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حيلْملا يعارلا

 ةهيج نم عَلطَيو ،ىعرَملا باب نم شلُخدَي ام يللا ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن" :لاقو 1
 باّوَبلا 3 .نافرَخلا يعار َوُه بابلام لُخدَي يللا حَّصَب 2 ؛فاّطَخو قاّرَس كادَه ،ىرخأ
 جَّرَخْي يك 4 .اّرَب مهيُّدَيو مُهمَسآب وعَت نافرَخلل طَّيَعْي ،وتوص وعمَّسَي نافرَخلاو ،ولحَتفَي
 حَّصَب 5 ،وتوص وفرَّعَي رَطاخ هوعّبَتْي َموهو مهماُّدُق يشمَي قَبسَي ،وعَت نافرَخلا لَماك
 عوسَي مُهلَلاق 6 "ةّيِوارْبلا توص شوفرَّعَي ام رَطاخ وّنم وبرَّهَي ،شهوعّبَتْي ام يناّرَبلا
 مُكلَلوقْن" :عوسَي لاق داز الاّمِه 7 .مُهلَلوقْي ناك شاو شومهَف ام َموه حَّصَب لَتْملا داه
 حَّصَب ،نيفاّطَخو نيقاّرَس يّنم لَبْق واج يللا لَماك 8 ،نافرَخلا باب َوُه انأ ،حَصلا حَصلا
 نيو اقلَيو جُرخَيو لُخدَي ،كَلسَي يّنم لُخدَي يللا ،بابلا َوُه انأ 9 .شمُهلوعمَس ام نافرَخلا
 ،ةايْح مُهيل نوكْت شاب تيج انأ ،كَلهَيو حَبدَيو قَرسَي شاب ريغ يجْي قاّرَسلا 10 ،اعرَي
 12 ،نافرَخلل وتايْح دَمْي حيلْملا يعارلا ؛حيلْملا يعارلا َوُه انأ 11 ،ةضياف مُهيل نوكْتو
 نافرَخلا يّلَخْي ،ياج بيدلا فوشْي وعَت يشام نافرَخلا يللاو يعارلا َوُه يشام يللا ماّدَخلا
 انأ 14 .نافرَخلا شهوّمَهْي امو ماّدَخ َوُه رَطاخ 13 ،مُهعَبرَزْيو مُهفَطخَي بيدلاو بَرهَيو
 ؛وفرَّعَن انأو بآلا ينفَرعَي اميك 15 ،ينوفرَّعَي َموهو يعَت نافرَخلا فَرعَن ،حيلْملا يعارلا
 داه نم شمُهار ام نيرخودَحاو نافرَخ يدنع 16 ،يعَت نافرَخلا لاج ىلع اهّدَمْن يتايْحو
 17 .دَحاو يعارو دَحاو عيطْق يّلَوْيو ،يتوص وعمَّسَيو مُهبيجْن مَزال كودَهو ،ىعرَملا
 ،يلاهيّحَنْي ام دَحاو 18 ،اهيّدَن دَواعْن شاب يتايْح دَمْن انأ رَطاخ ،ينّبَحْي بآلا يللا ادَه ىلع
 ادَه ،اهيّدَن دَواعْن شاب ةردُقلا يدنعو اهدَمْن شاب ةردُقلا يدنع ،يرطاخ ةّبَحْمب اهّدَمْن انأ
 فاّزَب 20 ،مالْكلا داه لاج ىلع دوهيلا وفلاخْت وداز 19 "اباب هيب ينرَمآ يللا ضرَفلا َوُه
 مالْكلا داه" :ولاق نيرخودَحاو 21 "؟ولوعمَّسَت شالعَو ،لوبهَمو ناطيش هيف" :ولاق مُهنم
"؟نييمَعلا نيينيع لَحْي رَدقَي ناطيشلا ،ناطيش ونكاس دَحاو عَت يشام

 يشمَي عوسَي ناكو 23 ،اتْشلاف وناك ،ديدْجلا دَبعَملا ديعب ولفَتحَي شاب تقَولا لَصْو 22
 ّالَو ؟نيقّلَعْم واقبَن شاتقَول" :ولولاقو دوهيلا هيب وراد 24 .ناميَلُس ناوطِس يف دَبعَملاف
 مُهريدْن يللا لامْعلاو ،شوتنَمآ امو مُكلَتلُق" :عوسَي مُهبَجاو 25 "انلَلوق ،حيسَملا َتنأ تنُك
 .يعَت نافرَخلام شمُكار ام رَطاخ شونمات ام َموتنأ حَّصَب 26 ،يلودهَّشَي َموه اباب مَسآب



 ةايْحلا مُهليطعَن انأو 28 ،ينوعَّبَتْي َموهو مُهفَرعَن انأ ،يتوص وعمَّسَي يعَت نافرَخلا 27
 ريبْكلا َوُه يلمُهاطْع يللا اباب 29 .يّدَي نم مهيُّحَنْي ام دَحاوو شوتومْي ام ماوْدلل ،ةميادلا
 دوهيلا وداز 31 "دَحاو بآلاو انأ 30 ،بآلا دَي نم ةجاح يّحَنْي رَدقَي ام دَحاوو ،لَماك
 دنع نم حالْم لامْع فاّزَب مكلتيُّرَو" :عوسَي مُهبَواج 32 .هومجَّرَي شاب رَجْحلا ودفَر
 لاج ىلع كيف ومجَّرَن شانار ام" :دوهيلا هوبجاو 33 "؟ينومجَّرَت مُهيف امآ ىلع ،بآلا
 "هللا كَحور رَياد مَدانْب يللا َتنأ رَطاخ رفُكلا لاج ىلع كيف ومجَّرَن انار ،ةحيلْم ةمدَخ

 حَص ّالَو 35 ؟ةهِلآ َموتنأ تلُق انأ ،مُكعَت ةعيرَشلاف بوتكَم يشام" :عوسَي مُهبَواج 34
 يلل ولوقْت َموتنأ 36 ،لَطَبْي شرَدقَي ام باتْكلاو ،هللا مالْك مُهيل ناك يللا كودَه ةهِلآ تاّمَس
 لامْع شريدْن ام ناك ول 37 ؟هللا نبإ انأ تلُق رَطاخ ،رَفكَت كار ،اينَدلل وتعَبو بآلا وسّدَق
 ونمآ ،شينونمات ام ناك ول ىّتَح ،اباب لامْع ريدْن ناك ول حَّصَب 38 ،شينونمات ام ،اباب
 وّبَح وداز 39 "هيف انأو َّيِف بآلا يللاب وفرَّعَتو وتفَرْع ونوكْت شاب ،لامْعلا كودَه
 ناك يللا ناكْملاف نُدرألا داو عَت ىرخألا ةهيجلل دَّعَب دازو 40 ،مهيُّدَي نم تَلْفو هومكَّحَي
 راد ام اّنَحوي يللاب ولوقْي وناكو هيل واج فاّزَب 41 ،ةّمَت اقْبو لَبْق نم هيف سّطَغْي اّنَحوي
 .ةّمَت هيب ونمآ فاّزَبو 42 ،حَص ناك ادَه ىلع لاق شاو لَماك حَّصَب ةرام ىّتَح


