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ةينازلا ارْملا

 دَعْق .هيل اج بعَشلا لَماكو ،دَبعَملل حار داز ،رَجْفلا عم 2 .نوتيزلا لَبْجل عوسَي حار 1
 ،طسَولاف اهوّطَحو ،ينزَت َيِهو اهومكَح ارْم نيّيسيِّرَفلاو باّتُكلا وباج 3 .مُهيف سَّرَدَي ادْبو
 يللا يللاب وعَت ةعيرَشلاف ىسوم بَتْك 5 ،ينزَت َيِهو تَمكَحْت ارْملا داه ،خيش" :ولولاق 4
 .هومهَّتَي وردَّقَي شاب ،هوبّرَجْي شاب يشلا داه ولاق 6 "؟لوقْت شاو َتنأو ،ومجَرتَي اهلاحْب
 ويسقَسْي ريغ واقْب يكو 7 .ضرألاع وعابْصب بَتكَي ناكو تحَتلل سَباط عوسَي حَّصَب
 ادْبو سَباط دازو 8 "ةرجحلا ينالّوألا يمرَي مُكيف بونْد الب يللا" :مُهلَلاقو ضان ،هيف
 عوسَي اقْبو دَحاو دَحاو وجرُّخَي ريغْصلل ريبْكلام وادْب ،وعمَس يك َموه 9 .ضرألاع بَتكَي
 مَكْح ام دَحاو ؟مُهار نيو ،ارْم اي" :اهلَلاقو ضان عوسَي دَواع 10 .طسَولاف ارْملاو ودحَو
 يحور ،كيلع شمَكحَن ام انأو" :عوسَي لاق ."يديس دَحاو ىّتَح" :َيِه تَلاق 11 "؟كيلع
".يبنَّدَت شيديزْت ام كرُد نمو

ايَندلا رون
 ،ةملَضلاف شيشمَي ام ينعَّبَتْي يللا ،اينَدلا رون انأ" :لاقو عوسَي مُهاعم رَدْه داز 12
 يشام كَتداهْش ،كَحور ىلع دَهشَت َتنأ" :نيّيسيِّرَفلا ولولاق 13 "ةايْحلا رون ودنع نوكْي
 رَطاخ ،ةحيحْص يتداهْش ،يحورل دَهشَن انأ ولاو" :مُهلَلاقو عوسَي بَجاو 14 "ةحيحْص
 نيول الَو تيج نينم شوفرَّعَت ام َموتنأ حَّصَب ،حورْن نيولو تيج نينم فَرعَن ينار
 ،تمَكْح ّالَو 16 .دَحاو ىّتَح ىلع مُكحَن ام انأ حَّصَب ،مَدانْب ةّيِلقَعب ومكَّحَت َموتنأ 15 .حورْن
 بوتكَم 17 .ينتَعْب يللا بآلا عم ينار ،يدحَو شينارام رَطاخ حيحْص يعَت مكُحلا
 يللا بآلاو يحورل دَهشَن انأ 18 ،ةحيحْص مَدآ ينْب جوز ةداهْش يللاب مُكعَت ةعيرَشلاف
 ،اباب ال انأ ال ينوفرَّعَت ام" :عوسَي بَجاو "؟كاباب هار نيو" :ولولاق 19 "يلدَهشَي ينتَعْب
 ةنزَخلا تيب يف مالْكلا داه عوسَي لاق 20 "ينات اباب وفرَّعَت وتنُك ينوفرَّعَت وتيج ناكول
 :مُهلَلاق دازو 21 .وتعاس شتَناك ام لازام رَطاخ ومكَح ام دَحاوو ،دَبعَملاف سَّرَدْي َوُهو
 ينار نيو ويجْت شوردَّقَت ام .مُكبونْد يف وتومْتو ،َيِلع وسّوَحْت نيحيارو ،حَيار ينار انأ"
 ام َموتنأ ،حورْن نيو ،لوقْي وهار رَطاخ ،وحور لَتقُي حَيار" :دوهيلا ولاقو 22 "حَيار
 داه نم َموتنأ ،قوفلا باحْصم انأو ،تحَتلا باحْصم َموتنأ" :مُهلَلاق 23 "؟ويجْت شوردَّقَت



 ام ّالَو رَطاخ .مُكبونْد يف وتومْت ،مُكلَتلُق ادَه ىلع 24 ،اينَدلا داه نم يشام انأو ،اينَدلا
 شاو" :عوسَي مُهلَلاق "؟نوكْش َتنأ" :ولولاق 25 "مُكبونْد يف وتومْت ،َوُه انأ يللاب شونمات
 ينتَعْب يللا حَّصَب ،مَكاحْن شاوو مُكيلع لوقْن شاو فاّزَب يدنع 26 ؟لَّوألام مُكلَلوقْن ينار
 مُهلَّرَدهَي ناك يللاب شوفرَع ام 27 ".اينَدلل لوقْن يللا كادَه ،وّنم وتعَمْس يللا انأو ،يناّقَح
 انأ يللاب وفرَّعَت عاسلا كاد ،ناسنإلا نبإ وعفَّرَت يك" :عوسَي مُهلَلاق ادَه ىلع 28 ،بآلاع
 يللا كادَه بآلا يلوهمَّلَعْي يللا يشلا حَّصَب ،يدنع نم ةجاح ىّتَح ريدْن ام يللابو ،َوُه
 يللا تاجاحلا امياد ريدْن رَطاخ ،يدحَو شينّالَخ امو َياعم وهار ينتَعْب يللا 29 .لوقْن
.هيب ونمآ فاّزَب ،يشلا داه لاق يك 30 "هوبجَّعَي

ميهاربإ دالْول
 ،يعَت ديمالَتلا حَص ونوكْت ،يمالْك يف واقبَت ناكول" :هيب ونمآ يللا دوهيلل عوسَي لاق 31

 ديبْع اّنُك ام انرمعو ،ميهاربإ ةّيِّرَد انْح" :هوبواج 33 "مُكرَّرَحْي قَحلاو قَحلا وفرَّعَتو 32
 مُكلَلوقْن" :عوسَي مُهبَجاو 34 "؟رارْح ويّلوْت نيحيار يللاب لوقْت َتنأ شافيك .دَحاو ىّتَحل
 ديلْو ،رادلاف امياد شمودْي ام دبَعلا 35 ،بونْدلل دبَع بونْدلا ريدْي نم لُك ،حَصلا حَصلا
 يللاب فَراع ينار 37 .حَصلا عَت رارْح ويّلَوْت ،نبإلا مُكرَّرَح ّالَو 36 ،امياد مودْي رادلا
 رَدهَن 38 .مُكيف ناكْم شاقْل ام يمالْك رَطاخ ينولتُّقَت وتيّبَح حَّصَب ،ميهاربإ دالْو َموتنأ
 وبواج 39 "مُكاباب دنع نم هوتعَمْس يللا يشلا وريدْت َموتنأو ،اباب دنع وتفَش يللا يشلاب
 لامْع وترَد ناكول ميهاربإ دالْو وتنُك ناكول" :عوسَي مُهلَلاق "ميهاربإ َوُه اناباب" :ولولاقو
 دنع نم وتعَمْس يللا حَصلا مُكلَلوقْي لَجار انأو ،ينولتُّقَت وسّوَحْت مُكار كرُد 40 ،ميهاربإ
 شاندَز ام انْح" :ولولاق "مُكاباب لامْع وريدْت َموتنأ 41 ،شورادام ميهاربإ يشلا داه .هللا
 ،ينوّبَحْت وتنُك مكاباب هللا ناك ول" :عوسَي مُهلَلاق 42 "هللا ،دَحاو تاباب اندنع ،ىنِزلام
 ام شالْع 43 .ينتَعْب يللا َوُه ،يسار نم شتيج ام ،تيجو هللاام تجَرْخ انأ رَطاخ
 وّبَحْتو ،سيلبإ مُكاباب دالْو َموتنأ 44 ،يمالْك وعمَّسَت شوردَقْت ام رَطاخ ؟يتغُل شوفرَّعَت
 هيف شاك ام رَطاخ قَحلاف شتَبْت امو لَّوألام لاّتَق ناك كادَه ،مُكاباب بَحْي شاو وريدْت
 لوقْن يك انأ حَّصَب 45 ،بَدْكلا تابابو باّدَك َوُه رَطاخ وّنم يجْي ومالْك ،بَدكَي يك ،قَح
 ام شالعَو ،حَصلا لوقْن ّالَو ؟بونْدلا َيِف نَّيَبْي رَدقَي مُكيف نوكْش 46 .شينونمات ام حَصلا
 َموتنأ رَطاخ ،شوعمَّسَت ام َموتنأ ادَه ىلع ،هللا مالْك عَمسَي هللا نم يللا 47 ؟شينونمات



 َتنأ يللاب ولوقْن يك قَحلا اندنع يشام" :ولولاقو دوهيلا وبواج 48 "؟هللا نم يشام
 َموتنأو اباب مَّرَكْن انأ ،ناطيش شاّيِف ام انأ" :عوسَي بَجاو 49 "؟ناطيش كيفو يرماس
 51 .بَساحْيو هيلع سَّوَحْي وهار يللا نَياك ،يعَت دجَملا شسَّوَحْن ام انأ 50 ،ينوتنَه
 ولولاق 52 "ماوْدلل توملا شفوشْي ام ،يمالْك ضَفْح دَحاو ّالَو ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن
 ّالَو :لوقْت َتنأو ،ينات ايبنألاو ،تام ميهاربإ ،ناطيش كيف يللاب انفَرْع كرُد" :دوهيلا
 يللا ميهاربإ اناباب ىلع ريبْك َتنأ 53 ،ماوْدلل توملا شقودْي ام ،يمالْك ضَفْح دَحاو
 يطعَن انأ تنُك ّالَو" :عوسَي بَجاو 54 "؟كَحور بَساح كار شاو ،وتام ايبنألاو ؟تام
 هيلع ولوقْت مُكار يللا َوُه ،دجَملا ينيطعَي يللا َوُه اباب ،ولاو يعَت دجَملا ،يحورل دجَملا
 ،َموتنأ اميك نوكْن ،شوفرَّعَن ام تلُق ّالَو ،وفرَّعَن انأ حَّصَب ،شهوفرَّعَت ام َموتنأ 55 .انهَلإ
 فوشْي شاب ميهاربإ مُكاباب قَّوَشْت لاحْش 56 ،ومالْك ضَفحَنو وفرَّعَن انأ حَّصَب ،باّدَك
 تفَشو ةنس نيسمَخ شكَدنع ام لازام" :دوهيلا ولولاق 57 "حَرْفو وفاشو يراهْن
 59 "ينار انأ ،ميهاربإ ناك ام لَبْق ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن" :عوسَي مُهلَلاق 58 "؟ميهاربإ
 .دَبعَملام جَرْخو اّبَخْت عوسَيو ،هومجَّرَي شاب رَجْحلا ودفَر


