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                      ن 01: مادة التفسير
  :أヱا 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 . :    إلヴ قヱله ( ゆ)يدゅب  النص∂  دمュأ -0

2- ベゅالتة ゆاشرح حت   :   -      
 .دعゅلヴ مظヰرةن من مظゅهر قدرة ه( أ)اتدخرج من النص  -3

  :  في قヱله ( شعゅئر ه)دعرض أقヱال المヘترةن في المراد بـ ات -7
  .  

 .الヰدヵ – اأشヰر الحرュ :اآدةدةنبةن يةف ةيヱن اندポゅヰ الشعةردةن  -0
  :   اذير رأヵ يل من المゅلية  ヱالحنヘة  في دヘتةر عヱボب  النヘي في قヱله -6

           

 ゅنةゅث:  

 

 

 
 
 
 
 . :       ...أヱرد تببゅ لنزヱل قヱل ه  -0
 
   هヱ اليゅヘءة  أن المعدبر في الزヱاج  :       اتدنبط اإمュゅ مゅلポ من قヱله -2

 .ي الدةنف    
 .رضي ه عنュヰ ذلポ من تةرة الصحゅب  اذير مゅ ةぼةد -أ        
       ゆ-  فعيゅالشヱ  ヘأبي حنة ヵرد رأヱل ، أほفي المتポفي ذل ゅمتدندهمヱ. 

    :2-0اآةدゅن  في تヱرة الرعد  قゅل ه -أ
                                

     .. .  
ゆ-  ل هゅق   ئدة اآةゅرة المヱ3في ت:                             . 

                         : في تヱرة الحجرات  قゅل ه 
  .  
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3 –  ヴلゅل دعゅق:             ئدة من اآةゅ9الم. 

 .بةن مدヴ ةيヱن أداء الشゅヰدة فرض عةن  -أ     
    ゆ- دةゅヰأداء الش ゆヱجヱ ヴヤرآن عボاتددل بدلةل من ال. 
   :اتدخヤص ثاث  أحيュゅ شرعة  من قヱله دعゅلヴ -ج    

      ئدةゅمن  ،الم
 .9اآة  

 

 ゅلثゅث:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .المヱضヱع الذヵ ةعゅلجه النص حدد -0
 (.البヰدゅن)ヱ ( ةب الغ  )أبرز الヘرベ بةن  -2

      3 ゆتゅةن ゅل بمヱمن النص امأ الجد ゅـ انطاق: 
 

 التبゆ المبةح لヤغةب  الحゅل 

ュヤتヱ ةهヤه ع ヴヤل صヱرتヤل هند لヱةني :"قヘةي ゅلةس ةعطةني مヱ ،ن رجل شحةحゅةヘت ゅإن أب
ュヤا ةع ヱهヱ أخذت منه ゅإا م."  

 

:" طゆ معヱゅة  ヱأبヱ جュヰ فゅطم  بنت قةس، فتほلت رتヱل ه صヴヤ ه عヤةه ヱتュヤ، فゅボلخ
". أمゅ معヱゅة  فصعポヱヤ ا مゅل له، ヱأمゅ أبヱ جュヰ فا ةضع العصゅ عن عゅدボه  

 

، ヱتヤةمゅن ...، ヱحمةد الطヱةل..، ヱヱاصُل اأحدゆ ...حدثنゅ اأعرج : قヱل المحدثةن
.... اأعمش  

 

ا، : الゅヘجر المعヤن بヘجヱره، ذيرヵ له بمゅفةه غةب  ؟ قゅل: ه هقةل لヤحتن البصرヵ رحم
.ヱا يرام   

 

 
 ن 01: مادة الحديث

 :أヱا 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ヵヱヱالن ュゅل اإمゅق :«ュヤإن الغةب    أن   اعヱ نتゅم ، ي ゅ زُ ヱالُمجヱ   لヤمصヤح ، أحヱال في ُدبゅح فإنゅヰ محر∂  ヰا شرعي صحةح غرض ل 
 : أتبゆゅ تد  أحد ヱهヱ بゅヰ، إا إلةه الヱصヱلُ  ةمين
ل ∂ヱاأ  :،ュヤز الدظヱفةج ュヱヤمظヤأن ل ュ ヤةدظ ヴن إلゅطヤأن فةذير؛ ... الت  ًゅمني فانヤفعل ،ظヱ أخذ ،يذا بيヱ يذا، لي ヱنحヱ ポذل . 
 ...فゅزجْره يذا ةعملُ  فان: دهزالإ عヴヤ قدرده ةرجヱ لمن فةヱボل ؛..منيرال دغةةر عヴヤ ااتدعゅن : الثゅني
 ...؟ ا أュ ذلポ له فヰل بيذا، فان أヱ أخي أヱ أبي ظヤمني: لヤمヘدي ةヱボل   بほن ااتدヘدゅء؛:  الثゅلث
 ...ヱنصةحدュヰالشر  من المتヤمةن دحذةر:  الرابع

 ...به ُةجゅهر بمゅ ذيره فةجヱز ؛..بدعده أヱ بヘتボه ُمجゅهراً  ةيヱن أن: الخゅمس
 .، بدصرف043-041: النヱヱة ، ص اأذيゅر .«بذلポ دعرةヘه جゅز ،... بゆボヤ معرヱفゅً  اإ نتゅن يゅن فإذا الدعرةف،:  التゅدس

                                                                                    
 

ذا حيننュ الحننゅيュ فゅجدヰنند إ ": عننن عمننرヱ بننن العننゅص رضنني ه عنننه أنننه تننمع النبنني صننヴヤ ه عヤةننه ヱتننュヤ ةボننヱل -أ    
" .                                                                     ثننننننننننننننننュ أصننننننننننننننننゆゅ فヤننننننننننننننننه أجننننننننننننننننران، ヱإذا حيننننننننننننننننュ فゅجدヰنننننننننننننننند ثننننننننننننننننュ أخطننننننننننننننننほ فヤننننننننننننننننه أجننننننننننننننننر

                                              ヵرゅالبخ ュゅاإ أخرجه اإم ゆゅالتن  في صحةحه يدヱ ゆゅليدゅب ュゅعدص. 

   ゆ- لゅق ュヤتヱ ةهヤه ع ヴヤرضي ه  عنه عن النبي ص ヵاأشعر ヴتヱعن أبي م " : ュヤالعヱ دىヰبعثني ه به من ال ゅمثل م
يمثل الغةث اليثةر أصゆゅ أرضゅ، فيゅن منゅヰ نボة  قبヤت المゅء، فほنبدت اليأ ヱالعشゆ اليثةر، ヱيゅنت منゅヰ أجゅدゆ أمتيت 

عヱا، ヱأصゅبت منゅヰ طゅئヘ  أخرى  إنمゅ هي قةعゅن ا دمتポ مゅء ヱا دنبت يأ ، المゅء، فنヘع ه بゅヰ النゅس فشربヱا ヱتヱボا ヱزر
 ヵبل هدى ه الذボة ュلヱ ،ゅرأت ポةرفع بذل ュمثل من لヱ ،ュヤعヱ ュヤبعثني ه به فع ゅعه مヘنヱ ،ه في دةن هボمثل من ف ポفذل

                                                                                                                                     " .                         أُرتヤت به  
 .العュヤفي صحةحه يدゆゅ  البخゅرヵ اإمュゅ  خرجهأ                                            
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ايدゆ حدةث عبد ه بن عمرヱ بن العゅص رضي ه عنヰمゅ عن النبي صヴヤ ه عヤةه ヱتュヤ في ذュ الرأヱ ヵديヤف الボةゅس  -0
 ( : ュヤإن ه ا ةنزع الع. )........ 

 .ュ لヤصحゅبي الجヤةل أبي مヱتヴ اأشعرヵ رضي ه عنه درج -2

 .أجゅدゆ      -اجدヰد   :    اشرح حتゆ التةベゅ مゅ ةほدي -3

 .عヤةه ヱتュヤ في ااجدゅヰد في الボضゅءعヴヤ درغةゆ النبي صヴヤ ه ( أ)ةدل الحدةث  -7

 من هヱ المجدヰد المボصヱد في الحدةث ؟  -أ     

    ゆ-   دヰالمجد ゅヰالدي ةدبع  ボضح الطرةヱأ ゅده في قضة  مゅヰعند اجد . 

  .اتددل بدلةل شرعي آخر منゅتゆ عヴヤ أن المجدヰد ةخطئ  -ج        
  .جゅء به النبي صヴヤ ه عヤةه ヱتュヤالنゅس إلヴ ثاث فئゅت حتゆ مヱقュヰヘ ممゅ ( ゆ)قتュ الحدةث  -0

 (.ةث اليثةرالغ)ヱ ( الヰدى ヱالعュヤ)بةن ヱجه الشبه بةن مゅ جゅء به النبي صヴヤ ه عヤةه ヱتュヤ من  -أ     

    ゆ-  ュةヤالدعヱ العملヱ ュヤنة  من حةث العゅئ  الثヘالヱ ヴلヱئ  اأヘبةن ال ベرヘحدد ال. 

 6 -  ュヤتヱ ةهヤه ع ヴヤل صヱل الرتヱالجن   ": اشرح ق ヴإل ゅボه به طرة ポヤت ゅمヤةبدغي فةه ع ゅボطرة ポヤمن ت". 
 

 ゅنةゅث: 
 

 

 

 

 
 

 .اقدرح عنヱانゅ منゅتبゅ لヤنص  -0

3- ゅلعدلاتدخرج من النص منゅب ュفع الحي. 

0-  ュヰاحد منヱ ليل ヵヱة،  محددا المصةر اأخرゅضボاع الヱاتدندج من النص أن. 

ةعدمد الボضゅء في اإتاュ عヴヤ أتゅس العدل، ヱالبعد عن الظュヤ، فゅلحيュ بةن النゅس بゅلعدل هヱ أتゅس الボضゅء، ヱ به  )        
ヴلゅل ه دعゅاأجر، قヱ  بヱرفةع المث ベةتدحヱ ،ضي في منصبهゅボال ュヱةدヱ ،اأمر ュةボةتد( :تطボلゅب ュヰبةن ュحيゅإن حيمت فヱ )

إن المボتطةن عند ه عヴヤ منゅبر من نヱر عن ةمةن الرحمن عز ヱجل ヱيヤدゅ : ) رتヱل ه صヴヤ ه عヤةه ヱتュヤ قゅل (43المゅئدة )
، ヱالجヱر في اأحيヱ ュゅالمحゅبゅة فةヱ ،ゅヰادبゅع اأهヱاء فةゅヰ من أعظュ الذنヱ ゆヱأيبر اليبゅئر، قゅل ه عز أخرجه متュヤ( ةدةه ةمةن

 .   ヱ ،3/63.-636هب  الزحةヤي. ، دالボヘه المゅليي المةتر/     (  ( 00الجن ) "حطبヱ ゅأمゅ الゅボتطヱن فيゅنヱا لجヰنヱ:      " ュجل
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           ن 01:   مادة التفسير
 ن 17.40 :أヱا 
 ن :                                                          .............................................................0 قゅل ه -0

2-  -   : البةت ヱب  أボةه الヤع ュゅボد ゅم ヱهヱ ،دゅجمع عم. 
      -: صدةنゅق.  

 ن1.0....................................................................................................
دتخةر الشمس ヱالボمر   -ااتدヱاء عヴヤ العرش    -رفع التمヱゅات بغةر عمد: أن ةذير المدرشح مظヰرةن ممゅ ةヤي -3 

 ن1.0.........................................................................................................................

 :عヴヤ ثاث  أقヱال في اآة  (شعゅئر ه)بـ في المراد  اخدヤف المヘترヱن -7
 ...ゅ منゅتポ الحج من طヱاف ヱتعيأنヰ: اأヱل     
 أنゅヰ مゅ أُشعر من الحةヱان لةヰدى لヤبةت: الثゅني     
 ن1.40...........................................أنゅヰ جمةع مゅ أمر ه به ヱمゅ نヴヰ عنه، أヱ هي الدةن يヤه: الثゅلث     

0-ュر الحرヰح  : اأشゅتدبゅب ポヰ؛ دندゅبغةره ゅヰヤدبدةヱ ،ゅヰل فةゅدボن 1.0..................................ال 
  -ヵدヰة :الポヰقده المحدد ندヱ نحره في غةر ヱترقده أ ヱأ ゅخذه غصبほه من بةت ه بヤغه محヱヤن1.0.بمنع ب 
هヱ إخراج الجゅني من البヤد الذヵ يゅن فةه إلヴ بヤد آخر بةنヰمゅ متゅف  الボصر، ( النヘي في اأرض)مذهゆ المゅلية  أن  - -6

 .ヴ أن دظヰر دヱبدهヱةتجن فةه إل
 ن  ヱ..0مذهゆ الحنヘة  أن النヘي هヱ الحبس؛ أن فةه نヘةゅ عن ヱجه اأرض الدي ةحةヴ فةゅヰ النゅس بطمほنةن -

ゅنةゅن 13.20 :ث 
 

 ن 1.0.................................................................................... :ةヱرد المدرشح تببゅ ممゅ ةほدي-0
- ヱى أبヱل رゅق ヵد عن الزهرヱل ه : داヱأمر رت  هند ゅا أبヱجヱض  أن ةزゅبني بة- ュヰل ヴلヱا -مヱلゅボف ،ュヰامرأة من :

  ぴ جلヱ نزل ه عزほ؟ فゅالةنヱم ゅدنゅج بنヱنزヴ أُْنث  ヱ ∃ر ي  ْن ذ  ゅُيュْ م  ボْ ヤن  ゅ خ   .び اآة  إ ن 

 التボيد بمضمون عناصر اإجابる ا بحرفيتヰا
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، فゅボل عدゆゅ بن أتةد بن بااً حد  ヴلمゅ يゅن ةュヱ فدح مي ، أمر رتヱل ه : ヱقゅل ابن عبゅس - ن  عا ظヰر اليعب  فほذ 
مヱ ゅجد محمد غةر هذا : الحمد ه الذヵ قبض أبي حدヴ ا ةرى هذا الةヱ ،ュヱقゅل الحゅرث بن هشュゅ: أبي العةص

ヱةل بن عمرヰل تゅقヱ ،ゅذنぼد مヱاأت ゆن: الغراゅةヘت ヱل أبゅقヱ ،ةغةره ゅد  ه شةئ إني ا أقヱل شةئゅ أخゅف أن : إن ُةر 
ヱا، فほنزل ه هذه اآة   فほدヴ جبرةل النبي . ه رゆ التمゅءةخبر ب ぁقرほا، فヱلゅق ゅعم ュヰلほتヱ ュهゅا، فدعヱلゅق ゅأخبره بمヱ. 

من : ابن فان ، فゅボل النبي : إنゅヰ نزلت في ثゅبت بن قةس بن شمゅس، ヱقヱله في الرجل الذヵ لュ ةدヘتح له: ヱقةل   -
رأةت : مゅ رأةت؟ قゅل: انظر في ヱجヱه الュヱボ، فنظر فゅボل: ل النبي أنゅ ةゅ رتヱل ه، فゅボ: الذاير فان ؟ قゅل ثゅبت

 .فإنポ ا دヘضュヰヤ إا بゅلدヱボى، فنزلت هذه اآة  في ثゅبت: أبةض ヱأتヱد ヱأحمر، فゅボل
؛ عدب  بن الヱلةد أخةه بنت هندا ヱأنيحه( ヱيゅن مヱلヴ امرأة من اأنصゅر) تゅلمゅ دبنヴعن عゅئش  أن أبゅ حذةヘ  بن عدب   -أ  -2

 ن 1.0..(.ل يل دلةل منゅتゆةボب. )غةرهュ من اأتةゅد المヱالي نيゅح جヱاز عヴヤ فدل
      ゆ- فعيゅالشヱ  ヘحنة ヱل أبゅبةن : ق ュゅئヱالヱ  ヘاأل ュاヱلد ヴأدع ポل؛ أن ذلゅالمヱ ゆءة في الحتゅヘالي ヴدراع

 ن  1.0..............................................................................................................الزヱجةن
 .أداء الشゅヰدة فرض عةن عヴヤ من دحمゅヰヤ مدヴ دعي إلةヱ ゅヰخةف من ضةゅع الحベ، بل دجゆ حةنヱ ゅヰلヱ لュ ةدع لゅヰ –أ  – 3

 ن 1.0..................................................................................................................
 ゆ–  ヴلゅله دعヱق          

  ،(ゆتゅبل يل دلةل منボة.)ن 1.0 
 :ةヱرد المدرشح ثاث  أحيュゅ ممゅ ةほدي  –ج 

 نヱヘذ حيュ العدヱ عヴヤ عدヱه ヱنヱヘذ شゅヰدده عヤةه، -

 ゅمヤده، ヱأن ةボدصر في المحゅرب   عヴヤ المتدحベ لボヤدゅل،يヘر اليゅفر ا ةمنع من العدل في مع -

 المثヤ  بゅأعداء محرم  ヱإن قدヱヤا منゅ النتゅء ヱاأطゅヘل، -

 ヱجゆヱ االدزاュ بゅلعدل في المعゅمات  مع يل ヱاحد صدةゅボ يゅن أヱ عدヱا، -

- ゅヰبゅأصح ベヱボاطف عند أداء الحヱالدجرد من الع ゆヱجヱ............................................1.40 ن 
 

 ゅلثゅن 12 :ث 
 

 ن 1.0....................................................(ةボبل يل جヱاゆ منゅتゆ) ...اأتبゆゅ المبةح  لヤغةب   -0
 ن 1.0...........أن دذيره بمゅ لةس فةه( البヰدゅن)أن دذير أخポゅ بمゅ فةه، ヱ ( الغةب )الヘرベ بةنヰمゅ أن   -2
 ن 10...............................................................................................................................-3

 التبゆ المبةح لヤغةب  الحゅل 

ュヤتヱ ةهヤه ع ヴヤل صヱرتヤل هند لヱةني :"قヘةي ゅلةس ةعطةني مヱ ،ن رجل شحةحゅةヘت ゅإن أب
ュヤا ةع ヱهヱ أخذت منه ゅإا م."  

 ゅءااتدヘد

:" خطゆ معヱゅة  ヱأبヱ جュヰ فゅطم  بنت قةس، فتほلت رتヱل ه صヴヤ ه عヤةه ヱتュヤ، فゅボل
". أمゅ معヱゅة  فصعポヱヤ ا مゅل له، ヱأمゅ أبヱ جュヰ فا ةضع العصゅ عن عゅدボه  

 الدحذةر

، ヱتヤةمゅن ...، ヱحمةد الطヱةل..، ヱヱاصل اأحدゆ ...حدثنゅ اأعرج : قヱل المحدثةن
.... اأعمش  

 الدعرةف

ا، : الゅヘجر المعヤن بヘجヱره، ذيرヵ له بمゅفةه غةب  ؟ قゅل: قةل لヤحتن البصرヵ رحمه ه
.ヱا يرام   

ベتヘلゅر بヰالج 

 

 

 

 ن 01: مゅدة الحدةث
ج   ق ゅل  : عرヱة قゅل عن ـ0  :أوا ゅ ح  ヤ ْةن  ْبدُ  ع  ヱ ْبنُ  ه    ع  ْمر∃ ْعُدهُ  ع  م  ヱُボلُ  ف ت  ْعتُ  ة  م  ب ي   ت  ヴ ヤ الن  ُ  ص  ヤ ْةه   ه  ュ ヤ   ع  ت   ヱ  ُلヱُボ عُ  ا   ه    إ ن   ة  ْنز   ة 
  ュヤْ ْعد   اْلع  ゅُيُمヱهُ  أ نْ  ب  اًعゅ أ ْعط  نْ  اْند ز  ل ي   ヱ  ُُعه ز  ْند  ْنュヰُْ  ة  ع   م  ゅء   ق ْبض   م  ュْ  اْلُعヤ م   ヰ ヤْم  ْبヴ ボ ب ع  ة  ヱْن   ُجゅ ヰل   ن ゅس   ف  ヘْد  ُةヘُْدヱن   ُةْتد  ュْ  ف   ヰ ْأة ヱぁヤن   ب ر   ف ُةض 
ة ض    ヱ  نヱぁヤ.... .............................................................10 ن 

 التボيد بمضمون عناصر اإجابる ا بحرفيتヰا
 



3    
3
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3        
هـ أتュヤ بمي  ヱهゅجر إلヴ الحبش ، .ベ  30ـ أبヱ مヱتヴ اأشعرヵ عبد ه بن قةس رضي ه عنه، ヱلد في زبةد بゅلةمن تن   3

اヱة الボرآن، رヱى ثاثمゅئ  ヱخمت  ヱخمتةن شヰد خةبرا، ヱهヱ مボرヱ  むمن الشجعゅن الゅヘدحةن، يゅن أحتن الصحゅب  صヱدゅ بد
 ن 1.0..................................هـ 44حدةثヱ ،ゅدヱفي بمي  تن  

 . بذل ヱتعه في اتدنبゅط الحيュ، أヱ في طゆヤ الحيュ الشرعي في النヱازل : ـ اجدヰد  0
 ゆدゅـ أج : ゅء فا دشربه ترةعゅالم ポاأرض الدي دمت ゆصا ،ゆن 1.0...................................... .ج جد 

4  ゆヤقده في طゅطヱ تعهヱ بذلヱ دヰاجد ヵهل الذぼالم ュيゅالح ヱضي أゅボد في الحدةث الヱصボد المヰـ أ ـ المجد
ベن1.0............................................................................................................................الح 

 اجدゅヰدا عヤمةヱ ،ゅذلポ بゅلنظر في اليدヱ ゆゅالتن  ヱاأدل  ،  -: ゆ ـ ةجدヰد المجدヰد
                                - ゅヰةヤالشرعي  ع ュالحي ベمدى دطبةヱ  ضةボدا في النظر في الゅヰن10..............اجد 

 ュヤتヱ ةهヤه ع ヴヤل ه صヱل رتゅدةني الخ: ) ج ـ قほإنه ةヱ بشر ゅأن ゅأنه إنم ゆحتほغ من بعض فヤن أبヱأن ةي ュعل بعضيヤف ュص
 ゅخذهほةヤر فゅهي قطع  من الن ゅفإنم ュヤمت ベفمن قضةت له بح ،ポقضي له بذلほف ،ベدゅص 

ゅヰلةدري ヱأ (  . ) ゆتゅبل يل دلةل شرعي منボن 1.0................................................................. (ة 
ヱهヱ من اليثرة بحةث ا  -ュ الباد ヱالعبゅد من غةر أن ةتدثني بヤدا دヱن آخر أヱ طゅئヘ  دヱن أخرى، ـ أ ـ الغةث اليثةر ةع 0

يمゅ ةحةي به ه اأرض المةد  فةمنحゅヰ الحةゅة  -ヱةほدي النゅس ヱهュ في أشد الحゅج  إلةه،  -ةحدゅجヱن معه إلヴ طゆヤ المزةد، 
 ヱالنضゅرة ヱااندعゅش، 

 ュヤتヱ ةهヤه ع ヴヤلده صゅرت ポدفيذلボدى فヰالヱ ュヤء به من العゅج ゅمヱ-  ،سゅالن ュヱءت لعمゅالصاح  -جヱ من الخةر ゅヰفةヱ
  ،ゅه غةرهボボا ةح ゅبشرة  مヤة  لゅヘاليヱ-  ュヤالعヱ  ر  الحيمヱبنــ ゅヰدضةـئヱ ゆヱヤボي دحةي الヰف  .

 ن 10.0.................... ............................................................................................
ヴلヱئ  اأヘـ ال ゆ :-  هヱمヤفدع ュヤا هذا العヱボヤد-   ュヰتヘا في أنヱعヘندゅا به فヱヤعمヱ-  ュا به غةرهヱعヘس فنゅه بةن النヱنشرヱ هヱغヤب ュث  . 

لين بヤغヱه لغةرهュ يمヱ-  ゅلュ ةدヘرغヱا لヤعمل به ヱالدボヘه فةه،  -جمعヱا العヱ ュヤحヘظヱه  -: ـ الヘئ  الثゅنة 
 ن10.0.................................................................................................................... ..تمعヱه

من خرج من بةده ةطゆヤ العュヤ الذヵ ةرضヴ عنه الشرع في حヤه ヱنヘعه، ヱإخاص طゅلبه ヱإرادده به ヱجه ه دعゅلヴ، : الشرحـ  6
ヱ ポل ه له فإن ه ةةتر له ذلヰت ュヤالع ゆヤط ヴヤع ゅنヱن له عヱل أمرا لةيヱゅالجن ، فمن ح ヴه إلヤن تبةヱةيヱ ،ةهヤه عヤヰةت

 ن 10(........................ةボبل يل جヱاゆ منゅتゆ .  ) الヱصヱل إلヴ الجن  
 ن 1.30........  .....................................العدل أتゅس الボضゅء : ـ ةボبل يل عنヱان منゅتゆ مثل  0 :ثانيا 

 : منゅفع الحيュ بゅلعدل ـ  3
 .ـ دتدボةュ أمヱر النゅس       
 . ةدュヱ الゅボضي في منصبهـ       
 ن 0..1..............................................................................  .اتدحベゅボ رفةع اأجر ヱالمثヱب  ـ      

 ن 1.0........................................................................................      الجن  : ـ الゅボضي العゅدل 0
 ن 1.0........................................................................   .....................جヰنュ : ـ الゅボضي الجゅئر 

 


