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ةِّيرماسلا

 سَّطَغْي وهارو ديمالَت ودنع ويّلَوْي مُهار يللاب وعمَس نيّيسيِّرَفلا يللاب عوسَي فَرْع يك 1
 وناك يللا َموه وعَت ديمالَتلا ،سَّطَغْي يللا َوُه شناك ام عوسَي ولاو 2 ،اّنَحوي نم رَتْك
 لَصْو 5 .ةرماسلا ىلع زوجْي مَزال ناكو 4 ،ليلْجلل ّالَو دَواعو ةّيِدوهَيلا ّالَخ 3 ،وسّطَغْي
 بوقعَي اهاطْع يللا ضرألام ةبيرْق ،راخوس اهمَساو ةرماسلا عَت ةنيدْملا دَحاول الاّمِه
 ناّيَع عوسَي ناك يللا باسْح ىلعو ؛بوقعَي عَت ريبلا نَياك ناك مَتو 6 ،وديلْو فَسويل
 ةّيِرماس ارْملا دَحاو تاج 7 .راهْنلا عَت شانْطلا هَياوْج تَناكو ،ريبلا ماّدُق دَعْق ،رَفْسلام
 ويرشَي ةنيدْملل وحار وناك وعَت ديمالَتلا 8 "بُرشَن ينيطعأ" :عوسَي اهلَلاقو ،املا رَّمَعْت
 ةيرماس ارْم انأ يّنم بَلطَت يدوهْي يللا َتنأ شافيك" :ةّيِرماسلا ارْملا ولتَلاق 9 .ةلكاملا
 عوسَي بَواج 10 .نيّيِرماسلا عم تاقالَع مُهدنع شناك ام دوهيلا رَطاخ "؟بُرشَت كيطعَن
 يتبَلْط يتنُك ،بُرشَن ينيطعأ كَلوقْي وهار يللا نوكْشو هللا ةبِه يفرَّعَت ناكول" :اهلَلاقو
 نينم ،قَماغ ريبلاو نوديب شكَدنع ام ،يديس" :ارْملا ولتَلاق 11 "ّيَح ام كيطعَي َوُهو وّنم
 انلاطْع يللا بوقعَي اناباب ىلع ريبْك َتنأ بوسحَم 12 ؟يَحلا املا داه كَدنع نوكْي الاّمِه
 نم لُك" :اهلَلاقو عوسَي بَجاو 13 "؟وعَت عيطْقلاو ودالْوو َوُه وّنم بَرْشو ريبلا داه
 ام ،ولوهيطعَن انأ يللا املام بُرشَي يللا حَّصَب 14 ،شَطعَي ديزْي املا داه نم بُرشَي
 ةايْحلا ونم ضيفْت رَصنَع هيف يّلَوْي ولوهيطعَن يللا املاو ،ماوْدلا ىلع شَطعَي شديزْي
 شديزْن امو شَطعَن شديزْن ام شاب املا داه ينيطعأ ،يديس" :ارْملا ولتَلاق 15 "ةميادلا
 ارْملا تَبجاو 17 "انهَللا يحاورأو كَلجارل يطّيَع يحور" :اهلَلاق 16 "رَّمَعْن انهَللا يجْن
 18 ،لَجار شيدنع ام يتلُق يك حيلْم يتلَمْع" :عوسَي اهلَلاق ."لَجار شيدنع ام" :ولتَلاقو
 يتلُق يدَه يف .كَلجار يشام كَدنع وهار يللا كرُدو ،لاجْر سمَخب يتجَّوَزْت رَطاخ
 داه قوف ودبَع اندودْج 20 ،يبَن َتنأ يللاب فوشْن ينار ،يديس" :ارْملا ولتَلاق 19 "حَصلا
 :عوسَي اهلَلاق 21 "هيف ودبَّعَن مَزال يللا ناكْملا َيِه ميلَشروأ يللاب ولوقْت َموتنأو ،لَبْجلا
 الَو لَبْجلا داه ىلع ال بآلا ودبَّعَت نيحيار ام نيو تقَو يجْي ،ارْم اي ينيقّدَص"
 ،هودبَّعَن يللا وفرَّعَن دوهيلا انْح ،هيف ودبّعَت مُكار يللا شوفرَّعَت ام َموتنأ 22 ،ميلَشروأف
 نيدباعلا نيو ،لَصْو وهارو ،تقَولا يجْي حَّصَب 23 .دوهيلام يجْي كالْسلا رَطاخ
 .مُهيلع سَّوَحْي بآلا يللا نيدباعلا َموه ودَه رَطاخ ،قَحلافو حورلاف بآلا ودبَّعَي نيّيناِّقَحلا



 ةفراع ينار" :ارْملا ولتَلاق 25 "قَحلافو حورلاف هودبَّعَي مَزال هودبَّعَي يللاو ،حور هللا 24
 اهلَلاق 26 "يش لُكب انرَّبَخْي يجْي يك ،يجْي حَيار حيسَملا ولوطّيَعْي يللا اّيِسِملا يللاب
 وبرغَتْسو وعَت ديمالَتلا واج تقَولا كاد 27 "كاعم رَدهَي وهار يللا َوُه حيسَملا" :عوسَي
 كار شاو" ّالَو "سَّوَحْت كار شاو" :لاق ام دَحاو حَّصَب ،ارْم عم رَدهَي عوسَي ناك يك
 وحاورأ" 29 :سانلل تَلاقو ةنيدْملل تَحارو ،اهعَت ةّلُقلا ارْملا تّالَخ 28 "؟اهاعم رَدهَت
 وجرَخ 30 "؟حيسَملا َوُه نوكْي كالَب ،ترَد شاو لَماك يللاق ناسنإلا دَحاو وفوشْت
 ،خيش" :ولوقْيو عوسَي نم وبلَّطَي ديمالَتلا وناك ،تقَولا كادَهف 31 .ودنعل وحارو ةنيدْملام
 ديمالَتلا وادْب 33 "شاهوفرَّعَت ام َموتنأ ةلكام لُكان حَيار ينار انأ" :مُهلَلاق َوُه 32 "لوك
 دارُم ريدْن" :عوسَي مُهلَلاق 34 "؟لُكاي ولباج دَحاو شاك نوكْي" :ضعَب مُهضعَبل ولوقْي
 عبَر لازام َموتنأ ولوقْت يشام 35 "يتلَكام َيِه يدَه ،وعَت ةمدَخلا لَّمَكْنو ينتَعْب يللا
 نيدجاو مُهار ،دَياصْحلا وفوشو مُكينيع ودفَّرأ :مُكلَلوقْن يناه ؟داصْحلا يجْيو روهْش
 يللاو عَرزَي يللا شاب ،ةميادلا ةايْحلل ةّلَغلا مَطْيو ،وصالْخ يّدَي داّصَحلا 36 .داصْحلل
 دَحاو" :لوقْي يللا لَتْملا حيحْص ،يشلا داه يف رَطاخ 37 .فيك فيك وحرَّفَي دَصحَي
 نيرخودَحاو ،هيف شوتبَعْت ام يللا ودصَّحَت َموتنأ مُكتتَعْب انأ 38 "دَصحَي دَحاوو عَرزَي
 ىلع ةنيدْملا داه يف هيب ونمآ يللا نيّيِرماسلام فاّزَب 39 "مُهتَمدَخ يف وتلَخْد َموتنأو وبعَت
 وبلَط ،نيّيِرماسلا هيل واج يك 40 "ترَد شاو لماك يللاق" :تَدهَش يللا ارْملا مالْك لاج
 ولوقْي وناكو 42 ،ومالْك لاج ىلع ونمآ وداز فاّزَب 41 .نيموي مَت اقْبو مُهدنع اقبَي وّنم
 حَص يللاب نيفراع انارو انعَمْس تادلاب انْح رَطاخ ،اننمآ يللا كَتياكْح ىلع يشام" :ارْملل
"اينَدلا كّالَس َوُه ادَه

َيح وهار كَديلْو
 ام يبَنلا يللاب دَهْش تادلاب َوُه 44 ،ليلْجلل حارو مَت نم عوسَي جَرْخ ،نيمويلا دعَب 43
 راد شاو لَماك وفاش يك نيّيِليلْجلا هولبقَتْس ،ليلْجلل لَصْو يك 45 .ودالْب يف شمَّرَكتَي
 ليلْجلا عَت اناقل حار داز 46 .ديعلا ورضَّحَي وحار تادلاب َموه رَطاخ ،ديعلاف ميلَشروأف
 47 .ضيرْم وديلْو ناطلَسلا عَت رَكسَعلام دَحاو موحانرفك يف ناكو ،بارْش املا دَر نيو
 رَطاخ وديلْو يفشَيو طَبهَي وّنم بَلطَي هيل حارو ،ليلْجلل ةّيِدوهَيلام لَصْو عوسَي يللاب عَمْس
 ام ،بَياجْعو تارام شوفوشْت ام ناك ول" :عوسَي وللاق الاّمِه 48 .تامَملاف ناك
 وللاق 50 "يديلْو تومْي ام لَبْق طَبهأ ،يديس" :ناطلَسلا عَت يركَّسَعلا وللاق 49 "شونمات



 يك 51 .حارو عوسَي ولوهلاق يللا مالْكلاب لَجارلا نَمآ ."يَح وهار كَديلْو ،حور" :عوسَي
 شاو مُهنم رَبخَتْس 52 .يَح وهار وديلْو يللاب ولوقْي وعَت نيماّدَخلا هَواقال واج ،طَباه ناك
 "ىّمَحلا ولتَحار راهْنلا عَت ةدحاولاع حَرابلا" :ولولاق ؛ناك يللام ريخ وديلْو ّالَو ةعاسلام

 نَمآو ،"يَح وهار كَديلْو" :عوسَي وللاق يللا ةعاسلا كيدَه يف يللاب تابابلا فَرْع 53
 .ليلْجلل ةّيِدوهَيلام اج ام دعَب ةيناتلا ةزِجعُملا داه عوسَي راد دازو 54 .وراد لَماكو َوُه


