
  
ا اطا اا را 

طا وزارة ا 

     م     ا                                                  ك ع يم وا ا 

                   م 2016اا ل   ه1438                                                                                                           ندرومة              

ا ر اولا   دةا ا 

         ول :  12 مء اا  

ُ  َال َيْدُعونَ َوالَِّذيَن   (67)":  قال تعالى َوَال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك  ِإالَّ ِ�ْحلَقِّ َمَع ا�َِّ ِإَهلًا َآَخَر َوَال يـَْقتُـُلوَن النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم ا�َّ

 ِإالَّ َمْن َ�َب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلًا فَُأولَِئَك يـَُبدِّلُ  [)69( َوَخيُْلْد ِفيِه ُمَها�ً ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلِقَياَمِة  )68( يـَْلَق َأَ�ًما

ُ َسيَِّئاِ�ِْم َحَسَناتٍ  ُ َغُفورًا رَِحيًما  ]ا�َّ َوالَِّذيَن َال َيْشَهُدوَن [  )71(َوَمْن َ�َب َوَعِمَل َصاِحلًا فَِإنَّهُ يـَُتوُب ِإَىل ا�َِّ َمَتاً� ) 70(وََكاَن ا�َّ

  71  67ا  رة ان  "  (72) ] رُّوا ِ�للَّْغِو َمرُّوا ِكَراًماالزُّوَر َوِإَذا مَ 
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