
ةب$#او مالسلا  ھلإ  نم  وأ  هو12  نم  لوسرلل  ي;اثلا  ءادنلا  ھل@ )1  برطضملا  ملاعلا  GHإ  . 

نم لوحت  اب,رقت  01إ  بل2  سرش  ب:س8 )2  ماسقنالا  BCيدلا   نم ةرارش ىUدأب لقألا E1ع ھبلق MF رعشJ ھنكل EFبقلاو 

مث )3 ، سانلا عيم\] هللا ةبحم ذخ  ةمل2   fgهو كلذل   ل,و اذrو ، لالض MF مr لئابقلاو بوعشلاو كولملا عيمج نأ )4  

 ھلإ وأ ناطيشلا ا�g مّسق �Cلا ةفلت~{ا ةيلبقلاو ةي|يدلا تاماسقنالا نم يyأي رحبلا E1عو ضرألا E1ع شvعJ نم لuل

نأ ؛سانلا عيمج ةوادعلاو توملا ناطيشلا  قلخيس  اًب,رق  لثم   rهذ ةيحيسملا  ةيقيق�]ا  ةبيrرلا  نم   عضتس �Cلا ة,وا�لا 

أدبvسو ،هوfg ا�gف بلُص �Cلا ةنيدملا سفن MF ا�شرع  MF كفس  ءامدلا  باذع8   ھتطلسل سانلا ل2 عاضخإل بيrر 

بلجيسو .عفادملل دوقو2 م�مادختسال ،ةيمن�\]ا E1ع  ھجو  صوص~]ا  ثراو2  ةبيrر  عيم\]  نيذلا   Jعvنوش  MF  

ة,روطا��مإلا ةيك��لا  ھبشو  ةر,زج  ناقلبلا  سدقلاو   .)5زاقوقلاو 

 ،كلذلو    

يدبألا توملا  نمو  ثراوuلا   rهذ ل2  نم  وجنت  نأ  د,رتو  0Fالخ  نم  هو�gل  لئاسرلا   �gهذ نمؤت  تنك  اذإ  كل : �Cحيصن   ¨F  rا  

كتاماسقنا )6 عيمج  روفلا  E1ع  كرتاف   ، يرانلا مي�ª]ا   MF كتايح )7  �ح  الو   ®¯Cء، يأ  رخدت  الو   fgهو 01إ  مضنا   

01°و دول~]ا  01إ  سانلا  عيمج  لصتا   ،ةتيمملا و  وأ  ةيداعملا  وأ  ةيناطيشلا  تاماسقنالا  ل2  �±مدت   MF هدعاس²ف  ،ةصا~]ا   

ةك ئالملا ءاقدصأو  ءاي:نألا  ةوخأل  ةاي�³ل  بrاولا  نيدلا  ةدحو  01°و  يملاعلا  يوخألا  ك��شملا ، )8ب�]ا  ةالصلا  دبعم  01°و   

ديد\]ا نوي�ص  لبج  E1ع  ماع  ةدمل 1000  سدقلا   MF ھين:يس  يذلا  ن±مآ )9  ةقيق�]ا ! ا¹gا  .   

مºgاطخأ نم  دو�gلا  حي�«تو  ممألل  ةيناطيشلا )10 رون  تاماسقنالا  لuل  رمدم  وا  ايليا )11  . 

انحوي 16-4      1 ةلاسر    

ماع 62 2  23 ھتكالم  عم  ضرألا  ?<إ  ءامسلا  نم  نGسFدقلا  ءايJنألا  ھلإ   LMهو ھلسرأ  يذلا  يوامسلا  باتكلا  : FعXY ءامسلا  نم  باتك  ءامسلا 15-22،  نم  باتك   

ملاعلا  ]Mةيا XYع_ " ةينانويلا   23 ءامسلا  نم  باتك  سدقلا . رامد  نم  اًماع  لبق 11  وأ   "م 

تاناويhiل 3 klحو  . 

4 LMهو مالك   mةلادع عانتقالاو   pھل ملاعلا  ?<إ  رظنلا  نم  ناطيشلا  كعنم  اذإ  . 

كلxملا 5 باتك هللا " ةءارقو  ءايعشإ 60-2 ؛  ءامسلا 11-7 ، 8 ؛ 17-2 ، 3 ؛ 14-20 ؛ 16-10 ؛ 12-9 ؛  نم  باتك  ". 

ءايعشإ 2-60 6 ءامسلا 14-9 ، 11 ؛ 19-2 ، 3 ؛ 20-15 ؛ 21-8 ؛ 14-20 ؛ 16-10 ؛ 12-12 ؛  نم  باتك  . 

نو�iاص 7 ةكئالم  مxع��خا  ول   klح 

ءامسلا 22-9 ، 17 ؛ 3-1 8 نم  باتك  . 

سسفأ 13-4  9 �3الم 1-11 ؛  ءامسلا 11-1 ، 2 ؛ نم  باتك  ا�ركز 14-16  ...21 ؛  ?<إ 48 ؛  لايقزح 40  ءايعشإ 56-7 ؛2-2 ، 3 ؛   سقرم 11-17 ؛ 

ءايعشإ 41-25 ؛ 6-42  ...1 10 . 

اناد 34-2 ، 45 ، 44 11 . 


