
 التالؤم بني اإلحسان وجزائه األخروي يف القرآن الكريم
 ومدى مالءمة ذلك للسياق العام

 
 
 
 
 

 الدكتور
 عبد اهلادي أمحد سيد عبد العال

 املدرس يف قسم البالغة والنقد
 كلية اللغة العربية باملنوفيةيف 
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