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تاتوح جوز ،تازبُخ سمَخ

 يشاغ وعّبَتو 2 ،ةّيِرَبَط عَت رَحْبلا ،ليلْجلا رَحْب عَت ىرخألا ةهيجلل عوسَي دَّعَب ،ادَه دعَب 1
 لَبْجلا قوف عوسَي عَلْط 3 .ىضرملاع مُهريدْي ناك يللا تاراملا وفوشْي وناك رَطاخ ريبْك
 فاش ،هينيع دَفْر يكو 5 ،بيرْق ناك دوهيلا ديع ،حصَفلا 4 .وعَت ديمالَتلا عم ةّمَت دَعْقو
 لاق 6 "؟ودَه ولكاي شاب زبُخلا ويرشَن نينم" :بِليفل لاقو ،هيل ياج ريبْك يشاغ عوسَي
 ىّتَح" :بيليف وبجاو 7 .ريدْي حَيار شاو فَراع ناك َوُه رَطاخ ،وبّرَجْي شاب يشلا داه
 ،وعَت ديمالَتلام دَحاو وللاق 8 "ةّيِوْش يّدَي دَحاو لُك شاب شويفكَي ام زبُخلا عَت رانيد نيتيم
 ريعْشلا عَت تازبُخ سمَخ ودنع انْه ريغْص دَلْو نَياك" 9 :سُرطُب ناعمَس وخ سَواردنأ
 ناك ."سانلا ودّعَق" :عوسَي لاق 10 "؟لَماك ودَهل مُهنم يفكَي شاو حَّصَب ،تاتوح جوزو
 عوسَي ادْخ 11 .فالآ سمَخلا دَحاو وناك ،ودعَق سانلاو ناكْملا كادَه يف شيشْحلا فاّزَب
 لاق ،وعبَش يكو 12 .وّبَح ام دَق مُهلاطْعو توحلا عم سانلل وقّرَف ،دَمْح ام دعَبو زبُخلا
 نَشانْط ورّمَعو وّمَط 13 ."ولاو عيضْي ام شاب زبُخلام لَضْف شاو وّمَط" :وعَت ديمالَتلل
 وفاش يك سانلا 14 .ريعْشلا عَت تازبُخ سمَخ نم والْك ام دعَب ولضَف يللا فارْطلام ةّفُق
 يللاب عوسَي فَرْع 15 "اينَدلل يجْي يللا يبَنلا َوُه حَص ادَه" :ولاق اهراد يللا ةراملا
.لَبْجلاف ودحَو وحور دَبْج دازو ،ناطلَس هوريدْي شاب هوفطَّخَي ويجْي نيحيار

رَْحبلاع
 ةهيجلل وحارو ةكولْف يف وبكَر 17 ،رَحْبلل وعَت ديمالَتلا وطبَه ،ةّيِشْعلا تاج يك 16
 .شمُهقَحْل ام لاز ام ناك عوسَيو ةملَضلا تَحاطو ،موحانرفَك يف يللا رَحْبلا عَت ىرخألا

 وفاش يك رتَموليك ةّتَس ّالَو ةسمَخ سيق ودّعَب وناك 19 .رَحْبلا جّيَه يوْق حير ضان 18
 21 "شوفاخْت ام ،َوُه انأ" :َوُه مُهلَلاق 20 .وفاخو ةكولْفلل بَّرَقْيو رَحْبلاع يشمَي عوسَي
.اهيل نيحيار وناك يللا ضرألل ولصَو مَت مَت حَّصَب ةكولْفلاف هويَّدَي وّبَح

امْسلام طَبْه يللا زبُخلا
 شتَناك ام يللاب وفاش ،رَحْبلا عَت ىرخألا ةهيجلاف وناك يللا يشاغلا ،كاد نم ةودَغ 22
 ديمالَتلا عم شبَكْر ام عوسَي يللابو ،ةدحاو ةكولْف ريغ تَناك ،ىرخودَحاو ةكولْف ةنياك
 ةّيِرَبَط نم واج نيرخودَحاو كَيالْف 23 ،مُهدَّحَو وحار ديمالَتلاو ،ةكولْفلا كيدَه يف وعَت



 فاش يك الاّمِه 24 .هللا رَكْش عوسَي بَرلا امدعَب زبُخلا هيف والْك يللا ناكْملام بيرْق
 موحانرفَكل وحارو كَيالْفلاف وعلَط ،وعَت ديمالَتلا ال َوُه ال ةّمَت وشاك ام عوسَي يللاب يشاغلا
 تيج شاتقَو ،خيش" :ولولاق رَحْبلا عَت ىرخألا ةهيجلاف هَواقْل يكو 25 ،هيلع وسّوَحْي
 ىلع يشام َيِلع وسّوَحْت مُكار ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن" :لاقو عوسَي مُهبَجاو 26 "؟انهَللا
 لاج ىلع يشام ومدَّخأ 27 ،وتعَبْشو زبُخلا وتيلْك يللا لاج ىلع ،تارام وتفَش يللا لاج
 ،ناسنإلا نبإ مُكلوهيطعَي يللا ،ةميادلا ةايْحلل يقابلا توقلا لاج ىلع ومدَّخأ ،ينافلا توقلا
 ومدَّخَن شاب وريدن شاو" :ولولاق الاّمِه 28 "وعَت عَباطلاب وعبَط بآلا هللا ادَه رَطاخ
 وتعَب يللاب ونمات يك ،هللا عَت ةمدَخلا يِه يدَه" :مُهلَلاقو عوسَي بَجاو 29 "؟هللا ةمدَخف
 شاو ؟كيب ونمانو وفوشْن شاب اهريدْت يللا ةراملا َيِه نشاو الاّمِه" :ولولاق 30 "َوُه
 "امْسلا زبُخ ولكاي مُهلاطْع" بوتكَم وهام باسْح ىلع الْخلاف نَملا والْك اندودْج 31 ؟ريدْت

 اباب ،امْسلا زبُخ مُكلاطْع يللا ىسوم يشام ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن" :عوسَي مُهلَلاق الاّمِه 32
 ةايْحلا يطعَيو امْسلام طَبهَي يللا َوُه هللا زبُخ رَطاخ 33 ،يناّقَحلا امْسلا زبُخ مُكليطعَي
 َوُه انأ" :عوسَي مُهلَلاق 35 "زبُخلا داه امياد انليطعأ ،يديس" :ولولاق الاّمِه 34 "اينَدلل
 حَّصَب 36 .شَطعَي ام ورمَع َّيِب نماي يللاو ،شعوجْي ام يدنعل يجْي يللا ،ةايْحلا زبُخ
 ام َّيِل يجْي يللاو ،َّيِل يجْي لَماك بآلا يلوهيطعَي يللا 37 .شوتنَمآ امو ينوتفَش ،مُكلاهتلُق
 يللا دارُم ريدْن شاب ،يدارُم ريدْن شاب يشام امْسلام تطَبْه رَطاخ 38 .اّرَب شهيمرَن
 سكَعلاب ،يناطْع شاو لَماك نم ولاو رَّحَبْن ام :ينتَعْب يللا عَت دارُملا َوُه ادَه 39 .ينتَعْب
 ةايْحلا لانْي هيب نَمايو نبإلا فوشْي نم لُك :اباب دارُم َوُه ادَه 40 .رَّخَألا مويلاف هييحَن
 زبُخلا َوُه انأ" :لاق رَطاخ هيلع ومدمَدْي دوهيلا وادْب 41 "رَّخألا مويلاف هييحَن انأو ،ةميادلا
 هاباب وفرَّعَن يللا فَسوي ديلْو عوسَي يشام ادَه" :ولوقْي وناكو 42 "امْسلام طَبْه يللا
 عم شومدمَدْت ام" :مُهلَلاقو عوسَي بَجاو 43 "؟امْسلام تطَبْه :لوقْي كرُد شافيك ؟هاّمَيو
 انأو ،ودبَّجَي ينتَعْب يللا بآلا ناك ول ريغ يدنعل يجْي رَدقَي ام دَحاو 44 ،ضعَب مُكضعَب
 مَّلَعْتو عَمْس نم لُك ،هللاام ومّلَعتَي لَماك" :ايبنألا بوتْك يف بوتكَم 45 .رَّخألا مويلاف هييحَن
 َوُه ،هللاام يللا ريغ نم بآلا فاش دَحاو شاك يللاب لوقْن شينام 46 ،َّيِل يجْي بآلام
 ،ةايْحلا زبُخ انأ 48 ،ةميادلا ةايْحلا ودنع نَماي يللا ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن 47 .بآلا فاش

 لُكاي يللا شاب ،امْسلام طَبهَي يللا زبُخلا واه 50 ،وتامو الْخلاف نَملا والْك مُكدودْج 49



 زبُخلا داه نم لُكاي دَحاو ناك ول ،امْسلام طَبْه يللا يَحلا زبُخلا انأ 51 ،شتومْي ام وّنم
 وسواّدَي دوهيلا وادْب 52 "اينَدلا ةايْحل يتاد َوُه انأ هيطعَن يللا زبُخلاو ،ماوْدلا ىلع ايحَي
 مُكلَلوقْن" :عوسَي مُهلَلاق الاّمِه 53 "؟اهولكان وتاد انيطعَي ادَه رَدقَي شافيك" :ولوقْيو مُهتانيب
 ةايْحلا شمُكدنع ام ،وّمَد شوبرَّشَت امو ناسنإلا نبإ تاد شولكات ام ناك ول ،حَصلا حَصلا
 .رَّخألا مويلاف هييحَن انأو ةميادلا ةايْحلا ودنع يّمَد بَرشَيو يتاد لُكاي يللا حَّصَب 54 ،مُكيف

 يتاد لُكاي يللا 56 ،يناّقَحلا بورشَملا َوُه يّمَدو ،يناّقَحلا توقلا َيِه يتاد رَطاخ 55
 ادكَه ،بآلاب ايحَن انأ اميك ينتَعْب يَحلا بآلا اميكو 57 ،هيف انأو َّيِف اقبَي يّمَد بُرشَيو
 يللا نَملا اميك يشام ،امْسلام طَبْه يللا زبُخلا َوُه ادَه 58 ،َّيِب ايحَي ينات كادَه ينلُكاي يللا
 مالْكلا داه لاق 59 ."ماوْدلا ىلع ايحَي زبُخلا داه لُكاي يللا ،وتامو مُكدودْج هَوالْك
 :ولاق يللا وعَت ديمالَتلام فاّزَب ،هوعمَس يك 60 .موحانرفَك يف سَّرَدْي َوُهو ةغونْشلاف
 وناك شاو وحور يف عوسَي فَرْع 61 "؟وعمَّسَي رَدقَي نوكْش ،بيعْص مالْكلا داه"
 وفوشْت ناك ول الاّمِه 62 ؟مُكرَّتَعْي يشلا داه" :مُهلَلاقو يشلا داه ىلع ومدمَدْي وعَت ديمالَتلا
 ،ولاو يف عَفنَت ام تادلا ،ييحَي يللا َوُه حورلا 63 ؟لَبْق نم ناك نيو عَلاط ناسنإلا نبإ
 عوسَي رَطاخ ."شونماي ام يللا مُكيف نَياك حَّصَب 64 .ةايْحو حور مُكلوهتلُق يللا مالْكلاو
 :لاقو 65 ،ومّلَسْي حَيار يللا نوكْشو شونماي ام يللا َموه نوكْش لَّوألام فَراع ناك
 ،مَت نم 66 "بآلام يشلا داه ولاطعَّتأ ّالَو ريغ َّيِل يجْي رَدقَي ام دَحاو ،مُكلَتلُق ادَه ىلع"
 عوسَي لاق الاّمِه 67 .هاعم ويشمَي شوّالَو امو مُهحور ودبَج يللا وعَت ديمالَتلام فاّزَب
 ناعمَس وبجاو 68 "؟مُكحور ودبَّجَت ينات َموتنأ نيّباح شمُكار ام" :شانْطلا لُسُرلل
 يللاب انفَرْعو اّنَمآ انْح 69 ،كَدنع ةميادلا ةايْحلا مالْك ؟وحورْن نم دنعل ،يديس" :سُرطُب
 مُكيف دَحاوو ؟شانْطلا َموتنأ مُكترَّيَخ انأ يشام" :عوسَي مُهبَواج 70 "هللا سوّدُق َتنأ
 حَيار ناك يللا َوُه رَطاخ ،يطويرخسإلا ناعمَس ديلْو ادوهَي ىلع رَدهَي ناك 71 "ناطيش
 "شانْطلام دَحاو َوُهو ،ومّلَسْي


