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ديمالَتلا نيلَجر َلسغَي عوَسي

 ،بآلل اينَدلا داه نم زوجْي شاب وتعاس تَلصَو يللاب عوسَي فَرْع ،حصَفلا ديع لَبْق 1
 ناك يك ،اشْعلا عم 2 .مَتل ىّتَح مهُّبَح داز ،اينَدلاف وناك يللا وسان بَحْي ناك يللا َوُهو
 ناك يللا عوسَيو 3 ،عوسَي مَّلَسْي شاب يطويرخسإلا ناعمَس نَب ادوهَيل سَوسَو سيلبإ
 4 ،هللا دنعل حورْيو هللا دنع نم اج يللابو ،وّدَي يف يش لُك ولراد بآلا يللاب فَراع
 نوعام يف املا غَّرَفو 5 ،اهيب مَّزَحْت ةطوف ادْخو نيّيِناقوفلا وجياوْح اّحَن ،ةديملام ضان
 ناعمَسل اج يك 6 .اهيب مَّزحْت يللا ةطوفلاب مُهلَّحَسمَيو ديمالَتلا نيلجَر يف لَسغَي ادْبو
 فَراع شكارام" :وللاقو عوسَي بَجاو 7 "؟َّيِلجَر يّلَسغَت َتنأ ،يّبَر" :وللاق سُرطُب
 "َّيِلجَر يّلَسغَت لاحُم" :سُرطُب وللاق 8 "مَهفَت حَيار دعَب نم حَّصَب ،كرُد ريدْن ينار شاو
 :سُرطُب ناعمَس وللاق 9 "َياعم بيصْن شكدنع ام ،شكَّلَسغَن ام ناكول" :عوسَي وبجاو
 قَحسَي ام ،لَسْغ يللا" :عوسَي وللاق 10 "يسارو َّيِّدَي ىَّتَح ،َّيِلجَر كرَب يشام ،يديس"
 11 "لَماك يشام حَّصَب نيرهاط َموتنأو ،رَهاط لَماك َوُه رَطاخ ،هيلجَر ريغ لَسغَي ديزْي
 يك 12 ."نيرهاط لَماك يشام" :لاق ادَه ىلع ،ومّلَسْي حَيار يللا فَراع ناك رَطاخ
 ؟مُكلترَد شاو نيفراع مُكار" :مُهلَلاقو ةديملاع دَعْقو وجياوْح ادْخ دَواع ،مُهيلجَر مهُّلَسْغ

 دَّيِس يللا انأ ّالَو 14 ،كادكَه انأ حَص رَطاخ حيلْم ولمَّعَتو دَّيِسو خيش يلوطّيَعْت َموتنأ 13
 يللا لَتْم ادَه 15 ،ضعَب مُكضعَب نيلجَر ولسَّغَت مَزال ينات َموتنأ ،مُكيلجَر مُكلَتلَسْغ خيشو
 يشام دبَعلا ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن 16 .وريدْت ينات َموتنأ مُكلَترَد انأ اميك شاب ،مُكلَتيطْع
 ول مُكدعَس اي ،يشلا داه وتفَرْع ّالَو 17 ،وتعَب يللام ريخ توعبَملا الَو ،وديس نم ريخ
 مَتْي شاب حَّصَب ،مُهترَّيَخ يللا فَرعَن انأ ،لَماك مُكيلع رَدهَن شينارام 18 .هيب ولمَّعَت ناك
 شاب ،ارصَي يشلا ام لَبْق ،كرُد نم مُكلَلوقْن 19 ،َّيِلع راد ،يحلَم الْك يللا" بوتكَم شاو
 انأ ينلَبقَي وتعَّبَن يللا لَبقَي يللا ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن 20 ،َوُه انأ يللاب ونمات ارصَي يك
"ينتَعْب يللا لَبقَي ينلَبْق يللاو

ينمَّلَْسي مُكيف دَحاو
 دَحاو ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن" :لاقو دَهْشو حورلاف عوسَي لَّوَهْت ،ادكَه لاق ام دعَب 21



 .رَدهَي ناك نميلع نيفراع يشام َموهو ادَه يف رَزخَي ادَه ديمالَتلا وادْب 22 "ينمَّلَسْي مُكيف
 ولّرَش 24 ؛عوسَي رَدْص ىلع يّكَتْم ةديملاع ناك ،عوسَي وّبَحْي يللا ،ديمالَتلام دَحاو 23
 :هاسقَسو عوسَي رَدْص ىلع ديملَتلا راد 25 .رَدهَي ناك نَميلع هيسقَسْي شاب سُرطُب ناعمَس
 ةمقُللا سَّمَغ "ولاهيطعَنو ةمقُللا سَّمَغْن يللا" :عوسَي بَجاو 26 "؟َوُه نوكْش ،يديس"
 :عوسَي وللاقو ناطيشلا هيف لَخْد اهالْك ريغ 27 .يطويرخسإلا ناعمَس نَب ادوهَيل اهاطْعو
 مَهْف ام ةديملاع نيدعاق وناك يللام دَحاو ىّتَح 28 "فَخلاب وريد ،وريدْت لَّوَعْم يللا"
 قودنَص دَياش ادوهَي ناك يك يللاب وبسَح يللا نَياكو 29 ،ادكَه عوسَي وللاق شالعَو
 30 .ارَقُفلل يطعَي ام شاك ّالَو ديعلل وقحَّسَي شاو يرشَي شاب عوسَي هاّصَو ،مَهارْدلا
 :عوسَي لاق جَرْخ يك 31 .ليللا ناكو جَرْخ ،عوسَي ولاهاطْع يللا ةمقُللا الْك ريغ ادوهَيو
 ،هيف ودّجَمْي ينات هللا ،هيف دَّجَمْت هللا ّالَو 32 ،هيف هللا دَّجَمْتو ناسنالا نبإ دَّجَمْت ،كرُد"
فَخلاب ودّجَمْيو

مُكاعم ةِّيوْش ينلَز ام
 دوهيلل تلُق اميكو َّيِلع وسّوَحْت دعَبموأ مُكاعم ةّيِوْش ينللاَز ام ،راغْصلا يرارْدلا اي 33
 وّبَح ،ديدْج ضرَف مُكيطعَن 34 ،كرُد مُكلَلوقْن ينات َموتنأو ،حورْن نيو ويجْت شوردَّقَت ام
 يللاب وفرَّعَي لَماك ادَهب 35 ،ضعَب مُكضعَب وّبَح ينات َموتنأ مكتيُّبَح اميك ،ضعَب مُكضعب
 ،يديس" :سُرطُب ناعمَس وللاق 36 "ضعَب مُكضعَبل ةّبَحْملا مُكدنع ّالَو ،يعَت ديمالَتلا َموتنأ
 نم حَّصَب ،كرُد ينعَّبَتْت شرَدقَت ام ،حَيار ينار نيو" :عوسَي وبجاو "؟حَيار كار نيو
 "كَلاج ىلع يتايْح دَمْن ؟كرُد كعَّبَتْن شرَدقَن ام شالعَو" :سُرطُب وللاق 37 "ينعَّبَتْت دعَب

 كودرَسلا ششَعوعْي ام ،حَصلا حَصلا كَلوقْن ؟يلاج ىلع كَتايْح دَمْت" :عوسَي بَجاو 38
 "تاّرَم تلَت ينرُكنَت ىّتَح


