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عوَسيل ةحيرلا ريدْت َميرَم

 نم عوسَي هايْح يللا رَزاعِل ناك نيو ،اينَع تيبل عوسَي حار ،حصَفلا لَبْق ماّيأ تَس 1
 ةديملاع وناك يللا نيب ناك رَزاعِلو شَدقُت تَناك اترَم .اشْع ةّمَت ولورادو 2 ،ىتوملا نيب
 نيلجَر تَنهَدو ،فاّزَب ةيلاغو ةّرُح نيران ةحير عَت ةلتير صَن مَيرَم تَّدَش 3 .عوسَي عم
 دَحاو ،يطويرخسإلا ادوهَي لاقو 4 .ةحيرلاب رادلا تقَّبَعْت ىّتَح اهرَعْشب ولمُهتَحسَمو عوسَي
 ةيم تلَتب شتَعابْت ام ةحيرلا داه شالعَو" 5 :ومّلَسْي حَيار ناك يللا ،وعَت ديمالَتلام
 مَّمَخْي ناك يللا لاج ىلع يشام يشلا داه لاق 6 "؟نيلالْڤلاع وقّرَفْتو ،رانيد
 :عوسَي لاق 7 .هيف شاو يّدَيو مَهارْدلا قودنَص مَكاح ناكو قاّرَس ناك حَّصَب ،نيلالْڤلاع
 ام انأ حَّصَب ،مُكدنع امياد نيلالْڤلا رَطاخ 8 ،يتنيفْد مويل ةحيرلا داه تّالَخ ،اهيّلَخ"
 يشام واجو ةّمَت ناك عوسَي يللاب دوهيلام ريبْك يشاغ فَرْع 9 "امياد مُكاعم شنوكْن
 10 .ىتوملا نيب نم عوسَي هايْح يللا رَزاعِل وفوشْي شاب ينات حَّصَب ،ولاج ىلع كرَب
 وحورْي وناك دوهيلام فاّزَب رَطاخ 11 ،ينات رَزاعِل ولتُّقَي شاب نيدلا لاجْر ساّيِر ولّوَع
.عوسَيب ونمايو

ةعّيَرزلا شتوْمت ام ناكول
 .ميلَشروأل ياج وهار عوسَي يللاب عَمْس ديعلل اج يللا ريبْكلا يشاغلا ،كاد نم ةودَغ 12

 كَرابْم !انَّصوأ" :وطّيَعْي وناكو هَويقالْي وجرَخو لَخْنلا عَت ناصْغ وادْخ ،الاّمِه 13
 :بوتكَم اميك هيلع دَعْقو شحَج عوسَي اقْل 14 "ليئارسإ ناطلَس كَرابْم ،بَرلا مَسآب ياجلا

 ديلْو شحَج ىلع دَعاق ،ياج كعَت ناطلَسلا كيلواه :نويهَص تنَب اي شيفاخْت ام" 15
 يف عوسَي لَخْد ام دعَب حَّصَب ،لَّوألا عم شهومهَف ام وعَت ديمالَتلا ،يشلا داه 16 "ةرامْح
 يشاغلا ولدَهْش 17 .يشلا داه ولرادْن يللابو ،هيلع بَتكَّتأ يشلا داه يللاب ورّكَفْت ،ودجَم
 ينات ادَه ىلع 18 .ىتوملا نيب نم هايْحو رَبْقلام جُرخَي رَزاعِلل طَّيَع يك هاعم ناك يللا
 الاّمِه 19 .ةراملا داه راد يللاب وعمَس ،يشلا داه وعمَس رَطاخ ،هيقالْي يشاغلا حار يللا
 20 "هيف عَّبَتْت تَحار اينَدلا ياه ،ةديافلا شمُكدنع ام يللاب وتفَش" :مُهتانيب نييّسيِّرَفلا ولاق
 بيليفل وحار ودَه 21 ،ديعلا تاماي ودبَّعَي شاب ميلَشروأل وعلَط يللام نيّيِنانوي يش وناك



 لاقو بيليف اج 22 "عوسَي وفوشْن انيّبَح ،يديس" :ولاقو هَواسقَس ،ليلْجلاف اديص تيب عَت
 ةعاسلا تاج" :لاقو عوسَي بَجاو 23 .عوسَيل ولاقو سَواردنأو بيليف واجو ،سَواردنأل
 ةعيّرَز شحيطْت ام ناك ول ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن 24 ،دجَملا ناسنالا نبإ اهيف لانْي يللا
 يللا 25 ؛ةّلَغلا فاّزَب بيجْت ،تومْت ناك ول حَّصَب ،اهدَّحَو اقبَت ،تومْتو ضرألاف حمَقلا
 يللا 26 ،ةميادلا ةايْحلل اهضَفحَي ،اينَدلا داه يف وتايْح هَركَي يللاو ،اهرَسخَي وتايْح بَحْي
 27 .بآلا ومّرَكْي ينمَدخَي يللا .يعَت ماّدَخلا نوكْي ينات ةّمَت نوكْن نيوو ؛ينعَّبَتْي ،ينمَدخَي
 ،تيج يللا ادَه ىلع حَّصَب ؟ةعاسلا داه نم ينكَّلَس اباب ؟لوقْن شاوو ،يسفَن تلَّوَهْت كرُد
 29 "ودّجَمْن ديزْنو وتدَّجَم" :امْسلام توص اج "كَمسآ دَّجَم ،اباب 28 .ةعاسلا داه ىلع
 30 "هاعم رَدْه كالْم" :ولاق نيرخودَحاوو "دعَرلا ادَه" :لاق عَمْسو ةّمَت ناك يللا يشاغلا
 تقَو كرُد 31 ،مُكلاج ىلع ،توصلا داه ناك يللا يلاج ىلع يشام" :لاقو عوسَي بَواج
 دَبجَن ،ضرألام عَفرَّتَن يك انأو 32 ،اينَدلا داه دَّيِس زَواحتَي كرُد ،اينَدلا داه عَت ةبساحْملا
 انْح" :يشاغلا وبجاو 34 .اهتومْي حَيار ناك يللا توملاع ينعَمْي ادكَه لاق 33 "َّيِل لُكلا
 مَزال ناسنالا نبإ يللاب َتنأ لوقْت شافيك ،ماوْدلل اقبَي حيسَملا يللاب ةعيرَشلام انمَّلَعْت
 ويشمأ ،ةّيِوْش مُكاعم رونلا ولازام" :عوسَي لاق 35 "؟ناسنالا نبإ ادَه نوكْش ؟عَفرَّتَي
 وهار نيو شفَرعَي ام ةملَضلاف يشمَي يللا ،مالْضلا شمُكسَّبَحْي ام شاب رونلا مُكدنع مادام
 دَّعَبو ادكَه عوسَي لاق ."رونلا دالْو ويّلَوْت شاب رونلاب ونمآ ،رونلا مُكدنع ماد ام 36 ،حَيار
.مُهنم اّبَخْتو

ايَندلا َبساْحن شتيج ام
 يك يِبَنلا ايعشإ مالْك مَتْي شاب 38 ،هيب شونمآ امو مهماُّدُق مُهراد يللا تاراملا لَماك 37
 يللا ادَه ىلع 39 "؟بَرلا ةردُق تَناب نميلو ؟اّنم عَمْس شاوب نَمآ نوكْش ،بَر اي" :لاق
 شوفوشْي ام شاب ،مُهبولْق اّسَقو مُهينيع امْع" 40 :لاق داز ايعشإ رَطاخ ،ونماي شوردَق ام
 فاش رَطاخ ادكَه ايعشإ لاق 41 "مُهيفشَنو وبوتْي ودوعْي مُهبولْقب شومهَّفَي امو مُهينيعب
 لاج ىلع شونّيَب ام حَّصَب هيب ونمآ يللا ساّيِرلام فاّزَب 42 .هيلع مَّلَكْتو وعَت دجَملا
 ويّضَرْي ام رَتْك سانلا ويّضَرْي وّبَحو 43 ،ةغونْشلام وزواحتَي وفاخ رَطاخ ،نيّيسيِّرَفلا
 يللاو 45 ،ينتَعْب يللاب نَماي ،َّيِب شنَماي ام ،َّيِب نماي يللا" :لاقو عوسَي طَّيَع 44 .هللا
 شاقبَي ام ،َّيِب نَماي نم لُك شاب ،اينَدلل رون تيج انأ 46 .ينتَعْب يللا فوشْي ،ينفوشْي



 شتيج ام رَطاخ ،وبساحْن انأ يشام ،شوضفَّحَي امو يمالْك عَمسَي يللاو 47 ،ةملَضلاف
 يللا ودنع ،يمالْك شلَبقَي امو شينلَبقَي ام يللا 48 ،اينَدلا كَّلَسْن تيج ،اينَدلا بَساحْن
 نم شترَدْه ام رَطاخ 49 ،رَّخآلا مويلاف وبساحْي يللا َوُه ،وتلُق يللا مالْكلا ،وبساحْي
 ينارو 50 ،رَدهَن شام ىلعو لوقْن شاوب ينرَمآ تادلاب بآلا ،ينتَعْب يللا حَّصَب ،يدنع
 ."ولوقْن بآلا يلوهلاق اميك ،ولوقْن يللا يشلا الاّمِه ،ةمياد ةايْح وعَت رَمآلا يللاب فَراع


