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مٍَسنِي َش عََل
ّب بْنسْي ُ عٍبُر

رَ ٍق َش َابُي كِت ِي ندٍ مٍَسنِي
ُشنفبٍٍي ّ نَمِْحنم ّب. عَدَ مَدٍِي مٍَسنٍق سّرِّي َش عَ نَ عَلَتََل دَا، َس َ دُِنح َكِب
يُسُُق، يَشَُب، عِِسيََف، عِبُرَهِمَ، ّب. مِشٍِي َس دّنتّّف نَ َق ٍع مّ، شُي عََل نََش
نَن بِنٍيٍي مِِش قِندِِش بِرِن نٍٍي عٍِسدِرَ ِس، نُن عٍسَِي، ُسلٍمَِن، دَوُدَ، يٌسُوٍ، مُنَس،
عَ كُي. َابُي كِت ّسّب َش عَ كٌلٌن، َش سّرِّي َش عَ عَلٌَك رَوَلِِش نَشٍٍي عََل نَ
َش عَ قِندِِش نَشَن رَ، ِي عَِس عَننَِب ٌس ندٍ مٍَسنِي َش عَ نََش عََل رَ ْدنشْي

ّب. بِرِن َ دُِنح رَ ُسفَندِِش مِِش
ّ نَتِنم بِرِن سّرِّي نَ نََش عَ دَنفِشٍِي. ّ نَمِْحنم عَْل نَ نَن بْنسْي ُ عٍبُر قَتَنِش عَِس
رَ، ِي عَِس ٌس ندٍ نّيّن مٍَسنِي َ بَر نُ عََل ْكْن نَّش. ِك مَ ْشن عَ وَ مَ نُ عََل عَْل
مَتَندِِش ِسنٍف سّرِّي َش عََل مُ مٍَسنِي نَ ِسندٍن. كٌلٌن نَشَن نُ مُ بْنسْي ُ عٍبُر

ّن. رََكمَلِِش عَ عَ دٍ،
فبَنسَن كٍرٍن يُنُِب ْكْن تَِف، عَدَ مَدٍِي نُن تَن عَ شِرِ َساّت َ بَر نُ عََل رَ ِسنٍف
نّيّن َساّت نََش عَلَتََل مَ، َ دُِنح َق ٌت عَِس لْي. َق مِِش َكنَدٍ، َساّت نَ َ ْنم نُ
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ِكِسدٍ. ْن َق مِِش َشقَرِدٍ، يُنُبٍِي َ ْنم نَشَن تَِف، عَدَ مَدٍِي نُن تَن عَ شِرِ

مِشٍِي قِندِ َش ٍع تَِف، عَدَ مَدٍِي نُن تَن عَ ِت سّرّّشدُبٍّي َ بَر نُ عََل رَ ِسنٍف
عَْل رََب يُنُبٍِي نََش قَن ٍع رَ، عَدَ مَدٍِي قِندِِش نُ ٌت ٍع ْكْن رَ. َسابُي َش
مَ، َ دُِنح َق ٌت عَِس رَ. قَنيٍِي َسابُي قِندِ مُ ٍع كُي، نَ قََش. نََش ٍع بٌوٍرٍي،
يُنُِب رَ. قَنِي َسابُي َ دُِنح قِندِ نََش عَ تَِف، عَدَ مَدٍِي نُن تَن عَ ِت عَ نََش عَلَتََل
عٍِت، ٍق َش عَ نََش عََل كُي، نَ مََكنَكندٍ. عَ َ ْنم نُ مُ قَّش مَ. عَ نَ نُ مُ ٌي

دّننَّش. مَفٌرٌِش عَ مَ، يِرٍقَنِي عََل كٍِل َس يَمَرِ َ دُِنح َش عَ

َش ٍع رَ سّرّّش َب شُرُ سٍٍي َش ٍع عَ ّب مِشٍِي مٍَسن عَ َ بَر نُ عََل رَ ِسنٍف
يُنُِب َش ٍع ْن مُ عَ ْكْن دٌندٌرٌنِت، َ رَشَر ّ ْبح عَدَ مَدٍِي نََش نَ رَ. ٍق َش يُنُبٍِي
سّرّّش َب يّّت عَ َش عَ يَمَرِ عَ نََش عَلَتََل مَ، َ دُِنح َق ٌت عَِس يَِت. يَِت َشقَرِدٍ
نَشَن ْسْت ِكِس نََش مِشٍِي َشقَرِ، نََش يُنُبٍِي َش عَدَ مَدٍِي كُي، نَ ّب. َ دُِنح رَ

عَبَدَن. َ َكنَم مُ
رََكمَِل، سّرِّي َش عَ َش عَ عَلٌَك ّن ّشيِش عَِس عََل عَ ّن مٍَسنِش عَ بِرِن نَ
ّ ْبح وٌن رَ ٌس نَ َش عََل ِك. نَ نَن قَنِي ُ ِشبَار ّب. بِرِن بْنسْي رَ ِكِس قِندِ عَ
عَمَِن. ّب. وٌن نَ نَن ِكِس قِندِِش عَ عَ مَ، نَ ْسْت قَهَامُي َش وٌن كُي،

مٍَسنِي َش عََل
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ّب بْنسْي ُ عٍبُر
َ ّشير َش عََل

رََب نَ عَ رَ. َسابُي نَمِْحنمٍّي ّب بٍنبٍَي وٌن ِت مٍَسنِي نََش عََل دَنفِِش تّمُي 1
وََشِت قِندِِش نَشَن يَْكِس، ْكْن 2 رَ. وُيَِش ِك ّن رََب نَ عَ وُيَِش، َسنمََي ّن
قِندِ دِ َش عَ َ بَر عَ رَ. َسابُي دِ َش عَ ّب وٌن ِت مٍَسنِي َش عَ عََل رَ، ْدنشْي
ّ نْر َش عََل قِندِِش دِ ِي 3 رَ. َسابُي نَن دِ َش عَ دَا َ دُِنح عَ رَ، تٌنفٌمَ كّ َ دُِنح
َ ّسنبّم مٍَسنِي َش عَ َ ِتم بُن َ دُِنح عَ نَ. نَن يَِت مِسَاِل عََل قِندِِش عَ نَ، نَن تٌقَنِي
كُي. يَننَ عَرِ مَ يِرٍقَنِي َكنِي نْرّ عََل ٌ مَفٌر عَ نََش عَ َشقَرِدٍ، يُنُبٍِي ّف ٌت عَ نَ. نَن
عَ مُ عََل 5 ْسْت. نَن قِسَمَنٍت ِشِل عَ رَ، ـٍكٍّي مَل دَنِف تِدٍ عَ كُي، نَ 4

ّب، ٌي مَلٍّك مٍَسنِش
رَ، ِع نَن دِ مَ »ٱ

رَ.» بََب ِع قِندِ َ بَر ٱ ٌت
ّب، ٌي مَلٍّك مٍَسنِش عَ مُ عَ

رَ، بََب عَ قِندِ مَ تَن »ٱ
رَ.» دِ مَ ٱ َ قِندِ م تَن عَ

قََل، عَ نََش عَ دُِنحَ، رَ مِِن قِسَمَنٍت دِ َش عَ ٌت عََل 6
بَُت.» عَ َش ـٍكٍّي مَل َش »َعَل
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رَ، ٍق َش ـٍكٍّي مَل مٍَسنِش عَ عَ 7
قٌٍي، عَْل ّن َ لُم ـٍكٍّي مَل َش »َعَل

ّت.» عَْل ّن َ لُم وَلـِكٍّي َش عَ
رَ، ٍق َش دِ َش عَ ّن مٍَسنِش عَ عَ ْكْن 8

عَبَدَن. ّن َ بُم ِكبَنِي مَنّف َش ِع »َعَل،
رَ. تْنشُمَ مَنّفَي َش ِع قِندِِش نَن تِنِشنِي

مَ. ِع نَقَن نَن تِنِشنِي 9
مَ. قٍٍق مَ ِع رَقَن مُ َ حَاُشح

كُي. ّسيوّ ُسفَندِ ِع َ بَر عََل مَرِِف ِع مَرِِف، تٌِش، عَ نَن نَ
رَ.» بٌوٍرٍي ِع دَنفٍِق نَ نَن قِسَمَنٍت قِندِِش ِع

ّن، مٍَسنِش عَ مَن عَ 10
رَ، قّْل عَ ِت َ دُِنح َ بَر ِع »َمِرِف،

دَاِش. ٌكوٍر نَن تَن ِع
َكنَدٍ، قَمَ بِْش نُن ٌكوٍر 11

عَبَدَن. ّن َ بُم تَن ِع ْكْن
دُِف. عَْل ّن قٌرِ مَ ٍع

ّن مَقِندِ مَ بِْش نُن ٌكوٍر ِع 12
نَّش. ِك مَقِندِ مَ َ دٌنم عَْل
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نَّش. ِك مَسَرَ مَ ٌسٍس عَْل مَسَرَدٍ ّن قَمَ ٍع
مَسَرَ مَ، مُ تَن ِع ْكْن

عَبَدَن.» َ ْحنم مُ ٍق َش ِع
ّب، ٌي مَلٍّك مٍَسنِش عَ مُ عََل 13

مَ، يِرٍقَنِي ٱ ْدْش َش »ِع

مَ.» بُن َسنِي ِع رَفٌرٌدٍ يَشُيٍي ِع ّف َش ٱ هَن
َ ّشيم نَشٍٍي عَ ّب، نَشٍٍي نَ مُ قٍَت نَ، نَن وَلـِكٍّي َش عََل قِندِِش تَن ـٍكٍّي مَل 14

مَلِدٍ. ّكتٌنٌفي ِكِس

2
سّرّّش َش عََل

عَلٌَك مِّش، نَشَن وٌن رَ، قَنِي عَ مَ ْشن مٍَسنِي نَ َس ّحنِف وٌن َش وٌن 1
ِي ـٍكٍّي مَل ٌس نَشَن َ بَر نُ عَ فٌب، نُ ّسنّب مٍَسنِي َش عََل 2 ّبحِن. َ كِر نََش وٌن
ْسْت، شْرْشْي سَرٍ َس نٍٍي َش ْسْت. شْرْشْي سَرٍ نََش ٍع مَتَندِ، نَ نَشٍٍي عَدَ مَدِ رَ.
يَِت مَرِِف وٌن دِ؟ َ لُم َق ٍق مَ وٌن رَبٌٌل، ُشنفٍب ِكِس وٌن َش ٌف؟ تَن وٌن 3
ٍسيدٍٍي نَ قِندِ َ بَر قَن ٍع مِّش شُي عَ نَشٍٍي مِِش ّب، وٌن مٍَسنِش عَ ِسنٍف نَن
ْموِل كَابَنٌَك مَفَاُششٍِي، ٍق رَ، تْنشُمٍَي عَِس قَرِ ٍسيدٍْحشْيَ َش ٍع َ بَر عََل 4 رَ.

وَْشنِك. عَ مَ ٍع قِِش نَشٍٍي ّسنِيّنِش َشِشِل رَ ُبحٍَي نُن بِرِن،
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قَلٍَق ٍق َش نَشَن َ دُِنح مُُش يَمَرِ، َ دُِنح َش ٍع تَِن مَ ـٍكٍّي مَل قِمَ مَنّفَي مُ عََل 5
كُي؛ َابُي كِت ّسبِّش ٍسيدٍْحشْيَ ِي 6 ِك. ِي ّب وٌ

مَ، عَدَ مَ لَنِش »ُمنٍس

مَ؟ ٍق َش عَ َ َمحْشُنم ِع ٌت ِع
مَ، دِ َش عَدَ مَ لَنِش مُنٍس

مَ؟ ْشن ٍق َش عَ سَمَ ّحنِف ِع ٌت ِع
كُي. دٌندٌرٌنِت وََشِت مَ بُن ـٍكٍّي مَل ٌ رَفٌر عَ َ بَر ِع 7

مَ، عَ ِق بِنّي نُن دَرِّي َ بَر ِع
مَ.» بُن َسنِي عَ ُل بِرِن ٍس َ بَر ِع 8

نَشَن مُ عَ نَ مُ ٍسٍس مَ، بُن مَنّفَي َش عَ َس بِرِن ٍس ٌت عََل كُي، نَ
عََل تٌمَ؟ مُنٍس وٌن 9 ِسندٍن. مَ بُن مَنّفَي َش عَ َ تٌم بِرِن ٍس مُ وٌن ْكْن يَمَرِ مَ.
قِندِ نََش قَّش َش عَِس ْكْن كُي، دٌندٌرٌنِت وََشِت مَ بُن ـٍكٍّي مَل ٌ رَفٌر عَِس نََش
عَدَ مَدِ قََش عَِس عَ نَ، وٌن هِنّن نََش عََل كُي، نَ ّب. عَ رَ بِنّي نُن ُشننَكٍِل

رَ. ْحشْي بِرِن
عَدَ مَدِ وَ مَ مَن عَ ّب. نَن تَن عَ نَ بِرِن ٍس دَاِش، بِرِن ٍس نَن عََل 10
تْورّ رََكمَِل ٍق َش رَِكسِمَ ٍع َش َعَ لَنم نُ عَ كُي، نَ كُي. نْرّ َش عَ ٌس َش فبٍفٍب
نَن كٍرٍن بََب قَتَنِش بِرِن ٍع رَ ّسنِيّنِش، نَشٍٍي نُن رَ ّسنِيّنمَ، عَدَ مَدٍِي نَشَن 11 رَ.
ِشِل ِع »ٱ مٍَسن، عَ نََش عَ 12 نفَشَكٍرٍنِيٍي. عَ ِشلِدٍ ٍع يَاِف مُ عَ كُي، نَ نَ.
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»ٱ مٍَسن، عَ نََش مَن عَ 13 تَِف.» َحمَ ّن مَتْشْمَ ِع ٱ ّب، نفَشَكٍرٍنِيٍي ٱ ّن َ مٍَسنم
دٍِي نُن مُُش ٍب، نَ »ٱ مٍَسن، عَ نََش مَن عَ مَ.» نَن عََل سَمَ َ لَنلَنتٍي مَ ٱ نَن

مَ.» ٱ قِِش نَشٍٍي عََل
عَلٌَك رَ، ٍع مِسَاِل يّّت عَ نََش قَن عَِس رَ، قَّس نُن قٍَت قِندِ ٌت دٍِي نَ 14
عِبُلَِس نَ نُ ّسنّب قَّش رَ. َسابُي قَّش َش يّّت عَ نََكنَدٍ ُشن عِبُلَِس ْن َش عَ
رَتَنَف ٍع َش عَ عَلٌَك رَ نفَشَكٍرٍنِيٍي عَ مِسَاِل يّّت عَ نََش عَِس 15 رَ. ِي نَن
نََب بِرِن نَ عَ 16 ٌكنيِيَ. عَْل لُِش نَشَن كُي، دُِنحّءِفِرِ َش ٍع مَ فَاشُي َش قَّش
نََش عَ تٌِش عَ نَن نَ 17 ّب. َش ـٍكٍّي مَل رََب عَ مُ عَ رَ، مَلٍِق نَن بْنسْي عِبُرَهِمَ
ِكنِِكِن َبَدٍ ر وَِل ُكنتِِف سّرّّشدُّب ْن َش عَ عَلٌَك رَ، نفَشَكٍرٍنِيٍي عَ َ مَنِي يّّت عَ
مِشٍِي قََت عَِس 18 رَ. َشقَرِ مَ يُنُبٍِي َش َحمَ قِندِ َق عَ ّب، عََل رَ تِنِشنِي نُن

ّن. كٌلٌن تْورّ نُن مَرَتَنتَنِي قَن عَ بَرِ مَ كُي، مَرَتَنتَنِي َش ٍع مَلِدٍ
3

مُنَس عَننَِب نُن عَِس
َش َشِشِل وٌ مَ، يَننَ عَرِ ِشلِِش نَشٍٍي تَن وٌ ّسنِيّنشٍِي، نفَشَكٍرٍنِي ٱ كُي، نَ 1

مَ. نَشَن دَنشَنِيَِش وٌن ُكنتِِف، سّرّّشدُّب َش عَ نُن َ ّشير َش عََل رَ، عَِس ِت
عَ قَن مُنَس عَننَِب عَْل رَ، وَِل نَ ِت عَ َ بَر نُ نَشَن ّب، عََل ّن تِنِشن عَ 2
عَْل رَ، فٍب مُنَس دَنِف بِنّي َش عَِس 3 كُي. بَنِش َش عََل نَّش ِك رَبَِش
نَن ندٍ مِِش تِِش بِرِن بَنِش 4 نَّش. ِك رَ بَنِش َش عَ دَنفِِش بِنّي َش بَنِشِت
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نَن دُفُتّّف ٌكنِي قِندِِش مُنَس عَننَِب 5 دَاِش. بِرِن َ دُِنح نَن عََل ْكْن رَ، َسابُي
تِدٍ. قَمَ نَشَن رَ ٍق َش مٍَسنِي َب ٍسيدٍْحشْيَ َش عَ عَلٌَك كُي، بَنِش َش عََل نَ
َش عََل نَشَن نَ، نَن دُفُتّّف دِ َش عََل قِندِِش ُسفَندِِش مِِش َش عََل ْكْن 6
وٌن َش رَ، عَِس َ لَم وٌن َش نَ، نَن بَنِش نَ قِندِِش قَن تَن وٌن يَمَرِ مَ. بَنِش

رَ. مَتْشْي مَ وٌن قِندِِش نَن نَ رَ، عَ َ ِتم َشِشِل وٌن
عَ مَ. ْشن مٍَسنِي َش ّسنِيّنِش َشِشِل عََل َس ّحنِف وٌ َش وٌ رَ، عَ نَ نَ 7

ّسبِّش،
ٌت، رَ مّ شُي عَ َ بَر وٌ »َش

رَ، عَ رَ ٌس ٌكٍب وٌ نََش وٌ 8
مَ. فبٍنفبٍرٍنِي نَّش ِك رَبَِش عَ وٌ عَْل

ّن، مَتٌٍق وٌ نُ عَ تّمُي نَ
مَتَندِ. عَ نََش وٌ ْكْن

مٌَت. ٱ َش ٍع َكَت َ بَر بٍنبٍَي وٌ مّننِ 9
مَ. بُن نَاِن تٌنٌف ّح ٌت وَِل مَ ٱ نََش ٍع
مَ. مِشٍِي وََشِت نَ ْشْن نََش ٱ كُي، نَ 10

بِرِن، تّمُي نَ ٱ َ مَكُي ّ ْبح ‹ٍع قََل، عَ نََش ٱ
كٌلٌن.› سّرِّي مَ ٱ ُ م ٍع

كُي، ْشّن كَِل ٱ نََش ٱ َ ر عَ نَ نَ 11
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قٍوٌ!›« كُي مَلَبُي مَ ٱ َ سٌم مُ ‹ٍع

نُن َ حَاُشح ُل نََش ّ ْبح وٌ عَلٌَك رَ قَنِي عَ مَ يّّت وٌ مّينِ َش وٌ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ 12
َش وٌ لْْش ٌي لْْش 13 نَ. نَ نَشَن عََل رَ، قْْش عََل فبِلٍن َق وٌ كُي، دَنشَنِيَتَرٍَح
عََل َلَن ب َق ّ ْبح وٌ ْن، وٌ َق نََش يُنُِب عَلٌَك بِرِن لْشْي مَ نَ فبِلٍن َش وٌ ِمَنِيَ. رَل ٍ بٌر وٌ
قْلِْش عَ وٌن عَْل رَ ُسفَندِِش مِِش َش عََل َ ِتم َشِشِل وٌن َس وٌن َش 14 مَبِرِ.

كُي، َابُي كِت ّسبِّش عَ 15 تَِف. عَِس نُن وٌن ُل َ بَر لَنِي نَّش، ِك
ٌت، رَ مّ شُي عَ َ بَر وٌ »َش

رَ، عَ رَ ٌس ٌكٍب وٌ نََش وٌ
مَتَندِ.» عَ ٌت وٌ نَّش ِك رَبَِش عَ وٌ عَْل

َ مِسِر مِِن نَشٍٍي رَ عَ مُ َش مِشٍِي رَ مّدٍ؟ شُي عَ ّف ٌت ٍع مَتَندِ، عََل ندٍ 16
مِشٍِي مَ؟ بُن نَاِن تٌنٌف ّح مَ ندٍٍي ّن ْشْن عََل 17 رَ؟ َسابُي مُنَس عَننَِب رَ بِْش
عَ ّب ندٍ كَِل عَ عََل 18 مَ؟ فبٍنفبٍرٍنِي ْسنْت َق ٍع رَبَِش، يُنُِب نَشٍٍي رَ عَ مُ َش
َ بَر وٌن كُي، نَ 19 مَتَندِِش؟ عَ نَشٍٍي رَ عَ مُ َش مِشٍِي يِرٍ؟ مَلَبُي َش عَ سٌمَ مُ ٍع

ٌس. مُ ٍع َ نِي عَ نَن دَنشَنِيَتَرٍَح َش ٍع عَ قَهَامُ عَ

4
ّب دَنشَنِيَتْيٍي مَلَبُي
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وٌ َكنَِش. مُ نَ مَلَبُدٍ، َش عَ ٌسٍق ّب وٌن تٌنٌف نَشَن عَ لَايِدِ، َش عََل 1
قَنِي ُ ِشبَار نَ َ بَر وٌن 2 ّب. وٌ َكَن نََش عَ كُي مَلَبُدٍ نَ ٌسٍق عَلٌَك نََب بِرِن ٍق َش
َش دَنشَنِيَتَرٍَح َش ٍع مَ ٍع قَنِش ٍسٍس مُ عَ ْكْن نَّش، ِك مِّش عَ بٌوٍرٍي عَْل مّ
نَ ّسبِّش عَ كُي. مَلَبُدٍ نَ ٌسدٍ ّن قَمَ وٌن رَ، عَ َل َ بَر نَشٍٍي تَن وٌن ْكْن 3 رَ. ٍق

رَ، ٍق َش
كَِل، ٱ نََش ٱ مَ، ٍع ْشْن ٌت »ٱ

مَلَبُدٍ.» مَ ٱ َ سٌم مُ ٍع
ٌسلٌقٍرٍ لْشْي نَ كُي َابُي كِت ّسبِّش عَ بَرِ مَ 4 قّْل، َ دُِنح َكِب ْحن َ بَر وَِل َش عََل ْكْن

رَ، ٍق َش ندٍ
مَلَُب.» عَ نََش عَ َكمَِل. نََش وَِل َش عََل ندٍ ٌسلٌقٍرٍ »لْْشي

مَلَبُدٍ.» مَ ٱ َ سٌم مُ »ٍع كُي، َابُي كِت ّسبِّش مَن عَ 5
مِِش نَ ْكْن كُي، مَلَبُدٍ َش عَ ٌس َش ندٍٍي مِِش َحنٍِف عَ َ بَر نُ عََل 6
عَ نَن نَ 7 رَ. ٍق َش دَنشَنِيَتَرٍَح َش ٍع ٌس مُ ٍع مِّش، ِشبَارُ نَ نَشٍٍي ِسنٍف
عَ دَنِف َ بَر ٌت ِسنٍف ٍق نَ رَ. ٌت قِندِِش نَشَن ُسفَندِ فبّّت لْشْي َ بَر عََل تٌِش

رَ، َسابُي َ دَوُد مٍَسن عَ نََش مَن عََل رَ، ْشننَكٍُي
ٌت، رَ مّ شُي عَ َ بَر وٌ »َش

رَ.» عَ رَ ٌس ٌكٍب وٌ نََش وٌ
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ٍق َش فبّّت لْشْي نُ مُ مَن عََل نُ، مَ ٍع ِق مَلَبُي َ بَر نُ يٌسُوٍ ِل َس عَ َش 8

نَشَن 10 ِسندٍن. ْستِْش نَشَن مُ ٍع ّب َحمَ َش عََل لُِش مَلَبُي َي هَن 9 نُ. َ قَلَم
َش عَ مَلَبُِش عََل عَْل مَ، بِرِن وَِل َش عَ ّن َ مَلَبُم عَ عَ كُي، مَلَبُي َش عََل سٌمَ

نَّش. ِك كُي وَِل
كُي تَنتَنِي َ بِر نََش ٌي مِِش عَلٌَك كُي، مَلَبُي نَ رَ ٌسٍق نََب بِرِن ٍق َش وٌن 11
ّ ْبح َمِِش وَلِم عَ فٌب، ّسنّب مٍَسنِي َش عََل 12 نَّش. ِك رَبَِش عَ يِلـَكٍَي َ عِسِر عَْل
كُي، نَن ٌسندٌنِي وٌن نُن ّ ْبح وٌن سٌمَ عَ رَ. قِرِنِي دّ َسنتِّدفّمَ دَنفٍِق َشاّحن عَ مَ.
بِرِن َمحْشُنِي نُن وَْشنٍق ٌسندٌنِي وٌن عَ ْشن. نَْدْشدٍٍي وٌن نُن ْسورَ وٌن ٌس عَ
دّنتّّف بِرِن ٍق ّن، َ تٌم بِرِن ٍق عََل مَ. عََل نْشُندٍ عَ َ ْنم ُ م ٌي نِمٍَس 13 مَِكيِت.

ّب. نَن تَن عَ َسدٍ قَمَ
ٌت عَ ُسفَندِِش، مِِش َش عََل ُشنفٍب، ُكنتِِف سّرّّشدُّب مَ وٌن عَِس، 14
وٌن 15 مَّكنّن. نَشَن َ بَر وٌن رَ قْْش َ دَنشَنِي مَ وٌن َ بِر َش قَن وٌن كُي، يَننَ عَرِ ٌس
ٍسنتَّن مَ. نَن نَ مَ وٌن ِكنِِكنِِش عَ كٌلٌن، ّسنبّتَرٍَي مَ وٌن ُكنتِِف سّرّّشدُّب مَ
رَ، عَ نَ نَ 16 ْن. عَ مُ عَ ْكْن تَن، وٌن عَْل نَ بِرِن ْموِل رَتَنتَندٍ عَ َكَت نََش
هِنّن نُن ِكنِِكِن َش وٌن عَلٌَك رَ، َ لَنلَنتٍي َ ر ِكبَنِي هِنّن َش عَ مٌَس وٌن َش وٌن

تّمُي. عَ ْسْت
5

ُكنتِِف سّرّّشدُّب مَ وٌن عَِس
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َ ر وَِل َش عََل ِت َق عَ مَ، َي نَن عَدَ مَدٍِي تٌنفٌِش بِرِن ُكنتِِف سّرّّشدُّب 1
عَ 2 رَ. ٍق َش يُنُبٍِي َب بِرِن ْموِل سّرّّش نُن هَدَِي َش عَ عَلٌَك ّب، عَدَ مَدٍِي
تَنتَنمَ. عَ مَ، َي ٍع نَ قَن عَ بَرِ مَ لْيِش، ٍع كُي، دِ ِم نَ نَشٍٍي كٌلٌن ٍق َش مِشٍِي
َحمَ نُن عَ ّب، يُنُبٍِي َش يّّت عَ َب سّرّّش َش عَ ّن َ نِيَم عَ ّسنبّتَرٍَي َش عَ 3

رَ. ٍق َش يُنُبٍِي َش
نَّش. ِك ِشِل هَرُنَ عَ عَْل ِشِل عَ عََل ٌق رَ، يّّت عَ ْستْدٍ بِنّي َِي ْنم ُ م مِِش 4
عََل رَ. َش يّّت عَ ْسْت بِنّي ُكنتِِف سّرّّشدُّب مُ قَن ُسفَندِِش مِِش َش عََل 5

رَ، قَلٍَق عَ مَ، عَ قِِش عَ نَن
رَ. دِ مَ ٱ قِندِ َ بَر ِع »ٌت

رَ.» بََب ِع قِندِ َ بَر قَن تَن ٱ
كُي، َابُي كِت ّسبِّش مَن عَ 6
عَبَدَن، رَ سّرّّشدُّب قِندِ َ بَر »ِع

ْموِل.» ـٍِكٍسدٍِك مٍل
نَ عَ مَكَُل، عَ َ بَر عَ كُي، دُِنحّءِفِرِ َش عَ رَ مَشَندِ عََل عٍِت شُي عَ َ بَر عَِس 7
عَ َ بَر عََل مَ. قَّش رَتَنفَدٍ عَ َ ْنم نُ نَن عََل عَ كٌلٌن عَ عَ بَرِ مَ ّن رََب نَ عَ وٍَق.
َش عََل قِندِِش عَِس 8 مَ. بُن يَامَرِ َش عَ لٍُق تِن َ بَر نُ عَ بَرِ مَ ُسُش، دَُب َش
تْورّ قِندِِش نَ هَِل رَبَُت عََل َش عَ ٌق مَتِنَكن عَ نََش عَ كُي نَ ْكْن نَ، نَن دِ
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َش بِرِن مَنتٌنيٍِي عَ رَ َسابُي قِندِ نََش عَ َكمَِل، ٌت ٍق َش عَِس 9 ّب. عَ نَ نَن
دَاِش. ـٍِكٍسدٍِك مٍل رَ ُكنتِِف سّرّّشدُّب ِت عَ نََش عََل 10 ْسْت. ِكِس عَبَدَن
شْرْْش، رَبٍَق تَِف نَ ْكْن ّب، وٌ مٍَسنٍق نَشَن وَ مَ مُُش كُي نَ نَ فبٍفٍب ٍق 11

وََشِت، ِي رَ َ ْمْش كَر قِندِ َش وٌ َ لَنم نُ عَ 12 رَ. مَقُرٍنِي كُي قٍٍي سٌمَ مُ وٌ بَرِ مَ
رَ. ِسنٍفٍي مٍَسنِي َش عََل َ شَرَنم وٌ نَشَن مَ ندٍ َ ْمْش كَر نَ هَِي وٌ يَْكِس هَن ْكْن
ّ ِشح َش عَ ٌق دٌندٍ، ُسٍب قََت مُ نَشَن ّ دِيْر عَْل ِسندٍن، قَهَامُدٍ تِلِنِش ٍق قََت مُ وٌ
تِنِشنِي فِّش مُ عَ مَ، ِسنٍفٍي مٍَسنِي نَ َش عََل نَ هَِي نَشَن مِِش 13 ِسندٍن. مِن
مِنمَ. فبَنسَن ّ ِشح نَشَن ّ دِيْر عَْل لُِش عَ كُي. َ دَنشَنِي َش عَ ْمِش مُ عَ كٌلٌندٍ،
تِنِشنتَرٍَي نُن تِنِشنِي ّف َ بَر نَشَن كُي، َ دَنشَنِي َش عَ ْمِش نَشَن مِِش ْكْن 14

نَشَن ّشمِْش عَْل لُِش تَن عَ كٌلٌندٍ. قَن تِلِنِش شَرَنِي ّن َ ْنم عَ كٌلٌندٍ، رََب تَِف
رَ. قَنِي ُسٍب َ بَلٌم

6

تِلِنِش سّرِّي َش عََل
شَرَنِي َش ُسفَندِِش مِِش َش عََل مَ ٍ يَر ِسَف َش وٌن َ لَنم وٌن تٌِش عَ نَن نَ 1
مٍَسنِي نَ كُي. تِلِنشٍِي ٍق ٌس َش وٌن رَ، ِسنٍفٍي مٍَسنِي نَ دَنِف َش وٌن كُي.
ُشنشٍَق مَ، عََل دَنشَنِيٍَق 2 يَهَننَمَ، َ َشنِنم مِِش نَشَن ّبحِنٍق حَاِش وَِل َي؛ نَن ِسنٍفٍي
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َش 3 ْدنشْي. ِكيِت َش عََل نُن مَ، قَّش كٍلٍِق مَ، مِشٍِي َسٍق بّلّّش ْشورَ، ٍي
كُي. شَرَنِي مَ وٌن مَ ٍ يَر ِسَف َش وٌن تِن، عََل

َشِشِل عََل نّمُننّمُن، ِك َش عََل َ بَر نَشَن تٌدٍ، نَءِيَلَنِي َش عََل ّف َ بَر نَشَن مِِش 4
عََل َ بَر نَشَن قَن، مٍَسنِي َش عََل عَ كٌلٌن عَ َ بَر نَشَن 5 ّب، نَشَن ُل َ بَر ّسنِيّنِش
ْموِل مِِش نَ ِل َس عَ َش 6 قَمَ، َس نَشَن وََشِت رَوَلِدٍ قَمَ نَشَن كٌلٌن ّسنّب
وُرِ مَبَنبَن دِ َش عََل َ بَر مَن عَ عَْل لُِش عَ ْسنْن. بِدٍ تُو َ ْنم ُ م عَ ّبحِن، َ دَنشَنِي َ بَر

شْرِ. َي َحمَ رَيَاِف عَ َق عَ مَ، مَفَلَنبُِش
عََل ّب، َكنِي عَ رَ مِِن َسنِس َق عَ رَ، قَنِي عَ ْسْت ٍي تُّن َ بَر نَشَن بِْش 7
قَن. مُ بِْش نَ نَمِنِمَ، تُن ٌحوٍف نُن تُنٍب نَشَن بِْش ْكْن 8 مَ. عَ ّن ٌ مَ رَفٌر بَرَكَ

فَن. َق عَ رَْحنِي عَ دَنَك، َش عَ لُِش مُ فٍب عَ
قَنِي َ كِر نَ وٌ رَ عَ َل َ بَر مُُش شْرْْش، يّنِي ْو َش مُُش هَِل َشنُنتٍنيٍِي، مُُش 9
َش وٌ عَ مَ. وَِل َش وٌ نّيمُمَ ُ م عَ تِنِشن، عََل 10 َرَ. كِر ِكِس قِندِ نَشَن ْشن، نَن
مٍَسنِش نَشَن وٌ نُن عَ رَ، ِشِل عَ كُي وَِل َش وٌ مٍَسنِش نَشَن وٌ كٌلٌن، َ َشنُنتٍي
نَ تُننَبِّش وٌ َش وٌ ّن وَ مَ مُُش 11 كُي. نَن وَِل نَ نَ وٌ َي هَن ّب. ّسنِيّنتْيٍي
نََش وٌ 12 نَ. نَشَن تِِش َشِشِل وٌ وٌ ْسْت ٍق َش وٌ عَلٌَك رَْحنِي، عَ هَن كُي بِرِن
لَايِدِِش نَشَن عََل َ ْستْم كّ نَشٍٍي رَ، قْْش مِسَاِل َش دَنشَنِيَتْيٍي َ بِر َش وٌ تُننَْشْن. وٌ

رَ. َسابُي نَن تُننَبِّش َش ٍع نُن َ دَنشَنِي َش ٍع َ ْستْم نَ ٍع ّب. ٍع
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ّب. عَ فٌب نَشَن رَ ندٍ ٍق كَلِدٍ عَ ْن مُ عَ ّب، عِبُرَهِمَ تٌنٌف لَايِدِ ٌت عََل 13
رَ، قَلٍَق عَ 14 رَ، يّّت عَ كَِل عَ نََش عَ رَ، عَ نَ نَ

ّن.» َ وُيَم بْنسْي ِع ٍق. َش ِع ّن سَمَ بَرَكَ »ٱ
َ كَلِم عَ عَدَ مَ 16 ّب. عَ رََكمَِل لَايِدِ َش عَ نََش عََل تِدٍ، مَّم ّف ٌت عِبُرَهِمَ 15
مِِش عَلٌَك مَ، يّنِي ْو َش عَ ّن قِمَ ّسنّب مَرَكَِل نَ ّب. عَ فٌب نَشَن رَ ندٍ ٍق
لَايِدِ نَ مِشٍِي، عَلٌَك رَكَِل عَ نََش قَن عََل تٌِش، عَ نَن نَ 17 مَتَندِدٍ. نَ ْن نََش
لَايِدِ نَ نََش عََل 18 مَسَرَ مَ. مُ نَّت َش عََل كٌلٌن عَ َش ٍع ّب، نَشٍٍي تٌنفٌِش
نَ مُ ٌي وٍُل ْستْدٍ. ُشنفٍب َ ِمَنِي ل ْن َش وٌن عَلٌَك رَكَِل، عَ نََش مَن عَ تٌنٌف،
رَ. عَ ِت َشِشِل وٌن َق وٌن رَ، ٍق َش عَ نَبٌٌل بِرِن ٍق َ بَر وٌن كُي. قِرِنِي ٍق نَ
قَن وٌن مَ. بُن ٍي بَنبَنِش نَشَن هَنَف عَْل ّن َ لُم عَ رَ، عََل تٍِق َشِشِل مِِش 19
رَ، َشنِب فبَكُِش دُِف َكُي هْرْ ْملِنفِر َش عَ نَ نَشَن ّن ِك نَ رَ َعََل ِتم َشِشِل وٌن
عَبَدَن، رَ ُكنتِِف سّرّّشدُّب مَ وٌن قِندِ َش عَ رَ، َي وٌن دّننَّش ٌسِش عَِس 20

ـٍِكٍسدٍِك. مٍل عَْل
7

ـٍِكٍسدٍِك مٍل سّرّّشدُّب
َكنِي ُشنفٍب ِشِل عََل قِندِِش نُ مَن عَ رَ، مَنّف ُ َسلَم نَ نُ نَن ـٍِكٍسدٍِك مٍل 1
نََش ـٍِكٍسدٍِك مٍل نََكنَدٍ، ُشن ندٍٍي مَنّف ّف ٌت عِبُرَهِمَ نَ. نَن سّرّّشدُّب َش
ِشِل ـٍِكٍسدٍِك مٍل مَ. عَ ِق قَرِّل نََش عِبُرَهِمَ 2 ّب. عَ دَُب عَ رَ، عَ نَرَلَن َس
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ِشِل نَشَن نَ، نَن مَنّف ُ َسلَم قِندِِش نُ مَن عَ تِنِشنِش.» »َمنّف ِك ِي قَسَرِِش
تَرُشُي َش عَ كٌلٌن، مُ نَف عَ كٌلٌن، مُ بََب عَ 3 مَنّف.» »بّْحَس ِك ِي قَسَرِ مَ
نَ كٌلٌن. مُ قَن نَ تّمُي، ْحن عَ نُن عَ نَّش، تّمُي قْلِْش ِسمََي َش عَ كٌلٌن. مُ

عَبَدَن. رَ سّرّّشدُّب قِندِِش نَشَن دِ، َش عََل عَْل ّن لُِش عَ كُي،
نَشَن عَ عِبُرَهِمَ، بََب وٌن هَِل نَّش. ِك فبٌِش نُ تِدٍ ـٍِكٍسدٍِك مٍل مٌَت عَ وٌ 4
َحمَ َ قَلَم عَ سّرِّي َش عََل 5 مَ. عَ ِق قَرِّل نَ نََش عَ رَ، ٍس وَ َسٌس عَ ْسْت
عِبُرَهِمَ كٍلِِش قَن َحمَ نَ رَ. سّرّّشدُبٍّي قِندِِش نَشَن رَ، ِي بْنسْي لٍوِ ٌس قَرِّل َش

نَ. نَن نفَشَكٍرٍنِيٍي لٍوِ قِندِ ٍع ّن، بْنسْي
عِبُرَهِمَ كُي، تَرُشُي َش بْنسْي لٍوِ نَ نُ مُ ٌت عَ هَِل تَن، ـٍِكٍسدٍِك مٍل ْكْن 6

عَ بِرِن 7 ّب. َكنِي لَايِدِ عِبُرَهِمَ دَُب نََش ـٍِكٍسدٍِك مٍل رَ. ِي عَ ٌس قَرِّل نََش
ّب. َكنِي نَ فٌب تِدٍ عَ ّب، بٌوٍر عَ َ دُبَم نَشَن مِِش كٌلٌن

قَشَِش. مُ تَن ـٍِكٍسدٍِك مٍل ْكْن ّن، قَشَمَ ٍع رَ ُسشُمَ، قَرِّل نَشٍٍي مِِش َش لٍوِ 8
َ م ـٍِكٍسدٍِك مٍل ِق قَرِّل َ بَر نُ عَ رَ، رَ ُسُش قَرِّل َ لُم نَشَن لٍوِ، عَْل ّن لُِش عَ كُي، نَ 9
ـٍِكٍسدٍِك مٍل نَرَلَن عَ ِع، قٍَت عِبُرَهِمَ بٍنَب عَ نَ نُ بْنسْي لٍوِ بَرِ مَ 10 رَ، َسابُي عِبُرَهِمَ

نَّش. تّمُي رَ
َحمَ نُ، رَ َسابُي َ سّرّّشدُّبح َش بْنسْي لٍوِ َكمَلِدٍ َ ْنم نُ بِرِن ٍق ِل َس عَ َش 11

نُ، مَ َ سّرّّشدُّبح َش ـٍِكٍسدٍِك مٍل نَ نُ مُ هَِي ٍع نَ، نَشَن ْستِْش سّرِّي َش عََل
مَسَرَ. َش قَن يَامَرِ مَسَرَ، نَ َ سّرّّشدُّبح 12 رَ. بْنسْي هَرُنَ قَتَنِش مُ نَشَن
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ُ م سّرّّشدُّب ّن بْنسْي كٍلِِش عَ رَ، ٍق مَ نَشَن مِِش قَلَِش بِرِن مٍَسنِي ِي 13

مُنَس عَننَِب ّن. بْنسْي َ يُد كٍلِِش مَرِِف وٌن عَ كٌلٌن عَ بِرِن 14 نَّش. بْنسْي نَ
رََب. وَِل سّرّّشدُّب َش ٍع مَ مِشٍِي بْنسْي نَ ِق ٌي يَامَرِ مُ

َ مَنِي نَشَن مِِن، َ بَر فبّّت سّرّّشدُّب بَرِ مَ قِيّش، عَ مٍَسنِش، نَشَن مُُش 15
َكنِي نَ رَ. ٍق َش بْنسْي عَ رَ سّرّّشدُّب قِندِِش مُ نَشَن 16 رَ، ـٍِكٍسدٍِك مٍل
ٍق َش عَ رََب َ بَر ٍسيدٍْحشْيَ ِي 17 رَ. عَ ْن مُ قَّش بَرِ مَ رَ، سّرّّشدُّب قِندِِش

رَ،
دَاِش.» ـٍِكٍسدٍِك مٍل عَبَدَن، نَ نَن سّرّّشدُّب قِندِِش »ِع

وَِل َش عَ َ ْنم نُ مُ عَ رَ، ٍق َش ّسنبّتَرٍَي َش عَ نَ َب َ بَر ِسنٍف يَامَرِ 18
نَ، نَشَن َ ِتم َشِشِل وٌن مِِن َ بَر نّيّن ٍق ْكْن رََكمَلِدٍ، قٍٍق ْن مُ يَامَرِ نَ 19 َبَدٍ. ر

رَ. عََل مَكْرّدٍ وٌن مَلِدٍ وٌن َ ْنم نَشَن
مَرَكَِل ُسُش وَِل َ بَر ِسنٍفٍي سّرّّشدُّب 21 َشنِب. مَرَكَِل تِِش مُ نّيّن ٍق نَ 20

مٍَسنِش، نَشَن عََل رَ مَرَكَِل ِي رَ سّرّّشدُّب قِندِِش نَن عَِس ْكْن َشنِب،
مَسَرَ مَ؛ نَّت َش عَ مُ عَ كَِل، عَ َ بَر »َمِرِف
عَبَدَن.» رَ سّرّّشدُّب قِندِِش نَن تَن ِع

ّب. بٌوٍر قَن نَشَن رَ، َسابُي عَِس ّب وٌن تٌنٌف َساّت َ بَر عََل كُي، نَ 22

ٍع َ ِتم نُ فبّتٍّي مِِش قََش، ٌت ٍع بَرِ مَ وَُي، نُ ِسنٍفٍي سّرّّشدُّب َشنِب، نَ 23
رَدَنفِمَ مُ َ سّرّّشدُّبح َش عَ عَبَدَن. َّن بُم عَ قَشَمَ، مُ تَن عَِس ْكْن 24 رَ. ْحشْي
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تَن عَ رَ عََل ّ مَ مَكْر عَ نَشَن رَِكِسدٍ مِِش َ ْنم عَ تٌِش عَ نَن نَ 25 مَ. فبّتٍّي مِِش
عَبَدَن. ٍ يِر عََل رَ قَنِي َسابُي َش ٍع قِندِدٍ َ ْنم عَ رَ، عَ ٌت ّ ِحح عَ رَ. َسابُي

نَشَن نَ مُ يُنُِب ّسنِيّن، نَشَن مَ نَن ْموِل ُكنتِِف سّرّّشدُّب نَ نَ هَِي وٌن 26
عِتٍِش ٍق َش نَشَن مَ، َي يُنُبِتْيٍي َ لُم مُ نَشَن كٌلٌن، ٌي حَاِش ٍق مُ نَشَن مَ،
سّرّّش َش ٍَع لَنم نَشٍٍي ُكنتِفٍِي، سّرّّشدُّب بٌوٍر عَْل َ لُم مُ عَِس 27 رَ. ٌكوٍر دَنفٍِق
َ بَر تَن عَ رَ. ٍق َش يُنُبٍِي َش َحمَ نُن عَ رَ، ٍق َش يُنُبٍِي َش ٍع لْْش ٌي لْْش َب
َسّرّّشدُّب ِتم نَن ّسنبّتَرٍٍي مِِش نُ ِسنٍف يَامَرِ 28 رَ. كٍرٍنِي رَ سّرّّش َب يّّت عَ
عََل َ بَر عَ َشنِب، دَنِف ِسنٍف يَامَرِ نَ قَِش نَشَن نّيّن مَرَكَِل نَ ْكْن رَ، ُكنتِفٍِي

عَبَدَن. َكمَلِدٍ ّف َ بَر نَشَن رَ، ُكنتِِف سّرّّشدُّب ِت دِ َش

8

نّيّن َساّت َش عََل
َكنِي ُشنفٍب ِشِل عََل مَفٌرٌِش ُكنتِِف سّرّّشدُّب مَ وٌن َي؛ نَن ُشنِي مٍَسنِي 1
كُي، نَن يَِت يَِت َ هْرْ ْملِنفِر َش عََل َ وَلِم عَ 2 كُي. يَننَ عَرِ مَ يِرٍقَنِي ِكبَنِي َش

نَ. نَشَن مُ قِْش بّلّّش عَدَ مَدٍِي تِِش، نَشَن مَرِِف
عَ كُي نَ ّب. عََل َب بِرِن ْموِل سّرّّش َش عَ َ لَنم بِرِن ُكنتِِف سّرّّشدُّب 3
وٌن َش 4 رَ. سّرّّش َ بَم نَشَن عَ رَ ِي قَن سّرّّشدُّب ِي ُل َش ندٍ ٍس َ لَنم نُ
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َش عََل بَرِ مَ نُ، رَ سّرّّشدُّب قِندِ مَ نُ مُ عَ نُ، َ دُِنح نَ نُ ُكنتِِف سّرّّشدُّب مَ
رَ. وَِل سّرّّش نَ ِت فبّتٍّي مِِش َ بَر َحن يَامَرِ

يَننَ. عَرِ نَ نَشَن َرَ هْرْ ْملِنفِر مِسَالِِش نَشَن كُي، َنَن َهْرْ ْملِنفِر بَتُم عََل مِشٍِي نَ 5
رَ، قَلٍَق عَ رَ، تٍِق َ هْرْ ْملِنفِر يَمَرِ مُنَس عَننَِب نََش عََل تٌِش عَ نَن نَ

رَ، قَنِي عَ مٌَت »َع
ِت َ هْرْ ْملِنفِر َش ِع

نَّش.» ِك قَرِ َ فٍي ّب ِع مٍَسنِش عَ عَْل
سّرّّشدُبٍّي بٌوٍر فٌب تِدٍ نَشَن ْسْت وَِل َ بَر ُسفَندِِش مِِش َش عََل يَْكِس ْكْن 6

نَشَن َساّت قَِش عَ بَرِ مَ فٌب تِدٍ عَ تَِف. عَدَ مَدٍِي نُن عََل رَ تٍِق ّب وَِل َش
دَنِف قَن نَشٍٍي نَ، نَن لَايِدٍِي مَبَنبَنِش َساّت َش عَ ّب. قٌرِ َساّت قَن نَ نَ،

رَ. قٌرٍِي لَايِدِ
نُ. رَ ندٍ قِرِن عَ قَمَ مُ عََل نُ، َبَدٍ ر وَِل َش عَ َ ْنم نُ ِسنٍف َساّت نَ َش 7

رَ، َحمَ رََب مَرَكْرْ ِس ِي نََش عََل 8
َي؛ نَن مٍَسنِي َش »َمِرِف

قٍَق، نَ وََشِت
نَّش. تّمُي ّب َحمَ يُدََي نُن َيَِل عِسِر تٌنفٌمَ نّيّن َساّت ٱ

ِسنٍف َساّت نَ عَْل َ لُم مُ نَ 9

ّب، بٍنبٍَي ٍع تٌنٌف نَشَن ٱ
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نَّش. تّمُي رَ بِْش َ مِسِر رَ مِِن ٍع ٱ
ّبحِن، َساّت مَ ٱ ٌت ٍع
ّبحِن. ٍع نََش قَن ٱ

ِك. نَ نَن مٍَسنِي َش مَرِِف
ّب، َحمَ َيَِل عِسِر تٌنفٌمَ نَشَن ٱ َي نَن َساّت 10

َشنِب. دَنِف وََشِت نَ
َي؛ نَن مٍَسنِي َش مَرِِف

كُي، َشِشِل ٍع ّن رَ سٌمَ سّرِّي مَ ٱ نَن ٱ
مَ. ٌسندٌنِي ٍع ّسّب عَ ٱ

نَ، نَن عََل مَرِِف ٍع قِندِ مَ ٱ
رَ. َحمَ مَ ٱ قِندِ قَن ٍع

مَتِنَكنمَ، بٌوٍر عَ مُ ٌي مِِش 11
ّب، نفَشَكٍرٍنِي عَ َ قَلَم عَ مُ ٌي مِِش

كٌلٌن،‹ عََل َش ‹ِع
ّن، َ كٌلٌنم ٱ بِرِن ٍع وََشِت نَ بَرِ مَ

ُشنفٍب. مِِش هَن مَ شُرِ مِِش كٍلٍِق
مَ، تِنِشنتَرٍَي َش ٍع ّن دِّحمَ ٱ 12

ّن.» َشقَرِ مَ يُنُبٍِي َش ٍع ٱ
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َساّت رَ. قٌرِ َساّت قِندِ بٌوٍر َ بَر عَ نّيّن، َساّت قََل ِشِل َساّت ِي ٌت عَ 13
ْسنْن. نَ مُ تِدٍ عَ نَ، َب َش عَ َ لَنم تَن قٌرِ
9
سّرّّش َش ُسفَندِِش مِِش َش عََل

ََش هْرْ ْملِنفِر َش عََل نُن رَ، ٍق َش بَتُي نَ نُ ندٍٍي يَامَرِ مَ، بُن ِسنٍف َساّت 1
ّسنِيّنِش. ٍ يِر ِشِل نُ نَشَن نَ نُ ندٍ ٍ يِر ِت، ٌَت هْرْ ْملِنفِر نَ 2 دُِنحَ. نَ نُ نَشَن رَ، ٍق
قِرِن ّسنِيّنِش ٍ يِر 3 مَ. نَشَن َسِش نُ تَاِم سّرّّش تٍيبِِل نُن عَ كُي، عَ نَ نُ لَنثُي
َ ّشيم فَنٍس سُرَِي 4 رَ. بٌوٍر دَنفٍِق ّسنِيّن نُ نَشَن رَ، َشنِب فبَكُِش دُِف نَ نُ ندٍ
تْنبِِل مَ. بِرِن َ َكنكِر َساّت َسِش نُ َ ّشيم كُي. يِرٍ نَ نَ نُ َ َكنكِر َساّت نُن دَاِش
وَلَشٍّي، نُن عَ قَُف، نَشَن ُشِل َش هَرُنَ كُي، نَشَن رَفَتَِش نُ مََن دَاِش َ ّشيم
نْرِْش مَلٍّك َش عََل 5 كُي. َ َكنكِر َساّت نَ نَ نُ بِرِن ٍع مَ، نَشٍٍي ّسبِّش َساّت
َش وٌن َ لَنم ُ م عَ مٌَكٌت. ٍ يِر َشقَرِ يُنُِب ٍع قَرِ، َ َكنكِر َساّت تِِش نُ قِرِنِي مَسٌلِِش

يَْكِس. كُي بِرِن يّنِي ْو نَ ٌس
نَن ِسنٍف ّسنِيّنِش ٍ يِر نَ رَ ٌس َ لُم نُ سّرّّشدُبٍّي ِك، نَ يَءِلَندٍ ّف ٌت يِرٍ نَ 6

نَ ٌسدٍ َ ْنم نُ فبَنسَن نَن ُكنتِِف سّرّّشدُّب ْكْن 7 نَا. رََب وَِل َش ٍع ٍع كُي،
َش عَ َشنِن وُِل عَ كٍرٍن، َسنمََي نَا سٌمَ نُ عَ ّح ٌي ّح كُي. ندٍ قِرِن ّسنِيّنِش ٍ يِر
َشِشِل عََل كُي، نَ 8 مَ. كٌلٌنتَرٍَي عَ نََب نَشَن ٍع رَ ٍق َش يُنُبٍِي َش َحمَ نُن يُنُبٍِي
نُ مُ مّننِ عَ نَ، بِرِن ٍ يِر دَنفٍِق ّسنِيّن نُ نَشَن ٍ يِر عَ ّن مٍَسنٍق عَ وَ مَ نُ ّسنِيّنِش
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نَ نَن مِسَاِل قِندِِش بِرِن نَ 9 وََشِت. َش ِسنٍف َ هْرْ ْملِنفِر نَ ّب مِشٍِي رَبِِش
رَ ّسنِيّندٍ. َشِشِل بَتُلٍَي َ ْنم ُ م بِرِن سّرّّش نَ عَ َ مٍَسنم عَ عَ ّب. مِشٍِي وََشِت ِي
ٍع مَ مِشٍِي قِِش نُ ٍع رَ، ٍق َش ٍي َسِل نُن مِنٍس، دٌنٍس، ِسنٍفٍي، يَامَرِ نَ 10

نَّش. تّمُي قَمَ نّيّن وََشِت هَن رَ، ٍق َش نَن يُنُبٍِي َش
هّيرِ َق َ بَر عَ رَ، ُكنتِِف سّرّّشدُّب مَ وٌن قِندِ ٌت ُسفَندِِش مِِش َش عََل 11
نَشَن مُ عَدَ مَدِ كُي، قَنِي َ هْرْ ْملِنفِر َش عََل ٌس َ بَر عَ ّب. وٌن ْسْت نَشَن عَ رَ،
ٌس عَ رَ، َش وُِل ِنٍف ن نُن ٌكنتٌنِي ِس ٌس مُ عَ ْكْن 12 قَرِ. قُحِ بّنّد ِي يَءِلَنِش
نُ نَ بَرِ مَ رَ، كٍرٍنِي ّن ٌس عَ نَ. نَن وُِل يّّت عَ كُي قِسَمَنٍت ّسنِيّنِش ٍ يِر نَ
َ تُر نُن ٌكنتٌنِي ِس َش 13 عَبَدَن. َ ْحنم مُ نَشَن ّب عَدَ مَدِ نَ نَن ُشنسَرٍ قِندِِش
َش مَ، ّسنِيّنتَرٍٍي مِِش َس عَ رَ سّرّّش ِنٍف ن قَتَنِش نَشَن ُشٍب ّت نُن عَ وُِل،
نَ ّش دَنفِمَ مُ وُِل ُسفَندِِش مِِش َش عََل 14 نُ، رَ ّسنِيّندٍ مِِش َ ْنم ْموِل ٍق نَ
يَامَرِ َش ّسنِيّنِش َشِشِل عََل ّب، عََل رَ َكمَلِِش سّرّّش َب يّّت عَ نََش عَ رَ؟
رََب نَ عَ قَشَمَ. وٌن نَشٍٍي مَ، حَاشٍِي وَِل رَ ّسنِيّن َشِشِل وٌن َش عَ عَلٌَك مَ، بُن

بَُت. ّ ِحح عََل َش وٌن عَلٌَك ّب وٌن ّن
كّ َش ِشلِشٍِي مِِش رَ، ٍق َش نّيّن َساّت ِي رَ َسابُي قِندِ َ بَر عَ كُي، نَ 15

قِندِ عَ مَ، نَن نَ قََش عَ نَّش. ِك ّب ٍع لَايِدِِش عَ عَْل عَبَدَن، َ بُم نَشَن ْسْت
َساّت 16 مَ. بُن وََشِت َش قٌرِ َساّت نَ رَبَِش نَشٍٍي َ ر ٍق َش يُنُبٍِي رَ ُشنسَرٍ
ْستْدٍ َ ْنم ُ م كّ 17 قََش. تٌنفٌمَ َساّت ٌق ِسندٍن، َكمَلِمَ مُ نَ رَ، ٍق كّ قِندِ نَشَن
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نَ تٌِش عَ نَن نَ 18 نَّش. تّمُي َلٌِش ب َساتّتٌنٌفي َ ْستْم مُ عَ قََش. َش َساتّتٌنٌفي ٍينُن ب
َحمَ مٍَسن سّرِّي َش عََل ٌت مُنَس عَننَِب 19 َشنِب. وُِل تٌنفٌمَ مُ ِسنٍف َساّت
نُن َابُي كِت َكسَن نَ َق عَ ٍي، نُن عَ تٌنٌف، وُِل ٌكنتٌنيٍِي ِس نُن ِنٍفٍي ن نََش عَ ّب،
قََل، عَ َق عَ رَ، فبٍيِل َشٍب يّشّي نُن بُرّّش هِسٌِث يَءِلَنِش نَشَن رَ ندٍ ٍس مَ َحمَ
مُنَس عَننَِب 21 تَِف.» عََل نُن وٌ شِرِ مَ َساّت نَشَن َي نَن »ُوِل 20 نَّش، عَ
ِك سّرِّي عَ 22 مَ. بِرِن َبٍَس يِر َ هْرْ ْملِنفِر نُن عَ مَ، َ هْرْ ْملِنفِر َكسَن وُِل نََش مَن

َشنِب. عِقِِل وُِل َشقَرِ مَ مُ يُنُِب نَ. نَن وُِل َ نَّسنِيّنم بِرِن ٍس قَيِدَ مَ،

سّرّشٍّي رَ ّسنِيّن َش ٍع كُي، يَننَ عَرِ رَ قٍٍي مِسَالِِش نَشٍٍي ٍس َ لَنم نُ عَ 23

َش عََل 24 ّب. بٌوٍرٍي قَن نَشٍٍي نَ نَن سّرّشٍّي َ رَبَم مَرَ ّسنِيّنِي َش يَننَ عَرِ رَ.
مِسَالِِش نَشَن يَءِلَنِش، نَشَن عَدَ مَدٍِي كُي ََش هْرْ ْملِنفِر ٌسِش مُ ُسفَندِِش مِِش
مَ وٌن َش عَ عَلٌَك كُي، نَن يَِت يَننَ عَرِ ٌس عَ يَننَ. عَرِ نَ نَشَن رَ َ هْرْ ْملِنفِر
نَشَن ُكنتِِف سّرّّشدُّب عَْل وُيَِش، َسنيَ نَا ٌسِش مُ عَ 25 ّب. عََل َس دّنتّّف
َش 26 رَ. فٍب عَ قِندِِش مُ نَشَن رَ، ندٍ وُِل ّح ٌي ّح كُي َ هْرْ ْملِنفِر َش عََل سٌمَ
َكِب وُيَِش َسنمََي تْوْر َش عَ ّن َ لَنم نُ ُسفَندِِش مِِش َش عََل نُ، ّن ِك نَ نُ عَ
كٍرٍن، َسنمََي مِِن نََش عَ ْدنشْي، وََشِت ِي يَْكِس رَ. عَ مُ نَ ْكْن رَ. قّْل َ دُِنح
َسنيَ ّن قَشَمَ عَدَ مَدٍِي 27 رَ. َسابُي سّرّّش يّّت عَ َكَن ٍق َش يُنُِب َش عَ عَلٌَك
عَلٌَك كٍرٍن، َسنمََي قََش َ بَر قَن ُسفَندِِش مِِش َش عََل 28 مَِكيِت. َق ٍع كٍرٍن،
مُ عَ وََشِت نَ ْكْن ندٍ، قِرِن عَ ّن قَمَ مَن عَ مَ. فبٍفٍب مِِش َب يُنُِب َش عَ
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رَ. ِكِس تِِش َشِشِل نَشٍٍي ّب نَن مِشٍِي قَمَ عَ رَ، َش ٍق َش يُنُبٍِي قَمَ

10
سّرّّش َش عَِس

قِندِِش عَ قَدٍ. قَمَ نَشَن نَ نَن قَنِي ٍق مِسَالِِش سّرِّي َش مُنَس عَننَِب 1
بَتُلٍَي عََل َ ْنم ُ م سّرِّي َش مُنَس عَننَِب عَ تٌِش عَ نَن نَ نَ. نَن فبَنسَن مِسَاِل
َ ْنم نُ عَ ِل َس عَ َش 2 ّح. ٌي ّح َ بَم نَشٍٍي َ ر َسابُي سّرّشٍّي نَ رَ، كٍرٍنِي رَ ّسنِيّندٍ
نُ فبَنسَن كٍرٍن سّرّّش بَرِ مَ بِرِن، تّمُي َ ر َب سّرّشٍّي َ لُم نُ مُ مِشٍِي نُ، رَ ّسنِيّندٍ ٍع
ُشنِي. ٍع َ لُم مُ يَِت َمحْشُنِي ٍق َش يُنُِب نَ رَ، كٍرٍنِي َشقَرِدٍ بِرِن يُنُِب َش ٍع َ ْنم
َ تُر 4 مَ. ٍع نَ يُنُبٍِي عَ ّب مِشٍِي نَ نَن مَرَتٍُس قِندِ مَ سّرّشٍّي نَ ّح ٌي ّح ْكْن 3

بَدٍ. يُنُبٍِي َ ْنم ُ م وُِل ٌكنتٌنِي ِس نُن
عََل مٍَسن عَ نََش عَ دُِنحَ، ٌس ٌت ُسفَندِِش مِِش َش عََل تٌِش، عَ نَن نَ 5

ّب،
ْشن. سّرّّش وَ مَ مُ »ِع
ْشن. هَدَِي وَ مَ مُ ِع
ّب. ٱ يَءِلَن قٍَت َ بَر ِع

مَ، ْشن دَاِش فَن سّرّّش وَ مَ مُ ِع 6
مَ. ْشن قَن دَاِش َشقَرِ يُنُِب سّرّّش وَ مَ مُ ِع

َق. َ بَر ‹ٱ مٍَسن، عَ نََش ٱ 7
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كُي، َابُي كِت رَ ٍق مَ ٱ ّسبِّش عَ
َبَدٍ.›« ر َسٌف ِع قٍَق نَ ٱ عََل،
مٍَسن، عَ نََش عَ ِسنٍف 8

مَ. ْشن ٌي سّرّّش وَ مَ مُ »ِع
مَ. ِع رَقَن مُ ٍع

مَ. ْشن ٌي هَدَِي وَ مَ مُ ِع
مَ، ْشن دَاِش فَن سّرّّش وَ مَ مُ ِع

مَ.» ْشن قَن دَاِش َشقَرِ يُنُِب سّرّّش وَ مَ مُ ِع
عَ َشنِب، دَنِف نَ 9 كُي. سّرِّي َش عَ َ تٌم نُ ٌت يَامَرِ نَ هَِل قََل نَ َ بَر نُ عَ

مٍَسن، عَ َ بَر
َبَدٍ.» ر َسٌف ِع َق َ بَر ٱ ٍب. نَ ٱ »َعَل،

نَن َحنٍِف نَ 10 ِت. َش ندٍ قِرِن ٍق عَلٌَك نَ، َب ِسنٍف ٍق نََش عَ كُي، نَ
بَِش نَشَن رَ، َسابُي قٍَت عَِس ُسفَندِِش مِِش َش عََل نَّسنِيّنِش وٌن نِيَِش عَ

رَ. كٍرٍنِي رَ سّرّّش
مُ نَشٍٍي رَ َب سّرّشٍّي َ لُم ٍع لْْش. ٌي لْْش َ رَبَم وَِل َش ٍع بِرِن سّرّّشدُّب 11
رَ، ٍق َش يُنُبٍِي بَدٍ كٍرٍن سّرّّش ّف ٌت عَ تَن، عَِس ْكْن 12 َشقَرِدٍ. يُنُبٍِي َ ْنم
ِت َش عَ مَمٍّق عَ نَ عَ 13 عَبَدَن. دّننَّش َ لُم عَ مَ، يِرٍقَنِي عََل ٌ مَفٌر عَ نََش عَ
سّرّّش َش عَ رَ ّسنِيّنِش نَشٍٍي عَ رَ، كٍرٍنِي رََكمَِل مِشٍِي َ بَر عَ بَرِ مَ 14 مَ، يَشُيٍي عَ

رَ. َسابُي كٍرٍنِي
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نََش عَ ِسنٍف، عَ رَ. مٍَسنِي ِي ّب وٌن َ رَبَم تَِف نَ ّسنِيّنِش َشِشِل عََل 15
مٍَسن، عَ

ّب؛ بْنسْي َيَِل عِسِر تٌنفٌمَ نَشَن ٱ َي نَن »َساّت 16
دَنِف، نَ وََشِت نَ

مَ، ّ ْبح ٍع ّن َ لُم سّرِّي مَ ٱ نَن ٱ
مَ.» ٌسندٌنِي ٍع ّن َ ّسبّم نَ ٱ
مٍَسن، عَ نََش مَن عَ 17
يُنُبٍِي َش ٍع َ رَتُم مُ »ٱ

ْسنْن.» مَ ٌكبٍِي وَِل َش ٍع نُن
ْسنْن. رَ ٍق َش يُنُِب نَ َ بَم مُ سّرّّش نَّش، تّمُي َشقَرِدٍ ّف نَ يُنُِب 18

كُي قِسَمَنٍت ّسنِيّنِش ٍ يِر نَ رَ ٌسٍق ْسْت َ ِمَنِي ل َ بَر وٌن كُي نَ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ 19
َش وٌن عَلٌَك ّب، وٌن رَِب نّيّن َ كِر ِكِس نَ َ بَر عَِس 20 رَ. َسابُي وُِل عَِس
سّرّّشدُّب مَ وٌن 21 رَ. َسابُي قٍَت عَ َكُي هْرْ ْملِنفِر فبَكُِش نَشَن رَ دُِف نَ دَنِف
نُن قِيّش ّ ْبح َ ر عََل ّ مَكْر وٌن َش وٌن 22 رَ، ُشنِي بَنِش َش عََل تِِش ٌت ُكنتِِف
قٍَت وٌن مَ، يُنُبٍِي مَ وٌن رَ ّسنِيّنِش ّ ْبح وٌن بَرِ مَ َّن، نَلِمَنِيَم وٌن َ دَنشَنِي نَ رَ. َ دَنشَنِي
نَشَن بَرِ مَ كُي، تُننَبِّش رَ عََل ِت َشِشِل وٌن َش وٌن 23 رَ. تِنٍس ٍي مَشَِش قَن
َش وٌن عَلٌَك مَ، ٍ بٌر وٌن مّينِ َش وٌن 24 َكنَدٍ. َنَ ْنم مُ عَ ّب، وٌن تٌنفٌِش لَايِدِ
َبٌٌل ر مَلَنيٍِي مَ وٌن نََش وٌن 25 كُي. قَنِي وَِل نُن َ َشنُنتٍي ُل َش وٌن َ ِمَنِي رَل ٍ بٌر وٌن
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كٌلٌن عَ ٌت وٌن ِمَنِيَ. رَل ٍ بٌر وٌن َش وٌن َ لَنم عَ نَّش. ِك رَبٍَق عَ نَ ندٍٍي عَْل دٍ،
مَ. نَ تَفَن نََش وٌن قٍَق، نَ لْشْي َش عََل

رَ رََب يُنُِب ُل َق نُ مَن وٌن ْكْن كٌلٌن، نْندِ َش عََل وٌن ِل، َس عَ َش 26

فَاشُي ٌق 27 َشقَرِدٍ، يُنُبٍِي مَ وٌن َ ْنم نَشَن ْسنْن نَ مُ فبّّت سّرّّش رَ، َحنٍِف وٌن
َش 28 ّب. مَتَندِلٍَي عَ رَ مَنَكّن ّت قِندِ مَ نَشَن رَ، َي ِكيِت َش عََل ُشنفٍب
قِرِن ٍسيدٍ كُي، ِكنِِكنِتَرٍَح ّن قَشَمَ عَ ٍع مَتَندِ، سّرِّي َش مُنَس عَننَِب ندٍ مِِش
تَن نَ دَنفِمَ َحشَنَكّت ْكْن 29 رَ. َسابُي ٍسيدٍْحشْيَ َش َسشَن رَ عَ مُ نَ َش
نَشَن رَ ْسْت وُِل َساّت َش عَ ٍع رَ، َسنِي ٍع َ مَبٌرٌنم دِ َش عََل نَشٍٍي ّب، مِشٍِي نَ
َكنِي مٍَسنِي ِي وٌن 30 رَ. ٍع هِننِّش نَشَن َ رَ ْستْم َشِشِل عََل ٍع رَ ّسنِيّنِش، ٍع

كٌلٌن،
فبٍْحشْمَ، مِِش نَن تَن »ٱ
مَ.» ٍع قِمَ سَرٍ ٍع نَن تَن ٱ

َحشَنَكّت َش ّ ِحح عََل 31 مَِكيتِدٍ.» َحمَ َش عَ ّن قَمَ »َمِرِف ّسبِّش، مَن عَ
مَفَاُش.

شْرْشْي فٍرٍ تُننَبِّش وٌ نََش وٌ ٌت، نَءِيَلَنِي ٌت وٌ مَ. ِسنٍفٍي لْشْي نَ رَُت َش وٌ 32
َحمَ َحشَنَكَت وٌ نََش ٍع ٌكنِب، وٌ نََش ٍع 33 ّب. وٌ رَ تْورّ قِندِِش نَشَن كُي
نََش وٌ 34 ْسْت. ْموِل تْورّ نَ َ بَر نَشٍٍي مَ، ّسيِت مِشٍِي ُل نََش قَن وٌ شْرِ. َي
وٌ بَرِ مَ رَ، ِي وٌ َب هَرٍِف وٌ َش ٍع كُي ّسيوّ رَ عَ تِن نََش وٌ مَ، فٍيلِمَنٍِي ِكنِِكِن
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عَبَدَن. ُب عَ ثٌن، رَ بٌوٍر نَ دَنِف نَشَن ّب وٌ نَ ندٍ هَرٍِف كٌلٌن عَ
نَ هَِي وٌ 36 فٌب. سَرٍ نَ بَرِ مَ نَ، نَشَن تِِش َشِشِل وٌ رَبٌٌل، ٍق نََش وٌ 35
ّب. وٌ لَايِدِِش نَشَن عَ ْسْت ٍق َق وٌ رََكمَِل، َسٌف عََل َش وٌ عَلٌَك مَ، تُننَبِّش

ّسبِّش، عَ 37
ْسنْن. لُِش مُ فٍب »َع

ّن، قَمَ عَ َق، َش عَ َ لَنم نَشَن
دُفُندِ مَ. مُ عَ

رَ. َسابُي َ دَنشَنِي ّن ِكسِمَ تِنِشنتْي مَ ٱ 38
َشنِب، فبِلٍن نََش مَن عَ ِل َس عَ َش ْكْن

رَ.» ٍق َش عَ َ حّلِّشنم مُ ٱ
قِندِِش تَن وٌن نََكنَمَ. ُشن ٍق َش نَشٍٍي رَ، َش َّبحِنيٍِي ر ٍق قِندِِش مُ وٌن 39

ِكسِمَ. نَشٍٍي نَ، نَن دَنشَنِيَتْيٍي

11
َ دَنشَنِي

َ تٌم ٍق نَ مُ عَ هَِل نَ. نَشَن لَِش عَ رَ ندٍ ٍق َ ِتم َشِشِل عَ عَ َكنِي، َ دَنشَنِي 1
مَ. نَن نَ ْسْت قَنِي ِشِل بٍنبٍَي وٌن 2 رَ. عَ نَن نْندِ كٌلٌن عَ عَ رَ، َي عَ

ٍس رَ. مٍَسنِي َش عَ دَاِش َ دُِنح نَن عََل عَ كٌلٌن عَ وٌن رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 3
تٌمَ. مُ نَشَن نَ نَن ٍق قَتَنِش عَ نَا َ تٌم نَشَن
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فٍب كَبَِل دَنفٍِق قَن نُ نَشَن ّب عََل َب سّرّّش نََش هَبَِل رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 4
هَِل رَ. َسابُي َ دَنشَنِي َش عَ رَ تِنِشنتْي قِندِ هَبَِل عَ ُسُش، سّرّّش نَ نََش عََل رَ.

ّب. وٌن رَ مٍَسنِي ّن قِندِ مَ نَ رَ َ دَنشَنِي نَبَِش نَشَن عَ قَشَِش، ٌت هَبَِل
تٌدٍ، عَ ْن مُ ٌي مِِش قََش. مُ عَ مَ، ٌكوٍر ٍت نََش عٍنٌِك رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 5
رَقَن عٍنٌِك عَ مٍَسن عَ َ بَر نُ عََل ٍت، َش عَ ٍينُن ب مَ. ٌكوٍر رٍَت عَ َ بَر نُ عََل بَرِ مَ
عَ رَ، عََل ّ مَ مَكْر عَ نَشَن مِِش َشنِب. َ دَنشَنِي مَ عََل رَقَندٍ َ ْنم ُ م مِِش 6 مَ. عَ
نَشٍٍي قِمَ سَرٍ نَن مِشٍِي عََل عَ رَ عَ َل َش عَ نُن عَ نَ، نَ عََل عَ رَ عَ َل َش َعَ لَنم

قٍنمَ. عَ
نُ عََل ِكِس. َش دٍنبَيَ َش عَ عَلٌَك بَنبَن ُكنكُي نََش َ نُه رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 7
َش عَ رَ. َي عََل فَاُش نُ َ نُه ِل. َ دُِنح َش عَ ٍينُن ب ّب عَ قََل ٍق َش بَنبَرَنِي َ بَر
َ دَنشَنِي َش عَ رَ كّ ْسْت تِنِشنِي نََش َ نُه ّب. َ دُِنح َكَن َ بَر ِكيِت َ مٍَسنم عَ َ دَنشَنِي

رَ. َسابُي
دّننَشَن مُ عَ مَ بِْش رَ ِسفٍَق ّ رَتِنم شُي عََل نََش عِبُرَهِمَ رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 8
نَ َسبَِت نََش عِبُرَهِمَ رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 9 رَ. كّ ْسْت مّننِ َش عَ عَلٌَك كٌلٌن،
بَنشٍِي ِ كِر َش عَ ّ ْشح عَْل مّننِ ُل نََش عَ ّب. عَ لَايِدِ نَشَن َ بَر نُ عََل مَ، بِْش
عَ مَمٍّق عَ نَ نُ عَ 10 رَ. ّكتٌنٌفي نَ قِندِِش نَشٍٍي يَشَُب، نُن عِِسيََف عَْل كُي،

ِت. عَ عَ ْكورِنِش، نَشَن تَا عََل ْسْت، َ ّسنبّم تَا َش
لَِش نُ عَ بَرِ مَ كُي، حّلّّشقٌرَِح بَرِدٍ دِ ْن نََش قَن ٍ دِبَرِتَر َ سَر رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 11
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ّشمِْش رَ، َسابُي كٍرٍن شّّم ٌت، عَ نَن نَ 12 َكنَمَ. لَايِدِ َش عَ مُ عََل عَ رَ عَ
مَنِيَِش َشسَِب »نََشن ْسْت، ُشنفٍب بْنسْي نََش نَ ْسنْن، ْستْدٍ دِ َ ْنم نُ مُ نَشَن
ْكنِت ٍع رَ. دّ بَا نَ نَشَن رَ َشسَِب مّيّنِي نُن عَ مَ، ٌكوٍر نَ نَشٍٍي رَ َشسَِب تُنبُيٍي

كٌلٌندٍ.» َ ْنم ُ م
ٍع لَايِدِِش نُ نَشٍٍي ْسْت قٍٍي مُ ٍع كُي، َ دَنشَنِي َش ٍع قََش َ بَر مِشٍِي ِي 13

قِندِِش ٍع عَ كٌلٌن عَ نُ ٍع َكنَمَ. مُ لَايِدٍِي نَ عَ رَ، قَنِي عَ رَ عَ لَِش نُ ٍع ّب.
ّن مٍَسنٍق عَ ٍع قَلَمَ، ْمولٍِي ٍق نَ نَشٍٍي مِِش 14 قَرِ.» قُحِ بّنّد َ دُِنح نَ نَن »ْشّحٍي
نُ، ُسُش ٍع َ بَر نُ ْشِل كٍلِدٍ ٍع َش 15 دّننَّش. َ َسبَتِم ٍع قٍنٍق فبّّت تَا نَ ٍع عَ
نَ نَشَن تَا ّب، كٍلِدٍ ٍع قَن نَشَن َ قٍنم فبّّت تَا نُ ٍع ْكْن 16 نَا. فبِلٍندٍ َ ْنم نُ ٍع
َ بَر نُ عَ بَرِ مَ عََل، مَرِِف ٍع ِشِل عَ َش ٍع رَ، ٍع يَافِِش مُ عََل كُي، نَ يَننَ. عَرِ

ّب. ٍع يَءِلَن تَا
تّمُي َ مَتٌم عَ نُ عََل رَ، سّرّّش بَدٍ عِِسيََف تٌندِ مُ عِبُرَهِمَ رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 17
عََل 18 ّب، عَ لَايِدِِش نُ نَشَن دِ رَ، سّرّّش بَدٍ كٍرٍنِي دِ َش عَ تٌندِ مُ عَ نَّش.

رَ، ٍق مَ نَشَن قََل عَ َ بَر نُ
رَ، بْنسْي ِع قِندِ مَ نَن »ِعِسيََف

مَ.» ُشن نَشَن َ لُم ِشِل ِع
رَكٍلِدٍ نَ َ ْنم نُ عَ قََش، عِِسيََف هَِل فٌب، ّسنّب عََل عَ كٌلٌن عَ نُ عِبُرَهِمَ 19

مَ. عَ ّن رَفبِلٍن دِ َش عَ عََل بَرِ مَ رَ، مِسَاِل نََب نَن نَ قَيِدَ مَ. قَّش
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َش ِسمََي َش ٍع ّب عٍسَيُ نُن يَشَُب دَُب نََش عِِسيََف رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 20
رَ. ٍق

دٌندٌرٌنِت لُِش نُ عَ ّب، دٍِي َش يُسُُق دَُب نََش يَشَُب رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 21
رَ. ُشِل َش عَ مَسُشُِش ِي عَ بَُت، عََل نََش عَ قََش. َش عَ

نَشَن َش ٍع َ لَنم عَ مَكْرّ، سَيَ َش عَ ِت مٍَسنِي نََش يُسُُق رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 22
نَّش. تّمُي رَ بِْش َ مِسِر َ مِنِم يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ قُرٍ عَ نََب

عَ مَ بُن َسشَن كٍِك نْشُن عَ نََش بَرِ مٍَي عَ بَرِ، ٌت مُنَس رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 23
مُنَس رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 24 رَ. َي يَامَرِ َش مَنّف فَاُش مُ ٍع رَ، ٍق َش تٌقَنِي َش
عَ مَ، ْشن عَ وَ نََش عَ 25 رَ. دِ َش فِّن دِ َش قِرَوُنَ قِندِدٍ تٌندِ نََش عَ ْم، ٌت
بُن دُنكٍدِ وََشِت رَ يُنُِب حّلِّشن َش عَ دِّن مَ، َي َحمَ َش عََل ْسْت تْورّ َش
نَاقُِل َ مِسِر دَنِف قَن نَن مَفٌرٍ َش ُسفَندِِش مِِش َش عََل كٌلٌن عَ َ بَر عَ 26 مَ.
َ مِسِر كٍِل نََش مُنَس رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 27 يَرٍ. ْستْدٍ نَشَن قَمَ عَ َ مَتٌم سَرٍ نُ عَ رَ.
فَاُشِش نُ عَ بَرِ مَ تُننَبِّش، عَ نََش عَ رَ. َي ْشّن َش قِرَوُنَ فَاُش مُ عَ مَ، بِْش
َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك نََش مُنَس رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 28 تٌمَ. مُ نَشَن رَ، َي نَن عََل
قََش. ِسنٍفٍي دِ َش يِلـَكٍَي َ عِسِر نََش َسيَمَلٍّك عَلٌَك مَ، نَادٍّي َكسَن وُِل عَ رََب،

ٌت مِسِرَكٍَي رَ. شَرَِش عَ عِفِرِ بَا ُشلُنيُِم نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 29
ْشورَ. ٍي مَدَُل نََش ٍع رَ، قْْش ٍع َ بِر
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َبِلِندٍ ر عَ ّف ٌت يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ، يّّت عَ َ بِر نََش تّّت يٍرِكٌ رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 30
مَ. بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش

َ بَر نُ عَ بَرِ مَ مَ، َي كَاقِرٍِي ِكِس نََش رََشِب فِّن لَنٌفي رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 31
رَ. قَنِي عَ يِفَِي َبّنيٍِي ر ٍ يِر يِلََك َ عِسِر

سَمِسٌن، بَرَِك، فٍدٍيٌن، َش ٱ ّب ٱ َ لُم ُ م وََشِت ْسنْن؟ قَرِ نَ سَمَ مُنٍس ٱ 32
ْن نََش ٍع رَ، َسابُي َ دَنشَنِي 33 قََل. قٍٍي َش نَمِْحنمٍّي نُن سَمُوٍِل، دَوُدَ، يٍقٍِت،
يّّت ْن نََش ٍع ْسْت، لَايِدِِش ٍق نََش ٍع كُي، تِنِشنِي ّحرّ نََش ٍع رَ، مَنفَتَاٍي
قِندِ نََش ّسنبّتَرٍَي َش ٍع مَ، َسنتِّدفّمَ نُن ُشنفٍب ّت رَتَنَف نََش ٍع 34 رَ، َشاّحٍي
ٍع نََش ندٍٍي فِّن 35 كٍرِ. فَلٍِي ْسورِ َق ٍع كُي، فٍرٍ ْسْت ّسنّب نََش ٍع رَ، ّسنّب
تٌندِ ٍع َحشَنَكَت، نََش ندٍٍي مِِش مَ. قَّش رَكٍلِِش نَشٍٍي ٌت، قَشَشٍِي نفَشَكٍرٍنِي
ٍع بْنْب، نََش ندٍٍي مِِش 36 ْسْت. قَنِي مَرَكٍِل َش ٍع عَلٌَك كُي، تْورّ نَ مِنِدٍ
ٍع مَْفْن، نََش ندٍٍي مِِش 37 رَ. يْلْنْشنِي شِرِِش ٍع كُي، فٍيِل ُل ٍع ْسْت، مَيٍٍل
نُن يّشّي لِنتَن، نََش ندٍٍي رَ. َسنتِّدفّمَ قََش نََش ٍع عِبٌلٌن، عَ نََش ٍع تْوْر، نََش
ٍع 38 هَلـَِكِش، ٍع َحشَنَكتَِش، ٍع رَ، ِي ٍع بَِش بِرِن ٍس مَ، ٍع رَفٌرٌِش كِرِ ِس
َش مِشٍِي َ دُِنح َ لَنم نُ مُ عَ كُي. يِلٍِي نُن قْنمٍّي رَ، لٌنفٌرِ فٍيٍَي مَ، فبٍنفبٍرٍنِي لِنتَن َق نُ
ْسْت قَنِي ِشِل بِرِن نَشَن مِِش نَ 39 مَ. َي ٍع ُل َش دَنشَنِيَتْيٍي نَ ْسْت بِنّي نَ
ٍع تِن مُ عََل 40 ّب. ٍع لَايِدِِش نُ نَشٍٍي ْسْت قٍٍي مُ ٍع رَ، َسابُي َ دَنشَنِي َش ٍع
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ِسنٍف ٍق دَنِف نَشَن ّب وٌن َحنٍِف قَنِي ٍق َ بَر عَ َشنِب. وٌن َكمَِل َش ٍق َش
رَ.

12
تُننَبِّش

مِسَاِل قِندِ َش مَن ٍع ّب، َ دُِنح مٍَسن َ دَنشَنِي َش ٍع َ بَر نَشٍٍي فَِل، دَنشَنِيَتْي نَ 1
كُي. ّحرّ مَ وٌن تْوْر مَ وٌن نَشَن نَبٌٌل بِرِن يُنُِب نُن بِرِن ٍق َش وٌن ّب. وٌن رَ
وٌن َش وٌن 2 رَ. َي وٌن َسِش نَشَن عََل مَ ْشن َ كِر رَ تُننَبِّش ِف وٌن َش وٌن
رََكمَلِدٍ. َ دَنشَنِي مَ وٌن قَمَ نَشَن ّب، وٌن رَبِِش َ كِر َ دَنشَنِي نَشَن رَ، عَِس ِت َي
يَاِف نَ فَاُش مُ عَ يَرٍ. َ ّسيو َش عَ عَلٌَك رَ، تْورّ َش مَفَلَنبُِش وُرِ ّن تِن عَِس
مَ. يِرٍقَنِي ِكبَنِي َش عََل ٌ مَفٌر عَ نََش عَ َشنِب، دَنِف قَّش َش عَ كُي، نَ رَ.
نََش وٌ عَلٌَك رَ، َسابُي يُنُبِتْيٍي نَّش ِك تْوْرِش عَ مَ، مِسَاِل َش عَ رَُت َش وٌ 3
وٌ 5 مِِن. َش وُِل وٌ هَن ِسندٍن، فٍرٍِش يُنُِب مُ وٌ 4 رَ. ِي وٌ َب نََش َ ِمَنِي ل تَفَن،
رَ، قَلٍَق عَ نَ، نَشَن ِمَنِيَِش رَل وٌ مَ مٍَسنِي َش عََل ُ نّيم َ بَر وٌ دٍِي، َش عََل تَن،

مَ، مَرَكْرْ ِس َش مَرِِف ٌي نََش ِع دِ، مَ »ٱ
نَّش. تّمُي شُرُ مَ ِع عَ رَ، ِي ِع َب نََش َ ِمَنِي ل

شُرُ مَ. نَن َشنُنتٍنِي عَ مَرِِف 6
َحشَنَكَت.» ٍع عَ رَ، دٍِي َش عَ كٌلٌنِش بِرِن نَشٍٍي عَ
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نَشَن نَ، مُندُن دِ دٍِي. َش عَ عَْل ّن شُرٍُق وٌ نَ عََل بَرِ مَ رَ، نَ تِن َش وٌ 7
عَْل ّن لُِش عَ نَّش، ِك شُرُ مَ بِرِن دِ عَْل شُرُ مَ، وٌ مُ عََل َش 8 شُرُ مَ؟ عَ مُ بََب
وٌن دُِنحَ، شُرُ مَ وٌن بَبٍَي وٌن 9 رَ. وٌ مُ هَلَّل عَ َ لِم عَ رَ، دٍِي َش عَ قِندِِش مُ وٌ
ُ شُر وٌن َش عَ يَننَ، عَرِ نَ نَشَن عََل بََب رَ، عَ تِن َش وٌن َ لَنم ُ م عَ بِنيَ. ٍع قَن
َشِشِل يّّت ٍع مَ بُن نَن دِ وََشِت شُرُ مَ وٌن نُ بَبٍَي وٌن 10 ِكِس؟ َش وٌن عَلٌَك
عََل ُل َش وٌن عَلٌَك رَ، ٍق مَ نَن يَِت مُنَقَنِي مَ وٌن شُرُ مَ وٌن تَن عََل ْكْن رَ،
ْدنشْي عَ ْكْن قّْل، عَ َ مَ رَ ّسيو مِِش مُ عَ شْرْْش، شُرُي نَ 11 كُي. ّسنِيّنِي َش

كُي. ْبحَّس ٍ يَر ّن َ رَ مِنِم تِنِشنِش قِْش عَ رَ،
ِشنِب نَشٍٍي تَفَنِش، بّلّشٍّي نَشٍٍي تَن وٌ ٌس، ّسنّب وٌ َش وٌ رَ، عَ نَ نَ 12

َش ٍع تٍلٍشُن، نََش مَبّنيٍِي عَلٌَك مَ، ْشن تِنِشنِش َ كِر ّحرّ وٌ َش وٌ 13 تْوْرِش.
مُ وٌ رَ عَ مُ نَ َش كُي، ّسنِيّنِي ُل َش وٌ تَِف. مِشٍِي نُن وٌ ُل َش لَنِي 14 َلَن. ي
وٌ كُي. هِنّن َش عََل مِِن نََش ٌي مِِش عَلٌَك مَ، ٍ بٌر وٌ مّينِ َش وٌ 15 تٌمَ. مَرِِف
نََش وٌ دٍ! مّينِ وٌ 16 مَ. َي وٌ تْوْر فبٍفٍب مِِش َق نَ مَ، بٌرٍ وٌ رَ ْشْن ُل نََش
لٍنٍف بَندٍ مَسَرَِش تِدٍ قٌرَِح َش عَ نَشَن عٍسَيُ، عَْل َكَن سّرِّي نََش وٌ رََب. يّّن
َش عَ ّب، عَ دَُب َش بََب عَ وَِش نُ ٌت عَ كٌلٌن عَ وٌ 17 رَ. ٍق َش كٍرٍن
نَ تِن مُ بََب عَ ْكْن رَ، يٍَي مَيَندِ عَ نََش عٍسَيُ تٌندِ. نََش بََب عَ ْسْت، كّ قٌرَِح

رَ.
ٌت نَشَن ٍق يِلـَكٍَي َ عِسِر عَْل رَ عَ دِن بّلّّش وٌ َش وٌ رَ ٍ يِر نَ ّ مَكْر وٌ مُ وٌ 18
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رَ. عَ بْنْب نُ ُشنفٍب قٌٍي دّننَّش، قَرِ َ فٍي نَ نُ قْورّ نُشُي نُن ّت مَ. فبٍنفبٍرٍنِي
مُنَس نََش ٍع مّ، نَ ٌت يِلـَكٍَي َ عِسِر مِّش. مَفَاشُي شُي عََل نُن شُي َ سَر مُ وٌ 19
»ِمِش رَ، َي يَامَرِ َش عََل فَاُش نََش ٍع 20 ْسنْن. مّ شُي نَ نََش ٍع عَلٌَك مَيَندِ
مَفَاُش نُ ٍق نَ 21 قََش.» عَ مَْفنْدٍ، ّن قَمَ َكنِي نَ رَ، َ فٍي ِي دِن ٌي ُسٍب نُن

سّرّن.» َ بَر ٱ هَن فَاُش َ بَر »ٱ قََل، عَ نََش مُنَس عَننَِب هَن
ُ دَرِ َسلَم يَننَ، عَرِ نَ نَشَن تَا َش ّ ِحح عََل رَ، ٍ يِر َ فٍي ِسيٌنِ مٌَس وٌ َ بَر تَن وٌ ْكْن 22

نَ قَن َحمَ َش عََل 23 كُي. ّسيوّ دّننَّش مَلَنِش وُُل وُُل مَلٍّك مَ، ٌكوٍر نَ نَشَن
َ دُِنح نَ. نَن ِسنٍفٍي دِ َش عََل قِندِِش ٍع يَننَ. عَرِ كُي بُِك ّسبِّش ِشِل نَشٍٍي نَ،
نَ قَن عَِس 24 َكمَِل. َ بَر ٍق َش نَشٍٍي نِي تِنِشنتْي نُن عَ ّن، مّننِ نَ عََل َ مَِكيتِم
قَن نَ رَ. سّرّّش قِندِ َ بَر وُِل نَشَن رَ، رََكمَلٍِق نّيّن َساّت رَ َسابُي قِندِ َ بَر نَشَن نَا،

رَ. سّرّّش فٍب هَبَِل دَنِف
تٌندِ ٌت ٍع قَرِ، قُحِ بّنّد َ دُِنح تِِش نَشٍٍي مِِش رَ. مٍَسنِي َش عََل تٌندِ نََش وٌ 25
َس عَ َش ْسنْن َ ْستْم مُنٍس وٌن يَْكِس، ْسْت. َحشَنَكّت نََش ٍع رَ، مٍَسنِي نَ
ِسنٍف 26 مَ؟ ٌكوٍر نَ نَشَن رَ يَِت يَِت عََل قَتَنِش نَشَن رَ، مٍَسنِي تٌندِ مَ وٌن ِل
َّن، رَ سّرّنم بِْش مَن »ٱ تٌنٌف، لَايِدِ َ بَر عَ يَْكِس ْكْن رَ سّرّن، بِْش نََش شُي عََل
وَ مَ نُ نَ مَن،« »ن قََل، عَ ٌت عَ 27 ّن.» َ نَسّرّنم قَن ٌكوٍر ٱ ِيَاِس ب ِي ْكْن
نَن نَ رَ سّرّنمَ، مُ نَشَن ٍق َكَن. َق عَ ّن، َ نَسّرّنم بِرِن دَاِش ٍس عَ ّن مٍَسنٍق عَ
َكنَمَ. مُ نَ سّرّنمَ، مُ تَن نَ مَ، بُن نَشَن نِينِ مَنّفَي لُدٍ قَمَ وٌن 28 َكَن. مُ عَ لُمَ،



ُ عٍبُر 13:9 xxxvi ُ عٍبُر 12:29

ْشن، نَشَن وَ مَ عَ رَ بِنّي نُن يَرَفَاشُي بَُت عَ َش وٌن تَنُت، عََل َش وٌن كُي، نَ
فَنمَ. بِرِن ٍس نَشَن ّت عَْل ّن لُِش عََل مَرِِف وٌن بَرِ مَ 29

13
ّب دَنشَنِيَتْيٍي مََر ِس

رَ. قَنِي عَ رَ ّسّن ّ ْشح َش وٌ 2 كُي. نفَشَكٍرٍنيَ رَ مَشَنٍُق ٍ بٌر وٌ تُننَبِّش وٌ َش وٌ 1
َش وٌ 3 رَ. عَ نَ مَلٍّك َش كٌلٌن عَ مُ ٍع ِل َس َق عَ ّن، َ يِفِيَم ّ ْشح ندٍٍي مِِش
وٌ عَْل ّب ٍع رََب قَنِي ٍق َش وٌ َحشَنَكتَِش. نَشٍٍي مَ مِشٍِي نُن مَ فٍيلِمَنٍِي رَُت

كُي. نَن كٍرٍن بّنّد قٍَت نَ بِرِن
نَ ّن قَمَ عََل بَرِ مَ مَ، َي وٌ ُل نََش لَنفٌيَح نُن يّّن بِنيَ. قُِت َش بِرِن وٌ 4
ِي، وٌ نَ نَشَن رَّحرّ. وٌ َش مِّل ٍق َش ْكبِرِ ُل عَ نََش وٌ 5 مَِكيتِدٍ. ّسنِيّنتَرٍَح
َبٌلٌمَ.» ر ِع مُ ٱ َّبحِنمَ، ر ِع مُ »ٱ مٍَسن، عَ نََش يَِت عََل ّن. ٌس وَ َس وٌ َش وٌ
تَن عَدَ مَ فَاشُمَ. مُ ٱ دّ مّنمَ، ٱ مَرِِف »ٱ رَ، َ ِمَنِي ل َلَدٍ ق عَ َ ْنم وٌن تٌِش عَ نَن نَ 6

مٍَسنِي َش عََل َ بَر نَشٍٍي مَ، يَرٍرَتٍِي َش وٌ رَُت َش وٌ 7 كْرّ؟« نَ ٱ َبَدٍ ر مُنٍس َ ْنم
ّب. وٌ رَ مِسَاِل قِندِ َش َ دَنشَنِي َش ٍع مٌَت، ِك ّحرّ ٍع َش وٌ ّب. وٌ مٍَسن

نَ مَن عَ شٌرٌ، نَّش ِك نَ نُ عَ مَسَرَ مَ. مُ عَِس ُسفَندِِش مِِش َش عََل 8
شَرَنِي َ بِر نََش وٌ 9 كٍرٍن. َ ّكح بِرِن نَ عَبَدَن، ّن ِك نَ َ لُم مَن عَ ٌت، ّن ِك نَ
دٌنٍس يَامَرٍِي، رَ. َسابُي هِنّن َش عََل ٌس ّسنّب َش ّ ْبح وٌ رَ. قْْش فبّتٍّي ْموِل
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نَشَن دٌندٍ سّرّّش َ ْنم ُ م وَلـِكٍّي َ هْرْ ْملِنفِر 10 مَلِدٍ. وٌ َ ْنم ُ م نٍٍي رَ، ٍق َش َ مُشٍِي رَهَر
َكُي هْرْ ْملِنفِر رَ سّرّّش ّن َ بَم وُِل شُرُ ٍس ُكنتِِف سّرّّشدُّب 11 ّب. تَن وٌن بَِش
عَِس تٌِش، عَ نَن نَ 12 مَ. قَرِ تَا ّن َ فَنم تَن قٍَت شُرُ ٍس نَ ْكْن رَ، ٍق َش يُنُبٍِي
وٌن 13 مَ. قَرِ تَا َحشَنَكَت نََش عَ رَ، َسابُي وُِل يّّت عَ رَ ّسنِيّنٍق َحمَ وَ ٌت قَن
بُمَ. مُ عَ كُي، نَشَن تَا نَ وٌن بَرِ مَ 14 مَ، قَرِ تَا كُي يَاِف نَ رَ قْْش عَ َ بِر َش قَن

قَدٍ. قَمَ نَشَن قٍنٍق نَن تَا وٌن
قِندِ مَ سّرّّش نَ رَ. َسابُي عَِس بِرِن تّمُي رَ سّرّّش مَ عََل ِق تَنتُي َش وٌن 15
مِشٍِي َبَدٍ ر قَنيٍِي ٍق ُ نّيم نََش مَن وٌ 16 مَتْشْمَ. ِشِل عَ نَشَن نَ نَن مٍَسنِي مَ وٌن
مَ. عََل رَقَنِش نَشٍٍي نَ نَن سّرّشٍّي قِندِ مَ ْمولٍِي ٍق نَ بَرِ مَ ِك، بٌوٍرٍي وٌ َش وٌ ّب.
وٌ مّينٍِق نَ ٍع بَرِ مَ ُسُش، يَامَرٍِي َش ٍع َش وٌ رَتِنمّ، شُي يَرٍرَتٍِي َش وٌ َش وٌ 17
تْوْردٍ. ٍع ّن قَمَ َس دّنتّّف نَ رَ عَ مُ نَ َش رَ، قْْش عََل فبِلٍن نََش وٌ عَلٌَك مَ،
نَ بَرِ مَ َشنِب، َ مَو ّ ْبح كُي ّسيوّ َسدٍ دّنتّّف نَ ْن َش ٍع عَلٌَك نََب بِرِن ٍق َش وٌ

رَ. مُنَقَنِي َش وٌ قِندِ مَ نَن
مُُش قِيّش، َشِشِل مُُش كٌلٌن عَ مُُش بَرِ مَ ّب، مُُش مَشَندِ عََل َش وٌ 18
ٱ عَلٌَك ّب، مُُش مَشَندِ عََل َش مَن وٌ 19 كُي. نَن بِرِن ْموِل قَنِي ٍق ّحرٍّق وَ مَ

مَقُرٍن. مَقُرٍن ٍ يِر وٌ فبِلٍندٍ ْن َش
مَ، قَّش رَكٍِل عَِس مَرِِف وٌن نَشَن عََل مَ، مِِش قِمَ ْبحَّس نَشَن عََل 20
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َ َكنَم مُ نَشَن َساّت رَ، َسابُي وُِل َساّت َش عَ مَ مِشٍِي َش عَ َ مّينِم نَشَن عَِس
ُل ٍق َش عََل َبَدٍ. ر َسٌف عَ ْن َش وٌ عَلٌَك مَ وٌ ِق بِرِن قّيرّ َش عََل 21 عَبَدَن،
ّب عَ نَ مَتْشْي رَ. َسابُي عَِس ُسفَندِِش مِِش َش عَ مَ عَ نَقَن نَشَن مَ ّ ْبح وٌن

عَمَِن. عَبَدَن.
يّنِي ْو مُ ٱ َ بَرِ م رَ، ٍق َش مٍَسنِي ِي ّب ٱ ٌت هَاكّ وٌ َش وٌ نفَشَكٍرٍنِيٍي، ٱ 22
َش ْسْت. يّّت عَ َ بَر تِمٌٍت نفَشَكٍرٍنِي وٌن كٌلٌن عَ َش وٌ 23 رَ. فٍب عَ ْشنكُيَِش
ّشيُب بِرِن ّسنِيّنتْي نُن يَرٍرَتٍِي َش وٌ َش وٌ 24 يِرٍ. وٌ ّن قَمَ بِرِن مُُش قَدٍ، ُب مُ عَ
نَ. بِرِن وٌ هِنّن َش عََل 25 ّشيُب. وٌ َ بَر قَن ٍع ٍب، نَ نَشٍٍي ـِكٍَي عِتَل ّب. مُُش
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