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 ��2016رس  4ا����� وم ا�
	ة ا������ 

  .� ��و��� ،�ر: إذا ����م ا�ط��لا���

  �د
	 ا����دة

   %و�� -  إ#داد ���� ا�
	ة

��م ا�
و���� ا��و��	 �ر�ب ���	 أو ��دة ��ل ا� ��ا&#داد: ��د د�و� م ، ����ولأ
ن  ��"ر�ن  ً���$�%
  ا�� وة أو �و��ً 
ن ا���
و��دة؛ وھ� ا�
�روب ا���)' ���ر��ب %� �و��.

- �و��رض 3ور 
ن ���ة أھل    Butterfly Jasminا�2را�	    �ء ���ول ا�
رط��ت ��رح أھ
�	 زھرةأ,
، 	�
  :و%�رة ن �5دھم �و�� ا��و

�9ر 
8ھول ������ن.% � أ��ر  و أ9�� � $ز�رة، 4,195أ�"ر $
�ل ���8ف 
ن  $
 ور�	 �و�� ھ� أر���ل
 ��3
� � ھ�%���د 
د�ل ���; ا�
���ك، و  �Havana�دان ا���ر ا���ر���، ��' 

26%
ن ا��ود،  9%
ن ا����ن ��ض ،  65%  .	�����ط 
ن ا=���ن و أ$��س أ�ري.ا���	 ا��و
�	 ا=���
  White Butterfly Jasmineا�وردة ا��و
�	 ا����
�ن ا��2را�� ا=��ض. 

�ذ وAت �ر���و%ر �و�
�س ا�� أن �3�ت �� إ����5 � �� �د %�دال ����رو 
��1959
 � ا=���ن .  

�ذ 
1961�م و   	
ا���دات � ن أدوارھن %� أ
� ا���ط	 ا�����	. د�
وAراط�	 ���د ��ت �ر3ت �� ��و
�ت �,�راً ������
د ا�3�ACد �� ا�����	 وا�
 ن ا=�ري، وا���و
	 و%� ا�����م. �ب ا��ظر ا��$�ري و��د 

�
ا��3��	، 	 ا=�����	 واC%ر���	، و
ن ��ث ا�,��%	 % � ,ر�	 ���,��% ا�3�ACدي  
ن ا�و��Eت ا�
��دة. أ
�	��	 ھ� ا�
����	 و����د
ون  اوا���5��	، و�9رھم 
ن ا�
��وط��ن. ا�د���	 ا=�����Cوا 	ت ا�و�ر�EG   �%

  .ا����دة

 - ��

��ر�	 أ%را� م وأ�زا� م 
ن �5ل  -ر�	 $�را%�� و
وA' و��ر�H �و��، ��ل ا����)س و�د
� م .
 .	�و�
  ا�
و���� وا�3ور ا�


وا  �,م ��وم ا���ص ا�
�)ول �دوة �ل ا�
���د�ن ��د�ول ا��
	 ......أ,��ء ا�د�ول. 
��ن ا����دة، و�ر��  �ر

��ر):
��ر ���ورود ا���"�ءُ�ز�ن ا�
ذ�L أو  إداد ا� ��ل (ا�
� ا�زھرة ا��و
�	 %� وھ   Butterfly Jasminا�
  �را)�� � ا�ُ
� $	. و��
�ز �و��.


��و
	 وا���2ح =$ل ا��ر�	 %� �و��، و���ت ُ����دم �وا�ط	 ا����ء C��2ء ر��)ل ��� ��ھذه ا�ورود ُ�ذ�ر

رون ا=���ن.وا��وم ھذه ا�ورود ا��وات %� ا�
وA' ا�ذي ���وا ���ر�ون ا"
ن أوراA � ��و�3� � ا�� ���
�

�� أن ��ون 
��د�ن ����ء 
��وت O، وأن ُ�ظ ر $
�ل ورا)�	 ا�
��L ا�ذ��	. 
  ُ�ذ�ر�� ���ر���� ا�ذي ُ�� 
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�% 	�
,ل Aط�	 ا��
�ش ا�
�و ً�
�

�ن أن ُ���� � %� ���2	 ا���)ط.�م �و��؛ أزرق ، أ��ض، أ�
ر، ( ��(  

-  ���"دة �و"': ���ا�$زي $زء 
��ر أو ا�

�ور�ن) ب 
�دس، ��ض ا���2 	، �
�	،آ�	 
و����	ا���) ،
  3Aب ا���ر.

- ��د ا�د�ول. �ُ�$ ز ورود ��"�ء �وزع   ا���"ر�ن �وا�ط	 ا����2ت 

........................................................................................................  

  

  'د�� ا����دة

 �ر��� ��� د��: 

��ر)، �
�ن أن  �
ن 
���ف ا=$��ل ���ر�ن إ����را� ن و�"�ن ا�ر
وز � �و%ب *دات و(��ت
ا�
ذ�L (ا�

,ل ا=زرق، ا�23ر، ا��
��، وا=��ض 	$ �
ُ ً��
' $و�5ت ��دة ط���ت 
ن ا�����	، ����	 �ر�د�ن أ�وا ،


ز��	 ����ون ُ 	�Aد �ردة ا�ر�  أ�
ر.

 �ل ا���دات و
,ل  .، أ�� أ�
ل ��
	 JuanaO إ�
� $وا�� ( ���دم و ھ� ��
ل ا����ب ا�
�دس) : *دة ُ�*��
��ت ا�
�� �����دة %� أ$��ٍل �,�رة
ؤ�
�� ��V و "د �$ُ��

�ن، ���ر9م 
ن ا��
��ز وا���ف "د إ��Cن �2ظن ا�� .

 .��
رر ��
	 O ا�� أ��2د�
ن ��5�� و� ��
ن أن O ��� م و ��دأوا �,�وا �W. ��د ��%ظ�����  ���(��أ�واب �
 .	����د
� �A ��8��ل 
ن ا�
���د�ن ا�� ا��
�2و�	 ���   

�� ��$�رة �  ا���ر�� ا���
ل وا��3ر وا=�م وأ�"�ً ا�2رح. وAد��	 ��ط� ا�د��ل �� ر$�)��. ��د 

�� إ���ر�� �,�راً أن ا��ق �Eد �
��رك ا�م ا�رب. ،�زدھرأن = ،��(�"'  و��
	 O ُ�����ل ���2رح 
ن ���
(Lذ�
  ا����ب ا�
�دس �� ا�


�وء *دة ��و*ط� ا���ر

���� %وا�W و 
��رات –��ط��م �ـ(��
ل إ��ء �� �
، أ�� ��دة 
��ددة Yamilka): ا�

ل %� وظ���2 ا���3	، �)���. ��د أ�"رت %� ا�����	، وا�
واھب وأ '

ن ا�ط��م ا��ذ�ذ 
ن ,
�ر  و ً�2�3

  Ajiacoا�ط�ق ا��و
� ���دي �و�� أ
� ا=رض، %����دة 
ن $��� 
�)و�	 ن ا�Cداع %� ا�ط�H =$ل ا=ط�2ل. 
�$�ووھو ط�ق 
ن ا����ء 
ن 
���ف ا�2وا�W ا��� �زر �؛ ا��رع، ا��ط�ط� ا���وة، 
وز، $ذE�
ا�ذرة. و ر ا�


�ز، و��ط� 
' ا�,
�ر ا=�ري ط�م $د�د، % � ���س ������؛  �ل ,
رة وھذا ا����ء �ذ�ذ $داً =ن
� � ط�م 
�د��ت، 
در��ت، �وا%�رات، 
��و�ون، 
و����ون، ر�ة و �Aوس، 
زار�ت،  
�وون: ط����ت ،�
��ن %

 Hل...إ��
��2�� �����ء وا����ة،و��دات أ� �% ���5(��� ��������د 
��ً ���Cداع %ُ�ط�م و ����د
� �ؤدي �ٌل  ��و
�و�ً %� ا���
	 و ا�
واھب.�
 ً��
�$
 '�3��� دورھ� 

�ز. ���
$د ا�م  
��ن ��ط� �����ة ا��و
�	 ا�ط�م ا�%

���ء Cر) �ا�رب .( �"' ا��
  ا�
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رة-
دة * � )� �

ل �
�	): ا�Liudmila   3ص ا����بA '
3��رة %�د ��ت أ� ���ود
�5 ، و��ث إ
$وا�� ، و��ودت أن أذھب ا�� ا����دة وأ�"ر �ل أ��ط	 ا�����	 ����3 �، و�ذ�ك  Juanaا�
�دس 
ن $د�� 

  ا�
در�	 ا��2�3	 ا��� ���دھ� 
در�	 ا=�د.

,
�� أ����را����ب ا�����ء، أ�� أُ
 ل ��دو� � %� إ$�
�عإ���$�ل ,ل $�ل ا���دات ا�3��رات ا�5)� ��وق أن 
  ا�ذي ���ش %�W. ا�ظ�
�ت ا�
��ط	 ��� %� ا��3ر ا�
��3ر

���، و��3ُل �$
��.  �ُ���ح ��� ا�2ر3	 ������م ا��
�$

ل %� ا�وظ�)ف و��ول أھ����� و�� ��� ��
ا�����م ا�$�
��ن ���ر9م 
ن ����
� ا����� E أ�3ل �� ا=$ر ا���%� ��د إ����$��� ا����3	 وإ����$�ت �)���! ��د 


ن ا=ز
	 ا�
���	 ��دة ��وات؛ و ������2 ���
ط�وب!� E ��
ر����  

�د �ل ھ$رة  ��ت 
ن دد ا�
و$ود�ن 
ن $���! �ذا %�� $رة ����رج Aوا��,�رون 
ن أ3د�A)� ھ�$روا، و
��� أ,ق أن ا=%راد 
ن $��� ��ر�د ا����ب  �أ�دھم �زداد إ����� ���و�دة و ا���ظ! و�ا�ر9م 
ن ذ�ك، %[

�ري ھذا %� ا�وAت  ھو �ور وإر��د �
����ل ��د�� ،��� وإن ��� E  % ذا ا�$�ل�واء �����ً أو %�����ً.ا�3��ر 

$د ا�م ا�رب. ( �"' ا��
�	  ا�����.��� .O إ��ھ� ��%8وEُد�� � م ا��ق أن ��
��وا ��=رض ا��$��	 ا��� أط�

���ر) �
  ا�

�ط�	 ا��ر�A	، وأُ�"ر 
�� ا�2رح Olivia: ا�
� أو����2 1(��ة ر�م 
 وا���Cع ا�
و���� ، $)ت 
ن ا�
)Tambourin س���8%�� أ�ب أن أ�"ر إ�� ا�����	 )آ�	 ���W ا�رق %� � 3�وج 
ن ا�  '
�ل أ�د وأ��دث 

�� أ%��ده�� ،W� ورة�% ��ن O. أ�ش 
' أ
� %��8 ط��ب ��
ل %� %�زو�5، وأ �(�Aأن ��دة أ3د '
، و
 ��
�ع %[�$C2س ا� ��
 ��8� E وا�د�� �
� ا�دف �. ( ��زف �أ���
Wأ��ر� � � W�"� ر) �,م��
  ا�


,5ً %� ھذه ا��ط�	 �Ana PaulaوE  أ��ا�
�  :2(��ة ر�م �
�ط�	 ا�و�ط�، أ�� أُ�"ر 
�� ا��ب 
، $)ت 
ن ا�

ن 3Aب ا���ر. �2% 
وط�� �و�� �ذھب ��ن ا����ت و ا=وEد ا�� ا�
در�	 ���، و���ب 
��ً ، و���ر 
' $�را


��و�ون، ����� ����ج  أ
���ر O أ�E W أ�د  !��
�ع إ����Cُ���ون ا E د أن ا����ر$�
' أ�W %� ��ض ا=���ن 
��ر)
  أن ����ل =$ل 
����3A '"� ) .Wب ا���ر �� ا�


�ر�� ��رE :3(��ة ر�م  �
�� Maria Carla ا���ط�	 ا��ر��	، أ�ب أن أ�ُ"ر ا�� ا�����	، إذ أ
، $)ت 
ن ا�
�د
� أُر�م 
' ا=ط�2ل اG�ر�ن.   ةأ��ر ������د  

��2ل %� �و��: �A�	 %� ا��د ,م �"ن أو ���	 ��=�دي و��ول �
 واGن أدو�م أن ُ���وا ��"�م ��"�ً �

:Buenas Tardes و� 	�� ��"�ً ���� �ج،  �12��س ��ردس ( �و ��د ا���"�� �̂��ظ راً) أي 
��ء ا���ر. �


و����  '
�� �
�����  ......... 1 �ر�

 

  د#وة ���*�. وا����دة 

  رب إ�W ا���ر�H، �ل ا=$��ل ُ��ظم ا�
ك.  �� ا� �/دة:
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' زAزA	 ا�ط�ور، و��2ف ا=�39ن، �ر�ر ا�
��ه %�  : ��ن �� رب ُ����ك ����C �ج، و���رك ����ر��ما���ب
�د
� ����ك.  ا=� �ر، و�ل ا�����	 

�� ا����م أ�ت  �� ��ر/�:
��
� ل 
ن ��ك.��وع �� �
3در ا���
	 ا=�دي، ��ث   


�"رك ا�
�دس ��ل اEGت ���$���ر، ��=و��ر ، �3�وج ا� ��ف، ���ط�ل إ����ك ��  ا���ب: �% �� �
  وا�
ز
�ر.

�� ور$�)��. ��� روح O روح ا���
	 ا�
�د�	، %ض � :2(��ة ر�م 
�� و�ط أ�5�
  ا����ب ا�3��ر، وا�"ر 

���رك =$ل �" ا���ب: 	

ك أ�5م ا���وخ، ورؤي ا����ب، و���
�"' أ ،��ورك ا��ظ�م %� و�ط
  ا=ط�2ل.

أ�ت ��در أن �$�ل �ل ��إ� �� ��� ا�و$ود، أ�ت ��ب أن ���ش ��راءة ا�ط2و�	 وا���وة %�$�ب ��� ا��C �ج. ��ر/�:
  �وم 
�$زة %� ������، و��ول �ل ��ظ	 ا�� ��ب �`���2ل.


د ا�
ك ا�
��رك، و���ن ���دة 
��و�ك، %� ا�م ��وع ا�
��L. آ
�ن ا���ب:����ن   

��  2 �ر�

  وا&#�راف 
	ة ������

، و���8ك �� أ���� � �ل ا=$��ل، ��ن أوEدك ����ق إ��ك�� إ�W ا����ة ؛ أ�ت ا��� ا=ز�� ا��ر
دي % :1(��ة ر�م 

��	 �وEدة���Cأ���ت ا �

�$زة ا��ب، %� ا�م ��وع  أن ُ��̂� ھذا ا�2��Cل، � ��
�ا�ط2ل ��وع، ا�ذي 
�3��. آ
�ن.  


و %�
,ل وردة  ا� �/دة:���ن ا�����ت، و����ج  ا����
�ن ا�2را��	 ا��� � ،� ��
���	 ��� ُ�ظ ر $

��ه ا�ُ��
����ج �ب O و��
�W ا��ذان ��2"�ن 
,ل ��' ا�
��ه ا�
�د%�	.  

�� �م��8�ذ ��ض ا�و����د 
��ً �38وات ���� دوة إ Aت ��� ���رف أ� .O ن
�����ل ھذا ا��ب  ��� �� �
�راف،Cا 
��  	........(��وع �ؤل A��� ا�ت ، أو $���ن �� أ����)و��ط�ب ا��2ران ��ر

�53�� �� رب، واط�� ا=
ل وا��وة وا��ب. ا���ب: '
  �� روح ا����ة، ا�

�د
� ��ر/�:�� ر%"��ك ���ر � �م ���رف إ��ك �� رب أ�ُ ���= ���
ا=ط�2ل  ����رم ��وق ا=ط�2ل، ��
 .'
�$
  ا�2ر3	 %� ا�
��ر�	 %� ا����دة، %� ا���)�	 و%� ا�


ل �� إ�$�د  :3(��ة ر�م �����زب، �ل  E و ،ً�"�� ��د�� ��رب ����م 
ن ا=ط�2ل أن ���ل ��"��

.'
�$
  ا�
���3	، وا���A5ت ا�$�دة %� ا�
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��ر �� رب  ��ر/�: 	�و�
�� %� �,�ر 
ن ا=�وال �م ���س ا�2رح ا�ط2و��، و�م ���2ل �[�داع O %� ا�����	 ا��أ
�وون. �
  ا�
واھب 
ن أ"�ء ا�$�د ا�

�� ���ر$�ء، واط�� ا=
ل وا��وة وا��ب.و �̂�ل �������� روح ا����ة 9̂�ر  ا���ب:a
  ، وا

�� �م ُ��دم �وا3ل ��� ��ر/�:��� إذ �ر��� �وء ا�2 م وإ29ر ��� ��رب =�
�� ،	�و�
 ا�3راع �� ��ن ا=$��ل ا�
  ُ�$̂رح ا���A5ت.


ط���	 ا���%�	 ��$ب دم ا��دل وا���3ر ا�3�ACدي، ا�ذي و���رف  ��ر ��ر/�:�� ���� �م �ر%' أ3وا���� رب أ

و أط��2��. 50أ,ر �� ��ب �و�� =�,ر 
ن �
� آذي �3	 و
 ،	��  

�زل،  ��ر/�:
�� �م �L"2 ا���ف ا��و
� "د ا����ء، وا=ط�2ل، وا��$�)ز %� �ل 
��ن؛ %� ا���� �� رب =�
��
.	���
'، و�ذ�ك %� ا���$
  %� ا��
ل، %� ا�

�� ���ر$�ء، وا��وة، وا��ب. ا���ب:a
  �� روح ا����ة �رر��، إ

ن �رك ا��وا$ز وا�$دران ��"�م و ��ر/�:���' و�دة ������رف �ك �� رب �
�)و���
� ��ك، و��ط� د��5ً 
��، و��
  ر$�)��.إ�


ل وا��وة و ا��ب. ا���ب:=�� ��a
��، وا�
  �� روح ا����ة ��


' ���رة O ا�ُ
2ر�	  :2(��ة ر�م ����ر �ُ �
�د ���

��	 ، وھو ������ �8ذرW ا�
�2و�	 
,ل وا�د���. و�� O :

���2ر ��� �ط����% ���� ا�3��ب. ��ؤ�د O 29را�A �% W�و���،  و ���رف 
ن A�و� L��

ل ��وع ا�
ن �5ل 

ل �,�	 =$ل إ
�داد 
��و�W. %� ا�م ��وع �3��. آ
�ن.��  و��ط��� أن 

��  �ر�

  

11- 1: 11
ن ا�� د ا��د�م: أ����ء  �راءة  

:��  ھ��وا ...ھ��وا ...ھ��وا ...ھ��و��    
$دأً ��رب  �ر�


ن ا�� د ا�$د�د: 
رAس �راءة 16- 13:  10   

  

  

  ���ط و��2ل 
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,�ون ���
� د %� 3
ت، وھم �
,�ون 
���ف 
ُ�$ ز ا�
� د ��ب 
� ھو 
��وب %� ا����ب ا�
�دس، ��وم ا�
  ا=دوار: دور �5
�ذ ا�
��L، دور ا���د ا�
��L، ا=���ص ا�ذ�ن ���د
ون ��=ط�2ل، ا=ط�2ل.

��وع ��س "د ا��ر��ب وا��ظ�م ...�ل "د ا��3رف 
' ا=ط�2ل �طر��	 �9ر ُ
ر"�	. %����د ا�
��L  ا� �/دة:
�� دا%' ا��ر��ب وا���ول �aط�2ل. % م ���وا ���
ن ا�$
 ور ر�ب ��=ط�2ل و � ؤEء ا�5)� أ�"روھن. %��"


,ل و�د %�ن �د��W، �ط��ون ��وع. و%� ھذا أ�ن ��وع: " ا��ق أAول ��م 
ن E ���ل 
��ا�ذ�ن  O وت
�� م و��ر� م.  Wم وو"' �د� �"���%  

  دوا%' �ل ���3	 %� ا��3	، أي ���3	 ُ�
,�ك ؟؟  ����2ل (� 
�ت -

-  .O 	��

  ُ�ري 
ن ھؤEء ا=ط�2ل ا�ذ�ن إ��"� م ��وع و��ر� م؟و ���دا�� أن ُ�ر�ب � م %� 

- O ول�A و3ل�  و�ر��W ا�� اG�ر�ن �و���؟؟  ��ف 

 �
��� �
��رك أ%��رك 
' ا���ص ا�$��س �$وارك، ,م إ��م �د�,�
� ا�
���دل ����ر��ب �W وا��"�ن ��"�
���  . ��رران ���"�
� ��ر�	: ا�ذ�ن ����ون ا=ط�2ل ����و

:�
�' � 
	 ��3	.إن أ
�ن  �و*��  2�ُ"ل أن ُ�$ ز �وا�ر ا=ط�2ل �ر

   

  ا��ط�ء 'د��


ل O.  :3(��ة ر�م 
	 أن ُ��ط� وأن ُ��"د �A ���� $دا��
�  ��د 

 '
 � 
�د ا���ب، ���د�� و
واھ��� %� أوراق وردة ا����
�ن ا��� أ�ذ��ھ� ����� ��واGن ���ُ�ب �� دات ��ر��
.��ط���  

	
��
� ��زف ��ن �ر��دي �ر��. ��م $
' ا��ط�ء �� �
  : .......�ل 

  


	ة �%ر و���#�  

�ك �� رب ط�	 ا�2رح، ���  ا� �/دة:
أ�ت إ�W ا�2رح، و
,ل ���ط	 ا=ط�2ل و"���� م أ,��ء ��� م، �����ل 
���ر� � 
' آ�ر�ن.  

�� �ط2ل. ا��رق:
���رك �� إ� �� إذ �$�دت و$)ت ����  

��  ا� �ر/�:���ط�ب �"ورك و%�"ك  ،��ن ا��و
� � أ��ط أ
ور��، و��� %� ا�رو��%�� روح O ا�ذي ُ�� $
.�������  
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�� �روح ا�2رح ا=�دي. ���رك �� ا��رق:a
�� و���  رب إذ ��2ض 


�ت �و$ود ,5ث أ$��ل رب إذ ���رك �� :3(��ة ر�م �  ،	
����ون 
��ُ، ��ث ����ر�ون ا������د، ا���


ن �3�� �� رب 
ن �5ل ��ك ا=�دي ��� أن ���ق ا� ا���3ُ	. ��  ا���)��	.ا�3را�ت 
���3	، وا��رداد

�3�� و��"رع إ��ك �� رب. ا���ب:  

���رك �� رب =$ل ا�����	 ا ��ر/�: ��
��ن 
ن ��� ����ھ� أط��2 
����ن وا�ُ
�3�� =$ل أو�)ك ا=ط�2ل ا� ،

��� م.�$

	. إ$�ل �� ��
و 
��ً %� ا���
	 وا����,�ت ھؤEء، ��� ���C '
�� ُ�رھف ا���  رب آذا

�3�� و��"رع إ��ك �� رب. ا���ب:  

���رك ��إ� �� =$ل ا�ُ
ر���ن ا=��d2ء 
ن ��د�� �و�� ا�� ا��5د ا=�ري، ��� ���دوا %� �د
�ت  :1(��ة ر�م 

�3�� =$ل �)�5 م ا�ذ�ن ���2دون و$ودھم أ,��ء ���9 م ا�طو�ل. ا�����م وا��3	.  

  ا�2ر�ق : �3�� و��"رع إ��ك �� رب.

رة-
=$ل ا�2ر3	 ا�
���	 �����ب ��� ����
وا، و�3�� أن  ��%رك � رب: �Liudmilaود
�5 � ا�*دة ا�
��. �� رب %�ُ�دم ا����ب  

و ا��
'، و����ق �����3 م، وا��$
  د
$ م %� ا�

  و��"رع إ��ك �� رب. �
�� ا��رق:


'. ��%ر 5 ��ر/�:�$
�� %� و�ط ا���)5ت و%� ا��� 
  =$ل ��
	 آ��)�� وأ

��
  أن ُ���
�وا ����Cرام و ا���د�ر و ا��
�' �8%"ل $ودة �����ة. �

  و��"رع إ��ك �� رب.  �
�� ا��رق:

 ����
�ذ�	 ا�رو��	 وا�
�د�	 ا��و
�	. ��Yamilkaدة 
�و�ط	 ا��ن ������ �����رك �� رب =$ل �زو�د :  

��

ن أز
	 إ�3�Aد�	 وآ,�ر ا�  �� � ��  $رة.رب أن �را%ق ا=�ر ا��� ���

  رب. و��"رع إ��ك �� �
�� ا��رق:

�	 و ا�3�ACد�	 و ا�,��%�	  ��%رك � رب ��ر/�:�
�$Cا 	�
�
5ً $�داً =$ل ا��=$ل ا���ب ا�ذي ��
ل 
.��
 � ا���3ر ا�3�ACدي  %� �و�� إ�� أ�واب �3�� �� رب  وا�رو��	 %� ��د�Aأن ��وم ���و�ل ا�$دران ا��� أ

 ��
3را� � ��ر��ء.
�2و�	   

  و��"رع إ��ك �� رب. �
�� ا��رق:
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	ة ا��%رس  

��  ا����ر%ن:��2�� ��ث أ���ن ُ��رس أ ��ز�زة %� A��ك �� إ�  	���
 ��  و��� د:  �����ك ا�
��و�	، و�


��ً �9%راً.��� د أن ���دث ��طف و�طف،  -�$
��ون �  

��َك �� ،��� د أن ���ل �ل إ���ن أًي ��ن -� �% 	
�A ر�د وذو% W�  رب. =

- ��  =$ل 
����ل �دل و���م. ،��� د أن ��2ظ ا=
ل %� A�و�

دون أي ��وا، �ر3Aوا وُ���وا اG�ر�ن، ��� د أن ���ل ا=ط�2ل وُ��� م ��� ��و�وا �Aدر�ن أن ���
وا، �" -
.	A2ر�  

��� د أن  -....��3��� أن 
��2�� %� ا�م 
ن �  5ة ا�ر����	...ا�3 ُ��رس أ

  

  و�ر%�'��م 


�وء ��/دة:
�ط�ق ا�� ا����م ���وب �
��وتة ����ن ا=ط�2ل ور$�ء � O ن

در��ن Aول ا���د ا�
��L: "إن ُ ،
".��  ���ل ا=ط�2ل ����

�� ��
�ن، ����3ر و�� أV ��ر��� ، إر���Cل ا=ط�2ل ���53ة وا���  ا���ر�س، وا�2رح.� �ر�ب و 

 .�����	 و�`���2ل �
�$زة إ� �
ك �������� �������ل �ر��ك، وُ�ر�ب �8ن ُ�ر�� ��  و%� ��3ح �ل �وم ھ�

 ُ�

ن �5ل ا�53ة، 
ن �5ل 3وت ا�
رأة، %�ورك �$�����ل ��وع.�دو�� �، و �
�د�����ل ا����ة   

+++++++++++  
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