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مَيْخلا ديع

 يللا لاج ىلع ،ةّيِدوهَيلاف اقبَي شبَح ام رَطاخ ليلْجلاف يشمَي عوسَي ناك ،ادَه دعَب 1
 :وتواخ ولولاق الاّمِه 3 .بيرْق دوهيلا ديع ،مَيْخلا ديع ناك 2 .هولتُّقَي وسّوَحْي وناك دوهيلا
 4 ،مُهريدْت يللا كَلامْع وفوشْي ينات كَعَت ديمالَتلا شاب ةّيِدوهيلل حورو انْه نم دَّعَب"
 "سانلل كَحور نَّيَب ،تاجاحلا داه ريدْت ّالَو .نابْي بَح ّالَو ةيبَخْتلاب مَدخَي ام دَحاو رَطاخ
 ام لاز ام" :عوسَي مُهلَلاق الاّمِه 6 .هيب ونماي شوناك ام وتاتاوْخو وتواخ ىّتَح رَطاخ 5
 ينهَركَت انأ حَّصَب ،مُكهَركَت شرَدقَت ام اينَدلا 7 ،دَجاو امياد مُكتقَو حَّصَب ،يتقَو شوهار
 شحورْن ام انأ ،ديعلا ورضحأ وحور ،َموتنأ 8 .نيّيِنود اهلامْع يللاب اهيلع دَهشَن رَطاخ
 وتواخ وعلَط يك 10 .ليلْجلاف اقْب ادكَه لاق ام دعَب 9 "يتقَو شلَصْو ام رَطاخ ،ديعلا داهل
 وسّوَحْي دوهيلا وناك 11 .ةيبَخْتلاب يللا يك ،ينانيع يشام عَلْط ينات َوُه تقَولا كاد ،ديعلل
 يللا نَياك .فاّزَب هيلع مَدمَدْي يشاغلا ناكو 12 "؟كادَه وهار نيو" :ولوقْيو ديعلاف هيلع
 13 "يشاغلاف عَّيَضْي وهار ،الال" :ولوقْي وناك نيرخودَحاو ،"حيلْم َوُه" :ولوقْي وناك
 دَبعَملل عوسَي عَلْط ،ديعلا صَن يف 14 .دوهيلام فوخلام ينانيع هيلع رَدهَي ناك ام دَحاو
 16 "؟شارْق ام َوُهو بوتْكلا فَرعَي ادَه شافيك" :ولاقو دوهيلا وبرغَتْس 15 .سَّرَدْي ادْبو
 ريدْي بَح دَحاو ّالَو 17 ،ينتَعْب يللام ،يدنع نم يشام يعَت ميلعَتلا" :لاقو عوسَي مُهبَواج
 رَدهَي يللا 18 .يدنع نم رَدهَن ينار ّالَو هللا دنع نم ّالَو ميلعَتلا داه نم فَرعَي ،ودارْم
 امو يناّقَح كادَه ،وتعَب يللا عَت دجَملاع سَّوَحْي يللا حَّصَب ،وعَت دجَملاع سَّوَحْي ،ودنع نم
 ،ةعيرَشلاف قَّبَطْي وهار ام مُكيف دَحاوو ؟ةعيرَشلا مُكلاطْع ىسوم يشام 19 .لُغْدلا شهيف
 "؟كَلتُّقَي سَّوَحْي نوكْش ،ناطيش كيف" :يشاغلا وبجاو 20 "؟ينولتُّقَت وسّوَحْت مُكار شالْع

 يللا لاج ىلع 22 ،نيشهاد مُكار لَماكو ةدحاو ةمدَخ ترَد" :مُهلَلاقو عوسَي بَجاو 21
 لَجار ونّتَخْت ،دودْجلام تاج رَطاخ ،ىسوم نم شتاج ام ولاو ،ةناتْخلا مُكلاطْع ىسوم
 شالْع ،ىسوم ةعيرَش شوفلاخْت ام شاب تبَسلاف نَّتَختَي لَجار ناك ّالَو 23 ،تبَسلاب
 ،هوجْولا باسْح ىلع شومكَّحَت ام 24 ؟تبَس موي يف ولامْكب ناسنإ تيفْش يك َيِلع وتفَعْز
".قَحلاب ومكَّحأ

حيَسملا َوُه كادَه ،كادَه



 26 ؟هولتُّقَي وسّوَحِْي مُهار يللا ادَه يشام" :ولوقْي ميلَشروأ نم سان يش وناك 25
 27 ؟حيسَملا َوُه حَص يللاب وفرعَتْس ساّيِرلا ونوكْي ،ولاو ولولاق امو ينانيع رَدهَي كيلواه
 َوُهو عوسَي طَّيَع 28 ."َوُه نينم فَرعَي ام دَحاو يجْي يك حيسَملا حَّصَب ،ونينم وفرَّعَن ادَه
 يللا حَّصَب ،يدنع نم شتيج ام انأ ،انأ نينم وفرَّعَتو ينوفرَّعَت انأو" :لاقو دَبعَملاف سَّرَدْي
 يللا َوُهو ،ودنع نم انأ رَطاخ ،وفرَّعَن انأ 29 ،شهوفرَّعَت ام َموتنأو ،يناّقَح ينتَعْب
 ام لازام تَناك رَطاخ هيلع وّدَي امْر ام دَحاو حَّصَب ،هومكَّحَي وسّوَحْي وناك 30 ".ينتَعْب
 حَيار ،يجْي يك حيسَملا" :ولوقْي وناكو هيب ونمآ يللا يشاغلام فاّزَب 31 .وتعاس شتَلصَو
 وتعَبو ،هيلع ادكَه مَدمَدْي يشاغلا نيّيسيِّرَفلا وعمَس 32 "؟ادَه مُهراد يللام رَتْك تارام ريدْي
 تقَو يللازام" :عوسَي لاق 33 .هومكَّحَي شاب نيماّدَخ نيّيسيِّرَفلاو نيدلا لاجْر ساّيِر
 ام نوكْن نيوو ،شينواقلَت امو َيِلع وسّوَحْت 34 ،ينتَعْب يلل حورْنو مُكاعم ريصْق
 شوردَّقَن ام نيو ادَه حورْي حَيار وهار نيو" :مُهتانيب دوهيلا ولاق 35 ".ويجْت شوردَّقَت
 ؟مُهدنع سَّرَدْيو نيّيِنانويلا دنع نيعبرَزْم مُهار يللا دنع حورْي حَيار شنوكْي ام ؟هَواقلَن

 شوردَّقَت ام َموتنأ نوكْن نيوو ،شينواقلَت امو َيِلع وسّوَحْت ،لاق يللا مالْكلا داه شاو 36
 دَحاو ّالَو" :لاقو طَّيَعو عوسَي فَقْو ،ديعلا عَت ريبْكلا مويلا ،رَّخألا مويلاف 37 "؟ويجْت
 نم وضيفْي ،باتْكلا لوقْي اميك ،َّيِب نماي يللا 38 ،بُرشَيو َّيِل يجْي ريغ ،ناشطَع وهار
 يللا هولانْي نيحيار وناك يللا حورلاع يشلا داه لاق 39 "يحلا املا عَت ناديو وردَص
 ام لازام ناك عوسَي يللا لاج ىلع ،شاطعَّتأ ام لازام ناك حورلا رَطاخ ،هيب ونماي
 "يبَنلا َوُه ادَه حَص" :ولاقو مالْكلا داه وعمَس يللا يشاغلام نَياك 40 .وعَت دجَملاف شلَخْد

 ؟ليلْجلام يجْي حيسَملا ،شالع" :ولاق نيرخودَحاو ."حيسَملا ادَه" :ولاق نيرخودَحاوو 41
 يللا ،دَواد ناك نينم ،محَل تيب ةرشَد نم ،دَواد ةَّيِّرَد نم يللاب لوقْي باتْكلا يشام 42
 دَحاو حَّصَب ،هومكَّحَي وّبَح يللا مُهنم نَياك 44 .وبابْسب يشاغلا ومسَقْنو 43 "؟حيسَملا يجْي
 شالعَو" :مُهلولاقو نيّيسيِّرَفلاو نيدلا لاجْر ساّيِرل نيماّدَخلا وحار 45 .هيلع هيّدَي امْر ام
 مُهوبجاو 47 "ادكَه رَدْه مَدانْب ام ورمَع" :نيساّسَعلا وبجاو 46 "؟شهوتبَج ام
 ؟هيب نَمآ يللا نيّيسيِّرَفلام ّالَو ماّكُحلام دَحاو نَياك 48 ؟وتعَدخَن ينات َموتنأ" :نيّيسيِّرَفلا

 يللا سوميدوقين مُهلَلاق 50 "نيلوعنَم ةعيرَشلا شفَرعَي ام يللا يشاغلا كادَه حَّصَب 49
 ام لَبْق مَدانْب ىلع مُكحَت انعَت ةعيرَشلا" 51 ،مُهنم دَحاو ناكو لَبْق نم عوسَي دنع حار



 فوشو سَّوَح ؟ليلْجلام ينات َتنأ" :ولولاقو وبجاو 52 "؟راد شاو فَرعَتو ولعَمسَت
 .ورادل حار دَحاو لُكو 53 "يبَن شجُرخَي ليلْجلام ام يللاب


