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فوائد مستنبطة من تفسير سورة األعراف

1

،ال يجوز تفسير كتاب اهلل باألخبار اإلسرائيلية
ولو على تجويز الرواية عنهم باألمور التي ال يجزم بكذبها، 

معاني كتاب اهلل يقينية، فإن 
أمور ال تصدق وال تكذب، وتلك 

.يمكن اتفاقهمافال 
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لما كانت حكمة اهلل مقتضية البتالء العباد واختبارهم، 
ليتبين الصادق من الكاذب، ومن يطيعه ممن يطيع عدوه،

أجابه لما سأل،
.{ ِإنَََّك ِمَن اْلُمْنَظِريَن}: فقال

15-14:األعراف { قَاَل إِنََّك ِمَن اْلُمْنَظِرينَ * قَاَل أَْنِظْرنِي إِلَى يَْوِم يُْبعَثُوَن }
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أللزمن الصراط: أي{ ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم}للخلق : أي{ َفِبَما َأْغَوْيَتِني ألْقُعَدنََّ َلُهْم}-لما أبلس وأيس من رحمة اهلل -قال إبليس 
.وألسعى غاية جهدي على صد الناس عنه وعدم سلوكهم إياه

{ُثمََّ آلِتَينََُّهْم ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَماِنِهْم َوَعْن َشَماِئِلِهْم}
.من جميع الجهات والجوانب، ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم: أي

ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم، وكان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم،
فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم، { َوال َتِجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن}: ظن وصدََّق ظنه فقال

.{ ِإنَََّما َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب السََِّعيِر}: وهو يريد صدهم عنه، وعدم قيامهم به، قال تعالى
وإنما نبهنا اهلل على ما قال وعزم على فعله، لنأخذ منه حذرنا ونستعد لعدونا، ونحترز منه بعلمنا، 

بالطريق التي يأتي منها، ومداخله التي ينفذ منها، 
.فله تعالى علينا بذلك، أكمل نعمة

16:األعراف { قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي ََلَْقعَُدنَّ لَُهْم ِصَراَطَك اْلُمْستَِقيَم }

284تفسير سورة األعراف ص–مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن بن ناصر السعدي ط-كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان / المرجع



فوائد مستنبطة من تفسير سورة األعراف

4

ْر َلَنا َربَََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإْن َلْم َتْغِف}فحينئذ َمنََّ اهلل عليهما بالتوبة وقبولها، فاعترفا بالذنب، وسأال من اهلل مغفرته فقاال 
قد فعلنا الذنب، الذي نهيتنا عنه، وأضررنا أنفسنا باقتراف الذنب، وقد فعلنا سبب : أي{ َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننََّ ِمَن اْلَخاِسِريَن

.الخسار إن لم تغفر لنا، بمحو أثر الذنب وعقوبته، وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا
.{ ُثمََّ اْجَتَباُه َربَُُّه َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى* َوَعَصى آَدُم َربََُّه َفَغَوى }فغفر اهلل لهما ذلك 

هذا وإبليس مستمر على طغيانه غير مقلع عن عصيانه 
.اجتباه ربه وهداه-إذا صدرت منه الذنوب -فمن أشبه آدم باالعتراف وسؤال المغفرة والندم واإلقالع 

.فإنه ال يزداد من اهلل إال ُبْعًدا-إذا صدر منه الذنب ال يزال يزداد من المعاصي -ومن أشبه إبليس 

23:األعراف { َن اْلَخاِسِرينَ قَاال َربَّنَا َظلَْمنَا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكونَنَّ مِ }
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من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد، وال يبلى وال يبيد،{ َوِلَباُس التََّْقَوى َذِلَك َخْيٌر}
.وهو جمال القلب والروح

وأما اللباس الظاهري، فغايته أن يستر العورة الظاهرة، في وقت من األوقات،
.أو يكون جماال لإلنسان، وليس وراء ذلك منه نفع

وأيضا، فبتقدير عدم هذا اللباس، تنكشف عورته الظاهرة، التي ال يضره كشفها، مع الضرورة،
وأما بتقدير عدم لباس التقوى، فإنها تنكشف عورته الباطنة، وينال الخزي والفضيحة

ِلَك َخْيٌر ۚيَا بَنِي آَدَم قَْد أَنَزْلنَا َعلَْيُكْم ِلبَاًسا يَُواِري َسْوآتُِكْم َوِريًشا ۖ َوِلبَاسُ } 26:األعراف { التَّْقَوٰى َذٰ
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وفي هذه اآليات دليل على أن األوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة، 
حيث ذكر تعالى أنه ال يتصور أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول،

وأنه ال يأمر إال بالعدل واإلخالص، وفيه دليل على أن الهداية بفضل اهلل وَمنَِّه، 
الشيطاَن،-بجهله وظلمه -وأن الضاللة بخذالنه للعبد، إذا تولى 

وتسبب لنفسه بالضالل، وأن من حسب أنه مهتٍد وهو ضالَّ، أنه ال عذر له، 
ألنه متمكن من الهدى،

.وإنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى

ََللَةُ ۗ إِنَُّهُم اتََّخذُوا الشَّيَاِطينَ } ِ َويَ فَِريقًا َهَدٰى َوفَِريقًا َحقَّ َعلَْيِهُم الضَّ ْهتَُدونَ أَْوِليَاَء ِمن ُدوِن َّللاَّ 30:ألعراف ا{ ْحَسبُوَن أَنَُّهم مُّ
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هذا التوسيع من اهلل لعباده بالطيبات، جعله لهم ليستعينوا به على عبادته، فلم يبحه إال لعباده المؤمنين،
{  ُقْل ِهَي ِللََِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدَُّْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة}: ولهذا قال

.ال تبعة عليهم فيها: أي

ومفهوم اآلية أن من لم يؤمن باهلل، بل استعان بها على معاصيه،
.فإنها غير خالصة له وال مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها، وُيسأل عن النعيم يوم القيامة

ْنيَا َخاِلَصةً يَْوَم قُْل } 32:األعراف { اْلِقيَاَمةِ ِهَي ِللَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاةِ الدُّ
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هذه اآليات ونحوها، دلت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات اهلل، 
مخلدون في العذاب، مشتركون فيه وفي أصله، وإن كانوا متفاوتين في مقداره، 

بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم، 
.وأن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة ومالعنة

39:األعراف { َما ُكنتُْم تَْكِسبُوَن َوقَالَْت أُواَلُهْم َِلُْخَراُهْم فََما َكاَن لَُكْم َعلَْينَا ِمن فَْضٍل فَذُوقُوا اْلعََذاَب بِ }
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ومفهوم اآلية أن أرواح المؤمنين المنقادين ألمر اهلل المصدقين بآياته، 
تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى اهلل، 
وتصل إلى حيث أراد اهلل من العالم العلوي، 

.وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه

40:األعراف { َسم ِ اْلِخيَاِط ۚةَ َحتَّٰى يَِلَ  اْلَجَمُل فِيلسََّماِء َواَل يَْدُخلُوَن اْلَجنَّ إِنَّ الَِّذيَن َكذَّبُوا بِآيَاتِنَا َواْستَْكبَُروا َعْنَها اَل تُفَتَُّح لَُهْم أَْبَواُب ا}
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أهل الجنة نجوا من النار بعفو اهلل، : قال بعض السلف
،الجنة برحمة اهللوأدخلوا 

،واقتسموا المنازل وورثوها باألعمال الصالحة وهي من رحمته
.بل من أعلى أنواع رحمته

43:األعراف { َونُوُدوا أَن تِْلُكُم اْلَجنَّةُ أُوِرثْتُُموَها بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن ۚ}
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أولها يوم األحد، وآخرها يوم الجمعة، { ِفي ِستََِّة َأيََّاٍم}
العظيم { َعَلى اْلَعْرِش}تبارك وتعالى { اْسَتَوى}فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع 

الذي يسع السماوات واألرض وما فيهما وما بينهما، استوى استواء يليق بجالله وعظمته وسلطانه،
فاستوى على العرش، واحتوى على الملك، ودبر الممالك، وأجرى عليهم أحكامه الكونية، وأحكامه الدينية،

المضيء، فيظلم ما على وجه األرض، { النَََّهارَ }المظلم { ُيْغِشي اللََّْيَل}: ولهذا قال
ويسكن اآلدميون، وتأوي المخلوقات إلى مساكنها، 

.ويستريحون من التعب، والذهاب واإلياب الذي حصل لهم في النهار

ُ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواَْلَْرَض فِي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اسْ } ِِ إِنَّ َربَُّكُم َّللاَّ 54:األعراف { تََوٰى َعلَى اْلعَْر
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،اإلخالص فيه هلل وحده: وحاصل ما ذكر اهلل من آداب الدعاء
ألن ذلك يتضمنه الخفية، وإخفاؤه وإسراره، وأن يكون القلب خائفا طامعا ال غافال وال آمنا وال غير مبال باإلجابة، 

،من إحسان الدعاء، فإن اإلحسان في كل عبادة بذل الجهد فيهاوهذا 
،في عبادة اهلل{ ِإنََّ َرْحَمَت اللََِّه َقِريٌب ِمَن اْلُمْحِسِنيَن}: وأداؤها كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوه، ولهذا قال

المحسنين إلى عباد اهلل، فكلما كان العبد أكثر إحسانا، كان أقرب إلى رحمة ربه، 
.ربه قريبا منه برحمته، وفي هذا من الحث على اإلحسان ما ال يخفىوكان 

ًعا َوُخْفيَةً ۚ إِنَّهُ اَل يُِحبُّ اْلُمْعتَِديَن } 55:األعراف { اْدُعوا َربَُّكْم تََضرُّ
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ننوعها ونبينها ونضرب فيها األمثال ونسوقها لقوم يشكرون اهلل باالعتراف بنعمه، واإلقرار بها، : أي
في مرضاة اهلل، فهم الذين ينتفعون بما فصل اهلل في كتابه من األحكام والمطالب اإللهية، وصرفها 

يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها، ألنهم 
ويتأملونها، فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم، فيتدبرونها 

،مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياةوهذا 
.فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي، تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها، وحسن عنصرها

وأما القلوب الخبيثة التي ال خير فيها، فإذا جاءها الوحي لم يجد محال قابال بل يجدها غافلة معرضة، أو معارضة، فيكون 
:  كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور، فال يؤثر فيها شيئا، وهذا كقوله تعالى

.اآليات{ ... َأنزَل ِمَن السَََّماِء َماًء َفَساَلْت َأْوِدَيٌة ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل السََّْيُل َزَبًدا َراِبًيا }

ُف اآليَاِت ِلقَْوٍم َكَذِلَك } 58:األعراف { يَْشُكُرونَ نَُصِر 
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:  فتحه تعالى لعباده نوعان
فتح العلم، بتبيين الحق من الباطل، والهدى من الضالل، 
.ومن هو من المستقيمين على الصراط، ممن هو منحرف عنه

فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين، والنجاة واإلكرام للصالحين، : والنوع الثاني
فسألوا اهلل أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل، 
.وأن يريهم من آياته وعبره ما يكون فاصال بين الفريقين

ِ َوأَنَت َخْيُر اْلفَاتِِحينَ } 89:اف األعر{ َربَّنَا اْفتَْح بَْينَنَا َوبَْيَن قَْوِمنَا بِاْلَحق 
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هذه اآلية الكريمة فيها من التخويف البليغ، 
.على أن العبد ال ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من اإليمان

بل ال يزال خائفا وجال أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من اإليمان، 
(  يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك: )وأن ال يزال داعيا بقوله

وأن يعمل ويسعى، في كل سبب يخلصه من الشر، 
.فليس على يقين من السالمة–ولو بلغت به الحال ما بلغت -عند وقوع الفتن، فإن العبد 

ِ إاِلَّ اْلقَْوُم } ِ ۚ فَََل يَأَْمُن َمْكَر َّللاَّ 99:األعراف { اْلَخاِسُرونَ أَفَأَِمنُوا َمْكَر َّللاَّ
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إن اهلل تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة ال يقدرون بها، وال يثبتون لرؤية اهلل،
وليس في هذا دليل على أنهم ال يرونه في الجنة، 

فإنه قد دلت النصوص القرآنية واألحاديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى 
ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وأنه ينشئهم نشأة كاملة، يقدرون معها على رؤية اهلل تعالى، 

–مقنعا لموسى في عدم إجابته للرؤية -ولهذا رتب اهلل الرؤية في هذه اآلية على ثبوت الجبل، فقال 
{َوَلِكِن اْنُظْر ِإَلى اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرََّ َمَكاَنُه}

ِ أَِرنِي أَنُظْر إِلَْيَك ۚ} ا َجاَء ُموَسٰى ِلِميقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرب  ِكِن انظُ َولَمَّ ْر إِلَى اْلَجبَِل قَاَل لَن تََرانِي َولَٰ

143:األعراف { اْستَقَرَّ َمَكانَهُ فََسْوَف تََرانِي ۚفَإِِن 
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وكأن اإلتيان بهذه اآلية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم،
فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل،

المنافية للكمال المناقضة للهداية، 
فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم،

.فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية

ِ َوبِِه يَْعِدلُونَۚ } ةٌ يَْهُدوَن بِاْلَحق  159:األعراف { َوِمن قَْوِم ُموَسٰى أُمَّ
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يتمسكون به علما وعمال : أي{ َوالََِّذيَن ُيَمسَُِّكوَن ِباْلِكَتاِب}العقالء حقيقة من وصفهم اهلل بقوله إنما 
.ما فيه من األحكام واألخبار، التي علمها أشرف العلومفيعلمون 

.ويعلمون بما فيها من األوامر التي هي قرة العيون وسرور القلوب، وأفراح األرواح، وصالح الدنيا واآلخرة
ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات، إقامة الصالة، ظاهرا وباطنا، ولهذا خصها اهلل بالذكر لفضلها، وشرفها، 

.وكونها ميزان اإليمان، وإقامتها داعية إلقامة غيرها من العبادات
،في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم{ ِإنََّا ال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحيَن}: ولما كان عملهم كله إصالحا، قال تعالى

.مصلحين ألنفسهم ولغيرهم
،وهذه اآلية وما أشبهها دلت على أن اهلل بعث رسله عليهم الصالة والسالم بالصالح ال بالفساد

.وبالمنافع ال بالمضار، وأنهم بعثوا بصالح الدارين، فكل من كان أصلح، كان أقرب إلى اتباعهم

ََلةَ إِنَّا اَل نُِضيُع أَْجَر اْلُمصْ } ُكوَن بِاْلِكتَاِب َوأَقَاُموا الصَّ 170:األعراف { ِلِحينَ َوالَِّذيَن يَُمس ِ
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وفي هذه اآليات الترغيب في العمل بالعلم، 
،ذلك رفعة من اهلل لصاحبه، وعصمة من الشيطانوأن 

،والترهيب من عدم العمل به، وأنه نزول إلى أسفل سافلين
،وتسليط للشيطان عليه، وفيه أن اتباع الهوى

وإخالد العبد إلى الشهوات، يكون سببا للخذالن

175:األعراف { َطاُن فََكاَن ِمَن اْلغَاِوينَ َواتُْل َعلَْيِهْم نَبَأَ الَِّذي آتَْينَاهُ آيَاتِنَا فَانَسلََخ ِمْنَها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْ }
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هذا بيان لعظيم جالله وسعة أوصافه، بأن له األسماء الحسنى،
أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى،: له كل اسم حسن، وضابطه: أي

فإنها لو دلت على غير صفة، بل كانت علما محضا لم تكن حسنى، 
وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال، بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح،
.لم تكن حسنى، فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها، مستغرق لجميع معناها

وهذا شامل لدعاء العبادة، ودعاء المسألة،{ َفاْدُعوُه ِبَها}: أنه ال يدعى إال بها، ولذلك قال" حسنى"ومن تمام كونها 
فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، فيقول الداعي مثال اللهم اغفر لي وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم،

وتب َعَليََّ يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف ونحو ذلك

ِ اَلْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدُعوهُ بَِها َوَذُروا الَِّذيَن يُْلِحُدوَن فِي أَْسَمائِهِ } 180:األعراف { ونَ َسيُْجَزْوَن َما َكانُوا يَْعَملُ َوَلِِلَّ
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هذه اآلية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغي في معاملتهم، 
ما سمحت به أنفسهم، : فالذي ينبغي أن يعامل به الناس، أن يأخذ العفو، أي

وما سهل عليهم من األعمال واألخالق، فال يكلفهم ما ال تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به،
من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، وال يتكبر على الصغير لصغره، 

وال ناقص العقل لنقصه، وال الفقير لفقره،
.بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم

199:األعراف { ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ }
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بكل قول حسن وفعل جميل، وخلق كامل للقريب والبعيد، : أي{ َوْأُمْر ِباْلُعْرِف}
ما يأتي إلى الناس منك، إما تعليم علم، أو حث على خير، فاجعل 

،صلة رحم، أو ِبرَِّ والدين، أو إصالح بين الناس، أو نصيحة نافعة، أو رأي مصيب، أو معاونة على بر وتقوىمن 
أو زجر عن قبيح، أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية، 

،كان ال بد من أذية الجاهل، أمر اهلل تعالى أن يقابل الجاهل باإلعراض عنه وعدم مقابلته بجهلهولما 
.فمن آذاك بقوله أو فعله ال تؤذه، ومن حرمك ال تحرمه، ومن قطعك َفِصْلُه، ومن ظلمك فاعدل فيه

199:األعراف { ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلينَ }
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يستبصر به في جميع المطالب اإللهية والمقاصد اإلنسانية، { َبَصاِئُر ِمْن َربَُِّكْم}
الدليل والمدلول فمن تفكر فيه وتدبره، علم أنه تنزيل من حكيم حميد وهو 

يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، وبه قامت الحجة على كل من بلغه، ال 
أكثر الناس ال يؤمنون، وإال فمن آمن، ولكن 

.له من الشقاء، فالمؤمن مهتد بالقرآن، متبع له، سعيد في دنياه وأخراه{ َوَرْحَمٌة}له من الضالل { ُهًدى}فهو 
.وأما من لم يؤمن به، فإنه ضال شقي، في الدنيا واآلخرة

َذا } ب ُِكْم َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ل ِقَْوٍم َهٰ 203:األعراف { يُْؤِمنُونَ بََصائُِر ِمن رَّ
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هذا األمر عام في كل من سمع كتاب اهلل يتلى، فإنه مأمور باالستماع له واإلنصات، 
بين االستماع واإلنصات، والفرق 

.اإلنصات في الظاهر بترك التحدث أو االشتغال بما يشغل عن استماعهأن 
،وأما االستماع له، فهو أن يلقي سمعه، ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع

فإن من الزم على هذين األمرين حين يتلى كتاب اهلل، فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا، 
مستمرا متجددا، وهدى متزايدا، وبصيرة في دينه، وإيمانا 

رتب اهلل حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من ُتِلَي عليه الكتاب، فلم يستمع له وينصت، ولهذا 
.محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثيرأنه 

204:األعراف { َوإَِذا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ }
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هذه من اآلداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها،
وهي اإلكثار من ذكر اهلل آناء الليل والنهار، 

خصوصا َطَرَفِي النهار، مخلصا خاشعا متضرعا، متذلال ساكنا، وتواطئا عليه قلبه ولسانه، 
بأدب ووقار، وإقبال على الدعاء والذكر، وإحضار له بقلبه وعدم غفلة، 

.فإن اهلل ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله

ًعا َوِخيفَةً َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلقَْوِل بِالْ } بََّك فِي نَْفِسَك تََضرُّ َن َواْذُكر رَّ ِ َواآْلَصاِل َواَل تَُكن م ِ 205:األعراف { اْلغَافِِلينَ غُُدو 
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خمس وعشرين فائدة انتهى بحمد اهلل وفضله جمع 
من تفسير سورة 

(  األعراف)

نسأل اهلل تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليَّ ذلك والقادر عليه

تويتر

@fwayidd1
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