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ةعاسلا تاج ،اباب

 شاب نبإلا دَّجَم ،ةعاسلا تاج ،اباب" :لاقو امْسلل هينيع دَفْرو يشلا داه عوسَي لاق 1
 يللا لَماكل يطعَي شاب تاد لُك ىلع ةردُقلا ولتيطْع يللا باسْح ىلع 2 ،كدَّجَمْي
 ديحَولا هَلإلا َتنأ كوفرَّعَي يك ،ةميادلا ةايْحلا َيِه يدَه 3 ،ةميادلا ةايْحلا ولموهتيطْع
 يللا ةمدَخلا تلَّمَك يك ضرألاف كَتدَّجَم انأ 4 ،وتتَعْب يللا حيسَملا عوسَيو يناّقَحلا
 يدنع ناك يللا دجَملاب كماَّدُق اباب اي َتنأ يندَّجَم ،كرُدو 5 ،اهريدْن شاب يلاهتيطْع
 وناك ،اينَدلا طسَو نم يلمُهتيطْع يللا مَدآ ينْبل كَمسآ تيّرَو 6 .اينَدلا نوكْت ام لَبْق كماَّدُق
 8 ،كَدنع نم ينتيطْع شاو لَماك يللاب وفرَع كرُد 7 ،كَمالْك وعاطو يلمُهتيطْعو كَعَت
 كَّنم تجَرْخ انأ يللاب حَصلا عَت وفرَعو هولبَق َموهو ينتيطْع يللا مالْكلا مُهلتيطْع رَطاخ
 ىلع يّلَصْن ،اينَدلا لاج ىلع شيّلَصْن ام ،مُهلاج ىلع يّلَصْن انأ 9 ،ينّتَعْب َتنأ يللاب ونمآو
 تدَّجَمْت انأو ،يّيِش كَّيَشو كَّيِش يّيِش لَماك 10 ،كَعَت َموه رَطاخ يلمُهتيطْع يللا لاج
 اباب اي .كَدنعل ياج ينار انأو ،اينَدلاف َموه حَّصَب اينَدلاف نوكْن شديزْن ام انأ 11 ،مُهيف
 يك 12 ،دَحاو انْح اميك دَحاو ونوكْي شاب ،يلوهتيطْع يللا كَمسآ يف مُهضَفحأ ،سوّدُقلا
 نم عاض ام مُهيف دَحاوو مُهيلع تيّسَع ،يلوهتيطْع يللا كَمسآ يف مُهتضَفْح مُهاعم تنُك
 داه رَدهَنو كَدنعل ياج ينار كرُد 13 ،بوتْكلاف اج شاو مَتْي ادكَهو عيضْي بَح يللا ريغ
 رَطاخ مُهتَهرَك اينَدلاو كَمالْك مُهلتيطْع 14 ،مُهيف ةلماك يتحرَف نوكْت شاب اينَدلاف يشلا
 حَّصَب ،اينَدلام مهيُّحَنْت شاب يّلَصْن شينارام 15 ،اينَدلام يشام انأ اميك اينَدلام يشام َموه
 ،قَحلاب مُهسَّدَق 17 ،اينَدلام يشام انأ اميك اينَدلام يشام َموه 16 ،ينودلام مُهضَفحَت شاب
 شاب سَّدَقتَن مُهيلو 19 ،اينَدلل مهُّتَعْب ينات انأ ،اينَدلل ينّتَعْب اميك 18 ،قَحلا َوُه كَمالْك
 نيحيار يلل ينات يّلَصْن ،يّلَصْن يللا كرَب مُهيل يشام 20 ،قَحلاب نيسّدَقتَم َموه ونوكْي
 ينات َموهو ،كيف انأو َّيِف اباب اي َتنأ اميك دَحاو لَماك ونوكْي شاب 21 ،مُهمالْكب َّيِب ونماي
 ،مُهلوهتيطْع يلوهتيطْع يللا دجَملا انأو 22 ،ينّتَعْب َتنأ يللاب اينَدلا نَمات شاب ،انيف ونوكْي
 شاب ،حيلْم نيدّحَوتَم ونوكْي شاب ،َّيِف َتنأو مُهيف انأ 23 ،دَحاو انْح اميك دَحاو ونوكْي شاب
 ،َّيِل كَتبِه َيِه يدَه ،اباب 24 ،ينّبَحْت اميك مهُّبَحْت يللابو ينّتَعْب َتنأ يللاب اينَدلا فَرعَت
 رَطاخ يلوهتيطْع يللا يعَت دجَملا وفوشْي شاب ،َياعم ينات ودَه ونوكْي نوكْن نيو َّيِبادام



 كَتفَرْع انأ حَّصَب ،شكَتافرَع ام اينَدلا ،حَلاصلا اباب اي 25 ،اينَدلا سَّسَأتَت ام لَبْق ينتيّبَح
 ةّبَحْملا نوكْت شاب وفّرَعْن ديزْنو كَمسآ مُهلَتفَّرَع انأو 26 ،ينّتَعْب َتنأ يللاب وفرَع ودَهو
 .مُهيف انأو مُهيف ينتيّبَح يللا


