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 -الملخص:

يعدداللونددن لهدد للصددالتصميدداللو يددهياللو دداليع هددالتنيحددمللوهيددهالسددالصيددمعللوهصدد نلسدداللو ددن ل  يدد ليع  دداللونددن لن ددين ل

لال يملل ي للوهص نلنلوه  حنكل وذوكليشغلللخ يماللونن لساللو يهيالذص للوهيهال شكللك يال نوك ليع هاللوهيهالتند ل

هص يددحل يدد للصحدمللوصظايدد للو دالي عنهحددملخداللهال ددللاال دد حلسداللخ يددمالودن للDenotation theoryصظايد للواالودد ل

صددالل لونددن لهعصددالناالوددحلاههيدد ل م  ددحلسعنددال دد يلللوه ددملللونددن للDenotation theory نلوهقيدنال صظايدد للواالودد ل

 دناللوقدن للأل يضلهاونوحللوطحماةلنلوصقمءل نلوندن للألخرداللو داال نلوندن للأل هداللال دماةلنيدذاللالص  دمول نللوندن للأل

نلو ه ل نلونن للو صف ياللال االنلوخيمللوذلللا  طلصذلللوندن لسدالذصد للوهيدهال لصدحلودن لص دمكال ودذوكلصيدالل للخ يدمال

لوهيهالونن للا  طل حذوللوصظاي ل ههمللا للوال ق ياللوهص يمتللوالهيهنتمتلكللهيهنتد لوحدملودن ل سعندال د يلللوه دملل

لالسددددال ل–لthe washing machineل لوغ ددددمو –لRefrigeratorيدددد صيددددالل للوهص يددددمتللوهصهويدددد ل لو ا

ovenلوخ لل د نوتلتند للوندنصي للال ديضلنلواهدما  لسدمأل يضلكندن لل م دالنلواهدما لكندن لخمهد ل لال د لل............

 يدهيال  يلل لالليق لللوطاءللوحذوللوهص يمتلههملساضلتند للوه د حنكلهيهنتد له شدم ح لهد للوهص يدمتلاالداللخد ا للو

لتند لصظايد للواالود ل لا للودالل  دماللوه د حنكل عدااللDenotation theory  نوك للونن للودذ لساردحللوهيدهال صدمءى

 لههملخن لصنعله للوهنللنلوا م  لسداللوهص يدمتلودا للوه د حنكل نوقدال نخيدتلهشدكن للو  د لسداللالخ ا ل ي للوهص يمت

اللويصمتال ي ل قاالودحلسن دف لناةيد لهخ نفد لسداللخ يدماولوندن ل نصدال قايالصظاي للخا لساللالونل لي  فيالهصحمللوهيه

نل عصاللوطمقد للو شداي للوصنالصيد للو دال  ديطل ي داللألص دم ل لنلو دالالليهكد لهشدمصا حملل" The aura "صظاي للأليانلل

 ا قدموال للأليدفا لخلللوداللوخدماهلصدنللوندن للال هدال لو موعي للوهيااة لنصالهكنصدحلهد ل د سله د نيمتلونصحدملهد للودال

لخرال لها لسم حل صيننا   صف يالآ للصحمللونل للوطي للنللونل للورنءل نلا  طلكلله  ن ل يهءلالخللي اللالص دم ل

ُ هال شقال لكهمللطن لتنيحللوييصين لنصذوللوشقالتللو  سل ع  الهالكهلونطمق للوالخني لوإلص م ل سندن للوحمود لنلص ظمهحدمل

تن لل للألص م ل نيالي يمىلن اصيمىل نوك للخ ا لون للوحمو لل ل ح م للونن ل لنلتااللص ظماللوحمو ل نللي اللألص م ليالل

 دال موفعدلل يدنياصمل د عضللوكدمهيالتللوخميد ل" The aura "اللذوكلتن لل للألص م لهايضل نصذوللوطمق للو شداي ل

األلوان المبهجة والزهوور الجميلوة تيووب ببببوة الهالوة  نه للأل  م لنلواال متللو ال الليالكحملسالصذلللوهيملل ُ تلل ل

وتجعووص حووا بها  حيوور  يويووة ونشوواطا  و تفووالال  و يعمووص ال ووزن والتشووالم علوو  طمووا الهالووة ممووا يحووص با نسووان  لوو  

ل.المرض

ن عددموالنوقددال صمنوددتللواال دد للوددنل للوحموددحل موشدداعلنلو  نيددلل نهعددمصالصددذوللالوددنل للو ددالصددالهدد لُيددصسللوخددمو ل دد  مصحل

ل- نخنُيتل  عضللوص مكنللو اله للصهحمل:



 عشر ثالثالعدد ال                                                          مجلة العمارة والفنون                                            

289 

لونن لطمق ل خ ا للوي اله لخالللوينالهة اةلتن لتهنيمتلننظمك للترمءللوي الكه مصه للشدع للوشدهال  كدني لل-1

لسي مهي ل)ا(ل.

للالص م .كللون له للونل للوحموحللو شاي للو الل مطلهللال حمللالص م ليخصليهءلي فمتللهسليهءله لي الل-2

للو عاضلوألونل للوه حي ل قن لذ ذ  للوحمو لن يعلللالص م للك ال يني لنصشمطمىلنل فمةالى.ل-3

ل يصاللخ يماللونل ل مص حل  م  يل لونهص يمت.ل-4

ل  خالاللالونل للو ال خمطاللتردمءلي داللالص دم لونهص يدمتللو دال  عمهدللهعحدمل سعندال د يلللوه دمللليحدهةللو م دالل-5

لعمهللهعحمللالص م لكلطنللس اةلههكصحللص الون لوحملصنللو صف يال ي ليخمطاللوعقل.نلو الي 

ل-الحلمات المفتا ية:

صظايد للألودنل للو قيقيد  سالتندال- ط يقمتلصظاي للواالو لسال يهياللوهص يمتلل-صظاي للواالو لساللالونل ل-لوحموحللوصنالصي ل

  هعمصاللالونل لساللوحمالتل -لوصفا

Abstract: 

The color of the most important design elements relied upon by the designer in the product in 

the market success, where the color and the means of communication between the producer 

and the consumer, so it occupies color choice in the design mind of the designer dramatically, 

but the designer is based on the theory of significance in the choice of the color of his product 

where it's theory learned through the stages of study, and is intended theory connotation is 

that the color meaning and symbolic significance fixed for example white expressive purity, , 

green color of peace, and the red color of excitement and attract attention, and black color 

strong and sadness, and violet color of dreams and imagination so linked to this color in the 

designer mind as a feminine color, so we find that the designer's choice of color has been 

associated with this theory, which led to the division of products into groups, each group with 

color. for example, we find that the household products "refrigerator - Eelectric washer 

Burner - Cooking oven.... etc " relied on white and gray colors, white is considered a key 

color for these products, and gray is the color of the severity of manufacturing " Stainless 

steel" it does not accept paint, which was imposed on the consumer a similar range of 

products even though the design difference, but the color is imposed by the designer based on 

the connotation led to the theory of sense Consumer non-difference between products, 

creating a kind of boredom and monotony in products have consumer, I have summarized the 

research problem in providing another theory in colors benefiting industrial designer, offering 

his philosophy and different vision in his choice of color, a theory "The aura" and mean 

human energy of Light that surrounds the human body, which can not be seen with the naked 

eye, it is made up of seven color levels from the inside out is the color red, orange, yellow, 

green, light blue, Purple, it is color spectrum or light colors, and has been associated with 

each level of a portion within the human called body " Chakra" as it was called the Chinese 

and these seven Chakras considered centers of internal energy of man, Colors and regularity 

of the human light around the human body shows that the human sound healthy and 

physically, but the difference in the color of the human light any fading color, or irregular 

human light Del so that the human patient, and this human energy "The aura" has already 

been filmed some cameras, and research and studies that have been made in this area proved 

to be a delightful colors and beautiful flowers strengthen the pulse corona and makes one 
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more dynamic and optimistic and sadness and pessimism works to blur the aura bringing 

humans to the disease. 

The study dealt with the colors of "The aura" explanation and analysis, and the meanings of 

these colors, which is a creation of the Creator Almighty, and concluded that some of the 

results of the most important: - 

1. Color energy penetrates the body through the skin touching the operations and functions of 

the organs of the body as a contribution to the sunshine vitamin composition (d). 

2. Each color from the color of Human Energy Field  that God took the man for part interacts 

with a portion of the human body. 

3. Exposure to strengthen the cheerful colors of the aura pulse and make man more dynamic 

and optimistic. 

4. Avoid choosing colors faint "pastel" products. 

5. Use colors that speak to members of the human body for the products you are dealing with, 

for example, computers, which deals with human as the longest possible period of her most 

suitable color is violet, where addresses the mind. 

Keywords: The aura - Denotation theory - Denotation theory In product design Applications - 

in psychology True Colors Theory - Meanings of colors in The aura. 

 -ميدمه:

َماِء َماء  َفأَْخَرْجَنا بِِه َيَمَراٍت ُمْخَتلِف ا  َْلَواُنَها َوِمَن اْلِجبَ  َ  َْنَزصَ ِمَن السَّ
اِص ُجَدٌد بِيٌض َوُ ْمٌر ُمْخَتلٌِف  َْلَواُنَها ) َلَْم َتَر  َنَّ َّللاَّ

َ مِ 
َما َيْخَش  َّللاَّ َوابِّ َواأْلَْنَعاِم ُمْخَتلٌِف  َْلَواُنُه َحَبلَِك  ِنَّ اِا َوالدَّ َ َعِزيٌز َغفُوٌر( َوَغَرابِيُب ُسوٌد * َوِمَن النَّ

ْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء  ِنَّ َّللاَّ

 [.28-27]فاطر: 

نقدالههيدتل صيد للنص دم ل عصميدالن هنيدمتلكحا مكيد له للوهعان لنلو م تلتنهيمىلل لهللالخند للنص دم لهد لي دالنانعل

نإشعمتمتلذل ي ل  ي ل  يمصالكني لهسللوعصمياللوهنيناةلساللوكن للوه يطل حلهد لهنيدمتلكحانهغصمطي دي لنإشدعمتمتل

ولكنصي لنذ ذ متلونصي لنكاصهملهكن له لاايمتلهخ نف له للوذ ذ متللوهنيي  لههمليةصلللنص م لإود للو يدمةل نل دط لصدذ

لوطمقمتللوكحا مكي لنلنشعمتي .لنوكللشخصلإشدعمتمتل خ ند لسدالطدنللهني حدملنتداالذ دذ  حملن ااال حدملتد لاليداو لنل

 ذوكلكللشخصله  قللت لالياولساللويفمتلنلوط مكس.لنه للوصماال هم دللل صدي ل هدم اىلكدمهاى لن دذوكليكدن لوكدللشدخصل

يد ل دح( لك يدهمتللأليدم س لسكدللإص دم ل ص عد لهصدحلإشدعمتمتلون لخمصلي هيهل ح ل)ل :لطنللهني لنذ ذ  ل اااي لخم

خمي ل حلني  ق للإشعمتمتلهد للوكدن لهد للنشدعمتمتلنلوذ دذ متللوننصيد للو دال  ديطل دحلسداللو يكد للو داليعيشدحم.لنكدذوكل

 ق ن ل   اللنشعمتمتللوهنيي لنلوذ ذ متللوي  لنلوهاضلنلو دالنلوكالصيد .لنودذوكلودنلكمصدتللوهنيدمتللوها دن لنلوه د

 ي لشخصلنآخاله قما  لص نلت لذوكل فمصالنه   لقني  لنكنهمل صمساتلكنهملصد نلتصحدملخدا لنكالصيد ل لنقدال دالاال د ل

 ل ياللألونل لتن ل مو صمللوصف ي لنلوي ي  لنطايق ل فكياصمله لق لللوعنهمءلو صي لطنين .لسموشخصللوذ ليفرللونصمىلهعيصدمىل

يالذوكللونن لتن لإ  دمالذودكللوشدخص.لسدمونن لصدنلت دماةلتد لردنءللنلطمقد لهشدع لتن لون لآخاليكن لوحلتاق ل  ل 

هاكي لذنلطنللهنيالهعي .ل قناللوه  ق اتللورنكي للوه همول موهخانطمتلساللوشد كي ل  ايهد لصدذوللوطمقد للود للودنل  ل

نن للأل ها لنلهمل قي للألودنل لن   ن للوش كي لتن ل ا  للصنلعله للوهخانطمت:لنصاللونن للألها لنلونن للألخرالنلو

لس شعال حمل خنطلصذوللألونل للو ا  .

نط قمىلواال متلقمال حملللواك ناللوك صاالشدمنال)هداياللوهعحداللالهايكدالون  دن للو ينيد للالي همتيد لسدال مكنهدمل ناليد ل

  لنصدذلل داناوليدةا للود لإسدالهلنلشصط ( لسإصحلتصاهمل اخللطمق للورنءللي دمهصم لسإصحدمل ص دحللوغداةللوصخمهيد لنلويدصن اي



 عشر ثالثلعدد الا                                                          مجلة العمارة والفنون                                            

291 

صاهنصمتلهعيص  ل قنال إ ال لهيهنت له للوعهنيمتللوفي دنونيي .لنصدذلليشداعلوهدمذلللألودنل لوحدمل ندكللو ديطاةللوه مشداةل

تن للسكماصملنههليصملن ننكيم صم لنههملي ياللواصش لل لوألونل ل ل يال   لتند لكفيفداللو يدا لنلودذي ليظد للصحدالي  دن ل

ص ييدد لو ددااالتللوطمقدد للو ددال  نوددالالخددلللي ددمهحالنذوددكليدداللتندد لل للألوددنل للو دد لصخ ماصددملوها  ددصملنهصهوصددمل ددمألونل  ل

لنلوهص يمتللو الص عمهللهعحملليكن لوحمل ل يالتهي لسيصم.ل

لالخدا..لنلنه للوهعان لل للألونل ل خف للو ن ا لنلصحمل هألللالص م ل موطمق  ل للإصحمل خف للألودالنلوهشدمكلللوي دهمصي ل

ه للويايال موها ظ لل لصذوللوفكاةلوي تلياياة لسفاللونلقسلصذلللوعاهلصنلساللأليلله للوعنناللو ال ي للوييصي للوقايه ل

لني ه ل موـ)سيصنلشن (.

 .صظاي للألونل للو قيقي  -صظاي للواالوحلل–للوطمق للوصنالصي ل -:الحلمات المرشدة

 مشحلة الب ث

الخ يماولألونل للوهص يمتللو اليقنال  يدهيهحمل للDenotation theory تنالصظاي للواالو للويصمتالوهيهاللت هال-1

لنصاللوصظاي للو الي عنهحملخاللهال للاال  ح.

   ايالسكاللوهيهالسالصظاي للواالو لسقطليعلللخ يماولساللالون له االط قملو انالهعاس ح.-2

لمىلوط يع لل  خالهحمل.نرسللوهص يمتلسالقموالونصالنل الط ق-3

لهيهنت لونصي ل م  حلتن للوهص يمتلوال  غيالهصذل صي ل.لDenotation theory سارتلصظاي للواالو ل-4

 - هداف الب ث:

وا  فماةلهصحدمللDenotation theory ل منرمس لوصظاي للواالو للThe aura تاضلصظاي للخا ل صظاي للأليان-1

لسال يهياللوهص يمت.

 ساللسكماللوهيهال موص   لونفن ف للو اليع هالتنيحملساللخ يماولواونل .لو يايال-2

  ط ي لهيهنت لونصي لياياولقمكه لتن لسن ف لنسكالسالهيملل يهياللوهص يمت.-3

لك اللوهنلللوذ لل يفتل حل عضللوهص يمتل  ط ي لهيهنتمتلونصي لياياول رفالتنيحمللو حيحلنلويمذ ي .-4

 -منهج الب ث:

ل.Descriptive analytical methodلوهصحنللونيفاللو  نيناللل

 -خطة الب ث:

ل-يع هاللو   لتنالهيهنت له للوه مناللأل م ي ليهك لتارحملكمو موا:

 -الم ور األوص يشمص:

 اناللونن لساللو يهيا.ل-1

  ل يالتللألونل لتن للنص م .ل-2

ل سالتناللوصفا ل  True Colors Theory صظاي للألونل للو قيقي ل-3

 -الم ور الياني يشمص:

لصظاي للواالوحللوصف ي لوألونل .ل-1

ل ط ي لصظاي للواالو لسال يهياللوهص يمت.ل-2

 صظاي للآليانل لوطمق للو شاي للوصنالصي  .ل-2
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 -الم ور اليالث يشمص:

ل.لaura هعمصاللالونل لساللوحمالتل-1

لص مكنللو   .ل-2

ل نييمتللو   .ل-3

 -األوص:الم ور 

ل للونن ليص شالسالكللهكم لنلهحه حللييمللا مو ل   لونلكصملاللصااكلذوكل لسدال دي لل ل -دور اللون في التحميم: -1

صذوللوا مو لقال خ ن له ل قمس لالخا.ل لنلساللوعماةلسم للونن ليعصاللك الون ن للوذ لي  حاسحل لس للوندن لقداليكدن لهد ل

 لوهيها.لك اللوينلصاللو اليغفللتصحمل

وقالتا للالص م للألونل ل ل  طليناصمله لخالل هيهولألونل للو همالنلونل للو ينلصمتلن   للونل للو شال لنصذولكمصتل

 الي لهعاس حل لصنلتحم لذوكلإ لآ للظمصاةل  الل  يط لسال يمةللنص دم ل دال  طدنال  طدناللسكدماولنتمال دحلويطناصدمل  د ل

 نظيدد للألوددنل لسدداليهيددسللوهص يددمتللو ددالي عمهددللهعحددمللألص ددم ل.نيددا  طللو ددم ياللليدد حلل دد عهموحملرددانايمىلكهددملسددا

لو يكنونيالونن ل موهعاس للواقيق لوصف ي للالص م لن   طيسللالودنل لل ل حيد ءللوفداعلنلوهداعلنلو ده لنلوكت د لو داخللسدال

للو م يالتللو :تايمتللوطاللوصف ي لهصحمل.لن ق الصذول هيملل ط ي للو يهيال كلللصنلتحلنكذوك

ل ظحددددددداللالشددددددديمءل هظحددددددداللوفددددددداعللنللو ددددددده لن عطدددددددالشدددددددعنال  انا حدددددددمللنلاسكحدددددددم.لالتووووووواييرات المباشووووووورة :

سحال  غيال  عمىلوشخيي للوفاالن قمس حلن مو حللالي همتيد لنلالق يدماي لنلوعمطفيد لنلالصط متدمتللالتاييرات غير المباشرة :

للونن لتنيحل.للوهنرنتي لنالياللوهنرنتي للوه نواةله ل م يا

نتنيحل نيلللوهيهالإو لكيفي ل نظي لصذوللألودنل لسدالهيدمالتله عدااةلهد ل يم دحلنهصحدملهيدملل يدهياللوهص يدمت لنإ ل

  هلللوههلهلهعحملس  ال لل  هلللواالالتللو ع ياي لنيهك لل ليكن للو ع ياللوييالصدم نلتد للال د عهملللوييدال لألونل لال

لالسددددددددددددددمونن لقددددددددددددداليفيدددددددددددددحلتدددددددددددددد للهدددددددددددددنالتدددددددددددددداةل.ودددددددددددددحل موشدددددددددددددكلللوددددددددددددددذ لي يددددددددددددداللالص هدددددددددددددم

 لنلواالو لتن لكفمءةللوهيهاللوعموي لسال نظي ل ل يالتللونن ل لكهملإ للو قيال م د خالاللودنل لهعيصد لاليع  دالقمصنصدمىل م  دمىلل

ه لق لللوهيهال لسحنل مو ل خرسلإود لذنقدحل لن  دالهق رديمتللو يدهيا لنلويدناةللو داليالصدملهصم د  لنهدة اةلتند ل

لوه  خاالال للونن للوه  خاالساللوهص يمتللويصمتي ليع  اله للصاللوه فهلتللو  ي لنلوذصصي للوها  ط ل إ ماةلالسسللصف ي 

للواال  لتصاللوه  حنكللل لنل لل  خالهم حللوه غمياةليةا لإو للظحمالوقياللويهموي لساللو يهيال.

ره لنيناصدمللوفيهيقدا لنصدنلل داللوعصميداللألك داللصهيد لكللهكم ل لونن لهنينالسا -تأييرات األلوان عل  ا نسان: -2

لألونل للوهخ نف ليهك لل ل  يدالاانال لنص مصي  لنوحل ل يالىلك يالىلتن لههلهللوفاالنذصصح.لنقالنياتللأل  م لل  سال يم صم

 ي للو دال دان لوصدملنيمص ملصمهمله للويحناللو دالص دذوحملوخند للوه دم متللوشخيد سعللهخ نف لياللساللوصما.لنلونن ليشكل

لألودنل  لنوهدمذلليفعندن لذودك.لل ل فرديلل    للآل لالليعا لإالللوقنيللت للو د اللودذ لييعدلللوصدمالي  دن للنليكاصدن 

  نللشخييم حالنلصهمطل نكللوشخييمت لنلو ننكيمتللو اليهما دنصحملههدملي دمتاصم لوصمالوألونل ليعكالهعننهمتلهفياة

 ي للوعاياله للوه غيالتلن فريلللألسالال نقالليايتل  ن لقنين لص  يملون  قي لساللوانل طلتن ل نقسل ننكحاللوه  ق نا.

  .وألونل 

تد للو فردياتللوشخيدي ل  ة التن لون لههليصم لههملية السالطايق ل عمهنصملهدسل يك صدم.لنل للو ع يدا نقال  ي لل للألونل 

لظحاتلهيهنت له هلياةله للو  ن لسدالتنداللودصفاللو يكدالل ل قاوألونل لصنللصعكمالوه اكمتللوانتالالخلللألسالا.لن

ه صنتد لهد للوهحدما.ل لوعهلليهك لل ليكن لوحلآ دمالتهيقد لتند لهدهلهللألسدالالنتند للالءصدالوهيهنتد  ون لالاس للنلهكم 

هل(للظحداتلل للوهدهل2001Sttoenقدمال حدمل د ن ل) ن  النيحمتللوصظاللوهعميداةلتند ل د يلللوه دمل لصصدمكلاال د 
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لوندن ل يعهنن لسالهكم لذنلون للها لهقماصد ل دمألسالاللودذي ليعهندن لسدالهكدم لذن لالييم اليكن للتن لتصاللألسالاللوذي 

سقالظحال م للو يك للو هالءل ةا لإو لخفضللالءللألسالال لأل ها.لكهملي ل اللالءللألسالالسالهحما اللوقالءةلنلوفحال مونن  

لألالءللناالكدالوإلص دم .لههدمل ذوللواال  ل قاالاوياله مشدال لتند لل لوألودنل ل دل يالهدملتند نلوفحا.لص سالهحما اللوقالءة

ت لطاي للن دماةللوف دينونيي للو داليص يحدمللوندن .لنقداللشدماتلاال د ل إاالكيملنذوك ين ال لصحليهك لل لصكن لهاسنتي 

هد للألسدالا.لتنهدمىل هلاله للن ماةلوا.لهيهنت سالص مكيحملإو لل له  نيمتللونن للأل هالل(Sttoen 2003)   ن لتما

 لينردحل دل يالكدللودن لتند ل1نلوشدكللاقدال ل.لألالءللناالكدا  لصحلتصاهمل ق ا للن ماةلهسلهحه  لسلصحمل   اللوعيهلسا

للوعقللنلو فكيا.ل

ل

ل

 " يوضح تأيير حص لون عل  المخ.1شحص رقم "

ل

لالصطدنلكيي لودايحالص د  لتمويد لهد للن دماةللوالخنيد ل)ل للصحدال لألسدالا(لسمصحليف داضلل ل 1970-1967)لEysenckلهمل

لو يكدمتللالي همتيد للو دال  لنيفردنن ل مو دموالExtravertsلسكماصالنهشمتاصاللك اله للألسالاللوهص  دطي  هشغنون لهس

طدنلكيي لهدسللشدخمصلآخداي له  نلصمللأله ل.لن مو دموا لتصداهمليي هدسللالص   هحلوحال خفضل نكللن ماةللنللوه مسظ لتن 

لا  مطللألونل ل من دماة.لنوحدذلليق داعلل ل ه  ن.للن ماةليا فسلإو لااي للصحاليشعان ل عااللالا يمع.لنصذلليشيالإو  سل 

لوها فعد ل  مو همت.لسموحانءلتند لنيدحللو  ايدا لودا.للألسدالالهد لذن للال د  ماةللوالخنيد   كن ل فرياتللألونل لها  ط 

ه  ن.للن ماةلوايحا لسال ي لل للوهاعللوذ لي هيدهل نلكيي (لقاليةا لإو ل فريلللألونل له لللألها لون اله )ل  للالصط

تأيير 
األلوان 
عل  المخ

األحفر

هة الساللوذلكاة
يهياللو اكيه– األ مر 

– يطاةل-ل ماو
تمطف -طمق 

البرتيالي

-صشمط– يني ل
تهيه -ي  ل

الوردب

-ل  اخمءل-لصن  
صعنه 

الرمادب

 قنالههله- ااا

األبيض

-سرين -طحماة
صظمسح- اا

البني

-لويهنا
لالت هماي 

األسود

-شا-لصمق -قنو
الهنض

البنفسجي

-لأل الع-لوخيمل
انهمص ي 

األخضر

ل هل - اا
صف ا

األزرق

هدوء تفأص-نياء
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هد لليدللهيدماةله د ن.ل لال   ماةللوالخني للوهصخفر ل)ل  للوهص  طي (لسلصحالقاليفرنن للونن للأل ها  حللألسالاله لذن 

 فردياتللألودنل لصداللصعكدمالوه اكدمتللوانتداللودالخنال (إود لل 1971)لLuscher لن ماةللوالخني .لسال ي للشدما

يخفدضله دد ن.ل لالخ  دمالتلإود لل لطداءليداال للو ددين ل دلونل للو صداللوفدم حللوه ميدالنلو ددن ا وألسدالا.لنقداللظحدات

نلألهالواليق لتصاللطمق للوشفمءللوط يعي لوا.للوهار . لوعانل .ل همهملكهمللونن للألخرالتن لياال للوه  شفيمتليعهه

 مود لهد للو دنله لسدال خاللتهني ل خيلللنل لهلللألونل لسلصحمل  حالسالاسدسلطمقد للوشدفمءللنلخند  اةي للألونل لنوك له 

ل.طمق للوفااللوذل ي 

 لوشخصللوايصي لنلو يم ي  لس عضللألايم ل فرلللونن للأل يضلسالهصم  متلسدا كهملل للألونل لك ياللهمل ا  طل هع قالت

سم لونن ل كميمتلهه ع ل  عن ل دموفكال  ي لل للونن للأل نالصنللوهفرللتصاللخا.للنللونن للألخرا لنكذوكلساللو يم  

خدددالللألودددنل للوعنددداللودددنطصالون ندددا.لسدددمونن لي   رددداللوهعدددمصالنلوهشدددمتال نلوعقيددداةللو يم دددي للنل اهدددهلوندددنط لهددد 

 .نلوههله ني ه سل قااةلصمكن لساللو ل يالتن للو ننك

لوهخ يي لونرسلنيحمتلصظالو ف يالهملي ا  لنساللوعايدالهد ل كللصذوللوعاق ل ي للألونل لنلنص م لاسعتللوك ياي له 

لوصفال عيداللتد لذودك.لسكدم ل ل لكمصتلسال قلللوفيهيمءللنللوفصن لإو ليمصالتناللالي همع.لنواليكن لتنا لوهيمالتللوعنهي 

لوشخيدي لواال د لصدذلللويمصدالهد للوعاقد ل دي ل دننكللنص دم لنهشدمتاول ل لنتناوحلاناللسمتاله لخاللتنالصفاللألون

لوعايالهد للوصظايدمتلواال د ل ن ياسم حلنهملينيالساللوط يع له للألونل .لنساليمصاللوشخيي للنص مصي لظحات نلسكماو

لوصظايددمتلصظايدد ل قيقدد للهكصنصددمتللوشخيددي للنص ددمصي .لنهدد ل ددي ل نددك ذوددكلن ددالنرددسللوعايددالهدد للالخ  ددمالتلالك شددم 

ل .لألونل 

ل

     in psychology  True Colors Theory "في علم النفا"نظرية األلوان ال يييية-3

لو شدال  لنصنللوذ ل االلا ع للصنلعلهخ نف له (Hippocrates)لينوحملإو لل قالط صظاي للألونل للو قيقي ليهك لإايمع

ل-كمآل ال:

لهاع له فمءل له  حن لهفعال مألهل.نصنلهشا  ل (Sanguine)لواهن  -1

 نصنالمرا ل ماللوط س لتصيا لشاا لصه . (Choleric)لويفالن   -2

 نصن) ماا ل ن ا لالله موا لخمهل لرعي . (Phlegmatic)لو نغها  -3

 نصن)لككيا ليمكا لصكا لتم ا(.ل (Melancholic)لو نالن   -4

ل. حم ت للوههلهللوشخيالونفاالن ط سلشخيي حلنلو همتللوهخ نف لونغمي لنلو ال ع ا نصال شيالإو للوخيمكص

 نوقالل اتلصظاي للألونل للو قيقي للسالسكالنصظايمتللوعاياله لتنهمءلنالا التناللودصفالسداللوعيداللو داي ل سقدالقدما

  ايهد ل (Keys to Personal Success)(لسالك م دحلهفدم يحللوصيدمعللوشخيداDon Lowry) -1978ان لونا 

ييناللألسكماللوهعقاةلهد للويمصداللألكدمايهالنلوعداهللوصف دالنيردعحمل   يط لن ط يقمتلتهني .لسحنلصظاي حلإو لهعننهمت

لوصظايد  لنلوقمكند ل دل لصدذوللألصهدمطل  ط يقمتلنلقعي لنتهني لنلر  .لنصصمكلهيهنتد له هليداةلهد للوهعاسد ل داتالصدذو سا

لتهدموحال موك ياله للألسالالاليالالردي لتد لهيدمل س اصملوذلتللوفااي لنصهنصملن طن لألا ع لون ننكلصاللوهف معلال  الا

ألتهدموحا لنخينيدمىل ندكللوخاسدمتلهدسللوهشداسي لتند ل ههمليةا لإو ل ان لصهلتمتل كن لص يي حمل اكلصدةالءللألسدالا

 .لو نليدددددددددددللنلو قددددددددددد لنلو قدددددددددددايالنلوهعمهنددددددددددد للوعماوددددددددددد  لوعهدددددددددددل لي  دددددددددددسلذودددددددددددكلصقدددددددددددصلسدددددددددددا

نل د ماللو دن ا ل لوينصاي  لنلوانلسس لنل  الاللوذلت لنهيمااللوكاله لنلويالاة لي االلوقيا ينصالصظماللألونل للو قيقي 

لونفظيد  لنلصهدمطللونغد  لنلوهحدمالتللالي همتيد  لنل دموياللود عنا ل نل موياللال يمل لنلصهمطللال  همع لنلال د يم متلاليدا
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نلو دننكيمتللألخاقيد .لننيحد للوصظدال نيدحللوعاقد  لو يكي  للو قمسي للال   صمكي  لنلو دمالتللوذصصيد للو دن ي  لن  نلوه فهلت

ل-:صذول ةا لإو لهملينا

 Increased understanding of self and othersهيماةلسحاللوذلتلنلآلخاي ل•

 Expanded cognition to  differences assessmentلناالكللوهن سلو قيياللالخ اسمتل•

 .Support communication skills صمءللهحمالتلللو نليلل•

 Finding more harmonious ways to create a productive .إييمال  لللك اللص يمهملو يك لهص ي •

environment  

 Facilitate integration into the existing   حيللتهني للالصاهمهلساللنطماللو صظيهالنلو الهنللوقمكه للو م ق  •

regulatory framework and programs 

 Global language acceleratesوغ لتموهي ل عيلل  لللوهشكات لن صهاللو ق  لن قنلله للويالعل •

problem solving, builds confidence, and reduces conflict.ل 

 .Developing personal skills  طنياللوهحمالتللوشخيي  •

نلألها .لنونه دمتاةلتند ل لودنل لنصدا:للو ا قدموا لنلودذص ا لنلألخردا لألودنل للو قيقيد لصصدمكللا عد ل سفالرنءلصظاي 

لألودنل .لسدمونن للو ا قدموالتهندا لنلألها لتدمطفا لنلألخردال  ذكالهعمصيحملل  عهنتليدف ل ع دالتد لكدللودن لهد لصدذو

للوشخيي لوألص م .ل ل ينالونا طل ي للألا سللونل ل لالونل للو قيقي  لنلويفمت2هن ن .للوشكللاقال    نينا لنلوذص ا

ل

ل

ل

ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل

 لل" يوضح عالقة األلوان ال يييية بالحفات الشخحية.2شحص رقم "

نل ال قاي ملصنللألقن.لنلوه ديطا لنيهيدللذودكل صذوللألونل للألا ع لهنيناةل شكللالكالوا.ليهيسللألشخمص لنوك لصصمك

لنللناهمهل دي ل لألا ع .لنإصهملصصمكلصهمذهل ص نله لخاللتهني للوههه ق لتصالصذوللوصهمذهل لوفاالإو لل  عهموحللك ا.لنال

 :خالل ا  له مالتلصا صذوللألونل للألا ع .لسمألونل للألا ع ليهك للوصظالإويحمله 

األلوان 
ال يييية 
والحفات 
الشخحية

البرتيالي

-عفوب-بارع"
-سخي
"م ترا

االزرق

-حريح-علمي"
-مت ما 
"متعاطف

البهبي

-جديربالييه"
جباب-معتدص

االخضر

-هادئ-ت ليلي"
"مبدع-منطيي
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ل.Talents and diplomatic skills لوهنلصالنلوهحمالتللوا ننهم ي  -1

ل.لValueلوقييالل-2

ل.Catalysts and basic needs لوه فهلتلنلو ميمتللأل م ي -3

 -:Denotation theory نظرية الدالله

إ للص هماللنص م ل مونن لظحالهصذلصشنءللنو للو رمالتلساللوعموالنيناللإو للونقتللو مرا ل يد لل د خاهتللألودنل ل

هخ نف لسحنليل اللهمله لسالهخ ن للوهيمالتل ل ي للص ا.لإو لكيفي ل نظيفحل لنهمللونن للوذ لصا ظحلساللال  خالهمتللو

 خاللهملل  هاوله لهشمصال حلن فمتا حلهسل يك حللوط يعي ل.

لوهيدهاللنللوه د حنكلنوكد لل د خالال ل  خالاللألونل لساللو يهيالوديالهيدااللخ يدماللودنل ليهيند ل  صم دالهدسلقصمتد  إ 

 لنلوهقينال  يكنونيي للألودنل لصدنلPsychology of Color لو يهيالها  طل  يكنونييمللألونل  لألونل للوهصم   لسا

ها ل ل ياللألص م ل مألونل لنهمل  اكحلسالصف حله لل ال ن ع  اللألودنل لن دين للأل يدملل دي للوهصد نلنلوه د حنك سيهك لل ل

لألودنل ل دة التند ل يكن للونن لصنللو  اللواكي السالصيمعللوهص نلساللو ن لنق نوحلوا للوه  حنكل نلوعكالي يحل.إ 

 ية التند ل دننكللنص م لنوذوكلسإ لل  خالالون للوهص يمتل لواشعنالوا. فاللو شاي ل شكللاللإالا ل ي ل ة السالوص

للو ل يالإييم اللنل ن ال. لوه  حنكلنية التن لقالاوللوشالكالنية التن لإاالكحل نقاليكن لصذل

 لصف حل مألونل لنذوكل قا مىلونع ماةلنلويداةل لنصصدمكلنوألونل لاالالتل نلءلتصاللألسالاللنللوشعنال لسيهك لونفاالل ليهي

لوك ياله للوع مالتل ع هالتن لاهنهللألونل للو الين  حمللوكحص ل لكهملصشمصاصمل ي لايملللواي لسالهخ ند للودايمصمتل يد ل

خاهتلقدنةل ل ياصدملينعاللونن لانالىل ينيمىلساللو يهيال لنقاللخ نفتلهعمصاللألونل لناههي حملتصدالهخ ند للوشدعنالنل د 

لواهدده لسدداللوقددياللوان يدد لتدد لطايدد للو قمويددالنلوعددمالتل لكددم ليقددما للونددن للأل هددال مال  فددمالتل لنلألها ل ددمو فن ل

نلألخرال موط يع لنلأل نال موهنتلنلأليفال موشهال.سمونن ليع دالنظيفيدمىلتد لالاردي لل م دي لصهدمللوغداضللواهده ل

لوهيملللواهه لي الل  خالاللواالالتللو ع ياي لونن لنييملللوفكاةلن ل ياصمللوصف داللنلوغاضللالصفعمواللنللوعمطفال لسفا

تن للوه نقالإذلإ لوألونل لهعمصيحمللو ال خ ن ل مخ ا للألههص لنلألهمك لنلوقياللالي همتيد لنلو ردمالتلسهعدمصاللألودنل ل

سدمونن لصدنل يدعيالواالود للوشداءلنصدنل ن دن لهد لل ا  طل قديالوحدملل عماصدمللالي همتيد لنلو ردمالتللو مايخيد لننسد لذودك

لالخ هلالتللوهعصني للو ال ا فسلإو له  ن.للواهه.ني  ي لوصملل للألونل ل ا  طل عنلهلل دة السيصدملس دة الصدال داناصملتند ل

ود عضل نلاللنص م لنهااكم حل لسموألونل لاالالتلهعيص للا  طتل موظان لنلأل ال لنصذلل ف يالوأل  ماللو دال يعدللل

يهينن لإو للونل لهعيص لان للألخا.ل.نوحذللي نيالتن للوهيهاللوهعاس للو مه ل مألونل لنههيهل حدملنكيد لي د خاهحملسدال

 يمهيهحل موشكلللوي يحل لوذلليص غالل ليخططلونن لهصذللو الي لال لصذلليي التهنحلني متالتن لقدنةل صدمءللو يدهيا لكهدمل

ه طن متللو يهيال كن لل دحللونهيدهالنل لتهنيد لإيدالءل يدماالسدالتهنيد للو ندني للإ ل غياللو يهيالهصذللو الي لن  ا

ن صنيعحملإو لل لي يللتن ل يهياليياللوخطنلتلنلو الي طن حمللو يهياللوصميحل.لنتن للوهيهالل لياكهلتن لل ليكن ل

تللوصف دي لوألودنل ل.نوقداليدمءتللخ يماللونن لهاكهمىلونغداضللودذ لي د عهللسيدحل لنيكدن لذودكلتد لطايد لهعاسد للو دل يال

صظاي للواالوتللوننصي له لخاللنيناللونن لساللوط يع لنص يي لأليالءلل  م لناال متل دنللط يعد للالودنل لنهدمل  اكدحل

 لنلودذ ليعداضل يدصي لألودنل لنهداونال حمللوصف دي ل1ساللوصفاللو شاي له لل ال نصذللهمل ي التار لساللويانللاقدال 

تدداةلل م ددي لونهيددهالل صددمءلتهنيدد للو يددهيال  يدد للا دد طللونددن للأل دديضلنلواهددما ل ددمأليحهوللوهصهويدد ل نصددنلهددمليشددكللقم

لنلألخراللوهمكيصمتلنلوهعالتلالخلللوهيمصسل...........لوخل.يفال نعاللألطفملل نلال هالنلوأل

ههملشكللهصظنهحلونصي لسالذص للوهيهال ه للويعاللوخانهلتصحملخنسمىله للوفشدلللنلتداال ق دللهص يدحلهد للوه د حنكي ل

 نصنللألهاللوذ للا للواللأل  مال مو كالالنلوهنللنلو شم حل ي للوهص يمتلههمليعلللوه  حنكلي عال شكللالكالون ينلل
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وارمللوصف الونشكلل نذودكلص ييد للو شدم حللوه كداالسداللودنل للوهص يدمتلتن للونظيف له للوااي للألنوالان للو   لت لل

 لينرحللوعاق ل ي للونن لنهعصموللنلاالو حللو اليع هالتنيحملهعظالهد ليعهدللسدالهيدملللو يدهيالنيع هدال1 لويانللاقال 

 تنيحمللوهيهاللويصمتال شكللل م الألخ يماوللونل لهص يم حلل.

 رية الداللةنظـــــــــــــــــــــــ

ية
س
سا
أل
 ا
ن
وا
ألل
ا

 

مر
 
أل
ا

 

ون ل الن اكدالنصدنلودن للوعمطفد لنلوطمقد  نيعصال دهنللألخدا لنلو ديطاةلنلو قدحل دموصفال

نوكصددحليخندد ل مودد لهدد للو ن ا يدداويللتندد للواال دد لسدداللو ع يددالوددحل ددل يالهفيددالههدد ليعددمصنللهدد ل

للصخفمضلرغطللواال يفرنحللألطفمل.لللللللللللللللللللللللللل

فر
ح
أل
ا

 

ُيشكلللو اللوفميلل ي للألونل ل ن ي للألونل للو مو  لنلوهني دح هصحالهد للت  داولودن للوعطدمءلل

 يهيللإو للألييم ي للك اله للو مو ي ل ون للألشخمصللوذي لوحالط يع لسطايد لنالايهيدحل لشدال

لك كما.لألونل لإيقمتمىساللوذلكاةل ي ياللوصشمطلللوعقنال ياسسللوشعنال مو ق ل يهيلللأل

ق
زر
أل
ا

 

لونن للألها لنلألها للوغمه ليقعم لسالهقم دلللوندن للأل هدالنلأل هداللو ا قدموال نصدنلودن ل

لوايدددملللوهفكاي  نصدددنل دددن اليعصددداللويددد النلأل ص ظدددمالنلأل  دددالاللوه صدددالتنددد للوعدددمالتل

نلو قمويا نصنلون لصمائ لألها للوفم حلياللتن لتااللألا  مطل نلو قنصلنلو هاالسالآ لنل ال

لمونط لنلو صي لون عالسا يه مهل  خفي للو ن ا ل مت لتن للوحانءلنلو فلل.للكمألا  مطل 
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ُيع ددالتدد للوحدداةلنلو يددمةللوايفيدد للو  دديط ل لالخردداللو ددال ليعطددالل  ددمالالكددال دددموا يسل

نلألصطا ل نسالصفاللونقتللون طي لنلألت داللل نلوغدمه ليعطدالل  دمال موحدانءلنلأل دهل ل

للوصف ا.ل

ي
يال
رت
لب
ا

 

لودذ ليدا طله للألونل للوصم ر للوهشاق للو ال  ع لتن للو يني لساللشيمءليمه حلنصنللونن ل

لألاضل موخاي ل وذللياللتن للو اك لنلو غيال شكللتمال ياللتن للوي  لنلو يني ل نوك ل

لساللو يهيالصنللقللل  خالاله للأل هال نيع  اللك النايحل.

ا
ي
 
صف
لو 

ل

لا  طللونن للو صف يال لألناينلصا هسللوهننكلوف اةلطنينحل سحنلههينل ي للألها لنلأل هدال

لأل العلنلوخيمل نوك لسال مياصداليع  دالودن للو ده لنلو دالالوألالهدل ساللو يدهيال يع الت ل

لون للوانهمص ي لنلألص يم ي لنلوصعنه 
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لاهما .لون للوهمللنيعصاللألص همال موهي هسل يف حلونصمىلليفالذص يمىلهغط ل غشمء
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لووون الحفووا  موون  جووص البيوواء والعوويص  لووون األشووخاص ال ساسووين وبب الفاعليووة والنشوواط 

 المفرط.
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يوودص علوو  النظافووة  الطهووارة  النيوواء  الفضوويله  يعمووص بشووحص جيوود مووع اب لووون اخوور  يعتبوور 

 التحميم خلفيه م ايدة ويحون لها حوت  حبر في التحميم.االبيض في 

ود
س
أل
ا

 

 قوى األلوان الم ايدة عل  الجانب ا يجابي يرتبط عادة مع السلطه واألناقة  وعلو  الجانوب 

السلبي فأنه يترافق مع الشر وهو في التحميم  حير  نفعاال   يمحون فوي التحوميم  ن ييلوص مون 

 شعور الغموض وا نفعاص.

ب
اد
رم
ال

 

في بعض األ يان ُيعبر عن األحتئاب  وتيلب المزاج  الرمادب الفاتح يستخدم ا يانوا  بودال  مون 

 األبيض  والغامق بدال  من األسود  وفي بعض األ يان يستخدم حلون ال داد .

 يعرض مفهوم نظرية الداللة بشحص مفحص1جدوص رقم 
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 Applications Denotation theory In product فووي  تحووميم المنتجووات تطبييووات نظريووة الداللووة

design:- 

 سلصحلل  طمعلل ليق داللوهص يدمتللودالهيهنتدمتلكدلللللDenotation theory ه لخاللاال  للوهيهالوصظاي للواالو 

 سصيددالل لللوهص يددمتللوهصهويدد للDenotation theoryهيهنتدد للا  طددتل نددن لهعددي لك ط يدد لهصطقددالوصظايدد للواالودد ل

ل   نذتلتناللونن للأل يضلكنن للا  طلسالذص للوهيهال موصظمس لنلواهما ل تنهمىل ل للواهما لصنلون للوخمهدحللو دالالل

يغندالتنيحدمللألودنل ل للودنل لوعداللألطفدملل. لينرحلهيهنت له للأليحدهةللوهصهويد ل3   مهللوال شطيال لنلوشكللاقال 

 نصكذللصيالل للوهص يدمتللا  طدتلسداللو يدهيال هصظنهد لونصيد ل م  د لل للوعداالنلوهمكيصدمتل4ساللوشكللاقال كهملللأل م ي 

  للوهمكيصمتللويصمتي لالندالتنيحدمللوندن للألخردال ل5لوهالتي لالنالتنيحمللونن للأل هالكهملصنلنلرحلساللوشكللاقال 

اللوشخيددي لتندد ل دد يلللوه ددملل نددن لل ددنالناهددما للو نل ددال لوحنل دد لنكددمهيالتللو يددني-نوددن للاليحددهوللوشخيددي ل

 ل نهمكيصدمتللو صدمءلنلو شديالل  دهتل6سمال نالاويلللوقنولنلواهدما لودن لخمهدحللو يدصيسلكهدملصدنلنلردحلسداللوشدكللاقدال 

لي .  نصكذللصيالل للوهص يمتل ال ق يهحملوهينتمتلونصي ل نذوكل ط يقمىلوصظاي للواالو للوننص7 مونن للأليفاللشكللاقال 

لللل
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للل

ل

 " the Auras اآلورا الهالة النورانية "طبيات

لthe Auraكللي الي مطل غا لاليالهاكاليشسلتن لصيك لهنيمتلكحانهغصمطي ي لذلتللونل ل  ه للوحمو للنللألنالل

يطن للو عضلتنيحمللوحمو للوصنالصي ,لسحالت ماةلت لهيمالُله للوطمق لي يطللوي اللو شا لسالشكلللطيم لونصي ل ل

ن خ ن لاايمتللونل ل نكللوحمو لنك مس حمل  عمُلونشخصلنلوهكم لنلو مو للوي ي لنلوصف ي لنلوفكاي ,ل نكللوحمو للو الالقتل

آ مالذوكللالص هماله لخالل ينياللوقاي ي لتن لياال للوكصمكالنصنلسذصمل ي لإص همهمىلنل عمىلتصالايملللواي ,لنصا.ل

  يطل حالصمو لقني له للوصنا لنههمل صمقن حلك اللو ياةللوص ني لل لا نللهللالين لهللالتنيحلن نالواليك لوحلظللنوالي قطل

 ح,لناتنصملص لهللسالذوكلقنوحل عمو للظنحلتن للألاضلالل  تلرنءلشهاللنلقهال فعللقنةلصناوللنللوحمو للو ال  يط

ِصيالىل”لسال ناةللأل هلال مللا نصمكلَشمِصالىلَنُهَ ّشالىلَنَصِذيالىلَنَالِتيمىلإِوَ لهللالِ إِْذِصِحلَنِ َاليمىلهُّ  ؛ل اليمىلهصيالى.“يملليحمللوص الإِصَّ

اصملكهدملييدناللألط دمءلهاردمصال لشدع لإكدا,لسحذوللوحمو للو ال  يطل موي اللو شا لوي تلشيكمىلخيمويمىلنقاللهكد ل يدنيل

سنيانللإصحمل ص شالتن ل عالقاال نللي اللنص م لن شسل مألونل للوهريك لإذللكم للوي اللو شا ل نيهمىلهعمس ,لنقال هك ل

كمهياللخمي لو ينيالصذوللوحمود لننيداللصحدملذلتلشدكلل يردمن لنلونلصحدملله لإخ العلل1939لوعموال يهم لكياويم لتمال

ه الخن لسيهمل يصحمله لللونل لقنالقهعل لونل للورنء ,لنهكنص له ل  ع لليهلءلهننص لكغا لي يطل ي داللنص دم ؛ل  دالل

 مويهءللألنلللوقاياله للوي الن ص حال مويهءللو م سلتن ل عالقاا,لنيقمللل ل نكللنشعمتمتللورنكي للو ال غند للوي دال

لطفمللنذن للوياءللو يا ل موعي للوهيااة.ه ليهيسللال يمصمتلي  طيسلل ليالصمللأل

ننيالل للوحمو ل خ ن له لإص دم لألخدالسداللونلصحدملنلشدكموحملنك مس حدمللوهخ نفد لوداالالتلهعيصد ل دا  طل نظدمك للألتردمءل

لو ينيدد لنهددملييددي حملهدد للهددالضللنلإرددطال متلصف ددي للنلسكايدد للنلتمطفيدد ؛لنصددذللهددملل    ددحل يا دد للودداك ناةل نهددملسددال
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و ينياللوُه  ي لنشدمصاتلإصداهمهللوحمودحل لسقمهدتل  قايدال”لكياويم “لوناليمتللوه  اةل ي ل هكصتله لل ل   خاالل ننال

 ليا لل صي له لشخيي ليكاصم ل عرحهمللو عضلنقمهتل  ينياللأليا لسنياتلل للألشع للويمااةله للأليا ل  صمسا.

 ل ياتلط يع حللوك ياله للوعنهمءلسموصظايدمتل يد للوردنءل دل لسه للوهعان للصحلاللينيالشاءلل اعله للورنءلنلوذ

 لنقدالل  دتللوعنداللو داي ل”سن نصدمت“نلخا.لطمقي لتند لشدكلل”للهنلهلكحانهغصمطي ي لذلتل ااالتموا“وحلط يع لهنيي ل

لو ددالنل ل نددكللو ددااالتلوحددمليددفمتلونصيدد لن”للو ددااالت“ل للوي دداللو شددا لي دد لطمقدد لهدد للألهددنلهللوكحانهغصمطي ددي ل

 لينردحلصهنذيدم لونحمود للألنلل8إ  طمتتلكمهياللكياويم ل ينياصملت لطاي لودنعلسن دنالالسالخدمصلنلوشدكللاقدال 

لي ي ل نلس للوحموحل ي لشخيي ل نلو مصالينرحل ينالوألونل لنلهمك للو شمكيا.

لل

ل”:مراحز الطاقة“ الشيرات السبعة المرحزية 

ل قسلسن ل مهللوالالنلو اليه نحمللونن للو صف يالن ا  طل مو كه للوالخني لنلوان مصيمت.ل-:لشيرا التاج -1

  قسلن طللوي ح لنلو اليه نحمللونن للألها لن ا  طل عهني للو فكيالنلو اا.ل-شيرا العين اليالية:  -2

 .ن ا  طل مو ع يالت”لون صال“ قسل موقااله للو ن لنلواق  لنلو اليه نحمللونن للألها للوفم حلل-شيرا ال لق: -3

  قسلن طللوياالنلو اليه نحمللونن للألخرالن ا  طل موهناةلنلوا ه .ل-شيرا اليلب: -4

  قسل موقااله لساللوهعاةلنلو اليه نحمللونن للأليفالن ا  طل مويحمهللوحرهالنلو صفا.ل-:شيرا الضفيرة الشمسية -5

 .موالن ا  طل موننالنلوشعنال موذصا قسلل فلللو ط لنيه نحمللونن للو ا قل-شيرا العجز:  -6

 قسل موقااله لقمتاةللوعهناللوفقا لنلو اليه نحمللونن للأل هالن ا  طل إ  الاللوذلت.لنلو قدمءلتندالقيدالل-شيرا الجبر: -7

       لو يمة.

 ل)لوحمود (ل عالصذلللوعاضللو  يطلوهفحنالهالكهللوطمق لساللوي اللنللوشقالتلصيالل للوي داللنص دمصاله دمطل ي دالل يدا

ني نليالتنيحلهالكهلطمق له للتن للوي الإو لل فنحلن ع  اله كنو لت لكلللألهالضللو ال صشللسداللوي داللوهدما ل يد ل

(للنللوهيملللوكحانهغصمطي اللوهنينال نللناىلساللوي اللني يا ل)لوحمو ل لل لخنلليصشللساللوي اللوهما ليكن ل   حلخ

قالسداللوي داللن يدا لي د الاكدنالسداللوطمقد ل دنلللوي دالنهد ل داليصد نلتصدحلخندللسداللوي اللوهدما لنصدذلللوخندلللوطدم

لألترمءللوهقم ن لساللوي اللوهما لوذوكلسإ للنص م لي ل ال ل لهة التل ن ي للنلل لتصميال نوالهيمللطمقدحل دن اليدة ال

لوخنللإو للوي الس  ا للنل صشدلللألهدالض لتن للوهيملللن يا للنللوحمو للوهنيناةل نللي اللنص م لس مو مواليص قللصذلل

لهملإذلل هكصصمله لسحاللوهيملللوطمقاله ل نوصملنل  طعصملل لصفحاللو يك للوهنيناةللوه يطل صملنهملوحدملهد ل دل يالطدمقالتند ل
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موال دي ا للوهكم للوذ لصعيشلسيحلال  طعصملل لصحيئلألصف صمللهمك لهعيش لهصم   لوصمله للوصنل اللوي ي لنلوصف دي  لن مو د

  نله لن صمالالطمقال ي للو يك لن ي للوهيملللوكحانهغصمطي اللوطمقال)لوحمو (للوه يطل لي مهصم.لللللل

صذوللوحمود ل  دل ال لشديمءلتايداة ل  دل ال دمألونل للوه يطد ل مالص دم للسهد لخدالللأل  دم لنلواال دمتلنلو دال د قتلسدالصدذلل

الجميلوة تيووب ببببوة الهالوة وتجعوص حوا بها  حيور  يويوة ونشواطا  و تفوالال  و األلوان المبهجة والزهوور لوهيمللنيالل ل

ينرددحللهددمك للوشددكالتلل9نلوشددكللاقددال.ليعمووص ال ووزن والتشووالم علوو  طمووا الهالووة ممووا يحووص باالنسووان  لوو  الموورض

لنل همكحم.

 

   جسام الهالة السبعة:

لل م يالط يعي .للوال  للوي اي ل ل انا لي  .ل-لPhysical levelلوي اللوفيهيمكا)للوي ا (ل (1

 تنلط لسيهملي عن ل موصفا.لق نلللوذلتلن ّاللوصفا.ل-لEtheric levelلوي اللأل يا لل (2

 تقللتقاصا.ل سحاللوعاقمتل م ننالنطاي لتقاصا.ل-لVital levelلوي اللو ين لل (3

 لو فمتلللوه ّالَهسللألياقمءلنلوعمكل.تاقمتلَهسللآلخاي .لل-لAstral level لوي اللوصيهال)تمطفا( (4

 لنو هلال موَكاالنإّ  معللو قيق ل,للوهصطقي .ل-لLower mental levelلوي َاللوعقنال (5

  ّالقا ا لنصشنةلان ي .Higher mental levelلوي السن للوعقناللل (6

 .لSpiritual (intuitive) level لوي اللوان ا) ا ا( (7

  -:  Meanings of colors in The aura معاني االلوان في الهاالت

لألتردمءللوها  طد ل حدذلللوهاكدهلصدا:ل  ن يدا  طل هاكدهلطمقد للوّ دمهلنلوّدذ لسداللتند للودالال-:Purple البنفسجي -1

لوددّاهم .للوغددّاةللويددّهمءل للوغددّاةللويددصن اي . عضللوهشددمكلللوه عنّقدد ل هاكددهلطمقدد للوّ ددمهلصددا:للن  ددمط لنهدداضللوشددنلل

كيص دن ( للصفيدماللوشخيي  لويداع للوشيخنخ  لوهصميها لالردطالاللوعقندا للو يداة للودّانلا لن  د لللواتمشا)للو دما

لونن للو صف يالها  طل هعاس للوصفالنلونتاللوايصا.لنصنلإّ  مالهدسللودصفاللوعنيدمل لهيااللوشعنال منيم  ل  شنشللوالا

لكدم لك يدالىليدالىللوهاضليهك لل ليص نلت لخنللسلل لوان مصي  لهسللونتاللألتن . ال نله للوطمق لسالصذوللوهالكدهل دنلءى

للنلقنياىليالى.

 بعض الجوانب ا يجابية لهبا اللون  و مرحز الطاقة هي:  التض ية بالنفا لخدمة اآلخرين   الميالية. 

 بعض الجوانب السلبية لهبا اللون  و مرحز الطاقة هي:عدم االهتمام باآلخرين  الشعور بالعظمة .
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هددا  طل هاكددهلطمقدد للو ميدداللنللوعددي للو مو دد لنللو ددالسددالهص يدد للوي حدد  لنلألترددمءللوها  طدد ل حددذلل  -األزرق   : -2

لوهاكهلصدا:للوعيصدم  لل دفلللودالالنلو يدمني لنلوغداةللويدّهمءلصداللوغداةللوكظايد . عضللوهشدمكلللوه عنّقد ل هاكدهلطمقد ل

 يدا  لقيداللوّصظدا لطدنلللوّصظدا للويندنلكنهدم للوهيدموللوهاقدمء للو ميالصا:ليالعللو نّ ا للويالعللوّصيفا للوخندلللو

صهالتللو اا لهشمكلللو يمني  لن عدضلهشدمكلللألذ ل لهدا  طل ه دةنوي للودصفا لل لل ل كدن له دةنللتد ل يدمةلل داصال

ةيدد للتندد للوخمّيدد  للوه ددةنوّي لوصف ددحلنّ  ددمعلطايدد لنل  يميددمتللوددانعلنلو قدد ل موشددعناللوددالخناللوخددمص.للوقددااةلتندد لا

وألشديمءل داالىلتدد لإاردمءلكنّدالونغددانالنلوال د للوهمايدد .للوّا دمكلللو ا دّي لسايدداةل موص د  لودكلنصددالو طدنيالشخيددّي كلنل

  خ ن لت للوهشمتاللوّالخنّي .للل

للوينلصاللنييم ي لوحذلللونن للنلهاكهللوطمق لصا:للو االلوقن  للو فكياللوهص ظال لنلواةيمللونلر  .لللللللللللللللل

للوينلصاللو ن ي لوحذلللونن للنلهاكهللوطمق لصا:لتااللوقااةلتن ل ياي للو اا.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

-األزرق الفاتح:  3-  

لوغاةللوااقّي .ليهك لل للها  طل هاكهلطمق للو ن .لنلألترمءللوها  ط ل حذلللوهاكهصا:للو ن  للواك ي .لنلوغاةللويهمءلن

ي ل اللويهءللوعنن له للويحمهللوحرهالسال مو لخنلل نله لصذوللوهصطق . عضللوهشمكلللوه عنّق ل هاكهلطمق للو ن لصال

نصالهشكن له عنق ل عاةلهالكهلونطمق لنوك لوحملين لل-قياللوصشمط لسقال للوشحي هشمكلللوغاةللوااقي لكفاطللوصشمطللنل

ه للوههك لليرمىلل ل كن لهّ ين لل-قني ل هاكهلطمق للو ن  للوا نل للو حماللوشعاللوحنلكي  لهشمكلللو هس لطصي للألذ ل

وفا للو نن للوه قا   للو حمال هشمكللسالهاكهلطمق للو ميا لهشمكلللويهءللوعنن له للويحمهللوحرها لقا  لل

لوننه ي .لألها لها  طل مو ع يالت للوذلت.للو  ّا  للال يمللنلوقااةلتن ل نليللل  يميم صملنه طنّ م صم.لانعللو قيق لنل

 لوحا .لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

اللنييم ي لوحذلللونن للنلهاكهللوطمق لصا:لنخاص لال  قمه  للون مق  للألهم لنلو كيص .للللللللللللللللللل عضللوينلص  

للللللللللللللللللللللللللللللل عضللوينلصاللو ن ي لوحذلللونن للنلهاكهللوطمق لصا:تااللويالاةل مو ق  للوغانا للو انا.للل  

  -األخضر : -4

اكدددهلطمقددد للوقندددا.للألتردددمءللوها  طددد ل حدددذوللوطمقددد لصدددا:للوقندددالنللويددداا.لنللوغددداةلصددداللوغددداةليدددا  طلصدددذلللوندددن ل ه

لوهت اي .لو  م ددي لنلهشددمكلله عنقدد ل يحددمهللوهصمتدد لههكدد لل ل كددن لليرددمىله يددن ل حددذلللوهاكددهلونطمقدد . عضللوهشددمكلل

 لوه عنق ل هاكهلطمق للوقنالصا:

لنتيمءللوههه للنل عضللألتالضللوفيان ي  ل عضللألهالضللألخا.للهالضللوقنا للهالضليحمهللوهصمت لكمنياهلنل

للوه عنق ل يحمهللوهصمت لصال اطم للو ا .للل

ل عضللوينلصاللنييم ي لوحذلللونن للنلهاكهللوطمق لصا:لوحانء لأل  اخمء.للل

-األحفر : -5  

لوها  طد لصدا:للوك دا للوط دمل للوهعداةليا  طلصدذلللوندن ل هاكدهلطمقد لالاللوهعداةللوه هاكدهل  دتللألرداع.للألتردمءلل

نلألهعمءللواقيق .للوغاةللويّهمءلصاللو صكايما.يا  طللأليفال قيه للودّصفا.لكيد لصشدعال يدملللصف دصملنكيد لصشدعال دإاالكل

 لآلخاي لوصم.لصذولصالهصطق للوشخيي لنلالت الال موذكمء.ل

   للوهصط  للنييم ي  لو انا. عضللوينلصاللنييم ي لوحذلللونن للنلهاكهللوطمق لصا:للو كه

  عضللوينلصاللو ن ي لوحذلللونن للنلهاكهللوطمق لصا:لوشعنال مونرمت  لشاةللو  نيل للو شمةا للوي  .للللللللللللل

 لللللل
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-البرتيالي : -6   

للوا ا لل لصا لصذل لهاكهلوطمق  ل حم ليا  ط للو ا للألترمء للوك ا. لسا للوهقاالنلوه هاكه للوطمق  ل هاكه للونن  لصذل يا  ط

للوهقاال للوطمق  ل هاكه للوها  ط  للوه يضلنلوخيي . عضللوهشمكل لصا لصصم للويّهمء للوغاة للو ان  مت. للوغنيظ   لألهعمء

لهشمكلللو اس للوخمصل موط لق لللو يض  ل موه يض لتالضللألهعمءلصا:لتالضلهم للألكيماللوه عنق  ل ني للوا ا  ه  

لنله اكل للوصفا.. للهالضللو ان  متلي عن للو ا قموال م  الا للوهاضللوخيين   للنصانهي اين يا  لو ايع للوغرا 

 لوقااةلتن لإتطمءللصف صمللو اي لوصكن للصف صم.للللل

 صاللو هم  ل عضللوينلصاللنييم ي لوحذلللونن للنلهاكهللوطمق ل

لللل عضللوينلصاللو ن ي لوحذلللونن للنلهاكهللوطمق لصا:لنصطنلكي ل.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

-األ مر: -7  

وه مصد  لها  طل هاكهللوطمق للأل م اللوه هاكهلسالل فلللوعهناللوفقا .للألترمءللوها  ط ل حذلللوهاكدهلصداللوكني دي لنل 

لوكني م ل  الللو يمةلساللو نض لن مو دموالي  نيدم لتند لهاكدهللوطمقد للأل م دا لتند للوداالالهد للصحهدمليع نيدم لهنلقعحهدمل

لوصحمكي لق لللونالاة.ليع  الكلله للوعهناللوفقا لنللوناكلنللألايلله للوهصمط للوه عنق ل هاكدهللوطمقد لصدذللليردمى.للوغداةل

 ظاي .للويّهمءلصصملصاللوغاةللوك

لصا: للأل م ا للوطمق  ل هاكه للوها  ط  للو  نلللل عضللوهشمكل للألطال   ل اناة للوقنون   للو حما للن حمل  لنه مك 

 لواإالا  للا فمعلرغطللواا ل ي للوكن  لوعيه لهشمكلللألايللنلألقالا.

 هاكهللوطمق لصذلليا  طل إاالكللوذلت لنصالهصطق للو قمءلنلو نله .

 ييم ي لوحذلللونن للنلهاكهللوطمق لصا:للوايماة. عضللوينلصاللنل

ل عضللوينلصاللو ن ي لوحذلللونن للنلهاكهللوطمق لصا: اةللوط س.

ل مو حل ليظحا لواص م  لهاآة ليع  ا ل للوحموح لون  للخ ا لااي  لل  للوحمالتل صيا لسا للألونل  لوهعمصا للو م   للو  نيل  عا

لنل غيالونصحملصنلاويلللقن لت لهاضللالص م لترنيمىل لنلصف يمىلنلوشكللاقاللوي ي لنليرمىللوصف ي ل سعااللص ظماللوحمو ل

يعاضل ينالوشكلللوحموحل نللي اي للألنللُيه للشكللهص ظالونحموحل نلللوي ال لييم ا ل نلوشكلللآلخالُيينالل10

 شكلللوحموحللوغيالهص ظال  ن ا ل نلوذ لياللل للألص م ل حذوللويناةلوشكلللوحموحلهايض.
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كهملل لون للوحمو لوحلهعمصاللييم ي لن ن ي ل سم للخ ا لااي للونن ل  هللهعمصالهخ نف لياللت للونن للويايحل ون ل

 ملنهالكهصملن ل يال حمللو اليهك ينرحلهصظنه ل  نينيحلونا طل ي للوحموحللو شاي لنلونلصحل11لوحموحللو قيقا لنلوشكللاقال

لل ل ه للهصظنهحليهك لل ليع هالتنيحمللوهيهالساللخ يمالتللالونل لوهص يم ح.ل

 

ه لخالللويانلللو م  ليهك لل لصكن لهصظنهحلياياةلساللالونل لُ ري لتاقمتلونصي لياياةلونهيهال خااللويمصال 

ل للوشخيي  ل موهص يمت للوخميح للالونل  لل  لصيا للوه مل ل  يل ل سعنا لهص يم ح لسا للويهموا للوه هنوح لوحنل  ل– لو نل ا

لوه هنو لنلو ال شكللهن نت لشخيي لخمي ل يم  حمللونن للال م السالل  خالهحملصنللال نال لتن للواالاله للصحمل

ليحهةل  عمهلل شكلله مشالهسللوعقللنلوفكالسلقاالون ليخمطاللوفكالسالرنءلصظاي للوحموحلصنللو صف يال نصنللونن ل

للوه موي لنلوشعنال موعظه لللوذ للق يال نظيفحلتن  لسن للوالالن ل ياو للونن لهاكهو لوهص يمتللوص مكي لاالالل ل لصذل

 لوفخمهح لوذللسصياللصحلونل ال نظيف لساللو يمالتللنللوهص يمتللوها  ط ل مو فكيالسلصحللهاليعهللتن لهيماةللوطمق للألييم ي ل

  ل.Spiritual (intuitive) level لوي اللوان ا) ا ا(لسالصذوللوهصطق ل 

لونن للألها للخ ن لهعصمولت لصظاي للواالو لسه لخالللا  مطللونن ل موعي للو مو  لن طللوي ح   ي للوعيصي  لسحذللهملياوصمل

 س دمواالالهد للل للصدذلللHigher mental levelلوي السن للوعقنالللتن للصحللصيحلنلقن للالونل للوها  ط ل مواةيمل 

نن لسالصظاي للواالو لكم للقدن لهعصدالودحلصدنللوحدانءلنلال د اخمءل لاللل لهعصدمولنلا  مطدحل موطمقد للخ ند ل همهمى نصكدذلللو

 دـ  شمكال ل  هدا  طلLower mental level موص د  لوهيهنتد للودنل للوطمقد ل سصيداللألها للوفدم حلل لوي دَاللوعقندال

صذلللونن للها  طل مو ع يالألا  مطحل مو ن لسدالي داللألص دم لل ل هيداالللو صياةللو الوحملتاق ل قنةللناالةلنلو نليل.

ودن ل  شدمكال للوقندالودذللسحدنللا د طل صن Astral level" لو  ا لنلوكااللل نلونن للألخرال لوي اللوصيهال)تمطفا(

يدد للواالودد لهددسللوطمقدد لسحصددملصيددالل للونددن للألخردداله شددم حلهاونوددحلسددالصظال هيددماةللأل  ددمال مألهددم لنلال ددهل للوصف ددا 

لوها  ط ل مونن ل لوذوكلسمونن للألخرالوحلط يع له هيهولألا  مطحل موقنال شكلله مشدال نللوقداآ للوكداياللشدمالإود للوندن ل
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سداللوندن ل  لنلوطمقد }لألخرالنلت  اولون للصلللويص ,له لخالللآلي للوكايه ل}نين  ن ل يم ملخراله ل صاالنإ د  ا 

صفن دحاليدمسي لنقنيد لنهصهصد لتد لكدلللويدفمتل نهيااةله لكلللو ن يمت,لنكذوكللصلللويص ل كن للألخرال كن له هص 

 لاللصص دالقدنلللو د لVital levelلوطمقد للو دن ي  للوندن للأليدفال لوي داللو يدن ل لو دن ي لهد لس د لنكدذاللو دال ه دل

لل َحملَ َقَاةٌلَيْفَالُءلَسمِقٌسلوَْنُصَحملَ ُ اُّ مِظِايَ ﴾للو قاة۞   مصحلن عموالإِصَّ سننن للاليدفاليداللتند للو دانالنيدذاللالص  دمولل69وصَّ

ل وذوكلسحنله للصاللالونل للو اليص غالل لي  فياله ل ل ياصمللوهيهال.

 دـ  شمكال لوك اليهيدالطمقد للالص دم لوند  هال نصدنلهدمليخداال  لهدا  طEtheric levelلونن للو ا قموال لوي اللأل يدا ل

تالساللوهص يمتللوهيههحلالخدلللوهة  دمتللويدصمتي ل لوهمكيصدمتللانلتللوصقدلل.....لودخ لنلالهدمك ليمصاللو يهياللويصم

للو ال   مهللوالهيحنالترنال لك الهصحلسكا .

 ـ  شمكال لل فلللوعهناللوفقدا ل نصدنليهيدالهد ل  لها  طPhysical levelلونن للأل هال للوي اللوفيهيمكا)للوي ا (ل

 ل نله للصاله منال نظي لصذلللونن لساللوهص يمتللوخمي ل ذن للال  ييدمتللوخميد للنك دمالطمق للال م يالنلوعنلط

للو  لل  مالرمس لط عملونهص يمتللوخمي ل مألطفملل.

ل

 :Resultsالنتائج 

لونن لطمق ل خ ا للوي اله لخالللوينالهة اةلتن لتهنيمتلننظمك للترمءللوي الكه مصه للشدع للوشدهال  كدني لل-1

 سي مهي ل)ا(ل.

لكللون له للونل للوحموحللو شاي للو الل مطلهللال حمللالص م ليخصليهءلي فمتللهسليهءله لي اللالص م .ل-2

للونن لسالصظاي للواالو .هعمصاللالونل لساللوحمالتليخ ن لت لهعمصالل-3

لونن ليشسللوحمو ل نللكلللإص م ل نصذوللوحمو لالل ظحالونعدي للوهيدااةلإاللألسدالالخميدي ل لنصدذوللوحمود ل ه دالوه دمس لل-4

للا سللقالال لنساللوصفاللوه  صياةل ه التاةليماالتل.

لونل .   لصكن ل ي  ل نيه لن نله لصف الني ا لص  مهلإو لطمق ليهيسللطيم للألل-5

لون يدداةللو ددال ه نددكل ددااالتلهنييدد للتندد لهدد لكددللهددملصعيشددحلسدداللوهيددملللالوك انهغصمطي ددالللىهددمليهيددهللألوددنل لإصحددم-6

لنلو الاةلنلهنلهللوالاين.لل,كمألينلت

لي  للوحمو للورنكي لنل هلصحمل نلللألص م لاويللنلرحلتن لي  ليم  حملصف يمىلني ايمى.ل-7

ل قن لذ ذ  للوحمو لن يعلللالص م للك ال يني لنصشمطمىلنل فمةالى.لو عاضلواونل للوه حي ل-8

لاال  لصظايمتللالونل للوه عااةل نخمي لصظايمتللألونل للوه  هاةله للوط يع للو شاي ل يااله لسكاللوهيها.-9

للو صنعلساللخ يمالتللوهيهالونهيهنتمتللوننصي ليص نلتصحل صنعلساللشكملللوهص يمت.ل-10

لونن له للصاللوعصمياللو ال ة الساللألص م ل ناويللتن لذوكلل للألص م لل مطحلهللال هيهنت لونصي ل وديالودحلُيع  الل-11

ل حملل لاخلل للصالاويللتن لي  حل  صفيلللوحمو للوننصي لت للوهخننقمتل مص حمءل يم حم.

لا طللونن ل كللهملصنل اله لهخننقمت.ل-12

لو حي لنلو عماةلوألص م .يه لللونن لهيااله للصالهيمااللل-13

ل يصاللخ يماللونل ل مص حل  م  يل لونهص يمت.ل-14

ل  خالاللالونل للو ال خمطاللترمءلي اللالص م لونهص يمتللو دال  عمهدللهعحدمل سعندال د يلللوه دمللليحدهةللو م دالل-15

لوعقل.نلو الي عمهللهعحمللالص م لكمطنللس اةلههكصحللص الون لوحملصنللو صف يال ي ليخمطالل
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صصمكللا  مطله مشال ي للوطمق للوالخني لوألص م لنلوطمق للو يني لسكنهملهلالتللوطمق للوالخني لكم للالص م للك الي  لل-16

لنصشمطلن عماةل.

ل صنعللونل للوهص يمتليف حلل نل ل يسلياياةلصظالىلو عااللألذنل .ل-17

للوخانهلت للوصهطللو قنيا لساللخ يماللوهيهالونن ل.ل-18
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