بُعُزَّتُكٍ جٍا سُزَّ ئظّؿَذّؾُؿُني ( )15ئظؾَّفَمَّ ئ ّرزَضّـُي صُقهُ رٍاسٍةٍ ئظّدٍاذُعُنيٍ وٍ

ن ئظـَّوٍئ ُصلُ وٍ أ ٍطّ ُرعّـُي صُقهُ بُإُحّضٍارُ
حظِّي صُق ُه عُ ٍ
( )28ئظؾَّفَمَّ وٍصِّرّ ٍ

صدّرُي بُإُغٍابٍةُ ئظّؿَدّبُتُنيٍ بُأٍعٍاغُكٍ جٍا أ ٍعٍانٍ ئظّدٍائُػُني
ئذّرٍجّ صُقهُ ٍ

ك ُعنّ بٍقّنُ ئظّوٍدٍائُلُ جٍا عٍنّ الٍ جٍشّغٍؾَهَ
ئظّؿٍذٍائُلُوٍ ضٍرِّاّ صُقهُ وٍدُقؾٍتُي إُظٍقّ ٍ

( )16ئظؾَّفَمَّ وٍ ِّصؼّـُي صُق ُه ظُؿَوٍئصٍؼٍةُ ئ أْلٍبّرٍئرُ وٍ جٍـِّبّـُي صُقهُ عَرٍئصٍؼٍ ٍة ئ أْلٍذّرٍئرُ وٍ

ششِّـُي صُقهُ بُاظرَّحّؿٍةُ وٍ ئرّزَضّـُي صُق ُه
إُظّحٍاجَ ئظّؿَؾُحِّني ( )29ئظؾَّفَمَّ ٍ

آوُغُي صُق ُه بُرٍحّؿٍتُكٍ إُظٍى (صُي) دٍئرُ ئظّ ٍؼرٍئرُ بُإُظٍفُقَّتُكٍ جٍا إُظٍهٍ ئظّعٍاظٍؿُني

شقٍاػُبُ ئظتُّفٍؿٍةُ جٍا رٍحُقؿاً بُعُبٍادُهُ
ن ٍ
ئظتَّوّصُققٍ وٍ ئظّعُصّؿٍةٍ وٍ رٍفِّرّ ٍضؾّبُي عُ ّ

( )17ئظؾَّفَمَّ ئػّدُغُي صُقهُ ظُصٍاظُحُ ئ أْلٍسّؿٍالُ وٍ ئضّضُ ظُي صُقهُ ئظّحٍوٍئئُجٍ وٍ

سؾٍى عٍا
ئظّؿَؤّعُـُني ( )30ئظؾَّفَمَّ ئجّعٍلّ صُقٍاعُي صُقهُ بُاظشُّؽّرُ وٍ ئظّؼٍبَولُ ٍ

ئآْلعٍالٍ جٍا عٍنّ الٍ جٍحّتٍاثَ إُظٍى ئظتَّػّذُريُ ٍو ئظذُّؤٍئلُجٍا سٍاظُؿاً بُؿٍا صُي صَدَورُ

تٍرّضٍاهَ وٍ جٍرّضٍاهَ ئظرَّدَولَ عَحّؽٍؿٍةً صَرَوسَهَ بُا أْلَصَولُبُحٍقِّ دٍقِّدُغٍا عَحٍؿَّدٌ وٍ

بِّذّمُ ئظؾَّهُ ئظرَّحّؿٍَٰنُ ئظرَّحُقمُ

د وٍ آظُهُ ئظطَّاػُرُجن ( )18ئظؾَّفَمَّ غٍبِّفّـُي صُقهُ
ئظّعٍاظٍؿُنيٍ صٍلِّ سٍؾٍى عَحٍؿَّ ٌ

آظُهُ ئظطَّاػُرُجنٍ وٍ ئظّحٍؿّدَ ظُؾَّهُ رٍاِّ ئظّعٍاظٍؿُني

إُغَّا أ ٍغزٍظّـٍاهَ صُي ظٍقّؾٍةُ ئظّؼٍدّرُ ﴿ ﴾١وٍعٍا أ ٍدّرٍئكٍ عٍا ظٍقّؾٍةَ ئظّؼٍدّرُ

خذّ بُؽَلِّ أ ٍسّضٍائُي
ضقٍاءُ أ ٍغّوٍئرُهُ وٍ َ
ظُبٍرٍ طٍاةُ أ ٍدّحٍارُهُوٍ غٍوِّرّ صُقهُ ضٍؾّبُي بُ ُ

﴿ ﴾٢ظٍقّؾٍةَ ئظّؼٍدّرُ خٍقّرٌ عِّنّ أ ٍظّفُ ذٍفّرٌ ﴿ ﴾٣تٍـٍزَّلَ ئظّؿٍؾٍائُؽٍةَ

إُظٍى ئتِّبٍاعُ آثٍارُهُ بُـَورُكٍ جٍا عَـٍوِّرٍ َضؾَواُ ئظّعٍارُصُني ( )19ئظؾَّفَمَّ ٍوصِّرّ صُقهُ

وٍئظرُّو جَ صُقفٍا بُإُذّنُ رٍبِّفُم عِّن طَلِّ أ ٍعّرٌ ﴿ ﴾٤دٍؾٍامٌ ػُيٍ حٍتَّىَٰ

ل دٍبُقؾُي إُظٍى خٍقّرٍئتُهُوٍ الٍ تٍحّرُعّـُي ضٍبَولٍ
حٍظِّي عُنّ بٍ ٍر طٍاتُهُ وٍ دٍفِّ ّ
حٍذٍـٍاتُهُ جٍا ػٍادُجاً إُظٍى ئظّحٍقِّ ئظّؿَبُني ( )20ئظؾَّفَمَّ ئصّتٍحّ ظُي صُقهُ أ ٍ ّبوٍئاٍ
ق سٍـِّي صُقهُ أ ٍ ّبوٍئاٍ ئظـِّريٍئنُوٍ وٍصِّؼّـُي صُقهُ ظُتُالٍوٍبُ ئظّؼَرّآنُ
ئظّخُـٍانُ وٍ أ ٍشّؾُ ّ
جٍا عَـّزُلٍ ئظذَّؽُقـٍ ُة صُي ضَؾَواُ ئظّؿَؤّ ُعـُني ( )21ئظؾَّفَمَّ ئجّعٍلّ ظُي صُقهُ إُظٍى
عٍرّضٍاتُكٍ دٍظُقًال ٍو الٍ تٍخّعٍلّ ظُؾشَّقّطٍانُ صُقهُ سٍ ٍؾيَّ دٍبُقًال وٍ ئجّعٍلُ ئظّخٍـَّةٍ ظُي
ي حٍوٍئئُجُ ئظطَّاظُبُني
عٍـّزًُال وٍ ٍعؼُقًال جٍا ضٍاضُ ٍ

عٍطّؾٍعُ ئظّػٍخّرُ ﴿﴾٥
أ ٍدّتٍغّػُرَ ئظؾَّهٍ وٍ أ ٍتَواَ إُظٍقّه :
ئظؾَّفَمَّ إُغِّي أ ٍدّأٍظَكٍ بُؽُتٍابُكٍ ئظّؿَـّزٍلُ وٍ عٍا صُقهُ وٍ صُقهُ ئدّؿَكٍ ئأْلٍ طّبٍرَ وٍ أ ٍدّؿٍاؤَكٍ
ئظّحَذّـٍى وٍ عٍا جَدٍافَ وٍ جَرّجٍى أ ٍنّ تٍخّعٍؾٍـُي عُنّ سَتٍؼٍائُكٍ عُنٍ ئظـَّار

ض ُؾكٍ وٍ أ ٍغّزُلّ سٍ ٍؾيَّ صُقهُ بٍ ٍر طٍاتُكٍ وٍ
( )22ئظؾَّفَمَّ ئصّتٍحّ ظُي صُق ُه أ ٍبّوٍئاٍ صٍ ّ

دؾّتٍهَ بُهُ وٍ بُحٍقِّ طَلِّ عَؤّعُنٌ عٍدٍحّتٍهَ صُقهُ
ئظؾَّفَمَّ بُحٍقِّ ػٍذٍئ ئظّؼَرّآنُ وٍ بُحٍقِّ عٍنّ أ ٍرّ ٍ

جـَّاتُكٍ جٍا
دؽُـِّي صُقهُ بَحّبَوحٍاةُ ٍ
وٍصِّؼّـُي صُق ُه ظُؿَوجُبٍاةُ ٍعرّضٍاتُكٍوٍ أ ٍ ّ

وٍ بُحٍؼِّكٍ سٍؾٍقّفُمّ صٍالٍ أ ٍحٍدٍ أ ٍسّرٍفَ بُحٍؼِّكٍ عُـّكٍ

م ئشّذُؾّـُي صُقهُ عُنٍ ئظذُّغَواُ وٍ
سوٍبُ ئظّؿَضّطٍرِّجن ( )23ئظؾَّفَ َّ
ب دٍ ّ
عَخُق ٍ
رٍفِّرّغُي صُقهُ عُنٍ ئظّعَقَواُوٍ ئعّتٍحُنّ ضٍ ّؾبُي صُقهُ بُتٍ ّؼوٍى ئظّؼَؾَواُ جٍا عَؼُقلٍ
سٍثٍرٍئةُ ئظّؿَذّغُبُني ( )24ئظؾَّفَمَّ إُغِّي أ ٍدّأٍظَكٍ صُقهُ عٍا جَ ّرضُقكٍ وٍ أ ٍسَو َذ
ك وٍ الٍ أ ٍسّصُ ٍقكٍ جٍا
ق صُقهُ ظُأٍنّ أ َرُقعٍ ٍ
بُكٍ عُؿَّا جَ ّؤذُجكٍوٍ أ ٍدّأٍظَكٍ ئظتَّ ّوصُق ٍ
( )25ئظؾَّفَمَّ ئجّعٍؾّـُي صُقهُ عَحُبِاً ظُأٍوّظُقٍائُكٍ وٍ عَعٍادُجاً جٍوٍئدٍ ئظذَّائُؾُني

بُكٍ جٍا ئظؾَّهَ  ,بُؿَحٍؿَّدٌ  ,بُعٍ ُؾيٌ ُ ,بػٍارُؿٍةٍ  ,بُاظّحٍذٍنُ  ,بُاظّحَذٍقّنُ  ,بُعٍ ُؾيِّ بّنُ
ئظّحَذٍقّنُ ¸ بُؿَحٍؿَّدُ بّنُ سٍ ُؾيٌ  ,بُخٍعّػٍرُ ّبنُ عَحٍؿَّدٌ  ,بُؿَودٍى بّنُ جٍعّػٍرٌ ,
بُعٍؾُيِّ بّنُ عَودٍى  ,بُؿَحٍؿَّدُ بّنُ سٍ ُؾيٌ ُ ,بعٍؾُيِّ بّنُ عَحٍؿَّدٌ  ,بُاظّحٍذٍنُ بّنُ
سٍؾُيٌ  ,بُاظّحَخَّة .

ئظؾَّفَمَّ ظٍكٍ صَؿّتَ وٍ سٍؾٍى رُزّضُكٍ أ ٍصّطٍرّةَ وٍ سٍؾٍقّكٍ تٍوٍ طَّؾّت

جٍا عٍػّزٍسُي سُـّدٍ طَرّبٍتُي وٍ جٍا شٍوّثُي سُـّدٍ ذُدَّتُي إُظٍقّكٍ صٍزُسّتَ وٍ بُكٍ
ئدّتٍغٍثّتَوٍ بُكٍ ظَذّةَ الٍ أ ٍظَوذَ بُذُوٍئكٍ وٍ الٍ أ ٍرّؾَبَ ئظّػٍرٍثٍ إُالَّ
عُـّكٍ صٍأٍشُثّـُي وٍ صٍرِّثّ سٍـِّيجٍا عٍنّ جٍؼّبٍلَ ئظّقٍذُريٍ وٍ جٍعّػَو سٍنُ ئظّؽٍثُريُ
ئضّبٍلّ عُـِّي ئظّقٍذُريٍ وٍ ئسّفَ سٍـِّي ئظّؽٍثُريٍ إُغَّكٍ أ ٍغّتٍ ئظّغٍػَورَ ئظرَّحُقمَ
ئظؾَّفَمَّ إُغِّي أ ٍدّأٍظَكٍ إُميٍاغاً تَبٍاذُرَ بُهُ ضٍؾّبُي وٍ جٍؼُقـاً حٍتَّى أ ٍسّؾٍمٍ أ ٍغَّهَ
ظٍنّ جَصُقبٍـُي إُالَّ عٍا طٍتٍبّتٍ ظُيوٍ رٍضِّـُي عُنٍ ئظّعٍقّشُ بُؿٍا ضٍذٍؿّتٍ ظُي

ظُأٍسّدٍئئُكٍ َعذّتٍـِاً ُبذَـَّةُ خٍاتٍمُ أ ٍغّبُقٍائُكٍ جٍا سٍاصُمٍ ضَؾَواُ ئظـَّبُقِّني

جٍا أ ٍرّحٍمٍ ئظرَّئحُؿُنيٍجٍا سَدَّتُي صُي طَرّبٍتُي وٍ جٍا صٍاحُبُي صُي ذُدَّتُي

()26ئظؾَّفَمَّ ئجّعٍلّ دٍعّقُي صُقهُ عٍشّؽَورئً وٍ ذٍغّبُي صُق ُه عٍغّػَورئً وٍ سٍؿٍؾُي صُقهُ

وٍ جٍا وٍظُقِّي صُي غُعّؿٍتُي وٍ جٍا شٍاجٍتُي صُي رٍشّبٍتُيأ ٍغّتٍ ئظذَّا ُترَ سٍوّرٍتُي

ع ئظذَّاعُعُني
عٍؼّبَوًال وٍ سٍقّبُي صُقهُ عٍ ّذتَورئً جٍا أ ٍدّؿٍ ٍ
( )27ئظؾَّفَمَّ ئرّزَضّـُي صُقهُ صٍضّلٍ ظٍقّؾٍةُ ئظّ ٍؼدّرُ وٍ صٍقِّ ّر أ َعَورُي صُق ُه عُنٍ ئظّعَذّرُ

وٍ ئآْلعُنَ رٍوّسٍتُي وٍ ئظّؿَؼُقلَ سٍثّرٍتُي صٍاشّػُرّ ظُي خٍطُقحٍتُي جٍا أ ٍرّحٍمٍ

ب وٍ ئظّوُزّرٍ جٍا رٍءَوصاً
حطَّ سٍ ِّـيٍ ئظذَّغّ ٍ
إُظٍى ئظّقَذّرُ وٍ ئضّبٍلّ عٍعٍاذُجرُي وٍ َ

ئظرَّئحُؿُني

بُعُبٍادُهُ ئظصَّاظُحُني

)(5

)(6

)(1

جٍا سٍؾُيُّ جٍا سٍظُقمَ جٍا شٍػَورَ جٍا رٍحُقمَ أ ٍغّتٍ ئظرَّاُّ ئظّعٍظُقمَئظَّذُي ظٍقّسٍ
طٍؿُثّؾُهُ ذٍيّءٌ وٍ ػَوٍ ئظذَّؿُقعَ ئظّبٍصُريَ وٍ ػٍذٍئ ذٍفّرٌ سٍظَّؿّتٍهَ وٍ طٍرَّعّتٍهَ وٍ
ذٍرَّصّتٍهَ وٍ صٍضَّؾّتٍهَ سٍؾٍى ئظشُّفَورُ وٍ ػَوٍ ئظشَّفّرَ ئظَّذُي صٍرٍضّتٍ صُقٍاعٍهَ
سٍؾٍيَّ وٍ ػَوٍ ذٍفّرَ رٍعٍضٍانٍئظَّذُي أ ٍغّ ٍزظّتٍ صُقهُ ئظّؼَرّآنٍ ػَدًى ظُؾـَّاسُ وٍ
بٍقِّـٍاةٌ عُنٍ ئظّفَدٍى وٍ ئظّػَرّضٍانُوٍ جٍعٍؾّتٍ صُقهُ ظٍقّؾٍةٍ ئظّؼٍدّرُ وٍ جٍعٍؾّتٍفٍا
خٍقّرئً عُنّ أ ٍظّفُ ذٍفّرٌ صٍقٍا ذٍئ ئظّؿٍنِّ وٍ الٍ جَؿٍنُّ سٍؾٍقّكٍ عَنَّ سٍؾٍيَّ بُػٍؽٍاكُ
رٍضٍبٍتُي عُنٍ ئظـَّارُ صُقؿٍنّ تٍؿَنُّ سٍؾٍقّهُ وٍ أ ٍدّخُؾّـُي ئظّخٍـَّةٍ بُرٍحّؿٍتُكٍ جٍا
أ ٍرّحٍمٍ ئظرَّئحُؿُني

ئظؾَّفَمَّ بُرٍحّؿٍتُكٍ صُي ئظصَّاظُحُنيٍ صٍأٍدّخُؾّـٍا وٍ صُي سُؾِّقِّنيٍ صٍارّصٍعّـٍا وٍ
بُؽٍأّسٌ عُنّ عٍعُنيٌ عُنّ سٍقّنٌ دٍؾّذٍبُقلٌ صٍادّؼُـٍا وٍ عُنٍ ئظّحَورُ ئظّعُنيُ
صٍأٍخّدُعّـٍا وٍ عُنّ ثُؿٍارُ ئظّخٍـَّةُ وٍ ظَحَومُ ئظطَّقّرُ صٍأٍرّعُؿّـٍا وٍ عُنّ ثُقٍااُ

م ضٍوِّغُي صُقهُ سٍؾٍى إُضٍاعٍةُ أ ٍعّرُكٍ وٍ أ ٍذُضّـُي صُقهُ
ئ أْلٍجّوٍدُجن ( )4ئظؾَّفَ َّ

ئظذُّـّدَسُ وٍ ئظّحٍرُجرُ وٍ ئ ؤْلُدّتٍبّرٍقُ صٍأٍظّبُذّـٍا وٍ ظٍقّؾٍةٍ ئظّؼٍدّرُ وٍ حٍجَّ بٍقّتُكٍ

ذؽّرُكٍ بُؽٍرٍعُكٍ ٍو ئحّػٍظّـُي صُقهُ
حٍالٍوٍبٍ ذُطّرُكٍ ٍو أ ٍوّزُسّـُي صُقهُ ظُأٍدٍئءُ َ

ئظّحٍرٍئمُ وٍ ضٍتًّال صُي دٍبُقؾُكٍ صٍوٍصِّقّ ظٍـٍا وٍ صٍاظُحٍ ئظدُّسٍاءُ وٍ ئظّؿٍذّأٍظٍةُ

ك جٍا أ ٍبّصٍرٍ ئظـَّازُرُجن ( )5ئظؾَّفَمَّ ئجّعٍؾّـُي صُقهُ عُنٍ
بُحُػّظُكٍ وٍ دُتّرُ ٍ

صٍادّتٍخُبّ ظٍـٍا جٍا خٍاظُؼٍـٍا ئدّؿٍعّ وٍ ئدّتٍخُبّ ظٍـٍا وٍ إُذٍئ جٍؿٍعّتٍ ئ أْلٍوَّظُنيٍ

ئظّؿَذّتٍغّػُرُجنٍ وٍ ئجّعٍؾّـُي صُقهُ عُنّ سُبٍا ُدكٍ ئظصَّاظُحُنيٍ ئظّؼٍاغُتُنيٍوٍ ئجّعٍؾّـُي

وٍ ئآْلخُرُجنٍ جٍوّمٍ ئظّؼُقٍاعٍةُ صٍارّحٍؿّـٍا وٍ بٍرٍئءٍبً عُنٍ ئظـَّارُ صٍاطّتَبّ ظٍـٍا

ئظؾَّفَمَّ أ ٍدّخُلّ سٍؾٍى أ ٍػّلُ ئظّؼَبَورُ ئظذُّرَور ئظؾَّفَمَّ أ ٍشّنُ طَلَّ صٍؼُريٌ ئظؾَّفَمَّ
أ ٍذّبُعّ طَلَّ جٍائُعٌئظؾَّفَمَّ ئ طّسَ طَلَّ سَرّجٍانٌ ئظؾَّفَمَّ ئضّضُ دٍجّنٍ طَلِّ عٍدُجنٌ

ئظـَّارُ سٍؾٍى وَجَوػُـٍا صٍالٍ تٍؽّبَبّـٍا (تٍؽَبَّـٍا) وٍ عُنّ ثُقٍااُ ئظـَّارُ وٍ دٍرٍئبُقلُ

ئظؾَّفَمَّ صٍرِّثّ سٍنّ طَلِّ عٍؽّرَواٌ ئظؾَّفَمَّ رَدَّ طَلَّ شٍرُجبٌ ئظؾَّفَمَّ صَكَّ طَلَّ

ئظّؼٍطُرٍئنُ صٍالٍ تَؾّبُذّـٍا وٍ عُنّ طَلِّ دَوءٌ جٍا الٍ إُظٍهٍ إُالَّ أ ٍغّتٍ بُحٍقِّ الٍ إُظٍهٍ إُالَّ

أ ٍدُريٌ ئظؾَّفَمَّ أ ٍصّؾُحّ طَلَّ صٍادُدٌ عُنّ أ َعَورُ ئظّؿَذّؾُؿُنيٍئظؾَّفَمَّ ئذّفُ طَلَّ

أ ٍغّتٍ صٍـٍخِّـٍا

ضٍدُجر

جٍطّؾَعٍ ئظّػٍخّرَ عُنّ ظٍقّؾٍتُي ػٍذُهُوٍ ظٍكٍ ضُبٍؾُي تٍبُعٍةٌ أ ٍوّ ذٍغّبٌ تَعٍذِّبَـُي
سٍؾٍقّه

ئظؾَّفَمَّ إُغِّي أ ٍدّأٍظَكٍ أ ٍنّ تٍخّعٍلٍ صُقؿٍا تٍؼّضُي وٍ تَؼٍدِّرَ عُنٍ ئ أْلٍعّرُ
ئظّؿٍحّتَومُ صُي ئ أْلٍعّرُ ئظّحٍؽُقمُعُنٍ ئظّؼٍضٍاءُ ئظَّذُي الٍ جَرٍدُّ وٍ الٍ جَبٍدَّلَأ ٍنّ
ئظّؿٍغّػَورُ ذَغَوبَفَمّ ئظّؿَؽٍػَّرُ سٍنّ دٍقِّحٍاتُفُمّ (سٍـّفَمّ دٍقِّحٍاتَفَمّ)

صُي طَلِّ سٍامٌوٍ ئشّػُرّ ظُيٍ ئظذُّغَواٍ ئ ّظعُظٍامٍ صٍإُغَّهَ الٍ جٍغّػُرَػٍا شٍقّرَكٍ جٍا ذٍئ
ئظّخٍالٍلُ وٍ ئ ؤْلُطّرٍئم
)(2

( )6ئظؾَّفَمَّ الٍ تٍدّذَظّـُي صُق ُه ظُتٍعٍرُّضُ عٍعّصُقٍتُكٍ وٍ الٍ تٍضّرُبّـُي ُبذُقٍاطُ غٍؼُؿٍتُكٍ
طكٍ بُؿٍـِّكٍ ٍو أ ٍجٍادُجكٍ جٍا عَـّتٍفٍى
وٍ زٍحّزُحّـُي صُقهُ عُنّ عَوجُبٍاةُ دٍدٍ ُ
جـِّبّـُي صُقهُ
سؾٍى صُقٍاعُهُ ٍو ضُقٍا ُعهُ وٍ ٍ
سـِّي صُق ُه ٍ
رٍشّبٍةُ ئظرَّئشُبُني ( )7ئظؾَّفَمَّ أ ٍ ُ
ػػٍوٍئتُهُ ٍو آثٍاعُهُوٍ ئرّزَضّـُي صُقهُ ُذطّ ٍركٍ بُدٍوٍئعُ ُه بُتٍوّصُقؼُكٍ جٍا ػٍا ُديٍ
عُنّ ٍ
ئظّؿَضُؾِّني ( )8ئظؾَّفَمَّ ئرّزَضّـُي صُقهُ رٍحّ ٍؿةٍ ئ أْلٍجّتٍامُ وٍ إُرّعٍامٍ ئظطَّعٍامُ وٍ
ن رٍحّؿٍتُكٍ ئظّوٍئدُعٍةُ وٍ ئػّدُغُي صُقهُ
( )9ئظؾَّفَمَّ ئجّعٍلّ ظُي صُقهُ غٍصُقباً عُ ّ
ذ بُـٍاصُقٍتُي إُظٍى عٍرّضٍاتُكٍ ئظّخٍاعُعٍةُ بُؿٍحٍبَّتُكٍ جٍا
ظُبٍرٍئػُقـُكٍ ئظذَّارُعٍ ُة وٍ خَ ّ
ك وٍ
أ ٍعٍلٍ ئظّؿَشّتٍاضُني ( )10ئظؾَّفَمَّ ئجّعٍؾّـُي صُقهُ عُنٍ ئظّؿَتٍ ٍو طِّؾُنيٍ سٍؾٍقّ ٍ
جعٍؾّـُي صُقهُ عُنٍ ئظّؿَؼٍرَّبُنيٍ إُظٍقّكٍ
ن ئظّػٍائُزُجنٍ ظٍدٍجّكٍوٍ ئ ّ
ئجّعٍؾّـُي صُق ُه عُ ٍ
م حٍبِّبّ إُ ٍظيَّ صُق ُه ئ ؤْلُحّذٍانٍ وٍ طٍرِّهّ
بُإُحّذٍاغُكٍ جٍا شٍاجٍةٍ ئظطَّاظُبُني ( )11ئظؾَّفَ َّ

وٍ أ ٍنّ تٍخّعٍلٍ صُقؿٍا تٍؼّضُي وٍ تَؼٍدِّرَ أ ٍنّ تَطُقلٍ سَؿَرُي صُي خٍقّرٌ وٍ

ط وٍ ئظـِّريٍئنٍ
سؾٍيَّ صُقهُ ئظذَّدٍ ٍ
إُظٍيَّ صُقهُ ئظّ َػذَوقٍ وٍ ئظّعُصّقٍانٍ وٍ حٍرِّمّ ٍ

سٍاصُقٍةٌ وٍ تَوٍدِّعٍ صُي رُزّضُي وٍ تٍخّعٍؾٍـُي عُؿَّنّ تٍـّتٍصُرَ بُهُ ظُدُجـُكٍ وٍ الٍ

بُعٍوّغُكٍ جٍا شُقٍاتٍ ئظّؿَذّتٍغُقثُني ( )12ئظؾَّ َفمَّ زٍجِّـِّي صُقهُ بُاظ ِّذتّرُ وٍ ئظّعٍػٍافُ وٍ

تٍذّتٍبّدُلّ بُي شٍقّرُي

س ئظّؼَـَو عُ وٍ ئظّؽٍػٍافُوٍ ئحّؿُؾّـُي صُقهُ سٍؾٍى ئظّعٍدّلُ وٍ
ئدّتَرّغُي صُق ُه بُؾُبٍا ُ
ؤْلُغّصٍافُ وٍ آعُـِّي صُقهُ عُنّ طَلِّ عٍا أ ٍخٍافَ بُعُصّؿٍتُكٍ جٍا سُصّؿٍ ٍة ئظّدٍائُػُني

ئظؾَّفَمَّ رٍاَّ ذٍفّرُ رٍعٍضٍانٍ ئظَّذُي أ ٍغّ ٍزظّتٍ صُقهُ ئظّؼَرآنٍ وٍ ئصّتٍرٍضّتٍ سٍؾٍى
سُبٍادُكٍ صُقهُ ئظصِّقٍامٍئرّزَضّـُي حٍجَّ بٍقّتُكٍ ئظّحٍرٍئمُ صُي ػٍذٍئ ئظّعٍامُ وٍ

صُقهُ عُنّ أ ٍوّظُقٍائُكٍ ئظّؿَؼٍرَّبُنيٍ بُرٍأّصٍ ُتكٍ جٍا أ ٍرّحٍمٍ ئظرَّئحُؿُني

ك جٍا عٍؾّخٍأٍ ئآْلعُؾُني
طوّظُ ٍ
إُصّشٍاءٍ ئظذَّالٍمُ وٍ صَحّبٍةٍ ئظّؽُرٍئمُ بُ ٍ

تٍؽّتَبٍـُي عُنّ حَخَّاثُ بٍقّتُكٍ ئظّحٍرٍئمُ ئظّؿٍبّرَورُ حٍخُّفَمّ ئظّؿٍشّؽَورُ دٍعّقَفَمّ

أ ٍسَوذَ بُخٍالٍلُ وٍجّفُكٍ ئظّؽٍرُميُ أ ٍنّ جٍـّؼٍضُيٍ سٍـِّي ذٍفّرَ رٍعٍضٍانٍ أ ٍوّ

ذػّنٍ وٍ ئظتَّـّبُقهٍ وٍ بٍاسُدّغُي صُقهُ عُنٍ ئظذَّػٍاػٍةُ وٍ
( )3ئظؾَّفَمَّ ئرّزَضّـُي صُقهُ ئظ ِّ
ك جٍا أ ٍجّوٍ ٍد
خ ّقرٌ تَـّزُلَ صُق ُه بُخَودُ ٍ
ئظتَّؿّوُجهُوٍ ئجّعٍلّ ظُي غٍصُقباً عُنّ طَلِّ ٍ

ئظزَّضُّومُ وٍ ئظضَّرُجعُ صٍالٍ تَطّعُؿّـٍا وٍ عٍعٍ ئظشَّقٍارُنيُ صٍالٍ تٍخّعٍؾّـٍا وٍ صُي

ئظؾَّفَمَّ ئضّضُ سٍـَّا ئظدَّجّنٍ وٍ أ ٍشّـُـٍا عُنٍ ئظّػٍؼّرُ إُغَّكٍ سٍؾٍى طَلِّ ذٍيّءٌ

غٍؼُؿٍاتُكٍوٍ وٍصِّؼّـُي صُق ُه ظُؼُرٍئءٍبُ آجٍاتُكٍ بُ ٍرحّؿٍتُكٍ جٍا أ ٍرّحٍمٍ ئظرَّئحُؿُني

بُرٍحّؿٍتُكٍ صٍزٍوِّجّـٍا وٍ عُنٍ ئظّوُظّدٍئنُ ئظّؿَدٍؾَّدُجنٍ طٍأٍغَّفَمّ ظَؤّظَؤٌ عٍؽّـَونٌ

وٍ صُي جٍفٍـَّمٍ صٍالٍ تٍغَؾَّـٍا وٍ صُي سٍذٍئبُكٍ وٍ ػٍوٍئغُكٍ صٍالٍ تٍبّتٍؾُـٍا وٍ عُنٍ

عٍرُجضٌ ئظؾَّفَمَّ دَدَّ صٍؼّرٍغٍا بُغُـٍاكٍ ئظؾَّفَمَّ شٍقِّرّ دَوءٍ حٍاظُـٍا بُحَذّنُ حٍاظُكٍ

طكٍ وٍ
( )2ئظؾَّفَمَّ ضٍرِّبّـُي صُقهُ إُظٍى عٍرّضٍاتُكٍ ٍو جٍـِّبّـُي صُق ُه عُنّ دٍدٍ ُ

( )1ئظؾَّفَمَّ ئجّعٍلّ صُقٍاعُي صُقهُ صُقٍامٍ ئظصَّائُؿُنيٍ وٍ ضُقٍاعُي صُقهُ ضُقٍامٍ
ئظّؼٍائُؿُنيٍ وٍ غٍبِّفّـُي صُقهُ سٍنّ غٍوّعٍةُ ئظّغٍاصُؾُنيٍوٍ ػٍبّ ظُي جَرّعُي صُقهُ جٍا
إُظٍهٍ ئظّعٍاظٍؿُنيٍ وٍ ئسّفَ سٍـِّي جٍا سٍاصُقاً سٍنُ ئظّؿَخّرُعُني
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سؾٍى
( )13ئظؾَّفَمَّ رٍفِّرّغُي صُقهُ عُنٍ ئظدَّغٍسُ وٍ ئ أْلٍضّذٍئرُ وٍ صٍبِّرّغُي صُقهُ ٍ
طٍائُـٍاةُ ئ أْلٍضّدٍئرُ وٍ وٍصِّؼّـُي صُقهُ ظُؾ ُّتؼٍى وٍ صَحّبٍةُ ئ أْلٍبّرٍئرُ بُعٍوّغُكٍ جٍا ضَرَّبٍ
سٍقّنُ ئظّؿٍذٍاطُني ( )14ئظؾَّفَمَّ الٍ تَؤٍئخُذّغُي صُقهُ بُاظّعٍثٍرٍئةُ وٍ أ ٍضُؾّـُي صُقهُ
شرٍضاً ظُؾّبٍالٍجٍا وٍ ئآْلصٍاةُ
عُنٍ ئظّدٍطٍاجٍا وٍ ئظّفٍػٍوٍئةُوٍ الٍ تٍخّعٍؾّـُي صُقهُ ٍ
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