
ةيدَبلا
 ،هللا عم ةيدَبلاف تَناك 2 .هللا تَناك ةملَكلاو ،هللا عم تَناك ةملَكلاو ،ةملَكلا تَناك ةيدَبلاف 1

 ةايْحلاو ،ةايْحلا تَناك اهيف 4 .اهيب الب ناك ام ناك يللام يش ىّتَحو ،اهيِب ناك يش لُك 3
 لَجار ناك 6 .شومكَح ام مالْضلاو مالْضلاف يّوَضْي رونلا 5 ؛مَدآ ينْبل رونلا تَناك
 لَماك شاب ،رونلل دَهشَي شاب ،دَهاش نوكْي شاب اج 7 ،اّنَحوي ومساو ،هللا دنع نم توعبَم
 رونلا َوُه ناك رونلا داه 9 .رونلل دَهاش ناك ،رونلا َوُه شناك ام 8 .وّدَي ىلع ونماي
 ام اينَدلاو ،اينَدلا تَرادْن يللا هيبو ،اينَدلاف ناك 10 ،مَدانْب لُك رَّوَنْي اينَدلل اج يللا يناّقَحلا
 ونمآ يللا ،هولبَق يللا لَماك حَّصَب 12 .شهولبَق ام وسانو ،وكلَمل اج 11 .شوتافرَع
 تادلا دارُمب ّالَو مَدلام يشام ،هللاام ودلَوْن 13 ،هللا دالْو ويّلَوْي شاب ةردُقلا مُهلاطْع ،ومسآب
 اميك دجَم ،اهعَت دجَملا انفَشو ،انتانيب تَنكَسو ،تاد تّالَو ةملَكلا 14 .مَدانْب دارُمب ّالَو
 ادَه" :لاقو طَّيَعو اَّنَحوي اهلَّدَهْش 15 .قَحلاو ةمعَنلاب رَّمَعْم ،بآلام يللا ديحْولا عَت دجَملا
 ،حَصلا عَتو 16 "يّنَم لَبْق ناك رَطاخ ،ينقَبْس َوُهو يدعَب نم يجْي ،هيلع تلُق يللا َوُه
 قَحلاو ةمعَنلا ،ىسومب تاطعَّتأ ةعيرَشلا رَطاخ 17 ،ةمعَن قوف ةمعَن ولامْك نم انلَن لَماك
 ،بآلا نضُح يف يللا هللا ،ديحْولا دويزَملا ؛هللا فاش ام دَحاو 18 ،حيسَملا عوسَيب ولصَو
".وفّرَع يللا َوُه

ّانَحوي ةداهْش
 شاب نيّيِواللاو نيدلا لاجْر ميلَشروأ نم دوهيلا ولوتعَب يك اّنَحوي ةداهْش َيِه يدَهو 19
 21 "حيسَملا انأ يشام" :فَرعَتْس ،شرَكْن امو فَرعَتْس 20 "؟َتنأ نوكْش" :هَويسقَسْي
 الاّمِه 22 "الال" :بَجاو "؟يبَنلا َتنأ" ،"انأ يشام" :لاق "؟اّيِليإ َتنأ ؟شاو" :هَواسقَس
 انأ" :لاق 23 "؟كَحور ىلع لوقْت شاو ،انوتعَب يللا وبواجْن شاب ؟َتنأ نوكْش" :ولولاق
 وناك لَسارْملا 24 "يبَنلا ايعشإ لاق اميك بَرلا قيرْط ومّڤَس ،الْخلاف طَّيَعْي يللا توص
 ،اّيِليإ الَو ،حيسَملا يشام َتنأ ّالَو سَّطَغْت الاّمِه شالعَو" :ولولاقو هَواسقَس 25 .نيّيسيِّرَف
 ام دَحاو نَياك مُكطسَو يف ،املاف سَّطَغْن انأ" :لاقو اّنَحوي مُهبَواج 26 "؟يبَنلا الَو
 يشلا داه 28 ".وطاّبَس طويْخ لَحْن شلَهاتسَن ام انأو يدعَب نم يجْي 27 ،شهوفرَّعَت
 فاش ،كاد نم ةودَغ 29 .سَّطَغْي اّنَحوي ناك نيو ،نُدرُألا داو روم ،اينَع تيب يف ارْص
 يللا َوُه 30 ،اينَدلام ةّيِطْخلا يّحَنْي يللا هللا فورْخ كيلواه" :لاقو هيل ياج عوسَي اّنَحوي



 ،وفرَّعَن شتنُك امو 31 .يّنَم لَبْق ناك رَطاخ ،ينقَبْس َوُه ،لَجار يدعَب نم يجْي ،هيلع تلُق
 دَهْشو 32 "املاف سَّطَغْن انأ تيج يللا ادَه لاج ىلع ،ليئارسإل َوُه رَهضَي شاب حَّصَب
 ،وفرَّعَن شتنُك ام 33 ،هيلع اقْبو ،امْسلام ةمامْحلا يك طَباه حورلا تفَش" :لاقو اّنَحوي
 َوُه ،وّنَم قوف يقابو طَباه حورلا فوشْت يللا ،يللاق َوُه ،املاف سَّطَغْن ينتَعْب يللا حَّصَب
"هللا نبإ َوُه ادَه يللاب تدَهْشو تفَش انأو 34 .سوّدُقلا حورلاف سَّطَغْي يللا

ديمالَت جوز
 عوسَي فاش يكو 36 ،وعَت ديمالَتلام جوز هاعمو اّنَحوي ناك ،ينات كاد نم ةودَغ 35
 .عوسَي وعّبَت ،رَدهَي وعَت ديمالَت جوزلا هوعمَس يك 37 "هللا فورْخ كيلواه" :لاق زَياج

 هانعم يللا ،يّبَر" :ولولاق "؟وسّوَحْت مُكار شاو" :مُهلَلاقو هيف وعّبَتْي مُهفاش ،عوسَي راد 38
 ودعَقو نَكاس ناك نيو وفاشو وحار ."وفوشْت ،وحاورأ" :مُهلَلاق 39 "؟نُكسَت نيو ،خيش
 ناعمَس وخ سَواردنأ 40 .ةّيِشْعلا عَت ةعبَرلا هَياوْج ةعاسلا تَناكو ،مويلا كادَه هاعم
 اقْل سَواردنأ 41 .عوسَي وعّبَت يللاو ،اّنَحوي مالْك وعمَس يللا جوزلام دَحاو ناك سُرطُب
 هيف زَّيَم .عوسَي دنعل هاّدأو 42 ،حيسَملا هانعَمو "اّيِسِملا انيقْل" :وللاقو ناعمَس هوخ لَبْق
 نم ةودَغ 43 .سُرطُب هانعمو "افَص" اّمَستَت حَيار ،اّنَوَي نب ناعمَس َتنأ" :لاقو عوسَي
 تيب نم ناك بيليف 44 ."ينعَّبَت" :وللاقو بيليف اقْلو ،ليلْجلل حورْي عوسَي بَح ،كاد
 بَتْك يللا انيقْل انار" :وللاقو ليئانَتَنب بيليف اقالْت 45 .سُرطُبو سَواردنأ ةنيدْم نم ،اديص
 وللاق 46 "ةرصانلا عَت فَسوي نَب عوسَي ،ايبنألا هيلع وبتَكو ةعيرَشلاف ىسوم هيلع
 فاش 47 "فوشو حاورأ" :بيليف وللاق "؟ةرصانلام ةحيلْم ةجاح نوكْت رَدقَت" :ليئانَتَن
 وللاق 48 "لُغْد ىّتَح هيف ام يليئارسإ حَص واه" :هيلع لاق ،هيل ياج ليئانَتَن عوسَي
 تحَت تنُك يك ،بيليف كَلطَّيَعْي ام لَبْق" :عوسَي وبجاو "؟ينفَرعَت شافيك" :ليئانَتَن
 50 ."ليئارسإ ناطلَس َتنأ ،هللا نبإ َتنأ ،خيش" :لاقو ليئانَتَن وبواج 49 "كَتفَش ،ةمرَكلا
 نم رَتْك فوشْت حَيار ؟تنَمآ ةمرَكلا تحَت كَتفَش يللاب كَلتلُق يك" :وللاقو عوسَي وبواج
 هللا ةكيالَمو ،ةلولحَم امْسلا وفوشْت نيحيار ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن" :وللاقو 51 ،"ادكَه
 ."ناسنإلا نبإ ىلع وطبَّهَيو وعلَّطَي


