال يدخلون في عموم اآلية أصبًل، ألنها عندىم من العام المخصوص 
ال إكراه في الدين ممن حل قبول : كما تقدم عن الطبري، فالتأويل عندىم

الجزية منو ومن في حكمو ال مطلقاً، بينما يرى أصحاب الرأي الثاني القائلون 
بالنسخ تعارضاً بين منطوق ىذه اآلية الكريمة التي ظاىرىا النهي عن إكراه 

 أنو أكره المشركين وأىل الناس على الدخول في اإلسبلم وبين ما تواتر عنو 
 على الدخول في اإلسبلم أو السيف ومن ثم يرون أن اآلية منسوخة، ناألوثا

 إال اإلسبلم أو ويلتقون مع الفريق األول أن من الناس من لم يقبل منو الرسول 
السيف، لكن الفرق بين القولين أن الذين يرون أن اآلية محكمة فهي عندىم 

من العام المخصوص، وليس في اآلية دليبلً على الكف عن قتال المشركين 
                                                 

وىي قولو تعاىل ﴿( 1)                        
                    

              ﴾  .
 . وتقدم أنو قول الضحاك والسدي وقتادة220كما يف نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ( 2)
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وعبدة األوثان إن لم يقبلوا الدخول في اإلسبلم، وإنما يستدل بأدلة أخرى على 
 قتالهم، والذين قالوا بالنسخ يرون أن عموم اآلية يشمل أىل الكتاب ملزو

. وغيرىم لكن خص من عموم اآلية أىل الكتاب ورفع حكمها عمن سواىم
من خبلل عرض القولين السابقين يتبين أن القول األول يؤول :  الترجيح

إلى قصر النص على سبب نزولو، وىذا خبلف القاعدة المقررة وىي أن العبرة 
بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، كذلك ظاىر اآلية يقتضي العموم ألن النكرة 

أما القول الثاني . يفيدان العموم" الدين " وتعريف " ال إكراه " في سياق النفي 
فيشكل عليو ما تقرر أن الناسخ ال يكون ناسخاً إال إذا رفع الحكم المنسوخ 

بالكلية، أما إذا رفع بعض أفراد العام وبقي البعض اآلخر فهذا كما يقول اإلمام 
ابن كثير رحمو اهلل عن الناسخ والمنسوخ بمنأ، واألشبو على ىذا القول ليكون 

إن ىذه اآلية قد رفع حكمها بالكلية ال يؤخذ منها : النسخ معتبراً أن يقال
الكف عن قتال أىل الكتاب ومن في حكمهم وإنما يستدل على ذلك بفعل 

إن قتال المشركين وعبدة األوثان يؤخذ من فعل : ، تماماً كما قال األولونالنبي
: فإن الذي يترجح عندي والعلم عند اهلل تعالى ىو: وبناًء على ما تقدم.النبي 

أن اآلية الكريمة من العام المخصوص فهي تشمل أىل الكتاب وغيرىم لكن 
خص من عمومها المشركون وعبدة األوثان فإنهم يقاتلون على اإلسبلم إن لم 

والراجح أن اآلية في السبب الذي نزلت : يقبلوه، قال الشوكاني رحمو اهلل تعالى
فيو محكمة غير منسوخة، وأما أىل الحرب فاآلية وإن كانت تعمهم ألن النكرة 
في سياق النفي وتعريف الدين يفيدان ذلك واالعتبار بعموم اللفظ ال بخصوص 

  (1)السبب لكن قد خص ىذا العموم بما ورد من آيات في إكراه أىل الحرب 
                                                 

 350- 1/349انظر تفسَت الشوكاين ( 1)



 146 العدد -مجّلة الجامعة اإلسبلمّية 

  -29-  

:  المبحث الثالث
القائلون بالتفويض من اآلية والرد عليهم 

:  وتحتو تمهيد ومطلبان
:   التمهيد

إن اهلل تعالى ختم جميع الشرائع : دين اإلسبلم ىو خاتمة الشرائع السابقة
والملل والنحل واألديان السماوية السابقة بدين اإلسبلم العظيم وبهذه الشريعة 

المحمدية المباركة قال تعالى ﴿                  
          ﴾(1) ومن جليل نعمتو تعالى على ىذه األمة ،

 إلى دين غير ن فبل يحتاجوأن أكمل لها الدين وأتم لها النعمة بمبعث محمد 
ولهذا جعلو :  نبي غير نبيهم، قال اإلمام ابن كثير رحمو اهلل تعالىىدينهم وال إل

 ماهلل تعالى خاتم األنبياء وبعثو إلى الجن واألنس فبل حبلل إال ما أحلو وال حرا
إال ما حرمو وال دين إال ما شرعو، وكل شيء أخبر بو فهو حق وصدق ال كذب 

فيو وال خلف كما قال تعالى﴿                    
            ﴾(2) أي صدقاً في األخبار وعدالً في األوامر ،
، إذ ىو جل وعبل وإن كان الكل بتقديره وعلمو سواء الكفر أو (3)والنواىي 

اإليمان، لكن الكفر وإن كان مراداً لو تعالى قدراً لكنو ليس مراداً لو شرعاً، فإنو 
 تعالى ال يرضاه لعباده كما قال تعالى ﴿            

                               
                                                 

 (.3)املائدة ( 1)

 (.115 )األنعام ( 2)

 .394تفسَت ابن كثَت ص ( 3)
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  ﴾(1)بها، هواهلل ما رضي اهلل لعبده ضبللة وال أمر:  قال قتادة رحمو اهلل 

 واألدلة على ىذا (2).ولكن رضي لكم طاعتو وأمركم بها ونهاكم عن معصيتو
  كثيرة معلومة كما قال تعالى ﴿             

                             
             ﴾(3)ىذا إخبار منو تبارك :  قال ابن كثير

عنده يقبلو من أحد سوى اإلسبلم، فمن لقي اهلل عز وجل بعد وتعالى بأنو ال دين 
   بدين على غير شريعتو فليس بمتقبل كما قال تعالى ﴿بعثة محمد 

          ﴾ (4)قلت ، :
والسنة مؤازرة للقرآن في ىذا المعنى، كما في حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو 

 وال يوالذي نفس محمد بيده ال يسمع بي أحد من ىذه األمة يهود" قال
، إذا (5)"نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت بو إال كان من أصحاب النار

 اهلل تعالى لم يفّوض إلى الناس أمر اإليمان والكفر ولم يترك تبين ىذا فاعلم أن
                                                 

 (.7)الزمر( 1)

ال يرضى لعباده : ، ونقل عن عكرمة أيضاً قال5/604انظره والذي قبلو يف الدر املنثور ( 2)
 املسلمُت الكفر

 (19)آل عمران ( 3)

 234وانظر تفسَت ابن كثَت ص(85)آل عمران ( 4)

وقولو : ، قال النوويوجوب اإلميان برسالة نبينا حممد  (70)رواه مسلم كتاب اإلميان باب ( 5)
أي ممن ىو موجود يف زمٍت وبعدي إىل يوم القيامة، " ال يسمع يب أحد من ىذه األمة " 

فكلهم جيب عليو الدخول يف طاعتو، وإمنا ذكر اليهودي والنصراين تنبيهاً على من سوامها، 
وذلك ألن اليهود والنصارى هلم كتاب، فإذا كان ىذا شأهنم مع أن هلم كتاباً فغَتىم ممن ال 

 1/364كتاب لو أوىل، انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
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لهم الحرية في اختيار ما شاءوا من الملل والنحل من شاء آمن ومن شاء كفر، 
 منو التخيير من مبل المرضي عند اهلل تعالى ىو اإلسبلم ال غير، وما يفو

.  النصوص فإنو محمول على الوعيد والتهديد

القائلون بالتفويض ودليلهم : المطلب األول
  ىذا وقد نقل عن بعض المفسرين أنو قد أخذ من ىذه اآلية ﴿   

  ﴾ دليبلً على التفويض باإليمان، كما قد ذكر جملة من المفسرين عن 
إن اهلل : بعض المعتزلة من أمثال أبي مسلم والقفال وبو يقول الزمخشري قالوا

تعالى ما بنى أمر اإليمان على اإلجبار والقسر وإنما بناه على التمكين 
لما ذىبوا : ، واستدلوا(1)وىو الئق بأصول المعتزلة : واالختيار، قال أبو حيان

إليو بأنو تعالى لما بّين دالئل التوحيد بياناً شافياً قاطعاً للعذر وبعده لم يبق 
للكفار عذر في اإلقامة على الكفر إال أن يقسروا على اإليمان ويجبروا عليو 
وذلك مما ال يجوز في دار االبتبلء، إذ في القهر واإلكراه على الدين بطبلن 

معنى االبتبلء واالمتحان ونظير ىذا قولو تعالى ﴿            
                                   

                         
   ﴾(2) 

﴿: وقولو تعالى                  

                                                 
 وتابعهما بذكره مجلة من املفسرين 7/13 وذكره الرازي 2/615انظره يف البحر ايط ( 1)

 كالقامسي وابن عاشور

 (29)الكهف ( 2)
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           ﴾ (1) قال الزمخشري عند قولو 
تعالى ﴿      ﴾أي لو شاء لقسرىم على اإليمان ولكنو لم :  قال

ومما يؤيد ىذا القول أنو :  وقال الرازي(2)! ؟ريفعل وبنى األمر على االختيا
 تعالى قال بعد ىذه اآلية أي ﴿     ﴿ قال بعدىا ﴾     

  ﴾ يعني ظهرت الدالئل ووضحت البينات ولم يبق بعد ىذا إال طريق ،
ولو : ، قلت(3)القسر واإللجاء واإلكراه وذلك غير جائز ألنو ينافي التكليف 

بني األمر على االختيار كما يقولو ىؤالء آلل ذلك إلى تعطيل الدعوة والبيان 
ونصب األدلة والزجر والتخويف من الكفر إذا كان الناس يهتدون إلى الحق 

بمجرد عقولهم، وىذا الذي ذىبوا إليو مردود وىو خبلف ما فهمو السلف من 
ىذه اآلية،  

أقوال المحققين في الرد على القائلين بالتفويض : المطلب الثاني
وىذا الذي ذىب إليو القائلون بالتفويض، وإن كان لو حظاً من جهة 

النظر، وقد بدأ بو الكثير من المفسرين، وىو صحيح من جهة أن اهلل تعالى أنزل 
الكتب وأرسل الرسل ونصب األدلة على الحق، وأظهر البينات، فمع ىذا 

الوضوح من أراد اهلل تعالى ىدايتو فقد وضح أمامو الحق فما عليو إال القبول 
واإلذعان ومن أراد اهلل تعالى إضبللو فقد قامت عليو الحجة، وقد تقدم قول 

من ىداه اهلل لئلسبلم وشرح صدره ونّور بصيرتو دخل : اإلمام ابن كثير رحمو اهلل
في الدين على بينة ومن أعمى اهلل قلبو وختم على سمعو وبصره فإنو ال يفيده 

                                                 
 (99)يونس ( 1)

 2/616كما يف تفسَته، ( 2)

 7/13انظر تفسَت الرازي ( 3)
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.  الدخول في الدين مكرىاً مقسوراً 
لكن في الحقيقة ال تسلم النتيجة التي توصل إليها القائلون : قلت

بالتفويض من جهة ترك الحرية للناس في باب االعتقاد، فقد بّين أىل التحقيق 
 بطبلن ىذا القول أي االستدالل من اآلية الكريمة ﴿      على ﴾

﴿: التفويض وحرية االعتقاد، قال اإلمام الطبري رحمو اهلل عند قولو تعالى  
              ﴾(1)معناه فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم :  قال

فاكفروا، فقد أعد ربكم على كفركم بو ناراً أحاط بكم سرادقها، وإن آمنتم 
وعملتم بطاعتو فإن لكم ما وصف ألىل طاعتو، ثم أسند رحمو اهلل عن ابن 

من شاء اهلل لو اإليمان آمن ومن شاء : عباس رضي اهلل عنهما عند ىذه اآلية قال
لو الكفر كفر، وىو قولو تعالى ﴿               

   ﴾(2)وليس ىذا بإطبلق من اهلل :  إلى أن قال الطبري رحمو اهلل
تعالى الكفر لمن شاء واإليمان لمن أراد وإنما ىو تهديد ووعيد بداللة قولو 

﴿تعالى                    ﴾ (3) ، ثم اسند رحمو اهلل
إن اآلية ال دليل فيها لمن يقول : تعالى عن جملة من مفسري السلف قالوا

في ىذه : وعيد من اهلل تعالى، وعن ابن زيد قال: بالتفويض، فعن مجاىد قال
اآلية ﴿               ..﴿ وفي قولو ﴾       

       ﴾(4)ىذا كلو وعيد وليس مصانعة وال مراشاة وال :  قال

                                                 
 (.29)الكهف ( 1)

( 30)اإلنسان ( 2)
 (.29)الكهف ( 3)

 (40)فصلت ( 4)
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وىذه من باب :  ابن كثير رحمو اهلل تعالى بقولوم، وأيد ىذه اإلما(1)تفويضا
. (2)التهديد والوعيد الشديد

                                                 
 .526/ 9وىو يف الدر املنثور  (238-9/237انظر تفسَت الطربي ( 1)

 .810انظر تفسَت ابن كثَت ص( 2)
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ظاىر اآلية ﴿: وقال العبلمة الشنقيطي رحمو اهلل تعالى         
      .. ،بحسب الوضع اللغوي التخيير بين اإليمان والكفر ﴾

ولكن المراد من اآلية الكريمة ليس التخيير وإنما المراد بها التهديد والتخويف، 
والتهديد بهذه الصيغة التي ظاىرىا التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية، 

والدليل من القرآن الكريم على أن المراد في اآلية التخويف والتهديد أنو اتبع 
﴿: ذلك بقولو                   ﴾  وىذه أصرح

دليل على أن المراد التهديد والتخويف، إذ لو كان التخيير على بابو لما توعد 
، ..فاعل أحد الطرفين المخّير بينهما بهذا العذاب األليم وىذا واضح كما ترى

 ..أما قولو تعالى ﴿: إلى أن قال رحمو اهلل        
    ﴾ "(1)التسلية للداعي كما قال تعالى ﴿:  فمعناه        

                            
                   ﴾(2) وليس النهي عن دعوة ،

الناس وإدخالهم في الدين، وقد بّين تعالى في ىذه اآلية أن من لم يهده اهلل فبل 
ىادي لو وال يمكن ألحد أن يقهر قلبو على االنشراح لئليمان إال إذا أراد اهلل 

: تعالى بو ذلك، وقد أوضح تعالى ىذا المعنى في آيات كثيرة كقولو تعالى
﴿                                

                            
 ..﴾(3)والظاىر أن ىذه اآلية ، ﴿        

                                                 

 (99)يونس ( 1)

 (8)فاطر ( 2)

 (.41)املائدة( 3)
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     ﴾(1) غير منسوخة، وأن معناىا أنو ال يهدي القلوب ويوجهها إال 
﴿: الخير إال اهلل تعالى، وأظهر دليل على ذلك أنو أتبعو بقولو     

                        
  ﴾(2)  

وبناًء على ما تقدم من نقول عن بعض المحققين يتبين أن ىذه : قلت
 ﴿اآلية الكريمة أي      ﴾ وغيرىا من اآليات التي في معناىا إنما 

يؤخذ منها أنو تعالى الفّعال لما يريد والهادي من يشاء المضل لمن يشاء لعلمو 
 (3)وحكمتو وعدلو ال دليل فيها على التفويض 

   إذاً  تبين لك خطأ من استدل بهذه اآلية الكريمة ﴿     ﴾ 
على أن أمر اإليمان والكفر مبناه على االختيار وأنو قد فّوض للمكلفين 

. ليختاروا ما يشآؤون
 
 

 

                                                 

 (.99)يونس ( 1)

 492/ 2 البيان ءانظره بتوسع يف أضوا( 2)

 810انظر حنوه يف تفسَت ابن كثَت ص( 3)
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الخاتمة 
حمد الذي بنعمتو تتم الصالحات وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك ال

لو جزيل الهبات رفيع الدرجات إلو جميع الكائنات، وأشهد أن محمداً عبده 
 اهلل وسلم وبارك عليو وعلى آلو صلىورسولو خير من َأظلتو السماء وحملتو الغبراء 

:   سبيلهم إلى يوم اللقاء، وبعدوسلكوصحبو األتقياء وعلى من سار على نهجهم 
 فقد يسر اهلل تعالى بمنو وجوده إتمام ىذا البحث الذي ىو عبارة عن 

:  جهد مقل، وقد توصلت من خبللو إلى ما يلي
ليس في اآليات الكريمة التي فيها بيان حكمتو تعالى في إضبلل من - 

شاء من عباده بعدلو ليس فيها دليبلً على ترك دعوة الناس إلى الدين الحق، أو 
التهوين من شأن الكفر والردة أو تمييع العقيدة أو التوسع بإطبلق الحرية ببل 

. ضوابط شرعية وقواعد مرعية
 إلى زلقد قام الدليل على أنو ال يكره أحد في دين اإلسبلم بحيث يل- 

فمن ىداه اهلل ..القناعة القلبية، ألنو دين بّين واضح جلّي براىينو واضحة معالمو
تعالى لو وأراد بو خيراًً وشرح صدره ونّور بصيرتو دخل فيو على بينة ومن أعمى 

اهلل قلبو وختم على سمعو وبصره فإنو ال يفيده الدخول في اإلسبلم مكرىاً 
.  مقسوراً، غير أنو يلتزم بأحكام اإلسبلم ظاىراً 

 تؤول إلى قولين ﴾    جملة األقوال الواردة في قولو تعالى﴿- 
قول بأن اآلية محكمة وقول بأنها منسوخة، وتوجيو اآلية عند من يرى أن قولو 

﴿    ﴾أي ال يتصور اإلكراه في الدين لوضوح الدالئل :  خبر محض
: ، بينما التوجيو عند من يرى أن اآلية تؤول إلى النهي..والبينات على أنو دين حق

.  أي ال تكرىوا أحداً على الدخول في دين اإلسبلم، وتوجيهو ما يأتي
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يرى القائلون باإلحكام أن اآلية نزلت في خاص وىم أىل الكتاب ومن - 
في حكمهم، فإنهم يقرون على دينهم مقابل دفع الجزية، أما من صح عن رسول 

 أنو لم يقبل منهم إال اإلسبلم كالمشركين وعبدة األوثان فيرونهم ال اهلل 
يدخلون في عموم اآلية أصبًل، وىذا ال يساعده اللفظ الذي يفيد العموم، وىو 

كذلك يؤول إلى قصر النص على سبب نزولو، والقاعدة المقررة إجراء العموم 
. على ظاىره مالم يرد ما يفيد الخصوص

يرى القائلون بالنسخ أن اآلية عامة تشمل جميع الطوائف ولما عارض - 
ىذا العموم ما صح عنو صلى اهلل عليو وسلم أنو أكره أقواماً على اإلسبلم ولم 

يقبل منهم غيره يرون أن اآلية قد رفع عموم حكمها وخص من ىذا العموم أىل 
الكتاب، لكن ىذا غير مسلم من جهة أن الناسخ ال يعد ناسخاً ما لم يرفع 

.  الحكم المنسوخ بالكلية، وما عدى ذلك فإنو تخصيص وليس نسخاً 
الراجح والعلم عند اهلل ىو أن اآلية في السبب الذي نزلت فيو - 

محكمة غير منسوخة، وأن عمومها يشمل أىل الكتاب وغيرىم لكن خص 
، أذاً فاآلية من العام المشركون وعبدة األوثان من العموم بفعل الرسول

. المخصوص
قام الدليل على أن اهلل تعالى ختم جميع األديان والملل والنحل -

 ولم يرض من أحد ديناً سواه، وأنو تعالى لم موالشرائع السابقة بهذا الدين القوي
 ولم يترك لهم الحرية في اختيار ما ريفّوض إلى الناس أمر اإليمان والكف

.  يشآؤون، وما يفهم منو التخيير فهو محمول على الوعيد والتهديد
ال يسلم ما تناقلتو كتب التفسير عن بعض المعتزلة أنهم يرون أن في - 

ىذه اآلية دليبلً على التفويض، وما استدلوا بو من أدلو ال تدل على المدعى، بل 
قد بّين أىل التحقيق أنو ال دليل على التفويض من ىذه اآلية وال من غيرىا مما 
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استدلوا بو، بل كل ما يفهم منو التخيير فإنو محمول على الوعيد والتهديد كما 
أشر إليو، واآليات التي فيها بيان شيء من حكمتو تعالى في إضبلل من شاء من 

وإنما ىي محمولة على .. عباده بعدلو ليس فيها إقرار الناس على معتقداتهم
 .. لو ﴿يالتسلية للداعي وبيان أن من لم يرد اهلل ىدايتو فبل ىاد    

                       ﴾(1)  
فهذا ما يسر اهلل تعالى كتابتو في ىذا الموضوع، فإن كان صواباً فمن : وبعد

اهلل تعالى وإن كان خطأً فمن من الشيطان، واستغفر اهلل تعالى مما وقعت فيو من 
. الخطأ والتقصير، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

 
 

 

                                                 

  (17 )الكهف ( 1)
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