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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 وال نجادل في القرآن( 91)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إىل يوم 
 .الدين

اهلل أن الناس ليس أهل القبلة فقط؛ ألن من سأذكرهم بعضهم ليس من أهل القبلة قد  اعلموا يارعاكم
من الصابئة والدهرية وغريهم يقولون عن  مقالة الفالسفةاختلفوا يف كالم اهلل ويف القرآن على أقوال فمن أقواهلم 

الزاكية يوجب هلا هتيئات حىت بعض النفوس  على القرآن وعن عموم كالم اهلل عز وجل إنه فيٌض من العقل الفّعال
تتخيل أشكااًل وتسمع أصواتًا فهذه دعوى الفالسفة وهم مالحدٌة كفار بإمجاع أهل اإلسالم يقولون أنه جمرد فيض 
ال ميكن أن يوصفوا هذا الفيض كيف فاض لكنه فيٌض من العقل الفّعال الذي يسندون إليه مجيع األحوال والتدابري 

ألن كما سيأتينا إن شاء اهلل أن هلم يف األنبياء , لنفوس الزاكية يقصدون هبا نفوس األنبياءالعلوية والسفلية على ا
هذا الفيض يكيف نفوس هؤالء حبيث , ثالثة شروط فلذلك كانت نفوسهم زاكية مستعدة لتقبل ذلك الفيض

هكذا يزعم هؤالء الفالسفة , تتخيل أجسام النورانية هم من تسموهنم املالئكة وتسمع أصواتاً هي ما تسمونه الوحي
 .الدهرية والصابئة ومن على طريقتهم

هتيئات حبيث يتخيلون أجسامًا نورانية وأصواتًا مسموعة فاألشكال هي املالئكة واألصوات : القول الثاين
 بناًء على أصلهم الفاسد والعياذ باهلل االحتاديةفإن  من غالة الصوفية االتحاديةقول القول الثاين , هي الوحي

بالقول بوحدة الوجود يعتقدون أن اهلل سبحانه وتعاىل متحٌد باملخلوقات هذا مذهب ابن عريب وابن سبعني 
والتلمساين ورؤوس الضاللة من زنادقة الصوفية يزعمون أن اهلل متحد باملخلوقني وأن عني اخلالق عني املخلوق 

ناتج  االحتاديةوالنصارى واجلهمية مذهب هؤالء  أشد كفرًا من اليهود, مذهٌب هو أشد املذاهب كفرًا وإحلاًدا
مذهبهم أن كل كالٍم وصوت يف الوجود فهو كالم اهلل؛ ألهنم ال يفرقون بني اخلالق واملخلوق فعنهم أن عني اخلالق 

 :هو عني املخلوق ال فرق هلذا قال ناظمهم
 نا نثره ونظامهسواٌء علي وكل كالٍم يف الوجود كالمه

إذًا والعياذ باهلل أصوات اآلدمنّي والبهائم والطيور واحلشرات وأزيز الطائرات وأصوات احملركات وما يستحى 
من ذكره ويهاب من التمثيل به كل ذلك والعياذ باهلل يعدونه كالم اهلل عز وجل فهذان مذهبان كفريان ال شك يف  

 .كفر قائلها
فاجلهمية واملعتزلة قد سبقنا احلديث عنهم وهو أهنم بناًء على , القبلة بعد ذلك نأتي إلى أقوال أهل
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 أصلهم الفاسد ينفون صفات اهلل ال يثبتون هلل صفًة وجودية إذ يعتقدون أن اهلل تعاىل هو الوجود املطلق بشرط
صفاً له سبحانه وبناًء على هذا األصل فإهنم ال يثبتون صفة الكالم هلل عز وجل وبالتايل ال يثبتون القرآن و  اإلطالق

وملا متكن هؤالء وتسللوا إىل بالط اخللفاء العباسني وأضلوا , فيقولون إن اهلل خلق كالمًا مساه قرآنًا فالقرآن خملوق
اخلليفة املأمون حصلت احملنة الشهرية العظيمة اليت امتحن بسببها أئمة اإلسالم وثبت اهلل فؤاد اإلمام أمحد بن حنبل 

عصمًة لألمة يف هذه املسألة إذ كان أمري املؤمنني باحلديث والسنة وكان الناس يرقبون ما حىت كان  -رمحه اهلل-
طلبوا وحتمل يف ذات اهلل احلبس  فيمايصدر عنه فلما ابتلي هبذه احملنة ثبت ثبوت اجلبال الرواسي وأىب أن يوافقهم 

على يف هذه الدنيا من القبول والرضى وما نرجوه الذي رفعه اهلل تعاىل به الدرجات ال االبتالءوالضرب وناله يف ذلك 
 وأبى أئمة اإلسالم إال أن يقولوا القرآن كالم اهلل منزٌل غير مخلوق -رمحه اهلل-فأىب , له عند اهلل تعاىل أعظم

ذا واآلثار يف هذا أكثر من أن تذكر يف تواتر هذه املقولة عن سلف األمة وإبائهم الشديد أن يوافقوا املعتزلة على ه
ستزالل حىت مرت احملنة بعد موت املأمون واملعتصم والواثق وملا جاء زمن املتوكل رفع احملنة وخل الناس فعاد األمر الا

 .إىل طبيعته
هذا هو مذهب هؤالء وبناًء عليه يعتربون أن كالم اهلل هو احلروف واألصوات دون املعاين ألهنم ال : إذاً 

 يقوم يف ذات املتصف به فعندهم أن كالم اهلل حروف وأصوات خملوقة وليس يثبتون وصفًا هلل تعاىل والوصف معىن
 .مث معىن هذا مذهب اجلهمية واملعتزلة

فالّكرامية يقولون  هناك مذهب الكرامية وهو أن اهلل تعالى تكلم بالقرآن أو تكلم بعد ألم يكن متكلما
ما يستقيل به نفاة الصفات على مثبتة الصفات  بقوٍل يرتتب عليه إثبات وصٍف مل يكن اهلل متصفًا به وهذا هو

مل يكن متصفًا به فإما أن يكون ذلك الوصف كمااًل والبد لكم  ويقولون أنه يلزم من ذلك أن تصفوا اهلل تعاىل مبا
من ذلك فيكون قبل أن يتصف به غري كامل يف أمسائه وصفاته أو أن يكون كاماًل قبل أن يتصف به فإضافة 

إضافة نقص فهم يلزموهنم هبذا فالّكرامية ال خيرجون من هذا اإللزام ألهنم يلتزمون بأنه وصٌف  الشيء هذا إليه
 .حدث بعد أمل يكن

الصفاتية يشمل , فريق الصفاتية وهذا يشمل مقاالٍت متعددة لكنها جيمعها جامًع واحد :والفريق الثالث
, األشعرية املنسوبني إىل أيب احلسن األشعريو  فرقًا مثل الكالبية املنسوبون إىل عبد اهلل بن سعيد الكالب

والساملية املنسوبني إىل فرقة يقال هلا الساملية ومن قارهبم يقولون , واملاتوريدية املنسوبني إىل أيب منصور املاتوريدي
الكالم هلل  بإثبات الكالم النفساين يعين ظاهر مقاالهتم خمالفة املعتزلة وموافقة السلف فهم يف عقائدهم يثبتون صفة

عز وجل ويقولون القرآن كالم اهلل منزٌل غري خملوق هكذا يقررون ما يقرره أئمة السلف هذه بعضهم وهم الكالبية 
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 .قالوا هي حكاية عن كالم اهلل وقالت األشاعرة عبارة عن كالم اهلل
احلروف واألصوات ليست صفته قالوا ال ليست صفته كالم اهلل هو املعىن القدمي ألنه ال ميكن أن  :إذا  

, يتجدد شيء هلل عز وجل بعضهم عرب بكذا حروٌف جمتمعٌة منذ األزل هذه بعض مقاالهتم أو تفاصيل مقاالهتم
امليم السني وال تسبق السني الباء حىت إن الساملية يقولون ال يسبق بعضها بعضًا فإذا قال بسم اهلل فال تسبق 

تفاصيل يدرك اإلنسان أهنا من التكلف ومن الباطل الذي جرهم إليه العزوف والزهد يف مجل القرآن وألفاظه وكالم 
 .العدل البنييه وسلمصلى اهلل علالنيب 

 وعند التأمل ال جيد, هم يقولون أن احلروف واألصوات إما حكاية عن كالم اهلل أو عبارة عن كالم اهلل: إذاً 
اإلنسان فرقًا بني ما قالته الكالبية أو ما قالته األشاعرة؛ ألن حكاية وعبارة معنامها متقارب والقوم متفقون على أن 

عند الشجرة ومسعها  عليه السالم الكالم هو املعىن وأن احلروف واألصوات اليت مسعها األبوان يف اجلنة ومسعها موسى
القيامة أهنا خملوقة لتعرب عن كالم اهلل أو  ليلة املعراج ويسمعها عيسى عليه السالم يوميه وسلمصلى اهلل علنبينا 

إذًا هم يف احلقيقة يف هذا الشق وافقوا املعتزلة وقد قال بعض حذاقهم إنه عند التأمل ليس بيننا , لتحكي كالم اهلل
أنت , وبني مذهب املعتزلة فرق؛ ألهنم يف احلقيقة مل يثبتوا الكالم ال ميكن أن يكون فقط هو ما يقوم يف النفس

ل طوأما ما استدلوا به من بيت األخ نما يعتمل يف نفسك معاين متعددة ال تسمى متكلمًا حىت تتفوه هباحي
 النصراين

 جعل اللسان على الفؤاد دليالً  إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا
ٍر نصراين والنصارى هذا ال ميكن أن تعارض به آي الكتاب ونصوص السنة ال سيما أهنا صادرٌة من شاع

عندهم مشكلٌة أزلية يف مسألة الكلمة حىت إن ضالهلم هذا أوجب هلم أن يعتقدوا احللول يف عيسى عليه السالم 
فأي مرجٍع , ألن اهلل خلقه بكلمته فالتبس عليهم األمر وظنوا أن الزم ذلك أن يكون الالهوت حل يف الناسوت

مصنوع وعلى فرض صحته فهو منسوٌب إىل شاعٍر نصراين ال يعول على   لكم أن تستدلوا ببيٍت قيل أيضًا أنه بيتٌ 
 كالمه قد إلتاث بلوثٍة نصرانية وأراد معناً معيناً قد فسره

 جعل اللسان على الفؤاد دليالً  إن الكالم لفي الفؤاد وإمنا
أن هذا الكالم ال يكون كالماً حىت يدل عليه وميكن أن يقلب عليهم الدليل ويقال هلم إن الشاعر قد بني ب

الدليل بالتعبري عنه باللسان فقد مجع شقي املعىن وهو اللفظ واملعىن وقد لبس املعتزلة بتلبيساٍت كثرية يف هذا املقام 
[ 101: األنعام]{ ءٍ َشيْ  ك لَّ  َوَخَلقَ },  أليس القرآن شيئاً [ 26: الزمر]{  َشْيءٍ  ك ل   َخاِلق   اللَّه  }:  منها مثالً قوهلم

فالقرآن شيء من األشياء فيقال هلم إن القرآن العظيم ال يدخل يف هذا العموم ألن القرآن صفته وإال للزمكم أيضاً 
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 اللَّه  }: أن تقولوا اهلل خلق علمه اهلل خلق هداه اهلل خلق إرادته اهلل خلق كذا وكذا وكذا وإمنا أراد اهلل تعاىل بقوله
من املخلوقات هذا هو املراد ال ما ذهبتم إليه من زعمكم بأن القرآن شيٌء من  [ 26: الزمر]{  َشْيءٍ  ك ل   َخاِلق  

 ق لِ  َشَهاَدةً  َأْكبَ ر   َشْيءٍ  َأي   ق لْ }: املخلوقات هو صفته والشيء يطلق على كل عني وكل وصف وهلذا قال اهلل تعاىل
 .ء يتناول هذا الشيءفهل تقولون اهلل خالق كل شي[11: األنعام]{ اللَّه  

قالوا إن  [3: الزخرف]{ تَ ْعِقل ونَ  َلَعلَّك مْ  َعَربِيًّا ق  ْرآنًا َجَعْلَناه   ِإنَّا} :  ومما أيضًا لبسوا به قول اهلل عز وجل
اجلعل يعين اخللق وهذا من جهلهم باللغة ألن جعل إذا تعدت إىل مفعولني فإهنا ال تدل على اخللق وإذا تعدت إىل 

: األنعام]{ َوالن ورَ  الظ ل َماتِ  َوَجَعلَ }:  واحد دلت على اخللق فتعديها إىل مفعوٍل واحد مثل قول اهلل تعاىلمفعوٍل 
فقد تعدت إىل مفعولني فإن  [3: الزخرف]{  َعَربِيًّا ق  ْرآنًا َجَعْلَناه   ِإنَّا} :  فقد خلق اهلل الظلمات والنور وأما قوله[1

 :قيل أيضاً يف هذا شبٌه كثرية لكنها كما هذا ال يدل على اخللق وهلم
 حقاً وكٌل كاسٌر مكسور حجٌج هتافت كالزجاج ختاهلا

وقد كان هلذه املسألة مسألة خلق القرآن أثر عظيم يف حياة األمة اإلسالمية وجرى فيها خلٌف ونزاع بني 
أهل السنة وصارت فيصل التفرقة بني أهل السنة وبني املعتزلة فاعتصم أهل السنة احملضة مبا دل عليه الكتاب والسنة 

أهل السنة أن عابوا على الواقفة توقفهم ألن هذا ورٌع بارد وعافاهم اهلل تعاىل من املقاالت املبطلة وكان مما عابه 
بل نقول مبا قال اهلل تعاىل به وقال به نبيه  واالعتقادليس هذا حمله ال جيوز التوقف فيما أمر اهلل فيه بالقطع واجلزم 

ة واملكتوب وهاهنا أمٌر البد من التنبه له وهو أن يفرق بني القراءة واملقروء التالوة واملتلو الكتابصلى اهلل عليه وسلم
السماع واملسموع التسجيل واملسجل وحنو ذلك فال بد من التمييز ألن من الناس من يظن أن مقتضى قول أهل 
السنة واجلماعة القرآن كالم اهلل أنه ال حيل لك أن تقول عن املصحف بورقه وحربه وجلده أنه خملوق وهذا من الغلو 

راد ال ريب أن الورق واحلرب واجللد خملوق فرٌق بني الكتابة ليس هذا هو امل, ومن اخلطأ والشطط يف التفكري
القراءة فعل العبد حتريكك لشفتيك ولسانك وحنجرتك كل , فالكتابة فعل العبد واملكتوب قول احلق, واملكتوب

هذا فعل العبد واملقروء قول الرب والتسجيل فعل العبد واملسجل قول الرب والسماع فعل العبد إلصغائه إليه 
من قال لفظي بالقرآن خملوق  -رمحه اهلل-وعلى هذا ميز بني املقامني وهلذا قال اإلمام أمحد , ملسموع قول الربوا

تأملوا هذه اجلملة هل يقول اإلنسان لفظي بالقرآن , فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن غري خملوق فهو مبتدع
خملوق  ق فهو جهمي ألن الذي يقول القرآنخملو  خملوق أم ال؟ سبب هذا اجلواب املتنوع من قال لفظي بالقرآن

يوافق اجلهمية يف زعمهم أن القرآن خملوق والذي يقول غري خملوق فقد أتى بقوٍل مل يسبق إليه فوصفه بالبدعة وسر 
فإذا قلنا أن لفظي املقصود به  وتحتمل التلفظ, تحتمل الملفوظ به: أن كلمة لفظ تحتمل أحد معنيينذلك 
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

اذا يصبح معىن قوله لفظي بالقرآن خملوق يعين جعل كالم اهلل خملوقًا ألنه امللفوظ به وإذا قلنا أن امللفوظ به فم
املقصود التلفظ فقال لفظي بالقرآن خملوق قصد بذلك التلفظ فهذا صواب فيه تلبيس فيجب التفريق بني هذين 

طاله بسبب ذلك  -رمحه اهلل-مام البخاري املقامني وملا مل مييز بينهما بعض الناس صار منه ظلٌم وعدوان فإن اإل
-أذية من بعض أهل السنة حيث مل مييزوا كالمه ومحلوه على حممٍل رمبا كان بسبب احلسد أو غريه وامتحن بذلك 

 .وغريه -رمحه اهلل-ولكن احلق كان فيما قاله وقرره كما بني ذلك ابن القيم  -رمحه اهلل
في القرآن ونشهد أنه كالم رب العالمين نزل به الروح  وال نجادل) -رحمه اهلل -ثم قال الشيخ 

من كالم  ءٌ هو كالم اهلل تعالى ال يساويه شياألمين فعلمه سيد المرسلين محمدا  صلى اهلل عليه وسلم و 
 (.المخلوقين وال نقول بخلقه وال نخالف جماعة المسلمين

يم كالٌم حمكم ليس حماًل للتجاذبات القرآن ليس موضعًا للجدل القرآن العظ (وال نجادل في القرآن) 
 اْلق ْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنْ زَْلَنا َما}:  فاملؤمنون هم أسعد الناس بالقرآن واملبتدعه هم أشقى الناس بالقرآن قال اهلل عز وجل

وصف اهلل تعاىل كتابه بأنه نور وبيان وموعظة وهدى وأوصاف جليلة عظيمة إن وجدت ذلك  [6: طه]{ لَِتْشَقى
, فاعلم أنك على اجلادة وإن وشقي به األبعد رأى فيه إشكاالت وأغلوطات وغري ذلك فمن نفسه اخلبيثة أيت

 [6: طه]{ لَِتْشَقى اْلق ْرآنَ  َعَلْيكَ  أَنْ زَْلَنا َما}القرآن العظيم ليس إال هدى ونور وبيان وموعظة وشفاٌء ملا يف الصدور
القرآن وصاروا يعملون تأويالت الباردة املتكلفة املتعسفة ليعسفوا القرآن على ما يبتغون فيأىب القرآن باملبتدعه شقوا 

يدٍ  َحِكيمٍ  ِمنْ  ْنزِيلٌ ت َ  َخْلِفهِ  ِمنْ  َواَل  َيَدْيهِ  بَ نْيِ  ِمنْ  اْلَباِطل   يَْأتِيهِ  اَل }:  القرآن منيع كما قال اهلل عز وجل {  محَِ
فال جيوز أن يتخذ القرآن للجدل ملا خرج [1: احلجر]{ حَلَاِفظ ونَ  َله   َوِإنَّا الذ ْكرَ  نَ زَّْلَنا حَنْن   ِإنَّا},  [26: فصلت]

مرًة على أصحابه وهم يتنازعون يف القرآن هذا ينزع آية وهذا ينزع آية فكأمنا فقئ يف ى اهلل عليه وسلمصلالنيب 
هبذا أمرمت أم هبذا كلفتم أن تضربوا كتاب اهلل بعضه ببعض عزمت عليكم أال تعودوا : )وجهه حب الرمان فقال

 (.ما ضل قوٌم بعد هدى عليه إال أوتوا اجلدل: وقال
هذا موافٌق ملا تقدم وحنن نشهد أنه كالم  (نشهد أنه كالم رب العالمينوال نجادل في القرآن و : )فقال

قد ذكر اهلل  ى اهلل عليه وسلمصلرب العاملني نزل به الروح األمني جربيل عليه السالم فعلمه سيد املرسلني حممدًا 
َنا ِإنَّ ( 12) ِبهِ  لِتَ ْعَجلَ  ِلَساَنكَ  ِبهِ  حت َر كْ  اَل }تعاىل ذلك يف سورة القيامة قال  فَاتَِّبعْ  قَ رَْأنَاه   فَِإَذا( 11) َوق  ْرآنَه   َعه  مجَْ  َعَلي ْ

َنا ِإنَّ  مث َّ ( 11) ق  ْرآنَه   لشدة شفقته وحرصه على أال  ى اهلل عليه وسلمصلكان نبينا [11 - 12: القيامة]{ بَ َيانَه   َعَلي ْ
أثناء تنزله عليه فطمأنه اهلل تعاىل بأن تكفل له جبمعه يف صدره مث  يتفلت عليه القرآن حيرك به لسانه حىت يتحفظه

َنا ِإنَّ }زاد على ذلك بيانه   َنا ِإنَّ  مث َّ }, والقرء مبعىن اجلمع[11: القيامة]{  َوق  ْرآنَه   مَجَْعه   َعَلي ْ : القيامة]{ بَ َيانَه   َعَلي ْ
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ

 

 وفقه نبينا  ى اهلل عليه وسلمصلتعاىل شيئًا مل يبينه لنبيه  فبني اهلل تعاىل لنبيه معاين ما أنزل إليه مل يدع اهلل[11
علم أمته ذلك مبا ال يدع جمااًل لدعوى مدٍعأن شيئاً من القرآن جمهول كما يدعيه  مجيع ما أنزل إليه من ربه مث هو 

أهل التفويض اجملهلة الذين يزعمون أن يف القرآن ماهو غري مدرٍك على اإلطالق فهذا باطل ألن اهلل تعاىل تكفل 
َيانًا اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونَ زَّْلَنا}ذلك  ب َ } :  وقال [11: النحل]{ َشْيءٍ  ِلك ل   تِب ْ : النحل]{  إِلَْيِهمْ  ن  ز لَ  َما لِلنَّاسِ  لِت بَ ني 

يف رمضان كل ليلة  ى اهلل عليه وسلمصلفقد حصل البيان حبمد اهلل وكان جربيل عليه السالم يدارس النيب [22
حىت بني النيب  ى اهلل عليه وسلمصلفلما كان يف السنة اليت قضي فيها دارسه وعرضه القرآن مرتني وهذا تفقيٌه للنيب 

وأنتم تسئلون عين فما أنتم : )ألمته مجيع ما نزل إليه من ربه وملا استنطق الناس يوم عرفة وقال ى اهلل عليه وسلمصل
 .يكنشهد أنك قد بلغت رساالت ربك وأديت ما عل: قالوا (قائلون؟

 .والبالغ ال يكون مبجرد التبليغ اللفظي بل تبليٌغ لفظٌي ومعنوي
جيب يا عبد اهلل ويا طالب العلم أن  (وهو كالم اهلل تعالى ال يساويه شيٌء من كالم المخلوقين: )قال

من كان أن يعارض  ميتلئ قلبك هبذا املعىن وأن تعلم حقاً أن كالم اهلل ال يدانيه كالم وال يقارنه كالم وال جيوز لكائٍن 
كالم رب العاملني بكالم أحٍد من اخللق جيب أن يكون لكالم الرب سبحانه وتعاىل يف القلب منزلة وتعظيم وشرف 

 يَْأتِيهِ  اَل } وقدر حبيث ال يعارض به كالم أحٍد وال من الفقهاء وال من العلماء وال من غريهم بل يرى أنه احلق
إذا امتأل القلب بذلك فتح اهلل للعبد من كنوز القرآن وأسراره  [26: فصلت]{  َخْلِفهِ  ِمنْ  َواَل  َيَدْيهِ  بَ نْيِ  ِمنْ  اْلَباِطل  

أما إذا كان اإلنسان يقرأ , مل يكن له يف احلسبان هذا التعظيم وهذا اإلجالل ضرورٌي لتحصيل العلم وعلومه ما
من أقبل على القرآن بكليته , أن يصل إىل مبتغاهفال ينتظر أن ينال هذه املعارف و  اكرتاثالقرآن بنفٍس باردة وعدم 

: اإلسراء]{  أَق َْوم   ِهيَ  لِلَّيِت  يَ ْهِدي اْلق ْرآنَ  َهَذا ِإنَّ }وبذل مهجته له فإن اهلل سبحانه وتعاىل يهديه بالقرآن العظيم  
1]. 

وذلك أن  (وال نخالف جماعة المسلمين)أي كما قالت املعتزلة  (وال نقول بخلقه)-رحمه اهلل-ثم قال 
خملوق وال سيما القرون الثالثة  مجاعة املسلمني من مجيع املذاهب وهلل احلمد يقولون القرآن كالم اهلل منزٌل غري

 .الذين مل ختتلف كلمتهم يف هذا فهم السواد األعظم وعليهم املعول يف فهم مراد اهلل تعاىل ومراد نبيه ةالفاضل
 ..العظيم وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيننسأل اهلل تعالى أن ينفعنا بالقرآن 

 


