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؟ يح
وتسفيناملا بها-نوناقلاب باجأ لاؤس = لاؤس

!ةفينع ريغو حبرلل ةفداه ريغ نوكت نأ يه لولحلا لك
!نوكلا يحورلاو يداملا نوكلا  2:نوكلا قلخ 1 GOD
! 1 GODةياهنو ةيادب هل يئايزيفلا نوكلا يف ءيش لك
ةعطق ةشيعملا ءيش لك تيطعأ .يح ءيش لك عم لاصتا ىلع ءاقبلا يف بغرأ
.ةدلاخلا حورلا' ،يحور نم
؟دوجوم انأ اذامل
دنع نم( هتاميلعت لصحي يحورلا نوكلا-نم )كب ةصاخ( حور
نوكلا يف نوكي نأ وه )ةيدسجلاو ةيفطاعلا( ةايحلا براجت ام ىلع )1GOD
حورلا ةنورم ءاطعإ .لامكلا نوكلا نم عقوتم وه امك ةضماغ تاميلعت .يئايزيفلا
ببسلاو ) .كمسج( يدسجلا رهظملا ىلإ ةجاحب حورلاو اهتمهم لامكتسال .اهتمهم لامكتسال
.اهتمهم لامكإل اهجاتحت يتلا "ةايحلا براجت" باستكا كحور ةدعاسم وه كدوجو يف

؟نوشيعي نيذلا نم ضرغلا

" (RPU) .يئايزيفلا نوكلا دعاوقلا" ،لبق نم دوجولا يف كمسج
 1 RPU) .ةداملا( ءاقبلا لجأ نم كمسج لمحلا دعب
 2ةدام( ةفرعملا لقنو قيبطت ،بسك ،سامتلال تنك
.شيعت تنك املاط RPU) .
ىلإ ةجاح كانه :ةديج ةحص يف ءاقبلا  3 RPU) .ةداملا( كمسج ةحص ىلع ظافحلل جاتحت
ةالصلا يقبتو ،ةيذغم جاتحي كحور .ةيمويلا ةيندبلا ةقايللاو نزاوتم يئاذغ ماظن ،ةفاظنلا
.هللا  1عم لاصتالا يف ةيمويلا
ةقيفر رابكلا تائيهلا ىلإ جاتحت ،مسجلا اهل نوكي نأ نكمي حورلا نإف كلذلو
"سدقملا جاوزلا" لخدأ ،ةرسألا نم أدبت نأ كيلع  4 RPU) .ةداملا( برضو
.دقعلا
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.ةعومجم ةيعامتجالا ةئشنتلا تالئاعلا تحبصأ

) .يريش( عمتجملا نم ةيمانتم ةعومجم حبصت
 5 RPU) .ةداملا( )ةعطاقم( ةيلخ لكشت تاعمتجملا
.ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل لضفأ ةصرف اهيدل يتلا

ةظفاحم  6 RPU) .ةدعاقلا( جعلا نم عسوي )ةظفاحملا( ةيلخ ومنلا ىدأ دقو
ةديدج قطانم رمعتسي ،فشكتسي
!ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا هنم دب ال رمأ اذه ، ...) .ةيسمشلا ةقاطلا ةمظنأو ،بكاوكلا(

كحور .كمسج كلذكو  7 RPU) ،ةداملا( ةياهنو ةيادب هل يئايزيفلا نوكلا يف ءيش لك
ىتم ررقي لوصحلا وه حورلا هجاوي ةايحلا نم ةيمك .اهل ةايحلا براجت ةمهم لمكي
تومي نأ ضرتفملا نم ةايحلا تاربخلا عيمج نم ءاهتنالا متي املك .صخش شيعي
.رامعألا فلتخم يف سانلا توم يف ببسلا وه اذه .مسجلا

نوكلا ىلإ دوعي نأ .حورلا نع جارفإلاو ريهطتل قرح وه تومي كمسج
.اريرقت مدقي نأ ،يحورلا
؟ةايحلا براجت
هذه .ةركاذلا نادقف وأ موي كب توملا ىتح ركذت يتلا ثادحألا يه ةايحلا براجت
)،..ةقيقح حبصأ ملح( ديعس ةريثم ثادحألا
براجت مهلجس نايدراجلا مداخ .ةيصخشلا ءانب ، ..) ،ريطخ ثداح( ةديعس ريغ وأ
ةيفرعملا ةيرارمتسالا :ىلع اهريرمتو ةايحلا

كحور نم ةايحلا براجت ةمهم نم ءاهتنالا مت دق ؟بابشلا نوتومي سانلا ضعب اذامل
براجت ةمهم لامتكا املك .اهدوجو نم )ةلوفطلا لاثملا ليبس ىلع( ةركبم ةلحرم يف
فلتخم يف سانلا توم يف ببسلا وه اذه .مسجلا تومي نأ ضرتفملا نم ةايحلا
.رامعألا
!ةظوحلم

يناعت نم صخش فقوت نيمأتلا ، ..نارفغلاو ،رشابملا معدلا ،نيمأت مهيدل سيل
.اهل ططخملا ةياهن جراخ ءاقب دتمي رشابملا معدلا .ظحلا ءوسل لماكلا ريثأتلا نم
براجت-لشف يف ةرفغملا ةجيتنو معد شيعي ،نيمأتلا .ةلءاسملا يغلي نارفغ
!طبحم هنا . 1GODةلشاف تناك حورلا ةمهم لعجي امم .ةايحلا

!اهل دح عضو يف قحلا اهل  1GODطقف !ةسدقم ةايحلا

! humanlifeءاهنإ يف قحلا !ةموكح وأ ةمظنم وأ نيد ،ةدابع ،درف NO
ةياهنلا
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