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                      ن 01: التفسير مادة
 ن 0..14 :أヱا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 . :      قヱله إلヴ( أ) النص   كتゅبる أكمل -0

   -     :    السيベゅ حسゆ اشرح -2
   : تعゅلヴ قヱله يف بゅلطراヱة البحر لحュ لヱصف عヤتين أبرز -3

  . 
  :    هقヱل في( الحヤيる) بـ المراد ينب -4

 ، مؤيدا ポابヱرآن من بدليل جボال. 

 . :         قヱله نزヱل سبゆ أヱرد -0
   بゆゅــــس» :حديث بعمュヱ تمسكゅ المسヤمين من  البغゅة قتゅل مゅنعي عヴヤ الرد في أخرى أدلる مع( ゆ)النص ヱظف -6

     ュヤالمس ベヱله فسゅقتヱ رヘك». 
.- ュسيرا قدヘله تヱボل   رة فيヱالحجر س :          . 
 ゅنيゅن 13.20 :ث 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

\ 

                                                                             .                      :04: سヱرة النحلفي  سبحゅنهقゅل ه  -أ
ゆ-  ل هゅق  فيれرة الحجراヱس  る9اآي :                                   .

  .                             : .المゅئدة، من اآيる  في سヱرة قゅل ه  -أ
ゆ-  ل هゅق رةヱفي س  るئدة، من اآيゅ0الم :                 

    .                                    
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 .نبヵヱ بحديث جヱابポ معززا ،( أ)  النص في المضمن الصاة صحる شرط استخرج -0
 .الغسل مヱجبれゅ اذكر -2
 .الجヱارح صيد أكل شرヱط(   ゆ)  النص خال من حدد  -3
 .الجゅرج منه أكل إذا الصيد حكュ في به استدل مヱ ゅ ،ه رحمه مゅلポ اإمュゅ قヱل أبرز  -4

 

 ゅلثゅن 12 :ث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اآيる من عヤيゅヰ يدل مゅ الكندヵ كاュ من عبゅرة كل أمュゅ ضع ثヱ ュرقتポ، في الجدヱل انボل -0
  

 عヤيゅヰ الدال الボرآني المボطع   العبゅرة

  عゅمゅ تحヤيا حヤل

  ヱحكمته قدرته عن أخبر

  النكث عن ヱنヴヰ بゅلヱفゅء، أمر

ヴء استثنゅء بعد استثنゅاستثن  

 

همゅ نصين أヱرد -2      :تعゅلヴ قヱله في بゅاستثنゅء المراد بヰمゅ تبين السنる من ヱاآخر∠  الボرآن، من أحد∠
   . 

 

 

 

 

 

 ن 01: الحديث مادة
 :أヱا

 
 

 أعمرل نعرュ، :فボرゅل !! الボررآن هذا مثل لنゅ اعمل الحكيュ، أيゅヰ :لヤكندヵ قゅلヱا الكندヵ أصحゆゅ أن»ذكر ابن عطيる اأندلسي         
 فخرجرれ لمصرحف،ا فتحرれ إنري أحرد؛ هرذا يطيرヱ ベا عヤيره، أقردر مرヱ ゅه :فボرゅل خررج ثرュ كثيررة، أيゅمゅ فゅحتجゆ !! بعضه مثل

 :                       يعنرررررررررررررررررررري قヱلررررررررررررررررررررهالمゅئرررررررررررررررررررردة؛  سررررررررررررررررررررヱرة
      れذا فنظرみف ヱء، أمرر قرد هゅفرヱلゅب ヴرヰنヱ رل النكرث، عرنヤحヱ 

 فرري إا بヰررذا أحررد يرريتي أن يسررتطيع ヱا سررطرين، فرري ヱحكمترره؛ قدرترره عررن أخبررر ثررュ اسررتثنゅء، بعررد اسررتثنゅء اسررتثنヴ ثررュ عゅمررゅ، تحヤرريا
    .«..أجاد

 (.أヵ مجヤداれ : أجاد)    
 .بتصرف . 961/ 2 :ابن عطيるالعزيز،  الكتゆゅ تヘسير في الヱجيز رالمحر                                             

 
 
 

إن أヱل النゅس يボضヴ يュヱ الボيゅمる عヤيه، : " سمعれ رسヱل ه صヴヤ ه عヤيه ヱسュヤ يヱボل: عن أبي هريرة رضي ه عنه قゅل  -أ      أ
كذبヱ れلكنポ قゅتれヤ أن : يポ حتヴ استشヰدれ، قゅلقゅتれヤ ف: فمゅ عمれヤ فيゅヰ؟ قゅل: رجل استشヰد، فيتي به فعرفه نعمه فعرفゅヰ، قゅل

يゅボل جرヵء، فボد قيل، ثュ أمر به فسحゆ عヱ ヴヤجヰه حتヴ ألボي في النゅر، ヱرجل تعュヤ العヱ ュヤعヤمه ヱقرأ الボرآن، فيتي به، فعرفه 
ュ ليゅボل عゅلュ، كذبヱ れلكنポ تعヤمれ العヤ: فمゅ عمれヤ فيゅヰ؟قゅل تعヤمれ العヱ ュヤعヤمته، ヱقرأれ⊥ الボرآن فيポ، قゅل: نعمه فعرفゅヰ، قゅل

.."                                                                           ヱقرأれ الボرآن ليゅボل قゅرむ، فボد قيل، ثュ أ⊥مر به فسحゆ عヱ ヴヤجヰه حتヴ أ⊥لボي في النゅر 
 .أخرجه اإمュゅ مسュヤ في صحيحه كتゆゅ اإمゅرة                                                                                     
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0 - ゆالنبي عن عنه ه رضي هريرة أبي حديث اكت ヴヤيه ه صヤع ヱュヤمن رجل اشترى"       الخصمين بين اإصاح في س 
 ........" له عゅボرا رجل

 ( .أ) لヤحديث آخر تخريجゅ اذكر - 2

 . بيمين قضヴ     -   استشヰد:    ييتي مゅ السيベゅ حسゆ اشرح - 3

 : أعمゅله به تتيثر مゅ إلヴ المسュヤ( أ) الحديث ينبه - 4

 . المسュヤ أعمゅل عヴヤ الريゅء خطヱرة بين - أ                       
                      ゆ -بعض به  تحذر آخر شرعي بدليل استدل ポن الذين زمائヱبヤيط ュヤا العヱعرض به ليصيب ゅالدني . 
 . تعゅلヴ ه عند اأعمゅل لボبヱل شرطゅ الحديث من استنتج -ج                       
0 - ュد ب  ؟ لボヤرآن مخゅلف ヱالشゅهد بゅليمين الボضゅء إن:  قゅل من عヴヤ ر⊥

6 - るليヱالمسؤ るنゅحذر أم ュمن اإسا ゅヰنتゅأمر خيヱ るسبゅبمح ゅヰبゅأصح: 

 ؟ بمゅヰمュヰ قيゅمュヰ حين لヤمسؤヱلين المボدمる الヰدايゅ اإساュ حرュ لュ  - أ

            ゆ - ضحヱأ るأهمي るسبゅل محゅالعم ヴヤل عゅالم . 

 :ييتي مゅ عヤل - .

 . بعヤمه الحكュ من الحゅكュ منع -

 . ヱمكゅنる شرف له عمن الحكュ تخヘيف من الحゅكュ منع -

 ゅنيゅث: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اقترح عنヱانゅ منゅسبゅ لヤنص  -0

2-  ュヤسヱ يهヤه ع ヴヤمحمد ص るأم ヴヤع ュرآن الكريボاستخرج من النص فضل ال. 

 .ヱاجゆ اأمる اإساميる اليュヱ تجゅه الボرآن الكريュ  -انطاقゅ من النص  –بين  -3

 

 ( ゅمヤف ،ュيボج المستヰعن الن れانحرفヱ المثل れاضطربヱ ازينヱالم ゅヰفي れヤاخت れراゅحض れيشゅع るفي أم ュالكري ゆゅد تنزل هذا الكتボلヱ
 れنゅيغه، فكヤتبヱ ء بهゅج ゅالعمل بمヱ ظهヘحヱ غل في مدارستهゅالش ュヰヤأصبح شغ ゆゅء في هذا الكتゅج ゅم るصحヱ ベصد ゆゅا األبヱلヱن أボأي

ل من اضطرابュヰ ثبゅتヱ ،ゅمن اعヱجゅجュヰ استゅボمヱ ،るمن جュヰヤヰ عヤمゅ مستنيرا، ヱأصبحヱا بشゅヰدة ه تبゅرヱ ポتعゅلヴ نتيجる ذلポ أن جع
 ( خير أمる أخرجれ لヤنゅس

  . 281سعيد إسمゅعيل عヤي، ص . الボرآن الكريュ رؤيる تربヱيる، د                                                                   

 
 



3    
1
  

 

 لصفحるا

 

 

        

 ュويボتヤالمركز الوطني ل 

 れوالتوجيهواامتحانا 

 اامتحا┈ الوطني ال┇وحد للبكالوريا

 2O16 يるلدヱرة العゅدا

- るبゅصر اإجゅعن -  
 NR38 

 التفسير والحديث

るالعربي るغヤال ポヤاأصيل مس ュيヤالتع るشعب 

المادة

るا أو  الشعبポヤلمس 

 مدة اإنجاز

 المعامل

3 

4 

   

  

  

 

 

 

 
 

 ن 01: التヘسير
 :أヱا 
  :                            قゅل ه -0

 .........................................1.0.ن 
2-    :ل: المخرゅボ؛ يベالش :ゅヰدمتボه بمボتش れأخذヱ ،ءゅفي الم れتمخر مخرا؛ إذا جر るينヘالس れمخر. 

          : ヴترجع إل
ベن.1.0..................................................................................الح 

3-   ゅتين ممヤميذ عヤييتييذكر الت:  

-  ،ゅألذ مذاقヱ ئدةゅل أكثر فゅه في هذه الحヤأن أك 

 كمゅ أن في ذلポ تنبيゅヰ إلヴ أنه ينبغي المسゅرعる في أكヤه؛ أنه يسرع إليه الヘسゅد ヱالتغير،  -

 ن 1.01.......…لヴ كمゅل قدرته المتجヤي في خボヤه الحヱヤ الطرヵ في المゅء المر اأجゅجإيمゅء ヱفيه أيضゅ إ -

 ن        .....................................................................................................1..0 :في سヱرة الرحمن  لヱボله الヤؤلؤ ヱالمرجゅن؛: في اآيる (الحヤيる)المراد بـ  -4
⌒ ْبن∠ أ⊥ب∠ي   أنه  أنس عنأخرج البخゅرヱ ヵغيره -0 ｚْبد∠ ه ْيれ∠ ع∠ ュｚヤ∠ ل∠ヱْ أ∠ت∠ س∠ ∠ヱ ⌒ْيه∠ヤ ⊥ ع∠ ｚه ヴｚヤ ب⌒يあ ص∠ ｚنヤ⌒؛ق⌒يل∠ ل  ⊥ ｚه ヴｚヤ ب⌒يぁ ص∠ ｚإ⌒ل∠ْيه⌒ الن ∠ベ∠ヤ ف∠ゅْنط∠

س∠  ∠ヱ ⌒ْيه∠ヤ ا ،ュｚヤ∠ ع∠ ゅر⇔ ゆ∠ ح⌒م∠ ك⌒ ر∠ ∠ヱ،  ⊥ه ع∠ ْمش⊥ヱن∠ م∠ ْسヤ⌒م⊥ヱن∠ ي∠ ベ∠ヤ∠ اْلم⊥ る∀  - ف∠ゅْنط∠ ب⌒خ∠ ه⌒ي∠ أ∠ْرض∀ س∠ ∠ヱ -  ∠لゅ∠ボ∠ف ∠ュｚヤ س∠ ∠ヱ ⌒ْيه∠ヤ ⊥ ع∠ ｚه ヴｚヤ ب⌒يぁ ص∠ ｚه⊥ النゅ ゅ أ∠ت∠ ｚم∠ヤ إ⌒ل∠ْيポ∠  :ف∠
نあي ポ∠  ،ع∠ ゅر⌒ ْتن⊥ ح⌒م∠ ان⌒ي ن∠ ⌒ ل∠ボ∠ْد آذ∠ ｚه ∠ヱ.  ∠ْن اْأ∠ْنص ل∀ م⌒ ج⊥ ْنュ⊥ヰْ ف∠ゅ∠ボل∠ ر∠ ْنゅ:  ∠ポر⌒ م⌒ ゅ م⌒ يح⇔ ュｚヤ∠ أ∠ْطي∠ゆ⊥ ر⌒ س∠ ∠ヱ ⌒ْيه∠ヤ ⊥ ع∠ ｚه ヴｚヤ ⌒ ص∠ ｚل⌒ هヱ س⊥ ゅر⊥ ر∠ ⌒ ل∠ح⌒م∠ ｚه ∠ヱ. 

ه⌒  ْن ق∠ヱْم⌒ ل∀ م⌒ ج⊥ ⌒ ر∠ ｚْبد⌒ ه ゆ∠ ل⌒ع∠ ض⌒ ゅب⊥ه⊥  ،ف∠غ∠ ゅ أ∠ْصح∠ ْنヰ⊥م∠ اح⌒د∃ م⌒ ∠ヱ あل ゆ∠ ل⌒ك⊥ ض⌒ ه⊥ ف∠غ∠ م∠ ت∠ يد⌒  .ف∠ش∠ ر⌒ ْرゆ∀ ب⌒ゅْلج∠ ゅ ض∠ ヰ⊥م∠ ْين∠ ゅن∠ ب∠ ゅ ف∠ك∠ ن∠ ヤ∠غ∠ ب∠ ゅل⌒ ف∠ النあع∠ ∠ヱ ヵ اْأ∠ْيد⌒ ∠ヱ
 ْれ∠ل ゅ أ⊥ْنز⌒ ∠ヰｚأ∠ن :         ...............................................................1..0ن 

 
6 -    ゅإليه البعض تمسك ゆذه ゅلها يصح مヱボب  :« ل المؤمنゅرقتヘي؛ «كヤي ゅلم: 

 .المسヤمين من أحد عヴヤ أヱ اإمュゅ، عヴヤ بغيゅヰ المعュヱヤ البゅغيる عヱ ヴヤجゆヱ قتゅل الヘئ :     るدالる اأمر بボتゅل البغゅة في قヱله  -
- ヱن لゅل كゅغي المؤمن قتゅرا البヘن كゅه لك  ر، أمر قدヘلكゅب ヴلゅعن ه تع ポذل ! 

- るヤتゅボم ベالصدي  من ポتمس ュإساゅامتنع بヱ ة منゅالزك. 

- ヱة لゅل البغゅقت ゅتركن ゅلم ュا حد، أقيヱ طل، أبطلゅجد بヱلヱ أهل ベゅヘر النヱجヘالヱ سبيا ヴكل استحال إل ゅم ュه حر 
ュヰيヤال من عヱمين أمヤسبي المسヱ ュヰئゅنس ポヘسヱ ュヰئゅن0.............................دم 

.-  ヴمعنヱله  ق :     
      ュلك ゅنボヤخ ゅإن ヵ؛ أ

في اأرض مゅ تعيشヱن به، أヱ مゅ تتヱصヱヤن به إلヴ ذلポ من المكゅسヱ ゆالتجゅراヱ ،れخボヤنゅ لكュ فيゅヰ أيضゅ من لستュ له برازقين؛ 
  ن 0..1................................................... ا أنتュمن العيゅل ヱالخدヱ ュالدヱاゆ التي يرزقゅヰ ه

 
 ゅنيゅث:  
 

 التボيد بمضمون عناصر ااجابる ا بحرفيتヰا
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0-  るالصاة في اآي るله : شرط صحヱق ゅيدل لشرطيته أيضヱ ء؛ヱضヱال :« ヴإذا أحدث حت ュبل ه صاة أحدكボا ي

 ن0..1.................................... .................................................................«يتヱضي
2-   るبゅس    -الجنゅヘالنヱ الحيض ュع دゅطボان-    ュل في اإساヱالدخ-  ュヤالمس れヱن0. ........................م  
3-    るمヤارح معヱن الجヱأن تك-    ゅヰسヘا لن ゅヰحبゅالصيد لص ポل   -أن تمسゅه عند إرس ュئد اسゅأن يذكر الص

 ن.0..1...........................................................................................................الجヱارح
  :قヱله لعمュヱ  -أكل من الصيد لュ يضر أكヤه، ヱيؤكل مゅ بボي؛  امذهゆ اإمュゅ مゅلポ رحمه ه أن الجゅرح إذ -4

     ،- ヱ لهヱボل  أبي
إذا أرسれヤ كヤبヱ ،ポذكرれ اسュ ه، فكل ヱإن أكل »: ثعヤبる الخشني

 ن0..1............................................................................................«منه
 
 ゅلثゅث: 

 

  ن.0................................................................................................................................-0
 المボطع الボرآني الدال عヤيゅヰ   العبゅرة

 "أحれヤ لكュ بヰيمる اانعュゅ "  عゅمゅ تحヤيا حヤل

 "إن ه يحكュ مゅ يريد "  ヱحكمته قدرته عن أخبر

 "يゅ أيゅヰ الذين آمنヱا أヱفヱا بゅلعヱボد "  النكث عن ヱنヴヰ بゅلヱفゅء، أمر

ヴء استثنゅء بعد استثنゅاستثن  " ュحر ュأنتヱ ي الصيدヤغير مح ュيكヤع ヴヤيت ゅإا م" 

                                                                                                                                                    
أنه يستثنヴ من حل بヰيمる اأنعュゅ مゅ يتヴヤ عヤينゅ من المحرمれゅ " إا مゅ يتヴヤ عヤيكュ : " عゅلヴالمراد بゅاستثنゅء في قヱله ت  -2

ヴلゅله تعヱاردة في قヱال " :                  ؛ مثل حديثるيヱديث النبゅاأحヱ れゅمن اآي ゅغيرهヱ ، " : النبي ヴヰن
" صヴヤ ه عヤيه ヱسュヤ عن كل ذヵ نゆゅ من السبゅع أヱ مخゆヤ من الطير

 ن0............................................... .....................................................................................
 

 

 

 

 

 

 

 

 ن 01: الحديث
ヱل⊥  ق∠ゅل∠ : أبي هريرة رضي ه عنه قゅل عن ـ2  :أوا س⊥ ⌒  ر∠ ｚه ヴｚヤ ⊥  ص∠ ｚْيه⌒  ه∠ヤ ュｚヤ∠  ع∠ س∠ ∠ヱ ى ل∀  اْشت∠ر∠ ج⊥ نْ  ر∠ ل∃  م⌒ ج⊥ ا ر∠ ゅ∠ボر⇔ د∠  ل∠ه⊥  ع∠ ج∠ ∠ヱ∠ل⊥  ف ج⊥ ｚالر 

ヵ ى الｚذ⌒ ゅ∠ボر∠  اْشت∠ر∠ ه⌒  ف⌒ي اْلع∠ ゅ∠ボر⌒ ة⇔  ع∠ ｚر ゅ ج∠ ∠ヰف⌒ي  ∀ゆ ه∠ ヵ ل∠ه⊥  ف∠ゅ∠ボل∠  ذ∠ ى الｚذ⌒ ゅ∠ボر∠  اْشت∠ر∠ ذْ  اْلع∠ ب∠ポ∠  خ⊥ ه∠ نあي ذ∠ ゅ م⌒ ْيれ⊥  إ⌒نｚم∠ ر∠ ْنポ∠  اْشت∠ ل∠ュْ  اْأ∠ْرض∠  م⌒ ∠ヱ  ْع  أ∠ْبت∠
 ∠ポْن ゆ∠  م⌒ ه∠ ｚل∠  الذゅ∠ボ∠ف ヵ ى الｚذ⌒ ゅ اْأ∠ْرض∠  ش∠ر∠ ゅ اْأ∠ْرض∠  ب⌒ْعت⊥ポ∠  إ⌒نｚم∠ م∠ ∠ヱ ゅ ∠ヰف⌒ي ゅ ゅ ل∠ ق∠ م∠ ゅك∠ ح∠ ل∃  إ⌒ل∠ヴ ف∠ت∠ ج⊥ ヵ ف∠ゅ∠ボل∠  ر∠ ゅ الｚذ⌒ م∠ ゅك∠ ح∠ ゅ إ⌒ل∠ْيه⌒  ت∠ م∠ ل∠د∀  أ∠ل∠ك⊥ ∠ヱ  ∠لゅ∠ボ∠ف 

ゅ م∠ ه⊥ د⊥ ュ∀  ل⌒ي أ∠ح∠ ا∠ ق∠ゅل∠  غ⊥ ∠ヱ  ⊥ر る∀  ل⌒ي اْآخ∠ ي∠ ゅر⌒ ヱا ق∠ゅل∠  ج∠ ح⊥ ュ∠  أ∠ْنك⌒ ا∠ ي∠る∠  اْلغ⊥ ゅر⌒ أ∠ْنヱ⊥ボ⌒ヘا اْلج∠ ∠ヱ ヴ∠ヤ ゅ ع∠ م∠ ك⊥ ْنه⊥  أ∠ْنヘ⊥س⌒  م⌒
ゅ∠ق ｚد ت∠ص∠ ∠ヱ..........................................................12ن 

 . .فان جرヵء : ـ أخرجه النسゅئي في سننه، كتゆゅ الجゅヰد، بゆゅ من قゅتل ليゅボل 1
 るالسمعヱ ءゅء في الريゅج ゅم ゆゅالزهد، ب ゆゅفي سننه، كت ヵـ أخرجه الترمذ(.بل أحد التخريجينボي... )ن 1.0 

ン  دヰس أ: ـ استشゅنヤل ヱيبد ゅدة فيمゅヰل الشゅنه قتل في سبيل ه ن. 
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 ن 1.0................................................................................حكュ لヤمدعي بボسمه : ـ قضヴ بيمين 

ヴ لゅنه يحبط اأعمヱفي ك ュヤل المسゅأعم ヴヤء عゅرة الريヱخط ヴヤن 1.0....................... ...............ـ أ ـ تتج 
من تعュヤ عヤمゅ ممゅ يبتغヴ به ヱجه ه عز ヱجل ا يتعヤمه إا ليصيゆ به عرضゅ من : ) رسヱل ه صヴヤ ه عヤيه ヱسゆ ュヤ ـ قゅل 

るمゅيボال ュヱي るيجد عرف الجن ュل ،ゅالدني   ) ( ゆسゅبل كل دليل منボي).............ن 1.0 
 ヴلゅجه ه تعヱن 1.0..................................................  ..................................ج ـ إخاص العمل ل 

 . إن الزيゅدة من السنる عヴヤ الボرآن في بعض اأحكュゅ ليسれ نسخヱ ،ゅإنمゅ زيゅدة بيゅن - 0

 .النゅسخ ヱالمنسヱخ ا بد أن يتヱاردا عヴヤ محل ヱاحد، ヱهذا غير محベボ في الزيゅدة عヴヤ النص-   
 ن ヱ...12.0لュ تصل إلヴ حد التヱاتر ヱالشヰرةالボرآن ヱردれ في السنる،  أخذ الحنヘيる بيحكュゅ زائدة عمゅ في-   
ヶュヰايتヱل るنゅخي ゅヰكين .    ـ أ ـ أنゅالمسヱ راءボヘال ベヱボهل في حゅالتس るن 1.0...........................  ـ خشي 

 ゆاヱـ يتضمن الج ゆييتي ゅم : 
-ヰف ،ゅヰظヘلح るالشريع れءゅالخمس التي ج れゅريヱل من الضرゅالتي ا يمكن أن الم るسيゅاأس ゅヰأحد مرتكزاتヱ ،ةゅالحي ュاヱق ヱ

 ااستغنゅء عنゅヰ بحゅل من اأحヱال، 
 كمゅ أمر اإساュ بصيゅنته من الضيゅع، -
- ゅمゅا عゅم ヱأ ゅصゅا خゅن مゅاء كヱه سヤجد من أجヱ ゅم ヴصرفه إلヱ  ..............................................12.0 
Α   ـ-    るمヰتヤدا لゅز إبعゅانحيゅء،  عنه بゅاارتش ヱلمن   -أحد الخصمين، أ ュヤا العヱأن يدع ヴة السبيل إلゅضボلئا يجد بعض ال

 ن 1.0( ...................... ...................يكتヴヘ بعヱ るヤاحدة . )أحبヱا له الحكュ بشيء
 ن 1.0.....(.يボبل كل جヱاゆ منゅسゆ) يعتبر ظヤمゅ الشرف ヱالمكゅنる تخヘيف الحكュ اعتبゅر أن  -
  :ثانيا 

 ن 1.0..............................................  ...........فضل الボرآن الكريュ : ـ يボبل كل عنヱان منゅسゆ مثل 2

1 るمゅボاست ゅヰجゅجヱاعヱ ゅتゅثب るاأم ゆن 1.10............................................................  .ـ جعل اضطرا 
 ن ゅヰヤヰ.  .....................................................................................1.10 عヤمゅ مستنيرا ـ جعل من ج

 ن 1.10................................................................ ................  .صبحれ خير أمる أخرجれ لヤنゅس أـ 

ン أن تج るاأم ヴヤع ゆاجヱ العمل ـ ヴヤالحرص عヱ ،ゅظヘحヱ るبه مدارس ュゅااهتمヱ ،ゅヰاتゅانشغヱ ゅヰتゅيヱلヱفي أ ュرآن الكريボعل ال
 ن Α0.1......................( .....يボبل كل جヱاゆ يتضمن مゅ سبベ .) بمゅ جゅء به، ヱتبヤيغه

 

 

 


