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أٜضما ٖٓماى َما ٖٛ أغٛأ َٔ ٖـصا    -أٜٗما اإلخ٠ٛ  -ٚحنٔ 
ٔ ْؿماٖس ظعُما٤ ايعطث مجٝعمّا يف ـصٟ حنـيف ايٛقخ اي

١  ـصٙ األَـَٛقع حنٔ ْػدط َِٓٗ  أِْٗ فططٛا يف ٖ
ٜححـسذٕٛ عـٔ ايػـ ّ  ٜٚةحرـٕٛ عـٔ      ٚأِْٗ زا٥ُما 

ايػ ّ َٔ أَطٜهما  ذِ عٓسَما ٚصًخ األَٛض إىل غماححٓما 
إشا بٓما ْهطض ايعةماض٠ ْفػٗما  ْٚحدـص   -حنٔ املٛاطٓني  -

املٛقف ْفػ٘  ]ْطٜس ايػ ّ  ٚاألفضٌ ٖٛ إٔ ْػهخ 
أيــٝؼ  !ماٍٚ أال ْــرو ٚإٔو ٚإٔو ـٚإٔ جنُــس ٚإٔ حنــ

ايعطث؟ أيٝؼ ٖـصا  ما ًّْٛ عًٝ٘ ظعُما٤ ـما نٓـٖصا ٖٛ َ
ٖٛ َما ًّْٛ عًٝ٘ أْٓما ْػُع أْ٘ قـس كهـٔ إٔ رنـط     

إٔ  -َؤمتط ايك١ُ ايصٟ غـٝٓعكس يف بـوٚد    -املؤمتط 
قطاضٙ قـس حسػمـِ ٖـٞ ايحػـ١ٜٛ َـع إغـطا٥ٌٝ  ٖـٞ        

ألٕ جًـو    االْحفماضـ١ املصماذت١ َع إغطا٥ٌٝ يححٛقف 
ايعًُٝماد ايةطٛي١ٝ اييت ٜٓفصٖما ايفًػطٕٝٓٝٛ أصةح 

٤ رنمافٕٛ َٓٗما نُما ختماف َٓٗـما إغـطا٥ٌٝ   ايععُما٤ ٖؤال
ْفػٗما  ٚإال ملماشا؟ ٖصا َٛقف غـو طةٝعـٞ  املٛقـف    
ايطةٝعٞ أْو عٓسَما جؿماٖس ايؿـعت ايفًػـطٝيف يف   
اْحفماضــح٘ بــسأ ٜػــحدسّ ايٛغــ١ًٝ ايصــحٝح١ فةــسأ 
ٜضطث ايعسٚ ضطبماد َٛشع١ ٖٛ إٔ جسعُ٘ بمايػ ح  
إٔ جسعُ٘ بمايطشـماٍ  إٔ جػـماْسٙ بماملـماٍ َـٔ أشـٌ إٔ      

حُهٔ يف َٛاص١ً أعُماي٘ يٝحطض ْفػ٘ ٚيوفع ايظًِ ٜ
ٚادتربٚد عٔ نماًٖ٘  أَما إٔ جةمازض إىل جػٜٛماد جتعـٌ  
شيو ايؿعت ٜحٛقـف ٚجصـٓع أَماَـ٘ عما٥كـما  فـاشا َـما       
حتطى ْفؼ ايححطى بسا أَماّ ادتُٝع نً٘ أْـ٘ عُـٌ   

 عٌُ غو طةٝعٞو ؟ ٖصاملماشا !غو َؿطٚع
ْفػٗما نُـما   االْحفماض١إٕ ٖصا ٜسٍ ع٢ً أْو ختماف َٔ 

ألٕ جًو   ألٕ جًو ايعًُٝماد  رنماف َٓٗما اإلغطا٥ًٕٝٝٛ
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ٖٞ اييت شعًـخ   االْحفماض١ٚجًو   األعُماٍ ايةطٛي١ٝ
نُما ْؿماٖسٙ ايّٝٛ َظماٖطاد يف َعظِ ايةًسإ   ايعطث

َظماٖطاد ٜطفعٕٛ فٝٗما ؾعماضاد جٗحف ضس   اإلغ ١َٝ
ِ ـًَـما ايَعـٗـٝـٕٛ فـطقـٚذن  ٌـس إغطا٥ٝـما ٚضـأَطٜه
ٞ    ٜهٞاألَط غـد     ٚذنطقٕٛ فٝٗما ايعًََـِ اإلغـطا٥ًٝ

١و ٜعطف ٖؤال٤ ـ١ ايعطبٝـٜحٓما٢َ ٜٚحساع٢ يف ايػماح
إٔ ايؿــعٛث إٔ   إٔ ٖــصا ايػــد  يــٝؼ يف صــماذتِٗ

ٙ جحص٘ ٖـصا   ِ     االجتـما ْفـؼ    يـٝؼ يف صـماذتِٗ ٖـ
 إشّا فًٝٛقفٛا ٖصاو  اذتمانُٕٛ

َــٔ ٖــؤال٤ عٓــسَما ْــطب  ْظطجٓــما إىل  أغــٛأ حنــٔ 
ـ ـصٙ األحـ ـٔ ٖـاألحساس َٚٛقفٓما َ صا ـٖـ   ِـساس بٗ

ٓـسَما ختـط  يف   ؟ أْـخ ع ف ايػـ٤ٞو ملـماشا  ـٛ املٛقـٖ
ٚجؤٜس فٝٗما أٚي٦ـو    َظماٖط٠ جؤٜس فٝٗما جًو األعُماٍ

؟ أيػـخ جطًـت َـِٓٗ إٔ ٜٛاصـًٛا املػـو٠       األبطماٍ
ــو  ِ ٚأْ ــو إىل شــماْةٗ ــٔ عــٔ ٚقٛف ــسى   جعً ٚجأٜٝ

بعًُو ٖصا حتماٍٚ إٔ جٛشـ٘ ضغـماي١   ؟ أيػخ ألعُماهلِ
ٚعسِٖٚ إٔ ادتُٝع قـس ٜكفـٕٛ نًـِٗ يف    إىل عسٚى 

فًٝؼ َٔ ايطةٝعٞ إٔ جكف َـٔ ايكضـ١ٝ   ؟ إشّا ٚشٗو
َٛقف ظعُما٥و ايصٜٔ ٖـِ غٝضـحٕٛ بٗـصٙ األعُـماٍ     

٢ إٜكمافٗـماو  ـٛ إيـما ٜسعـٜٚهٕٛ قطاضِٖ مم  ايةطٛي١ٝ
ٚحنـٔ عٓـسَما     صٙ األحساسـس ٖـما ْؿماٖـفٓحٔ عٓسَ

ٚضـس    ْهٕٛ َٔ ٜعطف أْٗما أحساس َٛش١ٗ ضس زٜٓٓـما 
ٚضـس َصـماذتٓما ذـِ ْكـف َٓٗـما        ٚضس أْفػٓما  َحٓماأ

َٛقف ايععُما٤ فٗصا ٖٛ أٜضما زيٝـٌ خخـط عًـ٢ أْـو     
َٔ شيو ايعطاقٞ ايصٟ ٚقف َٛقـف ٜعٜـس َـٔ    أغٛأ 

 َٓ٘وأغٛأ أْخ   قض١ٝ َٛاش١ٗ اإلَماّ اذتػني
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أْــخ ٖٓــما ختــط  يف ٖــصٙ املظــماٖط٠ جعــرب عــٔ ٖــصا 
ذـِ    ٚجط٣ ايععُما٤ ٜعربٕٚ عٔ َٛقف خخط  املٛقف

ذِ   خ َٔ ٜطجة  بِٗ ٚأْخ َٔ جؤٜس َما ٚصًٛا إيٝ٘أْ
عٓسَما جصٌ ايكض١ٝ إىل غماححو أْخ َٔ جحة٢ٓ ْفؼ 

 ٙ أْـخ َـٔ جكـٍٛ  ال ٜٓةػـٞ إٔ       املٛقف ايصٟ جةٓـٛ
  حنٔ خنماف إٔ جضطبٓما أَطٜهما  ْطفع َرٌ ٖصا ايؿعماض

ـ ـما ايػًٝظـماف ]ايعصـحنٔ خن ـ ـ١  ايعة س٠ ـماض٠ ادتسٜ
قـٍٛ ا  غـةحماْ٘   ]ايعصما ايػًٝظ١  يحعطفـٛا صـسم   

ــماىل   ــ }ٚجع ــَط٣ اِيصمٜ ـــَفَح ـــَٔ فم ـــٞ ُقًُٛبمٗ  َطٌض ـِْ ََ
َٕ فمٝٗ ـٜسَػماض عس ْٕ جسصمـَٝةَٓما َزا٥مـَط٠ْ     ـٛ َٕ َْْدَؿـ٢ َأ ِْ َُٜكُٛيـٛ

ٝسْصةمحسٛا  ْٓسمٙم َف ْٔ عم ٍَْط َم ْٚ َأ َٞ بمماِيَفْحح  َأ ْٕ َِٜأجم ٘س َأ َفَعَػ٢ ايًِ
    ِْ ُْْفػمـٗ  و أمل (41)املما٥ـس٠   {َْـمازمَمنيَ ع٢ًََ ََما َأَغـطوٚا فمـٞ َأ

؟ إٕ ٜهْٛٛا زا٥ُما ٜكٛيٕٛ  حفماظما ع٢ً َصًح١ ايؿـعت 
٘ ايػ ّ( ٜكٍٛ  ))َما أضُط إْػمإ ـما )عًٝـماّ عًٝـَاإل

ؾ٦ٝما يف قًة٘ إال ظٗـط عًـ٢ قػـُماد ٚشٗـ٘ ٚفًحـماد      
يػماْ٘(( ّٜٛ نماْٛا ٜححسذٕٛ عٔ اذتفماظ عًـ٢ األَـٔ   

ٛ  -َٚـٔ أشـٌ ايحُٓٝـ١      َٚصًح١ ايؿـعت  َٓطـل   ٖٚـ
صـسم َـما يف قًـٛبِٗ       بسأ ايصسم -ايععُما٤ مجٝعما 

ْٕ جسصمَٝةَٓما َزا٥مَط٠ْ}رنؿٕٛ   (41)املما٥س٠  َـٔ ايٜـ١   {َْْدَؿ٢ َأ
ٍٛ  ـبعةماض٠  ]خنماف ايعصما ايػًٝظ١ وحنٔ دنت إٔ ْك

  ماف جًو ايعصما ايـيت جػـُْٛٗما غًٝظـ١   ـٔ ال خنـحن
ٚحنٔ ال دنٛظ إٔ خنماف َٔ أٟ عصما يف ٖـصٙ ايـسْٝماو   

  سّاـيف ايكـطخٕ ايهـطِٜ ٚاغـع١ شـ     {ََـَطضٌ }١  نًُ
ـ   سّاـ١ شـ ـٚاغع ٌ َـما جعـيف  أْـ٘ َٛقـف غـو      ـزتُ

َٛقف   َٛقف غو صحٝح  َٛقف غو غًِٝ  طةٝعٞ
  وـسا٤ زٜٓـو ٚأعـإٔ جػماضع إىل أعسا٥  غو ٚاقعٞ

ِ   إٔ جػماضع إيِٝٗ ذـِ    إٔ جرة  األ١َ عٔ َـٛاشٗحٗ
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ملصـًح١  جححسس بأْ٘ َٔ أشٌ اذتفـماظ عًـ٢ األَـٔ ٚا   
ٚايح١ُٝٓ ٚحنٖٛماو إٕ ا  ٜكٍٛ  إٕ شيو َٛقـف َـٔ   

غٛا٤ نمإ ظعُٝـما أٚ َٛاطٓـما عمازٜـما أٚ      يف قًة٘ َطض
َٔ ٜكف ٖـصا املٛقـف يف قًةـ٘      ٚشٝٗما أٚ نٝفُما نمإ

ــٝهٔ شيــو املــطض يف أزْــ٢ حماالجــ٘ ٖــٛ    َــطض ٚي
 ٕ  أّ إٔ ؟]ادُتــزن  ٖٚــٌ ادتــزن َٓػــصِ َــع اإلكــما

ا  عًٝ٘( ٖٛ ايـصٟ قـماٍ  ))ال   ما )صًٛاد ـماّ عًٝـاإلَ
))ايةدٌ ٚادتزن خًَِحمإ   جتس املؤَٔ شةماْما ٚال خبّٝ ((

دنُعُٗما غ٤ٛ ايظـٔ بـما ((و َـٔ نـ ّ اإلَـماّ عًـٞ       
  )عًٝ٘ ايػ ّ( ))دنُعُٗما غ٤ٛ ايظٔ بـما (( َـطض  

ـ ـف ـ ـاشا ن ـ ـمإ شي ـ ـو َ ٞ إٔ شيـو املٛقـف   ـطض فٝعٓ
 َٛقف غو صحٝحو

ٛقف ايصٟ ٚش٘ إيٝ٘ ٖٛ امل ؟ف ايصحٝحـٛ املٛقـما ٖـَ
ّ     }ايكطخٕ   ْٛ ٘م َٚال بمـماِيَٝ َٕ بممايًِـ ٓسـٛ ٜسْؤَم َٔ ال  َقماجمًُٛا اِيصمٜ

ــ ـــاِيآخم َس ٜسَحطِّ ـــط  َٚال  ََ َٕ ٘س َٚال  ـٛ ــُٛي ٘س ََٚضغس ــ ــَطَّ ايًِ ما َح
َٔ اِيَح َٕ زمٜ ٓسٛ ٢ ـَماَث َححـٛا اِيهمَحـَٔ ُأٚجسـَٔ اِيصمٜـلِّ َمـَٜسمٜ

َٕ     ٛا اِيصمْع١ََٜـٜسْعُط ِْ َصـماغمطسٚ ٖسـ ْٔ َٜـسو َٚ  (12)ايحٛبـ١   {َعـ
    ٞ ادتُٝـع   ؟ رنماطـت أيٝؼ ٖـصا ٖـٛ املٛقـف ايكطخْـ

نـٌ    ظعُما٤ ٚؾعٛث حهَٛماد ٚؾعٛث رنماطت ادتُٝـع 
َٔ ذنٌُ اغِ اإلغ ّو إٕ ٖـصا ٖـٛ املٛقـف يهـٔ َـما      

ٚيـٝهٔ  ؟ َـطض   ايصٟ شعًِٗ ٜحدصٕٚ َٛاقف أخط٣
اذتـط  عًـ٢ املصـًح١      شيو املطض ايعؿل يًُٓصت

 أٚ ٜهٕٛ شزن أٚ ٜهٕٛ َما نمإو  ماص١ارت
ٖٚٞ قض١ٝ دنـت إٔ ْعٝٗـما أٜٗـما     -بٌ أصةحخ املػأي١ 

دنت إٔ ْعٝٗما  أصةحٛا ِٖ َٔ ٜحعـمإًَٛ َـع    -اإلخ٠ٛ 
ايؿعٛث  فاشا َما زعْٛما ملظماٖط٠ ضس إغطا٥ٌٝ  أصةحخ 
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فًػطني  أصةحخ فًػطني ْفػٗما ايٕ جػحدسّ ٚغ١ًٝ 
ماخطني الَحصما  غضت ايؿعٛث  الَحصما  غضت ايػـ 

يف ٖصٙ ايؿعٛث  ايصٜٔ قس ٜصٌ غضـةِٗ ٚغـدطِٗ   
ما ـصٟ عماقٓـما ايـإىل ايحػماؤٍ ملماشا ال ٜهٕٛ يٓما َٛقف؟ َ

عٔ إٔ ٜهٕٛ يٓما ٚحنٔ أ١َ هلما شٝٛؾٗما  هلـما أغـًححٗماو   
ما عٔ إٔ ٜهٕٛ هلما َٛقف؟ فرت٣ ْفػٗما ـصٟ عماقٗـما ايـَ

ِ  ع٢ً ـ٢ أبٓما٥ٗـِ  عًـ٢ إخٛاْٗـط  عًـٔ جحفـٖٞ َ
فًػطني  جسَط بٝٛجِٗ ٚجػفو زَـماؤِٖو   أَٗماجِٗ يف

أيٝؼ ايٓماؽ ٜحػما٤يٕٛ بعس َـٔ املػـ٦ٍٛ ٚضا٤ شيـو؟    
ِ ـ١ حهَٛماجٗـٕٛ املػ٦ٛيٝـِ غٝحًُِّـأٚيٝؼ ايٓماؽ نًٗ

ٚظعُما٤ِٖ؟ إشّا قةٌ إٔ ٜصٌ ايٛضع إىل ٖصٙ اذتمايـ١   
قةٌ إٔ ٜحٓما٢َ ايػـد   إىل إٔ رنًـل ٖـصٙ ايٓظـط٠     

َـما يف ْفٛغـهِ     ًُٖوٛا أخطشٛا إىل ايؿٛاضع  اخطشـٛا 
اغدطٛا  جهًُٛا حتـسذٛا  ذـِ ٜعـٛز ايـُٝيف  ٜعـٛز      
املصطٟ إىل بٝح٘ ٜٚط٣ ْفػ٘ ٖٚٛ يف بٝح٘ َرٌ حمايح٘ 
قةٌ إٔ رنط  َٔ بٝح٘  ٜٚط٣ ٚايٛضـع ٖـٛ ايٛضـع     
ــ١      ــٞ ارتطة ــ١ ٖ ــ١  ٚارتطة ــٞ ادتُع ــ١ ٖ ٚادتُع
ٚاملٛقف ٖٛ املٛقف  َٛقف ايععُما٤ ٖٛ املٛقفو ٖصٙ 

ٛ  ايططٜك١ يٝحظماٖط ايٓماؽ نـٌ أغـةٛع عًـ٢ ٖـصا      ٚيـ
ـ ـايٓحٛ ال دنسٟ إشا مل ٜهٔ جٓماَٞ ايػد  ف ١ ـٞ األَ

ح ـطٚض٠ إٔ جصحـ ـمإ بضـ ـل اإلكـٛ ٜحص٘ َٔ َٓطًـٖ
ـ ـٖ ٘ ـيٝحصـ   ١ ٚضـعٝحٗما  ٚإٔ جـةيف ْفػـٗما   ـصٙ األَ

ماش َٛقف َٔ شيـو ايعـسٚ ايـصٟ ْـطاٙ     ـع الختـادتُٝ
ــ  ــما  بةٝٛجٗـ ــما ٚإخٛآْـ ــما ٚأَٗماجٓـ ــٌ بأبٓما٥ٓـ ِ ـٜعُـ

ِ مبػحؿفٝماجِٗ يف فًػـطني   ـػماشسِٖ مبـمبعاضعٗ
   ٕ   ٚيف أفػماْػحمإ  ٚيف نؿُو ٚيف غوٖـما َـٔ ايةًـسا

سٙ  ٚإٔ ْكطع جًو ايٝـس  ـيٓػحطٝع إٔ ْٛقف٘ عٓس ح
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ايــيت جعةــز يف ايــة ز اإلغــ ١َٝ  يف فًػــطني ٚيف 
ــس٠     ــماٖط٠ شٝ ــماؽو املظ ــماٖط ايٓ ــماو ٚإال فًٝحظ غوٖ
ّ ٚاملظــماٖط٠ ْفػــٗما جــرتى أذــطّا أَــماّ ايٝٗــٛز  ٚأَــما 

ايٓصماض٣  إٔ ٖؤال٤ ٜػضةٕٛ  يهِٓٗ غٝهْٕٛٛ ِٖ َـٔ  
ٜإَٔٓٛ َٔ غضةٓما َح٢ َما ٚشسٚا إٔ غضت ٖـصٙ األَـ١   
ال ٜصت يف قٓما٠ حتحٜٛـ٘ فححٛيـ٘ إىل صـدط٠ جـسى     
عطٚؾِٗ  حٝٓٗما غٝإَٔٓٛ غضةٓما  ٚحٝٓٗما ْصـطر نُـما   

 ْصطر ال رنمافٕٛ َٓماو
  دنت إٔ جػحػٌ ارتطـت   دنت إٔ جػحػٌ املظماٖطاد

ــحػ  ــت إٔ ٜػ ــما  دن ــٛد ألَطٜه ــعماض  ]امل ــٛد   ٌ ؾ امل
ٚغــوٙ َــٔ نــٌ اهلحمافــماد ايــيت جُٓــٞ   إلغــطا٥ٌٝ 

  يححص٘ ٖٞ ٖٞ  ما٤ األ١َـ١ يةٓـايػد  يف ْفؼ األَ
يحكف املٛقف ايصٟ ٜفو عٔ ايفًػطٝٓٝني ٚغوٖـِ  

ـ ـِ أَطٜهـ ـٔ جظًُٗـ ـٔ ممـٔ املظًَٛٝـَ ٌ ـما ٚإغطا٥ٝ
ٚيـٝؼ   -يٝفهٛا ِٖ ٚإال فهٌ ٚاحـس َـٓهِ     ٚحًفما٥ِٗ

يـٛ غـأيٓماٙ إشا نٓـما نـٌ      -ستًّ  غٝماغٝما ٚيٝؼ َفهـطّا  
أٚ نٌ ؾٗط خنط  يف َظماٖط٠ َـٔ ٖـصا     أغةٛع خنط 

 ٘ يـٝؼ ٖٓـماى َـٔ      ايٓٛع ٚايٛضع١ٝ ع٢ً َما ٖٞ عًٝـ
ٜــةيف اقحصــمازْما بٓــما٤ا صــحٝحما ححــ٢ ْــط٣ أْفػــٓما  

ٜسفطض عًٝٓما ٝع إٔ ْػـحط   ْػحطٝع إٔ ْححٌُ حصماضّا 
إشا نٓما ال ْط٣ أْفػٓما جسفـحح    ٘ عسِّْٚماـٞ ٚشـف فـْك

 َطانع يًحسضٜت يٝحسضث ايؿةماث مجٝعما ع٢ً األغًح١و
عٓسَما ازع٢ ايط٥ٝؼ ٚقماٍ  َـٔ ٜطٜـسٕٚ ادتٗـماز يف    
ٟ  ايكٓـٛاد     غةٌٝ ا  فًٝححطنٛا إىل فًػطني عـرب أ

ما٠ َٔ ٖصٙ ايكٓٛاد فػٓححطى عربى  ـخ قٓـْكٍٛ  أْ
ـ ـح َطانـٛع  افحـت يًحطـماجح َهـإشّا افح ت ـع يًحسضٜ

 ٚغٓٓطًل مجٝعما ْحسضث  ٚغٓٓطًل مجٝعما يٓكماجٌو
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ٚحنـٔ ْؿـهط يـو ٖـصٙ       ٖصا ٖٛ املٛقـف ايصـحٝح  
ايعةماض٠ اييت قس ْطاى يف أٟ ّٜٛ َـٔ األٜـماّ جضـطط    
إىل إٔ جػحةٗما  ]َٔ نمإ ٜطٜس ادتٗماز يف غـةٌٝ ا   
فٗٓماى إغطا٥ٌٝ ٜحص٘ عرب أٟ ايكٓٛاد  أْخ ٚاحس َٔ 

أْخ ٚاحـس َـٔ املػـ٦ٛيني عًـ٢ طـٍٛ        ٖصٙ ايكٓٛاد
أْـخ ٚاحـس َـٔ ايععُـما٤ ايـصٟ        ١ـٚعطض ٖصٙ األَ
  َٔ ْفػ٘ قٓما٠ حتحـٟٛ ٖـصا ايػضـت   دنت إٔ دنعٌ 

يحةيف ٖصٙ األ١َ بٓما٤ صحٝحما جتعٌ َٓٗما أَـ١ َؤًٖـ١   
يحٛاش٘ شيو ايعسٚو ْكٍٛ  إشا نٓحِ صمازقني افححـٛا  

افححٛا َهماجـت    َٛيٛا ؾةمابٓما  ََٛ يمْٛما  َطانع يًحسضٜت
ٚغٓحهًِ   يًحطٛع ٚغٝحص٘ ايؿةماث ٚغٓحطض ايؿةماث

ـ ـٚغٓحصـ   َع ايٓماؽ يٝحطٛعـٛا ٚيٝحـسضبٛا   ما ـ٘ مجٝع
ْٚحص٘ مجٝعـما ْكماجـٌو يهـٔ أَـما إٔ       ْحطٛع ْٚحسضث

ٜهٕٛ اذتسٜز ع٢ً ٖصا ايٓحٛ فآْما يػٓما أغةٝـما٤ إىل  
إٔ  -ٌ إٔ ٜـحهًِ  ـَٔ قة -ٔ ْعطف ـحن ١وـٖصٙ ايسضش

قض١ٝ فًػطني أصةحخ بؤض٠ ذنماٚيٕٛ إٔ ٜصةٛا غد  
ٖٓــماى فــط     ايٓــماؽ ٖٓــما أٚ ٖٓــما يٝحصــ٘ إىل ٖٓــماى

اخط  اٖحـف يف ايؿـماضع     وٖٓماى فط  غضة  غدطو
ذِ عس   جضمأَ َع ايؿعت ايفًػطٝيف  ضس إغطا٥ٌٝ

ٚجـط٣ َٛاقـف     إىل بٝحو ٚجط٣ ايٛضع ْفؼ ايٛضع
ٚجـط٣ إٔ ايركمافـ١ ٖـٞ      ايععُما٤ ٖٞ ْفؼ املٛاقـف 

 ّ   ٚأَطٜهـما ٖـٞ أَطٜهـما     ايركماف١ ٚاإلع ّ ٖٛ اإلعـ 
وٚإغـــــــــــطا٥ٌٝ ٖـــــــــــٞ إغـــــــــــطا٥ٌٝ
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