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 2 .اترَم اهتُخو مَيرَم عَت ةرشَدلام ،اينَع تيب نم رَزاعِل ومساو ضيرْملا دَحاو ناك 1
 ناك رَزاعِل اهوخو ،اهرَعْشب هيلجَر ولتَحسَمو ةحيرلاب بَرلا تَنهَد تَناك يللا َيِه مَيرَم
 "ضيرْم وهار وّبَحْت يللا كادَه ،فوش ،يديس" :ولاقو عوسَيل تاتاوْخلا وتعَب 3 .ضيرْم
 هللا نبإ شاب ،هللا دجَمل ضرَملا داه ،توملل يشام ضرَملا داه" :لاق ،عوسَي عَمْس يك 4
 يللاب عَمْس يك 6 ،رَزاعِلو اهتُخو اترَم بَحْي عوسَي ناك ولاو ،الاّمِه 5 "دجَملا هيب لانْي
 :ديمالَتلل لاق ادَه دعَب ،دعَبموأ 7 .نيموي هيف ناك يللا ناكْملاف اقْب ،ضيرْم ناك رَزاعِل
 وسّوَحْي وناك دوهيلا اميك ريغ ،يّبَر" :ديمالَتلا ولولاق 8 "ةّيِدوهَيلل وحورْن وداعْن اّيَه"
 ناك ول ؟راهْنلاف ةعاس نَشانْط نَياك يشام" :عوسَي لاق 9 "؟ةّمَتل حورْت ديزْتو ،كومجَّرَي
 ناك ول حَّصَب 10 ،اينَدلا داه عَت رونلا فوشْي رَطاخ ،شرَتعَي ام راهْنلاف يشمَي دَحاو
 رَزاعِل انبيبْح" :مُهلَلاق دعَبموأ ادكَه لاق 11 "رونلا شهيف ام رَطاخ ،رَتعَي ليللاف يشمَي
 "كَلسَي ،دَقار وهار ّالَو ،يديس" :وعَت ديمالَتلا ولولاق 12 "وضّوَنْن حَيار ينار حَّصَب دَقْر

 مُهلَلاق الاّمِه 14 .داقْرلا ةحار ىلع رَدهَي هوبسَح َموه حَّصَب وتوم دَصقَي ناك عوسَي 13
 شاب ةّمَت شتنُك ام يللا ناحرَف ينار مُكلاج ىلعو 15 ،تام رَزاعِل" :ينانيع عوسَي
 وحورْن اّيَه" :نيرخألا ديمالَتلل يموتلا هويَّمَسْي يللا اموت لاق 16 "هيل وحورْن اّيَه ،ونمات
 18 ،ماّيأ عبَر نم رَبْقلاف رَزاعِل عوسَي اقْل ،وحار يك 17 "هاعم وتومْن شاب ينات انْح
 دوهيلام فاّزَب واج وناك 19 .تارتِموليك تلَتلا دَحاوب ميلَشروأ نم ةبيرْق اينَع تيب تَناك
 ،ياج وهار عوسَي يللاب اترَم تَعمَس يك 20 .مُهوخ يف مهويُّزَعْي شابو مَيرَمو اترَم دنع
 ناك ول ،يديس" :عوسَيل اترَم تَلاق 21 .رادلاف ةدعاق تَناك مَيرَم حَّصَب ،هيقالْت شاب تاج
 شاو لَماك يللاب ةفراع ينار ينات كرُد حَّصَب 22 ،تومْي َيوخ شناك ام ،انه تنُك
 :اترَم ولتَلاق 24 "ايحَي دَواعْي حَيار كوخ" :عوسَي اهلَلاق 23 "كَلوهيطعَي هللا ،هللاام بَلطَت
 َوُه انأ" :عوسَي اهلَلاق 25 "رَّخألا مويلاف ةمايِقلاف ايحَي دَواعْي حَيار يللاب ةفراع ينار"
 شتومْي ام َّيِب نَماي يَح لُكو 26 ،ايحَي تومْي ناك ول ىّتَح َّيِب نَماي يللا ،ةايْحلاو ةمايِقلا
 يللا هللا نبإ حيسَملا َوُه َتنأ يللاب نَمان ،يديس هيإ" :ولتَلاق 27 "؟يشلا داهب ينمات ،ماوْدلل



 دَّيِسلا" :تَلاقو ةيبَخْتلاب اهتُخ مَيرَمل تطَّيَعو تَحار ،ادكَه تَلاق امدعَب 28 "اينَدلل يجْي
 عوسَي 30 .ودنعل تاجو فَخلاب تَضان تَعمَس ريغ مَيرَم 29 "كَلطَّيعْي وهارو انْه وهار
 عم وناك يللا دوهيلاو 31 ،اترَم هيف وتاقال يللا ناكْملاف ناك ،ةرشَدلل شاج ام لازام ناك
 اهاعم وحار ،فَخلاب تَجرَخو تَضان اهوفاش يك ،اهيف ويّزَعْي وناكو رادلاف مَيرَم
 ،عوسَي ناك نيو ناكْملل مَيرَم تَحار يك 32 .ةّمَت يكبَت شاب رَبْقلل حورْت ةحيار اهنيبساح
 "تومْي شناك ام َيوخ ،انْه تنُك ناك ول ،يديس" :ولتَلاقو هيلجَر دنع تَحاط وتفاش ريغ

 ،لَّوَهْتو حورلاف فاّزَب ساقْت ،ويكبَي اهاعم واج يللا دوهيلاو يكبَت عوسَي اهفاش يك 33
 ولاقو 36 ،عوسَي اكْب 35 "فوشو حاورأ ،يديس" :ولولاق "؟هوتيّطَح نيو" :لاقو 34
 ام ،ىمْعلا نينيع لَح يللا ادَه" :ولاق يللا مُهنم نَياك 37 "وّبَحْي ناك لاحْش وفوش" :دوهيلا
 ،رَبْقلل اجو وحور يف فاّزَب عوسَي ساقْت داز 38 "؟تومْي شهيّلَخْي ام شاب رَداق شناك
 ولتَلاق "ةرجَحلا ويّحَن" :عوسَي لاقو 39 ،وعَت ةلخَدلاف ةرجَح ةطوطحَم تَناكو راغ ناك
 يشام" :عوسَي اهلَلاق 40 "ماّيأ عبَر ودنع رَطاخ ،حيرْي وهار ،يديس" :تَّيِملا تُخ اترَم
 قوفلل هينيع عوسَي دَفْرو ةرجَحلا واّحَن 41 "؟هللا دجَم يفوشْت ينمات ناك ول يللاب كَلتلُق
 ىلع حَّصَب ،امياد يلعَمسَت يللاب فَراع ينار انأ 42 ،يلتعَمْس يك كَركُّشَن ،اباب" :لاقو
 لاق يكو 43 "ينتتَعْب َتنأ يللاب ونماي شاب ،ترَدْه يللا َّيِب رَياد وهار يللا يشاغلا لاج
 هيّدَي يف طوبرَم َوُهو تَّيِم ناك يللا جَرْخ 44 "اّرَبل َّيإ ،رَزاعِل" :روزلاب طَّيَع ،ادكَه
 هويَّلَخو طابْرلا ولوّلَح" :عوسَي مُهلَلاق .ةمريحْمب فَّلَغْم وهجَوو شامْق فارْطب هيلجَرو
"حورْي

توْمي عوَسي ىلع مَزال
 46 ،هيب ونمآ عاسلا كاد راد شاو وفاش يكو مَيرَم دنع واج يللا دوهيلام فاّزَب 45
 لاجْر ساّيِر وعّمَج 47 .عوسَي راد شاو مُهلولاقو نيّيسيِّرَفلا دنع وحار يللا مُهنم نَياك
 ريدْي وهار ناسنإلا داه رَطاخ وريدْن شاو" :ولاقو ينيدلا سَلجَملا نيّيسيِّرَفلاو نيدلا
 انْح انوينفَيو نامورلا ويجْيو هيب ونماي لَماك ،ادكَه هويَّلَخْن ناك ول 48 ،فاّزَب تارام
 ام" :مُهلَلاق ،نيدلا لاجْر سَيار ماعلا كادَه ناك ،مُهنم دَحاو ،افايْق 49 "ةّمُألاو دَبعَملاو
 لاج ىلع دَحاو ناسنإ تومْي ناك ول مُكلريخ يللاب نيفياش شمُكار امو 50 ،ولاو وفرَّعَت
 ىلع حَّصَب ،ودنع نم يشلا داه شلاق ام افايْق 51 "؟ةّمُألا لَماك شكَلهَنْت امو بعَشلا
 لاج ىلع تومْي حَيار ناك عوسَي يللاب أَّبَنْت ،ماعلا كاد نيدلا لاجْر سَيار ناك يللا باسْح



 وناك يللا هللا دالْو دَّحَوْيو مَطْي شاب حَّصَب ،ةّمُألا لاج ىلع كرَب يشامو 52 ،ةّمُألا
 ينانيع يشمَي شّالَو ام عوسَيو 54 ،عوسَي ولتُّقُي ولّوَع ،راهْنلا كادَه نم 53 .نيعبرَزْم
 دَعْقو ،مَيارفأ اهمَساو ةنيدْم يف الْخلل ةبيرْق ةهيجلا دَحاول ةّمَت نم دَّعَبو ،دوهيلا طسَو يف
 لَبْق ميلَشروأل روشْدلام وعلَط فاّزَبو دوهيلا عَت حصَفلا ديع بَّرَق 55 .ديمالَتلا عم ةّمَت
 :دَبعَملاف ضعَب مُهضعَبل ولوقْيو عوسَي ىلع وسّوَحْي وناكو 56 ،ورّهَطتَي شاب حصَفلا
 ورمآ نيّيسيّرَفلاو نيدلا لاجْر ساّيِر وناك 57 "؟ديعلاف شيجْي ام كَش الب ،مُكيار شاو"
 .هومكَّحَي شاب عَّيِبْي وهار نيو فَرعَي يللا شاب


