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ندٍ قِرِن ّسنِيّنِش تَرُشُي َش مَنّفٍي َيَِل عِسِر
رَ ٍق َش َابُي كِت ِي ندٍ مٍَسنِي

َ قْلْم َابُي كِت ِي نَ. نَن ندٍ قِرِن تَرُشُي َش مَنّفٍي َيَِل عِسِر قِندِِش َابُي كِت ِي
نَمِْحنمٍّي نَ عَلَتََل نَّش. تّمُي مَ ٌكوٍر ٍت َ عٍلِي عَننَِب ّن، وََشِت َش عٍلٍِس عَننَِب
ّب. ٍع ِت مٍَسنِي َش عََل َش ٍع عَلٌَك وََشِت َش مَنّفٍي َيَِل عِسِر ّن شّي قِرِنِيٍي
ُكٍيٍي بِرٍَق وَ مَ نُ ٍع رَ. ٍق َش َشِشلِتَرٍَح َش مَنّفٍي رَ قَنِي ِك شْرْشْمَ نُ َكوَندِ نَ
ّسنّب عَلَتََل نََش عٍلٍِس عَننَِب ْكْن َبِلِنِي. ر ٍع نَ نُ نَشٍٍي كَاقِرٍِي ِس عَْل رَ قْْش
ّب. ّسنّب ُكٍيٍي فٌب ّسنّب عََل كٌلٌن عَ َش ٍع ّب، بِرِن َحمَ مٍَسن مَفَاُشِش
َيَِل عِسِر رَ َسِش. تَِف تَرُشُي َش يُدََي نُن تَرُشُي َش َيَِل عِسِر كُي َابُي كِت ِي
رََب حَاِش ٍق َ لُم نُ ٍع مَ. َحمَ ْدشْمَ شْرْشْي نْي نُ مَن ٍع بَتُمَ، ُكٍيٍي نُ مَنّفٍي
رَ، قْْش ْموِل ٍق نَ رَ فبِلٍنٍق َكَت نََش ندٍٍي مَنّف بِرِن. تّمُي رَ مِشٍِي َش ٍع رَ
بِْش َيَِل عِسِر شّي مَنّف عَسِرَِي نََش عَلَتََل رَْحنِي عَ كُي، نَ وَُي. نُ مُ ٍع ْكْن

كُي. َ ٌكنيِي َشنِن ٍع َق عَ رَ، يِلـَكٍَي َ عِسِر ْن َش عَ مَ،
عِبُرَهِمَ عَننَِب ِق نَشَن َ بَر نُ عََل مَ بِْش لُِش نُ نَن فبَنسَن يُدَيَكٍَي تّمُي نَ
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كٍُي عَلٌَك نََب بِرِن ٍق نَشٍٍي مَ َي تَرُشُي َش ٍع نَ نُ ندٍٍي قَنِي مَنّف مَ. بْنسْي
َش هْرْ ْمبَنِش َش عََل عَلٌَك مَِل سّرّّشدُبٍّي نََش ندٍٍي مَ. بِْش نَ بَُت نََش ٌي
رَْحنِي، عَ نَ. رَتَنتَن ٍع َ لُم نُ ّسنتَّن ْكْن مَ. ِك سّرِّي رََب بَتُي َش مِشٍِي يَءِلَن،
قْْش وَْشنٍق عََل فبِلٍن َش َحمَ َ نِي عَ نََش نٍٍي رَ، قْْش حَاِش َ كِر َ بِر نَشٍٍي مَنّف
ٍع َق عَ رَ، مّننِكٍَي ْن َش عَ مَ، بِْش يُدََي شّي مَنّف ِلْن بَب نََش عََل كُي نَ رَ.

كُي. َ ٌكنيِي َشنِن
عَدَ مَدٍِي َعَلٌَك نَبَم بِرِن ٍق عََل ّب. مِشٍِي ٌت نَ نَن بٍلٍبٍٍل مِسَاِل قِندِِش بِرِن نَ
تٌدٍ عَ قَمَ عَ مَ، ْشن َ كِر نَ لُدٍ تِن مُ عَدَ مَ َش ْكْن رَ. قْْش سّرِّي َش عَ َ بِر َش
سّرِّي َش عََل ْسْت. سَرٍ نَ مُ عَ مَ، عََل يٌدٍ َ ْنم ُ م مِِش دّننَّش. َ َشنِنم عَ َ كِر نَ
َ َشنِنم وٌن نَشَن مَ ْشن قَنِي َ كِر نَ ُل َش وٌن عَلٌَك مَِل وٌن َش عََل ّب. وٌن قَن

عَمَِن. يَننَ. عَرِ
ندٍ قِرِن ّسنِيّنِش تَرُشُي َش مَنّفٍي َيَِل عِسِر

عَشَسِيَ مَنّف نُن َ عٍلِي عَننَِب
نََش عَشَسِيَ 2 مَ. ِشِل يِلـَكٍَي َ عِسِر مُرَُت نََش َبَكٍَي مٌو َشنِب، قََش عََكُب 1
ّشيرٍَي نََش عَ رَ. بٍلٍبٍٍل عَ مَْشْن عَ سَمَرِ، نَ ْكن بَنِش ٌكوٍر َش عَ كٍلٍِق َ بِر
َش عَلَتََل تّمُي نَ 3 َلَندٍ. ي َ ْنم عَ َش مَشْرِندٍ ٍسبُُب بَِل عََل َش عٍكِرٌنكٍَي رَ ِسَف
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ّشيرٍَي َش مَنّف سَمَرِ ِسَف َش »ِع ّب، تِِسبٍَك َ عٍلِي عَننَِب قََل عَ نََش مَلٍّك
َش عٍكِرٌنكٍَي ِسفَمَ َق ٌت وٌ مَ، بِْش َيَِل عِسِر نَ مُ ‹عََل ّب، ٍع قََل عَ ِع رَ، َي
ِع ّب، عَشَسِيَ َي نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل رَ، ٍق َش نَ 4 مَشْرِندٍ؟ ٍسبُُب بَِل عََل
َلَدٍ ق نَ ّف ٌت َ عٍلِي عَننَِب ّن.›« قَشَمَ ِع نَ. ْكن نَشَن َسِش ِع مَ َسدٍ ٌ مَ فٌر ُ م

ِسَف. نََش عَ ّب، ّشيرٍَي َش مَنّف
مُنٍق فبِلٍنِش »ٌو مَشْرِن، ٍع نََش عَ يِرٍ. عَشَسِيَ مَنّف فبِلٍن نََش ّشيرٍَي 5

فبِلٍن ‹وٌ ّب مُُش قََل عَ عَ رَلَنِش، مُُش نَن ندٍ »ِمِش يَاِب، عَ نََش ٍع 6 رَ؟«
ِع مَ، تَن بِْش َيَِل عِسِر نَ مُ عََل ّب، عَ قََل عَ وٌ ّشيِش، وٌ نَشَن يِرٍ، مَنّف
ٌ مَ فٌر مُ ِع رَ، ٍق َش نَ مَشْرِندٍ؟ ٍسبُُب بَِل عََل َش عٍكِرٌنكٍَي َ ّشيم ّشيرٍَي َق ٌت
نُ شّّم »ِي مَشْرِن، ٍع نََش عَشَسِيَ 7 ّن.›« قَشَمَ ِع مَ. نَشَن َسِش ِع مَ َسدٍ
مَشٍَب »َقٍت يَاِب، عَ نََش ٍع 8 ّب؟« وٌ قََل يّنِي ْو ِي عَ رَلَنِش وٌ نَشَن دِ، نَ
نَ، كٍرٍن قََل عَ نََش عَشَسِيَ تَِف.» عَ شِرِِش دَاِش كِرِ بّلِّت رَ، عَ نُ نَن َكنِي

تِِسبٍَك.» نَ رَ، عَ نَن »ٍعلَِي
َش عَ يَمَرِ مَ، ُسوِل تٌنٌف مِِش ْسورِ نُ نَشَن شّي، ندٍ مَنّف ْسورِ نََش عَ 9
تَِف. ُشن َ فٍي ْدْشِش عَ ِل عَ نََش عَ يِرٍ، َ عٍلِي ِسَف ٌت نَ ُسُش. َ عٍلِي عَننَِب
َ عٍلِي 10 فٌرٌ«! َش ِع عَ نَّش، مَنّف مِِش، َش »َعَل ّب، َ عٍلِي قََل عَ نََش عَ
عََل »َش يَمَرِ مَ، ُسوِل تٌنٌف مِِش ْسورِ نُ نَشَن ّب، مَنّف ْسورِ نَ قََل عَ نََش
تٌنٌف مِِش َش ِع نُن تَن ِع َش عَ مَ، ٌكوٍر كٍِل ٌ فٌر َش ّت نَ، ٱ نَن مِِش َش
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تٌنٌف مِِش َش عَ نُن تَن عَ عَ نَ، كٍرٍن ٌ فٌر نََش ّت كُي، نَ فَن.» بِرِن ُسوِل
فَن. ُسوِل

تٌنٌف مِِش ْسورِ َش عَ نُن قَن نَ شّي، فبّّت مَنّف ْسورِ نََش عَشَسِيَ 11
مِِش، َش »َعَل ّب، َ عٍلِي قََل عَ نََش مَنّف ْسورِ نَ ُسُش. َ عٍلِي َش ٍع ُسوِل،
نَن مِِش َش عََل »َش يَاِب، عَ نََش َ عٍلِي 12 نَ«! كٍرٍن ٌ فٌر َش ِع عَ نَّش مَنّف
فَن.» ُسوِل تٌنٌف مِِش َش ِع نُن تَن ِع َش عَ مَ، ٌكوٍر كٍِل ٌ فٌر َش ّت نَ، ٱ

فَن. ُسوِل تٌنٌف مِِش َش عَ نُن تَن عَ عَ رَفٌرٌ، ّت نََش عََل كُي نَ
مِِش ْسورِ َش عَ نُن قَن نَ شّي، ندٍ َسشَن مَنّف ْسورِ نََش مَن عَشَسِيَ 13
ِل، ٍ يِر َ عٍلِي ٌت عَ نَ. ْكن َ فٍي ٍت نََش ندٍ َسشَن مَنّف ْسورِ نَ رَ. ُسوِل تٌنٌف
ِع مَشَندِ، ِع َ بَر ٱ مِِش، َش »َعَل مَيَندِ، عَ عَ مَ، بُن عَ ِسن ِشنِب عَ نََش عَ
ٌكوٍر، كٍِل ٌ رَفٌر ّت َ بَر عََل 14 مَ. ُسوِل تٌنٌف مِِش مَ ٱ نُن تَن ٱ ِكنِِكِن َش
ِكنِِكِن َش ِع يَْكِس، ْكْن فَن. مِشٍِي َش ٍع نُن ِسنٍف قِرِنِي مَنّف ْسورِ نَ عَ

مَ.» نَ رَتَنَف مُُش َش ِع مَ، تَن مُُش
نََش ِع فٌرٌ. َش بِرِن »ٌو ّب، َ عٍلِي عَننَِب قََل عَ عَ فٌرٌ، نََش مَلٍّك َش عََل 15
قََل عَ نََش َ عٍلِي 16 يِرٍ، مَنّف ٌ فٌر نََش مَنّف ْسورِ تَن عَ نُن َ عٍلِي رَ.» َي عَ فَاُش
ّشيرٍَي َق ٌت ِع مَ، تَن بِْش َيَِل عِسِر نَ مُ ‹عََل َي، نَن شُي »َعلَتََل ّب، مَنّف
َسِش ِع مَ َسدٍ ٌ مَ فٌر ُ م ِع رَ، ٍق َش نَ مَشْرِندٍ؟ ٍسبُُب بَِل عََل َش عٍكِرٌنكٍَي َ ّشيم

ّن.›« قَشَمَ ِع نَ. ْكن نَشَن
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َ ُشني عَ رَ. َسابُي َ عٍلِي عَننَِب نَّش ِك مٍَسن عَ عَلَتََل عَْل قََش نََش عَشَسِيَ 17
دِ َش يٌسَقَِت مَنّف يُدََي رََب نَ َيَِل. عِسِر رَ ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت نََش َ ِم يٌر
عَشَسِيَ 18 ّب. تَن عَشَسِيَ نَ نُ مُ دِ بَرِ مَ نَ، نَن ندٍ قِرِن ّح مَنّفَي َش َ ِم ٍيهٌر
كُي. تَرُشُي َش مَنّفٍي َيَِل عِسِر ّسبِّش نَ رََب، نَشٍٍي ٍق عَ نُن ْدنْشيٍي، تَرُشُي َش

2
َ م ٌكوٍر رَتٍٍق َ عٍلِي عَننَِب

َش عَ نُن َ عٍلِي كُي، ُشنفٍب قٌٍي مَ ٌكوٍر رٍَت َ عٍلِي عَننَِب َش عَلَتََل ٍينُن ب 1
ٍب ُل َش »ِع ّب، عٍلٍِس قََل عَ نََش َ عٍلِي 2 ّن. فِلِفَِل كٍلٍِق نُ عٍلٍِس تَالِِب
عَلَتََل كَِل ٱ َ بَر »ٱ يَاِب، عَ نََش عٍلٍِس ْكْن ٍتٍِل.» ب ّشيٍق ٱ َ وَ م عَلَتََل بَرِ مَ يَندِ،
ٌ فٌر نََش بِرِن قِرِن ٍع كُي نَ قٍوٌ«! رَ قْْش ِع َ فبِلٍنم مُ ٱ رَ، نِي يّّت ٱ كَِل ٱ َ بَر ٱ رَ،

ٍتٍِل. ب
كٌلٌن عَ »ِع ّب، عَ قََل عَ نََش ٍع ٌت، عٍلٍِس ٌت نٍٍي ٍتٍِل، ب نَ نُ نَشٍٍي ّ نَمِْحنم 3
كٌلٌن. عَ ٱ »ِعٌي يَاِب، ٍع نََش عَ ٌت؟« مَ ٌكوٍر ّن َ رٍَتم َ ْمْش كَر ِع عَلَتََل عَ
ٱ َ وَ م عَلَتََل بَرِ مَ ٍب، ُل َش ِع »ٍعلٍِس، ّب، عَ قََل عَ نََش َ عٍلِي 4 َسبَرِ.» وٌ وٌ
مُ ٱ رَ، نِي يّّت ٱ كَِل ٱ َ بَر ٱ رَ، عَلَتََل كَِل ٱ َ بَر »ٱ يَاِب، عَ نََش عَ يٍرِكٌ.» ّشيٍق

يٍرِكٌ. ٌ فٌر نََش بِرِن قِرِن ٍع كُي نَ قٍوٌ«! رَ قْْش ِع َ فبِلٍنم
عَ »ِع ّب، عَ قََل عَ نََش ٍع ٌت، عٍلٍِس ٌت نٍٍي يٍرِكٌ، نَ نُ نَشٍٍي ّ نَمِْحنم 5
عَ ٱ »ِعٌي، يَاِب، ٍع نََش عَ ٌت؟« مَ ٌكوٍر ّن َ رٍَتم َ ْمْش كَر ِع عَلَتََل عَ كٌلٌن
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ٱ َ وَ م عَلَتََل بَرِ مَ ٍب، ُل َش »ِع ّب، عَ قََل عَ نََش َ عٍلِي 6 َسبَرِ.» وٌ وٌ كٌلٌن.
رَ، نِي يّّت ٱ كَِل ٱ َ بَر ٱ رَ، عَلَتََل كَِل ٱ َ بَر »ٱ يَاِب، عَ نََش عَ مَبِرِ.» يُرُدّن ّشيٍق

ِسَف. نََش بِرِن قِرِن ٍع كُي نَ قٍوٌ«! رَ قْْش ِع َ فبِلٍنم مُ ٱ
ٌت عٍلٍِس نُن َ عٍلِي نََش ٍع ندٍ. ٍ يِر ِت ٍع َق، نََش ُسوِل تٌنٌف مِِش ّ نَمِْحنم 7
عَ فَرِن شُرٍ عَ مَقِلِنقِلِن، عَ عَ مَ، عَ رٍَت َ دٌنم َش عَ نََش َ عٍلِي 8 رَ. دّ شُرٍ يُرُدّن
َ عٍلِي دَنفٍِق، نُ ٌت ٍع 9 رَ. شَرَِش َسنِي ٍع فِرِ َق ٍع نَ، قِرِن عِتَشُن نََش شُرٍ رَ.
ُشن ِع تٌنٌف َش ٱ ٍينُن ب ّب ِع رََب مُنٍس َش ٱ َ وَ م »ِع مَشْرِن، عٍلٍِس نََش
دَاِش ّ نَمِْحنم َشِشلِمََي َش ِع ْشن، نَشَن وَ مَ ٱ »يَنِد، يَاِب، عَ نََش عٍلٍِس مَ؟«
نَ مَشْرِنِش نَن شْرْشْي ٍق »ِع يَاِب، عَ نََش َ عٍلِي 10 مَ.» ٱ ُل َش قِرِن ْدْش
مُ ٱ َش ّب. ِع ّن َ رَبَم نَ نَّش، تّمُي مَ ُشن ِع تٌنفٌمَ ٱ ٌت، ٱ ِع َش ْكْن ِك،

ّب.» ِع َ رَبَم مُ نَ شْرِ، َي ِع تٌنفٌمَ
نََش َ عٍلِي رَقَتَن، ٍع نََش دَاِش ّت فٍِس نُن سٌي نَّش، تّمُي نَ يّن ْو ِسفَمَ ٍع 11
بََب! »ٱ فبٍلٍفبٍٍل، عَ رَ، عَ ِت َي عَ نََش عٍلٍِس 12 كُي. ُشنفٍب قٌٍي مَ ٌكوٍر ٍت
عِبْو َ دٌنم َش عَ نََش عَ ْسنْن. ٌت َ عٍلِي مُ عَ تّمُي نَ ّسنبّمَ«! َش َيَِل عِسِر بََب! ٱ

مَ. بِْش َ بِر نَشَن تٌنٌف َ دٌنم َش َ عٍلِي َق عَ 13 كُي، ُسننُنِي نَ قِرِن
ِي عَ ُل نَشَن َ عٍلِي رَ َ دٌنم فَرِن ٍي شُرٍ نََش عَ 14 رَ. دّ شُرٍ يُرُدّن فبِلٍن نََش عَ
نَ قِرِن عِتَشُن نََش مَن ٍي شُرٍ مِندٍن؟« نَ عَلَتََل مَرِِف »ٍعلَِي قََل، عَ عَ رَ،
عَ نَ ٍع تِِش نُ نَمِْحنمٍّي يٍرِكٌ 15 رَ. شَرَِش َسنِي عَ فِرِ َق عٍلٍِس ِسنٍف، عَ عَْل
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ٍع مَ.» عٍلٍِس دَنِف َ بَر دَاِش ّ نَمِْحنم َشِشلِمََي َش »ٍعلَِي قََل، عَ نََش ٍع مَتٌٍق.
بِْش. ّب عَ ٌ عِفٌر ٍع َس ٍع رَلَندٍ، عَ ِسَف نََش

َي مُُش ٍب نَ ُسوِل تٌنٌف مِِش فبَنفبَلَنِي َ مَلِم »ِع ّب، عَ قََل عَ نََش ٍع 16
ندٍ َ فٍي ُل عَ َس عَ َشنِن، عَ َ بَر َشِشِل عَلَتََل تّمُندٍ قٍندٍ. مَرِِف ِع ِسَف َش ٍع مَ.
دٍ.» رَ ِسَف ٍع نََش »ٌو يَاِب، ٍع نََش عَ كُي.» ندٍ ُلُنَب ف َ ر عَ مُ نَ َش نَ، ْكن
ُسوِل تٌنٌف مِِش نَ نََش ٍع رَ. نَ تِن نََش عَ مَشْرْْش، ٍق نَ ٌت ٍع ْكْن 17

يٍرِكٌ فبِلٍن ٌت ٍع 18 ٌت. عَ مُ ٍع مَ، بُن َسشَن ِش قٍن عَ نََش ٍع قٍندٍ. َ عٍلِي شّي
ِسَف؟« نََش وٌ ّب، وٌ ّش قََل عَ مُ »ٱ ّب، ٍع قََل عَ نََش عَ يِرٍ، عٍلٍِس

ِسنٍفٍي كَابَنَكٌي َش عٍلٍِس عَننَِب
قَن تَا ِي كٌلٌن عَ ِع مَرِِف، »ُمُش ّب، عٍلٍِس عَننَِب قََل عَ نََش يٍرٌِككٍَي 19
عَ 20 ْسونّيَِش.» مُ ٍق ّش قَنِش، مُ ٍي عَ ْكْن نَّش، ِك تٌِش عَ ِع عَْل رَ َسبَتِدٍ
نَ َق نََش ٍع قّْش.» نُن عَ ّب، ٱ َ ر ندٍ نّيّن َسٍس ٍس َق »ٌو ّب، ٍع قََل عَ نََش
َش »َعلَتََل قََل، عَ َق عَ مَ، ٍي وٌِل قّْش عَ يِرٍ، دُلٌنِي ٍي ِسَف نََش عَ 21 رَ.
ْسنْن.›« َ َكنَم ّش مُ عَ ْسنْن، قَشَمَ نِمَسٍٍي مُ عَ يَءِلَن. ٍي ِي َ بَر ‹ٱ َي؛ نَن مٍَسنِي
ِك مٍَسنِش عَ عٍلٍِس عَننَِب عَْل قَنِش ٍي نَ ٌت، هَن مَ لْشْي نَ كٍلٍِق َس 22

نَّش.
دِ مّدِ مَ، ْشن َ كِر نَ نُ ٌت عَ ٍتٍِل. ب ٍت عَ مّننِ، كٍِل نََش عٍلٍِس عَننَِب 23
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عَ 24 َكنِي«! لَّل تَن ِع »َدنِف، رَ، قَلٍَق عَ مَيٍلٍدٍ، عَ َق ٍع كُي، تَا مِِن نََش فَِل
ُسٍب وَُلءِ رََب، نَ ٌت عَ رَ. ِشِل عَلَتََل دَنَك ٍع عَ مَ، ٍع رَفبِلٍن َي عَ نََش
عَننَِب 25 رَ. دِ مٍّي نَ عِبْو قِرِن نُن نَاِن تٌنٌف مِِش عَ كُي، قْتْنِي مِِن نََش قِرِن
سَمَرِ. فبِلٍن عَ ّن، مّننِ كٍِل عَ قَرِ. َ فٍي كَرٍ مٍٍل ِسَف نََش عَ مّننِ، كٍِل ٌت عٍلٍِس

3
َ ِم يٌر مَنّف َيَِل عِسِر

مَنّف يُدََي سَمَرِ، مَ بِْش َيَِل عِسِر رَ مَنّف ِت نََش َ ِم يٌر شّّم دِ َش عََكُب 1
نََب. نَن قِرِن نُن ُق ّح مَنّفَي عَ رَ. ندٍ ٌسلٌمَسَشَن نُن ُق ّح مَنّفَي َش ٍيهٌسَقَِت
عَ عَْل ُل مُ رَبَِش يُنُِب َش عَ ْكْن مَ، عَلَتََل رَقَن مُ نَشَن رََب ٍق نََش عَ 2
عَ ْكْن 3 ِت. نَشَن بََب عَ َبِرَ، ر كٍُي بَِل نََش تَن َ ِم يٌر نََب. نَشَن نَف عَ نُن بََب
َش َحمَ َيَِل عِسِر َ نِي عَ نَشَن رَ، قْْش ْموِل يُنُِب َش َ ِم ٌبٌو يٍر دِ َش نٍبَِت َ بِر نََش

رَ. ْموِل ٍق نَ مَكُيَدٍ عَ تِن مُ عَ رََب. يُنُِب
فٍرٍٍق َبَكٍَي مٌو نُن يِلـَكٍَي َ عِسِر

مَنّف َيَِل عِسِر ّن قِمَ دُوِت نُ عَ دّ مَدٌنمَ. نَن شُرُ ٍس نُ مٍَس مَنّف مٌوََب 4
َيَِل عِسِر 5 قَرِ. نَن نَ َسِش َشبٍٍي ٍع رَ، كّمّ وُُل ٌكنتٌنِي يّشّي نُن كّمّ وُُل يْرّ يّشّي مَ
نَ 6 مَ. ِشِل مَنّف َيَِل عِسِر مُرَُت نََش مَنّف مٌوََب َشنِب، قََش عََكُب مَنّف
َيَِل عِسِر رَ عَ مٌَت ُشن ْسورٍِي َش عَ َس عَ كُي، تَا سَمَرِ مِِن نََش َ ِم يٌر مَنّف كُي

مَ. بِرِن بِْش
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عَ مَ، ٍيهٌسَقَِت مَنّف يُدََي شّي َ ّشير نََش عَ مَ، فٍرٍٍق مٌوََب رّدِ عَ ٌت عَ 7

عَ نََش ٍيهٌسَقَِت فٍرٍدٍ؟« عَ مَلِدٍ ٱ َ تِنم ِع مَ، ِشِل ٱ مُرَُت َ بَر مَنّف »ٌمَوَب رَ، قَلٍَق
ٌسيٍي، مَ ٱ رَ، عَ نَن َحمَ َش ِع َحمَ، مَ ٱ فٍرٍدٍ. َبَكٍَي مٌو َ ٍتم نَن بِرِن »ٌون يَاِب،
ٍيهٌسَقَِت نَ؟« َمُندُن َكِر ٍتم »ٌون مَشْرِن، عَ نََش مَن عَ 8 رَ.» ٍع نَن ٌسيٍي َش ِع
مَنّف، يُدََي مَنّف، َيَِل عِسِر 9 نَ.» نَن ٍ يِر فبٍنفبٍرٍن َعٍدٌن ٍتم »ٌون يَاِب، عَ نََش
نُن ْسورٍِي َش ٍع ْحن نََش دَاِش مِن ٍي ٌسلٌقٍرٍ، ِش ّحرّ ٍع ٌت مَنّف عٍدٌن نُن
وٌن وَ َ بَر »َعلَتََل قََل، عَ نََش مَنّف َيَِل عِسِر كُي نَ 10 رَ. ِي شُرُ سٍٍي َش ٍع

ِع.» بّلّّش َبَكٍَي مٌو َسٍق َسشَنيٍِي مَنّف تَن

نَشَن مَ، َي وٌن نَ مُ ٌي ّ نَمِْحنم َش »َعلَتََل مَشْرِن، ٍع نََش ٍيهٌسَقَِت ْكْن 11

»َعننَِب يَاِب، عَ نََش ندٍ مِِش َش مَنّف َيَِل عِسِر ّب؟« وٌن ِشلِدٍ عَلَتََل َ ْنم
قََل، عَ نََش ٍيهٌسَقَِت 12 َبِرّ.» قْشِر َ عٍلِي عَننَِب شّّم، دِ َش َسقَِت ٍب، نَ عٍلٍِس
ٌ فٌر نََش مَنّف عٍدٌن نُن ٍيهٌسَقَِت مَنّف َيَِل عِسِر رَ.» ِي عَ نَ مٍَسنِي َش »َعلَتََل

تَِف؟ تَن وٌن نَ »ُمنٍس ّب، مَنّف َيَِل عِسِر قََل عَ نََش عٍلٍِس عَننَِب 13 يِرٍ. عَ
»َعٍد، يَاِب، عَ نََش مَنّف َيَِل عِسِر يِرٍ.» نَمِْحنمٍّي َش نَف ِع نُن بََب ِع ِسَف
َسٌفي.» َبَكٍَي مٌو َس ٍع َق َش عَ ٍب، ّن ِشلِِش َسشَنِي مَنّف ِي عَلَتََل بَرِ مَ

بَتُمَ، نَشَن ٱ رَ، عَلَتََل مَنّف كَِل ٱ َ بَر »ٱ ّب، عَ قََل عَ نََش عٍلٍِس عَننَِب 14
وٌ 15 نُ. ِع َي ٱ ِت َش ِع يَِت َ تِنم ُ م ٱ نُ، مَ َش ٍيهٌسَقَِت َسِش بِنّي مُ ٱ َش
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عَ عَ 16 مَ، عٍلٍِس َق نََش عَلَتََل قْْل، بْنْب َ كْر ٌت عَ ّب.» ٱ َ ر ندٍ بْنبْي َ كْر َق
قٌٍي مُ وٌ مٍَسنِش، نَن ِي عَلَتََل 17 كُي. ُلُنَب ف ِي ٍف وُيَِش يِِل »ٌو ّب، عَ قََل
مِنمَ. نَشَن شُرُ سٍٍي َش وٌ نُن وٌ رَ، ٍي ّن نَقٍمَ بِرِن ُلُنَب ف ِي ْكْن تٌمَ، تُّن مُ وٌ تٌمَ،
سَمَ َبَكٍَي مٌو عَ رَ، عَ دَنفِمَ نَشَن ّب. عَلَتََل نَ نَن شُرِ ٍق قِندِِش تَن نَ ْكْن 18
َش ٍع وٌ ّن. َ َكنَم بِرِن ُشنفبٍٍي تَا َش ٍع نُن َكنتَشٍِي تَا َش ٍع وٌ 19 َسٌفي. وٌ ّن
َش ٍع ّن َ رَيٍنٍسنم فّمٍّي وٌ ّن. دّ سّمَ بِرِن دُلٌنيٍِي ٍي َش ٍع وٌ ّن. نَبِرَ مَ بِرِن بٌفِلٍَي وُرِ
عَ رَ، ِ بِر عٍدٌن كٍِل َق نََش ٍي تّمُي، َب سّرّّش فّيّسّف كُي نَ 20 مَ.» قَنيٍِي ّش

رَ. ٍي مٌَكٌت بِْش
قََت نَشٍٍي مَلَن مِشٍِي نََش ٍع فٍرٍدٍ، ٍع تٍٍق نَ مَنّفٍي عَ مّ عَ ٌت َبَكٍَي مٌو 21
يَنّب ٌسٍف فٍب، فّيّسّف كٍِل ٌت ٍع 22 رَ. نَانِنِي مٌوََب ِت َق ٍع رَ، فٍرٍ ٌسٍس
نََش ٍع 23 نَ. نَن وُِل رَقٍِش ُلُنَب ف عَْل ّب َبَكٍَي مٌو ُل َق عَ مَ، ٍي نَ تِِش نُ
قََش. بٌوٍر ٍع ٍع مَ، ِشِل بٌوٍر ٍع تٌنٌف َسنتِّدفّمَ َ بَر مَنّفٍي رَ. عَ نَن »ُوِل قََل، عَ

تٌنٌف.» سٍٍي َش ٍع َس وٌن شّي، وٌن َبَكٍَي مٌو يَْكِس،

نََش ٍع هَن بْنْب ٍع ٍع كٍِل، نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر ِل، يٌنِكندٍ يِلـَكٍَي َ عِسِر ٌت ٍع 24
ٍع مَ، تّتٍّي نَ َب فّمٍّي ٍع َكَن، تَاٍي مٌوََب نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 25 رَ. َي ٍع ِف ٍع
نَبِرَ. بِرِن بٌفِلٍَي وُرِ ٍع رَ، فّمٍّي دّ ّس دُلٌنيٍِي ٍي نََش ٍع مَ. شٍّي َش َبَكٍَي مٌو مَوٌِل ٍع
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عَ ٍع َبِلِن، ر عَ نََش َكنيٍِي لَاِت لُِش. َق نُ تُن نَن فّمٍّي تّّت تَا شَرٍ ٍسِت كِرٍ
َكنِي َسنتِّدفّمَ نََش عَ ّب، عَ فٌب َ بَر ّسنّب فٍرٍ ٌت عَ ٌت مَنّف مٌوََب 26 مَْفْن.
نَ 27 ْن. مُ ٍع ْكْن يِرٍ، مَنّف عٍدٌن رَ ِسفٍَق َبْو ر َ كِر َش ٍع تٌنٌف، ٌسلٌقٍرٍ كّمّ
ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت َش عَ لَن نُ نَشَن تٌنٌف، ِسنٍف شّّم دِ َش عَ نََش عَ كُي
ٍع مَ، يِلـَكٍَي َ عِسِر ٌ فٌر نََش بٍلٍبٍٍل ْشّن تّمُي، نَ قَرِ. تّّت تَا رَ سّرّّش َب عَ عَ رَ،

مَ. بِْش َش ٍع فبِلٍن ٍع رَ، مَنّف مٌوََب َ مَكُي ٍع َق

4
مَلٍِق ندٍ فِّن كَاّح عٍلٍِس عَننَِب

نَشَن ندٍ، بَتَُل َش »ِع نَّش، عَ ْشن، عٍلٍِس َ مَو عَ نََش فِّن َش ندٍ ّ نَمِْحنم 1
َش نَشَن ندٍ، مِِش قََش. َ بَر عَ ْكْن رَ، عَ نُ نَن شّّم مَ ٱ رَ، َي عَلَتََل فَاشُمَ نُ
ْحشْي دٌِن نَ رَ ٌكنيٍِي قِندِ َش ٍع تٌنفٌدٍ، قِرِنِيٍي دِ مَ ٱ َق َ بَر نَ مَ، عَ نَ نُ دٌِن
رَ ِي ِع نَ مُنٍس ّب؟ ِع َبَدٍ ر مُنٍس َ ْنم »ٱ ّب، عَ قََل عَ نََش عٍلٍِس 2 رَ.»
ثْوِت ٍ تُر ٌق رَ، ِي ٌكنِي َش ِع تَن ٱ نَ مُ »ٍسٍس يَاِب، عَ نََش فِّن بَنِش؟«
ِع يٍُق. وُيَِش َسٍس ٍس َش ِع »ِسَف، ّب، عَ قََل عَ نََش عٍلٍِس 3 كٍرٍن.»
َش ِع بَنِش، فبِلٍن نَ ِع 4 قٍن. نَن فبٍفٍب عَ َش ِع قٍن، فبَنسَن دٌندٌرٌنِت نََش
َسٍس ٍس نَ عِقِِل كٍرٍن ثْوِت ٍ تُر نَ َش ِع مَ. ُشن دٍِي َش ِع نُن وٌ َلَن ب نَادّ

مَ.» َشِت عَ ْدْش نَ َش ِع رٍَق، عَ نَ نَشَن كُي. بِرِن
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َلَن ب نَادّ عَ ْشنِي عَ ٌس نََش عَ يٍُق. َسسٍٍي ٍس َس عَ ِسَف، نََش فِّن نَ 5

نُ عَ مَ، عَ رَدَنِف َسسٍٍي ٍس َق نُ دٍِي َش عَ مَ. ُشن دٍِي َش عَ نُن تَن عَ
ّب، دِ َش عَ قََل عَ نََش عَ رَقٍدٍ، ندٍٍي َسٍس ٍس ّف ٌت عَ 6 كُي. ٍع َس تُرٍ
فبّّت َسٍس »ٍس يَاِب، عَ نََش دِ َش عَ رَ.» ِي ٱ ٌس مَن فبّّت َسٍس »ٍس

َش عََل يََب بِرِن نَ َس نََش عَ 7 عِِت. عَ نََش قَن ٍ تُر تّمُي، نَ َق.» نَ مُ ٌي
ِع َق ِع مَِت، تُرٍ نَ »َس ّب، عَ قََل عَ نََش عٍلٍِس ّب. عٍلٍِس عَننَِب مِِش

رَ.» ْدنشْي نَ بٌَل َش دٍِي َش ِع نُن وٌ تّمُي نَ ِق. دٌِن َش

شّّم دِ َش ُسنَمَِك
مّننِ، نَ نُ ندٍ ُكنتِِف فِّن كُي. تَا ُسنَِم ِسَف نََش عٍلٍِس عَننَِب ندٍ لْشْي 8
عٍلٍِس َش مَ، لْشْي نَ كٍلٍِق َس ْشنِي. عَ دٍّف عَ َش عَ ٌق عَ كَرََشن عٍلٍِس نَشَن
كٌلٌن، عَ »ٱ ّب، ْمرِ َش عَ قََل عَ نََش فِّن 9 ّن. نَا دّفٍمَ عَ نُ عَ رَ، مّننِ َ مِنِم
وٌن يَندِ، 10 رَ. عَ نَن ّسنِيّنِش مِِش َش عََل ْشنِي، وٌن رَ دَنِف َ لُم نَشَن شّّم ِي
لَنثُي نُن فٌنِي، تٍيبِِل، َسدٍ، وٌن رَ، ٌكوٍر بَنِش ّب عَ يَءِلَن كٍرٍن َنمَدِ ل ٌكنكٌي َش
نَّش.» تّمُي ْشنِي وٌن َق نَ عَ رَ، مَلَبُدٍ عَ قِندِ َش مّننِ عَلٌَك كُي، نَا ّب عَ ْدْش
عَ نََش عَ 12 كُي. ٌكنكٌي نَ مَلَُب عَ َس عَ نَا، ِسَف نََش عٍلٍِس ندٍ لْشْي 11
فِّن ِشِل، عَ نََش فٍشَِس َب.» ِشِل ُسنَمَِك فِّن »ِي ّب، فٍشَِس َبِرّ قْشِر عَ قََل
َ بَر ‹ِع ّب، فِّن ِي قََل »َع ّب، فٍشَِس قََل عَ نََش عٍلٍِس 13 يِرٍ. عٍلٍِس َق نََش
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قََل قَنِي ٍق َش مُُش ّب؟ ِع َبَدٍ ر مُنٍس َ ْنم تَن مُُش ّب. مُُش رََب فبٍفٍب ٍق
يَاِب، عَ نََش فِّن ّب؟‹« مَنّف َش ْسورٍِي مُ نَ َش رَ، ٍق َش ِع ّب مَنّف

تَِف.» نَن َحمَ مَ ٱ َسبَتِِش »ٱ
َش وٌن »َعَو، مَشْرِن، فٍشَِس نََش عٍلٍِس َشنِب، دَنِف مَسَرّ يّنِي ْو نَ 14

قَن ْمرِ َش عَ ّب، عَ مُ ٌي »ِد يَاِب، عَ نََش فٍشَِس ّب؟« فِّن ِي رََب مُنٍس
نََش فٍشَِس ِشِل.» عَ َش مَن »ِع ّب، فٍشَِس قََل عَ نََش عٍلٍِس 15 قٌرِ.» َ بَر
تّمُي »ِي ّب، عَ قََل عَ نََش عٍلٍِس 16 رَ. نَادّ ِت عَ َق، نََش فِّن ِشِل، فِّن نَ
عََل مَرِِف، ٱ »َعٍد قََل، عَ نََش فِّن مَ.» َكنٍك ِع َس عَ ِع بَرِدٍ، دِ قَمَ ِع تَمَُن،

مَيٍندٍن.» فِّن ٌكنِي َش ِع تَن ٱ نََش ِع مِِش، َش
ِك ّب عَ قََل عَ عٍلٍِس عَْل مَ، يَِت تّمُي نَ ِ بَر شّّم دِ عَ تّيّف، نََش فِّن نَ 17

نَّش.

قَّش َش دِ َش ُسنَمَِك
عَ 19 تّمُي. َشَب ّش مَ ّش يِرٍ بََب عَ ِسَف نََش عَ ندٍ لْشْي ْم، ٌت دِ نَ 18

قََل عَ نََش بََب عَ رَ.» حَاِش عَ َ ْشنْم ٱ ُشنِي ٱ بََب، »ٱ ّب، بََب عَ قََل عَ نََش
عَ عَ تٌنٌف، عَ نََش ٌكنِي نَ 20 مَ.» ْشن نَف عَ َشنِن »َع ّب، ٌكنِي َش عَ
قََش. َق عَ تَِف، يَنِي هَن مَ َسن نَف عَ ُل نََش دِدِ مَ. ْشن نَف عَ َشنِن

َلَن ب نَادّ عَ مَ، َسدٍ َش مِِش َش عََل َس عَ عَ رَ، دِ َش عَ ٍت نََش فِّن 21
َش ِع »يَنِد ّب، عَ قََل عَ عَ ِشِل، ْمرِ َش عَ نََش عَ 22 مِِن. عَ مَ، ُشن عَ
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رَ، قْْش مِِش َش عََل نَ ِسَف َش ٱ رَ، ِي ٱ ٌس كٍرٍن ٌسقٍَل نُن كٍرٍن ٌكنِي
كٍِك رَ؟ مُنٍق تٌدٍ عَ ِسفٍَق ِع »ٌت، مَشْرِن، عَ نََش ْمرِ َش عَ 23 قَمَ.» مَن ٱ
ْكنتْقِِل.» نََش »ِع يَاِب، عَ نََش عَ رَ.» عَ مُ قَن لْشْي مَلَبُي رَ، عَ مُ َسِل نّيّن
عَ قََل عَ نََش عَ مَ. ِك ِيَاِس ب عَ يَءِلَن َش ٌسقٍَل عَ قََل عَ نََش فِّن كُي، نَ 24

ٱ ٌق دٍ، مَ ْشن َ كِر ِت نََش وٌن رَ. مَقُرٍنِي رَّحرّ ٌسقٍَل َش »ِع ّب، ٌكنِي َش
نَّش.» تّمُي ّب ِع قََل عَ نَ

مِِش َش عََل ْكن. َ فٍي كَرٍ مٍٍل رَ ٍ يِر مِِش َش عََل ِت ُشن ٍع نََش ٍع 25

نَ قٍَق نَن ُسنَمَِك فِّن »َن ّب، َبِرّ قْشِر عَ قََل عَ نََش عَ مَكٍُي، ٍ يِر ٌت عَ َس ٌت
مُ تََن مَ؟ ْمرِ َش ِع نَ مُ تََن نِيَِش؟ ‹مُنٍس مَشْرِن، عَ َس ِع ِف ِع 26 ِك.
َش عََل قّّق عَ ْكْن 27 نَ،« مُ ٌي »تََن يَاِب، عَ نََش فِّن مَ؟‹« دِ َش ِع نَ
عَ وَ نََش فٍشَِس ُسُش. َسنيٍِي عَ عَ مَ، بُن عَ َ بِر نََش عَ ْكن، َ فٍي ِل ٍ يِر مِِش
ّن. ُسننُنِش عَ نَ، ُل »َع ّب، عَ قََل عَ نََش عٍلٍِس ْكْن رَ، مَرِِف عَ مَِسفٍَق
نَكٌلٌنِش ٱ ُ م عَ ِسندٍن، ّن مَ ٱ نْشُنِش ٍق نَ عََل ْكْن ْسْت، عَ َ بَر ندٍ شْرْشْي ٍق
عَ مُ ٱ مَ؟ ِع ّن مَشْرِن دِ ٱ مَرِِف، »ٱ ّب، عَ قََل عَ نََش فِّن تّمُي نَ 28 رَ.» نَ

مَيٍندٍن؟« ٱ نََش ِع ّب، ِع ّش قََل
ٱ َش ِع عِشِرِ، تَِف ِع ِع »ٍكِل، ّب، َبِرّ قْشِر عَ قََل عَ نََش عٍلٍِس عَننَِب 29
نََش ِع مَ. يَتَِف عَ َس يِسُشُوُرِ مَ ٱ ِع يِرٍ، دِ نَ مَقُرٍن ِسَف ِع تٌنٌف، يِسُشُوُرِ مَ
نُن عَلَتََل كَِل ٱ َ بَر »ٱ قََل، عَ نََش نَف دِدِ 30 رَ.» ّشيبٍُق مِِش مَ ْشن َ كِر دُفُندِ
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ِسَف. نََش بِرِن ٍع كٍِل، نََش ٍع كُي نَ َشنِب.» ِع ِسفَمَ مُ ٱ رَ، ِشِل تَن ِع
دِ نَ ْكْن مَ. يَتَِف دِدِ َس يِسُشُوُرِ َش عٍلٍِس عَ يَرٍ، ِت َ بَر نُ تَن فٍشَِس 31
عَ رَلَندٍ، عٍلٍِس فبِلٍن نََش فٍشَِس رَ مََش. عَ مُ عَ رَ مِِن، ٌي شُي عَ مُ قَشَِش

دٍ.» كٍلِِش مُ »ِدِد نَّش، عَ ّب، عَ َس دّنتّّف
َش عَ َسِش قَشَِش دِدِ ِل عَ نََش عَ كُي، بَنِش ٌس ٌت عٍلٍِس عَننَِب 32
مَشَندِ. عَلَتََل َش عَ مَ، ُشن قُرٍ نَ نُن تَن عَ َلَن ب نَادّ نََش عٍلٍِس 33 مَ. َسدٍ
َي عَ عَ مَ، دّ عَ َس دّ عَ نََش عَ قَرِ. قُرٍ دِدِ عِتََل عَ عَ مَ، َسدٍ ٍت نََش عَ 34
نََش قٍَت دِدِ هَن ِك، نَ ُل نََش عَ مَ. بّلّشٍّي عَ َس بّلّشٍّي عَ عَ مَ، َي عَ َس
قَرِ. دِدِ رَ ٍت فبِلٍن نََش مَن عَ كُي، ٌكنكٌي َمحّرٍّق عَ ٌس نََش عٍلٍِس 35 وٌلٍن.
ِشِل، فٍشَِس نََش عٍلٍِس 36 رَِب. َي عَ َق عَ ٌسلٌقٍرٍ، َسنيَ تِسٌن نََش دِدِ تّمُي نَ
عَ نََش عٍلٍِس يِرٍ، عٍلٍِس َق ٌت فِّن َب.» ِشِل ُسنَمَِك فِّن »ِي ّب، عَ قََل عَ عَ
بُن عٍلٍِس عَننَِب ِسن ِشنِب عَ عَ َق نََش فِّن 37 تٌنٌف.» دِ َش »ِع ّب، عَ قََل

مِِن. عَ تٌنٌف، دِ َش عَ نََش عَ تّمُي نَ ُسُش. َسنيٍِي عَ عَ مَ،

حَاِش دٌنٍس نُن عٍلٍِس عَننَِب
نُ ٌت نَمِْحنمٍّي رَ. بِْش دِنِش نُ كَامّ تّمُي نَ فِلِفَِل. فبِلٍن نََش عٍلٍِس 38
مَ، ّت ْدْش »تُنٍد ّب، َبِرّ قْشِر عَ قََل عَ نََش عَ نَ، َسن عٍلٍِس عَننَِب ْدْشِش
ِسَف عَ مَ، َي ٍع مِِن نََش كٍرٍن 39 ّب.» نَمِْحنمٍّي ِي يَءِلَن ندٍ دٌنٍس َش ِع
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ٍع عَ مَتٌنٌف، فبٍفٍب بٌِف نَ عَ ٌت، ندٍ َسنِس نََش عَ قٍندٍ. ندٍٍي ٍس بٌِف بُرُنِي
تُندٍ َس ٍع عَ مَشََب، ٍع نََش عَ يِرٍ، نَمِْحنمٍّي ٌس ٌت عَ كُي. َ دٌنم َش عَ َس

رَ. عَ نَشَن ٍس كٌلٌن عَ مُ ٍع ْكْن كُي،
ِع، دّ ٍع رَ ٌس عَ قّّق ٍع ْكْن قْْل، دٌن عَ نََش بِرِن ٍع َلَدٍ، رَق ّف ٌت دٌنٍس 40
ٍع كُي.» تُندٍ مَ دٌنٍس ِي نَ ندٍ ْشّن مِِش، َش »َعَل نَّش، ٍع فبٍلٍفبٍٍل، نََش ٍع
تُندٍ َس ندٍ نَ نََش عَ تٌنٌف.» ندٍ قَرِن »ٌو قََل، عَ نََش عٍلٍِس 41 دٌندٍ. عَ ْن مُ
نُ دٌنٍس دٍّف.» ٍع َش ٍع ّب، مِشٍِي ِي َس دٌنٍس ِي »ٌو قََل، عَ َق عَ كُي،

َق. ِع عَ نَ نُ مُ ٌي ْشّن قَندٍ، ّف َ بَر

يٍَق ُ رَو تَاِم عٍلٍِس عَننَِب
نَن ِسنٍفٍي بٌِف َسنِس نُن تَاِم قٍَق نُ عَ َسلَِس. بَاِل كٍلٍِق َق نَن ندٍ مِِش 42
عٍلٍِس عَننَِب كٍرٍن. بِّك نّيّن مّنِف نُن ْمْشّحن تَاِم مَ، ْشن مِِش َش عََل نَ
دٍّف.» ٍع َش ٍع عَلٌَك مَ، َحمَ ِي ِق دٌنٍس ِي َش »ِع ّب، بَتَُل عَ قََل عَ نََش
عٍلٍِس دِ؟« نَ بِرِن كّمّ شّّم ِي َ عِتَشُنم دٌنٍس ِي »ٱ ّب، عَ قََل عَ نََش بَتَُل عَ 43
نَن عَلَتََل بَرِ مَ دٍّف، ٍع َش ٍع عَلٌَك تُن، رَ مِشٍِي ِي عِتَشُن »دٌنٍس قََل، عَ نََش
نََش عَ كُي نَ 44 ُل.›« مَن ْدنشْي تَاِم ّن، دّفٍمَ ٍع بِرِن مِشٍِي ›ِي مٍَسنِش، عَ
مٍَسن عَ عََل عَْل ُل نََش ْدنشْي عَ لَُف، ٍع هَن دٌن عَ نََش ٍع رَ، ٍع عِتَشُن تَاِم

نَّش. ِك
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5

َ م قُرٍ ُكّن َلَنِي ي َش نَامَن
فٌب نُ تِدٍ عَ مَ. مَنّف َش عَ رَقَن نُ نَامَن ُشنِي ْسورٍِي َش مَنّف عَرَ ِم 1
ْكْن رَ. َسابُي نَن تَن عَ مَ بِْش عَرَ ِم ِق ُشننَكٍِل عَلَتََل بَرِ مَ ّب، مَنّف َش عَ
َيَِل عِسِر ِسَف ٌت عَرَ مِكٍَي ندٍ لْشْي 2 مَ. فبَنفبَلَنِي ُشنِي ْسورِ ِي نَ نُ قُرٍ ُكّن
َش فِّن َش نَامَن قِندِ َش عَ مَ، ُشن ٍع َشنِن عَ ٍع ّن، ُسُش ندٍ تّمّدِ ٍع فٍرٍدٍ،
ّ نَمِْحنم نُ ِسَف ْمرِ َش مَرِِف ٱ »َش ّب، مَرِِف عَ قََل عَ نََش تّمّدِ نَ 3 رَ. ٌكنِي

نُ.» مَ عَ بَدٍ قُرٍ ُكّن ِي ّن َ ْنم نَ سَمَرِ، نَ نَشَن يِرٍ،
عَ قَلَِش نَشَن يِلََك َ عِسِر تّمّدِ ّب، مَنّف َش عَ َس دّنتّّف نَ نََش نَامَن 4
َ ّسبّم بَتَاّش ٱ سَمَرِ. ِسَف َش »ِع ّب، نَامَن قََل عَ نََش مَنّف عَرَ ِم 5 ّب.
كٌِل َ ّشيم َسشَن، كّمّ كٌِل فبٍِت نََش نَامَن رَ.» ٍق َش ِع مَ مَنّف َيَِل عِسِر

مَ. ُشن عَ َشنِن ُق تٌقَنِي َ دٌنم نُن ٍسننِ، تٌنٌف
»ٱ كُي، نَشَن ّسبِّش نُ عَ مَ، ْشن مَنّف َيَِل عِسِر َشنِن بَتَاّش نَ نََش عَ 6
َيَِل عِسِر 7 مَ.» عَ َب قُرٍ ُكّن َش ِع عَلٌَك يِرٍ، ِع شّي نَامَن ُشنِي ْسورٍِي مَ ٱ َ بَر
نَن عََل »ٍث، قََل، عَ َق عَ َعِبْو، دٌنم َش عَ نََش عَ شَرَندٍ، بَتَاّش ّف ٌت مَنّف
َش ٱ عَ ّب، ٱ َ قَلَم عَ َق ٌت مَنّف ِي رَِكسِمَ، مِِش نَشَن ِتمَ، قَّش نَشَن نَ، ٱ

ْشن.» نَن فٍرٍ وَ مَ عَ ّب، تَن ٱ مٌَت، عَ وٌ مَ؟ ندٍ مِِش َب قُرٍ ُكّن
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عَ كُي، ُسننُنِي عِبْو َ دٌنم َش عَ َ بَر مَنّف عَ مّ، عَ ٌت عٍلٍِس مِِش َش عََل 8
نَبَمَ، نَشَن ِع رَ؟ مُنٍق عِبْوِش َ دٌنم َش ِع »ِع رَ، قَلٍَق عَ مَ، مَنّف شّي َ ّشير نََش
نَامَن كُي، نَ 9 مَ.» بِْش َيَِل عِسِر نَ ندٍ ّ نَمِْحنم كٌلٌن عَ َش عَ عَلٌَك يِرٍ، ٱ شّي عَ
َش عٍلٍِس عَننَِب ِت َق عَ رَ، رَفٍِس ْسورِ َش عَ نُن ٌسيٍي َش عَ ِسَف نََش
مََش ِع »َس ّب، نَامَن رَ قَلٍَق عَ تَندٍ شّي مِِش نََش عٍلٍِس 10 رَ. دّ ٌسدٍ بَنِش

ّسنِيّن.» َق ِع ّن، َ َلَنم ي قٍَت ِع كُي نَ ٌسلٌقٍرٍ. َسنيَ مَ شُرٍ يُرُدّن
عَ مَ، عَ ْحْش »ٱ رَ، قََل عَ ِسَف َق نُ عَ مَ، يّنِي ْو نَ ْشْن نََش نَامَن 11
ِع، قٍَت ٱ َ م ٍ يِر ُكّن َس بّلّّش عَ عَ مَشَندِ، عَلَتََل مَرِِف عَ عَ ِع، َي ٱ نُ ّن َ مِنِم
شُرٍٍي، َ قَرثَر نُن عَبَنَ عَْل دَ مَِس، ْشنِي ٱ نَ مُ قَنِي شُرٍ 12 مَ. ٱ َب َش قُرٍ ُكّن
عَ كُي نَ ّسنِيّن؟« ٱ مّننِ، ّش مَشَدٍ ٱ َ ْنم ُ م ٱ نَ؟ بِرِن شُرٍٍي َيَِل عِسِر دَنِف نَشٍٍي

رَ. ْشنِْش عَ فبِلٍن نََش
ندٍ شْرْشْي ٍق َس ّ نَمِْحنم ِي »َش ّب، عَ قََل عَ نََش ٌكنيٍِي َش عَ ْكْن 13

ِع َس َش ِع عَ ّب ِع قَلَِش عَ ٌت عَ نُ؟ ّش َ رَبَم عَ مُ ِع نُ، ّب ِع قََل نَن
ِسن عَ شُرٍ، يُرُدّن ٌ فٌر نََش نَامَن كُي نَ 14 رََب؟« نَ َش ِع َّش لَنم ُ م عَ مََش،
قٍَت عَ َشنِب دَنِف نَ نَّش. ِك مٍَسن عَ مِِش َش عََل عَْل ٌسلٌقٍرٍ، َسنيَ ْشورَ عَ

ّسنِيّن. عَ دِ مّدِ، عَْل قَن نََش
ٌت عَ نَ. بِرِن بٌوٍرٍي ّحرّ عَ نُن تَن عَ يِرٍ، مِِش َش عََل فبِلٍن نََش نَامَن 15
َيَِل عِسِر َش دّدّ نَ مُ عََل كٌلٌن، عَ َ بَر »ٱ قََل، عَ عَ ِع، َي عَ ِت نََش عَ ٌس،
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نََش عٍلٍِس 16 رَ ُسُش.» َ ُبح مَ ٱ َش ِع مَيَندِ، ِع َ بَر ٱ يَْكِس، رَ. عَ مُ َش بِْش
نَامَن رَ ُسشُدٍ.» َ ُبح َش ِع َ ْنم ُ م ٱ بَتُمَ، نَشَن ٱ رَ، عَلَتََل كَِل ٱ َ بَر »ٱ يَاِب، عَ

تٌندِ. نََش عَ ْكْن رَ ُسُش، نَ َش عَ كَرََشن عَ نََش
َش ِع ّب، ٱ َ نَبَم نَشَن ِع يِرٍ، »َعَو ّب، عٍلٍِس قََل عَ نََش نَامَن تّمُي نَ 17

َ وَ م ٱ َشنِندٍ. نَشَن َ ْنم قِرِن ٌسقٍَل رَ، ِي ٌكنِي َش ِع تَن ٱ ٌس ندٍ بّنّد بِْش ٍب
فبَنسَن عَلَتََل َب فبّتٍّي سّرّّش نُن دَاِش فَن سّرّّش َق ٱ قَرِ، بّنّد نَ تٍِق سّرّّشبَدٍ
ٍق ِي مَ ٱ دِّح َش عَلَتََل ْكْن 18 ْسنْن. ّب فبّّت عََل َ بَم ٌي سّرّّش مُ ٱ ّب.
عَ ُسيِدِ َش عَ عَلٌَك كُي، َسلِدٍ َش رِ ْمن عََل َش عَ سٌمَ ّن مَنّف مَ ٱ مَ. كٍرٍنِي
رِ ْمن مَ بِْش ٌ عِفٌر ٱ َش قَن تَن ٱ ّن َ نِيَم عَ نَ ِي، عَ رَ ُسُش بّلّّش ٱ َ لُم عَ ّب،
يَاِب، عَ نََش عٍلٍِس 19 رَ.» ٍق َش نَ مَ ٱ دِّح َش عَلَتََل كُي. بَنِش َش كٍُي

ِسَف. عَ ُشن عَ كٍِل نََش نَامَن تّمُي نَ كُي.» ْبحَّس »ِسَف
»ٱ مَ، ّ ْبح عَ قََل عَ نََش فٍشَِس َبِرّ قْشِر عٍلٍِس 20 دٌندٌرٌنِت، َ مَكُي عَ ٌت عَ
عَلَتََل كَِل ٱ َ بَر ٱ رَ ُسُش. َ ُبح َش عَ مُ عَ ِسَف، َش عَرَ مَِك ِي ُل عَ َ بَر مَرِِف
فٍشَِس عَوَ، 21 رَ.» عَ ْسْت ندٍ ٍس َش ٱ عَلٌَك َب، رَ قْْش عَ ِف ٱ َش تَن ٱ رَ،
عَ رَ، قْْش عَ رَ قٍَق رَ ِف عَ ٌت عَ َس ٌت نَامَن رَ. قْْش نَامَن ِف عَ نََش
نِيَِش؟ »ُمنٍس مَشْرِن، عَ عَ رَلَن، عَ َس عَ نَ، ْكن فٍِس َش عَ مَقُرٍن ٌ فٌر نََش
قََل عَ َق َش ٱ ّشيِش ٱ نَن مَرِِف ٱ تُن. »ّهِر يَاِب، عَ نََش عَ 22 نَ؟« مُ تََن
تٌنٌف كٌِل فبٍِت يَندِ، مَ. فٍيٍَي َ ِم عٍقِر كٍِل ْشنِي ٱ قَِش نَن قِرِن ّ ْشح ّ ‹نَمِْحنم ّب، ِع
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فبٍِت َش »ِع ّب، عَ قََل عَ نََش نَامَن 23 ّب.›« ٍع مَ ٱ ِق قِرِن َ دٌنم نُن َسشَن
عَ كُي، قِرِن بِّك َس فبٍِت نَ عَ كَرََشن، عَ نََش عَ رَ ُسُش.» ٍسننِ تٌنٌف كٌِل
عَ ٍع رَ، َي فٍشَِس ِت نََش نٍٍي رَ. ِي قِرِن ٌكنِي َش عَ ٌس ٍع عَ قِرِن، َ دٌنم نُن

ّب. عَ َشنِن
بَنِش، رَ ٌس عَ عَ رَ، ِي ٍع رَ ُسُش ٌكٍت نََش فٍشَِس ِل، قَرِ تٍنتٍنِي ٌت ٍع 24
مَرِِف عَ َق نََش عَ َشنِب، دَنِف نَ 25 ِسَف. نََش نٍٍي رَفبِلٍن، مِشٍِي نَ َق عَ
نََش فٍشَِس فٍشَِس؟« ِك ِي مِندٍن كٍلِِش »ِع مَشْرِن، عَ نََش عٍلٍِس عَننَِب يِرٍ.
ٌ فٌر ٌت »نَاَمن ّب، عَ قََل عَ نََش عٍلٍِس ْكْن 26 دّدّ.» ِسَف مُ »ٱ يَاِب، عَ
فبٍِت، َش ِع َ لَنم عَ وََشِت ِي مَ؟ ّ ْبح ٱ ّش ٌت نَ مُ ٱ رَلَندٍ، ِع كُي فٍِس َش عَ
قٍن ّشمٍّي ٌكنِي نُن فِنٍّي ٌكنِي ُشنفبٍٍي، عَ نُن َنمٍَي ل شُرُ ٍس َسنسٍِي، بِلٍِي، ِ عٌلِو دٌنمٍَي،
كٍِل نََش فٍشَِس عَبَدَن«! مَ بْنسْي ِع نُن ِع ّن َ لُم قُرٍ ُكّن َش نَامَن 27 ِك؟ ِي

ُكندَ. عَْل رَقِيّش َق عَ نَ، بِرِن قٍَت عَ دِن نََش ُكّن ِع. َي عَ

6

تٌٍق كٌٍل َ بٍير
ِع َش 2 ّب. وٌن شُرُن لُدٍ »ِي ّب، عٍلٍِس عَننَِب قََل عَ نََش ندٍٍي ّ نَمِْحنم 1
يَءِلَن ٍ يِر َش وٌن ّسّف، كٍرٍن كٍرٍن وُرِ َش َكنَكن شُرٍ، يُرُدّن شّي وٌن رَ، عَ َ تِنم
ِسَف،« »ٌو ّب، ٍع قََل عَ َق عَ رَ، عَ نَ تِن نََش عٍلٍِس عَننَِب ٍب.» رَ مَلَندٍ
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عٍلٍِس رَ.» قْْش مُُش َق َش قَن ِع »يَنِد، مَ، َي ٍع قََل عَ نََش ندٍ مِِش ْكْن 3

رَ.» عَ نَ بِرِن وٌن »َعَو، نَّش، عَ رَ، نَ تِن نََش
مِِش 5 ّسّفٍق. وُرٍِي ٌس نََش ٍع رَ، دّ شُرٍ يُرُدّن ِسَف نََش بِرِن ٍع كُي نَ 4

فبٍلٍفبٍٍل، نََش عَ ْشورَ. ٍي ِسن عَ كٌرٍن، نََش كٌٍل َ بٍير َش عَ ّسّفٍق، وُرِ نُ ٌت ندٍ
»َع قََل، عَ نََش مِِش َش عََل 6 رَ.» عَ نَن يٍقُِش َ بٍير مَرِِف، ٱ ! »ٍعٍ نَّش، عَ
بٌلٌن، ندٍ ُشنتُنِي وُرِ نََش عٍلٍِس عَننَِب ّب، عَ مٍَسن بِرَدٍ عَ ٌت عَ مِندٍن؟« بِرَِش
ّب، بٌوٍر عَ قََل عَ نََش عٍلٍِس 7 قَرِ. ٍي ٍت َق كٌٍل َ بٍير يَِت، ٍ يِر نَ وٌِل عَ نََش عَ

تٌنٌف. كٌٍل َ بٍير عَ عِتََل، بّلّّش عَ نََش بٌوٍر تٌنٌف.» »َع

َ ر ْسورٍِي عََر ِم نٍْق عٍلٍِس عَننَِب
َش عَ رَ قََل ٍق َش يِرٍ َ لُم نُ عَ كُي نَ فٍرٍٍق. َيَِل عِسِر نَ نُ مَنّف عَرَ ِم 8
َ ّشير نََش مِِش َش عََل ْكْن 9 دّننَّش. يٌنِكندٍ قَمَ ْسورٍِي َش ٍع ّب، ُكنتِفٍِي
ِع رَ عَ مُ نَ َش دٍ، ٍ يِر نَ ِسَف نََش »ِع رَ، قَلٍَق عَ مَ، مَنّف َيَِل عِسِر شّي
عََل يِرٍ، رَ َسنَب ْسورٍِي َش عَ نََش مَنّف َيَِل عِسِر عَوَ، 10 نَا.» ّن َ لِم عَرَ مِكٍَي
وُيَِش. َسنمََي رََب نََش نَ مَْدْش. نَا َش ٍع عَلٌَك ّب عَ مَتْنشُمَ دّننَّش مِِش َش
عَ ِشِل، ُكنتِفٍِي َش عَ نََش عَ مَ. ٍق نَ مَ عَ عُِق نََش ّ ْبح مَنّف عَرَ ِم 11
مَنّف َيَِل عِسِر َ قَلَم فُندٌي مَ وٌن نَشَن مَ، َي وٌن نَ ندٍ »يَنَقنٍت ّب، ٍع قََل عَ
رَ! عَ مُ تَن مُُش »َمنّف، يَاِب، عَ نََش ندٍ ُكنتِِف َش عَ 12 رَ؟« نَ ندٍ ّب.
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ِع هَِل مَ، مَنّف َيَِل عِسِر نَدَنفِمَ بِرِن يّنِي ْو َش ِع نَن عٍلٍِس ّ نَمِْحنم َش َيَِل عِسِر
كُي.» ٌكنكٌي َش ِع َ قَلَم نَشَن

َس َش ٍع شّي مِشٍِي َش ٱ كٌلٌن، لُدٍ عَ َس »ٌو ّب، ٍع قََل عَ نََش مَنّف 13
سٌي نَا، شّي فَِل ْسورِ نََش مَنّف 14 دٌتَن.» نَ »َع يَاِب، عَ نََش ٍع رَ.» عَ َق
مِِش َش عََل 15 َبِلِن. ر تَا دٌتَن ٍع رَ، كْي نَا ٌس نََش ٍع قَرِ. رَفِسٍٍي ْسورِ نُن
رَ. رَفِسٍٍي ٍع نُن سٌي َبِلِنِي ر تَا ٌت فَِل ْسورِ نََش عَ مَ، ُسبَّش كٍِل ٌت َبِرّ قْشِر
مُنٍس وٌن َ ْمْش، كَر ٱ ! »ٍعٍ نَّش عَ ّب، مِِش َش عََل َس دّنتّّف نَ نََش عَ
دَنِف فٌب نٍٍي رَ، قْْش وٌن نَ نَشٍٍي فَاُش، نََش »ِع يَاِب، عَ نََش عَ 16 رَبَمَ؟«
ّب، َبِرّ قْشِر عَ مَشَندِ عََل نََش عٍلٍِس عَننَِب 17 رَ.» قْْش تَن ٍع نَ نَشٍٍي رَ، مِشٍِي
رَِب، َي عَ نََش عََل ِت.» ٌت َش عَ عَلٌَك رَِب َي عَ عََل، مَرِِف »ٱ نَّش، عَ

نَ. بِرِن َبِلِنِي ر عٍلٍِس قَرِ فٍيٍَي ٌت دَاشٍِي ّت رَفِسٍٍي ْسورِ نُن سٌي نََش عَ
نَ َش عَ مَشَندِ عََل نََش عٍلٍِس عَننَِب يِرٍ. عٍلٍِس فٌرٌٍق نَ نُ عَرَ مِكٍَي 18
ٌت ٍع 19 رَْدنُش. نٍٍي عَ ُسُش، مَشَندِ َش عٍلٍِس نََش عََل ْدنُش. َي ْسورٍِي
َ بِر وٌ ِك. ِي مُ قَن تَا نَ ِك، ِي مُ َ كِر »َن ّب، ٍع قََل عَ نََش عَ ِل، ٍ يِر عٍلٍِس
تَا سَمَرِ َشنِن ٍع نََش عَ كُي نَ قٍنٍق.» نَشَن وٌ يِرٍ، مِِش مَِت وٌ َش ٱ رَ، قْْش ٱ

كُي.
ٍع عَلٌَك رَبْو، َي مِشٍِي نَ َش عَ مَشَندِ، عَلَتََل نََش عٍلٍِس نَا، ٌس ٌت ٍع 20
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كُي. نَن تَا سَمَرِ نَ ٍع ٌت، عَ َق نََش ٍع رَِب، َي ٍع ٌت عَلَتََل ِت. ٌت َش
َش ٍع َ لَنم عَ قََش؟ ٍع َش ٱ َب، »ٱ مَشْرِن، عٍلٍِس نََش مَنّف َيَِل عِسِر 21
َسنتِّدفّمَ كُي فٍرٍ ُسشُمَ نَشٍٍي ِع قََش. ٍع نََش »ِع يَاِب، عَ نََش عَ 22 ْسنْت؟«
ٍي نُن دٌنٍس كَ؟ قَشَمَ، تَن ٍع مُ ِع نَ، نَن فٍيلِمَنٍِي رَ قِندِ ٍع َ لُم ِع رَ، َشِل نُن
مَنّف َيَِل عِسِر كُي نَ 23 يِرٍ.» مَرِِف ٍع ِسَف َش ٍع رَّبحِن ٍع َق ِع مَ، يٍٍي ِق
ٍع ِسفٍَق ّبحِن ٍع نََش مَنّف دّفٍدٍ، ٍع ّف ٌت ٍع رَ. ِي ٍع ٌس فبٍفٍب دٌنٍس نََش
مَ بِْش َيَِل عِسِر رَ َق فبِلٍن مُ ْسورٍِي َش عَرَ مِكٍَي َشنِب، دَنِف نَ يِرٍ. مَرِِف

ْسنْن.
سَمَرِ ٌسٍق كَامّ

ٍع مَلَن، بِرِن ْسورٍِي َش عَ نََش َ هَدَد بٍن مَنّف عَرَ ِم رَ، عَ َب ٌت ٍق نَ 24
سَمَرِ. ٌس َش ُشنفٍب كَامّ نِيَ، عَ نََش ُسشُي َش تَا 25 فٍرٍدٍ. تَا سَمَرِ ِسَف َش
فَنّب نَ، ٌسلٌمَسَشَن تٌنٌف كٌٍل فبٍِت مَِت نََش ُشنِي ٌسقٍَل هَن شْرْْش نََش ٍق نَ
مَنّف َيَِل عِسِر 26 ُسوِل. كٌٍل فبٍِت كٍرٍن ْدْش نَ رَ، نَاِن ْدْش عِتَشُنِش ُسٍب
رَ، عِتٍِش شُي عَ ّب عَ قََل عَ نََش ندٍ فِّن نَّش، تّمُي قَرِ تّّت تَا َمحّرٍّق عَ نَ نُ
رَِكِس، ِع مُ عَلَتََل »َش يَاِب، عَ نََش عَ 27 مَرِِف.» ٱ رَِكِس، مُُش »َمنّف،
مَنّف 28 كُي.» َسٍس بٌِف ّوِن نَ مُ ٍسٍس مَ، لٌنِي نَ مُ ٍسٍس دِ؟ رَِكسِمَ ِع تَن ٱ
عَ ّب، ٱ قََل عَ نَن فِّن »ِي يَاِب، عَ نََش فِّن نِيَِش؟« »ُمنٍس مَشْرِن، عَ نََش
ِحن، فٍب ٱ َ بَر مُُش 29 دٌن. فٍب قَن عَ مُُش تَِن ٌت، دٌن دِ فٍب ٱ َش مُُش



َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 7:2 xxiv َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 6:30

رَ، دِ َش عَ َق َش عَ ّب عَ قََل عَ نََش ٱ عَِب، كٍُي نَ ْكْن دٌن، عَ َ بَر مُُش
نْشُن.» دِ َش عَ َ بَر عَ ْكْن دٌن، قَن نَ َش مُُش

نَ نُ ٌت عَ مَ. عَ عِبْو َ دٌنم َش عَ نََش عَ مّ، مٍَسنِي َش فِّن نَ ٌت مَنّف 30
مَنّف َش عَ مَ عَ رَفٌرٌِش دُِف بِّك عَ تٌدٍ عَ ْن نََش َحمَ قَرِ، نَن تّّت َمحّرٍّق عَ
نَ قَن ِي دَنِف ُشنمََس تْورّ مَ ٱ َش »َعَل قََل، عَ َق نُ مَنّف 31 مَ. بُن َ دٌنم

ٌت.» ِع دّ عَ َب ُشنِي عٍلٍِس شّّم دِ َش َسقَِت مُ ٱ َش
َش عَ نََش مَنّف مَ. ّسيِت عَ نَ نُ قٌرٍِي تَا ْشنِي، عَ ْدْشِش نُ عٍلٍِس 32
تَا قََل عَ َ بَر نُ عٍلٍِس ِل، بَنِش َش َ ّشير نَ ٍينُن ب ْكْن مَ، عٍلٍِس شّي ندٍ مِِش
دّ ٱ بٌلٌن ُشنِي ٱ َق َش عَ شّي، ندٍ مِِش َ بَر دِ َش قَّشِت نَ ٌت، عَ »ٌو ّب، قٌرٍِي
مَرِِف عَ ٌس. َش عَ تِن نََش وٌ رَ، َي عَ َلَن ب نَادّ وٌ َق، نَ َ ّشير نَ رّدِ. وٌ وٌ ِع.
رَحْنِش، يّنِي ْو َش عَ مُ َحن عَ 33 ِك؟« نَ رَ َشنِب عَ مُ َش َحن شُي َسنيٍِي
ٱ نَ ٱ مَ. نَن يَِت عَلَتََل كٍلِِش َحشَنَكّت »ِي رَ، قَلٍَق عَ مَ، عَ َق نََش َ ّشير

ْسنْن؟« رَ مُنٍق رَ عَلَتََل َ ِتم َشِشِل

7
وٌن وََشِت، ِي ‹تَِن، رَ، مٍَسنِي َش عَلَتََل مَِت تُِل وٌ »ٌو قََل، عَ نََش عٍلٍِس 1
كٌٍل فبٍِت سَرَ مَ نَاِن نُن ْمْشّحن كٌِل مَنِيّ مّنِف مُ نَ َش قِرِن، نُن ُق كٌِل قَرِن
بِرِن، ٍ يِر َ مَتِم مَنّف نُ نَشَن ندٍ، مِِش َش مَنّف 2 دّ.›« ٌسدٍ تَا سَمَرِ نَ نَن كٍرٍن
نَ ِك، نَ قَلَِش نَشَن ِع ّن، رَِب ٌكوٍر عَلَتََل »َهِل يَاِب، مِِش َش عََل نََش نَ
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عَ مُ ِع ْكْن رَ، َي ِع ّن َ تٌم عَ تَن »ِع ّب، عَ قََل عَ نََش عٍلٍِس َبَدٍ؟« ر َ ْنم ُ م
قٍوٌ«! َ دٌنم

َ م ُشن سٍٍي َش ٍع فٍِق ٍع ْسورٍِي عََر ِم
قَّش نَ »ٌون ّب، بٌرٍ ٍع قََل عَ نََش نٍٍي رَ. دّ ٌسدٍ تَا نَ نُ نَاِن َكنِي ُكّن 3

مَن وٌن َش رَ. كَامّ ّن قَشَمَ وٌن كُي، تَا ٌس َس وٌن َش 4 رَ؟ مُنٍق ٍب مَمٍّق
ٍع رَ ِي عَرَ مِكٍَي ٌس يّّت وٌن َس َش وٌن نَبَمَ، نَشَن وٌن ّن. قَشَمَ وٌن ٍب، ُل
ّن.» قَشَمَ وٌن قََش، وٌن ٍع َش ّن. َ بَلٌم وٌن مَ، وٌن دِّح ٍع َش كُي. يٌنِكندٍ

ٍع ْكْن رَ، ِي عَرَ مِكٍَي ٌس يّّت ٍع َس َش ٍع رَ، ُنمَرٍ ن كٍِل نََش ٍع كُي نَ 5

شُي فَِل فٍِس نُن سٌي َ بَر نُ مَرِِف 6 مّننِ. نَ نُ مُ ٌي مِِش ِل، يٌنِكندٍ نٍٍي ٌت
ّب، بٌرٍ ٍع قََل عَ نََش ٍع كُي، نَ قَمَ. ّن فَِل ْسورِ عَْل كُي، يٌنِكندٍ عَرَ مِكٍَي رَ مِِن
َش ٍع َ نِي عَ نََش نَ 7 كُي.» فٍرٍ مَلِدٍ ٍع ِشِل مِسِرَكٍَي نُن ِشتِكٍَي َ بَر »ِعِسَرِيلَكٍَي
نُن سٌي، َش ٍع بَنشٍِي، ِ كِر َش ٍع كٍِل نََش ٍع نَا. ُل بِرِن ٍس َش ٍع ٍع ِف، ٍع

رَ. رَتَنفٍَق نِي ٍع ِف ٍع ٍع ِك، نَ ُل يٌنِكندٍ ٍع ٍع مَ، ُشن ٌسقَلٍٍي َش ٍع
ٍع ٍع مَ، بُن ندٍ بَنِش ِ كِر ٌس نََش ٍع كُي، يٌنِكندٍ ِل ٍق نَ ٌت َكنيٍِي ُكّن 8

سٍٍي نَ َس ٍع َشنِن، ٌسسٍٍي نُن ّشيمَ، فبٍِت، نََش ٍع دّفٍدٍ، ٍع ّف ٌت ٍع دٍّف.
َشنِن ٍع ٍع تٌنٌف، سٍٍي َس ٍع كُي، فبّّت بَنِش ِ كِر فبِلٍن نََش مَن ٍع ندٍ. ٍ يِر نْشُن

نْشُندٍ. ٍع
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ِك. ِي رَبٍَق َش قَنِي ٍق نَ مُ »ٌون ّب، بٌرٍ ٍع قََل عَ نََش ٍع َشنِب، دَنِف نَ 9
ُسبَّش مَ، ٍق ِي دُندُ وٌن َش نَ، نَن لْشْي عَِب قَنِي ِشبَارُي قِندِِش لْشْي ٌت
مَنّفٍي َس َش وٌن شّي، وٌن ّن. َ لِم وٌن حَاِش َحشَنَكّت ِي، وٌن ِل ٍق ِي نََش
عَ قََل عَ ٍع ِشِل، َكنّت نَادّ تَا َس ٍع ِسَف نََش ٍع 10 رَ.» قَنِي ٍق ِي رَكٌلٌن
ِسَف. بِرِن ٍع نَا. لِِش ٌي مِِش مُ مُُش كُي، يٌنِكندٍ عَرَ مِكٍَي ٌس َ بَر »ُمُش ّب،
كِرِ َش ٍع نَ مُ ٌي مِِش مَ، ُشن شِرِِش ٌسقَلٍٍي َش ٍع نُن ٌسيٍي َش ٍع كٍِل َ بَر ٍع

كُي.» بَنشٍِي
رَ، كْي نَ كٍِل نََش مَنّف 12 ّب. مَنّف َس دّنتّّف نَ نََش َكنتٍّي نَادّ تَا 11
ّب. وٌ قََل نَ َش ٱ نَ، وٌن نَبٍَق نَشَن وَ مَ »َعَر مِكٍَي ّب، مِشٍِي َش عَ قََل عَ عَ
ٍع بُرُنِي، نْشُن ٍع َس ٍع يٌنِكندٍ، ٍع ّن كٍلِِش ٍع مَ، وٌن نَ كَامّ كٌلٌنِش عَ ٌت ٍع
تَا َش ٍع ٌس َق وٌن مَ، ٍع ّن َ بَفَنم وٌن كُي، تَا َش ٍع مِِن نّّق ‹ٍع قََل، عَ َق نُ
ٍع ُسفَندِ، ُسوِل مِِش َش وٌن »يَنِد، يَاِب، عَ نََش ندٍ مِِش َش عَ 13 كُي.›«
هَِل مَتٌدٍ. ٍق ِي ِسَف َش ٍع كُي، تَا رَ ِي وٌن لُِش نَشٍٍي تٌنٌف ندٍٍي سٌي َش
عَ نَشَن ٍق مَتٌدٍ عَ قَمَ وٌن ٍب. كُي تَا رَ قَشٍَق دَنِف حَاُش مُ نَ نَا، قََش ٍع
َش ٍع عَلٌَك رَ، قْْش ْسورٍِي عَرَ ِم شّي قِرِن رَِف سٌي نُن فٍِس نََش ٍع 14 رَ.»
َ بَر نُ عَرَ مِكٍَي شُرٍ. يُرُدّن هَن رَ قْْش ٍع َ بِر نََش نٍٍي 15 نَّش. ِك نَ قٍٍي كٌلٌن عَ
ّشيرٍَي َيَِل عِسِر كُي. ِف َش ٍع مَ ْشن َ كِر ُل فٍرٍ ٌسسٍٍي َش ٍع نُن ٌسسٍٍي َش ٍع
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تَا مِِن نََش َحمَ تّمُي نَ 16 ّب. عَ َس دّنتّّف نَ ٍع يِرٍ، مَنّف َش ٍع فبِلٍن نََش
كُي. يٌنِكندٍ عَرَ مِكٍَي تٌنٌف بِرِن ٍس َس ٍع كُي،

مَنِيّ مّنِف نَ. كٍرٍن كٌٍل فبٍِت َ سَر نََش قِرِن نُن ُق كٌِل قُحِ قَرِن كُي نَ
نَّش. ِك مٍَسن عَ عَلَتََل عَْل نَ، كٍرٍن كٌٍل فبٍِت َ سَر نََش نَاِن نُن ْمْشّحن كٌِل
كُي، فبََت فبََت َش ٍع كُي تَا مِِن ٌت َحمَ رَ. دّ ٌسدٍ تَا ُل َ مَتِم عَ َ بَر نُ مَنّف 17
نَشَن عَ َكمَِل، نََش مٍَسنِي َش ّ نَمِْحنم قََش. عَ مَبٌرٌن، مِِش َش مَنّف نَ نََش ٍع
ِي »ِتَن ّب، مَنّف قََل عَ َ بَر نُ ّ نَمِْحنم 18 يِرٍ. عَ ِسَف ٌت عَ ّب مَنّف قََل
نَ، نَن كٍرٍن كٌٍل فبٍِت سَرَ مَ قِرِن نُن ُق كٌِل قَرِن مِِش رَ، نَادّ تَا سَمَرِ وََشِت،
مَنّف 19 نَ.» كٍرٍن كٌٍل فبٍِت سَرَ مَ نَاِن نُن ْمْشّحن كٌِل مَنِيّ مّنِف مُ نَ َش
َ ْنم ُ م نَ ِك، نَ قَلَِش نَشَن ِع ّن، رَِب ٌكوٍر عَلَتََل »َهِل يَاِب، عَ َ بَر نُ َ مَتِم
َ دٌنم عَ مُ ِع ْكْن رَ، َي ِع ّن َ تٌم عَ تَن »ِع ّب، عَ قََل عَ نََش عٍلٍِس َبَدٍ؟« ر
تَا كُي فبََت فبََت َش ٍع مَبٌرٌن عَ نََش َحمَ يَِت. ّن ِك نَ دَنِف قٍٍي 20 قٍوٌ«!

قََش. نََش عَ رَ، دّ ٌسدٍ
8

بِْش َش فِّن ُسنَِم
»ِع مَ، قَّش رَكٍِل دِ َش نَشَن عَ ّب، فِّن ُسنَِم قََل عَ َ بَر نُ عٍلٍِس عَننَِب 1
ِي رَدِندٍ كَامّ ّن قَمَ عَلَتََل بَرِ مَ فبّّت، ٍ يِر ِسَف َش وٌ تُُن، وٌ دٍنبَيَ، َش ِع نُن تَن
بِْش قِلِِسَت ِسَف عَ ُسُش، شُي عَ نََش فِّن ُسنَِم نَ 2 ٌسلٌقٍرٍ.» ّح هَن مَ بِْش
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فِّن نَ َشنِب، دَنِف ٌسلٌقٍرٍ ّح نَ 3 ٌسلٌقٍرٍ. ّح نَا ُل ٍع دٍنبَيَ، َش عَ نُن عَ مَ،
عَ مَيَندِ عَ عَ يِرٍ، مَنّف ِسَف نََش عَ مَ. بِْش قِلِِسَت كٍلٍِق َيَِل، عِسِر فبِلٍن نََش

مَ. عَ رَفبِلٍن بِْش َش عَ نُن بَنِش َش عَ َش
سُمُنٍق. نَ نُ فٍشَِس بَتَُل َش عٍلٍِس عَننَِب نُن مَنّف نَا، ٌس َش عَ ٍينُن ب 4
عَ نَ نُ ٌت فٍشَِس 5 ّب.» ٱ قََل قٍٍي كَابَنٌَك َش عٍلٍِس »َعننَِب نَّش، مَنّف
ٌس قَن فِّن نَ مَ، قَّش نَّش ِك رَكٍِل دِ َش فِّن ُسنَِم عٍلٍِس عَننَِب ّب، عَ قَلٍَق
مَ. بَنِش َش عَ نُن بِْش َش عَ مَشَندِ عَ َش عَ عَلٌَك يِرٍ، مَنّف ِك نَ نَن تّمُي
عٍلٍِس عَننَِب دِ َش عَ نُن عَ َي، نَن يَِت فِّن »َن ّب، مَنّف قََل عَ نََش فٍشَِس
بِرِن نَ نََش فِّن ُسنَِم مَ. ٍق نَ مَشْرِن فِّن نَ نََش مَنّف 6 مَ.» قَّش نَكٍِل نَشَن
قََل عَ عَ رَ، ِي ندٍ ُشنفٍب وَلِّك َش عَ ٌس ٍق َش فِّن نََش مَنّف ّب. عَ يََب
ْستِْش بِرِن نَشَن فٍينِ نُن عَ مَ، عَ نَفبِلٍن بِرِن ٍس َش فِّن ِي َش »ٌون ّب، نَشَن

ٍب.» تّمُي كٍِل عَ َكِب مَ بِْش َش عَ

َشسَيٍِل نُن عٍلٍِس عَننَِب
نََش َ هَدَد بٍن مَنّف عَرَ ِم دَ مَِس، رَ ِسفٍَق رََب ِيَاِس ب ٌت عٍلٍِس عَننَِب 7
نََش مَنّف 8 دَ مَِس. نَ نُ عٍلٍِس عَننَِب عَ ّب مَنّف قََل عَ نََش ندٍ مِِش قُرَ.
عَلَتََل َش عَ عَلٌَك ْشن، عٍلٍِس عَننَِب َشنِن ندٍ َ ُبح َش »ِع نَّش، عَ يَمَرِ، َشسَيٍِل

مَ؟« قُرٍ ِي ِكسِمَ ٱ َش ّب، ٱ مَشْرِن
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عٍلٍِس َشنِن عَ عَ قَرِ، نَاِن تٌنٌف ْحشّْم بَِك قَنيٍِي ٍس بِْش دَ مَِس نََش َشسَيٍِل 9
»ِع ّب، عَ قََل عَ عَ ِع، َي عَ ِت نََش عَ يِرٍ، عَ ٌس ٌت عَ رَ. َسنبَسٍٍي ْشن
َ َلَنم ي عَ َش مَشْرِن ِع َش ٱ مَ، ْشن ِع ّشيِش ٱ نَن مَنّف عَرَ ِم هَدَدَ، بٍن دِ َش
عَ ْكْن َلَنمَ.› ي ِع ‹ِعيٌ، ّب، عَ قََل عَ »َس يَاِب، عَ نََش عٍلٍِس 10 مَ؟« قُرٍ ِي
َش عََل 11 ّن.» قَشَمَ مَنّف عَ ّب، ٱ قََل عَ َ بَر عَلَتََل عَ كٌلٌن عَ َش ِع مَ، ِك نْندِ
تّمُي نَ يَاِف. َق َشسَيٍِل هَن َ مَ، مَفِر عَ مُ عَ رَ، عَ بَنبَن َي عَ نََش عٍلٍِس مِِش
عٍلٍِس رَ؟« مُنٍق وٍَق نَ »ِع مَشْرِن، عَ نََش َشسَيٍِل 12 وٍَق. ٌس نََش عٍلٍِس
يِلـَكٍَي َ عِسِر ْدْشدٍ حَاِش ٍق ّن قَمَ ِع كٌلٌن، عَ ٱ َ بَرِ م ّن وٍَق نَ »ٱ يَاِب، عَ نََش
َش ٍع ِع رَ، َسنتِّدفّمَ قََش قٌنِكٍٍي َش ٍع ِع فَندٍ، مََكنتَشٍِي ٍ يِر َش ٍع ّن قَمَ ِع مَ.
مِِش تَن »ٱ مَشْرِن، عَ نََش َشسَيٍِل 13 رَبْو.» قُرِ قُرُفِنٍّي َش ٍع ِع مَبٌرٌن، دِيْرٍّي
ٱ مٍَسن عَ َ بَر »َعلَتََل يَاِب، عَ نََش عٍلٍِس دِ؟« َبَدٍ ر ُشنفٍب ْموِل ٍق نَ َ ْنم شُرِ

رَ.» مَنّف عَرَ ِم قِندِدٍ ّن قَمَ ِع عَ ّب
عَ نََش نَ يِرٍ. مَنّف َش عَ فبِلٍن عَ مَ، ُشن عٍلٍِس كٍِل نََش َشسَيٍِل 14

ِع عَ ّن قَلَِش عَ »َع يَاِب، عَ نََش عَ ّب؟« ِع قَلَِش مُنٍس »ٍعلٍِس مَشْرِن،
عَ ْشورَ، ٍي رَ ِسن عَ عَ تٌنٌف، دُِف َسدٍ نََش َشسَيٍِل عَِب، كٍُي نَ 15 َلَنمَ.» ي
َشنِب، دَنِف نَ قََش. عَ هَن مَدٍُكن عَ َق عَ نَ، ُشن يَتَِف مَنّف دُ ُس عَ

رَ. ْحشْي َ هَدَد بٍن رَ مَنّف ِت نََش َشسَيٍِل
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َ م ُشن يُدََي مَنّفَي َش َ ِم ٍيهٌر
٬ ِعِ ؛٢ مَنّفٍي يُدََي

َش ٍيهٌسَقَِت مَ، ُشن َيَِل عِسِر رَ ندٍ ُسوِل ّح مَنّفَي َش َ ِم يٌر دِ َش عََكُب 16
تٌنٌف ّح عَ نَّش، تّمُي رَ مَنّف قِندِ مَ نُ عَ 17 رَ. مَنّف يُدََي قِندِ نََش َ ِم ٍيهٌر دِ
ّحرّ عَ نََش عَ 18 ٌسلٌمَسَشَن. ّح ُ دَرِ َسلَم َشنِن مَنّفَي نََش عَ رَ. عَ نُ نَن َسشَن
بَرِ مَ نَّش، ِك رََب عَ بْنسْي عَ نُن عََكُب عَْل مَ، ْشن َ كِر َش مَنّفٍي َيَِل عِسِر
مُ نَشٍٍي رََب حَاشٍِي ٍق نََش عَ مَ. ْشن عَ ْدْشِش نُ نَن ندٍ فِّن دِ َش عََكُب
عَ عَ رَ، ٍق َش َ دَوُد مَنّف ْسنتٍْق، يُدََي وَ مَ نُ مُ عَلَتََل ْكْن 19 مَ. عَلَتََل رَقَن

عَبَدَن. رَ ِي بْنسْي عَ نُن تَن عَ ّن َ لُم مَنّفَي عَ ّب نَشَن قََل
يّّت ٍع َق ٍع مَتَندِ، مَنّفَي َش يُدََي نََش بِْش عٍدٌن كُي، مَنّفَي َش َ ِم ٍيهٌر 20
عَ نَ. بِرِن رَفِسٍٍي ْسورِ َش عَ نُن َسيِرِ ِسَف نََش َ ِم ٍيهٌر 21 ْدْش. مَنّف َش
نَ رَ. ٍع ْن ٍع َبِلِن، ر فَِل ْسورِ َش عَ نََش نٍٍي فٍرٍ. عٍدٌنكٍَي عَ رَ، كْي كٍِل نََش
َش يُدََي ُل مُ عٍدٌنكٍَي ٌت هَن 22 ْشنِي. ٍع فبِلٍن نََش ْسورٍِي َش َيَِل عِسِر كُي

ّن. تّمُي نَ مَتَندِ يَامَرِ َش يُدََي قَن لِبِنَ مَ. بُن يَامَرِ
َش مَنّفٍي يُدََي ّسبِّش نَ نََب، بِرِن نَشٍٍي ٍق عَ نُن ْدنشْي تَرُشُي َش َ ِم ٍيهٌر 23
عَ كُي. تَا َش َ دَوُد مَ ّق بٍنبٍَي عَ رَفََت عَ َق ٍع لَاشِرَ، نََش عَ 24 كُي. تَرُشُي

رَ. ْحشْي عَ رَ مَنّف قِندِ نََش عَشَسِيَ دِ َش
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َ م ُشن يُدََي مَنّفَي َش َ ِم يٌر
٬ ِعِ ؛١ مَنّفٍي يُدََي

َ ِم ٍيهٌر مَ، ُشن َيَِل عِسِر رَ ندٍ قِرِن نُن ُق ّح مَنّفَي َش َ ِم يٌر دِ َش عََكُب 25
ْمْشّحن ّح نَ نُ ِسمََي َش عَشَسِيَ 26 يُدََي. رَ مَنّف ِت نََش عَشَسِيَ دِ َش
نَف عَ دَرِ َسلَمُ. نََب كٍرٍن ّح مَنّفَي نََش عَ نَّش. تّمُي رَ مَنّف قِندِ عَ قِرِن نُن
بْنسْي عََكُب كٍلِِش ٌت عَ 27 فِّن. دِ َش عٌمِرِ مَنّف َيَِل عِسِر عَتَلَيَ، ّن ِشِل نُ

مَ. عَلَتََل رَقَن مُ نَشَن رََب ٍق عَ ْشن، َ كِر نَ ّحرّ عَ نََش عَ ّن،
رَ مٌِت، فٍرٍدٍ َشسَيٍِل مَنّف عَرَ ِم ِسَف نََش َ ِم يٌر دِ َش عََكُب نُن تَن عَ 28
َش عَ يِل، يِسِرٍ فبِلٍن نََش َ ِم يٌر مَنّف 29 رَ. ٍع ْن نََش عَرَ مِكٍَي ْكْن مَ، بِْش َلَدِ ف
َشسَيٍِل مَنّف عَرَ ِم نُ ٌت عَ رَ مَ، كُي فٍرٍ مَْشْن عَ َ بَر نُ عَرَ مِكٍَي بَرِ مَ دَندَن، عَ
ْشنِي، َ ِم يٌر دِ َش عََكُب يِل يِسِرٍ ٌ فٌر نََش عَشَسِيَ دِ َش َ ِم ٍيهٌر مَنّف يُدََي فٍرٍٍق.

قُرَِش. نُ عَ بَرِ مَ
9

َيَِل عِسِر رَ مَنّف تٍِق ُ يٍه
عِشِرِ تَِف »ِع ّب، عَ قََل عَ عَ ِشِل، ندٍ تَالِِب َش عَ نََش عٍلٍِس عَننَِب 1
ِع ِل، مّننِ نَ ِع 2 مَ. بِْش َلَدِ ف كُي، تَا رَ مٌِت َشنِن ٍ تُر ِي َش ِع عَلٌَك رَ بّلِّت
نفَشَكٍرٍنِيٍي عَ كٍِل ِشِل عَ َش ِع مَمَدِ. َش نِمِِس دِ، َش ٍيهٌسَقَِت قٍن، ُ يٍه َش
عَ قََل عَ ِع ُشنِي، عَ ُ سُرُ سُر عَ ِع تٌنٌف، ٍ تُر ِي ِع 3 مَ. ٌ دٌر وٌ ُل َس وٌ تَِف،
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مَ.› ُشن َيَِل عِسِر رَ مَنّف قِندِ َش ِع ُسفَندِ، ِع َ بَر ‹ٱ مٍَسنِش، نَن ِي عَلَتََل ّب،
مَقُرٍن.» نَا كٍِل ِع ِف، ِع َش ِع َبَدٍ، ر نَ ّف نَ ِع

نَّش، تّمُي ٌس عَ 5 مَ. بِْش َلَدِ ف رَ مٌِت، ِسَف نََش قٌنٍِك ّ نَمِْحنم نَ كُي، نَ 4

عَ نََش ُ يٍه ْشن.» ِع ّشيِش ٱ »َمنّف، قََل، عَ نََش عَ مَلَنِي. نَ نُ مَنّفٍي ْسورِ
تَن.» ِع »َمنّف، يَاِب، عَ نََش عَ مَ؟« َي مُُش ّب ندٍ يّنٍق ْو وَ مَ »ِع مَشْرِن،
ُ يٍه ُ سُرُ سُر ٍ تُر نََش َ ّشير كُي. بَنِش ٌس نََش تَالِِب َش ّ نَمِْحنم نُن ُ يٍه كُي، نَ 6

ِع َ بَر ‹ٱ ّب، ِع مٍَسنِش نَن ِي عَلَتََل مَرِِف »ِعِسَرِيَل ّب، عَ قََل عَ عَ ُشنِي،
مَنّف َش ِع قَمَ ِع 7 رَ. مَنّف َش َيَِل عِسِر َحمَ َش عََل قِندِ َش ِع ُسفَندِ،
عََكُب 8 ْحْش. َش فٍب ٌكنيٍِي مَ ٱ نُن نَمِْحنمٍّي مَ ٱ عَلٌَك ْسنتْدٍ، بْنسْي عََكُب
عََكُب ٱ 9 فٌب. مُ ّسنّب نَشَن هَِل ِكسِمَ، مُ ٌي شّّم َش عَ ّن، َ ْسنتْم بِرِن بْنسْي
نَّش. ِك رَ بَاَس دِ َش عَهَِي نُن َ ِم ٌبٌو يٍر دِ َش نٍبَِت رََب عَ ٱ عَْل ّن ٌ مَ رَفٌر بْنسْي
عَ َلَدٍ، ق نَ ّف ٌت عَ قٍوٌ.›« َ رَفَتَم مُ عَ مَ، شّي يِل يِسِرٍ َ دٌنم يٍسَبٍَل نَن بَرٍٍي 10

رَ. ِف عَ نَ كٍرٍن ِسَف نََش
نِيَِش؟ »ُمنٍس مَشْرِن، عَ نََش نٍٍي يِرٍ، وَلـِكٍّي َش مَنّف َش عَ فبِلٍن ٌت ُ يٍه 11
ُ م قٍٍق كٌلٌن. ْموِل مِِش ِي »ٌو يَاِب، ٍع نََش ُ يٍه رَ؟« مُنٍق تٌدٍ ِع قَِش دَشُي ِي
َس دّنتّّف نَ نََش عَ ّب.» مُُش قََل عَ ُق! وٍُل »ِع نَّش، ٍع ْكْن 12 رَ.» عَ
َيَِل عِسِر قِندِ َش ِع ُسفَندِ، ِع َ بَر ‹ٱ مٍَسنِش، نَن ِي »َعلَتََل نَّش، عَ ّب. ٍع
عَ ٍع َب، ٌسسٍٍي َش يّّت ٍع نََش بِرِن مَنّف ْسورِ قََل، نَ ٌت عَ 13 رَ.›« مَنّف



َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 9:20 xxxiii َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 9:14

رَ«! مَنّف نَن »ٍيُه قََل، عَ َق ٍع رَ، تْنشُمَ ٍق قٍرِ نََش ٍع مَ. بُن ُ يٍه عِتََل
نُن َ ِم يٌر يَنَق. َ ِم يٌر مَنّف نََش مَمَدِ َش نِمِِس يٍهُ، دِ َش ٍيهٌسَقَِت كُي، نَ 14

َشسَيٍِل مَنّف عَرَ ِم بَرِ مَ مَ، بِْش َلَدِ ف مََكنتٍَق، رَ مٌِت نَ نُ فَِل ْسورِ َش َيَِل عِسِر
َ بَر نُ عَرَ مِكٍَي يِل. يِسِرٍ دَندَندٍ عَ فبِلٍن َ بَر نُ َ ِم يٌر مَنّف ْكْن 15 فٍرٍٍق. ٍع وَ مَ نُ
مِِش رَ، مَنّف قِندِ ٱ َ بَر ٌت »ٌو ّب، بٌوٍرٍي عَ قََل عَ نََش ُ يٍه كُي. فٍرٍ مَْشْن عَ

نَا.» َلَدٍ ق ٍق مَ ٱ يِل يِسِرٍ َ ر ِسفٍَق كُي تَا مِِن نََش ٌي
دّننَّش. دَندَنٍق عَ نَ نُ َ ِم يٌر يِل، يِسِرٍ ِسَف عَ كُي، فٍِس َش عَ ٍت نََش ُ يٍه 16
يِل يِسِرٍ تِِش نُ نَشَن مََكنّت تَا 17 ّشيبُدٍ. َ ِم يٌر نَا ِسَف َ بَر نُ قَن عَشَسِيَ مَنّف يُدَ
قٍَق نَن ندٍ »َحَم قََل، عَ نََش عَ رَ، َق ٌت مِشٍِي َش ُ يٍه ٌت نَ نَ، ْكن تّّت
نَشَن ٍق كٌلٌن عَ َش عَ قَرِ، سٌي شّي ندٍ »ْسوِر يَمَرِ، عَ نََش َ ِم يٌر مَنّف ِك.» ِي
ٍق ّن كٌلٌنٍق عَ وَ مَ »َمنّف مَشْرِن، عَ نََش عَ ِل، ٍ يِر ُ يٍه ٌت ْسورِ نَ 18 نِيَِش.»
رَ قْْش ٱ َ بِر َش تَن ِع رَ. عَ نَ مُ ٍق َش »ِع يَاِب، عَ نََش ُ يٍه نِيَِش؟« نَشَن
مُ عَ ْكْن ِل، َحمَ َس َ بَر َ ّشير مَ »ٌون ّب، مَنّف قََل عَ نََش مََكنّت تَا تُن.»

فبِلٍنٍق.» نَ
قََل عَ نََش عَ ِل، ٍ يِر ُ يٍه ٌت قَن نَ قَرِ. سٌي شّي فبّّت ْسورِ نََش مَن َ ِم يٌر 19
ٍق َش »ِع يَاِب، عَ نََش ُ يٍه نِيَِش؟« نَشَن ٍق ّن كٌلٌنٍق عَ وَ مَ »َمنّف ّب، عَ
»ٌون َس، دّنتّّف نََش مََكنّت تَا 20 تُن.» رَ قْْش ٱ َ بِر َش تَن ِع رَ. عَ نَ مُ
رَفٍِق، فٍِس نَشَن عَْل ّب ٱ لُِش عَ فبِلٍنٍق. نَ مُ عَ ْكْن ِل، َحمَ َس َ بَر َ ّشير مَ
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مِشٍِي َش عَ قََل عَ نََش َ ِم يٌر َ عَو 21 رَ.» ُ يٍه دِ َش نِمِِس َ مَنِي شْرْشْي ِك رَِف عَ
يُدََي نُن َ ِم يٌر مَنّف َيَِل عِسِر ّب، عَ رَ نَ َق ٌت ٍع رَ.» فٍِس مَ ٱ َق »ٌو ّب،
يلَِك يِسِرٍ نَبٌِت ِل عَ نََش ٍع يِرٍ. ُ يٍه َ ر ِسفٍَق قَرِ فِسٍٍي َش ٍع ٍت نََش عَشَسِيَ مَنّف
نََش ُ يٍه نَ؟« مُ تََن »ٍيُه، مَشْرِن، عَ نََش عَ نَا، ِل ُ يٍه ٌت َ ِم يٌر 22 مَ. ّق شّي َش
رَبٍَق.» مَندُرَُح نَ عَ بَتٍُق، كٍُي نَ يٍسَبٍَل نَف ِع نَ. نَ يَِت يَِت »تََن يَاِب، عَ

شُي عَ قََل عَ نََش عَ ِف، عَ عَ مَقِندِ فٍِس َش عَ نََش عَ مّ، نَ ٌت َ ِم يٌر 23
ٌس عَ وٌِل، َشِل نََش ُ يٍه 24 عَشَسِيَ«! رَ عَ نَن »يَنَقنٍتَي ّب، عَشَسِيَ رَ عِتٍِش
كُي. فٍِس مَ ِشنبٍِي عَ َ بِر نََش َ ِم يٌر ْسْش. ٌسندٌنِي عَ عَ تَِف، قِرِنِيٍي تُنِك َ ِم يٌر
مَ. ّش َش نَبٌِت يلَِك يِسِرٍ ٍب ْوِل قُرٍ »َع ّب، بِدِكَرِ رَفِمَ َ ِم يٌر قََل عَ نََش ُ يٍه 25
‹ِع 26 ّن؛ مٍَسن عَ عَلَتََل رَ، قْْش عََكُب بََب عَ نَ نُ ٌت قِرِن وٌن رَتُِش، ِع ِع
ِع ٱ شٌرٌ. نَمِنِِش نَشَن ِع ٌت، وُِل دٍِي َش عَ نُن نَبٌِت َ بَر تَن ٱ عَ كٌلٌن عَ َش
ّش ِي ْوِل قُرٍ عَ َش ِع عَوَ، ِك.› نَ نَن شُي عَلَتََل قَرِ. نَن يَِت بِْش ِي قِمَ سَرٍ

نَّش.» ِك مٍَسنِش عَ عَلَتََل عَْل مَ، يَِت

ُ يٍه مَ. ْشن َ كِر هَفَن بٍِت ِف عَ نََش عَ ٌت، ٍق نَ ٌت عَشَسِيَ مَنّف يُدَ 27
نََش ٍع ْسْش.» قَن عَ »ٌو ّب، ْسورٍِي َش عَ قََل عَ عَ رَ، قْْش عَ َ بِر نََش
عَ فِدٍ، عَ ْن نََش عَ مَ. ّق ِبٍلٍيَِم ي رَ، تٍدٍ َ فٍي ُ فُر كُي رَفٍِس ْسورِ َش عَ ْسْش عَ
هَن كُي فٍِس َشنِن عَ نََش ٌكنيٍِي َش عَ 28 مّننِ. قََش نََش عَ ْكْن مٍفِدٌ، ِسَف
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يُدََي قِندِ عَشَسِيَ 29 كُي. تَا َش َ دَوُد مَ، ّق بٍنبٍَي عَ رَفََت عَ َس ٍع دَرِ َسلَمُ،
ّن. ندٍ كٍرٍن نُن ُق ّح مَنّفَي َش َ ِم يٌر دِ َش عََكُب رَ، مَنّف

عَ عَ رَ، َي عَ ِت لِِن نََش عَ مّ، ٍق نَ ٌت يٍسَبٍَل يِل. يِسِرٍ ِسَف نََش ُ يٍه 30
تَا ٌسٍق نُ ٌت ُ يٍه 31 نَ. ْكن بَنِش ٌكوٍر رَ وُنّدرِ ِت َس َق عَ يَءِلَن، ُشنّسّش
قَشَِش؟« مَنّف َش ِع نَشَن تَن ِع ِسمِرِ، نَ مُ »تََن مَشْرِن، عَ نََش يٍسَبٍَل رَ، نَادّ
فِّن مَنّف ندٍ؟« ّب؟ ٱ نَ »نٍد ِت، مَشْرِنِي عَ رَ، وُنّدرِ رٍَت َي عَ نََش ُ يٍه 32
وٌِل فِّن نَ »ٌو ّب، نٍٍي قََل عَ نََش ُ يٍه 33 مَ. ُ يٍه ٌ رَفٌر َي ٍع نََش ندٍٍي مََكنّت
ُ يٍه مَ، ٌسيٍي نُن َشّل بَنِش َكسَن نََش وُِل عَ مَ. بِْش وٌِل عَ نََش ٍع مَ«! بِْش
ٌت عَ دٍّف. عَ عَ كُي، تَا ٌس نََش عَ َشنِب، نَ 34 قَرِ. عَ رَّحرّ فٍِس َش عَ َق
نُ نَن فِّن دِ َش مَنّف بَرِ مَ رَفََت، دَنَكِش فِّن نَ َس »ٌو قََل، عَ نََش عَ ّف،
ُشنٌكنٌكَت، عَ ٌق َق، نَا لُِش نُ مُ ٍسٍس قُرٍ عَ ْكْن ِسَف، نََش ٍع 35 رَ.» عَ
قََل، عَ نََش عَ ّب، ُ يٍه مَنّف دّنتّّف ٍق نَ ٌت ٍع 36 بّلّشٍّي. عَ نُن َسنيٍِي، عَ
عَ عَ رَ. َسابُي تِِسبٍَك َ عٍلِي عَننَِب ِت نَشَن عَ َكمَلِِش، نَن مٍَسنِي َش »َعلَتََل

ّ َحح عَْل ّن َ لُم بِنِب يٍسَبٍَل 37 مَ. بِْش يِل يِسِرٍ ّن َ دٌنم ُسٍب يٍسَبٍَل ‹بَرٍٍي ّن، قََل
ِك.›« ِي نَن يٍسَبٍَل ْسنْن َلَدٍ ق عَ َ ْنم ُ م ٌي مِِش رَقَنمَ. شٍّي نَشَن

10
ْسنتٍْق دٍنبَيَ َش عََكُب
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رَ َسنَب بَتَاشٍّي نََش ُ يٍه مَ. بِْش سَمَرِ نَ نُ ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف شّّم دِ َش عََكُب 1
عََكُب َسِش نُ ْحْش نَشٍٍي مَ، مِشٍِي نُن عَ مَ، قٌرٍِي مَ، بِْش سَمَرِ مَ مَنّفٍي يِل يِسِرٍ
عَ دٍِي، َش مَنّف َش »ٌو 2 كُي؛ بَتَاشٍّي نَ ّسبِّش نُ نَن ِي مَ. ْشن دٍِي َش
وٌ نَ ٌت  ٌسسٍٍي فٍرٍ َش عَ نُن مََكنتَِش، تَا َش عَ ٌسيٍي، َش عَ رَفِسٍٍي، ْسورِ َش
وٌ عَلٌَك كُي ِكبَنِي َش بََب عَ ْدْش ندٍ َ حَلَم دِ َش مَنّف َش وٌ َش وٌ 3 رَ، ِي

مََكنَت.» بْنسْي مَنّف َش وٌ َش
َس مُ قِرِن »َمنّف قََل، عَ َق ٍع مِِن، نََش ّ ْبح ٍع مَْسْت، بَتَاّش نَ ٌت ٍع 4
قٌرٍِي مَنّف، تَا ُشنِي، بَنِش َش مَنّف 5 دِ؟« َ رَبَم نَ تَن مُُش َكنٍك، عَ تِدٍ ْن
رَ َسنَب مٍَسنِي ِي نََش نٍٍي مَ، ْشن دٍِي َش مَنّف َسِش نُ ْحْش نَشٍٍي مِِش نُن
نَبَمَ. نَن نَ مُُش ْشن، ٌي نَشَن وَ مَ ِع رَ، وَلـِكٍّي َش ِع قِندِ َ بَر تَن »ُمُش مَ، ُ يٍه

رََب.» َسٌف ِع َش ِع رَ. مَنّف َ ِتم ٌي مِِش مُ مُُش
تَن ٱ نَ وٌ »َش ّب، ٍع نَّش عَ كُي، ندٍ قِرِن بَتَاّش َش عَ يَاِب ٍع نََش ُ يٍه 6
وََشِت ِي تَِن يِل يِسِرٍ ٍ يِر ٱ َق وٌ بٌلٌن، ُشنيٍِي دٍِي َش مَنّف َش وٌ َش وٌ ّب، نَن
مَشُرٍُق. ٍع نَ نُ نٍٍي مَ، ُكنتِفٍِي تَا عِتَشُنِش نُ ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف دِ َش مَنّف مَ.»
بٌلٌن ُشنِي بِرِن ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف مِِش دِ َش مَنّف نََش ٍع مَْسْت، بَتَاّش نَ ٌت ٍع 7
قََل عَ َس نََش َ ّشير 8 يِل. يِسِرٍ مَ ُ يٍه رَ َسنَب عَ ٍع كُي، َسفٍَي َس ٍع ٍع ِع، دّ ٍع
ْدْش مَلَن »ٍع يَمَرِ، عَ نََش ُ يٍه رَ.» ُشنيٍِي دٍِي َش َ ِم يٌر مَنّف َق َ بَر »ٍع ّب، ُ يٍه
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عَ ِع، َي َحمَ ِت عَ مِِن، نََش ُ يٍه عَِب، كٍُي نَ 9 فّيّسّف.» هَن رَ نَادّ تَا قِرِن
ْكْن قََش. عَ ٱ يَنقَِش، مَنّف مَ ٱ نَن تَن ٱ مَ. وٌ مُ »يُنُِب ّب، ٍع قََل عَ َق
عََكُب َكمَِل َ بَر بِرِن مٍَسنِي َش عَلَتََل كٌلٌن، عَ َش وٌ 10 قَشَِش؟ تَن مِشٍِي ِي ندٍ
نََش ُ يٍه 11 َكمَِل.» َ بَر نَ رَ، َسابُي َ عٍلِي عَننَِب مٍَسن نَشَن عَلَتََل مَ. ِشِل بْنسْي
َش عَ نُن بٌوٍرٍي، عَ ُكنتِفٍِي، َش عَ يِل، يِسِرٍ نَ نُ نَشٍٍي قََش بِرِن بْنسْي عََكُب

ِكِس. مُ كٍرٍن مِِش َش عََكُب سّرّّشدُبٍّي.

مَ ْشن َ كِر شُرُ سٍٍي َ عٍكٍد بٍِت نَ نُ عَ سَمَرِ. ِسَف نََش ُ يٍه َشنِب، دَنِف نَ 12

مَشْرِن، ٍع نََش عَ ٌت. ندٍٍي نفَشَكٍرٍنِي عَشَسِيَ مَنّف يُدََي نََش ُ يٍه 13 نَّش، تّمُي
نَ مُُش رَ. مُُش نَن نفَشَكٍرٍنِيٍي »َعَشِسَي يَاِب، عَ نََش ٍع نَ؟« تَن وٌ نَ »نٍد
ٍع »ٌو ِق، يَامَرِ نََش ُ يٍه 14 ّشيبُدٍ.» نَن ّشمٍّي دِ َش نَف مَنّف نُن مَنّف ِسفٍَق
نَشََب ْكن ٍع ٍع عٍكٍدَ، بٍِت َشنِن بِرِن ٍع ٍع ُسُش، ٍع نََش ٍع رَ.» ّ ِحح ٍع ُسُش
مَ. نَن قِرِن نُن نَاِن تٌنٌف مِِش لَنِش نُ ْكنِت ٍع كُي. رَفَتَدٍ ٍي ْوِل ٍع ٍع مّننِ،

ِكِس. مُ كٍرٍن مِِش

قٍَق نُ نَ مَ، ْشن َ كِر ِل ٍيهٌنَدٌَب دِ َش رٍَكُب نََش عَ مّننِ، كٍِل ٌت عَ 15
فٍب ٱ عَْل ّب، ٱ قِيّشِش َحنٍِف »ِع مَشْرِن، عَ عَ ّشيُب، عَ نََش ُ يٍه رَلَندٍ. عَ
ّب، عَ قََل عَ نََش ُ يٍه »ِعٌي.» يَاِب، عَ نََش ٍيهٌنَدٌَب نَّش؟« ِك ّب ِع قِيّشِش
عِتََل بّلّّش عَ نََش ُ يٍه كُي.» فٍِس مَ ٱ َ م ّسيِت ٱ ٍب ٍت ّن، ِك نَ نَ عَ »َش
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شّي، »ٌون ّب، عَ قََل عَ نََش ُ يٍه 16 كُي. فٍِس َش عَ رٍَت عَ عَ ّب، ٍيهٌنَدٌَب
عَ مَ ُشن عَ َشنِن عَ نََش عَ نَ.» نَشَن ّسنّب ّب عَلَتََل وَلٍِق نَ ٱ مٌَت عَ َش ِع
ْسنْت بِرِن ْدنشْي مِِش َش عََكُب نََش ُ يٍه سَمَرِ، ٌس ٌت ٍع 17 كُي. فٍِس َش

رَ. َسابُي َ عٍلِي عَننَِب نَّش ِك مٍَسن عَ َ بَر نُ عَلَتََل عَْل قٍوٌ،

قَمَ ٱ كٌلٌن، عَ َش »ٌو ّب، ٍع قََل عَ عَ مَلَن، بِرِن َحمَ نََش ُ يٍه َشنِب، نَ 18
مَِشِل، بِرِن نَمِْحنمٍّي َش كٍُي بَِل وٌ َق يَْكِس 19 رَ. عََكُب دَنفٍِق بَتُدٍ كٍُي بَِل
ٱ َ بَرِ م يِرٍ، ٱ َق َش بِرِن ٍع ُل. نََش كٍرٍن بِرِن، َ بَتُم عَ نُن بِرِن سّرّّشدُبٍّي َش عَ
قَشَمَ َكنِي نَ ٱ سّرّّش، نَ لَن مُ ٌي نَشَن َش ّب. كٍُي بَِل بٍَق فبٍفٍب سّرّّش وَ مَ
بِرِن بَتُي كٍُي بَِل َش عَ عَلٌَك ّن، مَدَُشٍق ٍع وَ مَ نُ ُ يٍه كُي، مٍَسنِي نَ ْكْن ّن.»
مٍَسنِي نَ نََش ٍع ّب.» كٍُي بَِل ِت بٍلٍبٍٍل ُشلُنِي »ٌو ِق، يَامَرِ نََش ُ يٍه 20 ْسنْت.
بَتُي كٍُي بَِل مَ. بِرِن ٍ يِر بِْش َيَِل عِسِر رَ َسنَب ّشيرٍَي نََش ُ يٍه 21 ّب. َحمَ ِت
رٍَق عَ كُي، َسلِدٍ َش بَِل ٌس نََش بِرِن ٍع َق. مُ نَشَن ُل، مُ كٍرٍن َق. نََش بِرِن
رََب. نَ نََش ٍع مَ. بِرِن بَتُي كٍُي بَِل ٌ رَفٌر َش فَُب ِق، يَامَرِ نََش ُ يٍه 22 تَُث.
ّب، ٍع قََل عَ َق ُ يٍه كُي، َسلِدٍ َش بَِل ِسَف نََش ٍيهٌنَدٌَب دِ َش رٍَكُب نُن ُ يٍه 23
ُل َش فبَنسَن نَن بَتُي كٍُي بَِل مَ. َي وٌ ُل نََش ٌي مِِش َش عَلَتََل مٌَت، عَ »ٌو
نُ ُ يٍه ّب. كٍُي بَِل رَ سّرّّش َب شُرُ سٍٍي َش ٍع ٌس، نََش مِشٍِي نُن ُ يٍه 24 ٍب.»
كٍرٍن مِِش بَتُي كٍُي ِي »َش ّب، ٍع قََل عَ عَ تَندٍ، ِت ٌسلٌمَسَشَن تٌنٌف ْسورِ َ بَر
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رَ.» ْحشْي عَ قِندِ مَ نَن نِي وٌ ٱ رَ، ِي وٌ َب عَ
ٌس، »ٌو ّب، فبَنفبَلَنيٍِي ْسورِ َش عَ قََل عَ نََش عَ بَدٍ، سّرّّش ّف ٌت ٍع 25
رَ، َسنتِّدفّمٍَي َش ٍع قََش ٍع نََش ْسورٍِي ِكِس.» نََش ٌي مِِش قََش، بِرِن ٍع وٌ
ٍع 26 دّننَّش. رَفَتَِش نُ كٍُي بَِل ٍ يِر ٌس نََش ٍع َشنِب، دَنِف نَ نَا. ُل قُرٍ ٍع ٍع
نَا ٍع َكَن، َسلِدٍ َش عَ نُن كٍُي بَِل ٍع 27 فَن. عَ ٍع رَ مِِن، مَسٌلِِش كٍُي نَ نََش
ْحن ٍق َش كٍُي بَِل نََش ُ يٍه 28 رَ. مّننِ نَ نَن ُستُرَدٍٍي ٌت هَن رَ. ُستُرَدٍٍي قِندِ
يِلـَكٍَي َ عِسِر نَشَن رَ، يُنُبٍِي َش دِ َش نٍبَِت َ ِم ٌبٌو يٍر َ مَكُي عَ مُ ُ يٍه ْكْن 29 َيَِل. عِسِر
قِرِنِي مَسٌلِِش ِنٍف ن نَ رَ، ُكٍيٍي َش تَن نَ رََب ْموِل نَ مُ عَ مَ. رَبٍَق يُنُِب ِت

دَنَ. نُن ٍتٍِل ب َ بَتُم نُ نَشٍٍي دَاِش َ ّشيم
ٍق َش بْنسْي عََكُب رََب َسٌفي ٱ َ بَر ٌت »ِع ّب، ُ يٍه مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 30
كُي، بِرِن نَ ْكْن 31 تٌلٌنتٌلٌنِي.» ِع هَن مَ ِكبَنِي َيَِل عِسِر ّن ْدشْمَ بْنسْي ِع ٱ رَ،
َش َيَِل عِسِر َس دَنِي مُ عَ نَ. بِرِن ّ ْبح عَ ّ رَتِنم وَْشنٍق عَلَتََل مَرِِف َيَِل عِسِر مُ ُ يٍه

قْْل. نَشَن َ ِم ٌبٌو يٍر مَ، حَاِش بَتُي كٍُي
َشسَيٍِل رَ. بِْش َش َيَِل عِسِر رَ َب نُ َش ندٍ َ نِي عَ نََش عَلَتََل وََشِت، نَ 32

ٍنكٍَي، ُب ر فَدِكٍَي، نَ، بِرِن بِْش َلَدِ ف ْن نََش عَ 33 ٌسفٍتٍدٍ. بِْش َش ٍع تْوْر ٍع نََش
ُلُنَب ف عَرِنٌن ِسَف عَ مَ، شُرٍ عٌَرٍورِ كٍِل َس دّننَّش، َسبَتِِش نُ مَنَِسكٍَي نُن

ِل. بِْش بَسَن َس عَ هَن كُي،
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مَنّفٍي َيَِل عِسِر ّسبِّش نٍٍي نََب، بِرِن نَشٍٍي قَنِي ٍق عَ نُن ْدنْشيٍي تَرُشُي َش ُ يٍه 34
ِت نََش ٍيهٌوََشِس دِ َش عَ سَمَرِ. رَفََت عَ ٍع لَاشِرَ، نََش ُ يٍه 35 كُي. تَرُشُي َش
َيَِل، عِسِر نََب نَن مَنّفَي ٌسلٌمَسَشَن نُن ْمْشّحن ّح ُ يٍه 36 رَ. ْحشْي عَ رَ مَنّف

كُي. تَا سَمَرِ
11

َ عَتَلَي فِّن مَنّف يُدََي
٬ ِعِ ؛١٠ مَنّفٍي يُدََي

َش عَ تٌنٌف نَّت نََش عَ قََش، َ بَر دِ َش عَ ٌت عَ ٌت َ عَتَلَي نَف عَشَسِيَ 1
قَن عَشَسِيَ فِّن، دِ َش َ ِم يٌر مَنّف ٍيهٌٍسيَب، ْكْن 2 قََش. بِرِن بْنسْي مَنّف
عَ نََش َ عَتَلَي عَلٌَك مَ، َي دٍِي َش مَنّف تٌنٌف َ ِس يٌو دِ َش عَشَسِيَ نََش مَافِّن،
نَشَن دِنّف نُن عَ كُي، ندٍ ٌكنكٌي نْشُن عَ َس نََش ٍيهٌٍسيَب بٌوٍرٍي. عَْل قََش تَن
َ عَتَلَي ٍسننِ، ّح كُي هْرْ ْمبَنِش َش عَلَتََل نَا ُل نََش ٍع 3 ْشن. عَ َسِش نُ ْحْش

مَ. بُن مَنّفَي َش

َ ر مَنّف تٍِق َ ِس يٌو
٬ ِعِ ؛١ مَنّفٍي يُدََي

مََكنتٍّي مَنّف نُن مَنّف ْسورِ َش كَرِكٍَي ِت َ ّشير نََش ٍيهٌيَدَ رَ، ندٍ ٌسلٌقٍرٍ ّح عَ 4
ٍ بٌر ٍع شِرِ دَاِش فُندٌ َساّت َق ٍع كُي، هْرْ ْمبَنِش َش عَلَتََل رَ ٌس ٍع نََش عَ مَ.
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ِ يَامَر ِي نََش عَ 5 ّب. ٍع مٍَسن دِ َش مَنّف نََش عَ َشنِب، دَنِف نَ نَا. تَِف
عِتَشُن وٌ َش وٌ لْشْي، مَلَبُي َ وَلِم نَشٍٍي تَن وٌ نَبَمَ. نَن ِي »ٌو نَّش، عَ رَ، ِي ٍع ٌس
َش ندٍ قِرِن ْدْش 6 مََكنَت، بَنِش َش مَنّف َش كٍرٍن ْدْش نَ. َسشَن ْدْش
رَ. َشنِب مََكنتٍّي مَنّف مََكنَت نَادّ َش ندٍ َسشَن ْدْش مََكنَت، نَادّ ُ سُر َس
مُ نَشٍٍي قِرِنِي، بٌوٍر ّسيِت 7 تَِف. بٌوٍر وٌ َ مَسَر مََكنتٍَق بَنِش َش مَنّف َش وٌ
نْشُنِش مَنّف رَ قَنِي عَ مََكنَت هْرْ ْمبَنِش َش عَلَتََل َش تَن نٍٍي لْشْي، مَلَبُي َ وَلِم
عَ وٌ رَ، وٌ مٌَس عَ ٌي مِِش ِي. وٌ رَ فٍرٍ ٌسسٍٍي ّن، َ َبِلِنم ر مَنّف وٌ 8 دّننَّش.

دّدّ.» ِسَف نَ عَ مَ، ّق مَنّف ُل َش وٌ قََش.

يَامَرٍِي َش ٍيهٌيَدَ سّرّّشدُّب نََش ٍع نَ، ُشن كّمّ ْسورِ تِِش نَشٍٍي ُشنِي ْسورِ 9
َ ٍيهٌيَد دّنتّّف كّمّ مِِش ْسورِ َش عَ نََش َكنَكن نَّش. ِك قَلَِش عَ عَ عَْل رَبَُت،
مَنّف نََش سّرّّشدُّب 10 لْشْي. َنَ وَلِم نُ مُ نَشٍٍي نُن لْشْي، مَلَبُي َ وَلِم نُ نَشٍٍي ّب،
عَلَتََل رَفَتَِش نُ نَشٍٍي رَ، ِي ُشنيٍِي ْسورِ ٌس مََكنتَسٍٍي َكنٍك نُن تَنبٍّي َش َ دَوُد
عَلَتََل كٍلٍِق ِت نََش ٍع تٌنٌف، فٍرٍ ٌسسٍٍي نََش مََكنتٍّي مَنّف 11 كُي. هْرْ ْمبَنِش َش
َش ٍع عَلٌَك مَ، ّق بَنِش نُن سّرّّشبَدٍ مَ، ْكوَل عَ هَن مَ يِرٍقَنِي هْرْ ْمبَنِش َش
تْنشُمَ مَنّف عَ رَ مِِن، دِ َش مَنّف نََش ٍيهٌيَدَ نَا، ِت ٌت ٍع 12 مََكنَت. مَنّف
عَ ُشنِي، عَ ُ سُرُ سُر ّسنِيّنِش ٍ تُر نََش عَ رَ. ِي عَ ٌس مُنيَاِت عَ نَ، ُشن عَ دُ ُس
»ِكِس رَ، عِتٍِش شُي ٍع قََل عَ نُ ٍع بْنْب، بّلّشٍّي ٍع نََش َحمَ رَ. مَنّف ِت عَ
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ّب«! مَنّف نَ
َش عَلَتََل ٍ يِر ٍع ِسَف نََش عَ مّ، شُي َحمَ نُن مََكنتٍّي مَنّف ٌت َ عَتَلَي 13
مَنّفٍي عَْل مَ، ّق ِكنِك هْرْ ْمبَنِش تِِش مَنّف ٌت، عَ نََش عَ 14 هْرْ ْمبَنِش.
بِرِن َحمَ قٍمَ. سَرٍَي ٍع مَ، ّق مَنّف تِِش مََكنتٍّي مَنّف نَّش. ِك رَ عَ دَرِِش
ُسننُنِي مَ يّّت عَ عِبْو ٌسسٍٍي َش عَ نََش َ عَتَلَي رَ مِنِمَ. شُي سَرٍَي ٍع ّسيوَِش، نُ
كّمّ ْسورِ نََش ٍيهٌيَدَ سّرّّشدُّب كُي نَ 15 يَنقَنتٍيَ«! »يَنَقنٍتَي! فبٍلٍفبٍٍل، عَ كُي،
نَ وٌ مَلٍِق، عَ وَ نَ ٌي مِِش يِرٍ. ْسورٍِي مَ قَرِ هْرْ ْمبَنِش رَ مِِن عَ »ٌو يَمَرِ، ُشنيٍِي
هْرْ ْمبَنِش َش عَلَتََل قََش َش عَ وَ مَ نُ مُ سّرّّشدُّب رَ.» َسنتِّدفّمَ قََش َكنِي
سٌمَ ٌسيٍي رَ َ كِر كُي بَنِش َش مَنّف َشنِن عَ ٍع ُسُش، عَ نََش ْسورٍِي 16 كُي.

ّن. مّننِ قََش عَ ٍع رَ، دّننَّش
َ بِر َش بِرِن ٍع رَ قَلٍَق عَ تَِف، َحمَ نُن مَنّف، عَلَتََل، شِرِ َساّت نََش ٍيهٌيَدَ 17
سّرّّشبَدٍٍي ٍع كُي، بَنِش َش كٍُي بَِل ٌس نََش بِرِن َحمَ بِْش 18 رَ. قْْش عَلَتََل
ٍيهٌيَدَ مَ. ّق سّرّّشبَدٍ قََش مَتَن سّرّّشدُّب َش كٍُي بَِل نََش ٍع َكَن. ُكٍيٍي نُن
ْسورِ نََش عَ 19 مََكنتَمَ. هْرْ ْمبَنِش َش عَلَتََل نَشٍٍي ِت، ْسورٍِي نََش سّرّّشدُّب
مَنّف َق ٍع بِرِن، َحمَ بِْش نُن مََكنتٍّي، مَنّف ْسورٍِي، كَرِ تٌنٌف، ُشنيٍِي كّمّ
كُي بَنِش مَنّف ٌس نََش ٍع بَنِش. مَنّف هَن هْرْ ْمبَنِش َش عَلَتََل كٍلٍِق مَِت
بِْش 20 كُي. ِكبَنِي مَنّف ٌ مَفٌر عَ نََش َ ِس يٌو مَنّف رَ. نَادّ َش مََكنتٍّي مَنّف
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بَنِش مَنّف رَ َسنتِّدفّمَ قََش َ بَر نُ َ عَتَلَي بَرِ مَ كُي، نَن َسبَرِ نُن ّسيوّ نَ نُ بِرِن َحمَ
كُي.

12
َ ِس يٌو مَنّف يُدََي

٬ ِعِ ؛١ مَنّفٍي يُدََي
ّح مَنّفَي َش ُ يٍه 2 رَ. عَ نُ نَن ٌسلٌقٍرٍ ّح عَ نَّش، تّمُي رَ مَنّف قِندِ َ ِس يٌو 1
تٌنٌف ّح نََش عَ نَ. نَن ّح نَ رَ مَنّف قِندِ َ ِس يٌو مَ، بِْش َيَِل عِسِر رَ ندٍ ٌسلٌقٍرٍ
َ ِس يٌو 3 رَ. عَ نُ نَن بٍرِ ٍسيبََك ِسبٍيَ، ّن ِشِل نُ نَف عَ دَرِ َسلَمُ. رََب مَنّفَي نَاِن
نَّش. ِك ّب عَ مٍَسن عَ ٍيهٌيَدَ سّرّّشدُّب عَْل ِع، َي عَلَتََل َ نَبَم تُن نَن قَنِي ٍق نُ
بَدٍ سّرّّش رَ ِسَف َ لُم نُ مَن َحمَ يُدََي. َكَن مُ بَتُدٍٍي كٍُي كُي، بِرِن نَ ْكْن 4

ّب. ُكٍيٍي نَ فَندٍ سُرَِي نُن
َش عَلَتََل رَ سّرّّش َ بَم بِرِن نَشَن »كِْبِر ّب، سّرّّشدُبٍّي قََل عَ نََش َ ِس يٌو 5
عَ َش سّرّّشدُبٍّي 6 رَ، فبّّت ٍق مُ نَ َش رَ، ُشنسَرٍ مِشٍِي قِمَ نَشَن ْكبِرِ كُي، بَنِش
َ ِس يٌو هَن ْكْن 7 مَ.» بَنِش َش عَلَتََل رَ يَءِلَنٍق َكنَشٍِي ٍ يِر رَوَِل َش عَ رَ ُسُش،
يَءِلَنِش بَنِش َش عَلَتََل نُ مُ سّرّّشدُبٍّي رَ، ندٍ َسشَن نُن ْمْشّحن ّح مَنّفَي َش
ّب، ٍع قََل عَ عَ ِشِل، بٌوٍرٍي عَ نُن ٍيهٌيَدَ سّرّّشدُّب نََش َ ِس يٌو مَنّف 8 ِسندٍن.
ْكبِرِ تٌنٌف ٌي ْكبِرِ نََش وٌ يَْكِس ِسندٍن؟ يَءِلَنِش بَنِش َش عَلَتََل مُ وٌ رَ »ُمنٍق
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عَ مَ، عَ لَن نََش سّرّّشدُبٍّي 9 رَ.» يَءِلَنٍق بَنِش َش عَلَتََل َ رَوَلِم مُ نَشَن كُي، رَفَتَدٍ
رَ. يَءِلَنٍق بَنِش َ نَوَلِم نَشَن مُ ٍع ْسنْن، رَ ِي مِشٍِي رَ ُسُش ٌي ْكبِرِ نََش ٍع

ْدْش عَ عَ مَ، عَ ِت يٍَل عَ تٌنٌف، ندٍ َ َكنكِر نََش ٍيهٌيَدَ سّرّّشدُّب كُي نَ 10

نَشٍٍي سّرّّشدُّب رَ. دّننَّش كُي بَنِش َش عَلَتََل سٌمَ نُ مِشٍِي مَ، يِرٍقَنِي سّرّّشبَدٍ
قَمَ نُ مِشٍِي كُي، نَن َ َكنكِر نَ سَمَ ْكبِرِ نُ نٍٍي مَ، ْشن دّ ٌسدٍ َسِش ْحْش ٍع نُ
سّرّّشدُّب كُي، َ َكنكِر فٌب َ بَر ْكبِرِ ٌت عَ نَ ٍع 11 كُي. بَنِش َش عَلَتََل نَ نَشَن
نَشَن ْكنِت، ْكبِرِ ٍع كُي، بِّك َسدٍ ْكبِرِ نَ ّن قَمَ نُ ّسبّلِِت َش مَنّف نُن ُشنفٍب
َش عَلَتََل نُ نَشٍٍي رَ، ِي ُشنيٍِي وَلِّك ٌس عَ ٍع 12 كُي، هْرْ ْمبَنِش َش عَلَتََل نَ
نُ نَشٍٍي رَ، ِي نَن بَنِشتٍِي نُن كَمُّدرٍِي سٌمَ ْكبِرِ نَ نُ ُشنيٍِي وَلِّك يَءِلَنمَ. بَنِش
قَن ْكبِرِ نَ رَ. ِي ْدْشيٍي بَنِش نُن مَسٌلٍِي فّّم نُن عَ 13 يَءِلَنمَ، بَنِش َش عَلَتََل
بَنِش َش عََل َ رَوَلِم نُ نَشٍٍي نَ، نَن سَرٍ فبّتٍّي ٍس نُن مَسٌلِِش، فّّم وُرِ، قِندِ مَ نُ
سَرٍَي نُن ثَانٍِي قِنٍّي، دَاشٍِي، فبٍِت َسٍس ٍَس رَوَلِم نُ مُ ْكبِرِ نَ ْكْن 14 رَ. يَءِلَنٍق
ٍع عَلٌَك رَ، ِي نَن رَوَلٍِي بَنِش سٌمَ نُ عَ 15 رَ. ٍق َش بَنِش َش عَلَتََل رَ يَءِلَنٍق
َ مَشْرِنم ِك رَوَِل ْكبِرِ نَ نُ مُ ٍع 16 يَءِلَن. فبَنسَن َكنَشٍِي ٍ يِر بَنِش َش عَلَتََل َش
رَفبِلٍن يّّت سٌمَ نُ نَشَن ْكبِرِ 17 كُي. ٍق نَ تِنِشن نُ ٍع بَرِ مَ مَ، رَوَلٍِي بَنِش
كُي. بَنِش َش عَلَتََل َكُي َكنكِر نَ سَمَ نُ مُ نَ رَ، سّرّشٍّي َشقَرِ يُنُِب نُن رَ سّرّشٍّي

رَ. ِي نَن سّرّّشدُبٍّي سٌمَ نُ عَ
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نََش عَ رَ، عَ ْن ٌت عَ فٍرٍدٍ. فَِت ِسَف نََش َشسَيٍِل مَنّف عَرَ ِم تّمُي، نَ 18

بَنِش َش عَلَتََل َب بِرِن َ ّشيم نََش َ ِس يٌو مَنّف يُدََي 19 فٍرٍٍق. قَن ُ دَرِ َسلَم وَ
عَلَتََل ِق نَشَن عَشَسِيَ نُن َ ِم، ٍيهٌر ٍيهٌسَقَِت، مَنّفٍي يُدََي بٍنَب عَ كُي، رَفَتَدٍ نَاقُِل
بِرِن نَ َق عَ كُي، بَنِش َش مَنّف يُدََي َس نَشَن ٍع نُن عَ مَ، هْرْ ْمبَنِش َش
رَ. قْْش فٍرٍٍق ُ دَرِ َسلَم فبِلٍن َش عَ َ نِي عَ نََش نَ مَ. َشسَيٍِل مَنّف عَرَ ِم نَسَنَب
عَ 21 كُي. تَرُشُي َش مَنّفٍي يُدََي ّسبِّش ْدنشْي تَرُشُي َش َ ِس يٌو مَنّف 20
مَنّف َش عَ 22 مَبِرِ. ِسَل مٌِل، بٍِت قََش عَ ٍع يَنَق، عَ نََش مِشٍِي َش عَ رَْحنِي
نََش َ ِس يٌو قََش. عَ نَن ٍيهٌسَبَدِ دِ َش سٌمٍرِ نُن يٌسَبَدِ دِ َش ِسمٍيََت مِشٍِي، بَنِش
رَ. ْحشْي عَ ِت نََش عَمَسِيَ دِ َش عَ كُي. تَا َش َ دَوُد مَ، ّق بٍنبٍَي عَ رَفََت

13
ٍيهٌوََشِس مَنّف َيَِل عِسِر

ُ يٍه مَ، ُشن يُدََي رَ ندٍ َسشَن نُن ْمْشّحن ّح مَنّفَي َش َ ِس يٌو دِ َش عَشَسِيَ 1
نَن ٌسلٌقٍرٍ نُن ُق ّح مَنّفَي عَ مَ. بِْش َيَِل عِسِر رَ مَنّف ِت نََش ٍيهٌوََشِس دِ َش
َ ِم ٌبٌو يٍر دِ َش نٍبَِت َ بِر نََش عَ مَ. عَلَتََل رَقَن مُ نَشَن رََب ٍق نََش عَ 2 سَمَرِ. نََب
يُنُبٍِي نَ فبِلٍن مُ ٍيهٌوََشِس كُي. نَ رَتَنتَن َيَِل عِسِر َ بَر نُ نَشَن رَ، قْْش يُنُبٍِي َش
رَ، ِي مَنّفٍي عَرَ ِم رَبٌٌل ٍع نُ عَ مَ، ٍق نَ مَ َيَِل عِسِر ّن ْشْن عَلَتََل 3 رَ. قْْش

هَدَدَ. بٍن دِ َش عَ نُن َشسَيٍِل
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مَشَندِ َش عَ نََش عَلَتََل رَ. عَ هِنّن َش عَ مَشَندِ عَلَتََل نََش ٍيهٌوََشِس 4
عَلَتََل 5 مَ. بُن نْي َش مَنّف عَرَ ِم ٌت تْورّ َش َيَِل عِسِر َ بَر نُ عَ بَرِ مَ، ُسُش،
ْبحَّس ُل َق ٍع مَ، بُن مَنّفَي َش عَرَ ِم َب ٍع عَ مَ، ٍع ِق ندٍ رَِكسِمَ َيَِل عِسِر نََش
يَِت مَسٌلِشٍِي كٍُي َ عَسٍر رَ. قْْش يُنُبٍِي َش بْنسْي َ ِم ٌبٌو يٍر فبِلٍن مُ ٍع ْكْن 6 كُي.
تٌنٌف مِِش رَِف سٌي شُرُن، َ بَر نُ فَِل ْسورِ َش ٍيهٌوََشِس 7 كُي. تَا سَمَرِ تِِش نُ
ٍع َ بَر نُ مَنّف عَرَ ِم بَرِ مَ لُِش، َق نُ تُن نَن ُق وُُل ْسورِ نُن ُق، فٍِس ُسوِل،

نَّش. ِك َ عِبٌرٌنم بِْش عَْل بْنْب،
َيَِل عِسِر ّسبِّش نٍٍي نََب، بِرِن نَشٍٍي قَنِي ٍق عَ ْدنشْي، تَرُشُي َش ٍيهٌوََشِس 8
دِ َش عَ سَمَرِ. مَ ّق بٍنبٍَي عَ رَفََت عَ لَاشِرَ، نََش عَ 9 كُي. تَرُشُي َش مَنّفٍي

رَ. ْحشْي عَ ِت نََش َ ِس يٌو

َ َس ٍيهٌو مَنّف َيَِل عِسِر
َش ٍيهٌوََشِس مَ، ُشن يُدََي رَ ندٍ ٌسلٌقٍرٍ نُن َسشَن تٌنٌف ّح مَنّفَي َش َ ِس يٌو 10
رََب ٍسننِ نُن ُق ّح مَنّفَي نََش عَ مَ. ُشن َيَِل عِسِر رَ مَنّف ِت نََش َ َس ٍيهٌو دِ
َ ِم ٌبٌو يٍر دِ َش نٍبَِت فبِلٍن مُ عَ مَ، عَلَتََل رَقَن مُ نَشَن رََب ٍق نََش عَ 11 سَمَرِ.
عَْل نََب، بِرِن نَشٍٍي قَنِي ٍق عَ ْدنشْي، تَرُشُي َش َ ِس يٌو 12 رَ. قْْش يُنُبٍِي َش
تَرُشُي َش مَنّفٍي َيَِل عِسِر ّسبِّش بِرِن قٍٍي نَ نَّش، ِك فٍرٍ عَمَسِيَ مَنّف يُدََي عَ
نََش َ ِم ٌبٌو يٍر سَمَرِ. مَ ّسيِت مَنّفٍي َيَِل عِسِر رَفََت عَ لَاشِرَ، نََش َ ِس يٌو 13 كُي.
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رَ. ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت
قَّش َش عٍلٍِس

نََش َ ِس يٌو مَنّف َيَِل عِسِر مَ، نَشَن قُرٍ لَاشِرَ مَ نُ عَ قُرَ، ٌت عٍلٍِس عَننَِب 14
َيَِل عِسِر َب، ٱ َب، »ٱ كُي، وَ ّب عَ ِت يّنِي ْو ِي عَ كُي، ُسننُنِي ٍ يِر عَ ٌ فٌر
رََب. نَ نََش مَنّف تٌنٌف.» ندٍ تَنّب نُن »َشِل يَاِب، عَ نََش عٍلٍِس 15 ّسنبّمَ.»
نََش عٍلٍِس رَقََل.» »َشِل ّب، مَنّف َيَِل عِسِر قََل عَ نََش عٍلٍِس َشنِب نَ 16
ٌسفٍتٍدٍ نَ نَشَن رَِب »ُونّدِر 17 ّب، عَ قََل عَ َق عَ مَ، بّلّشٍّي مَنّف َس بّلّشٍّي عَ
وٌِل. عَ نََش عَ وٌِل.» »َشِل ّب، عَ قََل عَ نََش عٍلٍِس رَِب. عَ نََش عَ بِرِ.»
قِمَ نَشَن عَ ّب، عَلَتََل ِك ِي نَن تَنّب »ُشننٍَكِل َق، ّب عَ قََل عَ نََش عٍلٍِس
نَ 18 ْسنْت.» ٍع ِع هَن كُي تَا عَقٍِك ّن َ بْنبْم عَرَ مِكٍَي ِع مَ. ِشِل عَرَ مِكٍَي مَ ِع
قََل عَ نََش عٍلٍِس تٌنٌف. ٍع نََش مَنّف تٌنٌف.» »َشلٍِي قََل، عَ نََش عٍلٍِس تّمُي
عِِت. عَ َق عَ َسشَن، َسنيَ بْنْب بِْش نََش مَنّف رَ.» َشلٍِي بْنْب »بِْش ّب، عَ
نُ، ُسوِل َسنيَ ّن بْنْب بِْش ِع »َش نَّش، عَ مَ، عَ ْشْن نََش عٍلٍِس عَننَِب 19
َ َسني بْنبْدٍ ٍع قَمَ ِع يَْكِس ْكْن ْسنتْدٍ. عَرَ مِكٍَي ّن َ ْنم نُ ِع ٍسننِ، َسنيَ مُ نَ َش

ّن.» فبَنسَن َسشَن
ُشن ّح نَ رَفََت. عَ َق ٍع لَاشِرَ، نََش عٍلٍِس عَننَِب َشنِب، دَنِف نَ 20

ٍع نَ نُ يِلـَكٍَي َ عِسِر تّمُي نَ 21 مَ. بِْش َيَِل عِسِر ٌس نََش ْسورٍِي مٌوََب فبِلٍنِي،
َس قُرٍ مِِش َش ٍع نََش ٍع رَ، َق ٌت َبَكٍَي مٌو ٌت ٍع رَفَتٍَق. ندٍ قَشَِش مِِش َش
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كٍِل نََش عَ رَ، شْرٍِي عٍلٍِس دِن ٌت قُرٍ نَ كُي. فَبُرِ َش عٍلٍِس عَننَِب رَ مَقُرٍنِي
رَ. بٌَل فبِلٍن عَ مَ، قَّش

ْكْن 23 مَ. بُن مَنّفَي َش ٍيهٌوََشِس تْوْر مَ يِلـَكٍَي َ عِسِر نُ َشسَيٍِل مَنّف عَرَ ِم 22
نَشَن عَ رَ، ٍق َش َساّت َش عَ رَ ٍع هِنّن نََش عَ مَ. ٍع ِكنِِكِن نََش عَلَتََل
مَ. نَن نَ مَ ٍع َ مّينِم عَلَتََل يَْكِس هَن تَِف. يَشَُب نُن عِِسيََف، عِبُرَهِمَ، شِرِ
ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت نََش َ هَدَد بٍن دِ َش عَ قََش، نََش َشسَيٍِل مَنّف عَرَ ِم 24
نَشٍٍي َشسَيٍِل بََب نَ رَ، ِي َ هَدَد بٍن َب تَاٍي نََش َ َس ٍيهٌو دِ َش ٍيهٌوََشِس 25 رَ.
تَاٍي نَ عَ َسشَن، َسنيَ بْنْب عَ نََش َ ِس يٌو كُي. فٍرٍ رَ ِي ٍيهٌوََشِس بََب عَ َب

مَْسْت.
14

عَمَسِيَ مَنّف يُدََي
٬ ٬ ؛١ ِعِ ؛١ مَنّفٍي يُدََي

دِ َش َ ِس يٌو مَ، بِْش َيَِل عِسِر رَ ندٍ قِرِن ّح مَنّفَي َش َ ِس يٌو دِ َش َ َس ٍيهٌو 1
ِت عَ رَ، عَ نُ نَن ُسوِل نُن ْمْشّحن ّح عَ 2 يُدََي. رَ مَنّف ِت نََش عَمَسِيَ
نَف عَ دَرِ َسلَمُ. رََب مَنّفَي ٌسلٌمَنَاِن نُن ْمْشّحن ّح نََش عَ نَّش. تّمُي رَ مَنّف
عَ ْكْن رََب، وَْشنٍق عَلَتََل نََش عَ 3 رَ. عَ نُ نَن دَرِ َسلَمَُك ٍيهٌوَدِن، ّن ِشِل نُ
بِرِن نَ 4 رَ. قْْش يَِت نَن مِسَاِل َش َ ِس يٌو بََب عَ َ بِر عَ دَوُدَ. بٍنَب عَ عَْل ُل مُ

مّننِ. َ بَم سُرَِي نُن سّرّشٍّي نُ مَن مِشٍِي يِرٍٍي، َ فٍي نَ نُ بَتُدٍٍي كٍُي كُي،
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قََش. بََب عَ نَشٍٍي قََش، مِشٍِي نََش عَ ْسْت، ّسنّب ٌت مَنّفَي َش عَمَسِيَ 5
مُنَس تَوٍُرَت نَّش ِك يَمَرِِش عَ عَلَتََل عَْل قََش، تَن دٍِي َش نٍٍي مُ عَ ْكْن 6

دِ رَ. ٍق َش يُنُِب َش دِ َش عَ قََش َش بَّب َ لَنم ُ م »َع رَ، قَلٍَق عَ كُي َابُي كِت
يّّت عَ قََش َش عَ لَن َكنَكن رَ. ٍق َش يُنُِب َش بََب عَ قََش َش َعَ لَنم ُ م قَن

رَ.» ٍق َش نَن يُنُِب َش َكن
عَ تٌنٌف، تَا ٍسَل عَ كُي، ُلُنَب ف قّْش قََش ُق وُُل مِِش عٍدٌنَك نََش عَمَسِيَ 7

ٌت. هَن ّن ِك نَ َ ِشلِم عَ يٌكَتِِل. َس ِشِل عَ
َيَِل عِسِر شّي ّشيرٍَي نََش عَ رَ، فبّتٍّي مِِش قٍندٍ مَرَ ِس ّف ٌت عَمَسِيَ 8

فٍرٍ.» َق َش وٌن »َق، رَ، قَلٍَق عَ دِ، َش ٍيهٌوََشِس مَ، َ َس ٍيهٌو مَمَدِ َش ُ يٍه مَنّف
نََش دِ تُنٍب »لِبَن رَ، ِي يَاِب عَمَسِيَ مَنّف يُدََي نََش َ َس ٍيهٌو مَنّف َيَِل عِسِر 9
دَنِف نَ مَ.› دِ مَ ٱ ِق فِّن دِ َش ‹ِع رَ، قَلٍَق عَ مَ ُشنفٍب وُرِ ّسدِرِ لِبَن شّي َ ّشير
َ بَر نَ رَ، قَنِي عَ بْنْب عٍدٌن َ بَر ِع 10 مَبٌرٌن. تُنٍب نََش ندٍ ُسٍب وَُلءِ لِبَن َشنِب،
فبَلٌي ِع ْشنِي. ِع ُل َش ِع رَ، ُشننَكٍِل َش ِع َ ّسيو عِفٌب. يّّت ِع َش ِع َ نِي عَ
مَِت تُِل عَ مُ عَمَسِيَ ْكْن 11 رَ« يُدََي نُن ِع َّن، ْسنتْم ِع رَ؟ مُنٍق ّب يّّت ِع قٍنٍق
مَنّف يُدََي نُن تَن عَ مَ، ِشِل عَ ِسَف نََش َ َس ٍيهٌو مَنّف َيَِل عِسِر كُي نَ رَ. عَ
ٍع بْنْب، يُدََي نََش َيَِل عِسِر 12 مَ. بِْش يُدََي ٍسمٍِس، بٍِت فٍرٍ ٍ بٌر ٍع نََش عَمَسِيَ
عَمَسِيَ مَمَدِ َش عَشَسِيَ نََش َ َس ٍيهٌو مَنّف َيَِل عِسِر 13 ْشنِي. ٍع ٌس ٍع ِف ٍع َق
نَادّ َش َ ِم عٍقِر كٍلٍِق َ َبِر ر تّّت ُ دَرِ َسلَم َق نََش عَ ٍسمٍِس. بٍِت رَ فٍيلِمَِن َش عَ قِندِ
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فبٍِت نُن َ ّشيم نََش عَ 14 ْحنْدن. نَاِن كّمّ َي نْنْفن مَ، تُنشُي نَ نَشَن نَادّ هَن رَ
مِِش نََش عَ كُي. بَنِش َش مَنّف نُن بَنِش َش عَلَتََل نَ نُ نَشَن تٌنٌف بِرِن

سَمَرِ. فبِلٍن عَ ُسُش، قَن ندٍٍي
يُدََي نُن ٍع فٍرٍ َش عَ نُن رََب، نَشٍٍي قَنِي ٍق عَ ْدنشْي، تَرُشُي َش َ َس ٍيهٌو 15
نََش َ َس ٍيهٌو 16 كُي. تَرُشُي َش مَنّفٍي َيَِل عِسِر ّسبِّش بِرِن نَ عَمَسِيَ، مَنّف
رَ مَنّف ِت نََش َ ِم ٌبٌو يٍر دِ َش عَ سَمَرِ. مَ ّق مَنّفٍي َيَِل عِسِر رَفََت عَ ٍع لَاشِرَ،

رَ. ْحشْي عَ
َش َ ِس يٌو مَنّف يُدََي قََش، ٌت َ َس ٍيهٌو دِ َش ٍيهٌوََشِس مَنّف َيَِل عِسِر 17
تَرُشُي َش عَمَسِيَ 18 ُسوِل. نُن ُق ّح َ كُي نََش مَن ْشن مَنّفَي َش عَمَسِيَ دِ
عَ مَشِرِ َ يَنقَنتٍي نََش ندٍٍي مِِش 19 كُي. تَرُشُي َش مَنّفٍي يُدََي ّسبِّش نَ ْدنشْي،
لـَِكِس، رَ قْْش عَ َ بِر نََش ٍع لـَِكِس. ِسَف عَ ِف، عَ نََش عَ دَرِ َسلَمُ، مَ ُشن
عَ ُ دَرِ َسلَم رَفََت عَ َس ٍع قَرِ، سٌي َشنِن قُرٍ عَ نََش ٍع 20 مّننِ. قََش عَ َس ٍع
ِت عَسَرََي دِ َش عَمَسِيَ نََش بِرِن َحمَ يُدََي 21 كُي. تَا َش َ دَوُد مَ ّق بٍنبٍَي
َش عَمَسِيَ مَنّف 22 رَ. عَ نُ نَن ٍسننِ نُن ُق ّح عَ رَ. ْحشْي بََب عَ رَ مَنّف
مَ. ُشن بِْش َش يُدََي َس عَ عَ ِت، تَا عٍلََت نََش عَسَرََي َشنِب، دَنِف قَّش

ندٍ قِرِن َ ِم ٌبٌو يٍر مَنّف َيَِل عِسِر
َ ِس يٌو رَ، ندٍ ُسوِل نُن ُق ّح مَنّفَي َش مَنّف، يُدََي عَمَسِيَ دِ َش َ ِس يٌو 23
كٍرٍن نُن نَاِن تٌنٌف ّح مَنّفَي عَ سَمَرِ. رَ مَنّف َيَِل عِسِر ِت نََش َ ِم ٌبٌو يٍر دِ َش
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َش َ ِم ٌبٌو يٍر دِ َش نٍبَِت فبِلٍن مُ عَ مَ، عََل رَقَن مُ نَشَن رََب ٍق نََش عَ 24 نََب.
َش نَانِنيٍِي َيَِل عِسِر َ نِي عَ نََش عَ 25 نَ. نَشَن ِت يِلـَكٍَي َ عِسِر عَ رَ، قْْش يُنُِب
َيَِل عِسِر عَْل مَ، يِرٍقَنِي َ ر دّ بَا عَرََب هَن مَ، ْكوَل شَمََت لٌٍب كٍلٍِق رَ عَ فبِلٍن
فَِت قِندِ نَشَن ّب، يُنَُس عَننَِب دِ َش عَمِتَِي نَّش ِك مٍَسن عَ َ بَر نُ عَلَتََل مَرِِف
نَ، نُ مُ ٌي رَِكسِمَ ٍع ٌت، شْرْشْي تْورّ َش َيَِل عِسِر نََش عَلَتََل 26 رَ. ٍشقٍرِكَ
َيَِل عِسِر ْشن عَ وَ مَ نُ مُ عَ رَ. َسابُي َ ِم ٌبٌو يٍر دِ َش َ ِس يٌو رَِكِس ٍع نََش عَ 27

مَ. َ دُِنح ْحن َش ِشِل
ُشننَكٍِل َش عَ نُن نََب، بِرِن نَشٍٍي قَنِي ٍق عَ ْدنشْي، تَرُشُي َش َ ِم ٌبٌو يٍر 28
تَرُشُي َش مَنّفٍي َيَِل عِسِر ّسبِّش بِرِن نَ مَ، يُدََي رَ رَفبِلٍنٍق شَمََت نُن دَ مَِس
َسكَرِ دِ َش عَ سَمَرِ. مَ ّق مَنّف َيَِل عِسِر رَفََت عَ ٍع لَاشِرَ، نََش َ ِم ٌبٌو يٍر 29 كُي.

رَ. ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت نََش
15

عَسَرََي مَنّف يُدَ
٬ ِعِ ؛١ مَنّفٍي يُدََي

دِ َش عَمَسِيَ مَ، ُشن َيَِل عِسِر رَ ندٍ ٌسلٌقٍرٍ نُن ْمْشّحن ّح مَنّفَي َش َ ِم ٌبٌو يٍر 1
َق عَ مَ، نَن ٍسننِ نُن ُق ّح عَ ْسْت مَنّفَي عَ 2 يُدََي. رَ مَنّف ِت نََش عَسَرََي
دَرِ َسلَمَُك يٍكٌلِيَ، ّن ِشِل نُ نَف عَ دَرِ َسلَمُ. رََب مَنّفَي قِرِن نُن ُسوِل تٌنٌف ّح
نَ ْكْن 4 عَمَسِيَ. بََب عَ عَْل مَ، ِك عَ ّن رََب وَْشنٍق عَلَتََل عَ 3 رَ. عَ نُ نَن
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مّننِ. رَ َب مَن سُرَِي نُن سّرّشٍّي َ لُم نُ مِشٍِي يِرٍ، فٍيٍَي ْحن مُ بَتُدٍٍي كٍُي كُي، بِرِن
نَن ندٍ بَنِش َسبَتِِش نُ عَ لْشْي. قََش عَ هَن مَ، مَنّف َس قُرٍ ُكّن نََش عَلَتََل 5
مَن عَ رَ، ُشنِي قْشْي َش عَ نَ نُ نَن يٌتَِم دِ َش عَ مَ. َشِت عَ نَ نُ نَشَن كُي،

كُي. بِْش ّ مَ َنحّر قَن مَنّفَي َش عَ نُ
مَنّفٍي يُدََي ّسبِّش نَ نََب، بِرِن نَشٍٍي قَنِي ٍق عَ ْدنشْي، تَرُشُي َش عَسَرََي 6
تَا َش َ دَوُد مَ، ّق بٍنبٍَي عَ رَفََت عَ ٍع لَاشِرَ، نََش عَسَرََي 7 كُي. تَرُشُي َش

رَ. ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت نََش يٌتَِم دِ َش عَ كُي.

ِ َسكَر مَنّف َيَِل عِسِر
َ ِم ٌبٌو يٍر رَ، ندٍ ٌسلٌمَسَشَن نُن َسشَن تٌنٌف ّح مَنّفَي َش عَسَرََي مَنّف يُدََي 8
رََب ٍق نََش عَ 9 مَ. بُن ٍسننِ كٍِك سَمَرِ، رَ مَنّف َيَِل عِسِر ِت نََش ِ َسكَر دِ َش
َش َ ِم ٌبٌو يٍر دِ َش نٍبَِت فبِلٍن مُ عَ نََب. نَشَن بٍنبٍَي عَ عَْل مَ، عَلَتََل رَقَن مُ نَشَن
عَ مَشِرِ َ يَنقَنتٍي نََش ُ َسلُم دِ َش يَبِّس 10 نَ. نَشَن ِت َيَِل عِسِر عَ رَ، قْْش يُنُِب
ْدنشْي تَرُشُي َش ِ َسكَر 11 رَ. ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت عَ ِبٍلٍيَِم، ي قََش عَ عَ مَ، ُشن
قَّش َش عَ َكمَِل نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل 12 كُي. تَرُشُي َش مَنّفٍي َيَِل عِسِر ّسبِّش
ِع هَن ّن يَمَرِ مَ يَِل َ عِسِر بْنسْي »ِع مٍَسن، عَ ٌت عَ ّب، ُ يٍه مٍَسن نَشَن عَ كُي،

ّن. ِك نَ رََب عَ تٌلٌنتٌلٌنِي.»

ُ َسلُم مَنّف َيَِل عِسِر



َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 15:20 liii يَِل َ عِسِر مَنّفٍي ٢ 15:13

َش عٌِسيَِس مَنّف يُدََي َيَِل، عِسِر رَ مَنّف ِت نََش ُ َسلُم دِ َش يَبِّس 13
سَمَرِ. كٍرٍن كٍِك رََب مَنّفَي نََش عَ رَ. ندٍ ٌسلٌمَنَاِن نُن َسشَن تٌنٌف ّح مَنّفَي
ُ َسلُم دِ َش يَبِّس عَ سَمَرِ، ٍت عَ تِرِ َس، كٍِل نََش ُ َسلُم دِ َش فَدِ مٍنَشٍِم، 14
نَشَن يَنّق عَ نُن ْدنشْي، تَرُشُي َش ُ َسلُم 15 رَ. ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت عَ قََش،
تِرِ َس، كٍِل نََش مٍنَشٍِم تّمُي، نَ 16 كُي. تَرُشُي َش مَنّفٍي َيَِل عِسِر ّسبِّش نَ ِت،
بَرِ مَ َبِلِنِي، ر نَا نَ نُ نَشٍٍي نُن عَ قََش، بِرِن مّننِكٍَي نََش عَ فٍرٍدٍ. تَا تِقَِس ِسَف عَ
رَبْو. قُرِ ٍع عَ ّن، قََش ٍع نُ عَ قُرُشٍِي، فِّن هَِل رَ. يَامَرِ َش عَ َ تِنم نُ مُ ٍع

مٍنَشٍِم مَنّف َيَِل عِسِر
َش فَدِ رَ، ندٍ ٌسلٌمَنَاِن نُن َسشَن تٌنٌف ّح مَنّفَي َش عَسَرََي مَنّف يُدََي 17
ٍق نََش عَ 18 سَمَرِ. نََب نَن ُق ّح مَنّفَي عَ رَ. مَنّف َيَِل عِسِر ِت نََش مٍنَشٍِم دِ
عَ رَ، قْْش يُنُبٍِي َش َ ِم ٌبٌو يٍر دِ َش نٍبَِت فبِلٍن مُ عَ مَ. عَلَتََل رَقَن مُ نَشَن رََب

نَ. نَشَن ِت َحمَ َيَِل عِسِر
مٍنَشٍِم ْكْن فٍرٍ، نَا َش عَ كُي، بِْش َيَِل عِسِر ٌس نََش ثُُل مَنّف عَسِرَِي 19
َش مَنّفَي َش عَ مَِل عَ َش عَ عَلٌَك مَ، عَ ِق َسشَن تٌنٌف وُُل كٌِل فبٍِت نََش
كٌٍل فبٍِت كٍرٍن كٍرٍن مِِش رَ، بَننٍَي َيَِل عِسِر ْسْت ْكبِرِ نَ نََش مٍنَشٍِم 20 مَبَنبَن.
عَ نَ، ُل فٍرٍٍق بِْش َيَِل عِسِر نََش نَ مَ، مَنّف عَسِرَِي ِق نَ ٌت عَ ُسوِل. تٌنٌف

ْشنِي. عَ فبِلٍن
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مَنّفٍي َيَِل عِسِر ّسبِّش نَ نََب، بِرِن نَشَن عَ نُن ْدنشْي، تَرُشُي َش مٍنَشٍِم 21
ثٍَكشَيَ دِ َش عَ مَ. ّق بٍنبٍَي عَ رَفََت عَ لَاشِرَ، نََش مٍنَشٍِم 22 كُي. تَرُشُي َش

رَ. ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت نََش
ثٍَكشَيَ مَنّف َيَِل عِسِر

ثٍَكشَيَ دِ َش مٍنَشٍِم رَ، ندٍ ُسوِل تٌنٌف ّح مَنّفَي َش عَسَرََي مَنّف يُدََي 23
ٍق نََش عَ 24 نََب. قِرِن ّح مَنّفَي نََش عَ سَمَرِ. رَ مَنّف َيَِل عِسِر ِت نََش
عَ رَ، قْْش يُنُبٍِي َش َ ِم ٌبٌو يٍر دِ َش نٍبَِت فبِلٍن مُ عَ مَ، عَلَتََل رَقَن مُ نَشَن رََب
قََش عَ عَ يَنَق، عَ نََش ثٍَك، دِ َش ُ ٍر مَلِيَه َندٍ، مَلِم عَ 25 رَ. نَشٍٍي تِِش يِلـَكٍَي َ عِسِر
عَرَفٌٌب ٍع كُي، نَ مَِل عَ نََش ُسوِل تٌنٌف مِِش َلَدِكَ ف سَمَرِ. كُي بَنِش مَنّف
رَ. ْحشْي ثٍَكشَيَ رَ مَنّف ِت نََش ثٍَك َشنِب دَنِف نَ قََش. قَن عَرٍِي نُن

َيَِل عِسِر ّسبِّش بِرِن نَ نََب، بِرِن نَشٍٍي قَنيٍِي ٍق عَ ْدنشْي، تَرُشُي َش ثٍَكشَيَ 26
كُي. تَرُشُي َش مَنّفٍي

ثٍَك مَنّف َيَِل عِسِر
دِ َش ُ ٍر مَلِيَه رَ، ندٍ قِرِن نُن ُسوِل تٌنٌف ّح مَنّفَي َش عَسَرََي مَنّف يُدََي 27
نََش عَ 28 نََب. ْمْشّحن ّح مَنّفَي نََش عَ سَمَرِ. رَ مَنّف َيَِل عِسِر ِت نََش ثٍَك
عَ رَ، قْْش يُنُبٍِي َش َ ِم ٌبٌو يٍر دِ َش نٍبَِت فبِلٍن مُ عَ مَ، عَلَتََل رَقَن مُ نَشَن رََب ٍق
مَنّف عَسِرَِي َيَِل، عِسِر نَّش تّمُي رَ مَنّف نُ ثٍَك 29 رَ. نَشٍٍي ِت َحمَ َيَِل عِسِر
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فَلٍِل نُن َلَدِ، ف َشسٌرِ، كٍٍد ِس، يَنٌوَ، مَاكَ، بٍِت عَبٍِل عِيٌٌن، عَ َق، نََش ثِلٍسٍرِ تِفِلَِت
شّّم دِ َش عٍَل هٌسٍيَ، 30 عَسِرَِي. َشنِن بِرِن مِِش نَ عَ بِرِن، بِْش نَقَتَِل ُسُش،
عَ رَ مَنّف ِت نََش عَ قََش. نَ عَ مَ، ُشن ثٍَك دِ َش ُ ٍر مَلِيَه مَشِرِ، َ يَنقَنتٍي نََش
تَرُشُي َش ثٍَك 31 رَ. ندٍ ْمْشّحن ّح مَنّفَي َش يٌتَِم شّّم دِ َش عٌِسيَِس رَ، ْحشْي

كُي. تَرُشُي َش مَنّفٍي َيَِل عِسِر ّسبِّش نَ نََب، بِرِن نَشَن ٍق عَ ْدنشْي،

يٌتَِم مَنّف يُدََي
٬ ِعِ ؛١ مَنّفٍي يُدََي

دِ َش عٌِسيَِس مَ، بِْش َيَِل عِسِر رَ ندٍ قِرِن ّح مَنّفَي َش ثٍَك دِ َش ُ ٍر مَلِيَه 32
عَ رَ. عَ نُ نَن ُسوِل نُن ْمْشّحن ّح عَ 33 مَ. ُشن يُدََي رَ مَنّف ِت نََش يٌتَِم
نَف عَ نَ نُ نَن ُ َس يٍر دِ َش َسْدِك دَرِ َسلَمُ. رََب ٍسننِ نُن ُق ّح مَنّفَي نََش
نَّش. ِك رََب عَ عٌِسيَِس بََب عَ عَْل مَ، عَلَتََل نَقَن نَشَن رََب ٍق نََش عَ 34 رَ.
مَن سُرَِي نُن سّرّشٍّي َ لُم نُ مِشٍِي يِرٍ، فٍيٍَي ْحن مُ بَتُدٍٍي كٍُي كُي، بِرِن نَ ْكْن 35

نَادّ. قٍُف ِشِل نَشَن ِت، ندٍ نَادّ بَنِش َش عَلَتََل نََش يٌتَِم مّننِ. رَ َب
تَرُشُي َش مَنّفٍي يُدََي ّسبِّش نَ نََب، بِرِن نَشَن ٍق عَ ْدنشْي، تَرُشُي َش يٌتَِم 36
َش ثٍَك دِ َش ُ ٍر مَلِيَه نُن ٍر ِسن مَنّف عَرَ ِم َ نِي عَ نََش عَلَتََل تّمُي نَ 37 كُي.
كُي. تَا َش َ دَوُد بٍنَب عَ مَ ّق بٍنبٍَي عَ رَفََت عَ ٍع لَاشِرَ، نََش يٌتَِم 38 فٍرٍ. يُدََي

رَ. ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت نََش عَشَِس دِ َش عَ
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16
عَشَِس مَنّف يُدََي

٬ ِعِ ؛١ مَنّفٍي يُدََي
نََش عَشَِس دِ َش يٌتَِم رَ، ندٍ ٌسلٌقٍرٍ نُن ُق ّح مَنّفَي َش ثٍَك دِ َش ُ ٍر مَلِيَه 1
نُن ُق ّح نََش عَ تّمُي. نَ رَ عَ نُ نَن ْمْشّحن ّح عَ 2 مَ. بِْش يُدََي رَ مَنّف ِت
عَ َ دَوُد بٍنَب عَ عَْل رََب وَْشنٍق عَلَتََل مَرِِف عَ مُ عَ دَرِ َسلَمُ. رََب مَنّفَي ٍسننِ
َش عَ نََش عَ رَ. قْْش نَن َ كِر َش مَنّفٍي َيَِل عِسِر َ مَ بِر نُ عَ 3 نَّش. ِك رََب
كٍرِ نَشٍٍي عَلَتََل نَّش، ِك َ رَبَم عَ نُ فبّتٍّي ِس عَْل رَ، دَاِش فَن سّرّّش َب يَِت دِ
وُرِ نُن قَرِ فٍيٍَي رَ سّرّّش فَن سُرَِي نُ عَ بَمَ، سّرّشٍّي نُ عَ 4 رَ. َي يِلـَكٍَي َ عِسِر

مَ. بُن بِلٍِي
ُ دَرِ َسلَم نََش دِ، َُش ٍر مَلِيَه ثٍَك مَنّف َيَِل عِسِر نُن ٍر ِسن مَنّف عَرَ ِم تّمُي نَ 5
عَرَ ِم وََشِت نَ 6 رَ. عَ ْن مُ ٍع ْكْن كُي، تَا َش عَ َبِلِن ر عَشَِس نََش ٍع فٍرٍ.
تٌنٌف بْنسْي َ يُد َ بَر نُ عَ مَ. بُن نْي َش بِْش عَرَ ِم ُل تَا عٍلََت َ بَر نُ ٍر ِسن مَنّف
ّشيرٍَي نََش عَشَِس 7 ٌت. هَن مّننِ نَ نٍٍي رَ. ْحشْي ٍع نَا َسبَِت عٍدٌنكٍَي نَا.
نَن ٌكنِي َش »ِع ّب، عَ قََل عَ َس َش ٍع ْشن، ثِلٍسٍرِ تِفِلَِت مَنّف عَسِرَِي شّي
َيَِل عِسِر نُن مَنّف عَرَ ِم نَتَنفَدٍ ٱ َق َش ِع نَ. نَن تَن ِع تِِش َشِشِل ٱ مَ، ٱ لَنِش
عَلَتََل نَ نُ نَشَن تٌنٌف، َ ّشيم نُن فبٍِت نََش عَشَِس 8 فٍرٍدٍ.» ٱ قَِش ٍع مَ، مَنّف
دُوِت مَ مَنّف عَسِرَِي رَ َسنَب عَ نََش عَ كُي، بَنِش مَنّف نُن كُي بَنِش َش
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تَا نَ ْن ٌت عَ فٍرٍدٍ. دَ مَِس ِسَف َق عَ رَ، ٍق نَ تِن نََش مَنّف عَسِرَِي 9 رَ.
مّننِ قََش، ٍر ِسن عَ كُي. تَا كِرٍ رَ ِسَف ٍع عَ رَ، ٌكنيٍِي قِندِ مّننِكٍَي نََش عَ رَ،

مَنّف.
نََش عَ يِرٍ، ثِلٍسٍرِ تِفِلَِت مَنّف عَسِرَِي دَ مَِس، ِسَف ٌت عَشَِس مَنّف 10
سّرّّشدُّب عُرِ رَ َسنَب ِك يَءِلَن عَ نُن ثِرِنِت سّرّّشبَدٍ نَ نََش عَ نَا. ٌت سّرّّشبَدٍ
َش عَشَِس مَنّف ٍينُن ب دَرِ َسلَمُ، ِت ْموِل سّرّّشبَدٍ نَ نََش عُرِ 11 دَرِ َسلَمُ. مَ
عَ ٌت، سّرّّشبَدٍ نَ َق عَ دَ مَِس، كٍلٍِق فبِلٍن ٌت مَنّف 12 دَ مَِس. كٍلٍِق فبِلٍن
نُن دَاِش فَن سّرّّش َش عَ نََش عَ 13 قَرِ. عَ َب سّرّّش عَ رَ، عَ مٌَس عَ نََش
َ َشنُنتٍي عَ قَرِ، عَ عِقِِل سّرّّش ّوِن نََش عَ قَرِ. نَ فَن سّرّّش شْرِ َسنِس َش عَ
نَ نُ نَشَن رَ، فبٍيِل وٍُر يَءِلَنِش نُ نَشَن سّرّّشبَدٍ 14 مَ. عَ مََكسَن وُِل سّرّّش
مَ ّق نّيّن سّرّّشبَدٍ ِت نَ نََش عَ تَِف، نّيّن سّرّّشبَدٍ نُن هْرْ ْمبَنِش ِع، َي عَلَتََل
سّرّّش »ّفيّسّف رَ، ِي يَمَرِ عُرَِي سّرّّشدُّب نََش عَشَِس مَنّف 15 رَ. ِ بِر ْكوَل
َحمَ هَدَِي، شْرِ َسنِس نُن دَاِش، فَن سّرّّش َش مَنّف سّرّّش، ُنمَرٍ ن دَاِش، فَن
دَاِش، تُرٍ سّرّّش َش َحمَ نُن هَدَِي، شْرِ َسنِس َش َحمَ دَاِش، فَن سّرّّش َش
تَن ٱ رَوَِل َش دَاِش فبٍيِل وٍُر سّرّّشبَدٍ قَرِ. ُشنفٍب سّرّّشبَدٍ ِي َب َش بِرِن نٍٍي

نَّش. ِك يَمَرِ عَ عَشَِس مَنّف عَْل رََب عَ نََش عُرَِي سّرّّشدُّب 16 ّب.»

ٍي نَ عَ رَ، ٍ بٌر عَ َب ْدْشدٍ َسسٍٍي ٍي بَنِش َش عََل نََش عَشَِس مَنّف 17
عَ عَ قَرِ، دَاشٍِي فبٍيِل وٍُر تُورَ كٍِل ٌ رَفٌر ُشنفٍب َسٍس ٍي عَ قَرِ. ٍع تٌنٌف َسسٍٍي
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عََل َ مَسَر مَلَندٍ لْشْي مَلَبُي نََش عَ 18 »بَا.» ّن ِشِل نُ َسٍس ٍي نَ مَ. بِْش ْدْش
رَ. ٍق َش مَنّف عَسِرَِي ٌسدٍ، مَنّف نُن عَ كُي، بَنِش َش

َش مَنّفٍي يُدََي ّسبِّش نَ نََب، بِرِن نَشَن ٍق عَ ْدنشْي، تَرُشُي َش عَشَِس 19
عَ كُي. تَا َش َ دَوُد مَ ّق بٍنبٍَي عَ رَفََت عَ لَاشِرَ، نََش عَشَِس 20 كُي. تَرُشُي

رَ. ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت نََش َ ٍشٍسكِي دِ َش
17

هٌسٍيَ مَنّف َيَِل عِسِر
نََش هٌسٍيَ دِ َش عٍَل رَ، ندٍ قِرِن نُن ُق ّح مَنّفَي َش عَشَِس مَنّف يُدََي 1
ُ م نَشَن رََب ٍق نََش عَ 2 رََب. مَنّفَي ٌسلٌمَنَاِن ّح عَ سَمَرِ. رَ مَنّف َيَِل عِسِر قِندِ
ّب. فٍب عَ دَنِف يُنُبٍِي َش نَشٍٍي ِسنٍفٍي، مَنّف عَْل ُل مُ عَ ْكْن مَ، عََل رَقَن
نََش هٌسٍيَ مَ، بُن نْي َش عَ ُل عَ عَ فٍرٍ، هٌسٍيَ َس ٌت َسلَمَنٍسَرِ مَنّف عَسِرَِي 3
عَ وَ مَ نُ هٌسٍيَ عَ َق، كٌلٌن عَ نََش مَنّف عَسِرَِي ْكْن 4 مَ. عَ رَ قٍِق دُوِت تِن
مَ، ْشن ٌس مَنّف َ مِسِر شّي ّشيرٍَي مَن عَ مَ، عَ رَ َسنبَدٍ دُوِت تٌندِ عَ مَتَندٍِق.
نَ 5 فٍيِل. رَ ٌس عَ عَ ُسُش، هٌسٍيَ نََش مَنّف عَسِرَِي كُي نَ رَ. عَ قٍندٍ مَِل
نَا مَ بُن َسشَن ّح َبِلِن، ر سَمَرِ عَ نَ، بِرِن بِْش َيَِل عِسِر دِن نََش عَ َشنِب، دَنِف
سَمَرِ ْن نََش مَنّف عَسِرَِي رَ، ندٍ ٌسلٌمَنَاِن ّح مَنّفَي َش هٌسٍيَ 6 رَ. ِي عَ ُسشُِش
تَا َشَل رَ َسبَِت ٍع نََش عَ كُي. َ ٌكنيِي مَ بِْش عَسِرَِي َشنِن يِلـَكٍَي َ عِسِر عَ رَ، تَا

كُي. تَاٍي َش مٍدٍكٍَي نُن عَ رَ، دّ شُرٍ ٌ َشبٌر مَ بِْش فٌسَن كُي



َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 17:15 lix َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 17:7

يُنُبٍِي َش َيَِل عِسِر

نَشَن رَ، عَلَتََل مَرِِف ٍع رََب يُنُِب َ بَر نُ يِلـَكٍَي َ عِسِر بَرِ مَ ّن، نََب بِرِن ٍق نَ 7
رَ، قْْش فبّتٍّي عََل َ بِر َ بَر نُ َيَِل عِسِر مَ. بُن نْي َش قِرَوُنَ رَ بِْش َ مِسِر رَ مِِن ٍع
تُِل ٍع َ بَر نُ يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ. َي ٍع كٍرِِش نَشٍٍي عَلَتََل بٌوٍرٍي ِس عَْل بَُت ٍع نُ ٍع 8
عَلَتََل مَرِِف ٍع رَ فُندٌ رََب قٍٍي َ بَر نُ يِلـَكٍَي َ عِسِر 9 كُي. ٍق نَ رَ مَنّفٍي َش ٍع مَِت
تَاٍي َش ٍع عِتٍشٍِي ٍ يِر يَءِلَن بَتُدٍٍي كٍُي َ بَر نُ ٍع رََب. نَشٍٍي َش ٍع لَن مُ ٍع رَ،
نُن مَسٌلِشٍِي فّّم نََش ٍع 10 كُي. مََكنتَشٍِي تَا هَن مَ مََكنتَدٍٍي ٍ يِر كٍِل كُي، بِرِن
رَ سّرّّش فَن سُرَِي نََش ٍع مّننِ، 11 مَ. بُن وُرٍِي نَ، ْكن فٍيٍَي ِت ُكٍيٍي َ عَسٍر
عَلَتََل نََش ٍع رَ. َي ٍع كٍرِ نَشٍٍي عَلَتََل نَّش، ِك َ رَبَم عَ نُ سٍِي عَْل ّب، ُكٍيٍي نَ
ْدْش تْنِي نُ َ بَر ٌت عَلَتََل هَِل بَتُمَ، ُكٍيٍي نُ ٍع 12 رَ. حَاشٍِي ٍق نَ َش ٍع مَتَندِ
يُدََي نُن َيَِل عِسِر َ بَر نُ عَلَتََل 13 رََب.» ْموِل نَ نََش »ٌو رَ، قَلٍَق عَ مَ، ٍق نَ
َش وٌ فبِلٍن َش »ٌو قََل، عَ َ بَر نُ عَ رَ. َسابُي نَمِْحنمٍّي َش عَ نَ بِرِن نَ رَكٌلٌن
عَ سّرِّي مَ ٱ عَْل رَ، قْْش تْنيٍِي مَ ٱ نُن يَامَرٍِي مَ ٱ َ بِر َش وٌ رَ. قْْش ٌكبٍِي وَِل

رَ.» َسابُي نَمِْحنمٍّي ٌكنِي مَ ٱ َ ر بٍنبٍَي وٌ يَمَرِ نَشَن ٱ نَّش، ِك مٍَسنِش

مُ نَشٍٍي بٍنبٍَي ٍع عَْل رَشْرْْش، ّ ْبح ٍع نََش ٍع رَ. عَلَتََل مَِت تُِل ٍع مُ ٍع ْكْن 14

َساّت َش عَ ٍع مَتَندِ، يَامَرٍِي َش عَلَتََل نََش ٍع 15 مَ. عَلَتََل مَرِِف ٍع َ دَنشَنِي
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يّّت ٍع ٍع رَ، قْْش قُقَُق ٍق َ بِر نََش ٍع تَِف. بٍنبٍَي ٍع نُن عََل شِرِِش نُ نَشَن َكَن
تْنِي عَلَتََل َبِلِنِش، ر ٍع نَشٍٍي رَ، قْْش نَامُنيٍِي َش سٍِي َ بِر نََش ٍع رَ. قُيَنتٍٍي قِندِ
ِنٍف ن نََش ٍع مَتَندِ. بِرِن يَامَرٍِي َش عَلَتََل مَرِِف ٍع نََش ٍع 16 مَ. نَشٍٍي ْدْش
تُنبُيٍي ُسيِدِ نََش ٍع رَ، وُرِ مَسٌِل كٍُي َ عَسٍر نََش ٍع رَ، ُكٍيٍي يَءِلَن قِرِن دَاِش وٍُر
سّرّّش َب فِنٍّي دِ َش ٍع نُن ّشمٍّي دِ َش ٍع نََش ٍع 17 بَُت. كٍُي بَِل نََش ٍع ّب،
فبّتٍّي عََل ِق يّّت ٍع نََش ٍع رَ. قْْش ٍسمَتٌٍق نُن دُوٍرَي َ بِر نََش ٍع رَ. دَاِش فَن

مَ. عَلَتََل رَقَن مُ نَشَن رََب ٍق ٍع مَ،
تٌدٍ َي عَ َ مَكُي ٍع َق عَ مَ، بْنسْي َيَِل عِسِر ْشْن نََش عَلَتََل َ نِي عَ نَن نَ 18

عَلَتََل مَرِِف ٍع َ مَ بِر نُ مُ ٍع بْنسْي، َ يُد هَِل 19 َق. ُل نَن كٍرٍن بْنسْي َ يُد رَ.
رَ. قْْش مِسَاِل َش َيَِل عِسِر َ بِر نََش قَن ٍع مَ. ِك رََب عَ رَ قْْش يَامَرٍِي َش
عَ رَبٌٌل ٍع عَ َحشَنَكَت، ٍع نََش عَ نَ، بِرِن بْنسْي َيَِل عِسِر مّي نََش عَلَتََل 20
رَ، بْنسْي َ دَوُد َب َيَِل عِسِر ٌت عَ 21 رَ. تٌدٍ َي عَ كٍرِ ٍع عَ ِع، بّلّّش ُشننََكنَمٍَي
رَ قْْش عَلَتََل رَفبِلٍن ٍع َ بَر نَشَن مَ، بُن مَنّفَي َش َ ِم ٌبٌو يٍر دِ َش نٍبَِت ُل ٍع نََش عَ
قْْش بِرِن يُنُبٍِي َش َ ِم ٌبٌو يٍر َ بِر نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 22 رَ. َسابُي ُشنفٍب يُنُِب َش عَ
عَ عَ عَْل رَ، تٌدٍ َي عَ َ مَكُي َيَِل عِسِر نََش عَلَتََل هَن 23 رَ، نٍٍي َ مَكُي ٍع مُ ٍع رَ.
بِْش َش ٍع َ مَكُي نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر كُي نَ نَّش. ِك ّب نَمِْحنمٍّي ٌكنِي َش عَ مٍَسن

ٌت. هَن مَ بِْش عَسِرَِي ُل َس ٍع رَ،
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سَمَرِكٍَي
َِيِم، ٍسقَرَو نُن شَمََت، عَوِ، ُكَت، ِلْن، بَب كٍِل رَ مِشٍِي َق نََش مَنّف عَسِرَِي 24
فٍب ٍع قِندِ سَمَرِ نََش ٍع كُي نَ رَ. ْحشْي يِلـَكٍَي َ عِسِر كُي تَاٍي سَمَرِ ُل نٍٍي َق عَ
مَ، ٍع رَدِن يّتٍّي نََش عَلَتََل رَ، َي عَلَتََل فَاشُمَ نُ مُ ٌت نٍٍي 25 نَا. َسبَِت ٍع رَ،
ٍع َشنِنِش نَشٍٍي مِِش »ِع ّب، مَنّف عَسِرَِي قََل عَ نََش ٍع 26 قََش. ٍع نُ ٍع
ٍع مَ ٍع رَدِن يّتٍّي َ بَر عَلٍَي نَا كٌلٌن. ِك بَُت عَلٍَي مّننِ مُ نٍٍي مَ، بِْش سَمَرِ َسبَِت َش
َش ندٍ »ّسّرّشُدّب ِق، يَامَرِ ِي نََش مَنّف عَسِرَِي 27 مَ.» كٌلٌنتَرٍَي عَ قََش ٍع
كٍرٍن، سّرّّشدُّب 28 رَ.» ِك بَُت عَلٍَي بِْش نَ شَرَن ٍع َش عَ مَ، بِْش نَ َسبَِت
مّننِكٍَي عَ مَ، بِْش سَمَرِ كُي تَا ٍتٍِل ب ِسَف نََش نَ مَ، بِْش عَسِرَِي َشنِن َ بَر نُ نَشَن

رَ. يَرَفَاشُي عَلَتََل شَرَن
َ بَر نُ سَمَرِكٍَي كُي، بَنشٍِي كٍُي نَ َ ِتم عَلٍَي فٍب عَ نُ َكنَكن سٍِي، نَ ْكْن 29

ِت. كٍُي بّنِْت ُسْكِت نََش ِلْنكٍَي بَب 30 قَرِ. عِتٍشٍِي ٍ يِر نُن كُي تَاٍي َش ٍع ِت نَشٍٍي
نِبَهَِس نََش عَوِكٍَي 31 ِت. كٍُي عَسِمَ نََش شَمَتَكٍَي ِت. كٍُي نٍرِفَِل نََش ُكتَكٍَي
دَاِش فَن سّرّّش رَ َب نَن دٍِي َش ٍع َ لُم نُ تَن َيِمِكٍَي ٍسقَرَو ِت. كٍُي تَرِتَِك نُن
َي قَن عَلَتََل فَاشُمَ نُ ٌت سٍِي نَ 32 ّب. عَنَمٍلٍِك نُن عَدَرَ مٍلٍِك ُكٍيٍي، َش ٍع رَ
ٍع َب سّرّشٍّي نُ َش نٍٍي رَ، سّرّّشدُبٍّي َش عَلَتََل َ ِتم بِرِن نَن ْموِل مِِش نُ ٍع رَ،
قَن كٍُي فٍب ٍع نُ مَن ٍع ْكْن بَتُمَ، عَلَتََل نُ ٍع كُي، نَ 33 قَرِ. عِتٍشٍِي ٍ يِر نَ ّب
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مَ. ِك فٍب ٍع َ بَتُم
نُ مُ ٍع رَ. َي عَلَتََل فَاشُمَ مُ ٍع رَ، قْْش قٌرٍِي نَامُن نَ َ مَ بِر ٍع ٌت هَن 34
ٌس نَشَن عَ نََكمَلِمَ، قَن سّرِّي َش عَلَتََل نُ مُ مَن ٍع رََكمَلِمَ، نَامُنيٍِي َش يّّت ٍع
ٍع تٌنٌف َساّت ِي َ بَر نُ عَلَتََل 35 َيَِل. عِسِر َس ِشِل نَشَن عَ رَ، ِي بْنسْي يَشَُب
نََش وٌ ّب، ٍع ُسيِدِ نََش وٌ رَ، َي فبّتٍّي عََل فَاُش نََش »ٌو رَ، ِي يَمَرِ ٍع عَ ّب،
َي كٍرٍن نَن عَلَتََل فَاُش َش وٌ َ لَنم عَ 36 ّب. ٍع َب ٌي سّرّّش نََش وٌ بَُت، ٍع
ّب، نَن تَن عَ ُسيِدِ َش وٌ رَ. ُشنفٍب ّسنّب عَ مَ بِْش َ مِسِر رَ مِنِِش وٌ نَشَن رَ،
عَ كِرََي، َش عَ َس ْحْش وٌ َش وٌ 37 ّب. نَن كٍرٍن عَ َب سّرّّش َش مَن وٌ
نََش وٌ ّب. وٌ ّسبِّش نَشٍٍي عَ بِرِن، لْشْي مَ ْشن يَامَرٍِي َش عَ نُن سّرِّي َش
رَ. َي فبّتٍّي عََل فَاُش نََش وٌ مَ، َساّت مَ ٱ ُ نّيم نََش وٌ 38 رَ. َي فبّتٍّي عََل فَاُش
بِرِن يَشُيٍي وٌ بَِش وٌ نَن تَن عَ بَرِ مَ رَ، َي نَن عَلَتََل مَرِِف وٌ فَاُش َش وٌ َ لَنم عَ 39

ِع.» بّلّّش
رَ. قْْش قٌرٍِي نَامُنِي َش ٍع َ بِر نََش ٍع رَ، شُي عَلَتََل مَِت تُِل ٍع مُ ٍع ْكْن 40

نُن دٍِي َش ٍع بَتُمَ. قَن مَسٌلِشٍِي كٍُي َش ٍع نُ مَن ٍع بَتُمَ، عَلَتََل نُ سٍِي ِي 41

ٌت. هَن مَ ْشن نَن َ كِر َش بٍنبٍَي ٍع نَ دٍِي مَ قَن نٍٍي

18
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َ ٍشٍسكِي مَنّف يُدََي
عٍسَِي ؛ عَننَِب ٬ ٬ ؛،١ ؛١ ِعِ ؛١ مَنّفٍي يُدََي

١
ِت نََش َ ٍشٍسكِي دِ َش عَشَِس رَ، ندٍ َسشَن ّح مَنّفَي َش هٌسٍيَ دِ َش عٍَل 1
ّح مَنّفَي نََش عَ رَ. عَ نُ نَن ُسوِل نُن ْمْشّحن ّح عَ 2 مَ. بِْش يُدََي رَ مَنّف
عَ 3 فِّن. دِ َش ِ َسكَر عَِب، ّن ِشِل نُ نَف عَ دَرِ َسلَمُ. رََب ٌسلٌمَنَاِن نُن ْمْشّحن
كٍُي عَ 4 نَّش. ِك رََب عَ َ دَوُد بٍنَب عَ عَْل مَ، عَلَتََل نَقَن نَشَن رََب ٍق نََش
بِْشمٍَس نََش عَ بٌلٌن. كٍُي َ عَسٍر عَ عِوُرُ، مَسٌلِشٍِي فّّم عَ قَرِ، عِتٍشٍِي ٍ يِر َكَن بَتُدٍٍي
َ فَنم سُرَِي نُ يِلـَكٍَي َ عِسِر بَرِ مَ يَءِلَن، نَشَن مُنَس عَننَِب َكَن، قَن دَاِش فبٍيِل وٍُر

نٍشٍُستَنَ. ِشِل عَ نُ ٍع رَ، سّرّّش ّب قَن عَ
بِرِن مَنّف يُدََي دَنفٍِق مَ عَلَتََل مَرِِف َيَِل عِسِر سَمَ َ لَنلَنتٍي َش عَ نُ َ ٍشٍسكِي 5
سّرِّي َش عَلَتََل َ بِر عَ ّبحِندٍ، َ كِر َش عَ تٌندِ عَ رَ، عَلَتََل شِرِِش نُ ّ ْبح عَ 6 نَ.
َ نِي عَ عَ مَ، ّسيِت عَ َ لُم نُ عَلَتََل 7 رَ. ِي مُنَس عَننَِب ٌس نَشَن عَ رَ، قْْش
مَ. بُن مَنّفَي َش عَسِرَِي لُدٍ تٌندِ نََش َ ٍشٍسكِي رَ. َ ْسونّي نُ َش بِرِن ٍق َش عَ
تَا َش ٍع هَن مَ مََكنتَدٍٍي ٍ يِر َش ٍع كٍلٍِق مَبِرِ، فََس هَن بْنْب قِلِِستَكٍَي نََش عَ 8

كُي. مََكنتَِش
ّح مَنّفَي َش هٌسٍيَ دِ َش عٍَل عِلَن نَشَن رَ، ندٍ نَاِن ّح مَنّفَي َش َ ٍشٍسكِي 9

ّح 10 َبِلِن. ر عَ عَ فٍرٍدٍ، سَمَرِ َق نََش َسلَمَنٍسَرِ مَنّف عَسِرَِي َيَِل، عِسِر رَ ندٍ ٌسلٌقٍرٍ
مَنّف َيَِل عِسِر رَ، عَ نُ نَن ندٍ ٍسننِ ّح مَنّفَي َش َ ٍشٍسكِي َشنِب، دَنِف َسشَن
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عَسِرَِي 11 ِع. بّلّّش يَكٍَي عَسِرِ ُل نََش سَمَرِ ندٍ، ٌسلٌمَنَاِن ّح مَنّفَي َش قَن هٌسٍيَ
عَ شُرٍ، فٌسَن رَ دّ ٌ َشبٌر نُن مَبِرِ َشَل مَ بِْش عَسِرَِي َشنِن يِلـَكٍَي َ عِسِر نََش مَنّف
تُِل ٍع ّن تٌندِ ٍع بَرِ مَ رَ، ٍع ّن رََب نَ عَلَتََل مَرِِف ٍع 12 كُي. تَاٍي َش مٍدٍكٍَي نُن
سّرِّي َش مُنَس عَننَِب ٌكنِي َش عَلَتََل مُ ٍع َكَن. َساّت َش عَ ٍع رَ، عَ مَتِدٍ

رَبَُت.
نََش ٍسنَشٍرِِب مَنّف عَسِرَِي رَ، ندٍ نَاِن نُن ُق ّح مَنّفَي َش َ ٍشٍسكِي مَنّف 13
عَسِرَِي شّي َ ّشير نََش َ ٍشٍسكِي مَنّف يُدََي 14 رَ. ٍع ْن عَ فٍرٍ، مََكنتَشٍِي تَا يُدََي
َش ٱ رَ، قْْش ٱ فبِلٍن َكَن. َساّت مَ وٌن َ بَر ٱ »ِدّح، نَّش، عَ لـَِكِس، مَ مَنّف
فبٍِت َق َش عَ يَمَرِ َ ٍشٍسكِي نََش مَنّف عَسِرَِي كُي، نَ نَ.» بِرِن وَْشنٍق ِع تِن
ِق بِرِن فبٍِت نََش َ ٍشٍسكِي 15 رَ. ٌسلٌمَنَاِن كّمّ كٌِل َ ّشيم نُن عَ ٌسلٌمَنَاِن، وُُل كٌِل
نُن فبٍِت نََش عَ 16 كُي. بَنِش مَنّف نُن هْرْ ْمبَنِش َش عَلَتََل نَ نُ نَشَن مَ، عَ
ِق بِرِن نَ عَ مَ، فبَنيٍِي ٍع نُن نَادٍّي هْرْ ْمبَنِش َش عَلَتََل قَتُِش نُ نَشَن َب، َ ّشيم

مَ. مَنّف عَسِرَِي
رَ سِمَ عَ نُن ُشنِي، ُكنتِفٍِي َش عَ مَنّف، ْسورِ َش عَ نََش مَنّف عَسِرَِي 17
نََش ٍع ِل، ُ دَرِ َسلَم ٌت ٍع لـَِكِس. رَ كٍلٍِق دَرِ َسلَمُ، مَ ْشن َ ٍشٍسكِي شّي ِسنٍف
مّننِ. ِشِل مَنّف نََش ٍع 18 دّننَّش. سٌمَ ّ فَر نُ مِشٍِي مَ، ّق ُشنفٍب ٍ يِر ٍي ِت
عَسَِق نُن ٍسبٍنَ، ّسبّلِِت َش مَنّف ُشنِي، بَنِش َش مَنّف عٍلِيَِكِم، دِ َش َ ـِكِي ِشل
رَلَندٍ. يَكٍَي عَسِرِ مِِن نََش نٍٍي رَ، رَفَّت ّكيدِ َش مَنّف قِندِِش نَشَن يٌوَ، دِ َش
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َ ٍشٍسكِي قََل عَ »ٌو ّب، ٍع ِت مٍَسنِي ِي نََش ِسنٍف رَ سِمَ مَنّف عَسِرَِي 19
يّن ْو ِع 20 رَ؟ مُنٍس تِِش َشِشِل ‹ِع مٍَسنِش، نَن ِي ُشنفٍب مَنّف عَسِرَِي ّب،
لَِش ِع رَ؟ فٍرٍٍق ٱ ْسْت ّسنّب نُن قّيرّ َ بَر ِع عَ مَ عَ ْحْش ِع قَلَِش! تُن نَن قُقَُق
ٍع َق؟ مَ نَن مِسِرَكٍَي َسِش َ لَنلَنتٍي َش ِع ِع 21 مَتَندِ؟ ٱ َش ِع َ نِيَم عَ نَشَن رَ، ندٍ
مَنّف َ مِسِر نَّش. تّمُي رَ عَ َ كِلْنم ِع ْسْش ِع َق عَ َ مَ، فِر نَشَن ثٌنثٌي وُرِ عَْل لُِش
ّن، َ يَاِبم ٱ وٌ تّمُندٍ 22 رَ. عَ تِِش َشِشِل ٍع نَشٍٍي ّب، بِرِن مِِش ّن ِك نَ نَ قِرَوُنَ
َ ٍشٍسكِي ّب وٌ قََل عَ َش ٱ ْكْن نَ.» نَن عَلَتََل مَرِِف مُُش تِِش َشِشِل »ُمُش

عَلَتََل »ٌو ّب، دَرِ َسلَمُكٍَي نُن يُدَيَكٍَي قََل عَ َق عَ قَرِ، فٍيٍَي َكنَدٍ سّرّّشبَدٍٍي ّف َ بَر
ّن.»‹« فبَنسَن سّرّّشبَدٍ َش ُ دَرِ َسلَم بَُت

عَسِرَِي مَرِِف ٱ مَ، َي َحمَ َش ِع ْستْدٍ قِرِن وُُل رَِف َسٌي ْنم َس ِع »َش 23

سٌي رَ، مِسِرَكٍَي ِت َشِشِل ِع ِع هَِل 24 رَفِمَ. نَشٍٍي ٍع مَ، ِع ّن قِمَ سٌي مَنّف
رَ. نٍْق ندٍ دِ شُرِ مِِش َش مَنّف مَ ٱ شُرُن ّسنّب ِع رَ، ٍق َش فِسٍٍي نُن رَفٍِي
ّب، ٱ قَلَِش عَ نَن عَلَتََل فٍرٍ؟ ٍب َش ٱ وَِش مُ َش عَلَتََل مَرِِف وٌ رَ، نَ بٍَق 25

َكَن.›« بِْش نَ ِع ‹ِسَف،
ّب، رَ سِمَ مَنّف عَسِرَِي قََل عَ نََش َ يٌو نُن ٍسبٍنَ، عٍلِيَِكِم، دِ َش َ ـِكِي ِشل 26

قَهَامُمَ. شُي نَ ٌكنيٍِي َش ِع تَن مُُش رَ، شُي عَرَ ِم ّب مُُش يّن ْو َش ِع »يَنِد،
عَسِرَِي ْكْن 27 قَرِ.» تّّت نَ نَشَن شْرِ َي َحمَ رَ شُي يُدَ ّب مُُش يّن ْو نََش ِع
ِع نُن مَنّف َش ِع َلَدٍ ق مٍَسنِي ِي ّشيِش ٱ مَرِِف »ٱ يَاِب، ٍع نََش رَ سِمَ مَنّف
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ِك، ِي قَرِ تّّت ْدْشِش نَشٍٍي ّب، َش قَن مِشٍِي ِي يّنٍق ْو مُ ٱ ّب؟ فبَنسَن نَن تَن
نَ؟« تَن وٌ نُن مِندٍ ْشِل يّّت ٍع نُن دٌندٍ قُِش فِب َش يّّت ٍع قَمَ نَشٍٍي

نَّش، عَ رَ، شُي يُدََي رَ عِتٍِش شُي عَ قََل عَ عَ كٍِل، نََش رَ سِمَ مَنّف 28
َش َ ٍشٍسكِي تِن نََش ‹وٌ 29 رَ، مٍَسنِي َش ُشنفٍب مَنّف عَسِرَِي مَِت تُِل وٌ »ٌو
وٌ مَدَُش وٌ َش عَ تِن نََش وٌ 30 ِع! بّلّّش ٱ رَتَنفَدٍ وٌ قََت مُ عَ بَرِ مَ مَدَُش، وٌ
يَكٍَي عَسِرِ َ لُم مُ تَا ِي ّن، رَِكسِمَ مُُش »َعلَتََل رَ، قَلٍَق عَ رَ، عَلَتََل تٍِق َشِشِل
نَن ِي مَنّف عَسِرَِي دٍ! رَ َ ٍشٍسكِي مَِت تُِل وٌ نََش وٌ 31 َسٌفي.» مَنّف َش
َكنَكن دٌندٍ، بٌفِسٍٍي شّي َش عَ قَمَ َكنَكن مَ، بُن يَامَرِ مَ ٱ لُدٍ تِن وٌ »َش قَلَِش،
لُِش نَشَن نَّش، تّمُي مَ ندٍ بِْش َشنِندٍ وٌ قَمَ َس ٱ هَن 32 مِن، ٍي ْكلْنِي َش عَ
دّننَّش. نَ كُِم نُن بِلٍِي ِ عٌلِو شٍّي، ّوِن نُن تَاِم قَنِي، ّوِن نُن مّنِف بِْش، َش وٌ عَْل
رَ، َ ٍشٍسكِي مَِت تُِل وٌ نََش وٌ مَ.» قَّش رَتَنَف وٌ رَ، قَنِي عَ ّن َ بَلٌم وٌ كُي، نَ
َش فبّتٍّي ِس 33 ّن.» نَِكسِمَ وٌن عَلَتََل »َمِرِف رَ، قَلٍَق عَ مَدَُشٍق وٌ وَ مَ نَشَن
عَلٍَي َش عَرَثَدِ نُن شَمََت 34 ِع؟ بّلّّش مَنّف عَسِرَِي بَدٍ مِشٍِي َش ٍع ّن ْن عَلٍَي
بِرِن حَمَنٍّي 35 ِع؟ بّلّّش ٱ َب سَمَرِ َ بَر نٍٍي ٌف؟ عَلٍَي َش َ عِو نُن هٍَن َِيِم، ٍسقَرَو ٌف؟
ُ َدَرِ َسلَم ْنم تَن عَلَتََل ِع؟ بّلّّش ٱ رَِكِسِش مِشٍِي َش عَ مُندُن عََل مَ، َي عَلٍَي َش

مَ؟›« ٱ رَتَنفَدٍ
دٍ.» يَاِب عَ نََش »ٌو ّن، قََل عَ مَنّف بَرِ مَ يَاِب، عَ مُ ٍع دُندُ، نََش َحمَ 36
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دِ َش عَسَِق نُن ّسبّلِِت، ٍسبٍنَ ُشنِي، بَنِش َش مَنّف عٍلِيَِكِم، دِ َش َ ـِكِي ِشل 37

ُسننُنِي مَ ٍع عِبْوِش ٌسسٍٍي َش ٍع ٍ يِر َ ٍشٍسكِي مَنّف ِسَف نََش نٍٍي رَفَّت، ّكيدِ َ يٌو
ّب. عَ دّنتّّف مٍَسنِي َش رَ سِمَ مَنّف عَسِرَِي َق ٍع كُي،

19
سُمُنِي َش عٍسَِي عَننَِب نُن َ ٍشٍسكِي

٬ عٍسَِي ؛١ عَننَِب
ٌ رَفٌر دُِف بِّك عَ مَ، عَ عِبْو َ دٌنم َش عَ نََش عَ مّ، ٍق نَ ٌت َ ٍشٍسكِي مَنّف 1
ُشنِي بَنِش َش عَ نََش عَ 2 كُي. بَنِش َش عَلَتََل ِسَف َق عَ كُي، ُسننُنِي مَ عَ
عٍسَِي عَننَِب دِ َش عَمٌُس شّي قٌرٍِي سّرّّشدُّب نُن ٍسبٍنَ، ّسبّلِِت َش عَ عٍلِيَِكِم،
قَلَِش، نَن ِي َ ٍشٍسكِي ّب، عَ قََل عَ نََش ٍع 3 مَ. ٍع رَفٌرٌِش دُِف بِّك ْشن،
دٍِي عَْل لُِش عَ نَ. نَن لْشْي َمحَاُش ّ ْبح نُن َحشَنَكّت، ُسننُنِي، قِندِِش »ٌت

عَسِرَِي نَ عَلَتََل مَرِِف ِع 4 بَرِ. َش ٍع ْسنْن نَ مُ ّسنّب ْكْن ِل، عَ َ بَر تّمُي ِ بَر
نَ َش عَ ّن َ َحشَنَكتَم عَ عَ تّمُندٍ رَ، رَ ْستٍْق ّ ِحح عََل مّ مٍَسنِي َش َ ّشير َش مَنّف

قََش.» نََش ْدنْشيٍي مِِش مَ وٌن عَلٌَك مَشَندِ عََل َش ِع مَ. يّنيٍِي ْو
مٍَسن عَ نََش عٍسَِي 6 يِرٍ. عٍسَِي عَننَِب ِسَف نََش مِشٍِي َش َ ٍشٍسكِي مَنّف 5
فَاُش نََش ‹ِع تِِش، نَن مٍَسنِي ِي عَلَتََل ّب، مَنّف َش وٌ قََل عَ »ٌو ّب، ٍع
قَمَ ٱ 7 ّب. ٱ قَلَِش نَشٍٍي عَ رَ، ٍق َش مَرَ ْستْيٍي َش ّشيرٍَي َش مَنّف عَسِرَِي
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مّننِ رَ َسنتِّدفّمَ قَشَمَ عَ ٱ ْشنِي. عَ فبِلٍن َق عَ رَ، ندٍ ِشبَارُي مَقِندِدٍ َشِشِل عَ
ّن.›«

َ بَر نُ مَنّف َش عَ ِل عَ نََش عَ يِرٍ، مَنّف عَسِرَِي فبِلٍن ٌت َ ّشير َش مَنّف 8
ُكِس عَ كٌلٌن عَ نََش مَنّف عَسِرَِي تّمُي نَ 9 فٍرٍٍق. لِبِنَ نَ نُ عَ لـَِكِس، كٍِل
قَلٍَق عَ مَ، َ ٍشٍسكِي شّي ّشيرٍَي نََش مَن عَ كُي نَ فٍرٍدٍ. عَ قٍَق نَ تِرِهََك مَنّف
نََش نَ نَ، نَشَن لَِش ِع عََل، َش ‹ِع ّب، َ ٍشٍسكِي مَنّف يُدََي قََل عَ »ٌو 10 رَ،
كٌلٌن عَ ِع 11 ِع.» بّلّّش مَنّف عَسِرَِي َ لُم مُ ُ »َدِر َسلَم رَ، قَلٍَق عَ دٍ مَدَُش ِع
ِع رَ. حَاِش عَ ّن ْسنْت ٍع ٍع نَ. بِرِن حَمَنٍّي نَبَِش نَشَن مَنّفٍي عَسِرَِي رَ قَنِي عَ
ّن، رَتَنَف ٍع عَلٍَي َش ٍع بْنْب، نَشٍٍي ِس بٍنبٍَي ٱ 12 دِ؟ رَ ِي ٱ بَدٍ ِع قَمَ َق تَن
مَنّف، شَمََت 13 عَسَرِ؟ تٍِل نَ نَشٍٍي بْنسْي عٍدٍن نُن ٍر ٍسَق، شَرَِن، فٌسَن، عَْل

مِندٍن؟‹« نَ مَنّف َ عِو نُن مَنّف، هٍَن مَنّف، َِيِم ٍسقَرَو مَنّف، عَرَثَدِ
دَنِف نَ شَرَن. عَ نََش عَ رَ، ِي ّشيرٍَي رَ ُسُش بَتَاّش نََش َ ٍشٍسكِي 14

نََش َ ٍشٍسكِي 15 ِع. َي عَلَتََل عِتََل عَ عَ بَنِش، َش عَلَتََل ٍت نََش عَ َشنِب،
تَن ِع تَِف، ـٍكٍّي مَل مَفٌرٌِش نَشَن عَلَتََل، مَرِِف »ِعِسَرِيَل نَّش، عَ مَشَندِ، عَلَتََل
تُِل ِع ِع عَلَتََل، 16 دَاِش. بِْش نُن ٌكوٍر نَن تَن ِع رَ، مَرِِف بِرِن َ دُِنح نَ نَن
عََل ّشيِش مِِش َش عَ نَشَن رَ مّ، مٍَسنِي َش ٍسنَشٍرِِب َش ِع رَ، قَنِي عَ مَِت
َش ٍع عَ ْسنْت، بِرِن ِس َ بَر مَنّفٍي عَسِرَِي رَ، عَ نَ نْندِ عَلَتََل، 17 رَ ْستْدٍ. ّ ِحح
نَ مَ، ِك نْندِ عَ َكَن. ٍع ٍع ِع، ّت وٌِل عَلٍَي َش نٍٍي نََش ٍع 18 نََكَن. ُشن ٍق
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مُُش يَندِ، 19 رَ. فّّم نُن وُرِ يَءِلَنِش نٍٍي نَن عِبُنَدَ مَ بَرِ مَ رَ، عََل قِندِِش مُ ُكٍيٍي
عَ كٌلٌن، عَ َش بِرِن َ دُِنح عَلٌَك مَ، ٍسنَشٍرِِب رَتَنَف مُُش َش ِع عَلَتََل، مَرِِف

رَ.» عََل نَ كٍرٍن نَن تَن ِع
نَّش، عَ مَ، َ ٍشٍسكِي مَنّف شّي َ ّشير نََش عٍسَِي عَننَِب دِ َش عَمٌُس عَوَ، 20
تِِش نَشَن ِع ُسُش مَشَندِ َش ِع َ بَر ‹ٱ مٍَسنِش، نَن ِي عَلَتََل مَرِِف »ِعِسَرِيَل

مَ، ِشِل عَ َي نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل 21 رَ. ٍق َش ٍسنَشٍرِِب مَنّف عَسِرَِي
مَ، ِع يٌدٍ قَمَ تَا ِسيٌنِ

مَبٍرٍدٍ. ِع قَمَ تٌقَنِي ُ دَرِ َسلَم
مَبٍرٍِش؟ ندٍ ِع ٌكنبِِش، ندٍ ِع 22

مَ؟ ندٍ ْسنْشِش ِع
مَ. ّسنِيّنتْي َيَِل عِسِر عِفٌب يّّت ِع َ بَر ِع
رَ ْسْت. مَرِِف َ بَر ّشيرٍَي َش ِع 23

قَرِ فٍيٍَي لِبَن هَن ٍت َ بَر تَن »ٱ قََل، عَ َ بَر ِع
كُي. فِسٍٍي مَ ٱ

قْن، عِتٍشٍِي وُرِ ّسدِرّ ٱ
كُي. دّّحِش قْتْنِي ّسّف تٌقَنيٍِي وُرِ ِسثِرّ ٱ
مِن. ٍي ٍع ٱ مَ، حَمَنٍّي ٍف تِفٍِي ٱ 24

رَ.»›« َسنيٍِي ٱ ّن شْرِ مَ بِرِن ّسنِكنٍّي شُرٍ نِِل ٱ
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َب، مِّش عَ مُ »ِع نَّش، عَلَتََل 25
رَكُيَ، عَ نُ نَّت قٍٍي ِي َ بَر ٱ عَ

تّمُي؟ دَا ِع ٱ َكِق
ّن. رَبٍَق ٍع نَ َق ٱ

نَ، تُن نَن َ ْسنتْم ّسنبّمٍَي تَا قِندِِش تَن ِع
َكنٍك. وٌ ِت َش ٍع نَ مُ ّسنّب مِشٍِي تَا نَ 26

ْستْمَ. ٍع تُن نَن يَاِف نُن فَاشُي
نَ، ْكن بَنِش نَ نَشَن ّسّش عَْل شَرٍ، ٌحوٍف عَْل َ لُم ٍع

بٌِف. َش عَ ٍينُن ب شَرَ مَ نَشَن بِِل مّنِف عَْل
كٌلٌن. بِرِن نَ ٱ تّمُي، َق ِع ٌسدٍ، فٍرٍ رَ ِسفٍَق تّمُي مِِن ِع تّمُي، ْدْش ِع ٱ ْكْن 27

كٌلٌن. قَن نَ ٱ مَتَندِ، ٱ نَ مَن ِع
مَ، ٱ عِفٌب يّّت ِع ِع ِك، نَ مَتَندِ ٱ َ بَر ٌت ِع 28

رَ، ْحي ِع ّن فبَكُمَ شُرُنّد مَ ٱ نَ ٱ
كُي، دّ ِع ْسِت كَرَقٌي مَ ٱ نَ ٱ

كٍلِدٍ.» ِع رَفبِلٍن ِع ٱ

ّب؛ ِع َي نَن تْنشُمَ »ٍشٍسِكَي، نَّش، عَلَتََل 29
دٌنمَ. نَن يٌلٌنِش شْرِ َسنِس وٌ تٌوقَرٍ

دٌنمَ. نَن بَِل َسنِس وٌ تَمَُن
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َشَب، ٍع وٌ سِمَ نَشٍٍي وٌ َ دٌنم نَن َسنسٍِي وٌ بٌوٍر، تَمَُن ْكْن
سِمَ. نَشٍٍي وٌ مَ، بِلٍِي ّوِن َ كٍلِم نَشَن مِن ّوِن وٌ

ِكسِمَ، نَشٍٍي بْنْسيٍي َ يُد 30
بِِل وُرِ عَْل ّن َ لُم نٍٍي

مَ، بُن بِْش نَ َسنٍك عَ نَشَن
رَ. ِ بِر قٍُف عَ رَ مِِن بٌِف عَ َق عَ

دَرِ َسلَمُ، مَ قَّش ّن رَتَنفَمَ ندٍٍي مِِش بَرِ مَ 31
ّن. ِكسِمَ ندٍٍي مِِش ِسيٌنِ

نَبَدٍ.» بِرِن نَ ّن َ مَ مَقُر عَ َ ّسنبّم عَلَتََل

رَ، ٍق َش مَنّف عَسِرَِي تِِش نَن مٍَسنِي ِي عَلَتََل كُي، نَ 32

كُي، تَا ِي سٌمَ مُ »َع
ٍب، َ وٌلِم ٌي َشِل مُ عَ

رَ، لٍَق وٍُر َش عَ َكنٍك وٌ َ ِتم ُ م عَ
رَ. تّّت َش وٌ رَ تُفَنٍق َ مَتٍم بّنّد مُ عَ

نَ، نَن َ كِر َق عَ َ فبِلٍنم عَ 33
كُي! تَا ِي سٌمَ مُ عَ

ِك. نَ نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل
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ّن، َ مََكنتَم تَا ِي ٱ 34

رَ.» ٍق َش دَوُدَ ٌكنِي مَ ٱ نُن ِشِل ٱ ّن رَِكسِمَ عَ ٱ
ٌسلٌمَسَشَن تٌنٌف كّمّ وُُل يََك عَسِرِ َس عَ مِِن، نََش مَلٍّك َش عَلَتََل رَ كْي نَ 35
نَ 36 مَ. َي ٍع ٌت قُرٍٍي نَ نََش ٍع فّيّسّف، كٍِل ٌت ْدنْشيٍي عَ قََش. ُسوِل نُن
نَ نُ ٌت عَ ندٍ، لْشْي 37 ِنٍوٍ. ن ْشنِي عَ فبِلٍن نََش ٍسنَشٍرِِب مَنّف عَسِرَِي كُي،
َسنتِّدفّمَ قََش عَ نََش سَرٍ سٍرِ نُن عَدَرَ مٍلٍِك كُي، بَنِش َش نِسِرِ عََل َش عَ َسلٍِق
ٍسنَشٍرِِب بََب عَ رَ مَنّف ِت نََش عٍسَرَِشدٌِن مَ. بِْش عَرَرَِت ِف ٍع ٍع رَ،

رَ. ْحشْي
20

قُرٍ َش َ ٍشٍسكِي
٬ ٬ ،٢١ عٍسَِي ؛١ عَننَِب ٬ ِعِ ؛٢٤ مَنّفٍي يُدََي

قََش. َش عَ لُِش نُ مُ فٍب عَ رَ. حَاِش عَ َ قُر نََش َ ٍشٍسكِي رَ، ّحٍي نَ 1

نَن ِي عَلَتََل ّب، عَ قََل عَ عَ يِرٍ، عَ ِسَف نََش عٍسَِي عَننَِب دِ َش عَمٌُس
مُ ِع ِك، ِي ّن قَشٍَق نَ ِع بَرِ مَ مَ، مِشٍِي َش ِع ِق يَامَرٍِي َش »ِع مٍَسنِش،
عَ مَشَندِ، عَلَتََل عَ مَ، َشّل بَنِش مَقِندِ يَتَِف عَ نََش َ ٍشٍسكِي 2 مَ.» قُرٍ ِي ِكسِمَ
ْشن تِنِشنِش َ كِر ّن ّحرِّش نَن ٱ عَ كٌلٌن عَ ِع نَ، ٱ هِنّن يَندِ »َعلَتََل، 3 نَّش،
رَ.» قْْش وَْشنٍق ِع فبِلٍن مُ ٱ مَتَندِ، ِع مُ ٱ رَ. قِيّش ّ ْبح ٱ كُي دُِنحّءِفِرِ مَ ٱ َ م

رَ. قَنِي ِك وَ نََش َ ٍشٍسكِي
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مٍَسن عَ نََش مَن عَلَتََل كُي، تّّت بَنِش مَنّف مِنِدٍ فِّش نُ مُ عٍسَِي عَننَِب 4
بٍنَب ِع ّب، َ ٍشٍسكِي يَرٍرَِت َحمَ مَ ٱ قََل عَ َس َش ِع »فِبلٍن 5 نَّش، عَ ّب، عَ
َ َلَنم ي ِع ٱ ٌت. يٍَي ِع َ بَر ٱ مّ، مَشَندِ َش ِع َ بَر ‹ٱ مٍَسنِش، نَن ِي عَلَتََل مَرِِف َ دَوُد
َش ِع ّن سَمَ ُسوِل نُن ُق ّح ٱ 6 بَنِش. َش عَلَتََل ّن َ ٍتم ِع ندٍ، َسشَن ِش عَ ّن،
ٱ ّن َ مََكنتَم تَا ِي ٱ مَ. مَنّف عَسِرَِي ّن رَتَنفَمَ تَا ِي نُن تَن ِع ٱ مَ. ُشن ِسمََي

رَ.›« ٍق َش َ دَوُد ٌكنِي مَ
ْمنْد، ندٍ شَرَِش بٌِف شْرّ »ٌو ّب، مِشٍِي َش َ ٍشٍسكِي قََل عَ نََش عٍسَِي عَننَِب 7
َ ٍشٍسكِي 8 َلَن. ي نََش َ ٍشٍسكِي رََب، نَ نََش ٍع ِع.» َي ِق َش عَ َس عَ َش وٌ
ّن، َ َلَنم ي نَ ٱ عَلَتََل عَ مَ، مُندُن تْنشُمَ َ كٌلٌنم عَ »ٱ ّب، عٍسَِي عَننَِب قََل عَ َ بَر نُ
يَاِب، عَ نََش عٍسَِي عَننَِب 9 مَ؟« ندٍ َسشَن ِش عَ بَنِش َش عَ ِسَف َق مَن ٱ
َش عَ عَلَتََل عَ كٌلٌن عَ َش ِع عَلٌَك ّب، ِع رَ تْنشُمَ َش عَلَتََل قِندِ مَ نَن »ِي
ُق، ْدْش مَ َشنِب َشنِب عَ مَفبِلٍن عَ َش نِينِ ٌسٍف وَ مَ ِع ّن. رََكمَلِمَ مٍَسنِي
َ لُم نِينِ »ٌسٍف يَاِب، عَ نََش َ ٍشٍسكِي 10 ُق؟« ْدْش مَ ٍ يَر ٍ يَر عَ ِسَف َش عَ كَ
نَ 11 مَ.» َشنِب َشنِب عَ فبِلٍن َش عَ َ نِي عَ َش ِع مَ. نَن ٍ يَر ٍ يَر عَ رَ ِسَف
مَفبِلٍن نِينِ ٌسٍف نََش عَلَتََل رََب. نَ َش عَ مَشَندِ عََل نََش عٍسَِي عَننَِب تّمُي،

مَ. نَن تٍدٍ عَشَِس تِِش نُ نِينِ ٌسٍف نَ ُق. ْدْش مَ َشنِب َشنِب عَ
ّشيرٍَي َش مَنّف ِلْن بَب نُن َ ٍشٍسكِي

٬ عٍسَِي ؛١ عَننَِب
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َ بَرِ م مَ، َ ٍشٍسكِي رَ َسنَب َ ُبح نُن بَتَاّش نََش َلَدَن ب مٌٍردَِك مَنّف ِلْن بَب تّمُي نَ 12
بِرِن نَاقُِل َش عَ عَ رَ ّسّن، ّشيرٍَي نَ نََش َ ٍشٍسكِي 13 مّ. قُرٍَق َ ٍشٍسكِي َ بَر نُ عَ
 ٌسٍس فٍرٍ َش عَ ْحشُنمّ، شِرِ ٍ تُر نُن لَبُنّد سُرَِي، ّشيمَ، فبٍِت، عَْل ّب، ٍع مٍَسن
عَ ّب ٍع مٍَسن نَشَن مُ َ ٍشٍسكِي ُل، مُ ٍسٍس دّننَّش. بِرِن َ بَننَي َش عَ نُن رَفَتَدٍ
َ ٍشٍسكِي َق نََش عٍسَِي عَننَِب َشنِب، دَنِف نَ 14 كُي. بِْش َش عَ نُن بَنِش َش
نََش َ ٍشٍسكِي مِندٍن؟« كٍلِِش ٍع ّب؟ ِع قَلَِش مُنٍس مِشٍِي »َن مَشْرِن، عَ عَ يِرٍ،
عَ نََش مَن عٍسَِي 15 ِلْن.» بَب ِشِل دّننَّش ّن، ندٍ مَكٍُي بِْش كٍلِِش »ٍع يَاِب، عَ
نَشَن »ٍس يَاِب، عَ نََش َ ٍشٍسكِي كُي؟« بَنِش َش ِع مَتٌِش مُنٍس »ٍع مَشْرِن،

ّب.» ٍع مٍَسنِش نَشَن مُ ٱ ْشنِي ٱ لُِش مُ ٍسٍس كُي. بَنِش مَ ٱ نَ بِرِن

َش عَلَتََل مَِت تُِل »ِع ّب، َ ٍشٍسكِي قََل عَ نََش عٍسَِي عَننَِب كُي، نَ 16

نَشَن بٍنبٍَي ِع ِلْن، بَب َشنِندٍ بِرِن هَرٍِف ِع قَمَ مِشٍِي ِي قٍَق، نَ ‹لْشْي 17 رَ، مٍَسنِي
نَشٍٍي ِع ُسشُدٍ، دٍِي َش ِع قَمَ ٍع 18 ِك. نَ نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل رَ. ِي ِع لُِش
»َعلَتََل ّب، عٍسَِي قََل عَ نََش َ ٍشٍسكِي 19 ّب.›« مَنّف ِلْن بَب بََن ٍع ٍع بَرِِش،
َكنتَرِ نُن »بّْحَس نَّش، عَ بَرِ مَ ّن قََل نَ عَ قَن.» عَ تِِش، نَشَن ِع مٍَسنِي َش

كُي.» بِرِن ِسمََي مَ ٱ ٍب، ّن َ لُم تَن
َسٍس ٍي عَْل رََب، نَشٍٍي عَ قَنيٍِي وَِل َش عَ نُن ْدنشْي تَرُشُي َش َ ٍشٍسكِي 20
كُي. تَرُشُي َش مَنّفٍي يُدََي ّسبِّش نَ كُي، تَا رَ ٌسٍق رَبْوٍق َ كِر ٍي نُن يَءِلَنٍق
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مَنّف ِت نََش مَنَِس دِ َش عَ مَ. ّق بٍنبٍَي عَ بّّل عَ ٍع لَاشِرَ، نََش َ ٍشٍسكِي 21
رَ. ْحشْي عَ رَ

21

مَنَِس مَنّف يُدََي
٬ ِعِ ؛١ مَنّفٍي يُدََي

ِكبَنِي ُل نََش عَ نَّش. تّمُي رَ مَنّف قِندِ عَ رَ عَ نُ نَن قِرِن نُن ُق ّح مَنَِس 1
رََب ٍق نََش عَ 2 ٍشقٍِسَب. ّن ِشِل نُ نَف عَ دَرِ َسلَمُ. مَ بُن ُسوِل تٌنٌف ّح كُي
بِْش نَ كٍرِ نَشٍٍي عَلَتََل رَ، قْْش حَاشٍِي نَامُنِي َش سٍِي َ بِر عَ مَ، عَلَتََل رَقَن مُ نَشَن
عَ َكَن. نَشٍٍي َ بَر نُ بََب عَ يَءِلَن بَتُدٍٍي كٍُي نََش عَ 3 رَ. َي بْنسْي َيَِل عِسِر مَ
عََكُب مَنّف َيَِل عِسِر عَْل ِت، كٍُي َ عَسٍر عَ يَءِلَن، سّرّّشبَدٍٍي َش كٍُي بَِل نََش
عَ 4 مَ. بُن نٍٍي ِسن ِشنِب عَ عَ قْْل، بَُت تُنبُيٍي نََش مَن عَ نَّش. ِك رََب عَ
عَلَتََل ُ دَرِ َسلَم تِِش نُ نَشَن كُي، بَنِش َش عَلَتََل ّب ُكٍيٍي ِت ندٍٍي سّرّّشبَدٍ نََش
تّّت بَنِش َش عَلَتََل رَ، بَتٍُق تُنبُيٍي ِت ندٍٍي سّرّّشبَدٍ نََش عَ 5 رَ. ٍق َش ِشِل
رََب، ٍق ٍسمَتٌي نُن ٍق دُوٍر نُ عَ رَ. سّرّّش فَن دِ َش عَ نََش عَ 6 كُي. قِرِنِيٍي
مُ نَشَن رََب ٍق نُ عَ َكنٍك، عَلَتََل ِت عَ رَ. قَشَشٍِي مِِش نُن ِحننٍّي يّن ْو نُ عَ

مَ. عَلَتََل رَقَن
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مٍَسن عَ َ بَر نُ عَلَتََل كُي. بَنِش َش عَلَتََل ِت مَسٌلِِش كٍُي َ عَسٍر نََش عَ 7

بَنِش ِي نُن ُ دَرِ َسلَم َ بَر »ٱ رَ، ٍق مَ نَشَن بَنِش ّب ُسلٍمَِن دِ َش عَ نُن َ دَوُد
ٍع كٍرِ مَ َيَِل عِسِر مُ ٱ 8 عَبَدَن. رَ َسبَتِدٍ ِشِل ٱ مَ، َي بِرِن بْنسْي َيَِل عِسِر ُسفَندِ
مَ ٱ نُن يَامَرٍِي مَ ٱ َ َ م بِر َس ٍع َش مَ، بٍنبٍَي ٍع قِِش نَشَن ٱ ْسنْن، مَ بِْش َش

ّب.» ٍع مٍَسن نَشَن مُنَس ٌكنِي مَ ٱ رَ، قْْش سّرِّي

ِت ُشن ٍع نََش مَنَِس مَنّف َش ٍع ُسُش. شُي عَلَتََل مُ َيَِل عِسِر ْكْن 9

ْسنْت نَشٍٍي عَلَتََل رَ، يُنُبٍِي َش سٍِي دَنِف نََش يُنُبٍِي َش ٍع مَ. ْشن حَاِش َ كِر
رَ، َسابُي نَمِْحنمٍّي َش عَ ِت مٍَسنِي َش عَ نََش عَلَتََل كُي نَ 10 رَ. َي َيَِل عِسِر
عَ ِع رَ، عَمٌرِكٍَي دَنفٍِق رََب يُنُِب َ بَر ٌت ِع مَنَِس، مَنّف »يَُدَي 11 رَ، قَلٍَق عَ
ّب، ِع مٍَسن عَ َش عَلَتََل مَرِِف َيَِل عِسِر تَن ٱ 12 بَُت، ُكٍيٍي َش يُدَيَكٍَي َ نِي
ٱ 13 ّب. بِرِن مِِش رَ تّرّنَن قِندِ مَ نَشَن مَ، ُ دَرِ َسلَم نُن يُدََي ّن ٌ مَ رَفٌر فبَلٌي ٱ
عََكُب ٱ عَْل ّن َ مَتٌم ٍق َش وٌ ٱ نَّش. ِك رَ سَمَرِ رََب عَ ٱ عَْل ّن َ مَِكيتِم ُ دَرِ َسلَم
ِك مَقِندِ مَ ثِلٍِت عَْل مَ، لٍفٍرٍ عَ ّن مَقِندِ مَ ُ دَرِ َسلَم ٱ نَّش. ِك مٌَت ٍق َش بْنسْي
َسٌفي، يَشُيٍي ٍع ُل ٍع ٱ ّن، َ َّبحِنم ر ْدنشْي َحمَ مَ ٱ نَ ٱ 14 مَشَدٍ. ّف نَ عَ نَّش
َكنٍك ٱ ِت ٍع مَ، ٱ رَقَن مُ نَشَن رََب ٍق َ بَر ٍع بَرِ مَ 15 هَلَِك، ٍع نََكَن، ُشن ٍع

رَ.» بِْش َ مِسِر نَّش تّمُي رَ مِنِِش بٍنبٍَي ٍع ٱ َكِب

مَن فبٍفٍب دَرِ َسلَمَُك نََش مَنَِس مَ، ْشن حَاِش َ كِر رَ تٍِق ُشن يُدََي بٍَق 16
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نَ نََب، بِرِن نَشٍٍي حَاِش ٍق عَ ْدنشْي، تَرُشُي َش مَنَِس 17 كُي. تْوّحّف قََش
ّق بٍنبٍَي عَ رَفََت عَ نََش ٍع لَاشِرَ، نََش عَ 18 كُي. تَرُشُي َش مَنّفٍي يُدََي ّسبِّش
عَمٌن دِ َش عَ دّننَّش. رَفََت عَُس مَنّف رَ، َشنِب بَنِش مَنّف كُي ندٍ فَبُرِ مَ

رَ. ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت نََش

عَمٌن مَنّف يُدََي
٬ ِعِ ؛٢١ مَنّفٍي يُدََي

نََش عَ نَّش. تّمُي رَ مَنّف ِت عَ ْسْت، قِرِن نُن ْمْشّحن ّح َ بَر نُ عَمٌن 19
يٌتٌَب ِ بَر نَشَن شَرُ ُس مٍسُلٍمٍِت، ّن ِشِل نُ نَف عَ دَرِ َسلَمُ. نََب قِرِن ّح مَنّفَي
ِك رََب عَ مَنَِس بََب عَ عَْل مَ، عَلَتََل رَقَن مُ نَشَن رََب ٍق نََش عَ 20 ّب.
بََب عَ بَُت ُكٍيٍي نََش عَ كُي، بِرِن ٍق رَ قْْش َ كِر َش بََب عَ َ بِر نََش عَ 21 نَّش.
عَ َ بِر ُ م عَ رَ، عَلَتََل مَرِِف بٍنبٍَي عَ مّي نََش عَ 22 ّب. ٍع ُسيِدِ عَ بَُت، نَشٍٍي
كُي. بَنِش يّّت عَ قََش عَ ٍع يَنَق، عَ نََش ُكنتِفٍِي َش عَ 23 رَ. قْْش َ كِر َش
رَ. ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت يٌسِيَ دِ َش عَ ٍع قََش، يَنقَنتٍٍي نَ نََش َحمَ ْكْن 24

تَرُشُي َش مَنّفٍي يُدََي ّسبِّش نَ نََب، بِرِن نَشٍٍي ٍق عَ ْدنشْي، تَرُشُي َش عَمٌن 25
عَُس مَنّف رَ، َشنِب بَنِش مَنّف كُي، فَبُرِ َش عَ رَفََت عَ نََش ٍع 26 كُي.

رَ. ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت نََش يٌسِيَ دِ َش عَ دّننَّش. رَفََت
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22
يٌسِيَ مَنّف يُدََي

٬ ِعِ ؛١ مَنّفٍي يُدََي
مَنّفَي نََش عَ نَّش. تّمُي رَ مَنّف قِندِ عَ رَ، عَ نُ نَن ٌسلٌمَسَشَن ّح يٌسِيَ 1
ِ بَر نَشَن عَدََي يٍدِدَ، ّن ِشِل نُ نَف عَ دَرِ َسلَمُ. نََب كٍرٍن نُن َسشَن تٌنٌف ّح
َش َ دَوُد بٍنَب عَ ّحرّ عَ عَ مَ، عَلَتََل نَقَن نَشَن رََب ٍق نََش عَ 2 ّب. بِْسَكِت

مَ. قٍٍق مَ َ كِر نَ َب مُ عَ مَ. ْشن َ كِر

تٌٍق َابُي كِت َساّت ُكنتِِف سّرّّشدُّب
٬ ِعِ ؛٨ مَنّفٍي يُدََي

قَن َ مٍسُلَم دِ، َش َ عَسَلِي نََش عَ رَ، ندٍ ٌسلٌمَسَشَن نُن ُق ّح مَنّفَي َش يٌسِيَ 3
سّرّّشدُّب »ِسَف 4 رَ؛ يَامَرِ ِي بَنِش، َش عَلَتََل شّي ّسبّلِِت َسقَن مَمَدِ َش
نَادّ بَنِش َش عَلَتََل نَ نَشَن قَِش َحمَ ْكنِت ْكبِرِ َش عَ يِرٍ، َ ـِكِي ِشل ُشنفٍب
بَنِش َش عَلَتََل َسِش ْحْش نَشٍٍي رَ، ِي ُشنيٍِي وَلِّك ٌس َش عَ 5 مَ. ْشن َكنتٍّي
مَ، َشّل بَنِش يَءِلَنٍق ُلَشٍِي ب ٍ يِر نَ نَشٍٍي رَ ِي وَلـِكٍّي ٌس عَ َش ٍع مَ. ْشن يَءِلَنٍق
نَشَن نَ هَِي وَلـِكٍّي رَ، سَرٍ فّّم نُن وُرِ قِندِ َش مَن عَ رَ. ِي بَنِشتٍِي َشبُيٍي، نُن 6
َ بَرِ م دٍ، مَ ٍع مَشْرِن ِك رَوَِل ْكبِرِ نَ نََش ٍع ْكْن 7 رَ. ٍق َش بَنِش َش عَلَتََل مَ

رَ.» ٍع نَن تِنِشنشٍِي مِِش



َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 22:16 lxxix َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 22:8

وٌن َ بَر »ٱ ّب، ّسبّلِِت َسقَن قََل عَ نََش َ ـِكِي ِشل ُشنفٍب سّرّّشدُّب تّمُي نَ 8

َسقَن رَ، ِي َسقَن ٌس عَ نََش َ ـِكِي ِشل كُي«! بَنِش َش عَلَتََل ٌت َابُي كِت سّرِّي مَ
عَ يِرٍ، مَنّف ِسَف نََش عَ َشنِب، دَنِف نَ 9 رَ. عِتٍِش شُي عَ قْْل شَرَن عَ نََش
َش ِع كُي، بَنِش َش عَلَتََل نَ نُ نَشَن »كِْبِر رَ، قَلٍَق عَ ّب مَنّف َس دّنتّّف
ْشن يَءِلَنٍق بَنِش َش عَلَتََل َسِش ْحْش نَشٍٍي رَ ِي ُشنيٍِي وَلِّك ٌس نَ َ بَر وَلـِكٍّي
َابُي كِت َ بَر َ ـِكِي ِشل »ّسّرّشُدّب نَّش، عَ قَرِ، نَ َس قَن مٍَسنِي ِي نََش عَ 10 مَ.»

رَ. عِتٍِش شُي عَ ّب مَنّف شَرَن عَ نََش َسقَن رَ.» ِي ٱ ٌس ندٍ
كُي. ُسننُنِي عِبْو ٌسسٍٍي َش عَ نََش عَ مّ، مٍَسنِي َش َابُي كِت سّرِّي ٌت مَنّف 11
َسقَن عَِكبٌرِ، دِ َش مٍِك عَِشكَمَ، دِ َش َسقَن ـِكِيَ، ِشل سّرّّشدُّب نََش عَ 12
َحمَ يُدََي نُن تَن ٱ مَشْرِن عَلَتََل ِسَف »ٌو 13 يَمَرِ، عَسَيَ رَ سِمَ مَنّف نُن ّسبّلِِت،
ْشّن َش عَلَتََل تٌِش. نَشَن وٌن ّب، وٌن قَلٍَق نَشَن وَ مَ مٍَسنِي َش َابُي كِت ِي ّب
مُ ٍع رَ، قْْش شُي َابُي كِت ِي بِرَدٍ تِن مُ بَبٍَي وٌن بَرِ مَ مَ، وٌن ْشنِْش عَ فٌب. َ بَر

كُي.» َابُي كِت نَ ّسبِّش نَشَن مَ، ْشن َ كِر ّحرّ
فِّن ّ نَمِْحنم ِسَف نََش عَسَيَ نُن َسقَن، عَِكبٌرِ، عَِشكَمَ، ـِكِيَ، ِشل سّرّّشدُّب 14
ُ دَرِ َسلَم َسبَتِِش نُ فِّن نَ مَمَدِ. َش شَرََشِس دِ، َش تِِكَق فِّن، َش ُ َسلُم يِرٍ، َ ُشلِد
ّب، فِّن نَ َس دّنتّّف ٌت ّشيرٍَي مَ. ٌسسٍٍي َش َمَنّف مّينِم نُ عَ كُي، نَن نّيّن تَا
َ ّشيم وٌ قََل عَ ‹وٌ َي؛ نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل مَرِِف »ِعِسَرِيَل يَاِب، ٍع نََش عَ 15
يُدََي عَْل مَ، مِشٍِي َش عَ نُن بِْش ِي ّن ٌ مَ رَفٌر فبَلٌي ٱ عَ نَّش عَلَتََل عَ 16 ّب،
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عََل فَن سُرَِي نُ ٍع نَبٌٌل، ٱ َ بَر ٌت ٍع 17 نَّش. ِك كُي َابُي كِت ِي شَرَنِش عَ مَنّف
عَْل لُِش عَ مَ. ِشِل ٍ يِر ِي ٍت َ بَر ّ ْبح ٱ رَ، بّلّشٍّي يّّت ٍع يَءِلَنِش نَشٍٍي ٍع ّب فبّتٍّي
ٍب ّشيِش وٌ نَشَن ّب، مَنّف يُدََي قََل عَ وٌ ْكْن 18 مُُك!› َ ُشبٍنم مُ نَشَن ّت
يٌسِيَ تَن ِع 19 َي؛ نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل مَرِِف َيَِل ›عِسِر نَّش، وٌ مَشْرِندٍ، عَلَتََل
نُن بِْش ِي رَ ٍق َش مٍَسنِي مَ ٱ ّب عَلَتََل تَن ٱ ٌ مَفٌر يّّت ِع ِع رَ َي ٱ فَاُش ٌت
ُسننُنِي عِبْو ٌسسٍٍي َش ِع ٌت ِع ُسُش. مَشَندِ َش ِع َ بَر ٱ مَ، ِشِل مِشٍِي َش عَ
ٍق َش نَ 20 ِك. نَ نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل مّ. شُي ِع َ بَر ٱ ِع، َي ٱ وَ َق ِع كُي،
ٌ مَ رَفٌر نَشٍٍي ٱ تٌدٍ، بِرِن فبَلٌي قَمَ مُ يٍَي ِع كُي. ْبحَّس مَ ّق بٍنبٍَي ِع ّن َ رَفَتَم ِع رَ،

ّب. مَنّف دّنتّّف مٍَسنِي نَ نََش ّشيرٍَي نَ َشنِب، دَنِف نَ مَ.›« ٍ يِر ِي

23
َ م عََل رَفبِلٍنٍق َحمَ يٌسِيَ

٬ ٬ ،٢٩ ِعِ ؛٣ مَنّفٍي يُدََي
بَنِش، َش عَلَتََل ٍت نََش عَ 2 ِشِل. بِرِن قٌرٍِي ُ دَرِ َسلَم نُن يُدََي نََش مَنّف 1
بِرِن، َحمَ نُن نَمِْحنمٍّي سّرّّشدُبٍّي، دَرِ َسلَمُكٍَي، يُدَيَكٍَي، رَ؛ قْْش عَ بِرَِش بِرِن َحمَ
ٌت نَشَن ّب، ٍع شَرَن َابُي كِت َساّت نََش عَ ِل. قٌرٍِي َس عَ هَن مَ دِ مّدٍِي كٍلٍِق
عَلَتََل رَ بِرٍَق تٌنٌف لَايِدِ عَ نَ، نَن بُنتُنِي تِِش نُ مَنّف 3 كُي. بَنِش َش عَلَتََل
ّ ْبح عَ نَبَُت بِرِن مٍَسنِي َش عَ نُن سّرِّي، َش عَ يَامَرٍِي، َش عَ َش عَ رَ، قْْش



َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 23:9 lxxxi َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 23:4

نَ نََش قَن َحمَ َكمَِل. َش مٍَسنِي َش َابُي كِت َساّت نَ عَلٌَك نَ، بِرِن نِي عَ نُن
تٌنٌف. َساّت

نُن مَ، سّرّّشدُبٍّي َش عَ نُن مَ، َ ـِكِي ِشل ُكنتِِف سّرّّشدُّب ِق يَمَرِ نََش مَنّف 4
نَشٍٍي كُي، بَنِش َش عَلَتََل نَمِِن بِرِن سٍٍي َش ٍع عَ مَ، َكنتٍّي نَادّ بَنِش َش عَلَتََل
مَ قَرِ تَا ُ دَرِ َسلَم فَن ٍع َس نََش عَ ّب. ٌكوٍر مَسٍٍي نُن عَسٍرَ، بَِل، يَءِلَنِش نُ
َب، سّرّّشدُبٍّي َش ُكٍيٍي نََش عَ 5 ٍتٍِل. ب َشنِن َق ُشٍب ٍع كُي، ُلُنَب ف ٍسدِرٌن
تَا ُ دَرِ َسلَم نُن كُي تَاٍي يُدََي قَرِ فٍيٍَي ّب ُكٍيٍي رَ فَنٍق سُرَِي ِت نَشٍٍي مَنّفٍي يُدََي
َ عَسٍر نََش عَ 6 ّب. تُنبُيٍي نُن كٍِك، ٌسٍف، ُكٍيٍي، بَِل َ بَم سّرّشٍّي نُ ٍع مَ. قَرِ
ُلُنَب ف ٍسدِرٌن مَ قَرِ ُ دَرِ َسلَم َشنِن عَ عَ كُي، بَنِش َش عَلَتََل رَ مِِن مَسٌلِِش كٍُي
نََش عَ 7 قَرِ. فَبُرٍِي ْوِل ُشٍب نَ نََش عَ رَ. ُشٍب ّت قِندِ عَ هَن فَن عَ عَ كُي،
رَ. ٍق َش ُكٍيٍي َش ٍع دّننَّش َ رَبَم يّّن نُ يّنّلٍَي كُي، بَنِش َش عََل َ َبِر ر ٌكنكٌي

نَا. ّب كٍُي َ عَسٍر َ يَءِلَنم ٌسسٍٍي نُ قَن فِنٍّي
مِشٍِي قَرِ، فٍيٍَي َكَن بَتُدٍٍي كٍُي َش ٍع ِشِل، بِرِن سّرّّشدُبٍّي يُدََي نََش يٌسِيَ 8
بَتُدٍٍي كٍُي نََش عَ بٍرِ ٍسيَب. هَن مَ فٍَب كٍلٍِق دّننَّش، رَ سّرّشٍّي َ فَنم سُرَِي نُ
مَ. ْكوَل دّ ٌسدٍ نَادّ تَا نُن رَ، دّ ٌسدٍ نَادّ َش يٌسُوٍ مَنّف تَا نَ نُ نَشٍٍي َكَن،
سّرّّشبَدٍ َش عَلَتََل ِسفَمَ نُ مُ نٍٍي قَرِ، فٍيٍَي ّب َُكٍيٍي بَم سّرّّش نُ نَشٍٍي سّرّّشدُّب 9
لّبِنِتَرٍ تَاِم نُ ٍع رَ، سّرّّشدُبٍّي َش عَلَتََل نفَشَكٍرٍنِي ٍع َ ُسنبُم نُ ٍع ْكْن دَرِ َسلَمُ، ٍ يِر
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مَ. َي نٍٍي دٌن
نََش ٌي مِِش عَلٌَك تٌقٍِت، ِشِل نُ نَشَن َكَن ندٍ سّرّّشبَدٍ نََش يٌسِيَ مَنّف 10
َ هِنٌم بٍن نَ نُ سّرّّشبَدٍ نَ ْسنْن. ّب كٍُي ْملْْك رَ دَاِش فَن سّرّّش َب دِ َش عَ
نُ نَشٍٍي رَ، دّ ٌسدٍ بَنِش َش عَلَتََل َكَن ُكٍيٍي نََش عَ 11 كُي. نَن ُلُنَب ف َش
رَ. بَتٍُق ٌسٍف نَا ِت نٍٍي نَن مَنّفٍي يُدََي رَ. دَاشٍِي فٍِس نُن دَاشٍِي سٌي مَسٌلِِش
نََش مَنّف 12 كُي. تّّت بَنِش َش عَلَتََل مَ ّق نَن ٌكنكٌي َش مٍلٍِك نَتَن نَ نُ نٍٍي
نُن مَنّفٍي يُدََي رَ، ٌكوٍر مَ ّق ٌكنكٌي َش عَشَِس نَ نُ نَشٍٍي َكَن، ندٍٍي سّرّّشبَدٍ
فَن، ٍع نََش عَ َكنَدٍ، ٍع ّف ٌت عَ كُي. تّّت بَنِش َش عَلَتََل ِت نَشٍٍي مَنَِس
نُ نَشٍٍي َكَن، ندٍٍي بَتُدٍ كٍُي نََش مَنّف 13 كُي. ُلُنَب ف ٍسدِرٌن ْوِل ُشٍب ٍع عَ
عَِستَرٍَت ِت نَشَن ُسلٍمَِن مَنّف َيَِل عِسِر رَ، ِ بِر يِرٍقَنِي َ فٍي َكسَرّ يَتَِف، ُ دَرِ َسلَم نَ
كٍمٌِس تِِش نُ نَشٍٍي َكَن سّرّّشبَدٍٍي نََش مَن عَ حَاِش. كٍُي َش ِسْدنكٍَي ّب،
نََش عَ 14 حَاِش. كٍُي َش عَمٌنِكٍَي ّب، ْملْْك نُن عَ حَاِش، كٍُي َش َبَكٍَي مٌو ّب،
شْرٍِي قَشَِش مِِش َق عَ فَن، مَسٌلِشٍِي وُرِ نَ نََش عَ عِبُتُشُن، مَسٌلِشٍِي فّّم نَ

مَ. ّسنِيّنتَرٍٍي ٍ يِر نَ رَيٍنٍسن
ِت نَشَن َ ِم ٌبٌو يٍر دِ َش نٍبَِت نَ، قَن سّرّّشبَدٍ ٍتٍِل ب رََب ْموِل نَ نََش َ ِس يٌو 15
َق عَ قَرِ، عِتٍِش ٍ يِر نَ َكَن سّرّّشبَدٍ نَ نََش عَ رََب. يُنُِب َش يِلـَكٍَي َ عِسِر عَلٌَك
فَبُرِ ٌت يٌسِيَ 16 رَ. ُشٍب ّت قِندِ بِرِن نَ عَ فَن، مَسٌلِِش كٍُي َ عَسٍر نَ نُن مّننِ
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سّرّّشبَدٍٍي نَ فَن ٍع عَ نَا، تٌنٌف شْرٍِي قَشَِش مِِش نََش عَ مَبِرِ، َ فٍي ٌت ندٍٍي
قََل عَ ّ نَمِْحنم عَْل َكمَِل َش مٍَسنِي َش عَلَتََل رَ، ّسنِيّنتَرٍ ٍ يِر قِندِ َش عَ عَلٌَك قَرِ،
رَ تْنشُمَ فّّم ِي نَ »ُمنٍس نَّش، عَ مَشْرِن، َحمَ نََش يٌسِيَ تّمُي نَ 17 نَّش. ِك
نَشَن رَ عَ نَن فَبُرِ َش ندٍ مِِش َش »َعَل يَاِب، عَ نََش مّننِكٍَي ٍب؟« تِِش نَشَن
ِك.» ِي رَبَِش نَشٍٍي ِع قََل قٍٍي عَ مَ، ِشِل سّرّّشبَدٍ ٍتٍِل ب يّن ْو عَ مَ، بِْش يُدََي كٍِل
شْرٍِي ّ نَمِْحنم يُدََي ِي نََش ٌي مِِش نَ، ُل فَبُرِ ِي »ٌو ّب، ٍع قََل عَ نََش عَ 18
فَبُرٍِي َش ٍع رَفََت َش شْرٍِي تَن نٍٍي سَمَرِ، كٍِل نَشَن شْرٍِي ّ نَمِْحنم نُن عَ تٌنٌف،

كُي.»
كُي، تَاٍي سَمَرِ ِت نَشٍٍي مَنّف َيَِل عِسِر َكَن، بِرِن بَنشٍِي كٍُي نََش مَن يٌسِيَ 19
ٍتٍِل. ب نَّش ِك رََب عَ عَ عَْل َكَن، بِرِن نَ نََش يٌسِيَ كُي. نَشٍٍي مَتَندِ مَ عَلَتََل نُ ٍع
عَ قَرِ. سّرّّشبَدٍٍي َش ٍع فَن شْرٍِي ٍع عَ قََش، سّرّّشدُبٍّي َش كٍُي نَ نََش عَ 20

دَرِ َسلَمُ. فبِلٍن نََش عَ َبَدٍ، ر نَ ّف ٌت
مَرِِف وٌ رََب َسِل دَنِف مَلٍّك سَيَ »ٌو مَ، َحمَ ِق يَامَرِ ِي نََش مَنّف 21
بْنسْي َيَِل عِسِر 22 نَّش.» ِك كُي َابُي كِت َساّت ّسبِّش عَ عَْل مَ، بُن بِنّي َش عَلَتََل
نَ نَّش. تّمُي يَمَرِ مَ بِْش نُ ِكيتِسٍَي َكِق ِك نَ رََب َسِل دَنِف مَلٍّك سَيَ نُ مُ
َش يٌسِيَ رَبَِش نَ 23 وََشِت. َش مَنّفٍي يُدََي نُن مَنّفٍي َيَِل عِسِر َ رَبَم نُ مُ َسِل
بُن بِنّي َش عَلَتََل رََب َسِل نَ نََش عَ ّن. فبَنسَن ندٍ ٌسلٌمَسَشَن نُن ُق ّح مَنّفَي



َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 23:30 lxxxiv يَِل َ عِسِر مَنّفٍي ٢ 23:24

دَرِ َسلَمُ. مَ
ُكٍيٍي، دٍنبَيَ ٍسمَتٌيٍي، رَ، قَشَشٍِي مِِش َ يّنم ْو نَشٍٍي مَندُرُلٍَي، نََش مَن يٌسِيَ 24
عَلٌَك مَ، بِْش َيَِل عِسِر نُن يُدََي ْحن بِرِن نَ نََش عَ حَاشٍِي، ٍس نُن فبّتٍّي، كٍُي
نَشَن َ ـِكِي ِشل سّرّّشدُّب كُي، َابُي كِت َساّت ّسبِّش نَشَن رَبَُت َش سّرِّي َش عَلَتََل
يٌسِيَ، عَْل لُِش نَشَن نَ نُ مُ ٌي مَنّف َيَِل عِسِر 25 كُي. بَنِش َش عَلَتََل ٌت
َش مُنَس عَننَِب عَْل نَ، بِرِن ّسنّب عَ نُن نِي، عَ ْبحّ، عَ مَ عَلَتََل فبِلٍنِش نَشَن
مُ ٌي مَنِيّ عَ َشنِب، دَنِف عَ هَن وََشِت عَ َكِب نَّش. ِك مٍَسنِش عَ سّرِّي

ْسْت.
َش مَنَِس رَ، قْْش يُدََي فبِلٍن مُ ْشّن َش عَلَتََل رََب، ٌت بِرِن نَ هَِل 26
قَن يُدََي »ٱ مٍَسن، عَ نََش عَلَتََل 27 كُي. نَشٍٍي مَتَندِ عَ عَ رَ، َسابُي َبَشٍِي ر ٍق
ُ دَرِ َسلَم ُسفَندِِش تَا مَ ٱ نَّش. ِك رَ َيَِل عِسِر رَبَِش عَ ٱ عَْل رَ، تٌدٍ َي ٱ ّن َ مَكُيَم
ّن.›« ٍب َ لُم ِشِل ‹ٱ رَ، ٍق َش دّننَّش مٍَسن عَ ٱ بَنِش، مَ ٱ نُن عَ ّن، َ َبٌلٌم ر
َش مَنّفٍي يُدََي ّسبِّش نَ نََب، بِرِن نَشَن قَنِي ٍق عَ ْدنشْي، تَرُشُي َش يٌسِيَ 28

كُي. تَرُشُي
فٍرٍدٍ مَنّف عَسِرَِي ِسَف نََش نٌٍك، ِشِل نَشَن قِرَوُنَ، مَنّف َ مِسِر تّمُي نَ 29

يُدَيَكٍَي 30 مٍفِدٌ. قََش عَ نََش قِرَوُنَ مَ، ِك فٍرٍ عَ مِِن ٌت يٌسِيَ مَبِرِ. شُرٍ عٍقِرَِت
َس ٍع دَرِ َسلَمُ، رَ ِسفٍَق مٍفِدٌ كٍِل َشنِن عَ ٍع كُي، ندٍ رَفٍِس ْسورِ بَِك قُرٍ عَ نََش
ُشنِي عَ ُ سُرُ سُر ٍ تُر ٍع تٌنٌف، ٍيهٌوََشِس دِ َش عَ نََش َحمَ كُي. فَبُرِ َش عَ رَفََت عَ
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رَ. ْحشْي بََب عَ رَ مَنّف ِت عَ ٍع مَ،

ٍيهٌوََشِس مَنّف يُدََي
٬ ِعِ ؛٢ مَنّفٍي يُدََي

عَ نَّش. تّمُي رَ مَنّف ِت عَ رَ، عَ نُ نَن َسشَن نُن ْمْشّحن ّح ٍيهٌوََشِس 31
نَشَن دِ َش يٍرٍ ِم شَمُتَِل، ّن ِشِل نُ نَف عَ دَرِ َسلَمُ. رََب مَنّفَي َسشَن كٍِك نََش
نَّش. ِك رََب عَ بٍنبٍَي عَ عَْل مَ، عَلَتََل رَقَن مُ نَشَن رََب ٍق نََش عَ 32 لِبِنَ. كٍِل
بِْش شَمََت بَِل، رِ رَ يْلْنْشنِي شِرِ عَ عَ رَ، عَ ْن نََش نَ نٌٍك، ِشِل نَشَن قِرَوُنَ 33
َكٌِل ّشيم نُن َسشَن وُُل كٌِل فبٍِت قِندِ نَشَن مَ، يُدََي ِت قٍِق دُوِت نََش نٌٍك مَ.
ْحشْي يٌسِيَ بََب عَ رَ مَنّف ِت عٍلِيَِكِم دِ َش يٌسِيَ نََش عَ 34 نَ. َسشَن تٌنٌف
َشنِن عَ عَ رَ، فٍيلِمَِن ُسُش ٍيهٌوََشِس نََش عَ رَ. ٍيهٌيَِكِم َ مَسَر ِشِل عَ نََش عَ رَ.
ِق دُوِت َش ٍع يَمَرِ يُدَيَكٍَي نََش ٍيهٌيَِكِم 35 نَا. قََش نََش ٍيهٌوََشِس مَ. بِْش َ مِسِر
يَمَرِِش عَ عَ مَ، نٌٍك قِرَوُنَ ِق َ ّشيم نُن فبٍِت َش عَ عَلٌَك مَ، َشسَِب نَاقُِل َش ٍع

نَ. نَشَن

ٍيهٌيَِكِم مَنّف يُدََي
٬ ِعِ ؛٥ مَنّفٍي يُدََي

نََش عَ نَّش. تّمُي رَ مَنّف قِندِ عَ رَ، عَ نُ نَن ُسوِل نُن ْمْشّحن ّح ٍيهٌيَِكِم 36
نَشَن دِ َش ثّدََي ٍسبِدَ، ّن ِشِل نُ نَف عَ دَرِ َسلَمُ. نََب كٍرٍن نُن ُق ّح مَنّفَي
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نَّش. ِك رََب عَ بٍنبٍَي عَ عَْل مَ، عََل رَقَن مُ نَشَن رََب ٍق نََش عَ 37 رُ مَ. كٍِل

24
ٍيهٌيَِكِم مَنّف يُدََي

ٍيهٌيَِكِم مَ. عَ رَكٍِل فٍرٍ نََش ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف ِلْن بَب وََشِت، مَنّفَي َش ٍيهٌيَِكِم 1
عَلَتََل 2 مَتَندِ. عَ نََش عَ َشنِب دَنِف نَ ْكْن َسشَن، ّح مَ بُن نْي َش عَ ُل نََش
شّي نٍٍي عَ فٍرٍ. عَ َق َش ٍع رَكٍِل، عَمٌنِكٍَي نُن َبَكٍَي، مٌو عَرَ مِكٍَي، كَلِدِكٍَي، نََش
رَ. َسابُي نَمِْحنمٍّي ٌكنِي َش عَ نَّش ِك مٍَسنِش عَ عَْل ْسنْت، يُدََي َق َش ٍع ّن
َش يُنُبٍِي َش ٍع رَ عَ مَكُيٍَق يُدَكٍَي وَ مَ نُ عَ بَرِ مَ مَ، نَن يَامَرِ َش عَلَتََل رََب نَ 3
َش مَنَِس َحشَنَكتٍَق ٍع وَ مَ نُ مَن عَ 4 رَ. قْْش مَنَِس مَتِنَكن نَشٍٍي ٍع رَ، ٍق
دِّحٍق وَ مُ عَلَتََل قََش. فبٍفٍب دَرِ َسلَمَُك َش عَ َ نِي عَ نَشَن رَ، ٍق َش تْوّحّف

مَ. ٍق نَ
َش مَنّفٍي يُدََي ّسبِّش نَ نََب، بِرِن نَشَن ٍق عَ ْدنشْي، تَرُشُي َش ٍيهٌيَِكِم 5
مَنّف ِت نََش ٍيهٌيَِكِن دِ َش عَ مَ. ّق بٍنبٍَي عَ رَفََت نََش ٍيهٌيَِكِم 6 كُي. تَرُشُي
َ بَر نُ مَنّف ِلْن بَب بَرِ مَ ْسنْن، كُي بِْش َش عَ مِِن مُ مَنّف َ مِسِر 7 رَ. ْحشْي عَ رَ
ِل. شُرٍ عٍقِرَِت َس عَ هَن مَ، ُسسُدٍ َ مِسِر رَ كٍلٍِق رَ، ِي عَ َب بِرِن بِْش َش عَ

ٍيهٌيَِكِن مَنّف يُدََي
٬ ِعِ ؛٩ مَنّفٍي يُدََي
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نََش عَ نَّش. تّمُي رَ مَنّف قِندِ عَ رَ، عَ نُ نَن ٌسلٌمَسَشَن نُن ُق ّح ٍيهٌيَِكِن 8
نَشَن دِ، َش عٍلِنَتَن نٍشٍُسَت، ِشِل نُ نَف عَ دَرِ َسلَمُ. نََب َسشَن كٍِك مَنّفَي
ِك رََب عَ بََب عَ عَْل مَ، عَلَتََل رَقَن مُ نَشَن رََب ٍق نََش عَ 9 دَرِ َسلَمُ. كٍِل

نَّش.
ٍع فٍرٍدٍ. ُ دَرِ َسلَم ِسَف نََش ْسورٍِي َش ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف ِلْن بَب وََشِت نَ 10

مَنّف ِلْن بَب 11 مِِن. نََش ٌي مِِش ٌس، نََش ٌي مِِش عَلٌَك َبِلِن، ر تَا نَ نََش
نَ 12 نَّش. تّمُي َبِلِنٍق ر تَا نُ ْسورٍِي َش عَ يَتَِف تَا ِت عَ َق، نََش ٍبُكَدَنسَرِ ن
عَ نَف، عَ تَن، عَ رَ، ِي مَنّف ِلْن بَب ٌس يّّت عَ نََش ٍيهٌيَِكِن مَنّف يُدََي تّمُي
فٍيلِمَِن قِندِ عَ نََش مَنّف ِلْن بَب مّينِمٍَي. بَنِش َش عَ نُن ُكنتِفٍِي، َش عَ رَ ِسمٍَي،
رَفَتَِش نُ نَشَن تٌنٌف بِرِن نَاقُِل نََش عَ 13 رَ. ندٍ ٌسلٌمَسَشَن ّح مَنّفَي َش عَ رَ
عَ عِبٌلٌن دَاشٍِي َ ّشيم َبٍَس يِر نََش عَ كُي. بَنِش َش مَنّف نُن بَنِش َش عَلَتََل
ِك يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل رَ، ٍق َش بَنِش َش عَلَتََل يَءِلَن نَشٍٍي ُسلٍمَِن مَنّف رَ، ُشنتُنيٍِي
َشبُيٍي نُن وَلـِكٍّي، قَنيٍِي، ْسورِ ُكنتِفٍِي، َشنِن. بِرِن دَرِ َسلَمُكٍَي نََش عَ 14 نَّش.
ٍيهٌيَِكِن نََش عَ 15 نَا. ُل فبَنسَن نَن ٍستَرٍٍي عَ ُق. وُُل مِِش َلَنِش ن بِرِن ٍع بِرِن.
ّسنبّمٍَي، بِْش َش عَ نُن ُكنتِفٍِي، َش عَ فِنٍّي، َش عَ نَف، عَ تَن، عَ ِلْن، بَب َشنِن
نَ نَ نُ ٌسدٍ فٍرٍ َ ْنم نُ بِرِن نَشٍٍي مِِش كٍرٍن. وُُل َشبُي نُن ٌسلٌقٍرٍ، وُُل ْسورِ 16

ْسْش ٍيهٌيَِكِن نََش عَ 17 مَ. بِْش ِلْن بَب َشنِن بِرِن ٍع نََش مَنّف ِلْن بَب مَ. َي َحمَ
ٍسدٍكِيَ. َ مَسَر ِشِل عَ نََش عَ رَ. ْحشْي عَ رَ مَنّف ِت نََش َ مَتَنِي
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َ ٍسدٍكِي مَنّف يُدََي
٬ ٬ ؛١ يٍرٍ ِم ؛١ عَننَِب ٬ ِعِ ؛١١ مَنّفٍي يُدََي

نََش عَ نَّش. تّمُي رَ مَنّف ِت عَ رَ، عَ نُ نَن كٍرٍن نُن ْمْشّحن ّح َ ٍسدٍكِي 18
نَشَن دِ َش يٍرٍ ِم شَمُتَِل، ّن ِشِل نُ نَف عَ دَرِ َسلَمُ. نََب كٍرٍن نُن ُق ّح مَنّفَي
نَّش. ِك رََب عَ ٍيهٌيَِكِم عَْل مَ، عَلَتََل رَقَن مُ نَشَن رََب ٍق نََش عَ 19 لِبِنَ. كٍِل
عَ َ مَكُي ٍع عَ كُي. ْشّن َش عَ مَ يُدََي نُن ُ دَرِ َسلَم نَفِرِ بِرِن ٍق ِي َ بَر نُ عَلَتََل 20

مَتَندِ. مَنّف ِلْن بَب نََش َ ٍسدٍكِي َشنِب، دَنِف نَ مَ. نَن نَ رَ

25
ُسشٍُق ُ دَرِ َسلَم ٍبُكَدَنسَرِ ن

٬ يٍرٍ ِم ؛٣ عَننَِب ٬ ِعِ ؛١٧ مَنّفٍي يُدََي
عَ رَ، ندٍ ُق ِش ُق، كٍِك ندٍ، ٌسلٌمَنَاِن ّح مَنّفَي َش ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف ِلْن بَب 1
َبِلِنِي ر تَا يٌنِكن نََش ٍع مَ. ِشِل فٍرٍ ُ دَرِ َسلَم رَ فَِل ْسورِ َش عَ نُن عَ َق نََش
مَنّف هَن كُي ُسشُي ُل نََش تَا 2 قَرِ. تّّت تٍدٍ ْن َش ٍع عَلٌَك ِت ندٍ ٍس ٍع رَ،
كَامّ رَ، ندٍ ٌسلٌمَنَاِن ِش ندٍ نَاِن كٍِك 3 رَ. ندٍ كٍرٍن نُن ُق ّح مَنّفَي َش َ ٍسدٍكِي
يٍَل نََش تَاكٍَي 4 ْسنْن، رَ ِي َحمَ نَ نُ مُ ٌي دٌنٍس كُي، تَا ْسْت ّسنّب نُ َ بَر ٌت
مَنّف تَِف، قِرِنِيٍي تّّت نَ نَشَن رَ نَادّ مِِن َق ّسنبّمٍَي ْسورِ رَ، كْي مَ تّّت تَا ِت

َبِلِنِي. ر تَا يٌنِكنِش نُ كَلِدِكٍَي مَ. قِيِل عَرََب ِسَف َق ٍع مَ، ّق مَلَبُدٍ َش



َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 25:14 lxxxix َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 25:5

َق ٍع رَ، قْْش مَنّف َش ٍع َ بِر نََش ٍع رَ، ِف ٍع ٌت ْسورٍِي تَا ٌت كَلِدِكٍَي 5

ّي. يٍنٍسن ٍع مَ، ُشن عَ ِف ٍع نََش ْسورٍِي َش مَنّف مَ. قِيِل يٍرِكٌ ُسُش عَ
عَ نََش ٍع مّننِ بَِل. رِ مَ ْشن مَنّف ِلْن بَب َشنِن عَ ٍع ُسُش، مَنّف نََش كَلِدِكٍَي 6
َكَن. يٍَي تَن عَ َق ٍع شْرِ، َي عَ نَشََب ْكن دٍِي َش َ ٍسدٍكِي نََش ٍع 7 مَِكيِت.
ِلْن. بَب َشنِن عَ عَ رَ، يْلْنْشنِي فبٍيِل وٍُر شِرِ عَ نََش مَنّف ِلْن بَب َشنِب، دَنِف نَ

َكنٍَق ُ دَرِ َسلَم ٍبُكَدَنسَرِ ن
نَن ندٍ ٌسلٌمَنَاِن نُن ُق ّح مَنّفَي َش ٍبُكَدَنسَرِ ن رَ، ندٍ ٌسلٌقٍرٍ ِش ندٍ ُسوِل كٍِك 8

دَرِ َسلَمُ. ِسَف نََش ُشنِي ْسورِ َش مَنّف ِلْن بَب نٍبُسَرَدَن مَ، ُشن ِلْن بَب َ ر عَ نُ
فَن. بِرِن ُشنفٍب بَنِش ُ دَرِ َسلَم نُن بَنِش، َش مَنّف بَنِش، َش عَلَتََل نََش عَ 9
ُ دَرِ َسلَم نُ نَشَن َ َبِر ر تّّت نََش ٍع رَ، قْْش عَ نَ نُ نَشٍٍي ْسورِ َش كَلِدِكٍَي 10

َبِلِنِش. ر
نُ نَشٍٍي ِلْن، بَب َشنِن ْدنْشيٍي َحمَ ُ دَرِ َسلَم نََش مَنّف ْسورِ ِلْن بَب نٍبُسَرَدَن، 11
ٍستَرٍ تِن نََش عَ ْكْن 12 رَ. ِي مَنّف ِلْن بَب ٌس يّّت ٍع نَشٍٍي نُن كُي، تَا لُِش

ِس. بِلٍِي ّوِن نُ ٍع رَوَِل، بِْش نُ َش ٍع نَا، ُل َش تَن ندٍٍي
َش ٍع عَلٌَك رَُشُن ٍع ٍع رَ، فبٍيِل وٍُر يَءِلَنِش نَشٍٍي تٌنٌف سٍٍي نََش كَلِدِكٍَي 13

عَ نُن ُشنفٍب، َسٍس ٍي قِرِن، ِكنِك نََش ٍع كُي، نَ ِلْن. بَب َشنِن فبٍيِل وٍُر نَ
َبٍَس يِر نُن تْنبِلٍِي، قِنٍّي، ثٍلٍِي، تُندٍٍي، بَنِش َش عَلَتََل نََش ٍع 14 َكَن. ْدْشدٍٍي
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تٌنٌف بِرِن قَن ثْوتٍِي نُن َبَسٍٍي يِر نََش عَ 15 رَ. فبٍيِل وٍُر يَءِلَنِش نُ نَشٍٍي تٌنٌف، بِرِن
نَشَن ُشنفٍب َسٍس ٍي قِرِنِيٍي، ِكنِك بَنِش 16 رَ. فبٍِت نُن َ ّشيم يَءِلَنِش نُ نَشٍٍي
ّب، بَنِش َش عَلَتََل يَءِلَن نَشٍٍي ُسلٍمَِن مَ، بُن عَ نَ نُ نَشٍٍي ْدْشدٍ عَ »بَا،« ِشِل
بَنِش نَ 17 كٌلٌندٍ. َ ْنم نُ مُ َشسَِب نَشَن نَ، نَن فبٍفٍب فبٍيِل وٍُر قِندِِش بِرِن نَ
يَءِلَنِش نُ ُشنيٍِي ِكنِك نَ لِمَ. ٌسلٌمَسَشَن نُن ُق َي نْنْفن نُ َ مَءِتٍي َش قِرِنِيٍي ِكنِك
َسشَن َي نْنْفن نُ َ مَءِتٍي َش نٍٍي رَ. مَنِيٍّي بٌِف ْكوّب مَسٌِل ٍع نَ، نَن فبٍيِل وٍُر

لِمَ.
ٍسقَنِيَ، ندٍ قِرِن سّرّّشدُّب سٍرََي، ُكنتِِف سّرّّشدُّب نََش مَنّف ْسورِ ِلْن بَب 18
ُشنفبٍٍي مِِش ِي نََش عَ 19 مَ. ُشن عَ َشنِن َسشَنيٍِي مََكنّت نَادّ هْرْ ْمبَنِش نُن
ُسفَندِ مَ، ْسورٍِي نُ نَشَن ندٍ ُكنتِِف ُسوِل، رَ سِمَ مَنّف مَنّف، ْسورِ َشنِن؛ قَن
مِِش نَ نََش نٍبُسَرَدَن مَنّف ْسورِ ِلْن بَب 20 ٍسننِ. تٌنٌف مِِش َش ُكنتِِف نَ نُن
بِْش شَمََت بَِل، رِ قََش ٍع نََش مَنّف ِلْن بَب 21 بَِل. رِ مَ ْشن مَنّف ِلْن بَب َشنِن بِرِن

ّن. ِك نَ مَ بِْش َش ٍع رَكٍلِِش يُدَيَكٍَي مَ.
َ فّدَلَي مَنّف يُدََي

٬ ٬ ؛١ يٍرٍ ِم ؛٧ عَننَِب
مَمَدِ َش َسقَن دِ، َش عَِشكَمَ نََش عَ يُدََي، ُل نَشَن ْدنشْي َحمَ ٍبُكَدَنسَرِ ن 22
مَنّف ِلْن بَب عَ كٌلٌن عَ ٌت مَنّفٍي ْسورِ َيَِل عِسِر 23 رَ. مَنّف َش ٍع قِندِ فّدَلَيَ،
رَ. ْسورٍِي َش ٍع نُن مِِسَث ّشيبُدٍ عَ ِسَف نََش بِرِن ٍع رَ، مَنّف ِت َ فّدَلَي َ بَر



َيَِل عِسِر مَنّفٍي ٢ 25:30 xci يَِل َ عِسِر مَنّفٍي ٢ 25:24

َش تَنشُمِّت يٌشَنَن، دِ َش كَرٍَي سُمَيَِل، دِ َش َ نٍتَنِي َي؛ نَن ِشلٍِي مَنّفٍي ْسورِ نَ
نُن تَن ٍع تٌنٌف لَايِدِ نََش َ فّدَلَي 24 يَاَسنِيَ. دِ َش مَاكََك نُن ٍتٌقََك، ن سٍرََي دِ
ِلْن بَب مَ بِْش ِي ُل وٌ رَ. َي كَلِدِكٍَي فَاُش نََش »ٌو نَّش، عَ ّب، ْسورٍِي َش ٍع

ّن.» َ ْسونّيَم ٍق َش وٌ كُي نَ مَ، بُن يَامَرِ َش مَنّف
مَنّف رَ عٍلِسَمَ قِندِ تَنُن نَشَن سُمَيَِل، دِ َش َ نٍتَنِي رَ، ندٍ ٌسلٌقٍرٍ كٍِك عَ ْكْن 25

كَلِدِكٍَي نُن يُدَكٍَي عَ قََش، َ فّدَلَي َق ٍع رَ، ُق مِِش نُن عَ َق نََش مَ، َي بْنسْي
نُن دِ مّدٍِي قٌرٍِي، بِرِن، َحمَ كُي نَ 26 مِِسَث. مَ ّسيِت عَ نَ نُ نَشٍٍي قََش،
رَ. َي كَلِدِكٍَي فَاُشِش نُ ٍع بَرِ مَ مَ، بِْش َ مِسِر ِسَف ٍع ِف ٍع نََش مَنّفٍي ْسورِ

َ ر ٍيهٌيَِكِن هِننٍّق مٌٍردَِك عٍقِِل
٬ يٍرٍ ِم ؛٣١ عَننَِب

مَ، بِْش ِلْن بَب َ ر ندٍ ٌسلٌقٍرٍ نُن َسشَن تٌنٌف ّح ِسّف َش ٍيهٌيَِكِن مَنّف يُدََي 27
نََش مٌٍردَِك عٍقِِل مَنّف ِلْن بَب رَ، ندٍ ٌسلٌقٍرٍ نُن ْمْشّحن ِش ندٍ، قِرِن نُن ُق كٍِك عَ
رَدَنِف ِكبَنِي َش عَ عَ رَ، عَ هِنّن نََش عَ 28 فٍيِل. رَ مِِن ٍيهٌيَِكِن مَنّف يُدََي
فٍيلِمَِن َش عَ نََش عَ 29 مَ. بِْش ِلْن بَب َ ر عَ نُ نَشٍٍي نُن تَن عَ رَ، فبّتٍّي مَنّف
مَنّف ِلْن بَب 30 بِرِن. تّمُي رَ تٍيبِِل َش مَنّف رَ دٍّف عَ ُل َق نُ عَ مَسَرَ، ٌسسٍٍي

كُي. بِرِن ِسمََي َش عَ رَ قَنِي عَ مَ ْشن ٍق َش عَ َس ْحْش عَ نََش
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